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 14/12/2015                                     هاشمیان                                    سید خلیل هللا  رداکت
 

 مکرمه مکۀ در حاجیخانه رامونپی
 

 –افغان وزین درپورتال را! " شو خرڅ هم افغانی رباط" عنوان تحت هوتک معصوم محمد جناب محترم دانشمند مقالۀ
( مهمکر درمکۀ افغان خانۀ حاجی) دربارۀ را افغانها معلومات که محترم داتشمند این تقاضای به و خواندم آنالین جرمن

 .میکنم تقدیم ذیالا  را خود مشاهدات اند، شده خواستار
 به خان داؤد محمد مرحوم صدراعظم بود، شده تأسیس( آریانا هوایی شرکت) برآن قبل سال یک که 1955 سال در

 طیارۀ دو خودش آریانا شرکت. برساند جده به طیاره توسط را افغان حاجیان که داد هدایت و امر آرایانا شرکت
 مأموریت یک از قبل یکسال که من. توانست می برده مسافر 32 و بود چوکی 32 دارای که داشت (DC.10) کوچک

 ریکش. بودم شده مقرر هوایی ترافیک مدیر حیث به شرکت این تأسیس ابتدای از بودم، برگشته وطن به لندن در
 عاونم حیث به خود گذاری سرمایه خاطر به که بود( وین بالد) بنام امریکا متقاعد غندمشر یک شرکت این امریکایی

 ضمن بالدوین آقای بود، کرده تأسیس هندوستان در( اندیمار) بنام هوایی کمپنی یک قبالا  او – بود شده مقرر شرکت
 رد طیارات آنجائیکه از اما تواند، می گرفته را حاجی دوهزار پرواز ترتیبات که شد متعهد صدراعظم با مالقات یک

 وقت نآ در. تواند نمی برداشته را خساره این آریانا نوتأسیس شرکت ضعیف بنیۀ باشند، می خالی جده از بازگشت
 و گرفت صمیمت صدراعظم. بود بسته را ترانزیت راه پاکستان چونکه بود، تیره بسیار پاکستان با افغانستان مناسبات

. کردند پیروی حکومت تصمیم از نیز افغان تجار و شود تخلیه بیروت به اروپا از دولتی فرمایشات تمام تا داد هدایت
 ینا دیگر جانب از. بروند جده به کشتی توسط پاکستان طریق از افغان حجاج که خواست نمی خان داؤد صدراعظم

 نزد در میرساند، جده به کابل از( میان در شب یک) کوچک طیارات توسط را افغان حجاج باراول که او تصمیم
 طیارات بودن خالی یکطرفه مشکل صدراعظم که وقتی اما. بود باور قابل غیر ما همسایگان نزد در هم و افغانها
 و وتپیل با میکردند، کشی کرایه درهندوستان که را خود کوچک طیارۀ شش بالدوین آقای نمود، رفع و حل را آریانا
 ARIANA – آریانا هوایی شرکت) عنوان تا کردند رنگمالی کابل در را طیارات این و خواست کابل به آنها عملۀ

AFGHAN AIRLINES )  اسالمی دول برای که را امتیازاتی سعودی دولت آن غیر در که شود، نوشته آنها باالی 
 یک در که داشت خود دسترس به  حج آپریشن برای طیاره 8 آریانا شرکت ترتیب بدین. گردید نمی میسر بود، قائل

 خان داؤد محمد اقدام این. میرساتد جده به( میان در شب)  بحرین زاهدان، کندهار، طریق از را حاجی  260 جوپه
ا ) دولت ضرورت مورد آالت ماشین تورید مشکل درحالیکه  تاهمی میکرد، رفع را( سروبی بند آالت ماشین خصوصا

 اقدام نای سیاسی اهمیت به راجع. بود گرفته قرار پاکستان اقتصادی محاصرۀ در افغانستان زیرا داشت هم سیاسی
 در یراز کنیم استعالم میکند، زندگی کلفورنیا در و داشته حیات که شرق حسن داکتر جناب از باید خان داؤد سردار
 لومامع ایشان گرفت، صورت پاکستان ترانزیت راه شدن مسدود با توأم که حج عملیات و آریانا هوایی شرکت مورد

 .برسانند خود هموطنان به ه باره درین را خود خاطرات است امید و دارند اول دست ت
 فتنبر مجبور( وغیره هلمند کندهار، فراه، هرات،) غربی والیات تاحجاج گردید تعیین کندهار در حج آپریشن مرکز
 اب و شد می اجراء کندهار در غیره و طیاره تکت و پاسپورت قبیل از غربی والیات حجاج کارهای – نباشند کابل

 آمرعمومی حیث به من.  رسید وباالتر  هزار سه به دوهزار از  حج طلبان داو تعداد طیاره، توسط حج مسافرت اعالن
 اخذ از بعد و آمدند می کابل به شمالی و مرکزی والیات از حجاج. بود کندهار در آن مرکز که شدم مقرر حج عملیات

 خان عبدالغی جنرال مرحوم کندهار الحکومۀ نائب. شدند می سپرده کندهار به کابل از کارهایشان تکمیل و پاسپورت
 را نفر صد گنجایش که خانه مهمان یک. نماید فراهم را الزم تسهیالت بود شده داده هدایت او به و بود( بیگی قلعه)

 معطل شب دوسه که حجاج برای و داشت هم آشپزخانه و آشپز که کردم، کندهارتأسیس هوایی میدان جوار در داشت
 یک –بود شده کرایه کندهار هوتل طیاره عملۀ و پیلوتان برای حالیکه در. شد می سرویس و تهیه غذا شدند، می

 در .شدند می پایان کندهار به و پرمیکردند تیل کابل از کوچک طیارات ریرا کردم، تأسیس  بحرین در مهمانخانه
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 به ارکنده از ما طیارات وجودداشت، تیل مقدار یک ایمرجنسی یا عاجل حاالت برای فقط نداشتیم، کافی تیل کندهار
 استراحت بش یک و بحرین از گرفتن تیل. رسیدند می بحرین تا که گرفتند می تیل آنجا از و رفتند می ایران و زاهدان
. شود تأسیس مؤقت حاجیخانه یک بحرین در باید که بود شده فیصله کابل در موضوع این و بود، ضروری پیلوتان
 رافغاننف دو کردم، تأسیس بود انگلیس مستعمرۀ آنوقت در که بحرین هوایی درمیدان موقتی حاجیخانه یک بنابران
 نگلیسا یکنفر بحرین میدان آمر. بیارند هوایی میدان به حجاج برای افغانی غذای و نان که کردم پیدا را بحرین ساکن

 ریگزار باالی مؤقت  خانه حاجی تأسیس زمینۀ در یادداشت، فارسی و کرد می کار کابل در انگلیس درسفارت قبالا  که
 به زیادی مفاد ماه دو مدت در تیل خریداری و میدان فیس مدرک از البته. گرفت کار نیت حسن از میدان، مجاور
                    .رسید می بحرین میدان

 بغل کم حجاج یکعده اقامت مورد در موصوف از. بود زکریا خان محمد فیض سردار مرحوم جده در سفیرافغانستان
 دفرمودن سفیر.  کردند من از را تقاضاء این افغان نفرحاجی هفت راه بین در زیرا خواستم کمک و مشوره مکه در
 یدگیرس برای سفارت اما آمدند، می( عراق و ایران) خشکه راه از هم یکعده و کشتی توسط افغان حجاج اکثر سابق که
 ودش می بیشتر حجاج تعداد و دارد هوائی خط یا( ایرلین) یک ما مملکت که اکنون. ندارد تخصیصیه کدام حجاج به

   .کنند منظور افغان حجاج أمور  به رسیدگی برای تخصیصیه یک کنم می پیشنهاد کابل به من
  اما ، ندارد عهده به جده به رسیدن از بعد را حجاج اباطۀ و اعاشه مسؤولیت آریانا شرکت اگرچه که کردم عرض

 است؟ موجود رهایش امکان آنجا در بغل کم حجاج برای آیا داریم، خانه حاجی یک مکرمه مکۀ در معلوم قرار
 شکایت خارجه وزرات به هم و مکه حکومت به باره درین من و نیست سفارت بدست خانه حاجی أمور که فرمودند

 دماتخ به تا دارد ضرورت نماینده  یک به جده در خود نمایندگی تأسیس برای آریانا شرکت که کردم عرض. ام کرده
 رمودندف سفیرصاحب.  نماید رسیدگی میدان در ما طیارات تخنیکی مسایل در هم و میمانند جده در را شب که پیلوتان
. باشند می آن انتظار در و اند خواسته کمک جده خارجۀ وزارت از ایشان و رسیده تلگرام هم کابل از باره درین

 ترتیبات و مقررات خودشان آنها کند، تسلیم سعودی حکومت به میدان در را حجاج آریانا حاضر حال در فرمودند
 ونکهچ گرفتم رخصت صاحب سفیر حضور از. رسانند می مکه به موتر توسط را حجاج و کنند می مقرر معلم دارند،
  .رسم می شان خدمت به خداحافظی برای بازکشت در که کردم وعده و میرفتم مکرمه مکۀ به عمره حج برای

 یک دیدم، آنرا و رفتم افغانی خانه حاجی به باشد می عمره مراسم مخصوص که عربی لباس با مکرمه مکۀ در
 اعلحضرت را خانه حاجی این که گفت می بود برده آنجا به مرا که مکه مقیم افغان دوست. بود دومنزله کهنۀ عمارت
 آنجا در نفر  40 - 30 حدود در که دیدم روز آن در. است نکرده آنرا پرداخت کسی آن از بعد اما ساخته نادرشاه

 یک حدود در و شدم معرفی شمال سمت های ازبک و کابل تاجکان کندهار، پشتونهای از افغان نفر ده با و بودند
 تأسیس از افغانان. بروند شریف حرم به نماز ادای برای  که داشتند عجله دیگران و آنها زیرا بودم، آنها با ساعت
 سفیدمو افغان نفر چند گفتند آنها. میکردند خوشحالی طیاره توسط حجاج آمدن از و شده خبر کابل در هوایی شرکت
 کابل تاجرمعروف حیدرخان غالم حاجی شناختم، می راقبالا  آنها یکی و رفتم آنها بدیدن است، اطاق یک در مریض

 کابل به را او آریانا درطیارۀ کرد تقاضاء من از او بود، تجارت وزارت معین سابق حیدر عبدالوهاب حترمم پدر
 دهارکن به را ایشان باشند می حرکت آمادۀ روز دو درین اگر میروم کندهار طرف به جده از بعد روز دو گفتم برسانم،
  .گردد بر کابل به میخواست حج تشریفات ختم از بعد موصوف اما.  میرسانم
 دستب حاجیخانه اختیار که گفت می داشت، فروشی پرچون دکان مکه بازار در که آباد جالل پشتونهای از من دوست

 ندمیک اشتراک حج مراسم در یکبار سال افغانستان سفیر شده، مقرر مکه حکومت طرف از که است عرب نفر یک
 شانبرای را خود مشاهدات و رفتم صاحب سفیر نزد خداحافظی برای بعد روز. آید می مکه به هم عربستان پادشاه که

 حاجی در ایشان امر به باشند، می ایشان قدیم آشنایان از که دیگر سپید مو دو و حیدرخان غالم حاجی فرمودند. گفتم
 او و کرده معرفی آریانا نمایندگی برای را( عطار) نام به نفر یک خارجه وزارت گفتند شده، داده اطاق یک خانه

 رد و کردم معرفی جده میدان آمر به( آریانا هوایی شرکت) نمایندۀ حیث به را او و دیدم عطار با. باشد می منتظرشما
 به بیروت از را تجارتی اموال و آالت ماشین باید خالی طیارۀ دو زیرا کردم، پرواز بیروت طرف به روز همان

   .رساندند می کندهار
 را آریانا هوایی شرکت داستان مکرمه، مکۀ حاجیخانۀ از خود مختصر مشاهدات خاطر به که خواهم می معذرت
 ،مهاجر افغانهای جملۀ از" داشتی؟ کار و سر چه مکه حاجیخانه به تو: " پرسیدند می شاید آن غیر در که دادم گزارش

 سال 25 مدت مذکور استاد دارند، سکونت کلفورنیا در فعال عدلیه، وزیر سابق سیرت عبدالستار داکتر استاد جناب
 از .دارند کافی معلومات حاجیخانه تاریخچۀ بارۀ در که دارم یقین من و میکردند تدریس مکرمه مکۀ پوهنتونهای در
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 افغان حاجیخانۀ سوابق تکمیل بارۀ در را خود معلومات شود می تقاضاء احتراماا  صاحب سیرت جناب محترم استاد
  .برسانند خود هموطنان اطالع به مکرمه، درمکۀ

 2015 دسامبر  13.  هاشمیان هللا سیدخلیل – احترام عرض با
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