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يادداشِت ويراستار

     زنده ايد محمدهمدی حبيب زاده يکنت از خدمتگزاراِن صديِق وطن بود که 
بيشرتين سالياِن معِر پرابِر خودرا وقِف اكر در يکی از هممرتين مؤسساِت تنويِر 
افاكِر عامه ی کشور منوده؛ از ابتدای گشايش ات ارتقای اكمِل آن دسـتگاه، اب 

پشـتاكِر جعيب و عشقی رسشار به وظيفه اش؛ مشغول اكر درآن بود.
     آغاِز فعاليِت چنني دسـتگاهی همم در کشوری که مردِم آن اب تکنالوژی مدرِن 
معارص بيگانه بودند؛ اكری بس دشواری مشرده می شد؛ وىل اين دشواری به 
مهِت فرزنداِن ايثارگر و فدااكِر مملکِت ما که حبيب زاده يکی از اآنن بود؛ ُمَيَرس 
آمد. چنانکه از البالی خاطراِت او در می ايبمي؛ راديو در سالياِن پاايىن صدارِتِ 
محمدهامش خان پايه گذاشـته شد؛ و در روزگار صدارِت برادرزاده ی او محمد 
داؤودخان به اوِج فعاليت های خود رسـيد و درين برهه ی حساس اترِخي معارص، 
پيشربِد اموِر دسـتگاهی چنني همم، عالوه برينکه يک وظيفه ی خطِري مىل بود؛ 
شغِل پر از خطر نزي مشرده می شد؛ زيرا امور نرشاىت و ختنيکِی آن جزء به جزء 
و قدم به قدم از سوی مقامات بلنِد دولىت پيگريی گرديده، کوچکرتين اشتباه 
و فروگذاشت در اكر، می توانست پيآمدی برای اكرمنداِن آن داشـته ابشد که 
به برابدی او بياجنامد. پس اين قهرماانِن وطنپرست توانستند اب قدمگذاری بر 
روی لبه ی مششِري ديکتاتوران، خود را به هدف رسانده، راديوی کشور را به 
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خدمتگزار از يکنت زاده حبيب محمدهمدی
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يکی از هممرتين رسانه های زمان مبدل سازند.
     از خودگذرِی اين فرزنداِن نيکخواه وطن بود که راديو اكبل از بدِو تٔاسيِس 
خود؛ به ويژه در دهه ی دموکراىس که به راديو افغانسـتان مبدل گرديده بود؛ 
در روشن ساخِنت اذهاِن عامه و جنبِش بيدارِی مىل، اب اكمياِىب متام به هدف 

انيل آيد.
     خاطراِت مرحوم حبيب زاده که برهه هاىي ازين دشواری ها و حلظه هاىي 
ازين اكمياىب هارا ابزاتب می دهد؛ در ساليان پاايىن زنده گاِىن آن عزيز تسويد 
گرديده بود، وىل زنده گی به او هملت نه داد ات اين ايدداشت هايش را از سواد 
به بياض آورده، صورت منظمی به آن ها بدهد. و از سوی ديگر اين ايدداشت 
هايش سه، چهار ساىل پنهان ماند، ات آنکه پِرس گرامِی او فاروق جان حبيب 
زاده به آهنا برخورده و نگارنده ی اين سطور را که اب ايشان قرابت خانواده 
گی دارد؛ از موجوديِت ايدداشت های پدِر گرامی شان آگاه ساخت. چون 
خاطره هارا مطالعه منودم؛ به عنوان يکی از مطبوعاتيان سابق افغانسـتان آن را 
خست مفيد ايفته، به فاروق جان مشوره دادم که هرچی زودتر اقدام به چاپ 
اين اوراِق دستنويس منايد. ايشان نزي ابالی نگارنده اعامتد منوده، اكِر ويرايِش 

لساىن و تنظِمي خاطرات قبهل گاِه اجمدش را بر عهده ی اين قمل گذاشت.
     مشغوليت های روزمره، جماىل زايدی برای به رس رساندِن فرمايش اين 
دوسِت گرامی ابىق منی گذاشت و يک ساىل به درازا کشـيد ات ويرايش زابىن اين 
ايدداشت ها به پااين رسـيد و چِزي هممی که در مِنت خاطرات توهجم را جلب کرد 
عدم نظم در تسلسِل اترخيی رويدادهاىي بود که نويسـنده پرياموِن آهنا گفتىن 
های دارد از منت چنني پيداست که زنده ايد حبيب زاده هر خاطره ىي که در 
فکرش می گذشت؛ به نوشِنت آن می پرداخت و برای تنظِمي کرونولوژيِک وقايع 

هنوز وقىت پيدا نه کرده بود که پيِک اجل به رساغش آمده؛ به عاملِ بقايش برد.
     انگزير از متاس اب برىخ از اكرمندان سابق راديو تلويزيون گرديدم که در شهِر 



تورنتوی اكاندا ترشيف دارند؛ اما مكرت کىس را ايفمت که در رفِع مشلك اساىس 
بتواند ايری ام رساند؛ زيرا پيش از مهه هيچ يکی ازين عزيزان از اكرمندان اوليه 
ی راديو نه بودند که رويدادهای ايدشده درين ايدداشت هارا به خاطر داشـته 
ابشـند. دو ديگر اينکه بدخبىت های هماجرت و دوری از ميهن؛ گذشـته های 
دور را از حافظه ی عده ىي ازين عزيزان زدوده است؛ و اآنىن که اگر رويدادی را 

به ايد دارند بنابر مشِلك سن و سال اترِخي دقيِق آن را منی توانند به ايد آورند.
     از حسِن تصادف متاس اب دوست گرامی دوران نوجواىن و مهصنفی ام در 
ليسه ی اندريه ـ جناب داکرت اسدهللا شعور ـ مرا اميدوار ساخت و مهاكری 
ايشان بود که تسلسِل رويدادهای ايدشده درين کتاب از روی ايدمانده های 
ايشان و در برىخ موارد از روی قرايِن موجود در منت به تنظمي درآمد و به 
اين ترتيب، بيشرتين خبش ايدداشت های حبيب زاده تسلسِل اترخيی پيدا کرد. 
مهچنان ازين دوست عزيز و پژوهشگِر خويش سـپاسگزارم که مواِد جالىب را 
به عنواِن تعليق در اخِري اين رساهل افزودند که ممد نوشـته های جبيب زاده بوده، 

در بسـياری از موارد ممكِل آن نزي مشرده می شود.
     اين ايدداشت که توسط مهاكراِن اوليه ی راديو اكبل چون اسـتاد خليل 
هللا خليىل و هرنمند معروف موسـيقی زنده ايد گل امحد شـيفته نوشـته شده؛ 
سال های  در  راديو  اب  شان  مهاكری  روزگاِر  از  آن ها  خمتِرص  خاطره های 
خنسـتِني تٔاسيِس آن دسـتگاهست که مانند خاطراِت حبيب زاده مطالب جالىب 
را پيشکش منوده، از برىخ از جرايانت راديوی آن روزگار مارا آگاهی می 
دهد. به مهني ترتيب برىخ از ايدداشت های توضيحی که از چشمديدها و 
داکرت صاحبست؛ معلوماىت را که مرحوم حبيب زاده در  اي مسموعات خوِد 

خاطراتش ارائه منوده، وضاحت داده، اكمل می سازد.
     عنوان اين کتاب را بر اساِس حمتوای آن خاطره هاىي از راديو افغانسـتان 
زنده  ايدداشت های  که  اميدوارم  ابشد.  کتاب  منت  ابزاتبنده ی  ات  گذاشتمي 



ايد حبيب زاده، شاگردان دانشکده های روزانمه نگاری و پژوهشگراِن اترِخي 
رسانه های کشور را مفيد واقع گرديده در جاودان ساخنت اسامی و خدماِت 
برىخ از اكرمنداِن اوليه ی راديو نقشی داشـته؛ مشوق خاطره نويىس آن عده 
ی اكرمنداِن سابِق آن دسـتگاه گردد که هنوز در قيد حيات بوده، هنوز جماىل 

برای ابزگفِنت مشاهدات و مسموعاِت شان دارند.
     از جناب اسـتاد سعيد گرداننده ی انتشارات سعيد نزي سـپاسگزارم که 

چاپ و تکثِري اين کتاِب مفيد را وسـيهل گرديده، فايده ی آن را عام ساختند.

                نصري مصداير
مهلتون ـ اكاندا       

۲۳ قوس ۱۳۹۲ش/۱۴ دسامرب ۲۰۱۳م
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     مدِت دو سالست که زنده گاىن ما در حياِت آواره گی و در به دری 
به بيهوده گی می گذرد. ابوجودی که کوچکرتين متايل وعالمقندی برای ترِک 
زادگاِه حمبومب نه داشـمت؛ جنگ های تنظيـمی در شهِر اكبل و راکتباراِن قلِب 
آواره گی  به سوی  به اجبار  مارا  مهسايه  کشورهای  مزدوران  توسط  مملکت 
و اقامت در خاِک بيگانه گان راند؛ زيرا مبباراِن پيهم و اتراج اكبل و اكبليان 
خويش،  عيال  و  آل  مهراه  که  ساخت  جمبورم  جاهالن،  و  دزدان  توسِط 
کشوری را که قلِب و روح ما بود، وداع گفته؛ خانه و مال و منال خويش 

را ىب صاحب رها کمن.
     بدوِن اينکه جمال ايفته ابشـمي ات حىت خىس ازين مال و مکنت را بردارمي؛ 
مهراه اب مردمی که به رشِق کشور جهوم می بردند، گهل وار راهِی جالل اآبد شدمي 
و يک ماه را درين شهِر زيبا که روزگاری تفرحيگاِه زمسـتاىن مردِم اكبل بود؛ 
به رس بردمي. هرچند درين شهر مسافر و ىب خامنان بودمي؛ اما احساس غربت 
منی کردمي؛ زيرا در مياِن مردِم خود بوده، اينجا نزي خاِک خوِد مان بود، و هر 
گوشه و کناِر آن اب خاطراِت اايم گذشـته ی ما پيونِد اسـتوار داشت؛ وىل از 
حلظه ىي که قدم به خاِک پاکسـتان گذاشتمي، زنده گی يک روز مه روی خوىش 
نشاِن مان نه داد. پيش از مهه مادِر عزيزم که برای مهه اعضاِی خانواده ی ما 



غنيـمِت بزرگی بود؛ در غربِت مغ انگزيی دور از مهه عزيزاىن که منی دانستمي 
زنده اند و اي خري؛ و اگر زنده ابشـند، در کجای دنيای رسـيده اند؛ به جاودانه گی 
پيوسـته، داِغ بزرگی بر دِل ما هناد. پس از آن درين مدِت دو ساىل که يک 
ماِه آن را در شهِر پشاور به خانه ی خواهر خويش به رس بردمي و بقيه را در 
شهر اسالم اآبد؛ روزهای دق و دلگريی داشـته ام؛ زيرا برای کىس که مدِت 
ىس و سه ساِل متام در راديو افغانسـتان و پس ازآن چهار سال در وزارِت 
خمابرات روزانه از ده ات چهارده ساعت متواتر اكر کرده؛ خانه نشيىن و بياكری 

درِد جاناكه و طاقت فرساييست.
     در مياِن اين مهه دلتنگی و فشارهای رواىن؛ گاهگاهی حصبت و درِد 
دل اب داماِد مامامي جناب پروفيرس سـيدمسعود اسـتاد دانشکده ی اقتصاِد 
دانشگاِه اكبل که از روی لطف به خربگريی ام ترشيف می آورد؛ برامي غنيـمِت 
بزرگی بود. حصبت های عاملانه و حتليل های سـياِىس انديشمندانه ی ايشان، 
ِمغ غربت را از دمل می زدود و اندومه را اندىك سـبکرت می ساخت. پيشـبيىن 
های شان افاكرم را از زيِر ابِر پريشاىن بدر می برد و افق های روشـنرتی برای 
پرواِز انديشه ام می گشود. نتيجه آن می شد که برای ساعاىت اندوِه ىب وطىن را 
از دمل دور منوده؛ به آينده اميدوار ابمش و به هامن گونه که نيااكِن ابفرهنِگ ما 
گفته بودند: «پاايِن شب سـيه سپيدست»؛ به انتظاِر سپيده دِم روزگاِر سـيه ی 
خويش مبامن و به اين گفته ی مردِم خويش ابورمند ابمش که می گويند: «دنيا به 

اميد خورده شده».
     روزی جناِب اسـتاد سـيدمسعود مضِن حصبت گفتند که شام نزديک به 
چهل سال را در راديو اكبل و سپس در راديو افغانسـتان اكر کرده ايد؛ چون 
از آغاِز تٔاسيس اين دسـتگاه اكرمنِد ختنيکِی آن بوديد؛ اگر خاطراىت را که 
ازين دوران داريد، به روِی اكغذ بياوريد، برای نسِل نِو ما بسـيار دلچسپ 
خواهد بود؛ زيرا فراز و نشيب اكرهای گشايش راديو، مشالكت در اكرها 



و پيشربد امور دسـتگاهی بسـيار همِم اطالع رساىن در اوج حامكيِت استبداد 
کبري در کشور و بسا ناكِت ديگر، مسايل پرامهيىت اند که ابيد ثبِت اترِخي 
کشور گردند. عالوه برين نوشنت اين خاطرات برای اتن مرصوفيت ذهىن و 
معِىل روزانه خلق می کند. در هپلوی اين ها خاطره های اتن از اكرهای آغازين 
تٔاسيِس راديو اكبل، از اشخاص و افراِد خدمتگزار وطن و حنوه ی اكرهای 
شاقه برای اساسگزاری يکی از مفيدترين و مؤثرترين دسـتگاه های نرشاىت 
کشور را که در تغيري دادن فرهنِگ معومی و مست دهی افاكر و انديشه 
های مردم به راه های نيک و مثبت در آن نمي قرِن سده ی بيسـِمت ميالدی 
نقِش بسـيار سازنده داشت؛ به نسل های بعدی انتقال خواهيد داد؛ و اين 
خود خدمت بزرگی خواهد بود؛ و ازين چی هبرت که زمحتکشی مٔامورين 
ختنيکی راديو را که اب دسـتان خاىل و جتربه ی هيچ اين دسـتگاه رضوری 
را بنياد هنادند، ثبِت اوراق اترخي کشور می مناييد. اين پيشـنهاِد مسعودجان 
در دمل نشست و رس از فردای آن آسـتني برزده، به نگارش اين خاطره ها 
دست ايزيدم؛ و اکنون که به توفيق آفريدگار تواان آن را به اجنام رسانده تقدمي 

عالمقندان گرامی می منامي ات چی قبول افتد و چی در نظر آيد.

      محمدهمدی حبيب زاده
      اسالم اآبد، پاکسـتان

                جوزای ۱۳۷۵ش/۱۹۹۶م 


