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اصطالحات

اصطالحات دری/پشتو

رئیس قریه یا اجتماع ارباب 

َچک باشی       ناظر آب )میراب( که در سطح اجتماع روی کانال های درجه سوم کار می نماید )شمال افغانستان(

همکاری اجتماع در مراقبت از کانال ها که به حیث جزئی از وجایب اجتماعی آبیاران بدوش شان وگذار است  ـَر  َحـش

یک جریب مساوی است با یک پنجم هکتار یا 2000 متر مربع  جریب 

جفت گاو       واحد زمین تحت آبیاری: جریان/میزان آب به نسبت ساحه ای که تحت آن حقابه یا نوبت آب به کانال های اصلی اختصاص داده می شود؛ گرفته         
شده از یک جوره گاو کار بوده و بیانگر ساحه زمینی است که با در نظر داشت انواع مختلف خاک و شیب زمین توسط دو گاو شخم می گردد؛ با ساحۀ زمین تحت 
آبیاری تناسب مستقیم داشته و غالبا با جریب تخمین زده می شود؛ استحقاق هر یک از اجتماعات به اندازۀ مجموع تمامی جفت گاو های آن اجتماع می باشد. 

تونل های زیر زمینی به سطح آبخیز راه پیدا می کند؛ غالبا    کاریز  سیستم زیرزمینی کانالی که با استفاده از جاذبه زمین و از طریق یک سلسله از معابر و  
قبل ازینکه با زمین هم سطح گردد به طول چندین کیلومتر ادامه می یابد و به مقاصد آب آشامیدنی و آبیاری از آن استفاده می گردد. 

مسوول توزیع آب برای کانال های درجه سوم یا کانال های در سطح اجتماع کوک باشی 

رئیس طایفه یا قبیله؛ نمایندۀ یک محله ملِک 

میزان کار در اجتماع )حشر کار( که هر فرد به حیث جزئی از وجایب اجتماعی خویش در زمینۀ آبیاری ملزم به اجرای آن است مردی کار 

معاون میراب باشی میراب 

رئیس میراب ها میراب باشی 

جریان/میزان آب به نسبت ساحه ای که تحت آن حقابه یا نوبت آب به کانال های اصلی اختصاص داده می شود پاو 

پاداش دینی و مذهبی، یا هر عملی که به خاطر بدست آوردن پاداش مذهبی انجام میگردد ثواب 

شورای سنتی اجتماع که متشکل از بزرگان و سران آن اجتماع می باشد شورا 

معاون یا جانشین؛ این اصطالح در هرات برای مسوول کانال های درجه اول آب نیز بکار میرود وکیل 
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ج

این گزارش دارای سه مقصد می باشد: 

ترکیب و تحلیل پالیسی های فعلی برای مدیریت منابع آب می باشد و  1 .
این در حالیست که پالیسی های مذکور روند دخیل نمودن ساختار های 

اجتماع در پالنگذاری انکشافی را مد نظر دارد.

عبارت از تشریح و تحلیل مقایسوی مشخصه های اجتماعی، ساختاری و  2 .
عملیاتی نهاد های سنتی مدیریت آب در سطح کشور است.

ترتیب و بکار گیری این یافته ها جهت بررسی فرصت ها و چالش های  3 .
مدیریت  رسمی  های  ساختار  چوکات  در  اجتماع  های  نهاد  از  استفاده 

حقابه ها

ترین  عمده  آب  قانون  و   )WSS( آب  سکتور  استراتیژی  های  مسوده  آخرین 
استراتیژی  های  مسوده  گردد.  می  محسوب  آب  مدیریت  برای  ها  پالیسی 
تمرکز  )با  محلی  سطوح  در  ذیدخل  جوانب  گیری  سهم  ادغام  با  آب  سکتور 
روی انجمن های استفاده کنندگان آب( و در سطح حوزه های آبی )با تمرکز 
روی شورا های حوزۀ دریایی(، توجه خاصی را به مدیریت یکپارچۀ منابع آب 
قانون آب، بخش  این مسئله در مسودۀ  داشته است. همچنین روی  معطوف 
گرفته  صورت  تاکید  نیز  فرعی،  حوزۀ  های  شورا  و  دریایی  حوزۀ  های  شورا 
است. با این وجود قانون انجمن های استفاده کنندگان آب این موضوع را با 
وضاحت و صراحت کمتری بیان داشته است. هرچند مسودۀ استراتیژی سکتور 
آب که در ماه سرطان 1386 ترتیب گردید بر قیمت گذاری منابع آبی تاکید 
)با  از بحث قیمت گذاری  استراتیژی متذکره  میورزید، ولی نسخۀ دلو 1386 
آنهم جبران هزینه برای امور ساخت و ساز و خدمات در آینده قابل پیش بینی 
جوزا  مسودۀ  بود.  متمرکز  فقر  کاهش  روی  بیشتر  و  نموده  داری  خود  است( 
استثنای ساحات دارای حق گذر )ساحات تحت حفاظت  به  قانون آب   1387
و فارغ از مداخالت( روی ایجاد یک سیستم جواز دهی معاصر تالش میورزد. 
تمامی نسخ مسودۀ استراتیژی سکتور آب روی احیا و توسعۀ زیربنا تمرکز قوی 
دارد. مسوده های مذکور نقش سازمان های غیر دولتی و تمویل کننده را در 
عواقب  بارۀ  در  شان  همۀ  اما  سازد،  می  آشکار  هدف  این  به  دستیابی  زمینۀ 
منفی که این تالش ها احتمااًل برای والیات ساحلی پائین آب خواهد داشت، 

بحث نمی کنند. 

خالصه

را که توسط میراب ها  فعلی آب  استراتیژی سکتور آب سیستم  مسوده های 
استفاده  انجمن  ارتقای سیستم  به  و  داشته  معرفی  آمد  ناکار  اداره می شوند، 
کنندگان آب برای جایگزینی آن با سیستم میراب تاکید دارد. هرچند، مسوده 
های مذکور به این حقیقت که روی سیستم میراب تا هنوز تحقیق و پژوهش 
صورت نگرفته است، اعتراف می نمایند. با وجود آنکه این مسوده ها به لزوم 
و شورا  دریایی  مانند شورا های حوزه های  دریایی  سازمان های حوزه های 
های حوزه های فرعی دریایی تاکید میورزند، ولی مسودۀ سرطان 1386 امکان 
تطبیق آن را حتمی نمی داند. مسودۀ دلو 1386 این قانون، محدودیت های 
سکتور آب را متبارز ساخته و لهذا ضمنا به عدم امکان تشکیل سازمان های 
متذکره )شورا های حوزه های دریایی، شورا های حوزه های فرعی دریایی( 
اشاره می کند. مسودۀ سرطان 1386 حوزه های دریایی و حوزه های فرعی 
دریایی را همراه با نقشه های آن شناسایی نموده و حتی چارتی را برای نحوۀ 
استراتژی  مسودۀ  آخرین  میدارد.  ارایه  دریایی  های  حوزه  سازمانهای  ایجاد 
سکتور آب )دلو 1386( هیچ یک از نقشه ها و چارت های سازمانی را شامل 
نبوده و بنابرین جزئیات کمتری را در اختیار می گذارد. موضوع فرصت های که 
توسط رویکرد حوزه یی برای استفاده کنندگان نهایی فراهم می گردد، از آن در 
استراتیژی مکرراً یاد شده است. به عین شکل، جدول سازمانی هم از زنجیرۀ 
باال  به  رو  پائین  از طبیعتی  که  میشود  آور  یاد  دریایی  شورا های حوزه های 
برخوردار است. با این هم خالصه و فشردۀ قانون آب که در جوزا 1387 تسوید 
گردید، نشان میدهد که وزارت انرژی و آب مسوولیت تاسیس شورا های حوزه 
است  قرار  که  دریایی  ادارات  نیز  و  دریایی  فرعی  های  حوزه  و  دریایی  های 
تصامیم شورا های حوزه های دریایی را تسهیل و تطبیق نمایند، بدوش دارد. 
هرچند، چارچوب اساسی برای موسسات حوزه های دریایی مشخص و نقش 
و وظایف شان نیز مختص گردیده است، با آنهم سواالت زیادی در خصوص 
است.  مانده  باقی  پاسخ  بی  دریایی  های  حوزه  های  شورا  در  گیری  تصمیم 
بنابرین واضح نیست که چه کسی در شورا ها نمایندگی نموده و اینکه آراء در 
شورا چگونه بین جوانب ذیدخل مختلف تقسیم خواهد شد. مسودۀ جوزا 1387 
قانون آب به ساحات دارای حق گذر اشاراتی داشته و چنین پیشنهاد می کند 
که این گونه ساحات در رویکرد حوزه دریایی شامل نبوده و یا از آن در شورا ها 
نمایندگی نمی گردد. این امر داللت بر این می کند که هیچ گونه رویکرد حوزه 
یی و مدیریت یکپارچۀ منابع آب با اشتراک جوانب ذیدخل وجود ندارد. اشاره به 
حق گذر یا حق عبور واقعیت ها را منعکس می سازد. بهر صورت، دلیل شامل 

نکردن اجزای اساسی حوزۀ دریایی در چنین قانون چیست؟ 

اگر پسر میراب هم باشید، باز هم بهتر خواهد بود که یک دهانه باالتر در باال آب ]کانال[ قرار داشته باشید."

"خدمه بودن و در باال آب بهترکه پادشاه بودن و در پایین آب."

         ضرب المثل های افغانی 



ح

سلسله نشریات موضوعی 

در حالیکه مسودۀ قبلی قانون آب از سیستم میراب به نحو رضایت بخشی از 
جوزا  نسخۀ  اما  میکند،  آوری  یاد  افغانستان"  مردم  ستودنی  عادات  و  "رسوم 
1387 قانون متذکره از یک اصطالح ضعیف تری "با در نظرداشت سنن و رسوم 
مناسب/شایستۀ" درین زمینه استفاده میکند. این چنین چیزی سبب می گردد 
تا روند بکار گیری سیستم میراب )معاون میراب باشی( یا میراب باشی )رئیس 
مسوده  حالیکه  در  گردد.  بطی  آب  کنندگان  استفاده  انجمن  یک  در  میرابها( 
دسترس  در  منابع  اقتصادی  و  موثرانه  منصفانه،  "اختصاص  روی  قبلی  های 
آب" تاکید میورزید، مسودۀ کنونی فقط روی جبران هزینه، معیار های آبیاری 
و ایجاد سیستم جواز دهی و صدور لیسانس تمرکز می نماید. در حال حاضر، 
سه اصطالح در متن قانون مورد استفاده است: جواز )استفاده از آب(، لیسانس 

)برای زیربنا( و حقابه. 

اصطالح حقابه  تعریف نشده و در قانون از آن به عنوان حقوق فردی و جمعی 
)در سطح کانال( کار گرفته شده است. در مسودۀ قانون آب چنین پیش بینی 
شده است که حقابه های فعلی به جواز تبدیل می شود و روی همین اصل، 
فقط انجمن های استفاده کنندگان آب می توانند این جواز را دریافت بدارند. 
سنتی  های  دهانه  برای  لیسانس  به صدور  ای  اشاره  نوع  هیچ  مسوده  درین 
گیری  اندازه  و  هنوز سنجش  تا  کنونی  های  حقابه  آنجاییکه،  از  است.  نشده 
نشده و انجام آن بستگی به میزان آب دریا ها و ساختمان دهانه های آبگیر 
دارد، لذا نمیتوان در بارۀ این جواز ها تشریحات داد. بهر حال، شورا های حوزه 
های دریایی می توانند جواز ها را تغییر داده و یا حتی آن را لغو نمایند. حقابه 
ها در صورتیکه استفاده کنندگان حاضر به پرداخت هزینه نگردند، لغو خواهد 
شد. جواز برای استخراج آب و مجاری زهکشی هر دو ضرور خواهد بود. این 
دارای  اقل  حد  باید  آب  کنندگان  استفاده  های  انجمن  که  است  معنی  بدین 
باشند. صدور  آبگیر و یکی هم زهکش(  برای دهانۀ  )باالفرض یکی  دو جواز 
جواز به اندازه گیری آب وابسته است و این به استخراج آب خالصه نمی شود 
بلکه زهکشی را نیز در بر می گیرد. در حال حاضر ظرفیت برای اندازه گیری 
های  جواز  بتوان  که  است  شک  جای  ملحوظ،  بدین  است؛  پائین  بسیار  آب 
مشکل  آب،  گیری  اندازه  مشکل  بر  عالوه  کرد.  صادر  را  مثمر  و  هدفمندانه 
دیگری نیز وجود دارد که عبارت از تنفیذ قانون می باشد و همین مشکل در 
قانون روی حق گذر متمرکز خواهد بود. مسودۀ دلو 1386 استراتیژی سکتور 
آب، تفاوت میان منابع آب ساحات روستایی و شهری را مشخص می سازد. 
سازی  ظرفیت  به شمول  قانون  انفاذ  روی  ساحات شهری  در  مذکور  مسودۀ 
برای وزارت امور داخله تاکید میورزد و اما در مناطق دهات فقط روی حکومت 

داری تمرکز می نماید. 

همچنین درین قانون در خصوص اصطالحات مربوط به انجمن های استفاده 
کنندگان آب که باید توسط وزارت انرژی و آب تاسیس گردد، تناقض و عدم 
همسانی به چشم می خورد. درین جا اصطالح "انجمن استفاده کنندگان آب" 
)که  آبیاری"  "انجمن های  دیگری همچون  اصطالحات  از  ولی  تعریف شده 
توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ایجاد شده اند( و "انجمن های استفاده 
کنندگان" نیز نامبرده شده است. این امر بر خالف واقعیتی است که می گوید 
"انجمن استفاده کنندگان آب" داللت بر گروه های زیادی از جوانب ذیدخل 
می نماید که از یک منبع آب برای اهداف گوناگون چون آبیاری، مالداری، آب 

آشامیدنی، حفظ الصحه و حتی تولید برق استفاده می کنند. تعریف ارایه شده 
در مسودۀ قانون آب روی هدف عمومی و مشترک انجمن استفاده کنندگان 
آب تاکید میورزد، هرچند، تمرکز روی یک منظور و استفادۀ خاص - آبیاری - 
بوده و اینکه رویکرد مورد نظر یک رویکرد یکپارچه نیست را پیشنهاد می کند. 
یک سلسله از ماده های مسودۀ قانون که به انجمن های استفاده کنندگان آب 
اشاره نموده و یا به تعیین مسوولیت های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و 
وزارت انرژی و آب می پردازد، از اصطالحات متفاوت و مختلف کار می گیرد 
که این خود از مشخص شدن مسوولیت ها جلوگیری نموده و سبب ایجاد یک 
نوع سردرگمی و ابهام در رابطه با وظایف و نقش وزارت ها در ساحات مربوطه 

می شود.

مقصد و هدف دومی این مطالعه عبارت از شرح و تحلیل مقایسوی مشخصه 
های اجتماعی، ساختاری و عملیاتی نهاد های سنتی مدیریت آب در افغانستان 
بود. برای همین منظور، کار ساحوی و یک بازبینی از مطالعات انجام شده در 
انجام شد.   1387 میزان  و  سنبله  های  ماه  آب، طی  اجتماعی  مدیریت  مورد 
مطالعۀ تحقیقاتی یک مطالعه1 ابتدایی را شامل می شد که در جریان آن نتایج 
میراب حاصل  موثریت سیستم  و  کارایی  به  نسبت  مطلوبی  نا  و  منفی  کامال 
گردید و بر مبنای آن در خصوص این ساختار در تمامی افغانستان یک سلسله 
تا  اما مطالعات2 بعدی نشان داد که سیستم میراب  ارایه نمود.  از فرضیات را 
هنوز هم از کارایی و موثریت برخوردار بوده و ساختار آن در سطح کشور نظر 
که  بود  آن  بیانگر  بازنگری شده  مطالعات  است.  متفاوت  مختلف،  به ساحات 
اجتماع  در سطح  مراقبتی  کار های  و  آب  توزیع  نظر  نقطه  از  میراب  سیستم 
متناسب می باشد. به همین ترتیب، مطالعات مذکور این را نیز واضح ساخت 
و  نابرابر  اجتماعات  بین  در  اصلی  های  کانال  از  آب  اختصاص  و  توزیع  که 
میراب یک سیستم  که سیستم  میداد  نشان  مطالعات  این  است.  غیرمنصفانه 
منزوی نیست؛ بلکه سیستم مذکور با بخش های اداری در سطح ولسوالی یا 
والیت مرتبط می باشد. در زمان های گذشته حکومت به خاطر کاهش نسبی 
بود.  کرده  وضع  را  مالیات  پرداخت  آب،  توزیع  در  عدالتی  بی  و  انصافی  بی 
بهمین گونه، از ارتباطات برقرار شده در بین سیستم میراب و واحد های اداری 
حکومت در برخی از مواقع به منظور حل و فصل اختالفات و منازعات در سطح 

کانال کار گرفته شده است. 

از  میراب  سیستم  در  که  را  حقیقت  این  نیز  ساحات  در  شده  انجام  های  کار 
بابت اختصاص آب و کار های مراقبت کانال ها بی عدالتی های زیادی وجود 
 )ender-head( تایید قرار داد. کسانیکه در باال آب یا سربند آب  دارد، مورد 
 )enders-tail( و پائین آب )enders-mid( قرار دارند از کسانیکه در میان آب
قرار دارند، مقدار بیشتر آب را دریافت نموده و در عین حال قسمت کمتری از 

از بحران  بلخاب و شبکۀ کانال هژده نهر:  1  جی. ال. لی، “مدیریت منبع آب در دریای 
افغانستان ]یوناما[،  تا فروپاشی” )تهیۀ گزارش توسط ماموریت کمکی سازمان ملل متحد در 

 .)2003 ،Central Asian Free Exchange:مناطق شمال، ادارۀ تطبیق کننده

2  جی.ال.لی، “مدیریت آب، مالداری و اقتصاد خشخاش: مدیریت اجتماعی آب” )کابل: واحد 
اقتصاد خشخاش:  و  مالداری  افغانستان، 2006(؛ جی.ال.لی، “مدیریت آب،  ارزیابی  و  تحقیق 

عملکرد سیستم های مدیریت آب اجتماع” )کابل: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، 2007(؛ 



   استراتژی آب پاسخگوی واقعیت های محلی است

خ

کار های مراقبتی )بیشتر در دهانۀ کانال( را انجام میدهند. آنعده کسانیکه در 
پایین آب قرار دارند غالبا تمامی مجرای کانال را پاک کاری نموده و با آنهم 
کمترین آب را دریافت می کنند. در نتیجه، میراب هم برای اخذ دستمزد خود 
بیشتر به کسانیکه در پایین آب قرار دارند رجوع می کند، زیرا کسانیکه در باال 
برخی  نداشته و حتی در  به کمک های وی  نیازی  دارند هیچ گونه  قرار  آب 
بی  و  برابری  این عدم  ورزند.  امتناع می  نیز  او  به  پرداخت دستمزد  از  مواقع 
انصافی در ضرب المثل های افغانی که در آغاز گزارش به شما ارایه شد، به 
خوبی محسوس است که می گوید، " اگر پسر میراب هم باشید، باز هم بهتر 
المثل  باشید". ضرب  قرار داشته  باال آب  باالتر در  بود که یک دهانه  خواهد 
فوق الذکر این بی انصافی و نابرابری را در بین کانال ها و استفاده کنندگان 
آشکار ساخته و پیشنهاد می کند تا برای دسترسی به منابع بهتر آب باید در 
باال آب سکونت اختیار نمایید. این واقعیت در طی انجام کارهای ساحوی نیز 

تا حدی ثابت گردید. 

کار ساحوی نشان داد که اندازه گیری یا سنجش مقدار آب در دهانه به منظور 
که  دلیل  این  نظرداشت  در  با  و  نیست  کافی  آبیاری  برای  آب  میزان  درک 
تکنولوژی های مختلف مورد استفاده بوده و آبی که وارد یک مدخل می گردد 
احتماال چندین مزرعه را تحت آبیاری قرار دهد، سنجش میزان آب از مدخل 
انجام کار ساحوی یک تهدید  بود. به عین شکل،  کانال کاری دشوار خواهد 
از آسیاب های گندم و برنج و  جدید دیگری را نیز روشن ساخت که عبارت 
دستگاه های کوچک برق آبی بوده و می تواند سیستم سنتی میراب را با چالش 
مواجه سازد. این ها هر چند شاید مورد استفاده هم نباشند اما تعیین موقعیت 
شان در باال آب یا میان آب کانال های درجه دوم سبب می گردد تا مقادیر 
قابل توجهی از آب کانال های اصلی به طرف کانال های درجه دوم منحرف 
شده و از آنجا دوباره به سوی دریا ها یا سایر کانال ها انتقال داده شود. بنابرین 
پدیده های متذکره خود تهدید اصلی برای کسانی به شمار میرود که در پایین 
از مواد مسودۀ قانون آب مورخ جوزا 1387 به  آب سکونت می نمایند. یکی 
همین مسئله )با وجود آنکه مادۀ مذکور فقط از دستگاه های کوچک برق آبی 
یاد آوری می کند نه آسیاب ها( رسیدگی می نماید. اما چیزی که نگران کننده 
بر خالف سایر  ها  آسیاب  و  آبی  برق  اینست که دستگاه های کوچک  است 
دستگاه های زیربنایی ضرورت به اخذ لیسانس و جواز فعالیت ندارند. مشکل 
عمومی درین زمینه عبارت از تنفیذ قانون در مناطق دهات و روستایی می باشد 
و این امر رسیدگی به تهدیدی که متوجه افراد ساکن در پایین آب می باشد را 
ناممکن می سازد. افزون برین، آخرین مسودۀ استراتیژی سکتور آب )مورخ دلو 
1386( بر خالف مسودۀ سرطان 1386، ساخت و ساز دستگاه کوچک برق آبی 
را مورد تشویق و ترغیب قرار میدهد و دلیلش هم اینست که اعمار و ساخت 
این نوع دستگاه ها "زمینه را برای دستیابی به گزینه ها و بدیل های معیشت 

مساعد ساخته و موجب تقویت تالش های مبارزه با مواد مخدر می گردد". 

بنابرین از بحث و بررسی های فوق پنج مورد عمده را میتوان استنتاج نمود:

با وجود آنکه مسودۀ استراتیژی سکتور آب و مسودۀ قانون آب از یک دید  1 .
کامال معاصر به این موضوع می نگرند، اما سیستم محلی بدون دریافت 

حمایت از ادارات حکومتی بر منوال سابق، همچنان به کارایی و موثریت 
کامال  سیستم  یک  که  باشد  برین  قرار  اگر  پس  میدهد.  ادامه  خویش 
تصامیم  اساس  بر  آب"  کنندگان  استفاده  های  "انجمن  مدرن  و  جدید 
بین اعضا تاسیس گردد، درین صورت هزینۀ  حکومت و رعایت عدالت 
معامالت و فعالییت ها خیلی سنگینتر از آن چیزی خواهد بود که پیش 
بینی می گردد. گزینۀ بهتر این خواهد بود که روی نیاز های مشخص 
اجتماعات در سطح هر کانال تمرکز شده و با اجتماعات مذکور در زمینۀ 
تحکیم قوانینی که با نیاز های اجتماعات محلی و ساختار های اجتماعی 
شان متناسب باشد، کار صورت گیرد. با آنهم حکومت مکلف خواهد بود 
که  است  امری  این  و  نماید  تسهیل  محلی  در سطح  را  قانون  تنفیذ  تا 

اجتماعات در سطح کانال ها همین اکنون به آن نیازمندند.

نتیجه گیری دومی اینست که تمرکز روی جواز دهی، نیاز های حقیقی  2 .
جوامع محلی و نیز تکنالوجی مورد استفاده را انعکاس نمی دهد. در حال 
اندازه گیری و سنجش میزان آب مصرفی در یک کانال، امری  حاضر، 
ناممکن به نظر میرسد. گذشته ازین، عدم برابری در سیستم کنونی به 
این مفهوم می باشد که چنانچه مقدار آب اجازه داده شده در چوکات جواز 
دهی کاهش یابد، همین مقدار کاهش یافته هم به نحو منصفانۀ آن توزیع 
نشده و در نتیجه آنعده کسانیکه در پایین آب قرار دارند بیشترین میزان 
خسارت را متحمل خواهند شد. با در نظر داشت عدم موجودیت استیشن 
های اندازه گیری )stations gauging(، هدف قانون از تاکید روی جواز 
دهی سوال بر انگیز است. جواز دهی باید به حیث یک استراتیژی دراز 
مدت تعیین شده و زمانی به تطبیق آن مبادرت گردد که تکنالوجی مورد 
نیاز موجود بوده، سیستم های مدیریت محلی تقویت شده باشد و حکومت 
نیاز محدودیت های  موقع  در  و  کنترول  را  آب  از  استفاده  تا  باشد  قادر 
تصریح شده در جواز دهی ها را وضع نماید. چون این موضوع همانند یک 
نیازی به جای دادن آن در یک بخش  استراتیژی دراز مدت می باشد، 
از قانون فعلی احساس نمی گردد. ولی فراهم ساختن زمینه برای ایجاد 
یک سیستم نوین جواز دهی، صدور لیسانس برای زیربنا های جدید )به 
شمول دستگاه های کوچک برق آبی و آسیاب ها( و وضع محدودیت ها 

روی برخی از فعالیت ها، منطقی و مناسب به نظر میرسد.

مسئلۀ پروژه های تمویل شده توسط منابع خارجی چه برای اعمار دهانه  3 .
برای  بود  خواهد  خطری  یا  تهدید  مراقبتی  های  کار  چه  و  آبگیر  های 
اجتماعات  بین  در  جمعی  های  فعالیت  تضعیف  سبب  و  محلی  سیستم 
کانال ها و یا هم افزایش نابرابری موجود در کار های مراقبتی می گردد. 
اعمار ساختار های مستحکم و پایدار دهانه های آبگیر موجب می شود تا 
از سهم گیری کاری افراد ساکن در باال آب کاسته شده و آنها نقش خود 
را فراموش  امور جمعی و درک موقف وظیفوی میراب  فعالیت ها و  در 
ها  دهانه  این  بازسازی  و  احیا  از  قبل  تا  گردد  توصیه می  فلهذا  نمایند. 
با افراد اجتماع کانال ها در زمینۀ مسوولیت های آتی و تقسیم و توزیع 
عادالنۀ آب و کار های مراقبتی بحث و تبادل نظر صورت گیرد. موافقت 
های حاصله باید با ریاست های آبیاری در میان گذاشته شود و ریاست 
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های مذکور بعداً مسوولیت دارند تا از تنفیذ موارد متذکره اطمینان حاصل 
نمایند. باز هم تکرار می کنم که تحقق این اهداف به تالش و حمایت 

ادارات حکومتی بستگی دارد.

این  بر  مورخ جوزا 1387. 4 داللت  آب  قانون  در مسودۀ  عبارت حق گذر 
منابع  یکپارجۀ  مدیریت  یا  یی  حوزه  رویکرد  یک  که  نماید  می  مفهوم 
آب در کار نخواهد بود. فرضا، به صورت خیلی ناممکن هم، اگر در یک 
حوزه کدام ساحه ای که دارای حق گذر باشد، موجود نباشد، باز هم باید 
به مسئلۀ نمایندگی و حق رأی دهی در شورا ها، رسیدگی صورت گیرد. 
اختصاص  نتوانند  ها  شورا  که  بود  خواهد  این  احتمالی  خطرات  از  یکی 
نیتجه  در  که  دهند  انعکاس  آن  مناسب  گونۀ  به  را  آب  موجود  منابع 
حمایت  آنها  شدۀ  اخذ  تصامیم  از  ها  کانال  سطح  در  محلی  اجتماعات 
باشد،  می  نامحتمل  خیلی  موضوع  یک  این  آنجائیکه  از  کرد.  نخواهند 
باید در خصوص بخشی از قانون که روی مدیریت حوزۀ دریایی متمرکز 
است، غور و بررسی صورت گیرد. بنابرین باز هم سوال بر می خیزد که آیا 
سازمان های حوزه یی )ادارات و شورا ها( از عهدۀ تنفیذ و پیاده ساختن 
تصامیم بر خواهند آمد یا نه، این در حالیست که ریاست های حکومتی 
در سطح والیات و ولسوالی ها از قبل جهت انفاذ قوانین و تصامیم دست 

نیست  بهتر  که  کرد  فکر  باید  ترتیب،  عین  به  کنند.  می  نرم  پنجه  و 
نخست از همه به برقراری روابط بین نهاد های محلی و ادارات حکومتی 
پرداخت، زیرا جوامع محلی نیز درین رابطه خواستار کمک و حمایت از 

جانب حکومت می باشند. 

5.  این هر چند آخرین است ولی از همان اهمیتی برخودار است که چهار 
مورد فوق داشته اند. سیستم میراب یک سیستم خیلی پیچیده و متنوع 
جهت  است.  نگرفته  صورت  الزم  تحقیقات  کنون  تا  آن  روی  و  بوده 
و دخیل ساختن سازمان  آب  با سکتور  مناسب  استراتیژی های  تسهیل 
های غیر دولتی فعلی در امور کانال ها باید یک مطالعۀ تحقیقاتی بسیار 
با  استراتیژی سکتور آب  انجام گردد. مسوده های  دراز مدت  و  اساسی 
آنکه از انجام نگرفتن هیچ گونه تحقیقات درین زمینه بیان می کنند، ولی 

کدام پیشنهادی هم درین خصوص ندارند. 
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های  کشور  اکثریت  و  مرکزی  آسیای  های  کشور  سایر  همانند  افغانستان 
جنوبی، در حال اتخاذ پالیسی های مدیریت آب که در سطح بین المللی توصیه 
شده است، می باشد. از سال 1369 به بعد، مفهوم مدیریت یکپارچۀ منابع آب 
نتیجه، سیستم های  در  یافته است.  ارتقا  دریایی  برای حوزه های   )IWRM(
مدیریت آب که منعکس کنندۀ مرز های طبیعی آبی در عوض مرز های اداری 
و سیاسی می باشد، شکل تکاملی یافتند. عالوتًا، به دنبال بحران های مالی 
که از سال 1359 به بعد در کشور های جنوبی تجربه گردید، برای شان توصیه 
شد تا به تاسیس مدل های معیاری انجمن های استفاده کنندگان آب در سطح 
محلی بپردازند تا باشد این انجمن ها مسوولیت بهره برداری و امور مراقبتی 

سیستم های آبیاری را بدوش گیرند. 

قانون  و  آب3  سکتور  استراتیژی  همانند  افغانستان  در  گوناگونی  های  مسوده 
اند.  انعکاس داده  به درجه های مختلف  را  المللی  بین  این توصیه های  آب4 
تا رویکرد  بود  انجام شد، هدفش آن  به خاطر تهیۀ گزارش هذا  تحقیقی که 
های گنجانیده در مسوده های فوق الذکر را به گونۀ حیاتی تحلیل و آنها را 
با رسوم و روش های سنتی مدیریت آب در سطح محلی مقایسه نماید. این 
روش ها و رسوم در بخش 5 گزارش با جزئیات کامل آن شرح شده است ولی 
الزم میدانم تا به گونۀ مقدماتی و عمومی باید عرض گردد که شخص ناظر یا 

مسوول آب را میراب باشی و معاون وی را میراب می نامند. 

روش یا متدولوژی   1.1
انجام تحقیق بر اساس یک بازنگری بنیادی گزارش های کار های ساحوی، 
های  مسوده  آخرین  و  محلی  سطح  در  آب  مدیریت  موردی  های  بررسی 
کار  برین،  افزون  است.  گرفته  صورت  آب  قانون  و  آب  سکتور  استراتیژی 
ساحوی در افغانستان از 5 ماه سپتامبر الی 12 میزان 1386 انجام شد. طی این 
مدت، از هشت والیت دیدار بعمل آمد و گروه های میراب باشی و میراب قبل 
از دیدار طرح های آبیاری شان مصاحبه می شدند. سواالت مطرح شده بیشتر 
در بارۀ سیستم میراب، تقسیم آب و کار های مراقبتی در بین استفاده کنندگان 
از کانال ها، و پاسخگویی )در قبال سرقت آب( بوده است. برای همین منظور، 
المللی مدیریت اجتماعی آب مانند  بین  از پروژه های  المللی  بین  با کارکنان 
احیای  برای  برنامه عاجل  برنامه زراعتی جرمنی، پروژه حوزه دریایی کندز و 
سیستم آبیاری در والیات مختلف مشورت صورت گرفت و از سایت های کاری 
برخی شان نیز دیدن شد. گزینۀ دیدار های ساحوی از وضعیت امنیتی در سطح 
آبیاری که  احیای سیستم  برای  برنامه عاجل  انجنیران  قبلی  محل و تصامیم 
زمینۀ دیدار را تسهیل می کردند، متاثر بود. بنابرین، ساحات که مورد مطالعه 
قرار گرفتند نمی تواند نمایندگی از تمامی والیات نماید. به طور خاص، سیستم 

3 جمهوری اسالمی افغانستان، »مسودۀ استراتیژی سکتور آب 2008-2013، استراتیژی انکشاف 

ملی افغانستان، سرطان 1386، میزان 6831 و دلو 1386. 

4 حکومت افغانستان، مسودۀ قانون آب، سرطان 1386، نوامبر 2007 و جوزا 1387. 

1.    مقدمه

کانال  دیدار  از  و  انتخاب شده  کیلومتر(   60-20( کانالی  و عمدۀ  بزرگ  های 
های کوچک )کمتر از 6 کیلومتر( صرف نظر شد. جدول 1 خالصه ای از برنامۀ 

تحقیقاتی را ارایه میدارد. 

جدول 1. موقعیت های تحقیقاتی بر اساس تاریخ 

تاریخ والیت

14-19 سنبله 1386کابل

20- 23 سنبله 1386کاپیسا

23- 28 سنبله 1386کندز

25 سنبله 1386تخار

27 سنبله 1386بغالن

19- 24 سنبله 1386هرات

24-26 سنبله 1386کابل

16-27 سنبله 1386ننگرهار

29 سنبله - 9 میزان 1386لغمان

10- 12 میزان 1386کابل

از  بودند  عبارت  کردند  می  محدودیت  ایجاد  ساحوی  کار  برای  که  عواملی 
و  دید  زمینۀ  امنیتی  وضعیت  فرهنگی.  مالحظات  و  دیدار  زمانبندی  امنیت، 
و  محکم  زمانبندی  و  ساخت  نمی  فراهم  را  ساحات  در  کامل  های  بازدید 
سختگیرانه برای دیدار از والیات مختلف و طرح های آبیاری ما را اجازه نمی 
داد تا با افراد اجتماعات محلی گفتگو و تبادل نظر نماییم. از هر طرح آبیاری 
فقط برای یک بار دیدار بعمل می آمد. هرچند این تبادل نظر بیشتر به شکل 
بحث و گفتگو با انجنیران همراه صورت می گرفت. متاسفانه که کار ساحوی 
نیز در ماه رمضان واقع شد. بدین منظور، تصمیم گرفته شد تا مصاحبه ها در 
اوایل صبح و بعد از ظهر انجام شود. عالوتا، کار ساحوی در آخر فصل زراعتی 
گرفت.  بود، صورت  کمتر  آب  منابع  سر  بر  دهاقین  بین  در  رقابت  میزان  که 
ناگفته نباید گذاشت که تفاوت در بین محصوالت کشاورزان نظر به موقعیت 

زمین از کانال های آب به خوبی قابل مشاهده بود. 

قسمت اعظم تحقیقات در بارۀ این گزارش از ماه سنبله 1386 شروع و در ماه 
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میزان 1386 تکمیل گردید. نخستین نسخۀ این گزارش در ماه دسامبر 2007 
تحویل شد. مسوده های جدید استراتیژی سکتور آب هم در میزان 6831 و 
دلو 1386 انتشار یافت. و مسوده های جدید قانون آب نیز در در نوامبر 2007 
و جوزا 1387 انتشار گردید. همۀ این تغیرات در ماه جنوری 2009 شامل این 

گزارش شد. 

ساختار گزارش  1.2
اساسات  از  باقی گزارش شامل هفت بخش می گردد. بخش 2 یک سلسله 
تیوریک و نظری را ارایه داشته و فشردۀ ای از مفاهیم حیاتی را که به خاطر 
دریایی،  حوزۀ  )مدیریت  پالیسی  استراتیژی  مابین  فی  انفعاالت  و  فعل  درک 
کنونی  و سیستم های محلی  آب(  قانون  آب،  کنندگان  استفاده  انجمن های 
عرض  تان  خدمت  را  است  الزم  افغانستان  در  آب  اجتماعی  مدیریت  برای 
بحث  مورد  را  آب  به  مربوط  ملی  های  پالیسی  منظر  پس   3 بخش  میدارد. 
برای  که  را  آب  سکتور  جدیدۀ  استراتیژی  مختلف  های  نسخه  و  داده  قرار 
شده  پیشنهاد  افغانستان  در  محلی  و  دریایی  حوزۀ  سطح  در  آبیاری  سکتور 
است، به معرفی می گیرد. درین بخش روی نظریات متناقض، ابهامات، و عدم 
است.  گرفته  نیز مالحظه صورت  استراتیژی  مختلف  نسخ  بین  در  یکنواختی 
بخش 4 با قانون جدید آب که پیشنهاد شده است سرو کار دارد ولی در بارۀ 

تناقض  جا هم  درین  میدهد.  معلومات  به طور خالصه  نیز  آب  سابقۀ  قوانین 
نظر گرفته  مد  قانون  نسخ مختلف  بین  در  یکسانی  و عدم  ابهامات  نظریات، 
شده است. بخش 5 با یک مرور و بازبینی کامال بنیادین و حیاتی روی سیستم 
های محلی مدیریت اجتماعی آب در افغانستان آغاز می گردد. این بخش به 
طور خاص روی مسایلی چون تفاوت های موجود در بین سیستم های میراب، 
اینکه سیستم های مذکور از چه کسی نمایندگی می کند، درک افراد نسبت به 
تقسیم آب و کار های مراقبتی در بین اجتماعات و نهایتا نقش و نفوذ سطوح 
مختلف اداری تمرکز می نماید. بخش 6 یافته های تحقیقات را ارایه داشته و 
آنها را مورد تحلیل قرار میدهد. این بخش نیز همانند بخش سابق روی تقسیم 
آب و کار های مراقبتی در بین اجتماعات متمرکز است. در بخش 7، پالیسی ها 
و واقعیت های زندگی در اجتماعات محلی با هم مقایسه می گردند. این بخش 
موضوعاتی چون پروگرام حوزۀ دریایی کندز، تاکید روی انجمن های استفاده 
کنندگان آب، گرایش کنونی پروژه های کوچک زیربنای آب، اثرگذاری شان 
روی جوامع محلی و تجربه از پروژۀ مدیریت مشترک سیستم آبیاری را شامل 
می گردد. و بخش 8 نیز در بارۀ میزان تاثیر گذاری این تحقیق نتیجه گیری 

مینماید.
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سیستم های آبیاری و منابع مشترک آب عموما بنام منابع مشترک و جمعی 
)pool-common( یاد می گردد. )al ostromet.(.5 بین دو نوع مشکلی که 
تهیه.  و  اختصاص  قایل شد:  تفاوت  باید  دارد،  وجود  منابع مشترک  زمینۀ  در 
توسط یک  منبع  فواید یک  که هرگاه  است  معنی  بدین  اختصاص  مشکالت 
عضو به مصرف برسد برای عضو دیگر چیزی باقی نماند. مشکالت تهیوی به 
مسایل بهره برداری و مراقبت از سیستم های عرضۀ منابع اشاره می نماید. 
زمانیکه حوزه های دریایی به "بسته شدن" )یک حوزۀ آبی زمانی بسته می 
شود که از سیستم آن هیچ و یا مقدار خیلی اندکی آب بدست آید( آغاز نمودند، 
نیز آشکار شد  این موضوع  نیز کانون توجه قرار گرفت و  آبی  مدیریت حوزۀ 
توسط  منابع  اختصاص  برخوردارند:  مشابهی  از مشکالت  ها  دریا  اکثریت  که 
یک نهاد آبی )entity riparian( )چه در سطح کشور یا والیت(، تهیۀ منابع از 
طریق زیربنا های بزرگ آبی )بند ها(، و مشکالت آلودگی. مداخالت در یک 
نقطه از سیستم، روی طرف ثالث در یکی از جا های حوزۀ دریایی اثر خواهد 
گذاشت. بالخره، بدین نتیجه رسیدند که از نقطه نظر انجنیری، واحد مناسب 
 )boundary  hydraulic( آبیاری مرز هیدرولیک  مدیریت برای یک سیستم 
آن و از نقطه نظر دریا، حوزۀ آن می باشد. امروزه، مدیریت یکپارچۀ منابع آب از 
منظر حوزۀ دریایی یک اصل کاماًل قبول شده ای برای رسیدگی به مشکالت 

و پیچیدگی های مدیریت آب به شمار میرود: 

مدیریت یکپارچۀ منابع آب به حیث پروسه ای تعریف شده است که "انکشاف 
و مدیریت هماهنگ شدۀ آب، زمین و منابع مربوطه را به منظور بیشتر نمودن 
اکوسیستم  ثبات  اینکه  بدون  آن  مساویانۀ  نحو  به  اجتماعی  و  اقتصادی  رفاه 

های حیاتی را به خطر بیندازد، ارتقا می بخشد. "6

در استراتیژی سکتور آب تاکید روی مدیریت یکپارجۀ منابع آب است. در حالیکه 
اقتصادی آن  ابعاد  استراتیژی سکتور آب7 مورخ سرطان 1386، روی  مسودۀ 
بر  متذکره  استراتیژی  دلو 1386  اما مسودۀ  بود،  متمرکز  )قیمت گذاری آب( 
به  پالیسی های مربوط  تاکید میورزید. در تطبیق  رفاه و رویکرد معیشتی آن 
تاکید  مردم  استفادۀ  مورد  آب  تهیۀ  روی  عموما  اب،  منابع  یکپارچۀ  مدیریت 
نیست بلکه بیشتر تاکید روی مدیریت تقاضا برای آب، جبران هزینه، اختصاص 
مجدد منابع آب به استفاده کنندگان با ارزش تر و حفاظت از محیط زیست می 
باشد. این امری کامال مشهود است که به داشتن یک رویکرد معیشت محور 
مدیریت یکپارچۀ منابع آب نیاز بوده و باید آنرا در قالب هر گونه برنامۀ موفق 

5 ای. استرام، آر. گاردنر و جی. واکر، قواعد، بازی ها، و منابع مشترک )ان اربور، ام آی، ایاالت 
متحدۀ آمریکا: دانشگاه میشیگان پرس، 1994(. 

 6کمیتۀ تخنیکی مشورتی جهانی برای همکاری های منابع آب، “مدیریت یکپارچۀ منابع آب،” 
http://www.gwpforum.org/gwp/  ،2000  ،4 شماره   ،TACT منظر  پس  )سند 

)library/TACNO4.PDF(. 22.

 7مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 31. 

باید  نیز  زدایی  فقر  برنامه های  تطبیق کرد. طراحی  افغانستان  در  زدایی  فقر 
بر اساس یک هدف فراگیر تر که عبارت از ظرفیت سازی جوانب ذیدخل می 
باشد، صورت گیرد و ضمنا سعی و تالش گردد تا از دهاقین و سایر استفاده 
کنندگان بی بضاعت حمایت گردد تا ازین طریق بتوان سطح رفاه و معیشت8 

افراد اجتماع را بلند برد. 

مدیریت حوزۀ دریایی و خط مشی برای چندین   2.1
طرف ذیدخل 

مرز  بین  در  منازعات  ایجاد  سبب  آب  مدیریت  برای  جدید  های  مرز  تنظیم 
چنین  بانداراگودا9  شد.  خواهد  سیاسی  های  واحد  و  دریایی  های  حوزه  های 
استدالل می کند که در اکثریت موارد، منافع واحد های اداری بر منافع واحد 
های آبی غالب است. در حقیقت سه نوع نقد گیری اساسی وجود دارد. نخست 
از همه اینکه میتوان طبیعی بودن مرز های آبی و آبریز ها را شک بر انگیز 
دانست. ویستر و وارنر10 چنین استدالل می کنند که این پروسه های سیاسی 
است که مرز ها را تعیین می کند. بر همین اساس، میتوان جوانب ذیدخل را 
نظر به تعیین مرز ها شامل و یا مستثنا ساخت. این مهم نیست که مباحثات 
فنی و تخصصی طبیعی بودن مرز ها را آن گونه که هست معرفی بدارند، زیرا 
نهایتا این تصامیم سیاسی است که به تعیین مرز ها می پردازد. دومین انتقاد 
از جانب برهام11 می باشد که چنین استدالل می نماید که واحد جغرافیایی بر 
اشکال مختلف واحد ها سایه افگنده است، آنجا که جوامع واحد های اداری، 
روابط اجتماعی بین یکدیگر و تقسیمات سیاسی شان را در گذر تاریخ ساختار 
بندی نموده اند. سومین نقد را نیز برهام چنین ارایه میدارد12 که "ما نهاد های 
اجتماعی و سیاسی را تا هنوز تاسیس نکرده ایم که از رعایت اصول دموکراسی 

در تدوین قوانین جدید اطمینان حاصل گردد."

برای تطبیق مدیریت یکپارچۀ منابع آب باید زمینۀ سهم گیری سازمان های 
حوزه های دریایی و جوانب ذیدخل به خوبی فراهم گردد. از خط مشی های 
چندین جانب ذیدخل منحیث فضای استفاده می گردد که در آن به خاطر حل 
اشتراک  جهت  شان  تمامی  و  دارند،  نقش  آب  مسایل  در  کسانیکه  منازعات 

 8مسودۀ استراتیژی سکتور آب، دلو 1386، 3. 

 9دی. جی.ای. باندراگودا، “جهارچوب برای تحلیل نهادی مدیریت منابع آب از نقطه نظر یک 
حوزۀ دریایی” )سند کاری 5، انستیتوت بین المللی مدیریت آب، 2000.(

01 وارنر، ج و وستر پ. “مالحظۀ دوبارۀ مدیریت حوزه دریایی،” در سیاست آبی کشور های در 

حل توسعه: یک دیدگاه از افریقای جنوبی، اید. ای. 

11 برهام، مرز های زیست محیطی به حیث مرز های اجتماعات :سیاست آبریز ها “،جامعه و 

منابع طبیعی181 :)2001( 14 ،-.91 

12 برهام، "مرز های زیست محیطی،" 189. 

اساسات )مفاهیم( تیوریک   .2
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سلسله نشریات موضوعی 

و  ادموندس  گیرد.  صورت  مذاکره  گردند،  می  دعوت  نظر  تبادل  و  بحث  در 
جانب  چندین  مشی  خط  چند  هر  که  کنند  می  استدالل  چنین  والینبرگ13 
ذیدخل نظر به تعریف به یک فضای تنوع و دگرگونی همانند شده است ولی 
تطبیقی،  پروسه های  در  آراء  اتفاق  به  یافتن  برای دست  در حقیقت جستجو 
فلسفۀ وجودی این تنوع را از بین می برد. چنانچه تالش می گردد تا بحث ها 
و آرا یکی گردد )"بیایید که بحث مان را روی اهداف و منافع مشترک متمرکز 
سازیم! "( ماریرا و ویگیریچ14 این چنین به استدالل می پردازند، که سواالتی 
ارایه نماید و برای چه دلیل،  را  باید چه معلوماتی  اینکه چه کسی  به  مربوط 
پروسۀ  در  اختالف  و  منازعه  ایجاد  به  منجر  بیشتر  میشود  معلوم  که  طوری 
تعیین  نمایندگان  برین،  عالوه  گردد.  می  ذیدخل  جوانب  توسط  اجندا  تعیین 
جوانب  منافع  انواع  تمامی  از  توانند  نمی  پائین  به  باال  مراتب  اساس  بر  شده 
که  طوری  آن  را  آب  کنونی  اختصاص  در  تناسب  و  کرده  نمایندگی  ذیدخل 

هست، منعکس سازند. 

مدیریت اجتماعی آب  2.2
درین رابطه اولین پرسشی که در ذهن خلق می شود اینست که استفاده کنندگان 
آب در چه زمان و تحت چه شرایطی نیاز به همکاری با یکدیگر دارند. آنچنانچه 
قبال در بسته شدن حوزه های آبی تذکر رفت، کمبود منابع آبی میتواند یکی 
نظر میرسد، در ساحۀ تحقیقات علمی،  به  باشد. هرچند طوریکه  ازین عوامل 
از کسان  برخی  نیست.  توافقی موجود  نوع  منابع و همکاری هیچ  بین کمبود 
استفاده  بین  در  همکاری  موجب  اطمینان  عدم  و  منابع  کمبود  که  گویند  می 

کنندگان15 می گردد و برخی دیگر از آن هم شکاک ترند.16

وید17 یک رویکرد جدیدی را به معرفی می گیرد که مطابق با آن حد معین 
شمرده  جمعی  های  همکاری  برای  اصلی  عامل  یک  حیث  به  منابع  کمبود 
و  منابع  فزیکی  کمبود  بین  رابطه  که  کند  می  استدالل  چنین  وی  میشود. 
سطح همکاری جمعی به یک منحنی )به شکل 1 مراجعه نمایید( u مانند که 

13 دی. ادموندس و ای. والنبرگ، “یک رویکرد استراتیژیک در زمینۀ مذاکرات چندین جانب 

ذیدخل،” انکشاف و تغییر، 32 )2001(: 53-231. 

خوردن  مشکالت  گونه  به  سهمداران  های  صحنه   41ای .موریرا و کی .ویگیریچ، 

http://www.brad.ac.uk/acad/dppc/( بیرون،  در  غذا 
-waterConsensusSeminar3/seminar/water/seminar3
.)2009 accessed March( )2005 ,MoreyraWegerichPaper.pdf

15 بروملی و گیبس، “تنظیمات یا ترتیبات نهادی برای مدیریت منابع دهات: رژیم های ملکیت 

عام یا مشترک،” در منابع امالک عام: ایکولوژی انکشاف پایدار مبتنی بر اجتماع، اد. اف. برکس 
)لندن: بلهاون، 1989(؛ ام. هابلی و کی. شاه، چه چیزی باعث تقویت نهاد های محلی می گردد؟ 

شواهد و مدارک از هند و نیپال )دیدگاه منابع طبیعی شماره.11، 1996(.

 :)1973(  33 اقتصادی،  تاریخ  ژورنال  امالک،”  حقوق  “الگوی  دمستیز،  ایچ.  و  الکین   61ای. 

16-27؛ آر. وید، جمهوری های قریه، شرایط اقتصادی برای اقدام جمعی در جنوب هند، شماره 
40 مطالعات دانشگاه کامبریج در مورد کشورهای جنوب آسیا )کامبریج: طبع دانشگاه کامبریج، 

 .)1987

17  وید، قریه های جمهوری 

وارونه باشد، می ماند و در حد میانی کمبود به اوج خود میرسد. نکتۀ متمایز 
وفور  یا  و  آب  کافی  مقدار  موجودیت  در صورت  که  اینست  استدالل وی  در 
مقادیر آب  اگر کمبود  ولی  نیست  نیازی  و هماهنگی جمعی  به همکاری  آن 
شدید گردد، منافع شخصی و فردی بر همه چیز غالب است )همکاری جمعی 

صورت می گیرد(. 

در  همکاری  شامل  فقط  است  یافته  اختصاص  همکاری  به  که  حاضر  بحث 
زیربنای  از  مراقبت  کار های که جهت  نه شامل  تقسیم آب می گردد  سطح 

های مدیریت آب صورت میگیرد. 

شکل 1. رابطه بین کمبود منابع و همکاری

همکاری زیاد

همکاری کم
کمبود 

پائین
کمبود بلند

منبع: بر اساس وید )1987(

باید  نوع حقوق  اینکه چه  روی  آبیاری،  مدیریت  انتقال  روی  بحث  بر  عالوه 
افغانستان  در  هرچند  گرفت.  صورت  بحث  نیز  یابد  انتقال  محلی  جامعۀ  به 
اهمیت آن در انتقال مدیریت آبیاری نیست، مدیریت محلی آب به یک سلسله 
به آن مجموعۀ حقوق می  اجتماع داللت می کند که عمومًا  برای  از حقوق 
گویند. سکالگر و آسترام18 )نقل قول در مینزین دیک و بیکر19( به دسته بندی 
این حقوق می پردازند و بین دسترسی، کناره گیری، اخراج، مدیریت و انتقال 
ملکیت تفاوت های را ارایه میدارند. در مالکیت غالبا بداشتن مجموعۀ کامل 

حقوق اشاره می شود. 

اشاره  استفاده کنندگان آب  بین  انصاف در  به رعایت  مفهوم مجموعۀ حقوق 
می نماید.20 چندین سطح برابری در آبیاری و مدیریت آب را از هم تشخیص 

داده اند:

اقتصاد   81اوستروم و شلیگر، “رژیم های حقوق امالک و منابع طبیعی: یک تحلیل فکری،” 

زمین، 68، شماره.3: 62-249. 

19بیکر ام و دیک منزین، “حقوق آب و استفاده های چندگانۀ آب: چهارچوب و درخواست به 

پالیسی  مورد  در  تحقیقات  المللی  بین  انستیتوت   ،59 سریالنکا”  اویا،  کرندی  آبیاری  سیستم 
غذایی، محیط زیست و بخش تکنولوجی تولیدی، 2000.(

20 ل. کریمرس، اویجیوار و ر. بویلینس “اصالحات نهادی در سکتور آبیاری اندیس: پالیسی های 

توانمند سازی برای تقویۀ حقوق محلی و مدیریت اب،” مجمع منابع طبیعی، 29 )2005(: 40. 
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 توزیع و اختصاص منصفانۀ آب در بین استفاده کنندگان مختلف و موارد آن؛ 
تولیدات  منصفانۀ  توزیع  آبیاری؛  انکشاف  به  مربوط  خدمات  منصفانۀ  توزیع 
اضافی زراعتی و سایر امتیازات مربوط به آبیاری؛ توزیع منصفانه و مساویانۀ 
وظایف و مسولیت های مربوط به پست ها و کار ها؛ و توزیع منصفانۀ حقوق 

مربوط به سهم گیری در پروسۀ تصمیم گیری. 

گفتۀ  بنابر  تساوی.  و  تناسب  باشد،  می  جزء  دو  دارای  انصاف  عموم،  بطور 
سیمی21، تناسب به این معنی است که منابع را باید با در نظر داشت تالش ها 
یا شایستگی و استحقاق مردم توزیع نمود. تساوی هم بدین معنی است که با 
هر کس باید به طور مساویانه رفتار کرد. بهمین گونه، واترس22 انصاف را بدو 

نوع، انصاف عمودی و انصاف افقی دسته بندی می کند. 

نسبت  شان  خود  درک  از  محلی  اجتماعات  بین  در  آبیاری  مدیریت  رویکرد 
به انصاف یا برابری پیروی می نماید. بعنوان مثال، بککار23 نشان میدهد که 
جوامع محلی در اندیس چگونه سیستم های آبیاری شان را مطابق با اصول 
تناسب )اندازۀ کار مراقبتی انجام داده شده تعیین کننده حقابه است( مدیریت 
می نمایند. از سوی دیگر، یادر و مارتین24 در بررسی موردی که در نپال انجام 
داده اند، حقوق کم ارزش و حقوق پرارزش در بین افراد مختلف یک اجتماع و 
در بین اجتماعات مختلف را ارایه میدارند. این حقوق از هم نه تنها در امر حقابه 
ها بلکه در میزان کار مراقبتی که تازه واردان باید انجام دهند هم تفاوت های 
ایاالت متحده  با همان رسومی دارد که در غرب  این مشابهت  دارند.  زیادی 
مروج است و در آن کسانی که دارای حقوق کم ارزش می باشند نمی توانند 

در امور و حقوق افراد بلند رتبه تر دخالت نمایند. 

بخاطر درک های متفاوت از انصاف، کریمیر25 توضیح میدارد که "انصاف در 
توزیع آب از طریق استاندارد های عدالت یا برابری تعیین نمی گردد، بلکه بر 
دیویدسون26  بپندارند."  اساس آن چیزی که اجتماعات محلی آن را منصفانه 
پا فرا تر گذاشته و این چنین نتیجه گیری می نماید، "انصاف را باید از منظر 
شخص ناظر مشاهده کرد." با در نظر داشت این حقیقت که درک افراد اجتماع 
محلی از انصاف چیزی دیگریست، نهادینه سازی یک استاندارد جدید از انصاف 

آب  اختصاص  زمینۀ  در  انصاف  و  عدالت  اجزای  “تعریف  مککردینین،  ننکارو،  سیمی،  ج.   21

 :)1999(  57 محیطی،  زیست  مدیریت  ژورنال  انسانی،”  و  محیطی  زیست  های  استفاده  به 
 .70-51

22 ر. ایچ، واترس، “سنجش عدالت در دسترسی به مراقبت های صحی،” علوم اجتماعی و طب، 

 :612-599 :)2000( 51

32 هوگندم و بولینس. ر، بیکار. ل “حقوق آب و اقدام جمعی در آبیاری اجتماعات،” 

42 مارتین، یودیر ر. “حقوق آب و مسایل انصاف: یک قضیه از نیپال،” 42-133 

25 بولینس ر. اوجیوار و کریمرس "اصالحات نهادی در سکتور آب اندیس: پالیسی های توانمند 

سازی برای تقویۀ حقوق محلی و مدیریت آب،" مجمع منابع طبیعی، 29 )2005(: 40. 

روانشناسی  ماهه  سه  نشریه  ازدواج،  سازگاری  برای  عدالت  نظریه  آزمایش  دیویدسن،  62 ب. 

اجتماعی، شماره 74

در مدیریت آب )از طریق انجمن های استفاده کنندگان آب( شاید برای یک 
فرد بیرونی منصفانه تر باشد و اما برای اجتماع محل در رسوم و شیوه هایشان 

یکنوع مداخله تلقی شده و قابل قبول نخواهد بود. 
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و  آخری  های  استراتیژی  مسودۀ  عالوۀ  بر  گذشته  های  پالیسی  بخش  این 
کنونی مربوط به سکتور آب در افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار میدهد. 

پس منظر پالیسی های ملی   1.3
موارد ذیل فشرده ای از تاریخ پالیسی سکتور آب در افغانستان می باشد که 
از 1960 تا حال را در بر می گیرد. درین جا گام ها و واقعات گوناگونی که 
از آن فراهم ساخت، خالصه  بعد  و  از 1380  را قبل  ایجاد سکتور آب  زمینۀ 

شده است.27 

در سال 1380، یعنی در جریان مداخلۀ جامعۀ بین المللی در افغانستان، نهاد 
های دولتی بعد از گذراندن 24 سال جنگ و بی ثباتی بسیار ضعیف و ناکار 
آمد بودند. در آن زمان کشور از نظر پالیسی ها، قوانین، و مقررات مربوط به 
مدیریت آب خیلی عقب مانده بود. این حقیقت تا هنوز قابل مشاهده بوده و در 
حین ایجاد پالیسی ها و نهاد ها آنرا باید مد نظر گرفت. فقط تعدادی کمی از 
افراد با مفاهیم نهادی آشنا بوده و مواد کتبی که در رابطه به تاریخ این سکتور 

باشد خیلی به ندرت یافت می گردد. 

یا  استراتیژی  بارۀ  در  حیاتی  ها(  )نقد  نظریات   2.3
پالیسی سکتور آب

فرعی حوزه  ادارات  و  دریایی  ادارات حوزه های  ایجاد  در خصوص  اندرسون 
باالی سازمان های  به  پائین رو  به طبیعت  های دریایی خوشبین است. وی 
)"این مراجع از بین انجمن های استفاده کنندگان آب و سایر جوانب ذیدخل 
انتخاب خواهند شد"( جدید اشاره نموده و رویکرد حوزه دریایی را یک "گام 
زیرا  باشد  زمانی می  بارۀ چوکات  نگرانی وی در  تنها  نماید.  تلقی می  مهم" 
است."  نگرفته  تاکید صورت  زیاد  میراب  های  انجمن  ایجاد  روی  جا  "درین 
مولینگا 28در بارۀ رویکرد حوزه دریایی یک نظر خیلی حیاتی دارند. هرچند آنها 
به تحلیل مسوده قانون یا پالیسی نمی پردازند اما یک نسخه از چارت سازمانی 
که برای تمامی حوزه های دریایی افغانستان در نظر گرفته شده است را ارایه 
پروژه  طرح  در  که  میرسد  نظر  به  "طوریکه  کنند،  می  بیان  چنین  و  میدارند 
بیشتر از مفاهیم و اصول جهانی انکشاف آبیاری/پالیسی اصالحی استفاده شده 
است تا از تحلیل و درک ویژگی ها و مسایل مختص به حوزۀ دریایی کندز،" 
و خصوصا که "در پروگرام حوزه دریایی کندز از طرح چارچوب سازمانی حوزه 

27 رویویری “درس گیری از انتقال بین امداد رسانی و انکشاف در افغانستان - بازنگری سکتور 

آب” )گروپ، اضطرار، احیا، انکشاف، 2005(. 

28 اندرسون، “سیستم های آبیاری،” 7 و 8. 

پالیسی آب  .3

 " است.  استفاده شده  شده،  تهیه  خارجی29  مشاورین  توسط  اکثرا  که  دریایی 
اسنبرگ بر این مسئله چنین نقد می گیرد: 

یک  دریایی  حوزه  رویکرد   ،1381 سال  در  کابل  در  کنفرانس  یک  طی  در 
گزینه برای مسولین دولتی افغان و شماری از مشاورین خارجی بشمار میرفت. 
آخرین مدل نهادی آن در سنبله 1383 در جریان یک سلسله از ورکشاپ های 
که در حوزه کندز و وزارت آبیاری، منابع آب و محیط زیست دایر گردید، از بین 
5 بهترین گزینۀ احتمالی انتخاب گردید. متعاقبا، مدل مذکور در اثر تقاضای 
تاریخ عقرب  به  آبیاری، منابع آب و محیط زیست  های مکرر معین وزارت 
1383 اتخاذ گردیده و برای چندین بار هم مورد بازبین قرار گرفته است. به 
تاریخ حمل 1384، مدل مذکور توسط رئیس عمومی مدیریت آب در جریان 
یک کنفرانس دو روزه که برای جوانب ذیدخل در کندز برگزار شده بود، ارایه 
گردید. بیشتر از 80 میراب اشتراک کنندگان این کنفرانس را تشکیل داده و 

نظریات شان را از طریق یک گروپ کاری کوچک ابراز داشتند.30 

آب  سکتور  استراتیژی  مختلف  های  نسخه   3.3
7831-6831

در این قسمت سه مسودۀ مختلف استراتیژی سکتور آب )سرطان 1386، میزان 
1386 و دلو 1386( مورد تحلیل قرار می گیرد.31 

دیدگاه استراتیژک نسخۀ سرطان 1386 مسودۀ استراتیژی سکتور آب نظریۀ 
اولی دولت افغانستان را که عبارت از تاکید روی بهبود معیشت است، تعبیر و 
تفسیر می نماید. هرچند برخی استدالل می کنند که دیدگاه جدید بیانیه قبلی 
را واضح تر و ساده تر بیان می کند با آنهم بیانیۀ جدید بر انکشاف و مدیریت 
سکتور آب که موجب ارتقای سطح معیشت می گردد، اصرار می ورزد. بیانیۀ 

مذکور بر انجام موارد ذیل تعهد می سپارد: 

29 مولینگا، میلکی، مونسس و شیتر، یو شاه، و ستیگ تیر ب “آب، جنگ و بازسازی: مدیریت 

آبیاری در منطقۀ کندز، افغانستان” آب، امنیت و انکشاف پایدار در کنفرانس بین المللی اورشیای 
مرکزی، انستیتوت مطالعات اجتماعی، الحه 1-2 دسامبر 2006(، 8. 

30 اوزنبرگ والتر )مدیر پروژه، ولت هنگر هیلفی(، نظریات بازنگری در مورد این گزارش. 

31 اوزنبرگ والتر )مدیر پروژه، ولت هنگر هیلفی(، نظریات بازنگری در مورد این گزارش. در 

بازبینی این گزارش، اوسنبرگ نظر داده است، “مسوده های مختلف استراتیژی سکتور آب در 
واقع تا هنوز یک استراتیژی نیست و از دیدگاه های مختلف نهاد های تمویل کننده و انستیتوت 
های ملی متاثر می گردید. بعنوان مثال، نخستین نسخه توسط ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت 
متحده بدون مشورت های زیاد تهیه شد. عالوتا، مسودۀ فبروری بیشتر برای کنفرانس پاریس 
)جوزا 1387( ترتیب شده بود. دلیل دیگرش هم اینست که طبعا وزارت ها می خواهند برای 
نشان دادن به مردم دستاور های ملموس داشته باشند. مسوده های استراتیژی سکتور آب بیشتر 
به یک پالن سرمایه گذاری می ماند تا یک استراتیژی واقعی.” از طرف دیگر، وی اظهار میدارد 
که، “اکثریت نسخه های استراتیژی سکتور آب و قانون آب فقط برای نظر دهی و نشر داخلی 

تهیه شده است.”
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طریق  از  افغانستان  مردم  برای  آمد  در  منابع  میزان  و  زندگی  سطح  ارتقای 
از عدم  انکشاف و مدیریت سکتور آب؛ تهیه آب آشامیدنی؛ حصول اطمینان 
وقوع بی امنیتی غذایی؛ حفاظت در برابر خشکسالی ها و سیالب ها؛ و حفظ 

تداوم و پایداری در تنوع حیات.32 

بنابرین، تاکید روی انکشاف و مدیریت منابع آب می باشد و فرض نیز برین 
است که این کار موجب بهبود وضعیت معیشتی برای مردم خواهد شد. 

اما نسخۀ دلو 1386 استراتیژی سکتور آب33 روی کاهش فقر تاکید مستقیم 
افغانستان می باشد... فلهذا نقش سکتور  دارد. "فقر یکی از مسایل عمده در 

آب در زمینۀ کاهش فقر از اهمیت ویژه ای برخوردار است."

استراتیژی سکتور آب و انکشاف

تا اواسط دهۀ 1970، حدود 3.3 ملیون هکتار زمین زراعتی تحت آبیاری وجود 
افغانستان زرع  داشت. در حال حاضر، حدود 1.8 میلیون هکتار زمین آبی در 
مورخ سرطان 1386،  آب35  استراتیژی سکتور  به مسودۀ  گردد.34 مطابق  می 
طوریکه سازمان غذا و زراعت تخمین زده است در افغانستان حدود پنج ملیون 
 1386 دلو  نسخۀ  در  تخمین  این  اما  دارد.  را  شدن  آبی  قابلیت  زمین  هکتار 
مجداد ذکر نشد. با در نظر داشت کاهش مقدار زمین های آبی در طی 40 سال 
گذشته و پتانشیل باال برای آبی شدن ساحات زیادی از زمین، نمیتوان یاد آور 
ارتقا، احیا و  بلند پروازانه را به خاطر  شد که استراتیژی آب یک پالن خیلی 
ایجاد سر از نو ساحات آبیاری در پیش گرفته است. جدول 2 هکتار سازی پالن 

شده در مسودۀ سرطان 1386 استراتیژی سکتور آب ارایه میدارد. 

مسودۀ استراتیژی سکتور آب مورخ دلو 1386، در مورد پروژه های عمدۀ زیربنا 
اند،  اند و حتی بعضی شروع هم شده  از قبل برای تطبیق شناسایی شده  که 
به شرح می پردازد. توجیه آن برای تطبیق پروژه های مذکور اینست که »نیاز 
های نفوس و رشد اقتصاد افغانستان مستلزم تطبیق سریع و مداوم پروژه ها می 
باشد.«36 ولی تا هنوز معلوم نیست که تطبیق این پروژه ها بر اساس مطالعات 

امکان سنجی قبلی یا جدید صورت خواهد گرفت. 

32  مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 36. در تمامی نقل قول های استراتیژی 
استفاده  افغانستان تهیه شده است،  انگلیسی که توسط حکومت  از ترجمۀ رسمی  سکتور آب 

می کنند. 

33  مسودۀ استراتیژی سکتور آب، دلو 1386، 3. 

34  مسودۀ استراتیژی سکتور آب، دلو 1386، 24. 

35  مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 24. 

36  مسودۀ استراتیژی سکتور آب، دلو 1386، 34. 

جدول 2. استراتیژی برای انکشاف زمین های تحت آبیاری

سال
ارتقا دهی یا احیای 

ساحات کنونی تحت 
آبیاری

ایجاد سر از نو 
ساحات تحت آبیاری

20000 هکتار50000 هکتار1383

30000 هکتار150000 هکتار1384
50000 هکتار150000 هکتار1385

50000 هکتار150000 هکتار1386

50000 هکتار150000 هکتار1387

40000 هکتار150000 هکتار1388 

150000 هکتار1389
150000 هکتار1390
150000 هکتار1391
50000 هکتار1392 

منبع: مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 39. 

یک مسودۀ قبلی )سرطان 1386( برای همین پروژه های مدیریت آب اهمیت 
حیاتی را قایل بود. مسودۀ جوالی چنین بیان میدارد که، »مالحظات اجتماعی 
که  گذاری  پالن  مطالعۀ  های  معیار  تا  شد  خواهند  سبب  محیطی  زیست  و 
اکثر مطالعات قبلی بر اساس آن انجام شده است، ملغی گردد.«37 مالحظات 
اجتماعی شامل برگشت آوارگان و مهاجرینی می شود که اکنون در ساحاتی 
که پیش ازین برای پروژه های انکشاف آب در نظر گرفته شده بود، زندگی 

می نمایند. به عنوان مثال:

ذخیروی  دیوار  بردن  باال  جهت  آب  و  انرژی  وزارت  های  پالن  آخرین  در 
بند کجکی، ارزیابی های اجتماعی-زیست محیطی بیانگر آن بوده است که 
همین اکنون حدود 45000 هزار نفر در زمین های تحت پوشش ذخیره که 
بود،  آورده  در  خویش  ملکیت  در  را  آنها  پیش  سال   30 افغانستان  حکومت 

زندگی می کنند.38 

بنابرین  است.  نشده  بیان  مکرراً   1386 دلو  مسودۀ  در  حیاتی  مالحظات  این 
درین جا باید تامل کرد که آیا پروژه های را که مسوده شناسایی نموده است 
تطبیق آن امکان پذیر بوده و آنچنانکه از نقطه نظر آبیاری و برق آبی تخمین 
بر  اینکه پروژه های مذکور فقط بدون در  یا  زده می شود، سودمند هست و 

داشتن نتایج منفی و نامطلوب انجام خواهد شد. 

37  مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 20. 

38  مسوده استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 20. 
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باکس 1. یک خط زمانی برای استراتیژی آب در افغانستان

1339 و 1349:

اعمار و تاسیس طرح های بزرگ و رسمی چند منظورۀ آبیاری با انکشاف برق آبی.

 :1351-1350

 وزارت زراعت و آبیاری را در بین زراعت و آبیاری دو قسمت کنید. یک ریاست ایجاد شد تا به سروی خاک و آب بپردازد و بعد هم یک ریاست عمومی که 
باالخره به یک وزارت مستقل بنام وزارت آب و نیرو تبدیل شد. نهایتا در اواخر دهۀ 1349، وزارت آب و نیرو مسولیت ادارۀ آبیاری و سکتور های فرعی برق آبی 
را بدوش داشت، و ریاست انکشاف دهات مسئول سکتور تهیه آب و حفظ الصحه، و سیستم های سنتی آبیاری بود. وزارت فواید عامه هم آب و حفظ الصحۀ 

دهات را بدوش داشت. وزارت زراعت، مالداری و غذا نیز در چوکات ریاست تحقیقات خویش به تحقیق روی موضوعاتی آبیاری و مدیریت آب پرداخت. 

 :1360

تدوین و اتخاذ قانون آب که قوانین و اصول عرفی را با قوانین و اصول جدید ترکیب کرد. این مفاهیم جدید توسط رژیم شوروی سابق به افغانستان وارد شده 
بود. 

 :1367

وزارت آبیاری، منابع آب و محیط زیست بر عالوۀ وزارت آب و نیرو ایجاد شد تا شبکه های آبی، انکشاف منابع آبی و تاسیسات بزرگ آبیاری را مدیریت نماید. 
طی این مدت، وزارت زراعت، مالداری و مواد غذایی )MAAHF( و سکتور زراعت به طور کل از بخش عمدۀ مسئولیت های شان در زمینۀ آبیاری و مدیریت 
آب سبکدوش شدند. هرچند قسمت اعظم منابع آب در امور و فعالیت های زراعتی به مصرف میرسد. ایجاد این تقسیمات در بین آبیاری و وزارت زراعت یک 
نوع شکاف نهادی را در راستای مدیریت آب بوجود آورد. در نتیجۀ نفوذ قوی رژیم شوروی سابق، نهادی های که به منظور مدیریت آب و آبیاری ایجاد شده 
بودند تالش های شان را بیشتر روی ابعاد انجنیری راه و ساختمان متمرکز ساختند و اهمیت کلی مدیریت مسایل آب و رول شان در زراعت را فراموش کردند. 
دهه های 1349 و 1359 از نقطه نظر منازعات و تنش های جدی در بین نهاد های افغانستان متبارز است. سازمان های غیر دولتی اکثرا از طریق پروگرام های 
ملل متحد )غذا در بدل کار یا پروژه تاثیرات عاجل که توسط دفتر ملل متحد برای خدمات پروژوی تطبیق می گردید، پروگرام غذایی جهان و سایر ادارات( به 

احیا و اعمار کانال ها و کاریز ها مشغول بودند.
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بعد از 1380: 

فشار و/ یا توقعات زیاد از منابع تمویل کننده و اجتماعات، بعضی از انجو ها را وادار ساخت تا میزان ساحات تحت آبیاری را توسعه دهند. توسعۀ کانال های درجه 
اول، ایجاد طرح های آبیاری، انحراف آب از دریا ها، ایجاد سیستم آبیاری زیرزمینی با اعمار چاه های مجهز به پمپ موتوری، و زهکشی ساحات لم یزرع و 
نامناسب برای زراعت صورت گرفته است. نتایج کلی نظر به پروگرام و ادارۀ تطبیق کننده متفاوت است. در بیشتر موارد، ارزیابی های از قبل انجام شده مشخصات 

تخنیکی و متقتضیات بر عالوۀ شرایط اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی و نیز اثرات دراز مدت آن را به گونۀ مناسب در نظر نگرفته است.  

حمل 1381: چهارچوب انکشافی ملی توسط حکومت انتقالی

ثور 1381: ورکشاپ کابل در مورد درک اهمیت و آشنایی با مدیریت و انکشاف منابع آب در افغانستان توسط وزارت آبیاری، منابع آب و محیط زیست و 
موسسۀ یونیسف. 

1381-82: کشور به پنج حوزه دریایی تقسیم شد، محور پالیسی جدید )IWRP( توسط خدمات انسجام معلومات در افغانستان )AIMS( و سازمان غذا و زراعت؛ 
ویرایش اطلس آبریز های افغانستان

جدی 1382: سمینار مدیریت و انکشاف منابع آب و محیط زیست در افغانستان 
توسط وزارت آبیاری، منابع آب و محیط زیست و سازمان غذا و زراعت

1383-84: چهارچوب سیاست کاری استراتیژی برای سکتور آب تسوید و تعدیل شد

1383-84: پالیسی های سکتور فرعی،  پالیسی و استراتیژی مدیریت منابع آب و پالیسی آبیاری را پیش نویس کرد. 

1383: به راه اندازی پروگرام حوزه دریایی کندز در وزارت انرژی و آب دیده شد و در سطح نهادی به حیث یک تجربۀ تطبیق و انکشاف مدیریت حوزه دریایی 
تلقی گردید - مفهوم مدیریت یکپارچۀ منابع آب در کشور که اساس پالیسی جدید آب را تشکیل میدهد. 

قوس 1383: ادغام وزارت آب و نیرو و وزارت آبیاری، منابع آب و محیط زیست در یک وزارت بنام وزارت انرژی و آب؛ 

قانون انجو ها مور جوزا 1384 قانون جدید برای انجو ها یک تالشی برای کاهش شمار شرکت های انتفاعی فعال به حیث انجو محسوب می گردید. 
باالنتیجه، ساخت و احیای طرح ها و تحقیقات در مورد مدیریت آب توسط انجو ها صورت نمی گیرد. با وجود آنهم، برخی از موسسات چون واحد تحقیق 
و ارزیابی افغانستان، اداره همکاری های تخنیکی و انکشافی، برنامه زراعتی آلمان، کمیته دنمارک برای کمک به مهاجرین افغانی و غیره. عالوه بر 

فعالیت های کاری شان در گوشه و کنار کشور، در رابطه با سکتور و گروپ آب و حفظ الصحه )WSG( نیز نقش مهم و ارزنده ای را ایفا نموده اند.
منبع: رویویر. “درس گیری از انتقال حالت آرامش به انکشاف در افغانستان - بازبینی سکتور آب” )گروپ، اضطراری، احیا، انکشاف، 1384(
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سلسله نشریات موضوعی 

تمرکز روی موضوعات آبیاری و ایجاد بند ها احتماال برای کشور های همسایه 
نتایج نامطلوب را ببار خواهد آورد. بعنوان مثال، پروژۀ آمو دریای علیا که در 
سال 2008 آغاز گردید، ایجاد 500000 هکتار زمین تحت زراعتی را پیش بینی 
می کند. این در حالیست که امروزه دریای آمو قبال بسته شده و مقدار بسیار 
اندکی آب از آن به دریاچۀ آرال سرازیر می گردد. )برای جزئیات بیشتر در مورد 

مدیریت حوزه دریایی به بخش بعدی مراجعه فرمایید(.

دقیقا واضح نیست که آیا پروژه های شناسایی شده طرح های جدیدی هستند 
استراتیژی  مسودۀ  باشند.  می  آبیاری  موجودۀ  های  طرح  احیای  اینکه  یا  و 
سکتور آب مورخ سرطان 1386 چنین می گوید "در حال حاضر، بانک جهانی 
این  کند.  می  تمویل  را   )EIRP( آبیاری  سیستم  احیای  برای  عاجل  پروژۀ 
تاکید  این  است."39  متمرکز  سنتی  آبیاری  های  طرح  روی  مقدماتا  پروگرام 
استراتیژی سکتور آب که  اهداف  با  آبیاری  احیای سیستم  برای  پروژۀ عاجل 
سیستم های محلی را "متالشی،" "غالبا ناکارآمد"40 و "ضعیف" معرفی میدارد، 
در تناقض قرار دارد. )هرچند این ها تا هنوز به شکل فرضیات باقی می ماند 
زیرا در بارۀ این مسئلۀ یک مطالعه مشرح صورت نگرفته است.( اگر سیستم 
نمایندگی  را  نفوس محلی  از  نبوده و فقط جزئی  برخوردار  از موثریت  میراب 
نماید، یا بر اساس گزارش41 2004 وزارت آبیاری، منابع آب و محیط زیست که 
آنرا غیر منصفانه می خواند، پس پروژۀ عاجل برای احیای سیستم آبیاری به 

تداوم و جاودانگی این رسوم ناپسندیده و غیرمنصفانه می افزاید.42 

با آنکه مسودۀ استراتیژی سکتور آب مورخ سرطان 1386، از تولید برق آبی در 
چوکات زیربنای بزرگ یاد آور می شود اما نسخۀ میزان 1386 دستگاه های 
برق آبی کوچک را در سطح محلی شامل می سازد. این نسخه بیان میدارد:43 

ساحات متعددی در کشور هستند که از اتصال به شبکۀ برق ملی بسیار فاصله 
دارند. استفاده از دستگاه کوچک برق آبی در این ساحات با منابع پایدار آبی 
می تواند به حیث یک گزینۀ موثر و مناسب برای بهینه سازی سیستم برق 
رسانی در ساحات دور افتاده کمک نماید. تولید برق با استفاده از طرح های 

آبیاری بدیل دیگری به شمار میرود. 

مسودۀ دلو 1386 به ایجاد دستگاه های کوچک برق آبی بیشتر تاکید ورزیده و 

39 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 38. 

40 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، دلو 1386، 1 و 12. 

41 وزارت آبیاری، منابع آب و محیط زیست، “یک چهارچوب پالیسی استراتیژیک برای سکتور 

آب” )کابل: وزارت آبیاری، منابع آب و محیط زیست، 2004(. 

42 در ریاست های آبیاری والیات هرات و کندز روی این مسئله بحث شد که زیربنا های سیستم 

های محلی توزیع آب تبدیل نشده ولی ترمیم کاری و بهسازی باالی آنها صورت گرفته است. 
برای دیدن تحلیل این گونه پروژه ها در ذیل مراجعه فرمایید. 

43 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، میزان 6831، 30. 

آنرا راه حل خوبی برای برق رسانی به ساحات روستایی میداند:44 

اصوال، مناطق دهات کشور از اتصال به شبکۀ ملی برق در کشور بسیار فاصله 
دارند. وجود دستگاه های کوچک برق آبی با موجودیت منابع پایدار آب در این 
برخی  باشد.  ساحات  ساحات می تواند بدیل دیگری برای تهیۀ برق به این  
شده  ساخته  آبیاری  مقاصد  برای  که  برق  تولید  تاسیسات  از  استفاده  اوقات 

است، نیز می تواند بدیلی حیاتی باشد.

به طور کل، دستگاه های کوچک برق آبی استفاده کنندگان غیرمصرفی آب به 
شمار میرود؛ بنابرین، تاکید روی تولید برق در سطح محلی از طریق دستگاه 
این، طبیعت  وجود  با  است.  مطلوبی  و  پیشنهاد خوب  آبی  برق  های کوچک 
غیر مصرفی دستگاه های کوچک برق آبی در یک سیستم آبیاری و برای یک 
انجمن خاص استفاده کنندگان آب به موقعیت آن دستگاه بستگی دارد.45 بهر 
حال، چون این گونه دستگاه ها آب را از طریق کانال به مصرف میرساند، باید 
آنرا از نظر قانون و انجمن استفاده کنندگان آب هر دو به حیث یک استفاده 
کنندۀ آب شناخت. درین اواخر یک گزارش،46 استفاده کننده های دیگری را 
نیز عالوه بر دهاقین در انجمن استفاده کنندگان آب به رسمیت شناخته است، 
اگر آنها حتی بیشتر از ده فیصد آب را به مصرف برسانند باز هم قضیه آن با 
یک دستگاه کوچک برق آبی یا آسیاب برنج فرق می کند. بهمین خاطر، آنها 

حتی در چهارچوب کنونی انجمن استفاده کنندگان آب شامل نشده اند. 

مدیریت اجتماعی آب در سطح حوزۀ دریایی

های  حوزه  ادارات  تاسیس  برای  آب  استراتیژی سکتور  مختلف  های  مسوده 
)RBCs( شامل یک سلسله  )RBAs( و شورا های حوزه های دریایی  دریایی 
از پالن ها می باشد. مسودۀ سرطان 1386 استراتیژی سکتور آب حتی حوزه 
های دریایی )به نقشۀ 1 ببینید( و حوزه های فرعی دریایی )به نقشۀ 2 ببینید( 

را شناسایی نموده است. 

اما  باشند،  سیاسی  نباید  آبی  های  مرز  و  دریایی  های  حوزه  ادارات  هرچند 
طوریکه مشهود است طبیعت این حوزه های دریایی بیشتر جنبۀ سیاسی دارد. 
یا  الحدودی  بین  افغانستان چهار تای آن حوزه های  از پنج حوزه دریایی در 
فرامرزی می باشد که مقدار قابل توجهی از آب های سطحی شان به کشور 
های همسایه داخل می شود. )تنها حوزۀ دریایی شمال درین زمینه مستثنا می 
دریا  آمو  به حوزۀ  تا حدی  این حوزه  زیرزمینی  آنکه آب های  با وجود  باشد؛ 

تزریق می گردد.(47 

44 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، میزان 6831، 25. 

 45برای دیدن تحلیل دستگاه های کوچک برق آبی مشخص در ذیل مراجعه فرمایید. 

46 “انجمن های استفاده کنندگان آب در گزارش افغانستان” 

47 نیامی، “جلوگیری از منازعات و سیاست همکاری های آبی در بین کشور های آسیای مرکزی 

از نقطه نظر افغانستان” 
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چون طبیعت این حوزه های دریایی طبیعت فرامرزی است، و نیاز های جوانب 
ذیدخل از کشور های همسایه در ساختار پیشنهادی ادارات و شورا های حوزه 
و شورا های حوزۀ  ادارات  را  ها  آن  است،  نشده  گرفته  نظر  مد  دریایی  های 
های  حوزه  های  شورا  و  دریایی  فرعی  های  حوزه  ادارات  بلکه  نه  دریایی 
فرعی دریایی میتوان نامید، زیرا ساحۀ جغرافیایی این حوزه ها توسط مرز های 
سیاسی دولت افغانستان محدود شده است. حتی در مسودۀ جوالی تاکید ملی 
روی این مسئله صورت گرفته و مشکالت و نگرانی های فرامرزی در مسودۀ 

اکتوبر استراتیژی سکتور آب قویا اظهار شده است: 

باشد،  می  خشکه  به  محاط  ذاتا  که  افغانستان  جغرافیایی  طبعیت  دلیل  به 
همسایه  های  کشور  ساحلی  والیات  به  آن  های  دریا  آب  عمدۀ  قسمت 
سرازیر می گردد. نگرانی ها در رابطه به مسایل فرامرزی از تمامی مرز های 
افغانستان در حال تشدید است. این نگرانی خاصیت یک توپ برفی را دارد 
با  به همین شکل،  و  افزاید  بر حجم خویش می  تپه  از  با فرو غلطیدن  که 
شدت گرفتن مسایل وابسته به تغییرات اقلیمی و ذوب شدن قطعه های یخ 
در جهان ، نمی توان اهمیت این مشکل را نادیده گرفت. کشور افغانستان با 
مشکالت و چالش های زیادی دیگر نیز مواجه بوده و تا کنون یا بدلیل عدم 
موجودیت منابع کافی و یا هم ضیق بودن وقت نتوانسته دقیقا به رفع این 
مشکالت بپردازد. این کشور برای تعیین اهداف و متقتضیات کنونی و آینده 
منابع آبی خویش به حمایت مالی جامعۀ تمویل کننده نیاز دارد. با تعیین و 
تعریف اهداف، افغانستان بتواند همپا با سایر کشور ها، روی این مسایل بحث 
چون  های  فعالیت  در  منطقوی  اهداف  به  دستیابی  برای  و  نموده  گفتگو  و 

انکشاف مجاری آبی سهم گیرد.48 

بررسی روی  و  استراتیژی سکتور آب مورخ سرطان 1386، بحث  در مسودۀ 
اکتوبر  مسودۀ  در  فرامرزی  مسایل  و  داشته  ملی  جنبۀ  دریایی  های  حوزه 

48 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، میزان 6831، 9. 

استراتیژی مذکور به قاطعیت بیان شده بود. اما در مسودۀ دلو 1386 که در آن 
بیشتر روی مسایل در سطح ملی سخن رفته است، از تاثیراتی که فعالیت های 
انجام شده در حوزه های دریایی برای والیات ساحلی پایین آب خواهد داشت، 

چیزی ذکر نشده است. 

شکل 2 نشان میدهد که نسخه های مختلف استراتیژی سکتور آب چگونه به 
تعیین ساختار سازمان های حوزه های دریایی می پردازد. 

از شکل 2 واضح می گردد که وزارت انرژی و آب در تعیین ادارات حوزه های 
دریایی نقش محوری را داشته و عالوتا پروسه گزارش دهی در شورای حوزۀ 
دریایی یک پروسۀ پائین رو به باال است. این در حالیست که، مسودۀ استراتیژی 
سکتور آب مورخ دلو 1386، از نقش وزارت مربوطه به گونۀ مشخص یاد آور 
نشده و فقط بیان میدارد که "نهاد های ملی از طریق ادارات حوزه های دریایی 

حمایت ها و مهارت های الزم را فراهم خواهند ساخت."49

مسودۀ دلو 1386، "مسولیت های وزارت ها و ادارات مربوطه را که در فعالیت 
های سکتور آب به طور مستقیم نقش دارند" ، شناسایی می نماید.50 با وجود 
این، بیشتر از همه تاکید روی وظایف مشخص اداره می باشد تا روی چگونگی 
هم  با  باید  مشخصی  مسایل  چه  روی  مذکور  های  نهاد  اینکه  و  آن  انجام 

همکاری و هماهنگی نمایند. 

در حالیکه مسودۀ سرطان 1386 به جزئیات وظایف، نقش و طرز العمل های 
کاری ادارات حوزه های دریایی نپرداخته است، اما مسودۀ دلو 1386 مسوولیت 
های "اداری، مشورتی و اجرایی مربوط به آبیاری، مدیریت منابع آب و زیربنا" 

49 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، دلو 1386، 21. 

50 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، دلو 1386، 11. 

نقشۀ 1. حوزه های دریایی افغانستان 

منبع: مسودۀ استراتیژی سکتور آب، جوالی 2007، 22. 

نقشۀ 2. نقشۀ آبریز های افغانستان

منبع: مسودۀ استراتیژی سکتور آب، جوالی 2007، 19. 
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دریایی  به شورای حوزه  را  "تصمیم گیری"  نقش  و  دریایی  ادارۀ حوزه  به  را 
واگذار کرده است.51 

مسودۀ سرطان 1386 استراتیژی سکتور آب برای تطبیق سیستم ادارات حوزه 
های دریایی و شورا های حوزه های دریایی، چندین مورد چالش را بر می 
شمرد و یاد آور می شود که "این سیستم نیاز دارد تا به تدریج رشد نموده و 
از صالحیت هایش برای رسیدگی به مسایل کار گیرد" و اینکه جهت ایجاد 
و نصب پایگاه های معلوماتی برای ادارات حوزه های دریایی به زمان و منابع 
در  خویش  سیطره  از  نتواند  حکومت  زمانیکه  تا  عالوتا،  است.52  نیاز  کافی 
تنفیذ هیچ  برای  زمینه  نماید،  اطمینان حاصل  دور دست  و ساحات  والیات 

قانونی مساعد نخواهد بود.53 

یکی از مشکالتی که در کشور های در حال توسعه مشاهده می گردد عبارت 
از دخیل ساختن جوانب ذیدخل در یک مکانیزم موثر مدیریت یکپارچۀ منابع 
آب می باشد و غالبا در اثر عدم تحصیل و مکانیزم های الزم نتایج مطلوب 
را به همراه ندارد، و طبیعتا که این مشکل به نحوی از انحا با مسئلۀ فقر ربط 

دارد.54 

برای طی نمودن پروسه های پایدار پالنگذاری در کشور های در حال توسعه 

51 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، دلو 1386، 29. 

52 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 7. 

53 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386،11. 

54 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 30. 

مانند افغانستان اول تر از همه باید به موارد ذیل رسیدگی صورت گیرد: 

•تاسیس پراکنده و ناهماهنگ شدۀ نهاد ها و سازمان ها 	

•موانع موجود بر سر راه تطبیق فعالیت های نهادی 	

•نبود منابع انسانی یا ظرفیت 	

•وزارت های که با مفاهیم پالن گذاری و تطبیق برنامه ها مخالفت دارند 	

•نهاد های اداری که به گونۀ درست هماهنگ و سازماندهی نشده باشند 	

• عدم موجودیت مکانیزم های موثر حکومت داری55	

مختلف  مناطق  در  متنوع  و  گوناگون  کامال  محیطی  شرایط  به  •نظر  	
افغانستان، تطبیق همه جانبۀ سیستم ادارات حوزه های دریایی جامۀ عمل 

نخواهد پوشید.56 

تمرکز مسوده های گوناگون استراتیژی سکتور آب در مورد ادارات حوزه های 
به  که  این حقیقت  داشت  نظر  در  با  دریایی  و شورا های حوزه های  دریایی 
اهمیت اشتراک و سهم گیری استفاده کنندگان و جوانب ذیدخل نیز تاکید شده 
است، مطلوب و نوید بخش است. با وجود این، معلوم نیست که راه نایل شدن 
استفاده  بتواند سهم گیری کلی  آب  “اینکه سکتور  است.  این هدف کدام  به 
کنندگان و جوانب ذیدخل را تحقق بخشد، حایز اهمیت است. و اینکه سکتور 
چگونه به آن هدف دست یابد موضوع دیگری است. تطبیق و نهادینه نمودن 
ادارات حوزه های دریایی نیازمند وقت و منابع کافی است.”57 نسخۀ دلو 1386 
می  ارایه  را  دیگری  مسایل  ولی  نبوده  شامل  را  فوق  مالحظۀ  قابل  نظریات 

نماید: موجودیت معلومات و ظرفیت. 

و مجرب می  ورزیده  انسانی  منابع  نبود  از  عبارت  این معضل، که  برای حل 
باشد، مسودۀ دلو 1386 به طلب کمک از انجو ها و دانشگاه ها درین زمینه 
توانند  دولتی که می  غیر  نماید. مسودۀ مذکور روی سازمان های  اشاره می 
های  حوزه  های  نیز شورا  و  اجتماع  در سطح  را  ذیدخل  جوانب  گیری  سهم 
دریایی تسهیل نمایند، تاکید بیشتر می ورزد. باید متذکر شد که این راه حل 
متوجه مشکالت داخلی ادارات حوزه های دریایی نمی گردد. مسودۀ دلو 1386 
می گوید که "سکتور آب در اثر کمبود کارکنان کامال ورزیده و مجرب فلج 
در  دراز مدت جهت ظرفیت سازی  استراتیژی  به یک  بنابرین  و  شده است" 

55 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 31. 

56 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 43. 

 57مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 45. 

شکل 2. ساختار سازمانی/تشکیالتی حوزه های دریایی

منبع: وینسنت توماس، بروز آمد شده از مسودۀ استراتیژی سکتور آب، میزان 
1386، 20؛ این شکل در مسودۀ دلو 1386 شامل نیست. 
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پوهنتون ها و کالج ها ضرورت احساس می گردد.58 

در عین زمان، مسودۀ دلو 1386 به لزوم موارد دیگری غیر از ظرفیت انسانی 
اشاره می نماید:59

انکشاف ظرفیت تنها به قابلیت و توانایی انسانی و بشری محدود نمی گردد 
بلکه توانایی در سه ساحه را تحت پوشش قرار میدهد: مالی، تخنیکی یا فنی، 
منابع  تواند  بدین معنی است که سکتور می  مدیریتی. داشتن ظرفیت مالی 
مالی الزم را دریافت و مدیریت نموده و از همین لحاظ بتواند زمینۀ اطاعت از 
مقررات و پالیسی ها را فراهم ساخته و توسعه دهی الزم را تسهیل نماید ... 
به همین گونه، ظرفیت تخنیکی بدین معنی است که سکتور بتواند با داشتن 

زیربنای فزیکی تطبیق پروگرام ها و پروژه ها را امکان پذیر سازد. 

مسودۀ سرطان 1386 از جوانب ذیدخل محلی چیزی را یاد آور نشده و فقط 
در بارۀ مسوولین ملی و بین المللی دخیل در سازمان های حوزه های دریایی 
تاکید می نماید.60 نسخۀ فبروری از "انجمن های استفاده کنندگان آب و سایر 
جوانب ذیدخل به شمول زنان"61 منحیث اعضای شورا های حوزه های دریای 
و حوزه های فرعی دریایی یادآور می شود. درین جا به نقش شورا های محلی 
و میراب ها در مدیریت آب فقط در صورت غیاب شورا های حوزه های دریایی 
بر اساس  این مطلب، و  با ذکر  و حوزه های فرعی دریایی اشاره شده است. 
شکل 2 میتوان گفت که سهم گیری انجمن های میراب ها، شورا ها، جرگه 
ها، و سایر انجمن های اجتماع در شورا های حوزه های دریایی و فرعی دریایی 
پیش بینی شده است. سوال مهمی دیگر اینست که تعریف ارایه شده از انجمن 
غیر  میراب یک سیستم  مواقع، سیستم  برخی  در  باشد.  می  چه  میراب  های 
مفید معرفی شده است اما در شکل 2 در خصوص بدیل انجمن های استفاده 

کنندگان آب به طور عموم کدام اظهاری نشده است. 

به یک  بخشیدن  "تحقق  میدارد:  بیان  آب  استراتیژی سکتور  مسودۀ جوالی 
تالش  بنابرین  گرفت.  خواهد  بر  در  را  ها  دهه  دریایی  حوزه  موثر  مدیریت 
حوزه  ادارات  هستۀ  که  آزمایشی  های  پروگرام  منحیث  باید  را  کنونی  های 
ادامه  مذکور  مسودۀ  نماییم."  قبول  میدهد،  تشکیل  را  آینده  در  دریایی  های 
میدهد، "قبل از اتخاذ هر قانون بهتر خواهد بود تا از تدارکات، قابلیت تطبیق 
و تنفیذ مسودۀ قانون اطمینان حاصل شود."62 برین اساس، خوب خواهد بود 
اگر نظری به پروژه های آزمایشی کنونی بیندازیم و ببینیم که چه چیزی دارد 
اتفاق می افتد و چه کسانی درین زمینه نقش دارند.63 تا هنوز، جای پرسش 

58 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، دلو 1386، 15. 

59 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، دلو 1386، 33. 

 60مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 69. 

61 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، دلو 1386، 20. 

62 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 54 و 42. 

63  یک نگاه دقیق تر به پروگرام حوزۀ دریایی کندز و 

است که آیا میتوان از موارد سخن رفته برای تطبیق آتی آن در سطح کشور 
توقع داشت. چنانچه مسودۀ سرطان 1386 اعتراف مینماید،"64 کشور افغانستان 
آموخته  پنداشت...تجارب  نهاد فزیکی همگون و یکسان  نباید همانند یک  را 
شده در یکی از ساحات کشور شاید در بخش دیگری از آن کامال غیر قابل 

تطبیق باشد."

آور  یاد  خوشبینی  با  و  ننموده  نشان  خاطر  را  مسایل  این   1386 دلو  مسودۀ 
می شود که، "تجارب کسب شده از تطبیق این پروژۀ آزمایشی بزرگ ]پروژۀ 
حوزۀ دریایی کندز[، راه را برای تطبیق سایر تالش ها و پروژه های مربوط به 
سازمان های حوزه های دریایی به گونۀ تدریجی آن در سراسر کشور هموار 

خواهد ساخت."65

مدیریت اجتماعی آب در سطح محلی

نسخ مختلف استراتیژی سکتور آب بر اساس همان فرضیه ای استوارست که 
با مورد ذکر شده در استراتیژی آب 1383 وزارت آبیاری، منابع آب و محیط 
زیست مشابهت دارد، "توزیع محلی و سنتی آب و سیستم های حقابه تضعیف 
شده و ...بنابرین منازعات در ساحات باال آب و پایین آب در اثر توزیع نامنصفانۀ 
آب شدت گرفته است."66 علیرغم این بیانیۀ بسیار جامع و فراگیر، تا جایی که 
افغانستان  از سال 1383 در  از سقوط رژیم طالبان و قبل  دیده می شود بعد 
کدام مطالعۀ ملی در مورد مدیریت اجتماع آب صورت نگرفته بود.67 گویا وزارت 
آبیاری، منابع آب و محیط زیست توسط کشف یافته های منفی از مطالعات در 

سطوح محلی متاثر گردید.68 

این در حالیست که استراتیژی 1383 نسبت به موثریت و کارایی سیستم های 
محلی بدبین بوده و با آنکه روی مفاهیم محلی تاکید نمی ورزید، باز هم به 
و  "به حمایت  و  بوده  معترف  ازین سیستم ها  برخی  کارایی  و  موثریت  بقای 
ارتقای نهاد های محلی، منطقوی و بین الوالیتی و سازمانهای در سطح اجتماع 
ارتقای انجمن های مشابه استفاده کنندگان آب  مانند میراب ها، شورا ها، و 

گروپ کاری آن در ذیل ارایه شده است. 

64 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 45. 

65 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، دلو 1386، 1. 

66 وزارت آبیاری، منابع آب و محیط زیست، “یک چهارچوب پالیسی استراتیژیک برای سکتور 

آب،” 7. درین بیانیه شاید یک تصور غلط صورت گرفته باشد. درین جا طوری تلویح شده است 
که سیستم مدیریت محلی آب در حال حاضر نامنصفانه بوده و سیستم قبلی منصفانه و عادالنه 

بوده است. برای خواندن تحلیل سیستم محلی به بخش بعدی مراجعه فرمایید. 

67 اینکه از آن پیشتر مطالعات انجام شده موجود بوده است یا خیر، واضح نیست، زیرا تمامی 

کتابخانه های عامه طعمۀ حریق گردید و امروز پیدا کردن اسناد سابقه کاری بسا دشوار است. 

 68یکی ازین مطالعات مطالعۀ جی. ال. لی میباشد، “مدیریت منابع آّب در دریای بلخاب و شبکۀ 
کانال هژده نهر: از بحران تا فروپاشی.” )برای بحث بیشتر درین مورد، به بخش 5 این گزارش 

مراجعه فرمایید.(
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ترغیب می نماید."69

و  مثبت  خیلی  میراب  مورد سیستم  در  بعدی  تحقیقات  به  مربوط  های  یافته 
دلگرم کننده می باشد.70 مثل اینکه مسودۀ سرطان 1386 استراتیژی سکتور 
استدالل  وقتیکه  بالخصوص  باشد  گرفته  نادیده  را  الذکر  فوق  مطالعات  آب 
دیگری  متعدد  های  چالش  و  با مشکالت  قبل  از  افغانستان  "کشور  مینماید، 
مواجه بوده و بنابرین هیچ فرصت یا منابع کافی برای مطالعه دقیق و رسیدگی 
به این مشکالت را نداشته است."71 البته، مطالعات فوق الذکر نیز چندان دقیق 
نبوده و محدودیت خود شان را دارند. اینها یک سلسله از مطالعات مقایسوی 
در والیات مختلف72 و نیز یک مطالعۀ عمیق روی دو کانال در والیت کندز را 
شامل می شود.73 برای انجام این مطالعات وضعیت امنیتی مد نظر گرفته شده 
که بر انتخاب ساحۀ تحت مطالعه اثر گذار بوده و یک بی امتیازی دیگر عبارت 
از انتخاب ساحات مطالعوی توسط انجو ها بوده است که به منظور حمایت از 
مفید  بهر صورت، مطالعات مذکور  اند.  بوده  آنجا مستقر  در  پروگرام ها  سایر 
بوده و سبب شده است تا قبل از تسوید هر گونه استراتیژی یا قانون آب یک 
استراتیژی  در تسوید  اقل  این مطالعات حد  از  اندازی شود.  راه  مطالعۀ دقیق 
در   ،1386 دلو  مورخ  نسخه  آخرین  باشد.  استفاده شده  باید  آب  های سکتور 
بارۀ نیاز به انجام مطالعات بیشتر چیزی را ذکر نکرده و اظهار میدارد که عدم 

موثریت و کارایی در سیستم سنتی میراب یک حقیقت مسلم می باشد. 

مسوده های سرطان 1386 و دلو 1386 استراتیژی سکتور آب، عدم موثریت و 
کارایی در سیستم سنتی میراب را قرار ذیل استدالل می نمایند: 

منابع آب معموال توسط میراب که او هم توسط دهاقین انتخاب می گردید، 
مدیریت می شد. سالهای متمادی جنگ و زد وخورد در کشور این نوع ساختار 
سنتی را تخریب نموده و امروزه این نوع حکومت سنتی نه تنها متالشی و 
پراکنده نیست که ناکار آمد هم هست. با در نظر داشت این مشکل، حکومت 
مشتاقانه قصد دارد تابه تاسیس ساختار های حکومتی محلی با انجمن های 
استفاده کنندگان آب بپردازد. از طریق این مکانیزم، سهم گیری مستقیم جانب 

ذیدخل )اجتماع( در نظر است.74 

69 وزارت آبیاری، منابع آب و محیط زیست، “یک چارچوب پالیسی استراتیژیک برای سکتور 

آب،” 10. 

70 ج.ل لی، مدیریت آب، مالداری و اقتصاد تریاک، )کابل: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، 

5831( ج.ل لی مدیریت آب، مالداری و اقتصاد تریاک: عملکرد مدیریت اجتماعی آب ) واحد 
تحقیق و ارزیابی افغانستان 6831( اندرسون، سیستم های آبیاری، ستیگ، زیربنا و توزیع آب در 

اسقالن و صوفی قریاتیم کانال سیستم های آبیاری در حوزه های دریایی کندز.

71 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 7. 

اجتماع”؛  در سطح  آب  مدیریت  لی، “عملکرد سیستم های  آب”؛  اجتماعی  “مدیریت  ای،   72

اندرسون، “سیستم های آبیاری.”

73 استیگ تیر، “زیربنا و توزیع آب.”

74مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 10. 

انجمن های استفاده کنندگان آب در اکثریت مناطق کشور جای مکانیزم های 
حکومت سنتی را که از دیر زمانی بدینسو کارایی و موثریت شان را از دست 

داده اند، خواهد گرفت.75 

مسودۀ سرطان 1386 استراتیژی سکتور آب شورا های انکشافی اجتماع را که 
توسط منابع تمویل کننده ایجاد شده است، منحیث خط مشیی برای انجمن 
های استفاده کنندگان تلقی می نماید و حتی درین زمینه برای انجمن های 
مذکور خواستار یک سلسله از مقرره های استاندار بین المللی می گردد.76 به 
همین ترتیب، مسودۀ دلو 1386 از کنفرانس بین المللی سال 1381 "که طی 
آن انکشاف سکتور آب در افغانستان بنیان گذاری شد"77 یاد آوری می نماید. 
های  انجمن  برای  مقررات  از  ای  مجموعه  الذکر  فوق  کنفرانس  جریان  در 
پرداخته  استدالل  به   1386 مسودۀ سرطان  شد.  تعیین  آب  کنندگان  استفاده 
و اظهار میدارد که این انجمن ها تکنیک های محافظت از منابع آبی را ارتقا 
بخشیده و استفادۀ موثر از آب را افزایش خواهد داد.78 مسودۀ دلو 1386 نیز به 

عین شکل استدالل می کند. 

با آنهم تا هنوز در رابطه با تاسیس انجمن های استفاده کنندگان آب و سیستم 
سنتی مدیریت محلی آب ابهامات و سر در گمی های زیادی وجود دارد. مسودۀ 
سرطان 1386 بیان میدارد که، "ادارات حکومتی در سطح والیات و اجتماعات 
روستایی باید در تاسیس نهاد های مدیریت آب )انجمن های استفاده کنندگان 
آب( و/یا سیستم های حکومت سنتی تالش نمایند."79 مسودۀ دلو 1386 چنین 
سنتی  سیستم  اساس  بر  آب  کنندگان  استفاده  های  "انجمن  میدارد،  اظهار 
بعد[."80  به  ]از 1386  است  تشکیل شده  آب  کنندگان  استفاده  توسط  میراب 
هرچند، طوری که در ذیل نشان داده می شود، سیستم میراب نسبت به انجمن 

های ارتقا یافته استفاده کنندگان آب در سطح بین المللی متفاوت است. 

افزون برین، یکی از بیانیه ها که بر حسب ذیل شرح می گردد، با بیانیه ای 
که سیستم میراب را ناکار آمد معرفی میدارد، متناقض است: "قانون و پالیسی 
آب باید اعتبار و مشروعیت تنظیمات محلی آب در سطح اجتماع را تا جاییکه 
این تنظیمات در مطابقت با الزمه های قانون اساسی و اصول حقوق بشر قرار 
در  آب  "تنظیمات  عبارت  که  نیست  واضح  اما  بشناسد."81  رسمیت  به  دارند، 

75 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، دلو 1386، 1. 

76 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 12 و 13. 

77 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، دلو 1386، 12. 

78 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 7. 

79 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 70. 

80 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، دلو 1386، 14. 

81 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 42؛ مجددا در مسودۀ استراتیژی سکتور آب 

بیان شده، دلو 1386، 1. 
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سطح اجتماع" به سیستم میراب اشاره دارد یا به مکانیزم های ایجاد شده در 
بین اجتماعات کانال ها به خاطر اختصاص آب. 

شاید یک نوع تصور و باور رومانتیک در خصوص سیستم های محلی مدیریت 
آب وجود داشته باشد که در سیستم میراب دهاقین و کشاورزان از یک نوع حق 
منصفانه )و شاید حتی مساوی( برای آب برخوردار بوده اند. طوریکه معلومات 
حاصله از کار ساحوی در بخش 6 این گزارش نشان میدهد، در سیستم های 
فعلی مدیریت اجتماعی آب رعایت انصاف امری الزامی نیست؛ و بدین ملحوظ، 

شاید تقاضا برای انصاف اجتماعی با مدیریت محلی آب متناقض باشد. 

تعیین اجرت آب برای فعالیت های زراعتی

پیام مربوط به مدیریت محلی آب، یک پیام دو بعدی است. از یک سو، مسودۀ 
باید بر اساس یک رویکرد  دلو 1386 با صراحت بیان میدارد که، "فقرزدایی 
صورت  باشد،  می  ذیدخل  جوانب  سازی  ظرفیت  از  عبارت  آن  که  تر  جامع 
گیرد و برای تحقق یک وضعیت پایدار معیشتی در جامعه، باید بر حمایت از 
دهاقین و نیاز های سایر استفاده کنندگان بی بضاعت آب تاکید گردد."82 از 
سوی دیگر، در مسودۀ سرطان 1386 استراتیژی سکتور آب به وضاحت بیان 

شده است که: 

•آب در تمامی مقاصد مورد استفاده از یک ارزش اقتصادی برخوردار بوده و  	
بنابرین باید منحیث یک متاع اقتصادی شناخته شود.83 

•تعیین حقابه های امن و قابل انتقال )قابل معامله( به منظور بهبود بخشیدن  	
موثریت کاری در امور اقتصادی84

•ایجاد یک سیستم برای قیمت گذاری آب که مکانیزم های جبران هزینه  	
را به طور واقعگرایانه منعکس سازد85

مسودۀ دلو 1386 روی قیمت گذاری آب و خود آب به حیث یک متاع اقتصادی 
تاکید نمی ورزد. همچنان، مسودۀ مذکور تا هنوز هم جبران کامل هزینه برای 
تهیۀ خدمات آب و استقالل مالی برای ادارات حوزه های دریایی و سایر نهاد 

های فواید عامه را بعنوان اهداف دراز مدت تعیین نمی کند.86 

در مسودۀ  پیشنهادات مطرح شده  5 گزارش واضح خواهد شد که  در بخش 
در  عنعنوی  و  عرفی  های  سیستم  با  آب  سکتور  استراتیژی   1386 سرطان 

82 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، دلو 1386، 3. 

83 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 33. 

84 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 41. 

85 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 41. 

86 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، دلو 1386، 31. 

تناقض قرار دارد. این هم آشکار نیست که هدف مسوده از نگهداشتن سیستم 
هم  شاید  باشد.  می  چه  استراتیژی  از  جزئی  حیث  به  سنتی  حکومتی  های 
بخواهد تا امکان موجودیت دو سیستم مدیریت آب را پهلو در پهلو، با سیستم 
در  متفاوت  و یک سیستم  فعلی  آبیاری  در ساحات تحت  آبیاری سنتی  های 
ساحات جدید تحت آبیاری پیشنهاد نماید. از آنجاییکه، به ایجاد سیستم جبران 
امر  این  لذا  است،  اشار شده  دراز مدت  کامل هزینه فقط منحیث یک هدف 
که  حالیست  در  این  بود.  نخواهد  تضاد  در  زدایی  فقر  روی  کنونی  تاکید  با 
استراتیژی متذکره باید روی اعمار سیستم های جدید آبیاری اعمال نفوذ کرده 
و درین زمینه که تا تطبیق پالیسی جبران هزینه، طرح های فوق الذکر از نظر 

اقتصادی پایدار خواهد ماند یا نه، واقعیت ها را بازتاب دهد. 
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سلسله نشریات موضوعی 

این بخش، مسودۀ فعلی قانون آب را در مقایسه با قوانین پیشین مورد بحث 
قرار میدهد. 

قوانین آب متعلق به سالهای 1360 و 1370   1.4
قانون  اما  دارند،  زیادی  با هم مشابهت های  قوانین سالهای 1360 و 1370 
برخوردار  بیشتری  و وضاحت  از صراحت  قانون 1370  به  نسبت  سال 1360 
است.87 هر دوی این قانون بر تعلق گرفتن آب به مردم و حفاظت آن توسط 
برای  یا عدم اجرت  تاکید دارند.88 شاید دلیلش هم بی هزینه بودن  حکومت 

آب بوده باشد.89 

آن  منصفانۀ"90  و  "عادالنه  به شکل  را  آب  توزیع   1360 قانون سال  آنکه  با 
اعالم میدارد، ولی قانون سال 1370 تنها به "توزیع متناسب"91 آن اشاره دارد. 
قانون 1360 یک گام فراتر گذاشته و چنین بیان میدارد که حقابه ها را باید 
با یک پنجم هکتار یا 2000  بر اساس هر جریب )یک جریب مساوی است 
متر مربع( تعیین نمود.92 با آنهم نمیتوان از مقدار معین آب و اینکه دولت می 
قانون سال  پاسخ گفت.  نه، دقیقا  یا  بپردازد  این مقدار آب  تعیین  به  توانست 
1360 این طور تصریح نموده است، "مقدار آب مورد نیاز برای آبیاری را باید بر 
اساس ساحۀ تحت کشت، نوع محصول، رژیم آبیاری، اسناد حقابه ها، رسوم و 
سنن محلی و مقدار موجود آب در منبع آن تعیین کرد."93 قسمت نخست این 
ماده به اصولی می ماند که اتحاد شوروی سابق در کشور های آسیای مرکزی 
تطبیق کرده بود؛ هرچند عالوه نمودن عبارت "رسوم محلی" سبب شده است 

تا مفهوم آن برای تعبیر و تفسیر باز و انعطاف پذیر گردد. 

قانون 1370 با صراحت بیان میدارد که در صورت اضافه بودن آب به نسبت 
تقاضای آن، میتوان حقابه ها را به دیگر جا ها انتقال داد.94 این در حالیست 

87 از آنجاییکه سال های 1980 و 1990 زمان تهاجم ارتش روس و دورۀ مجاهدین بوده است، 

جای شک است که قانون سال 1360 تا حال تطبیق شده باشد. هرچند، میتوان اظهار داشت که 
قانون سال 1360 بازتابی از دورۀ داود )1970-1980( بوده است. طی این مدت نفوذ حکومت 

و ریاست آبیاری در ساحات روستایی کشور خیلی قوی بوده است. 

88 قانون آب 1360، مادۀ 2؛ قانون آب 1370، مادۀ 2. 

89 قانون آب 1360، مادۀ 6؛ قانون آب 1370، مادۀ 6. 

90 قانون آب 1360، مادۀ 14. 

91 قانون آب 1370، مادۀ 19. 

92 قانون آب 1360، مادۀ 17. 

93 قانون آب 1360، مادۀ 6. 

94 قانون آب 1370، مادۀ 25. 

قانون آب    .4

که قانون 1360، مقدار معین حقابه را بر اساس جریب تعیین نموده و لذا به 
طور ضمنی اظهار میدارد که مقدار اضافی آب مجددا در بین استفاده کنندگان 

توزیع خواهد شد.95 

از منظر هر دو قانون، مسوول کلی آب )میراب باشی( و دستیار وی )میراب(96 
در  که  است  شده  اظهار  قانون  دو  هر  در  دارند.  بدوش  را  آب  توزیع  وظیفۀ 
جریان انتخاب مسوولین مذکور و در نشست های عمومی، ارگان های محلی 
حکومتی97 و ریاست های مدیریت آب و زراعتی98 مکلف به تسهیل و سرپرستی 
از این امور می باشد. عالوتا، هر دو قانون متذکر می شوند، با آنکه میراب باشی 
و میراب دستمزد شان را از دهاقین اخذ خواهند کرد، ولی "وزارت آب و نیرو 
آنها را با اعطای جوایز و مدد معاش مورد تشویق و حمایت قرار خواهد داد."99 
بر بنیاد همین امر، دولت به خوبی می تواند روی مدیریت محلی آب و توزیع 

آن در بین استفاده کنندگان، اعمال نفوذ نماید. 

در هر دو قانون پیش بینی شده است که سطوح بلند رتبۀ اداری کشور مسولیت 
دارند تا اختالفات موجود در بین سیستم های آبیاری را حل و فصل100 نمایند؛ 
بنابرین، طوریکه به مشاهده میرسد، منابع آب مطابق به مرز های اداری در 

سطوح عالی مدیریت خواهد شد. 

مادۀ 13 قانون 1360 در ارتباط با استفاده از آب در فعالیت های زراعتی یک 
های  مقرره  تدوین  در  که  است  نموده  بینی  پیش  را  مدت  دراز  خیلی  مقصد 
از اهمیت الزم برخوردار است.  امروزین برای دستگاه های کوچک برق آبی 

مادۀ مذکور چنین می گوید: 

"آسیاب های آرد و نهاد های غیر زراعتی که با موجودیت آب به فعالیت می 
پردازند، تحت شرایط ذیل می توانند آب مورد نیاز شان را از کانال های اصلی 

یا فرعی به دست آورند: 

در صورت موجودیت مقدار اضافی و مازاد آب در کانال؛ 1 .

چنانچه ساحات تحت آبیاری و نواحی مسکونی متضرر نگردد؛ 2 .

95 قانون آب 1360، مادۀ 17. 

96 قانون آب 1360، مادۀ 27؛ قانون آب 1370، مادۀ 27 و 28. 

97 قانون آب 1360، مادۀ 24. 

98 قانون آب 1370، مادۀ 33. 

99 قانون آب 1370، مادۀ 31؛ قانون آب 1360، مادۀ 22. 

100 قانون آب 1360، مادۀ 40؛ قانون آب 1370، مادۀ 50. 
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در صورتیکه آب آشامیدنی آلوده نگردیده و کیفیت آن تغییر نکند؛ و  3 .

الزامی بودن صدور جواز های خاص از جانب ارگان های وزارت آب و برق  4 .
در تفاهم با وزارت زراعت و اصالحات ارضی.”

مسودۀ  های  نسخه  مورد  در  حیاتی  های  نقد    2.4
بازبینی شدۀ قانون 0731 آب

قانون  اهمیت  بر  آب  استراتیژی سکتور   1386 مسودۀ سرطان  آنکه  وجود  با 
تاکید دارد، ولی از مشکالت موجود بر سر راه تطبیق قانون را نیز گوشزد می 

نماید:101 

بر خالف وضعیت اجتماعی-سیاسی که در گذشتۀ حاکم بود، تنفیذ سختگیرانۀ 
هر گونه قانون تصویب شده موجب بروز مشکالت فوری در ساحات روستایی 
کشور خواهد شد. مرعی االجرا بودن هر گونه قانون به تاسیس یک سیستم 
موثر حکومتی در والیات دوردست کشور بستگی دارد. این موانع تنفیذی سبب 
زیادی  به مدت زمان  آنها  نفوذ و کاهش دستاورد ها خواهد شد: حل و رفع 
نیاز دارد و این در حالیست که وزارت امور داخله به تاسیس یک ظرفیت ملی 

پالیسی سازی می پردازد.  

مسودۀ دلو 1386 استراتیژی سکتور آب، صراحت چندان زیادی نداشته و فقط 
از پروسۀ جاری متذکر می شود. هرچند مسودۀ مذکور در بین ساحات شهری 
و دهات یک تفاوت واضح را قایل می شود. در این مسوده مفهوم تنفیذ فقط 
برای ساحات شهری بکار رفته شده، اما برای ساحات روستایی تنها به حکومت 

داری اشاره شده است و بس: 

در خصوص آبرسانی به ساحات شهری...در رابطه با حکومتداری، یک قانون 
جدید تدوین خواهد شد، مقرره های زیست محیطی از قبل ترتیب و قابلیت 
های تنفیذی نیز از طریق وزارت امور داخله در حال بررسی است. در سکتور 
 )CDCs( دهات نیز حکومت داری از طریق تاسیس شورا های انکشافی اجتماع

در چوکات برنامۀ همبستگی ملی )NSP( طرح ریزی می شود.102 

نظریات و اظهاراتی ازین دست قابلیت انفاذ قانون جدید پیشنهاد شدۀ آب در 
انکشافی  به شورا های  ازین،  برد. گذشته  زیر سوال می  را  روستایی  ساحات 
اجتماع نیز اشاره شده است، آنطور که در تحلیل مسودۀ قانون آب مشخص 
شد: از شورا ها در سطح حوزه های دریایی و حوزه های فرعی دریایی نام برده 
شده است، ولی فقط با صالحیت تصمیم گیری، ولی مسئلۀ تنفیذ قانون بدوش 

ادارۀ حوزه دریایی می باشد که جزئی از نهاد های حکومتی است. 

به طور عموم، مسوده های استراتیژی سکتور آب بر فرصت های که توسط 

101 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، سرطان 1386، 11. 

102 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، دلو 1386، 2. 

قانون آب برای استفاده کنندگان نهایی پیش بینی شده است، تاکید میورزند.

فراهم  نهایی"  کنندۀ  "استفاده  برای  را  چشمگیری  های  فرصت  آب  قانون 
می سازد که شامل سهم گیری در پروسۀ تصمیم گیری مربوط به )1( منابع 
آب، برنامه ریزی، تطبیق و مدیریت؛ )2( بهره برداری و حفظ و مراقبت از 
سیستم ها و خدمات آبرسانی؛ )3( تعیین مقدار آب مورد استفاده می باشد. 
قانون آب کلیۀ حقوق "استفاده کنندگان نهایی" در این پروسه ها را، تشریح 

نموده است.103

استفاده  برای  مذکور  قانون  که  شد  خواهد  واضح  قانون  مسودۀ  تحلیل  با 
مذکور  فرصت های  و  نموده  بینی  پیش  را  های  فرصت  نهایی چه  کنندگان 

شامل چه مواردی است. 

تحلیل مسودۀ قانون آب )جوزا 7831(  3.4
منتظر  و  رسیده  تصویب  به  سنا  مجلس  و  پارلمان  توسط  آب  قانون  مسودۀ 
توشیح از جانب رئیس جمهور است. تا هنوز آشکار نیست که مسودۀ مذکور با 
سایر مسوده های قانون یا با قوانین موجودۀ کشور، بعنوان مثال قانون محیط 

زیست مطابقت دارد یا خیر. 

اکثریت نقد های ارایه شده در ذیل بر مبنای ترجمۀ غیر رسمی جنوری 2009 
مسودۀ سال 1387 انجام شده است، و تمامی نقل قول ها از آن ترجمه گرفته 
شده است. بخش فرعی آخری "مسایل فرامرزی" نیز بر اساس مسودۀ عقرب 

1386تهیه شده است. 

چشم انداز قانون

مادۀ 1 قانون منظور و مقاصد آن را بیان میدارد. 

جهت  افغانستان،  اساسی  قانون   9 مادۀ  های  ارزش  از  تاسی  به  قانون  این 
تضمین توزیع منصفانۀ آب و استفادۀ موثر و پایدار از آن، تقویۀ اقتصاد ملی 
کشور، و برآورده سازی حقوق استفاده کنندگان آب با در نظرداشت سنن و 

رسوم مناسب/پایدار حقابه ها در کشور تدوین شده است. 

باید  آب  قانون  که  میدارد  بیان  مشخصا  نخست  مادۀ  قبلی،  های  مسوده  در 
این در  باشد.  استوار  افغانستان"  قابل ستایش مردم  مبنای رسوم و سنن  "بر 
های  نیاز  و  حقوق  سازی  برآورده  "از  فقط   ،1387 جوزا  مسودۀ  که  حالیست 
استفاده کنندگان آب با مالحظۀ سنن و رسوم مناسب/درخور استفاده از آب در 
کشور" یاد آور می شود. این امر خاطر نشان می سازد که برای معین نمودن 

سنن و رسوم قابل استفاده، یک پروسۀ انتخابی در کار خواهد بود. 

تسهیل  به  و حکومت  بوده  عامه  ملکیت  "آب یک  که،  میدارد  اظهار   2 مادۀ 
حفاظت و مدیریت آن مسوول می باشد." بنابرین طوریکه به نظر میرسد، مادۀ 

103 مسودۀ استراتیژی سکتور آب، دلو 1386، 16. 
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سلسله نشریات موضوعی 

فوق الذکر با سیستم حقابه های سنتی در تناقض محض قرار دارد. چیزی را 
بدون  محل  کنندگان  استفاده  که  اینست  کرد  استنباط  میتوان   2 مادۀ  از  که 
موافقت دولت قادر به استفاده از آن نخواهند بود زیرا بر اساس مفاد این ماده، 

آب یک ملکیت عامه است. 

با آنکه مادۀ 6 تا هنوز روی "بهترین رسوم و سنن" تاکید دارد، اما مادۀ 7 از 
اشارۀ صریح به آن چشم پوشی می نماید. مادۀ 7 این چنین اظهار میدارد: 

پرداخت اجرت در استفاده از آب وجود ندارد، اما هزینۀ سرمایه گذاری ها و 
تهیۀ خدمات مربوط به آبرسانی، عرضه، ذخیره، تحریف، تصفیه، بهره برداری 
و حفظ و مراقبت از آن توسط تهیۀ کنندۀ خدمات محاسبه خواهد شد. برای 

این منظور، به ایجاد یک مقررۀ جداگانه نیاز است. 

طوریکه مالحظه می گردد، تمرکز صورت گرفته در مسودۀ قانون آب بر روی 
هزینه های مربوط به عرضۀ خدمات با تاکیدی که در آخرین مسودۀ استراتیژی 
قسمیکه  است.  متناقض  است،  گرفته  زدایی صورت  فقر  مورد  در  آب  سکتور 
مادۀ 7 تلویحا بدان اشاره می کند، حتی پرداخت هزینۀ زیرساختار های آب نیز 
بدوش استفاده کنندگان می باشد. اگر قرار برین واقعیت باشد، پس پرداخت 
این هزینه ها برای استفاده کنندگان به طور قابل توجهی سنگینی خواهد کرد. 
این امر بدین معنی است که بجز از زارعین بی بضاعت، فقط زارعین تجارت 
مطابق  آمد.  برخواهند  به خدمات  مربوط  های  هزینه  پرداخت  عهدۀ  از  پیشه 
به مادۀ 28 )پاراگراف 1(، عدم پرداخت اجرت در برابر خدمات، مستقیما به از 
دست دادن حقابه منجر خواهد شد. به همین ترتیب، مادۀ مذکور داللت بر این 
می کند که بین حقابه و مقتضیات حفظ و مراقبت آنچنانکه در یک سیستم 

عنعنوی یافت می گردد، هیچ رابطۀ مستقیم وجود نخواهد داشت. 

این دو سیستم که یکی سنتی و عنعنوی و  ابهام و سردرگمی در بین  وجود 
دیگری بسیار مدرن و دارای رویکرد جبران هزینه می باشد، با بیان مادۀ 8 به 

خوبی مشاهده می گردد. 

در مادۀ 8، پاراگراف 1 و 4، مسوولیت های نهاد های حکومتی در زمینۀ برنامه 
ریزی و مدیریت آب های سطحی چنین تعیین شده است: 

جملۀ  از  آبی  منابع  انکشاف  و  مدیریت  پالنگذاری،  کار   ) • 	1 پاراگراف 
تفاهم  و  در همکاری  که  باشد  می  آب  و  انرژی  وزارت  های  مسوولیت 

نزدیک با وزارت ها و ادارات ذیدخل صورت می گیرد. 

( کار شناسایی نورم های آبیاری در حوزه های مختلف دریایی  • پاراگراف 4	
و انجام تحقیقات روی سیستم های آبیاری و زهکشی از جملۀ مسوولیت 
با  نزدیک  تفاهم  و  همکاری  در  که  است  زراعت  و  آبیاری  وزارت  های 
از محیط  ادارۀ ملی حفاظت  و  انرژی و آب، وزارت صحت عامه  وزارت 

زیست صورت می گیرد. 

• عین ماده به یک مورد استثنایی اشاره شده است: ساحات  در پاراگراف 7	

دارای حق گذر برای منابع آبی و زیربنا های آب همچون ذخایر، بند ها، 
بند های آبگردان، دریا ها، کانال های سنتی و کانال های طراحی شده 
مطابق با نورم های انجنیری، کاریز ها، چشمه ها، چاه ها و سایر جوی 
های آب باید مورد حفاظت بوده و از دخالت های بیجا و نامطلوب در آن 
جلوگیری شود. وزارت انرژی و آب مسوولیت دارد تا با همکاری وزارت 
انکشاف دهات،  و  احیا  وزارت  معادن،  وزارت  مالداری،  و  آبیاری  زراعت، 
وزارت انکشاف شهری و سایر ادارات مربوطه، ساحات دارای حق گذر را 

معین و مشخص سازد. 

یا اصطالحات، نه  یاد آور شد که در بخش ترمینولوژی  نیز  را  این نکته  باید 
اصطالح “حق گذر” و نه اصطالحات کانال های سنتی و انجنیری، هیچ یک 
آبیاری،  پیشین  وزارت  آبیاری  پالیسی  به  مطابق  حال،  بهر  اند.  نشده  تعریف 
تحت  های  زمین  تمامی  فیصد   90  ،)MIWRE( زیست  محیط  و  آب  منابع 
آبیاری در افغانستان را زمین های تشکیل میدهد که با استفاده از سیستم های 
سنتی آبیاری در سطح اجتماع مدیریت می شوند و به همین گونه 10 فیصد 
باقیماندۀ آن نیز تحت پوشش سیستم های رسمی آبیاری قرار دارد. فیصدی 
آخری عبارت از سیستم های بزرگ آبیاری با ساختار های آبگردان مستحکم و 
ساختار های کامال تعریف شدۀ توزیع آب می باشد که توسط حکومت ایجاد و 
به بهره برداری سپرده شده است. عالوه برین، معلوم نیست که مفهوم عبارت 
“مداخالتی که اثرات نامطلوب را ببار می آورد” چیست و این امر سوال برانگیز 
است که آیا جلوگیری از مداخالت را میتوان قبل از وقوع آن انجام داد و یا 
این پروسه مدت زمان دراز را در بر خواهد گرفت. گذشته ازین، باز هم جای 
یا  اجتماع  کل  برای  کسانی،  چه  برای  نامطلوب  اثرات  این  که  است  پرسش 
برای برخی از گروه های اجتماع کانال پیش بینی می گردد. یک اثر منفی و 
نامطلوب برای برخی )فرضا کسانیکه در باال آب قرار دارند( می تواند داللت 
بر یک اثر مطلوب برای قسمت اعظم )کسانیکه در میان آب و پایین آب قرار 
دارند( اجتماع کانالی نماید. بهر صورت، پاراگراف 7 خواستار آنست تا در مورد 
گنجانیدن  نهایتا،  گردد.  انجام  جامع  و  مشرح  کامال  سروی  یک  سیستم  هر 
پاراگراف حق گذر در قانون، موثریت رویکرد حوزه های دریایی و حوزه های 

فرعی دریایی را زیر سوال خواهد برد. 

سازمان ها/نهاد های مدیریت آب

و   10 مادۀ  در  را  آب  و  انرژی  وزارت  وظیفۀ  آب  قانون   1387 جوزا  مسودۀ 
وظیفۀ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را در مادۀ 11 تصریح می کند. ازین 
وزارت ها در مسودۀ عقرب 1386 فقط در یک ضمیمه نامبرده شده است. با 
وجود آنکه، وظایف دو وزارت فوق الذکر از هم جدا و متمایز می باشد، یعنی 
وزارت  و  دریایی  های  حوزه  مدیریت  مسوولیت  عمدتًا  آب  و  انرژی  وزارت 
زراعت، آبیاری و مالداری مسوولیت مدیریت کانال ها را بدوش دارد، با آنهم 
یک سلسله از وظایف مانند تاسیس انجمن ها، کار کانال های اصلی یا کار 
حکومتی  نهاد  دو  این  بین  در  که  اند  وظایفی  جمله  از  آبیاری  سیستم  روی 
تاسیس  انرژی و آب وظیفۀ  بعنوان مثال، وزارت  باشد.  نامعین می  و  مختلط 
پاراگراف 12( و وزارت زراعت،  انجمن های استفاده کنندگان آب )مادۀ 10، 
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آبیاری و مالداری مسوولیت تاسیس انجمن های آبیاری را بعهده دارد. چنانچه 
آبیاری در بخش ترمنولوژی یا مجموعۀ  به مشاهده میرسد، اصطالح انجمن 
اصطالحات )مادۀ 3( تعریف نشده و در آن فقط اصطالح انجمن استفاده کننده 
آب ذکر شده است. مادۀ 10، پاراگراف 6، مسوولیت های وزارت انرژی و آب را 
“اعمار و احیای بند های اصلی، کانال ها و سایر تاسیسات آبی، حفظ و مراقبت 
شان” بیان داشته و مادۀ 11، پاراگراف 8، مسوولیت های وزارت زراعت، آبیاری 
و مالداری را “حفاظت و نگهداری کانال های اصلی و نهر های فعال” عنوان 
با مسولیت های کانال های اصلی احتماال یک  بنابرین، در رابطه  می نماید. 
نوع اختالط وجود دارد و این اختالط و نامعین بودن وظایف در صورت عدم 
موجودیت یک تعریف دقیق از اصطالح کانال های اصلی تشدید خواهد شد. 

نیز هست  احتمال  این  اما  باشد،  داشته  وجود  شاید  اختالط  نوع  یک  هرچند 
که بسته به نحوۀ تعبیر و تفسیر اصطالحات مورد استفاده، بتوان در بین این 
وظایف تا حدی تفکیک قایل شد. مادۀ 10، پارگراف 9، وزارت انرژی و آب 
پاراگراف  مادۀ 11،  و  نموده  اعمار کانال های سنتی،”  به “طراحی  را موظف 
1، وظیفۀ “احیا، انکشاف و حفاظت از طرح های آبیاری” را به وزارت زراعت، 
آبیاری و مالداری محّول می سازد. با در نظر داشت اصطالحات مورد استفاده، 
وزارت انرژی و آب مسوولیت سیستم های آبیاری سنتی مدیریت شده توسط 
اجتماع را بدوش داشته و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مسوولیت مدیریت 
سیستم های رسمی آبیاری را عهده دار خواهد بود. اگر فرض برین باشد که 
از  میتوان  اند،  ایجاد شده  منظور  برای یک  فقط  آبیاری رسمی  سیستم های 
مالحظۀ  با  چند،  هر  شد.  آور  یاد  ها  انجمن  مختلف  های  نام  بر  آن  داللت 
پاراگراف 2، 6 و 7 میتوان گفت که قانون  ارایه شده در مادۀ 11،  محتویات 
تلویحا وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را فقط مسوول سیستم های رسمی 
آبیاری تعیین نموده است. پاراگراف های فوق الذکر بر حسب ذیل می باشد: 

: مدیریت طرح های آبیاری با همکاری استفاده کنندگان و حفظ  • پارگراف 2	
تداوم سیستم اختصاص منصفانۀ حقابه ها

: انجام مطالعات به منظور ایجاد استندرد ها و ارتقای موثریت  • پاراگراف 6	
سیستم آبیاری از نقطه نظر اقتصادی

: تعمیم تکنولوجی مناسب آبیاری جهت تخفیف میزان ضایعات  • پاراگراف 7	
آبی و افزایش موثریت در مصرف آب

آبیاری فقط به سیستم های رسمی اشاره  اینکه اصطالح طرح های  با قبول 
نماید، پس فرضیه اساسی این خواهد بود که “اختصاص منصفانۀ حقابه ها” 
اینکه  اجتماع مد نظر گرفته نشده و  آبیاری در سطح  در سیستم های سنتی 
منصفانه بودن اختصاص حقابه ها در سیستم های رسمی مبتنی است بر نورم 
های آبیاری )مادۀ 8، پاراگراف 4(، بعنوان مثال مقتضیات آب برای محصوالت 

یکی ازان موارد است. 

اظهار  اما  نماید  بینی می  را پیش  ادارات حوزه های دریایی  تاسیس  مادۀ 12 
نمی دارد که کدام وزارت مسوول انجام این وظیفه بوده و کدام وزارت ها باید 

در ادارات حوزه های دریایی نمایندگی نمایند، و یا این فقط یک پروسۀ ایست 
برای تجدید ساختار وزارت انرژی و آب )که مسوولیت مدیریت حوزۀ دریایی را 
بعهده دارد( از مرز های اداری تا مرز های آبی یا هیدورلیکی. مادۀ 10، پاراگراف 
آب شناسایی  و  انرژی  وزارت  وظایف  به حیث  را  ذیل  موارد  و 11،  های 10 

نموده است: 

ارزیابی  و  دریایی  های  حوزه  مطالعوی  های  تیم  برای  ها  نهاد  •تاسیس  	
فعالیت های آنها 

سازی  ظرفیت  های  برنامه  و  مالی  و  تخنیکی  های  مساعدت  •تسهیل  	
برای حوزه های دریایی در تفاهم و همکاری با وزارت زراعت، آبیاری و 
مالداری، وزارت انکشاف شهری، وزارت احیا و انکشاف دهات و ادارۀ ملی 

حفاظت از محیط زیست

را  دریایی  ادارات حوزه های  و مسوولیت های  2 وظایف  پاراگراف   ،12 مادۀ 
مشخص می سازد. این ادارات قرار است که به طرح پالن ها و مدیریت منابع 
اب، مشورت با شورا های حوزه های دریای و تطبیق تصامیم اخذ شده توسط 

شورا ها بپردازند. 

پاراگراف 1 به مسئلۀ انصاف یک تذکر صریح دارد. این ماده بیان  مادۀ 12، 
میدارد، “ادارات حوزه های دریایی باید جهت تسهیل و توزیع منصفانۀ حقابه ها 
تاسیس گردند.” از آنجاییکه تاکید روی حوزۀ دریایی صورت می گیرد، طوری 
به نظر میرسد که مادۀ مذکور به انصاف اختصاص آب فقط در بین کانال های 
اصلی اشاره دارد نه در بین سیستم های ابیاری. تعیین انصاف در بین کانال 
های یک حوزۀ دریایی بدون رعایت انصاف در بین کانال های انفرادی سبب 
خواهد شد تا وضعیت کسانی که در پایین آب قرار دارند، بیش از پیش وخیم 
تر گردد. با در نظر داشت آنچه که مادۀ 8، پاراگراف 7 در بارۀ حق گذر اظهار 
یقینی  و  دریایی حتمی  در سراسر یک حوزۀ  انصاف  بخشیدن  میدارد، تحقق 
نخواهد بود. چالش های تخنیکی نیز از دیگر عواملی است که بر بار مشکالت 

و تکالیف خواهد افزود. 

هر چند قسمیکه مشاهده می گردد، رعایت انصاف فقط در سطح حوزه دریایی 
مد نظر است ولی مادۀ 12، پاراگراف 2، بخش 3 مستقیما ازین امر در سطح 
محلی نیز یاد آور می شود. با وجود همۀ اینها معلوم نیست که در بین حقابه 
های بین الکانالی نیز یک رابطه برقرار است یا خیر. پاراگراف 2، بخش 3 بیان 
و  حفظ  استفاده،  انکشاف،  برای  محلی  های  برنامه  نمودن  طرح  که:  میدارد 

مدیریت منابع آبی در ارتباط با اختصاص حقابه. 

یک  در  ها  کانال  بین  در  آب  اختصاص  به  راجع   ،5 بخش   ،2 پاراگراف  در 
حوزۀ دریایی و آنهم در شرایط مخاطره آمیز، توجه خاصی مبذول شده است: 
طرح اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت به منظور کاهش تاثیرات 

خشکسالی ها، سیالب ها و سایر خطرات. 

مادۀ 8، پاراگراف 7 در مورد حق گذر، طرح و تطبیق اقدامات را محدود خواهد 
کرد که آن را میتوان به ببار آوردن تاثیرات نامطلوب تعبیر کرد. 
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مادۀ 13 در مورد شورا های حوزۀ دریایی بیان میدارد که وزارت انرژی و آب 
مسوولیت تاسیس شورا ها را بعهده دارد و اینکه وزارت “در صورت متقضی می 
تواند صالحیت را به شورا ها واگذار نماید.” اما در خصوص شرایط آن چیزی 
را ذکر نمی نماید. عالوتا، با آنکه اظهار شده است اعضای شورا ها “متشکل 
از نمایندگان استفاده کنندگان آب، ادارات ملی و محلی ذیدخل و سایر جوانب 
با  رابطه  اما در   ،)1 پاراگراف  )مادۀ 13،  باشند،”  ذیدخل در حوزه دریایی می 
تعیین چوکی ها و صالحیت رای دهی104 سخن نرفته و فقط تشکیل یک شورا 
را که نمایندگی از کل حوزه را نماید، ممکن دانسته است. از آنجاییکه، ساختار 
این شورا ها شکل باال به پایین را دارد، لذا عدم یک حضور و نمایندگی واقعی 
در آن احتمال میرود. به همین گونه، با در نظر داشت مادۀ 8، پاراگراف 7 در 
مورد حق گذر، طوری مالحظه می شود که این اعضا از تمامی حوزۀ دریایی 
نمایندگی ننموده و بنابرین مشروعیت این سازمان ها به حیث شورا های حوزۀ 

دریایی و شورا های حوزۀ فرعی دریایی را زیر سوال خواهد برد. 

در مادۀ 14، پاراگراف 1، وظایف شورا های حوزه های دریایی قرار ذیل ارایه 
شده است: 

برای حوزۀ دریایی مربوطه  منابع آب  استراتیژی مدیریت  ترتیب  تهیۀ و  1 .
در مطابقت با پالیسی ملی آب با مالحظۀ شرایط و نیاز های موجود در 

حوزۀ دریایی.

تنظیم و نظارت بر استفاده از حقوق و استفاده از آب. 2 .

ایجاد شرایط متقضی جهت ارزیابی، اصالح و لغو جواز ها و رد درخواست  3 .
های مواصله در حوزۀ دریایی مربوطه.

صدور، ثبت و تغییر دهی یا لغو جواز ها و تضمین اطاعت الزم از شروط  4 .
جواز ها. 

حل اختالفات مربوط به توزیع و استفاده از آب در حوزۀ دریایی مربوطه. 5 .

با  مطابقت  در  نقدی  جرایم  آوری  جمع  و  وضع  مورد  در  تصامیم  اخذ  6 .
قانون. 

“تعیین  است  داشته  اعالم  آب  قانون   )1386 )عقرب  قبلی  مسودۀ  همچنین 
اجرت خدمات تهیه شده.”105 مادۀ 7 مسودۀ کنونی نیز آنچنانکه در فوق روی 
آن بحث شد، می تواند به تعیین اجرت در برابر خدمات توسط شورا ها و ادارات 

حوزه های دریایی اشاره داشته باشد. 

با در نظر داشت اینکه ادارۀ حوزه دریایی مسوولیت تطبیق تصامیم شورا ها را 

104  برای بحث و بررسی مزید، به بخش پروژۀ حوزۀ 
دریایی کندز در پایین مراجعه فرمایید. 

105  مادۀ 14، پاراگراف 1 )11(

خواهد داشت و اینکه شورا ها دارای وظایف اداری و تصمیم گیری می باشند، 
بهتر خواهد بود وظایف تصریح شده در مادۀ 14، پارگراف های 1- 3 به ادارۀ 
از صالحیت  شورا  که  است  برین  اساسی  فرضیۀ  گردد.  محول  دریایی  حوزۀ 
در   1 پاراگراف   ،13 مادۀ  خصوص،  همین  در  است؛  برخوردار  گیری  تصمیم 
مورد حضور اعضا حایز اهمیت است. به همین ترتیب، وجود زیربنای مناسب به 
خاطر فراهم ساختن زمینه برای سنجش جریان آب و زهکشی، تعیین استفاده 
از آب در چوکات یک سیستم آبیاری، پیش بینی موجودیت آب و تنظیم جواز 
استیشن  شامل  امر  این  است.  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  آن،  با  مطابق  ها 
های اندازه گیری در حوزۀ دریایی و تاسیسات زیربنایی جهت کنترول نمودن 
اختصاص آب قسمی که در جواز ها شرح شده است، نیز می گردد. تا هنوز، در 

ارتباط با این قضیه کدام خبری نیست. 

کسی  چه  ازینکه  اما  نموده  آوری  یاد  مشخصا  کنترولی  زیربنای  از   22 مادۀ 
آنرا بدوش خواهد داشت، چیزی تذکر نمی دهد. مادۀ مذکور بیان  مسوولیت 
به یک جوی  از یک منبع و تخلیۀ فاضالب  انتقال آب  یا  "استخراج  میدارد، 
باید با استفاده از یک دستگاه اندازه گیری قابل اطمینان و تایید شده و توسط 

ادارات مربوطه سنجش گردد."

قسمیکه به نظر میرسد، اصطالح فاضالب در لست تعریفات مادۀ 3 شامل نمی 
باشد، بنابرین واضح نیست که مادۀ مذکور موضوع آب زهکشی را که نیاز به 
جواز هم دارد )مادۀ 21، پاراگراف های 2-3(، در بر می گیرد یا خیر. عالوتا، 
در یک  آبیاری  بحث خواهد شد، سیستم های  آن  روی  نیز  ذیل  در  چنانچه 
سیستم شبکه ای با هم ربط خواهند داشت، و بنابرین اندازه گیری آب در یک 
دهانۀ اصلی یا در کانال زهکشی اصلی جهت تعیین مقدار مورد استفادۀ آب در 

یک کانال آبیاری کافی نخواهد بود. 

باالخره، تا جایی که مشاهده می گردد، شورا های حوزه های دریایی فقط با 
جواز ها سر و کار دارند. تا هنوز واضح نشده است که مطابق به مسودۀ قانون 

آب چه کسی مسولیت صدور و تنظیم لیسانس ها را عهده دار خواهد بود. 

هر چند، تعیین صالحیت برای شورا ها توسط وزارت انرژی و آب صورت می 
انرژی و آب  گیرد، ولی مسودۀ قانون آب در مورد صدور جواز توسط وزارت 
چیزی را ذکر نمی نماید. این حالت میتواند بیانگر این باشد که تا زمانیکه شورا 

ها تاسیس نگردند، صدور جواز ها نیز ممکن نخواهد بود. 

مادۀ 17 اعالم میدارد که وزارت انرژی و آب می تواند به تاسیس شورا های 
حوزه های فرعی دریایی بپردازد، و مادۀ 14، پاراگراف 2 بیان میدارد که شورا 
های حوزه های دریایی می توانند بخشی از وظایف و صالحیت های شان را 
به شورا های حوزه های فرعی دریایی واگذار نمایند. هر چند، قسمیکه فکر 
می شود، نه شورا های حوزه های دریایی و نه شورا های حوزۀ فرعی دریایی 

خواهند توانست در امور شورا های مورد نظر اعمال نفوذ نمایند. 

مادۀ 9 تاسیس یک شورای عالی مدیریت امور آب را پیش بینی می کند. بر 



   استراتژی آب پاسخگوی واقعیت های محلی است

21

خالف مسودۀ عقرب 1386، که مسوولیت های این نهاد را هم از نطقه نظر 
فرامرزی  های  دریا  در  افغانستان  منافع  از  نمایندگی  هم  و  سازی  هماهنگ 
توضیح میدارد، در مسودۀ جوزا 1387 نسبت به این امر تشریحات زیاد ارایه 
نهاد توسط یک مقررۀ جداگانه  این  و فقط ذکر شده است که وظایف  نشده 

تعیین خواهد شد. 

سازمان ها و نهاد های که در سطح محلی کار می نمایند عبارت از انجمن های 
استفاده کنندگان آب و انجمن های آبیاری می باشد. مسودۀ قانون آب مورخ 
جوزا 1387 اصطالحات متفاوتی را برای انجمن ها بکار می برد، اما در بخش 
استفاده  های  انجمن  است:  شده  اشاره  اصطالح  یک  به  فقط  قانون  تعاریف 
کنندگان آب. متاسفانه که خود اصطالح تعریف نشده است. در مسودۀ عقرب 
1386، اصطالح تعریف شده عبارت از انجمن های استفاده کنندگان آب بود. 
مادۀ 3 چنین می گوید "انجمن های استفاده کنندگان آب: گروهی از اشخاص 
حقیقی و حقوقی داوطلب می باشند که به منظور نایل شدن به اهداف و مقاصد 
اینکه  نمایند."  به آب کار می  اقتصادی و مسلکی مربوط  اجتماعی،  مشترک 
در مسودۀ قانون آب مورخ جوزا 1387 تنها اصطالح و یا تعریف آن هم تغییر 

نموده باشد، چیزی را نمیتوان اظهار داشت. 

دارد  وجود  آب"  کنندگان  استفاده  "انجمن  تعریف  با  ارتباط  در  که  مشکلی 
آب  از  چند،  هر  گردد.  می  شامل  را  مشترک  مقاصد  تعریف  این  که  اینست 
موجود در کانال های آبیاری گروه های ذینفع مختلفی همچون چوپان ها برای 
الصحه و شست  آشامیدنی، حفظ  برای آب  ها  و خانواده  رمۀ شان  دادن  آب 
وشو، مالکان آسیاب ها و مالکین دستگاه های کوچک برق آبی جهت تولید 
برق استفاده می کنند. بنابرین، با همین تعریف می توان گروه های مختلف 
ذینفع را از هم جدا جدا نمود، و در غیر اینصورت طوری فکر خواهد شد که 
بر  ذینفع  مختلف  های  گروه  کنترل  عهدۀ  از  آّب"  کنندگان  استفاده  "انجمن 
نیامده و فقط روی یک هدف مشخص که عبارت از آب برای آبیاری می باشد، 
تمرکز می نماید. افزون برین، از آب کانال های آبیاری در شهر ها و شهرک 
ها نیز استفاده صورت می گیرد، لذا در چگونگی ادغام آنها در "انجمن استفاده 
کنندگان آب" از یک سو و مشکل شورا های حوزه های دریایی از سوی دیگر، 
عدم وضاحت به مشاهده میرسد. )عین همین مسئله در مسوده های استراتیژی 

سکتور آب نیز به چشم می خورد.(

مادۀ 18، پاراگراف 2 بیان میدارد که، "الیحۀ وظایف، مسوولیت ها، صالحیت 
و سایر مسایل مربوط به این انجمن ها باید در قالب یک منشور/مقرره تنظیم 

گردد."

به طور کل، پاراگراف فوق می تواند به این مفهوم باشد که هر یک از انجمن 
ها در رابطه به عضویت و ساختار تشکیالتی شان دارای یک منشور با مقرره 
های مربوطۀ خود شان خواهد بود. وزارت انرژی و آب و وزارت زراعت، آبیاری 
و مالداری هر دو موظف اند تا به ثبت، رسمی سازی، حمایت و همکاری در 

زمینۀ ظرفیت سازی این دو نوع انجمن بپردازند. 

و  آبیاری"  آب  "انجمن  به  زراعتی،  امور  در  آب  از  استفاده  مورد  در   23 مادۀ 
نیز انجمن های آبیاری اشاره می کند، ولی از اصطالح انجمن های استفاده 
کنندگان آب نام نمی برد. مادۀ 23، پاراگراف 1 به وزارتی اشاره دارد که باید 
نیست  معلوم  آنهم  با وجود  نماید؛  واگذار  را  توزیع آب  و  اختصاص  مسوولیت 
که منظور ازین وزارت کدام وزارت است. از اصطالح انجمن آبیاری می توان 
استنباط کرد که منظور آن وزارت زارعت، آبیاری و مالداری می باشد. پس اگر 
قرار برین باشد، مادۀ 11، پاراگراف 2 یک تناقض صریح خواهد بود، آنجا که 
مسوولیت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را چنین عنوان می کند، "مدیریت 
طرح های آبیاری با همکاری استفاده کنندگان و حفظ تداوم سیستم اختصاص 

منصفانۀ حقابه ها."

"انجمن  اشاره می کند.  میراب  و  باشی  میراب  به یک   2 پاراگراف  مادۀ 23، 
به  را  آبیاری  شبکۀ  یک  در  آب  توزیع  و  اختصاص  مسوولیت  میتواند  آبیاری 
واگذار  شوند،  می  تعیین  آبیاری  انجمن  توسط  که  میراب،  و/یا  باشی  میراب 

نماید."

طوریکه مالحظه می گردد، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مسوول تاسیس 
انجمن های آبیاری در سیستم های رسمی آبیاری می باشد، فلهذا بکارگیری 
اصطالحات سنتی برای مدیران آب در این سیستم های رسمی نشان میدهد 

که با سنن و رسوم اجتماعات محلی یک ارتباط وجود دارد. 

حقابه ها، جواز ها و لیسانس ها

مادۀ 3 مسودۀ قانون آب اصطالحات قانون آب را شرح میدارد. ترجمۀ مسودۀ 
جوزا 1387 این تعریفات را شامل نمی گردید. هر چند، چیزی که قابل توجه 
بود این بود، در حالیکه نسخۀ عقرب 1386 اصطالحات جواز و جواز استفاده 
را بکار می گیرد، ولی نسخۀ جوزا 1387 از اصطالحات لیسانس و جواز کار 
گرفته و اصطالح جواز استفاده را از لست انداخته است. با در نظر داشت سایر 
مواد قانون )بعنوان مثال ماده های 15 و 20(، میتوان چنین برداشت نمود که 
اصطالح جواز در مسودۀ 1387 دارای عین معنی می باشد که اصطالح جواز 
در مسودۀ  لیسانس  اینکه اصطالح  و  داشته  در مسودۀ عقرب 1386  استفاده 
1387 جایگزین اصطالح جواز در مسودۀ 1386 می باشد. نسخۀ عقرب 1386 

تعاریف آتی را ارایه داشته است: 

• می باشد[: یک  جواز ]ظاهرا مترادف با اصطالح لیسانس در نسخۀ 1387	
سند رسمی که برای اجازه دادن به شروع یک فعالیت جهت ذخیره نمودن 

آب در مطابقت با این قانون صادر می گردد. 

• مشابهت دارد[: یک  جواز استفاده ]ظاهرا با اصطالح جواز در نسخۀ 1387	
سند رسمی که به منظور استفاده از منابع آب مطابق با احکام این قانون 

صادر می گردد. 

معلوم نیست که این تعاریف در مسودۀ 1387 تغییر کرده است یا خیر. 
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این اصطالح در ماده  اصطالح حقابه در مادۀ 3 تشریح نشده است، هر چند 
های بعد تر استفاده شده است. بعنوان مثال، مادۀ 20 تغییر حقابه های سنتی 

به جواز را مورد بحث قرار داده و مادۀ 28 از تعویق حقابه ها سخن میراند. 

مادۀ 19 در مورد استفاده از آب، بیان میدارد که از منابع آب در مقاصد آشامیدن 
و استفاده اساسی مصرفی )به شرطی که روزانه از 5 متر مکعب در هر فامیل 
تجاوز نکند(، استفاده از یک قایق به مقصد ترانسپورت و استفاده از آب برای 
آتش نشانی نیازی به صدور جواز نیست، و اینکه “حقابه های فعلی در تابعیت 

با مادۀ 21 )1( این قانون می باشد.”

مادۀ 20 در خصوص جواز ها چنین می گوید، “حقابه های فعلی سیستم های 
ها  جواز  به  تبدیل  تدریج  به  دریایی،  حوزۀ  مدیریت  پالیسی  مبنای  بر  سنتی 
قرار  موجوده  در سیستم های  آب  کنندگان  استفاده  انجمن های  خواهد شد. 

است بعد از ثبت و راجستر شدن، صدور جواز ها را بعهده بگیرند.”

از اصطالح لیسانس درین جا تذکر نرفته است. بنابرین میتواند داللت کننده 
برین امر باشد که ساختار های موقتی مستلزم لیسانس ها یا اسناد زیرساختار 
نمی باشد. عالوتا، طوری به نظر میرسد که فقط در سیستم های جدید آبیاری 

آنچنانکه در مادۀ 21 اظهار شده است، داشتن لیسانس الزامی خواهد بود. 

و  ها  جواز  صدور  که  است  شده  تصریح   3-1 های  پاراگراف   ،21 مادۀ  در 
لیسانس ها بر اساس درخواست استفاده کننده گان آب، به شمول پروژه های 

آبی حکومتی، در مطابقت با این قانون صورت می گیرد. 

تحویل درخواستی برای اخذ یک لیسانس یا جواز در موارد ذیل الزامی است: 

جدید  انکشافی  های  پروژه  محل  در  زیرزمینی  یا  سطحی  آب  انتقال  1 .
التاسیس

تخلیۀ فاضالب در منابع آب عامه 2 .

تخلیۀ آب های زهکشی در منابع آبی 3 .

استفاده از منابع آب در مقاصد تجارتی و صنعتی 4 .

استفاده نمودن آب از چشمه های طبیعی دارای مواد معدنی یا آب گرم  5 .
برای مقاصد تجارتی 

حفر یک چاه پرمه ای یا اعمار یک چاه عمیق یا سطحی برای مقاصد  6 .
تجارتی، صنعتی، زراعتی و آبرسانی ساحات شهری. 

بند ها و هر گونه ساختار های دیگر برای ذخیره نمودن آب، که  اعمار  7 .
حجم آن از 10000 متر مکعب تجاوز نماید.

اعمار هر گونه زیربنا که با مواردی چون سواحل، بستر دریا، مسیر آب یا  8 .
ساحات محافظت شدۀ دارای حق گذر جوی های عامه، باطالق ها، کاریز 

ها و چشمه ها ارتباط داشته باشد. 

ممنوع می  قانون  این  در  ذکر شده  و جواز های  ها  لیسانس  فروش  و  خرید 
باشد.

مورد  یا  لغو  ها  جواز  آن  تحت  که  پردازد  می  شرایطی  تشریح  به   15 مادۀ 
بازنگری قرار می گیرد. شورای حوزۀ دریایی می تواند بر حسب شرایط ذیل 

جواز ها را فسخ یا مورد بازبینی قرار دهد: 

استفاده کنندۀ آب بدون داشتن دالیل موجه نتوانسته باشد مقدار اختصاص  1 .
داده شدۀ آب را به مصرف رسانیده و یا اینکه مقدار آب مورد استفاده از 

میزان اختصاص داده شدۀ آن بیشتر باشد.

برای سکتور های مختلف آب به میزان کافی وجود نداشته باشد.  2 .

گرفته  دست  روی  زیادتر  ملی  منافع  داشتن  با  دیگر  استفادۀ  مورد  یک  3 .
شود. 

مادۀ 26 به صدور لیسانس برای انجمن های استفاده کنندگان آب و انجمن 
بنابرین طوری که مالحظه می گردد، فقط لیسانس  آبیاری اشاره دارد.  های 
ها به این دو انجمن در صورتیکه حکومت یک پروژۀ منابع آب )هر چند معلوم 
نیست که پروژه چه شروطی را در بر خواهد داشت( را انتقال دهد، واگذار خواهد 

شد. مادۀ مذکور چنین توضیح میدهد: 

•حکومت پروژه های منابع آبی را تحت شرایط و حاالت معینه که صدور  	
انجمن های استفاده کنندگان آب  لیسانس ها بخشی از آن می باشد، به  

و انجمن های آبیاری تحویل خواهد داد. 

آبیاری تحت پوشش،  انجمن های  استفاده کنندگان آب و  •انجمن های  	
ملکیت پروژه های شناسایی شده در مادۀ فرعی )1( را در اختیار داشته و 
مسوولیت بهره برداری و حفظ و مراقبت ازین پروژه ها را نیز عهده دار 

خواهند بود. 

این امر نکتۀ فوق الذکر را که ساختار های موقتی و کوتاه مدت به دریافت جواز 
ضرورت نخواهند داشت، مورد تایید و حمایت قرار میدهد. 

مادۀ 28 در مورد تعلیق حقابه ها بحث نموده و موارد آتی را بیان میدارد. مطابق 
به حکم مادۀ مذکور، حقابه ها در حاالت ذیل به تعویق می افتد:

کنندۀ  تهیۀ  برای  اجرت  پرداخت  به  قادر  کنندۀ آب  استفاده  اگر چنانچه  1 .
خدمات نباشد
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در صورتیکه استفادۀ کنندۀ آب هر یک از احکام این قاون را نقض نماید 2 .

اگر استفاده کنندۀ آب از خدمات تهیه شده سوء استفاده نماید  3 .

طوریکه در فوق نیز یاد آوری شد، این قانون اصطالح حقابه را تعریف نمی 
کند. عالوه برین، واضح نیست که چه کسی مسوولیت به تعویق افگندن یک 
حقابه را بدوش دارد؛ به عنوان مثال، شورا های حوزه های دریایی فقط مسوول 
جواز ها )نه لیسانس ها( می باشند. از آنجاییکه این ماده به موضوع پرداخت 
در سیستم  فقط  کنندگان  استفاده  به   28 مادۀ  میرسد که  نظر  به  دارد،  اشاره 
های آبیاری مربوط است. مادۀ 18 در مورد انجمن های استفاده کنندگان آب، 
روی منشور و مقرره انجمن تاکید دارد، و بنابرین تعلیق حقابه ها باید بخشی 
به مشاهده میرسد،  قانون آب. طوریکه  از  نه بخشی  باشد  از منشور و مقرره 
یا مادۀ 28 با مادۀ 20 در تناقض است که می گوید حقابه ها باید به جواز ها 
تبدیل شود، و یا اینکه مادۀ 28 می تواند قبل از صدور جواز قابل تطبیق باشد. 
با وجود این هم آشکار نیست که اجتماعات آبیاری اجرت را برای چه دلیل و به 

چه کسی پرداخت نمایند و در عوض از چه نوع خدماتی مستفید گردند. 

مادۀ 20 اعالم میدارد که “انجمن های استفاده کنندگان آب در سیستم های 
به   21 و   15 ماده های  اما  میشوند،”  مناسب شمرده  برای صدور جواز  فعلی 
انجمن های استفاده کنندگان آب نه بلکه به استفاده کنندگان فردی آب اشاره 
می نماید. بنابرین، معلوم نیست که اخذ کنندۀ یک جواز، یک استفاده کنندۀ 
فردی، یک انجمن استفاده کنندگان آب یا انجمن آبیاری و یا اینکه هر دوی 
شان خواهد بود.106 مادۀ 20 یاد آور می شود، "حقابه های فعلی به تدریج تبدیل 
به جواز ها خواهد شد،" و این در حالیست که مادۀ 21 خاطر نشان می سازد که 
یک فرد یا انجمن حد اقل نیاز به دو جواز خواهد داشت، یکی برای اختصاص 
آب و دیگری برای زهکشی. عالوتا، در صورت انتقال یک پروژۀ منابع آبی به 

یک لیسانس نیز ضرورت خواهد بود. 

نهایتا، مادۀ 21 در بین زهکشی و فاضالب تفاوت قایل می گردد، اما این دو 
اصطالح در مادۀ 3 تعریف نشده اند. با آنکه مادۀ 21 به جریان آب اشاره نموده 
و بر اساس آن اندازه گیری زهکشی و فاضالب را پیشنهاد می کند، ولی مادۀ 

22 فقط از مسئلۀ فاضالب و تاسیسات اندازه گیری یاد آور می شود. 

مسوولیت برای آب های زهکشی و زیربنای آن در مسودۀ قانون آب پیش بینی 
نشده است. مادۀ 11، مدیریت طرح های آبیاری و حفاظت از کانال های آبیاری 
مالداری عنوان می کند. هرچند  و  آبیاری  زراعت،  به حیث وظایف وزارت  را 
طوری به نظر میرسد که تمرکز روی اختصاص آب صورت می گیرد نه آب 
زهکشی یا حتی زیربنای زهکشی. برای همین، نمی توان گفت که چه کسی 
مسوولیت آب های زهکشی و چه کسی وظیفۀ اندازه گیری جریان زهکشی 

را بدوش خواهد داشت. 

انجمن  یا  این گزارش چنین نظر میدهد، “به طور عادی کانال  بازبینی  والتر آسنبرگ در   106

استفاده کنندگان آب می باشد. هر چند، در صورتیکه اینها موجود نباشند یا کانال های کوچک 
از دریا جدا شود، درین صورت جواز های فردی را نیز میتوان صادر کرد.”

"نصب  میدارد،  اظهار  آبی  برق  تولید  آب جهت  از  استفاده  مورد  در   25 مادۀ 
توافق  اساس  بر  باید  آبیاری  در سیستم های  آبی  برق  دستگاه های کوچک 
جمعی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت احیا و انکشاف دهات و انجمن 
استفاده  های  انجمن  از  یک  هیچ  پروسه  درین  گردد."  انجام  آبیاری  های 
دخیل  دریایی  های  حوزه  های  شورا  و  آب  و  انرژی  وزارت  آب،  کنندگان 
نخواهند بود. گذشته ازین، قسمیکه به نظر میرسد دستگاه های کوچک برق 
آبی به یک لیسانس جهت اعمار و نصب دستگاه یا یک جواز برای استفاده از 
آب نیازی ندارد. مادۀ متذکره فقط بیان میدارد که "استفاده از آب برای تولید 
هذا  قانون  به  مطابق  قسمی  باید  بزرگ(  و  کوچک  های  مقیاس  )در  انرژی 
مدیریت شود که روی کیفیت آب های آشامیدنی و مورد استفاده برای خانواده 
ها، زیربنا های زراعتی و آبیاری، سواحل دریا ها، جاده ها و سایر زیرساختار 
ها اثر نامطلوب نگذارد." الزامی کردن دریافت جواز برای مالکین دستگاه های 
کوچک برق آبی سبب کاهش هزینه های تعامالتی برای اجتماعات کانالی می 
گردد که در رابطه با اعمار و بهره برداری این دستگاه ها توافق می نمایند. با 
وجود آنکه از دستگاه های کوچک برق آبی با صراحت ذکر شده است، اما در 
خصوص آسیاب های برنج و گندم که دارای عین اثرگذاری خواهند بود چیزی 
بهره  و  اعمار  جهت  که  شود  می  واضح  اساس،  برین  است.  نشده  آوری  یاد 

برداری از آسیاب های برنج و گندم حصول موافقت امری الزامی نیست. 

مسایل فرامرزی

این بخش فرعی از آنجاییکه تعاریف در مسودۀ قانون آب مورخ جوزا 1387 
شده  تهیه   1386 عقرب  مورخ  آب  قانون  مسودۀ  مبنای  بر  اند،  شده  حذف 

است. 

مادۀ 3 شامل تعاریف ذیل برای اصطالحاتی است که به حوزه های دریایی 
فرامرزی مربوط می شود. 

•حوزۀ دریایی: ساختار جغرافیایی که تمامی آب موجود در آن به طرف یک  	
نقطه جریان دارد. 

•حوزۀ فرعی دریایی: بخش یا شعبه ای از یک حوزۀ دریایی. 	

•دریای فرامرزی یا بین الحدودی: دریایی که در امتداد مرز مشترک کشور  	
افغانستان با یکی از کشور های همسایه جریان داشته باشد.

مدیریتی  دفاتر  تاسیس  و  آب  منابع  کلی  مدیریت  دریایی:  •رویکرد حوزۀ  	
برای مرز های طبیعی حوزه های دریایی در کشور 

برای  شده  ارایه  تعریف  همان  عین  فرامرزی  دریای  برای  شده  ارایه  تعریف 
از  پنج  دریای  و  دریا  آمو  فقط  تعریف،  همین  به  مطابق  است.  مرزی  دریای 
جملۀ دریا های فرا مرزی به شمار رفته و سایر دریا های که از مرز های بین 
المللی کشور عبور می کنند، شامل این دسته دریا ها نمی شود. بهر صورت، 
تعریف ارایه شده برای رویکرد حوزۀ دریایی، تمرکز ملی افغانستان را به روی 
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در بارۀ سیستم میراب چه چیزی معروف است؟   1.5
قرار  بلخاب107 مورد تحلیل  را در دریای  اجتماعی آب  لی، که مدیریت  آقای 
میدهد، این چنین بیان می کند "اکثریت سیستم های آبیاری در افغانستان" 
در یک سیستم سه طبقه یی از ناظرین آب در سطح اجتماع، نظارت می گردد. 
 ،)bailiff water( به گفتۀ وی، کانال های درجه اول توسط یک ناظر آب
کانال های درجه دوم توسط یک میراب و کانال های درجه سوم توسط یک 
چک باشی کنترول می گردد. لی اینطور استنتاج می کند که، هر چند سیستم 
میراب "حد اقل تا جایی که به نام آن ربط می گیرد، یک سیستم بسیار باستانی 
است... امروزه صالحیتی که به میراب مانده است همانند سایه آن چیزی است 
موارد  است."108 تحلیل وی روی  داشته  قبل وجود  که حدود حتی سی سال 
اختالفات گروه  تفنگ ساالری، حل و فصل  ذیل صورت می گیرد، فرهنگ 
های قومی در یک حوزۀ دریایی، انکشافات جدید از قبیل آسیاب ها و صنایع 
اما  آنکه تحلیل وی جنبۀ عمومی دارد،  با وجود  تنفیذ قوانین پیشین.  و عدم 
بر اساس یافته های حاصله در یک دریا، مطالعۀ وی تغییراتی را که در یک 
حوزۀ دریایی رخ داده است، و نیز مشکالتی را که پالیسی های کنونی ادارات 
تمویل کننده و حکومت افغانستان در مدیریت حوزۀ دریایی مواجه خواهند شد، 

به خوبی نشان میدهد. 

با در نظر داشت بیانیۀ منفی ارایه شده در مطالعۀ سال 1382، اینکه لی در بارۀ 
نقش میراب در سال 1385 بعد از انجام تحقیقات بیشتر نظر مثبت دارد، یک 

امر نوید بخش می باشد. وی می گوید: 

با آنکه فروپاشی زنجیرۀ اجتماعی در طی سه دهۀ گذشته، بر عالوۀ مهاجر 
شدن اکثریت اجتماعات منحیث افراد بیجا شدۀ داخلی یا مهاجرین در کمپ 
های پاکستان و ایران و بعضی از مداخالت حکومتی این سیستم را در یک 
حالت کامال رقت بار قرار داده است، ولی سیستم "میراب باشی" تا هنوز پا بر 
جا بوده و در اکثر مواقع تنها وسیله برای مدیریت توزیع آب در بین کانال ها 

و مزارع شمرده می شود.109 

در  آبیاری  های  سیستم  انواع  شامل  که  خویش،110  بعدی  مطالعات  در  وی 
والیات مختلف و بکار گیری منابع گوناگون آب می شد، یک سلسله از تفاوت 
ها را در شیوه های مدیریت اجتماعی آب مشاهده کرد و درک قبلی خویش 
در مورد سیستم میراب را که وی آن را یک سیستم همسان فرض نموده بود، 

تا  بحران  از  نهر هژده:  کانال  بلخاب و شبکۀ  دریای  در  منابع آب  لی، مدیریت  ال.  107 جی. 

فروپاشی، )کابل یوناما(، صفحۀ. 4. 

108 لی، “مدیریت منابع آب در دریای بلخاب،”4. 

109 لی، “مدیریت اجتماعی آب،”1. 

110 لی، “مدیریت اجتماعی آب”؛ لی، “عملکرد سیستم های مدیریت آب در سطح اجتماع.”

اصالح کرد: 

دیدار های مقدماتی ساحوی خاطر نشان میسازد که سیستم میراب یک پدیدۀ 
ملی نیست. اگر در کدام جایی میراب باشی وجود داشته باشد با آنهم نظر به 
مناطق تفاوت های قابل مالحظه ای در ساختار سیستم )هرچند نقش شان 
چه بیش و چه کم در سراسر کشور معیاری است( آن به مشاهده میرسد.111 

به تشخیص  بارۀ سیستم سه طبقه ای فاصله می گیرد. وی  از بحث در  لی 
بین وکیل، میراب و چک باشی، که آنها را در کانال های هژده نهر در بلخاب 
بلخ  دریایی  "در سیستم  آغاز می کند.  بود،  نموده  و در هریرود کشف  سفلی 
قلعۀ زال کندز،  باشی می گویند. در ولسوالی  را میراب  و کندز، رئیس کانال 
معاونین میراب باشی را به نام کوک باشی و در دریای سفلی بلخ آنرا به نام 
میراب یاد می کنند."112 او به این نکته متوجه می شود که "ساختار مرتبه ای 
برای رئیس های آب از حوزۀ فرعی تا حوزۀ فرعی دیگر فرق می کند"113 و 
حتی نقش نظارتی نیز نظر به کانال های درجه اول، درجه دوم و درجه سوم از 
هم متفاوت است. او فلسفۀ وجودی سیستم میراب را به کمبود آب یا اختالفات 

اجتماع بر سر آب مرتبط میداند.114 

در استفاده از یک سیستم سه طبقه ای تنها کمبود آب نقش ندارد بلکه اندازه و 
حجم سیستم آبیاری نیز اثر گذار است. در مورد افغان های که در مزار و کندز 
اجتماعاتی که  آنعده  اینکه  دلیل  به  "احتماال  لی می گوید،  کنند،  زندگی می 
در قسمت باالیی کانال زندگی می نمایند و در قسمت آب مشکالت کمتری 
می  او  عالوتا،  نیست."115  ضروری  چندان  آنجا  در  باشی  کوک  وجود  دارند، 
افزاید، "در کانال های کوتاه تر ...سیستم مدیریت از یک ساختار پهن برخوردار 
بوده و متشکل از یک یا دو میراب می باشد که بدون فرد ناظر )وکیل یا میراب 
باشی( کار می کنند."116 بیانیۀ لی این درک غربی را که مدیریت محلی آب 
بر اساس مرز های آبی استوار است، اینگونه مورد پرسش قرار میدهد که آیا 
این اصل در افغانستان نیز برای همیش قابل تطبیق هست. وجود دو میراب 
مرز  پایۀ  بر  مدیریت همیشه  که  اینست  کنندۀ  کانال داللت  در یک  مساوی 
"در کانال  به عین شکل، لی شرح میدارد،  استوار نیست.117  های هیدرولیک 

111 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 46. 

112 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 46.

113 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 46. 

114 لی، “مدیریت اجتماعی آب.” 

115 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 31. 

116 لی، “مدیریت اجتماعی آب.” 

117 از آنجاییکه، میراب مسوول کاریز و سیستم آبیاری سطحی نیست، پس سیستم میراب بر 

واقعیت های موجود در اجتماعات محلی   .5
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های حومۀ شهر هرات، مانند جوی نو، جوی انجیل و جوی گذره، کانال به یک 
سیستم سه قطعه ای یا سه بلوکه تقسیم می شود."118

در بعضی مواقع وظیفۀ میراب با دیگر وظایف یکجا می شود. لی در حالیکه به 
والیت غزنی و برخی از اجتماعات ساکن در مراتع هرات اشاره می کند، می 
گوید "در شماری از اجتماعات، یکی از بزرگان ارشد اجتماع یا ارباب ]بزرگ 
اجتماع، عموما رئیس شورا، اجتماع بزرگان و سران[ نقش خویش را به حیث 
عضو شورا با کار یک میراب یکجا کرده است."119 لی ارتباط بین موجودیت 
یک سیستم رسمی میراب با سابقۀ فرهنگی و قومی اجتماع را سوال بر انگیز 
میداند.120 این امر بدین معنی خواهد بود که در سطح هر کانال فقط یک گروه 

قومی زندگی می کند؛ هرچند این را نیز نمی توان حتمی دانست. 

میراب ها از چه کسانی نمایندگی می کنند؟  2.5
به طور سنتی، ُپست میراب دریک خانواده دست به دست می شده است. درین 
که  تاسف  نیست،"با  سابق  همانند  حالت  این  که  میدارد  اظهار  لی  خصوص، 
امروزه تعداد بیشتر ناظرین آب را کسانی تشکیل میدهد که این پست برایشان 
نسبتا جدید بوده و فاقد مهارت ها و تجارب نهادی مربوطه می باشند."121 وی 
از قضیه ای نقل می کند که در جریان آن جرگۀ آبریز برادر زادۀ میراب قبلی 
را به پست مورد نظر معرفی نموده بود، زیرا وی "مناسب ترین عضو فامیل 
برای در اختیار گرفتن این پست محسوب می گردید."122 این فرد از آن پیش 
هم میراب قبلی )کاکای خویش( را در اجرای وظایفش کمک و یاری نموده 
تواند پست  این فامیل می  از وابستگان  "هر یک  اندرسون123 می گوید،  بود. 
میراب را مشروط به توافق اجتماع، به دست گیرد. بدین گونه، دانش و اندوخته 
های میراب از نسلی به نسلی دیگر انتقال می یابد." به عین شکل، شبیر124 
که در بین وکیل، میراب باشی و میراب فرقی را قایل نمی شود، اظهار میدارد 
که کاندید باید "اوال یا ترجیحا... از خانوادۀ یک میراب یا پسر یک میراب پیر 
باشد." در گزارش هذا چیزی در مورد قابلیت بکاری گیری این سیستم برای 
مدیران پایین رتبۀ آب )میراب، چک باشی، یا کوک باشی(، ذکر نشده است. 
این پست را شرح میدارد، عالوه می  شبیر در حالیکه تمامی جزئیات میراثی 

اساس مرز های هیدورلوژیک استوار نیست. 

118 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 46.

119 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 46.

120 لی، “مدیریت اجتماعی آب.” 

121 لی، “مدیریت منابع آب در دریای بلخاب،” 5. 

122 لی، “مدیریت اجتماعی آب،”7-46. 

123 اندرسون، “سیستم های آبیاری،” 13. 

پاینت.  پاور  پرزنتیشن  افغانستان،”  در  میراب  سیستم  و  “میراب  شبیر،  شریف  124  سید 
)Kabul: FAO/EIRP.2005(، سالید 8. 

کند، نخستین الزمه برای این پست صداقت و درستکاری است. سایر مطالعات 
نیز نشان داده است، آن تعداد میراب های که وظایف و مسوولیت های شان 
را به نحو احسن آن انجام نداده اند، یا اینکه مجددا انتخاب و یا هم از وظایف 
خویش منفصل شده اند. بعنوان مثال، لی می گوید که، "در شماری از موارد 
در سایت های تحقیقاتی اولیه، گزارش های در رابطه با تعویض میراب باشی 

های فاسد، بیکاره و تنبل بدست آمده است."125

معلوم نیست که مالکان از اجتماعات مختلفی که در امتداد یک کانال آبیاری 
توافق  به  باشی  میراب  یا  وکیل  یک  انتخاب  روی  چگونه  کنند،  می  زندگی 
میرسند. قسمیکه لی126 به تشریح آن می پردازد، "به دلیل اینکه شمار زیادی 
از  یک  هر  دارند،  باش  و  بود  کانال  یک  پوشش  تحت  ساحۀ  در  مالکان  از 
اجتماعات قبل از برگزاری نشست عمومی یک سلسله از نشست ها را در سطح 
اجتماع خود دایر نموده و طی آن دو فرد را برای نمایندگی اجتماع متذکره در 
نشست عمومی تعیین می کنند." تیر استیج127 با نقل یک تن از میراب های 
اسبق می گوید، "میراب ]باشی[ باید از ساحۀ پایین آب انتخاب شود،" زیرا این 
کار "رسیدن آب تا آخر کانال را تضمین می نماید که در نتیجه موجب توزیع 
در  این سیستم  که  میدارد  بیان  استیج  تیر  چند  هر  گردد."  آب می  مساویانۀ 
حدود سی سال قبل و در زمان انجام تحقیق وی تطبیق می شده، یعنی میراب 
باشی از باال آب و میراب از پایین آب انتخاب می شده است. به عین شکل، 
پین128 اظهار میدارد که، "روش انتخاب میراب ]از قریه های پایین آب[ بیانگر 
از عناصر تشکیل دهندۀ این سیستم است." با  اینست که اصل انصاف یکی 
وجود آنکه شبیر به انتخاب میراب از ساحات پایین آب اشاره دارد، اما یاد آور 
می شود که این انتخاب باید "بر اساس رضایت و قبول همۀ استفاده کنندگان 

آب چه در باال آب، میان آب و پایین آب صورت گیرد."129

به نظر میرسد که سیستم به ارث بردن پست میراب نیز تغییر نموده باشد. لی 
از وجود دو میراب مختلف ذکر می کند، یک میراب که توسط اجتماع انتخاب 
می شود و دیگر میرابی که مستقیما توسط "قوماندان ها و مالکان"130 گماشته 
می شود. اما نظر شبیر متفاوت است؛ مطابق به گفتۀ وی یک گروپ منتخب 
و  بزرگان،  کلیدی،  دهاقین  "مالکان،  پردازد:  می  میراب  تعیین  و  انتخاب  به 
جنگ ساالران."131 در یکی از نشریات بعدی، لی در رابطه با انتخاب میراب 

125 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 48. 

126 لی، “سیستم های عملکرد مدیریت آب در سطح اجتماع،” 36. 

127 تیر استیج، “زیربنا و توزیع آب،” 9. 

128 ادم پین، “درک بهتر از نهاد های قریه ای: بررسی های موردی در مورد مدیریت آب از 

فاریاب و سرپل” )کابل، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، 3831

129 شبیر، “میراب و سیستم میراب،” سالید 8. 

130 لی، “مدیریت منابع آب در دریای بلخاب،” 5 و 17. 

131 شبیر، “میراب و سیستم میراب،” 
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ها چنین نظر میدهد:

"میراب ها فقط توسط مالکین و کاندیدان شان در کانال مورد نظر منصوب 
می شوند " و بعد تر "پست یک میراب چه وکیل باشد، چه میراب، چه چک 
باشی یا کوک باشی، از طریق رای یک گروه ذینفع که عبارتند از مالکین 
می  تعیین  نظر،  مورد  کانال  های  حقابه  و  آبیاری  تحت  های  زمین  دارای 

شود."132

لی در ارتباط با این حقیقت که چرا میراب ها توسط گروه مالکین انتخاب می 
گردد، نه توسط ساکنین و باشندگان ساحۀ کانال، چنین اظهار میدارد، "وظیفۀ 
شان این نیست که به افراد بی زمین، بی ملکیت، بیجا شدگان داخلی یا سایر 
انسانهای ’آسیب پذیر‘ غذا و خدمات تهیه نمایند. آنها فقط به خاطر برآورده 
مورد  یک  اما  شوند."133  می  تعیین  مالکین  منتخب  گروه  های  نیاز  سازی 
استثنایی درین زمینه را لی در قبیلۀ شینواری در وادی دریای پیخه مشاهده 
می کند، در این قبیله، "تمامی بزرگساالن قوم در پروسۀ انتخاب میراب سهم 
می گیرند،"134 و یک مورد دیگر جایی است که دهاقین مستاجر نیز می توانند 

در پروسۀ فوق الذکر نقش داشته باشند. 135

لی در بین اعضای مختلف گروه منتخب کدام تفاوتی را قایل نمی شود، بنابرین 
نمی توان گفت که حق رای دهی افراد یک قریه در یک گروه منتخب، چگونه 
تقسیم می گردد: مشخص نیست هر مالک از عین حق رای دهی برخوردار 
بر اساس مقادیر زمین های تحت ملکیت تعیین می  یا حق رای دهی  است 
گردد و یا اینکه بر اساس حقابۀ فردی هر مالک تعیین می گردد. اما او وجود 
تفاوت در صالحیت رای دهی را نیز تایید می کند، "حد اقل برخی از میراب 
یا  به موقف سیاسی شان  اولیه، نظر  به ساحات تحقیقاتی  باشی های مربوط 
ثروتی که دارند، در پست های خویش باقی مانده و قادرند علیرغم شکایات 
مطرح شده از جانب دهاقین کم بضاعت و مستاجر همچنان به تصاحب پست 
های شان ادامه دهند."136 همچنان طوری که لی137 بیان می کند، با در نظر 
داشت فرهنگ تفنگ ساالری امکان این هم هست که میراب ها نتوانند به 

تمامی شکایات مطرح شده رسیدگی نمایند. 

کوتاه  نسبتا  زمان  در مدت  بلکه  است،  نداده  انجام  را  مطالعۀ عمیق  لی یک 
روی سیستم های مختلف تمرکز نموده است، با آنهم وی توانسته این دیدگاه 
ها را با چنان عمق و مهارتی ارایه دارد. هر چند، این را نیز نباید نادیده گرفت 
که به خاطر درک کامل سیستم مذکور به انجام تحقیقات بیشتر و عمیق تر 

132 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 3 و 47. 

133 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 47. 

134 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 47. 

135 لی، “سیستم های عملکرد مدیریت آب در سطح اجتماع،” 30، فوت نوت 37. 

136 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 47. 

137 لی، “مدیریت منابع آب در دریای بلخاب.”

نیاز است. 

برابر خدمات  به میراب در  پرداخت دستمزد  با  را مستقیما  لی موضوع حضور 
تهیه شده، ربط نمی دهد.138 با وجود این، میزان دستمزد میراب با مقدار زمین 
تحت آبیاری به طور مستقیم ربط دارد. همین امر وظیفۀ میراب را برای اجتماع 
مالکین مشخص می سازد. کسانی که زمین های بیشتر دارند نسبت به کسانی 
که زمین کمتر دارند یا دهاقین مستاجر، دستمزد بیشتری را به میراب میدهند. 
با  زمین  مقدار  چند  هر  که  میدهد  نشان  گردید،  ارایه  فوق  در  که  معلوماتی 
با  ولی  داشت،  نخواهد  زیاد  ربط  میراب  انتخاب  جهت  دهی  رای  صالحیت 
موضوع پرداخت دستمزد در برابر خدمات تهیه شده توسط میراب، مرتبط می 
باشد. اگر خواسته باشیم در مورد این مسئله بیشتر شرح دهیم، چیزی جز سطح 
پرداخت دستمزد نخواهد بود. لی139 می گوید، "دستمزدی را که میراب باشی 
ها در بدل خدمات شان دریافت می کنند در مقایسه با محصوالت بدست آمده 
و کار انجام شده، نا چیز می باشد. در حقیقت، پست میراب در اکثر اجتماعات 
شکل یک وظیفۀ نیمه داوطلب را دارد. لی بعدا از مسیر دیگری وارد موضوع 
های  انجمن  ایجاد  استراتیژی  خاطر  به  شاید  کند،  می  سوال  چنین  و  شده 
به  دستمزد  پرداخت  بر سطح  تواند  می  که  ابتکاری   - آب  کنندگان  استفاده 
پایداری  ثبات و  بر  اینکه  یا  الزحمه  پایین حق  باشد - سطح  اثر گذار  میراب 
افزایش  را  گیری  رشوت  ترویج  احتمال  هم  یا  گذارد  می  اثر  میراب  سیستم 
خواهد داد.140 هر چند، وی یاد آور می شود که پست میراب موقف اجتماعی 

شخصی را که جایگزین وی میشود، ارتقا خواهد بخشید. 

3.5  نقش میراب 
برای  اندرسون  است.  متفاوت  هم  از  مختلف  اجتماعات  به  نظر  میراب  نقش 
دو ساحه تحقیقاتی )اوتارخیل و خواجی( در والیت ننگرهار، می گوید که از 
میراب فقط "برای کشت و کار تابستان وقتی که کمبود آب به اوج خود رسیده 
بنابرین،  شود.141  می  گرفته  کار  گردد،"  می  زیاد  اختالفات  وقوع  احتمال  و 
میزان کمبود آب  به  و  بوده  میراب موسمی  طوریکه مالحظه می شود نقش 
اظهار  ننگرهار،  والیت  در  چینه  معروف  گرفتن  بحث  به  با  لی  دارد.  بستگی 
میدارد که، "از میراب فقط در فصل بهار زمانی که آب کافی در کانال ها جهت 
آبیاری وجود دارد، استفاده می گردد."142 اندرسون هم همین گفته را برای عین 
اجتماع به شکل دیگری ارایه میدارد، "آنها یک میراب دارند، اما از آنجایکه در 
فصل تابستان اصال آب موجود نیست، استفاده از وی به فصل بهار مختص 

138 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 8-46. 

139 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 48. 

140 لی، “مدیریت اجتماعی آب.”

141 اندرسون، “سیستم های آبیاری،” 13. 

142 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 15. 
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سلسله نشریات موضوعی 

می گردد."143 بهمین ترتیب، اگر مقدار کافی و بسندۀ آب موجود باشد، نیازی 
به انتخاب میراب نیست. لی به انتخاب میراب در والیت هرات )کانال خلیفه 
رحمت علیا( اشاره می کند، "اجتماعات فقط زمانی که مشکل کمبود آب وجود 
 1384 سال  میورند....در  مبادرت  کانال  برای  میراب  انتخاب  به  باشد،  داشته 
بارش برف و باران مطلوب بوده است و به همین لحاظ اجتماعات محل هیچ 

گونه نیازی را به خاطر انتخاب یک میراب احساس نکردند."144

زمانیکه کمبود آب یک مشکل جدی نباشد، امکان این نیز هست که شخص 
غزنی  والیت  در  تورمای  برای  لی  باشد.  داشته  بعهده  را  وی  نقش  دیگری 
در  کنند؛  نمی  استخدام  را  رسمی  های  میراب  "اجتماعات  گوید،  می  چنین 
عوض توزیع آب در کانال ها توسط رئیس شورای سنتی هر اجتماع نظارت 
می گردد. دلیل اینکه چرا یک میراب را استخدام نمی کنند گفته می شود که 
این اجتماعات بر خالف کسانیکه در پایین آب )که میراب دارند( قرار دارند، از 
کمبود آب متضرر نمی شوند."145 به عین شکل، مطابق به یافته های مطالعۀ 
میراب  دارای یک  کانال  میشد هر  گفته  آنکه  "با  در والیت غزنی،  اندرسون 
قسمت  در  که  آب  پایین  های  قریه  فقط  که  شد  آشکار  آخر  در  ولی  است، 
پایین قلعۀ نو موقعیت دارند و در آن مشکل کمبود آب موجود است، از میراب 
تحقیقاتی  های  سایت  شمول  به  آب،  باال  های  قریه  در  کنند."  می  استفاده 
اولیه، تصامیم مربوط به مسایل آب و بهره برداری و مراقبت توسط یک مجمع 

بزرگان در هر قریه اخذ می گردد.146 

گذشته ازین، میتوان از میراب نه بخاطر توزیع آب، بلکه برای کنترول دهانۀ 
ننگرهار،  پور والیت  ولسوالی شمشه  در  میدارد،  بیان  لی  استفاده کرد.  کانال 
شان  وظیفۀ  که  کنند  می  فعالیت  اول  درجه  های  کانال  در سطح  ها  میراب 
گرفتن و کشیدن آب از دریای سرخرود است. وظیفۀ عمدۀ شان اختصاص آب 
نیست، بلکه "بکار گیری و حفظ و مراقبت از دروازه های کنترولی می باشد 
که از آنها آب وارد کانال می شود. بر عالوه، میراب باید در صورت رخنه شدن 
بند ها و دیوار های کانال اجتماعات محلی را از آن با خبر سازد."147 این مورد 
مشابه با کانال اتیشان در هرات است، که در آن "مدیریت آب را شورا بعهده 
به وکیل  بزرگ  کانال های  به دهانۀ  مربوط  میراب، هر چند مسایل  نه  دارد 

ارجاع می گردد."148

 نظر لی در خصوص شرایطی که میراب تحت آن مسوول توزیع آب در کانال 
های اصلی می باشد، اینست که یکی از وظایف میراب "حل و فصل اختالفات 

143 اندرسون، “سیستم های آبیاری،” 13. 

144 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 44. 

145 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 22. همچنین بخش 6.3، “تقسیم آب در بین کانال ها.”

146 اندرسون، “سیستم های آبیاری،” 17. 

147 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 17. 

148 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 39. 

مربوط به تقسیم آب در بین آبیاران کانال هاست." هر چند، وجود این امر برای 
همیشه الزامی نیست.149 پین می گوید: 

"وقتی که روی این موضوع ]منازعات مربوط به توزیع آب در یک قریه[ بحث 
شود، شاید بعضی ها اعتراف خواهند کرد که اگر کدام مشکلی وجود داشته 
باشد، شورا دست بکار شده و شخص مورد نظر را ]که آب اضافی گرفته است[ 
مشورت خواهد کرد که این نوع رفتار ها برای سایرین قابل قبول نبوده و باید 

متوقف شود، و در صورت لزوم، به جبران آن دستور داده می شود."150

از  یکی  ببینند  در صورتیکه  فردی  "مالکین  آور می شود:  یاد  نهاد  دو  از  لی 
همسایه های شان بیشتر از استحقاق خویش آب می گیرد،151 بدون کدام تردد 
و دودلی به شورای اجتماع شان یا میراب باشی شکایت خواهند کرد." وی می 
افزاید که ارباب به حیث عالیترین مرجع با صالحیت اجتماع، برای حل و فصل 
دریافت  دنبال  به  منازعه  طرفین  اما  کرد،  خواهد  گیری  تصمیم  منازعه  این 
حمایت از مقامات باال تر در بیرون از اجتماع مثال در سطح ولسوالی یا والیت 

نیز خواهند بود. 

بدین محلوظ، میراب مسوولیت اختصاص آب و سازماندهی کار های مراقبتی 
را بدوش خواهد داشت، اما اختالفات برخاسته در بین کشاورزان بر سر تقسیم 
شورا  میان،  ازین  گردد.  می  فصل  و  حل  دو،  هر  شورا  و  میراب  توسط  آب 
به خاطر جبران  مذاکرات  تسهیل  و  منازعات جدی  و فصل  با حل  رابطه  در 

خسارات، از صالحیت زیادتری برخوردار است. 

تقسیم کار های حفظ و مراقبت  4.5
لی مسایل مربوط به کار های مراقبتی را در قالب سیستم به اصطالح حشر 
از  کار مطالعه نموده است. این نوع کار نظر به سیستم های کانالی مختلف، 
هم متفاوت می باشد. وی برای ننگرهار، رابطۀ مستقیمی را در بین کار های 

مراقبتی و حقابه ها مشاهده می کند: 

هر قریه که توسط کانال آبیاری می گردد، یک تن از بزرگان خویش را که از 
معلومات و دانش کافی در بارۀ حقابه ها برخوردار است، تعیین می کند تا از 
جانب قریۀ شان در همکاری با میراب نقش داشته باشد. این کار بدان منظور 
صورت می گیرد تا از اختصاص منصفانۀ کار اطمینان حاصل شده و اینکه 
هیچ اجتماعی از مقدار اختصاص داده شدۀ خویش در نتیجۀ تغییرات در بستر 

کانال، سواحل و دهانه ها محروم نگردد.152 

از سوی دیگر، وی در رابطه با هرات یک سیستم متفاوتی را که در آن اندازۀ 
می  محاسبه  جریب  اساس  )بر  آبیاری  تحت  های  زمین  مقدار  اساس  بر  کار 

149 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 3. 

150 پین، “درک بهتر از نهاد های قریه جات،” 12. 

151 لی، “عملکرد سیستم های مدیریت آب در سطح اجتماع،” 15.

152 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 15. 
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شود( تعیین می گردد، شرح میدارد، و این نمونۀ ذیل را ارایه می نماید:

پاک کاری داخل کانال نیز متناسب با مقدار زمین تحت ملکیت و آبیاری می 
باشد: یک زمینداری که 10 جریب زمین دارد نسبت به زمینداری که فقط 1 
جریب دارد، موظف به پاک کاری قسمت بیشتری از کانال می باشد. درین 
صورت فردی که 10 جریب زمین دارد نظر به فردی که 1 جریب زمین دارد، 

به تهیۀ تعداد بیشتری از کارگران ملزم خواهد بود.153 

کار  نظر  نقطه  از  را  عدالت  و  انصاف  از  تصویری  یک  لی  ارتباط،  همین  در 
کند،  می  تایید  آنرا  نیز  اندرسون  که  ارزیابی  گذارد،  می  نمایش  به  مراقبتی 
"میزان کار بسته به مقدار زمین تحت ملکیت، توسط آبیاران تهیه می گردد و 
مطابق به یک سیستم محلی یک شخص روزانه برای 30 جریب، یک شخص 
هر دو روز برای 20 جریب و یک شخص در هر سه روز برای 10 جریب، کار 
تهیه می کند."154 درین جا لی از اتحاد و کار جمعی در بین سیستم با ستایش 
یاد آوری می کند: "پاک کاری به شکل گروهی یا جمعی از باالی سیتم شروع 
و تا آخر آن ادامه می یابد."155 با وجود این، اندرسون به مشکالتی اشاره می 
کند که به سیستم کار حشری ربط دارد. از آنجاییکه، این کانال ها به بیشتر 
از یک قریه آبرسانی می کند، وی اظهار میدارد که، "هر اجتماع می خواهد 
روی کانال های خود شان کار بیشتر صورت گیرد و با این کار تعهدات خویش 
به فراموشی می  را  در زمینۀ تهیۀ کار های مراقبتی در کانال های مشترک 
سپرند،" وی عالوه می کند که "در بین قریه ها همکاری قوی و کافی وجود 

ندارد."156

با آنکه لی و اندرسون سهم گیری در کار های مراقبتی را به ملکیت زمین و 
حقابه ها مرتبط میدانند، ولی تیر ستیج تکنولوجی مورد استفاده را نیز از عواملی 
مالحظات  او  دارد.  نقش  مراقبتی  های  کار  میزان  تهیۀ  در  که  شمرد  می  بر 
خویش از کانال اسقالن در کندز را چنین بیان میدارد، "وقتی که ما از ساحات 
می گذشتیم، متوجه شدیم که آب از طریق پمپ های دیزلی به کانال ها انتقال 
می یافت. مردم بلوچ در کار های مراقبتی کانال و دیگر کار های ازین قبیل 
سهم نمی گیرند؛ در واقع زمین های شان خیلی باالتر از آن است که بتوان 
آنها را با آبیاری وزنی، آبیاری کرد."157 پس چنین به نظر میرسد که بسته به 
تکنولوجی مورد استفاده، مقدار زمین های تحت ملکیت و حتی استفاده از آب 
الزاما با کار مراقبتی ربط ندارد. هر چند، تیر استیج در خصوص اینکه اجتماع 
بلوچ در کار های مراقبتی دهانۀ کانال سهم می گیرند یا خیر، چیزی را اظهار 

نمی دارد. 

153 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 44. 

154 اندرسون، “سیستم های آبیاری،” 26. 

155 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 44. 

156 اندرسون، “سیستم های آبیاری،” 22 و 27. 

157 تیر استیج، “زیربنا و توزیع آب،” 9. 

مسئلۀ دیگری که در این بحث به آن پرداخته نشده است، این است که استفاده 
کنندگان  استفاده  یا  ها  آسیاب  صاحبان  همچون  آب  مصرفی  غیر  کنندگان 
یا  بگیرند  مراقبتی سهم  باید در کار های  نیز  آبی  برق  دستگاه های کوچک 
استفاده کنندگان مصرفی آب  تنها زمینداران زراعتی و  باشد که  اگر قرار  نه. 
ملزم به سهم گیری در کار های مراقبتی باشند، امکان تطبیق آن حتمی به 
نظر نمی رسد. این در حالیست که اگر یک سیستم حقابه تطبیق گردد، دران 
صورت استفاده کنندگان غیر مصرفی آب نیز باید در امور حفظ و مراقبت کانال 

سهم بگیرند. 

منازعات در مورد  آب در بین قریه جات   5.5
انصاف  از  حتی  آب،  کمبود  مدت  در طی  و  آب  منصفانۀ  تقسیم  از  اندرسون 
نسبی مبتنی بر نیاز های اساسی و حفاظت اجتماعی گزارش میدهد: "در وقت 
در  است.  باقی  تقسیم همچنان  اما شیوۀ  یابد،  میزان آب کاهش می  کمبود، 
چنین حالتی آب فقط برای کسانی کاهش خواهد یافت که از آب سهم بیشتری 
دارند و این بدان خاطر است تا بخش های فقیر و بی بضاعت اجتماع بتوانند 

حد اقل مقدار بسیار کمی از آب را برای آبیاری دریافت نمایند."158

پین، با نگاهی بر توزیع آب در داخل و در بین قریه جات در دو ولسوالی در 
دو والیت مختلف شمال افغانستان )ولسوالی سید در والیت سر پل و ولسوالی 
دولت آباد در والیت فاریاب(، چنین به استدالل می پردازد که آب در داخل 
قریه جات به شکل منصفانۀ آن توزیع می گردد.159 وی نشان میدهد که در 
داخل سه قریه در ولسوالی دولت آباد، اصل انصاف حتی در بین کانال های 
فرعی نیز رعایت می گردد.160 هر چند، وی اظهار میدارد که این امر ضایعات 
آبی در کانال را شامل نمی شود، و اینکه انصاف در زمان بندی توزیع آب در 
بین کانال های فرعی داللت بر انصاف مقدار آب کانال های فرعی نمی کند. 

وضعیت حاکم در بین قریه جات واقع در امتداد کانال اصلی نیز شاید منصفانه 
باشد. بر اساس گفتۀ پین، در بین قریه های واقع در اطراف کانال های اصلی 
موافقت های بسیاری قدیمی در زمینۀ تقسیم و توزیع آب موجود است. این 
توافقات بین القریه ای توسط میراب های عالیرتبه که از قریه های پایین آب 
انتخاب شده اند، تنفیذ شده است. بنابرین، پین استدالل می کند که رعایت 
قوانین به یک سیستم کامال حیاتی انصاف در بین قریه جات وابسته است "از 
آنجاییکه نمایندگان قریه جات پایین آب دارای منافع مشترک می باشند، لذا 

توزیع آب را به نحو منصفانه آن تضمین خواهند کرد."161

از جانب دیگر، لی عقیده دارد که توزیع آب در امتداد کانال های اصلی منصفانه 

158 اندرسون، “سیستم های آبیاری،” 11. 

159 پین، “درک بهتر از نهاد های قریه جات.”

160 پین، “درک بهتر از نهاد های قریه جات،” جدول های 2، 3 و 4 را مقایسه نمایید. 

161 پین، “درک بهتر از نهاد های قریه جات.” 14. 
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و عادالنه نیست. وی می گوید که "علیرغم خشکسالی، اجتماعات ساکن در 
تا  ادامه دادن به کشت دو فصله در سال،  برای  باال آب خیلی متاثر نشده و 
هنوز هم از آب کافی برخوردار بوده اند... این در حالیست که در قسمت آخری 
سیستم کانال، مقدار ناچیز آب و یا اصال هیچ آب وجود نداشته است."162 وی 
از نا منصفانه بودن توزیع آب در بین قریه جات ساکن در اطراف کانال های 
اصلی در والیات مختلف یاد آوری نموده و یک گزارش نمونه یی را از ننگرهار 

ارایه میدارد: 

به طور کل ده اجتماع از آب کانال قره باغ استفاده می نمایند: شش تای شان 
در باال آب و چهار تا هم در پایین آب. ]فقط[ اجتماعات ساکن در پایین آب به 
کشت دو فصله تابستان و زمستان در کانال می پردزاند، که بنام نوبتی کالن 

و نوبتی خرد یاد می گردد. 163

در رابطه با کانال های مختلف در غزنی، وی اظهار میدارد که نحوۀ اختصاص 
آب در بین قریه جات باال آب و پایین آب از هم متفاوت است، "بعضی اوقات 
اجتماعات ساکن در پایین آب بر اساس ثواب که یک عمل خیر به شمار میرود، 
از اجتماعات ساکن در باال آب خواستار رها کردن آب بیشتر می شوند."164 به 
امتداد طول کانال  "در  بیان میدارد،  بارۀ کندز هم چنین  عین شکل، وی در 
به  را  آبگیر  تقریبا یک ساحۀ  چار گل، حدود 78 مردی کار موجود است که 
این وجود، یک سلسله  با  میدهد.  تشکیل  )468 هکتار(،  اندازۀ 2340 جریب 
امتداد  در  ساحه  به-  کار-  مردی  نسبت  که  است  ازین  حاکی  پیشنهادات  از 
طول کانال از هم فرق می کند."165 وی در بارۀ کانال آق تپه کندز معلومات 
مشخص تری را ارایه میدارد، "در قسمت وسطی کانال آق تپه، یک مردی کار 
معادل با 16 جریب و 4 ساعت آب می گردد؛ در قسمت باالیی کانال، یک 
مردی کار معادل با 32 جریب و 8 ساعت آب می گردد."166 نهایتًا، وی نبود 

انصاف در بین ساکنین باال آب و پایین آب در هرات را شرح میدارد: 

آب بر اساس جفت گاو اختصاص داده می شود...کل جفت گاو های کانال 
اتیشان 120 می شود. یک جفت گاو در کانال اتیشان یک ساحۀ استانداردی 
اجتماع  با  مصاحبه  طی  چند،  هر  گردد.  می  جریب   120 با  برابر  که  است 
گواشک یکی از افراد این اجتماع اظهار داشت که یک جفت گاو در قسمت 

باالیی کانال ساحۀ کمتری را در بر می گیرد.167 

به همین گونه، اندرسون تفاوت های موجود در اختصاص آب اجتماعات باال 
آب و پایین آب در امتداد یک کانال را چنین توضیح میدهد: 

162 لی، “مدیریت منابع آب در دریای بلخاب،” 13. 

163 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 17. 

164 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 23. 

165 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 31. 

166 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 33. 

167 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 35. 

نمی  چشم  به  زیاد  آب  به  مربوط  مشکالت  جغتو،  وادی  باالیی  قسمت  در 
خورد و این حقیقت در الگو های محصوالتی و شمار کمتر حاصالت درختی 
آب  کمبود  نو،  قلعه  پایین  یعنی  وادی  تر  پایین  قسمت  در  یابد.  می  انعکاس 
بیشتر حاصالت  نسبت  در  نیز  را  این حقیقت  و  افتد  اتفاق می  های سطحی 
درختی که احتماال از میزان باالی آب های زیر زمینی استفاده می کنند، می 

توان مشاهده کرد.168 

بر اساس این بازبینی، به نظر میرسد که از نقطه نظر تقسیم آب تفاوت های 
از آنجایکه در بین اجتماعات  از انصاف و عدالت وجود دارد.  زیادی در درک 
اصل تساوی )بر اساس حقوق زمین( تطبیق می گردد، بنابرین میتوان متذکر 
شد که در بین اجتماعات با در نظر داشت موقعیت شان در امتداد کانال، یک 

اصل تناسبی نیز وجود دارد. 

نفوذ های خارجی  6.5
در یکی از نشریات قبلی، لی به استدالل می پردازد و اظهار میدارد که سیستم 
میراب نسبت به واحد های اداری بیرونی از استقالل و خود مختاری برخوردار 

نبوده است:169 

میراب باشی ها توسط حکومت صالحیت داده می شدند تا به بسیج اجتماعات 
بپردازند و آنها را به نظارت از ترمیم و پاک کاری تمامی قسمت های کانال 
ها و سربند های شان از دریای بلخاب تشویق نمایند، بدون اینکه از طرف 
حکومت کدام جوازی را نیز دریافت کنند. حکومت، تا قبل از سال 1978، در 
شکایات مطرح شده از جانب میراب باشی بر علیه اجتماعات یا افرادی که 
به طور غیر قانونی بیشتر از سهم اختصاص داده شان به استخراج آب می 
پرداختند، سهم فعال می گرفت. در اکثر موارد، والی و افسران قانون این چنین 

افراد و اجتماعات متخلف را، محبوس یا جریمه می نمودند. 

"وضع  داشت،  نقش  نیز  مالیات  ها وضع  حقابه  تعیین  در  آن،  از  مهمتر  حتی 
و مالک  زمیندار  فرد  گاو یک  به ساحۀ جفت  مطابق  آب  و  زمین  بر  مالیات 
تعیین می گردید، هر چند، از اواسط سال 1970 به بعد هیچ گونه مالیات مربوط 
به آب و زمین جمع آوری نشده است."170 این امر بیانگر اینست که عدم انصاف 
و عدالت در بین اجتماعات باال آب و پایین آب مد نظر بوده است و احتمااًل با 

مداخله و دست بکار شدن حکومت این معضل هم رفع گردد. 

یکبار  محلی  های  سیستم  طالبان،  سلطۀ  جریان  در  که،  میدهد  گزارش  پین 
دیگر از حمایت سطوح بلند اداری برخوردار شدند. وی درین رابطه به یکی از 

نمونه ها در ولسوالی سید والیت سر پل اشاره می کند: 

168 اندرسون، “سیستم های آبیاری،” 16. 

169 لی، “مدیریت منابع آب در دریای بلخاب،” 5. 

170 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 35. 
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طالبان  حکومت  دوران  در  که  میدهد  نظر  چنین  شورا  روسای  از  تن  یک 
سیستم های توزیع آب به گونه مطلوب کار می کرد و بر علیه کسانی که از 
قانون تخلف می ورزیدند، تحریمات سنگین وضع می شد. وی از قضیه یک 
تن از متخلفین یاد آور می شود که بازداشت شده و توسط مامورین طالبان در 

قریۀ سه سید چرخ داده می شد.171 

و  ها  میراب  بین  در  موجود  حمایتی  های  ساختار  و  شده  برقرار  روابط  اینکه 
قابل بحث است و به صالحیت و  یا خیر،  بوده  تا هنوز هم موثر  ولسوال ها 
این  بلخاب  دریای  در خصوص  لی  داشت.  خواهد  بستگی  ها  ولسوال  اختیار 

گونه نظر میدهد: 

حکومت یا اینکه نمی خواهد و یا هم نمی تواند از میراب باشی ها حمایت 
نموده و قانون حقابه ها را تنفیذ نماید. شاید هم نخواهد که با جنگ ساالران، 
قوماندان ها و مالکینی قدرتمندی که اکثریت شان به یکی از احزاب حکومتی 

وابسته بوده و آنها را از نظر نظامی یا مالی حمایت می کند، درگیر شود.172 

با وجود این هم، طوری که مالحظه می شود، میراب ها یا شورا ها جهت حل 
مشکالت اجتماع شان با ریاست های حکومتی مشوره نموده و شکایات خود 
را به عرض شان میرسانند. پین و اندرسون هر دو نمونه هایی ازین مشاوره را 
ارایه میدارند. مثال لی اینست که نفوذ به مرور زمان چگونه تغییر نموده و حتی 

تا سطح ملی نیز پیشرفته است.173 

در مطالعات تحقیقاتی، پیشنهاداتی مطرح شده مبنی بر اینکه سیستم میراب 
در زمینۀ تقسیم آب در امتداد کانال اصلی از سری موارد بی انصافی برخوردار 
است، اما از نقطه نظر حشر کار در آن انصاف وجود دارد.174 عالوه برین، قویا 
اظهار صورت گرفته است که میراب اصلی باید از اجتماعات واقع در پایین آب 
انتخاب گردد، زیرا این کار رعایت انصاف در بین استفاده کنندگان باال آب و 

پایین آب هر دو را تضمین خواهد کرد.175 

طی انجام کار ساحوی از تاریخ سنبله تا میزان 1386 در اکثریت دیدار های 
صورت گرفته از 16 کانال، این طور نتیجه گیری شد که اجتماعات ساکن در 
باال آب به میراب ضرورت نداشته و برین اساس به وی دستمزد نمی پردازند 
و اگر بپردازند هم از نرخ مروج کمتر می پردازند )5 از 16(، آب بیشتر دریافت 
می کنند )14 از 16(، و در وقت حشر کار نیز کمتر سهم می گیرند )14 از 16(. 
دلیل عمده اش هم این بوده است که میراب فقط مسوول قسمت های میانی 

و پایینی کانال اصلی می باشد. 

171 پین، “درک بهتر از نهاد های قربه جات،” 17. 

172 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 16. 

173 لی، “مدیریت اجتماعی آب،” 37. 

174 لی، “مدیریت اجتماعی آب،”؛ اندرسون، “سیستم های آبیاری.”

175 پین، “درک بهتر از نهاد های قریه جات”؛ تیر ستیج، “زیربنا و توزیع آب.”

بر اساس همین معلومات، میتوان ضرب المثل "هر چند پسر میراب هم باشید، 
باز هم بهتر خواهد بود یک دهانه باالتر موقعیت داشته باشید" را چنین تعبیر 
و تفسیر کرد که چون میراب از پایین آب انتخاب می شود و سیستم توزیع آب 
در کانال هم منصفانه نیست، فلهذا میراب هم قادر نخواهد بود تا آب کافی را 
به پایین آب بیاورد، پس بهتر است که در قسمت باالیی کانال آب قرار داشته 
المثل متذکره دو  از همین منظر، ضرب  بیشتر آب مستفید شوید.  از مقدار  و 
مشکل را تبارز می دهد: عدم انصاف در امتداد یک کانال در بین ساکنین باال 
آب و پایین آب و عدم انصاف در امتداد یک دریا در بین ساکنین باال رود و 

پایین رود. 
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حوزۀ دریایی کندز. عکس: کای ویگیریچ
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در  که  انصافی  بی  به  مربوط  مسایل  و  ساحوی  کار  در  مالحظه  قابل  نکات 
سیستم کانال مشاهده شد، در ذیل تشریح شده است. 

سیستم مروج میراب    1.6
در سیستم کانالی شخردته والیت کابل که در برگیرندۀ هفت کانال می گردد، 
میراب باشی اظهار داشته است که در هر کانال دو میراب کار می کنند. کار 
آنها ساحات میان آب و پایین آب را شامل می شود نه ساحۀ باال آب. دهاقین 
باال آب به میراب ها دستمزد کمتری را پرداخت نموده و در برخی مواقع حتی 
در پرداخت حق الزحمۀ شان اصال سهم نمی گیرند، بدین دلیل که میراب ها 
نظر به دهاقین باال آب برای کشاورزان پایین آب بیشتر کار می کنند. به همین 
ترتیب،176 در کانال گاو مالی واقع در والیت تخار نیز اظهار شده است که قریه 
جات باال آب به میراب ضرورت نداشته و فقط قریه جات میان آب و پایین آب 
هستند که میراب باشی را انتخاب می کنند. باشندگانی که در امتداد دو کانال 
در والیت لغمان )نهر شهید و جوی پنچه( زندگی می کردند، این واقعیت را 
تایید کردند که قریه جات میان آب و پایین آب میراب را انتخاب می نمایند 
که بعدا مسوولیت همان ساحات را بدوش دارد. کسانی که در باال آب موقعیت 
دارند در پرداخت دستمزد میراب سهم گیری و همکاری نمی کنند.177 وضعیت 
در کانال نهر خفه والیت کاپیسا وخیم تر به نظر میرسید. باشندگان آنجا نیز 
اظهار داشته اند که بعد از انتخاب میراب، ساکنین باال آب از وی استفاده می 
کنند ولی زمانیکه موضوع به پرداخت حق الزحمه میرسد آنها در آن سهم نمی 
با  است.178  مروج  نیز  آب  میان  جات  قریه  بین  در  حتی  قانون  عین  و  گیرند 
وجود این، در کانال های کوچکتر )کانال 5 کیلومترۀ غوریان در والیت هرات 
و کانال شش کیلومترۀ عرب ها در والیت کندز(، میراب از منافع قریه جات 
باال آب و پایین آب هر دو به طور مساویانه نمایندگی نموده است، و حد اقل 
)اجتماعات  باال آب در پرداخت معاش و دستمزد  در کانال عرب ها، دهاقین 
اند(  کانال غوریان در بدل خدمات تهیه شدۀ میراب، چیزی به وی نپرداخته 

میراب سهم گرفته اند. 

تکنولوجی مورد استفاده و طول کانال هر دو در تعیین ساحات تحت مسوولیت 
شده،  دیدار  کانالی  های  سیستم  از  بعضی  در  داشت.  خواهد  نقش  میراب 
تخصیص آب به کانال های درجه دوم بر اساس مقسم های اعمار شده یا اکثرا 
مقسم های طبیعی آب صورت می گیرد و بنابرین آب به نحو کامال متناسب 
آن توزیع می گردد. ازین نوع سیستم ها در والیت هرات )کانال های جوی نو، 
اتیشان و انجیل( و در والیت ننگرهار )کانال های تتنگ و کمال( دیدار بعمل 

176 مصاحبۀ غیر رسمی، 10 سنبله 1386. 

177 مصاحبه های غیر رسمی، 30 سنبله 1386 و 1 میزان 6831. 

178 مصاحبۀ غیر رسمی، 12 سنبله 6813. 

تحلیل معلومات مربوط به کار های ساحوی  .6

آمد. در کانال های متذکره، در رابطه با عدم نمایندگی میراب از منافع ساکنین 
باال آب یا در رابطه با عدم سهم گیری قریه جات باال آب در پرداخت دستمزد 

میراب، هیچ نوع شکایت و اظهار نظری صورت نگرفت. 

توزیع آب  2.6
بین قریه  بازبینی تحقیقاتی خاطر نشان شده، توزیع آب در  همانگونه که در 
جات باال آب و پایین آب منصفانه نیست. یافته های کار ساحوی این حقیقت 
را بیشتر از پیش مورد تایید قرار داد. این توزیع چه متناسب یا نا متناسب باشد، 
غالبا آسانترین روش برای درک تفاوت های موجود در توزیع آب به ساحات 
از ساکنین در رابطه به محصوالت عمده در  اینست که  باال آب و پایین آب 
ساحات مربوطۀ شان پرسیده شود. بعضی ازین نمونه ها در جدول 3 ارایه شده 

است. 

جدول 3. نمونه های از تنوع محصوالت در امتداد کانال های اصلی

پایین آبمیان آبباال آبکانالوالیت

پنبه، برنج `برنجشاکاودینبغالن
پنبهکمتر

همه چیز به برنجانجیلهرات
جز از برنج

گندم، 
خربوزه، باغ 
های میوه، 
درختستان

جواری، پنبه، برنجنهر شهیدلغمان
حبوبات، پنبهباغ های میوه

باغ های برنج، جواریبرنج، جوارینهر خفهکاپیسا
میوه، انگور

ساختار  دارای  های  سیستم  بین  در  بتوان  اگر  بود  نخواهد  بد  وجود،  این  با 
تناسبی و سیستم های دارای ساختار غیر تناسبی تفاوت قایل شد. 

سیستم تناسبی 

چنانچه در فوق نیز ذکر شد، سیستم های تناسبی در والیات هرات و ننگرهار 
به مشاهده رسیده است. )طوریکه در ذیل نیز بحث خواهد شد، این بدین معنی 
نیست که سیستم های مذکور در تمامی سطوح متناسب بوده یا اینکه سیستم 
های غیر تناسبی در والیات نامبرده وجود ندارد.( هر چند، این سیستم ها با 
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ساختار  این  ولی  میرسند،  نظر  به  منصفانه  آب  متناسب  های  مقسم  داشتن 
نظر  نقطه  همین  از  بنابرین،  کنند.  می  تقسیم  معینی  نسبتا  حد  تا  را  آب  ها 
میتوان گفت که سیستم های مذکور دارای انصاف تناسبی )به تصویر 1 مراجعه 
فرمایید( می باشد. با آنهم جای سوال است که ساختار های مقسم آب پایدار 
و ثابت مانده و ضرورتی به در نظر گرفتن تغییرات مورد نیاز )یا توسعه یا هم 

انقباض( در ساحات تحت آبیاری نداشته باشد.

چنانچه در تصویر شماره 2 نیز دیده می شود، در این سیستم حد اقل از نقطه 
نظر بستن محل تقسیم آب، یک نوع سهل گیری و انعطاف پذیری وجود دارد. 
این پندار معقول به نظر میرسید که مقدار کافی آب از وقتیکه گیرندۀ آب در 
استفاده  به  آبی  نیاز های  برآورده ساختن  بود، جهت  بسته شده  سمت راست 
کنندگان فرستاده می شد؛ اما این موضوع در بین اجتماع چندان مورد پرس و 
جو قرار نمی گیرد، و شاید هم کسی آن را بسته باشد تا مقدار بیشتر آب را به 

کانال های دیگر منحرف سازد. 

در حالیکه مقسم های آب در والیت هرات اعمار شده بود، در والیت ننگرهار 
ساختار های مقسم از هم متفاوت بود. برخی ازین ها، ساختار های کانکریتی 
خیلی مستحکم بوده و بعضی دیگر از استحکام آنچنانی برخوردار نبودند و شاید 

هم در مورد شان مذاکرات پیهم صورت گیرد. 

یکی از نمایندگان اصلی در کانال تتنگ )به تصویر 3 مراجعه فرمایید( اعتراف 
کرد که تقسیم جریان آب چه بیش و چه کم به طور دلخواه صورت می گیرد 
یک  فقط  مقسم،  ساختار  پهلوی  در  واقع  های  زمین  مقدار  با  رابطه  در  زیرا 
تخمین صورت گرفته و جریان آب اندازه گیری نشده است. در والیت هرات 
نیز شاید عین همین قضیه وجود داشته باشد. چون این ساختار ها در یک مقطع 
زمانی خاص اعمار شده اند، لذا لزوما از انصاف تناسبی نمایندگی ننموده بلکه 

از یک توازن قدرت در بین طرفین منقسم نمایندگی می کند. 

توزیع تناسبی یا مساویانۀ آب فقط در صورت موجودیت مقدار کافی آب تحقق 
والیت  در  اتیشان  کانال  های  قسمت  از  برخی  در  آنکه  وجود  با  بخشد.  می 
هرات ساختار های تناسبی تقسیم آب وجود دارد، ولی خود کانال بدون آستر 
بوده و طی ماه های تابستان مقدار بسندۀ آب جهت آبرسانی به تمامی ساحات 
زراعتی واقع در امتداد طول 60 کیلومتری آن موجود نیست. چون کانال آستر 
ندارد، بنابرین در اثر ضایعات آبی نه تقسیم تناسبی و نه تقسیم مساویانۀ آب 
کانال، عاقالنه به نظر نمی رسد. بالنتیجه، در جریان فصل تابستان فقط قریه 
جاتی که در باال آب موقعیت دارند، میتوانند از آب کانال استفاده کنند. حتی 
در داخل قریه جات باال آب نیز تقسیم تناسبی و مساویانۀ آن موجب بدست 

آوردن منصفانۀ حاصالت نخواهد شد. 

است،  شده  نشانداده   4 تصویر  در  چنانچه  اتیشان  کانال  در  تقسیمی  ساختار 
بطور کل 60 جفت زمین زراعتی را تحت پوشش قرار میدهد. در هر سال، فقط 
برای 20 جفت زمین آب وجود دارد. در حالیکه یک طرف کانال برای 20 جفت 
آبرسانی می کند، طرف دیگر آن برای 40 جفت زمین آبرسانی می نماید. از 

آنجاییکه مقدار کافی آب وجود نداشت تا بتوان آنرا هر سال به شکل منصفانۀ 
تا هر سال فقط برای 20  آن تقسیم کرد، باشندگان قریه ها تصمیم گرفتند 
جفت زمین آبرسانی صورت گیرد. متعاقبا، در هر سال دو کانال بسته می شود. 
را  نکته  این  اما  نظر میرسد،  به  ازین دست منصفانه  تقسیماتی  آنکه  با وجود 
هم نباید فراموش کرد که یک دهقان ثروتمند شاید در جا های مختلف زمین 
داشته باشد و بتواند هر سال حاصالت داشته باشد، در حالیکه یک دهقان فقیر 
و بی بضاعت تر شاید در یک موقعیت زمین داشته و برای دو سال از بین سه 

سال به سایر درآمد ها متوسل گردد. 

بیانیه های خود میراب ها باشد که  شاید واقع گرایانه تر و واضح تر از همه 
می  معرفی  به  را  ننگرهار  و  هرات  والیات  در  تناسبی  مختلف  های  سیستم 

تصویر 1. کانال انجیل، والیت هرات

تصویر 2. کانال انجیل، والیت هرات



   استراتژی آب پاسخگوی واقعیت های محلی است

35

گیرند. در کانال انجیل والیت هرات، یکی از وکیل ها اظهار میدارد که ساحات 
پایین آب مقدار کافی آب را دریافت نمی کنند. وی توضیح میدهد که ساکنین 
ساکنین  و  برنج  استثنای  به  چیز  آب همه  میان  ساکنین  برنج،  اکثرا  آب  باال 
پایین آب عمدتا گندم، خربوزه، و باغ های میوه )به جدول 3 مراجعه فرمایید( 

را کشت می کنند. مشاهدۀ مستقیم ساحات واقع در اطراف کانال این حقیقت 
را به خوبی آشکار می سازد. اگر از قسمت پایین آب کانال به طرف باال آب 
آن حرکت کنید، به خوبی مالحظه خواهید کرد که هر اندازه رو به پیش بروید، 
ساحات اطراف تان سر سبز تر گردیده و گزینه های محصوالتی نیز تغییر می 
کند. در نزدیک دهانۀ کانال، برنج و پنبه زیاد کشت می گردد، در حالیکه از 

کشت این حاصالت در ساحات پایین آب خبری نیست.

هر چند، توزیع آب در کانال های اصلی متناسب باشد، ولی این بر مشابهت 
به  کرد.  نخواهد  داللت  سوم(  درجه  و  دوم  )درجه  فرعی  های  کانال  با  آن 
عنوان مثال، در کانال انجیل گفته میشد که نوبت آب در کانال های فرعی 
گردشی است. عین همین بیانیه در مورد کانال های فرعی در کانال جوی نو 
نیز اظهار شده است. در کانال تتنگ والیت ننگرهار، گفته شده است که برای 
هر 20 جریب زمین شش ساعت نوبت آب وجود دارد، این شش ساعت شاید 
برای دهاقین باال آب مقدار کافی آب را تهیه نماید ولی برای کشاورزانی که 
شکل  وضعیت  کامه،  کانال  در  کند.  نمی  کفایت  دارند،  زیست  آب  پایین  در 
به  نسبت  زمین  موقعیت  به  آب  موجودیت  جا،  این  در  داشت.  بخود  متفاوتی 
کانال اصلی بستگی دارد: هر چه به باال آب نزدیک تر باشید، به همان اندازه 
ضایعات آبی هم کم خواهد بود. عالوتا، چون در کانال اصلی هیچ گونه نوبتی 
اندازه  همان  به  باشد،  تر  کوتاه  فرعی  کانال  که  قدر  هر  پس  نداشت،  وجود 
چرخۀ نوبت در کانال فرعی نیز کوتاه تر میشود که این خود به موجودیت زیاد 

تر آب می انجامد. 

تصویر 3. کانال تتنگ، والیت ننگرهار

از  امتداد یکی  با عبور در  انگیز است.  بر  نیز پرسش  نوبت آب  رعایت واقعی 
کانال های فرعی کانال جوی نو که از میان یکی از ولسوالی های هرات می 
گذرد، میتوان مشاهده کرد که خانه های واقع در کانال های درجه سوم چطور 
جریان آب از کانال های درجه دوم را به سمت آبگیر های شان منحرف نموده 
اند )تصویر شماره 5 را ببینید(. از آنجایکه در طول کانال پروسه های اعمار و 
ساخت و ساز به چشم می خورد، از وجود نوبت خبری نبوده و ساکنین باال آب 
در کانال های درجه سوم بدون اینکه واقعا کانال های درجه سوم پایین آب را 

نیز مد نظر بگیریند، آب را به سمت آبگیر های خویش سوق داده بودند. 

به عین شکل، در کانال کامه والیت ننگرهار )تصویر 6 را مالحظه فرمایید(، 
میراب از وجود نوبت های سختگیرانه و معین آب در بین آبگیر های مختلف 
یاد آور شد. هر چند، با دیدن آبگیر های مختلف واضح گردید که درین زمینه 
مذاکرات پیهم و زیادی صورت گرفته تا موجب این چنین راه حل های انعطاف 

پذیر شده است، در حالیکه از تنفیذ سختگیرانۀ نوبت های آب خبری نبود. 

علیرغم این، هر قدر که به ساحات پایین آب کانال نزدیک تر شوید، مشاهده 
خواهید کرد که سیستم آن نیز سختگیرانه تر است، و حتی آب زهکشی آن 
هم تقسیم و به شکل نوبت )به تصویر شماره 7 مراجعه فرمایید( می باشد. با 
آنهم، حتی کانال های فرعی زهکشی کوچک نیز کامال بسته نبوده و مقدار 
از آب را در خود عبور میدهد، و فرضیۀ آن هم الزم بودن آب برای پرورش 

حیوانات و مالداری است.

تا جایی که به آبگیر های تناسبی در امتداد کانال اصلی ربط می گیرد، برخی 
از اجتماعات کانال اصلی را فقط در پشت آبگیر های شان بند می کنند، و این 
کار بدان خاطر صورت می گیرد تا سطح آب در داخل کانال باال آمده و مقدار 
این  انجیل،  داده شود. در کانال  به طرف کانال های فرعی سوق  بیشتر آب 
کار عمدتا در ساحۀ باال آب مروج بود؛ ولی نزدیک به ساحۀ پایین آب ازین 

تصویر 4. کانال اتیشان، والیت هرات 
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رسم خبری نبود. در امتداد طول کانال انجیل، در سه جای ازین نوع انسداد 
به چشم می خورد. چنانچه در تصویر 8 نیز مشاهده می گردد، در انجام این 
انسداد ها انرژی کاری و وقت زیاد مصرف شده است و چون در آن از بوجی 
های ریگی نیز استفاده شده است، پس پر هزینه هم بوده است. )یکی از عوامل 
دیگر شاید در کار باشد: چون یکی از سازمان های بین المللی در ساحۀ باال آب 
ساختار های آبگیر را به شکل مستحکم و ثابت ساخته است ،پس این امکان 
هم هست که ساختار های آبگیر به نحوی نصب و جای داده شده باشند که 
ازین دست در  انسداد های  نحوۀ اختصاص های قبلی را تغییر داده باشد179.( 
امتداد کانال گاو مالی در والیت تخار نیز به مشاهده رسیده است )به تصویر 9 

مراجعه فرمایید(.

سیستم غیر تناسبی 

لغمان  و  بغالن  تخار،  کاپیسا،  کندز،  والیات  در  تناسبی  غیر  های  سیستم  از 
غیر  سطوح  تمامی  در  مذکور  های  سیستم  که  نیست  معنی  بدین  امر  )این 
ندارد(  وجود  تناسبی  سیستم  اصال  مذکور  والیات  در  اینکه  یا  بوده  تناسبی 
از طریق  تقسیم آب  تناسبی  دیدار صورت گرفته است. در سیستم های غیر 
زیربنا )مقسم های آب( صورت نمی گیرد، بلکه استفاده کنندگان آب خود در 

179 وکیل کانال انجیل برای دو سال در پست خویش کار می کرده است. گفته میشود که والی 

جدید که حدود سه سال پیش در این پست کار می کند، وکیل را انتخاب کرده است.؛ این کار 
انتخاب شورا نبوده است. در گفتگو های که با انجنیران تسهیل کنندۀ تحقیق در والیت هرات 
صورت گرفت، آنها گفتند که والی می خواهد از یک قریۀ کوچک در پایین آب که تا هنوز به 
کانال وصل نشده است، به نفع خویش استفاده کند. گفته می شد که راه یافتن آب به قریه از 
طریق کانال انجیل، به نفع والی تمام می شده است. وکیل مذکور، قسمت زیادی از کانال را 
حفر و برخی از آبگیر ها را در پایین آب شهر هرات بند نموده است. این کار بدان خاطر صورت 
گرفته است تا آب بیشتری برای قریۀ پایین آب مهیا گردد و پالن نیز همانست تا این کانال 

الی قریۀ مذکور تمدید گردد. 

برخی اوقات آبگیر های شان را باز و بسته می کنند. در جریان دید و بازدید 
ها، واضح شد که این آبگیر ها حتی در بین یک کانال هم از هم متفاوت اند؛ 
این امر منجر به سطوح مختلف کنترول آب شده و به نیروی کاری مختلف 
جهت بهره برداری از آبگیر ها نیاز خواهد داشت. بنابرین، نمیتوان کنترول آب 
در سیستم را عمومی دانست؛ یک سیستم دارای ساختار محلی شاید متشکل 
از تکنولوجی های مختلف باشد. فلهذا سیستم متذکره متنوع بوده و آنرا باید از 
نظر تکنولوجیکی پویا شمرد. این امر، تاکید بر انصاف زمانبندی آنچنانکه در 
مطالعات قبلی گفته شده، را زیر سوال می برد. اگر بخواهیم یک زمان را به باز 
کردن آبگیر اختصاص دهیم، کار مورد نیاز برای باز کردن و بستن این آبگیر 
از کار مورد نیاز برای باز و بسته کردن سایر آبگیر ها تفاوت خواهد کرد. آبی 

تصویر 5. کانال جوی نو، والیت هرات

تصویر 6. کانال کامه، والیت ننگرهار

تصویر 7. کانال کامه، والیت ننگرهار 
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که داخل آبگیر می شود، شاید مستقیما داخل شده و یا هم به بسیار آهستگی 
عبور کند. افزون برین، حجم آبگیر ها نیز از همدیگر فرق می کند، و این خود 
دلیل دیگری است بر اینکه نوبت مطابق به زمانبندی مساویانه الزاما به مقدار 

مساوی آب دریافت شده منجر نمی شود. 

تصویر های 10، 11 و 12 نمونه های از سیستم های غیر تناسبی در کانال 
اسقالن و کانال علی آباد را نشان میدهد. 

درین  که  داشتند  اظهار  ها  میراب  ها،  نظر  تبادل  و  بحث  آنکه طی  وجود  با 
از  دهقان  فرد  هر  اینکه  و  دارد  وجود  زمانبندی  قوانین  از  سلسله  یک  زمینه 
عین زمان اختصاص داده شده برخوردار است، اما به نظر میرسد که وضعیت 
در کانال های اصلی کامال فرق می کند. در طرح سواالت به خاطر درک و 
شناسایی بهتر تفاوت های موجود در بین ساحات باال آب ، میان آب و پایین 
آب، تمرکز بیشتر روی مدت کمبود آب بوده است. یکی از میراب باشی ها در 
کانال علی آباد در والیت کندز نظر خویش را چنین بیان داشت، "در جریان 
فصل بهار اصال مشکل آب وجود ندارد؛ هر کس در هر وقتی که به آب نیاز 
داشته باشد، آب در دسترس وی قرار دارد و می تواند از آن استفاده نماید " )و 
پس مشکلی در زمینۀ تقسیم آب در بین ساکنین باال آب، میان آب و پایین 

آب وجود ندارد(.

وضعیت در جریان فصل تابستان وقتی که کمبود منابع آب به اوج خود میرسد، 
خیلی متفاوت می گردد. در کانال فرعی شهبازنی در والیت کاپیسا، گفته شده 
است در مدت کمبود آب، قریه های باال آب، آب مورد نیاز شان را از طرف 
روز و قریه جات پایین آب از طرف شب آب مورد نیاز شان را دریافت کرده می 

تصویر 8. کانال انجیل، والیت هرات

توانند.180 هر چند در ظاهر حال به نظر میرسد که اصل انصاف در زمانبندی 
تطبیق می گردد، ولی میراب اعتراف نمود که این سیستم تا هنوز هم نا منصفانه 
است زیرا چون طول کانال خیلی زیاد است، پس عین زمان اختصاص داده شده 
برای استفاده کنندگان باال آب و پایین آب داللت بر این نمی کند که عین مقدار 
آب نیز برایشان اختصاص داده می شود. گفته شده است که در کانال نهر خفه 
در والیت کاپیسا، کسانی که در باال آب قرار دارند از طرف روز آب گرفته و 
کسانی که در میان آب قرار دارند، از طرف شب آب می گیرند و باشندگان پایین 
آب اصال آب دریافت نمی کنند. میراب تشریح کرد که حتی پیش از جنگ ها، 
پایین آب، قریه های زیاد تر و زمین های زراعتی بیشتری وجود  در ساحات 
داشته است. این در حالیست که در نتیجۀ تنگ شدن مجرای کانال و اعمار 
دستگاه های کوچک برق آبی در قریه های باال آب و میان آب، میزان آبرسانی 
به قریه های پایین آب به حدفی کاهش یافت که زمین های زراعتی متروک 
و قریه های ساکن در ساحه نیز به جا های دیگر مهاجر شدند. از همین نقطه 
نظر می توان گفت که وضعیت ساکنین میان آب همین اکنون همانند وضعیت 

ساکنین پایین آب می باشد. 

وضعیت در کانال علی آباد والیت کندز نیز متفاوت بود. درین جا گفته میشد 
که یک چرخۀ نوبتی 7 روزه وجود داشته که در طی آن ساکنین باال آب و میان 
آب هر کدام برای دو روز آب دریافت می کردند و سه روز دیگر به ساکنین 
پایین آب تخصیص داده میشد. میراب باشی اظهار داشت که قریه جات باال 
آب و میان آب این روش را با در نظر داشت طول کانال و ضایعات آبی حاصله، 
در  که  قریه  بزرگان  از  گروپی  و  باشی  میراب  چند،  پندارند. هر  منصفانه می 
این بحث و تبادل نظر اشتراک ورزیده بودند، این روش تقسیمات را منصفانه 
زمین های  مقدار  آب  پایین  در ساحات  داشتند که  اظهار  آنها  پنداشتند.  نمی 

180 میراب سه گروه معموال مختلف استفاده کنندگان آب را شناسایی نموده است، اما گفت که 

در مدت کمبود آب، باشندگان میان آب بسته به این که کدام گروه به آنها از نظر منافع نزدیک 
تر است، یا به ساکنین باال آب و یا هم به ساکنین پایین آب می پیوستند. 

تصویر 9. کانال گاو مالی، والیت تخار
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تصویر 10. کانال اسقالن، والیت کندز 

تصویر 11. کانال اسقالن، والیت کندز 

تصویر 12. کانال علی آباد، والیت کندز 
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و  آب  باال  باشندگان  توسط  است که  این یک حقیقتی  و  بوده  بیشتر  زراعتی 
میان آب مد نظر گرفته نشده است. بالنتیجه، همۀ ساحات پایین آب در مدت 
کمبود آب نمی توانند از آب مورد نیاز مستفید شوند. چنانچه در تصاویر مربوط 
به کانال اسقالن در والیت کندز )تصویر های 10 و 11( مشاهده می گردد، 
واضح نیست که آیا آبگیر های پایدار و ثابت در ساحات باال آب بسته می شود 
یا خیر و اینکه بسته شدن ساختار های نا پایدار، آبرسانی به کانال های فرعی 

در ساحات باال آب را واقعا متوقف ساخته و یا فقط کاهش میدهد. 

در والیت کابل، در سیستم کانال شخردته، میراب باشی یک مثالی را جهت 
توضیح تفاوت در سیستم کانال از نقطه نظر تقسیم آب و مقدار ضایعات ارایه 
کرد، "اگر شما در قسمت باال آب یک متر مکعب آب داشته باشید، این مقدار 
تا پایین آب به 0.2 متر مکعب تقلیل خواهد یافت."181 بنابرین، حتی اگر یک 
زمانبندی مساویانه هم در بین ساحات باال آب و پایین آب اختصاص داده شود، 
باز هم زیادی طول کانال و ضایعات حاصله سبب خواهد شد تا توافق صورت 
گرفته به خاطر زمانبندی مساویانه از نقطه نظر مقدار آبی که واقعا به ساحات 
عرضه می شود، نا منصفانه باشد. این امر استدالل لی و اندرسون182 را تایید 
می کند که می گویند، اختصاص عین زمان برای آبرسانی می تواند به مقادیر 
متفاوت آب منجر شده و از همین لحاظ سبب تفاوت در مقدار زمین های تحت 

آبیاری باال آب و پایین آب گردد. 

عالوه بر عدم رعایت انصاف در امتداد کانال های طویل، در دو کانال کوتاه تر 
دیگر )کانال عرب ها در کندز و غوریان در هرات( با مالحظۀ زیربنای توزیع، 
سیستم تقسیم آب غیر تناسبی به شمار رفته ولی از آنجاییکه بر اساس یک 
اصل نوبتی استوار بود، تناسبی محسوب می گردید. در کانال غوریان، برای هر 
جریب یک نوبت 20 دقیقه ای آبرسانی وجود داشت. ازین معلوم میشود که 
چون طول کانال نسبتا کم بوده است، لذا ضایعات آبی در سیستم نیز چندان 
زیاد نبوده است. با وجود این، میراب در رابطه با موضوع انصاف و اینکه این 
20 دقیقه نوبت برای زارعین پایین آب کافی خواهد بود یا نه، اظهار نگرانی 
نمی کرد و می گفت، "اگر مقدار آب کافی نباشد، این مشکل به خود دهاقین 
و کشاوزان بر می گردد." دلیل اینکه وی چرا اظهار نگرانی نمی کرد هم وجود 
این سیستم  در  که  داد  توضیح  میراب  زمینی.  زیر  آب  است:  بوده  بدیل  یک 
تا  به شهر هرات سبب شده  نزدیکی  است.  موجود  ای  پمپه  چاه   150 حدود 
نظر  به  باشد.  منفعت  پر  سبزیجات  تولید  خاطر  به  زمینی  زیر  آب  از  استفاده 
های  آب  کمبود  برای  اطمینانی  قابل  بدیل  زمینی  زیر  آب  وجود  که  میرسد 
سطحی به شمار میرود. دهاقین می توانند آنرا کنترول و در صورت تشدید نیاز، 

کشت و حاصالت شان را ازین طریق آبیاری نمایند. 

181 اینکه در مثال ارایه شده نسبت به ضایعات واقعی مبالغه صورت گرفته است یا خیر مهم 

نیست؛ چیزی که برای این مطالعه حایز اهمیت است اینست که آیا آنها این سیستم را از دیدگاه 
مداخله  برای  کار  این  دیگری  اهمیت  همچنین  بینند.  نمی  که  نه،  یا  بینند  می  ای  منصفانه 
این وضعیت هستند  تغییر  برای  آماده  باشی  میراب  و  میراب  که  ببینند  تا  باشد  کنندگان می 
یا نیستند. جواب ساده است: توسط تکنولوجی جدیدی که سیستم اختصاص کنونی آب را به 

چالش نگیرد. 

182 لی، “مدیریت اجتماعی آب،”؛ اندرسون، “سیستم های آبیاری.”

درین  اصلی نصب می شوند،  کانال  امتداد  در  ها  آبگیر  از  بعضی  آنجاییکه  از 
امتداد  در  امر  این  اما  بود،  خواهد  آسان  شده  گرفته  آب  مقدار  تعیین  صورت 
کانال های درجه دوم و کانال های درجه سوم مشکل تر به نظر میرسد. در 
این صورت، آب یا مستقیما با انسداد کامل کانال ها به طرف مزرعه سوق داده 
خواهد شد و یا هم بطور تناسبی آن به کانال های دیگر منحرف خواهد شد. 
بسته به حجم کانال ها، گرفتن نوبت آب مشکل تر بوده و از مواد مختلف کار 

گرفته خواهد شد. 

است.  قانونی  غیر  است،  شده  داده  نشان   13 شماره  تصویر  در  که  انسدادی 
را حل و فصل کرد. موافقت صورت  بین دهاقین  در  برخاسته  منازعۀ  میراب 
گرفته در بین زارعین یک نوع سازشی بود که دهقان متخلف را اجازه داد به 
کار خویش ادامه داده و فقط قسمتی از نوبت آب خویش را به دهقان دیگر 
)به تصویر 14 مراجعه فرمایید( بدهد. این یک تصمیم موقتی بود که توسط 
میراب اخذ شده بود و نتوانست هر دو کشاورز را کامال راضی سازد. توماس183 
نوبت  واقعی و  زمانبندی  به  را که مطابق  استدالل می کند که وی قضایای 
های دارای ساختار بوجود آمده باشد، مالحظه نکرده است. بر اساس گفتۀ وی، 
میراب ها صبح وقت تصمیم می گیرند که امروز چه کسی از همه عاجلتر به 
آب نیاز دارد و بعدا به کار خویش می پردازند، اما از دستورات و برنامه ریزی 

های دقیق و منسجم خبری نیست. 

در برخی موارد، از پشت آبگیر ها آب در سطح کانال های درجه سوم در بین 
دهاقین )تصویر 15 را مالحظه فرمایید( تقسیم می شده است، اما درین سطح 
بستگی به خود دهاقین دارد که چطور یا بر اساس نوبت معین یا یک رویکرد 

نیازی، در مورد تقسیمات آب تصمیم گیری مینمایند. 

فصل  و  حل  مسوولیت  میراب  که  است  شده  اظهار  تحقیقاتی  بازبینی  در 
حدی  تا  هم  ها  مصاحبه  جریان  در  موضوع  این  دارد.  عهده  به  را  اختالفات 
مورد تایید قرار گرفت. هر چند، آنچنانکه در فوق نیز روی آن بحث شد، به 
نظر میرسد که این سیستم کامال انعطاف پذیر است. این امر مسوولیت واقعی 

میراب ها را در زمینۀ رسیدگی شان به اختالفات سوال بر انگیز می نمایاند. 

در کانال تتنگ والیت ننگرهار، گفته شده است که “میراب فقط وظیفۀ یک 
قاضی را دارد، اما مسوولیت وی درین زمینه چندان زیاد هم نیست.” در کانال 
نهر شهید والیت لغمان، میراب چنین اظهار نظر کرد که، “اگر مقدار کمی آب 
گرفته شود، کسی را به زحمت نمی اندازد.” اما اگر مقدار آب زیاد باشد، درین 
صورت پولیس به کمک فرا خوانده می شود و قسمتی از جریمه برای زحمت 
کشیدن پولیس به خود پولیس پرداخت می گردد. با وجود این، برای کشاورزی 
که متضرر شده است، هیچ جبرانی صورت نمی گیرد. گفته شده است که در 
کاپیسا، یک جریمه  در والیت  نهر خفه  کانال  و  ننگرهار  کامه والیت  کانال 
پرداخت می شود. این جریمه در کانال کامه هم می تواند به شکل پول نقد و 
هم به شکل غذا به مالک پرداخت شود، ولی در کانال نهر خفه این جریمه از 

183 وینسنت توماس، پروژۀ مدیریت مشترک سیستم آبیاری )PMIS(، مصاحبۀ غیر رسمی، 18 

سنبله 1386. 
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بین 500 افغانی الی 5000 افغانی خواهد بود که باید به میراب باشی پرداخت 
شود. میراب باشی نیز آن را به نوبۀ خویش در بین همکاران و دستیاران خود 
حق  نمودن  جبران  با  رابطه  در  باشی  میراب  از  وقتیکه  نمود.  خواهد  تقسیم 

دهقانی که آبش گرفته شده است، سوال شد، وی چنین پاسخ داد: 

اگر یک دهقان به من شکایت کند که چرا پولش را مصرف می کنم و اینکه 
این پول حق خودش هست، درینصورت دهقان مذکور توسط دهقان ساکن 
در باال آب که آب را گرفته است، لت و کوب خواهد شد. اگر دهقانی خواستار 
کار  صداقت  با  وی  برای  میراب  روز  آن  فردای  گردد،  خویش  حق  جبران 

نخواهد کرد.184 

3.6  توزیع آب میان کانالها
به استثنای کانال شخردته در والیت کابل)شش کانال تحت یک میراب باشی 
به تصوثر 3 نگاه کنید(، و کانال نهر افغان در والیت کاپیسا )سه کانال تحت 
یک میراب باشی(، سایر کانالهایی که دیدن شد از یک کانال اصلی و کانالهای 
تمرکز فقط روی  افغان  کانال  اگرچه در طرح  است.  کوچکتری تشکیل شده 
کانالهای  در  آب  تقسیم  بر  توافق  روی  تمرکز  کابل  در  ولی  بود،  کانال  یک 

مختلف بود.

همان طور که شکل 6 نشان می دهد، اگرچه مسوولیت مدیریت شش کانال 
به عهده یک میراب باشی می باشد، تفاوت های فاحشی در شیوه تخصیص 
آب در اوقات تابستان، وقت کمی آب، به چشم می خورد: هرچه منطقه پایین 
دارند،  قرار  آنجا  در  که  قریجاتی  آب  سهم  میزان  همان  به  باشد  دورتر  آب 
کاهش می یابد. بناًء در حالیکه آب به همه قریجات باالآب می رسید، ولی در 
کانالهای پایین آب فقط قریجات باالتر می توانستند آب دریافت کنند. میراب 

184 مصاحبۀ غیر رسمی، 12 سنبله 6813. 

باشی این طور توضیح داد: "مشکل اصلی فقط عدم موجودیت آب کافی است. 
به این خاطر قریجاتی که در پایین آب قرار دارند نمی توانند آب دریافت کنند. 
از قدیم گفته اند که مردم پایین آب نمی توانند آب دریافت کنند. این متل در 

مورد قریجات نیز مصداق پیدا می کند."

در کندز، ننگرهار، کاپیسا و هرات از سربند های مختلفی دیدن به عمل آمد. 
در حالیکه دهانه های مذکور در کاپیسا ثابت هستند، در هرات هریرود خشک 
شده و آب فقط در برخی اماکن به سطح کانال می رسد. این آب پس از آن به 

کانال های آبیاری منحرف می شود.185

وضعیت در کانال هایی که در والیت کندز و ننگرهار بود کاماًل فرق می کرد. 
اقاًل در طرح های آبیاری که از آنها دیدن به عمل آمد، کشاورزان قسمت های 
بسته  به دهانه های خود،  بیشتر  به خاطر هدایت آب   ، را  از رودخانه  بزرگی 

بودند. به تصویر 16 نگاه کنید.

تا اعماق رودخانه ها  تصاویر 17 و 18 نشان می دهد که کار ساخت و ساز 
پیشرفته است. بدیهی است که چنین وضعیتی میان کسانی که باالآب و پایین 
آب کانال اصلی قرار دارند، جنجال به بار می آورد. ولیکن فقط در کانال تتنگ 
از وجود چنین منازعاتی صحبت به میان آمد "مردمان قریجات پایین آب می 
کنار  در  آن خاطر  به  فقط  ما  میراب  کنند؛  را خراب  ما  تا ساختار سربند  آیند 

سربند می ماند از آن محافظت نماید. 

185 مهندسی که این پژوهشگر را همراهی می کرد اظهار کرد که این شیوه مشکالت زیادی را 

به بار می آورد. اجتماعات کانال بولدوزرهایی را اجاره می کنند تا کانال را وسعت بخشند و آب 
بیشتری را به کانال هدایت دهند. یکی از پیامدهای این کار این است که در هنگام بهار هریرود 
آب زیادی را به طرف سواحل رود هدایت می کند که در نتیجه منجر سیالب خیزی شده و 
مقدار زیادی از اراضی زراعتی را از بین می برد. در برخی جاها، هریرود به دو قسمت تقسیم می 

شود که در موازات هم حرکت می کنند.

تصویر 14. کانال لکی، والیت کندز تصویر 13. کانال لکی، والیت کندز 
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شکل 3. طرح کانال شخردته، والیت کابل

سید حسن هاشمی، یک متخصص تجهیزات برنامه حوزه دریایی کندز گفت: 
میرابها و شورا های از والیت کندز به ریاست آبرسانی والیت و همچنین پیش 
والی این والیت رفتند و همه شان با هم رفتند به والیت باال آب تا از مسوولین 
آن والیت بخواهند که در صورت ممکن مقداری آب به طرف کانالهای پایین 
آب رها کنند. در طرح کانال نهر افغان در والیت کاپیسا منازعاتی با والیت 
از ساختن و بهره برداری یک  دیگری وجود داشت؛ ولی این منازعات ناشی 

ذخیره نو بود.

به رودخانه برگردد و یا به کانال اصلی دیگری بریزد مانند آنچه در والیتهای 

نوت: پاو یک واحد اندازه گیری محلی می باشد که استفاده از تخم را با ساحۀ 
زمین مرتبط می سازد. 

مورد  در  که  آنطوری  عوض،  در  رسد.  می  مشاهده  به  کندز  و  لغمان  هرات، 
کانال نهر شهید در لغمان دیده می شود، کسانی که در باالآب و میان آب قرار 
داشتند، در تمام سال فقط از یک منبع )رودخانه( استفاده می کردند. کسانی که 
در پایین آب قرار داشتند هم در تابستان از همین منبع استفاده می کردند ولی 
در وقت بهار از کانال استفاده می کردند. از آنجاییکه کانال ها با هم مرتبط 
هستند، نمی توان فقط در رابطه به یک کانال حرف زد. )به تصویر 19 نگاه 
کنید(. توماس گفت که آدم نمی تواند لزومًا راجع به یک حقابه ثابتی صحبت 
نمود فقط می توان در مورد حق دریافت آب از یک کانال صحبت کرد. گذشته 
از این، این مسئله که حقابه متضمن چقدر آب می باشد ثابت نیست. آنگونه 
که او خاطر نشان ساخت، یک دهقان پایین آب شاید بداند که آبی را که او 
دریافت می کند از یک کانال دیگر گرفته شده است ولی قادر نباشد از میراب 

باشی کانال دیگر آب بیشتری بخواهد.

4.6  همکاری در حفظ و مراقبت
در  در سهمگیری  نسبی  نوع عدالت  است که یک  داده  نشان  قبلی  مطالعات 
هرچه  دهقان  که  معنی  این  به  دارد:  وجود  )حشر(  مراقبت  و  حفظ  کارهای 
سهمگیری  مراقبت  و  حفظ  کار  در  باید  میزان  همان  به  باشد  بیشتر  زمینش 
وجود  ای  عادالنه  رواج  چنین  این  قریه  زمینداران یک  بین  در  اگرچه  نماید. 
دارد؛ ولی وقتی عین مسئله را در مورد قریه ها در نظر بگیریم، می بینیم رسم 
مروج خیلی منصفانه نیست. در بسیاری از کانالها، فرق واضحی در سهمگیری 

بین قریه های باالآب، میان آب و پایین آب وجود داشت.

در یک کانال اصلی، کارهای حفظ و مراقبت و پاک کاری یا از سربند به طرف 
در  اجتماعات  در هر صورت،  گردد.  تنظیم می  آن  تصویر  بر  یا  و  کانال  آخر 
مراقبت سهمگیری می  و  کارهای حفظ  در  است  آنها  به  مربوط  ساحاتی که 

تصویر 15. کانال نهر شهید، والیت لغمان

تصویر 16، کانال تورباس کوثر، والیت کندز
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نمایند. اگر کار حفظ و مراقبت از پایین کانال آغاز گردد، قریه ای که در آخر 
کانال قرار دارد شروع به کار می کند و در میان راه قریه های دیگر به آن می 
به پاک کاری آخر کانال کاری  باال آب  و  پیوندند؛ ولی قریه های میان آب 
ندارند. اگر کار از سربند شروع شود، همه اجتماعات شروع به کار خواهند کرد. 
)اگرچه گاهی اوقات قریه جات باال آب اصال به پاک کاری دست نمی زنند( و 
فقط تا جایی که به آنها مربوط می شود، پاک کاری می کنند. وقتی کارگران 
یک قریه به مرز های قریه شان رسیدند، گروه کارگر را رها می کنند. در این 
صورت، کسانی که در پایین آب قرار دارند، باید بیشترین قسمت کار را انجام 

دهند.

بوده  بغالن  والیت  در  الدین  کانال شهاب  است،  مستثنی  شیوه  این  از  آنچه 

تصویر 17، کانال عسقالن، والیت کندز

تصویر 18، کانال تتنگ، والیت ننگرهار

اما  را پاک کاری می کند؛  اینجا، هرکس فقط منطقه مربوطه اش  است. در 
در قسمت سربند همه با هم کار می کنند. کانالهای کوتاه تر هم از این شیوه 
مستثنی است: مثال کانال عربها در والیت کندز و کانال غوریان در هرات. در 

اینجاها، مردم از اول تا آخر با هم کار می کنند.

به نظر می رسد تا جایی که به حشر مربوط می شود، اجتماعات باالآب جایگاه 
در  باال  اجتماعات  که  بود  شده  گفته  شخردتا  کانال  در  مثاًل  دارند.  ای  ویژه 
کارهای حفظ و مراقبت سهم نمی گیرند ولی برای گروه کارگری، که در سربند 
کار و ساحات باالآب کار می کنند، غذا تهیه میکنند. در کانال فرعی شهباز 
در والیت کاپیسا گفته اند که قریه جات باالآب در کار حشر سهم نمی گیرند 

ولی درصد کوچکی از آنها در تهیه چوب برای کارهای سربند سهم می گیرند. 
این سهمگیری آنها را از دادن تنخواه به میراب و اشتراک در حشرکاری معاف 
می کند. یکی از افرادی که در این خصوص مصاحبه شد، گفت: “باالآبی ها 
به حشر کاری ندارن، و قریجاتی که در نیمه راه کانال قرار دارن، همیشه در 
کار های حشر حاضر نمی شن”186. به همین منوال، در مورد کانال تتنگ در 
ننگرهار و کانال پادشاه جوی در لغمان گفته شده است که باالآبی ها فقط در 

تهیه مواد خام و چوب برای ساخت سربند سهم می گیرفتند.

همچنین در مورد کانال کامه در ننگرهار گفته شده است که قریه جات باال 
آب در کارهای حشر مشارکت می می کنند ولی »تعداد کارگران شان به اندازه 
نیمی تعداد کارگران قریه های پایین آب می باشند«. چیزی شبیه این راجع به 
کانال گوملی در والیت تخار نیز شنیده شده است. در اینجا قریه های پایین 
آب باید برای هر پنچ جریب یک نفر کارگر بدهند؛ قریه های میان آب برای 
هر ده جریب یک کارگر بدهند؛ از باالآبی ها حتی نامی هم گرفته نشده است. 

186 مصاحبه غیر رسمی، 10 سنبله 6813

تصویر 19، کانال انجیل، والیت هرات
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در مورد کانال شخردتا هم گفته شده است که پایین آبی ها باید بیشتر سهم 
بگیرند؛ زیرا آنها بیش از دیگران به کارآیی کانال متکی هستند.

از طرف دیگر، در مورد کانال علی آباد در والیت کندز گفته اند که سهم پایین 
آبی ها عبارت است از یک نفر برای هر 40 جریب و سهم میان آبی ها یک نفر 
برای هر 20 جریب می باشد. میراب باشی گفته است که این سیستم مبتنی بر 
توافقات قدیم بوده و مورد قبول همگان است. توماس187 استدالل کرده است 
که اگرچه چنین توافقاتی وجود دارد، ولی سهمگیری در کار حفظ و مراقبت 
آنها  پایین آبی ها صورت می گیرد؛ زیرا  از همه توسط  از کانال اصلی بیش 
شدید ترین نیاز را نسبت به آب دارند. و این چیزی است که با توافقات قدیم 

همخوانی ندارد.

استفاده های غیر مصرفی: دستگاه های برق آبی    5.6
کوچک

ادغام تعداد زیادی  تازه ای روبرو هستند:  با چالش  مسوولین مدیریت کانالها 
از استفاده کنندگان غیر مصرفی آب چون آسیاب ها و دستگاه های برق آبی 
کوچک. در گذشته، استفاده کنندگان غیر مصرفی هم در ساختار و و هم در 
نوع بهره برداری شان تنظیم می شدند. 188 و لیکن در اثر کاهش حمایت از 
استفاده  این  محلی،  توافقات  تحقق  عدم  و  اداری  مقامات  توسط  کشاورزان 
مدیریت  مسوولین  برای  عمده  چالش  یک  صورت  به  مصرفی  غیر  کنندگان 
درستی  طرح  که  ساختارهایی  از  زیادی  تعداد  امروزه،  است.  آمده  در  کانالها 
آب  در موجودیت  ندارند، یک خطر عمده  قرار  مناسبی  موقعیت  در  و  نداشته 
آبیاری برای پایین آبی ها محسوب می شود )به تصاویر 20 و 21 نگاه کنید(. 

این نوع استفاده نا منظم آب باعث می شود تا آب در نیمه راه ضایع گردد.

میرابهای بسیاری از کانال ها در باره دستگاه های برق آبی کوچک شکایت 
یا طرز  و  نموده  متوقف  آنرا  تا  ندارند  توان  و  قدرت  آنها  که  گفتند  و  نمودند 
استفاده آنرا تنظیم کنند. در کانال نهر خفه در والیت کاپیسا گفته می شود که 
آبگیرهای مختلف آبرا از کانال اصلی گرفته به دستگاه های برق آبی هدایت 
می کند. در حالت خروجی، این آب به کانال دیگری می ریزد:) کانال خرم( 
میراب باشی گفت حدود سه تا چهار سال پیش، یک دهقان پایین آب چرخ 
دستگاه برق آبی را شکستانده بود. در اثر این نزاع و کشمکش، یک نفر دهقان 
تا  دارند  انتظار  دولت  از  آب  پایین  اجتماعات  حاضر،  حال  در  رسید.  قتل  به 

استفاده و بهره برداری آسیابها و دستگاه های برق را تنظیم نمایند.

به نظر می رسد نقش میراب ها و معاونین اش خوب مشخص نیست. نزدیک 
یک  طرف  به  رفتن  موقع  باشی،  کوک  دو  کندز،  والیت  در  آباد  علی  کانال 
آسیاب دعوا کردند. کوک باشی که ازمنطقه پایین آب بود، کوک باشی دومی 

187 توماس، پیمس، مصاحبه غیر رسمی، 18 سنبله 6813

188 همچنین به قانون آب سال 1360 مراجعه کنید

تصویر 20، کانال پادشاه جوی، والیت لغمان

تصویر 21، کانال گوملی، والیت تخار   

را، که از منطقه میان آب بود، متهم به معامله با آسیابان کرده و گفت که وی 
اجازه داده آب زیادی از کانال به آسیاب برود.
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این بخش رابطه میان پالیسی و شرایط فعلی را مورد بحث قرار می دهد.

1.7  شوراهای حوزۀ دریایی 
از آنجاییکه برنامه حوزۀ دریایی کندز یگانه برنامه ای بوده است که تا کنون 
)در عرصه مدیریت آب( روی دست گرفته شده است، با سرپرست این پروژه 
آلمان در کابل مصاحبه  در والیت کندز و سرپرست همکاری های تخنیکی 
با سرپرست همکاری تخنیکی  بنیاد مصاحبه ای که  بر  هایی صورت گرفت. 
آلمان در کابل شد، معلوم شد که این نهاد طرح پروژه مذکور را ریخته و به 
خاطر منظوری آن توسط وزارت انرژی و آب سخت کوشش نموده است. از 
بر  بود  قرار تشریحاتی که صورت گرفت، شورا های حوزوی مشتمل خواهد 
کلیه  از  مذکور،  برنامه  استراتیژی  به  مطابق  بخشها.  کلیۀ  از  مختلف  جوانب 
جوانب ذیدخل این حوزه به طور مساویانه نمایندگی خواهد شد؛ زیرا همگان 
در مورد منابع آب ذینفع می باشند. این موضوع در ساحه کاری پروژه یعنی 
در والیت کندز مورد تایید قرار گرفت. از آنجاییکه نود درصد آب برای مقاصد 
زراعتی و کشاورزی استفاده می گردد، تخصیصهای فعلی میان اطراف مختلف 
مورد توجه قرار نگرفت. آنطور که تصریح شد، جهت اشتراک در این برنامه از 

گروه های مختلف ذیدخل دعوت به عمل آمد.

حوزه  برنامه  برنامه،  این  های  جلسه  پیرامون  بیشتر  تفاهم  ایجاد  منظور  به 
دریایی کندز نسخه هایی از گزارش این جلسات را فراهم نمود. )برای دیدن 
نمونه این گزارشها، می توانید به ملحقات 2 و 3 مراجعه نمایید189(. از مطالعه 
گزارشهای متذکره می توان دید که از میرابهای محلی در این مسایل به شکل 
درستی نمایندگی نمی گردد؛ و فرضًا هم اگر سهمی داشته باشند، معمواًل در 
مورد تعداد محدودی از کانالها )که تحت پوشش پروژه مدیریت آب کندز قرار 
دارند( می باشد. چندین دلیل را می توان جستجو کرد که علت عدم مشارکت 
باالی  های  هزینه  به  توان  می  آنجمله  از  کند:  می  توجیه  را  میرابها  بقیه 
معامالتی اشاره کرد که در نتیجه مشارکت به این جلسات صورت می گیرد؛ 
بناًء فقط نخبگان و توانمندان می توانند مشارکت نمایند و بس. همینطور مردم 
زیاد عالقه  دارند،  تردید  این گروه های کاری  مفیدیت  محل، چون در مورد 
مندی نشان نمی دهند. و یا هم احتمال آن می رود که نمایندگان شان اصاًل 
ترسند  است که مردم می  آن  احتمال دیگر  باشند.  نشده  به مشارکت  دعوت 
مبادا مشارکت شان به معنای تایید قدرت و صالحیت این سازمان تعبیر شده و 
خود شان را با خطر از دست دادن حقابه شان مواجه سازند. چون از این که این 
جوامع در مورد پیشنویس قانون آب چیزی بدانند، احتمال ضعیفی وجود دارد. 
از باال به  رویهمرفته به نظر می رسد که اطراف ذیدخل بر اساس یک روند 
پایین انتخاب شده و نمایانگر یک دید غربی راجع به شمولیت اطراف می باشد. 
همچنین، به نظر می رسد این جلسات توسط کارشناسان بین المللی رهبری 

189 به گزارشهای گروه کاری حوزه فرعی تالقان پیشنهاد گردید.
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شده و بناًء از جوامع محلی جهت مشارکت دعوت نمی گردد.

شد  سوال  آلمان  تخنیکی  های  همکاری  تیم  سرپرست  از  که  هنگامی  مثاًل 
یا  توان در صورت وقوع خشکسالی در سطح حوزه دریایی و  که چگونه می 
ارتباط به اعطا و چشم پوشی از حقوق به توافق رسید، هیچ  حوزۀ فرعی در 
نمود،  گفتگو می شود تصمیم گیری  از طریق  اینکه  به جز  پاسخ مشخصی، 
ارائه نشد. اصطالح دیگری را که می توان به جای گفتگو به کار برد عبارت 
است از »مذاکره«. با کاستن یک منبع کمیاب از یک طرف دخیل به نفع دیگر 
کمیاب  منبع  این  که  هراندازه  به  دارد.  وجود  نزاع  و  کشمکش  بروز  احتمال 
فوق  سوال  عین  وقتی  دارد.  وجود  نزاع  وقوع  احتمال  پیمانه  همان  به  باشد، 
در کندز مطرح شد، جواب از این قرار بود: »ما تا کنون به آنجا نرسیده ایم«. 
گزارشهای واصله از این جلسات حاکی از آن است که چون جوامع مختلفی در 
جلسات مختلفی اشتراک می کنند190، از استفاده کنندگان اصلی )جوامعی که 
در کنار کانالها بودوباش دارند( بکلی و یا به اندازه کافی نمایندگی صورت نمی 
گیرد. تصمیم گیری تا زمانیکه به ضرر شرکای فعلی نباشد، کار آسانی خواهد 
بود؛ ولی در موقع تنفیذ و پیاده نمودن این تصمیمات احتمال می رود برخی 

از مشکالت بروز نماید. 

مردمان  توسط  اقدامات  بعضی  کندز،  دریایی  حوزۀ  پروگرام  گزارش  بنیاد  بر 
محلی در سراسر مرز های این والیت صورت گرفته و لی نه از طریق گروه 
کاری این حوزه. میرابها و شورا های از یک والیت پایین آب به والیت باالآب 
رفتند تا مقدار بیشتری از آب تقاضا نمایند. ایشان )میرابها و شورا ها( نخست 
با والی والیت پایین آب در تماس شدند که آنها را در مالقات با والی والیت 
)برای  آب  از  زیادتری  مقدار  تا  رسیدند  توافق  به  آنها  کند.  همراهی  باالآب 
والیت پایین آب( رها گردد؛ ولی این توافق بیش از چند روزی دوام نکرد. این 
امر که آیا مسئلۀ توزیع آب میان همه استفاده کنندگان آب دو والیت عادالنه 

بوده یا نه تحت سوال است. بنا بر گفته توماس:

در شرایط فعلی که توزیع آب در سطح کانال ها )میان باال آب و پایین آب( 
به شکل عادالنه ای نمی باشد، صحبت کردن در مورد رهانمودن آب از طرح 
های باالآب به سوی پایین آب به این معناست که استفاده کنندگان پایین آب 
که از طرح باالآب بهره مند می گردند، به خاطر نفعی که استفاده کنندۀ باال 
در پایین آب دارد، محروم می شوند. بناًء، آدم نمی تواند کاری کند؛ بلکه فقط 

به افزایش تنش کمک می کند.

190 در تبصره هایی که روی این گزارش شده است، آبزبرگ توضیح داد: "در هریک از حوزه های 

فرعی 2 تا 4 نماینده از 15 عضو رسمی انجمن استفاده کنندگان وجود دارند. آنها همیشه حضور 
پیدا نمی کنند و بناء از سازمانهای غیر دولتی که در بخش مدیریت اجتماعی آب پروژه حوزه 
دریایی کندز فعالیت دارند، تقاضای کمک بیشتر می شود.« نمایندگان کانالها فقط از کانالهای 
خود شان نمایندگی می کنند و نه ازکل سکتور کشاورزی. گذشته از این، عدم مشارکت مردمان 
کانال، و لزوم تشویق شان به این معنا خواهد بود که مسایل مورد در این جلسات برای آحاد 

کانال مربوط نیست.
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محمود زاده ورزی از 11 حوت 1386 الی 2 جوزای 1387 مطالعه تحقیقاتی 
را با پروژه حوزه دریایی کندز انجام داد. یافته های وی نیز مالحظات اولیه را 

تایید کرده و دارای تفصیالت بیشتری می باشد.

فراراه  چالشهایی  )پیشنویس(:  آب  قانون   2.7
تطبیق

بر اساس پیشنویس قانون آب، معلوم نیست چه کسی حامل جواز آب خواهد 
که  اطالعاتی  دهقان.  و  افراد کشاورز  یا  و  آب  کنندگان  استفاده  انجمن  بود: 
نمی  عادی  مردم  که  است  آن  از  حاکی  است،  آمده  بدست  کاری  ساحه  از 
توانند مقدار آبی را که از رودخانه )دریا( به کانال می ریزد مشخص بسازند. و 
همینطور فرد دهقان هم نمی تواند مقدار آب را که )از کانال( به مزرعه اش 
را بسنجد  بتواند مقدار آب  تکنولوژی که  آنچنان  نماید. هنوز  ریزد معین  می 
معرفی سیستم جواز  تکنولوژی  موجودیت191 چنین  بدون  نیست.  در دسترس 
استفاده از آب بی معنی خواهد بود. عالوه بر آن، از آنجایی که سیستم های 
کانال احتمااًل در هم پیوسته باشند، و یا آب دوباره به دریا برگردد )مثاًل پس 
از استفاده توسط دستگاه برق آب کوچک(، و دوباره مورد استفاده مردم قرار 
بگیرد، نه تنها سنجیدن مقدار دخولی آب به سیستم کانال دارای با اهمیت می 

باشد، بلکه اندازه گیری مقدار خروجی آب نیز بهمان اندازه مهم می باشد.

بنابراین، اگر جواز نزد انجمن استفاده کنندگان آب باشد، محض اندازه نمودن 
مقدار آبی که سهم انجمن مذکور می گردد، نمی تواند پاسخ درستی از مقدار 
اصلی آب مورد استفاده سیستم ارائه نماید. با توجه به دستگاه های برق آبی 
کوچک، که آب را مصرف نمی کند، این نکته اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
اگرچه پیشنویس قانون آب )جوزا 1387( از دستگاه های برق آب کوچک نامی 
می برد، و مقدار استفاده فعلی آب یک کانال باید در جواز بازتاب یابد ولی به 
نظر می رسد بایستی تفاوت بیشتری میان استفاده مصرفی و غیر مصرفی آب 
انفرادی جواز  به طور  از طرف دیگر، در شرایطی که هر فرد  فرق قایل شد. 
دریافت می کند، نه وسایل و تکنولوژی در دسترس است تا با آن بتوان مقدار 
آب مورد استفاده را ارزیابی نمود و نه هم امکانات کنترول آب مطابق با جواز 

وجود دارد.

پیشنویس قانون آب تصریح می کند که نورمهای آبیاری را باید تعیین و جواز 
ها را می توان تعدیل نمود. درصورتیکه فقط انجمن های استفاده کنندگان آب 
جواز را دریافت کنند، تعدیل جواز به معنای کاهش آب در یک کانال خواهد 
بود. از آنجایی که آب کانال به طور عادالنه ای میان کسانی که در باالآب، 
میان آب و پایین آب قرار دارند، مورد استفاده قرار نمی گیرد، کاهش آب فقط 
ممکن است کسانی را که در پایین آب قرار دارند متاثر سازد. گذشته از این، 
معلوم نیست که نورمهای آبیاری و تعدیل جوازها استفاده غیر مصرفی آب را 
که توسط دستگاه های برق آبی کوچک و آسیاب برنج قرار می گیرد، مورد 

191 در تبصره ای باالی این گزارش صورت گرفت، آبزبرگ اظهار داشت که زیربنای مدخل 

جدید باید دارای امکانات سنجش آب خروجی را داشته باشد. ولی این موضوع هنگام دیدن از 
دهانه های مختلف بیرون از ساحه پروژه حوزه دریایی کندز مورد توجه قرار نگرفته بود.

توجه قرار می دهد یا نه.

ایجاد انجمن های استفاده کنندگان آب   3.7
سیستم  که  است  داده  نشان  کاری  ساحات  از  تجارب  و  تحقیقاتی  مطالعات 
فعلی توزیع آب کاًل غیر عادالنه بوده است. مفهوم غربی انجمن های استفاده 
کنندگان  استفاده  میان  تساوی  و  مردمساالری  اصول  بر  مبتنی  آب  کنندگان 
می باشد. طوریکه به نظر می رسد، مفهوم متذکره با سیستمی که فعاًل مورد 
استفاده می باشد، سخت در تناقض می باشد. در نتیجه، هزینه های معامالتی 
اولیه پیشبینی  )آنگونه که در طرح  تطبیق انجمن های استفاده کنندگان آب 
گردیده( زیاد خواهد بود. این امر ایجاب می کند که سیستم حقابه موجود، که 
جوامع بلند آب را بیشتر مورد توجه قرار می دهد، باید مجدداً مورد مذاکره قرار 

بگیرد. 

دارد  وجود  آب  پایین  و  باالآب  قریجات  میان  آب  توزیع  در  تفاوتهایی  اینکه 
ظاهراً در شیوۀ اخذ مالیات زمین های زراعتی مورد توجه قرار گرفته است. به 
قول عبدالرحیم، یک انجنیر آبیاری سازمان خوراکه و زراعت، زمیندارانی که 
در باال آب قرار دارند، نسبت به کسانیکه در پایین آب می باشند، باید مالیات 
بیشتری بپردازند. به عبارت دیگر، زمینهای زراعتی به سه دسته تقسیم شده 
زیادی  قرار داشته و دارای آب  باالآب  نقطه  باالترین  است: زمینهایی که در 
می باشند؛ زمینهایی که در میان آب موقعیت داشته و دارای آب کمتری می 
باشند؛ و باالخره زمینهایی که در پایین ترین نقطه قرار داشته و غالبًا سنگزار 
فعلی  قیمتهای  در  تفاوت  این  الرحیم،  عبد  قول  به  باشند.  می  کوهستانی  و 
زمینهای کشاورزی نیز بازتاب می یابد، "وقتی کسی می خواهد زمین زراعتی 
بخرد، احتمااًل حقابه زمین نیز در سند تذکر خواهد یافت. این یک قانون سنتی 
بوده و نه قانون جدید. هر قطعه زمین باید با توجه با حقابه آن خرید و فروش 
این  با  مهندسین همراه  با  که  مختلفی  بحث های  در  این مالحظات  گردد". 
پژوهشگر )محقق( در ساحه کار و حتی در وزرارت انرژی و آب مورد تایید قرار 
گرفت. از آنجاییکه نحوۀ پرداخت مالیات باال آب، میان آب و پایین آب با هم 
تقسیم مساویانۀ  در صدد  کنندگان آب که  استفاده  انجمن  قواعد  دارند،  فرق 
بناًء مقررات  از بی عدالتی گردد.  باشد، شاید منجر به شکل دیگری  آب می 
پرداخت مالیات باید تغییر و نموده و اصالح گردد. )اگرچه هنوز موضع سوال 
است که آیا می توان قواعد فعلی مالیات را عملی نمود یا نه(. عالوه بر آن، با 
در نظر داشت اینکه بهای زمین بسته به اینکه موقعیتش کجا است فرق می 
کند، ایجاد تغییرات در مقررات باعث کاهش شدیدی در قیمتها خواهد گردید. 
بنابر این، در صورتیکه قواعد و اصول جدیدی جهت تقسیم عادالنه آب اجرا 

شود، پرداخت خسارات برای این زمین داران کار مناسبی خواهد بود.

با توجه با اینکه میرابها مکرراً شکایت از کمبود آب و ضیاع آن در اثر خراب 
در  بود.  خواهد  برانگیزی  سوال  امر  آب،  عادالنۀ  تقسیم  دارند،  کانالها  بودن 
به  را  جات  غله  تولید  آب  عادالنۀ  تقسیم  آتشان،  کانال  مثاًل  حاالت،  بعضی 
شدت کاهش خواهد داد. اگرچه پیشنویس استراتیژی سکتور آب )دلو 1386( 
به طرح های بین المللی انجمن استفاده کنندگان اشاره می کند ولی پیشنویس 
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قانون آب )جوزا 1387( این مسئله را برای انجمن های آبیاری جدید اختیاری 
و  نموده  اتخاذ  را  ها  این طرح  توانند  می  انجمنها  این  یعنی  است؛  داده  قرار 
به  آن، مطابق  از  بدهند. گذشته  ادامه  اعمال شیوه های معمولی  به  اینکه  یا 
مسوده قانون آب، تمرکز این انجمنها بر مسئلۀ آبیاری سایر انواع استفاده را 
مستثنی خواهد ساخت: مثاًل دستگاه های برق آبی کوچک، آسیابها، تهیه آب 
برای حیوانات، و آب آشامیدنی برای خانواده ها. برای موثریت و از آنجاییکه به 
"مدیریت یکپارچه منابع آب" اشاره شده است، انجمن های استفاده کنندگان 

آب باید انواع مختلف استفاده از آب را در یک چوکات بگنجانند.

پروژه های بین المللی   4.7
یکی از نقاط تمرکز مسودۀ استراتیژی سکتور آب اعمار و ترمیم سیستمهای 
آبیاری می باشد. پروژه های زیربنایی آبیاری بین المللی و ملی در بسیاری از 
کانالهایی، که ما در هنگام این تحقیقات دیدن کردیم، تطبیق گردیده بود. هم 
دهانۀ آبگیر کانال نهر افغان در کاپیسا و هم کانال تتنگ در والیت ننگرهار 

)به تصویر 22 مراجعه نمایید( ساختارهای دایمی بودند.

همانطور که در مبحث حفظ و مراقبت در بخش 6.4 تذکر داده شد، کسانی 
)دهانه(  مدخل  ساختن  برای  چوب  تهیه  در  فقط  دارند،  قرار  باالآب  در  که 
سهم می گیرند. اگر یک سازمان بین المللی و یا ملی دهانه )مدخل( را یک 
ساختمان همیشگی بسازد، احتمااًل عوامل عدم تساوی را افزایش بدهد؛ چون 
دیگر کسانی که در باالآب قرار دارند ملزم به تهیه چوب نخواهند بود. با آنهم، 
آدم می تواند استدالل کند که جوامعی که در میان آب و پایین آب قرار دارند 
بود. در همین حال هم، کاماًل واضح نیست که  هم کمتر در زحمت خواهند 
آیا فواید چنین ساختمان ثابتی برای کلیۀ استفاده کنندگان اثر مساوی خواهد 
داشت یا اینکه تاثیر آن برای یک گروه خاص ملموس تر خواهد بود. گذشته از 
این، ما باید اثر یک دهانۀ ثابت و استوار را برای جوامع پایین آب مورد ارزیابی 

تصویر 22، کانال تتنگ، والیت ننگرهار

بند کوچکی  نمودند که  افغان شکایت  نهر  قرار دهیم. میرابها در طرح کانال 
که باالآب قرار داشت منجر به جریان سیالب شد. آنها شکایت نمودند که بند 
تابستان وقتی کمبود  برداری می شده که در موقع  بهره  به گونه ای  مذکور 
آب نیز نمی توانست از عهده توزیع عادالنۀ آب برآید؛ بلکه مسیر آب به سوی 

ولسوالی دیگر منحرف می شده است.

پروژه هایی در داخل سیستم  اعمار ساختمانی در محل دهانۀ آب،  بر  عالوه 
های  مقسم  تتنگ،  کانال  در  مثال،  عنوان  به  شذللد.  گذاشته  اجرا  به  کانال 
)تقسیم کننده( آب مناسبی اعمار گردید. )به تصویر های 23 و 24 نگاه کنید(. 
درک این امر مشکل بود؛ همان طور که رییس شورا توضیح داد، مقدار زمینی 
که در هر یک از نواحی قرار داشت دقیقًا مشخص نشده و آب هم اندازه گیری 
بنابراین، به نظر می رسد که چنین تقسیمات هم مورد مذاکره  نگردیده بود. 
قرار می گرفت. اینکه مذاکره در این مورد منجر به تقسیم عادالنه شده و یا 
نا معلوم است؛ امکان داشت  انعکاس دهنده توزیع برق فعلی می باشد،  فقط 
در  که  کامه  کانال  در  گردد.  بیعدالتی  بروز  به  منتج  ساختمانی  چنین  اعمار 
والیت ننگرهار قرار دارد، از مشکل دیگری صحبت کردند. اعضای شورا در 

ترس  بگویند  را  شان  زمین  اصلی  مقدار  اینکه  از  ها  دهقان  که  گفتند  اینجا 
دارند. چون در آن صورت باید مالیات بیشتری بپردازند. از اینرو، مقدار زمینی 
که برای سازمان بین المللی و ملی اظهار میگردد احتمااًل واقعیت نداشته باشد. 
ولی پروژۀ اعمار ساختمان همان مقدار زمینی را که دهقانان گفتند مد نظر قرار 

داد و بناًء احتمال می رود که دهقانان مزبور آب کافی به دست نیاورند.

پروژه های بین المللی و ملی نمی تواند همیشه به بهترین شکل اجرا گردد و از 
این جهت ممکن است گاهی اثرات منفی روی جوامع به جا بگذارد. به عنوان 
مثال در کانال آتشان در والیت هرات، دروازه ها خیلی باالتر از سطح زمین 
نصب شده بود.) به تصویر 25 نگاه کنید( و تاج بند )crest( کاماًل افقی نبوده 

و دارای شیب بود. بدتر از همه، پاکسازی فصالنه در نظر گرفته نشده بود.

تصویر 23، کانال تتنگ، والیت ننگرهار
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ترکیبی از عوامل فوق باعث شد تا سطح ِگل زیاد شده و در کانال بندش بوجود 
آید و در نتیجه منجر به عدم توزیع عادالنۀ آب گردد. وقتی که مساعدت مالی 
پروژه تمام شد، یک سازمان دیگر مسوولیت را به عهده گرفت. این سازمان 

پیشنهاد نمود تا برای جلوگیری از این مشکل به نصب سیفون اقدام شود.

اعمار دهانه و یا مدخل بر کانال کامه در والیت ننگرهار )تصویر 26( منتج به 
حالتی شد که در فصل تابستان آب نمی توانست به سیستم کانال برگردانده 
شود. مردم محل گرده هم آمدند و خود شان، در 500 متری پایین آب دهانۀ 
قبلی، دهانۀ دیگری ساختند. در نتیجۀ اعمار این دهانه، دو قریه ای که در باال 
آب قرار داشتند، از این سیستم محروم گردیدند؛ زیرا نمی توانستند در موسم 
بهار از دهانۀ اولی آب دریافت کنند. چون فقط دو قریه متاثر شدند، بقیه قریه 
ها این موضوع را منحیث یک مشکل تلقی نکردند و به همین ترتیب کدام 

اقدامی هم بر بهبود وضعیت صورت نگرفت.

تصویر24 ، کانال آتشان، والیت هرات

 تصویر 25، کانال، تتنگ، والیت ننگرهار

المللی و  با فعالیت پروژه های بین  از این، توماس یاد آوری کرد که  گذشته 
ملی، استفاده کنندگان از کانال منتظر کمک جهت حفظ و مراقبت می مانند. 
خوبی کار در اینجا است که }مردم{ در برابر کاری که می کنند پول دریافت 
می کنند. در مورد کانال نهر شهید در والیت لغمان، جایی که طبق گفته مردم 
این کانال درمدت بیست سال به شکل درستی پاکسازی نشده بود، قضیه از 
همین قرار بود. یک پروژه بین المللی برای مدت سه ماه مزد 550 کارگر محلی 
را که در حفظ و مراقبت این کانال کار می کردند، پرداخت. گاهی اوقات این 
نیز  را  کانالها خطراتی  درست  کارکرد  و  مردم  برای  خارجی  های  نوع کمک 
به با می آورد؛ چون مردم، به جای اینکه ساالنه در پاکسازی کانالهای شان 

بپردازند، منتظر کمک خارجی می مانند.

تجربۀ مدیریت مشارکتی سیستمهای آبیاری در   5.7
حوزۀ کندز

 در ماه قوس 1384، پروژه مدیریت مشارکتی سیستمهای آبیاری در کانالهای 
سید و زرگر در والیت تخار شروع به کار کردند. این پروگرام به عنوان بخشی از 
مدیریت اجتماعی منابع آب )پروژه حوزه دریایی کندز ( توسط دولت افغانستان 
پروژۀ  عمده  وظایف  از  یکی  گردید.  تمویل  اروپا  جامعۀ  توسط  و  افتتاح شده 
)مدیریت مشارکتی سیستمهای آبیاری( عبارت است از فراهم آوری تسهیالت 
جهت احیا و بهبود شیوه های مدیریت عمومی منابع آب. این امر می تواند از 
طریق تشکیل انجمن های استفاده کنندگان آب و ایجاد رابطه میان استفاده 
کنندگان آب و ادارات خارجی جدید چون ادارات حوزۀ فرعی و شوراها تحقق 

یابد.

 پروژه مدیریت مشارکتی سیستم های آب دارای دو مرحله بود. مرحله نخست 
به مدت ده ماه ادامه پیدا کرد )یعنی از دیسامبر 2005 تا سپتابر 2006(. هدف 
از آن به دست آوردن درک درستی از مشکالت دستیابی به آب در طول دهه 
های گذشته و نقش و مسوولیتهای مردم محل در مورد شیوه های مدیریت 
عمومی آب اعالن شده بود. این تحقیق شامل مصاحبه هایی بود با کشاورزان، 
میرابها، و کارمندان محلی ادارات دولتی، به ویژه بخش مدیریت آب و ریاست 
زراعت. عالوه بر آن، با دهقانان و محاسن سفیدان قریه های مختلف مباحثاتی 
صورت گرفت. به منظور قوت بخشیدن به این مصاحبه ها، نقشه کانالها ایجاد 
شده و با رهنمایی میرابها در دسمبر 2005 در یک سیستم معلومات جغرافیایی 
گنجانده شد. در فصل آبیاری، )یعنی از جون تا سپتامبر 2006( جریان آب در 
نقاط مختلف کانال اندازه گیری شد تا درک بهتری از شیوه توزیع آب در میان 
آید. اگرچه  پایین آب قرار دارند، به دست  کسانی که در باالآب، میان آب و 
اطالعاتی که در مرحله اول به دست آمده است نشان می دهد که هر دو کانال 
از لحاظ فشار آب با هم ربط دارند، ولی در مرحله دوم، این دو کانال به شکل 
به عرف  مطابق  که  بود  آن هم  دلیل  گرفتند.  قرار  مطالعه  مورد  ای  جداگانه 

محل، استفاده کنندگان از کانال زرگر حق مسلمی از آب کانال سید ندارند.

تحقیقات وسیعی را که کارمندان مدیریت مشارکتی سیستم های آبیاری شروع 
آب  مدیریت  کانال، شیوه های  دو  تاریخ  از  تا درک خوبی  باعث شد  نمودند 
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سلسله نشریات موضوعی 

تصویر 26، کانال کامه، والیت ننگرهار

تصویر 27، کانال کامه، والیت ننگرهار

محلی، فضای رقابت آمیز تقسیم آب و خصوصیات هیدرولیک زیربنای محلی 
به دست آید. در نتیجه معلوم شد که در میان مردم این دو کانال یک میراب 
باشی واحدی وجود ندارد تا در راستای وحدت این مردم کار کند؛ بلکه تعداد 
زیادی از میراب ها وجود دارند که ازاقوام مختلف، جوامع باالآب و پایین آب و 
زمینداران بزرگ نمایندگی می کنند. این میرابهای مختلف دارای عین موقعیت 

می باشند.192

کانال  اطراف  نظر مردم  مورد  بر مسایل  فقط  انتخاب شد که  رویکردی  یک 
تمرکز داشت. با مشارکت وسیع اطراف ذیدخلی که از یافته این تحقیقات قبلی 
بهره مند می گردند، روی مسایل مختلف توافق صورت گرفت: مثاًل انتخاب 
یک میراب و همچنین کمیته ای که میراب را کنترول و حمایت می کند و 
تعیین قواعدی برای اعمار و بهره برداری از آسیابها و دستگاه های برق آبی 

کوچک.

این مرحله از تحقیقات درازمدتی که منجر به درک بهتری از تقسیمات فعلی 
با جریب و  تناسب  ثابتی در  دارد که حقابه  قرار  گردید مورد بحث و مجادله 
یا در تناسب با سهمی که در حفظ و مراقبت }کانالها{ گرفته می شود وجود 
ندارد؛ بلکه تقسیمات فعلی بر اساس نوع غله بوده و تحت تاثیر موقعیت کانال، 
زیربنای آبیاری موجود و ریاست سابق زراعت و تقسیمات آب محلی می باشد. 
تعیین نوبتی میان کانال های فرعی فقط در ساحات پایین آب که با کمبود آب 
نوبتی در شرایط خاصی  تعیین  نیاز است. کار  شدیدتری مواجه هستند، مورد 

صورت خواهد گرفت نه بر اساس کدام برنامه قبلی.

این  آمد  دست  به  مدت  دراز  تحقیقات  طریق  از  که  درستی  درک  و  اعتماد 
مهندسین  توسط  که  آبیاری،  زیربنای  بازسازی  امر  که  آورد  فراهم  را  امکان 
برنامه حوزۀ دریایی کندز با همکاری یکی از میرابها پیشنهاد شده بود، )در این 
صورت میرابی که از مناطق پشتون نشین باالآب نمایندگی می کرد( مجدداً 
مورد مطالعه قرار بگیرد. طرح مشارکتی به راه حلی منجر شد که در ارتباط با 
کارآیی سیستم آبیاری مطلوبیت کلی نداشت؛ ولی به نظر مردم محل تصمیم 
درستی تلقی گردید؛ چون این طرح به اندازه کافی انعطاف پذیر بود تا بتواند 
رویهمرفته، طرح  نماید.  را حل  کانال  امتداد  در  تقسیم آب  به  مسایل مربوط 
وسیع مشارکتی برای احیا زیربنا توام با تحقیقات فی البداهه ای که به منظور 
نقش  و  شده  بیشتری  اعتماد  به  منجر  گرفت،  صورت  مباحثات  این  تکمیل 

مدیریت مشارکتی سیستمهای آبیاری را اهمیت بیشتری بخشید.

که  دهد،  می  نشان  آبیاری  سیستمهای  مشارکتی  مدیریت  تجربه  حال،  بهر 
کنندگان  استفاده  انجمن  یک  تشکیل  یا  و  کانال  یک  بازسازی  کار  از  پیش 
آب، انجام دادن تحقیقات یک امر حتمی می باشد. طبق کار پروژۀ مدیریت 
مشارکتی سیستمهای آبیاری ترتیبات مدیریت آب در هر یک از کانالها متفاوت 

192 این یافته های تحقیقات قبلی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان  را به دیدۀ شک می نگرد؛ 

چون همیشه یک میراب توسط شرکای محلی به عنوان میراب اصلی کانال معرفی می گردید. 
و لیکن تحقیقات انجام شده نشان می دهد که میرابهای مذکور هم همیشه مسوول تمامی 

کانال نبوده اند.

بود. اگرچه می توان برخی از این تجارب را به سایر کانال ها انتقال داد؛ ولی 
به  دستیابی  عدم  بود.  خواهد  اهمیت  حایز  محل  مردم  های  پیچیدگی  درک 
چنین درکی به بهترین شکلش منجر به تشکیل انجمنهای استفاده کنندگان 
بدترین  نیستند؛ در  ببرهای کاغذی چیزی  از  آبی می شود که در واقع بیش 

صورتش به بروز منازعات بیشتری مربوط به آب می انجامد.
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نتیجه گیری  .8

پیشنویس های استراتیژی سکتور آب نشان داده است که افغانستان رویکرد 
یک  }دولت{  است.  نموده  اتخاذ  خود  آب  منابع  مدیریت  را جهت  مختلطی 
به شمول مدیریت  "مدیریت یکپارچه منابع آب"  یا  و  رویکرد مدیریت جدید 
را  آبیاری  تحت  و ساحات  داده  انکشاف  را  دریایی  حوزه  مرز های  اساس  بر 
در  مدیریت  آب  سکتور  استراتیژی  های  مسوده  لیکن،  و  داد.  خواهد  توسعه 
ارتقا می بخشد، و آشکار  افغانستان  سطح حوزه را فقط در محدودۀ مرزهای 
است که توسعه و احیای ساحات تحت آبیاری پیامد های منفی را برای کشور 
های ساحلی همجوار و همچنین در توزیع عادالنۀ آب میان مردم محل به بار 
خواهد بود. افغانستان در گذشته این فرصت را نداشته است تا ساحات تحت 
میان  آبهای  واگذاری  هنگام  در  توسعه  مسئلۀ  بناًء  دهد.  گسترش  را  آبیاری 
با در  قرار نمی گرفت. همچنین  بررسی  آمو، مورد  مرزی، مثاًل حوزۀ دریایی 
نظرداشت برگشت قابل توجه آوارگان افغان به کشور شان، تمرکز بر توسعه 

این ساحات قابل درک است.

نسبت   1386 سرطان  آب  سکتور  استراتیژی  مسودۀ  در  رسد  می  نظر  به 
در  آن  کاربرد  و  دریایی،  حوزۀ  شوراهای  و  دریایی  حوزۀ  ادارات  تاسیس  به 
نوع  یک  آزمایشی  شوراهای  و  ادارات  از  اندوخته  تجارب  تکرار  و  افغانستان 
عدم اعتماد دیده شود. عین همین نگرانی در پیشنویس استراتیژی سکتور آب 
فبروری 2007 به چشم می خورد. این پیشنویس مشکل تنفیذ را بی اهمیت 
قانون آب جوزا 1387،  بر نظارت تمرکز می کند. در پیشنویس  جلوه داده و 
تاسیس ادارات و شوراهای حوزۀ دریایی اختیاری نبوده و قرار است صالحیت 
از وزارت انرژی و آب به ادارات حوزۀ دریایی محول شود. با اینحال، معافیت از 
حق گذر اهمیت ادارات حوزۀ دریایی و رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب را 
بکلی از بین می برد. یقینًا نگرانی های موجود در ارتباط با مسئله اجرا پذیری 
که در استراتیژی سکتور آب از آن یاد شده است و برخورد با مسئله حق گذر در 
مسودۀ قانون آب بازتاب دهندۀ واقعیت های موجود به شمار می آید. پرسشی 
بر  قانون،  در  وبویژه  حاال،  چرا   : که  است  این  نمود  مطرح  باید  اینجا  در  که 

مدیریت در سطح حوزه تمرکز کرد؟

افغانستان،  در  اجراپذیری  مسئلۀ  با  رابطه  در  موجود  نگرانیهای  علیرغم 
حوزۀ  شوراهای  و  ادارات  روی  آب  سکتور  استراتیژی  مختلف  پیشنویسهای 
دریایی تاکید می ورزد، و حتی پیشنویس جوالی نیز تصریح می کند که یک 
پیامد منطقی عبارت است از سازماندهی مجدد وزارت انرژی و آب و خصوصی 
یک  منحیث   2007 فبروری  پیشنویس  آن.  موفق  سازمانی  بخشهای  سازی 
هدف درازمدت تصریح می کند: "خودمختاری مالی ادارات حوزه دریایی و سایر 
سازمانهای عام المنفعه." پیشنویس قانون آب جون، در مقایسه با نسخۀ نوامبر 
2007 اشارۀ مستقیمی به استقالل مالی برای ادارات و شوراهای حوزۀ دریایی 
ندارد. با اینحال، آدم می تواند ماده 7 را تفسیر نموده و بگوید که این ادارات 

تهیه کنندۀ خدمات هستند و بناًء می توانند اجرت اخذ نمایند.

کنندگان  مصرف  بالقوۀ  مشارکت  آب  سکتور  استراتیژی  پیشنویسهای  اگرچه 
نهایی را با اهمیت جلوه می دهد و اینطور وانمود می سازد که شوراهای حوزۀ 
دریایی با استفاده از رویکرد پایین به باال ایجاد می گردند. )به تصویر 2 نگاه 
کنید(، پیشنویس قانون آ ب جوزا 1387 صالحیت عمده را جهت "تاسیس تیم 
های سروی حوزه های دریایی و ارزیابی فعالیتهای آنان" به وزارت انرژی و 
آب محول می کند. وزارت انرژی و آب، با وجود استفاده از رویکرد پایین به باال 
و مشارکت اطراف ذیدخل، قدرت اصلی در تصمیم گیری را حفظ خواهد نمود. 
حتی وزارت انرژی و آب مسوولیت بیشتری را در رابطه با اینکه از چه کسی 
باید در شوراهای حوزه دریایی و فرعی نمایندگی شود، به دوش خواهد داشت. 

بنابر این دلیل، رویکرد مذکور از باالبه پایین است و نه از پایین به باال.

نمایندگی شود در  این شورا ها  باید در  از چه کسی  اینکه  از  اگرچه عالیمی 
دست است، ولی در پیشنویس قانون آب و پیشنویسهای استراتیژی سکتور آب 
مبنی بر اینکه شوراهای مذکور چگونه به توافق برسند و چگونه آرای شورا ها 
بین سکتور های مختلف تخصیص داده شو د، تذکری صورت نگرفته است. 
از این جهت، احتمال آن وجود دارد که نمایندگی با بهره برداری واقعی از آب 
در افغانستان و یا در یک حوزه ارتباط نداشته باشد. عدم نمایندگی این مسئله 
را مورد سوال قرار می دهد که آیا تصامیم مربوط به توزیع دوباره آب و تنظیم 
امور حقابه میان گروه های ذینفع توسط همه این گروه ها مورد قبول است 
یا نه. اسناد و مدارک پروژه حوزه دریایی کندز نشان می دهد که گاهی مردم 
محل نتوانسته سهم بگیرند، و یا سهم کمتری داشته و یا بدتر از همه در بین 
ارتقا  فرعی  حوزه  های  شورا  به  بعداً  که  فرعی  های  حوزه  کاری  های  گروه 

خواهند یافت، حضور نداشتند.

یک مشکل دیگر عبارت است از شناسایی نمایندگان قانونی استفاده کنندگان 
آب.. از یک طرف، مسوده استراتیژی سکتور آب تصریح می دارد که سیستم 
استفاده کنندگان در  انجمن های  از طرف دیگر هنوز  و  نبوده  میراب کارآمد 
همه جا تشکیل نشده اند. در هیچیک از اماکنی که برای انجام این تحقیقات 
دیدن به عمل آمد، انجمن های استفاده کنندگان آب وجود نداشتند. با اینحال، 
واحدهای کانالی که فعاًل در گروه های کاری حوزه فرعی اشتراک دارند اصواًل 
پروژه حوزه  آب  اجتماعی  مدیریت  برنامه  از  اند که  از کسانی  عده محدودی 
دریایی کندز مستفید می شوند. بنابراین، این مسئله که چگونه سایر واحدهای 
کانالی را بتوان به مشارکت تشویق نمود مورد سوال می باشد. از آنجایی که 
اشتراک  جلسات  این  در  دایمًا  فرعی  حوزۀ  در  شامل  کانالی  واحدهای  همه 
ندارند، جای تردید است که مسایل مورد بحث فعلی و یا اموری چون تقسیم 

آب در هنگام کمبود آب، همیشه دارای اهمیت باشد.

استفاده کرد که در آن  به عنوان سکویی  این جلسات  از  اینست که  راه  یک 
واحد های کانالی بتوانند در مورد نگرانی های شان صحبت نموده و تجارب 
شان را در مورد ابعاد مثبت و منفی پروژه های مدیریت اجتماعی آب شریک 
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سازند. هرچند امکان آن می رود که چنین کاری ماهیت این جلسات را تغییر 
دهد. از طرف دیگر، این جلسات بیشتر شکل ارزیابی پروگرام را به خود گرفته 
و تمرکز از سطح حوزه فرعی به سطح کانال انتقال خواهد یافت. با اینحال، 
این امر ماهیت جلسات مذکور را از حالت باال به پایین تغییر داده و آنرا شکل 
پایین به باال خواهد داد و در نهایت این جلسات را به مشترکین فعلی و سایر 
واحد های کانالی که تمایل به یادگیری از تجارب شان دارند، مفیدتر خواهد 
ساخت. در درازمدت، جلسات خواهند توانست ماهیتی را که اواًل برای آن در 

نظر گرفته شده بود، در خود بگیرد.

نه سیستم میراب فعلی و نه انجمن های استفاده کنندگان آب، آنطور که در 
مسوده قانون آب تعریف گردیده، می تواند از همه گروه های ذینفع به نحو 
کاملی نمایندگی کند. گذشته از این، سیستم میراب گاهی اوقات موقتی بوده 
و فقط هنگام کمبود آب ظهور می کند. آنطور که تجربه مدیریت مشارکتی 
آبیاری نشان می دهد، گاهی اوقات بیش از یک میراب در یک  سیستمهای 
میراب که  آیا یک  که  است  مورد سوال  این مسئله  بناًء  دارند.  فعالیت  کانال 
کانال  سطح  در  مختلف  منافع  از  تواند  می  کند  می  شرکت  جلسات  این  در 
که  مردم  انکشافی  از شوراهای  آب  استراتیژی سکتور  اگرچه  کند.  نمایندگی 
فعاًل تاسیس گردیده یادی می کند، ولی استدالل می شود که این شورا ها 
عمدتًا به خاطری تاسیس شده تا بتواند نظر پروژه های خارجی و سازمانهای 
اهدا کننده را جلب کنند. ولی این شورا لزومًا به اندازه کافی مجهز نیستند تا 
بتوانند اختالفات ذات البینی و فرامنطقه ای را حل و فصل نمایند. بناء وقتی 
به  از  توانند  نمی  انکشافی مردم  آید، شوراهای  میان می  به  مذاکره  از  حرف 

درستی از مردم نمایندگی کنند.

گردند،  می  تمویل  اهداکننده  سازمانهای  توسط  که  هایی  پروژه  در  احتمااًل 
خطراتی نیز وجود دارند. وجود این پروژه ها به معنای آن است که دولت نمی 
تواند به خودی خود چنین پروژه هایی را تطبیق نماید و درنتیجه دولت ضعیف 
و ناتوان جلوه خواهد نمود. پروژه های تمویل کنندگان مشکالت دیگری نیز 
دارند. این پروژه ها در مدت زمان و با بودجه محدودی فعالیت داشته و فقط 
در برابر جوامع تمویل کننده پاسخگو می باشند. با توجه به شرایط بی ثبات 
با طرح های خود  این پروژه ها مطابق  احتمال می رود که  افغانستان، کمتر 
یا به شکل  نیمه بگذارند و  را  نتیجه ممکن است کارش  بتوانند و در  فعالیت 
مشارکتی  مدیریت  الگوی  گرفتن  نظر  در  با  دهند.  تحویل  را  پروژه  ناقصی 
آب  زیربنای  که  ساخت  روشن  درازمدت  تحقیقات  فقط  آبیاری،  سیستمهای 
دارد  امکان  سطحی  و  ساده  کاری  ترمیم  یک  بناء  باشد.  می  جنجالی  فعلی 
که  را  دیگری  درس  آورد.  بار  به  کانال  آحاد  میان  را  زایی  تشنج  وضعیت 
آبیاری گرفت آن است که  از پروژه مدیریت مشارکتی سیستمهای  می توان 
انجمن های استفاده کنندگان  با طرح های  نباید مطابق  انجمن های کانالی 
نظر  به  که  نمایند  تمرکز  قواعدی  و  اصول  بر  باید  بلکه  شوند؛  تاسیس  آب 
احتمااًل به  باشد. روندی که  اهالی محل مهم بوده و مورد قبول همه جامعه 
این دستاورد پایدار منجر شد وقت زیادی را در بر گرفت. دقیقًا معلوم نیست 
که آیا چنین پروسه ای خواهد توانست، با رویکرد سریع ایجاد انجمن استفاده 

کنندگان آب و معیار های ارزیابی از پیش تعیین شده، رقابت نماید.

اهالی کانال که در وقت انجام این تحقیق دیدن شد از دولت تقاضای کمک 
تمایل  و  کوچک  آبی  برق  های  دستگاه  چون  ای  پیچیده  مسایل  تا  نمودند 
رسیدگی  مورد  را   ، برنج  مانند  پرآب  جات  غله  کشت  به  آب  باال  کشاورزان 
قرار بدهند. به نظر می رسد نیاز به اقداماتی فوری وجود دارد. سوال اینجاست 
که آیا باید برای سازمانهای نوی )چون شورا های حوزه دریایی( انتظار نمود 
تا تاسیس شوند و شروع به کار کنند و یا متوسل به نهاد های موجود چون 
ریاست های آبیاری و یا والی های والیات شد تا آنها میرابها را تقویت نموده 

و زمینه را برای تنفیذ قوانین محلی مساعد سازند.

استراتیژی  که  باشد  می  تغییری  از  عبارت  آمده  بوجود  که  مثبتی  روند  یک 
از پدیدۀ آب آورده است. مثاًل در مسوده سرطان 1386  سکتور در تفسیرش 
است؛  شده  یاد  اقتصادی  کاالی  یک  عنوان  به  آب  از  مذکور،  استراتیژی 
المنفعه  عام  منبع  یک  را  آب  استراتیژی  همین   1387 دلو  مسوده  درحالیکه 
برای فقرزدایی نامیده است. ولی تمرکز بر نحوه اخذ جواز و نورمهای آبیاری 
همچنان باقی است. هرچند غرض نظارت و برنامه ریزی دولت این یک امر 
ضروری بوده و یک چیزی کاًل مدرنی است ولی به طور حتمی معلوم نیست که 
آیا چنین کاری در شرایط فعلی افغانستان مناسب است یا نه. حتی تکنولوژی 
اندازه گیری جریان آب به داخل کانال ها در دسترس نمی باشد )چه برسد به 
فناوری که بتوان توسط آن جریان خروجی آب و توزیع داخلی آنرا سنجید(. 
بنا به علل فوق، تطبیق سیستم جوازدهی جدید امری نا ممکن است. خالصه 
کالم، فعاًل مشمول ساختن جواز ها در قانون، که اجراپذیری آن بعید به نظر 
می رسد، شاید روند اداره و مدریت آب را تضعیف نماید. در این خصوص باید 
گفت که پیشنویس قانون آب فعلی بیشتر به یک استراتیژی می ماند تا یک 
قانون. نخست باید به تعیین مقدار آب در سیستم های آبیاری پرداخت و سپس 
استفاده آب می  از  افتاد. در درازمدت، مالحظه و نظارت  قانون جواز  به فکر 
تواند منجر به انکشاف سیستم جواز گردد. حتی با داشتن آگاهی بیشتر در مورد 
جریان آب، سیستم جواز فقط در صورتی می تواند موفق باشد که ظرفیت اجرا 

و تنفیذ وجود داشته باشد.

به  است،  نشده  مشخص  چیزی   1387 جوزا  آب  قانون  پیشنویس  در  اگرچه 
بین  آب طرح های  استراتیژی سکتور  پیشنویس های مختلف  رسد  نظر می 
المللی را برای ایجاد انجمن های استفاده کنندگان آب قبول دارند. صحت این 
می  فعالیت  قسمًا  محلی  مدیریت  اگرچه سیستم  نیست.  یقینی  هنوز  موضوع 
کند و در امتداد کانال به شکل منصفانه ای نیست، ولی مورد قبول به نظر می 
رسد. این سیستم قباًل با سیستم مالیات مدغم شده بود . با در نظرداشت اینکه 
سیستم میراب ضعیف می باشد، باید به شکل منتقدانه ای مالحظه نمود که 
آیا می توان یک سیستمی کاماًل جدید، با قواعد جدید تخصیص آب و حفظ و 
مراقبت را تطبیق نموده و یا باید سیستم فعلی را تقویت نموده و ترمیم کرد، 
طرح  مستلزم  امر  این  بود.  شده  ترمیم  محلی  دولت  طریق  از  قباًل  طوریکه 
شدیداً تحمیلی نبوده ولی به جوامع محلی این امکان را می دهد تا آنها تصمیم 
بگیرند که چه نوع قواعد و مقررات مناسب و قابل اجرا می باشند. این رویکرد 
به  توجه  با  بود.  گردیده  اتخاذ  آبیاری  سیستمهای  مشارکتی  مدیریت  توسط 
اختالفات مربوط به موجودیت آب، زیربنا و فرهنگ، احتمال قوی دارد که این 
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قواعد نیز میان واحد های کانالی مختلف، متفاوت باشند. این پروسه به وقت 
بیشتری نیاز داشته و ایجاب می کند ریاست های آبیاری در این مورد مجدداً 
غور و بررسی نمایند. این ریاستها باید نه تنها بر احیای زیربنا تمرکز کرده بلکه 
در فراهم آوری امکانات گفتگو نیز باید گام بردارند تا نهادها را از نو تعریف 

کرده و سازمانهای و پستهایی )چون میراب( را عملی تر نمایند.

بود که در مورد  نشان شده  استراتیژی سکتور آب، خاطر  پیشنویس های  در 
مطالعات  است.  نشده  مطالعه  کافی  اندازه  به  محلی  آب  مدیریت  سیستم 
وجود  اطالعات  در  زیادی  های  شکاف  هنوز  که  است  داده  نشان  تحقیقاتی 
دارد که باید پر شود. در واقع، تجارب ساحوی پرسشهای جدیدی را مطرح کرد 
که قباًل در مطالعات مذکور بازتاب نیافته بود. بناًء تحقیقات باید الزمه کار با 
استراتیژی سکتور آب باشد. تا کنون این جنبه یا کاماًل نادیده گرفته شده و یا 
اینکه به گونه ای به حاشیه رانده شده است که به آسانی می توان از آن چشم 
پوشی نمود. تحقیقات نه تنها به خاطر درک بهتر "از سنن و عنعنات پسندیده" 
موجود در استراتیژی سکتور آب ضرور است بلکه به خاطر آن است که زمینه را 
برای استراتیژی آب، قانون آب و پروژه های انکشافی مساعد سازد تا نیاز های 
فعلی جوامع روستا نشین را به دقت بیشتر مورد رسیدگی قرار بدهد. پیشنویس 
دلو 1386 استراتیژی سکتور آب دورنمای استراتیژیک اش را اینگونه تصریح 
می کند: " به منظور مدیریت منابع آب ملت به گونه ای که فقر کاهش یابد، 
اقتصاد پایدار رشد کند، کیفیت زندگی همه افغان ها بهبود یابد و از اینکه برای 
البته الزمه  اطمینان حاصل شود.193  تامین گردد،  کافی  آینده آب  نسل های 
دیگر مدیریت عبارت است از آگاهی در مورد اینکه چه چیز باید مدیریت شود 
)منابع( و فعاًل چگونه مدیریت می شود. این دو جنبه به اندازه کافی شناخته 
انکشاف  و  رشد  توان  است که می  آنها  و درک  دانستن  با  فقط  نیست.  شده 
کرد؛ چون انکشاف به این معنا است که آدم نقطه آغازین را می داند و می 
تواند یک هدف را معرفی نماید و همین طور می تواند اهداف واقع بینانه ای 

را نصب العین قرار دهد.

193 پیشنویس قانون آب جوزا 1387
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ضمیمه 1. پروژه های عمده زیربنا ها
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ضمیمه 2: صورت جلسه پانزدهمین جلسه گروه کاری حوزه فرعی تالقان
تاریخ: 07/7/23

ساعت: 10:30 – 12:20

محل: اتاق جلسه پروژه حوزه دریایی کندز، بخش مدیریت آب، کندز

حضار

عضویتشمار تماس و پست الکترونیکسازمان مربوطهسمتنامشماره

محمد 1 انجنیر 
سلیم اکبر

مدیریت  بخش 
آب تخار

رییس

اسحاق 2 محمد 
توحیدی

نمایندهاداره حفاظت از محیط، کندزمامور انکشاف

منشی0799234448پروژه حوزه دریایی کندزسرپرستجلی بیکا3 

نماینده0700709446ریاست انکشاف دهاتانجنیر سید احمد4

نماینده9815667 077آبرسانی تخارعبدالصبور5
نمایندهریاست امور زنان، تخارمامور مالیمحمد رحیم6

نمایندهریاست برق، تخارمامور قرضهحمیداهلل7 

عضو0799254213ریاست زراعت، کندزمامور ارتباطاتاجمل رمضانی8

نهر رییسحاجی نجیب اهلل9 کنندگان  استفاده  انجمن 
سعید

عضو

نهر رییسحاجی بیگ10 کنندگان  استفاده  انجمن 
زرگر

عضو

اهلل 11 صفی  انج. 
نوزند

عضوپروژه حوزه دریایی کندزسرپرست

.PMISVincent.thomas@akdn-afgوینسات توماس12
org

ناظر

ناظرPMIS070708131هماهنگ کنندهانجنیر عبداهلل13 

ناظرNaveed.ahmad@gmail.comمیدیاتیک کندزمسئول ادارینوید احمد14

مترجم0799502037پروژه حوزه دریایی کندزمدیر دفترامین15
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لست کسانی که غایب بودند:

عضویتایمیلشماره تلفنسازمان مربوطهسمتنامشماره

انجنیر لطف 1
الدین

آب مامور مدیریت آب مدیریت  بخش 
کندز

عضو

انج. م. طاهر 2
ایوب

ریاست انکشاف دهات رییس
تخار

همکار رییس جلسه

زنان رییسرمزه را هواش3 امور  ریاست 
تخار

عضو

عضونقی خان آبادمیراب باشی4
عضوشهروان تخارمیراب

دستور جلسه:

گشایش و یا افتتاحیه

تالوت قران کریم

مرور صورت جلسه قبلی

بحث در مورد تعداد کرسی های شورای حوزۀ فرعی

سخنان متفرقه

پایان

عملکردتشریحموضوع
بخش گشایش توسط انجنیر محمد سلیم اکبر رییس  سلیم  محمد  انجنیر  توسط  جلسه  این 

جلسه  وقت  یافت.  گشایش  تخار  والیت  آب  مدیریت 
ساعت ده و سی دقیقه بود. او مروری بر جلسه قبلی 

کرد.

کندز  آب  مدیریت  بخش  نماینده  الدین  لطف  انجنیر 
حضور نداشت.

صورتیکه  در  باید  کندز  آب  مدیریت  بخش 
حاضر  جلسه  به  تواند  نمی  الدین  لطف  انجنیر 

شود، نماینده دیگری روان کند.

آیاتی چند از قران کریم توسط یکی از استفاده کنندگان تالوت قرآن کریم
آب

صورت جلسه هم به زبان انگلیسی و هم پارسی قبول مروری بر صورتجلسه قبلی
شد

نوزند  اهلل  صفی  و  اکبر  سلیم  محمد  انجنیر 
موظف شدند تا لست جدیدی از اعضای دایمی 
های  ریاست  و  آب  کننده  استفاده  های  کانال 

مربوطه تهیه کند.
بحث خاصی نبودسخنان متفرقه
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این جلسه در ساعت 1:20 توسط انجنیر سلیم اکبر خاتمه یافت جلسه بعدی قرار شد در 7 جوالی و ساعت 9 صبح در تالقان برگزار شود.

نان چاشت هم در مقر پروژه حوزه دریایی کندز در کندز برگزار شد.

توضیح مباحث مربوط به نمایندگی و تعیین تعداد کرسی های شورای حوزۀ فرعی:

جی بیکما، سرپرست برنامه حوزه دریایی کندز در رابطه با طبقه های استفاده کننده آب صحبت نموده و گفت که سیزده سکتور استفاده کننده آب در حوزه 
فرعی تالقان وجود دارند.

جی بیکما همچنین نقشه ای را ارائه نمود. این نقشه ساحات مختلفی را در حوزه فرعی تالقان نشان می دهد که هم دارای آب بوده و هم برخی از جاهایش 
با کمبود آب مواجه است. وی عین نقشه را برای حوزه فرعی بغالن نیز ارائه نمود. تخمین موجودیت آب بر اساس مقدار آب باران و برفی است که در موقع 
ذوب شدن از باال به پایین سرازیر می گردد. وی اضافه نمود: این محاسبه با همکاری نمایندگان ریاست های مربوطه، استادان فاکولته زراعت و استفاده 

کنندگان آب انجام می شود.

وی همچنین گفت که ساحات زرد رنگ روی نقشه نشان دهنده کمبود آب در آن منطقه می باشد و ساحات دارای رنگ ارغوانی نشان دهنده حالت شدید 
کم آبی می باشد. این ساحات که از مشکل کمبود آب متاثر شده اند عبارت است شهرستان های تالقان، بنگی، و اشکامش. وی اضافه کرد که این مشکل 

به خاطر عدم مدیریت درست نیست؛ بلکه در نتیجه عدم موجودیت برف و باران می باشد.

وی اضافه کرد : به خاطر این است که ما گروه تخنیکی اینجا گرد هم آمده ایم تا بتوانیم به بهبود توزیع و مدیریت آب مصرفی پرداخته و به این شکل 
خطرات کم آبی را به حد اقل برسانیم

انجنیر صفی اهلل از ضرورت به کمک مالی شوراهای حوزه دریایی و حوزه فرعی صحبت نمود. وی همچنین هزینۀ تخمیمی را که برنامه حوزه دریایی کندز 
به جلسه شورای حوزه فرعی تالقان پرداخت ارائه نمود. بر اساس نتایج توازن و مصرف کلی آب، وی خاطر نشان ساخت که هزینه های مذکور به خاطر 
پیشبرد امور شورای حوزه فرعی خواهد بود اگر ما آنرا با مصرف آب مرتبط بدانیم. این به آن معنا خواهد بود که ما باید برای مقدار آبی که مصرف می کنیم 

فیس بپردازیم.

انجنیر صفی اهلل بر اهمیت شوراها به عنوان نهاد تصمیم گیرنده در امور آب و تخصیص تاکید ورزید. اداره حوزه دریایی، با همکاری ریاست های مربوطه ، با 
این شورا همکاری مشورتی کرده و به عنوان منشی آن وظیفه اجرا خواهد نمود. مسئله تعداد کرسی های و مکانیسم نمایندگی را، به خاطر اهمیت و قدرت 
تصمیم گیری حوزه دریایی، باید بسیار به دقت مورد بررسی قرار داد. هرچه تعداد کرسی ها بیشتر باشند، نشاندهنده نمایندگی بهتر و مردمساالری خواهد 

بود؛ ولی این را هم باید به خاطر داشت که در این صورت روند تصمیم گیری مشکل تر شده و هزینه ها تا حدودی باال خواهد رفت.

اعضا به این نتیجه رسیدند که هر شورای حوزه فرعی باید دارای 25 کرسی باشد. و تصمیم نمایندگی هر کرسی به جلسه بعدی به تعویق افتاد: 30 جوالی 
2007. ریاست مدیریت آب در تالقان. از اعضا خواسته شد تا در رابطه به مسئله نمایندگی فکر نمایند.

ضمیمه 3: صورت جلسه های سیزدهمین جلسه گروه کاری حوزه فرعی تالقان
تاریخ: 23 می 2007

وقت: ساعت ده و سی دقیقه تا یک و چهل بعد از ظهر

محل: اتاق جلسه برنامه حوزه دریایی کندز در کندز

حضار:
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پست سازمان مربوطهسمتنامشماره و  تماس  شمار 
الکترونیک

عضویت

رییسبخش مدیریت آب تخارانجنیر محمد سلیم اکبر1

منشیپروژه حوزه دریای کندزسرپرستجلی بیکما2

نماینده0700713181اداره حفاظت از محیط زیستحاجی عصمت اهلل3 

نماینده0700706651ریاست انکشاف دهات تخارانجنیر نصرت اهلل4

عضو0799873522زراعت تخارمامور ارتباطاتحمیداهلل دالبر5
عضو0799697675آبرسانی تخارمدیرعبد الستار6

اداره حفاظت از محیط زیست مدیرصدر الدین7 
تخار

عضو0700719478

مامور مدیریت آب و انجنیر لطف الدین8
هیدرولوژی

عضو0799 394 942مدیریت آب کندز

عضوشهروان تخارمیرابزی بوی9
نهر نمایندهنجیب اهلل10 کنندگان  استفاده  انجمن 

زرگر
عضو

عضوپروژه حوزه دریایی کندزنمایندهعبد الظاهر11

عضوچل تخاررییس قومحاجی عبدالغفور12

عضو070708131خان آبادرییس قومعبدالرحیم13 
ناظرمیدیاتیک کندزمعاون پروگرامهوشنگ14
عضو0799245039ولسوالی قلعه زالرییس آبنور محمد15

اداره حفاظت از محیط زیست عضونثار احمد16
تخار

ناظر

اداره حفاظت از محیط زیست مامور روابطحاجی عصمت اهلل17
بدخشان

ناظر

عضوریاست زراعت کندزمامور ارتباطاتالحاج رمضانی18

عضو0773136332پروژه حوزه دریایی کندزسرپرستانج. صفی اهلل نورزند19
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لست غیر حاضرین:

انجنیر محمد طاهر ایوب رییس انکشاف دهات تخار         همکار رییس جلسه

محمد اسحاق رییس حفاظت از محیط زیست کندز      همکار رییس جلسه

خانم رزمره هواش رییس امور زنان تخار            عضو

تاج محمد میراب نهر نقی خان آباد                 عضو

میراب نهر زرگر تخار                      عضو

دستور جلسه:

گشایش

صورت جلسه قبلی

برنامه ریزی تخصیص آب سال 1386

بحث در رابطه رییش شورای حوزه فرعی و اداره حوزه دریایی

مباحث متفرقه

عملکردتشریحموضوع

سلیم  محمد  انجنیر  توسط  گشایش 
اکبر

این جلسه توسط انجنیر محمد سلیم رییس  	 
گشایش  تخار  والیت  آب  مدیریت  بخش 
یافت. وقت جلسه ساعت ده و چهل دقیقه 

بود. 

• بحث در مورد نوع استفاده کننده گان آب و  	
انتخاب نماینده شان

همه اعضا در آینده مرتبًا به جلسات حاضر خواهند 
شد

مرور سریع بر صورت جلسه ها زبان پارسی صورت جلسه قبلی 	 
و انگلیسی

بحث در مورد برنامه ریزی تخصیص آب 	 

جی بیکما گفت که ما باید هر سال در ماه  	 
مارچ برنامه ریزی مان را اغاز کنیم. چون در 
این وقت ما می توانیم حدس بزنیم که چقدر 

آب در حوزه ما وجود دارد.

تعداد کرسی های نماینده گان شورای 
حوزه فرعی

اعضا در این مورد فکر خواهند کرد.بیکما این بحث را به جلسه بعدی موکول کرد.

بحث خاصی نبودسخنان متفرقه

این جلسه با سخنان جی بیکما سرپرست KRBP به پایان رسیده و جلسه بعدی در 23 جون 2007 تعیین شد.
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ضمیمه 4. کارمندان بین المللی که مصاحبه شده اند

همیش نیکسن، بخش تحقیق، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، 26 سپتمبر 2007

جیلی بیکما، رهبر تیم، برنامه حوزه دریای کندز، 16 سپتمبر

کریس پراساد راو، هماهنگ کننده مدیریت منابع طبیعی، کمیته دنمارک باری کمک به مهاجرین افغان، 26 سپتمبر 2007

سید شریف شوبایر، هماهنگ کننده پروژه ملی، سازمان زراعت و مواد غذایی، برنامه عاجل بازسازی آبیاری، 10 و 11 سپتمبر 2007پ

ونسنت توماس، مدیریت مشارکتی سیستم آبیاری، تالقان، 18 سپتمبر 2007

والتر اوزنبرگ، مدیر پروژه، ولت هونگر هلف، 15 سپتمبر 2007
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