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 بی بی رادو جان را کور نکرده اند
 مارچ روز جهانی زن 8به مناسبت 

 و اهداء به روان پاک بی بی رادو جان

ر نت رفتم و لحظاتی سخنان شان را )اگبگویم )افغانستانی ها( در انترچند شب پیش در یکی از تاالر های افغان ها یا بهتر است 

از پشت سر می بستند. و در بی احترامی به را ( گوش کردم. هر کدام در اظهار الطایالت دست یکدیگر سخنش خوانده بتوانیم

 قوم شریف پشتون و بی حرمتی به افغانیت یعنی هویت ملی مردم افغانستان از همدیگر سبقت می جستند. 

 عالوۀ جفنگ گوئی نیشی به خواهران و برادران پشتون میتی پشت میکروفون قرار می گرفت برهر به اصالح سخن ران وق

ابای لیحضرت احمد شاه بی افغانستان در دو و نیم قرن گذشته می کرد. ولی بیشترین بی احترامی به اعزد و دشنامی نثار زعما

از تکرار آن حرف ها و آن  ، که منبانی و مؤسس افغانستان و امیر عبدالرحمن خان فقید "ضیاء الملت والدین" می شددرانی، 

بلی از شنیدن آن  کالم و شرافت هر باشندۀ کشور به دور بود.  چه همه از قاموس اخالق ملی، عفت سخن و جمالت شرم دارم،

 باید عرق شرم ریخت و به گویندگان آن نفرین گفت.

یکی از این به اصطالح سخنوران بر عالوۀ اینکه )عوعو کنان( بر همه بزرگان کشور و تأریخ ما ناسزا گفت و توهین نمود 

نا آگاه حاضر تاالر داد. او گفت "رادو جان" دختر دیوان یا دختر "الله  معلومات غلطی هم ارائه نمود و به خورد جوانان

مرنجان" در عهد امیر عبدالرحمان خان و به امر او کور گردید.  و اضافه نمود که این دختر هندو چون بسیار زیبا بوده و آوازۀ 

ور از امر امیر سرکشی نمود و حاضر نشد به دختر مذک ناو را به دربار احضار نمود و چو حسن او به امیر رسیده بود، امیر

 دربار و به حضور امیر خونخوار برود او را به زور و جبر حاضر نموده و چشمان او را به امر امیر کور کردند.  

 شرم باد بر گویندۀ آن!!!!!! واه واه چه معلومات ثقه و مستندی!!! 

تأریخ مؤرخین آماتور می گردد و بعداً همه آنرا به حیث ریفرنس یاد کرده که به چشم برهم زدن داخل کتب  این گونه معلومات

 و مردم را به بیراهه می برند.

. او دنو بهتان ها بست ندهمین آقا و چند هم فکر و هم طبق دیگرش به امیر عبدالرحمن خان فقید بسیار سخن های ته و باال زد

ادعا کرد که عبدالرحمن خان "زنکه باز" و عیاش بوده و به زنان خوشگل و پسران زیبا رو عالقه داشت. وطنش را فروخت و 

 ؟ برای وطنش چه کرده استو چلنج داد که آیا کسی است که گفته بتواند که امیر عبدالرحمن خان  این کرد و آن کرد. 

 ای وای بر این نادانی و بی خبری!!

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
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https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Walinouri_radojaan_ra_kor_nakardar_and.pdf


  
 

 

 6از 2

 تی مـبـرـان تـو بـه زشم بزرگـاـن

 (1)ر تـا نشود نـامـت به زشـتی سمـ

و  "رادو جان" رفتهبی بی سوی حقایق ه کنم و بعد ب نخست از امیر عـبدالرحمن خان فقید شروع می

 به معرفی او می پردازم.

 

 

 

 

 

 

 

 تصویر امیر عبدالرحمن خان ضیاء الملت و الدین )رح(

 و بجا می خوانند شرقش می خوانند "بسمارک"معروف به )امیر آهنین( که مؤرخین اروپایی 

)میرزا سلطان احمد خان یکی از منشیان حضور امیر حبیب هللا خان تا جائیکه این نگارنده از زبان کهن مردان به شمول پدرم 

)عبدالرحمن خوردۀ این کشور ثبت است، امیر موصوف شنیده ام و تا جائیکه در سینه های مردمان سالسراج الملت و الدین( 

عیاشی با زنان و پسران عالقه نداشته است، حتی ملکۀ سران زیبا رو چه، که اصالً به به زنان خوشگل و پ( ضیاء الملت خان

 (2)رسمی اش "بی بی حلیمه جان" مشهور به "بوبوجان جغه دار" و زوجات دیگرش را هم بسیار کم می دیده است.

چون امیر موصوف اکثر اوقات را در دفتر کارش بسر می برد و اصالً در حرمسرا نمی زیست )حرمسرا هم به مفهوم حرمسرای 

پسرش امیر حبیب هللا خان سراج در عهد او اصالً وجود نداشت( و امیر عـبدالرحمن خان فقید زیاد تر اوقات مصروف امور 

 داشت که یک کشور باید شب و روز تحت حمایت و هدایت زعیمش باشد.مملکت و کشور داری می بود. چنانچه عقیده 

زعامتش امور  چون از طرف شب درد پاهایش به نسبت مرض نقرس زیاد می شد و مانع خوابش می گردید، در ده سال اخیر  

 خودش اداره می کرد و از طرف روز پسرش شهزاده حبیب هللا خان به عهده داشت. ،مملکت را از طرف شب

                                                           

  "سـمـر" بر وزن "کمر" به معنی قـصه یا افـسانه است (1)
 چند تن از زوجات امیر عـبدالرحمان خان را در این جا ذکر میکنم : برای معلومات خواننده اسم و شهرت (2)

 همسر اول : " بی بی جان " دختر میر جهاندار شاه از مردم بدخشان
 همسر دوم : " بی بی مریم " دختر فـقـیر محمد خان نواسۀ  سید محمد خان و کواسۀ سردار پاینده خان

 جان دختر سید میر عـتیق هللا کابلی نواسۀ مال صادق علیهمسر سوم :" بی بی حلیمه " مشهور به بوبو 
 همسر چارم : " بی بی پاچا بیگم " از مردم مزار شریف )مادر سردار غالم علی خان(

 همسر پنجم : " بی بی ستارو " )سیرتی( از مردم چترال )مادر کالن داکتر انس خان و داکتر نجیب هللا خان توروایانا(
 آزل " )سیرتی( از مردم سمرقـند ) مادر امیر حبیب هللا خان شهید و سردار نصرهللا خان(همسر ششم : " بی بی 

 تألیف لودویک آدمک. 54شجرۀ نمبر  454( صفحۀ Who’s Who of Afghanistanکتاب )



  
 

 

 6از 3

پسران مالکین الم بچه هائی را که از اطراف و اکناف مختلف مملکت در دربار و در ادارات دولتی جمع کرده بود، همه غ

ر کدام منوط به ملوک الطوایفی ان شهزاده های مناطقی بودند که قبالً هرزندبزرگ، خوانین با نفوذ، بزرگان اقوام مختلف و ف

 )مانند امروز که "مجیب الرحمن سیاسی واحد وابسته نمی دیدیند. یک ادارۀ مرکزی و های متعدد نیمه آزاد بوده و خود را به

ها"، لطیف پدرام ها"، " رسول رهین ها"، " عطاء محمد ها" و ده ها و ده ها نمک به حرام دیگر، که چنین حالتی را برای 

 و پاکستانی خود را با خود به گور خواهند برد( افغانستان می خواهند! ولی به یقین کامل این آرزوی خود و باداران ایرانی 

وام مختلف کشور در شهر کابل و زیر فقید چنین عقیده داشت که این فرزندان و پسران عناصر مؤثر اقن خان امیر عـبدالرحم

ا برای رن داخلی و خارجی ته شوند و برای این منظور استادان و معلمییث محصلین تحت تعلیم و تربیه گرفنظر شخص او منح

ام وپسران و فرزندان بزرگان متنفذ اقن بود که موجودیت ستخدام کرده بود. و از طرفی متیقبه آنها اتدریس علوم متداول آن وقت 

وضوعه و وانین مونت ها، آشوب ها و سرکشی ها از قمختلف کشور، در مرکز ضمانتی بود برای جلوگیری از بروز خش

ی، که در آن زمان برای ساختمان اداری و سیاسی مملکت حتمی و ضروری بود. و ررات دولت و دسپلین ادارۀ مرکزمق

کابل وسیله ایست برای ایجاد الفت و  رزندان درطور حق بجانب عقیده داشت که موجودیت این فه این بود که او بمهمترین آن 

 وام مختلف افغانستان آن روز. مؤدت بین اق

طن ما را از این پاشیدگی، انارشی، ن می زاد، تا وور ما فرزندی همچو عـبدالرحمامروز هم مادر زمان در کشبلی ایکاش 

 وط نجات می داد.ویرانی و سق

جانب بود و همین به اصطالح غالم بچه ها بودند که در دوره های بعدی همه سیاست مداران ه بلی زمان ثابت ساخت که او حق ب

بار آمدند و امور مملکت را چه در عهد امیر حبیب هللا خان سراج، چه در زمان افغانستان با دانش و با رسوخ و دولت مردان 

رت محمد نادرشاه شهید و در عهد فرخندۀ اعلیحضرت محمد ظاهر لیحض خان، چه در دورۀ سلطنت اعاعـلیحضرت امان هللا

وام مختلف کشور دارت از اقالی ص و سفارت لتی از ریاست و وزارتر عهده داشتند و در بلند ترین پوست های دوشاه، ب

 ( 3)کردند. نمایندگی می

ر انسان دیگر نقایص و کمبودی ها داشته است. مثل ه (1991-1880ن خان پادشاه افغانستان )درست است که امیر عبدالرحم

وم که در کرد، ولی از کجا معل نین اداره میداشت و کشور را با یک دسپلین آه درست است که او اطوار و منش دیکتاتورانه

ولۀ تۀ بزرگان و مقمان زمان و مکان افغانستان آنروز به چنین یک زعیم آهنین ضرورت نداشته بوده باشد. بهر صورت به گفه

 گوید:  کهن ادبیات ما که می

 عیب َمی جمله چو بگفتی، هنرش نیز بگو !!

ها و نکوئی هائی هم داشته  خصایل ملی، خوبیعده  که داشت و کرد، یک ای هلوی این نقایص و اشتباهات سیاسیبلی او در پ

مین وحدت ملی، أت ه صورت عصری،است و کارهای مهم و مثبتی هم در راه عمران مملکت، ترویج معارف و تحصیل طلبه ب

انجام داده است. حتی میتوان ی مرکزی و سایر اصالحات اجتماعی سیس یک ادارۀ قوأ، تعطماسائی کشور توسط همسایگان شنا

  باشد. میاحد سیاسی امروزین، همین پادشاه که بانی افغانستان نوین به شکل همین وگفت 

                                                           

 ببرم، مثل محمد ولی خانرزندان زیاد است که همه را نگارنده به خاطر ندارد، ولی چند تن مشهور ایشان را میتوانم نام اسامی این ف (3)
اولین ، شجاع الدوله خان غوربندی )عهد اعلیحضرت امان هللا خان غانستان آزاد و بعداً وکیل سلطنت( دراولین وزیر خارجۀ اف) دروازی
]که قرار گفته های بزرگان حاضر در کله گوش لقمان همین شجاع الدولۀ غوربندی قاتل  داخله و امنیت امانی و بعداً سفیر افغانستان وزیر

بعداً  وزا محمد خان یفـتلی )وزیر مالیۀ میر، (امیر حبیب هللا خان سراج الملت می باشد که این قتل را به سفارش شهزاده ..... انجام داده است
 افغانستانملی رئیس شورای مد نادر شاه و محمد ظاهرشاه، عـبداالحد خان وردک )حضرت محیر افغانستان در ماسکو( در زمان اعـلیسف
عداً )وزیر دربار امانی(، احمد علی خان لودین )ب وب خانولسی جرگۀ امروزی( در زمان سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهرشاه،  محمد یعق»

  معین وزارت حربیه( و شمار دیگر.
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 اساس صنایع در افغانستان گذاشته شد. و در ماشین خانۀ معروف کابل که در زمان او و  در عصر اوست که برای نخسین بار

مدرن همان روز از قـبیل توپ، تفـنگ، مهمات  در زمرۀ دیگر تولیدات آن، سالح هایتوسط او اعمار و بکار انداخته شده بود، 

 برای دفاع از مملکت ساخته می شد. و غیره 

   خستین بار در شرق، دیوان یک در عهد اوست که مطبعۀ سنگی کابل انکشاف داده شد. و در زمان اوست که برای ن

ن و نه در تاجیکستان و )عایشۀ درانی( باوجود مقاومت مذهبیون و مالها، به چاپ رسید، چه تا آن زمان نه در ایرا ۀ زنشاعر

د نمی توانو نسل های امروز  و فردای ما های شرقی دیوان یک شاعر زن به چاپ نرسیده بود، که زن و مرد افغان بقیه کشور

 د.نافتخار کنمباهات و به این کار او 

  طرف آن در کشور اعمار های عریض و طویلی را با اشجار دوها و شاهراه پادشاه بود که برای بار اول سرک همین

 کرد. 

   ارزش و قیمتدار به ملت خود به یادگار ا اثر باهمه ساحات به صدهدشاه بود که جهت انکشاف کشورش درهمین پا

 مانده است.  

   ( که 4دودیتهای آن وقت، بیش از پنجاه و دو کتاب چاپ و منتشر شد.)وجود همه محدر زمان همین پادشاه است که با

 از آن جمله:

   1- ( 5د.)نام "تاج التواریخ" طبع و نشر گردیه "پند نامۀ دین و دنیا" ست که بقلم خود او نوشته شده و بعداً با تصرفاتی ب 

    2- ان نشانۀ توجه او به امر لباس مردم و ترویج کتاب "تعلیم نامۀ خیاطی" با نمونه های برش و پاتن ها در آن زم

 دریشی عصری بوده است. 

    3-  ،"همچنان طبع و نشر کتاب هائی چون "دیوان رحمت بدخشی 

    4-  (6)"فتح کافرستان" اثر شیر محمد خان جالل آبادی که به صورت قصاید نگاشته شده بود 

    5-  صفحه در زمینۀ فن آشپزی افغانی و فرنگی به زبان دری، 400"خوان نعمت" در بیش از 

    6- وتکی چاپ مطبعۀ سنگی کابلتألیف عبدالقادر خان ه "یوسف ذلیخا" به زبان پشتو.  

    7-  شاه خان.  هـ ق  ترجمه و تألیف باقرعلی1303شهاب الحساب" چاپ مطبعۀ سنگی کابل در سال 

    8-  "به هدایت و رهنمائی خود امیر. هـ1306 سال مطبعۀ سنگی کابل در چاپ )دستور العمل محتسب ها("احتساب الدین 

    9-  هـ ق تألیف قاضی عـبدالرحمان 1307"رسالۀ ناجیه" )دربیان فـضایل جهاد( چاپ مطبعۀ سنگی کابل در سال

 بوده است(."خان علوم" )این رتبۀ علمی معادل رئیس پوهنتون امروز 

    10- هـ ق تألیف مولوی محمد جان خان.1309مطبعۀ سنگی کابل در سال  ،قانوننامۀ حکومتی و تعیین جرایم چاپ 

    11-  هـ ق تألیف احمد جان خان الکوزائی.1311"اساس القـضات" چاپ مطبعۀ سنگی کابل در سال 

    12- صفحه چاپ مطبعۀ سنگی  400رنگی و شرقی( در "خوان نعمت" ترجمه از انگلیسی در بارۀ )فـن آشپزی فـ

 هـ ق تألیف عـبدالرحمان بیگ خان.1312کابل در سال 

                                                           

ب خانۀ شخصی پدر امجدم میرزا سلطان احمد خان نوری وجود داشت و یقـین دارم همه کتب آن عصر  یک تعداد این کتاب ها در کتا -( 4)
به شمول کتاب های دورۀ سراجیه  و امانیه که تعداد آنها به مراتب بیشتر است، در کتابخانۀ شخصی جناب صالح محمد خان پرونتا در کابل 

  داند بعد از وفات ایشان سرنوشت آن کتاب ها به کجا کشیده است.که عاشق کتاب و رسایل بودند وجود داشت، که خدا 
  هـ ق مجدداً چاپ شد.1322هـ ق که بعداً بنام "تاج التواریخ" در سال 1303" پندنامۀ دنیا و دین" چاپ مطبعۀ سنگی کابل در سال -( 5)
زمان  کابل در و محققین بزرگ افغانستان رئیس پوهنتونحمد جاوید یک تن از دانشمندان عبداالقرار گفته و نوشتۀ جناب پوهاند   –( 6)

یانا ضرت محمد ظاهر شاه، نام اصل این سرزمین ] بـلـورستان[ بوده و بعد هجوم اعراب و آمدن دین اسالم در آرحسلطنت فرخندۀ اعلی
 را نپذیرفتند ]کافرستان[ گذاشتند. مون باشندگان آن دین اسالچافغانستان امروزی( نام آنرا )



  
 

 

 6از 5

    13- تألیف میرزا ش  هـ1312مطبعۀ سنگی کابل در سال  صفحه چاپ 114"دیوان رحمت بدخشانی ورسچی" در

 شیر محمد خان.

    14- هـ ق به رهنمائی شخص امیر.1317سنگی کابل  "رسالۀ قواعد کار میرزایان و تنظیم امور سپاه" چاپ مطبعۀ 

   15- .مبادی عـلوم" ترجمه از انگلیسی در بارۀ علوم طبیعی و کیمیا تألیف محمد حسن خان" 

   16- "تاشقرغانی.بهاءالدین عاملی" ترجمه از عربی تألیف عبدالوهاب  تشریح افالک" اثر "شیخ محمد 

   17 جدید( چاپ مطبعۀ سنگی کابل. "عمل الصالحین" در بارۀ )طب قـدیم و 

   18-  انتخاب شده بود آنهم به انتخاب از کتاب های کلیله و دمنه و انوار سهیلی، که صفحه،  316"آئینۀ جهان نما" در

 خان.هـ ق تألیف منشی حیدر علی 1317ل چاپ مطبعۀ سنگی کابل در سا خود امیر،

    19- سنگی کابل در سال تألیف مال غالم جان لغمانی.زبان پشتو چاپ مطبعۀ ه "ترغـیب الجهاد" ب 

    20-  تألیف غالم قادر خان کاکری.هـ ق 1318"تزک ناپلئون" ترجمۀ میرزا محمد خان چاپ مطبعۀ سنگی کابل 

    21- بعداً نورستان( اثر شیر محمد خان جالل آبادی که بصورت قـصاید ]قبالً بلورستان[ و رستان فـتح نامۀ کاف(

 شده بود.نگاشته 

    22- .تقـویم الدین 

     23-  دیوان عایشۀ درانی که نخستین دیوان یک شاعـر زن یا شاعـره در جهان شرق است، چه تا آن زمان حتی در

 به چاپ نرسیده بود.های شرقی دیوان هـیچ شاعـره ای ایران و تاجیکستان و بقـیه کشور

غانستان به ادب و فرهنگ ما بوده است، که غیر از اینکه بگویم خدایش همه گویای توجه و عنایت این پادشاه بزرگ افاین 

 ، چیز دیگری گفته نمی توانم.و نانش گرامی باد بیامرزاد

 سر مسألۀ "رادو جان" ه بیائیم ب

     نمی اول اینکه "رادو جان" دختر دیوان در عـصر امیر عـبدالرحمن خان حتی تولد هم نشده بود، پس امیر عبدالرحمن خان

 دنیا نیامده است، و به اثر حسادت و ظلم در چشمانش چونه پر نموده و اورا کور کند.ه توانست عاشق دختری شود، که هنوز ب

    .رادو جان" هیچ وقت کور نشده و تا اخیر زندگی از نعمت بینائی و زیبائی برخوردار بوده است" 

    خان غازی زنده بود و مردمان سالخورده و کهن سال او را رادو جان تا زمان اواخر صدارت سپهساالر شاه محمود

با چشمان بینا و جذابش به یاد دارند. تصویر او را که در زیر مشاهده می کنید این حقیقت را تصدیق می کند. چون نرنجنداس 

 خان پسر نداشت یگانه دختر خود را به اصطالح مردانه پوش ساخته و مثل بچه ها تربیه می کرد.

 ( که در داراالنشای پادشاه، در امور حسابی خدمت می7در "رادو جان" )الله مرنجان( نیست بلکه )نرنجنداس خان( است )اسم پ

نام )رادو جان ه کردند و بعداً دخترش هم ب کرده، او را )دیوان( خطاب می کرد. چون نامبرده در دفتر و دیوان پادشاه کار می

به آواز ناشناس از رادیو افغانستان  1970های  یف معروف : "دختر دیوان" را  که در سالدختر دیوان( مشهور شده بود، که تصن

 پخش می شد همه شنیده اید.
 

 الله ره قـسم داُدم که رادو ره  مرنجان    بی بـی رادو جان، تـویـی خرشید تابان

 نسوزانآتـشه قـسم دادم ،  گــل مــاره     او دخـتر دیـــوان، بی بی رادو جــــان

                                                           

حیث منشی حضور اجرای وظیفه ه دیوان نرنجنداس خان یکی از رجال شناخته شدۀ افغانستان است که سالیان درازی در دربار پادشاه افغانستان ب (7)
الوه موصوف در مذاکرات صلح که در سال  نموده است.  بود، شرف میالدی بین دولتین افغانستان و برتانیه در شهر راولپندی منعقد شده  1920بر ع 

  عضویت هیأت افغانی را داشت که از جانب محمود طرزی ریاست می شد.
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 تصویر بی بی رادیو جان با لباس مردانه

آن شب در آن تاالر پالتاک که گوینده ها به سویۀ کوچه و بازار سخن می زدند، یکی از افغانستانی های بی سواد و ناآگاه، اظهار 

"اردو" خواند. در حالیکه دیوان کلمۀ قدیم دری بوده و از زمانه «« واژۀ»»فـضل کرد و کلمۀ )دیوان( را یا به گفتۀ خودش 

 است؛ معمول و در کشور همسایۀ ما تاجکستان معمول بوده و هنوز هم های بسیار قدیم در کشور ما 

، "دیوان استاد خلیل هللا خلیلی افغان"، "دیوان شاه شجاع چون "دیوان اشعار"، "دیوان محاسبات"، "دیوان رسایل"، "دیوان قضاء"

احب دیوان خوانند. اعراب نیز "دیوان" و غیره. در زبان دری دیوان رسالت )داراالنشاء( را گویند که رئیس آن را صدرانی" 

 شکل "دواوین" جمع بندند.ه گویند و آن را ب
 

 : 1تذکر 
فهرست مکمل کتاب های چاپ شده در عهد سلطنت امیر عـبدالرحمن خان ضیاء الملت و الدین و کتب و رسایل چاپ شدۀ دوره های امیر 

 رت محمد نادر شاه شهید را در آثار بیشمار  کتابخانۀ ملی پاریس مالحظه کنید.حبیب هللا خان شهید، اعـلیحضرت امان هللا خان و اعـلیحض

 : 2تذکر 
چنانچه نوشته بودم همه وبسایت ، اما ه بودمردکپورتال "افغان جرمن آنالین" اهداء  م( به 2007را من چند سال قبل )جنوری گرچه این نوشته 

 در اقتباس آن ُمجاز می باشند.]به جز رسانه های مجازی و غیر مجازی کمونیست های خلق و پرچم[ انترنتی دیگر های 
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