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مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد تریاک

خالصه اجرائیوی
تحقیق حاضر ،یافته ها و توصیه های حاصل از  3سال تحقیقات انجام
شده توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را تحت عنوان پروژه "تحقیق
موضوعی -کاربردی در مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد مواد مخدر" جمعاوری
و یکجا نموده است .تمویل این پروژه توسط کمیسیون اروپا صورت گرفته و
این تحقیق مستقیم ًا بر اساس یافته های تحقیق ارایه شده در سال اول و دوم
مقاالت تلفیقی تحقیق موضوعی کاربردی در مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد
مواد مخدر ساخته شده است.
اهداف اصلی این تحقیق باالبردن پایداری معیشت افغانها در دهات وکاهش
وابستگی به محصوالت غیر قانونی بوسیله فراهم اوری معلومات دقیق و شفاف
درباره استفاده ،مدیریت و نقش منابع طبیعی در سیستمهای زراعتی برای
سازنده گان پالیسی می باشد ،و همچنان اینست که چطور این امر می تواند
فرصتهایی را برای انکشاف زراعتی ایجاد کند .مقصد تحقیق حاضر این است
که توصیه های عینی را برای افزایش موثریت پالیسی دهات و زراعت فراهم
آورد .برای دستیابی به این هدف ،تیم پروژه "تحقیق موضوعی–کاربردی
در مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد مواد مخدر" برنامهء جامع و وسیع تحقیق
ساحوی را با استفاده از روشهای ترکیبی تحقیق ،و ادغام مطالعات متنوع
فرعی بواسطهء رویکرد تجربی سیستم های زراعتی ،در  8والیت و ساحات
متعدد محلی در دهات ،به عهده گرفته است .موضوع مهم ،توانایی بالقوه برای
اجتماعات دهاقین است که به فرصتهای پالن شده برای رشد زراعت و اینکه
ابتکارات پالیسی چطور به شکل موثر تر آن تطبیق گردد ،پاسخ گو باشند.
یافته ها به صورت اجمالی
اگر به انکشاف زراعتی از زاویه سیستم های زراعتی دیده شود ،یافته های
"تحقیق موضوعی -کاربردی در مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد مواد مخدر"
ارتباطات پیچیده ی بین تولید زراعتی و ساختار معیشت در دهات را روشن
میسازد .شواهد نشان دهنده این است که یکپارچگی مستحکمی بین تولید
زراعتی به منظور تامین نیاز های بازار ،تولید زراعتی به منظور تامین نیاز های
خانواده ،و فعالیتهای اقتصادی غیر وابسته به زمین زراعتی وجود دارد .اگرچه
اهمیت نسبی هر عنصر با توجه به استراتیژیهای مربوط به هر خانواده متفاوت
می باشد ،پالیسی فعلی بر "تولید برای بازار" تاکید می کند و سهم با ارزش
تولید غذا برای مصرف داخلی را در سکتور زراعت نادیده می گیرد .و این مساله
بخصوص در ساحات دور افتاده یعنی جاهایی که دسترسی به بازار نا منظم
بوده ،فرصتهای عایدات غیر از زمین زراعتی محدود بوده و مبادالت پولی غالب ًا
کم است ،صحت دارد .در چنین وضعیتی تولیدات برای مصارف داخلی بخش
اصلی فعالیتهای زراعتی پایدار است ،و زاید بر مصرف برای بازار می شود.
یافته های تحقیقاتی و توصیه های پالیسی که برخواسته از "تحقیق موضوعی
– کاربردی در مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد مواد مخدر" است به صورت
جزیی در ذیل می آید.

معیشت در دهات
قرار گرفتن درمعرض خطر وفقدان وسایل برای مقابله با آن سبب پایداری فقر
وآسیب پذیری می شود .خطر باعث می شود که خانواده ها فرصتهایی را که
سبب بیرون شدن از فقر می شوند از دست بدهند".خطر" برای خانواده های
دهاتی به اشکال متنوع است که عبارتند از خشکسالی ،زمستانهای خشن و
سرد ،نوسانات در قیمت ،شیوع بیماریهای انسانی و گیاهی ،و مرگ اعضای
فامیل .خطر ،همچنین شامل استفاده خودسرانه و بی حساب از قدرت توسط
دولت و یا بازیگران غیر دولتی مانند تریاک ساالران ( )drug lordsمی باشد
که به فقرا صدمه زده و باعث بدتر شدن نا برابری ها می گردد.
معلومات نشان میدهند که وابستگی شدیدی به امرار معاش و یا معیشت در
زمینهای آبی وجود دارد که انعکاس دهنده ترس و نفرت از خطر در یک محیط
تولید فوق العاده خطرناک میگردد .هرچند تعداد اندکی از دهاقین دسترسی
به منابع مورد نیاز برای خودکفایی را دارا اند ،اما عموم ًا نوعیت موادی را که
کشت مینمایند بر اساس نیازمندیهای فامیل خودشان اولویت بندی می کنند
چون میخواهند تا حدی ،نیازمندیهای خود شانرا بدون رفتن به بازار ،از زمین
های خودشان تکافو نمایند . .اکثر آنها برای خرید نیازمندیهای خودشان نیاز به
عواید خوب مالی دارند و از همینرو در زمین های دستداشتهء شان محصوالتی
را زرع مینمایند که در بازار از قیمت خوبی برخوردار باشد تا با فروش آنها
عواید کافی برای رفع احتیاجات خود بدست آورده بتوانند .بعضأ برای تأمین
این احتیاجات حیوانات خودشان را می فروشند و یا از معاشی که از کار خارج
از عرصه زراعت بدست میاورند ،استفاده میکنند .اغلب دهاقین افغان در این
مورد از استراتیژی تنوع استفاده می کنند.
تولیدات تخصصی برای تامین نیازمندیهای بازار ،بین دهاقینی که شامل “تحقیق
موضوعی–کاربردی در مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد مواد مخدر" بوده اند
رایج نبوده و معمو ًال با خطرات باالیی همراه می باشد .زراعت تجاری بعضی
اوقات بوسیله دهاقین سرمایه دار که منابع کافی (طبیعی ،مالی و اجتماعی)
دارند صورت می گیرد تا کمبود محصوالت زراعتی را جبران کرده و یا قیمت
را در بازار بشکنند .تنها در چنین شرایطی است که دهاقین اعتماد به نقس
دارند تا رفتار "ازدیاد عایدات" ازخود نشان دهند .از جانب دیگر ،خانواده هایی
که تحت شرایط کمبود شدید منابع هستند در صورتی که با منابع در دسترس
نتوانند نیازمندی های غذایی خودشان را تهیه نمایند ممکن است مجبور شوند
تا محصوالت خود را برای بازار تولید نمایند که این امر در افغانستان به صورت
تولید مواد مخدر برای دسترسی به پول بیشتر در آمده است.
"تحقیق موضوعی-کاربردی در مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد مواد مخدر"
پیشنهاد می کند که رشد در تولیدات باغداری در وهله اول دهاقینی را مستفید
خواهد ساخت که به سیستم آبیاری دسترسی دارند ،پس رشد اقتصادی در
آغاز از نظر فاصله یی در ساحاتی پدید می آید که تقریب ًا به صورت مقایسوی
ت
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مرفه تر می باشند .حتی در جا های که تولیدات باغداری به دور از زمینهای
آبی درجه یک ،به پیش برده میشوند ،به سبب عمومیت داشتن روش
تقسیمات فیصدی حاصالت میان دهقان و مالک زمین و یا حامی مالک زمین
( ،)sharecroppingسهم بیشتری از عواید دو باره به مالکین زمین و حامیان
آنها بر میگردد .اگر حمایت از تجارت زراعتی فقط در دره های پرجمعیت دریا
ها صورت بگیرد ،امکان بسیار زیادی وجود دارد که مردم ساحاتی که در انزوا،
و کمتر مورد توجه قرار گرفته اند ،سهم مساوی در دسترسی به فرصتهای
جدید اشتغال را نخواهند داشت .به عالوه ،تمرکز توسعه زراعتی در ساحاتی
که تقریب ًا دسترسی بیشتر به فرصتهای اقتصادی و منابع در آنها وجود دارد ،در
وضعیتی که دهاقین بدیل های معیشتی اندکی برای رفع نیازمندی هایشان
دارند ،در هدف کاهش تولید کوکنار نقش اندکی ایفا خواهد نمود.
"تحقیق موضوعی-کاربردی در مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد مواد مخدر"
نشان می دهد که مالداری در شرایطی که مرتع (یعنی چوپانی کوچی ها و یا
یکپارچه با سیستم های زراعتی للمی) وجود داشته باشند به طور مقایسوی
دارای امتیاز بیشتر می باشد .ساخت زنجیره ارزشی مالداری در ساحات حاشیه
ای  -ساحاتی که زمینهای آبی ندارند و دهاقین و چوپانها گزینه های معیشتی
اندکی داشته و تحت آسیب پذیری و خطر بیشتری می باشند ،یک فرصت
واقعی برای کاهش فقر به شمار می رود.
"تحقیق موضوعی-کاربردی در مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد مواد مخدر"
اهمیت درک شرایطی را که تحت آن تغییر به تجاری سازی بیشتر ،استراتیژی
معیشت خانواده ها را تقویت می کند مورد تاکید قرار می دهد.

تصدی زمین
داشتن سیستم ثبت و راجستر جامع برای زمین که بتواند به عنوان اساس و
زیربنا برای اداره آیندهء زمین نقش ایفا نماید به صورت واضح مورد نیاز است.
اما چالشهای زیادی فراروی ایجاد چنین سیستم ثبت وجود دارد .استداللهای
قوی به نفع ثبت اسناد/قباله های زمین به عنوان یک گام میانی برای به
رسمیت شناختن حق مالکیت کامل وجود دارد .ثبت اسناد/قباله های زمین
می تواند منافع زیادی (هم برای استفاده کننده و هم برای دولت) داشته باشد.
این سیستم میتواند در دسترس مردم باشد و به طور مقایسوی ،آغاز آن هزینه
های کمتری را در بر دارد .به عالوه در هنگام پالن گذاری برای رشد زراعت
وکاهش فقر تمایلی وجود دارد که حقوق مالکیت دهقان بر زمین در نظر گرفته
شود“ ،تحقیق موضوعی-کاربردی در مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد مواد
مخدر" اشاره به این امر دارد که ممکن است حدود  30فیصد از زمینهای آبی
به شکل حقوق تبعی (اساس ًا به شکل قرارداد های اجاره زمین) باشد" .تحقیق
موضوعی-کاربردی در مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد مواد مخدر" همچنین
نشان می دهد که شرایط اجاره زمین برای محصوالت با ارزش (مثل آن دسته
محصوالتی که طبق استراتیژی سکتور زراعت اولویت بندی شده اند) به جای
اینکه به نفع دهقان باشد به طور چشمگیری به نفع صاحب زمین می باشد .این
یافته ها به طور خاص در فهم اینکه چطور منافع رشد پالن شده در سکتور
ث

فرعی باغداری تقسیم خواهد شد حایز اهمیت می باشد .در نتیجه ،مقصد
ابتکارات انکشاف زراعتی این است که به آسیب پذیر ترین مردم منفعت
برساند ،این امر وقتی موثر تر است که (ازطریق عایدات غیر وابسته به زمین
و یا تولیدات مالداری) آندسته فعالیتهای اقتصادی را تقویت نماید که مربوط
به شرایط اجاره زمین نباشد.
مدیریت آب
به جهت خاصیت ساختار آبیاری هایدرولیک و طریقه ای که منابع آب مدیریت
می شوند دهاقینی که در ساحات پایین سیستم آبیاری قرار دارند در مورد فراهم
آوری آب با نابرابری سیستماتیک مواجه می شوند .کمیابی آب در قسمت
انتهای کانال های آبیاری امکان تنوع و ارزش باالی محصوالت را محدود
کرده و منتج به کاهش ثمر و حاصالت برای سایر انواع محصوالت زراعتی
نیز می گردد .متعاقب ًا فرصتهای زراعتی و تأمین معیشت درمطابقت با حجم
سیستم آبیاری و حوضه های دریا ها به طور عموم کم می شود و دهاقینی که
در ساحات پایانی قرار دارند رویهمرفته به شدت محروم می شوند.کمیابی آب
بوسیله وضعیت ساختار آبیاری در افغانستان دشوارتر می شود ،براساس تخمین
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری به خاطر فقدان نگهداری و طراحی نامناسب
در حد اوسط به ندرت از نصف منابع بالقوه آب به صورت کارا استفاده میشود.
تحقیقات تایید می کنند که دهاقین ساحات نیمه-آبی باالیی رودخانه ،نسبت
به کسانی که در ساحات آبی پایینی قرار دارند با مشکالت متفاوتی مواجه می
شوند .در حالی که فراهم بودن آب در منبع یکی از موانع اصلی در ساحات آبی
باالیی محسوب می گردد .بهبود بالقوه سیستم ،ممکن است باعث مدیریت
موثرتر منابع موجود شده ،و سبب افزایش گزینه های کشت و امنیت دهاقین
در ساحات پرمصرف دهات شود .این می تواند به اجتماعات مردمی آسیب پذیر
که در بعضی ساحات به شدت به کشت کوکنار اتکاء دارند منفعت برساند وبن ًا
مطابق با اهداف پالیسی حمایت ازمردم فقیر نیز می باشد.
هرچند فشار شدید آب احتمال دارد توانایی مدیریت آب مردمی برای جبران
نمودن کمبودی ها را مضمحل نماید ،مطالعات “تحقیق موضوعی -کاربردی
در مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد مواد مخدر" پیشنهاد می کند که وقتی
جریان آب کافی برای نیاز های همه کسانی که به آبیاری نیازمند هستند
(چه باالیی و چه پایینی رودخانه) موجود باشد ممکن است سیستم های
مدیریت آب مردمی در تخصیص حق آب مشترکین موثرتر باشد .برخالف
آبهای سطحی ،آبهای زیر زمینی حاصل از چاه وکاریز های سنتی خارج از
صالحیت سیستم مدیریت مردمی ،به عنوان مالکیت خصوصی توسط مالکان
اداره می شود .بهره برداری نامنظم ،مقدار آب موجود را برای سایر استفاده
کننده گان کاهش داده و سبب بروز نگرانی هایی در مورد عرضه مداوم آب
زیر زمینی به صورت دارز مدت گردیده است .نیاز به یک چارچوب فراگیر بر
مقیاس آبگیر وجود دارد تا تمام استفاده کننده گان آب را جوابگو نگهدارد و
میکانیزم های را برای حل منازعات ایجاد نماید .بزرگترین چالشهای مدیریتی
برای سازمانهای آبگیر دریا ها ایجاد هماهنگی در مدیریت آب بین استفاده
کننده گان در سطح آبگیر می باشد ،جایی که هیچگونه سابقه ای مبنی بر

مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد تریاک

همکاری وجود ندارد.

تمرکز یافته اند.

مالداری

تولید تریاک به طور عمیقی در اقتصاد دهات جای گرفته است و اثرات
مضاعفی بر شکل اشتغال زایی و ایجاد فرصتهای کاری مستقل از زمین داشته
است .در فقدان هدفگیری دقیق و سریع ،کاهش وسیع در تولید کوکنار چه
بوسیله دستیابی به از بین بردن (تریاک) ویا از طریق فشار بر دهاقین مبنی بر
عدم کشت ،اثرات منفی و عمده به بارآورده است .اثر مستقیم شامل از دست
دادن عایدات خانواده بخاطر عدم کشت کوکنار می باشد و اثرغیر مستقیم
آن سبب کاهش نرخ دستمزد،کاهش اشتغال و قرض دار شدن خانواده ها در
دهات گردیده است.کاهش اجباری در تولید تریاک به تناسب ،اثرات شدیدی
بر فقیرترین و آسیب پذیرترین افراد دارد .اگرچه تریاک برای یک تعداد اندک
مالکان زمین سرمایه دار نماینگر یک محصول با ارزش و پرمنفعت است ولی
برای بسیاری از فامیلهای که مبتال به کمبود شدید منابع هستند ،با توجه به
منابع موجود آنها کشت کوکنار تنها محصولی است که می تواند معیشت مبتنی
بر زمین را تداوم بخشد .درک بیشتری از نقشی که تریاک در معیشت دهات
بازی کرده است نیاز است .بعضی محصوالت بخصوص به عنوان بخشی از
سیستم های محصوالت مختلط توام با فرصتهای عایدات مستقل از زمین می
تواند با عایدات تریاک ،وقتی که قیمت آن پایین می باشد رقابت کند ولی
هیچ محصولی ویژه گی های کیفیتی تریاک را دارا نمی باشد :به طور نسبی
مقاوم در برابر خشکسالی ،فاسد نشدنی ،تقریب ًا بازار تضمین شده دارد ،تاجرانی
که در برابر محصول آینده پیشاپیش پول می دهند ،مشتریانی که باالی زمین
محصول آنرا خرید می کنند و مالکان زمین که از طریق اجاره زمین و مضارعه
دسترسی بهتری را (برای دهقان) فراهم می آورد.

مطالعات مالداری “تحقیق موضوعی -کاربردی در مدیریت آب ،مالداری
و اقتصاد مواد مخدر" پیشنهاد می کند که تولید چهارپایان کوچک تحت
شرایط گستردهء سیستم های مرتع (یعنی چوپانی کوچی ها ویا یکپارچه با
سیستم های زراعتی للمی) نسبت به سیستم های زراعتی آبی ،یعنی جایی که
حیوانات معمو ًال منبع عمده برای عایدات زمین محسوب نمی شوند گرایش
بازار –محور تری دارد .مفاد تولیدات خام مالداری ظاهراً این را تایید می کند.
بنابراین درحالی که ممکن است باالترین رقم تولیدات چهار پایان در ادغام
به سیستم های زراعتی آبی حاصل شود ولی امکان دارد مفاد خام آن به دلیل
قیمت باالی تغذیه حیوانات کاهش یابد .اگرچه اینگونه اشکال وسیع تولید
چهار پایان بخاطر عدم دسترسی به چراگاه های سنتی و فرسایش خاک به
صورت روز افزون در معرض تهدید می باشد ،ولی بهترین سود خام چهارپایان
ظاهراً ازطریق سیستم های کم مصرف و کم حاصلی قابل دستیابی می باشد
که حیوانات به ندرت به قابلیت جنتیکی خودشان می رسند .معلومات تلفیقی در
باره معامالت چهارپایان در بازار نشان می دهد که همبستگی بسیار ناچیزی
بین خصوصیات حیوان (یعنی انداره ،عمر و وزن) وقیمت آنان وجود دارد و
بنابراین کمکهای کم و جدی برای تولید کننده گان جهت سرمایه گذاری و
بهبود خصوصیات حیوان وجود دارد .با وجود این ،شواهد روایتی نشان می دهد
که در یک روش روبه رشد دهاقین تعداد کمی از بره های تازه از شیر گرفته
شده را از تولید کننده گان مرتع می خرند و آنها را بوسیله محصوالت پس
مانده ،محصوالت جانبی غله جات و علوفهء پرورش یافته ،چاق می کنند و
سپس به قیمتهای باال به فروش می رسانند .این می تواند یک قسمت مهمی
از تنوع برای دهاقین کوچک به حساب آمده و سبب افزایش ارزش در سکتور
مالداری گردد.
درحالی که استراتیژیهای تقویت زنجیره ارزشی برای محصوالت باغداری در
وهله اول به کسانی مفاد می رساند که دسترسی بهتر به زمین و آب زراعتی
دارند ،انکشاف زنجیره ارزشی پیرامون مالداری قابلیت هدفگیری مردم فقیر و
(آن دسته) تولید کننده گان زراعتی را دارد که به حاشیه رانده شده اند .اینها
شامل دهاقین ساحات دور افتاده مراتع و خورده کاران یا اجاره داران در دره
های دریا که قادر به تولید محصوالت با ارزش نیستند می شود .انکشاف چنین
زنجیره ارزشی می تواند در کاهش فقر سهم گرفته و موثر ترین استراتیژی
برای تحریک رشد اقتصادی را نشاندهی نماید.
اقتصاد تریاک
فقر ،مواد مخدر و عدم امنیت به صورت درونی در افغانستان با یکدیگر مرتبط
اند .درحالی که کوکنار بوسیله گروپهای مختلف اقتصادی-اجتماعی در ساحات
وسیعی کشت می شود ولی ازنظر گرایشی در ساحاتی که دسترسی محدود
به زمینهای آبی داشته ،از تراکم جمعیت بیشتری برخوردار بوده و فرصتهای
کمتر عایداتی مستقل از زمین زراعتی دارند و یا جایی که بی امنی بیشتر است

ویژه گی های تریاک و نقشی که با درنظر داشت افزایش تأمین معیشت
(ازطریق پرداخت پول وافزایش عایدات فامیل) در اقتصاد دهات بازی کرده
است ،فرصت اقتصادی (دسترسی به زمین ،اعتبارات مالی ،بازار و سایر نیاز
های حیاتی) و خطر کم ،نوع مداخالت و توسعه دستاورد هایی را پیشنهاد می
کند تا با تریاک مقابله نموده و اثرات منفی وابسته به کاهش تولید تریاک را
تقلیل دهد .مطالعات “تحقیق موضوعی -کاربردی در مدیریت آب ،مالداری
و اقتصاد مواد مخدر"پیشنهاد می کند که پالیسی مبارزه با مواد مخدر به
جای علل ریشه ای ،با تمرکز بر توقیف دامنه فضایی خطرات تولید تریاک
نشانه های اقتصاد تریاک را مورد هدف قرار می دهد وبه احتمال کمی می
تواند سهولت انتقال پایدار از محصول را ایجاد نماید.اینکه دهاقین بتوانند به
تشویقهای مالی ویا تهدید دولتی پاسخ گفته وتولید تریاک را کاهش دهند
بستگی به توانایی شان برای ساخت (ابزار) معیشت خارج از اقتصاد تریاک
دارد .دستیابی به یک اقتصاد پایداروعاری از تریاک احتما ًال سالهای زیادی
را دربر می گیرد وسازنده گان پالیسی باید به طور کامل آگاه باشند که همه
والیات ،ولسوالی ها یا گروپهای اجتماعی-اقتصادی نمی توانند به یک اندازه
برای رسیدن به این هدف پیشرفت داشته باشند .علی رغم این ،موارد بسیار
قوی از فشار آوردن بر دهاقین ثروتمند تریاک ،نماینده گان ،فروشنده گان
وحمایت کننده گان آنها (به شمول کارمندان فاسد دولتی) وجود دارد تا این
تجارت را ترک نمایند.
ج

سلسله نشریات ترکیبی

توصیه های عمومی

تقویت سیستم های زراعتی ،نه فقط زنجیره بازار

دردسترسی به منابع طبیعی بی عدالتی ها را مورد توجه قرار دهید

تحریک تولید زراعتی برای بازار محتاج این است که معیشت اجتماعات
دهاقینی که درداخل سکتور زراعت کار می کنند مورد حمایت قرار گیرد .فع ً
ال
استراتیژی های انکشاف تمایل دارند که درباره تولیدات زراعتی فقط برساخت
زنجیره بازار تمرکز نمایند اما امنیت معیشت زراعتی همچنین می تواند بوسیله
دسترسی بهتر به عایدات مستقل از زمین ویا بوسیله حمایت از تولید زراعتی
برای مصرف داخلی افزایش یابد .پالنگذاران انکشافی باید درباره اینکه چطور
معیشت زراعتی ساخته شده است یک دیدگاه وسیع داشته باشند.

به ابتکاراتی نیازاست تا به تقویت ظرفیت واداره نهادها ومیکانیزم هایی مردمی
که دسترسی به منابع طبیعی درافغانستان را میانجیگری می کند کمک نماید.
درحالی که این ممکن است نیازمند برخی اصالحات تقنینی ونظارت خارجی
باشد ،با تصمیم گیری های همگانی وتشویق اشتراک وسیع ،پیشرفتهای قابل
توجهی می تواند صورت بگیرد.ارتباط دادن تصمیم گیری درمورد منابع طبیعی
به ساختارهای اخذ تصمیم درحال شکل گیری مانند شوراهای انکشاف مردمی
ممکن است در برخی موارد به اصالح قدرت بی تناسب میراثی کمک نماید.
تشخیص مشارکتی گذشته وفعلی مسایل و رویه های مدیریت آب باید نقطه
شروع هرگونه کوششی برای تقویت رویه های مدیریت درسطح کانال آب باشد.
این باید توام با جمع آوری معلومات درباره توزیع آب ومشخصات هایدرولیک
سیستم های کانال باشد تا بتواند شواهدی را برای تشخیص وتصمیم گیری
فراهم آورد .طرحهای اولیه برای ساخت انجمن استفاده کننده گان آب باید به
نفع "فقط نظم کافی" یا ( )Just enough organizationمنع شوند تا
اجتماعات مردمی را قادر سازند بتوانند با مشکالت واقعی برخورد نموده ونسبت
به تغییرات تدریجی درمورد نقشها وتنظیمات نهادی به توافق برسند.

ایجاد تعادل درآجندای رشد اقتصادی حمایت از مردم
فقیر
اجتماعات افغانها دردهات دارای ظرفیتهای مختلف برای اشتراک در سکتور
فرعی زراعت هستند .درحالی که رشد درسکتورفرعی باغداری گرایش به
تقویت وضعیت فعلی اقتصادی –اجتماعی دارد ،مداخالت هدفمند برای
تقویت زنجیره ارزشی می تواند سبب ایجاد فرصتهایی برای حمایت ازمردم
فقیر درساحات دورافتاده ،مراتع حاشیه ای ودهاقین کوچک شده و همچنین
بهترین رویکرد برای انکشاف سکتور فرعی مالداری محسوب می گردد .باید
تالشهایی صورت بگیرد تا از تمرکز کلیه ابتکارات زراعتی ،خدمات وسهولتها
درساحات پرجمعیت دره های دریا جلوگیری شود ،جایی که به طور سنتی
فعالیتهای انکشافی تمرکز یافته است.
دستیابی به رشد اقتصادی درسکتور زراعت درهمه موارد سازگار با هدف
سیاسی وسیع تر دستیابی به ثبات دهات نمی باشد .سازنده گان پالیسی نیاز
دارند تا این معامله الینفک را مورد توجه قرار داده و درمورد رونق بخشیدن
به یک اقتصاد رقابتی دهات وساختن یک اجتماع باثبات دردهات تعادل ایجاد
نمایند ،با قبول نمودن اینکه ثبات دردهات یک پیش شرط برای رشد پایدار
در اقتصاد دهات می باشد.

شناسایی ارزش تولیدات زراعتی غیربازاری
تمرکز زیاد پالیسی برتولیدات زراعت برای عرضه به بازار خطر نادیده گرفتن
کارکردهای مهم غیرپولی تولید را درپی دارد .به خصوص درساحات دور افتاده
ای که دسترسی به بازار وخدمات ضعیف است ،تولیدات زراعتی می تواند
سهم مهمی را در رفاه فامیل چه به صورت دارز مدت وچه طی دوره های
معین بحران ونیازهای ویژه داشته باشد.این کارکردها شامل ایجاد پل دردوران
کمیابی نقدینگی،انتقال غیرپولی به شبکه های خدمات اجتماعی ونگهداری
چهارپایان به عنوان ذخایر ارزشی می باشد.

گسترش فرصتها برای نیروی کاری زراعتی ،نیمه
زراعتی ،و غیر زراعتی
کارکرد بازار کار و فرصتهای اشتغال کافی با نرخ معاش مناسب در دستیابی
به بهبود امنیت معیشت در دهات اهمیت مرکزی دارد .استراتیژیهای فعلی می
تواند ازتفاوت بیشتر بین کارهای زراعتی (آنانیکه زمین دارند و خود روی آن
کار میکنند و از حاصالت آن استفاده مینمایند) ،نیمه زراعتی (آنانیکه روی
زمین های زراعتی دیگران در بدل مزد کار میکنند) ،و غیر زراعتی (آنانیکه
بجز از زراعت در دیگر سکتور ها مشغول فعالیت اند) مستفید شوند .همه این
کارها می توانند در تنوع وتولید عایدات نقش مهمی بازی کنند .به عالوه ،این
مهم است که به طورسیستماتیک مورد توجه قرار بگیرد که چطور مداخالت
پیشنهادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم فرصتهای اشتغال را متاثر می سازد
تا اطمینان حاصل کرد که تالشها برای افزایش تولیدات زراعتی باعث ازبین
رفتن کارها نمی شود.

حمایت از گذار به معیشت زراعتی مشروع
ایجاد محیطی مناسب که تغییر پایدار به سوی زراعت قانونی را حمایت کند
نیازمند تالشهای دارز مدت برای برخورد با علل اساسی فقر وموانع پیشرفت
در دهات افغانستان می باشد.
این شامل اقداماتی است که به طور معین نیازهای اجتماعات را مورد هدف
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قرار می دهد (گسترش فرصتهای اقتصادی درساحات اطرافی ،رونق امنیت
معیشت و برخورد کردن با عدم تناسب در دسترسی به منابع) .تالشها برای
ممنوعیت کشت کوکنار باید به صورت انتخابی مناطقی را مورد هدف قرار دهد
که دهاقین می توانند بین کشت وعدم کشت کوکنار انتخاب نمایند.

نماید .درسال 1385با ساخت سیستم ملی معلوماتی زراعت دروزارت زراعت،
آبیاری ومالداری پیشرفتهای چندی دراین زمینه حاصل شده است.به عنوان
گام بعدی اولویت مهم باید به ترسیم فاکتورهایی داده شود که میزان خطر
وفرصتهای معیشتی دردهات را مشخص می نماید ،تا بتوان مداخالتی را
برنامه ریزی نموده ،هماهنگ کرده وبرحسب نیاز مورد توجه قرار داد.این
مداخالت عبارتند از :دسترسی به سرکهای بازار ،خدمات وزیرساختهای
آبیاری ،خصوصیات منظره ،مشخصات منابع طبیعی ،معلومات اقلیمی ،میزان
معاش ،عایدات خانواده وسایرمعلومات اجتماعی-اقتصادی ،شاخصه های
امنیتی ،قیمتهای بازار ،واقعات امراض غالت واحشام وسایرعوامل مهم .ترسیم
موقعیتی که فرصتهای معیشتی وانتخابهای دهاقین را قالب بندی نماید و
تالشها برای مورد هدف قراردادن ابتکارات مبارزه با مواد مخدر را درساحات
استراتیژیک حمایت کرده وسبب کاهش اثرات منفی آن برگروپهای آسیب پذیر
ومردم فقیر شود .این مداخالت همچنین ازتالشهای تطبیق یک استراتیژی
انکشاف دهات وزراعت حمایت می نماید که سبب رشد اقتصادی وکاهش
وتخفیف فقرمیشود.

ساحه آبیاری نزدیک دریا دربغالن (آلن روی)

شکل باال کانالهای آبی را در دریای کندز نشان می دهد
(یان مک الیستر آندرسون)

ترویج تصمیم گیری های مبتنی برشواهد
مطالعات تلفیقی  1ساله “تحقیق موضوعی-کاربردی درمدیریت آب ،مالداری
واقتصاد مواد مخدر" برنیاز به ایجاد معیارهای جمع آوری معلومات درافغانستان
تاکید می کند تا ادغام ومقایسه معلومات ازمنابع مختلف را ترویج نموده
ومعلومات را جهت سهولت دردسترسی دریک دیتا بیس مرکزی گردآوری
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 .1مقدمه
این تحقیق ،تلفیقی از یافته های اساسی ونتیجه گیری ها طی مدت  3سال
مطالعاتی است که بوسیله واحد تحقیق وارزیابی افغانستان با کمک مالی
کمیسیون اروپایی به نام "تحقیق موضوعی –کاربردی درباره مدیریت آّب،
اقتصاد مواد مخدر و مالداری انجام شده است.
این تحقیق درسه فصل تنظیم شده است که فصل اول روش تحقیق واهداف
مطالعات مدیریت آّب ،اقتصاد مواد مخدر و مالداری را به نمایش می گذارد،یک
توصیف مختصرازتاریخچه سکتورزراعت ومنابع طبیعی می باشد ،که برمحتوای
پالیسی که آجندای مطالعات مدیریت آّب ،اقتصاد مواد مخدر و مالداری را قالب
بندی کرده تاکید می نماید ومحتوای فعلی پالیسی راکه تغذیه کننده توصیه
های این تحقیق است شکل بندی می نماید.فصل دوم یافته های اصلی این
تحقیق به ترتیب درباره زمین،مالداری وکشت کوکنارمی باشد وفصل نهایی
توصیه هایی را برای سازنده گان پالیسی تعیین می نماید.

 1.1اهداف مطالعه
هدف این مطالعه این است که توصیه های مشهودی را برای بهبود وموثریت
پالیسی زراعتی وبرنامه ریزی دهات ازطریق معلومات دقیق وشفاف برای
سازنده گان پالیسی فراهم آورد .این معلومات شامل استفاده،مدیریت ونقش
منابع طبیعی درمعیشت دهات با تمرکزبرزمین ،آّب ،مالداری وکشت کوکنارمی
باشد .درمورد هرکدام ازساحات ذکرشده جهت های معین ذیل برای تحقیق
درنظرگرفته شده است.
مالکیت زمین :با درنظرداشت موثریت چارچوب پالیسی موجود زمین وفراهم
آوری توصیه هایی برای بهبود آن ،اشکال مالکیت زمین دهاقین وسایر استفاده
کننده گانی که مالکیت برمنابع زمین دارند را بررسی نموده ومزایا وموانع
سیستم های موجود مالکیت زمین را مطالعه می کندواینکه چطوراین مسایل
می تواند ،مدیریت منابع طبیعی واستفاده زراعتی را متاثرسازد.
مدیریت آب :مدریت آب بررسی می نماید که  :چطورآب زراعتی در افغانستان
مدیریت می شود ،چطور سیستم های موجود فعالیت می نماید ،چطور این
سیستم ها اداره شده وبه صورت موثرفعالیت می کنند وهمچنین برای معلوم
کردن اثرات منازعات ،خشکسالی ومداخالت انکشافی برعرضه آب زراعتی و
ساختن توصیه هایی برای بهبود عدالت وکارایی درمدیریت آّب را بررسی می
کند.
مالداری :دراین قسمت نقش انواع مختلف احشام درسیستم های فارم
درمعیشت دهات بررسی می شود که شامل موانع تولید،فرصتها وابعاد فصلی
آن می باشد.جستجو برای مدیریت مالداری ،دسترسی به چراگاه ها وپایداری
استفاده از چراگاه ،مطالعه کارکرد بازار برای احشام وتولیدات آنها وبررسی

اثرات منازعات،خشکسالی ومداخالت انکشافی برتولید وارایه توصیه هایی
برای بهبود تولید وپایداری تولید احشام نیزمدنظر می باشد.
تریاک :جستجوبرای علل تصمیم گیری دهقان برای کشت کوکنار وتحلیل
پیامدهای اجتماعی-اقتصادی آن ،بررسی نمودن اثرات منازعات،خشکسالی،
پروگرامهای انکشافی وپالیسی دولت درباره تولید کوکنار وارایه توصیه هایی
برای حمایت ازکاهش پایدارکشت کوکنار درافغانستان.
مطالعات مدیریت آّب ،اقتصاد مواد مخدر و مالداری درسال نخستین (-1383
 )1384برای تحریک رشد اقتصاد دهات برتوانایی های بالقوه سکتور مالداری
وباغداری تمرکز نموده است.یافته ها اشاره به این دارد که یک قسمت مهمی
از خانواده های دهاقین که مورد تحقیق قرار گرفته اند درموقعیت مناسبی
نبودند که ازپالن انکشاف اقتصادی بهره مند شوند .این پالن دراستراتیژی
انکشاف ملی اداره انتقالی افغانستان که در(آنزمان) تحت پروسه ساختن بود به
صورت مفصل ترتیب یافته است.دردومین سال مطالعات مدیریت آّب ،اقتصاد
مواد مخدر و مالداری ازحالت توصیفی به وضعیت تحلیلی تغییریافت ،درسال
اول مطالعات انجام شده فقط وضعیت خانواده های زراعتی را توصیف نموده
است ولی درسال دوم ( )1385 -1384تمرکزاصلی برنحوه کارکرد سیستم
زراعتی است (ازلحاظ دسترسی به منابع،تولید،مصرف ودسترسی به بازار)
وناظر برچگونگی ارتباط این پروسه ها با معیشت دهات می باشد.هدف کلی
ازچنین کاری شناسایی ساحات معین فرصتها وموانع برای مشارکت دهقان
دراستراتیژیهای زراعتی ودهات بوده وبرچگونگی امکان اصالح وتطبیق آن
به بهترین وجه نظردارد.یک بخش معینی ازسئوالها شناسایی عواملی بود که
سبب تصمیم گیری دهقان درمورد کشت کوکنارشده واثرات استراتیژی مبارزه
با مواد مخدر نسبت به معیشت دهات را بررسی می کند.مطالعات مدیریت
آّب ،اقتصاد مواد مخدر و مالداری درسال سوم ( )1386-1385به باروری
احشام وقیمتهای منطقه ای بازار ،کارکرد سیستم های مدیریت سنتی آب
واستراتیژی سکتورآب توجه نموده است.

 2.1روشهای مطالعه						

ظر به اینکه تصمیمگیری ها در مورد استفاده از منابع فردی و استراتیژیهای
زراعتی به شدت به موجود بودن و مدیریت منابع دیگر وابسته میباشد ،تیم
تحقیقاتی از رویکرد جامع سیستم های زراعتی برای چوکات بندی تحقیق
استفاده کرده است .این تیم سپس تصدیق نمود که سیستم های زراعتی (و
معیشت دهات) در بین چشم اندازهای اقتصادی ،سیاسی و تحرک زیستی
فیزیکی پیچیدهء جای گرفته است .این مطالعه ازسه شکل تکمیلی جمع آوری
معلومات استفاده نموده تا به طور کافی بتواند شرایط پیچیده را پوشش دهد.
(مطالعات فرعی ،سروی های نظارتی خانواده واندازه گیری های سیاسی)1.

 1برای جزییات بیشتر درمورد روشهای مطالعه وبخصوص نمونه سروی نظارت خانواده به اثر آلن روئی تحت عنوان
"مدیریت آب ،مالداری واقتصاد مواد مخدر:مدیریت منابع طبیعی،سیستم های زراعتی ومعیشت دهات مراجعه نمایید.
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مطالعات فرعی شامل کاوشهای عمیق موضوعات کلیدی ومرتبط به منابع
اساسی است که برای معیشت دهات (شامل مالداری ،آب،زمین وکوکنار)
درافغانستان اهمیت مرکزی دارد.متخصصان ومحققان بین المللی این مطالعات
را رهبری نموده اند واز روشهای تحقیقاتی متعددی استفاده کرده اند ،اگرچه
غالب ًا وابسته به گروه کوچک ویا مصاحبه با دهقانها به صورت فردی بوده است
تا بتوانند طریقه تصمیم گیری پیرامون دسترسی واستفاده از منابع را دریابند.
مطالعات فرعی عمیق ازطریق سروی نمونه خانواده ساخته شد تا طی مدت
مطالعه بتواند سیستم های زراعتی نظارت از خانواده های طولی را تحت پوشش
قرار دهد .مطالعات طولی به طریقی طراحی شده بود تا بتواند انتخاب های
مدیریتی دهاقین وکارکرد سیستم های زراعتی را درشرایط کالن تر معیشت
بررسی نماید .خانواده به خاطریک واحد اولیه تولید ،مصرف وتصمیم گیری
به عنوان یک سطح مرتبط برای این تحقیق مورد شناسایی قرارگرفت.این
شیوه گسترده جمع آوری معلومات طی مدت  3سال در 8والیت انجام یافت،
برای جزئیات بیشتر درمورد مکانهای تحقیق به جدول شماره  1ونقشه ضمیمه
بنگرید.مکانهای مورد تحقیق طوری انتخاب شده بودند تا بتوانند از تنوع
ساحات مختلف اکولوجیکی وزراعتی به شمول زمینهای آبی ،نیمه آبی وللمی
نماینده گی نمایند .البته این توقع وجود داشت که دسترسی واستفاده از منابع
طبیعی و دستاوردهای معیشتی دراین ساحات مختلف متفاوت ازیکدیگرمی
باشند .این تحقیق همچنین دربرگیرنده خانواده ها واجتماعات متنوع می باشد
که عبارتند از :کشت کاران یکجا نشین ،پرورش دهند گان احشام،چوپانهای
کوچی،مضارعه کاران وکارگران زراعتی.
به منظورردیابی میزان رشد احشام وحاصالت شیردهی ،فارمهایی که شامل
پروسه نظارت از خانواده بودند مورد اندازه گیریهای فیزیکی قرار گرفتند.
درچهارمکان انتخاب شده ویژه گی های فیزیکی سیستم های آبیاری ترسیم
گردید.
این تیم تحقیقاتی برای سروی نظارت از خانواده واندازه گیری های فیزیکی
با دو سازمان غیر دولتی به نامهای "کمیته دنمارک برای کمک به مهاجرین
افغان" یا ( )DACAARو "فعالیت زراعتی جرمن" یا ( )GAAهمکار بوده
است .تیم تحقیقاتی همچنین با موسسات ذی نفع افغان به شمول وزارت
زراعت ،آبیاری ومالداری ،وزارت احیاء وانکشاف دهات ،وزارت انرژی وآب،
وزارت مبارزه با مواد مخدر و مرکزتحقیقات پوهنتون کابل نیز همکاری کرده
است.
یافته ها وتوصیه های مطالعات فرعی ونتایج تحلیلهای معلومات نظارتی
خانواده به صورت فشرده های قابل توجه دردو تحقیق تلفیقی مطالعات سال
اول ودوم را تحت پوشش قرارداده است.این مطالعات تلفیقی با تمرکز بر یافته
های کلیدی وتوصیه ها یی از اسناد مطالعاتی مدیریت آّب ،اقتصاد مواد مخدر
و مالداری سراسر این  3سال را تحت پوشش قرار داده است.
(واحد تحقیق وارزیابی،کابل-افغانستان،سال )6831
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جدول  :1تقسیم بندی خانواده ها درمیان گروههای نظارت
والیت

غزنی

هرات

قندوز

ننگرهار

کوچی ها
جمع کل

محل تحقیق

سیستم تولید

تعداد خانواده

زاال قلعه

7

نیمه آبی

پیاده راه

2

نیمه آبی

قلعه نو

27

آبی

تورمی

11

چهل گنبد

6

آبی

خلیفه رحمت

12

للمی

تونیان

13

آبی

گوشک

10

آبی

آّبی

غورک

7

نیمه آبی

سیر زر

12

للمی

عبدل نظر

5

للمی

علم بوی

4

للمی

دهن حاجی

5

آبی
آبی

وکیل جنگل

19

افغان مزار

17

آّبی

معروف شینیه

11

نیمه آبی

سر قلعه

11

نیمه آبی

خواجی

7

نیمه آبی

اوتار خیل

10

نیمه آبی

جانی خیل

18

آبی

خماری خیل

12

چوپانی

کتب خیل

10

چوپانی
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 .2محتوا
 1.2زراعت درافغانستان
افغانستان یک کشور خشن وکوهستانی است که حدود  65میلیون هکتاروسعت
دارد ولی فقط  12فی صد (  8میلیون هکتار) آن تحت کشت می باشد .تقریب ًا
نیمی از این زمینها آبی ومابقی للمی می باشد ،هرچند این تناسب همه ساله
درنوسان است .اگرچه بدلیل حاصالت کم زمینهای غیرآبیاری شده ،این
قسمت زمینهای آبی است که قسمت وسیعی از جمعیت دهات رادرخود جای
داده وتقریب ًا  80فی صد مجموع حاصالت بدان وابسته است 2 .بنابراین بیشتر
ساحات مسکونی وزراعتی درنواحی صاف رسوبی ودره های دریا واقع شده اند.
عرضه آب برای آبیاری دراین دره ها به صورت فصلی به ذوب شدن برفهای
کوهستان وابسته است3 .درجاهایی که شرایط اجازه می دهد (دردره های
رودخانه های گرم با آب کافی برای آبیاری) کشت دوفصلی (دریک سال) نیز
امکان پذیر می باشد.به منظور استفاده خانگی وعرضه به بازار انواع مختلف
ومتنوع محصوالت زراعتی درافغانستان کشت وتولید می شود.
ساحات کوچکی ازجنگلهای کوهستانی درمناطق مرتفع شرق وجنوب شرقی
افغانستان باقی مانده است که تقریب ًا  45فیصد ساحه زمین ملی تحت نام
"مرتع" طبقه بندی شده است  4که زمینه تولید وسیع احشام بوسیله چوپانهای
کوچی وزارعان یکجا نشین را فراهم می آورد .ازنظر تاریخی ،چوپانهای مهاجر
تولید کننده گان اصلی چهارپایان خرد ومحصوالت منتج ازآن بوده اند5.
به طور سنتی ،سکتورزراعت قسمت بزرگی از اقتصاد مردم افغانستان را تشکیل
می دهد ،با فروش میوه های خشک ومغزباب  40فی صد درآمدهای اواخر
دهه  1348را تشکیل می داد ودرعین زمان پرورش چهارپایان ومحصوالت
ناشی ازآن نیز بخش مهمی از عایدات ملی را تشکیل می داد6 .درسال 1356
افغانستان نه تنها ازنظرغذایی خودکفا بود بلکه یکی از صادرکننده گان قابل
توجه محصوالت زراعتی محسوب می گردید7.
تقریب ًا هنگامی که افغانستان درحال خارج شدن ازیک بی ثباتی مزمن بود
( )1380درزمان اداره جدید انتقالی افغانستان چندین خشکسالی خشن ساحات
دهات را درجنوب وغرب کشور ضربه زد ومنجر به خشک شدن وسیع چشمه
 .2سازماان غذا وزراعت ملل متحد "استراتیژی زراعت ا" روم :سازمان غذا و زراعت )1357،
3

رافی فاوره وغالم کمال "،اطلس آبریز افغانستان" ( کابل ،AIMS:سال )1382

4

بانک انکشاف آسیایی"،بازیابی منابع طبیعی"( بانک انکشاف آسیایی ،مانیال ،سال )1382

5

منظور از  kcotseviL gniwehc duCدراین تحقیق گوسفند وبز می باشد.

6

بانک انکشاف آسیایی" منابع طبیعی"

7

سازمان غذای ملل متحد"استراتیژی زراعت افغانستان"

ها وچاههای آب ،کمبود حاصالت زراعتی ورها شدن زمینهای زراعتی
گردید8.وازآنجا که پرورش انبوه چهارپایان به صورت وسیعی وابسته به چراگاه
ها ومراتع طبیعی است این شرایط ناگوار به سختی به سکتور مالداری صدمه
وارد آورد.
درحالی که گزارشات وارزیابی ها تمایل به ساده کردن اثرات مشترک منازعات
وخشکسالی تحت عنوان "بالیای طبیعی" برای دهات افغانستان دارد ولی
آزمایش معلومات موجود نشان دهنده اختالفات می باشد9.با برخی مقاوتهای
اثبات شده همه سکتورهای فرعی زراعتی به یک شکل صدمه ندیده است.
معلومات نشان دهنده این است که محصوالت ساحات زمینهای آبی از 3
میلیون هکتار دراواسط  1348به حدود  2میلیون هکتاردراواسط دهه سالهای
 1990سقوط کرده است،که این مرتبط به مهاجرت دهاقین ازدهات درطی
اشغال کشورتوسط شوروی می باشد10.درسال  1381علی رغم شرایط
خشکسالی دربرخی ساحات کشور،ساحات تحت کشت زمینهای آبی ازدوران
سالهای دهه  1348بیشتر شد.متعاقب ًا ،کشت آبی دوباره کاهش یافت وحدود
(4/3سه چهارم) ساحات کشت شده دوران قبل ازجنگ را تشکیل می داد.
اگرغالت (گندم ،برنج ،جو وجوری) را به عنوان یک شاخصه وسیع برای
محصوالت غذایی درنظربگیریم ،معلومات نشان دهنده این است که تولید
غالت طی دوران جنگ مقاوم بوده وتا اواخر دهه 1990عموم ًا ساالنه  3میلیون
تن تولید داشته است واین تقریب ًا  75فی صد تولیدات دهه  1348را تشکیل می
دهد.ولی ظاهراً تولید غالت دربرابر اثرات خشکسالی سالهای 1380-1998
بسیارحساس بوده وتقریب ًا تولیدات  50فی صد سقوط کرده است.
جمعیت گوسفند و بز بسیار متغیر بوده است ،طی سالهای اوایل جنگ (اواخر
دهه  1348وشروع دهه  )1980تعداد چهارپایان کوچک درحد یک ثلث کاهش
یافت ولی بعد ازسال  1379علی رغم جنگ دربرخی مناطق،جمعیت آنها
به سالهای قبل ازجنگ نزدیک گردید.ولی دوباره به دلیل خشکسالی های
بعدی تعداد بزوگوسفند درسراشیب سقوط قرارگرفت.اخیراً ،تعداد قابل توجهی
گوسفند وبزدرکشور وجود دارد ولی هنوز به اندازه جمعیت قبل ازجنگ نمی
رسد .همچنین ،بزهای کم ارزش(که برای مصرف خانگی تولید می شوند)
نسبت به سالهای قبل هم اکنون قسمت وسیعی ازرمه های ملی را تشکیل می

وزارت آبیاری ،منابع آب ومحیط زیست"،ارزیابی اضطراری خشکسالی در  12والیت آسیب پذیر جنوبی"(
8
وزارت آبیاری،منابع آب ومحیط زیست ،کابل :سال )1382
 9معلومات بسیار کمی برای توصیف زراعت،مالداری ویا جمعیت انسانی طی سالهای  1358و  1368وجود دارد.
اعداد وارقامی که در دفتر احصائیه مرکزی ارایه شده است باید فقط به عنوان نشانه تلقی شوند.
10
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سلسله نشریات ترکیبی

دهند 11.درمقابل ،معلومات نشان دهنده این است درحالی که جمعیت ملی رمه
های گاو به سرعت درسالهای اولیه جنگ سقوط نمود ولی به صورت تدریجی
در دهه  70خورشیدی توانست دوباره تثبیت شود.پروسه پرورش مجدد رمه
های گاو نسبت به پرورش چهارپایان خرد وتولید غالت دربرابرخشکسالی
ازحساسیت کمتری برخورداربوده است.
معلومات سراسری ،هرچند به صورت غیر قابل اعتماد ،نشان دهنده پیچیدگی
واکنش اقتصاد زراعتی درساحات مختلف در برابر خشکسالی ،بیجا شدگی و
دوره های جنگهای محلی و سراسری می باشد .درحالی که ساحات تولید
غالت اخیراً به سطوح دوران قبل از جنگ برگشته است ،پیشرفت درحاصالت
به معنی اینست که تولید سراسری غالت اکنون به صورت قابل توجهی از
حاصالت قبل ازجنگ بیشتر میشود .ولی نه سراسر ساحات کشت آبی و نه
پرورش چهارپایان هنوز به اندازه سطوح مشابه قبل از جنگ نمی باشد .شواهد
مشابه همچنین نشان دهنده کاهش در حاصالت باغی/سردرختی مانند بادام،
چهارمغز ،زردالو و انجیر است 12.متعاقب ًا محصوالت مهم صادراتی و زنجیره
بازار که به صورت تاریخی عرضه کننده اینگونه محصوالت بود ،تضعیف
گردید13.
گرایش اخیر در استفاده از منابع طبیعی و باروری زراعتی نیازمند این است
که درمتن جمعیتی که این منابع رامورد پوشش قرار می دهد درنظرگرفته
شود.تخمین ها به این اشاره دارد که ازاواخر دهه  1348جمعیت افغانها از
 13میلیون نفربه حدوداً  29.5-24.5میلیون نفر درسال  1385افزایش یافته
است 14.مطالعه ی که در بهار سال  1385انجام شده بود میزان فقرفصلی را
 42فی صد براورد کرده است 15.این رشد جمعیت ومیزان باالی واقعات فقر
داللت برنگهداشت زمین،خودکفایی غالت ووابستگی به واردات دارد.
او ًال ،شواهدی فراوانی وجود دارد که معیشت دهات درحال متنوع شدن وعدم
وابستگی به تولید خالص زراعتی می باشد .این مساله یا به خاطراستراتیژیهای
مقابله برای مردم فقیراست ویا استراتیژیهای تراکمی برای ثروتمندان .تحقیقی
که نسبت به معیشت دهات درسالهای  1382-1381انجام شده است نشان
می دهد که بیش از نیمی از خانواده های دهاتی که مورد مطالعه قرار گرفته
11

معلوماتی از اداره مرکزی احصائیه "،سالنامه احصائیه افغانستان"(کابل :اداره مرکزی احصائیه ،سال )4831
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اداره مرکزی احصائیه "،سالنامه احصائیه افغانستان"

 13هرچند صادرات میوه خشک ومغزباب به صورت قابل توجهی ازسال  9731به بعد افزایش یافته واکنون  5.22فی
صد مجموع عایدات صادراتی را تشکیل می دهد(.اداره مرکزی احصائیه"،سالنامه احصائیه افغانستان"
 14این آمارها بوسیله سازمان غذا وزراعت ملل متحد داده شده است"،افغانستان ،سهمگیری دراستراتیژی
حفاظت"(روم:سازمان غذا وزراعت.(1891،اداره مرکزی احصائیه "،جمعیت تخمین زده شده افغانستان سال -6831
سالنامه احصائیه افغانستان"(کابل:اداره مرکزی احصائیه) ،نشان دهنده رقم پایین تر  52میلیون نفر را نشان می
دهد،درحالی که دفتر حقایق  AICدرسال  7831جمعیت باالی  33میلیون نفر را نشان می دهد.
 ( http://www.cia/publications/factbook/print/af.htmlدرسنبله  1387بازدید شده است)
 15صندوق بین المللی پول"،جمهوری اسالمی افغانستان:مقاله استراتیژی کاهش فقر-یادداشت مشترک کارمندان
مشاور"،گزارش کشورشماره (،391/80واشنگتن:صندوق وجهی بین المللی.1)6831،
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بودند ازنظر غالت خودکفا نبوده وبرای منبع اولبه عایداتی خودشان وابسته به
کار برغیر زمین زراعتی بودند16 .
ثانی ًا ،افغانستان به سرعت درحال تبدیل شدن به یک کشور ناکافی غذایی می
باشد.حتی دریک سال خوب زراعتی مانند سال  1383افغانستان هنوز با  10فی
صد کمبود غالت مواجه بود16.همانطوری که تولیدات محلی ازحد تقاضای
مصرف کننده کمترشد،گرایشهای روشنی از افزایش واردات بسیاری از انواع
غذاهای تولید محلی وجود دارد.
زمانی که پروژه مدیریت آّب ،اقتصاد مواد مخدر و مالداری درسال 1383
شروع شد،بازگشت بیجا شده گان بعد ازسالهای جنگ وخشکسالی باعث
ایجاد مانع قابل توجهی دراستفاده ومدیریت منابع زمینهای محدود زراعتی
گردیده ومنجر به شدید ترشدن بی عدالتی گردید .فرسوده گی حقوق عرفی
زمین وتضعیف مکانیزمهای دولت برای اداره زمین به این معنی است که عدم
امنیت درمالکیت زمین به یک موضوع جدی تفرقه آمیز دربرخی اجتماعات
دهات شده است17.درمجموع،این مشکالت با آسیب پذیری،روابط استثماری
وکمی بازدهی دردهات همراه شده است.معلومات نشان دهنده این است که
دربسیاری ازساحات زمینهای زراعتی ممکن است بسیار کوچکتر ازآن باشد که
بتواند عایدات کافی برای خانواده ایجاد نماید18 .
اگرچه ،درحالی که کمیابی غذا درسالهای پرآشوب سیاسی هنوز به عنوان یک
مشکل باقی مانده است ،ضعف نهادی ،عدم امنیت وازبین رفتن زنجیره بازار
به شدت بعضی از انواع با ارزش تولیدات زراعتی را متاثرساخته است (به عنوان
نمونه کشت سبزیجات) ودرمقابل درعین شرایط کشت وبازاریابی غیرقانونی
کوکتار رونق گرفت.
برطبق اداره جرایم و مواد مخدر ملل متحد در باره سروی تریاک افغانستان
درسال  1386این کشور 7700تن تریاک رااز 157000هزارهکتارزمین برداشت
نموده است که بیش از  90فی صد تولید غیرقانونی تریاک درجهان را تشکیل
می دهد19.این رقم درمقایسه با سال  1385کاهش داشته است،دراین سال
 8200تن تریاک از 193000هکتارزمین برداشت شده است.افزون براین تعداد
والیتهای عاری ازکشت تریاک درسال  1385از 13والیت به  18والیت
افزایش یافته است .درسال  1386حدود 98فی صد تولید درکل کشور در7
والیت جنوب غربی تمرکزیافته بود.درحالی که کشت کوکنارتنها در 2فی
 16سازمان غذا وزراعت ملل متحد"زوایای زراعتی افغانستان برای سال پیش رو"(کابل:وزارت زراعت ،آبیاری
ومالداری،سال )4831
 17لیز آلدن –ویلی ،حقوق زمین دربحران:احیای امنیت تصدی زمین درافغانستان (کابل:واحد تحقیق وارزیابی
افغانستان)1831 ،
 18بانک انکشاف آسیایی "،کمکهای تکنیکی به دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای ارتقای ظرفیت
درسیاستگذاری واداره زمین"(کابل :بانک انکشافی آسیایی)2831،
 19اداره جرایم ومواد مخدرملل متحد "،سروی تریاک افغانستان درسال ("6831کابل:اداره جرایم وموادمخدر ملل
متحد)6831 ،

مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد تریاک

صد زمینهای زراعی افغانستان انجام می شود ولی اثرات اقتصادی آن بسیار
وسیع ترمی باشد.درسال  1383ارزش صادرات تریاک به کشورهای همسایه
به طورکلی برابربا  36فی صد تولید ناخالص داخلی ( )GDPقانونی تخمین
زده شده است20 .تخمینها اشاره به این دارد که حدود 2.4میلیون دهقان
افغان شامل کشت تریاک می باشد ،تقریب ًا  10فی صد از کل جمعیت کشور،
افزون براین یک تعداد نا معلومی از افغانها هم در سایر بخشهای تجارت
تریاک مشغول می باشند .آخرین لست موجود ساحات زمینهای آبی به سال
 1354برمی گردد به همین دلیل درشروع پروژه مدیریت آّب ،اقتصاد مواد
مخدر و مالداری معلومات کمی درمورد آبیاری وجود داشت .درحالی که
بسیاری از زیرساختهای آبیاری قبل ازجنگ (چه سنتی وچه مدرن) ازصدمات
دورانهای جنگ و آشوب در امان مانده اند ولی اکثراً مورد غفلت قرار گرفته
ورها شده اند ،این مساله باعث تضعیف کارکرد آن شده است .شاید به طور
خیلی مشخص ،شواهدی وجود دارد که تغییرمناسبات قدرت در دهات ممکن
است بر کارکرد نهادهای سنتی مدیریت آب اثرگذاشته باشد ودرنتیجه توزیع
آن را نیز متاثرساخته باشد.
شواهد اشاره به این دارد که درسال  1383علی رغم برخی پیشرفتها درعرصه
بازسازی ،بازدهی آبیاری به اندازه  50فیصد توانایی بالقوه سیستم آبیاری بوده
است 21.به طورمشخص ،برطبق سروی ملی سال  ،1381فقدان آب زراعتی
مانع بزرگی برای زراعت محسوب می گردد22.بررسی معلومات موجود درباره
مدیریت منابع طبیعی ،تولیدات زراعتی و معیشت دهات درسالهای بعد از 1379
اشاره به این دارد که خود این معلومات موجود نیز ممکن است دارای مشکالتی
باشند وسبب شود که نتوان به صورت دقیق شرایط ملی را ارزیابی نمود .با
وجوداین ،درحالی که پارامتر های دقیق تغییر ممکن است نامعلوم بماند ،وزنه
شواهد نشان دهنده این است که بازدهی زراعتی بوسیله صدمات مشترک
جنگ ،خشکسالی وضعف مزمن نهادی درافغانستان متاثرشده است .وقتی که
مرتبط به رشد جمعیت دریک دوره مشابه می باشد ،سقوط نسبی سکتورزراعت
سبب ایجاد موضوعاتی برای امنیت غذایی،بازار کار وبهبود اقتصاد می شود.
نخستین پالیسی ها بعد ازسال  1379اهمیت زراعت برای بازسازی وانکشاف را
مورد شناسایی قرار دادند.استراتیژی تصویب شده اخیر انکشاف سکتورزراعت
ودهات درقالب استراتیژی انکشاف ملی افغانستان( )1386ومسوده چوکات
انکشاف ملی زراعت( ،)1387بخش بعدی تالشهای پالیسی را برای ایجاد یک
چوکات برای یافته ها وتوصیه های پالیسی مدیریت آّب ،اقتصاد مواد مخدر و
مالداری فراهم می آورد.

ویلیام بیرد ودوریس بودنبرگ "،افغانستان:صنعت موادمخدر وپالیسی مبارزه با مواد مخدر"(واشنگتن:بانک
20
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وزارت آبیاری،منابع آب ومحیط زیست"،پالیسی آبیاری"(کابل :دولت انتقالی اسالمی افغانستان)1382،

 22تقریب ًا یک سوم کل دهاقین(13فی صد) فقدان آب آشامیدنی را به عنوان مانع اصلی برای باروری زراعتی ذکر
کرده اند.واحد تحلیلها وآسیب پذیری وزارت احیاء وانکشاف دهات ،بخش ترسیم وتحلیل های آسیب پذیری برنامه
غذای جهانی و"ارزیابی خطر آسیب پذیری ملی" جمهوری اسالمی افغانستان(.کابل :برنامه غذای جهان ،سال )3002

 2.2پالن استراتیژیک وپالیسی سازی برای انکشاف
زراعت ودهات
ابتکارات کلیدی بعد از سال 1379
بعد از سقوط طالبان در  1379ابتکارات پالنگذاری استراتیژیک در افغانستان
شروع شد .کلیه این اقدامات بر اهمیت سکتور زراعت در دستیابی به رشد
اقتصادی ،کاهش فقر و اهداف امنیت ملی تاکید نموده اند .به عالوه بخشهایی
در استراتیژی های ملی که برزراعت تمرکز نموده است ،از سال  1383به بعد
وزارت زراعت چندین ماستر پالن را برای وزارت تهیه کرده است .اسناد کلیدی
استراتیژی زراعت در جدول شماره  2با یادداشت های خالصه درباره وضعیت
فعلی آنها لست شده است .به منظور فهم موقعیت فعلی پالیسی ،این گزارش
به استراتیژی های سکتور سال  1386و چوکات انکشاف ملی زراعت (چوکات
انکشاف ملی زراعت) سال  1387می نگرد .درقالب (استراتیژی انکشاف ملی
افغانستان) استراتیژی سکتور انکشاف زراعت و دهات ،استراتیژی سکتور منابع
آب و استراتیژی مبارزه با مواد مخدر مرتبط با آجندای تحقیقی مدیریت آّب،
اقتصاد مواد مخدر و مالداری می باشد که از این به بعد به ترتیب (استراتیژی
سکتور انکشاف دهات ,استراتیژی سکتور مدیریت منابع آب ,استراتیژی مبارزه
با مواد مخدر) نامیده می شوند .توصیف خالصه از پیشینه استراتیژی انکشاف
ملی افغانستان و اهداف آن بعدأ به ترتیب خواهد آمد تا درک بهتر از موقعیتی
که پالنهای استراتیژیک و پالیسی ها بعد ازسال  1384در افغانستان شکل
گرفته اند به دست آید .در اینجا الزم است دو نکته مهم دانسته شود :او ًال،
با درنظرداشت تالشهای انکشافی و بازسازی گسترده ،موقعیت پالیسی ها به
صورت مداوم و به سرعت درحال تکامل میباشند .صندوق وجهی بین المللی
و بانک جهانی توصیه کرده اند که گامهای بعدی برای استراتیژی انکشاف
ملی افغانستان باید به صورت وسیع تمرکز بر جهت دهی ،اولویت و ارتباطات
برای کاهش فقرنماید 23.آصف رحیمی ،وزیر جدید زراعت (معین سابق وزارت
احیاء و انکشاف دهات) ،با به عهده گرفتن رهبری وزارت زراعت ،آبیاری و
مالداری در اکتوبر سال  1386با تکیه براستراتیژی سکتور انکشاف دهات
و ماستر پالن وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری تصمیم به تسوید چهارچوب
جدید انکشاف ملی زراعت گرفت که البته با تفاوتهای برجسته ی همراه بود.
انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در اسد سال  1388برگزار شود امکان
بازشدن اولویتها و رویکردهای جدیدی را فراهم می آورد که باعث شکل دهی
عملیات پالنگذاری استراتیژیک و زمینه گفتگوها درباره پالیسی خواهد شد.
بنابراین ،خالصه محتوای پالیسی که در این نوشته ارایه شده است تصویری
فوری و به موقع می باشد .بدون شک اسناد پالیسی جدید معرفی کننده
تغییرات خواهد بود .ثانی ًا ،نهایت ًا یک استراتیژی بوسیله صفحات تصویب شده
دریک سند بوجود نمیآید ،بلکه ازطریق اینکه چه پروگرامهایی تمویل وتطبیق
می شود .درافغانستان این مساله به صورت وسیعی ازطریق تمویل کننده گان
مشخص می شود ،به خصوص درسکتور زراعت که منابع تمویل خارجی بسیار
 23صندوق وجهی بین المللی "،یادداشت مشترک کارمندان مشاور -مقاله استراتیژی کاهش فقر ".یافته ها وتوصیه
های بازبینی  -FMIوبانک جهانی به صورت جزیی درآخراین بخش تشریح شده است.
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سلسله نشریات ترکیبی

باالتر از بودجه های دولتی وزارت یادشده میباشد .بانک جهانی خاطرنشان
می کند که مصارف پیش بینی شده برای تطبیق استراتیژی انکشاف ملی
افغانستان احتما ًال دو برابر کمکهای مالی است که دولت به طور منطقی انتظار
دارد تا از تمویل کننده گان دریافت نماید 24.بنابراین ،تالشهایی درجریان
است تا پروگرامهای پیشنهاد شده را از لحاظ اولویت دسته بندی نمایند.

جایگرینی واثرات بالقوه مداخالت پیشنهادی می باشد.شواهد ومدارکی که
بوسیله مطالعاتمدیریت آّب ،اقتصاد مواد مخدر و مالداری ساخته شده دراین
مرحله ازتالشها برای بازسازی و انکشاف افغانستان بسیارمرتبط وبه موقع
می باشد .با توجه به تالشهای رو به پیشرفت برای تقویت عناصرحمایت از
فقرای استراتیژیهای سکتور ،اولویتها را شناسایی کرده و رویکرد های تطبیقی
بیشتری را بسازید.

جدول شماره  :2اسناد کلیدی استراتیژی زراعت ازسال 1380
عنوان

تاریخ

مالحظات

استراتیژی برای انکشاف مالداری وزراعت
افغانستان

1380

تحت پوشش قطب سوم چوکات انکشاف ملی قرار دارد:بازسازی فیزیکی ومنابع طبیعی.فوراً
بعد از سقوط طالبان نوشته شده است.

چوکات پالیسی واستراتیژی برای احیاء
سکتورزراعت ومنابع طبیعی افغانستان

حمل سال 1382

بخشی از"تامین آینده افغانستان "،تمول شده بوسیله بانک انکشاف آسیایی .تصویب شده
درماه سنبله 1382

ماستر پالن وزارت زراعت ،مالداری وغذا
()MAAHF

سال 1383

تهیه شده بوسیله تقاضای چند تمویل کننده تا سرمایه گذاران دراین سکتور را رهنمود سازد.
با تکیه بر استراتیژی سال  1382که در فوق لیست شده است کارمندان وزارت به طوربارزی
درتهیه این استراتیژی شامل بودند.

ملی
انکشاف
استراتیژی
افغانستان(:)ANDSاستراتیژی زراعت

جوزا سال 1385

تهیه شده بوسیله وزارت زراعت،آبیاری ومالداری.سپس بوسیله استراتیژی انکشاف دهات
وزراعت در نسخه نهایی استراتیژی انکشاف ملی افغانستان سال  1386گنجانیده شد.

ماستر پالن وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری:
تطبیق  7پروگرام وپالن سرمایه گذاری

سپتامبر سال 1385

با اتکاء به ماسترپالن سال  1383وسند  10صفحه ای پس ازآن تحت عنوان”،بازسازی
اقتصاد زراعتی افغانستان :پروگرامهای  7گانه برای موفقیت ”،تهیه شده دراکتوبر سال .1384
سپس بوسیله چوکات انکشاف زراعت ملی درسال  1387جایگزین گردید.

استراتیژی سکتورانکشاف دهات وزراعت
)2013-1386(1391-1387 ANDS

ثور سال 1386

مشترک ًا بوسیله وزارت زراعت،آبیاری ومالداری و وزارت احیاء و انکشاف دهات تهیه شده
است.سند استراتیژی انکشاف ملی افغانستان به طور کامل بوسیله رئیس جمهورحامد کرزی
وکابینه وی در 21سرطان سال  1386تصویب گردید وبه عنوان سند استراتیژی کاهش فقر
افغانستان به صندوق وجهی بین المللی وبانک جهانی ارسال گردید.

چوکات انکشاف زراعت ملی

(مسوده) سرطان سال
1387

تهیه شده بوسیله وزارت زراعت،آبیاری ومالداری7".پروگرام” به “چهار” تبدیل شد وارتباطات
آن با اهداف کاهش فقر تقویت گردید.

این دونکته بر محدودیتهای اسناد استراتیژی تاکید می کند وفرصتهایی را
برای حمایت از گفتگوهای عملیات پالیسی و تصامیم درباره سرمایه گذاری
پیشنهاد می نماید.عمل مشکل تعیین اولویتها نیازمند بحثهای بیشتر پیرامون

استراتیژی انکشاف ملی افغانستان
پیشینه استراتیژی انکشاف ملی افغانستان

 24مجموع بودجه الزم برای استراتیژی انکشاف ملی افغانستان درمدت  5سال  50میلیارد/بیلیون دالر آمریکایی
می باشد که انتطارمی رود بیش از  43میلیارد آن ازکمکهای تمویل کننده گان دریافت شود.بانک جهانی به صورت
احتیاطی اعالم کرده است که براساس رویه های گذشته این مقدار دوبرابر وجوه مالی است که به صورت منطقی
می توان انتظارش را داشت،عالوه براین خاطر نشان می کند که ظرفیت محدود جذب کمکها ازطریق دولت سبب
ایجاد یک مانع جدی سر راه تطبیق این مصارف می گردد.متعاقب ًا ،تمویل کننده گان برای تطبیق استراتیژی انکشاف
ملی افغانستان درکنفرانس پاریس که دراواسط ماه سنبله  1386برگزارشده بود حدود  20میلیارد دالر را تعهد کردند.
هرچند تعهدات اضافی ممکن است که درآینده درراه باشد ولی سقوط غیرقابل انتظار اقتصاد جهانی که ربع چهارم
سال  1386اتفاق افتاد احتما ًال برای تمویل مالی مانعی را به وجود آورد(.منابع IMF:و " ،IDAیادداشت مشترک
کارمندان مشاوردرباره استراتیژی کاهش فقر" ،IMF )4 "،بازنگری چهارم تحت تنظیمات سه ساله برای کاهش
فقر ،سهولتهای رشد وتقاضا برای اسقاط میزان کارکرد"(واشنگتن دی سی :دیپارتمنت آسیای مرکزی وخاورمیانه،
)1386
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دراوایل سال  ،1384نماینده گان دولت افغانستان،ملل متحد وجامعه جهانی
درکنفرانس لندن برای افغانستان شرکت نمودند تا یک چوکات  5ساله برای
همکاریهای بین المللی با افغانستان را ایجاد نمایند.نتیجه معاهده افغانستان
تعهد سیاسی اشتراک کننده گان برای فعالیت پیرامون معیارهای زمان بندی
شده به منظوردستیابی به اهداف انکشافی هزاره (هزاره سوم) افغانستان می
باشد .این معیارها شامل استراتیژی انکشاف ملی افغانستان وچوکات نظارتی
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وارزیابی همراه آن شده است.
بر اساس پروگرام انکشافی ملل متحد ،هدف اصلی پروسه استراتیژی انکشاف
ملی افغانستان این بود که "استراتیژی حمایت ازفقرا ساخته وتطبیق شود که
مصارف آن سنجیده شده ،بر اساس اولویت دسته بندی شده ،تنظیم وترتیب
شده و برای آن بودیجه درنظر گرفته شود وانعکاس دهنده اجماع وسیع درقبال
اولویتهای ملی و والیتی باشد تا بتواند با فقر مبارزه نماید 25".هدف دوم برای
دولت افغانستان این بود تا با برآوردن نیازمندیهای صندوق وجهی بین المللی
برای استراتیژی کاهش فقر ،خودش را بر اساس "ابتکار کشورهای قرض
داری که بطور جدی با پدیدهء فقیر دست و گریبان بوده" در صندوق وجهی
ملل متحد ،مشمول بخشوده گی قرض نماید26.
برطبق صندوق وجهی بین الملل:

استراتیژی های کاهش فقرباید :کشوری بوده وازطریق اشتراک وسیع جامعه
مدنی ترویج کننده مالکیت ملی استراتیژیها باشد ،نتیجه محور بوده وتمرکز
بردستاوردهایی نماید که بتواند فقرا را مستفید نماید ،جامع بوده تا بتواند ماهیت
چند بعدی فقر را شناسایی نماید ،اشتراکی بوده شامل اشتراک هماهنگ شده
شرکای انکشاف دهنده (دولت ،ذیعالقه های داخلی وتمویل کننده گان
خارجی) باشد .مطابق چشم انداز درازمدت برای کاهش فقرباشد27.
بعد ازتصویب استراتیژی انکشاف ملی افغانستان توسط کابینه درسرطان
 ،1386دولت افغانستان سند استراتیژی انکشاف ملی افغانستان را برای بازبینی
به بانک جهانی وصندوق وجهی بین المللی ارسال نمود وهمزمان به وزارت
احیاء وانکشاف دهات وظیفه داده شد تا سهولتهایی را برای معرفی استراتیژی
انکشاف ملی افغانستان درسطح داخل کشور فراهم آورد.
درذیل منتخب تاکیدهایی است ازاستراتیژی های سکتور استراتیژی انکشاف
ملی افغانستان وسایراسناد کلیدی استراتیژی زراعت با تمرکز برچیزهایی که
سبب تاسیس محتوای فعلی پالیسی برای یافته ها وتوصیه های این مطالعه
گردیده است.
مشخصات استراتیژی انکشاف دهات و زراعت
اسناد اولیه استراتیژی دولتی بری انکشاف دهات و زراعت عبارتند از استراتیژی
سکتور انکشاف دهات مورخ ثور سال  1386که مشترک ًا بوسیله وزارت زراعت،
 25پروگرام انکشافی ملل متحد"،خالصه پروژه استراتیژی انکشاف ملی افغانستان" وبسایت درتاریخ حوت سال
 1386بروز شده است( www.undp.org,af/whoweare/undpinafghanistan/projects ،در26
سرطان سال  1387بازدید شده است).
 26به خاطر داشته باشید که "استراتیژی انکشاف ملی افغانستان " سال  1386و"سند استراتیژی کاهش فقر
جمهوری اسالمی افغانستان" مورخخ ماه می سال  1386به سند مشابه اشاره می کنند.اولین عنوان درداخل افغانستان
استفاده شده است .بانک جهانی وصندوق وجهی بین المللی هردوعنوان را استفاده نموده اند.
صندوق وجهی بین المللی "،صفحه وقایع www.imf.org/external/np/prsp/prsp/"،PRSP
27
( aspوبسایت درتاریخ سرطان  1387بروز شده است)

آبیاری و مالداری و وزارت احیاء وانکشاف دهات تهیه شده است و همچنین
مسوده چوکات انکشاف ملی زراعت که بوسیله وزارت زراعت ،آبیاری و
مالداری ساخته شده است.
سند استراتیژی سکتور انکشاف دهات دارای سه ویژه گی مرکزی می باشد:
تمرکز برتولید برای بازار ،ازطریق شامل سازی زراعت تجاری به شکل وسیع،
کم اهمیت جلوه دادن اهمیت وسایل اعاشه تولید ،تطبیق ازطریق هدفگیری
جغرافیایی حمایت زونهای انکشاف دهات وزراعت با توانایی باال وهماهنگی
از طریق ابتکارجامع انکشاف دهات وزراعت .استراتیژی انکشاف ملی دارای
 5عنصر می باشد که عبارت اند از :اداره محلی ،تولید زراعتی ،ساختار زراعتی
و دهات ،بازتولید اقتصادی وآماده گی ها برای حاالت اضطرار و حوادث
طبیعی.
عناصر بازتولید اقتصادی وتولید زراعتی استراتیژی بیشتر بازار -محور بوده
وعالقمند به خارج کردن دهاقین از تولید برای اعاشه ،به تولید براساس سیستم
های زراعتی تخصصی می باشد وخواستار تغییر زراعت مالکان زمینهای وسیع
به زراعت تجاری است تابتواند سرمایه های متوسط وکالن سکتور خصوصی
را ازجانب تولید کننده گان زراعتی و پروسس کننده گان جذب نماید .این
استراتیژی می گوید" :مزیت ترویج زراعت تجاری این است که زراعت تجاری
بوسیله سرمایه گذاران وکارآفرینانی رهبری می شود که ارتباط خوبی با بازار
دارند و منابع قابل توجهی را باخود می آورند .بنابراین آنها چنین تلقی می
شوند که بتوانند:
 .1فرصتهای سودآور را شناسایی نمایند
 .2دسترسی به منابع اولیه با کیفیت ،تکنولوژی وبازار را فراهم نمایند
 .3قیمتها را ازطریق خریدهای عمده کاهش دهد
 .4خطرات را ازطریق قراردادهای تولیدی کاهش دهد
 .5گسترش اعتبار و افزایش خدمات
 .6رشد صنایع متحد ملی را تسهیل نماید
 .1خدمات کنترل کیفیت را فراهم نماید
افزون برهمه اینها ،ترویج زراعت تجاری به شکل وسیع باعث ایجاد اشتغال
شده وسبب افزایش عایدات برای تعداد کثیری از تولیدکننده گان کوچک
ومتوسط،پردازشگران،تاجران وسایر کارآفرینان درسطح دهات می شود.
همچنین شرکتهای زراعتی درسطح وسیع اثرات نمایشی قدرتمندی دارد که
می تواند دیگران را تشویق نماید تا رویه های موفق تری را اتخاذ نمایند.تجربه
نشان داده است که انکشاف بازارهای محلی وتوانایی دهاقین برای افزایش
تولیدات ورسانیدن آن به بازارها عناصر اصلی تحریک سرمایه گذاری دربهبود
7
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تولیدات وباروری می باشد که درنتیجه سبب بهبود درتولید عایدات می گردد.
این مساله بعضی از زارعان وابسته به زراعت اعاشه ای را قادر می سازد تا
بتوانند تولیدات خودشان را به نیمه – کاری یا نیمه تخصصی تبدیل نمایند
وبدین طریق وابستگی خودشان را با تولید تریاک کاهش دهند28.
قابلیت ارتباط بین زراعت تجاری ورشد به شیوه حمایت از فقرا به طورضمنی
درجمله نهایی اشاره شده است وبه همین طریق انتظار می رود که زراعت
تجاری می تواند ،وخواهد توانست ،که به تعداد کثیری از باشنده گان دهات
درسراسر حوزه های زراعت استفاده برساند.استراتیژی سکتور انکشاف دهات
تمایل دارد که تولید زراعت اعاشه ای را بی ارزش تلقی کند وبه آن به
عنوان منبع فقروآسیب پذیری می نگرد ":زراعت اعاشه ای ویا نزدیک به
اعاشه ای هیچ گونه عایدی تولید نمی کند وموجب یک چرخه فقر دردهات
می شود وخانواده های دهاتی را به شدت دربرابر شوک ها آسیب پذیرمی
سازد 295".ساحه زراعت وانکشاف دهات با مرکزیت بازار-شهرهای منطقه
ای شناسایی شده اند که درآنجا شرایط برای رشد بسیار مناسب می باشد.
(مزارشریف،کندوز،کابل،قندهار وهرات).خواست استراتیژی سکتور انکشاف
دهات این است که برسرمایه گذاری سکتور خصوصی وعامه دراین ساحات
تمرکز نماید تامطمین شود که زیرساختهای حیاتی وخدماتی مانند برق،آب،
حمل ونقل ،ارتباطات ،خدمات مالی وسایرپروگرامهای حرفوی این ساحات
رشد را تحت پوشش قرارداده وبدین طریق منجر به دستیابی نتایج مضاعف
می گردد.به عالوه ازطریق کارکردن با شرکتهای ارتباطی که زنجیره ارزش
را تعقیب می کنند ،زنجیره ارزشی رقابتی تحت پوشش قرار خواهد گرفت.این
استراتیژی سبزیجات،میوه،مغزباب(بادام وچهارمغز)،احشام وتولید علوفه برای
احشام را تولیدات بالقوه بسیارخوب می داند.یک ارتباط بالقوه بین رویکرد
تمرکزمداخالت درساحات زراعتی اولویت دار ورشد برمبنای حمایت از مردم
فقیر وجود دارد که به طور ضمنی تعهد شده است که "پالنهایی ساخته شود
تا حدود ساحات زراعتی را به ساحات دورافتاده دهات گسترش دهد" اگرچه
دراستراتیژی پیشنهاد شده است که آنها باید منتظرشوند تا نوبتشان فرارسد.
با توجه به عمومیت قریه جات دورافتاده دردهات،این اولویت بندی مشکل
سازمی باشد ،چوکات انکشاف زراعت ملی برخالف این استراتیژی قصد دارد
ساحاتی را که توانایی رشد بالقوه دارند وآنهایی را که با چالشهایی دسترسی
مواجه هستند شامل سازد.
انکشاف جامع دهات وزراعت به عنوان یک مکانیسم بین الوزارتی توصیف
شده است که درسطوح ملی،والیتی وولسوالی کار می کند تا استراتیژی سکتور
انکشاف دهات راتطبیق نماید.همچنین این میکانیسم به عنوان "مجموعه ای
از پروگرامهایی طراحی شده ،توصیف شده است که بتواند فقیرترین وآسیب
پذیرترین بخشهای اجتماع دهات را حمایت نماید" 15 .پروگرام لیست شده اند
 28جمهوری اسالمی افغانستان "،استراتیژی انکشاف سکتوردهات وزراعت درسند استراتیژی انکشاف ملی
افغانستان ("،کابل :دولت افغانستان ،سال 29 ،)1386
جمهوری اسالمی افغانستان "،استراتیژی سکتور انکشاف دهات وزراعت درسند استراتیژی انکشاف ملی
29
افغانستان92 "،
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به شمول  6پروگرام از پروگرامهای  7گانه ماستر پالن وزارت زراعت ،آبیاری و
مالداری به عالوه پروگرامهای کلیدی وزارت احیاء وانکشاف دهات 30.پروگرام
همبستگی ملی به عنوان پروگرام اصلی (انکشاف جامع دهات وزراعت) لیست
شده است.به جرات می توان گفت که  2176731شوراهای انکشاف مردمی
که تحت پروگرام انکشاف ملی ایجاد شده است انتظار می رود که نقطه اصلی
قرارداد برای کمک به انکشاف مردمی ازسوی وزارتخانه های همردیف وپروژه
های تمویل شده توسط تمویل کننده گان باشد .گزارش شده است درزمانی
که استراتیژی انکشاف ملی تسوید شده بود مفهوم پروگرام جامع برای انکشاف
دهات وزراعت به صورت کامل ساخته شده بود.
اجزای مشترک اکثراسناد پالیسی زراعت عبارتند از :حمایت از سازمانهای
دهاقین ومعرفی تکنولوژیهای ارزان قیمت وجدید تا بتوان به تنوع کشت
وتولید احشام دهاقین اعاشه ای کمک نمود ،بهبود امنیت غذایی وبه صورت
ایده آل ،درجاهایی که بازار خوبی وجود دارد باید به سوی یک تولید نیمه
گسترده حرکت نمود.فعالیتهای بالقوه شامل باغهای سبزیجات،میوه های
کوچک،بهبود احشام،تولید ماکیان درمناطق فقیر،پرورش گسترده گوسفند
وبز ،پردازش پشم،جمع آوری کشمیره وپردازش وانکشاف واحدهای خصوصی
وترنیری.
درجایی که زراعت نیمه گسترده یا نیمه تخصصی ممکن است ،حمایت
به مقصد این است که تولید احشام وباروری آنها گسترش یابد وصادرات
محصوالت باغی ترویج شود.سکتورهای فرعی با توانایی بالقوه باال که باید مورد
تمرکزقراربگیرد شامل محصوالت لبنیات می باشد ( ازطریق پروگرامهای تولید
مثل،شیرخوراکی والگوهای جمع آوری شیر) تجارت عمودی پرورش ماکیان
(مرغ) با ارتباط به تولید کننده گان ماکیان فقیر (ازطریق ذخیره کنترل کیفیت
والدین ،شیرخوراکی ،جوجه گیری و واحدهای تولید مرغان گوشتی (کبابی) )،
تیکه های کشمیره وپشم (از طریق پروگرامهای نسل گیری ،تغذیه زمستانی،
انکشاف تغذیه انبوه ،قصاب خانه ها ،ترسیم مراتع ومدیریت چراگاهها) میوه
ها(ازطریق تاسیس باغستانها ،پردازش میوه ها وبسته بندی آنها).
آمدن وزیرجدید زراعت دراکتوبر  1386باعث بازبینی فوری استراتیژی
اخیروتهیه چوکات انکشاف ملی زراعت شد ،هدف این بود که هم عناصر
وزارت زراعت،آبیاری ومالداری که مشترک ًا با وزارت احیاء وانکشاف دهات
شامل استراتیژی سکتور انکشاف دهات شده بود ساده نموده و اصالح نماید
وهم ماسترپالن پیشین این وزارت را مورد بازبینی واصالح قراردهد .بنابراین
بسیاری از مداخالت پیشنهاد شده معین که وارد استراتیژی سکتور انکشاف
دهات شده بود درچوکات جدیدی قرارگرفتند.هرچند ،به نظرمی رسد که
 30پروگرامهای وزارت زراعت،آبیاری ومالداری عبارتنداز،باغداری،مالداری،زیرساختهای آبیاری،مدیریت منابع طبیعی
وارتقای ظرفیت(پالیسی ازقلم افتاده است).پروگرامهای وزارت احیاء وانکشاف دهات عبارتنداز:پروگرام همبستگی ملی،
انکشاف ملی ساحوی،دسترسی ملی به دهات،حفظ الصحه وتهیه آب برای دهات،سیستم مراقبت ملی،انکشاف ملی
کسب وکار دردهات،برق رسانی دردهات وواکنش سریع به حالت اضطرار
 31پروگرام همبستگی ملی"،نتایج این پروگرام:شاخصه های حاصالت اصلی ودستاوردها در  19حمل سال
( http://www.nspafghanistan.org/reports-and-publications.shtm "،1387درسنبله
 1387بازدید شده است).
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مسوده چوکات انکشاف ملی زراعت ماه سرطان  1387نسبت به سند پالیسی
استراتیژی سکتور انکشاف دهات حمایتهای معین بیشتری را برای مردم فقیر
پیش بینی نموده است ،زیرا سند اخیر (استراتیژی سکتور انکشاف دهات) به
طورکل به جای اینکه مشخص ًا راههای عملی درقبال تعهد خودش فراهم آورد
بیشتردرموردحمایت ازمردم فقیر با کلمات بازی کرده است32 .چوکات جدید
نشان دهنده ارتکاب یک رویکرد ازپایین به باال،فراگیروبراساس سکتورمی
باشد.
این پروگرام با یک دامنه وسیعی از بخشهای ذی عالقه که دربخشهای
گوناگون زنجیره ارزش زراعت مشغول می باشند کارخواهد نمود ،این بخشها
شامل سازمانهای تولید کننده دراندازه های مختلف(تجارتهای کوچک،متوسط
وشرکتهای کالن)سرمایه گذاران،پردازشگران،تجاروخریداران می باشند33.
دهاقین متوسط (دهاقینی هستند که از  1تا  50هکتارزمین آبی دارند) به عنوان
"ستون فقرات رشد پایداردرزراعت" محسوب می شوند ،زیرا براساس شواهد
ومدارک فع ً
ال آنها بین  90-80فی صد حاصالت زراعی کشوررا تولید می کنند.
امکانات بالقوه برای زراعت تجاری وسیع درافغانستان به دلیل موانع جغرافیایی
دراکثر والیات افغانستان محدود می باشد34.
ظاهراً نگرانی های معین وبزرگتری درمورد مساوات ویا حداقل دستیابی به منافع
وسیع توزیع وجود دارد.اظهارات متعددی دولت را متعهد می نماید تاتضمین
نماید که گروپهای حاشیه نشین،آسیب پذیرویا به عبارتی زیان دیده به شمول
کوچی ها (چوپانهای سیار)،35زنان وخانواده هایی که در ساحات دورافتاده واقع
شده،ازمنابع کمی برخورداربوده ودرساحات للمی قراردارند ازابتکارات انکشاف
دهات بهره مند می گردند.همچنین این چوکات براهمیت اشتغال زایی برای
کاهش فقر مخصوص ًا برای دهاقین بی زمین وکم زمین تاکید می کند.
مآخذ برای تمرکز حمایت درساحات مناسب (نزدیک بازارهای منطقه ای)
حذف شده است.
هیچ کالمی وجود ندارد تا اشاره به این داشته باشد ساحاتی که دورافتاده ترویا
سخت باشند دراولویت کمتری قرارمی گیرند .به عوض آن ،چوکات جدید
پاوال کانتور ،آدم پین ،تسلیم دهی درمورد کاهش فقرباتمرکز بر تطبیق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان
32
درباره دستاوردهای حمایت ازمردم فقیر(،کابل:واحد تحقیق وارزیابی افغانستان)1387 ،
 33جمهوری اسالمی افغانستان"،چوکات انکشاف ملی زراعت:پروگرام بازتولید اقتصادی"( کابل:دولت افغانستان،
6،)1386
34

جمهوری اسالمی افغانستان"،پروگرام بازتولید اقتصادی.9"،

 35پروگرام حمایت ازکوچی در سند چوکات انکشاف ملی زراعت اذعان می کند که با توجه به گرایشات متفاوت
بین کوچی ها درشرق،غرب وشمال کشور ازمهاجرت کمتر ونیمه یکجانشینی ،ممکن است برای سیستم ها ی متفاوت
معیشت کوچی ها به استراتیژیهای متفاوتی نیازباشد.بنابراین این سند بین کوچی های سیار که معیشت آنها وابسته
به پرورش احشام می باشد وکوچی هایی که نیمه یکجانشین هستند وبه کارهای متنوع معیشتی مشغول هستند تمایز
قایل می شود .همچنین بین کوچی های سیار هم تفاوت وجود دارد ،کسانی که مسافتهای طوالنی تری را درچندین
والیت مسافرت می نمایند وآنهایی که درمسافت های کوتاه مسافرت می نمایند.

به  7منطقه زراعی-ایکولوجیکی افغانستان اشاره می کند وازآن به عنوان
یک راهنما برای کمک به تعریف فرصتها وموانعی برای حمایت از معیشت
دهات استفاده می کند .و به دنبال آن مداخالت طراحی شده را ترویج می
نماید.همانند سابق ،معیارهای اولویت بندی مداخالت درداخل مناطق عوامل
ایکولوجیکی،فیریکی،اجتماعی وزیرساختی را مورد توجه قرارمی دهد.
درسطح پروگرام وپروگرامهای فرعی ،بعضی تفاوتهای قابل ذکری وجود
دارد مخصوص ًا بین استراتیژی استراتیژی سکتور انکشاف دهات ،ماسترپالن
وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری و چوکات انکشاف ملی زراعت وجود دارد به
شمول تاکید قوی تردرباره :ارتباط بین مدیریت منابع طبیعی ،تولید زراعتی
وبازتولید اقتصادی بمنظور دستیابی به امنیت غذایی ورشد اقتصادی :افزایش
حاصالت غالت درواکنش به بحران امنیت غذایی مخصوص ًا گندم(غذای اولیه
وعمده درافغانستان) :ترویج نمودن دانه های روغنی وسایرحاصالت صنعتی
بخصوص چیزهایی که می تواند به عنوان غذای احشام استفاده شود ،حمایت
عمومی از سکتوراحشام:ترویج دربهبود مدیریت منابع طبیعی :ایجاد سهولتها
برای تنوع کشت وسایراستراتیژیهایی که خطردهقان را کاهش دهد وگسترش
دسترسی به اعتبارات زراعتی .به عالوه ،اولویت باالیی داده شده تا تحول
زراعتی وارتقای ظرفیت را مطابق با مقررات سکتورعامه مناسب دروزارت
زراعت،آبیاری ومالداری درسطوح مرکزی والیات تسریع نماید.
مشخصات استراتیژی ثبت وراجستر زمین
دولت متعهد شده است تا معیارهایی را تطبیق نماید که دسترسی به زمین
را ازطریق وضاحت درحقوق مالکیت،ساده کردن روندهای انتقال عناوین
ومجازدانستن اجاره های درازمدت تطبیق نماید.درسال  1385مسوده یک
پالیسی ملی زمین به وزارت عدلیه تسلیم گردید وتالشهایی نیزدرجریان است
تا چوکات حقوقی برای ثبت وراجسترزمین ورفع دعاوی ناشی ازآن را بهبود
بخشیده ویک سیستم اداره مردمی زمین را ایجاد نماید36.
مشخصات استراتیژی مدیریت منابع آب
دولت براساس  5حوضه اصلی دریا ،درحال حرکت به سوی یک نظام جامع
مدیریت منابع آب می باشد .این یک تغییر مهم درتنظیمات نهادی می باشد.
ازنظر تاریخی،مسئولیت مدیریت آب تفکیک شده (ودربین وزارتهای همردیف
که هرکدامشان ادعای رقابت می کند تقسیم شده بود) وبجای اینکه به اساس
سرحدات طبیعی واگذارشود برطبق سرحدات اداری تقسیم شده بود .نهایت ًا،
سازمانهای حوضه دریاها برای هر حوضه ایجاد خواهد شد ومسئولیت مدیریت
منابع آب مطابق ًا ساخته خواهد شد،احتما ًال درسطح حوضه های فرعی .فع ً
ال
یک پروژه آزمایشی درحال تطبیق می باشد تا این رویکرد را درحوضه دریای
آمو بسازد.واگذاری بعدی مسئولیت به انجمن استفاده کننده گان آب نیز
درنظراست .درضمن پالنگذاری وتطبیق نیزدرکابل به صورت مرکزی می
باشد.یک شورای عالی برای مدیریت امورآب ویک سکرتریت دستیارتکنیکی
ثبت وراجسترزمین در"استراتیژی حقوق بشر،اداره عامه و سیستم اداره " تحت عنوان قطب "اداره سالم"
36
استراتیژی انکشاف ملی افغانستان مورد بررسی قرارگرفته است.
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ایجاد شده است تا هماهنگی بین الوزارتی و تمویل کننده را ترویج نماید.
استراتیژی سکتور انکشاف دهات "چهارچوب پالیسی استراتیژیک برای
سکتورآب" سال  1384را که بوسیله شورای عالی مدیریت آب به عنوان
سند اصلی پالیسی آب دولت تصویب گردیده مورد شناسایی قرارداده است،37
این چوکات دارای پالیسی های جزیی نبوده وفقط جهت های عمومی برای
انکشاف بعدی پالیسی ها ومقررات را تعیین کرده است .یک قانون آب38
تجدید نظرشده برای بازبینی درسنبله سال  1386تسلیم گردید وچهارمسوده
مقررات مرتبط به سازمانهای حوضه دریا ساخته شده است (سازمانها و
شوراها) ،اجازه نامه ها ولیسانس ها.سایر پالیسی ها ومقررات آینده برآبیاری،
آبهای زیرزمینی،ساخت برق آبی وتهیه آب برای داخل شهرها ودهات وحفظ
الصحه تمرکزمی نماید.
سند استراتیژی سکتور مدیریت منابع آب خاطرنشان می کند که "انجمن
استفاده کننده گان ازآب ،در اکثر ساحات کشور میکانیزم های اداره سنتی
که ازدیرزمان غیرفعال بوده است ازدورخارج می سازد".این اشاره به میرآب
(تنظیم کننده آب) دارد که بوسیله دهاقین انتخاب شده (معمو ًال ازآخرین
نقطه پایین آب) تا نیروی کاررا برای نگهداری کانال آب سازماندهی نماید،
ازتخصیص سهمیه های آب نظارت کرده وبه عنوان رابط با کارمندان دولتی،
خدمت نماید.
سپس مشخص می نماید که سیستم های سنتی که به صورت کامل فعال
هستند تقویت خواهد شدوبه صورت حقوقی مورد شناسایی قرارمی گیرند
ودرجایی که ضرورت باشد انجمن های جدید استفاده کننده گان آب تاسیس
خواهند شد.
استراتیژی سکتور انکشاف دهات چندین هدف مهم پالیسی آب که مرتبط
به معیشت دهات می باشد را مورد شناسایی قرارمی دهد.مثالها شامل ترویج
مکانیسمهای موثربرای مشارکت شخص ذی عالقه درپالنگذاری ومدیریت
منابع آب ،ایجاد تعادل بین استفاده کننده گان رقیب آب( آبیاری برای
محصوالت غذایی وصنعتی ،عرضه داخلی،حفظ الصحه،صنعت،کنترل غذا،برق
آبی ومحیط زیست می باشد) ،ترویج تقسیم سهمیه عادالته بین استفاده کننده
گان آب(مخصوص ًا بین استفاده کننده گان باالدست وپایین دست آب وبهبود
دسترسی زنان به آب)وساخت مکانیسمهایی برای رفع منازعه.اکثرپالیسی های
حمایتی ورویکردهای تطبیقی هنوزباید ساخته ویا نهایی شوند.
این استراتیژی درجستجوی این است تا یک "رویکرد جامع مدیریت منابع آب
حول محور معیشت" را ترویج نماید که برکاهش فقر تاکید می کند.هرچند نه
به طورعلنی ،این استراتیژی می کوشد تا بین مصارف آب ومصارف خدمات
 37وزارت انرژی وآب،جمهوری اسالمی افغانستان"،استراتیژی انکشاف ملی افغانستان:استراتیژی سکتور مدیریت
منابع آب"(کابل:وزارت انرژی وآب.)1386،
 38مآخد مسوده قانون آب دراین تحقیق براساس یک ترجمه نیمه وغیررسمی است که بوسیله  FAOدرحمل
سال  1387تهیه شده است.
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رسانی آب تمایز قایل شود تا بتواند مصارف ساختمان زیرساختها یا بازسازی
وحفظ ومراقبت را تحت پوشش قرار دهد.این تفسیرهماهنگ با مسوده قانون
آب است که می گوید"،آب رایگان است ،اما مصارف سرمایه گذاری وتدارک
خدمات مرتبط به عرضه آب ،تسلیم دهی ،نگهداری،تعیین مسیر،مدیریت
وحفظ ومراقبت آب توسط استفاده کننده پرداخت خواهد شد"(ماده .)7تمام
مآخذ آشکاربرای مصارف آب که درمسوده های استراتیژی قبلی یافت می شد
ازقلم افتاده است،اما این سند هدف درازمدت "پوشش تمامی مصارف خدمات
آب ازاستفاده کننده گان آب" را ازیاد نبرده است .آخرین مقرره گامهایی
رادرجهت امکان اشتراک سکتورخصوصی درطرحهای آّبیاری وخدمات حفظ
ومراقبت برداشته است.
استراتیژی سکتور مدیریت منابع آب ومسوده قانون آب (ماده  )2خاطرنشان
می کند که آب به ترتیب یک "کاالی عامه" و"مالکیت عامه"می باشد.
اگرچه این باعث منع "مالکیت خصوصی" می شود ،حقوق خصوصی
آب ازطریق یک سیستم جوازنامه ولیسانس که استفاده آبهای سطحی
وزیرزمینی را تنظیم می کند فراهم می شود(ماد .)21استفاده کننده گان
آب نیاز به نصب دستگاه اندازه گیری دارند تا عدم استفاده وتخلیه فاضالب
را اندازه گیری نماید(ماده .)22حقوق آب عرفی موجود به صورت تدریجی
با جوازنامه مورد شناسایی قرارخواهند گرفت(ماده .)20وقتی انجمن استفاده
کننده گان آب تاسیس شد آنها مسئولیت نظارت ازتخصیص سهام آب وتوزیع
آن را درسیستم کانال خودشان به عهده خواهند گرفت ،ودرصورتی که ترجیح
دهند ممکن است که این مسئولیت را به یک میرآب تفویض نمایند(.ماده
 )23مقررات انجمن استفاده کننده گان آب،مسئولیتها وصالحیت آنها بوسیله
اساسنامه انجمن استفاده کننده گان آب تنظیم می گردد .ولی مشخص نیست
که آیا برای تمام انجمن های استفاده کننده گان آب یک اساسنامه ساخته
خواهد شد ویا اینکه انجمنها برخی انعطاف ازخود نشان داده وهریک اساسنامه
خودشان را بسازند(.ماده )18
مسئولیت رفع منازعات ازیک رویکرد پایین به باال پیروی خواهد کرد که
به موجب آن منازعات برای اولین مرتبه به انجمن استفاده کننده آب ارایه
می شود ودرصورت نیاز به مراجع باالترارجاع خواهد شد .این مراجع شامل
شورای فرعی ،شورای حوضه دریا ،وزارت انرژی وآب وسیستم محاکم می
باشد.درساحاتی که انجمن های استفاده کننده گان آب ویا شوراها هنوزوجود
ندارد ،منازعات توسط نماینده گی حوضه دریا ویا اداره مدیریت آب حل وفصل
خواهدشد( ظاهراً توسط دفتر والیتی وزارت انرژی وآب انجام خواهدشد)
(ماده.)34
افزون براسناد پالیسی آب که قب ً
ال توصیف گردید ،سند چوکات انکشاف ملی
زراعت مورخ  1387شامل یک پروگرام فرعی آبیاری می باشد.درمطابقت ماده
 11مسوده قانون آب،وزارت زراعت،آبیاری ومالداری بازسازی حوضه های
آّبگیر وزیرساختهای تسلیم دهی مانند کانالهای اولیه،ثانویه وثالث،آبگیرها،
ساختارهای کنترل آب وچک نمودن بندها را هماهنگ می نماید.وزارت
زراعت،آبیاری ومالداری همچنین مسئولیت نظارت ازتاسیس انجمن استفاده

مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد تریاک

کننده گان ازآب را به عهده دارد وبرای اشتراک آنها در روندهای پالنگذاری
مرتبط به بهبود زیرساختهای آبیاری سهولتهایی را به وجود می آورد.وزارت
انرژی وآب مسئولیت ثبت وراجسترانجمن استفاده کننده گان ازآب را عهده
دارمی باشد وتالشهای ارتقای ظرفیت را هماهنگ می کند(ماده .)18
یک نقشه برداری ملی درمورد وضعیت فعلی زیرساختهای آبیاری به
منظورشناسایی اولویتهای بازسازی پیشنهاد شده است.به عالوه ،وزارت
زراعت،آبیاری ومالداری ایجاد یک واحد هماهنگی را درداخل وزارت پیشنهاد
می کند که حمایت کننده یک هیات هماهنگی متشکل ازنماینده گان
وزارتخانه های مرتبط ،تمویل کننده گان وشرکای تطبیقی خواهد بود.
مشخصات استراتیژی مبارزه با مواد مخدر
بخش مبارزه با مواد مخدراستراتیژی انکشاف ملی استراتیژی مبارزه با مواد
مخدر استراتیژی ملی کنترل مواد مخدر را انعکاس می دهد (استراتیژی
کنترل مواد مخدر) 39 ،که حول محورچهاراولویت سازماندهی شده اند )1:قطع
تجارت در مواد مخدر غیر قانونی ومواد قابل تبدیل )2 ،تقویت وتعدد معیشت
دهات قانونی )3 ،کاهش تقاضا برای مواد مخدر غیرقانونی )4 ،تقویت نهادهای
دولتی مرکزی ووالیتی .استراتیژی انکشاف ملی افغانستان می گوید که :
هدف تامین سریع وپایداردرکاهش کشت،تولید،قاچاق ومصرف مواد مخدر
غیرقانونی است با این دیدگاه که به صورت کامل وپایدارمواد مخدر را محو
نماییم ،ایجاد فرصتها و یک محیط انکشافی پیشرونده درهنگام عمل مستقیم
شرط الزم می باشد40.
تالشها به منظور قطع تجارت مواد مخدر ،قاچاقچیان مواد مخدر ،پشتیبانشان،
(بخصوص طالبان وماموران فاسد) وتولید کننده گان کالن را مورد هدف
قرارخواهد داد .استراتیژی کنترل مواد مخدر خاطرنشان می کند که پالیسی
مبارزه با مواد مخدر دولت نابود کننده نمی باشد.اگرچه این به رسمیت می
شناسد که هشدار نابودی (تخریب مزارع کوکنار) تحت شرایط ذیل عملی
خواهد شد:
درساحاتی که فرصتهای کافی برای معیشت قانونی وجود دارد ،به صورت
ایده آل باید قبل از شکوفه نمودن گیاه صورت گیرد ونه وقتی که محصول
قب ً
ال نیشدر زده شده باشد وبوسیله وسایل زمینی تسلیم شده باشد .افزون
براین ،هیچگونه غرامتی به کسانی که مزارع کوکنارشان تخریب شده داده
نخواهد شد .اولویتهای ساحات مورد نظر در هروالیت همه ساله بوسیله وزارت
مبارزه با مواد مخدرشناسایی می شود وبرای تصویب به گروپ وزارتخانه های
متقابل فرستاده می شود.درعمل ،یک قسمت عمده نابودی مزارع خارج از

ساحات تخریب انجام گرفته است (بخصوص درهلمند وقندهار درسال )1386
 41.پروگرام امحای تریاک وزارت مبارزه بامواد مخدر یک تیم را برای این
کاروظیفه می دهد:تطبیق یک کمپاین معلوماتی برای اینکه دهاقین را تشویق
نمایند که تریاک کشت ننمایند ،تایید اینکه تخریب های گزارش شده انجام
شده است وتضمین اینکه درجایی پروگرام تخریب ونابودی مزارع انجام شده
است که فرصتهای معیشت قانونی وجود داشته است .مکانیسمهایی برای
ارزیابی ونظارت فرصتها برای معیشت قانونی ساخته خواهد شد تا این پالیسی
مورد هدف را حمایت نماید.
سایر تالشها برای قطع تجارت مواد مخدربرکاهش فساد وارتقای ظرفیت
دولت در بخش استخبارات ،استنطاق ،همکاری های برون مرزی و دستگیری
تمرکز دارد (دستگیری وتعقیب توزیع کننده گان بین المللی مواد مخدر،
قاچاقچیان وکارمندان فاسد دولتی ،جلوگیری ازواردات مواد کیمیاوی مبدل
که برای پردازش تریاک استفاده می شود و در نهایت مورد هدف قراردادن
جریان مالی غیرقانونی).
سند استراتیژی مبارزه با مواد مخدر نسبت به سند استراتیژی کنترل مواد مخدر
تاکید بیشتری برنابودسازی وتخریب مزارع کوکنار دارد ومی گوید که دولت
تالشهایش را برای تخریب مزارع افزایش خواهد داد .گروپ عمل پالیسی
هدفی را تعیین کرده است که درسال  1386حدود  50000هکتارزمین زراعتی
را تخریب نماید ( 25فی صد کل ساحاتی که درسال  1385تحت کشت بوده
است) .این هدف تا جایی که امکان دارد برای سالهای آتی نیزادامه خواهد
یافت 42.این استراتیژی خاطرنشان می سازد که معامالت متعددی بین نابودی
سریع ورویکرد تخریب مرحله واروجود دارد وهرکدام این شیوه ها هواداران
خودش رادارد .اما رهنمود معینی فراتر از هدف ساالنه ارایه نمی کنند .مث ٌ
ال
این جمله که می گوید" ،موضوع این نیست که آیا نابودی مواد مخدرباید سریع
ویا تدریجی باشد ،آنچه اهمیت دارد این است که اثرات منفی اجتماعی کمتری
داشته وپایدار باشد43 ".در روشنی پالنی که در اواخر سال  1386اعالم شد،
تصمیم گرفته شد که به منظورکمک به قطع وممنوعیت تجارت مواد مخدر
نیروهای آیساف افزایش یابد وسند استراتیژی کنترل مواد مخدر مورد بازبینی
قرارگیرد(برای سال  1386تنظیم اوقات شده بود ولی ظاهراً به تاخیر افتاده
است) احتما ًال به نظرمی رسد که پالیسی تخریب درسال  1387تحت بازبینی
 41سروی تریاک دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم افغانستان درسال  1386مشخص می سازد که 92
فی صد ازهکتارهایی که تخریب شده است درکندهار واقع بوده است 1125(.هکتار ازمجموع  1222هکتار) و 45فی
صد ازهکتارهایی که تخریب شده است درهلمندواقع بوده است( 636هکتار از 1416هکتار) تمامی این مزارع تخریب
شده خارج از ساحات مورد هدف بوده است.

 39وزارت مبارزه بامواد مخدر،جمهوری اسالمی افغانستان"،استراتیژی کنترل ملی موادمخدر :یک استراتیژی بروز
شده 5ساله برای برخورد با مشکل مواد مخدر غیرقانونی("،کابل:وزارت مبارزه با مواد مخدر.)1384،

 42سروی تریاک افغانستان برای سال  1386تحت پروگرام دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم گزارش می
دهد که درسال  1386حدود  5480هکتارزمین زراعی تخریب شده است که برابر با  11فی صد مورد نظر ویک چهارم
کل زمینهایی است که درسال  1385تخریب شده است.علل ممکن برای این مساله عبارتند از )1:کاهش تریاک به
دلیل عوامل دیگری اتفاق افتاد ،ازجمله عدم کشت ،صدمه محصول بدلیل زمستان سرد وتخریب داوطلبانه واجباری
توسط خود دهاقین(  4000-3000هکتارزمین تریاک گزارش شده که تخریب شده ولی تایید نشده است) )2 .تمرکز
تولید تریاک درجنوب جایی که تخریب مزارع به دلیل افزایش حمالت توسط نیروهای ضد حکومتی وشبکه های
جنایتکاران سازمان یافته همه روزه دشوارتر می شود.

 40جمهوری اسالمی افغانستان"،استراتیژی انکشاف ملی افغانستان :استراتیژی برای امنیت،اداره،رشد اقتصادی
وکاهش فقر(")2013-1386(1391-1389واشنگتن:صندوق وجهی بین المللی146،)1386،

وزارت مبارزه با مواد مخدر،جمهوری اسالمی افغانستان"،استراتیژی مبارزه با مواد مخدر مربوط به سند
43
استراتیژی انکشاف ملی افغانستان.1،)1386 ،
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خواهد بود.
پشتیبانی برای کمک به کشت کنندگان تریاک جهت كسب معیشت قانونی،
شامل اثرات سریع ومداخالت میان مدت و درازمدت خواهد بود .این اقدامات
شامل پروگرامهای پول در برابر کارویا سایر اقدامات تامین اجتماعی میشود
که عبارتند از :بازسازی جاده ها وزیرساختهای آبیاری ،بهبود دسترسی به
اعتبارات مالی تا چرخه قرضهای تریاک شکسته شود وبهبود درتولید
وبازاریابی محصوالت قانونی .برطبق پروگرام" ابتکار مجریان سالم" دولت
والیاتی که تولید کوکنار ندارند ویا نزدیک به عاری ازکوکنار هستند(کمتر
از 1000هکتارمزارع کوکنار) ویا"تولید کوکناررا به اندازه  10فی صد کاهش
داده اند"مستحق دریافت کمکهای مالی اضافی برای انکشاف می باشند44.
سند استراتیژی مبارزه با مواد مخدر همچنین مشخص می سازد که کمکهای
عمده بعد از تخریب زمین فراهم خواهد شد.
ظاهراً اجماع وسیعی درباره اهمیت شامل سازی تالشهای مبارزه بامواد مخدر
وجود دارد تااینکه صرف ًا یک عمل جدا از ابتکارات انکشافی باشد.مبارزه با مواد
مخدر جزو مسایل مشترک استراتیژی انکشاف ملی افغانستان درنظر گرفته شده
است( سایر مسایل مشترک عبارتنداز :ارتقای ظرفیت،تساوی جنسیت،همکاری
های منطقه ای،مبارزه با فساد ومحیط زیست) وزارت مبارزه بامواد مخدر یک
پالیسی جامع مبارزه با مواد مخدر تهیه نموده است که مکانیسمهایی را برای
گزارش دهی وهمکاری های بین الوزارتی درنظر گرفته است.
سند استراتیژی مبارزه با مواد مخدر هنچنین بر یک رویکرد والیتی نیزتاکید
می ورزد ،والیان دررابطه با تهیه یک سند مبارزه بامواد مخدردرسطح والیت
همکاری می کنند.این سند درمشاوره با ذی عالقه های والیتی ومطابق به
شرایط خاص محلی ساخته خواهد شد.این اقدامات درپالنهای انکشاف والیتی
وپالنهای تطبیقی ساالنه استراتیژی کنترل مواد مخدر گنجانیده خواهد شد.
سند استراتیژی مبارزه با مواد مخدر توصیه می کند که تمویل کننده گان باید
به صورت منظم پروژه های انکشافی جایگزین خودشان را بازبینی وتنظیم
نمایند تا انعکاس دهنده اولویتهای باشد.به طورمشابه ،صندوق دولتی وجهی
مبارزه با مواد مخدر اخیراً پالن خودش را از تمویل مالی موقت پروپازالها به
پالنهای اجرایی مبارزه با مواد مخدر والیتی تغییر داده است.والیان وکارمندان
مرکزی دولت برای موفقیت اهداف موافقت شده پاسخگو می باشند وبدین
منظوریک سیستم مجازات ومکافات شفاف تاسیس خواهد شد.
سند استراتیژی مبارزه با مواد مخدر یک عبارت قافلگیر کننده دارد که می
گوید" :برخالف عقیده عامه ،دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم نتیجه
گیری کرده است که فقر یک انگیزه قوی برای تولید مواد مخدر نمی باشد".
 44والیات عاری از کشت مستحق به دریافت  1میلیون دالر می باشند ووالیاتی که تولید کوکنار خودشان را
کاهش داده اند ،باالتر از  10فی صد کشت خودشان ،مستحق به دریافت  1000دالر درمقابل یک هکتار زمین هستند.
والیاتی که نزدیک به عاری ازکشت کوکنارمی باشند مستحق به دریافت  500000دالر می باشند .درسال 1386
ایاالت متحده تنها تمویل کننده این پروگرام بوده است.منبع :وزارت خارجه ایاالت متحده "،انتشارات دولتی بروزه
شده درمورد مبارزه با مواد مخدر افغانستان ("،واشنگتن ،دی سی( www.america.gov ،)1386 28،آخرین
بازدید  13اسى سال )1387
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45این نتیجه گیری براساس یافته های دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و
جرایم می باشد که نشان می دهد والیتهای فقیر درشمال افغانستان به طور
عمده یا کشت خودشان را کاهش داده ویا اینکه به کلی متوقف نموده اند،
درحالی که والیات ثروتمند جنوبی به طورعمده کشت کوکنار را افزایش داده
اند.این مساله اشاره ضمنی به این دارد که فقرنباید به عنوان عذری برای
عدم اقدام باشد.اگرچه درسند استراتیژی مبارزه با مواد مخدر به این مساله
اشاره شده است که" ارتباط بین فقر ومبارزه با مواد مخدر یک امر ساده
نمی باشد" تخریب مزارع درکوتاه مدت می تواند اثرات فقرزایی داشته باشد
که اکثراً دهاقین،کارگران وخانواده هایشان را که شامل درکشت کوکنار
هستند متاثرمی سازد .به همین دلیل "فقر وآسیب پذیری" نیازاست که درهر
سند استراتیژی مبارزه با مواد مخدر مورد بررسی قرار گیرد46.این عبارات
نشان دهنده نیاز به مشخص شدن رابطه بین کاهش فقروتولید تریاک می
باشد وهمچنین شناسایی استراتیژیهای موثر برای کاهش اثرات منفی اقدامات
مبارزه با مواد مخدر می باشد.
با درنظرداشت نظارت،استراتیژی کنترل مواد مخدر خاطرنشان می کند که
پیگیری کاهش ساالنه درمیزان هکتارهای زمین کشت شده یکی ازاقدامات
مهم پیشرفت می باشد اما چندین نقطه ضعف دارد.
تمرکز برسطح تولیدات چیزهایی اندکی درباره پایداری درکاهش کشت به می
گوید وتمایل به پیچیده کردن الگوهای مختلف کشت در درون وبین والیات
دارد ،بنابراین نمی تواند که مشکالت وابسته کاهش کشت به صورت سریع
ومتغیر را ازطریق منع شخصی ویا تخریب شناسایی نماید .به عالوه ،باتوجه به
اینکه امکان ذخیره مواد مخدر هنوز وجود دارد ،بهبود حاصالت درسال ،1383
وواقعیتی که کاهش تولید می تواند موجب افزایش درقیمتها شود پس کاهش
کشت دریک زمان کم غیر ممکن است فعالیتهای آنهایی را که شامل درقاچاق
هستند متاثر سازد47.
اگرچه این عبارت به مقصد تاکید براهمیت چالشهای موجود درقبال اندازه
گیری های پیشرفت ارایه شده است ولی اشاره به چندین سئوال مهم برای
طراحی مداخالت برای مبارزه با مواد مخدر دارد که منجر به سقوط درکاهش
پایدار کشت می شود .درسنداستراتیژی کنترل مواد مخدر دولت درجستجوی
این بوده است که شاخصه کاهش در "ساحه تریاک" را ازطریق شاخصه
هایی که "کاهش پایداردرارزش نسبی اقتصاد تریاک را درمقابل تولید ناخالص
داخلی مشروع اندازه گیری می کند تکمیل نماید ،قاچاق مواد مخدرغیرقانونی
ومواد کیمیایی مبدل را کاهش دهد وسبب تقلیل درتعداد مشکالت استفاده
کننده گان ازمواد مخدروصدمات ناشی ازآن درافغانستان گردد ".سند استراتیژی
مبارزه با مواد مخدر همچنین برخی نتایج اضافی شاخصه ها را پیشنهاد می
45

وزارت مبارزه بامواد مخدر" ،استراتیژی مبارزه با مواد مخدر استراتیژی انکشاف ملی افغانستان"1

46

وزارت مبارزه بامواد مخدر"،استراتیژی مبارزه با مواد مخدر استراتیژی انکشاف ملی افغانستان"2-1

47

جمهوری اسالمی افغانستان "،استراتیژی کنترل ملی مواد مخدر".62

مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد تریاک

نماید وخاطرنشان می کند که شاخصه ها بعداً درورکشاپها ساخته ونهایی می
شوند .سئوالها درمورد موفقیت مبارزه با مواد مخدروبه همین ترتیب رابطه بین
کشت موادمخدر وفقردرمغز مطالعات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان درباره
اقتصاد تریاک نهفته است ودربخشهای یافته ها وتوصیه ها دوباره بررسی
خواهندشد.
تعهدات بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی درباره
استراتیژی انکشاف ملی افغانستان
همانطوری که قب ً
ال ذکرشد ،دولت سند استراتیژی انکشاف ملی افغانستان را
به عنوان استراتیژی کاهش فقر برای کسب شایستگی بخشوده گی قرض،
برای بازبینی درماه می سال  1386به صندوق وجهی بین المللی وبانک جهانی
فرستاد.درماه سنبله سال  1386بانک جهانی وصندوق وجهی بین المللی یک
یادداشت مشترک کارمندان مشاور را درباره سند استراتیژی انکشاف ملی
افغانستان تهیه نمود ویافته هایشان را به بورد اجرایی این دو نهاد فرستادند48.
یافته های منتخب وتوصیه ها درذیل به صورت خالصه ذکر شده است بخاطر
اینکه احتما ًال آجندای پالنگذاری پیشرونده استراتیژیک درافغانستان را متاثر
می سازد.
تیم بازبینی مشترک به این نکته پی برده اند که سند استراتیژی انکشاف
ملی افغانستان باید جامع بوده وازتحلیلهای کیفیت فقرمطلع باشد وهمچنین
باید براساس پروسه های مشورتی باشد.اگرچه ،این سند بهبودیهای عمومی
ذیل را توصیه می نماید :رابطه قوی مدلل بین همبستگی فقر وآسیب پذیری
واستراتیژی های پیشنهادی درافغانستان ،اولویتهای کالن تراقدامات وپروژه
ها درسراسر وبین استراتیژیها(به شمول بحث راجع به سبک وسنگین نمودن-
معامله ها ،)-ترسیم دقیق تر وجزیی ترازاینکه چطور این اهداف دستیافتنی
هستند وشامل سازی بیشتر چوکات نظارت وارزیابی.
تیم بازبینی بانک جهانی وصندوق وجهی بین المللی بر "دیدگاه کلی
واستراتیژی انکشاف زراعت ودهات ،به شمول تحول سکتورزراعت به شکل
تولیدی وتجارت – محور".توافق نموده و 5توصیه نموده اند :تقویت ارتباط بین
پروگرامهای پیشنهادی واهداف کاهش فقر،اولویت بندی  15پروگرام انکشاف
جامع دهات وزراعت درروشنی اهداف میان مدت وموانع تمویل مالی ،معین
کردن حمایتهای آینده برای شورای انکشاف مردمی ونقشهای آنها درتطبیق
پروگرامهای انکشاف جامع دهات وزراعت .تطبیق شیوه انکشاف منطقه ای
( )zoneبه صورت آزمایشی دریک ویا دو ساحه وتاکید بیشتربرامنیت غذایی
باتوجه به افزایش سریع درقیمتهای جهانی غذا.
تیم بازبینی چندین زاویه استراتیژی سکتور آب وآبیاری را تحسین نموده اند
که شامل رویکرد جامع حوضه دریا وتاکید برگسترش پروگرام بازسازی آبیاری
درکوتاه مدت می شود وعالوه براین ارتقای ظرفیت وبهبود درجمع آوری
48
مشاور".

صندوق وجهی بین المللی "،جمهوری اسالمی افغانستان :استراتیژی کاهش فقر -یادداشت مشترک کارمندان

معلومات برای مدیریت فرامرزی منابع آب را نیز دربردارد .این تیم توصیه
نموده است که پروژه های برق آبی وآبیاری جدید باید به دقت مورد بررسی
قرار بگیرند تا استفاده از منابع آب را موثرسازد.
تیم بازبینی دریافته اند که استراتیژی کنترل ملی مواد مخدر"یک رویکرد
متعادل چند جانبه را معرفی می کند" هرچند ،این تیم نگرانی شان رادرمورد
اثرات بالقوه وبرعکس استراتیژی درمورد فقروفساد ابراز نموده وتاکید نموده
اند که ازبین بردن تریاک درافغانستان نیازمند تالشهای درازمدت می باشد.این
تیم همچنین توصیه کرده اند که موضوعات ذیل باید با دقت بیشتر مورد توجه
قرارگرفته ودررویکردهای تطبیقی انعکاس یابند.
 )1تاثیرات فساد مربوط به مواد مخدر بر دولت سازی واداره سالم ( که درسند
استراتیژی انکشاف ملی افغانستان بحث شده است ) و نیازبه تمرکز تالشهای
تطبیق قانون بربازیگران مهم درصنعت مواد مخدروحامیان مالی آنها دردرون
وخارج ازدولت.
 )2بررسی اثرات مختلف اقدامات مبارزه با مواد مخدربراقتصاد وفقر که مستلزم
چگونگی رویکرد تخریب مزارع تریاک می باشد.
 )3نیازبه افزایش مقیاس پروگرامهای موثرانکشاف دهات تا برای تغییر جمعیت
دهات ازتریاک به فعالیتهای مشروع اقتصادی سهولت فراهم آورد49.

 3.2نتیجه گیری
دراین بخش اسناد کلیدی استراتیژی وپالیسی مربوط به انکشاف زراعت
ودهات دردوره بعد از سال  1379مورد بررسی قرار گرفت .دراین بخش تمرکز
بیشتر به طورمعین برسند استراتیژی انکشاف ملی افغانستان واستراتیژی های
مرتبط به سکتوربوده است وبه همین ترتیب ماستر پالن وزارت زراعت،آبیاری
ومالداری ومسوده اخیرچوکات انکشاف ملی زراعت نیزبررسی شده است.
دراین بررسی سعی شده است که برموقعیتهای موجود پالیسی وفاصله های
باقی مانده یا هاهماهنگی ها تاکید شود.
مشخصات کلیدی طرح پالیسی زراعت شامل موارد ذیل می باشد :رهبری
سکتور خصوصی ،شیوه بازار-محور که می تواند اهمیت تولید اعاشه ای
را کم تاثیرنماید ،توجهات متفاوت به مناطقی که قابلیتهای کمتری دارند،
تعریف شده بوسیله دور افتاده گی و دسترسی ضعیف به بازار ،تمرکزبرزنجیره
ارزشی مالداری وباغداری ومحور صادراتشان ،توجه به ساختارهای نهادینه
محلی بخصوص در رابطه به مدیریت آب وزمین ،به رسمیت شناختن اینکه
آب یک کاالی عمومی است ولی خدمات آبرسانی می تواند برای استفاده
کننده مصارف داشته باشد ،موقعیتهای متضاد درمورد اینکه چطورفقر وتولید
صندوق وجهی بین المللی"،جمهوری اسالمی افغانستان:استراتیژی کاهش فقر -یادداشت مشترک کارمندان
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کوکنار به هم مرتبط هستند ودرنهایت اینکه منافع بهترین اقدام برای موفقیت
مبارزه با مواد مخدرمی باشد.بخشهای بعدی خالصه ای از یافته های تحقیق
ازمطالعات مدیریت آّب ،اقتصاد مواد مخدر و مالداری میباشد که چگونگی

کارکرد اقتصاد دهات را به تصویرمی کشد وازاین شواهد مداخالت متعدد
درحمایت ازمردم فقیررا شناسایی می نماید .هدف این است که جدایی بیشتری
نمایان شود وبه طورمعین لفاظی های بحثهای پالیسی موجود انکشاف دهات
وزراعت مشخص گردند.

استخراج شیره تریاک ازگیاه کوکنار درننگرهار(دیوید مانسفیلد)
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مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد تریاک

 .3یافته های کلیدی
دراین بخش یافته های کلیدی مطالعات مدیریت آّب ،اقتصاد مواد مخدر
و مالداری دررابطه به معیشت دهات ،مالکیت زمین ،مدیریت آب ،مالداری
و اقتصاد مواد مخدر به ترتیب به صورت فشره بیان شده اند.دراین بخش
برشواهدی از ساحه برای پالیسی تاکید شده است ،وخاطرنشان می کند آیا
پالیسی هایی که دراسناد استراتیژی قبلی بررسی شده مبتنی برشواهد می
باشد یا اینکه آیا هرگونه فاصله بالقوه پالیسی نیازمند توجه بیشتری است.

های تولید راازیک سال به سال بعد تغییرمی دهند ویا اینکه به طورکامل
ازپیشه زراعت خارج می شوند.این تحقیق همچنین نوآوریهایی را درداخل
ومیان اجتماعات زراعتی ودرسطح داخل خانواده به تصویرمی کشد ،به نحوی
که اعضاء خودشان را به شیوه های گوناگون وزمانهای مختلف آرایش دهی/
تنظیم دوباره می نمایند.داده ها نشان می دهد که درزمینهای آبی یک رویه
قوی اعاشه ای حاکم می باشد که انعکاس دهنده مغایرت با خطردریک محیط
تولیدی با خطرات باال می باشد.دهاقین عموم ًا محصوالت غذایی را براساس
اولویت بندی کشت می کنند تا نیازمندیهای خانواده خودشان را برآورد نموده
ونیازبه خرید غذا را کاهش دهند.هرچند تعداد کمی از خانواده ها دسترسی
به منابع مورد نیازبه خودکفایی را دارند .اکثرخانواده ها نیازدارند که بوسیله
کشت محصوالت گران قیمت ،فروش تولیدات احشام ویا اشتغال به کارهای
غیراززمین زراعی عایداتی را تولید نمایند که آنها را قادر به خرید سازد .بیشتر
دهاقین افغان ازاستراتیژی تنوع استفاده می کنند.

یافته های مطالعات مدیریت آّب ،اقتصاد مواد مخدر و مالداری یک رویکرد همه
جانبه "سیستم های زراعتی" را برای کاوش تولید زراعتی و معیشت در دهات
معتبر می داند .این رویکرد جامع بر روابط مهم وارتباط بین دسترسی دهقان
به منابع مختلف طبیعی،استراتیژیهای زراعتی ومعیشت تمرکز می نماید.این
تحقیق تصمیم گیری را درمیان یک محیط وسیع تر ازفرصتها،خطرات ونهادها
قرارمی دهد.این رویکرد معامله بین استراتیژی های زراعتی را مورد تاکید
قرار می دهد ،به عنوان مثال -به کارگماشتن دهقان خارج اززمین زراعتی تا
عایدات پولی تولید نماید ویا روابط مهم اقتصادی-اجتماعی را حفظ نماید-
وتخصیص مجدد منابع طبیعی بین عناصر مختلف سیستم زراعی.سند جدید
چوکات انکشاف ملی زراعت اینگونه روابط متقابل را ازطریق توجه به ارتباطات
بین منابع طبیعی ،تولید زراعتی وانکشاف اقتصادی به رسمیت می شناسد.

تولیدات تخصصی برای عرضه به بازار بین دهاقین افغان که شامل درمطالعات
مدیریت آّب ،اقتصاد مواد مخدر و مالداری بودند،عمومیت ندارد وبه طور عموم
با خطرات باالیی همراه است.زراعت تجاری برخی اوقات بوسیله دهاقین
ثروتمند بمنطور نجات کمبودی محصول ویا شکست قیمت بازارانجام می
شود وفقط تحت چنین شرایطی است که ظاهراً دهاقین اعتما د به نفس
دارند که ازخودشان رفتار"افزایش عایدات" نشان دهند.ازسوی دیگر،خانواده ها
تحت شرایط شدید کمبود درصورتی که نتوانند غذای کافی برای برآورده شدن
نیازمندیهای خودشان را تولید کنند وادارشوند که با منابع موجود برای بازارتولید
نمایند ودرافغانستان غالب ًا این عمل به شکل کشت تریاک می باشد.

با توجه به تعهدات دولت مبنی برتبعیت ازاستراتیژی زراعتی متعادل وفراگیر
وتالشهای پیشرونده دروزارت زراعت،آبیاری ومالداری تا جزئیات مرتبط به
پالیسی،شاخصه های نتایج ورویکردهای تطبیقی را حل نماید ،یافته های این
تحقیق درباره معیشت دهات به طورخاص سروقت ومرتبط می باشد.

 1.3یافته های عمومی درباره معیشت در دهات

قرارگرفتن درمعرض خطروفقدان وسایل برای مقابله با آن باعث فقر وآسیب
پذیری می گردد.اجتناب ازعوامل خطرخانواده ها با ازدست دادن فرصتهایی
که ممکن است راههایی را برای بیرون رفت ازفقر پیشنهاد نماید".خطر"
برای معیشت دهات به اشکال گوناگون می باشد ازآن جمله می توان به
خشکسالی،زمستانهای خشن وسرد،نوسان درقیمتها ،شیوع آفتها وامراض
ومرگ دربین خانواده اشاره کرد.این مساله همچنین شامل استفاده خودسرانه
ازقدرت وشیوه های بی حساب بوسیله دولت ویا بازیگران غیردولتی (مانند
مالکان مواد مخدر) می باشد که به صورت مستقیم باعث صدمه به فقرا
وتشدید بی عدالتی می گردد.
رفتار دهقان ومعیشت دهات ،جدید ومتحرک می باشد وخانواده ها به صورت
مداوم درجستجوی راههای جدید وترکیب بهتر فعالیتها برای دستیابی به
اهداف معیشت ،کاهش خطرات وبهره گیری از فرصتهای موجود می باشند.
این تحقیق شواهدی را نشان می دهد که دهاقین محصوالت واستراتیژی

معلومات مدیریت آّب ،اقتصاد مواد مخدر و مالداری اشاره به این دارد درحالی
که طیف های مختلفی از امنیت معیشت وآسیب پذیری درتمامی اشکال تولید
زراعت وجود دارد ولی آنهایی که وابسته به زراعت للمی می باشند ازتمامی
گروههای ایکولوجیکی–زراعتی آسیب پذیرترمی باشند .سایرعوامل مهم که
باعث افزایش عدم امنیت معیشت می شوند عبارتند از :ساحات دورافتاده ،تنوع
کم محصوالت وزراعت با خطرات باال .با این وجود یافته ها اشاره به این دارد
که تقریب ًا تمامی خانواده های که دردهات مورد مطالعه قرارگرفتند با خطر
کمبود غذایی مواجه هستند.
معلومات نظارتی خانواده ها نشان می دهد درحالی که تقریب ًا دسترسی همگانی
به فرصتهای کارروزمزد وجود دارد ،فرصتهای بهتر وباالترین عایدات به خانواده
هایی تعلق دارد که درقسمت پایین گذرگاه آبی دره ها قرار دارند.خانواده هایی
که در دره های آبی دریا ( )irrigated river valleysقراردارند نسبت
به خانواده هایی که زمینهای للمی دارند حداکثر  30فی صد بیشتر عایدات
استخدامی دارند .درساحاتی که بیشتر حاشیه ای و دورافتاده هستند ،فرصتهای
عایداتی غالب ًا نامنظم ،با پرداخت کم وکارهای زراعتی غیرحرفوی است که
به طورضمنی مرتبط به امنیت خانواده می باشد.بیشترخانواده های زراعتی
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دورافتاده با تقاضاهای سنگین کارخارج اززمین مواجه می شوند واز ظرفیت
کمتری برای اشتغال به کارجایگزین برخوردارهستند.این بی عدالتی ها انکار
ناپذیر هستند وقسم ًا مرتبط به موقعیت فیزیکی ودسترسی می باشد وهمچنین
احتمال دارد که متضمن عدم تناسب درتعلیم ویا ارتباطات اقتصادی وسیاسی
باشد.
یکی ازیافته های اساسی که از این تحقیق بدست می آید نشان دهنده
بی عدالتی سیستماتیک در دسترسی به منابع وفرصتهای معیشتی دردهات
افغانستان می باشد.علل این بی عدالتی ها پیچیده است.خانواده ها واجتماعاتی
که زیان دیده اند ممکن است به علل موقعیت فیزیکی و بافت ایکولوجیکی-
زراعتی باشد ویا اینکه بخاطروابستگی نژادی،سیاسی ویا پایگاه اقتصادی-
اجتماعی خودشان به حاشیه رانده شده باشند .یکی ازمشخصات عمده ،نقش
نهادهای عرفی وغیررسمی دهات است که دسترسی به منابع طبیعی مهم را
تعیین می کند.این نهادها گرایش به انعکاس ساختارهای محلی قدرت وثروت
دارندو مرتکب بی عدالتی درفرصتها شده ویا حتی آن را تشدید می نماید.
این مساله به خوبی درمکانیسمهای عرفی تنظیم دسترسی به آب وزمین به
تصویرکشیده شده است .این بیعدالتی ها مشخص می سازد که چطوربخشهای
مختلف جمعیت دهات ممکن است به فرصتها برای رشد زراعتی واکنش نشان
دهند واینکه چطورمنافع رشد ممکن است توزیع گردد.
شواهدی ازمطالعات موردی زمین وآبیاری نشان می دهد وقتی که منابع محدود
است ،یا به شدت مورد مجادله می باشد ویا اینکه دارای منافع حیاتی می باشند
نظامهای مردمی مدیریت منابع ممکن است ازموثریت کمتری برخوردارباشند.
این مساله سبب طرح این موضوع شده است که آیا مدیریت مردمی می تواند
به صورت عمومی شروع شود ،وآیا این سیستم بیشتر مرتبط به موقعیتهای
مدیریت معینی است؟ ویا اینکه چه شرایط ابتدایی برای آن نیازمی باشد.یافته
های مدیریت آّب ،اقتصاد مواد مخدر و مالداری پیشنهاد می کند که اصالح
وتوانمندی نهادهای مردمی مدیریت منابع طبیعی باید یک استراتیژی کلیدی
برای بررسی ساختارهای ناعادالنه ای باشد که موجب بی امنیتی وفقر دردهات
می شود.اگرچه ،با توجه به مشاهده کارکرد نهادهای غیررسمی درمدیریت
منابع طبیعی این کام ً
ال روشن است که واگذاری مسئولیتهای مدیریت منابع
باید درچوکات تقویت اداره ،حسابدهی ونظارت اتفاق بیفتد.
سنداستراتیژی سکتور انکشاف دهات درصورتی که مقتضی باشد برسیستم
زراعتی گسترده یا نیمه – تجارتی تخصصی ،باغداری،وزراعت تجاری وسیع
تاکید می کند .این استراتیژی همچنین پیشنهاد تمرکزحمایت از انکشاف زراعت
درساحات رشد نزدیک به مراکز بازارهای منطقه ای را مطرح می نماید.سند
چوکات انکشاف ملی زراعت مورخ سال  1387تاکید برزراعت تجاری را کاهش
می دهد وبیشتربر باغداری،مالداری وهمچنین غالت تمرکزمی نماید .این سند
استناد به ساحات رشد ( )Growth zonesرا کاهش می دهد تا به یک
استراتیژی فراگیرومتعادل دست یابد .این تغییرات بوسیله شواهدی حمایت می
شود که چطورمنافع اینگونه رشد زراعتی توزیع خواهد شد .مطالعات مدیریت
آّب ،اقتصاد مواد مخدر و مالداری به این نکته اشاره می کند که رشد درتولیدات
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باغداری با یک رویکرد قوی صادرات دروهله اول به آندسته ازدهاقین استفاده
می رساند که دسترسی بهتری به آب زراعتی دارند وبدین طریق رشد اقتصادی
درآغاز درساحاتی تمرکزخواهد یافت که اکنون به طورنسبی مرفه هستند .حتی
درجاهایی که تولیدات باغداری خارج اززمینهای آبی درجه یک تشویق می
شود ،بخش عمده منافع به خاطر واقعات باالی مضارعه درآن ساحات به
صاحبان زمین و مشتریان همیشگی برمی گردد .واگر حمایت ازتجارت زراعتی
تنها به دره های پرجمعیت دریاها متمرکزگردد احتمال زیادی وجود دارد که
مردمی که درساحات حاشیه ای زنده گی می کنند نمی توانند ازسهم برابر
دردسترسی به فرصتهای جدید استخدام استفاده نمایند.هرچند دردسترسی به
فرصتهای جدای اززمین ،نیروی کارسیاراست ولی متحمل هزینه فرصت های
ازدست رفته خواهد شد.ازاین گذشته ،تمرکزانکشاف زراعتی درساحاتی که
اکنون از دسترسی بیشتری به منابع وفرصتهای اقتصادی برخوردارهستند سهم
کمتری درهدف کاهش کشت تریاک درجایی دارد که دهاقین ازمعیشت بدیل
کمتری برخوردار هستند وبا بی ثباتی روزافزون مواجه هستند.
سند چوکات انکشاف ملی زراعت نسبت به سند استراتیژی انکشاف ملی
افغانستان ،برحمایت اززراعت اعاشه ای وامنیت غذایی بیشتر تاکید می نماید.
مانند سند استراتیژی انکشاف ملی افغانستان این سند نیزدرجستجوی این
است که به دهاقین اعاشه ای کمک نماید تا به سوی زراعت نیمه تخصصی
( )semi-specialisedو نیمه تجارتی ( )semi-commercialحرکت
نمایند تا بتوانند عایدات خودشان را افزایش دهند ،هرچند این مساله راقبول می
کنند که این امر برای بسیاری ازدهاقین ممکن نمی باشد .این سند همچنین
اهمیت تنوع درمدیریت خطررا دردوران گذار به سوی تولید بازار-محور قبول
می کند.مطالعات مدیریت آّب ،اقتصاد مواد مخدر و مالداری این پالیسی را
حمایت می کند وبراهمیت فهم شرایطی که تحت آن تغییر به تجاری سازی
بیشتر،امنیت معیشت خانواده راتقویت می نماید تاکید می نماید ،نه اینکه
سبب تضعیف آن گردد .تمرکززراعت اعاشه ای برمحصوالت غذایی است که
تخصیص منابع خانواده را به صورت کاررا به نمایش می گذارد ،بخصوص
وقتی که ارزش پس انداز خانواده مساوی ویا بیشترازمعاشی می باشد که می
تواند ازمحصوالت تجارتی یا سایرانتخابهای معیشت بدست آید .این مساله
وقتی اتفاق می افتد که برای فرصتهای کسب معاش بوسیله عواملی که
قب ً
ال گفته شد مانع ایجاد شود ،مثل دورافتاده گی ،میزان دارایی زمین وعدم
دسترسی به بازار .به عالوه ،میزان باالی خودکفایی غذایی درساحات دورافتاده
به معنی استفاده مناسب ازمنابع طبیعی است که درغیرآن صورت بدون بهره
برداری باقی می ماند.
به طورکلی ،سند چوکات انکشاف ملی زراعت به نظر می رسد نسبت به سند
استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ،تاکید بیشتری برحمایت ازدهاقین کم زمین
( ،)small-scaleگروههای زیان دیده ،زراعت اعاشه ای ،نیمه تجاری و
امنیت غذایی دارد .این تغییرات عمده درپالیسی رسمی زراعت درهمبستگی با
شواهدی ازساحه مبنی برنیازبه یک دید همه جانبه به زراعت می باشد که هم
شامل شکل معیشت وهم وسایل تولید باشد.

مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد تریاک

 2.3یافته های کلیدی درباره مالکیت زمین

 3.3یافته های کلیدی درباره مدیریت آب

درافغانستان تعداد کمی ازمردم سند رسمی برزمینی را دارند که متصرف
هستند .تقریب ًا تمامی معامالت وقضاوتها دریک سیستم عرفی/عنعنوی صورت
می گیرد که ظاهراً دربین اجتماعات مردمی کارکرد کام ً
ال موثری داشته است،
بخصوص بادرنظرداشت مالکیت خصوصی .تحت این سیستم ،دسترسی
دهاقین به زمین به اشکال متنوع تصدی وبا شرایط ومیزان خطرمختلف
وابسته به آن می باشد.

مطالعات مدیریت آّب ،اقتصاد مواد مخدر و مالداری درقسمت مدیریت منابع
آب به صورت وسیعی بر سیستم های مردمی برای مدیریت زیرساختهای
آبیاری وآب زراعتی تمرکزنموده است .عرضه آب زراعتی به صورت مستقیم بر
تنوع کشت برزمین،امنیت غذایی،ورود به بازارهای زراعتی وچشم اندازمعیشت
پایدارقانونی اثرگذارمی باشد.

چالشهای عمده ای دربرابر ایجاد ثبت و راجستر مالکیت زمین درافغانستان
وجود دارد.معلومات بسیارکمی درباره مالکیت وظرفیت کمی برای جمع آوری
آن وجود دارد .ابهامات و نامعلومیهای متداولی پیرامون مالکیت زمین وجود
دارد که سبب دشواری درتشخیص مالک نهایی می گردد .اگرچه ،افغانستان
می توانست چیزهای زیادی را ازسایرکشورهایی یادبگیرد که با مشکل ثبت
وراجستر زمین درشرایط بعدازجنگ مواجه شده بودند.
تقسیم وتکه تکه شدن مالکیت خصوصی وفشارهای روزافزون برمنابع زمین
درهرجایی یکی ازموانع عمده تولید به شمار می رود.درمیان دهاقینی که توسط
مطالعات نظارت خانواده مدیریت آّب ،اقتصاد مواد مخدر و مالداری مورد
تحقیق قرارگرفته اند تفاوتهای عمده ای درمیزان مالکیت زمین وتحت سیستم
های مختلف تولید وجود دارد.دربرخی ازمحلهای تحقیق مالکیت سرانه زمین
به طور واضحی برای کشت محصوالت قانونی و معیشت پایداربدون عایدات
تکمیلی ناکافی می باشد.این مانع دهاقین را وادار به تنوع معیشت می نماید
وامکان داردکه به خاطرجذاب بودن گزینه ،تریاک کشت نمایند.
مطالعات مدیریت آّب ،اقتصاد مواد مخدر و مالداری مشخص می سازد که
بین یک چهارم تا یک سوم تمامی زمینهای کشت شده درمحلهای تحقیق
تحت یک نوع خاص قراردادهای موقتی استقاده مدیریت می شدند.این نوع
فرعی ازمالکیت زمین (بخصوص قراردادهای مضارعه) درساحاتی تمرکز
یافته است که استعداد کشت محصوالت با ارزش مالی باال را دارا می باشند.
درحالیکه شرایط مضارعه به نظرمی رسد که درزمینهای کم ارزش به نفع
دهاقین باشد ولی درزمینهای باارزش بزرگترین قسمت عایدات مستقیم به
جیب مالکان اصلی برمی گردد.این یافته ها ازنظرفهم اینکه چه کسانی ازرشد
درسکتورفرعی باغداری منتفع می گردند حایز اهمیت می باشد.
مالکیت مشترک منابع زمین برای کسانی که ازنظر منابع فقیر هستند باارزش
می باشد.درحالیکه منازعات پیرامون این منابع نسبت به زمینهای خصوصی
کمتر شایع می باشد ،ولی دراینگونه زمینها بازیگران خارج ازسیستم های
مدیریت عرفی /عنعنوی بیشتر شامل می باشند ومتعاقب ًا کمتربوسیله نهادهای
غیررسمی مورد توجه قرارمی گیرند.

یافته هایی درباره دسترسی به آب برای آبیاری
مطالعات مدیریت آّب ،اقتصاد مواد مخدر و مالداری نشان می دهد که دهاقین
درقسمت باالوپایین آبگیر برای دسترسی به آب با انواع مشکالت مختلف
روبرومی شوند وبرای مقابله با آن استراتیژی های متفاوتی را بکار می گیرند.
ویژه گی قسمت باالی آبگیراین است که ازنظرجریان آبیاری بسیارمتنوع
می باشند.درنتیجه ،دهاقین محلهای نیمه آبی قسمت باالی آبگیربه صورت
فرصت طلبانه ای ازمنابع متنوع آب استفاده می کنند ،این منابع شامل:
کاریزهای کوتاه وبلند ،چاههای آب،آبهای سطحی بهاری،کانالهای ثالثی،
جمع نمودن آب وگودالهای حاوی برف می باشد.وحتی درچنین شرایطی
تعداد بسیارکمی به محصول تابستان دستیابی دارند.برخالف آن ،دهاقینی که
درپایین دست آبگیرقراردارند به بطوربسیارزیادی متکی به یک منبع آب برای
آبیاری می باشند(.کانالهای ثالثی) وبه صورت تصادفی ممکن است به سایر
منابع دسترسی داشته باشند .این ممکن است انعکاس دهند ه کارکرد نسبی
وقابلیت اعتماد جریان کانال دردره های دریا/رودخانه باشد .این استراتیژیهای
متفاوت باعث ایجاد اشکال مشخص مدیریت آبیاری شده است که در اولین
سال مطالعات مدیریت آّب ،اقتصاد مواد مخدر و مالداری مورد شناسایی قرار
گرفته است.
با اشاره به ویژه گی هایدرولیک ساختارهای آبیاری وشیوه ای که منابع آب
مدیریت می شوند ،دهاقینی که درپایین دست آبگیرقراردارند با بی عدالتی
های سیستماتیک درمورد فراهم بودن آب مواجه می شوند.کمیابی آب درآخر
کانالها امکان تنوع بیشتر کشت ومحصوالت نقدی (این محصوالت شامل
گندم،جو ،برنج،جوری،پنبه وتنباکومی شوند .مترجم) را محدود می کند ومنتج
به کاهش حاصل برای سایرانواع محصوالت می شود .دهاقین آخر کانال
به صورت وسیعی برای کشت غالت درتنگنا قراردارند.درنتیجه ،فرصتهای
زراعتی وامنیت معیشت به صورت عموم درهمراهی با میزان سیستم های
آبیاری وحوضه های دریا کاهش می یابد به طوری که دهاقینی که درساحات
پایین ترقراردارند تاوان می کنند .کمیابی آب با وضعیت زیرساختهای آبیاری
درافغانستان دشوارترمی شود ،براساس تخمین وزارت زراعت،آبیاری ومالداری
به دلیل فقدان نگهداری وطراحی ناقص به طورمیانگین/اوسط به سختی
نیمی از کارایی بالقوه زیرساختهای آبیاری مورد استفاده قرارمی گیرد.
به عالوه اینکه ،دهاقین پایین دست نسبت به کسانی که درباالدست حوضه
آبگیرقراردارند به صورت عموم سهم بیشتری درنگهداری زیرساختهای آبیاری
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دارند.فعالیتهای نگهداری به طورمکرردرقسمت انتهای کانال شروع می شود.
اجتماعات مردمی درانتهای کانال ممکن است که نیازداشته باشند تا برای
نگهداری تمامی قسمتهای باالدست کانال نیروی کاربدهند ولی مردم
باالدست تعهدی ندارند که (یا اینکه مجبور نمی شوند) تا برای نگهداری
قسمتهای پایین کانال کمک نمایند ،بخاطراینکه آنها هیچ نفعی دراین
کارندارند.
درجه دسترسی به آب به صورت راپور درمالیات برزمین زراعتی وقیمت زمین
انعکاس می یابد.برطبق نظریک مطلع درمطالعه موردی واحد تحقیق و ارزیابی
افغانستان دربرابر سه گونه زمین درموقعیتهای باالدست ،میانی وپایین دست
سه نوع مالیات وجود دارد ودهاقینی که درباالدست قراردارند مالیات بیشتری
می پردازند.به عالوه اینکه درجایی که حق آب ومالکیت زمین به هم مرتبط
است ،قیمت زمین انعکاس دهنده حق آب می باشد ،50 .هردو رویه متضمن
تالشهای ممکن برای اصالح تخصیص سهمیه موجود آب می باشند تا یک
تخصیص سهام مساویانه رابین استفاده کننده گان آب ترویح نمایند.
یافته هایی درمورد سیستم های مدیریت مردمی آب
اصول عمومی مدیریت آب درسراسر افغانستان مشابه می باشد .اگرچه ،تغییر
قابل توجهی دررویه های ساحوی وجود دارند که انعکاس دهنده تفاوت
درفرهنگ محلی وخصوصیات منبع آب می باشد .این مطالعه نشان می
دهد که سیستم های آبیاری پیچیده وبزرگ قسمتهای پایین دست حوضه
آبگیرظاهراً ازحساسیت بیشتری درقبال بی عدالتی های ساختاری واجتماعی
درتخصیص سهام آب قراردارند .سیستم عنعنوی میرآب که به صورت گسترده
ای درقسمت های پایین دست حوضه آبگیرقراردارند ،توانایی وصالحیت رفع
شرایط ناعادالنه رانداشته ودرواقع به ساده گی روابط قدرت محلی را نهادینه
می کند .میرآبها (تنظیم کننده گان حق آّب) با توجه به توانایی رهبری ،رفع
دعاوی،بسیج مردمی ومهارتهای وکالت/دفاعی به طور عمده ای متفاوت می
باشد.شهرت میرآب به عنوان یک واسطه صادق ومتعهد یک ویژه گی عالی
برای کسب اعتماد مردم وهمکاری آنها می باشد.هرچند هیچ میرآبی ازمداخله
توسط بازیگران قدرتمند خارجی مصون نمی باشد50.
مشاهداتی که طی دوره این تحقیق انجام گرفت پیشنهاد می کند درحالی
که سیستم مدیریت عنعنوی آب می تواند درتنظیم استفاده آب تحت شرایط
فراهم بودن معمولی آب موثرباشد ولی برای مورد توجه قرار دادن کمیابی
شدید آب از ظرفیت محدودی برخوردار می باشد.درنهایت ،ظرفیت اجتماعات
مردمی برای برآورده نمودن نیازهای دهاقین وابسته به جریان آبی است که
وارد کانالهای ثانوی می شود .کاهش وتخصیص مجدد سهام آب که ممکن
است برای تنظیم جریمه ها ی توزیع آب موثرباشد تحت شرایط معمولی
جریان آب ،به بهترین صورت فقط می تواند اثرکمبود را توزیع نموده ویا
اینکه آنها را سپس به قسمت پایین دست صادرنماید .تحت شرایط فعلی
سرینیواس چوکا کوال"،استنطاق بی عدالتی درآبیاری:سیستم آبیاری کانال درولسوالی انجیل("،کابل :واحد
50
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درصورت عدم ایفای تهعد دربرابر قراردادهای تخصیص آب پیامدهای کمی
برای اجتماعات باالدست وجود دارد.
درگذشته فشار اجتماعات همتا برای ممانعت از اسراف منابع آب توسط
اجتماعات باالدست کافی بوده است ،ولی درشرایط چند دستگی فعلی سیاسی
دردهات وبا شکل گیری قدرت جدید واسطه ها این مساله چندان دوام نیاورده
است .اکنون برای یک صالحیت وسیع درحوضه های دریاها احساس نیاز می
شود تا بتواند بین روابط استفاده کننده گان آب درباالدست وپایین دست حوضه
آبگیرتعادل ایجاد نماید .بعضی از بزرگترین مشکالت دشوار درسطح حوضه
دریا اتفاق می افتد .برخالف جریان آب درسطح کانالها،تصمیم گیری جمعی
درسطح حوضه دریا درمدیریت عرفی/عنعنوی آب هیچگونه سابقه ای ندارد
وبدین ترتیب سازمان پیشنهادی شورای حوضه دریا وشوراهای فرعی ،قسمت
ویژه ای ازچالشها را تشکیل می دهد.
مشکل اساسی که باعث تضعیف مدیریت عنعنوی آب میشود نهادهای
ساختارعملیاتی یا تساوی استحقاق و مسئولیتها (که ظاهراٌ مرکزاساسی
پالنگذاری انجمن استفاده کننده گان است) نمی باشند ،بلکه مشکل واقعی
تطبیق استحقاق سهمیه ها ومسئولیتها می باشد .مگراینکه انجمنن استفاده
کننده گان آب و RBCsمیکانیسمهای موثرتری را برای دستیابی به یک
توافق همگانی ایجاد نمایند ،نهادهای جدید نسبت به ادارات عنعنوی بهتر می
توانند مصارف را هزینه نمایند.
اجتماعاتی که بوسیله تیم تحقیقاتی شامل درمطالعات مدیریت آّب ،اقتصاد
مواد مخدر و مالداری مالقات شده اند ،مشخص ساختند که دولت نیازمند
اولویت بندی است وبایدحمایت های بیشتری را برای حل منازعات تخصیص
سهام آب فراهم آورد RBCs.می تواند به صورت بالقوه ،انجمنهای موثری
برای احیای تعادل روابط بین قوای بی تناسب باشند واین درصورتی است که
آنها در نظر اجتماع استفاده کننده گان آب مشروع به نظر برسند .این مساله
برخی اوقات قبل از تاسیس  RBCsمی باشد .هنوز این قضیه نامشخص
است که چه اقدامات موقتی باید تعقیب شود ،دراین زمینه نیاز به توجهات
بیشتر می باشد.
یک مطالعه موردی دررابطه به تاریخچه سیستم میرآب کانال جنگروگ
دروالیت بغالن باعث کشف زوایای کلیدی مدیریت آب درسطح کانال گردید-
مسایلی مانند پرداخت معاش به میرآب،سازمان جمعی کارگران وتنظیم تقاضای
آب -این مسایل طی تاریخچه سیستم کانال همراه درحال تغییر بوده است.
این تغییرات همواره بوسیله حکومت محلی ویا قوماندانها تطبیق شده است
( میرآب نقشی نداشت است) .هرچند میرآبها باعث ابتکارات موفقی درزمینه
احیای کانالها بعد ازجنگ شده اند.این یافته ها باعث ایجاد شک نسبت به
مفاهیمی می گردد که گویا میرآبها به "قواعد قدیمی وعنعنوی براساس حقوق
عرفی" وفادار هستند وآن کانالها به صورت وسیعی بوسیله اجتماعات مردمی
ومیرابهای منتخب شان مدیریت می شود.

مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد تریاک

یافته هایی درمورد پالیسی آب وچوکات پیشنهادی حقوقی
هدف مدیریت جامع منابع آب افزایش دردو زمینه می باشد ،اول اینکه
میزان کلی آب موجود را برای استفاده کننده افزایش دهد (ازطریق کارهای
زیربنایی) ودرمرحله بعد توزیع آّب عادالنه باشد (ازطریق اصالح نهادی) .تمام
پروگرامهای کالن سکتور آب تحت این چوکات فعالیت می کنند51.بهبود
درمساوات مدیریت آّب می تواند ورود به بازار برای محصوالت باغی را که
فعال بوسیله زمینهای باالدست چیره شده گسترش دهد.حتی کسانی که
به درانتهای کانال دسترسی ناقصی به آب دارند بتوانند محصوالت غالت
خودشان را افزایش دهند .بعد از افزایش قیمت گندم درسال  1384این مساله
یکی ازمهمترین اهداف پالیسی زراعت می باشد.
سند استراتیژی مدیریت منابع آب مربوط به استراتیژی انکشاف ملی افغانستان
( استراتیژی سکتور مدیریت منابع آب) ومسوده قانون آب خواهان این است تا
مدیریت مردمی منابع آب وزیربناهای آبیاری را ترویج نماید .بااذعان به اینکه
ظرفیت وکارکرد رئیسان عنعنوی آّب (میرآب) به شکل عمده ای درسراسر
اجتماعات دهات متغیر می باشد ،آنها پیش بینی می کنند که اکثرشان بوسیله
انجمن های جدید استفاده کننده گان آب جایگزین می گردند .استفاده ازعبارت
"یا این /یا آن" راجع به سیستم های سنتی و یا انجمن های جدید استفاده کننده
گان آب ممکن است گمراه کننده باشد .احتما ًال به نظر می رسد که اجتماعات
مردمی درمجاورت کانالها به انتخاب میرآب ها ادامه می دهند وسپس انجمن
هایی را به منظور حسابدهی میرآبها ایجاد میکنند تا بتواند به امورات ذیل
رسیده گی نمایند )1.تسهیل درامرحل مشکالت تا برای موضوعات اولویت دار
به اجماع برسند )2.فراهم آوری نقطه تماس برای کمکهای انکشافی  )3اخذ
رسمیت حقوقی وایجاد روابط رسمی با ادارات مربوطه دولتی.
حداقل دو پروژه مسوده اساسنامه انجمن استفاده کننده گان آب برای
افغانستان را تهیه نموده اند52.این مساله باعث افزایش نگرانی هایی شده
است که رویکرد "آزمایشی" به ایجاد انجمن های استفاده کننده گان ازآب،
به طور افراطی کارکردها وساختارهای انجمن استفاده کننده گان آب را تجویز
می نماید که موجب کاهش همسانی با خصوصیات محلی می شود 53.بسیاری
از سیاستگذاران با توجه به شواهد ساحوی به پروژه آزمایشی سیستم اشتراکی
مدیریت آبیاری تمویل شده بوسیله اتحادیه اروپا می نگرند .این پروژه یکی
ازحامیان قوی رویکرد مردمی اما به صورت انعطاف پذیر می باشد .این پروژه
با یک مرحله تحقیق آغازشد تا بتواند سبب فهم نگرانی ها ورویه های موجود
شود ودرباره توزیع آب ومشخصات هایدرولیک سیستم ها ی کانال معلومات
جمع آوری نماید.این پروژه به صورت واضح مانع تعقیب طرح آزمایشی برای
فشرده ای ازویدادها وپروگرامهای پالن شده به  B.Routداده شده است ،جریان آب چطوراست:اقسام
51
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پروگرام بازسازی بازار زراعتی تمویل شده بوسیله ( USAIDدرماه ثور سال )1384وپروژه مدیریت جامع
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ساختن ساختارهای نهادی جدید است وبه جای آن برموضوعاتی تمرکزنموده
است که بوسیله اجتماعات مجاورهرکانال بااهمیت قلمداد شده اند .درنتیجه،
تنظیمات مدیریت آب بین کانالها متفاوت می باشد .راه حلهای توافق شده با
درنظرداشت کارایی آبیاری همیشه مطلوب نمی باشند ،ولی عموم ًا مقتضی
پنداشته می شوند .مرحله تحقیق ،پروسه مشاوره با ذی عالقه وتمرکز برحل
مسایل به طریق جمعی باعث ترویج یادگیری ازطریق عمل برای ارتقای
ظرفیت ،تغییرات مثبت تدریجی و پیشرف ثابت با نتایج سریع شده است.
هرچند یک رویکرد آزمایشی برای ایجاد انجمن استفاده کننده گان آب درسند
نهایی استراتیژی سکتور مدیریت منابع آب پیشنهاد نشده است ،ولی مسوده
قانون آب مشخص می سازد که نقشها ،مسئولیتها وصالحیت انجمن استفاده
کننده گان آب بوسیله اساسنامه این انجمن تنظیم خواهد شد(.ماده  )18ولی
این مشخص نیست که آیا یک اساسنامه برای تمام انجمنها کافی است ویا
اینکه با کمی انعطاف انجمن های استفاده کنننده گان آب درساخت اساسنامه
خودشان مختار می باشند.
آبهای زیرزمینی ناشی ازچاهها وکاریزهای عنعنوی (زیرساختهای آبیاری
زیرزمینی) به صورت مشترک به عنوان ملک خصوصی توسط مالکان وخارج
ازصالحیت سیستم های مدیریت مردمی اداره می شوند .استخراج نامنظم
باعث کاهش سطح موجود آبهای زیرزمینی برای سایر استفاده کننده گان
آب گردیده وسبب افزایش نگرانی هایی درمورد دوام عرضه آبهای زیرزمینی
شده است.برطبق مسوده قانون آب حفر چاههای جدید ویا ساختمان چاههای
عمیق نیمه عمیق برای مقاصد تجاری،صنعتی ،زراعتی وتهیه آب شرب شهری
نیازمند جوازنامه می باشد( .ماده  )21هرچند این ماده اشاره ای به جوازنامه
برای زیرساختهای موجود نمی کند .ظاهراً این قانون فقط برای سیستم های
مدیرت مردمی نافذ می باشد ،زیرا هیچ اشاره ای به افراد ویا مالکان خصوصی
موجود چاهها وکاریزها نشده است .به نظرمی رسد که این یک فاصله عمده
به حساب آید.
افزایش تعداد آسیابهای گندم وبرنج وفابریکه های مایکروهایدرور سبب تهدید
برای استفاده کننده گان آب درقسمت انتهای کانال می گردد.آسیابها وفابریکه
های مایکروهایدرور به عنوان استفاده کننده گان آب قلمداد نمی گردند ولی
سبب انحراف قسمت عظیمی ازآب کانال اصلی به کانالهای ثانوی می گردد.
وازآنجا امکان دارد که آب به دریا برگردد ویا اینکه وارد کانالهای دیگر شود،
وبدین طریق باعث کاهش مقدار آب به استفاده کننده گان انتهای کانال
ساحوی می گردد.اجتماعاتی که برای مطالعات مدیریت آّب ،اقتصاد مواد مخدر
و مالداری مصاحبه شده بودند می گفتند که حل این منازعه ازاولویت واهمیت
باالیی برخوردارمی باشد 54.مسوده قانون آب خاطرنشان می سازد که آبی
که برای تولید برق استفاده می شود( به شمول دستگاههای  MRPباید به
صورتی مدیریت شود تا صدمه ای به آب آشامیدنی،مصرف داخلی ،ساحل دریا
سایرزیرساختها نزند(.ماده  )25دراین ماده هیچ اشاره ای به صدمه احتمالی
54
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سلسله نشریات ترکیبی

به تهیه آب برای آبیاری زراعتی نشده است .به عالوه این قانون می گوید
که نصب دستگاههای  MHPدرسیستم های آبیاری باید بوسیله وزارت
زراعت،آبیاری ومالداری ،وزارت احیاء وانکشاف دهات وانجمن های محلی
استفاده کننده گان آب تایید شوند(.ماده  )25این مساله به معنی این است
که دستگاههای  MHPبوسیله وزارت انرژی وآب تنظیم نمی گردد،اداره
مسئول برای جوازنامه ولیسانس(،ماده  )21دراین ماده هیچ اشاره ای به آسیابها
واستفاده "غیرمصرفی ازآب نشده است .امکان دارد که برای نصب آسیابهای
جدید نیازبه کسب جوازنامه تحت شروطی باشد که خارج کردن آب برای پروژه
های انکشافی جدید را تنظیم می نماید( .ماده  )21اما این نیازمندی واضح نمی
باشد .این خالء ها نیازاست که مورد توجه قرارگیرند.
مسوده قانون آب خواهان وضاحت دراستفاده ازجوازنامه ها ولیسانس ها است.
برای اندازه گیری مقدار آبی که به کانالها منحرف می شوند یا اینکه به
زمینهای اشخاص روانه می گردد درشرایط فعلی ازهیچ تکنولوژی استفاده نمی
شود .بنابراین کام ً
ال ضروری است که قبل ازتطبیق این جزء قانون تکنولوژی
مورد نیازنصب گردد.

 4.3یافته های کلیدی درمورد مالداری
مطالعات تحقیق موضوعی -کاربردی درمدیریت آب ،مالداری واقتصاد مواد
مخدر در مورد مواشی به شماری از مسائل بهم مرتبط پرداخته است .مطالعات
مقدم مشخصات عمده تولیدات مواشی در دهات را تشریح نموده ،حال آنکه
مطالعات اخیر به مسائلی چون دسترسی و کاربرد منابع غذائی توسط دهاقین
برای تولیدات حیوانی ،نوع محصول ،55درجه مؤثریت بازاریابی برای مواشی
 ،56و چگونگی بهبود محصوالت حیوانی پرداخته است .درین مطالعات کوشش
بعمل آمده تا چگونگی کمک به محصوالت حیوانی متطابق با بازار بصورت
بسیار مؤثر تحت هدف قرار گیرد.
نتایج مربوط به سیستم های محصوالت حیوانی
مواشی از طریق تنوع محصوالت ،کاهش خطر و افزایش عواید باعث بهبود
معیشت دهاقین گردیده میتواند .با در نظرداشت منابع موجوده و شرائط تولید،
مواشی شامل یکتعداد زیاد سیستمهای فارمداری گردیده میتواند .مثال ً ،شمار
کم از حیوانات بصورت مؤثر در سیستم زرعی آبی شامل شده ،در حالیکه
رمه های گوسفند و بز بتعداد کثیر در شرائط للمی پرخطر مناسب میباشند.
در افغانستان ،تجارتی ساختن محصوالت گوسفند و بز مستلزم دسترسی به
چراگاههای طبیعی میباشد؛ ولی تمام سیستم های تربیه مواشی در زمستان به
برای توضیحات تفصیلی در مورد اغذیه حیوانی و رژیم های تولیدی ،به ای.فتزربرت" ،مدیریت آب ،مواشی
55
و اقتصاد تریاک :اغذیه و محصوالت حیوانی( "،کابل :یونت تحقیق و ارزیابی افغانستان .)1385 ،همچنان به الن رو،
نتایج سال اول نظارت بر فارمها و خانواده ها ،رجوع گردد.
برای معلومات وسیعتر در مورد بازاریابی مواشی به ای .تامپسن" ،مدیریت آب ،مواشی و اقتصاد تریاک:
56
بازاریابی مواشی( "،کابل :یونت تحقیق و ارزیابی افغانستان )1385 ،رجوع گردد .همچنان به رو ،نتایج سال اول نظارت
بر فارمها و خانواهد ها ،رجوع گردد.
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علوفه کشت شده یا خریداری ضرورت داشته و این زمانیست که علفچر برای
چرش مساعد نمیباشد .تحقیقات نشانداده که دسترسی به غذا یکی از موانع
کلیدی برای تداوم تربیه مواشی در ماههای زمستان میباشد.
گاو داری برای معیشت روزمره بسیار مهم میباشد (محصوالت لبنی برای
مصرف خانواده و قلبه زمین توسط نرگاو ها) .این شکل مدیریت مبنی بر زمین
و قویا ً متکی بر علوفه زرعی میباشد .برعکس ،محصوالت گوسفند و بز هم
برای خانواده و هم برای فروش در بازار مکفی بوده و باندازه زیاد از چراگاه
های و ساحات خارج از اراضی زرعی تغذی میگردند .رویهمرفته ،محصوالت
بسیاری از مواشی موجود در ساحات تحقیقی از حد متوقع کمتر بوده ،و
دسترسی به علوفه در هنگام زمستان یکی از موانع عمده تمام سیستمهای
تولیدی بحساب میرود.
چوکات انکشاف ملی زراعت مالحظه نموده که قلت اغذیه و علوفه در زمستان
یکی از موانع عمده در برابر محصوالت حیوانی در افغانستان بوده و سفارش
مینماید که یک پروگرام تغذی زمستانی ایجاد و با آن پروگرام قروض دهات
مرتبط گردد که برای نیازمندیهای موسمی زراعتی قرضه فراهم مینماید.
همچنان پیشنهاد مینماید که ذخیره گاههای علوفه ،کشمیر و پشم در مناطق
دهاتی ساخته شوده تا از نوسانات موسی قیم در بازار فایده جسته یا منحیث
ضمانت قروض بکار رود.
تربیه رمه ها در مناطق للمی نظر به مناطق آبی یا نیمه آبی ،عمدتا ً برای
عرضه در بازار میباشد .دهاقین مناطق للمی رمه های بزرگتر را اداره نموده،
گوسفندان را نظر به بز ها تربیه نموده ،و دارای تعداد کمتر حیوانات مذکر
نظر به مناطق آبی میباشند .رویهمرفته ،در بین سیستم های تربیه مواشی،
محصوالت رمه های کوچک کوچی ها بشکل بسیار خوب برای بازار عیار
گردیده ،طوریکه سایز رمه ها بزرگتر ،تناسب گوسفندان بیشتر و تناسب
حیوانات مذکر کمتر میباشد.
با در نظرداشت بازار -محوری و منفعت بیشتر اقتصادی حاصله از تربیه
گوسفندان و بز از طرف کوچیها ،برای انکشاف این سکتور باید توجه بیشتری
معطوف گردد .ولی منفعت اقتصادی آنها از باعث منازعات ارضی بخطر مواجه
شده زیرا سبب عدم دسترسی به چراگاههای عنعنوی شده ،و علت آن زراعت
غیر قانونی ،امور ساختمانی و غضب اراضی میباشند .ازینرو ،کوچی ها جهت
معیشت خویش به روزمزدی رو آورده اند .عالوتا ً ،ترویج 57مواشی و خدمات
صحی در مناطق چرشی بسیار محدود میباشند .اینها در مناطق ایکه مواشی
بمقاصد تأمین معیشت تربیه میگردند ،متمرکز میباشند .چوکات انکشاف ملی
زراعت برای رفع این مسائل از راههای مختلف ،بشمول ایجاد یک پروگرام
حمایوی کوچی ها ،توسعه شبکه یونت های وترنری ساحوی به مناطق کمتر
مستفید ،و ایجاد میکانیزمهای حل منازعات ارضی و چراگاهها ،کار میگیرد.
خدمات ترویجی عبارت از کمک های تخنیکی اند که توسط مامورین ترویج دولت به دهاقین فراهم میگردد.
57
"ترویج مواشی" نظر به سایر اشکال زراعت ،بر مواشی متمرکز میباشد.

مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد تریاک

چوکات انکشاف ملی زراعت  1387سکتور فرعی مواشی را نظر به باغداری در
اولویت قرار داده تا توانسته باشد از طریق یک روش متوازن رشد اقتصادی و
کاهش فقر را تحقق بخشد .تحقیقات تحقیق موضوعی -کاربردی درمدیریت
آب ،مالداری واقتصاد مواد مخدر نشان میدهد که محصوالت حیوانی در
مناطق چرشی دارای مزیت مقایسوی میباشد .بهبود منفعت حاصله از مواشی
در مناطق حاشیوی و کم آب جائیکه دهاقین و مالداران برای تأمین معیشت
امکانات ضمنی کمتر داشته و در معرض خطر بیشتر قرار دارند ،سبب ایجاد
فرصت های حقیقی برای کاهش فقر میگردد.
شواهد ساحوی نشان میدهد که بسیار از دهاقین به کاهش مصارف تولید
مبادرت ورزیده و ازینرو ندرتا ً محصول اعظمی از حیوانات خویش بدست
میآورند .صرفا ً دهاقین ثروثمندتر یا مالداران مسلکی بمنظور کسب عواید
بیشتر و داشتن رمه های بزرگتر ،مصارف و خطرات اضافی را متقبل میشوند.
در نتیجه مصارف کمتر ،چوچه های گوسفند و بز بقدر کافی چاق نشده و به
قیمت مناسب فروخته نمیشوند.
طوریکه در باال ذکر شد ،گاو داری تقریبا ً همیشه برای تولید شیر و رفع
احتیاجات لبنی خانواده میباشد .مشاهدات ساحوی و معلومات حاصله نشان
میدهد که بسیاری از فارمها صرفا ً یک گاو داشته و شیر حاصله صرفا ً کفایت
یک خانواده را نموده ،و مازادی برای فروش باقی نمیماند .مقادیر اضافی
شیر باساس اصل داد و گرفت ،معموال ً بین خانواده ها شریک میشود .شیر
اکثرا ً توسط زنان به شماری از محصوالت لبنی قابل نگهداشت و غیر قابل
نگهداشت تبدیل شده زیرا زنان مسئوولیت دوشیدن شیر گاو و سایر حیوانات
را دارند .58دهاقین زمانی فرصت فروش شیر در بازار ها را میداشته باشند که
در مناطق اطراف شهر زندگی نموده و برای تربیه دو گاو یا بیشتر از آن منابع
الزم را در دست داشته باشند.
شواهد حاصله از مطالعات تحقیق موضوعی -کاربردی درمدیریت آب ،مالداری
واقتصاد مواد مخدر نشان میدهد که صرفا ً یکتعداد محدود دهاقین (آنهائیکه
از قبل دسترسی ترجیحی به زمین و آب داشته و قادر به کشت همزمان علوفه
با سایر نباتات باشند) قادر به افزایش محصوالت شیری در صورت افزایش
تقاضای مناطق شهری برای شیر و سایر محصوالت لبنی میباشند .به همین
منوال ،ایجاد مراکز پروسس محصوالت لبنی و شیر در اوائل بنفع مردم غریب
نمیباشد.

استراتیژی سکتور انکشاف دهات و چوکات انکشاف ملی زراعت هردو بر
اهمیت نسل های اصالح شده مواشی جهت افزایش محصوالت حیوانی ،تأکید
میورزند .در صورت تأسیس فارمهای حیوانی توسط سکتور خصوصی ،عوایدی
از بابت خدمات القاح مصنوعی بدست آورده میتوانند .این روش با پالیسی
حکومت جهت ارتقأ خدمات سکتور خصوصی در جائیکه ممکن باشد ،تطابق
دارد.
ستراتیژی های فعلی در مورد تورید نسل های خارجی جهت اصالح نسل های
موجوده ،خاموش میباشد .حامیان نسل های خارجی استدالل مینمایند که این
روش سریع ترین طریقه اصالح نسل های موجوده بوده ،زیرا نسل های وطنی
به پروگرامهای تحقیقی دراز -مدت ضرورت داشته تا بوسیله آن چوچه های
تعداد زیاد مواشی تحت آزمایش قرار گرفته و برای مؤثریت پروسه تعداد زیاد
مالداران شناسائی گردند .مخالفین نسل های خارجی استدالل مینمایند که
مصارف و خطرات تورید نسل های خارجی باعث میگردد که این ستراتیژی با
شرائط افغانستان متطابقت نکند .نسل خارجی با شرائط اقلیمی کشور مطابقت
نداشته ،به امراض محلی مقاومت کمتر داشته و در مقابل شرائط دشوار
حساسیت بیشتر دارند .برعالوه ،آنها مستلزم تورید مقطوی نسل های جدید
بوده تا مسائل جنیتیکی در نسل گیری مد نظر گرفته شود.
بسیاری از پروژه ها تورید نسل گاو های شیری و شیری -کاری را پالن نموده
یا از قبل آنرا انجام داده اند .پروگرام باغداری و مواشی بز های کشمیری را
از منگولیا وارد نموده و یک ستیشن نسل گیری را در یکی فارم دولتی ایجاد
نموده است .همچنان دهاقین ننگرهار بز های پاکستانی را بمنظور افزایش
شیر وارد مینمایند .برای طرح پروژه ها و پروگرامهای آینده ،این ابتکارات باید
منحیث شواهد در نظر گرفته شوند.
نتایج مطالعات در مورد بازار های مواشی
معلومات حاصله از معامالت بازار مواشی نشان میدهد که یک رابطه بسیار
محدود بین وضعیت حیوان ( مثال ً سایز ،عمر یا وزن) و قیمت اش وجود
داشته ،و ازینرو دالئل قوی برای مالداران وجود ندارد تا جهت بهبود وضعیت
حیوانات شان سرمایه گذاری نمایند .رویهمرفته ،شواهد تأئید ناشده نشان
میدهد که دهاقین تعداد کم از چوچه های گوسفند را از مالداران مقیم در
مناطق چرشی خریداری و با دادن علوفه کشت شده و سایر نباتات آنها را چاق
ساخته و بعدا ً آنها را به قیمت بلند تر میفروشند59.

با در نظرداشت ضرورت گاو ها برای علوفه سبز (خصوصا ً برای افزایش شیر)،
داشتن گاو های شیری بیشتر صرفا ً زمانی ممکن است که دهاقین قادر به
کشت علوفه کافی در مناطق آبی دریایی باشند .رویهمرفته ،با در نظرداشت
خساره بزرگ ناشی از وقف اراضی آبی به کشت علوفه ،بهترین مثالهای
مالداری کوچک و مؤفق زمانی مالحظه شده که علوفه با سایر نباتات ( مثال ً
میوه های خسته دار) ،یا تحت یک رژیم زرعی کشت گردد.

مانند تمام محصوالت زراعتی ،قیمت مواشی نیز بشکل موسمی نوسان
مینماید .این نوسانات در مورد حیوانات کوچکتر بیشتر صدق میکند .همچنان،
سایر فکتورهایی چون خشک سالی و سلوک تجاردر مقایسه با موسم بر قیمت
و سرعت تغییرات مؤثریت بیشتر دارد .به تحقیقات بیشتر ضرورت بوده تا در
مورد قیم بازار فهم بیشتر حاصل شده و ستراتیژی هایی طرح گردد تا در

توضیح تفصیلی محصوالت شیر و طرق تهیه آنها در ضمیمه  ،2ا .فتزربرت" ،اغذیه حیوانی و محصوالت"،
58
ارائه گردیده است.

رو ،مدیریت آّب ،اقتصاد مواد مخدر و مالداری :چالش ها و فرصت ها برای تقویت معیشت قانونی متکی بر
59
زراعت xv ،و  .48بر اساس تامپسن" ،مدیریت آّب ،اقتصاد مواد مخدر و مالداری :بازاریابی مواشی".
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سلسله نشریات ترکیبی

قسمت اداره خطرات ناشی از قیم بازار ،با دهاقین کمک کند.
در صورت تداوم افزایش عواید مردم شهرنشین در افغانستان طوریکه طی
چند سال گذشته بوده است ،تقاضای فزاینده ثابت برای شیر تازه ،لبنیات و
گوشت متوقع میباشد .یک قسمت بزرگ شیر ،تخم ،مرغ یخ زده و حیوانات
زنده (عمدتا ً گاو و گاومیش) مورد ضرورت از پاکستان و سایر کشور ها وارد
شده و نشان میدهد که یک بازار خوب داخلی برای محصوالت لنبی افغانی
وجود داشته بشرط ایکه مالداران بصورت مؤفقانه با قیمت های وارداتی رقابت
نموده بتوانند.
مالداران مقیم در اطراف شهر ازین تقاضای روبه افزایش منفعت خوب برده
میتوانند .چاق ساختن چوچه های خریداری شده در مناطق اطراف شهر یک
روش عملی بوده میتواند .فرصت های واضح برای ایجاد زنجیر منفعت آور از
طریق ارتباط دادن مناطق چرشی (منحیث مناطق اساسی محصوالت حیوانی)
با اراضی آبی (برای حیوانات بالغ) یک سرمایه گذاری کوچک و فرصتی برای
متنوع سازی است .مالداران مناطق دوردست نیز عواید شانرا از طریق چاق
ساختن مواشی افزایش داده ،بشرط ایکه علوفه مورد نیاز را از زمینهای خود
شان فراهم نموده بتوانند .اینحالت به دهاقین مالک زمینهای دارای موقعیت
خوب این فرصت را بدست میدهد تا در منفعت حاصله از تربیه مواشی شامل و
زمینه تخصص مالداران مناطق چرشی در تربیه چوچه های شیرخور حیوانات
را مساعد سازد .چالش اساسی همانا دریافت راههای تولید علوفه در مناطق
محدود زرعی بوده که اکثر شان برای زرع مواد غذائی اساسی و نباتات پول
ساز بکار میروند .چوکات انکشاف ملی زراعت از چاق ساختن بره ها نام برده
و پیشنهاد دریافت راههای حل اضافی برای ادغام سیستمهای تربیه گوسفند و
بز را با سیستمهای نیمه -تشدیدی مدیریت زمستان را مینماید.
ازینکه شمار کمی از دهاقین از لحاظ گندم خود کفا اند ،پس مهم است تا
تغییرات قدرت خریداری مواشی را نظر به گندم دانست .نرخ تبادله گوسفند
با آرد گندم از سال  1378بدینسو بصورت دراماتیک در نوسان بوده – از
پائینترین نرخ دو بوجی آرد گندم در مقابل یک گوسفند هنگام خشکسالی سال
 ،1378تا حد اعظم  7.5در اواخر  ،1381که شاهد کاهش تدریجی به  6در
اواسط  1385حین افزایش قیم آرد گندم بوده ،بعدا ً در اواسط  1386سریعا ً
به  2کاهش مییابد .این تغییرات دراماتیک در قدرت خرید گوسفند نمایانگر
آسیب پذیری مالداران در برابر شاک های توأم با خشکسالی و صعود سریع
قیم آرد میباشد.

 5.3نتایج کلیدی در مورد اقتصاد تریاک
مطالعات تحقیق موضوعی -کاربردی درمدیریت آب ،مالداری واقتصاد مواد
مخدر در مورد کشت تریاک نشاندهنده انگیزه های متعدد برای کشت تریاک
در افغانستان بوده و اثرات کاهش کشت کوکنار بر خانواده های دهاتی را
آشکار میسازد .شواهد حاصله برخالف ادعا های اخیر بوده که گویا کشت
کوکنار با فقر در افغانستان ارتباط ندارد .این مطالعات همچنان مشکالت توأم با
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ستراتیژی مبارزه علیه مواد مخدر ،بشمول اقدامات مرحلوی که کاهشات فعلی
در کشت کوکنار را غیر متداوم ساخته ،را آشکار میسازد .اندازه گیری ناقص
مؤفقیت مبارزه علیه مواد مخدر -که بر کاهش شمار هکتار زمینهای کشت
شده با کوکنار طی سال گذشت متمرکز بوده -باعث انحراف توجه از اقدامات
گسترده تر و نتایجی شده که برای تحقق موفقیت دوام آور ضروریست.
نتایج مربوط به تصامیم دهاقین در خصوص کشت کوکنار
بنابر دالئل مغلق و بهم مرتبط که بدرستی فهمیده نشده اند ،اندازه کشت
کوکنار باال و پائین میرود .تحقیق ساحوی دفتر واحد تحقیق و ارزیابی
افغانستان در مورد تغییرات وارده در کشت کوکنار در والیات ننگرهار ،بلخ،
غور ،و بدخشان بین سالهای  1384تا  1386نشان میدهد که چگونه شرائط
کمک کننده یا مانع شونده تولید کوکنار نظر به موقعیت ،گروپ اجتماعی-
اقتصادی و زمان متفاوت بوده میتواند 60.آنهائیکه به منابع ،بازارها و عواید
غیر از زمین دسترسی داشته نظر به کسانیکه در مناطق دوردست تر ،دارای
منابع کمتر ،معروض خطر و شرائط غیر یقینی زندگی میکنند ،در نهایت کشت
کوکنار را کم یا از آن صرفنظر مینمایند .اینگونه تفاوتهای ناشی از دسترسی
و امکانات در والیات باعث میگردد که نتایج کاهش کشت کوکنار و تداوم
آن متغیر باشد .اینحالت همچنان میرساند که تداوم کشت کوکنار در برخی از
مناطق مانند غور و بدخشان ،با شمار دیگر از عوامل معیشتی ارتباط دارد .این
تفاوت ها مستلزم پالیسی های مشخص در روشنی آگاهی عمیق از والیت
مورد نظر میباشند.
تحقیق موضوعی -کاربردی درمدیریت آب ،مالداری واقتصاد مواد مخدر
طرفدار ترغیب و فشار باال به پائین بوده که در برخی موارد توسط وعده
های کمک (بلخ ،ننگرهار) و در سایر موارد بخاطر احترام رهبران والیتی به
حاکمیت سیاسی (بلخ) باعث محو کشت کوکنار گردیده است .همچو تغزیرات
باعث کاهش دراماتیک گردیده ولی از جمله عواقب آن یکی هم برگشت سریع
دهاقین به کشت کوکنار بوده ،بویژه اگر کمک وعده شده عمال ً داده نشود.
ننگرهار یک مثال اینحالت میباشد.
شرائط اقتصادی نیز در کاهش کشت کوکنار نقش بازی مینماید .کاهش
کشت کوکنار معموال ً در نتیجه برگشت دهاقین به کشت سایر نباتات و
شرائط خراب محیطی بمالحظه میرسد .از باعث افزایش عمومی قیمت موارد
غذائی در جهان ،کاهش قیمت تریاک ،تغزیرات حکومت پاکستان بر صادرات
گندم و سطح پائین بارندگی در افغانستان ،یک تغییر مثبت بنفع گندم و در
برابر کوکنار مالحظه گردیده است .در سال  ،1386دهاقین مناطق حاشیوی
قادر به برداشتن حاصالت قابل مالحظه گندم از زمینها و تکافوی احتیاجات
اولیه غذائی شان بوده تا اینکه از طریق کشت و فروش کوکنار به خرید گندم
بپردازند .تداوم اینحالت در صورت کاهش نرخ گندم هنوز نامعلوم میباشد .نرخ
دیود منزفیلد و آدم پین ،شواهد ساحوی ،مطالعه تغییرات وارده در درجه کشت کوکنار در افغانستان (کابل:
60
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بلند کارگران نیز برکشت کوکنار تأثیر دارد .بدخشان مثال خوب این ادعا بوده
جائیکه مزد بلند سبب کاهش کشت کوکنار که قویأ متکی به کارگران بوده،
گردیده است.
کیفیت حاصالت قبلی کوکنار و پیش بینی زراعتی در سالجاری نیز بر تصامیم
دهاقین اثر گذار بوده است .حاصالت گذشته خراب باعث افزایش خطر گردیده
(غور ،بدخشان) ،در حالیکه برف یا باران زیاد سبب افزایش اعتماد در مورد
کشت حبوبات یا سایر نباتات گردیده و منتج به ترک کشت کوکنار میگردد
(غور در سالهای .)07-1384
روند کشت و کار قویا ً متغیر میباشد :نه تنها دهاقین طی هر سال نباتات زرعی
خویشرا تغییر داده ،بلکه زمانی کشت کوکنار در یک منطقه منع میگردد،
کشت آن به مناطق دیگر انتشار نموده بلخصوص اگر فکتور های منطقوی و
امنیتی بصورت مسقیم یا غیر مستقیم بآن کمک نماید .کشت کوکناردر مناطق
جنوب شاهد این مدعاست .با وجود قیمت پائین و منعفت کمتر ،کشت کوکنار
در مناطق جنوب در سال  1386به حد اعظمی رسید .کشت کوکنار در جنوب
جائیکه  98فیصد تولید افغانستان در آن متمرکز میباشد ،در نتیجه عدم بهبود
وضعیت امنیتی ،انکشاف اقتصادی و اداره سالم بمیان آمده است.
بی امنی فزیکی در والیت جنوبی در خراب ترین حد طی یک دهه گذشته قرار
دارد .بر عالوه ،اجراآت فرصت طلبانه مامورین مفسد ،پاتک ها و اخذ مالیات
بیموجب روبه ظهور بوده ،و باعث کاهش منفعت محصوالت قانونی زراعتی
حین انتقال شان به مارکیت میگردد .61آنهائیکه از طریق زمینی سفر میکنند،
با خطر تشدد ،تهدید و غضب مال از طرف مامورین دولتی و عناصر مخالف
دولت مواجه میباشند .در همچو شرائط ،کشت کوکنار یک کار کم خطر در
شرائط بسیار پرخطر میباشد .کشت آن پرمنفعت ،وزن محصول کم و خراب
نمیگردد .برعالوه ،دهاقین آنرا در اراضی خود فروخته و به انتقال آن به بازار
های ولسوالی ،والیتی یا منطقوی ندارند .62یک طرز فکر در جنوب وجود
داشته که مقامات مفسد دولتی کشت کوکنار که اگرچه که تشویق نمینمایند،
مگر آنرا تحمل نموده و مقامات دولتی ممکن سهم فعالتر نظر به طالبان در
تجارت مواد مخدر داشته باشند63.
در نتیجه میتوان گفت که کاهش ماندگار کشت کوکنار به چندین فکتور
مرتبط میباشد :مهمترین آنها عبارتند از بهبود وضعیت امنیتی ،رشد اقتصادی
و اداره سالم.

دیود منزفیلد" ،عکس العمل در برابر خطر و بی ثباتی :مطالعه ماهیت تغییرات وارده در معیشت خانواده های
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دهاتی متکی به کشت کوکنار در موسمهای زرعی ( "08/1385راپور مرتبه برای یونت حکومت برتانیه در مورد مواد
مخدر در افغانستان ،میزان .)1386
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به قبول اطالع دهندگان کلیدی در جنوب افغانستان ،باساس تماس های شخصی ،فبروری و سرطان ،1386
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نتایج حاصله در مورد رابطه بین فقر ،بی امنی و کشت کوکنار
فقر ،کوکنار و بی امنی در افغانستان با هم ارتباط دارند .عللرغم اینکه کوکنار
در شمار زیادی از مناطق افغانستان و بواسطه گروپهای مختلف اجتماعی-
اقتصادی کشت میگردد ،ولی کشت آن بیشترا ً در مناطق کم آب ،پر نفوس و
فاقد فرصت های عایداتی غیر از زمین جائیکه بی امنیتی انسانی بسیار مشهود
است ،متمرکز است .طوریکه قبال ً اشاره شد ،افزایش ناامنی فزیکی در برخی
از مناطق کشور سبب افزایش کشت کوکنار گردیده است.
این نتایج بواسطه اظهارات زیرین و مأخذ های مشابه در استراتیژی مبارزه با
مواد مخدر مورد چالش قرار گرفته و باین نظر اند که فقر یک فکتور مهم در
تصمیم گیری دهاقین برای کشت کوکنار نمیباشد:
در حال حاضر ،دهاقین تمام ولسوالی های افغانستان که قبال ً کوکنار کشت
نمینمودند به کشت آن پرداخته؛ و بسیاری که قبال ً آنرا کشت مینموده حال از
کشت آن دست کشیده اند .فقر فکتور کلیدی درین تصامیم نبوده  ...فقیرترین
مردم افغانستان در شمال کشور زندگی نموده و کشت کوکنار را شدیدا ً کاهش
داده یا متوقف نموده اند .برعکس ،والیت متمولتر جنوبی کشت کوکنار را
بصورت قابل مالحظه افزایش داده اند64.
اظهارات مبنی بر فقر کمتر در والیات جنوبی توسط دفتر احصائیه مرکزی
تائید نشده است .معلومات منتشره سال  1382دفتر احصائیه مرکزی نشان
میدهد که از لحاظ رفاه اجتماعی و اقتصادی ،والیات جنوبی و شمالی در
عین ردیف قرار دارند .از بین  34والیت افغانستان ،رفاه اجتماعی و اقتصادی
والیات جنوبی ذیال ً درجه بندی گردیده است :هلمند در درجه  ،6کندهار در
درجه  ،15ارزگان در درجه  ،32و زابل در درجه  .33هفت والیت صفحات
شمال دارای درجات آتی میباشند :جوزجان در درجه  ،1بلخ در درجه  ،9بغالن
در درجه  ،11سمنگان در درجه  ،13بامیان در درجه  ،18فاریاب در درجه ،25
و سرپل در درجه .31
گزارش دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم بر مبنای معلومات حاصله
از مطالعه عاید اوسط فامیل های متکی و غیر متکی بر کشت کوکنار توسط
این دفتر تهیه شده است .این مطالعه دریافته است که هر دو دسته ازین فامیل
ها در والیت جنوبی نظر به والیات مرکزی و شمالی عواید بلندتر داشته اند.
صرفنظر از مسائل تقسیم غیرعادالنه عواید در داخل والیات که در توحید
معلومات مخفی مانده و اندازه گیری آن در کشور های روبه انکشاف مشکل
میباشد ،تعیین درجه فقر برویت عاید ساالنه یک فامیل بدون در نظرداشت
تعداد فامیل یک تصویر ناقص از وضعیت فقر را ارائه نموده ،بلخصوص در
.65
حاالتیکه فقر مزمن حکفرما باشد
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سلسله نشریات ترکیبی

تمرکز کشت کوکنار در هلمند و کندهار نشان میدهد که نه تنها فقر با کشت
کوکنار بی رابطه نبوده بلکه ثروت نسبی و شرائط مساعد زراعتی (داشتن زمین
بیش از حد متوسط ،آب کافی ،خاک خوب ،و مجاورت به بازار های والیتی)
برای تحریک کشت سایر نباتات بلخصوص در صورت ناامنی فزیکی ،کافی
نمیباشد .بی امنی در تصامیم خانواده ده مبنی بر کشت کوکنار اهمیت بیشتر
داشته زیرا مردم حتی در صورت موجودیت امکانات متمایل به کشت سایر
نباتات نمیباشند.
اظهارات مبنی بر " کشت کوکنار در افغانستان با فقر رابطه مستقیم ندارد"
سالم نبوده ،زیرا درک و پرداختن به فکتور های بنیادی را برای کاهش ماندگار
کشت کوکنار ضروریست ،منحرف میسازد .برای کاهش ماندگار کشت کوکنار،
درک همه جانبه از نقش کوکنار در معیشت مناطق دهاتی مهم میباشد .بعضی
از نباتات – بخصوص منحیث جز از سیستم زرعی مختلط همراه با فرصت
های عایداتی غیر زراعتی – از لحاظ عاید حاصله با کشت کوکنار در زمانیکه
قسمت کوکنار پائین باشد ،رقابت نموده میتواند .ولی هیچ نباتی عین صفات
کیفی کوکنار را دارا نمیباشد :مقاومت نسبی در مقابل خشکسالی ،خراب
نشدنی ،بازار تقریبا ً تضمین شده ،تادیات پیشکی از جانب تجار یا مواد مورد
نیاز زراعتی ،66خریداری محصول در محل کشت ،و امتیازات زمینداران بگونه
کشت شریکی یا اجازه .67با در نظرداشت مشخصات کوکنار و نقش آن در
اقتصاد دهات از لحاظ افزایش مصئونیت غذائی (از طریق تادیات پیشکی و
افزایش عاید خانواده) ،فرصت های اقتصادی (دسترسی به زمین ،قرضه ،بازار
ها ،و سایر مواد اولیه مورد نیاز) ،و خطر کمتر آن باید راههایی را دریابیم که
هم با کشت کوکنار مقابله کرده و اثرات منفی ناشی از کاهش کشت کوکنار
را تقلیل بخشد.
نتایج حاصله در مورد عواقب اجتماعی -اقتصادی تقلیل کشت
کوکنار
کشت کوکنار یک جز مهم اقتصاد مناطق دهاتی بوده و از بابت ایجاد اشتغال و
فرصت های کاری غیر زراعتی دارای تأثیرات بسزایی 68میباشد .شواهد نشان
میدهد که مشکالت توأم با کاهش سریع و گسترده کشت کوکنار میتواند روند
مبارزه علیه مواد مخدر را که خواه از طریق محو یا اعمال فشار بر دهاقین
بوده ،تضعیف نماید .مثالهای از تاثیرات منفی در ذیل بصورت مختصر ارائه
گردیده است:

قیمت بلندتر کوکنار :کاهش عرضه باعث افزایش سریع قیم شده ،طوریکه بعد
از منع کشت کوکنار از جانب طالبان در سال  1379بمالحظه رسید .در صورت
نبود سایر امکانات ،اینحالت سبب توسل مجدد به کشت کوکنار شده میتواند.
افزایش قرض :افزایش سریع قیمت کوکنار باعث افزایش قرض شده ،طوریکه
بعد از ممنوعیت طالبان ،تجار کوکنار قروض مبنی بر کوکنار را بنرخ جدید
تبدیل نمودند .بسیاری از دهاقین از باعث قروض بزرگ متضرر شده و مجبور
شدند تا در فصل بعدی زمینهای بیشتر را کوکنار کشت نموده ،زمین خویشرا
گرو نموده ،یا دختران خویشرا در بدل قرض تبادله نمایند69.
از دست دادن عاید زمین ،کم شدن نرخ مزدورکاری ،و افزایش بیکاری و
مهاجرت در مناطق دهاتی :از دست دادن عاید زراعتی و فرصت های کاری
که با عدم کشت کوکنار توأم میباشد ،سبب مازاد عرضه قوای بشری شده که
بنوبه خود سبب کم شدن مزد (نقده و جنسی) میگردد .70بعباره دیگر ،کار ها
کم شده و مزد کار پائین میآید .بسیاری از مردان بیکار به پاکستان و ایران
مهاجر شدند.
تضعیف گسترده اقتصاد :با در نظرداشت نقش متزاید کوکنار ،کاهش کشت
کوکنار سبب تقلیل عواید فامیل ها و کارگران مصروف در مزارع کوکنار شده،
همچنان عواید و مفاد شماری از مشاغل دیگر که مستقیما ً با تجارت کوکنار
رابطه ای نداشته – بشمول هوتل ها و پرچون فروشی ها – کاهش میدهد.
آسیب پذیری در مقابل شاک ها :ممنوعیت کشت کوکنار سال  1386در
ننگرهار زمانی تطبیق شد که قیمت گندم در اوج خویش قرار داشت .در نتیجه
اینکار باعث افزایش مصئونیت غذائی برای بسیار از دهقان ها ،حتی آنانیکه
بیش از  95فیصد زمین خویشرا وقف کشت گندم نموده ،شده زیرا شمار کمی
از فامیل ها مالک آنمقدار زمین بوده که احتیاجات گندم را تکافو کند .دهاقین
ایکه گندم کشت نموده و در فامیل با کمبود گندم مواجه بودند ،از قیمت بلند
گندم مستفید نشده ،و فامیل های متکی به کوکنار عاید حاصله از کوکنار را از
دست داده و قادر به خرید مواد غذائی کافی برای رفع نیازمدیهای اولیه شان
نبودند71.
افزایش نارضایتی و کاهش امنیت :طریقه باال به پائین و متشدد باین معنی
است که ممنوعیت عملی شده و اثرات وارده بر فامیل های دهاتی و اقتصاد
عمومی سبب افزایش نارضایتی در بین مردم دهات گردید .اینحالت اثرات بی

اگر چه تادیات پیشکی برای حاصالت آینده برای سایر محصوالت زراعتی نیز صورت میگیرد (مثال ً گندم و
66
 ،)nimuc kcabکوکنار کشت دلخواه قرضه دهندگان میباشد.
67
منحیث یک نباتات شدیدا ً متکی به کارگر ،کوکنار زمینه کار و تکافوی احتیاجات اولیه مردم بی زمین را فراهم
میسازد .در صورتیکه زمینداران نباتات کمتر متکی به کارگر را کشت میکنند ،در آنصورت مردم برای کشت شریکی
یا اجاره عالقمند نشده ،و در عوض برای کشت زمینها از اعضای فامیل خویش یا کارگران ارزان باید کار بگیرند.
زمینداران اکثرا ً دهاقین متمایل به کشت کوکنار را ترجیح داده زیرا از طریق اجاره بلند یا شریک شدن در محصول
(نیمه الی دو سوم) عاید بیشتر بدست میآورند.
تاثیر بسزا (چند جانبه) زمانی بمالحظه میرسد که یک فعالیت اقتصادی باعث تحریک رشد در سایر عرصه
68
های اقتصادی شده ،در نتیجه تاثیر گسترده تر داشته باشد.
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دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم" ،کشت کوکنار در یک محیط در حال تغییر :تصامیم دهاقین برای
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فصل زرعی ( " 03/2002کابل.) :
دیود منزفیلد Pariah " ،یا فقر؟ منع کشت کوکنار در کوالیت ننگرهار در سال  .05 -1382موسم زراعت
70
و اثرات آن باالی ستراتیژی های معیشت مناطق دهاتی" (سند بین المللی شماره  ،11پروژه  GTZبرای معیشت
بدیل در مناطق شرقی افغانستان.)1383 ،
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منزفیلد " ،عکس العمل در برابر خطر و بی ثباتی ،38 – 37 "،و منزفیلد و پین " ،ناکامی مؤفقیت".

مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد تریاک

ثبات کننده در برخی مناطق ،بشمول ننگرهار ،72در قبال داشت.
وعده کمک های انکشافی در مذاکرات کاهش کشت کوکنار که با متنفذین
محلی صورت گرفت ،قسما ً خساره ناشی از ترک کشت کوکنار را جبران نمود.
رویهمرفته ،کمک انکشافی باالعموم فرصت های کافی اقتصادی را بمیان
نیاورده تا گذار از کشت کوکنار را کمک کند .همچنان اینگونه مرحله بندی
دقیق ثابت نشد .کاهش کشت کوکنار قبل از سرمایه گذاری متوقع بوده ،ازینرو
بسیاری از فامیل ها را با مشکالت مواجه ساخت .از سرگیری کشت کوکنار
در سال  1385در ننگرهار در یک ماحول بی اعتمادی ،وعده شکنی ،رکود
اقتصادی و قیمت بلند کوکنار صورت گرفت .پرداختن به عوامل بنیادی کشت
کوکنار در همچو شرائط بسا دشوار گردید.
اثرات غیر متناسب :تنفیذ کاهش کشت کوکنار اثرات بسیار نامتناسب باالی
مردم غریب و آسیب پذیر میداشته باشد .طوریکه در متن این رساله ذکر
گردیده ،باوجودیکه کوکنار یک نبات پرمنفعت برای شمار قصیر از زمینداران
متمول بوده ،برای بسیاری از فامیل های مواجه با کمبود شدید منابع ،یگانه
نبات ایست که با در نظرداشت منابع دست داشته زمینه معیشت متکی به زمین
را برای شان تأمین مینماید.
پروگرامهای معیشت بدیل ( همچنان بنام " انکشاف بدیل" نیز مسمی است)
شامل پروژه های کوتاه مدت ،پول در مقابل کار و سرمایه گذاریهایی بوده و
با تربیه میوه جات و مواشی پرمنفعت کمک میکند .این طریقه بنفع دهاقین
متمولتر در مناطق متصل به بازار ها جائیکه امکانات خوب ترک کشت کوکنار
وجود داشته ،بوده و در ننگرهار بمالحظه رسیده است .این طریقه به حل
مسائلی چون خطر ،آسیب پذیری ،و دسترسی که با کشت کوکنار رابطه داشته،
نمپردازد.
فشار سیاسی بر دونر ها و مؤسسات تطبیق کننده جهت تحقق نتایج سریع
و اهداف بزرگ نه تنها بنفع مردم غریب نبوده بلکه یک راه حل دراز -مدت
کاهش کشت کوکنار نمیباشد .برعکس ،شاخص ها و اهداف تعیین شده معموال
ً فکتور های مشوق را در مناطق چالش زا دارای مردم بی بضاعت را مد نظر
نگرفته است .نبود امنیت در مناطق مؤلد کوکنار باعث تمرکز بیشتر کمکهای
انکشافی در اطراف مراکز میگردد .شاخص های فعلی موفقیت مبارزه علیه
مواد مخدر ،بخصوص درجه اتکأ بر مقدار زمین تحت زرع کوکنار ،باعث ایجاد
مغشوشیت شده که مؤفقیت چی بوده و برای تحقق آن چی چیزی الزمیست.
طوریکه در استراتیژی کنترل مواد مخدر گفته شد ،شاخص های مبتنی بر
منطقه معلومات کمی را در مورد تداوم کاهش کشت کوکنار ،عوامل یا عواقبت
بدست میدهد .اگرچه استراتیژی کنترل مواد مخدر و استراتیژی مبارزه با مواد
مخدر محدودیت های این شاخص را شناسائی و شاخص های ضمنی را شامل
ساخته است ،باز هم نشان نمیدهد که کاهش کشت کوکنار یک پدیده دوام
دار در جهت ترک کشت کوکنار بوده ،یا محض یک عکس العمل کوتاه -مدت
دیود منزفیلد " ،شورش و کاهش کشت :دالئل تغییرات وارده در سطح کشت کوکنار در ننگرهار و غور"
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(کابل :یونت تحقیق و ارزیابی افغانستان)1386 ،؛ دیود منز فیلد و آدم پین ،ناکامی مؤفقیت".

در برابر فشار های سیاسی یا اقدامات نظامی میباشد .همچنان این ارزیابی را
نمی نماید که شرائط مساعد ترک ماندگار کشت کوکنار وجود دارد .شاخص
هائیکه همچو یک محیط و مقدار زمین تحت کشت را محاسبه کنند ،میتوانند
برای ارزیابی مبارزه علیه مواد مخدر و معیشت عمومی مناطق دهاتی معلومات
بهتری بدسترس قرار دهد.
نتایج حاصله در قبال نظریات مردم در مورد پاشیدن ادویه
کیمیاوی
همه پرسی سازمان معاهده آتالنتیک شمالی نشان داده که مردم دهات
افغانستان با محو کوکنار توسط ادویه کیمیاوی مخالف اند .73شواهد بدست
آمده ساحوی از طرف واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان طی ماههای نومبر
و دسمبر  ،1384زمانیکه مطبوعات و مقامات والیتی در مورد استعمال مواد
کیمیاوی بحث مینمودند ،به قوت این نتایج افزوده است .74بسیاری از
افغانهای مقیم در دهات معتقد اند که دوا پاشی سبب از بین رفتن حاصالت،
شیوع امراض و احتماال ً مرگ مواشی و انسانها خواهد گردید .در یک محیط
ایکه مرگ و میر نوزادان و اطفال معمول بوده ،و مواشی با شماری از امراض
مواجه اند ،به احتمال زیاد این موارد با دوا پاشی ،در صورت تطبیق آن،
ارتباط داده خواهد شد .همچو یک کمپاین محو کوکنار که با کاربرد مواد
کیمیاوی توأم باشد ،اعتماد مردم دهات باالی مردم را از بین برده میتواند.
تا الحال ،حکومت افغانستان در برابر حامیان استمال مواد کیمیاوی از طریق
هوا مخالفت کرده است .سند استراتیژی کنترل مواد مخدر مینگارد که صرفا
ً از میتود های زمینی محو کوکنار استفاده خواهد شد و استعمال هوایی مواد
کیمیاوی را شامل نخواهد بود ،در حالیکه استراتیژی مبارزه با مواد مخدر هیچ
اشاره یی به محو کوکنار از طریق زمین یا هوا ننموده است.

 6.3نتیجه گیری
این بخش به نتایج کلیدی مطالعه تحقیق موضوعی کاربردی در مدیریت آب،
مالداری واقتصاد مواد مخدر پرداخته که با امنیت معیشتی دهات ،اجاره زمین،
سیستمهای مدیریت آب ،محصوالت حیوانی و اقتصاد کوکنار ارتباط دارد.
نتایج حاصله در روشنی پالیسی های نافذه تدوین شده و در صورت امکان خال
های موجود در پالیسی ها برمال شده است .در بخش بعدی سفارشات ناشی از
نتایج حاصله ارائه گردیده اند .هدف از ارائه سفارشات ،بهبود پالیسی مدیریت
منابع طبیعی بوده تا اقدامات مربوط به مردم فقیر بهبود یابند.

دیود منزفیلد " ،اداره سالم ،امنیت و رشد اقتصادی :فکتور های تعیین کننده کشت کوکنار در ولسوالیهای
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جرم و بهارک والیت بدخشان( "،کابل :شبکه انکشاف آغا خان ،فبروری .45 – 44 )1385
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دیود منزفیلد " ،اداره سالم ،امنیت و رشد اقتصادی.45 – 44 "،

25

سلسله نشریات ترکیبی

 .4سفارشات
هدف عمده تحقیق موضوعی -کاربردی درمدیریت آب ،مالداری واقتصاد مواد
مخدر توسعه معیشت مناطق دهاتی افغانستان و تقلیل سطح اتکأ بر نباتات
غیرقانونی ذریعه ارائه معلومات واضح و مؤثق در مورد بکاربرد ،مدیریت و
نقش منابع طبیعی در سیستم زراعت و چگونگی تاثیر آنها باالی فرصت
های انکشافی زراعتی ،برای پالیسی سازان میباشد .نتایج مندرج در بخش
قبلی نشاندهنده رابطه مغلق بین محصوالت زراعتی و ایجاد معیشت ها در
مناطق دهاتی میباشد .شواهد حاصله بیانگر توأمیت عمیق بین فراهم بودن
محصوالت زراعتی در بازار ها ،فراهم بودن محصوالت زراعتی به خانواده ها،
و فعالیت های اقتصادی غیر زراعتی میباشد .پالیسی ها و پروگرامها باید این
ارتباطات را ذریعه بهبود وضعیت معیشتی مردم و فراهم نمودن محصوالت به
بازار ها انعکاس داده ،و بر تنوع معیشت مناطق دهاتی تمرکز نموده تا خطرات
کاهش یافته و زمینه امکانات اضافی در صورت کاهش معیشت غیر قانونی
ایجاد گردد.

 1.4سفارشات عمومی
ارتقأ دسترسی مساویانه به منابع طبیعی
روابط مستقیم بین دسترسی به منابع عامه (آب و چراگاه) و افزایش محصوالت
زراعتی وجود دارند .دسترسی باین منابع بوسیله نهاد های غیر رسمی تسهیل
شده و شواهد نشان میدهند که این میکانیزمها باعث تقویت ساختار موجوده
تقسیم قدرت و ثروت خواهد گردید .باید قوانین واضح در مورد حقوق استفاده
از منابع طبیعی تدوین گردند .عالوتا ً ،نهاد های مرتبط والیتی و منطقوی
باید این صالحیت را کسب و تشویق گردند که در تقسیم منابع از مساوات
بیشتر کار گیرند.
عطف توجه به ارزش محصوالت زراعتی خارج از بازار
تأکید قوی بر محصوالت زراعتی معمول در بازار خطر نادیده گرفتن محصوالت
خارج از بازار را بوجود میآورد .بلخصوص در مناطق دوردست که به بازار ها و
خدمات دسترسی کمتری دارند ،حاصالت نقش مهمی در رفاه فامیل از طریق
خود کفایی غذائی و عدم اتکأ بر بازار را در دراز -مدت و حاالت بحرانی یا
بروز نیازمندیهای خاص ،داشته میتواند .این فعالیت های شامل فراهم نمودن
پول نقد در زمان کمبور آن ،انتقاالت غیر نقده به شبکات خدماتی اجتماعی ،و
نگهداشتن مواشی منحیث اقالم با ارزش میگردد .پالیسی های مطروحه باید
تولیدات خارج از اقتصاد نقده را مد نظر گرفته و زراعت را منحیث یک ذریعه
معیشت و تولید بشمارد.
کمک به مردم غریب جهت داخل شدن به بازار
بسیاری از فامیل های افغان با قلت شدید منابع مواجه بوده؛ در حقیقت،
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تعداد بسیار کم از سبب نداشتن زمین کافی بصورت مؤثر در فعالیت های
بازار شرکت نتوانسته ،و حتی به توقف تولیدات غذائی میاندیشند .عالوتا ً،
تحقیق موضوعی -کاربردی درمدیریت آب ،مالداری واقتصاد مواد مخدر نشان
میدهد که دهاقین فعالیت های تولیدی عرضه شونده به بازار را با خطر بلند
ارتباط داده ،ازینرو ایشانرا از اشتراک باز میدارد .پروگرامهای محرک بازار های
زراعتی باید زمینه دسترسی به قرضه و سایر مواد مورد نیاز زراعتی را بمردم
غریب مساعد ساخته و با توسل به سایر روشها از خطرات توأم با تولیدات
متمرکز به بازار بکاهد.
افزایش فرصت ها برای کارگران مصروف در اراضی زراعتی ،نیمه
زراعتی ،و غیر -زراعتی
موجودیت بازار های مؤثر کار و فرصت های کاری با معاش کافی ،برای بهبود
امنیت معیشتی مناطق دهاتی حایز اهمیت کلیدی میباشد .ستراتیژی های
موجوده از تفاوت های موجود بین کار های متمرکز بر اراضی زراعتی ،نیمه
زراعتی و غیر -زراعتی بهره مند گردیده میتوانند .تمام شان نقش مهم در تنوع
و تأمین عواید دارند.
بر عالوه ،این نکته حایز اهمیت است که چگونگی تأثیرات مستقیم یا غیر
مستقیم اهتمامات پیشنهادی بر فرصت های کاری بصورت سیستماتیک
بررسی گردد .بگونه مثال چوکات انکشاف ملی زراعت پیشنهاد مینماید تا
دسترسی به سامان آالت زراعتی از قبیل تراکتورها ،ماشین های درو ،تریشر
ها ،و ماشین های پاک کننده تخم بیشتر گردد .ترویج تکنالوژی کمتر متکی به
قوای بشری ،باعث بیکاری میگردد .زمانیکه نرخ کار پائین باشد ،در آنصورت
از نگاه اقتصادی قیمت تمام میشوند .این امر باین نکته اشاره مینماید که بین
ایجاد اشتغال و اهداف تعیین شده ای چون افزایش تولیدات زراعتی یک رابطه
معکوس وجود داشته میتواند .هنگام تدوین پالیسی ها ،این رابطه ها باید جدا
ً مد نظر گرفته شوند.

 2.4سفارشات کلیدی در مورد اجاره زمین
راجستریشن زمین از طریق دفتر راجستر قباله جات
افغانستان به یک سیستم مؤثر راجستریشن و اداره زمینهای شخصی ضرورت
دارد .با در نظرداشت پذیرش عمومی و سهولت سیستم های مروجه ،دفاتر
راجستریشن قباله جات باید در دهات ایجاد گردند .با اینکار از ضرورت رفتن به
کادستر و مصارف ضمنی ،و جنجال های مربوط به ملکیت جلوگیری شده و از
فوائد متعدد موجودیت یک دفتر راجستریشن قباله جات مستفید شده میتوانیم.
موجودیت یک دفتر راجستریشن قباله جات یک قدم مهم بطرف تعیین قطعی
مالکین اراضی میباشد.
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اهمیت ثبت انتقال مالکیت زمین

صورت گیرد.

سطح آگاهی عامه در بین مردم دهات باید افزایش یافته و تشویق گردند که
انتقال مالکیت زمینها را بهر وسیله ممکنه ثبت و مستند سازند .در حاضر انتقال
موروثی مالکیت ثبت نمیگردد .حتی ثبت غیر رسمی اسناد نیز به مسئوولین و
کارمندان محلی (و ناظرین) در صورت معرفی یک سیستم راجستریشن ،کمک
خواهد نمود.

ارتقأ یک روش ارتجاعی برای تأسیس انجمن استفاده کنندگان
آب

حل و فصل منازعات مربوط به ملکیت های عامه
موجودیت یک میکانیزم مؤثر حل و فصل منازعات مربوط به ملکیت های
عامه یک امر ضروری میباشد؛ در حال حاضر سیستم های غیر رسمی عنعنوی
حل و فصل منازعات از مؤثریت کافی برخوردار نبوده زیرا اشخاص خارج از
منطقه را در پروسه دخیل میسازد .البته که برای تصدیق فیصله های مذاکرات
بین جناح های دخیل در منازعه یا حل و فصل منازعات ،موجودیت جناح های
بیرونی ضروری میباشد.
درک بهتر از حقوق ارضی اشخاص ثانوی
حقوق مؤقت استفاده از زمین از طریق اجازه ،کرائیه یا کشت شریکی باید
بحال خود باقی ماند .اینها نقش مهم و مشخص در اقتصاد دهات داشته و
نباید بدون غور و بررسی از چوکات قوانین خارج یا در آن تعدیالت وارد گردد.
رویهمرفته ،یک ارزیابی همه جانبه شرائط این قرارداد های مؤقت و تأثیر آنها
بر معیشت مناطق دهاتی ضروری میباشد.
حین پالنگذاری انکشاف متوازن ،پالیسی سازان و اولیای امور باید مشخص
نماید که عواید حاصله از کدام نباتات ذریعه اقتصاد دهات از مردم کم زمین و
کشت های شریکی به زمینداران انتقال مییابد .با اینکار اهداف انکشاف مردم
غریب تحقق یافته؛ بلخصوص در مناطق ایکه کشت شریکی مروج میباشد.
عواید ایکه با کشت شریکی مربوط نمیباشد (مثال ً تولیدات حیوانی یا روز
مزدی) باید فوائد بیشتری برای مردم بی زمین داشته باشد.

 3.4سفارشات کلیدی در مورد اداره آب
ارتقأ حسابدهی از طریق مشارکت بیشتر مردم در اداره آب
تضاد منافع و تفاوت های قدرت باعث تضعیف اداره منابع آبی در سطح
محلی میگردد .برای اداره منابع آبی و ارتقأ حسابدهی بهتر ،بلند بردن ظرفیت
مردم محل برای اداره منابع آبی بسیار ضروری میباشد .سهمگیری سایر جناح
های باید به مشوره مردم محل صورت گیرد .یکی از روشهائیکه تحت پروژه
 PMISتوسط مردم محل عملی شده ،ایجاد یک کمیته متشکل از مردم
مقیم در مسیر کانال بوده تا از از کار میرآب ها نظارت و آنها را کمک کنند.
توسعه نمایندگی سایر جناحهای چون زنان و دهاقین کوچک که معموال ً
شامل همچو پروسه ها نمیباشند ،باید در امور کانال و هم در سطح محل

اشاره به ایجاد اساسنامه انجمن استفاده کننده گان آب که در فصل  18مسوده
قانون آب باید وضاحت یابد تا انجمن استفاده کننده گان آب بتوانند در تدوین
آئین نامه های خویش اقدام نمایند .استفاده از یک اساسنامه تفصیلی که تمام
انجمن استفاده کننده گان آب ها را در بر بگیرد ،زمینه اشتراک سایر جناحها
و تطابق انجمن استفاده کننده گان آب با شرائط محلی را مهیا خواهد ساخت.
همچنان این مؤسسات باید قبل از ایجاد منافع یا اعتماد محلی ،بمیان آیند.
تحقیق منحیث نقطه آغازین کار و توسعه آن
برای ایجاد یک انجمن استفاده کننده گان آب یا تقویت روشهای موجوده
اداره منابع آبی ،روشهای موجوده و سابقه اداره آب باید شناسائی گردند.
در پهلوی این مساعی ،در مورد توزیع آب و مشخصات هایدرولیک کانال
ها باید معلومات جمع شده تا منحیث مدرک در اتخاذ تصامیم ارائه گردند.
در مقایسه به ایجاد یک ساختار های جدید ،به روش فراگیری عملی ،ارتقأ
ظرفیت و پیشرفت تدریجی و فزاینده توجه بیشتر صورت گیرد .دخیل ساختن
مردم در پروسه حل مشکالت باعث ایجاد فضای اعتماد و مؤفقیت محسوس
میگردد .بعد از مشخص شدن ادارات جدید ،مردم محل قواعد و مقررات جدید
را پیشنهاد نموده و مسئوولیتها را مشخص خواهند نمود .هدف اساسی باید
"انسجام کافی" بوده تا مشکالت حل گردند .ایجاد انجمن استفاده کننده گان
آب باید توسط پروسه تشخیص ،ایجاد قواعد ،تطبیق ،اخذ نظریات و تطبیق
آن تعقیب گردد.
تسلسل
کوشش ها برای تقسیم مساویانه آب در مسیر کانال شاید در اوائل تاثیر منفی
باالی نباتات پرمنفعت ایکه در ساحات باال -آب زرع میگردند ،داشته باشد.
این امر مستلزم غور دقیق به زیربنا (افزایش جریان آب) ،روشهای متمرکز بر
نحوه اداره (افزایش مساوات در اداره آب) و پروگرامهای محرک رشد زراعت
(ایجاد زمینه برای نباتات پر منفعت) میباشد.
بهبود اداره آب در زمینهای زراعتی
بهبود اداره آب در زمینهای زراعتی باعث کاهش خال بین عرضه و تقاضا در
سطح بستر دریا ،کانال و اراضی زراعتی شده میتواند .طور مثال ،در والیت کندز
بستر دریا سبب بهبود روشهای کشت برنج شده (مثال ً سیستم تشدیدی کشت
برنج) طوریکه ذریعه نگهداشت آب ،احتیاجات مناطق باال -آب کاهش یافته،
حاصالت زیاد شده و آب بیشتر برای مردم مناطق پائین فراهم میگردد.
دریافت شیوه های ضمنی برای ایجاد اهتمامات مؤقت حل و فصل منازعات
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تا زمان ایجاد انجمن استفاده کننده گان آب و شورا های تنظیم بستر دریا،
باید ظرفیت حل و فصل منازعات افزایش یافته و میکانیزمهای مؤقت شناسائی
گردند .امکانات همکاری با مساعی مشابه ایکه از طریق پروژه PEACE
برای ایجاد میکانیزمهای حل و فصل منازعات مربوط به چراگاه ها رویدست
گرفته شده است ،وجود دارد.
اعمال احتیاط هنگام احیأ مجدد
ایجاد انحرافات در مسیر اصلی (یک ستراتیژی معمول برای احیأ مجدد سیستم
آبیاری) شاید سبب افزایش مثمریت در کوتاه مدت شده ،ولی ستراتیژی بسیار
مؤثر برای مردم مقیم در مسیر دریا همانا انتقال محل آبخوره در امتداد مسیر
دریا میباشد .عالوتا ً ،ایجاد آبخوره های دایمی در قسمت باالئی کانال به
مردم مقیم در ساحات باال -آب فایده زیاد رسانده و انگیزه شان را برای
ترمیم ساحات دیگر کانال از طریق فراهم نمودن قوای کاری بشری ،ضعیف
میسازد.
تقسیم مساویانه مصارف و فوائد ناشی از احیأ مجدد سیستم
آبیاری
ضیاع آب از باعث جریان آن در مسیر کانال ،باالی دهاقین آسیب پذیر و کم
آب مناطق پائین کانالهای طویل تأثیر مستقیم میداشته باشد .دهاقین مقیم در
نهایت اخیر کانال اکثرا ً قادر به پرداخت پول برای احیأ مجدد و ترمیم زیربنا
ها نمیباشند .در مشوره با مردم محل ،پروگرامها باید طوری طرح ریزی گردند
تا فوائد و مسئوولیت ها طور مساویانه در سرتاسر سیستم تقسیم گردد.
احیأ مجدد سیستم آبیاری مناطق باال -آب
افزایش محصوالت زراعتی از طریق بهبود سیستم آبیاری بر سیستم های
آبیاری مناطق پائین متمرکز میباشد .رویهمرفته ،نتایج تحقیقات تحقیق
موضوعی -کاربردی درمدیریت آب ،مالداری واقتصاد مواد مخدر نشان میدهد
که برای اداره منابع آبی مناطق باال -آب نیز فرصت های خوبی وجود دارد.
معلومات بدست آمده نشان میدهد که در ماههای دارای آب زیاد ،حد اوسط
جریان آب به اراضی زراعتی باال -آب نظر به جریان مناطق پائینی (و ساحات
کم کشت) بیشتر میباشد .مطالعات تحقیق موضوعی -کاربردی درمدیریت
آب ،مالداری واقتصاد مواد مخدر نشان میدهد که برای کشت نباتات پرمنفعت
دومی به اقدامات جزئی ذخیروی و جریان آب ضرورت میباشد .این روش
با پالیسی حمایوی زراعت مردم غریب و تقویت معیشت مشروع زراعتی در
مناطق با منابع محدود مطابقت دارد.
وضاحت مفادات مرتبط به استفاده از منابع آبی زیرزمینی مندرج
در قانون آب و تنفیذ اهتمامات کنترول منابع آبی زیرزمینی
در حال حاضر هیچ کنترول بر حفر چاههای جدید و استحصال آبهای زیرزمینی
وجود ندارد .مستفیدین آن دهاقین متمول بوده و ضرر آن به سایر مستفدین
آب میرسد .برخالف منابع آبی سرزمینی ،استفاده از منابع آبی زیرزمینی تابع
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نظارت مردم محل نمیباشد .خال ً های عمده موجود در مسوده قانون آب باید
اصالح شده تا مقررات مربوط به جوازات و اجازه نامه های استفاده از آب های
زیرزمینی باالی چاهها و کاریز های سابقه (نه صرفا ً جدید) و چاهها و کاریز
های شخصی (نه صرفا ً عامه) عملی گردد.
اصالح خأل های مسوده قانون آب مربوط به دستگاه های کوچک
برق آبی و آسیاب ها
قانون سازان باید خال های موجود در مسوده قانون آب را که اثرات منفی
باالی دستگاه های کوچک برق آبی و آسیاب ها ،بخصوص در روشنائی پالن
های جدید توسعوی این دستگاهها و آسیابها ،داشته مرفوع سازند .عالوتا ً،
مطابق به قانون محیط زیست ،پروژه های حمایوی دستگاه های کوچک برق
آبی و آسیابها باید از احتیاط محیطی الزم کار گرفته تا اثرات منفی وارده بر
مستفدین آبی مقیم در مناطق پائین را کاهش دهد .از یک چک لست ستندرد
محیطی و طرزالعمل مشورتی برای جهت دهی فعالیت های استفاده شده،
طوریکه با شرائط محلی مطابقت داشته باشند .پروگرام همبستگی ملی از قبل
چک لست ها و طرزالعمل هائیرا برای دستگاه های کوچک برق آبی ترتیب
نموده است؛ ولی نظر مردم محل نیز مهم بوده تا مؤثریت طرزالعمل ها در
جهت تقلیل متوقع اثرات منفی معلوم گردد.

 4.4سفارشات کلیدی در مورد مواشی
شمولیت مردم مقیم در مناطق چرشی در زنجیر منافع
ایجاد زنجیر منفعتی مواشی باید شامل مردمی باشد که محصوالت را بصورت
سنتی به بازار ها عرضه مینمایند .تمرکز اساسی فعالیت های انکشافی باید
عمدتا ً بر مناطق کنار دریا جائیکه حیوانات بمنظور کسب پول تربیه نمیگردند،
معطوف گردد.
تمرکز بیشتر بر تربیه مواشی
از گذشته ها ،خدمات وترنری جز فعالیتهای انکشافی مواشی در افغانستان بوده
است .تحقیقات تحقیق موضوعی -کاربردی درمدیریت آب ،مالداری واقتصاد
مواد مخدر ،ضعف موجود در اداره ،تغذی و بازاریابی مواشی را که سبب کاهش
محصوالت میگردد ،بر مال ساخته و پیشنهاد مینماید که در قسمت بهبود تربیه
مواشی جد و جهد بیشتر صورت گیرد.
دسترسی بهتر به چراگاهها و علفچر ها
دسترسی به چراگاهها و علفچر های موسمی برای رشد و بقای دراز مدت
رمه های تجارتی حایز اهمیت حیاتی بوده ،ولی دسترسی باین منابع از باعث
زراعت غیر قانونی ،تعمیرات و غضب اراضی بخطر مواجه شده است .مردم
مقیم در مناطق چرشی نظر بدیگران در برابر زورمندان یا متنفذین ،آسیب پذیر
تر اند .باید روشهای مبتنی بر توافقنامه های محلی استفاده ازین اراضی تقویت
و ظرفیت تنفیذی این تصامیم و حل و فصل منازعات بهتر گردد .یکی از جنبه
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های مهم ارتقأ ظرفیت ،همانا ترغیب مردم میباشد .موسسات مسئوول باید
مشوقاتی را فراهم نموده تا ارزش ها و طرزدید مخالف فساد و طرفدار شفافیت
و حاکمیت عادالنه قانون ترویج یابد.
قروض برای مالداران تجارتی
دسترسی به قروض زراعتی کوچی ها و سایر تربیه کنندگان گوسفند و بز را
قادر خواهند ساخت تا حیوانات شانرا الی گرفتن وزن مناسب نگهدارند .اینکار
سبب افزایش عواید و سرمایه گذاری مجدد در مواشی خواهد گردید .در حال
حاضر ،کوچی ها که دارای بیشترین تعداد رمه ها و سیستم تولیدی متمرکز به
بازار را دارا میباشند ،برای اخذ قروض واجد الشرایط پنداشته نمیشوند.
تأمین رابطه بین مؤلدین و مناطق نهائی
همانطوریکه علفچر مزیت مقایسوی از لحاظ محصوالت حیوانی داشته،
زمینهای آبی برای تأمین اغذیه متمم الی نموی شان متوقع و عرضه شان به
بازار ،مناسب میباشند .ایجاد زنجیر بازار باساس همچو مزیت ها باعث افزایش
منفعت محصوالت ،تنوع معیشت و افزایش عواید میگردد.
افزایش تولیدات علوفه
فوائد فعالیت های متمرکز به صحت حیوانات و اصالحات جنیتیک صرفا ً در
حیوانات خوب تغذیه شده مالحظه گردیده میتواند .تغذی نسل های صحتمند
وطنی با رژیم غذائی متوازن و متشکل از مواد محلی ،بهترین طریقه بشمار
میرود .بسیاری از پروژه های انکشافی شامل فعالیت های صحی و اصالحات
جنتیکی بوده ولی به مسئله تغذی توجه بسیار کم معطوف میدارند .سایر
فعالیت های ممکنه شامل زرع نباتات علوفوی در اراضی للمی؛ افزایش
تولیدات مناطق چرشی ذریعه اداره بهتر منابع طبیعی همراه با میکانیزم های
حل و فصل منازعات ناشی از استفاده از چراگاهها؛ استفاده بیشتر از فضله
نباتات (مثال ً ساقه های آلوده گندم با یوریا) برای تغذی حیوانات کوچک؛ و
ایجاد آسیاب ها در مناطق دارای پروژه های تشدیدی و متمرکز به بازار .این
فعالیت های متضمن تحقیقات بیشتر بوده تا موارد مورد نظر دهاقین و خطرات
موجوده بصورت بهتر در روشنی افزایش جهانی قیم حبوبات و ضرر ناشی از
بکاربرد زمین ،کارگر و آب برای زرع علوفه مواشی تا به کشت مواد اساسی یا
پرمنفعت غذائی ،مطالعه گردند.
راه اندازی تحقیقات انفرادی و مشارکتی در مزارع و رمه ها
بعوض فارمهای دولتی یا پوهنتون ها ،تحقیقات مواشی باید باالی سایر فارمها
و فامیل های کوچی براه انداخته شود .دخیل ساختن دهاقین و رمه داران
در شناسائی مشکالت ،تطبیق راههای حل و ارزیابی نتایج امکان آنرا میسر
میسازد که تحقیق باالی اولویت های مالداران متمرکز شده و سفارشات جنبه
عملی را بخود بگیرد .خال های موجود در معلومات مربوط به مؤلدیت مواشی
عبارتند از :مشخصات نسل گاو ها (اندازه شیر و قابلیت نسل گیری گاو های
محلی و دورگه تحت شرائط داخلی و شرائط بهتر)؛ مشخصات نسل گوسفند

(قابلیت نسل گیری ،درجه رشد و کیفیت پشم نسل های مشهور گوسفند تحت
شرائط عادی و مدیریت بهتر قبل از تورید نسل های خارجی)؛ تورید بز های
شیری ( مؤثریت بز های شیری پاکستانی و جانشینی آنها بعوض گاو های
وطنی کوچک و کم شیر)؛ و موجودیت پرازیت های داخلی مواشی در مناطق
مختلف طی فصل های مختلف.

 5.4سفارشات کلیدی در مورد مبارزه علیه مواد مخدر
مقایسه درجه مؤفقیت با شاخص ها
بصورت عمومی ،برای تشخیص تغییرات وارده در محرکات اساسی کشت
کوکنار و فرصت های معیشت بدیل ،برای تعداد بیشتر شاخص ها نظر به
چیزیکه در  ANDS/CSارائه شده ،ضرورت است .این شاخص ها باید
نمایانگر تغییرات مثبت در اداره ،رفاه اجتماعی و فرصت های اقتصادی باشد.
شاخص ها باساس موقعیت عیار شده تا موانع مختلف جغرافیائی و اقتصادی
را شناسائی و بین فامیل های زمیندار و غنی از آب (عمدتا ً در مناطق دارای
امکانات بلند تا متوسط) و فامیل های کم زمین و کم آب (در مناطق دارای
امکانات بلند ،متوسط و پائین) فرق قائل گردند.
نتایج مربوط به رفاه اجتماعی :مطابق به مصئونیت غذائی ،فامیل ها باید
حد اقل احتیاجات غذائی شانرا تأمین نمایند .این امر توسط شماری از موارد
چون تدارکات غذا ،انتقال پول و فرصت های کاری تحقق مییابد .کمک ها
باید به فامیل های آسیب پذیر و باندازه کافی ،برای مدت کافی داده شده تا
مصئونیت غذائی را تأمین نماید .ارزیابی های مصئونیت غذائی که بر اساس
ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری براه انداخته شده اند ،یکی از طرق ارزیابی
بشمار میرود.
نتایج حاصله از اداره سالم :فراهم بودن امنیت ،بشمول تأمین مصئونیت فردی
و مؤثریت سیستم های حل و فصل منازعات ،از جمله ضروریات بشمار میرود.
برای ایجاد امنیت اشتراکی و ارزیابی منازعات باید از تجارب فامیل در رابطه
با امنیت استفاده نمود.
نتایج مربوط به انکشاف اقتصادی :در مناطق دارای امکانات زیاد و متوسط،
ایجاد مارکیت های ماندگار زمینه ترک کشت کوکنار توسط دهاقین متمول
را فراهم نموده میتواند .ازینرو ارزیابی بازار امتعه و اندازه عواید فامیل های
دهقان که بوسیله آن سطح مشارکت در بازار ،برگشت به مؤلدین و شرائط
تجارت مشخص میگردد ،باید صورت گیرد .در خصوص سایر ساحات و فامیل
ها ،مسائل اهم معیشتی عبارتند از موجودیت یک بازار فعال کار ،اندازه مزد و
اشتغال مناسب برای تأمین امنیت خانواده.
ساحه تحت کشت کوکنار صرفا ً در توأمیت با شاخص های باالی منحیث یک
شاخص مبارزه علیه مواد مخدر بکار رود .شواهد حاصله از مؤفقیت مبارزه علیه
مخدر نشاندهنده کاهش سال به سال ساحه تحت کشت کوکنار و پیشرفت
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فامیل ها از لحاظ رفاه اجتماعی ،امنیت اساسی ،عواید و اشتغال میباشد .این
روند با پالیسی مبارزه علیه مواد مخدر دولت همآهنگی داشته ،طوریکه مبارزه
علیه مواد مخدر با پالیسی ها و پروگرامهای انکشاف دهات مدغم گردیده
است.
تمام موارد فوق الذکر خواهان یک سروی و تحلیل سیستماتیک و روتین
اقتصاد دهات نظر به روشهای موجوده ،میباشد .اگر چه سروی های ارزیابی
آسیب پذیری وخطر ملی و دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم دارای
چندین شاخص مهم بوده ،ولی معلومات حاصله هنوز هم ناقص بوده و برای
درک بهتر عواقب مبارزه علیه مواد مخدر ،معلومات موجوده باید بصورت بهتر
مورد تحلیل و تجزیه قرار گیرد .این مسئله باید در بررسی آینده استراتیژی
کنترل مواد مخدر مد نظر گرفته شود.
تقلیل اثرات منفی باالقوه کاهش کشت کوکنار
موجودیت هدف ساالنه دولت در امر محو کشت کوکنار و ابتکار کشاورزان
خوب نشان میدهد که کاهش قابل مالحظه کشت کوکنار یک امر ممکن
میباشد .این نظر با عیار ساختن مبارزه علیه مخدر با افزایش ثبات و مشروعیت
دولت در تضاد واقع بوده زیرا محو کشت کوکنار باعث تضعیف اهداف مبارزه
علیه مخدر و مبارزه علیه شورشی ها شده در صورتیکه باعث افزایش عدم
مصئونیت معیشتی گردد .تعقیب همزمان فعالیت های محو کشت کوکنار و
تحمیل تغزیرات باالی کشت کوکنار در مناطق ایکه امکانات معیشت مشروع
مساعد بوده و باالی دهاقین بزرگ نه کوچک ،زمینه تطبیق هر دو هدف
را مساعد میسازد .رویهمرفته ،مطابق به این روش موجودیت فرصت های
معیشت مشروع باید مطابق به شاخص های قبال ً ذکر شده ارزیابی شده و
معیارات مشخص کننده دهاقین "کوچک" و "بزرگ" باید معین گردد .معیار
اخیرالذکر برای بهبود شفافیت ضروری بوده ،بلخصوص در روشنی ادعا های
مبنی بر دخالت مامورین مفسد در پروسه محو کشت کوکنار و پروسه باالی
دهاقین کوچک تطبیق شده زیرا دهاقین کوچک قادر به پرداخت رشوه نبوده
و در برابر محو کشت شان مقاومت نمیتوانند.
یکی از چالش های فرا راه این پالیسی اینست که آمار به سطح والیت یا
ولسوالی معیشت دهاتی مناطق "دارای امکانات بلند" و "دارای امکانات پائین"
را بصورت کافی ارائه نمیتواند .اینکار مستلزم دسترسی به سرکهای واصله به
بازار ها ،زیربنا و خدمات آبیاری ،مشخصات اراضی ،مشخصات منابع طبیعی
و اقلیم ،نرخ مزد ،عاید خانواده و سایر معلومات اجتماعی -اقتصادی ،شاخص
های امنیتی ،قیم بازار ،شیوع امراض نباتی و حیوانی ،و سایر فکتور ها میباشد.
سیستم ملی معلومات زراعتی یا سایر دیتابیز ها و سیستم های معلوماتی
جغرافیائی بدین منظور بکار رفته میتوانند .معلومات حاصله برای تطبیق مؤثر
پالیسی وزارت مبارزه بامواد مخدر ضروری بوده و بمنظور فایده رساندن به
شمار کثیر پروژه ها و پروگرامهای انکشافی دهات و حمایت از شناسائی
روشهای مبتنی بر شواهد و غریب محور میباشد.
یکی از طرق دیگر تقلیل اثرات منفی اجتناب از محو کشت کوکنار و ممنوعیت
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آن بوده و بعوض آن تصامیم و راهکار های متفاوت برای تحقق تغییرات اتخاذ
گردد .محو و ممنوعیت کشت کوکنار بخاطر حل فوری یک مشکل ایکه در
معیشت مناطق دهاتی غرس بوده و خطر نتایج غیر ماندگار را در قبال داشته
که سبب کاهش رفاه و ثبات مناطق دهاتی خواهد گردید .تحقیقات تحقیق
موضوعی -کاربردی درمدیریت آب ،مالداری واقتصاد مواد مخدر طرفدار یک
بینش وسیع و راهکار های مرحلوی بوده تا در یک محیط مساعد دهاقین را از
کشت کوکنار باز داشته ،و تحفظ اجتماعی ،رشد اقتصادی و اداره سالم بمیان
آید .این طریقه به احتمال زیاد سبب کاهش دوامدار کشت کوکنار شده میتواند.
همچنان این طریقه با پالیسی مبارزه علیه مواد مخدر حکومت مطابقت دارد.
ادعا های مبنی بر عدم رابطه کشت کوکنار و فقر بر ارزیابی های غلط بنا
میباشد .اینها عواقب جدی برای انکشاف دهات و ستراتیژی مبارزه علیه مواد
مخدر داشته و حمایت مردم برای تطبیق یک پالیسی خوب را کاهش میدهد.
اینگونه ادعا ها باید از استراتیژی مبارزه با مواد مخدر و سایر پالیسی های
رسمی خارج و بجای آن تفسیرات دقیق و شفاف عواقب ناشی از پالیسی
گنجانیده شوند.
مامورین ،معامله گران و حامیان مورد نظر
شبکات مامورین ،معامله گران و حامیان (بشمول طالبان و مامورین مفسد
دولتی) محرکین توسعه اقتصاد کوکنار در والیت اند .اعمال فشار بر بازیگران
متنفذ جهت ترک و تجارت کوکنار یک تأثیر مستقیم بر اقتصاد کوکنار خواهد
داشت .با خلع مامورین ارشد مفسد در جنوب کشور که با تجارت مواد مخدر
رابطه دارند ،اعتبار تعهد دولت در امر از بین بردن تجارت کوکنار و مبارزه با
فساد بصورت قابل مالحظه افزایش خواهد یافت .این طریقه با استراتیژی
کنترل مواد مخدر و استراتیژی مبارزه با مواد مخدر مطابقت دارد.
پرداختن به عوامل اساسی خطر و بی امنی
پرداختن به عوامل اساسی کشت کوکنار توسط دهاقین مستلزم توجه به
خطرات و بی امنی مزمن بوده که در نتیجه اقدامات غیر قابل قبول قدرتمندان
رسمی و غیر رسمی بوجود آمده است .کوکنار بمنزله یک نبات کم -خطر در
یک محیط پر -خطر پنداشته میشود .تغییر این تصور مهمتر از افزایش خطرات
ناشی از محو و ممنوعیت کشت کوکنار یا مشوقین مؤقتی امداد انکشافی
میباشد .برای کاهش خطرات و بی امنی متوجه به معیشت دهات ،تغییرات
بنیادی ای چون بهبود زیربنا و سایر خدمات عامه و رشد غریب -محور زراعت
و سکتور غیر -زراعتی مناطق دهات الزمیست .تغییرات اخیر در ستراتیژی
زراعت و انکشاف دهات نشاندهنده تأکید بیشتر بر رشد غریب -محور و اتخاذ
گامهای درست در راستای کاهش کشت کوکنار و حمایت از انکشاف متوازن
و منسجم مناطق دهاتی میباشد.

مدیریت آب ،مالداری و اقتصاد تریاک

 .5نتیجه گیری
منحیث نتیجه گیری میتوان گفت که نتایج کلیدی تحقیقات تحقیق موضوعی-
کاربردی درمدیریت آب ،مالداری واقتصاد مواد مخدر که با معیشت دهات،
اجازه زمین ،اداره منابع آبی ،و اقتصاد کوکنار ارتباط داشته ،حامی مساعی
فعلی حکومت برای تطبیق پالیسی های غریب -محور و تقویت آن بخش
هایی از ستراتیژی های سکتوری بوده که با تقلیل فقر ارتباط دارند .اگر چه
بررسی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از ستراتیژی موجوده انکشافی شماری
از تضاد هائیرا بین ستراتیژی و اهداف تقلیل فقر آشکار ساخته است ،حکومت
مطابق تعهد خویش خواهان یک ستراتیژی جامع و متوازن انکشاف زراعت و
مناطق دهاتی میباشد.

چالش موجوده عبارت از شناسائی راهبرد هائیست که ستراتیژی ها و پالیسی
ها را در عمل تطبیق و بهبود واقعی در معیشت مناطق دهاتی رونما گردد.
چندین راهکار و پالیسی منحیث راهکار درین رساله تحقیقی ارائه گردیده است.
همانطوریکه عیار ساختن ستراتیژی ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاریهای
آینده یک وظیفه مشکل در برابر مقامات تصمیم گیرنده بوده ،معیارات انتخاب
و اهتمامات ایمنی باید بر خطرات متوجه به فامیل ها ،اندازه مزد و فرصت های
کاری در دهات ،و دسترسی به زمین و منابع طبیعی متمرکز باشد.

آمدن رمه ها به خانه در والیت ننگرهار
تصویر( :عبید اهلل هدایت)
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