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 لنډیز
د ګرځنده ټیلیفون چې  کیږي ګڼلڅخه  فکټورونو اړینو هغوپوښښ له  شبکېمخابراتي خدمتونو کیفیت او د 
و ځایونو ته په کار ده چې خپل بیسیم مرکزونه په داسې مناسب شبکو .لريارزښت  زیات زښت رودونکو تهپې

په سمه  او دونکو ته لوړ کیفیت لرونکي خدمتونه وړاندې کړيټولو اوسې غو سیموکې جوړ کړي تر څو د ه
کولی شي هره شبکه او لوړ کیفیت لرونکي خدمتونه پراخ مخابراتي پوښښ . یې تر پوښښ الندې راوليتوګه 

وړاندې بېالبېلې کڅوړې خدمتونه د سبو بیو پېرودونکي تل خوښ وساتي، په مناله مالي پلوه پېاوړې کړي، 
د پرمختګ په واله کچه ه سیمیزه او نړیپ ونهکړي، او هیواد چټکالسرسی  پېرودونکومعلوماتو ته د  کړي،

 لور وهڅوي.

د افغانستان په چې  اړینه وګڼلهته په کتو  ونوارزښت پورتنیود شبکې پوښښ او خدمتونو کیفیت مونږ هم 
سکټور  يهیواد مخابرات کولو لپاره مو لومړی د کار ترسرهد دې  نه وڅېړو.ودوه فکټور یادمخابراتي سکټور کې 

چې د شبکې پوښښ او خدمتونو کیفیت پورې  دې سکټور ټولې هغه ستونزېد بیا مو بحث کړی. په اړه ژور 
تر څو د خپلې څېړنې  مطالعه کړيیو شمېر هیوادونو تجربې په دقیقه توګه اړه لري یادې کړي. ورپسې مو د 

مخابراتي سکټور کې په د افغانستان  تجربو څخه دېله غوره کړو او  مېټوډولوجيترسره کولو لپاره مناسبه 
یوه هر مو ټیلیفوني پېرودونکو څخه ۱،۵۱۵له د بېالبېلو شبکو په ګوټ ګوټ کې  افغانستاند . ه پورته کړوګټ

 لیل کړيتحپه دقیقه توګه راټول شوي اطالعات مو د دې ټولپوښتنې له الرې . ترسره کړې ټولپوښتنهاړخیزه 
له څلور فرضیې ترتیب او هره یوه . له دې وروسته مو تر السه کړيمو او یو شمېر مهمې السته راوړنې 

حل الرې وړاندیز مناسبې مو د ټولو موجوده ستونزو لپاره په پای کې . حصایوي پلوه مطالعه او امتحان کړېا
پوښښ الندې راوستل شي او مخابراتي تر اوسیږي  پکېټولې هغه سیمې چې خلک هیواد دې تر څو د  کړي

 لوړ شي. یې د خدمتونو کییفیت
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  پېژندنه :۱

سکټور د بشري او تخنیکي معلوماتي او مخابراتي ټکنالوجۍ  وروسته د افغانستان جګړو تپل شویو لسیزوله 
نو ود افغان ټیلیکام په نامه یوازې یوې دولتي شبکې په لویو ښار وو. سره مخ کمواليډېر زیات له تونو ظرفی

کال را پدېخوا د زېږدیز  ۲۰۰۱له . او ډېر کم شمېر پېرودونکو لین لرونکي ټیلیفونونه درلودل کې کار کاوو
 سلګونو، پانګونه وکړهمخابراتي او انټرنټي شبکو  لسګونو. ګامونه پورته شولرغونې کې چټک دې سکټور په بیا

په میلیونونو  ته دندې پیدا شوې،وګړو ، زرګونو رسنیو د همدې مخابراتي شبکو له الرې خپرونې پیل کړې
 برسېره ت خزانې ته اضافه کیږي.د دول او هر کال په ملیاردونو افغانۍکړ،  ګرځنده ټیلیفونونو ته السرسی پيدا

یبر یوه حلقوی شبکه لري ملي کچه د نوري فا په ،تي زېربیناوې لريافغانستان اوس پراخې مخابرا ،پر دې
ې د جنوبي اسیا، مرکزی اسیا او ایران له الرې له نوردا هیواد یې ل والیتونه یې یو بل سره تړلي او هم ټوچې 

خورا زیات پرمختګ تر سترګو کمیت له پلوه د مخابراتو په سکټور کې د افغانستان د . نښلولینړۍ سره 
افغان حکومت او په ځانګړې ډول د مخابراتو وزارت او د اوس لپاره باید خو . په غوړېدا ده هماو ال  کیږي

بیې یې را ټېټې کړي، ېاوړي کړي، د داسې الرو چارو په لټه کې شي چې خدمتونه د کیفیت له پلوه پاټرا اداره 
او خوندي عصري  ،پراخېورسوي، او موجوده زېربیناوې نورې هم د شبکې پوښښ د هېواد ګوټ ګوټ ته 

   .کړي

سکټورونو په دوامداره توګه د مخابراتو په برخه کې دواړو تر اوسه پورې افغانستان کې خصوصي او دولتي 
په اقتصادي پراختیا کې یې خورا یر وګړو ته یې دندې پیدا کړي او هیواد ډېر شم دې پانګه اچونه کړې چې د
د ټولو پرمختګونو سره سره بیا هم د دې سکټور په ډېرو برخو کې پراخې ستونزې تر مهمه ونډه درلودلې. 

د دې ستونزو له ډلې څخه د خدمتونو سترګو کیږي او ال تر اوسه یې د حل لپاره هیڅ اقدام ندی پورته شوی. 
ټرا ادارې ا شکایت کوي. یې په اړهکیفیت او شبکې پوښښ خورا اړینې ګڼل کیږي، چې ډېر شمېر پېرودونکي 

او مخابراتو وزارت ته پکار ده چې په ګډه د دې ستونزو د حل لپاره کار وکړي تر څو شبکې لوړ کیفیت 
 لرونکي خدمتونه او پراخ مخابراتي پوښښ ولري. 

د مخابراتي زېربیناوو له پراختیا سره سم او د دې هیواد جیوسټراتیژیک موقیعت نه په ګټې اخیستنې 
نوم خپل )ډیجیټل افغانستان( سیمي په ډیجیټلي څلور الرې بدل شي او ځانته د  افغانستان کولی شي د

کړي. د جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا او همداشان د چین او منځني ختیځ تر منځ د مخابراتي شبکو یو 
نښلوونکی پل وګرځي تر څو د ټولې سیمې مخابراتي ټرافیک په دې الره تېر را تېر شي.  دې موخې ته د 

دلو لپاره نه یوازې تخنیکي بلکې ټولنیزو، سیاسي، سټراتیژیکو، او سیمیزیو مطالعاتو ته اړتیا لیدل کیږي. رسې
افغانستان ته پکار ده چې لومړی په دې برخه کې کور دننه، سیمیزه او نړیوال البي او کمپاین پیل کړي. د 

یزه او اوږدمهاله مخابراتي سټراتیژي سیمې هیوادونو ته له قناعت ورکولو مخکې باید یوه پراخه، هر اړخ
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ولري او قدم په قدم په پوره باور پر مخ والړ شي. دا سټراتیژي باید هیڅکله هم د حکومتونو او یا هم چارواکو 
 له بدلون سره هیڅ تغیر ونه مومي. 

ه کړې. د کیفیت څېړنپر مونږ په دې لیکنې کې یوازې د افغانستان د مخابراتي شبکو پر پوښښ او خدمتونو 
راټول . یوه هر اړخیزه ټولپوښتنه تر سره کړېبېالبېلو شبکو له پېرودونکو څخه مو د دې دوه فکټورونو په اړه 

ته  پایلوشوي اطالعات مو  د احصایوي سافټویرونو څخه په ګټې اخیستنې پروسس کړي چې خورا مهمو 
رسیدلي یو. دې پایلو د مخابراتي شبکو پر پوښښ او خدمتونو کیفیت کې د ټولو موجوده ستونزو په موندلو 

 بیا مو د هرې ستونزې لپاره مناسبې حل الرې وړاندیز کړي.او مرسته کړې راسره کې 

و مخابراتي معلوماتي اکې د افغانستان په دوهم څپرکي  ډول ترتیب شوي: دېې په پاتې برخد دې لیکنې 
، معلوماتو ته پوښښ، خدمتونو کیفیتد شبکې . پر مخابراتي شبکو، شوی بحثسکټور باندې ټکنالوجۍ 

ورته  هغومو پر کې څپرکي  دریمپه  غږېدلي یو.ې پر موجوده ستونزو او دې سکټور ک ،السرسی او بشري حقونه
د دې هیوادونو تجربې مو په پوره دقت  .ترسره شوي هېوادونو کېو یپرمختللچې په نورو خبرې کړي  څېړنو
 څلورمهپه خابراتي سکټور کې ورڅخه ګټه پورته کړو. و په موثره توګه د افغانستان ممطالعه کړي تر څسره 

د ټولپوښتنې له الرې راټول شوي  پنځمه برخه کې. خبرې کړي میټوډولوجيمو د خپلې څېړنې پر  برخه کې
له د دې څېړنې څلور فرضیې عنوان کې  شپږمپایله السته راغلې.  د څېړني اصلياو  اطالعات پروسس شوي

کې مو د ټولو موجوده ستونزو لپاره مناسبې حل اوومه برخه  .شوياحصایوي اړخه مطالعه او ازمایښت 
الرې وړاندیز کړي تر څو د دې هیواد ټولې هغه سیمې چې خلک پکې اوسیږي تر مخابراتي پوښښ الندې 

نورو څېړنه را غونډوي او د راتلونکیو په اتمه برخه کې  لیکنه لوړ شي. یې تونو کییفیتراوستل شي او د خدم
 مسیرونو باندې بحث کوي. بېالبېلوڅېړنو لپاره 
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 سکټور او معلوماتي ټکنالوجۍ  مخابراتيافغانستان د : ۲

څو  تېروکې مثبت بدلون رامنځ ته شوی. د  سکټورونو ید افغانستان په ډېرراپدېخوا  زېږدیز کال ۲۰۰۱له 
په  او معلوماتو ته د السرسي له لوري د دې هېواد اوسېدونکو ته د خدمتونو وړاندې کولو دورو حکومتونو

معلوماتي او د کې  ودېاقتصادي او بدلون ټولنې په چټک  دې د. يزیات پرمختګ تر سترګو کیږبرخه کې 
ه ځوانان چې د ټولنې د نورو قشرونو په پرتله لافغان . نشو هېرولی هیڅکله هممخابراتي ټکنالوجۍ رول 

د مخابراتو او معلوماتي ګټه پورته کوي. ورڅخه د ژوند په ډېرو برخو کې والتیا لري ټکنالوجۍ سره ډېره لې
. (1) مې دندې رامنځ ته کړيیمې او غېر مستقیڅخه ډېرې مستق۱۰۰،۰۰۰ټکنالوجۍ سکټور په هېواد کې له 

دولت په  ا ټول دد چېالس رسي زمېنه برابره کړې،  ته دخدمتونو او عامه ه هېواد کې بانکي پ دې سکټور
 .شي یلبدلون راوست زیاتکلني عوایدو کې 

کابل  یې پایتخت ډېریچې  درلودلټیلیفونونه سیم لرونکي کابو شل زره افغانستان کال کې زېږدیز  ۲۰۰۱په 
میلیونه  ۵او میلیونه وګړي ګرځنده ټیلیفونونو  ۲۴میلیونه نفوس کې کابو  ۳۱شاوخوا  پهخو اوس ، کې وو

و مخابراتي نړېوال لهکاوو او  فعالیتدننه  افغانستانیوازې د  ولیفوني شبکیټس رسی لري. ته الیې انټرنټ 
ېکو یو هېوادونو ته د نړېوالو ټیلیفوني اړګاونډ وافغانان ډېریبه ځکه خو نو  شبکو سره یې هیڅ اړیکه نه درلوده

ژوند یې کورنۍ غړیو سره چې په اروپایي او امريکايي هېوادونو کې  د او ملګریوپه موخه سفر کاوو تر څو له 
، جنوبي اېرانکړې له نړیوالې شبکې سره د خبرې وکړي. خو اوس افغانستان د معلوماتو د راکړې ور کاوو

مخابراتي  او له خپلې نوري فایبر شبکې څخه د هېواد دننه او بهر د نښلولی شویآسیا او مرکزي آسیا له الرو 
  کې ګټه پورته کوي. وراکړې ورکړې په برخمعلوماتو  خدمتونو او د

٪ هغه سیمې  ۸۹ ،مریکایي ډالره پانګه اچونه شوېامیلیارد  دوهتر اوسه پورې کابو  د مخابراتو په سکټور کې
شپږ ملي او یوه ساحوي مخابراتي شبکې  ،ابراتي شبکو تر پوښښ الندې راغليچې د استوګنې وړ دي د مخ

ته  شوي تر څو خلکو جوړېمخابراتي دستګاوې بیسیم  ۷،۱۵۵د هېواد په ګوټ ګوټ کې  ،يفعالیت کو
بدلونونه  هبې شمیر او داسې نور ،شوی کېلومټره نوري فایبر غزول ۳،۱۰۰ ،مخابراتي خدمتونه وړاندې کړي

تر سترګو کیږي. د دې ټولو مثبتو بدلونونو سره سره بیا هم په تېرې یوې نیمې لسیزې کې هیڅ داسې یوه 
میلیونه انټرنټي  ۵میلیونه ټیلیفوني او  ۲۴څېړنه او یا حتی نظرپوښتنه هم نده ترسه شوې تر څو د دې 

اړه دقیقه احصایه تر السه کړي، د خدمتونو کیفیت او د شبکې خدمتونو پېردونکو د خوښۍ او ناخوښۍ په 
لوړوالي په وړاندې پوښښ په اړه د پېرودونکو نظرونه،  د شبکې د پوښښ پراختیا او د خدمتونو د کیفیت د 

کار ترسره همدې  دنو  .(2) وړاندیزونه وکړيموثر ړي او بیا یې وروسته د حل په موخه ېاصلي عوامل وڅ
د یوې سروې له  موچې د هیواد په ګوټ ګوټ کې  کړېیوه داسې هر اړخیزه څېړنه ترسره  کولو لپاره مونږ

راټول کړي. د سروې له ترسره کولو  موالرې له ټیلیفوني پېرودونکو سره مرکې کړي او د هغوۍ نظرونه 
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 ې ټولنیرونو نه په ګټې اخیستحصایوي سافټویو میټوډونو څخه د اړنو له مډرن او پرمختللېد څ مووروسته 
تجربو سره په  نوللیو هیوادونو د مخابراتو سکټورود پرمخت مواطالعات تحلیل کړي او بیا  راغونډ شوي
 .وړاندیز کړيالرې مناسبې پرتلې د حل 

 
 د افغانستان حلقوي نوري فایبر  :لومړی انځور

 دولتي او نا دولتي ادارې په خپلو چارو کې له ډېری، برسېرهد ګرځنده ټیلیفونو په برخه کې له پرمختګ 
کې د تېرو لسو کلونو بدلون افغانانو ته  ICTڅخه ګټه پورته کوي. په  (ICT)معلوماتي او مخابراتي ټکنالوجۍ 

دا زمېنه برابره کړې تر څو معلوماتو، مالیي یا بانکي خدمتونو او تر ټولو مهم نوي مارکېټ ته یې الس رسی 
وکوالی شو تر څو خلکو ته الکټرونېکي  و متحدینو او همکارانو په مرستېنړېوال خپلو افغان دولت د پېدا کړ.

خلکو ته په وسیله شبکو  وکوالی شو تر څو دشرکتونو  واندې کړي. شخصي سوداګریزاو مبایل خدمتونه وړ
داسې  د مبایل له الرې د پیسو لېږد رالېږد، د کرنیز مارکېټ د محصوالتو قېمتونه، روغتېایې معلومات او

 نور خدمتونه وړاندې کړي.

په هېواد . ال تر اوسه حل شوي نديستونزې  ډېریبېا هم په دې سکټور کې د دې ټولو پرمختګونو برسېره، 
کې نا امني، لرو پرتو سېمو کې د برېښنا نه شتون او په اکاډميک برخه کې د بشري قوې کموالی له هغو 

ه نیسي. د هېواد ټولنېز جوړښت د پرمختګ او پانګې اچونې مخ ICTننګونو څخه دي چې په افغانستان کې د 



اصف حبیبي                                          بکې پوښښ کې د مخابراتي خدمتونو کیفیت او شافغانستان   

8 
 

  یبیا په ځانګړې ډول د ښځو الس رس الوجۍ ته د هېوادوالوبلې ستونزې څخه ګڼل کېږي چې ټکنله یوې 
پالیسي جوړونکي  ICTمحدودوي او په کاري فرصتونو باندې یې منفي اغېزې لري. نو په همدې اساس، د 

ې تر او نظارت کوونکي باید موجوده ستونزې او خنډونه په نظر کې ونیسي تر څو هغه حل او په راتلونکې ک
 ړنې ولري.دې ډیرې السته راو

 مخابراتي شبکې  ۱.۲

په سیمیزه کچه پیاوړې او له امنیتي پلوه خوندي مخابراتي زیربیناوې کولی شي عصري، پرمختللې، پراخې، 
کور دننه او له هیواد بهر معلوماتو ته السرسی له اقتصادي پلوه پر پښو ودروي. برسېره پر دې افغانستان 

بیناوې د حکومتي چارو په چټکۍ، د عامه لوړوالي کې مرسته وکړي. دا زېرپه اسانه کړي او د عامه پوهاوي 
خدمتونو په پیاوړتیا او د فساد له منځه وړلو کې اغیزمن رول لوبولی شي. د افغانستان جغرافیایي ځانګړنې 

خابراتي ته په کتو، موبایل یا بیسیم شبکې د سیم لرونکو هغو په پرتله په موثره توګه کولی شي د دې هیواد م
دې برخه کې ځانګړې پاملرنه کړي، نو ځکه خو افغان دولت ته پکار ده چې په ته نوره وده هم ورسکټور 
 وکړي.

د افغانستان جیوسټراتیژیک موقیعت او په پورته ځانګړنو سمبال مخابراتي زېربیناوې کولی شي دا هیواد په 
ا له مرکزي اسیا او چین له منځني ختیځ سره سیمیزې او نړیوالې ډیجیټلي څلورالرې بدل کړي، سهیلي اسی

د خپلو مخابراتي شبکو پر مټ وتړي. دې موخې ته د رسېدلو لپاره دا هیواد او سیمه یوې سیاسي اجماع او 
 تعهد ته اړتیا لري. افغانستان ته پکار ده چې لومړی په سیمیزه او نړیواله کچه په دې برخه کې پراخ تبلیغات

نه وهڅوي چې یو بل سره د مخابراتو په برخه کې پراخه همکاري ولري. د سیمې ، د سیمې هیوادووکړي
په دې برخه کې یو لړ خپل منځي کوچنۍ پروژې پلې کړي او بیا وروسته لو وروسته پاملرنې را اړوهیوادونو د 

ېجیټلي داسې یوې سترې سیمیزې مخابراتي شبکې رامنځ ته کولو ته کار پیل کړي چې افغانستان د سیمې په ډ
 څلور الرې بدل کړي.

کال راپدېخوا افغانستان د مخابراتو سکټور پرمختګ ته ډېره زیاته پاملرنه کړې. تر دې دمه ټولټال  ۲۰۰۲له 
شپږ مخابراتي شبکې د هیواد په کچه خدمتونه وړاندې کوي، چې پنځه بیسیم او یوه یې سیم لرونکې ده. 

ن خصوصي سکټور، سالم او افغان ټیلیکام دولتي سکټور پورې افغان بیسیم، روشن، اتصاالت او ایم ټي ای
زې د هیواد په شمال او شمال اړه لري. برسېره پر دې د وصل ټیلیکام په نامه یوه بله خصوصي شبکه یوا

والیتونو کې مخابراتي او انټرنټي خدمتونه وړاندې کوي.  د افغان ټیلیکام له لوري څخه تر اوسه ختیځو 
. (3) ې ښودل شوېک لومړي انځورپه دا حلقوي شبکه فایبر ، د ومټره نوري فایبر غزېدلیکېل ۳،۱۰۰پورې 

خاوره تر خپل  ٪۸۹د هیواد په ګوټ ګوټ کې جوړ شوي چې  BTSبیسیم مخابراتي مرکزونه یا  ۷،۱۵۵
په نامه یوه سپوږمکۍ له یوه اروپایي شرکت څخه  ۱-کال کې د افغانسټ ۲۰۱۴په . (2)پوښښ الندې راولي 
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رونه ورکړل. کال کې هند د جنوبي اسیا په سپوږمکۍ کې دې هیواد ته دوه ټرانسپونډ ۲۰۱۷راونیول شوه، او 
ام په سکټور په تاریخي اړخ ، د هرې شبکې په اړه نور جزیات او وروستي دقیق ارق د افغانستان مخابراتي

 کې موندلی شئ. (6) او  (5)، (4)، (1)

 پوښښ  شبکې ۲.۲

وغواړي شبکه  کله چېګڼل کیږي.  شرطوړاندې کولو لومړی او مهم د د شبکې پوښښ د مخابراتي خدمتونو 
یوه سیمه تر خپل پوښښ الندې راولي نو اړتیا لري چې په مناسبو ځایونو کې ځانګړي شمېر بیسیم مخابراتي 

جوړ کړي. دا مرکزونه په بېالبېلو مخابراتي او تخنیکي وسیلو  Base Transceiver Station (BTS)مرکزونه یا 
تر څو شبکه  وکړيڅارنه یې باید درلودلو سره  توګه او د یوه ځانګړي مهال ویش په دوامداره. په ويسمبال 

 مرکزونه یې په سمه توګه کار کوي.ډاډ تر السه کړي چې 

یې ، سوداګرۍ لوړ وينوم مارکیټ کې  یې هغومرهولري پوښښ پراخ هر څومره چې یوه مخابراتي شبکه 
که د یوه هېواد ټولې هغه او د خپلو پېرودونکو زړونه السته راوړي. خو د دې لپاره چې یوه شبکوي پراختیا 

کلونو پورې وخت ته اړتیا لري. د بېلګې  ۷ – ۶له نو سیمې چې خلک پکې اوسیږي تر پوښښ الندې راولي 
 ۲۰۱۱په نامه خپل خدمتونه وړاندې کوي په  O2چې د  ېمخابراتي شبک Telefonicaپه توګه، جرمني کې د 

کال پورې د  ۲۰۱۷کړي، خو ایله یې  ېلوجۍ پلټکنا Long Term Evolution (LTE)کال کې غوښتل چې د 
 .(7) کړنفوس تر خپل پوښښ الندې  ٪۹۵دې هېواد 

په ښارونو کې د مخابراتي شبکو پوښښ ځانګړې ستونزې لري لکه لوړې ودانۍ، د خلکو ګڼه ګوڼه او داسې 
شبکه بوخته ساتي. دا او ورته ټولې  بیا پېرودونکينورې. لوړې ودانۍ د سیګنالونو مخنیوی کوي او ډېر شمېر 

ستونزې د شبکې پوښښ زیانمنوي چې له بده مرغه پېردونکي د ټیټ کیفیت خدمتونو څخه برخمن کیږي. 
د  تر څود شبکو لپاره اقتصادي نه وي ، دا بیا په کلیو، لرو او پرتو سیمو کې بیا د پېردونکو شمېر کم وي

ښښ الندې راولي. نو ځکه خو ویلی شو چې هره سېمه خپله ځانګړنه لري او د هغو سېمو ټول نفوس تر پو
له یوه لوري د خدمتونو کیفیت لوړ  تر څوهمغو په نظر کې نیولو سره باید تر پوښښ الندې راوستل شي 

 بل لوري شبکې ته هم اقتصادي وي. وساتل شي او له

هغه سیمې چې خلک پکې  ٪۹۵تر اوسه د ټولې نړۍ د مخابراتو نړیوالې اتحادیې د وروستي راپور پر بنسټ 
او څلورم   (3G)د موبایل چټک انټرنټ دریم نسل .(8) اوسیږي د مخابراتي شبکو تر پوښښ الندې دي

ې کال تر پایه پورې یواز ۲۰۱۶د   سېمې تر پوښښ الندې راوستي. ٪۸۴( شبکو تر اوسه د نړۍ 4Gنسل )
ال تر اوسه یا السرسی نلري او یا یې هم د کارولو  ٪۵۳خلک په نړۍ کې انټرنټ ته السرسی درلود او  ۴۷٪

مهارتونه نلري. د دې ټولو رقمونو او احصایې په نظر کې نیولو سره ویلی شو چې په نړۍ کې اوس هم ډېرې 
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د مخابراتي شبکو تر پوښښ زیاتې سیمې دي چې خلک یې باید انټرنټ او موبایل شبکو ته السرسی ولري او 
 الندې راوستل شي.

 
 په افغانستان کې د مخابراتي شبکو پوښښ : دوهم انځور

 موجودې میلیارده ارتباطي وسیلې ۱۱.۵کال کې به کابو  ۲۰۱۹د سیسکو کمپنۍ د یوه راپور پر بنست په 
کال په پرتله به لس ځله زیات  ۲۰۱۴ایګزابایټه اطالعات تولیدیږي چې د  ۲۴.۳وي، هره میاشت به کابو 

. د وسیلو او اطالعاتو ډېروالی او نورې ورته ستونزې مخابراتي څيړونکي، اړوند څېړنیز مرکزونه او (9) وي
 فکر وکړي.څو نویو حل الرو باندې شبکې هڅوي تر 

د ادعا پر  (MCIT)او د مخابراتو وزارت  (ATRA)د افغانستان مخابراتي خدمتونو تنظیم کوونکې ادارې 
. خو تر دې دمه هیڅ داسې یو هر اړخیز (2) سیمه تر مخابراتي پوښښ الندې ده ٪۸۹بنسټ، د دې هیواد 

 یادهادارې پر ویب پاڼې او یا هم په عامه توګه نده وړاندې شوې چې  راپور او یا هم دقیقه مطالعه د نوموړې
ادعا ثابته کړي. همداشان تر اوسه هیڅ داسې یوه څېړنه هم نده تر سره شوې چې د مخابراتي شبکو  پوښښ 
او د خدمتونو کیفیت په اړه د پېرودونکو خوښي وښیي. نو له همدې کبله مونږ په دې څېړنه کې د مخابراتي 
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نکي د خدمتونو کیفیت او د شبکې پوښښ په اړه هر اړخیزه څېړنه ترسره کړې تر څو معلومه کړو چې پېرودو
 دې دوو په اړه څه نظر لري.

په  (Cell)یوه بیسیم مخابراتي شبکه د پوښښ رامنځ ته کولو لپاره یوه سیمه په کوچنیو برخو چې د حجرې 
په نامه یادیږي. هره حجره د یوه بیسیم مخابراتي  (Cluster)نامه یادیږي ویشي، د حجرو مجموعه د کلسټر 

 مرکز له لوري څخه پوښښیږي. حجره سیمي ته په کتو په دوه، درې او یا ډېرو کوچنیو برخو چې د سکټور
(Sector)   په نامه یادیږي ویشل کیږي. دا ټولې حجرې، کلسټرونه او سکټورونه په ټوله کې د یوې شبکې

ترڅ کې یې یوه سیمه او هیواد تر پوښښ الندې راوستل کیږي. د پوښښ ساحې اندازه،  پوښښ جوړوي چې په
شکل او ظرفیت د همغې سیمې له نفوس، ډیمرګرافیک اطالعاتو او جغرافیایي ځانګړنې لکه غرونه، دښتې، 

له یو  تنګي او داسې نورو پورې تړاو لري. د پوښښ له رامنځ ته کولو وروسته ټول پیرودونکي کولی شي چې
د سیمې د پوښښ لپاره  بل سره د هیواد دننه او بهر اړیکې ټینګي کړي او له انټرنټ څخه ګټه پورته کړي.

بیسیم مرکزونه له ځانګړیو مخابراتي انتنونو  او نورو مخابراتي وسیلو څخه ګټه پورته کوي. هره شبکه په 
 و پېرودونکو ته خدمتونه وړاندې کوي.  زرګونه بیسیم مرکزونه او په سلګونه کلسټرونه لري چې ملیونون

ې ښودل شوی. دا پوښښ د ټولټال ک (2)دویم انځور افغانستان کې د ټولو بیسیم مخابراتي شبکو پوښښ په 
بیسیم مرکزونو له لوري څخه رامنځ ته شوی. د بېالبېلو ستونزو له کبله په هیواد کې ډیری بیسیم  ۷،۱۵۵

مرکزونه د شپې او یا هم بیخي غیرفعال وي، خو د اټرا اداره او یا هم د مخابراتو وزارت یې په اړه دقیق 
له ځینو هغو انجنیرانو څخه چې په دې سکټور کې لسیزه کاري تجربه  ارقام او یا هم راپور نه خپروي. مونږ

سیمې به به تر مخابراتي  ٪۸۹لري د پوښښ په اړه وپوښتل، هغوۍ په دې کې شک درلود چې ګوندې د هیواد 
پوښښ الندې وي. د اټرا ادارې ته پکار دي چې په دې برخه کې هر درې میاشتې او یا هم هر کال وروسته 

 ولري.راپور خپور کړي تر څو خلک او رسنۍ  یې په اړه دقیقو معلوماتو ته السرسی یو دقیق 

 خدمتونو کیفیت ۳.۲

د یوې مخابراتي شبکې له هغې وړتیا څخه ګڼل کیږي چې په  Quality of Service (QoS) د خدمتونو کیفیت
د ښو خدمتونو  او هر وخت د هغوۍ د خوښې خدمتونه وړاندې کړي. هر ځایته موثره توګه ټولو پېرودونکو 

پیاوړتیا، هر د ټیلیفوني اړیکو د غږ کیفیت، د راډیووي سیګنال وړاندې کولو لپاره باید یوه مخابراتي شبکه 
ته پوره انټرنټ او داسې نورو فکټورونو  دیت، لوړ بانډوېټ لرونکيکې د خدمتونو موجوځای او هر وخت 

د خدمتونو  International Telecommunication Union (ITU) د مخابراتو نړیواله ټولنه ه وکړي.پاملرن
د پېرودونکو ټولو اړتیاوو ته ځواب خدمتونه کله چې د یوې مخابراتي شبکې "کیفیت په داسې ډول تعریفوي 

 .(10) "ښه کیفیت لرونکي خدمتونه ویلی کیږي ووایي او هم ورڅخه خوښ اوسي
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نه یوازې د یوې شبکې د خدمتونو کیفیت په اړه فکر کوي، بلکه د خدمتونو  ه ټیلیفون پېرودونکيد ګرځند
د خدمتونو بیې، د خدمتونو بېالبېل ډول کڅوړې، او داسې نور غیرتخنیکي فکټورونه هم نور اړخونه لکه 

 څخهکله چې د یوې شبکې له لوري ویل کیږي.  Quality of Experience (QoE)ارزښت ورته لري چې د 
په ښه توګه وړاندې شي نو طبیعي خبره ده چې د پېرودونکو په شمېر  QoEاو  QoSخپلو پېرودونکو ته دواړه 

کې یې زیاتوالی راځي، له مالي پلوه پیاوړې کیږي، له تخنیکي پلوه د یوه هیواد اکثریت هغه سیمې چې نفوس 
 نیسي او په ټوله کې یو نوموتی نوم ځانته خپلوي.  لري تر پوښښ الندې

لکه څرنګه چې د پېرودونکو خوښي د خدمتونو کیفیت پورې تړلې نو اړینه ده چې په دوامداره توګه څارنه 
وشي. د یوه ځانګړي مهال ویش په درلودلو سره د خدمتونو کیفیت اندازه شي، په اړه یې اطالعات ورڅخه 

د خدمتونو کیفیت د اندازې او تحلیل کولو  ځه وړلو لپاره په وخت اقدام وشي.او د ستونزو له من راټول شي
لپاره باید ځانګړی پارامټرونه په نظر کې ونیول شي او دا پارمټرونه په دوامداره توګه وڅارل شي تر څو 

نو له ډلې څخه مخابراتي شرکت ډاډمن شي چې شبکه یې په سمه توګه فعالیت کوي. د دې پارامټرو
Throughput  ،Bandwidth ،Delay، Latency، Low Data Rate, Blocked Call, Dropped Call, Packet 

Packet Loss Rate  او Packet Error Rateله مهمو هغو څخه ګڼل کیږي. 

بلکه په نړیواله اړین دي،  لوړ کیفیت لرونکي مخابراتي خدمتونه نه یوازې د اړوند شبکې او پېرودونکو لپاره
ر مخابراتي سکټور د پرمختګ نښه هم ګڼل کیږي. د مخابراتو نړیواله ټولنه هر کال یو راپوکچه د یوه هیواد 

 ۲۰۱۶ ې ادارې د خپروي چې د ټولو هیوادونو مخابراتو سکټورونه پکې د پرمختګ له پلوه اندازه کیږي. د
چې جنوبي کوریا، ایسلنډ او ډنمارک په ټوله نړۍ کې  کې موندلېخپل کلني راپور  پهزېږدیز کال په پای کې 

مخابراتي او معلوماتي ټکنالوجۍ سکټورونه لري. پرمختللي درې هغه هېوادونه دي چې تر نورو ټولو 
د مخابراتو وزارت، اټرا ادارې او په ټوله کې افغان حکومت ته ځای لري.  ۱۶۴افغانستان په دې لېست کې 

پکار ده چې هېواد کې د خدمتونو پوښښ لوړ کړي، بیې یې را ټېټې کړي، د شبکې پوښښ پراخ کړي او د دې 
 سکټور زېربیناوې پېاوړې او عصري کړي تر څو په نړیواله کچه دا هیواد د سیاالنو سیال وګرځوی. 

 السرسی او بشری حقونه معلوماتو ته  ۴.۲

د بیان ازادي د ډیموکراټیکو ټولنو له یوه مهم اصل څخه ګڼل کیږي. د دې ازادۍ تر څنګ ډېر نور بنسټیز 
، د رسنیو له هر ډول سانسور سره مخالفت و ته پام کول، بشري حقونو پلي کولمسایل لکه د اقلیتونو حقون

بدلون هم د دې ټکنالوجیک انسانانو په ژوند کې هر ډول . د مراعت کړيیادې ټولنې باید او داسې نور هم 
چارو په ترسره کولو او نظارت اغیز لري. د بېلګې په توګه په تېرو لسیزو کې به د خبرونو او معلوماتو بنسټیزو 

ته د السرسي لپاره له اخبارونو او ځینو سیمو کې له راډیو ګانو کار اخیستل کیده خو د زمان په تغیر سره 
لرونکي ټلویزیونونه، ټولنیزې شبکې لکه فیسبوک، ټویټر او داسې نورې رامنځ ته شوې او اوس په ډېره رنګ 
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نو ځکه خو ویلی شو چې معلوماتي او اسانۍ او لږ وخت کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته معلومات رسېدلی شي. 
اخ بدلون راوستی او په چارو ټولو برخو کې له بېالبېلو اړخونو پر مخابراتي ټکنالوجۍ د انسانانو د ژوندانه په

 .یې چټکي او موثریت را منځ ته کړي کې

اوس مهال ګرځنډه ټیلیفون او انټرنټ ته السرسی د ژوندانه یوه مهمه لکه څرنګه چې مخکې هم وویل شول، 
ړې کوي، معلوماتو ته السرسی له موبایل وسیلې څخه ګټه اخیستنه د خلکو تر منځ اړیکې پياواړتیا بلل کیږي. 

برسېره پر موبایل وسیله او انټرنټ د رسنیو او ژورنالیزم په ډګر کې پياوړی رول لوبولی شي. او وي، چټک
مهارتونه نلري او هغوۍ چې یې چې د کمپیوټري وسیلو اخیستلو وسه/طبقې خلکو  د یوې ټولنې د هغېدې 

ت وکاروي او یا السرسی ورته لري تر منځ فاصله راکموي او دواړه لوري په مساویانه توګه کولی شي معلوما
 Digital Divideله منځه وړل د موجودیت او تر منځ د فاصلې خلکو پلوه د دې دوو طبقو  مسلکيله  .ولري

 United Nations Human Rights څانګېد نړیوالې ټولنې د بشري حقونو څخه د دفاع . (11)  په نامه یادیږي

Council (UNHRC)  ټول هغه فعالیتونه په کلکه رد کړل چې زېږدیز کال په جوالی میاشت کې  ۲۰۱۶د
. په همدې ورځ انالین معلوماتو د مېرمنو د السرسي په (11) د خلکو السرسی محدوديته انالین معلوماتو 

ډول هڅو څخه  هیڅله په دې برخه کې برخه کې خورا زیات بحثونه وشول او هیوادونه یې تشویق کړل تر څو 
هغه هیوادونه لکه بحرین، ترکیه، چین او روسیه چې په دې ورستیو کې یې د انټرنټ کاروونکو غ ونکړی. درې

ورکړې او یا یې هم په ځينو سیمو کې انټرنټ ته السرسی له منځه یوړ د سختو نیوکو  ته یو ډول سزاوې
د بشري حقونو د دفاع نړیوالې څانګې په خپل پریکړه لیک کې ټول هغه هیوادونه چې الندې ونیول شول. 

انټرنټ په قصدي ډول پرې کوي او خلک ورته له السرسي څخه منع کوي د بشري حقونو څخه د سرغړونکو 
 دولتونو په نامه یاد کړل. 

نړۍ په د ول ناشوني بلل کیږي. ډېری داسې کارونه دي چې له انټرنټ او ګرځنډه ټیلیفون پرته یې ترسره ک
بانډویټ لرونکي انټرنټ او لوړ کیفیت لرونکي مخابراتي خدمتونو ته السرسی  سترسیمو کې اوسیدونکي  ډېرو

ابتدایي مخابراتي خدمتونو څخه بې برخه  وحتی اوسیدونکي له ډېربیا ځينو سیمو کې له بده مرغه  لري خو
د نړۍ ګوټ ګوټ کې مخابراتي خدمتونو او انټرنټ ته السرسی  کوښښ کوي چې ساتونکيدي. د بشري حقونو 

 پرتهتوپیر او له هر ډول  وپېژني تر څو هر څوک، هر چېرته،په رسمیت د ژوندانه د یوه اساسي حق په توګه 
 السرسی ورته ولري.

جوړونکي د ګرځنډه ټيلیفون او انټرنټ او قانون سره بیا هم باید پالیسي د دې ټولو ښېګڼو په نظر کې نیولو 
نور قوانین د مطبوعاتو او خواله رسنیو له یوه لوري تر څو  رامنځ ته کړيکارولو په برخه کې یو سلسله قوانین 

او له بل لوري ډاډ تر السه کړي چې د موبایل، انټرنټ، او خواله رسنیو کاروونکي دا  تر پښو الندې نکړي
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چې د قوانینو جوړولو په برخه کې باید په عمومه توګه په مسایل  اړینځینې  ي.وسیلې په سمه توګه وکارو
 : (12) په الندې ډول لیکل شوينظر کې ونیول شي، 

  د نورو هیڅ حق نلري چې  اساسي حقونو دفاع وکړي او بل هر لوریهر څوک حق لري چې د خپلو
، او موبایل و، خواله رسنیومطبوعاتپر دولتونه هیڅکله هم باید حقونه تر پښو الندې کړي. نو ځکه خو 

 . نکړي وضع هیڅ ډول سانسور ن کارکوونکو/شبکوټیلیفو

  ګټې په نظر باید د خپل هیواد او ټولنې ټولې ملي او نړیوالې د موبایل او خواله رسنیو کاروونکي هم
کې افراط او ترهګرۍ ته لمنه  نکړي چې په ټولنه خپارهد انټرنټ پر مټ ه کې ونیسي او داسې یو څ

 . ووهل شي او یا هم لمسونه وشی

  یوازې معلوماتو ته السری کافي نده، خلک او د خواله رسنیو کاروونکي باید د ټولنې په جوړونې کې
ونیسي او هیڅکله هم د هر ناسم کار په وړاندې سالم انتقاد له سیاسي رهبرانو سره مرسته وکړي. 

 . کړيڅوک پرې نږدي چې اساسي حقونه یې تر پښو الندې 

موبایل او او ډېر شمېر تجربې شته چې هیوادونو او یا هم ارګانونو  د نړۍ په ګوټ ګوټ کې بېالبېل فعالیتونه
د فیسبوک د له ډلې څخه یو هم  انټرنټ ته د السرسي په برخه کې ترسره کړي. د دې تجربو او فعالیتونو

تر نامه الندې پیل  internet.orgبنسټ ایښودونکي مارک زوکربرګ هڅې دي چې په دې ورستیو کې یې د 
، او په همدې چې د ځمکې په سر باید هر څوک انټرنټ ته السرسی ولريکړي. نوموړی په دې عقیده ده 

طرحه او څېړنه هم ترسره کړې تر نامه الندې یوه پراخه  (Connectivity is a human right) دموخه یې 

ښاغلي مارک په دې برخه کې د خپلې پروژې له الرې په ډېرو سیمو کې فعالیتونه ترسره کړي، چې   .(13)
، او په ځینو سیمو کې ال تر اوسه له نېکه مرغه ډېر وګري یې له برکته انټرنټ ته د السرسي څښتنان شول

د جنوبي اسیا په هیوادونو لکه بنګلدیش، هند، سریالنکا  .د تطبیق چارې پر مخ بیول کیږيهم د دې پروژې 
  او افریقایي هیوادونو لکه سومالیا، ایتوپیا، جنوبي افریقا او نورو کې ډېرې زیاتې السته راوړنې هم درلودلي.

بلکه د سیمې او هیوادونو د دې پروژې پلي کول نه یوازې خلک د بشري حقونو له یوه مهم اصل سره وصلوي 
 د اقتصاد په پیاوړتیا کې یې هم مهم رول درلودلی. 

په غربي هیوادونو لکه اروپایي اتحادیه، برطانیه، متحده ایاالت او کاناډا کې دولتونه په دې برخه کې زیات 
کړي. دا کار فعال دي او کوښښ شوی چې په ټولو سیمو کې انټرنټ او موبایل خدمتونو ته السرسی پياوړی 

 د متحدهري. د بېلګې په توګه که د دولتونو مشران یې له نږدې څانه یوازې د دوۍ مخابراتي شبکې کوي بل
کال کې وویل چې )انټرنټ ته السرسی له شوق نه بلکه له  ۲۰۱۵ایاالتو ولسمشر ښاغلي بارک اوباما په 

په ګوټ ګوټ کې انټرنټي خدمتونو وړاندې ، نوموړي نه یوازې په خپل هېواد بلکه د نړۍ ضرورت څخه کیږي(
 .(14)کولو باندې زیاتې خبرې وکړې 
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یې پراخ انټرنټ او لوړ کیفیت لرونکو مخابراتي خدمتونو  وګړيافغانستان کې هم ډېری داسې سیمي دي چې 
بده مرغه مخابراتي شبکې په له ته السرسی لري خو بیا ځینو هغو کې یې حتی مخابراتي پوښښ نه شته. 

ځینو سیمو کې د دې لپاره خپل خدمتونه نه وړاندې کوي چې تر السه کیدونکي عواید یې د مصرف په پرتله 
بسنه نه کوي. د دې ستونزې د له منځه وړلو او هر افغان ته هر ځای کې د مخابراتي خدمتونو وړاندې کولو 

 اره، او مخابراتو وزارت په ګډه کار وکړي.اټرا اد لپاره باید د بشري حقونو ساتونکي،

 ستونزې  ۵.۲

د ټولو پرمختګونو سره سره بیا هم د مخابراتو سکټور کې ډېرې ستونزې لیدل کیږي، چې حل به یې زېربیناوې 
نورې هم پیاوړې او پراخې کړي. ځینې ستونزې د نورو سکټورونو له امله رامنځ ته شوي چې په ټوله کې یې 

کټور په وړاندې ننګونې رامنځ ته کړي لکه امنیت، لیک لوست، بیارغونه او داسې نورې. په د مخابراتو س
دې برخه کې مونږ په ټولو هغو موجوده تخنیکي ستونزو بحث کوو چې ال تراوسه حل شوي ندي. د مخابراتو 

کار ده چې الندې وزارت، اټرا اداره، پالیسي جوړونکي، شخصي او دولتي سکټورونه او په ټوله کې دولت ته پ
 ګام پورته کړي.په موخه حل  دبو الرو یې ټولې ستونزو په دقیقه توګه مطالعه کړي او له مناس

 هغه سیمې چې خلک پکې اوسیږي مخابراتي پوښښ نلري. ٪۱۱ د اټرا ادارې د معلوماتو پر بنسټ
 محروم پاتې دي.خدمتونو څخه فغانان ال اوس هم له مخابراتي له دې معلومیږي چې زیات شمیر ا

  د هیواد په اکثریت سیمو کې د بېالبېلو مخابراتي شبکو له لوري څخه خدمتونه وړاندې کیږي. خو
تر اوسه د اټرا ادارې، کومې بلې حکومتي سرچینې، خپلواکې څیړنیزې ادارې او یا هم کوم څیړونکي 

 فیت څخه خوښ دي.په دې اړه هیڅ څېړنه نده کړې چې څومره پیرودونکي د دې خدمتونو له کی

  بیسیم مرکزونه  خپلله لوري په ځینو سیمو کې د امنیتي ستونزو له کبله مخابراتي شبکې د شپې
 تړي چې دا کار د شبکې پر پوښښ او خدمتونو کیفیت خورا زیاته منفی اغېزه کوي.

 له لوړ ده. افغانستان کې ال تر اوسه هم د مخابراتي خدمتونو قیمت د نورو ګاونډیو هیوادونو په پرت
 شي.  راښکتهپکار ده چې دا خدمتونه مارکیټ او د خلکو اقتصادي وضیعت ته په کتو 

  افغانستان ال تر اوسه هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ په برخه کې د بشري قوې له کمښت
و سره مخ دی. دې هیواد ته پکار دي چې ځوانان په همدې برخه کې پرمختللیو هیوادونو ته د لوړ

زده کړو او یا هم لنډمهاله روزنو لپاره واستوي. له هغه وروسته د هیواد په داخل کې بېالبېل څېړنیز 
 مرکزونه جوړ کړي او بیا په دوامداره توګه هیواد کې دننه کدرونه وروزي. 

  زیربیناوو ته اړتیا لري. اوسنۍ زیربیناوې تطبیق عصري  جي۵د اوسنیو او راتلونکو ټکنالوجیو لکه
کلونو مخابراتي اړتیاوو ته ځواب ووایي. نو له  ۳۰ – ۲۰به په ښه توګه ونشي کولی چې د راتلونکو 

 همدې کبله اړینه ګڼل کیږي چې د زیربیناوو په ظرفیت او کمیت کې پراخ بدلون رامنځ ته شي. 
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 ورته څېړنې او د نورو هېوادونو تجربې   :۳

، د خدمتونو تنظیم کوونکې ادارې، او څیړونکي د مخابراتي شبکې، کمپنۍجوړونکي  سامان االتود مخابراتي 
 کړي تر څو د شبکې پوښښ او خدمتونو کیفیت اندازه کار اخلينړۍ په ګوټ ګوټ کې له بېالبېلو الرو څخه 

موثرې ټولې تر دې دمه مي توګه په عمو .کړي وړاندېمناسبې حل الرې  په رڼا کېاو بیا د همغو اطالعاتو 
ازمایښتونو له  راډیوويمخابراتي شبکې په یوه سیمه کې د (: ۱ په درې برخو وېشل شوي دي.حل الرې 

خپلې تخنیکي پوښښ او کیفیت په اړه معلومات راټولوي، د دغو معلوماتو په رڼا کې شبکې  خدمتونو الرې د
 شبکې دا ډول ازمایښتونه د مخابراتي د ګام پورته کوي. ل لپاره یې په خپل وختمعلوموي او د حستونزې 

Radio Frequency Tests د خدمتونو تنظیم کوونکې ادارې له پېرودونکو څخه ټولپوښتنه (: ۲ .په نامه یادیږي
سپارښتنه کوي چې ستونزو درلودونکو سیمو کې پوښښ ته او بیا شبکو تر سره کوي، اطالعات راغونډوي، 

ړونکي په البراتوارونو کې بېالبېلې تجربې ترسره کوي او د څې :(۳. او د خدمتونو کیفیت لوړ کړي پیاوړی
 همغو تجربو په رڼا کې د تخنیکي حل الرو وړاندیز کوي چې وروسته یې شبکې پلې کوي. 

له  د مخابراتي خدمتونو کیفیت او شبکې پوښښ تر څوپه نړۍ کې بېالبېلې څېړنې ترسره شوي  دې دمهتر 
د شبکې یوازې له هغو څېړنو څخه یادونه کوو چې له پېرودونکو  مونږبېالبېلو اړخونو مطالعه کړي. دلته 

نو اړینه  ،کې ټولپوښتنه ترسره کړې مونږ په دې څېړنه .يپه اړه پوښتل شوي و پوښښ او خدمتونو کیفیت
ځانګړې  دلته ذکر کړو او په همدې د ټولپوښتنو پر بنسټ ترسره شويیوازې هغه څېړنې چې  تر څو یې بولو

 درسره شریکي کړو.د نورو هیوادونو تجربې هم کې  برخې

کې موندلې چې د مخابراتي شبکو د پېرودونکو خوښي د خدمتونو کیفیت، پراخ پوښښ  هترکییوې څېړنې په 
 ، چین (16)کانګ درې نورو څېړنو په هانګ  .(15) پورې تړلې دهیوه پیاوړي مرکز اورېدلو له او د شکایتونو 

کې بیا مناسب قیمتونه، د خدمتونو بېالبېل ډولونه، د خدمتونو کیفیت، او شبکې  (18)او جنوبي کوریا  (17)
 پوښښ له هغو فکټورو څخه بللي چې کولی شي د پېردونکو خوښي نوره هم زیاته کړي.

، چې په ټوله کې یې د مخابراتي (20) (19) ستان کې دوه تازه څېړنې ترسره شويپه دې وروستیو کې پاک 
مطالعه کړې. دې څېړنو موندلې چې د پېرودونکو هرې پوښتنې او شکایت په اړه شبکو د پېرودونکو خوښي 

ته په وخت ځواب، د شبکې پراخ پوښښ او د خدمتونو کیفیت له هغو مسایلو څخه ګڼل کیږي چې نېغ په 
 .سره اړیکه لري خوښۍله نېغه د مخابراتي شبکو د پېرودونکو 

پېرودونکو هر شکایت ځواب، د د قېمت،  مناسب کې څېړونکو موندلې چې د خدمتونو (22)او  (21)په 
خدمتونو کیفیت، د بېالبېلو کڅوړو درلودل، او پراخ پوښښ له هغو مهمو او حیاتي فکټورونو څخه ګڼل کیږي 
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د شبکې سوداګري پراخه کړي، مخابراتي شرکت نوم او شهرت پېاوړی کړي چې کولی شي په یوې سیمې کې 
 او خدمتونه یې د پیرودونکو د خوښۍ سبب وګرځي.

، د (23) درې نورې مهمې څېړنې د سعودي عربستان په ریاض ښار په اړهد مخابراتي خدمتونو کیفیت 
دې څېړنو د  .تر سره شوي (25)او د عراق په کردستان سیمه کې ، (24)هندوستان په احمداباد ښار 

او نورو ټولو هغو فکټورونو تر منځ چې د خدمتونو کیفیت باندې اغېز کوي څېړلې ده. دې خوښي پېرودونکو 
څېړنو موندلې چې د ټکنالوجۍ له کارولو سره د پېرودونکو اشنایي، د پېرودونکو لیک لوست کچه، پراخ 

ادعا یې پيرودونکي له خه ګڼل کیږي چې پر بانډویټ لرونکي خدمتونه، او داسې نور له هغو مهمو فکټورنو څ
 .شبکې څخه نو هم خوښ کیږي

نو موندلی شو چې په ټولو لیکنو کې د شبکې پوښښ او خدمتونو  پورته څېړنو ته په لنډه توګه وګوروکه 
. پېرودونکو ته دا دوه فکټورنه او دا دواړه فکټورونه یې د پېرودونکو له خوښۍ سره تړلي دي کیفیت یاد شوي

تر نورو ټولو مهم او ارزښت ناک بلل کیږي، نو ځکه خو مخابراتي شبکو ته پکار ده چې په متواتره توګه ترې 
د  ،څېړلينه د افغانستان په مخابراتي شبکو کې وکې مونږ همدا دوه فکټور څېړنهڅارنه وکړي. په دې 

کړي او په پای کې مو د ستونزو د ، بیا مو په اړوند سافټویرونو کې تحلیل پېرودونکو نظرونه مو راټول کړي
 ره مناسبې حل الرې وړاندیز کړي. له منځه وړلو لپا
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 يټوډولوجمي :۴

چې اسانه  مناسبې الرې څخه ګټه پورته کړيداسې له یوې څېړونکي د یوې څېړنې ترسره کولو لپاره باید 
لو ورا غونډاطالعاتو  څېړنې دد دې مونږ . السته راوړنې ولري موثرېاو  نه وي، وخت وسپمويزاوي، ار
و له ځینو ټیلیفوني پېرودونککابل ښار کې مو اصلي ټولپوښتنې مخکې  له. ترسره کړه ټولپوښتنهیوه پراخه لپاره 
 اصليد  اوپوښتنې او ځوابونه په سمه توګه ترتیب کړو ، تر څو ترسره کړه ټولپوښتنه ازمایښتيیوه څخه 

خدمتونو کیفیت  شبکو د مخابراتيپه دې ټولپوښتنه کې د افغانستان . برابره کړوپوښتنې لپاره سټراتیژي ټول
 .پېرودونکو څخه پوښتنه شوې ۱،۵۱۵او شبکې پوښښ په اړه له 

ټولې تخنیکي اصطالح ګانې او  په متن کې یې ژبو ترتیب شوې وه.ټولپوښتنه په پښتو، دري او انګلیسي 
د په اسانۍ سره سم ځوابونه په نښه کړي. تر څو  وې ته بیان شوې ټرمینالوجۍ په ډېره ساده ژبه ګډونوالو

هغو یې د مخامخ مرکې په ترڅ کې  ۷۰۳والیتونو او  ۳۰هغو په انالین توګه  ۸۱۲ټولو ګډونوالو له ډلې څخه 
د ټولپوښتنې په اړه نور جزیات او په وو.  پوښتنو ته ځوابونه ویلي ۱۵والیتونو کې د ټولپوښتنې ټولټال  ۱۴

 .لیدل کیږيکې درېم انځور هر والیت کې د ګډونوالو دقیق شمېر په 

  
 پکې ترسره شوې  ټولپوښتنههغه والیتونه چې : انځور درېم

 Statistical Analysis Systemلومړی ترتیب او بیا د تحلیل لپاره له وروسته مو  ولوراغونډله اطالعات د 

(SAS)  لپاره له دې او ورته نورو کمپیوټري کې د اطالعاتو د پروسس  په څېړنو څخه ګټه پورته کړه.سافټویر
مو  بیااو دقیقه السته راوړنه ولري.  ، وخت وسپمويسافټویرونه څخه ګټه پورته کیږي تر څو کار اسانه کړي

 ولیکلې.دلته په ترتیب سره  مو پایلې هره یوه مو ازمایښت کړه اوفرضیې ترتیب کړې، 

72

19 7

56
71 64

51

8 3
16 12

153

40
55

68
86

12

119

24 14

95
65

52
75

37
61 52 51

67

10

0

50

100

150

200

B
ad

ak
h
sh

an

B
ag

h
la

n

B
al

k
h

B
am

y
an

D
ay

k
u
n
d
i

F
ar

ah

F
ar

y
ab

G
h
az

n
i

G
h
o
r

H
el

m
an

d

H
er

at

K
ab

u
l

K
an

d
ah

ar

K
ap

is
ia

K
h
o
st

K
u
n

ar

K
u
n
d
u
z

L
ag

h
m

an

L
o
g
ar

M
ai

d
an

 W
ar

d
ak

N
an

g
ar

h
ar

N
im

ru
z

N
u
ri

st
an

P
ak

ti
a

P
ak

ti
k
a

P
ar

w
an

S
am

an
g
an

S
ar

 e
 P

o
l

T
ak

h
ar

Z
ab

u
l

Number of Respondents Per Province, n = 1,515



اصف حبیبي                                          بکې پوښښ کې د مخابراتي خدمتونو کیفیت او شافغانستان   

19 
 

 السته راوړنې :۵

شبکې عمر، جنسیت، تحصیلي درجې، خوښې مخابراتي شبکه،  خپل ګډونوالو د۱،۵۱۵د ټولپوښتنې ټولو 
څخه د ګټې اخیستنې موده، ګرځنده ټیلیفون کارولو موخې، شبکې پوښښ څخه خوښي او په ځینو سیمو کې 

مو ټول راغونډ کړل او له پروسس . دا ځوابونه وو ځوابونه ورکړيټولو پوښتنو ته د پوښښ نشتوالي په اړه 
  .کړی بحثپرې مو په منظمه توګه السته راوړنې درلودې چې الندې  یې خورا مهمېڅخه وروسته 

 ٪۱۱د افغانستان کې  . پایله ښیي چېښودل شويعمرونه  پېرودونکو ګرځنده ټیلیفونکې د څلورم انځور په 
، او پاتې کلونو تر منځ  ۳۰-۱۸د  ٪۵۹، کلونو څخه لوړ ۴۵له  ٪۶ ،کمکلونو څخه  ۱۸پېرودونکو عمرونه له 

د بېالبېلو عمرونو چې د څېړنې له پایلې څخه معلومیږي . عمرونه لريتر منځ کلونو  ۴۵ – ۳۱د  ۲۴٪
کلونو څخه ښکته عمرونه  ۳۰کي له ودونپېر اکثریت. شتهتر منځ زیات توپیر پېرودونکو  ټیلیفوني درلودونکو

 کارولو مهارتونه نلري. ګرځنډه ټیلیفون ډېری یې دېردونکي چې عمرونه یې زیات دي لري. هغه پ

 
 د پېرودونکو عمرونه : څلورم انځور

 مېرمنې ٪۲۵ چې افغانستان کې . انځور کې لیدل کیږيکې د پېرودونکو جنسیت ښودل شویپنځم انځور په 
 دې تراوسه هم پهمعلومیږي چې ال  پایلې څخه نارینه ټیلیفوني خدمتونو ته السرسی لري. له دې ٪۷۵او 

 کارولود هم اساس ټيلیفوني خدمتونو ته السرسی نلري او یا یې  رعواملو پ بېالبېلود  مېرمنېهیواد کې ډېری 
ځینو څېړنو موندلې ې ډول افغانستان کې ځانګړلپاره کافي مهارتونه نه لري. مخ په ودې هېوادونو او بیا په 

چې غیرمناسب ټولنیز دودونه، امنیت، د ښځو د لیک لوست ټیټه کچه، او داسې نور له هغو اساسي دالیلو 
 .حرومويمتونو ته له السرسي څخه مټیلیفوني او انټرنټي خدمېرمنې  څخه دي چې
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> 45

18 - 30

31 - 45

Age, n = 1,515
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  یتد پېرودونکو جنس: پنځم انځور

شپږم یې په  پایلهچې  ېشو نهوست کچې په اړه هم پوښتپېرودونکو د لیک ل يکې د ټیلیفون په ټولپوښتنې
 ٪۸، نيفارغ شوټولګي  مدولس د ٪۲۸پېرودونکي لیسانس،  ٪۳۳ انځور ښیي چې کې ښودل شوې.انځور 

 د لومړنیو زده کړو درلودونکي دي. ٪۱۳ماسټران او  ٪۸د منځۍ زده کړو درلودونکي،  ٪۱۰نالوستي، 

 
  لیک لوست کچهد پېرودونکو  انځور: شپږم

له  مونږوالیتونو کې خدمتونه وړاندې کوي.  ۳۴په کابو ټولو  شبکېپنځه موبایل مخابراتي  ټولېافغانستان  د
کې لیدل کیږي ښیي چې انځور اووم چې په  هپایل. ليپه اړه هم پوښت شبکېپېردونکو څخه د هغوۍ د خوښې 

 سالم خوښوي. ٪۱۴ پاتې روشن او ٪۱۹ایم ټي این،  ٪۲۳اتصاالت،  ٪۳۰بیسیم، پېرودونکي افغان  ۱۴٪

25%
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 موبایل مخابراتي شبکې   انځور: اووم

او بله یې  اړیکه چې یوه یې ټیلیفوني ټیلیفون د دوو موخو لپاره کاروي ګرځندهدونکي وپېرپه ټوله نړۍ کې 
( او ټیلیفوني اړیکوانټرنټ )دواړو اوس یې  اړیکو خوي . په لومړیو وختونو کې یې یوازې د ټیلیفونانټرنټ ده

، ړیکو لپارهافغانان موبایل یوازې د ټيلیفوني ا ٪۴۸ښیي چې کې اتم انځور په پایله  ټولپوښتنېلپاره کاروي. د 
 .کارويلپاره  (وټیلیفوني اړیکانټرنټ او واړو )نور یې د ٪۴۸ پاتې یوازې د انټرنټ لپاره او یې ٪۴

 
 د ګرځنده ټیلیفون کارولو موخې انځور: اتم

خه یې کاروي چې له کیفیت او پوښښ څلپاره ډېرې مودې  دپیرودونکي هغه وخت د یوې شبکې خدمتونه 
پوښتنه کړې تر څو معلومه کړو چې افغانستان موضوع په اړه هم کې د همدې  خوښ اوسي. مونږ په دې څېړنه

 ٪۲۸ چې کې ښودل شوېنهم انځور ته ژمن دي. په کې مخابراتي شبکې څومره دخپلو پیرودونکو خوښۍ 
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څخه ګټه پورته له خدمتونو شبکې مخابراتي  خوښېد خپلې  چې کلونو څخه کم وخت کیږي پیرودونکي له دوه
له شپږو  ٪۱۷ پاتې له دوو څخه تر پنځو کلونو پورې، او ٪۵۲پیرودونکو له لسو کلونو څخه ډېر ،  ٪۳ .کوي

 خپلې خوښې شبکې خدمتونو څخه ګټه پورته کړې.څخه تر لسو کلونو پورې د 

 
 ګټې اخیستنې مودهد  څخهشبکو مخابراتي  انځور: نهم

 
 د شبکې پوښښ څخه د پېرودونکو خوښي انځور:لسم 

 لسم یې چې پهپایله  شبکې پوښښ څخه د هغوۍ د خوښۍ په اړه هم پوښتنه شوې. دونکو دوڅېړنه کې له پېر
، خوښڅخه  د شبکې پوښښ ګرځنده ټیلیفون پیرودونکي ٪۴۲کې  افغانستانښیي چې کې ښودل شوې انځور 
 دي. خوښنا او نه هم خوښنه  ٪۲۶، او پاتې ناخوښډېر  ٪۵ زیات خوښ، ٪۷،  ناخوښ ۲۰٪
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 ٪۱۱لکه څرنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د اټرا ادارې او مخابراتو وزارت د احصایې پر بنسټ کابو 
وښښ څخه بې برخې پاتې ده. مونږ په دې ټولپوښتنه کې له پېرودونکو څخه افغانستان اوس هم د شبکې پ

 دا هم پوښتلي چې دوۍ ډېری وخت په کومو سیمو کې د پوښښ له نشتوالي سره مخ کیږي.

 
 هغه سیمې چې د شبکې پوښښ پکې نشتهانځور: یوولسم 

 
 خوښي انځور: د مخابراتي خدمتونو له کیفیت څخه د پېرودونکو دولسم

 ٪۱۳پیرودونکي د هیواد په سرحدونو،  ٪۸کې افغانستان ښیي چې کې انځور  یوولسمپه  دې پوښتنې پایله د
په کلیو کې د شبکې پوښښ له نشتوالي سره  ٪۳۳په لویو الرو، او  ٪۱۵په لروپرتو سیمو،  ٪۲۶په ښارونو، 
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کې یې له نشتوالي  ځایاو په هېڅ پیرودونکي د شبکې پوښښ څخه زیات خوښ ښکاري  ٪۵مخ کیږي. پاتې 
 سره نه مخ کیږي.

افغانان  ٪۴۵چې . انځور ښیي ښودل شوېکې  دولسم انځورپه  خوښيرودونکو پېد خدمتونو له کیفیت څخه د 
نه  ٪۲۸دي، او پاتې  ناخوښډېر  ٪۳، خوښډېر  ٪۸، ناخوښ ٪۱۶دي،  خوښله مخابراتي خدمتونو څخه 

  دي.خوښ نااو نه  خوښ

 
 هغه حالتونه چې پېرودونکي د مکالمې په وخت کې ورسره مخ کیږيانځور: دیارلسم 

له کومو هغو سره چې دوۍ د ټیلیفوني  شوې پوښتنههغو پېښو په اړه هم د څخه پېرودونکو  لهپه څېړنه کې 
ټیلیفوني  ٪۱۷د څېړنې پایله ښیي چې په هیواد کې کې دیارلسم انځور په . مکالمې په وخت کې مخ کیږي

د سیګنال له کمزوروالي،  Echo ،۳۲٪له  Dropped Calls ،۱۱٪نور له  Blocked Calls ،۱۷٪پيرودونکي له 
 هیڅ ستونزې سره نه مخ کیږي.له پېرودونکي  ٪۹. پاتې کیږيله شور او غوغا سره مخ  ٪۱۴او 

Blocked Call:  ستونزو له امله رد کړي. تخنیکيکله چې پېرودونکی وغواړي اړیکه ټینګه کړي، خو شبکه یې د 

Dropped Call: پرې شي. ناڅاپه پېرودونکی د اړیکې په حال کې وي، خو د تخنیکي ستونزو له کبله یې اړیکه 

Echo: .هغه حالت چې د اړیکې یو لوری خپل غږ بېرته واوري 

Low Signal Intensity (LSI):  ډېر کمزوری راډیووي سیګنال د پیرودونکي تر  نو ځکه خود ټیلیفوني شبکې پوښښ کمزوری وي
 سیږي.ر ګرځنده ټیلیفون ور

Noise:  رامنځ ته کیږيد اړیکې په جریان کې هر ډول شور چې د تخنیکي ستونزو او یا هم د چاپیریال له امله. 
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چې  کیږيکې ښودل انځور  څوارلسمپه اړه هم پوښتنه شوې.  کارولوله پېرودونکو د انټرنټ ټکنالوجیو د 
 .ګته پورته کوي  Wi – Fiله  ٪۶او باقي  GPRSله  EDGE ،۷٪له  ٪۱۴جي ټکنالوجۍ، ۳افغانان  ۷۳٪

 
 انځور: موبایل انټرنټ ټکنالوجۍ څوارلسم 

 
  کیفیت انځور: د موبایل انټرنټي خدمتونو پنځلسم 

. انځور ښودل شوېکې  انځور پنځلسمپه  پیرودونکو خوښيخدمتونو له کیفیت څخه د موبایل انټرنټي د 
ډېر  ٪۱۲،  خوښډېر  ٪۵،  ناخوښ ٪۳۲، خوښڅخه  کیفیت خدمتونود انټرنټي افغانان  ٪۲۹چې ښیي 

  دي.خوښ نااو نه  خوښنه  ٪۲۲، او پاتې ناخوښ

73%

14%

7%
6%
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 شپاړلسم انځور: هغه حالتونه چې پېرودونکي د انټرنټ د کارولو په وخت کې ورسره مخ کیږي 

انټرنټ د هغو پېښو په اړه هم پوښتل شوي له کومو هغو سره چې دوۍ د د  څخه پېرودونکو لهپه څېړنه کې 
 يپيرودونکي د انټرنټ ٪۳۲د څېړنې پایله ښیي چې کې انځور  شپاړلسمپه . په وخت کې مخ کیږي کارولو

حرکت سره چې دوۍ د له هغه حالت  ٪۱۳ ،یا کم بانډویټ Low Data Rate له ٪۲۷، پوښښ له محدودیت
 ٪۴. پاتېسره مخ کیږي د سیګنال له کمزوروالي ٪۲۴ او ،یې سم کار نه کويکې وي او انټرنټ  حالپه 

 هیڅ ستونزې سره نه مخ کیږي.له پېرودونکي 
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 تحلیل او ارزونه : ۶

یو  متغیرونو له دوو. د راټول شوي( Categorical Variable) اته متغیرونه  د دې ټولپوښتنې په اطالعاتو کې
تر منځ څېړنې د څلور فرضیو دې  مونږ غواړو چې د. جوړیږي( Hypothesisفرضیه )یوه کېدو څخه ځای 

 متغیرونو تر منځ د اړیکې مطالعې او امتحان لپارهد د فرضیو  کې علماړیکه مطالعه او امتحان کړو. احصایې 
لومړی باید اړیکه  .ته وایي پکار وړل کیږيهم ور Chi-Squareچې په نامه یوه ازموینه  Goodness-of-Fitد 

باید روښانه شي چې د فرضیې اصلي موخه وړاندې د اړیکې له مطالعې مطالعه او بیا ازموینه تر سره شي. 
څه ده؟ د فرضیې متن باید په داسې ډول ترتیب کړو چې د ازموینې د بريا او ناکامۍ په حالتونو کې یوې 

په نامه یو جدول ترتیب کړو، بیا یې  Contingency Tableځانګړې پایلې ته ورسیږو. تر هغه وروسته باید د 
Degree of Freedom (DF) ،او د هرې فرضیې وټاکو Significance Level په پای کې دهم معلوم کړو . 

Distribution Table او Chi-Square ورسوورتله او ازموینه پای ته قیمتونه یو بل سره پ. 

علم د دې ذکر شوې مرحلې د هرې فرضیې د ازمایښت لپاره ترسره کیږي. ټولې پورته علم کې د احصایې 
محاسبه کول او  مرحلهپه میخانیکي توګه د ازموینې هره : (۱ترسره کولو لپاره دوه الرې شته ازموینو  ټولو

فټویرونو څخه ګټه پورته کیږي له ځينو سا د احصایې ازموینو لپاره (: په عصري څېړنه کې۲ .پایلې ته رسېدل
د دې موضوع . او داسې نور SPSS ،SAS ،GRETLچې هم یې کار اسانه کړی او هم یې دقت لوړ کړی لکه 

 او ازموینې په اړه د ال نورو جزیاتو او معلوماتو لپاره کولی شئ د احصایې کتابونه ولولئ.

یې . دا سافټویر د احصاګټه پورته کړېسافټویر څخه  SAS د خپل کار د اسانۍ لپاره لهمونږ په دې څېړنه کې 
سره ترسره کوي، او د نړۍ په ډېرو څیړنیز مرکزونو کې پوره دقت او اسانۍ ، وختپه کم  ازموینې ډېریعلم 

 په نظر کې نیولی. Significance Level ۹۵٪ د هرې فرضیې لپاره برسېره پر دې مو ورڅخه ګټه پورته کیږي.
 .کړېالندې فورمول څخه ګټه پورته  مو لهالسته راوړلو لپاره  DFد 

DF = (r - 1) * (c - 1) …................ I 

r = افقي کرښو شمېره د , c = د عمودي کرښو شمېره 

 ټه پورته کړې.له سافټویر څخه ګ SASله الندې فورمول څخه السته راځي، خو مونږ د  قېمت Chi-Squareد 

 






k

i i

ii

E

EO

1

2

2  …................ II  

k = 2 ,د ټولګو شمېره  د Chi – square ازموینې قېمت =

i = شمېره وپارامټرون د  

Oi = ازمایښتي فریکونسي, Ei = نظر کې درلودونکې فریکونسي  
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که چیرې السته راځي.  قیمتونو له پرتله کولو وروسته Chi-Squareاو  Distribution Tableد ازموینې پایله د 
ه غیرصورت کې فرضیه رد کیږي، پنو  څخه لوړ ويهغه له  Distribution Table قېمت د  Chi-Square د

 .کیږي مطالعه او امتحانفرضیې الندې  رڅلوټولې د دې څېړنې  امکان نه لیدل کیږي.یې د رد کولو 

 لومړۍ فرضیه  ۱.۶

یل څخه د ګټې افغانستان مخابراتي شبکو پېرودونکو تحصیلي درجې او له موبا دمونږ په دې فرضیې کې 
شپږم دي په  Categorical Variablesچې دا دواړه اړیکه مطالعه او ازمایښت کوو.  ې موخو تر منځناخیست
 شوی. پرې بحثمفصل کې اتم انځور او انځور 

ر منځ ت کارولو موخوموبایل مخابراتي شبکو پېرودونکو د تحصیلي درجې او آیا په افغانستان کې د فرضیه: 
 ؟کومه اړیکه شته

 1Alternative Hypothesis (H(او  HH Null) 0ypothesis( لومړیباید ت کولو لپاره ازمایښد دې اړیکې 
 شي. ترتیبسره په ډېر غور عبارتونه 

0Hهیڅ اړیکه نشته.تر منځ  : د پېرودونکو د تحصیلي درجې او موبایل کارولو موخو 

1Hاړیکه شته. تر منځ او موبایل کارولو موخو : د پېرودونکو د تحصیلي درجې 

سافټویر څخه ګته  SASیادونه وکړه، مونږ د خپل کار اساني او دقت لپاره له هم مخکې  چې لکه څرنګه مو
یر د پایلې پر بنسټ د دې سافټو SASازموینه تر سره کړو. د  Square-Chiپورته کړې تر څو پر فرضیو د 

  قېمتونه په الندې ډول دي. DFاو 2فرضیې 
2 = 429.9240, DF = 12 

ده. کله چې مونږ د  21.026په نظر کې نیولو سره  α = 0.05او د  DF = 12جدول قېمت د  Contributionد 
Contribution  اوجدول Square-Chi ه تدې پایلې نو  (،9240.429  <026.21) کړوسره پرتله  ونه یو بلقېمت

په علمي د دې قېمتونو په پرتله کولو او د دې ازموینې په ترسره کولو سره مونږ . باید رد کړو 0Hچې  رسیږو
 یو بل سره اړیکه لري ېکارولو موختحصیلي درجې او موبایل  پیرودونکوچې د  ثابته کړها او احصایوي توګه د

لیک لوست نشي کولی نو  پېرودونکیچې که چیرې یو ده په دې معنی دا . درلودلی شي اغېزپر یو بل هم او 
 . د موبایل انټرنټ کارولو کې به ستونزې ولري او یا به یې اصال د کارولو وړتیا ونلري

د دې فرضیې له اثبات څخه وروسته دا ادعا کولی شو چې افغانستان کې د انټرنټي پېرودونکو د شمېر 
ي درجې سره نېغ په نېغه اړیکه کچې او د پېرودونکو له تحصیلله کموالی په دې هیواد کې د لیک لوست 

 کم لیدل کیږي.ډېر په پرتله  هغوټیلیفوني د لري. نو ځکه خو د انټرنټي پيرودونکو شمیر 
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 دوهمه فرضیه  ۲.۶

اړیکو ته چې  هغه پېښې یفوني مکالمو وخت کې مخابراتي شبکو پېرودونکو د ټیلمونږ په دې فرضیې کې د 
د تر منځ اړیکه مطالعه او ازمایښت کوو. او د خدمتونو له کیفیت څخه د دوۍ د خوښۍ مزاحمت پېښوي 

او انځور  دولسمدي په  Categorical Variablesپه اړه چې دواړه کیفیت څخه خوښۍ خدمتونو او  یادو پېښو
 شوی.بحث مفصل  پرې کېانځور  دېارلسم
آیا په افغانستان کې د موبایل شبکو پېرودونکو د ټیلیفوني مکالمو په وخت کې د ځینو پېښو لکه فرضیه: 

Dropped Call ،Blocked Call نکو خوښیو تر او داسې نورو او د مخابراتي خدمتونو کیفیت څخه د پېرودو
 ؟منځ کومه اړیکه شته

 . شوي په الندې ډول ترتیبعبارتونه  1Hاو  0H د فرضیې

0H :هیڅ اړیکه نشته.تر منځ  د ټیلیفوني مکالمو په وخت کې د پېښو او خدمتونو کیفیت 

1H تر منځ اړیکه شته. ټیلیفوني مکالمو په وخت کې د پېښو او خدمتونو کیفیت: د 

 قېمتونه په الندې ډول دي. DFاو 2یر د پایلې پر بنسټ د دې فرضیې سافټو SASد  
2 = 307.4957, DF = 20 

ده. کله چې مونږ د  31.410په نظر کې نیولو سره  α = 0.05او د  DF = 20جدول قېمت د  Contributionد 
Contribution  اوجدول Square-Chi ته  نو دې پایلې (،307.4957  <31.410) کړوسره پرتله  ونه یو بلقېمت

مونږ د دې قېمتونو په پرتله کولو او د دې ازموینې په ترسره کولو سره په علمي . باید رد کړو 0Hچې  رسېږو
خدمتونو او د ټیلیفوني مکالمو وخت کې د ځېنو پېښو رامنځ ته کېدل  او احصایوي توګه دا ثابته کړه چې د

 هیود چیرې که  د بېلګې په توګه. او هم پر یو بل اغیز درلودلی شي یو بل سره اړیکه لري کیفیت څخه خوښي
پرې ناڅاپي ټیلیفوني اړیکه یې ، رامنځ ته شي Dropped Callټیلیفوني مکالمې په وخت کې  پېرودونکي د

  یږي.کیږي نو طبیعي خبره ده چې له شبکې څخه ناخوښه ک

همدې ویلی شو چې افغانستان کې له مخابراتي شبکو د پېرودونکو ناخوښي د  له اثبات وروستهد دې فرضیې 
څخه هیله کوو چې خپلې شبکې په دوامداره توګه  له کبله ده. مونږ له مخابراتي شرکتونود موجودیت  پېښو

 .نشي رامنځ تهوروسته  هم وړاندې، جریان کې او یا څخه مکالمو لهپېښې د پېرودونکو  وڅاري تر څو دا ډول

 درېمه فرضیه  ۳.۶

مزاحمت پېښوي چې په دې فرضیې کې د مخابراتي شبکو پېرودونکو ته د انټرنټ کارولو وخت کې هغه پېښې 
د او  د یادو پېښواو د خدمتونو له کیفیت څخه د دوۍ د خوښۍ تر منځ اړیکه مطالعه او ازمایښت کوو. 
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 شپاړلسماو انځور  پنځلسم دي په Categorical Variablesپه اړه چې دواړه خدمتونو له کیفیت څخه د خوښيو 
 شوی. کې بحث انځور 

د انټرنټ کارولو وخت کې هغه پېښې چې مزاحمت  ته شبکو پېرودونکو مخابراتيآیا افغانستان کې د فرضیه: 
کیفیت څخه یې د  او د خدمتونو او داسې نورې Low Data Rate  ،Limited Coverage Areaلکه پېښوي 

 ؟تر منځ کومه اړیکه شته خوښۍ

  . شوي په الندې ډول ترتیبعبارتونه  1Hاو  0H د فرضیې

0Hهیڅ اړیکه نشته.تر منځ  د پېښو او خدمتونو کیفیت وخت کې : د انټرنټ کارولو 

1H تر منځ اړیکه شته. وخت کې د پېښو او خدمتونو کیفیتانټرنټ کارولو : د 

 قېمتونه په الندې ډول دي. DFاو 2یر د پایلې پر بنسټ د دې فرضیې سافټو SASد  
2 = 139.2927, DF = 16 

ده. کله چې د  26.296په نظر کې نیولو سره  α = 0.05او د  DF = 16جدول قېمت د  Contributionد 
Contribution  اوجدول Square-Chi ته  نو دې پایلې (،139.2927  <296.26) کړوسره پرتله  ونه یو بلقېمت

مونږ د دې قېمتونو په پرتله کولو او د دې ازموینې په ترسره کولو سره په علمي . باید رد کړو 0Hچې  رسیږو
خدمتونو او د وخت کې د ځېنو پېښو رامنځ ته کېدل  انټرنټ کارولو په او احصایوي توګه دا ثابته کړه چې د

چې که چیرې ده په دې معنی دا . ر یو بل اغیز درلودلی شياو هم پ یو بل سره اړیکه لري کیفیت څخه خوښي
نو طبیعي خبره ده چې له شبکې  سره مخ شي  Low Data Rate لهپه وخت کې انټرنټ کارولو یو پېرودونکی د 

  څخه ناخوښه کیږي.

د  کې له انټرنټ څخهمخابراتي شبکو  پهافغانستان  دد دې فرضیې د اثبات پربنسټ دا ویلی شو چې  
ده. نو ځکه خو له مخابراتي شرکتونو څخه هیله له کبله د موجودیت  پېرودونکو ناخوښي هم د همدې پېښو

 وړاندې پېدا نشي. پهکوو چې خپلې شبکې په دوامداره توګه وڅاري تر څو دا ډول پېښې د پېرودونکو 

 څلورمه فرضیه  ۴.۶

څخه د دوۍ د خوښۍ تر  شبکې پوښښاو د  پوښښ نشتوالي مخابراتي شبکو ځينو سیمو کې د دا فرضیه په
په اړه چې له شبکې څخه د پېرودونکو د خوښیو او  د پوښش نشتوالی. کويمنځ اړیکه مطالعه او ازمایښت 

 شوی.کې بحث انځور  یوولسماو انځور  لسمدي په  Categorical Variablesدواړه 

د د افغانستان په ځینو سیمو کې د مخابراتي شبکو پوښښ نشتوالی او  د شبکې پوښښ څخه آیا فرضیه: 
  ؟تر منځ کومه اړیکه شته نکو خوښۍپېرودو
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  . شوي په الندې ډول ترتیبعبارتونه  1Hاو  0H د فرضیې

0H هیڅ اړیکه نشته.تر منځ  خوښۍپوښښ نشتوالی او شبکې پوښښ څخه د : د 

1H تر منځ اړیکه شته.خوښۍ شبکې څخه د او  پوښښ نشتوالي: د 

 قېمتونه په الندې ډول دي. DFاو 2یر د پایلې پر بنسټ د دې فرضیې سافټو SASد  
2 = 307.4957, DF = 20 

ده. کله چې مونږ د  31.410په نظر کې نیولو سره  α = 0.05او د  DF = 20جدول قېمت د  Contributionد 
Contribution  اوجدول Square-Chi ته  نو دې پایلې (،307.4957  <31.410) کړوسره پرتله  ونه یو بلقېمت

مونږ د دې قېمتونو په پرتله کولو او د دې ازموینې په ترسره کولو سره په علمي . باید رد کړو 0Hچې  رسیږو
 خوښي د پېرودونکو څخهمو کې د شبکې نشتوالی او له شبکې په ځېنو سیاو احصایوي توګه دا ثابته کړه چې 

داسې یو پېرودونکی چې که چیرې ده په دې معنی دا . او هم پر یو بل اغیز درلودلی شي یو بل سره اړیکه لري
نو طبیعي خبره ده چې له یوې سیمې ته والړ شي چې په دوامداره توګه هلته د شبکې پوښښ موجود نه وي 

 ناخوښه کیږي.شبکې څخه 

څخه د پېرودونکو ویلی شو چې افغانستان کې د مخابراتي شبکو له پوښښ  د دې فرضیې د اثبات پربنسټ دا
له مخابراتي شرکتونو څخه هیله کوو  نو ځکه خو .چې مخابراتي پوښښ نلريهغو سیمو له امله ده د ناخوښي 

ال تر اوسه سیمو ته وغزوي په کومو کې چې  او هم یې هغوپه دوامداره توګه وڅاري  د خپلو شبکو پوښښچې 
 .نشته ده
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 او وړاندیزونهحل الرې مناسبې : ۷

څخه تر اوسه پورې د څېړونکو له لوري فیت لوړوالي او پوښښ پراخوالي لپاره کید د مخابراتي خدمتونو 
ې یې بیا مدیریتي بڼه لري. الرې یې تخنیکي خو ځینې نورځینې حل د شوي. بېالبېلې حل الرې وړاندې 

خپلې ښېګڼې او ننګونې لري چې سیمې، نفوس، ډیموګرافیک اطالعاتو او جغرافیایي موقیعت ته هره یوه یې 
مخابراتي الرو باندې خبرې کوو تر څو د افغانستان  حل هپه کتو ټاکل کیږي. مونږ په دې برخه کې دواړه ډول

وګړي په د دې هیواد او  شيپوښښ کې یې پراخوالی رامنځ ته کیفیت کې ښه والی او  د خدمتونو پهشبکو 
 کړي. تبادلهمعلومات یو بل سره له چټکۍ 

  (Inter-Operator Infrastructure Sharing)په برخه کې همکاري  زېربیناوود شبکو تر منځ د  ۱.۷

په یوازې  یوې شبکې لپارهد دا به افغانستان له پراخو دښتو، لوړو غرونو او تنګو درو څخه جوړ هیواد ده. 
لرې پرتې دښتې، د بدخشان او بلخ  چې د هلمند ستونزمن کار وي نسبتاپلوه او تخنیکي له اقتصادي  توګه

 درې او په ټوله کې ټول هیواد تر خپل پوښښ الندې راولي.تنګې او کنړ غرونه، د نورستان هسک او بامیان 
ې زېربیناوې شریکوي شبکې له یو بل سره خپلمخابراتي ری له بل پلوه په پرمختللیو هیوادونو کې اوس ډې

کولی شي  اخیستنهڅخه ګټه  میکانیزمله دې  .تر سترګو کیږيهمکاري تر منځ پراخه  او په دې برخه کې یې
 ساحه، د پوښښ کړي، د خدمتونو کیفیت لوړ کم کړيبرېښنایي انرژي مصرف  دلګښت وسپموي، مالي 
منځ او په ټوله کې د شبکو تر  ، مدیریت یې اسانه کړيکړي ټيټېپيریال باندې یې اغیزې ، چاکړي هپراخ

 .واړويسیالي په همکاري 

دا  خو په عمومي توګه کې ترسره کېدای شي. سطحوهمکاري په بېالبېلو برخو او د شبکو تر منځ د زېربیناوو 
 غیرفعاله همکاري (۲، (Active Sharing) همکاريفعاله ( ۱ټولګو وېشل شوې ده:  په درېهمکاري 

(Passive Sharing)  محرکه همکاري (۳او (Roaming-Based Sharing) (26) .  

 لپاره پکار وړل کیږيوړاندې کولو چې د خدمتونو او پوښښ  وسیلېکله چې د شبکو تر منځ هغه مخابراتي  
، BTS ونه یابیسیم مرکزوسیلو له ډلې څخه ډول  دا دفعاله همکاري یا مشارکت بلل کیږي. نو شریکې شي، 

راتللی  او داسې نور کېبلونهانتنونه، ، Core Networkمایکروویو لینکونه، نوري فایبر، د شبکې مرکزي برخه یا 
خپلمنځي بدلون په وخت کې پراخه شبکې د هر ډول فعالیت او ټولې اړوند باید په دې مشارکت کې  شي.

مشارکت کې  په غیر فعال کې ستونزه رامنځ ته نکړي. بانډویټ او خدمتونوپه همغږي ولري تر څو د یو بل 
لکه د  وياړتیا نه دومره یې ته  خپلمنځي همغږۍد مخابراتي شبکو تر منځ یوازې هغه برخې شریکیږي چې 

( او داسې نور. Towerبیسیم مرکز لپاره جوړه شوې اوسپنیزه پایه )ځای، د مناسب لپاره د اېښودلو وسیلو 
څخه په ګټې اخیستنې خپل خدمتونه مخابراتي شبکه د بلې هغې له پوښښ، وسیلو او ځای خو کله چې یوه 
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یوه شبکه د بلې شبکې ټولې وړاندې کړي د محرکې همکارۍ په نامه یادیږي. په دې ډول مشارکت کې 
 او زیربېناوو کاروي. خابراتي وسیلېمخابراتي او غیر م

. د بېلګې په موجودې ديد مخابراتي شبکو تر منځ د زېربیناوو شرېکولو په برخه زیاتې تجربې په نړۍ کې 
)دویچ ټیلیکام، فرانس ټیلیکام، زېږدیز کال په لومړیو کې څلورو سترو اروپایي مخابراتي شبکو  ۲۰۱۳توګه د 

د زیربیناوو د شریکولو په برخه کې د همکاریو یو لړ قراردادونه السلیک کړل تر  ټیلیفونیکا او ټیکام ایټالیا(
اعالن کړ او د هر ورڅخه پېرودونکو ته خدمتونه وړاندې کړي. اروپایي کمیسیون هم مالتړ  وڅو په ګډه خپل

یوې بلې څېړنې په پولنډ کې موندلې چې د مخابراتي شبکو تر منځ د . (27) کړهرډول همکاریو ژمنه یې و
د . (28) په موثره توګه خدمتونه مدیریت شيیې لګښت وسپموي او هم  ٪۹۰زېربیناوو شریکول کولی شي 

او ځینو نورو لکه عمان، مراکش، اردن، سعودي، متحده امارات منځني ختیځ او شمالي افریقا په هېوادونو 
 . (29)همکارۍ څخه ګټه پورته کوي کې ډېری مخابراتي شبکې د زېربیناوو له محرکې 

 نځ دشبکو تر مافغانستان کې د مخابراتي د پورتنیو ټولو ګټو او نړیوالو تجربو په نظر کې نیولو سره مونږ هم 
د وړاندیز کوو او دا له هغو حل الرو څخه بولو چې کولی شي په موثره توګه د هیوامیکانیزم  لوزېربیناوو شریکو

لګښت او برېښنایي مالي راولي، د خدمتونو کیفیت لوړ کړي،  خاوره تر مخابراتي پوښښ الندې ٪۱۱پاتې 
لومړي چې  لروپالیسي جوړونکو څخه هیله  د دولت له ، مخابراتو وزارت اوادارې له اټراانرژي وسپموي. 

بیا د  تجربې په دقیقه توګه مطالعه کړي. د دې حل الرې ټول تخنیکي اړخونه او د نورو هیوادونوقدم کې 
او وروسته  برابراړخ  حقوقيسره یې او مارکیټ ته په کتو یي ځانګړنې، مخابراتو قانون افغانستان جغرافیا

   کړي. تطبیقکي برخه ې تخنییشبکې وهڅوي چې عمال 

 ( Regular Network Optimization)څارنه دوامداره له شبکې څخه  ۲.۷

وخت معلومات  پرټولو برخو دقیق او  د شبکې لهدوامداره څارنه له تخنیکي ټیم سره مرسته کولی شي چې 
او  هڅارولو تر ټولو اړیند شبکې د  ورته ولټوي. ېپه ستونزو یې پوه شي او د حل مناسبې الر السه کړي، تر

 ځانګړیو وسیلو د ازمایښتونو په تر سره کولو،د بېالبېلو  د اطالعاتو راغونډول دي. دا اطالعات برخه اساسي 
کله چې اطالعات راټول شول نو  .الس ته راځيسره ځانګړي مهال وېش په نظر کې نیولو  د یوه او په کارولو

پوهیږي چې د و تخنیکي سټنډرډونو سره په پرتله کولو په دقیقه توګه مطالعه کوي او نړیوال یې تخنیکي ټیم
 باید هره شبکه په دوامداره توګه ازمایښتونه. دا یې باید حل کړوشبکې په کومې برخې کې ستونزه ده او څنګه 

 کې پوښښ څخه ډاډ تر السه کړي.کړي، تر څو د خدمتونو کیفیت او شبترسره 

د پېرودونکي هم پر دې برسېره ترسره کوي. خو  ډول ازمایښتونهغانستان کې ټولې مخابراتي شبکې دا په اف
شبکې ( ۱ دالیل درلودلی شي:خوښ نه دي. دا ستونزه څو دومره کیفیت او د شبکې پوښښ څخه له خدمتونو 

د ازمایښتونو ترسره کولو وخت کې تخنیکي ټیم نړیوال  (۲ په خپل مهال وېش ازمایښتونه نه ترسره کوي.
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ترسره کیږي خو مدیریتي ټیم  ازمایښتونه (۳وي.  دقیق نهمعیارونه په نظر کې نه نیسي او یا یې اطالعات 
د داسې نورې لکه برېښنا، امنیت او  نورې ستونزې (۴ تعهد نلري برخه کېیې د ستونزو له منځه وړلو په 

 څارنې څخه مخنیوی نیسي.شبکو له دوامدارې 

نو ځکه خو مونږ د اټرا ادارې او مخابراتو وزارت ته وړاندیز کوو چې مخابراتي شرکتونه تشویق کړي تر څو 
سره له نوموړې ادارې  وېشپه دقیق مهال یې په دوامداره توګه له شبکو څخه څارنه وکړي او اطالعات 

صحت څخه ځان ډاډمن کړي او بیا یې هره درې میاشتې  شریک کړي. اټرا اداره کولی شي د دې راپورونو له
او یا کال وروسته له عامو خلکو سره د رسنیو له الرې شریک کړي تر څو نور هم د شرکتونو تر منځ رقابت 
 رامنځ ته شي او خپلو پېرودونکو ته لوړ کیفیت لرونکي خدمتونه وړاندې کړي او د شبکې پوښښ پراخ کړي. 

 سپوږمکۍ  ۳.۷

پېرودونکو شمېر یې هم کم وي نو د نوري فایبر او ټیلیفوني چې کم نفوس لري او د  لرې پرتې سیمېهغه 
ستونزمن کار بلل کیږي. نو له همدې امله  له تخنیکي او مالي پلوه یوشبکې سره تړل  یېمایکروویف له الرې 
د ډول سیمو کې  داپه . نه یوه مناسبه حل الره ګڼل کیږيسپوږمکۍ څخه ګټه اخیستپه دا ډول سیمو کې 

ه سیمه تر پوښښ الندې نیول کیږي خو له تخنیکي ستونزې را کموي او هم ژر تر ژره ټول سپوږمکۍ کارول
 مالي پلوه یې لګښت زیات وي.

 

 اوولسم انځور: په لرو پرتو سیمو کې د کلیو مخابراتي شبکه
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سیمو کې چې د نوري لرو پرتو په هغو چې مونږ د اټرا ادارې او مخابراتو وزارت ته وړاندیز کوو  ځکه خونو 
لینکونو جوړول ستونزمن وي له سپوږمکۍ څخه ګټه پورته کړي. په دې برخه کې  فایبر غزول او مایکروویف

-د افغانسټ براتو وزارتمخازېږدیز کال کې  ۲۰۱۴تر سترګو کیږي د بېلګې په توګه په  هم یو څه پرمختګونه
ضایي حریم کې یې ځای پر ځای کړه. سپوږمکۍ له یوې اروپایۍ کمپنۍ څخه واخیسته او خپل فیوه په نامه  ۱

ډالۍ کړل.   افغانستان ته دوه ټرانسپونډرونه  زېږدیز کال کې هند د جنوبي اسیا په سپوږمکۍ کې ۲۰۱۷په 
کلیو کې د  ۸۰۰په کابو  دې هیوادد  د سپوږمکۍ له الرېدې د افغان ټیلیکام مخابراتي شبکه برسېره پر 

په  Village Communication Network (VCN)سپوږمکۍ پر مټ مخابراتي خدمتونه وړاندي کوي چې د 
نامه یادیږي. هر کلی د یوه ټرمینل له لوري څخه پوښول کیږي چې بیا وروسته نوموړی ټرمنیل له سپوږمکۍ 

شبکې له  VCNچې له یو میلیون څخه ډېر وګړي د وزارت او اټرا اداره ادعا کوي  سره تړل کیږي. د مخابراتو
شبکې هغو کلیو شمېر او سیمې لیدل کیږي چې د  VCNکې د انځور  اوولسم .  په(6) څخه ګټه پورته کوي

 سپوږمکۍ په وسیله تر پوښښ الندې نیول شوي دي.

 جوړول د کوچنیو حجرو  ۴.۷

دا ډول حجرې څو  په نامه یادیږي السته راځي. Macro Cellیو ډول حجرو څخه چې د  لهپوښښ  د شبکې
ومټره ساحه تر خپل پوښښ الندې نیسي. ډېری وخت د پوښښ په سیمه کې د خدمتونو کیفیت ځکه کېل

 له منځه وړلو لپاره ښه نه وي چې حجره یوازې، ساحه پراخه او د پېرودونکو شمېر زیات وي. د دې ستونزې
په نامه یادیږي وېشل کیږي. دا  Small Cellپه نورو کوچنیو حجرو چې د پوښښ ساحه  Macro Cell د

کوچنۍ حجرې کوچنۍ سیمه تر پوښښ الندې نیسي او کم شمېر پېرودونکو ته زیات بانډویټ لرونکي 
 خدمتونه په ښه کیفیت وړاندې کوي. 

له لوري څخه چې  Macro Cellکې ښودل کیږي چې یوه ساحه لومړی د یوې انځور  اتلسمد بېلګې په توګه، 
 چې د د اتو نورو کوچنیو حجرو له لوریو څخه بیا شوې ده، نوموړې ساحه  په نامه یادیږي پوښول 1MC1د 

8, SC7, SC6, SC5, SC4, SC3, SC2, SC1SC شوې تر څو د شبکې پوښښ نور هم  په نامه یادیږي پوښول
 پیاوړی او د خدمتونو کیفیت لوړ کړی.

د دې میکانیزم د ښېګڼو په نظر کې نیولو سره، مونږ د اټرا ادارې او مخابراتو وزارت ته وړاندیز کوو چې 
مو کې چې د خلکو نفوس زیات وي له غټو حجرو سره کوچنۍ مخابراتي شبکې وهڅوي تر څو په هغو سی

ځای پر ځای کړي. دا حجرې کوچنۍ ساحه تر خپل پوښښ الندې راولي، کم شمېر پېرودونکو ته هم حجرې 
راتي شبکې باید د نوموړو . مخاباو د پوښښ ساحه پراخوي د هغوۍ له خوښې سره سم خدمتونه وړاندې کوي

دقیقه توګه ځای کولو وخت کې د برېښنا اندازه، پوښښ ساحه او نور تخنیکي فکټورونه په  حجرو د ځای پر
 .(30) اندازه کړي
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 اتلسم انځور: د شبکې پوښښ لپاره کوچنۍ حجرې

 (High Order Sectorization)رونو ډېروالی د سکټو ۵.۷

ساحه تر خپل  درجې ۱۲۰کټورونو څخه چې هر یو یې معموال له درې س Macro Cellهره غټه حجره یا 
، لې. کله داسې هم پېښېدای شي چې ساحه پراخه، د پېرودونکو شمېر زیاتپوښښ الندې نیسي منځ ته راغ

کې شمېر په د سکټورونو  . د داسې یوې ستونزې حل لپاره بایداو د دې درې سکټورونو ظرفیت کم وي
انځور  نوولسم. په شيښ یې پراخ د هغې سیمې مخابراتي خدمتونو کیفیت لوړ او پوښزیاتوالی راشي تر څو 

کې په  cکې په څلورو سکټورونو،  b، ساحه په درې سکټورونو ۳۶۰ې ټوله شکل ک aچې د  شوېکې ښودل 
سره یوې حجرې ته زیات ظرفیت د دې میکانیزم په پلې کولو سکټورونو وېشل شوې ده.  ۸کې په  dشپږو او 

او هم ډېر شمېر پېرودونکو ته  راځيخپل پوښښ الندې په ترڅ کې یې هم زیاته ساحه تر  چې ورکول کیږي
 .ګڼل کیږيډېر مهم د دې میکانیزم کارول خورا پرتو سیمو کې  . په لروکويخپل خدمتونه وړاندې 

د ګټو په نظر کې نیولو او د افغانستان جغرافیایي ځانګړنې ته په حل الرې  High Order Sectorizationد 
په اعظمي توګه  لرو چې هغو سیمو کې چې نفوس یې کم وي لههم له ټولو مخابراتي شبکو څخه هې مونږ ،کتو

 .کار واخليورڅخه له دې میکانیزم 
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 نوولسم انځور: د حجرې سکټورونو ډېروالی

 د مخابراتي پراختیا بودیجه په سمه توګه مصرف کول  ۶.۷

تر نامه الندې کلنۍ بودیجه لري  Telecommunication Development Fund (TDF)اټرا اداره او مخابراتو وزارت د 
جې د لګښت اصول داسې دي چې و او سکتور پراختیا ده. د دې بوديچې موخه یې افغانستان کې د مخابراتي خدمتون

څخه غوښتنه له شرکتونو  دمتونو ته السرسی نلري ټاکل کیږي اوسیمه چې خلک یې مخابراتي خداسې لومړی یوه 
ونو له کتنې د غوښتلیکاو  کیږي چې د بیسیم مرکز جوړولو په اړه خپل غوښتنلیکونه ور ولیږي. د ازادې سېالۍ له الرې

بیسیم مرکز جوړوي ترڅو خلک یې مخابراتي خدمتونو  به په نوموړې ساحه کې چېیو شرکت وړونکی اعالنیږي  وروسته
 ته السرسی پیدا کړی.

په درلودلو سره سره بیا هم اټرا اداره او مخابراتو وزارت په دې ندي توانېدلي چې ټول هیواد ته جې د دې کلنۍ بودي
مخابراتي خدمتونه ورسوي. نو ځکه خو مونږ له دواړو پورتنیو مسولو حکومتي ادارو څخه هیله کوو چې یاده کلنۍ 

 ې سیمو ته خپل پوښښ وغزوي.نظمه او شفافه توګه ولګوي او مخابراتي شبکې وهڅوي چې پاتمبودیجه په 

 د نړیوالو منل شویو سټنډرډونو پلې کول ۷.۷

د مخابراتي خدمتونو د تخنیکو حل الرو تطبیق ده. دا حل الرې په سټنډرډه توګه یوه مهمه او حیاتي موضوع 
نړیوالو منل شویو سټنډرډونو په نظر کې نیولو سره تطبیق شي. تر د  (ITU)باید د مخابراتو نړیوالې تولنې 

چې مخابراتي شبکې نړیوال  دا ثابته کړي ترڅواوسه په افغانستان کې هیڅ یوه داسې څېړنه نده ترسره شوې 
شو  ادعا کولیدا سکټور کې زمونږ د کاري تجربې پر اساس دې  پهخو  .سټنډرډونه نه پلې کوي منل شوي

پاملرنه نه کیږي. د بېلګې په توګه، کله چې د نوري  هیڅ د سټنډرډونو تطبیق ته ډېری وختمرغه  له بدهچې 
نوري د تخنیکي ټیم له لوري څخه له بده مرغه  ه نو ه د هیواد په ګوت ګوټ کې پلې کېدفایبر حلقوي شبک
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په عمق خښېده، خو د نړیوالو منل شویو سټنډرډونو او  هپه ځینو سیمو کې یوازې د یو څو سانټي مټرفایبر 
سانټي مټره خښ شي تر څو له هر ډول  ۱۸۰د افغانستان جغرافیایي ځانګړنې ته په کتلو سره باید دا فایبر 

او مخابراتو وزارت څخه هیله لرو چې له ادارې طبیعي پېښو څخه په امن کې وساتل شي. مونږ له اټرا 
 تخنیکي ېسټنډرډونه په نظر کې ونیسي او ټول نړیوال منل شويارنه وکړي تر څو مخابراتي شبکو څخه څ

 چارې په سمه توګه تطبیق کړي.

 په مناسبو ځایونو کې د بیسیم مرکزونو جوړول  ۸.۷

او یا هم کوچنۍ حجرې د جوړولو ځای باید په دقیقه توګه مطالعه شي تر  Macro Cellد هرې غټې حجرې 
څو ساحه په سمه توګه تر پوښښ الندې راوستل شي او له نورو ګاونډیو حجرو سره مخابراتي تداخالت 

کې په سمه توګه روښانه شوې. انځور کې ښودل شې چې مخابراتي انځور  شلمرامنځ ته نکړي. دا موضوع په 
 کز په داسې ځای کې جوړ شوی چې د غونډۍ بېخ ته یوه پراخه سیمه له پوښښ څخه پرته پاتې ده. بیسیم مر

  

 شلم انځور: هغه سیمه چې له بیسیم مرکز څخه بې پوښښه پاتې

له مخابراتي شبکو څخه افغانستان کې د بیسیم مرکز جوړولو موقیعت ډېره مهمه موضوع ګڼل کیږي. مونږ 
یوازې د  تصمیم د موقیعت ټاکلویعت په ټاکلو کې ډېره زیاته پاملرنه وکړي او هیله لرو چې د دې موق

 .تخنیکي فکټورونو په رڼا کې ونیول شي
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 پایله : ۸

دې د  مو لومړی. څېړلیشبکې پوښښ افغانستان د مخابراتي خدمتونو کیفیت او د  په دې لیکنه کېمونږ 
بیا مو د دې سکټور ټولې هغه ستونزې چې د شبکې پوښښ  ، اووکړهیواد مخابراتي سکټور په اړه ژور بحث 

پرمختللیو یو شمېر مخابراتو په برخه کې د مو د  وروسته. یادې کړلېلري  تړاواو خدمتونو کیفیت پورې 
 ګټه پورته کړوورڅخه د افغانستان په مخابراتي سکټور کې تر څو  مطالعه کړېهیوادونو تجربې په دقیقه توګه 

 . څېړنې ترسره کولو لپاره مناسبه الره غوره کړواو هم د خپلې 

پېرودونکو څخه شبکو له، مخابراتي د بېالبېلو  د افغانستان په ګوټ ګوټ کېد څېړنې ترسره کولو لپاره مو 
. د ټولپوښتنې له الرې راټول شوي اطالعات مو په دقیقه توګه تحلیل ترسره کړېیوه هر اړخیزه ټولپوښتنه 

څلور فرضیې ترتیب او هره یوه له احصایوي  بیا موکړل او یو شمېر مهمې السته راوړنې مو تر السه کړې. 
تر  حل الرې وړاندیز کړېپلوه مطالعه او امتحان کړه. په پای کې مو د ټولو موجوده ستونزو لپاره مناسبې 

و د دې هیواد ټولې هغه سیمې چې خلک پکې اوسیږي تر مخابراتي پوښښ الندې راوستل شي او د خدمتونو څ
 کییفیت لوړ شي.

د افغانستان د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوجۍ سکټور کې ډېر کم شمېر علمي لیکنې او څېړنې ترسره شوي. 
یزې لیکنې په توګه وکارول شي. په دې څېړنې کې مونږ نسټموجوده څېړنه کولی شي د یوه عمومي الرښود او ب

کې هڅه کوو چې د دې لیکنې په هرې وړاندیز شوې ې په راتلونکپه ډېرو مسایلو باندي عمومي بحث کړی خو 
حل الرې باندې جال جال څېړنه وکړو. د هرې یوې ښېګڼې او ننګونې له ټولو جزیاتو سره تر بحث الندې 

ه ثابتدا دو او معادلو کې یې راونغاړو او له پرمختللیو سافټویرونو نه په ګټې اخیستنې راولو، په ریاضیکي افا
 ګټه پورته کړو. کوم وخت کې په کوم ځای او له کومې حل الرې کړو چې 
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