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داكتر اسداهللا شعور

     خاطره های اشخاِص پيرشو، اثرگذار و پيشآهنگان ساحات گوانگوِن 
صدها  ما  ذهِن  گرچی  آهناست.  جوامِع  اترِخي  از  جزىئ  مدىن،  زنده گاىن 
سالست که زيِر تلقِني اآثِر مؤرخِني درابری فقط ثبِت رويدادهای سـياىس و 
نظامی را اترخي می انگارد؛ اما واقعيت آنست که اترِخي سـياىس فقط خبشيست 
از اترِخي معومی يک جامعه؛ زيرا هپنه های خمتلِف زنده گاىن انسان، از هر 
زاويه ىي که نگريسـته شود، اترخيی دارد و مجموِع اين پيشينه هاست که اترِخي 

معومی يک کشور را عرضه می دارد.
     ار آجناىي که سازنده ی اترخي مردمست نه شاهان، رهربان و قدرمتندان؛ 
زيرا معلکرد اينها سازنده ی اترخي نه بوده؛ بلکه گاهگاهی در ترسيِع روندهاىي 
از اترخي می توانند نقش هممی را ايفاء منايند؛ مانند اينکه نقش برىخ از شاهان 
ساماىن و غزنوی در پروسه ی رشد هرن و ادبياِت دوره های شان برجسـته 
بوده؛ نقِش ظهريادلين محمد اببر در انکشاف زراعت، نقِش شاه امان هللا در 
اقتصادی  زيربناهای  انکشاِف  در  محمدداؤود  نقش  و  قانونگزاری  پروسه ی 
کشور در سده ی بيسـمت که اين امور گاهی برابر به نقش سـياىس و نظامِی 

داكتر اسداهللا شداكتر اسداهللا ش



آهنا در عهِد قدرِت شانست؛ و گاهی نزي بيشرت ازآن؛ وىل نقِش مردم در 
به رس رسـيدِن جراين های خمتلِف اترخي عنِرص اساىس بوده، هيچ پادشاهی 
دست  نظامىي  پريوزِی  به هيچ  مردمست؛  از  متشلك  که  لشکری  بدون 
انديشمندان،  دانشمندان،  اشرتاِک  بدوِن  زمامداری  هيچ  و  منی تواند  ايفته 
هرنوران، خسنوران، معامران، بناها، اكرگران و امثاِل اينها هيچ گونه رشد و 
حتوىل را در هيچ يکی از عرصه های دانش های عقىل و نقىل، هرن، ادبيات، 
ساخامتنسازی و اعامر رسک و بند و هنر و امثاِل اينها آورده منی تواند. پس 

اين مطلب خود اثبت می سازد که سازنده ی اصىل اترخي فقط مردمانند.
     از سوىي ديگر هريکی از ساحاِت زنده گاىن مردِم يک کشور از خود اترخيی 
دارد و اين توارِخي گوشه های گوانگون زنده گی اجامتعی، اقتصادی، فرهنگی 

و سـياِىس مردم، اجزای جداىي انپذيِر اترِخي معومی يک کشورست.
     اترِخي صنايِع دسـىت کشور، فراز و فروِد دسـتآوردهای صنعتگران جامعه 
در درازای سده هاست؛ اترِخي هِرن معامری، بررِىس انکشاف و به قهقرا رفنت 
های شـيوه های ساخامتنسازی مردِم در طوِل قرن ها بوده؛ شـيوه های احداِث 
اكانل های آبرساىن و سيسـمت آبياری که اكِر دهقاانن و اكرگرانست، خبشی از 
اترخي هبره گريی از زمني مشرده می شود؛ و به مهني ترتيب اترخي رسانه های مدرن 
و امروزی در افغانسـتان که بيشرت از صد و اندی سال معر نه دارند، بررِىس 
آغاز فعاليت ها و چی گونه گِی انکشاِف آن ها، اثرگذاری شان بر توده های مردم، 
ايدآوری از اكرمندان و گرداننده گان خبش های گوانگوِن آن و امثاِل اينها می 
ابشد. پس خاطره های زنده ايد محمدهمدی حبيب زاده ـ هرچند که به صورِت 
پراگنده ايدداشت گرديده؛ شامل مهه خاطراِت او از دوران اكِر ىس و دو 
ساهل اش در راديو اكبل و راديو افغانسـتان نزي منی ابشد ـ ابزمه مواد و مطالِب 
هممی را برای تدوين اترِخي رسانه های شنيدارِی افغانسـتان به دست می دهد که 
چنني اطالعات مستند را در مكرت منبعی می توان ايفت؛ زيرا او خود در مِنت 
رويدادهای انکشاف و حتوالِت خنسـتني راديوـ  از هتدابگذاری آن ات اوجگريی 



ـ   کشور  رسانه ی  اثرگذارترين  و  مقامش به عنواِن هممرتين  نرشات و تثبيت 
مهگام و مهاكر بوده است؛ ازين سبب قول او به تنهاىي خود سـند معتربيست 

که می تواند مورِد اتاكء و استناِد مورخني و پژوهشگران قرار گريد.
     زنده ايد حبيب زاده اين خاطره هايش را در سـنني کهولت و در کامل 
پريشاىن افاكر و انديشه هايش در سال های مشقتباِر هماجرت در پاکسـتان 
به منظوِر فرار از فشارهای رواِىن انىش از ىب وطىن به نگارش درآورده است. 
چنني حالىت را بسـياری از ما جتربه کرده، و ديده امي که در مهچون َجوی، 
جماىل برای تفکر معيق نه می ايبمي؛ و او نزي در نتيجه ی اين وضعيِت زنده گی، 
تسلسِل اترخيی رويدادهاىي را که ابز می گويد؛ نتوانسـته آن گونه ىي که بوده 
است به صورِت دقيق رعايت منوده، سـنه های حوادث را قيد منايد؛ و از 
جانِب ديگر چون در جرايِن نوشنت اين ايدداشت هايش مقِمي داخل کشور 
نه بود که از مهاكران و مهدوره هايش درين زمينه خواسـتاِر مشوره گردد؛ و 
اگر در داخِل کشور مه می بود، وضع جامعه ی ما درآن برهه ی زمان چنان بود 
که شامری از مهدوره ها و مهاكرانش مدت ها پيش ازو جمبور به ترِک وطن 
شده بودند؛ تعدادی مه چشم از هجان پوشـيده و مجعی نزي به شهادت رسـيده 
و اي در زندان های رژمي دموکراتيِک خلق! پوسـيده بودند؛ ازيرنو درين برهه ی 

زماىن، اماكانِت مشورت اب اهِل دل و اهِل رشـته برايش ابىق منانده بود.
     حبيب زاده که از آغاِز هتداب کىن و لني دواىن شـبکه ی فرستنده ی راديو 
ات ساليان عروج نرشاِت آن در دهه ی دموکراىس؛ از ختنيکری امپليفاير گرفته 
ات مشاوريت رايست معومی راديو افغانسـتان، مسؤوليت های گوانگوىن را 
بر عهده داشت؛ خاطره های بسـيار جالب و گفتىن های انبوهی داشت که 
مه برای شـنونده دلچسپ بود و مه برای اترِخي رسانه های شنيداری کشور 
برخوردار از امهيىت بزرگ و فوق العاده؛ وىل دردا که در حميط جهرت آدم 
وارد به موضوِع خاطراِت او وجود نه داشت ات وی را به امهيت آن ها ملتفت 
می ساخت؛ زيرا او يک اكدِر فىن و ختنيکی راديو بود، نه مؤرخ و نويسـنده 



ی موشگاىف که متوجِه جزئيات مسايلست. پس حبيب زاده نزي مانند مهه 
ی مردم تصور می منود که رسگذشِت او چزيی معموىل، خشىص و روزمره 
که  بگرداند  سـيدمسعود  اسـتاد  نصيب  را  زايدی  خري  خداوند  وىل  است؛ 
روانشاد  خاطره های  مچن  از  رنگني  مسِن  مهني  گرديد  ابعث  وی  تشويِق 

حبيب زاده ثبِت حصايف روزگار گردد.
     نويسـنده ی اين خاطرات مراحِل اساسگزاری راديوی کشور و انکشافات 
پسِني آن را اب يکی دو خاطره از هر مرحهل ايد کرده  و اب مهني اشارات کواته نزي 
توانسـته است که حصنه هاىي از رويدادهای آن مراحل را به منايش گذاشـته، 
خواننده اش را در فضای هامنروزگار قرار دهد و نقش افراد بسـياری را در 
انکشاف اموِر خمتلِف اين رسانه ی مهه گاىن برشامرد؛ و افزون برآن پهل های 
رشد آن مؤسسه را گام به گام به شـناساىي گرفته؛ مشخص گرداند.  هممرت از 
مهه، وی دشواری های اكر درين رسانه را نزي منااينده است که برای نسل های 

آينده ی خاىل از امهيت و دلچسـپـی نيست.
     اصل اوراق دستنويس و صورت ويرايش شده ی اين رساهل ی ارزمشند 
را دوست گرامی ام نصري مصداير از شهر مهلتون اايلِت اونرتيوی اكاندا برای 
رويداد  اترخيِی  تسلسِل  مورِد  در  سطور فرسـتاده؛  نظِر نگارنده ی اين  ابراِز 
بنده ی  چون  گرديدند.  مشوره  خواسـتاِر  ايدداشت ها،  درين  ايدشده  های 
هللا مهاكری اب راديو را از ساِل ۱۳۳۸ش به عنوان عضِو برانمه ی اطفال آغاز 
منوده بود؛ برىخ از رويدادها و گرداننده گان خبش های خمتلِف راديو را جسـته 
و گرخيته به خاطر داشت و در مورِد رويدادهای پيش ازين اترخي؛ برىخ 
داکرت  ااكدميسني  و  صدىق  محمدعامثِن  اسـتاد  زنده ايدان  شفاهِی  اشاراِت  از 
علوم  ااكدمِی  ادبياِت  و  زابهنا  مرکِز  در  اكر  زمان  از  را  جاويد  عبدالامحد 
افغانسـتان و پيشرت ازآن؛ از جراين حصبت های شان مك و بيش به خاطر 
می آورد؛ بنابرين خاطراِت نويسـنده ی کتاب در شش خبش چنان به تنظمي 
درآورده شد که اگر اترخي رويدادهای ايدشده در آهنا به صورِت دقيق پيهم 



نه ابشـند؛ چنان دور ازمه نزي قرار نه داشـته ابشـند که خاطره ی ساِل ۱۳۱۸ 
پس از ايدمانده های ساِل ۱۳۴۸ش آورده شده ابشد.

     اگرچی برای تدويِن رويدادها منطبق به اترِخي وقوِع آهنا تالش فراواىن 
صورت گرفت و در اكبل اب عزيزاِن زايدی متاس گرفته شد؛ اما معلومات 
بسـياری از ايشان رسدرگم کننده تر از اصِل منت به نظر می رسـيد؛ زيرا سواِحن 
پيهمی که در چهل ساِل گذشـته بر مردِم اكبل حتميل گرديده؛ خاطره ی دقيقی 
در حافظه ی کىس ابىق نه گذاشـته است که مورد اتاك و استناد شده بتواند؛ تنها در 
خبِش شـناساىي افراِد حارض در تصويرهای حبيب زاده، مهاكری دوست گرامی 
از  که  افغانسـتان  راديو  اسـتديوهای  کنوِىن  معومِی  مديِر  رسورجان  جناب 
اكرمندان ختنيکی سابقه داِر راديو تلويزيون مىل کشورند؛ سودمند و راهگشا 
بود و برىخ از معلومات های جناِب حسام ادلين بدر که از مهصنفان دوره ی 
ابتدائيه ام در مکتب بيهقی و از مهاكران ختنيکی ما در راديو بودند و اکنون 
نرشاتيست؛  وظايف  پيشربِد  مشغول  مىل  تلويزيوِن  نِرش  مديريِت  در  نزي 

خست سودمند واقع گرديده؛ از ايدبرده های زايدی را به ايدم آورد.
     دو نوشـته از زنده ايد اسـتاد خليل هللا خليىل و روانشاد گل امحد شـيفته 
در مورِد سالياِن آغازيِن راديو را نزي در اختيار داشـمت؛ چون هردو ممِد خاطره 
های نويسـنده ی رساهل ی حارض بود؛ آهنارا اب چند ايدداشت تمكيىل ديگر به 
عنوان برافزوده ها در اخري اين کتاب آوردم ات اشاراِت حبيب زاده در مورِد 
برىخ از مسايل استناد و رشح بيشرتی داشـته؛ خواننده را ابآن ها آشـناىي 
ژرفرتی خبشد؛ و در هپلوی آن هرچند جناب اسـتاد نصري مصداير ـ که از 
مطبوعاتيان سابقه داِر کشورند ـ در ويرايِش نوشـته ی مؤلِف اين کتاب رِجن 
فراواىن برده، مِنت ممتازی ارائه داده اند؛ در شـيوه ی امالی برىخ از واژه ها 
و يکدست ساخِنت نگارِش خبش های گوانگوِن اين کتاب چون منت اصىل، 
پيشگفتارها و تعليقات که توسط اشخاِص خمتلف به نگارش درآمده اند؛ برای 
جلوگريی از رسدرگمی خواننده گان و آسان ساخِنت مطالعه ی کتاب؛ امالی 



رس ات اخِري آن يکدست گرديد؛ زيرا اب درد و دريغ که سطح سواد و دانِش 
زابىن معومی مواجه به حبران بوده؛ حىت بسـياری از ابسوادان ما نه واژه هارا 
درست می نويسـند و ىن مه به درسـىت خوانده می توانند که صفحات چهره منا 
(فيس بوک) در اترمنای هجاىن، هبرتين منونه های اين حبران را مهه روز به منايش 
می گذارد؛ ازين سبب در رس ات اخري اين کتاب چنان شـيوه ی امال برگزيده 

شد که قرائِت آن برای دارنده گان مهه سطوِح سواد سهلرت ابشد.
     برای اسـتاد نصري مصداير و جناب فاروق حبيب زاده توفيق بيشرتی 
اسـتدعا دارمي ات اب چاپ و انتشاِر اين کتاب و اآثِر فرهنگی ديگر مصدر 
خدماِت هممی به کشور بالکشـيده، مردِم دردرسـيده و فرهنِگ خست رضبه 

ديده ی مان گردند.

           داکرت اسدهللا شعور
            دانشگاِه البريوىن

چارم جدی ۱۳۹۲ش/۲۵ دسامرب ۲۰۱۳م





پيشگفتار

     کتاىب که مهني اکنون در دسرتس اسـتفاده ی خواننده ی عزيز قرار دارد؛ 
خاطراِت پدِر مرحومم محمدهمدی حبيب زاده از جرايِن ىس و چند سال اكِر 
متواتِرشان در دسـتگاِه راديوی کشوِر ماست که از آغاِز اساسگزارِی آن 

رشوع شده، ات زماِن رايست مجهوری محمدداؤوِد شهيد را در بر می گريد.
     پدرم در جرايِن بيش از سه دهه اكر در راديو که متاِم ساليان جواىن و 
ميانه ساىل اورا دربر می گرفت؛ چنان عشقی به آن دسـتگاه پيدا کرده بود که 
بدون خاطراِت اايِم اكرش درآن مؤسسه ی فرهنگی ـ اطالعاىت زيسـته منی 
توانست؛ زيرا هزاران خاطره ی اكری و صدها خاطره ی جالب از آن مؤسسه 
و اكرکناِن آن داشت که به گفته ی جناب داکرت صاحب اسدهللا شعور مه برای 
اترِخي رسانه های کشور خست مفيد و اكرآ بود و مه برای عامه ی خواننده گان 
و شـنونده گان خست دلچسپ و رسگرم کننده؛ وىل دريغا که به نوشنت مهه ی 

آهنا مؤفق نه گرديد.
     پدرم در آواىن که در شهِر اسالم اآبِد پاکسـتان اب مهِرس خويش تنها مانده 
بود، نوشِنت خاطراتش را در ساِل ۱۳۷۴ش/۱۹۹۵م به تشويق پوهاند سـيد 
مسعود اسـتاد دانشکده ی اقتصاِد دانشگاه اكبل ـ که از خويشاونداِن نزديِک 
ماست ـ برای آفرينِش رسگرمی و فرار از ىب ايری و ىب ايوری آغاز کرده بود و 

گگفف اااررپپپپ گ پپپپپپپپپپيييشششششششششگگگگگگگپپپپپپپپيييييشششششششششگگگگگگگگگپپييشششششگگگفففتتتتتااااااااررررپپيي

استفاد دسرتس در کنون
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پس ازينکه در ۱۳۸۱ش/۲۰۰۲م به اكاندا آمد؛ آن را به اجنام رساند.
     متٔاسفانه هنگامی متوجه اوراِق دستنويس پدرم گرديدم که ايشان در 
بسِرت باميری افتاده بودند و ديگر نه حوصهل ی نوشنت را داشتند و ىن مه توان 
به ايدآوردِن خاطره های بسـيار جالِب شان که مهيشه برای ما قصه می کردند. 
اگر اين دفرتچه ی خاطرات در زمان حصتـمندی ايشان به دسِت فرزندانش 
می افتاد، به يقني اكمل که اب افزودن خاطرات اننوشـته ی شان، می شد  يک 
کتاب بزرگ و يک اثِر همم اترخيی عرضه کرد؛ زيرا آهنا در بسـياری از حمافِل 
رمسی و خصوِىص اعليحرضت محمدظاهرشاه، صدراعظامن و وزراء به عنوان 
مسؤوِل وسايل ختنيکی و مناينده ی راديو افغانسـتان رشکت جسـته و در متام 
مرامس و مناسبت های رمسی کشور بيش از ىس سال به صورِت متواتر به 
مهني عنوان اشرتاک ورزيده بود؛ پس ديده گی ها و شنيده گی های ايشان که 
توسِط هيچ مؤرخ و پژوهشگری روی اكغذ ثبت نه گرديده است، از امهيِت 

ابالىي برخوردار بود.
     پدرم می گفت در خِمت مراِمس يکی از عيدها، چون ترشيفاِت رمسی به 
پااين رسـيد، اعليحرضت به قِرص گلخانه که دفِرت اكرش در آجنا بود؛ رفت و 
در سالوِن بزرگ آن نشست. اعضای خانواده و دوسـتاِن نزديک او درين 
سالون برای ديداِر عيدی می رفتند. پادشاه که در آن روز خوحشال به نظر 
می رسـيد؛ ازعطاءهللا خان رييس ختنيکی راديو و پدرم نزي خواستند که به 
آجنا رفته شرييىن و چاىي اب آهنا رصف منايند. پدرم حاكيت می کرد که انبوهی 
از  پس  آمده،  برای ادای احرتام  شاهی  و وابسـته گان خانواده ی  اعضا  از 
رصف پياهل ىي چای، سالون را اب خدافظی ترک می کردند. در آن روز رسدار 
غياِث جملس آراء نزي به آجنا آمده بود و اب خوش طبعی هايش رشکت کننده گاِن 
مراِمس عيدی را می خنداند. جملس در جراين بود که سـناتور اسـتاد سـيدداؤود 



حسيىن که از خوشـنويسان زبردست روزگار نزي بود، برای تربيکی به حضوِر 
اعليحرضت آمدند و حتفه ىي به حضور ايشان تقدمي کردند. اندازه ی حتفه بسـيار 
کوچک بود؛ مثل اينکه بوتل کوچکی از عطر ابشد. رسدار غياث از روی 

فضوىل گفت:
     ـ آغا صاحب! حتفه ی کوچِک شام برای پادشاهی به اين بزرگی معکوسَا 

متناسبست.
     سـناتور حسيىنـ  که البته بعدها عضِو جملس سـنا شدـ  اب لبخندی گفت:

     ـ غياث جان! تشويش نه داشـته ابش!! بزرگی اين حتفه را تصور مه کرده 
منی تواىن؛ در بِني آن بوتِل کوچک که بوتل نه بلکه ذره بينيست ساخته شده 
به صورت بوتل؛ يکدانه برجنست که بر روی آن اب نوِک سوزن سوره ی قل 

هوهللا را نوشـته ام. هيچ چزيی بزرگرت از الكم الهـی نيست.
     رسدار غياث می خواست چزيی بگويد؛ اما اشاره ی چشِم اعليحرضت 
اورا خاموش ساخت؛ چون حسيىن از حضور مرخص گرديد؛ اعليحرضت 

رو به رسدار غياث منوده گفت:
     ـ شوىخ اب بزرگان اكِر درسـىت نيست.

     رسدار غياث در پاخس گفت:
     حضور اعليحرضت! اسـتاد حسيىن دمل را کفاند؛ آدم بسـيار خسيىس 
است؛ در روِز عيد که مهه جا پلو ابزارست؛ برای پادشاِه مملکت يک دانه 
برجن آورده؛ انجوان يگان چارک خو می آورد که يک قل هوهللا پلو می زدمي.

     پدرم می گفت که ظاهرشاه فورا موضع را عوض منوده، از کىس در ابره ی 
امنيِت واليِت هرات پرسـيد.

     دو خاطره ی خشىص پدرم که مهني اکنون به حافظه ام خطور می کند؛ يکی 
از آهنارا چنني حاكيت می کرد: در هنگامی که مشاوِر رايسِت معومی راديو 



بودم؛ دارالتحريِر شاهی از ابراهِمي عباىس که در آن زمان وزيِر اطالعات 
و فرهنگ بود؛ خواست که مسؤول مهيشه گِی ثبت بيانيه های پادشاه را به 
ارگ بفرسـتد ات بيانيه ی راديوىي شان به مناسبِت جشِن اسـتقالل را پيشرت از 
روِز جشن به ثبت برساند. چون مناسـبات عباىس اب اجنيرن کرمي عطاىي تريه 
گی جعيىب داشت؛ و به اين سبب از من نزي دخلور بود که چرا اب عطاىي رفيق 
هسـمت؛ ذلا اب آنکه می دانست اين اكر سالهای سال بر عهده ی من بود، بدون 
اينکه مرا در جراين بگذارد، چند نفر از اجنيرناِن جوان راديو را مؤظف 

ساخته بود ات فردای آن به ارگ رفته بيانيه ی شاه را ثبت منايند.
     فردای آن روز چند نفر اجنيرن را ديدم که اب نکتاىي و کف و اكلر ابالی 
وظيفه آمده اند. از يکی شان پرسـيدم که از راِه اكر به کدام جملس عروىس می 
رويد؟ او در پاخس گفت: خنري! ساعت ده صبح وزير صاحب مارا خواسـته 

است. من نزي کنجاكوی نه کردم؛ زيرا عادت به اين اكر نه داشـمت.
     چاشت هامنروز ديدم که هرسه اجنيرن شـيک پوش در حاىل که انراحىت 
از چهره های شان حمسوس بود، واپس به راديو برگشتند. از ديدن قيافه های 
آهنا انراحت شده، اب خود گفمت خدا کند خرييت ابشد. ابز از يکی ازآهنا 
پرسـيدم: انشٔاهللا که مالقات وزير به خري گذشـته ابشد؟ پس انراحىت برای 
چيست. او گفت: وزير ما را به ارگ برد ات بيانيه ی اعليحرضت را ثبت کنمي؛ 
چون وسايل را عيار کردمي، اعليحرضت آمده عقِب مايکروفون قرار گرفت 
و چنني می منود که منتظر چزيی و اي کىس است. چون پانزده دقيقه در چنني 
اآي  است  آماده  چزي  مهه  اعليحرضت  حضور  گفت:  وزير  گذشت؛  حالت 

منتظر چزيی ترشيف داريد اي اجنيرن صاحبان اكر را رشوع کنند؟
     اعليحرضت در پاخس گفت: همدی جان کجاست؟

     عباىس که مكی دستپاچه شده بود، گفت: همدی جان اكر داشت، چون 



مرصوف بود، اجنيرن صاحبان جوان را که اشتياق ديدار حضور اعليحرضت 
را داشتند اب خود آوردم که افتخار ثبِت بيانيه ی ذاِت شاهانه نزي نصيِب 

شان گردد.
     اعليحرضت گفت: چرا از اول نه گفىت؟ و وقت را ضايع کردی. از ديدن 
اين جواانن خوحشال هسـمت، خوش آمدند؛ اما اكری هممرت از ثبت بيانه ی من 

وجود داشت که همدی خان نيامد؟ و اي اينکه شام اورا خرب نه کرديد؟
چند  گفت:  انراحىت  مكی  اب  اعليحرضت  پس  ماند.  خاموش  عباىس       
دقيقه بعد يکی از سفرای خارىج برای تقدمي اعامتدانمه ی خويش به حضورم 
مرشف می شود؛ وقت ثبِت بيانيه به هدر رفت. ساعِت چهار عرص همدی جان 
را بفرستيد که مطابق مهيشه آن را ثبت کند؛ زيرا او به مهه چزيها بدلست؛ 
وقت زايد را ضايع منی سازد. او اين را گفته بلند شد و از ااتق خارج گرديد.

     پدرم می گفت که اجنيرنان از بس عصباىن بودند؛ دشـنام های بدی به 
وزير می دادند که ابعث حتقري و ىب عزىت شان شده بود؛ وىل پدرم اآنن را 
ددلاری داده؛ عِرص هامنروز سه نفِر ايدشده را به عنوان دستيار اب خود به 
ارگ برد. اعليحرضت که خشص دراک بود، فهميد حبيب زاده روی چی 
علىت اآنن را ابخود برده است؛ بنابرين گفته بود همدی جان خوب شد که اجنيرن 
وقت  عباىس  امروز  صبح  که  نشد  خوب  زيرا  آوردی  خود  اب  را  صاحبان 
اينهارا مه به هدر داد و سپس دسـتور داد که برای هرسه آهنا يک، يک ثوب 

چپِن نورسـتاىن خبشش بدهند.
     حاكيت ديگری چنني بود: در وقِت حکومت داکرت عبدالظاهر که پدرم 
مشاور رايسِت معومی راديو افغانسـتان بود؛ سفري ايتاليا دو پايه راديوی 
خمصوىص را کوچکرتين و ضعيف ترين امواِج موجود در هوا را می توانست 
پيگريی و تقويت کند، به دولِت افغانسـتان هديه داد. اين دو راديو اولني 



راديوهای واردشده به افغانسـتان بود که بدون اكربرد گروپ و ترانزيسـتور 
اكر می کرد؛ زيرا به جای اينها تراشه های سلياكىن اي چيپ در آن به اكر گرفته 
وزارِت  منی شـناخت.  کىس  را  چيپ  افغانسـتان  در  آن روز  ات  که  بود  شده 
اطالعات و فرهنگ اين دو راديو را به پادشاه و صدراعظم پيشکش منود. از 
روی تصادف، چند ماه پس ازآن راديوی موجود در ارگ به اثر ىب توهجـی 
اسـتفاده کننده گان عارضه ىي پيدا کرد و مسؤولني آجنا پدرم را فراخواندند؛ 
ايشان نزي اب وسايِل ترمِمي راديو به ارگ رفته، اب آنکه پيش ازين تراشه های 
سلياكىن را که يکی از آهنا اكِر انبوهی از ترانزيسـتور را می دهد، هرگز نديده 
بود؛ نقص راديو را که جزىئ بود، به زودی درايفته اب حلمي کردن يک سـِمي 
جداشده از جايش، راديو را ترممي کرده به حمِل اكرش برگشت. چنانکه قصه 
می کردند؛ در راديو برای مهاكران ترشحي داده بود که راديوهای جمهز اب چيپ 
شـباهِت مكرتی اب راديوهای گروپ دار داشـته، ساخامتِن آن بسـيار ساده تر 

از راديوهای معمول در کشورست.
     از روی تصادف راديوی موجود در مزنِل داکرت عبدالظاهِر صدراعظم 
نزي چند ماه پس ازآن از اكر افتاد. او روزی در حضور اعليحرضت مضِن 
کهگدای  نورمحمد  حافظ  از  ظاهرشاه  و  بود؛  کرده  ايد  موضوع  ازين  جملىس 
رسمنشی حضور پرسـيده بود که راديو ارگ را ىك ترممي کرد؛ شري علومی 
رسايوِر نظامی شاه در پاخس گفته بود که همدی جان مشاوِر راديو آمده بود 
و آن را در ظرِف نمي ساعت درست کرد. پس داکرت ظاهر نزي به رييِس دفرت 
را  راديو  ات  فراخواند  به مزنلش  را  جان  همدی  که  بود  داده  هدايت  خويش 
به رايست ختنيکی  نه داشت  آشـناىي  پدرم  اب  که  او  دفِرت  رييس  کند.  ترممي 
در  بود؛  ختنيکی  رايسِت  رسپرست  که  پدرم  چون  بود؛  زده  زنگ  راديو 
هامن حلظه در دفرت اصىل اش که مشاوريت رايسِت معومی راديو افغانسـتان 



بود؛ مرصوِف اكری بود؛ بنابرين، نظرجان آپريِرت دسـتگاِه تلفن راديو که از 
مٔامورين سابقه داِر آن مؤسسه بود؛ چون امس دفرت صدراعظم از زابن تلفن 
کننده شنيده بود؛ فکر می کرد که موضوِع هممی در ميانست؛ پس از هجِت 
اينکه بروِز مشلكی برای رايست ختنيکی را وقايه کرده ابشد؛ اورا به مديِر 
رخ  داشت؛  برعهده  نزي  را  ختنيکی  رايست  معاونيِت  که  سـتديوها  معومی 
منوده بود؛ و او به رييس دفِرت صدراعظم اطمينان داده بود که در ارسع وقت 
حبيب زاده را خواهد فرسـتاد. وی که اكنديد رايست ختنيکی راديو بود، از 
خدا می خواست که اب صدراعظم و اي خشِص پادشاه معرفت ايبد ات بتواند به 
هدفش نزديک گردد؛ ازين سبب خود وسايل ترممي را گرفته، بيدرنگ به 
مزنل داکرت ظاهر شـتافته؛ چون وارد سالوِن او شده بود؛ دو وسـيهل ی برِىق 
را روی يک مزي ديده بود که ابمه شـباهِت بسـياری داشتند؛ چون از پدرم شنيده 
بود که راديوی ارگ شلك راديوهای معموىل را نه دارد؛ پناه به خدا گفته، پيچکش را 
در عقب يکی از آهنا بند منود می خواست ابزش کند که در مهني حلظه آصف ظاهر 
ـ پِرس بزرِگ داکرت ظاهرـ  وارد سالون گرديده، پس از سالم عليکی ازو پرسـيده بود 
که شام را اجنيرن حبيب۱ فرسـتاده؟ وىل او که کىس را به اين انم منی شـناخت؛ 
گفته بود نه خري من از راديو افغانسـتان آمده ام ات اين دسـتگاه را ترممي منامي. 
آصف ظاهر اب خنده گفته بود، پس شام لطف منوده راديو را ترممي مناييد؛ 

اجنيرن حبيب اي کىس از شاگردانش برای ترمِمي ايراكنديشن خواهد آمد.
     اجنيرن صاحب که اب ورود به خانه ی صدراعظم اندىك زير تٔاثري آمده و 
دستپاچه شده بود، و از مهني سبب راديو را از ايراكنديشِن پورت ابل نه توانسـته

----------------------
ـ اجنيرن حبيب پرس جنيب هللا خان و برادرزاده ی اسـتاد خليل هللا خليىل بود. او در چهاراهی 

انصاری داكِن ترممي خيچال داشت. (شعور)



بود که متزي منايد؛ اکنون بيشرت زيِر تٔاثري آمده، دست و پايش را گم کرد؛ حال آنکه 
اگر حواِس او مجع می بود، اب آنکه در آن زمان نه کىس دسـتگاِه هتويه را ديده بود 
و ىن مه راديوىي به آن شلك و ساخامتن در اختيار مردم قرار داشت، ابزمه برای 

نه يک اجنيرن  مشلك 
که  را بود  راديو 
ی از دسـتگاه  ها
ی  يگر ولو د که 

می مهشلك  ابآن 
منايد؛ ازين بود، تفريق 
رسافگنده سبب او اب 
به  راديو پس گی 
و  برای پدرم آمد؛ 
بود  شامرا گفته  که 
خانه  داکرت به  ی 
هر  سـته ظا ا خو
چون  به اند؛  ايشان 
رفته  ، آجنا  ند د بو
را  زابِن جراين  از 

پِرس بزرگ وی شنيده بود؛ وىل هيچوقىت آن را بر رخ اجنيرن صاحب نه 
کشـيده؛ می گفت: اجنيرناِن اليق زايدی در راديو مشغوِل اكر بودند که مهه 
آدم های مسلکی و حتصيل ايفته بودند؛ اما اشخاص دارای واسطه ىي که اب 
فقر دانش مواجه بودند؛ اغلب در رٔاِس شعباِت همم قرار می گرفتند و چنني 

افتضاحاىت را می آفريدند.

محمدمهدى حبيب زاده در زماِن مشاوريِت عمومى راديو افغانستانمحمدمهدى حبيب زاده در زماِن مشاوريِت عمومى راديو افغانستان



     هبرحال؛ آنچی که در اوراِق حارض تقدمي می گردد؛ مشه ىي از خاطراِت اايِم 
اكِر پدرم در راديو اكبل و راديو افغانسـتانست که اميدوارم ابزاتبنده ی زمحتکشی 
يک نسل اكرآ و از خودگذر ابشد که فارغ از ديدگاه های سـياىس و خارج 

حيطه ی  ی از  تنگنظر
 ، شـبيىن ها خو
بدبيىن  و  های خشىص ها 
آمده است.به نوشـتار در 
پدرم      خانواده  که  ىي 
نسل به آن انتساب  دارد، 
نسل  مريزااين اندر  از 
ها  ر اب ر دفاتر د و 
مِىت  کشور بوده، حکو
اليق ترين  ِن از  سـبا حما
ِخي  ر ِن ات نسـتا فغا ا
به  می معارص  شامر 
؛  ند و پدرم ر وىل 

خنسـتني فرِد اين خانواده بود که اب دفرت و ديوان وداع گفته، رشـته ی ختنيِک 
راديو را برگزيده؛ خنست کورس دو ساهل ی اين رشـته را در افغانسـتان به 
آن روزگار)  غرِب  (آملان  آملان  فدراِل  مجهوری  در  پسان ها  و  رساند  پااين 
اين رشـته را به صورِت ختصىص فراگرفت. البته چنانکه در مِنت اين کتاب 
خواهيد خواند وی از روی تصادف و جمبوريت به اين رشـته کشانيده شد.

زنده ايد محمدهمدی حبيب زاده که مهاكرانش در راديو و اهِل درابِر       
سال  در  می کردند؛  خطاب  جان  همدی  حمبت  روی  از  اورا  محمدظاهرشاه 

نويسنده ى كتاب در هنگام تحصيل در آلماِن غربنويسنده ى كتاب در هنگام تحصيل در آلماِن غرب



۱۳۰۰ش در حمهل ی قلعه ی ابقرخان ديده به دنيا گشود. اين قلعه درست در 
حمىل قرار داشت که امروز ساخامتِن چهارده طبقه ىي سيامن پامري، شفاخانه 
سيامن  (از  پيسه گی  يک  پِل  مقابِل  های  عامرت  و  (مسـتورات)  نسوان  ی 
پامري ات شفاخانه ی ابن سينا) درآن قرار دارد؛ يعىن قلعه ی ابقرخان در مياِن 
ابغبانکوچه، خوابگاه و چنداول قرار داشت. او فرزنِد مريزا محمدحبيب حماسِب 
معومی وزارِت ماليه؛ نواسه ی مريزا محمد عظمي منشی خصوىص علياحرضت رسور 
سلطان (مادِر    شاه  امان هللا) بود  و   اكاكيش مريزا محمدعزيز خنست مريزای خصوىص 
انيب السلطنه محمد وىل خان بدخشی بود و در زمان تصدِی او به حيِث   وزير دفاع، 

مديريِت معومی لوازِم آن وزارت را بر عهده گرفت.
     پدرم در هنگامی که در ساِل ۱۳۱۵ش شاگرِد صنف هشـمت داراملعلمِني عاىل اكبل 
بود؛ به علت آنکه اورا بدوِن رضايِت خانواده اش برای حتصيل رشـته ی پيلوىت 
نظامی به هنِد بريتانوی می فرسـتادند، جمبور به ترِک حتصيل گرديده، در خانه 
پنهان شد؛ وىل پس از چند ماه شامل کورس های آموزِىش ختنيِک راديو شد 
و در ۱۳۱۸ش به عنواِن يکی از خنسـتني ختنيکراِن راديو اكبل از آن کورس 
او  منود.  ايفاء  هممی  نقِش  راديو  آن  ساخنت  فعال  در  گرديده،  فارغ  موفقانه 
چندين ابر مديريِت معومی اسـتديوها، مديريِت ثبت و اكپـی و امثاِل اينهارا بر 
عهده گرفت و در ۱۳۴۹ مشاوِر رايسِت معومی راديو افغانسـتان شد و در 
۱۳۵۰ رسپرسـىت رايست ختنيکی راديو را بر عالوه ی وظيفه ی اصىل بدوش 
گرفت؛ ات اينکه در ۱۳۵۱ در سِن پنجاه و يک ساهل گی به تقاعد سوق داده 
شد و پس ازآن در ۱۳۵۴ معاون آمريِت معومی خمابراِت داخىل و بني امللِىل 
رايسِت تيىل مكونيکيشِن وزارِت خمابرات مقرر شد و در ماه های خنسـتِني 

پس از کوداتی ۷ ثوِر ۱۳۵۷ش ابِر ديگر اب اكِر دولىت وداع گفت.
     زنده ايد حبيب زاده آخرين فرِد خانواده اش بود که در ۱۳۷۲ش/۱۹۹۳م 



ترِک وطن گفته، مدت نه سال را در اسالم اآبِد پاکسـتان به رس برد و در 
۱۳۸۱ش/۲۰۰۲م به شهِر ونکووِر اايلِت برتيش کوملبيای اكاندا هماجرت کرد.

     او در اكاندا بسـيار گوشه گري شده، به ندرت از خانه بريون می رفت. 
در داخِل مزنل مهيشه روی چوکىي می نشست و بسـياری اوقات روی هامن 
چوىك به خواب می رفت؛ ات اينکه مشِلك درِد مكر به عذابش ساخت. در ساِل 
۲۰۰۵م دچاِر محهل ی مغزی اي اسرتوِک خفيف گرديده مدِت هشت روز را 
در باميرسـتان سپری منود، وىل حصتياب گرديده به مزنل برگشت. در سـپتـمرب 
۲۰۰۸م به منونيا يعىن سينه بغل مصاب گرديده، سه ماِه متام در شفاخانه ماند؛ 
و ابز در اپريِل ۲۰۰۹ دوابره گرفتاِر اين باميری گرديده، مدِت مديدی را در 
پورت گذشـتاندند؛ وىل دردا که ازآجنا قدم به بريون نه هناده، به  خبِش اليف سـَ
روِز ايزدِمه جوِن هامنسال رهسـپاِر سفِر جاودانه گی شد؛ و نشانه های نيکی 
زايدی در زادگاهش اكبل از خود به ايدگار گذاشتند که اب مشه ىي از آهنا درين 

کتاب آشـنا خواهيد شد. روح شان شاد و خاطره ی شان گرامی ابد!
     روانشاد حبيب زاده، سالياِن اخِري معرش را فقط در عبادِت خداوند و 
ايِد ميهن سپری منوده، مهه روزه به ادای مناز و خِمت قرآن مشغول بود. معاِش 
تقاعدىي را  که دولِت اكاندا برای ساملندان می پردازد؛ به مرصِف خشِىص خويش 
منی رساند، بلکه مهه را برای اشخاِص تنگدست به افغانسـتان می فرسـتاد. او 
که از اايِم نوجواىن به بعد منازی را قضا نه کرده بود، هرماه چندين ابز خِمت قرآن 
می کرد و در اايم رمضان طِی يک ماه بيش از هفت، هشت ابر به خمت الكِم 

الهـی می پرداخت.
     پدرم مهيشه از وضِع انهنجاِر وطن رجن می برد و می گفت خداوند در عاملِ 
هماجرت مهه نعامِت خويش را برايش اعطا کرده است؛ وىل يگانه درد و رجنش 
اينست که وطن و مهوطنانش وضِع رقتباری دارند. ايشان می گفتند که وقىت 



دردش افزونرت می گردد که روشنىي را برای آينده ی وطن منی بيند و پيوسـته دعا 
می کرد که خداوندا پيش از مهه قلب، روح و مضِري مهوطنامن را روشن بگردان 

ات خودرا از حالت تباهی بريون آورده بتوانند.
     خداوند روح اين مرد نيکخواه و خريرسان را غريِق رمحت خويش بدارد؛ 
و آرزومندم که نرش خاطراِت ايشان مشه ىي از اترِخي پيدايش و انکشاِف رسانه 
های صوىت افغانسـتان را در اختياِر مهوطنان عزيز و به ويژه شاگردان دانشکده 

های ژورانلزيم رساتِرس کشور گذاشـته بتواند.

     فاروق حبيب زاده
       ونکوور ـ اكاندا

      ۲۵ جدی ۱۳۹۲ش/۱۵ جنوری ۲۰۱۴م


