ﺳﺎل ھﺎی اوﻟﯿﮫ رواﺑﻂ اﻣﺮﯾﮑﺎ -اﻓﻐﺎن ھﺎ

ﺑﺨﺎطﺮ آوردن ﮔﺬﺷﺘﮫ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣدرن از ﻗرن ھﯾﺟدھم ﺑﺎ ھم آﺋﯽ ﻗﺑﯾﻠﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ در طﯽ ﺳﻠطﻧت اﺣﻣد ﺷﺎه دوراﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت.
ﮐوﭼﮏ ﺷدن و ﮔﺳﺗرش ﻣرزھﺎ ﻣظﮭر ﭼﯾزی ﺷد ﮐﮫ ﻧﻘﺷﮫ ﮐﻧوﻧﯽ را در زﻣﺎن رھﺑری دوﺳت ﻣﺣﻣد دراﯾن ﻗرن ﺗﮭﯾﮫ ﮐرد .ﺑﺎ
اﻣﺿﺎی ﭘﯾﻣﺎن راوﻟﭘﻧدی در اﮔوﺳت  ،١٩١٩ﻣﻠت ﻣدرن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣت رھﺑری اﻣﯾر اﻣﺎن ﷲ ﺷﮑل ﮔرﻓت .در ﺳﺎل ،١٩٢١
اﻣﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧده ای ﺑﮫ رھﺑری ﻣﺣﻣد وﻟﯽ در ﺗور ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺷﻧﺎﺧت واﻣور دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑرای ﮐﺷور
ﺗﺣت اﻟﺳﻠطﮫ ﺧود اﻋزام داﺷت .ﻣوﻗﻊ ﺑﺎزﮔﺷت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل،اﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﮑﺗوب ھﺎﯾﯽ آوردﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ و ھﯾﺟﺎن
ﺑزرﮔﯽ ﺷد :ﺳﻼم و ﺗﮭﻧﯾت ﭘرزﯾدﻧت وارن ﺟﯽ .ھﺎردﯾﻧﮓ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ.
ﭘرزﯾدﻧت ھﺎردﯾﻧﮓ ،ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﺷﺗر اﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﺎن زﻣﺎن ﺧود ،اﻋﻼم داﺷت ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﺳرزﻣﯾن ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز و
ﻧﺎدری در آن ﺳوی دﻧﯾﺎ اﺳت .ھﺎردﯾﻧﮓ ﺳﻼم و درودی اراﺋﮫ ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺟرﻗﮫ اوﻟﯾﮫ ای ﺑرای رواﺑط ﺷﯾرﯾن و ﺑﺎﺛﻣر
ودراز ﻣدت ﺑﯾن دو ﻣﻠت ﺷد .اﯾن ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻏﻠب در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﺷﺧص ﺑود وﻟﯽ در ﺣﺎﻓظﮫ ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده ﺑودﻧد روﺷن وآﺷﮑﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد .ﺑﯾش از ﻧﯾم ﻗرن ﺑﻌد از زﻣﺎن ﻣﺣﻣد وﻟﯽ  ،دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
اﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑﯾش از  ۵٠٠ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺑرای ﭘروﮔرام ھﺎی ﮐﻣﮏ و اﻧﮑﺷﺎف در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھزﯾﻧﮫ ﮐرد .ﺗﺎ دھﮫ  ،١٩٧٠ﻣﻌﻠﻣﯾن ،
اﻧﺟﻧﯾﯾرھﺎ  ،داﮐﺗورھﺎ ،ﻣﺣﻘق ھﺎ ،دﯾﭘﻠﻣﺎت ھﺎ و ﺳﯾﺎﺣﺎن اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن زﯾﺑﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﻧﺎظر ﺣﯾرت آور
ﻣﺳﺎﻓرت ﮐرده اﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ھﻣراه ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎن ﮐﺎر و زﻧده ﮔﯽ ﮐردﻧد .اﯾن دﯾدارﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺑﯽ ھﻣﺗﺎ و ﻣﻧﺣﺻر
ﺑﻔرد ﮐﺷور و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣردم اﯾن ﮐﺷور ﺟﻠب ﺷده ﺑودﻧد .ﻣﺷﺎﺑﮭﺎ ،اﻓﻐﺎن ھﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎری ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﺎت و
ﺗﺣﺻﯾﻼت آﮐﺎدﻣﯾﮏ ،ﺗرﯾﻧﯾﻧﮓ ،اﺳﺗﺧدام ،ﺗﺟﺎرت ،و ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی رﺳﻣﯽ ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ رﻓﺗﻧد و رواﺑط ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ
اﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﺎن ﺑﻧﯾﺎن ﻧﮭﺎدﻧد .ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ اﯾن ﻣﺷﺎرﮐت اﯾﺟﺎد ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن اﻓﻐﺎن و ﻋﻣﻠﮫ ھﺎی ﻣﺗﺧﺻص وﺣرﻓﮫ ای ﮐﮫ ﻣﮭﺎرت
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﻧرﯾﺷن ﺑﻌدی ﻣﻧﻔﻌت ﺑرﺳﺎﻧد.
ﻣذاﮐره ﭘرزﯾدﻧت ھﺎردﯾﻧﮓ و ﻣﯾﺳﯾون اﻓﻐﺎن در ﺟوﻻی  ١٩٢١اﻧﺟﺎم ﺷد .اﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﻧﯾوﯾورک در زﻣﺎﻧﯽ
وارد ﺷد ﮐﮫ اﻓراد ﻣﻘﯾم اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺧود را ﭘرﻧﺳس ﻓﺎطﯾﻣﺎ ﻧﺎﻣﯾدﻧد .ھر دو طرف ﻋﻼﻗﮫ ﺧود را در ﻣﻼﻗﺎت ﭘرزﯾدﻧت ﺑﺎ ﻓﺎطﯾﻣﺎ و
دﯾدار اطراﻓﯾﺎن او از ﮐﺎخ ﺑﯾﺎض ﻓﻘط ﭼﻧد روز ﻗﺑل از ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن رﺳﻣﯽ اﻓﻐﺎن اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد .ﭘرزﯾدﻧت ھﺎردﯾﻧﮓ ﺑﻌدا
اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ دﯾدار ﭘرﻧﺳس ﺑﯾش از ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﻣﯽ ،ﻧوآوری  ،ﻋﻠت ﺷﺧﺻﯽ داﺷت .ﺳﭘس دﯾﭘﻠﻣﺎت اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐورﻧﻠﯾس
وان اچ .اﻧﮕرت در ﺳﺎل  ١٩٢٢ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﻔر ﮐرد و ﯾﮏ راﭘور ﮐﺎﻣﻠﯽ درﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧوﺷت .ﻣﺳﺎﻓرت واﻟﯽ و
اﻧﮕرت ﻣراﺣل ﻣﮭﻣﯽ درﺟﮭت ﺗﺎﺳﯾس رواﺑط دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑود  ،وﻟﯽ آﻧﮭﺎ اوﻟﯾن ﻣﺛﺎل ھﺎﯾﯽ از ﺗﻣﺎس و ارﺗﺑﺎط اﻓﻐﺎن ھﺎ و
اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﻧﺑودﻧد .ﺑﯾن ﺳﺎل ھﺎی  ١٨٢٨و  ،١٨۴١ﯾﮏ ﭘﻧﺳﯾﻠواﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﺳم ﺟوﺳﯾﺎ ھﺎرﻻن ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﻧده ﮔﯽ ﮐرد ،
وازﻣﺎﺟراھﺎ و ﺳرﮔذﺷت وی در داﺳﺗﺎن ﻣﻌروف رودﯾﺎرد ﮐﯾﭘﻠﯾﻧﮓ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣردی ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧواھد ﺷد ,اﻟﮭﺎم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﻋﻠﯾرﻏم ﮐﻣرﻧﮕﯽ رﮐوردھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﻣﻧﺎﺑﻊ دﺳت دوم ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردﻧد ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﻧﻔر از اﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﺎن در اواﺧر ﻗرن ﻧوزدھم و
اواﯾل ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﻓﺗﻧد.

درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ھﺎرﻻن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻧﯾﺳت ،ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟب ﺗرﯾن اﻣرﯾﮑﺎﯾﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن ھﺎی اوﻟﯾﮫ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﻧده ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ای  .ﺳﯽ .ﺟوﯾت ﮐﮫ در اﺻل ﯾﮏ اﻧﺟﻧﯾﯾر در ﺷرﮐت ﺟﻧرال اﻟﮑﺗرﯾﮏ ،ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻣﯾر
ﺣﺑﯾب ﷲ از ﺳﺎل  ١٩١١ﺗﺎ  ١٩١٩اﺳﺗﺧدام ﺷده ،ﺑود .ﻣوﻓﻘﯾت ﺟوﯾت در ﺳﺎﺧت اوﻟﯾن طرح ھﺎﯾدروﻟﯾﮏ ﮐﺷور در ﺟﺑل
ﺳراج ﻧزدﯾﮏ ﮐﺎﺑل ﻣﺛﺎل ﺑزرﮔﯽ ﺗﺧﺻص ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و ﺣﺳن ﻧﯾت ﺑود .او ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺛﺑﺗﯽ ﺑﺟﺎ ﮔذﺷت ﮐﮫ ﺟﯾن وان ﮐوور ،ﯾﮏ
ﻧﯾوﯾورﮐﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٢٣ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﻓت ،ﺗﺟرﺑﮫ او را ﭼﻧﯾن ﻧوﺷت " ،ﻋﻠﯾرﻏم . . .ﻧداﺷﺗن ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت زﺑﺎﻧﯽ ﻣن
از اﯾن ﮐﺷور ,ﻣن ﮐﺎرھﺎﯾم را ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب اداره ﮐردم و ﮐﻠﻣﮫ "اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ" را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﻠﯾد ھﻣﮫ ﻗﻠب ھﺎ ﯾﺎﻓﺗم .ﮐﺎر ﺟوﯾت,
ﺑﻌﻼوه ﻣﮑﺗوب ﭘرزﯾدﻧت ھﺎردﯾﻧﮓ ,در ﺗﺟﺎرت ﺣﺳﺎس اﻓﻐﺎن ھﺎ -اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ  ,ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ" ﺳﻧدﯾﮑﺎی واﻧدرﻟﯾپ" را در ﺳﺎل
 ١٩٢٢را ﺑﺎز ﮐرد .ﺗﺎ آﺧر دھﮫ ,دو ﻧوﯾﺳﻧده اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ از ﻣﺟﻠﮫ آﺳﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﮐﺷور ﻣﺳﺎﻓرت ﮐردﻧد و ﻣﻧﺎظر ﺳرزﻣﯾن وﻣردم
آن را ﺑﮫ ﻣردم ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردﻧد .ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ,اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺎ ﺷروع ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﯾری درﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐردﻧد.
در طﯽ دھﮫ  ,١٩٣٠ﺗﻌداد ﻣﺳﺎﻓران اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت .در ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ ﺗورﯾﺳت ھﺎ ,ﺗﺟﺎر ,ﻧوﯾﺳﻧده ھﺎ وﻣﺣﻘﻘﯾن
ﺑودﻧد .در ﺳﺎل  ١٩٣٣داﮔﺎر وال ﺗﺋودور روزوﻟت ﺟﯽ آر ,ﮐﮫ ﻋﻣوﯾش ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘرزﯾدﻧت ﺗﺎزه اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﻓراﻧﮑﻠﯾن دی.
روزوﻟت و ھﻣﺳرش در ﮐﺎﺑل اﻗﺎﻣت ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺑوق وﮐرﻧﺎ ﺧوﺷﺎﻣد ﮔوﯾﯽ ﺷدﻧد و ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺎدﯾرﺷﺎه ﺑرای
ھﻣﮑﺎری ﺑﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎزﮔﺷﺗﻧد .ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ای.ﺳﯽ ﺟوﯾت ﺑﮫ ﺷﮭرت ﺧود ﺑرای ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺎ درﺧواﺳت دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑرای اﻧﺟﻧﯾﯾران اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎر ﮐﻧﻧد ,در ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ رﮐس وﯾوﯾﺎن و ارﻧﺳت ﻓوﮐس در ﻧﯾﻣﮫ دھﮫ  ١٩٣ﺑود,
اداﻣﮫ داد .آن ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن دوره ﺷﺎھد واردات ﺗراﮐﺗورھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺎﺗﯾرﭘﯾﻼرﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود .رھﺑران اﻓﻐﺎن
ﮐﮫ ارزش ﻣﯾزﺑﺎﻧﯽ از ﻣﻌﻠﯾﻣﯾن اﻧﺟﻠﯾزی زﺑﺎن از اﻣرﯾﮑﺎ ,ﺷﺎﻣل ﻣرﺑﯾﺎن ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺗﺧت و ھرﺟﺎی دﯾﮕری ﻣﺎﻧﻧد ﺟﯽ.ﻓﻠﯾﮑس
ھﺎوﻟﻧد ووﯾﻠﺑﺎر وی .ھﺎرﻻن ﺧوﯾﺷﺎوﻧد دور ﺟوﺳﯾﺎ ھﺎرﻻن ﺑودﻧد  ,ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد.
ﺗﺎ ﺳﺎل  ,١٩٣٢ﺟوان ھﺎی ﻣﺳﺎﻋد اﻓﻐﺎن ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺧود را در ﯾوﻓﻧون ھﺎی ﻣﻌروف اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷروع ﮐرده
ﺑودﻧد .اﯾن طﻠﺑﮫ ھﺎ ,ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﭘﯾروی ﮐردﻧد ,ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑرﮔﺷﺗﻧد ﺗﺎ داﮐﺗور ,اﻧﺟﯾﻧﯾﯾر ,ﻣﻌﻠم ,ﺳﻔﯾر و ﺣﺗﯽ ﻧﺧﺳت وزﯾر ﺑﺷوﻧد.
ھﻣﮕﺎم ﺑﺎ ﭘرزﯾدﻧت روزوﻟت در ﺳﺎل  ١٩٣۴و اطﻼع ازﺑﮫ ﺗﺧت ﻧﺷﺳﺗن ﻣﺣﻣد ظﺎھﯾرﺷﺎه وﻗرار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ وزﯾر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻏﯾر ﻣﻘﯾم)ﭘﯾﺷﻘدم ﺳﻔﯾر رﺳﻣﯽ( در ﺳﺎل ﺑﻌد ,اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻓرﺻﺗﮭﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺷرﯾﮏ آﻧﮭﺎ در اﻧﮑﺷﺎف
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺷود .در ﺳﺎل  ١٩۶٣دو ﻣﻠت ﯾﮏ ﻗرارداد ﺷرطﯽ ﺑرای "دوﺳﺗﯽ ،دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﮐﻧﺳوﻟﯽ"
اﻣﺿﺎء ﮐردﻧد .اﮔر ﻣﯾﺳﯾون اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ﺗﺎﺳﯾس در ﮐﺎﺑل ﺑﺎ ﻧوﻣﯾدی ﺑزرﮔﯽ ﺗﺎﺧﯾر ﮐرد ,اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن راھﮭﺎی ﻣﯾﺎﻧﺑری رﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر ﻣذاﮐره و ﻣراوده ﮐﻧﻧد .ﻣراﺳم اﻓﺗﺗﺎح ﭘﺳت دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﺎل
 ١٩۴٢ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ وزﯾر ﻣﺧﺗﺎر ﮐورﻧﻠﯾس وان اچ .اﻧﮕرت ,ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﺑﻌد از دﯾدار اوﻟﯾﮫ ﺧود از ﭘﺎﯾﺗﺧت ,از ﭘﺎدﺷﺎه ظﺎھﯾر
ﺷﺎه ﻣﮑﺗوب اﻋﺗﺑﺎر درﯾﺎﻓت داﺷت .در طول ﻋﻣر دوﺳت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود و ﺑرای آن اﯾﺛﺎر ﻣﯽ ﮐرد ,اﻧﮕرت در ﺗﻼش ھﺎی
ﺧود ﺑﺎ دﯾﭘﻠﻣﺎت ھﺎی دﯾﮕر اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﭼﺎرﻟز دوﺑﻠﯾو ﺗﺎﯾر و ﺳرﮔرد ﮔوردون اﻧدرس ,واﺑﺳﺗﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﻔﺎرت
ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﺷد.
ﺗﺎﯾر ﺑﻌدا ﺧﺎطرات ﺧود را ﻧﺷر ﮐرد ,و در ﺑﺧش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر دوره ھﻣﮑﺎری دوﺳﺗﺎﻧﮫ اﺷﺎره ﮐرد .او از دوﺳت
ﺻﻣﯾﻣﯽ ﺧود ﭼوﭘﺎن ﺑﻠﺟﯾﮑﯽ ﺑﻧﺎم "ﮐوﺗوﻟﮫ" ﻧﺎم ﺑرد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼوﭘﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑرﻧده ﺟﺎﯾزه ﺷﺎھﺎﻧﮫ ,ﻣﺎﻟداری ﻣﯽ ﮐردﻧد ,و ﭘﻧﺞ ﮐره

اﺳب ﺗرﺑﯾت ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ھداﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺎﯾﻠﮫ ﺳﻠطﻧﺗﯽ اھدا ﮐردﻧد .ﺗﺎﯾر ﺣﺗﯽ ھﻧر ﻗوش ﺑﺎزی را از ﻗوش ﺑﺎز ﻣﺣﮑﻣﮫ ,
ﻋﺑدﷲ ﯾﺎد ﮔرﻓت .در ھﻣﺎن ﻣوﻗﻊ ,وزﯾر اﻧﮕرت و ﺳرﮔرد اﻧدرس ﯾﮏ ﻣوﺗر دوج ﺣرﺑﯽ ﺑرای ﺑﺎزدﯾد از ﻣواﺿﻊ ﺣرﺑﯽ
دﺷﻣن ﺑرای ﭘﺎدﺷﺎه ظﺎھﯾر ﺷﺎه ﺗﮭﯾﮫ و اھدا ﮐردﻧد .در ﺳﺎل  ,١٩۴٣ﻋﺑدل اﻟﺣﺳﯾن ﻋزﯾز ,اوﻟﯾن وزﯾر اﻓﻐﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
اﻣرﯾﮑﺎ ,ﺗوﺳط ﭘرزﯾدﻧت روزوﻟت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد و ﺷروع ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺳﻔرھﺎﯾﯽ در واﺷﻧﮕﺗن دی .ﺳﯽ ﮐرد .ﯾﮏ ﻋﺻر طﻼﯾﯽ از
رواﺑط اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ -اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺷروع ﺷده ﺑود.
ﺗﺎ ﺳﺎل  ,١٩۴٨اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻓراد ﻣﻘﯾم ﻏرﺑﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد .اﯾن ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩۴۶زﻣﺎن ﮐﺎر
ﻣورﯾﺳون -ﮐﻧودﺳن  ,ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﭘروژه ﺑزرگ واﻧﺑوه ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﺻﻧﻌت و اﯾﺟﺎد اﺳﺎس
زراﻋت ﻧﯾروﻣﻧد در ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم از اراﺿﯽ ﺟﻧوب ﻏرﺑﯽ ﮐﺷور اﺳﺗﺧدام ﺷد ,ﻣﻼﺣﺿﮫ ﺷد .ﺑﻌدا ﺑﮫ ﻋﻧوان "ﻣﻘﺎم دره ھﻠﻣﻧد"
ﻣﻌروف ﺷد HVA,ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗﻼش ھﺎی اﻓﺗﺧﺎرآﻣﯾز در ﻧوع ﺧود ﺑود .ھدف ﻓراھم ﮐردن زﻣﯾن ﺣﺎﺻﻠﺧﯾزﻣﻧﺎﺳب
ﺑرای وﻻﯾت ھﻠﻣﻧد و ﺑرق ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺟﻣﻌﯾت در ﺣﺎل اﻓزاﯾش اﻓﻐﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺧت ﺳدھﺎی زﯾﺎد ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن آب ﺑرای
زراﻋت ,ﺳﺗﺎﺳﯾون ھﺎی ﺑرق ھﺎﯾدرواﻟﮑﺗرﯾﮏ و ﺻدھﺎ ﻣﺎﯾل ﮐﺎﻧﺎل آﺑﯾﺎری ﺑود HVA.اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﮭﺑودو ﺗوﺳﻌﮫ ھﺎﯾﯽ در
زراﻋت ,اﯾﺟﺎد ﺳﺎﺧﺗﺎر داﺧﻠﯽ ﺻﺣﯽ و آﻣوزش ,اﺣﯾﺎ و اﻧﮑﺷﺎف زﻣﯾن ھﺎ  ,و ﺳﺎﺧت ﺳﻧﺗر ﭘذﯾرﺷﮕری ,ﻣدل ﺷﮭر ﻟﺷﮑرﮔﺎه
اﻧﺟﺎم داده اﺳت .ﻣراﺣل اوﻟﯾﮫ اﯾن ھﻣﮑﺎری ﺑﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣورﯾﺳون-ﮐﻧودﺳن دروازه ﮐﺎرھﺎی ﺣﺳﺎس ھﻣﮕﺎﻧﯽ رواﺑط دول
اﻣرﯾﮑﺎ و اﻓﻐﺎن را در طﯽ دھﮫ  ١٩۵٠و  ١٩۶٠ﺑﻧﯾﺎن ﻧﮭﺎد.
در ﺳﺎل  ,١٩۴٩اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﯾﮏ وام ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز در دره ھﻠﻣﻧد را ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد و در طﯽ ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل
ﻣﻌﺎوﻧت ﭘذﯾرﺷﮕری ھﻣﮑﺎری ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ) (ICAدر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﺳﯾس ﺷد .ﮐﺎر ﮐردن ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر ,ﺑﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎ ,دورﻧﻣﺎی
ﭘروژه ھﺎی ﻣﺷﺧﺻﯽ را در طﯽ دھﮫ  ١٩۵٠ﻧﺷﺎن داد و ﺑﺧﺷﯽ از ﻣوﺳﺳﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای اﻧﮑﺷﺎف
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ) (USAIDدر ﺳﺎل  ١٩۶١ﺷد .ﭼﻧﯾن ﻗﺑول ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎﯾﯽ ﻣﻼزم آرزوی دراز ﻣدت دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﺑﮭﺑود
ﺳﺎﺧﺗﺎر داﺧﻠﯽ ﻣﻠﯽ و ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از دادن ﻗول ﺑﮫ ﺟواﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑرای ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻻزم ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﯽ از طرف
ﻋﻣوم ﺑود .اﻓراد ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﯾن ﭘروﮔرام و اﻓرادی ﮐﮫ در ﻧوآوری ھﺎﯾﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷرﮐت ﮐردﻧد ﺑﺎ ICAو ﺗﺷﮑﯾﻼت
ﺗﻣﺎس آن ﻣدﯾرﯾت ﺷدﻧد و ﺑﮫ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ وارد ﺷدﻧد  ,ﺑﮫ ﺷﮭروﻧدان دوﺳت ﺗدرﯾس ﮐردﻧد و ﻧﻘش ھﺎی رھﺑری را در زﻣﯾﻧﮫ
ﺗﺧﺻص و ﻣﮭﺎرت ﺧود ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ از ﺷرﮐﺎی ھﻣﺗﺎی ﺧود و از ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن از ھردو
ﮐﺷور ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم وﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ اھداف ﻋﻣوﻣﯽ و ھﻣﮕﺎﻧﯽ اﺣﺳﺎس ﻏرور ﺑﮑﻧﻧد.
ﻣﺛﺎل ھﺎﯾﯽ از ﭘروﮔرام ھﺎی ھﻣﮑﺎری ﺷﺎﻣل ﭘﯾﺷرﻓت و اﻧﮑﺷﺎف آﻣوزﺷﯽ و ﻣﺑﺎدﻻت ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾوﻓﻧون ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ,
ﯾوﻓﻧون وﯾوﻣﯾﻧﮓ و دﯾﮕری ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﻌﻼوه ,ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭘوس ﺟدﯾد در ﯾوﻓﻧون ﮐﺎﺑل و ﯾﮏ ﺑزرﮔراه ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ دراز ﺗوﺳط
اﻧﺟﯾﻧﯾﯾران ﮐﻧدک ﻋﺳﮑری اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ اﺣداث ﺷد .ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﯾن ﺧطوط ھواﯾﯽ آرﯾﺎﻧﺎی اﻓﻐﺎن و ﺧطوط ھواﯾﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﺎن آﻣرﯾﮑن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗرﯾﻧﯾﻧﮓ ﺑرای ﭘﯾﻠوت ھﺎی اﻓﻐﺎن و ﺧدﻣﮫ ﭘرواز را ﺑﮫ ھﻣراه داﺷت .اﺣداث ﻣﯾدان ھواﯾﯽ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻗﻧدھﺎر ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﮐﺎر ﺣﺳﺎس ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ ﺑود .ﮔروپ ھﺎی ﺻﻠﺢ ,داوطﻠﺑﺎن اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑرای ﮐﺎردر آﻣوزش,
ﻣراﻗﺑت ﺻﺣﯽ و ﺑﺧش ھﺎی ﺧﯾرﯾﮫ ﻓرﺳﺗﺎد .آﻧﮭﺎ وظﺎﯾﻔﯽ در وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ اﯾﻔﺎ ﮐردﻧد ,در اﻧﮑﺷﺎف ﻣﻧﺎطق روﺳﺗﺎﯾﯽ ﺷرﮐت

ﮐردﻧد و دوﺳﺗﯽ ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺷﮑل دادﻧد .ﺑﻧﯾﺎد آﺳﯾﺎ ﺣﻣﺎﯾت در ﻓﯾﻠدھﺎی زﯾﺎدی را ﻓراھم ﮐرد  ,درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ CARE
و ﻣوﺳﺳﮫ ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ دﯾﮕر ھﻣﭼﻧﯾن ﻓﻌﺎل ﺑودﻧد.
در اواﺧر دھﮫ  ١٩۴٠و ,١٩۵٠دﯾدارھﺎی وزرای اﻓﻐﺎن از اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ و دﯾدار ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻣﯽ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رواﺑط ﺑﯾن دو ﮐﺷور را ﺗﻘوﯾت ﮐرد .ﻣوارد ﻣﺷﺧص ﺳﺎﻣل ﻣﺳﺎﻓرت ﻋﻣوی ﭘﺎدﺷﺎه ظﺎھﯾر ﺷﺎه  ,ﺷﺎه ﻣﺣﻣود
ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ھری اس .ﺗروﻣن در واﺷﻧﮕﺗن دی .ﺳﯽ و ﻣﻌﺎون ﭘرزﯾدﻧت رﯾﭼﺎرد ﻧﯾﮑﺳون ﻣوﻗﻊ اﻗﺎﻣت ﻣوﻗﺗﯽ در ﮐﺎﺑل
در ﺳﺎل  ١٩۵٣ﺑود .ﺑﻌﻼوه ,ﻧﺧﺳت وزﯾر ﻣﺣﻣد داوود درﺳﺎل  ١٩۵٨ﺑﮫ اﻣرﯾﮑﺎ رﻓت ﮐﮫ او از ﮐﻧﮕره اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ
دﯾدار و ﺑﺎ ﭘرزﯾدﻧت دواﯾت دی .آﯾزﻧﮭﺎور ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم ﺗورﺳراﺳری ﻣﻠﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﮐرد .اﯾن ﺗﻣﺎس ھﺎ در ﺳﺎل  ١٩۵٩ﺑﺎ ورود
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘرزﯾدﻧت آﯾزﻧﮭﺎور ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻣﻧﺟر ﺷد .ھزاران اﻓﻐﺎن از ﻣﺎﯾل ھﺎ در اطراف ﺳرک ﻻﯾن ﮐﺷﯾده ﺑودﻧد ﺗﺎ ﻧﮕﺎھﯽ
از” "Ikeوﮐﺎرھﺎی زﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﻠﮑﮫ ﺑرای دﯾدن اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣردم اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐرده ﺑودﻧد  ,داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد.
دﯾدار ﭘﺎدﺷﺎه ظﺎھﯾر ﺷﺎه و ﻣﻠﮑﮫ ﺣﻣﯾرا ﺑﺎ ﺟﺎن اف .ﮐﻧدی در ﮐﺎغ ﺑﯾﺎض در ﺳﭘﺗﻣﺑر  ١٩۶٣اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت .ﺳﻔر ﻋﺎﯾﻠﮫ
ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾزﺑود و آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ده ﺷﮭر ﻓﻘط در ﻣدت دوازده روز ﻣﺳﺎﻓرت ﮐردﻧد .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﺳواری از
ﻣﻘﺎﺑل ﻣردم در ﻧﯾوﯾورک وواﺷﻧﮕﺗن دی .ﺳﯽ رژه رﻓت ,در ﺳﺎن ﻓرﻧﺳﯾﺳﮑو و دﯾﺳﻧﯽ ﻟﻧد از او ﺑﮫ ﮔرﻣﯽ ﭘذﯾراﺋﯽ ﺷد و
درﺑﺎره ﭘروﮔرام ﻓﺿﺎﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ در ﮐﯾپ ﮐﺎﻧﺎورال ﭼﯾزھﺎی زﯾﺎدی آﻣوﺧت .او ھﻣﭼﻧﯾن دﮐﺗرای اﻓﺗﺧﺎری از
ﯾوﻓﻧون وﯾوﻣﯾﻧﮓ ﺑﺎ ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎن ﭘروﮔرام زراﻋﯽ دراز ﻣدت درﺑﺎره آن داﺷت ,درﯾﺎﻓت ﻧﻣود .ﻓﻘط ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ
ﺑﻌد از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل  ,ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن ﺧﺑر ﻗﺗل ﭘرزﯾدﻧت ﮐﻧدی ﺷوﮐﮫ ﺷدﻧد و ﭘﯾﺎم ﺗﺳﻠﯾﺗﯽ ﺑرای ﺑﯾوه ﮔرﯾﺎن و
ﻏﻣﮕﯾن او ﻓرﺳﺗﺎدﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دوﺳﺗﯽ ﺑﯾن ظﺎھﯾر ﺷﺎه و ﭘرزﯾدﻧت ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺑود ,ﺣﺳن ﻧﯾت ﺑﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ در ﻣوارد زﯾﺎدی اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت.
در طﯽ اوج رواﺑط اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده -اﻓﻐﺎن در دھﮫ  ١٩۵٠و  ,١٩۶٠ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﭘروﮔرام ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺗوﺳط
دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ و ﮐﻔﺎﻟت ﺷد ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺛﺑﺗﯽ ﺑرای آرﺗﯾﺳت ھﺎ ,ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻧدﮔﺎن ,و ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯾﺎن از ھردو
ﮐﺷورھﻣراه داﺷت .ﮐﻧﺳرت ھﺎ و ﻣوارد اﺟراﯾﯽ دﯾﮕر ﺗوﺳط ﻣوﺳﯾﻘﯾداﻧﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮔروپ دروازه طﻼﯾﯽ و ﭘﯾﺎﻧﯾﺳت آن ﺷﺎﯾن,
ﭼﮭره ﺟﺎز دﯾو ﺑروﺑﮏ و دوک اﻟﯾﻧﮕﺗون و ﮔروپ رﻗص ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺟﻔری ﺑﺎﻟت ﺑود  ,اﻧﺟﺎم ﺷد .ﻧﯾروی ھواﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
اﻣرﯾﮑﺎ در ﺑﺎﻧد اروﭘﺎ زﻣﯾﻧﮫ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ آرﺗﯾﺳت ھﺎ وﻣوﺳﯾﻘﯾداﻧﺎن ﯾﺎﻓت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺟﺷﯾﺎن در ﺳﺎل  ١٩۶٨اﯾﻔﺎی ﻧﻘش
ﮐرده ﺑودﻧد ,ﯾﮏ ﺟﺷن در اﮔوﺳت ھر ﺳﺎل ﺑرای ﺑزرﮔداﺷت اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﺷد .ﻓﯾﻠم ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑطور
ﻣﻧظﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ دھﮫ  ١٩۴٠ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷد و ﻣدﯾﺎی دﯾﮕر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھم ﻣﺎﻧﻧد آﻧﮭﺎ ﭘﺧش ﻣﯽ ﺷد .ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
ﺳروﯾس ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ) (USISو ﺳﻧﺗر ﻓرھﻧﮕﯽ در ﮐﺎﺑل ﯾﮏ ﻣﺣل ﻣﮭم ﺑرای اﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﺎن و اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑود
ﮐﮫ ﺑﺎھم ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧدو ﺑﮭﺗر ھﻣدﯾﮕررا درک ﮐﻧﻧد .آن ﻓﯾﻠﻣﮭﺎﯾﯽ را ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ داد ,ﭘروﮔرام ھﺎی اﺟراﺋﯽ ﺗﺋﺎﺗر و
ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﮭﺎی ھﻧری را ھم ﻣﯾزﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐرد ,و ﮐﻼس ھﺎی اﻧﺟﻠﯾزی ﺗوﺳط اﻓﻐﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎﻟﺞ ﯾوﻓﻧون ﻣﻌﻠﻣﯾن ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ
آﻣوزش دﯾده ﺑودﻧد ,ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷد .ﺳﻧﺗر ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای اﻓراد ﻣﻘﯾم اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﻓرھﻧﮓ و ﻣﯾراث
ﺧﺎﻧﮫ ﺟدﯾد آﻧﮭﺎ ﻓراھم ﮐرد.

اﯾن ھﻣﭼﻧﯾن دوره ﺗوﺻﯾف ﻋﻠﻣﯽ ﺑزرﮔﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎس ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺧداﻧﺎن ﺑﺎ ﺗوﺻﯾﻔﺎت ﻏﻧﯽ از
ﮔذﺷﺗﮫ اﯾن ﻣﻠت ﮐﮫ در ﺳﻠﺳﻠﮫ ﮐوھﮭﺎی ﻣرﮐزی آﺳﯾﺎ ,ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ و ﺷرق ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ  ,ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺷدﻧد .دﯾدارھﺎی اوﻟﯾﮫ
ﺗوﺳط ﻧوﯾﺳﻧده ﻟوول ﺗوﻣﺎس در ﺳﺎل  ١٩٢٢و ﺗﺎوﻧﺷﻧد ﺟﺎﻧﺳون اﻓراد ﻣﻘﯾم در ﺳﺎل  ١٩٣٧ﻧﻔوذھﺎ وﺗﺎﺧت وﺗﺎزھﺎی ﻣﮭﻣﯽ ﺑﮫ
ﻣﯾراث ﻓرھﻧﮕﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﻣورد ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩۴٩ﻧﺑود ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾق اﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﺎن واﻗﻌﯽ ﺗﺣت رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻓرﻋﯽ ﻓﺎرغ
اﻟﺗﺣﺻﯾﻼن ھﺎروارد واﻟﺗر ﻓﯾرﺳروﯾس و ﻟوﺋﯾس داﭘری ﺷروع ﺷد .ﺑﻌدا ﺑﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﮐﺎرﮐردن ھﻣراه ﺑﺎ ھﻣﺳر ﺧود ﻧﺎﻧﺳﯽ ھﺎﺗﭻ
داﭘری ,ﯾﮑﯽ از ﻣﺣﻘق ھﺎی ﻣﻌروف وﻓﻌﺎﻻن ﺑرای ﻣردم اﻓﻐﺎن ﺷد .ﯾوﻓﻧون ﻣوزﯾﺎم ﭘﻧﺳﯾﻠواﻧﯾﺎ ﺣﻔﺎری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در
ﺳﺎل  ١٩۵٣ﺑﻌد از اﻋﻼم ﺷﮕﻔﺗﯽ و ﺗﻌﺟب ﻣدﯾر ﻣوزﯾﺎم ﻓروﻟﯾش رﯾﻧﯽ از اﯾن ﮐﺷور ﻗدﯾﻣﯽ دﺳت اول ﺷروع ﮐرد .ﺗﻼش
ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﺗﺎ دھﮫ  ١٩٧٠اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .ﺑﻌﺿﯽ از ﻧوت ھﺎی ﻣﮭم ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑطور ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ
ﻣﺣﻘﻘﯾن اﻓﻐﺎن ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﻧﺷر ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ درﺑﺎره ﺧزاﻧﮫ ھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣوزﯾﺎم ﮐﺎﺑل ﮐﺎر ﮐردﻧد.
ﺷﺎﯾد ﻣﻧﺎﺳب ﺗرﯾن واﻗﻌﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ ﻋﺻر طﻼﯾﯽ در ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺟﺷﯾﺎن  ١٩۵۶اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت .اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
اﻣرﯾﮑﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻣﺎھﮭﺎ ﺑﻌد از ﺳﺎﺧت وﺳﺎز ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه وارد ﺷود و ﭘﺎوﯾون ﻣﻠﯽ دﯾﮕری ﺷروع ﺷده ﺑود و ﻧﯾﺎز
ﺑﮫ ﺳﺎﺧت ﯾﮏ ﺑﻧﺎ ﺑﺎ ﺳرﻋت زﯾﺎد و ﺣﯾرت آور ﺑود .ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ) (UDIAﺑﮫ ﻧوآوری اﻧﺟﯾﻧﯾﯾر
آر.ﺑﺎک ﻣﯾﻧﯾﺳﺗر ﻓوﻟر ﮐﮫ ﻗطﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎ دﯾﺎﻣﺗر -١٠٠ﻓوت ﺑرای ﮔﻧﺑد ﺟﺋودﯾﺳﮏ ﺳﺎﺧﺗﮫ و طراﺣﯽ ﮐرده ﺑود ﻓورا ﺑﮫ ﮐﺎﺑل
ﭘرواز ﮐرد .ﭘﺎوﯾون ﺗﮑﻣﯾل ﺷده ,اوﻟﯾن ﮐﺎر اﻣرﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ,ﺑﺎﻋث ﺣﺳﺎﺳﯾت  ,ھم ﺑرای ﺻﺎﻓﯽ و ﺑراﻗﯽ ,ﺷﮑل
آﯾﻧده ﻧﮕر ﺷده و ھم ﺑﺎﻋث ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻋﻣﻠﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎن دو روز ﺳرﮐﺎر ﺑﻣﺎﻧﻧد .اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺟﺷﯾﺎن ﺑﻌدی
ﻣﺷﺎرﮐت ﮐرد ,اﻣﺎ ﭘﺎوﯾون دﯾﮕر ھرﮔز ﺑﺎ ھﯾﺑت -اﻟﮭﺎم ﺑﺧش"ﻋظﯾم" ﮔﻧﺑد ﺳﺎل  ١٩۵۶ﻣطﺎﺑﻘت ﻧﮑرد.
در اواﺧر دھﮫ  ١٩۶٠و اواﯾل دھﮫ  ١٩٧٠ﯾﮏ دوره ﻧﺎﻣﺗوازن اﻧﮑﺷﺎف اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ,ﻣﻧﺗﮭﯽ
ﺑﮫ ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻣﺷﺎرﮐت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده -اﻓﻐﺎن درﻣورد ﭘروﮔرام ھﺎی ﺗرﯾﻧﯾﻧﮓ و اﯾﺟﺎد ﺳﺎﺧﺗﺎر داﺧﻠﯽ ﺑود .ﺑﻌﻼوه
ﺑر ﺗﻼش ھﺎی آﺗﯽ ,اﻧﺟﻣن رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻋﺎﯾﻠﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ اﻣور ﺻﺣﯽ زﻧﺎن و ﺑﭼﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎن را ﺑﺎ ﺗرﯾﻧﯾﻧﮓ ﻧرس ھﺎ و ﻣﺎﻣﺎھﺎ از
ﻣﻧﺎطق روﺳﺗﺎﯾﯽ ﺑﮭﺑود و ﺗوﺳﻌﮫ داده ﺑود .ﻣطﺎﻟب درﺳﯽ و ﭘروژه ﮐﺗﺎب ھﺎی ﻣﺗﻧﯽ ,ﮐﮫ ﺗوﺳط  USAIDووزارت آﻣوزش
اﻓﻐﺎن ﭘروﮔرام ھﺎی ﻧوآوری را ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾوﻓﻧون ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن ﮐﺗﺎب ھﺎی ﻣﮑﺗب اوﻟﯾﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن دری و
ﭘﺷﺗوﺷروع ﮐرده ﺑود .ﭘروژه ﺗرﯾﻧﯾﻧﮓ اﻧﮑﺷﺎف ﻣﻠﯽ ﭘذﯾرﺷﮕران دوﻟت اﻓﻐﺎن درﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣدﯾرﯾﺗﯽ و ﻣوﺿوﻋﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرد .ﺗﻼﺷﮕران ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ ﺑﺎ ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن رده ﺑﺎﻻی دوﻟﺗﯽ در ﮐﺎﺑل وواﺷﻧﮕﺗن دی.ﺳﯽ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.
اﯾﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل ﻣﻼﻗﺎت ﻧﺧﺳت وزﯾر ﻣﺣﻣد ﻣﯾواﻧدوال ﺑﺎ ﭘرزﯾدﻧت ﻻﯾدون ﺑﯽ .ﺟﺎﻧﺳون در ﮐﺎخ ﺑﯾﺎض در ﺳﺎل  ,١٩۶٧ﻣﺳﺎﻓرت
وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ وﯾﻠﯾﺎم راﺟرزﺑﮫ ﮐﺎﺑل در ﺳﺎل  ١٩۶٩وﺳﻔر ﻣﻌﺎون ﭘرزﯾدﻧت اﺳﭘﯾرو آﮔﻧﯾو ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل ١٩٧٠
ﺑود.
ﺑﺎ آﻣدن ﺣﮑوﻣت ﻣﺣﻣد داوود در ﺳﺎل  ,١٩٧٣اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ در ﮐﺎر ﺑﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑرای ﺑﮭﺗر ﺷدن ﮐﺷورﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧد .اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﻠﯾون ھﺎ داﻟر درﭘروﮔرام ھﺎی ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ  ) USAIDﺑرای ﻣﺛﺎل ﮐﺎرھﺎی ﻣﻧﺎطق روﺳﺗﺎﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
اﻣرﯾﮑﺎ -اﻓﻐﺎن و ﭘروژه ھﺎی ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ-اﻓﻐﺎن( ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری و ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از  HVAﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﻋﻧوان

" ﻣﻘﺎم دره ھﻠﻣﻧد -ارﮔﻧداب" ﯾﺎ  HAVAﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده  ,اداﻣﮫ داد .ﻧوآوری ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﭘروﮔرام ﻓوﻟﺑراﯾت ,ﺑﮫ ھم آﺋﯽ
اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ھﺎ و اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺛﺑت اداﻣﮫ داد .وزﯾر اﻣورﺧﺎرﺟﮫ ,ھﻧری ﮐﺳﯾﻧﺟردر طﯽ اﯾن دوره
دوﺑﺎر از ﮐﺎﺑل دﯾدار ﮐرد ,در ﺳﺎل ھﺎی  ١٩٧۴و  ,١٩٧۶درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺣﻣد ﻧﻌﯾم ﺑﺎ ﭘرزﯾدﻧت ﺟراﻟد آر ﻓورد در ﮐﺎخ
ﺑﯾﺎض در طﯽ روز ﺟﺷن ھﺎی دوﯾﺳت ﺳﺎﻟﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ١٩٧۶دﯾدار ﮐرد.
اﻣروزه ,ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﺻت ﺳﺎل ﺑﻌد ازاﯾﻧﮑﮫ  ICAﻧوآوری ھﺎی ﺧود را ﺷروع ﮐرد و ﯾﮏ ﻗرن از ورود ای .ﺳﯽ
ﺟوﯾت ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﮔذرد  ,آن ﭘروژه ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷود .ﺑﺟﺎی آن ,ﺧﺎطره اﻓﻐﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ﺗرﯾﻧﯾﻧﮓ وآﻣوزش اﻗﺎﻣت ﮐرده اﻧد  ,وﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ﺟدﯾد اﻣرﯾﮑﺎﺋﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻓراد
ﻣﺗﺧﺻص و داوطﻠب ﮐﺎر ﮐرده اﻧد  ,وﺟود دارد .ﭼﻧﯾن ﺗﺟﺎرب ﻣوﺛر در زﻧده ﮔﯽ ﻣﺳﺎﻓران از ھردو ﮐﺷور ,و رواﺑط
ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺷده اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ,ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﺷود.
داﮐﺗور .ﻓرﯾدرﯾﮏ ﺗﯽ .ھﺎﯾﺑرت
داﮐﺗور ﮐورﺗﯾس ان .ﺳﻧدﺑرگ
داﮐﺗور ﮐرﯾﺳﺗوﻓر ﭘﯽ .ﺗروﻧﺗون

