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  مشکالت کی زائرین عمرہ

 سفر مقدس ِاس۔ ہے ہوتی خواہش شدید کی مسلمان ہر زیارت کی ملسو هيلع هللا ىلصرسول روضہ اور شریف اهللا بیت

 یا مشکل کسی سفر یہ کا ریاضت کہ ہے کرتا خرچ بھی پونجی جمع مطابق کے استطاعت اپنی وہ کیلئے

 یہ بعد کے کرنے پورا لوازمات ضروری تمام سے طرف کی زائر۔ سکے ہو مکمل بغیر کے مشقت

 سے بدقسمتی۔ کرے کوشش ممکن ہر کی بنانے سہل کو سفر مقدس ِاس وہ کہ ہے داری ذمہ کی حکومت

 تو تاخیر میں فالئٹ کبھی ہے، پڑتا کرنا سامنا کا مشکالت کئی میں مقدس حجاز کو زائرین عمرہ پاکستانی

 وجہ کی ہونے زیادہ تعداد کی زائرین عمرہ میں مہینے بابرکت کے المبارک رمضان۔ کینسل فالئٹ کبھی

 برعکس کے اس مگر تھے چاہئیں کرنا انتظامات خصوصی کیلئے زائرین میں ایام ِان کو حکومت سے

 بجائے کے بہترہونے شیڈول فالئٹ۔ ہے ٓارہا میں دیکھنے مظاہرہ کا عملی حکمت ناقص اور بدانتظامی

 کی طیاروں روز کے منگل۔ ہیں رہے ہو خوار پر پورٹ ایئر زائرین عمرہ سے ہونے متاثر طرح بری

 میں حالت کی روزے سے وجہ کی ہونے تاخیر گھنٹوں میں روانگی کی الئنز ایئر نجی باعث کے کمی

 زائرین عمرہ بھی سے جانب کی انتظامیہ الئنز ایئر۔ رہے حال پریشان پر پورٹ ایئر الہور زائرین عمرہ

 ناقص کی الئن ایئر نجی۔ گئیں کی فراہم نہ معلومات درست سے حوالے کے روانگی کی پروازوں کو

 کی روٹین۔ گئی ہو کینسل بکنگ ہوٹل روزکی ایک میں جدہ کی زائرین عمرہ سے وجہ کی عملی حکمت

 احتجاج پر پورٹ ایئر نے زائرین عمرہ سے وجہ کی ہونے شکار کا تاخیر24 جبکہ منسوخ پروازیں16

 غیر زائرین عمرہ سے وجہ کی جس ہے چکی بن پہچان کی الئن ایئر گویاقومی تو تاخیر میں پروازوں۔کیا

 واقع کمی میں مسائل کے ُان باوجود کے ُاس ہیں دیتے ترجیح کو پروازوں کی الئن ایئر نجی اور ملکی

 کی زائرین عمرہ کہ چاہئے کو حکومت ہیں، جاتے کیلئے ادائیگی عمرہ زائر سال سارا۔ پاتی ہو نہیں

 مشکالت ٓاغاز کا سفر مقدس کے ُان کہ تا کرے انتظام کا پروازوں خصوصی کیلئے کرنے کم مشکالت

۔ہو نہ سے  
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