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 درهانار
 

سرسبزوخرم واقع درشمال غرب شهرفراه است.وچون محصول عمده  یولسوال کیاناردره ،نام 
ومشهورآن انار است، به اناره دره مشهورشده است.رود هاروت پس از عبور از اسفزار 

 .گرددیباغات اناره دره م یوسبب سرسبز گذردیوادرسکن،ازجنوب اناره دره م
 ۀسردر»و«سردره»ورت سه باراز انار دره بص ،یهجر۴۴۷درسال  فیتال ستان،یس خیدرتار

که اشتباه  (3۶۹و20۷، 2۸) صفحات ادشدهی« هندقانان
"اناردره"  توانیضبط شده است. "سردره " را م

 یبا اختالف در رسم الخط عرب راکهی، ز میبدان
آنرا به اشکال مختلف نوشت  توانیم یوفارس

که  بگویم دیدر مورد"هندقانان" با اماوخواند. و
زیرا ،باشدغانان" "افبایدکلمه  نیصورت درست  ا

دیگری   هبا کلمتلفظ  و بلحاظ تعداد حروفاین کلمه 
سردرۀ » بیوبصورت ترکمطابقت ندارد 

نامهای . چنین شودیم [انادره افغانان]«هندقانان
ده  :مثله اند،درجاهای دیگرافغانستان نیز بکار رفت

این کار برد قلعه هندوان دربلخ. ایافغانان کابل و
نشان میدهدکه تا قبل ازاین نام گذاری 

 اریداکتر ز یحدس ما را مطالعات بشرشناس نیا افغانان]پشتونها[دراین نواحی زندگی نمیکرده اند.
 یوعلوم بشر اتیفاکولته ادب یبشرشناس پارتمنتید یاز سو ستمیقرن ب۶0. او در دهه کندیم دییتا زین

مردم اناردره موظف شده بود واو بعد از رفتن به انار دره   یمطالعات بشر شناس یکابل برا
 به نشر رساند را در مجله ادب همان زمان  خودمطالعات  جهینت ،با بزرگان اناردره یوگفتگو

وبرای من نیز شخصاً متذکرگردید که مردم اناردره اصالً از پشتونهای یوسفزائی استند که چگونگی 
 یوسفزائی یاناردره اصلن از پشتونهاباشندگان » افزودکهوآمدن خود را به این دره بخاطر ندارند.

فراه  یدر شهرها سروکار شان وچون . «ندیگویخود به زبان پشتوسخن م رگیاند،واکنون هم  باهمد
 انیلهجه هرات هیرا به لهجه شب یفارس نیزبانان است، بنابر یبا فارس شتریب مروزیوهرات ون
 .کنندیصحبت م

از لحاظ رنگ  کنند،یم یفراه زندگ ینواح ریوسرد تراز سا یکوهستان ۀاناردره چون در در مردم
جلد روشن  یدارا نهایفرق دارند. ا مروزیفراه ون رباشندگانیپوست وچهره و لهجه گفتارخود از سا

و از لحاظ هوش وذکاوت خود  باشندیونافذ م اهیبلند وچشمان س یها ینیوچهره جذاب و ب فیولط
به  یعالقه مفرط شانیاستند. ا مروزیفراه ون انګباشند ریو زرنگتر نسبت به سا اریهوش یلیخ

استند وخود  یکار و تفکر اقتصاد ریناپذ یتحرک خستگ یمردم  دارا نیکاروشغل تجارت دارند .  ا
 . داردآنها وجود ن انیدرم سوادیو ب ریقرارداده اند که گدا وفق ینیرا درچارچوب  چنان نظم ودسپل

 است: دهیبخش یمحالت کشوربرتر ریعمده مردم انار دره را از مردم سا تیخصوص سه
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 ست،ین سوادیب یدرانار دره کس-1
 .ستیکارنیب ی،چون کس ستیرنیگدا وفق یدرانار دره کس -2
 .کنندیم تیحماخود گریچون همه  از همد کندینم بتیغ یاز کس یچکسیدر انار دره ه-3

 :که گفته بودهزار سال پیش  یفردوس
 ومردم زبان یدار بیخود ع که            کسان بیزبان را مگردان به ع

 رایباسواداند، ز یمگه شوند،یبه مکتب م  رفتنۀوآماد رسندیم یبسن هفت سالگ یاناردره وقت کودکان
 ادیاند قراأت قرآن  ومناسک نماز وخواندن ونوشتن را  یدرخانه از مادران خود  که مادران باسواد

 ندارد. یاطفال کدام مشکل سیو معلم در تدر رندیگیم
 یگفت نبض تجارت در شهرها توانیتجارت اند، م ۀمردم اناردره مردم متشبث وفعال درعرص 

افغانستان  یرشهرهایدرسا نهایاست. ا یوهلمند وقندهاردر دست تجار اناردرگ مروزیفراه، هرات ون
دارند. تمام مردم اناره دره در افغانستان  ییدر تجارت دست باال زین جیخل ۀحوز یدرکشورها یوحت

انجمن ها  نیا قیاند و از طر یوفرهنگ یشغل یها وانجمن ها هیاتحاد یوخارج از افغانستان دارا
 یواگر کس سوندیبا خبر م گریهمد یوتشبثات صنعت یواجتماع یاقتصاد تیها از وضع یوگردهم آئ

 پردازند.  یبه رفع آن مشکل م یفور گرانیداشته باشد،د یمشکل
هرات،  یاناردره  شورا یشورا فعال است: شورا ۴انادره  یدر ولسوال ق،یحق ریمحمدنذ بقول
وهرشورا هم بخش  بردیم شیرا پ یغم وشاد یکابل  که تمام مناسبت ها یوشورا مروزین یشورا

و به فقرا اناردره  کندیانادره پول جمع م نیدارد ودر ضمن نهاد انادره است که ازتمام متمول یفرهنگ
 عیازجانب رضا کاران توز یوجنس ینقد رهیوع سی،کابل ،قندهار، بادغ مروزیدراناردره، هرات، ن

 نکند گرمراجعهید یبه کدام کس ریفق ییتا اناردره  شودیم
 اتیدروال یاعمارشده دارد وحت یوقندهار قبرستان ها مروز،یدرهرات، کابل، ن هایگ اناردره

 دیاناردره فراهم شده. درع نیموصوف امبوالنس ها جهت انتقال جنازه دارد که همه ازجانب متمول
جمع  دیهوتل روز اول ع کیدر فیمزاز شر یقندهارحت مروزیها ونوروز هم درهرات کابل ن

 شودیفراهم م یتیوال یالبته با صرف غدا که ازجانب شورا ها کندیمالقات م گررایکدیو شوندیم
فراه قندهار  مروزیدرهرات وکابل ن ازمندین ضانیاست که مر هیسرما یدارا شهیوصندوق نهاد هم

 مروزیدراناردره فراه ن ازمندیطبقه ن یوهمچنان برا کندیم یوپاکستان وهند را  تداو رانیدر ا یحت
 یونهاد ورضا کاران وشورا ها شودیفراهم م هیوبا جهز یدسته جمع یها یکابل عروس تهرا
 ارسال شده( ق،یحق ی. )اطالعات شورا ها از جانب اقاکندیامکانات را فراهم م نهیدرزم یتیوال

 ستین سوادیب یچکسیه زیروستان نیزهکن است. درا یمعروف اناردره ،روستا یاز روستاها یکی
 میاز انجمله برادران حک یکیکه  یادیز شهیدارند و افراد تجارت پ یخوب یومردم ان شم اقتصاد

 یبزرگ تجارت یها یندگینما یوجرمن یبرادران از افغانستان تاپاکستان وتا دوب نیاست . ا یزهکن
 .دانندینم  یسیکلمه انگل کیکه  یدرحال دارند

 زیوشاعران خود ن سندگانیونو یوفرهنگ   یونظام یاسیس یها تیاز لحاظ داشتن شخص اناردره
من  یاست، ول ادیاناردره ز انیوفرهنگ سندگانیونو ایقدم است. تعداد اد شیکشور پ تیوال ریبرسا

 دیسع دآقایواستاد س مروزیدرن امیپ ریواستاد غالم دستگ داریب فیاستاد شر یبرم:آقا ینام سه تن را م
 یبخوب نیفراه   چن هایسوالهمه ول یشعرخود نامها کیدر   دینامداراناردره اند.استاد سع یاز شعرا

 :کندیم ادی

 ستیشهر سرور و  شادما  ن فراه
 ستیبر من   بهشت  جاودان فراه
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 زتریبرمن ازجان است عز یفراه
 ستیباهم   تبان  ریدر کار خ همه
 او را  زیخاک حاصل  خ دمیچود
 ستیباغبا ن   یدر  سر  هوا  مرا
 ینیدم   بش  کیباغ  پل     کنار
 ستیخوب اصفهان یاز پل ها به
 دونیفر  یشهر    کهنه  ماوا به

  ستیباستان شترازمصریب نظرکن
  ارمید       ران  یو   دل    ارانیع
 ستیخاک خود درجان فشان یبرا

 تفرجبرو      بهر        اناردره
 ستیسبز  رنگ    بوستان  مکان

 وباغ وچشمه ساراست یسراسرجو
 ستیو دامن به رنگ ارغوان کوه
 مهد فرهنگ است آنجا قتیحق
 ستیتجارش به هرکشورجهان که
 کاه  بهتر از شهر    پشاور قلعه

 ستیمردم آن خوش زبان خواص
 کوهش بیو ش دیوخاک سف نیجو
 ستیصد نشان رتیهرگوشه زغ به
 بکواه  مرکز   غالت     کشور به

 ستیمصروف  کار  کشتبان  همه
 است   نیگلستان  زم  کلستانش

 ستیو  پاسبان یرود  سنگر فراه
 به ملک پرچمن رو یخواه عسل
  ستیگانیجوزوَکشک وخنجک را که
 مامن توست بایخاک ز نیا دیسع
 ستیبود وباش و زندگان بایز چه

 22/12/1۴00  دیسع دآقایس     
 ( ازصفحه  انارستان ربرگرفتهی)شعروتصو
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