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ـ   ۱۳۰۰اول قوس   استقالل  استرداد  معاهده افغانی  هیأت  با و  کابل  در  انگلیس  هیأت  عیسوی،  ۱۹۲۱  نوامبر  ۲۲شمسیـ 

  نرنجنداس دیوان تجارت، وزیر خان محمد غالم  رئیس، طزری محمود :افغانی هیأت اعضای. کرد  عقد  را  افغانستان

 و  مشر  فرقه  پیرمحمـــد خان،  بازمحمد میرزا  طرزی، عبدالوهاب داوی،  عبدالهادی(  نشسته  چپ، طرف از  اول، نفر)

 .غازی هللا  امان  شاه دفتر  کارشناس(  نشسته راست،  طرف از اول، نفر)  بهسین الل  نند  دیوان
 

ايشور داس عزيز  سطور ذیل از سایت زیبای »کابل ناتـهـ « از   می باشد، که در قلم وطن دوست بی نهايت گرامیم 

 نشر شده بود.   ۲۰۰۷ــ مارچ  دوم  سال  ٤٥ مسلسل  ه  شمار

 

  به. بود  غازي  خان هللا امان اعلیحضرت  تا خان هللا حبیب امیر سلطنت اداره و  سیاست  ه  عرص مرد نرنجنداس  »دیوان

  خان هللا  حبیب امیر  عصر در  که را(  حربیه)  نظامي مکتب.  کشود  دنیا به  دیده  کابل شهر  در 1867  سال در اغلب  گمان

. است  یافته دست  اداري  عالي هاي  مقام به اندک مدت  در.  رسید(  برگت)  ه  رتب به  و  رسانیده  اکمال به  بود  گردیده  تأسیس

  امیرچند،  برگت  گروه  آن  از  که  اند  شده  فارغ  پسانها  حربیه مکتب  از  نیز  دیگري  هندواني  نرنجنداس،  دیوان  از  غیر  البته)

 .(بودند  معروف  دیگران و سنگهـ  موتي
 

   همصنفي و  شده فارغ  حربیه مکتب از  خان هللا  امان  اعلیحضرت  عصر در نیز  دهون  مهرچند  شادروان  قلم،  این  کاکاي

  جنگ ختم  در  بود  کرده اشتراک  سربازان  دیگر با لنگ  مالي  جنگ در  بود  کرده روایت برایم  طوریکه. بود  شاه فرزند

 .بود  شده نصیب  گونه  تحفه را  آنزمان  طالیي  ه  سک مشت  دو و  دیده محبت  و نوازش  شاه  سوي از
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لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده :  یادونه  هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و 

 

  یا( دارالشورا) مجلس عضویت به  خان  هللا حبیب  امیر را وي که شد کشوده  نرنجنداس دیوان به زماني شهرت  ه  دریچ

 1.خواند فرا  میگردید دایر  خاص  حاالت در  محض  که(  Council of Nobility)  اعیان مجلس

 

 لفظ همان میکردند کار مأمور  صفت  به  دولت و  حکومت اداره  در که هندواني عده آن  به بود معمول زمان  آن در  6

  فرجام  تا  کابل  هندوشاهان هنگام  در  این از  فراتر.  میبردند  کار  به آنها  براي  اداري لقب منحیث  را(  دیوان)  فارسي  دیرینه

  گردیده استعمال  دفترداري  و  دفتر کارمند  دفتر،  گستره  در  کثرت به"  دفتر"  کلمه جاي  به دیوان  واژه  غزنویان دوره

 .است

 

  لویناب،)  اداري  القاب  افغانستان  سابق  شاه  ظاهر  محمد  سلطنت  آغاز  تا  خان  هللا  حبیب  امیر  سلطنت  هنگام  در  مسلمین  براي

 .اند  رفته کار  به(  منشي و  میرزا  شاغاسي،

 

  اسناد  هنگامیکه  ویژه  به.  بود  متداول  نیز  خورشیدي  هجري  ۱۳۶۰  سالهاي  تا  کشور  رسمي ادارات  برخي  در  دیوان  کلمه

  دیوان ککر،  داس  شام  دیوان نندالل،  دیوان:  نوشتند مي  میشد ترتیب ها  سکهـ و  هندوان  اقلیت از  دار  سابقه  کارمند  تقاعد

 .......مهرا داس  شام

 

  پیروزي در  او سهم و نرنجنداس دیوان  ملي شخصیت  از نیز اماني  مکتب  در  تاریخ مضمون معلم خان درویش استاد

  امان  شاه که  بود متیقن  وي. انگیز دل داشت هایي  صحبت  افغانستان استقالل  شناخت  معاهده امضاي  افغاني هیأت هدف

 .بود  گماشته  مالیه  وزارت مقام  به را او لذا. داشت  الزم آگاهي  صاحب  دیوان  حسابي و  اداري استعداد  از  خان هللا
 

 او که پندارند  مي چنان و باشد بوده مالیه وزیر نرنجنداس دیوان  که  است تردید  و شک مورد درین  را  ها برخي نزد

  قاسمي  پورن ناصر  دگروال  چنانکه .است داشته  دیگري مسئولیت حقیقت در بود  منسوب  کوتاهي مدت  وظیفه آن براي

  در  نرنجنداس  دیوان: »میدارد روایت چنین سلطنتي  دربار  دان موسیقي قاسم  استاد  شادروان شان بزرگ  پدر  زبان  از

  بعد  چندي اما.  داشت  عهده  به  میشود  حساب  مالیه  وزیر  عصرحاضر  در  که را  مالیه  دیوان سمت  خان  عبدالرحمن  عصر

 بود، گرفته  القاب  جان رادو بي بي کرنیل بنام  خان  عبدالرحمن امیر طرف از که  اش صبیه شکایت  اثر در را  او امیر

  خانه در سال هژده  تقریبأ مدت  و  سبکدوش  درباري  و دیواني  وظایف  از  الملک حکیم خان  ابراهیم محمد میرزا مانند

  صبیه شکایت  که  شدند  داده قرار  خان هللا  امان  شاه  زعامت  عصر  تا المالقات  ممنوع  شده، گرفته  نظارت  تحت  شان  هاي

 2 «میکند  احتوا را اي  جداگانه بحث  جان  رادو بي  بي  اش

 

  دارد المللي  بین  شهرت  شان  البوم  که(  افغانستان  تأریخي  هاي عکس  البوم) مرتب  سکندر  فیضي  دوکتور  پروفیسر  پوهاند

 3.است  برده  نام  مالیه وزیر صفت  به را نرنجنداس  دیوان نیز

 

  شمشیر قبضه یک و میداشت تن  به نظامي  یونفورم همیش بود  رسانیده اکمال به را  نظامي  دبستان  چون صاحب  دیوان

  مرزهاي  از  بیرون  سیاسي  و  کاري  هاي مسافرت  در  هم  و  رسمي  غیر  و  رسمي  محافل  در  و  میکرد حمل  خود  با  همواره

 .میشد  ظاهر  جامه  همان  به نیز  افغانستان

 

  به  معاهده تا  کرد  مسافرت برتانوي  هند  به طرزي محمود شادروان ریاست  به  افغاني هیأتي  1920 سال  جوالي  25

  که بود  باور این به فرهنگ صدیق  محمد میر  .....  برسد امضا به انگلیسها  سوي از  افغانستان  استقالل  شناختن رسمیت

 
  صفحه  هاشمي،  سعدالدین  سید  پروفیسر  پوهاند  تالیف  افغانستان،  در  خواهي  مشروطه جنبش  باره در  کتاب  نخستینــ   1

   .سویدن  چاپ 160
 

 .قاسمي  ناصر  دگروال  نویسنده  شنو  گران  خان  عبدالرحیم  میزار  555  شماره  امـید  نامهء هفته  ـ   2
 

 

  فرموده ترتیب  سکندر  فیضي  پروفیسر  جناب  که  افغانستان  تاریخي  هاي  عکس  البوم  مشاهده    و بازدید  جهتــ   3

 :گردد  مراجعه  زیرین  آدرس به

Prof. Dr. J. Faïzi Skandar http://www.ifrance.com/Afgha 
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  تا  ببرد  سیاسي بهره  میخواست  هیأت جمع در  نرنجنداس  ديوان  عضويت  با  خان هللا امان  اعلیحضرت

 .... 4.کند  تشويق و  تحريک  خواهي  استقالل ه  مبارز به را  هندوستان هاي  هندو  شیوه  بدين

 

  برتانوي هند به افغاني هیأت  زمانیکه: »کرد حکایت  چنین برایم  نبود  بیش  نوجواني هنگام آن در که  پیرمردي  سپید مو

  بیرون را  شمشیرش  تا کرد  تقاضا  صاحب  دیوان از مذاکرات  سالون  دربان  شد  آغاز مذاکرت  بعد اندک و  کرد مواصلت

  استقالل   ها  انگلیس  تا  ايم آمده  ما": گفت برایش صاحب  دیوان.  شود مذاکرات  سالون داخل سالح  بدون و گذارد

 مذاکرت  در  خويش  سالح  با  و".  نمايیم  تسلیم را  خود  سالح  آنکه نه  بشناسد  رسمیت به  را ما  کشور

 .«کرد  اشتراک

 
  همبازي  «جان  زرو»   با  «جان  رادو»  تا  بود  دانسته  دختر  دو  مستحق  را  نرنجنداس  دیوان  خانوادگي  زندگاني در  خداوند

 نداشت،  پسري  صاحب  دیوان  چون  که  زیادی  دریغ  با  نرسید،  دیواني  کار  به  کسي  زروجان  فرزندان  از  قوي  باور  با.  باشد

 .نماند  افروخته  شمعي او  گي  زنده  شبستان در

 

  بچه  لباس  کودکي  از  است گفتني. میکردند  صدایش(  جان رادو) افغانها ما  ه  نجیبان و  شریفانه رسم به  را رادها  دوشیزه

  پدر فرزند گویا  که  مینمود  چنان و میکرد اشتراک رسمي  غیر و رسمي  محافل در پدر با  شانه  به  شانه پوشید، مي  گانه

 .است

  فروان بهره  زیباي از.  بودند  آمده  زبانها  به هایي قصه او  هاي  دلباختگي و  ها دلبري از  نبود بیش یي  دوشیزه  هنگامیکه

  با ناگزیر  یافت مي او به عشق  اظهار  فرصت عاشقي کمتر داشت آمد  و  رفت  سلطنتي دربار به پدرش با چون. داشت

 :آورد  مي  زبان  به دل  حرف  سرودي
 

 نسوزان را  رادو  که دادم قسم  را الله   جـان    رادو بـي بـي  دیـوان  دخـتـر او
 

 اصطالح  به چه. برود  صاحب دیوان نزد جان  رادو  خواستگاري  به که  نمیکردند  جرأت هم زمان  آن هندوي جوانان

 :دارد  رویداد  همان  به  اشاره  زیر  نمونه ها،  ترانه و آهنگها  میان  در.  نمایاند  مي"  سردارخیل" را  خود  جان  رادو

 

 ســردار  دخـتـر  کـرده  دیــوانه مـرا   دربار   کند  مي  ششته  چوکي  سر گل

 

 داشت  گي  خواهرخوانده  دربار اهل  بانوان و  ها  دوشیزه  با او.  بود  زمان برش  همان  بانویي  آزادي  نماد  رادوجان بي  بي 

  سپري هم  پي  زیاد  هاي  سال  .مي زیست  آزاد  باورها،هندو   اقلیت  به  ارتباط و  اجتماعي  پابندي  هرگونه  از  صرف نظر  و

  الله»  مرحوم  کاکایم کابل  داغ  هاي  تابستان از یکي  در. است  بازگشته  درهند اقامت  سالها  از بعد  او که  میشد  شنیده.  شدند

 .کرد  دعوت را  رادو جان دخترش  عروسي  به  «دهون  مهرچند

 

  جلوگیري  براي. کرد  سقوط کلکاني  هللا حبیب شورش  نتیجه در  خان  هللا امان  اعلیحضرت  زعامت است  معلوم  طوریکه

 و نزدیک  دوست.  کرد  مهاجرت  ایتالیا  کشور  به  کرده  صرفنظر  نظامي  مقاومت  از  وي برادرکشي  و خونریزي  از

 .گردید هند  رهسپار اش  خانواده با  همراه(  سیاسي تعقیب)  هراس  از هم نرنجنداس  دیوان دیرینش

 

  به چهارال شبرنگي کشمیري شال: داشت تن به گرانبهایي  جامه.  آمد  عروسي  محفل به ظهر دوازده  ساعت جان رادو

  میداد حرکت  بودند،  صندل  چوب از  که را  تسبیح  هاي  دانه  راست دست  دیگر انگشت و  شصت  با  بود  گذاشته چپش  شانه

  خطاب"  تو" کهتران  به" شما" موسفیدان به  او.  آورد مي  جا به  را  عاشقان  همراز ذکر  مدام گویي  که مینمود  چنان  و

 او  با  داشت  کوشش  هرکس  البته.  نماید  رفتـار  مردها  مانند  که  میورزید  سعي  جوانیش دوران  طبع  روي  از.  میکرد

 :آمد  یادم  به  عشقري صاحب  صوفي  سخني  بیدرنگ  بود  شده  سپید هایش  دندان  مانند هایش مو.  کند  مصافحه

 

 سازم  خود  زنهـار تا  مشاط اي  برمن  رساني

 میریزد  شانـه وقت  تاریکه هــر یـار  زلف ز

 

 
 .508  صفحه  فرهنگ،  صدیق  محمد  میر تالیف  اول،  جلد  اخیر  قرن  پنج  در  افغانستانــ  4
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 عصري و  روشن  فراتر  گردن  و سر یک دیگران  از را  خویشتن میخواست او

 :بود گفته  راست  قاریزاده ضیاء آقاي.  دهد  جلوه تر

 

 نـیـسواري  هـنــــــگام  کــه داري؟  یــاد بـه

 میگذاري؟ کي  چشمم  به قدم گفتم  عجز  به

 

 و (شیوکي)  کي شیوه  باغ  به  گاهي رادوجان  پي  از  که  دیگری عاشق بیچاره

 :بود  سروده  میرفت،(  شکردره)  دره  شنکر باغ  به  زماني

 

 ـشـتمـگ  قــال گــرد  چـــار

 افـتــمـیـ  طـال زیـب پــاي

 کیـس؟ از طال زیــب  پاي

 اس  انــج  رادو  بي بي از

 اس  انـج رادو  يــب بي از

 

 متضاد  نظر  دو خـیر؟  یا کرد  عروسي  جان  رادو  آیا اینکه  مورد در  رنگ هر  به

  دوشیزه  لباس  مانند عمـر پایان  تا  او که  اند  پندار  این  به  یي عده.  است موجود

 در  زمانیکه  اند  باور  این  به  برخي.  نکرد  عروسي  و  زیست  مردانه  گیش

  عاشقان  همدم  مگر  کرد  عروسي  هندوستاني مرد یک  با داشت  اقامت  هندوستان

 5.آورد  مي  جا به را  یاد شده قسم  تا نداد فرصت را(  الال) فلک و.  نبود  نسل تکثیر  رضاي را

 

 مـن  اســرار نجـست  مــن  درون از   مـن   یار شـد  خود  ظـن از  هــرکسي

 

 نیست  نور آن را گوش  و  چشم لیک   نیـست   دور مـن  ه  نـال از  مــن سـر

 

 :ناپذیر  برگشت هاي  روز آن  به آهنگ  آصف محمـد  جناب  دید حسرت  به

 

 شد  چه  سـرکارت ارگ و  چـار باغ   چـتــــه   و  چـوک و  کـوتوالي گـنـبد
 

 شـد  چـه  دربـارت و  دیـوان  دخــتر   نـمـــانـد  بـاقـي  هــندو گــذر  رونـق

 

   
 بی بی رادو جان حین اسپ سواری

 
  سویدن  در  افغانستان  فرهنگی  شورای  ناشر  داس،  ایشور  تالیف  سرزمین،  این دیرینهء  گان  باشنده  ما ــ   5

2002 
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 6تر 5 له  :پاڼو شمیره د

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

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

 

  
 

، کلکانی به انگلیسها هللابیحکومت حبو وابستگی  یشیاند  اهیسبب س داس به  نرنجن  وانی، دنیهپس از سقوط دولت اما

بزرگترین افتخار برای شادروان نرنجن   خود به هندوستان مهاجرت کرد.  هٔ با خانواد  به ترک افغانستان شد و ریناگز

 داس عضویت در هیت مذاکرات و امضای ماهده استقالل کشور می باشد، یادش گرامی باد.

******************************* 

مورخ   اکامیسین اعظم سیستانی در فیس بوک  در باره وزارت مالیه جناب دیوان نرنجن داس، محترم 

که:  ۲۰۲۲جون    ۲۶  بجواب یکی از عزیزان نوشتند 

حوت  ۹پس از آنکه شاه امان هللا در    ،یپوپلزائ یلیوک نیزالدیعز فیتال نیبنابر کتاب سلطنت شاه امان هللا، آخر»  

آورد که مشتمل بر ده    کاریرا رو  یعصر  دیجد التیآن تشک  یبجا  سابقه را لغو و التیتشک د،یبه سلطنت رس  ۱۲۹۷

 .مسئول بنام "ناظر" قرار داشت  کیآن    کیشد ودر راس هر  یم  ادیبنام "نظارت خانه"    کیاداره بود و هر

  ه،ینظارت زراعت، نظارت تجارت، نظارت عدل ه،ینظارت داخل ه،ینظارت مال  ه،ینظارت امور خارج  ه،ینظارت حرب

 .و نظارت دربار  اتینظارت نقل  ه،ینظارت امن

  استیر و نیعلوم ، داراالمان معارف، مجلس وضع قوان  یعلماء حضور و شورا  یبنام ها  یادرات علم  نیبرا  عالوه

ش نام نظارت    ۱۳۰۰شد. از آغاز سال   لیماه بعد نظارت معارف تشک  که چند آنآمدند  تا    زبوجودین  یشور  یعموم

ش مقررشده بودند  ۱۲۹۷را که در برج حوت   یامان نهیکاب  رانیوز   یاسام  ی. پوپلزائدیگرد ضیخانه به وزارت تعو

   :کندیادمی  نیچن

  هی ناظرمال   خان[،  ]ولد احمد  خان  محمودــ   هیحرب  ناظر  سپه ساالر،  نادرخان  محمدــ    ه یناظرامورخارج  ،یطرز  محمود"

  خان  محمد غالمــ   زراعت ناظر  خان[، عباس  )ولد هللا خان  میعظــ    هیناظرداخل  خان[،  خوشدل ]ولد  احمدخان یعلــ  

  ]ولد  خان میمحمدابراهــ  معارف  محمدآصف خان[، ناظر ]ولد  مانیسل  محمدــ    ناظرتجارت  خان[، ی]ولد غالم مرتض

شاه خان[،    محمد  ]ولد  خان  محمودــ   اتیناظرنقل  [،خان  رمحمدیفق  ]ولد  خان  نیالد  نظامــ   هیسرورخان[، ناظرعدل  محمد

 .ی"خان، منش  دیعبدالرشــ  ناظر دربار
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 6تر 6 له  :پاڼو شمیره د

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

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

 

  عالمه رشاد،  ی علوم ــچاپ انتشارات اکادم استقالل مجدد افغانستان،  امان هللا شاه و سلطنت ،یپوپلزائ}عزیز الدین  

 { ۲۱۴-۲۱۳، ص ۱بخش   ،۱۳۹۶  کندهار

 :کندیذکرم  نیاختالف چن  یرا باکم  یدولت امان  ۀنیکاب  یوفرهنگ، اسام  غبار

م  هیرمالیوز}.... مال  نیخان، مع  رهاشمیم  ]بعد  خان  محمود  رزای:    شاه امان هللا   در و ......[هیوزارت  رأس همه 

   {قرارداشت.

 ( ۵۳۲-۵۳۱ ص اول،  جلد  ر،یپنج قرن اخ  فر هنگ، افغانستان در  ،۷۹۵ص   ،1 ج  خ،یرتاریمس  )غبار، افغانستان در

وزارت   تیمسئول...  امان هللا خان نرنجنداس    حضرتیاعل  ۀنیدرکاب  که  رسدیمالحظه مه  ب  توجه به  سه منبع فوق الذکر،  با

 .را برعهده نداشته است  یگریکدام وزارت د  ای  هیمال

 :کاظم  عبدهللا  دیس  صاحب  داکتربزرگوار  از    تکمله

 یفای" اهیمال  ری"وز ثیدوره به ح چیو در ه چگاهینرنجنداس ه  وانیعرض کنم که د  دیموضوع با  نیرابطه با ا در“

  یعموم  سیرئ  ی"حسابدارکل" بوده است، به عبارت امروز  قتی" در حقوانی"د ثیاو به ح فهینکرده، بلکه وظ  فهیوظ

مطابق به بودجه و صحت صورت مصارف    مصارفصورت    یبررس  یعنی  یمحاسبات بعد  قیآن تدق  فهیمحاسبات که وظ

  یدولت را جمع آور  دیعوا  هیمتفاوت است. وزارت مال فهیاز نظر وظ هیمقام با مقام وزارت مال نیکه ا  باشدیدولت م

ها را به   هیصیبر طبق آن تخص بیو پس از تصو  دهدیم تیو به حکومت و شورا رو بیبودجه ساالنه را ترت کند،یم

دولت بر طبق بودجه و صحت اقالم   ریصورت مصارف دوا  یمحاسبات بررس  وانید  فهی. وظداردیم  هدولت حوال  ریدوا

  .نامند یم  زین  یبعد شیکه آنرا بنام تفت  باشدیمصرف شده م

شخص به نام "ناظر" قرار   کیشد که در راس آن    یم  ادیحکومت نخست بنام "نظارت"   التیتشک  یامان  درآغازعصر

"نظامنامه    بیش پس از تصو1301شد. بعداً در سال    ی" اداره ماتی" که تحت نظر "ناظر مالاتیداشت مثالً "نظارت مال

" قرار ریبنام "وزارت" مسما شد و در راس آن "وز  ومتدر حک  یواحد ادار"  هر  یادار  التی" و "نظامنامه تشکیاساس

مدت کوتاه به  ی" و بعداً برااتی"ناظر مال  ثینخست به ح  یمحمود خان پوپلزائ رزایاساس مرحوم م نیگرفت که به ا

  یمتصد  هیمال  ریوز ثیمحمد هاشم خان به ح ریمرحوم م  1301سنبله سال    19" مقرر شد و دراتیمال ری"وز ثیح

محمود خان بعد از  رزایم  یبرکنار لیماند. دال یمقام باق نیبه ا یکه تا سقوط سلطنت امان دیکشور گرد  یاتیلامور ما

   .باشد”ی  مه  مطرح بحث ن  نجایچند موضوع است که ذکر آن در ا  هیمدت کوتاه از مقام وزارت مال

 

 ادامه دارد
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