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 شمال شرق افغانستان    یناشر در تحوالت اقتصاد رخانینقش ش
 

شده اند، مصدر   میدولت افغانستان به شمال کشورمق دیپشتون که به صوابد یتهایازشخص یبرخ
هنرمند  ایپدر کالن فرهاددر یخروت رخانیازآنها ش یکیشده اند که  زین یخدمات فراموش نشدن

 معروف است.
 یدرشمال کشوربوده است که بندرمبتکر، متشبث خالق ومدنیت گستر یاز پشتونها یکی رخانیش

آمو  یایبردر یشده است. وتوسط پل یتان و افغانستان نامگذارتاجکس نیبنامش درشمال افغانستان ب
 .دهدیتاجکستان را با افغانستان ارتباط م

 
بزرگ و مشهور  ندارانیاز بزرگان وخانان و زم یکی( یغلجائ)قومیخروت  فهیخان ناشر از طا ریش

ه بچه سقاو مشهور ب یکلکان هللابیمعاصر امان هللا خان ونادرخان بود. پس از آنکه حب یخروت
بشمال افغانستان  یسقو انیاغیبه قصد سرکوب  رخانیش یقوا خورد، ازدست نادر خان شکست 

 تیسقو حما ۀرا که از بچ یلق میمتعلق به ابراه یهایچه وباسم یتمام اشرارسقو رخانیشد. ش ماشتهگ
نمود. نادرشاه به منظور استقرار  (رودآمو پارادریا) یسرکوب ومجبور به فراربه آنسو کردندیم

 رخانی. شندینما اریاخت اقامت میدابطورکندز  تیو افراد او در وال رخانیتا ش دهدیاوضاع فرمان م
از  یکیغالم سرور ناشر . شودیمقرر م [ندژهکُ]ندزک یبه صفت وال(1۹۳0) یشمس 1۳0۹درسال 

روغن »سپن زر«،  دیخان بندر، شرکت تول ریچون ش یدر شهر کندز مراکز رخانیفرزندان ش
 . دینمایم سیرا تأس رهیوغ رخانیش سهیهوتل سپن زر، و ل

قرن قبل  کی:  کندکهیم تیومحقق پشتون روا سندهینو م«یحل هیبه نقل از »صف «کگیمند» تیسا
خود به  یبه هند رفت ودر آنجا به با پول شخص یقره باغ غزن ،ازیخروت رخانیبنام ش یشخص

 ینید ابیکم یرفت ودرسمرقند کتابها هیوروس یمرکز یایتجارت پرداخت وسپس از هند به آس
 یبرگردانند. وقت یتا آنهارا بفارس کندیزبان را استخدام م یفارس نیو محرر ابی سترا د یخیوتار

کتابها به او مدال  نیوبخاطر چاپ ا خواندیرا فرام گردد،اویاقدام او مطلع م نیهللا خان ازا رامانیام
 لیاسماع ۀریبه د یناشر در دوره سقو رخانی. شکندی« اعطامناشردرجه اول معارف را با لقب »

الحکومه قطغن وبدخشان  بینا ثیولسوال اورگون وبعد بج ثی. در عهد نادرشاه ابتدا بحرودیم خان
را  یدرقندوز پالن شهر ا، یآمودر یبه آنسو یبخارائ یها یباسمه چ هی. اوپس از تصفگرددیمقرر م

.او کندیم سیرا تاس «روغن پنبه دانه» شرکت ،فونیتل یها هیپا دیسرکها وتمد دنیوبا کش کندیم ادهیپ
 .سازدیومکتب م یصح کینیکارگران شرکت خود خانه وکل یبرا
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 دینمایآماده م یبندرتجارت کیساختن  یقزل قلعه را برا یها نیزم 1۹۳0درسال  رخانیش 
که بعد بنام  کندیاعمارم یصح نکیومکتب وکل نیمامور یبرا منینش یگمرک و خانه ها یودفترها
 شد. دهینام رخانیبندر ش

ز در قند ناشر رخانیزر به همت و تالش سرور ناشر فرزند ش نیروغن سپ کهیاز آنکه فابر پس
 یها نیپشتون زم نیآوردند و ناقل یز به کشت پنبه و لبلبو رو، مردم بغالن و قند دیفعال گرد

و  دآبا یها نیخود توانستند  به زم یز و بغالن را با پشتکار و زحمت کشقند یدلدلزار و باتالق
مدرک  نیو از ا رندیخود دو بار و سه بار حاصل بگ ینهایمبدل کنند. و ساالنه از زم زیحاصلخ

که  یمیضرب المثل قد  ، یآمد که  بعد از آن بجا دیمردم پد یاقتصاد یدر زندگ یتحول
 "قندوز برو یخواهیاگر مرد مکه : "  افتیشکل  رییتغ نی«چنقندز برو یخواهیاگرمرگ م:»گفتندیم

در زمان صدراعظم هاشم  که» کردیم فیتعر فونیدر تل میبرا یروز اریهللا ما راحسانیانجن یآقا
قران  کیبه  بیجر ینهر را ف نیا یاریتحت آب ینهاینهر گوهرگان دولت زم دنیخان بعد از کش

 زین یدشت ارچ نیافزود که زم یها نبودند. و نیآن زم یداریاما مردم حاضر به خر فروخت، یم
جنوب به آنجا اسکان داد و  اتیپشتون را از وال نیزم یخاره و المالک بود تا آنکه دولت مردم ب

 «مبدل کردند.  زیزرخ یها نیها را به زم نیزم نیآنها ا
در والیات شمال کشور زمینهای المزروع دولتی همواره بیشتر اززمین های مزروعی است که  

المزرع در وزارت  ینهایاز زم شتریب ۀاستفاد یدولت برامردم اسناد مالکیت آنرا بدست دارند. 
و مستحق  نیزم یبوجود آورد تا اشخاص ب نیامالک و اسکان ناقل استیبنام ر ییکشور اداره  ۀداخل

شمال  اتیبه رفتن در وال قیتشو یپول تقاو یو حت یکرده با دادن گندم  بذر دایپ اتیوال گریاز د را
. کردیاسکان و جابجا م یالمزرع دولت یها نیزم یدولت مردم را بر رو بیترت نی. به ادیکشور نما
 یبه امور کشاورز یچندان رغبت ستمیقرن ب 50 ۀکه مردم ترکتبار شمال کشور تا ده رسدیبه نظرم

به  نیگوسفند قره قل و تجارت پوست قره قل و قال یۀو ترب یباف نیو قال یبه مالدار شترینداشتند و ب
به کشت و  یمردم بوم یعدم عالقمند لیشمال کشور به دل یها نیزم شتریو ب شتندخارج عالقه دا

مردم  انیزا مبدل شده بودند. چنانکه در م ایبه باتالق مالر ایزراعت، خاره و المزروع شده بود و 
واقعاً  اریمال ۀکه وجود پش رایبه قندوز برو"، ز یخواهی: "اگر مرگ مگفتندیبود که م یضرب المثل

تا آنکه دولت پروژه مجادله با  شد، یاحساس م یبشر یرویو در قندوز کمبود ن کشتیرا م ممرد
عامه وقت  رصحتیخان وز میمرض نقش داکتر عبدالرح نیدست گرفت و در محو ا یرا رو ایمالر

 قابل ذکر است.  اریبس
قندز است،  ۀکه زاده وپرورد شهیقلم واند یازاهال کیجهانگرد معروف  افغان و ،  ژنیحسن ب یآقا

 :دیگویکرده م انیب یناشر وپسرش سرورناشر نکات جالب رخانیخدمات ش ۀخود دربار دیازچشم د
 صاحب ! یستانیس »جناب

 رخانیش سهیمحمد داود خان از ل یجمهور استیمن که متولد شهر کندز استم و در زمان ر یبرا
 یناشر در تحوالت اقتصاد رخانیکه به نقش ش یقیمقاله تحق نیام  ، خوانش ا دهیکندز فارغ گرد

.من از باشدیبرخوردار م یخاص یلچسپو د ژهیو تی، از اهم  افتهیشمال شرق افغانستان اختصاص 
 سیو فرزندانش از آن جمله غالم سرور ناشر رئ رخانیختم صنف دوازدهم با نام ش یاول ال فصن

از پسران  یکیداشته ام.  ییاز انحا آشنا یشان به نحو یزر شرکت و کارکرد ها نیسپ کهیاسبق فابر
 زا یبخش بزرگ کیمن بود. من  یهمصنف سهیختم دوره ل یکه توران نام داشت ال ایفرهاد در یکاکا
 نیا یاز کارکرد ها یخانواده بزرگ را در کندز به چشم سرمشاهده کرده ام. بخش نیا یها تیفعال

بزرگان  ری، آنرا از زبان پدرم و سا  شودیم رخانیخانواده در کندز و حومه آن که مربوط به دوره ش
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همت جناب  بهپرمحتوا که  یقیمقاله تحق نیبا خوانش ا نکیاست که ا یخوشبخت یام. جا دهیکندز شن
گسترده خانواده ناشر در کندز و  یها تیمن در مورد فعال ی، معلومات آفاق  افتهی نیشما تدو

 . دیگرد لیمربوطات آن تکم
 صاحب  ! یستانیس جناب
به نقش مثبت خانواده ناشر در کندز به  ردیگیکه ارتباط م یاتیارزنده و ح اریبس اریبه نکات بس شما

آموزنده بوده  تیشخص خودم نها یکه برا دی، تماس گرفته ا  رخانیوطنپرستانه ش یکارکرد ها ژهیو
ام  ،  دهیشن دزبزرگان کن ری. آنگونه که من از زبان پدرم و ساباشدیبرخوردار م ییو از ارزش واال

 دیتبع یکه رفتن و مسکون شدن در کندز به معن ماندیدلدلزار المزروع م کیلها کندز به در آن سا
کندز برو« که بعد ها  یخواهیاصطالح مروج بود که  :»مرگ م نیشخص بود. در آن زمان ا کی

کرد :  رییتغ نیچنکندز به زرع  و رشد زراعت  ، آن اصطالح  نیبا آباد شدن کندز و آماده شدن زم
کندز برو«. بعد ها کندز چنان آباد و معمور شد که به گدام غله افغانستان شهرت  یخواهیم ی»زندگ

 . افتی
 صاحب  ! یستانیس جناب

 جهیدلدلزار به کشت و زراعت  ، فقط و فقط در نت عیوس نیسرزم کیشدن  لیشدن کندز و تبد آباد
مرد بزرگ را شاد  نیمنان روح ا زدیاز درگاه ا یستیبود که با رخانیش ریناپذ یخستگ یتالش ها

کرده است.  فایعلم و معرفت در کندز ا جیترو نهیرا در زم یناشر نقش بزرگ خانواده. میبخواه
نسوان  سهیل سیناشر  ، کتابخانه ناشر  ، تاس یها نمایو س اتریت سی، تاس کندز رخانیش سهیل سیتاس

کندز و  یها یآن در ولسوال یها یندگینما جادیزر شرکت در کندز و ا نیسپ کهیفابر سیکندز  ، تاس
از جمله دستاورد  شودیزر را م نیزر  و هوتل  و شفاخانه سپ نیچمن سپ سیتخار و همچنان تاس

 یاست وقت ادمیدلسوزانه و وطنپرستانه غالم سرور ناشر در کندز برشمرد. یدرخشان تالش ها یها
،   اوردندیم فیمخصوص شان بنام کندهار  ، به کندز تشر ارهیط عهیمحمد ظاهرشاه ذر حضرتیاعل

اقامت شان در کندز  ،  امیتا ختم ا حضرتیشد و اعل یزر پارک م نیشان در چمن سپ یمایهواپ
 .«بودندیممهمان غالم سرور ناشر 

برای کارگران تصدی سپین شرکت امکانات زیر را میگوید آقای صالحی یکی دیگراز باشندگان کندز

 فراهم کرده بود:خود 

 .معاش مناسب ماهوار -

 .زر نیسپ یخود تصد دیتول یروغن نبات لویهفت ک -

 .زر نیسپ یتصد دیهفت کلچه صابون تول -

 .ماهوار آن هیکرا ایو  یشیخانه رها -

 .یزلیجنراتور د ایو  یبرق حرارت یانرژ نیتام -

 .هم پوستک دانه پنبه ایزر و  نیسپ یزمستان از باغ ها یبرا یمواد محروقات -

زر در  نیسپ یها یگ ندهیاطفال منطقه در اکثر از نما یمتوسطه برا ایو  هیمکتب ابتدا تیمجود -

 .ها یولسوال

 .یگ ندهینمااعمار بک باب مسجد در هر  -

 .زر نیو سپ یمهمانان دولت یبرا یگ ندهیکلوپ) هوتل( در هر نما تیاعمار و موجود -
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تمام  یبرا یهر سال مال ریدر اخ النسیب هیبعد از تصف یسه ماه معاش بخشش یال کی یاعطا -

 .زر نیکارمندان سپ

زر در کندز و  نیسپ یآنها در شفاخانه مرکز لیفام یکارگران و کارمندان و اعضا یمجان یتداو -

ها ربع وار در  یگ ندهیآنها به تمام نما لیفام یو اعضا نیمؤظف یتداو یبرا یصح تیفرستادن ه

 .طول سال

 یک ندهیبه نما یگ ندهینما کیاز  یلیکارمند در صورت تبد لیانتقال فام یموتر برا هیپرداخت کرا -

 .گرید

 وووووووووووووو  .نقدا   یپرداخت تقاعد -

کندز، بغالن، تخار و  اتیمردم وال یزندگ یدر همه عرصه ها شرفتیو پ یتهداب ترق سنگ

 ونیمد نیپسند او گذاشته شده است. ما مردم قطغن زم یو خانواده ترق رخانیبدخشان توسط ش

 بینص نیگذشته گان شان را بهشت بر یخداوند بزرگ همه  م،یخانواده بزرگ هست نیومرهون ا

 .نیآم د، یفزایشان ب یبرکت زنده ها باو بر عمر  دینما

 

براثر ابتکار وتوجه  دیز،بدون تردندکنظران بغالن و گرصاحبیود ژنیب با توچه به نظریات آقای 
در صفحات شمال کشور بخصوص  نیخانواده ناشر در قندزوبغالن است که ارزش زم یوغمخوار

 دیپشتون در تول نیمحصوالتش باال رفت و چون ناقل یدر قندوز و بغالن بخاطر حاصل ده
 غیتبل نیچن یمردم بوم انیافغانستان در م یتر بودند، دشمنان وحدت مل شقدمین خود پیزم مجصوالت

صفحات شمال  کیبر مردم اُوزبک و تاج یشتونها در افغانستان سبب ستم ملپ تیکه حاکم کردندیم
شمال گرفته شده و  کیسمت شمال با زور و عنف از مردم  ازبک  و تاج  یها نیکشور شده و زم

خود بجنوب  یاصل یها نیمردم دوباره به سرزم نیا دیبا یجنوب داده شده است و م شتونبه اقوام پ
 هندوکش برگردند!؟ 

قوماندانان  یپشتونها در شمال کشور از سو یقوم یۀتصف استیاعمال س غات، یتبل نیا ۀجینت بدبختانه
دوستم بود که تا کنون دوبار اقوام پشتون شمال  دیرش یاسالم  - یو جنبش مل یاسالم تیجمع سوادیب

قرن  ۹0روبرو شدند : بار اول در دهه  یو تبار یقوم ینقاضت ها و شقاوت ها نیکشور با چن
دوستم در شمال  دیو سر برآوردن رش یجهاد یمهایکار آمدن حکومت تنظ یهمزمان با رو ستمیب

دست  یاقوام پشتون از صفحات شمال رو یبر اخراج اجبار یمبن یقوم هیتصف استیکشور، س
از  یاری. بسشدندیبالدرنگ کشته م دندیورز یتعلل م میتصم نیا لیدر تعم کهیگرفته شد و کسان

 یگذشتند و حت یاسالم تیدوستم و جمع دیقوماندانان رش غیدر یب غیپشتون از دم ت یها دهخانوا
طالبان ظهور کردند و شر  نکهیتا ا شدیشان آتش زده م ۀدیگندم و محصوالت به ثمر رس یخرمن ها

 پشتون کوتاه ساختند. ریآنها را از سر مردم پشتون و غ
شمال کشور  یپشتونها ، یکائیامر B52  یبار دوم با سقوط حکومت طالبان توسط بمباردمان ها 

و بلخ و قندوز و تخار و بدخشان و  ابیفار اتیبا طالبان در وال یهمکار ۀو به بهان یبجرم همزبان
 تند،ائتالف شمال قرار گرف یروهایو تجاوز ن یو هرات مورد ظلم و تعد سیبغالن و سمنگان و بادغ

 شان به غارت برده شد و بر زنان و ناموس شان تجاوز صورت گرفت.  یخانه ها و مال و دارائ
 کهیشمال کشور در حال یهزار نفر از پشتونها 80در حدود  2002در سال  ، یس یب یب بگزارش

ندهار خود را از دست داده بودند، تنهاخود و فرزندان خود را تا جالل آباد و هلمند و ق ملکیتمام ما
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 5تر  5 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 سکونتتا امروز هم دوباره به محل  یپناه گرفتند و حت یشدگان داخل جایب یرساندند و در کمپ ها
قوماندانان ائتالف شمال  یشان از سو ینهایخانه و سرپناه و زم رایخود باز نگشته اند، ز یاصل

 یتوانائ یواشرف غن  یقباله شده است و دولت  کرز یو بنام افراد زورمند محل دهیغصب گرد
 نداشتند.  اتیوال نیقانون و رساندن حق به حقدار را در ا قیتطب

تا روزی انتقام خود را از بدون ترئید بسیاری ازاین آوراگان اجباری به صفوف طالبان پیوستند
  پایانقوماندانان جمعیت اسالمی وجنبش اسالمی دوستم بگیرند.
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