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 شبكات االثصال يف أفغانسجان بني املايض وثحذيات الحارض

دُفد من  دٍنٌح االدصآ ـن ةفد. ٔالدصآ ـن ةفد أو االدصآ أتفاديًىاوَ أٌىٗ أفاملٍ  ٍمأؼهس أظاةق ـرش من 

أهم أصناـاخ أذٍ دسةغ أحصاء أفامل ةتفض. وٌد منر هره أصناـح منر ةداًح اِذؼاوها وحذى اآلن ةؼّٖ رسًق وٌد 

دخعر حمٌق أحخث. ِام أن هره أؽاهسج منر يف أومانظذان أًضا ةؼّٖ رسًق ئال أن أحسب أٔحٍر أرضازا ةأما ةها 

أحٌاج مخددا يف هره أصناـح وأخرخ يف أنمى أرسًق. دُفد أومانظذان  رسخ 1002ودمسخ ةنٌذها أذحذٌح. ةفد ـاٗ 

. طنظٕغ أضىء يف هرا املٍآ ـىل مخآ املذٍدمح يف دٓو املنعٍح ئحدي أدٓو االدصآ أتفاديحأٌا يف مخآ 

 وما ٔدي أومانظذان من وسص ودحدًاخ يف هرا املخآ. االدصآ ـن ةفد

 

 أفغانسجانثاريخ االثصال البعادي يف 

ةدأخ ةذنصٌث أهادي أظٕيك أٌدوي يف أٍرص أسئايس ـن ةفد  زحٕح أومانظذان يف مخآ االدصآأوٓ محعح يف 

أٍرص أسئايس. خدماخ أذٕمساه  طْٕ يف ػامٓ 12نُصث نؽاٗ مصمس ٔهادي ةظفح  2605ٗ. يف ـاٗ 2565ةّاةٖ ـاٗ 

ٗ. يف هرا أىٌر دم 2621حٌث ةدأ اطذخدامها يف أومانظذان ـاٗ  أخعىج أذأٌح يف مخآ االدصآ ـن ةفد،ِانر 

ٌِٕى واط ٔتث ئذاـح ةازًع. أوٓ حهاش هادي دم اطذرياده ٕٔتٕد ِان من  10اوذذاح أوٓ محعح ئذاـٌح يف ِاةٖ ةظفح 

ح دظال من دؤح  يف منعٍح )ةُٖ   املتنى أظاةَ ٔىشازج االدصآودم اوذذاحه يف طْٕ 2100ةظفح  دؼٌّىطٕىواٌِاصنق رِش

ح )طٌمنص( األملانٌح أمسةٌح ةظفح 2622يف ِاةٖ. يف ـاٗ  ةاك ـمىمٍ( ص اآليل ٔالدصاالخ ةدـم من رِش ٗ دم اوذذاح املِس

اآلٌٔح يف منعٍذٍ )ِازده حهاز( و )ػهس نَى( ةظفح  االدصآٗ دم دىفٌٖ مساِص 2634طْٕ. وـٍث ذْٔ يف ـاٗ  2000

 انٌا أمسةٌح.طْٕ من ٌتٖ مذخصصني من أمل 0000
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طْٕ، ثم دم دنصٌث األحهصج اآلٌٔح  2200ةظفح ةدأ دؼمٌٖ أحهصج أهادي اآلٌٔح يف مدن مصاز رشًي، وهساخ و ٌندهاز 

ٗ ةدـم من أملانٌا أمسةٌح، ئال أن هرا أدـم مل 2644طْٕ يف ـاٗ  0000يف مناظَ خري خانه و مّسوزًان ةّاةٖ ةظفح 

ألومانظذان مام دظتث يف ـدٗ ئِامٓ املرشوؿ. وةفد وٌىح دم اطذئناه أفمٖ من ٌتٖ  اطذمساز أمصو أسويسًظذمس مق 

مذخصصني أومان ةٌٍادج املهندض محمد ػاِس ظاهس وأُِمٖ املرشوؿ وةدأ دؼمٌٕه. يف أواطغ أفٍد أثامن من أٍسن 

ٔهادي ِان مٍذرصا ـىل ةفض املايض ةدأ اطذخداٗ خدماخ أهادي وأذٕمساه ـىل مظذىي املدًسًاخ. زلم أن نؽاٗ ا

 األحهصج أحّىمٌح ئال أن وئاٍخ من املحٌٕني ِانىا ًظذخدمىن هره أخدماخ ةؼّٖ محدود.

يف والًاخ ِاةٖ وحالٓ آةاد و ةسوان و ةٕخمسي و ػربلان و  ِساطتازدم دنصٌث األحهصج من نىؿ  2651و  2650يف ـامٍ 

ايض دظتتر االضعساةاخ أظٌاطٌح واالحذامـٌح يف دفعٌٖ وددمري أنؽمح ِندوش. يف أثامنٌناخ وأذظفٌناخ من أٍسن امل

 االدصآ، ويف أواخس ورتج حّم أحصب أؼٌىـٍ أدميٍساظٍ ِانر مفؽم املدًسًاخ دىذٍد ئىل خدماخ االدصآ

 أرضوزًح.

 املرحلة الجيذة من الجطورات

ئطرتادٌخٌح وطٌاطاخ ـامح ٍٔعاؿ  –ةؼّٖ لري مظتىً يف أتٕد  –ودٍنٌح املفٕىماخ  االدصآظسحر وشازج  1002ةفد ـاٗ 

اخ واإلدازاخ أخاصح يف االطذثامز يف مخآ  االدصآ . منر ذْٔ أىٌر االدصآٔذٍدز من خالٔها ـىل دؼمٌٖ أرِش

اخ أومان ةٌظٌم، و زوػن، و  اخ حّىمٌح مثٖ طالٗ و أوماMTNدفاٌتر رِش ن ، و واصٖ دٌٌّٕىٗ، وادصاالخ، ورِش

دٌّٕىٗ ـىل االطذثامز يف هرا املخآ ةسؤوض أمىآ ظائٕح من أخازج ودٍدمر ةؼّٖ رسًق يف مناوظح ػدًدج. دمعٍ 

ها يف % من مظاحح أومانظذان. ووَ ةفض اإلحصائٌاخ ًتٕن ـدد أرشائح أذٍ دم دىشًف60هره أؼتّاخ حأٌا أِرث من 

مٌٕىن هادي  24 و 22 ا ًرتاوح ةنيأنٍأح املظذخدمح يف أتٕد ـددىادي ـدد أهمٌٕىن رشًحح، وًتٕن ةرْٔ  12أتٕد 

 دخمٌنا.

 

 الجحذيات

وخصىصا ػتّاخ أخىآ؛ هناُ مؼّالخ يف هرا أٍعاؿ دحىٓ دون دعتٌَ  االدصآزلم أنمى أرسًق يف ٌعاؿ 

 هم هره أفٍتاخ:. من أ ودٍنٌح املفٕىماخ ِام دفٌَ دعىز هرا أٍعاؿ أفاٗ ةؼّٖ مذصن االدصآخعغ وشازج 

ودٍنٌح املفٕىماخ، حٌث أنه  االدصآ مخآ األمن ـامٖ مهم ًإثس دأثريا ةأما ـىل حمٌق نىاحٍ أحٌاج مبا وٌها :األمن.۱

. ِام أن متدًد دون اطذٍساز األمن يف أتٕد االدصآال ميّن املحاوؽح ـىل األنؽمح املىحىدج ودعىًسها يف مخآ 

( يف حمٌق أنحاء أتٕد مذىٌي ـىل أحأح األمنٌح. متدًد هره األطالُ ودىصٌٕها مق Optical fiber) األطالُ أضىئٌح

ح. وٌد دم أفمٖ ـىل متدًد هره األطالُ ةؼّٖ  أدٓو املخاوزج رضوزي ٔذىوري خدمح اإلنرتنر ةخىدج ـأٌح ودّٕىح نأش

أذٍ دٍٕاها مرشوؿ األطالُ أضىئٌح يف ػامٓ ةعٍء ِام دم ٌعق وددمري األطالُ املُمدج ـدج مساخ، منها أذهدًداخ 

صًح وأخنىةٌح وأذٍ أدخ ئىل ئٔماء املرشوؿ ةإٌّٔح.  لسيب أتٕد واملناظَ املِس
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اخ من أحٖ أحىاػ ـىل طالمح األةساج ئىل  االدصآمن أطتاب زوق دّٕىح  ددهىز أحأح األمنٌح، حٌث دضعس أرِش

وٌد ن هناُ مناظَ ًذم ددمري األةساج وٌها من ٌتٖ املفازضح املظٕحح. دىؼٌي حسض ودحمٖ مصازًي ئضاوٌح. ِام أ 

أو ًإخسونها يف ِثري  االدصآزًق ٌعاؿ أنىىذ من أٍادج املحٌٕني مينفىن دنىٌر مؼا أخامـاخ املظٕحح وذوؤىحؾ أن 

انفداٗ األمن يف أّثري من املحاوؽاخ دظتث يف ـدٗ دفتٌد أعًس أفامح، وذْٔ ًإدي ةدوزه ئىل دفرز من املحاوؽاخ.

نٍٖ املفداخ أالشمح ٔتناء أةساج أؼتّاخ ومتدًد األطالُ أضىئٌح، ؤرا وان هناُ مظاحاخ مل ًذم دمعٌذها حذى اآلن 

اخ االدصآ أدي ِرْٔ ئىل مؼاِٖ أمنٌح واحذامـٌح  دىشًق رشائح أخىآ لري املظخٕح من ٌتٖةؼتّاخ االدصآ.  رِش

وطٌاطٌح مبا يف ذْٔ حسائم أٍذٖ واالخذعاه وأذحسغ واإلًراء. من حانث آخس وان ـدٗ االطذخداٗ أىاطق ٕٔهىادي 

ٌح واملّذتٌح أظٌّٕح ةخانث ـىامٖ أخسي أدي ئىل دفعٖ أتنٌح أذحذٌح ٔنؽاٗ  ح، وًىحد يف أحسوب األهٌٕ االدصآاملنٔص

 أٔي طْٕ هادي نؼٌغ يف أومانظذان. 023حأٌا نحى 

اخ أهىادي أنٍأح.  االدصآ دخٖ وشازج دٌٍٕٖضفي أّىاءاخ ووحىد أىظاد دظتتا يف  :الفساد. ۲ أري دذٍٕاه من رِش

اخ طنىًا ئىل نحى  مصازًي أهادي أىاحد ًُخمن يف حدود  مذىطغمٌٕاز دوالز، وذْٔ أن  0.2دصٖ متٌفاخ هره أرِش

اخ املرِىزج ًتٕن نحى  االدصآدوالزاخ، وووَ هرا أفدد وان دخٖ وشازج  6 ئال مٌٕىن دوالز طنىًا. 300املذدوَ من أرِش

اخ ًصٖ ئىل  مٌٕىن دوالز طنىًا. ِام أن أؼفث مل ًسدض  100أن أىاٌق خاله ذْٔ، حٌث أن دخٖ أىشازج من أرِش

%، ؤٌع ٔدًهم ثٍح ةأن هرا املتٕن ًذم ئًداـه ِامال يف 20ٔرضًتح أذٍ ُوضفر ـىل ةعاٌاخ ػحن أسصٌد مبٍداز ا

مٌٕىن دوالز طنىًا، وهٖ ًذم دظٌٕم  000خصانح أحّىمح. ًُخمن أٍدز اإلحاميل ٕٔمتٕن أحاصٖ من أرضًتح املرِىزج ةـ 

 ٔن دُخذٕع منه؟ أن هناُ متا أٗ هرا املتٕن ةنصاهح ئىل أحّىمح

اخ  االدصآووَ درصًحاخ املظإؤني يف وشازج  دىذٍد ٕٔنصاهح ٌٔع وٍغ يف دوق  االدصآودٍنٌح املفٕىماخ وان رِش

 أرضائث ٕٔحّىمح وئمنا ِرْٔ يف دوق أمساماخ أذٍ ـىل ـىادٍها.

 العمالءغالء سعر املكاملات واسجغالل . ۳

احذاش خعى دعىزًح ِتريج ئال أن طفس املّاملاخ ماشآ مسدىفا مٍازنح ةأدوٓ املخاوزج، مق زداءٍج يف  االدصآزلم أن ٌعاؿ 

% من أظّان دحر خغ أىٍس، ٔرا وان من لري 20أخىدج. دُفد أومانظذان من أدوٓ أىٍريج يف أفامل، وًٍتق نحى 

 ٔحاحح ةظتث لالء طفس املّاملاخ.املمّن ٔخمٌق طّان أتٕد أن ًظذخدمىا خدمح أهادي ـىل ٌدز ا

اخ ةأذنظٌَ مق  من األطتاب األخسي أذٍ أدخ ئىل لالء طفس املّاملاخ طىء اطذمالٓ نؽاٗ أظىً أحس، حٌث ئن أرِش

املىٌسج ال دٕفث دوزا يف مساٌتح أطفاز  االدصآةفضها أتفض دُتٍٍ أطفاز املّاملاخ مسدىفح ووَ زلتذها، ؤألطي وان وشازج 

املاخ أهادىٌح. من أؼّاوي أؼائفح ٔدي مظذخدمٍ أهىادي أنٍأح أن أسصٌد ًرُسً من رشائحهم، أو ًذم دىفٌٖ املّ

ةفض أتاٌاخ أذٍ دٍذعق من زصٌدهم دون ئذنهم. ِام ٔىحؾ أن أّثري من ةاٌاخ اإلنرتنر من أخٌٖ أثأث وأخٌٖ 

ىٗ يف اإلـالناخ.( أذٍ ًؼرتًها املظذخدمىن ةظتث 4Gو  3Gأساةق )  اإلـالناخ املّثىح ٌٔظر يف مظذىي أخىدج املـص
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 مقرتحات

 دعتٌَ املٍرتحاخ أذأٌح:يف أتٕد وان من أرضوزي  االدصآمن أحٖ دحظني ٌعاؿ 

ئحساء دزاطح  واإلنرتنر ةفدأن دخىض أطفاز ػتّاخ أهادي ٔخدماخ املّاملاخ  االدصآـىل وشازج  -1

اًح أصىٓ املناوظح أتناءج، وذْٔ حذى ًذمّن أوساد أؼفث األوماين وخصىصا ٌٌٕٕى ذاخ أٌد من  مظذىٌضح وـز

 ةٌٍمح مذىاضفح.أداء رضوزًادهم أذىاصٌٕح ـرب أهادي واإلنرتنر 

اخ االدصآًنتمٍ أن ًّىن هناُ ازدتاط متنٍ ـىل أصدً وأنصاهح ةني وشازج 2-  ٌٔذم  االدصآ ٌعاؿ ورِش

أذنظٌَ وأذفاون ألحٖ أحىاػ ـىل حىدج وٌٌمح خدماخ أذىاصٖ، وًُضمن ةرْٔ زضا املظذخدمني من 

 حانث، وأحىاػ ـىل دخٖ أحّىمح من حانث آخس.

اخ  3- حذى دّىن نصًهًح أِرث من أظاةَ، وذْٔ يك ال  االدصآًنتمٍ دحظني نؽاٗ أخر أرضائث من رِش

 مح ٔدخٖ أحّىمح.ًذتدد أحد املىازد امله

اخ أهىادي أنٍأح دُنٍٖ ئىل خازج أتٕد، ًنتمٍ دعىًس خدماخ  -4 يف حني أن مفؽم األزةاح أحاصٕح من رِش

 أهىادي أظٌّٕح حذى دٍٖ ؼاهسج هسوب األمىآ ئىل أخازج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جواصل معنا: 

 info@csrskabul.com -  csrskabul@gmail.com  :الربيذ اإللکرتوين

 www.csrs.af -- www.csrs.com                    :املوقع

   + 93 (0) 784089590  -  (+93) 202564049          :املکحب هاجف

 هذه النرشة. نسحقبل آرائکم واقرتاحاجکم لحطويز
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