
گذشتھآوردنبخاطر
ھاافغان- کایامرروابطھیاولی ھاسال

.تاریخ افغانستان مدرن از قرن ھیجدھم با ھم آئی قبیلھ ھای افغانی در طی سلطنت احمد شاه دورانی انجام گرفت

با .قرن تھیھ کرداینکوچک شدن و گسترش مرزھا مظھر چیزی شد کھ نقشھ کنونی را در زمان رھبری دوست محمد در

، ١٩٢١در سال .، ملت مدرن افغانستان تحت رھبری امیر امان هللا شکل گرفت١٩١٩امضای پیمان راولپندی در اگوست 

       امیر نماینده ای بھ رھبری محمد ولی در تور کشورھای غربی برای ایجاد شناخت وامور دیپلماتیک برای کشور

ازگشت آنھا بھ کابل،این نمایندگان مکتوب ھایی آوردند کھ باعث خوشحالی و ھیجان موقع ب.سلطھ خود اعزام داشتالتحت 

.ھاردینگ رئیس جمھور ایاالت متحده امریکا. سالم و تھنیت پرزیدنت وارن جی:بزرگی شد

پرزیدنت ھاردینگ، مانند بیشتر امریکائیان زمان خود، اعالم داشت کھ افغانستان یک سرزمین شگفت انگیز و 

درودی ارائھ کرده بود کھ جرقھ اولیھ ای برای روابط شیرین و باثمر ھاردینگ سالم و.در آن سوی دنیا استنادری

این با موفقیت ھایی کھ اغلب در تاریخ فراموش می شود، مشخص بود ولی در حافظھ ھایی .ودراز مدت بین دو ملت شد

بیش از نیم قرن بعد از زمان محمد ولی ، دولت ایاالت متحده .کھ آنھا را تجربھ کرده بودند روشن وآشکار باقی ماند

، معلمین ، ١٩٧٠تا دھھ .الر برای پروگرام ھای کمک و انکشاف در افغانستان ھزینھ کردمیلیون د۵٠٠امریکا، بیش از 

انجنییرھا ، داکتورھا، محقق ھا، دیپلمات ھا و سیاحان امریکائی زیادی بھ سرزمین زیبای افغانستان با مناظر حیرت آور 

این دیدارکنندگان با زیبایی بی ھمتا و منحصر .زنده گی کردندند کھ آنھا ھمراه شھروندان افغان کار وه امسافرت کرد

مشابھا، افغان ھای بیشماری برای مطالعات و .ھ مردم این کشور جلب شده بودندسبفرد کشور و مھربانی غیر قابل مقای

روابط نزدیکی با تحصیالت آکادمیک، ترینینگ، استخدام، تجارت، و مالقات ھای رسمی بھ ایاالت متحده امریکا رفتند و 

کھ مھارت ی متخصص وحرفھ ایھاھدف نھایی این مشارکت ایجاد متخصصین افغان و عملھ .امریکائیان بنیان نھادند

.آنھا بھ جنریشن بعدی منفعت برساند

این نمایندگی بھ نیویورک در زمانی . انجام شد١٩٢١مذاکره پرزیدنت ھاردینگ و میسیون افغان در جوالی 

ھر دو طرف عالقھ خود را در مالقات پرزیدنت با فاطیما و .وارد شد کھ افراد مقیم افغانی خود را پرنسس فاطیما نامیدند

ا پرزیدنت ھاردینگ بعد.دیدار اطرافیان او از کاخ بیاض فقط چند روز قبل از مالقات نمایندگان رسمی افغان اظھار داشتند

سپس دیپلمات امریکایی کورنلیس .اظھار داشت کھ دیدار پرنسس بیش از نتیجھ رسمی، نوآوری ، علت شخصی داشت

مسافرت والی و .بھ افغانستان سفر کرد و یک راپور کاملی درباره افغانستان نوشت١٩٢٢انگرت در سال . وان اچ

انگرت مراحل مھمی درجھت تاسیس روابط دیپلماتیک بود ، ولی آنھا اولین مثال ھایی از تماس و ارتباط افغان ھا و 

، یک پنسیلوانیایی بھ اسم جوسیا ھارالن کھ در افغانستان زنده گی  کرد ، ١٨۴١و ١٨٢٨بین سال ھای .امریکائی نبودند

.الھام گرفتھ شده است, مردی کھ پادشاه خواھد شدوازماجراھا و سرگذشت وی در داستان معروف رودیارد کیپلینگ بھ نام 

علیرغم کمرنگی رکوردھای تاریخی، منابع دست دوم پیشنھاد کردند کھ چندین نفر از امریکائیان در اواخر قرن نوزدھم و 

.داوایل قرن بیستم بھ افغانستان رفتن



درحالی کھ مانند ھارالن شناختھ شده نیست، یکی از جالب ترین امریکاییھایی کھ در زمان ھای اولیھ در 

     جویت کھ در اصل یک انجنییر در شرکت جنرال الکتریک، کھ توسط امیر . سی. زنده گی می کند، ای افغانستان

موفقیت جویت در ساخت اولین طرح ھایدرولیک کشور در جبل . استخدام شده، بود١٩١٩تا ١٩١١حبیب هللا از سال 

او تاثیر مثبتی بجا گذشت کھ جین وان کوور، یک .سراج نزدیک کابل مثال بزرگی تخصص تخنیکی و حسن نیت بود

نداشتن ھر گونھ معلومات زبانی من  . ..غمعلیر" بھ کابل رفت، تجربھ او را چنین نوشت، ١٩٢٣نیویورکی کھ در سال 

, کار جویت.وان کلید ھمھ قلب ھا یافتمرا بھ عن" امریکایی"من کارھایم را خیلی خوب اداره کردم و کلمھ , کشوراین از 

در سال را " سندیکای واندرلیپ" میان آنھا, امریکایی ھا -در تجارت حساس افغان ھا, بعالوه مکتوب پرزیدنت ھاردینگ

یی از مجلھ آسیا بھ تمام کشور مسافرت کردند و مناظر سرزمین ومردم دو نویسنده امریکا, تا آخر دھھ. را باز کرد١٩٢٢

.کردندافغانستاندربارهی ریادگیبھشروعھای کائیامر, جیتدربھ.آن را بھ مردم معرفی کردند

نویسنده ھا ومحققین , تجار, در میان آنھا توریست ھا.افتتعداد مسافران امریکایی افزایش ی, ١٩٣٠در طی دھھ 

. کھ عمویش بھ عنوان پرزیدنت تازه انتخاب شده  فرانکلین دی, ل تئودور روزولت جی آراداگار و١٩٣٣در سال .بودند

آنھا با بوق وکرنا خوشامد گویی شدند و با رضایت پادشاه نادیرشاه برای .ت کردندروزولت و ھمسرش در کابل اقام

افغانستان سی جویت بھ شھرت خود برای مشارکت با درخواست دولت.شکی نیست کھ ای.ھمکاری بھ امریکا بازگشتند

, بود١٩٣در میان آنھا رکس ویویان و ارنست فوکس در نیمھ دھھ , برای انجنییران امریکایی کھ در افغانستان کار کنند

افغانرھبران.بودبھ افغانستان دوره شاھد واردات تراکتورھای امریکایی کاتیرپیالرآن تصادفی نیست کھ این.ادامھ داد

کسیفل.یجمانندی گریدی ھرجاوتختیپادرکھانیمربشامل, کایامراززبانی زیانجلنیمیمعلازی زبانیمارزشکھ

.شناختند, بودندھارالنایجوسدورشاوندیخوھارالن. یولباریووھاولند

یی شروع کرده اجوان ھای مساعد افغان تحصیالت خود را در یوفنون ھای معروف امریک,  ١٩٣٢تا سال 

.سفیر و حتی نخست وزیر بشوند, معلم, انجینییر, بھ خانھ برگشتند تا داکتور, پیروی کردنداز آنھاکھ ,  این طلبھ ھا.بودند

و اطالع ازبھ تخت نشستن محمد ظاھیرشاه وقرار مالقات با وزیر امریکایی ١٩٣۴ھمگام با پرزیدنت روزولت در سال 

افغان ھا فرصتھایی یافتند کھ ایاالت متحده امریکا شریک آنھا در انکشاف , در سال بعد) پیشقدم سفیر رسمی(غیر مقیم

" دوستی، دیپلماتیک و نمایندگی کنسولی"دو ملت یک قرارداد شرطی برای ١٩۶٣در سال .عی و اقتصادی بشوداجتما

ایاالت متحده امریکا و , اگر میسیون ایاالت متحده امریکا برای تاسیس در کابل با نومیدی بزرگی تاخیر کرد.امضاء کردند

مراسم افتتاح پست دیپلماتیک امریکایی در سال .راھھای میانبری رفتند کھ با ھمدیگر مذاکره و مراوده کنندافغانستان

از پادشاه ظاھیر , بیست سال بعد از دیدار اولیھ خود از پایتخت, انگرت. موقعی کھ وزیر مختار کورنلیس وان اچ١٩۴٢

ی ھاتالشدرانگرت, کردی مثاریاآنی براوبودافغانستاندوستعمرطولدر.شاه مکتوب اعتبار دریافت داشت

سفارتی نظاموابستھ, اندرسگوردونسرگردوریتاویدوبلچارلزمانندکایامرمتحدهاالتیاگریدی ھاپلماتیدباخود

.شدی مکمک

او از دوست .و در بخش افغانستان بر دوره ھمکاری دوستانھ اشاره کرد, خاطرات خود را نشر کرداتایر بعد

و پنج کره , مالداری می کردند,شاھانھنام برد کھ با چوپان آلمانی برنده جایزه" کوتولھ"صمیمی خود چوپان بلجیکی بنام 



, تایر حتی ھنر قوش بازی را از قوش باز محکمھ .کردنداسب تربیت کردند کھ بھ عنوان ھدایا بھ عایلھ سلطنتی اھدا 

سرگرد اندرس یک موتر دوج حربی برای بازدید از مواضع حربی وزیر انگرت و, در ھمان موقع.عبدهللا یاد گرفت

متحدهاالتیادرافغانریوزنیاول, زیعزنیالحسعبدل, ١٩۴٣سالدر.دشمن برای پادشاه ظاھیر شاه تھیھ و اھدا کردند

ازیی طالعصرکی. کردی س. یدواشنگتندریی سفرھاانجامبھشروعوشدرفتھیپذروزولتدنتیپرزتوسط, کایامر

.بودشدهشروعھاافغان-کایامرمتحدهاالتیاروابط

زمان کار ١٩۴۶این تا سال .امریکایی ھا بزرگترین جامعھ افراد مقیم غربی در افغانستان بودند, ١٩۴٨تا سال 

اخت و ساز کھ برای انجام پروژه بزرگ وانبوه برای توسعھ صنعت و ایجاد اساس یک شرکت س, کنودسن -موریسون

" مقام دره ھلمند"بعدا بھ عنوان .مالحضھ شد, نیرومند در یک چھارم از اراضی جنوب غربی کشور استخدام شدتزراع

ھدف فراھم کردن زمین حاصلخیزمناسب .یکی از بزرگترین تالش ھای افتخارآمیز در نوع خود بودHVA,معروف شد

برای والیت ھلمند و برق برای حمایت از جمعیت در حال افزایش افغان با ساخت سدھای زیاد برای تامین آب برای 

احتماال بھبودو توسعھ ھایی در HVA.ھای برق ھایدروالکتریک و صدھا مایل کانال آبیاری بودستاسیون, زراعت

مدل شھر لشکرگاه , و ساخت سنتر پذیرشگری, احیا و انکشاف زمین ھا , ایجاد ساختار داخلی صحی و آموزش, زراعت

دولروابطی ھمگانحساسی کارھادروازهکنودسن-سونیموروافغانستاننیبی ھمکارنیاھیاولمراحل.انجام داده است

.نھادانیبن١٩۶٠و١٩۵٠دھھی طدرراافغانوکایامر

وام ساخت و ساز در دره ھلمند را تایید کرد و در طی چندین سال ایاالت متحده امریکا یک, ١٩۴٩در سال 

دورنمای , با افغان ھا,کار کردن با ھمدیگر .در افغانستان تاسیس شد(ICA)معاونت پذیرشگری ھمکاری بین المللی

           نشان داد و بخشی از موسسھ ایاالت متحده امریکا برای انکشاف ١٩۵٠پروژه ھای مشخصی را در طی دھھ 

مدت دولت افغانستان برای بھبود چنین قبول مسئولیت ھایی مالزم آرزوی دراز. شد١٩۶١در سال (USAID)بین المللی

ساختار داخلی ملی و حصول اطمینان از دادن قول بھ جوانان افغان برای تعلیمات الزم برای انجام فعالیتھایی از طرف 

و تشکیالت ICAافراد فارغ التحصیل این پروگرام و افرادی کھ در نوآوری ھایی در افغانستان شرکت کردند با .عموم بود

بھ شھروندان دوست تدریس کردند و نقش ھای رھبری را در زمینھ , شدند واردھا خانھمدیریت شدند و بھ وزارتتماس آن

ھردوازکنندگانمشارکتازوخودی ھمتای شرکاازھایی کایامرنیھمچن.تخصص و مھارت خود بھ عھده گرفتند

.بکنندغروراحساسی ھمگانوی عموماھدافی نیگزیوجاانجامی براکھگرفتندادیکشور

, مثال ھایی از پروگرام ھای ھمکاری شامل پیشرفت و انکشاف آموزشی و مبادالت با کالج معلمین یوفنون کلمبیا

فاصلھ دراز توسط با بزرگراه یک یک کامپوس جدید در یوفنون کابل و , بعالوه.می باشدھایوفنون ویومینگ و دیگری

مشارکت بین خطوط ھوایی آریانای افغان و خطوط ھوایی .ایاالت متحده امریکا احداث شدیکرعسانجینییران کندک 

         احداث میدان ھوایی .جھانی پان آمریکن نتیجھ ترینینگ برای پیلوت ھای افغان و خدمھ پرواز را بھ ھمراه داشت

, داوطلبان امریکایی را برای کاردر آموزش, صلحگروپ ھای.بین المللی قندھار ھمچنین یک کار حساس مشارکتی بود

در انکشاف مناطق روستایی شرکت , وزارتخانھ ھا ایفا کردندآنھا وظایفی در.مراقبت صحی و بخش ھای خیریھ فرستاد



CAREدرحالی کھ , فراھم کرد بنیاد آسیا حمایت در فیلدھای زیادی را.کردند و دوستی نزدیکی با افغان ھا شکل دادند

.و موسسھ ھای خصوصی دیگر ھمچنین فعال بودند

دیدارھای وزرای افغان از ایاالت متحده امریکا و دیدار مقامات رسمی امریکایی , ١٩۵٠و١٩۴٠اواخر دھھ در 

شاه محمود , موارد مشخص سامل مسافرت عموی پادشاه ظاھیر شاه .از افغانستان روابط بین دو کشور را تقویت کرد

اقامت موقتی در کابل موقعسی و معاون پرزیدنت ریچارد نیکسون .ترومن در واشنگتن دی . برای مالقات با ھری اس

کنگره ایاالت متحده امریکا بھ امریکا رفت کھ او از ١٩۵٨نخست وزیر محمد داوود درسال , بعالوه.بود١٩۵٣در سال 

با ورود ١٩۵٩این تماس ھا در سال .آیزنھاور قبل از انجام تورسراسری ملی مالقات کرد. دیدار و با پرزیدنت دوایت دی

کشیده بودند تا نگاھی ھزاران افغان از مایل ھا در اطراف سرک الین .کابل منجر شدبھزنھاور تاریخی پرزیدنت آی

داشتھ , وکارھای زمینی کھ برای پادشاه و ملکھ برای دیدن ایاالت متحده و مالقات با مردم امریکایی کرده بودند ”Ike"از

.باشند

سفر عایلھ . انجام گرفت١٩۶٣کندی در کاغ بیاض در سپتمبر . دیدار پادشاه ظاھیر شاه و ملکھ حمیرا با جان اف

پادشاه با سواری از .دوازده روز مسافرت کردنددت مسلطنتی تا حد زیادی موفقیت آمیزبود و آنھا بھ ده شھر فقط در 

در سان فرنسیسکو و دیسنی لند از او بھ گرمی پذیرائی شد و , سی رژه رفت. مقابل مردم در نیویورک وواشنگتن دی

او ھمچنین دکترای افتخاری از .چیزھای زیادی آموختدرباره پروگرام فضایی ایاالت متحده امریکا در کیپ کاناورال 

فقط چند ھفتھ .دریافت نمود, داشتدرباره آنیوفنون ویومینگ با موضوعی کھ دولت افغان پروگرام زراعی دراز مدت

پادشاه و ملکھ با شنیدن خبر قتل پرزیدنت کندی شوکھ شدند و پیام تسلیتی برای بیوه گریان و , بعد از بازگشت بھ کابل 

ن نیت بین افغانستان و حس, ھنگامی کھ دوستی بین ظاھیر شاه و پرزیدنت متاسفانھ کوتاه مدت بود.تادندغمگین او فرس

.ایاالت متحده امریکا در موارد زیادی ادامھ یافت

تعداد زیادی پروگرام ھای فرھنگی توسط , ١٩۶٠و ١٩۵٠افغان در دھھ -در طی اوج روابط ایاالت متحده

و تماشاچیان از ھردو , سازماندھندگان, دولت ایاالت متحده امریکا  سرپرستی و کفالت شد کھ تاثیر مثبتی برای آرتیست ھا

, گر توسط موسیقیدانانی مانند گروپ دروازه طالیی و پیانیست آن شاینکنسرت ھا و موارد اجرایی دی.داشتراهھمکشور

نیروی ھوایی ایاالت متحده .انجام شد, چھره جاز دیو بروبک و دوک الینگتون و گروپ رقص کھ شامل جفری بالت بود 

ایفای نقش ١٩۶٨امریکا در باند اروپا زمینھ ھمگانی با آرتیست ھا وموسیقیدانان یافت کھ آنھا در نمایشگاه جشیان در سال 

فیلم ھای امریکایی بطور .برای بزرگداشت استقالل افغانستان برپا می شدھر سالیک جشن در اگوست, دندکرده بو

کتابخانھ .شدمی شد و مدیای دیگر امریکایی ھم مانند آنھا پخش مینمایش داده ١٩۴٠منظمی در افغانستان تا دھھ 

و سنتر فرھنگی در کابل یک محل مھم برای امریکائیان و افغان ھا بود (USIS)متحده امریکاسرویس معلوماتی ایاالت

پروگرام ھای اجرائی تئاتر  و , دادمی آن فیلمھایی را نمایش .کھ باھم مالقات کنندو بھتر ھمدیگررا درک کنند

و کالس ھای انجلیزی توسط افغان ھایی کھ در کالج یوفنون معلمین کلمبیا , کردمیمیزبانیھمنمایشگاھھای ھنری را

سنتر منابعی برای افراد مقیم امریکایی برای یادگیری بیشتر درباره فرھنگ و میراث .شدمی برگزار , آموزش دیده بودند

.خانھ جدید آنھا فراھم کرد



از کھ باستان شناس ھای امریکایی و تاریخدانان با توصیفات غنی این ھمچنین دوره توصیف علمی بزرگی بود

دیدارھای اولیھ .عالقمند شدند, جنوب آسیا و شرق میانھ قرار گرفتھ , ھ کوھھای مرکزی آسیالگذشتھ این ملت کھ در سلس

نفوذھا وتاخت وتازھای مھمی بھ ١٩٣٧و تاونشند جانسون افراد مقیم در سال ١٩٢٢توسط نویسنده لوول توماس در سال 

نبود کھ تحقیق امریکائیان واقعی تحت رھنمایی فرعی فارغ ١٩۴٩تا سال این مورداما .میراث فرھنگی افغانستان بودند

بعدا با سالھا کارکردن ھمراه با ھمسر خود نانسی ھاتچ .التحصیالن ھاروارد والتر فیرسرویس و لوئیس داپری شروع شد

یوفنون موزیام پنسیلوانیا حفاری در افغانستان را در .یکی از محقق ھای معروف وفعاالن برای مردم افغان شد, داپری

تالش .دکربعد از اعالم شگفتی و تعجب مدیر موزیام فرولیش رینی از این کشور قدیمی دست اول شروع ١٩۵٣سال 

بعضی از نوت ھای مھم مشارکت کنندگان امریکائیانی بودند کھ بطور نزدیکی با .ادامھ یافت١٩٧٠ھای علمی تا دھھ 

.و نشر مقاالتی درباره خزانھ ھای ملی موزیام کابل کار کردندمحققین افغان برای مطالعھ

ایاالت متحده .اتفاق افتاده است١٩۵۶شاید مناسب ترین واقعھ فرھنگی عصر طالیی در نمایشگاه جشیان 

ه بود و نیاز امریکا تصمیم گرفت کھ ماھھا بعد از ساخت وساز بھ نمایشگاه وارد شود و پاویون ملی دیگری شروع شد

بھ نوآوری انجینییر (UDIA)موسسھ معلوماتی ایاالت متحده امریکا .و حیرت آور بودزیادبھ ساخت یک بنا با سرعت 

فوت برای گنبد جئودیسک ساختھ و طراحی کرده بود فورا بھ کابل -١٠٠باک مینیستر فولر کھ قطعاتی با دیامتر .آر

     شکل , ھم برای صافی و براقی, اعث حساسیت ب, اولین کار امریکا در افغانستان , پاویون تکمیل شده.پرواز کرد

ایاالت متحده در نمایشگاه جشیان بعدی .باعث شده بود کھ عملھ ھای افغان دو روز سرکار بمانندو ھم هآینده نگر شد

.مطابقت نکرد١٩۵۶گنبد سال " عظیم"الھام بخش-ا ھیبتاما پاویون دیگر ھرگز ب, مشارکت کرد

منتھی , یک دوره نامتوازن انکشاف اقتصادی و اجتماعی در افغانستان١٩٧٠و اوایل دھھ ١٩۶٠در اواخر دھھ 

بعالوه .افغان درمورد پروگرام ھای ترینینگ و ایجاد ساختار داخلی بود-بھ بخش مھمی از سالھای مشارکت ایاالت متحده

با ترینینگ نرس ھا و ماماھا از انجمن رھنمایی عایلھ افغان ھا امور صحی زنان و بچھ ھای افغان را, بر تالش ھای آتی

ووزارت آموزش  USAIDکھ توسط , مطالب درسی و پروژه کتاب ھای متنی.مناطق روستایی بھبود و توسعھ داده بود

افغان پروگرام ھای نوآوری را با کالج معلمین یوفنون کلمبیا برای کمک بھ نوشتن کتاب ھای مکتب اولیھ بھ زبان دری و 

پروژه ترینینگ انکشاف ملی پذیرشگران دولت افغان درمھارت ھای مدیریتی و موضوعات قانونی .کرده بودپشتوشروع 

. سی نگھ داشتھ شدند.تالشگران مشارکتی با مواجھھ بین نمایندگان رده باالی دولتی در کابل وواشنگتن دی.توصیھ کرد

مسافرت , ١٩۶٧در کاخ بیاض در سال جانسون . اینھا شامل مالقات نخست وزیر محمد میواندوال با پرزیدنت الیدون بی

١٩٧٠وسفر معاون پرزیدنت اسپیرو آگنیو بھ افغانستان در سال ١٩۶٩وزیر امور خارجھ ویلیام راجرزبھ کابل در سال 

.بود

ایاالت متحده امریکا در کار با افغان ھا برای بھتر شدن کشورباقی , ١٩٧٣با آمدن حکومت محمد داوود در سال 

برای مثال کارھای مناطق روستایی ایاالت متحده ( USAIDامریکا ملیون ھا دالر درپروگرام ھای با کمک مالی .ماند

کھ حاال بھ عنوان HVAسرمایھ گذاری و بھ حمایت از ) افغان-ی فاضالب ایاالت متحده امریکاافغان و پروژه ھا-امریکا



بھ ھم آئی , نوآوری ھای آموزشی مانند پروگرام فولبرایت.ادامھ داد, شناختھ شده HAVAیا " ارگنداب-مقام دره ھلمند" 

ھنری کسینجردر طی این دوره , وزیر امورخارجھ.امریکائی ھا و افغان ھا با ھمدیگر در زمینھ ھای مثبت ادامھ داد

ر کاخ درحالی کھ نماینده محمد نعیم با پرزیدنت جرالد آر فورد د, ١٩٧۶و ١٩٧۴در سال ھای , دوبار از کابل دیدار کرد

.دیدار کرد١٩٧۶بیاض در طی روز جشن ھای دویست سالھ ایاالت متحده امریکا در سال 

سی . نوآوری ھای خود را شروع کرد و یک قرن از ورود ایICAنزدیک بھ شصت سال بعد ازاینکھ , امروزه

خاطره  افغان ھایی کھ در ایاالت , بجای آن.آن پروژه خاصی نیست کھ بخاطر نگھ داشتھ شود, جویت بھ کابل می گذرد 

اد ومجموعھ ھای جدید امریکائیانی کھ در افغانستان بھ عنوان افر, متحده امریکا برای ترینینگ وآموزش اقامت کرده اند 

و روابط , ن از ھردو کشورچنین تجارب موثر در زنده گی مسافرا.وجود دارد, متخصص و داوطلب کار کرده اند 

.نباید فراموش شود, جایگزین شده ایاالت متحده امریکا و افغانستان
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