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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی 
    ٢٠٠٩برلين، چهارم  نومبر  

  
  

  

  "انـگ" و  انـافغ
  

The Ghan 
  

 که برای ما ، تاريخیياد ميشود، شجره ای دارد" گان"م  بناريل مشهور آستريليا که از شمال تا جنوب کشيده شده و
  : چيزکی در زمينه تقديم ميکنماينست که. افغانها دلچسپ است

بر ذروۀ قدرت استعماری خود قرار داشت و نيم جهان را از آنِ  " کبير"حدودًا دوصد سال پيش که برتانيۀ باصطالح 
 اش بود و  زمان نيم قارۀ هند نيز زير ُسلطهچون در عين.  خود درآوردخود ساخته بود، قارۀ آستريليا را زير سيطرۀ

بالوسيله با افغانها در تماس مستقيم قرار داشت، تعدادی از شتربانان افغان را با کاروانهای اشتر شان استخدام کرده و 
فواصل بسيار طوالنی کار به آستريليا برد، که از ايشان در حمل و نقل اموال در مناطق صحرائی و در ذريعۀ کشتی 
  برایه بهترين وسيل" دشتی کشتیِ " نمی شناخت، اشتر يا ادر آن زمان که کس موتر و آتوموبيل و ريل ر. گرفته ميشد
  . اموال را در فواصل بزرگ و باير انتقال ميدادند، امتعه شمرده ميشد، که ضمن کاروان های بزرگترانسپورت

 "خط آهن" در واقع وظيفۀ "کاروانهای اشتر". ر آسيا سرمشق خوبی در زمينه بوده استيقينًا که کاروانهای ابريشم، د
اگر امتثال . ست"کاروانها" همان ِ"مينوت  آهنين"و " کاپی مدرن" هم در واقع يک "ريل"امروزی را انجام ميدادند و 

های هيستگاا"ا داشتند، عين رول را ای کاروانه بر"کاروانسرای ها"را تکميل کنم، ميتوان گفت، که همان رولی را که 
  .برای خط آهن دارند" ريل

به ، نام آنها را نداز شمال به جنوب کشيده و ريل های بزرگ بکار انداخته شدوقتی خط آهنی حدودًا هشتاد سال پيش، 
. ت اسAfghanistan Express  The گذاشتند، که مخفف The Ghan" گان" ،" افغانان شتربان"ن پاس خدمات هما
  .است" اشتر سوار"يعنی " شتر و شتربان"سمبول اين ريل 

 
Die Bezeichnung The Ghan stammt von The Afghanistan Express, eine Reminiszenz an die 
“afghanischen“ Betreiber der Kamelkarawanen, die vor der aufkommenden Motorisierung 
den Gütertransport im Innern Australiens sicherstellten. (Google) 

  
 آن باشندگان جواناليتجزای ران و در واقع جزِء ی اشتربان بعد در آن ديار متوطن گشته و جزء قديمترين مهاجافغانها

 آمده و همانجا احفاد ايشان شايد امروز ندانند، که اجداد و نياکانشان، از سرزمينی کوهسار بدانجا. قاره به حساب آمدند
گرديدند، همه را در طبيعت يله " اضافۀ بست"باصطالح " اشترها"، " خط آهن"پسانها که با آمدن . ماندگار گرديدند

پرداخته و در طبيعت آزاد در حدی و توليد نسل اشتران هم بمانند همه زنده جانان ديگر به تکثر . کرده و آزاد گذاشتند
 که همه اشترانی بسر ميبرند؛ جهان، در همين بر اعظمان وحشی امروز بزرگترين تعداد اشترنشو و نمو کردند، که 

  .اشندب افغانی مي"باشهامت"يادگار همان اشتران 
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 را که در همين مسير قرار دارند، های بزرگی شهرشنائی بهتر ، خط السير اين ريل را در نقشه نشان داده و آبرای 
 :ميکنم) ١(نشانی 

 به شهر ،چهارده شهر بزرگ در شمال شروع شده و بعد از گذشتن از "داروين"طول اين مسير خط آهن، که از شهر 
  . طول افغانستانيعنی حدودًا سه هزار کيلومتر و سه برابر ميرسد، km ٢٩٧٩ در جنوب می انجامد، به "ايدليد"
 

The Ghan 

  
 مسير جديد: خط  سرخ            مسير  قديم:  زرد  خط  

   
   

  :خط السير   
 Darwin  " داروين"شهر      :   شروع 

   Adelaide   " ايدليد" شهر:  ختم          
   

  کيلومتر٢٩٧٩ : طول مسير 
  

 Darwin      

 Katherine 

 Tennant Creek 

 Alice Springs 

 Kulgera 

 Northern Territory / Südaustralien 
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Fehler!

 
  

  

  
  
 "گان"سمبول 

 Chandler 

 Marla 

 Coober Pedy)Manguri ( 

 Tarcoola 

 Kingoonya 

 Pimba 

 Abzw Indian PacificPerth  

 Port Augusta 

 Port Pirie 

 Adelaide, Bahnhof Parklands Terminal
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The Ghan in Alice Springs 
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  :توضيحات

" عالمۀ فارقه"يا "  مشخصهعالمت " باعربیو به تعبير " نشانه"در زبان ادبی با کلمۀ آنست که " نشانی"ــ  کلمۀ ١
  : چنانکه گويند.در دری افغانستان اين کلمه را تنها و تنها در همين معنی استعمال ميکنند. افاده ميگردد

  
  ).تا نشانيش را نگوئی نميدهمش (»ِمش تا نشانيشه نگوئی نميتــُ« 

  
ند و همين مفهوم در بين ايرانيان هم عامًا تداول بکار می بند" آدرس" را در معنای "نشانی"در فارسی ايران کلمۀ 

از فارسی ايران تقليد و " طوطی وار"و " طوطی"که همه چيز را به مانند " طوطی خوی"بعض افغانان  .يافته است
اين . گيرند  اين لغت را ازين کلمه می"ايرانی"مدلول بعضًا ،  نيزد، متأسفانه که در زبان تحرير خودنکاپی می فرماي
 مشهور و سخت زيبای کابلی را فراموش مثلی که همان مثل که از داشتن افتخارات خود ننگ دارند، وطنداران ما

  : ده اند که کر
  

  »!!! استبه کهنۀ خود بساز، که نوِ  ديگران گران« 
  

موضوع را حدودَا هفت صد سال پيش، به عين ، بخود گرفتهکه حکم مثل را مصراع معروف حضرت حافظ شيرازی 
  :خوبی شگافته است

    

  !!!آنچه خود داشت، ز بيگانه تمنا ميکرد
  

 و ريشه حالجی درين زمينه ان شاء اهللا بزرودی سلسله گفتاری را سر دست خواهم گرفت، که موضوع را از بيخ
   !!! باز کند را" از ره رفته"عزيز و  وطندارانِ اين و گوشهای کرده 

 "گوگل"ارقام و تصاوير مأخوذ از  ــ  ٢


