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 16/10/2016                         نظردمحم مطمئن

 د سعودي مسافرو ستونزې! یه مشر د پام وړئد اجرا

له مودې راهیسي د سعودي د افغان مسافرو شکایتونه کیږي، مګر داسي چار  الهم ونه شو ، چې د هغوی 

. شکایتونو او ستونزو ته دي ځواب ویل شوی وي

اجرائیه رئیس سعودي عربستان ته سفر لري، هلته به د شاهي حکومت او کورنۍ له لوړ رتبه مشرانو سر  

. ګوري، دا ډول به افغان سفیر او افغان ډیپلوماټان هم ورسر  مجلسونه ولري

په سعودي عربستان کې ډیری داسي افغان مسافر دي چې نږدې درې، څلور او د ځینو پنځه کلونه کیږي چې د 

د ستونزو له امله خپل هیواد ته نه شي راتالی، هرځای ته والړل، چارواکو ته یې  (ویزو)پاسپورټونو او اقامو 

. خپل ږغ ورساوو، مګر غم یې نه خوړل کیږي

نه ورکوي، نو افغانان  (اوږدمهاله ویز )داچې سعودي عربستان او ځینې نور خلیجې هیوادونه افغانانو ته اقامه 

چې په کور دننه له بیکارۍ سر  مخ دي، د پاکستان څخه په جعلي پاکستاني پاسپورټونو سعودي عربستان او 

. ځینې نورو خلیجې هیوادونو ته تللي دي

ستونز  داد  چې دا څوکلونه کیږي چې پاکستان سختي شروع کړي، او چې کله هم افغانان له سعودي عربستان 

او یا هم نورو خلیجې هیوادو څخه د پاکستان د الري راځي، د پاکستان هوایې ډګرونو کې ورڅخه د دوی جعلي 

مجبوراً . شناخت کارډ، پاسپورټ او ټول اسناد اخیستل کیږي، له دي سربیر  نغدي پیسې هم ورڅخه وړل کیږي

. افغانان په سعودي عربستان او خلیجې هیوادو کې د مسافري ورځي او شپې تیروي

د طالبانود نظام پرمهال د لنډ وخت لپار  سعودي عربستان سر  تفاهم وشو، هغه افغانان چې د پاکستاني 

پاسپورټونو په کارولو سر  سعودي ته تللي وو،  هغوی ته  د افغان سفارت لخوا نوي افغاني پاسپورټونه ورکول 

نور به د پاکستان له .  کیدل، او سعودي عربستان به هم په افغاني پاسپورټونو ورته پخوانۍ اقامي نوي کولي

. احتیاج څخه خالص وو

د کرزي د حکومت پر مهال هم د لنډ وخت لپار  تعامل وشو، مګر هلته سعودي کې مسافر ګیله لري چې د 

. قومې او ژبني ستونزو له کبله دغه  پروسه ډیر  ژر بند  شو 

هغه افغان مسافر چې د پاکستان په جعلي پاسپورټونو سعودي ته تللي و، کله چې هم د کرزي په لومړیو وختونو 

کې د کابل هوایې ډګر د الري هیواد ته راستنیدل، په پاسپورټونو به یې د افغانستان د دخول ویز  لګول شوې 

و ، مګر  بیا هم دوی ته  بال ستونزي د ژبني او قومي تعصبونو له کبله جوړیدي، او ډیرې زیاتي پیسې د 

 .ترهګرو په نوم ورڅخه اخیستل کیدي
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نږدې یولک داسي افغانان دي چې پاکستاني پاسپورټونه کاروي، د پاکستان سفارت ورته په سعودي کې 

پاسپورټ تمدید کوي، کله چې له ډیرو هڅو او کوششونو وروسته د افغان سفارت څخه ویز  واخلي او کابل ته 

راځي، په هوایې ډګر کې له دو  زر  څخه تر څلور زر  پورې ډالر ورڅخه په بېالبېلو نومونو اخیستل کیږي،  

. د ترهګر په نوم زندان ته په تګ ګواښل کیږي

داډول بله ستونز  د پخوانیو قلمي پاسپورټونو د ، اوس چې نوي کمپیوټري پاسپورټونه اړین دي، او تذکر  هم 

تاید غواړي، په نومونو کې ، عمر کې او یا چې لږ هم فرق وي، بیا به مسافر مجبور  وي چې نوي تذکر  

. جوړ  او تاید کړي، چې داهم اسانه کار نه دی

افغاني پاسپورټونو ته پروسه له ستونزو او  (بدلول)عرب متحد  اماراتو کې د پاکستاني پاسپورټونو اړول 

مشکالتو وروسته اوس حل شوې، او افغان مسافر هلته ورڅخه خوښ دي، تر ډیر  د دوبۍ له نوي کونسل څخه 

. خلک راضي ښکاري

قطر هیواد کې هم پاکستاني پاسپورټونه د قانوني پروسي له تکمیل کولو ورسته افغاني پاسپورټونو ته اړول 

. کیږي، اقامه په افغاني پاسپورټ ورته وهل کیږي  او ستونز  تر ډیر  حل  د 

یواځنۍ ستونز  په سعودي عربستان کې د ، هغه هم د سعودي عربستان لخوا مشکالت نه دي جوړ شوې، بلکې 

افغان مسافر ګیله لري چې د افغان حکومت سفارت هلته د افغان مسافرو د ستونزو په حل کولو کې لیوالتیا ځکه 

. نه لري، چې کله سفارت ته ورشي، نو د یو پاکستاني په سترګه ورته ګوري

افغان مسافر ګیله لري چې افغان حکومت ونه شوای کوالی چې سعودي عربستان راضي کړي چې افغانانو ته 

ویزې ورکړي، او دوی هم له مجبوریته د پاکستان پر جعلي پاسپورټونو ویزي اخیستي دي، اوس له حکومت 

څخه غواړي چې د مسافرو په قانوني کولو او بیرته هیواد ته راستنیدو کې ورسر  مرسته وکړي، د نورو 

. خلیجې هیوادو په څیر په سعودي عربستان کې هم د افغانستان سفارت ورته اسانتیاوي ورته برابرې کړي

ډیری دغه افغان مسافر چې پاکستاني جعلي پاسپورټونه لري او په سعودي کې مزدوري کوي، د یوځانګړي قوم 

خلک دي، دوی وایې چې کله هم په ریاض کې افغان سفارت ته ورځي هلته ورسر  ناسم چلند کیږي، او هیڅ 

ډول مرسته ورسر  نه کیږي، حتی که پر همدي پاکستاني پاسپورټ، افغانستان ته د ننوتلو ویز  ورکول شي، هم 

 کاله له کور  مسافر نه پاتي کیږي، دوی دا ګیله هم لري چې زموږ درې ژبو وروڼو سر  ۵ او ۴دوی به 

هغوی چې په پاکستاني جعلي پاسپورټونو سعودي ته تللي همدا د افغانستان ویزې ورکولو اسانتیاوي ورته 

. ورکول کیږي، او د کابل په هوایې ډګر کې هم ورته ستونزې نه جوړیږي

امید دی چې اجرائیه رئیس عبدهللا عبدهللا به د افغان مسافرو دغه ستونز  د سعودي عربستان له لوړ پوړو 

چارواکو سر  یاد  او د حل او مرستې غوښتنه به ورڅخه وکړي، دا ډول امید دی چې افغان سفارت ته هم 

او د لنډ مهال لپار  په همهغه پاکستانې . الرښوونه وشي چې د ستونزي په حل کولو کې غافل ونه اوسي

پاسپورټونو افغانستان ته د ویزې ورکولو اړوند هم فکر وکړي، په کابل هوایې ډګر کې د افغان مسافرو سر  د 

. ناسم چلند او ستونزو مخنیوي هم وشي

ډیری افغان مسافر د سعودي په زندانو کې پراته دي، چې افغان حکومت یې پوښتنه نه د  کړي، که ډاکټر 

. عبدهللا دغه ستونز  هم د سعودي حکومت چارواکو سر  یاد  کړي
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ښه به داوي چې اجرایه مشر د افغان مسافرو له رښتونې استازو سر  مجلس ولري او له هغوی څخه په 

حوصله باندي د مسافرو ستونزې واوري، بیا په ګډ  همدا ستونزې د مسافرو د استازو په مخ کې له افغان سفیر 

. سر  مطرح کړي

که خدای مه کړ ، اجرائیه مشر عبدهللا عبدهللا هم سعودي عربستان کې د افغان مسافرو ستونز  جدې ونه ګڼې او 

په اړ  یې بې پروا  پاتې شي، نو د افغان مسافرو ګیله به نور  هم پر ځای او ال زیاته شي، چې رښتیا هم د یو 

.  ځانګړې قوم د افغان مسافرو د ستونزو حل کولو کې افغان سفارت او مشران لیوالتیا نه لري

د ګډ حکومت دواړو مشرانو ته مو وروستی وړاندیز دادی چې په سعودی عربستان کې سفیر او افغان 

ډیپلوماټان داسي څوک وګماري چې د خپل ولس په ژبه ورسر  پو  شي، او خپل خلک پردي ونه ګڼي، دهغوی 

. سپکاوي ونه کړي

داچې الهم افغان سفارت ویل کیږي خپله ځانګړې ودانۍ نه لري او دهند سفارت ورته ځای ورکړي، دا هم 

. ستونز  د ، ښه به داوي چې په ریاض کې افغان سفارت خپله ځانګړې ودانۍ کرایه کړي

 پای

 

 

 

 


