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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 

 

 ۲۰۲۲/۰۶/۲۳                                                                       مجمع اللغات /  پوپل می کر

 
 

 افغانستان  ریدر قاموس کب  «لفونیت » خچهیتارمعلوماتی چند راجع به 
 

آمدن تیلفون در افغانستان قصه جالب دارد. در زمان حکمروایی 
پسر عبدالرحمن خان به نام   ۱۸۹۵امیر عبدالرحمن خان، درسال  

نصرهللا خان به انگلستان سفر کرد. پس از برگشت عالوه بر سایر 
تحایف یک دستگاه تیلفون هم برایش اهدا شده بود. نصرهللا خان  

 "تحویلخانه انداخته بود پس از بازگشت، تیلفون را در
برای اینکه در مورد اهمیت آن چیزی نمی دانست. تا اینکه پس از  
نام نرنداس جهت ماموریتی به کابل  به  انجنیر هندی  چندین سال 

 .آمد. او در خالل کار هایش دستگاه تیلفون را در تحویل خانه دید
ن، اولین انجنیر هندی با گرفتن اجازه از ولیعهد سردار حبیب هللا خا

لین تیلفون که توسط یک سیم یک لینه مسی کار می کرد بین مقر 
حبیب هللا خان و سردار نصرهللا خان که حدود یک کیلو متر فاصله  

 .داشت تمدید کرد
به همین ترتیب لین دوم از مقر حبیب هللا خان تا قوماندانی کوتوالی  

ش به باغ کشیده شد و لین سوم از دروازه ارگ تا باغ بابر و بعد
 .باال کشیده شد. سپس لین طویل تری تیلفون از مقر نصرهللا خان تا چهل تن و پغمان ولسوالی های کابل امتداد یافت

 .اولین لین تیلفون از کابل تا جالل آباد و بعد از آن لین دیگر از جالآباد تا لغمان تمدید یافت ۱۹۰۹در سال  
 ."رتبه دولت بود و مردم عام به سادگی به آن تیلفون ها دسترسی نداشتند  ولی این همه تیلفونها درخدمت اشخاص بلند

  نوشته )یک قصر و هزار دریچه(
در افغانستان راه اندازی شد. نصب سیستم   ۱۹۱۴خدمات تیلگرافی نوع دیگری از تسهیالت مخابراتی بود که در سال  

، چندین  ۱۹۱۹باغ بابر نصب گردیده بود. در سال   تیلگرافی به طاقت دو کیلووات اساساً به مقصد اهداف نظامی در
لینه در پسته خانه شاه دوشمشیره نصب گردیده بود. در همین سال برای    ۱۰۰لینه و    ۵۰سیستم تیلفون )سیوچبوردها(  

محصل بورس تحصیلی داده شده بود تا در رشته تیلگراف بیسیم در خارج تحصیل نمایند. در سال    ۱۴اولین بار برای  
انگلستان در کابل نصب گردید که تا سال    ،۱۹۲۰ از آن استفاده میگردید.    ۱۹۳۲ماشین تیلگرافی دیگری ساخت 

را حاصل نمود. )نام اتحادیه بین   (ITU) عضویت اتحادیه بین المللی تیلگراف  ۱۹۲۸افغانستان در ماه اپریل سال  
تحادیه بین المللی مخابرات مبدل گردید(. در  نام آن به ا  ۱۹۳۲بوجود آمد و در سال    ۱۸۶۵المللی تیلگراف در سال  

، هفت پایه ماشین تیلفون و تیلگراف موج کوتاه از کمپنی مارکونی ایتالوی خریداری گردید و در شهر ۱۹۳۰سال  
، سیستم دیگری با آنتن  ۱۹۳۳های کابل، هرات، مزارشریف، میمنه و خوست نصب و منتاژ شد. در اواخر سال  

کمپنی خریداری شده و در تعمیر مرکزی تیلگراف در کابل نصب و منتاژ گردید. در سال    طاقت بلند تر از همان 
  ۱۹۵۰لین خریداری شد و شبکه کیبلی آن در سال    ۱۳۰۰، یک پایه دستگاه تیلفون ریلی اتومات با ظرفیت  ۱۹۴۹

پنی سیمنس تهیه گردیده لین از طریق کم  ۵۰۰۰، یک پایه دستگاه دیگر تیلفون با ظرفیت  ۱۹۵۳تکمیل گردید. در سال  
به کار انداخته شد. با تهیه تجهیزات فرعی از کمپنی سیمنس، وزارت   ۱۹۵۷و بعد از تکمیل شبکه آن، در سال  

،  ۱۹۶۱ایجاد شد. در سال  ۱۹۵۹مخابرات وصلیه های تلفون بین کابل و مزار شریف و بین کابل و قندهار در سال 
لواکیا خریداری شده و در شهر کابل نصب گردید. در همین سال وصلیه  لینه از کشور چکس  ۱۵۰۰یک پایه دستگاه  

خدمات  موقع  همان  در  گردید.  بخش شمال کشور وصل  و  تورخم  با  کابل  همچنان  شد.  ایجاد  کندهار  و  کابل  بین 
سرتاسر  کیلومتر شبکه لین دار در    ۱۴۰۰۰چینله و به طول تقریبا    ۱۲مخابراتی با استفاده از سیستم های سه چینله و  

افغانستان عرضه میگردید. وصلیه های زمینی به منظور اجرای مخابره های بین المللی و ترانزیت به بعضی از  
کشور های همسایه مانند پاکستان، ایران و ترکیه نیز مورد استفاده قرار داشت. تعداد مجموعی چینل ها در آن موقع 

ای خدمات تلفون، یک پالن توسعه شبکه در شبکه در شهر کابل چینل بود. نظر به ازدیاد تقاضا بر  ۱۲۰متجاوز از  
لین تیلفون در    ۳۰۰۰لین تیلفون در شیرشاه مینه،    ۳۰۰۰راه اندازی شده بود. بر اساس همین پالن    ۱۹۶۴در سال  
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

لین تیلفون در ساحه مرکزی شهر کابل توسعه داده شده بود. شبکه    ۵۰۰۰لین تیلفون در پلچرخی و    ۲۰۰شهرنو،  
 .به فعالیت آغاز کرد ۱۹۶۹ذکره بطور مکمل در سال  مت

کیلوات در شهر کابل نصب گردید که کابل را با پاریس از طریق رادیو ولین   ۲۰ستیشن ترانسیور رادیویی به طاقت  
کیلوات و دو ستیشن آخذه از کمپنی فلیپس  ۱۰یک فرستنده رادیویی به طاقت   ۱۹۶  ۴وصل کرده بود.در اواخر سال  

د( تهیه گردیده بود و به منظور تأمین مخابره با مراکز ترانزیت در پاریس، دهلی جدید، لندن و مسکو مورد )نیدرلن
، پروژه شبکه توسعوی )پروژه دوم تیلی کمونیکیشن( با مشوره تخنیکی ۱۹۷۳استفاده قرار داده شده بود. در سال  

گردید. با تطبیق پروژه سوم، دستگاه های اتومات فرعی  اتحادیه بین المللی تیلی کمونیکیشن در شهر کابل راه اندازی  
تعداد  به  از طریق کمپنی زیمنس  تجهیزات شبکه  تهیه  بود.  و مکرویان نصب شده  در شهرنو، خیر خانه  شهری 

در سال    ۱۳۲۰۰ افغانستان  بود.  نموده  فعال  کابل  در شهر  را  تیلفون  آسیا   ۱۹۷۹لین  عضویت جمعیت مخابراتی 
، دستگاه های نوع کراسبار در شهر های کابل، جالل  ۱۹۸۴و    ۱۹۸۳اصل نمود. در سال های  را ح (APT) پسفیک

، خدمات اساسی مخابراتی به شمول تلفون  ۷۰آباد، پروان، پلخمری، شبرغان و کندوز نصب گردید. در اواسط دهه  
اکثراً محدود به بعضی بخش  و تلگراف در افغانستان در سطح ولسوالی ها قابل دسترسی بود. هرچند سیستم مخابراتی  

 .های حکومت بود، مردمان محل نیز دسترسی محدود به خدمات داشتند
، ناآرامیهای سیاسی ـ اجتماعی و همچنین جنگ نه تنها زیربنا ها و ثروت (۹۰و    ۸۰در دو دهه گذشته )سال های  

آن رسیدگی صورت نگرفت. در اکثر    افغانستان را منهدم نمود، بلکه سیستم های مخابراتی را نیز تخریب نمود و به
   بخش های کشور حتی خدمات

 .مخابراتی بسیار ضروری موجو د نبود
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