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  ٤از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ٢٠١٤/ ١/ ٨                                              کانديد اکادميسين سيستانی                                           
  

 

   صفات  عياران وکاکه ھا بنابريادداشتھای

 آقای آصف آھنگ ومرحوم غبار
  

است که اکنون در ، يکی از شخصيت ھای نيک نام سياسی، فرھنگی وملی کشورمجناب آصف آھنگ
 .او ازبقايای مشروطيت سوم وسابق عضو حزب وطن تحت رھبری ميرغ�م محمدغباربود. کشورکانادا زندگی ميکند

وی پيوسته از زيبائی . او عاشق وشيدای وطن خود افغانستان است.طريق تليفون با ھم تماس ميگيريم ما گاه گاھی از 
ا ميخورد ودر ياد وطن آه ميکشد وافسوس گذشته ھای خوب ھای وطن ومردم آن ياد ميکند وحسرت وطن ر

  . راميخورد

دراين کتاب در . نام دارد» ياداشتھا وبرداشتھايی از کابل قديم«وی در مورد کابل قديم کتابی  نوشته است که 
 وموDنا شيخ عطار نيشاپوری: موردعياران يا جوانمردان  وکاکه ھای کابل يادداشتھايی را از قول عرفای نامدار

ثار اين سه عارف بزرگ در چون آ. سای بلخی نقل قول کرده استحسين واعظ کاشفی ھروی  وخواجه محمدپار
دسترس اکثر افغانان مھاجر نيست، بنابرين بجا خواھد بود تا مميزات وصفاتی را که عرفای نامدار خراسان در بارۀ 

  . در زير اقتباس کنيمعياران  وجوانمردان گفته اند،  برای تکميل بحث عياران

واز ھمان آغاز بحث به . اختصاص يافته است» )کاکه ھا(تعريف عياران«قسمت چھارم کتاب آقای آھنگ به 
 وباستانی ما آشيانۀ پھلوانان وجوانمردان بوده وحافظ سرزمين پھناور سيستان بزرگ« :سراغ سيستان ميرود ومينويسد

ً خراسانی نقش پھلوانان وسرداران ملی ما را مخصوصا سيستانيان را ف�ت بوده، چنانکه شاعر بزرگ طوس فردوسی

ُزمانی که فارسی دری جای فارسی پھلوی وفرس قديم را گرفت، اين دDوران را بنام .در شاھنامه تذکر داده است

  »١.ر نام يافتي تغيکاکهدر آخر کلمۀ عياران وجوانمردان به .عياران سيستان ياد کرده اند وجوانمردان نيز خوانده اند

آقای آھنگ ميگويد که دانشمندان وعارفين بزرگ چون شيخ عطار وحسين واعظ کاشفی وخواجه محمدپارسا، 
ً  قسم ذکر کرده اند وبه آنھا صفاتی را نسبت داده اند که اکثرا از خصايص ٧٢صفات عياران وجوانمردان را به 

ی صفات عياران،جوانمردان يا کاکه ھا به مانند عارفان دراين جای شک نيست که برخ. صوفيان بزرگ ما بوده است
  ." ًبوده، ولی در بعضی قسمت ھا کام� مغاير شيوۀ صوفی گری بوده ودارای  خصوصيت  ويژه عياران ميباشد

  :اردم صفاتی را که شيخ عطار وحسين واعظ کاشفی به جوانمردان نسبت داده اند چنين برميش،آقای آھنگ

شفقت، -١١ُّمروت،-١٠ کرم، -٩ صدق، -٨ ورع،- ٧ زھد، - ٦ حلم، -٥ علم،-٤ عقل؛ -٣ن، ايما-٢ اس�م، -١
-٢١نصيحت، - ٢٠استقامت، -١٩ صبر، -١٨ غيرت،- ١٧شجاعت،-١٦توکل، -١٥حيا، - ١٤ وفا، -١٣ احسان،- ١٢

 نھی - ٢٧امر به معروف،- ٢٦ صلۀ رحم، - ٢٥کتمان اسرار، ٢٤ متابعت شريعت،- ٢٣علو ھمت، - ٢٢طھارت نفس، 
 -٣٣طلب ح�ل،-٣٢سخن به صواب، -٣١حرمت ھمسايه، - ٣٠حرمت استاد، -٢٩حرمت والدين، -٢٨ز منکر، ا

 -٣٨ شکر گزاری، - ٣٧ صحبت عق�، -٣٦ صحبت نيکان، -٣٥ افشاء اس�م، -٣٤خاموشی از روی دانش، 
 -٤٣اری،  امانتد- ٤٢عمل به اخ�ص، - ٤١فکرت وعبرت،-٤٠ پرسش بيکسان ومريضان،-٣٩دستگيری مظلومان، 
  .  ذکر سبحان ^-٤٦ رضا به قضا، -٤٥ انصاف، - ٤٤مخالفت ھوای نفس، 

 از سخن -٤ ازمزاح کردن بسيار، -٣ ازغيبت کردن، -٢ از مخالفت با شرع، - ١: آنچه جوانمردان را نشايد
ستم کردن، از -٩ از حسد بردن، -٨از حيله ومکر، -٧از خ�ف وعده کردن،-٦ از بسيار خنديدن، -٥چينی کردن، 

   ٢ . از محبت به دنيا- ١١ ازاز قمار زدن،- ١٠

   صفت را در مورد عياران وجوانمردان برشمرده ميگويد که ٧٢سپس آقای آھنگ از قول خواجه محمدپارسا 

صفات خواجه محمدپارسا در مورد عياران وجوانمردان نسبت به صفات دو عارف ديگر يعنی شيخ عطار وواعظ 
  :رسند و آن صفات عبارتند ازنظرميکاشفی بھتر به 

   -٧وفا،- ٦پاک داشتن چشم ودامن، -٥ آزاد از بند نفس، -٤ ياری، -٣ انديشه کردن از بدی،-٢ راستی،-١

                                            
١
  ١٨٧،ٍ ص٢٠٠٠تابستان چاپ محمدآصف آھنگ،ياد داشتھا وبرداشتھايی از کابل قديم،- 

٢
  ١٩١ - ١٨٧صص ، اثرمحمدآصف آھنگ، ھمان- 
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 جان ودل بستن برای کسی که مھر -٩خواستن برای ديگران آنچه برای خود بخواھی، -٨بخشودن به دوست و دشمن،
 برآوردن مردا - ١٢ در زور خود را از مور کمتر دانستن، -١١وختن،  زبان را به بد گفتن نيام-١٠بريده باشد، 

-١٦ دل آزار نبودن، -١٥رضا ندادن به خشم، - ١٤کردن کاری را تلقين وکردن آنچه از دست  برآيد، -١٣نامردان، 

اری  نکردن ک-٢٠زبان وودل يکی داشتن ودرپس وپيش يکی بودن، -١٩ نان دادن، -١٨ بردباری، -١٧خودبين نبودن،
 -٢٤ درون از کين پاک کردن، -٢٣ راه پارسائی ورزيدن،- ٢٢ از بردباری دم نزدن، -٢١که ديدن وشنيدن را نشايد،

 تواضع کردن، -٢٧دماغ از کبر برداشتن، -٢٦ رفتن بجای که او را بخواھند اگربيم جان ھم باشد، ٢٥تزوير نکردن،
حسد -٣١ راز دل به ھرکس نگفتن، - ٣٠ گفتن،  سخن نرم ولطيف به اندازه-٢٩ از تکبر دور بودن، - ٢٨

 رياضت -٣٤بجای آوردن ھرچه گويند اگر ھم سر برسرآن کار نھند، - ٣٣ بفرزند طمع نداشتن، - ٣٢نورزيدن،
کج بين -٣٨بچشم شھوت بدوست ننگريستن، -٣٧ ناخوانده بجای نرفتن، - ٣٦ راه مروت پيمودن،-٣٥کشيدن،
مداراکردن با -٤٢جز مردم سخی را دوست نداشتن، -٤١ زمانه مروت کردن، با اھل-٤٠ خودکام نبودن، - ٣٩نبودن،

بخود مغرور -٤٥داد خلق دادن ودستگيری کردن،- ٤٤با دوست ودشمن Dف نزدن، -٤٣پيران وجوانان را بخشيدن،
 نام -٥٠اگرسي�ب خون آيدآن را پوشاندن،-٤٩به عزت بودن،-٤٨خدمت کردن، -٤٧ ادب نگاھداشتن، - ٤٦نبودن،

 پيروجوان را چنان تربيت - ٥٣ھوای نفس خود را کشتن،- ٥٢گردعصيان نگشتن، - ٥١سی رابجز نيکوئی  نبردن،ک
ھمه کس را چون - ٥٦لباس خود را بھر ناسزا ندادن، -٥٥ نصيحت در نھان کردن، -٥٤کردن که شرمسارنشوند،

قدم در راه نيستی زدن، -٦٠دن، خدای را پرستي-٥٩به طاعت کوشيدن، -٥٨قنالعت داشتن، -٥٧فرزند تربيت کردن، 
 تکليف ازميان برداشتن، - ٦٤با مھمان شيرين زبان بودن،- ٦٣ درمحنت صبرکردن،-٦٢ صبوری پيشه کردن، - ٦١
در -٦٨ در راه احسان چاDک بودن،-٦٧دلھا را به احسان وکرم بدست آوردن، -٦٦درنعمت شکر خدا کردن،- ٦٥

 گفتار باکردار درست -٧١با عشق صبر کردن، - ٧٠جمع سوختن،  چون شمع درميان -٦٩انتظار شکرانه نبودن،
  . پاس نمک  داشتن- ٧٢کردن، 

از نظر خواجه محمدپارسا، صحبت نيکو، دادۀ خود را نستانيدن، رعايت آداب درخوردن، نشست وبرخاست 
وانمردان را به دو وسازگاری با مردم و در اجتماع در آمدن را از شرايط  اساسی   جوانمردی  ميشمارد وبطور کل ج

وسيفی . قولی کسی از صدق دل قول ميداده است که جوانمرد باشد.يکی  قولی وديگری  سيفی : دست تقسيم ميکند 
   .٣ .کسی بوده  که از روی دDوری  شمشيرمی زده است

 درواقcع  جcوانمردان  صcفت بcرای٧٢ با وضcع پارسcا، وخواجه محمcد شيخ عطار وموDنا واعظ کاشف ھروی 
 عارفcان ھcم از اجcرای  درحالی که،را بريک نوع تصوف اخ�قی بگذارندپايه واساس عياری وجوانمردی  واسته اندخ

  .وتقوای عارفانه عاجزند، تا چه رسد به عياران که مردمی بودند کمتر پای بند زھد شرط ٧٢آن 

ّفت#وتاھل «ی بنام ھايسازماندر شھرھای مختلف خراسان پس از دورۀ مغول   ايcن و ظھcورکرد ) انمردانجcو(»ُ
س#ت ک#ه تم#ام ف#ضايل وخ#صايل  اک#سي» ج#وانمردي#ا (يق و سزاوار نام فت#ی «عقيده وباور درميان مردم تبليغ ميشد که 

   »٤.اولياء را در خود دارد و با اين ھمه ھرگزانديشه به خود راه نميدھدکه به جايی رسيده است

 :عطاربگفتۀ  . بودمندان اساس فتوت و جوانمردی ز مستبه عقيده عطار، به داد خلق رسيدن و دستگيری ا

   به پای دستگيری ايستادن            فتوت چيست، داد خلق دادن 

جوانمردی تن و صورت آدمی است و «خود را جوانمردان قوم ميدانستند و عقيده داشتند که » اھل فتوت « 
  . شود  بدمد، تبديل به تصوف میدر آن تن بدرستی) راستی(و ھرگاه اين جان » راستی جان آن

فرق تصوف و جوانمردی در اين است که تصوف برای خواص است و جوانمرد «بنابر تحقيق سيد طيب جواد 
 تصوف طريقه تسليم و رضای مطلق به ذات کبريا است و جوانمردی وسيله و حربه برای ايستادگی در .»برای عوام

  ٥».اناور̃̃ برابر کبر و نخوت زور گويان و زور

 

  :کاکه ھای کابل
شنائی دارند، راستگو وبی ترسند،  چنين است که پاس نمک دارند،پاس آصفات جوانمرد«:آقای آھنگ مينويسد

برمظلومان رفته است از سروجان ميگذرند،به درماند گان که بربی گناه ومظلوم نمی تازند، بلکه به خاطرظلمی 
  وبه وعده خود وفا دارند واسرار کس را فاش نميکنند، .  دريغ نمی کننداز کمک بھر وسيله ايکه ممکن باشد وبيچارگان

                                            
٣
  ١٩٦ - ١٩١صص ، اثرمحمدآصف آھنگ، ھمان- 

٤
  ١٨٢- ١٨١ قابوسنامه چاپ سعيدنفيسی،ص- 

٥
   جواد مجله فردا، سال اول،شماره دوم، رندی و قلندری نوشته سيد طيب-  



  
 

 

  ٤از  ٣ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلطف. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  .البته بعضی خواص آنھا به عارفين بزرگ ميماند

ورزشی از قبيل پھلوانی،اسپ سواری، تيراندازی، نشان  جوانمردان مطابق عصر به انواع فنون جنگی و
زاف نميگويند، اما درمقابل حريف گپ ھای نيشدار جوانمردان Dف وگ.... زنی، وشمشير بازی آشنائی کامل داشتند

زمانی که امير شيرعليخان از خوف قشون انگليس .ميگويند» پراک«وزھرآلود ميزدند که به اصط�ح کاکه ھا آنرا 
اميربا ! مير ميروی اجانب مزارشريف حرکت ميکرد، کاکه رضاء عرعری باDی امير پرتک انداخته گفت کجا

کاکه رضای عرعری با آواز کاکه ھا .  ف�ن کنم) زن انگليسه: ظ...( بگيرم وزن  ازروس کمکميروم تا:خشونت گفت
  !ًپيش بيگانه چه حاجت شيربچه ھا را رھاکو: گفت

  کاکه ھا رفتار مخصوص داشتند، . کاکه ھا بی ترس سخن ميگفتند و پرتک می انداختند و پراک ميگفتند

دست ھای خود را در حين رفتار بصورت . خرامان به خرامان قدم برميداشتند وقدم ھای شان فراختر از ديگران بود
مخصوصی حرکت ميدادند وبصورتی راه ميرفتند که از رفتار شان يکنوع غرور وخود پسندی وجسارت و دDوری 

نه، مرادخانی، ده افغانان، چنداول،حلقه ھای کاکه ھای کابل درپائين چوک، شوربازار، ريکاخا. کاکه پديدارميگشت
ًجداگانه ورؤسای جداگانه داشتند و بعضا جنگ تن به تن ميکردند واز مجروح شدن خود به دواير دولتی شکايت 

  . نميکردند

 -٥ اف�ک،- ٤فرق، -٣کاکه بانکه، -٢ شيربچه،-١:کاکه گی دارای درجات بود:اقای آھنگ متذکر ميشود که
وی ميگويد که  امير عبدالرحمن خان ، با آنکه خود از زمرۀ کاکه ھا بود . آخرين درجه کاکه گی بودواين . سماوات

   ٦ .وکاکه ھا را دوست می داشت، ولی آھسته آھسته گلم کاکه ھا را جمع کرد

 غبارمتفاوت است،  درکتابمتذکرهنامھای آقای آھنگ از يک عده کاکه ھای کابل نام می برد که کمی از 
�معروف به (کاکه عبدالعزيز لنگر زمين،کاکه عبدل نعلبند، کاکه دوست بچۀ حاضرخان، کاکه محمدعلی برق« ً:مث

، کاکه خالق ريکا، کاکه رضای عرعری،  کاکه اکبر،کاکه  غنی نصورای، کاکه بابای برق،  کاکه سائين )بچۀ بانی
، کاکه اسلم سوته،  )شھپر(اکه رمضان، کاکه ششپرقنات، کاکه سائين پيزار، کاکه شيردل، کاکه زاغ، کاکه بخشو،  ک

يوسف، کاکه اورنگ،  کاکه سيد امير قبر کن، کاکه طاؤوس، کاکه شلوار، کاکه زنبور، کاکه کاکه کاکه حسن پيس،  
 کاکه خان جان بيک توتی، - ، کاکه ياروی سنگ کش، )شمميا آغا ش(بچه دوغاب، کاکه نقره، کاکه حسين،کاکه شمشم

ميرعلی کاکه قلندرچتر بردار، کاکه برات بچه گلی،کاکه سيد جعفر مشھور به برقی، کاکه اد، کاکه اکرم،  کاکه سخيد
   ٧ .مشھور به زنجيری

  

  :دريافت ھای غبار در بارۀ عياران
ان در عھccد غبccار درتccاريخ خccود؛از عيccاران وخccصوصيات رفتccاری شccان بحccث کccرده واز کارنامccه ھccای عيccار

 دختcر نcصر "جميلcه "از عياران معروف که در رھايی » ابومسلم نامه«در داستان [ .رشده استابومسلم خراسانی يادآو

« :اند  نقش چشمگير داشتهھراتی "ستی بی بی"ھمدستی  سيار و ھمسر حسن پسر قحطبه سردار سپاه ابومسلم خراسانی با 

  »  پندار عقيل«و » کين خوشکاممس«و » عبدان وارجی«و » محشان توقچی«و » آبادی علی جيد «و » ابونصر شبرو

 ]٨ .آورتراند نام

در برابر استي�ی عرب  اموی وعباسی وفشارھای طاھريان وھم در عياران متذکر ميشود که غبار در ادامه 

در قرن ھشتم در سيستان ازمشاھير رؤسای اين گروه . برابر ھجوم چنگيزخان مبارزات قھرمانه انجام داده اند

 نھم برع�وۀ صفاريان، درھم بن نصر،حامدبن عمر،محمدبن ھرمز و زنگالود، ودر قرن دھم ابوالعريان، ودرقرن

احمدنيا،ودرقرن يازدھم امير ابوجعفراجمد، ناصر،احمدبن طاھر،اسحاق کاژ بن وشنگليان، ليث يوزی، 

ی منقرض نشدند دولت غزنوی برای محوقطعی اين فرقه سعی  زياد نمود، ولی اينان بکل. بومحمدمنصوروغيره بودند

بودند که در ]ھرات[در جنگھای مرغاب وغور وھرات ھمين عياران .  تا چنگيزخان رسيد ومملکت را زير و زبرنمود

ان، اينان چون فخر آھنگر، رشيد خو بعد از تخريب ھرات توسط چنگيزاردوی مغول شباخون ميزدند واغتنام ميکردند 

  گان  آوردند و بر گرسنه و غور و غرجستان ومرو، تا چھار سال غله میبرجی، اصيل معدل و غيره، از نواحی قھستان 

  ٩.و ناتوانان بخشش مينمودند

                                            
٦
  ١٩٩ - ١٩٧محمدآصف آھنگ، ھمان،صص- 

٧
  ٢٠٧ -٢٠٤محمدآصف آھنگ، ھمان،صص - 

٨
  ١٢٠۴، ص ١٣۴٢ و فروردين ۴١، اسفند ١٢-١١مجله سخن، دوره سيزدھم، شماره :رک- 



  
 

 

  ٤از  ٤ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلطف. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

غبارياد آورميشود که اين مردم پھلوانی وورزش وچوب بازی واب بازی وپياده روی می آموختند، سي�وه 

ميکردند وراه رفتن مخصوص ًاينھا عموما مسلح گشت وگذار . وپيش قبض وتفنگچه وقرابينه با خود برميداشتند

اينھا . لباس پاک می پوشيدند، راستی وپاکی بازی، وفا به عھد،ودستگيری ازناتوان را شعار ميدادند.وخرامان داشتند

آنھا جواد . ودرحفظ اسرار جاھدبودند زحمات صابردر. ازسرکسب وکار ارتزاق مينمودند وپای بند ننگ ونام بودند

روی ھمرفته بامردم بينوا ودرمانده ھمدرد ومجتنب از اقويا وتوانگران .مضايقه نداشتندبوده وھم از کشتن مخالفين 

  .بودند

دوست بچۀ آذر،بچۀ بھائی، پيروی بچۀ ادی،کاکه ط�، :غبار، از عده ای از کاکه ھای کابل اينطورنام می برد

ر اين فرقه در قرن نزدھم وبيستم کاکه نقره،کاکه شکور، ميرزا عبدالعزيز لنگر زمين،صوفی غنی، وغيره از مشاھي

رؤسای عليحده  خانی، وچنداول، حلقه ھای جداگانه ودکاکه ھای کابل در پائين چوک،شوربازار،مرا . درکابل بودند

. دادند  خود به دواير دولتی اط�ع نمیۀًبعضا به جنگ تن به تن با اسلحه می پرداختند واز مجروح يا کشت .داشتند

زانو می  با شف دراز تاحيث کاکه معرفی شود،دستار مخصوص ًدان يک حلقه ميخواست علنا به کاکه ای که از شاگر

از برابر حلقه ھای کاکه ساير  را پت ميکرد، آنگاه به تنھائی شھر را يک دوره ميزد، و )پای افزار(بست وپيزار

ًنواحی که بعضا در دکانھا وبعضا در پھلوی دروازه ھای مخصوص می نشستند، عبو اگر باDی او از طرف . رميکردً

درصورت فتح .ومبارزه شروع ميشد ومردم تماشا ميکردند کاکه ديگری صدايی ميشد در معنی دعوت به جنگ بود،

به حلقۀ خود ميرسيد، آنگاه به او تبريک ميگفتند وکاکه شناخته ميشد،  وس�مت ماندن،اين کاکه، با غرور ميگذشت و

مجروح شدن وکشته شدن،ديگراين شخص نميتوانست جزء کاکه ھا به حساب فرار ويا  درصورتی مغلوبيت و

يکی ازاين امتحانات انجام خدمات مشکل . داوطلب کاکه گی مجبور به دادن امتحانات وشاگردی طوDنی استاد بود.آيد

کاکه ھا .  بودوگشت وگذار شبانه در قبرستانھا وکوه ھا،وسفرھای دور ونجات دادن ناتوانی از مخمصۀ جانی يا مالی

ًخطاب ميکردند وبعضا برای نشان دادن مقاومت پای برھنۀ خود را مثل اسپ » شيربچه«ھمديگر خود رادر مکالمه 

 که در آخر کاکه  غبار را برآن دشته تا بنويسد]شخص محسوب شده ميتواند کمال جھالت که مبين کاراين .[نعل ميزدند

سم کاکه گی درپيش گرفتند وھم خود را درخدمت امرا ومتنفذين اشخاص غيرمتقی ر گی ھم خراب ومبتذل شد و

  .گذاشتند تا بکلی در اوايل قرن بيستم از بين رفتند

که  بعد ازھجوم چنگيزخان گروه عياران  بشکل ديگر وکوچکتری درافغانستان باقی ماند تذکر ميشود غبار م

 معلوم نيست مبنای تذکر .١٠. قرن بيستم عمر نمودندتا »جوان خوب» «وانځه ښ«و درقندھار " کاکه"که درکابل بنام 

زمان ھجوم واه است که قندھار تا گ تاريخ ؟ در قندھار بعد از عھد مغول چی بوده است»وانځه ښ«غبار از  وجود 

در آثار جغرافيانگاران ک�سيک اس�می بحيث يکی  محل معروفی نبود و بجای آن پنجوائی بيشتر  یيزگچنمغول ھای 

پس از حم�ت وتخريبات مغولھاست که شھر . کزتجارتی برسر راه بست وبلوچستان وغزنی  نام برده  ميشداز مرا

در دوران تيموريان وتسلط صفويان وھوتکيان . قندھار بجای پنجوائی در کنار رودخانه ارغنداب آباد و رونق ميگيرد

مير عبدالرحمن خان، ما در تاريخ از گروه يا وسدوزائيان تا تجاوز دوم انگليس برافغانستان وتا بقدرت رسيدن ا

. يادگردند و نقشی شبيه نقش عياران در جامعه ايفا کرده باشند ، سراغ نداريم» وانځه ښ«جمعيتی در قندھار که بنام 

در قندھار برسر زبانھا می افتد وقصه ھا وحکاياتی ازرفتار و » پالوچان«فقط از نيمه قرن بيستم ببعد  است که نام 

  . زبانھا می افتدسرردارمختص بخودشان که ھمواره سبب رعب وترس مردم محل ميگرديد، برک

مقالۀ مفصلی در بارۀ   سواندهړاسد; زيکی از جوانان قندھاری  بنام ) ١٣٩٢قوس (٢٠١٣  درماه دسمبر

 .ری جھانی قرارگرفتنقد مفصل اقای با موردر او برافغان به نشر سپرد که رفتار وکردارپالوچان نوشت ودر سايت ل

  .وما آن نقد را قبل ازاين در اين پورتال خوانديم وماجرای بعدی آنرا دنبال کرديم

  ٢٠١٤/ ١ /٨پايان

                                                                                                                                        
٩
   ٧٩-۶٨،٧٨  ص صروضات الجنات فی اوصاف مدينه ھرات، چاپ کاظم امام، بخش دوم ، اسفزاری، ،٩٠ص ،غبار - 

١٠
  ٩١، ص ١غبار،افغانستان درمسيرتاريخ،ج- 


