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   ۲۰۲1/ ۰۲/ 1۸                                                                                    همایون اتمر         

 

 و یراد یمناسبت روز جهانه ب
 

 سیس رادیو افغانستان أت ه  اریخچت
 ساله ،  ۹۴از رادیو کابل تا رادیو افغانستان، صدایی

پیش، در زمان امان هللا خان رادیو کابل به سال  ۹۴
پخش برنامه آغاز کرد، اما بر اثر حوادث داخلی بعد  

حمل   در  و  ماند  باز  فعالیت  از  مدتی    13۲۰از 
خورشیدی فعالیت خود را دوباره از سر گرفت که تا  

 .کنون ادامه دارد
در این مدت رادیو افغانستان، نقش مهمی برای مردم 

اطال در  کشور  و این  پیروزی  حتی  و  رسانی  ع 
شکست دولت ها داشته است. دست کم در دو تحول  
سیاسی تصرف رادیو کابل به تصرف افغانستان نیز  

 .انجامیده است
سال   مهندس    13۰٤در  نام  به  خورشیدی شخصی 

عطاهللا به دستور امان هللا خان به آلمان فرستاده شد  
 .ادیو فرا بگیردتا آموزش های الزم را برای راه اندازی و نصب ر

او یکسال را در آلمان سپری کرد و بعد از فرا گرفتن آموزشهای الزم به همراه چند متخصص آلمانی و دو دستگاه 
 .فرستنده رادیو، به کابل بازگشتند

فرستنده به پایان رسید و   بعد از چند ماه فعالیت کارشناسی توسط متخصصان آلمانی و افغانی کار نصب دستگاه  
متر به   3٦۰وات روی موج    ۲۰۰ادیو کابل از ساختمان کوچک "کوتی لندنی" توسط یک فرستنده کوچک  صدای ر

 . گوش شهروندان کابل رسید
کوتی لندنی" که اولین بار صدای رادیو کابل از آن پخش شد، ساختمان باشکوهی بود که به شیوه انگلیسی بنا شده  "

در کنار دریای کابل، متصل به پل هارتل اعمار گردیده بود ولی در  بود و در منتهی الیه شهر قدیم، به سوی غرب  
 .حال حاظر هیچ اثری از آن باقی نمانده است

دن  یصدای رادیو کابل را در آن زمان، فقط شهروندان کابل می توانستند بشنوند و دیگر شهرهای افغانستان از شن
 .صدای آن محروم بودند

 .از پخش برنامه باز ماند 13۰٧طوالنی نبود و بر اثر حوادث داخلی در سال عمر رادیو در این دوره خیلی  
درزمان سلطنت محمد ظاهر شاه، با تصویب مجلس عالی وزرا، یک دستگاه فرستنده رادیویی به قیمت یک میلیون و  

توسط    131٧هزار پوند استیرلینگ، از آلمان خریداری شد و کار نصب آن در سال    3۲هفت هزار افغانی معادل  
 .متخصصان آلمانی در پل باغ عمومی کابل آغاز شد

،  یکاکاساله در زمان صدارت شاه محمود خان،  13پخش دوباره برنامه های رادیو کابل در افغانستان بعد از یک وقفه  
خورشیدی با مدیریت محمد محسن خان و با سخنرانی سردار محمد نعیم خان معاون   13۲۰ظاهر شاه و در ماه حمل  

 .دراعظم و وزیر معارف افغانستان آغاز شد ص
متر از ٦٦۰کیلووات روی موج متوسط    ۲۰سیس آن توسط یک فرستنده  أبرنامه های رادیو کابل در سالهای اولیه ت

ساعت هفت بعد از ظهر آغاز و به مدت دو نیم ساعت ادامه داشت و صبح ها هم یک ساعت برنامه داشت که تمام 
 .زنده پخش می شدبرنامه های آن به صورت 
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 اولین گویندگان،
زبان   و زن  مرد  گویندگان  اولین  که  است  آمده  ها  نوشته  از  برخی  "رقیه    دریدر  و  اعتمادی"  "گویا  کابل  رادیو 

  د.ابوبکر")رقیه حبیب( و اولین گوینده گان پشتو "عبدالجبار" و "مستوره" بودند که صدای آنها از رادیو کابل شنیده ش
 

زنان افغان آهسته آهسته و گام به گام وارد رادیو افغانستان شدند، خانم رقیه حبیب ابوبکر از نخستین کسانی بود که 
 .ایش از رادیو شنیده شدصد

ل رادیو کابل بوده، گفته است قبل از رقیه  وولی آنگونه که مرحوم دکتر عبداالحمد جاوید که در آن سالها مدتی مسئو
ابوبکر صدای یک گوینده زن که از ترک های ترکیه بود از رادیو پخش شده است، آقای جاوید نوشته است: "ما برای  

رک بود و شوهرش افغان، پخش کردیم، که حتی سواد خواندن و  ت  نخستین بار اعالنی را توسط یک زن که خودش  
. ما فارسی را به الفبای التین می نوشتیم و او آن را می خواند. بعد اجازه دادند که آن را تبدیل را نداشت  درینوشتن  

کنیم به صدای یک زن افغان. بعد از آن نخستین بار "مسعوده جالل" که دختری خردسال بود، به عنوان یک دوشیزه 
 ".کوچک اعالن های رادیو کابل را خواند

کید کرده است که: "اولین زنی که صدایش  أمطلب در کتاب "افغانستان در قرن بیستم"، ت دکتر جاوید هم در ادامه این
به صورت مطلق از رادیو پخش شد، رقیه ابوبکر یا رقیه حبیب بود که ما به خانه اش با دستگاه تیپ ریکادر)ضبط  

ا آن را ضبط کردیم و از  صوت( رفتیم و صدایش را ضبط کردیم. او در باره "زن و جامعه" یک سخنرانی کرد که م
 .رادیو پخش شد

 برنامه های ادبی و هنری، 
بیشتر برنامه های رادیو در آن سالها، عالوه بر اخبار، برنامه های ادبی و اجتماعی بود که مطالب آن را، رشید  

ن رادیو بودند می  لطیفی، خلیل هللا خلیلی، گلپاچا الفت، عبدالرحمن پژواک، علی احمد کهزاد که از مهم ترین نویسندگا
 .نوشتند و مطالب زیر نظر صالح الدین سلجوقی رئیس مستقل مطبوعات تنظیم می شد

وجود آمد و برنامه ه  "اداره هنر و ادبیات رادیو" ب   13٤۲ادبی و هنری رادیو بیشتر شد و در سال    ه  به تدریج برنام
 .نامه های رادیو بودهای ماندگاری توسط این بخش تهیه می شد که از پر شنونده ترین بر
 .با گذشت هر سال حضور زنان در رادیو افغانستان بیشتر و بیشتر شد

زمزمه های شب هنگام، مجله رادیوئی، رادیو درام، از هر چمن سمنی، نمایش رادیوئی، معرفی چهره های جاویدان  
ی دنباله دار، آینه آدینه و دنیای کتاب.  ادبیات، دانه های قیمتی از فرهنگ عامیانه، دنیای ادب، در امتداد شب، داستانها
 .مهم ترین برنامه های ادبی و هنری بودند که از رادیو افغانستان پخش می شدند

 موسیقی در رادیو، 
عالوه بر برنامه های ادبی، پخش موسیقی نیز بخش مهمی از برنامه های رادیو بود که گروه های موسیقی به رادیو  

 .زنده آواز می خواندندمی آمدند و به صورت 
به نوشته عبداالحمد جاوید از مدیران پیشین رادیو افغانستان: "اولین کسی که در رادیو آواز خواند و مورد پسند بسیار  

 ".مردم واقع شد، کریم شوقی بود
در سالهای نخست   استاد غالم حسین، استاد قاسم افغان، استاد نتو و استاد قربانعلی، نخستین هنرمندان موسیقی بودند که

 .سیس رادیو، صدای آنها از رادیو افغانستان پخش شدأت
در آن زمان اکثر مردم در منازل خود رادیو نداشتند و در هر میدان و چهارراه شهر یک رادیو نصب شده بود که  

 .مردم دور آن جمع می شدند و به برنامه های رادیو گوش می دادند
ز خوانهای افغانستان از کسانی است که اولین جرقه عشق به موسیقی را از همین ظاهر هویدا، از برجسته ترین آوا

بام مي   ی رادیو های عمومی احساس کرده است: " روزهاي كه رادیو نداشتیم و به خاطر شنیدن آهنگ ها، شبانه رو
شدم … یا روزهایی  خوابیدم وآنهم به خاطر فاصله زیاد درست شنیده نمي شد و من كه ناراحت بودم، ناراحت تر می

كه به خاطر شنیدن یك پارچه موسیقي از طریق لودسپیكر/بلند گوهای "جاده میوند"، مانند درخت ها ایستاده مي شدم  
 ".را نداشتم وغمگینانه به خانه ما در دهمزنگ برمی گشتم یو تحمل بیشتر از نیم ساعت سرد

 ، اولین ترانه با صدای زن
آن روزگار، برای مردم خیلی غیر منتظره بود و به نوشته ظاهر طنین در کتاب شندین صدای زن از رادیو در  

افغانستان در قرن بیستم: "در فضای تعصب آلود آن روز افغانستان، زمزمه آهنگی با صدای یک زن، کمتر از یک  
 ".انقالب نبود
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وچک" از رادیو به گوش مردم  بود که آواز یک دختر شش ساله با عنوان "دوشیزه ک 13۲٥برای اولین بار در سال 
رسید. نام اصلی او "فرشته" و از یک خانواده روشنفکر کابل بود که با کمک عبدالغفور برشنا که در آن زمان مسئول 
نشرات رادیو بود دو آهنگ او در دستگاه ساده ای که در آن زمان برای ثبت آهنگها معمول بود، ثبت شد و از رادیو 

 .بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت این آهنگها پخش گردید.
همکاری این دوشیزه کوچک با رادیو افغانستان زیاد ادامه پیدا نکرد و به علت موانع خانوادگی و اجتماعی موسیقی  

 .را کنار گذاشت و به تحصیالت خود در مکتب ماللی ادامه داد
دومین دختری بود که صدایش از رادیو افغانستان   سامعه میرزاد" که با نام "شهال" در رادیو کابل آواز می خواند،"

 .شنیده شد
خورشیدی صدای دختری به نام "پروین" که نام اصلی او خدیجه بود از رادیو شنیده شد که با استقبال    13۲۹در سال  

 .زیاد شنونده ها مواجه شد
خورشیدی، استاد    13۲۹ه حوت  آنگونه که عبدالوهاب مددی در کتاب سرگذشت موسیقی افغانستان آورده است، در ما

لطیفی، با یک دستگاه ضبط صدا به منزل پروین رفت و چند آهنگ از او را در منزلش ضبط کرد و چند روز بعد 
 .این آهنگها از رادیوی کابل پخش شدند و مورد استقبال شنوندگان رادیو قرار گرفتند

سیس أده سال بعد از ت  133۰شیده شود، و در نوروز سال  استقبال از صدای پروین باعث شد تا پای او به رادیو کابل ک
رادیو، برای اولین بار پروین در حالیکه چادری/ برقع بر سر داشت، وارد استدیوی موسیقی رادیو کابل شد و آهنگ 
"گلفروش" را که بعد ها بسیار معروف شد و شعر آن از محمد ابراهیم خلیل و آهنگ آن از استاد غالم حسین خان  

 .بود
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