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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د لي: ياد لو مخکې په ځير و لولـ، کنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       عزيز اهللا کهگدای :ليکوال    ٠٦-٠٦-٢٠١١  ني
                        

  

  اينجا کابل است
  

راديو برای اولين بار در ابتدای سلطنت .  سال قبل برای نخستين بار از راديو کابل شنيده شد٨۵اين آوازيست که 
 يک انجنير روسی بداخل ارگ شاهی نصب گرديد و خاندان شاهی که در از طرفعليحضرت امان اهللا غازی ا

  . ها شنيده ميشدگوشکیاطراف ارگ سکونت داشتند آنرا بمنازل شان انتقال  و می شنيدند اين دستگاه صرف توسط 
  

اه دو دستگاه راديو برودکاستينگ از جرمنی برای کابل و قندهارخريداری شد، دستگ) م١٩٢٥( شمسی ١٣٠۴بسال 
بکار آغاز کرد  متر ۶٣٠و بطول »   وات٢٠٠«نصب و باقوۀ ) م١٩٢٨ (١٣٠٧قندهار معطل و دستگاه کابل  در 
  .که تا نزديکی قندهار شنيده ميشد

 
دار بمردم توزيع گرديد زيرا راديوی بتری  پايه ٢٠قبل از نصب دستگاه، 

ل هنوز قسمت اعظم منازل شهر کابل برق نداشت ازينرو در اواخر سا
در عهد ) م١٩٣٦( ش ١٣١۵در . مذکور اين تعداد به يکهزار پايه رسيد

کيلو  ٢٠«اعليحضرت محمد ظاهرشاه يک دستگاۀ دارالصوت به قوۀ 
آلمان که دارای موج متوسط بود » تيلفون کن«از کمپنی مشهـور» وات

اکنون اين کمپنی به کوريای جنوبی فروخته شده است که (خريداری گرديد 
  ). در بازار های جهان شهرت دارد» سونگسام«بنام 

و يکه توت کابل شمسی ساختمان عمارت برودکاست در ١٣١٧در سال 
 در جوار وزارت مخابرات توسطباغ عمومی کابل عمارت استوديو در 
.  رويدست گرفته شد که دو سال بعد به اکمال رسيدمتخصصين آلمانی

 ۶٧راديو را با درعين زمان وزارت مخابرات در سال مذکور کورس 
ش  قسمت نشراتی راديو ١٣١٩در.  از مرکز و واليات داير نمودشاگرد 

و شعبۀ رياست مستقل مطبوعات به مديريت عمومی ارتقأ در چوکات 
 .تخنيکی آن بوزارت مخابرات تعلق گرفت

                                         شمارۀ اول پشتون ژغ با عکس پايه های                                                                                      
                                                                                                                            يک صدمترۀ فرستندۀ رادوی در يکه توت

  
 پايۀ ٢٣ساعت  نشرات داشت و نصب ٢آماده گرديد که صرف نشرات امتحانی ل جهت در سال مذکور راديو کاب
و چاراهی ملک اصغر ، چمن ليسۀ نجات در جاده ها و خيابان های شهر از قبيل لودسپيکرسمنتی بلند جهت نصب 

ش با ١٣٢٠  ماه نشرات امتحانی به روز اول حمل سال۶پس از. بسا جاهای  ديگر برای استماع اهالی صورت گرفت
وزير معارف و معاون صدارت و معرفی دستگاه توسط اولين رئيس سردار محمد نعيم نطق افتتاحيۀ واالحضرت 

 افتتاح و به نشرات دايمی که سه ونيم ساعت از طرف شب و يک ساعت  صالح الدين خان سلجوقیمستقل مطبوعات
محصول آخذۀ راديو کابل . شرات ميکرد کيلو سايکل ن۶٧۴=  عشاريه يک ۴۴۵از طرف صبح به موج متوسط 

  . و قبل از خريد راديو بايد جواز آنرا از شعبۀ نشرات مديريت عمومی راديو کابل بدست آورد افغانی ٢۵ساالنه 
  

    
  راديو                          عمارت استوديوی راديوکابل در باغ عمومی کابل                 پايه سمنتی برای نصب لودسپيکر 

                            



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا
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صدقی و بعدًا علی احمد نعيمی . بمديريت ر» پشتون ژغ « روزۀ ١۵ ترتيب پروگرام های راديو يوميه توسط  مجلۀ 
از طرف شعبۀ راديو مديريت عمومی نشريات رياست مستقل مطبوعات معرفی ميگرديد که شمارۀ اول  آن در اول 

  .نشر شد١٣٢٠حمل 
به زبانهای پشتو، دری، فرانسوی، انگليسی و کورس نطاقی تأسيس .  بار تشکيل جلسه ميداد٣يو هفتۀ و کلوپ راد

 عبدالغفار و مدير عبدالجباراردو جوانان اليق وبا استعداد انتخاب گرديد که اولين نطاقان راديو کابل دو برادر، مدير
از  (عالوه بر نطاقان ورزيدۀ اناث، کريم روحينا . دنداز فارغان ليسۀ حبيبيه بودند که انگليسی را فصيح صحبت ميکر

  .، عارف همدم، مهدی  ظفر نطاقان دری و عبدالغفور وياند، سالم جاللی نطاقان پشتو بودند)ش١٣٢۵
  

  
   شمسی١٣٢٢ شمسی دستۀ از نوازندگان راديو کابل در ١٣٢٢                            دستۀ از نوازندگان راديو کابل در 

  ستاد غالم حسين با آرمونيه در وسطا
  

کورس موسيقی توسط استاد غالم حسين معرف موسيقی کالسيک هند در افغانستان، فرخ افندی و ساير استادان 
  .و غيره را تربيه کردندگل احمد شيفته ،  حفيظ اهللا خيالموسيقی تدريس و آواز خوانان اليقی مانند 
مد محسن خان، انجينر کريم عطايی، احمد علی درانی، عبدالرؤف بينوا، رشيد غالم جيالنی خان، غالم حسن خان، مح

لطيفی، استاد برشنا، محمود حبيبی، داکتر عبداالحمد جاويد، صالح الدين کشککی، عبدالطيف جاللی وغيره مديريت 
سف آئينه، محمد و رياست های راديو را بهده داشتند، همچنين منان دردمند، محمدعلم غواض، غالم علی اميد، يو

از مديران . عثمان صدقی، نجف علی  وغيره معاونيت ها و مديريت های شعبات مختلف راديو را پيش ميبردند
 محمد معاون فنی و ځالندعبدالجليل استاد حفيظ اهللا خيال، موسيقی، استاد 

    .                                          معاون اداری را نام بردابراهيم نسيم
ش افتتاح شد با سيگنال نغمۀ توله توسط شيرمحمد ١٣٢٠راديو کابل که در

آغاز ميشد بعد از تالوت قرآن کريم، موعظه و » شير توله چی« معروف به 
اخبار پشتو و دری، مضامين تاريخی، : موسيقی اين پروگرامها زنده نشر ميشد

زراعتی، ديالوگ، شرقی، غربی و فرمايشی تيکلی، سياسی، اجتماعی، صحی، 
پروگرامهای پشتونستان و اردو، ما و شنوندگان، داستانها، پروگرام اطفال، 

اجمال سياسی هفته وغيره و در اخير ) فی کلمه يک افغانی(اعالنات پشتو و دری 
ر همه نوازندگان، هنرمندان و نطاقان د.  ورستنی خبرونه و پاچاهی سالم  و ختم

الزم به يادآوريست تا از . استوديو آمده و بصورت زنده پروگرام را اجرا ميکردند
نوازندگان، آوازخوانان، هنرمندان  و نطاقانی که در سال های اول در راديو کابل  

  گل احمد شيفته                                                                                        : قدم گذاشنتد  يادآورشوم
                                                                                                                          

سنتور، سارنگ و جلترنگ محمد امان، مدم معراج  الدين، سرود محمد عمر، : نوازندگان يوازنی ساز و غبرگ ساز
، سارنگ و کالرنت ماشين خان، رباب و سرود محمدعمر، سارنده غالم حسن، دلربا محمد رحيم، توله شير محمد

رباب و تنبور سراج احمد، سارنگ فقيرحسن، دلربا و سارنگ ناظر خان، رباب و پيانو استاد غالم حسين خان، طبله 
  .  استاد محمود، تنبور سراج الدين خان، مدم شاهين وغيره
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استاد قاسم، استاد غالم حسين، استاد نبی : ادانيکه تحت عنوان ساز و آواز در راديو می سرايدندغزل سرايان و است
استاد «، رحيم گل، محمد حسين »استاد رحيم بخش« گل، غالم نبی نتو، دستگير شيدا، صابر رحيم چوچه 

، آصف قاسمی، يعقوب قاسمی، يوسف قاسمی، صبور، عبدالباقی ځالند،  »سرآهنگ
م سعيد توفيق، آقا محمد، اميد، نظر محمد، ويرجن، سرشار، عبدالعلی، خان، غال

  . هجران، محمد ايوب، عبدالحميد اعتمادی و غيره
در سالهای بعدی يک تعداد هنرمندان در راديو داخل شدند مانند ساير هراتی و نگهت 

  .کميک سرايان
از اولين (، کريم شوقی ندځالعبدالجليل : خوانندگانيکه تحت عنوان کليوالی می سرايدند

  آواز خوانان راديو کابل که همه انتظار خواندنش را شبها در راديو ميکشيدند مخصوصًا 
  استاد صار              

برعالوه پروگرام فرمايشی را (، آذر، ابراهيم نسيم ، گل احمد شيفته )آهنگ مير گله جان او زياد مورد پسند همه بود
 سری به کافی ها زده و جديد ترين ريکارد های فلم هندی را امانت گرفته در پروگرام نيز بعهده داشت چنانچه

، عبدالرحيم، عبدالرسول، سهار، فرخ، زيارکش، محمد عمر، محمد امان، عبدالوهاب، بيلتون، )فرمايشی نشر ميکرد
 شوقی، محمودخان شوقی، شادگی، پردلخان، عبدالرزاق» نينواز«عبدالرحمن، فرياد، رجا، خمار، نوا، فضل احمد 

فارغ، اسمعيل شوقی، رجب علی، عبدالباقی، خالوی شوقی و چند سال بعد پرانات، خيال، وصال، هالل، ريحان، 
اسد اهللا،  نجيب اهللا، يعقوب لوگری، مير حيدر، امين :  محمد موسی، نور محمد، مظلوم و آواز خوانان پشتو مانند 

  .گل، بسم اهللا وغيره افزوده شدند
  

                        
  مدير عبدالغفار اولين نطاق راديو                        ١٣٢۶لطيفه کبر سراج نطاق راديو                   

  و محمد رحيم) ايستاده(و دو نفر از مامورين فنی سيد غريب علی
                                   حين پخش اخبار

  
 و تحت نظر متصديان امور که همه از نويسندگان و هنرمندان اليق و ورزيدۀ کشور بودند باين ترتيب راديو انکشاف

محمد عثمان صدقی، محمد علم غواض، يوسف آئينه، عالمشاهی، بينوا، نعيمی، شعاع، کرزی، رشيد لطيفی، :  مانند
گان مضامين راديويی و استادان برشنا، احمد علی کهزاد، موالنا مبشر، قدير تره کی، سيد قاسم رشتيا وغيره نويسند

 انکشاف و با تشکيالت  راديو افغانستانموسيقی که گامهای ثمر بخشی را به پيش گذاشتند، تا اينکه راديو کابل به
عمارت جديد راديو افغانستان در انصاری . وسيعی بفعاليت خود ادامه داد و در تمام کشوراز نشرات آن استفاده ميشد 

 با عصری ترين وسايل تخنيکی و نشراتی »موج کوتاه و متوسط « تگاه صد کيلو واته برودکاستوات اعمار و با دس
  . مجهز گرديد

  
  »پايان « 
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