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د لیکونکې په اړه
اتل احمد زی د امریکا د متحده ایاالتو د رتګرز د پوهنتون د نړیوالو اړیکو په څانګه کې د دوکترا کاندید دی .د ده څېړنې د اوبو په
مصوونیت او په سرحداتو کې د اوبو پر مسایلو متمرکزې دي .دی په دې ساحو کې د لومړي الس د څېړنو تجربه لري .دغه تجربې هم په
پرمختیایي او هم په هغو ملکونو پورې تړلې چې نا امن دي .احمدزی په ردګرز پوهنتون او سیټون هال کې د بشري مصوونیت ،پرمختګ
او د څېړنې د میتودونو کورسونه تدریس کوي .احمدزی په څو ژبو ښې خبري کوي لکه انګلیسي ،فارسي ،اردو او پښتو او له دې سره له
عربې او نیپالي ژبو څخه هم استفاده کوالی شي.

مرسته کوونکي
مجیب احمد عزیزي د افغانستان د څېړنې او ارزونې په اداره کې د مشر څېړونکي مرستیال په حیث کار کوي .له دې پخوا یې ،له  ۲۰۰۶څخه
تر  ۲۰۰۹پورې په مغالن کې د آغا خان له نهاد سره د اوبولگولو د سیسټمونو د مشترک مدیریت د پروژې لپاره د ټولنیز تنظیم کونکې په
حیث کار کړی دی .همدارنګه عزیزي له  ۲۰۰۹څخه تر  ۲۰۱۱پورې په کاپیسا کې د میرسي په نهاد کې د پروګرام د رئیس د مرستیال په حیث
وظیفه اجرا کړې ده .عزیزي د بغالن له پوهنتون څخه د انګلیسي ادبیاتو په رشته کې شهادت نامه تر السه کړې ده .دی دغه راز د طبعي
چاپېریال د منابعو د مدیریت د شبکې ( )ENRMNاو د نوي پیل د شبکې غړیتوب هم لري .عزیزي په افغانستان کې د اوبو د منابعو د
مدیریت په اړه په یو شمېر خپرونو کې د مرستیال لیکونکې په حیث کار کړی دی.
خالد بهزاد د افغانستان د څېړنې او ارزونې په اداره کې د څېړنې او پروژو مرستیال دی .د اوبو د انرژي د سیاست له اوسنۍ پروژې څخه
مخکې ،خالد بهزاد په الندنیو پروژو کې د څېړنې کارونه تر سره کړي لکه د سرحداتو په منځ کې د اوبو مدیریت ،د خدماتو تهیه کول (
روغتیا او تعلیم) ،د بی سرپرستوماشومانو مهاجرت او نارینتوب .له دې مخکې بهزاد په خصوصي ښوونځيو کې د ښوونکي په حیث
کار کړی دی .بهزاد د کابل د تعلیم او تربیې د پوهنتون څخه د انگلیسي ادبیاتو په رشته کې د تحصیل علمي درجه لري .دغه راز دی د
طبعې چاپېریال د مدیریت د شبکې ( )ENRMNغړیتوب لري.
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د مطلب لنډیز
سریزه
افغانستان په  ۲۰۰۹کال کې د اوبو د سرچینو د بشپړ مدیریت ( ) IWRMد اصولو پر بنسټ د اوبو قانون نافذ کړ او موخه ئې د اوه چې کرنه
د ملي اقتصاد په پرمختیا کې ال ډېره خوځوونکې ونډه واخلي .که څه هم نوموړی سکتور په پايښت لرونکې پرمختیا کې ډېره ستره بالقوه
ونډه لري ،خو غښتلتوب یې تر ډېرې کچې د اوبو لګولو په هڅو او اغیزمنتوب پورې تړلی ده ،چې د اوبو د لګښت  ۹۰سلنه جوړوي.
هغه سمونې چې د اوبو په قانون کې راغلي دي د مرکز ،سیند ،او کوچني سیند د کاسو په کچه یې د اوبو د سرچینو د بشپړ مدیریت (  )IWRMد اصولو
پر بنسټ نوي بنسټیز چوکاټونه (نوې بنسټیزې کړنالرې) او هڅوونکي کاري میکانیزمونه را مینځ ته کړي دي .نوموړې سمونې د سیندونو او کوچنیو
سیندونو د کاسو پر اساس د اوبو د مدیریت پر بیا جوړونه باندې تمرکز لري .اوسنۍ لیکنه په کرهنیزو تولیداتو باندې د سمونو اغېزه څېړي.

میتودولوژی (څیړندود)
دا لیکنه یوه کیفي تشریحي څېړنه ده چې موخه یې د کرنې په مولدیت باندې د اوبو د سمونو د اغېزو ژوره پیژندنه ګڼل کېږي .ژورې مرکې
او ډله ایز متمرکز بحثونه (  )FGDsد مالوماتو د راټولولو د میتودونو په توګه تر ګټې الندی ونیول شول .دا څېړنه د دې لپاره طرحه شوي
وه چې د ټولو پنځو سیندونو په کاسو کې پلې شي؛ خو د هلمند سیند د دې لپاره له نظره وغورځېد چې په هغه ځای کې هیڅ ډول سمونه
تطبیق شوې نه وه ،په هر صورت څېړنه د هريرود مرغاب ،کابل ،شمال او پنج -آمو په سیند کې ترسره شوه .د دې تر څنګ ،ژورې مرکې
( )IDIد اړوندو وزارتونو او ملي موسسو له استازو سره ترسره شوې.

موندنې
کړنالره د یوې ټولیزې او همغږې پروسې په څېر د سیند په مختلفو کاسو کې په ډېره کوچنۍ کچه پلې شوي وه .د تګالرو محدود اړخونه،
لکه د ټولنې پر بنسټ د موسسو جوړښتونه ،که څه هم ورو ورو ،خو د بودیجې د شته والي او امنیتي حالت د ښه والي په شرایطو کې ،پلي
شوي دي .د دې تر څنګ ،د سیاسي ژمنو نه شتون د تګالرې د پلي کولو په الر کې خنډونه را مینځ ته کوي.
د کړنالرې په تطبیق او پلي کولو کې همغږي او بشپړوالي په هیڅ توګه شتون نه درلود .د اړوندو وزارتونو هڅې په بشپړه توګه له ګډوډي
څخه ډکې وې او د همغږي نه شتون د سمونو ،پالیسي غوره کولو ،پرېکړه کولو ،پروژو /پروګرامونو جوړولو ،پلي کولو ،او د مالوماتو
شریکولو په ټولو اړخونو کې ،د احساس وړ وو .د اوبو په سکتور کې د ډېر واک لپاره مبارزه ( هلي ځلي)  ،د مرسته کوونکو او پیسو د
الس ته راوړلو لپاره سیالۍ ،او له بودیجې څخه د ګټې اخیستنې /لګښت سیاستونه په وزارتی کچه د همغږي د نه شتون عمده الملونه وو.
د نوو جوړ شوو بنسټیزو جوړښتونو ترمینځ مرستې او همکارۍ ،د اوبو لګولو د اتحاديو (  ،)IAsله اوبو څخه د ګټې اخیستونکو
اتحاديو (  ،)WUAsد سیندونو د کاسو لپاره ادارو ( ،)RBAsاو داسې نورو کې ،د عمودي کچې په پرتله په افقي کچه کي خورا ډېرې
غښتلې وې .د اوبو لګولو د اتحاديو ( )IAsاو له اوبو څخه د ګټې اخیستونکو اتحاديو ( )WUAsترمینځ ټینګې همکارۍ او اړیکو
شتون درلود ،په داسې حال کې چې د  IAs، WUAs، RBAsاو نورو لوړو ادارو ترمینځ عمودي ډوله همکاري کمزورې وه .افقي همکاري
هم د موسسو ترمینځ او هم د موسسو څخه بهر شتون درلود .پلې شوي تګالره په ټولنه کې له اوبو څخه د ګټه اخیستونکو ترمینځ د اوبو
پرسر د شخړو په حل کولو کې اغېزمنه وګڼل شوه IAs .او  WUAsد بزګرانو او له اوبو څخه د ګټه اخیستونکو لپاره خورا مهمه کړنالره
وشمېرل شوه چې د هغوي ترمینځ اختالفات حل کړي .د شخړو د حل کړنالره او بنسټیزو وسایلو ته الس موندنه ،د  IAsد څارنې او ارزونې
ونډې او د پرېکړو میکانیزمونو درلودل ،د شخړو د حل لپاره د سمونو د اغیزمنتوب درې عمده الملونه وو.
پلي شوو سمونونو د ټولنې په معیار د کرنې مولدیت اصالح کړ او دا موضوع له اوبو څخه د ګټه اخیستونکو او بزګرانو له خوا په لوړه
کچه وستایل شوه .د کرنې ښه مولدیت یا د اصالح شوي زېربناء ،د کانالونو د جوړولو او د دروازو د لګولو په شمول ،یا د شخړو د حل
کولو یا له شخړو څخه د ډډه کولو په پایله کې را مینځ ته شوی وو .اصالح شوې زیر بناء د دې سبب شوه چې په کانالونو کې د کرهنې لپاره
د اوبو بهیر ښه والی ومومي ،د اوبو ضایع کېدل او د اوبو غال ډېره لږ شي ،او د اوبو وېش په ښه توګه ترسره شي .په هرحال ،د کرنې د
مولدیت ډېروالی بازار ته د السرسي د نه شتون په سبب د بزګرانو د عاید د ډېروالی په مانا نه ده.
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پایلې او وړاندیزونه
څېړنه وړاندیز کوي چې باید یوه تخنیک ،بې پلوه ،پیاوړي شوي ډله په مرکزي کچه را مینځ ته شي چې دنده یې د کړنالرې عملي کول
وي ،د آجنډاء تطبیق باید د اړوندو وزارتونو د مقاماتو له صالحیت څخه وایستل شي ،ترڅو د قدرت او صالحیت لپاره د هغوی مبارزه
بې پرې کړي.
د اړونده وزارتونو صالحیت باید له سیاسي اداري واحدونو څخه جال او د بحث الندې سیند طبیعي پولو ته د بیا ودانولو لپاره وسپارل
شي .په اړونده ملي موسسو کې په ملي ،محلي او د ټولنې په کچه د پلي شوو سمونونو د اغېزو منظمې ارزونې ته اړتیا لیدل کېږي .دا
څېړنه په عین حال کې وړاندیز کوي چې د سمونو په آجنډاء کې له بشپړ تطبیق څخه پخوا باید هیڅ ډول تعديلونه را مینځ ته نه شي .څېړنه
په همدې ډول وړاندیز کوي چې د اوبو د سکتور د موسسو او په هیواد کې د امنیتي سکتور ترمینځ باید یو میکانیزم جوړ شی .دا اقدام
د کرنې او اوبو په سکتورونو کې د امنیت د ټینګولو په مانا نه ده؛ بلکې د خوراکي توکو ،اوبو ،چاپیریال ،ځانګړو افرادو او ټولنې د
امنیت ترمینځ اړیکه ښیي
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افغانستان یوه کرهنیزه ټولنه ده او د ملي اقتصاد او ټولنیزې پرمختیایې موخې یی تر لوړې کچې په کرني پورې تړاو لري  .1کرنه د ملت
د کاري ځواک  ۶۰سلنه په کار ګوماري  ،2او په کلیوالو سیموکي د مېشتو افغانانو د  ۸۰سلنې د معیشیت سرچینه جوړوي 3 .په  ۲۰۱۵کال
کې  ،د کرهنیز سکتور نګه اضافي ارزښت  4د نا خالص محلي تولید (  ۲۳ 5 )GDPسلنه جوړوله .نوموړې سلنه په  ۲۰۱۰او  ۲۰۰۰کلونو کې
په ترتیب سره  ۲۷سلنه او  ۳۸سلنه وه.

6

په هر حال ،کرنه باید خپله پراخه ناپیل شوي وړتیا وپېژني .د دې تر څنګ ،کرنه په پراخه کچه د اوبو لګولو او د اوبو د سکتور په فعالیت
او پایښت پورې تړلي ده .که څه هم اوبه لګول په هیواد کې د اوبو د مصرف  ۹۵سلنه جوړوي ،خو د فعالو سیسټمونو نه شتون د بېرته پاتې
والي المل را مینځ ته کړي او ټولنیز -اقتصادي وضعیت یی له ننګونې سره مخامخ کړي دی.
په دې اړیکو او د اوبو د سرچینو ( زېرمو) د مدیریت لپاره د نوو او اغېزمنو دریځو نو د ضرورت په پوهېدلو سره ،د افغانستان حکومت
( )GOAپه  ۲۰۰۹کال کې د اوبو د نوي قانون د تصویبولو له الرې سمونې را مینځ ته کړي .د نړیوال طرزالعمل په تعقیبولو سره  ،د
افغانستان حکومت ،د اوبو د زېرمو بشپړ مدیریت ( )IWRMته د اوبو د سمونو په مرکز کې ځای ورکړ.
مختلف ( بیال بیل) جوړښتي چوکاټونه او فعال میکانیزمونه په مرکزي ،سیند او د سیند د فرعې کاسو په کچه سره راټول شول ترڅو د
اوبو د زېرمو د بشپړ مدیریت له اصولو سره سم سمونې را مینځ ته کړي .په عمومي توګه د نوموړو اصولو موخه داده چې پایښت لرونکی
پرمختګ تأمین  ،او د اوبو له سرچینو ( زېرمو) څخه په ټولنیز ،اقتصادي او چاپېریالي موخو کې د ګټي پورته کولو نظارت په غاړه
واخلي .7
په افغانستان کې د اوبو غټې زېرمې هغه سیندونه دي چې د غرونو له مختلفو سلسلو څخه سرچینه اخلي او د هیواد په درې برخو کې
خپرېږئ .له دغو غرونو څخه ویلي شوي واوره د هیواد د تازه اوبو  ۸۰سلنه جوړوي.

8

له هغه ځایه چې دا سیندونه د کرنې لپاره د ژوند

حیثیت لري ،نو د سمونو نوي تګالره د اوبو د مدیریت په ټولو فعالیتونو او جوړښتونو باندې د سیند او فرعې سیندونو پر بنسټ چې د
هغو طبیعي پولې جوړوي ،تمرکز لري .په ال ځانګړي توګه  ،د دغو بدلونونو هدف دا ده چې د سیندونو او کوچنیو سیندونو پر بنسټ والړه
حکومتولۍ د ټولنیز ،اقتصادي او چاپېریالي موخو لپاره په ملي کچه پایښت لرونکې ټولنیزه – اقتصادي پرمختیا را مینځ ته کړي . 9
نوي آجنډا یو پاشل شوی او خورا متمرکز سکتور بشپړ او غیر متمرکز کړ او په دې توګه یې هغه ته ال ډېره پراختیا وبښله؟؟؟ .د IWRM
د اصولو عمده موخه دا ده چې د عامه خلکو په کچه د ستونزو د واقعي حل په لټه کي ده .لکه چې پخوا د اوبو د سکتور په ملي ستراتیژیو
او د اوبو په قانون کې اشاره شوې ده ،د  IWRMاصول د دې لپاره منل شوي دي چې د اوبو حکومتولۍ ،تخصیص ،او څارنه د سیند او
فرعې سیند په کاسه کي د معیارونو پر بنسټ ترسره شي 10 .په همدې توګه  ،د اوبو د قانون موخه د اوبو د زېرمو ساتل ،د اوبو د عادالنه
1

په افغانستان کې د نړیوال بانک ډله .په هیوادنۍ کچه نوي مالومات .نړیوال بانک ۰ ۴۹ .شمېره  .د  ۲۰۱۶کال د اکتوبر میاشت.

په افغانستان کې د نړیوال بانک ډله .په هیوادنۍ کچه نوي مالومات .نړیوال بانک ۰ ۴۹ .شمېره  .د  ۲۰۱۶کال د اکتوبر میاشت .د افغانستان اسالمي
2
جمهوریت .د کرنې او کلیو د پرمختیا سکتور .د پرمختیا ستراتېژي  ،۲۰۱۳ – ۲۰۱۲ – ۲۰۰۸ /۲۰۰۷د  ۲۰۰۸کال فبروري.
3

د افغانستان اسالمي جمهوریت .د کرنې او کلیو د پرمختیا سکتور .د پرمختیا ستراتېژي  ،۲۰۱۳ – ۲۰۱۲ – ۲۰۰۸ /۲۰۰۷د  ۲۰۰۸کال فبروري.

د نړیوال بانک پراساس  «،اضافې ارزښت » د ټولو محصوالتو جمع کولو او له هغو څخه د منځنيو سرچینو کمولو ته وایي او دا موضوع ( اضافي ارزښت
4
) پرته له دې چې له جوړې شوي شتمنې څخه استهالک او یا طبیعې زېرمي لږ شي ،محاسبه کېږې .
نړیوال بانک .د هیواد پېژند څېره :افغانستان .د نړۍ د پرمختیا د مالوماتو د شاخصونه ،د مالوماتو زېرمهhttp://databank.worldbank.org/ .
5
tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&data/Views/Reports/ReportWidgetCustom.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57
&country=AFG
نړیوال بانک .د هیواد پېژند څېره :افغانستان .د نړۍ د پرمختیا دمالوماتو شاخصونه  ،د مالوماتو زېرمهhttp://databank.worldbank.org/ .
6
tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&data/Views/Reports/ReportWidgetCustom.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57
&country=AFG
7

 .ANDSد اوبو د سکتور ستراتېژي  ۲۰۰۸ / ۲۰۰۷دوهم ټوک ،درېیم ستون ،زېربناء ( الندېنی جوړښت ) د  ۲۰۰۸کال فبروري ،اتم مخ

8

د اوبو قانون ،رسمي جریده .د عدلیې وزارت ،د افغانستان اسالمی جمهوریت ۹۸۰ .شمېره .د  ۲۰۰۹کال د اپرېل میاشت.

9

د اوبو قانون ،رسمی جریده ،د عدلیې وزارت ،د افغانستان اسالمی جمهوریت ۹۸۰ ،شمېره  ،د  ۲۰۰۹کال د اپرېل میاشت.

10

( ANDSد افغانستان د ملي پرمختیا ستراتېژي) .د اوبو د سکتور ستراتېژي  .۲۰۱۳ /۲۰۱۲ – ۲۰۰۸ /۲۰۰۷دوهم ټوک .درېیم رکن الندنی جوړښت ( بنسټیز
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وېش تأمین او د ملي اقتصاد د ودې لپاره پایښت لرونکې ګټه اخیستنه ،او له اوبو څخه د ګټه اخیستونکو د حقونو ساتنه ده 11 .د اوبو
د سمونو نوښتونه باید په بنسټیزه کچه د کرنې د مولدیت د اغېزو د تحلیل پر اساس ،و ارزول شي .دې موخې ته د رسېدلو لپاره ،باید
الندېني پوښتنې ته ځواب ورکړل شي:
د اوبو د سکتور نوې سمونې د سیند په مختلفو کاسو کې د کرنې په مولدیت باندې څه ډول اغېزه کوي؟
د دې څېړنې موخه دا ده چې هغه بنسټیز چوکاټونه او میکانیزمونه و څېړي چې د سیند او فرعې سیند د اوبو د وېش او تخصیص لپاره د
اوبو په قانون کې ځای لري او په کرنې باندې ریښه ای اغېزه کوي.
دا څېړنه د تطبیق شو و سمونونو او بریالیتوبونو په هکله د اړوندو پالیسي جوړوونکو او کارکوونکو د چمتو کولو لپاره د پنځو
سیندونو د کاسو په اړه بریالیتوبونه او ستونزې را برسېره کوي .له  ۲۰۰۹کال څخه راهیسې ،د افغانستان حکومت په مختلفو سیمو کې د
ډېرو سیندونو په کاسو کې د هیواد د کرنې د سکتور د بیارغونې لپاره د مختلفو بنسټیزو چوکاټونو او کاري میکانیزمونو د را مینځ ته
کولو له الري د سمونونو د تطبیق په بهیر کې ښکېل ( بوخت ) دی .دې څېړنې د اوبو په سکتور کې د سمونو د اغېزو ارزونه ترسره کړي ده.
په همدې ډول ،دا څېړنه په ځانګړې توګه په الندنیو ټکو تمرکز کوي:
•د کرنزو تولیداتو د لوړولو په اړه د پلي شوو سمونونو بریالیتوب ،او
•د سمونو د تګالرې په تطبیق او پلي کولو کې ستونزې.
د پالیسي د لید پر اساس  ،د اوبو په وېش کې برابروالی او برابر حقونه د ټولنیز – اقتصادي پرمختګ او ودې خورا مهم اړخ جوړ وي چې
ډېره ستره برخه یې په کرنې پورې اړه لري .د څېړنې د پالیسي وړاندیزونه د اړوندو فعالینو او شریکانو د بریالیتوبونو او ستونزو پر بنسټ
والړ دي او هغو ته انعکاس ورکوي.
د اوبو د سکتور د سمونونو په تطبیق کي د سیند د کاسو ادارې ( )RBAsد سیند د کاسو شوراګانې ( ، )RBCsله اوبو څخه د ګټي
اخیستونکو اتحاد یې ( ،)WUAsد اوبو لګولو اتحاد یې او غیر حکومتي ادارې ( ، )NGOsشاملې دي دا پایلي پالیسي جوړوونکو ته
د سمونو د اجنډا /د اوبو د قانون په اړه د اړینو مداخلو او تعديلونو یو روښانه انځور وړاندې کوي.

 IWRMاو په افغانستان کې د اوبو د سکتور سمونې
په  ۲۰۰۹کال کې ،په افغانستان کې د اوبو لومړنی قانون تصویب شو .دا قانون په اووه څپرکو او  ۴۰مادو کې جوړ او په  ۲۰۰۸کال کې د
پارلمان له خوا تصویب شو 12 .د نوموړي قانون موخه په هیواد کې د اوبو د زېرمو خوندیتوب او له هغو څخه عادالنه ،اغېزمنه او پایښت
لرونکې ګټه اخیستنه ده .له دغه نوي قانون سره ،افغانستان د هغو اکثریت هیوادونو له ټولنې سره یو ځای شو چې ال پخوا یي د IWRM
اصول د اوبو د سکتور په خپلو پالیسیو او ستراتیژیو کې منلي وو.
په تیرو شوو څو لسیزو کې ،د  IWRMمفهوم په نړۍ کې د اوبو د وېش ،حقونو او حکومتولۍ د ستونزو د اغېزمنې وسيلې په توګه خپور
شوی دی IWRM .د لومړي ځل لپاره په  ۱۹۷۷کال کې د اوبو په اړه د یونسکو په نړیوال کنفرانس کې و پېژندل شو.

13

جوړښت) د  ۲۰۰۸کال فبروري.
11

د اوبو قانون .رسمي جریده .د عدلیې وزارت .د افغانستان اسالمي جمهوریت .شمېره ( ګڼه)  # .۹۸۰د  ۲۰۰۹کال د اپرېل  ۲۶مه ( .لومړی ماده).

12

د اوبو قانون .رسمی جریده .د عدلیې وزارت .د افغانستان اسالمی جمهوریت ۹۸۰ .ګڼه .د  ۲۰۰۹کال د اپرېل  ۲۶مه.

13

جان هسینګ او نور د اوبو د زېرمو مدیریت ( )IWRMپه عمل کې .د ملګرو ملتونو له خوا د نړۍ د اوبو د ارزونې د پروګرامونو د بحث مقاله۲۰۰۹ ،
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 ،IWRMله هماغه وخت څخه د اوبو د زېرمو په مدیریت کې یوې کلکې عقیده ته بدلون موندلی دی .نوموړی اصول په ډېرو هیوادونو
کې د اوبو د حکومتولۍ الرښوونه کوي؛ د ملګرو ملتونو د  ۲۰۱۲کال د اوبو د سروې پربنسټ د نړۍ د هیوادونو لوي اکثریت (  ۸۱سلنه )
د اوبو داسې قوانین منلي دي چې د  IWRMد اصولو له خوا یې الرښوونه کېږي .14
په ټولیزه توګه  IWRM ،ته د یوې داسې پروسې په توګه کتل کېږي چې د اوبو ځمکې او اړوندو زېرمو همغږې وده او مدیریت یې د داسې
اقتصادي او ټولنیزې هوسا ینې المل ګرځي چې په عادالنه توګه پرته له دې چې داسې او حیاتي ایکو سیسټمونو د پایښت په اړه روغه
جوړه وکړي ،د اقتصادي او ټولنیزې هوسا ینې المل ګرځي 15 .د عدالت او پایښت تر څنګ IWRM ،د زېرمو د انډولیزې ساتنې لپاره ،په
داسې حال کې چې ټولنیزې او ایکو لوژیکې اړتیا وې پوره کوي او اقتصادي وده هڅوي ،د بشپړ او همغږه شوي مدیریت پر بنسټ والړ
ده.

16

په دې ډول ویلی شو چې ( )IWRMد اوبو د زېرمو مدیریت غیر متمرکز او مشارکتي بڼه لري ،او د ګډی حکومتولۍ لپاره غږ پورته کوي.
د ډول ډول دودیزو درېځونو د تحلیل سبقونه وړاندیز کوي چې د اوبو برخه شوی مدیریت معاصرو اړتیاوو او غوښتنو ته چې له اوبو څخه
د ګټه اخیستونکو او چاپیریال له خوا راپور ته کېږی ،ځواب ورکوونکی نه ده.
د سمونو د نوې آجنډاء له خپرېدلو څخه پخوا ،د افغانستان د پېړېو په بهیر کې د اوبو دودیز مدیریت څخه ګټه پورته کوله .په داسې حال
کې چې دا ډول مدیریت کوالی شو د وګړو د نفوس د لږوالي په شرایطو کې چې غوښتنه ( تقاضا ) او د اقلیم د بدلون اغېزې لږ وې ،کار
ورکړي ،خو دودیز دریځو نه د متحرک کرهنیز سکتور د اړتیاوو په پوره کولو کې پاتې راغی .په  ۲۰۰۷کال کې ،د افغانستان د ملي ودې
ستراتېژي ( ) ANDSیو شمېر عمده ستونزې چې د اوبو په سکتور کې یې شتون درلود په ګوته کړې .نوموړې ډېرې ستونزې د مناسبو او
کاري بنسټونو او بنسټيز ظرفيت د نه شتون ،د مسئوليتونو د نا څرګندو تشريحاتو ،د اړوندو وزارتونو په مينځ كي د پروژو ويشل او په
پاي كي مالوماتو لپاره د بنسټيزو جوړښتونو د نه شتون له امله وې.
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د  IWRMد وړانديزونو په تعقيب ANDS ،هم د افغانستان د اوبو سكټور له تمركز څخه د نه تمركز خواته د عدلیې او قضائي پولو د
تشخيص كولو له الري غير متمركز جورښت ته پاملرنه وکړه چي د سيند او کوچنیو سیندونو د کاسو له مفهوم سره مطابقت لري.
كه څه هم افغانستان د سيند د کاسو د مديريت سيسټمونه ،په  1950كلونوكي د هلمند – ارغنداب د وادي د اتحاديي  18له جوړولو سره سم،
د كجكي په څو موخيزي پروژي كي رامينځ ته كړل ،خو د سمونو نوي آجنډا لومړني اقدام دي چي د سيند په ټولو کاسو كي بايد عملي شي.
په مركزي كچه ،مختلفو اړوندو وزارتونو ته ډول ډول مسئوليتونه ورسپارل شوي دي .په ټوليزه توګه ،اوه وزارتونه او ملي مؤسسې ،د
انرژى او اوبو وزارت ( ،)MEWد کرنې ،اوبو لګولو او مالدارى وزارت ( ،)MOMPد كليو د بيارغونې او پراختيا وزارت (،)MRRD
د ښاري پراختيا او كور جوړونې وزارت ( ،)MUDHد كانونو او پټرولييم وزارت ( ،)MOMPد عامې روغتيا وزارت ( ،)MOPHاو د
چاپیريال ساتنې د ملي ادارې ( )NEPAپه شمول د اوبو په سكتور كې مستقيم مديريت لري  .19ددې ترڅنګ ،د اوبو د چارو د ادارې عالي
شورا ( ،)SCWAMچې په  ۲۰۰۵كال كې رامينځ ته شوي ده ،د مركزي همغږۍ د مكانيزم په توګه ونډه لري .د  SCWAMځانګړې دندې په
اوبو پورې د تړلو كارونو ترمینځ د همغږي را مینځ ته کول دې .په دې کارونو کې د ملي ادارو دندې ،د کابینې د تائيد لپاره د پرمختيائي
پالنونو او استراتيژيو وړاندې كول ،د تائيد لپاره د تسويد شوو قوانينو /مقرراتو وړانديزونه ،د اړوندو وزارتونو د پالنونو د تطبيق
څارنه ،د وزارتونو ترمينځ په اوبو پورې تړلو شخړو حل ،د اړوندو وزارتونو او ادارو له خوا د اوبو د قانون عملي كول ،شامل دي .د
 SCWAMاداره اوس د ځمكو او اوبو عالي شورا ()SCOLWپه نوم یادېږي.
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جان چرنیت « .د اوبو د زېرمو د مدیریت » پیدا لیښت او پراختیا ته یوه کتنه .د  EASAپیښل کنفرانس ،نانستیری ،د  ۲۰۱۲کال د جوالی ۱۰

15
مخونه۲۰۰۶ ،

هال ای .کار د دیل او نور .د اوبو د زېرمو مدیریت :تعریفونه او مفهومي  . Musingsد اوبو معاصرې څېړنې او زده کړې ژورنال ۱۳۵ .مه شمېره۱۸ -۸ ،

او دندال ،.P.E ،د اوبو د زېرمو مدیریت ( ،) IWRMد پالیښت لرونکو ښاري اوبو مدیریت .په جنوبي افریقا کې د چاپېریال مدیریت () CEMSA
16
 ،۲۰۰۲جوهانسبورګ ،جنوبی افریقا.
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 .ANDSد اوبو د سكتور ستراتژي  .۲۰۱۳ / ۲۰۱۲ – ۲۰۰۸ / ۲۰۰۷دوهم ټوك .د زير بناء دريم ستون .د  ۲۰۰۸كال فبروري.
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كوالتر نك  :Damming Afghanistanپه يوه حائل دولت كي عصري كول .د امريكي د تاريخ ژورنال 3092171/10.2307:doi .۵۳۷ -۵۱۲ :)۲( ۸۹

19

د اوبو قانون .رسمي جريده .د عدليې وزارت .د افغانستان اسالمي جمهوريت #۹۸۰ .شميره د  ۲۰۰۹كال د اپريل  ۲۶مه

په افغانستان کی په کرهنیز مولدیت باندې د اوبو په سکتور کې د سمونو اغېزې
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.2

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

2متودولوژي څېړندود

دې څيړنې له يوه كيفي دريځ څخه ګټه اخيستې ده ترڅو د اوبو د سكتور د سمونو د اغيزو د پوهيدلو لپاره بډایه مالومات او پراخ
توضيحات وړاندې كړي .تشريح په ټولنيزو شرايطو كې خورا ډير اړوند بريښي ،ځكه په دغو شرايطو كې كميتي مالومات شتون نه لري
برسيره پر دې ،كيفي توضيحات په دې څيړنه كې ډير اړوند بريښيدل ،ځكه چې سمونې په كوچنيو جغرافيائي سيمو كې د هر سيند په
کاسو كې تطبيق شوي دي .له همدي امله ،داخبره عملي نه وه چې په ملي او محلي كچه يا د سيند د غاړو په كچه ټولنيز مالومات توليد
شي .د كيفي توضيحاتو د غوره كولو په ميتود كې ،د پاملرني وړ موخه داده چې له محلي فعالينو او د ټولنې پربنسټ والړو ادارو سره
وګوري چې د نوو سمونو په آجنډاء كې را مينځ ته شوي او پيژندل شوي دي.
د عمده موضوعاتي سيمو لپاره ژوري مركې ( )IDIsله پرانيستو پوښتنو او چك ليستونو سره ،او همدا ډول متمركزي ډله ايزي خبري
اتري ( ،)FGDsله اړوندو شريكانو سره ترسره شوې .د احتمالي ْآزمايښت عمده او كليدى سیمې د هرې پرانيزي مركې د پوښتنو له
ليارې وپيژندل شوي .دا څيړنه په اصل كې ددې لپاره طرحه شوي وه چې د تولو پنځو سيندونو په کاسو كې ترسره شي .خو په هر صورت ،د
مالوماتو د راټولولو په بهير كې د هلمند د سيند غاړې ددې لپاره له لړليك څخه وايستل شوې چې هلته د اوبو د سكتور هيڅ ډول سمونې
د امنيتي حالت له امله عملي شوې نه وې .د الندې څلورو سيندونو کاسې تر څيړنې او مطالعې الندې ونيول شوې :د هريرود مرغاب،
كابل ،شمال ،او پنج – آمو برسيره پردي ،ژورې مركې د اړوندو وزارتونو او ملي ادارو له استازو سره ترسره شوي .په ټوليزه توګه ،اړونده
ملي ادارې او د سيند د کاسو محلي موسسي د څيړنې د بيلګو په څير ترګټي الندې ونيول شوې .په ملي ادارو كې الندې ادارې شاملې
وې ، MEW، MAIL، MRRD :او د كابل پوهنتون ،برسيره پردې ،د سيند د کاسو ادارى دادي ،RBAs، RBCs، WUAs :او .IAs
د خوړو او كرنې موسسه ( )FAOهم د كرنې او اوبو لګولو په سكتورونو كې د خپل تاريخ او ښكلتيا پراساس ،هم په څيړنې كې ونډه
درلوده .د څيړنې ځواب وركوونكي په مركزې او محلي كچه د پورته نوموړو شريكانو استازي او غړي وو .دوه متمركزې ډله یيزي خبرې
اترې ( )FGDsاو دوه ژوري مركې د سيند په هره کاسه كې ترسره شوي .په توليزه توګه اوه ډله ايزي خبرې اترې ( )FGDاونهه ژورې مركې
د څلورو غوره شوو سيندونو د کاسو په اړه ترسره شوي دي .برسيره پردې ،نهه ژوري مركې د اړونده وزارتونو له لوړپوړو چارواكو سره
وشوې .په محلي ژبو مركې  ،چې ډيرې ئي په دري ژبه وې ترسره شوې او وروسته د تحليل او ارزوني لپاره په انګريزي ژبه وژباړل شوي.
موضوعي تحليل د مالوماتو د تحليل د ميتود په څيړ بشپړ شو .په ټوليز ډول شپږ موضوعي سيمې تشخيص شوې او له هرې سيمي څخه
الس ته راغلي مالومات تر تحليل الندې ونيول شول .عمده موضوعي سيمي دادي:
1 .1د سمونې د كړنالري پلي کول
2 .2په مركزي كچه همغږي
3 .3بنسټیزه مرسته
4 .4كرنيز مولديت
5 .5د سمونې په كړنالره او د شخړوحل
6 .6د سمونې په كړنالره كې د اوبو شراكت
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3موندنې

 .۱د سمونو د کړنالرې پلی کول :د اوبو د قانون له تصویب څخه نږدې اوه کالونه تېرېږي .په هر حال د سمونو کړنالره په برخه ایزه توګه
ډېره لږ پلي شوي ده .خو د اوبو د زېرمو په مدیریت کې د ټولیزې او یوبل سره تړلی پروسې ( بهیر) په څېر ال تر اوسه د کاغذونو او پاتو
پرمخ پاتي دي .په مالي منابعو پورې د بسپینه ورکوونکو لخوا د تلړتوب او غوره والي له کبله ،او همدا ډول د امنیتي وضعیت له امله،
له  ۲۰۱۴کال څخه راهیسې د نوموړې پروسې یوازې ځېنی اړخونه او په عمده توګه د ټولنې پر بنسټ والړو ادارو جوړول ،د سیند د کاسو
په مختلفو برخو کې په محدوده کچه عملي شوي دي .په پای کې ،په مرکزی کچه مصلحتی سیاسي ژمنې د سمونې د کړنالرې د نه عملي
کېدو او نه بریالیتوبونو درېیم المل شمېرل کېږي.
باید وویل شي چې د اوبو  IWRMډوله حکومتولۍ ځینې تخنیکی ستونزې لري .داسې برېښی چې په نړۍ کې د لیکنو د چټک وېش
او خپریدنې پر خالف ،د  IWRMپلی کول ستونزمن ښکاري او اوږده موده نیسي .د موضوع د انعطاف قابلیت او د پلې کېدلو لپاره د
مشخصو الرښوونو نه شتون ته په کتنې سره ،اوس هم د  IWRMد عملي ارزښت په اړه ډېر بحثونه شتون لري.
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د  MEWد یو لوړ پوري چارواکی له خوا الندېنی خبرې د کړنالرې د اوسنيو پلي کولو په هکله یو بشپړ انځور وړاندې کوي.
« تګالره یوازې په یو شمېر محدودو ټولنو لکه هريرود مرغاب ،پنج آمو ،شمال ،او د کابل د سیندونو په کاسو کې په
نسبي توګه عملي شوي ده .نوموړي تګالره ال تر اوسه د هلمند په حوزه کې تطبیق شوي نه ده  .یوازنی  RBCاو  RBAپه
پنج آمو کې را مینځ ته شوی دي .په شمال حوزه کې یو څو  WUAsد  MEWله خوا تاسېس شوي دي ،او زه ګومان کوم
چې  MAILځینې  IAsلري .د هريرود مرغاب په حوزه کې MEW ،او  MAILځینې  IAsرا مینځ ته کړي دي MEW .د دې
توان پیدا نه کړ چې د کابل په حوزه کې  WUAsتأسیس کړې» .
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له  ۲۰۱۰کال څخه را په دې خوا  MAIL ،په ټولیزه توګه  IAs ،۳۵۰د څلورو سیندونو په غاړه کې جوړ کړل .دغه سیندونه له کابل ،شمال،
پنج آمو ،او هريرود مرغاب څخه عبارت ده.
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د دې لپاره چې موضوع په متن کې راشي ،MAIL ،د سمولو تر آجنډا الندې ،باید په ټول هیواد کې  IAs ۳۰۰۰۰جوړ کړي .په شپږو کلونو
کې د  IAs ۳۵۰جوړول څرګندوي چې د سمونو تطبیق خورا پڅ وو .د تطبیق ستونزمن حالت د وزارتونو په کچه د پالیسي جوړوونکو او
عملي کوونکو له خوا منل شوی دی .داسې مالومېږي چې د  ۲۰۱۹کال تر پایه پورې د ټولو اتحاديو بشپړول نه شوی ده .23 .لکه چې وویل
شو ،د امنیت نه شتون یو عمده خنډ دی چې د سمونو مخه نیسي.
د پنج آمو د سیند کاسه :له ډېر تمرکز څخه د نه تمرکز خواته
د پنج آمو د سیند کاسه په افغانستان کې د تطبیق او آزمایښت لپاره یوه ازمایښتی پروژه ده .په  ۲۰۰۴کال کې ،عملي کار ،د بنسټیز جوړښت د جوړولو په شمول ،پیل شو.
د تشکیالتی جوړښتي پرمختګ یا پرمختیا (د  WUAsاو  IAsجوړول) په  ۲۰۰۶کال کې پیل شو او په  WUAsپوری تړلی لومړنی  IWRMکندز ،تخار او بغالن
والیتونو کې د پنج آمو د سیند د کاسو تر پروګرام ( )PARBPالندې تأسیس شول .وروسته ،نور  WUAsد بدخشان ،تخار ،بامیان او بغالن په والیتونو کې جوړ شول.
له  ۲۰۰۷کال څخه تر  ۲۰۱۴کال پوری ،له ۹۱څخه ډېر  WUAsرا مینځ ته شول .په هر صورت ،له  ۲۰۱۴کال څخه را هیسې په سیمه کې د مخ په خرابېدلو امنیتي حالت سره
یوځای ،په عمده توګه د کندز په والیت کې ،په  IWRMپورې تړلی فعالیتونه نه یوازې وځنډول شو ،بلکې جوړ شوي سازمانونه هم نږدې له کار څخه ولویدل .دې څېړنې
څرګنده کړه چې د جوړ شوو  WUAsاوسنی غړي او استازي د طالبانو له خوا د ترهګریزو کړنو له کبله خپل هویت پټوي .دا موضوع هومره جدي وه چې د دې څېړنې لپاره
د با القوه ځواب ورکوونکو پیدا کول ډېر ستونزمن کار وو .د  WUAغړي ډېر خپه او ناهیلې دي .تر ټولو تریخ حقیقت دادی چې ډېرو د  WUAsخپل تجهیزات او وسایل
په  ۲۰۱۵کال کې د کندز په سقوط کې د چور او تاالن په نتیجه کې له السه ورکړل .داسې مالومېږي چې که چیرې حکومت الزم اقدامات ونه کړي نو جوړ شوی  WUAsبه
له مینځه والړ شي او ټولې الس ته را وړنې به په سیند کې الهو شي.

جان چرلت .د « اوبو د زېرمو د مدیریت » د رامینځ ته کېدو او پراخېدلو تعقیب کول .د  EASAبنسیل دولسم کنفرانس ،نانستیري ،د  ۲۰۱۳کال د جوالی
20
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

په عمومي توګه ،په افغانستان کې د اوبو د قانون پلي کول ستونزمن کار ده او نا امنی پر کړنالرې باندې د لید وړ بده اغېزه لري .د فارياب
په والیت کې موږ اړتیا درلوده چې د اوبو یو لوی نل جوړ کړو ،خو د نا امنۍ له امله موږ ونه شو کوالی چې هلته الړ شو او سیمه سروې
کړو  24د هلمند د سیند کاسه غاړه د دغو نا امنیو له امله ډېره اغېزمنه شوي ده .د ویجاړ امنیتي وضعیت له امله په سیمه کې د سمونو په
اړه کوم کار پلی شوي نه ده .مونږ د دې توان پیدا نه کړ چې په هلمند کې د اتحاديو جوړول پیل کړو او له بده مرغه هیڅ مرسته کوونکی نه
غوښتل چې د سیند د کاسې لپاره د بودیجې تخصیص په غاړه واخلي  25برسېره پر دې ،په لرې پرتو ولسوالیو کې نا امنیو د نوو سمونو
په تطبیق باندې او همدا ډول د تطبیق شوو سمونو په پایښت باندې مستقیمه اغېزه درلوده.
په دې توګه ،موږ نشو کوالی په اوسني حالت کې د ټولنې پربنسټ والړې اتحاد یې جوړې کړو یا په لرې پرتو سیمو کې د اتحاديو د کار
او فعالیت څار ترسره کړو.

26

دغه حقیقت چې د یوه سیند په غاړو کې امنیتي حالت له یوبل سره توپیر درلود نه یوازې د تګالرې پلی کول محدود کړل ،بلکې په خوندي
سیمو کې یې د سمونو پایلې هم له ستونزو سره مخامخ کړې .د هريرود مرغاب سیند په کاسه کې ،سمونې په ښکته ځاینو لکه د انجیل،
ګذرې او زنده جان په ولسوالیو کې ،چیرې چې امنیت وجود درلود ،پلې شوي دي ،په داسې حال کې چې سرچینې څیرمو ولسوالیو لکه
چشت ،اوبی او پشتون زرغون کې سمونې د نا امنیو له امله ال تر اوسه پیل شوي هم نه دي.
دې خبرې د کرنې په مولدیت کې د ښه والی مخه نیولي ده ،ځکه چې د سرچینو په نا امنه سیمو کې کوم بدلون را مینځ ته شوی نه ده.
د یوه سیند په کاسه کې د امنیتي حالت توپيرونه د تګالرې په پلي کولو کې نا انډولیز حالت را مینځ ته کوي .د بېلګې په توګه ،د هريرود
مرغاب په کاسه کې په ټولیز ډول  IAs ۸۰جوړ شوي دي .دا ټول د هرات ،بادغيس او غور د والیتونو په خوندي ولسوالیو کې را مینځ ته
شوي دي .د فراه په والیت او یاد شوو درې والیتونو په نا امنه ولسوالیو کې هیڅ  IAsتأسیس شوي نه دي .په ټولیزه توګه ،د هرات ،غور،
بادغيس او فراه په نا امنه ولسوالیو کې د امن نه شتون د  IAsد نه جوړېدو عمده المل ګڼل کېږي 27 .په مرکز کې د سمونو په اړه د سیاسي
ژمنتیا نه شتون یوبل عمده المل دي چې د تګالري پلي کیدل له ستونزو سره مخامخ کوي IWRM .د سمونو او همغږي او همدا ډول د
ادارو او سکتورونو په مدیریت کې د خورا قوي سیاسي ژمنو غوښتنه کوي 28 .د سیاسي مصلحتي ژمنو د هوکړه لیک روښانه څرګندونه
د سکتورونو/وزارتونو ترمینځ د همغږي نشتوالی ښیي .د همغږۍ د نشتوالي تر څنګ ،د وزارتونو په کچه  RBAsته د واک او صالحیت
نه ورکول د سیاسي ژمنو د نشتوالي بله څرګندونه وه .د  RBAsد جوړولو موخه د اوبو د زېرمو پالن جوړونه ،د چاپیریال ساتنه ،د اوبو
مساوي وېش ،او په اوبو پورې نورو اړوندو موضوعاتو تنظیم او پرمختیا وه 29 .د دې خبرې مانا داده چې د اوبو د سکتور په اړه د اړونده
وزارتونو او په عمده توګه د انرژۍ او اوبو وزارت ،د کرنې ،اوبو لګولو او مالداري وزارت او د کلیو د بیا روغونې او پراختیا وزارت ډېر
ځانګړي صالحیتونه او مسؤولیتونه به  RBAsته انتقال شي.
د  RBAsنشتوالی هغه المل دی چې د اوبو په سکتور کې ټولې مداخلې لنډ مهالي ،نا همغږي ،وېشل شوي او په ځینې مواردو کي
تکراري بڼې لرې .د  RBAپالنونه له دې سره چې د سمونو د اجنډا له پیل کولو څخه راهیسې ډېر کالونه تیر شوي دي ،بشپړ شوي نه دي.
 .۲په مرکزي کچه همغږي:داسې مالومه شوه چې د اړونده وزارتونو تر مینځ هم په مرکزي کچه د پالیسي په اړه او هم په ساحه کې شتون نه
لري .په هر اړوند وزارت کې د لوړپوړو چارواکو له خوا د همغږې د نه شتون له امله نور وزارتونه تومتي کېدل .د اوبو او انرژۍ د وزارت
استازو د بودیجې د محدودیتونو تر څنګ ادعا کوله چې د اړوندو وزارتونو تر مینځ د همغږې نه شتون په ساحه کې د سمونو د اجنډا د
محدود او ورو پلي کېدو عمده المل شمېرل کېږي30 .په تیوریک لحاظ د  IWRMموخه د هغو ستونزو حل کول دي چې د نیمګړو پالن
24

 ۱۵نمبر مصاحبه ،د  ۲۰۱۷کال د اپرېل  ۱۱مه

25

 ۱۱نمبر مصاحبه ،د  ۲۰۱۷کال د مارچ  ۱۴مه

26

 ۲۳نمبر مصاحبه د  ۲۰۱۷کال د اپرېل  ۲۹مه

27

د هريرود مرغاب د سیند له ډنډ څخه ساحو ی کتنه

ویتسک مدیمه ،بران مکنیتانش ،پاول جفري .له بنسټ څخه تر عمل پورې؟؟ ( from promise to fractionله ژمني څخه تر عمل پورې) :د اوبو د
28
زېر مو همغږی مدیریت او د اوبو په سکتور کي تطبیق ( عملی) مدیریت .ایکولوژی او ټولنه  ( .۲۹ :)۲( ۱۳آنالین) http://www.ecologyandsociety.org/
 ۱۳ art29/iss2/vol13م ټوک۲ /مه شمېره  ۲۹ /مه ماده.
29

د اوبو قانون .رسمي جریده .د عدليي وزارت .د افغانستان اسالمی جمهوریت # ۹۸۰ .شمېره ،د  ۲۰۰۹کال د اپرېل  ۲۶مه ۱۲ ( .مه ماده)
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 ۴نمبر مصاحبه ،د  ۲۰۱۷کال د مارچ اتمه.
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جوړولو او نا اړوندو پروسو د پایلو په توګه را مینځ ته کېږي .په دې بهیر کې ډېرې ادارې او شریکان ښکېل دي چې په سکتورونو کې
دندې ترسره کوي31 .په هر حال ،هغه څه چې په افغانستان کې د  IWRMد سمون په تګالره کې پیدا او ولیدل شول ،په عمده توګه په مرکز
کې د پالنونو بشپړ تیت والی او شلېدلي بهیرونه وو .داسې برېښي چې د همغږۍ نه شتون د پرېکړو په کولو او تطبیق کې د ډېر صالحیت/
واک او ډېره تمویل ( د ډېرو پیسو) د الس ته راوړلو لپاره د مبارزې او هلو ځلو پایله ده .هر وزارت هڅه کوي چې ترټولو ډېر مرستندویان
ولري او په دې ډول څرګنده کړي چې نور یوازې په څو هڅو کې ښکېل دي ،په داسې حال کې چې د دوی وزارت په ډېرو هڅو کې بوخت دي.
32د واک لپاره په مرکز کې د اړوندو وزارتونو ترمینځ شخړې د سمونو د اجنډا په تطبیق باندې بده اغېزه کوي .د  IWRMد تګالرې په پلی
کولو کې د نظر يووالی خورا ډير اهميت لري .د مختلفو سكتورونو او كچو ترمنيځ افقي او عمودي پخالينې ته د رسيدو لپارهIWRM ،
د هیبرماسین د مفاهمې د ځينو بڼو لكه فعالينوته السرسي ،د رايو د اتفاق له الري د ستونزو پوهيدنه او اړوند اقداماتو په معقوليت
باندې حساب كوي .33
هر اړوند وزارت لكه د انرژي او اوبو وزارت ( ،)MEWد كليو د پراختيا او بيارغونې وزارت ( )MRRDاو د كرنې ،اوبولګولو او
مالدارۍ وزارت ( ،)MAILپه ځانګړې او خپلواكه توګه د ټولنې پربنسټ دداسې ادارو په جوړولو او مالتړ باندې تمركز لري چې د
هغوي دنده شميرل كيږي .د انرژۍ او اوبو وزارت وايي چې د كليو د پراختيا او بيا رغونې وزارت د ټولنې پربنسټ له اوبو څخه د ګټې
اخيستونكو ادارو يا  WUAsد ايجاد او جوړولو په اړتيا نه پوهيږي .له بلې خوا ،د كليو د پراختيا او بيارغونې وزارت ()MRRD
استدالل كوي چې د ټولنې د ودې د شورا ګانو ( )CDCsپه شتون كې د  WUAsجوړول ضروري نه بريښي او دا ډول اقدام تشكيالتي تورم
( انفالسيون) شميرل كيږي .په همدې ډول ،د كرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ( )MAILپه خپلواكه توګه ،پرته له دې چې خپلې هڅې
د انرژي اوبو له وزارت ( )MEWسره همغږي كړي ،د  IAsپرجوړولو تمركز لري.
«موږ د كرنې ،اوبولګولو او مالدارۍ ( )MAILاو د كليو د بيارغونې او پراختيا له وزارت ( )MRRDسره د همكارۍ د
نه شتون له امله له ډيرو ستونزوسره مخامخ يو .د كليو د بيارغونې او پراختيا وزارت ( )MRRDويل چې  CDCsال پخوا
جوړشوي او د  WUAsدرلودلو ته اړتيا نشته ،په داسې حال كې چې د كرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ()MAIL
د  IAsپه جوړولو باندې تينګار كاوه .د كرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ ،او د كليو د بيارغونې او پراختيا وزارتونه له
موږسره د خپلو پروژو د پالنونو له شريكولو سره لږ ترلږه د سيند په کاسه او كانالونو كې د اوبو د ګټور مديريت لپاره،
هیڅ مينه نه لرله»

34

ویستک مدیمه ،براین میکانتوس ،پاول جعفری .له ژمنې څخه تر عمل پورې :د اوبو د زېرمو بشپړ مدیریت او د اوبو په سکتور کې د عملی مدیریت
31
یوه انتقادي ارزونه .ایکولوژي او ټولنه  ( ۲۹ :)۲( ۱۳آنالین) .art29/iss2/URL: http://www.ecologyandsociety.org/vol13
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د انرژي او اوبو وزارت د  CDCsاو  IAsجوړښتونه د  WUAsاو  RBCsتكرار ګڼي ،او ادعا كوي چې د ټولنې پربنسټ والړ دا جوړښتونه
د اوبو په سكتوركې د پروژو جوړول او پلی کولو پرته له دې چې د انرژۍ او اوبو د وزارت له هغو ادارو سره چې د ټولنې او اوبو پر بنسټ
والړې دي ،همغږي کړي ،ترسره کوي .د مرسته كوونكو او بودیجې د الس ته راوړلو پرسرسيالۍ هم د فعاليتونو تكرار رامينځ ته كوي .د
بيلګې په توګه د انرژۍ اوبو وزارت د اوبو لګولو د بيا رغونې او پراختيا پروګرام ( )ZRDPپروژه په غاړه ونيوله ،په داسې حال كې چې د
كرنې ،اوبو لګولو اومالدارۍ وزارت د اوبو داسې مديريت عملي كوي چې له ورته مرسته كوونكې ادارې څخه ئې د اوبو لګولو د پروژې
په څيرالس ته راوړي ده CEBALE .د اوبو لګولو دريمه پروژه ده چې د  MRRDله خوا تطبيقيږي.
برسيره پردې د ډير واك او صالحيت د الس ته راوړلو لپاره هلې ځلې ،د بودجې د كارولو /لګښت سياست د اړوندو وزارتونو ترمنيځ د
همغږۍ په نه شتون كې ونډه اخيستي ده .د بيلګي په څير ،د كرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت (  )MAILډير دريمه درجه كانالونه
او كوچني بندونه ،جوړكړي دي ،پرته له دې چې خپل دا ډول فعاليتونه د انرژۍ او اوبو له وزارت ( )MEWسره چې د عمده كانالونو د
جوړولو مسئوليت په غاړه لري ،همغږي كړي .د فعالو اصلي كانالونو په نشتوالي كې ،دريمه درجه كانالونه د كرنې په وده كې كومه ونډه
درلودالي نشي .د كرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د ودانيو پروژې په همدې توګه له اړوندو وزارتونو سره همغږه شوي نه دي ،او د
لګښت د اغيزمنتوب د ليد له پلوه ،له بودجې څخه ناوړه ګټه اخيستنه شميرل كيږي  .35په هر صورت ،له سياسي پلوه د كليود بيارغونې
او پراختيا وزارت ( )MRRDيا هر بل اړوند وزارت لپاره ،د انديښنې وړټكي له بودجې څخه ناوړه ګټه اخيستنه نه ،بلكې له بودجې څخه
لږ ګټه اخيستنه ده .د وزارتونو اصلي موخه داده چې د مالي كال په پاي كې د بودجې لوړ لګښت وښيي ،ځكه چې پارلمان هغه وزيران تر
پوښتنې الندې نيسي چې بودجه ئې لږ مصرف كړي وي .ځكه چې د وزارتونو ترمينځ همغږي وخت ته اړتيا لري ،اړوند وزارتونه غوره ګڼي
چې شته بودجه ددې پرځاي چې په همغږه توګه مصرف كړي ،د هغې لګښت په لنډ مهال كې ترسره كړي .په افغانستان كې ،پرته له دې چې
د پروژو د اغيزو په اړه فكر وشي ،وزارتونه يوازي د خپلو بودجو د لګښت په كچه ارزول كيږي.
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په داسې حال كې چې د اوبو نوي قانون د برېښنا او اوبو وزارت ( )MEWته د اوبو په سكتور كې په پاليسي او تطبيق پورې اړونده دنده
سپارلي ده ،دې څيړنې څرګنده كړه چې د درې اړونده وزارتونو لكه د بريښنا او اوبو وزارت ( ،)MEWد كرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ
وزارت ( )MAILاو د كليو د بيارغونې او پراختيا وزارت ( )MRRDترمينځ ،د بريښنا او اوبو وزارت ( )MEWنور دوه وزارتونه د اوبو
د سكتور د پروژو په جوړولو او تطبيق كې د خپلو دندو په نه اجراء كولو تومتي كوي .د همغږۍ نشتون د سمونې د اجندا په وړاندي جدي
ستونزه ده او يو تخنيكي المل لري چې د يادونې وړ بريښي .د تيرې شوي يوې نيمي لسيزې په موده كې د بريښنا او اوبو وزارت ()MEW
تل دشته سياسي جوړښتونو ترمينځ د ځواك د مبارزې په مركز كې د يوي سياسي ادارې په توګه ،پاتي شوي دي .ددې مودې په ډيرو
كلونو كې ،د  MEWمشرتوب په لوړه كچه سياسي ماهيت درلود چې په ظاهر كې ئې د كار كوونكو د تخنيكي ظرفيت لوړولو او د بسپنه
وركوونكو موسسو( ټولنو) جذب ته پاملرنه درلوده.
د كرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ ( )MAILاو د كليو د بيارغونې او پراختيا ( )MRRDوزارتونه ،د هيواد په پرمختيا كې د دوي د اهميت
وړ تصور شوي ونډې ته په كتنې سره ،د اوږدو كلونو په لړكې د بسپنه وركوونكو پاملرنه د ځان خواته را اړولي وه .دې خبرې دواړو
وزارتونو ته دا توان وركړ چې د تخنيكي ظرفيت جوړونې او د مرستندويه ټولنو دمالي مرستو د الس ته راوړلو وسيلې یه الس كې ولري.
اوس مهال ،د  MAILاو  MRRDپه پرتله MEW ،د مختلفو پروژو لپاره د پيسو په الس ته راوړلو كې بريالی نه ده .دا موضوع ددې المل
شوه چې نوموړي وزارت د سمونو د اجندا په عملي كولو او په دې توګه په اوبو او اوبولګولو پورې اړوندو هڅو كې بيرته پاته شي .په
افغانستان كې وضعيت دا ډول دي چې هغه ادارې چې كوالي شي له مرستندويانو سره خبرې وكړي ډيرې پيسي او پروژي ترالسه كوي.
 MEWنشي كوالي پروژې السته راوړي ځكه چې ،د  MAILاو  MRRDپه پرتله له بسپنه وركوونكو سره د خبرو تخنيكي وړتيا نه لري.

 ۳نمبر مصاحبه  ،د  ۲۰۱۷كال د مارچ اتمه.
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 ۷نمبر مصاحبه د  ۲۰۱۷كال د مارچ  ۲۰مه.
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د درې واړه وزارتونو ( MEW، MAILاو  )MRRDپه كتار كې هر وزارت هڅه كوي چې د اوبو د سكتور په ټولو برخو كې خپله ځانګړي امپراطوري جوړه كړي ،پرته له
دې چې سوچ وكړي چې د ا موضوع ،په داسي حال كې چې مديريت ئې نشي كوالي ،نه شونې بريښي.
 ۷نمبر مصاحبه:

نتيجه دا چې د اړونده وزارتونو ترمينځ د همغږۍ نه شتون ،په ساحه كې د تګالرې په پلي کېدلو باندې بده اغيزه كړي ده .د بيلګي په
توګه ،عمده كانالونه د اوبو او بريښنا د وزارت په كاري ساحه كي شامل دي ،په داسې حال كې چې د كرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ
وزارت د دريمي درجې كانالونو د ودانولو او بيارغونې مسئوليت په غاړه لري « .ددې پرځاي چې بودجه په عمده كانالونو او ورخونو
باندې مصرف شي ،د پيسو لګښت په كوچنيو كانالونو باندې كيږي .په دې توګه ،كه چيري په غټو كانالونو كې ورخونه شتون ونه لري ،نو
په دريمه درجه كانال كې اوبه له كومه كيږي؟» د همغږۍ د نشتون بله بيلګه د سلما بند ده ،چې جوړول ئې د اوبو او برښنا وزارت دنده وه،
ځكه چې د برښنا يوه ملي پروژه شميرل كيږي .په هرصورت ،د كرنې ،اوبولګولو او مالدارۍ وزارت ( )MAILددې وړتيا نه لرله يا ئې ونه
غوښتل چې د اوبو لګولو په اړه خپل پالنونه له نوموړي پروژي سره يو ځاي كړي .نتيجه دا شوه چې څومليوني ملي پروژې په سيمه كې د
اوبو لګولو سيستم ته پراختيا ورنه كړه .د كرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ( )MAILد اوبو او انرژۍ وزارت()MEWد سلما بند په
پروژې كې د نورو اړوندو وزارتونو د نه شاملولو په تور وغانده.
 .۲د عادي خلكو ترمينځ همكاري :په څيړنې كې مالومه شوه چې د نووجوړشوو ادارو ترمينځ ،د  IAs، WUAs، RRAsاو نورو په شمول
د عمودي كچې په پرتله په افقي كچه كې همكاري ډيره پياوړي وه .مانا دا چې د  IAsاو  WUAsترمينځ ټینګي همكارۍ او اړيكو شتون
درلود .د  IAs, WUAs, RRAsاو نورولوړو موسسو ترمينځ عمودي همكاري كمزوري بريښيده .افقي همكارۍ د سازمانونو ترمينځ او
له سازمانونو څخه هاخوا بڼه درلوده .د بيلګي په څير ،په داسي حال كې چې د اوبو لګولو اتحاديو ( )IAsپه خپلو ټولنو كې له اوبو څخه د
ګټي اخيستونكو اتحاديو  WUAsسره ښې اړيكې درلودې ،هغوي په عين حال كې په نورو سيمو كې له  IAsسره ښه همكارۍ را مینځ ته
کړي وه .په همدې توګه د  WUAsترمینځ دواړه ډوله همکاري تر سترګو شوه .د مثال په توګه د هريرود مرغاب په کاسه كې پورته او ښكته
خواته له اوبو څخه د ګټي اخيستونكو اتحاديي ( )WUAsد اوبو لګولو په منظور د سلما د بند د دروازو د پرانستلو په اړه له يو بل څخه
مالتړ كوي .د ټولنې په كچه له تشكيالتو څخه هاخوا همكاري د اړتيا او غوښتنې پربنسټ آسانتيا وموندله .په اوبو لګولو او د اوبو په
شريكولو كې د اوبولګولو د اتحاديو ( )IAsتخنيكي پوهې له اوبو څخه د ګټې اخيستونكو اتحاديي ( )WUAsوهڅولې چې اړيكي او
تماسونه ټينګ كړي .د هريرود مرغاب د سيند په غاړوكې له اوبو څخه د ګټې اخيستونكو اتحاديو ( )WUAsاستازو ومنله چې د اوبو
لګولو له اتحاديو ( )IAsسره د دوي همكاري ددې لپاره وه چې د هغو له تخنيكي پوهې څخه ګټه واخلي.
« موږ د اوبو لګولو له اتحاديو ( )IAsسره نږدې همكاري لرو .هغوي ښه روزل شوي دي او د كرنې او اوبو لګولو په اړه
ډيره پوهه لري» .
د جوړښتونو په دننه او بهركې افقي همكاري د ټولنې په كچه د منطمو غونډو او اړيكو له لياري پياوړې شوه.
« موږ ( له اوبو څخه ګټې اخيستونكو اتحاديي  ) )WUEsپخپل مينځ كې ټينګه همكاري لرو او خپلې تجربې په
مياشتني غونډو كې له يو بل سره شريكوو».
د افقي همكاريو ټينګ ريښه اې شتون وړانديز كوي چې د ټولنې پربنسټ والړ جوړښتونه په ساحه كې واقعيتونه په مركز كې له اړوندو
موسسو سره د دوي د يوځاي كيدلو په پرتله ډير اوچت ګڼي .داسې نه مالوميدل چې دغه ساز مانونه به د سمونو د تګالري ساتني كيدل
چې وزراتي مبداء لري ،تعقيب كړي .كيداي شي چې دا خبره په سيمه ايزه كچه د اړوندو وزارتونو په هغو تشكيالتي جوړښتونو كې بيا
جوړونې ته اشاره كول وي چې په اوبو پورې تړاو لري او له جغرافيائي واحدونو څخه نیولي بیا د سیند د کاسو مدیریت پکې شامل وي .په
داسې حال كې چې افقي همكارۍ غير سياسي بڼه لرله ،عمودي همكارۍ ډيره سياسي وه او په همدي اساس له ستونزو څخه ډكه څرګنده
شوه.

په افغانستان کی په کرهنیز مولدیت باندې د اوبو په سکتور کې د سمونو اغېزې
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

دې څيړنې دا حقيقت ترالسه كړ چې د ټولنې پربنسټ والړو سازمانونو او بنسټونو ترمينځ همكاري په پورتنيو سلسله مراتبو
كې له ډيرو ننګونو سره مخامخ شوه .د سيند په څيړل شوو کاسو كې ،څرګنده شوه چې د سيند د کاسې د ادارو ( )RBAاو د ټولنې
پربنسټ والړو سازمانونو ترمينځ ،د سيند د کاسو شورا ګانو  )( RBCsله اوبو څخه د ګټه اخيستونكو اتحاديو ( )WUAsاو اوبو
لګولو اتحاديو ( )AIsپه شمول ،همكاري شتون نه درلود .د بيلګې په توګه ،د كابل سيند په کاسو كي د اوبو لګولو د اتحاديې
( )IAپه ډله ايزو متمركزو بحثونو ( )FGDكې د ځواب وركوونكو لويې برخې د اوبو لګولو له نورو اتحاديو سره د ښو اړيكو په
اړه پوهاوی درلود ،خو دوي له اوبو څخه د ګټه اخيستونكو اتحاديو ( )WUAsد شتون او ونډي په اړه كوم مالومات نه درلود.
په همدې ډول د شمال په کاسه كې ،د ټولنې په كچه ځواب وركوونكو شكايت درلود چې د سيند د کاسې ادارې ( )RBAsاو له او بو
څخه د ګټه اخيستنكو اتحاديې ( )WUAsپرته له دې چې د اوبو لګولو له اتحاديو ( )IAsاو ټولنې سره سال وكړي پروژې پلې كوي
 .داسي مالوميږي چې دې موضوع د اوبو لګولو پروژو طرحه كول او پلي كول خورا ډير ستونزمن كړی دی .په دې ډول ،نوموړې پروژې د
كانالونو د امر وركولو د سيمې په اړه د نا څرګندو او احتمالي مالوماتو په بنسټ والړي وي چې وروسته پایله یې په نامناسبو ور خونو او
غالګانو اوښتل وو .د همغږۍ دا ډول نه شتون د ټولنې په کچه له اوبو څخه ګټه اخیستونکي ،د اوبو لګولو اتحاد یې ( )IAsاو بزګران دې ته اړ
کړل چې له اوبو څخه د ګټه اخیستونکو اتحاديو ( )WUAsسره د ښې همغږۍ او همکارۍ په لټه کې شي ،خو کوم بریالیتوب یی ترالسه نه کړ
 .د عمودي همکارۍ د را مینځ ته کولو او ټینګښت اړتیا د عادي خلکو او ځواب ورکوونکو له خوا طرحه شوه .له اوبو څخه د ګټه
اخیستونکو اتحاديو ( )WUAsترمینځ د افقي همکاریو شتون بسیا نه کوي ،بلکې د حکومت له نورو څانګو سره د نږدې همکارۍ او
همغږۍ اړتیا هم لیدل کېږې
 .۳د سمونو تګالره او د اختالفونو حل :څرګنده شوه چې د ټولنې پر بنسټ والړ جوړښتیز سمونونه د اوبو پرسر له اوبو څخه د ګټې
اخیستونکو ترمینځ شخړې لږ کړي دي .دغه جوړښتونه ،د اوبو لګولو د اتحاديو ( )IAsاو له اوبو څخه د ګټي اخیستونکو اتحاديو
( )WUAsپه شمول  ،د بزګرانو او له اوبو څخه ګټه اخیستونکو لپاره هغه په زړه پورې بدیلونه دي چې د شخړو د حل لپاره له فساد څخه
د ډکو رسمی میکانیزمونو ځای ناسته شمېرل کېږي .د شخړو او اختالفونو د حل لپاره د اوبو په سمونو کې دري دلیلونه خورا اغیزمن
برېښي:
 .أالس موندنه :د مشاجرو د حل کړنالرې او وسایل په تطبیق شوو سمونو کې د السرسي وړ وې .د اوبو لګولو اتحاد یې ()IAs
د ټولنې له خوا له ټاکل شوو استازو څخه جوړې شوې دي او تل د الس موندنې وړ وي .په پخوانيو وختونو کې ،خلکو هڅه
کوله چې د شخړو په دودیز حل کې له میر آب ،د ولسوالۍ له ولسوال یا د کلي له مشرانو څخه مرسته وغواړي .دغه منابع تل
د الس موندنې وړ نه دي ځکه چې په ځانګړي توګه د اوبو پرسر د شخړو د حل کولو دنده پر غاړه نه لري.
 .بڅارنه او ارزونه :د اوبو لګولو د اتحاديو ( )IAsد څارنې او ارزونې ونډې د ټولنې په کچه له اوبو څخه د ګټې اخیستونکو
ترمینځ اختالفونه لږ کړي دي .بر سېره پر دې یې د شخړو د چټک حل لپاره د اوبو د وېش لپاره یو میکانیزم وړاندې کړی دی.
د سیندونو په مختلفو غاړو او کاسو کې چېرته چې د ټولنې پر بنسټ موسسې جوړې شوي دي ،د راپورونو پر اساس د اوبو
لګولو اتحاديو ( )IAsد اوبو د غال په مخنیوي او د اوبو په وېش کې د څارنې او ارزونې له الری غښتلې ونډه اخیستي ده.
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 .جد پرېکړو پلي کول :د « جریمی » سیسټم د ټولنې پر بنسټ والړو ادارو سره مرسته وکړه چې د خپلو پرېکړو د پلي کولو لپاره
داسې وسیلې په الس کې ولري چې د اوبو وېش او یا د شخړو حل تنظیم کړي .ځینې بزګرانو د خپلو ځمکو د خړوبولو لپاره د
سیند په لوړو برخو کې د ورخ د پرانیستلو له الرې او به غال کولې.
د ټولنې په کچه ځینې ګډون کوونکو د اوبو پرسر له اوبو څخه د ګټې پورته کوونکو ترمینځ د شخړو په حل کې د نوو سمونو وړتیا وستایله.
اوس مهال ،د شخړو اندازه را ټیټه شوي ده ځکه چې خلک پوهېږي چې د اوبو لګولو اتحاد یې ( )IAsد اوبو وېش څاري او جریمه وضعه کوي.
برسېره پردې ،هر بزګر لپاره د اوبو ځانګړی تخصیص د اوبو لګولو اتحاديو ( )IAsته دا وړتیا ورکوي چې په اغېزمنه توګه د اوبو په
وېش پورې اړوندې شخړې حل کړي.
د اهمیت وړ خبره داده چې په شخړو کې لږوالی او د پلي شوو سمونو اغیزمنتوب په ټولیزه توګه د مختلفو عواملو نتیجه ده .د بېلګي په
توګه په نوموړو عواملو کې د کلکو ابزارونو پلي کول( د اوبو د ورود او خروج دروازو جوړول) ،د فزیکي زېربنا وو ودانول ( د کانالونو
د سر پټول) ،د نوو چوکاټونو او په سیسټم پورې د اړوندو عواملو معرفي کول ،او په هغو خوندي سیموکي چې سمونې پلي شوي دي د
قانون د حاکمیت ټینګول ،شامل دي .د پلي شوو سمونو اغیزمنتوب د جوړښتونو او چوکاټونو په مشارکتي او برابر ماهیت کې پروت
دی چې د شخړو په کمولو او د اوبو په وېش کې کارول کېږي .د میر آب دودیز سیسټم ،او همدا ډول رسمي مداخلې آمرانه ،د مراتبو په
سلسلې والړ ،او اداري فساد ته د ودې ورکولو خوا ته متمایله بڼه لري .د خرابوالي د اوږدو کلونو په موده کې ،د میر آب سیسټم د دې
وړتیا پیدا نه کړه چې د ټولنې په کچه د اوبو څخه د ګټه اخیستونکو او بزګرانو باور الس ته راوړي .د عادي خلکو مشارکت ( ګډون) او د
پرېکړه کولو د میکانیزم روڼتیا د شخړو په حل کې د سمونو لوړ اغیزمنتوب څرګند کړ .د میر آب یا د کلیو د مشرانو له خوا د پرېکړو کول
په ډېرو مواردو کې د دودیزو حل الرو په میکانیزمونو کې د فساد د شتون له امله له تعصب څخه ډکې او له انصاف څخه لرې وې .د نوو
عملي شوو میکانیزمونو بریالیتوب د هغوي د مشارکتي خصلت تر څنګ د شخړو د حل او ریپوټ ورکولو له ترکیبی بهیر څخه را مینځ
ته کېږي .د ټولنې پر بنسټ د والړ واقعیت په توګه ،د اوبو لګولو اتحاد یې ( )IAsشخړې حل کوي او پرېکړه کرهنیزې ادارې ته د تصدیق
او ثبت کولو لپاره لېږي .دا ډول تګالره نه یوازې د ټولنې او دولت ترمینځ یو ُپل را مینځ ته کوي بلکې د ټولنې پر بنسټ د شخړو د حل د
میکانیزمونو او رسمي پرېکړه کونکو ترمینځ هم اړیکې ټینګوي.
د میر آب له خوا د شخړو د حل دودیز میکانیزمونه د فساد خوا ته تمایل لرې ،ځکه چې پرېکړې یې په انفرادي بڼه نیول کېږي .په دې توګه،
په سیمه کې د واک نخبګان کوالی شي په آسانتیا سره په سیسټم کې السوهنه وکړي .د قدرت خاوندان په میر آب باندې فشار اچوي یا
هغه ګواښي چې سرچینې ته نږدې خروجي دروازه وتړي .په عملي شوو بیا سمونو کې ،چاکباشی یا میر آب د کانالونو د عملی کولو او د
اوبو د وېشلو یواز نی مسؤول شخص نه دی .بر عکس ،د اوبو لګولو د اتحاد یې غړي له میر آب سره یو ځای د اوبو په وېش او د شخړو په
حل کولو کې ښکېل دي.
مهمه ده وپوهېږو چې د شخړو د مخنیوي او بدلون پیاوړتیا د ټولنې پر بنسټ د والړو سازمانونو له خوا په عمده کانالونو کي خورا
محدوده ده .له هغه ځایه چې عمده کانالونه د مختلفو واحدونو (ولسوالیو) د اداري دندو په چوکاټ کې دي ،د اوبو لګولو اتحاد یې
( )IAsد ريپوټونو پر اساس د دې وس نه لري چې په اوبو پورې تړلي شخړې په عمده کانالونو کې حل کړي .د اوبو لګولو اتحاد یي ()IAs
یوازې په یوې واحدي ادارې کې اغېزمنې دي .په هر صورت ،یوازې د پنج آمو د سیند په کاسه کې د اوبو پر بنسټ والړې والیتی شخړې
د سمونو له الری انتقال شوي .له اوبو څخه د ګټې اخيستونكو اتحاديو ( )WUAsجوړيدلو مرسته وكړه چې د كندز په والیت کې د پنج
آمو د سيند په كاسه كې د سر آب او پایان آب كانالونو ترمينځ ستونزې حل شي .د كانالونو د بيا جوړونې او د دروازو د درولو له الرې د
اوبو ورود او خروج ،او د ټولنې پربنسټ والړو ادارو له تآسيس څخه پخوا ،د سر آب او پایان آب شخړې د ريپوټونو پراساس خورا ډيرې
وې .په معمولي ډول په سرآب کې له اوبو څخه ګټه اخيستونكو د هغو ټولنو اوبه غال كولي چې په پايان آب كې ميشتې وې .د كندز په
واليت كې له اوبو څخه ګټه اخيستونكو اتحاديو ( )WUAsپه ويالوباندې د پيرې كولو او ميرآب ته د دندې سپارلو د راڼه بهير له الرې د
اختالفاتو له حل كولو سره لويه مرسته كړي ده.

په افغانستان کی په کرهنیز مولدیت باندې د اوبو په سکتور کې د سمونو اغېزې
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

« تل دې شكايت وجود درلود چې په سرآب كې خلك اوبه غال كوي .دا موضوع رښتيا وه ،نو ځكه موږ اړشوو چې له اوبو
څخه د ګټې اخيستونكو اتحاديو د جوړولو له ليارې دې ټولو ستونزو ته د پاي ټكي كيږدو».
ځكه چې د سيند د كاسې د ادارې ( )RBAصالحيت يوازې اداري واحدونو يا والياتو ته محدود نه ده ،نو دا وړتيا ئې درلوده چې د سرآب او
پايان آب واليتونو ترمينځ د اوبو پرسر شخړې حل كړي .نوموړې ادارې د سيندونو د هغو كاسو مسؤليت په غاړه اخلي چې له سرآب او پايان
آب واليتونو څخه تيريږي .په تير شوو وختونو كې ،واليتي مقامونه د اوبو په مديريت او د واليتونو ترمينځ د اوبو د ويش پرسر د اختالفونو
په حل كې ښكيل وو .په نوو سمونو كې د اوبو مديريت او نورې اړوندې النجې د سيند د كاسې د ادارې ( )RBAپه صالحيتونو كې راځي
چې مقصد ئې له دوديزو اداري واحدونو يعني واليتونو څخه دی .په هرصورت ،په مركزكې د اړوندو وزارتونو ترمينځ د همكارۍ نشتوالی
او په والياتو كې د نوموړو وزارتونو د رياستونو نه همكاري د سيند د كاسو ادارو ( )RBAsته دا موضوع ستونزمنه كړي ده چې په والياتو
كې جوړې شي او يا خپلې دندې په اغيزمنې توګه ترسره كړي .ځواب وركوونكو څرګنده كړه چې د سيند د كاسې د ادارې ( )RBAsجوړښت
او دندې مشاركتي او له اوبو څخه د ګټه اخيستونكو پراساس دي چې د اوبو د مديريت د پخواني سيستم په پرتله چې د ميرآب ونډه پكښي
ډيره وه ،ډير ښه والي لري .د اړوندو دولتي ادارو ترمينځ دهمكارۍ نه شتون د  RBAsلپاره ستونزې جوړې كړي دي.
اصلي موخه په هيواد كې پايښت لرونكې پرمختيا ده چې ډیر آسان كار نه بریښي .په هر صورت ،موږ په سمه الره روان يو .په هرات كې د زعفرانو ،په بادغیس کې د
پستې ،په هرات کې د انګورو ،او په فراه كې د هندواڼو د توليد ډيروالی د دا ډول ودې نښې دي .موږ په خپله سيمه كې ډيريدونكی كرنيز توليد لرو .اړتيا ،داده چې
حكومت بايد موږ ته بازار پيدا كړي .زه ډاډه يم چې د هريرود د سيند په كاسه كې په كرنيزو توليداتو كې ښې سمونې رامينځ ته كيږي.
د هريرود د اوبو څخه د ګټه اخيستونکو اتحاد یه

د شمال د سيندونو په كاسو كې ،پلي شوو سمونو له اوبو څخه ګټو اخيستونكو سره مرسته كړي ده چې د اوبو له ويش څخه را پيدا شوې
شخړي په اغيزمنه توګه حل كړي .ځواب وركوونكو د ټولنې پر بنسټ والړ د شخړو د اغيزمن حل مكانيزمونه د اوبو لګولو د اتحاديو
( )IAsخورا مهمې الس ته راوړنې شميري .د هريرود مرغاب په كاسې كې نوو پلي شوو سمونو مرسته كړي ده چې په ټولنه كې په اوبو
پورې اړوندې شخړې او اختالفونه حل كړي .په ځينو سيمو لكه د چشت شريف په ولسوالۍ كې خلكو څرګنده كړه چې جنګساالرانو او د
واك او قدرت نورو نخبګانو د ملكانو يا اربابانو په شمول ال تر اوسه په كافي اندازه د نفوذ خاوندان دي چې په شخړو كې مداخله وكړي
او نوموړې شخړې پخپلې ګټې واړوي .د جوي چشت په كانال كې جنګساالران او واكمن كسان د اوبو په اړه د شخړو په هكله غټ پريكړه
كوونكي دي.
 .۴كرنيز مولديت :په مركز كې د اړوندو وزارتونو استازو ،د سمونو د تګالرې د تطبيق له امله د كرنې په مولديت كې د يوه
سموالي به اړه ريپوټ وركړ .په هرصورت ،داسې منظمو مكانيزمونو ( اړوند وزارتونو) شتون نه درلود چې د كرنې د مولديت
په اړه د سمونو اغيزې تر ارزونې او تحليل الندې ونیسي .د اټكل شوو ارقامو ( شميرو) سرچينې ونه پيژندل شوي ،ځكه چې
مختلفو رسمي سرچينو د كرنې د مولديت په هكله مختلفې شميري وړاندې كړي دي .ځيني لوړ پوړو ګډون كوونكو وويل چې نوو
سمونو د كرنې مولديت  ۳۵سنله لوړ كړي دي 38 .په هرصورت ،د باور وړ داسې سرچينې شتون نه درلود چې د نوموړې ادعا مالتړوكړي.
داسې مالوميږي چې دا ډول ادعا ګاني د سياسي لګښت لپاره د اوبو د عالي شورا ( )SCOWد دري مياشتنيو يا مياشتنيو غونډو لپاره
چې مشري ئې د ولسمشر په غاړه ده ،جوړيږي .ددې ادعا لپاره يوازنۍ شته سرچينه د اوبو د عالي شورا د دري مياشتنۍ غونډې يو سند
وو چې په هغه كې د غونډې يادښتونو شتون درلود .په نوموړې غونډه كې د  ۳۵سلنې ادعا د كرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ د وزارت
د معين له خوا وړاندې شوه 39 .په هرصورت ،ددې څيړنې يو ګډون كوونكې چې د كرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت استازيتوب ئې
كاوه ،څرګنده كړه چې د كرنې مولديت په هغو سيمو كې چې د سمونو تګالره عملي شوي ده د  ۱۵سلنې په شا او خوا كې ده .هغه زياته كړه
چې د مولديت په اړه له دغه ډيرښت وروسته د بزګرانو په معيشيت كې  ۵۰ -۴۰سلنه زياتوالي راغلی دي 40 .سره له دې ،هغه څه له مخالفت
پرته منل شوي بریښيدل ،چې د سيندونو د كاسو په څيړل شوو سيمو كې د سمونو د تطبيق له امله د كرنې په مولديت كې د ښه والۍ په
هكله د خلكو ژوره پوهه او د نظريووالي وو.
38

د نورو په مينځ كې د یو ښاغلی نوموړې شميره په مركې كې ياده كړه
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د ټولنې په كچه ،پلي شوي سمونې د بزګرانو په شمول ،له اوبو څخه دګټې اخستونكو له خوا په لوړه كچه د ستايلو او هركلي وړ ګڼل شوي
دي .داسې بريښي چې په زيربنا وو كې بدلونونه د ضايعاتو د كمولو ،د اوبو د غال د لږولو ،او د اوبو د ويش د اغيزمن مديريت له لياري
د ويالو ( كانالونو) اهميت لوړكړي دي .د عادي خلكو په نظر د كرنې د مولديت ډيرښت د سيندونو په ټولو كاسوكې رامينځ ته شوي دي .د
هريرود مرغاب په كاسه كې ،په تيره بيا د هرات په واليت كې ،كرنيز مولديت په هغو سيمو كې ښه والی موندلي چې نوې سمونې پلې شوي
دي .د بيالبيلو كانالونو او د اوبو په پالنونو كې كروندګرو او له اوبو څخه ګټه اخيستونكو دا موضوع منلي ده چې د هغوي د كرنې مولديت
ډيرښت موندلی دی .په همدې ډول د شمال د سيندونو په كاسه كې ،كروندګرو او د نورو ټولنو ځواب وركوونكو د كرنې د مولديت د ډيروالي
په اړه مالومات وركړي دي .د بيلګي په توګه ،د بلخ په ولسوالۍ كې ،د اوبو لګولو د اتحادیې ( )IAيو استازي څرګنده كړه چې د اوبو لګولو
په يوې ځانګړي سيمه كې كرنيز توليدات د تیروشوو پنځو او لسو كلونو په پرتله  ۲۰او  ۳۰سلنه وده كړي ده  .41د نورو سيندونو د كاسو په
څير ،د كابل د سيند له كاسې څخه ځواب وركوونكو مالومات وركړل چې د نوو سمونو پلي كيدلو كرنيز مولديت پورته بيولي ،اوځنيو ځواب
وركوونكو ددې ډيرښت سلنه خورا لوړه بللي ده .د سمونو له پلي كيدلو څخه پخوا ،يو كروندګر كوالي شو له يو ايكر ( )acreځمكي څخه
 ۲۸۰كيلو ګرامه غنم حاصل واخلي ،خو له سمونو څخه وروسته دا حاصل  ۷۰۰كيلو ګرامو ته لوړشو
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د هريرود مرغاب په كاسه كې چيرې چې سمونې پلې شوې دي ،د ټولنې په كچه له اوبو څخه ګټه اخيستونكو د كرنې د مولديت د ډيرښت
په اړه مالومات وړاندې كړي دي .د مثال په توګه ،د جوي زنده جان په كانال كې ،كروندګرو په هركال كې د خپلو ځمكو  ۳۳سلنه تر كرنې
الندې نيوله  .43د سمونو له پلي كولو سره سم بزګرانو د ځمكي كلنۍ كركيله له  ۳۳سلنې څخه  ۵۰سلني ته لوړه كړه ،او ددې پرمختګ
پربنسټ سيمه ايزو بزګرانو او له اوبو څخه ګټه پورته كوونكو د ځمكو په مولديت كې د  ۲۰سلنې ډيروالي په اړه مالومات وړاندې كړي
دي  .44د عامه خلكو ځواب وركوونكو هم په سيمه كې د كرنې د مولديت ډيروالی منلی ده .حتي په هغو ځايونو كې چيرته چې سمونې په
پايان آب كې پلي شوي دي ،ځواب وركوونكو ومنله چې سمونو د اوبو لګولو اغيزمنتيا زياته كړي ده .دا څيړنه څرګندوي چې سمونو د
توليد كچه د اوبولګولو د اغيزمنتوب له امله ډيره شوي ده ،او د اوبو د تخصيص ډيرالی هرمره تآثير نه لري .د اوبو لګولو اغيزمنتوب په
ټولو څيړل شوو كاسو كې شتون لري.
لكه چې پخوا وويل شو ،د هريرود مرغاب په كاسه كې ،په عمده توګه د هرات په واليت كې ،ديوې پيړۍ زوړ سيستم كارول كيږي چې د ګټه
اخيستونكو حقوق پيژني .نوو تطبيق شو و بدلونونو د اوبو حقونو ته بدلون ورنه كړاي شو او بدلون نشي وركوالي .د هغه پرځاي ئې اغيزمن
او بسيا مكانيزمونه لكه له حقابي ( د اوبو تخصيص) څخه ګټه اخيستنه معرفي كړه .د كابل په كاسه كې د كرنې مولديت په اوبو لګولو كې
د اغيزمنتوب په زياتوالي پورې اړه لري چې د اوبو په بهير كې د ښه والي او د اوبو له ضايعاتو څخه د مخنيوي په پايله كې الس ته راځي.
« پخوا ،موږ يوازې څلور ايكره ځمكه په  ۳۰دقيقوكې خړوبه كوله ،اوس په ورته وخت كې  ۶ايكره ځمكي ته اوبه
وركوالي شو».

45

د اوبو لګولو اغيزمنتوب بزګرانوته د اوړتيا ور په برخه كړه چې په پايان آب سيمو كې هومره ځمكه تركرني الندې راولي چې له سمونو
څخه پخواني اوبه نشوې وركوالي.
« پخوا زموږ ځمكو ته اوبه په  ۵ساعتونو كې رارسيدلي [ له سرآب څخه] خو اوس يوازې په نيم ساعت كې زموږ ځمكو
ته رارسيږي .ددې ترڅنګ ،د پسرلي په پاي كې د پايان آب ځمكي له اوبو څخه بې برخې وې خو اوس په هر موسم كې دري
څلور واره اوبه لري »

46

41

د شمال د سيند كاسې له اتحاديو سره متمركزه ډله ايزه خبري اتري ،د  ۲۰۱۷كال د اپريل ۱۲مه

42
اپريل ۵مه.

دشت ارچي د اوبو لګولو د اتحاديې سره مرکه .د كابل د سيند دكاسې د اوبو لګولو له اتحادي له استازو سره متمركز ډله ايزه خبرې اتري .د  ۲۰۱۷كال د

43

 HAYELي محلي كار دي چې د كركيلې لپاره په هركال كې د ځمكې  ۳۳سلنه خړ وبوي .

44

د هريرود مرغاب د سيند د كاسې له  WUAsسره متمركز ډله ايزو بحثونه ،د  ۲۰۱۷كال د اپريل ۱۹مه.

45

د كابل د سيند په كاسه كې د اوبو لګولو د اتحادیي له استازو سره متمركز ډله ايز بحث .د  ۲۰۱۷د اپريل  ۵مه.

46

د كابل د سيند د كاسې د اوبو لګولو د اتحاديې له استازو سره متمركز ډله ايز بحث .د  ۲۰۱۷كال د اپريل  ۵مه.
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

زما په كلي كې د پيازو توليدات د ټول واليت لپاره بس وو .ځكه چې د پيازو د خرڅالو لپاره بازار شتون نه درلود ،کروندګرو د پيازو د حاصل اخيستلو لپاره زړه نه ښه
كاوه .د پيازو بيه د هر من ( ۷كيلو ګرامه) لپاره يوازې  ۱۵يا  ۲۰افغانۍ (  ۳۰سنته) وه .دې بيې له ځمكي څخه د پيازو د راټولولو لپاره د كارګرانو مزد هم نه پوره كاوه.
د شمال اوبو لګولو د اتحاديي صراف.

د شمال سيندونو په كاسه كې ،چيرې چې د سمونو په پايله كې د ټولنې پربنسټ نوي موسسې جوړې شوي دي ،ځواب وركوونكو څرګنده
كړه چې د اوبولګولو اغيزمنتوب څوځلي ښه والی موندلی دی .د بلخ په ولسوالۍ كې وويل شو چې د پايان آب د كروند ګرو د ځمكو د
اوبولګولو لپاره د اړتيا وړ وخت ډير لږ شوي دي ،چې له هغو سره ئې مرسته كړي چې خپله كرنيزه ځمكه پراخه كړي 47 .دغو تآسيس شوو
محلي موسسو او د مديريت مكانيزمونو د اوبو د ضايعاتو او غال د مخنيوي له ليارې د كرنې مولديت ته وده وركړه .وروسته ،د اوبو د
ډيروالي له امله د كانالونو ( ويالو) د قوماندې ساحو پراختيا
ومونده او بزګرانو ته ئې د اوړتيا وړكړه چې ډيره ځمكه تركركيلي الندې راوړي او ډير عوايد ترالسه كړي 48 .په هرحال ،د يادونې وړ ده چې
كيداي شي په كرنيز مولديت كې د را پورشوي ډيروالی په زړه پورې نه وي .دا امكان شتون لري چې په اصلي او عمده كانالونو ( ويالو)
كې د اوبو ډيروالي مولديت لوړ كړي .برسيره پردې د اوبولګولو د اتحاديو ( )IAsاو له اوبو څخه د ګټه اخيستونكو اتحاديو ()WUAs
د ظرفيت د لوړولو په صورت كې ،چې په عمده توګه د اوبولګولو د ډيرو ښو اقدامونو او مناسبو وسايلو سره د هغو د سمبالولو له الرې
الس ته راځي ،مولديت ال ډيره پراختيا ومومي.
په دې موضوع باندې پوهيدل ډير اهميت لري چې د مولديت ډيروالی د لوړ عايد له پلوه ،د بزګرانو په معيشيت كې د ښه الي په مانا نه دي.
په ټولو هغو سيمو كې چې د سمونو له امله مولديت لوړ شوي وو كرنيزو توليداتوته د بازار د نشتوالي په اړه خبرې روانې وي.
د بلخ په ولسوالۍ كې ،د شمال سيندونو په كاسوكې د كرنيز مولديت ډيروالي د كرنې د توليداتو د بيې ټيټوالي رامينځ ته كړ .په دې
سيمه كې ،مالومات وركوونكو ،بزګرانو ته د هغوي د توليداتو د خرڅالو لپاره د بازار د نه پيدا كولو په اړه ،د كرنې په ادارې باندې
نيوكه كوله .په داسې حال كې چې سمونو د توليد په ډيرولو باندي اغيزه درلوده ،خو بياهم د همغږۍ نه شتون او د سمونو د پلي كولو ګډوډ
والی وو چې بزګران ئې له مالي ګټي اخيستني څخه بې برخې كړل .
 .۵د سمونو په كړنالره كې د اوبو ويش :د نوو سمونو په هكله عمومي غلطي داده چې ګواكي په دې تګالره كې د اوبو نوي حقونه او د
شخړو د حل لپاره نوي مكانيزمونه معرفي شوي دي .خو حقيقت دادي چې د اوبو حقونو خپل دوديز خصلت ساتلی دی او د نوو پلي شوو
سمونو د دوديزو كړنالرو د ښه پلي كيدلو لپاره نوي وسايل او چوكاټونه رامينځ ته شوي دي .كه څه هم د عامه خلكو په كچه ګډون كوونكو
د سيند په ټولو كاسوكې د اوبو په شته حقونو كې د بدلون غوښتنه کوله  ،خو دا خبره د ځمکو له اصالحاتو څخه پرته شونې نه وه .د اوبو
حقونه د ځمکې له مالكيت او په دوديزو قوانينو او مذهبي باورونو كې له دي حقونو څخه له ګټې اخيستنې څخه نه بيلدونكي دي.
په عملي توګه ،د افغانستان په څيرهيواد كې ،چيرې چې رسمي ادارې كمزورې دي او پراخ دوديز قوانين شتون لري ،د اوبو د حقونو
بدلون له ستونزو څخه ډك بهير ده .په داسي حال كې چې د اوبو د حقونو بدلون د ځكمې د اصالحاتو له پيل څخه پرته عملي نه ده ،د ځمكو
اصالحات له سياسي او ټولنيز اړخه له لوړو خطرونو څخه ډكه پروسه ده ،او هر هغه دولت چې كمزورې ادارې ولري د داسې اصالحاتو په
اړه حتي سوچ هم نه كوي .په دې ډول ،په اوسنيو ټولنيزو سياسي شرايطو كې د اوبو د شته حقونو بدلون او نوو حقونو معرفي كول نه شونی
بريښي .دا واقعيت د اوبو په نوي قانون كې  ،چې له يو بل څخه د نه جالكيدونكو ،نامتمركزو ،او مشاركتي میكانيزمونو او چوكاټونه ته
د اوبو د ويش د يوې پيړۍ زړو سيسټمونو د بدلون لپاره ،وده وركوي ،ښه پيژندل شوي دي.
د نوو پلي شوو سمونو د تګالرې او د ميرآب د دوديز سيسټم ترمينځ عمده توپيرونه د پريكړو په كولو كې څرګنديزي .د سمونو تګالره
مشاركتي ده او له يوې سرچينې څخه ټاكل شوو ادارو  ،لكه له اوبو څخه د ګټه اخيستونكو اتحاديو او د اوبو لګولو اتحاديو ،ته انتقال
پيدا كوي .برخالف ،د ميرآب سيسټم متمركزده او ټول قدرت يوه ځانګړي شخص ته سپاري چې په عمده توګه له جنګساالرانو او د ځواك

47

د شمال د سيندونو كاسې له (  )IAsد اوبو لګولو اتحاد یی سره متمركز ډله ايز بحث.

48

د شمال سيندونو د كاسې د اوبو لګولو له اتحاديې سره متمركزه ډله ايز بحث .د  ۲۰۱۷كال د اپريل  ۱۲مه.
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څښتنانو سره اړخ لګوي .لكه چې د هريرود مرغاب په كاسه كې يوه ځواب وركوونكي څرګنده كړه ،د ميرآب سيسټم د چا په وړاندې
حساب وركوونكي نه ده او په ډيرو مواردو كې د پس آب بزګرانو او د اوبو برابر ويش ته پاملرنه نه كوي 49 .بايد څرګنده كړو چې د ميرآب
ونډه التر اوسه د ټولنې پربنسټ والړو جوړښتونو او په عمده توګه د اوبو لګولو په اتحاديو( )IAsكې شامله ده .په هرحال ،ميرآب په
داسي موقف كې نه ده چې په ځانګړي ډول د اوبو د ويش يا د شخړو د حل په اړه پريكړه وكړي .برخالف ،ميرآب د يوه میكانيزم د يوې برخې
په څير پيژندل كيږي چې د پريكړو په كولو كې برخه اخلي .په هغو سيمو كې چيرې چې سمونې پلې شوي دي ،د اختالفونو حل جوړشوو
موسسو ته سپارل شوي دي .په داسې سيمو كې ،له اوبو څخه ګټه اخيستونكي د داسې كسانو په توګه وپيژندل شول چې په ځانګړي توګه
هغه میكانيزمونو كاروي چې د سمونې د تګالرې له خوا معرفي شوي دي .دغه موندنه په ساحه كې د يوناما له خوا د قانون د حاكميت په
اړه له ارزونې سره ورته والی نه لري چې دا خبره یې جوته كړي ده چې له اوبو څخه ګټه اخيستونكي څرنګه دې دريځ ته دوام وركوي چې په
ځانګړې يا لږ ترلږه عمده توګه د شخړو په حل كې د اوبو پرمحلي مالكانو باندي تكيه ولري.

50

دا ډول موندنه په پوره كچه متني بڼه لري .په ټوليزه توګه ،خلك د رسمي عدلي سيسټمونو پرځاي د منازعو د حل دوديز میكانيزمونه
خوښوي .په هرحال په هغو ځايونو كې چې نوې سمونې كه څه هم په محدوده كچه – پلي شوي دي ،له اوبو څخه ګټه اخيستونكي په اوبو
پورې د اړوندو شخړو د حل لپاره له نوو معرفي شوو میكانيزمونو څخه كار اخلي.
لكه چې پخوا وويل شو ،نوو سمونو د اوبو د حقونو سيسټم ته بدلون ورنه كړ ،بلكې يوازې د ښه اغيزمنتوب او مديريت لپاره یې نوي
وسائل او ادارې معرفي كړي .د اوبو په ويش كې د متخصص په توګه د ميرآب ونډې د اوبو لګولو په اتحاديې كې ځاي ونيو چې يوازي د
اوبو په ويشلو او د شخړو په حل كې تخنيكي پوهه وړاندې كوي .پريكړې مشاركتي بڼه لري او د رايو په اتفاق نيول كيږي .يو عامل چې
د نوو سمونو په اړه آسانتيا رامينځ ته كوي ،د ميرآب لپاره د فساد په فرصتونو كې لږ والی ده  .ميرآب نور د دې امكانات له السه وركوي
چې د پايان آب اوبه د سرآب په كروند ګرو باندې وپلوري ،ځكه چې له اوبو څخه د ګټه اخيستونكو اتحاديه ( )WUAشتون لري .51

49

د هريرود مرغاب د سيند په كاسه كې له اوبو څخه د ګټه اخيستونكو له اتحادیي سره متمركز ډله ايز بحث ،د  ۲۰۱۷كال د اپريل  ۲۹مه.

50

يوناما .د اوبو حقونه :دكرنې لپاره د افغانستان د اوبو قانوني چوكاټ یوه ارزونه .دوهم مخ.

51

د هريرود مرغاب د سيند كاسه ،له اوبو څخه د ګټه اخيستونكو له اتحاديو سره متمركز ډله ايز بحث ( .)FGDد  ۲۰۱۷كال د اپريل ۱۹مه.
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4پايلې او وړاندیزونه

د اوبو د سرچينو د بشپړ مديريت ( )IWRMپربنسټ د سمونو د تګالرو پلي كول د سيند په هيڅ يوې كاسي كې ترسره شوی نه ده .په ۲۰۰۹
كال كې د موضوع له تائيد څخه راهيسې ،دهغې پلي كيدنه ډيره ورو او پڅه بريښيدله او د سيند په مختلفو كاسوكې يوازې په كوچنۍ
كچه عملي كيدله .برسيره پردې هغه تشكيالتي جوړښتونه چې د اوبو په قانون كې یې وړانديز شوي وو د سيندونو په كاسو كې تاسيس
نه شول .تګالره د هلمند په كاسه كې په هيڅ ډول پيل نه شوه .د ټولنې پربنسټ والړجوړښتونه ،د  WUAsاو  IAsپه شمول ،په كوچنۍ
شميرې د پنج آمو ،شمال ،كابل او هريرود مرغاب سيندونو په كاسو كې ،جوړې شوې.
د تګالرې په پلی کولو كې خنډونه په ډيرو مواردو كې د همغږۍ د نشتوالي ،محدودو مالي /بودیجوي سرچينو او د امنيتي ستونزمنو
حالتونو له امله رامينځ ته شوي وو .تګالره په عين حال كې د وزارتونو په كچه د همغږۍ د پوره نشتوالي له امله له خنډونو سره مخامخ
شوي وه .د وزارتونو ترمنيځ د قدرت پرسرمبارزې د تګالرې پلي كولو ته په پوره توګه سياسي بڼه وركړه .كه څه هم تګالره د سيندونو د
مختلفو كاسو په محدودو سيمو كې پلي شوي ده ،خو له اوبو څخه د ګټه اخيستونكو ،عامه خلكو او نورو شريكانو پوره رضايت یې
ترالسه كړی دی.
برسيره پردې ،تكالره د ټولنې په كچه د اوبو پرسر د شخړو په حل كې ډيره اغيزمنه ده او د كرنې د مولديت د ښه والي الملونه یې برابر كړي
دي .د كړنالرې د عملي كولو په موخه ځينې منابع د ځينو څيړنو او حتي اړوندو وزارتونو ( لكه د كليو د بيارغونې او پرمختيا او د كرنې،
اوبو لګولو او مالدارۍ وزارتونه) په شمول د اوبو په قانون كې د تعديلونو وړانديز كوي .دا ډول وړانديز به د اوبو ويش ،د اوبو لګولو
اغيزمنتوب او شخړو حل /بدلون په اړه د پلي شوو سمونو د كمزورتيا الملونه رامينځ ته كړي .دې څېړنې د اوبو په قانون كې د بدلون لپاره
كوم موجه دليل پيدا نه كړ.
د تكالرې په پلې كولو كې عمده ستونزه د اوبو د سرچينو په بشپړ مديريت كې د حكومتولۍ د اوسنيو اداري جوړښتونو ترمينځ د همغږۍ
نه شتون دی .د اوبو د سرچينو بشپړ مديريت ( )IWRMوړانديز كوي چې د اوبو حكومتولي بايد د يوه سيند د طبيعي پولو پربنسټ والړه
وي ،په داسې حال كې چې د اوبو سكتور د سياسي ادارې پرواحدونو تكيه لري .دې ډول ناسازګاري په پاي كې د تګالرې د عملي كيدو
په وړاندې خنډونه رامينځ ته كړل.
په اړونده وزارتونو كې داسې منظمه او عملي تګالره شتون نه لري چې د پلي شوو سمونو اغيزمنتوب ،د كرنې مولديت او د شخړو د حل
الرې تر تحليل او ارزونې الندې ونيسي .دا موضوع د دې سبب كيږي چې د پلي شوو تګالرو د اغيزمنتوب په اړه اټكل شوي شميرې (
ارقام)،مالومات او کمزوری قضاوت را مینځ ته شي.
د سمونو د تګالرې د بریالي پلي کېدو او پایښت په الر کې امنیت ،یو عمده عامل وو .په نا امنه سیمو کې د تګالرې پلي کول نا ممکن
وو .برسېره پردې ،پلی شوی تګالرې په نا امنه چاپیریال کې پایښت نه درلود.
لکه چې پخوا وویل شو ،پلي شوو سمونو د عادي خلکو په کچه کرهنیز مولدیت لوړ کړ .په هر صورت د کرنې ډېر حاصل ،د کروندګرو د
معیشیت او عایداتو د ښه والي په مانا نه وو .د کرنې د مولدیت د ښه والي تر څنګ ،محلی ،سیمه ایزو او بهرنیو بازارونو ته الس موندنه
د لوړ عاید د الس ته راوړلو لپاره ډېر اهمیت لري.

د پالیسي په اړه وړاندیزونه
کړنالره د اړونده وزارتونو ترمینځ د قدرت د ترالسه کولو په مینځ کې له ستونزو سره مخامخ وه .د دې لپاره چې د سمونو کړنالره عملي
بڼه ترالسه کړي  ،په ټینګه توګه وړاندیز کیږی ترڅو یو تخنیکی ،بې پرې او ځواکمنه کاري ډله په مرکز کې جوړه شي .د کړنالرې پلي کول
باید د اړوندو وزارتونو د کار له اجنډا څخه و ایستل شي ترڅو د هغوی د نفوذ او اغېزې مخنیوی وشي.
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د اوبو اوسنۍ عالی شورا یو سیاسي جوړښت دی چې اصول او دندې یې د اوبو د پراختیا لپاره د همغږۍ او نوښتونو آسانه کول دي
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کاري ډله باید په مرکز کې یو فني تخنیکي جوړښت وي چې په ځانګړی توګه د سمونې د اجنډا پلي کول په غاړه ولري.
د سمونو په تګالره او د اوبو په قانون کې د بدلون راوستل یو بې بنسټه  ،بې وخته او نا موجه کار شمېرل کېږي .د تګالري نه بریالیتوب
د کومې ذاتي ستونزې زېږنده نه ،بلکې په مرکز کې د اړونده وزارتونو د کار پایله ده .منطقي دریځ دادی چې کړنالرې ته ،مخکې تر دې
چې بې اغېزې او نه پلي کېدونکي وګڼل شي ،یو بل امکان هم ورکړل شي .واقعیت دادی چې کړنالره که چیرې د ټینګې سیاسي ارادې له
خوا مالتړ شي په لوړې کچې پلي کېدونکي او اغېزمنه ده .د کړنالرې عمده او مرکزي دنده د طبیعي پولو پر اساس د اوبو د حکومتولۍ
بیا جوړونه ده ،په داسې حال کې چې اوسني جوړښتونه د سیاسي اداري واحدونو پربنسټ والړ دي.
وړاندیز داده چې د اړوندو وزارتونو د اوبو د سکتور دندې باید له سیاسي اداري واحدونو څخه د یوه سیند طبیعي پولو ته واوړي .دې
ډول نا همغږۍ او تضاد نه یوازې د اړوندو وزارتونو د اوبو د سکتور دندې باید له سیاسي ادارې واحدونو څخه د یوه سیند طبیعي پولو ته
واوړي .دې ډول نا همغږۍ او تضاد نه یوازې د اړونده وزارتونو په مینځ کې د قدرت پرسر مبارزه را مینځ ته کړي بلکې د اړونده وزارتونو
لپاره یې دا دلیل برابر کړي دی چې د خورا لوړ مرکزیت درلودونکی مداخلو کړنالره تعقیب کړي .په مرکز کې ،د کرهنیز مولدیت د سمونو
د کړنالرې د اغېزمنتوب په اړه اندیښنې شتون لري .د دې خبرې علت د عامه پالیسي او علمي تحقیقاتو ترمینځ د اړیکو نه شتون ګڼل
کیږی .دا څېړنه وړاندیز کوي چې په اړوند ملي موسسو کې د سمونو د پلي کېدلو اغېزې په ملي ،محلي او د ټولنې په کچه په منظمه توګه
تر ارزونې الندي ونیول شي او جوړښتیزه بڼه غوره کړي .د عامه پالیسۍ او علمي څېړنو ترمینځ باید یوه غښتلي اړیکه را مینځ ته شي.
لکه چې پخوا وویل شو ،د سمونو د پلي کېدلو په الر کې د امنیت نه شتون یوه اساسي او عمده ستونزه ده ،برسېره پردې ،نا امني د سمونو
مخنیوی کوي .دا لیکنه د اوبو او امنیت په سکتور کې د ښکېلو او اړوندو ادارو ترمینځ د همغږۍ د میکانیزم د جوړولو وړاندیز کوي.
البته دا موضوع د کرنې او اوبو د سکتورونو د امنیتي کولو په مانا نه ده .خو په هر صورت ،د کرنې (غذا) ،اوبو ،چاپیریال ،افرادو او
ټولنې ترمینځ د انډولیزو اړیکو د را مینځ ته کولو له الري د اشخاصو ،ټولنو او جامعې د ساتلو دنده ترسره کوي.
سره له دې چې پلي شوو سمونو کرهنیز مولدیت ته وده ورکړي او له اوبو څخه د ګټه اخیستونکو رضایت یې ترالسه کړي دي ،خو بزګرانو د
امکان ترالسه کړی نه ده چې د مارکیټ ( بازار) د نه شتون له امله خپل عواید لوړ کړي .دا څېړنه د سمونو په کړنالره کې د بازار موندنې او
آسانتیا وو د میکانیزمونو ترمینځ د یو ځای کولو وړاندیز کوي .کروندګر اړ دې چې خپل حاصالت په عاید بدل کړي .بازار ته الس موندنه
به هغوي ته وړتیا ورکړي چې زیاتېدونکي معیشیت ولري.
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د اوبو قانون .رسمي جریده .د عدلي وزارت .د افغانستان اسالمی جمهوریت ۹۸۰ .مه ګڼه د  ۲۰۰۹کال د اپریل  ۲۶مه .نهمه ماده.

په افغانستان کی په کرهنیز مولدیت باندې د اوبو په سکتور کې د سمونو اغېزې
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د ماخذونو لړلیک
په افغانستان کې د نړیوال بانک ډله .هیوادني تازه مالومات .نړیوال بانک ۰۴۹ ،ګڼه ،د  ۲۰۱۶کال اکتوبر.
د افغانستان اسالمي جمهوریت .د کرنې او کلیو د پراختیا د سکتور ستراتېژي .۲۰۱۳/۲۰۱۲ – ۲۰۰۸ /۲۰۰۷ .د  ۲۰۰۸کال فبروري.
د نړیوال بانک .د هیواد پیژندنه :افغانستان .د نړیوالې پرمختیا د شاخصونو دمالومات زیرمه.
د نړیوال بانک ډله .په افغانستان کې د خطر او نا څرګندتیا پیژندنه .د افغانستان په اړه د بروکسیل کنفرانس .د  ۲۰۱۶کال د اکتوبر  ۴مه۵ -
مه نېټه.
په نړیوالو اوبو کې مشارکت .۲۰۰۰ ،د اوبو د زېرمو بشپړ مدیریت .د  GWPتخینکی مشورتي کمېټه ۴ .مه شالید پاڼه .استکهلم :د اوبو
د نړیوال مشارکت داراالنشاء.
 .ANDSد اوبو د سکتور ستراتېژي .۲۰۱۳/۲۰۱۲ – ۲۰۰۸ /۲۰۰۷ .دوهم ټوک .د زیربنا درېیم ستون .د  ۲۰۰۸کال فبروري.
د اوبو قانون .رسمي جریده .دعدلیي وزارت .د افغانستان اسالمي جمهوریت  ۹۸۰ګڼه .د  ۲۰۰۹کال د اپرېل  ۲۶مه.
ویتسیک ،م .میکانتوش ،ب .جغري ،پ .له نظر څخه تر عمل پوري :د اوبو د زیرمو بشپړ مدیریت ،او د اوبو په سکتور کې د پلیتوب د
مدیریت په اړه یوه انتقادي ارزونه .ایکولوژي او ټولنه .۲۹ :)۲(۱۳
جغري ،پ ،.جیري ،م .۲۰۰۶ .د اوبو د زېرمو بشپړ مدیریت :له ځان غوښتنې تر حقیقت پورې په الر کې ورک کیدل؟ د اوبو په هکله ساینس
او ټکنالوژي .۱-۸ :)۱( ۵۳
چرلیت ،جې .د « اوبو د سرچینو د بشپړ مدیریت » د مینځ ته را تګ او خوریدلو تعقیب ،د  EASAد دو کلن ،دولسم کنفرانس ،نینتری .د
 ۲۰۱۲کال د جوالی  ،۱۰-۱۳نه چاپ شوی سند.
اودندال پي .ای .۲۰۰۲ .د اوبو د زېرمو بشپړ مدیریت ( ،)IWAMد ښاري اوبو پایښت لرونکي مدیریت ته له ځانګړی اشاري سره .په سویلی
افریقي کې د چاپریال د بشپړ مدیریت په اړه کنفرانس او نندارتون ( ،۲۰۰۲ )CEMSAجواهانسبورګ ،سویلی افریقا.
ملګري ملتونه ،د اوبو د زېرمو بشپړ مدیریت (.۲۰۱۴ .IWRM). UNDESA
سراوانان او نور .د اوبو د زېرمو بشپړ مدیریت ته انتقادی بیا کتنه :نه وېشل شوي بحث څخه هاخوا حرکت .د طبیعي زېرمو غونډه ۳۳
(۸۶ – ۷۶ ) ۲۰۰۹
یوناما .د اوبو حقوق :د کرنې د اوبو لپاره د افغانستان د قانوني چوکاټ یوه ارزونه.
جان هسنګ او نور .د اوبو د زېرمو بشپړ مدیریت په عمل کې .د ملګرو ملتونو له خوا د نړۍ د اوبو ارزونې د پروګرام د بحث مقاله.۲۰۰۹ .
هل اي .کارد ویل او نور .د اوبو سرچینو بشپړ مدیریت :تعریفونه او مفهومونه .د اوبو په اړه د معاصرو څېړنو او پوهو ژورنال  ۱۳۵مه ګڼه:
 ،۸ -۱۸د  ۲۰۰۶کال ډیسمبر.
کوالترنیک .د افغانستان ګواښونه :په یوه حائل هیواد کې بیارغونه .د امریکې د تاریخ ژورنال3092171/10.2307 : dui ۵۳۷ – ۵۱۲ )۲( ۸۹ .
.
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د غبرګون او نظرونو غوښتنه
د  AREUاداره ډېره لېواله ده چې د دغې څېړنې د کاروونکو نظرونه واوري .که تاسو زموږ د خپرونو یو دوامداره لوستونکي یاست ،د
 AREUلیکچر یا ورکشاپ کې مو ګډون کړی ،کتابتون یې کاروئ ،یا یوازې په دې وروستیو کې له دغه ادارې سره بلد شوي یاست،
ستاسو نظرونه او غبرګون زموږ لپاره ارزښت لري .دغه نظرونه موږ سره مرسته کولی شي چې خپلې موخې په ال ښه ډول السته راوړو او د
څېړنې په اړه خپلې تګالرې او د پایلو د شریکولو طریقې و ارزوو .د نظرونو شریکولو تر ټولو اسانه الر موږ ته ایمیل کول ديareu@ :
areu.org.af
یا کولی شئ موږ ته زنګ ووهئ .۰۰۹۳۷۹۹۶۰۸۵۴۸ :تاسو چې هر څه غواړئ موږ ته یې ویلی شئ ،خو په ممکنه ډول یو څه ګټور مالومات
دا دي:
•تاسو له  AREUسره څنګه اړیکه نیسئ (یعنې د خپرونو ،غونډو یا نورو الرو)؟
•تاسو د  AREUله څېړنو څخه د څه لپاره کار اخلئ؟
•تاسو د  AREUخپرونې څنګه السته راوړئ؟
•تاسو د څېړنو بریښنایی که چاپ شوی بڼه کاروئ؟
•خپرونې څنګه کولی شي تاسو ته مالومات په ال ښه ډول وړاندې کړي؟
•زموږ د څېړنې د بهیرونو یا پایلو په اړه ستاسو نظرونه؟
•هغه برخې یا موضوع ګانې چې تاسو یې په اړه د څېړنو ترسره کېدو سپارښتنه کوئ؟
•د  AREUهغه خپرونې یا فعالیتونه/غونډې چې ستاسو ډېرې خوښېږي؟
•ستاسو په اند موږ په کومو برخو کې خپل کار ښه کولی شو؟
•ستاسو د خوښې یا لېوالتیا ډګر ،دنده یا څېړنه ،او دغه راز موقعیت؟
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د  AREUوروستۍ خپرونې
ټولې خپرونې له  www.areu.org.afوېبپاڼې ډاونلوډولی شئ ،او ډېر یې په چاپ شوی یا هارډکاپي بڼه په کابل کې د  AREUله دفتره
هم السته راوړلی شئ.
نیټه

د خپرونې نوم

لیکونکې

په دري ژبه الس
ته راتلونکي

په پښتو ژبه
الس ته
راتلونکي

د څیړنې موضوع

زمری ۱۳۹۶

په افغانستان کی د کوچی-
بزګرانو تر منځ د شخړو څیړنه

داکتر انتونیو ګیستوزی

√

√

ټولنیز مالتړ او معیشت

زمری ۱۳۹۶

په افغانستان کی قضایی بیا
کتنه

غزال حارس

√

√

اساسی حقوق

زمری ۱۳۹۶

په افغانستان کی د اجراییه
قوی تکامل :تیرته کتنه او
راتلونکی لپاره وړاندیزونه

کاوون کاکړ ،توماس
کریمر او همایون رؤفی

√

√

اساسی حقوق

غبرګولی ۱۳۹۶

په افغانستان کی ښاری
حکومتولی :دښارونو د
پراختیایی پروګرام ارزونه

دتلف کیمر او ذبیح اهلل
عیسی

√

√

حکومتولی او سیاسی
اقتصاد

غبرګولی ۱۳۹۶

دکانونو حکومتولی :د
جاوید نورانی او نجیب اهلل
استخراجی صنعتونو دمالیاتو
زیار
اغیزناک مدیریت

√

√

حکومتولی او سیاسی
اقتصاد

غبرګولی ۱۳۹۶

دکډوالی حکومتولی :په
افغانستان کی د مفاهیمو او
نهادونو کاری چوکات وده

ولی محمد کنډیوال او هلن
سیز

√

√

حکومتولی او سیاسی
اقتصاد

د  ۲۰۱۶کال د جوالی
میاشت

په افغانستان کې د ښې
حکومتولۍ په اړه د مدني
ټولنې ونډه

√

√

مدني ټولنه او
حکومتولي

څیړنپاڼه

د  ۲۰۱۶کال د جوالی
میاشت

په افغانستان کې سیمه ییزه
حکومتولي

ګوستانۍ بصیرفدا او جان √

√

سیمه ایزه حکومتولي

څیړنپاڼه

د  ۲۰۱۶کال د جوالی
میاشت

خلکوته د حکومت نږدې کول:
په افغانستان کې د پالن او
بودجې جوړولو غیر متمرکز
کول

نعمت اهلل بیژن؛ فرحت
امیل او هارون نایب خیل

والیتی پالن او بودجه
جوړول او حکومتولي

څیړنپاڼه

د  ۲۰۱۶کال د مې
میاشت

د استخراجي سکتور لپاره د
حکومتولۍ انډولیز اقدام

جاوید نوراني او لیین دی
بروکییر

د کانونو کیندنه او
حکومتولي

څیړنپاڼه

د  ۲۰۱۶کال د مي
میاشت

له سرحد څخه پورې خوا د اوبو وینسنت توماس ،مجیب
د سرچینو انکشاف :د
احمد عزیزي
افغانستان ،ایران او پاکستان
او
ترمنیځ د همکارۍ لیدونه کوم
خالد بهزاد
دي؟
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اورځال اشرف نعمت او
کارن ورنر
آریا نجات؛ کریستوف
کویهلر

د طبیعی منابعو
مدیریت

د خپرونې ډول

څیړنپاڼه

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

لییه ویلفریدا آر ای پیال
نګو ،چونه آر ایچاوز،
پرویز (طفیل)؟

2017

د  ۲۰۱۶کال د مې
میاشت

نارینه او « نارینتوب» ته نږدي
کتنه :د جنسیت په برابروالي
کې د هغوی فعاله ونډه
اخیستنه

د  ۲۰۱۶کال د اپریل
میاشت

د شګو پربنسټ جوړ شوی
دولت :تریاکو افغانستان څنګه دیوید مانسفیلد
کمزوری کړ

د طبیعي منابعو
مدیریت

د  ۲۰۱۶کال د اپریل
میاشت

د کندهار په والیت کې د
ساحوي کار لنډ یادښت ،د
 ۲۰۱۵کال له ډسمبر څخه د ۲۰۱۶
کال تر جنوري پورې  :تریاک او
په کلیوکي معیشیت

پاول فیشتین

د طبیعي منابعو
مدیریت

لنډیز

د  ۲۰۱۶کال د مارچ
میاشت

له آیساف څخه وروسته د
افغانستان ملي اردو

انتونیو جیوستوزي او
علی محمد علی

حکومتولي

معلوماتي سند

د  ۲۰۱۶کال د فبروري
میاشت

شیطان په جزئیاتو کې ده :په
ننګرهار کې یاغیتوب،
تاوتریخوالۍ او په پراخه کچه
د مخدره توکو د تولید پرله
پسې کمښت

دیوید مانسفیلد

د  ۲۰۱۶کال د فبروري
میاشت

په افغانستان کې د زده کړې او
روغتیائي خدمتونو د وړاندې
کولو سیاسي اقتصاد

AREU

د  ۲۰۱۶کال د جنوري
میاشت

په کورنیو کې د اوبو نه
خوندیتوب :په افغانستان کې
د ښې کرنې لپاره د څښلو اوبو
ته د پایښت لرونکي ال سرسي
بدلون

توماس وینسنت

√

√

جنسیت

د پالیسۍ
یاددښت

کتاب

سید مهدي موسوي

√

√

√

√

√

√

د طبیعي منابعو
مدیریت

لنډیز

حکومتولي او سیاسي
اقتصاد

څیړنپاڼه

پایښت لرونکی
معیشیت

د بحث لپاره لیکنه

چونا آر .ایچاویز؛

د  ۲۰۱۶کال د جنوري
میاشت

د جنسیتي نا برابرۍ بل اړخ :په
افغانستان کې نارینه او
او لییه ویلفریدا آر ای
نارینتوب
پیالنګو
سید مهدي موسوي،

√

√

جنسیت

څیړنپاڼه
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