Đất nước nơi người dân không thể xuất ngoại vì thiếu tiền mua mực, giấy in hộ chiếu
Thứ hai, 08 Tháng 7 2019 21:20

Nhiều người dân Zimbabwe không thể rời khỏi cất nước vì chính quyền không thể in mới
hộ chiếu.

Dịch vụ cấp hộ chiếu của Zimbabwe đang bị đình trệ dài hạn khiến nhiều công dân mắc kẹt
trong nước trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế ở quốc gia Nam Phi đang ngày càng trở nên tồi
tệ.

Các trường hợp xin cấp mới hoặc đổi hộ chiếu phải chờ đợi trong mòn mỏi vì chính phủ không
đủ ngoại tệ để nhập giấy, mực và nguyên liệu thô phục vụ cho việc in cuốn sổ thông hành này.

Các quan chức tại Tổng cục đăng ký Zimbabwe cho biết các công dân phải chờ tối thiểu 18
tháng khi nộp đơn xin cấp giấy tờ.

Người dân Zimbabwe xếp hàng để nộp đơn cấp hộ chiếu
tại thủ đô Harare. (Ảnh: AP)
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"Tháng trước, những người nộp đơn xin cấp hộ chiếu khẩn cấp được thông báo quay lại vào cuối
năm 2020", một người dân địa phương cho biết.

Hàng triệu người Zimabwe đang tìm cách trốn ra nước ngoài trong suốt 20 năm qua để tìm kiếm
việc làm khi quốc gia Nam Phi vẫn đang vật lộn giải bài toán siêu&nbsp;lạm phát .

Nhiều người khác tính chuyện rời đi khi nền kinh tế trở nên bết bát hơn dưới thời Tổng thống
Emmerson Mnangagwa. Ông Mnangagwa từng hứa sẽ hồi sinh đất nước sau khi kế nhiệm
người tiền nhiệm Robert Mugabe năm 2017.

Năm 2009, lạm phát ở mức gần 100% buộc chính phủ Zimabwe phải bỏ "phế bỏ"&nbsp;đồng
USD
để sử
dụng ngoại tệ khác. Các nguồn cung cấp nhu yếu phẩm như bánh mì, thuốc men và xăng dầu
cũng thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu hụt.

Cắt điện tới 19 giờ/ngày giờ không phải là chuyện gì quá lạ ở nhiều thành phố.

Isheanesu Mpofu, sinh viên tốt nghiệp đại học nhưng đang thất nghiệp cho biết anh nộp đơn xin
cấp hộ chiếu vào tháng 11/2018 nhưng giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

"Tôi quay lại vào tháng 6 để kiểm tra và được yêu cầu trở lại sau 2 tháng nữa", Mpofu nói. Nam
sinh viên cho biết mình muốn tới thăm gia đình ở nước ngoài và muốn có một cuốn hộ chiếu
để ra nước ngoài bất cứ khi nào.

Để trấn an người dân, Tổng thống Mnangagwa cho biết tranh chấp với các nhà in về hóa đơn
chưa thanh toán đã được giải quyết.

"Họ nói sẽ không in thêm hộ chiếu vì các khoản nợ, nhưng giờ thì khoản tiền đó đã được thanh
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toán", ông Mnangagwa cho hay.

Theo một quan chức thuộc văn phòng hộ chiếu Zimbamwe, chỉ có 10 cuốn hộ chiếu được in
mỗi ngày trong khi số lượng tồn đọng hiện tại là 280.000 cuốn.

"Chúng tôi có thể xử lý số tồn đọng này trong thời gian ngắn, nhưng vấn đề là máy in đang chết
dí một chỗ và không hoạt động", một nhân viên tại phòng cấp hộ chiếu nói.

Theo Tin tức.
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