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 ۰۸/۰1/۲۰۲۰         ستراتیژیک و منطقویمرکز مطالعات 

 

 اقتصاد و امنیت صلح، ؛۲۰1۹ سال در افغانستان
 

 ینا در تلفات میزان و خشونتآن با  همزمان و شد تشدید صلح برای تالش طرف یک از افغانستان در م ۲۰1۹ سال
 امریکا ،درگیری سال 1۸ از پس بار نخستین برای جریان این سال در .یافت افزایش ایسابقهبی صورت به کشور
 هاامیدواری اب مختلف، مراحل از عبور با مسلح مخالفین با صلح پروسۀ .کرد تشدید را افغانستان در صلح برای تالش

 

 
 

 رفت،گ صورت بار 1۰ از بیش ”دوحه“ در امریکا و طالبان میان مستقیم مذاکرات نشست. بود همراه هاییناامیدی و
 هایگفتگو رسیدن بستبن به و امنیتی خراب وضعیت کنار رفته شود. درگاز سر  دور یازدهم آن بزودی ممکنو 

در جریان همین  بود، مواجه اختالفاتی و مشکالت با داخلی سیاست در نیز ملی وحدت حکومت سال، این در صلح
 انتخابات ینا برنده زسا دولت تیم اولیه نتایج اساس به شد برگزار نیز جمهوری ریاست سال با تآخیر چند بار انتخابات

 است، چیزیکه سائر کاندیدان به آن اعتراف ندارند.
  .است شده پرداخته م۲۰1۹ سال مذاکرات صلح، وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور در به این هفته تحلیل در

 

 مذاکرات صلح 
یابی به صلح پایدار با امیدهایی برای دست م۲۰1۹ساله افغانستان، سال  1۸بار از زمان شروع جنگ برای اولین

در اصول روی چارچوب صلح به توافق رسیدند، توقعات  امریکاکه طالبان و در ماه جنوری، پس از آن .آغاز شد
های مسلح جویان و گروهتوافق بر این شد که طالبان به جنگ .مردم برای توافق صلح میان دوطرف، باال رفت

اتو یی و نامریکای حمالت بر کشورهای دیگر استفاده کنند، نیروهای خارجی اجازه ندهد تا از افغانستان برای اجرا
بس دایمی میان ایاالت متحده و طالبان االفغانی انجام شود و آتشبه طور کامل از افغانستان خارج شوند، مذاکرات بین

 .برقرار گردد
 وکنند؛ لح با طالبان حمایت میها از مذاکرات صدرصد افغان ۸۹دهد که بنیاد آسیا نشان می م۲۰1۹نتایج سروی 

 34زن و مرد در  812هزار و  17این سروی در نتیجه مصاحبه با .داننددرصد آشتی با این گروه را ممکن می 64
والیت افغانستان انجام شده و از پاسخ دهندگان در مورد صلح، امنیت، انتخابات و وضعیت اقتصادی پرسیده شده 

 1.است
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در دوحه برای  امریکاهای طالبان و طالبان و حمالت هوایی به رهبری ایاالت متحده، نشست با وجود حمالت گروه
میان طالبان و  هایدوحه، میزبان نشست مسکو و در یک اقدام مهم دیگر جهت تحقق صلح،  .چندین ماه ادامه داشت

در ماه سپتمبر،  .شدند« صفر»به  گان این نشست خواستار کاهش تلفات غیرنظامیانکنندهمقامات افغان بود. اشتراک
ها به مرحله آخر مذاکرات رسیده باشند، دونالد ترامپ در پی افزایش خشونت اامریکرفت طالبان و وقتی گمان می

و کشورهای طالبان  .، اعالم کرد که مذاکرات متوقف شده استه بودیی شدامریکاکه منجر به کشته شدن یک سرباز 
و مذاکرات برای دو .خواندند« آورتعجب»اظهارات ترامپ را از نزدیک دنبال می کند  دیگر که موضوع افغانستان

عالم و ا ،یی مستقر در افغانستانامریکادونالد ترامپ در یک سفر نامنتظر به دیدار نیروهای آمدن  ،ماه متوقف شد
یک هفته بعد از تبادله دو  نوامبر، ۲۸اظهارات ترامپ در  .کرد که مذاکرات صلح طالبان از سر گرفته شده است

برای صلح،  امریکازاد، نماینده ویژه دسمبر، زلمی خلیل 4در  .گروگان غربی با سه فرمانده طالبان صورت گرفت
مذاکرات مجدد، روی  .گان طالبان برای دور جدید مذاکرات دیدار کردبه کابل آمد. سه روز پیش از آن، با نماینده

سخنگوی وزارت خارجه  .ساله را خاتمه دهد، تمرکز داشت 1۸بسی که جنگ به آتش تواند منجرهایی که میگام
ها روی کاهش تمرکز اصلی بحث ،ایاالت متحده امروز مذاکرات را از سر گرفت“در هفتم دسمبر، گفت:  امریکا

رام گاه بگبه پایبعد از حمله نزدیک  ”شود، خواهد بودبس میاالفغانی و آتشها که منجر به مذاکرات بینخشونت
 شان در مورد این موضوع مهم مشورت کنند.گیریم تا طالبان با رهبرانی مختصر میزاد گفت ما یک وقفهخلیل

 ریکاامو حال وزارت خارجه  ،سفر کردمعاون سیاسی طالبان به خاطر مشوره با اعضای تحریک طالبان به پاکستان 
 ۲می شود. رفته گر قطر از سر فته که مذاکرات با طالبان در هفته آینده دگ
 

 وضعیت امنیتی
م بدتر شده است. در آغاز این سال، حمالت و انفجارهای ۲۰1۸م نسبت به سال ۲۰1۹وضعیت امنیتی در سال 

مرگباری در پایتخت و سایر شهرهای بزرگ کشور رخ داد که از حمله بر گرین ویلج، حمله بر مراسم عروسی در 
رهار، گانفجار در مسجدی در والیت ننجار نیرومند در منطقۀ دیپلوماتیک شهر کابل، انف، هوتل شهر دبی در کابل

مبارزات انتخاباتی تیم دولت ساز در پروان قندهار، حمله بر  ارغستانهای نظامیان افغان در ولسوالی حمله بر پایگاه
 .توان یاد کردو غیره را می
، درقد و خواجه ینگی قلعه دست طالبان سقوط کرد، از آن جمله معتدد به هایمیالدی، ولسوالی ۲۰1۹از آغاز سال 

ت دش، فراهوالیت  انار درهوالیت فاریاب،  قرغان و قرمقول، والیت بدخشان، کوهستان خواارغنج، تخاروالیت  غار
 یوند، مغالناه نور و بغالن مرکزی والیت بگذرگدهنه غوری، کندز، ارچی، چهار دره، امام صاحب و حمله بر شهر 

و  رامی توان ذکر نمود، غزنیوالیت  باغ، جغتو، رشیدان و خواجه عمریقرهوالیت هلمند،  مارجهوالیت قندهار، 
 .شماری نیز چندین بار با خطر سقوط مواجه شده و یا هم برای چند ساعت در تصرف طالبان قرار گرفته است

 یچلنجاند، که مردم ملکی را به خاک و خون کشانیده نیزاین سال  جریانافزایش حمالت هوایی نیروهای خارجی در 
دیگری در این راستا است. نیروهای خارجی در این سال در چندین حملۀ هوایی غیرنظامیان و حتی نظامیان افغان 

 .را هدف قرار دادند
 بادغیس و ارزگان در نگرانی این که اند شان جان امنیت نگران هاافغان درصد 75 سیا،آم بنیاد ۲۰1۹سروی  بربنیاد

 نظرسنجی این کنندگان اشتراک درصد 76 .دارد قرار سطح پایانترین در بامیان و پنجشیر در و سطح باالترین در
 عمده را جنایی جرایم مردم درصد 55 شهرها در اما است؛ تهدید شان برای و طالبان امریکا که اند گفته روستاها در

 3.اند خوانده تهدید ترین
های فرد ملکی افغان در درگیری 1366میالدی، ۲۰1۹دهد که در شش ماه نخست سال یوناما نشان مى هاىیافته

 رفت را در راستایترین پیشسالی که بیش ،تن دیگر زخم برداشته اند2446مسلحانه و حمالت انفجاری جان باخته و 
تر یی بیشامریکات که نیروهای افغان و در گزارش یوناما آمده اس.ها را نیز شاهد بودصلح داشت، افزایش خشونت

تن توسط  531یی و امریکاغیرنظامی توسط نیروهای افغان و  717اند. های مسلح، غیرنظامیان را کشتهاز گروه
  .اندمخالفین حکومت کشته شده
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 منبع:یوناما
 د زیادی در افغانستان این گروه تا ح اکنوناینکه در سال گذشته حکومت و طالبان هر دو بر ضد داعش جنگیدند، 

 

 
 

ا بدر مناطق دور دست و تحت کنترول آنان با جنگجویان داعش جنگیدند.  نیز سرکوب گردید. جنگجویان طالبان
به شدت نگران اند و  م۲۰۲۰ها و جامعۀ جهانی در مورد وضعیت سال توجه به وضعیت امنیتی سال گذشته، افغان

رای بزرگی ب چلنجرو وضعیت امنیتی در سال آینده دانند. از همینحتی سال آینده را سال سقوط سیاسی حکومت می
های حکومت در مورد تامین حکومت افغانستان خواهد بود و چگونگی امنیت در کشور مستقیما با موفقیت سیاست

 صلح بستگی دارد. هرگاه حکومت موفق به تأمین صلح در کشور گردید، وضعیت امنیتی نیز بهبود خواهد یافت ولی
ذشته گحکومت پروسه صلح را مخلصانه و به شکل درست مدیریت نکند، وضعیت امنیتی کشور بدتر از سال  اگر

 4.خواهد بود
 

 وضعیت اقتصادی
در سال  انافغانستکه رشد اقتصادی فته گزارش اقتصادی ساالنه خود گبانک توسعه آسیایی با نشر  :رشد اقتصادی

دهد. میزان رشد اقتصادی کشور را نشان می اندک افزایش م۲۰1۸رسید که نسبت به سال  درصد ۲.5م به ۲۰1۹
داد. رشد اقتصادی کاهش را نشان می م۲۰17درصد رسیده بود که نسبت به سال  ۲.۲میالدی به  ۲۰1۸در سال 

ی ت که رشد اقتصادبینی کرده اسچنان پیشدرصد اعالم شده بود. بانک توسعه آسیایی هم ۲.7م ۲۰17کشور در سال 
های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و لنج بانک توسعه آسیایی، چ درصد خواهد رسید. 3به  م۲۰۲۰افغانستان در سال 

چنان نسبت نسبت به کشورهای همسایه و هم م۲۰1۹سالی را از دالیل پایین بودن رشد اقتصادی کشور در سال خشک
های امنیتی، محدودیت در دسترسی کافی به منابع انرژی و کاهش لنج این بانک، چ .عنوان کرده است م۲۰17به سال 

بینی بانک جهانی، در براساس پیش .کننده در رشد اقتصادی کشور برشمرده استپیداوار زراعتی را از عوامل تعیین
قیمت  یبیابد و به این ترتسال جاری به دلیل وضعیت مناسب و بهتر آب و هوا، پیداوار زراعتی کشور افزایش می

آسیایی در این گزارش برای بهبود و رشد اقتصادی کشور  بانک توسعه .ین نگهداشته خواهد شدئمواد غذایی نیز پا
ی فراروی هاچلنجتر شود و به این ترتیب، گذاری بیشدر درازمدت پیشنهاد کرده است تا روی توسعه زیربناها سرمایه

دولت را به تأمین منابع مالی پایدار نیز تشویق کرده است. بربنیاد رشد اقتصادی افغانستان رفع شود. این بانک 
ساالنه یک میلیارد دالر هزینه  ۲۰۲1تا  ۲۰17های اقتصادی افغانستان از برآورد بانک توسعه آسیایی، زیرساخت

 5تر شود.دارد و نیاز است که دسترسی افغانستان به وجوه مالی بیشبرمی
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 :انک توسعه آسیاییمنبع: ب  

 

درصدی را نسبت  1۰میلیارد افغانی عواید ملی جمع آوری شده که افزایش  ۲۰۸م ۲۰1۹در جریان سال : یعواید مل
(، اوج ۲۰1۹عواید سال ) .میلیارد افغانی اعالم شده بود 1۸۹دهد. عواید سال مالی گذشته به سال قبل نشان می

درصد 11۰سال گذشته است و این رقم نسبت به عواید پنج سال گذشته  1۸افزایش در جمع آوری عواید در جریان 
که افزایش قابل مالحظه در جمع آوری عواید در یک شرایط " :پرست وزارت مالیهسر .دهدافزایش را نشان می

و کشور شاهد  .های عایداتی حکومت رونما شده است دشوار در حالی صورت گرفته که اصالحات گسترده در اداره
 خابات ریاست انت

 یجهان بانگ: منبع
 

 
 

های المللی شاخصدور ارزیابی صندوق وجهی بین 6م توانست ۲۰1۹جمهوری هم بود". افغانستان در جریان سال 
و زمینه اخذ  یی جایزه به دست آوردهامریکامیلیون دالر  44که از این بابت .اصالحی این صندوق را تکمیل کند

 6د شده است.های دراز مدت نیز مساع قرضه
 

سال اخیر افزایش قابل مالحظه ی داشته است بطور مثال:  5: صادرات افغانستان در طی صادرات و واردات کشور
میلیون دالر افزایش یافته یعنی طی این سال در  ۹75به  ۲۰1۹میلیون دالر درسال  557از  ۲۰15صادرات درسال 

میلیارد دالر را  1.5صنعت و تجارت اهداف صادراتی  فیصد صادرا ت کشور رشد داشته است. وزارت 67حدود 
به همین منوال  اهداف صادراتی خود تعیین نموده است. ۲۰۲1میلیارد دالر را برای سال  ۲و  ۲۰۲۰برای سال 

میلیارد دالر  7۰16به  ۲۰15میلیارد دالر در سال  ۸64,7واردات کشور برعکس سیر نزولی را پیموده است که از 
 فیصد کاهش را در واردات طی این سال ها نشان میدهد. 17کاهش یافته است که این رقم حدود  ۲۰1۹در سال 

                                                           
6 http://documents.worldbank.org/curated/en/372681570116241368/pdf/The-World-Bank-Group-in-
Afghanistan-Country-Update.pdf 
The World Bank Group in Afghanistan : Country Update (English) 
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دولت افغانستان و رهبری وزارت صنعت و تجارت مصمم اند تا رقم واردات را کاهش و صادرات را با برنامه ها 
 .7انندمطابق اهداف تعیین شده برس ۲۰۲1 – ۲۰۲۰وپالیسی های راهبردی صادراتی طی سال 

 

 
 

 افغانستان مرکزی احصایه و تجارت وزارت: بعامن  
 درصد 3۹ اند، خوانده مشکل ترین عمده را بیکاری جوانان، درصد 7۲ م بنیاد آسیا،۲۰1۹ولی با اساس سروی سال 

 ناامنی جوانان درصد نه و اقتصادی بد وضعیت درصد 15 روانی، مشکالت درصد 1۹ تحصیل، به ینئپا دسترسی
 که اند گفته شوندگان مصاحبه درصد 5۰ به نزدیک هم سوی از.اند کرده عنوان افغانستان در جدی مشکالت از را

 ۸.است شده بدتر شان اقتصادی م وضعیت۲۰1۹در جریان سال 
 

                                                           
7 https://moci.gov.af/sites/default/files/2019-10/export-to-dari.pdf 
 

 
8 https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2019/12/2019_Afghan_Survey_Full-Report.pdf 
A SURVEY OF THE AFGHAN PEOPLE AFGHANISTAN IN 2019 
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