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 ۱۹/۰۵/۲۰۱۶                                    ییزو څېړنو مرکز د ستراتېژیکو او سیمه

 
   افغانستان در ترافیکی حوادث سنگین تلفات

 

 رکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی م
های ترافیکی نیز مرگبارترین رویدادها در چند سال اخیر در  امنیتی و حوادث طبیعی، حادثهدر کنار رویدادهای 

 باشد. افغانستان بوده و یكی از عوامل افزایش میزان مرگ و میر در کشور می
نفر و  ۷۳کندهار بودیم که منجر به کشته شدن -هفتۀ گذشته شاهد یک رویداد خونین ترافیکی در مسیر شاهراه کابل

سوزی دو موتر مسافربری از  ثور( در اثر تصادم و آتش ۱۹نفر دیگر شد.  این حادثه ) ۷۰زخمی شدن بیش از 
 ، در مربوطات ولسوالی مقر والیت غزنی رخ داد.۳۰۳نوع 

گیری از وقوع چنین  توجهی حکومت افغانستان برای پیش هایی مبنی بر بی تصادف خونین اخیر در غزنی واکنش
گی به قربانیان حادثۀ  ای به هدف رسیده ناگوار را نیز در پی داشت. به همین دلیل، رئیس جمهور غنی جلسهحوادث 

گیری از  گان پنج وزارت تشکیل گردد و به منظور پیش غزنی دائر کرده و دستور داد تا هیئتی متشکل از نماینده
جمهوری ارائه نمایند.  از سوی دیگر، وقوع چنین رویدادهای ناگوار، طرح مشخصی را ترتیب و به ریاست 

گیری از حوادث ترافیکی  کمیسیونی نیز تحت ریاست انجنیر محمد خان معاون اول ریاست اجرائیه به منظور پیش
 تشکیل گردید.

ثور طی نشست مشورتی با معاون اول ریاست اجرائیه اعالم  ۲۱های وزارت ترانسپورت افغانستان به تاریخ  مقام
شرکت را به دلیل عدم رعایت قوانین  ۲۳۰شرکت حمل و نقل، جواز فعالیت نزدیک به  ۹۴۳داشت که از میان 
اند.  از سویی هم گروه طالبان در واکنش به حادثۀ ترافیکی اخیر گفته است که در صورت تکرار  ترافیکی لغو کرده

 های ترانسپورتی برخورد جدی خواهند کرد.  وادث در آینده، با شرکتچنین ح
های زیادی ایجاد کرده است. اما پرسش اینجاست که چرا  تلفات سنگین رویدادهای ترافیکی در افغانستان نگرانی

جلوگیری  یابد؟ چه اقداماتی روی دست گرفته شود، تا از وقوع چنین رویدادها ساله افزایش می حوادث ترافیکی همه
 صورت گیرد؟
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 آمار روز افزون حوادث ترافیکی
 ۱۳۸۷ساله روبه افزایش بوده است. در سال  سو همه به این ۱۳۸۷میزان حوادث ترافیکی در افغانستان از سال 

 ً مورد افزایش یافت.  ۴۳۹۳به  ۱۳۹۲حادثۀ ترافیکی در کشور رخ داده بود  و این رقم تا سال  ۲۴۲۳مجموعا
 (۱-)جدول

در دست نیست؛ ولی بربنیاد معلومات برخی  ۱۳۹۴و  ۱۳۹۳ند آمار احصائیوی رویدادهای ترافیکی در هرچ
رقم  ۱۳۹۴های پیش نیز افزایش یافته است و در سال  نهادها، تعداد حوادث ترافیکی در این دو سال نسبت به سال

 (۱-مورد رسیده است.  )جدول ۶۷۲۹حوادث در کشور به 
ه، اکثریت حوادث ترافیکی به دلیل تیزرفتاری موترها به وقوع پیوسته است. به گونۀ مثال، های گذشت در طول سال

 موتر تیزرفتار دچار حادثۀ ترافیکی شده است. ۱۹۹۵حادثه  ۴۳۹۳از مجموع  ۱۳۹۲در سال 
 ( ۱۳۹۴-۱۳۸۷میزان حوادث ترافیکی در افغانستان ): ۱-جدول

 ۱۳۹۴ ۱۳۹۳ ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ سال

 - - ۵۸۶ ۵۲۰ ۲۳۸ ۲۳۳ ۲۷۵ ۱۳۶ بس 

 - - ۶۹۶ ۷۱۸ ۶۵۶ ۵۹۸ ۴۵۱ ۴۲۲ الری

 - - ۱۹۹۵ ۱۸۷۷ ۱۷۹۹ ۱۶۰۰ ۱۳۹۸ ۱۲۹۹ تیز رفتار

 - - ۱۱۱۶ ۱۰۸۸ ۹۵۰ ۹۷۳ ۶۶۵ ۴۶۶ موتر سایکل

 ۶۷۲۹ ۴۲۹۰ ۴۳۹۳ ۴۲۰۳ ۳۶۴۳ ۳۴۰۴ ۲۷۸۹ ۲۴۲۳ مجموعه

 

 تلفات حوادث ترافیکی در افغانستان
بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، افغانستان یکی از کشورهایی است که گراف تلفات ناشی از رویدادهای 

 ۲۰۱۳که در آن معلومات سال  ۲۰۱۵باشد. بربنیاد گزارش سازمان جهانی صحت در سال  ترافیکی در آن بلند می
نفر در  ۱۵.۵اند و در هر یک صد هزار نفر  ادهتن در نتیجۀ حوادث ترافیکی در افغانستان جان د ۴۷۳۴ارائه گردیده، 

 اند.  اثر این حوادث، به کام مرگ رفته
کنند.  المللی ارائه کرده، عنوان می تر از آنچه که نهادهای بین های رسمی در کشور این ارقام را کم از جانب دیگر، مقام

حادثه ترافیکی  ۳۲۷۷حدود  ۱۳۹۳که در سال گویند  به عنوان مثال، مسؤولین بخش رویدادهای ترافیکی افغانستان می
های افغان  اند.  براساس معلومات مقام نفر دیگر زخمی شده ۳۹۴۶نفر کشته و  ۱۲۹۷صورت گرفته است که در نتیجه 

 گردد.  تن قربانی این رویدادها می ۱۰به طور اوسط روزانه بیش از 
افتد و  های کشور اتفاق می رویدادهای ترافیکی در شاهراه درصد تلفات ۷۰دهد که  در این میان، برخی آمارها نشان می

 ٪۱۳گونه حوادث مردان،  قربانیان این ٪۶۳های داخل شهرها. براساس محاسبۀ برخی آمار،  دیگر هم در جاده ۳۰٪
 باشد.  کودکان می ٪۲۴زنان و 

اند. بر اساس  ر کشور برجای گذاشتهترین تلفات را د ها بیش امنی های گذشته، حوادث ترافیکی پس از نا در جریان سال
ترافیکی در سراسر کشور جان   ی هزار تن بر اثر حادثه ۳۵، حدود ۲۰۱۲تا سال  ۲۰۰۵آمارهای ارائه شده، از سال 

 اند.  داده
 

 عوامل افزایش رخدادهای ترافیکی
مچو حوادث، مطرح شده ها به خصوص پس از ه های مواصالتی، بارها از سوی مردم و رسانه ها و راه مشکالت جاده

گونه رویدادها  است اما حکومت هنوز به این مشکالت توجه نکرده است و تدابیر الزم را برای جلوگیری از تکرار این
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ترین آنها موارد ذیل به  در نظر نگرفته است. عوامل متعدد باعث وقوع رویدادهای مرگبار ترافیکی شده است، اما عمده
 رود: شمار می

گان به آسانی به جواز  های ترافیک: فساد در این نهادها باعث گردیده تا راننده موجودیت فساد اداری در نهاد. ۱
 ۴۰رانندۀ که تنها در شهر کابل مورد پرسش قرار گرفته،  ۱۰۰یابند. چنانچه بر اساس یک گزارش از  گی دست راننده

اند. بر اساس همین گزارش، به صورت رسمی  به دست آورده گی را تن آنها گفته اند که از راه قانونی جواز راننده
توان آنرا از طرق  افغانی می ۸۰۰۰شود، درحالیکه با پرداخت  افغانی مصرف می ۷۲۰گی  برای دریافت جواز راننده

دیگر گان در مقابل دریافت رشوه نیز، مورد  دیگر نیز به دست آورد.  بر عالوه، چشم پوشی از تخلفات ترافیکی راننده
 باشد. فساد در بخش ترافیک می

گی در  سازی، شتاب زده ها: به دلیل موجودیت فساد گسترده در قراردادهای سرک معیاری نبودن و خرابی سرک. ۲
تجربه  های غیرفنی و کم های کشور به صورت غیر معیاری توسط شرکت ها و جاده ها، بیشتر سرک ساخت سرک

باشد. عدم کنترول وزن مجاز وسایط بابری و انفجارها و حوادث  یی جهان نمی هو طبق استندردهای جاد  ساخته شده
ها و تخریب  عرض بودن و معیاری نبودن جاده های کشور تخریب شوند. بنابراین، کم ناامنی نیز باعث گردیده تا سرک

 رود. آن نیز یکی از افزایش حوادث ترافیکی به شمار می
توجهی مقامات ترانسپورتی کشور، عدم نظارت ترافیک بر  قوانین ترافیکی: بی گان و نقض احتیاطی راننده بی. ۳

گان موترهای مسافربری همواره از  ها و نبود قانون منظم ترانسپورتی باعث شده تا راننده وسایط نقلیه در شاهراه
چنین حادثات از سوی های ترانسپورتی به طور قانونی به دلیل  کنون شرکت مقررات ترافیکی سرپیچی کنند، چون تا

 وزارت ترانسپورت مورد بازپرسی قرار نگرفته است. 
ترین عوامل حادثات ترافیکی  سرعت بیش از حد و نبود عالیم ترافیکی: تیزرانی و سرعت بیش از حد یکی از جدی. ۴

آمار حوادث ترافیکی کنند.  ها با سرعت بسیار باال رانندگی می گان در مسیر شاهراه در کشور است. بسیاری از راننده
باشند. به گونۀ مثال، تنها در سال  دهد که سبب وقوع بیشترین حوادث ترافیکی وسایط نقلیه تیز رفتار می نشان می

درصد آن حوادث  ۲۵.۴درصد حادثۀ موترهای تیزرفتار بوده و  ۴۵.۴از مجموع حوادث ترافیکی  ۱۳۹۲
های ترافیکی خبری نیست و کنترولی بر  های افغانستان از نشانه ها بوده است. از جانب دیگر، در شاهراه موترسایکل

 محدودیت سرعت موترها هم وجود ندارد. 
های دور و درازی را در شب  گان وسایط نقلیه باربری که راه گان به مواد مخدر: اکثراً راننده اعتیاد راننده. ۵

خان، معاون اول ریاست اجرایی، در نشست مشورتی با وزیر کنند. انجنیر محمد  آور استفاده می پیمایند، از مواد نشه می
های ترانسپورتی، بر تطبیق مقررات رانندگی به منظور جلوگیری  ترانسپورت، رئیس ترافیک و مسئول اتحادیۀ شرکت

کشند و در حالت نشه  ها چرس )حشیش( می از همچو رویدادها تاکید کرد. او گفت بسیاری از رانندگان در شاهراه
گردیده و   گی و خواب آلودگی راننده کنند. درکنار این، استفاده از یک راننده در مسیرهای دور باعث خسته ندگی میران

 گردد. باعث حوادث ترافیکی می
های ترانسپورتی به  گویند که شرکت های ترانسپورتی می گان شرکت های ترانسپورتی: راننده رقابت میان شرکت. ۶

های تیزرانی است که در هنگام سبقت  دهند و این یکی از علت را زودتر انتقال دهند امتیاز میگانی که مسافر  راننده
 کنند. گرفتن از دیگری، باهم برخورد می

عدم رعایت ترتیبات حفاظتی: بستن کمربند محافظتی در هنگام رانندگی، ویا پوشیدن کاله در هنگام راندن . ۷
ادث ترافیکی جلوگیری کند. ولی در نظر نگرفتن مقررات حفاظتی باعث تواند از برخی تلفات حو موترسایکل می

 گردیده که گراف تلفات ناشی از حوادث ترافیکی در افغانستان سیر صعودی داشته باشد.
 

 های کاهش تلفات و حوادث ترافیکی  حل راه
باید اقداماتی را روی دست شود، پس حکومت  از آنجایی که حفظ جان مردم یکی از وظایف اساسی حکومت شمرده می

های کاهش تلفات و حوادث  حل گیرد، تا از وقوع چنین رویدادها جلوگیری صورت گیرد. موارد زیر، بخشی از راه
 رود: ترافیکی به شمار می

گان و سرنشینان از کمربند امنیتی و پوشیدن کاله ایمنی  تطبیق قوانین ترافیکی؛ به گونۀ مثال استفادۀ راننده •
 گان موترسایکل. دهرانن

های ترانسپورت و ترافیک به خصوص در اخذ  سازی و ارگان مبارزه با فساد اداری در قراردادهای سرک •
 گی. جوازهای راننده
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ها برای معلوم کردن سرعت موترها، نصب عالئم ترافیکی و فعال  ها و شاهراه سنج در جاده نصب سرعت •
 ها. ساختن ترافیک شاهراه در تمام شاهراه

 ها جلوگیری به عمل آید. کنترول وزن وسایط نقلیه، بخصوص وسایط نقلیه باربری تا از تخریب سرک •
 آموزان مکاتب. آموزش عالیم ترافیکی به دانش •

 پایان
 

 

 

 ارتباط با ما:

 info@csrskabul.com   csrskabul@gmail.comایمیل: 

  www.csrskabul.com - www.csrskabul.netوب سایت: 

 +(93)  784089590شمارۀ تماس دفتر: 

 ارتباط با مسؤولین:

  +(    93)  789316120  دکتور عبدالباقي امین، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک ومنطقوی:

abdulbaqi123@hotmail.com  

   +(93)  775454048      حکمت هللا ځالند، مسؤول تحقیقات و نشرات:

hekmat.zaland@gmail.com  

 یادآوری: لطفا نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود مطالب این نشریه به ما ارسال دارید.
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