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 ۲۰/۰۱/۲۰۱۹            یو منطقو کیژیمرکز مطالعات استرات
 

 کاری حکومت های ترافیکی و مکلفیت ادثوحافزایش 
 

 
 

افغانستان  مردمهای مختلف امنیتی و حوادث طبیعی روزانه دها تن از حادثهعالوه از این که به اثر جنگ جاری، 
ساله باعث کشته و زخمی شدن   که همهباشد   شوند، حوادث ترافیکی نیز از مواردی دیگر می کشته و زخمی می

 گردد.  بسیاری از هموطنان ما می
نفر به اثر  ۶۵۷هزار و ۵۲م ۲۰۱۸، در سال ه شدهئافغانستان ارا صحت عامۀمعلومات تازۀ که از سوی وزارت 

اند. این در حالی است که در  مراجعه کردهدر این کشور ها  ترافیکی به شفاخانه حوادثمجروح و مصدوم شدن در 
ها  نفر زخمی به شفاخانه ۵۵۵هزار و ۴های انفجاری و انتحاری در سراسر کشور حادثهجریان همین سال در پی 

 اند.  منتقل شده
اند، دوازده برابر شمار  ترافیکی زخمی شده دماتصم در ۲۰۱۸دهد، افرادی که در جریان سال  نشان می قامرااین 

 اند.  های انتحاری و انفجاری زخمی شده حادثهباشد که در جریان همین سال در  افرادی می
این که در این رابطه بایدهای کاری  های ترافیکی در افغانستان و حادثههای ترافیکی، عوامل عمدۀ  حادثهافزایش 

 دولت و ملت چه است؟ از مواردی اند که در اینجا مورد بحث گرفته شده اند.
 

 حوادث ترافیکی 
باشد که  مییکی از معضالت اساسی سالمت عمومی در سراسر جهان  آنسنگین  های ترافیکی و تلفات حادثه

ساالنه در سراسر جهان بیش  (WHO)سازمان جهانی صحت  ارقامبر بنیاد  .های زیادی ایجاد کرده است نگرانی
ر دچار جراحت و میلیون نفر دیگ ۵۰الی  ۲۰های ترافیکی کشته و حدود  حادثهمیلیون نفر به اثر ۱.۲۵از 

 شوند. معلولیت می
شود.  داشت می های ترافیکی هر سال گرامی حادثهداشت از قربانیان  نوامبر در سراسر جهان برای گرامی ۱۸روز 

م ۲۰۰۵( بنا نهاده شد و در سال Road Peaceم از سوی بنیاد خیریه صلح جاده )۱۹۹۳این روز از سال 
 ت شناخت. سازمان ملل متحد این روز را به رسمی

ایمنی، بهبود جاده و افزایش ایمنی وسایل نقلیه  ئلها به آموزش مسا داشت این روز تشویق دولت هدف از گرامی
با آنکه دولت افغانستان نیز به اهداف برنامه توسعه پایداری سازمان ملل متحد، متعهد شده است که در این است. 
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سازد، اما  م جاده های افغانستان را امن می۲۰۳۰سال  م حوادث ترافیکی را نصف و در۲۰۲۰کشور تا سال 
گیری در این زمینه روی دست گرفته نشده، تا از  یابد و تاکنون اقداماتی چشم ساله افزایش می حوادث ترافیکی همه

 ها جلوگیری کند.حادثهوقوع چنین 
های حادثهف تلفات ناشی از بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، افغانستان یکی از کشورهایی است که گرا

های ترافیکی همه حادثهئیه افغانستان آمار بربنیاد معلومات ادارۀ مرکزی احصاهمچنان باشد.  ترافیکی در آن بلند می
به ساله در این کشور در حال صعود است و این باعث شده تا در آمار قربانیان حوادث ترافیکی نیز افزایش آید. 

هـ ش الی آخر ماه عقرب ۱۳۹۷تنها در شهر کابل از اول ماه حمل سال  عمومی ترافیکاساس معلومات مدیریت 
 تن دیگر زخمی شده اند.  ۳۷۲نفر کشته و ۲۲۱حادثۀ ترافیکی شده که در آن  ۵۶۲همین سال 

 

 1(۱۳۹۶- ۱۳۹۴میزان حوادث ترافیکی در افغانستان ) :۱-جدول
 

 ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ سال

 ۲۶۹ ۳۴۸ ۲۳۵ بس

 ۴۴۳ ۴۰۳ ۳۶۰ الری

 ۱۴۹۸ ۱۰۴۸ ۱۱۶۹ تیز رفتار

 ۱۰۳۱ ۱۲۹۰ ۱۱۶۳ موتر سایکل

 ۳۲۴۱ ۳۰۸۹ ۲۹۲۷ مجموعه

 

 های ترافیکی حادثهعوامل 
توان  شود که می در افغانستان میهای مرگبار ترافیکی  حادثهباعث وقوع ی وجود دارد که همه ساله عوامل متعدد

 ترین آنها را طور ذیل بیان کرد: عمده
توان عامل اصلی حوادث  ها را می خرابی و عدم معیاری بودن سرک ها: خرابی و عدم معیاری بودن سرک .1

های پرخم و پیچ  ترافیکی در افغانستان دانست. با وجود این که افغانستان یک کشور کوهستانی و دارای راهبزرگ 
ها خامه یا نیمه  ها میگذرد، این شاهراه ها و دره های این کشور با وصف اینکه از میان کوه باشد و اکثریت شاهراه می

 شوند. ث حادثات ترافیکی میباشند و باع خامه، تنگ و بدون نصب عالمات ترافیکی می
ها کشور به صورت غیر معیاری  سازی، بیشتر سرک همچنان به دلیل موجودیت فساد گسترده در قراردادهای سرک

باشند. عدم کنترول وزن مجاز وسایط بابری، انفجارها و حوادث  یی جهان نمی و طبق استندردهای جاده  ساخته شده
 های کشور تخریب شوند.  رکدیگر ناامنی نیز باعث گردیده تا س

های مسافربری در مسیرهای طوالنی؛  رانی دریوران در موتر تک ها: ای بودن راننده رانی و غیرحرفه تک .2
توجهی مقامات ترانسپورتی کشور، عدم نظارت  بیبدخشان، همچنان  –هرات یا کابل  -های کابل  چون شاهراه

گان موترهای مسافربری  انون منظم ترانسپورتی باعث شده تا رانندهها و نبود ق ترافیک بر وسایط نقلیه در شاهراه
موقع و  گیری بی ای بودن اکثریت دریوران، سرعت غیر حرفههمواره از مقررات ترافیکی سرپیچی کنند. 

  باشند. های مسافربری همه از جمله عوامل مهم حوادث ترافیکی در کشور می های ناسالم و بیرحمانۀ شرکت رقابت
کنند و در  ها از مواد مخدر استفاده می بسیاری از رانندگان در شاهراهگان به مواد مخدر:  یاد رانندهاعت .3

گان موترهای مسافربری بخصوص جهت دفع  استفادۀ مواد مخدر از طرف رانندههمین کنند.  حالت نشه رانندگی می
 گردد. حوادث ترافیکی میگی، باعث  گی در هنگام راننده خواب و خسته

بستن کمربند محافظتی در هنگام رانندگی، و ی، از جمله رعایت قوانین ترافیک عدم رعایت قوانین ترافیکی: .4
تواند از برخی تلفات حوادث ترافیکی جلوگیری کند. ولی در نظر  یا پوشیدن کاله در هنگام راندن موترسایکل می

فات ناشی از حوادث ترافیکی در افغانستان باعث گردیده که تلو رعات قوانین ترافیک نگرفتن مقررات حفاظتی 
 .بیشتر باشد

 

 های دولت و مردم مسؤولیت

                                                           
 از ادارۀ مرکزی احصائیه گرفته شده است. ۱۳۹۶ الی سال ۱۳۹۴ حوادث ترافیکی از سال ارقام 1
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باشد. توجه هر دو طرف به این  و دولت می هموطنانهای ترافیکی ملزم به همکاری میان  حادثهکاهش و کنترول 
 ها و جراحات را بگیرد. تواند جلو بسیاری از مرگ امر و همکاری آنان با همدیگر می

دولت افغانستان به سبب اینکه مسؤولیت دارد تا از جان و مال مردم حراست داشته و اقدامات جدی را جهت 
جلوگیری از واقعات مرگ آفرین و حادثات تلفزا در پیش بگیرد، الزم است بعضی از موارد مهمی را در مبارزه با 

 حوادث ترافیکی مدنظر بگیرد:
ها و نیز کنترل درست از  ها، وزن سنج ن عالمات ترافیکی، سرعت سنجنصب وسایل الزم ترافیکی همچو :اول

باشد که الزم است  شوند، از جمله مواردی می ها از سوی دولت می های سرک سازی که برنده در قرارداد شرکت
ه تنها های ترافیکی نقش مؤثری دارند. توجه به اینها ن حادثهدولت برای تطبیق آن گام بردارد. چون همه در کاهش 

ها و کنترل در مصرف عایدات  شود بلکه باعث حفاظت و سالم ماندن سرک باعث جلوگیری از حوادث ترافیکی می
 شود. دولت می

انگاری نکنند و نیز  شود که ترافیک در کار شان سهل تطبیق قانون ترافیکی باعث می از درست نظارتدویم: 
توان  پابند باشند. درین صورت میهمچون محکم نمودن کمربند، ۤدریوران و مسافران هنگام سفر به مقرارات الزم 

 از حوادث ترافیکی جلوگیری به عمل آورد.
گان بدون دوره آموزشی و اخذ امتحانات ترافیکی، به آسانی  های ترافیک باعث گردیده تا راننده فساد درنهادسوم: 

افیکی در مقابل چند افغانی نیز باعث شده که های تر پوشی از جرم یابند. همچنان چشم گی دست به جواز راننده
ها قانون شکنی کنند. بر این است جلوگیری از فساد ترافیکي یک نیاز جدی برای کاهش حوادث ترافیکی  راننده
 است.

عالوه از حکومت مردم نیز باید نسبت به حوادث ترافیکی بایدهایی را جهت سالمت خود و اطرافیان و حفظ نظم 
گردد تا  های مسافربری مسؤولیت برمی بگیرد. در این میان از همه نخست به صاحبان شرکتجامعه در نظر 

دریوران موترها، کیفیت وسایط، تسهیل امکانات و ارائه خدمات را در کنترول خود داشته و مطابق با قوانین و 
 لوایح ترافیک کشور عمل کنند. 

احتیاط کردن در رانندگی نشانۀ ترس »تند، با درک این که ها و مسافرین هس دریوران که پل ارتباطی میان شرکت
باید بدانند که  «یا کم تجربگی نیست، عالمت و نشانه عالقمندی شما به جان و مال خودتان و دیگران است.

و چگونگی عالیم و ساختارهای ترافیکی متوجه آنها خواهد بود. مسؤولیت مسافرین و حوادث به دوش آنها بوده 
ها تن از هموطنان تان را در مقابل تقدیرهای بازرگانی و لذت جویی های سبقت گیری  پس نباید جان خود و ده

 قربان نمایید.
فیکی هستند. ها و رانندگان و متضررین اصلی حوادث ترا همچنان روندگان یا مسافرین که حامیان اقتصادی شرکت

باید بدانند که چگونه و بنا بر کدام اساس برای سفر خویش موتر انتخاب کنند، زیرا هیچ یک از رانندگان آنها را 
  باشند، سفر نمایند. پایان های که دارای لوازم بهداشتی نمی رایگان انتقال نمیدهد. پس نباید در شرکت

 
 پای
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