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 2018 جون 24 برلین ــ                             هللا معروفی                                              خلیل
 

 یادداشت:

 "آریانا افغانستان آنالین"در اختیار خوانندگان عزیز و اندک اضافات  نظرتجدیِد با مقاله ای، که اینک 

 پورتالِ  بعدِ  و در صفحۀ روزِ  تراویده از خامه 2009نومبر  ارمقرار گرفته است، اصالً به تأریخ چ

 . منتشر شده است ""افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان

 

 ـان"ــان و "گـافغ

The Ghan 
ی یاد میشود، شجره ا "گان"نام ه و ب این کشور پهناور را می پیمایدکه از شمال تا جنوب  ،آستریلیاماننِد  و افسانهریل مشهور 

 که چیزکی در زمینه تقدیم میکنم: ،ستا دلچسپ است. اینسخت ها  دارد تاریخی، که برای ما افغان

خود  قرار داشت و نیم جهان را از آنِ  روۀ قدرت استعماری خودبر ذ   "کبیر"اصطالح ه که برتانیۀ ب ،حدوداً دوصد سال پیش

زیر رون کشیده و ییاد میشوند، ب Aborigines ها" جنیار"اباز تصرف مردمان بومی آنجا، که ساخته بود، قارۀ آستریلیا را 

است و سخت دستنگِر بی پای و سر و به اصطالح  "خوار و زار"امروز مردمان بومی آنجا یک اقلیّت سیطرۀ خود درآورد. 

 ؛خور" "پیش پایزیبای عواّمِ کابلی، 

 اروپائی و کجائی و کجائی و کجائی. واردان" "تازه "پیش پایخور"ِ

بسر میبرند و بدان سخت پایبند هم هستند؛ در حِدّی، که آالت  ر"ج  "عصر ح  های اصیل گفته اند، که هنوز در  جنیاردر مورد اب

 فلزی و تیر و کمان و ... را نمیشناسند و به انکشاف خط هم نرسیده اند.

، رفته بودندگوسیله با افغانها در تماس مستقیم قرار بالبریتانیائیها بود و  ۀ برتانیهنیز زیر س لط "هند"زمان نیم قارۀ  آنچون در 

ل و ، که از ایشان در حمندافغان را با کاروانهای اشتر شان استخدام کرده و ذریعۀ کشتی به آستریلیا برد انانِ وتعدادی از شتر

آتوموبیل و ریل را  که کس موتر و وقت،والنی کار گرفته میشد. در آن نقل اموال در مناطق صحرائی و در فواصل بسیار ط

مرده شدر مناطق بی آب و علِف صحرائی برای ترانسپورت امتعه  هبهترین وسیل دشتی" "کشتیِ شناخت، اشتر یا  نمیدر آن قاره 

 بایر انتقال میدادند. بزرگِ بسیار های بزرگ، اموال را در فواصل  میشد، که ضمن کاروان

امروزی را انجام  "خط آهن"ِدر واقع وظیفۀ  شتر"کاروانهای " ودر زمینه بوده یا سرمشق خوبی یقیناً کاروانهای ابریشم، در آس

، که گفت مست. اگر امتثال را تکمیل کنم، میتوان  "کاروانها"همان  آهنین"ِ "مینوتِ و  درن"م   "کاپیِ در واقع یک  "ریل"میدادند و 

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


  
 

 

 6از 2

حدوداً  برای خط آهن دارند. های ریل" "ایستگاهعین رول را  ها داشتند، کاروانا تراِق برای  ها" "کاروانسرایکه  ،همان رولی را

 یک ریل، نام کار انداخته شدنده های بزرگ ب سال پیش، وقتی خط آهنی از شمال به جنوب کشیده و ریل )و اینک نود(هشتاد

ف مخفّ و لباب و لّب  Ghanگذاشتند، که  The Ghan "گان"، آن زمان شتربان"ِ "افغانانرا به پاس خدمات همان  تأریخی

Afghanistan Express The ؛ همان قسمی، که خود است سوار"اشتریعنی " ؛ان"و"شتر و شترسمبول این ریل  ت.اس

 !!!میباشد "اسپ سوار"در ذاِت خود، به معنای  "افغان"مقوله و کلمۀ مقدِس 

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) 

ن آ قدیمترین مهاجران و در واقع جزِء الیتجزای باشندگان جوانِ  بعد در آن دیار متوطن گشته و جزءِ  (اشتربانشتروان)افغانهای 

شان، از سرزمینی کوهسار بدانجا آمده و همانجا ماندگار ای قاره به حساب آمدند. احفاد ایشان شاید امروز ندانند، که اجداد و نیاکان

رده ک یالاگردیدند، همه را در طبیعت  بست" ه"اضاف ری ماردادفت اصطالحِ ه ب "اشترها"، "خط آهن"که با آمدن  ،گردیدند. پسانها

اد در آز پرداخته و در طبیعتِ  نسلمثل و گر به تکثر و تولید یدو حیوانات جانان  مانند همه زندهه و آزاد گذاشتند. اشتران هم ب

 گارِ که همه یاد ،ترین تعداد اشتران وحشی جهان، در همین بر اعظم بسر میبرند؛ اشترانیی نشو و نمو کردند، که امروز بزرگحدِّ 

های را در نقشه نشان داده و شهریادگاری السیر این ریل  ، خطشنائی بهترآبرای  افغانی میباشند. "باشهامت" همان اشترانِ اسالِف 

در شمال شروع شده  "داروین"خط آهن، که از شهر  ول این مسیرِ ط ( میکنم:1که در همین مسیر قرار دارند، نشانی ) ،را بزرگی

یعنی حدوداً سه هزار  ؛میرسد km 2979در جنوب می انجامد، به  "ایدلید"ارده شهر بزرگ، به شهر چو بعد از گذشتن از 

 .عزیز امروزه سه برابر طول افغانستانِ تقریباً کیلومتر و 

The Ghan 

 
 

 :  مسیر  قدیم           خط  سرخ : مسیر جدیدزرد خط  

http://de.wikipedia.org/wiki/Reminiszenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
http://de.wikipedia.org/wiki/Outback
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:The_Ghan_with_meridians_and_parallels.png&filetimestamp=20080613221038
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 خط السیر   :

 Darwinشروع       :  شهر "داروین"   

  Adelaide ختم          :  شهر "ایدلید"   

  

 کیلومتر 2979طول مسیر :  

  

 

  Darwin      

  Katherine 

  Tennant Creek 

  Alice Springs 

  Kulgera 

  Südaustralien/  Northern Territory 

  Chandler 

  Marla 

  (Manguri) Coober Pedy 

  Tarcoola 

  Kingoonya 

  Pimba 

  Perth Indian PacificAbzw  

  Port Augusta 

  Port Pirie 

  rminalBahnhof Parklands Te, Adelaide 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Darwin_(Northern_Territory)
http://de.wikipedia.org/wiki/Katherine
http://de.wikipedia.org/wiki/Tennant_Creek
http://de.wikipedia.org/wiki/Alice_Springs
http://de.wikipedia.org/wiki/South_Australia
http://de.wikipedia.org/wiki/Northern_Territory
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Chandler_(South_Australia)&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Marla_(South_Australia)
http://de.wikipedia.org/wiki/Coober_Pedy
http://de.wikipedia.org/wiki/Tarcoola
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pimba&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Indian_Pacific
http://de.wikipedia.org/wiki/Port_Augusta
http://de.wikipedia.org/wiki/Port_Pirie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahnhof_Parklands_Terminal&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Adelaide
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BSicon_KBHFa.svg&filetimestamp=20090224210011
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BSicon_BHF.svg&filetimestamp=20090415172945
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BSicon_HST.svg&filetimestamp=20081127211511
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BSicon_BHF.svg&filetimestamp=20090415172945
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BSicon_HST.svg&filetimestamp=20081127211511
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BSicon_eGRENZE.svg&filetimestamp=20090220192043
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BSicon_HST.svg&filetimestamp=20081127211511
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BSicon_HST.svg&filetimestamp=20081127211511
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BSicon_HST.svg&filetimestamp=20081127211511
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BSicon_BHF.svg&filetimestamp=20090415172945
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BSicon_HST.svg&filetimestamp=20081127211511
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BSicon_HST.svg&filetimestamp=20081127211511
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BSicon_ABZlg.svg&filetimestamp=20080923234935
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BSicon_BHF.svg&filetimestamp=20090415172945
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BSicon_HST.svg&filetimestamp=20081127211511
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BSicon_KBHFe.svg&filetimestamp=20090224210205
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 سمبول "گان"

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Ghan_at_Alice_Springs.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Ghan-Loco.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Darwin_6414.jpg
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The Ghan in Alice Springs 

 "گان" در "الس سپرنگز"

 

 

 

 توضیحات:

مۀ "عالیا  و صه"مشخِّ  "عالمتیا " "عالمتو به تعبیر عربی با  "نشانه" لغتبی با در زبان ادکه  ،ستا آن "نشانی"ــ  کلمۀ 1

 که گویند:، افاده میگردد. در دری افغانستان این کلمه را تنها و تنها در همین معنی استعمال میکنند. چنان فارقه"

 «ِمشتا نشانیشه نگوئی نمیت  »

 )تا نشانیش را نگوئی نمیدهمش(.

کار می بندند و همین مفهوم در بین ایرانیان هم عاماً تداول یافته است. ه ب "آدرس"را در معنای  "نشانی"کلمۀ در فارسی ایران 

فرمایند،  کاپی می از فارسی ایران "عقل بی یا"طوطبه مانند  و  "طوطی وار" که همه چیز را "طوطی خوی"بعض افغانان 

تخارات که از داشتن اف ،این لغت را ازین کلمه میگیرند. این وطنداران ما یرانی""امتأسفانه در زبان تحریر خود نیز، بعضاً مدلول 

 : که ،ده اندکابلی را فراموش کر و پرحکمتِ  که همان مثل مشهور و سخت زیبا ،خود ننگ دارند، مثلی

 «دیگران گران است!!! به کهنۀ خود بساز، که نوِ »

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/f/f7/TheGhan.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/f/f7/TheGhan.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Ghan-Loco.jpg
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، عین موضوع را حدودا  هفت صد سال پیش، به خوبی است خود گرفتهه ل را بث  م   کمِ که ح   ،حافظ شیرازی مصراع معروف

 شگافته است:

 آنچه خود داشت، ز بیگانه تمنا میکرد!!!

جی کرده و ودی سلسله گفتاری را سر دست خواهم گرفت، که موضوع را از بیخ و ریشه حاّل زه درین زمینه ان شاء هللا ب

 را  باز کند!!!  ته""از ره رف لیعزیز و وطندارانِ گوشهای این 

 "گوگل"ــ  ارقام و تصاویر مأخوذ از  2

 

 درِس عبرت:

  ناسپاسی".احتراز از "درِس  یو دیگر ""درس تقدیراین نوشته به ما دو درِس عبرت میدهد، یکی 

لک و یک   "ِتقدیر ــ "درِس  ر یک یادگار را ب "افغان"، که با افتخار نام "آستریلیا"ملت زندۀ جوان و  قدردان به نام م 

 تأریخی خود گذاشته است.

نه تنها بد میبرند، که از  "افغانستان"و  "افغان"بعض افغاناِن نمک حرام، که از نام  ناسپاسی"ِاحتراز از  ــ و "درِس 

 دد.رتعویض گ "آریانا"و یا  "خراسان"، به نامهای ناممثلی چون وقارآن عار دارند و حتی میخواهند نام این کشور سربلند و با

 افغان""کشیده، تنها و تنها و فقط و فقط با نامهای پرافتخار  اینان هیچ درک کرده نمیتوانند، که مردم این سرزمین بالدیده و ستم

 هویِّت مستقل از همسایگان پیدا میکنند؛ زیرا: "افغانستان"و 

 !ما هم اشتراک تأریخی دارند!! همسایگانِ  "آریانا" و "خراسان" زیرا در نامهای

 (2018جون  24)خلیل هللا معروفی؛ برلین ــ 

 

 

 

 


