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توسعه و نابرابری در
افغانستان
حفیظ اهلل زکی

بر مبنای ارزیابی تازه رفاه عامه افغانســتان که دیروز  ۲۸قوس
منتشر شد ،افغانستان در بخشهای مختلفی چون معارف ،صحت
و دسترسی به خدمات اساسی پیشرفتهایی داشته؛ اما همزمان با
پیشرفتها ،نابرابریها نیز در سطح والیات گسترش یافته است.
در این ارزیابی آمده اســت که تفاوتهای وســیع اجتماعی و
اقتصادی در والیات مختلف دیده شــده که نشــان میدهد باید
پالیســیهایی برای فراهم سازی فرصت های مساوی روی دست
گرفته شود.
افغانستان معموال در سیاســت های توسعه ای خود با دو اشکال
عمده روبرو بوده است:
توازن و عدالت در سیاســت های توسعه ای نادیده
-1
گرفته شده است .سیاســتگذاری ها در بخش توسعه و بازسازی
افغانســتان همواره با سالیق افراد و اشخاص همراه بوده است .از
اینرو برنامه های توسعوی در این کشور هیچگاه به شکل متوازن
و عادالنه پیش نرفته اســت .عدم توازن در بودجه انکشافی همه
ســاله مشهود می باشد و تعدادی از والیات کشور با آن که زمینه
اجرای برنامه های توسعوی در آنها فراهم بوده است ،اما کمترین
سطح بودجه در برنامه های انکشافی این والیات اختصاص یافته
است.
زمینه و بستر اجرای پروژه های توسعه ای و مشارکت
-2
مردم در پروژه های توســعوی در نظر گرفته نشده است .امنیت
یکی از عوامل اصلی توسعه به شمار می آید .امنیت زمینه اجرای
برنامه های انکشافی را سهل تر می سازد .در مناطقی که از امنیت
برخوردار نباشد ،پروژه های انکشافی با شکست و ناکامی مواجه
می شــوند .بنابراین حکومت برای مؤثریت بیشــتر برنامه های
توسعه ای در کشــور ،باید به فاکتور امنیت توجه کرده و بودجه
ملی را در مناطق نا امن بیهوده به مصرف نرسانند.
در کنار امنیت توجه به مشــارکت مــردم در اجرای پروژه های
توسعوی و حمایت از این گونه برنامه ها نیز از عوامل با اهمیت در
مؤفقیت برنامه ها به حســاب می آید .در صورتی که حکومت در
برنامه های خود نقش مردم را نادیده بگیرد ،بدون شک آن برنامه
ها با موانع و چالش هــای گوناگون در مرحله اجرا و بهره برداری
روبرو خواهد شد.
در افغانستان برعکس بیشــترین توجه به مناطق ناامن صورت
گرفته و باالترین سطح بودجه برای انکشاف این مناطق اختصاص
یافته اســت .البته دالیل تخصیص بیشتر بودجه برای والیت های
ناامن ،تشــویق مردم آن مناطق به برنامه های انکشافی و جلب
حمایت آنها از حکومت مرکزی عنوان می شد؛ اما این مسأله صرف
جهت پنهان ســازی اهداف خایینانه و غیر ملی مقامات حکومتی
مطرح می گردید .بودجه والیت هــای ناامن ،اغلب مورد حیف و
میل مقامات قرار می گرفتند و از فواید آن مردم آن مناطق منتفع
نمی شدند .اگر امروز تحقیقات و ارزیابی ها نشان می دهد که در
مناطق نا امن طی سال های گذشته میلیاردها دالر پول این مردم
به نام صدها مکتــب خیالی ،ملیون ها دانش آموز خیالی ،هزاران
معلم خیالی ،کلینیک و شــفاخانه خیالی ،سرباز خیالی ،شهید و
معلول و ...خیالی به جیب حلقات و مقامات بلند پایه دولتی رفته
است ،به دلیل همین سیاســت های غلط و غرض آلود توسعه و
بازسازی در کشور بوده که متأسفانه یا از محدوده نظارت حکومت
به دور بوده و یا به گونه ای با اغماض و چشــم پوشــی از سوی
حکومت همراه گردیده است.
بنابراین الزم است که در برنامه های توسعه و مراحل اجرای آن،
اول امنیت آن منطقه در نظر گرفته شــود؛ ثانیا مردم منطقه باید
در جریان برنامه ریزی ،مقدار بودجه ،اجرا ،نظارت و ارزیابی پروژه
ها قرار داشته باشند .بی عدالتی و مراعات نشدن موازنه در برنامه
های توســعه ،سبب شده است که بســیاری از مردم افغانستان
احساس کنند که به گونه آشکار و پنهان از این ناحیه مورد ستم
قرار گرفته اســت .یکی از دالیل بی اعتمــادی مردم به مقامات
حکومتی به همین سیاست های تبعیض آلود و مغرضانه در سطوح
باالی حکومت برمی گردد.
توسعه متوازن در دو عرصه باید مد نظر گرفته شود :یکی این که
کشــور باید همگام و همزمان در عرصه های مختلف رشد داشته
باشد .دوم این که برنامه های توسعه به صورت متوازن برای همه
مناطق و والیات در نظر گرفته شود ،تا همه شهروندان از مزایای
توسعه به گونه عادالنه بهره مند گردند.

ضرورت بررسی عوامل رویدادهای ترافیکی
در کنار رویدادهــای امنیتی و حوادث
طبیعــی ،حادثه هــای ترافیکــی نیز
مرگبارترین رویدادها در چند سال اخیر
در افغانستان بوده است و یکی از عوامل
افزایش میزان مرگ و میر در کشــور می
باشــد .دیروز در یک حادثه ی ترافیکی
در شاهراه هرات  -قندهار 15 ،نفر کشته
و  32تن زخمی شــدند .این حادثه بر اثر
برخورد یک تانکر تیل بــا یک اتوبوس
مسافربری اتفاق افتاد و وضعیت بعضی از
زخمی ها نیز وخیم گزارش شد.
در بهار ســال جاری خورشیدی نیز بر اثر
برخــورد دو اتوبوس مســافربری با یک
تانکر تیل در والیت غزنی و در شــاهراه
کابل  -قندهار  73نفر کشــته و  52نفر
زخمی شدند .در والیت های دیگر نیز هر
روزه رویدادهــای مرگبار ترافیکی اتفاق
می افتد اما کمتر مورد توجه رســانه ها
قرار می گیــرد .والیت های دور افتاده ی
کشور به دلیل داشتن سرک های خامه و
غیر اســتند ر ،همواره شاهد رویدادهای
ترافیکی مرگبار بوده اســت ،اما گزارش
های دقیق از این رویدادها هیچگاه داده
نشده است.
میزان حوادث ترافیکی در افغانســتان از
سال  1387به این ســو ،همه سال رو به
افزایش بوده است .در سال  1387مجموعا
 2423حادثه ی ترافیکی رخ داده بود ،این
رقم در سال  1392به  4393مورد افزایش
یافت و طبق آمار ریاست عمومی ترافیک،
در سال گذشته ی خورشیدی تنها 3700
تصادف در جاده های کشور اتفاق افتاده
است که باعث کشته شــدن  1460نفر و
زخمی شدن بیش از  4500نفر شده است.
افزایش حوادث ترافیکــی نگرانی های
زیادی برای شهروندان کشور ایجاد کرده
است ،مردم همیشــه نگرانی های شان
را نسبت به این مســئله از طریق رسانه
ها ابراز کــرده اند ،اما بــه نگرانی های
مردم هنوز از ســوی مسئولین نهادهای
ترانسپورتی و ترافیکی کشور ،پاسخ داده
نشده است.
از ســوی دیگر ،با آنکه چندین حادثه ی
مرگبار ترافیکی در همین ســال جاری
اتفاق افتاده است ،اما عوامل این رویدادها
از ســوی نهادهای مربوطه ،شورای ملی و
مقامات حکومت وحدت ملی ،هیچگاه با
جدیت بررسی نشده است و برای کاهش
اینگونه رویدادها اقدامــات الزم اتخاذ
نشده است .این ســئوال هنوز در ذهن
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شهروندان افغانســتان باقی است که چرا
برای کاهش رویدادهای ترافیکی در کشور،
فکری نمی شود و اقدامی صورت نمی گیرد؟
بی توجهی و عدم بررسی عوامل رویدادهای
ترافیکی ،باعث شده است که در طول چند
ســال گذشــته ،اینگونه حوادث در حال
افزایش باشــد و بعد از رویدادهای امنیتی
مرگبارترین رویدادها در کشــور باشــد و
جان بسیاری از شهروندان کشور را بگیرد.
شناســایی عوامل رویدادهای ترافیکی و
اتخــاذ اقدامات الزم بــرای کاهش میزان
رویدادهای ترافیکی ،از ضرورت های اصلی
وزارت ترانسپورت ،ریاست عمومی ترافیک
و سایر نهادهای مربوطه است.
عواملی متعددی تا کنون برای رویدادهای
ترافیکی از سوی شــهروندان و بعضی از
مسئولین ترافیک ،بر شمرده شده است ،اما
مهمترین و عمده ترین آنها ،موارد ذیل به
شمار می رود:
موجودیت فساد اداری در نهادهای ترافیک؛
ادارات ترافیکی از سایر نهادهای افغانستان
مستثنا نیستند ،همانگونه که فساد در سایر
نهادهای اداری افغانستان بیداد می کند و
باعث خلق مشکالت زیادی برای حکومت
و مردم افغانستان شــده است ،در ادارات
ترافیک نیز فســاد موجود اســت و باعث
شده است که رانندگان بتوانند به آسانی و
بدون سپری کردن امتحانات معیاری ،جواز

رانندگی به دست بیاورند .راننده های که
نمی توانند از امتحان رانندگی عبور کنند
و بصورت قانونی جــواز رانندگی دریافت
کنند ،با پرداخت رشــوه ایــن جواز را به
دست می آورند .فســاد در اعطای جواز
رانندگی باعث شده است راننده های ناشی
و کم تجربه مشــغول کار رانندگی شوند و
باعث بوجود آمــدن حادثه های ترافیکی
گردند .همچنان تخلفــات رانندگی نیز از
سوی مسئولین ترافیک با جدیت بررسی
نمی شود ،بسیاری از راننده ها متخلف با
پرداخت رشوه به مامورین ترافیک ،خود را
نجات می دهند و مطابق قوانین ترافیکی
جریمه نمی گردند.
معیــاری نبودن و خرابی ســرک ها؛ غیر
معیاری بودن ســرک ها ،یکی از عوامل
اصلی رویداهای ترافیکی می باشد .گذشته
از شاهراههای بزرگ کشور ،بسیاری سرک
های دیگر که والیت ها را به کابل وصل می
کند و یا اینکه والیت ها را باهم وصل می
کنند ،خامه و غیر اســتندر هستند .این
ســرک ها بصورت غیرفنی ساخته شده
اند و مطابق معیارها و استندرهای جهانی
جاده سازی نمی باشد .فساد اداری باعث
شــده اســت که قرارداد این سرک ها به
شرکت های کم تجربه و غیر فنی داده شود
و این شرکت ها کمتر به کیفیت و معیاری
بودن سرک ها توجه کنند.

خامه بودن ســرک ها همیشــه یکی از
عوامل اصلی انحراف موترها در والیت های
کشور خوانده شده است .سرک های خامه
بیشترین مشکل را در فصل زمستان و بهار
به دلیل بارش برف و باران برای مردم ایجاد
می کند و بسیاری از رویدادهای ترافیکی
نیز در این فصل ها اتفاق می افتد.
همچنان به دلیل عــدم مراقبت از جاده
ها ،بمب گذاری های کنار جاده ای و عبور
موترهای بابری با وزن غیر مجاز ،بسیاری
از سرک ها تخریب گردیده است و دوباره
ترمیم نشده است .چاله ها و کندگی های
که در این ســرک ها بوجود آمده است،
باعث می شــود تا راننده ها کنترول موتر
را از دست بدهند و از جاده منحرف شوند.
تک راننده بودن موترها در مســیرهای
طوالنی؛ شــرکت های مسافربری هیچگاه
دو راننــده بــرای راندن یــک موتر در
مسیرهای طوالنی اســتخدام نکرده اند،
همواره یک راننده این مسیرهای طوالنی
را به مدت طوالنی فرمان زده است .بدون
تردید راننده در این مسیر طوالنی خسته
و خواب آلود می گردد و باعث می شود که
جان مسافران با تهدید مواجه گردد .اگر دو
راننده بصورت نوبتی در مسیرهای طوالنی
رانندگی کنند ،با آرامش بیشتر رانندگی
خواهند کرد و کنترول بیشتری بر فرمان
موتر خواهند داشــت .مسئولین نهادهای

ترافیکی باید شــرکت های مسافربری را
مجبور بسازد تا در مسیرهای طوالنی دو
راننده را همزمان بــرای راندن یک موتر
استخدام کند تا از این طریق رویدادهای
ترافیکی اندکی کاهش یابد.
اعتیاد راننده ها؛ یکی از مهمترین عوامل
رویدادهای ترافیکی اســتفاده رانندگان
از مواد نشــه آور می باشــد ،بسیاری از
رانندگان به دلیل این که در مســیر راه
خواب بر آنها غلبه نکند ،چرس می کشند
و یا از سایر مواد نشــه آور استفاده می
کنند .استفاده از این مواد هنگام رانندگی
ممنوع اســت و شخصی که معتاد به مواد
مخدر باشد نباید رانندگی کند ،اما شرکت
های مســافربری به ایــن موضوع توجه
ندارند و بــه این رانندگان اجازه رانندگی
می دهند و در نتیجه باعث بوجود آمدن
رویدادهای خونین ترافیکی می شود.
نبــود عالیــم ترافیکی و ســرعت غیر
مجاز؛ بسیاری از ســرک ها و جاده های
افغانستان دارای عالیم ترافیکی نیستند.
عالیم ترافیکی به راننــده ها کمک می
کند که بتوانند مشــکالت مســیر را به
درستی تشــخیص بدهند و در نتیجه از
حــوادث ترافیکی جلوگیری به عمل آید.
سرعت غیر مجاز نیز یکی دیگر از عوامل
رویدادهای ترافیکی اســت .بسیاری از
راننده های اتوبوس های مســافربری در
شاهراههای کشور ،با سرعت بسیار زیاد
رانندگــی می کنند و ســرعت زیاد آنها
باعث می شــود که در برخورد با چاله ها
و در شیب های جاده و گوالیی ها کنترول
موتر را دســت بدهند و از جاده منحرف
شوند.
عوامل فوق از مهمترین عوامل رویدادهای
ترافیکی در کشــور به شمار می رود ،اما
عواملی دیگر همانند فرسودن موترهای
مسافربری و ناآشنایی راننده ها به قوانین
ترافیکــی و عدم رعایت آن ،نیز در وقوع
رویدادهای ترافیکی دخیل هســت .اما
مسئله مهم رســیدگی به این عوامل از
سوی نهادهای مربوطه است که متاسفانه
هنوز صورت نگرفته اســت .مســئولین
نهادهــای ترافیکی کشــور برای کاهش
رویدادهای مرگبــار ترافیکی ،باید جاده
ها را ترمیم کننــد ،عالیم ترافیکی را در
شاهراهها و سایر مســیرهای مواصالتی
نصب کنند و نظارت دقیق شــرکت های
مسافربری داشته باشند.

پرستاری از زنده ها و مرده ها در شهر جنگ زده افغانستان
منبع :نیویارک تایمز /مترجم :جانعلی شکرعلیزاده

اهلل محمد  37ساله تالش می کند زندگی
اش را ســرپا نگه دارد ،او همه روزه روی
تاوه کوچکی در گوشه دوکانش در کندز
نان می پزد .سقف بخشــی از نانوایی او
هنگام حمله طالبان توســط راکت فرو
ریخته است .در گوشــه دیگر این شهر
عبدالرســول  65ســاله در قبرستان،
قبرکن است ،او قبر را می کند و درختان
قبرستان را آبیاری می کند  .همچنین او
معتادانی را که قصد دزدیدن کتاره های
قبر را دارند از قبرستان دور می کند .از

 کارتون روز

دست چوپانانی که در سر قبرها سرگردان
است عصبانی است و آنها را با سنگ اخطار
می دهد.
هر دوی این مردان زمانیکه تمامی شــهر
در خوابند از خواب بیدار می شوند.زندگی
روزانــه آنها الگویی از ســختی و انعطاف
پذیری آنها اســت .طالبان دوبار این شهر
را به کنترل خود داشتند سوراخ های روی
دیوار جای مرمی ها را نشــان می دهد .به
نظر میرسد باز هم این اتفاق بیافتد خیلی
آسان به نظر می رســد برای مردم کندز
عادی شده است و آنها حمله ای دیگری را
به این شهر عادی می نگرند و زیاد روی آن
فکر نمی کنند.
بعد از بیدارشــدن در تاریکی ،محمد و دو
کارگــرش در نانوایی  70کیلو آرد را خمیر
می کنند و شــروع به پخت می کنند .در
طول شب بین ســاختمان ها و خانه ها و
دواخانه ها مرد سالمندی ساعت ها کشیک
می دهد حال نوبتش را به پسرش می دهد
و به طرف نانوایی می آید و در گوشــه ای
از نانوایی گرم ،پتویــی باالیش انداخته تا
اســتراحتی کند تا وقت توزیع نان شروع
شــود .نانوا صبر می کند تــا خمیرهایش
برسد و آتش را روشن می کند ،صدای اذان
که شنیده شد آنها برای نماز خواندن آماده
می شوند و صدای اذان در هر گوشه ای از
شهر شــنیده می شود ،در هر وعده محمد
 500دانه نان می فروشد و هر نان  10افغانی
قیمــت دارد .وقتی در مــاه اکتبر طالبان
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حمله کردند فروش نان کمتر شــد ،مردم
در خانه هایشان گرســنه ماندند جرات
نداشــتند به سرک ها بیایند .غالم رسول
 27ساله یکی از کارگران نانوایی می گوید
مردم می گفتند که طالبان سرک اصلی را
گرفتند من بــاور نمی کردم تا اینکه چند
طالب برای خرید نان آمدند آن وقت باورم
شد که کندز ســقوط کرده است .درآن
وضعیت آشــفته بســیاری از نانوایی ها
قیمت نان خود را افزایش دادند تا ســود
بیشتری کســب کنند و یا به خاطر اینکه
قیمت مــواد اولیه باال می رود .محمد می
گوید او برای سه روز نانوایی اش را باز نگه
داشته بود در طول جنگ نان می فروخت
تا اینکه راکتی به نانوایی او اصابت کرد و
مجبور شد که نانوایی را بسته کند او نان
را به همــان  10افغانی می فروخت .محمد
می گوید در آن شــرایط ناگوار چطور می
توانیم قیمت نان را باال ببریم بعد از ختم
جنگ چطوری به چشمان مردم نگاه کنیم
که در شرایط ســخت نان را به آنها گران
می فروختیم .در آن طرف شــهر رسول
در قبرستان در آن روزهای سخت جنگ
همین درک را داشت که نباید از وضعیت
بد مردم سواستفاده گردد .هر روز چندین
جســد را برای دفن می آوردند در حالی
صدای مرمی ها به گوش میرسید.
در طول دو هفته جنگ رسول سه جسد
معتاد را که در ســرک ها سرگردان بود
و مرمی خوردند با دســت خود به خاک

سپرد ،اجساد را یک نفر پشت موترسایکل
شان اندخته بود و به رسول رساند .محمد
مسعود ،پسر  15ســاله قبرکن که پدرش
را کمک می کنــد گفت ما آنها را رایگان
به خاک ســپردیم از یک معتاد چطوری
پول بگیریم .معتاد که پولی ندارد .جنگ
ســاعت کاری رسول را تغییر نداده است.
در ســاعت  3بجه صبح زود صدای مرمی
آرامش صبح را می شــکند و رسول بیدار
می شود ،پســرش و دو نفر دیگر را بیدار
می کند به طرف قبرستان میرود می گوید
برویم ممکن است کســی را زودتر برای
گور کردن بیاورد .آنها می خواستند اول
نفری باشــند که انجا هست .گاهی اوقات
رسول شب را در چوکی یکی از موترهای
خراب شده در قبرســتان می خوابید تا
مطمین شود که از همه زودتر آنجا باشد.
رســول در روزهای عادی در ازای هر قبر
 20دالر بدست می آورد .او برای همه رقم
آدم قبر می کند .چهار عضو یک خانواده
جانشــان را در برف کوچ از دســت داده
بودند ،دوبرادر دیگــر در راه اروپا غرق
شــده بودند ،یک مرد  35ساله به نام گل
احمد در بمباردمان نظامی امریکا کشــته
شده بود .روی ســنگ قبر احمد با یک
شــعر که از کسی بود مزین شده بود شعر
به این مضمون بود که من گل احمد با کفن
خواهم آمــد اگر ببینم که یک افغان برده
کسی شده باشد.
یک روز رسول قبری را برای یک سربازی

که در جنوب کشــته شده بود آماده کرده
بود اما  16روز طول کشید و جسد نیامد او
روز چهاردم قبر را به کسی دیگری داد تا
اینکه جسد آن سرباز رسید و برای او قبر
جدیدی کند .یــک بار دیگر زنی آمده بود
گفت قبر شوهر او را که سال ها پیش مرده
بود دوباره باز کند چون در خواب دیده که
به او گفته است زنده است .مسعود جوان با
حیرت پرســید کی می تواند قبر را باز می
کند مرده تو را بداخل قبر می کشــد .یک
روز صبح سه شــنبه یک طفل سه روزه را
برای دفن آوردند حدود  12نفر آمده بودند
پدر طفل ،مال با تعــدادی از مردان ،کفش
ها وجوراب های طفل را کشــیدم و داخل
یک جای نماز طفل را پیچیدم و داخل قبر
گذاشتم.
پدر طفــل در خطابه ای بعد از اینکه مردم
خاک های شان را تکاندند گفت اگر پدری
بر مرگ طفلش صبر را پیشه نماید خداوند
در بهشــت به او قصر شیشــه ای خواهد
بخشید .قصر شیشه ای که از داخل بیرون
را می توان دید و از بیرون داخل را ،در آن
درها و تخت های از جنس طال خواهد بود،
ما در حال حاضر نمی توانیم این قسم چیز
ها را درک کنیم .آن خانه در پاسخ تحمل و
صبر شماست به خاطر اینکه از خدا تشکر
کردید .مردان محل را ترک کردند و رسول
قبر تازه ای را آب پاشــی کرد و  50افغانی
انعام گرفت .بالفاصله بعد از مراسم تدفین
مرد جوانی به نام نور محمد رســید که در
دســت اش مرگ موش بود ،دو موش قبر
برادرش باز محمد را که در جنگ کشــته
شــده بود غار کرده بود او به رسول مرگ
موش و ســوراخ ها را نشان داد .اما رسول
اعتراض کــرد گفت تو نمــی توانی مرگ
موش را در قبر بریزی تو می خواهی موش
را بکشــی اما اگر پرنده ای آمد روی قبر
نشست و آن مرگ موش را بخورد و بمیرد
آنوقت گناهش به گردن کی اســت .رسول
به آن مرد جوان گفت برو یک تله و مقداری
طناب  50افغانی است بگیر مابقی کار ها به
عهده خودم است .نور محمد پرسید طناب
برای چه ؟ رسول شرح داد که چطوری در
دفعه پیش سگی آمد و تله ای که موش در
آن گرفتار شده بود را با خود برد ،او مجبور
است ســگ ها را هم از قبرستان دور کند.
رســول وعده داد که تله موش به کتاره در
کنار قبر برادرش وصل خواهد بود و از این
بابت نگران نباشد.
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