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 خط آهن آسترالیاو معروف ترین  اولین
The Ghan 

 

 
 

هن آیم، می بینیم که نام افغانستان با نام یکی از معروف ترین خط ئهرگاه سفری در شهر ادلید آسترالیای جنوبی بنما
ام به ن حرکت می کند آهناین خط ترینی که روی  که شمال آسترالیا را با جنوب وصل کرده است. گره خوردهجهان 

anhG The  خط آهن » روی به شکل یک هتل مجلل و سیار و  مسمی گردیده« افغان»ده گان )غان( یعنی مخفف
از لحاظ قیمت ارزان نبوده بلکه کرایهٔ آن برای  ریل بسیار لکساین  در حال حرکت می باشد.« بزرگ جنوب

ایهٔ ادلید کر. که در فصل های مختلف سال نظر به درجه و کالس کابین متفاوت می باشد استمسافرین خیلی بلند هم 
 ۲که یکروز و  دالر تخمین زده می شود ۲۷۲۹دالر و  1۵۲۹ الی داروین برای یک فرد، در یک کابین متوسط بین

 . را در بر می گیرد سفر شب ۳روز و  ۲شب و یا 
 چارلزیک محقق بریتانیایی متولد بنگال بنام شود یعنی زمانی که شروع می 1۸۴۰تاریخچه قطار "غان" از سال 

 استرالیا را کشف کند.  نشدهٔ  شناختههای مرکزی استرالیا شد تا این بخش  استورت، راهی بیابان
 ناشناختهقسمت های اسکاتلند هم برای کشف  باشندهٔ دووال استوارت  نام جان مک بهدیگر  محققسی سال بعد یک 

شیوه حمل و نقل خدمه و بار در جریان  محققین،ها شد. مشکل هر دوی این  مرکز استرالیا راهی این سرزمین
در جریان سفر از پای  ی شانها پاسه کشد  باعث می بود آبها و کم بود. وزن زیاد بارشان سفرهای اکتشافی 

و برای این منظور اقدام به وارد نمودن  به میان آمد اسپشتر و جایگزینی آن با  بیفتند. و اینجا بود که فکر تهیهٔ 
  نمودند.هندوکش اطراف کوه های از افغانستان و مناطق  هایی بانشترشترها و 

اولین قدم برای ساخت  1۸۷۸بود در سال انجنیر بریتانیا  دویاردر نام ویلیام جروویس که  به محققین یکی از همین
 1۸۸1های افغان برداشت. اولین بخش خط آهن در سال  بانشتر با استفاده از تجربهٔ  ،خط آهن در مرکز استرالیا را

دشاهی پا 1۸۸۳صل کند. اما در سال وساخته شد. طرح جروویس این بود که خط آهن بتواند ادلید را به داروین 
ی ئت اجرانتوانس ،تا زمانی که زنده بود موصوف نیوزیلند انتخاب کرد و در نتیجه تمام قومندانبریتانیا او را بعنوان 
  .اش را ببیندشدن طرح پیشنهادی

که  1۸۹1در سال . کرد ادامه پیداافغان ها با شترهای شان و متعاقباً کار باالی احداث خط ریل بیشتر وارد نمودن 
کار بودند.  بهافغان در این طرح مشغول  شتربان 1۵۰رسید  «اودناتا»به ایستگاه  «کورن»از ایستگاه  تریناولین 
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نام  این "افغان اکسپرس" انتخاب شد. اما ،افغان شتربانانکه این مسافت را طی کرد برای تجلیل از خدمات  تریننام 
 یعنی "غان".« گان»اش  نام امروزی به"غان اکسپرس" و بالخره  بهدو بار دیگر نیز تغییر کرد، یک بار 

 

 
 

کردند. اقامت طوالنی مدت  کیلومتری ادلید زندگی می ۷۰۰در  (Marree) افغان در شهر کوچک ماری شتربانان
کی از ی و تشکیل خانواده باعث شد تا رفته رفته نمادهایی از زندگی مسلمانان افغان در این شهر شکل بگیرد. آنها

نیز اولین مسجد در  1۸۸۹سال در  ست.ماری اشهر بعنوان مسجد در  یها عبادتگاه کوچک مبولساین یادگارهای 
 .پابرجاست تاهنوزادلید ساخته شد که 

در آغاز قرن بیست منطقهٔ کوچک ماری به دو حصه تقسیم شد. در یک طرف آن مردمان دارای نژاد اروپایی، و 
یاد می شوند، زندگی «  Aborigines»و مردمان بومی آن سرزمین که بنام ابوریجینی ها  در طرف دیگر آن افغانها

  .دارند
 

 
 

ها در استرالیا باقی زادگاه خود بازگشتند اما گروهی از آن بهان پس از احداث خط آهن غاف انیک عده از شتربان
کنند. میراث این زندگی میو بعضی مناطق دیگر شان اکنون در ماری  ماندند که جمعیت کوچکی از بازماندگان

ترین مسابقه سالیانه شترسواری استرالیا در همین شهر دید. وقتی  تواند در جریان معروف را می افغانهای شتر سوار
تان  مشام بهشود های افغانی که در کنار مسیر مسابقه پخته می روید بوی غذا به تماشای مسابقه شترسواری می

جا درویش"، "دوست محمد"، "شمروز خان" و "ظریف های خانوادگی نظیر "بی رسد و در همانجاست که با نام می
  .شویدخان" هم آشنا می

افغان بود که در  انشتربانترین  عروفیکی از م "جا درویشبی "جا یا آنطور که در منابع استرالیایی آمدهدرویش بی
عری ی شئآوازه استرالیا در شهر پورت آگوستا در نزدیکی ماری درگذشت. داگالس استیوارت شاعر بلند 1۹۵۷سال 
  .کندرا توصیف می «جا درویشبی»دارد که در آن " افغان "به نام
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ها به  آنست. یکی از افغانهای شتربان اهای عاشقانه و حزن انگیز در استرالیا نیز مربوط به همین یکی از داستان
شد ابتدا  با پسرش به استرالیا آمده بود. وقتی پدر درگذشت پسر که اکنون به نام "جک اکبر" شناخته می ،نام اکبر
. جک در جریان یکی از سفرهایش در استخدام گردیددولت  در دستگاه ه رسانستوو بعد بعنوان پ شتربانبعنوان 

شوند و  عاشق یکدیگر میآنها شود.  استرالیای غربی با دختر جوانی از بومیان استرالیا به نام "اللی متبار" آشنا می
  .گیرند ازدواج کنند تصمیم می

 

 
 

دهد. با اینحال جک و اللی  ها با افراد غیربومی را نمیدرباره بومیان استرالیا اجازه ازدواج آن 1۹۰۵قانون سال 
کنند و در یک  دولتی ثبت می اترشان را در دف ازدواج .کنندجنوبی فرار  یادلید در استرالیا می شوند به شهرمجبور 

بالخره  ،شد محسوب میها همچنان غیرقانونی شوند. اما ازدواج آن خانه ساکن می
تاد تا فرساسترالیای غربی  بهزن و شوهر جوان را دستگیر و  ،لیسوپپس از چندی 

د یبه جایی نرس چندین سالجک در طول های متعدد  جدا از هم زندگی کنند. شکایت
ها را به زندگی در خارج از ایالت عالی استرالیای غربی آن محکمهٔ تا این که بالخره 

ادند شان را تشکیل د جک و اللی به ادلید بازگشتند، در این شهر خانوادهٔ  تبعید کرد.
اللی بعنوان سرکشی از قانون دولت بعد  دوسیهٔ و صاحب دو پسر و دو دختر شدند. 

 د.بسته ش 1۹۷۰بلکه بالخره در سال نه، ها  از ازدواج آن
به شمال بلکه  شان نه تنها در ساخت خط آهن جنوب های افغان و شترهایبانشتر

  .در احداث خطوط تلگراف مرکزی استرالیا نیز مشارکت داشتند
بردن شترهای شان از جانب دولت  افغان ها در از بینبعد از پایان ساخت خط آهن، 

شان را در طبیعت رها  شترهای ،اما آنها برای گریز ازین امر مکلف ساخته شدند
ترین جمعیت شترهای جهان که بیش از یک میلیون  ها بگریزند. اکنون بزرگآنکردند تا از دستور دولت برای امحاء 

  .کند های مرکزی استرالیا زندگی میشود در سرزمین نفر تخمین زده می
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بومی های  ا، بکه حق نداشتند با سفید پوست ها ازدواج نمایند افغانهای باقیمانده در آسترالیا، به پیروی از قانون آنعدهٔ 
منطقه مناطق مختلف چون سوان هیل، بروکن هیل )و تشکیل خانواده دادند که تعدادی از آنها در  سرزمین ازدواجآن 

 شهر ادلید زندگی دارند. اتمربوطدر ماری  شهر کوچکای در سرحد بین دو ایالت ویکتوریا و نیوساوت ویلز( و 
ه به آسترالیا برده شد ماحول آنزمان سایر مناطقمردمان شتربانها که متشکل از بلوچ ها، پشتونها، راجیستانی ها و 

 و در بیابانهای بی آب طاقت فرساپشت سر گذشتانده اند، در کنار زندگی و کار  بودند، زندگی خیلی دشواری را
عیض درجهٔ این تبهٔ مثال دست و گریبان بودند. بگون وی، رنگ و منطقهسوزان، با انواع مختلف تبعیض نژاد، عقید

کمپنی اش  انویلکانیا تمام شتربان coniaillW یکی از صاحبان کمپنی شتربانی بنام 1۹۰۳ا حدی بود که در سال ت
 استخدام نمود.اخراج و شتربانان اروپایی را که تا آنزمان کامالً ورزیده شده بودند، بجای شان که افغان بودند را 

داری و صداقت کار بس بزرگی را در تأریخ آسترالیا انجام داده  در پهلوی اینهمه، شتربانان افغان با متانت، امانت
می ماند. در بین این شتربانان اشخاص ورزیده ای  درجصفحات تأریخ بازسازی و عمران آنکشور تا ابد  در اند که

، مردان جنگنده و پرشور و مانند یک داکتر ورزیده مردم را تداوی می نمود ند وکه طبابت یونانی را انجام می داد
توانستند یک اندازه حقوق شانرا منحیث باشندگان بخاطر احقاق حقوق شان برخاستند و اشخاص نیک و باوقاری که 

 آسترالیا بدست بیاورند، عرض اندام نمودند.
 آیندهدر  ونماید  یایجاب مقالهٔ علیحده را م های جالبیست کهمملو از قصه  دالورفراز و نشیب زندگی این مردان 

  خدمت دوستان تقدیم خواهد گردید.
 

 پایان
 

 تصویرها: از موزیم ملی خط آهن آسترالیای جنوبی.
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