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 ۲۵۱۰/۵۰/۵۱                           خلیل هللا هاشمیان داکتر سید
 

شود حفظ باید مرنجان تپۀ  

عنوان "تپۀ مرنجان در حال طوفان" بقلم جناب )عبدالولی(، ولی درپایان مقاله نام آقای )غ  همقاله ای خواندم ب
ندۀ این مقاله، برادرمحترم حضرت، سویدن( خوانده میشود، ندانستم نویسندۀ مقاله کدام یک میباشند. بهر حال نویس

هموطن ما در سویدن،  دارای یک سبک خاص، موزون، مملو از طنزهای عارفانه، کنایات مقبول ادبی، ترکیبات 
جمله بندی و نگارش میباشند که من منحیث مدرس  قدرت فوق العاده در بکر و خوش آیند زبان دری، و خاص و

شتر بنویسند تا نمونه هایی از نگارستان نگارش شان درجملۀ نمونه بی متقاعد این رشته خواهشمندم لطفا زود زود و
 های ممتاز نثر دری درصفحات این پورتال باقی بمانند.

 
حضرت یاما پیرامون "تپۀ مرنجان"  و کلمۀ "مرنجان" مشاهدات خود را بعرض میرسانم : درسالهای سلطنت اعل

درین میله در روز نوروز انواع خوراکه   -میشد  نگ  دایرخان میلۀ )ُجـبـه( در عقب این تپه در سیاه س نادر محمد
باب متنوع )جلبی،  حلویات، شیرینی باب، کشمش او، غولنگ او، شورنخود، کچالوی بریده وغیره( کباب و 

گدی پران بازی ، ضرب میل پهلوانها، مداری گری، شادی بازی ، جرنگانه ها، غرغرانک  –بوتلهای آب والیتی 
گادی ران خودش در پایه دان نشسته بود  ما توسط گادی که در آن هشت نفر سوار بود و -بود ها و غیره میسر

قران  کدام یک افغانی بود )در آنوقت یک افغانی دو چه در جیب هر ما اگر روز ازطریق بگرامی بمیلۀ ُجبه رفتیم و
 برادر –گذشت شش پولی دو سه پولی میشد( بسیار خوش  هر هر تنگه سه شش پولی و قران سه  تنگه و هر و

ما  -، پای پیاده بمنزل برگردیم و او راه تپه را انتخاب کردتصمیم گرفت که عوض گادی مهتر ما در انجام روز
آنجا  خان طالیی در باالی تپه رسیدیم که در آنوقت تنها مقبرۀ مرحوم سردار سطان محمده ازعقب تپۀ مرنجان ب

باورکنید از باال شدن به تپه  -که خانۀ ما بود برگشتیماز آنجا به باغ علیمردان  چمن حضوری وه از تپه ب -بود
ها از راه  عقب از راه سیاه سنگ و بار هم یکبار از بعد ها در دورۀ جوانی باز -احساس ماندگی وناراحتی نکردیم

این تپه باال شده ام، و درحالی که در بارۀ  وجه تسمیۀ کلمۀ "مرنجان" وتاریخ این اسم ه چمن حضوری پای پیاده ب
 گی و احساس شخص خودم که از باال شدن باین تپه هیچگاه احساس ذله اساس تجربه وه ب ،اری چیزی، نمیدانمگذ

( است، یعنی بخاطر سهل العبوری ازین تپه شاید نام آنرا ماندگی نکرده ام، فکر میکنم "مرنجان" بمعنی )عدم رنجش
 الغیب عندهللا  : –"مرنجان" مانده باشند 

 

 این مرغ وحشی .... زهر بامیکه برخاست، بمشکل نشیندمرنجان دلم را که 
 

موضوع اشغال این تپه توسط پوهنتون عربی که من از تاسیس یک مرکز تعلیمات اسالمی در کابل  هبرگردیم ب
اعمارمیشود،  بعدآ دراخبار شنیدم که دراثر اعتراض مردم ننگرهار این مرکز درننگرهار تاسیس و وشنیده بودم 

ولی از اعمار این پوهنتون در تپۀ  -سیس شودأننگرهار ت دولت چنین بوده که باید در ی بین دوزیرا موافقۀ اول
: شما وقتی تاریخ ، زیرا درین تپه تاریخ افغانستان نهفته استمرنجان بار اول میشنوم و سخت پریشان شده ام

مرکز عملیات  ، کمپ نظامی ومیبود جنگها بین برادران بارکزایی را بخوانید، آن برادر که برکابل مسلط مناسبات و
بینی حصار کمپ و مرکز نظامی تاسیس  که در برادر دیگر وسیس میکرد أمحاربوی خود را بباالی همین تپه ت

از آنجا با برادر مسلط برکابل می جنگید، اما از طرف شب بطور مخفی با چند سوار بکمپ برادر خود در  کرده و
باره مصروف  فردا دو نان میخورد و شب هنگام بکمپ خود برمیگشت و میشد وباالی همین تپه می آمد، پذیرایی 
ها صاحب منصب دورۀ کمونستی در  پادشاه افغانستان درین تپه دفن شده اند، صد جنگ میگردید. عالوه برینکه دو

 ها  قسما   طالیی را کمونست سردار خان و حضرت  نادرییک گوشۀ وسیع این تپه دفن شده ودرحالیکه مقبرۀ اعل
بود ساخته این تپه را باغی بنام  "پیروان لینن" ریب کرده بودند، امین ملعون میخواست همه قبور گذشته را ناتخ

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemian_khalil_tapa_maranjan.pdf
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حفظ گردند. منظورما از ذکر  نیز بحیث اتباع افغان باید محترم شناخته شوند و ، اکنون این قبوربهرحال -بسازد
کس که بخواهد درین تپه یک پوهنتون  نهفته است و هر بعضی وقایع تاریخی این بود که درین تپه تاریخ افغانستان

 سیس وأپدر خود را شگافته است. البته مخالفت ما باین معنی نیست که طرفدار ت خارجی اعمار شود، درحقیقت گور
سسه نـبـایـد در مـقـام دل ؤعلمی و تحقیقاتی در کابل نمیباشیم، که استیم، اما این م اعمار یک پوهنتون یا یک مرکز

 ریخ ما ساخته شــود.    تا
میکنم این موضوع را  ضمن یک نثر بسیار مقبول گزارش دادند وامید وارم سایر  ازبرادرمحترم آقای عبدالولی قدر

 سیدخلیل هلل هاشمیان      –هموطنان، خصوصا مورخین افغان ، درزمینه اظهار نظرکنند. با عرض احترام 
 


