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"افغانستانرادیو "دور78هاي صفحه
امیر منصور: از

است که ظاهرا "افغانستانرادیو "هاي دور، صفحه78هاي فارسی یکی از لیبلهاي قابل توجه در صفحه
که  طی چند "ملودیا"کمپانی . انددر کابل ضبط شده) شمسی1330دهه (میالدي 1950در دهه 

رادیو "هاي در اتحاد شوروي سابق بوده مسئولیت تولید صفحهترین تولیدکننده صفحهدهه، اصلی
پاکت صفحه ها، موید آن ر ببرعهده داشته است و مطالب مندرج از جنس و مواد نشکن را "افغانستان

.باشدمی
ها وجود داشته و اولین شمارهء شناخته شده از این شماره قالب برروي بدنه و برچسب صفحه

باشدمی"شب که از نشئهء می"با عنوان "یعقوب قاسمی"است که آوازي از 32480مجموعه، شماره
. که تصویر لیبل آن، برروي جلد این شماره درج شده است

توان اطالع دقیقی در دست نیست و تنها می"افغانستانرادیو "هاي در مورد تعداد عناوین صفحه
43000اي از سري هاي پراکندهنمونه، 32500و 32480بین شدههاي یافتشمارهگفت که عالوه بر 

قرائن موجود .باشندنیز مشاهده شده است که حاوي اجراي قطعاتی به فارسی و پشتو می44000و 
"رادیو کابل"هاي گویاي آنست که احتمال تعلق تمام اعداد فیمابین سریهاي شده متعلق به صفحه

"رادیو کابل"باشد بسیار ضعیف است چون در این صورت بایستی بالغ بر ده هزار روي صفحه براي 
. رسدتولید شده باشد که تقریبا امري محال به نظر می



Persian Discography Journal # 18 ١٨#سنگیصفحه

ها با استفاده از حروف سربی ها داراي تصویر مینیاتوري سیاه و سفید و متنبرچسب این صفحه
نیز داراي شکل و گرافیک یکسان و مشترك بوده که به صورت دو رنگ ها پاکت صفحه. اندنوشته شده

. اندو تا کنون با رنگ دوم آبی و خردلی مشاهده شدهچاپ 

: هاي موجود، قابل ثبت و مستندسازي است عبارتندازاسامی هنرمندانی که برروي نمونه
پیکانویعقوب قاسمی: 32500تا شماره -
الحمید قندهاري، خالند، ساراخالند و کبوترعبد: 43900در سري -
ژیال، مددي، شیرمحمد غزنوي، خالند، ساربان و آرمان: 44000در سري -

1339سال پاییز در . شمسی، حضور و فعالیت بانوان در رادیو کابل آغاز شده است1332از سال 
"رخشانه"و "زالند"، "ژیال"مهاي شمسی، براي اولین بار سه تن از خوانندگان زن در رادیو کابل به نا

ها، که با اسامی ثبت شده از لیبل صفحهآیندبراي اجراي برنامه و به دعوت اداره رادیو به تهران می
.انطباق قابل اعتنایی دارد


