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 ویراد یروز جهان
 

   
 

 یرسانه ا کی گاهیاز جا وی، راددر کشور نبود یرسانه ا یو گونه گون یاریبس نهمهیکه ا یو روز گار یروز
 .بود نیاثر گذارتر اتریو ت نماینامه و س قدرتمند ، در کنار روز

 

 . چشمه است نی، از هماز من شینسل من و پ یو اندوخته ها یگاهاز آ یکالن یبخش
  ی، گرامامروز یمل ونیزیتلو ویو راد روزیافغانستان د وی، رادکابل وقت ویبرپا دارندگان و گردانندگان راد ادیو  نام
 

 ، روان شادگان را رفته
 ، عمرافزونگان را زنده

 

 .شنوندگان آن خجسته باد زیدست اندرکاران و ن یبه تمام ویراد یجهان روز
 یبه خاطر م 40دهه  یسال ها نیاول را در ویبا راد ییام از دوران آشنا یاز نوستالوژ ی، گوشه هابهانه نیهم به

 : آورم
 

. از آن نامم در مکتب بود فتادهیام ن یریآشنا شدم ، دندان ش ویبود که با راد1340شش سال داشتم و آن سال  دیشا
 . در آن سال ها شرطخواندمیم«  یفخر{ »  یبلخ قیشق سهی} امروز ل حصارک بلخ هیقر ئیهنبود در ابتدا« اهیس»

 .دادیم یبهار زنده گ نیدندان بود که خبر از ورود به هفتم نیه مکتب افتادن اولب یرسم تیشمول
در  ینیمیس یبه جال ویراد نیاز پشت ا یمی. سدو بار یکی دی، شابودم دهیرا اول بار در تاقچه خانه ارباب ده د ویراد
، شدی، که گفته مقرار داشت ویاز آن راد یمیبه اندازه ن یرنگ اهیس یبود و کنار آن جعبه ا وستهیاز خانه پ رونیب

 .ستویراد یبطر
 

 لیلبه د دی. شا دمشیند« چاالن »  یچگاهی، چون هخواند ی، چگونه مویکه بشنوم راد فتادیاتفاق ن ی، گاههر حال به
 .شده بود ئینجا مانده و جز تز تخنیکینقض 
 گفتی، مارباب یویبا راد سهیداشت در مقا یکوچک ساختمانبه خانه آورد .  ییویهمان سال پدرم از شهر راد در

ارباب  کیدگرون یتوریترانس یویدنسبت به را یاریبس یها ی. برتراست لپسی. فخورد یکالن م (بطری) یچار بالت
از  ویراد نی، آنتن اخواند یو پلوان م یتپ یرو شود یم یجا نی. در خورجستا. به هر کجا قابل انتقال عمر دارد
 . شدیپشت باز م
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 .بود ویراد کی نیتمام ده هم در
بود که با « مشتاق » کناره نهر  یها دیب هی، سا زراعتی یها ، عصر ها در برگشت از کارمردان روستا پاتوق
اصالح  یتخم ها یها یاز خوب«  یزراعت و مالدار – یکرهنه او مالدار»  یبرنامه ا ندددایگوش م ویبه راد اقیاشت

 یارمیب یریشگیو پ هیحاصل است و از طرز وقا ریکه س« پک  یالرمارهو و مکس» . از گندم گفت یم یشده بذر
 . درختان تاک« قرغنه و خاکسترک »  یها

 .همه یبود آشنا برا ی، نامرشته از برنامه ها نیکننده ا هی، تهگل محمد هجران
 

در  ییو ابتدا یمکتب دهات گانهیلم و سرمعلم . او معداشتیاستفاده عامه سخاوت م یرا برا ویهمچنان راد پدرم
. شکک بود، اوفملک و ک   ی، ده قاض ی، ده راض انی، سمرقند سنگچار یها هیقر انیدهکده حصارک ، م تیمرکز

 یم قشالقه»  یا ندهیتا نسبت به سرنوشت و آ داشتیمرا وا ، اوو فرزندان آنان انییروستا نیبا ا وندیو پ یکیحس نزد
 .همسو ، نگران و مهربان باشد«  شیها
 

، دور  اختصاص داده بود ویراد دنیشن یکه برا یو سرد زمستان ها را در مهمانخانه ا یطوالن یده شب ها مردان
پهن  ینیشام رنگ ویآورد . از برکت راد ی، مهرچه داشت یآمدند هر که از خوراک یکالن چوب سوز جمع م یبخار
، همچنان شنونده افتی ین مایافغانستان با آن پا ویدکه نشرات را« سالم  یپادشاه» ش تا زمان پخ وی. و رادشدیم
 .داشتیم
 

 : نشسته در ذهنم از آن دوران یها جسته
 « .... دندیگرد ابیهفته به حضور ذات ملوکانه شرف نیا ی، ذوات آتدهدیدربار خبر م فاتیتشر استیر »
شاه . واال حضرت شاهدخت  حضرت ملکه معظمه ... واال حضرت شهزاده احمد ایو عل یونیاعلحضرت معظم هما »
 « ... سیبلق
 

، نایروه می، کرخادم یکیفضل اکبر، تورپ دیسراج ، س ریکب فهی، لط اندی، عبد الغفور و لیمحمد قا کی: ننطاقان از
 .ظفر یمهد
 

 : خوانندگان از
، یشوق میکر ،ی، خالو شوق، استاد هاشمدای، استاد ش، استاد نتویراستاد د  ، گل ی، استاد نبنی، استاد غالم حسقاسم استاد

، ، جلوهاده، آزنیپرو رمنی، مدیناه غلهی، پ، شهالری، اولموبی، امی، قدفتهی، گل احمد ش، کبوتر، هاللمینس میمحمد ابراه
 .... دهید
 

 : یبود آهنکها یم قهیدق 45پشتونستان که  یشب برنامه ا 8تا  7نشرات ساعت  از
 ... یکه بازان لر غرونو

 .... ته یژیکله به راخ هیدسبا ستور یا
 

»  ی: جمله ا شدینشر م قهیدق 15 یبرنامه پشتونستان برا بیشب به تق 8تا به  45و  7که از  یاز برنامه بلوچ و
 . دییشنو یکه م یعنی«  نیگوش داره گ

 ها ... نیهم
 

 پایان
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