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 مزکش څېړنى ییشو ضیمه او ضرتاتېژیکى د

 

  (هـ ؾ ۹۳۹۸  حىظا ۴الی  جىض ۲۸ظ ا) ۳۰۲  :شامره
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 مخابرات افغانستان؛ پیشینه تاریخی و چالشهای مىجىد

تطین  جىض، ملازف اػت ةا ضوظ حهانی مذاةطات و اضتتاطات. مذاةطات، یکی اظ مهم ماه  72ةا هكسهم ماه "می" مطاةق 

اظ هامن اةتسای ؿکل  ،زهس. این كنػت که زنیای امطوظی ضا ةه هم پیىنس می ةه ؿامض می ضوزكنػت های اضتتاطات 

ولی زض  زض اقؿانؼتان نیع ضؿس رسیؼ زاؿته  این پسیسه، . مطظها ضا زضنىضزیسضؿس منىز و ةه رسغت قطاوانی گیطی اؾ، 

م كنػت اضتتاطات ۲۰۰۹ػال و ظیطةناهای آن ناةىز گطزیس.  ةػس اظ ةه ؿست آػیث پصیط ؿس ی اقؿانؼتان حنگ های زاد

زض میان کـىض های  ،زض حال حارض . اقؿانؼتانانکـاف یاقت و ةه رسغت ضؿس منىزت و حان گطقزض کـىض ما  زوةاضه 

. تحلیل این هكته؛ مذاةطات، قطكتها و ةه ؿامض می ضوزیکی اظ کـىضهای پیـتاظ   اضتتاطات، غطكهزض منطقه، 

 چالـهای آن زض اقؿانؼتان ضا ةه ةحث گطقته اػت.

 

 پیشینه ی تاریخی

ػكطاقؿانؼتان زض حهان اضتتاطات الکرتونیکی ةا  نلث تلكىن ػیمساضمنىل ) زػتی( زض قرص اضگ زض کاةل زض ػال 

لین ةه ططف ؿامل قرص اضگ نلث  ۲۵م یک ػیؼتم کىچک تلیكىن ةا ظطقیت ۹۹۰۸م آؾاظ یاقت. زض ػال ۹۸۹۸

م زض اقؿانؼتان ضاه انساظی ؿس. زض ۹۹۹۴گطزیس. دسمات تلگطاقی نىع زیگطی اظ تؼهیالت مذاةطاتی ةىز که زض ػال 

کاةل ضا ةا پاضیؽ اظ اضتتاط کیلىات زض ؿهط کاةل نلث گطزیس که  ۲۰همین آوان، ػتیـن تطانؼیىض ضازیىیی ةه طاقت 

لین زاؿت و اظ کمپنی "تؼال" چکؼلىاکیا  ۹۲۰۰ططیق اولین ضازیى وكل کطزه ةىز. اولین زػتگاه اتىمات تلیكىن 

زػتگاه اتىمات مطکع  ۹۹۵۵که زضغامضت ػاةق وظاضت مذاةطات واقؼ پل ةاؽ غمىمی اقتتاح ؿس. زض  دطیساضی ؿسه ةىز

زػتگاه های اتىمات کاضته چهاض و  ۹۹۶۷لین قػال ؿس. ةػساً زض  ۵۰۰۰ةه کمک رشکت "ظیمنؽ" آملان ؾطب ةه ظطقیت 

 ان ةه کاض انسادته ؿس. هعاض لین ةه کمک آملان ؾطب و تىػط متذللان ؿ ۳ؿهطنى؛ هطکسام ةه ظطقیت 
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لین ةه کاض انسادته ؿس وةه تػقیث آن  ۹۵۰۰زػتگاه های معاضرشیل، هطات و قنسهاض هط کسام ةه ظطقیت  ،زض گام ةػسی

ةه کمک آملان ؾطب آؾاظ  ۹۹۷۷هعاض لین زض ػالهای  3زػتگاه های اتىمات دیطدانه و مکطوضیان؛ هط کسام ةه ظطقیت 

اقؿانؼتان و امتناع متذللان املان ؾطب اظ ػكط ةه کـىضما، کاض های آن  قىای ؿىضوی ةط تهاحمولی ةا  ؛ةه کاض منىز

نیمه متام مانس. ةػس اظیک وقكه، کاض های نیمه متام تىػط متذللین اقؿان ةه ضهربی انخنیط محمس ؿاکط طاهط، 

ف ضوی مىل تیلكىن و تیلگطا، دسمات اػاػی مذاةطاتی ةه ؿ۷۰تکمیل و ةه ةهطه ةطزاضی ػپطزه ؿس. زض اواػط زهه 

قاةل زػرتغ ةىز. هط چنس ػیؼتم مذاةطاتی اکرثاً محسوز ةه ةػضی ةذف های حکىمت  همطقته زض ػطح و لؼىالی ها

 زاؿتنس.ضا نیع، ةىز، اما مطزمان محل نیع زػرتػی محسوز ةه این دسمات 

آةاز، پطوان، پلذمطی، ؿربؾان و کنسوظ  ، زػتگاه های نىع کطاػتاض زض ؿهطهای کاةل، حالل۹۹۸۴و  ۹۹۸۳زض ػالهای 

احتامغی و ؿست حنگ نه تنها ظیطةناها و جطوت اقؿانؼتان ضا  –های ػیاػی  نا آضامی ۹۰و  ۸۰نلث گطزیس. زهه های 

منهسم منىز، ةلکه ةؼیاضی اظ ػیؼتم های مذاةطاتی ضا نیع تذطیث و اظ اػتكازه ةیطون ػادت. زض ػال های ادیط 

طاتیک دلق، زض اکرث ولؼىالی ها و زهات کـىض، تؼهیالت مذاةطاتی ةؼیاض رضوضی هم مىحىز حاکمیت حعب زیمىک

 نتىز.

 

 مرحله ی جدید انکشاف  

م وظاضت مذاةطات و تکنالىژی مػلىماتی اظ حمله اولین ازاضات اقؿانؼتان ةىز که اػرتاتیژی و پالیؼی ۲۰۰۹پؽ اظ ػال 

ها و ازاضات دلىكی ضا ةه منظىض رسمایه گصاضی زض ةذف  ىز تا کمپنیهای غمىمی ضا ةطای ػکتىض مذاةطات تطتیث من

، MTNهای اقؿان ةیؼیم، ضوؿن،  مذاةطات و ةکاض انسادنت ػیؼتم های مذاةطاتی قازض منایس. اظ آن ػال ةه ةػس رشکت

ؾاظ منىزنس. و اقؿان تیلی کام، یکی پی زیگطی ةه قػالیت دىیف آ  ػالمواكل تیلکام، اتلاالت و ؿتکه های زولتی 

این رشکت ها که ةه رسمایه های هنگكت ةیطونی یکی پی زیگطی ةه ضاه انسادته ؿسه ةىزنس، زض ضقاةت تنگاتنگ ةاهم، 

حؿطاقیای کـىض تحت پىؿف مذاةطاتی همین ؿتکه ها قطاض زاضز.  ۹۰۹امطوظ ةیف اظ  .ةه رسغت انکـاف منىزنس

که ةه این تطتیث  ضػسملیىن می  72 ا ةهظیؼ ؿسه زضکـىض حسوزمطاةق ةػضی احلائیه ها؛ تػساز ػیم کاضت های تى 

 ملیىن دىاهس ةىز. 52تا  52( قػال زضکـىض، اظ همطاهتػساز تلیكىن های مىةایل ) 

 

 رو پیشچالشهای 

نیع  هایی زض ػکتىض مذاةطاتی  ةا وكل ضؿس رسیؼ مذاةطات، ةه دلىق زض ةذف ؿتکه های تلیكىن مىةایل؛ چالف

مانؼ تطتیق پالن های وظاضت مذاةطات وتکنالىژی مػلىماتی و ةاغث حلىگیطی اظ ضؿس متىاظن مذاةطات زض وحىز زاضز که 

 کـىض میگطزز. مهمرتین این چالـها غتاضت انس اظ:
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امنیت، یکی اظ قاکتىضهای مهمی می ةاؿس که ةطمتام غطكه های ظنسگی احتامغی ةه ؿمىل مذاةطات و : .امنیت۱

ع ػایه اقگنسه اػت. محاقظت اظ ػیؼتم های مىحىز و انکـاف ػیؼتم های حسیس مذاةطات زض تکنالىژی مػلىماتی نی

مناطق زوض زػت ةسون تامین امنیت ناممکن می ةاؿس. همچنان، گؼرتؾ ؿتکه کیتل نىضی زض رسارس اقؿانؼتان ةه 

ان، اقؿانؼتان ضا ةا کـىضهای تامین امنیت ةؼتگی زاضز. این کیتل که ةایس ةذاطط زػرتػی ةه انرتنت ةا کیكیت و اضظ 

همؼایه وكل منایس، ةه کنسی امتساز یاقته و ةػس اظ متسیس نیع ةاضها قطؼ و تذطیث گطزیسه اػت. ماننس تهسیسات زض 

 مقاةل پطوژه قایرب ؿامل ؾطب، مطکعی و حنىب که ةاآلدطه ػتث قؼر قطاض زاز ؿس.

ه نا امنی اػت که رشکتهای مذاةطاتی مختىضنس ةطای تامین امنیت یکی اظ غىامل  اقعایف نطخ مکاملات تلیكىنی نیع پسیس 

محاقظ اػتذسام کننس و ملاضف اضاقی ضا تحمل مناینس که این دىز هعینه اضاقی ضا ایخاب  ،آننت های مذاةطاتی ؿان

ی ( تحت حمالت مذالكین قطاض گطقته و تذطیث مBTSمی منایس. همچنان زض ةػضی ػاحات، آننت های مذاةطاتی )

ؿىنس و یا قػالیت های ؿان قطؼ ػادته می ؿىز. گطوپ های مؼلح و ظوضمنسان محلی، زض ػاحات زوض مانؼ تطتیق 

پطوژه های مذاةطاتی و یاهم ػتث تأدیط آن می گطزنس. نتىز امنیت زض ةؼیاضی اظ مناطق کـىض، مانػی زض ةطاةط احساث 

كػث الػتىض، حهت تطتیق پطوژه های قایربنىضی و غسم  حازه های مىتط ضو اػت. غسم مىحىزیت رسک ها زضمؼیطهای

مىحىزیت ضاه های مىاكالتی ؾطض انتقال وػایل و تخهیعات مذاةطاتی زض ةػضی نقاط کـىض نیع ػتث غسم پىؿف 

همه نقاط کـىض تىػط ؿتکه ی مذاةطاتی گطزیسه اػت. تىظیؼ ػیم کاضت های جتت ناؿسه تىػط رشکت های 

ىز ػتث ایخاز مـکالت امنیتی گطزیسه اػت. این ةی متاالتی ػتث ایخاز مـکالت احتامغی، مذاةطاتی، ةه نىةه ی د

و آظاض و اشیت دانم ها، گطزیسه اػت. زض کناض این، غسم انکـاف ػیاػی و حنایی چىن تهسیس ها، ادتطاف ها، قتل ها 

ةطغىامل زیگط، ةه ػتث اظ ةین ضقنت  هعاض لین زض رسارس کـىض قػال میتاؿنس، غالوه ۳۵۶تلیكىن های ػیمساض که ققط 

 ظیطةناهای این ػیؼتم طی حنگ های زادلی می ةاؿس.

 

 نتىز ظطقیت و مىحىزیت قؼاز ةاغث پایین آمسن غىائس وظاضت مذاةطات اظ رشکت های تلیكىن مىةایل می . فساد:۲

 ۹میلیاضز زالط قطوؿات ػاالنه زاضنس، ظیطا که هط تلكىن ةطىض تذمینی ماهانه  ۳.۵گطزز. این رشکت ها زضمخمىع تقطیتاً 

میلیىن  ۶۰۰زالط طىض اوػط مرصف زاضز. مطاةق این ػنخف، غىایس رشکتها تنها ةطای وظاضت مذاةطات، ػاالنه حسوز 

میلیىن  ۲۰۰ضت محرتم مذاةطات ػاالنه ققط جلث این متلـ یػنی حسوز زالط میگطزز. زض حالیکه غمالً چنین نیؼت و وظا

۹ مالیه که مؼتقیامً اظ کاضت های پیف پطزادت وضؼ  ۹۰زالط مالیه اظ رشکت ها ةه زػت می آوضز. زض ضمن مطزم اظ 

لیکه این می گطزز ناضاضی ةىزه و مطمنئ نیؼتنس که این متلـ كحیح وػالمت ةه دعانه ی زولت تحىیل گطزز. زضحا

ملیىن زالط میطػس، آیا واقػاً ةه كىضت ؿكاف ةه زولت تحىیل زازه می ؿىز و یا هم  333متلـ نیع طىض تذمینی ػاالنه ةه 

ةذـی اظ آن حیل و میل می گطزز. مطاةق اظهاضات مؼؤلین وظاضت مذاةطات وتکنالىژی مػلىماتی، رشکت های 

حکىمت ؿكاف نیؼتنس، ةلکه زض پطزادت حطیمه های مالی شمه ی مذاةطاتی دلىكی نه تنها زض پطزادت مالیات ةه 

 نیع تػلل می مناینس. ،دىز ؿان
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 . بلند بىدن نرخ مکاملات و سىء استفاده از مشرتیان ۳

دسمات مذاةطاتی ةا پیرشقت های چـمگیطی که زض اقؿانؼتان زاؿته ةاظهم قیمت آن نؼتت ةه کـىضهای منطقه ةلنس و 

قیلس نكىغ ظیط  23ائین اػت. اقؿانؼتان اظ حمله کـىضهای ققیط حهان محؼىب میـىز و تقطیتاً کیكیت اضائه دسمات پ

دط ققط قطاض زاضنس ةناء متام ؿهطونسان کـىض منیتىاننس ةه زلیل ةلنس ةىزن نطخ مکامله تلیكىنی اظ آن اػتكازه مناػث 

كازه اظ نظام ةاظاض آظاز میتاؿس که رشکتها نطخ های مناینس. یکی زیگط اظ زالیل ةلنس ةىزن نطخ مکاملات تلیكىنی ػى اػت

کننس و متأػكانه وظاضت محرتم  ةاال حكظ میزض ػطح مکاملاتی ضا زض هامهنگی ةا یک زیگط، مطاةق میل دىز ؿان 

 ن اینؼت که کطیست اظ ػیم کاضت هامذاةطات، نقـی زض کنرتول نطخ مکاملات تلیكىنی نساضز. یک ؿکایت غام مـرتیا

ها ةؼته هایی )که هطکسام ایخاب ملاضف اضاقی ضا می کنس( ةطای  ؿىز و یا هم ةسون دىاػت و احاظه ی آن میزظزی 

که ةه ظوض اغالنات، ةاالی مـرتیان ةه قطوؾ  4Gو3Gآنها قػال ػادته می ؿىز. زض ةػضی حاالت، ةؼته هایی ماننس 

 ضػانیسه می ؿىز، پایین تط اظکیكیت ازغاء ؿسه می ةاؿس.

 ادات پیشنه 

 ةطای ةهرت ؿسن وضػیت مذاةطات تطتیق وغملی کطزن پیـنهازات ظیط الظم ورضوضی زانؼته می ؿىز:

وظاضت مذاةطات ةایس اظ ضاه یک مطالػه زقیق و ضاه انساظی ضقاةت ػامل، ملاضف و قیمت های ؿتکه های  -1

 ،تنگسػت ةتىاننس ةا پىل انسکمذاةطاتی و قیمت انرتنت ضا کاهف زهس تا متام مطزم اقؿانؼتان ةه دلىق اقطاز 

 نیاظمنسی های اضتتاطی دىز ضا اظ ططیق متایل و انرتنت مطقىع ػاظنس. 

تا ةا همکاضی و هامهنگی  آیسوحىز ةه های مذاةطاتی ضاةطه كازقانه  میان وظاضت مذاةطات و رشکتةایس  -2

ضضایت مـرتیان حاكل گطزز و اظ  همسیگط، قیمتها و کیكیت دسمات مذاةطاتی ضا متىاظن نگهساضنس، تا اظ یک ططف

 ططقی هم غىائس زولت ضایؼ نگطزز. 

قانىمننس و ؿكاف گطزز تا یکی اظ مناةؼ مهم غائساتی اظ پیف ػیؼتم ادص مالیه اظ رشکتهای مذاةطاتی ةیـرت  -3

 کـىض، ةیخا حیل و میل نگطزز.

انتقال می یاةس، زولت ةایس تلیكىن زضحالیکه ةذف اغظم مكاز حاكله اظ رشکت های مىةایل، ةه داضج اظ کـىض  -4

 کاهف پیسا منایس. ،ضا نیعانکـاف زهس تا قطاض رسمایه اظ کـىض های ػیمساض

 

 ارتباط با ما:

 info@csrskabul.com -  csrskabul@gmail.com ایمیل:

  www.csrs.af -- www.csrs.comضایت: بیو

   + 93 (0) 080282422  -  (+93) 020460202 :دفرت شامرۀ متاص

   

 .دیدار ارسال ما به هینشر نیا مطالب بهبىد جهت را خىد شنهاداتیپ و اتینظر لطفا
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