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 ۵۱۰۲/۱۵/۱۰                                                                                       جرمن آنالینفغان ا

ن در افغانستانولفیت شیبنفراز و  سال 111  

سال قبل وارد افغانستان شد و این کشور پس از  771یعنی حدود   هـ.ش 7711ن برای نخستین بار در سال ولفیت
 رد.ک  برداری می بهره یلفونتترکیه و هند سومین کشور در منطقه بود که از خدمات 

کابل نصب و راه اندازی شد و در خطی در برج شمالی ارگ  72در ابتدای زمامداری امان هللا خان یک دستگاه 
 ۀکابل، راه اندازی و تا پایان دور« شاه دوشمشیره»خط در محل  25گاه دیگری با ظرفیت فاصله کوتاهی دست

 در کابل فعال شد. تیلفونخط  755امانی بیش از 
 

 در والیات تیلفونگسترش 
های بزرگ افغانستان برقرار شد   ی پایتخت با مراکز برخی والیتتیلفونهمزمان با آغاز زمامداری نادرشاه ارتباط 

 ای بیشتری پیدا کرد. توسعه« ظاهرشاه»ر دوران و این روند د
در این کشور روی  تیلفون ۀهـ.ش وزارت مخابرات افغانستان، اقدام عملی و جدی را برای توسع 7271درسال 

خطی ریلی  255المللی وارد مذاکره و در همین سال یک دستگاه هزار و  های معتبر بین  دست گرفت و با شرکت
 و در کابل نصب گردید.خریداری « Bell»از شرکت 

ای را در زمینه تجارت و زراعت روی دست گرفت و به دلیل احساس نیاز به  های توسعه روگرامپبدنبال آن، دولت 
هزار خطی را از  2هـ.ش دستگاهی با ظرفیت  7222ارتباطات بیشتر، وزارت مخابرات افغانستان در سال 

 ل فعال کرد.سال بعد در کاب 2آلمان خریداری و « زیمنس»شرکت 
 

 ارتباط خارجی
امکان پذیر نبود، اما با خریداری یک دستگاه بی سیم  تیلفونهـ.ش ارتباط با خارج از افغانستان توسط  7227تاسال 

« پاریس»و « کابل»که هم به سیستم تلگراف و هم به سیستم رادیو مجهز بود، برای اولین بار امکان تماس بین 
های اروپایی، آسیایی و آفریقایی نیز  پاریس ارتباط افغانستان با اکثر کشور برقرار و همزمان با آن از طریق

 بصورت ترانزیت مهیا گردید.
شد و دولت هم بنا به نیاز جامعه در   ها در افغانستان نیاز بیشتری به ارتباطات احساس می تجارت و شهر ۀبا توسع

را نیز با « مزارشریف»و « هرات»، «ندهارق»های   ، والیتتیلفونهـ.ش با خریداری چندین دستگاه  7221سال 
 مرکز وصل کرد.

این کشور گردید و تا پایان زمامداری  در تیلفون ۀ، رشد تجارت در افغانستان سبب توسعنظران بئاصبه باور 
 دسترسی داشتند. تیلفوناکثر نقاط افغانستان به خدمات « سردارمحمد داودخان»
 

و تجاوز شوروی در افغانستان نه تنها ارتباطات رشد نکرد؛ بلکه اکثر  اما پس از کودتای کمونیستی هفتم ثور
 های ارتباطی به شدت آسیب دید و از بین رفت.  شبکه

ی و مخابراتی آن فعال شد، شهر کابل بود؛ تیلفوندر ابتدای تجاوز شوروی به افغانستان، تنها شهری که ارتباطات 
 تی پایتخت نیز به شدت آسیب دید و از میان رفت.های مخابرا  های داخلی شبکه  اما با آغاز جنگ

 
 طالبان ۀدور

این  باعتاکلی در افغانستان از میان رفت و اکثر  پس از مجاهدین و با روی کار آمدن طالبان، ارتباطات به طور
 کردند. کشور برای برقراری ارتباط با نزدیکان خود به پاکستان سفر می

وارد افغانستان شد و از آن رهبران طالبان و تاجران بیشترین « ثریا» تالیتسهای   تیلفوندر زمان طالبان همچنین 
 بردند.  استفاده را می

جالبی را از اواخر دوران طالبان و اوایل دوران جدید بیاد دارد. وی  ۀخاطر روزنامه نگار افغان« حسین محمدی»
خود در  ۀخواسته با خانواد  های همسایه مهاجر بوده و زمانی که می ن در یکی از کشوردارد که آن زما  بیان می
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برابر مبلغی را  ثریا دو تیلفوناز طریق  شد  ی صحبت کند و از اوضاع آنها با خبر شود، مجبور میتیلفونافغانستان 
 به این طرف نیز پرداخت کند. داد  که از آن طرف می

ثریا موجود بود و با توجه به  تیلفونکردند، فقط یک   ر و مادرم زندگی میدهد: در محلی که پد  وی ادامه می
برای دقایقی محدود با خانواده و دوستان  ،شدی  ها انتظار موفق می  جمعیت زیاد ساکن در آن منطقه پس از ساعت

 طرفه صحبت کنید. 7آنهم با پرداخت پول زیاد و 
 

 انفجار ارتباطات
این کشور به خدمات  تباعامیلیون  77گذرد، بیش از  طالبان در افغانستان می سال از فروپاشی 72اکنون که حدود 

 درصد مناطق مسکونی این کشور تحت پوشش مخابراتی قرار دارد. 05ی دسترسی دارند و بیش از تیلفون
ولت ای دیگری ارتباطی است که در افغانستان از چند سال به این طرف از سوی د سیم نیز پدیده دیجیتال بی تیلفون

 این کشور همگانی بسازد. دررا شود و دولت نیز سعی دارد با گسترش آن خدمات مخابراتی  توزیع می
هایی مانند سرقت  لنج چچشمگیری داشته است، اما  ونقرهای اخیر   هر چند خدمات مخابرات در افغانستان طی سال

ارد کیفیت پائین خدمات مخابراتی همواره و در برخی مو ردممهای مخابراتی، شنود مکالمات   اعتبار از سوی شبکه
 سبب نگرانی در میان مردم این کشور شده و از آن شکایت دارند.

  
 


