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هايی که بصورت مستقيم برای دولت افغان ی مهاجرت آمريکا برای مترجمين افغان،ی ويژهی ويزهبرنامه
 های تمويل شده از سوی دولت آمريکا کار کرده اند،هايی که روی پروژهافغانآمريکا ايفای وظيفه کرده اند، و 

و تهديداتی که متوجه جان  تا به دليلها کمک کند به اين منظور طراحی شده که به اين دسته از افغان
شده شان است، به آمريکا مهاجرت کنند؛ ولی تمديد اين برنامه با موانع سياسی در واشنگتن مواجه زندگی

، و در 1ويزه صادر کرده است 40,000است. اين برنامه تا حال برای شهروندان عراق و افغانستان بيش از 
ی مهاجرت شان رد هی ويژرا در فهرست کسانی داشتند که يا ويزه 11,300هنوز هم  2016ماه جنوری سال 

   2در حال انتظار اند.شده، يا هم 

ی مهاجرت صدای کسانی که برای اين برنامه ی ويژهی ويزههای مربوط به برنامهدرين ميان، در بحث
ی ازين برنامه رد شده اند، يا هم قبول شده اند، انعکاس نيافته است. يک مطالعهدرخواستی داده اند، 

در حالی که دهد که نشان میمورد حمايت قرار گرفته،  Hollings Centerاتنوگرافيکی اين افراد که از سوی 
های که دريافت کسانی که درين اواخر از طريق همين برنامه به کشور آمريکا مهاجرت کرده اند، بخاطر کمک

های اين برنامه اظهار کرده اند که برنامه تالش بصورت کلی اشتراک کنندهگزار اند، کرده اند عميقا سپاس
شفاف صادر نموده و به کسانی که به آمريکا مهاجرت کرده اند  نموده ويزه را در زمان مناسب، و بصورت

  3با زندگی آمريکايی آشنا شده و در آن ادغام شوند.نيز کمک نموده تا 

های آمريکا و افغانستان را در هايی که فراروی اين برنامه قرار گرفته اند، به نحوی ناکامی دولتچالش
کشاند که کسانی که سازد و اين وضعيت کار را بجايی میبرمال می امنراستای ايجاد يک افغانستان با ثبات و 

در نتيجه، بسياری از کسانی که با آنها ظاهرا برای اين برنامه تالش نموده اند، با خطرهای جدی روبرو شوند. 
ع کنند که اين برنامه رويکرد واکنشی در پيش گرفته و در همه موارد منافاحساس می مصاحبه شده است،

تر منافع کشور افغانستان در آن مالحظه درين برنامه درخواستی داده اند، يا بصورت کلیکسانی را که 
هايی چنان راههای برای تطبيق بهتر اين برنامه بايد جستجو شود؛ و همرساند که راهاين واقعيت میشود. نمی
شوند تا هم منافع آمريکا و هم منافع کسانی  ها بتوانند بصورت مفيدتر طراحیاز طريق آن اين گونه پاليسیکه 
در نظر گرفته  ی آمريکا در افغانستان خطرهای بسيار را به جان خريدند،برای همکاری در جريان حملهکه 

  شود. 

ی چندانی را های پيشرو توسعهی مهاجرت برای افغانستان احتماال در سالی ويژی ويزهاز آن جايی که برنامه
ی بندی شده اند: پيشنهادهايی برای اصالح برنامهپيشنهادهای ارايه شده به سه بخش دستهبود،  شاهد نخواهد

شود در ی جاری که میهای آموخته از برنامهو درس متحده آمريکاضر در دو کشور افغانستان و اياالت حا
  مورد استفاده قرار بگيرد. ی مهاجرت در آينده های ويژهبرنامه

  ی مهاجرت برای افغانستان: جاری ويژهی برای برنامه
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  جريان درخواست دهی ادامه کارها روی بهبود دسترسی به معلومات برای کانديدان اين برنامه در
های که سواد يافته، و از زبان غير بوروکراتيک و قابل فهم استفاده شود؛ به خصوص برای افغان

 خواندن ندارند. 
o  ،دهی عمومی راه کمپاين اطالعها، منظور کاهش انتقادها و ناراحتی بهبه همين ترتيب

و در عين  دهی معلومات داده شود،اندازی شود تا از طريق آن در رابطه به فرايند درخواست
های احتمالی اقتصادی که آنها در آمريکا برنامه و چالشهای حال آنها را راجع به محدوديت
نيز  د. کمپاين اطالع دهی بايد بايد همزمان با تبليغات منفیمواجه خواهند شد، هشدار بده

در ها ی درخواست دهی با افغانکه در پروسه» های سياحتیشرکت«سوی  از که مقابله کند
 شود. پخش می کنند،کمک میبدل پول 

 و  ها بصورت منظمی درخواست دهی تالش شود و درخواست دهندهبرای شفافيت بهتر در پروسه
ها رد در جريان قرار داده شوند و دليل اين که چرا برخی از درخواستاز طی مراحل کارشان  شفاف

 می شوند نيز برای آنها توضيح داده شود. 
  در حال حاضر، والدين کسانی که اين ويزه را شودآسان تر شرايط پذيرش برای اعضای خانواده .

ی همراهی برای ويزهسالگی قرار داشته باشند،  18سن  کنند و فرزندان شان که باالتر ازدريافت می
ی شان به واجد شرايط نيستند؛ با وجودی که شايد تهديد متوجه آنها باشد (و حتا پس ازين که خانواده

ربايی آمريکا مهاجرت کنند، ممکن است خطر بيشتری آنها را تهديد کند و اهداف بهتری برای آدم
ای بسط داده شود تا آن عده از اعضای خانواده دريافت کننده ويزه که گونهاين برنامه بايد به شوند). 

 نيز شامل برنامه شوند.  خطر متوجه جان شان را ثابت بتوانند،

  در اياالت متحده آمريکا: 

 کنند همکاری هايی که به آمريکا مهاجرت میهای اسکان در آمريکا کار شود تا برای افغانبا سازمان
 ا: کنند؛ مخصوص

o الزم است با آنها های آنهاهای متناسب با مهارتبرای جابجايی مناسب اين عده در وظيفه ،
 همکاری صورت بگيرد. 

o های های برای پروژهکه بودجه های مستقر در آمريکاراه هايی را جستجو کنند تا قراردادی
کنند تشويق شوند تا دريافت که بايد در افغانستان تطبيق شوند، از دولت آمريکا دريافت می

های خود استخدام کنند زيرا آنها راجع به چگونگی ی مهاجرت را در پروژهويزهکنندگان 
 های آشنايی دارند. ريزی درين نوع برنامهبرنامه

 مشابه مهاجرت ويژه در آينده: های برای برنامه

 های دسترسی به ميکانيزمی ويژه گروهی، دولت آمريکا بايد تالش کند تا از قبل از صدور ويزه
های مهاجرت کننده به آمريکا اطمينان حاصل کند. اين مخصوصا بدان مناسب حمايوی برای گروه

های حمايوی که مهی صدور ويزه و برناسازی برنامهدر راستای هماهنگمعناست که 
اين موضوع نيز  ؛کنند، بايد تالش صورت بگيردها پس از رسيدن به آمريکا دريافت میکنندهمهاجرت

های مهاجرت موثريت ندارد، به خصوص تمام برنامهبايد در نظر گرفته شود که رويکرد يکسان 
 ی مهاجرت. ی ويژههای تحصيل کره مثل دريافت کنندگان ويزهبرای گروه

 ی مورد های اقتصادی و سياسی اين برنامه و نوع مهاجرتی را که برنامهتر بايد چالشبصورت واضح
ی مطالعهدهد، مورد بررسی، ارزيابی و رسيدگی قرار بگيرد. نظر تحت پوشش قرار می

ه ی مهاجرت بی ويژهی ويزهی افغانستان، برنامهدهد که در زمينهاتنوگرافيکی انجام شده نشان می
ی مدنی از اين کشور، کمک بيشتر کرده ی جامعهزها و مهاجرت اعضای تحصيل يافتهروند فرار مغ

زند و صداهای کليدی ليبرال انکشاف اقتصادی در افغانستان را ضربه میاست. اين موضوع احتماال 



يکا را های دولت آمرکند و در نتيجه بسياری از تالشی سياست افغانستان تضعيف میرا در عرصه
  زند. در راستای دموکراتيزه کردن افغانستان در پانزده سال گذشته آسيب می


