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 او دختر دیوان، بی بی رادو جان
 به مناسبت روز جهانی زن

 نویسنده: "ایشر داس" با تشکر از وبسایت وزین کابل ناتهه
 

"کابل ناتهـ" فشرده ای از نگارش زیبا و با پر محتوای نویسندۀ فرهیختۀ افغان جناب "ایشر داس" ذا با تشکر از وبسایت وزین 
انتخاب کردم تا قسمت های از آن نوشتۀ جامع و زیبا را در گرامی داشت از هشتم مارچ روز جهانی زن، به نشر بسپارم.  به 

ی کابل )بی بی رادو جان( را که جایکی از فرهنگ غنامند کمک این نوشته می خواهم یادی از یکی از زنان معروف هندو
مردمی وطن ما را نیز رونق بخشیده است، تقدیم خوانندگان عزیز دارم تا باشد برخی از نکات تاریک زندگانی آن بانوی آزادۀ 

 افغان تجلی یابد و هم تعدادی از کژروی نوشته های مربوط به آن نیز دعوت به صراط المستقیم کردد.
 

قابل تذکر است که بانوان هندو و سکهـ افغان نیز در زندگانی شان با عفت و شرافت زیسته اند و 
فرزندان بانوان هندوی افغان  .از درد روزگار و ناهنجاری اجتماعی فراوان داغ بر دل داشته اند

مایند ی نتوانستند بدون کمک کدام کشور اجنبی، دسِت کم دو صد و پنجاه سال با عرب ها نبرد مل
میالدی با سرفرازی پاسداری نمایند. البته بعد از حاکمیت  7تا  5و از حریم پاک افغانستان در قرن 

عرب ها تبدیل شدن تقش اکثریت به اقلیت سلسلۀ تنگ سازی عرصۀ زندگانی بانوان هندو و پسان 
 پرداخت.ها بانوان هندو و سکهـ آغاز شد که الزم است در فرصت مناسب به آن به تفصیل 

 
از گذشته های دور ِ دور که بنا بر عدم دسترسی به اسناد و شواهد تأریخی بگذریم، هرگاه از آغاز 
تجدد زمان امیر شیرعلیخان صحبت گردد، مادران هندوی افغان فرزندان رشید، جلیل و وطندوست 

ات شایسته به جامعه تقدیم داشته اند که برای هموطنان شان در عرصه های گوناگون مصدر خدم
                          شده اند.

 جناب ایشر داس نویسندۀ این مطلب
 

همچنان در زمان مقاومت در مقابل تجاوز قشون سرخ اتحاد شوروی سابق، در حالیکه فردی از فرزندان هندو دست به سالح 
 سهمگیری نمی تواند چشم پوشید.نفوس وطن شان افغانستان عزیز، کسی از آن « عقب جبهه»نبرد ولی با کمک های 

 

است، دختر "دیوان نرنجنداس خان" وزیر مالیه در کابینۀ اعلیحضرت امان هللا خان بود. « رادها»رادو جان که نام اصلی اش 
سال دقیق تولدش معلوم نیست. ولی می توان پنداشت که در اواخر سلطنت امیر عبدالرحمن خان ضیاء الملت چشم به جهان 

 شد و در زمان سلطنت امیر حبیب هللا خان سراج الملت روز های نو جوانی اش را خیر مقدم گفته باشد.گشوده با
 

پدرش "دیوان نرنجنداس" در سلطنت امیر حبیب هللا خان سراج الملت و سپس در  زمان سلطنت اعلیحضرت امان هللا خان غازی 
میالدی  در شهر کابل دیده به دنیا  1867هجری شمسی مطابق  1246مرد عرصۀ سیاست و اداره بود.  به گمان اغلب در سال 

گشوده، مکتب حربیه )عسکری( را که در عصر امیر حبیب هللا خان سراج الملت تأسیس گردیده بود به اکمال رسانیده و به رتبۀ 

دیوان نرتجنداس، هندوان  ( رسیده است. در مدت اندک به مقام های عالی اداری ارتقاع نمود. )البته بعد ها غیر از1برگت )

 دیگری نیز از مکتب حربیه فارغ شده اند که از آن گروه "برگت  امیر چند، موتی سنگهـ  و دیگران معروف اند(. 
 

کاکای این قلم، شادروان "مهرچند دهون" نیز در عصر اعلیحضرت امان هللا خان از مکتب حربیه فارغ شده و همصنفی فرزند 
م روایت کرده بود در جنگ مالی لنگ با دیگر سربازان اشتراک کرده بود و در ختم جنگ از طرف شاه شاه بود. طوریکه برای

 نوازش و محبت دیده و دو مشت سکۀ طالیی آن زمان را تحفه گویا نصیب شده بود.
 

                                                           

 اسم "برگت" از )بریگیدیه( فرانسوی آمده است که معادل غند مشر و لوا مشر و در زبان پشتو )دگروال( است.  -1
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 لس )دارالشوراء(دریچۀ شهرت زمانی به دیوان نرنجنداس گشوده شد که وی را امیر حبیب هللا خان سراج الملت به عضویت مج

 (2)که محض در حاالت خاص دایر میگردید فرا خواند( Nobilityof  Council) یا مجلس اعیان، لویه جرگۀ امروزی
 

در آن زمان معمول بود به آن عده هندوانی که در ادارۀ حکومت و دولت به صفت مأمور کار می کردند، همان لفظ دیرینۀ دری 
برای آنها به کار می بردند. فراتر از این در هنگام هندوشاهان کابل تا فرجام دورۀ غزنویان اسم )دیوان( را منحیث لقب اداری 

 استعمال گردیده است.« دفترداری»و « کارمند دفتر»، «دفتر»"دیوان" به جای کلمۀ "دفتر" به کثرت برای 
 

داول بود. خاصتاً هنگامی که اسناد تقاعد هجری شمسی نیز مت 1360کلمۀ "دیوان" در برخی ادارات رسمی کشور تا سال های 
 مأمور سابقه دار از اقلیت هندوان و سکهـ ها ترتیب می شد، می نوشتند:

 دیوان نندالل، دیوان شام داس ککر، دیوان شام داس مهرا، و...
ر هنوز هم بکا خانوادگیاسم  ۀکابل به گون هندوی ۀاز سوي چند خانواد "دیوان" ۀنادرست کلم به طور خیلیاست که قابل ذکر 

 رود به طور مثال:  مي
 و دیوانندارد و از جهت دیگر با آن اصحاب دفتر  دیوانبا کلمه  الزمی ۀگونه مفهوم و وجه تسمی . که هیچ . . شام راج دیوان

 ود. به کار ر زدیکشنبازماندگان دور و  خانوادگیاو در مقام اسم  اداریتواند که لقب  قلم رابطه ارثي داشتن تمسک آن شده نمي
نرنجنداس و سهم او در  "دیوان ملینیز از شخصیت  لیسۀ عالی نجات )امانی سابق(در  تأریخخان معلم مضمون  درویشاستاد 

مان بود که شاه ا متیقنامضاي معاهده شناخت استقالل افغانستان صحبت هایي داشت دل انگیز. وي  افغانی هیأتپیروزي هدف 
 الزم داشت. لذا او را به مقام وزارت مالیه گماشته بود. آگاهیصاحب  دیوان حسابیو  ادارید هللا خان از استعدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

شد که هندوستان ، هیأت افغانی عازم راولپندی میالدی 1920اپریل  12 هجری شمسی مطابق 1299برج حمل  31تأریخ 
 اعضای آن عبارت بودند از:

 

یونس خان، سردار عبدالعزیز خان، غالم محمد خان محمد ، سردار لویناب، علی احمد خان هیأت محمود طرزی طرزی رئیس
ناظر تجارت، داکتر عبدالغنی هندی از رهبران جنبش مشروطه خواهان و دیوان نرنجنداس وزیر مالیه نفر اول نشسته وردک 

 از راست به چپ.
آن  برایداس وزیر مالیه بوده باشد و چنان مي پندارند که او نرنجن دیواناست که  تردیدمورد شک و  درینها را  برخىنزد 

 ولیت دیگري داشته است.ؤمنسوب بود در حقیقت مس کوتاهیمدت  وظیفه
 

 يچنین روایت م سلطنتیدان دربار  موسیقیاز زبان پدر بزرگ شان شادروان استاد قاسم  قاسمیوال ناصر پورن ګرچنانکه د
 دارد: 

شود به  حاضر وزیر مالیه حساب مي مالیه را که در عصر دیوانسمت فقید عبدالرحمن خان امیر نرنجنداس در عصر  دیوان»
 عبدالرحمن خان بنام کرنیل بي بي رادو جان امیراش که از طرف  صبیه شکایتاو را در اثر  امیرعهده داشت. اما چندي بعد 

                                                           

 چاپ سویدن. 160ص   سید سعدالدین هاشمي،استاد نخستین کتاب در باره جنبش مشروطه خواهي در افغانستان، تالیف پوهاند     -2
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سبکدوش و مدت تقریبأ هژده سال در  درباریدیواني و  وظائفن حکیم الملک از خا ابراهیممحمد  میرزاالقاب گرفته بود، مانند 

بي  اش بي صبیه شکایت که بودندخانه هاي شان تحت نظارت گرفته شده، تا عصر زعامت شاه امان هللا خان ممنوع المالقات 

 (3)«کند رادو جان بحث جداگانه اي را احتوا مي
 

ه داشت و یک قبض به تن مي نظامی یونیفورمرا به اکمال رسانیده بود همیش  نظامیچون دبستان نرنجنداس خان صاحب  دیوان
بیرون از افغانستان  سیاسىو هم در مسافرت هاي کاري و  رسمیو غیر  رسمیکرد و در محافل  همواره با خود حمل مي شمشیر

 شد. نیز به همان جامه ظاهر مي
به رسمیت  ۀمسافرت کرد تا معاهد برتانویبه هند  طرزیریاست شادروان محمود به  افغانی هیأت 1920سال  جوالی 25

برسد. مؤرخ بزرگ میهن ما دوکتور میر محمد صدیق فرهنگ به این  ءبه امضا هاانگلیس شناختن استقالل افغانستان از سوي 
 یوهش بدینببرد تا  سیاسىخواست بهره  مي هیأتنرنجنداس در جمع  دیوانامان هللا خان با عضویت  اعلیحضرتباور بود که 

 (4.)کند تشویقهندو هاي هندوستان را به مبارزًه استقالل خواهي تحریک و 
 

استرداد استقالل افغانستان را عقد کرد. اعضای  ۀ، هیأت انگلیس در کابل و با هیأت افغانی معاهدمیالدی 1921نوامبر  22

 هیأت افغانی:

 

 

 

 

 

 

 

وزیر تجارت، دیوان نرنجنداس وزیر مالیه )نفر اول، از طرف چپ، نشسته( ( 5) ، غالم محمد خانهیأت ی رئیسرزمحمود ط

)نفر اول، از  (6) محمد فرقه مشر و دیوان نندالل بهسین محمد خان، پیر داوی، عبدالوهاب طرزی، میرزا بازخان عبدالهادی 
 دفتر شاه امان هللا غازی. مشاورطرف راست، نشسته( 

 

ت زمانیکه هیأت افغاني به هند برتانوي مواصل»جواني بیش نبود برایم چنین حکایت کرد:  مردي که در آن هنگام نو سپید پیرمو 
بعد مذاکرت آغاز شد دربان سالون مذاکرات از دیوان صاحب تقاضا کرد تا شمشیرش را بیرون گذارد و بدون  یکرد و اندک

 حب برایش گفت: سالح داخل سالون مذاکرات شود. دیوان صا
د نه آنکه سالح خود را تسلیم نماییم". و با سالح خویش در ن"ما آمده ایم تا انگلیس ها استقالل کشور ما را به رسمیت بشناس

  «مذاکرت اشتراک کرد.

                                                           

فرموده به آدرس زیرین مراجعه  ترتیبافغانستان که جناب پروفیسر فیضي سکندر  تأریخیجهت بازدید و مشاهدًه البوم عکس هاي  -3
 (http://www.ifrance.com/Afgha)گردد: 

 .508صفحه   افغانستان در پنج قرن اخیر جلد اول، تالیف میر محمد صدیق فرهنگ، -4
تخلص می کرد. و بعد از « شیردل»ت که عضو این هیأت مهم بوده )غالم محمد خان وردک( است که غالم محمد خان وزیر تجار -5

تقاعد در چهار راهی صدارت دکان ساعت فروشی باز نموده بود و نمایندگی ساعت مشهور اومیگا)ی( سویس را برای افغانستان 
 وده اند.داشت. بازماندگانش اکنون )شیردل( را نلم خانوادگی شان انتخاب نم

 در شهرنو، کارمند بود.« زوحل»نندالل عمری را در فروشگاه  دیوان ۀنواس -6
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 بازيهم« زرو جان» با « رادو جان»مستحق دو دختر دانسته بود تا صرف دیوان نرنجنداس را  ،خداوند در زندگاني خانوادگي
 و پسری نداشت.باشد. 

 

کردند. گفتني است از کودکي لباس بچه گانه  ها )رادو جان( صدایش مي ما افغان ۀرا به رسم شریفانه و نجیبان «رادها»دوشیزه 
 نمود که گویا فرزند پدر است.  کرد و چنان مي مي پوشید، شانه به شانه با پدر در محافل رسمي و غیر رسمي اشتراک مي

  

ت. وان داشا. از زیباي بهره فراستها آمده  بیش نبود از دلبري ها و دلباختگي هاي او قصه هایي به زبان ایهنگامیکه دوشیزه 
چون با پدرش به دربار سلطنتي رفت و آمد داشت کمتر عاشقي فرصت اظهار عشق به او مي یافت ناگزیر با سرودي حرف دل 

 به زبان مي آورد:
 بـي بـي رادو جـاناو  دخـتـر دیـوان 

 الله را قسم دادم که رادو را نسوزان

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د. چه به اصطالح رادو جان نکردند به خواستگاري رادو جان نزد دیوان صاحب برو جوانان هندوي آن زمان هم جرأت نمي
 اشاره به همان رویداد دارد: زیر ۀها و ترانه ها، نمون خیل" مي نمایاند. در میان آهنگ خود را "سردار

  
 دربار هنگل سر چوکي ششته مي ک  

 مارا دیــوانه کــرده دخـتـر سـردار
 

خواندگي داشت و  زمان بود. او با دوشیزه ها و بانوان اهل دربار خواهر هۀآزادي بانویي همان بر سمبولجان  بي بي رادو
 زیست. هندو باورها، آزاد مي نظر از هرگونه پابندي اجتماعي و ارتباط به اقلیت صرف

  

ي بازگشته است. در یکبه کشورش افغانستان ها اقامت درهند  شد که او بعد از سال . شنیده ميندسال هاي زیاد پي هم سپري شد
 به عروسي دخترش رادوجان را دعوت کرد. « الله مهرچند دهون»از تابستان هاي داغ کابل کاکایم مرحوم 

  

براي جلوگیري از  شورش حبیب هللا کلکاني سقوط کرد.  ۀعامت اعلیحضرت امان هللا خان در نتیجطوریکه معلوم است ز
الیا مهاجرت کرد. دوست نزدیک و دیرینش دیوان تنظر کرده به کشور ای کشي وي از مقاومت نظامي صرف خونریزي و برادر

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

بهایي به تن داشت: شال کشمیري شبرنگي چهارال به شانه  رادو جان ساعت دوازده ظهر به محفل عروسي آمد. جامه گران
 مي داد و چنان چپش گذاشته بود با شصت و انگشت دیگر دست راست دانه هاي تسبیح را که از چوب صندل بودند، حرکت مي

کرد. از روي طبع  را به جا مي آورد. او به موسفیدان "شما" به کهتران "تو" خطاب مينمود که گویي مدام ذکر همراز عاشقان 
ورزید که مانند مردها رفتـار نماید. البته هرکس کوشش داشت با او مصافحه کند. موهایش مانند  ش سعي ميا دوران جواني

 درنگ سخني صوفي صاحب عشقري بیادم آمد: دندان هایش سپید شده بود بي
 

 رساني برمن اي مشاطه تا زنهـار خود سازم
 ز زلف یـار هر تاریکه وقت شانـه مي ریزد
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 او میخواست خویشتن را از دیگران یک سر و گردن فراتر روشن و عصري تر جلوه دهد. آقاي ضیاء قاریزاده راست گفته بود:
 

 عـنان نازت به  نـي سواري          به یاد داري؟  که روز اول 
 کي گذاري؟ قدم به چشمم تو  به کف گرفتم به عجز گفتم   

  

 میرفت، سروده بود: (شنکر درهشکردره )جان گاهي به باغ شیوکي و زماني به باغ  بیچاره عاشق دیگر که از پي رادو
  

 پــــاي زیـب طـال یافـتـم  چـــار گــِرد قـــال گشـتم
 از بي بي رادو جان اس  پاي زیب طال از کیـس؟

 از بي بي رادو جان اس
  

به هر رنگ در مورد اینکه آیا رادو جان عروسي کرد یا خـیر؟ دو نظر متضاد موجود است. عده یي به این پندار اند که او تا 
که در هندوستان اقامت داشت  برخي به این باور اند زماني ش مردانه زیست و عروسي نکرد. ا پایان عمـر مانند لباس دوشیزگي

ده ش با یک مرد هندوستاني عروسي کرد مگر همدم عاشقان را رضاي تکثیر نسل نبود. و فلک )الال( را فرصت نداد تا قسم یاد

 (7).را به جا مي آورد
  

 هر کسي از ظـن خـود شد یــار مــن
 از درون مــن نجـــست اســرار مــن

 نـیـستســر مــن از نـالـۀ مــن دور 
 لیک چشم و گوش را آن نـور نیست

  

  

 چارباغ و ارگ سرکارت چه شد گـنـبـد کوتـوالي و چوک و چتــه
 وان و دربارت چه شـدـدخــتر دی رونــق هـندو گــذر باقـي نمـــاند

 

به روایت هایي است که هر هندو و سکهـ کهن سال کابل از آنها واقف  آنچه در باال خدمت شما تقدیم شد، مستند و قسماً متکي
افغاني ما از جایگاه دیوان نرنجنداس و دخترش بي بي رادو  ۀهاي سیاسي جامع اند. خیلي مالل برانگیز است که افراد اهل بازي

 یا به نفع خود دستکاري هایي مي ند وجان نیز سوء استفاده ها کرده و مطابق خواست سیاسي شان یا به کتمان حقیقت مي پرداز
 کنند که اهل دل را صواب نباشد.

  

چندي پیش در سایت مبارک افغان جرمن آنالین خواندم که حلقه یي خواسته بودند در یکي از نشرات تلویزیوني گویا چنان 
ن غمشریکي مي خواستند که نواي این جان را کور کرده بود و با ای رادو)امیر عبدالرحمن خان( وانمود نماید که دستگاه حاکم 

یا ریاست جمهوري افغانستان  ي بیشتر در مبارزات پارلماني وأاقلیت هردم شهید را با خود همنوا سازند تا روزي جهت کسب ر
با گرامي جناب ولي احمد نوري را سرد و نان شان را همواره گرم داشته باشد، که فورأ  ۀاز آن بهره برند. خداوند آب نویسند

  (8).نشده بود کور  که رادو جان هرگز نداین حقیقت را روشن ساخت  نبشته اي
 

جان را در یکي از مراسم مذهبي در نیایشگاه آسمایي دیده بود،  که رادو جواني آخرین باري هاي نو این هیچ مدان نیز در سال
ذا ل را از سپید و نمک را از شکر تمیز کند.   سیاه  توانست به چشم سر به یاد دارد که با وصف کبر سن آن بانوی افغان مي

 ساختن وي صرفأ یک حرف میان خالي است و بس. کور ۀقص
   

شد،  مي رهبري "یاليګنن"و  "سلیم سرمت"، با آرکستر بزرگ رادیو افغانستان که از سوي استادان ورزیده زنده یاد ځالنداستاد 
 را ثبت و نشر کرده بود. « جان از بي بي رادو» یآهنگ

ه هم بود یپا خاسته از بي بي رادو جان ـ بي بي رکو جان ساختند. شاید بي بي رکو جان بر در شرایط مهاجرت هنرمندان نو
 که  است و پنداری ځالندجان به آواز محترم استاد  باشد ولي اصل آهنگ مستند به آرشیف رادیو افغانستان همانا بي بي رادو

                                                           

  2002، ناشر شورای فرهنگی افغانستان در سویدن "داس ایشر"این سرزمین، تالیف  ۀما باشنده گان دیرین -7
مهم و تأریخی را به کمک لیک آتی ولی احمد نوری )رادیو جان را کور نکرده اند( پورتال وزین افغان جرمن آنالین. این مطلب  -8

 مطالعه فرمائید:

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_raado_jaan_raa_kor_nakarda_and.pdf 
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درخت  ۀدر ریش سابقه ایجان و بی بی رکو جان هر دو خواهر ها بوده اند، بیخی نادرست بوده و هرگز  ا بی بی رادوگوی
 خانوادگی شادروان دیوان نرنجنداس نداشته است.

  

استاِد  در پایانه روز جهانی زن را به همه زنان کشور از هندو و مسلمان و گبر و ترسا تبریک عرض می کنم و این چکامۀ 
  استادان حضرت خلیل هللا خلیلی پیغمبر شعر و ادب فاسی را به همه مادران و خواهران و همسران داغدیدۀ افغان اهداء می کنم:

 
 

 فریاد سلطان ادب و سخن خلیل هللا خلیلی 
 به زن افغان

 
 خواهر!!

 
 که مادری تو و از درد دختران دانی به گوش دختر افغان بخوان پیام حیات

 
 

 مـرد نظامـی و زن هـوشـمند جامعه باشد ز دو تن سربلند
 

 بر رخ اعـدای وطن در ستیز مـرد نظامـی بکشد تـیـغ تیز
 

 آتـیـــۀ جـامـعــه زیـبــا کـنـنـد لیک زنان خدمت فـردا کنند
 

 نسل قوی دست به کار آورند نخـل خردمند به بــار آورند
 

 گهـواره کشد دم بـه دمرشـتـۀ  صبحدم است که تادست زنان 
 

 این دگـر ابـقـای بشر مـی کنـد مرد اگر دفع ز شر می کند
 

 بـچـۀ بـا هــوش کـنـد تـربـیــه زن چـو بـود بـا هـنر عالیه
 

 خـواهـر فـرزانـۀ یکـتای قـوم الغرض ای دختر دانای قوم
 

 شام غــم ما ز دمت روز بــاد شمع شب افروز بادقدرت تو 
 
 پایان
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