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لزوما نظر افغان جرمن آنالین منی ابشد
ده نویسنده ً
مسئوولیت منت و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

۲۰۲۰/۰۶/۰۲

حشمت ناصری

با دریافت سند ملکیت به زندگی ام امیدوار شدیم
داستان بیوه زن

سکینه زنی  4۲ساله؛ رئیس یک خانواده شش نفری است که با دو پسر و چهار دختر اش در ناحیه
پنجم شهر کابل زندگی می کند.
شوهر سکینه در ایام جوانی رخت سفر بست و به ابدیت پیوست و او را با عالمی از مشکالت و
سختی های روزگار با پنج طفل تنها گذاشت.
سکینه اکنون در ساحه غیر رسمی ناحیه پنجم شهر کابل زندگی می کند" :پانزده سال است که در
اینجا زندگی می کنم .نه برق داریم و نه آب؛ زندگی بدون آب و برق بسیار به مشکل سپری
میشه".
او با اشاره به سفر پر خم و پیچ اش در این مدت طوالنی" :هر لحظه بیم آنرا داشتم که روزی
دولت یا کدام زورمند بیاید و خانه ام ویران کند و مرا با اوالد هایم آواره و در بدر سازد".
سکینه مثل دهها و صد ها باشنده که همه روزه با برخورد های نامناسب اطرافیانش مواجه است:
"کسانی که در ساحات رسمی زندگی می کنند همیشه به دید حقارت به ما نگاه می کردند؛ نه به
کمک ما میرسیدند و به هر دری که می رفتیم جواب رد می شنیدیم".

د اپڼو مشریه:
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ايدونه

 :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

سکینه با وصف اینکه در جریان  15سال در ابهام ،یأس و هراس زندگی می کرد باالخره توانست
سند ملکیت خانه اش را از وزارت شهرسازی و اراضی دریافت کند.
در مراسم توزیع سند ملکیت که از سوی وزارت شهرسازی و اراضی در ارگ ریاست جمهوری
برگزار گردید ،برای ده هزار خانه غیر رسمی شهر کابل سند ملکیت توزیع شد که در جمع
دریافت کنندگان سند ملکیت یکی آن سکینه بود.
او حین دریافت سند ملکیت با اینکه اشک خوشی در چشمانش به وضوح متصور بود می افزاید:
"هیچ باورم نمی شود که روزی سند خانه ام را دریافت کنم .با دریافت این سند ،تشویش هایم به
کلی رفع شد و حال به آینده خود و اوالد هایم امیدوار شدیم".
ثبت خانه های غیر رسمی شهری از سوی وزارت شهرسازی و اراضی به اساس هدایت رهنمودی
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در شهر های کابل ،هرات ،مزار شریف ،قندهار ،فراه ،جالل
آباد ،بامیان و نیلی آغاز شد و با گذشت دو سال بیش از  8۰۰هزار خانه سروی و ثبت گردیده و
به حدود  3۰هزار خانه سند ملکیت توزیع شده است.
وزارت شهرسازی و اراضی حسب پالیسی حکومت جمهوری اسالمی افغانستان؛ متعهد به رسمی
سازی ساحات غیر رسمی شهری ،رفع تبعیض میان ساحات رسمی و غیر رسمی ،تامین
مصئونیت ملکیت ها و عرضه خدمات یکسان شهری به این ساحات می باشد.
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