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�ن����  ��ش ھرات در ا�
��د ا

�ور � دا��� و از ���ه ا����دی و �رھ���ا�����  ھرات در دراز��ی ��ر�� ھ	�ره 	و���ت �وق�	 ���وده ا�ت. 
� ز�د#� ده �����ھ"�	��� و �	�دھ�، ، ھ�ی او����� ھرو��ن در دوره��  ����� و ��ری را ��$ &%��$ ��ر�

� 	ر&ز  �د�م ا����ر ا�%م در �(	رو "را��ن. )س از &رد�د��رھ�+ و �	دن  ���رت، ،یا����دھ�ی  �����تھرات ��ز 
ا�ن اھ	�ت ا��را��ژ�$  �د."�(ط ا�%	� �/ش 	���رزی دا����دی 	د��ت 	 ��د�ل �د و ھرو��ن در �,(دھ� و ��رازه

�رو)��� ا	)را�وری ��	ور��ن دورۀ طو��3 	��/ل "را���� ��ز ادا	� )�دا&رد؛ ��,ن )س از ھ�ی  در ادوار دو�ت
  �رھ��� و �	د�� ا�ن "ط9 ������� آ7�ز #رد�د.و ا6	5%ل ا����دی، ا�5ط�ط ����� و  �5ران

. ا�ن "ط9 �را�ز��� و ���ر�� ��رزی دا��� ا�تاھ	�ت 	��ر ��ھراه ا�ر��م وا�: �وده و  ھرات در ���ر ��ر�� در
������ن  ��ور و 	�وراءا���رھ�ی 	��/ل "را����  در ادوار دو�ت	=��9 �(ب "را��ن �زرگ ���� ،�)�����ر  در ��ن 

ھ�  ���� . )س از �/وط ا	)را�وری )���ور ��	ور��ن دورۀ درازدا	ن �/��م، ��ز��، ا��7�ش و "���ه ا�ت	��ور �ود
ز��� ھرات &��ت. )س آ7�ز �د. ��+ و &��&ش در ��ن �?و��ن ا�ران �د�د و �������ن 	�وراءا���ر از ارزش �را�

�ب از ��,�ل دو�ت ا�دا�� در ا�@�����ن، � �����(�ھ�ی "و��ن �و	� ر���ت� ، � �وزدا"(� و ھ�ی ھ��� ���� و "��
در  ھ�ی دوا	دار =���� و ��  ھ�ی )��م در 	��ن ا�دا���ن و ����ر��ن ا�ران از �$ طرف و ��ز��، ��ا	�� ��+ و در#�ری

 �راه �د�م ا�ر��م و "طوط  از طرف د��ر ھرات را در �����ه 	5دود 	5(� #ر���ر &رد.5وزۀ "را��ن �زرگ )�ر��
�&(� د��"وش 	�,%ت و � ار���ط� در ��ن ار&�ن B	دۀ "را��ن �د�م &� ھرات روز#�ری �(ب �)�دۀ آن �ود، 

    #����� #رد�د.

واب ��ور �رو ر��� و &�ور در ��ن �(ط��� در " آور ھ�ی "واب ن �� ��33دورۀ طو��3 ظ�ھر��ه &� 	ردم 	�� در
دو�طب 	����ن �رق و 7رب در ط(�م �,وت و �,ون ���� #ر���ر �ده �ود؛ �ر�ت 	���رزی �رای ارزش و 

در دورۀ &و��ه �	�وری 	5	د داوود ��ز &دام �@��ر ا���� در ا�ن ز	��� اھ	�ت �را�ز��� و�3ت ھرات �راھم ��رد�د. 
� �� 1357?�م =ور &ود��ی ھ	��ن ���	د. )س از D 5ران و  "ور��دی ا#ر�ھرات در �D+ 	�,���زم ���� ا���د و 

�ر&	����ن و  ��در �ور�7دی در 	رز ھرات �تو�ود	؛ ا	� ه �ودا����ع �رار داد را �5ت��ا	�� ارزش �را�ز��� ھرات 
و ط����ن ��ز اھ	�ت  در دورۀ 	��ھد�ن �رای دو�ت &��ل ارزش �5��� دا�ت.ا�ران  ��در ا�%م �(�� در �ر5د ھرات

��ر 	������ و #	ر&� �ن Bوا�د ا ھم ��دری ھرات و Bوا�د #	ر&�ت آن ����ر �D	��ر �ود. )س از �/وط ط����ن
�"واران ز��دی را )ر  ا"�%��ران و ر�وه#��د دزدان دو���، ھ�ی  ��بھ	واره "زا�9 دو�ت &��ل و و  ��ودی دا��

  .ه ا�ت&رد

�ب  در �ده� ��ھ�ی  ھ�ی درازدا	ن دا"(� و او6�ع ��آرام 	�ط/� و �ورش ھ� و ��ا	�� ���� ا��7���ت، "���ھ�ی ا"�ر 
ھ�ی �را�ز��� و "طوط ار���ط� ھرات �� 5وزھ�ی دا"(� و  ھ	�����ن �ر��� �رای ��ز��زی و ا�5�ی ظر��ت

�ور�7دی در  اه ھراتا�ران و ��ھر ا�%م �(�� در 	رز ا�@�����ن "�ر�� 	��ر ��د. در 5�ل 5�6ر ��ھراه ھرات
�ب 	دا"%ت )�&���ن و  ���د. ��ھراه ھرات �ر&	����ن ا�?��ت 	� �ر5د ا�@�����ن� ��� ا�?��ت ا�ت؛ ا	� Dدھ�ر ا#ر��

و�3ت 7ور، ��	��ن...)، &��ل از 	��ر �/�ط 	ر&زی &�ور( _���د. راه ھرات ��ا	ن 	� آد	"وار 5	��ت از ط����ن
	�� از ��ھراه ر و�3ت ��د�7س و ��ر��ب ��ھ�وز ا�?��ت ��ده ا�ت. ���� ����ھراه 5(/وی ھرات_�	�ل از 	��

	ردم 	������ و #	ر&� Bوا�د ھ	��� از ھر�Dد ھ�ی 	ر&زی  )"�� #رد�ده ا�ت. دو�ت )در ��5ت ھرات(��د�7س  ھرات
���ر�� و �را�ز��� ھ�ی ا�,���� ھرات در ا���د #و��#ون از �	(�  #��رش ظر��ت&رد�د؛ ا	� از  ھرات ا��?�دۀ ز��د

  �(و#�ری &رده و ا�ن و�3ت را در ا�زوا ���دا��� ا�د.

	��Bد �وده  ����ر�&�رھ�ی �رای ھ	��� ھ�ی ��دری  ھ�ی �را�ز��� و و�ژ#� ھرات در دراز��ی ��ر�� �� ظر��ت 
� ھ	�ره 	ورد Dا�ت. ���ران ھرات در �رن ��ری ا#ر���ری �ران دو�ت 	ر&زی �ود�د 	 ��ا���داد �طری و ؛ ��,ن 



www.goftaman.com 

2 

 

�د )�د��ھ� ظ�ھر"�ن ���ران ھرات در ���Jس �"���ن  ���رب ��ر�"� در �طI &�ور "وش در"��ده ا�د.B در
���$ ا�@�����ن و �و��9 �����ت  �,���� �,�ور  1357��د از &ود��ی ھ?�م =ور  �/ش ا���� دا���د.ھ�ی �"ور��دی 

�ب �"���ری"�و�� 6ر��ت &�ری وارد �د. ��داد ز��دی از ���ر� ���  ان �ھ�ی دو�ت &��ل، ��+ و ��ا	�� 
� ر&ود 	وا�� #رد�د.  &�ورھ�ی "�ر�� "��� ا�ران 	���ر �د�د.�  ���رت 

در دورۀ ��ری ھر�Dد از  ھ�ی 3زم 	��Bد ��رد�د. در ادوار 	��ھد�ن و ط����ن ھم �رای ���ران ھرا�� �ر�ت
�� 	����ی ������ و 5(/9 	5دود ا��5�ری زم 	�ود؛ ا	� ا��ر�� ا����د ��زار آزاد �5�ت 	� �	����ی ا����دی در 	��	(

� ���د دو�ت &��ل ھر �وع ر�د و ا�,��ف وا��� را از ���� ران 	(� و ط�/9 	�و�ط دا"(� ر�وده�درت و �ران آ�وده 
� در 5/�/ت � ا�ت.���� واردات &�3ھ�ی 	�ر�� �وده و ا����د 	�ر�� وا�(و ر�د و ���رت در دھ9 ا"�ر 	�,� 

� &(� #ر��� ا�ت.� �ا�ن Dر"9 	������ و ���د �دۀ ا����د 	�ر�� و ���ر� �و��9 �و��دات دا"(� و ��درات را 
� واردات�� �ب ر��ده ا�ت.  از &�ر ا���ده و �?س ���ران 	(�، دو&��داران و 	��	(� د��ر 	�,� �        #ران ��زار ھرات 

��  ھرات از �����ن ز	���� زراBت و )رورش  	��داریزراBت و ھ� ��وده ا�ت. #و��د &� زر��ت 	ردم را  �,�	
�د ا�%	� ھرات . در روز#�ر �����ن و در ر آن روز#�ران ��د و "رم �ودو ھرات د &رد 	� �5وا��ت اھ(� ��و�قB

�	 �ط�ھر��ن، �وان از ادوار  �,� از 	را&ز 	�م 	د��ت �وده و زراBت در آن ر�د و ا�,��ف ������ دا��� ا�ت &
 ���?�ر��ن، ��	����ن، 7ز�و��ن، 7ور��ن، �(�و���ن، &ر��� و ��	ور��ن ��دآوری &رد. در دورۀ ��	ور��ن ھرات 

��رت و دا�ش &%��$ 	��ر و در �و��� و ھ�ی ��ری و ز�ر ز	���  آب	ر&ز B	دۀ زراBت و ��7داری ��د�ل �د. 	 ��
� راه ا���&�ر�زھ� �   .د. &��� در ��رۀ &�ت و زراBت ���Jف #رد�د	�ظ	� �دو�ن � ب �وا��ندر 9�5 ز	�ن و آد. 

(ا�ن ���ی ا����دی ھراتا����دی و زرا��B �را ر��د و ز�ر)س از �/وط ا	)را�وری ��	ور��ن دوران طو��3 ر&ود 
د در ز�ر �م ��وران ��+ ا�روزان و ا��7���ت دا"(� و ���وزات ��رو�� ���ت و ���و )��	وریا	)را�وری �"���ه 
ا#ر از 	5دود ا�%5�ت �ط�5 �رن ��ری ��ذر�م، ��&�ون زراBت و 	��داری ھرات �ر	���ی ھ	�ن ز�ر���ی  #رد�د.

ھ� و �طI  )�ر��9 �رو)���ده و �ر�وده ا�,� دارد. در ��,9 آ���ری، و���ل و ��وۀ �و��د، 	�����ت ا��	��B در ده
وه �رآن در دھ9 ا"�ر �� ر�د �رط��� ا����د 	�ر��، 3ت ا���� )د�د ���	ده ا�ت. B%و5��(دھ� ا�%5�ت و �5

� زراBت و 	��داری 6ر��ت "رد &��ده و &��ده و ر�د &�3ھ�ی زرا��Bواردات ��� وارد   )�ش از و�ت ��ر ھرات 
� �,�ت رو�رو �ده��ر ھ�وم آورد�د. 	��,�ن ار�6 � ��و در 3�%ی ا����د  #رد�د. دھ/���ن از �/ر و ��D�ر#� 

   �د�د. �ر ���ت و ���ود	�ر�� �

�ن ��ت ر��دن ا����د 	�ر��_5�3  �� ��� ا�ط%ح ��زار آزاد��ری 	�ر��  ،	������ � ��� 	���د (�� در وا�: &
ھ�ی و�ران و ��ا	ن، دھ/���ن و 	��,�ن  ، دھ,دهو ��6ف )، زراBت و 	��داری را&ددر ���ر ا���ده ا�ت 	�ورم ��	�ری 

� ا����د و 	���: �و��د و د ار�6 ور�,��� رو�رو ھ���م.�رآ	د &�ور از �	(� و�3ت ھرات �� �$ ���ه �ر�ری 
� &	$ �?س����م &�  	�در�� ا�ت و ��,9 ���د و 	�ر�� اداری و  ھ�ی �ن ��	�ر ا����د 	�ر�� ���ھ�ی "�ر�� وا

ن ا�@�����ن زراBت و 	��ده و دD�ر �/ر ا����دی و �رھ��� Dو )��د. در &�ور B/ب ھ� �رو	� �دون ا�ن &	$ دو���
�م و ����دی ا����د 	(� 	�5وب 	�	 :�  �ود.  	��داری 	�

��ر�ن �و��د &��دۀ�و��د 	واد "�م �رای ���ت،  	��:در ھرات &�و�� �,�ور زراBت و 	��داری در وا�: 	��Bد�ر�ن � 
�دون ر�د و  د.#رد 	�5وب 	�ا�%م ��ت ر�د و �و��9 ��درات و ��ده �ر�ن ���ر �رای ا��@�ل ��روھ�ی ��,�ر 

�5ران ر&ودآ�ر�ن ا����دی و ا	���� ��ری ��		,ن ا�ت. +�D ر�د و ا�,��ف  ا�,��ف ا�ن �,�ور رھ��� از
$	& ��� زراBت &	$  ھ�ی 3زم دارد. در &�ورھ�ی )��ر��� و B/ب ھ�ی دو��� و ����دی زراBت 6رورت �	��ده 

�وا��د در �را�ر ھ�وم  �طI 	(� و ���رت 	�ط/وی �	�ھ� زارB�ن و 	��,�ن ار�6 در  �ود. �دون ا�ن &	$ 	�
       واردات &�3ھ�ی 	�ر�� &�ورھ�ی 	"�(?� 	/�و	ت &��د. 

�	 ���ی B	دۀ د��ری &� در ھرات ���ل �و��"� ���در ھ�ی �"���ن  . در #�م���ت و 	��دن ا�د د، �,�ورھ�ی�
 ��رای ����: 	ر��ط �� زراBت و 	��داری 	��Bد ھرات در ���ر ر�د و ا�,��ف �,�ور زراBت و 	��داری ز	��

�دون ر�د و ا�,��ف  �وا�د. �ده 	� �در دھ9 ا"�ر طرح ا���د و #��رش ����: در ھ�Nت ��رک ����� ھرات &
� ����9 	ط(وب �ر��د. در ا��دا )ول�� راه ا���د، �ھ�ی "�ر�� ��5دودی �ور  ھ�ی ��دآوردۀ 	واد	"در و &	$ زراBت 



www.goftaman.com 

3 

 

در ا�ن آ�?�� �D+ آورد�د؛ ا	� 5�3 � &رد و 	����ی ا����دی و ز	��"واران درآ	دھ�ی ھ��?�� � و �وق &�ذب "(ق
� &(� آ�,�ر �ده ھ�ی واردا��،  ��زار 	������، ���د روزا�زون را�O و ��ا	���ر&ود و �/وط ��رک ����� 	ذ&ور 

� ر�د و ا�,��ف زرا��B ���ز دارد؛ �( ا�ت.� ���� �ھ�ی  ,� در )�(وی ا	��ت و 	�Nو��تر�د و �و��9 ���ت �
� ز�ر���ی 3زم و &��� ا����دی ����د.  6رورت 	�و ��زار �روش 5/و�� و ���و��  �  دا��

���د. در ھرات 	��دن ز7�ل ��+، �	$، �	�ت، �����ی �ز���N و  ھرات از ���ه 	���: 	�د�� ��ز ��7 	�
� ا��"راج 	��دن � ، ط%، 	س و �7ره 	و�ود ا�ت.��را�ت#D ،Pو��، �?ت و #�ز، ا�5�ر ��	��، ��	�را��، 

�داران دا"(� و "�ر�� ز	��� در �,�ور  ا��5�ج دارد. �ر	��� ھ�ی دراز	دت او��9 دا"(� و "�ر�� #ذاری �ر	��
�. ھ�ی 3ز	� "�طر�	: ����د &��د &� از ���ه 5/و�� و ���و�� و از �5ث ا	��ت و 	�Nو��ت #ذاری 	� 	��دن �ر	��

�ھ�ی 3زم �رای  �دون ا��/رار ����م �����، ا����دی و ا��	��B )�ک، ���م، ��ظر��ت، ���ل و &�ردان ھر#ز ز	��
�  .	ردم &�ور 	� از آن 	5روم ا�د&�  �وا�د؛ �Dزی #ذاری در 	��دن �راھم �ده �	� �ر	��

 �� 	���د ���ر � ھرات �ھ�ی ا����دی &�ور از ���د  5وزه	=��9 �طب ا����دی، �را�ز��� و ���ر�� ا�@�����ن 
و Bدم  ����� و ا����دی د ز�ر���ی 3زم ا����دی، �ردر#	� و ��)��داریآور اداری و دو���، ��ا	��، ��و �ر��م

�	 O5(� ر�	و  �)	 Iد در �ط	: و &�رآ	رد.  )%ن ا��را��ژ�$ ���ر�د و ا�,��ف ا����دی و ا��	��B در )ر�و 
�ره وری از ا	,���ت و ظر��� ��&�ورھ�ی 	�ذ&ره ���ز دارد و در )رو�9 ر�د و  �ت�ھ�ی ���?�ل و ���/وه ا�ن و�3ت 

� زراBت و 	��داری، ���رت و �را�ز�ت و 	��دن و ����: در ���ر �$ )%ن  ،���مدراز	دت �و��9 � ��و�
�)	B و �	)B $دی دارد. ا��را��ژ�����   اھ	�ت 

  ����ن
  �ور��دی �1392ور 


