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آیا می توان به مشکل اخذ ویزای پاکستان ،حل مناسبی پیدا نمود؟

مقام های امنیتی در والیت شرقی ننگرهار تایید کرده اند که ،به روز  ۳۰ماه میزان سال  ۱۳۹۹در استدیوم فوتبال
شهر جالل آباد از اثر ازدحام و هجوم مردم برای گرفتن ویزای پاکستان دست کم  ۱۱زن کشته و  ۱۲تن دیگر
مسووالن مسشفاخانه شهر جالل آباد نیز اتنقال اجساد از این رویداد را
که اکثر شان زنان بوده اند زخمی شده اندٔ .
به این مرکز بهداشتی تایید کرده اند .تأئید شده که در میان زخمی ها سه تن آن مرد هستند .قنسولگری پاکستان
در شهر جالل آباد نیز این رویداد را تایید کرده و گفته است که این حادثه  5کلیلومتر دور از قنسولگری؛ در
نتیجه مدیریت نادرست و ازدحام بیش از حد مردم رخ داده است1.
این در حالی است که از چند روز به این طرف؛ روزانه هزاران نفر برای طی مراحل نمودن اسناد شان و برای بدست
آوردن ویزای پاکستان در این ورزشگاه تجمع می نمودند .ویزای پاکستان از  ۱۶مارچ سال ۲۰۲۰م  ۲۶ /حوت
سال  ۱۳۹۸هـ.ش به دنبال شیوع ویروس کرونا ،به شهروندان افغانستان متوقف شده بود اما در تاریخ  ۲۰میزان
سال  ۱۳۹۹دوباره روند توزیع آن آغاز نخست در کابل و بعدا در قنسولگری آن کشور در شهر جالل آباد نیز آغاز
گردید .بنا بر اعالم شورای والیتی در شهر مرزی جالل آباد این حادثه زمانی روی داده که بیش از  ۳هزار افغان
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برای دریافت ویزای پاکستان در یک میدان فوتبال در این شهر تجمع کرده بودند 2.بسیاری از شهروندان افغانستان
به خصوص باشندگان والیات شرقی کشور برای زیارت اقارب ،مداوای بیماران ،و یا ادامه تحصیل به پاکستان سفر
می کنند.
سفارت پاکستان در این اواخر اعالم کرد که برای به میان آوردن سهولت در توزیع ویزا ،خدمات توزیع ویزا عالوه
بر کابل ،در قونسلگری های ننگرهار ،قندهار ،هرات و مزار شریف نیز خواهد آغاز شد.
این در حالی میباشد که قبال صدور ویزا برای افغان ها از سفارت پاکستان محدود شده بود ،و تنها برای کهن
ساالن ،بیماران و بازرگانان این سهولت به شکل محدود وجود

داشت3.

اتهامات وجود فساد در توزیع ویزای پاکستان سبب شد امور ابتدایی آن به فعاالن مدنی در شهر جالل آباد سپرده
شود که این این بخش برای چند روز در استدیوم جالل آباد پیش برده شد ،اما در اثر ازدحام بیش از حد و عدم
مدیریت درست ،این حادثه دلخراش رخ داد.

متقاضیان زیاد و ظرفیت محدود
در افغانستان حضورا چهار قونسلگری پاکستان وجود دارد که مجاز به صدور ویزا مطابق روادید پاکستان هستند و
به امور قونسلی غیر از سفارت می پردازند که عبارت اند از :جالل آباد ،مزار شریف ،قندهار و هرات .سفارت پاکستان
حق دارد بدون هر گونه دلیلی درخواست هر ویزا را قبول یا رد کند ،که در نوع خود به ویزا های بازدید ،تداوی،
تحصیل ،تجارت و ویزای کار ،دسته بندی می

شود4.

این وضعیت در حالی میباشد که هزاران نفر روزانه به سفارت پاکستان مراجعه می کنند ،و علت هم در وضعیت
نابسامان کشور ما میباشد که تعداد زیاد متقاضیان ویزا می خواهند برای تداوی و حل مشکالت دیگر شان به
پاکستان بروند .بیماران مزمنیکه امکان تداوی ایشان در کشور نمی باشد و یا هم باور شان بر تداوی در داخل
https://af.shafaqna.com/fa/408802
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کشور شکل نگرفته است و از لحاظ اقتصادی در حالتی نمی باشند که به کشور های دیگر سفر کنند ،مجبورا روز
های سخت را سپری می نمایند تا بتوانند ویزای پاکستان را به دست آورده و با قیمت نسبتا نازلتر مریض خود را
درین کشور همسایه مداوا کنند.
در طی مصاحبه های تلویزیونی و رادیویی ،مراجعان سفارت پاکستان از آن چه که نابسامانی ها در گرفتن ویزه در
این سفارت است ،شکایت دارند .این شهروندان کسانی را در دور و بر سفارت پاکستان به زمینه سازی برای گرفتن
پول از مردم برای بدست آوردن ویزه متهم می سازند و می گویند تا هنگامی که دست دالالن و کمیشن کاران
از روند توزیع ویزای این سفارت کوتاه نشود و تمام این پروسه به یک شرکت خصوصی داده نشود ،مشکالت دوام
خواهد داشت .در میان مراجعان افرادی هم وجود دارند که ویزای پاکستان را بعد از هشت تا ده روز زحمت،
توانستند بدست بیآورند.
روند توزیع ویزا قبل از سال  ۱۳۹۷ه ش سفارت پاکستان در کابل به افغان ها در حدود هفت صد ویزا صادر می
گردید ولی فعال این روند توزیع روزانه این رقم به بیش از یک هزار ویزه رسیده است .این در حالیست که سفارت
پاکستان همیشه از تنش های که میان دو کشور افغانستان و پاکستان رخ میدهد در صادر نمودن ویزا نیز محدودیت
های را وضع می نماید ،که اوضاع را در این صورت بازهم بیشتر برای مسوؤلین بطور خاص برای مردم مشکالت
زیادی مواجه میسازند .احمد سعیدی ،دیپلومات پیشین افغانستان در پاکستان درین باره میگوید « :پاکستانی ها
مجبوریت های مردم افغانستان را می دانند و از اجرا نکردن ویزا برای مردم افغانستان منحیث یک حربهٔ سیاسی
استفاده می کنند تا مردم علیه حاکمیت کشور بدبین

شوند5».

سفارت پاکستان در کابل در ارتباط به حادثه دردناک در شهر جالل آباد ابراز همدردی کرد .چنانچه منصور احمد
خان سفیر آن کشور ضمن ابراز تسلیت گفت که در همکاری با مقامات افغانستان روند صدور ویزا بهبود خواهد
یافت .وی افزود :ما به سیاست جدید صدور ویزا برای شهروندان افغانستان متعهد هستیم ،و تالش خواهیم کرد تا
فرآیند آن تسهیل پیدا کند 6.کابینهء پاکستان حین سفر عبداهلل ،عبداهلل به آن کشور طرحی را به تصویب رسانیده
https://tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%A9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%B1-
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بود که مطابق آن در ویزای زیارت برای یک سال و ویزای تحصیل مطابق سال های تحصیلی صادر شود .همچنان
در مصوبه آمده بود که ویزای مریضان افغان در سرحد اجراء شود و نیازی نیست که آنها به قنسولگری های آن
کشور جهت اخذ ویزه مراجعه نمایند .شاهدین عینی میگویند که از سفارت کابل اکنون ویزای یک ساله زیارت
صادر می شود اما از باقی سهولت ها تا حال خبری نیست.

آیا راه حل وجود دارد؟
ایجاد سهولت ها در اعطای ویزا از طرف حکومت پاکستان بخشی از مشکالت را حل خواهد ساخت ،اما بخش
بیشتر مشکالت به عهدهء حکومت و مردم افغانستان می باشد که با این اقدامات ریشه کن نخواهد شد ،بیشترین
دالیل که مردم به کشور پاکستان مراجعه می کنند و بخاطر آن با مشکل مواجه میشوند؛ فقر ،بیکاری و معالجه
مریضان میباشد .زمانی که ما در داخل کشور شفاخانه های مجهز ،متخصصین کافی و وسایل طبی مدرن داشته
باشیم ،مردم نیاز به بیرون رفتن از کشور بخاطر معضالت صحی نخواهند داشت.
حکومت افغانستان مسئولیت دارد تا با ایجاد فرصت های کاری؛ جلو رفتن جوانان به کشورهای همسایه غرض کار
و غریبی را بگیرند .البته مردم نیز درین راستا مسئولیت دارند و باید درک کنند ضرور نیست که برای تداوی امراض
عادی و مشکالت پیش پا افتاده ،اینهمه مشکالت را بخاطر گرفتن ویزا و سفر به بیرون ا ز کشور ،متحمل شوند.
والبته قضیهء اساسی تر بازهم امنیت می باشد .تا وقتیکه حکومت افغانستان و حرکت طالبان روند مذاکرات بین
األفغانی را تسریع نه بخشیده و افغانستان به یک صلح عادالنه و دوامدار دست نیابد ،مردم افغانستان به همین
شکل محتاج کشور های همسایه خواهند بود.
امکانات اینکه روند اعطای ویزای پاکستان برای افغان ها مدیریت بهتر گردیده و مشکالت آن به حد اقل برسد،
وجود دارد .اما به شرطیکه سفارت پاکستان ،وزارت داخلهء افغانستان و متقاضیان ویزای پاکستان هرکدام مسئولیت
هایی را به عهده گیرند.
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توصیات:
 .1سفارت پاکستان در کابل و قونسلگری های آن در والیات چهارگانه مسئولیت مستقیم توزیع ویزا برای
شهروندان افغانستان و تنظیم درست این پروسه را به عهده دارند .وقت آن رسیده که سفارت کشور
پاکستان سیستم مناسبی را با در نظر داشت کثرت متقاضیان ویزا براه انداخته جلو رسوایی موجود را
بگیرند .دلبدی افغانها در قضیهء اخذ ویزا مستقیماً بر روابط دو کشور تأثیر منفی می گذارد .در شرائطی
که مذاکرات صلح در جریان است ،هردو کشور همسایه به تحسین روابط دوجانبه نیاز دارند ،پاکستان
نباید اجازه دهد که بی نظمی در توزیع ویزا به عنوان مانعی در جهت بهبود روابط دو کشور باقی بماند.
 .2یکی از راه های تقلیل مشکالت صدور ویزا ،زیاد ساختن مدت ویزا و اضافه کردن مدت اقامت در کشور
مهمان می باشد که سفارت پاکستان عمالً این پروسه را آغاز نموده و امید است آنرا وسعت دهد .قدم
مهمتر می تواند به شکل دخیل ساختن یک شرکت خدماتی تنظیم گردد که چون سفارت ترکیه و سفارت
های دیگر مقیم کابل ،فی مابین مراجعین و سفارت به عنوان واسطه قرار گرفته و در بدل فیس معین
پروسه را طوری تنظیم نماید که نه مقاضیان ویزا به تکلیف شوند و نه هم سفارت و قونسلگری های
پاکستان راه شان را در میان ازدحام مراجعین ،گم سازند.
 .3تاوقت فعال شدن شرکت خدماتی یا ایجاد حل مناسب دیگر ،سفارت پاکستان می تواند بخش مهمی از
کار؛ یعنی تقدیم درخواست ویزه را به شکل آنالین تنظیم نماید .طوری که فارم ها مطابق شرائط سفارت
به شکل آنالین خانه پری گردیده ،ضمیمهء کاپی پاسپورت و اسناد دیگر ،به آدرس سفارت ایمیل گردد.
سفارت می تواند درخواست ها را حسب اولویت ،زمان بندی نموده ،وقت مراجعهء درخواست کننده را
تعین و برایش خبر دهد .متقاضی ویزا نیز به نوبهَء خود ،نظم را رعایت نموده در روز و ساعت تعین شده
به سفارت حضور یابد تا از ضیاع وقت و ازدحام بی مورد جلوگیری به عمل آید.
 .4وزارت داخلهء افغانستان باید بخاطر حفظ آبروی مملکت و بخاطر نجات شهروندان از تکالیف طافت فرسای
اخذ ویزای پاکستان ،دست دالالن و کمیشه کاران به شمول تنظیم کننده گان آن را ازین پروسه کوتاه
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نماید .این وزارت می تواند در همکاری با سفارت پاکستان ،پروسهء اعطای ویزا را به شرکت افغانی یا
شرکت مختلط افغانی -پاکستانی قابل اعتماد سرعت بخشیده ،در حل این معضله نقش خود را ایفاء نماید.
 .5متقاضیان ویزای پاکستان حسب اولویت به چند کتگوری ذیل تقسیم می شوند:
 بیماران صعب العالج که امکانات تداوی شان در شفاخانه های داخل کشور موجود نمی باشد


محصلین در پوهنتون های مختلف پاکستان یا متقاضیان تحصیل در آن کشور



تجار ملی وصنعت کاران که غرض مقاصد تجارتی و اکماالتی به پاکستان سفر می نمایند

 آنانیکه غرض بازدید از اقارب یا به منظور سیر و سیاحت به خصوص در فصل سرما به پاکستان
سفر می نمایند.
سه کتگوری اول؛ شاید ربع متقاضیان ویزای پاکستان را تشکیل ندهند ،اما متأسفانه بیشترین تعداد متقاضیان را
کتگوری چهارم تشکیل می دهد ،درحالیکه این کتگوری نیاز عاجل بخاطر رفتن به پاکستان را ندارد .با در نظر
داشت فاجعهء جالل آباد ،بهتر است مردم افغانستان و مراجعین محترم سفارت و قونسلگری های پاکستان نیز
اولویت ها را در نظر گرفته ،بی مورد خود و کارمندان سفارت را به مشکل دچار نسازند.
امیدواریم حادثهء دلخراش شهر جالل آباد درسی باشد برای تمام اطراف ذیدخل و پایانی باشد برای مشکل اخذ
ویزای پاکستان که متأسفانه از یک و نیم دهه به این طرف دامن گیر مردم رنج دیدهء افغانستان می باشد.
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