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  ه نويسندگانبار در

 قبالً، مميكوخانم .  افغانستان استمهاجرت در واحد تحقيق و ارزيابيمميكو سايتو در حال حاضر مدير ارشد تحقيقات مربوط به 
 در پاكستان و افغانستان مشغول به كار بوده است 2003 از سال  كاركرده،پشاور شهرهاي كويته و در رابطه با پناهندگان افغان در

  .در بريتانيا گرفته است  انگلياي شرقي پوهنتون را از در رشته آموزش و مطالعات توسعه خودري ماستدرجهو 

موضوع مورد عالقه وي . ، يك مردم شناس است كه از تجربه كار در افغانستان در سه دهه اخير نيز برخوردار استيهانت اليماپ
 در سالهاي اخير به عنوان مشاور مسائل معيشتي يال هانتيماپ.  فرهنگي در حوزه هاي صحت و آموزش مي باشد- تغير اجتماعي

   .با واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان كار كرده است

  باره واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان در
و دانش آگاهي  عمل گرا را اجرا و تسهيل كردهواحد تحقيق و ارزيابي افغانستان يك سازمان تحقيقاتي مستقل است كه تحقيقات 

واحد تحقيق و ارزيابي به گونه فعال از طريق تقويت ظرفيت تحليلي در . بخش و موثر برمشي و عملكرد را مد نظر قرار ميدهد
مهمترين اصل در بينش واحد . افغانستان و خلق فرصت هاي تحليل و تبادل نظر، فرهنگ تحقيق و يادگيري را ارتقاء ميبخشد

  .ندگي افغان ها استارزيابي افغانستان، ارتقاء زتحقيق و 

، ملل متحد،  از تمويل كنندگانآنهيئت رهبري اين واحد بر اساس شيوه مساعدت اجتماعي در افغانستان تاسيس شده و 
  .نهادهاي چندجانبه و سازمان هاي غير دولتي نمايندگي ميكند

 پناهندگان، بانك لي ملل متحد در امورعاكميشنري پا،  تحقيق و ارزيابي افغانستان توسط كميسيون اروواحدمصارف مالي فعلي 
  . ميگردد بريتانيا تامين ونديجهاني و دولت هاي ناروي، دانمارك، سويس، سو
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  قدرداني
تمامي سازمان  حقيق و ارزيابي افغانستان صميمانه ازواحد ت. اين اثر نتيجه بردباري و همكاري سخاوتمندانه افراد بسياري است

-موسسه حمايت از اطفال ،پشاوركميته بين المللي نجات در :  همكاري كرده اند قدرداني ميكند در انجام اين تحقيقهائيكه
 عالي ملل متحد در اموركميشنري راهنمايي هايي .  موسسه مساعدت انساندوستانه پاكستان در كراچي ودر كويته امريكا

 را به آنن هزينه مالي كه كميسيون اروپا سخاوتمندانه ، تامينهايتاًپناهندگان در هر يك ساحات تحقيق بسيار ارزشمند بوده و 
  .عهده گرفت، تكميل اين تحقيق را ممكن ساخت

 پناهندگان افغان، مركز دولت در اموركميشنري : تشكر كنيمپاكستان با ما همكاري كرده اند نيز   درهائيكهالزم است از سازمان 
 ، جامعه حمايت از، شبكه زنان افغانزش اساسي براي پناهندگان افغانعودت پناهندگان افغان، سرقنسولگري افغانستان، آمو

 مكاتب و موسسات مختلف  وآموزش ابتدايي در بلوچستان، بنياد ترقي، مجمع تحقيقات علوم اجتماعي، خدمات جهاني كليسا
  .افغاني به همراه بزرگساالن افغان و نمايندگان كمپ ها

با تيم اختيار ما گذاشته و   وقتشان را در،ن و بزرگساالني كه در اين تحقيق شركت كردهتمامي مردان و زنان افغان، جوانا از
 براين نكته واقفيم كه تحقيق ما آنها را وادار به يادآوري گذشته كامالًما . تحقيق ما تشريك مساعي كرده اند، سپاسگذاري ميشود

ن براي يافتن اخلي شان و رويارويي با مواضع ناسازگارشا در مورد مسائل دصراحتشان و روايت كشمكش ها و سردرگمي ها، 
 باعث تكميل اين كار آنهادر حقيقت، شور و احساسات .  با رنج و اندوه همراه بوده استغالباً كرده است، روندي كه آيندهراه 

ز طريق فراهم آوري فرصت  را به گونه اي جهت دهيم تا اآيندهاميدواريم كه از طريق اين گزارش بتوانيم سياست هاي . گرديد
ميزبان  كشور  به ماندن درآنهاصورت تمايل  و به همان نسبت در  قرار دادهآنها را مدنظر به افغانستان گزينه بازگشت هاي كافي

  . را از سردرگمي بيرون آوريمآنهاكشمكش ها را كاهش داده و 

 دوم افغان ها تنها به اين دليل امكان يافته است كه اساس كارگروهي صورت گرفته است، بررسي سردرگمي نسل اين تحقيق بر
. مصاحبه كنندگان ما خود جوانان افغان بوده اند كه به ميل خود داستان بزرگ شدنشان در دهه هاي گذشته را بيان كرده اند

ه ايوب، بصير نادر، شفيق.  به عهده گرفته و خالده غفوري تيم زنان را سرپرستي كرده است احمد شهير انيلاين تيم رارهبري 
همگي به روند جمع آوري اطالعات كمك كرده   علي مهدي زيرك، ومژگان نزهت، شمس الحق، حامد احساس، عبد الحي سحر

  .اند

و از هيچگونه كمك فني و معنوي  درپايان از داكتر پاوال كانتور تشكر مي كنيم، كه مديريت كل پروژه تحقيق را عهده دار بوده
كاگاهاستين ي ، بويژه فآن از حمايت كاركنان واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان و تيم نويسندگان .نكرده استريغ به تيم تحقيق د

   .پيشنهاداتي سازنده ارائه كرده است نيزقدرداني ميشود  مندي تمام اين متن را بازبيني وكه با حوصله
  

  2007، مي يال هانتيمامميكو سايتو و پ
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  تحقيقخالصه 
. سه كشور پاكستان، ايران و افغانستان ميباشد باره نسل دوم افغان ها در در  موضوعياين اثر اولين نمونه از مجموعه مطالعات

تحقيق قبلي .  پرداخت شده استكميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگانطريق كميسيون اروپا از ات توسط هزينه اين مطالع
مورد تجارب و عاليق گروه بزرگي از نسل دوم  يك خالء اطالعاتي در وجود ارزيابي در مورد شبكه هاي فراملتي، واحد تحقيق و

  اين عده از افغان هاي نسل دوم در. ساخته تحقيق فعلي را فراهم زمينكهافغان هاي مقيم پاكستان و ايران را برجسته ساخته 
 سال سن داشته و بيش از نصف عمر خود را در ايران يا 30 تا 15زناني تعريف شده اند، كه بين  اين مطالعه به عنوان مردان و

 ماه در وطن شان اقامت 6 و حداقل حال حاضر به افغانستان بازگشته برخي از افغان هاي نسل دوم كه در. پاكستان گذرانده اند
  .انداين مطالعه مد نظر قرار گرفته  در داشته اند نيز

.  عمر دارند سال28  درصد افغان هاي مقيم پاكستان كمتر از74، )2007(پاكستان   افغان ها دراحصايه گيرياساس اطالعات  بر
 افغانستان آمده اند بسيار خرد  تجربه نكرده، يا هنگامي كه از در افغانستان رازندگيهرگز  پاكستان متولد شده، اكثريت آنها در
از اين رو، درك .  متفاوت بوده استكامالًافغانستان  محيطي بزرگ شده اند كه با محيط رشد والدين شان در سال بوده و در

 نقشي تعيين كننده و ، مجدداراستقرآنها در مورد بازگشت و  ويژگي هاي اين گروه بزرگ از جوانان افغان در پاكستان و نظر
 و چگونگي مديريت جمعيت  مجدداستقرارسياست گذاري، كسب معلومات در مورد چگونگي تسهيل روند عودت و  اساسي در

  . حركت مستمر به سوي مرز، دارد واحسن به نحو كشور افغان باقيمانده در خارج از

 “خير” يا “بله”اليه هاي زيريني است كه در پشت پاسخ هاي  رسيدن به چنين دركي از طريق كشف موضوعيهدف اين مطالعه 
سال  پاكستان در  افغان ها دراحصايه گيري :مورد قصد بازگشت در فهرست اطالعات كمي موجود نهفته است عودت كنندگان در

 در عمدتاًن كه  كشمكش هاي مربوط به تصميم بازگشت را در ميان جوانان و بزرگساالن افغا، ميالدي2007  در سالو 2005
 استفاده از نقل قول هاي مستقيم و ،نقطه قوت اين گزارش.  نشان ميدهد،، كويته و كراچي ساكن هستندپشاورنواحي شهري 

 سطح  واقتصادي -  پاسخگوي انتخاب شده با سوابق، جنسيت، سطح تحصيالت، پايگاه اجتماعي71روايت هايي است كه از 
  .ن، جمع آوري گرديده است متفاوت با اجتماع ميزباهمگوني

  يافته هاي مهم
امكانات (رفاه مادي  روند اتخاذ تصميم براي بازگشت براي نسل دوم افغان ها بسيار پيچيده است و عوامل بسياري از 

 تاثير آن روابط دروني بر  و فرهنگي، عاطفي-گرفته تا نگراني هاي اجتماعي)  كاري فرصت هاي وزندگي، سرپناه
 .ندن حوادث خارجي تغيير ميك ودروني، برداشت ها  خواهشاتواكنش به در در طول زمان مي اين عواملتما. گذار است

اكثريت . نظرات در مورد بازگشت در جرياني مداوم تغييرات در تجارب فرد و مجموعه نيروهاي منطقه را نشان ميدهد 
 كامالً عده كه برداشتي آنگشت هستند، پاسخگويان ناظر وضعيت افغانستان بوده و منتظر فرصت مناسب براي باز

گزينه عودت نقطه پايان نداشته، از اين رو عودت زماني . منفي نسبت به بازگشت داشته اكثريت را تشكيل ميدهند
 .صورت خواهد گرفت كه برداشت فرد يا خانواده نسبت به ميزان خطرات بازگشت كاهش يابد

انواده و روند اتخاذ تصميم براي بازگشت را شكل ميدهد، اما اين احترام به بزرگان ساختار قدرت در خ چند هر 
در مقابل، . هستند كه تصميم نهايي در مورد بازگشت را خواهند گرفت و پسران بزرگ خانواده سرپرستان مرد خانواده

 از اين احتماالًو  تعامل دارند -از طريق كار يا تحصيل - گروه محدودي از زنان جوان مجرد يا متاهل، با جامعه بيروني
از اين رو، فراهم آوري اطالعات دقيق در مورد شرايط . طريق نقشي در تصميم گيري براي بازگشت خواهند داشت

زندگي و فرصت ها در افغانستان براي اين عده، نقش مهمي در متمايل كردن خانواده هايشان براي بازگشت خواهد 
 .داشت
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  توصيه ها
 بايد موارد تنظيم عودت داوطلبانه و سياست هاي استقرار مجدد  جامعه بين المللي، در باستان همراهدولت هاي افغانستان و پاك
  :ذيل را مد نظر داشته باشند

  درميان جوانان كه آشنايي كمتريمخصوصاًارتقاء كيفيت و سودمندي اطالعات مربوط به افغانستان قبل از بازگشت،  
ر به منظور برطرف كردن برداشت هاي نادرست و به حداقل رساندن فاصله اين كا. در مورد شرايط وطنشان دارند

 .رماني صورت ميگيردآتوقعات واقعي نسبت به توقعات 

پاكستان، از جمله آموزش فني و حرفوي،  فراهم آوري يك بسته خدماتي فشرده براي افغان هاي فقير و كم سواد در 
 .مي باشد، تا خطر بازگشت ناموفقانه را كاهش دهدي انساني  كارهاي كه نيازمند نيرو ومسكن، كمك هاي مالي

حصول اطمينان از اين نكته كه عودت كنندگان جوان به برنامه هاي توسعه مهارت ها بر اساس تقاضاي موجود كه با  
ي اين امر خطرات بيكاري و كم كار. نيازهاي موجود بازار در مناطق شهري و روستايي هماهنگ است، دسترسي دارند

 . براي افرادي كه سطح سواد، مهارت، سرمايه و روابط شان پايين است، كاهش ميدهدمخصوصاًرا 

چك و دسترسي به موسسات اعتباري كوچك براي  مهارت هاي ايجاد مشاغل و مراكز بازرگاني كو آموزشگسترش 
 .عودت كنندگان نسل دوم افغان

، از جمله در مناطق روستايي )رسمي و ديني(ي و ثانوي حصول اطمينان از فراهم بودن آموزش با كيفيت ابتداي 
 .آنهاافغانستان و ارتقا معاش معلمين جهت جذب افراد واجد شرايط براي تدريس و تربيت عودت كنندگان و اطفال 

 روشن ساختن روال اعتبار بخشي و اعطا سند تحصيلي براي محصلين و انتشار اطالعات به صورت گسترده براي 
 .يت و دسترسي همگاني به معلوماتتضمين شفاف

 كاهش  وكاهش محدوديت ها در تحصيالت عالي براي برآوردن نيازهاي فزاينده عودت كنندگان جوان در درازمدت 
 .جابجايي جمعيت جوانان تحصيلكرده براي كسب تحصيالت عالي

اند، از نقطه نظر حق كار موقت و  مدتي بسيار طوالني در پاكستان بوده هائيكهتنظيم وضعيت زندگي افغان رسيدگي و  
 .روشن كردن روال دسترسي به تحصيالت عالي
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 مقدمه.  1
از يافته هاي تحقيق و   در مورد بازگشت به افغانستان بودهآنها و جهت گيري 1اين تحقيق در مورد نسل دوم افغان ها در پاكستان

تحقيق پيشين، حاكي از اين نكته تكان .  استفاده كرده است2يتد شبكه هاي فرامل در مورواحد تحقيق و ارزيابي افغانستانپيشين 
حال حاضر در ايران و پاكستان  دهنده بود كه اطالعات مشخصي در مورد گروهي بزرگي از جوانان و بزرگساالن افغان كه در

  .جود ندارد، وزندگي مي كنند

كميشنري عالي  توسط كميسيون اروپا و از طريق آن آغاز شد و بودجه 2006سال  اين تحقيق جهت توجه به خالء معلوماتي در
هدف از اين تحقيق فهم تجارب زندگي و تصميم بازگشت نسل دوم افغان هايي .  اجرا گرديدملل متحد در امور پناهندگان

گزارش فعلي . 3انستان بازگشته بودند به افغنهايي بود كه اخيراًآدر ايران و پاكستان و در عين حال تجارب استقرار مجدد  باقيمانده
  . ارائه ميكندباره نسل دوم افغان ها در پاكستان را  درموضوعينتايج مطالعه 

 سال سن داشته و 28 جمعيت افغان هاي ساكن پاكستان كمتر از درصد 74 ،2007 سال افغان ها دراحصايه گيري اساس  بر
 در حقيقت، بيش از نيمي از افغان هاي مقيم پاكستان. 4غانستان زندگي نكرده انداكثريت آنها در پاكستان متولد شده و هرگز در اف

 درحال حاضر خارج از كمپ ها و در مكان هايي زندگي مي كنند كه دسترسي به امكانات شهري در مقايسه با جايي كه )55(%
 زندگي ميكنند در مقايسه با همقطاران خود در  در پاكستانهائيكهنسل دوم افغان . نسل پيش از آنها زندگي كرده اند، بيشتر است

افزون بر اين به نظر  .6 انتظار ميرود نقش مهمي در توسعه افغانستان ايفا كنند و5افغانستان با فرصت هاي متفاوتي مواجه بوده اند
 پيدا كند و آينده نيز ادامه  روي داده است، كه ممكن است درميرسد، برخي دگرگوني ها در پيشرفت تحصيلي نسل دوم
از اين رو، درك خصوصيات اين جمعيت بزرگ از نسل دوم افغان . 7استلزاماتي را براي تقاضاي تحصيلي در افغانستان بوجود آورد

  . مشكالت استقرار مجدد در مباحث سياست گذاري فعلي نقشي تعيين كننده دارد و در مورد بازگشتآنهاپاكستان، نظر  ها در

 در طول مدتي كه در آنهاي زنان و مردان نسل دوم افغان ها حاكي از كشمكشي است كه هر فرد از روايت ها 8تحليل كيفي
 2مورد هر ساحه مورد مطالعه را در ضميمه  شرح كلي در( كراچي تجربه كرده اند  و، كويته پشاورنواحي شهري مورد مطالعه در

پاكستان   و خانواده هايشان درآنهاآيا .  نيز نشان ميدهدرا شان دهآيناين تحليل سردرگمي آزاردهنده اين نسل در مورد . )ببينيد
 نداشته و آن بسياري از اين جوانان هيچ خاطره اي از جائيكهخواهند ماند؟ يا به همراه خانواده به افغانستان بازخواهند گشت، 

  هرگز نديده اند؟

عاطفي در كشمكش هاي اين افراد وارد  / فرهنگي- ماعي اجت واين تحقيق دريافته است كه شماري از عوامل اقتصادي، سياسي
در داخل افغانستان، به شدت  شرايط عمومي براي افغان ها به عنوان افراد غير مقيم در پاكستان، مشابه با شرايط متغير .شده اند

 عوامل موثر بر نند و مرتباًپاسخگويان و خانواده هايشان به دقت شرايط هر دو كشور را بررسي ميك. ميباشد سيال و تغيير پذير
 به اين نتيجه برسند كه عوامل در حمايت از وقتي كه اين خانواده ها. 9بازگشت يا ماندن در پاكستان را مورد تامل قرار ميدهند

در حقيقت، عليرغم اينكه بزرگ شدن در پاكستان . بازگشت به افغانستان تغيير كرده اند، ممكن است تصميم به بازگشت بگيرند

                                                           
 سال سن داشته و بيش از نيمي از زندگي خود را در پاكستان گذرانده اند، بسياري از آنان متولد پاكستان بوده و يا در طفوليت به 30 تا 15 نسل دوم افغان ها، زنان و مردان هستند كه بين  1

رش ا انگليسي موجود اند، بناً از خواننده گان ميخواهيم تا جهت دريافت آن به متن انگليسي اين گزچون اكثراً مأخذي كه درين پاورقي ها معرفي ميگردند، به لسان: نوت( .پاكستان رفته اند
  )مترجم. مراجعه كرده و به عناوين انگليسي آن نشريات را جستجو نمايند

   .كابل، واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان. 2006وتي، ، اليساندر مونس بازگشتتحقيق بر:  شبكه هاي فراملتي:براي مطالعه خالصه پروژه به اين مرجع مراجعه شود  2
موارد مشابه ديگر توسط دانشگاه تهران و با همكاري واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان، و تحقيق سوم در مورد :  پاكستان يك مورد از مجموعه سه مطالعه موردي مي باشد موضوعيمطالعه  3

  .ازگشته اند، توسط واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان انجام شده استنسل دوم جوانان افغان كه به افغانستان ب
  .2007 كميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان دولت پاكستان و ،2007آمار گيري افغان ها در پاكستان در سال  4

كسب مهارت : دستاورد ها:  خانواده عودت كننده، چنين ذكر شده اند600 دوران تبعيد از نظردستاوردها و صدمات.  دور از وطن استزندگينظرات مثبت و منفي عودت كنندگان متاثر از دوره   5
  .، كابل، دفتر مشورتي آلتاي2006تلفيق عودت كننده گان در بازار كاري در افغانستان، . )32%( روابط اجتماعي ،)59%( آرام زندگي: ، صدمات)23%(و تحصيالت ) 46(%ها 

  . 2007احصائيه .  كل جمعيت افغانستان را تشكيل ميدهند8 %تان تقريباافغان هاي مقيم پاكس 6
:  كه گذار تدريجي نسبت غير تحصيلكرده ها در اين نسل ها را به اين ترتيب نشان ميدهد2007 احصائيه  افغان هاي مقيم پاكستان تحصيلكرده نيستند،70,3%  عليرغم اين حقيقت كه بيش از  7
  ). ساله11 تا 5 (50,2%، ) ساله17 تا 12 (61,6%، ) ساله59 تا 18 (84,5%، ) سال سن دارند60كه باالتر از افرادي ( بيسواد %93,1
  .تحقيق كيفي با استفاده از نمونه نسبتا كوچكي از پاسخگويان تحليلي عميق ارائه ميكند، در مقابل، تحقيق كمي فراهم آورنده اطالعات آماري مهم مي باشد  8
نها به افغانستان ميروند عده بسياري نيز هرگز آ عليرغم اينكه بسياري از . در سراسر اين تحقيق به جابجايي پاسخگويان و خانواده هايشان از پاكستان به افغانستان اطالق ميشودكلمه بازگشت 9
  .افغانستان زندگي نكرده اند گذشته در در
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 استقرار و ادغام گسترده جوانان افغان در زمينه محلي شده است، اما بر خالف بزرگساالن، اكثريت پاسخگويان جوان، باعث
سردرگمي فعلي .  عوامل تاثيرگذار پاسخ اصلي به مسئله بازگشت استهرچند، تعادل.  منفي در مورد بازگشت ندارندكامالًنگرشي 

 تغيير در تصميم گيري ها، عدم موافقت خانواده در مورد بازگشت يا باعث نتيجتاًفاوتي است كه عوامل مت تغييرات در  ناشي ازآنها
  .ماندن، سرخوردگي و يا احساس مسئوليت متناسب با ميزان مشاركت فرد در قبال تصميم بازگشت، ميشود

 افغان در )10سياست هاي عودت مهاجرين افغان(ن در رابطه با پناهندگا واحد تحقيق و ارزيابي افغانستاناز زمان انتشار اوليه گزارش 
، در سطح قابل توجهي 2002 ميليون افغان در سال 1,5 رضايت و خوش بيني بازگشت به وطن از پاكستان در مورد 2002 سال

فغانستاني ااين امر به عودت كنندگان و كساني كه در پاكستان باقي مانده اند، با درك واقعيت تلخ زندگي در . كاهش يافته است
 نسبتاًبا كاهش عوامل جذب كننده به سوي افغانستان، تعداد . 11 بسيار كند است، نسبت داده شده استآنكه روند بازسازي در 

 حدوداً ميليون افغان به طور ثبت شده و 2,15با اين وجود هنوز . 12 به افغانستان عودت كردند2006 در سال 133 338 اندكي
 پاسخگويان اين تحقيق اعضاي اين گروه بزرگ غير مقيم و .13 در پاكستان زندگي ميكنندغيررسمير  ميليون افغان به طو0,30
تهاجم شوروي، نا ( ميالدي 90ه هاوايل د و 70آرامي هاي دهه   به دليل نا از ميان خانواده هايي هستند كه سال ها پيشعمدتاً

 هائيكهدر دهه هاي اخير، وضعيت بسياري از افغان . ستان آمده اندبه پاك)  به قدرت رسيدن طالبان وآرامي هاي دوران مجاهدين
  :حضور دراز مدت در افغانستان داشته اند، به شكل قابل توجهي تغيير كرده است

 انساندوستانه بنيادي هستند به  وضعيت پناهندگي، وضعيت افغان ها از پناهندگاني كه نيازمند حمايتبه دليل طبيعت طوالني
  14.يير يافته است كه به دنبال شرايط قانوني مساعد و زندگي امن در كشور محل اقامت هستندمهاجريني تغ

وضعيت پناهندگي از  و به عالوه، استقبال گرمي كه پاكستاني ها در لحظه ورود از افغان ها به عمل آوردند، رفته رفته سردتر شده
مساعدت بين المللي براي . دي و سياسي مد نظر قرار مي گيردكشور و عامه مردم بيشتر در چارچوب داليل اقتصاجانب هر دو 

در زماني كه كار ساحوي .  از كمپ هاي مهاجرين بسته شده استپناهندگان نيز در سطح قابل توجهي كاهش يافته است و برخي
  برمناطق مرزيمورد ناآرامي ها در  در ، تنش ها بين دو كشور به دليل اتهاماتي كه دو طرفگرفتمي اين تحقيق صورت 

  كميشنريشايعه اي نيز وجود داشت كه تمامي افغان ها بايد توسط دولت پاكستان و. يكديگر وارد ميكردند، افزايش يافته بود
، كويته و پشاورنوسان، كه در زندگي روزمره پاسخگويان دور از وطن در  تمامي اين عوامل در .15 ثبت شوند،عالي ملل متحد

   .عث افزايش تنش و عدم امنيت شده استكراچي دخيل بوده، با

، نشان ميدهد كه 16عالي ملل متحد انجام شدكميشنري پاكستان كه توسط دولت پاكستان و   افغان ها در2005سرشماري سال 
 به همين ترتيب.  درصد تمايلي براي بازگشت نداشته اند83 نمونه در طول اين سال متمايل به بازگشت و جمعيت درصد 17
داليل عمده ارائه .  اي نزديك نداشته اندآينده تمايلي به بازگشت به افغانستان در 2007افغان هاي ثبت شده در سال  %84,2

 مي ).24,4%( مسائل معيشتي در وطن  و)30,7%(، فقدان سرپناه )41,6%(نا امني : شده در مورد عدم تمايل به بازگشت عبارتند از
اين مطالعه جهت تكميل . حال تغيير بوده اند  عوامل موثر بر بازگشت همواره در2005 مقايسه با سرشماري سال بينيد كه در

 - خير در مورد بازگشت، جزئيات مفصلي از ديدگاه هاي جوانان افغان در پاكستان/اطالعات كيفي و فراتر رفتن از پاسخهاي بلي
 بر وطن و بازگشت آنچگونگي تاثير   به نسل دوم وباره زندگي و شكل گيري هويت به عنوان يك افغان متعلق  در- زن و مرد

  .به وطن فراهم مي آورد

                                                           
  واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان. كابل. 2002. رسدنسياست هاي عودت مهاجرين افغان؛ ديويد تورتون و پيتر ما 10
 .اوليه مساعدت بين المللي كه در افغانستان انتظار ميرفت بود مورد سطح و تاثير  توقعات بزرگ اما نادرست در2000سال  مهمترين عامل مربوط به اين تكان بزرگ جمعيتي در طول مرز در 11

  2002:33 تورتون و مارسدن 
  . ميليون نفر رسيده است2,8به   تاكنون از پاكستان به افغانستان برگشته اند در حال حاضر2002ناهندگاني كه از سال مجموع كل پ  12

  .2006. ، كابل2006 الي دسيمبر 2002معلومات و گزارش خالصه فعاليت هاي كميشنري عالي سازمان ملل متحد، مارچ 
  .2007آمارگيري افغان ها در پاكستان در سال   13
  .37عين اثر، مونسوتي    14
 زندگي به طور موقت در پاكستان هائيكهاين سند توسط دولت پاكستان سند رسمي افغان .  به افغان ها داده شد2007 و فبروري 2006 اكتوبر اعتبار داشت در 2009كارت شناسايي كه تا سال  15

  . امضا شد، تصريح شده است2006 اپريل 19عالي ملل متحد در كميشنري  داخله و مناطق صوبه سرحد و ميكردند تلقي ميشد، اين نكته در يادداشت تفاهمي كه توسط وزارت هاي
  .2005عالي ملل متحد در سال كميشنري سرشماري افغان ها توسط دولت پاكستان و   16
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اين گزارش نشان ميدهد كه روند اتخاذ تصميم مربوط به بازگشت بسيار پيچيده بوده و قابل ساده سازي به يك مالحظه ساده 
طيفي از نگراني   نيز بواسطهآنهان عملكرد نمي باشد و تعيي) سرپناه و مسائل معيشتيمثل فقدان (منطقي از عوامل جاذبه و دافعه 

جمله حضور يا عدم حضور بستگان، احساس تعلق يا بيگانگي، احساسات وطن   از فرهنگي و احساسات فردي- هاي اجتماعي
جات و در  اين تحقيق با بكارگيري يك شيوه عميق كيفي تمامي اين عوامل را يكجا در نظر گرفته. پيچيده تر ميشود ... وپرستانه

را به همراه كشمكش هاي خانوادگي در مورد مالحظات مرتبط با   دوم در روند تصميم گيري خانوادهمتفاوت حضور جوانان نسل
  .بازگشت، تحليل ميكند

 .1: ، مورد استفاده قرارگرفته استبه منظور فهم چالش هاي چند وجهي گروه مورد مطالعه، دو ديدگاه تحليلي وابسته به هم
 ، زيرا با يكديگر مرتبط هستندكامالًاين دو روش . هويت آنها مطالعه مسائل مرتبط با .2 و آنها هاي اجتماعي بررسي شبكه

  .“17 شكل ميگيرندشبكه هاي اجتماعي... و اين روابط از طريق تعامل و مشاركت در  ريشه در روابط اجتماعي داشتههويت ”

  نه تنها در مورد افغان ها در-  در انواع مختلف شبكه هاي اجتماعيآن  قوتبا تمركز بر مالحظات مربوط به بازگشت، ميزان
 احساساتي غالباً) مرد و زن(اين افغان هاي نسل دوم . پاكستان بلكه در مورد خود پاكستاني ها نيز عنوان و مقايسه شده است

 بودن و غيره غيررسميو يك گروه مثبت در قبال حس تعلق، از جمله بخشي از يك گروه قومي بزرگ بودن، دوست داشتن، عض
نسل .  را با بستگان و دوستانشان در داخل افغانستان و ديگر مكان ها مرتبط مي كندآنهاي تديگر شبكه هاي فرامل. تبارز ميدهند

 در قالب مكاني واحد نمي آنيك دنياي اجتماعي هستند كه گستردگي ”دوم افغان ها با دسترسي به شبكه هاي مختلف اعضاي 
 در آنهاحقوق و الزاماتي را به همراه دارد كه نقش  تمامي اين روابط اجتماعي،.  و اين بخشي از سردرگمي آنهاست“18نجدگ

 انواع متفاوتي از عوامل مادي و عاطفي دخيل ،در اين روابط بين فردي .تصميم بازگشت به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است
  :مي باشد

يد مجدد شبكه هاي اجتماعي كه فراهم آورنده حمايت فيزيكي، اجتماعي و قانوني بوده و به ئتبعيت و تا  مي تواند بياني ازبازگشت
  .19زندگي فرد معنا ميدهد، باشد

شان در پاكستان، همواره يكي از موارد مورد توجه محققيني بوده است كه  بحران هويت پناهندگان در طول دوره طوالني تبعيد
. 20هويت فرهنگي كساني كه در افغانستان اقامت داشته اند نيز مورد بررسي قرار گرفته است. ستان داشته اندروابط ديرپايي با افغان

تحقيق حاضر بر اين مطالعات استوار بوده و در عين حال تمركز جديد و مشخصي در مورد هويت فردي جوانان و بزرگساالن 
يافته  ابهام و ترديد تبعيد دائما در حال تكامل است،  در بستر پر ازگويان هويت پاسخآنجائيكهاز . افغان در پاكستان ارائه ميكند

 در مورد اينكه افغان بودن به چه معناست از طريق رابطه آنهاالگوهاي .  دارد ماهيتي پيچيده و متناقضغالباًهاي اين حوزه 
نسبتي كه (و نيروهاي داخلي )  پاكستاني هانسبتي كه ديگران ميدهند، هم افغان ها و هم(متقابل موجود بين نيروهاي خارجي 

از ارزش ها و هنجارهاي سنتي اكثر اين افراد در احاطه شبكه هاي متراكم بستگان هستند كه . 21شكل ميگيرد) خود ميدهند
نت هاي نشيب افغانستان و س  ادراكاتي زنده از تاريخ پرفراز وآنها .افغاني كه بيشترشان ماهيت مذهبي دارند، اشباع شده اند

  : رسيده استآنهاشفاهي دارند كه از طريق داستان هاي والدين و بزرگساالن به 

  .22فضايي بين گذشته و حال شكل ميگيرد، اين دو بيانگر يك زنجيره هستند نه دنياهايي جداگانه هويت ها در

 و نيروهاي تجدد در زمينه شهري پاكستان، ه دليل جوانيهرچند، تا حدودي ب.  وفادارانه خود را افغان ميدانند،اكثر زنان و مردان
  . فرهنگي افغاني هم در پاكستان و هم در افغانستان قابل مشاهده است- كشمكش ميان خود و زمينه بزرگتر اجتماعي

                                                           
  . به وطن بر ميگردندهائيكهامريكايي  -  رافياي مكان، فرهنگ، و هويت از زبان نسل دوم يونانيغج  17

  . 2002، كرستو، 6:10مركز تحقيقات در باره مهاجرت سوسكس، گزارش كاري شماره 
  . .582-573:(4)27جلد . 2002، ژورنال مطالعات مهاجرت و قوميت، ورتويك، فرامليت گرايي و هويت  18
  .122-109:(2)25  ر، جلد، سروي مهاجرين ربعوار، استيگتيارزيابي عودت و بازگشت پايدار:  هاي مهاجرت افغان هااستراتيژي  19

مهاجرين افغان در پاكستان، يك هويت . 1988سنتليور پي و سنتليور ام، .  989-977:(5)23؛جلد. 2002نانسي دوپري، . ، گزارش جهان سوم ربعوارميراث فرهنگي و هويت ملي در افغانستان 20 
  . .428-419:(3/4)19جلد . آگاهي ملي و سطح هويت ملي در افغانستان از زمان شاهي تا دولت اسالمي. 2000انه، سروي آسياي مي.  152-141:(2)1جلد؛. ژورنال مطالعات مهاجرين. نامعلوم

  .عين اثر، ورتويك 21
  .  2005. تاپان ام.  نشريات استاگ، دهلي جديد1:55جلد . هويت، زنان و دولت: مهاجرت و زنان در آسيا؛ معرفي  22
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اجر هرچند، به دليل زندگي به عنوان پناهنده يا مه. پاسخگويان روابط اجتماعي مثبتي با اعضاي جامعه ميزبانشان ايجاد كرده اند
 تنش .23 در بستر محروميت و تفاوت نمايان شده استعمدتاً به عنوان افغان آنها كراچي هويت  و، كويتهپشاوردر محيط اجتماعي 

هاي بسياري در همجواري يك افغان و يك پاكستاني نهفته است و اين درگيري ها نيز وارد معادله اي ميشود كه متشكل از چند 
 بيگانه باقي آنهادر مجموع، اين جوانان نميخواهند پاكستاني باشند و كشور ميزبان هميشه براي . عامل مرتبط به بازگشت است

 مربوط آنها نيز در اين زمينه اهميت دارد و در حقيقت كلمه افغان توسط پاسخگويان به مليت 24مسائل هويت سياسي. مي ماند
  .مي شود

ساحه  سه  ادغام و استقرار زنان و مردان افغان را در ميزان،سئله جنسيتدقيق به م با توجه موضوعيبه طور خالصه، اين مطالعه 
ظرفيت   در موردآنهاتحقيقي در پاكستان از طريق تحليل شبكه هاي اجتماعي، بررسي مسائل هويتي و مشخص ساختن برداشت 

 در حال حاضر هائيكه استراتيژيگي هاي در اين روند، پيچيد. استقرار يا استقرار مجددشان در افغانستان را مدنظر قرار داده است
درك بهتر از زندگي نسل دوم در پاكستان ارائه توصيه هاي الزم .  به كار گرفته شده است به تفصيل بيان شده استتوسط جوانان

جوانان اين توصيه ها مي تواند ابزاري براي تشويق .  را امكان پذير مي سازد و برنامه ريزي توسعهآيندهبراي سياست گذاري 
مده در اين تحقيق با درك اين نكته كه آتوصيه هاي فراهم . افغان و خانواده هايشان براي بازگشت موفقيت آميز به وطن باشد

افراد بسياري تمايل به اقامت در پاكستان دارند، راهنمايي هايي در مورد چگونگي به حداقل رساندن مشكالت موجود در اين 
  .مسير، ارائه ميكند

                                                           
  .، كرستو10عين اثر، صفحه  23
  .، نشريات استاگ، دهلي جديد1جلد . مهاجرت و زنان در آسيا. 2005. ام چاودري. شكل گيري هويت در ميان بنگالي هاي مهاجر در يك محله دهلي:  روزمرهزندگيت و دول 24
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  روش شناسي   .2
، كويته و كراچي پاكستان پشاور در شهرهاي 2006 تا اوايل سپتمبر اپريل هفته، از 12كار ساحوي اين مطالعه كيفي به مدت 

و سفرهاي اوليه به ) استخدام و آموزش(در اين دوره، زماني براي آماده سازي تيم تحقيقاتي ).  را ببينيد2ضميمه (انجام شد 
اين كار ساحوي توسط يك تيم مردان و يك تيم . لسات الزم و تداركات در نظر گرفته نشده است جهت سازماندهي جساحات

 كار هر دو تيم، توسط يك سرپرست مهاجر و يك مدير 25. عضو مي باشند2زنان انجام شده است كه هر كدام متشكل از 
 71اين تيم تحقيقاتي، مجموعاً . ت مي شدتحقيقاتي ارشد كه مسئوليت اجراي تمام بخشهاي پروژه را بر عهده داشت، نظار

. 27 مصاحبه با والدين پاسخگويان انجام داد4  و26 بحث گروه تمركز12، ) را ببينيد1جدول (مصاحبه انفرادي و نيمه ساخت يافته 
افغانهاي ارزشي از چالش هاي نسل دوم  در نتيجه بحث هاي انجام شده، جزئياتي مفصل در مورد پيشينه زندگي و روايت هاي با

  .مقيم پاكستان بدست آمده است

همچنين معلومات مربوط به اجتماع، مكاتب محلي و شرايط محلي ديگر به همراه يادداشت هاي ساحوي غيررسمي از قبيل 
 تا دو و نيم ساعت زمان در بر مي 2معموالً هر مصاحبه انفرادي بين . بينش ها و احساسات مصاحبه كنندگان، مستند شدند

 پياده كردن .ميكرد يادداشت  رادر طول مصاحبه، يك مصاحبه كننده گفتگو ميكرد و ديگري به تفصيل صحبت ها. گرفت
  . به زبان انگليسي، بيش از نصف روز را در بر مي گرفتآنهايادداشت هاي ساحوي هر مصاحبه و تايپ 

  )71تعداد (افغانهاي نسل دوم   :1جدول

    مرد  زن
  مجموع  تأهلم  مجرد  متأهل  مجرد

  38  10  8  10  10  پشاور
  14  4  3  3  4  كويته
  19  4  5  3  7  كراچي

  71  34  37  مجموع  18  16  16  21

 و كويته، عمدتاً به پشاورشهرهاي . ، كويته و كراچي را براي انجام كار انتخاب كردپشاورمكان سه اين تيم تحقيقاتي، به داليلي، 
را در خود جاي داده اند، انتخاب شدند و دليل گزينش كراچي، وجود قوميت ها و زبان دليل اينكه جمعيت بسيار زيادي از افغان ها 

 واحد تحقيق و مناطق تحت پوشش مطالعه هر سه نقطه مذكور،. 28 بوده استآنهاي گوناگون و حضور گسترده افغان ها در 
  انستيتوت يك به طور مشترك با2004 - 2005 در سال اين مطالعه. نيز بودند “ فراملتي هايمهاجرت”ارزيابي افغانستان

) كمپهاي(از ساحات شهري اين مكان ها، اكثراً بازديد به عمل مي آمد؛ اگرچه تعدادي از مكانهاي . 29تحقيقاتي پاكستان انجام شد
  .، اين شهرها با جزئيات بيشتر توصيف شده اند2در ضميمه .  نيز شده بودندپشاورروستايي شامل كار ساحوي در 

                                                           
براي انجام اين كار و نياز به ) پشتو، دري، اردو و انگليسي(ي با چهار زبان با توجه به ضرورت آشناي. ، افغانهاي مقيم پاكستان بوده اند اين ادارهتمام اعضاي تيم، به جز يك كارمند دائمي مرد  25

بيشتر مصاحبه كنندگان، جوان بودند و تقريباً با پاسخگويان . انجام مصاحبه هاي ژرف با پاسخگويان مختلف و در نتيجه براي ايجاد روابط دوستانه، مصاحبه كنندگان از ميان افغانها انتخاب شدند
در تمام اين دوره، يك عضو مرد و يك عضو زن تيم ها، براي انجام مطالعات باقي مي ماندند كه اين امر به حفظ . ودند كه يك نكته مفيد براي ايجاد روابط دوستانه به حساب مي آمدهم سن ب

  . كمك كرداطالعات و معلوماتتداوم اين كار و سطح كيفي 
  .انجام دادند)  مصاحبه در كراچي2 مصاحبه در كويته و 1، پشاور مصاحبه در سه( بحث گروه تمركز در سه شهر 6هر تيم،   26
بايد افزود كه چند مصاحبه ديگر . با اين وجود هم تفاوتهاي چشمگيري در پاسخ هاي ارائه شده مشاهده نمي شود. در ابتدا، مصاحباتي با والدين تعدادي از پاسخگويان نسل دوم نيز انجام شد  27

  . كمتر توجه شدپاسخگويانن پاسخگويان كه براي انجام مصاحبه حاضر شده بودند، انجام شد؛ از اين رو بعداً به انجام مصاحبه هاي انفرادي با والدين نيز با والدي
و كراچي ) 5,1%(؛ پيشين )7,6%(؛ نوشرا )11,1%( كويته ؛)20,1% (پشاور:  تمامي افغان هاي مقيم پاكستان، در اين پنچ نقطه زندگي مي كننددرصد 48,1 نشان ميدهد كه 2005  احصائيه سال 28

 تمامي افغانهاي ثبت نام شده، در اين پنج نقطه پاكستان به شمول مكان هاي تحقيقاتي كه براي انجام درصد 56,3 هم اين گونه نشان مي دهد كه 2007به همين ترتيب، ثبت نام سال ). %4,3(
  ).4,2%(و كراچي ) 4,8%(، هريپور )9,2%(، نوشرا )10,9%(، كويته )27,1% (پشاور: كننداين مطالعه انتخاب شده اند، زندگي مي 

واحد تحقيق و ارزيابي : ، كابل2006؛ افغان ها در كويته، 2006 ،پشاورمهاجرت، استقرار و شبكه هاي اجتماعي، افغان ها در :  افغانها در كراچي،2005مشتركاً براي تحقيقات علوم اجتماعي،   29
  .فغانستانا
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متاسفانه، به دليل تنش هاي سياسي .  آغاز و در اواسط ماه مي به كويته انتقال داده شدپشاور در شهر اپريلحوي در ماه كار سا
كار ساحوي شهر كراچي از اوايل جوالي تا ماه . هفته، كار به تعويق افتاد محلي و مشكالت اداري قانوني در كويته، بعد از دو

 بازگشت و به منظور جبران زمان كوتاه صرف شده در كويته، دو هفته بيشتر در پشاورعدها به تيم تحقيقاتي ب.  ادامه يافتآگست
  .آنجا كار كرد

  نمونه انتخاب اجتماع  2,1
كار ساحوي در هر مكان، توسط سازمان هاي ميزباني پيش برده مي شد كه طي دوره هاي فشرده با افغانهاي مقيم پاكستان 

دفتر، تداركات، امكان دسترسي به اجتماعات . 30 و آشنايي زيادي در ارتباط با ساحات برخوردار بودندهمكاري داشتند و از تجربيات
با توجه به .  فراهم مي شد اين ادارهو مشاوره هاي امنيتي به منظور انجام كار ساحوي در هر كدام از شهرها، براي تيم تحقيقاتي

اين موسسه  مشوره ها و حمايت هاي سازمان هاي ميزبان، براي  ندارد،ين دفتر در پاكستا واحد تحقيق و ارزيابي افغانستاناينكه
  .بسيار ارزشمند بودند

 افغان نشين با مشورت غالباً، فهرست كردن محله هاي عمده پشاوراولين كار تيم تحقيقاتي در هنگام شروع كار ساحوي در 
، دفاتر دولتي، سازمان هاي غيردولتي و  در امور پناهنده گانملل متحدكميشنري  در اين راستا معلومات. سازمان ميزبان بود

، اين محله ها را طبق وضعيت اقتصادي و همچنين  اين ادارهيقاتيقتيم تح. اجتماعات محلي افغاني نيز مد نظر قرار گرفت
 مشاهدات فيزيكي و  رتبه بندي كرده و سپس به منظور سه بعدي سازي معلومات حاصل ازآنهامشخصات اجتماعي و جغرافيايي 

  .بحث هاي غيررسمي انجام شده در اين اجتماعات، به اين ساحات سفر كرد

شهرها، اطراف شهرها و ساحات : تيم تحقيقاتي همچنين مي خواست در ابتدا مكان هاي گوناگوني را براي انجام كار انتخاب كند
.  اين تيم نيز با توجه به وضعيت ها تغيير مي كردستراتيژيا با اين وجود هم، همان طور كه كار ساحوي پيش مي رفت،. روستايي

 در يك اجتماع آنها نشان داد كه تجربه افغان ها از دو بعد تحت تاثير قرار مي گيرد؛ يكي اينكه پشاوربراي مثال، كار ساحوي در 
. خورد بيشتري با پاكستاني ها دارند برآن در ساحه اي زندگي مي كنند كه در آنهاافغاني همگون زندگي مي كنند و ديگري اينكه 

بنابراين، در انتخاب مكان هاي مطالعه، تغييري بوجود آمد؛ بدين طريق كه در درجه اول، عدم تجانس محله ها در نظر گرفته مي 
  . براي انجام مطالعه انتخاب شدندپشاورهمچنين، بدليل تداركات محدود و مشكالت امنيتي، تنها دو كمپ در نزديكي . شد

 ساحه شهري در كويته براي انجام مطالعه 3 و پشاور ساحه روستايي در 2 اجتماع شهري و 6بطور خالصه مي توان گفت كه 
  .متمركز بود انتخاب شدند و در شهر كراچي، مطالعه در يك بخش عمده افغان نشين

  پاسخگويان در ساحه جستجوي  2,2
 سال سن داشته باشند و بيش از نصف 30 تا 15سل دوم، اين بود كه بين معيار اصلي انتخاب پاسخگويان زن و مرد افغاني ن

  :به عالوه، سه معيار ذيل نيز در انتخاب پاسخگويان بسيار مهم بودند. را در پاكستان گذرانده باشندعمرشان 

 ؛مجرد يا متأهل بودن 

 وضعيت اقتصادي خانواده؛ و 

 .سطح آموزشي پاسخگو 

 را امري چالش انگيز مي “پاسخگويان ايده آل”ه فوق در طول كار ساحوي، هميشه شناسايي در نظر گرفتن معيارهاي چندگان
 يشان و آينده، در مورد  و متاهل سال30 نوجوان و اشخاص نزديك به مجرد هايبا توجه به اين فرضيه كه ممكن است . ساخت

شند، حفظ يك توازن خوب بين تعداد پاسخگويان ، نظرات متفاوتي داشته باآن بازگشت به افغانستان و زمان  عدمبازگشت يا

                                                           
  .در كراچي .FOCUs كمكهاي انساندوستانه ؛ و امريكا در كويته- موسسه حمايت از اطفال ؛ پشاوردر  نجات ته بين المللييمك :مطالعه اين ميزبان هاي سازمان  30
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 و سطح تحصيلي پاسخگويان نيز از جايگاه مهمي برخوردار 31وضعيت اقتصادي. مجرد و متأهل يك امر مهم به حساب مي آمد
ر بالقوه بود؛ زيرا پيش بيني مي شد كه موقعيتها و تجارب افغانها در پاكستان طبق اين خصوصيات متفاوت باشند و اين امر به طو

  .32در تصميم به بازگشت تاثير مي گذاشت

كانداران، رهنماهاي امالك، كارگران واعضاي تيم مردان در شروع كار براي مدتي در ميان اجتماعات ماندند و با ريش سفيدها، د
تان زندگي كرده  سراغ افغانهايي را گرفتند كه براي يك مدت طوالني در پاكسآنهارستورانت و افراد ديگر صحبت كرده و از 

تيم زنان در ابتدا در سرك ها به دنبال زنان يا اطفال گشتند و گاهي اوقات كارشان را از يك كلينيك يا يك مكتب شروع . بودند
در اين .  مشاهده كرده بودندقبالًاگر در سرك ها به مورد مناسبي بر نمي خوردند، به خانه هايي مراجعه مي كردند كه . مي كردند

  . رهبران اجتماعات نيز بسيار مفيد و موثر بودند وراهنمايي هاي موسسات غيردولتي و دولتيراستا، 

 افغانها را شناسايي كند، پشاورتيم تحقيقاتي توانست تا در . شناسايي افغانها يكي از مشكالت اصلي تيم تحقيقاتي در ساحات بود
اري از مناطق كراچي، افغان ها از نظر شكل جسماني و نوع لباس در بسي. ولي انجام اين كار در كويته و كراچي مشكل تر بود

ظن  ءعامل اصلي ديگري كه مانع از اجراي اين تحقيق مي شد، وجود ترس و سو. شباهت بسيار زيادي با پاكستاني ها داشتند
م، مرتبط با وضعيت بي ميلي پاسخگويان در صحبت با اعضاي تي. نسبت به تيم تحقيقاتي به دليل شرايط سياسي موجود بود

 را اخراج يا توقيف كند يا اينكه آنها پوليس نمي خواستند تا با تيم صحبت كنند، چون مي ترسيدند كه آنهانامعلوم مهاجرين بود؛ 
برخي از تجار موفق، نسبت .  در بين گروههاي كم درآمد و همچنين پولداران ديده مي شدمخصوصاًاين مورد . به محبس بفرستد

 katchi)در عين حال، مردمي كه در مسكن هاي غير معمول .  نمودن هويتشان به عنوان افغان، بسيار حساس بودندبه آشكار

abadis) در . زندگي مي كردند، گاهي اوقات هويت افغاني شان را از محققين پنهان كرده و ادعاي پاكستاني بودن مي كردند
ده زن به توصيف وضعيت كويته در يادداشتهاي ساحوي اش پرداخته قسمت زير مشاهده مي كنيد كه چگونه يك مصاحبه كنن

  :است

 در ابتدا آنها.  سوال كرديم كه آيا افغان هستندآنهااز خانه ها را زديم و اهالي  ل شديم، در بعضيگِهنگامي كه وارد پياده رو پر از 
تيم كه براي انجام تحقيق آمده ايم، حرف شان را پس  معرفي كرديم و گفآنهاگفتند كه افغان هستند، ولي وقتي ما خودمان را به 

بعد از چند دقيقه، مردي با يك عمامه سفيد و ريش دراز با عصبانيت به طرف ما فرياد . گرفتند و گفتند كه ما پاكستاني هستيم
يست كه افرادي مثل شما نيازي ن.  همه پاكستاني هستند، ما كارت شناسايي داريمافغاني نيست،اين اطراف هيچ در ”: كشيد و گفت
به خانه اي برخورديم كه و  مرد رفت، ما دوباره به جستجوي خود ادامه داده آنوقتي كه . “! از اينجا برويد اكنونهمين. اينجا باشند

م اين منطقه  پرسيديم كه چرا مردآنهااز .  اين ساحه هستند مقيم گفتند كه تنها پاكستاني هايآنها.  پاكستاني بودندواقعاً آنساكنين 
پارسال، دو دختر مثل شما، سعي كردند تا از اين ساحه ”:  در جواب گفتندآنها. نمي خواهند خودشان را به عنوان افغان معرفي كنند

تر  شرايط افغانستان بهفعالًرا  گفتند كه بايد به افغانستان بازگردند؛ زيآنها افغانها، به پس از صحبت با دو نفر، آن. معلوماتي بگيرند
 را وازه ايانجام وقتي كه در  سر“. را از اينجا بيرون كنيدآنهادر حال حاضر هم، مردم اين ساحه مي ترسند كه شما . شده است

 ساحه همان پاكستاني و متولد آنهازديم، دختري در را باز كرد و به ما گفت كه افغان است، در حالي خواهر شوهرش مي گفت كه 
  (٠٥-HH-Matrix, QF) .ندل خانه دعوت كردطوالني، ما را به داخبعد از يك گفتگوي . هستند

 كراچي در شهر ،)كسيكه كثافات را جمع آوري مينمايد( 33آشغال جمع كناعضاي تيم مردان هم، هنگامي كه مي خواستند با يك 
غان گذاشته بودند، قبل از  با چند جوان افقبالً طبق قرار مالقات غيررسمي كه آنها. صحبت كنند، با همين مشكل مواجه شدند

بعد از مدتي، يكي از مردهاي . طلوع خورشيد به محل دورريزي آشغال ها رفتند و جوان ها برخورد بسيار بدي با محققين كردند
مصاحبه كننده تيم، به مصاحبه هاي رسمي پايان داد و در عوض گفتگو را غيررسمي كرد؛ به خصوص در مواردي كه تيم نمي 

 در فهميدن غالباً غيررسميگفتگوهاي . را از كجا آغاز كند و پاسخگويان هم در مورد تحقيق شك داشتنددانست صحبت 
اين نكته را ميتوانيد در يادداشتهاي ساحوي ذيل، كه يكي از مصاحبه . احساسات و ديدگاههاي افغان ها موثرتر واقع مي شدند
  :كنندگان مرد در كراچي تهيه كرده است، مشاهده كنيد

                                                           
در مواردي كه مصاحبه ها در خانه  عالوه بر اين، .  دادند، بدست آمد چگونگي وضعيت اقتصادي پاسخگويان، توسط بررسي فعاليتهاي اقتصادي اي كه با اعضاي خانواده هايشان انجام مي 31

  .همچنين معلوماتي راجع به چگونگي پوشش و رفتار پاسخگويان نيز بدست آمده است. پاسخگويان صورت مي گرفت، مشاهده اي در مورد دارايي هاي خانواده انجام مي شد
  .با اين همه، معيارهاي انتخابي هميشه با مجموعه عوامل اولويت بندي شده مطابقت داده مي شدند. معيارهاي انتخاب پاسخگويان بود قوميت و رابطه با اجتماع ميزبان هم از جمله  32
  . اقتصادي پائين را بر عهده داشت-   اين شخص يكي از اعضاي گروهي بود كه نماينده گي افغانهاي داراي وضعيت اجتماعي33



 واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان

 10

 همانجابه يك هوتل رسيدم؛ . بس كه باران مي باريد و زمين گلي بود، نتوانستم كسي را پيدا كنم. نبال گداهاي افغان مي گشتمد
يكه ئاچ آناز ”: صاحب هوتل گفت. چي ميل داريد؟ گفتم يك پياله چاي:  صاحب هوتل گفت بفرمائيد داخل و از من پرسيد.ايستادم

 روز مي 20: به او گفتم. “ما افغان هستيم، همان چاي خودمان خوب است - مهم نيست”: گفتم. “مپاكستاني ها مي خورند، نداري
 دارم كه از خوش واقعاً: صاحب هوتل گفت. شود كه من و دوستانم از كابل آمده ايم و سپس كمي از كابل برايش تعريف كردم

  .مي آيند، بوي خاك افغانستان را با خود مي آورندهر وقت مشتري هاي جديدي مثل شما از كابل به اينجا . كابل بشنوم

عليرغم .  دربر مي گرفت رابه طور خالصه مي توان گفت كه برقراري رابطه دوستانه و ايجاد حس اعتماد، زمان قابل مالحظه اي
ك داشتند و مي  تيم ها انجام دادند، چند اجتماع و شماري از پاسخگويان، هنوز هم نسبت به هدف اين تحقيق شهائيكهتالش 

از اينرو، همان طور كه زمان مي گذشت، تيم ها هم به طور فزاينده اي، از فنون . هم در اين امر دخيل باشد دولتترسيدند كه 
اين فنون شامل .  و از طريق شبكه هاي اجتماعي، اشخاص بيشتري پيدا مي كردنداستفاده مي كردند  هاي متنوعنمونه گيري

ستجوي پاسخگويان احتمالي از طريق آشنايي با ساكنين محل، ريش سفيدها، موسسات، مكاتب افغاني، ج: اين موارد مي شدند
اعضاي تيم تحقيقاتي مكرراً از اجتماعات بازديد مي كردند و قبل از انجام مصاحبه هاي رسمي، فقط . كانهاي افغاني و غيرهود

 .دندخودشان را به مردم معرفي نموده و اعتمادشان را جلب مي كر

  ابزارهاي تحقيق  2,3
هر رهنمود .  براي مصاحبه كنندگان تهيه گرديد اين ادارهمجموعه اي از رهنمودهاي مصاحبه نيمه ساخت يافته، توسط كارمندان

  .حاوي سوالهاي كاوشگرانه بسيار روشن بوده و تا اندازه اي مطابق با جنسيت و وضعيت تاهل پاسخگويان تعديل يافته بود

 بحث 6 و زنان بحث گروه تمركز توسط 6 اصلي، مجموعاً تعداد غيررسميجام كار ساحوي، عالوه بر مصاحبه هاي در طول ان
  .گروه تمركز توسط مردان انجام شد

در عين حال كه گاهي اوقات يك خبررسان كليدي، با مهرباني، همساالن را گرد هم آورده و بحث ها را سازماندهي مي كرد، 
براي اعضاي تيم تحقيقاتي مهم بود كه پيش . 34شركت كنندگان از طريق مكاتب و موسسات افغاني ميسر بود دسترسي به غالباً

 ديگران برايشان مزاحمت ايجاد نكنند، بي سرو صدا آناز انجام مصاحبه ها و بحث هاي گروهي، جاي مناسبي پيدا كند كه در 
بيشتر اوقات، مصاحبه ها به زبان ). ، صنف هاي درس، چايخانه ها و غيرهبراي مثال در خانه ها(باشد و در تابستان هم گرم نباشد 

مهارت هاي زباني بسيار باال و چندگونه . انگليسي انجام مي شد - دري يا پشتو و در بعضي موارد به زبان درهم آميخته اردو
  .مصاحبه كنندگان افغان، در موفقيت اين مطالعه تاثير بسيار مهمي داشته است

  . انجام شد نيزر مصاحبه، همچنين مشاهدات مشاركتي كوتاه ولي فشرده در اجتماعات و خانه هادر كنا

اين اظهارات كه به بازگشت به افغانستان مربوط .  اظهارات متناقضي ارائه مي كردندغالباًپاسخگويان انفرادي در مصاحبات ژرف، 
به دليل كمبود وقت، تيم ها در بررسي عميق اين كشمكش ها . دمي شدند، بيانگر وجود كشمكش هايي براي مردان و زنان بودن

   .اين تناقضات، پيچيدگي هاي هويت جوانان را برجسته مي ساختند. و سردرگمي هاي دروني، با محدوديت مواجه بودند

. منعكس مي كنندا  در زمان انجام مصاحبه، رمخصوصاًجمع آوري شده، جنبه هاي ويژه اي از زندگي اين پاسخگويان، معلومات 
، عالوه بر اينكه به طور كلي ماهيت هويت افغان ها متغير است، محيط سياسي اطراف اين افغان هاي  معلوماتبا توجه به اين

به علت رويدادهاي اخير پاكستان، از جمله وخيم تر شدن اوضاع امنيتي در افغانستان و آغاز . نسل دومي هم دائماً تغيير ميكند
 ها در پاكستان، نظر افغانها در مورد بازگشت به كشورشان دائماً تغيير ميكند و تحت تاثير پويايي هاي منطقه ثبت نام افغان

  .ميباشد

                                                           
متاسفانه به دليل بروز سوء ظن ناگهاني نسبت به كار ساحوي، تيم تحقيقاتي موفق (ك انجمن محصلين افغان در كويته ؛ يپشاور در (AWN)شبكه زنان افغان : از اين موسسات افغاني عبارتند 34

كاندار در كراچي با و و يك دپشاور خصوصي واقع در  پاكستانيپوهنتونعالوه بر اين، يك محصل مرد در يك . ؛ و يك كورس انگليسي افغاني در كراچي.)به انجام بحث درين موسسه نشد
  .مهرباني از دوستانشان خواستند تا براي بحث دور هم جمع شوند
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  نمونه ويژگيهاي جمعيت   .3
 افغان نسل دوم جزء نمونه مطالعاتي كه در شهرهاي 71در اين قسمت به بررسي خانواده هاي اصلي و خصوصيات انفرادي 

كه اين مطالعه ماهيتاً كيفي است، درصدد است تا بدون شرح ئياز آنجا.  كراچي زندگي مي كردند، پرداخته ايم، كويته وپشاور
تجارب همه افغان هاي مقيم پاكستان، به دركي از سابقه، محيط فعلي اطراف و طرح هاي بعدي پاسخگويان انتخاب شده نايل 

 هدف مندانه بوده است، در اين بخش همچنين آن بر نمونه ايست كه گزينش با توجه به اينكه يافته هاي اين مطالعه مبتني. آيد
 . افغان ها در پاكستان، پرداخته شده است2007 حاصل از ثبت نام سال  معلوماتبه مقايسه خصوصيات نمونه مطالعاتي با

  ه سطح خانواد 3,1
   اقامت در پاكستاناولينمدت 

 خانواده هاي پاسخگويان به پاكستان ارائه مي كند و نشان مي دهد كه تعداد زيادي ، معلوماتي تركيبي راجع به سال ورود1شكل 
 بر اساس مكان، مشخص نمي شود  اين ارقام و معلوماتبا دسته بندي.  داخل پاكستان شده اند1995 و 1980 بين سالهاي آنهااز 

 مهاجرت كرده اند؛ پاسخگويان از دوره اشغال افغانستان  يا كويته، در چه سالي به پاكستانپشاوركه خانواده هاي افغاني ساكن در 
اگر . ، به طور يكنواخت تقريباً در تاريخ ورودشان به پاكستان، پراكنده شده اند1990 تا اوايل دهه 1979توسط شوروي در سال 

طبق آمار حاصل از .  شده اند، خانواده هاي بيشتري وارد پاكستان1986 مورد كراچي را در نظر بگيريم، بايد گفت كه بعد از سال
ولي در اين .  وارد اين كشور شده اند1985 و 1979افغان هاي پاكستان، بين سالهاي درصد  73، 2007نام افغان ها در سال ثبت 

پس از  خانواده از اين مقوله بر شمرده ميشوند و اكثريت افغان هاي مقيم در پاكستان، 24 خانواده، 71نمونه مطالعاتي، از ميان هر 
در مورد كراچي بايد . بايد افزود كه افغانهاي ساكن در كمپ ها، در اين نمونه حساب نشده اند.  وارد اين كشور شده اند1985سال 

عالوه بر اين، .  خانواده، بيشتر به خاطر پيدا كردن كار، از ساحات ديگر پاكستان به اين شهر مهاجرت كرده اند7گفت كه حدود 
 به افغانستان بازگشتند، ولي به علت ناامني و براي 90 يكبار در دهه -  و يك خانواده از كويتهپشاورانواده از  خ2 - سه خانواده

  .يافتن كار، دوباره به اين كشور مهاجرت نموده اند

  مدت اولين اقامت در پاكستان  :1شكل   
  

  
   در افغانستان اصليواليت

 از ساير واليات آنها و بقيه )13=تعداد (كندز، )14=تعداد(، ننگرهار )18=تعداد(بيش از نصف پاسخگويان، از سه واليت كابل 
 نفر 34 نفر از اين پاسخگويان از ساحات شهري و 37بر اساس يك طبقه بندي كلي، . 35افغانستان به پاكستان مهاجرت كرده اند

                                                           
  )9,7% (كندزو ) 11,2%(، كابل )21%(ننگرهار :  در آنها انجام شده است، عبارتند از2007 بعضي از واليات عمده مبدأ كه ثبت نام سال  35
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 له دوم، افغانهاي ساكن در ساحات روستايي افغانستانپاسخگويان جزء مقو. ساحات روستايي افغانستان به پاكستان آمده اند  ازآنها
  .يا آنهايي هستند كه معيشت شان وابسته به زراعت بوده است / و

  سكونت در كمپ هاي پناهندگان يا مكان هاي ديگر
كستان به دليل زمان محدود و مشكالت امنيتي، در اين تحقيق بيشتر به بررسي و مطالعه پاسخگويان ساكن در ساحات شهري پا

اين . جمعيت نمونه را به خود اختصاص داده اند)17=تعداد(پاسخگويان كمپ نشين، فقط حدود يك پنجم . پرداخته شده است
بر اساس آمار حاصل از ثبت نام سال . 36رسمي، يك كمپ قديمي و يك كمپ غيررسمي مي باشد تعداد شامل ساكنين سه كمپ

از اينرو، اين نمونه مطالعاتي بيشتر نمايانگر جمعيت . ان، در كمپها زندگي مي كنند افغان هاي مقيم پاكستدرصد 45، حدود 2007
  .افغان شهرنشين مي باشد و جمعيتي كه در ساحات روستايي دورتر زندگي مي كنند، در اين نمونه در نظر گرفته نشده اند

  قوميت
 جمعيت افغاني ثبت نام شده در سال درصد 90ه پشتون ها و تاجيك ها نزديك ب  مشاهده مي كنيد،2همانطور كه در جدول 

تاجيك ها در نمونه مطالعاتي به طور قابل مالحظه  تعداد.  و جمعيت مربوط به نمونه مطالعاتي را به خود اختصاص داده اند2007
مربوط به ثبت آمار . اي بيشتر است؛ شايد به دليل اينكه اكثريت اجتماعات تحت پوشش اين تحقيق، اجتماعات شهري بوده اند

جمعيت كمپ نشين را پشتون ها تشكيل مي دهند و اين در حالي است كه ) 93%( نشان مي دهد كه اكثريت 2007نام سال 
تيم تحقيقاتي سعي كرده تا گروه هاي قومي مختلفي را در اين . تاجيك ها، هزاره ها و ازبك ها اكثراً در شهرها ساكن مي باشند

  . را به عنوان يك معيار انتخابي عمده در نظر نگرفته استنمونه بگنجاند، ولي قوميت

   و نمونه مطالعاتي2007مقايسه درصد قوميت ها در ثبت نام سال  :2جدول   

  نمونه مطالعاتي  پاكستاندر  افغان ها 2007ثبت نام سال 

  )41=تعداد ( 57,8%  پشتون  83,6%  پشتون
  )23=تعداد ( 32,4%  تاجيك  7,2%  تاجيك
  )4=تعداد ( 5,6%  هزاره  2,5%  هزاره
  )3=تعداد ( 4,2%  ازبك  2,3%  ازبك

  0  تركمن  1,9%  تركمن
  0  بلوچي  1,0%  بلوچي
  0  ساير قوميت ها  1,5%  قوميت ها ساير

  تركيب خانواده ها
كه اين رقم در ؛ در حالي37 نفر افزايش پيدا ميكند30 تا 1 نفر ميباشد و در نمونه مطالعاتي از 9متوسط تعداد اعضاي هر خانواده، 

بيش از نصف . بر اساس مكان، تفاوت زيادي در تركيب خانواده ها وجود ندارد.  نفر اعالم شده است5,5، 2007ثبت نام سال 
. 38) خانواده40(اين خانواده ها متشكل از پدر، مادر و فرزندان مي باشند . پاسخگويان، در خانواده هاي هسته اي زندگي ميكنند

 15(ين پاسخگويان، در گروه هاي نسلي گسترده زندگي مي كنند كه معموالً متشكل از سه نسل مي باشد تعداد كمتري از ا
يا اينكه در خانواده هاي گسترده خويشاوندي زندگي مي كنند كه متشكل از برادرها و خواهرهاي متاهل داراي طفل مي ) خانواده

                                                           
، از  پاكستان سرحد اياالتكمپ هاي جلوزي، برَكَي و كبابيان در. به طور رسمي نظارت ميشوند  كميشنري عالي ملل متحد در امور پناهنده گان كه توسط،ستند كمپهاي رسمي، كمپ هايي ه 36

 ناميده مي شود، ولي بيشتر يك اقامتگاه خودكفا است تا  كه در كراچي واقع شده است، اگرچه يك كمپ“كمپ جديد”. ، يك كمپ قديمي ميباشدپشاوراين دسته اند، و كمپ ناصر باغ واقع در 
  . ياد مي كنند“مهاجر كمپ”مردم محالت، اعم از پاكستاني و افغان، از اين كمپ با نام . يك كمپ

 منظور ادامه تحصيالت عالي، به تنهايي به اين شهر مهاجرت  خانواده يك نفره اين نمونه، متشكل از يك مرد مجرد ساكن در كراچي ميباشد كه پس از ناكامي در امتحان كانكور در كابل، به 37
  .كرده است

 ايلينوي پوهنتون، تركيب خانوادگي و زايندگي در افغانستان، تز دوره ماستري، 1975،  پاميال هانتي. حتي در دهه هاي قبل هم، اكثريت خانواده هاي افغانستان، از نوع هسته اي بوده اند 38
  .شمالي
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همچنين .  در خانواده هاي خويشاوندي و نسلي گسترده زندگي مي كنند پاسخگو3در آخر بايد گفت كه فقط ).  خانواده13(باشند 
 . ديده شده استپشاوردر شش خانواده ) يك مرد با بيش از يك زن(مورد چند زني 

  اقتصادي - وضعيت اجتماعي
خوب، : شداقتصادي خانواده هاي نمونه مطالعاتي، به طور كلي به سه گروه تقسيم  - در اين كار ساحوي، وضعيت اجتماعي

، اين گروه ها در پنج سطح طبقه بندي شدند كه از فقير به پولدار  معلومات و ارقامولي در نتيجه تجزيه و تحليل. متوسط و بد
 3به منظور كسب معلومات بيشتر در مورد معيارهاي طبقه بندي خانواده ها، به ضميمه ).  را ببينيد3جدول (افزايش پيدا مي كنند 

 جمع آوري شده، شامل اطالعات گسترده  معلومات توجه به اينكه با هر پاسخگو تنها يك بار مصاحبه شده است،با. مراجعه كنيد
از آنجائيكه اين نمونه مطالعاتي، يك نمونه هدف مند بوده و معيار انتخابي . و طولي در مورد معيشت هاي خانواده ها نمي شوند

، پاسخگويان تقريباً به طور يكنواخت در گروه هاي مذكور طبقه بندي شده ، مي باشد“اقتصادي - وضعيت اجتماعي” آناصلي 
  . كه شامل پاسخگويان بيشتري ميباشد“خوب”اند؛ به جز مقوله 

  )71=تعداد( اقتصادي خانواده هاي نمونه - وضعيت اجتماعي :3جدول   

  5سطح   4سطح   3سطح   2سطح   1سطح 
  پولدار  باالي متوسط  متوسط  متوسط زير  فقير
14  15  9  12  21  

  خويشاوندان ساكن در خارج
بعضي از اين خانواده . پاسخگويان، در كشورهاي غربي زندگي مي كنند) 16=تعداد(خويشاوندان نزديك يا دور بيش از يك پنجم 

ده، براي  اعضاي مرد خانواآنمواردي هم مشاهده شده است كه در .  توسط اين افراد حمايه مالي مي شوند- آنهانه همه  - ها
  .، مهاجرت كرده و در آنجا مشغول به كار شده اند)7=تعداد(افغانستان  و) 8=تعداد(كار كردن به كشورهاي عرب و ايران 

  فرديسطح   3,2

   پاسخگويانسن
  : معيارهاي اصلي طبقه بندي پاسخگويان نسل دوم

 ؛ و ساله باشند30 تا 15 

 .شندبيش از نصف عمرشان را در پاكستان سپري كرده با 

بر اساس جنسيت و مكان، بين سن پاسخگويان در هنگام . مي باشد) 21: ؛ زن ها24: مردها(سال  22متوسط سن پاسخگويان، 
و يا در ) درصد 28(اكثر پاسخگويان، يا متولد پاكستان هستند ).  را ببينيد2شكل (ورود به پاكستان، اختالف زيادي وجود ندارد 

 نفري كه متولد پاكستان 20به استثناي (متوسط سن پاسخگويان ). درصد 35(جرت كرده اند  سال به پاكستان مها5سن زير 
، ) نفر است34 آنهاكه تعداد (متوسط سن ازدواج در بين پاسخگويان متأهل . مي باشدسال  6 در هنگام ورود به پاكستان،) هستند

 مي باشد 2007 مربوط به ثبت نام سال  معلوماتابه باكه رقمي مش)  سال17:  سال، زنان21: مردان( سال اعالم شده است 19
  ). سال19:  سال، زنان21: مردان(

  زبان
زبان رسمي پاكستان، اردو است، ولي ميزان گسترده اي از ساكنين واليت مرزي شمال غرب و ساكنين بلوچستان، به زبان پشتو 

براي .  اساس دو مقوله جنسيت و مكان مشاهده مي شوددر آمار زباني مربوط به پاسخگويان، اختالفاتي بر. صحبت مي كنند
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متولد پاكستان
28%

 سال5زير 
35%

 سال9 تا 6
24%

 سال10باالي 

13% 

در (، نسبت زيادي از زنان آن، اردو مي فهمند و در مقايسه با پشاورمثال، تمامي مردان، به جز چند مرد داراي درآمد پايين در 
به زبان اردو صحبت )  نفر2 زن، 10 نفر؛ و در كراچي، از ميان هر 8 زن، 20، از ميان هر پشاور نفر؛ در 5 زن، 7كويته، از ميان هر 

براي مثال، زناني كه در .  باشدآنهابه نظر مي رسد كه عدم آشنايي زنان با زبان اردو، مرتبط با رفت و آمد محدود . نمي كنند
 مورد زبان در. كراچي زندگي ميكنند و با زبان اردو آشنا نيستند، حتي نمي توانند با همسايه هاي پاكستاني شان رابطه برقرار كنند

 مرد داراي درآمد باال در كراچي كه به دري حرف مي 2پشتو بايد گفت كه تمامي مردان به اين زبان صحبت مي كنند؛ به جز 
 زن در كويته و يك زن در 2زنان ساكن در كراچي، اگر زبان مادري شان پشتو باشد، صرف به اين زبان صحبت مي كنند؛ . زنند

   39.زبان دري استفاده مي كنند نه پشتو در صحبت هايشان از پشاور

  سن پاسخگويان در هنگام ورود به پاكستان :2شكل

  

  

  

  

  
  

  تحصيالت
 مشاهده ميكنيد، نزديك به يك سوم جمعيت نمونه، از هيچ گونه تحصيالت غيرديني رسمي برخوردار 4همانطور كه در جدول 

 از آنجائيكه تيم تحقيقاتي سعي . شامل نبوده استر، تحصيالت ديني؛ البته در اين آما) زن13 مرد و 10؛ 23=تعداد(نمي باشند 
كرده تا بين مردان و زنان تحصيل كرده و كمتر تحصيل كرده يك توازن برقرار كند، اختالف بسيار زيادي بر اساس جنسيت در 

بنابراين، سطح . شد مي با9به طور كلي، حداوسط سطح تحصيلي افراد تحصيل كرده، صنف . كل نمونه مشاهده نمي شود
بنابر آمار مربوط به ثبت نام سال . جمعيت نمونه مطالعه شده از جمعيت كلي افغانهاي ساكن در پاكستان، متفاوت ميباشدتحصيلي 

 4,6% غيرديني؛ 12%(يا فقط داراي تحصيالت غيررسمي مي باشند ) 70,3%( درصد افغان ها يا تحصيالت ندارند 87، 2007
  ).ديني

ائل اصلي كه در زمان انجام كار ساحوي و در نتيجه بحث ها براي مردان و زنان مهم به نظر مي رسيد، تحصيالت يكي از مس
 :، بررسي هاي بيشتري در مورد مسئله تحصيل انجام شد كه عبارتند ازپشاوراز اين رو، در آخرين بخش كار ساحوي در . بود

 هاي پاكستاني درس خوانده اند؛ پاسخگويان نسل دومي كه از  پوهنتون/ب فقط در مكاتكه يعني كسانيدومتحقيق در مورد نسل 
ر مدارس پاكستاني درس كه د) اطفال پاسخگويان(مكاتب پاكستاني به مكاتب افغاني آمده اند و بر عكس؛ و افغانهاي نسل دومي 

  .ميخوانند

                                                           
  . زن، در كورسهاي زبان انگليسي شركت كرده اند؛ اگرچه مشخص نيست در كدام سطح قرار دارند7 مرد و 14بان انگليسي بايد گفت كه در نمونه ما، مجموع  در مورد ز 39
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  وضعيت تحصيلي :4جدول  

  
  

  

  

   مشاغل
فعاليت هاي درآمد  مشغول)  فيصد76( مرد 26 . نوجوانان مرد و زن را نشان ميدهند ومشاغل فعلي جوانان ،4 و3گراف هاي 

كساني كه  .براي كسب درآمد كار ميكنند)  فيصد43؛ 16=تعداد(  كمتر از نصف زنان پاسخگو ي مقابل،زايي مي باشند و در سو
). 2=تعداد(زنان خانه دار و بيكاران  محصليني كه نياز به كار ندارند،: براي كسب درآمد كار نمي كنند شامل اين افراد مي باشند

 ميباشد نمونه مطالعاتي شامل تعداد زيادي از 12 كار ميكنند، باالتر از صنف نيمي از زناني كه در بيرون از خانه ميزان تحصيالت
 پاسخگويان را با غالباً تيم تحقيقاتي  و از طريق مكاتب مي توان به اجتماعات افغاني وارد شدغالباًمعلمين زن مي باشد؛ زيرا 

  .هدف معيار تحصيلي از ميان معلمين انتخاب مي كردند

  )34=تعداد(پاسخگويان مرد شغل فعلي : 3شكل 
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دوكان). 9

براي كسب درآمد كار 
نميكنند. 8

معاون البراتوار. 1

كارگران روزمزد. 3
دستفروش. 3

خياط. 2

نگهبان، خدمتكار. 2

معلم يا كارمند دفتر. 2

زراعت پيشه. 2

قالين باف . 2

معلم
7

کار در دفتر، کمپنی، کلينيک
5

کار در خانه
4

برای کسب درآمد کار 
نميکند
21

 )37=تعداد(شغل فعلي پاسخگويان زن : 4شكل 
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   افغانستان سفر به
؛ اين افراد يا در دوران ) نفر20=تعداد كلي(هرگز به افغانستان نرفته است   فرد در نمونه مطالعاتي، بيش از يك نفر4در ميان هر 

، چيزي از افغانستان به ياد ندارند يا خاطرات كمي از اكثريت اين افراد.  يا متولد اين كشور هستند ان به پاكستان آمده اند،طفوليتش
 24 مرد، 28 ؛ 52=تعداد(ميان كساني كه به افغانستان مسافرت نموده اند  از. زندگي در افغانستان در ذهنشان باقي مانده است

 به آنهاداليل مسافرت  ).14=تعداد(فقط يكبار به افغانستان مسافرت كرده اند  بيش از نصف زنان، ، مردان چندين بار و)زن
، فرار از ل در سطح عالييجستجوي فرصتهاي تحص تشييع جنازه، بازديد از دارايي ها، ،ازدواج: افغانستان، اين موارد بوده است

سال  در جديد  دولتتشكيلبسياري از اين افراد، پس از . گرماي تابستان پاكستان و به طور كلي، بررسي گزينه هاي بازگشت
به افغانستان سفر ) 4=تعداد( تعدادي ديگر در دوران مجاهدين  و)18=تعداد(طالبان  ، تعدادي در طول حكومت)40=ادتعد (2001
  .40كردند

                                                           
  . بعضي از پاسخگويان در جواب گفتند كه در طول دوره هاي مختلف به افغانستان سفر كرده اند 40
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  يافته هاي مهم.  4
 در ارائه جواب به سوال مبني بر نسل دوم افغان هادر اين قسمت، به تحليل برخي عوامل عمده پرداخته شده است كه روي 

 تا فبروري 2006 اكتوبرآمار حاصل از ثبت نام افغان ها، كه از  با توجه به. گشت به افغانستان، تاثير گذاشته اندبازگشت يا عدم باز
در آينده )  فيصد84,2( پناهندگان انجام شد، اكثر افغان ها  ملل متحد در امورعاليكميشنري  توسط دولت پاكستان و 2007

 نتوانست كه مسئله بازگشت را به ميزان الزم مورد گفت كه اين سروي كميايد ب. نزديك، قصد بازگشت به افغانستان ندارند
 نسبت آنهاراجع به گرايش   به صورت مفصل با مردان و زنان افغان  درين مطالعه كيفي، ولي برعكس،. بررسي و مطالعه قرار دهد

 بررسي عوامل احساسي دي و اقتصادي بلكه به نه تنها به بررسي عوامل ماآنهابه بازگشت، بحث هايي صورت گرفته است كه در 
  . روابط متقابل مهم بين آنها نيز پرداخته شده استو

عوامل دافعه به . و مقصد تعريف ميشود أموجود در مكان هاي مبد “جاذبه” و “دافعه” توسط عوامل غالباًمهاجرت داوطلبانه، 
در سوي . ي شوند كه مردم را مجبور به ترك خانه هايشان ميكنند اطالق م-  حتي در برخي موارد تهديد آميز-نامطلوبي  شرايط

مهاجرين بالقوه به هنگام تصميم . ديگر، منظور از عوامل جاذبه، منابع و فرصتهايي است كه مردم را جذب يك مكان ميكنند
اسيسات صحي و تحصيلي گيري در مورد مهاجرت، بررسي مي كنند كه كدام مكان نسبت به ساير مكان ها از امنيت، معيشت و ت

  . 41 از اين طريق مزايا را در برابر موانع مي سنجند وبهتري برخوردار مي باشد

با اين نظر كه در خصوص پناهندگان افغان ارائه شده است، موافقند و خاطرنشان مي كنند كه تصميم گيري  42مارسدنتورتن و 
با كشورشان   ميباشد تا پيوندهاي احساسي“طقي از هزينه و سودمحاسبه من”پناهندگان افغان در خصوص بازگشت مبتني بر يك 

  . پناهنده شده اندآناز كشوري كه در  يا تجارب اجتماعي منفي

و  در شرايطي كه عوامل جاذبه فرصت هاي كاري ، ظاهراً، خانواده هاي افغان ساكن در ايران يا پاكستان،43مونسوتينظر از 
با وجود اعمال فشار از سوي دولتهاي ميزبان  . تصميم به ماندن ميگيرند  كشورها قوي تر باشند،امكانات بهتر، از عوامل دافعه اين

، بسته شدن كمپ هاي پناهندگان، كاهش ميزان خدمات رساني  و شديدمقررات سختبراي خارج شدن افغان ها از طريق وضع 
 بدين 2007 ميليون افغان ثبت نام شده، از سال 2,15 از  هنوز هم بيش و بوجود آمدن يك محيط شديداً نامطلوب براي افغان ها،

  .سو در پاكستان باقي مانده اند

زيرا تعداد  پاكستان ميباشد، گريختن به دشوارتر از تصميم بازگشت به افغانستان ، تصميمه خاطرنشان كرد44استيگرو چنانكه 
شرايطي  . اند و عادت كردهزندگي در پاكستان خو گرفتهزيادي از خانواده هاي افغان مهاجر، به ويژه اعضاي جوان آنها، به 

 عوامل اجتماعي، روي نگرش هاي مهاجرين در خصوص بازگشت تاثير  و سرپناه، كارمطلوب، مانند وجود خدمات،محيطي 
  .ميگذارند

ولي اين . لوم باشدتصميم به ماندن در پاكستان ميتواند ناشي از قضاوت منطقي افغان ها با درنظرداشت تمامي گزينه هاي مع
البته، يافته هاي اين . بدان معنا نيست كه پيوند با افغانستان و ديگر موارد احساسي، هيچ نقشي در اين تصميم گيري ندارند

مجزا از يكديگر،  -  مادي و احساسي- مطالعه، نشان ميدهند كه پاسخگويان براي اتخاذ اين تصميم سخت، با بسياري از مسائل
  . بسته به توازن عوامل گوناگون ميباشد كه ممكن است در طول زمان تغيير كندپيامد اين روندها. دنمكش هستشكدر 

 خصوص بازگشت به كشورشان، به درك  پاكستان در درنسل دوم افغان هااين مطالعه از طريق بررسي مفصل كشمكش هاي 
 در اختيار سياستگذاران و ساير دست اندركاران قرار ميدهد يافته هاي اين مطالعه، رهنمايي.  ميپردازداين چنين روندهاپيچيدگي 

 رسيدگي خوب به جمعيت باقيمانده افغان در پاكستان و  وارتباط با چگونگي تسهيل روند بازگشت از پاكستان به افغانستانكه در 
  . ميكند كمكآنها تحركات جمعيتي مداوم در مرز، به كنترول

                                                           
  .6) 1 (8-24. 1993ريچ ماند، . پيش زمينه هاي روانشناسي در قسمت حركات مهاجرين، ژورنال مطالعات بر پناهنده گان: كنشي مهاجرت هاي وا:به كنيد مراجعه  41
  .تورتون و مارسدن. 33عين اثر، صفحه   42
  . مونسوتي،عين اثر  43
  .عين اثر، استگتر  44
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  سردرگميوراي  در: ماندنبازگشت يا   4,1

ه سه دست اين جدول از . پاسخگو نسبت به بازگشت را نشان ميدهد71، يك دسته بندي گسترده از ديدگاههاي 5جدول شماره 
 آنهايي هستند كه براي )11=تعداد(گروه اول . دارد وجود در داخل هر گروه اصلي تشكيل ميگردد؛ هرچند كه تنوع قابل توجهي

ميل شخصي پاسخ دهنده نمي باشند، بلكه بيشتر نتيجه   برخي از موارد بازگشت، نتيجه45.مايندبازگشت به افغانستان اقدام مين
 بازگشت هاقدام ب به داليل متعددي هنوز، آنهايي هستند كه )50=تعداد(دسته بزرگ دوم  .هستندميل خانواده و اقوام بزرگ شان 

  .زد را دشوار ميساآنها اين امر نتيجه گيري در مورد  ونكرده اند

  ت يا ماندنمورد بازگش موضع پاسخگويان در: 5جدول   

  در مورد بازگشت، به اقدامي دست نزده اند و در حال
بازگشت به افغانستان  اقدام به )50=تعداد(حاضر در پاكستان ميباشند 

در حال كشمكش در تصميم گيري  كرده اند
 هستند

 قصد بازگشت ندارند

در نظر دارند كه به خارج از 
 بروند) كشور ثالت(پاكستان 

11 44 6 10 

آرزو دارند كه به  از آنان ي تعداد.كشمكش تصميم گيري هستند متشكل از كساني ميباشد كه در ،)44=تعداد(گروه فرعي اول 
آينده  اما اميدواريهايي هم نسبت به بازگشت در.  نسبت به مسئله بازگشت منفي است درحاليكه ديد ديگران.افغانستان بازگردند

وضعيت افغانستان را مدنظر قرار داده و صبر مي كنند كه ميان عواملي كه در  ويژگي عمده گروه فرعي اول اين است كه. دارند
 پاسخ دهنده وجود 6گروه فرعي دوم از اين دسته بندي،  در. تاثير مي گذارند، يك توازن ايجاد شود تصميم گيري به بازگشت

در حال حاضر نه به افغانستان و نه به از افرادي تشكيل شده است كه  آخرسته د  و46انستان را ندارنددارد كه قصد بازگشت به افغ
بعضي از اين  .)10=تعداد (كشور ثالث ميباشدسفر احتمالي به راي شان معطوف برنامه ريزي ب توجهپاكستان فكر ميكنند، بلكه 

 1به كادر (  تمايل به انجام چنين كاري ندارند ارند، ولي بعضي ديگر،افراد، مدت زيادي است كه آرزوي بازگشت به افغانستان د
  .47)مراجعه كنيد

ادراك و  در ارتباط با )مرد و زن(  پاسخگو71به طور پراكنده توسط   اي مي باشد كهمثبت و منفي عوامل عمده نشانگر ،6جدول 
هر (دهند اهميت نسبي آنها را نشان مي موارد اين جدول، هترتيب و انداز.  ارائه شده است و افغانستانتجربياتشان از پاكستان

 )48.، مهمترين عامل براي پاسخگويان به حساب مي آيدباشد ساير عوامل  باالتر ازترتيباز نظر  و  بزرگتر اندازه از نظرعاملي كه
عوامل اين عوامل شامل  - د مطرح شده توسط پاسخ گويان ميباشجدول بيانگر در هم آميختگي پيچيده انواع مختلف عواملاين 

 در مورد مسئله بازگشت، آنهااساس نظرات پاسخگويان و موضع  . مي باشنداقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و احساسي
تغيير محيط پاكستان براي  با توجه به تجربيات فردي و بسياري از پاسخگويان .يا عدم توازن عوامل جاذبه و دافعه ميباشدتوازن 

دچار  ،تعادل كدام يك در طول زمان تغيير ميكند اينكه  و تشخيصمنفي هر دو كشورتشخيص عوامل مثبت و ، در افغان ها
  . نيز وجود دارداقدام به بازگشت كرده اند،تناقض در ميان پاسخگوياني كه اين . تناقض دروني ميباشندنوعي 

، كه براي اولين بار در اين دو پشاور ينزديكدر يك كمپ  و ساكن مفارغ صنف دوازده ساله 21 دختر  يكگفته هاي براي مثال،
  :دننشانگر تناقض دروني او ميباش ،تصميم به بازگشت به افغانستان گرفته استروز 

                                                           
يل آنها در حال حاضر به افغانستان مسافرت نمودند تا مقدمات برگشت را فراهم سازند؛ و يك دختر جواني كه در گرديز  اعضاي فامهائيكهحال بازگشت هستند را شامل ميشود؛ آن افرادي كه در 45

  .زندگي ميكنند و با يكي از بستگانش نامزد شده است
 تحصيل كمي دارند، يك زن داراي تحصيالت باال و متولد پاكستان، كه به خوبي كه هيچ كدام به افغانستان نرفته اند و همگي آنها تحرك محدود و( چهار زن پاسخگو وجود دارد   در اين گروه،46

  . پاكستاني دارند تابعيت و يك زن كه با مرد پاكستاني ازدواج كرده و اطفالشا با جامعه پاكستان وفق داده استخود ر
دگي ميكنند؛ كساني كه آرزو دارند تا اطفال شان را در غرب كالن كنند؛ خانواده هايي كه براي ازدواج  اين گروه به طور عمده شامل كساني ميشود كه بستگان نزديكشان در كشورهاي غربي زن47

  .به خارج ميروند؛ و بعضي از مرداني مجرد كه آرزو دارند تا براي تحصيالت اسالمي و كار به عربستان صعودي بروند
ي خواهند براي مثال، سوالهاي مربوط به نظرات همساالن و سوالهايي در مورد اينكه پاسخگويان م(اي مصاحبه پرسيده ميشدند بايد ذكر كرد كه بعضي از اين موارد به طور مستقيم از رهنم 48

  . پاسخ هاي باز هستند كه پاسخگويان در جواب به سوالهاي كلي ارائه داده اند ، در حاليكه ساير موارد،) كننداطفالشان را در كجا كالن
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 زندگي آن؛ چونكه در آنجا خانه بزرگي داريم كه مي توانيم در اس راحتي بيشتري مي كنم تا اينجا قريه ام احس، درفكر مي كنم
ما  نمي توانيم فراموش كنيم كه ما مهاجر هستيم و پاكستان كشور.  اينجا مثل زندانيان در يك قفس زندگي مي كنندزنان در. كنيم
 در پاكستانما .  سوار مي شوند مركب هااز بستگان و دوستانم شنيدم كه در افغانستان امكانات كمي وجود دارد و مردم روي. نيست

 كه وضعيت افغانستان هم ، اما فكر نمي كنمكرده هستندتحصيل  در اينجا دخترها .د هستيمنبهره مجمله برق   تمام امكانات ازاز
  .مثل اينجا باشد

ناشي اين تفاوت .  وجود دارد، نكرده اند اقدام به بازگشتكرده اند و كساني كهبازگشت   اقدام بهكه تفاوت عمده اي بين كساني
 افرادي كه تصميم به بازگشت گرفته اند، دچار كشمكش و كه معني نيست  و به ايناز تعادل عوامل مثبت و منفي مي باشد

موثرتر مشخصه هاي مثبت، نسبت به ساير عوامل در تصميم به بازگشت  ، در كل منظور اين است كهتناقض نيستند، بلكه
  . هستند

يكي از عوامل دافعه  ،مي كنيد مشاهده 6 كه در جدول با توجه به گفته هاي پاسخگويان دانستن اين نكته هم مهم است كه
شوروي اشغال افغانستان توسط   كه از قرن ها پيش شروع شده است؛ از جملهكشور است خارجي ها درپايدار در افغانستان، حضور 

 ، بسياري از پاسخگويان،اگرچه به طور كلي.  كشور سازمان ها و نيروهاي بين المللي مختلف در فعلي حضور و49 70در اواخر دهه 
در تمامي سه مكان مورد ) 18=تعداد(زنان و هم ) 16=تعداد (مردانهم  - آنها ولي بقيه  حامي دولت فعلي كرزي مي باشند،

اين ). يني شان در تضاد است با هويت ملي و د كه“محيط غيراسالمي”يعني،  (ميباشند جهت حركت كشورشاننگران  - مطالعه
برخي از احساسات پاسخگويان در مورد حضور . ا در خصوص بازگشت تاثير مي گذارنددر تصميمات افراد و خانواده هنگراني ها 

  . نشان داده شده است1 چوكاتخارجي ها در كشورشان در 

  
  
  

 

                                                           
     . 1988.  و سنتليور پي، و سنتليور ام325-313:(2)20 .افغان، بررسي مهاجرت بين الملليابعاد فرهنگي مشكالت پناهندگان : مهاجرت و انزوا”، 1986 .دي بي. ادوارد  49

  .لندن. ، و دوپري اندرسن.52-141:(2)1 . مجله مطالعات پناهندگان معلوم،هويت نا: پناهندگان افغان در پاكستان
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  عوال دافعه و جاذبه در پاكستان و افغانستان از ديد مردم: 6جدول 

  عوامل جاذبه در افغانستان عوامل دافعه در پاكستان

 ستندي، شهروند پاكستان نكشور ما نيست

 هواي گرم

را گم  هويت خود، دانند افغان ها پاكستان را ميهن خود نمي
 كرده اند و زبان ملي شان ضعيف است

  وجود فرصت هاي محدود براي افغان ها 
  )تحصيل، كار(

 دوري از بستگان

  ندارندخوش آزار و اذيت پوليس، پاكستاني ها افغانها را 

نند، محصلين حصيل، فقرا نمي توانند تحصيل كپرداخت پول براي ت
  .ترك تحصيل ميكنند

  بودن افغان ها، بدنامي افغان هاتحت فشار

  كرايه هاي بلند، ترس از اخراج، تعطيلي اردوگاها مشكالت اقتصادي،

 طبيعت/آب و هواي خوب، زيباي كشور

 آرزوي پرورش اطفال در كشور خود 

فرهنگ خود، صحتمندتر و تندرست تر دانستن : در بين خويشاوندان بودن
 بودن

 امكان مالكيت خانه و زمين

كه فرهنگ خود را مي دانند، ميهن دوست، تندرست ( همساالن بهتر
 )هستند و به زبان خالص صحبت ميكنند

حكومت بهتر، اختتام جنگ، فرصت هاي كاري ( روند بازسازيتداوم 
 )بيشتر

 انمهمان نوازي، احترام به كالن ها و ديگر

  )استقالل بيشتر براي زنان، حق تحصيل و اشتغال( آزادي

  )كه تحصيل كرده تر و پولدارتر هستند( بستگان بهتر

 )خالص(اسالم محافظه كار 

   خواست خدمت به ميهن، كمك به ديگران

 افغانستانعوامل دافعه در   ر پاكستانعوامل جاذبه د

  فرصت هاي آموزشي
نگليسي، تحصيالت اسالمي، آموزش كيفيت آموزشي خوب، كورسهاي ا(

 )مهارت ها، دسترسي به معلومات

 )برق، گاز، بهداشت، سركها، امكانات تفريحي( :امكانات

  آسايش، عدم وجود آزار و اذيتوجود 
 آشنايي فعلي افغان ها با پاكستان

  توان زندگي داشتن شغل و جا براي زندگي،
 ض عليه افغان هاعي تبرفتار خوب پاكستاني ها با افغان ها، عدم وجود

  .)كه داراي رفتار بهتر، فرهنگ بهتر و غيره ميباشند(وجود همساالن بهتر 

 عدم وجود تنش، وجود آرامش

 محيط اسالمي 

 عدم وجود تبعيض نژادي

 ارزاني

  رعايت حقوق زن، رعايت قانون، وجود آزادي
  

 نبود جا براي زندگي

كمبود فرصت هاي . رهبرق، گاز، بهداشت و غي: (نبود جا براي زندگي
   )تحصيلي، كمبود كار

  خصوصيت هاي منفي همساالن
احترام نگذاشتن به ديگران، آشنا نبودن با اسالم،  خشن، تحصيل نكرده،(

 )پرخاشگربودن
  

 )حمالت انتحاري، اختتاف، جنگ، دزدي(نا امني 

 قيمتي / گراني

  فساد، رشوه خواري

 اديژن /تبعيض مذهبي

  ها  جي اوآن  خارجي ها، حرص پوليحضور سربازان خارجي،
  )بي نمازي، آزادي و بي قيد و بند زنان(غير اسالمي بودن 

عدم آشنايي با اسالم، وجود روابط نادرست بين مردان و زنان، مصرف 
  مواد مخدر/ نوشيدني هاي الكلي

 فشارهاي اجتماعي، شأن و منزلت جنسيتي، محيط محدود 

  وجود خصومت، مشكالت خانوادگي
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  حضور خارجي ها و نفوذ غرب: عوامل دافعه در افغانستان: 1چوكات 
، ) نفر18 از درصد 50(و زنان جوان پاسخگو )  نفر16 از درصد 46(منفي اصلي موجود در افغانستان، از نظر مردان جوان نمونه هاي 

   :دگيربا هويت ملي و ديني شان مرتبط ميباشند و موارد بهم پيوسته ذيل را در بر مي
 خارجي ها؛/حضور سربازان خارجي

 پوشش نادرست زنان و مردان، مخصوصاً در كابل؛ 

 پايبندي نسبت به عقايد اسالمي؛عدم  

 روابط نادرست بين جوانان؛ 

 مصرف نوشيدني هاي الكلي و مواد مخدر توسط جوانان؛ 

 ؛ و) ان جي او هارص پوليح / ان جي او ها  درروابط نادرست بين مردان و زنان( خارجي  ان جي او هايحضور 

 .عدم وجود تحصيالت اسالمي 

 متعلق به خانواده هايي هستند كه دهه ها قبل در طول دوره اشغال افغانستان توسط شوروي، افغانستان را ،بسياري از اين جوانان
 اين افراد حمله . مي باشد“ميهن و اسالم”ترك كردند و مشخصه اصلي مهاجر بودن آنها در پاكستان، هنوز هم نبرد مداوم در راه 

 ، كه يك دوكان12فارغ صنف و  ساله متاهل 29براي مثال، يك مرد . شوروي را يك اقدام اشغالگرانه، فاسدانه و ضدديني ميدانند
  :گردد  دارد، گفت كه به داليل ذيل حاضر نيست به افغانستان بازپشاوردر يك كمپ شهر ) دفتر مكالمه عمومي( پي سي او

) 1980سال  در(ما ......  جوانان افغان، برقراري يك دولت اسالمي و بيرون راندن خارجي ها از كشورشان استمسئوليت
 20 بيشتر از يودند، ولي اكنون خارجي ها ب شوروي هاآن زمان فقط در. پناهنده شديم؛ چون كافرها به كشورمان آمده بودند
يك دولت اسالمي در كشور قدرت را به دست گيرد،  اگر. رم باز نمي گردمكشور، به افغانستان آمده اند؛ بنابرين من به كشو

جواناني ... گردند اما در حال حاضر هيچ كدام از اعضاي فاميلم نمي خواهند به افغانستان باز.... خوش باز مي گردمروي من با 
  (١-PM). بال دخترها ميروند و شراب ميخورند آنها هميشه به دن- كه در افغانستان هستند، ارزشهاي اسالمي را زير پا ميگذارند

 درس خوانده و مقيم شهر كويته مي باشد، مي خواهد به تنهايي به افغانستان باز گردد؛ او از اينكه 3 ساله كه تا صنف 16يك دختر 
لي پدر دختر در مورد و. افغان هاي پاكستان تظاهر به پاكستاني بودن ميكنند، خوشش نمي آيد، و افتحار ميكند كه يك افغان است

  : نظر ديگري داردبازگشت به افغانستان
اينجا در مكاتب . پدرم مي گويد كه فرهنگ اسالمي در افغانستان از بين رفته است و مكاتب پاكستان بهتر مي باشند

فغانستان فقط ولي در مكاتب ا. حديث، تفسير، تجويد، عقايد و فقه: پاكستاني و افغاني، چند مضمون اسالمي تدريس ميشود
 (٠٥-QF).قرآن شريف و تجويد:دو مضمون اسالمي درس داده ميشود

طبق .  هنوز در كشمكش براي بازگشت هستند و در اين مورد تصميم قطعي نگرفته اند،به طور كلي، اكثر پاسخگويان نسل دوم
مطالعات انجام شده و ارزيابي حاضر، داليل اصلي عدم بازگشت افغانها از پاكستان به كشورشان، كمبود سرپناه، خدمات اساسي، 

ارد مذكور، يگانه عوامل عدم بازگشت مي بودند، كشمكش كمتري در مورد تصميم به بازگشت موولي اگر  .كار و ناامني مي باشد
 .، توسط عوامل متضاد نشان داده شده است، اين عوامل، تنها يافته هاي اين مطالعه نيستند6 چنانچه در جدول  ووجود مي داشت

 تعلق و آرزوي ، تاثيرات شبكه هاي اجتماعي، هويتن، هدف اين مطالعه اينست كه فراتر از مسائل مادي به تشخيصيبنابرا
 .تحصيل بر ادراك ميهن و اجتماع ميزبان بپردازد

در باقي اين قسمت، به بررسي اين عوامل اصلي كه كشمكشي براي افغان هاي نسل دوم پاكستان در مورد بازگشت به افغانستان 
واسطه تحليل شبكه هاي اجتماعي، ه  تناقضات دروني اين افغان ها ببنابراين، پيوند عاطفي و. بوجود مي آورند، خواهيم پرداخت

در . موضوع مهمي كه توسط پاسخگويان مطرح گرديد، مسئله تحصيل بود .50زمينه اجتماعي و شكل هويت آنها بررسي ميشوند
                                                           

شبكه هاي اجتماعي افراد مختلف، پي بردن به اين نكته ضروري است كه اين افراد چگونه عوامل پيچيده را مورد بررسي قرار داده و در مورد بازگشت يا عدم  ينه اجتماعي و به منظور درك زم50
، 6براي مثال، جدول . ظرات در مورد بازگشت را تحت تاثير قرار مي دهنداين عوامل بسته به فرد و محيط زندگي و تجاربي كه از آن دارند، متفاوت مي باشند و ن. بازگشت تصميم مي گيرند

عوامل دافعه در ( بي نمازي و غيره ،يك پاسخگو بر اين باور بود كه محيط كابل، غير اسالمي است؛ به دليل شرابخوري، حضور خارجي ها. اظهارات متناقض گروهي از افغان ها را ارائه مي كند
  ).عوامل جاذبه افغانستان( كه پاسخگوي ديگر گفت كه خانواده هاي قندهار، پيرو اسالم خالص هستند در حالي). افغانستان
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ن، مشكل سردرگمي در  يشاآيندهشهادتنامه دهي و سوال از اطفال در مورد  بررسي اينكه چگونه عدم شفافيت در سيستم هاي
به منظور درك نقش جوانان افغان در . تصميم گيري پاسخگويان را بزرگ ميكند، در مورد موضوع تحصيل بحث صورت گرفت

مورد روند هاي تصميم گيري خانواده ها و ميزان مشاركت  مورد بازگشت، يك بررسي مفصل در تصميم گيري خانواده ها در
در قسمت نتيجه گيري اين بررسي، مشخصه هاي يك نمونه فرعي پاسخگويان و . ام شده استپاسخگويان در اين روندها انج

  . كه در حال حاضر در مورد بازگشت به افغانستان اقدام مي نمايند، مورد بررسي قرار گرفته اندآنهاخانواده هاي 

  شبكه هاي اجتماعي افغان ها با پاكستاني ها   4,2
 را مدنظر قرار دهيم كه هر آنهااي اجتماعي افغانهاي مهاجر، ضروري است كه وضعيت زندگي براي پي بردن به سطوح شبكه ه

 كه - ، كويته و كراچيپشاوربه طور كلي، اكثر پاسخگويان ساكن در .  را در بر مي گيردآنهادو محيط مادي و اجتماعي زندگي 
 تحليلي، ميتوان سطوح تعامل اين افراد را به سه نقطه نظر از . روابطي با پاكستاني ها دارند- شامل هم زنان و هم مردان ميشوند

  .51) را بنگريد7جدول (باال، متوسط و پايين  :كرددسته تقسيم 
 روابط نزديكي با پاكستاني هائيكهافغان .  در نواحي پاكستاني نشين رفت و آمد زيادي دارندغالباً )30=تعداد (“باال”افراد جزء دسته 
 كساني هستند كه با پاكستاني ها رابطه دارند، ولي نه به نزديكي “متوسط”دسته  . اين دسته برشمرده مي شوندها دارند نيز از

براي مثال، عدم زندگي يا كار ( شرايط با توجه به شامل افرادي مي شود كه “پايين”در آخر دسته  ؛ و)23=تعداد( “باال”افراد دسته 
 روابط آنجائيكهاز .  از برقراري ارتباط اجتماعي، تعامل محدودي با پاكستاني ها دارندو اجتناب عمدي) در محدوده پاكستاني ها

 ، در ادامه به توصيف پاسخگويان دسته است كمترآن است ولي شدت “باال” مشابه با افراد دسته “متوسط”اجتماعي افراد دسته 
  . مي پردازيم“متوسط” و “باال”هاي 

  

  )30=تعداد( با پاكستاني ها باال ميباشد آنهاه هاي اجتماعي پاسخگوياني كه شدت شبك   4,2,1
ميان اين مردان و زنان كه شدت شبكه هاي اجتماعي شان با پاكستاني ها باال مي باشد، ويژگي هاي مشتركي وجود دارد كه در 

  : هيچ گونه تمايز جنسيتي وجود نداردبايد گفت كه در موارد ذيل. ذيل آمده اند

 52؛اردو صحبت كردن 

 53؛زندگي در خارج از كمپ 

  و54؛ اقتصادي عالي - تمايل به تحصيل و برخورداري از وضعيت اجتماعي 

 .احساس راحتي در پاكستان 

 پايدار برخوردار مي باشند و در بخشهاي پولدارنشين نسبتاً معيشتهاي  وبراي اين گروه از مردم كه از فرصت هاي تحصيلي بيشتر
عقيده كلي بسياري از اين افغانها نسبت به پاكستاني ها مثبت .  استبهتردر پاكستان از نظر مادي شهرها زندگي ميكنند، زندگي 

  .ميباشد

  
  
  
  

                                                           
 مختلفي از نمونه هاي اگرچه يك تحليل در مورد شبكه هاي اجتماعي سازمان يافته انجام نشد، ولي شرحيات مربوط به تحرك پاسخگويان و بحث با آنها كه در قسمت هاي بعدي آمده اند، 51

  .، حاصل بررسي دقيق اطالعات مي باشند7سه مقوله ذكر شده در جدول . شدت شبكه هاي اجتماعي با پاكستاني ها را ارائه كرده اند
  . به غير از دو زن كه دوست يا قوم و خويش آنها به زبان پشتو صحبت مي كنند52
  . به غير از يك مرد كه از كمپ به شهر نقل مكان مي كند53
  . يا باالتر تحصيل كرده اند9 نفر از آنها تا صنف 20 پاسخگو، باالي متوسط مي باشد و 21اقتصادي حدود  -  ي وضعيت اجتماع54
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  با پاكستاني ها شبكه هاي اجتماعي :7جدول 
  

  موارد  شاخص هاي اصلي  سطح
  55دوست پاكستاني دارد  باال

ي را در براي مثال، زمان قابل مالحظه ا(هر روز با پاكستاني ها تعامل دارد 
  )يك مكتب، دانشكده، يا محل كار گذرانده است

  يكي از بستگان نزديكش با يك پاكستاني وصلت كرده است

  56 نفر30=كلي تعداد
  15=مرد
  15=زن

  تعامل با همسايه هاي پاكستاني  متوسط
  تعامل تجاري

   در كورسهاي پاكستاني با محصلين و معلمين، به صورت كلي،تعامل

  23=تعداد كلي
  11=مرد
  12=زن

  تعامل اجتماعي محدود   پايين
  اجتناب هدفمندانه از تعامل

  18=تعداد كلي
  8=مرد
  10=زن

   

پاسخگويان جزء اين دسته، علي رغم وجود جنبه هاي مثبت در زندگي شان، بازهم به عنوان افغانهاي مهاجر با كشمكش هايي 
كه هيچ تحصيلي پشاور ساله ساكن 27 براي مثال، يك تاجر . نسبت به پاكستان احساس تعلق نمي كنندغالباًروبرو هستند و 
 وقتيكه ،وي مي گويد.  حكايت كردخوب پاكستاني اش شريك است، از دوران طفوليتش در پاكستان برايمانان نكرده و با دوست

  :فهميد مهاجر است، چه تكاني خورد

روزي، با يك طفل .  عادي بود خيلي هستم؛ اين مسئله برايم)پاكستان(وقتي كه طفل بودم، فكر مي كردم كه متعلق به اين اجتماع 
.  بسيار تكان دهنده بودم اين حرف او براي“از كشور ما بيرون برو! تو مهاجر هستي”:  كردم و او به من گفتمنازعه/پاكستاني دعوا

 كه پاكستان كشور ما نيست، در كشور مادرم به من گفت. پسر اين حرف ها را به من زد آنپيش مادرم رفتم و از او پرسيدم كه چرا 
، فهميدم كه ما سنت ها و  روزآن  پس از.استپاكستاني ها  مربوط ما در كشور پاكستان زندگي مي كنيم كه فعالً.... ما جنگ است

  )٦٥٧-pm(.... فرهنگ خاص خود را داريم كه از مردم پاكستان متفاوت است

ترك كرده   و تعدي به مذهب شان، خانه هايشان را58تفاده ميشود كه بخاطر تجاوز كه در مورد افرادي اس“مهاجر”امروزه، كلمه 
حتي كساني كه روابط خوبي با  - كلمه مهاجر براي پاسخگويان. بخود گرفته است اند، در سراسر پاكستان، يك معناي منفي

 منفي معنايته بعضي از پاسخگويان مرد، اين به گف. تحقير آميز مي باشد و مساوي است با دزد يا حقه باز - پاكستاني هاي دارند
غيرمنصفانه از افغان ها به عنوان  به طورنيز  و مقامات كندزار و اذيت آ شده است كه پوليس افغان ها را كلمه مهاجر، باعث

  .عاملين شورش و حوادث ياد ميكنند

ميباشد؛ چرا كه اين افراد متفاوت  آنهاطح رفاه  ساين مسئله با. پاسخگويان احساس مي كنند كه دچار محروميت اجتماعي هستند
 درس خوانده پشاورپاكستاني آموزشگاه  ساله كه در يك 17يك دختر .  آشنا هستندآن شده اند و با محيط  بزرگدر پاكستان

  :ت شده اسقراري روابط اجتماعي با پاكستاني ها است، مي گويد كه دچار يك نوع تناقض دروني بين افغاني بودن و بر

 ......ولي من روز استقالل پاكستان را جشن نمي گيرم، چونكه من افغان هستم. ما با تهيه هفت ميوه، نوروز را جشن مي گيريم
(PF-١٦) 

  :وي در ادامه صحبت هايش گفت

                                                           
ا با آنها به طور كلي مردان تمايل دارند تا با چند نفر دوست شوند ت. رازنگهدار و در غم و شادي با ديگران شريك است كسي است كه   يك دوست،  مي گويد،پشاوريك پاسخگوي مرد در  55

  .زنان معموالً يك دوست دارند كه در مكتب يا خانه يشان او را ميبينند. ورزش كنند و به پارك و تماشاي جاهاي ديدني بروند
عادي دارند، و يك نفر، شوهر  /طه رسمي  نفر، با پاكستاني ها راب9 نفر، دوست پاكستاني دارند، 20 نفري كه با پاكستاني ها شبكه هاي اجتماعي بسيار نزديك مي باشند، 30ن هر از ميا 56

  .در موارد تمايز جنسيتي وجود ندارد. پاكستاني دارد
  . آرزوي اين پاسخگو اين است كه اطفالش را در كشور خودشان كالن كند؛ برادر بزرگتر او فعالً در كابل است و با مشورت بستگانش مشغول تهيه مسكن و كار مي باشد57

  .سنتليور پي و سنتليور امعين اثر، ايدوارد،   58
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او . صيت استشخ ، يك مرد با امآينده همسر .من تا به حال در افغانستان نبوده ام و نمي خواهم چيزي در مورد افغانستان بدانم
 عادت كرده آنها ام و با عادات و رفتار ده گذرانهاپاكستاني  پاكستاني باشد و دليلش اين است كه من بيشتر عمر خود را با  حتماًبايد
  .ام

. داشتن يك دوست پاكستاني لزوماً به اين معنا نيست كه افغان ها به طور كلي احساسات دوستانه اي نسبت به پاكستاني ها دارند
بسياري از دختران افغان، در  .دشمن خود مي دانند، دوست نمي شوند  عده از پاكستاني ها كه افغان ها راآنبرخي از افغان ها با 

  .مكتب و محله با پاكستاني ها دوست ميشود، در حاليكه نصف مردان افغان، از طريق روابط كاري دوست پاكستاني پيدا ميكنند

 نزديك پاكستاني دارند، برخي از افرادي كه شدت شبكه هاي اجتماعي شان با پاكستاني ها باال صرف نظر از كساني كه دوستان
ولي زندگي در اين محيط .  ها و ادارات، تعامالت رسمي زيادي با پاكستاني ها دارند پوهنتون، آموزشگاه هامي باشد، همه روزه در

 و در است 12صنف فارغ  ساله مجرد كه 23يك مرد .  نمي انجامدآنها و داشتن روابط خوب با پاكستاني ها، لزوماً به دوستي با
 ساير افغان ها، به “. پاكستاني دارم، ولي دوست پاكستاني نههمصنفي  ، آموزشگاهمن در”: ميگويد ميكند،  كويته كار يك دفتر در

به خانه دوستان افغاني شان مي روند، ولي با  معموالً آنها. خصوص مردها، نيز بين دوستان افغان و پاكستاني شان فرق مي گذارند
  .دوستان پاكستاني شان فقط در مكانهاي عمومي رابطه دارند

  )18=تعداد ( با پاكستاني ها پايين مي باشد آنها پاسخگوياني كه شدت شبكه هاي اجتماعي  4,2,2

در .  نفر اردو مي فهمند؛ آنهم به يك ميزان ابتدايي4 ، تنها)10=تعداد(از بين زناني كه برخورد اجتماعي كمي با پاكستاني ها دارند 
بنابراين، . يا دارند، به جز يك نفر، زبان اردو را )8=تعداد(مقايسه، تمام مرداني كه شبكه هاي اجتماعي كمي با پاكستاني ها دارند 

زبان اردو را به يك مسئله مشخصاً بعضي از عوامل، آشنايي با . مشكل زبان، مانعي است براي زنان در آشنايي با پاكستاني ها
ولي محل .  ساير هنجارهاي جنسيتي كلي وتحرك فيزيكي، مكتب رفتن، دسترسي به اطالعاتمانند : جنسيتي مبدل مي گردانند

  .مرتبط نمي باشدر ميان پاسخگويان مرد يا زن با ميزان اردو صحبت كردن د) غيركمپ/كمپ(سكونت 

  زنان
 تعامل محدودي با همسايه هاي افغاني شان نيز  بكه هاي اجتماعي شان با پاكستاني پايين مي باشد،بسياري از زناني كه شدت ش

 كراچي است و افغانستان را نديده است، چنين 59 ساله بدون تحصيالت رسمي كه متولد نو آباد16براي مثال، يك دختر . دارند
  :ميگويد

 ندارم، ولي آزادمن وقت . ن به بيرون بروند، اما دختران جوان اين اجازه را ندارنددر اينجا، زنان مسن مي توانند براي ديدن دوستانشا
اجازه نداريم ) خواهرها(ما . گاهي اوقات، هفته اي يك بار، فيلم هاي افغاني كه شبها از تلويزيون نشر مي شوند، را تماشا مي كنم

اگر تلويزيون پاكستان را ببينيد، مثل دخترهاي پاكستاني ” :كه چينل هاي تلويزيوني ديگر را تماشا كنيم، چون پدرم ميگويد
  (٠١-KF) “.ميشويد

 بيان  چنينعزت خانواده در اجتماع تحرك زنان در برابر مادر اين دختر، كه در محل مصاحبه حضور داشت، نظراتش را در مورد
  : كرد

اگر . ي انجام بدهند بدون اجازه كالن ها، نمي توانند كارهاآن. دختران اجازه ندارند از خانه بيرون بروند يا دوستانشان را ببينند
در مورد خانواده ما فكر هاي بد مي كنند و به ) ان و بستگانغبراي مثال، همسايه هاي اف( بيرون بروند، مردم  هابگذاريم دختر

  .60“چشم سفيد”دخترها ميگويند 

كه شدت ) هم مجرد و هم متاهل(پاسخگويان زن  دسته از آن ينژگي مشتركي است كه در ب انزوا و آرزوي حفظ هويت افغاني، وي
 افغان يا - اكثر اين زنها مي گويند كه هيچ دوست نزديك. شبكه هاي اجتماعي شان با پاكستاني ها پايين است، وجود دارد

                                                           
  .چند خانواده پاكستاني نيز در اين ساحه زندگي مي كنند.  در اين ساحه كه محل تمركز شديد افغان هاست، بسياري از خانواده ها اهل يك روستاي افغانستان هستند59
  . يعني اينكه دختر به چيزي توجه نمي كند و به فكر آبروي خانواده اش نيست60
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ي كنند كه در آنها انتظارات صرف نظر از اينكه اين زن ها در شهر هستند، در اجتماعات بسته افغاني زندگي م.  ندارند- پاكستاني
  .61 تاثير مي گذارندآنها بستگان و همسايه ها بر رفتار و ادراك  اجتماعي از خانواده ها،

  مردان

مردان افغان پاسخگو، برخالف گزينه ها و شبكه هاي اجتماعي محدود زنان پاسخگو، متمايلند تا در هنگام برقراري روابط با 
 و تعامل و رفت و آمد بيشتر با پاكستاني ميان مردم بواسطه كار در آنها. دي بيشتري داشته باشند انفرا هايپاكستاني ها، گزينه

 ساله تحصيل نكرده، در يك دوكان ترميم 29يك مرد افغان . 62 زبان اردو را ياد مي گيرند ها، مانند تحصيل در مكاتب رسمي،
 روزانه ،اين شخص بواسطه كار و موقعيت اجتماعي اش. ني هستنددر كويته كار مي كند و بيشتر مشتريانش پاكستابرقي وسايل 

  :تعامل و برخورد زيادي با پاكستاني ها دارد، ولي اين تجربه در او نسبت به پاكستاني ها نوعي تنفر ايجاد كرده است

 من مشغول كار در نوناك .به بيرون مي رفتيم سه سال پيش قبل از ازدواجم، شبهاي پنجشنبه با هم.  دوست پشتون دارم25من 
 به دوكانم مي آنهااما، در وقت آزادم، به ديدن دوستانم مي روم يا . دوكانم هستم و مسئوليت هاي خانواده بر عهده ام افتاده است

ن  يا دنبال پول ما؛پاكستاني ها از دوست شدن با ما هدف دارند.  خوشم نمي آيدآنهامن هيچ دوست پاكستاني ندارم؛ چون از . آيند
پسر پاكستاني در ابتدا . من در مورد روابط بين دختران افغان و پسران پاكستاني، چيزهاي زيادي شنيده ام. هستند يا ناموس مان

 63. ولي مدتي نمي گذرد كه همه چيز را فراموش مي كند نسبت به دختر افغان، ابراز عشق مي كند و به او وعده ازدواج مي دهد،
(QM-٠٢) 

 نه تنها نسبت به پاكستاني ها بلكه نسبت به   شدت شبكه هاي اجتماعي شان با پاكستاني ها پايين مي باشد،مردان افغاني كه
ناشي از تجارب شخصي منفي اين امر .  نمي كنند از هموطنانشان، اعتمادكس هيچ به آنهابعضي از . ديگران هم سوء ظن دارند

  . ميباشد زندگي شانوجود امنيت در محيط مو عد) براي مثال، دزدي (آنها

براي . هزينه اجتماعي شدن، مانع ديگري است براي مردان، بخصوص آنهايي كه متعلق به كم درآمدترين خانواده ها مي باشند
 كه در كويته به صورت روزمزد كار مي كند، با همسايه ها و بستگانش هيچ   ساله متاهل و تحصيل نكرده،26مثال، يك مرد 

  :، وي مي گويدرابطه نزديكي ندارد

در خانه مي مانم، فقط مي خوابم و با بچه دوساله ام بازي مي كنم يا اينكه راديو گوش من فقط در روز هاي جمعه بيكار هستم، 
هميشه . هرگز دوست پاكستاني يا افغان نداشته ام. رفتن به گردش و جاهاي ديدني از توانايي مالي من خارج است. مي دهم

 (٠٥-QM) .64 وقت و پول ميخواهد،يق بازيرف. مشغول كار هستم
   

                                                           
براي مثال، دختري كه در باال از او صحبت شد، فقط از افغانستان تصوير منفي در ذهن دارد .  در اين شرايط محدود شكل گرفته است ، نظرات اين افراد در مورد بازگشت به افغانستان بنابراين، 61

  .اين دختر هيچ عالقه اي به بازگشت ندارد). ل، كمبود آب آشاميدني، فقر، ناامنيبراي مثا(حكايت كرده است  است كه اعضاي خانواده اش برايش ييه ميزان زيادي متاثر از داستانهاكه ب
  .به مكتب نرفته اند)  نفر3(نسبت به مردان   ،) نفر7(، تعداد بيشتري از زنان ) زن10 مرد و 8( در ميان كساني كه شدت شبكه هاي اجتماعي شان با پاكستاني ها پايين مي باشد 62
او از طرفي از وضعيت غير اسالمي و كيفيت تحصيلي پايين در افغانستان شكايت ميكند، و از طرفي هم دلش .  دارد كه در پاكستان بماندخوش ين پاسخگو به خاطر اطفالش  با اين وجود هم، ا63

  . براي بستگانش كه در افغانستان زندگي ميكنند، تنگ شده است
ميتوان از طريق رسانه ها به اطالعات غيراسالمي دسترسي پيدا كرد؛ او همچنين نگران آساني  او ميگويد كه در پاكستان به .ويش استبه تش اين پاسخگو از كالن شدن اطفالش در پاكستان 64

كي قندهار، يك مقدار زمين به ارث برده  در نزدي قريه اشگرچه او در. گردد  اين شخص ميخواهد كه به افغانستان باز بنابراين،. است كه وقتي اطفالش بزرگ شدند، به كالن ها احترام نگذارند
  . نميتواند زمينش را كشت كند در آن منطقه،است، ولي به دليل جنگ
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  سابقههويت و : افغان بودن  4,3

در اين بخش ). 5 شكل(روند تشكيل هويت جوانان و نوجوانان نسل دوم افغان در پاكستان، پيچيده و دائما در نوسان است 
ذ جامعه افغاني در پاكستان از روي ، نفوآننخست، شناخت دروني خودي به حيث افغان براي مرد و زن ارائه ميگردد و پس از 

وضعيت فردي نسل دوم افغان ها در جامعه  سرانجام،. ، مورد بحث قرار مي گيردپاسخگويانافراد و تضاد هاي بيان شده توسط 
  . پاكستاني تحليل شده است

  خود بحيث افغان   4,3,1

ه نسل دوم كه در پاكستان زندگي ميكند، شماري از  در موارد مختلف زندگي شان بحيث افراد متعلق بپاسخگوياندر بحث هاي 
 از تصاوير خودي اين نوجوانان است كه به زن و مرد نمونه ئيچيزيكه اينجا تقديم ميشود .  مطرح ميشود“افغان بودن”مشخصات 

مواردي (روه هاي خارجي  متضاد و مبهم اند كه از طريق ديالكتيك جاري ميان ني كه اكثراًآنهاانفرادي نمونه هاي . ارتباط ميگيرد
 و كراچي از اين  كويته در محيط هاي پشاور،آنها. 65ميگيرند)  خود فرد ميدهدهائيكهنسبت (دروني  و) كه ديگران نسبت ميدهند

 خود، فاميل خود و در بيشتر واضحاً پاسخگويانهمچنان، . نكته كه توسط جمعيت پاكستاني محلي شناخته ميشوند، آگاهي دارند
  . 67، بدون توجه به محل تولدشان، متمايز ميدانند66تماع شان را به عنوان افغانحاالت اج

اين   و خود را افغان ميدانندعموماً پاسخگويان نامعلوم، به نظر ميرسد كه آيندهبه دليل تنش هاي مربوط به وضعيت كنوني و 
بحث ها، زنان و مردان در مورد ويژگي هاي در . بيشتر به دليل سنت هاي قوي خانوادگي، خانواده وسيع و جامعه شان است

  : شخصيتي شان بيشتر موارد ذيل را بيان ميكنند

  : براي مردان
 68؛غيرت .1
  ؛)دوست داشتن، خدمت و دفاع كشور شان(وطندوستي  .2
  ؛صداقت .3
  ؛سخت كوشي .4
  .با عاطفه/ مهربان .5

  :براي زنان
  ؛احترام به بزرگان .1
  ؛)لباس افغاني(پوشش مناسب  .2
  ؛اضعتو/درست كاري .3
 ؛تحصيلكرده .4
  .دانش اسالمي .5

  

  

  

  

                                                           
  47-1:(1)29جلد  .برابكر و كاپر. 2000. نظري و اجتماعي: و ماوراي هويت. عين اثر، ورتويك  65
  .ميباشندافغاني به اين معني كه يا متولد افغانستان هستند يا عضو يك خانواده  -  به مليت شان دارد، طوريكه توسط پاسخگويان مورد استفاده قرار مي گيرد، اشاره افغان اصطالح 66
ت اين پاسخگويان، در جهان هاي اجتماعي اي زندگي مي كنند كه بين مكان هاي فيزيكي يا اجتماعا.  هويت شخصي و جمعي اين افغان ها، به شدت در هم پيچيده و طبعاً چند مليتي هستند67

  .ملت قرار گرفته يا گسترش پيدا كرده اند -  واقع در دو يا چند دولت
  .خود را دارد... به كسي باغيرت گفته مي شود كه شجاعت و توانايي دفاع از كشور، زمين، اموال و ناموس و. عموماً توسط مردان استفاده مي شودباغيرت اصطالح  68
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  روند شكل گيري هويت :5شكل 

 

اين مسئله در صفحات بعد مورد ( چيزيكه در فهرست باال ديده ميشود باشد آناگرچه ارزش هاي دروني خود شايد در تضاد با 
تركيبي آرماني كه  -  مد نظر قرار ميدهندحور افغان بودنحيث مه  بمشخصات را اين پاسخگوياناكثر  )بحث قرار گرفته است

 آنعليرغم روبرو شدن با چالش هاي فراوان و محدوديت ها در جريان سالهاييكه در پاكستان بزرگ شده اند، براي رسيدن به 
  .تالش مي كنند

 بسيار به هويت ملي شان وفا”كستان  كه افغانها در پادوپريدر بحث ميراث فرهنگي و هويت ملي در افغانستان، يادداشت هاي 
نسل دوم جوانان   واقع،در. (2002:977)“ زد را از همسايه گان شان متمايز ميساآنهارواج هاييكه  ادامه ارزش هاي سنتي و ،دارند
 در پاكستان  همچنان خواستار توجه به تصوير مثبت كه افغانها سنتليور. ادامه ميدهند همين روند به به نظر ميرسند كهچنيننيز 

.  در غياب يا در فاصله دور از سرزمين يك ملت دولتحتي.  اساسي افغان بودن تبارز كندوقفدارند ميشود كه حتي خود را بحيث ت
(2000:427)  

  زمينه هنجار هاي اجتماعي افغان در پاكستان  خود در  4,3,2

د، ديدگاهاي وجود دارند كه ارزش هاي دروني خودي با  با افغان بودن شان در پاكستان شناخته ميشونپاسخگويانبا وجوديكه 
 تقسيم شد و پاسخگوياناين پديده توسط )  از خانواده ها، جامعه و جوامع بزرگتر،بطور مثال(هنجار هاي افغاني در تضاد هستند 

 جوامع افغاني مشهور  در شهر كراچي كه از نظر داشتن اقشار بلندحتي. همچنان در سايت هاي تحقيقاتي مورد بحث قرار گرفت
هيه شده توسط افراد مختلف است كه چگونگي مخالفت نظرات آنها با توقعات اجتماع ديگر مثال ت دربرگيرنده سه 8جدول . است

   .69افغان ها را نشان ميدهد

                                                           
  .چنين كشمكشهاي را تجربه كنند ولي در بيان آنها به تيم هاي تحقيقاتي راحت نباشند اين يك مسئله حساس است؛ ممكن است ديگران -  69

 پاكستانشبكه هاي اجتماعي در / اجتماع

در  افغاني  شبكه هاي اجتماعي/ اجتماع
 پاكستان

 افغانخانواده

 خود

شبكه هاي اجتماعي در 
 غانستاناف



 واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان

 28

اجتماعي  با توقعات اكثراً در مورد افغان بودن پاسخگويانبعضي از بازتاب هاي ترسيم شده كه چطور افكار  :8جدول 
 . بعضي افغانهاي ديگر تصادم ميكند

 جواب دهنده نظرات شخصي اجتماعي افغانينورم 

خانم هاي جوان افغان بايد رو هاي 
شان را در جوامع محلي افغان 

 .بپوشانند

  من ميخواهم مثل يك دختر كابل ”
   او چادر كوچك و - زاد باشمآ

 “.پطلون ميپوشد

 :1حالت 
 راچي ساله در ك18خانم مجرد 

دختران افغان بعد از بلوغ نبايد به 
 . بروندمكتب

 مكتباگر در افغانستان ميبودم شايد از ”
 “.ماندم بازنمي

 : 2حالت 
  ساله در كويته17خانم مجرد 

مرد افغان نبايد خانمش را به پارك 
 .عمومي ببرد

پاكستاني ها ميتوانند زنان و فرزندان ”
 رندشان را در روز هاي عيد به پارك بب

 ولي من نميتوانم به خاطريكه من افغان
هستم و مجبورم ديگر افغانها را در كاري 

  “.كه ميكنند دنبال كنم

 : 3حالت 
 سال دارد و متاهل 20كه مردي 
  كراچي در است

 

  آفريني هويتباز:آموختن در مورد افغانستان:2چوكات

گامي كه جوان الها پيش، هنهم زنان و هم مردان افغانهاي نسل دوم، گفتند اول چيزي كه در مورد كشورشان از خانواده هايشان آموختند، به س
 اين افراد، در وهله اول از والدين شان و سپس از ساير اعضا و بزرگساالن خانواده گسترده در مورد افغانستان معلومات كسب -بودند، بر ميگردد 

 افرادي كه در پاكستان كالن مي روايتهاي حاكي از دلتنگي در مورد وطن و آرزوي ديدار وطن، تصويري ايده آل از افغانستان در ذهن. كرده اند
 درس خوانده و متولد و 5  ساله كه تا صنف19خانواده اين دختر . شدند خلق ميكردند و آنها  را در شكل دهي هويت افغاني شان ياري مينمودند

  :لوگر را مدت كوتاهي پس از حمله شوروي ترك كردندواليت بزرگ شده پشاور ميباشد، 

زمستان افغانستان، : كاكاهايم، از افغانستان صحبت ميكردند، و وقتي كه پدركالنم از افغانستان برگشت، به ما گفتپدركالن، پدر و مادر و 
در آنجا يك باغچه زيبا، درختان ميوه، گاو و شير تازه وجود داشت و مردم هم . برفي است، در تابستان، درختان سبز و هوا گرم است

  (٠١-PF) .ماست درست مي كردند
، به ويژه روي مردان تاثير گذاشته )1747-1772(ف هاي اعضاي خانواده ها از تاريخ غني و شجاعت رهبران كشور، همچون احمد شاه بابا تعري

كان خدمات الكتريكي كه در كويته ساكن است و از هيچ گونه مدرك تحصيلي برخوردار نيست و مدتهاست كه انتظار واست؛ مانند اين صاحب د
  :ن را ميكشدديدن افغانستا

جسم من ... برداشت من از كشور، بواسطه اين داستانها رقم خورده است. پدرم داستانهاي زيادي از پيروزيهاي افغانستان برايم گفته است
   (٠٢-QM) .در كويته است، ولي روحم در آسمان افغانستان پرواز ميكند
ا و روايات، طرحهاي درازمدت مربوط به بازگشت يا عدم بازگشت را تحت تاثير قرار و در برخي موارد، معلومات انتقال يافته از طريق اين داستانه

 يكي از پوهنتون هاي آنجا  ساله ساكن كراچي كه مشغول تحصيل در19داده است؛ مانند قسمت ذيل كه گزيده اي است از بحث با يك مرد 
  :ميباشد

واده هايي به يادم آمدند كه پسرانشان شهيد يا معلول شده اند، و اين مرا وقتي در مورد جنگهاي افغانستان، چيزهايي شنيدم، تمام خان
اما وقتي از مهمان نوازي و صميميت مردم افغانستان . اين مسئله، ميل بازگشت به افغانستان را در من نابود ساخت. بسيار ناراحت كرد

  (٠٥-KM) .برايم مي گويند، تصميم مي گيرم روزي به افغانستان بازگردم
منبع . كساني كه در مكاتب افغاني پاكستان درس خوانده اند، داراي معلوماتي در خصوص تاريخ، جغرافيا، زبان و ادبيات افغانستان مي باشند

ت ديگري كه افغانها از طريق آن به مبادله اطالعات مربوط به افغانستان ميپردازند، بحث و گفتگو در مساجد محلي و همچنين اخبار و شايعاتي اس
 ساله كه در يكي از رستورانتهاي كويته كار مي كند و پس 27بنا به گفته اين مرد . كه از طريق شبكه هاي اجتماعي واقع در مرزها پخش ميشوند

، به تازگي شامل يك كورس انگليسي شده است، تكنولوژي امروزي نيز، به شكل تلويزيون، راديو و كمپيوتر، در 8از ترك تحصيل در صنف 
  :ل و نشر اين معلومات تاثير بسزا داردانتقا

، اكثر داستانهاي انترنتتاكنون از طريق .  ياد گرفتم، غالباً به وبسايتهاي مختلف افغاني مراجعه مي كنمانترنتاز زماني كه كمپيوتر و 
 (٠٧-QM). باستاني و تاريخي را خوانده ام
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حفاظت آبروي به منظور   در ارتباط با تحرك جنسيتي و رفتاري است كهبعضاًقراريكه در باال شرح شده، فشار هاي افغاني خارجي 
 ساله اي كه در يكي از مكاتب افغان در كراچي معلم 18، خانم 8 جدول 1 در حالت مثالً.  صورت مي گيردآنخانواده و اعضاي 

  : است ميگويد

 بطور مثال كه با مردان خواهد ديد، يا شايد(اگر زنان تنها بيرون بروند، مردم فكر ميكنند كه شايد او كدام هدف سوء داشته باشد 
در افغانستان نبوده ام ولي هميشه آرزو داشته ام كه در كابل بزرگ ميشدم زيرا كه دختران فرصت  من هرگز) رابطه اي داشته باشد

 شنيدم كه دختران در آنهاخانواده كاكايم چند سال پيش اينجا آمده بودند و من از . هاي زندگي بيشتري در آنجا در اختيار دارند
.  دراز به تن كنم و رويم را بپوشانماهنميپوشند و چادر هاي كوچك به سر ميكنند در حاليكه من مجبورم پيركابل لباس هاي كوتاه 

ن زنان  آافغانستان ميهن ماست بنابر.  ميتوانند كار و تحصيل كنندآنهادارند، آزادي پسر كاكايم گفت كه دختران در افغانستان 
زاد نيستند بخاطريكه اين كشور ما آپاكستاني هم آزاد هستند ولي زنان افغان در پاكستان ميتوانند آزادانه هر كاري بكنند، خانم هاي 

  )٠٣-KF( .70نيست

ونيت شان به حيث مهاجر ارتباط ئ به عدم مصاغلباًفشار هاي اجتماعي كه باالي يك خانم افغان كه در پاكستان زندگي ميكند 
 ساله اي 17 دختر ،8 جدول 2در حالت : بطور مثال. بگيردردان پاكستاني قرار ميگيرد، كه شايد در فضاي عامه مورد آزار و اذيت م

  :  كه كرده بود برايش توصيهشو حاال به مكتب نميرود كه مادرخوانده كه در كويته زندگي ميكند تا صنف دهم درس 

 )٠١-QF( 71؟ون از خانه ميروي چرا بير-تو مهاجر هستي و در يك كشور خارجي زندگي مي كني، چرا ميخواهي تحصيلكرده باشي

 رظدر ن شان مرد افغان هم آسيب پذيري خانم هاي افغان را در پاكستان در ارتباط با نگراني هاي در مورد آبروي پاسخگويان
 بيكار  بنابر مريضي كه دارد،فعالً ساله مجرد در يكي از كمپ هاي پشاور كه تا صنف هفتم درس خواند و 22مرد جوان . ميگيرند

  :زير را بيان ميدارد با افتخار موضوعات ،باشدمي

من هم .  سال داشتم جنگي ميان افغانها و پاكستاني ها بوقوع پيوست چراكه پاكستاني ها دختران افغان را اذيت ميكردند15زمانيكه 
 پاكستاني ها آن واقعاًدند ما  نمايم زمانيكه ديدم آنها دختران افغان را اذيت ميكركنترول را ستم خودانمن نتودر جنگ شركت نمودم 
   (٠٧-PM) .تمام آنروز من بسيار ميباليدم كه ما افغانها چقدر شجاع بوديم. را لت و كوب نموديم

 بحث صورت گرفت، هويت حالتي ثابت نيست و توقعات از خود ممكن است از طريق نفوذ هنجار هاي اجتماعي تغيير قبالًمثليكه 
 ساله كه در كويته تولد يافته و هرگز به افغانستان نرفته است و 17خانم پاسخ دهنده . تفاق ميافتدكند، روندي كه در طول زمان ا

   :قابليت تحرك خود بعد از وفات پدر را اينگونه شرح ميدهد هيچگاهي به مكتب نرفته است، تغييرات در

تو پدر نداري، اگر از خانه ”ز خانه بروم او گفت كه  پس مادرم مرا نگذاشت كه بيرون اآناز .  ساله بودم پدرم كشته شد12زمانيكه 
عادت داشتم براي ديدن خويشاوندانم بروم  (“.بيرون بروي مردم در مورد خانواده ما حرف هاي بد خواهند زد، تو يك دختر هستي

يكه از بازار الزم داشتيم ولي همچنانيكه زمان سپري شد عالقمندي خود را نسبت به بيرون رفتن از دست دادم كاكا و برادرم هرچيز
   (٠٣-QF). ميĤوردند

نظريات .  ترسيم ميكند،حالت باال، روند تشكل عالقمندي را كه بوسيله هنجار ها و تشكل هاي جنسيتي تحت نفوذ قرار ميگيرد
در كراچي به هر حال، نقل قول ذيل توسط يك جوان كه .  مونث ارائه شدپاسخگويان توسط اكثراًدر مورد حركت هاي جنسيتي 

كانداري است و مكتب نرفته است نمايانگر حقيقتي است كه رفتار و نظريات مردان هم در ارتباط با زنان افغان شكل ومشغول د
  .  را ببينيد8 جدول 3حالت . ميگيرد

يام عيد را به گونه اي لچه آماده ميكنيم، به ديدن بزرگان و دوستان خود ميرويم، ولي پاكستاني ها ادر روز هاي عيد، ما شيريني و كُ
 فقط از طريق تلفون يكي ديگر شان را تبريكي ميدهند و اعضاي زن خانواده شانرا گرفته به پاركها و آنهاديگري جشن ميگيرند، 

ا ما در اين جا هيچ سنتي بخاطر رفتن به پارك نداريم بخاطريكه بزرگان ما هرگز چنين نكرده اند ما هم اگر اين كار ر. ميله ميروند
  (٠٢-KM). “ ميله بردبهخانواده اش را پسر فالن ”بكنيم احساس ناراحتي ميكنيم بخاطريكه مردم خواهند گفت كه 

                                                           
  . مشكل خانه و كار در افغانستان است  اين زن عالقه دارد كه به افغانستان برود؛ ولي اعضاي خانواده اش مخالف بازگشت به افغانستان هستند، كه دليل عمده آن،70
اين پاسخگوي دختر، مي خواهد كه به افغانستان برگردد؛ چونكه بستگان .  دختر، با يك پسر پاكستاني و مقابله با نظر خانواده اش، رفتار مادرش با او تغيير كرد بعد از فرار همصنفي افغان اين71

  .واسته او مخالفندولي پدر و مادر او به خاطر خاطرات بد گذشته و نبود موقعيت كاري براي پدر خانواده، با اين خ. نزديكش در آنجا هستند
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تضاد قرار  ورد، به گونه اي كه برخي اوقات با معيارهاي خود فرد درآ، هنجار هاي اجتماعي افغاني بر رفتار فرد فشار مي مختصراً
   . ها را شكل ميدهدگرفته و حتي در گذر زمان اين ارجحيت

ميگردد، احتمال انتقال اين ارزش ها به نسل سوم نيز افزايش هويت فرد  موارديكه ارزش هاي افغاني بخش مهمي از سرانجام، در
 18ته به مكتب رفته است، تركاري ميفروشد و پدر يك كودك ي ساله كه تا صنف دهم در شهر كو23روايت يك مرد  .مي يابد

   :اينها اشاره ميكندهه پسر است به ما

.  كنيم، قبوليك سنت مخصوصي در قبيله ما رايج است كه بايد هر آنچه را كه والدين ما ميگويند. من به پدر و مادرم احترام دارم
ز من  راه راست را به ما نشان دادند، من همچنان به برادر بزرگم احترام دارم زيرا كه بزرگتر اآنها ما را پرورش داده اند، ،والدين
  (٠٤-QM)  .72 به ما احترام نخواهند داشتآيندهاگر ما به بزرگان خود احترام نكنيم، اطفال ما نيز در . است

 ساله بدون 20اين خانم .  معمول استنهايتاً پاسخگوياناحترام به والدين كه همچنان يكي از اصول اسالمي است در بين 
  : چنين ابراز ميدارد، ماهه اش كه دختر است3 خود را از كودك هآيند ميكند هم توقعات در پشاور زندگيتحصيل كه 

او بايد با مردان بيگانه حرف . بيرون از خانه مجبور است چادر سر كند.  در خانهحتييك دختر افغان هميشه بايد موهايش را بپوشاند 
اگر ما اين كار را نكنيم فرهنگ ما از . يروي كنيمما بايد فرهنگ خود را پ. نزند و بايد انتخاب والدين خود را در قسمت شوهر بپذيرد
حاال من دخترم را دارم و من از او ميخواهم كه زمانيكه بزرگ ميشود از . بين خواهد رفت و اطفال ما اينها را نخواهند دانست

   (٠٤-PF) .73فرهنگ ما پيروي كند

 در آنها  اگرچه. گرددحفظيعني هويت افغاني  -  انتقال داده ميشوندآيندهارزش هاي اساسي افغاني همچنان به نسل هاي 
پاكستان زندگي ميكنند و اكثر آنها روزانه با پاكستاني ها در ارتباط هستند، يافته ها نشان ميدهند كه آنها توسط ارزش هاي 

  .  نخواسته اند و به رسم و عنعنات پاكستاني ها تبديل نشده اندعموماًافغاني انحصار شده اند و 

  بودن در زمينه پاكستان افغان   4,3,3

 تضاد ها بين جامعه وسيعتر پاكستاني و يكه اكثراًئ جا. را در پاكستان ارائه ميداردپاسخگوياناين بخش تحليلي از محيط خارجي 
نند، مشاهده  زندگي ميكآن كه در با زمينه اي تغييراتي در رفتار افراد متناسب غالباًدر حقيقت، . اجتماع تبعيدي افغاني موجود است

 در يك كشور خارجي زندگي ميكنند، برخي اوقات با مناسبت هايي روبرو ميشوند كه ايجاد احساس آنهابا توجه به اينكه : ميشود
 كم و بيش بوسيله آنهابا اين وجود، هنوز هم ارزش هاي . ، نيازمند شبيه شدن و سازگاري با محيط ميباشدآنهاتعلق به 

بطور . 74تعريف ميشود فضاي افغاني، توسط خانواده، بستگان و اجتماع  درمخصوصاًرفتارشان،  فته وهنجارهاي افغاني شكل گر
 به چهار زبان صحبت ميكند احترام خود را ، تكميل نموده12 خود را تا صنف كه تحصيالت ساله در پشاور 23مثال، جوان مجرد 

  ).  ببينيد را9 جدول 1حالت . (نسبت به والدين خود چنين ابراز ميدارد

آموزگار و مالك كلب پنجابي هستند ازين جهت .  ميكنمسپورت / تمرين، زيبايي اندام كلبمن هميشه آزاد هستم و روز دو مرتبه در
 . 75.يروي كنيم پولي، من و خواهرم در خانه اردو و انگليسي حرف نميزنيم، ما بايد از فرهنگ خود... من در كلب اردو حرف ميزنم، 

(PM-١١)  

لسان  ، در اردوگاهي در پشاور76(BEFARe)  بيواريي مربوط به مركز سال دارد در مكتب17 صنف ششم كه تاجيك دختر يك
  :بيان ميداردچنين ضعيت خانواده اش را تجربه مشابهي در ارتباط با و .زد آمواردو مي

                                                           
اييكه ميتوانند در فضاي آرام بيĤموزند و آموزش هاي جاين جواب دهنده تنفر عميق خود را نسبت به پاكستاني ها نشان ميدهد، هرچند او تصميم دارد كه اطفالش را در پاكستان پرورش دهد،  72

  . برقرار گردد، و شغل و سرپناه ميسر گردد، برگردد“ اسالميدولت”او ميخواهد به افغانستان، زمانيكه يك . بيشتر اسالمي را كسب كنند
خانواده اش هرگز در مورد بازگشتن به ). عوامل قيمتي و ناامني(او هرگز افغانستان را نديده است و فقط قصه هاي منفي از خانواده كاكايش كه در افغانستان خوشحال نيستند، شنيده است  73

  .خانه مصئون است و هيچ كسي او را اذيت نكرده استس ميكند كه پاكستان ميهن اوست او هميشه در افغانستان بحث نكرده اند و احسا
  .2005 براي بحث در مورد هويت اصلي فردي، كه به ميزان گسترده اي بي تغيير باقي مي ماند، مراجعه كنيد به احمد، 74
  .ند خانواده اين شخص، در خانه به هر دو زبان پشتو و دري صحبت ميكن75

 در قسمت 80 مي باشد؛ اين سازمان فعاليت خود را از اوايل دهه پشاور، يك سازمان پاكستاني مستقل است كه دفتر مركزي آن واقع در (BEFARe) آموزش اساسي براي مهاجرين افغان 76
  .اردو مي باشد يكي از مضامين زباني مكاتب اين سازمان،. سط دول پاكستان و جرمني آغاز شدژه كمكي انكشافي دو جانبه تو آموزش ابتدائيه براي افغان ها آغاز كرده است و در ابتدا با يك پرو
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اوقات فراغت، مجله هاي دري و پشتو را در . در اين ساحه فقط افغانها زندگي ميكنند ازين جهت من دوستان پاكستاني ندارم
 را بين خود تبادله و مطالعه آنها را برادرم از بازار ميĤورد، همصنفي هايم هم مجله ميĤورند و ما آنهابعضي اوقات . مطالعه ميكنم

ايل هستم زبان انگليسي م.  آموخته ام اردوي گفتاري را نيز از تلويزيونلسان. ت زيادي را از مجله اردو ميگيرممن معلوما. ميكنيم
وقتيكه در خانه گپ ميزنيم . ام را بهتر سازم از اين جهت يك پروگرام كارتوني تلويزيوني براي اطفال را با برادرم تماشا ميكنم

 : او ميگويدر ميكند،، استفاده مي كنم، برادرم قه“!پ شوچ/ساكت شو” ”!Shut up“بعضي اوقات كلمات اردو و انگليسي را مانند 
  (٠٨-PF). “شما افغان هستيد از اين جهت بايد به زبان ملي تان صحبت كنيد”

چگونه لسان ازين تغييرات هر دو مورد فوق، تفاوت هاي ذات النسلي را كه در خصوص آشنائي با لسان مرتبط است و اينكه 
  77.به فضاي موجوده و اينكه چي كسي درين فضا مسلط است، توضيح و تشريح ميداردبوط مر

مثال هاي بيشتري را در مورد اينكه چطور افغانها رفتار شان را در محيط هاي مختلف پاكستان تغيير ميدهند، نشان  9دول ج
يگانه تعديلي  )1حالت (زبان .  بيشتر محيط پاكستان وجود داردنسبتاًزادي آتنوع برجسته بين محيط محافظه كار افغان و . ميدهد

  .)4. 3. 2حاالت . (ي عمومي و خصوصي ميسازند ولي رفتار هم است بين عرصه هاپاسخگوياننيست كه 

 9 جدول 2 در حالت براي نمونه. ميگزارند در مجموع صالحيت والدين و خويشاوندان را احترام دو طبقه مرد و زن برعالوه، هر
وسيقي بشنود كه تنها و يا با  زماني ميتواند مولي فقط  پاپ هندي است مايل به موسيقيكويته 12يك مرد فارغ التحصيل صنف 

كاكايش بسيار متعصب است و در خانواده تلويزيون را هم نميگزارد، او اين نوع موسيقي را منع . دوستان خود در بيرون خانه باشد
 با دوستان انترنت كلبهنوز اين جوان نسل دوم از تماشاي رقص هندي لذت ميبرد، فلم هاي امريكايي را هم در . كرده است

   .غاني خود براي تقويه زبان انگليسي اش ميبينداف

  لسانزني جواني كه) 9جدول  (3در حالت . ميدهد تغيير محيط بودن افغان يا و پاكستاني حسب بر بعضاً را شان رفتار افغان زنان
 كار همدير  روان صحبت ميكند در صنف يازدهم درس ميخواند و در كراچي براي يك شركت پاكستاني به حيث را بطوراردو

هر شام خودش به تنهايي از وظيفه برميگردد هرچند او بعضي اوقات مادر و يا خواهر خود را بيرون هر جايي كه ميرود با . ميكند
او فكر ميكند كه اگر تنها جايي برود خويشاوندان افغاني اش در .  كه براي ديدن به خانه دوستان خود ميرودمخصوصاًخود ميبرد 

  . اي بدي خواهند زد، هر چند او نگران همسايه ها و همكاران پاكستاني خود نيستمورد او حرف ه

                                                           
  . نتنها زبان بلكه حفظ لهجه افغاني نيز يكي از مواردي بوده است كه پاسخگويان به حيث افغان، بر آن تأكيد داشته اند  ٧٧
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  زمينه هاي مختلف پاكستان  تغييرات رفتاري در:9جدول  

  )حوزه عمومي(زمينه پاكستاني   )حوزه خصوصي(زمينه افغاني 
  جواب دهنده

  مردم/ مكان   رفتار  مردم/ مكان 
  :1 حالت

   ساله در پشاور23مرد 
خانه، در 

  والدين
با / در كلب يا ورزشگاه   اردو يا انگليسي حرف ميزند  دري يا پشتو صحبت ميكند

  دوستان پاكستاني

  :2 حالت
   ساله در كويته23مرد 

  در خانه، 
  كاكاي مذهبي

در خانه اجازه نيست كه تلويزيون 
مخفيانه به موسيقي  .تماشا كند

  گوش ميدهد

انترنيت كلب / خانه دوستان   موسيقي هندي ميشنود
  يا با دوستان افغاني

  :3 حالت
 ساله در 26خانم 
  كراچي

خانه 
  خويشاوندان

هميشه توسط عضو خانواده 
  )مرد يا زن(ود همراهي ميش

هر روز به وظيفه تنها ميرود و 
  بر ميگردد

  دفتر يا با همكاران پاكستاني

  :4 حالت
   ساله در كويته23مرد 

  در خانه،
  پدر

گويد كه او هرگز به پدر خود نمي
  وانمود ميكند كه پاكستاني باشد

وانمود ميكند كه يك پاكستاني 
  باشد

در مكان ها عامه، پوليس 
  پاكستان

 دارند، حتي حوزه هاي تحرك زنان و ندان زياديو خويشاجائيكه، فشارهاي اجتماعي داخل افغانستان، پاسخگويانبراي بعضي 
 خصوصي در اسالم آباد درس  پوهنتون ساله ايكه در يك 21مرد جوان  .78به نظر ميرسند فرصت هاي آموزشي نيز محدود

ميخواند و تازه به پشاور آمده تا رخصتي هايش را با خانواده خود سپري كند، در مورد برگشت به افغانستان و خواهران خود 
  : ميگويد

پدرم .  نميخواهند به افغانستان برگردند، ضعيفو امنيت بيكاري سطح بلند  سرپناه،ام اعضاي خانواده ما، بخاطر نداشتن تمفعالً
ساحات (اگر ما به . در افغانستان قابل دسترسي نيستم اينجا تحصيل كنم و اينها چيزي است كه همين جا كار ميكند و من ميتوان

ما رواج نيست در قوم . خواهرم از رفتن به مكتب باز خواهد ماند. برگرديم، وضعيت خانواده ما تغيير خواهد كرد) روستايي ننگرهار
هيچكدام از اعضاي خانواده زن ما در افغانستان به مكتب نميروند ولي پدرم هر سه . كه دختران به مكتب بروند و يا كار كنند

پدرم تحصيل كرده است و تصميم گرفت تا خواهرانم را . خواهرم را به استثناي خواهر بزرگم در يك مكتب در پشاور شامل كرد
  (١٨-PM).  حد اقل خواندن و نوشتن را فراگيرندبگزارد تا
 براي اينكه خود را از  كه وانمود كنند كه پاكستاني هستند، اساساً مجبورنددر يك محيط ،مرد پاسخگويانسوم از  - در حدود يك

 بخاطر ترس از خشم انتجربيات شانرا را با پدران ش) 9 جدول 4بطور مثال حالت  (آنهابعضي .  پوليس رهانيده باشند و اذيتآزار
عده اي ديگر، در مقابل پوليس به جرئت اعالن ميدارند كه افغان هستند و به عوض اينكه با دروغ افتخار . در ميان نميگذارندآنها 

 . ميپردازندتنموده باشند، رشوافغان بودن خود را بي عزت 

بر طبقه زن از طرف پوليس وجود ندارد ولي در مجموع اذيت مستقيم در محضر عام در برا  در مقايسه با مردان، تجربياتي از آزار
  . 79 مهاجر و گيلم جمع صدا كردنمثالً. عمومي توسط پاكستاني ها وجود دارد

  
                                                           

/ روستايي، قبيلوي/  هنجارهاي شهري-  وقعيت هاي تحصيلي براي زنان در افغانستان، به زمينه زندگي آنها بستگي دارند ميباشد؛ م8 در جدول 2 اين امر در تضاد مستقيم با مثال مورد 78
  .خانوادگي و غيره

 حتي ،خانهمي ريختند و تمام وسايل ه هاي مردم  استفاده ميشد كه به خانينمجاهدگروپ از براي توهين به يك  اساساً م جميگل. گفته ميشود حريص آدمم جم به يك دزد يا ي اصطالح گل79
  .، مي دزديدندم هاي آن رايگل
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بود كه  گفت كه دليل او براي اين كار اين آنهايكي از : فقط سه خانم در سر تاسر شهر ها ادعاي پاكستاني بودن را كردند

يكي ديگر ميخواست كه از تنش با همسايه هاي پاكستاني كه باور داشت در . اطفالش به يكي از مكاتب پاكستاني شامل شوند
  . برابر افغانها احساسات منفي داشتند اجتناب كند و سومي ميخواست كه هويت و موقعيت خود را از شوهر خشن قبلي پنهان كند

مورد رفتار مناسب با تصويري كه از خود دارند،   برداشت آنان در باالي تعامل دارندآن با پاسخگوياناز اين رو، فضا و افرادي كه 
قواعد افغاني نه تنها از روابط . ن زندگي ميكنند، اثر مي گذارد آهنجارهاي محيط يا جامعه اي كه در هنجارهاي افغاني و

بر عالوه، هنجارهاي .  ميكندنشأتنسوي سرحد آ خويشاوندان و اقوام بلكه همچنان ازخويشاونداني كه در پاكستان زندگي ميكند 
اقتصادي خانواده، تا حدي نافذ  / وضعيت اجتماعي و، آموزش فرد)مذهبي / آزاد(افغاني صرف نظر از هنجارهاي خانوادگي 

  .ميكند را تعريف آن مورد نظر و اعضاي وادهن چگونگي برداشت اجتماع از خاآنهاميباشد، همان طور كه 

 مهارتهاي مصاحبه شوندگان: 3چوكات 

مهارت . دننصف مصاحبه شوندگان مرد، داراي مهارتهاي مشخص مي باشند، در حاليكه اكثر زنان با مهارتهاي اساسي آشنا هست
/ مي باشد و تعداد كمي از آنها با مهارتهايي چون ترميم وسايل الكترونيكي)  نفر6(طي و خيا)  نفر6(هاي عمده مردان، قالين بافي 

مكانيكي آشنايي دارند كه اكثراً اين مهارتها را از طريق شاگردي يا پروژه هاي مكاتب مورد حمايت مالي سازمانهاي غيردولتي 
ه به شكل يك تجارت خانوادگي از يك نسل به نسل ديگر تنها بعضي از مهارتهاي خاص مانند زرگري در خانواد. يادگرفته اند

  .منتقل مي شوند
 زنان اساساً، مهارتهاي خويش را از اعضاي خانواده يا كورسهاي آموزشي يا مكاتب مورد حمايت سازمانهاي غيردولتي  از طرف ديگر،
 بافي نيز نالبته بعضي از زنان در قالي. هستنداز مهارت هاي عمده زنان )  نفر14(و خياطي )  نفر20(سوزن دوزي . ياد گرفته اند
به استثناِي يك مصاحبه شونده زن، همه زنان مصاحبه شونده كه تحصيل غيرديني نكرده اند، با بعضي از مهارت هاي . بلديت دارند

  .خاص آشنايي دارند
ال، يك زن كه در پشاور سرپرست خانواده براي مث. ولي از اين مهارتها هيچوقت جهت انجام فعاليتهاي اقتصادي استفاده نمي شود

در .  بخاطر بدست آوردن پول مورد نياز خويش، در يكي از خانواده هاي پاكستاني همسايه اش لباس شويي مي كند اش مي باشد،
ردن حاليكه دختر او كه يك افغان نسل دوم است، وقتي كه طفل بود در مكتبش قالين بافي ياد گرفته است، ولي براي بدست آو

عالوه بر اين، بعضي از مصاحبه شوندگان بر اين باورند كه از مهارت خويش . عايد كار نمي كند؛ زيرا او مواد و وسايل براي كار ندارد
دوختن لباس براي اعضاي خانواده، و سوزن دوزي براي تهيه كردن : فقط مي توانند براي خودشان و خانواده شان استفاده نمايند

  .ر چنين خانواده هايي، براي اكثر مردان شرم آور است كه زن، نان آور خانه باشدد. جهيزيه وغيره
در گذشته بعضي از . بطور كلي، تاكنون، نظر اكثر مصاحبه شوندگان اين است كه بايد از مهارت ها براي كسب عايد استفاده شود

انهاي مشخصي براي يادگيري مهارت هاي معمول مي پدران به پسران شان اجازه نمي دادند كه به مكتب بروند و آنها را به مك
مهاجر چه با سواد باشد چه بي سواد، : آنها مي گويند. فرستادند؛ زيرا آنها بر اين باور بودند كه تحصيل براي مهاجرين ارزشي ندارد

ها و كسب عايد نيز يك امر مستقل توسط اعضاي مرد خانواده براي يادگيري مهارت  تشويق زنان بيوه و. نمي تواند كار پيدا كند
  .عادي مي باشد

ياد داشتن زبان انگليسي و كمپيوتر، اين امكان را براي افراد فراهم مي آورد تا عايد بيشتري بدست بياورند، و ميل براي آموختن 
ورسهاي انگليسي  زن به ك7 مرد و 14از ميان همه مصاحبه شوندگان، حدود . مهارت هاي روز در ميان افغان ها فراگير شده است

هنوز هم يكعده از مصاحبه شوندگان با سواد، وضعيت موجود در افغانستان، . رفته اند و تعداد مردان نسبت به زنان دو برابر مي باشد
  ساله متاهل كه ساكن پشاور است، ديگر29يك زن . كه اين مهارتها در آن ارزش بسياري زيادي دارند، را مورد انتقاد قرار مي دهند

رزوي رفتن به افغانستان ندارد؛ زيرا شوهر او به دليل وجود رقابت زياد در زمينه هاي ذيل، نتوانست يك كار مناسب در موسسات آ
  : غيردولتي پيدا كند

در آنجا، تمام مردم مي خواهند كه در موسسات غير دولتي كار كنند، چون ميزان . موسسات غير دولتي، افغانستان را خراب كرده اند
سازمان ملل . اش در اين موسسات زياد است و به دليل اينكه ميزان معاش در دولت كم است، كسي حاضر به كار در دولت نيستمع

 . يگر به درس خواندن توجه ندارندجوانان ديوانه دالر شده اند، و د. و موسسات غير دولتي به تحصيل افغان ها توجه نمي كنند
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   تحصيل  4,4
 نگراني هايشان را - هر دو طبقه مرد و زن، بيسواد و باسواد  وپاسخگويان نشان داده شده است، بسياري از 6  در جدولكهيطور

نتنها آموزش . را تحت نفوذ قرار ميدهدبزرگترين عواملي است كه تصميم برگشت اين يكي از . در مورد تعليم و تربيه ابراز داشتند
 ابراز داشتند كه كجا زندگي كنند آينده همچنان عالقمندي شان را در مورد اطفال شان در محيط آنهاان قابل نگراني است خود ش

 در پاسخگوياناين بخش نخست مروري دارد بر انواع مراكز آموزشي موجود مورد عالقه براي . و كجا آنها را آموزش دهند
 باره اينكه بهترين آموزش شامل آموزش اسالمي و فرصت هايي در غرب را از كجا ، آگاهي هاي عالقمندان درپاكستان، ثانياً

 فرصت هاي تحصيالت عالي و تصاميم برگشت به افغانستان مورد مطالعه قرار نهايتاً. ميتوان دريافت كرد، مورد بحث قرار ميگيرد
  . 80ميگيرد

  افغاني و پاكستاني: انواع موسسات آموزشي
يكه ئ جا بخصوص دراين يك نمونه سودمند.  را ارائه ميكندپاسخگوياناجمالي از آموزش ) خصات نمونهمش (3 در بخش 4جدول 
 گروه مردان و زنان بوده  همچنان اين دربرگيرنده ترتيبات وسيعي استعداد آموزشي هردو. انتخاب بوده، ميباشد مالك،آموزش
 از افراد آموزش رسمي عرفي را دريافت  نفر48دريافت نكرده اند،  رسمي را  هرگز آموزش عرفيآن  فرد23 نفر، 71در بين . است

 در برگيرنده 10جدول . 81 هنوز هم ادامه ميدهندآنهائيكه رسيده اند به شمول آن و باالتر از 12 موردي كه تا صنف 9  وكرده اند
در حاليكه ديگران به  82،، آموزش ميديدندان مكاتب افغاني در پاكست به اكثريت. ميباشدمعلومات ويژه در مورد انواع مراكز آموزشي

  به همان بوده بلندتر هادر مجموع به هر اندازه ايكه سطح اقتصادي خانواده.  آموزش ميديدندمكاتب خصوصي و دولتي پاكستاني
  .83. خانواده ها باسواد بوده اندآن  افرادپيمانه

  ) نفر؛ پاسخ هاي متفاوت48=تعداد( انده اند درس خوآنها در پاسخگويان انواع موسسات آموزشي كه :10جدول 

  مجموع  زنان  مردان  
 35 18 17  ) سطوحتمام(مكتب هاي افغاني در پاكستان 

 15 8 7  ) سطوحتمام(مكتب هاي خصوصي پاكستاني 

 4 2 2  ) سطوحتمام(مكتب هاي دولتي پاكستاني 

 11 6 5  ) سطوحتمام(آموزش در افغانستان پيش از آمدن به پاكستان 

تصور اينكه كيفيت آموزشي مكاتب پاكستاني باالتر :  استدو دليل عمده باعث فرستادن اطفال به مكتب هاي پاكستاني شده
مكتب هاي افغاني بيشتر در كمپ هاي مهاجرين و يا صرف در مناطقي قابل . است و يا عدم وجود مكتب افغاني در محل اقامت

 . شتر و بطور جمعي زندگي ميكنندآنجا افغانهاي بيدسترس مي باشند كه در 

برعالوه، فرستادن اطفال به مكتب هاي پاكستاني به يكي از استراتيژي هاي بسيار مشكل آفرين براي افغانها تبديل شده است؛ 
اد ها وقت اگر چه شايد آموزش زبان بيگانه براي افراد بالغ خانو .84 از زبان درس و تعليم آنها فرق داردآنهازيرا زبان محلي اطفال 

بيشتري را مي طلبد اما اطفال مي توانند در وقت بسيار كم بطور سريع يك زبان دومي را بياموزند و همچنان نصاب تعليمي 
  .  آسانتر مي سازدآنهامكتب ها روند آموزش زبان را براي 

                                                           
اين آمار . يا دوره هاي آموزشي فني و حرفوي را گذرانيده اندپوهنتون يا ) ثانويه( فيصد افغانهاي مقيم پاكستان دوره متوسطه 2، تنها بيش از 2007 با توجه به آمار مربوط به ثبت نام سال 80

  )7مراجعه شود به پاورقي شماره . (ه گرايش كسب مدرك تحصيلي با توجه به فرصت موجود افزايش پيدا مي كندهمچنين نشان مي دهد ك
  . ترك تحصيل كرده اند10 مورد در صنوف پايين تر از صنف 20 مجموعاً 81

مضامين درسي محصلين بود، و همچنين ديگر مكاتب افغاني ثبت شده و ثبت نشده كه  آنها زبان اردو يكي از  كه درBEFARe و CARمكاتب : مطالعه عبارتند از مكاتب افغاني مربوط به اين 82
 200و حدود    روپيه در ماه براي مكاتب مورد حمايت سازمانهاي غير دولتي،50 روپيه تا 10فيس هاي مكاتب افغاني از .  ميگرفتند اما نه اردوددري و انگليسي يا/در آنها محصلين معموالً پشتو

  .افزايش پيدا ميكردخصوصي  ماه براي مكاتب روپيه در
افرادي كه تا صنوف )  نفر18(و بيش از نصف ) 3؛ مراجعه شود به ضميمه 2 و 1سطوح (، متعلق به خانواده هاي داراي درآمد متوسط ) نفر23از تعداد كلي ( بيش از نصف افراد تحصيل نكرده 83

  .هستند) 3، ضميمه 5 و 4سطوح (ه خانواده هاي داراي درآمد باالي متوسط ، متعلق ب)28=تعداد( درس خوانده اند 10باالتراز 
براي مثال زبان پشتو در (در سوي ديگر، مشترك بودن زبان با اجتماع ميزبان . اردو، و پشتو به عنوان زبان مادري در اجتماعات اردو /  دري به عنوان زبان مادري اجتماعات پشتون  براي مثال، 84

  .نيز يك مزيت براي افغانهاي مقيم پاكستان در زمينه تحصيل، اشتغال و غيره به حساب مي آيد) ه و كويتپشاور
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و مي باشد، مكتب هاي خصوصي در مقايسه با مكتب هاي حكومتي پاكستاني كه در آنجا معموالً زبان آموزشي اردو و يا پشت
ارزش زبان انگليسي در رابطه با  .پاكستاني اغلب اوقات براي افغانها جذاب تر مي باشد؛ زيرا زبان آموزش زبان انگليسي ميباشد

  .85 بطور مشترك توسط همه مصاحبه شوندگان شناسايي شده استآيندهزمينه هاي كاريابي 

 به مكتب هاي پاكستاني وجود افغانيام مقررات مشخص براي شامل نمودن اطفال به اساس اظهار نظر مصاحبه شوندگان، كد
 كارت ي شناخت كارت شناسائي و يابعضي از اطفال از شامل شدن در مكتب هاي پاكستاني رد شده بودند؛ زيرا آنها. ندارد

 از صنوف پايين در مكتب آنها، بويژه اگر پاكستاني نداشتند، در حاليكه يكعده ديگر در هنگام ثبت نام با مشكل دچار شده بودند
 كلدار در 500 كلدار الي 300مكتب هاي خصوصي پاكستاني فيس مي گيرند كه بطور عموم از . هاي پاكستاني شامل نشده بودند

 مي اكثر مكتب هاي حكومتي پاكستاني فيس نمي گيرند مگر بعضي شان بطور ساالنه بسيار فيس اندكي را دريافت. ماه مي باشد
با .  پرداخت فيس را دارندصرف براي خانواده هايي مهيا مي باشد كه توانايي اتبمكشدن در به همين خاطر، زمينه شامل . كنند

 بسيار بزرگ افغانها به مكتب هاي پاكستاني رفته اند، در مورد هويت شان نگراني هايي ديده مي دوجود اين واقعيت كه يك تعدا
  . 86يا اطفال شان پاكستاني شوندشوند كه مبادا خودشان و 

 درس مي خواند، نگراني خود را در رابطه با آنعده از افغاني كه در يكي از مكتب هاي -  ساله در شهر كويته19 ناين جوا
  :همساالن خويش كه در مكتب هاي پاكستاني درس مي خوانند، چنين بيان ميدارد

  نمي توانند كه با زبان خود شان گپآنها.  تأثير بسيار زياد گذاشته اندآنهاكه بر  ونددر اينجا به مكتب هاي پاكستاني مير  افغانهااكثر
 از كلمه هاي انگليسي و يا اردو آنهادر جريان گفتگو، .  بزنند و هم چنان در مورد عنعنات و فرهنگ افغاني چيزي نمي دانندحرف/ 

زماني كه آنها مانند .  صرف از كلمه هاي ناب دري و پشتو كار مي گيرند به مكتب هاي افغاني ميروند،هائيكهاستفاده مي كنند اما آن
يك روز، روز آزادي افغانستان بود و من رسم گذشتي را كه در كابل اجرا مي شد، .  مرا گريه مي گيرد- پاكستاني ها رفتار ميكنند

 از تماشا نمودن اين آنها. د، نيز همراه من بودآنعده از دوستان پاكستاني من كه به مكتب هاي پاكستاني ميرون. تماشا مي كردم
-QM-FGD(.  شما تماشا مي كنيد؟ كانال را تغيير بده تا مسابقه كركت را تماشا كنيمچه چيزي را”: مراسم خسته شدند و مي گفتند

٠١(  

مكتب هاي افغاني و  - تانباوجود اين نوع تأثيرات منفي، به نظر بعضي افغانهاي ساكن پاكستان آنها از رفتن به مكتب در پاكس
 اقتصاد هائيكهآن. ، اين فرصت نيز براي همه مصاحبه شوندگان مساعد نمي باشدآنباوجود  .پاكستاني منافع زياد بدست مياورند

 23 دختر يك.  اخراج گردندمجبور هستند كه از مكاتب، خانوادگي شان ضعيف اند و نمي توانند فيس مكتب ها را تهيه نمايند
را براي افغانها در خاك خود شان و   در يكي از كالج هاي پاكستاني در شهر كراچي درس مي خواند، زمينه هاي تحصيليساله كه

  :در پاكستان اينطور بررسي ميكند

در پاكستان، شاگردان . در افغانستان ميان شاگردان فقير و ثروتمند تفاوتي ديده نمي شود؛ زيرا در آنجا مكتب ها فيس نمي گيرند
 )٠٤-KF( 87.قير هميشه نگران فيس مكتب هاي شان مي باشندف

 
  با كيفيت ترين نوع آموزش را فراهم مي نمايد، افغانستان، پاكستان و يا غرب؟  كدام يك

كساني كه به سوالهاي ما (براي اكثر مصاحبه شوندگان  همانطوريكه در باال گفته شد، ميزان و كيفيت آموزش قابل دسترسي
 بازگشتن و يا عدم بازگشت  را در جهتآنهاو براي فرزندان آنها، يكي از نگرانيهاي عمده يي مي باشد كه تصميم ) جواب گفته اند

آموزش قابل دسترسي در پاكستان از قبيل آموزشهاي  مصاحبه شوندگان در رابطه با كيفيت انواع اكثر. تحت تأثير قرار مي دهد
يكي از تفاوتهاي كليدي در . ويه آموزش در افغانستان نظر مثبت ارايه كرده اندديني، غير ديني، خصوصي و دولتي نسبت به س

ساختمان مكتب : طور مثال(سيستم آموزشي ميان پاكستان و افغانستان و ابسته به نوعيت امكانات و منابع قابل دسترس مي باشد 

                                                           
  . دو مرد جزء جمعيت نمونه، كه براي كار كردن ترك تحصيل كرده اند، در كورسهاي خصوصي آموزش زبان انگليسي شركت ميكنند 85
 CCAR-UNHCR. اسالم آباد. 2006 اندرو،). پيشنويس(بررسي نيازمندي ها در سكتور تعليمي    86
  

از اينرو، او برنامه ريزي كرد كه براي .  پاكستاني، ديگر نتوانست تحصيالتش را در سطح عالي ادامه دهد)شناختي كارت ( به خاطر نداشتن كارت شناسايي  اين پاسخگوي دختر كه تاجيك است، 87
ولي او نامزد شد و در . اين دختر با كمك مادر و خواهر كالنش، شروع به يادگيري زبان دري كرد. ه نوشتن به زبان دري را ياد نداشتالت عالي به كابل برگردد، اما مشكل اين بود كيادامه تحص

  .حال حاضر قصد دارد كه در آينده به امريكا برود
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ريس، مكتب هاي افغانستان و پاكستاني مورد مقايسه برعالوه، اگر از لحاظ روش هاي تد). ها، ميز، چوكي، الماري و مواد آموزشي
 كردن موضوعات درسي ميباشد در حاليكه در پاكستان كار  حفظقرارگيرد، چنين گفته ميشود كه در افغانستان توجه بيشتر به

  .عملي مرحله نظري را تكميل مي كند

 از شاگرداني كه سن كوچكتر دارند، يكي از امتيازات بطور خاص براي آنعده آماده بودن زمينه آموزش زبان انگليسي براي همه و
   .88ديگريست كه در پاكستان نسبت به افغانستان آسان تر و درست تر امكان پذير مي باشد

 جالبتر مي باشند؛ ي افغاناتباي تاريخ در پاكستان نسبت به مكبعضي مصاحبه شوندگان ديگر، همچنان ياد آور شده اند كه كتابه
ا و كردارهاي بسيار اخير را در بر دارند، در حاليكه نصاب آموزشي افغانستان بيشتر بر رويدادهاي تاريخي بسيار كهن زيرا رويداده
، آموزگاران پاكستاني داراي )كساني كه بطور مسلكي معلم نمي باشند(برعالوه، در مقايسه با آموزگاران افغانستان . توجه دارند

به شاگردان شان توجه كافي نمي كنند و بيشتر ميل   زيرا چنين گفته مي شود كه معلمان افغانياعتبار و احترام بيشتر مي باشند؛
  .دارند كه از وظيفه شان غيرحاضر شوند

با وضعيت كنوني  مذهبي در مكتب هاي غير ديني و ديني در پاكستان در مقايسه آنها بدين باورند كه كيفيت آموزش و پرورش
  . ن، داراي كيفيت باالتر و بهتر مي باشدسيستم آموزشي در افغانستا

سيستم آموزش در  بپردازيم، به تصور اين نسل دوم افغانستان، وضعيت مكتب ها و جستو جواگر كمي در اين مورد بيشتر به 
ر ميان د). يد نمائ مراجعه4چوكات به ( كشورهاي غربي در مقايسه با پاكستان و افغانستان چندين مرتبه بهتر و خوبتر مي باشد

د كه اطفال شان را در غرب آنعده از مهاجرين افغاني يي كه به شكل از اشكال با كشورهاي غربي ارتباط دارند، اكثر شان آروز دارن
پرورش دهند؛ زيرا آنها بدين باورند كه در كشورهاي نامبرده كودكان شان مي توانند آموزش و پرورش با كيفيت تري را بدست 

دختران و ) پوهنتون(اني كه هيچ ارتباطي با كشورهاي غربي ندارند، گرايش دارند كه زمينه تحصيالت عالي آنعده كس حتيآرند، 
رايج است؛ طوريكه  )با سواد(اين عقيده بيشتر در ميان خانواده هاي تعليم يافته . پسران خويش را در كشورهاي غربي برابر نمايند

 طفل مي باشد، 5هم خود را نيز در همين شهر به پايان رسانده است و داراي  كه صنف دوازدپشاور ساله در شهر 29يك معلم 
  :مي گويد

 بايد براي تحصيالت عالي خويش آنها  دارم كه فرزندانم تا صنف دوازدهم در افغانستان بخوانند، بعد در صورت امكان،و من آرز
يت و كيفيت تحصيالت عالي در كشورهاي خارج شنيده ام كه وضع  از دوستان خويشمن. به كشورهاي خارج فرستاده شوند

 بايد به افغانستان ،در خارج افغانستان انجام دادند اينها تحصيالت عالي خويش را زماني كه. به افغانستان بهتر مي باشدنسبت 
  (١٣-PF). 89براي مردم و وطن خويش كار نمايند بيايند و

  ): بازگشت به كشور(بخاطر عودت  بر تصميم گيري مهاجرين آنتحصيالت عالي و تأثيرات 

در ميان .  خود با سردرگمي هاي فراواني روبرو هستندآيندهمشابه به جوانان بالغ در سراسر جهان، نسل دوم افغان ها در مورد 
 براي .و در محراق توجه قرار دارد  از همه مهمتر بودهآنها آينده، مشكل تحصيالت عالي و موضوع كاريابي آنهات مشكال همه

  پوهنتونويژه براي آنعده از نو جواناني كه ميخواهند تحصيالت خويش را ادامه دهند، تصميم گيري در مورد همه جوانان و به
 خواهند كرد، اتخاذ تصميم درين زمينه را هر زندگيو اينكه آنان در آينده در چي جائي . و ضروري مي باشد شان امر بسيار مهم

  .چه بيشتر پيچيده تر مينمايد

زماني كه يكعده از مردم از . سويه تحصيلي يي كه در يكي از كشورها تأييد مي شود، در كشور ديگر به رسميت شناخته نمي شود
 شكل پارچه كاغذهاي بي ارزش آنهامهارت هاي مشخصي را با خود مي برند، اما تحصيالت مسلكي  آنهامرزي عبور مي نمايند، 

                                                           
 در مكتب هاي .)كنند فعال در پاكستان، تدريس زبان انگليسي را از صنوف پايين تر آغاز ميدر حاليكه، بعضي مكاتب افغاني(.  در افغانستان، تدريس زبان انگليسي از صنف هفتم شروع ميشود 88

  ).خصوصي پاكستان، زبان آموزشي نيز زبان انگليسي ميباشد
معاش معلمان در پاكستان اندكي بلند . يد بدست مياورداو يگانه كسي است كه براي خانواده خويش عا.  در حاليكه، اين زن در عرصه بازگشت به كشور خويش با مشكالت زياد روبرو مي باشند 89

  . بسيار مشكل مي باشد،در افغانستان تأمين مواد خوراكي و پوشاك بخاطر نرخ بسيار بلند. مي باشد
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رمايه زياد تر را اينها بر آموزش خويش مصرف نمايند، به همان اندازه توقع دارند كه نتايج هر قدر وقت و س. را بخود مي گيرند
به همين دليل، قابل دسترس بودن زمينه كار و به رسميت شناخته شدن درجه تحصيلي آنها، .  نماينددريافتبيشتر و خوبتري را 

ارد و يكي از عوامل مهمي مي باشد كه بر تصميم گيري شان در  در پاكستان در اولويت قرار د افغانيدر ميان نسل تعليم يافته
  .جهت بازگشت به كشور شان تأثير دارد
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   در پاكستان تتحصيال 

 براي ادامه تحصيالت خويش بسيار آنهاافغاني در پاكستان به سر ميرسانند، اتب را در مكشاگرداني كه صنف دوازدهم خويش 
 در حال حاضر، صرف يك . موجود نيست افغاني اي كه ثبت دولت پاكستان باشد،هنتون پو كدام جادرين. فرصت كمي دارند

 كار ميكرد اما نه در دولت پاكستان و نه  پوهنتون سويه بهقبالًبراي تحصيالت عالي افغانها فعاليت مينمايد، كه  موسسه افغاني

 نظرات افغانها در باره سفر به خارج يا غرب: 4چوكات 
) مريكاااروپا و (آنها در كشورهاي غربي )  نفر16 ( درصد23وابستگان نزديك ان مصاحبه شد، از ميان مجموع كساني كه با ايش

 آدرس آنها بطور مكرر از طريق. زندگي مي كنند و اكثر آنها بطور دوره يي پول قابل مالحظه به خانواده هاي خويش مي فرستند
دات خانواده گي خويش وي ويديوي از همديگر اين مراالكترونيكي و تلفون با هم ارتباط برقرار مي نمايند و با تماشا نمودن فلم ها

را در اذهان خويش زنده نگهميدارند، به عبارت ديگر تماشا نمودن فلم ها در حفظ هويت جمعي آنها به عنوان افغانها نقش حياتي 
  .دارند

ي صبرانه انتظار مي كشند تا  در حال حاضر بطور معلق در پاكستان به سر مي برند و ب) نفر10=14%(كنندگان بعضي از مصاحبه 
اين مرد : طور مثال. مانند افغانهاي ديگر كه در طول دهه هاي اخير اين ناماليمت ها را تجربه كرده اند، به كشورهاي غربي بروند

و مان آل زندگي مي كند، توسط پول ارسالي خواهر و برادرش از پشاور ساله كه در منطقه حيات آباد از توابع شهر 29سرمايه دار 
  : انگلستان زندگي روزمره اش را سپري مي نمايد و مي خواهد كه هرچه زودتر با آنها يكجا شود

 برادر و خواهرم برايم گفته است كه آنها تالش .توانم در افغانستان زندگي نمايممن اكنون هر گز تصور كرده نمي توانم كه ب
.  از كشورهاي اروپايي داشته باشد، پيدا نمايد تا من با وي ازدواج نمايممي نمايند تا برايم يك دختر افغاني را كه تابعيت يكي

   )١١-PM(.  كشورهاي كه سويه آموزشي شان بلند مي باشد، پرورش يابد- من مي خواهم كه اطفالم در اروپا
ه كشورهاي مصاحبه شوندگان ديگر نيز معيارهاي آموزشي كشورهاي غربي را تحسين مي نمايند، اما ازينكه مهاجرت ب

در اين نوع مثالها، بيشتر . خارجي مبادا براي خود شان و خانواده شان بي هويتي به ارمغان آورد، بسيار هراس دارند
شوهرش نمي تواند كار و   استكه مادر سه فرزند  اين زن.داز قبيل زبان و دين در ميان ميايشاخصه هاي هويتي 

  : د انتظار مي برد تا با خواهر و برادر شوهرش در كانادا يكجا شودمناسب در كابل پيدا نمايد، با آشفتگي زيا
در (در جريان شب ها . هستمافغاني اگر من بتوانم به كانادا بروم، من هرگز فراموش نخواهم كرد كه من يك 

ما . يندتدريس خواهم نمود؛ زيرا من نمي خواهم كه آنها زبان شان را فراموش نما“ دري”من فرزندانم را  ) كانادا
ما هرگز نبايد رسم و رواج .  خواهيم گرفتن در آنجا جشم،يريروزهاي عيد را به شكلي كه در همين جا جشن ميگ

   )١١-PF(. وطن خويش را فراموش نمايم و ما يك روز دوباره به افغانستان خواهيم آمد
پا، جنبه هاي مختلف هويت اين افراد به عنوان با قرار گرفتن رسم و رواج اين دسته از مهاجرين در پهلوي شيوه زندگي در ارو

در واقع، باوجوديكه آنها موجوديت زمينه هاي اقتصادي و آموزشي . مسلمانان تازه وارد، تحت تأثير فرهنگ اروپايي قرار مي گيرند
را در رابطه با شيوه يك نگراني ويژه يي ) بطور خاص زنان(  افغانمناسب در كشورهاي خارج را تصديق مي نمايند، اكثر نسل دوم

خاطرات منفي و دلواپسي هاي اين . نشان ميدهند) كه در كشورهاي غربي زنده گي ميكنند(زندگي در حال تغيير وابستگان شان 
دسته از مهاجرين افغاني در قدم اول مربوط به پرورش اطفال در كشورهاي خارجي مي شود، دوم ارتباط دختران خانواده با اشخاص 

احترام به والدين و اولويت دهي زنان : طور مثال( هويتي كه با افغاني بودن و مسلمان بودن شان گره خورده اند - اشدخارجي مي ب
  :  زندگي مي نمايد، چنين انتقاد مي كندپشاور ساله ي زن كه هنوز ازدواج نكرده است و در 25يك معلم ). خانواده 

آنها خارجيان را طوري پرورش مي دهند كه هيچ نوع احترام به  - دشهر لندن جاي مناسب براي پرورش اطفال نمي باش
 سالگي مي رسند، خانواده هاي شان را ترك مي كنند و والدين 18زماني كه آنها به سن . پدران و مادران شان نداشته باشند

ارج هم زندگي كنند، بايد سر  اگر در خحتي  افغانيزنان) برعالوه(.... اين روش خوب زندگي نيست. خويش را تنها مي گذارند
من آروز دارم كه اگر در افغانستان و يا پاكستان هم ....شان را با روسريها بپوشانند، بطور خاص در جريان ماه رمضان و محرم

   )٠٦-PF(. زندگي ننمايم، مي خواهم فرزندانم را در كشورهاي اسالمي با روحيه اسالمي تربيه نمايم
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 فرصت ها براي دريافت بورس تحصيلي وجود دارد، اگرچه براي محصلين افغاني بعضي .90هم در دولت افغانستان ثبت شده بود
  .91 ها بفرستند پوهنتونبه هاي پاكستاني نمي توانند كه فرزندان شان را  پوهنتوناما اكثر خانواده ها بخاطر بلند بودن فيس

خانواده هايي  ربوط بهما، كساني كه توانسته بودند شامل نهاد هاي آموزشي عالي پاكستاني گردند، معموالً م در مثال مورد مطالعه
  .92 مي كرده انددريافتمي شدند كه داراي ميزان بلند عايداتي بودند و يا از كشورهاي خارج كمكهاي مالي 

 ها، بعضي موانع ديگر از قبيل نبود قانون و مقررات تعريف شده براي پذيرش محصلين مهاجر  پوهنتونبرعالوه بلند بودن هزينه
نهادهاي تحصيالت عالي پاكستان مانع  شامل شدن در رت، نيز وجود داشته اند كه محصلين را از كاي و نداشتن شناختافغاني

  .شده اند

 شهادتنامه آموزشي دريافت به آنها ها مكلف بودن  پوهنتون بهافغانييكي از موانع قابل مالحظه ديگر در راه ورود محصلين 
از اين موضوع چنين استنباط .  بوده است“ پرورش متوسطه و ثانويمديريت آموزش و”معادل صنف هاي شان در افغانستان، از 

، داراي توانايي ي كافي )كساني كه در سيستم هاي مختلف آموزشي درس خوانده اند: طور مثال(مي شود كه شاگردان خارجي 
ان گيري براي شاگردان ، روند امتحآنبا وجود . بوده اند تا بتوانند در نهادهاي تحصيالت عالي كشور پاكستان شامل شوند

 اجازه داده شوند كه بدون داشتن همچو افغانياگر براي محصلين . نامبرده، در اين نوع امتحانها هميشه روشن و شفاف نبوده است
  هيچ نوع درجه تحصيلي را دريافت نخواهند كرد، در نتيجهآنها ها شامل شوند، در هنگام فراغت  پوهنتونشهادتنامه ها به

 . بر تحصيالت عالي شان بيهوده خواهد بودآنهااري سرمايه گذ

  در افغانستان تحصيالت 

 هاي افغانستان و رقابت شديد بسيار  پوهنتونبعضي از مصاحبه شوندگان گفته اند كه بخاطر ظرفيت بسيار پايين پذيرش در
  .93س بخوانند ها شوند و در رشته هاي مورد پسند شان در پوهنتونمشكل است كه جوانان بتوانند وارد

برعالوه، آنعده از محصليني كه دو باره به وطن شان باز مي گردند و با زبان هاي رسمي دري و پشتو آشنايي ندارند، مجبور 
 در يك پشاور ساله كه در شهر 23يك دختر : بطور مثال. ميشوند تا در صنف هاي معادل پايين تر در افغانستان ثبت نام نمايند

خواند، عالقه مند بازگشت به كشور خويش ميباشد؛ زيرا او باورمند است كه با داشتن مهارتهاي زباني  درس ميافغانيمكتب 
 دختر كه در سيستم آموزشي پاكستاني درس و فرعي مي تواند در كشورش كار خوب پيدا نمايد، در حاليكه برادران اين) انگليسي(

  .94ميخوانند، مخالف بازگشت به كشور خويش ميباشند

 مي گويند كه چون دوره ليسه ي شان را در پاكستان سپري نموده اند آنها. برادران من خوش ندارند كه به افغانستان برگردندصرف 
 آنها ها هستند، اگر به افغانستان بروند، مجبور مي شوند كه از صنف دوازدهم شروع نمايند و اين كار براي  پوهنتونو اكنون محصل

برادران من .  براي كساني كه در پاكستان تحصيل كرده اند، در افغانستان ارزش خاصي داده نمي شود.بسيار مشكل به نظر ميرسد
هم اشتراك ) كه زبان مادري ما است(كدام كورس خصوصي دري  زبان دري را خوانده و نوشته كرده نمي توانند و آنها تا كنون در

  )١٩-PF(. ز خانواده ما تصميم نگرفته است كه بايد به افغانستان برگرددهنو به همين خاطر، بخاطر سرنوشت برادران من. نكرده اند

ميدي بسيار زياد ا ابا ن برعالوه، بعد از اينكه يكعده از فارغين صنوف دوازدهم مكتب هاي افغانستان به كشور شان رفتند، دو باره
 به پاكستان آنهاداليل بازگشت . اني روبرو شده بودند در قسمت تعليم و تربيه با مشكالت فراوآنهابه پاكستان برگشته اند؛ زيرا 

                                                           
  كه بنام ابتكارات تحصيلي ي البرت انيشتاين كشور DAFI-فياد” ميالدي يك برنامه بورس را تحت نام 1992 و حكومت افغانستان در سال  در امور پناهنده گانكميشنري عالي ملل متحد  90

 اين بورسها با دريافت براي 826حدود   در2003 تا سال 1992بطور مجموعي از سال  اين برنامه براي شاگردان دوره ثانوي بورس فراهم مينمود و.  نيز ياد ميشود، براه انداخته بود“جرمني
 كميشنري عالي ملل متحد در امور پناهنده مباحثات با(. بورسهايي داده شدند)  دختر39 بچه و 37( داوطلب 76 متقاضي به 500 ميالدي، از ميان 2006در سال . همديگر به رقابت پرداخته اند

   ).06/08/28، در تاريخ پشاور در گان
  . دالر در سال ميباشد5000خصوصي، فيس ساالنه محصلين بيشتر از طبي  پوهنتون هاي در بعضي.  كلدار مي باشد5000 كلدار الي 1000 اين فيس حد اقل ماهوار از  91
، مربوط به خانواده هايي ميشوند، كه وابستگان شان در ) نفر12(به سويه باالتر در پاكستان درس خوانده اند   وآموزشگاه هاكالج ها و /   اكثر آنعده از شاگردان و محصليني كه در مكتب ها 92

  ).“فياد”گروه هاي مذهبي و بورس ( نموده اند دريافت نفر شان از طريق سازمانهاي ديگر كمك 3، از ميان آنها صرف ) مراجعه نماييد3به ضميمه ( نندكشورهاي غربي زندگي ميك
 داوطلب را جذب كرده 22000م تحصيلي دولتي فقط  هزار شاگرد در افغانستان داوطلب دريافت فرصت براي تحصيالت عالي بودند، اما سيست60000 ميالدي، 2007در اوايل سال :  طور مثال 93

  ).1نستان ارايه شده بود، صفحه  در جريان جلسه وزارت معارف افغا، ميالدي2007 ماه جنوري 20خالصه ياد داشتهاي مربوط به سكتورهاي آموزشي كه در تاريخ (توانست 
 كه فيس اش  افغاني صرف توانست در يك مكتبخودشنش را به مكتب پاكستاني فرستاده اند، در حاليكه ابرادر بخاطر فيس بسيار بلند مكتب هاي خصوصي پاكستاني، والدين وي صرف  94

  .پايين تر بود، شامل شود
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مشكل بدست آوردن . 2كيفيت پايين تعليم و تربيه در افغانستان بخاطر نبود امكانات كافي و كمبود معلمان مسلكي . 1شامل 
  پوهنتونران درآزار و اذيت دختران توسط پس: طور مثال( كابل  پوهنتونموجوديت فضاي نامناسب تحصيلي در. 3شهادتنامه، 

   95.و كسب نمرات پايين در امتحان كانكور بوده اند) كابل

 هاي پاكستان مصروف آموزش مي باشد و مكتب  پوهنتونكه در حال حاضر در يكي از) متأهل( ساله 21يكتن از شاگردان 
 كابل را  پوهنتونسناد و نرفتن به ادريافت خوانده بود، مشكل پشاور در يكي از كمپ ها در شهر افغاني در مكتب قبالًخويش را 

  : چنين بيان مي كند

 كنسلگريبعد از سقوط رژيم طالبان، من به كابل رفتم تا شهادتنامه خويش را بدست آورم؛ زيرا كه زماني من مكتبم را تمام نمودم، 
 وزارت معارف افغانستان را بدست من رفتم تا تصديق. افغانستان يك نقل سند تعليمي مرا به وزارت معارف افغانستان فرستاده بود

من مجبور بودم كه رشوت بپردازم اما پول  . برايم شهادتنامه ندادندآنها، اما )تا بتوانم در امتحان كانكور سراسري شركت نمايم(آورم 
 را كه همچو اسناد گفتند آنهامكتب ما در پاكستان توسط احزاب سياسي افغانستان تمويل مي شد، بهمين دليل . تهيه كرده نتوانستم

  )١٦-PM (.تصديق نمي نمايند؛ زيرا وابسته به سياست ميباشند

اساسي براي اينكه نسل جوان افغانستان تصميم بگيرند كه آيا در پاكستان بمانند و يا به افغانستان بروند، عوامل به همين ترتيب، 
امتيازات مناسب مادي و   نكردندريافتيلي آنها و رسميت شناختن اسناد تحصه زمينه هاي تحصيالت عالي، ب: عبارت اند از

  .در داخل كشور مي باشند) طور مثال كار و وظيفه( معنوي از تعليم و تحصيل شان

   تصميم گيري در رابطه با بازگشت  4,5
 ده از برنامهمبدست آ و مبني بر اطالعات ، ميالدي2005 در سال  افغاني مهاجريناحصائيهبه اساس اطالعاتي كه در نتيجه يك 

 ميالدي، چنين استنباط مي شود كه اكثر مصاحبه شوندگان هيچ نوع گرايشي به 2007 در پاكستان در سال افغانيثبت مهاجرين 
  .  بر روند و نقش تصميم گيري افراد و اقشار خاص هيچ روشني نمي اندازداحصائيهبازگشت نشان نداده بودند، اما اين 

 و خانواده هاي شان  افغان ها، اين مطالعه كيفي، نقش تصميم گيري نسل دوماحصائيهاز همچو  بر خالف اطالعات بدست آمده
. را مورد بررسي قرار ميدهد و توجه اش را بيشتر بر نقش نسل جوان در روند تصميم گيري براي بازگشت متمركز مي سازد

خالت مصاحبه شوندگان در روند تصميم گيري به كشور معلومات مفصلي كه در زير براي شما تقديم شده است، نمايانگر ميزان د
  . شان مي باشد

  

                                                           
  .و گنجايش پذيرش بسيار كم ميباشد براي آنعده از شاگرداني كه عالقه مند شامل شدن در مراكز تحصيالت عالي اند، امتحانهاي تعيين سويه به سطح بسيار بلند رقابتي برگزار مي شوند  95

   سوالها در مورد سوابق تحصيلي معلمان:5چوكات 
شوهرش يك دواخانه بسيار كوچك دارد كه نمي .  ساله ي متأهل در يكي از كمپ ها در شهر پشاور وظيفه معلمي دارد28يك زن 

كه به افغانستان بازگردد؛ زيرا او نگراني اين زن نمي خواهد  .تواند به تنهاي نيازمنديهاي مادي و معنوي خانواده اش را مرفوع سازد
  :گردد، بخاطر سطح پايين تعليمي اش شايد نتواند وظيفه معلمي بدست آورد، او مي گويد دارد كه اگر به افغانستان باز

من در صنف دهم درس مي خواندم و زماني كه مكتب افغاني ما به جمع آوري فيس شروع نمود، مجبور به ترك مكتب 
از آن، همه خدمات اين مكتب رايگان بود، اما سازمان غير دولتي يي كه قبالً براي مكتب ما كمك هاي مالي پيش . شدم

من بخاطر مشكالت اقتصادي نتوانستم كه تعليم  ). 1990در نيمه سال (فراهم مي نمود، كمك هايش را متوقف ساخت 
كه در يك مكتب كه توسط يك سازمان ( كتن از دوستانممن براي يك سال در خانه بودم، اما روزي ي. خويش را ادامه دهم

امتحان، من با سپري نمودن يك . ، برايم گفت كه آنها به يك معلم ديگر نياز داشتند)غير دولتي تمويل ميشد، كار ميكرد
 .براي معلمي استخدام شدم
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  د مشوره صورت مي گيرآنها تصميم گيرندگان اصلي و كساني كه با 96:سطح شركت در تصميم گيري
 نيز نشان داده شده است، جواناني كه در اين اثر مورد مطالعه مي باشند، در روند تصميم گيريهاي مهم 11طوريكه در جدول 

مصاحبه شوندگان جوان به دو گروه تقسيم شده . 97 هاي مختلف سهم مي گيرنددرجهخانوادگي بخاطر بازگشت به كشور شان به 
در ميان گروه  .98مي باشند)  نفر20(و كساني كه دخيل نيستند )  نفر46تعداد (ل اند كساني كه در تصميم گيري دخي: مي توانند

و اعضاي تصميم گيري كه )  نفر22(دارنده گان صالحيت / تصميم گيرنده گان كليدي: اولي نيز دو دسته جوانان ديده مي شوند
فوذ قابل مالحظه دارند، در حاليكه دسته دوم صرف دسته اول بر روند تصميم گيري ن).  نفر24(  نظر پرسي صورت ميگيردآنهااز 

، كساني نيز هستند كه مي گويند در تصميم بالخره. براي اعضاي خانواده خويش نظريه ها و پيشنهاد هاي شان را ارايه مي نمايند
 صرف در مورد اآنه).  نفر20(گيري بخاطر بازگشت به وطن خويش هيچ سهمي ندارند و يا در روند متذكره دخيل نمي باشند 
 آنها در حتيدر بعضي موارد، . تصميم هاي مهمي كه توسط اعضاي ديگر خانواده شان گرفته مي شوند، معلومات بدست مياورند

   .رابطه با تصميم هاي كه در خانواده شان گرفته ميشوند، آگاهي هم ندارند

و بيشتر  ) نفر28(بازگشت به وطن خويش دخيل مي باشند  در روند تصميم گيري بخاطر آنهادر ميان مصاحبه شوندگان مرد، اكثر 
. نهايي مي باشند  خود شان را در رده كساني دسته بندي كرده اند كه تصميم گيرنده گانآنها نفر 16از نصف اين رقم يعني 

در اكثر .  مي باشندسرپرست خانواده ها بوده و يا نسبت به اعضاي ديگر خانواده هاي خويش بزرگتر تصميم گيرنده گان معموالً
 ساله متأهل در شهر كراچي 25يك پسر . نمونه هاي مورد مطالعه ما، معموالً پسر بزرگ خانواده تصميم گيرنده نهايي مي باشد

  : پاكستان كه صرف صنف اول را خوانده است و بزرگترين فرزند خانواده خود است، چنين نظر دارد

نظر  بعد از توافق. درم مشوره مي نمايد؛ زيرا من بزرگترين فرزند خانواده ي خود مي باشمپدرم در مورد بازگشت به وطن با من و ما
  )٠٧-KM(.  خانواد گي تصميم مي گيردمسائلهر سه نفر مان، پدرم در رابطه با 

، مي گويند )سربه علت وفات يا جدايي از هم(بعضي از مصاحبه شوندگان مرد بويژه جوانترها، كه پدرشان در خانواده حضور ندارد 
، اگر در يك خانواده پسر بزرگتر وجود داشته باشد، آنباوجود . كه مادر سالخورده بيوه شان نقش اصلي را در تصميم گيريها دارد

  .  بيشتر مايل اند كه تصميم گيرنده ي نهايي باشندآنها

  

                                                           
  . در دسترس ما قرار گرفت,http://www.partnerships.org.uk/guide/ideas.htm ميالدي در سايت انترنيتي 2006 دسيمبر 18 كه در تاريخ “چارچوبه يي براي سهم گيري” ولكاكس دي،  96
اخل چارچوكات خانواده مورد بحث قرار ميگيرند، باوجود آن، اين روند بيشتر از نظريه ها و پيشنهاد هاي بزرگان قوم متأثر بيشتر در د) افغانستان(  تصميم گيريها در مورد بازگشت به كشور 97

  .ميباشد، بوِيژه در مواردي كه تعداد زياد خانواده هاي وابسته به همديگر در نزديكي همديگر زندگي ميكنند
  ). نفر71=مجموع نمونه ها(اشد و در مورد سوم هنوز كدام مباحثه يي صورت نگرفته است ت بسيار كمرنگ و نادر ميبا در دو مورد اطالع 98
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  ر تصميم گيريدرجه هاي مختلف سهم گيري مصاحبه شوندگان جوان د بازگشت يا ماندن؟ :11جدول 
دارنده گان /تصميم گيرنده گان اصلي
   22=صالحيت عمده مجموع

   نفر 6= نفر، زن16=مرد 

گرفتن تصميم به تنهايي و يا بطور همگاني با اعضاي با  
 صالحيت ديگر خانواده؛ 

  كنندگان خانواده؛دارندگان صالحيت و كنترول 
  دارنده گان نقش مؤثر در خانواده و يا در ميان قبيله 

  دخيل در تصميم گيري خانواده گي 
 نفر، 28=مرد؛  نفر46=مجموع

   نفر 18=زن

آنعده از اعضاي خانواده كه نظريه 
  :هاي شان پرسيده ميشوند

 نفر، 12= تن مرد24=مجموع
   نفر 12=زن

  كساني كه نظريه ها و پيشنهاد هاي شان پرسيده مي شوند؛  

كساني كه در تصميم گيري خانواده 
 20=مجموع : باشندگي دخيل نمي

   نفر16= نفر، زن4=مرد؛ نفر

آنعده اعضاي خانواده كه از روند 
تصميم گيريهاي مهم خانواده بيرون 

  .نگهداشته مي شوند

كدام زمينه براي افهام و تفهيم با اعضاي تصميم گيرنده خانواده  
 براي اين دسته از جوانان وجود ندارد؛

 مات حاصل مي كنند؛ از ديگر اعضاي خانواده معلوآنهابعضي  
  . هيچ معلومات هم داده نمي شودحتي آنهابراي بعضي  

 در تصميم مربوط به بازگشت به كشور آنهابرخالف اكثريت مردان خانواده، تقريباً نصف اعضاي زن خانواده تصديق مي نمايند كه 
نواده هايي ميشوند كه داراي سويه اقتصادي بلند ؛ اينها زناني اند كه تا حدي باسواد اند و مربوط به خا) نفر18( دخيل اندخويش 

   .99زندگي مي باشند

 خانواده هاي  را در، قدرت اصليصاحبان/ زن نقش تصميم گيرنده گان كليدي نفر 6از ميان اين گروه زنان، بطور مجموعي 
مطالعه مثالهاي باال يك تفاوت در واقع، .  با اعضاي مرد خانواده بطور مشترك تصميم مي گيرندآنهاخويش بازي مي كنند، اما 

 خانواده گي تصميم مي گيرند، در حاليكه زنان مسائلمردان به تنهايي در : جنسيتي بسيار بزرگ را در خانواده ها نشان مي دهد
يم تصم(اين گروه زنان . مجبور اند كه با در نظرداشت نظريه ها و پيشنهادهاي بقيه اعضاي مرد خانواده وارد تصميم گيري شوند

يا به سطح بلند تحصيلكرده مي باشند، يا بطور قابل مالحظه براي خانواده هاي شان درآمدهاي مادي دارند و ياهم ) گيرنده اصلي
يك دختر مجرد كه مدير يكي : طور مثال .100مي باشند) آزاد انديش( در خانواده هاي زندگي مي كنند كه از لحاظ انديشگي ليبرال

 برادر وي كه به دنبالش است، هنوز محصل( مي باشد و بزرگترين فرزند خانواده ي خويش ميباشد شاورپ در افغانياز مكتب هاي 
، گفته است كه پدر و مادر وي اغلب وقت ها با وي مشوره نموده و نظريه ها و انتقادهاي وي را مي پذيرند؛ زيرا او ) استپوهنتون

  . بزرگترين فرزند خانواده مي باشد

و ) شوهرش معيوب مي باشد( كه يگانه نان آور يك خانواده نسل سومي مي باشد پشاور ي متأهل در شهر  ساله29يك معلم 
  :داراي سه فرزند است، نقش خويش را در رابطه به تصميم گيري براي بازگشت به كشورش، اين چنين تشريح مي نمايد

در هر جايي كه شما خوش و خوشحال باشيد، ”: م ميگويدخشوي. هميشه در اين مورد با همديگر مشتركاً گپ مي زنيم من و شوهرم
  )١٣-PF( “.من با شما خواهم رفت

در اكثر خانواده ها، مصاحبه شوندگان ياد آور شده اند كه در رابطه با تصميم براي بازگشت از ايشان نظر پرسي صورت مي گيرد 
سيار كوچك مي باشند و يا داراي خانواده هاي تك هسته يي مردان متأهل، بوِيژه آناني كه خانواده هاي ب: طور مثال).  نفر24(

، اكثر زنان بنا به دانش محدود شان عالقه مند آنباوجود . اند، در مورد تصميم گيريهاي عمده با زنان شان مشوره مي نمايند
  .سهم گيري در تصميم گيريهاي كليدي نمي باشند

                                                           
ني گان تا صنف دهم و يا باالتر از آن را تعليم دارند و يا كساه  نفر اين مصاحبه شوند13مربوط ميشوند و ) 3ضميمه ( و باال تر از آن 3 نفر آنها به خانواده هاي سويه 15 زن، 18 در ميان اين  99

  .اند كه در حال حاضر به مكتب ميروند
 خانواده ي ليبرال، خانواده يي است كه به اعضاي زن خانواده اش اجازه ميدهد تا به تنهايي در ميان پاكستانيها كار نمايد؛ يك زن مجردي كه بتواند دوست پسر داشته باشد و يا زن مجردي 100

  .مكان وظيفه اش با ديگران گشت و گذار نمايدكه بتواند بدون پوشيدن روسري خارج از خانه و يا 
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من : ، كه سرپرست يك خانواده ي هسته اي مي باشد، مي گويدپشاورر شهر  صنف سواد د7 ساله ي ثروتمند با 30يك مرد تاجر 
من در ”: او ميگويد. در خانواده ام در مشوره با خانم خود در مورد موضوعات مهم تصميم مي گيرم، اما هيچ نظريه مشخصي ندارد

  .“اط هستيدشما بهتر مي دانيد؛ زيرا شما بيشتر با مردم در ارتب. مورد وضعيت چيزيي نمي فهمم

احترام به بزرگان، پدر و مادر و اعضاي مرد خانواده بيشتر اوقات انتخاب و نظريه هاي شخصي اعضاي زن خانواده را پايمال مي 
در روز  اين دختر كه.  صنف سواد دارد، آشكار شده است5 ساله يي كه 19نمايد، طوريكه اين موضوع در نظريه يك دختر 

  : براي بازگشت به واليت لوگر بود، مي گويدمصاحبه، در حال آماده گي 

اول پدركالنم با پدرم در مورد بازگشت ما بحث كردند، بعد پدرم از من پرسيد كه شما چه فكر مي كنيد؟ من در جواب گفتم 
ه خود مان را اگر ما برگرديم، ما در وطن خود زمين و خان. پدرم هرروز پيرتر مي شود. هرجايي كه پدرم راحت تر باشد، من موافقم

حركت به سوي افغانستان ). طوريكه اين جا كار مي كند(در قريه ي خود ما، پدرم مجبور نيست كه از بام تا شام كارنمايد . داريم
  )١-PF(. براي اعضاي خانواده ام خوب مي باشد و من با اعضاي خانواده ام موافق مي باشم

، اما 101كه در تصميم هاي مهم اعضاي زن خانواده ي شان نيز سهيم بوده اندضي از مصاحبه شوندگان مرد، در جواب گفته اند عب
  صنف سواد و8 ساله، با 27يك تن هزاره ي  .روشن نيست كه تا چه حد نظريه ها و پيشنهاد هاي آنان در نظر گرفته مي شوند

  : متأهل كه سرپرست خانواده اش نيز است، در شهر كويته موضوع را چنين بيان مي كند

در  آنهار كس به شمول اعضاي زن خانواده ي مان در تصميم گيريها بطور مشترك سهم مي گيرند، نظريه ها و پيشنهادهاي ه
  )٠٧-QM(.  منطقي باشند، پذيرفته مي شوند، بعداً ما مطابق به نظريه كلي به كار خويش شروع مي نماييمصورتيكه

  كشمكش هاي دروني در خانواده
 .102شديد ميان اعضاي خانواده ي شان وجود دارد ان ياد آور شده اند كه يك اختالف نظر بسيار بزرگ و تن از مصاحبه شوندگ7

 2در . در چهار مورد، نسل اولي عالقه مند بازگشت به افغانستان مي باشد، در حاليكه نسل دومي مخالف اين نظريه مي باشد
ين اختالف نظرها بيشتر ناشي از نوعيت خاطره هاي مثبت و منفي ا. مورد، پدر و مادر بيشتر مخالف بازگشت به وطن خويش اند

در يك مورد ديگر، اختالف نظر ميان نسل اولي و دومي به شدت وجود دارد، اما از نظريه كل پيروي .  از افغانستان مي باشدآنها
  : 103 در زير آمده استآنمي شود، طوريكه تفصيل 

ت تأثير قرار داده است تا به كشور شان بازگردند، در حاليكه فرزندان آنها هيچ كدام غربت و دلتنگي براي ميهن، نسل اولي را تح
طوريكه در باال گفته شد، سرپرست خانواده ها بيشتر در . همچو عاليق و دلبستگي عاطفي را با كشور خويش احساس نمي نمايند

 و آرزوهاي اعضاي ديگر خانواده ي شان را نسبت به  خواستهاآنهاتصميم گيريها نقش تمام كننده دارند، اما در بعضي موارد 
  . عاليق خود شان بيشتر در نظر مي گيرند

 سالگي اش تاكنون افغانستان را نديده است، 7مي كند و از زماني  زندگي ساله، متأهل و بي سواد كه در شهر كويته 29يك زن 
  :  چطور نظريات مختلف مشاهده ميشودآنها ي  در خانوادهضوع باال را بسيار خوب روشن ساخته است و او بيان ميكنند كهوم

من در مورد افغانستان معلومات كافي ندارم، اما بنا به گفته بچه كاكايم اگر ما به افغانستان برويم، بخاطر موجوديت وضعيت غير 
وضعيت اقتصادي ما رشد خواهد كرد؛ اسالمي در آنجا فرزندان ما خوب تربيه نخواهند شد، در حاليكه اگر ما به افغانستان برويم، 

به نظر شخص خودم، من نمي  .كاري خوبي در آنجا وجود داردزيرا هركسي كه از افغانستان ميايد، مي گويد كه بسيار زمينه هاي 
، صرف اكثر اعضاي خانواده ي ما نظريه هاي مشابه با من دارند. خواهم به افغانستان بروم بخاطريكه نظام غير اسالمي حاكم است

 مي خواهد كه ما بايد به افغانستان بازگرديم؛ زيرا رفقاي قديمي وي هميشه از وي خواهش مي نمايد و برايش پدر زنم / سرمخُ
هرگاه او تصميم بگيرد، ما مجبوريم از تصميمش پيروي نماييم، اما چون او مي فهمد .  به افغانستان برگرددد تا دوبارهن مي كنتلفون

                                                           
 گاهگاهي براي يك مصاحبه دهنده ي مرد كه تحت قيودات شديد فرهنگي قرارداشت، مشكل به نظر ميرسيد كه بتواند نقش سهم گيري اعضاي زن خانواده خود را بطور عميق و درست 101

  .درك و بيان نمايند
  . دست آوردهاي تعليمي نمونه يي ديده نمي شود وSES در ميان اين خانواده ها در عرصه 102
  . بنگريد، تعليم و تربيه در افغانستان39 به صفحه 103
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شما  ،صرف بخاطر خودم”: او مي گويد. انواده باوي موافقت نشان نمي دهد، به همين خاطر او تصميم نمي گيردكه بقيه اعضاي خ
 )٠٤-QF( .دق نميكنم/را از خود خفه

 ساله در شهر كويته كه داراي سه صنف سواد است، از پدر و مادرش بيشتر در مورد گذشته هاي تاريك 16برعكس، يك دختر 
  مقيد و شديدارزشهاينداشتن هيچگونه دسترسي به راديو و تلويزيون، زيستن در چارچوب . را مي شنودافغانستان چيزهايي 

او در  اسالمي و منزوي بودن از اعضاي مرد خانواده كه هيچگاهي با وي در اين موارد گفتگو نمي نمايند، باعث شده است كه
در مورد .  نداشته باشد، معلومات ديگرينيدمادرش ميشكه از  تهمورد افغانستان به غير از قصه هاي جنگ هاي خانمانسوز گذش

مي شنود و بس تغييرات مثبت و افزايش زمينه هاي كاري او صرف از وابستگانش كه گاهگاهي از افغانستان ميايند، چيزهايي را 
  :او مي گويد

رم در باره جنگهاي افغانستان برايم قصه هاي مي ماد. به پاكستان آمد، من هنوز تولد نشده بودم) كندز(زماني كه خانواده ام از 
به همين خاطر، خانواده ام تصميم گرفته . گويد، او مي گويد كه راكت ها باالي خانه ما پرتاب مي شدند و همه چيز تخريب مي شد

ر پاكستان راحت هستيم و براي  مي گويد كه ما اكنون دآنها. بود تا به پاكستان فرار نمايد و تصميم ندارد كه به افغانستان باز گردد
 گذشته خوب نداشتيم، ،اگرچه ما در افغانستان. ما در افغانستان هيچ چيزي باقي نمانده است، بلكه همه دار و ندار ما برباد رفته اند

ا همه  ندارم كه در پاكستان زندگي نمايم؛ زيرخوش من . من مي خواهم به افغانستان بروم و من كشورم را بسيار دوست دارم
من نمي دانم كه آنها چرا چنين مي گويند و من اين . “ما پاكستاني هستيم”:  در اين منطقه زندگي مي كنند، مي گويندهائيكهافغان

  )٠٥-QF(.  را نمي پسندمآنهانوع رفتار 

ان و مادران شان هيچگاهي با آنچه پدر از دو مثال باال چنين روشن مي شود كه تصور و درك نسل جوان در رابطه با وطن شان
، معلومات غير مستقيم كه توسط وابستگان آنهادر شكل دهي نظريه و درك شخصي .  بازگو مي نمايند، همخواني نداردآنهابراي 

، اگر بخواهيم آنباوجود .  از عوامل بسيار مهم به شمار مي روندآنهاشان كه از افغانستان ميايند و تجربه هاي شخصي ديگر 
 حدي نظريه ها و پيشنهاد هاي اين دسته از جوانان در روند تصميم گيري بخاطر بازگشت به كشور شان تأثير بدانيم كه تا چه

  .دارد، بايد بدانيم كه در خانواده ها سن و جنس در تصميم گيريهاي مهم و سرنوشت ساز نقش تعيين كننده دارد

  مصاحبه شوندگاني كه نقشي در تصميم گيري نداشته اند
 20 زن از 16( روند تصميم گيري بخاطر بازگشت به كشور شان بيرون نگهداشته مي شوند، اعضاي زن خانواده  كه ازاكثر كساني

برعالوه، اكثر اين . آزادي بسيار اندكي دارند مي باشند؛ زيرا اكثر آنها بخاطر موجوديت هنجارهاي مقيد جنسيتي در خانواده) تن
اينها معموالً از  .104ايي زندگي مي نمايند كه داراي سطح در آمد بسيار پايين ميباشنددسته زنان بي سواد اند و در خانواده ه

: جدا پنداشته ميشوند، طور نمونه) خانواده(فعاليتهاي اقتصادي خانوادگي بيرون نگهداشته شده و اغلب اوقات از جامعه داخلي 
ز مادرش در باره افغانستان شنيده است، عالقه مند منفي يي كه ا در مثال باال ذكر شد، برخالف قصه هايدختر جواني كه 
  :  اش چنين سخن ميگويددر مورد رابطه زورمندانه در خانواده او. بازگشت مي باشد

 آنهانظريه هاي . من نمي توانم نظرم را در باره بازگشت به خانواده ام بگويم، اما برادرانم به راحتي اين كار را كرده مي توانند
نظريه هاي زنان شنيده و پذيرفته نمي شوند بخاطريكه ما عايدي .  نان آور خانواده ي ما مي باشندآنهاند؛ زيرا پذيرفته مي شو

 بزنيم و همزمان خنده حرف/اگر ما باوي گپ.  نمي زنيمحرف/ما دختران با پدر خويش بسيار زياد گپ. بدست آورده نمي توانيم
من . همچنان، ما پيش روي مادر خويش نيز نمي توانيم بخنديم. ي حساب مي شودكنيم، اين كار ما براي وي يك نوع بي احترام

 هيچگاهي به آنها ميزنند، اما حرف/پدر و مادرم با همديگر گپ. مي توانم مشكلم را به مادرم بگويم، اما به پدرم گفته نمي توانم
در فرهنگ ما، همه زنان شوهران شان را . مي كندمادرم هميشه پدرم را احترام . همديگر فكاهي نمي گويند و شوخي نمي كنند
  )٠٥-QF(. احترام ميكنند؛ زيرا آنها براي خانواده نان مياورند

 زندگي ميكند، تفكيك پشاور نفر از دوستانش در يك كمپ شهر 12 ساله ي پشتون بي سواد كه در نزديكي 15 يك دختر ديگر
چيزي نمي ) افغانستان( او در مورد برنامه بازگشت خانواده اش به كشور. ندزيكي در خانواده مي دايجنسيتي را ناشي از قدرت ف

  : داند و مي گويد

                                                           
د و يا در ، اينها يا بي سواد ان) ببينيد3به ضميه (  و يا كمتر از آن مي باشند3  سطح تن آنها مربوط به خانواده هاي مي شوند كه داراي وضعيت اجتماعي اقتصادي16 زن از ميان 12 تعداد 104

  .صنوف بسيار ابتدايي از درس محروم شده اند
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 آنها.  ما غذاي خود را از آنها جداگانه مي خوريمحتياعضاي مرد خانواده ي ما هيچگاهي با اعضاي زنان خانواده ي ما نمي نشينند، 
 غذا را به حجره هم نمي بريم اين كار را نيز پسران خانواده انجام حتين  زنا-ما. غذا مي خورند و ما در اتاقهاي خود 105در حجره
 در مورد آنهابيشتر اوقات در حجره مي نشينند و ) مردان (آنها. در خانواده ي ما، زنان و مردان با همديگر زياد گپ نمي زنند. ميدهند

، ما چيزي گفته نمي )كه به افغانستان برويم(تصميم بگيرند  آنهااگر  .موضوعات خانواده گي گاهي با ما مشوره و مباحثه نمي كنند
با همديگر يكجا مي نشينيم، ما ) زنان(ما .  ي شان فكر نمايند و تصميم بگيرندآيندهروشن ندارند كه براي  زنان آنقدر فكر. توانيم

  )١٤-PF(. صرف در مورد مصروف سازي و پرورش خانواده ي خويش فكر مي نماييم

   براي بازگشت به افغانستان تصميم  4,6
در ميان  .106 براي عودت به كشور شان تصميم مي گيرندآنها نفر 11 نفري كه مصاحبه كرده اند، خانواده هاي 71از ميان مجموع 

به  وادار شده اند كه آنهاو . اين افغانها بعد از بررسي نمودن عوامل مختلف، عوامل موافق بازگشت به افغانستان بيشتر بوده است
  : در محور نكات زير مي چرخدآنهااز آنچه كه در جريان مصاحبه ها بدست آمده است، تصميم گيري . كشور شان برگردند

 ؛) بعد از مصاحبهصرف چند روز(سفر فوري به افغانستان  

ي فرستادن يكتن از اعضاي مرد خانواده به افغانستان تا وضعيت را از نزديك برا/ سفرهاي شخصي به افغانستان 
بند و بست خانه، قيمت گذاري زمين، بررسي نمودن زمينه هاي كاري، مالقات و يا : طور مثال( بازگشت بررسي نمايد

 و ؛با دوستان و وابستگان شان مشوره

 . ي شانآيندهمشخص براي  ترتيب و پي ريزي برنامه هاي 

) گروه مورد مطالعه(ارند، اما آناني كه در اين گروه  عوامل جاذبه و دافعه در خانواده هاي مختلف از همديگر فرق د رديفاگرچه
 مربوط به پايين ترين سويه وضعيت زندگي اقتصادي و اجتماعي مورد مطالعه آنها. شامل شده اند، داراي مشخصات مشابه اند

يك زندگي مناسب را به افغانستان بازگردند، ميتوانند زيربناي  مربوط نمي شوند و اعضاي اين خانواده ها درك ميكنند كه اگر
 چنين برنامه آنهاكه به خاك و خانه اصلي شان برگردند، در حاليكه تعداد كمي   مي خواهندآنهااكثر . براي خويش تأسيس نمايند

                                                           
  . مهمانخانه ي خاص مردان؛ جاي عنعنوي براي ديد و واديد105
ري نامزد شده يي است كه  مي باشند، يكي آنها دختپشاوردر ميان كساني كه از ). در شهر و كمپ ها(  مي باشندپشاور تن آنها از كراچي و بقيه از شهر 2 يكي از اينها از شهر كويته ميباشد، 106

  .براي عروسي به افغانستان ميرود

  جنسيت و بازگشت: 6چوكات 
  :محيط و فضاي زندگي آنعده از زنان را كه به كشورهاي ديگر مهاجرت مي نمايند، اين طور تشريح ميكند) 2005( تپان 

نقش و قدرت تصميم گيري زنان در جامعه مرد ساالر، بيش از حد وابسته به مقررات ساختار فرهنگي و بومي جامعه ميباشد و روابطه 
  .اساسي داردت آنان نقش جنسيتي در روند ي شكل دهي هوي

در واقع، عقايد و رفتارهاي جنس گرايانه ي مصاحبه شوندگان ما در پاكستان نيز توسط هنجار ها و عنعنه هاي افغاني شكل گرفته 
بعضي نكات مهمي كه از اين . اند و مقررات جامعه پاكستان براي زنان مهاجرين فشار ديگري است كه بر زنان افغان وارد ميشود

  :ايند، قرار ذيل مي باشندبدست ميمطالعه 
بدون در نظرداشت موقعيت در پاكستان و افغانستان، يك فرد بخاطر اينكه بتواند به عنوان يك زن آبرومند افغاني رفتار نمايد،  

 پيروي نمايند؛) جنسيتي(استثنايي بايد از مقررات اجتماعي متعدد و قوانين 

مناسب آنان، به ويژه در شهر كابل در دفاتر سازمانهاي غير دولتي و دفترهاي و رابطه هاي نا “ زنان آزاد افغانستان”در مورد  
 مربوط به سازمان ملل متحد در افغانستان، نگرانيهاي بسيار عميقي در ميان مردان و زنان مهاجر ديده مي شوند؛

 و كمرنگ ميباشند، اما بعضي بطور عموم، در روند تصميم گيري بخاطر بازگشت به افغانستان، زنان داراي سهم بسيار محدود 
ران و بعضي ديگر آنها شايد دراين مورد نظري داشته باشند، اما ترجيح مي دهند كه شوه. آنها در تصميم گيري سهم مي گيرند

  وبرادران شان تصميم بگيرند؛

 .متر متأثر ميباشد در جمعيت هاي افغاني خويش زندگي مي كنند، از جامعه پاكستاني ك زندگي زنان افغان كهروش / سبك 
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 آنهاهمچنان، . و در مناطق شهري خريداري نمايند و يا كرايه نمايند دارند تا خانه هاي جديدي را در مناطق كوهستاني ديگر
 در جريان زندگي شان در آنها؛ زيرا بعضي از 107 زمينه هاي نهفته كاريابي وجود داردآنهاند كه در افغانستان براي درك مي كن

 .پاكستان پولدار شده اند

 بايد گفت كه اكثر اين خانواده ها با وابستگان خويش در مكان بود وباش شان در آنهادر رابطه با شيوه بازگشت و شبكه ارتباطي 
 در سالهاي اخير به افغانستان باز گشته اند و زندگي شان در آنجا موفقانه سرو آنهارابطه بسيار نزديك دارند؛ بعضي افغانستان 

مصاحبه شوندگان ياد آور شده اند كه بخاطر كساني كه هم اكنون به افغانستان رفته اند، خود شان و خانواده . سامان يافته است
هيچ كدام از مصاحبه  .شوندمين خاطر، مي خواهند با آنها در سرزمين اصلي خويش يكجا هاي شان بسيار دلتنگ شده اند و به
نسبت به پاكستان و يا پاكستاني ها احساسات منفي شديد نشان نمي  به كشور شان بازگردند، كنندگاني كه احتمال دارد به زودي

 اند و اكثر آنها به استثناي كساني كه در كمپ زندگي كرده و عادت در واقع، اكثر آنها با زندگي در حالت تبعيد خو گرفته. دهند
همه مصاحبه شوندگان به استثناي دو زن، به . شبكه هاي ارتباطي و اجتماعي ايجاد نموده اند) پاكستاني(مي كنند، با مردم محل 

  .  پاكستان را شاهد نبوده اند و رواني پوليسفيزيكي ميتوانند و اكثر آنها تا كنون كدام آزار و اذيت و صحبت كردهزبان ارد

 از آنهابه همين خاطر . ، يكبار از افغانستان بازديد نموده اند مصاحبه شوندگانمبعضي اعضاي اكثر اين خانواده به شمول تقريباً تما
  . ل نمايندواقعيت هاي زندگي در افغانستان آگاه بوده و آماده هستند كه خطرات و ناماليمت هاي فراروي خويش در آنجا را تحم

  :  دو دسته وسيع در ميان اين مهاجرين به ميان ميايد،در نتيجه عوامل دافعه و جاذبه

و اين انگيزه ) عامل جاذبه(  اصوالً مي دانند كه وضعيت در افغانستان بطور بي شايبه بهبود يافته استهائيكهخانواده  
جود نبودن امنيت، زمينه هاي مناسب اشتغال و با و. آنها را به حركت به سوي خانه هاي اصلي شان وا مي دارد

مقدمات زندگي، موجوديت اكثر وابستگان آنها در كشور، مناسب پنداشتن وطن براي پرورش درست اطفال، احساس 
 .وطندوستي و آب هواي خوب عوامل مثبتي اند كه آنها را تشويق نموده اند تا به كشور خويش بازگردند

) عامل دافعه( دو بطور قابل مالحظه نا مناسب ميباشد  كه وضعيت در افغانستان و پاكستان هردارند  باورهائيكهخانواده  
باوجود كمبود وابستگان، تبعيض عليه افغانها، محل ناسالم .  را از بازگشت به كشور شان باز ميداردآنهاو اين عامل 

بطور مثال اين . ه كشور خويش بازگردندبراي پرورش درست كودكان، آب و هواي گرم و غيره اينها مايل نيستند ب
 : دسته به دو گروه فرعي ديگر تقسيم مي شوند

o  آناني كه بنا به ناتوانايي مسلكي و فني شان بدين باورند كه نمي توانند در پاكستان مطابق به توقع و آرزوي
 را پيدا نمايند؛ و  خويش كاري

o  يند وضعيت سياسي در افغانستان و پاكستان رو به  طوريست كه فكر مي نماآنهاآناني كه عقيده مسلط بر
  ).حس عدم تعلق به يكي از كشورها( بايد اين كشور را ترك گويند آنهاوخامت است، دير و يا زود 

مستقيماً براي  نسل دوم افغانستان ميشود و خودش در خاتمه، مطالعه مختصر داستان مصاحبه دهنده ي زير كه مربوط به
و موانع گوناگون را روشن ميسازد، بلكه  “جاذبه و دافعه”ش تصميم مي گيرد، نه تنها موجوديت عوامل بازگشت به وطن خوي

  ). يدئمراجعه نما 7  چوكات و12به جدول (استقامت وي را نيز به نمايش مي گذارد 

  

  

  

  

                                                           
  ).معلم، داكتر، تجار و يا خياط مي باشند: طور مثال( بعضي اعضاي اين خانواده ها انگليسي صحبت مي كنند و كساني ديگر آنها داراي مهارتهاي مسلكي ميباشند:  طور مثال107
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عوامل  در مورد) گرهار و باشنده اصلي واليت ننپشاورساكن يك كمپ در ( ساله 27 دريافت هاي يك مرد متأهل :12جدول 
   108:به رنگ زير نشان داده شده است “جاذبه و دافعه”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .اند، با حروف ايتاليك نوشته شده اندعواملي كه توسط پدر مصاحبه دهنده نامبرده شده  108

  عوامل جاذبه در افغانستان  عوامل دافعه در پاكستان
  زمينه محدود كار به عنوان يك افغاني

باسواد است اما اكنون به حيث يك دهقان روزمزد 
  مستأجر كار مي كند

  وطنداران افغاني اش حس وطندوستي ندارند
ستاني ها بخاطر مقاصد شخصي شان با وي دوستي پاك
  نمايندمي

  )پدر( هستيم ما افغانكشور من است؛ 
يم بچه هاي كاكا. خانواده كاكايم در افغانستان زندگي ميكند

  )پدر(بهترين دوستان من هستند 
  روند بازسازي در افغانستان

  در پاكستان هيچ اميدي براي معلم شدن وجود ندارد
  ش دهدطفالي را در وطن خودش آموزآرزو دارد كه ا

  مي خواهد به كشورش خدمت نمايد
  عوامل دافعه در افغانستان  عوامل جاذبه در پاكستان
   آموزش و پرورش با كيفيت

  )از لحاظ مادي(زندگي راحت 
  )همكاران سابق(رفقاي پاكستاني 

  داشتن دوستاني از اقوام مختلف
  )پدر(مي تواند زنده بماند 

   تعليم و تربيهكيفيت پايين
  ارتشأفساد، 

  موجوديت قواي خارجي
  اكثر مناطق مخروبه اند

  روند كند بازسازي
  )پدر(نه زمين و نه خانه 

  كدام زمينه ي كار يابي وجود ندارد
  :موانع عمده

   ي خالي در وزارت معارف افغانستانمعلومات غير معتبر در مورد پست ها
  د و يا خير، نبود مكان بود و باشوان معلم استخدام خواهد شنامطمئن بودن در مورد اينكه آيا به عن
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  گيري بخاطر معلم شدن در ننگرهار تصميم: 7چوكات 
 كه در نزديك شهر پشاور زندگي مي كند، از صنف دوازدهم يك مكتب افغاني فارغ شده است اما او در حال  ساله ي پشتون27كريم يك جوان 

اين .  نفر مي باشد؛ كريم و زنش يك نوزاد دختر دارند10خانواده نسل سومي وي متشكل از . حاضر همراه پدر خود در يك دوكان كار مي نمايد
  .ه محل بود و باش فعلي شان آمدند وي يك ساله بود، از سرخرود ننگرهار ب ميالدي، زماني كه1980خانواده در سال 

با بدست آوردن شهادتنامه صنف دوازدهم، خواندن كورس زبان انگليسي براي سه سال و سپري نمودن يك سمينار تربيت معلم، كريم از وضعيت 
كايت دارد، به همين خاطر او تالش مي نمايد تا زمينه يي را براي معلم فعلي كار و بارش ناراضي بوده و از نبود زمينه هاي كاري در پاكستان ش

بعد از شنيدن در باره بست هاي خالي معلمي از طريق راديو، او سه سفر جداگانه به واليت ننگرهار داشته و به . شدن در افغانستان بدست آورد
ميشه براي وي گفته است كه كدام پستي براي معلمي در اين واليت قابل باوجود آن، آنها ه. رياست معارف واليت نامبرده مراجعه نموده است

معلمي پيشه ي انبيا مي باشد و يك معلم خوب مي تواند در پي ريزي يك ”: باوجود آن، او هنوز دلسرد نشده است و ميگويد. دسترس نمي باشد
  “.كشور شان سهم بگيرندجامعه سالم نقش بازي نمايد و به اين ترتيب معلمين مي توانند در آبادي 

او چنين برنامه . چون كريم در افغانستان تعداد زياد وابستگان پدري و مادري دارد، او در جريان ديد و واديدهايي كه به آنجا دارد، تنها نمي باشد
  :ش وي چنين مي گويددر مورد اعضاي ديگر خانواده ا. دارد كه محض يافتن يك وظيفه معلمي در وطنش، با زن جوان و كودكش بازگردد

پدرم قصد ندارد تا زماني كه حكومت برايش سرپناه و زمينه هاي كاري فراهم نمايد، به وطن بازگردد؛ اما من تصميم گرفته ام كه به 
نيز من در مورد پالن بازگشتم با پدر و بقيه اعضاي خانواده خود مشوره كرده ام و آنها . محض دريافت وظيفه معلمي به وطنم بازگردم

اگر من زحمت بكشم، . اگر من بازگردم، وضعيت زندگي اقتصادي من در آنجا وابسته به تالشهاي خودم مي باشد. موافقت نشان داده اند
  .د خوب و زندگي خوبي داشته باشممن مي توانم عاي

ارگر روزمزد بوده است اما او اكنون همه ساله  سال عمر دارد، زماني كه اعضاي خانواده اش بسيار كم بوده، در شهر پشاور يك ك60پدر كريم كه 
او نيز مي خواهد كه بازگردد، اما مي گويد كه همين اكنون وضعيت در افغانستان مناسب . يك مزرعه ي كوچكي را با بچه هايش اجاره ميگيرد

ارشها و شايعه هاي منفي يي را شنيده است، او در برعالوه، او از وابستگان ديگر شان كه هم اكنون بازگشته اند، در مورد افغانستان گز. نمي باشد
  : اين مورد مي گويد

هيچ يك از افغانهايي كه در . من مي خواهم به افغانستان بروم، اما چون در آنجا از خود خانه و زميني ندارم، اكنون اين كار مشكل است
بچه هاي كاكايم كه در . يش را فراموش كرده نمي توانيم ما كشور خو-اينجا زندگي مي كند، از بودن شان در اينجا خوش نمي باشند 
آنها اكنون يك مقدار زمين زراعتي را دوباره در سرخرود اجاره كرده اند و . همين جا زندگي مي كردند، سه سال پيش به وطن برگشتند

.  زندگي آنها در سرخرود خوب نمي باشددر آنجا براي آبياري آب كافي وجود ندارد، به همين وضعيت. آنها از بازگشت خويش پشيمان اند
آنها به ما توصيه نموده اند تا زمانيكه حكومت افغانستان براي ما زمين، سرپناه و زمينه هاي كاري فراهم نكند، بايد در پاكستان بمانيم و 

من برايش گفته ام . گردد و معلم شودتنها پسر بزرگم كه با سواد مي باشد و عروسي كرده است، آرزو دارد كه به وطن بر...... باز نگرديم
و ميخواهد به كشورش خدمت ا. كه در حال حاضر شما تنها برويد، براي تان يك وظيفه و جايي پيدا كنيد و بعد خانواده ي تان را ببريد

 .نمايد
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  نتيجه گيري.  5
را كه در مورد بازگشت به افغانستان، به  “خيرينبلي و ”بر اينست تا بتوانيم پس منظر جوابهاي  موضوعيي اهدف اساسي اين مطالعه 
ميالدي در پاكستان  “2007ثبت نام مهاجرين سال ”همچنان در اسناد برنامه  ميالدي و 2005 سال احصائيه شكل اطالعات مقداري

 و تالشهايي وجود دارند و بويژه نسل جوان مهاجر ارايه شده بودند، انكشاف دهيم و روشن سازيم كه پيرامون اين موضوع چه مبارزات
از تمام  خاص ميباشد و تقريباً داراي وِِيژه گيهاي مبردهكمي نا / مقداري اگرچه مطالعه هاي.  در اين مورد چگونه نگرش دارندافغاني

نفوس مهاجرين افغانستان نماينده گي مي نمايند، بازهم در همچو مطالعه ها شيوه ها و پچيده گيهاي تصميم گيري فردي و خانواده 
بر موضوعاتي كه ) مطالعه موضوعي (گي افغانها در رابطه به بازگشت شان تا حدي پوشيده باقي ميماند، به همين خاطر، اين مطالعه

براي ايجاد اين تصميم ها به ميان ميايند، روشني كافي مي اندازد و نكاتي را كه در گزارشها و اطالعات جمع آوري شده ي قبلي خوب 
  .اده نشده بودند، تشريح مي نمايدتوضيح د

 سال 30-15كه بين سنين اند  مردان و زناني ، متشكل ازگرفتند قرار) موضوعي(اشخاصي كه تحت پوشش اين مطالعه كيفي 
اطالعات . كساني كه يا در پاكستان تولد شده اند و ياهم بيشتر از نصف عمر خويش را در آنجا سپري كرده اند  يعنيقرار دارند

 سال عمر 28 ها در پاكستان كمتر از افغاني، نشان ميدهد كه اكثريت مطلق “2007ثبت نام مهاجرين سال ” مربوط به برنامه
 افغانستان نقش فعال داشته باشند و اينها در مقايسه با آيندهاين گروه سني بتواند در روند بازسازي  چنين انتظار ميرود كه. دارند
به همين خاطر، براي .  بزرگان شان تجربه كرده بودند، در زندگي مهاجرت تحت شرايط متفاوت تري بزرگ شده اندهائيكهچيز

هاجرين جوان، بدست آوردن دانش كافي در مورد فرضيه هاي ذهني شان، تجربه ها، تصورات مربوط به اين گروه بزرگ م
براي پيشبرد و نهايي سازي مباحثات ضروري پنداشته  در افغانستان، بازگشت و توقعات مربوط به سرو سامان يافتن زندگي شان

 . مي شوند

 بر مفكوره هاي خانواده ها و شيوه ي تصميم گيريهاي مربوط به تر محسوس اند و كه كم“جاذبه و دافعه”اين مطالعه كيفي بر عوامل 
، سرپناه ها و زمينه هاي )خدمات اوليه(بازگشت شان تأثير مي گذارند، توجه دارد يعني كه گذشته از در نظرداشت آسايشهاي مادي 

مسلكي نسل هاي مختلف  /اني هويتها و آرزوهاي تعليميكاري در افغانستان، تالش مي ورزد تا در يابد كه روابط اجتماعي، ناهمخو
ويژگي اصلي نيرومندي اين . ي ميان نسل جوان و نسل كمي كهن تر ميشونداباعث بوجود آمدن برخوردهاي سليقه  چطور همزمان

 ، آنها با زبان خود شان- يباشد نهفته م افغانيگزارش در گفتار و اظهار نظر خود مردان و زنان جوان با سواد و بي سواد، ثروتمند و فقير
مشاهده مي نمايند، نحوه فعاليت خانواده هاي شان را كه بطور دوامدار  ي شانارا كه در خانواده  ياكشمكش ها و اختالف هاي سليقه 

 ميزبان بررسي وضعيت افغانستان را ارزيابي مي نمايند و موازنه ميان خصوصيات مثبت و منفي متغيير وطن شان را در مقايسه با كشور
اكثر مصاحبه شوندگان بخاطر شرايط متغيير دوامدار در كشور شان، در روند تصميم گيري بخاطر بازگشت . كنندمي نمايند، بيان مي

از نكات متذكره چنين بر ميايد كه تصميم گيريها براي بازگشت ثابت نبوده بلكه با . خويش با وضعيت هاي دشوار رو برو مي شوند
 تأثير مي گذارند، مي تواند به عواملي مؤثر براي بهبود افغانيعواملي كه بر تصميم گيريهاي نسل دوم  ط متأثر مي شوند،تغيير شراي

 بودن افغانينه، اكثريت آنها به شدت به   هاافغاني چيزي كه بسيار روشن است، اينست كه اگر تمام. روند بازگشت به وطن تبديل شوند
اين بخش از تمام تحليل هاي كه تا كنون صورت گرفته اند، نكات كليدي را . يد به بازگشت نشان ميدهندخويش مي بالند و عالقه شد

ها افغانبه طرفداري از بازگشت  “دافعه” به “جاذبه”بر مي شمارد تا خوانندگان را از برنامه ريزي ها و انكشافاتي كه بخاطر تبديل عوامل 
اين مطالعه با يك شناخت روشن . ن به جامعه ي اصيل شان رويدست قرار دارند، آگاه سازدو تجربه هاي مثبت پيوست و پرورش روحيه

مي كنند، نمي خواهند كه به طور يكسان در  پير و جواني كه در پاكستان زندگي  هايافغانكه همه  صورت گرفته است و نشان ميدهد
 نمي رود كه به زودترين فرصت همه آن در افغانستان، امكان با در نظر داشت وضعيت كنوني  نزديك به كشورشان بازگردند وآينده

 از اين مطالعه گرفته مي شوند، روشهاي بهبود هائيكهبه همين خاطر، درس.  تبديل نمودافغانيافراد “ بازگشت”به طرفداري عوامل را
درازتر در كشور ميزبان باقي بمانند تا ا بررسي مي نمايد كه ممكن براي مدت هزندگي و زمينه هاي معيشتي را براي آنعده از افغان

مهاجرين افغاني ساكن پاكستان اين توانمندي را پيدا نمايند كه خود شان را از كمكهاي دوامدار وابستگان خارجي شان آزاد سازند و در 
 كنوني اين شرايطنظريه هاي عملي نيز تصديق مي نمايند كه حكومت افغانستان نيز در . وقت مناسب براي بازگشت آماده باشند

 بازگشت به شيوه ، زندگي مي نمايند، جذب نمايد، به همين خاطر افغان هايي را كه در كشورهاي همسايهتوانايي را ندارد تا همه
كه در پاكستان ثبت شده  افغانهايكه مقطعي به شكل برنامه هاي ميان مدت و درازمدت همراه با تمديد زمان پناه گزيني سه ساله براي

     .شند، يك امر ضروري پنداشته ميشودميبا
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  توصيه ها . 6
در (اگر فرض شود كه پله ي ترازو به طرفداري از بازگشت به افغانستان سنگين تر شود و اطمينان حاصل گردد كه محيط مناسب 

در راستاي افغانها ق در افغانستان تقويه مي شود، اين عوامل براي تشوي) عرصه امنيت، معيشت، تعليم و تريبه و خدمات اوليه
 در نظرداشت اينكه اكثر نسل دوم با. مهم پنداشته ميشود، بسيار آنهاو سروسامان يافتن موفقانه زندگي  آنهابازگشت داوطلبانه ي 

 كه در پاكستان باقي ميمانند، براي مدت بسيار زيادي در افغانستان نزيسته اند و اكثر آنها صرف سواد و مهارتهاي فني و افغان
  : ها مهم شمرده شده اند، قرار ذيل برشمرده مي شوندافغانعوامل مهمي كه براي سهولت بخشيدن بازگشت . علمي ناچيز دارند

 ،آنهاپيش از بازگشت  بهبود بخشيدن كيفيت و بلند بردن ميزان مرتبط بودن معلومات قابل دسترس در مورد افغانستان 
 ترتيب فاصله يي كه ميان توقعات و واقعيت ها ديده مي شوند، كاهش يابد؛ تا تصورات نادرست از ميان بروند و به اين 

 به عنوان يك اولويت براي بازگشت كنندگان نهايت فقير و كم سواد “بسته ي از خدمات اوليه”فراهم نمودن يك  
احتمال جوان به شمول مهارتهاي مسلكي، خانه سازي، كمك هاي نقدي و فراهم آوري زمينه كارهاي روزمزد تا 

  كاهش يابد؛آنهابازگشت نا موفق 

فعلي همخواني داشته باشند تا  يكه مطابق به تقاضاي زمان باشند و با نيازهاي بازار ئراه اندازي برنامه هاي انكشافي 
خطرات بي كاري و يا كارهاي زير سن معياري كاهش يابد، بويژه براي آنعده از مهاجريني كه داراي سطح پايين 

   و؛رت، سرمايه و روابط مي باشندهاآموزش، م

به شمول مناطق كوهستاني، مشكالت ) ديني و غير ديني(  بحث و تبادله نظر در مورد كيفيت پايين تعليم و تربيه 
و همچنان محدوديت ها در دسترسي شاگردان به مراكز تحصيالت  تأييد شهادتنامه ها/ مرتبط به پذيرش اعتبار اسناد

 وعالي و نيمه عالي؛ 

براي مدت زمان درازتر در پاكستان باقي ميمانند، كاهش بخشيدن قيد و بندهاي  هائيكهافغان قانونمند سازي وضعيت  
 . كه بر اين جمعيت موجود مي باشند و افزايش دادن ثبات در كل منطقه

  معلومات را بهبود بخشيد كيفيت و سطح مرتبط بودن  6,1
ي سوادي كه در پاكستان به سر مي برند، كساني اند كه بازندگي در وطن خود نا آشنا  افراد با سواد و ب- نسل دوم افغانستان

  :هستند، به همين خاطر كمبود معلومات در عرصه هاي زير را برشمرده اند

 زمينه ها و فرصت هاي كاريابي در افغانستان؛ 

  ونيازمنديهاي تعليمي براي استخدام شدن به وظايف؛/ پيش شرط ها 

 .طريقه تصديق اسناد براي تعليم و تدريس در افغانستان/  تعليمينيازمنديهاي 

افغانهاي مهاجر در پاكستان در رابطه با وضعيت كشور شان اغلب اوقات بطور غير مستقيم شكل مي گيرند كه  آگاهي و تصورات
معلومات بسيار ضعيف در مورد بي خبر بودن و يا داشتن . بعضي اوقات مبالغه مي شود و يا بطور نادرست گزارش داده مي شوند

 شكل آنهاكه به اساس معلومات نادرست نزد ئي را در رابطه به بازگشت افزايش ميدهد و تصورات خيالي آنهاافغانستان نگرانيهاي 
سازمانهاي غير دولتي در همكاري با وزارت .  بعد از بازگشت منجر گرددآنهامي گيرند، شايد به بي سرو ساماني وضعيت زندگي 

بايد مطمئن شوند كه معلومات درست در اختيارشان قرار ميگيرد، ) به كمك سازمان ملل متحد(هاي مربوطه حكومت افغانستان 
سازمانها و .  آنها مي توانند اين نكات را بخوبي عملي سازند،از طريق مراكز معلوماتي و يا مراكز مشورتي در پاكستان: طور مثال

ل مكتب ها، كورسها، كانونها و غيره نيز در انتقال معلومات درست به اين خانواده هاي افغاني كمك  از قبيافغانينهادهاي موجود 
 مهارت دارند، بايد از انترنت استفاده نموده و براي نشر و كمپيوتر در استفاده هائيكه افغانيآنعده از . خوبي انجام داده ميتوانند

 ندارند و زناني كه آزادي بسيار محدود دارند، مي توانند از راديو كمپيوتر پخش معلومات درست سهم بگيرند، كساني كه دانش
دسترسي به معلومات درست تر و دقيق تر مي تواند احتمال بازگشت . براي معلومات مناسب در مورد كشور شان استفاده نمايند
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بطور   كه، سه كشوراين اداره مربوطه بر  مطالعاتبعد از پايان يافتن. دوباره به پاكستان را بعد از رفتن به افغانستان كاهش دهد
 . شد معلومات بيشتري فراهم خواهد زمينهدر اين را بررسي مي نمايد،  عودت كننده گانخاص تجارب عميق

همچنان فلم  سريالهاي پاكستاني و هندي و مطبوعات پاكستاني و هندي از قبيل در پاكستان شيفته ي تعداد زياد افغانهاي جوان
 در بر داشته گروه فرعي، بايد اين نكته رابه همين دليل، استراتيژيهاي ارتباطي بخاطر تأثير گذاري بر اين .  هندي مي باشندهاي

 مقيم پاكستاني بايد در نظر گرفته شوند؛ زيرا در  افغاني، گوناگوني ها و تفاوتها ميان خانواده هايآنباوجود . و بخوبي بازتاب دهند
احتمال   عصري نشان نمي دهند ومسائلبعضي جوانان بسيار محافظه كاري ديده ميشوند كه عالقه به  ) دومنسل( ميان جوانان

.  جهت نهادينه شدن فرهنگ مدرن غربي در كشور شان صورت مي گيرند، مقاومت شديد نشان دهندهائيكهميرود كه برضد تالش
سرمايه گذاري كافي صورت  ع رساني براي اين دسته جوانان بايدبه همين دليل، در راستاي ايجاد وسايل گوناگون و جديد اطال

  .گيرد

برعالوه ي فراهم آوري معلومات در مورد تعليم و تربيه، بهبود زمينه هاي كاري و رشد همه جانبه افغانستان، يكي از ابتكارهاي 
 در كشور شان سند آنها زمين داده شود و ديگري كه بايد رويدست گرفته شوند، اينست كه براي مهاجرين بي زمين، در افغانستان

به همين دليل معلومات عصري و واقعبينانه در مورد روند تخصيص زمين از واليت هاي مربوطه ي اين . مالكيت بدست آرند
قش گروه مهاجرين بايد بطور منظم گزارش داده شوند تا بتواند مردان بالغ خانواده را كه بر روند تصميم گيري براي بازگشت ن

كليدي دارند، به بازگشت ترغيب نمايد، برعالوه اينها چون معلمان و كارمندان بعضي سازمانهاي افغاني كه زندگي شان بيشتر 
 آنهاتخصيص زمين بر تصميم گيري  سيار مي باشند و بر روند تصميم گيري خانواده هاي شان نقش برازنده دارد، روزنه هاي

  . گذاردبخاطر بازگشت تأثير مثبت بجا مي 

خدمات را براي عودت كنندگان نهايت فقير و بي سواد مهاجر فراهم  يك بسته ي بزرگ و سريع  6,2
  نماييد

در ميان مصاحبه شوندگان ما كه داراي سطح پايين عايداتي مي باشند، نبود سرپناه، زمين، خدمات اوليه و زمينه هاي كاري در 
 نمي توانند كه براي بازگشت به آنهاگي را در راه بازگشت آنها ايجاد مي نمايند و افغانستان، همه با هم يكجا شده و مانع بزر

كميشنري عالي ملل متحد به همين خاطر، پي ريزي برنامه هاي دوامدار تهيه سرپناه مانند برنامه . كشور خويش تصميم بگيرند
 مليون مهاجر خانه بدست آورده اند، بسيار مهم و 1  ميالدي تاكنون تقريبا2002ً از سال آنكه از طريق  در امور پناهنده گان

  .109ضروري پنداشته مي شوند

به همين شكل، برنامه هاي جاري اختصاص زمين و نقشه هاي انكشاف شهرك ها، بوِِيژه برنامه هاي كه همراه با تدارك خدمات 
ه هاي تأمين معيشت، وسايل حمل و نقل و اوليه از قبيل آب، سيستم فاضالب، تعليم و تربيه، كلينيك هاي صحي، ايجاد زمين

ميزان بازگشت افغانها ممكن در حال كاهش باشد، اما توجه از فراهم آوري كمك  اگرچه. غيره بايد بيشتر گسترش و بهبود يابند
و توسعه برنامه هاي حمايتي بازگشت پناه جويان بايد دوام يافته . براي بازگشت كنندگان نبايد به سوي ديگر كشانده شود ها

در اين دوره بايد برنامه هاي پي ريزي شوند كه بتوانند جوابگوي .  اگر ميزان بازگشت مهاجرين بسيار ناچيز هم باشدحتييابند، 
 ميالدي كه زمان تمديد پناه جويي افغانها در پاكستان پايان 2009 باشند، بوِيژه براي سال آينده پذيرش تعداد زياد مهاجرين در

 و فيزيكي كه نسبت به بعض كساني ديگر كه داراي سرمايه هاي افغاني) زنان و مردان( نعده از بازگشت كنندگانبه آ. مي يابد
آموزش هاي اين گروه پيش از بازگشت شان به . انساني كافي مي باشند، بيشتر آسيب پذير اند، بايد توجه بيشتر صورت گيرد

شان الي زماني كه يك  عاجل نياز دارند تا بتوانند محض رسيدن به وطن) روزمزد(مسلكي، كمك هاي نقدي و زمينه هاي كاري 
  .  وظايف درازمدت بدست مياورند، خانواده هاي خويش را از لحاظ مالي كمك نمايندآنهاچند تن از اعضاي خانواده  و يا

  
  

                                                           
در سايت انترنتي نيز قابل دسترس مي باشد، براي مطالعه بيشتر به مرجع ( ميالدي 2007 جنوري 16 ،“كميشنري عالي ملل متحد در امور پناهنده گان” 2007 ياد داشتهاي مختصر سال 109

  ).وبسايت اين نهاد مراجعه شود
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  زمينه هاي كاريابي و انكشاف مهارتهاي مطابق روز را فراهم نماييد  6,3

رگ در عرصه بازگشت، بطور خاص براي مهاجريني كه بي سواد اند و يا مهارت كافي ندارند، نبود زمينه هاي يكي از خطرات بز
يهاي يك خانواده فقير را كه شايد در پاكستان ساخته باشند، بيكاري مي تواند ذخيره اندك دارائيك مدت كوتاه . كار مي باشد

به همين دليل تأمين زمينه هاي كاريابي و معيشت، براي باال بردن . ه باشند آنها اين توانايي را داشتدر صورتيكه - تهي سازد
. يك كار بسيار ضروري مي باشد امكانات بازگشت و سروسامان يابي موفقانه زندگي اين دسته مهاجرين بي سواد و كم مهارت

 در آنهاسامان يافتن زندگي  كه سرورت گرفته است، نشان ميدهددر مورد بازگشت كنندگان صو يك مطالعه ي كه در اين اواخر
و در مرحله دوم از كمكهاي خارجي و  ، روابط اجتماعي و شرايط بازگشت آنهاآنهاهاي شخصي از دارائي افغانستان در مرحله اول

خاطر، جمعيت آسيب پذيري كه داراي سطح پايين سواد اند، به همين  .110محيط فعاليتهاي اقتصادي كوچك متأثر مي گردد
 شان نيازمند توجه بيشتر در عرصه روابط اجتماعي و سرمايه ي نا چيز دارند، در هنگام بازگشت به كشور هاي بسيار اندك ومهارت

 را در پاكستان  افغانمهاجرين البته نا گفته نماند كه اين نوع جمعيت آسيب پذير، اكثريت. ي كاهش خطرات بيكاري مي باشد
 اكثر بازگشت  كه در مورد بازگشت كنندگان نشان ميدهد ملل متحد در امور پناهنده گانكميشنري عالي احصائيه. تشكيل ميدهد

 2002 مارچ 22بازگشت كنندگان كه در فاصله زماني   درصد33  صرفآنهاكنندگان با مهارتهاي روز آشنايي ندارند، از ميان همه 
 و رگشته اند، داراي مهارت هاي اساسي شناسايي شده ميالدي از كشورهاي ايران و پاكستان به كشور شان ب2006 دسيمبرالي 
ارتهاي انساني همخوان با  چنين نتيجه بدست ميايد كه رشد مهاحصائيهدر روشنايي اين  .111 بي سواد بوده اندآنها  درصد80

اني ها در  معيشت و كاهش خطرات نا بسامبراي تأمين هاي اوليهييكي از نيازمند آنها كاريابي، در هنگام بازگشت تقاضاي
  . افغانستان مي باشد

وزارت عودت و مهاجرين اين نيازمندي را تأييد مي نمايد، رشد مهارتها و زمينه هاي كاريابي و همچنان دسترسي به فعاليتهاي 
 را در “افغانستانتوافقنامه ”وزارت تالش مي ورزد تا شاخصه هاي   اينآنهااقتصادي كوچك عواملي اند كه با در نظرداشت 

  رامهاجرين و بيجا شده گان داخلي  اشتغال در جوامع محلي برايمهاجرين، بازسازي و زمينه هايفراهم آوري كمك به  صهعر
را تحت  (AGEF) وزارت عودت و مهاجرين در تركيب خود يك شاخه ي. خصوصي سازد)  ميالدي2010 (1389الي آخر سال 

 بازگشت كنندگان را در رسيدن به وظايف مختلف كمك آنتواند از طريق  دارا مي باشد تا ب“تقويه سهولت هاي كاريابي”نام 
  . نمايد

يك تدبير جدي تر، حكومت هاي افغانستان و پاكستان، تمويل كنندگان و سازمانهاي غير دولتي مي توانند پيش از   به شكلحتي
در مناطق كوهستاني (بازار آزاد  شخصه هايموزشي مسلكي و فني را كه مطابق به نيازمنديها و مآبازگشت مهاجرين، دوره هاي 

 معلومات مربوط به استخدام عساكر بايد حتيو  باشند، راه اندازي و تقويه نمايند، معلومات در باره كاريابي در افغانستان) و شهري
انكشاف  ايد با ميباشد كه بدراز مدت نسبتاً اين برنامه يك برنامه ي -  مقيم پاكستان ارايه شوندافغانيبراي مهاجرين 

 مهارتهاي مورد نياز بخاطر ايجاد بخش هاي تقويت آن كه در چارچوب “بزرگتر ملي) كاريابي( استراتيژي ايجاد اشتغال”يك
مهارتهاي  و ميان كاريابي شناسايي مي شوند، ارتباط داشته باشد و براي مردان و زنان بازگشت كننده دوره آموزشي فراهم گرديده

مرحله آغازين تأسيس يك روند براي تنظيم استراتيژي كاريابي تحت كار (  كاريابي بايد رابطه اي ايجاد گرددآموزش داده شده و
  .آموزش رشد مهارت شركتهاي اقتصادي و دسترسي به قرضه هاي كوچك بايد توسعه داده شود/ تجارت كوچك). است

، آنباوجود . دارند  مردان و زنان تحت آموزش قرار آغاز شده است و“(NSDP) برنامه رشد مهارتهاي ملي”در حال حاضر، 
و نمونه  منظم مهارتهاي فنيآموزش بازار كارگري در افغانستان نمايانگر اين واقعيت است كه هنوز يك  كمبود معلومات در باره

استفاده از فغانستان و در باره بازار كار ا درست رشد كاريابي شكل نگرفته است، به همين خاطر براي بدست آوردن معلومات كافي
يك نياز بسيار بارز  آموزش مهارتها بخاطر ايجاد همخواني ميان عرضه كارگر و نيازمنديهاي كارفرمايان در روند  معلوماتهمچو

  . ديده ميشود

  . از شود ميالدي آغ2007 بوده و قرار است در سال “افغانستانتوافقنامه ”جمع آوري اين نوع اطالعات يكي از شاخصه هاي ديگر 

                                                           
  .دي ميال2006لتاي، آ مشورتي  دفتر110
  . ميالدي2006سال كميشنري عالي ملل متحد در امور پناهنده گان افغان،  111
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كيفيت تعليم و تربيه، طرزالعمل ارزيابي و پذيرش اعتبار اسناد بايد بهبود يابد و زمينه   6,4
  دسترسي به تحصيالت عالي بايد افزايش يابد

اگر چه اكثريت مهاجرين افغاني در پاكستان بي سواد اند، اما مصاحبه شوندگان با سواد و بي سواد در جريان اين مطالعه كيفي 
نيهاي عميق را در باره تعليم و تربيه و به ويژه در باره كيفيت تعليم و تربيه قابل دسترس براي خود شان و فرزندان شان نگرا

 يك اقليت اندكي را تشكيل آنهابرعالوه، نزد افغانهاي تعليم يافته، اگر چه ). در مكتب هاي ديني و غير ديني( نشان داده اند
 موضوع شفافيت در - مي سازد  را از اهميت الزم برخوردارآنهادر روند بازسازي، خواسته هاي  آنهاميدهند اما نقش نهفته ي 

طرزالعمل ارزيابي و تأييد شهادتنامه ها و دسترسي به تحصيالت عالي در ميان اين دسته مهاجرين از نگراني هاي عمده به شمار 
حاليكه ايجاد اشتغال نياز به  به همين خاطر، در. الحظه داشته باشد بخاطر بازگشت تأثير قابل مآنهانيت  مي روند و مي تواند بر

نمي تواند كه به كلي از برنامه ريزي بخاطر آغاز تالشها در راستاي سرمايه گذاري  توجه و سرمايه گذاري عاجل دارد، اما اين كار
  .براي بهبود كيفيت تعليم و تربيه و توسعه دسترسي به تحصيالت عالي مانع گردد

گرانيها در مورد كيفيت نامناسب تعليم و تربيه قابل دسترس در افغانستان در مقايسه با پاكستان در مكتب هاي ديني و غير ن
به نظر . آنرا براي باقي ماندن خويش در پاكستان دليل مياوردند ديني، يكي از عوامل منفي بوده است كه مصاحبه شوندگان ما

در پاكستان نسبت به افغانستان بهتر بوده و رسا بودن موضوعات در مدرسه هاي  )تجربي(  مواد آموزشي و كار هاي عمليآنها
تمويل ( از دليل نامبرده چنين برميايد كه وزارت معارف افغانستان در حاليكه توسط جامعه بين المللي. پاكستان جامع تر مي باشند

مان سازي مكتب ها و ثبت نام نمودن دختران و پسران اكتفا حمايه مي شود، بايد تالش نمايد كه نبايد صرف به ساخت) كننده
انكشاف تربيت معلمان را : طور مثال( نمايد، بلكه بايد كيفيت چيزهايي را كه در اين مكتب ها تدريس مي شوند، نيز بهبود بخشد

   112.)كه هم اكنون دوام دارد، تهيه نصاب تعليمي جديد و غيره

علمان تطبيق شده است همراه با تالشها بخاطر جلوگيري از پرداخت نا بهنگام معاش معلمان،  اخيراً در معاش مهائيكهافزايش 
ممكن باعث رشد مهارتهاي مسلكي كساني شوند كه جديداً براي معلمي درخواست مي نمايند و تعهدات و دلگرمي آنعده از 

ه اندازي برنامه هاي آموزشي مشترك ميان مكتب هاي و را افزايش گفتگوها. افزايش دهد معلماني را كه هم اكنون تقرري دارند،
 در قريه جات توسط سازمانهاي غير دولتي تمويل مي شوند، نيز در رشد كيفيت تعليم و تربيه ممد واقع هائيكهدولتي و مكتب 

مهاجرين شده مي شده مي تواند، به اين ترتيب تعداد زياد افغانها به سوي مكتب كشانيده مي شوند و اين كار باعث بازگشتن 
فعاليت هايي مانند ايجاد  به همين ترتيب، در وزارت معارف تالشها بخاطر رشد كيفيت درسهاي ديني با رويدست گيري. تواند

تا   در كشورهاي خارج ادامه داردآنو اعتبار بخشيدن  اعطاي ديپلوم از طريق مكتب هاي ديني  واليت و34مكتبهاي ديني در 
 زنان و مردان نسل دوم افغانستان در پاكستان در باره - هردو 113.گردان بيشتري را جذب تعليم و تريبه نمايدبتواند شا ازين طريق

 ها  مكتبهمچودر ادامه آموزشهاي ديني خود و فرزندان شان اظهار عالقه مندي كرده اند و يا هم عالقه نشان داده اند كه 
يستم آموزش نيز در پرورش روحيه مثبت بخاطر بازگشت افغانها نقش مهم تدريس نمايند، به همين خاطر، بهبود بخشيدن اين س

  .  خبر داده شده بتوانندآنها اين پيشرفت ها بطور منظم به در صورتيكهدارد، اما 

در ميان آنعده از مصاحبه شوندگاني كه در پاكستان به سطح بلندي درس خوانده و آرزو دارند كه تحصيالت عالي شان را بعد از 
طرزالعمل اين كار بايد .  تعليمي شان يكي از نگراني هاي اساسي ديگر مي باشددرجهزگشت به كشور شان ادامه دهند، تأييد با

درست تعريف گرديده و شفاف شود تا از يك طرف عدم اطمينان را نزد بازگشت كنندگان كاهش داده و از طرف ديگر زمينه هاي 
براي اين كار بايد يك كميته غير بوركراتيك در وزارت معارف با .  معارف از ميان ببردرشوت گيري را در ميان كارمندان وزارت

بكارگيري كارمندان ورزيده ايجاد شود تا بتوانند در باره تأييد و ارزيابي درست اسناد و شهادتنامه هاي مهاجرين معلومات درست 
اين كميته بايد براي آنعده از شاگرداني كه نياز به مشوره گيري دارند، ارايه نموده و اسناد را بطور اصولي طي روند نمايند، برعالوه 

با تالش همه جانبه  پشاور دولت افغانستان در كنسلگري نماينده گي وزارت معارف در ايجاد يك دفتر. هميشه باز و فعال باشد

                                                           
  . 2006رايگان و با كيفيت براي اطفال افغانستان، توضيح نامه، موسسه اكسفام جي بي، تعليم و تربيه  112
  .) مراجعه كنيد وبسايت ماخذ، بهبراي خواندن(صلح  تان، گزارش از انستيتيوت جنگ و گزارش بهبود و احيا افغانس- “  اصالح نمودن طالبان ديگر” ميالدي، 2006واي، .  ابراهيمي، اس113
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الزم و طي روند شهادتنامه ها تأثير مثبت اين كشور، نيز ميتواند براي دريافت معلومات  هاي ديگركنسلگريسفارت افغانستان و 
  . در اين برنامه بدون شك، وزارت معارف نقش رهبري كننده خواهد داشت. داشته باشد

حكومت افغانستان به . ، فراهم نمودن زمينه براي دسترسي به تحصيالت عالي در افغانستان نيز نياز به توجه جدي داردبالخره
را در راستاي توسعه دسترسي به تحصيالت عالي   نمايند تا تعهد ها و هماهنگي هاي بيشتريهمكاري جامعه جهاني بايد تالش

تقاضاها در عرصه ي . ايجاد نمايند، اما تعليم و تربيه ي ابتدايي موضوعيست كه اكثر سازمانهاي خيريه ديگر نيز بدان توجه دارند
ايش مي باشد، در حاليكه زمينه هاي ادامه تحصيالت عالي براي در حال افز افغانتعليم و تربيه با كيفيت در ميان نسل دوم 
به همين خاطر، بعضي از مصاحبه شوندگان تالش كردند تا به كشورشان باز گردند و . افغانها در پاكستان بسيار محدود مي باشد

فيت پذيرش محدود در نهادهاي  هاي افغانستان دنبال نمايند؛ كه در بعضي موارد بنا به ظر پوهنتونتحصيالت عالي شان را در
نا متناسب بودن عرضه و .  با سرخورده گي و نااميدي به پاكستان باز گشته اندآنهاتحصيلي عالي و نيمه عالي در كشور شان، 

هردوي شان را  -  چه بازگشت كنندگان و چه باشندگان درازمدت- افغانيتقاضا در عرصه آموزش، همه جوانان تعليم يافته ي 
در واقع، .  تن پذيرفته شدند23000 داوطلب آموزش هاي عالي، صرف 60000 ميالدي از ميان 2006در سال : ساخته استمتأثر 

 تن شاگرد آرزوي جذب شدن به نهادهاي آموزشي 100000بيشتر از   ميالدي،2010وزارت معارف تخمين نموده است كه تا سال 
پيش از   مليون فارغين صنف دوازدهم در حال افزايش1براي  پاسخگوييمشكل بزرگ  عالي را خواهند داشت و اين وزارت از

  114. ميالدي هشدار ميدهد2014سال 

نيز مي تواند   امكانات آموزشي در نهادهاي تحصيلي عالي و نيمه عالي افغانستانبلند مدت، افزايشبه عنوان يك سرمايه گذاري 
   .جستوجوي زمينه هاي آموزشي عالي، نقش مؤثر داشته باشداز افغانستان به كشورهاي ديگر در  در كاهش مهاجرتها

 ها در  پوهنتونبه همين خاطر، وزارت تحصيالت عالي افغانستان و جوامع تمويل كننده بايد تالشهاي شان را در جهت افزايش
 عالي افغانستان مي تواند از ، با اين كار وزارت تحصيالت) نبايد تنها در كابل باشد و بسپوهنتون( سراسر افغانستان فشرده سازند

  پوهنتونتوانايي جذب محصلين را در  ها به عنوان استاد جذب نموده و از طرف ديگر پوهنتونيك طرف افغانهاي مسلكي را در
همزمان با پذيرش شاگردان بيشتر در نهادهاي تحصيالت عالي، زير بناهاي فيزيكي بايد به سرعت . هاي واليتي بيشتر سازد

كه خانواده هاي  ابند، طور مثال ليليه هاي بيشتر براي دختران و پسران بايد ساخته شوند تا آنعده از مهاجرين جوانيافزايش ي
بدون خانواده هاي شان از  شان مايل به بازگشت به وطن شان نيستند، بتوانند بخاطر ادامه تحصيالت عالي شان به كشور بيايند و

  . ي، استاد و البراتور بهره بگيرندفرصت هاي آموزشي از قبيل صنوف درس

براي افزايش دسترسي مناسب به تحصيالت عالي در خارج از كشور، وزارت تحصيالت عالي بايد براي آنعده از دانشجوياني كه 
 هاي افغانستان با كسب نمرات عالي بدست آورده اند، زمينه تحصيالت عالي درجه ماستري و  پوهنتوندرجه ليسانس شان را از

 هاي  پوهنتون بايد تعهد گرفته شود كه بعد از تكميل تحصيل و بازگشت به وطن درآنهاوكتورا فراهم نمايد و در بدل اين كار از د
 كمك  پوهنتونبه) ن و پاكستانابه شمول اير(اين كار نه تنها در جذب نمودن شاگردان از مناطق مختلف . كشور تدريس نمايند

 را كم شهريي / روستايي ها بلند برده و تقسيم بندي بورسها به اساس تعداد نفوس  پوهنتون را درمي نمايد، بلكه كيفيت آموزشي
دسترسي مناسب و عادالنه به تحصيالت عالي در كشورهاي خارجي، بايد فرصت ها  بازهم، براي افزايش زمينه هاي. مي سازد

ليسي نمي دانند و زمينه تحصيالت در كشور هاي عربي  براي كساني كه زبان انگ-  هاي ايران پوهنتونبراي شامل شدن در
 به كدرهاي تبديل شوند كه بتوانند در افغانياين كار باعث مي شود كه محصلين  .بويژه در رشته هاي ديني، بايد افزايش يابد

يان كار فرمايان به رشته مورد نظر شان با زبانهاي محلي سخن بگويند، در نتيجه توجه شديد بر مهارتهاي زبان انگليسي در م
  . شمول كساني كه در عرصه هاي انكشافي كار مي نمايند، كاهش خواهد يافت و محدوديتهاي كار يابي از ميان خواهد رفت

دري و ( زبانهاي ملي با توجه به مشكالت مرتبط با زبان كه در اين گزارش برشمرده شده اند، سرمايه گذاري بخاطر آموزش
راكه در پاكستان به يكي از زبانهاي  و ضروري مي باشد؛ زيرا اين كار بطور خاص زمينه بازگشت كسانينيز يك امر مهم ) پشتو

همچو آموزشها در پاكستان  . هاي افغانستان شوند پوهنتونملي خود درس نخوانده اند، فراهم مي سازد و آنها ميتوانند جذب

                                                           
  .، كابل، افغانستان“استراتيژي انكشاف ملي” دولت افغانستان، وزارت تحصيالت عالي، استراتيژي وزارت تحصالت عالي به عنوان بخشي از 114
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 مهارتهاي زباني را بياموزند و در افغاني مي توانند براي نسل جوان هاآندولتي نيز فراهم شده مي توانند و  توسط سازمانهاي غير
  .  هاي افغانستان براي ايشان معلومات فراهم نمايند پوهنتونمورد تأييد اسناد تحصيلي و طرزالعمل شامل شدن به

 همين دليل، ايجاد ارتباط به. ، مفاد حاصله سرمايه گذاري بخاطر تحصيالت عالي يكي از نگراني هاي هميشگي مي باشدبالخره
با تجربه هاي كاري در  ها درس ميخوانند  پوهنتونو مهارت هاي فرعي جوانان بازگشت كننده ي كه در منظم ميان دانش

ي  پوهنتون بعد از تكميل نمودن برنامه هاي- در سكتورهاي خصوصي، سازمانهاي غير دولتي و در ساختار دولت - افغانستان
، بايد تالش صورت گيرد كه آموزش جواناني آنباوجود .  را به كشورهاي ميزبان كاهش ميدهدآنها بازگشت شان، امكان دوباره

 آنهاكه به زبان انگليسي صحبت مي نمايند، نسبت به آناني كه نمي توانند، ترجيح داده نشود و يا براي رشد فرصتهاي كاري 
بعضي از مصاحبه شوندگان اين مطالعه كه به زبان انگليسي . يرددر سازمانهاي غير دولتي تأكيد بيش از حد صورت نگ صرف

صحبت كرده نمي توانند، نگراني نشان داده اند كه در افغانستان بطور خاص در كابل بجاي آموزشهاي مسكلي، توجه بيش از حد 
 اما داراي مهارتهاي مسلكي و براي كساني كه به انگليسي صحبت كرده نمي توانند،. بر مهارتهاي زبان انگليسي متمركز ميباشد

يهاي خويش به كشور شان بازگردند و از توانائ ترغيب شوند كه آنهافني كافي مي باشند، بايد فرصت هاي بيشتر مساعد گردد تا 
   .در راستاي ايجاد زمينه تأمين معيشت مناسب استفاده نمايند

كستان باقي ميمانند، قانوني ساخته و تنظيم را كه براي مدت درازتر در پا افغانهايي وضعيت آنعده از  6,5
  نماييد

از ميان كارهاي ديگر در باره مهاجرين افغاني در كشورهاي همسايه، تحقيقات قبلي واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان در باره 
 كشور شان منجر  بهافغاني به حركت آخرين افراد يك جمعيت داوطلبانهبطور ) عودت(مهاجرت، چنين نشان ميدهد كه بازگشت 

نمي شود و همه افغانها نمي خواهند بطور داوطلب به كشور شان بازگردند؛ موازنه عوامل دافعه و جاذبه بطور كلي نمي تواند به 
به همين خاطر، پاليسي ها و برنامه ريزيها بايد اين نكته را در نظرداشته باشند كه  .115طرفداري از بازگشت افغانها تبديل شود

 شان باقي ماندن در پاكستان را نسبت به بازگشت “كارت مهاجرت” مدت اعتبار ند وضعيت كساني را كه بعد از ختمچطور بتوا
ترجيح ميدهند، درست تعريف و تنظيم نمايند، اين كار باعث كاهش قيوداتي مي شوند كه بر اين جمعيت وجود دارد و همچنان 

  .باعث تقويه امنيت و ثبات در كل منطقه مي گردد

در نظر گرفته شوند، قرار زير ) كساني كه نمي خواهند بازگردند(نكات و مالحظاتي كه بايد براي حمايت از اين دسته مهاجرين 
  :بيان ميشوند

داشته باشند، فراهم   بتوانند به زمينه هاي كاريابي كنترول و دسترسيدن حق كار موقت براي آنها تا آنانفراهم نمو 
يت به شمول فراهم نمودن وضع  براي آنعده از افغانهايكه ميخواهند در پاكستان بمانندنمودن امنيت كار و زندگي
 تا بتوانند بطور رسمي در پاكستان كار نمايند؛  يكه خوب مسلكي مي باشند،قانوني براي آنعده از افغانها

يستم شناسايي روشني بخشيدن طرزالعمل دسترسي به تحصيالت عالي در پاكستان، تعريف نمودن نقش ثبت و س 
 براي دسترسي به خدمات تعليمي و ساير انواع خدمات؛ و 

مهارت و دارايي مورد نياز براي افراد مهاجر آسيب پذير، به ويژه براي خانواده  فراهم نمودن كمك ها براي كسب 
يده و از طرف  بي سواد اند و از آزادي بسيار محدود برخوردارند تا در قسمت تأمين معيشت فرصت فراهم گردهائيكه

 را قادر مي سازند تا خطرات احتمالي بازگشت آنها با مشكالت توسعه يابد، هر دو كار آنهاژيهاي مبارزاتي يديگر استرات
 .به كشور شان را متحمل شوند
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  مأخذ
 از يافت اين منابعناً توصيه ميشود تا جهت در به زبان انگليسي بوده و ب اند،اكثراً از مأخذي كه درينجا معرفي شده: يادداشت
  .نمائيد به نسخه انگليسي اين گزارش مراجعه ،انترنيت

. “زنان و مهاجرت در آسيا”در كتاب  “كه در شهر لندن زندگي ميكنند قصه زنان بنگالدشي: در ميان زنان”. 2005، آن. احمد
   .نشرات سيج: ، دهلي جديد209-99تاپان، ام، جلد اول، 

  مشورتي كابل، دفتر،، يك مطالعه تجربي“افغانستان  در بازار كارافغانيپيوند بازگشت كنندگان ”: 2006لتاي، آمشورتي دفتر 
  .لتايآ

در باره اساسات ملت گرايي  “ افغانتداوم فرهنگ كهن و تغييرات در ميان مهاجرين: عزت در تبعيد” ،1990. بيسن، انگر دبليو
  نشرات پرينتر: ، لندن174-160اچ، . آن. دبليو و دوپري. افغانها، اندرسون، اي

. پايان نامه .اي. ام. “افغاني سوالهايي در خانواده ها، تعلق و بازگشت در يك جمعيت :ريشه ها و راه ها” . 2005براك من، ام، 
   ليدن  پوهنتون:ليدن

  . 47-1): 1 (29تئوري و جامعه شناسي، . “آنسوي هويت” . 2000.برو بكر، آر و كروپر، اف

مجله مطالعات در باره . “يك هويت ناشناخته:  در پاكستان افغانمهاجرين” ،1998. ديمونت - سنتي ليورز. پي و امسنتي ليورز، 
   52-141): 2(1مهاجرين، 

دولت، آگاهي ملي و سطوح هويت در افغانستان از نظام شاهي تا دولت ”. 2000ديمونت،  - سنتي ليورز. سنتي ليورز، پي و ام
   . 419-28: )4/3 (19مركزي، سروي آسياي  “اسالمي

، “ليهد  محله فقير نشينشكل گيري هويت در ميان مهاجرين بنگالي در:  در ميان دولت و زندگي روزمره” . 2005.  ام،چوهدري
 . سيجنشرات: دهلي جديد . 311-284: 1جلد .  ام، تا پان،“زن و مهاجرت در آسيا”در كتاب 

آمريكايي بازگشت كننده به خانه  - فرهنگ و هويت در داستانهاي نسل دوم يونانيجغرافياي مكان، ”. 2002.  اي،كريستوس
 براي تحقيقات سكسسومركز : سكسسو. 6 كاري شماره گزارش.  براي تحقيقات در باره مهاجرتسكسسومركز . “هاي شان

  .در باره مهاجرت

. “ افغانهااساسات فرهنگي مليت گرايي” در كتاب “در پاكستانافغان زنان مهاجر : بعد اجتماعي فرهنگي” ،1990. آندوپري، 
  . نشرات پرينتر: 133- 121، .اچ. آن ،دبليو و دوپري. اندرسون، اي

   .89-)5 (35فصلنامه جهان سوم، . “ميراث فرهنگي و هويت ملي در افغانستان” .2000. آندوپري، 

 مروري بر مهاجرت بين المللي. “ افغانت مهاجرينابعاد فرهنگي مشكال: حاشيه نشيني و مهاجرت”. 1986 بي.ادواردز، دي
   .325-313): 2 (20، )نشريه(

. 185- 151. بابلو، ام. مهاجرين بين المللي و شهر“ در كتاب “در ميان مقررات و نظم يابي:  كراچي، پاكستان”. 2005. گازدر، اچ
  . لوا دي وينزيا پوهنتونازيون،دي پياني في سي. پ ديپارتمنتو.سازمان اسكان بشر ملل متحد و د: وينزيا

استراتيژي ” استراتيژي وزارت تحصيالت عالي به عنوان بخشي از.  ميالدي2007حكومت افغانستان، وزارت تحصيالت عالي، 
  .وزارت تحصيالت عالي افغانستان: ، كابل)توجه بر اولويت بندي فعاليتها( “انكشاف ملي

 ميالدي، اسالم 2005در پاكستان، سال افغانها  سرشماري :ر امور پناهنده گانكميشنري عالي ملل متحد د حكومت پاكستان و
  .آباد
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 ميالدي، اسالم 2007 در پاكستان، سال  افغانها سرشماري:كميشنري عالي ملل متحد در امور پناهنده گان حكومت پاكستان و
  .آباد

 هاي فاري و بقيه فعاليت  بي- “ افغانمهاجرين يبتدايي براتعليم و تربيه ا”آموختن دور از خانه، كتابي در باره . هيت لند، اي
  الهمراه:  اسالم آباد،جلد مختصر و مدافعه . ميالدي2005- 1980تعليمي در پاكستان از سال 

  . ايلينوس شمالي پوهنتون:ايلينوس. پايان نامه تحصيلي. ساختار خانواده گي و باروري در افغانستان. 1975. هونتي، اچ

كه در . گزارشدهي انستيتيوت صلح و جنگ.  گزارش بهبود و احياي افغانها“اصالح طالبان ديگر”. 2006. واي. ، اسبراهيميا
  apc_state=heniarr٢٠٠٦١٠&٣٢٤٧٢=٠&http://iwpr.net/?p=arr .تحقيق صورت گرفت ، ميالدي2007 فبروري 9تاريخ 

  .بازگشت، كابل، واحد تحقيق و ارزيابي افغانستانديد آنسوي : شبكه هاي فراقومي افغان . 2006. مونسوتي، اي

  . 93ورق خالصه اكسفام . “ افغانيتعليم و تربيه باكيفيت و آزاد براي هر كودك” 2006. بي.اكسفام جي

 ژورنال مطالعات در باره “دورنماي جامعه شناسانه بر حركت هاي مهاجرين: مهاجرت واكنش دار” . 1993. اچ. ريك موند، اي
   . 24-8): 1(6. مهاجرين

برنامه تعليمي سازمان حمايه اطفال براي مهاجرين در بلوچستان، پاكستان، . 2006سازمان حمايه اطفال اياالت متحده آمريكا، 
  .سازمان حمايه اطفال . 1995-2005

، “ش به معاهدهبررسي يي از عودت و بازگشت قابل مالحظه در واكن - استراتيژيهاي مهاجرت افغانها”. 2006سيگتر، ايي، 
  .122-109): 2 (25فصلنامه سروي مهاجرين، 

 . 62-23: 1جلد، . ام. تاپان.  در كتاب زنان و مهاجرت در آسيا،“معرفي، ساختن نا كامل، هويت، زنان و دولت” . 2005. تاپان، ام
  نشرات سيج : دهلي جديد

ليت گرايي قومي و حركتهاي قومي در بلوچستان بعد از م: نه پياده گان قهرمان هاي شطرنج” 2000. آنتيتوس، پي و سويدلر، 
  . 69-44): 1(32ژورنال بين المللي مطالعات شرق ميانه، . استعمار

كابل، واحد تحقيق و ارزيابي . سياست بازگشت مهاجرين به افغانستان مهاجرت براي گردش؟. ترتون، دي و مارسدن، پي
   .لبافغانستان، كا

. 2006 دسيمبر -  مارچ2:  خالصه گزارش معلومات عملياتي. ميالدي2007،  امور پناهنده گانكميشنري عالي ملل متحد در
  .كابل

كه .  ميالدي2007 جنوري 16 ياد داشتهاي خالصه همين نهاد، . ميالدي2007 ،كميشنري عالي ملل متحد در امور پناهنده گان
  html.٤٥aca٦٢٧٢/http://www.unhcr.org/news/NEWS.  مطالعه شد2007بروري  ف20در تاريخ 

يافتن راه حلهاي دوامدار براي مهاجرين و بيجاشده گان براي .  ميالدي2007، گانكميشنري عالي ملل متحد در امور پناهنده 
  .جمهوري اسالمي افغانستان، كابل

   . 82-573): 4 (27 ژورنال مطالعات قومي و مهاجرت، “فراقوميتي و هويت” . 2001. ورتويك، اس

  . مطالعه شد2006 دسيمبر 18تاريخ كه در .“ چارچوبه براي عودت”. كس، ديويال
http://www.partnership.org.uk/guide/ideas.htm  

، مرحله آغازين متأثره از مهاجرين و ابتكارات )مسوده گزارش(تمرين بررسي نيازمنديهاي سكتور تعليمي . 2006. ويلدر، اي
  .CCAR-UNHCR: مناطق ميزباني، اسالم آباد
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  ساحات تحت مطالعه در پاكستان: 1ضميمه 
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   تحقيق ساحات شرح مختصري در مورد:2ضميمه 
  پشاور

درصد  27,09  بوده است و افغان ها در پاكستان يكي از مراكز عمده ي مسكن گزينيپشاوردر جريان دهه هاي گذشته، شهر 
 به پشاور با شهر - واليت هاي مرزي شمال غربي .116ال حاضر در اين شهر زندگي ميكنندهمه افغانهاي ساكن در پاكستان در ح

 معموالً خانه يي براي مردمي اند كه به زبان پشتو صحبت مي كنند و اين خطه جغرافيايي با افغانستان يك -آنها عنوان مركز 
پاكستان و افغانستان زندگي مي كنند، با همديگر بعضي  در امتداد سرحد ميان هائيكهاز لحاظ تاريخي، پشتون. مرز طوالني دارد

ش هاي داخلي با شدت مك كش1970زماني كه در اواخير سالهاي . اقتصادي را حفظ كرده اند - روابط و وابستگي هاي اجتماعي
پناه ) ال غربي پاكستانواليت هاي مرزي شم(زياد شروع شدند، تعداد زياد افغانها كه معموالً از قوم پشتون بودند، در اين منطقه 

 بعداً در هائيكه، با گذشت زمان، افغانآنباوجود . منحيث مهمانان بسيار محترم استقبال شدند جو شدند و اينها در آغاز همين سالها
ه  در كنار شاهراه بزرگي قراردارد كه ب پشاور.117آهسته به بار دوش جوامع محلي تبديل شدند - اين خطه پناه گزين شدند، آهسته

  . منتهي مي شودافغانستانجالل آباد و نقاط ديگر 

  كويته 
 درصد 10,93  ي تقريباًدرصد كويته يكي از عمده ترين مركز ميزبان جمعيت افغانها در پاكستان مي باشد يعني بطور پشاوربعد از 

 شهر كويته مي باشد، از آنركز واليت بلوچستان كه م. 118 مقيم پاكستان در شهر كويته بود وباش دارندافغانيمجموع مهاجرين 
 مجموع  درصد هفت، اما صرف) مجموع مساحت ملي پاكستان را مي سازد44 (%نظر مساحت بزرگترين واليت پاكستان ميباشد

 پاكستان بوده و با بحرانهاي بزرگ  ايالتهاييكي از عقب مانده ترينايالت اين . زندگي مينمايدايالت جمعيت پاكستان در اين 
اين خطه جغرافيايي داراي آب و هواي گرم و خشك، جغرافيايي خارج از :  ميباشدواقتصادي و انكشاف انساني روبرمحيطي، 
، اين واليت داراي آن باوجود. مواجه استكمبود شديد مكتب و امكانات صحي،  محدود بود و همچنان بامنابع آبي  دسترس و

در نتيجه، موجوديت همچو شرايط منجر به كشمكش هاي نظامي و . ي باشدمنابع طبيعي از قبيل گاز و ذغال سنگ بسيار غني م
پاكستان  -  كويته در مسير مستقيم شهر مرزي افغانستان119.سياسي ميان احزاب ناسيوناليست بلوچ و پشتون و دولت شده است

   120.قرار دارد كه اين مسير در جنوب به قندهار ميرسد) چمن(

  كراچي
اين شهر .  مليون جمعيت در اين شهر زندگي مي كند12ي پاكستان ميباشد، بطور تخميني در حدود كراچي از بزرگترين شهرها

به همين خاطر در طول تاريخ مهاجرين زيادي را از بيرون و درون پاكستان به . مركز فعاليت هاي صنعتي و مالي پاكستان ميباشد
ور تقريبي نصف باشنده گان شهر كراچي به زبان اردو به  پاكستان، بط1998 سال  سرشماربه اساس. سوي خود كشانده است

نفوس اين شهر را تشكيل مي  درصد 11 و پشتون ها  درصد14  پنجابي هاآنعنوان زبان مادري شان صحبت مي نمايند، بعد از 
م مي نمايد و در مقايسه با قسمت هاي ديگر پاكستان، شهر كراچي براي مهاجرين فرصت هاي بيشتر اقتصادي را فراه .121دهند

با در   مصاحبه شوندگان افغاني ساكن در شهر كراچي،3/1در واقع، بطور تقريبي  .بطور عموم داراي زيربناهاي بهتر مي باشد
نظرداشت اين تصور كه بتوانند در اينجا زمينه هاي اشتغال بهتري را بدست آرند، از ساحات ديگر پاكستان به اين شهر آمده 

  .122بودند

                                                           
  .2007ت افغانها در پاكستان، سال  ثب 116
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   پاسخگواجتماعي خانواده هاي -  وضعيت اقتصادي:3ضميمه 
  ثروتمند  بيشتر از اوسط   اوسط   از اوسط تر پائن  فقير  كتگوري

  5سطح   4سطح    3سطح    2سطح   1سطح   سطح
   21=تعداد   12=تعداد  9=تعداد   15=تعداد   14=تعداد  تعداد موارد
  كارگري بدون مهارت   معيشت ها

  كار آزاد
  ) 06=تعداد(  و كودكان ميباشدزبان كار خانواده وابسته به

  كارگري بدون مهارت 
  ) خود گردان(كار آزاد 

  ماهوار /معاش هفته وار
  )  نفر7=تعداد(

  ) معلم(تنها يك نان آور 
  مستأجر زمين زراعتي 

  كار آزاد 
در يك دوكان، كارخانه، رستورانت كار 

  . ميكند ويا معلم ميباشد
يشتر از يك در بعضي موارد، در يك خانه ب

  .تن نان آور مي باشد

در افغانستان رفته اند و دور از 
خانواده ي شان در سازمانهاي غير 

  )  نفر3=تعداد(دولتي كار مي كنند 
به شرق ميانه مهاجر مي باشند و در 

 ) نفر5=تعداد(آنجا كار مي كنند 
معاون داكتر، كارمند (زن مسلكي 
  )شركت و غيره

  تجارت /كار آزاد
  در مهاجرت كارگري 

  ) 4=در افغانستان، تعداد(
  )  نفر1=در شرق ميانه(

  زمين اجاره / خانه
  )  نفر7=تعداد(

  ) 16=تعداد(وابستگان شان در غرب مي باشند 
  ) بعضي كمك ها صورت مي گيرد(

/ مكان زيست 
  زندگي

  
  كرايه خانه

  

  كمپ ها /كرايه نمي پردازد، آباديهاي خام
  ) 9=تعداد(

  )  نفر4=تعداد( كلدار بطور ماهوار 500 كلدار تا 70
  )  نفر1=تعداد( كلدار 1000 

كمپ / كمپ(كرايه نمي پردازد 
  )  نفر6=تعداد) (خيرات/ سابقه
 كلدار بطور 2000- 800مبلغ 

  ) 9=تعداد(ماهوار 

 نفر در آباديهاي 1=تعداد(كرايه نمي پردازد 
  ). خامه زندگي ميكند

ردازند  كلدار بطور ماهوار مي پ2000-3500
  )  نفر8=تعداد(

 در قبالً/ در كمپ زندگي ميكند
 )  نفر5=تعداد(كمپ مي زيسته است 

در آباديهاي خامه زندگي مي كنند 
  )  نفر2=تعداد(

 كلداري بطور 2000تقريباً در حدود 
 4=تعداد(ماهوار كرايه مي پردازند 

  ) نفر

  منطقه پخته 
   بطور ماهوار 10000

  ) نفر در كمپ1(
  ) خانه خريده است$10000 قيمت  نفر به1(

جايداد در 
  افغانستان

  هيچ كدام شان در افغانستان خانه ندارند
زمين بسيار باكيفيت ضعيف در وطن شان دارند، قابل زراعت نمي 

  )  نفر2=تعداد(باشند 
خانه و زمين در وطن شان دارند، مگر بنا به نزاعهاي خانواده گي 

  ) نفر1=تعداد (نمي توانند در آنجا زندگي كنند 

  خانه و زمين ندارد
  )  نفر9=تعداد(

زمين در واليت مربوطه /خانه
  ) 3=تعداد(شان 

  زمين در واليت 
  )  نفر3=تعداد(

  )  نفر1=تعداد(هيچ جواب نداد 
  ) نفر3=تعداد(خانه دارد 
  )  نفر4=تعداد(زمين دارد 

  زمين ندارند /خانه
  )  نفر4=تعداد(

  ) نفر2=تعداد(خانه دارند 
  )  نفر5=تعداد(مين دارند ز

   مي نمايد دريافتزمين دارد و امتيازات / خانه
  )  نفر16=تعداد(

  تيلفون موبايل دارد  )تيلفون موبايل ندارند(  دارائي هاي اصلي
  ) نفر8=تعداد(

  هيچ موبايل ندارد 
  )  نفر7=تعداد(

 كمپيوترو ياهم / همه شان تيلفون موبايل
  . دارند

  . دارندكمپيوترهمه شان موبايل و    دارندكمپيوتر همه شان تيلفون و يا

عايد ماهوار 
  )تخميني(

  دالر آمريكايي300( كلدار 15000از    كلدار بطور ماهوار 12000-7000   كلدار ماهوار 10000 -5000   كلدار بطور ماهوار 5000 – 3000
- ...  

 دالر بطور اوسط 1000- دالر آمريكايي500
 دالر 7000 شان به بلندترين ميزان در آمد(

  ). ميرسد
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  )دري و پشتو( بدين سو 2001سيستم صحي افغانستان از سال    1386حمل 

  هميش نيكسوندر افغانستان؛ كمك به دولت؟ كمك هاي بين المللي و تناقض دولت سازي    1386حمل 

  الك ميكوين و شارنه نوالنروش هاي ثبت و راجستر اراضي؛ : آبياري، مالداري و اقتصاد ترياك-مديريت آب   1385حوت 

  فلور كلينغور؛ مطالعه موضوعي سوم؛ - در ساحات روستائي افغانستانغيررسميسيستم كريديت    1385حوت 
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  فلور كلينمطالعه موضوعي دوم؛ : كاپيسا- در ساحات روستائي افغانستانغيررسميسيستم كريديت    1385قوس 
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  )پشتو و دري(اسپ در پشت گادي بستن؟ اصالحات اقتصادي و خصوصي سازي در افغانستان    1385قوس 
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