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مجهول باقی مانده بود. بر بنیاد معلومات دست داشته پس  ها کاملا  ییها )افغانستان( برای امریکا تانکشور کوهس 

در افغانستان در سال  ها ییامریکا حضور بعدیاز  1۸۳۹ -1۸2۷هایی  از سفر و اقامت )جوسیا هارالن( طی سال

به نام )میسیس اولیین( در یک کاروان با دو تبعۀ انگلستان )که از این ای شده است. زن سالخورده  یاد آوری 1۹10

کرد. اینکه )میسیس اولیین(  دفتر خاطرات خویش یاد آور شده اند( از کابل به سوب پیشاور مسافرت می زن در

  (۳1. )نیست ستان شده بود معلومل قلمرو افغانچگونه داخ

کار به افغانستان آمده بود  حضور یافت. شخص مذکور برای دو سال 1۹11در سال  ،امریکایی بعدی در افغانستان

قرار دادیی بود بود به نام )ا. جیوویت( که برای یکی از کمپنی های انگلیسی  هفت سال آنجا باقی ماند. او انجنیر ولی

داد  کیلو وات برق می ۷۷0جبل السراج که دارای دو توربین و  در ناحیۀ خاطر اعمار نخستین ستیشن برقه ب

به بهره برداری سپرده شد و طی چندین سال یگانه ستیشن  1۹21کرد. ستیشن برق جبل السراج در سال  خدمت می

خاطرات اقامت نامبرده را در  از دفتر یتولید برق در کشور بود. مدت ها بعد برادرزادۀ )ا. جیوویت( برگزیده های

 کرد، با همکاران افغانی افغانی تکلم می های افغانستان در مطبوعات امریکا به نشر رساند. )ا. جیوویت( به زبان

در عین حال در یاداشت های )ا. جیوویت( عمدتاَ  خود روابط نهایت دوستانه داشت و علقمند فرهنگ افغانی بود. 

امید ها یادآوری  کراتیک و تشویش های معنوی و شکستکی در افغانستان، از موانع بیورواز دشواری های فزی

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Janbaz_Ghaus_asraar_dyplomatie_16..pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Janbaz_Ghaus_asraar_dyplomatie_16.pdf


  
 

 

 2از2

انتشار خاطرات )ا. جیوویت( تصویر  د کهنویس والد( در کتاب خویش میزوج امریکایی به نام )پا( ۳2شد. ) می

 (۳۳کند. ) منفی را در اذهان امریکایی ها در مورد افغانستان تداعی می

رفت.  شمار میه حضور خارجی ها در افغانستان از نادرات ب 1۹1۹زده و شروع سدۀ بیستم، الی در اخیر قرن ن

ها سرحدات افغانستان را زیر کنترول خویش داشته و  ها نبود. انگلیس ها در برابر خارجی علت آن تعصب افغان

 ن باید امیر افغانستاننستاخارجی به افغا ۀکردند. برای ورود تبع از سفر خارجی ها به این کشور جلوگیری می

: همراهی مسلحانۀ ان مسؤولیت های معینی را از قبیلمخصوصی صادر میکرد که در آن دولت افغانست فرمان

چون بدست آوردن همچون  گرفت.  خارجی را بدوش می منجمله محل اقامت ،خارجی، رفع هرگونه ضروریات

که خود ایجاد کرده بودند(  ه ایبهانها آنرا بهانه ) یسیک فرمانی، آنهم در خارج از کشور بسیار دشوار بود، انگل

ست نمودند که افغانستان کشوری زدند و به خارجی ها تلقین می قرار داده، دست به شایعه پراگنی علیه افغانستان می

ن اها را معاهدۀ " گندمک " تشکیل میداد که در اثر آن روابط افغانست بنیاد این اقدامات انگلیس( ۳۴دور از تمدن. )

 . ها تأمین میگردید با جهان خارج باید از طریق انگلیس

( در ایاالت متحدۀ امریکا چیزی در بارۀ افغانستان نمی دانستند. معلومات در شروع جنگ اول جهانی )و قبل از آن 

نده خوانبوده و تصویر نادرست را در ذهن ندوستانه  در مطبوعات امریکا درز میکرد مورد افغانستاناندکی که در 

 .کرد ها خلق می در مورد افغان

به  1۹0۹را در مورد افغانستان در سال  اش نشریۀ با اعتبار و معتبر امریکایی " نشنل جیوگرافیک " اولین مقاله 

یه به س نشر رساند. نویسندۀ مقاله )ایلسوورت هانتینگتون( حتی سری هم به افغانستان نزده بود. او از جانب رو

ان بود که مورد مناقشۀ افغانست ه ای گردیدهبه با افسران روسی داخل منطقنزدیک شده و چند مرت سرحدات افغانستان

 و روسیه قرار داشت.

 (۳۵کردند. مقالۀ )ایلسوورت هانتینگتون( شدیداْ محتوای ضد افغانی داشت. ) ها زندگی می در منطقه مذکور افغان

شش را تحت پو های داشتند و معموالا مأموریت های شانن سفرمبلغین مسیحی امریکایی نیز گاه گاهی به افغانستا

 .ثبت گردیده است 1۹2۳در سال  سفرها بردند. یکی از این یش میپ و بشر دوستانه کمک های طبی
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