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اروپا را منعكس نمى نمايد.
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يا در  ميتواند چاپ مجدد و تكثير گردد، و  نشريه  اين  از حقوق محفوظ است.  بعضى  افغانستان  ارزيابى  © 1392، واحد تحقيق و 
دستگاه هاى قابل بازيابى ذخيره، و يا به هر شكل و توسط هر وسيله يى، اعم از برقى، ضبطى و ديگر وسايل با ذكر مشخصات 
نويسنده و واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان انتقال گردد. هر گونه استفادهء تجارتى و خريد و فروش آن مجاز نيست.  هرگاه اين 
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608 799 (0)0093 بدست آيد.

اين تحقيق با حمايت مالى اتحاديه اروپا صورت گرفته است. مسووليت محتواى اين پژوهش به دوش (AREU) بوده و به 
هيچ صورت مواضع اتحاديه اروپا را منعكس نمى نمايد.
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درباره نويسندگان
ونسنت تاماس پژوهشگر واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، در سال هاى 2005 تا 2010به عنوان محقق و هماهنگ كننده پروژه سيستم تنظيم و اداره مشاركتى 
آب در بنياد آغا خان مشغول به كار بود. او يكى از دست  اندركاران تهية راپور انكشافى منابع بشرى افغانستان  2011 بود. وى به عنوان دانش آموخته پوهنتون 
واخنينگن (كارشناسى ارشد آبيارى و مديريت آب) عالقمند كار بر مديريت آب در جوامع محلى و چالش هاى پيوند زدن سياست هاى ملى با منافع جوامع محلى است.

مجيب احمد عزيزى معاون ارشد تحقيق واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، از سال 2006 تا 2009 به عنوان كارمند اجتماعى پروژه سيستم تنظيم و اداره مشاركتى 
آب در بنياد آغاخان بغالن سرگرم كار بود. همچنين از سال 2009 تا 2011 به عنوان معاون برنامه  مرسى كور در واليت كاپيسا فعاليت مى كرد. او فارغ التحصيل 

رشته ادبيات انگليسى از پوهنتون بغالن است.

وامق اهللا ممتاز معاون ارشد تحقيق واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، براى بيش از سه سال دركارتحقيق درزمينه مديريت محلى، مديريت شهرى، تأمين معيشتى 
و مديريت آب، همكارى كرده است. از سال 2005 تا 2008 او با Health Net-TPO به عنوان مدير پروژه همكارى مى كرد. او همچنين از سال 2002 تا 2004 در 
مؤسسه  حمايه اطفال در واليت ننگرهار كار كرد. او در رشته علوم سياسى و قانون گذارى پوهنتون پشاور تحصيل كرده و به عالوه مدرك روابط بين الملل را داراست.

درباره واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان
واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، مؤسسة مستقل پژوهشى مستقر در شهر كابل است كه هدف آن انجام و عرضهء پژوهش با كيفيت مرتبط به پاليسى و طرزالعمل 
و انتشار نتايج حاصله از آنها جهت آگهى دهى و تاثير گذارى روى پاليسى ها و فعاليت هاى گوناگون؛ و تقويت فرهنگ پژوهش و مطالعه ميباشد. اين اداره سعى 
مينمايد تا با دخيل ساختن پاليسى سازان، جامعه مدنى، محققين و دانش آموزان زمينه هاى استفاده از تحقيقات و كتابخانهء اين اداره را جهت تقويت ظرفيت 

پژوهشى آنان، و ايجاد فرصت ها براى بازتاب انديشه ها، مناظره ها و مباحث علمى در كشور فراهم سازد. 

واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان در سال 2002 با همكارى موسسات امدادى فعال در افغانستان بوجود امد كه نماينده هاى آن متشكل از هيآت مديره، تمويل 
كنندگان، ملل متحد و ديگر دفاتر و موسسات غير دولتى مى باشد. . اين واحد بيشتر از سوى دولت هاى دنمارك، فنلند، ناروى، سويدن و سويس پشتيبانى مالى 
مى شود. در سال 2011 هزينه طرح هاى خاصى را كميسيون اروپا (EC)، مركز بين المللى تحقيقات توسعه(IDRC)،كمك هاى انسانى كميسيون اروپا(ECHO)، توسعه 

بين الملل انگلستان(DFID) و زنان سازمان ملل متحد بر عهده گرفتند.

سپاس گذارى
نويسندگان مايل اند از همه آگاهان، از دهقانان تا آگاهان دفتر رياست جمهورى، تشكر كنند؛ كسانيكه اطالعات شان در شكل دادن به متن اين پژوهش مورد 

استفاده قرار گرفت.

همچنين نويسندگان خود را مديون اعضاى ولسى جرگه، مشاور دفتر رئيس جمهورى و كارمندان ارشد وزارت انرژى و آب و وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى مى دانند 
كه وقت با ارزش خود را در اختياردست اندركاران اين تحقيق قرار دادند.

سپاس فراوان از كارمندان بنياد آغا خان (از جمله انجنير عبداهللا عثمانى، انجنير سالم عبدى و على م. رمزى)، مرسى كور(از جمله پاينده خيرخواه) و دفتر فنى 
پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو (از جمله حامد زمان، هاشمى صاحب و احمدزى) براى تسهيل بازديد هاى صحرايى ما در كندز، تخار و بغالن.

نويسندگان الزم مى دانند از كمك هاى فنى جوئل فيدس (كارشناس GIS) قدردانى كنند كه تحليل هاى او با استفاده از سنجش از دور و NDVI درك ما را از 
مشاهدات صحرايى تكميل و متعادل كرد.

از داكتر يِرون وارنر از پوهنتون زراعت واخنينگن به خاطر خواندن گزارش و اراية نظرات سازنده و بسيار با ارزش تشكر مى كنيم. كارهاى او درباره گردهمايى چندگانه 
ذينفعان در ديگر كشورهاى جهان، منبع الهام و مرجع كار اين پژوهش بوده است.

در پايان الزم است از اعضاى تيم سابق مديريت موقت واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان (چونا اچاوز، ميراحمد جوينده، محمد على و رويس وايلز) تشكر كنيم كه 
محيط كارى مناسبى براى تيم تحقيق فراهم كردند.

ونسنت تاماس
وامق اهللا ممتاز

مجيب احمد عزيزى

سرطان1391 
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خالصه
از سال 2004 سياست گذاران و سازمان هاى امدادرسانى بين المللى تالش مى كنند مديريت بخش آب افغانستان را با مفاهيم "خوب" مديريت منابع آب اصالح 
كنند. قانون آب مصوب سال2009 بر اساس "سه گانة مقدِس"1: مديريت يك  پارچه منابع آب، مديريت حوزه دريايى و تمركززدايى از تصميم گيرى به وسيله 
برگزارى گردهمايى چندگانةذينفعان بنا شده است. از سال 2005 پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو به عنوان طرح آزمايشى براى ترويج اين مفاهيم وارداتى در 

شمال شرق افغانستان فعال بوده است.
تجربه جهانى نشان مى دهد نمونه هايى كه براى تغيير نهادهاى اجتماعى طرح مى شوند، در عمل به ندرت قابل پياده كردن هستند و اغلب در هنگام اجرا با 
مقاومت مواجه مى شوند. براى اجراى طرح آزمايشى پيچيده اى ماننداصالح مديريت بخش آب در حوزه دريايى الزم است از آموخته هاى طرح هاى اجرا شده 
و نتايج راهبردهاى اعمال شده استفاده كرد تا بتوان فرصت ها و چالش هاى تطبيق چنين سياست  ها و راهبردهايى، از جمله گردهمايى چندگانةذينفعان را،در 

يك حوزه دريايِى مشخص پيش بينى كرد.
با در نظر داشتن چنين پيش زمينه يى، اين پژوهش سعى دارد دريابد نهادهاى محلى چگونه با مسئله تخصيص آب در حوزه فرعى در زمان خشكسالى برخورد 
مى كنند و با درك بهتر اين فرآيند چالش ها و فرصت هاى سياست گذارى را به بحث بگذارد. در آغاز، نهادهاى موجوِدتخصيص آب تشريح و كاركرد آنها بررسى 
مى شود. سپس خأل بين سياست ها و واقعيت هاى موجود، شناسايى و بررسى مى شود. تمركز كلى بر اين خواهد بود كه چگونه روند تصميم گيرى و روابط قدرت 

بر تخصيص آب در حوزه فرعى تأثير مى گذارند.
اين بررسى موضوعى با استفاده از پژوهش هاى انجام شده در حوزه فرعى تالقان و حوزه فرعى پايان كندز، به اين پرسش پاسخ مى دهد كه چرا و 
چگونه نهادهاى محلى، مسئله تخصيص آب را در حوزه فرعى حل و فصل مى كنند. براى انجام اين مهم نشان داده خواهد شد كه در واقع تخصيص 
آب با روش هايى انجام مى شود كه با آنچه روش "خوب"مديريت منابع آب تلقى مى شود و مورد حمايت قانون آب است و همچنين با روش آرمانى 
گردهمايى چندگانةذينفعان فاصلة بسيار دارد. از يك سو اصالح نهادها بر انتقال قدرت تصميم گيرى به ذينفعان تأكيد مى كند، كه در آن دولت نقش 
مشاور و تسهيل كننده را خواهد داشت. از سوى ديگر واقعيت نشان مى دهد كه در حوزه فرعى پايان كندز هنوز مقام هاى محلى، يعنى رياست تنظيم 
آب  و والى و ولسوال، اصلى ترين بازيگران عرصه تصميم گيرى هستند كه پشتوانه قانونى دارند. به عالوه، اين مقامات در جايى كه امكان اعمال 
قدرت داشته باشند، مصممانه نظرات خود را تحميل مى كنند و تصميم گيرى اشتراكى را ناديده مى گيرند.در قانون همچنين صحبت از تبديل حقابه هاى 
موجود به مجوز شده است. اما اين كار پيچيده يى خواهد بود چون مدل سنتى تخصيص آِب"آب انداز"2 كه هم اكنون در  حوزه فرعى پايان كندز اعمال 
مى شود، حقابة استفاده كننده گان آب پايان آب را به رسميت نمى شناسد. نهايتاً نمونه ى مورد تأييد قانون آب، تمركززدايى از روند تصميم گيرى است. 
اما در واقع در سال كم باران2011 در حوزه فرعى تالقان، سناتورهاى جرگه، وزارت خانه هاى مركزى و حتى دفتر رياست جمهورى،همه در تخصيص 
آب دخالت داشتند.نمونه بارز اين رويكرد، حكم اخير رياست جمهورى است كه به نحو مؤثرى اصول قانون آب را ناديده مى گيرد. اين پژوهش نشان 
مى دهد كه حكومت ممكن است بار ديگر تالش كند بر نظام تصميم گيرى در مديريت منابع آب اعمال قدرت كند، اگرچه به صورت يك گفتمان 

رسمى و در مقام مشاور فنى.
گذشته از اين هم اكنون روند شكل گيرى و تركيب بندى گردهمايى هاى چندگانة ذينفعان، با آنچه سياست گذاران پيشنهاد داده اند بسيار متفاوت است.

پيشنهاد قوانين فعلى اين است كه يك گردهمايى تصميم گيرندة واحد مانند شوراى حوزه فرعى در محدوده مرزهاى هايدرولوژيكى سازمان دهى شودكه 
اعضاى ثابت آن بيشترنماينده يك بخش استفاده كننده از آب باشند. اما در حال حاضر ترجيحاً چندين گردهمايى و هر كدام براى يك مسئله مربوط به 
تخصيص آب در مقياس معين يا بخش استفاده كننده مشخص مثل آبيارى وجود دارد. آرايش سازمانى كنونى نشان دهنده تقسيماتى بر اساس مرزهاى 
واليتى و نه مرزهاى هيدرولوژيكى هستند. اين گردهمايى ها در تركيب بندى خود انعطاف پذير هستند، خود را با شرايط تطبيق مى دهند و به جاى اتكا 

برنمونه هاى نظرى بر اساس مشكالت عملى شكل گرفته اند.
تحقيقات ساحوى نشان مى دهد، نتيجه كار نهادهاى فعال در سال 2011، اگرچه اصول مديريتى قانون آب را زير پا گذاشتند، ولى براى جوامع پايان آب جنبه هاى 
مثبتى داشتند، هرچند به شكل محدود. تحليل عوامل مؤثر بر اين نتيجه نشان مى دهد كه اجراى سخت گيرانة سياست ها (يعنى تمركززدايى از تصميم گيرى 
و انتقال قدرت به استفاده كننده گان آب) ممكن است، حداقل در كوتاه  مدت، تأثيرى معكوس بر دسترسى جوامع پايان آب به آب داشته باشد. به عبارت ديگر 

دستاوردى كه به عنوان اداره خوب منابع آب به دست مى آيد به قيمت دسترسى ناكافى به آب تمام مى شود.
نهايتاً اين گزارش تأثير پروگرام آزمايشى حوزه دريايى پنج-آمو در اصالح نهادهاى محدوده مطالعاتى را مورد ترديد قرار مى دهد. در سال هاى اخير اين پروگرام 
به شكل گيرى و گسترش گروپ كارى حوزه فرعى دريايى كمك كرده است. به اين تصور كه راه را براى اجراى مديريت حوزه دريايى بر اساس اصول 
محورى قانون آِب سال 2009 باز مى كند. در حالى كه در سال 2011 گروپ كارى حوزه فرعى دريايى بدون دست يابى به يادگيرى اجتماعى، هنوز ظرفيت 
حل مشكالت عملى مديريت آب را نداشت.اين گروپ چيزى از تجربه خشكسالى سال 2008 نياموخت و جاى تعجب نيست كه هيچ كدام از گروپ هاى كارى 
در مديريت خشكسالى سال 2011 نقشى ايفا نكردند. در عوض پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو بيشتر به دو مسئله پرداخت: بازسازى طرح هاى آبى و نظارت بر 
اصالح بخش آب از طريق تبيين راهبردها، قوانين و سياست ها. اما در عين حال به عنوان يك عامل معتبر و مناسب در حل مسايل واقعى مديريت آب ناموفق 

بود. در نتيجه نهادها به طور مستقل و مؤثر در حال كار و تكامل هستند اما در جهتى كه غالباً خارج از چارچوب اصالحات است.

The Beauty of the Beast: Multi-”] 1   جى وارنر،  «دلبرِى ديو: مشاركت چندگانه ذينفعان براى مديريت يكپارچه آبخيز.» در گردهمايى چندگانه ذينفعان براى مديريت يكپارچه منابع آب
 [Stakeholder Participation for Integrated Catchment Management,” in Multi-Stakeholder Platforms for Integrated Water Management

،ويرايش يرون وارنر (فارنهام، انگلستان: اشگيت، 2007)، 2
2   آب انداز يك روش ويژه تخصيص آب سنتى در سطح حوزه فرعى دريايى يا نهر است كه در آن استفاده كننده گان آب باالآب مقدارى از آب نهر را براى استفادة استفاده كننده گان آب پايان آب رها، 

مى كنند. تصميم گيرى درباره اعطاى آب انداز و مدت آن بيشتر به استفاده كننده گان آب باالآب بستگى دارد چرا كه آب انداز تضمين كننده ايجاد هيچ حقى براى استفاده كننده گان آب پايان آب نيست.
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يكى از پيشنهادات ما اين است كه پروگرام آزمايشى حوزه دريايى پنج-آمو براى رفع مشكالت عملى تخصيص آب، به جاى برهم انباشتن قوانين جديد، به 
همكارى با نهادهاى موجود بپردازد. بايد منابع بيشترى به گروپ هاى كارى حوزه فرعى دريايى و شوراهاى آينده حوزه فرعى دريايى اختصاص داده شود. 
برنامه هاى ترويج مديريت "پسنديدة" منابع آب بايد همكارى نزديكترى با ميانجى گران قدرت در كابل و والى ها داشته باشند. به نظر مى رسد بايد دربارة 
تركيب و ساختار گردهمايى هاى تصميم گيرنده در حوزه فرعى دريايى تجديد نظر شود و به جاى تشكيل يك شوراى حوزه فرعى دريايى با اعضاى ثابت، به 
دنبال گسترش چند گردهمايى انعطاف پذيرتر در مقياس هاى مختلف بود. در آخر بايد ذكر كرد اگرچه ايجاد ساختار بهتر مديريتى ضرورى است، اما عاقالنه 
به نظر مى رسد كه با ترويج روش هاى صرفه جويانه مصرف آب در سطح مزرعه به منظور كاهش نياز آبيارى امكان دسترسى بهتر زمين هاى پايان آب، به آب 

را فراهم كرد.



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان٢٠١٢

تاماس همراه با ممتاز و عزيزى ۴

 مقدمه و طرح مفاهيم. 1
نياز به درك بهتر از توسعة نهادها در بخش آب 1,1

از زمان برگزارى كنفرانس كابل دربارة مديريت منابع آب و انكشاف افغانستان در سال 2002، بخش آب در افغانستان3 در حال اصالح است. در سال 2004 يك 
چارچوب سياسى راهبردى براى بخش آب، راهنماى اولية اصالحات را فراهم كرد. در سال 2008 استراتيژى سكتور آب تنظيم شد و در 26 اپريل 2009، قانون 

جديد آب، جايگزين نسخه 1991شد و در جريده رسمى به چاپ رسيد.

قانون آب به قول وارنر4 از "سه گانة مقدس" پيروى مى كند كه سه اصل كليدى پذيرفته شده در مبحث اداره خوب آب در سطح جهانى هستند. اين قانون، مديريت 
يك پارچة منابع آب، مديريت حوزة دريايى و مشاركت از طريق تصميم گيرى غيرمتمركز در گردهمايى چندگانة ذينفعان را محور رسمى مديريت منابع آب افغانستان 

قرار مى دهد.

طريق  از  برنامه ها  اجراى  و  تصميم گيرى  از  تمركززدايى  مى دهند،  ترويج  آن5  به  مربوط  مقررات  و   2009 آب  قانون  كه  دريايى  حوزة  مديريت  مودل  در 
گردهمايى چندگانة ذينفعان به شكل اداره حوزة دريايى و شوراى حوزة دريايى اعمال مى شود. هر دو نهاد (اداره و شورا) در حالت آرمانى مسؤل  مديريت 
تخصيص آب و رفع درگيرى هاى گروه هاى آببر هستند. نمايندگى حوزة دريايى از كارمندان وزارت هاى مسؤل در موردآب تشكيل مى شود و به عنوان يك 
ناظر فنى عمل مى كند. شوراى حوزة دريايى كه بيشتر از استفاده كننده گان آب تشكيل مى شود مسؤليت  تصميم گيرى را به عهده دارد.همچنين در اين 

5 ببينيد.) مودل تشكيل اداره ها و شوراهاى حوزة فرعى دريايى پيشنهاد مى شود (جزئيات بيشتر اين ساختار تشكيالتى را در شكل 

از جوالى 2005، وقتى كه مودل مديريت حوزة دريايى در مسوده استراتيژى سكتور آب و مسوده قانون آب عنوان شد، دولت افغانستان از طريق برنامة بلند پروازانة 
حوزة دريايى پنج-آمو با حمايت مالِى اتحادية اروپا، در كار آزمودن اجراى اين مودل جديد بود.اين برنامه كه در سال هاى اوليه پروگرام حوزة دريايى كندز (كندز) 
ناميده مى شد، درگير شكل دهى و توسعة گردهمايى چندگانة ذينفعان در حوزة فرعى دريايى تالقان و پايان كندز بود (نقشه 1 و 2 را ببينيد.) به همين منظور يك 
گروه كارى در هر حوزة فرعى دريايى تشكيل شد كه متشكل بود از نمايندگان دولتى (كه در آن زمان قرار بود نمايندگى حوزة فرعى دريايى را شكل دهند) و 

نمايندگان استفاده كنندگان آب (براى تشكيل شوراى حوزة فرعى دريايى).

به مدت سه سال در اين گروه ها به طور عمده بحث  دربارة مسايلى مانند مشخصات حوزة دريايى، پيش بينى و مديريت خشكسالى و سيل و تركيِب شوراى حوزة 
فرعى دريايى، جريان داشت. اما مطالعات سال 2008 ورزى و وگريش اهميت اين دستاوردها را چه از نظر آموزش گروپ هاى كارى و چه از نظر داشتن بازدهى 

ملموس، زير سؤال برد. آ نها به صراحت تجربة اين سه سال اول را با عنوان "تكاپوى بسيار براى هيچ"6 خالصه كردند.

از اپريل 2008 تا فبرورى 2011، گروپ هاى كارى حتى يك بار هم تشكيل جلسه ندادند و غيرفعال باقى ماندند. به جاى آن در اين دوره، تمركز كارى بر روى 
قانون گذارى بود،كه نهايى كردن قانون آب، مقررات مديريت حوزة دريايى و شرح خدمات  اداره ها و شوراهاى حوزة فرعى دريايى را شامل مى شد.

بود.  دريايى  فرعى  حوزة  شوراهاى  و  ادارات  انسانى  نيروى  تأمين  و  تأسيس  سرگرم  آمو  پنج-  دريايى  حوزة  برنامة  تابستان 2011،  در  مطالعه  اين  آغاز  زمان  از 
سياست گذاران و مشاوراِن مروج اصالحات بخش آب انتظار دارند با اعمال قوانين مناسب و برنامه هاى ظرفيت سازى، گردهمايى هاى چندگانة ذينفعان طبق نقشة 

طرح شده عمل كنند. پيش بينى شده است كه از سال 2014 حمايت كميسيون اروپا از برنامة حوزة دريايى پنج- آمو گسترش بيشترى خواهد يافت.

تجربة جهانى نشان مى دهد مودل هاى جديد مديريتى به ندرت آن طور كه طرح شده بودند درعمل اجرا مى شوند. دست اندركاران براى حفظ منافع خود در برابر 
تغيير ايستادگى مى كنند يا نهادهاى جديدى به وجود مى آورند كه از تجربه هاى قديم و جديد منشا ميگيرند (به بحث دربارة مفاهيم وابستگى خط مشى و نهادسازى 
در زير مراجعه كنيد.) براى كمك به شكل گيرى نهادهاى سودمند، به تجربه، تحليل و يادگيرى از آن تجربيات نيازمنديم.تالش هاى سازگارى در دوجهت الزم 
است: يافتن توازنى براى ايجاد پيوند بين سياست هاى رسمى با قوانين موجود محلى، كه قانونى و مؤثر تلقى مى شوند، و ايجاد روندهاى جديد براى رفع تنگناها 

و كاستى هاى قوانين موجود.

از سال 2005  تا كنون تقريبًا هيچ تحليل، گزارش و يا حتى مطالعة غيررسمى بر عملكرد نهادهاى مديريت حوزة دريايى از سوى وزارت انرژى و آب، وزارت 
زراعت، آبيارى و مالدارى و پروگرام حوزة دريايى پنج –آمو انجام نشده است. همين مسئله عالقة هدايت كنندگان بخش آب به اجراى سياست هاى مديريتى مبتنى 

بر تجربه هاى آشكار را زير سؤال مى برد.

در سال 2011 خشكسالى سختى در حوزة دريايى پنج- آمو رخ داد. در غيبت نمايندگى ها و شوراهاى كاربردى حوزة فرعى دريايى، نهادها و فعاالن محلى 
براى رفع مشكل تخصيص آب در سطح حوزة فرعى دريايى بسيج شدند. در اين روند، چندين كميته تخصيص آب غيررسمى تشكيل شد. قابل توجه اينكه 
افراد درگير در اين روند، همان هايى بودند كه مى بايست در گردهمايى هاى رسمى ذينفعان حضور يابند (يعنى نمايندگى حوزة فرعى دريايى و شوراى حوزة 
هر  فعاليت هاى  تحليل  و  توضيح  براى  بنابراين  و  داد  قرار  آزمايش  مورد  يكسان  طور  به  را  تازه كار  و  موجود  نهادهاى  كم باران،  ساِل  اين  دريايى).  فرعى 

3   كه به نام ”تفاهم نامه كابل“[Kabul Understanding] هم خوانده مى شود.
 The Beauty of the Beast: Multi-Stakeholder Participation for Integrated]«آبخيز يكپارچه  مديريت  براى  ذينفعان  چندگانه  مشاركت  ديو:  «دلبرِى  وارنر،  جى     4
Catchment Management, in Multi-Stakeholder Platforms for Integrated Water Management] در گردهمايى چندگانه ذينفعان براى مديريت يكپارچه منابع 

آب، ويرايش يرون وارنر(فارنهام، انگلستان: اشگيت، 2007).
 Procedure on the frame work for water resources management in]«5   در زمان نگارش اين گزارش، «روية چارچوب گذارى در مديريت منابع آب در سطح حوزة دريايى

the river basins ] هنوز در مرحلة مسوده نهايى بود. 
 Much Ado About Nothing-Sub-Basin Working]“،6   م. م. ورزى و ك. وگريش،“هياهوى بسيار براى هيچ – گروپ هاى كارى حوزه فرعى دريايى در حوزه دريايى كندز، افغانستان

Groups in Kunduz River Basin, Afghanistan ] آب هاى آسياى ميانه (2008):47.
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۵ خالء هاى مخرب

همچنين  مى گذارد.  اختيار  در  مناسبى  فرصت  مى يافتند،  توسعه  دريايى  فرعى  حوزة  سطح  در  كه  حالى  در  آب  تخصيص   در  آنها  تأثير  ارزشيابى  و  نهاد  دو 
براى  سياستى  هاى  نمونه   تطبيق  و  اعمال  چالش هاى  و  فرصت ها  پيش بينى  در  عملى  كار  تجارب  از  استفاده  براى  است  فرصتى  نهادها،  تحول  زمينه  در 

گردهمايى چندگانة ذينفعان در حوزة دريايى، آن طور كه در قانون و مقررات منتج از آن تعريف مى شود.

بنابراين، اين تحقيق مى خواهد با يادگيرى از تجربة كميته هاى تخصيص آب و ديگر نهادهاى غيررسمى در برخورد با تخصيص آب در خشكسالى به اطالع رسانى 
بهترى از راهبردها و برنامه هاى توسعة گردهمايى هاى چندگانة ذينفعان و نهادهاى مديريت حوزة دريايى برسد.

اهداف تحقيق
اين تحقيق بر اساس دو هدف طرح  ريزى و اجرا شده است:

ارائه درك بهترى از عملكرد نهادهاى محلى آب در برخورد با توزيع آب در سطح حوزة فرعى دريايى توسط:. 1
توصيف، آرايش نهادهاى دست اندركار توزيع آب در سطح حوزة فرعى دريايى درخشكسالى• 
ارزيابى عملكرد، ربط و زيست پذيرى نهادهاى درگير با توزيع آب در حوزة فرعى دريايى تالقان و پايان كندز• 
تشخيص و تحليل خال، بين مودل هاى سياستى و فعاليت هاى عملى تخصيص آب در سطح حوزة فرعى دريايى• 

دريايى. 2 حوزة  شوراى  و  دريايى  حوزة  نمايندگى  شامل  ذينفعان،  چندگانة  گردهمايى  توسعه  آتِى  برنامه هاى  براى  پيشنهاد  ارائه 

پرسش هاى تحقيق
چگونه نهادهاى محلى (شامل كميته تخصيص آب) با مسلةتخصيص آب در ساِل كم باران  2011 در سطح حوزة فرعى دريايى برخورد كردند؟. 1
سطح اجرايى (از نظر تأثيرگذارى و كارآمدى) و زيست پذيرى كميته تخصيص آب پايان كندز و تالقان در رفع مشكل توزيع آب در سال كم باران . 2

2011 چه بود؟  
چه تفاوت هايى بين نمونه هاى تدوين شده مديريت منابع آب و فعاليت هاى واقعى عملى وجود داشت؟. 3
آيا نمونه هاى سياستى جوابگوى تنگناهاى فعاليت هاى موجود هستند؟. 4
باشد؟. 5 مؤثر  دريايى  حوزة  مديريت  مشكالت  رفع  در  نهادها  آرايش  كه  كنند  ايجاد  فضايى  چه  بايد  آتى  مقررات  و  ها  سياست  

چارچوب مفهومى 1,2
اين مطالعه بر فراهم آوردن درك بهترى از عملكرد نهادهاى محلى آب در حوزة فرعى دريايى متمركز است، با اين هدف كه بتواند از اين درك اطالعات الزم را 

براى تطبيق سياست هاى مديريتى در عمل فراهم كند. با اين رويكرد، مفاهيم و تعاريف مربوط به توسعه نهادها و مديريت آب را مطرح مى كند. 

شكل 1 ديد كلى از چارچوب مفهومى مطالعه به دست مى دهد. نظريه هاى توسعه نهادها (مانند نهادسازى و وابستگى خط مشى)، حقوق آب و تخصيص آب، راهى 
براى تحليل فعاليت هاى كميته هاى تخصيص آب در سطح حوزة فرعى دريايى ارائه مى دهند. نظريه هاى گردهمايى چندگانة ذينفعان به ما معيارى براى ارزيابى 
عملكرد كميته هاى تخصيص آب  به عنوان نطفة گردهمايى هاى آينده مى دهند. بر اساس نتايج اين بررسى، اين مودل براى گردهمايى هاى چندگانة ذينفعان ارائه 
مى شود كه در واقعيت بازتاب دهندة فعاليت هاى تخصيص آب است. سپس اين مودل واقعى با مودل فعلى پيشنهادى سياست گذاران در قانون آب و قانون هاى 
مديريت حوزة دريايى مربوط به آن، مقايسه مى شود. تحليل ونتيجه آن، زمينة الزم براى تعيين و بحث دربارة فاصله ها، فرصت هاو نارسايى هاى سياست گذارى 

در مديريت حوزة دريايى را فراهم مى كند كه در اينجا تمركز بر گردهمايى چندگانة ذينفعان و تخصيص آب و در نهايت ارائه راهكارهايى براى آينده خواهد بود.
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تاماس همراه با ممتاز و عزيزى ۶

1: ديد كلى از چارچوب مفهومىشكل

تعريف نهاد در بحث مديريت منابع طبيعى
در سياست گذارى،« نهاد» در منابع طبيعى معموًال با رويكرد مديريتى و كاركردگرا ديده مى شود. با اين ذره بين، «نهاد» به عنوان قواعد، قوانين و هنجارهايى تعريف مى شود 
كه فعاليت هاى استفاده كنندگان را به سمت رفتارهايى مبتنى بر مديريت دست جمعى بهينة منابع شان سوق مى دهد7. ِمتا و همكارانش معتقدند چنين نظرى معموًال باعث 
شكل گيرى رويكردهاى سياست گذارى كالسيك مى شود كه تالش مى كنند با اصالح نهادها به پايدارى هدايت رفتارهاى نامعلوم برسند. نوشته هاى اوليه دربارة مخزن 
اشتراكى منابع در شكل دهى به اين ديد مؤثر بوده است. با اينكه كار بر روى مخزن اشتراكى منابع براى شكل گيرى درك انتقادى از عوامل تسهيل كنندة عمل اشتراكى مؤثر 
بوده است ولى منتقدان آن باور دارند كه مفهوم نهاد در اين نظريه با واقعيت تطابق ندارد. در عمل، نظريه ها و سياست هايى كه به شكل سخت گيرانه اى بر تعريف قواعد، 
مقررات و هنجارها متمركز مى شوند معموًال به صورت فراگير جوابگوى شرايطى نيستند كه در آن منابع طبيعى يا اشتراكى با روابط و فعاليت هاى اجتماعى چندگانه و پيچيده و 
داراى هم پوشانى اداره مى شوند.8 در نتيجه سياست هاى الهام گرفته از رويكردهاى ماده گرايانه يا كاركردگرايانه بيشتر اوقات تأثيرات نا اميدكننده  يى داشته  اند. در بين داليلى 
كه براى توضيح اين كاستى ها ارائه مى شود، اين حقيقت وجود دارد كه تحليل نهادها به اندازة كافى در تاريخ محلى و زمينه هاى اجتماعى سنت ها، فرهنگ و هنجارها ريشه 
نداشته است.9 ديگران ادعا مى كنند اين رويكرد،  توضيح كافى دربارة روابط بين نهادهاى رسمى و غيررسمى و همچنان نهاد هاى محلى و غيرمحلى شكل دهندة مديريت 

منابع طبيعى نمى دهد. بنابراين درك ميانة آشفته را محدود مى كند و باعث همپوشانى قلمرو نهادهاى مختلف مى شود..10

روش ديگر مشاهدة نهادها در نظر گرفتن جنبة پويا تر توسعة آنهاست. اين ديد با گرايِش غالِب انسان شناسانه، بر درك چگونگِى ساخت فعاليت هاى نهادها در 
زمينه هاى اجتماعى، فرهنگى و سياسى تأكيد بيشترى دارد. بنابراين به جاى قوانين و قواعد، تمركز بر اين است كه مردم چه مى كنند و به چه اعتقاد دارند؛ با تأكيد 
بر اين كه وجود و عملكرد نهادها وابسته به اين است كه آيا به طور مستمر عمل مى كنند و براى آن ها سرمايه گذارى مى شود؟11 اين رويكرد با سرمايه گذارى بهتر 

7  داگالس نورث، نهادها، تغيير نهادى و عملكرد اقتصادى[Institutions, Institutional Change and Economic Performance](نيويورك: انتشارات پوهنتون كمبريج، 1990)؛ 
 Exploring Understandingof]  .ل. متا، م. ليچ، پ. نول، آى. اسكونز، ك. سيواراماكريشنان و س.آو وى، ”بررسى درك نهادها و عدم قطعيت: جهت هاى جديد در مديريت منابع طبيعى

Institutions and Uncertainty: New Directions in Natural Resources Management] (برينگتون: موسسه مطالعات توسعه، 1999).
 Exploring Understanding of Institutions and Uncertainty: New Directions].8   متا «بررسى درك نهادها و عدم قطعيت: جهت هاى جديد در مديريت منابع طبيعى

[in Natural Resources
 The Symbolic Making of a Common Property Resource:]9   موسه، «نمادسازى منابع اشتراكى: تاريخ، اكولوژى و موقعيت در مناطق آبيارى مخزنى در جنوب هند.» توسعه و تغيير
History, Ecology and Locality in a Tank-Irrigated Landscape in .Development and Change ]28، شماره 3 (1997): 467-504؛ كليور، ف. ”انگيزه و نهادهاى 
 Incentives and Informal Institutions: Gender and the Management of WaterAgriculture and]غيررسمى: جنسيت و مديريت آب. زراعت و ارزش هاى انسانى
 How Institutions Elude]“پايدار معيشت  و  دريايى  حوزه  مديرت  مى روند:  طفره  طرح  از  نهادها  فرانكس، ”چگونه  ت.  و  كليور  ف.  شماره 4 (1998): 347-60؛   ،15[ Human Values
Design: River Basin Management and Sustainable Livelihoods](بردفورد، انگلستان: مركز توسعه بين الملل، 2005)؛ ب. كمپبل، آ. ماندودو، ن. نماروندوه، ب. سيت هوله، و. 
 Challenges to Proponents of Common] ديونگ، م. الكرت و ف. ماتوزه،»چالش هاى بخش هاى سيستم منابع اشتراكى: آواى نااميدى از جنگل هاى اجتماعى زيمباوه." توسعه جهان

Property Resource Systems: Despairing Voices from the Social Forests of Zimbabwe, World Development] 29، شماره 4 (2001): 600-589.
[ .Exploring Understanding of Institutions and Uncertainty ] .10   متا و همكاران،»بررسى درك نهادها و عدم قطعيت: جهت هاى جديد در مديريت منابع طبيعى

[Incentives and Informal Institutions: Gender and the Management of Water ]«.11   كليور، «انگيزه و نهادهاى غيررسمى: جنسيت و مديريت آب. زراعت و ارزش هاى انسانى



٢٠١٢مقدمه و طرح مفاهيم

٧ خالء هاى مخرب

رابطة محلى و غيرمحلى و رسمى و غيررسمى و تداخل بين قلمرو نهاد ها موجب بهبود درك ما از نهادها مى شود.12 در افغانستان، دولت نيروى زيادى را صرف 
توسعة نهادهاى حوزة دريايى از طريق تعريف قوانين، مقررات و هنجارهاى جديد كرد (مانند قانون آب و قواعد جديد مديريت منابع آب). اما براى درك فعاليت هاى 
واقعى شكل دهنده به نهادهاى در حال كار تالش بسيار كمترى انجام داد. اين تحقيق تالشى آغازين است براى پر كردن خال بين نمونه هاى نظرى و واقعيت هاى 

محلى و براى سياست گذارانى كه در كار برنامه ريزى روش  هاى تازه آينده در مديريت حوزة دريايى هستند ديد جديدى فراهم مى كند.

1: تعريف حقوق آب و تخصيص آبچوكات
در اين مطالعه حقوق آب و تخصيص آب به صورت زير تعريف مى شوند:

حقوق آب: 

حق برداشت و استفاده از آب موضوع شرايط و ضوابط واگذارى
تخصيص آب:

 روندى كه طى آن منبع آب در دسترس بين مدعيان صاحب صالحيت توزيع مى شود و يا در توزيع آن تجديد نظر مى شود.
اقتباس شده از اس. برچى و اى. اندرا"آماده ساختن مقرره ملى قواعد و عملكرد براى مديريت منابع آب" در مطالعات قانونى سازمان هاى غذاو زراعت شماره 80 (روم 2003) 

تخصيص آب، حقوق آب و كثرت گرايِى قانونى
مفهوم كثرت گرايى قانونى در بحث مديريت منابع طبيعى داللت دارد بر، درك قانون به عنوان مفهومى چندگانه، بحث برانگيز و با قابليت تفسير به شكل هاى 
گوناگون.13پذيرفته شدن كثرت گرايى قانونى در مديرت منابع طبيعى و مديريت مخزن اشتراكى منابع پاسخى بود به كاستى هاى نظريه هاى كاركردگرايانه در نهادها 

(باال را ببينيد) و ديِد نامناسِب داشتن يك قاعده قانونى منفرد براى درك و برخورد با مديريت مخزن اشتراكى منابع.

2: تداخل دستورات قانونى مربوط به آبشكل
در تعداد زياد و در حال افزايشى از نمونه هاى مديريت منابع طبيعى (شامل سيستم هاى 
آبيارى)، قوانين رسمى و غيررسمى آب14 در مقياس ها و مكان هاى مختلف با هم تداخل 
استناد  مختلفى  قانونى  دستورات  به  درگير  افراد  مى گذاشتند.15  تأثير  هم  بر  يا  داشتند 
مى كنند تا بتوانند به فعاليت ها و رفتارهاى خود در استفاده از منابع آب معنى ببخشند و 
آن ها را توجيه كنند.16 اين دستورات قانونى ممكن است از منابع مختلفى استخراج شده 
باشند مثل مفاهيم مذهبى، فعاليت هاى محلى يا عرفى، قوانين دولتى، قوانين بين المللى 
يا دستورات پروژه ها و طرح هاى خاص محلى افغانستان هم استثنا نيست، (شكل 2 را 

ببينيد).

 از يك طرف فعاليت هاى مختلف مرسوم توزيع آب در ساحه زير كشت يك نهر يا حوزه 
دريايى وجود دارد.17 از سوى ديگر، قانون جديد آب اصول ستوده شدة جهان در "اداره 
خوب منابع آب" را ترويج مى دهد كه شامل تخصيص آب در حوزة دريايى هم مى شود.

 ExploringUnderstanding of Institutions and Uncertainty: New]      «.12   متا و همكاران،»بررسى درك نهادها و عدم قطعيت: جهت هاى جديد در مديريت منابع طبيعى
[Directions in Natural ResourcesManagement

 Anthropology, Law and Transnational Processes, Annual Review of]“انسان شناسى ساالنه  بازبينى  مليتى.»  چند  روندهاى  و  قانون  مرى، «انسان شناسى،  ا.  س.     13
.357-79 :(1992) 21[Anthropology

14   اين اصطالح به صورت عمومى استفاده مى شود و با اصطالح مورد استفاده در جريده رسمى قانون آب افغانستان فرق دارد.
15   ر. مينتزن-ديك و ر. پرادهان، «كثرت گرايى قانونى و حقوق پوياى اموال،» [Legal Pluralism and Dynamic Property Rights](واشنگتن، دى سى: موسسه بين المللى مطالعات 
منابع  روستايى  مديريت  براى  چندگانه  قانونى  چارچوب  آفريقا:  آب  حقوق  در  آسيا.»  و  آفريقا  از  درس هايى  آب:  حقوق  در  قانونى  كثرت گرايى  نكونيا. «درك  و  ديك  ماينتزن-  ر.  غذا، 200)؛  سياست 
 Understanding Legal Pluralism in Water Rights: Lessons from Africa and Asia,” in African Water Laws: Plural Legislative”]آفريقا در  آب 

Frameworks for Rural Water Management in Africa](ژوهانسبورگ، آفريقاى جنوبى، 2005).
[Legal Pluralism and Dynamic Property Rights].16   مينتزن-ديك و پرادهان. ”كثرت گرايى قانونى و حقوق پوياى اموال

17   و. تاماس و ن. ساباون،»تقسيم برابر آب آبيارى»[”Sharing Irrigation Water Equitably,” in Afghanistan  Human Development Report 2011]در گزارش توسعه 
انسانى افغانستان 2011- جبهه فراموش شده: كمبود آب و بحران صحت The  [Forgotten Front: Water Security and the Crisis in Sanitation]](كابل: مركز توسعه انسانى و 
سياسى، 2011)؛ج. لى، ”اجراى سيستم مديريت آب اجتماع“ [The Performance of Community Water Management Systems](كابل: واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، 2007)؛ 
[Water Management, Livestock and the Opium Economy: Social Water Management] “ج. لى، ”مديريت آب، مالدارى و اقتصاد كوكنار: مديريت اجتماعى آب
 A Historical Perspective on the Mirab]“.(كابل: واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، 2006)؛ و. تاماس و م. احمد،“ديدگاهى تاريخى به سيستم ميراب: مورد مطالعاتى نهر جنغارق، بغالن
System: A Case Study of the Jangharoq Canal, Baghlan](كابل: واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، 2009)؛ چوكاكوال، سرينيواس. ”استنطاق نابرابرى در آبيارى: شبكه آبيارى 

در ولسوالى انجيل، هرات»[Interrogating Irrigation Inequities: Canal Irrigation Systems in Injil District, Herat](كابل: واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، 2009).



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان٢٠١٢

تاماس همراه با ممتاز و عزيزى ٨

در چنين حالتى، هر كس براى رسيدن به هدفش، سياست مدارانه يا فرصت طلبانه به يكى از اين قوانين گوناگون متوسل مى شود (روندى كه به آن خريد قانون نيز 
گفته مى شود). در جايى كه كارهاى اوليه درباره مخزن اشتراكى منابع، تمايل به چشم پوشى از تعامل آشفتة بين دستورات قانونى همپوشان از محلى تا غيرمحلى 
داشت18، كارهاى انجام شده در كثرت گرايى قانونى نشان مى دهد كه "خريد قانون" ممكن است در واقع مؤثرتر باشد19، به ويژه در موارد بالتكليفى مانند مسئلة در 

دسترس بودن آب موجود در منطقه مورد مطالعه.

درك بهتر دستورات قانونى ِتداخل در واقعيت به توضيح چرايى و چگونگى پديدار شدن برخى فعاليت هاى انعطاف پذير و توافق شده به جاى قوانين ثابت كمك 
مى كند.20 درك اينكه چگونه از اين دستورات قانونى در رقابت استفاده مى شود ضرورى است، به ويژه در زمان بررسى حقوق وفعاليت هاى مرسوم براى تهيه و 

اجراى قوانين مدرن مينتزن- ديك و نكونيا هشدار مى دهند كه:

تالش براى بهتر كردن تخصيص آب ممكن است بى تأثير باشد يا اثراتى برعكس آنچه مورد نظر بوده داشته باشد، مگر اينكه بر پايه درك خوبى از نهادهاى 
اجتماعى شكل دهندة حق آب، بررسى دقيق گزينه هاى قابل دسترس براى بهتر كردن مديريت آب و تمايل گروه هاى درگير به كسب تجربه، تطبيق و يادگيرى 

از تجربه استوار باشد.21
مفهوم كثرت گرايِى قانونى براى اين مطالعه سودمند است زيرا اين تحقيق بررسى مى كند كه چطور ادعا بر حقوق آب بين فعاالن محلى و ملى مورد مذاكره و 
مباحثه قرار مى گيرد تا بتوانند با كاستى هاى روش مرسوم تخصيص آِب آب انداز برخورد كنند (يك توافق مرسوِم كوتاه مدت تخصيص آب بين جوامع باالآب و 
پايان آب در دوره هاى خشكسالى و كمبود آب. براى اطالعات بيشتر شكل 3 را ببينيد.) همان طور كه نشان داده خواهد شد، روش تازه تحميلى دولت مبنى بر وجود 
حقوق آب ثابت (كه به صورت درصدى از جريان دريا تعريف مى شود) در حوزة فرعى دريايى تالقان باعث تنش بين استفاده كننده گان آب واليات مختلف شده 
است. مينتزن- ديك و نكونيا بر اساس تجربيات شان در آفريقا و آسيا مى گويند در چنين شرايطى، يعنى وقتى مردم به انعطاف پذيرى و اصول كلى عادت دارند و 

نه قوانين ثابت، به وجود آوردن حقوق آب ثابت براى كاهش كشمكش ها مخاطره آميز خواهد بود.22

نهادسازى و وابستگى خط مشى
نهادسازى

مفهوم نهادسازى براى درك چگونگى به وجود آمدن نهادهاى جديد مفيد است. مفهوم فوق اين عقيده را مردود مى داند كه نهادها ناگهان و به راحتى در جهت 
سياست هاى جديد تغيير مى كنند. نمونه هاى فزاينده  يى در مطالعات علمى وجود دارد كه نشان مى دهد طراحى نهاد به راحتى در عمل قابل اجرا نيست به ويژه اگر 
از سوى افراد ناآشنا با پيچيدگى هاى مباحث محلى طرح شود.23 در واقع مطالعات علمى دربارة نهادسازى نشان مى دهد،مانند آنچه در قانون جديد آب افغانستان 
ترويج مى شود (يعنى اداره حوزة فرعى دريايى و شوراى حوزة فرعى دريايى) نهادهايى به وجود مى آيند كه با مراجعة مستمر به تجارب مثبت، عادات و ارزش هاى 

گذشته متحول مى شوند.24 بر همين اساس استدالل مى شود كه نهادهاى جديد به اين ترتيب اعتبار به دست مى آورند.25

هرچند اين عقيده در بين طرف هاى درگير در اصالحات بخش آِب افغانستان وجود دارد كه هرگاه كارمندان نمايندگى حوزة دريايى استخدام شوند و اعضاى شوراى 
حوزة دريايى انتخاب شوند، فعاليت هاى اداره خوب آب به سادگى در جاى خود قرار خواهند گرفت.26 اين گزارش با تطبيق مفهوم نهادسازى، مدعى است، براى 

شكل دادن به نهادهاى آينده افزون بر نوشتن قانون و تالش هاى ادارى، دست يافتن به دركى از فعاليت هاى جارى نيز ضرورى است.

اصطالح "آميزش نهادها" نيز براى تعريف روند ترتيب دادن، پيكربندى و تركيب بندى دوبارة كه موجب تشكيل نهادها مى شود استفاده شده است.27 در 
مى دهد.28 دست  به  نهادسازى  شدن  عملى  براى  مناسبى  ابزار  خصوص  به  شد  داده  توضيح  باال  در  كه  قانونى  كثرت گرايى  محيط  بحث  اين 

[Exploring Understanding of Institutions and Uncertainty]«18   متا و همكاران «بررسى درك نهادها و عدم قطعيت
 Rights of Women to the Natural Resources]«.19   ف. بندا- بكمان، ك. م. دبروين، ه. فان دايك، گ. هسلينگ، ب. وان ُكپن و ل. رس. «حق زنان نسبت به منابع طبيعى زمين و آب

Land and Water](الهه: كمك توسعه هالند، 1997).
[Exploring Understanding of Institutions and Uncertainty]«.20   متا و همكاران،»بررسى درك نهادها و عدم قطعيت

21   ماينتزن- ديك و نكونيا. «درك كثرت گرايى قانونى در حقوق آب،»[Understanding Legal Pluralism in Water Rights] 2؛ س. بورچى، و آ. دآنرئا. ”آماده كردن مقررات ملى 
 Preparing National Regulations for Water Resources Management”] 80براى مديرت منابع آب اصول و عمليات،“ در مطالعات قانون گذارى سازمان غذا و زراعت شماره

Principles and Practice,” in Food and Agriculture Organization Legislative Study No.80](رم: سازمان غذا و زراعت، 2003)، 2.
[Understanding Legal Pluralism in Water Rights]“.22   ماينتزن- ديك و نكونيا. ”درك كثرت گرايى قانونى در حقوق آب

23   ب. برنس، «استعاره و روش براى تركيب نهادى،» [Metaphors and Methods for Institutional Synthesis]مقاله ارائه شده در وركشاپ تئورى سياسى و تحليل سياست گذارى 
بلومينگتون، جون 6-3، 2009.

24   كليور وفرانكس،»چگونه نهادها از طرح طفره مى روند»[How Institutions Elude Design]؛ جى. سهرينگ،و“ابستگى خط مشى و نهادسازى در مديريت آب بعد از شوروى،“ گزينه هاى 
آب[”Path Dependencies and Institutional Bricolage in Post-Soviet Water Governance,” Water Alternatives] 2، شماره 1 (2009): 81-61.

 Understanding the Emergence and Functioning of”]25   ه. سى.كوماكچ، و پ. فان در زاگ،»درك پيدايش و عملكرد كميته دريا در حوزه دريايى پانگانى، تانزانيا،» گزينه هاى آب
River Committees in a Catchment in the Pangani Basin, Tanzania,” Water Alternatives] 4، شماره. 2 (2011): 222-197.

26   مشاهدات شخصى از وركشاپ  هاى مختلف و مذاكرات غيررسمى با كارمندان عاليرتبه وزارت آب و انرژى بين  سال هاى 2005 و 2011.
 The state must be our master of fire: How peasants] 27   د. گالوان، دولت بايد استاد آتشبازى باشد: چگونه روستاييان در سنگال توسعه پايدار را به صورت فرهنگى شكل مى دهند
 Path نهادسازى.“[  و  خط مشى  ”وابستگى  سهرينگ،  جى.  2004)؛   كاليفرنيا،  پوهنتون  انتشارات  كاليفرنيا:  (بركلى،   .[  craft culturally sustainable development in Senegal

 [Dependencies and Institutional Bricolage
28   ماينتزن- ديك و نكونيا. «درك كثرت گرايى قانونى در حقوق آب.»  [Legal Pluralism and Dynamic Property Rights]; كوماكچ و فان در زاگ. ”درك پيدايش و عملكرد كميته 

[Understanding the Emergence and Functioning of River Committees]دريا
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٩ خالء هاى مخرب

وابستگى خط مشى
اين مفهوم براى درك اين روند مفيد است كه چگونه نهادهاى (محلى موجود) در برابر تغيير مقاومت مى كنند و على رغم انجام اصالحات دوام مى آورند.29 با وجود 
اصالحات خارجى، روند تغيير نهادها بيش از آنچه تصور مى شود در نمونه خاصى به دام مى افتد كه باعث تقويت شرايط موجود مى شود.30 زيرا نهادهاى موجود در 
خدمت منافع افراد خاصى هستند.31 بنابراين مطالعة روابط قدرت براى دستيابى و درك وابستگى خط مشى و چالش هاى موجود بر سر راه تغيير نهادها مفيد است. در 
بخشى از اين پژوهش نشان داده خواهد شد كه چگونه استفاده كنندگان باالآب در برابر تالش براى گذار از سيستم سنتى تخصيص آب  انداز به سيستم حقوق آِب 
پايدارتر و امن تر (براى استفاده كنندگان پايان آب) مقاومت كردند. مورد حوزة فرعى دريايى تالقان نمونه  يى است از مقاومت استفاده كنندگان باالآب دربرابر حكمى 

از مقامات باال كه استفاده كنندگان پايان آب با توسل به نمايندگان خود در جرگه بدست آورده بودند.
و  گاندرسن  پژوهش  از  استفاده  با  او  است.  مهم  نيز  سازگار  نهادهاى  درك  در  مناسب  زمان  آوردن  چنگ  به  خط مشى  وابستگى  بر  عالوه  كه  مى گويد  برونس 
هولينگ32نشان مى دهد كه چطور آرايش يك نهاد سفارشى ممكن است بعد از دوره هاى افزايش تنش و فشار فضا را براى سازماندهى دوبارة مهيا كند. او به اين 
نتيجه مى رسد كه نياز به تغيير و امكان به وجود آمدن آن، يكسان نيست بلكه شرطى و وابسته است.33در منطقة مورد مطالعه سال هاى خشك به وضوح زمانى 
هستند كه نهادهاى محلى را مورد آزمايش قرار مى دهند و فرصت را براى تغيير و سازگارى نهادها فراهم مى آورند. تجربيات و فعاليت هاى جديد كه در سال هاى 
خشك به وجود مى آيند مى توانند نهايتًا به شكل گيرى پايه هاى ترتيبات نهادهاى محلى جديد آينده كمك كنند.34 پايه گذارى دركى از اين اتفاقات براى سياست هاى 

ابداعى مهم است.
تعريف گردهمايى چندگانة ذينفعان در مديريت حوزة دريايى

افغانستان در حال پذيرفتن مديريت حوزة دريايى و مشاركت از طريق گردهمايى چندگانة ذينفعان به عنوان اصل محورى آن در اصالحات بخش آب است. در نمونه 
فعلى، نمايندگى حوزة فرعى دريايى و شوراى حوزة فرعى دريايى گردهماى هايى تشكيل مى دهند كه دربارة پروژه هاى مديريت آب حوزة فرعى دريايى و اجراى 
آن ها تصميم مى گيرند. با اينكه قانون آب در سال 2009 تصويب شد، در خشكسالى 2011 نمايندگى هاى حوزة فرعى دريايى تحت پوشش برنامة حوزة دريايى 

پنج-آمو هنوز در حال تهية شرح خدمات و استخدام كارمند بودند و اعضاى شوراى حوزة فرعى دريايى هنوز انتخاب نشده بودند.
در عوض كميته هاى غيررسمى تخصيص آب براى ادارة شرايط، تشكيل شدند. با اينكه به آنها به عنوان يك راه حل موقتى نگريسته مى شد و انتظار مى رفت از 
سوى نمايندگى و شوراى حوزة فرعى دريايى جايگزين شوند، اما در اين كميته ها بسيارى از كسانى حضور يافتند كه ممكن بود در حالت آرمانى در نمايندگى ها و 
شوراها باشند و به مسايلى پرداختند كه در حد اختيارات گردهمايى چندگانة ذينفعان بود،اگر به صورت رسمى منصوب مى شدند. حتى اگر برخى از جنبه هاى كميته ها 
خارج از حدود اين اختيارات بود، مطالعه و ارزيابى آنها در چارچوبى مشابه مهم است. بنابراين بخشى كه در پى مى آيد به تعريف و معرفى معيارهاى ارزيابى براى 

گردهمايى چندگانة ذينفعان مى پردازد، به آن صورتى كه در اين تحقيق استفاده شده است.
باز كردن مفهوم گردهمايى چندگانة ذينفعان

يكى از تعاريفى كه بيشتر براى گردهمايى چندگانة ذينفعان آورده مى شود از سوى اشتاين و ادواردز ارائه شده است. آنها اين مفهوم را به اين صورت تعريف مى كنند: 
"يك مرجع تصميم گيرنده (داوطلبانه يا قانونى) دربردارندة ذينفعان مختلف كه دچار مشكل مديريِت منابِع مشابهى هستند، به وابستگى متقابل شان براى رفع 
آن پى برده اند و جمع شده اند تا بر سر راهكار عملى رفع مشكل توافق كنند".35 وارنر و فرهالن اضافه مى كنند كه "يك گردهمايى چندگانة ذينفعان واقعى شامل 
اشخاص مختلِف مربوط به موضوع است كه مذاكرة واقعى را تسهيل مى كنند و نتايج واقعى دارد."36 به وجود آوردن اين گردهمايى ها به عنوان محرك "اداره خوب 
آب" بخشى از اصول سفارش شده در مديريت آب است.37 آن طور كه وارنر مى گويد، گردهمايى چندگانة ذينفعان در واقع بخش سوم "سه گانة مقدِس" يكپارچگى، 

مديريت حوزة دريايى و مشاركت است.38
اولين بخش يعنى يكپارچگى با مديريت يكپارچة منابع آب اعمال مى شود. مديريت يكپارچة منابع آب يعنى "توسعه و مديريت هماهنگ آب، خاك و منابع وابسته 
براى افزايش دستاورد اقتصادى و رفاه اجتماعى به صورت عادالنه و بدون قربانى كردن پايدارى اكوسيستم حياتى."39وارنر مديريت يكپارچة منابع آب را به صورت 

"زدودن تقسيمات از مديريت آب" در برابر بخش بندى هاى ادارى، تعريف مى كند.40

[Path Dependencies and Institutional Bricolage] «29   سهرينگ، «وابستگى خط مشى و نهادسازى
 Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics,””]سياسى علوم  بازبينى  سياست،»  مطالعه  و  خط مشى  وابستگى  بازگشت،  پيرسون، «افزايش  پ.     30

American Political Science Review] آمريكا 94، شماره 1 (2000): 67-251.
31   سهرينگ، «وابستگى خط مشى و نهادسازى،»[Path Dependencies and Institutional Bricolage] بر اساس تلن، ك. ”نهادگرايى سياسى در سياست مقايسه اى،“بازبينى ساالنه 

[“Historical Institutionalism in Comparative Politics,” Annual Review of Political Science]    2 (1999): 369-404. علوم سياسى
 Panarchy: Understanding Transformation in Human and Natural].32   النس ه. گاندرسون و سى. اس. هولينگ. پانارچى: درك تغييرات در سيستم هاى طبيعى و انسانى

Systems](واشنگتن، دى سى: انتشارات آيلند، 2002).
[Metaphors and Methods for Institutional Synthesis «33   برنس، «استعاره و روش براى تركيب نهادى

 Managing Waters of the”] 34ل. م. كوملر، و م. سى. لموز، «مديريت آب هاى حوزه دريايى پارايبا دوسول، برزيل: مطالعه موردى در تغييرات نهادى و يادگيرى اجتماعى.» اكولوژى واجتماع
Paraiba Do Sul River Basin, Brazil: A Case Study in Institutional Change and Social Learning,” Ecology and Society ] 13، شماره 2 (2008).

35   ن. آ. اشتاين و و. م. ادواردز. «گردهمايى هايى براى كار اشتراكى در سى پى آر هاى چندكاره.» [Platforms for Collective Action in Multiple-Use CPRs] مقاله ارائه شده در 
عبور از مرزها، هفتمين كنفرانس ساالنه موسسه بين المللى مطالعه منابع اشتراكى. جون 10-14، ونكوور بى سى، كانادا، 1998، 1.

 The Nature of the Beast: Towards a Comparative MSP] «.36   جى وارنر و آنميك فرهالن. «طبيعت ديو: به سوى دست يابى تيپ شناسى كامل گردهمايى چندگانه ذينفعان
Typology] در گردهمايى چندگانه ذينفعان براى مديريت يكپارچه منابع آب [Multi-Stakeholder Platforms for Integrated Water Management ]. ويرايش يرون وارنر 

(فارنهام، انگلستان: اشگيت، 2007)، 21.
37   بر اساس تجارب مستند بين المللى، گردهمايى هاى چندگانه ذينفعان بايد باعث بهبود سه حوزه شوند: رفع درگيرى، مديريت تطبيقى و مشاركت و توانمندسازى در تصميم گيرى. براى جزئيات بيشتر 

به وارنر، «دلبرى ديو» [The Beauty of the Beast] مراجعه شود.
.2 ، [The Beauty of the Beast] «38   وارنر «دلبرِى ديو

39   «مديريت يكپارچه آبخيز.  [Integrated Water Resource Management] استكهلم: كميته مشورتى فنى مشاركت جهانى آب: 2000، 24.
.2 [The Beauty of the Beast]،«40   وارنر «دلبرِى ديو



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان٢٠١٢

تاماس همراه با ممتاز و عزيزى ١٠

مديريت حوزة دريايى، بخش دوم سه گانه، خواهان مديريت و طرح ريزى منابع آب و خاك در داخل مرزهاى هيدرولوژيكى (حوزة دريايى و آبخيزها) است و نه مرزهاى 
سياسى (ولسوالى، واليت، منطقه). هرچند بسيارى مناسب بودن آبخيزهارا به عنوان يك واحد مديريتى زير سؤال برده اند و تأكيد كرده اند كه رويكرد مديريت حوزة 
دريايى نوش دارويى نيست كه به طور خودكار به مديريت بهتر منجر شود.41 يكى از داليل هم اين است كه منطقه  داراى يك مشكل مديريت آب، يا به عبارت 
ديگر "منطقة مشكل خيز"، به طور طبيعى بر مرزهاى فيزيكى حوزة دريايى منطبق نيست.42زيرا عالوه بر مالحظات عملى، عوامل سياسى هم در شكل دهى "منطقة 
مشكل خيِز" يك مسئلة مديريت آب نقش دارند.43 شواهِد اين مطالعه از اين استدالل پشتيبانى مى كند و نشان مى دهد در بعضى موارد ممكن است آبخيز براى همة 
عوامل درگير بهترين سطح تصميم گيرى نباشد. براى مثال ممكن است تصميماتى كه بر تخصيص آب در حوزة فرعى دريايى مؤثرند از سوى افراد خارج از مرزهاى 
طبيعى حوزه اتخاذ شوند و براى خدمت به منافعى غير از مسايل آب باشند. همچنين كوهن به رويكرد حوزة دريايى در جايى كه ضمانت اجرايى و يا دادگاه مشروع 
وجود ندارد با ديدة شك مى نگرد.44 اين نكته در مورد افغانستان نيز صدق مى كند و حتى در مسوده استراتيژى سكتور آب در فبرورى 2008 بر آن تأكيد شده است.45

بخش سوم، يعنى مشاركت، باروش تمركززدايى از تصميم گيرى در سطح حوزة دريايى اجرا مى شود و پنداشته مى شود كه تشكيل نهادهاى جديد مانند گردهمايى 
چندگانة ذينفعان عمًال مناسب است. تشكيل اين نهادها براى اين است كه صداى همة ذينفعان در مسايل مديريت آب و خاك شنيده شود. وارنر گردهمايى چندگانة 
ذينفعان را همراهى منطقى براى مديريت يكپارچة منابع آب مى داند46، زيرا شرايط آرمانى اين است كه همة استفاده ها و استفاده كنندگان متنوع و وابسته به هم 
در مديريت منابع آب، در گردهمايى نماينده داشته باشند. در واقع گردهمايى چندگانة ذينفعان يك آرمان ليبراِل غربى است مبتنى بر جهانى بودن حق نمايندگِى 
برابر، حق بياِن برابر و گفتگوى آزاد، و در راستاى تأكيد اتحادية اروپا بر مشاركت معنى دار ذينفعان در مديريت يكپارچة منابع آب است كه در چارچوب رهنمود آب 
اروپا، بخش 14 آورده شده است47. استفاده از اين مفهموم در كشورهاى در حال توسعه دچار مشكل جدى خواهد شد زيرا با مسايلى چون تفاوت قدرت، گرايش 
به قيموميت و تحريف روبرو مى شود.48 به نظر واتسون مديريت يكپارچة منابع آب نياز به تشكيالت هماهنگ با گردهمايى چندگانة ذينفعان دارد كه با ساختار 
سازمانى مرسوم تفاوت ريشه يى دارند.49 كوهن معتقد است كه متأسفانه دو مسئلة استفاده از حوزة دريايى و آبخيز به عنوان يك ابزار فنى براى مديريت منابع آب 
و فرِض بهترين بودن آنها به عنوان واحدهاى مديريتى، با هم اشتباه مى شوند. او اين فرض فراگير را زيرسؤال مى برد كه اتخاذ رويكرد مديريت حوزة دريايى به 
صورت خودكار منجر به مشاركت واقعى در تصميم گيرى مى شود.50 وارنر در تالشى موشكافانه براى باز كردن مفهوم گردهمايى چندگانة ذينفعان، هر عنصر اين 

تركيب را به صورت زير مورد بررسى بيشتر قرار مى دهد:51
ذينفعان: "افراد، گروه ها يا نهادهايى كه بر منابع آب و مديريت آنها ادعا يا نفعى دارند."• 
چندگانه: "تنوع هويت ذينفعان" در برابر شكل فعاليت "تك بخشى" (يعنى هر بخشى فقط يك وظيفة مشخصى مثل آبيارى و يا انرژى برق آبى • 

رابر عهده دارد). در حالت ايده آل ذينفعان بايد شامل دست اندكاران سطوح مختلف دولتى، نمايندگانى از جامعه و بخش خصوصى باشند. با استناد به 
گوين و پيندر52، وارنر بين ذينفعان اوليه، يعنى كسانى كه مستقيمًا و بيش از ديگران تحت تأثير مسئله هستند و ذينفعان ثانويه، يعنى كسانى كه نقش 
ميانجى دارند، تفاوت قايل مى شود.53 اما كميته  هاى تخصيص آب در اين مطالعه اساسًا بر مسايل تك- بخشى تمركز دارند و بيشتر به تخصيص آب 

بين كانال هاى آبيارى مى پردازند. در واقع عنصر چندگانگى در گردهمايى چندگانة ذينفعان ممكن است در اينجا كاربرد نداشته باشد.
گردهمايى: يعنى "انجام كار مشترك در سطح باال و همتراز از سوى شركت كنندگان" البته در حالت آرمانى. وارنر با استناد به كار ادموندز و ُولنبرگ54 • 

نشان مى دهد كه به دليل "خال واضح قدرت، يا در واقع سياست ها، بين عوامل شركت كننده"55 پيش فرض همترازى، پيش فرضى نارساست.

41   ج. آ. آلَن، پر سش آب در خاور ميانه: هيدروپليتيك و اقتصاد جهانى.[The Middle East Water Question: Hydro-Politics and the Global   Economy ](لندن: آى. ب. 
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48   براى نمونه مراجعه كنيد به ادموندز، و  ولنبرگ. «گروه هاى متضرر در مذاكرات چندگانه ذينفعان».[Disadvantaged Groups in Multistakeholder Negotiations] (گزارش 

برنامه سى آى اف  او آر، 2002).
 Collaborative Capital: A Key to the Successful Practice of Integrated Water”]«.49   ن.واتسون «سرمايه همكارى: كليد موفقيت اجراى مديريت يكپارچه منابع آب
Resource Management,” in Multi-Stakeholder Platforms for Integrated Water Management ]در گردهمايى چندگانه ذينفعان براى مديريت يكپارچه منابع آب. 

ويرايش يرون وارنر(فارنهام، انگلستان: اشگيت، 2007).
[The Watershed Approach]«.50   كوهن و ديويدسن،»رويكرد آبخيز

.11 [The Beauty of the Beast] ،«51   وارنر «دلبرِى ديو
Impact Assessment and Project Management Cycle]www.enterprise-impact.org.] «.52   ت.گاوين، و سى. پيندر. «چرخه ارزيابى تأثيرات و مديريت پروژه

uk/word-files/stakeholderanalysis.doc (بازديد در 16 اپريل 2012).
.12 [The Beauty of the Beast] ،«53   وارنر، «دلبرِى ديو

 Disadvantaged Groups in Multi-Stakeholder Negotiations]http://www.cifor.cgiar.]«.54   د. ادموندز و اى. ولنبرگ، «گروه هاى متضرر در مذاكرات چندگانه ذينفعان
.12 [The Beauty of the Beast]،“(بازديد در 16 اپريل 2012)؛ وارنر، ”دلبرِى ديوorg/publications/pdf

.12 [The Beauty of the Beast]،«55   وارنر «دلبرِى ديو



٢٠١٢مقدمه و طرح مفاهيم

١١ خالء هاى مخرب

انتظاراتى كه از گردهمايى چندگانة ذينفعان مى رود: رفع درگيرى ها، مديريت سازگار و توانمندسازى
همراه با كاهش كمِى فزايندة آب56، كشورها تحت فشار روز افزونى براى بازبينى روش هاى تخصيص آب و مديريت منازعات ناشى از اين كمبود هستند.57 اما اين 

امر مستلزم آن است كه دست  اندركاران مختلف درگير در مسئله به وابستگى متقابل شان با يكديگر در مديريت منابع آب پى ببرند.58

در شكل دادن و گسترش گردهمايى چندگانة ذينفعان تالش هاى بسيارى براى يافتن تركيب و آميزش مناسب آنها شد تا مردم ساالرى و توانمندسازى مردم در 
سطح محلى ترويج شود. رويكرد سنتى،گردهمايى را تركيبى ازگروه هاى مختلف استفاده كنندة آب شامل آبيارى، آب نوشيدنى، شاروالى ها، صنايع، مواضع پرورش 
ماهى و غيره مى داند. عالوه بر اين برخى مطالعات پيشنهاد مى كنند كه دسته بندى به جاى نوع مصرف بر پايه هاى ديگرى مثل قوميت، زبان، فرهنگ، سن و 

جنسيت باشد.59

وارنر خاطر نشان مى كند، ساده  انگارانه خواهد بود اگر تصور شود گردهمايى ها به صورت خودكار به هدف خود يعنى مردم ساالرى و توانمندسازى مى رسند زيرا 
مشاركت همه گير و حقيقى لزومًا منجر به فعاليت مديريتى بهتر نمى شود.60 در واقع اين مطالعه نشان مى دهد كه نتيجة بهتر از نظر دسترسى عادالنه باالآب و 

پايان آب به آب در يك حوزة فرعى دريايى لزومًا به وسيلة روش پرطرفدار مشاركتى حاصل نمى شود.

ارزيابى گردهمايى چندگانة ذينفعان در مديريت حوزة دريايى: ابعاد و معيارها
ارزيابى كميته هاى تخصيص آب در اين مطالعه عمدتًا بر پاية چارچوب فرهالن و همكارانش است.61 اصطالحات و تعاريف معيارهاى مطرح شده از سوى آنها با 

شرايط مطالعة حاضر مطابقت داده شده اند62، كه در زير مى آيد:

1: دسته بندى و ابعاد ارزيابى براى گردهمايى چندگانة ذينفعانجدول

دستاوردها و نتايجتركيب و تصميم گيرىرسته ها

ابعاد  ارزيابى

فرآوردن نتايج و پشتيبانىگستره/ قلمرو
دريافت مشكالت  و حقايقتوازن قدرت

تشريك مساعىفضاى تصميم گيرى
تطبيق پذيرى

فراهم نمودن زمينه مطلوب و سودمند
 Towards Evaluating MSPs for Integrated“]«.منبع: برداشت و بازسازى از فرهالن، وارنر و سانتبرگن«به سوى ارزيابى گردهمايى چندگانه ذينفعان براى مديريت يكپارچه آبخيز

[“.Catchment Management

تصميم گيرى  و  تركيب 

اين بخش شامل تركيب  بندى دست اندركاران درگير در گردهمايى ذينفعان و توازن قدرت بين آنهاست.

قلمرو گستره/ 

يعنى نوع دست  اندركاران، به صورت فرد يا دسته يى از بخش ها و تعداد دسته هاى دولتى، خصوصى، جامعه، سازمان هاى غيردولتى (NGO) و غيره. گردهمايى هاى 
كه چندين بخش يا دسته را در خود دارند معموًال مناسب ترين ها هستند چون خواسته هاى همة ذينفعان را در نظر مى گيرند. داشتن اعضاى كافى كه بتوانند همة 
خواسته ها را نمايندگى كنند از يك طرف و محدود كردن تعداد اعضا به شكلى كه بتوانند در عمل و تصميم گيرى مؤثر باشند يكى از چالش هاى گردهمايى است. 

به عالوه مهمتر از تعداد اعضا اين است كه هر يك از آنها با ظرفيت ها و تخصص هاى خود بتواند با مشكل مديريِت آب خاصى مقابله كند.63

56   براى ديدن بحث كاملى برباره امنيت آب در افغانستان مراجعه كنيد به و. تاماس و ن. اقرار،»مديريت منابع آب، كمبود و شوك اقليمى.»در گزارش توسعه انسانى افغانستان 2011-  جبهه فراموش شده: 
 The—2011 Managing Water Resources, Scarcity and Climate Shocks,” in Afghanistan Human Development Report”] كمبود آب و بحران صحت

Forgotten Front: Water Security and the Crisis in Sanitation ] (كابل: مركز توسعه انسانى و سياسى، 2011).
 The Turning of a Screw—Social Resource Scarcity as a] «57   ل. اوهلسون و آ. ر. تورتون، «چرخاندن پيچ – كمبود منابع اجتماعى به عنوان تنگنايى مطابق با كمبود آب

Bottle-Neck in Adaptation to Water Scarcity](لندن: پوهنتون مطالعات شرقى و آفريقايى، 1999).
[Platforms and Collective Action in Multiple-Use CPRs]  .58    اشتاين و ادواردز. «گردهمايى هايى براى كار اشتراكى در سى پى آر هاى چندكاره

59    جى. ف. وارنر و اى. سيمپونگوه، «مشاركت ذينفعان در آفريقاى جنوبى: قدرت به مردم؟» [Stakeholder Participation in South Africa: Power to the People?] مقاله ارائه 
شده در سمپوزيوم بين المللى در مديريت يكپارچه منابع آب: به سوى استفاده پايدار از آب در قرن بيست و يك، اشتلن بوش، وسترن كيپ، آفريقاى جنوبى، 22-24 جنورى 2003.

[The Beauty of the Beast]«.60   وارنر، «دلبرى ديو
 Towards”]،61   آ.فرهالن، جى وارنر و ل. سانتبرگ، «به سوى ارزيابى گردهمايى چندگانه ذينفعان براى مديريت يكپارچه آبخيز.» در گردهمايى چندگانه ذينفعان براى مديريت يكپارچه منابع آب
Evaluating MSPs for Integrated Catchment Management,” in Multi Stakeholder Platforms for Integrated Water Management ] ويرايش يرون 

وارنر(فارنهام، انگلستان: اشگيت، 2007).
62    فرهالن و همكارانش براى ارزيابى ابعاد و كاركرد گردهمايى چندگانة ذينفعان نُه معيار ارائه دادند. معيارها بر اساس سه رسته مرتب شده اند: روند، موضوع و زمينه. نهايتًا اين ارزيابى نقاط ضعف 
و قوت، تنگناها و فرصت هاى تغيير را تعيين مى كند. كار آنها بر اساس تحقيق ميچل (ميتچل، بروس. «مديريت يكپارچه آبخيزها و گردهمايى چندگانه ذينفعان: به دو سوى مخالف؟» در گردهمايى 
 Integrated Catchment Management and MSPs: Pulling in Different Directions?” in”]،چندگانه ذينفعان براى مديريت يكپارچه منابع آب. ويرايش يرون وارنر، فارنهام
Multi-Stakeholder Platforms for Integrated Water Management ] انگلستان: اشگيت، 2007.) است . در اينجا چارچوب آنها براى دو رسته و هشت معيار بازسازى شده است.
 Towards Evaluating MSPs for Integrated Catchment] آبخيز،»  يكپارچه  مديريت  براى  ذينفعان  چندگانه  گردهمايى  ارزيابى  سوى  «به  سانتبرگ،  و  وارنر  فرهالن،     63



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان٢٠١٢

تاماس همراه با ممتاز و عزيزى ١٢

توازن قدرت

چه يك دست  اندركار جلسات بحث را در كنترول خود بگيرد و چه توازن قدرت خاصى بين شركت كنندگان وجود داشته باشد، يك تسهيل كنندة بى طرف مى تواند 
در ايجاد محيطى كه همه در آن قدرت مساوى دارند، نقش مهمى داشته باشد. اينجاست كه نقش دولت در روند تصميم گيرى به ميان مى آيد. وارنر متذكر مى شود: 
بسيارى از دولت ها مقدار زيادى از برترى قدرت خود را حفظ مى كنند.64 افغانستان در اين رابطه موردى نامتعارف است؛ وقتى كه سال ها پيش مفاهيم گردهمايى 
چندگانة ذينفعان و مديريت حوزة دريايى به ميان آمد65، دولت قدرت بسيار كمى براى تأثيرگذارى بر مسايل مديريت منابع آب داشت. اما اين پژوهش نشان مى دهد 

دولت مى خواهد يك بار ديگر قدرت خود را در تصميم گيرى مديريت آب منحيث مشاور فنى رسمى اعمال نمايد. 
فضاى تصميم گيرى

فضاى تصميم گيرى كافى، به اختيارات و اعتبار گردهمايى چندگانة ذينفعان بستگى دارد. يك گردهمايى بايد اختيارات زيادى در تصميم گيرى داشته باشد. انتظار مى رود 
گفتگو جايگاه كالنى در آن داشته باشد، كه در واقع بستگى به اشتراك منافع و موقعيت شركت كنندگان دارد (شكل 3 را ببينيد).

در اينجا مسئله مهم اين است كه تنها وجود قانونى مبتنى بر فعال سازى گردهماى چندگانة ذينفعان موجب انجام فعاليت هاى مؤثر نمى شود. عالوه بر محيط 
خارجى كه به نمايندگان شركت كننده در گردهمايى "اعتبار خارجى" مى دهد، آنها بايد از سوى كسانى كه نمايندگى شان را برعهده دارند نيز معتبر شمرده شوند 

("اعتبار داخلى")66
مطلوب بودن و سودمندى 

به معنى اينكه آيا گردهمايى چندگانة ذينفعان در محيطى عارى از منازعات جدى فعاليت مى كند يا نه. در زمينة اين مطالعه فرض بر اين بود كه شرايط وخيم 
امنيتى مانعى بر سر برنامه ريزى، پايه دارى دوام واجراى پروژه هاى تخصيص آب خواهد بود. زمينة مساعد نياز به محيطى دارد كه در آن دو چيز حذف شده باشد: 
يكى انفعال مسوالن  «در شرايط آشفته، ناخواسته و مورد منازعه» و ديگرى كنترول مقتدرانه كامل كه باعث اجبار شود.67فرهالن و همكاران با توصل به كار ُكك68 
توضيح مى دهند كه مطابق به سطح وابستگى متقابل اعضا و همسانى منافع، راهكارهاى مذاكراتى مختلف و منازعاتى با شدت هاى متفاوت را مى توان انتظار داشت 
(شكل 3 را ببينيد). مثًال به نظر فرهالن و همكارانش در حالت وجود منافع شديداً متضاد و نبود هيچگونه وابستگى متقابل، راه حل هايى مثل مراجعه به دادگاه و يا 

يافتن ميانجى ممكن است بيشتر از مذاكره دربارة تخصيص آب در يك گردهمايى سودمند باشد.69
اين پژوهش نشان مى دهد كه به نظر برخى از رهبران قدرتمند و بانفوذ كشورى، شدت كشمكش و تضاد منافع بين واليات باال  آب و پايان آب (به ويژه در حوزة 

فرعى دريايى تالقان) در حدى است كه نياز به مداخله يى در سطح ملى دارد و مذاكره دربارة تخصيص آب در گردهمايى چندگانة ذينفعان كارساز نخواهد بود.
تطبيق پذيرى

يعنى ظرفيت تطبيق پذيرى گردهمايى چندگانة ذينفعان از روى تمايل يا اجبار. در حالت آرمانى يك گردهمايى بايد توازنى بين تمركز بر مسايل مشخص مديريت 
آب و خاك و انعطاف پذيرى در انجام آن بيابد. در عمل تطبيق پذيرى وابسته به اين است كه آيا تغيير تركيب گردهمايى امكان پذير است يا نه، چه به صورت نظرى 
و چه عملى. مدت يا فاصله اين مطالعه، براى ارزيابى ظرفيت تطبيق كوتاه بود. در عوض تمركز كار بر روى تمايل يا اجبار كميته هاى تخصيص آب براى تغيير در 

تركيب و راهبردها در دورة يك فصل آبيارى بود.
دستاوردها و نتايج

اين بخش به ظرفيت گردهمايى چندگانة ذينفعان براى جمع آورى و تحليل داده ها، نتيجه گيرى و اراية ارزشى افزون بر فعاليت هاى موجود در زمينة مديريت جمعى 
آب مى پردازد.

3: چهار راهكار مذاكره و گفتگوشكل

      منافع
منافع متضادمنافع موازى

موقعيت
راهكار:وابستگى شديد متقابل

بيشترين همكارى امكان پذير است.
راهكار:

كشمكش يا... توافق

راهكار:وابستگى كم
همكارى در حد مطلوب امكان پذير است.

راهكار:
مى خواهى بخواه، نمى خواهى نخواه.

منبع: آ. كك،  مذاكرات  بين  المللى. مسايل تجارت جهانى.[Internationaal Onderhandelen. Problemen Bij Internationaal Zakendoen.](دونتر، هالند: كلوور، 1998)
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.12 [The Beauty of the Beast]«،64   وارنر، «دلبرى ديو

65    با اين كه گردهمايى چندگانه ذينفعان (به عنوان اداره و شوراى حوزه دريايى) در قانون آب سال 2009 مطرح شدند، اما پروگرام دولتى حوزه دريايى قندوز،  از سال 2005 مشغول اجراى آزمايشى آن بود.
.26 [The Nature of the Beast] «،66    وارنر و فرهالن، «طبيعت ديو

 Towards Evaluating MSPs for Integrated Catchment] آبخيز،»  يكپارچه  مديريت  براى  ذينفعان  چندگانه  گردهمايى  ارزيابى  سوى  «به  سانتبرگ،  و  وارنر  فرهالن،     67
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68   آ. كك، مذاكرات بين المللى. مسايل تجارت جهانى.[Internationaal Onderhandelen. Problemen Bij Internationaal Zakendoen ](دونتر، هالند: كلوور، 1998).
 Towards Evaluating MSPs for Integrated Catchment]«،آبخيز يكپارچه  مديريت  براى  ذينفعان  چندگانه  گردهمايى  ارزيابى  سوى  «به  سانتبرگ،  و  وارنر  فرهالن،     69

.264 [Management



٢٠١٢مقدمه و طرح مفاهيم

١٣ خالء هاى مخرب

حقيقت يابى و  مسئله 

در بهترين حالت گردهمايى چندگانة ذينفعان بايد ظرفيت بااليى براى جمع آورى اطالعات و معلومات و تحليل جمعى آنها داشته باشد، معلوماتى كه درك 
اينكه  مگر  كند  تبديل  نامربوطى  چيز  به  را  گردهمايى  مى تواند  ارزش ها  و  معلومات  يا  داده ها  بر  كم  نظِر  اتفاق  مى برد.  باال  را  آب  منابع  مديريت  از  اعضا 
و  دسترس  در  باز،  تبادِل  با  و  مى شود  شروع  مشكل  و  واقعيت  جمعِى  جستجوى  با  مطلوب  طرح  يا  تصميم  يك  شوند.  انجام  جمعى  صورت  به  حقيقت يابى 
آنها  با  بايد  گردهمايى  كه  مى دهد  شكل  را  مشكالتى  نهايتًا  ارزش ها،  بر  نظر  اتفاق  سطح  و  معلومات  و  اطالعات  نامعلومى  مى يابد.  ادامه  فراگيِراطالعات 

دست و پنجه نرم كند. (شكل 4 را ببينيد.).

4: نوع مشكالت و راهكارهاى رفع آنهاشكل

اتفاق نظر بر ارزش ها
زيادكم

اطمينان از اطالعات/ معلومات
مشكالت سازمان نيافتهكم

سياسِت يادگيرى/ حقيقت يابى جمعى
مشكالت كمتر سازمان يافته

سياسِت مذاكره

مشكالت كمتر سازمان يافتهزياد
سياسِت آرام كردن

مشكالت سازمان يافته
سياسِت تنظيم كردن

منبع: برداشت و بازسازى از فرهالن، وارنر و سانتبرگن«به سوى ارزيابى گردهمايى چندگانه ذينفعان براى مديريت يكپارچه آبخيز.»
[ “.Towards Evaluating MSPs for Integrated Catchment Management“] 

نتيجه بخشى و پشتيبانى

علوم اجتماعى نه تنها بر روى كيفيت روند مشاركت در گردهمايى چندگانة ذينفعان تمركز دارند بلكه هر چه بيشتر بر كارايى آنها (و روند مشترك) در رسيدن به 
دستاوردهاى ملموس، مى پردازند.70 ظرفيت نتيجه دهى گردهمايى در واقع بُعد مهمى در چارچوب ارزيابى فرهالن و همكاران است. آنها استدالل مى كنند كه بدون 
نتايج ملموس، گردهمايى هاى اين چنينى احتماًال اعتبار خود و حمايت سياسى و مالى را از دست مى دهند.71 در چارچوب اين پژوهش، نتايج كار از نظر دسترسى 
بهتر به آب براى واليات پايان آب با خشكسالى 2008 مقايسه مى شود؛ سالى كه اجراى موافقت هاى انجام شده بر سر تخصيص آب، ناموفق گزارش شده است. 
ارزيابى همچنين بر اساس ظرفيت كميته هاى تخصيص آب در كاهش درگيرى يا دربرداشتن درگيرى، و ظرفيت آنها در جلب حمايت ديگر نهادها، انجام مى شود.

هميارى

شركت در گردهمايى چندگانة ذينفعان بايد در حالت آرمانى بر آگاهى، فهم و درك اعضا از پيچيدگِى مشكالت ديگر اعضا بيفزايد. اين فهم به تعيين راه حل هاى جامع و 
آگاهانه كمك مى كند. به عبارت ديگر گردهمايى چندگانة ذينفعان بايد به تسهيل يادگيرى اجتماعى براى رفع مشكالت مديريت آب بينجامد.72 اما اگر اعضا آمادة يافتن 

راه حل و مذاكره درباره مسايلى غيراز"منافع مشخِص خود" نباشند، گردهمايى ممكن است چيزى بهتر از شرايط موجود ارائه ندهد.73

[Informal Participatory Platforms for Adaptive Management] «.70   مولن كامپو همكاران، «گردهمايى هاى غيررسمى اشتراكى براى مديريت انطباقى
[The Beauty of the Beast]  «.71   وارنر، «دلبرى ديو

[Managing Waters of the Paraiba Do Sul River Basin, Brazil]  «.72   كوملر و همكاران، «مديريت آب هاى حوزه دريايى پارايبا دوسول، برزيل
.26 [The Nature of the Beast]  «،73   وارنر و فرهالن، «طبيعت ديو
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روش شناسى (ميتودولوژى) . 2

تخصيص  كميته هاى  تحليل  بر  پژوهش  اين  تمركز  است.  كندز  پايان  و  تالقان  دريايى  فرعى  حوزة  در  مقايسه  قابل  موردى  مطالعة  دو  شامل  پژوهش  اين 
حوزه  در  آب  تخصيص  به  مربوط  كميته ها  فعاليت هاى  آب.  تخصيص  كميته هاى  اقدامات  و  تصميمات  فعاليت ها،  شكل گيرى،  روند  شامل  بود؛  خواهد  آب 
فرعى دريايى است، به خصوص تخصيص براى مصرف آبيارى بين نهرهايى كه در حوزة فرعى تالقان و پايان كندز قرار دارند. بنابراين تخصيص آب در 

داخل هر نهر، مورد نظر اين مطالعه نيست زيرا خارج از حدود مسوليت  ها و فعاليت هاى فوق است.

روش هاى كمى و كيفى 2,1
با اينكه اين مطالعه بيشتر به روش هاى كمى متكى است، در آن از روش هاى كيفى نيز استفاده شده است. مانند تحليل عكس هاى ماهواره اى براى ارزيابى بهتر 

تأثير تخصيص آب در حوزة فرعى.

روش هاى كيفى
مطالعة كميته هاى تخصيص آب شامل توصيف و تحليل فعاليت هاى آنهاست. روش هايى كه در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند، عبارت بودند از: مرور صورت 
جلسات كميته ها، مشاهدة مستقيم جلسات كميته ها از آگست تا سپتمبر  2011، همراهى كميته ها در بازديدشان از منطقه براى بازبينى طرح هاى تخصيص آب، 
مصاحبة نيمه باز با شركت كنندگان در كميته ها (شامل فعاالن دولتى و نمايندگان استفاده كننده گان آب) و مصاحبة نيمه باز با تسهيل كنندگان جلسات كميته ها 
(كاركنان برنامه حوزة دريايى پنج- آمو). مصاحبه هاى جداگانه يى نيز با ميراب ها74 و رهبران انجمن هاى ذيربط استفاده كنندگان آب و يا شركت كننده در تخصيص 
آب، انجام شد. نمونه گيرى گلوله برفى براى طرح مصاحبه ها مورد استفاده قرار گرفت؛ مثل مصاحبه با آگاهان كليدى كه به صورت رسمى يا غيررسمى در مسئلة 
تخصيص آب دخيل بودند، مانند اعضاى جرگه از واليات ذيربط.  در كل، در اين مطالعه مصاحبه هايى در سه واليت (تخار، كندز و بغالن) در محدودة دو حوزة 
فرعى دريايى (حوزة فرعى دريايى تالقان و حوزة فرعى دريايى پايان كندز) انجام شد به اضافة ذينفعان كشورى در كابل. تعداد مصاحبه ها در هر واليت و حوزة 

فرعى دريايى در جدول 2 خالصه شده است.

2: مصاحبه در واليات و حوزه هاى فرعى دريايى مختلفجدول

تعداد مصاحبه هاى جدىحوزة فرعى دريايى (واليت)
11تالقان و پايان كندز (كندز)

39پايان كندز (بغالن و كندز)
46تالقان (تخار و كندز)

18آگاهان كشورى و كليدى

114مجموعه

يادداشت: فهرست مصاحبه شوندگان با جزئيات كامل در پيوست 1 آورده شده است.

با توجه به موانع تداركاتى، زمانى و امنيتى، تحت پوشش قرار دادن همة 97 نهر در دو حوزة فرعى دريايى ممكن نشد. با اين حال، نهر هاى نمونه طورى انتخاب 
شدند كه تا حد امكان بيشترين سطح زير آبيارى و نمايندگانى از هر دو بخش باال آب و پايان آب، مورد ارزيابى قرار گيرند. جدول زير نشان مى دهد مصاحبه ها به 

طور متوسط 88 فى صد از سطح زير كشت حوزه هاى فرعى را تحت پوشش قرار مى دهد.75

مطالعة دفترى قانون آب و مقررات ديگر مربوط به آن زمينه يى شد براى تحليل شكاف بين روش عملى شكل گيرى و عمل كرد كميته هاى تخصيص آب در واقعيت 
و نمونه سياست گذارى شده براى گردهمايى چندگانة ذينفعان و مديريت حوزة دريايى.

روش هاى كمى
 Normative Difference) يكى از روش هاى كمى مورد استفاده براى بررسى نتيجة فعاليت هاى كميته هاى تخصيص آب، شاخص معيار تفاوت پوشش گياهى
Vegetation Index (NDVI بود (تعريف درچوكات 2). تحليل NDVI با استفاده از عكس هاى ماهواره يى، تصويرى، آمارى و بصرى از دو حوزه فرعى دريايى 
ارائه مى دهد. در نقشه هاى NDVI اختالف مناطق آبيارى شده با مناطقى كه براى جلوگيرى از تلف شدن محصول آب كافى دريافت نكرده اند، ديده مى شود. از 
اين تحليل76 به عنوان شاخصى براى بررسى دستاوردهاى تخصيص آب در حوزه فرعى دريايى تالقان و پايان كندز در جوالى 2011 استفاده شد. مقايسه نتايج با 

سال كم باران  2008 نشان مى دهد كه تغييرات در جهت بهبود تقسيم عادالنة آب بوده است.

74   بر اساس گزارش توسعه انسانى افغانستان، سال  2011[Afghanistan Human Development Report 2011] ميراب به طور معمول ”كسى است از جامعة محلى، كه براى ارائه 
خدمات مربوط به آب مسئوليت هاى زير را برعهده دارد: (الف) اطمينان از توزيع آب بر اساس قواعد تخصيص مشخص، شامل تعيين و اعمال برنامة نوبت  بندى برداشت آب بين استفاده كننده گان آب؛ 
(ب) سازماندهى كار گروهى براى تعمير و نگهدارى انهار، با نظارت بر بسيج كارگر، منابع و مواد الزم در دهات و نظارت بر اجرا؛ (ج) (با تفاوت هايى در سطح اختيارات) رفع منازعات بر سر تقسيم آب و 

تعمير و نگهدارى انهار. براى جزئيات بيشتر توما و ساباون ”تقسيم برابر آب آبيارى“ را ببينيد.
75    توضيح اينكه 12 فيصدى كه در نمونه گيرى ما حضور ندارد وضعيت فيزيكى، اجتماعى و سياسى متفاوتى ندارد. 

76   براى تحليل NDVI با جوئل فيدس قرارداد بسته شد.
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١۵ خالء هاى مخرب

3: تعداد نهرهاى پوشش داده شده با مصاحبه و پوشش كلى حوزه هاى فرعى دريايىجدول

فيصدى مجموعى ساحة آبيارى شدة زير پوششتعداد نهرهاى تحت پوشش/ تعداد مجموعى نهرهاحوزة فرعى دريايى (واليت)
84٪17/10 (59٪)پايان كندز (كندز)

91٪31/11 (35٪)پايان كندز (بغالن)
94٪26/22 (85٪)تالقان (كندز)
81٪23/8 (35٪)تالقان (تخار)
88٪97/51 (53٪)مجموعه

2: شاخص معيار تفاوت پوشش گياهى (NDVI) به عنوان شاخص تقسيم آبچوكات
NDVI،تكنيكى است كه به صورت گسترده براى رديابى پوشش گياهى استفاده مى شود و زيست توده را بر اساس امضاى طيفى كلروفيل فتوسنتزكننده  

ارزيابى مى كند. از طريق اين شاخص موفق به تقسيم زمين هاى زير آبيارى به سه دسته شديم كه به عنوان معيار دسترسى به آب استفاده شدند:
محصول شالى/ دسترسى خوب به آب. 6
محصول غير شالى/ دسترسى معمولى به آب. 7
زمين خشك/ دسترسى كم به آب يا فاقد دسترسى.* اين تحليل براى سه سال انجام شد:. 8

2008: سالى بسيار كم باران كه در آن كميته هاى تخصيص آب شكل نگرفته بودند.**• 
2009: سالى بسيار پرباران به عنوان وضعيت مرجع يعنى وقتى كه دسترسى به آِب سطحى در حد مطلوب است.• 

2011: سالى بسيار كم باران كه در آن كميته هاى تخصيص آب شكل گرفتند.• 

* جزئيات روش NDVI: فرض بر اين بود كه سيگنال هاى محصول شالى، محصول غير شالى و زمين خشك با هم اختالف معنى دار دارند. بنابراين سه دستة NDVI تعريف شده، نمايانگر سه نوع 
محصول هستند. البته بايد توجه داشت كه در مقايسه يك سال كم باران (2008 و 2011) و يك سال پرباران (2009)، در يك منطقة مفروض نمى توان فرض كرد رشدمحصول شالى (يا محصولى 
غير از شالى) در 2008 و رشد همين محصول در 2009حاصل يكسانى (حاصلخيزى) خواهد داشت. در حقيقت همان طور كه در نقشه 17 پيوست 4 ديده مى شود، مقادير NDVI براى يك دسته 
مشابه مى  تواند در 2009 خيلى بيشتر از 2008 (يا 2011) باشد. به عبارت ديگر محصول يك منطقة زير كشت گياه غير شالى در 2008 و 2011 ممكن است كمتر از محصول همان منطقه با گياه 
مشابه در سال 2009 باشد. بنابراين نقشه طبقه بندى شده اى كه در اين گزارش بحث مى شود تغييرات وسيع دسترسى به آب را نشان مى دهد كه به تغيير در تناوب زراعتى منجر مى شود. مانند تغيير 
از شالى به غير شالى و يا غير شالى به زمين خشك. اما به طور دقيق به تغيير در مقدار محصول (حاصلخيزى) نمى پردازد كه نياز به بررسى جزئيات دارد. زيرا در اين مطالعه چنين كارى امكان پذير 

نبود (به دليل موانع امنيتى در كندز و محدوديت هاى زمانى و مالى).
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اصالحات بخش آب در افغانستان. 3
از «عصر هيدروليكى» قبل از جنگ تا «اداره خوب» بعد از جنگ 3,1

در افغانستان 90 فيصد شبكه هاى آبيارى غيررسمى هستند77 كه قسمت عمدة آن به دست خدمات گزاران محلى به نام ميراب مديريت مى شود و با استفاده ازطرح 
هاى بومى بهره بردارى مى شود.78اما بايد توجه داشت تصور وجود"سنت ديرينة" مديريت محلى در بيشتر نهرهاى افغانستان درست نيست،79 زيرا  "نظام ميراب" 
در واقع در جاهايى مثل حوزة فرعى تالقان و پايان كندز كامًال جديد است.80 به عالوه اين نظام در طول تاريخ خود تحت تأثير ذينفعان بيرونى (مثل دولت) و يا 

منافعى وراى قلمرو جوامع محلى بود.81

در سطح دولتى، دوره بين اواخر دهة 1940 تا اوايل دهة 1980 عصر توسعة منابع آب و انجنيرى بود.82 از نظر سازمانى از اوايل دهه 1970 به بعد، تقسيم بندى 
وزارت زراعت و آبيارى باعث انتقال مسوليت  آبيارى و مديريت آب به وزارت آب و برق شد كه در رابطه  به انجنيرى و انكشاف زيربنا ها تمركز كرد. اين وزارت 
به تدوين طرح هاى چندمنظورة كالن براى آبيارى و برق آبى پرداخت و شروع به انجام مطالعات امكان سنجى كرد. هدف اين فعاليت ها توسعه زمين هاى جديد 
زير آبيارى و بهبود وضع شبكه هاى غير رسمى موجود بود.83 بسيارى از پروژه هاى وزارت آب و برق در محدودة مطالعاتى اين گزارش واقع مى شود؛ از جمله بند 
تقسيم آب و كانال اصلى خان آباد (12,950 هكتار، واليت كندز، حوزة فرعى دريايى تالقان)، سربندهاى گوهر گان و نهرهاى اصلى آن (5,034 هكتار، واليت 
بغالن، حوزة فرعى دريايى پايان كندز)، آب گير كيله گى و نهر هاى اصلى آن (1,958 هكتار، واليت بغالن، حوزة فرعى دريايى پايان كندز)84. در سال هاى 1980 
وزارت آبيارى، منابع آب و محيط زيست در كنار وزارت آب و برق تأسيس شد تا اين "مأموريت هيدروليكى" را دنبال كند. اما جنگ داخلى مانعى شد بر سر اجراى 
پروژه هاى عمده و سازمان هاى دولت مركزى را تضعيف كرد. در واقع با شروع جنگ بسيارى از پروژه هاى دولتى نيمه كاره رها شدند. طى 25 سال درگيرِى پس از 
آن، سيستم هاى آبيارى در افغانستان (از جمله كانال هاى رسمى) به طور مؤثرى به دست دهقانان مديريت مى شد و بازسازى طرح ها با حمايت تعداد كمى سازمان 

غير دولتى (NGO) انجام مى شد.

به دنبال سقوط طالبان در ماه مِى 2002، ”تفاهم نامة كابل در زمينه منابع آب و توسعه افغانستان“ اساس تالش بلند پروازنه براى اصالح بخش آب در افغانستان 
شد.“استراتيژى سكتور آب“ كه به صورت رسمى در فبرورى 2008 تكميل شد اهداف كوتاه مدت و بلند مدت بسيارى پيشنهاد كرد، از جمله توسعه سياست و 

ساختار مديريت پايدار منابع آب از طريق اجراى مديريت يكپارچه منابع آب.85

قانون آب افغانستان در 26 اپريل 2009 به صورت جريده رسمى منتشر شد. اين نقطه عطف مهم در قانون گذارى، نتيجة مذاكرات و مشاجراِت بين وزارت هاى 
مختلف (از جمله وزارت انرژى و آب و وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى)، مشاوران داخلى و بين المللى و تا حد كمترى NGO ها و جامعه مدنى بود. به طور كلى 
قانون آب جديد سعى دارد توازنى بيابد بين سنت هاى مورد احترام و نوآورى  هاى مديريتى در تخصيص آب در سطح محلى، حوزة فرعى دريايى و حوزة دريايى.86 
رويكرد جديد مديريت آب در قانون آب راهى را كه در استراتيژى سكتور آب پيشنهاد شده دنبال مى كند: تقديس مديريت يكپارچة آب و رويكرد حوزة دريايى به 

عنوان اصل بنيادى مديريت آب و خاك:

برنامه ريزى همه جانبة اداره، تنظيم و انكشاف منابع آب به منظور تأمين پايدار و حفاظت منابع آب حفظ محيط زيست با نظر داشت روش حوزة دريايى مطابق 
به احكام اين قانون صورت مى گيرد.87 

افزون بر اين، قانون آب به عنوان چارچوب قانونى براى تمركززدايى، وظايف گردهمايى چندگانه ذينفعان را در حوزه دريايى مشخص مى كند. اين گردهمايى ها 
به نام اداره حوزه دريايى88و شوراى حوزه دريايى89 خوانده شده اند. در سطح محلى (يعنى ساحه زير پوشش نهرهاى آبيارى)، توصية قانون آب براى تمركززدايى، 

77    اين رقم ممكن است در سال هاى 1970 به كار رفته باشد. اما بعد از فروپاشى طالبان حتى سيستم  هاى به اصطالح دولتى هم در واقع عمًال به دست استفاده كنندگان آب مديريت مى شد.
78    ب. راوت، «آب چگونه جريان مى يابد:تيپ  شناسى شبكه هاى آبيارى افغانستان» [How the Water Flows: A Typology of Irrigation Systems in Afghanistan ] (كابل: واحد 
 The Performance of] “؛ لى، ”اجراى سيستم مديريت آب اجتماع [ Sharing Irrigation Water Equitably] “تحقيق و ارزيابى افغانستان، 2008)؛ توما و ساباون، ”تقسيم برابر آب آبيارى
 Water Management, Livestock and the Opium] “؛ لى، ”مديريت آب، مالدارى و اقتصاد كوكنار: مديريت اجتماعى آب [Community Water Management Systems
 Infrastructure]  “.؛ تر استيخه، ب. ”سازه ها و توزيع آب در شبكه نهرهاى آبيارى اسقالن و صوفى-قريه  يتيم در حوزه دريايى كندز [ Economy: Social Water Management

and Water Distribution in the Asqalan and Sufi-Qarayateem Canal Irrigation Systems in the Kunduz River Basin](بن: پوهنتون بن، 2006).
79   لى، «اجراى سيستم مديريت آب اجتماع.»[The Performance of Community Water Management Systems ]؛

عمليات  و  مطالعات  گرونوبلى  جمعيت  فرانسه:  نهايى.»[Kunduz Khanabad Irrigation Study—Final Report](گرونوبل،  گزارش  خان آباد:  كندز  آبيارى  «مطالعات     80
زراعت؛  سيستم  پژوهش هاى  آبيارى:  هاى  سيستم   مشاركتى  ”مديريت  پاسكه،  1996)؛جى.   [  Société Grenobloise d’Etudes et d’Applications Hydrauliques]،هيدروليكى
گزارش نهاى.“  [Management of Irrigation Systems (PMIS): Farming Systems Research; Final Report ](پليزيان، فرانسه: گروه يو آر دى، 2007).توضيح اينكه در 

سال هاى اوليه قرن بيستم حوزه فرعى دريايى تالقان و پايان قندوز تقريبًا سكنه اى نداشت، زمين ها زير كشت نبودند و نهرها حفر نشده بودند.
 A Historical Perspective on the Mirab System: A Case Study of the بغالن.»  جنغارق،  نهر  مطالعاتى  مورد  ميراب:  سيستم  به  تاريخى  احمد. «ديدگاهى  و  تاماس   81

Jangharoq Canal, Baghlan(كابل: واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، 2009). 
.[How the Water Flows]  «82   راوت «آب چگونه جريان مى يابد

 Lesson Learning: From the Transition between Relief and Development in] «.83   ن. ريوير، «يادگيرى از گذار از امداد به توسعه در افغانستان – بازبينى بخش آب
 Draft Water Sector Strategy—February] “.2008 (پلزيان، فرانسه: گروه يو آر دى، 2005)؛ ”مسوده استراتيژى سكتور آب- فبرورى [Afghanistan—Water Sector Review

 [2008
 Report and Recommendation of the] گان،»  گوهر   – چهاردره  پروژه  براى  افغانستان  به  تخنيكى  كمك  و  پيشنهادى  وام  درباره  مديره  هيأت  و  مدير  توصيه هاى  و  84   «گزارش 
 President to the Board of Directors on the Proposed Loan and Technical Assistance to Afghanistan for the Gawargan-Char Darrah

Project](مانيل: بانك توسعه آسيايى، 1970).
 [2008 Draft Water Sector Strategy—February] “.2008 85   ”مسوده استراتيژى سكتور آب فبرورى

 [A Historical Perspective on the Mirab System] «.86   تاماس،و احمد،. «ديدگاهى تاريخى به سيستم ميراب
87   قانون آب، ماده چهارم، جريده رسمى ، مسلسل  (980)، 1389.

88   ماده دوازده، قانون آب.
89   ماده 13، قانون آب.



٢٠١٢اصالحات بخش آب در افغانستان

١٧ خالء هاى مخرب

4: پيشرفت هاى بنيادى و عمده در بخش آب و نهاد هاى ذيربط از سال هاى 1960 تا 2011جدول

پيشرفت هاى عمدهبازه زمانى
1960-1970: وزارت زراعت و آبيارى

1971- 1972: جدايى زراعت و آبيارى در وزارت زراعت و آبيارى؛ ابتدا «رياست  
جيولوژى» تأسيس شد، سپس ادارة كل كه بعداً تبديل به وزارت مستقل انرژى و 

آب شد.

ساخت و تأسيس پروژه هاى چندمنظورة كالن آبيارى كه متضمن توسعه انرژى برق آبى بودند.
آخر 1970 وزارت آب و برق مسؤل  ادارة زيربخش هاى آبيارى و برق آبى بود، رياست انكشاف دهات 
مسؤل  آبرسانى صحى و سيستم هاى آبيارى سنتى بود، وزارت فوائد عامه، آب صحى شهرها را كنترول 

مى كرد. وزارت زراعت، مالدارى و صنايع غذايى مى توانست بر تحقيقات مربوط بر آبيارى و مديريت آب در 
واحد پژوهشى خود تأثيرگذار باشد.

قانون آب قوانين يا اصول سنتى اسالمى را با اصول و مفاهيم وارداتى شوروى تركيب مى كند.1981: گسترش و تصويب اولين قانون آب

1988: وزارت آبيارى، منابع آب و محيط زيست در كنار وزارت آب و برق به وجود 
مى آيد تا شبكه هاى هيدرولوژيكى، توسعه منابع آب و طرح هاى پروژه هاى كالن 

آبيارى را مديريت كند.

وزارت آبيارى، منابع آب و محيط زيست و وزارت آب و برق عمدتًا بر ساخت طرح هاى هيدروليكى و توسعه 
انجنيرى عمران تمركز داشتند.

در سال هاى 1980 اختيارات وزارت زراعت، مالدارى و صنايع غذا در زمينه آبيارى و مديريت آب از آن گرفته 
شد.

1991: گسترش و تصويب قانون آب جديد

2002: كنفرانس كابل (تفاهم نامه كابل)
2004: چارچوب استراتيژى و پاليسى براى سكتور آب *

ميانة 2004: شروع پروگرام حوزة دريايى كندز (KRBP) كه در وزارت انرژى و 
آب و سطح سازمانى به عنوان يك طرح آزمايشى ديده مى شد، براى اجرا و توسعة 

رويكرد حوزة دريايى و مديريت يكپارچه منابع آب كه پايه سياست جديد آب خواهد 
بود.

2004 ادغام وزارت آبيارى، منابع آب و محيط زيست MIWRE و وزارت آب و 
.MWP برق به وزارت انرژى و آب

2004-2005: استراتيژى و پاليسى مديريت منابع آب و پاليسى آبيارى
2005: تشكيل شوراى عالى مديريت و امور آب **

2008: استراتيژى سكتور آب
2009: قانون آب

2011: مقررات انجمن هاى استفاده كنندگان آب

طى دهه 2000، اصالحات بخش آب منجر به القاى مفاهيم اداره خوب آب شد، از جمله مديريت يكپارچه 
منابع آب، مديريت حوزة دريايى، تمركززدايى و مشاركت كه عمدتًا از سوى حاميان مالى و مشاوران 

بين المللى توصيه مى شد.
توسعه و تصويب قانون آب توسط وزارت انرژى و آب در حالى كه وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى در روند 

توسعه و تصويب به حاشيه رانده شد.

leason learning «منبع: تكميل و اقتباس شده از ريوير «يادگيرى
* برنامه مشابهى با حمايت مالى بانك توسعه آسيايى در ماه مى 2006 در حوزه دريايى غربى (حريرود- مرغاب) آغاز شد.

**بر اساس ماده 9 قانون آب، اين شورا براى ايجاد هماهنگى و فراهم كردن تسهيالت در اجراى برنامه هاى تأمين آب، انكشاف و بهره بردارى از منابع آب ايجاد 
مى شود. در ميان كاركردهاى كليدى آن كه در استراتيژى سكتور آب آورده شده است، اين شورا بايد «از اجراى مناسب قانون آب به وسيله وزارت ها و سازمان هاى 

عضو اطمينان حاصل كند». همچنين بايد همه اسناد و قراردادهاى مالى و بين المللى مربوط به مسائل آب را جمع آورى و نگهدارى كند. 

5: ترتيب سازمانى مديريت حوزة دريايى بر اساس قانون آبشكل

 Procedure on the Framework for Water Resources Management in the River] «(مسوده) منبع: روند چارچوب گذارى براى مديريت منابع آب د رحوزه هاى دريايى
Basins (Draft)]  (كابل، دولت جمهورى اسالمى افغانستان، 2011).



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان٢٠١٢

تاماس همراه با ممتاز و عزيزى ١٨

تشكيل انجمن استفاده كنندگان آب و انجمن هاى آبيارى است. در پى قانون آب، مقررات ديگرى نقش، مسوليت  و اختيارات اين نهادهاى تازه تعريف شده راتبيين 
كرده است (شكل 5 را ببينيد). اين قانون همچنين مسوليت  هاى وزارت ها و نهادهاى دولتى را نيز مشخص مى كند.90 . 

بنابراين با حمايت و نفوذ تمويل كنندگان بين المللى، در نهايت «عصر هيدروليكى» كه از اوايل دهه 1980 به حال تعليق درآمده بود، بعد از سال 2002 به نحو 
مؤثرى با اصول «اداره خوب آب» جايگزين شد.

نشانه هاى مقاومت «اداره خوب» در برابر چالش ها 3,2
تا كنون ثابت شده است كه پيشرفت كلى در اجراى اصالحات بخش آب، ُكند و ناهمآهنگ است. به گفتة آريا و كاكر91 استراتيژى سكتور آب به دليل تحليل هاى 
خوش بينانه و غلط هنوز به اهداف اصلى خود نايل نشده است. يكى از اين اهداف تأسيس سازمان هاى حوزة دريايى (مانند ادارة حوزة دريايى و شوراى حوزه دريايى) 

در بلخ، كندزو ناحيه غربى تا پايان سال 2010 بود. در زمان انجام اين پژوهش هيچ يك از اين نواحى ادارات و شوراهاى الزم را نداشتند.
گزارش توسعه انسانى افغانستان در سال 2011 به پذيرش مفاهيم جديد مديريت آب در حوزه از سوى فعاالن ملى و محلى با ديدة شك مى نگرد.  اين امر تا حدى 
به دليل نبود مطالعه و تحليل جامع براى سنجش تناسب رويكردهاى مديريت يكپارچه منابع آب، مديريت حوزة دريايى و گردهمايى چندگانه ذينفعان در بهبود 
وضع بخش آب افغانستاِن پس از طالبان است.92 نتايج تحقيق 2008 ورزى و وگريش بر روى توسعه اوليه سازمان هاى حوزه دريايى در پروگرام آزمايشى حوزه 
دريايى كندز (كه بعدها پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو ناميده شد) اين وضعيت را تصديق مى كند.93به عالوه كمبود نگران كنندة ظرفيت به طور كلى، چه از نظر 
نهادى يا منابع انسانى و چه از نظر سطح علمى، موجب مى شود مديريت يكپارچه منابع آب و مديريت حوزه دريايى به عنوان گزينه  عملى در افغانستان امروزى 

زير سوال برود.94
برنامه هاى با مقياس كالن، مانند پروگرام حوزه دريايى پنج –آمو يا برنامه جديدتر حوزه دريايى غربى با توصل به رويكرد يك پارچه گى، مسايل زير را با هم 
تركيب مى كنند: (الف) توسعه و احياى طرح هاى كالن؛ (ب) شكل دادن به نهادهاى مديريت آب در سطح نهر(انجمن استفاده كنندگان آب، انجمن هاى آبيارى) و 
در سطح ميانى (اداره حوزه دريايى و شوراى حوزه دريايى)؛ (ج) مديريت آب در مزرعه؛ (د) احيا و نگهدارى آبريزه ها. اما به گواهى تعدادى از فعاالن و افراد آگاِه 
برجسته در بخش آب، آنچه در اين "بسته" براى دولت افغانستان جالب توجه است به توسعه طرح هاى كالن مربوط مى شود و نه جنبه هاى مديريتى مربوط به 

اصالحات بخش آب.95 همان طور كه يكى ازآگاهان كليدى از وزارت انرژى و آب عنوان مى كند:
تنها دليل عالقة وزارت انرژى و آب و وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى به قبول مسوليت  انجمن هاى استفاده كنندگان آب اين است كه مى توانند پروژه هايى براى ساخت 
طرح هاى آبى مرتبط به انجمن ها به دست آورند. بيشتر كارمندان اين وزارت ها، شركت هاى ساختمانى دارند و سرگرم اجراى پروژه هاى مختلف بازسازى و ساخت و سازند.

اين حقيقت كه "استراتيژى سكتور آب" در قسمت"منابع طبيعى و طرح هاى "استراتيژى انكشاف ملى افغانستان" گنجانده شده و نه در قسمت"اداره خوب" يا 
"زراعت و انكشاف دهات"،خود بر اين ادعا صحه مى گذارد. مجموع 45 برنامه و پروژه بخش آب در استراتيژى سكتور آب گنجانده شده است (پيوست 3) كه ارزشى 
برابر 76. 3 بليون دالر دارد.96 نزديك به 80 فيصد اين هزينه ها مربوط به بازسازى بندها و طرح هاى نهرهاست. در مقابل برنامه ها و پروژه هاى مربوط به آب صحى 
5 . 4  فيصد هزينه كل را شامل مى شوند كه فقط تعداد هفت برنامه (يعنى فيصد بسيار پاياِن 4 . 0 ٪ مجموع هزينه) ماهيت غير ساخت و سازى دارند.97 همانطور 

كه مدير پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو به خالصه مى گويد: "تمام صحبت در وزارت انرژى و آب بر سر بند است و بند است و بند"98 
از سوى ديگر اين عالقه به انكشاف و احياى طرح  هاى كالن ممكن است منطقى به نظر برسد زيرا افغانستان يكى از پايان ترين ظرفيت  هاى ذخيره آب در جهان 
را دارد و مرتبًا در اثر تغييرات شديد جوى ساالنه و ماهانه دچار خشكسالى و سيالب مى شود.99 اما بدين ترتيب اصالحات مديريتى امور آب، كه از سوى حاميان 
مالى افعانستان تفويض و به تصويب قانون آب منجر شد، در مقايسه بامسايل اساسى كشور بى ربط به نظر مى رسد. گزارش توسعه انسانى افغانستان در سال 2011 

هشدار مى دهد كه اين عدم تعادل ممكن است تأثيرات منفى بر رفع منازعات و رعايت عدالت100 در تقسيم آب101 داشته باشد. 
دو سال پس از تصويب قانون جديد آب و اصول "اداره خوب" مربوط به آن، اين تحقيق نگاهى دارد به برخورد ذينفعان مختلف از جمله دولت با چالش هاى مديريتى در يك 
سال كم باران.در اين راه، توضيح داده مى شود كه چرا نهادهاى محلى كه هم اكنون رفع مشكالت تخصيص آب را بر عهده دارند به روش هايى عمل مى كنند كه از مبحث 

تأييد شدة "اداره خوب" و اختصاصات آرمانى گردهمايى چندگانة ذينفعان فاصله بسيارى دارد.

90   ماده هاى 8 تا 11، قانون آب.
91   م. آ. آريا، و خ. كاكر. «نياز به مديريت در بخش آب.» [The Need for Governance in the Water Sector]  در گزارش توسعه انسانى افغانستان 2011 – جبهه فراموش شده: امنيت 
آب و بحران صحت [The Forgotten Front: Water Security and the Crisis in Sanitation—2011 Afghanistan Human Development Report ] . كابل: 

مركز سياست گذارى و توسعه انسانى، (2011).
 [The Need for Governance in the Water Sector] «.92   آريا و كاكر. «نياز به مديريت در بخش آب

 Much Ado About Nothing - Sub-Basin Working] “.93   ورزى و وگريش، «هياهوى بسيار براى هيچ – گروپ هاى كارى حوزه فرعى دريايى در حوزه دريايى قندوز، افغانستان
 [ Groups in Kunduz River Basin, Afghanistan

94   چالش باال بردن ظرفيت ها در سطح مورد نياز اجراى مديريت يكپارچه منابع آب در يكى از مسوده  هاى قبلى استراتيژى سكتور آب نيز عنوان شده است. «استراتيژى سكتور آب – جوالى 2007 
(مسوده)“ [2007 Water Sector Strategy—July (Draft)]  (كابل: دولت جمهورى اسالمى افغانستان، 2997).

95   مصاحبه هاى  79؛ 82 و 31.
96   از 76. 3 بليون دالر تنها 167 مليون آن تأمين شده است.

97   كه عبارتند از «پروژه هاى مديريت اجتماعى آب با تمركز بر تشكيل و توسعه انجمن هاى استفاده كنندگان آب و احياى ايستگاه  هاى هيدرولوژى (اطالعاتى)، يك برنامة مديريت اداره واحد منابع آب 
در حوزه دريايى غربى، به وجود آوردن مناطق سبز، برنامه هاى انكشاف آبريزه  ها، مطالعات آبهاى زيرزمينى (اطالعاتى)، و پيش بينى مساعدت تخنيكى براى پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو».

98   مصاحبه  82.
[Managing Water Resources, Scarcity and Climate Shocks]  .«99   تاماس و اقرار،»مديريت منابع آب، كمبود و شوك اقليمى

100   درگزارش توسعه انسانى افغانستان در سال 2011[Afghanistan Human Development Report]و در كل گزارش حاضر، عدالت به معنى دريافت سهم آب به نسبت مساحت زمينى 
است كه حق آب به آن اختصاص يافته است.

 The Need for Governance in the] “.؛ آريا و كاكر، ”نياز به مديريت در بخش آب [ Sharing Irrigation Water Equitably] «101   تاماس و سباوون، «تقسيم برابر آب آبيارى
[ Water Sector
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مشخصات حوزه فرعى دريايى تالقان و پايان كندز. 4
اين بخش به توضيح مشخصات كلى دو منطقه اصلى مطالعاتى تحقيق مى پردازد كه شامل خالصه يى از توسعه تاريخى منطقه همراه با فهرستى از مشخصات 

كليدى فيزيكى، هيدرولوژيكى، زراعى و اقتصادى-اجتماعى مى شود.

مرزهاى هيدرولوژيكى در برابر مرزهاى واليتى و تقسيمات باال و پايان آب 4,1
حوزه هاى فرعى دريايى تالقان و پايان كندز در حوزه دريايى پنج- آمو واقع شده اند (نقشه 1 و 2 را ببينيد). عكس هاى هوايى نقشه 3 نشان مى دهند كه چگونه 
هر كدام از اين حوزه هاى فرعى داراى دو ساحة تحت آبيارى به وسعت صدهزار هكتار هستند. اين دو ساحه در دو واليت متفاوت واقع شده اند و مشخصًا به دو 
بخش باالآب و پايان آب تقسيم شده اند. بنابراين در اين مورد باالآب و پايان آب متضمن دو حوزة ادارى مختلف است. اين پژوهش نشان خواهد داد كه چگونه اين 
تقسيم بندى تأثير عميقى بر شكل مذاكرات تخصيص آب و روند تصميم گيرى دارد. همين طور نشان داده خواهد شد كه جايگزين كردن مرزهاى سياسى با مرزهاى 

هيدرولوژيكى، آن گونه كه سياست گذاران مى پندارند "طبيعى" نخواهد بود.

1: پنج حوزه دريايى و34 حوزه فرعى دريايى افغانستاننقشه

 Procedure on the Framework for Water Resources Management in the River] “(مسوده) منبع: ”روند چارچوب گذارى براى مديريت منابع آب د رحوزه هاى دريايى
Basins (Draft)]  (كابل، دولت جمهورى اسالمى افغانستان، 2011).
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2: مرزها و محل حوزه هاى فرعى دريايى تالقان و پايان كندزنقشه

 Local Challenges for IWRM in] افغانستان،»  در  آب  منابع  يكپارچه  مديريت  محلى  «چالش هاى  وگريش.  ك.  و  عثمانى  ع.  تاماس،  منبع:و. 
Afghanistan ] مجله بين المللى مطالعات محيط زيست 68، نمبر 3 (2011):31-313.

3: ساحات تحت آبيارى حوزه فرعى دريايى تالقان و پايان كندزنقشه

[ Much Ado About Nothing]  «.منبع: (اطالعات آبيارى) ورزى و وگريش، «هياهوى بسيار براى هيچ



٢٠١٢مشخصات حوزه فرعى دريايى تالقان و پايان كندز

٢١ خالء هاى مخرب

تاريخ توسعه ساختارهاى اجتماعى در حوزه دريايى و اثرات آن در مديريت آب 4,2
ساكنان اوليه

برخالف برخى ديگر از بخش هاى افغانستان، حوزه فرعى دريايى تالقان و پايان كندز تاريخ سكونت و آبيارى نسبتًا جديدى دارند.102 در نيمه دوم قرن نوزدهم 
ميالدى، بيشتر قمست هاى حوزه خالى از سكنه بود و بسيارى از زمين هاى باتالق براى مقاصد زراعى اصالح نشده بودند.103

نياز به مسكونى ساختن مرزهاى روسيه و افغانستان در سال 1887 موجب تالش هاى شديدى براى فرستادن مردم به اين منطقه شد. اما اين حركت تا سال 1920 
تا حدى به دليل اثرات مخرب مالريا در دشت هاى اطراف كندز ُكند و ناموزون بود.104

به ابتكار شاه امان اهللا در دهه 1920، ساكنان پشتون ِ جنوب و شرق براى تصاحب زمين هاى حاصلخيز و ارزان صفحات شمال تشويق شدند. ساكنان ديگرى از 
دره هاى كوهستانى هندوكش و بدخشان نيز در اين مهاجرت شركت كردند. در اين دوره قسمت بيشتر شبكه نهرهاى موجود حفر شد و با ورود ساكنان جديد بسط 
و توسعه يافت.105 اما حتى تا سال هاى 1940، قسمت زيادى از زمين هاى قابل آبيارى (به خصوص در بغالن) هنوز خالى از سكنه بودند و براى زراعت آبى توسعه 

نيافته بودند.106

دورة بين سالهاى 1940 و 1955 شاهد افزايش و تكميل روند سكونت و توسعة چشم گير در احياى اراضى بود. زهكشى و مالكيت ارزان زمين به دليل تالش هاى 
جدى براى مهار مالريا گسترش يافت107 و با پديدار شدن فابريكه هاى پخته و شكر هم زمان شد.108 به گفتة جمعيت گرونوبلى مطالعه و اجراى هيدروليك، اين 

دورة مهاجرت فشرده در سال 1955 پايان يافت.109

به جز بخش هايى از بغالن پس از سال هاى 1940، اين روند سكونت سريع و انكشاف آبيارى با كمبود پشتيبانى دولتى و برنامه  ريزى اصولى براى سكونت مواجه 
بود. نتيجة آن توزيع پراكندة گروه هاى قومى مختلف و ناهمگون بود.110

نقشه توزيع قوميتى هر دو حوزه فرعى دريايى در سال 1966111 تهيه شد (نقشه 4 راببينيد) يعنى زمانى كه موج مهاجرت به اين منطقه از كشور پايان يافته بود. اين 
نقشه نشان دهندة جمعيت غالب ازبك در دشت تالقان، به خصوص در طرف راست (شمالى) درياى تالقان، و توزيع نسبتا متوازن تاجيك ها و پشتون هاست. نقشه 
همچنين نشان دهندة توزيع متوازن گروه هاى قومى در ساحه آبيارى شدة كندز است. پراكنده بودن توزيع قوميت از نظر جغرافيايى در نقشه مشخص است.112 پاسكه 

توضيح مى دهد كه برخالف دشت تالقان، در ساحه آبيارى شدة بغالن عمدتًا پشتون ها ساكن شدند.113

نقشه ساحه آبيارى شدة بغالن (نقشه 4، بخش پايان) شامل ولسوالى دوشى نمى شود، كه بيشتر هزاره  ها در آن ساكن هستند.114برعكس منطقه پلخمرى را زير 
پوشش قرار مى دهد كه هم اكنون بيشتِر جمعيت آن تاجيك است.اين محدوديت ها توضيح مى دهد كه چرا اين نقشه نسبت به آمارهاى جديدتر (شكل 7) فى صد 

بيشترى از تاجيك ها و هزاره ها را نسبت به مطالعات سال 1966 نشان مى دهد.

ويژگى هاى برجستة ساختارهاى اجتماعى از اواخر دهه 1960

جمعيت در ميانه دهه 1960 "ناپيوسته" تلقى مى شد كه مشخصه آن "نادر بودن تماس اجتماعى" بين گروه هاى مختلف قومى بود. خصومت نهان قومى به 
دليل اختالف فرهنگ و زبان به خصوص "در موضوع تقسيم آب براى آبيارى باال گرفت". اين ارزيابى تصويرى بدبينانه از ساختارهاى اجتماعى ارائه داد "كه 
نمى توانستند محرك سازمان دهى منطقى براى آبيارى باشند". بنابراين شكل دادن گروه هايى براى ترويج زراعت كارى پرچالش انگاشته شد.115به دليل سكونت 
بدون سازماندهى و زمان كم سكونت، تصور مى شد پيوندهاى خانوادگى قوى تر از پيوندهاى قبيله اى باشند. موقعيت زمين داران در محيط دهات بسيار مهم تلقى 

مى شدزيرا با حوزه هاى مختلف در ارتباط بودند: زندگى در دهات، زندگى سياسى و تجارت؛ به خصوص وقتى مسئلة رفع منازعات پيش مى آمد.116

 Participatory[«.؛ پاسكه «مديريت مشاركتى سيستم  هاى آبيارى[Kunduz Khanabad Irrigation Study: Final Report]«102   مطالعات آبيارى كندز خان آباد: گزارش نهايى
[(Management of Irrigation Systems (PIMS

[(Participatory Management of Irrigation Systems (PMIS]“.103   پاسكه، ”مديريت مشاركتى سيستم هاى آبيارى
104   «مطالعات آبيارى كندز خان آباد: گزارش نهايى» [Kunduz Khanabad Irrigation Study: Final Report] ، براى زمان درازى ضرب المثلى وجود داشت با اين مضمون: «مرگ 

مى طلبى كندز برو».
. [ A Historical Perspective on the Mirab System] «105   تاماس و احمد، «ديدگاهى تاريخى به سيستم ميراب
 [ Kunduz Khanabad Irrigation Study: Final Report] «.106   «مطالعات آبيارى كندز خان آباد: گزارش نهايى

107   بنابراين ضرب  المثل « مرگ مى طلبى كندز برو» به «پيسه مى خواهى كندز برو» تغيير يافت.
 Participatory] “؛ پاسكه ”مديريت مشاركتى سيستم  هاى آبيارى [ Kunduz Khanabad Irrigation Study: Final Report] «108   «مطالعات آبيارى كندز خان آباد: گزارش نهايى

. [ A Historical Perspective on the Mirab System] “؛ تاماس واحمد، ”ديدگاهى تاريخى به سيستم ميراب [(Management of Irrigation Systems(PIMS
 [Kunduz Khanabad Irrigation Study: Final Report] «.109   «مطالعات آبيارى كندز خان آباد: گزارش نهايى
[Kunduz Khanabad Irrigation Study: Final Report]  «.110   «مطالعات آبيارى كندز خان آباد: گزارش نهايى

111   نقشه 1966 بر اساس آمارهاى رسمى تنظيم نشده است، بلكه بر اساس داده  هاى جمع آورى شده در محل و از منابع مختلف بنا شده است. مراجعه كنيد به «مطالعات آبيارى كندز خان آباد: گزارش 
نهايى» [Kunduz Khanabad Irrigation Study: Final Report] (جلد 2، فصل 5).

112   به جز جمعيت تركمن كه عمدتًا در پايان آب ترين قسمت حوزه فرعى درياى پايان كندز يافت مى شوند، به خصوص در ولسوالى قلعه زاِل كندز نزديك طرف درياى آمو. 
.(Participatory Management of Irrigation Systems (PMIS]  «.113   پاسكه، «مديريت مشاركتى سيستم  هاى آبيارى

114  سازمان پناهندگان ملل متحد. مشخصات ولسوالى در افغانستان، 2002http://www.aims. org.af/afg/dist_profiles (بازديد 16 اپريل 2012).
[Kunduz Khanabad Irrigation Study: Final Report]  «.115  «مطالعات آبيارى كندز خان آباد: گزارش نهايى
 [Kunduz Khanabad Irrigation Study: Final Report] «.116   «مطالعات آبيارى كندز خان آباد: گزارش نهايى
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4: توزيع قوميتى در حوزه فرعى دريايى تالقان (باال) و حوزه فرعى دريايى پايان كندز (پايان)نقشه

[“.Kunduz Khanabad Irrigation Study: Final Report“]«.منبع:«مطالعات آبيارى كندز خان آباد: گزارش نهايى

هجوم و استيالى شوروى در دهه 1970
خصوصيت اين دوره، شكوفايى اقتصادى به دليل فابريكه هاى پخته و شكر به ويژه در كندز و تخار بود.117 در اين دوره رياست زراعت نفوذ زيادى در توزيع آب در سطح نهر 
داشت حد اقل در مورد نهرهايى كه در امتداد سرك اصلى قرار داشتند و به هر دو روش ايجاد انگيزه و استفاده از زور متوسل مى شد تا نياز به گياهان صنعتى مثل لبلبو و پخته 
را برآورده كند.118  اين دوره همچنين شاهد مدرنيزه شدن نهرهاى سنتى موجود براى پشتيبانى از توليد گياهان صنعتى بود، مانند نهر گوهر گان در بغالن، نهر چهاردره در كندز 
و پروژه كندز- خان آباد در كندز. به عنوان مثال قرار بود برنامه  هاى بانك توسعه آسيايى در گوهر گان و چهاردره 25,300 هكتار زمين را زير پوشش قرار دهد و انتظار مى رفت 
محصول گندم از 9,000 به 28,000 تن در سال، لبلبو از 18,000 به 48,000 تن در سال و پخته از 4,000 به 19,000 تن در سال افزايش يابد.119  همچين در آن زمان پروژه هاى 

جديدى مثل كانال پروژه120  در بغالن آغاز شدند.

 Historial and Political Gazetteer of Afghanistan,]افغانستان شرق  شمال  و  بدخشان  واليت  يك:  جلد  افغانستان،  سياسى  و  تاريخى  جريده  (ويراستار)،  آدامك  و.  ل.     117
سيستم هاى  مشاركتى  يوهان. «مديريت  پاسكه،  يو. 1972)؛  آكادميك-  چاپ  انتشارات  آستريا:  (گراز،   ،[Badakhshan Province and Northeastern Afghanistan  :1 Volume

[(Participatory Management of Irrigation Systems (PIMS«.آبيارى
[A Historical Perspective on the Mirab System]«.118   تاماس و احمد، «ديدگاه تاريخى به سيستم ميراب

 Proposed Loan and Technical Assistance to]«،119 «گزارش و توصيه هاى مدير و هيأت مديره درباره وام پيشنهادى و كمك تخنيكى به افغانستان براى پروژه چهاردره – گوهر گان
 .4 [Afghanistan for the Gawargan - Char Darrah Project

120   ساخت كانال پروژه تا اوايل دهه 1980 ادامه داشت.
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 از1980 تا 2001
دورة جنگ به سقوط صنعت و قدرت دولتى منجر شد. با باال رفتن قيمت غالت، كشت شالى توسعه يافت.121 اين رويه بعد از سقوط طالبان ادامه يافت و موجب 
افزايش فشار بر شبكه آبيارى براى تأمين نياز آب شد. در سال هاى 1980مهاجرت به خارج باعث كاهش توانايى جوامع براى تعمير و نگهدارى نهرها شد، هرچند 
در دهة 1990 برخى پناهندگان بازگشتند (روندى كه بعد از 2001 به شدت افزايش يافت). در دهة 1980 و بيش از آن در سال هاى 1990، دسته  بندى هاى مختلِف 
ناشى از جنگ و پديدار شدن قوماندان ها (جنگ ساالران) هر كدام باعث فرسايش جدى سرمايه هاى انسانى در برخى جوامع منطقه شد. 122اما به نظر مى  رسد در 

سال هاى كم آب نظام سنتى آب  انداز به جاى خود باقى بود هرچند اين امر به معنى ارجحيت كار جمعى براى مديريت شبكه نهرها نبود. 

2001 تا كنون
پنج  دريايى  حوزه  پروگرام  و  جهانى  بانك  آبيارى  شبكه هاى  عاجل  احياى  برنامة  وسيلة  به  مثال  براى  بود،  استوار  نهرها  بازسازى  بر  بيشتر  اخير  تالش هاى 
شالى                      افزايش  سيستم  مثل  مزرعه  در  آب  مديريت  نهر،  سطح  در  آب  استفاده كنندگان  انجمن هاى  توسعه  به  آمو  پنج-  دريايى  حوزه  پروگرام  از  بخشى  آمو.   –

(system of rice intensification)123و شكل دهى شوراها و اداره هاى حوزه دريايى اختصاص دارد.

مشخصات اقتصادى- اجتماعى كنونى و پيشرفت  هاى اخير 4,3
جمعيت

هيچ اطالعاتى دربارة جمعيت حوزه فرعى دريايى وجود ندارد. اما جمعيت ولسوالى ها كه مرزهاى تقريبًا منطبق با مرزهاى حوزه فرعى دريايى دارند تخمينى از 
جمعيت به دست مى دهد. سه واليت واقع در حوزه هاى فرعى دريايى پايان كندز و تالقان جمعيت مشابهى دارند كه اغلب در دهات ساكن هستند (شكل 6).

5: جمعيت محدوده حوزه فرعى دريايى تالقان و پايان كندزجدول

جمعيت (هزار نفر)واليت
5. 595كندز(به جز ولسوالى هاى امام صاحب و ارچى): پايان آب حوزه فرعى دريايى تالقان و پايان كندز
586,5تخار (به جز ولسوالى هاى ينگى قلعه، رستاق، درقد، و چاه آب): باالآب حوزه فرعى دريايى تالقان

753,1بغالن (به جز ولسوالى هاى اندراب و خنجان): باالآب حوزه فرعى دريايى پايان كندز
يادداشت: فقط ولسوالى هايى كه كامًال خارج از محدودة حوزه فرعى دريايى بودند از محاسبات كنار گذاشته شدند. 1387

[Afghanistan CSO Population]  .(2009 ،كابل: اداره مركزى احصائيه) منبع: اداره مركزى احصائيه افغانستان، اطالعات  (2008-9) 1387

6: توزيع جمعيت شهرها و دهات كندز، تخار و بغالنشكل

 [(9-2008) 1387 Afghanistan CSO Population data] «.1387 منبع:»اداره مركزى احصائيه افغانستان، اطالعات 

 [(Participatory Management of Irrigation Systems (PMIS] «.121   پاسكه، «مديريت مشاركتى سيستم هاى آبيارى
[A Historical Perspective of the Mirab System]  «.122   تاماس و احمد، «ديدگاهى تاريخى به سيستم ميراب

 SRI Contributions to Rice Production Dealing] “123   و. تاماس، و ع.م. رمزى، ”تأثير سيستم شالى كارى فشرده در توليد برنج مواجه با موانع مديريت آب در شمال شرق افغانستان
with Water Management Constraints in Northeastern Afghanistan“] . محيط هاى آبى و شالى[Paddy and Water Environment] 9، شماره 1 (2011).
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دسته بندى قومى
تفاوت زيادى بين توزيع قومى تخار (باالآب حوزه فرعى دريايى تالقان) و كندز (پايان آب حوزه فرعى دريايى تالقان و حوزه فرعى دريايى پايان كندز) وجود دارد. اين 
اختالف بين واليات بغالن (باالآب حوزه فرعى دريايى پايان كندز) و كندز شدت كمترى دارد. پايان آب حوزه فرعى دريايى تالقان و حوزه فرعى دريايى پايان كندز 
(واليت كندز) تقريبًا توزيع قومى متوازنى دارد. اما در واليت تخار چيرگى قوميتى به شكل گسترده يى با ازبك  ها (57 فيصد) و تاجك ها (43 فيصد) است در حالى كه 

در بغالن اكثريت (43 فيصد) تاجك سكونت دارد.124
در جريان اين پژوهش مصاحبه  شوندگان تخار (باال آب حوزه فرعى دريايى تالقان) انگيزه فرمان رئيس جمهور در باره تخصيص آب بين كندز و تخار را كثرت جمعيت 
پشتونها در كندز  (پايان آب حوزه فرعى دريايى تالقان) ميدانند كه به نظر ذينفعان تخار اين حكم در جهت منافع استفاده كننده گان آب در كندز صادر شد. (مورد 

مطالعاتى حوزه فرعى دريايى تالقان را در بخش 6 ببينيد).

7: توزيع قومى در واليت  هاى كندز، تخار و بغالنشكل

[District Profiles 2002]“.2002 ،منبع: بازسازى شده از ”سازمان پناهندگان ملل متحد. مشخصات ولسوالى ها

منبع درآمد
در تمام واليات زير پوشش اين مطالعه، زراعت (به جز مالدارى) مهمترين منبع درآمد اكثريت جمعيت دهات است. با توجه به بخش كالنى از جمعيت كه به زمين 

آبيارى دسترسى دارند، از 48 فيصد در تخار تا 85 فيصد در كندز (شكل 12)125، مسئله كمبود آب در خشكسالى مشكل عمدة درآمد خانوارها خواهد بود.

8: منابع درآمد در خانوارهاى دهات واليات كندز، تخار و بغالنشكل

 National Risk and”] “منبع: وزارت احيا و انكشاف دهات، و اداره مركزى احصائيه، ”ارزيابى ملى ريسك  و آسيب پذيرى، 5-2004: نمايى از افغانستان 
A Profile of Afghanistan :5/2004 Vulnerability Assessment ]  (كابل: اداره مركزى احصائيه، 2005).

[(0-2008) 1387 Afghanistan CSO Population data]  «.1387 124   « اداره مركزى احصائيه افغانستان، اطالعات
 National Rish and Vulnerability Assessmetn]«125   منبع: وزارت احيا و انكشاف دهات، و اداره مركزى احصائيه، «ارزيابى ملى ريسك  و آسيب  پذيرى، 5-2004: نمايى از افغانستان

A Profile of Afghanistan :5/2004] (كابل: اداره مركزى احصائيه، 2005).
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مشخصات هايدرولوژيكى 4,4

تبخير و تعرق بالقوه (ETo) و بارندگى
تنها اطالعات اندكى از تبخير تعرق پتانسيل در بغالن و كندز از سال هاى 1960 تا اواخر 1970 در دست است. حاصل اول سال (بيشتر گندم) كه 
در بهار كشت و در اوايل ماه جون برداشت مى شود نياز به آبيارى كمكى دارد كه معموًال در ماه هاى اپريل و ِمى انجام مى شود. حاصل دوم (تابستانى) كامًال 
وابسته به آب نهرهاست كه از درياها سرچشمه مى گيرند زيرا بارندگى تابستانى تقريبًا وجود ندارد و بارندگى بهارى نيز محدود است. اوج مصرف آب محصوالت 
هم  زمان با اوج جريان آب در درياهاست. بايد توجه داشت كه نياز آبى در كندز (پايان آب حوزه فرعى دريايى تالقان و حوزه فرعى دريايى پايان كندز) در طول دوره 

آبيارى (جون تا سپتمبر )126 به طور متوسط 64 فيصد بيش از بغالن است. كه بيشتر به دليل بادخيز بودن دشت هاى باز وگشاده كندز است (شكل 9 را ببينيد).

ETo :9 و باران مؤثر در واليت بغالن (باالآب حوزه فرعى دريايى تالقان) و واليت شكل
كندز (پايان آب حوزه فرعى دريايى تالقان و حوزه فرعى دريايى پايان كندز)

منبع: پرونده هاى with ClimWat 8,0 Cropwat 2,0 براى ايستگاه كندز و بغالن؛ بازبينى اكتوبر 2011.

10: نمود از جريان آب در درياى تالقان در دورة 1965-1978شكل

   [ Local Challenges for IWRM in Afghanistan]  «.منبع: تاماس و همكاران، «چالش هاى محلى مديريت يكپارچه منابع آب در افغانستان

126   محاسبات با Cropwat 0 . 8 و بر اساس داده هاى Climwat 0 . 2 براى ايستگاه بغالن و كندز انجام شده است.
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وضعيت جريان آب درياها
درياهاى حوزه فرعى دريايى تالقان و حوزه فرعى دريايى پايان كندز از آب شدن برف  ها تغذيه مى شوند و داراى تغييرات ساالنه و ماهانة شديدى هستند 
(شكل 10). ماه هاى بهارى زمان افزايش سريع جريان آب در درياهاست كه باعث سيالب و افزايش خطر فرسايش كناره هاى دريا و تخريب سربندهاى سنتى 
شود.  امكان  پذير  پخته  و  جوارى  ماش،  خربوزه،  شالى،  چون  محصوالتى  كشت  كه  مى شود  باعث  تابستان  در  آب  جريان  رسيدن  حداكثر  به  مى شود.  نهرها 
بيشترين جريان آب درياها در ماه هاى جون و جوالى تقريبًا هم زمان با دوره حداكثر نياز آب در جوالى و آگست است. معموًال جريان آب دريا در جوالى رو 

به كاهش مى رود.

تغييرات شديد ماهانه به دليل نبود طرح هاى تنظيم و ذخيره آب، در شكل 9 هويدا است. در دوره زمانى 1965 تا 1978 جريان دريا در ماه هاى جون و جوالى هر 
سال بسته به بارش برف سه تا پنج برابر شده است.

بنابراين چگونگى دسترسى به آب آبيارى در تابستان نامعين است. يعنى دهقانان و نهادهاى محلى معموًال با يك سال كم آب يا يك دورة طوالنى خشكسالى روبرو 
مى شوند؛ مانند سال هاى 1999تا 2001، 2008 و 2011 در دهه اخير. در سال هاى معمولى و يا پرباران، جريان آب درياها بيش از نياز آبيارى است و تخصيص آب 
در حوزه فرعى دريايى موردى ندارد. در واقع مقدارمتوسط آب در دسترس ساالنه باالتر از سطح نياز آبى است.127 اما نبود طرح هاى تنظيم آب باعث ايجاد دوره هاى 

خشكى مى شود. الزم به ذكر است كه مسئلة تخصيص آب بيشتر مربوط به آب آبيارى است و نه تخصيص بين بخش هاى مصرفى مختلف.128

مشخصات زراعت  هاى آبى 4,5
تناوب زراعتى و برآورد نياز آبى

مقايسه سطح زير كشت سال هاى 1960با زمان حال نشان دهندة افزايش نياز آبى است. دليل آن افزايش كشت شالى و افزايش شدت آبيارى است. براى نمونه در 
حوزه فرعى دريايى تالقان كشت شالى محدود به پايان ترين قسمت دشت تالقان يعنى زمين هاى آب گرفته بود.129 اما در كندز (پايان آب حوزه فرعى دريايى تالقان) 
قبًال هم كشت شالى به صورت عمده انجام مى شد. افزايش كشت شالى در دشت تالقان عاملى شد براى حساس تر شدن تخصيص آب در سال هاى كم باران.130به 
همين ترتيب در حوزه فرعى دريايى پايان كندز كشت شالى در دهه 1960 به طرف چپ درياى بغالن و باالآب محدود مى شد. همانطور كه در جدول5 ديده 
مى شود، از آن زمان كشت شالى به شدت در هر دو منطقه افزايش يافته است131 كه اين امر تخصيص آب در سال هاى كم باران را سخت تر مى كند. در شكل 11 

تناوب زراعتى براى محصوالت اصلى در حوزه فرعى دريايى نشان داده شده است.

عالوه بر افزايش سطح زير كشت عوامل ديگرى نيز در افزايش فشار بر سيستم تخصيص آب تأثير دارند. يكى از اين عوامل كاهش سرمايه اجتماعى132 و افزايش 
استفاده از جريان آب نهرها براى آسياب ها و توليد انرژى برق آبى است.133

6: گسترش كشت شالى در حوزه فرعى دريايى تالقان و حوزه فرعى دريايى پايان كندزجدول

1966200720082009سال
سال پربارانسال كم بارانسال عادىمتوسطسطح زير كشت تخمينى شالى (هكتار)

44,70097,50055,780113,954حوزه فرعى دريايى تالقان و حوزه فرعى دريايى پايان كندز
 [Sharing Irrigation Water Inequality] «.منبع: تاماس و سباؤون، «تقسيم نابرابر آب آبيارى

127   در اينجا منظور ما اصطالح فنى نياز آبى است، كه بر اساس شاخص فالكنمارك (Falkenmark) 1,700 مترمكعب براى هر نفر در سال است. راه هاى تكميلى ديگرى نيز براى تعيين اين 
 Water Scarcity: Fact or Fiction?” Agricultural Water“]  “.مفهوم وجود دارد. براى نمونه اين منبع را ببينيد: رايس برمان، فرانك ر. ”كمبود آب: واقعيت يا خيال؟ مديريت آب زراعى

Management] 80، نمبر 3-1 (2005): 22-5.
. [Much Ado About Nothing]«128   مشاهدات شخصى از خشكسالى 2008 و 2011، همچنين ورزى و وگريش، «هياهوى بسيار براى هيچ
.43-V ،1 نقشه جلد [Kunduz Khanabad Irrigation Study: Final Report]  «،129   «مطالعات آبيارى قندوز خان آباد: گزارش نهايى

Sharing Irrigation Water Equitably]  «.130   تاماس و سباوون، «تقسيم برابر آب آبيارى
 A Historical Perspective]  ".؛ تاماس و احمد، "ديدگاهى تاريخى به سيستم ميراب[Sharing Irrigation Water Equitably]  «131   تاماس و سباوون، «تقسيم برابر آب آبيارى

[on the Mirab System
132   تاماس و سباوون، «تقسيم برابر آب آبيارى.»

133   و. تاماس، ع. عثمانى و ك. وگريش، «چالش هاى محلى مديريت يكپارچه منابع آب در افغانستان.» [Local Challenges for IWRM in Afghanistan]مجله بين المللى مطالعات 
محيط زيست 68، شماره 3 (2011):31-313.
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يادداشت: هرچند نمونة باال براى واليت تخار ترسيم شده است (باالدست حوزه فرعى دريايى تالقان) اما با تغييرات جزئى براى حوزه فرعى دريايى تالقان و حوزه فرعى دريايى پايان كندز هم قابل استفاده است.

شكل
ت آب در حوزه فرعى دريايى تالقان و حوزه فرعى دريايى پايان كندز

11: تقويم زراعى، نياز آبيارى و مديري
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دسترسى به زمين هاى للمى و آبى
اكثريت جمعيت كندز (85٪) به زمين آبى دسترسى دارند تنها 15٪ به زمين للمى دسترسى دارند. (شكل 12 را ببينيد) از آنجايى كه منبع درآمد 76 فيصد 
جمعيت كندز از زراعت است، كمبود آب تأثير مستقيمى بر كل جمعيت واليت دارد. برعكس در باالدست حوزه فرعى دريايى تالقان در تخار تقريبًا نيمى از 
جمعيت (48 فيصد) به زمين آبى دسترسى دارند كه همچنان قسمت زيادى از جمعيت را شامل مى شود. كارگرى در بخش هاى غيرزراعى منبع درآمد مهمى 

در تخار (38 فيصد) است، در حالى كه در كندز اهميت كمترى دارد (14 فيصد).134 

12: دسترسى به زمين آبى و للمى در واليت هاى كندز، تخار و بغالنشكل

{National Risk and Vulnerability Assesment]منبع: ارزيابى ملى ريسك و آسيب پذيرى 5/2004

تخصيص و توزيع آب در حوزه دريايى 4,6
از آن جايى كه مطالعات و گزارش هاى انگشت شمارى به مسألة حقوق آب و تقسيم آب در سطح نهر در حوزة دريايى پنج-آمو پرداخته اند135، اطالعات كمى دربارة 
تخصيص آب در سطح حوزه فرعى دريايى در دسترس است. در سال هاى 1960، وقتى كه جمعيت و نياز به آب آبيارى بسيار كمتر از هم اكنون بود، مطالعات 

«جمعيت گرونوبلى مطالعات و عمليات هيدروليكى» وجود حقوق آب رسمى را رد مى كند:
هيچ گونه حقوق رسمى آب وجود ندارد، و هيچ گونه نوشته يى يافت نشد كه حتى تلويحًا به مسئلة حقوق آب در دره درياى كندز و خان آباد اشاره كند.136 

فراوانى آب (در مقايسه با نياز به آب) دليل اصلى نبود حقوق رسمى بود. در حالى كه وضعيت حوزه هاى دريايى ديگر افغانستان مثل بلخ، سرپل يا شيرين تگاب 
برعكس بود. در واقع حتى نظام هاى غيررسمى آب انداز (چوكات 3 را ببينيد) فقط در سال هاى كم باران به كار مى رفتند (در جدول هاى 7 و 8 دوره زمانى تا 2008 

را ببينيد).

3: آب انداز و حقابهچوكات
اصطالح آب  انداز بايد از حقابه تميز داده شود. برخالف حقابه، آب انداز موجب هيچ گونه حق دايمِى آب براى آب برانى نمى شود كه در پايان آب از آن نفع مى برند. آب  انداز يك 
توافق موقت است كه در آن آب  بران باالآب برداشت آب خود را محدود مى كنند و قسمتى از آب را براى استفاده آب بران پايان آب رها مى كنند (مثًال با بستن تمام يا قسمتى 
از جريان آب به كانال). با اينكه آب بران باالآب به آب انداز به عنوان يك وظيفه اخالقى مى نگرند، اما آب رها شده براى پايان آب، هيچ حق دايمى بر آب محسوب نمى شود. 
مدت و تعداد آب انداز در يك فصل آبيارى ممكن است بر اساس مذاكره تعيين شود يا از سوى مقامات تحميل شود (چنانكه در دوره طالبان اتفاق مى افتاد). بنابراين روابط 

قدرت نقش زيادى در تعيين آب انداز دارد.
اماحقابه يك حق مورد احترام همه است و گاهى بر اساس فيصد مشخصى از جريان دريا تعريف مى شود كه تقريبًا نسبت مستقيم با مقدار زمين دهقانان دارد (مانند سيستم 
پيكال در بلخ). يا ممكن است نوع محصول زيركشت را نيز درنظر بگيريد (مثل حكم رياست جمهورى كه در اين گزارش بحث خواهد شد) و يا به مقدار كارى كه در تعمير و 

نگهدارى نهر مصرف شده است بستگى داشته باشد (مانند نظام بيل كه در برخى نهرهاى قندوز به كار مى رود).

/2004 [National Risk and Vulnerability Assessment«134 وزارت احيا و انكشاف دهات، و اداره مركزى احصائيه،«ارزيابى ملى ريسك  و آسيب پذيرى، 5-2004: نمايى از افغانستان
[5(كابل: اداره مركزى احصائيه، 2005).

135 براى نمونه به اين منابع مراجعه كنيد: ”مطالعات آبيارى كندوز خان"آباد: گزارش نهايى“؛ توماس و احمد، ”ديدگاهى تاريخى به سيستم ميراب“؛ لى، ”اجراى سيستم مديريت آب اجتماع“؛ لى، ”مديريت 
آب، مالدارى و اقتصاد كوكنار“؛ پ. پ. مولينخا، ”مفاهيم مرزى براى تحليل چندتخصصى مديريت آب آبيارى در آسياى جنوبى.“ (بن: پوهنتون بن، 2010)؛ توما و ساباون، ”تقسيم برابر آب آبيارى.“ توضيح 
اين"كه مطالعات ”جمعيت گرونوبلى مطالعات و عمليات هيدروليكى“. فقط به دنبال تبيين اصول عنعنوى براى تعيين حقوق غيررسمى در سطح كانال است. در روند رشد سكونت در منطقه شبكه كانال ها 
گسترش پيدا كردند. حق تقدم معموًال با باالآب بود. به "مطالعات آبيارى كندز خان آباد: گزارش نهايى" رجوع كنيد. توماس و احمد در مطالعه خود دريافتند كه گسترش سطح زير كشت در مورد يك كانال 
در بغالن موجب افزايش منازعات آب نشد زيرا حداقل در دو دهه توسعه كانال آب در دسترس بيش از نياز آبى بود. در مجموع كمبود مطالعات در بخش هاى مختلف حوزه دريايى محسوس است. به هر 
حال مطالعه توماس و احمد در بغالن نشان مى دهد كه توسعه حقوق آب، تحت تأثير منافع داخلى و خارجى، اثرات زيادى بر دسترسى پايين آب به آب داشته است. (توما، و احمد، "ديدگاهى تاريخى به 

سيستم ميراب: مورد مطالعاتى نهر جنغارق، بغالن." كابل: واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، 2009).
136«مطالعات آبيارى قندوز خان آباد: گزارش نهايى» جلد 2، 69.
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7: جدول زمانى سال هاى شديداً كم باران و نوع تخصيص آب در سطح جدول
حوزه فرعى دريايى (حوزه فرعى دريايى پايان كندز)

1960-1959
(يك سال)

سلطنت ظاهرشاه

1971-1970
(يك سال)

سلطنت ظاهرشاه

1989 -1988
(2 سال)

حكومت داكترنجيب

2001-1999
(3 سال)

دوره طالبان

2008
(يك سال)

رياست جمهورى كرزى

نياز آبى در مقايسه 
با 2011

كمتر
(شاليزارهاى كمتر،  

زمين هاى باير بيشتر)

كمتر
(شاليزارهاى كمتر، 

زمين هاى باير بيشتر)
كمتر

(مهاجرت به خارج)
كمتر

مشابه(مهاجرت به خارج)

توافق هاى 
آب انداز: سه روز آب انداز: سه روز (دو بار)تخصيص آب

(يك بار)

اولين سال: آب انداز: سه روز كه بر 
اثر فشار مجاهدين در بغالن پس 

از روز اول لغو شد. سال دوم: 
هيچ توافقى صورت نگرفت

هر سال:
آب انداز: سه روز (سه بار)

آب انداز: سه روز كه حتى براى يك روز 
هم اجرا نشد (يك بار)

زمينه سياسى
دولت بانفوذ در منطقه 
قطغن (كندز، تخار و 

بغالن كنونى)
دولت بانفوذ

جنگ داخلى؛ درگيرى بين 
گروه هاى مختلف مسلح و 

نيروهاى دولتى
رژيم طالبان:
دولت نيرومند

قدرت دولتى محدود (در واليت بغالن) در مقايسه با 
سال 2011؛ تجربه محدود كارمندان دولت

عامالن كليدى 
تصميم گيرى و 

فرونشاندن درگيرى
والى قطغن، رياست 

زراعت، ملك ها
والى بغالن و كندز، 

رياست زراعت، ملك ها
والى هاى واليتى، رياست 

زراعت، قوماندان هاى 
مجاهدين

مال نوراهللا «نورى» (امير 
صفحات شمال شرق 

شامل تخار، بغالن، كندز و 
بدخشان)

رياست تنظيم آب ، والى ها، موى سفيدها، 
ميراب ها (اما به دليل تنش بين مقامات دولتى 

هيچ تصميم مشتركى گرفته نشد.)

شدت خشكسالى 
نسبت به 2011*

بيشتر (جريان كمتر آب 
كمتر (جريان بيشتر آب مشابهدر دريا)

در دريا)
بيشتر (جريان كمتر آب 

كمتر (جريان بيشتر آب در دريا)در دريا)

* شدت بر اساس مقدار فيزيكى سطح آب در رودخانه در فصل آبيارى از نظر مصاحبه شوندگان تعيين شد. 
.5-TL ،4-TL ،2-TL ،1-TL  منبع: گردآورى از مصاحبه  هاى

جدول 7 نقاط مهم بسيارى را  نشان مى دهد كه به اين مطالعه مربوط اند:

در •  خشكسالى  دوم  سال  در  جز  (به  مسلحانه  جنگ هاى  دوران  در  حتى  شد،  ايجاد  كندز  و  بغالن  در  سخت  خشكسالى  دوره هاى  در  آب انداز  نظاِم 
حوزه                       سطح  در  خشكسالى ها  در  آب  تخصيص  مسئله  با  برخورد  در  طوالنى  نسبتًا  تجربه   محلى  نهادهاى  بنابراين  نجيب).  داكتر  رياست  دوران 

فرعى دريايى دارند.

NDVI :5 براى حوزه فرعى دريايى پايان كندز و  حوزه فرعى تالقان نقشه
در يك سال عادى (2007) و يك سال كم باران (2008)

 Floods and Droughts:”]  منبع: بيكما و فيدس، «سيل و خشكسالى: معماى آب افغان» در گزارش توسعه انسانى افغانستان 2011 – جبهه فراموش شده: امنيت آب و بحران صحت
The Forgotten Front: Water Security and the Crisis in Sanitation—2011 The Afghan Water Paradox,” in Afghanistan Human Development Report ](كابل: 

مركز سياست گذارى و توسعه انسانى، 2011).



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان٢٠١٢

تاماس همراه با ممتاز و عزيزى ٣٠

نياز آبى از 1960 تا اوايل دهه 2000 كمتر از نياز آبى در سال 2008 يا 2011 بود. شاليزارهاى كمتر و ضرورت آبيارِى كمتر، در نتيجه دوره هاى • 
مهاجرت به خارج، از جمله داليل اصلى اين امر بودند.137بنابراين مثًال در خشكسالى 1959-1960 براى بغالن اعطاى آب انداز آسان تر بود تا در دوران 

حاضر كه نياز آبى در هر دو واليت باالتر است.

سال كم  باران 2008 نمونه يى از دسترسى نابرابر دو واليت به آب بود.138 نقشه 5 اختالف توليد محصول در سال 2007 (سال خوب) و 2008 را • 
نشان مى دهد و نمايانگر نابرابرى نهرهاى باال آب و پايان آب است. افزايش نياز آبى نسبت به گذشته، قدرت نسبتًا محدود مقامات دولتى، كم تجربگى 

كارمندان دولت139 و تنش و دست نيافتن به توافق بين مقامات واليتى و استفاده كنندگان آب برخى از داليل اصلى تخصيص ناموفق آب بودند.

در سطح ميانى (يعنى مقامات محلى)، والى ها و ديگر مقامات دولتى و قوماندان هاى محلى، هميشه نقش مهمى در تصميم گيرى و تفويض آب انداز • 
داشتند. به ويژه در كندز هميشه درخواست آب انداز به اين مقامات محلى داده  مى شد. بنابراين مقامات دولتى و سياسى هميشه به عنوان يك ذينفع 

موجه، نه معتبر، در تخصيص آب شمرده مى شدند. در دهه هاى 1960 و 1970، مقامات دولتى تصميم گيرى و اجراى آب انداز را آسان تر كردند.

به •  اشاره يى  مصاحبه شوندگان  همه  اين  با  مى گرفت.  انجام  واليت  درون  در  آب انداز  مورد  در  تصميم گيرى  كه  مى دهد  نشان  گذشته 
رياست  و  والى  بر  حدى  تا  بود  قادر  مركزى  دولت  ظاهرشاه  زمان  در  البته  نكردند.  كابل  مركزى  دولت  رسمى  يا  مستقيم  دستورات 

زراعت اعمال نفوذ كند. يك موى سفيد و ميراب نهر اجمير مى گويد:

در زمان ظاهرشاه دولت بيش از هرچيز به فكر زراعت و آبيارى بود. اگر چند جريب   (واحد مساحت تقريبًا برابر با يك پنجم هكتار)  زمين خشك مى شد دولت 
مى پرسيد كه چرا خشك شده  است و چه كسى مسول  آن بود. در آن زمان دولت مردم را حمايت مى كرد و مردم دولت را.140

نكات كليدى بسيارى از جدول 8 نيز قابل استخراج است:
قبل از 2008 آب انداز روش اصلى تخصيص آب بين تخار و كندز بود.• 
در حوزه فرعى دريايى پايان كندز، نياز آبى در تخار به دليل تناوب زراعتى كم  مصرف به طور مشخصى پايان تر بود.• 
در دوره 1960 و 1970، والى و ديگر مقامات دولتى جزو مهم ترين و معتبرترين فعاالن تصميم گيرنده و تفويض كننده اختيارات اجرايى بودند.• 
عمل •  دولت  تصميم  برخالف  مجاهدين  قوماندان هاى  بود.  واليات  بين  آب انداز  اجراى  به  قادر  هنوز  دولت  اواخر 1980،  سياسى  ناپايدارى  وجود  با 

نمى كردند، به جز مورد كندز به دليل دشمنى هاى محلى عليه نهرهاى پايان آب.
مورد •  آب انداز  اجراى  براى  طالبان  رهبران  تصميم  كه  بود  معنى  اين  به  تخار  از  بخش هايى  و  كندز  در  مقامات  مطلق  قدرت  طالبان،  دوران  در 

احترام عمومى بود. آگاهان كندز به ياد مى آورند كه با وجود سطح پايان آب در دريا، آب انداز به اجرا درآمد زيرا كسى جرأت مخالفت با طالبان 
را نداشت. اما برخى از بخش هاى تخار (شامل شهر تالقان و شرق واليت) از حوزه قدرت طالبان خارج بود.

در سال 2008، افزايش نياز آبى در مقايسه با سال كم باران گذشته، محدوديت نسبى قدرت دولت، بى تجربگى كارمندان دولت141، نبود توافق • 
بين مقامات واليتى و استفاده كنندگان آب از جمله عوامل مهم ناموفق بودن اجراى تصميمات مربوط به تخصيص آب بود. با وجود تالش هاى 
وزارت انرژى و آب در كابل براى كمك به رياست هاى تنظيم آب و نمايندگان استفاده كنندگان آب براى رسيدن توافقى بر سر تخصيص آب، 
اجراى تقسيم آب تا حد بسيار كمى صورت گرفت و زمين هاى پايان آب به شدت تحت تأثير قرار گرفتند. در آن زمان رهبران فعال طالبان در 

كردند.142 كندزمظاهره  در  سرك ها  بستن  با  پايان آب 

137   پاسكه، «مديريت مشاركتى سيستم هاى آبيارى»؛ توماس و احمد، «ديدگاهى تاريخى به سيستم ميراب.»)
[Sharing Irrigation Water Equitably]«.138   تاماس و سباوون، «تقسيم برابر آب آبيارى

139   بيشتر آنها تجربه  يى از خشكسالى نداشتند، حتى از زمان طالبان.
 A Historical] «5 (بغالن). براى ديگر شواهد شركت فعال دولت در توسعة زراعت آبى در سطح نهر در آن دوره رجوع كنيد به تاماس و احمد، «ديدگاهى تاريخى به سيستم ميراب-TL 140  مصاحبه

 Perspective on the Mirab System
141    بيشتر آنها تجربه اى از خشكسالى نداشتند (حتى از زمان طالبان).

TL3142   مصاحبه
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خالصه و نتيجه گيرى از مشخصات حوزه فرعى دريايى 4,7
هر دو حوزه فرعى دريايى داراى دو ساحه آبيارى جداگانة باال آب و پايان آب هستند كه در دو واليت مختلف واقع مى شوند. تاريخ توسعه زراعت در هر دو كوتاه و 
كمتر از صد سال است. در ابتدا رشد سريع سكونت قوميت هاى مختلف سطح پايانى از همكارى را باعث شد كه براى مديريت جمعى منابع،مناسب نبود. پس از آن 
دورة انكشاف زيرساخت ها، زراعت و صنعِت دهه  1970 از راه رسيد كه با استيالى شوروى به پايان رسيد. دوران جنگ، دولت مركزى را در حمايت از زراعت و 

تنظيم آب ضعيف كرد و جايگزين كردن محصوالت صنعتى با شالى باعث افزايش نياز آبى شد.

با وجود فراوانى نسبى آب در هر دو حوزه فرعى دريايى، دهقانان به دليل نبود بندهاى ذخيره يى، مجبورند با خشكسالى هاى دوره يى دست و پنجه نرم كنند. تا كنون 
هم استفاده كنندگان آب و هم مقامات ادارى در برخورد با مشكل تخصيص آب به سيستم آب انداز رو آورده اند. اين روند حتى با فروپاشى قدرت دولتى، از سوى 

مقامات محلى دنبال شد. با وجود اين كه خشكسالى 2008 برابرى دسترسى به آب در سيستم آب انداز را زير سوال مى برد.

هم اكنون، زراعت آبى در هر دو حوزه فرعى دريايى منبع كليدى درآمد و معيشت براى دهقانان محلى است. منطقه مطالعاتى توليد كننده عمده غالت افغانستان 
است و از نظر امنيت غذايى در سطح ملى اهميت استراتيژيك دارد.

8: جدول زمانى سال هاى شديداً كم باران و نوع تخصيص آب در سطح جدول
حوزه فرعى دريايى (حوزه فرعى دريايى پايان تالقان)

2008
(يك سال)

2001-2000
(دو سال)

1988
(يك سال)

1970
(يك سال)

1960
(يك سال)

مشابه كمتر
(مهاجرت به خارج)

كمتر                                                                    
(مهاجرت به خارج)

كمتر
(شاليزارهاى كمتر، 

زمين هاى باير بيشتر)

كمتر
(شاليزارهاى كمتر،  

زمين هاى باير بيشتر)
نياز آبى در مقايسه 

با 2011

پيشنهاد رياست تنظيم  آب براى آب انداز: 
ده روز- بعد از سه روز لغو شد 

جريان مداوم : (پيشنهاد وزارت انرژى و آب)
30٪ جريان براى كندز لغو شد

50٪ -50 ٪ براى هر واليت (پيشنهاد وزارت 
انرژى و آب دفتر فنى پروگرام حوزه دريايى 

پنج-آمو)
تطبيق نشد

هر دوسال
آب انداز: سه-چهار روز (دو بار)

آب انداز: سه روز
 (يك بار)

آب انداز:چهار- پنج روز 
(يك بار)

نبود مشكل بين واليات؛ 
تنها مواقفت نامه موقت 

در داخل كندز

توافق هاى 
تخصيص آب

حضور طالبان در كندز به حمايت از  تظاهرات 
(مسدود كردن سرك ها)

فشار از جانب عضو پارلمان كندز باالى وزارت 
انرژى و آب كابل

قدرت اجرايى ضعيف دولت

رژيم طالبان:
صالحيت  قوى براى تطبيق

حمايت قوى طالبان براى گروه 
هاى طرفدار در مناطق خان آباد، 

اما قسمت هاى از تخار مربوط 
به نيروهاى شمال خارج از 

كنترول طالبان

جنگ داخلى؛ درگيرى 
بين حكومت كمونيست 
و مجاهدين؛ نهر هاى 

پايان آب از جهت 
مداخله مجاهدى نسبتا 
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فرض بنيادى گردهمايى چندگانه ذينفعان در حوزه فرعى دريايى تالقان و پايان كندز 4,8
به عنوان بخشى از اصالحات پس از 2001، وزارت انرژى و آب پروگرام حوزه دريايى كندز را در سال 2004 آغاز كرد. اين برنامه چندجانبة آزمايشى بخش هاى 
مختلفى داشت: احيا و انكشاف زيرساخت هاى اصلى، شكل دادن و توسعه انجمن هاى استفاده كنندگان آب در سطح نهر، شكل دادن و انكشاف گردهمايى هاى 
چندگانه ذينفعان مانند شوراى حوزه دريايى و اداره حوزه دريايى. همچنين بخشى با عنوان انكشاف آبريزه هاى باالدست در آن وجود داشت. با حمايت مالى كميسيون 
اروپا، اين برنامه قصد داشت سه  اصل مديريت اداره واحد منابع آب، تمركززدايى و مشاركت را در بخش آب كشور به بوته آزمايش بگذارد.143شركت مشاوره يى 
لندل ميلز Landell Mills Limited (LML)) براى انجام كارهاى ساخت و ساز و شكل دادن به گردهمايى هاى چندگانه ذينفعان انتخاب شد و قرار شد با ديگر 
مجريان طرح مانند NGO ها كه در مديريت اجتماعى آب فعاليت مى كردند و بخش آبريزه هاى باالدست، همكارى داشته باشد. همين طور با همكارى لندل ميلز، 
آژانس همكارى تخنيكى متعلق به دولت جرمنى (Gesellschaft für Technische Zuzammenarbeit) يا GTZ نقش اصلى در پشتيبانى وزارت انرژى و 

آب براى نوشتن قانون آب را به عهده گرفت.

در اپريل سال 2005، لندل ميلز كار خود را با چند وركشاپ و ميزگرد شروع كرد و گروپ هاى كارى  شامل اعضايى مانند استفاده كنندگان آب و وزارت خانه هاى 
مربوط كه براى شورا و ادارة حوزه دريايى مناسب بودندتشكيل داد. هماهنگى در غالب يك گروپ كارى (و نه دو نهاد شورا و اداره) انجام شد با اين توجيه كه قانون 

رسمى آب و مقررات سازمان هاى حوزه دريايى در آن زمان وجود نداشت.

به گفته ورزى و وگريش، سال هاى 2005 تا 2008، بدون ايجاد عالقه در شركت كنندگان و با پيشرفت ُكند گردهمايى ها همراه بود.144 در تحليل اين امر آنها سه 
دليل ارائه مى دهند:

انتظارات فورى استفاده كنندگان آب و مقامات مسول  با فعاليت هاى اجرايى تسهيل كنندگان هماهنگ نبود كه همين امر موجب دلسردى اعضا شد؛ • 
مانند انتظار ساخت و احياى طرح هاى آبى و احياى ساختارهاى جلوگيرى از سيل. در اين سال ها برنامة كارى، جلسات گروپ هاى كارى از سوى 
مشاور فنى پروگرام حوزه دريايى كندز تعيين مى شد و عبارت بود از بحث هايى دربارة مشخصات حوزه دريايى، بازى كردن نقش اعضاى آينده شوراها 
و اداره ها، تعيين استفاده هاى مختلف آب و گروه هاى استفاده كننده، بحث هايى دربارة تركيب شوراى حوزه دريايى و جمع آورى حق عضويت. به عنوان 
نمونه نقشه يى از استفاده هاى مختلف آب در حوزه به صورت تمرينى در ماه مى 2007به دست اعضاى گروپ هاى كارى ترسيم شد، اگرچه هيچ كدام 
از اعضا به درگيرى بين بخش هاى مختلف استفاده از آب اشاره نكردند.145 همين طور تالش هايى براى تعيين ميزان استفاده آب هر بخش انجام شد، 
البته بدون دسترسى به طرح ها و تجهيزات الزم براى اندازه گيرى مقدار آب در دسترس و مقدار آب مصرف شده.اين فعاليت ها تنها در حد تمرين بودند 
و از نظر شركت كنندگان نامربوط به نظر مى رسيد، زيرا رقابت بر سر آب تنها در بخش آبيارى و آن هم در سال هاى كم آبى اتفاق مى افتد كه در دوره 

2005 و اوايل 2008 رخ نداد.

دل سردى استفاده كنندگان آب و مقامات دولتى به دليل نبود پيشرفت محسوس بازسازى و تعمير طرح هاى آبى و مبارزه با سيل. پيشرف ُكند احياى • 
طرح هاى آبى و كيفيت پايان ساخت و طرح هاى انجام شده نقش مهمى در از بين رفتن اعتبار پروگرام حوزه دريايى كندز به عنوان همكار معتبر در 

برخورد با مسئلة نهادهاى محلى داشت.

تغيير مداوم شركت كنندگان گروپ ها كه روند يادگيرى و تصميم گيرى را مختل مى كرد.• 

در اپريل 2008، گروپ هاى كارى در هر دو حوزه فرعى دريايى تشكيل جلسه را متوقف كردند و تا جنورى 2011مذاكره يى نداشتند. اين واقعيت كه اين گردهمايى ها 
براى برخورد با مشكل تخصيص آب در خشكسالى ها تشكيل شده بودند ولى دقيقًا در زمان خشكسالى هيچ جلسه اى نداشتند باعث زير سوال رفتن وجاهت آنها 
شد حتى از نظر سازندگانشان.146رياست تنظيم آب  براى ادامه جلسات هيچ تالشى نكرد و وقتى دعوت نامه هاى لندل ميلز براى شركت در جلسات قطع شد، علت 
را جويا نشد.از نظر مشاور فنى پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو مانع اصلى بر سر راه ادامه جلسات گروپ كارى حوزه دريايى فرعى در اوايل 2008147، نبود چارچوب 

قانونى به دليل تصويب نشدن قانون آب بود.

در عوض در خشكسالى 8002، تخصيص آب و رفع اختالفات توسط گردهماييها و راههاى غيررسمى مختلفى انجام شد.از 8002 تا 1102 وزارت انرژى و آب و 
همكاران آن از جمله لندل ميلز و ZTG بر توسعه مقررات مديريت حوزه دريايى متمركز شدند. تنها در جنورى 1102 بود كه لندل ميلز (توسط مشاور فنى پروگرام 
حوزه دريايى پنج –آمو) جلسات گروپ كارى حوزه فرعى دريايى را دوباره شروع كرد. با اينكه گروپهاى كارى حوزه فرعى دريايى دوباره تشكيل شده بودند، نقشى 
در مقابله با خشكسالى 1102 ايفا نكردند. بين جنورى و سپتمبر  همان سال، تخصيص آب و رفع منازعات در حوزه فرعى دريايى از سوى كميتههاى غيررسمى 

تخصيص آب انجام شد كه مبناى تحليل اين مطالعه خواهند بود.

.2 [The Beauty of the Beast]  “،143   وارنر، ”دلبرى ديو
[ Much Ado About Nothing]  “.144   ورزى و وگريش، ”هياهوى بسيار براى هيچ

145   تنها مورد اختالف بين بخشى كه از آن ياد شد در مورد آسياب ها و آبيارى بود اما به دليل وجود آسياب ها درون نهرها اين موضوع درون- نهرى تلقى شد كه مى بايست از سوى انجمن هاى 
.[Local Challenges for IWRM in Afghanistan]“استفاده كنندگان آب رفع شود. براى جزئيات بيشتر رجوع شود به ”چالش هاى محلى مديريت يكپارچه منابع آب در افغانستان

[Sharing Irrigation Water Equitably]  «.146   تاماس و سباؤون، «تقسيم برابر آب آبيارى
147   مصاحبه  82.
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مورد مطالعاتى حوزه فرعى دريايى پايان كندز. 5
فضاى تصميم گيرى، توازن قدرت و گردهمايى چندگانه ذينفعان در حوزه فرعى دريايى  5,1

پايان كندز
قدرت تصميم گيرى دربارة تخصيص آب در حوزه فرعى دريايى پايان كندز در مناطق مختلف حوزة فرعى بسته به مقياس آن به طرق مختلفى بسط يافته است. 

بنابراين بايد در نظر داشت تخصيص آب در درون واليت با تخصيص آب بين واليات تفاوت دارد.

روند تصميم گيرى بين باالآب و پايان آب در داخل واليت: سنت آب انداز
شروع گردهمايى هاى تصميم گيرى در داخل واليت: شكل گيرى كميته هاى تخصيص آب در كندز

در 20 جوالى 2011، يك كميته رسمى تخصيص آب (جدول 9 را ببينيد) در واليت كندزبراى مقابله با مشكل سطح پايان آب در درياى كندزتشكيل شد تا به 
نيازهاى همه نهرهاى آبيارى پاسخ دهد. اين كميته پس از درخواست هاى اعضاى انجمن هاى استفاده كنندگان آب، ميراب ها و موى سفيدان منطقه زير نظر رئيس 
تنظيم آب و والى كندزشكل گرفت. مقامات دولتى پشتوانه قانونى الزم براى تقسيم آب بين نهرها را فراهم مى آوردند148 و اعتبار آنها به دليل تجربه هاى گذشته 

بود يعنى وقتى كه مقامات دولتى نقش مهمى در تسهيل مذاكرات تخصيص آب داشتند (جدول 7 را ببينيد).

كميته تخصيص آب كندز طيف وسيعى از ذينفعان را در بر داشت، البته فقط در بخش آبيارى. در واقع مشكل اصلى، يا تنها مشكل حوزه فرعى دريايى پايان كندز، 
مسئلة تخصيص آب بين باالآب و پايان آب در دوره خشكسالى است كه مرتب تكرار مى شود.

اولين و مهمترين كار كميته تخصيص آب كندز درخواست رسمى از مقامات واليت بغالن براى اعطاى آب انداز بود. توجيه حضور معاون والى و تا حد كمترى 
نمايندگان رياست تنظيم آب  و شوارى واليتى در اين كميته مسوليت  هاى رسمى آنها بود و تعاملى كه مى توانستند با همتايان خود در واليت بغالن براى بر طرف 
كردن مشكل مشترك داشته باشند.149رئيس انجمن استفاده كنندگان آب جنغارق (بغالن) مى گويد: «والى، پدر واليت است. اگر كسى بخواهد در واليت كارى بكند 
اول بايد به والى مراجعه كند.»150 با توجه به اينكه والى ها مسول  حفظ امنيت در واليت خود هستند، نمى توان بدون نظر آنها در مسايل مهمى مثل تخصيص آب 
در زمان خشكسالى عمل كرد. همان طور كه در زير خواهد آمد تقاضا براى دخالت پوليس در اجراى آب انداز غير معمول نيست، كه خود نياز به تأييد والى دارد. اصوًال 

والى ها يا همتايانشان در زمان طالبان، هميشه يك ذينفع مهم در تصميم گيرى براى آب انداز بوده  اند(جدول 7 را ببينيد).

9: تركيب كميته تخصيص آب واليت كندز به تعيين رئيس تنظيم آب و والىجدول

نوع ذينفعمكانمقام/ ادارهنام
استفاده كننده آب كندزنهر قلعه زال، ولسوالى قلعه زالرئيس انجمن استفاده كنندگان آبمصطفى قل

استفاده كننده آب كندزنهر تربوزگذر، ولسوالى قلعه زالرئيس انجمن استفاده كنندگان آبسيد شاه

استفاده كننده آب كندزنهر عبداهللا، ولسوالى على آبادميراببشير باى/ نعمت اهللا

استفاده كننده آب كندزنهر چهاردره، ولسوالى چهاردرهميراب حاجى محمد ناشر
استفاده كننده آب كندزنهر على آباد، ولسوالى على آبادميرابمحمود خان
استفاده كننده آب كندزنهر چهار دره، ولسوالى چهاردرهچك  باشى (كمك ميراب)محمد صالح

كندز- وزارت خانه مربوطرياست تنظيم آب كندزنماينده رياست تنظيم آب  (معاون رياست تنظيم آب )انجنير نظام الدين

كندز- وزارت خانه مربوطوزارت زراعت، آبيارى و مالدارى كندزنماينده وزارت زراعت، آبيارى و مالدارىعبدالخليل

نمايندة رياست جمهورىدفتر والى كندزنمايندة والىعبدالسالم مخدوم
نماينده انتخابى كندزشوراى واليتى كندزنمايندة شوراى واليتى (عضو شوراى واليتى)خوش محمد

نماينده رياست امنيت ملىرياست امنيت ملى كندزاداره امنيت كندزحاجى عنايت اهللا

سازمان مشاوره اىدفتر فنى پروگرام حوزه دريايى پنج-آموتسهيل كننده/ پروگرام حوزه دريايى پنج- آمواحمدزى

148   مصاحبه هاى 10، 15، 16، 99.
149   مصاحبه 1، 2، 3، 6، 7، 9، 19، 20، 22، 23، 27، 28.

150   مصاحبه  65.
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اجراى آب انداز به صورت سنتى، مذاكرات بين كندز و بغالن

وقتى كميته تخصيص آب كندز در 19 جوالى با ذينفعان بغالن وارد مذاكره شد، نقش اصلى به عهدة نماينده هاى وزارت خانه ها و مقامات دولتى بود كه با همتايان 
خود موانع دسترسى به آب را بررسى كردند. از طرف واليت بغالن تنها والى و رئيس تنظيم آب در اين مذاكرات حاضر بودند.حال آن كه كميته تخصيص آب كندز، 
تعداد زيادى از موى سفيدان و چك باشى ها را هم دعوت كرده بود. با اينكه فقط اعضاى رسمى كميته در بحث شركت كردند، حضور اين افراد براى نشان دادن 
وخامت اوضاع به بغالن، الزم به نظر مى رسيد: «فقط كميته تخصيص آب با والى و رئيس تنظيم آب  صحبت كرد. ما فقط در راهرو منتظر مانديم تا نشان دهيم كه 
ميراب هاى زيادى با خشكسالى مشكل دارند.»151 برعكس، حضور استفاده كننده گان آب بغالن ضرورى به نظر نمى رسيد زيرا هدف از جلسه فقط شروع مذاكرات 

و تسليم درخواست رسمى از سوى مقامات كندز به همتايان خود در بغالن بود.

اين درخواست مبنى بر تعيين آب انداز بود (تعريف در شكل 3) و در اين جلسه تصميمى گرفته نشد.كندز درخواست كرد بخشى از جريان آب دريا به استفاده كننده 
گان آب كندز اختصاص داده شود يا حداقل براى ده روز آب انداز اجرا شود. رئيس تنظيم آب بغالن توضيح داد كه اگرچه خواهان حمايت از كندز است اما اين كار 
براى استفاده كننده گان آب بغالن مشكل خواهد بود.152اما والى بغالن قول داد براى حمايت ازكندز مقدارى آب به زمين هاى زراعى آن واليت تخصيص دهد. 
در نهايت رئيس تنظيم آب بغالن نيزقول داد كه استفاده كننده گان آب بغالن را راضى خواهد كرد تا هفت روز به كندز آب بدهند. در قدم بعد رياست تنظيم آب  
بغالن سعى كرد هفت روز آب انداز را به كل واليت (يعنى 31 نهر) تحميل كند. او جلسه يى ترتيب داد تا تصميم گرفته شده را به اطالع نمايندگان نهرهاى مختلف 

برساند.ترتيب جلسات بعدى و فعاالن مختلف حاضر در آنها در شكل 13 و جدول 10 نشان داده شده اند).

استفاده كننده گان آب كه با آنها مصاحبه شد، معتقد بودند تركيب كميته تخصيص آب كندز مناسب بود. نماينده نهرهايى كه در اين كميته حاضر نبودند گفتند كه 
حداقل يكى از افراد كميته را به عنوان نمايندة منافع خود قبول داشتند.153به نظر مى رسيد همة اعضاى كميته تخصيص آب كندزدر تعامل با بغالن، از استفاده كننده 
گان آب گرفته تا نمايندگان دولتى، با هم يك صدا بودند. بايد در نظر داشت كه در بغالن هيچ گاه كميته تخصيص آب به صورت رسمى شكل نگرفت و فعاالن 

مختلفى، گاهى فقط يك بار، در تصميم گيرى ها شركت داشتند.

10: شركت كنندگان گردهمايى ها و جلسات مختلف تخصيص آب در حوزه فرعى دريايى پايان كندزجدول

مكانفعاالننوع توافق/ گردهمايىمقياس

توافق هاى داخل 
توافق بر سر تخصيص آب در داخل كندزواليت

اعضاى كميته تخصيص آب: 10 نفر (كندز)
ديگر نمايندگان استفاه كننده گان آب: 5 نفر (كندز)

ديگر نمايندگان دولتى: 5 نفر (كندز)
كندز

توافق هاى فى مابين 
واليات

توافق ابتدايى بر تخصيص آب بين بغالن و كندز 
(آب انداز)

اعضاى كميته تخصيص آب: 7 نفر(كندز)
ديگر نمايندگان  استفاه كننده گان آب: 0 

ديگر نمايندگان دولتى: 2 نفر (بغالن)
بغالن

تعيين اولين توافق درون واليتى بغالن براى آب انداز
اعضاى كميته تخصيص آب: 0

ديگر نمايندگان  استفاه كننده گان آب: حدود*12نفر (بغالن) 
ديگر نمايندگان دولتى: 2 نفر

بغالن

دومين توافق درون واليتى بغالن براى آب انداز
اعضاى كميته تخصيص آب: 0

ديگر نمايندگان استفاه كننده گان آب: حدود 10 نفر (بغالن) 
ديگر نمايندگان دولتى: 2 نفر (بغالن)

بغالن

توافق نهايى بر سر تخصيص آب بين بغالن و كندز 
(آب انداز)

اعضاى كميته تخصيص آب: 10 نفر (كندز)
ديگر نمايندگان  استفاه كننده گان آب: 16 نفر (بغالن) + 9 نفر (كندز)

ديگر نمايندگان دولتى: 3 نفر(بغالن)
بغالن

151   مصاحبه  2، 4.
152   مصاحبه  8، 60، 69، 66، 70، 1، 6، 7، 19، 23، 4.

153   براى مثال مصاحبه  20، 27، 28.

* اين تعداد بر اساس اطالعات دريافتى از آگاهان كليدى ذكر شده است و ممكن است دقيق نباشد زيرا اين جلسة غيررسمى، صورت جلسه نداشت. اما به هر حال اين تعداد نمايندة 40 فيصد از نهرهاى بغالن 
هستند. فقط نهرهاى اصلى دعوت شده بودند كه 85 فيصد ساحه زير كشت را شامل مى شود. نهرهاى كوچك كه اهميت كمترى در مصرف آب دارند دعوت نشده بودند.
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13: قدم هاى اصلى براى تصميم گيرى دربارة آب انداز بين واليات بغالن و كندزشكل



٢٠١٢مورد مطالعاتى حوزه فرعى دريايى پايان كندز

٣٧ خالء هاى مخرب

طرح مختلف اختيارات در رياست تنظيم آب  بغالن، درجات مختلف تصميم گيرى براى استفاده كننده گان آب بغالن

تصميم گيرى و فضاى تصميم گيرى : نهر هاى پلخمرى و و لسوالى دوشى 

نماينده گان نهرهاى ولسوالى پلخمرى و دوشى در تصميم گيرى براى آب  انداز تقريبًا حضورى نداشتند و تصميمات توسط رئيس تنظيم آب  به آنها تحميل شد. در 
يك مورد ميراب نهر گوهرگان154، كالن ترين نهر ولسوالى، كه نتوانسته بود تصميمات اتخاذ شده را تغيير دهد، در حال ناسزا گويى به رئيس تنظيم آب  با اعتراض 
از جلسه خارج شد.155 در واقع نمايندگان نهرهاى پلخمرى گفتند كه اين جلسه نه براى بحث دربارة راه جايگزين بلكه براى قرار دادن آنها در برابر عمل انجام شده 
بود. از نظر ميراب گوهرگان، آب  انداز يك راه حل تحميلى بود؛ او خود براى تقسيم آب در نهرش مشكل داشت و حتى نمى خواست يك روز آب به كندز بدهد. 
ميراب نهر درقد156 حتى به جلسه دعوت نشده بود. زمانى كه نمايندگان كندز و ديگر ميراب هاى پلخمرى به سربند نهر درقد رسيدند با او تماس گرفتند و به او 
اطالع دادند كه سربند براى 7 روز بسته خواهد شد.157 به همين شكل، در گرگرك158، اعتراضات هيچ تأثيرى بر كاهش زمان آب  انداز نداشت. با وجود تالش هاى 
بسيار براى دخالت دادن نماينده يى از شوراى واليتى در مذاكرات و دستيابى به توافق، والى و رياست تنظيم آب جلو هر تغييرى را گرفتند.159 ميرابى از يكى از 
نهرهاى پلخمرى مى گويد: «والى به ما گفت كه ما براى 7 روز آب نخواهيم داشت، ولى وضع كندز خيلى بدتر است. بعد نمايندة شوراى واليتى طرف والى را 

گرفت و سعى كرد ما را قانع كند كه تصميم را بپذيريم.» 
پس از آن تعداد كمى از نمايندگان نهرهاى ولسوالى پلخمرى با رهبران غيررسمى محلى مالقات كردند تا مظاهره يى عليه اين تصميم ترتيب دهند. ولى به دليل 

مسايل امنيتى به آنها توصيه شد از اين كار دست بردارند.160 ميراب جوى نو مى گويد:

وقتى ما تصميم رياست تنظيم آب  براى آب انداز را به مردم گفتيم، آنها مى خواستند مظاهره كنند. اما مال عالم (يكى از رهبران پرنفوذ پلخمرى) و داكتر 
فيصل (عضو شوراى واليتى بغالن) ما را منصرف كردند. گفتند كه چند ماه پيش دندقورى پر از شورشيانى بود كه براى دولت دردسر درست كرده بودند. به 
سرك اصلى پلخمرى- مزار حمله شده بود و در شهر راكت انداخته بودند. نيروهاى دولتى با اين شورشى ها درگير بودند. بنابراين اگر ما مظاهره كنيم، دولت 
از فرصت استفاده كرده و مردم را دستگير و زندانى مى كند. و بعد مردم مجبورند زمين خود را بفروشند و به قاضى بدهند تا آزاد شوند. ما با مال عالم و داكتر 

فيصل موافقت كرديم چون اگر مظاهره مى كرديم ممكن بود طالبان و شورشيان عمليات انتحارى انجام دهند و ما را مسئول آن نشان دهند.161

به عبارت ديگر شرايط نامساعد اجتماعى- سياسى (چوكات 4 را ببينيد) باعث شد اين استفاده كننده گان آب نتوانند با مقامات دولتى مخالفت كنند. تنها استثنا نهر 
بالدورى بود كه رئيس تنظيم آب  با سه روز آب انداز در آن توافق كرد چون اين نهر از ميان شهر پلخمرى مى گذرد.162

در ولسوالى دوشى163 هيچ اعتراضى به بسته شدن هفت روزةسربند نشد. نماينده انجمن استفاده كنندگان آب كله گى، مهمترين نهر اين ولسوالى، در جريان جلسه به 
چند دليل هيچ حرفى نزد. اول اينكه فكر مى كرد نظارت جدى بر اجراى آب انداز وجود نخواهد داشت و در عمل بسته بودن سربند براى مدت زيادى ادامه نخواهد 
داشت. دوم اين كه دهقانان اين نهر فكر مى كردند كه مى توانند خود را با مدت آب انداز وفق دهند زيرا بيشتر ماش (محصولى با مصرف آب كم) و خربزه كشت كرده 

بودند. همچنين نهر آنها ظرفيت كافى دارد به طورى كه نيازى به نوبت بندى آب164 در ماه جوالى نيست.165

تصميم گيرى و فضاى تصميم: نهرهاى ولسوالى بغالن

وضعيت نهرهاى ولسوالى بغالن در تضاد كامل با مثال باالست كه نشان دهندة محدوديت هاى قدرِت رياست تنظيم آب در واليت است. در اولين جلسه با رياست 
تنظيم آب واليت، نمايندگان استفاده كننده گان آب نهرهاى ولسوالى بغالن حرفى نزدند با ادعاى اين كه اول بايد با استفاده كننده گان آب نهرهاى خود درباره 
اين تصميم صحبت كنند.166ولى درست بعد از جلسه يك سرى نامه اعتراض آميز براى ولسوال قدرتمند خود فرستادند. او نيز اعتراضات را به والى انتقال داد و والى 
به رئيس تنظيم آب دستور داد همراه با استفاده كننده گان آِب ولسوالى راه حلى براى مسئله بيابد. قبل از جلسه همه نمايندگان نهرهاى ولسوالى بغالن با هم 
مالقات كردند و دربارة مدت آب انداز به توافق رسيدند (سه روز براى همه نهرهاى ولسوالى، به جز نهر اجمير كه نمايندگان آن حاضر نبودند نهر را بيش از دو روز 
ببندند.)167سپس موافقت غيررسمى ولسوال را گرفتند.168 از آنجايى كه رئيس تنظيم آب مى دانست نمى تواند هيچ تصميمى را بر آنها تحميل كند، از آنها خواست كه 
مشكالت خود را براى استفاده كننده گان آب كندز توضيح دهند. در جلسه اى كه تشكيل شد هر دو طرف نيازهاى خود به آب را توضيح دادند؛ اما استفاده كننده 
گان آب كندز در واقع فقط ناظر بودند و در موقعيتى نبودند كه بتوانند خواستة خود را پيش ببرند.169رئيس انجمن استفاده كنندگان آب نهر تربوزگذر و نماينده كميته 

154   كه 5,034 هكتار يعنى 33 فيصد ساحه آبيارى پلخمرى را شامل مى شود.
155   مصاحبه  52.

156   دومين نهر بزرگ پلخمرى، با 3,082 هكتار مساحت شامل 20 فيصد نهرهاى پلخمرى.
157   مصاحبه  50.

158   با 2,567 هكتار، يعنى 17 فيصد نهرهاى پلخمرى.
159   مصاحبه  50، 51، 52، 53، 62، 69، 72.

160   مصاحبه  51، 62، 72.
161   مصاحبه  72.

162   مصاحبه 54، توضيح اين كه هيچ كدام از مقامات شاروالى در اين تصميم گيرى شركت نداشتند و فقط ميراب  ها و رئيس تنظيم آب در آن شركت داشتند.
163   باالآب ترين قسمت ساحه آبيارى واليت شامل 6,5 فى صد از ساحه آبيارى واليت.

164    نوبت  بندى يعنى تقسيم آب در نوبت هاى گردشى بين نهرهاى درجه دو (يا گروهى از نهرهاى درجه دو). وقتى نهر اصلى ظرفيت زيادى دارد مى توان بدون اين كار، آب را هم زمان به نهرهاى 
درجه دو رساند. اين مزيتى است كه باعث مى شود تأخيرى كه به دليل آب انداز در آبيارى پيش مى آيد بعد از پايان آب انداز ادامه نيابد.

165   مصاحبه  58 و 59.
166   مصاحبه  64، 65، 66، 67، 68، 71.
167   مصاحبه هاى  63، 64، 65، 66، 67.

168   مصاحبه  64، 66، 67، 68، 71.
169   مصاحبه  1، 6، 7، 19، 23.
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تخصيص آب كندز از ولسوالى قلعه زال در اين باره مى گويد:170 «هرچه آنها به ما مى دادند ما چيزى نمى توانستيم بگوييم، چه هفت روز، چه پنج روز يا سه روز. گدا 
گاهى بيست، ده يا پنج افغانى مى گيرد. تا حال شنيده ايد گداها به مقدارى كه مى گيرند اعتراض كنند؟»

وقتى كه به اتفاق نظر شفاهى رسيدند، جلسة نهايى رسمى براى امضاى قرارداد آب انداز تشكيل شد و در آن يك گروه از كندز براى نظارت بر بسته بودن كامل 
سربندها تعيين شد.171 اين در حالى بود كه نمايندگان نهرهاى ولسوالى دوشى و نهرهاى اصلى گوهر گان و درقد از ولسوالى پلخمرى حتى به اين جلسه دعوت هم 
نشده بودند.يك كارمند رياست تنظيم آب  گفت: ما فقط كسانى را دعوت كرديم كه فكر مى كرديم مشكل آفرين باشند و كنترولى رويشان نداشتيم.172 البته قرارداد 
به امضاى يك چك  باشى173 از گوهر گان هم رسيده است كه در مصاحبه امضاى هر گونه سندى مربوط به آب انداز را رد كرده است. چنانچه او توضيح داده است، 
او در موقعيتى نبود كه سندى را امضا كند و چنين مسوليت  هايى فقط بر گردن ميراب است.174 ديگران مانند نماينده نهر گوهر گان، مدعى شدند براى رساندن آب 

به پايان آب نهر خود مشكل خواهند داشت175، ادعايى كه رياست تنظيم آب  بى ربط تلقى كرد و توجهى به آن نكرد.

4: مسايل امنيتى در دند غورى (ولسوالى پلخمرى)چوكات
در زمان طالبان، منطقه دندغورى به دست مال عالم (از حزب اسالمى به رهبرى گلبدين حكمتيار) اداره مى شد كه به نوبه خود تحت فرمان مال نوراهللا نورى، رئيس صفحات شمال شرق 

طالبان بود.
بعد از سقوط طالبان او از منطقه متوارى شد و دولت انتقالى جاى او را به رهبران نزديك به ائتالف شمال، مانند جنرال فهيم و داكتر عبداهللا كانديداى رياست جمهورى 2009 داد. اما دولت 
ضعيف تر از آن بود كه بتواند منطقه را به طور كامل از طرفداران طالبان و گرو ه هاى شورشى ديگر پاك  سازى كند و قدرت سياسى محدودى داشت. در زمان اولين انتخابات شوراى ملى افغانستان 
در 2005 مال عالم موفق شد با جلب حمايت نمايندگان بانفوذ جرگه و روابط خود با حزب اسالمى، كرزى را قانع كند كه اختيار دند قورى را به او بدهد. به نظر رياست امنيت ملى، او مشكوك 
به دست داشتن در حمله انتحارى سال 2007 فابريكه* بغالن است، به اضافه چندين فعاليت جنايى ديگر در سرك پل خمرى- مزار. بنابراين دولت در پى راهى براى اخراج او از منطقه بود. در 
سال 2008 طالبان در ولسوالى بغالن جديد و ولسوالى چهاردره در كندز قدرت گرفت و مال عالم تصميم گرفت كه آشكارا به طالبان بپيوندد. در نتيجه از جوالى 2008 تا اواخر سال 2010 دولت 
قدرت خود را در منطقه از دست داد و مال عالم پرنفوذ ترين رهبر منطقه شد. بنا به گفتة قوماندان هاى امنية بغالن، او مسئول قتل 20 افسر پوليس، ربودن 7 كارمند سازمان هاى غيردولتى در 

بغالن، انفجار بيش از هفت تانكر نفت و كشته يا زخمى شدن 32 غيرنظامى است.
در ماه مى 2011 دولت عملياتى با شركت نيروهاى بين المللى و نيروهاى رياست امنيت ملى ترتيب داد كه در آن موفق به اخراج مال عالم از منطقه شد. با اين حال دولت، او را به عنوان رهبر 
شوراى مشورتى صلح در پلخمرى پيشنهاد كرده است تا از شركت او در ايجاد نا امنى جلوگيرى كند. در عوض مال عالم موظف شد عمليات شورشى را متوقف كند و پشتيبان دولت باشد. در اثر 

اين اقدامات دولت قدرت زيادى در منطقه به دست آورد، اين بار با حمايت مال عالم.

* اين حمله در 6 نوامبر 2007 اتفاق افتاد. تقريبًا 75 نفر شامل 6 عضو جرگه در آن كشته شدند.

 بر اساس مصاحبه  اى ( 75) با يك كارمند عالى رتبة رياست امنيت ملى بغالن در سال هاى 2006 تا 2010.

اجراى آب انداز: پشتيبانى قوى دولت، نظارت موفق

شيوه اجراى آب انداز درچوكات 3 خالصه شده است و نتايج آن از نظر دسترسى به آب در كندز و بغالن در بخش سوم بررسى شده است.
ولسوالى دوشى

اجراى آب انداز بيشتر در كله گى تمركز داشت و فقط 3 روز ادامه يافت. بعد از آن ناظران على آباد از كندز فراخوانده شدند تا مشكالتى كه در آنجا پيش آمده بود را حل و فصل 
كنند. بعد از پنج روز سربند دوباره باز شد. در اين پنج روز نيز كله گى توانست با نمايندگان كندز بر سر دريافت مقدار كمى آب توافق كند يعنى نهر به طور كامل بسته نشده بود.

ولسوالى پلخمرى

حداقل دو نهر سعى كردند با فرستادن نمايندگان خود به سرپرستى ميراب،سربند خود را دوباره باز كنند. اما به دليل كنترل شديد دهقانان كندزبه پشتيبانى مقامات 
بغالن، از جمله رياست تنظيم آب و والى، تالش آنها راه به جايى نبرد. در نهرهاى گوهر گان و گرگرك ميراب ها با حمايت استفاده كننده گان آب تالش كردند 

آب انداز را پس از چهار روز قطع كنند. اما استفاده كننده گان آب كندز و مقامات بغالن نهايتًا موفق شدند سربندرا تا هفتمين روز بسته نگه دارند.
ولسوالى بغالن

والى واليت بغالن با اين ادعا كه امنيت در ولسوالى بغالن مناسب نيست، مسوليت  نظارت را برعهده كارمندان رياست تنظيم آب ولسوالى گذاشت. با اينكه مسوالن  
اجرا و اكثريت نمايندگان نهرها در اين ولسوالى گزارشى مبنى بر كارشكنى در اجراى آب انداز نداده  اند اما بررسى درستى اين ادعاها به دليل حاضر نبودن استفاده 

كننده گان آب كندز در منطقه ممكن نيست.در يكى از نهرهاى پايان آب ولسوالى بغالن اذعان شده است كه سربند شب ها باز بوده است.

170   مصاحبه  23.
171   صورت جلسه.
172   مصاحبه  69.

173   كمك ميراب؛ معموًال در سطح نهر درجه دو، درجه سه يا قريه.
174   مصاحبه تيليفونى (23 نوامبر 2011)

175   مصاحبه  53 و 72؛ عكس هاى ماهواره اى نيز تأييد مى كنند كه حتى در سال هاى پرباران، با سطح آب عادى در دريا، پايان آب گرگرك (تقريبًا 450هكتار و 17 فيصد ساحه آبيارى) با مشكل جدى 
كمبود آب و از بين رفتن محصول مواجه است.



٢٠١٢مورد مطالعاتى حوزه فرعى دريايى پايان كندز

٣٩ خالء هاى مخرب

تالش بيهوده براى آب انداز دوم كندز-بغالن

در اينجا الزم به ذكر است كه مورد ذكر شده در باال تنها آب  انداز اجرا شده در سال 2011 بود. در آگست، با كاهش سطح آب در دريا استفاده كننده گان آب واليت 
بغالن (به ويژه ولسوالى بغالن) شديداً با آب انداز دوم مخالفت كردند. والى بغالن با آگاهى از اين مطلب، وقتى كميته تخصيص آب كندز بار ديگر با او به صورت 

غيررسمى تماس گرفتند، هيچ قولى به آنها نداد. در عوض او ترجيح داد رفع مشكل را به عهده رياست تنظيم آب بگذارد. او مى گويد:
من به كندز گفتم اگر رياست تنظيم آب با آب انداز دوم موافقت كند من هم از آن حمايت مى كنم؛ همين را به والى آنها نيز گفتم. اما ما [والى و ولسوال ها] به 
انجنير نعيم [رئيس تنظيم آب بغالن] گفتيم كه وقت كشى كند تا نيازى به آب انداز دوم نشود. اين تنها راه جلوگيرى از عصبانى شدن دهقانان بغالن و ناراحت 

شدن دهقانان كندز بود. [...] آب انداز دوم كامًال غيرممكن بود چون آب دريا پايان مى رفت در حالى كه زمان بحرانى آبيارى بود. 176
 هم دست آنها، رئيس تنظيم آب، نيز تأييد مى كند كه با ديپلوماسى «وقت كشى»177 كرد. با آگاهى از مشكالت اولين آب انداز چه در بغالن و چه در كندز، كميته 

تخصيص آب كندز مسئله را بيش از اين دنبال نكرد و به دنبال راهكارهاى ديگرى براى مقابله با موضوع رفت.

تصميم گيرى در داخل واليت كندز
تصميم گيرى بى اعتراض اما نامؤفق در اجرا

بر خالف بغالن، مشكل تخصيص آب در واليت كندزبه پشتوانه اجرايى مربوط مى شد و نه روند تصميم گيرى. در 17 جوالى بعد از توافق بر سر آب انداز با بغالن، 
نمايندگان ولسوالى هاى چهاردره و قلعه زال اعتراض كردند كه تمام آب دريا را ولسوالى باالآب على آباد برداشت مى كند. در واقع هم به دليل پايان بودن سطح آب 

بستن مسير جريان با بوجى هاى شنى و انحراف كل جريان به نهر على آباد امكان پذير بود.
مسئله از سوى والى و رياست تنظيم آب در كميته تخصيص آب مطرح شد. به دنبال آن نماينده دولت در كميته تخصيص آب همه اعضا را جمع كرد و موافقت 

استفاده كننده گان آب على آباد براى كاهش برداشت آب جلب شد.
بار ديگر در 18 جوالى كميته تشكيل جلسه داد، اين بار به دليل اين كه استفاده كننده گان آب چهاردره كل جريان دريا را به نهر خود هدايت كرده بودند و آبى 
براى پايان دست يعنى قلعه زال باقى نگذاشتند. از آنجايى كه نمايندگان چهاردره به درخواست كميته تخصيص آب براى شركت در جلسه پاسخ ندادند، كميته تصميم 
گرفت با حمايت پوليس آب نهر چهاردره را، كه در منطقه يى نا امن واقع است، براى 72 ساعت ببندد. در 24 و 25 جوالى كميته تخصيص آب به رهبرى رياست 
تنظيم آب و نماينده والى، توافق رسمى همه شركت كنندگان را با يك برنامه زمانى برداشت آب در زمان آب  انداز جلب كرد. اين توافق رسمى به دليل ناموفق 
بودن توافق غيررسمى ديگرى با همين مضمون بود كه در 21 جوالى انجام شد. در 27 جوالى بعد از اين كه نهر چهاردره دوباره جريان آب دريا را بست، والى و 

نمايندگان رياست تنظيم آب مجبور شدند از حمايت پوليس براى اجراى توافق انجام شده استفاده كنند.
هيچ كدام از افراد آگاه كه با آنها مصاحبه شد روند تصميم گيرى باال را زير سؤال نبرد، چه از قلعه زال، چه از چهاردره و چه از على آباد.178 همچنين هيچ كدام از 
اعضاى كميته تخصيص آب كه با آنها مصاحبه شد، اعتراضى به تركيب بندى كميته، حقانيت اعضاى آن و يا نحوه تصميم گيرى آن نداشتند.179مقام رياست تنظيم 
آب و نماينده والى به عنوان رهبر و نقش پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو به عنوان تسهيل كننده، به نظر همه اعضاى كميته مناسب و معتبربود و هيچ كدام از اعضا 

فكر نمى كردند كه در جلسات نظرات شان شنيده نشده يا مسايل آنها در نظر گرفته نشده است.180

176 مصاحبه 61.
177 مصاحبه 62، 4.

178   مصاحبه  1؛ 3؛ 6؛ 7؛ 10؛ 19؛ 20؛ 22؛ 23.
179   مصاحبه  1؛ 6؛ 7؛ 19؛ 23.
180   مصاحبه  1؛ 6؛ 7؛ 19؛ 23.

تصوير 1: اعضاى كميته تخصيص آب شاهد برداشت غيرمجاز آب در على آباد هستند؛ 23 جوالى 2011



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان٢٠١٢

تاماس همراه با ممتاز و عزيزى ۴٠

مشكل اصلى در كندز ناتوانى اعضاى كميته تخصيص آب در اجراى موافقت ها و جلوگيرى از تخلفات بود. از 21 تا 27 جوالى، على آباد و چهاردره مرتبًا مانع اجراى 
توافق ها شدند. در 27 جوالى والى از رئيس پوليس براى ارسال نيرو درخواست رسمى كرد، اما نيروهاى دولتى عالقه اى به دخالت در منطقه چهاردره نشان ندادند.

نمايندگان چهاردره در كميته تخصيص آب تقصير رعايت نشدن توافق ها را به گردن گروه هاى شورشى منطقه انداختند كه دهقانان را تشويق مى كردند به ميل خود 
آب دريا را برداشت كنند.181 نمايندگان قلعه زال در كميته،از نبود حمايت والى و پوليس ناراضى بودند كه نتوانسته بودند متخلفان را مجبور به اجراى توافق ها كنند. 
والى كندز هم متهم شد كه مسئله را با جديت كافى دنبال نكرده است.182 با وجود اينكه ولسوالى هاى پايان آب در كندز تقريبًا آبى در دوره آب انداز دريافت نكردند، 

اما همه نمايندگان آنها كه در مصاحبه شركت داشتند قدردان زحمات ذينفعان واليت بغالن به خصوص والى و رئيس تنظيم آب بودند.183
تصميمات درباره تخصيص آب

در داخل واليت كندز تصميم بر انجام آب انداز نبود. بلكه قرار بود آب طبق اصل متداول تخصيص آب بر اساس سطح زير كشت تقسيم شود. در مذاكرات 24 
و 25 جوالى، اولويت به نهر قلعة زال، با 30 فيصد كل سطح زير كشت واليت در محدودة حوزه فرعى دريايى پايان كندز، داده شد و قرار شد سه روز يعنى 43 
فيصد زمان به آن اختصاص يابد. چون نهرهاى باالآب در روزهاى قبل دسترسى به آب را براى قلعه زال قطع كرده بودند اين «امتياز» به آن داده شد. به دليل 
نبود اطالعات الزم دربارة جريان آب در دريا و ظرفيت نهرها، سهم نهرها بيشتر بر اساس بحث و مذاكره تعيين شد تا محاسبات منطقى. بر خالف بغالن، هيچ 
يك از نمايندگان كميته تخصيص آب اعتراضى به توافق ها نداشتند و موافقت نامه را امضا كردند.184بخش زير يافته هاى تحقيق درباره تركيب و روند تصميم گيرى 

كميته هاى تخصيص آب در داخل واليت و بين واليات را ارائه مى دهد.

بررسى 5,2
چگونه روابط قدرت به مشاركت و تصميم گيرى در واليت بغالن شكل مى دهند

به طور كلى مشاركت ذينفعان در آب انداز سال 2011 در واليت بغالن محدود بود. در مورد ولسوالى پلخمرى، رياست تنظيم آب از قدرت خود براى اعمال يك جانبه 
تصميمات استفاده كرد. در ولسوالى بغالن كه استفاده كننده گان آب راهى براى ابراز عقيده درباره زمان آب انداز پيدا كردند، اين راه نتيجه مشاركِت كارآمد نبود. 

در واقع رياست تنظيم آب قصد نداشت آنها را در روند تصميم گيرى وارد كند و شركت كردن آنها تنها نتيجه اعمال قدرت ذينفعان بانفوذتر، از جمله ولسوال بود.

شركت استفاده كننده گان كندز در بحث با استفاده كننده گان آب نهرهاى ولسوالى بغالن به دليل عالقة مقامات دولتى به اجراى اصول "اداره خوب" نبود. برعكس 
منظور اين بود كه نشان داده شود دليل ناتوانى رياست تنظيم آب و والى براى اجراى آب انداز همكارى نكردن استفاده كننده گان آب است (و در سطح كمترى به 
دليل موانع مديريتى بين نهرهاست، مثًال در مورد نهر اجمير). دليل ديگر مجبور كردن استفاده كننده گان آب ولسوالى بغالن به همكارى و تخصيص بخشى از 
سهم آبشان به كندز بود. قبل از اين جلسه، والى بغالن به استفاده كننده گان آب ولسوالى بغالن براى همكارى فشار آورد و به آنها گفت كه او قبًال قول همكارى 
داده است.185رئيس تنظيم آب به استفاده كننده گان آب كندز و بغالن اجازه داد تا مشكالت و نيازهاى خود را توضيح دهند تا نشان دهد كه نمى خواهد طرف هيچ 
گروهى را بگيرد. به عالوه خود را به عنوان كسى معرفى كرد كه تنگناها را برطرف مى كند و قادر است در نهايت طرفين را با هم به توافق برساند و از اين طريق 

انتظارات والى و مقامات كابل را نيز برآورده كرد.على رغم اين تالش ها، ولسوالى بغالن توانست به مقصود اولية خود يعنى كم كردن زمان آب انداز برسد.

در واقع مشاركت به ابزارى براى رئيس تنظيم آب بدل شد كه توسط آن وضعيت را به نفع خود تغيير دهد. در اين زمينه استفاده كننده گان آب كندز قدرت چانه زنى 
كمى براى مخالفت با همتايان خود در باالآب داشتند. همان طور كه قبًال گفته شد نقش آنها فقط توصيف شرايط وحشتناك در ساحه تحت آبيارى نهرهايشان و 

اميد بستن به حمايت باالآب بود.

مدت زمان دورة آب  انداز در نهرهاى مختلف تا حد زيادى (البته نه كامًال) تابع توانايى اعمال قدرت رياست تنظيم آب در هر منطقه بود (نقشه 7). بنابراين سوال 
اين است كه «چه چيزى باعث اين تفاوت قدرت در مناطق مختلف مى شود؟»

مديريت  دولت  سوى  از  حدودى،  تا  حداقل  چپ)،  (طرف  پلخمرى  ولسوالى  در  جوى نو  و  گان  گوهر  مثل  نهرهايى  جنگ  از  قبل  كه  است  اين  مهم  عامل  يك 
مى شدند.186با اينكه در دوران جنگ تخصيص و توزيع آب نهر به طور كامل به استفاده كننده گان آب و ميراب آنها واگذار شده بود، ولى هم  اكنون بهره  بردارى 
از سربندها به عهده رياست تنظيم آب است. مثًال سربند نهرهاى گوهرگان و درقد در كنار بندبرق آبى187 قرار دارد و توسط وزارت انرژى و آب (از طريق رياست 

تنظيم آب) بهره بردارى مى شود.188 ميراب جوى نو كه سربند مشتركى با نهر گوهر گان دارد اين طور توضيح مى دهد:

سربند نهر ما در كنار بند [بند بلخ] قرار دارد بنابراين اصًال نيازى به نظارت دهقانان كندز نبود چون رياست تنظيم آب در همان نزديكى است. انجنير نعيم [رئيس 
تنظيم آب] به ايستگاه بازرسى كنار بند گفت كه سربند را بسته نگهدارند و هر وقت مشكلى بود به رياست تنظيم آب خبر دهند.189

181   مصاحبه 6؛ 7.
182   مصاحبه هاى 3؛ 19؛ 23؛ 27؛ 28.

183   مصاحبه  19.
184   مصاحبه هاى  1؛ 3؛ 6؛ 7؛ 10؛ 19؛ 20؛ 22؛ 23.

185    مصاحبه 48؛ 50؛ 53؛ 58؛ 59؛ 63؛ 65؛ 56؛ 57؛ 67؛ 68؛ 69.
.[ How the Water Flows: A Typology of Irrigation Systems in Afghanistan]  «186   راوت، «آب چگونه جريان مى يابد: تيپ شناسى شبكه  هاى آبيارى افغانستان

187   در بند بلخ و بند دو.
188   مصاحبه 50؛ 52؛ 69؛ 72. 

189   مصاحبه 72.
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۴١ خالء هاى مخرب

رئيس تنظيم آب  بغالن توضيح داد كه در گذشته كنترول منطقه زير پوشش نهر پلخمرى به دليل فعاليت  هاى شورشيان سخت بود. بنابراين الزم شد كه دولت 
اقدامات احتياطى، حتى در محل سربندها، اتخاذ كند.190

مسئله كليدى ديگر اين است كه قدرت رياست تنظيم آب، به دليل شرايط امنيتى دند غورى (منطقة  كه بيشتِر ساحة آبيارى نهر پلخمرى از جمله قسمت هاى 
پايان آِب آن را در بر مى گيرد) به طور غير مستقيم افزايش يافت. به دليل حضور شورشيان در منطقه (چوكات 4) درست قبل از فصل آبيارى و حضور نظامى دولت 
براى كنترول آنها، رهبران محلى استفاده كننده گان آب را از به راه انداختن مظاهره عليه تصميمات رياست تنظيم آب و والى منع كردند. ميرابى از پلخمرى اين 
طور توضيح مى دهد: «بعد از آن عمليات نظامى كه شورشيان را ضعيف كرد، دولت فشار را بر ما افزايش داد چون ما از همان منطقة شورشى بوديم.» ميراب 
ديگرى از اين منطقه مى گويد: «در خشكسالى قبلى [2008] من هر طور دلم مى خواست سربند را باز مى كردم ولى حاال دولت از ما انتقام مى گيرد.» به نظر او پس 
از اين كه عمليات نظامى قدرت را به دولت بازگرداند، مقامات مى خواهند بيشتر بر مردم اعمال قدرت كنند، هم به دليل نمايش قدرت و هم به دليل تنبيه آنهايى 
كه از شورشيان حمايت كردند. يك عضو شوراى واليتى تصديق كرد كه به دليل تنش هاى گذشته بين منطقه دند غورى و دولت محلى در پلخمرى، شكايت هاى 

مردم ديگر جدى گرفته نمى شود.191

عالوه بر اين رئيس تنظيم آب توانسته است قدرت شخصى خود را در اين منطقه نسبت به سال 2008 افزايش دهد. يكى از آگاهان كليدِى نزديك به رهبران 
دولتى و رئيس تنظيم آب مى گويد:

شايد يادتان باشد كه در سال 2008 رهبران محلى بغالن براى او [رئيس تنظيم آب] احترام قايل نبودند. حتى يكى [از موى سفيدان پايان آب ولسوالى بغالن] به 
او گفت تنها هنرت اين است كه موهايت را رنگ سياه بزنى. ولى از آن موقع تا به حال او توانسته است سياستمدارانه قدرتى به دست آورد. يازنة او رئيس امنيت 
بغالن شد؛ يكى از بستگان نزديكش عضو شوراى واليتى شد كه باعث شد او با اعضاى شوراى واليتى و سرپرست اين شورا رابطه برقرار كند. در سال 2006 او 
حتى نمى توانست به زمين خود در درقد سر بزند. ولى اخيراً با شروع روند آشتى بين مال عالم و دولت او توانست به مال عالم نزديك شود و زمينش را پس بگيرد. 

االن، والى او را به عنوان نماينده خود در بيشتر جلسات خارج يا داخل واليت انتخاب مى كند.192
از آنجايى كه موازنه قدرت به نفع رئيس تنظيم آب بود او مى توانست تصميمات شجاعانه ترى بگيرد. همان آگاه مى گويد: "من فكر مى كنم در اين آب انداز او 

مى خواست قدرت خود را امتحان كند."193

7: طول مدت آب انداز در نهرهاى مختلف واليت بغالن، طبق موافقت نامة جوالى 2011نقشه

190   مصاحبه 62.
191   مصاحبه، عضو شوراى واليتى بغالن (24 نومبر 2011)

192   مصاحبه، مطلع كليدى در بغالن، (21 نومبر 2011)
193   مصاحبه، مطلع كليدى در بغالن، (21 نومبر 2011)



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان٢٠١٢

تاماس همراه با ممتاز و عزيزى ۴٢

برعكِس ولسوالى پلخمرى، قدرت رئيس تنظيم آب در ولسوالى همسايه يعنى بغالن بسيار محدود است، به خصوص به دليل حضور ولسوال اميرگل.194 آن طور كه 
يك آگاه كليدى از رياست تنظيم آب بغالن توضيح مى دهد: "او [رئيس تنظيم آب] در ولسوالى بغالن قدرت كافى ندارد. براى همين دوست ندارد به دفتر رياست 
تنظيم آب اينجا بيايد؛ اين به خاطر اميرگل هم هست. آنها با هم دوست هستند ولى وقتى او اينجا بيايد بايد هرچه اميرگل مى گويد گوش دهد."195ولسوال بغالن 
هم ارتباطات زيادى با قوماندان هاى امنيتى سطح باال دارد، حتى در سطح ملى و معاون رئيس جمهور جنرال فهيم.196 ميراب هاى ولسوالى پلخمرى او را به عنوان 
اصلى ترين امتياز ولسوالى بغالن مى دانند: "او كرزى بغالن است، او مراقب مردمش هست، ولى ما كسى مثل او نداريم كه از نهرهاى پلخمرى دفاع كند.197"او 
منافعى هم در منطقه دارد زيرا زمين هايش از نهر اجمير و جنغارق، دو نهر عمدة ولسوالى، آبيارى مى شوند. مثال ديگرى از شدت نفوذ او اين است كه رياست تنظيم 
آب سعى نكرد مدت آب انداز نهر اجمير در ولسوالى بغالن را از حد توافق شده بيشتر كند. حتى با وجود اين كه سربند نهر اجمير در محل ايستگاه برق آبى بند دو 

است كه به دست رياست تنظيم آب بهره بردارى مى شود. 

در كل مشاركت در تصميم گيرى و نتيجة تصميم گيرى دربارة تقسيم آب در اين مناطق تابعى بود از روابط قدرت موجود بين رئيس تنظيم آب، والى و ولسوال و 
استفاده كننده گان آب. در مورد حوزة فرعى دريايى پايان كندز، هرچه قدرت رياست تنظيم آب بيشتر بود، استفاده كننده گان آب امكان كمترى براى ابراز عقيده 

داشتند ولى از طرف ديگر تصميمات بيشتر به نفع كندز اتخاذ مى شد كه آب  انداز را دريافت مى كرد.

زمينه مساعد براى راهكارگفتگو و مذاكره بين كندز و بغالن
در اين بخش هم خوانى منافع و وابستگى متقابل فعاالن تصميم گيرنده دربارة تخصيص آب و نتيجه تصميم  هاى آنها بررسى مى شود. براى اين منظور به كار ُكك198 

(شكل 14) كه در چارچوب مفهمومى توضيح داده شد استناد خواهد شد.

14: چهار راهكار گفتگو و مذاكرهشكل
دريايى  فرعى  حوزة  در  آب  تخصيص  چالش  پايان آب  و  باالآب  ناهماهنگى 
پايان كندز است كه به دليل انطباق مرزهاى حوزه فرعى با مرزهاى سياسى 
تشديد مى شود (به مشخصات حوزه فرعى در باال رجوع شود). استفاده كننده 
گان آب بغالن در دسترسى به آب وابستگى كمى به كندز دارند. منطقًا منافع 
استفاده كننده گان آب دو واليت با هم در تضاد است، زيرا به نفع كندز است 
كه آب به پايان آب جريان داشته باشد اما نفع بغالن در اين است كه آب در 
محدودة واليت بغالن بماند. با اين حال، ذينفعان بغالن از جمله استفاده كننده 
طور  آن  مى دانند.  آب انداز  تأمين  به  موظف  را  خود  اخالقى  نظر  از  آب،  گان 
كه بررسى خشكسالى هاى گذشته نشان مى دهد، در واقع اين كارى است كه 
استفاده كننده گان آب بغالن كمابيش هميشه انجام داده اند. به هر حال به نظر 
مى رسد بر اساس نمودار ُكك در اينجا وضعيِت «مى خواهى بخواه، نمى خواهى 

نخواه» وجود دارد.

از طرف ديگر بعضى از تصميم گيرندگان كليدى بغالن مثل رئيس تنظيم آب يا والى، نفع خود را در اين مى بينند كه آب به ميزان چشم گيرى به سمت كندز جريان 
يابد. بنابراين مقامات كندز و بغالن ممكن است منافع مشتركى داشته باشند كه وضعيت را به سمت «همكارى مطلوب» سوق دهد.

اما رياست تنظيم آب و والى بغالن نمى توانند منكر اين باشند كه منافع آنها گاهى خالف منافع استفاده گننده گان آب است. بدون همكارى استفاده كننده گان آب 
هيچ توافقى با كندز ميسر نمى شد و حتى مهمتر از آن، توافقى به اجرا در نمى آمد. بنابراين راهكار آنها راه حلى بين منازعه (البته نه به مفهوم فيزيكى) مثل مورد 

نهرهاى پلخمرى، يا تطبيق، مثل مورد نهرهاى ولسوالى بغالن بود.

چگونه آب  انداز با روابط قدرت در تصميم گيرى بين واليات باال آب و پايان  آب مطابقت دارد
اصول مختلف تخصيص آب براى مقياس هاى مختلف

مورد حوزه فرعى دريايى پايان كندز نشان مى دهد چگونه اصول تخصيص آب به مقياس مسئله مورد نظر (بين واليتى يا درون واليتى) بستگى دارد. در اين زمينه 
اختالف مشخصى بين توافق هاى بين واليتى و درون واليتى وجود دارد. در واليت كندز اصول تقسيم آب، گرچه به سختى اجرا شد، بر اساس سطح زير كشت بود. 
در مذاكرات بين اعضاى كميته تخصيص آب و ديگر فعالن هيچ اشاره يى به آب انداز نشده است. وقتى وضعيت كمبود آب بحرانى تلقى شد، مذاكره براى تعيين 

راه هاى ديگر تخصيص آب ادامه يافت. در سطح بين واليتى اصل سنتى آب انداز، هرچند با برخى مخالفت ها، اجرا شد.

194   مصاحبه 66، 67، 67، 70.
195   مصاحبه، مطلع كليدى رياست تنظيم آب بغالن (26 نومبر 2011)

196   مصاحبه 61، 66؛ و مصاحبه با مطلع كليدى – قوماندان رده باالى امنيت در بغالن از 2006 تا 2010 ، (26 دسمبر 2011)
197   مصاحبه 72.
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٢٠١٢مورد مطالعاتى حوزه فرعى دريايى پايان كندز

۴٣ خالء هاى مخرب

ديدگاه هاى مختلف دربارة حقوق آب بين واليات

براى فهميدن اين كه چگونه روابط قدرت، مشاركت و تصميم گيرى شكل مى گيرد بايد ديد چگونه سيستم سنتى آب انداز  به تصميم گيرى بين باال و پايان آب شكل مى دهد. 
سيستم غيررسمى آب انداز هيچ حقى براى مدعيان پايان آب به همراه ندارد و چيزى جز يك اجبار اخالقى براى باالآب نيست (چوكات 3 را ببينيد). بنابراين، مدعيان پايان آب 
قدرت چانه زنى زيادى ندارند و بايد به نيِت خير استفاده كننده گان آب باالآب و حمايت سودجويانة مسوالن  واليتى تكيه كنند. در اين حالت قابل درك است كه دهقانان 

كندز فقط مى توانستند از همتايان خود در باالآب از طريق والى و مقامات وزارتى درخواست كمك كنند.
اگرچه مشاركت در اين روند فاصلة بسيارى با حالت آرمانى گردهمايى چندگانة ذينفعان دارد، اما اين فاصله بيشتر به دليل مشكل برترى باالآب بر پايان آب و وجود سنت ديرين 
آب انداز است، كه البته جديداً با مخالفت هايى روبرو شده است. در واقع سيستم آب انداز باعث برهم خوردن تقارن در روابط قدرت مى شود و جلو مشاركت هم سطِح ذينفعان را مى گيرد.

راه حل اين مشكل از نظر سياست گذارى همان است كه در قانون آب و مقررات مربوط به آن پيشنهاد شده است. يعنى تغيير ساختار سازمانى نهادها و شكل دادن 
دوباره به روند تصميم گيرى، با اين اميد كه سهم بهترى از آب به پايان آب اختصاص يابد، چون در سال هاى كم باران، پايان آب بيشترين ضرر را متحمل مى شود.199اما 
دليل اصلِى تخصيص آب كه ريشه در نظام كنونى حقوق آب دارد، در اين رويكرد به مبارزه طلبيده نمى شود. بنابراين سوال اين است كه "چقدر احتمال به چالش 

كشيدن اين نظام وجود دارد؟" اگر اصوًال امكانى وجود داشته باشد. جدول 11 راه  هاى تخصيص آب از نظر ذينفعان مختلف و مرجع هر كدام را خالصه مى كند.
تمام نمايندگان نهرهاى كندز، از ميراب ها و رهبران انجمن هاى استفاده كنندگان آب گرفته تا كسانى كه رسمًا عضو كميته تخصيص آب بودند، مايل بودند روش 
جديدى براى تخصيص دائمى آب به كندز پايه  ريزى شود و آب بر اساس سطح زير كشت بين دو واليت تقسيم شود.200يعنى آنها خواهان دريافت فيصد ثابت و 
تضمين شده  يى از جريان آب دريا هستند كه بستگى به شرايط هيدرولوژيكى نداشته باشد. اين نظام دائمى حقابه ها، آشكارا مطمئن تر از روش آب انداز كنونى است 
و نزديك تر به روشى است كه حكم رياست جمهورى به استفاده گننده گان آب تالقان در حوزه دريايى تالقان تحميل مى كند (براى اطالعات بيشتر فصل 6 همين 

گزارش را ببينيد).
طبق قانون آب 2009 ، مادة 20 بند 1: حقابه هاى موجود مطابق پاليسى ادارة حوزه دريايى مربوط به شكل تدريجى به اجازه نامه تبديل مى شود. اما همان طور كه 
قبًال هم گفته شد تبديل آب انداز به اجازه نامه امكان پذير نيست، اين امر از سوى يكى از مشاوران افغان وزارت انرژى و آب كه دست اندركار نوشتن قانون آب بود 
نيز تأييد شده است.201 زيرا آب انداز حقى نيست كه استفاده كننده گان آب پايان آب بتوانند ادعايى بر آن داشته باشند. بنابراين براى صدور اجازه نامه ابتدا الزم است 

كه آب انداز به حقابه تبديل شود.
از نظر ذينفعان كندز و قانون آب، نظام آب انداز يا بايد از بين برود يا به شكل معنى دارى تغيير كند. تجربه 2008 نشان مى دهد اين كار ممكن است بسيار پيچيده 
و حتى خطرناك باشد. وقتى در سال 2008 ادراة تنظيم آب كندز همراه هيأتى از قوماندان ها حقابة ثابتى از آب دريادرخواست كردند، رئيس تنظيم آب و استفاده 
كننده گان آب بغالن خشمگين شدند؛ اين مسئله را بهانه كردند و از اهداى آب انداز خوددارى كردند. در واقع همة ذينفعان بغالن ازاستفاده كننده گان آب گرفته 
تا مقامات دولتى انتخابى هميشه با اعطاى هر گونه حق رسمى آب مانند حقابه به كندز، مخالفت كرده اند.202يك ميراب در اين باره مى گويد: "عاقالنه نيست كه 
خودت را بكشى كه ديگرى زنده بماند."203 ولسوال و رئيس تنظيم آب  بغالن از يك اصطالح براى توصيف مسئله استفاده كردند: "انتخاب حقابه يعنى پا روى 
گلوى دهقانان بغالن بگذاريم كه نتوانند لقمه شان را قورت بدهند."204 بسيارى از نمايندگاناستفاده كننده گان آب بغالن در مصاحبه اعالم كردند كسانى كه با حقابه 

موافقت كنند "خاين" هستند. يك كارمند رياست تنظيم آب حقابه را بهانه اى براى درگيرى مى داند:

11: اصول تخصيص آب از نظر فعاالن و گروه هاى مختلف در حوزه فرعى دريايى پايان كندزجدول

موقعيتفعاالن/ اصل تخصيص آب

آب انداز
در روش آب  انداز، استفاده كننده گان آب باالآب به استفاده كننده گان آب پايان آب تحت شرايط مشخصى، آب مى دهند. تصميم گيرى درباره مدت و تعداد آن اساسًا در 

اختيار باالآب است زيرا آب  انداز باعث اعتالى حقى براى استفاده گننده گان آب پايان آب نمى شود. البته از نظر اخالقى رد درخواست آب انداز (حداقل براى چند روز) درست 
نيست. در گذشته هيچ گاه باالآب از دادن آب انداز خوددارى نكرد هرچند گاهى كمك آنها بسيار ناچيز بود.اين نظام تا زمان حكم رياست جمهورى در سال 2011، روش 

غالب بود.
ذينفعان كندزموافق پياده كردن نظامى هستند كه در آن سهم هر واليت از جرياِن آِب دريا بر اساس سطح زير كشت آن واليت تعيين شود.ذينفعان كندز
ذينفعان بغالن همچنان به سيستم آب  انداز به عنوان سنت غالب اعتقاد دارند.ذينفعان بغالن

رهبر مذهبى محلى (بغالن)
مفتى كله گى، دارالحفاظ، با استناد به فتواى هنديه كتاب پنجم، مى گويد: «اگر در شرايط آبيارى عادِى باالآب آبى به زمين هاى پايان آب نرسد، هيچ اجبارى براى رساندن 

آب به آن زمين ها نيست. اگر رساندن آب به پايان آب باعث اختالل آبيارى در باالآب و خرابى محصول شود، اين كار از نظر شريعت مردود است.»* بنابراين خطبه  هاى نماز 
جمعه در مسجد بيشتر بر ارزش سخاوت در اسالم و حمايت از زمين هاى پايان آب تمركز دارد.

فقه اسالمى

فقه سنى: «براى درياهاى خرد كه الزم است آب دريا ذخيره شود تا به سطح مورد نياز برسد (على ابن محمد 8-1903، 313 و 322) دو اصل كلى حاكم است. وقتى آب 
كم است اول زمين هاى باالى دريا آبيارى مى شوند، ولى مقدار آب نبايد از مچ پا باالتر باشد. در شرايط ديگر هر كسى مى تواند آن طور كه مى خواهد آبيارى كند.»**

فقه شيعه: «در مورد جريان هاى آب طبيعى، ابتدا زمين داران باالآب بايد زمين هاى خود را آبيارى كنند. [...] مالكان باالآب مجبور نيستند آب را براى استفاده پايان آب رها 
كنند مگر بعد از تكميل آبيارى زمين خود به ترتيبى كه گفته شد، حتى اگر محصوالت مالكان پايان آب در حال خشك شدن باشند.»***

شوراى حوزه دريايى مسول  تعيين و تنظيم حقآبه در حوزه دريايى است (ماده 14 قانون آب). اداره حوزه دريايى (مشتمل بر وزارت خانه هاى ذيربط) در تخصيص آب نقش قانون آب افغانستان
مشاور شوراى حوزه دريايى را دارد. حقابه هاى موجود بايد به تدريج به اجازه  نامه تبديل شوند (ماده 20 قانون آب).

199    البته دور از انتظار نيست كه برخى از استفاده كننده گان آب واليت پايان آب (به خصوص كسانى كه در اوايل نهرهاى باالآب قرار دارند) شرايطى بهتر از بعضى استفاده كننده گان آب واليت باالآب (مثل 
زمين هاى پايان آب نهرهاى كالنى چون اجمير) داشته باشند. در اينجا منظور اين است كه به طور متوسط استفاده كننده گان آب پايان آب بيشتر تحت تأثير دوره هاى خشكى قرار دارند تا استفاده كننده گان آب باالآب.

200   مصاحبه 1؛ 2؛ 3؛ 6؛ 7؛ 19؛ 20؛ 22؛ 23؛ 24؛ 27؛ 28.
201   مصاحبه 79.

202   براى مثال مصاحبه هاى 48؛ 49؛ 50؛ 51؛ 52؛ 56؛ 57؛ 58؛ 59؛ 60؛ 61؛ 64؛ 65؛ 68؛ 70.
203   مصاحبه 62.

204   مصاحبه 61؛ 62.



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان٢٠١٢

تاماس همراه با ممتاز و عزيزى ۴۴

هر بار كه بخواهند حقابه خاصى را تحميل كنند بين دولت و دهقانان درگيرى پيش خواهد آمد، كه براى همه دردسر درست مى كند. حتى اگر از اوباما هم دستور بياوريد، 
مردم بغالن به آن عمل نخواهند كرد.205

در فقه سنى و شيعه حق تقدم در زمان كم آبى به زمين هاى باالآب داده شده است (جدول 11). با اينكه اين ديدگاه هاى مذهبى معموًال در جلسات غيررسمى 
تخصيص آب بازگو نمى شوند، اما در برخى مصاحبه هايى كه در بغالن انجام شد206، به خصوص مصاحبه با رئيس تنظيم آب بغالن، به آنها اشاره شده است. از 
طرف ديگر در خطبه هاى نماز جمعه سال 2011، به طور آشكارى به اهميت سخاوت در تقسيم آب بين كندز و بغالن پرداخته مى شد. يكى از مصاحبه شوندگان 

شاهد اين تشويق ها در ولسوالى دوشى بود:207

مولوى عبدالبارى [رئيس شوراى علماى محلى] با توضيح اهميت تقسيم كردن در اسالم، مردم را متقاعد كرد [كه به كندز آب بدهند]. نقش او خيلى مهم بود چون مردم 
به او احترام مى گذارند.208

با اين حال مفتِى ولسوالى دوشى اصل آب انداز را زير سؤال نمى برد و حتى غيرمستقيم با استناد به متون مذهبى آن را توجيه مى كند (جدول 11 را ببينيد). 

در كل با اين كه در سطح حوزه فرعى دريايى نظرات مختلفى درباره آب انداز وجود دارد كه هر يك به قانون خاصى استناد مى كند (شكل 2 و بحث دربارة كثرت گرايى 
قانونى را در فصل 1 ببينيد) اما آشكار است كه هر تغيير در نظام آب انداز كنونى با مقاومت شديد در بغالن مواجه خواهد شد، مگر اين كه براى جبران آن امتيازى 
به آنها داده شود. بنابراين سياستى كه تنها به دنبال تغيير تركيب گردهمايى هاى چندگانة ذينفعان و روند تصميم گيرى باشد براى رفع مسئلة جدال برانگيز حقوق 

آب، كارآمد نيست.

دليل حمايت رياست تنظيم آب  و والى بغالن از كندز در سال 2011 در مقايسه سال 2008
ممكن است گفته شود كه 7 روز آب انداز در كل فصل آبيارى ناچيز است. اما اين مقايسه بايد با توجه به پيشينة موضوع به ويژه اتفاقات خشكسالى 2008 انجام 

شود. در اين بخش داليل بهبود مذاكرات سال 2011 كندز و بغالن بر سر آب انداز برشمرده مى شود.

اعضاى كميته تخصيص آب كندز شك ندارند كه دست يابى آنها به آب در نتيجة حمايت رئيس تنظيم آب و والى بغالن بود. اگر قرار بود مذاكره بين استفاده كننده 
گان آب دو واليت انجام شود، كندز نمى توانست اين مدت آب انداز دريافت كند.209 اين عقيده به دليل تالش برخى ميراب ها و استفاده كننده گان آب بغالن براى 

قطع آب انداز تقويت مى شود210، تالش هايى كه با مداخلة والى و رياست تنظيم آب مواجه شد.

پشتيبانى رياست تنظيم آب بغالن از كندز در سال 2011 باعث تعجب بسيارى از شاهدان شد. همين اداره، تحت سرپرستى همين شخص در سال 2008 حمايت 
بسيار كمى از كندز كرد.211 همان طور كه مدير پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو مى گويد: "انجنير نعيم امسال صد فيصد تغيير كرده."212 پرسش اين است كه چه 
چيزى باعث اين تغيير شده است؟ بر پاية مصاحبه با آگاهان كليدى، موى سفيدان پرنفوذ و كارمندان رياست تنظيم آب، چهار دليل براى تغيير رفتار رئيس تنظيم 

آب وجود دارد.

اول اين كه در تابستان 2011 استخدام در ادارة حوزة فرعى دريايى پايان كندز انگيزه يى بود براى رئيس تنظيم آب تا خود را عالقه مند به مسايل كل حوزة فرعى و به 
ويژه پايان آب ترين بخش كندز نشان دهد تا تأثير مثبتى در انتخاب احتمالى آيندة او در ادارة حوزه فرعى دريايى داشته باشد. اين عقيده را بسيارى از استفاده كننده گان 

آب و افراد آگاه در بين كارمندان دولت، ابرازكردند.213

دوم اينكه تأثيرات منفى خشكسالى 2008 در كندز كه تا حدودى به دليل پشتيبانى نكردن بغالن از كندز بود باعث ارسال شكايت هايى به وزارت انرژى و آب 
شد. براى نمونه يكى از مقامات باالى وزارت انرژى و آب از كابل به بغالن آمد تا شخصًا ناخرسندى خود را ابراز كند.214 در سال 2009 نامة معاون رئيس جمهور 

احمد ضيا مسعود كه به حل مسئله تخصيص آب بين دو واليت تأكيد كرده بود، انگيزه ديگرى شد براى رياست تنظيم آب  بغالن كه نتايج بهترى نشان دهد.215

سوم، با عوض شدن رئيس تنظيم آب كندز روابط دو رئيس اداره بهبود يافت. بسيارى از مصاحبه شوندگان از تنش در روابط رؤسا در سال 2008 ياد كردند. با شروع 
كمبود آب در آن سال رئيس تنظيم آب كندز به همراه قوماندان ها به بغالن رفت كه اين آغاز تنش ها بود. در آن موقع اتهام تهديدآميز او مبنى بر اينكه "بغالن 

از حق آب كندز سوء استفاده مى كند" تنها باعث ناراحتى رئيس تنظيم آب  بغالن و نمايندگان استفاده كننده گان آب شد.216رئيس تنظيم آب  بغالن مى گويد:

205   مصاحبه 70.
206   مانند مصاحبه هاى 48؛ 50؛ 52؛ 62؛ 64.

207   مصاحبه 55؛ 58؛ 59.
208   مصاحبه 58.

209   مصاحبه 1؛ 3؛ 4؛ 6؛ 7؛ 19؛ 20؛ 22؛ 23؛ 27؛ 28.
210   مصاحبه 48؛ 50؛ 53؛ 59؛ 68؛ 70.

211   مشاهدات نگارنده كه در مصاحبه ها هم تأييد شد. مانند مصاحبة 48؛ 52؛ 53؛ 60؛ 8؛ 4؛ 11؛ 12؛ 50؛ 64؛ 65؛ 66؛ 67؛ 69؛ 70.
212   مصاحبه 82.

213   مصاحبه 82؛ 8؛ 64؛ 65؛ 66؛ 68.
214   مصاحبه 67؛ 69؛ 70.

215   رونوشت اين نامه در مصاحبه 62 با رياست تنظيم آب  بغالن ارائه شد.
216   مصاحبه 66.

* مصاحبه 55.
.[ Ownership and Transfer of Water and Land in Islam]  «خليل ابن اسحاق در كاپونرا، «مالكيت و انتقال آب و زمين در اسالم **

.[ Ownership and Transfer of Water and Land in Islam]  “كاپونرا، ”مالكيت و انتقال آب و زمين در اسالم ***



٢٠١٢مورد مطالعاتى حوزه فرعى دريايى پايان كندز

۴۵ خالء هاى مخرب

من با خليل [رئيس تنظيم آب كندز در سال 2008] بحث كردم چون او هر بار از بغالن و تخار انتقاد مى كرد كه به آنها به اندازه كافى آب نمى دهند ولى مى توانست 
به جايش درست صحبت كند. به قول معروف "دردم ازخدا گله ام از  همسايه."217

دفتر رياست تنظيم آب در ولسوالى بغالن و نمايندگان استفاده كننده گان آب تأييد كردند كه:

سال 2008 مردم كندز به جاى اين كه درست درخواست كنند با نشان دادن قدرتشان آمدند كه آب انداز بگيرند. خليل شروع به دعوا كرد و به سلطان محمود [رئيس كل 
امور تنظيم آب در كابل] شكايت كرد. در آن زمان اميرگل [ولسوال بغالن] در دبى بود، وگرنه با رفتارى كه آنها نشان دادند، او به آنها يك ساعت هم آب نمى داد.218

مصاحبه شوندگان بسيارى219، به ويژه در بغالن، از اين اتفاقات به عنوان دليل اصلى شكست اجراى آب انداز در سال 2008 ياد كردند.220

دليل آخر اين كه، والى هر دو واليت در فاصله سال هاى 2008 و 2011 عوض شد.221 با اينكه تنش بين دو والى قبلى به شدت تنش بين رؤساى تنظيم آب نبود 
اما با جايگزينى آنها تغييرات مثبت قابل توجه يى رخ داد. آن طور كه يكى از آگاهان كليدى مى گويد "بر شما معلوم است كه در خشكسالى 2008 والى بغالن از 
حزب اسالمى بود و والى كندز از جمعيت. اين دو حزب با هم رقابت شديدى دارند كه مانع روابط شان مى شد."222 اما در سال 2011 هر دو والى از حزب اسالمى 
بودند كه نفوذ بيشترى داشت. به عالوه نمايندة والى كندز (كه عضو كميته تخصيص آب كندز هم بود) به رئيس تنظيم آب بغالن نزديك بود. خود رئيس تنظيم 
آب بغالن مى گويد "امسال رياست تنظيم آب كندز و نماينده آن رابطه خوبى با ما داشتند. همين طور والى كندز و نماينده اش، مخدوم صاحب، كه دوست نزديك 

من است."223 به نظر بسيارى از آگاهان از جمله رئيس تنظيم آب، اين مسئله نكته مهمى در افزايش حمايت بغالن از كندز بود.224

به طور كلى، تغيير زمينه هاى سياسى، درس گرفتن از تجربة2008، فشار غيرمستقيم از طرف وزارت انرژى و آب و دفتر رياست جمهورى و ديگر فرصت ها باعث 
موفقيت نسبى آب انداز 2011 شد. الزم به ذكر است اين عوامل ناپايدار و غيرقابل پيش بينى هستند و به سختى در كنترول درمى آيند، حتى با سياست گذارى.

نتايج و دستاوردها در حوزه فرعى دريايى پايان كندز 5,3
براى پيروى از چارچوب مفهومى اين پژوهش، در اين بخش تحليل مى شود كه آيا كميته تخصيص آب كندز توانسته است:

از نظر دسترسى استفاده كننده گان آب پايان آب نتيجه بخش باشد؛• 
مسايل را دسته جمعى برطرف كند و حقايق را جستجو كند؛ و • 
پشتيبانى ديگر نهادها را جلب كند.• 

معيارهاى ارزيابى نتيجه بخش بودن و جلب پشتيبانى
بهبود تقسيم آب

ابتدا نتايج بهبود دسترسى به آب براى كندز با خشكسالى 2008 مقايسه مى شود كه در آن فعاليت هاى مربوط به تخصيص آب ناموفق گزارش شده است. 225 
سپس نگاهى به نقش موافقت هاى تخصيص آب در تغيير بازدهى محصول خواهيم داشت. در نبود داده هاى واقعى توزيع آب، از روش NDVI استفاده مى شود. 
تحليل مستقيم تأثير روندهاى اجتماعى بر دسترسى به آب و بازدهى زراعت ممكن نيست زيرا اين روندها را نمى توان از عوامل مؤثرشان جدا كرد. مانند عوامل 
هيدرولوژيكى، سياسى، اجتماعى يا اقتصادى، كه بسيارى از آنها از سال 2008 تا 2011 تغيير كردند. اما به هر حال، مقايسه ساحه آبيارى و تناوب زراعتى با روش
NDVI راه خوبى خواهد بود براى فرضيه سازى درباره بهبود وضعيت زمين هاى پايان آب در اثر تغيير در تصميمات مربوط به تخصيص آب، همراه با ساير عوامل.

كاهش درگيرى

دومين معيار براى بررسى تالش هاى كميته تخصيص آب كندز در تعامل با بغالن بر سر تخصيص آب، وقوع و يا كاهش درگيرى است، به ويژه در مقايسه با 
2008. با توجه به تنش بين دو واليت و دخالت وزارت انرژى و آب در كابل پس از خشكسالى 2008، تصور بر اين بود كه كمبود آب باعث ايجاد درگيرى خواهد 

شد. بنابراين ظرفيت گردهمايى چندگانة ذينفعان براى جلوگيرى از درگيرى نشانه يى است از مؤثر و معتبر بودن آن.

توانايى جلب پشتيبانى

همان طور كه در چارچوب مفهومى گفته شد، فرض بر اين است كه هرچه دسترسى گردهمايى چندگانه ذينفعان به پشتيبانى هاى مالى، اقتصادى، نهادى و ديگر 
حمايت ها بيشتر باشد، امكان دستيابى آن به نتايج بهتر و پايدارتر بيشتر مى شود.

217   مصاحبه 62.

218   مصاحبه 70.
219   براى نمونه مصاحبه  هاى 62؛ 63؛ 65؛ 66؛ 68؛ 70.

220   تعدادى از مطلعان كليدى در وزارت انرژى و آب به رقابت  هاى شخصى اشاره كردند كه باعث اتفاقات سال 2008 شد.
221   انجنير عمر در يك بمب گذارى انتحارى كشته شد.
222   مصاحبه، مطلع كليدى در بغالن (21 نوامبر 2011)

223   مصاحبه 62.
224   مصاحبه 62؛ 63؛ 65؛ 66؛ 6؛ 70.

225   مشاهدات شخصى از يك وركشاپ بعد از فصل آبيارى كه در سپتمبر 2008 در كندز برگذار شد.
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15: مقايسه سطح آب در آگست 2008 (آبى) و آگست شكل
2011 (سبز) در دو نقطه باالآب درياى بغالن

نتايج: بهبود توزيع آب
از نظر توازن دسترسى به آب بين واليت هاى باالآب (بغالن) و 
پايان آب (كندز)، پيشرفت سال 2011 نسبت به 2008 قابل توجه 
است. 68 فيصد از زمين هاى كندز در سال 2008 خشك بودند (يا 
دسترسى بسيار كمى به آب داشتند)، اين رقم در سال 2011 به 45 
فيصد كاهش يافت (نقشه 8). برعكس همة افراد آگاه معتقد بودند كه 
سطح آب دريا در 2011 پايان تر از سطح آب در 2008 بود.226 با اينكه 
اندازه گيرى جريان آب در اين دوره ها به تعدادى نيستند كه بتوان بين 
دو فصل آبيارى به مقايسه آمارى پرداخت، اما دو اندازه گيرى كه در 
ماه آگست انجام شده است نشان مى دهد احتمال بيشتر بودن سطح 

آب در 2011 بسيار كم است227 (شكل 15 راببينيد).

بنابراين بهبود زمين هاى آبى به دليل دسترسى بهتر به آب در سال 
2011 (نسبت به 2008) نيست. مصاحبه با ذينفعان كندزنشانگر 
اعتقاد آنها به مؤثر بودن آب انداز در ماه جوالى است.228با اينكه 
توصيف روند تصميم گيرى و اجرا نشان مى دهد كه اين ادعا درست 

است اما اين تنها بخشى از داليل تغييرات مثبت است.

8: استفاده از پمپ درفصل آبيارى 2011 در نقشه
ساحه آبيارى حوزه فرعى دريايى پايان كندز

به طور نمونه نهرهاى ولسوالى قلعه زال (پايان آب ترين ولسوالى كندز) از آب انداز سودى نبردند 
چون سهم آب آنها را ولسوالى هاى على آباد و چهاردره در باالآب برداشت كردند. محصول بهتر 
قلعه زال (در حدود 58 فيصد زمين خشك در سال 2011 در مقايسه با 74 فيصد در سال 2008) 
تقريبًا تمامًا در اثر استفاده بيشتر از واترپمپ بود. در سال 2008 استفاده از واتر پمپ بسيار كم بود 
و يا اصًال از آن استفاده نشد. چون دهقانان براى مقابله با مشكل كم آبى آماده نبودند و بسيار دير 
به فكر تغيير منبع آبيارى افتادند. تجربة خشكسالى 2008 باعث شد كه بسيارى از دهقانان براى 
مقابله با مشكل مشابه در آينده آماده شوند. بنابراين در اوايل فصل آبيارى 2011 براى خريد پمپ 
و حفر چاه سرمايه گذارى كردند. در نتيجه اين تنوع در تجهيزات آبيارى، فروش آب (بازار آب) نيز 

شروع به شكل گيرى كرد.

همچنين جريان هاى بازگشتى (جريان طبيعى آب زيرزمينى به سطح زمين) و زهاب نهر على آباد 
منبع ديگرى براى آبيارى فراهم آورد229. به همين ترتيب، نهرهاى ظلم آباد، عربها، چهاردره، صوفى 
زمين ها.  بيشتر  براى  حتى  گاهى  كردند،  استفاده  تكميلى  منبع  عنوان  به  واترپمپ  از  قريه يتيم  و 
براى نمونه در نهر چهاردره كه بين 23050 تا 60 231 فيصد زمين ها بى آب مانده بودند، 50 فيصد از 
زمين ها به نحوى از واترپمپ استفاده كردند. در نيمة ديگر، واترپمپ تنها منبع آبيارى بود. همچنين 
مصاحبه شوندگان معتقد بودند كه جريان برگشتى در سال 2011 بهتر از سال 2008 بود.232 به همين 
دليل شرايط براى حفر حوض در بستر رودخانه و نصب پمپ مهيا بود. از اين گذشته به دليل دو 
سال متوالى پربرف و باران سطح آب زيرزمينى در زمين هاى پست قلعه زال باال بود. يعنى فقط 

چهار تا پنج متر عمق داشت و اين خود كار استخراج آب با پمپ هاى كوچك را آسان مى كرد.233

226   مصاحبه هاى 48؛ 51؛ 52؛ 53؛ 54؛ 58؛ 59؛ 60؛ 63؛ 64؛ 65؛ 66؛ 68؛ 71؛ 72.
227   در مورد حوزه فرعى دريايى تالقان، دقت اندازه گيرى جريان مشكوك است، به ويژه با توجه به روش «مساحت-سرعت» در جريان آشفته و بستر ناهموار دريا. تصور مى شود كه اندازه گيرى در سرريز 

جنغارق و كله گى دقت بهترى دارد زيرا اندازه گيرى روى يك سريز با تاج پهن انجام شده است.
228   مصاحبه 1؛ 3؛ 6؛ 7؛ 19؛ 20؛ 22؛ 23؛ 27؛ 28.

229   مصاحبه 3؛ 19؛ 26؛ 27؛ 28.
.NDVI230   تخمين بر اساس تحليل

231   تخمين ميراب باشى چهاردره.
232   مصاحبه 3؛ 19؛ 26؛ 27؛ 28.
233   مصاحبه 3؛ 19؛ 26؛ 27؛ 28.

منبع: اندازه گيرى جريان توسط پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو، 6 سپتمبر  2011

يادداشت: درسال 2008 واترپمپ به عنوان يك روش جايگزين در برابر آب 
سطحى بسيار كم  تقريبا وجود نداشت.                                                 
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”پايان آب حوزه فرعى دريايى پايان كندز“ انتخاب كرده اند با ”پايان آب ترين قسمت كندز“ در اين تحقيق، فرق دارد. دليل دوم اين كه عك
س هايى كه در تحقيق تاماس و ساباوان استفاده شده اند مربوط به اوايل آگست 2008، يعنى اوايل فصل آبيارى هستند و در آن زمين هاى زير كشت 

دو تحقيق يكى نيستند. عك
ش از 

ش در ماه سپتمبر انجام شده (يعنى نزديك به پايان فصل آبيارى ولى پي
Nدر اين پژوه

D
V

I وضعيت بهترى دارند. زيرا هنوز محصوالت زيادى از بين نرفته اند. تحليل
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ّپايان كندز، سپتمبر 2008 و سپتمبر 2011
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نتيجه ديگر تحليل NDVI اين است كه با وجود دسترسى بهتر كندز به آب در سال 2011، در اثر اجراى بهتر آب انداز، مقدار آب مورد استفادة بغالن كاهش 
چشم گيرى نداشت يا حداقل به اندازه يى نبود كه باعث تغيير تناوب زراعتى يا از بين رفتن محصول شود. با اينكه برخى مصاحبه شوندگان ادعا كردند محصول 
بعضى از دهقانان پلخمرى از بين رفت، اما مقايسه تحليل NDVI يك سال كم باران (2008 يا 2011) با يك سال پرباران (2009، شكل 21 از پيوست 2 راببينيد) 
نشان مى دهد نه سطح زير كشت شالى كاهش داشت و نه سطح زمين هاى خشك افزايش يافت. به عالوه استفاده از واترپمپ در واليت بغالن گزارش نشده است 

يعنى تنها منبع آبيارى آب سطحى بوده است.234

نتايج: كاهش درگيرى
فى ما بين واليتى: بغالن و كندز

تقريبًا همة مصاحبه  شوندگان واليت بغالن گفتندكه درسال2011 كميته تخصيص آب كندز بسيار سازمان يافته235بودو شامل "آدم هاى خوبى بود كه مى دانستند 
چطور با يك والى صحبت كنند."236

مسئله ديگرى كه استفاده كننده گان آب بغالن به آن اشاره كردند اين بود كه بر خالف سال 2008 كميته كندز وقتى مشكل كم آبى خود را توضيح مى داد نه 
تهديدى كرد و نه ادعاى گرفتن حقابه را پيش كشيد. بنابراين آمادگى و ارتباط بهتر كميته تخصيص آب كندز در سال 2011 در به دست آوردن پشتيبانى رياست 
تنظيم آب، والى، ولسوال ها و استفاده كننده گان آب بغالن تأثير مثبتى داشت. به عالوه امضاى يك موافقت نامه باعث شد نظارت بر آب انداز به صورت سازمان يافته 

و قانونى انجام شود و هيچ مسئلة حادى پيش نيامد.237

واليت بغالن

برخالف كاهش تنش بين واليتى، آب انداز باعث دشمنى و رنجش بين استفاده كننده گان آب بغالن، به ويژه پلخمرى، و مقامات محلى شد. هفت روز آب انداز 
براى آنها يك وضع تحميلى بود كه جايى براى بحث دربارة نگرانى هاى آنها نگذاشت. استفاده كننده گان آب  پلخمرى بيشتر از اين ناراحت بودند كه مقامات 
محلى از خالء قدرت منطقة آنها براى رسيدن به خواسته هايشان سوء استفاده كردند. اين خالء قدرت خود ناشى از وضعيت ناپايدار امنيتى در فصل آبيارى 2011 
بود. با اينكه استفاده كننده گان آب پلخمرى عليه استفاده كننده گان آب  ولسوالى بغالن كه دو يا سه روز آب انداز داشتند، هيچ خشمى نداشتند اما اين نابرابرى238
 باعث افزايش ناخرسندى آنها از رياست تنظيم آب و والى شد.در آخر با اينكه درگيرى بين دو واليت اتفاق نيفتاد اما وضعيت پلخمرى ممكن است به معنى زير 

سوال رفتن امكان اجراى دوبارة آب انداز باشد. 

واليت كندز

وضعيت ناامن ولسوالى چهاردره كه حتى پوليس هم تمايلى به دخالت در آن ندارد، از ابتدا به دليل مسئلة تقسيم آب ايجاد نشد. اما همين وضعيت فرصتى به 
استفاده كننده گان آب چهاردره داد تا از توافق با ولسوالى پايان آب به سود خود استفاده كنند. در واقع با وجود موافقت هاى انجام شده بين سه ولسوالِى كندز و با 
حضور مقامات دولتى و نماينده استفاده كننده گان آب ، تقسيم آب بين نهرهاى واليت به منشأ درگيرى تبديل شد. ميراب هاى چهاردره كه قرارداد را امضا كرده 
بودند گفتند قدرت مقابله با متخلفان را نداشتند. در حالى كه كميته تخصيص آب نتوانست مشكل را رفع كند، اعضايى ازكميته كه اهل قلعه زال بودند از اربكى 
خود براى مقابله با چهاردرة تحت نفوذ طالبان استفاده كردند. با اينكه رويارويى بين دو گروه شديد نبود اما چنان سرمايه انسانى كميته تخصيص آب را تحليل برد 

كه ديگر نتوانست آب انداز دوم را سازمان دهى كند.239

نتيجه گيرى

در كل توانايى ذينفعان مختلف مسئله تخصيص آب براى جلوگيرى از درگيرى متفاوت به نظر مى رسد. از يك طرف در سال 2011 با موفقيت جلوى درگيرى هاى بين واليتى گرفته 
شد. اما درگيرى هاى درون واليتى در هر دو واليت پابرجا بود. قضاوت دربارة اينكه تحت شرايطى ديگر اين وضعيت بهتر يا بدتر مى شد بسيار سخت است. همة اعضاى كميته 
تخصيص آب كندز و ديگر نمايندگان نهرها (به جز چهاردره) بر اين عقيده بودند كه حتى اگر تركيب و روش كار كميته تغيير مى كرد نمى شد از درگيرى در چهارده جلوگيرى كرد.240
برعكس بيشتر مصاحبه شوندگان معتقد بودند كه اگر كميته تخصيص آب تشكيل نمى شد اوضاع از اين هم بدتر مى بود.241 در كل آنها معتقد بودند فقط كنترول 
بهتر بر وضعيت امنيت منطقه باعث رعايت بيشتر موافقت نامه مى شد. برعكس در بغالن كه تحميل موافقت ها از سوى دولت باعث ايجاد ناخرسندى شد، اعتراضات 

تا حد زيادى تحت كنترول قرار گرفت.

234   ميراب جوى نو مى گويد كه اگر در آينده دوباره آب انداز به آنها تحميل شود، آنها مجبور به استفاده از واتر پمپ خواهند بود. او معتقد است در سال 2011 دهقانان اميدوار بودند كه آب انداز طوالنى 
نشود بنابراين به فكر تهيه تجيزيات واتر پمپ نيفتادند.

235   مصاحبه 51؛ 54؛ 60؛ 61؛ 66؛ 67؛ 71.
236   مصاحبه 62؛ 65؛ 66؛ 67؛ 71.

237   البته يك مشكل در بالدورى پيش آمد. در روز دوم آب انداز در اين نهر درگيرى بين استفاده كننده گان آب محلى باعث جراحات جدى بعضى افراد درگير شد. البته استفاده كننده گان آب كندز كه 
براى نظارت سربند آمده بودند، به طور مستقيم درگير نشدند.

238   بعد از فصل آبيارى رياست تنظيم آب سعى كرد كه دو يا سه روز آب انداز آنها را با پايان آب بودن منطقه توجيه كند. اين توجيه از سوى استفاده كننده گان آب پلخمرى به طور جدى رد شد؛ زيرا: 
اول اينكه وقتى نهرى بسته باشد مهم نيست كه باالآب باشد يا پايان آب. دوم اينكه سطح زير كشت و ظرفيت نهر، در اينجا مهمتر هستند. در واقع وقتى كه آب انداز پايان يابد، ممكن است چند روز اضافى 
هم براى رساندن آب به پايان آب نياز باشد. از اين نظر نهرهايى مانند گوهر گان و درقد هيچ وضع بهترى نسبت به ديگر نهرهاى ولسوالى بغالن (مثل قورمق، جنغارق، اختشى يا سيركارى) ندارند. سوم 
اينكه نوع خاك (دندآبى، رسى يا شنى) هم در محاسبه زمان رسيدن آب به آخرين زمين ها مهم است و در واقع بسيارى از نهرهاى ولسوالى بغالن نسبت به نهرهاى پلخمرى از اين نظر وضع بهترى دارند. 

به عقيده نگارنده و بر اساس تجربه پنج سال كار او در منطقه اين ادعاهادرست هستند.
239   مصاحبه 4.

240   مصاحبه 1؛ 3؛ 6؛ 7؛ 9؛ 17؛ 19؛ 20؛ 22؛ 23؛ 24؛ 27؛ 28.
241   مصاحبه 1؛ 3؛ 6؛ 7؛ 19؛ 20؛ 22؛ 23؛ 27؛ 28غ 48؛ 51؛ 52؛ 53؛ 54؛ 58؛ 59؛ 60؛ 63؛ 64؛ 65؛ 66؛ 68؛ 71؛ 72.
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بنابراين افزايش ناخرسندى در بغالن بهايى بود كه براى جلوگيرى از درگيرى در كندز پرداخته شد. مطمئنًا هيچ تضمينى نيست كه با در پيش گرفتن روندى متفاوت 
توازن بهترى بين "نتيجه" (از نظر دسترسى بهتر كندز به آب)و "درگيرى" به دست مى آمد.

جلب پشتيبانى
پشتيبانى مالى دفتر فنى حوزه دريايى پنج- آمو

دفتر فنى حوزه دريايى پنج –آمو به ذينفعانى كه در جلسات رسمى كميته تخصيص آب براى تصميم گيرى و نظارت شركت داشتند دستمزدى پرداخت كرد؛ در 
مى شد.242 روزانه  هزينه هاى  و  تليفون  كارت  تاكسى،  هزينة  شامل  دستمزد  اين  شد.  پرداخت  صورت  همين  به  دستمزدها  هم  تالقان  دريايى  فرعى  حوزه  مورد 
كرد.243 هزينه  درگير،  ذينفعان  ديگر  و  كندز  آب  تخصيص  كميته  فعاليت هاى  از  حمايت  براى  دالر   9,000 ماهانه  آمو   – پنج  دريايى  حوزه  پروگرام  فنى  دفتر 
 البته اين يك منبع مالى پايدار نيست. اين به نفع شركت مشاوره اى لندل ميلز ، مجرى پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو، است كه روابط خوبى با جوامع محلى و مقامات 
دولتى داشته باشد. بنابراين ممكن است آنها تا زمان مشخصى از شورا و ادارة حوزه دريايى حمايت كنند تا فقط تا وقتى كه اختيار پروگرام حوزه دريايى پنج – آمو با آنها باشد.
هنوز بحثى درباره منبع مالى شوراهاى آينده حوزه دريايى نشده است. بغالن عالقه يى به كمك مالى به شوراى حوزه دريايى در شرايط كنونى ندارد. در واقع بغالن 
از اين شوراها چيز زيادى به دست نمى آورد زيرا از جنبه هاى ديگر مديريت آب، وابستگى بسيار كمى به كندز دارد. همچنين به نظر نمى رسد دهقانان كندز آماده 
كمك به نهادى باشند كه نتيجه تالش هاى آن نامعلوم است. مثًال تالش هاى كميته تخصيص آب براى نهرهاى ولسوالى قلعه زال نتيجه يى نداشت. هيچ كدام  
از نمايندگان كندزى حاضر در مصاحبه ها فكر نمى كرد كه دهقانان كندز مايل به پرداخت هزينة خدمات دريافتى در سال 2011 باشند؛ حتى اگر به نظرشان نتيجه 

كار بهتر از 2008 بود.244
در اختيار گذاشتن اطالعات از سوى دفترفنى پروگرام حوزه دريايى پنج –آمو

در سال هاى اخير دفتر فنى پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو وركشاپ  هاى ساالنه اى براى پيش بينى خشكسالى يا سيل در ماه اپريل يا مى ترتيب مى دهد تا 
احتمال و شدت سيل و خشكسالى را در فصل آبيارى (ماه مى تا سپتمبر ) تخمين بزند. اين تخمين ها بر اساس پوشش برف و مقدار آِب برابر با برف است.245
بر اساس هشدارهاى ماه مى 2011، وزارت انرژى و آب و وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى به استفاده كننده گان آب. توصيه كردند كشت شالى را محدود كنند. اما 
بر اساس اطالعات دريافتى از آگاهاِن پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو و كارمند آنها در حوزه فرعى دريايى پايان كندز، اين هشدارها تأثير چندانى در تغيير تناوب 
زراعتى نداشت. تحليل NDVI هم نشان از كاهش بسيار كم كشت شالى در مقايسه با يك سال كم باران در قسمت باالآب بغالن دارد. يعنى جايى كه كم شدن نياز 
آبى باعث مى شد فشار بر شبكه آبيارى كمتر شود. همچنين هشدار زود هنگام باعث شكل گيرى زود هنگام كميته تخصيص آب و بحث درباره چاره كار نشد. براى 
نمونه كميته كندز در آخرين لحظه با شكايت دهقانان به رياست تنظيم آب  و والى كندز تشكيل شد. با اين كه پيش بينى خشكسالى، ماه ها پيش از وقوع كمبود آب، 
به خودى خود ابزار با ارزشى براى هشدار دادن به ذينفعان است اما بايد ديد كه اين ابزار چطور براى يافتن راه حل هاى فنى و مديريتى مورد استفاده قرار مى گيرد.

پشتيبانى گرفتن از ديگر نهادها: پيوند ضعيف با شوراى واليتى و ادارة مستقل ارگان هاى محلى بغالن

با اين كه در بغالن هيچ كميته تخصيص آبى تشكيل نشد اما روند تصميم گيرى هاى انجام شده درباره آب انداز نمايى كلى از چگونگى حمايت سازمان هاى مختلف 
از شوراها و اداره هاى حوزه دريايى را نشان مى دهد. اين سازمان ها شامل اداره مستقل ارگان هاى محلى، شوراى واليتى و اداره ملى آمادگى مبارزه با حوادث است؛ 

به تعريف چوكات 5 مراجعه كنيد.
 شوراى واليتى

اختالفات  رفع  براى  را  واليتى  شوراى  اعضاى  كردند  سعى  پلخمرى  نهرهاى  آب  گان  كننده  استفاده  از  بعضى  آب انداز،  مدت  درباره  تصميم گيرى  هنگام  در 
والى ترتيب  و  آب  تنظيم  رئيس  با  آب مالقاتى  گان  كننده  استفاده  براى  توانست  شورا  عضو  مورد  اين  در  شركت دهند.  بحث ها  در  آب،  تنظيم  رياست  با  شان 
كند.  بازى  مؤثرترى  نقش  ميانجى  عنوان  به  شد  موفق  واليتى  شوراى  عضو  همين  سال  همان  در  بعد  كمى  البته  بود.  ناموفق  آنها  رأى  تغيير  در  اما  دهد 
توليد  براى  آب  اندازة  از  بيش  ذخيره  به  دارند،  پلخمرى  آبى  برق  تأسيسات  با  مشتركى  سربند  كه  درقد  و  گان  گوهر  آب.  گان  كننده  استفاده  آگست  ماه  در 
هست،  نيز  آبى  برق  تأسيسات  مسول   كه  آب  تنظيم  رئيس  با  واليتى  شوراى  عضو  اين  نمى شود.  گرفته  نظر  در  آبيارى  نياز  گفتند  و  كردند  اعتراض  برق 
مالى  كمك هاى  از  شد  موفق  او  همين طور  شد.  تنظيم  برق  و  آبيارى  نيازهاى  تأمين  براى  مشتركى  زمان بندى  برنامه  آن  در  كه  داد  ترتيب  مالقاتى 
نمى كند.246 عمل  متحد  سازمان  يك  صورت  به  واليتى  شوراى  بغالن  در  اين كه  با  كند.  استفاده  پلخمرى  نهرهاى  از  يكى  فورى  تعمير  براى   NGO يك 
اما برخى از اعضاى آن مى توانند از قدرت خود براى تغيير يك تصميم و يا حداقل درخواست تصميم گيرى درباره يك مسئله، استفاده كنند. مهمتر اين كه چون از 

طرف مردم انتخاب شده اند، حداقل از لحاظ نظرى، مسول  مشكالت استفاده كننده گان آب نيز هستند.

242   البته شكايت هاى بسيارى از بغالن (و به شكل مشابهى از تخار و كندز) وجود داشت كه ماه ها پس از پايان فصل آبيارى، افرادى دستمزد خود را دريافت نكرده بودند. 
243   مصاحبه 21؛ 12؛ 13.

244   مصاحبه 1؛ 3؛ 6؛ 7؛ 19؛ 20؛ 22؛ 23؛ 27؛ 28.
 Floods and Droughts:]245   جى. بيكما، و جى. فيدس. ”سيل و خشكسالى: معماى آب افغان،“ در گزارش توسعه انسانى افغانستان 2011 – جبهه فراموش شده: امنيت آب و بحران صحت
 The Forgotten Front: Water Security and the Crisis in—2011 The Afghan Water Paradox,” in Afghanistan Human Development Report

Sanitation](كابل: مركز سياست گذارى و توسعه انسانى، 2011).
246   مصاحبه 57.
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تاماس همراه با ممتاز و عزيزى ۵٠

5: تعريف و مسؤوليت  هاى اصلى سازمان هايى كه بايد از شورا و اداره حوزه دريايى پشتيبانى كنندچوكات

شوراى واليتى

اعضاى شوراى واليتى براى نمايندگى يك حوزه انتخاباتى در واليت انتخاب مى شوند. انتخابات هر چهار سال يك بار برگزار مى شود؛ آخرين انتخابات 
اين شورا در سال 2009 بود. قانون شوراى واليتى سال 2007 در زمينه مسؤوليت  هاى شورا مبهم است و با اينكه اختياراتى براى شورا قايل مى شود، 
ابهام زيادى درباره نقش آنها دارد. ضمناً براى شورا قدرت تصميم گيرى قايل نيست. در سال 2010 نسخه جديدى از اين قانون براى رفع ابهامات نوشته 

شد كه هنوز تصويب نشده است.
مسؤوليت شوراى واليتى نظارت بر فعاليت هاى اداره هاى دولتى، مشاوره دادن به رؤساى ادارات در سطح واليت و گزارش كردن فعاليت هاى ارگان هاى 
دولتى به مردم و نمايندگان آنها در مشرانو جرگه است. همچنين از آنها انتظار مى رود كه در انكشاف واليت خود شركت كنند، امور ادارى را تسهيل كنند 

و به ادارات واليتى در زمينه كارهاى انكشافى مشاوره بدهند. نقش آنها در هر واليت بستگى به روابط شوراى واليتى با والى دارد.
اداره مستقل ارگان هاى محلى

اين اداره در 30 آگست 2007 به حكم رياست جمهورى و با مسؤوليت  بهبود مديريت و پايدارسازى محلى، شكل گرفت. در ماه مى 2008، وظيفة تنظيم 
سياست مديريت محلى به عهده اين اداره گذاشته شد كه در آن 23 وزارت خانه و اداره دولتى شركت دارند. 

مأموريت اداره مستقل ارگان هاى محلى «تقويت صلح و ثبات، دست يابى به انكشاف و رشد اقتصادى برابر و بهبود خدمات رسانى با روش هاى عادالنه، 
دموكراتيك و از طريق نهادهاى اداره خوب در سطح محلى و بنابراين بهبود كيفيت زندگى شهروندان افغان است.»

اداره ملى آمادگى مبارزه با حوادث
وظيفه اين اداره جلوگيرى از خسارات احتمالى حوادث و كمك به موقع و مناسب به قربانيان حوادث است. از لحاظ نظرى اين اداره با كمك وزارت هاى ذيربط و ادارات 
محلى كار مى كند. فعاليت هاى پيش گيرانه عبارتند از بازديد از وزارت خانه ها براى اطمينان از آمادگى آنها و هشدار دادن و هماهنگى است. در زمان حادثه فعاليت هاى اداره 
ملى آمادگى مبارزه با حوادث شامل بسيج تيم هاى «ارزيابى» و «اقدام سريع» است. فعاليت هاى پس از حادثه عبارتند از ارزيابى و اجراى عمليات جبرانى و پروژه هاى 

بازسازى. قرار بود كه اين اداره تا پايان سال 2011 سيستم مؤثرى براى آمادگى مبارزه با حوادث داشته باشد.
منبع: بر اساس «از الف تا يا، كتاب رهنما براى كمك به افغانستان» - 2011 چاپ نهم (كابل: واحد تحقيق و بررسى افغانستان، 2011)،در مورد اداره ملى آمادگى مبارزه با حوادث رجوع كنيد 
 The A to Z Guide to Afghanistan Assistance (2012 بازديد 16 آپريل)pdf.1-Reg-ICT-DRR/AFGANI_2010/www.unescap.org/idd/eventsبه

“Ninth Edition 2011 -

اداره مستقل ارگان هاى محلى

با توجه به مسوليت  هاى اداره مستقل ارگان هاى محلى كه در چوكات 5 شرح گرديده، اين اداره، حداقل به طور رسمى، مى تواند به عنوان ناظر يا مشاور مستقل 
در تصميم گيرى ها شركت داشته باشد. اما در سال 2011 اين ارگان در هيچ كدام از جلسات تخصيص آب شركت نداشت و حتى به عنوان ناظر هم دعوت نشد. 
يكى از اعضاى اداره مستقل ارگان هاى محلى كه از منطقه تحت آبيارى نهر اجمير بود و در نتيجه درباره موضوع اطالع كافى داشت، اين طور اظهار نظر مى كند: 

آن چيزى كه من در اين آب انداز ديدم "اداره خوب" نبود. اول خود والى به كندز قول داد وبعد رئيس تنظيم آب  قول هفت روز آب انداز را داد، بدون هيچ مشورتى با 
استفاده كننده گان آب. بعد والى اختيارات را به رياست تنظيم آب داد كه همة بحث ها و تصميمات را رهبرى مى كرد. حداقل مى  بايست قبل از قول دادن به كندز با 

استفاده كننده گان آب مشورت مى شد، بعداً عوض كردن قول هاى داده شده سخت خواهد بود.247

توجيه رئيس تنظيم آب  براى شركت ندادن اداره مستقل ارگان هاى محلى همان توجيهى بود كه براى كنار گذاشتن اداره واليتى زراعت، آبيارى و مالدارى ارائه 
داد. به نظر او اين افراد دانش فنى الزم را نداشتند يا با فعاالن درگير در كار آشنا نبودند و نمى دانستند كه قبًال با مشكالت مشابه چطور برخورد شده است.248

اداره ملى آمادگى مبارزه با حوادث

اداره ملى آمادگى مبارزه با حوادث تنها به رساندن غذا به مناطقى كه با كمبود آب شديدترى مواجه بودند اكتفا كرد. در كل فصل آبيارى هيچ تماسى بين كميته 
تخصيص آب كندز و يا ديگر ذينفعان با اين اداره برقرار نشد.

پوليس ملى افغانستان

با اين كه يك نفر از رياست امنيت ملى به عنوان عضو رسمى كميته تخصيص آب انتخاب شده بود، اما او به ندرت در جلسات و بحث ها شركت كرد.249 اعضاى كميته 
تخصيص آب بارها از والى خواستند تا براى اعمال موافقت هاى انجام شده از پوليس كمك بگيرد، به خصوص در چهاردره. اما به بيشتر اين درخواست ها پاسخى داده 

نشد كه نشان از شدت مشكالت امنيتى در آن مناطق دارد.

247   مصاحبه 56.

248   مصاحبه 62.
249   مصاحبه 4.
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توانايى مشاركت جمعى در مسايل و حقيقت يابى
همان طور كه در چارچوب مفهومى گفته شد، فرض بر اين است كه اعتبار برنامه هاى تخصيص آب به توانايى ذينفعان در توليد، دست يابى، مبادله و تحليل اطالعات 
به صورت جمعى و استفاده از آنها در تصميم گيرى بستگى دارد. در اين بخش به اين مسئله مى پردازيم كه آيا چنين روندى در سال 2011 بين ذينفعان حوزه فرعى 

دريايى در جريان بود يا نه.
بر اساس شكل 4، مى توان ادعا كرد در حوزه فرعى دريايى پايان كندز، "اتفاق نظر بر ارزش ها" كم است. اثبات آن وجود تعاريف مختلف و متضاد از تخصيص آب 
"عادالنه" در حوزه فرعى دريايى است (براى نمونه جدول 11 را ببينيد). تا حدودى به دليل نبود اطالعات اندازه گيرى جريان و ديگر اطالعاتى كه مشخصات حوزه 
فرعى دريايى را تعيين مى كنند، "اطمينان از اطالعات/ معلومات" هم كم است. بنا بر چارچوب هيسكه مولر، اين به معنى نياز به "سياست يادگيرى و حقيقت يابى 

جمعى" است.
اجرا و نظارت بر آب انداز در حوزه فرعى دريايى پايان كندز نيازى به جمع آورى و تحليل اطالعاتى مانند اندازه گيرى جريان نداشت، كه اين خود روند نظارت را ساده 
مى كرد. همان طور كه قبًال توضيح داده شد روابط قدرت مهمترين عامل تعيين كنندة مدت آب انداز بودند. اما در جريان تصميم گيرى و پس از آن در مصاحبه ها، 

برخى اطالعات براى توجيه يا رد تصميم گرفته شده براى مدت آب انداز، مورد استفاده قرار گرفت. اين اطالعات عبارتند از:
محل نهرها در طول دريا (يعنى باال يا پايان آب بودن) در واليت بغالن• 
نوع خاك در ساحه آبيارى نهرها (يعنى دندآبى بودن يا نبودن)• 
محصوالت كشت شده در ساحه تحت آبيارى نهر (محصوالت پرمصرف مثل شالى يا تركارى در مقابل محصوالت كم مصرف مثل ماش)• 
ظرفيت نهر• 
برسد.•  پايان آب  زمين هاى  به  آب  آب انداز،  از  بعد  تا  كشيد  خواهد  طول  كه  زمانى  و  آنها  زمان  و  مدت  و  نهرها  در  آب  نوبت بندى  وجود 

اما هيچ كدام از اين معيارها با روشى همه جانبه، مشاركتى و به منظور حقيقت يابى بررسى نشدند. الزم به ذكر است در خشكسالى 2011 حتى اگر ضرورتى براى 
اين كار حس مى شد، زمانى براى انجام آن وجود نداشت.

به دليل نبود تحليل اصولى و مبتنى بر رضايت همگانى، تصميماتى كه گرفته شد به نظر برخى استفاده كننده گان آب عادالنه نبود (براى نمونه نهرهاى پلخمرى). 
اين  اجتماعى  نظر  از  و  شود  شده  گرفته  تصميمات  بيشتر  شفافيت  باعث  مى توانست  خصوص  به  بغالن  در  نهرها  مشخصات  درباره  جمعى  حقيقت يابى  بنابراين 
تصميمات و نتايج آنها قابل قبول تر باشند. خوش بختانه به نظر مى  رسد در بين مقامات دولتى سودمندى روش مشاركتى درك شده است. جلسه يى كه بين نمايندگان 
نهرهاى ولسوالى بغالن و نمايندگان استفاده كننده گان آب كندز ترتيب داده شد باعث رضايت طرف كندز و بهبود تصور آنها از رئيس تنظيم آب  بغالن شد250؛ 
گرچه هدف جلسه اين نبود. بنابراين ممكن است حقيقت يابى جمعى كامل ترى در آينده انجام شود؛ هرچند ممكن است اين روند خطرات مخصوص به خود را داشته 

باشد (بخش 7 را براى بحث در اين باره ببينيد)

نتيجه گيرى 5,4
تصميم گيرى

با وجود برخى مخالفت ها با تخصيص آب در حوزه فرعى دريايى پايان كندز، واليت باالآب بغالن، به نظام سنتى آب انداز به عنوان نظام تخصيص آب • 
احترام مى گذارد، نظامى كه حقابه ثابتى به واليت پايان آب نمى دهد.

در سال 2011 در حوزه فرعى دريايى پايان كندز، امكان مشاركت در تصميم گيرى و اقدامات ناشى از آن بستگى به موازنه قدرت بين رؤساى ادارات • 
تنظيم آب، والى ها و ولسوال ها داشت. در واليت بغالن هر چه قدرت رياست تنظيم آب  در يك منطقه بيشتر بود، استفاده كننده گان آب آن منطقه 
بخت كمترى براى تأثيرگذارى بر تصميمات داشتند ولى تصميمات مربوط به آب انداز هرچه بيشتر به نفع كندز بودند. بنابراين تصميم گيرى و اقدام 

جمعى هنوز با حالت آرمانى گردهمايى چندگانه ذينفعان از نظر "همترازى شركت كنندگان" فاصله زيادى دارد.

خال قدرت همراه با منافع و فرصت هاى سياست محلى نوع تصميم، روند تصميم گيرى و نوع مشاركت را در حوزه فرعى دريايى پايان كندز شكل • 
داد."راهكارهاى مختلف مذاكره و گفتگو"به وجود آمدند. در سال 2011 در مقايسه با سال 2008، عوامل زيادى بر همكارى با كندز مؤثر بودندكه 
عبارتند از: تغيير زمينه امنيتى و سياسى در ولسوالى پلخمرى كه باعث تثبيت قدرت حكومت در اين منطقه شد؛ فشار مستقيم وزارت انرژى و آب و 
دفتر رياست جمهورى در كابل بر رياست تنظيم آب  و والى بغالن، به دليل تجربه مديريت ناموفق سال 2008؛ امكان ترفيع رئيس تنظيم آب  بغالن 
كه او را تشويق به حمايت از كندز كرد؛ تغيير برخى از مقامات دولتى (شامل رئيس تنظيم آب كندز و والى هر دو واليت) كه همه باعث حمايت بيشتر 

از كندز شدند. البته بايد در نظر داشت هيچ كدام از اين عوامل پايدار، طوالنى مدت، قابل پيش بينى و يا قابل كنترول نيستند، حتى با سياست گذارى.

در تصميم گيرى بر سر تخصيص آب و اجراى برنامه ها، قدرت و روابط شخصِى بين افراد نقشى مهمتر از موقعيت رسمى و عنوان شغلى افراد داشت.• 

250   مصاحبه 62.
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تركيب و تطبيق پذيرى گردهمايى چندگانه ذينفعان
حوزه •  در  آب  تخصيص  بلكه  نشد.  انجام  دريايى،  فرعى  حوزه  كل  براى  مشترك  گردهمايى  يك  در  آب  تخصيص  آب،  قانون  پيش بينى  برخالف 

فرعى دريايى پايان كندز از سوى چندين گردهمايى از جمله كميته تخصيص آب صورت گرفت. اين سازمان دهى ها به طور مشخص در داخل 
مرزهاى واليتى انجام شد. كندز براى تعامل رسمى با نمايندگان دولتى درون واليت يك كميته تخصيص آب داشت. اين كميته به طور مشابه 
در مسايل بين واليتى فعال بود اما با تركيبى انعطاف پذيرتر. در بغالن كميته تخصيص آب تشكيل نشد و تصميم گيرى در جلساتى انجام گرفت 
كه بر اساس شرايط متغيير افراد مختلفى در آن شركت كردند. بنابراين گزينش گردهمايى چندگانه ذينفعان از تطبيق پذيرى بااليى برخوردار بود.

در كندز، جلسات تصميم گيرى براى تخصيص آب در داخل واليت هميشه در انحصار اعضاى رسمى كميته تخصيص آب نبود. اين انعطاف پذيرى • 
در تركيب بندى كميته به دليل نياز به شركت كسانى بود كه مى توانستند نماينده گروهى باشند يا از لحاظ نظرى جوامع درگير را تحت تأثير قرار 

دهند.

كميته تخصيص آب كندز و ديگر گردهمايى هاى تك منظوره در بيشتر موارد شامل ذينفعان مختلف اما از يك بخش بودند، يعنى بخش آبيارى. • 
بنابراين آنچه اتفاق افتاد بيش از آن كه مديريت يك پارچه منابع آب باشد، مديريت مشاركتى آبيارى بود. 

رياست تنظيم آب و والى افراد معتبرى هستند كه مى توانند درباره تركيب كميته تخصيص آب تصميم بگيرند و مذاكرات مربوط به تخصيص • 
آب را رهبرى كنند. در واقع حضور اين ذينفعان پرنفوذ كه استفاده كننده آب هم نبودند باعث شد وابستگى متقابل بين دو واليت معنى دار شود 
آب   تنظيم  رياست  همسوى  منافع  كندز،  پايان  دريايى  فرعى  حوزه  در  عمل  در  شود.  كمك  آب  تخصيص  سر  بر  همكارى  فضاى  ايجاد  به  و 

بغالن و ذينفعان كندز به تعيين و اجراى آب اندازى منجر شد كه نسبتًا به نفع كندز بود.

استفاده كننده گان آب و مقامات دولتى از تركيب كميته تخصيص آب كندز راضى بودند، هرچند اصالحاتى هم پيشنهاد شد.در اين كميته والى، • 
رئيس تنظيم آب  و اعضاى شوراى واليتى نقش اصلى را در حمايت از استفاده كننده گان آب واليت خود داشتند. اما در بغالن جلساتى كه پس 
ولسوالى  ويژه نهرهاى  به  راضى نكرد،  را  نمايندگان نهرها  از  زيادى  گروه  صورت گرفت،  بغالن  مقامات  با  كندز  آب  تخصيص  كميته  مشاوره  از 

پلخمرى.

وقتى نوبت به مسئله اساسى تخصيص آب در سطح حوزه فرعى دريايى مى رسد، مى بينيم كه مرزهاى تصميم گيرى و تركيب كميته تخصيص آب بر • 
مرزهاى طبيعى هيدرولوژيكى تطبيق كامل ندارند. مثًال به دليل محدوديت هاى عملى و هزينه تداركات، نهرهاى كوچكى كه در آبريزه هاى باالدست 
وجود داشتند در تصميم گيرى شركت داده نشدند. اين رويكرد با مقررات و سياست هاى مربوط به تركيب شوراها و اداره هاى حوزه دريايى در تضاد است. 

بنابراين محدوده جغرافيايى منطقه واقعى "مشكل خيز"،و نه منطقه بالقوه مشكل خيز، در واقع خردتر از كل حوزه فرعى دريايى است.

نتايج و دستاوردها
دسترسى متوازن به آب بين باالآب و پايان آب حوزه فرعى دريايى پايان كندز به روشنى در سال 2011 نسبت به 2008 بهبود يافت. در حالى كه در سال • 

2008 در حدود 68 فيصد واليت كندز دسترسى ناچيزى به آب داشت، اين رقم در سال 2011 به 45 فيصد كاهش يافت.

عقيده عمومى در كندز اين بود كه آب انداز مؤفق سال 2011 دليل اين تغيير مثبت بوده است. اما استفاده گسترده تر از آب زيرزمينى به عنوان يك • 
روش بديل، يك دليل كليدى ديگر بود.

توانايى كميته تخصيص آب كندز و رئيس تنظيم آب  بغالن و والى بغالن در جلوگيرى از درگيرى بين دو واليت تقدير شد به ويژه در مقايسه با شرايط • 
سال 2008. اما اين بهايى داشت: افزايش ناخرسندى عليه مقامات محلى بغالن، به ويژه در مناطقى كه ميراب ها و نمايندگان استفاده كننده گان آب 

احساس كردند، تصميمات بر آنها تحميل شده است.

بين •  ارتباط  ماند.  باقى  محدودى  حد  در  نهادها  حمايت  جلب  و  حقيقت يابى  در  شركت  براى  فعاالن  ديگر  و  آب  تنظيم  كميته هاى  تالش  و  توانايى 
نهادهاى محلى درگير در تخصيص آب (مانند كميته تخصيص آب) و ادارات حمايت كننده بالقوه مانند شوراى واليتى، اداره مستقل ارگان هاى محلى و 
اداره ملى آمادگى مبارزه با حوادث ناكافى بود و د. ر حد دخالت فردى اشخاص باقى ماند. بنابراين كميته تخصيص آب تا حدى در خال عمل مى كند.

پشتيبانى نشدن از سوى نيروهاى امنيتى دولت در وضعيت وخيم امنيتى، باعث شد كميته تخصيص آب براى اعمال تصميمات خود در درون واليت • 
با مشكل مواجه شود.

مشخص نيست كه آيا كميته تخصيص آب و يا شوراى آينده حوزه دريايى مى تواند در بلندمدت ثبات مالى داشته باشد. در سال 2011 كميته تخصيص • 
آب كامًال تحت حمايت مالى قرار داشت ولى دفتر فنى پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو هيچ برنامه يى براى ايجاد درآمدزايى آنها در سال  هاى آينده 

ندارد تا بتوانند فعاليت هايى مشابه يا جسورانه تر را دنبال كنند.



٢٠١٢مورد مطالعاتى حوزه فرعى دريايى تالقان

۵٣ خالء هاى مخرب

مورد مطالعاتى حوزه فرعى دريايى تالقان. 6
10: ساحه آبيارى حوزه فرعى تالقاننقشه

فضاى تصميم گيرى، توازن قدرت و گردهمايى چندگانه ذينفعان در حوزه فرعى دريايى تالقان 6,1
در حوزه فرعى دريايى تالقان از روش هاى مختلفى براى تصميم گيرى در تخصيص آب در مقياس هاى مختلف استفاده مى شد. بنابراين در اين مورد مطالعاتى بين 

تصميم گيرى در درون واليت و بيرون واليت تفاوت قايل خواهيم شد. 

تصميم گيرى بين واليات تخار و كندز: از حكم رياست جمهورى تا راه حل ميانةتك موردى
در سال 2011 تخصيص آب در حوزه فرعى دريايى تالقان بر اساس حكم سال 2009 رياست جمهورى انجام شد كه از سوى وزارت انرژى و آب، وزارت زراعت، 
آبيارى و مالدارى، وزارت امور داخله و ستره محكمه نيز امضا شده بود. در ماه جون 2011 يك كميته از فعاالن دولتى و نمايندگان استفاده كننده گان آب كندز به 
تخار رفتند تا دربارة تخصيص آب بين دو واليت مذاكره كنند. حكم رياست جمهورى محور اين مذاكرات بود. اين بخش گزارش روشن مى كند اين حكم چطور 
شكل گرفت و فعاالن محلى چگونه بر شكل گيرى و محتواى آن تأثير گذاشتند. سپس توضيح داده مى شود كه چطور اين فعاالن تالش كردند با يافتن راه حلى 

جديد، تنش هاى مرتبط با تخصيص آب را برطرف كند.

منشأ حكم رياست جمهورى: خشكسالى 2008

منشأ حكم رياست جمهورى به سال 2008 برمى گشت كه بيش از 60 فيصد زمين هاى پايان آب كندز در حوزه فرعى دريايى پايان كندز نتوانستند حاصل دوم خود 
را آبيارى كنند (براى جزئيات بيشتر بخش 3,3 را ببينيد.)در فصل آبيارى آن سال،استفاده كننده گان آب و مقامات دولتى كندز سعى كردند از تخار آب انداز بگيرند. 
اما موافقت ها به درستى تعريف نشده بودند و تقريبًا اجرا نشدند.251به همين دليل رهبران بانفوذ محلى در كندز سعى كردند اعضاى شوراى واليتى و اعضاى جرگه 

را بسيج كنند. در آن زمان يكى از اعضاى فعال جرگه شكريه پيكان بود. او وضعيت را به اين صورت خالصه كرد:

مردم خان آباد252 چندين بار از من خواستند كه دخالت كنم. من ابتدا مشكل را با وزارت انرژى و آب در كابل در ميان گذاشتم. مردم تخار گفتند با بستن بعضى از 
سربندهايشان براى چند روز به كندز آب مى دهند ولى به محض اين كه مردم كندز مواظب نبودند آنها سربندهايشان را باز مى كردند. [...] بعد از آن بيشتر از 100 
نفر از موى سفيدان تصميم گرفتند به كابل بيايند و وضعيت را با وزارت انرژى و آب مطرح كنند. من از آنها خواستم كه صبر كنند و مستقيمًا پيش وزير رفتم. او 
گفت كه هيأتى به منطقه مى فرستد. ولى راضى نشدم چون مى دانستم كه والى هاى كندز و تخار به استقبال هيأت مى روند يك گوسفند قربانى مى كنند و به آنها 
پيسه مى دهند تا گزارشى بنويسند مبنى بر اين كه در آنجا مشكلى نيست. متأسفانه در آن زمان مجبور شدم از كشور خارج شوم. هيأت براى بازديد كوتاهى به 
كندز و تخار رفت. وقتى كه هيأت به تخار رسيد مردم سربندهايشان را بستند و قول دادند آب را با كندز تقسيم كنند ولى به محض اين كه هيأت آنجا را ترك 
كرد آنها دوباره سربندها را باز كردند. يعنى چيزى عوض نشد. من خيلى از وزارت انرژى و آب عصبانى بودم. مردم كندز مى خواستند مظاهره كنند و سرك كابل 
را ببندند. هر روز به وزارت انرژى و آب مى رفتم اما آنها سعى مى كردند مرا نبينند. بنابراين تصميم گرفتم هيأتى از موى سفيدان را به ديدار رئيس جمهور ببرم. ولى 

251   نتيجه گيرى وركشاپى در پايان فصل آبيارى، اكتوبر 2008؛ مصاحبه 95.
252   شكريه پيكان اصالتًا اهل ولسوالى خان آباد است.
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ما فقط توانستيم [معاون دوم رئيس جمهور] خليلى را ببينيم.253البته او قول داد مسئله را بررسى كند اما ديگر پايان فصل آبيارى بود. حتى وقتى شنيدم كه سفير 
آمريكا مى خواهد از واليات شمالى ديدار كند به سفارت آمريكا رفتم تا درباره مسئله تقسيم آب بين تخار و كندز صحبت كنم. ولى والى هاى تخار و كندز حاميان 
خود را در يك هيأت گردآوردند تا تصور شود هيچ مشكلى وجود ندارد. [...] با اين كه در سال 2008 هيچ تصميمى براى رفع مشكل تخصيص آب بين كندز و تخار گرفته نشد، 

ما سعى كرديم رئيس جمهور و وزارت انرژى و آب را تحت فشار قرار دهيم تا اقدام كنند.

به عقيده شكريه پيكان و دو نفر ديگر از اعضاى ولسى جرگه از كندز، والى هاى تخار و كندز مشكل اصلى بودند.254معين مرستيال، عضو ولسى جرگه از كندز نيز 
شديداً نگران مسئله تخصيص آب بين تخار و كندز بود. او مى گويد:

اصل مشكل در آن زمان به خاطر والى كندز انجنير محمد عمر بود. او اهل تخار بود و روابط بسيارى با قوماندان هاى جنگ و مجاهدين سابق در تخار داشت. 
خود او زمين هاى زيادى در تخار داشت و حتى زمين هاى دولتى بيشترى را در تخار به دست آورد. [...] ما چهار وزارت خانه داريم كه بايد به اين موضوع توجه 
كنند: وزارت انرژى و آب، وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى، وزارت احيا و انكشاف دهات و وزارت عدليه. ولى هيچ كدام براى رفع مشكل قدمى برنداشتند. بنابراين 

انجنير محمدعمر هر كارى كه مى خواست مى كرد، از جمله حفظ وضعيت به صورتى كه بود و جلوگيرى از امضاى توافق نامة تقسيم آب.255
سرپرست هيأت مسول  تخصيص آب بين تخار و كندز نيز روايتى مشابه از جريان دارد، همين طور رئيس تنظيم آب  تخار و يك آگاه كليدى ديگر از تخار.256

با اين كه دخالت اعضاى جرگه از كندز در سال 2008 نتيجه محسوسى نداشت اما آنها به فعاليت خود تا پايان سال 2008 و اوايل سال 2009 ادامه دادند. در نتيجه معين 
مرستيال موفق شد با حمايت ديگر اعضاى ولسى جرگه و سناتورها به رئيس جمهور نزديك شود و او را متقاعد كند كه قبل از فرارسيدن فصل آبيارى اقدامى كنند.257

بحث برانگيز روندى 

19 اپريل 2009، رئيس جمهور كرزى دستور داد مشاوران او هيأتى تشكيل دهند تا حقابه، يعنى يك حق ثابت آب، بين دو واليت تعيين كنند.258 محى الدين بلوچ، 
مشاور رئيس جمهور و مسول  اين روند، توضيح داد:

من سرپرست مأموريت بودم و افرادى از وزارت خانه هاى مختلف حضور داشتند: وزارت انرژى و آب، وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى، اداره مستقل ارگان هاى 
محلى و قوماندان امنيه زون شمال. نمايندگان واليتى و سناتورها هم بودند. من فكر مى كنم رئيس جمهور مى ترسيد اگر راه حلى پيدا نشود، درگيرى ايجاد شود. 
سال قبل تنش هاى زيادى بين دو واليت ايجاد شد و كرزى نمى خواست در سال 2009خطر را بپذيرد. ما از هر واليت 6 نفر را خواستيم تا مسئله را بررسى كنيم. 

وزارت انرژى و آب، وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى و والى ها نيز بودند.259
اما مصاحبه با مقامات محلى و استفاده كننده گان آب كندز و تخار نشان مى دهد كه بى شك روند كار كامًال غيرمشاركتى بوده است. همچنين آنها از ناخرسندى 
ما  عقيدة  نمى خواست  بگيرد،  اطالعات  بود  آمده  مى گويد: «هيأت  تخار  آب   تنظيم  رئيس  مى كنند.  ياد  هيأت  نهايى  تصميم  و  كار  روند  از  تخار  ذينفعان  شديد 
را بشنود.»260 يكى از اعضاى شوراى واليتى كه با مسايل مديريت آب آشنا بود تأييد كرد: «ما [اعضاى شوراى واليتى] در بحث و تصميم گيرى براى حكم 

رياست جمهورى شركت نكرديم. حتى نمى دانستيم هيأت چه زمانى به تخار آمد و با مقامات محلى ديدار كرد.»261

حاجى م. آزاد، يكى از موى سفيدان پرنفوذ تخار و كارمند بازنشستة دولت گفت:262 

هيأت فقط نصف روز اينجا بود. ديدار آنها نمادين بود. آنها تصميم خود را قبًال گرفته بودند. ولى البته مى خواستند وانمود كنند كه نمى خواهند طرف كندز را بگيرند. 
در سال 2010، ما به كابل رفتيم تا با پوپل [رئيس اداره مستقل ارگان هاى محلى] ديدن كنيم، كه دوست نزديك كرزى است. ولى فقط موفق شديم معاون او را 
ببينيم. ما به همراه وكيل تره خان [عضو سابق ولسى جرگه از تخار]، او را متهم كرديم كه يك هيأت بى طرف به تخار نياورده است. او سعى داشت به من بگويد 
كه آنها با چند نفر موى سفيد تخار ديدار كرده اند ولى من گفتم: شايد حق با شما باشد، ولى شما دو مسئله را فراموش كرديد: اول اين كه شما به هيچ كس نگفتيد 

كه براى تصميم گيرى دربارة حقابه مى رويد و بعد، كسانى كه با شما مالقات كردند نماينده مشكالت استفاده كننده گان آب نبودند. جلسه شما نمادين بود.263
حتى رئيس اداره آب كندز (كه واليت او از حكم سود مى برد) تأييد كرد كه روند كار مشاركتى نبود:

هيأت فقط آمده بود كه اطالعاتى مثل ساحه آبيارى و نوع محصول زير كشت را جمع آورى كند. [...] اما بعد به كابل برگشت و تصميمش را در آنجا گرفت. از 
كسى نظرى خواسته نشد، حتى از والى ها. هيچ فرصتى براى نظر دادن وجود نداشت، چون آنها در ديدار خود چيزى نپرسيدند.264

253    اين مطلب در مصاحبه ديگرى در 31 اكتوبر 2011 با دكتر فاطمه عزيز، عضو ديگر جرگه از كندز و ترتيب دهندة اين جلسه نيز تأييد شده است.
254   مصاحبه 86؛ 80؛ 83.

255   مصاحبه 83.
256   مصاحبه 84؛ 24؛ 31.

257   مصاحبه 83.
258   گزارش هيأت مؤظف دررابطه به حل معضل حقآبه ميان واليت كندز و تخار از درياى تالقان،ثور 1388 الى 8 ثور 1388.

259   مصاحبه 84.

260   مصاحبه 32.

261   مصاحبه 43.
262   او بعداً در رأس يك هيأت از تخار به كابل رفت تا حكم را لغو كند.

263   مصاحبه 36.

264   مصاحبه 24.
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مقامات دولتى تخار كًال به مداخلة كابل مشكوك بودند. رئيس تنظيم آب  معتقد بود:

«دليل نمى شود چون هيأت از كابل فرستاده شده بود براى مردم اينجا قابل قبول باشد، مردم مطمئن بودند كابل سياستمداران خود را فرستاده تا منافع سياسى 
و شخصى خود را در اين مسئله دنبال كنند. نفع مردم تخار يا حفظ بى طرفى مطرح نبود.265

حاجى قدوس يكى از رهبران پرنفوذ محلى از نهر گاومالى تأييد كرد:

مردم تخار فكر مى كنند كه هيأت كابل بى طرف نبود و طرف كندز را گرفت. وقتى حكم نوشته مى شد از كسى مشورت نخواستند. حتى رياست تنظيم آب، 
رياست زراعت و والى نمى دانستند چه اتفاقى افتاده است.266

حاجى م. آزاد حتى در انتقاد از جانب دارانه بودن حكم رياست جمهورى از اين هم پيش تر رفت:

هيأتى كه به اينجا آمد كامًال تحت نفوذ معين مرستيال بود [باال را ببينيد]، يكى از اعضاى پيشين ولسى جرگه از خان آباد و مشاور كرزى. با اين كه او عضو اين 
هيأت نبود اما همراه هيأت براى بازديد هر دو واليت آمد. چون مى خواست هيأت را تحت نفوذ خود بگيرد و به هر قميتى به نفع كندز كار كند.267

حتى مقامات دولتى مانند رئيس تنظيم آب  تخار معتقد بودند دخالت سياسى براى نفع قومى استفاده شد: «كسانى كه اين حكم را امضا كردند پشتون هستند... 
معاون وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى، محمد شريف... هزاره بود. همان طور كه مى بينيد او حكم را امضا نكرد.»268 حاجى م. آزاد و يك نفر آگاه كليدى ديگر 
در تخار، اين حكم را يك دخالت سياسى به نفع پشتون ها (كه در كندز اكثريت جمعيت را تشكيل مى دهند؛ در تخار جمعيت بيشتر ازبك و تاجيك است) قبل از 
انتخابات رياست جمهورى سپتمبر 2009 مى دانستند: «آن موقع زمان بسيار مهمى بود، چون معين مرستيال درستاد انتخاباتى كرزى بود. بنابراين او مى دانست كه 
زمان براى راضى كردن كرزى مناسب است و او را مجبور به اين كار كرد.»269 اما در تأثير مالحظات انتخاباتى بر صدور حكم رياست جمهورى ترديد وجود دارد؛ 
مصاحبه با اعضاى كميته انتخاباتى كرزى نشان  مى دهد كه مسئله تخصيص آب بين تخار و كندز موضوع سخنرانى هاى انتخاباتى او نبوده است. يكى از اعضاى 

كميته انتخاباتى در خان آباد از واليت كندز كه عضو انجمن  استفاده كنندگان آب نهر الچين هم هست توضيح مى دهد:

ما تصميم گرفتيم در زمان مبارزه انتخاباتى دربارة حكم صحبتى نكنيم چون مى دانستيم اجراى آن نهايتًا به تخار بستگى خواهد داشت چون آنها باالآب هستند. 
يعنى خطر اين بود كه نتوان حكم كرزى را اجرا كرد و قول دادن چيزى كه ممكن بود عملى نشود درست نبود.270

در كل به نظر مى رسد دفتر رياست جمهورى، وزارت انرژى و آب و وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى عالقمند به يافتن يك راه حل مشاركتِى واقعى براى رفع 
مشكل تخصيص آب بين دو واليت نبودند.

11: محل اندازه گيرى جريان براى تخصيص آب در حكم رياست جمهورى در 16 مى 2009نقشه

265   مصاحبه 32.

266   مصاحبه 35.

267   مصاحبه 36.
268   مصاحبه 32. رئيس تنظيم آب  رونوشتى از حكم رياست جمهورى بدون امضاى معاون وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى نشان داد. اما كپى ديگرى از همين حكم كه از سوى يكى از كارمندان عالى رتبه 

وزارت انرژى و آب ارائه شد، امضاى او را بر خود داشت. محمد شريف صاحب، كه كمى بعد از مقام خود استعفا داد تا به بخش خصوصى بپيوند، از اظهار نظر در اين باره خوددارى كرد.
269   مصاحبه 36.
270   مصاحبه 96.
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محتواى حكم رياست جمهورى 

در 16 مى 2009 رئيس جمهور كرزى به توصيه هاى مشاورانش بر اساس گزارشى به تاريخ 28 اپريل 2009 (چوكات 6 را براى متن كامل ببينيد) عمل كرد. 
هرچند متن اين حكم تعيين نمى كند جريان درياى تالقان بايد در كجا اندازه گيرى شود اما طبق گزارش هيأت مأمور، جريان اندازه گيرى شده در ايستگاه پل 
چوقا در واليت كندز بايد برابر با 6 .62 فيصد مجموع جريان آب اندازه گيرى شده در ايستگاه هاى تنگ فرخار و پل بنگى باشد. نقشه 11 محل ايستگاه ها را 

نشان مى دهد. البته بايد در نظر داشت كه اين ايستگاه ها هنوز به بهره بردارى نرسيده اند.271

6: حكم رياست جمهورى دربارة تخصيص آب بين واليات كندز و تخارچوكات
شماره حكم: 1406 تاريخ: 1388/02/26

مالحظه شد:

اندازه حقابه واليت كندز از درياى تالقان (6 .62) شصت و دو اعشاريه شش فيصد و از واليت تخار (4 .37) سى و هفت اعشاريه چهار فيصد الى سروى دقيق 
اراضى هر دو واليت بر طبق نظر هيأت تائيد است.

به منظور نظارت از تطبيق حقابه فوق الذكر كميسيون مشترك از دهاقين و اليات تخار و كندز به اشتراك سه سه نفر نماينده از هر واليت و يك يك نفر نماينده 
رياست هاى زراعت و تنظيم آب هر واليت تحت رياست نماينده دهقانان واليت كندز و معاونيت نماينده دهقانان واليت تخار تشكيل مى گردد.

وزارت هاى انرژى و آب، زراعت و آبيارى و واليان واليات تخار و كندز در زمينه همكارى جدى نمايند.

امضاى حامد كرزى رئيس جمهورى اسالمى افغانستان

امضاى محى الدين بلوچ، مشاور عالى دفتر رياست جمهورى، وزير مشاور، رئيس هيأت

امضاى انجنير ضيايى، معين وزارت انرژى و آب

امضاى عبدالملك صديقى، معين عمومى ادارة مستقل ارگان هاى محلى

امضاى محمد شريف، معين وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى

امضاى جنرال جميل بصير، معين شعبه ادارى و استخدام وزارت امور داخله

امضاى عبداالحمد، عضو ستره محكمه

معيارها و اطالعات تعيين حقابه

هيأت مأمور، بين محصول «شالى» و «غيرشالى» تفاوت قايل شد و (بر اساس اطالعات وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى) مصرف آب شالى سه برابر مصرف 
محصوالت ديگر محاسبه شد. بنابراين در محاسبه سطح زير كشت هر واليت، به زمين هاى كه زير كشت شالى بودند وزنى سه برابر ديگر زمين ها داده شد و سهم 

آب هر واليت بر اين اساس حساب شد (جدول 12 را ببينيد).

اين حكم از سوى وزارت هاى آب و انرژى، زراعت آبيارى و مالدارى، امور داخله، و ادارة مستقل ارگان هاى محلى و ستره محكمه امضا شده است. همان طور كه 
قبًال ذكر شد، معلوم نيست معاون اداره آبيارى و منابع طبيعى از وزارت زراعت آبيارى و مالدارى اين حكم را امضا كرده است يا نه. آگاهان كليدى ادعا كردند كه 

اين حكم به دست او امضا نشده است اما او خود از اظهار نظر در اين باره خوددارى كرد.

به لحاظ نظرى، اداره مستقل ارگان هاى دولتى مى بايست با توجه به مسوليت  هايش، نظارت دقيق بر چگونگى تصميم گيرى در زمينة اين حكم داشته باشد (چوكات 
5 را ببينيد). اما روشن است كه شركت معاون آن رياست، در بهترين حالت، بسيار محدود بوده است. او مى گويد:

وزارت انرژى و آب و رئيس جمهور كرزى حكم را نوشتند. من در آن دخالتى نداشتم. وقتى كه نوشته شد گفتند كه نام من در پاى آن است و بايد آن را امضا 
كنم. ضيايى [معاون وزير آب و انرژى] به من گفت كه اين كار اختالفات تقسيم آب بين كندز و تخار را برطرف مى كند. اين همة چيزى بود كه الزم بود بدانم 

و امضا كردم. ولى چيزى دربارة حكم نمى دانم.272

271   بانك جهانى مسول  نصب ايستگاه هاى اندازه گيرى در حوزه دريايى پنج- آمو است اما تا فصل آبيارى 2011 هنوز كار كاليبراسيون ايستگاه ها نهايى نشده بود و استفاده از آنها غيرممكن بود. 
272 مصاحبه 81 (ذريعه تليفون) 
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12: مقادير سطح زيركشت كه در مى 2009 به اساس حكم رياست جمهورى جدول
براى محاسبات تخصيص آب بين كندز وتخارمورد استفاده قرار گرفت.

جمعتخاركندز
71,17831,882103,060زير كشت شالى (هكتار) (وزن: 3)

4,00333,88937,892زير كشت غير شالى (هكتار) (وزن: 1)
537129,535347,072 .217جمع وزنى زمين زير كشت
100٪4 .37٪6 .62٪% وزنى زمين زير كشت

منبع: بر اساس گزارش هيأت منصوبى رياست جمهورى: گزارش هيئت مؤظف دررابطه به حل معضل حقآبه ميان واليت كندز وتخار ازدرياى تالقان
“Report of oppointed delegation for water right conflict on  Taluqan River between Kunduz and Takhar: 1388 6 ثور 1388 الى 8 ثور»

برعكس، وزارت انرژى و آب در اين روند شركت كامل داشت.273 ستره محكمه از اظهار نظر دربارة نقش خود خوددارى كرد و نماينده وزارت امور داخله توضيح داد 
كه امضاى او به دليل اهميت مسئله ضرورى بود:

آنها مى خواستند يك نفر از امنيت ملى را هم داشته باشند. زيرا مردم كندز مى گفتند كه نقشه هايى براى بستن سرك اصلى كشيده شده بود و مردان مسلح در خان آباد 
مى خواستند ايستگاه هاى بازرسى غيرقانونى در سرك تخار-كندز در منطقه خان آباد بسازند. گزارش پوليس تخار و كندز به وزارت امور داخله هم اين موضوع را تأييد 
مى كرد. اين واقعاً خطرناك بود، چون در آن موقع امنيت در كندز خوب نبود. براى همين رئيس جمهور كرزى مى خواست يك نماينده از وزارت امور داخله هم داشته باشد.274

دليل اصلى ناخرسندى تخارازحكم رياست جمهورى چگونگى جمع آورى و استفاده از اطالعات بود. نمايندگاِن استفاده كننده گان آب كه با آنها مصاحبه شد معتقد 
بودند اطالعاتى كه نشان دهد دو سوم آب سطحى بايد سهم كندز باشد، درست نيست.275  رئيس تنظيم آب تخار،  معاون والى تخار، حاجى م. آزاد  و يك نمايندة  
شوراى  واليتى كه در جريان كار بود،  معتقدند اطالعاتى كه رئيس زراعت تخار به هيأت داد، غلط بود.276ستفاده كننده گان آب تخار كه با آنها مصاحبه شد نيز 

اين نظر را تأييد مى كنند. عضو شوراى واليتى، مجيب  الرحمن صاحب توضيح مى دهد:

بعد از دريافت حكم، شوراى واليتى با رئيس زراعت مالقات كرد تا بپرسد چرا او اطالعات درست را در اختيار هيأت قرار نداده است. رئيس به ما گفت، «من به والى گفتم 
ارقامى كه دارم به روز نيست و زمان الزم است تا اطالعات جديد را به هيأت بدهم، اما والى به من گفت به روزرسانى را فراموش كنم و هر چه در دسترس هست بدهم.»277
بنابراين رئيس زراعت چاره اى نداشت. با اينكه هنوز بعضى ها فكر مى كنند رئيس زراعت خاين است، اما تقصير او نبود. من فكر مى كنم والى تخار نمى خواست 
با هيأت رياست جمهورى كه تحت تأثير عضو كندزى ولسى جرگه و نزديك به كرزى بود، درگيرى ايجاد كند. براى همين ما [اعضاى شوراى واليتى] را دعوت 

نكرد چون مى دانست ما نمى گذاريم رياست زراعت چنين اطالعاتى را ارائه دهد.278

رئيس تنظيم آب  تخار و حاجى م. آزاد هم عنوان كردند كه هيات مشخص كننده حقابه بر رئيس زراعت فشار وارد مى كرد.279 به نظر حاجى م. آزاد معاون وزارت 
زراعت، آبيارى و مالدارى به همين دليل حكم را امضا نكرد.280

از سوى ديگر سرپرست هيأت رياست جمهورى، محى الدين بلوچ، توضيح داد: «رياست تنظيم آب  تخار مى خواست با دادن اطالعاتى كه به نفع تخار بود ما را گمراه 
كند. بنابراين ما از اطالعات ديگرى استفاده كرديم.»281   به نظر او اين حكم الزم بود تا بى عدالتى عليه كندز را از بين ببرد كه بانى آن هم والى وقت كندز انجنير 

محمدعمر بود چون طرفدارى از تخار به نفعش بود.282

قابليت پذيرش فرمان: تالش نيمه كاره براى تجديد نظر در حكم بين سال هاى 2009 و 2011

يى  استفاده  عمل  در  داشتند  خبر  آن  وجود  از  كه  تخار  و  كندز  ذينفعان  از  يك  هيچ  ولى  شد.  آغاز  حكم  تصويب  با  هم زمان  تقريبًا   2009 سال  آبيارى  فصل 
و  بود  فراوان  دريا  آب  بود،  پرآب  سال  يك   2009 سال  زيرا  ندادند.  انجام  حكم  اين  با  آب  كننده  استفاده  ديگر  كردن  آشنا  براى  تالشى  و  نكردند  آن  از 
باخبر  حكم  وجود  از  را  آب  گان  كننده  استفاده  نمايندگاِن  بعد،  ماه  چند  تنها  تخار،  آب  تنظيم  رياست  نداشت.  وجود  آب  تخصيص  دربارة  بحث  براى  دليلى 
كنند.283 تنظيم  شكايتى  كه  كرد  تشويق  را  آب  گان  كننده  استفاده  اما  كند  عمل  خود  باالدستان  برخالف  نمى تواند  گفت  تخار  آب   تنظيم  رئيس  كرد. 
در اكتوبر 2009، بيست و سه نفر از رهبران پرنفوذ محلى و شوراى واليتى تخار نامه يى براى والى فرستاند و در آن حمايت او را براى نقض حكم خواستار شدند 
و از مقامات كابل خواستند كه در حكم تجديد نظر كنند. اين درخواست به دست والى تأييد و به اداره مستقل ارگان هاى محلى در كابل فرستاده شد. هم نامة 

موى سفيدان به والى و هم نامة والى به اداره مستقل ارگان هاى محلى به متن حكم رياست جمهورى اعتراض داشتند:

273   مصاحبه 85؛ 82.
274   مصاحبه 98.

275   مصاحبه 29؛ 30؛ 34؛ 35؛ 37؛ 38؛ 39؛ 40؛ 42؛ 44, 45, 47.
276   مصاحبه 32؛ 33؛ 36؛ 51.

277   در آن زمان والى تخار اهل كندز بود.
278   مصاحبه 43.

279   مصاحبه 32؛ 36.
280   مصاحبه 36.
281   مصاحبه 84.
282   مصاحبه 84.
283   مصاحبه 37.



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان٢٠١٢

تاماس همراه با ممتاز و عزيزى ۵٨

گزارش هيأت دولت مركزى در مورد تعيين حقابه بين واليت تخار و كندز از 24 تا 28 اپريل 2009 در سال جارى، بدون حضور اعضاى ولسى جرگه، دهقانان 
و ميراب هاى تخار و همين طور بدون اطالع والى تخار تهيه شد. تصميم يك جانبه يى كه تحت فشار دهقانان واليت كندز گرفته شد، باعث زيان استفاده كننده 

گان آب ما در واليت تخار مى شود. بنابراين پذيرفته شده نيست.284
سپس اين گزارش با اراية داليلى مستقيمًا محتواى فنى حكم و مقادير ذكر شده در آن را زير سوال مى برد. ذينفعان تخار مخالف تعيين نياز آبى بر اساس نوع 
محصول هستند.285 دليل آنها اين است كه ماليات زمين هاى شالى كارى و ديگر زمين ها برابر است پس دليلى ندارد نياز آبى يكى بر ديگرى ارجحيت داشته باشد. 
همچنين آنها به اطالعات مربوط به سطح زير كشت در تخار اعتراض داشتند و مدعى بودند اين اطالعات «مربوط به پنجاه سال پيش» هستند. آنها تأكيد كردند 
گسترش كشت شالى در تخار، كه در گزارش هيأت رياست جمهورى دست پايان گرفته شده است، بر اساس قانون شريعت بوده است. و در نهايت اظهار داشتند 
كمبود آب كندز به دليل تغييرات آب و هوايى است.رئيس تنظيم آب  تخار در تنظيم اين داليل كمك زيادى به استفاده كننده گان آب كرد.286همچنين او به يك 

سلسله مسايل فنى ديگر و تناقض هايى پرداخت كه در چوكات 7 از آنها صحبت شد.287
نامة تخار بدون پاسخ گذاشته شد. بنابراين در سال 2010 چند تن از رهبران پرنفوذ تخار به سرپرستى عضو سابق جرگه، وكيل تره خان و حاجى م. آزاد به كابل 

رفتند تا با رئيس جمهور مالقات كنند. آزاد مى گويد:
با اين كه مالقات با پوپل [رئيس اداره مستقل ارگان هاى دولتى] خيلى سخت است، چون او دست راست كرزى است، اما داكتر مشاهد [برادر وكيل تره خان] 
دوست اوست. بنابراين ما از طريق داكتر مشاهد موفق به ديدن پوپل شديم كه خيلى با ما همكارى كرد. او درخواست ما را به كرزى رساند و او را متقاعد كرد 
دستور دهد كميته يى از والى ها، اعضاى شوراى واليتى، سناتورها، ادارات تنظيم آب، كارمندان وزارت زراعت و استفاده كننده گان آب هر دو واليت تشكيل 
شود تا درباره مسئله صحبت كنند و به توافق قابل قبولى بين دو طرف برسند. كرزى به كميته اش گفت كه همه اطالعات الزم از هر دو واليت را جمع آورى 

كنند و تصميم عادالنه يى بگيرند.288
اما وقتى هيأت با دستور كرزى بازگشت، كمبود آب مسئلة روز نبود:

وقتى ما برگشتيم آب كافى در دريا وجود داشت و هيچ كدام از وزارت خانه ها و استفاده كننده گان آب عالقه يى به كار بر سر اين موضوع نداشتند. از 2010 تا 
2011 داكتر مشاهد دو يا سه بار براى هماهنگى با وزارت زراعت اقدام كرد. وزير به او گفت كه كار را انجام خواهد داد ولى انجام نداد.289

وقتى خشكسالى 2011 فرارسيد، روند تجديد نظر هنوز حتى آغاز نشده بود:
وقتى خشكسالى آغاز شد و مردم كندز به تخار [25 ماه جون] رفتند تا حقابة خود را بر اساس حكم 2009 بگيرند، مردم تخار متوجه شدند وقت زيادى را تلف 

كرده اند و ديگر براى آن سال خيلى دير شده است.290
به سوى راه حل ميانه و شكل گيرى كميته تخصيص آب مشترك

در تاريخ 25 جون 2011، كميته اى از كندز به تخار رفت تا مسئلة تخصيص آب بين دو واليت را روشن كند (جدول 13 را ببينيد). هر دو واليت براى بررسى 
موضوع نمايندگانى از استفاده كننده گان آب، وزارت هاى ذيربط (وزارت انرژى و آب و وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى)، شوراى واليتى و دفتر والى داشتند. يك 

مشاور ملى از پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو هم به عنوان تسهيل كننده و نمايندة اين برنامه دعوت شده بود.
البته چند روز قبل از اين جلسه رئيس تنظيم آب تخار تعداد زيادى از نمايندگان استفاده كننده گان آب، اعضاى شوراى واليتى و موى سفيدان را دعوت كرده بود 
تا درباره حكم رياست جمهورى صحبت كنند. بيش از 40 نفر در مسجد رياست تنظيم آب  جمع شدند. در بحث ها تأييد شد كه اين حكم براى ذينفعان تخار قابل 

قبول نيست.
در جريان اين جلسه نمايندة والى از سوى كميتة كندزتصريح كرد كه الزم است طبق حكم رياست جمهورى 62/6 فيصد از آب تخار به كندز اختصاص يابد. در 
پاسخ يكى از اعضاى شوراى واليتى تخار شديداً از حكم رياست جمهورى و دخالت كابل انتقاد كرد: «كرزى اهل تخار نيست، او كنار نهرها راه رفته تا ببيند شبكه 
آبيارى ما چطور كار مى كند؟ اين نامه براى ما قابل قبول نيست.»291  ولسوال خان آباد (از واليت كندز) پاسخ داد: «تو فقط يك دهقان هستى و كرزى در رأس 
حكومت است. او از كسانى كه در وزارت خانه به امور آب آشنا هستند مشوره مى گيرد. آنها اطالعات جمع آورى كردند و آب را بر اساس زمين زير كشت تقسيم 
كردند. اگر اين طرح را قبول ندارى مى توانى بروى.» حاجى غالم نبى، رئيس انجمن استفاده كنندگان آب نهر زرگر (تخار) نتيجة اين جلسه را اين طور خالصه مى كند:

استفاده كننده گان آب و اعضاى شوراى واليتى تخار از قبول حكم خوددارى كردند و شرايط تخصيص آب آن را نپذيرفتند. از نظر رسمى والى ها و اداره هاى 
تنظيم آب هر دو واليت سعى كردند كه مشكل را از طريق حكم رياست  جمهورى رفع كنند ولى چون استفاده كننده گان آب و اعضاى شوراى واليتى تخار 
شديداً مخالف بودند قرار شد مسوليت  تخصيص آب به كندز به يك كميته تخصيص آب داده شود. در آخر هر دو طرف تصميم گرفتند كه حكم را فراموش كنند 

وگفتند كميته تخصيص آب تصميم بگيرد كه چقدر آب و چه وقتى به كندز داده شود.292

284   نامه والى تخار به اداره مستقل ارگان هاى محلى كابل، 15 اكتوبر 2011.
285   چوكات 7 را براى بحث بيشتر ببينيد.

286   مصاحبه 32؛ 35؛ 37؛ 38؛ 47.
287   مصاحبه 32.
288   مصاحبه 36.
289   مصاحبه 36.
290   مصاحبه 36.

291   از يادداشت هاى تيم تخنيكى حوزه دريايى پنج آمو(تاريخ واضح نبوده)، در مصاحبه 13 تاييد گرديده.
292   مصاحبه 37.



٢٠١٢مورد مطالعاتى حوزه فرعى دريايى تالقان

۵٩ خالء هاى مخرب

به عبارت ديگر منظور اين بود كه نشان داده شود طبق حكم رياست جمهورى يك كميته براى تخصيص آب شكل گرفته است ولى در واقع اين فقط يك «جورآمد» 
بود.293رئيس تنظيم آب كندز وضعيت را به اين صورت خالصه كرد:

7: سواالت فنى درباره حكم رياست جمهورى در مورد تخصيص آب بين واليت هاى تخار و كندزچوكات
بررسى محاسبات فنى حكم رياست جمهورى يك سرى تناقض هاى فنى و گزينه هاى نامعمول را آشكار مى كند. همچنين در آن از مفاهيم جديدى استفاده شده است كه براى 

استفاده كننده گان آب و مقامات محلى (يعنى رياست تنظيم آب ) بيگانه بوده است:

گزينش غيرمنطقى پل بنگى به عنوان محل اندازه گيرى جريان

پل بنگى در پايان دست ساحه آبيارى بنگى قرار دارد. براى اين كه مقدار مشخصى از جريان به كندز اختصاص يابد الزم بود اندازه گيرى در باالآب ساحه آبيارى بنگى انجام 
شود. اما اندازه گيرى آب در پايان آب بنگى به اين معناست كه ساحة آبيارى بنگى مى تواند بدون محدوديت آب برداشت كند حال آنكه اين ساحه كمى كمتر از 9 فيصد كل 

زمين هاى تخار را تشكيل مى دهد. اما در باالآب بنگى ايستگاه اندازه گيرى وجود ندارد.

آيا 7. 62 فيصد جريانى كه به بنگى و تنگى فرخار تعلق دارند به شكل مساوى تقسيم مى شوند؟

مشكل اول در اينجا اين است كه جريان اندازه گيرى شده در دو محل مختلف بايد با هم جمع شوند و فيصد كل، از روى حاصل جمع محاسبه مى شود. اما معلوم نيست كه آيا بايد 
همين فيصد براى هر كدام از دو محل هم اعمال شود يا نه. از آنجايى كه كل آب اندازه گيرى شده در پل بنگى به سمت كندز مى رود دليلى وجود ندارد جريان آب در پل بنگى 

اندازه گيرى شود. راه منطقى اين بود كه فيصد مشخصى از جريان اندازه گيرى شده در باالآب بنگى به كندز اختصاص يابد.

مشكل دوم اين است كه نسبت آب در دسترس براى ساحه آبيارى بنگى و تالقان در نظر گرفته نشده است كه البته در هر حال اطالعاتى از مساحت باالآب بنگى وجود ندارد. 
اگر مثًال آب در دسترس بنگى معادل سه ليتر بر ثانيه در هكتار باشد و آب در دسترس تالقان دو ليتر بر ثانيه بر هكتار باشد، منطقى نيست هر دو منطقه سهم مساوى از آب 
را به كندز بدهند. متأسفانه دقت بسيار پايان اندازه گيرى هاى انجام شده از سوى پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو و و رياست تنظيم آب  در سال هاى 2008 و 2011 مانع از 

انجام تحقيق دقيق ترى درباره مقدار آب در دسترس دشت بنگى و تالقان مى شود.

چرا از تبخير تعرق پتانسيل و نوع خاك براى تعيين نياز آبى استفاده نشده است؟

برخالف آنچه در حكم رياست جمهورى فرض شده است، به احتمال زياد نياز آبى محصوالِت مشابه در تخار و كندز با هم متفاوت است. اگرچه اطالعاتى دربارة تخار در دست نيست 
اما اطالعات سازمان خوراكه و زراعت ملل متحد (FAO) نشان مى دهد تبخير تعرق پتانسيل در دو واليت همسايه كندز و بغالن تفاوت زيادى دارد (شكل 9 را ببينيد). ممكن است 

تفاوت هاى مشابهى بين تخار و قند ز هم وجود داشته باشد. به همين ترتيب در نظر گرفتن نوع خاك براى تعيين نياز آبى اهميت دارد.

چرا بايد حق بيشترى به شالى داد؟

مسالة كشت بى روية شالى در حوزه فرعى دريايى تالقان بر دسترسى اراضى پايان آب به آب در سال هاى خشك تأثير منفى گذاشته است. رؤساى تنظيم آب  در هر دو واليت 
اين مسئله را عنوان كرده اند. پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو سعى داشت با معرفى شيوه جديد كشت شالى (سيستم افزايش محصول شالى) به دهقانان مصرف آب شالى را 
كم تر كند.* بنابراين حكم رياست جمهورى با دادن حق بيشتر آب به شالى باعث افزايش كشت شالى در سطح واليت خواهد شد. اين كامًال مخالف منطق كم كردن مصرف 

آب در حوزه فرعى دريايى براى جلوگيرى از درگيرى در سال هاى كم آبى است.

تناقض در تعيين حقابه

بين اصولى كه حكم رياست جمهورى براى تعيين حقابه در نظر گرفته و اصول رايج در واليت كندز تناسبى وجود ندارد. حكم رياست جمهورى نوع محصول را در محاسبات 
وارد مى كند در حالى كه در كندز حقابه فقط بر اساس سطح زير كشت تعيين مى شود. يعنى اين حكم اصولى را معرفى مى كند كه براى استفاده كننده گان آب محلى بيگانه 

است. مصاحبه با ذينفعان تخار نشان مى دهد آنها شديداً مخالف تعيين حقابه بر اساس نوع كشت هستند.**

وقتى ايستگاه هاى اندازه گيرى قابل بهره بردارى نيستند، چگونه به اندازه گيرى جريان آب در دريا استناد خواهد شد؟

اگرچه ايستگاه هاى هيدرومترى در محل هاى ياد شده در حكم رياست جمهورى سال ها پيش نصب شده اند اما فعًال از هيچ كدام بهره بردارى نمى شود.

. [“.SRI Contributions to Rice Production”] «تاماس و رمزى، «تأثير سيستم افزايش محصول شالى در توليد برنج *

** مصاحبه هاى 29؛ 30؛ 34؛ 35؛ 37؛ 38؛ 40؛ 42؛ 44؛ 45؛ 47؛ 32؛ 33؛ 36؛ 41؛ 43.

ما از حاضران جلسه خواستيم ساكت باشند و به والى ها گوش دهند؛ آنها تصميم خود را گفتند و مردم قبول كردند. بعد ما دربارة روش نظارت و گزارش دهى 
صحبت كرديم. اين مشكل رفع شد ولى واقعيت اين  است كه ما حكم را اجرا نكرديم چون براى روابط بين واليت ها خطرناك بود. همان طور كه مى دانيد ما 
مى بايست يك گزارش نهايى براى وزارت انرژى و آب مى فرستاديم و براى همين در ظاهر نشان داديم حكم را رعايت مى كنيم. ما مسئله را با سلطان محمود 

[مدير عمومى امور تنظيم آب و رابط اصلى بين پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو و وزارت انرژى و آب] هم در ميان گذاشتيم و او پذيرفت.294

293   معاون رياست شوراى واليتى تخار كلمة «جورآمد» را استفاده كرد تا نشان دهد اين يك راه حل ميانه بود به جاى اجراى بى چون و چراى حكم رياست جمهورى.
294   مصاحبه 24.



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان٢٠١٢

تاماس همراه با ممتاز و عزيزى ۶٠

در آخر جلسه چهار نفر از نمايندگان  استفاده كننده گان آب از ميان نمايندگان تخار انتخاب شدند. اين افراد به همراه چهار نفر از نمايندگان  استفاده كننده گان آب كندز يك كميته 
مشترك را شكل دادند (جدول 14 را ببينيد).295 هرچند تنها  استفاده كننده گان آب انتخاب شدند، ولى رياست تنظيم آب  و والى ها بركار آنها نظارت داشتند.به صورت غيررسمى 

توافق شد اگر كميته هاى تخصيص آب با مشكلى مواجه شدند به كارمندان رياست تنظيم آب  گزارش دهند تا آنها با كمك والى در اعمال تصميمات كميته كمك كنند

13: اعضاى اولين جلسه بين تخار و كندز درباره تخصيص آب بين دو واليتجدول

نوع ذينفعمحلمقام/ سازماننام
نماينده والىتخارمعاون والى تخارزكى

عضو منتخبتخارعضو شوراى واليتى، تخارخالق يار
وزارت ذيربط (وزرات زراعت، آبيارى و مالدارى)تخاررياست زراعت، تخارسيد عبداهللا
وزارت ذيربط (وزارت انرژى و آب)تخاررياست تنظيم آب انجنير سالم

نماينده استفاده كننده گان آبتخارموى سفيد (كه در تغيير حكم رياست جمهورى دخيل بود)مأمورآذر
نماينده استفاده كننده گان آبتخارميراب، دراز جوىعبدالستار
نماينده استفاده كننده گان آبتخارميراب، نهر سعيدميراحمد
نماينده استفاده كننده گان آبتخاررئيس انجمن استفاده كنندگان آب، نهر سعيدنجيب اهللا
نماينده استفاده كننده گان آبتخاررئيس انجمن استفاده كنندگان آب، شهروان (خواجه قر)شيرخان

نماينده استفاده كننده گان آبتخاررئيس انجمن استفاده كنندگان آب، گاو مالىعبدالقدوس
نماينده استفاده كننده گان آبتخاررئيس انجمن استفاده كنندگان آب، شهروانغالم سخى

نماينده استفاده كننده گان آبتخاررئيس انجمن استفاده كنندگان آب، زرگرصفى اهللا بيگ
نماينده استفاده كننده گان آبتخاررئيس انجمن استفاده كنندگان آب، زرگرنبى غالم
نماينده استفاده كننده گان آبتخارميراب، نهر چمنعبداالحمد

نماينده رياست امنيت ملىكندزنماينده رياست امنيت ملىاكبر
نماينده والىكندزنماينده والىعبدالسالم مخدوم
نماينده والىكندزمعاون والىحمداهللا قريشى

نماينده منتخبكندزمعاون رئيس شوراى واليتى، كندزعبدالقدير حسينى
وزارت ذيربط (وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى)كندزمدير ترويج رياست زراعتخليل خان

وزارت ذيربط (وزارت انرژى و آب)كندزرياست تنظيم آب / انجنير هيدرولوژىانجنير لطف الدين
وزارت ذيربط (رياست تنظيم آب )كندزرئيس تنظيم آب انجنير سيد احمد
نماينده استفاده كننده گان آبكندزرئيس انجمن استفاده كنندگان آب، گل تيپهحاجى اميرجان

نماينده استفاده كننده گان آبكندزمعاون رئيس، نهر طرف چپ، خان آبادقوماندان سلطان
نماينده استفاده كننده گان آبكندزسرپرست انجمن استفاده كنندگان آب، نهر طرف راست، خان آبادعالالدين خان

نماينده استفاده كننده گان آبكندزسرپرست انجمن استفاده كنندگان آب، نهرطرف چپ، خان آبادمعلم ظهير خان
نماينده استفاده كننده گان آبكندزميراب، گل تيپهغالم حضرت

نماينده استفاده كننده گان آبكندزموى سفيد، خان آبادحاجى حبيب  اهللا
نماينده استفاده كننده گان آبكندزموى سفيد، قريه زرخريدم. افضل

نماينده استفاده كننده گان آبكندزموى سفيد، سه  دركسيد عطاءاهللا
نماينده استفاده كننده گان آبكندزعضو انجمن استفاده كنندگان آب، گاوكششاه ولى

نماينده استفاده كننده گان آبكندزموى سفيد، گل تيپهحاجى خليل الرحمن
نماينده استفاده كننده گان آبكندزموى سفيد، قريه چهارتوت، خان آبادقرى الدين محمد
مشاور-تسهيل كننده/ پروگرام حوزه دريايى پنج- آموحاجى هاشمى

295   چهار نفر استفاده كننده گان آب كندز عضو يك كميته تخصيص آب ديگر در كندز نيز بودند (توضيحات بعدى را ببينيد).



٢٠١٢مورد مطالعاتى حوزه فرعى دريايى تالقان

۶١ خالء هاى مخرب

14: اعضاى كميته تخصيص آب مشترك مجرى تخصيص آب بين كندز و تخارجدول

نوع ذينفعمحلمقام/ سازماننام
نماينده استفاده كننده گان آبكندزرئيس انجمن استفاده كنندگان آب، نهر گل تيپهحاجى اميرجان

نماينده استفاده كننده گان آبكندزمعاون رئيس انجمن استفاده كنندگان آب، نهر قوبى قوچىقوماندان سلطان
نماينده استفاده كننده گان آبكندزرئيس انجمن استفاده كنندگان آب، نهر طرف راست، خان آبادعالالدين خان

نماينده استفاده كننده گان آبكندزرئيس انجمن استفاده كنندگان آب، نهر طرف چپ، خان آبادمعلم ظهير خان 
نماينده استفاده كننده گان آبتخاررئيس انجمن استفاده كنندگان آب، زرگرغالم نبى

نماينده استفاده كننده گان آبتخاررئيس انجمن استفاده كنندگان آبعبدالقدوس
نماينده استفاده كننده گان آبتخاررئيس انجمن استفاده كنندگان آب، شهروانحاجى غالم سخى

نماينده استفاده كننده گان آبتخاررئيس انجمن استفاده كنندگان آب، شهروان (خواجه قر)شيرخان

اجرا: توافق هاى عملى
پس از جلسه، كميته مشترك مقرراتى درباره چگونگى بهره بردارى از طرح  هاى سربند تخار وضع كرد.296 در محل طرح هاى سربند در اين مورد  تصميم گيرى شد 
كه چند دروازه باز بماند تا آب به نهر وارد شود و چند دروازه بسته شود تا آب در دريا به طرف كندز برود. در نبود توافق كّمى بر سر تخصيص آب، تنظيم دروازه  ها 
بر اساس آنچه «عادالنه» پنداشته مى شد انجام گرفت.297 بايد در نظر داشت كه هيچ كدام از استفاده كننده گان آب در تنظيم دروازه  ها و نتيجة تنظيمات بر جريان 
اصلى، تجربه يى نداشتند. زيرا بيشتر طرح  هاى سربند به تازه گى ساخته شده بودند (چند سال) و استفاده كننده گان آب هيچ آموزشى براى بهره  بردارى از آنها يا 
اندازه گيرى جريان نديده بودند. در نهايت هيچ اختالف نظر شديدى گزارش نشد مگر در نهر شهروان جايى كه نمايندگان كندز احساس كردند تنظيمات طرح  هاى 
سربند عادالنه نبوده است.298 براى نهرهاى كمى كه هم چنان سربند هاى سنتى داشتند299، در همان محل تصميم گرفته شد كه چه تعداد بوجى ريگ برداشته 

شود تا ورود جريان آب به نهر كمتر شود. در برخى موارد كميته مشترك از خط كش براى اندازه گرفتن سطح آب نهر اصلى در روزهاى مختلف استفاده كرد.300
در جريان انجام كار كميته مشترك، خردترين نهرها، به ويژه آنهايى كه ساحة آبيارى كمى داشتند، ناديده گرفته شدند زيرا به نظر نمايندگان كندز نظارت بر آنها 
كار زيادى مى برد.301  نهر بنگى در هيچ كدام از توافق  ها و يا ترتيباتى كه براى بهره بردارى اتخاذ شد،302 در نظر گرفته نشد و در عوض تمام توجه به دشت تالقان 
معطوف شد. در واقع بيشتر فعاليت هاى كميته تخصيص آب كندز در طرف راست دشت تالقان بود، شامل نهرهاى شهروان، گاومالى و جوى دراز.303 منطق اين كار 
بر سه دليل استوار بود. اول اينكه اين نهرها 60 فيصد ساحه آبيارى واليت را تشكيل مى دهند؛ دوم آبى كه اين نهرها از دريا مى گيرند دوباره در اثر زهكشى به 
دريا بازنمى گردد، بلكه از انتهاى نهر شهروان از حوزه دريايى فرعى خارج مى شود؛304 و سوم اين كه سربند آنها در باالآب ديگر نهرهاى طرف راست قرار دارد. اين 

داليل روشن مى كند كه چرا سه نفر از چهار نفر نمايندة تخار از طرف راست انتخاب شده بودند.
كميته مشترك تخصيص آب توافق كرد كه نمايندگان كندز به طور مرتب براى نظارت بر وضعيت دروازه ها به منطقه بروند و مقامات تخار (رياست تنظيم آب  و 

والى) در صورت بروز مشكل به آنها كمك كنند.
اجرا: اعمال تصميمات و روابط قدرت

اجراى توافق ها براى بهره بردارى از دروازه ها بدون دردسر نبود. در واقع استفاده كننده گان اب تخار در طول فصل آبيارى وقتى اعضاى كميته تخصيص آب كندز 
حاضر نبودند، بارها دروازه ها را باز كردند.305 تسهيل كنندة پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو، كه همراه كميته كندز منطقه را بازديد كرد، اين طور به ياد آورى ميكند:

بعضى وقت ها ما سر سربندى مى رفتيم و مى ديدم دروازه ها نيمه  باز هستند و طورى دست كارى شده  اند كه ديگر قابل باز و بسته كردن نبودند. مردم مى گفتند براى 
آوردن مخانيك جهت ترميم دروازه ها پيسه ضرورت دارند. من فكر مى كنم آنها بعضى قسمت هاى دروازه ها را برداشته بودند. بعضى وقت ها در پايان دروازه چوب 
مى گذاشتند تا مقدارى از جريان آب بتواند از زير آن عبور كند. بعد ادعا مى كردند كه آب دريا آن را آورده و زير دروازه بند كرده است... زمانى كه  ما مى رسيديم 
مى ديديم دروازه  ها طبق قرارداد بسته هستند. ولى اين دليل نمى شود كه وقتى ما نبوديم هم وضع همان طور بوده باشد. وقتى يك دروازه براى مدت زيادى بسته 
باشد پيچ هاى آن زنگ زده و خشك ميباشد. ولى هر وقت ما دروازه ها را در تخار بررسى كرديم، پيچ ها چرب كارى شده بودند يعنى دروازه ها درست قبل از رسيدن 
ما بسته شده بودند.306ميراب هاى نهر شهروان هم دو دروازه  را كه قرار بود باز بماند عوض كردند. در نهر شهروان جريان آِب هشت دروازه با هم يكى نيست. 

فشار و جريان آب از دروازه هاى سمت راست بيشتر است ولى دروازه هاى سمت چپ را كمى رسوب گرفته است. بنابراين آنها دروازه هاى سمت چپ را بستند.307

296   در اينجا سربند به يك سازه هيدروليكى اطالق مى شود كه براى بهره بردارى و تنظيم جريان آب ورودى به كانال از چندين دروازه استفاده مى كند.
297   مصاحبه 93؛ 35؛ 99. 37؛ 38؛ 47؛ 10؛ 15؛ 16

298   در مورد شهروان از هشت دروازه، دو دروازه بسته شد.
299   سربندهاى سنتى از تخته سنگ و بوجى ريگى ساخته مى شود كه طورى چيده مى شوند تا جريان آب دريا را به سمت نهر هدايت كنند.

300   مصاحبه 30.
301   مصاحبه 10؛ 15؛ 16؛ 99.

302   البته اين بدان معنى نيست كه كميته تخصيص آب كندز سعى نكرد از راه هاى ديگر از بنگى آب بگيرد (پايان تر را ببينيد).
303   ديدار از منطقه همراه اعضاى كميته تخصيص آب كندز.

304   نهر شهروان مرزهاى طبيعى حوزه فرعى دريايى را قطع مى كند. براى اطالعات بيشتر دربارة ريشه  هاى نهر شهروان رجوع كنيد به: جنتل، پ. «روش هاى طبيعى و فنون آبيارى در آسياى مركزى 
 Milieu naturel et techniques d’irrigation en Asie centrale aux Ages du Bronze et du Fer: problems“] و دوران برنز و آهن: مشكالت جديد؟» آسياى مركزى

.88-223 :[ nouveaux?” Asie Centrale
305   مصاحبه 13؛ 10؛ 15؛ 16؛ 99.

306 نگارنده نيز اين مسئله را در يكى از بازديد هاى صحرايى همراه نمايندگان كميته مشترك تخصيص آب از كندز، مشاهده كرد. 
307   مصاحبه 13.
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  يكى از نمايندگان كميته تخصيص  آب از شهروان تأييد كرد كه بعضى از استفاده كننده گان  آب  در شكستن قراردادها دست داشتند:

از جانب مردم هيچ كدام از قول ها انجام نشد و چندين بار مردم تخار سعى كردند قول  خود را بشكنند. بعضى شب ها آنها آب كندز را مى بستند. بعضى از قوماندان ها 
مردم را تحريك مى كردند كه مشكل درست كنند.308

به نظر يكى از كسانى كه تجربة طوالنى در مديريت اجتماعى آب دارد، اين ها تنها نمونه هايى از بازى هاى هميشگى استفاده كننده گان آب باالآب بود: 

 بسيارى از مردم تخار از اول مى دانستند كه اين حكم اجرا نخواهد شد. آنها مى دانستند دست باال را  دارند. تخار آدم  هاى قدرتمندى دارد و باالآب است بنابراين 
مردم مى دانند اگر وقتى مردم كندز حاضر هستند وانمود كنند كه به قراردادها احترام مى گذارند و وقتى رفتند از قرارداد سرپيچى كنند، مردم كندز باالخره خسته 

مى شوند.309
 به نظر نمايندگان كندزدروازه هاى جديد سربند كه قابل تنظيم بودند، تخلف را آسان تر كردند:

وقتى دريچة يك سربند را ببنديم، بسيار آسان است كه كسى بيايد و آن را دوباره باز كند. ولى در سربندهاى سنتى اگر يك رديف بوجى ريگى برداشته شود 
احتمال اينكه دوباره آنها را سرجايش بگذارند كمتر است چون كار و تعداد نفرات بيشترى الزم دارد.310

رئيس انجمن استفاده كنندگان آب طرف چپ خان آباد (و عضو كميته تخصيص آب) هم محدوديت هايى كه طرح هاى بازسازى شده براى تخصيص آب ايجاد 
كردند را تأييد كرد:

 قبل از اين كه پروگرام حوزه دريايى پنج – آمو بيايد، تقريبًا همة سربندها يا سنتى بودند يا خراب شده بودند. بنابراين كنترول آب براى دهقانان مشكل تر بود. آب 
مرتب سربندها را مى شست و مى برد كه براى ما مفيد بود چون ما آب را به صورت مرتب ترى دريافت مى كرديم. حاال سربندهاى جديد زيادى هستند كه دروازه 
دارند و آنها مى توانند آب را راحت تر كنترول كنند. وقتى پرچم كميسيون اروپا را روى طرح هاى سربند تالقان مى بينيم خوشحال نمى شويم. گرچه ما از وجود بند 

خان آباد خوشحاليم چون به ما كنترول بهترى مى دهد.311
مشكل ديگر اين بود كه به دليل وضعيت نامناسب امنيتى، شب ها امكان نظارت بر دروازه ها وجود نداشت.312 همان طور كه رئيس انجمن استفاده كنندگان آب نهر 

زرگر توضيح مى دهد:

در هنگام شب دولت به مناطق دور از سرك ها دسترسى ندارد. مردم مسلح بدون مشكل رفت و آمد مى كنند. يعنى كسى نمى تواند شب ها مواظب آب باشد. طرح هاى 
سربند را مى شود در روز نظارت كرد ولى كل نهر رانه.313

به عالوه اقامت شبانة افراد غير محلى در واليت تخار خطرناك به نظر مى  رسيد. براى نمايندگان كندز بهتر بود تنش ها را تشديد نكنند و باعث حادثه نشوند. به 
ويژه كه اهالى تخار از دخالت كابل و كندز در تصويب حكم رياست جمهورى خشنود نبودند.314

308   مصاحبه 38.

309   مصاحبه 31.

310   مصاحبه 88.

311   مصاحبه 15.
312   مصاحبه 29؛ 42؛ 37؛ 45؛ 38؛ 47؛ 30؛ 35.

313   مصاحبه 45.
314   مصاحبه 15؛ 16.

تصوير 2: سربند نهر شهروان (8 دريچة سمت راست) و پرچاوه نهر شهروان (سه دريچة سمت چپ)
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بود.  جا  بر  حدى  تا  همچنان  ها  ازدروازه   بهره بردارى  براى  غيرقانونى  تالش هاى  حال  هر  به 
در چند مورد نادر نمايندگان كندز با مقاومت چند نفر از افراد قدرتمند مواجه شدند، به ويژه در 
مناطق طرف راست مانند شهروان، جوى دراز و گاومالى. 315 در اين موارد آنها تصميم گرفتند تا 
از مقامات درخواست دخالت كنند. رئيس تنظيم آب  شخصًا به محل سربند شهروان و جوى دراز 
رفت تا دربارة حكم رياست جمهورى و نياز به اهداى آب به كندز با موى سفيدان محلى بحث 
كند.316 پوليس، حداقل يك بار، براى نظارت و صحبت با نمايندگان محلى كميته تخصيص آب 
و موى سفيدان به جوى دراز رفت.317در يك مورد ديگر مسول  دروازه (كه كارمند ادراه تنظيم 
آب بود) توسط مردم شهروان لت و كوب شد زيرا مردم خواهان افزايش جريان آب به نهر اصلى 
شهروان بودند. والى پوليس را فرستاد تا مردم را آرام كند و دروازه ها را ببندد.318 حاجى غالم نبى، 
يكى از نمايندگان تخار در كميته مشترك تخصيص آب، اين حادثه را در شهروان به ياد مى آورد:

زمان فعاليت هاى كميته تخصيص آب بعضى از مردم سعى كردند در ولسوالى هاى بهارك 
و خواجه قر مشكل ايجاد كنند. آنها سعى كردند جلو جريان آب به كندز را بگيرند. همراه 
اعضاى كندزى كميته تخصيص آب ما به هر دو منطقه رفتيم و ديديم مردم زيادى با اسلحه 
و وسايل دهقانى جمع شده اند. بعد ما به مالقات والى رفتيم و با كمك مقامات واليتى تخار 

موفق شديم از پس اين تنش ها برآييم.319

يكى از نمايندگان شهروان در كميته مشترك تخصيص آب تأييد كرد كه حضور پوليس جلو مشكالت بيشتر را گرفت.320
گرچه همه اين اقدامات به دليل دخالت والى امكان پذير شد اما بايد در نظر داشت كه او تنها به درخواست كميته تخصيص آب كندز پاسخ نمى داد. همان طور كه 

تسهيل كنندة پروگرام حوزه دريايى پنج – آمو توضيح مى دهد فشارهايى هم از اعضاى جرگه در كابل روى او بود:
روز 12 جوالى يكى از نمايندگان پايان آب گل تيپه [يعنى پايان آب خان آباد] به يكى از اعضاى ولسى جرگه در كابل تليفون كرد و كمك خواست. اين عضو ولسى 
جرگه به والى تليفون زد و به او يادآورى كرد كه بايد از حكم كرزى در مورد تقسيم آب بين كندز و تخار پيروى كند. بعد والى مستقيمًا به ميراب هاى شهروان 
و ولسوال ها تليفون كرد و به آنها دستور داد در شهروان آب كمترى استفاده كنند وگرنه او مجبور مى شود تصميماتى بگيرد [يعنى پوليس امنيتى را بفرستد].321

هرچند به طور كلى اعضاى ولسى جرگه از نظر قانونى هيچ قدرتى بر والى ها ندارند، اين اعضا جزو گروهى بودند كه كرزى را براى تصويب حكمى مربوط به 
تخصيص آب راضى كرده بوند. به عالوه آن طور كه يك آگاه كليدى مى گويد:

اعضاى پرنفوذ ولسى جرگه كه كرزى را براى تصويب حكم قانع كردند از همان حزب سياسى [حزب اسالمى] هستند كه والى كنونى تخار عضو آن است. اين 
انگيزه ديگرى بود براى او تا طبق فشارها عمل كند.

به عقيدة نمايندگان استفاده كننده گان آب تخار كه با آنها مصاحبه شد، والى مسئله تخصيص آب بين تخار و كندز را جدى گرفت.322 البته توانايى هاى والى در 
اعمال تهديد و نتيجه  بخش بودن آن تهديدها هم محدوديت هايى دارد. همان طور كه يك آگاه كليدى باتجربه از تخار مى گويد:

البته كه روى والى فشار بود و او هم مجبور بود از پوليس استفاده كند اما اعتبار و مقبوليت اين كار هم از نظر اجتماعى حدى دارد. پوليس، خود اهل تخار است 
و به هيچ وجه بى طرف نيست. آنها نمى توانند به مردم خودشان فشار زيادى بياورند چون به معنى حمايت از كندز خواهد بود. بنابراين هر چند وقت عسگرهاى 
خود را مى فرستند تا نشان دهند حكم رياست جمهورى برايشان مهم است ولى آيا واقعًا كارشان در شهروان قابل توجه بود؟ [...] مردم سريعًا والى و اجراكنندگان 

حكم رياست جمهورى را با طالبان مقايسه كردند، كه گاهى از زور استفاده مى كند. بنابراين از يك جايى به بعد دولت بايد مراقب اعتبار خود باشد.323

به طور كلى والى و رياست تنظيم آب  مجبور بودند راه حل هاى جايگزين پيدا كنند. اعضاى كميته تخصيص آب گفتند والى سعى مى كرد در سال 2011 زمان بخرد، 
و به نمايندگان استفاده كننده گان آب تخار قول داد از تجديد نظر در حكم حمايت كند. او حتى دو رويه بازى مى كرد يعنى استفاده كننده گان آب را تشويق مى كرد 
آب بيشترى برداشت كنند اما از درگيرى فيزيكى اجتناب كنند: "رياست تنظيم آب و والى به ما [اعضاى تخارى كميته تخصيص آب] گفت: "هر كارى مى خواهيد 
بكنيد براى من فرقى ندارد فقط هر دو طرف را آرام نگه  داريد."324 اما اين گونه سازش ها اثرات منفى دراز مدت دارند. همان طور كه يك آگاه كليدى توضيح مى دهد:

315   مصاحبه 10؛ 13؛ 15؛ 16؛ 99؛ 37؛ 38؛ 47؛ 35.
316   مصاحبه 32؛ 30.

317   مصاحبه 30.

318   مصاحبه 32.

319   مصاحبه 37.

320   مصاحبه 38.
321   مصاحبه 13. اين مطلب از سوى نمايندة گل تيپه (مصاحبه 10) و عضو جرگة درگير ماجرا هم تأييد شد. او قبًال در سال 2008 هم حمايت زيادى از كندز كرده بود.

322   مصاحبه 29؛ 30؛ 34؛ 35؛ 37؛ 38؛ 39؛ 40؛ 45؛ 47؛ 32؛ 33؛ 36؛ 41؛ 43.
323   مصاحبه با مطلع كليدى، تخار، 25 نومبر 2011.

324   مصاحبه 35.

تصوير 3: پيچ چرب كارى شدة يكى از دروازه  هاى نهرشهروان نشان مى دهد وقتى 
قرار بود دروازه بسته باشد، باز شده است.
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معموًال والى با رهبران پرنفوذ محلى معامله مى كند و از آنها مى خواهد مردم را آرام نگه دارند و در عوض او از اين رهبران در آينده حمايت مى كند، البته تا جايى 
كه در توانش باشد. اما گاهى والى ها قول هاى مى دهند در حالى كه مطمئن نيستند در آينده هم والى خواهند بود. يعنى هميشه نفع كوتاه مدت مهم است. گاهى 

آنها وارد بازى خطرناكى مى شوند چون نمى توانند به همان اندازه كه مى گيرند بدهند.325

با اين كه مصاحبه ها نشان مى دهد اين بار قول ها از حد خود نگذشتند اما رئيس تنظيم آب  شك داشت وضعيت به ظاهر تحت كنتروِل سال 2011 را بتوان در 
صورت ادامه خشكسالى در سال بعد حفظ كرد:

امسال موفق شديم مشكل را كنترول كنيم اما فشار بايد همراه تهديد و مذاكره با افراد پرنفوذ تخار اعمال شود. اگر سال بعد هم خشكسالى باشد من فقط استعفا 
مى دهم. نمى خواهم درگير اين مسئله باشم چون منازعات جدى تر خواهد بود ما ديگر قادر به رفع مشكل نخواهيم بود.326

راهكار"آرام نگه داشتن هر دوطرف" كه والى در پيش گرفت ممكن است راه حل مناسبى باشد در صورتى كه از درگيرى ها به مرور زمان كاسته شود. اما ممكن 
است برعكس راه حلى كوتاه مدت باشد و باعث شديدتر شدن درگيرى در آينده شود.

با اين كه آب دريافتى كندز بسيار كمتر از مقدار وعده داده شده در حكم رياست جمهورى بود و با وجود اين كه موافقت  ها دربارة چگونگى بهره  بردارى از طرح هاى 
سربند اجرا نشد، نمايندگان كندزكميته تخصيص آب احساس مى كردند نظارت آنها بر دسترسى كندز به آب تأثير مثبتى داشت. همچنين آنها معتقد بودند حكم 
رياست جمهورى در اين زمينه به آنها كمك كرده است، هرچند تخار اين حكم را رد كرد.327 همان طور كه محمد ظاهر، يكى از اعضاى كميته تخصيص آب از 

كندز، مى گويد:
به نظر من بدون نامة رئيس جمهور ما آبى نمى گرفتيم چون نمى توانستيم به والى و رياست تنظيم آب  فشار بياوريم.  بدون همكارى رياست تنظيم آب  و والى 

هم كارى نمى توان كرد.328

حاجى غالم نبى عضو كميته تخصيص آب از تخار نظر مشابهى داشت:
اين بار حكم رياست جمهورى به كندز كمك كرد چون به آنها اجازه داد در ادعاى خود كامًال حق به جانب باشند. به خاطر حكم، وقتى تنش يا مقاومتى از 
سوى مردم تخار بود، پوليس در كمك به كميته تخصيص آب بسيار فعال بود. اگر حكم نبود پوليس هيچ گاه در مواقع تنش براى كمك به كميته تخصيص 

آب نمى آمد.329

راه پيش رو: به سوى تجديد نظر در حكم رياست جمهورى؟

در ابتداى سال 2012، نمايندگان استفاده كننده گان آب تخار (يعنى فعاالن اصلى كه هيأت قبلى را به راه انداخته بودند، مانند حاجى مأمور آزاد، وكيل تره خان و 
برادرش داكتر مشاهد) هنوز تصميم داشتند به كابل بروند و وزير زراعت، آبيارى و مالدارى را براى انجام بررسى همه جانبة ساحه آبيارى كندز، متقاعد كنند. حاجى 

م. آزاد مى گويد:

325   مصاحبه 325.
326   مصاحبه 32.

327   مصاحبه 10؛ 15؛ 16؛ 99؛ 35؛ 37؛ 38؛ 47.
328   مصاحبه 15.
329   مصاحبه 37.

تصوير 4: بند خان آباد در آگست 2011
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امسال با شروع فصل آبيارى ما پيش كرزى رفتيم و سعى كرديم حمايت او را براى اقدام وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى جلب كنيم. ولى او گفت "شما مى توانيد از طريق 
وزير اقدام كنيد و من هم به او يادآورى مى كنم." بعد از ديدار ما با كرزى ما به سراغ وزير زراعت رفتيم ولى او به جرمنى رفته بود [كنفرانس بن، دسمبر 2011] و نتوانستيم 
او را ببينيم... ما بايد موى سفيدان بيشترى از تخار جمع كنيم و با حمايت اعضاى شوراى واليتى و اعضاى ولسى جرگه از تخار مستقيماً به ديدن وزير زراعت، آبيارى و 

مالدارى برويم و از او بپرسيم چرا او بررسى دوبارة زمين هاى ما را به تأخير انداخته است.330
نمايندگان تخار، بر خالف مورد مطالعاتى حوزه فرعى دريايى پايان كندز، آماده بودند با تجديد نظر در متن حكم رياست جمهورى حقابه هاى دو واليت را تعيين 

كنند. البته بايد ديد كه اين تمايل به اقدام عملى هم منجر خواهد شد يا نه.

تصميم گيرى در داخل واليت كندز
تصميم گيرى و تركيب كميته تخصيص آب

و  شكايت  ارائه  با  جريان  اين  شروع  كند.  پيدا  خان آباد  بند  پايان  در  آب  كمبود  براى  حلى  راه  تا  شد  تشكيل  آب  تخصيص  كميته  يك  كندز  در  جون  در 18 
درخواست كمك رسمى دهقانان به رياست تنظيم آب  بود.331 در آن زمان دهقانان كندز پيش بينى مى كردند بايد به تخار بروند و دربارة تخصيص آب كندز 
بحث كنند (باالتر را ببينيد) و اين كه الزم خواهد بود يك گردهمايى براى تخصيص آب بين دو واليت تشكيل شود. همچنين آنها فكر مى كردند براى رفع 
مشكالت تقسيم آب در كندز هم الزم است يك كميته جداگانه تشكيل شود. در ابتدا رئيس تنظيم آب كندز جلسه  ترتيب داد كه در آن بيش از 50 نفر از 
نمايندگان استفاده كننده گان آب حضور داشتند و پيشنهاد تشكيل كميته تخصيص آب كندز را مطرح كرد. سپس او از دفتر فنى پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو 

به عنوان تسهيل كننده و تأمين كنندة هزينه هاى تداركاتى دعوت كرد.

12: نهرهاى آبيارى زير بند خان آبادنقشه

پس از تكميل بند خان آباد ودروازه هاى آن الزم شد كه 46,818 هكتار از زمين هاى كندز به چهار قسمت تقسيم شوند (نقشه 12 را ببينيد):       
طرف چپ: 20,736 هكتار (نهرهاى طرف چپ خان آباد)• 
منطقه زهكشى:  15,434 هكتار (كه زهاب انتهاى نهرهاى طرف چپ خان آباد را دريافت مى كنند)• 
طرف راست:4,303 هكتار (نهرهاى طرف راست خان آباد)• 
نهرهاى پايان آب: 6,345 هكتار (سربند اين نهرها نه در محل بند بلكه كمى پايان تر از آن قرار دارند)• 

كميته تخصيص آب (براى آشنايى با تركيب آن جدول 15 را ببينيد) رسمًا از سوى رئيس تنظيم آب  و والى تشكيل شد. چهار نفر نمايندة استفاده كننده گان آب، 
زمين داران و رهبران پرنفوذ محلى، عمدتًا همان كسانى بودند كه بعداً براى بحث با ذينفعان تخار انتخاب شدند (باال را ببينيد). رئيس كميته تخصيص آب داخلى 
كندز، نماينده استفاده كننده گان آب نهر قوبى قوچى بود. او از اهالى پايان آب نبود اما به دليل نفوذى كه داشت انتخاب شد چون تصور بر اين بود كه نفوذ او در 
منطقةنهرهاى طرف سمت چپ خان آباد از نهرهاى پايان آب مثل نقى كندز و گل تيپه هم حمايت مى كند. كسانى كه طرف چپ و طرف راست شبكه خان آباد را 

330   مصاحبه 97.
331   مصاحبه 24؛ 13.
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نمايندگى مى كردند قبًال در جريان پروژة احياى شبكه آبيارى خان آباد از سوى نمايندگان انجمن استفاده كنندگان آب هر نهر انتخاب شده بودند.332بنابراين والى و 
رياست تنظيم آب  با انتصاب آنها به عنوان كميته تخصيص آب مى خواستند نشان دهند كه نهادهاى محلى را جدى مى گيرند. هرچند نمايندگان شوراى واليتى، 
وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى و نماينده رياست امنيت ملى نيز در اين كميته عضو بودند اما تصميمات عمومًا از سوى نمايندگان استفاده كننده گان آب و رياست 

تنظيم آب  گرفته شد.
15: اعضاى كميته تخصيص آب كندزجدول

نوع ذينفعمحلمقام/ سازماننام
نماينده استفاده كننده گان آبنهر طرف چپ گل تيپه (طرف چپ) – شبكه آبيارى خان آبادرئيس انجمن استفاده كنندگان آب، گل تيپهحاجى اميرجان

نماينده استفاده كننده گان آبنهر قوبى قوچى طرف چپ، شبكه آبيارى خان آبادرئيس انجمن استفاده كنندگان آب، قوبى قوچىقوماندان سلطان
نماينده استفاده كننده گان آبطرف راست، شبكه آبيارى خان آبادرئيس انجمن استفاده كنندگان آب، نهرهاى طرف راستعالءالدين خان
نماينده استفاده كننده گان آبطرف چپ، شبكه آبيارى خان آبادرئيس انجمن استفاده كنندگان آب، نهرهاى طرف چپمعلم ظاهر خان

نماينده رياست امنيت ملىكندزنماينده رياست امنيت ملىاكبر
دفتر والىكندزنماينده والىعبدالسالم مخدوم

وزارت خانه ذيربطكندزكارمند ترويج رياست زراعت، آبيارى و مالدارىخليل خان
وزارت خانه ذيربطكندزهايدراالجيست رياست تنظيم آب انجنير لطف الدين
وزارت خانه ذيربطكندزرئيس تنظيم آب انجنير سيد احمد
نماينده منتخبكندزمعاون شوراى واليتىعبدالقدير حسينى

تخصيص آب بند به صورت نوبت زمانى و به نسبت مساحت زمين زير آبيارى هر نهر انجام شد (جدول 16). با اين كه پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو اطالعات 
سيستم جغرافيايى (GIS) خود را در اختيار آنها قرار داد، اما به نظر ميراب ها اطالعات درست نبود و نياز به تصحيح داشت.333

به توضيح رئيس تنظيم آب  پيش بينى مى شد ظرفيت انتقال نهرهاى طرف راست كم باشد و بنابراين وقتى اين نهرها نوبت آب خود را دريافت مى كنند، بتوان آب 
اضافى را به نهرهاى سمت چپ فرستاد. روند مشابهى هم براى نوبت آب نهرهاى طرف چپ در پيش گرفته شد اما ظرفيت كانال طرف چپ به اندازه يى بود كه 
مى توانست كل جريان دريا را در خود جاى دهد. بنابراين انتظار مى رفت مدت زمان نوبت آب طرف چپ در واقع از آنچه در جدول 6 تعيين شده است بيشتر شود. 

در آن زمان به نظر همه اين موافقت دستاورد بزرگى بود زيرا فكر مى كردند به دليل شرايط امنيتى نتوان به راه حل مورد قبول همه دست يافت.334
16: تخصيص آب در بند خان آبادجدول

ساحه آبيارى (هكتار)- (بر نهر/ منطقه
(GIS اساس نقشه

٪ از زماننوبت آبيارى (ساعت)٪ از ساحه آبيارى

۶۶٪77117٪36,170طرف چپ + منطقه زهكشى

11٪940٪4,303طرف راست
۲۳٪1420٪6,345نهرهاى پايان آب

با اين كه هيچ كدام از نهرهاى پايان آب در جلسه شركت نداشتند، بعدها هيچ اعتراضى به توافق هاى به دست آمده نشد. به گفتة رياست تنظيم آب  نمايندگان 
منطقه زهكشى نمايندگى نهرهاى پايان آب را هم به عهده داشتند. در آن زمان اين مسئله مشكلى ايجاد نكرد زيرا تصميمات گرفته شده به نفع نهرهاى پايان آب 

بود و دهقانان آن منطقه به صورت غيرمستقيم توسط صحبت با اعضاى كميته در تصميم گيرى ها شركت مى كردند.
كمى پس از آن كميته تخصيص آب ديگرى به منظور مشابهى تشكيل شد. اين بار هدف توافق بر سر نوبت آب در داخل نهر طرف چپ خان آباد و منطقه زهكشى 

آن بود و بيشتر، ميراب ها در آن شركت داشتند.
در اين كميته تخصيص آب  «داخلى» رئيس تنظيم آب  خان آباد به عنوان رئيس انتخاب شد كه مسول  گزينش اعضا نيز بود. دانش او از نهرهاى منطقه و احترامى 

كه در ميان جوامع محلى داشت دليل انتخاب او بود. ميراب نهر نقى خان آباد مى گويد:
رئيس تنظيم آب كندزكمك و پشتيبان ما بود، نه به خاطر اينكه در رياست تنظيم آب  كار مى كند بلكه چون همه را مى شناسد و مردم به او احترام مى گذارند. براى همين 

رئيس كميته ما در خان آباد بود.335

332   پروژه احياى شبكه آبيارى خان آباد كه از سوى كميسيون اروپا حمايت مالى شد، در ابتدا بر بازسازى فيزيكى بند خان آباد و سازه  هاى اصلى شكبه آبيارى خان آباد (يعنى كانال هاى اصلى و درجه 
دو) تمركز كرد. پس از آن به اصالح نهادهاى محلى پرداخته شد كه نتيجه آن شكل گيرى انجمن استفاده كنندگان آب در سطح نهر بود. سپس انجمن هاى نهرها به صورت فدرالى و نمايندگان طرف 

چپ و راست را تعيين كردند.
333   مصاحبه 12.

334   مصاحبه 25؛ 10؛ 16؛ 99؛ 9؛ 24.
335   مصاحبه 87.
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17: اعضاى كميته تخصيص آب"داخلى" خان آبادجدول

نوع ذينفعمحلمقام/ سازماننام
وزارت ذيربطخان آبادرئيس تنظيم آب ، خان آبادضياالحق
نماينده استفاده كننده گان آبنهر كنم (طرف چپ)ميرابگل كريم

نماينده استفاده كننده گان آبنهر قوبى قوچى (طرف چپ)عضو انجمن استفاده كنندگان آبداكتر فيض اهللا
نماينده استفاده كننده گان آبنهر نقى خان آباد (طرف چپ)ميرابخان محمود

نماينده استفاده كننده گان آبنهر گاوكش (طرف چپ)ميرابحاجى نعمت  اهللا
نمايندهاستفاده كننده گان آبنهر قوش تيپه (طرف چپ)ميرابسعيد منگل
نماينده استفاده كننده گان آبنهر قلعچه (منطقه زهكشى)ميرابعبدالرحيم

نمايندهاستفاده كننده گان آبنهر نقى كندز (منطقه زهكشى)ميرابمحمد ظاهر
نماينده استفاده كننده گان آبنهر گل تيپه (منطقه زهكشى)ميرابغالم حضرت

نماينده استفاده كننده گان آبنهر آلچين (منطقه زهكشى)ميرابحمداهللا

بنابراين چون مردم او را به عنوان شخص مناسب براى اين كار مى شناختند، او را انتخاب كردند و مقامش در انتخابش تأثيرى نداشت. گرچه رئيس واليتى رياست 
تنظيم آب  مسول  انتخاب رئيس كميته بود، اما اين گزينش بر اساس تبادل نظر انجام شد و در نهايت همه بر اين تصميم اتفاق نظر داشتند.

اعضاى  بر  عالوه  بودند.  شفاهى  توافق هاى  اساس  بر  و  غيررسمى  شدند،  گرفته  خان آباد  داخلى  آب  تخصيص  كميته  در  كه  تصميماتى  تمام 
شدند.336 دعوت  نهرها  بازرسى  يا  بحث  براى  داشتند  سهم  آب  نوبت  در  كه  نهرهايى  ميراب هاى  امنيت،  وجود  صورت  در  موارد  بسيارى  در  منتخب، 
مى آمدند."337 خود  آب  نوبت  هنگام  در  مختلف  ميراب هاى  چون  مى كرد  تغيير  كميته  تركيب  واقع  "در  مى گويد:  آباد  خان  نقى  نهر  ميراب 
نوبت آبيارى، تعداد ساعت هايى بود كه به هر نهر بر اساس مساحت زير كشت آن اختصاص داده شده بود. با اين كه ده نفر عضو كميته نوبت  بندى را انجام دادند 
اما به گفته رياست تنظيم آب  خان آباد و تسهيل كننده پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو، در اولين جلسة آن حدود 100 نفر از استفاده كننده گان آب گرد آمده بودند. 
طى اين جلسه كميته تخصيص آب داخلى از 18 ميراب خواست كه در مورد مساحت زير كشت هر نهر به توافق برسند. البته اين توافق بعداً مرتب به روز شد تا 

از تخلف در اجرا جلوگيرى شود.

مشكالت اجرا

مشكل 1: نهرهاى طرف چپ خان آباد در برابر منطقه زهكشى

منطقه زهكشى (يعنى نهرهاى نقى كندز، گل تيپه، نهر قلعچه و آلچين) براى دريافت آب به نهرهاى باالآب (يعنى نهرهاى طرف چپ) وابسته هستند. مسئله يى كه چندين بار 
در صورت جلسات دفتر فنى پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو و مصاحبه ها از آن ياد شد، تنش بين گاوكش و نقى خان آباد (نهرهاى طرف چپ) و گل تيپه و نقى كندز (نهرهاى 

منطقه زهكشى) بود.

اولين دليل مشكل امنيت ولسوالى خان آباد بود. به دليل حضور اربكى، نظارت بر اين منطقه دشوار بود. تنش هاى قديمى بين قوماندان هاى خان آباد و گل تيپه نيز 
مانعى شد بر سر اجراى برنامه تخصيص آب، به ويژه كه نمى شد متخلفان را مجازات كرد. 338يك ميراب و عضو كميته تخصيص آب از گل تيپه توضيح مى دهد:

ما در خان آباد آب به اندازه كافى داريم ولى مشكل اين است كه مردم باالآب به اندازه كافى آب آزاد نمى كنند، بنابراين آب به ما نمى رسد. در گذشته مردم گل تيپه به خان آباد 
مى رفتند تا از آنها آب بخواهند، گاهى حدود 100 يا 200 نفر. حاال به خاطر اربكى نمى توانيم به خان آباد برويم.339

ميراب نقى خان آباد اضافه مى كند:

مردم در بيشتر جاهاى باالآب از آب بيشترى استفاده كردند و قوانين را رعايت نكردند تا براى پايان آب هم آب بماند. در گاوكش مشكالت زيادى با مردم ناصرى [باالآب] 
وجود داشت، به ويژه بين ميراب ملنگ و مردم نقى كندز و گل تيپه. او به خاطر درگيرى هاى قبلى مخالف مردم پايان آب بود.340

336   مصاحبه 87.

337   مصاحبه 87.
338ِشتِر(Schetter) صحبت از ”خرده قلمروهاى بى شمار“ منطقه خان آباد مى كند، يعنى ساختار قدرت هر قريه با قريه ديگر تفاوت دارد (مراجعه كنيد به شتر كنراد و رينر گلسنر، نه در حال كار و 
 Neither Functioning, nor Failing of the]نه در حال فروپاشى: خشونت در افغانستان از ديدگاه محلى، در ”از دولت شكننده تا دولت كارآمد: راه دموكراتيك انتقال از ديدگاه مقايسه اى
 State: Seeing Violence in Afghanistan from Local Perspectives,” in From Fragile State to Functioning State: Pathways to Democratic

Transformation in a Comparative Perspective]، ويرايش س. كولمر (برلين: پيسكاتاوى، 2009).
339   مصاحبه 10.
340   مصاحبه 87.
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به گفته رئيس انجمن استفاده كنندگان آب اسقالن:

حاجى ملنگ اهل منطقه ناصرى است. در زمان طالبان ميرزا ناصرى معاون نوراهللا نورى، رهبر طالبان در صفحات شمال بود. اين منطقه در زمان طالبان بسيار قدرتمند بود. 
هم اكنون آنها هنوز روابط بدى با پايان آب دارند و با آنها دشمن هستند.341

در صورت جلسه اى كه تسهيل كننده پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو تهيه كرده است اين مشكِل پايان آب و باالآب چندين بار ذكر شده است. براى مثال در صورت جلسه 
2 جوالى آمده است:

متأسفانه حاجى ملنگ [ميراب سابق نهر گاوكش در منطقة ناصرى] مشكل ايجاد كرد و جلو جريان آب به پايان آب راگرفت، يعنى از نقى كندز به گل تيپه. بنابراين 
اعضاى كميته داخلى تصميم گرفتند بروند و با او صحبت كنند تا آب را براى پايان آب باز كند، ولى آنها نتوانستند مشكل را رفع كنند... بنابراين نامه يى به والى نوشتند 

و خواستند مردم ناصرى را مجبور كنند مشكالت بيشترى درست نكنند و آب را براى مردم پايان آب در نقى كندز و گل تيپه باز بگذارند.
اما والى و پوليس اقدامى نكردند.342  به تعبير رئيس انجمن استفاده كنندگان آب گل تيپه: "كميته تخصيص آب در اين زمينه قدرت كافى براى اعمال [تصاميم اش] 

ندارد. نيروى امنيت و ادارة والى همكارى نمى كنند."343

عضو كميته تخصيص آب از طرف راست خان آباد نيز تأييد كرد جلب حمايت مقامات براى مقابله با متخلفان مشكل است:

گل تيپه هم حقابه دارد، ولى ناصرى، ملرغى و كته خيل بيشتراز حقابة خود آب برداشت مى كنند، آب را مى بندند و براى گل تيپه آب نمى گذارند. ما مسئله را چندين بار به 
دفتر والى اطالع داديم ولى والى توجه نكرد چون دفتر او در كندز ضعيف است و بر اساس روابط كار مى كند. ما حتى نمى توانيم آنجا برويم تا بر نهر نظارت كنيم چون 

مخالفان دولت در آنجا حضور دارند.344

ميراب نقى خان آباد اضافه مى كند: «رياست تنظيم آب ، پوليس امنيتى، رياست امنيت ملى، همة آنها از مردم ناصرى و [حاجى] ملنگ مى ترسند.»345نمونه هاى بيشترى از 
مشكالت امنيتى در چوكات 8 آورده شده است.

برنامه نوبت بندى آب به دليل تخلف ها چندين بار تغيير يافت. براى نمونه در 15 جوالى، 48 ساعت نوبت اضافى به طرف راست و منطقه زهكشى داده شد.به هر حال اين 
تصميم نفع چندانى براى پايان آب نداشت و در واقع بيشتر به سود نهرهاى طرف چپ بود، يكى از آگاهان مى گويد:

وقتى متوجه شديم گل تيپه براى گرفتن آب از نقى خان آباد و گاوكش مشكل دارد، در كميته تخصيص آب توافق كرديم 48 ساعت بيشتر به اين منطقه آب بدهيم. بنابراين 
نوبت آب كمى طوالنى تر شد و دسترسى نهرهاى ديگر به آب تا حدى كم شد. ولى متأسفانه منطقه گل تيپه روى اين آب را نديد. البته طرف چپ خواهان اين توافق بود 
چون منطقه زهكشى براى گرفتن آب به آنها وابسته بودند و به نظر مى رسيد اين تصميم به نفع اين منطقه گرفته شده است. هر توافقى كه باعث شود آب از منطقه شما 

رد شود براى شما خوب است چون مى توانيد در بين راه از آب برداشت كنيد.346

8: نمونه هايى از مشكالت امنيتى خان آباد در فصل آبيارى 2011چوكات
رئيس تنظيم آب  كندز در حال نظارت بر يك نهر در طرف چپ خان آباد بود. او متوجه كسى شد كه در حال برداشت بى سنجش از آب بود؛ اين شخص يك 
عضو اربكى بود. رئيس تنظيم آب  او را صدا كرد اما او گفت من بيست آرپى جى دارم و تو و اداره ات را به گلوله مى بندم. رئيس تنظيم آب  محل را ترك كرد.

- عالءالدين، عضو كميته تخصيص آب و رئيس انجمن استفاده كنندگان آب طرف راست خان آباد

مشكالتى بين سه درك (و نهرهاى ديگر پايان آب) و نهر ما [نقى خان آباد] وجود داشت. يك نفر دروازه را شبانه باز كرده بود و تقريبًا دوازده نفر زمين هاى خود 
را آبيارى كردند. صبح زود روز بعد ميراب سه درك آمد و ما را متهم كرد كه نهر خان آباد را حمايت مى كنيم. ما به او گفتيم از اين حادثه خبر نداشتيم. بعد به محل 
رفتيم و دهقان متخلف خود را اين طور توجيه كرد: من خانه بودم و صداى آب را شنيدم، بيرون رفتم و ديدم كه در نهر آب هست. بعد شروع كردم به آبيارى 
زمينم؛ زمين من دو جريب هم نمى شود. ما زمين هاى ديگر آبيارى شده را هم پيدا كرديم و معلوم شد كسى كه آب را باز كرده بود يكى از قوماندان هاست. قبل 
از اين كه ما بتوانيم حرفى بزنيم مردم نهر پايان آب [يعنى اهالى منطقه سه درك] به قوماندان توهين كردند. او هم به پسرش گفت تفنگش را بياورد چون در مقابل 
خانه اش به او توهين كرده بودند. پسرش رفت كه تفنگ را بيارود ولى بعد از بحث هاى زياد موفق شديم آبيارى را متوقف كنيم و جلو درگيرى بيشتر را بگيريم.

- خان محمد . ميرآب  نهر نقى خان آباد (شبكه آبيارى خان آباد)

341   مصاحبه 91. كمى بعد از فصل آبيارى، حاجى ملنگ در بم گذارى كنار سرك در منطقه خان آباد كشته شد.
342   صورت جلسه تسهيل كننده مدير پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو در 15 جوالى، 16 جوالى و 25 جوالى 2011؛ مصاحبه 13.

343   مصاحبه 10.

344   مصاحبه 16.

345   مصاحبه 87.

346   مصاحبه 13.



٢٠١٢مورد مطالعاتى حوزه فرعى دريايى تالقان

۶٩ خالء هاى مخرب

مشكل 2: نهرهاى فراموش شدة پايان آب

با اين كه قرار بود اسقالن، نهر جديد گل تيپه، ينگارق، تركمن ها و چهارگل درهرهفته اى 20 ساعت آب دريافت كنند اما در عمل اين اتفاق نيفتاد. به دليل مشكالت و تنش هاى 
درونى خان آباد، توافق هاى مربوط به نهرهاى پايان آب فراموش شدند. ميراب ينگى ارق مى گويد:

وقتى ما با كميته تخصيص آب خان آباد درباره بند خان آباد صحبت كرديم آنها گفتند "شما سربند جداگانه داريد و مى توانيد از دريا آب برداشت كنيد." ما پرسيديم "اگر 
در برنامه شما هيچ آبى براى پايان آب باقى نماند ما چطور آب بگيريم؟" آنها گفتند "بيشتر آب زهكشى و چشمه ها به رودخانه مى ريزد و شما مى توانيد مشكل تان را رفع 

كنيد."347
رئيس انجمن استفاده كنندگان آب اسقالن مى گويد:

ما پيش رياست تنظيم آب ، والى، پوليس، شوراى واليتى و رياست زراعت رفتيم ولى كسى از ما پشتيبانى نكرد. وقتى از حاجى صاحب اميرجان [عضو انجمن تخصيص آب 
بند خان آباد و نماينده گل تيپه و نهرهاى پايان آب] درخواست آب كرديم او فقط گفت كميته نمى تواند به زور از خان آباد آب بياورد و حتى رياست تنظيم آب  و پوليس هم 

نمى توانند جلوى متخلفان را بگيرند كه آب پايان آب را بدهند. همه مقامات دولتى كندز از 4,000 نفر آدم مسلح خان آباد مى ترسند.348
با اين كه در شبكه خان آباد، استفاده كننده گان آب از نوبت بندى آب استقبال و با آن موافقت كردند اما  استفاده كننده گان آب نهرهاى پايان آب احساس مى كنند از 

منافع آنها دفاع نشد و حقوق آنها رابه اندازه كافى در نظر نگرفتند. برعكس به نظر آنها كميته تخصيص آب داخلى فقط براى منافع شبكه خان آباد تشكيل شد.349

نمايندگان استفاده كننده گان آب همچنين توضيح دادند با نصب دروازه هاى بند خان آباد در پروژه احياى شبكه آبيارى خان آباد وضعيت، مانند جاهاى ديگر، بدتر 
شد. به گفته آنها در گذشته (از جمله سال 2008) هيچ گاه نمى شد جلوى آب دريا را به طور كامل گرفت يعنى هميشه مقدارى آب به سوى زمين هاى پايان آب 
روان بود. اما اكنون مى توان با بستن دروازه هاى بند آب دريا را به طور كامل به نهرهاى طرف چپ يا طرف راست منحرف كرد350 و نهرهاى اسقالن تا تركمن ها 

را كامًال بى آب گذاشت.

به همين دليل استفاده كننده گان آب اين نهرها ترجيح دادند براى دسترسى به آب به روش هاى جايگزين روى بياورند، مانند هدايت آب چشمه ها و آب بازگشتى351 
از دريا به سمت نهرهاى خود.352 به عالوه مقدارى از آب نهرهاى طرف چپ خان آباد مانند ُچُقر قشالق و َكَنم353به صورت زهاب به دريا باز مى گردد كه از سوى 
اسقالن و تا حد كمترى بقيه نهرهاى پايان آب برداشت مى شود. ميراب اسقالن مدعى بود، سعى كرد به وسيله ارتباطات شخصى خود در نهرهايى كه مى توانستند 
كمك كنند كمى آب دريافت كند.354  نهر جديد گل تيپه، تركمن ها، چهارگل و ينگارق هم به تعداد كمى چشمه و جريان بازگشتى دسترسى دارند. با استفاده از 
واترپمپ و اين منابع، آنها موفق شدند 50 فيصد زمين هاى خود را آبيارى كنند (كه بيشتر كشت خشكه مانند ماش بود). در جدول 18مساحت زمين هاى آبيارى شده 

نهرهاى پايان آب بر اساس اطالعت NDVI و نظر ميراب ها ارائه شده است (براى جزئيات بيشتر درباره تحليل NDVI توضيحات باالتر را ببينيد.)

18: مساحت زمين هاى آبيارى شدة نهرهاى پايان آب بر اساس NDVI و نظرات ميراب هاجدول

٪ زمين هاى آبيارى نشده بر اساس تخمين ميراب٪ زمين هاى آبيارى نشده بر اساس تحليل NDVIنهر
50٪30٪اسقالن 
اظهار نظرى در دست نيست37٪چهارگل

50٪58٪ينگى ارق

50٪49٪تركمن ها

وقتى نمايندگان نهرهاى پايان آب متوجه شدند از بند خان آباد آبى نصيب آنها نخواهد شد، ديگر در جلسات شركت نكردند. بنابراين در منطقه پايان آب "هركسى 
به فكر خود بود". ميراب اسقالن مى گويد:

چه اتفاقى براى نهرهاى پايان آب افتاد؟ خشك شدند. بعد از سربند ما چند نهر خرد ديگر هست ولى آنها هيچ چيزى نگرفتند. آنها هيچ وقت از من چيزى نخواستند و اگر 
هم مى خواستند من چيزى نمى دادم چون ما بايد آب خود را خودمان از چشمه ها و جريان هاى بازگشتى پيدا كنيم. آنها هم مى توانند همين كار را بكنند.355

به طور كلى در جايى كه نهرهاى طرف چپ و طرف راست خان آباد به ترتيب 82 و 86 فيصد از زمين هاى خود را آبيارى كردند، بيشتر نهرهاى پايان آب موفق شدند 
حدود 56 فيصد زمين هاى خود را آبيارى كنند. نهايتًا مشكل دسترسى كم به آب در منطقه زهكشى و نهرهاى قسمت پايان آب كندز به دليل ناتوانى در تصميم گيرى 

نبود بلكه دليل آن ناتوانى در اجرا بود. اين خود به دليل وضعيت امنيتى نامناسب و ناتوانى اعمال تصميمات از سوى كميته تخصيص آب و فعاالن دولتى بود.

347   مصاحبه 95.

348   مصاحبه 94.
349   مصاحبه 26؛ 5؛ 94.
350   مصاحبه 5؛ 26؛ 94.

351   آب برگشتى در نتيجه شرايط طبيعى از زير زمين به سمت سطح جريان مى يابد. در اين مطالعه منظور ما جريان بازگشتى از بستر درياست.
352   مصاحبه 26؛ 5؛ 94.

353    نقشه NDVI نشان مى دهد اين اراضى به خوبى آبيارى شده و زير كشت شالى بوده  اند (به بخشى از اين گزارش كه درباره نتايج حوزه فرعى دريايى تالقان است نگاه كنيد.)
354   مصاحبه 5.
355   مصاحبه 5.



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان٢٠١٢

تاماس همراه با ممتاز و عزيزى ٧٠

تحليل 6,2
درك روابط قدرت مؤثر در اجراى تقسيم آب بين كندز و تخار

بسيارى از مصاحبه شوندگان در بررسى شيوه اجراى موافقت هاى تخصيص آب بين تخار و كندز دربارة «دورويى»هاى فعاالن كليدى از جمله اعضاى كميته 
تخصيص آب، رياست تنظيم آب  و والى صحبت كردند. اين مسئله بايد با توجه به بافت پيچيدة روابط قدرت روشن شود (شكل 17 را ببينيد).

اين كه حكم رياست جمهورى تا چه حد در تخار اجرا شد بستگى زيادى داشت به موازنه عواملى كه مى توانستند بر والى و رياست تنظيم آب  فشار بياورند.از يك سو والى 
مى بايست نشان دهد حكم رئيس جمهورى، تنها كسى كه قدرت انتصاب و بركنار كردن او را دارد، به خوبى اجرا مى شود. به همين ترتيب چون حكم از سوى وزارت انرژى 
و آب هم امضا شده بود، رئيس تنظيم آب  (منتصب اين وزارت) هم مى بايست انتظارات را برآورده كند. در سال 2011، رئيس تنظيم آب  نيز از سوى وزارت انرژى و آب به 
عنوان يكى از افراد شايسته براى تصرف مقام رياست اداره حوزه فرعى دريايى شناخته مى شد كه همين انگيزه بيشترى بود براى او تا كارآمدى خود را نشان دهد. البته والى و 
رياست تنظيم آب  توانايى محدودى براى اعمال قدرت دارند. اگر والى براى اعمال حكم پافشارى بيش از اندازه مى كرد ممكن بود با مظاهره و ناامنى مواجه شود. از آنجايى 

كه حفظ امنيت يكى از وظايف والى هاست، ممكن بود در اين صورت، وجة والى خدشه دار شود.

بنابراين شرايط به موازنه يى شكننده منجر شد. به طور مثال: والى مى توانست با فرستادن پوليس به سربند شهروان و وادار كردن ميراب ها به بستن دروازه ها بر 
اساس توافقات، حمايت خود را از حكم نشان دهد. ولى در عين حال با متخلفانى مدارا كند كه شب ها سربندها را باز كردند و يا از نبود دهقانان كندز سوء استفاده 
كردند. همچنين او  استفاده كننده گان آب و نمايندگان منتخب آنها را تشويق كرد در جلساتى كه با كندز دارند اعتراض كنند و پاى نامه اعتراضى آنها را امضا 
كرد ونامه را همراه موى سفيدان محلى به كابل فرستاد. حتى ممكن است، آن چنان كه مرسوم است، به موى سفيدان واليت (از جمله اهالى نهر شهروان) قول 

حمايت داده باشد به شرطى كه آنها جلوى مظاهرة استفاده كننده گان آب را بگيرند.356

رئيس تنظيم آب  هم مى دانست موقعيت و اعتبار او بستگى به حفظ روابط خوب با رهبران محلى دارد، به ويژه رهبران طرف راست (از جمله نهر شهروان) كه قوم او در آن 
ساكن هستند. تسهيل كننده دفترفنى پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو توضيح داد:

17: روابط قدرت در تخار در ارتباط با اجراى حكم رياست جمهورى و توافق هاى تخصيص آب بين كندز و تخارشكل

انجنير سليم بايد در نظر داشته باشد مردم نهر شهروان براى او يك تهديد بالقوه هستند. بيشتر آدم هاى قدرتمند تخار از منطقة اين نهر هستند و او از همان قوم مردم 
شهروان است بنابراين از او انتظاراتى مى رود. او بايد نشان دهد به حكم رياست جمهورى احترام مى گذارد اما در عين حال مى داند كه اگر براى "حقابه" زياد فشار بياورد، 

تهديد خواهد شد. كه همين طور هم شد.357

356   به هر حال در يك «حكومت بر پاية روابط»، معمول است كه والى ها به دليل توانايى «در استفاده از روابط براى اداره بحران و دست يابى به پايدارى» انتخاب شوند. «ه. نيكسن، «دولت سازى زيرملى 
در افغانستان.»[Subnational State-Building in Afghanistan ] كابل: واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، 2008“ را ببينيد. 

357 مصاحبه 13. در خشكسالى سال 2008 پروژه SWMA گروه هاى آب بر را براى تقسيم آب عادالنه بين نهرهاى درجه دو حمايت كرد. به دليل واكنش قدرتمندان باالآب، رئيس تنظيم آب  از 



٢٠١٢مورد مطالعاتى حوزه فرعى دريايى تالقان

٧١ خالء هاى مخرب

مانند مورد والى، احتمال زيادى دارد رئيس تنظيم آب  و استفاده كننده گان آب هم با هم مذاكره كرده باشند.

نمايندگان  استفاده كننده گان آب كندز مى دانستند كه مى توانستند از اعضاى خود در جرگة استفاده كنند و به تخار و والى كندز فشار بياورند. اما از طرف ديگر 
مى دانستند فشار بيش از اندازه ممكن است  استفاده كننده گان آب تخار را برانگيزد كه آبى به كندز ندهند. و در اين صورت قدرت والى تخار براى اعمال توافق هاى 

تقسيم آب كافى نمى بود.

به وجود آمدن كثرت گرايى جديد قانونى در سطح بين واليتى
تا قبل از فصل آبيارى سال 2011، تخصيص آب بين واليت هاى كندز و تخار بر اساس روش سنتى آب انداز بود كه در آن تخار زير عنوان «كار خير» به كندز آب 

اعطا مى كرد (جدول 8 را ببينيد).

در سال 2011، حكم رياست جمهورى با تعيين حقابة هر واليت تغيير شديدى به وجود آورد. رئيس تنظيم آب  خان آباد مى گويد:

در گذشته تخار به كندز آب مى داد كه كارى انسان دوستانه كرده باشد؛ يعنى «ما به كندز آب مى دهيم چون با هم همسايه هستيم.» به نظر آنها مردم كندز حقى 
[بر آب] نداشتند. ولى وقتى اين حكم پيدا شد ديگر مسئلة ترحم و حمايت از همسايه مطرح نبود، بلكه مسئله حق كندز بود.358

19: ادعاهاى مختلف بر تخصيص آب در حوزه فرعى دريايى تالقانجدول

موقعيتفعال/ اصل تخصيص آب

حكم رياست جمهورى
حكم رياست جمهورى بر پاية ساحه آبيارى و نوع كشت، براى دو واليت حقابه تعيين مى كند. اين حكم از سوى وزارت انرژى و آب و وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى 

امضا شده است. به تازگى رئيس جمهور تجديد نظر مشتركى براى بازبينى اطالعات سطح زير كشت تصويب كرده است.

آب انداز
در روش آب انداز،  استفاده كننده گان آب باالآب به  استفاده كننده گان آب پايان آب تحت شرايط مشخصى، آب مى دهند. تصميم گيرى درباره مدت و تعداد آن 

اساسًا در اختيار باالآب است زيرا آب انداز باعث اعتالى حقابه به پايان آب نمى شود. البته از نظر اخالقى رد درخواست آب انداز (حداقل براى چند روز) درست نيست.
در گذشته هيچ گاه باالآب از دادن آب انداز خوددارى نكرد هرچند گاهى كمك آنها بسيار ناچيز بود. اين نظام تا زمان حكم رياست جمهورى در سال 2011، روش 

غالب بود.

در سال 2011 ذينفعان كندز ( استفاده كننده گان آب، مقامات محلى و نمايندگان منتخب) سعى كردند حكم رياست جمهورى را به اجرا در آورند. اما در نهايت به ذينفعان كندز
توافقى با ذينفعان تخار رضايت دادند كه به طور كامل با حكم مطابقت نداشت.

ذينفعان تخار حكم رياست جمهورى را شديداً رد كردند. با اين كه نظام آب انداز به نفع آنها بود اما آنها حاضرند به تعيين حقابه بر اساس سطح زير كشت تن بدهند ذينفعان تخار
به شرطى كه مساحت زمين ها، به گمان آنها، درست محاسبه شده باشد.

فقه اسالمى

فقه سنى: «براى درياهاى خرد كه الزم است آب دريا ذخيره شود تا به سطح مورد نياز برسد (على اين محمد 8-1903، 313 و 322) دو اصل كلى حاكم است. 
وقتى آب كم است اول زمين هاى باالى دريا آبيارى مى شوند، ولى مقدار آب نبايد از مچ پا باالتر باشد. در شرايط ديگر هر كسى مى تواند آن طور كه مى خواهد 

آبيارى كند.» *
فقه شيعه: «در مورد جريان هاى آب طبيعى، ابتدا زمين داران باالآب بايد زمين هاى خود را آبيارى كنند. [...] مالكان باالآب مجبور نيستند آب را براى استفاده 

پايان آب رها كنند مگر بعد از تكميل آبيارى زمين خود به ترتيبى كه گفته شد، حتى اگر محصوالت مالكان پايان آب در حال خشك شدن باشند.» **

اعضاى شوراى علماى تخار و كندز اصول فقه اسالمى درباره تخصيص آب را تأييد كردند. اما در خطبه هاى نماز جمعه بر ارزش سخاوت در اسالم تأكيد كردند و رهبران مذهبى محلى
خواهان تقسيم آب عادالنه بين باالآب و پايان آب، بين نهرها و در زمين هاى زير يك نهر، شدند.

شوراى حوزه دريايى مسول  تعيين و تنظيم حق آب در حوزه دريايى است (ماده 14 قانون آب). اداره حوزه دريايى (شامل وزارت خانه هاى مرتبط) در تخصيص آب قانون آب افغانستان
نقش مشاور شوراى حوزه دريايى را دارد. حقابه هاى موجود بايد به تدريج به اجازه نامه تبديل شوند (ماده 20 قانون آب).

** خليل ابن اسحاق در كاپونرا، «مالكيت و انتقال آب و زمين در اسالم»  [Ownership and Transfer of Water and Land in Islam ].*** كاپونرا، ”مالكيت و انتقال آب و زمين در 
.[ “,Ownership and Transfer of Water and Land in Islam”]  “اسالم

قبًال هم گفته شد تخصيص آب در حكم رياست جمهورى بر اساس ساحه آبيارى و نياز آبى محصول انجام شد. يك دليل رد آن از سوى ذينفعان تخار (از جمله 
والى، ولسوال ها و رياست تنظيم آب  به طور غيررسمى) دقيق نبودن اطالعاتى بود كه محاسبات بر اساس آنها انجام شده بود. اما اعتراضات ديگرى هم به اين 

حكم وارد شد مثًال اعتراض به تخصيص حقابة بيشتر به زمين هاى زير كشت شالى.

با اينكه تخار درخواست  كرده است ساحه آبيارى هر واليت دوباره بررسى شود اما ممكن است نتيجه اين بررسى تغيير زيادى در حكم ايجاد نكند. در واقع بر اساس 
اطالعالت GIS پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو در حدود 39 فيصد زمين هاى حوزه فرعى دريايى تالقان در واليت تخار و حدود 61 فيصد در واليت كندز قرار 
دارد. اين ارقام به نسبت هاى اعمال شده در حكم بسيار نزديك است (هرچند حكم رياست جمهورى با معيارهاى ديگرى به اين نسبت ها رسيد؛ توضيحات قبلى 
را ببينيد.) به طور كلى تحليل NDVI، اندازه گيرى جريان و نظرات استفاده كننده گان آب نشان مى دهد اين تخار است كه براى دست يابى به تقسيم عادالنه آب 
بايد بيشتر تالش كند. اما با توجه به تنش هاى سال 2011 بعيد به نظر مى رسد اين كار عملى باشد و بايد مقاومت هاى بيشتر را در برابر تخصيص آب بر اساس 

سطح زير كشت انتظار داشت.

بود  كشت  زير  سطح  اساس  بر  آب  تخصيص  موافق  او  اگرچه  داد.  هشدار  زياد  سرعت  به  زياد  تغييرات  ايجاد  درباره  تخار  آب   تنظيم  رئيس 
به  را  اولويت  اسالمى  فقه  قوانين  به  استناد  با  تا  كرد  خواهند  مراجعه  علما  به  مى بينند  ضرر  رويه  اين  از  كه  آب  گان  كننده  استفاده  مى كرد   احساس  اما 

اين پروژه خواست از دخالت در اين مسائل خوددارى كنند (صحبت شخصى با مدير پروژه SWMA در سپتامبر 2008.
358   مصاحبه 25.



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان٢٠١٢

تاماس همراه با ممتاز و عزيزى ٧٢

اولويت  داراى  را  باالآب  اسالمى  فقه  مى رسد  نظر  به  شد  داده  توضيح  كندز  پايان  دريايى  فرعى  حوزه  درمورد  كه  همان طور  بدهد.359  باالآب 
شد.360 تأييد  تخار  و  كندز  علماى  شوراى  ارشد  اعضاى  سوى  از  مسئله  اين  ببينيد).   را   19 جدول  مشخص؛  شرايطى  تحت  (البته  مى داند 
برادران  فكر  به  "بودن  و  درگيرى  از  جلوگيرى  براى  آب  عادالنه  تقسيم  لزوم  به  جمعه  نماز  خطبه هاى  داد  توضيح  تخار  شوراى  اعضاى  از  يكى  البته 
مى شد.362 ارائه  آنها  طرف  از  مشابهى  داليل  مى شدند،  دعوت  نهرها  درون  درگيرى  رفع  براى  علما  وقتى  دارد.361  تأكيد   " پايان آب  مناطق  مسلمان 

 بنابراين به نظر مى رسد رهبران مذهبى در برخورد با مسئله تخصيص آب گاهى رويكرد عملگرانه دارند. اما هيچ كدام از آنها براى شركت در كميته تخصيص آب 
حوزه فرعى دريايى تالقان دعوت نشدند. 

همان طور كه در مورد حوزه فرعى دريايى پايان كندز گفته شد، قانون آب سال 2009 در ماده 20-1 مى گويد: "حقابه هاى موجود مطابق پاليسى اداره حوزه دريايى 
مربوط به شكل تدريجى به اجازه نامه تبديل مى شود." در حوزه فرعى دريايى تالقان حقابه ها هنوز تعيين نشده اند چون حكم رياست جمهورى مورد اعتراض است. 

اما بر خالف مورد بغالن در حوزه فرعى دريايى پايان كندز، ذينفعان تخار آمادگى بحث درباره حقابه ها را به جاى آب انداز دارند.

زمينه مساعد براى راهكارهاى گفتگو و چانه زنى؟
در اين بخش به بررسى اين موضوع مى پردازيم كه آيا منافع مشترك و وابستگى متقابل فعاالن در حدى هست كه به تصميم گيرى مؤثر در تخصيص آب منجر 

شود. در اين راستا از چارچوب مفهومى ُكك363  استفاده مى كنيم (شكل 14را ببينيد).

مانند مورد حوزه فرعى دريايى پايان كندز، منافع  استفاده كننده گان آب تخار و كندز در مقابل يكديگر قرار مى گيرند.  استفاده كننده گان آب تخار به دليل استقرار در 
باالآب، توانايى اعمال قدرت دارند و وابستگى كمى به  استفاده كننده گان آب كندز دارند؛ بنابراين مى توانند راهكار"مى خواهى بخواه نمى خواهى نخواه" را در پيش 
بگيرند. اين چيزى بود كه در زمان اجراى آب انداز، كمابيش اتفاق مى افتاد. چون تخار به عنوان وظيفه اخالقى به كندز آب مى داد ولى در اهداى آب انداز مختار بود.

در فصل آبيارى 2011 حكم رياست جمهورى باعث شكل گيرى رابطه تازه يى بين استفاده كننده گان آب كندز و مقامات تخار شد. از آنجايى كه الزم بود مقامات 
به درخواست كابل گردن نهند، منافع مشتركى بين والى و رئيس تنظيم آب  تخار و  استفاده كننده گان آب كندز ايجاد شد. البته استفاده كننده گان آب كندز 
مى توانستند تا حدى از حاميان خود در كابل براى ايجاد فشار بيشتر بر مقامات تخار استفاده كنند. اما ذينفعان كندز ترجيح دادند براى اجراى تصميمات به مقامات 

تخار تكيه كنند. در اين مورد همكارى حداكثر بين  استفاده كننده گان آب كندز و مقامات تخار امكان پذير شد.

منافع مقامات تخار تا حدى به موازات منافع استفاده كننده گان آب تخار بود يعنى راضى نگه داشتن  استفاده كننده گان آب براى مقامات سودمند بود. بنابراين 
همكارى هم امكان پذير بود. اما به دليل فشار كابل براى حمايت از كندز، منافع آنها در جهت مخالف هم قرار مى گرفت. با وجود اين نوعى وابستگى متقابل بين 
دو گروه وجود داشت. والى و رياست تنظيم آب  نمى توانند همه چيز را كنترول كنند، به ويژه به دليل محدوديت امكانات؛ بنابراين براى اجراى تخصيص آب به 
موى سفيدان محلى و نمايندگان  استفاده كننده گان آب تكيه مى كنند.  استفاده كننده گان آب تخار نيز، با وجود ناخرسندى از توافق با كندز، نمى توانند به والى فشار 
زيادى بياورند زيرا معموًال براى رفع مشكالت خود (مربوط به آب يا غير از آن) به والى روى مى آورند. براى مثال با اين كه  استفاده كننده گان آب تخار مى توانستند 
به وسيله رهبران پرنفوذ خود با كرزى مالقات كنند و درخواست تجديد نظر در حكم را بدهند، اما ابتدا به سراغ والى رفتند. والى عالوه بر اين كه دسترسى مستقيم 
به كرزى دارد، در كنترول امنيت واليت هم نقش كليدى دارد بنابراين دور زدن او عاقالنه به نظر نمى رسد. در كل براى  استفاده كننده گان آب و مقامات تخار 

"توافق" سودى بيش از "كشمكش" دارد. هرچند در بعضى مواقع و در جاى الزم، والى آمادگى خود را براى استفاده از پوليس عليه متخلفان نشان داد.

به عبارت ديگر حكم رياست جمهورى با زير فشار گذاشتن والى و رياست تنظيم آب  تخار، باعث شد زمينه عمل از "مى خواهى بخواه نمى خواهى نخواه" به سوى 
"توافق" سوق يابد. با وجود اين همان طور كه قبًال گفته شد، ترس ذينفعان تخار اين است كه در صورت رفع نشدن موفقيت آميز مشكل حقابه بين تخار و كندز، 

در طوالنى مدت شرايط "توافق" به شرايط "كشمكش"تبديل شود.

دست آوردها و نتايج در حوزه فرعى دريايى تالقان 6,3
در اين بخش با توجه به چارچوب مفهومى پژوهش بررسى خواهد شد كه آيا گردهمايى چندگانه ذينفعان موفق شده است:  

نتيجه بخش باشد و جلب پشتيبانى كند؛• 
به صورت جمعى حقيقت يابى كند و در مسايل درگير شود؛ و• 
همكارى را گسترش دهد.• 

359    مصاحبه 32. 
360    مصاحبه 100؛ 101. 

361    مصاحبه 100.

362    مصاحبه 100.
[.Internationaal Onderhandelen. Problemen Bij Internationaal Zakendoen].363   كك، مذاكرات بين المللى. مسائل تجارت جهانى
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٧٣ خالء هاى مخرب

معيارهاى ارزيابى نتيجه بخشى و جلب پشتيبانى

بهبود تقسيم آب

ابتدا نتايج بهبود دسترسى به آب در كندز با شرايط خشكسالى 2008 مقايسه مى شود. يعنى سالى كه بسيج اجتماعى براى تخصيص آب ناموفق گزارش شده است.  
364سپس بررسى مى شود تا چه حدى توافق هاى تخصيص آب در ايجاد تغييرات نقش داشتند. به دليل نبود اطالعات واقعى تقسيم آب، از تحليل NDVI براى 

اين منظور استفاده مى شود. بررسى مستقيم تأثيرات روندهاى اجتماعى بر دسترسى به آب و توليد زراعى امكان پذير نيست زيرا نمى توان اين روندها را از عوامل 
هيدرولوژيكى، سياسى، اجتماعى يا اقتصادى جدا كرد كه در سال هاى 2008 تا 2011 بسيارى از اين عوامل تغيير كرده اند. با وجود اين مقايسه ساحه آبيارى و تناوب 
زراعتى با كمك تحليلNDVI ابزار سودمندى است و از طريق آن مى توان مشاهده كرد چقدر تصميمات تخصيص آب، همراه با عوامل ديگر، شرايط پايان آب را 

بهبود بخشيدند.

كاهش درگيرى

راه ديگر ارزيابى دست آوردهاى تالش هاى كميته تخصيص آب كندز، وقوع يا كاهش درگيرى است، به ويژه در مقايسه با سال 2008 و در سايه حكم رياست جمهورى. 
به عبارت ديگر توانايى گردهمايى چندگانه ذينفعان در كنترول تنش و درگيرى به عنوان بخشى از نتايجى است كه نشان از مؤثر بودن و اعتبار اين نهاد دارد.

توانايى جلب پشتيبانى

همان طور كه در چارچوب مفهومى گفته شد، فرض بر اين است هرچه دسترسى گردهمايى چندگانه ذينفعان به منابع، چه اقتصادى، چه نهادى و چه حمايت بيشتر 
باشد، دستيابى آن به نتيجه مناسب عملى تر است.

9: مشكالت اندازه گيرى جريان آب حوزه فرعى دريايى تالقانچوكات

دقت پايان و روش هاى متفاوِت مورد استفاده براى اندازه گيرى جريان دريا

به طور كلى در همه موارد از روش سرعت- مساحت استفاده شد. اما در مورد جريان هاى كالن و پروفايل ناهموار دريا* و جريان آشفته، مانند تالقان، ممكن 
است دقت اين روش بسيار كم باشد. با اين كه همه از روش جسم شناور (بطرى پالستيكى نيمه پر) استفاده كردند، برخى سرعت جريان را تا 8 .0 سرعت 
سطحى آب تخمين زده و برخى نزده اند. اين مشكل عمده اى بود زيرا در مواردى، دو گروه در دو جاى مختلف دريا ولى در يك روز مشابه اندازه گيرى را انجام 
دادند (براى مثال يكى در پل بنگى و ديگرى در تنگ فرخار). به عالوه كسانى كه اندازه گيرى آب را انجام مى دهند معموًال هر سال تغيير مى كنند كه اين 

مقايسه داده هاى سال هاى مختلف را مشكل مى كند.

تعداد كم اندازه گيرى ها

در ماه هاى جوالى و آگست 2011 كه اندازه گيرى ها مهم بودند تنها سه اندازه گيرى در ماه از سوى تيم فنى پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو انجام شده است. 
در سال 2008 تنها پنج اندازه گيرى در نيمه دوم ماه آگست انجام شد در حالى كه در ماه جوالى هيچ اندازه گيرى ثبت نشده است.** تعداد كم داده ها و يكسان 
نبودن دوره زمانى آنها باعث مى شود نتوان تحليل و مقايسة دقيقى انجام داد. مأموران وزارت انرژى و آب و وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى نيز كه از كابل 

براى بررسى هاى اوليه حكم رياست جمهورى فرستاده شده بودند، هر كدام فقط يك اندازه گيرى انجام دادند.

امكان غلط بودن اطالعات

همان طور كه گفته شد نهادهاى مختلفى جريان آب دريا را اندازه گيرى كردند. در فصل آبيارى نظرات مختلفى در مورد صحت اين اطالعات ابراز شد. به 
دليل نفع كسانى كه اين اندازه گيرى ها را انجام دادند، احتمال وجود غرض ورزى در اين داده ها وجود دارد.

* درياى چندشاخه از چندين جريان جدا از هم تشكيل شده است كه در بستر دريا جريان دارند و معموًال جزيره هاى موقتى در بين آنها ايجاد مى شود. معموًال درياهاى پرشيب و يا با رسوب آورى 
باال به اين شكل هستند.

** بر اساس فايل اندازه گيرى جريان به صورت صفحه Excel ارائه شده از سوى دفتر تيم فنى پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو در كندز در آگست 2011.

364   مشاهدات شخصى و وركشاپ بعد از فصل آبيارى اكتوبر 2008 كه در كندز برگزار شد.
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٢٠١٢مورد مطالعاتى حوزه فرعى دريايى تالقان

٧۵ خالء هاى مخرب

نتايج: بهبود تقسيم آب

به نظر مى رسد جريان آب درياى تالقان در سال 2011 پايان تر365  از سال 2008 و سال هاى كم باران مشابه بود.366  با اين كه تيم فنى پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو، 
وزارت انرژى و آب (كابل) و رياست تنظيم آب  (كندز و تخار) جريان آب را در فصل آبيارى اندازه گيرى كردند اما به دليل بعضى كاستى ها نمى توان به اين داده ها 

براى استفاده در تحليل جريان آب اعتماد كرد (چوكات 9 را ببينيد).
بنابراين با استناد به نظر دهقانان فرض بر اين است كه جريان آب در سال 2011 بيشتر از سال 2008 نبوده است. بر اين اساس تحليل NDVI نشان مى دهد تقسيم 
آب بين تخار و كندز در سال 2011 عادالنه تر از سال 2008 بود. مساحت آبيارى نشدة كندز در سال 2008 به 43 فيصد مى رسيد كه اين مقدار در سال 2011 به 

32 فيصد كاهش يافت (شكل 18 را ببينيد). اما اين پيشرفت در مقايسه با مورد حوزه فرعى دريايى پايان كندز قابل مالحظه نبود.
مانند حوزه فرعى دريايى پايان كندز نمى توان بهبود تقسيم آب بين تخار و كندز را تنها دليل افزايش سطح زير كشت در سال 2011 نسبت به سال 2008 دانست. 
در سال 2008 در اين منطقه هم تقريبًا واترپمپ وجود نداشت در حالى كه بيشتر قسمت هاى پايان آب كندز در سال2011 به واترپمپ روى آوردند (نقشه 14 را 
ببينيد). به دليل تجربة خشكسالى 2008، بيشتر دهقانان كه پيش بينى مى كردند با كم آبى مواجه خواهند شد، قبل از فصل آبيارى لوازم واترپمپ خريدارى و چاه 
حفر كردند. اما برخالف قسمت هاى پايان آب حوزه فرعى دريايى پايان كندز، هيچ كدام از نهرهاى كندز در حوزه فرعى دريايى تالقان براى آبيارى به طور كامل 

به واترپمپ وابسته نبودند.
«زمين هاى خشك» پنج نهر367 پايان آب كه سربند آنها 20 تا 40 كيلومتر پايان تر از بند خان آباد قرار دارد، از 61 فيصد در سال 2008 به 45 فيصد در سال 2011 
كاهش يافت. اما آب سطحى در اثر توافقات تخصيص آب درون كندز در اختيار آنها قرار نگرفت. بلكه آنها از زهابى استفاده كردند كه دوباره به دريا برگردانده مى شد. 
اين زهاب يا به صورت طبيعى به دريا مى رسيد و يا بر اثر ترتيباتى بود كه خارج از توافق هاى رسمى اتخاذ شده بود (به نظرات ميراب اسقالن در باال نگاه كنيد). 
در اين منطقه از آب زيرزمينى براى تكميل آبيارى استفاده شد. براى اين نهرها حكم رياست جمهورى و فعاليت هاى كميته تخصيص آب هر چند بى تأثيرنبود، اما 

اثرات بسيار محدودى داشت. ميراب اسقالن در اين رابطه مى گويد:
سال 2008 نوبت بندى آب در خان آباد وجود نداشت چون كميته نداشتند و فقط به باالآب كمى آب رسيد. كار كميته تا حدودى مثبت بود چون موفق شدند بدون 

ايجاد درگيرى، حداقل مقدارى آب به پايان آب خان آباد برسانند.ما به طور غيرمستقيم سود برديم چون كمى آب گرفتيم.368
 NDVIشباهت ديگر اين منطقه با حوزه فرعى دريايى پايان كندز اين است كه خشكسالى هاى 2008 و 2011 باعث تغيير تناوب زراعتى در تخار نشد. تحليل
نشان مى دهد سطح زير كشت شالى در سال هاى كم آبى (2008 يا 2011) و سال هاى پرآبى (2009) تفاوتى با هم ندارند و مساحت كشت نشده (خشك) قابل 
چشم پوشى است (شكل 21 از پيوست 3 را ببينيد). يعنى با وجود اين كه در سال 2011، تخار تالش كرد آب بيشترى در اختيار كندز بگذارد اما اين تالش ها باعث 

تغيير در تناوب زراعتى تخار نشد.

14: استفاده  از پمپ درفصل آبيارى 2011 در ساحه آبيارى حوزه فرعى دريايى تخارنقشه

365   مصاحبه 29؛ 30؛ 32، 35؛ 36؛ 37؛ 38؛ 41؛ 42؛ 45؛ 46؛ 47؛ 74.
366   مصاحبه 31؛ 34.

367   اسقالن، نهر جديد گل تيپه، چهارگل، ينگارق و تركمن ها.
368   مصاحبه 5.
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نتايج: كاهش درگيرى

بين واليتى: تخار و كندز

همه فعاالن حوزه فرعى دريايى تخار كه در بحث ها، تصميم گيرى ها و اجراى تخصيص آب بين كندز و تخار شركت داشتند، فعاليت هاى كميته تخصيص آب را در 
جلوگيرى از درگيرى ستودند.369 به گفته تسهيل كننده دفتر فنى پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو: "هيچ شكى نيست كه به خاطر كميته تخصيص آب، سال 2011 

بهتر از سال 2008 سازمان دهى شد. جلسات و بحث هاى بيشترى انجام شد تا از مشكالت كالن جلوگيرى شود."370

نمايندگان كندز كميته تخصيص آب مشترك نيز موفق شدند با  استفاده كننده گان آب تخار هماهنگى داشته باشند. همان طور كه خان محمد، ميراب نهر نقى از  
خان آباد مى گويد:

ما بايد مواظب مى بوديم كه به مردم تالقان بيش از حد فشار نياوريم. مى دانستيم اگر حقابه واقعى خود [يعنى آنچه در حكم رياست جمهورى تصويب شده بود] 
را مى خواستيم مشكالت كالنى پيش مى آمد و كسى نبود كه آنها را رفع كند. اما در عين حال كميته تخصيص آب تا حدى فشار آورد كه مطمئن شود كندز آب 

بيشترى دريافت مى كند.371
رئيس تنظيم آب كندز تأييد مى كند كميته تخصيص آب و مقامات دولتى كندز بايد در نظر مى داشتند كه  استفاده كننده گان آب تخار به اندازه كافى ناراحت بودند 
و ممكن بود به طور كلى آب كندز را قطع كنند و در آن صورت از دست مقامات هيچ كارى برنمى آمد.372به نظر خان محمد، نماينده طرف چپ خان آباد و عضو 
كميته تخصيص آب مشترك، "اگر كميته تخصيص آب نبود مردم كارى را مى كردند كه بلد بودند: آنها سرك را مى بستند و مظاهر به راه مى انداختند."373 حاجى 
ا. قدوس، عضو تخارى كميته تخصيص آب مشترك، نظر مشابهى داشت: "... بزرگترين دست  آورد كميته تخصيص آب مشترك اين بود كه موفق شديم روابط 

خوب بين تخار و كندز را حفظ كنيم و جلوى بروز خشونت بين مردم را بگيريم."

اما هيچ كس منكر اين نبود كه قدرت و اعتبار كميته تخصيص آب مشترك به خاطر حكم رياست جمهورى و حمايت رياست تنظيم آب  و والى تخار بود. نماينده 
طرف چپ خان آباد و عضو كميته تخصيص آب مشترك مى گويد: "بدون نامه رئيس جمهور ما آبى نمى گرفتيم چون نمى توانستيم به والى و رياست تنظيم آب  

فشار بياوريم."

واليت كندز

در باال نيز گفته شد، در فصل آبيارى سال 2011 شرايط بد امنيتى مانعى جدى بر سر تقسيم آب در داخل واليت بود، از جمله تقسيم آب بين نهرهاى طرف چپ خان آباد 
و نهرهاى منطقه زهكشى پايان آب. اما به هر حال كميته تخصيص آب موفق شد بر سر برنامه تخصيص آب در بند خان آباد (يعنى بين نهرهاى طرف چپ، طرف 
راست و نهرهاى منطقه پايان آب) به توافق هايى برسد. كميته تخصيص آب داخلى نيز همين كار را در مورد طرف چپ و گل تيپه انجام داد. بنابراين در تصميم گيرى ها 

از درگيرى جلوگيرى شد.رئيس تنظيم آب  خان آباد، آنچه به نظر بيشتر مصاحبه شوندگان درست مى آمد را اين طور خالصه مى كند:

نوبت  بندِى ساعتى، دست آورد كالنى بود زيرا به گفته نيروهاى امنيتى در ولسوالى خان آباد 40,000 اسلحه وجود دارد. اگر كميته تخصيص آبى وجود نداشت بسيارى ها به 
دليل اختالف بر سر آب كشته مى شدند يا درگيرى هاى خشن ديگرى پيش مى آمد.374

با وجود اين شرايط بد امنيتى اجراى توافق ها را با مشكل روبرو ساخت. اين مسئله باالتراز توانايى كميته داخلى تخصيص آب كندز بود؛ با وجود درخواست والى، 
پوليس نيز دخالتى نكرد.ولى نمايندگان  استفاده كننده گان آب خان آباد كه در مصاحبه شركت كردند معتقد بودند با اين كه كميته تخصيص آب نتوانست تصاميم 
خود را اعمال كند اما به هر حال از بدتر شدن درگيرى هاى بالقوه جلوگيرى كرد.375 با اين حال ميراب نهر ينگى ارق در پايان آب هشدار داد تنش هايى كه به دليل 

دسترسى كم آب در منطقه پايان آب به وجود آمده است نمى تواند براى مدت زيادى مسكوت بماند و بايد راه حلى قطعى براى آنها يافت:

از دولت خواستيم مشكل ما را در فصل آبيارى برطرف كند اما كسى نتوانست تضمين كند مردم باالآب، آب ما را نگيرند. اين باعث مى شود نسل جوان ما به طالبان بپيوندند 
و يا كشور را ترك كنند. دولت بايد مشكالت ما را با مردم باالآب در خان آباد رفع كند وگرنه ما همه مردم منطقه پايان آب را جمع مى كنيم و جنگ و مظاهره عليه مقامات 

كندز را با كمك طالبان شروع مى كنيم. آنها سرك را مى بندند و كسانى را كه ما بخواهيم مى كشند.376

369   مصاحبه 2؛ 5؛ 9؛ 10؛ 13؛ 14؛ 15؛ 16؛ 24؛ 25؛ 26؛ 29؛ 30؛ 31؛ 32؛ 33؛ 34؛ 35؛ 36؛ 37؛ 38؛ 39؛ 40؛ 41؛ 42؛ 43؛ 44؛ 45؛ 46؛ 47؛ 74؛ 87؛ 88؛ 89؛ 90؛ 91؛ 92.
370   مصاحبه 13.
371   مصاحبه 14.
372   مصاحبه 24.
373   مصاحبه 15.
374   مصاحبه 25.

375   مصاحبه 10؛ 15؛ 16؛ 99؛ 25؛ 94؛ 5؛ 89؛ 14؛ 2.
376   مصاحبه 92.
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واليت تخار

همان طور كه قبًال عنوان شد هيچ درگيرى شديدى در تخار رخ نداد. حوادث اندكى كه به وجود آمدهم با دخالت كميته تخصيص آب مشترك، رياست تنظيم آب  
و والى كنترول شدند. در تخار برخالف مورد بغالن، يعنى واليت باالآب حوزه فرعى دريايى پايان كندز، هيچ ناخرسندى از مقامات محلى به وجود نيامد، هرچند 
مقامات تالش كردند آب بيشترى به كندز برسانند. اما ترس كارمندان دفتر والى و رئيس تنظيم آب  از اين بود كه اگر قبل از خشكسالى هاى آينده مسئله حقابه 
مشخص نشود كنترول مردم مشكل تر خواهد شد.377رئيس تنظيم آب  فكر مى كرد با اين كه حكم رياست جمهورى و فعاليت هاى كميته تخصيص آب موفقيت آميز 

بودند اما "مشكل اين است كه اجراى تخصيص آب بر اساس اصول مورد توافق دو طرف نبوده است."378

توانايى كار و حقيقت يابى جمعى
در حالت آرمانى گردهمايى چندگانه ذينفعان بايد توانايى اين را داشته باشد كه به صورت دسته جمعى به جمع آورى و تحليل اطالعات بپردازد و دانش مورد نياز براى فهميدن، 
تعيين و اجراى برنامه هاى مديريت آب را كسب كند. همان طور كه در باال گفته شد برنامه تخصيص آب بين تخار و كندز در كابل و به دست هيأت رياست جمهورى آغاز شد، 
قبل از اين كه هيچ كميته تخصيص آبى وجود داشته باشد. پس روند «كار و حقيقت يابى» به هيچ روى مشاركتى نبود. بنابراين با شكل گيرى كميته تخصيص آب، تصميمات 

ذينفعان درگير براى تنظيم دروازه هاى سربندتنها براى همان سال قابل استفاده بود.

در ابتداى آگست 2011، نمايندگان كندز در كميته تخصيص آب مشترك با پشتيبانى رئيس تنظيم آب  درخواست كردند اندازه گيرى جريان آب انجام شود. (هرچند يك ماه 
پيش توافق غيررسمى بر اين شده بود كه حكم رياست جمهورى به طور كامل اجرا نشود). به احتمال زياد اين فقط تدبيرى بود براى تحت فشار قرار دادن مقامات تخار چون 
آشكار بود كه آنها نمى توانستند حكم رياست جمهورى را رسماً رد كنند. روش انجام اين اندازه گيرى نشان مى دهد توانايى كميته تخصيص آب مشترك و ذينفعان دولتى در 

حقيقت يابى شفاف و جمعى محدود است.

اگرچه قرار بود اداره هاى تنظيم آب كندز و تخار با همكارى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو جريان را اندازه گيرى كنند، جمع آورى و تحليل قسمتى از اطالعات 
جداگانه انجام شد. روز 7 آگست اداره تظيم آب كندز در پل چوغه (يعنى جايى كه آب وارد واليت كندز مى شود) جريان آب را اندازه گيرى كرد و به عدد 5. 24 
مترمكعب در ثانيه رسيد. اگر حكم رياست جمهورى رعايت مى شد، اين جريان مى بايست 5. 34 مترمكعب بر ثانيه باشد. سپس رياست تنظيم آب كندز نامه يى 
رسمى به رياست تنظيم آب  تخار فرستاد و درخواست آب بيشترى كرد، هرچند قبًال در توافقات غيررسمى تعيين شده بود كه حكم تا چه حد اجرا خواهد شد. 
رياست تنظيم آب  تخار در جواب به اندازه گيرى هاى خود (كه بخشى از آن را كارمندان پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو و بخشى را كارمندان رياست تنظيم آب  
تخار انجام داده بودند) استناد كرد كه مقدار جريان در پل چوغه را 35 مترمكعب نشان مى داد. اين مقدار 7. 67 فيصد جريان در تنگ فرخار و پل بنگى بود، 
يعنى بيشتر از الزامات حكم رياست جمهورى. از آنجايى كه بعيد است جريان آب در يك روز در پل چوغه 43 فيصد افزايش يابد، بعضى آگاهان به شفافيت 

اين اطالعات شك كرده اند. تسهيل كننده دفتر فنى پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو اين طور به ياد مى آورد:

يك روز انجنير سليم [رئيس اداره تخصيص آب تخار] همراه ما براى نظارت نهرى در تخار آمد. كسى به او تيليفون كرد وگفت كه جريان آب در پل چوغه 
[كندز] 40 مترمكعب بر ثانيه است. ما مى دانستيم اين غيرممكن است چون اين تقريبًا برابر با مقدار جريانى است كه در تنگ فرخار [باالآب تخار] وجود 

داشت. ولى او فقط گفت: «شما مى توانيد برويد؛ كندز آب زياد دارد.»379
در همان زمان هيأتى متشكل از دو انجنير وزارت انرژى و آب كابل به كندز آمدند تا براى پشتيبانى از اجراى حكم رياست جمهورى جريان آب را اندازه گيرى 
كنند.380 به گفته انجنير دفتر فنى پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو كه براى كمك به هيأت فرستاده شده بود، همكارى آنها با رياست تنظيم آب  تخار سازنده نبود. 

در واقع در 6 آگست اين شخص كه مسول  اندازه گيرى جريان بود شكايت  نامه يى به مدير خود نوشت و توضيح داد:

در روز 2 آگست رئيس تنظيم آب  تخار، هيأت وزارت انرژى و آب را براى بازديد از نهرهاى شهروان و گاومالى برد تا آنها را سرگرم نگه دارد و وقت شان 
را تلف كند. روز بعد انجنيرى به جاى رئيس تنظيم آب كندز به هيأت معرفى شد تا براى اندازه گيرى جريان آب برود. در آن روز رياست تنظيم آب  تخار 
نه با هيأت فرستاده شده از كابل همكارى كرد و نه كسى را به عنوان نماينده فرستاد. بنابراين من اين گزارش را تهيه كردم تا از هر دو رياست تنظيم 

آب  تخار و كندز شكايت كنم چون آنها مايل نيستند اطالعات جمع آورى شود و اندازه گيرى آب را پشتيبانى نكردند.381
رئيس تنظيم آب  تخار اعداد ارائه شده در باال را در جلسه يى اعالم كرد تا نشان دهد حكم اجرا شده است. اما اعضاى كندز كميته تخصيص آب به اين ارقام 

مشكوك بودند.382

اين اتفاقات نشان مى دهد شركت كنندگان در زمينه جمع آورى و تحليل اطالعات و ارقام كّمى به هم اعتماد ندارند و بيشتر تمايل به دست كارى نتايج اندازه گيرى ها 
دارند. بنابراين توانايى كميته تخصيص آب در تحليل جمعى اطالعات براى مديريت بهتر آب ضعيف ارزيابى مى شود.

با استناد به شكل 4، اطمينان از اطالعات و معلومات در حوزه فرعى دريايى تالقان به نسبت پايان است. دليل آن هم قابل اعتماد نبودن اطالعات اندازه گيرى آب 
و امكان اطالع رسانى غلط است (چوكات 9 را ببينيد). مى توان ادعا كرد كه اتفاق نظر بر سر ارزش ها نيز "كم" است اما نه به اندازة حوزه فرعى دريايى پايان كندز. 
زيرا با وجود اين كه ذينفعان تخار با حكم رياست جمهورى، چه از نظر محتوى و چه از نظر اجرا، مخالف بودند اما به طور كلى با تعيين حقابه بين كندز و تخار 
مشكلى نداشتند. اما نبايد پنداشته شود كه اتفاق نظر بر ارزش هاى مربوط به تخصيص آب "باال" بود. در چارچوب هيسكه مولر راهكارها بين "سياست يادگيرى و 

377   مصاحبه 32؛ 33.
378   مصاحبه 32.
379   مصاحبه 13.

380   گفتگوى غيررسمى با دو انجنير وزارت انرژى و آب كابل، در 11 آگست 2011.
381   از گزارش 6 آگست، تنظيم كننده: انجنير عاصف، انجنير مسول  اندازه گيرى جريان آب پروگرام حوزه دريايى پنج- آمو.

382   مصاحبه 15.



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان٢٠١٢

تاماس همراه با ممتاز و عزيزى ٧٨

حقيقت يابى جمعى" و "سياست مذاكره" نوسان دارد. با اين كه خشكسالى 2011 نمايشى از تصميم گيرى بر اساس مذاكره بود، اما راهكار جديدى براى حقيقت يابى 
جمعى به كار نرفت. همچنين بررسى ساحه آبيارى و اطالعات مربوط به آن براى محاسبات تخصيص آب در حكم رياست جمهورى، با يك برنامه منسجم انجام 

نشد. اين كار بايد تا حد امكان در روند مشاركتى انجام شود تا پذيرش و اعتبار نتايج براى ذينفعان كليدى حوزه فرعى دريايى و كابل افزايش يابد

حمايت جلب 
حمايت مالى از دفتر فنى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو: مفيد اما ناپايدار

حمايت مالى دفتر فنى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو، اعضاى كميته تخصيص آب را تشويق كرد جلسات بيشترى سازمان دهى كنند  و در جلسات و نظارت نهرها 
مرتبًا شركت داشته باشند. تسهيل كننده دفتر فنى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو مى گويد:

آنها  ولى  مى پرداختند.  را  نظارت  و  بنگى  و  تالقان  با  زدن  حرف  و  رفتن  هزينه  ثروتمند  موى سفيدان  و  دهقانان  از  بعضى  نداشت،  وجود  مالى  حمايت  اگر 
حداكثر دو يا سه بار مى  رفتند نه به اندازه يى كه حمايت مالى دفتر فنى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو اين كار را ممكن كرد.383

اما اين يك منبع مالى مناسب براى كميته ها نيست. مقرراتى كه به تازگى درباره فعاليت هاى شوراهاى حوزه دريايى384تصويب شده است، تأكيد مى كند كه اين شورا 
ها بايد از نظر مالى خود كفا باشند. بنابر ماده 6 (12) آن: "شوراهاى حوزه دريايى واحدهاى مرجع در حوزه دريايى هستند و بنابراين بايد بتوانند از نظر اقتصادى 
پايدار و درآمد زا باشند." اما از سال 2005 دفتر فنى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو برنامه يى براى تأمين هزينه و توسعه ظرفيت  هاى شوراهاى حوزه دريايى ندارد 

تا آنها از نظر مالى خودكفا شوند.

با وجود دست  آوردهاى كميته تخصيص آب در خشكسالى 2011، اعضاى اين كميته و تسهيل كنندگان دفتر فنى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو شك دارند استفاده 
كننده گان آب معمولى حاضر به پرداخت هزينه خدمات اين كميته ها باشند. تسهيل كنندة دفتر فنى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو براى حوزه فرعى دريايى تالقان 

مى گويد:

وقتى مى دانيم خشكسالى در راه است، بايد از آپريل يا مى منبع مالى خوبى براى هزينه ها پيدا كنيم. ما تا حال 10,000 385دالر براى حوزه فرعى دريايى 
تالقان پرداخت كرده ايم. اما اگر خشكسالى ديگرى سال بعد اتفاق بيفتد و قرار باشد دهقانان اين هزينه را بدهند، مطمئنم كه نخواهند داد. من فكر نمى كنم 

ارزش خدمات هنوز به سطحى رسيده باشد كه دهقانان مايل باشند براى آن هزينه پرداخت كنند.386
نماينده نهرهاى طرف و عضو كميته تخصيص آب مشترك از ناحيه يى بود كه از فعاليت  هاى كميته سود برد با اين حال معتقد است:

كنيم  برنامه ريزى  و  بدهيم  تشكيل  كميته  مى توانيم  ما  بود.  خواهد  مشكل  بسيار  باشيم،  نداشته  پيسه  نهرها  نظارت  فعاليت هاى  و  آمد  و  رفت  براى  ما  اگر 
حتى اگر پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو و كميسيون اروپا اينجا نباشند، ولى بدون پيسه هيچ كدام را نمى توانيم اجرا كنيم. با اين كه امسال كميته تخصيص 

آب نتايج بهترى داشت، با سطح فعلى نتايج، هيچ دهقانى حاضر نمى شود براى فعاليت هاى كميته هزينه كند. دهقانان ما ماليات هم نمى دهند، پس...387

منطقى است كه فرض شود دهقانان تخار تمايل بسيار كمترى براى پرداخت هزينه داشته باشند زيرا از فعاليت هاى كميته تخصيص آب مشترك چيزى عايد آنها 
نمى شود.

در سال 2007 مسئله جمع آورى حق عضويت براى شوراهاى حوزه دريايى در يكى از جلسات گروپ كارى حوزه فرعى دريايى از سوى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو 
مطرح شد اما بحث هاى بيشتر به بعد موكول شد. دليل ارجاع اين بحث به آينده، نظرات شركت كنندگان جلسه، از جمله رئيس فعلى رياست تنظيم آب كندز388، 

بود. او عملى بودن و محبوبيت اين روش را رد كرد.389 اين بحث همچنان در انتظار از سرگرفته شدن است.

با توجه به اين كه به گفته معاون والى تخار، دولت حتى براى اجرا و نظارت تخصيص آب منابع كافى ندارد390، پايدارى مالى كميته تخصيص آب حوزه فرعى 
دريايى تالقان (يا شوراى حوزه دريايى آينده) در خطر خواهد بود. هوشمندانه خواهد بود كه پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو به فوريت به اين مسئله بپردازد زيرا ايجاد 

و اجراى راهكارى براى تداوم شوراى حوزه دريايى از نظر مالى در دراز مدت نياز به زمان دارد.

حمايت اطالعاتى از سوى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو

پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو مشابه حوزه فرعى دريايى پايان كندز، هر سال در ماه آپريل يا مى وركشاپ پيش بينى سيل و خشكسالى را تشكيل مى دهد 
و در آن شدت سيل يا دوره كم آبى را در فصل آبيارى (مى تا سپتمبر ) تخمين مى زند. روش پيش بينى بر اساس پوشش برف و تبديل حجم برف به آب 

383   مصاحبه 13.
 Regulation on Establishment and Activities of River Basin Councils (Draft -”] (2011 مسوده سپتمبر) 384   مقررات تأسيس و فعاليت هاى شورا هاى حوزه دريايى

.[ “.(2011 September
385   منبع ديگرى از دفتر فنى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو، اين رقم را 9,000 دالر اعالم كرد.

386   مصاحبه 13.

387   مصاحبه 15.
388   در آن زمان او رئيس تنظيم آب نبود.

389   مشاهدات شخصى.
390   مصاحبه 33.



٢٠١٢مورد مطالعاتى حوزه فرعى دريايى تالقان

٧٩ خالء هاى مخرب

است.391 با توجه به هشدارى كه در مى سال 2011 در اين وركشاپ داده شد، وزارت انرژى و آب و وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى از دهقانان خواستند 
كشت شالى را كاهش دهند. اما اين هشدار درست مانند حوزه فرعى دريايى پايان كندز تا زمان شروع خشكسالى تأثيرى در تناوب زراعتى نگذاشت. البته 
بود.392  شده  داده  هشدار  آنها  به  قبًال  آنها گفت  به  و  استفاده كرد  دهقانان  كردن  متهم  براى  اطالعات  اين  از  او  آب گفت  تخصيص  كميته  اعضاى  از  يكى 
در نهر اسقالن كه كشت شالى كاهش يافته بود، ميراب توضيح داد او مردم را به اين كار مجبور كرد البته بدون توجه به اطالعات پروگرام حوزه دريايى 
پنج-آمو.393 درست مانند حوزه فرعى دريايى پايان كندز، تحليل NDVI نشان مى دهد سطح زير كشت شالى در باالآب تخار هيچ كاهشى نداشت. در حالى 

كه كاهش در اين منطقه باعث كاهش نياز آبى و در نتيجه كاهش فشار بر كل شبكه مى شود.

ديرتر،كميته هاى  بسيار  نشد.  هم  آب  تخصيص  هاى  گزينه   يافتن  براى  مشترك  آب  تخصيص  كميته هاى  هنگام  زود  تشكيل  باعث  هنگام  زود  هشدارهاى 
مختلفى در حوزه فرعى دريايى تالقان تشكيل شد و برنامه  ريزى در لحظات آخر شروع شد يعنى وقتى دهقانان به رياست تنظيم آب  و والى شكايت كردند.

نتيجه گيرى 6,4

تصميم گيرى

در حوزه فرعى دريايى تالقان تخصيص آب بين تخار و كندز بر اساس حكم رياست جمهورى انجام شد. اين حكم بدون توجه به قانون آب و باالتر از • 
آن عمل كرد. محرك اصلى تصويب اين حكم  استفاده كننده گان آب كندز بودند كه فعاالن كشورى از جمله اعضاى ولسى جرگه را براى اين كار 

بسيج كردند تا وضعيِت به نظر آنها ناعادالنة تقسيم آب را تغيير دهند.

در هر دو واليت اتفاق نظر بر اين است كه روند تهيه حكم رياست جمهورى از روش مشاركتى فاصله بسيارى داشته است.• 

چون اصول جديد تخصيص آب كه در حكم رياست جمهورى تفويض شده بود با روش سنتى آب انداز فرق بسيارى داشت، تنش هايى بين دو واليت • 
ايجاد شد.

برخالف توصيه هاى حكم رياست جمهورى، توافق هاى نهايى بر سر تخصيص آب بين دو واليت و چگونگى بهره  بردارى از طرح هاى سربند در يك • 
كميته تخصيص آب مشترك انجام شد. اين توافق ها كه فقط براى همان سال اعتبار داشتند، بر پايه توازن قدرت در منطقه اتخاذ شدند. در نهايت راه 
حل ميانه يى به جاى حقابه (كه حكم رياست جمهورى تفويض مى كرد) و آب  انداز پيدا شد. اين گزينه انعطاف  پذير بود و قوانين ثابت را حذف مى كرد.

با اين كه توافق ها به طور كامل اجرا نشدند ولى باعث شدند نسبت به خشكسالى پيشين آب بيشترى به كندز برسد. همچنين باعث تغيير بزرگى در • 
اصول تخصيص آب در حوزه فرعى دريايى تالقان شدند.

ابالغ حكم رياست جمهورى از سوى اعضاى ولسى جرگه، دفتر رئيس جمهور و وزارت انرژى و آب در كابل، باعث شد والى و رياست تنظيم آب  تخار • 
با منافع آ استفاده كننده گان آب كندز هم سو شوند بنابراين واليت پايان آب همكارى و پشتيبانى بيشترى دريافت كرد. اين حكم رياست جمهورى تا 

حدى همة ذينفعان را در مذاكرات در يك سطح قرار داد. چون ذينفعان تخار را مجبور كرد وضعيت تقسيم آب با كندز را بهبود بخشند.
با اين كه در سال 2011 ذينفعان تخار تخصيص حقابة دايمى به كندزرا نپذيرفتند، اما حاضرند در اين باره مذاكره كنند به شرطى كه بررسى اطالعات • 

الزم به صورت اشتراكى انجام شود.

ذينفعان چندگانة  گردهمايى  تطبيق پذيرى  و  تركيب 
در حوزه فرعى دريايى تالقان تشكيل گردهمايى چندگانه ذينفعان براى تخصيص آب بين نهرها روش تطبيقى و عملى داشت و در جلسات مختلف • 

پايان كندز، در حوزه فرعى دريايى تخار تخصيص آب در يك  يافت. همانند حوزه فرعى دريايى  بر اساس نيازهايى كه به وجود مى آمد گسترش 
گردهمايى واحد انجام نشد بلكه چندين گردهمايى در مقياس هاى مختلف در حوزه فرعى دريايى كار را انجام دادند. درست مانند پايان كندز، توافق هاى 
كميته هاى تخصيص آب بر اساس مرزهاى واليتى صورت گرفت. براى مثال كندزكميته اى داشت كه رسمًا با مقامات دولتى تخار كار مى كرد. همين 
كميته تخصيص آب كندز در برخورد با مسايل داخلى كندز در بند خان آباد، نيز همكارى مى كرد. در ساحه آبيارى زير بند هم كميته يى وجود داشت كه 
شركت كنندگان آن بيشتر عوض مى شدند. با فشار كميته تخصيص آب كندز براى اجراى حكم رياست جمهورى كميته مشتركى از نمايندگان  استفاده 

كننده گان آب دو واليت نيز تشكيل شد كه به صورت غيررسمى از سوى مقامات دولتى پشتيبانى مى شد.
اعضاى همه كميته هاى تخصيص آب و ديگر توافق هاى موقت شامل نمايندگان دولتى، نمايندگان منتخب و نمايندگان  استفاده كننده گان آب مى شد • 

اما فقط به مسئله آبيارى در حوزه فرعى دريايى پرداختند. بنابراين كارهاى انجام شده بيشتر در راستاى مديريت مشاركتى آبيارى بود و نه مديريت 
يك پارچه منابع آب.

به نظر همه ذينفعان رياست تنظيم آب  تخار و والى فعاالن معتبرى بودند كه حق داشتند درباره تركيب كميته تخصيص آب تصميم بگيرند و مذاكرات • 
را رهبرى كنند. با اين كه تصميم  هاى عملى درباره چگونگى بهره  بردارى از طرح هاى سربند و يافتن راه حل ميانه يى به جاى حكم رياست جمهورى 

[ Floods and Droughts: The Afghan Water Paradox]  «.391   بيكما و فيدس، «سيل و خشكسالى: معماى آب افغان
392   مصاحبه 15.
393   مصاحبه 5.



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان٢٠١٢

تاماس همراه با ممتاز و عزيزى ٨٠

به عهده نمايندگان  استفاده كننده گان آب گذاشته شد، اما نفوذ و حضور رياست تنظيم آب  و والى در اجراى رضايت بخش تصميم  ها ضرورى بود به 
طورى كه كندز از آن سود برد. در كل تركيب كميته هاى تخصيص آب با انتقاد  استفاده كننده گان آب مواجه نشد. براى مثال در كميته تخصيص آب 
كندز والى، رئيس تنظيم آب  و اعضاى شوراى واليتى هميشه براى حمايت از منافع  استفاده كننده گان آب در مذاكرات بين دو واليت آماده بودند. 
در مسايل داخلى خان آباد، تصميم گيرى به عهده ميراب ها و رئيس تنظيم آب  اين ولسوالى بود. والى و ولسوال، حداقل در روند تصميم گيرى، دخالت 
كمى داشتند. اما رضايت كلى از عملكرد كميته تخصيص آب كندزكم بود.اين كميته مسوليت  تخصيص آب سد خان آباد را بر عهده داشت وبه نظر  

استفاده كننده گان آب زمين هاى منطقه پايان آب، منافع آنها در توافق ها به اندازه كافى در نظر گرفته نشد.
مانند حوزه فرعى دريايى پايانى كندز محدوده تصميم گيرى و در نتيجه تركيب هيأت تخصيص آب و ديگر گردهمايى هاى غيررسمى با مرزهاى • 

هيدرولوژيكى محدوده مطابقت نداشتند. يك بار ديگر مشكالت جارى كه سبب تركيب كميته هاى تخصيص آب و ديگر گردهمايى هاى غير رسمى، 
منطقه مشكلخيز نهر هاى كوچكى كه دره هاى بلند و كم عرض را تحت پوشش قرار نمى دهد. از سوى ديگر مرزهاى تصميم گيرى فراتر از مرز هاى 
جغرافيايى حوزه فرعى دريايى به كابل و دفتر رياست جمهورى مى رسد. اين مسئله در تناقض با رويكرد پيشنهادى سياست گذارى و مقررات مربوط 

ادارات و تركيب شورا هاى حوزه دريايى است. اما تقريبًا همسو با مباحث اخير علمى مربوط به مسئله است.. 394

نتايج و  دست آوردها 
در سال 2011 نابرابرى دسترسى به آب بين تخار و كندز كمتر از سال 2008 بود. در سال 2008 در حدود 43  فيصد از زمين هاى واليت كندز • 

به آب دسترسى نداشتند يا دسترسى بسيار كمى داشتند، اين رقم در سال 2011 به حدود 32 فيصد كاهش يافت.
بهبود نتايج در واليت كندز را مى توان تا حدى مديون حكم رياست جمهورى، كه البته به طور كامل اجرا نشد، و تصميم هاى كميته تخصيص • 

آب مشترك و ذينفعان دولتى دانست. اما استفاده از آب هاى زيرزمينى نيز عامل مهمى بود. با اين حال نمى توان تخمين زد اين عامل به چه 
است. بوده  مؤثر  نسبتى 

همانند حوزه فرعى دريايى پايان كندز، اجراى تصميم  هاى كميته تخصيص آب در حوزه فرعى دريايى تالقان بيشتر بستگى به توانايى اعمال • 
تصميم ها داشت. اين توانايى به ويژه در كندز ضعيف بود. ناتوانى والى و پوليس براى بهبود وضعيت امنيت به خصوص در خان آباد باعث شد 

كميته تخصيص آب نتواند بر تقسيم آب نظارت كافى داشته باشد و جلوى متخلفان را بگيرد.
با اين كه مسايل امنيتى مانع بزرگى در كار كميته تخصيص آب بودند، اما اين كميته موفق شد نقشى مهم در كاهش درگيرى بين  استفاده • 

كننده گان آب بازى كند. اين مسئله به ويژه در تخصيص آب بين دو واليت مورد تصديق همه بود.
مشخص •  آن  تكليف  هنوز  كه  است  اساسى  مسئله   دريايى،  حوزه  شوراى  مانند  مشابه  گردهمايى هاى  يا  آب  تخصيص  كميته هاى  مالى  امكانات 

نشده است. با اين كه كميته ها در سال 2011 كامًال تأمين مالى شدند اما هيچ برنامه اى براى ايجاد درآمدزايى آنها در سال  هاى آينده وجود 
دهند. انجام  تر  جسورانه   يا  مشابه  فعاليت هايى  بتوانند  تا  ندارد 

از يك سو دقت كم و در دسترس نبودن اطالعات اندازه گيرى جريان مانعى بود براى تعيين و نظارت برنامه  هاى تخصيص آب. از سوى ديگر • 
مى توان از اطالعات مبهم براى در ابهام نگه  داشتن روند كار استفاده كرد.

 Going with the flow:”]394    براى مثال اين منابع را ببينيد: جى. وارنر، پى. وستر و آ. بولدينگ،“همراه با جريان: حوزه هاى دريايى به عنوان واحدهاى طبيعى براى مديريت آب؟“ سياست آب
River basins as the natural units for water management?” Water Policy ] 10، نمبر 2 (2008): 121-138؛ و ل.م. هريس و س. آالتوت. ”چانه زنى بر سر مقياس آب، دولت 
 Negotiating hydro-scales, forging states: Comparison of the upper Tigris/Euphrates”]جعلى: مقايسه باالآب دجله و فرات و حوزه درياى اردن،“ جغرافياى سياسى

.156-148 :(2010) 29 [and Jordan river basins,” Political Geography



٢٠١٢تحليل و نتيجه گيرى: همخوانى سياست  ها و واقعيت  ها

٨١ خالء هاى مخرب

تحليل و نتيجه گيرى: همخوانى سياست ها و واقعيت ها. 7
در اين فصل ابتدا خالصه اى از تضادهاى نمونه هاى سياست گذارى و واقعيت هاى محلى مربوط به تخصيص آب در حوزه فرعى دريايى فهرست مى شود. سپس 
و  تصميم گيرى  روند  از  تمركززدايى  تصميم گيرى،  قدرت  واگذارى  يعنى:  مى گيرد؛  قرار  بحث  مورد  افغانستان  آب  بخش  اصالحات  در  مطرح  كليدى  موضوعات 
مشاركت از طريق گردهمايى چندگانه ذينفعان. از آنجايى كه پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو از سال 2004 در اجراى آزمايشى اصالحات بخش آب افغانستان فعال 

بوده است، بنابراين در انتها نظرى خواهيم داشت به كاستى هاى آشكار اين برنامه.

آيا سياست گذارى ها با واقعيت  هاى محلى مطابقت دارند؟ 7,1
تضاد بين واقعيت  ها و سياست  ها

در جدول 20 تفاوت هاى كليدى بين واقعيت  هاى محلى دربارة تشكيالت گردهمايى چندگانه ذينفعان و نمونه سياست گذارى خالصه شده است. در بيشتر موارد، 
تضادهاى اصلى در هر دو حوزه فرعى دريايى وجود دارند.

20: تضاد بين نمونه هاى سياست گذارى شده و آرايش واقعى گردهمايى چندگانه ذينفعانجدول

حوزه فرعى دريايىآرايش واقعى گردهمايى چندگانه ذينفعاننمونه  شورا و اداره حوزه فرعى
نفوذ كابل با همكارى اعضاى جرگه، مقامات وزارت خانه ها و دفتر رئيس تمركززدايى از روند تصميم گيرى1

جمهور در تخصيص آب 
بيشتر حوزه فرعى دريايى تالقان

حوزة فرعى دريايى پايان كندز و تالقانتخصيص آب از سوى چندين گردهمايى در مقياس هاى مختلفتصميم گيرى از سوى گردهمايى واحد (يعنى شوراى حوزه فرعى)2

تقسيم سازمانى به دو بخش استفاده كننده گان آب (شوراى حوزه 3
فرعى) و وزارت هاى ذيربط (اداره حوزه فرعى)

تقسيم سازمانى بر اساس مرزهاى واليتى (كميته تخصيص آب 
پايان آب/ گردهمايى غيررسمى باالآب)

بيشتر حوزة فرعى دريايى پايان كندز

كاركرد والى ها به عنوان ميانجى گران قدرت و شخصيت هاى مهم در شفاف نبودن نقش والى در شورا و اداره حوزه فرعى4
اعتبار بخشيدن به تصميمات مربوط به تخصيص آب

حوزة فرعى دريايى پايان كندز و تالقان

اداره تنظميم آب به عنوان عنصرى مهم در شكل دادن به وزارت هاى ذيربط به عنوان مشاور5
تصميم گيرى ها و حمايت از اعمال تصميمات

حوزة فرعى دريايى پايان كندز و تالقان

شوراى حوزه فرعى از كل حوزه آبخير نماينده دارد (از 6
آبريزه هاى بااليى تا دشت آبيارى)

حوزة فرعى دريايى پايان كندز و تالقانمرزهاى مشاركت و تصميم گيرى منطبق بر منطقه «مشكل خيز» است

بخش هاى مختلف مصرف كننده آب در شوراى حوزه فرعى 7
نماينده دارند.

حوزة فرعى دريايى پايان كندز و تالقانفقط بخش آبيارى در گردهمايى شركت دارد.

خال موجود بين واقعيت و سياست گذارى در اين پژوهش در جهان توسعه ناشناخته نيست. همان طور كه ُمس و لويس395 نشان داده اند، اگر سياست ها و نظرات 
بخواهند در عمل معنى دار باشند بايد هميشه به صورت فعاليت هاى عملى ارائه شوند. چالش پيش روى سياست گذار اين است كه آنچه در روند ارائه عملى سياست ها 

رخ مى دهد را تحليل و درك كند تا بتواند در اجراى مناسب آنها موفق باشد.

واگذارى قدرت تصميم گيرى: تا چه حدى الزم است ؟
مودل سياستى بخش آب افغانستان قدرت و تصميم گيرى در مورد تخصيص آب را به حوزه دريايى واگذار مى كند. به اين ترتيب استفاده كننده گان آب در امورى مانند تهيه و 
توسعه راهكارهاى مديريت منابع آب، تخصيص حقابه ها و نظارت بر اجراى تصميمات در سطح حوزه دريايى تصميم گيرندة نهايى خواهند بود.396 در عين حال مقامات دولتى 
به عنوان حامى آنها و مشاور فنى عمل مى كنند. با توجه به شواهدى كه در اين پژوهش ارائه شد، سوال اين است كه اگر در سال 2011 نمونه سياست گذارى شده به صورت 

سخت گيرانه اجرا مى شد نتايج بهترى به دست مى آمد؟
در حوزه فرعى دريايى پايان كندز، نتايج به دست آمده براى دهقانان واليت كندز به نسبت مثبت بود. در واقع آب انداز سال 2011 حداقل به خوبى ديگر آب اندازها در گذشته 
بود. همان طور كه گفته شد در نمونه سياستى، رونِد تصميم گيرى به استفاده كننده گان آب بستگى دارد كه به طور مثال به صورت شوراى حوزه فرعى متشكل شده اند. اما 
اغلب نمايندگان استفاده كننده گان آب كندز كه با آنها مصاحبه شد معتقد بودند تعامل مستقيم با استفاده كننده گان آب بغالن به جاى توسل به مقامات دولتى، امكان پذير 
نبود.397 آنها فكر مى كردند بدون دخالت والى و رياست تنظيم آب  استفاده كننده گان آب درخواست آنها را جدى نمى گرفتند و يا آب انداز را اجرا نمى كردند، همان طور كه در 

سال 2008 هم اتفاق افتاد.398

 Is Good Policy Unimplementable? Reflections on the”]395   د. موسه، «آيا سياست خوب غيرقابل اجراست؟ تفكراتى درباره قوم شناسى و سياست و اعمال كمك.» توسعه و تغيير
Ethnography of Aid Policy and Practice,” Development and Change ] 35، نمبر 4. (200): 639-671؛ د. لويس و د. موسه، دالالن و مترجمان توسعه: قوم شناسى كمك 

و سازمان ها[Development Brokers and Translators: The Ethnography of Aid and Agencies ](بلوفيلد: انتشارات كوماريان، 2006).
Regulation on Establishment and Activities Of River Basin Councils—] “2011 396   ماده 6 از «مقررات تأسيس و فعاليت شوراهاى حوزه دريايى – مسوده سپتمبر

Draft September 2011]را ببينيد.
397   براى مثال پنج عضو كميته تخصيص آب كندز: مصاحبه 1؛ 6؛ 7؛ 19؛ 23.

398   مصاحبه 1؛ 3؛ 6؛ 7؛ 9؛ 19؛ 20؛ 22؛ 23؛ 27؛ 28.



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان٢٠١٢

تاماس همراه با ممتاز و عزيزى ٨٢

در حوزه فرعى دريايى تالقان، دخالت اعضاى جرگه و دفتر رئيس جمهور در تخصيص آب و در نتيجة آن نقش والى و رئيس تنظيم آب  تخار در حمايت از اجراى 
تصميمات، همگى نتايج مثبتى براى كندز داشتند. مقاومت تخار منجر به يافتن راه حل ميانه يى شد كه نشان مى دهد تصميم گيرى به طور كامل در دست دولت 
و مقامات دولتى نبود. اما بسيارى از ذينفعان تخار و آگاهان كليدى معتقد بودند بدون نفوذ قوى دولت در تصميم گيرى، شرايط كندز، هم از نظر دسترسى به آب و 

هم از نظر ايجاد تنش بين استفاده كننده گان آب بدتر مى شد.

مورد مطالعاتى هر دو حوزه فرعى دريايى لزوم اجراى سياست كم كردن نقش دولت در تصميم گيرى را زير سوال مى برد. در واقع با توجه به نقش مهمى كه 
شخصيت  هاى دولتى در اتفاقات سال 2011 بازى كردند، به احتمال زياد چنين كارى شرايط دسترسى به آب را براى كندز بهتر نخواهد كرد. به عالوه بررسى هر 
دو مورد حوزه فرعى دريايى پايان كندز و تالقان نشان مى دهد حمايت از استفاده كننده گان آب پايان آب بيشتر سود جويانه بود و به ادامه اين حمايت نمى توان 

اعتماد داشت. اگر زمينه سياسى عوض شود، ممكن است نتيجه تخصيص آب، سود بسيار كمترى براى كندز داشته باشد.

به طور خالصه هر دستاوردى كه به عنوان «اداره خوب» منابع آب به دست مى آيد به قيمت دسترسى ناكافى به آب براى دهقانان پايان آب تمام مى شود. 

آيا دولت واقعاً مايل به واگذارى قدرت است ؟
معموًال در مسئله گردهمايى چندگانه ذينفعان براى مديريت حوزه دريايى پرسش اصلى اين است كه دولت به واگذارى چه مقدار از قدرت خودتمايل دارد. اما در 
افغانستان مشاهدات نشان مى دهد مسئله اين است كه دولت مى خواهد چه مقدار از قدرت خود را دوباره بازيابد. در مورد حوزه فرعى دريايى پايان كندز و تالقان 
فعاالن دولتى مانند رياست تنظيم آب، والى و شوراى واليتى در روند تصميم گيرى براى تخصيص آب بسيار فعال بودند. هنوز مشخص نيست اين ميزان نقش آفرينى 

يك نياز موقتى است يا براى به دست آوردن قدرت بيشتر انجام شده است؛ اما نشانه ها حاكى از اين هستند كه مورد دوم به حقيقت نزديكتر است.

اخيراً تعدادى از اعضاى پرنفوذ وزارت انرژى و آب كه در اصالحات بخش آب شركت داشتند، نسبت به امكان پذير بودن انتقال قدرت به استفاده كننده گان آب 
در شرايط سياسى كنونى، ابراز شك كردند.399 سرپرست اداره حقابه  هاى وزارت انرژى و آب مى گويد به عقيدة او: "در شرايط كنونى افغانستان نمى توان اجازه داد 

استفاده كننده گان آب درباره همه چيز تصميم بگيرند."400 حتى مدير پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو در اين مورد ابراز نگرانى كرد:

من مطمئن نيستم كه ما با اين تصميم گيرى توسط گردهمايى چندگانه ذينفعان، راه درست را مى رويم. چون گروه هاى زيادى وجود دارند كه در نبود قدرت مركزى 
نمى توانند به توافق برسند. يعنى به شرايطى مانند زمان مجاهدين مى رسيم. در آن زمان گروه هاى خرد بسيارى وجود داشتند كه رهبران شان فقط به منافع خود 
فكر مى كردند. شرايط مانند زرگر401 خواهد شد، كه در آن سه ميراب در يك شبكه كوچِك نهر وجود داشتند و هر كدام فقط ساحه خود را مديريت مى كردند بدون 

اين كه ديد كلى به شبكه داشته باشد. وقتى چنين شرايطى را در مقياس كالن تر داشته باشيد، هيچ چيز از آن عايدتان نمى شود.402

اين حرف يعنى قدرت كنترول تصميم گيرى  ها بايد در دست دولت باشد.به اين ترتيب بايد واگذارى كامل قدرت را حداقل در كوتاه مدت فراموش كرد. در واقع 
مدير پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو و شخصيت هاى كليدى وزارت انرژى و آب از ماده 13 (2) قانون آب براى به تعويق انداختن واگذارى قدرت تصميم گيرى به 
شوراهاى حوزه دريايى، استفاده كردند.403 اين خود نشان مى دهد دولت مى خواهد تعيين كند كه چه وقت براى انتقال قدرت به استفاده كننده گان آب مناسب است 
(اگر وقت مناسبى به نظر آنها وجود داشته باشد) و اين كه تا چه حد قدرت تصميم گيرى خواهند داشت. امضاى حكم رياست جمهورى از سوى وزارت انرژى و آب 

كه در يك روند غيرمشاركتى به تصويب رسيده بود نيز تمايل و باور فعاالن دولتى را به اصل مركزى قانون آب زير سوال مى برد، حداقل در زمينه توازن قدرت.

يافته هاى اين تحقيق نشان مى دهد دولت در صدد چشم پوشى از قدرت نيست بلكه بيشتر تمايل به بازيابى كنترول خود بر تخصيص آب در سطح حوزه فرعى دريايى دارد.

تمركززدايى: تا چه حد و به نفع چه كسى ؟
روند تخصيص آب در سال 2011 نمونة قابل توجهى بود: براى اولين بار در تاريخ حوزه فرعى دريايى تالقان، تخصيص آب در سطح حوزه فرعى دريايى توسط حكم 
رياست جمهورى تعيين شد.404 نبود روند مشاركتى به روشنى نشان دهندة تمايل كابل براى رفع مشكالت از باالست. پس چه بر سر اصول اداره  خوِب عنوان شده 

درقانون آب 2009 خواهد آمد، به ويژه تمركززدايى از تصميم گيرى؟

آن طور كه قبًال هم گفته شد قانون آب پيشنهاد مى كند تخصيص آب از سوى شوراى حوزه دريايى انجام شود كه در آن مقامات محلى نقش مشاور فنى را خواهند 
داشت. اين كه حكم رياست جمهورى بعد از انتشار قانون آب در جريدة رسمى، تصويب شد، تا حدى نشان دهنده نا ديده گرفتن قانون از سوى رئيس جمهور 
است.405وزارت انرژى و آب نيز اين حكم را امضا كرده و كارمندان خود را براى پى گيرى اجراى آن فرستاده است. بايد پرسيد اين وزارت تا چه حد در مورد چارچوبى 

كه خود به تصويب رسانده صداقت دارد.

399   مصاحبه 73؛ 95.
400   مصاحبه 73.

401   نهرى در واليت تخار.
402   مصاحبه 82.

403   مصاحبه 82؛ 79؛ 73؛ 85. اين ماده تصريح مى كند: ”وزارت انرژى و آب مى تواند براى تنظيم منابع آب بعد از تأمين ارتقاى ظرفيت كارى و توانمندى الزم از طريق آموزش هاى تخنيكى عندالضرورت 
عده اى از صالحيت هاى خويش را به شوراى حوزه دريايى طبق احكام اين قانون انتقال دهد.“ اگر با ديد سخت گيرانه به اين ماده نگاه شود، وزارت انرژى و آب حق ندارد تصميم بگيرد شوراى حوزه دريايى 
چه زمانى براى به عهده گرفتن نقشى كه قانون به آن مى دهد حاضر خواهد بود. اين ماده فقط تصريح مى كند عالوه بر صالحيت هايى كه خود به شوراى حوزه دريايى مى دهد، وزارت انرژى و آب مى تواند 
قسمتى از صالحيت هاى خود را به اين شوراها انتقال دهد. اما كارمندان عالى رتبة وزارت انرژى و آب و ذينفعان كليدى شريك در نوشتن قانون اين تعبير را رد مى كنند. بلكه ادعا مى كنند منظور اين است 

كه به وزارت (از طريق اداره حوزه دريايى) اين قدرت داده شود كه تصميم بگيرد شوراى حوزه دريايى چه زمانى براى احراز قدرت قانونى خود صالحيت دارد.
404   در حوزه هاى فرعى دريايى ديگر اين اتفاق جديدى نيست. در سال 1921، به درخواست رياست زراعت قانونى از سوى شاه امان اهللا به صورت رسمى زمان تقسيم آب در واليت كابل را مشخص 

كرد. ( مطالعات آبيارى كندز خان آباد: گزارش نهاى[ Kunduz Khanabad Irrigation Study: Final Report]، (جلد 2، 69 راببينيد. )
405   حكم رياست جمهورى هم اصوًال غيرقانونى است زيرا قانون هاى منتشر شده به صورت جريده رسمى ارزش قضايى باالترى دارند.



٢٠١٢تحليل و نتيجه گيرى: همخوانى سياست  ها و واقعيت  ها

٨٣ خالء هاى مخرب

ممكن است گفته شود چون در سال 2009 شوراى حوزه دريايى وجود نداشت حكم رياست جمهورى صادر شد تا بعداً جايگزينى براى آن پيدا شود. اما هيچ چيز مانع از 
اين نبود كه دولت يك روند مشاركتى تصميم گيرى را آغاز، حمايت و تسهيل كند، مثًال از طريق شوراى موقت حوزه فرعى دريايى. البته اين هم درست است كه نهايتًا 
حكم از سوى تخار رد شد، و استفاده كننده گان آب و مقامات دولتِى دو واليت اجباراً به راه حلى ميانه متوسل شدند. اما به هر حال همه شاهدان تخار و كندز توافق داشتند 
اگر حكم رياست جمهورى نبود در هنگام خشكسالى استفاده كننده گان آِب پايان آب، دسترسِى كمترى به آب مى داشتند. به عبارت ديگر در سال 2011 بسيج فعاالن 
سياسى خارج از مرزهاى حوزه دريايى از سوى نمايندگان استفاده كننده گان آب كندز نتيجه بخش بود. به نظر دهقانان كندز اين مشكالت بهتر است از طريق اعضاى 

ولسى جرگه در كابل رفع شود تا به وسيلة مذاكره با استفاده كننده گان آب ديگر و مقامات محلى. بنابراين منطق تمركززدايى هنوز در جامعه موجه به نظر نمى رسد.

به همين ترتيب موفقيت نسبى آب انداز 2011 در حوزه فرعى دريايى پايان كندز را نمى توان بدون نقش قابل مالحظة وزارت انرژى و آب كابل بررسى كرد. 
رياست تنظيم آب كندز در همان سال 2008 نامه يى به وزارت انرژى و آب در كابل فرستاد و از كمبود حمايت رياست تنظيم آب  بغالن در مسئله آب انداز شكايت 
كرد.406 بنابراين كارمندان وزارت به بغالن رفتند تا به رياست تنظيم آب  فشار آورند كه براى حمايت كندز بيشتر تالش كند. اگرچه اين كار تأثيرى نداشت چون 
فصل آبيارى تقريبًا رو به پايان بود، اما اين مسئله هشدارى شد براى آينده.407 قبل از فصل آبيارى سال 2009، معاون رئيس جمهور نامه يى به وزارت انرژى و آب، 
والى هاى كندز، تخار و بغالن فرستاد و خواهان اين شد كه ذينفعان دولتى مرتبط راه حلى كه از نظر اجتماعى قابل قبول باشد براى مشكل تقسيم آب بين سه 
واليت پيدا كنند. احتماًال اين كار براى جلوگيرى از تكرار مظاهره هاى دهقانان كندز و بسته شدن سرك ها در سال 2008 بود. شكست فعاليت  هاى سال 2008 و 
تذكرات وزارت هاى ذيربط و دفتر رئيس جمهور، انگيزه يى شد براى رئيس تنظيم آب  تا در سال 2011 بيشتر همكارى كند و راهى براى رساندن آب به كندز بيابد.

با وجود ترويج تمركززدايى و واگذارى قدرت تصميم گيرى به استفاده كننده گان آب از سال 2004، در سال 2011 مديريت حوزه دريايى بيش از هر زمان ديگرى 
در حوزه فرعى دريايى تالقان در دست دولت متمركز شد. همين مسئله تا حد كمترى در حوزه فرعى دريايى پايان كندز وجود داشت.معين مرستيال، يكى از اعضاى 

سابق جرگه از كندز و مشاور نزديك رئيس جمهور وميانجى حكم رياست جمهورى، اين طور مى گويد:

ما در افغانستان هم طرح هاى محلى داريم و هم طرح هاى ملى. مسئلة تقسيم آب بين تخار و كندز يك پروژة ملى بود چون آنچه از توليدات زراعى آن منطقه به 
دست مى آيد بر تمام افغانستان اثر دارد. درآمد و توليد غذا براى كل كشور مهم است. اينجا نان آور افغانستان است. بنابراين تصميم گيرى درمورد تخصيص آب در 
اين منطقه بايد در باالترين سطوح انجام شود. يعنى بايد از سوى وزارت انرژى و آب، وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى، وزارت اقتصاد و وزارت عدليه همراه با مقامات 
باال مانند رئيس جمهور انجام گيرد. اگر ما مسئله را به عهدة تخار و كندز بگذاريم، چطور آن را رفع كنند؟ آنها فقط به فكر منافع خود خواهند بود، نه منافع ملى.408

به عنوان تنها عضو (سابق) ولسى جرگه كه اطالعات دقيقى از قانون آب داشت، او به وضوح ارزش و تأثير آن را زير سوال برد. به نظر اين عضو ولسى جرگه و 
وكيل داكتر فاطمه عزيز، مورد سال 2011 منحصر به فرد نيست: "اين در افغانستان بسيار مرسوم است، ما قانون داريم اما حكم است كه كارها را راه مى اندازد. [...] 
سال آينده اگر دوباره مسئله خشكسالى باشد مردم كندز باز هم به سراغ ما مى آيند."409 درست است كه مقامات تخار موفق به جلب موافقت براى تجديد نظر در 

حكم شدند اما اصول عوض نشده است: تصميمات در كابل و در دفتر رئيس جمهور گرفته مى شوند.

توجيهاتى كه در باال براى لزوم تصويب حكم رياست جمهورى داده شد، به روشنى نشان مى دهد نه تنها اصول قانون آب هنوز براى بسيارى از فعاالن نهادينه نشده است، 
بلكه حتى فهميده هم نشده است.410اين قانون در سطح ملى، حداقل بين افراد صاحب نفوذ كه مى توانند قوانين تخصيص آب را شكل دهند، نه خريدارى دارد و نه كسى 
به آن تمايلى دارد. به طور مثال در حوزه فرعى دريايى تالقان، شوراى عالى آب هيچ گاه در نوشتن حكم رياست جمهورى شركت نكرد. به عبارت ديگر باالترين نهاد بخش 
آب، به رياست معاون رئيس جمهور، كه مسول  "نظارت بر اجراى صحيح قانون آب از سوى وزارت ها و ادارات عضو"411 است، هيچ حقى بر اعالم غيرقانونى بودن اين 
روند نداشت.انتخاب اعضاى شوراى عالى آب از سوى رئيس جمهور، ممكن است توجيهى بر كار باشد. اما حتى در اين صورت هم استقالل اين شورا زير سوال مى رود.

در كل تالش هاى سازمان هاى ملى و بين المللى براى تشكيل نهادهاى متفاوت ارزشمند، مطابق با نمونه اداره و شوراى حوزه فرعى دريايى (شكل 5 را ببينيد) بيشتر 
منجر به تمركز قدرت تصميم گيرى در كابل شده است. از سوى ديگر نتايج تقسيم آب نابرابر در دوره هاى خشكسالى، مسئله را براى وزارت انرژى و آب و شخص 
رئيس جمهور با اهميت مى كند. با توجه به نتايج سياسى تقسيم آب بين دو واليت، سوال اين است كه انتظار دست يابى به تمركززدايى تا چه حد واقع بينانه است.

در واقع نتايج دسترسى استفاده كننده گان آب پايان آب به آب در سال 2011 اين نظر را تقويت مى كند كه دخالت كابل در نهايت ممكن است بهترين سناريو (يا سناريويى 
با كمترين اثرات منفى) باشد. اگر اين مسئله درست باشد، اجراى سخت گيرانة سياست تمركززدايى ممكن است حداقل در كوتاه مدت مناسب نباشد. وقايع سال 2011 نشان 
مى دهد برنامه اصالحات نهادى كميسيون اروپا و دولت افغانستان، ناكارآمد بوده است. در حالى كه طبق برنامة كميسيون اروپا تا دو سال ديگر كار پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو 

به اتمام خواهد رسيد، به نظر نمى رسد دست يابى به هدف تثبيت حوزه دريايى (يا حوزه فرعى دريايى) به عنوان معتبرترين و مؤثرترين سطح تصميم گيرى امكان پذير باشد.

406   مصاحبه 62؛ 24؛ 67؛ 69؛ 70.

407   مصاحبه 65؛ 69؛ 70؛ 66؛ 68.
408    مصاحبه 83.
409   مصاحبه 80.

410   براى مثال يك عضو ولسى جرگه و سرپرست هيأت بازبينى قانون آب، مديريت حوزه دريايى را اين طور توضيح مى دهد: يك جور شورا كه مسول  مديريت آب «در سطح قريه جات، ولسوالى و 
واليت» است. برعكس اين توضيح اصل مركزى قانون آب اين است كه به جاى مرزهاى سياسى از مرزهاى حوزه دريايى (يعنى هيدرولوژيكى) استفاده شود.

[Water Sector Strategy]  «.411   «استراتيژى سكتور آب



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان٢٠١٢

تاماس همراه با ممتاز و عزيزى ٨۴

تغيير مرزهاى سياسى به مرزهاى هيدرولوژيكى: برخورد طبيعت و سياست

در راستاى اصول اداره خوب آب، پيشنهاد شده بود كه نهادهاى مديريت حوزه دريايى به جاى مرزهاى سياسى، در درون مرزهاى هيدرولوژيكى عمل كنند. اساس 
اين پيشنهاد نظريه يى است كه مدعى مى شود « مرزهاى طبيعى هيدرولوژيكى» منطقاً با مديريت آب در سطح ميانى تطابق بيشترى دارند تا «مرزهاى سياسى».

در نمونه اصالحات بخش آب افغانستان، اداره هاى تنظيم آب (كه در مرزهاى سياسى فعاليت مى كنند) از بين خواهند رفت و كارمندان آنها در ادارات حوزه دريايى 
جذب خواهند شد. نقش كليدى والى و ولسوال ها در قانون آب و مقررات پس از آن در نظر گرفته نشده است و بحثى از آن نيست. والى ها اختيارات خود را از رئيس 
جمهور مى گيرند و مستقل از وزارت ها عمل مى كنند بنابراين بعيد است قدرت شورا و رياست تنظيم آب  بتواند بر قدرت آنها غالب شود يا آن را به چالش بكشد. 
اداره هاى حوزه دريايى قرار نيست كه قدرت تصميم گيرى داشته باشند. شوراهاى حوزه دريايى نيز از استفاده كننده گان آبى تشكيل مى شود كه در حوزه هاى سياسى 

و زندگى روزمره تحت نفوذ قدرت والى هستند. بنابراين معلوم نيست كه قدرت والى با شوراى حوزه دريايى چگونه تعامل خواهد داشت.

به گفته مدير پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو و يك مشاور ارشد وزارت انرژى و آب، هيأت مشاور اداره حوزه دريايى نمايندة والى ها خواهد بود.412 يعنى قدرت 
تصميم گيرى در مسئله تخصيص آب در دوران كم آبى از والى گرفته خواهد شد. اين البته امكان نخواهد داشت زيرا والى قدرت اول در واليت است، مسوليت  حفظ 
امنيت واليت و مشكالت بين واليتى بر عهده اوست كه هر دوى اين وظيفه ها به مسئلة تخصيص آب مرتبط است.از مورد حوزه فرعى دريايى تالقان در 2011 
مشخص است كه وقتى بين واليت ها تنش ايجاد مى شود، مشكل به مقامات باالتر مثل رئيس جمهور، ولسى جرگه و وزارت ها در كابل گزارش مى شود و رفع آن 
به عهدة نهادهاى محلى گذاشته نمى شود. همين مورد نشان مى دهد منافع سياسى وابسته به مسئله آب در اين قسمت از افغانستان، يعنى "نان آور كشور" آن طور 

كه معين مرستيال عضو پيشين ولسى جرگه آن را توصيف كرده، به خارج از مرزهاى هيدرولوژيكى كشيده مى شود.

با  محلى  كنندگان  استفاده  به  قدرت  واگذارى  همراه  به  هيدرولوژيكى  مرزهاى  به  سياسى  مرزهاى  از  تغيير  مى كند  روشن  شده  انجام  منطقه  در  كه  مشاهداتى 
فعاليت هايى كه هم اكنون انجام مى شود در تضاد است. به عالوه به دليل چالش آشكارى كه با قدرت والى خواهد داشت احتمال عملى بودن آن كم است و اگر به 

دنبال نتيجه اى مطلوب از آن هستيم،اين راهكار اصوًال قابل توصيه نيز به نظر نمى رسد.

آيا قانون آب جايگزينى مناسب براى كثرتگرايى قانونى موجود در تعيين حقابه هاى در سطح حوزه فرعى دريايى به دست 
ميدهد؟

همان طور كه گفته شد قانون آب به دنبال يافتن توازنى بين سنت هاى محلى و مفاهيم مورد قبول بين المللى در مديريت آب است. از نظر حقابه ها در سطح حوزه 
فرعى يافتن چنين توازنى مشكل خواهد بود حداقل در مورد حوزه فرعى دريايى پايان كندز چون نظام آب انداز با اجازه  نامه  هاى رسمى سازگار نيست. در اين حوزه 

فرعى اجراى قانون در عمل به معنى تغيير از نظام آب انداز به حقابه است.
با اينكه تا كنون نظام آب انداز باعث شده است كندز از نظر دسترسى ضرر كند اما حداقل انعطاف  پذيرى اين نظام جلوى درگيرى هاى جدى را مى گيرد. با اين كه 
تقاضاى كندز براى تعيين حقابة هر واليت ممكن است برحق به نظر برسد اما همان طور كه قبًال گفته شد اين انتقال خطرناك است؛ تغيير آب انداز به حقابة ثابت 
بيش از آنكه تنش ها را كاهش دهد باعث افزايش آنها خواهد شد. آيا دولت و پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو امكانات تسهيل اين تغيير را دارند؟ هزينه هاى جانبى 

اين كار و منافع احتمالى آن در مقايسه با شرايط موجود چه خواهند بود؟
در حوزه فرعى دريايى تالقان كه براى تغيير نظام آب انداز به حقابه تالش شده بود، اين كار در روندى غيرمشاركتى و از باال انجام شد كه باعث باال گرفتن تنش بين نمايندگان 
دو واليت شد. البته نهايتاً راه حل ديگرى به دست آمد و قوانين ثابت جاى خود را به ترتيبات انعطاف  پذير دادند. اين تجربه بازتاب موارد مستندى است از تغيير حقابه در هند 
و نيپال اگرچه در زمينه اى متفاوت. مينتزن-ديك و نكونيا اين تجربيات را اين طور خالصه مى كنند: «هنجارهاى محلى كه حقابه ها را شكل مى دهند، قواعدى كلى هستند و 

نه قوانين مشخص، و جاى چانه زنى دارند. در بسيارى [...] موارد تالش براى رسمى كردن حقوق آب به جاى اين كه موجب استفاده از آب شود باعث ايجاد اختالف شد.»413
با اين كه در حوزه فرعى دريايى تالقان تغيير حقابه ها بر اساس قانون ممكن به نظر مى رسد، سوال اين است كه اين حقابه ها بايد با چه دقتى تعريف شوند تا راه حلى عملى و 
مسالمت  آميز براى مشكل اين منطقه باشند. راه حل ميانة سال 2011 با اين كه راه حل آرمانى كندز نبود اما پيشرفت قابل مالحظه يى نسبت به سال 2008 محسوب مى شد ضمن 
اين كه درگيرى شديدى هم به دنبال نداشت. اين روش ممكن است راهكارى عملى باشد، حداقل در كوتاه  مدت و تا زمانى كه زمينه براى مذاكره بر سر حقابه ها مناسب تر شود.

تركيب بندى شوراى حوزه دريايى و اداره حوزه دريايى: نظام چند اليه و انعطاف پذير در مقابل قواعد يگانه
در هر دو مورد مطالعات تخصيص آب با ميانجى گرى گردهمايى هاى مختلف چنداليه انجام شد كه تركيب آنها بسته به مشكلى كه با آن مواجه بودند تفاوت داشت. 

بنابراين اين منطقه «مشكل آفرين» بود كه كاركرد كميته هاى تخصيص آب را شكل داد و نه حوزه آبخيز.

در قانون آب، شوراهاى حوزه دريايى كه بيشتر از استفاده كننده گان آب تشكيل خواهند شد، مسول  تعيين اجازه نامه تخصيص و بهره  بردارى از آب هستند. طبق 
ماده 14 قانون آب، بخشى از مسوليت  هاى شوراى حوزه دريايى عبارتند از:

تعيين سهمية آب با در نظر داشتن پاليسى ملى آب حوزه مربوط• 

تنظيم و نظارت امور تأمين حق استفاده از آب (حقابه ها) در حوزة دريايى مربوط• 

وضع شرايط الزم براى بررسى و تعديل اجازه نامه و رد درخواست اجازه نامه در حوزة مربوط• 

412   مصاحبه 79؛ 82..
[Understanding Legal Pluralism in Water Rights]  «.413   ماينتزن- ديك و نكونيا. «درك كثرت گرايى قانونى در حقوق آب



٢٠١٢تحليل و نتيجه گيرى: همخوانى سياست  ها و واقعيت  ها

٨۵ خالء هاى مخرب

افزون بر اين شوراى حوزه دريايى بر شوراى حوزه فرعى دريايى مديريت مى كند. يعنى شوراى حوزه فرعى دريايى نمى تواند هيچ برنامه يى را بدون اجازه شوراى 
حوزه دريايى تصويب كند و شوراى حوزه دريايى مى تواند به شوراى حوزه فرعى دريايى دستور ابالغ كند. تا كنون راهنماى تركيب بندى شوراى حوزه دريايى و 
تصميم گيرى در آن از سوى وزارت انرژى و آب تصويب شده است414 اما در زمان نوشتن اين پژوهش قوانين مربوط به تركيب بندى شوراى حوزه فرعى دريايى 

هنوز مورد بحث و بررسى بود.

در كابل تالش هاى قابل مالحظه يى صرف نوشتن مسوده مقررات مربوط به تركيب بندى اين گردهمايى ها شد. بنابراين در بخشى از گزارش تركيب بندى شوراهاى 
حوزه دريايى و حوزه فرعى دريايى اين موضوع بررسى خواهد شد تا روشن شود آيا اين نهادها مى توانستند با مسايلى مانند خشكسالى 2011 مقابله كنند يا نه.

تركيب بندى شوراى حوزه دريايى

در مقررات پيش بينى شده است كه درشوراى حوزه دريايى، اعضايى از واليت و حوزه فرعى دريايى حضور داشته باشند. اما تعيين نشده است كه بخش هاى مختلف 
استفاده كننده از آب چه سهمى در عضويت خواهند داشت (جدول 21 را ببينيد).415

21: اعضاى شوراى حوزه دريايىجدول

حوزه فرعى واليت هاحوزه دريايى
دريايى

اعضاى حوزه اعضاى واليتى
فرعى دريايى

مختص (براى رهبران 
مذهبى و زنان)

مجموع

33612220هريررود- مرغاب
99918229هلمند
1281216220كابل
55515222شمال

77714223پنج-آمو
منبع: پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو، "مقررات تأسيس و فعاليت هاى شوراى حوزه دريايى."

با استفاده از نمونة حوزه فرعى دريايى پايان كندز، در اين بخش به اين بحث پرداخته مى شود كه شوراى حوزه دريايى پنج-آمو مى توانست چه تأثيرى در تخصيص 
آب بين باالآب و پايان آب در سال هاى كم آبى مانند 2008 و 2011 داشته باشد. در چنين شرايطى فقط چهار نمايندة شورا در موضوع تخصيص آب بين دو واليت 
منافع مستقيم داشتند. يعنى دو نماينده از هر واليت، يكى از كندز و ديگرى از بغالن، و دو نماينده از حوزه فرعى دريايى پايان كندز كه باز هم فرض بر اين است 

يكى از كندز و ديگرى از بغالن مى بود. با چنين تركيب بندى محدودى بسيار بعيد خواهد بود كه شرايط موجود در زمان خشكسالى تغيير زيادى مى كردند.

با توجه به يافته هاى اين پژوهش منطقى است كه فرض شود نظرات نماينده كندز و بغالن دربارة نظام سنتى آب انداز در تضاد با هم قرار مى گرفتند. بنابراين بقيه 
19 عضو شوراى حوزه دريايى كه از مناطق خارج از حوزه فرعى دريايى بودند و منافع مستقيمى در مسئله نداشتند416 نقش داور را برعهده مى گرفتند. بنابراين بعيد 
خواهد بود تصميمات چنين نهادى اعتبار زيادى داشته باشند. در جايى كه استفاده كننده گان آب بغالن قدرت سرپيچى از تصميمات رئيس تنظيم آب  واليت 
خود را دارند چگونه ممكن است به تصميماتى كه از سوى نمايندگان بدخشان، سمنگان يا باميان گرفته شده گردن خواهند نهاد؟ (به مورد نهرهاى ولسوالى بغالن 
نگاه كنيد.) به عبارت ديگر در مسئلة حساس تخصيص آب بين باالآب و پايان آب،شوراى حوزه دريايى با تركيب بندى پيشنهادى در سياست هاى جديد، براى ايجاد 

هرگونه تغيير با موانع عمده  روبرو خواهد شد.

تركيب بندى حوزه فرعى دريايى

در يكى از جلسات اخير گروپ كارى حوزه فرعى دريايى پايان كندز (جلسة بيستم)، در مورد تركيب بندى شوراى حوزه فرعى دريايى بحث شد و پيشنهاد شد تركيبى 
از نمايندگان بخش هاى مختلف استفاده كنندة آب، مثل آبيارى و انرژى برق آبى، و نمايندگان مناطق مختلف باالآب (آبريزه هاى بااليى) و پايان آب (شهرهاى 
كالن و دشت هاى تحت آبيارى) در اين شوراها حاضر باشند. يعنى انتظار مى رود گروهى شامل 15 تا 25 نفر، هم نمايندة بخش هاى مختلف استفاده كننده آب 

باشند و هم مناطق مختلف حوزه دريايى را نمايندگى كنند.417

اين پژوهش نشان مى دهد چنين تركيب بندى كلى ، با هر معيارى، نامناسب است زيرا براى رفع يك مشكل خاص طراحى نشده بلكه قرار است مسئلة نظرى 
"مديريت حوزه دريايى" را حل و فصل كند. همچنين انعطاف و تطبيق  پذيرى الزم را ندارد. تركيب ثابت 15 تا 25 نفر كه با گزينش يا رأى گيرى انتخاب شده 
باشند براى رفع تمام مشكالت (خشكسالى، سيل، توسعه آبريزه هاى بااليى، پروژه هاى سدسازى براى تنظيم آب دريا و...) مناسب نخواهد بود زيرا بعيد است تمام 
اين موضوعات به همة اين 15 تا 25 نفر عضو ربط داشته باشد. براى مثال در سال 2011، نمايندگان آبريزه هاى بااليى در بحث هاى تخصيص آب حوزه فرعى 

دريايى تالقان و پايان كندز شركت داده نشدند چون آنها نگران اين نبودند كه آب چطور بين نهرهاى دو واليت تقسيم خواهد شد.

 Regulation]   “2011 414   ارتباط ايميلى با مدير پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو به تاريخ 5 دسمبر 2011. سندى با عنوان «مقررات تأسيس و فعاليت هاى شوراى حوزه دريايى – مسوده، سپتمبر
on Establishment and Activities Of River Basin Councils—Draft, September 2011]از سوى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو ارائه شد.

 Regulation on Establishment and Activities Of River Basin Councils—Draft,]“.2011 415   «مقررات تأسيس و فعاليت هاى شوراى حوزه دريايى–مسوده، سپتمبر
[2011 September

416    البته اگر رهبران مذهبى و زنان عضو از كندز باشند اين توازن كمى تغيير مى كند. در آن صورت ممكن بود رأى آنها به نفع واليت خودشان مى بود. به عالوه نظرات شخصيت هاى مذهبى كه در 
مصاحبه شركت كردند در مورد تخصيص آب، بر اساس قانون شريعت و فقه اسالمى بيشتر نزديك به نظام آب انداز بود.

417   در سال 2008، در گروپ كارى حوزه فرعى دريايى تالقان تالش شد تركيب بندى شوراى حوزه فرعى دريايى مشخص شود. در اين تركيب بندى كه شامل 25 عضو مى شد، سعى شده بود كه توازنى 
 Much Ado About](«مراجعه شود به ورزى و گريش، «هياهوى بسيار براى هيچ) .بين بخش هاى استفاده كننده آب و مناطق جغرافيايى ايجاد شود؛ يك صندلى هم به زنان اختصاص داده شد

.[Nothing



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان٢٠١٢

تاماس همراه با ممتاز و عزيزى ٨۶

به همين صورت به ندرت ممكن است يك مشكل همة بخش هاى استفاده كننده آب را درگير كند. براى مثال از 13 بخش استفاده كننده آب418 كه به توصيه 
تسهيل كننده پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو در تركيب  بندى شورا گنجانده شده بودند، تنها دو مورد يعنى "زراعت به مقياس كوچك" و "زراعت به مقياس بزرگ" 
در مورد خشكسالى سال 2011 بخش مرتبط به حساب مى آمدند. در عمل، به داليلى كه گفته شد، "زراعت به مقياس كوچك" در دره هاى باالآب از تصميم گيرى ها 
كنار گذاشته شد. در واقع مذاكرات مربوط به تخصيص آب منافع سه گروه ديگر را نيز تحت تأثير قرار داد: مالدارى، ماهى پرورى و محيط زيست. اما برخالف بخش 
آبيارى هيچ كدام از اين ذينفعان به ادارات ذيربط يا نمايندگان منتخب خود شكايتى نكردند. هشت بخش ديگر استفاده كننده آب از جمله توريسم، تجارت و حمل 
و نقل را مشكل بتوان با مسئله مرتبط دانست.419 در حوزه فرعى دريايى پايان كندز هم شرايط به همين صورت بود هر چند توليد برق نيز بخش استفاده كنندة 

مرتبطى محسوب مى شد زيرا منافعى متضاد با منافع آبيارى داشت.

همان طور كه در چارچوب مفهومى آمده است، مشاركت خالص و همه گير از طريق يك قاعدة آرمانى كه همة بخش ها و مناطق استفاده كننده را دربرگيرد، لزومًا 
در عمل بهترين نتيجه را توليد نمى كند. مورد مطالعاتى حوزه فرعى دريايى تالقان و پايان كندز نشان داد كميته هاى تخصيص آبى كه در خشكسالى 2011 تشكيل 
شدند شباهتى به نمونه متداول گردهمايى چندگانه ذينفعان و نمونه مورد ترويج پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو، ندارد. انتظار مى رود در آينده مسايل بين بخشى 
هم در مورد استفاده از آب ايجاد شود كه در آن هنگام گرد همايى هاى تشكيل شده از بخش هاى مختلف استفاده كنندة آب معنى دار خواهند بود. اما در كوتاه مدت 
و ميان مدت اگر پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو بخواهد به اصرار، نمايندگان بخش هاى مختلف را در شوراها وارد كند، از ديد ذينفعان محلى اعتبار خود را از دست 

مى دهد زيرا اين رويكرد براى مسايل كنونى حوزه فرعى دريايى بى ربط است؛ مسائلى مثل تخصيص آب آبيارى.

به احتمال زياد شوراى حوزه دريايى و شوراى حوزه فرعى دريايى كه بر اساس مقررات پيشنهاد شده شكل داده شوند، اعتبار كمى خواهند داشت و توانايى آنها براى 
تغيير وضعيت موجود در برخورد با مسئله تخصيص آب در حوزه فرعى دريايى، بسيار كم خواهد بود. بنابراين الزم است دفتر فنى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو 
منطق و ارزش تركيب بندى كميته هاى تخصيص آب و روند شكل گيرى آنها را درك كند و سپس به تنظيم سناريوهاى تركيب بندى شوراى حوزه دريايى و حوزه 

فرعى دريايى بپردازد.

آيا اگر سياست گذارى هاى مربوط به شوراى حوزه دريايى و اداره حوزه دريايى تغيير كند زمينه مناسب ترى براى گفتگو و 
تصميم گيرى متوازن به وجود خواهد آمد ؟

با توجه به چارچوب مفهومى اين تحقيق، زمينه مناسب بستگى به وجود منافع همسو و وابستگى متقابل دارد (شكل 3 را ببينيد). فرض بر اين است كه محيط آرمانى 
تصميم گيرى بايد براى راهكارهاى «همكارى در حد مطلوب» يا «توافق» مناسب باشد و نه براى «درگيرى» يا رويكرد «مى خواهى بخواه نمى خواهى نخواه». 

بنابراين سؤال اين است كه آيا نمونه سياست گذارى جديد چنين محيطى را فراهم مى آورد؟

مثًال در مورد حوزه فرعى دريايى پايان كندز، تضاد منافع استفاده كننده گان آب بغالن و كندز و عدم تعادل وابستگى دو گروه به هم صرفًا با نشستن بر سر ميز 
يك شوارى حوزه فرعى دريايى از بين نمى رود. از لحاظ نظرى نظام نهادى جديد باعث مى شود كه تمركز، از منافع درون واليتى به منافع كل حوزه فرعى دريايى 
معطوف شود. به احتمال زياد اين تغيير به معنى توجه بيشتر به خواسته هاى كندز خواهد بود و احتمال درگيرى هاى بين افراد را كمتر خواهد كرد، مانند درگيرى بين 

رؤساى اداره هاى تنظيم آب كندز و بغالن در سال 2008. بنابراين يكى از موانع رسيدن به توافق را از بين مى برد.

اما معلوم نيست كه نظام جديد تصميم گيرى براى كندز نتايجى بهتر از نتايج 2011 به بار بياورد. همان طور كه قبًال توضيح داده شد،حمايت قوى (هرچند محدود) 
مقامات بغالن به دليل هم گرايى منافع استفاده كننده گان آب كندز و رئيس تنظيم آب  بغالن بود. اگر قرار بود بر اساس قانون آب و اصول تمركززدايى، اداره حوزه 
فرعى دريايى فقط نقش يك مشاور را داشته باشد، بعيد بود كه اين هم گرايى منافع به جاى خود باقى مى ماند. اگر مسئله به اختيار ذينفعان بغالن گذاشته مى شد، 

ممكن بود راهكار آنها مى خواهى بخواه، نمى خواهى نخواه باشد.

بنابراين ابتدا بايد تحركات مؤثر بر روند گفتگوى تخصيص آب درك شود و بعد به مسئلة تركيب  بندى و قدرت تصميم گيرى شورا يا ادارة حوزه فرعى پرداخته 
شود. به جاى تعيين اعضاى شوراى حوزه دريايى بر اساس بخش هاى استفاده كننده از آب ، بهتر است نوع ذينفعان تحليل شود تا معلوم شود حضور كدام فعاالن 
زمينه مناسب براى گفتگوى هماهنگ را فراهم مى آورد. در غير اين صورت اجراى سخت گيرانة سياست ها در بهترين حالت فقط نتايج كمى به همراه خواهد داشت 
و به صورت بالقوه شرايط را بدتر خواهد كرد. در هر صورت پيش بينى اين كه منافع همسو يا در تضاد خواهند بود دشوار است و تالش براى همسو كردن آنها بسيار 
مشكل خواهد بود. اين محدوديت هميشه وجود خواهد داشت. همان طور كه در مورد حوزه فرعى دريايى پايان كندز ديده شد، اين مسئله ممكن است به شرايط 

سياسى و امنيتى منطقه بستگى داشته باشد يا به شرايط اشخاص درگير و فرصت هايى كه براى آنها پديد مى آورد.

بررسى سازمان هاى حوزه دريايى و حوزه فرعى دريايى: كاستى هاى عملى
قانون آب ممكن است در تفويض قدرت تصميم گيرى به شوراى حوزه دريايى و يا شوراى حوزه فرعى دريايى در عمل دچار مشكل شود. در نمونه ارائه شده شوراى 
حوزه فرعى دريايى با موافقت شوراى حوزه دريايى مى تواند تصميم هاى خود را اجرا كند.420 اما در مورد حوزه هاى فرعى دريايى پايان كندز و تالقان اين ارتباط به 
دليل مسايل جغرافيايى پيچيده خواهد شد. پيشنهاد كنونى اين است كه شوراى حوزه فرعى دريايى پايان كندز در شهر پلخمرى، شوراى حوزه فرعى دريايى تالقان 
در شهر تخار و شوراى حوزه دريايى پنج-آمو در شهركندز مستقر شود. با توجه به اين كه در خشكسالى اخير، كندز در شروع تمام مذاكرات پيش قدم بود، مشكل 
بتوان تصور كرد نمايندگان كندز براى يافتن راه حل به پلخمرى بروند زيرا در نهايت راه حل يافته شده بايد به تصويب خود آنها در كندز برسد. در نتيجه شوراى 

حوزه فرعى دريايى اضافى به نظر مى رسد، حداقل در مورد تخصيص آب در زمان خشكسالى.

418   شامل معدن، برق، زراعت به مقياس كوچك، زراعت به مقياس بزرگ، شاروالى (ساختمان، نظافت، آب شهرى، چاه ها و خطوط لوله)، آب صحى، محيط زيست، تجارت، حمل و نقل، ماهى پرورى، 
مالدارى، توريسم و صنعت.

419    منظور اين نيست كه اين بخش ها در آينده مرتبط نخواهند بود. اما هم اكنون مسايل مربوط به اين هشت بخش يا وجود خارجى ندارند و يا قابل مالحظه نيستند.
420   ماده 6 (9) مقررات تأسيس و فعاليت هاى شوراى حوزه دريايى تصريح مى كند كاركرد و مسوليت  اصلى شوراى حوزه دريايى «تأييد يا رد تصميمات شوراى حوزه فرعى دريايى، شوراهاى شهرى 

يا تأمين كنندگان آب شهرى» است.



٢٠١٢تحليل و نتيجه گيرى: همخوانى سياست  ها و واقعيت  ها

٨٧ خالء هاى مخرب

آزمودن اصالحات بخش آب: ترديد در مؤثر بودن پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو در عمل 7,2

جستجوى تأثير دفتر فنى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو در نهادهاى مديريت حوزه دريايى
از سال 2005 تا سال 2011 پروگرام حوزه فرعى دريايى پنج-آمو سرگرم تشكيل و ظرفيت سازى گروپ هاى كارى حوزه فرعى دريايى بود. اما اين گروپ ها در 
تالش براى مقابله با خشكسالى هاى 2008 و 2011 در واقع هيچ گونه دخالتى نداشتند. به نظر رؤساى ادارات تنظيم آب بغالن، كندز و تخار گروپ ها نه تخصص 

الزم براى دخالت در مسئله تخصيص آب را داشتند و نه اعتبار الزم را.421 يكى از آنها مى گويد:
گروپ كارى حوزه فرعى دريايى بى مصرف است. اداراتى كه دعوت مى شوند هر بار كسى را مى فرستند بنابرين هيچ كس نمى داند كه جلسه قبلى درباره چه بود، 
بعدى درباره چيست و نقش و مسوليت  افراد در گروپ چيست. چطور ممكن است در تخصيص آب شركت كنند؟ آنها از اختالفات احتمالى بين مردم محلى خبر 
ندارند. در اين گروپ ها همه مى آيند كه از هم انتقاد كنند و چيزى بخورند، فقط همين. اگر تخصيص آب را به آنها بسپاريم حتى دهقانان نزديك سربندها هم 

محصول خود را از دست مى دهند.422

يكى ديگر از رؤساى تنظيم آب  فكر مى كرد كه كميته هاى تنظيم آب به وضوح براى برخورد با مسئله خشكسالى 2011 بهتر هستند: 
اين كميته ها صد فيصد از گروپ هاى كارى حوزه فرعى دريايى بهتر هستند چون منطقه را مى شناسند و سازماندهى كردن را مى دانند چون NGO ها براى تشكيل 
انجمن استفاده كنندگان آب با آنها كار كرده اند. اگر به گروپ كارى نگاه كنيد مى بيند كه هيچ كس از وزارت هاى ذيربط، به جز رياست تنظيم آب ، بيشتر از سه بار 
در جلسات شركت نكرده است. چطور ما از آنها بخواهيم كه درباره تخصيص آب بين واليات يا ولسوالى ها تصميم بگيرند؟ اگر اين كار را مى كرديم، درگيرى هاى 

زيادى بين نهرها، ولسوالى ها و واليت ها به وجود مى آمد. كميته تخصيص آب بهترين راه براى جلوگيرى يا كم كردن درگيرى بر سر آب بود.423

با اين كه فعاالن كليدى توافق هاى مختلف بين واليتى بر سر تخصيص آب، مانند رئيس اداره تظيم آب، عضو گروپ كارى حوزه فرعى دريايى هم هستند، 
توصيفات باال نشان مى دهد كه فعاليت هاى اين گروه ها با "اصول اداره خوب" كه در حال اجراى آزمايشى آن هستند، فاصله بسيار دارد.

البته مى توان روند مذاكره و موافقت بر سر تخصيص آب بين كندز و تالقان در سال 2011 را از ديدگاه "اداره خوب" مورد انتقاد قرار داد. با اين وجود اتفاق نظر بر 
اين بود كه در مقايسه با خشكسالى هاى گذشته، ازجمله سال 2008، تأثير مذاكرات براى كندز اگرچه محدود اما مثبت بود. از سوى ديگر گروپ هاى كارى حوزه 
فرعى دريايى بعد از بيش از 23 جلسه در هر حوزه فرعى به هدايت دفتر فنى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو، هيچ گاه موفق به توليد برنامه  اى براى تخصيص آب 
يا حتى تعيين مبنايى براى اين كار نشدند. پس از خشكسالى 2008دفتر فنى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو برنامه يى براى نوبت بندى آب بين نهرهاى دو حوزه 
فرعى دريايى پايان كندز و تالقان پيشنهاد كرد. با اين كه نوبت بندى آنها براى كندز عادالنه تر بود و از سوى نمايندگان بغالن نيز مخالفتى دريافت نكرد، اما در 

مذاكرات سال 2011 در هيچ كدام از دو حوزه فرعى دريايى هيچ گاه از آن به عنوان يك راه حل ممكن صحبتى نشد.
دفتر فنى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو حتى به عنوان منبع قابل اعتماد براى كسب اطالعات مربوط به مساحت زير كشت يا تناوب زراعتى به حساب نيامد. اين 
كه اين دفتر از سال 2006 تسهيل كننده مذاكرات تعيين مشخصات حوزه دريايى و از نظر امكانات GIS بسيار مجهز بود چيزى بر اعتبار آن نيفزود.424در حالى كه 
نمايندگان تخار در حال جستجوى داده هاى مربوط به مساحت تحت آبيارى در كندز و تخار هستند، هيچ كدام از آنها از وجود اين داده ها در دفتر پروگرام حوزه 

دريايى پنج-آمو اطالعى ندارند.
البته تعيين نشدن برنامه تخصيص آب تا حدودى هم بر گردن بانك جهانى است زيرا از سال 2004 در هيچ كدام از ايستگاه هاى هيدرومترى كه مسوليت  آن با 

بانك جهانى بود، اندازه گيرى جريان آب انجام نشده است.

نبود ظرفيت يادگيرى اجتماعى و ناتوانى در تبديل گفتار به كردار
به دليل انتقادهايى كه به بى نتيجه بودن گروپ هاى كارى حوزه فرعى دريايى در خشكسالى 2008 شد،425 دفتر فنى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو از سال 2008 تا 
2011 جلسات آنها را ديگر برگزار نكرد. در اين دوره هيچ كدام از اعضاى اين گروپ ها ازجمله رؤساى ادارات تنظيم آب اعتراضى به پايان فعاليت هاى آن نكردند. 
آن طور كه گفته شد، پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو نبود چارچوب قانونى را دليل مسئله مى داند. ولى حتى بعد از تصويب قانون آب در آپريل 2009 نيز جلسات 
حوزه فرعى دريايى از سر گرفته نشد. در حالى كه تجربه جهانى نشان مى دهد در نبود چارچوب قانونى و يا حتى خارج از اين چارچوب، اجراى مديريت يكپارچه 
منابع آب و تمركززدايى از طريق ايجاد گردهمايى چندگانه ذينفعان مى تواند نتايج عملى و قابل توجهى داشته باشد به شرط آن كه براى آزمايش و يادگيرى 
اجتماعى تالش شود.426 حتى در خود پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو هم روند تشكيل و توسعه انجمن هاى استفاده كنندگان آب با وجود غيررسمى بودن نتايج عملى 
دربرداشت. از سال 2006 برخى از اين انجمن ها بدون توقف به كار خود ادامه داده اند هرچند در زمان نوشتن اين گزارش در اواخر 2011 هنوز هيچ كدام به صورت 

رسمى ثبت نشده بودند.

421   مصاحبه 24؛ 32؛ 62.
422   مصاحبه با يكى از رؤساى تنظيم آب  در محدوده مطالعاتى.

423   مصاحبه با يكى از رؤساى تنظيم آب  در منطقه مورد مطالعه.
424   در هنگام مذاكرات تخصيص آب در بند خان آباد، تسهيل كننده پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو پيشنهاد داد كه از داده هاىGIS دفتر آنها براى تعيين مساحت ها استفاده شود. اما همان طور كه گفته 
شد اين داده  ها به دليل اعتراضات ميراب ها در نهايت تغييرات بسيارى كردند. در برنامه ريزى براى خشكسالى سال 2008، رئيس تنظيم آب  تخار نخواست كه از داده هاىGISبراى تعيين برنامه زمان بندى 

تخصيص آب بين نهرهاى تخار استفاده كند (مشاهدات شخصى نگارنده).
[Much Ado About Nothing]«.425   ورزى و وگريش، «هياهوى بسيار براى هيچ

 Water Rights and Water Allocation—Issues and]«.آسيا براى  چالش هايى  و  مسائل   – آب  تخصيص  و  آب  كوستوديو، «حقوق  فون  د.  و  آرينس  لينكالئن  و.  بيرد،  ج.     426
Challenges for Asia] (مانيل: بانك توسعه آسيايى، 2009). نويسندگان اين مقاله با استفاده از نمونة انجمن حوزه دريايى بنگ پاكونك در تايلند نشان مى دهند كه حتى بدون وجود پشتيبانى قانونى 

مى توان به رويكرد مشاركتى نزديك تر شد.



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان٢٠١٢

تاماس همراه با ممتاز و عزيزى ٨٨

در نهايت اگر اداره ها و شوراهاى حوزه دريايى بخواهند نقشى با ارزش و معتبر داشته باشند بايد براى يادگيرى اجتماعى توانا شوند تا بتوانند در رفع مشكالت مديريت 
آب مفيد واقع شوند.

به نظر مى رسد دقيقًا در همان جايى كه پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو بيشترين تالش را كرده، نتيجه اى به دست نياورده است. انتظار مى رفت كه گروپ هاى كارى 
حوزه فرعى دريايى با آموخته هاى خود به سرماية اجتماعى منطقه بيفزايند و قادر به برخورد با چالش هاى تخصيص آب باشند، مثل آنچه در سال 2011 پيش آمد. 
در واقع خشكسالى سال 2008 و 2011 مى بايست آنها را در تجربه اندوزى يارى كند. اما به غير از تسهيل كننده پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو، هيچ كس از اين 

تجربيات براى برنامه ريزى بهتر در مشكالت مشابه آينده استفاده نكرد.
در جلسه بيست و سوم گروپ كارى حوزه فرعى تالقان به تاريخ دسمبر 2011، بر تشكيل شوراى حوزه دريايى و انتخابات يك شوراى رسمى، تمركز شد. قبًال در 

سال 2006، فهرست 13 بخش استفاده كننده آب كه ممكن بود با مسئله مرتبط باشند، براى دريافت تأييد اعضا ارائه شده بود.رئيس تنظيم آب  تخار مى گويد:
از سال 2006، پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو حتى موفق نشد يكى از گروپ هاى كارى حوزه فرعى دريايى را تثبيت كند و حاال از ما مى خواهند كه براى سال 
آينده اعضاى شوراى حوزه دريايى را انتخاب كنيم... در اين جلسات آنها فقط از برنامه هاى خودشان حرف مى زنند و همان حرف هاى هميشگى را تكرار مى كنند. 
اين بار درباره انتخاب اعضاى دائم شوراى حوزه فرعى دريايى صحبت كردند. اين صحبت ها در سال 2006 هم شده بود و چيزى عوض نشد. حاال مى خواهند 

دوباره كارى كنند.427
برنامه كارى جلسه بيست و دوم، بالفاصله بعد از فصل آبيارى 2011، به پيشنهاد تسهيل كننده عبارت از تركيب شوراى حوزه فرعى دريايى، جلوگيرى از خشكسالى و 
رفع درگيرى ها بود.اما هيچ كدام از آموخته هاى خشكسالى هاى 2008 و 2011 در اين جلسه به بحث گذاشته نشد. اين كه چگونه بايد از اين تجربيات در تركيب بندى 
شوراى حوزه فرعى دريايى و تصميم گيرى، جلب حمايت هاى الزم (منابع و ظرفيت هاى انسانى، مالى، فنى و ديگر نيازها) و ساير جنبه هاى مديريت منابع آب، 
استفاده شود بحثى بود كه درباره آن صحبتى به ميان نيامد. به عالوه، برنامه كارى خاصى در اين جلسه تهيه نشد و توصيه ها در حد بسيار گنگ باقى ماند. براى 

مثال در مورد "جلوگيرى از خشكسالى" توصيه هاى جلسه به موارد زير محدود شد:
معرفى محصوالتى براى صرفه جويى در مصرف آب مثل سيستم افزايش محصول شالى؛• 
ممنوعيت شالى كارى؛• 
آموزش اندازه گيرى جريان آب؛• 
آموزش عملكرد ها و حفظ و مراقبت؛• 
ساخت بند از سوى دولت؛ و• 
تقسيم عادالنة آب.• 

همه اين موارد قبًال در جلسات سال 2007 نيز گفته شده بودند.428عقيده رئيس تنظيم آب  بغالن مانند همكارانش در كندز و تخار اين است: "من تا به حال نديدم  
در جلسات اين گروپ هاى كارى حوزه فرعى دريايى هيچ مشكلى رفع شده باشد. ما هميشه حرف مى زنيم ولى بعد از جلسات هيچ اتفاقى نمى افتد، هميشه همان 

حرف هاى تكرارى را مى زنيم."429
در واقع هر كدام از موارد ذكر شده در باال به تنهايى نياز به آزمايش، مذاكرات تسهيل شده، پى گيرى مداوم و ظرفيت سازى هدفمند دارد تا به نتيجة ملموسى برسد. 

جا دارد اين موارد كه در جلسات متعددى مرتبًا تكرار شده است، با دقت بيشترى بررسى شوند:
سيستم افزايش محصول شالى و روش هاى صرفه جويى در مصرف آب/ ممنوعيت شالى كارى:از سال 2008 سه NGO430 و شركت لندل 
ميلز سرگرم آموزش اين سيستم به دهقانان و كارمندان وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى است. نتايج دلگرم كننده يى به دست آمد و تجربيات به خوبى مستندسازى 
شد و جزوه هاى آموزشى تهيه شد.431 نتايج در اختيار رؤساى واليتى وزارت انرژى و آب و وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى گذاشته شد. ضمنًا سازمان هاى تمويل 
كننده كامًال از ظرفيت هاى اين ابزار براى كاهش نياز آبى به خصوص در دوره خشكسالى آگاه هستند. با اين كه وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى طرح بزرگى را 
در زمينه مديريت آبيارى در مزرعه شروع كرد، نه استفاده از سيستم افزايش محصول شالى در حوزه فرعى دريايى پايان كندز و تالقان پيشنهاد شد و نه درخواستى 
براى پى گيرى مطالعات در سطحى وسيع تر داده شد. يعنى گروپ كارى حوزه فرعى دريايى براى عملى كردن نظرات خود دچار كمبود پشتيبانى اساسى است. از 
سوى ديگر ذينفعان گروپ كارى براى چندين سال "ممنوعيت كشت شالى" را پيشنهاد مى كنند بى آن كه بدانند اين كار بدون يافتن محصول جايگزين امكان پذير432 

نخواهد بود.
آموزش اندازه گيرى جريان آب: تا زمانى كه در سطح حوزه دريايى نظام آب انداز اجرا مى شود نيازى به اندازه گيرى جريان آب نخواهد بود، زيرا در نظامى 
كه بر مبناى تعين زمان باشد براى برنامه ريزى نيازى به اطالعات مربوط به جريان آب نيست.433در حقيقت اينگونه تقاضا حتى كيفيت، تسهيل گرى همچوجلسات 

را زير سوال مى برد.
آموزش بهره بردارى و نگه دارى: در اينجا مسئله اصلى اين است كه چرا با وجود پايان يافتن ساخت و ساز سربندهاى چندين نهر كالن در سال هاى گذشته،434 
هنوز دهقانان هيچ آموزشى درباره نحوه استفاده از آنها دريافت نكرده اند. پرسش ديگر اين است كه چه كسى بايد در هنگام خشكسالى از اين طرح ها بهره بردارى كند 

427    مصاحبه 93.
428   مشاهدات شخصى نگارنده در هنگام شركت در اين جلسات.

429   مصاحبه 62.
.German Agro Action، Mercy Corps ،430   بنياد آغا خان

[SRI Contributions to Rice Production]«.431   تاماس و سباوون، «تأثير سيستم شالى كارى فشرده در توليد برنج
[A Historical Perspective on the Mirab System]«.432   تاماس و احمد، «ديدگاهى تاريخى به سيستم ميراب

433   آموزش اندازه گيرى جريان در درون يك نهر البته اين طور نيست. در واقع براى برطرف كردن نيازهايى كه در رابطه با مديريت آب در سطح نهرها وجود داشت، NGOهاى مختلفى اين آموزش ها 
را فراهم كردند.

434   مانند نهرهاى كله گى، جنقارق، شهروان، سعيد و زرگر.



٢٠١٢تحليل و نتيجه گيرى: همخوانى سياست  ها و واقعيت  ها

٨٩ خالء هاى مخرب

و چه كسى مسول  نگهدارى از اين طرح هاى گران قيمت است؟ به طور  نمونه سربند كيله گى در سال 2010 از سيل آسيب ديد و به دليل بهره بردارى نادرست نزديك 
دروازه اصلى رسوب گرفتگى ايجاد شد. معلوم نبود مسوليت  باكيست و بنابراين هيچ سازمانى (از جمله پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو، رياست تنظيم آب  و ديگران) 

حاضر به تعمير آن نشدند. حتى ميراب ها مقصر شناخته شدند، در حالى كه آنها نه آموزشى ديده بودند و نه هنوز آموزشى ديده اند.435
ساخت بند: اين البته يكى از برنامه هاى اصلى وزارت انرژى و آب است.436 هرچند تاكنون درهيچ كدام ازفعاليت هاى آن گروپ كارى حوزه فرعى دريايى شركت 
داده نشده است. يعنى هم مشاركتى بودن برنامه ريزى درباره طرح هاى كالن زير سوال است و هم اعتبار گردهمايى هاى حوزه فرعى دريايى براى شركت در 

اينگونه بحث ها.437
تقسيم عادالنه: اين توصيه گنگ به هيچ جزئياتى نمى پردازد؛ اين كه عادالنه به چه معنى است، نياز به چه تغييراتى دارد و به چه ظرفيت  هايى  احتياج خواهد 
داشت در آن ديده نشده است. پرسشى كه در اينجا پيش مى آيد اين است كه چرا هيچ تالشى براى آموختن از تجربيات گذشته در اين رابطه انجام نشده است. 
براى مثال مدير پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو براى تخصيص آب در سال 2008 يك زمان بندى تهيه كرد كه بى هيچ استفاده اى ناپديد شد. پس بايد فهميد چرا 

اين تالش براى "تقسيم عادالنه" به جايى نرسيد.438

آشكارا ديده مى شود كه از تشكيل گروپ هاى كارى حوزه فرعى دريايى هيچ درسى گرفته نشده است و همان فهرست آرزوهاى هميشگى دوباره تكرار مى شود و 
هيچ برنامه يى در دست نيست كه نشان دهد، چه چيز، چگونه و از سوى چه كسى بايد اجرا شود تا به آنها دست يافت.

از دست دادن كنترول
اعضاى كليدى گروپ كارى حوزه فرعى دريايى مانند رئيس تنظيم آب  به وضوح آماده به نظر نمى رسند و پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو را مسول  آن مى دانند. 

رئيس تنظيم آب  تخار مى گويد:
در هيچ واليتى مثل بغالن، كندز، تخار، باميان و بدخشان حتى ادارات زير نظر وزارت خانه هاى ذيربط مانند وزارت احيا و انكشاف دهات، وزارت زراعت، آبيارى 
و مالدارى يا وزارت محيط زيست چيزى درباره شوراى حوزه دريايى و اداره حوزه دريايى نمى دانند. آنها چيزى از سياست هاى جديد مديريت آب افغانستان خبر 
ندارند. اين پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو مى خواهد نظامى از بيرون از كشور بياورد و مى خواهد بدون اطالع رسانى آن را اجرا كند [...] من نمى دانم وقتى بيشتر 
مردم چيزى از شوراى حوزه دريايى نمى دانند، آنها چطور مى خواهند اين شورا را شكل دهند و چطور مى توانند به آنها اختيار تصميم گيرى بدهند. ما چندين بار 
پيشنهاد كرديم پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو در اين باره اطالع رسانى كند اما هنوز خبرى از آن نشنيده ايم و من مطمئن هستم كه آنها برنامه يى هم براى آن 

ندارند.439
رئيس تنظيم آب كندز هم مى گويد:

مى دانيد كه تشكيل اداره حوزه دريايى و شوراى حوزه دريايى آسان نيست. احتياج به آموزش متخصصان دارد و برنامه ها و دانش مشخصى كه برنامه چگونه اجرا 
خواهد شد، چطور بايد آموزش به موقع ارائه شود، چطور بازخوردها جمع آورى شوند و غيره. ولى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو چنين افرادى را در اختيار ندارد و 

به اين مسئله توجهى نمى شود.440

19: تناقض هاى تأمين مالى در كميسيون اروپا و پروگرام حوزه دريايى پنج-آموشكل

435   مكاتبات ايميلى با انجنير ارشد آبيارى دفتر فنى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو به تاريخ 30 جوالى 2011.
436                 اين اسنادرا ببينيد: «ااستراتژى سكتور آب»[”Water Sector Strategy.“; ]، مجموعه انكشاف زراعت و دهات- برنامه اولويت ملى 1: برنامه انكشاف آب هاى ملى و منابع طبيعى. بخش الف: منابع ملى آب و برنامه 
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(كابل: دولت جمهورى اسالمى افعانستان، 2011).
437    اين مسئله در مورد سدهاى كيله گى و نهرين وجود دارد. در كيله گى با اين كه ساخت سد باعث زير آب رفتن تعدادى از خانه هاى دوشى مى شود، هيچ بحثى در اين باره انجام نشده است.

438   ممكن است اين اتفاق به دليل تغيير تسهيل كننده ها از سال 2008 تا سال 2011 باشد كه باعث شد افراد قبلى اطالعات خود دربارة گروپ كارى حوزه فرعى را با خود ببرند.
439   مصاحبه 93.
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واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان٢٠١٢

تاماس همراه با ممتاز و عزيزى ٩٠

اگر قرار باشد نهادهاى اجتماعى جديد نقش معنى دارى در تخصيص آب در دوره هاى خشكسالى داشته باشند الزم است پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو تغييرات 
اساسى در ظرفيت سازى گروپ هاى كارى ايجاد كند. اين تغيير بايد در جهت "توسعه نهادها" باشد و نه "شكل دادن گروه ها و ادارات". اين كار، از ميان ديگر 

فعاليت ها، احتياج به افزايش دانش و ظرفيت افراد درباره روش ها و مفاهيم مختلف مديريت آب دارد.
در جستجوى اعتبار

در خشكسالى 2011 پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو با تأمين مالى فعاليت هاى كميته هاى مختلف تخصيص آب اعتبارظاهرى به دست آورد.441پروگرام حوزه دريايى 
پنج-آمو (و حامى مالى آن اتحاديه اروپا) براى حفظ اين اعتبار به كارهايى دست زد كه در تناقض بود با آنچه از سال 2005 ترويج مى كردند. شكل 19 نشان 
مى دهد در سال 2011، كمك هاى مالى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو و كميسيون اروپا به يك كميته تخصيص آب اختصاص يافت كه حكم رياست جمهورى را 
اجرا مى كرد، يعنى حكمى كه كامًال در تضاد با اصول قانون آب بود و تهيه آن شديداً تحت تأثير و كمك مالى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو قرار داشت. مى توان 
استدالل كرد كه كميته تخصيص آب تخار نهايتًا حكم رياست جمهورى را رد كرد اما كميسيون اروپا حمايت مالى خود را قبل از اين كه از اين نتيجه خبر داشته 
باشد شروع كرده بود. دوم اين كه، نمايندگان والى و كارمندان رياست تنظيم آب  كه به عنوان بخشى از وظايف خود رسمًا از حكم حمايت مى كردند نيز از سوى 

پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو پشتيبانى مالى شدند.
اين در حالى است كه پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو هنوز هيچ راهكار يا برنامه يى براى تأمين مالى شورا و اداره حوزه دريايى، يعنى جايگزين هاى آينده كميته 

تخصيص آب، پيشنهاد نداده است.

نظرات نهايى درباره توسعه نهادى بخش آب افغانستان 7,3
اين گزارش در فصل يك خود مفهوم نهادسازى را به كار برد تا هشدار دهد در بسيارى موارد نهادهاى مديريت منابع طبيعى همان فعاليت هاى گذشته را از سر 
مى گيرند. اجراى طرح هايى براى ايجاد نهادهاى جديد، مشكل است، به ويژه وقتى نظرات و اصول خارجى را دنبال مى كنند. همچنين از مفهوم وابستگى خط مشى 

ياد شد كه توضيح مى دهد چگونه نهادهاى محلى با روى آوردن به كارهايى كه نابرابرى هاى قدرت محلى را تثبيت مى كند، در برابر تغييرات مقاومت مى كنند. 

هر دو مورد مطالعات اين پژوهش، چالش هايى را نشان مى دهد كه اصالحات بخش آب براى تغيير نهادها با توسل به مفاهيم وارداتى با آن روبرو خواهد بود. 
و  مشخص  حقابه هاى  به  آن  تبديل  و  دارد  عميقى  ريشه  محلى  فعاليت هاى  در  هنوز  آب انداز  سنتى  نظام  مى دهد  نشان  كندز  پايان  دريايى  فرعى  حوزه  مورد 
اجازه نامه با مقاومت مواجه خواهد شد. همچنين ديده شد كه در هر دو حوزه فرعى دريايى مقامات دولتى، يعنى رياست تنظيم آب  و والى هنوز نقش مهمى 

در تصميم گيرى دارند و مايلند اين نقش خود را حفظ كنند و هر جا بتوانند از اجراى روش هاى مشاركتى طفره مى روند.

به عالوه فعاليت هاى محلى نشان مى دهد چطور مرزهاى سياسى همچنان تأثير زيادى در روند تصميم گيرى درباره تخصيص آب دارند؛ اين مسأله تا حدى به 
دليل نقش معتبر والى در نظارت، تأييد و اعمال تصميمات است. در حالى كه اصالحات نهادى جديد سعى دارند به جاى مرزهاى سياسى از مرزهاى هيدرولوژيكى 
استفاده كنند اما روشن است كه نمى توان به سادگى مرزهاى هيدرولوژيكى را جايگزين مرزهاى سياسى كرد. در حوزه فرعى دريايى تالقان و تا حد كمترى حوزه 
فرعى دريايى پايان كندزفقط نهادهايى كه در داخل مرزهاى حوزه فرعى دريايى كار مى كنند درباره تخصيص آب تصميم گيرى نمى كنند. در واقع فعاالن محلى 

مانند دهقانان كندز موفق شدند نهادهاى ملى مانند اعضاى ولسى جرگه و حتى دفتر رئيس جمهور را بسيج كنند، كه همگى تأثير فعالى در تخصيص آب داشتند.

گذشته از اين اعضاى گردهمايى چندگانه ذينفعان كه در تخصيص آِب خشكسالى 2011 در دو حوزه فرعى دريايى شركت داشتند، از منطقى به غير از منطق 
اصالحات نهادى پيروى مى كرند كه در قانون آب ديكته شده بود .به اين ترتيب كه از يك سو اصالحات، استفاده كننده گان آب و مقامات دولتى را در دو سازمان 
مختلف حوزه فرعى دريايى يعنى شورا و اداره حوزه فرعى قرار مى دهد و از سوى ديگر فعاليت هاى محلى باعث شكل گيرى نهادهاى انعطاف پذير، با تركيب بندى 
متغير شد.اين نهادها به طور خودجوش از دل مشكالت بيرون آمدند و از روى معيارهاى كلى و از پيش تعيين شده به وجود نيامدند.در كل اين دو مورد مطالعاتى 
نمونه هاى معمولى از شكست اصالحات نهادى در تغيير قابل مالحظه فعاليت هاى محلى هستند و نشان مى دهند كه چگونه در عمل نهادها راه ديگرى در پيش 

گرفته اند، راهى متفاوت با اصول نوشته شده در كابل.

وانگهى در هر دو مورد با وجود فاصله بسيار از نمونه "اداره خوب آب"، نتيجه ترتيبات محلى چه از نظر دسترسى به آب براى پايان آب و چه از نظر جلوگيرى از درگيرى، 
مثبت بود. اكنون زمان آن است كه با استفاده از آموخته ها راهكارى براى تنظيم فعاليت هاى موجود براى رسيدن به حكمرانى  بهتر، جستجو شود. بهتر است رويكرد كار 

كمتر سخت گيرانه باشد و به جاى اهداف قانون مدارانه مانند تطبيق قوانين و مقررات و يا تشكيل گروه هاى خاص، به نتايج عملى و كاربردى توجه شود.

به عبارت ديگر عاقالنه تر است پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو و برنامه هاى مشابه به جاى تحميل تغييرات نهادى بر روى كاغذ، با ساختارها ى موجود محلى كار 
كنند و براى مشكالتى كه اين ساختارها يافته اند راه حلى بيابند.در اين روند و در جاى مناسب، مى توان مفاهيم "اداره  خوب آب" موجود در قانون آب را مطرح 
كرد. يعنى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو بايد به جاى دنبال كردن نسخه يى كه تا كنون بين تصميم گيرندگان كليدى ملى و محلى خريدارى نداشته است، 

بگيرد. پيش  در  را  تطبيقى تر  رويكرد 

441   بسيارى از فعاالن (از استفاده كننده گان آب گرفته تا وزارت خانه هاى ذيربط) شكايت مى كردند كه حقوق خود را در پايان فصل آبيارى دريافت نكرده اند.



٢٠١٢تحليل و نتيجه گيرى: همخوانى سياست  ها و واقعيت  ها

٩١ خالء هاى مخرب

توصيه ها 7,4
توصيه هاى اين بخش عمدتًا براى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو و كميسيون اروپا يعنى حامى مالى برنامه است.

سازش پذيرى در نمونه گذارى
يافته هاى اين پژوهش نشان مى دهد اعمال رويكردى سخت گيرانه براى رسيدن به حكمرانى «خوب» يعنى همان طور كه در قانون آب توصيه شده است، ممكن 
است در شرايط كنونى حوزه هاى فرعى دريايى پايان كندز و تالقان نتيجه معكوس داشته باشد؛ حداقل از نظر دسترسى به آب براى واليت هاى پايان آب. مقصود اين 
نيست كه تالش براى بهبود حكمرانى  در بخش آب افغانستان بايد متوقف شود بلكه فقط به اين معنى است كه لزومى ندارد نمونه فعلى هميشه به عنوان نقشه 
كار مو به مو اجرا شود. تجربيات عملى نشان مى دهند براى دستيابى  به تغييرات نهادى بايد بين اداره  خوب و دسترسى عادالنه به آب راه حل ميانه يى يافت. اين 
كار نياز به نظارت بيشتر فعاليت هاى عملى، تخصيص منابع كافى براى ارزيابى اجرا، تحليل شكاف هاى موجود و شناسايى آموخته ها، دارد. تا كنون وزارت انرژى و 

آب و هم وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى نياز به شروع اين تالش ها را درك نكرده  اند.

تمركز بيشتر بر رفع مشكالت عملى تمركز كمتر بر قانون و مقررات، 
در سال هاى گذشته پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو تمركز زيادى بر نوشتن قانون و مقررات داشت، اما منابعى كه براى رفع مشكالت شناسايى شده اختصاص داد به 
نسبت كمتر بودند. اصول حكمرانى  تقديس شده در قانون آب خريداران كمى بين فعاالن محلى و ملى دارد و ادامه دادن همين راه مقبوليت آن را بهبود نمى بخشد. 
به عالوه اين كار توهم موجود درباره پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو را از بين نمى برد، حداقل در مورد بخش مربوط به حكمرانى  آن. با نزديك شدن به سال 2014، 
زمانى كه كميسيون اروپا دخالت مستقيم خود در منطقه را پايان مى دهد، پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو بايد تمركز بر قانون گذارى را كاهش دهد، اما آن را متوقف 
نكند. در عوض بايد رويكرد سودمندى در پيش گيرد و به مشكالت محسوس عملى توجه كند.پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو مى تواند در اين راه اهداف مشخصى 
تعريف كند و نمونه جديدى براى حكمرانى  و مديريت ترويج كند تا نشان دهد روش هاى ديگر مديريتى كه با قانون آب سازگار هستند در نهايت نتايجى بهتر از 

روش هاى موجود خواهند داشت.

به طور مثال هم اكنون پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو فرصت بسيار مناسبى براى حمايت از تعيين حقابه بين تخار و كندز دارد. ذينفعان تخار براى بحث و تجديد 
نظر حكم رياست جمهورى آمادگى دارند، مشروط بر اين كه روند مشاركتى در پيش گرفته شود و تصميمات تحميلى نباشند. اما در زمان نگارش اين پژوهش 
پيشرفت كار بسيار كند به نظر مى رسيد. بنابراين پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو جاى زيادى براى برعهده گرفتن نقش تسهيل گر دارد، از جمله در حقيقت يابى، ايفاى 

نقش و تحليل ديگر گزينه هاى مختلف تخصيص آب.

جمعى حقيقت يابى  و  آموختن  زمينه  در  بيشتر  تالش 
براى رفع مشكالت عملى، تعيين مشخصات حوزه دريايى مهم است زيرا در برنامه هاى مشاركتى مى توان از آن استفاده كرد. براى مثال طرح هاى اندازه گيرى جريان 

آب بايد به بهره بردارى برسند و تحليل چرخه آب به صورت موثق انجام شود. دستيابى به اين هدف نياز به ظرفيت  سازى در زمينه هاى فنى دارد.

در مورد حوزه فرعى دريايى تالقان سياست آموزش و حقيقت يابى جمعى كه در نمودار هيسكه مولر (شكل 4) آورده شده است، به احتمال زياد نتايج مثبتى خواهد 
داشت. تسهيل حقيقت  يابى جمعى، اطمينان به درستى نتايج را براى استفاده كننده گان آب كندز و تخار بيشتر مى كند.همراه با آن بايد تالش شود كه دو واليت 
درباره اصول تخصيص آب به اتفاق نظر برسند تا با مشكالت تخصيص آب به شكل سازمان يافته تر برخورد شود اين راهكار به نوبه خود باعث آسان تر شدن 

كنترول بر مسئله مى شود.

توافق بر اصول تخصيص آب (يعنى حقابه ثابت به جاى آب انداز) در حوزه فرعى دريايى پايان كندز احتماًال سخت تر از حوزه فرعى دريايى تالقان خواهد بود. بنابراين 
احتمال دارد نظام آب انداز همچنان به عنوان روش مرجع باقى بماند. با وجود اين حقيقت يابى جمعى مى تواند منجر به بهبود شرايط شود. اگر در آينده آب انداز  بر 
اساس تحليل جمعى اطالعات و مذاكره تعيين شود، ناخرسندى كمترى در داخل بغالن توليد خواهد كرد. براى خشكسالى آينده، مى توان تسهيل گرى مذاكرات را 
در ابتداى فصل آبيارى شروع كرد. در واليت بغالن مذاكرات مى تواند درباره تعريف و ارزيابى معيارهاى تعيين دوره آب انداز باشد  طورى كه از نظر اجتماعى براى 
هر دو طرف يعنى كندز و بغالن پذيرفته شده باشد. مى توان معيارهايى مانند نوع خاك، محل نهرها، محصوالت كشت شده، ظرفيت انتقال نهر و وجود نوبت بندى 
آب در نهرها را برگزيد. خصوصيات اجتماعى – اقتصادى ديگر را نيز مى توان در صورت تأييد ذينفعان در نظر گرفت. هدف اين نيست كه تصميم گيرى ها را بيش 

از حد منطقى كرد، بلكه اين كار براى ايجاد شفافيت و اتفاق نظر در تصميمات است.

گرچه اين رويكرد مى تواند به نتايج قابل قبولى منتهى شود اما بدون خطر هم نيست. تعداد زياد مباحث و شركت كنندگان باعث خواهد شد با وجود افزايش شفافيت، 
هرج و مرج افزايش يابد پس الزم است مذاكرات با مهارت زمينه سازى شوند. براى مثال اگر نهرهاى ولسوالى بغالن از موقعيت برتر خود براى تحميل نظرات 
خود استفاده كنند، ممكن است نهرهايى با شرايط مشابه ولسوالى بغالن، با نظرات آنها موافقت كنند كه اين امر، سودمندى آب انداز را براى كندز كاهش مى دهد. 

بنابراين الزم است چنين فعاليت هايى با درك دقيق تحركات محلى قدرت انجام شود.

دريايى فرعى  حوزه  در  آن  ساختار  و  ذينفعان  چندگانه  گردهمايى  تركيب  بازانديشى 
الزم است درباره تركيب  بندى و ساختار شوراى حوزه فرعى دريايى و اداره حوزه فرعى دريايى در مذاكرات مشاركتى بازانديشى شود (مى توان از آنچه در اين 
گزارش مستند شده است شروع كرد). در مورد شوراى حوزه فرعى دريايى بهتر است به جاى نمونه هاى كلى گرا به تشكيل گردهمايى هاى  اختصاصى تر روى آورد 
به طورى كه تركيب بندى انعطاف پذيرى داشته باشند و بتوانند بر منطقه مشكل خيز تمركز كنند. موى سفيدان محلى و رهبران مورد احترام (از جمله مقامات ذيربط 
دولتى) مى توانند به عنوان اعضاى شوراى حوزه فرعى دريايى عمل كنند. بسته به نوع و مقياس مسئله، كاهش اثرات خشكسالى، آمادگى براى سيل، برنامه هاى 
توسعه آبريزه هاى بااليى، ساخت بند يا طرح هاى آبى و غيره، اين افراد مى توانند هيأت هاى فنى الزم را به صورت زيرمجموعة كميته اصلى تشكيل دهند. درك 
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موى سفيدان از مسايل و تجربه آنها از تحركات اجتماعى و سياسى در حوزه فرعى دريايى مى تواند اعتبار اين زيرمجموعه  ها را افزايش دهد. اين راه حلى ميانه 
است بين شوراهاى دايمى حوزه فرعى دريايى با ساختار دايم از يك سو و انعطاف پذيرى كميته هاى زيرمجموعه كه براى برخورد با يك مشكل خاص و در حال 

رشد تشكيل مى شوند. البته در صورت وجود انعطاف پذيرى بيشتر الزم است قانون معيارهايى براى حمايت از گروه هاى محروم مانند زنان و اقليت ها وضع كند. 

مذاكره و تصميم گيرى جمعى براى ارزيابى نظر فعاالن مختلف درباره اصول كليدى اصالحات بخش آب
تمركززدايى درباره 

از آنجايى كه تمركززدايى كامل امكان پذير به نظر نمى رسد، بايد ديد چه تصميماتى در سطح ملى و چه تصميماتى در سطح حوزه فرعى دريايى گرفته خواهند شد. 
در ميزگردى كه در 3 آپريل 2012 از سوى واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان ترتيب داده شد، مدير پيشين پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو442 استدالل كرد كه بعضى 
قوانين مربوط به منافع عمومى و حفاظت از منابع بايد در سطح مركزى تعيين شوند. يعنى بعضى از استنداردها مانند حداقل جريان دريا در يك مقطع مشخص، بايد 

در سطح ملى مشخص شود و تصميم گيرى درباره تخصيص آب مى تواند از سوى ذينفعان حوزه دريايى فرعى انجام شود.

درباره واگذارى قدرت به استفاده كننده گان آب

الزم است مشخص شود كه چه مسوليت   هايى بايد به استفاده كننده گان آب داده شود و كدام مسوليت  ها بر عهده مقامات محلى، والى ها و ديگر فعاالن گذاشته 
شود. شايد بهتر باشد معيارهايى هم براى رد كردن تصميمات در نظر گرفته شود، مثًال براى حمايت از گروه هاى آسيب پذير. در اينجا پرسش كليدى اين خواهد بود 

كه در چه موقعيتى والى و اداره حوزه دريايى بايد دخالت كنند و تحت چه شرايطى بايد از روند تصميم گيرى كنار گذاشته شوند.

درباره نقش والى

با اين كه والى ها مى توانند در مسايل حساس مديريت منابع طبيعى بسيار مؤثر عمل كنند اما اختيارات آنها بايد فقط به سطح واليتى محدود شود. پس مهم اين 
است كه توازنى بين كار با والى ها از يك سو و اعمال رويكرد مديريت حوزه دريايى از سوى ديگر يافت. اگرچه در سال 2011 والى هاى واليات باالآب از استفاده 
كننده گان آب واليات پايان آب پشتيبانى كردند اما نشان داده شد كه پشتيبانى آنها به داليلى موقتى بود. با در نظر گرفتن نفوذ رئيس جمهور بر والى ها، مانند 
آنچه  درحوزه فرعى دريايى تالقان ديده شد، ضرورى به نظر مى رسد دستورى از سوى دفتر رياست جمهورى والى ها را به همكارى با والياتى كه مرزهاى مشترك 
هيدرولوژيكى دارند تشويق كند، يعنى همان طور كه در قانون آب توصيه شده است.به اين ترتيب جلوى اتفاقاتى مانند آنچه در سال 2008 رخ داد گرفته مى شود 
و روابط خصمانه بين والى ها مانع از طراحى و اجراى آب انداز يا ديگر توافق هاى تخصيص آب نمى شود. در ميزگرد واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، مدير سابق 
پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو پيشنهاد كرد والى ها به صورت دوره يى رياست هيأت مشاور حوزه دريايى را به عهده بگيرند و مقررات از اين طريق ترتيب اثر داده 

شوند. البته اين پرسش باقى است كه چگونه دارندگان اين مقام نقش مشاوره دهنده و تصميم گيرنده خود را با هم در تعادل نگه مى دارند.

نهادى پشتيبانى هاى  بسيج  توانايى  و  دريايى  حوزه  آينده  شوراهاى  اجتماعى  يادگيرى  ظرفيت  افزايش 
منابعى كه هم اكنون از سوى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو عرضه شده است براى كار شوراهاى حوزه فرعى دريايى كافى نيست. به عبارت ديگر تسهيل گران 
باتجربه ترى براى تبديل شوراى حوزه فرعى دريايى به مكانى براى يادگيرى اجتماعى الزم است. مى توان با ارزيابى مستقل عملكرد گروپ هاى كارى حوزه فرعى 
دريايى شروع كرد كه خود نيازمند منابع قابل توجهى براى بررسى، بحث هاى گروهى متمركز بر موضوع خاص و جمع آورى نظرات گروه هاى مختلف ذينفعان است.

ظرفيت يادگيرى شوراى حوزه فرعى دريايى و توانايى آنها براى بسيج پشتيبانى بايد به عنوان شاخص كاركرد آنها در نظر گرفته شوند، به ويژه:

توانايى آنها براى گرفتن تصميمات پيشرو و هماهنگ كردن يافته هاى خود با برنامه ها و طرح هاى ديگر نهادها از جمله پيوند بين وزارت هاى ذيربط، . 1
سازمان هاى غيردولتى، اداره مستقل ارگان هاى محلى، شوراهاى واليتى، اداره ملى آمادگى مبارزه با حوادث و ديگران.

توانايى آنها براى آموختن از تجربيات. كميسيون اروپا به عنوان پشتيبان مالى پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو، بايد به بررسى مرتب و هدفمند . 2
نهادهايى كه به صورت محلى شكل مى دهد بپردازد تا معلوم شود آيا اين نهادها از درس هاى آموخته شده در عمل استفاده مى كنند؟ هر تغييرى 
در درك و رفتار ذينفعان به سوى اداره  خوب آب و بهبود كاركرد در تخصيص آب بايد از نزديك نظارت شود. وگرنه احتمال دارد كه برنامه ها 
و سياست هاى سازمان هاى بين المللى همچنان در عمل تأثير كمى داشته باشند. براى اطمينان از جوابگو بودن نهاد تسهيل كنندة روند يادگيرى 

اجتماعى و حمايت از بسيج منابع، توانايى خود اين نهاد براى پرورش چنين تغييراتى نيز بايد ارزيابى شود.
تخصيص منابع براى توسعه مذاكرات اداره  آب در گردهمايى هاى ملى

مورد حوزه فرعى دريايى تالقان اهميت دخالت دادن ولسى جرگه و ديگر ميانجى گران قدرت در كابل را براى رسيدن به اصول « اداره خوب» قانون آب 
نشان مى دهد. در اين رابطه الزم است بحث هاى باز به راه انداخته شود و درباره  اداره  خوب، امكان رسيدن به آن در كوتاه مدت و ميان مدت و منابع 
در  والى ها  نقش  و  تمركززدايى  تصميم گيرى،  قدرت  واگذارى  مى گيرند:  دربر  را  موضوعات  اين  بحث ها  اين  شود.  صحبت  آن،  نياز  مورد  فعاليت هاى  و 

دريايى. فرعى  حوزه  مديريت  برنامه ريزى و 

442    اين شخص در زمان انجام اين پژوهش هنوز مدير پروگرام حوزه دريايى پنج-آمو بود اما كمى قبل از ميزگرد ياد شده استعفا داد.
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٩٣ خالء هاى مخرب

تعيين نقش حمايتى شوراى واليتى، اداره مستقل ارگان هاى محلى و اداره ملى آمادگى مبارزه با حوادث در پشتيبانى از 
تركيب و فعاليت هاى شورا و اداره حوزه دريايى

تا كنون نقش شوراى واليتى در شوراى حوزه فرعى دريايى تعيين نشده است. توانايى اين نهاد براى تسهيل گرى بين شوراى حوزه فرعى دريايى و اداره حوزه فرعى 
دريايى ارزش تحقيق را دارد. همچنين آنها مى توانند با گرفتن تصميماتى كه از اختيارات شوراى حوزه فرعى دريايى خارج است، براى رفع درگيرى ها ميانجى گرى 
كنند البته بايد در نهايت جوابگوى شورا باشند. از لحاظ نظرى اداره مستقل ارگان هاى محلى هم مى تواند شوراها و اداره هاى حوزه فرعى دريايى را به صورت 
مستقل بررسى و ارزيابى كند. بعدها اين بررسى ها مى توانند براى استخدام رئيس اداره حوزه فرعى دريايى مورد استفاده قرار گيرند. مسوليت  «اداره ملى آمادگى 
مبارزه با حوادث» به كمك هاى بعد از وقوع حوادث مربوط مى شود يعنى اين اداره مى تواند با نهادهاى مختلفى (از جمله شوراى حوزه فرعى دريايى و اداره حوزه 
فرعى دريايى) در برنامه ريزى براى دوره هاى خشكسالى و پخش كمك همكارى كند. اين يكى از راه هاى افزايش اعتبار شورا و اداره حوزه فرعى دريايى است. 

مى توان در منطقه نهرهاى مختلف كمك ها را به شرط احترام استفاده كننده گان آب به توافق هاى تخصيص آب پخش كرد.

بررسى زيست پذيرى مالى شوراى حوزه فرعى دريايى
از آنجايى كه تا كنون هزينه فعاليت هاى كميته هاى تخصيص آب در حوزه فرعى دريايى پايان كندز و تالقان از سوى كميسيون اروپا تأمين شده است، كه بررسى 
چگونگى رسيدن شوراهاى حوزه فرعى دريايى (متشكل از استفاده كننده گان آب)  استقالل مالى اهميت بسيارى دارد. وقتى شوراى حوزه فرعى دريايى امكانات 
مالى الزم را نداشته باشد به احتمال زياد اداره حوزه فرعى دريايى (متشكل از مقامات دولتى ذيربط) اختيار تصميم گيرى درباره تخصيص آب را به دست خواهد 
گرفت. اين مسئله خود به خود قدرت آنها را افزايش مى دهد و انتقال قدرت تصميم گيرى به استفاده كننده گان آب را منتفى مى كند. تالش دفتر فنى پروگرام حوزه 
دريايى پنج-آمو براى جمع آورى حق عضويت از سوى شوراى حوزه فرعى دريايى قدمى در جهت درست بود اما اين اقدام كافى نيست. در نهايت تمايل استفاده 

كننده گان آب به پرداخت هزينه به توانايى شوراى حوزه فرعى دريايى در ارائه خدمات مفيد و ملموس بستگى دارد.

تخصيص كمتر منابع به طرح هاى هيدروليكى و تخصيص بيشتر منابع به روش هاى آزموده شده و موفق صرفه جويى در 
مصرف آب 

بازسازى طرح هاى هيدروليكى و طرح هاى مديريت آب در مزرعه، هر دو براى بهبود دسترسى جوامع محروم كنونى به آب مهم و حياتى هستند. اما اگر به دليل 
محدوديت منابع چاره اى جز گزينش يكى از اين دو نباشد، بهتر است به جاى تمركز بر بازسازى نهرها به كاهش نياز آبى روى آورد. با توجه به حساسيت مسئله 
حقابه ها و توانايى كم در اعمال تصميمات در بخش هاى زيادى از حوزه هاى فرعى دريايى،به نظر مى رسد كم كردن نياز آبى، از تالش براى بهبود كنترول فنى 
يا به چالش كشيدن اصول كنونى تخصيص آب، نتايج مؤثرترى داشته باشد. در هر دو حوزه فرعى دريايى كاهش چشم گير نياز آبى امكان پذير است، به ويژه در 
زمين هاى شالى كارى. روش هايى مانند سيستم افزايش محصول شالى نشان دادند امكان بهبود محصول همراه با كاهش نياز آبيارى وجود دارد. اما براى اين كه 
اين روش ها در سطح حوزه فرعى دريايى تأثيرى داشته باشند بايد در مقياس كالن ترى اجرا شوند. اين روش به خصوص در حوزه فرعى دريايى پايان كندز مؤثر 
خواهد بود زيرا در شرايط كنونى تغيير نظام آب انداز به نظامى عادالنه تر براى تخصيص آب امكان پذير نيست. از آنجايى كه وزارت انرژى و آب بيشتر به گسترش 
طرح هاى آبى عالقمند است، وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى مى تواند در اين زمينه كار كند؛ در واقع هم مديريت آب در مزرعه يكى از زمينه هاى مهم فعاليت اين 

وزرات است كه البته هم اكنون اين برنامه در سطح واليتى اجرا مى شود و با رويكرد توسعه حوزه فرعى دريايى فعاليت نمى كند.
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پيوست 1: فهرست شركت كنندگان در مصاحبه

تاريخحوزه فرعى دريايىواليتولسوالىمحلموقعيتنامشماره
2011/08/16پايان كندزكندزعلى آبادنهر عبداهللاميراب و عضو كميته تخصيص آبنعمت اهللا1

2011/08/21تالقانكندزكندزنهر الچينميرابحميداهللا2

2011/08/17پايان كندزكندزقلعه زالنهر آق تيپهميرابحاجى م. باغى3

2011/08/13پايان كندزكندزكندزبرنامه حوزه دريايى پنج- آموتسهيل كنندهاحمدزى4

2011/08/17تالقانكندزكندزنهر اسقالنميرابعبدالقيوم5

2011/08/21پايان كندزكندزچهار درهنهر چهاردرهچك باشى و عضو كميته تخصيص آبارباب محمد صالح6

2011/08/20پايان كندزكندزچهاردرهنهر چهاردرهميراب و عضو كميته تخصيص آبحاجى احمدناصر7

2011/08/09پايان كندزبغالنپلخمرىبنياد آغا خانمدير پروژة مديريت اجتماعى آبفريدون رستاقى8

عبدالسالم مخدوم 9
2011/08/22پايان كندز و تالقانكندزكندزكندزنماينده دفتر والىصاحب

عضو كميته تخصيص آب و رئيس انجمن حاجى امير جان10
2011/08/18تالقانكندزكندزنهر گل تيپهاستفاده كنندگان آب، نهر گل تيپه

تسهيل كننده اجتماعى پروگرام حوزه حامد زمان11
2011/07/14پايان كندز و تالقانكندزپلخمرىپروگرام حوزه دريايى پنج-آمودريايى پنج-آمو

تسهيل كننده اجتماعى پروگرام حوزه حامد زمان12
2011/08/11پايان كندز و تالقانكندزپلخمرىپروگرام حوزه دريايى پنج-آمودريايى پنج-آمو

2011/08/11پايان كندز و تالقانكندزكندزپروگرام حوزه دريايى پنج-آموتسهيل كننده هاشمى13

2011/08/13تالقانكندزخان آبادنهر نقىميرابخان محمد14

عضو هيأت تخصيص آب و رئيس انجمن محمد ظاهر15
2011/08/13تالقانكندزكندزطرف چپ خان آباداستفاده كنندگان آب

عضو هيأت تخصيص آب و رئيس انجمن عالءالدين16
2011/08/13تالقانكندزخان آبادطرف راست خان آباداستفاده كنندگان آب

2011/08/16تالقانكندزكندزكندزرئيس اداره زراعتعزيزاهللا (آيماق)17

2011/08/14پايان كندزكندزكندزمرسى كورمدير محلى طرح مديريت اجتماعى آبپاينده18

عضو هيأت تخصيص آب و رئيس انجمن حاجى مصطفى قل19
2011/08/14پايان كندزكندزقلعه زالنهر قلعه زالاستفاده كنندگان آب و ميراب

2011/08/15پايان كندزكندزچهار درهنهر قريه يتيمرئيس انجمن استفاده كنندگان آبمحراب الدين20

2011/08/04پايان كندزكندزكندزپروگرام حوزه دريايى پنج-آموآگاه كليدىرينر راث21

2011/08/14پايان كندزكندزچهار درهنهر صوفىميرابقندعالم22

رئيس انجمن استفاده كنندگان آب و عضو سيد شاه23
2011/08/14پايان كندزكندزقلعه زالنهر تربوزگذرهيأت تخصيص آب

2011/08/24پايان كندز و تالقانكندزكندزكندزرئيس تنظيم آبانجنير سيد احمد ناصر24

2011/08/23تالقانكندزخان آبادولسوالى خان آبادرئيس تنظيم آب ولسوالىضيا حق25

2011/08/22تالقانكندزقلعه زالنهر ينقارقميرابمحمد يوسف26

2011/08/21پايان كندزكندزقلعه زالظلم آبادميرابنور زمان27

2011/08/21پايان كندزكندزقلعه زالعربهاميرابكمال28
2011/09/19تالقانتخارتالقاننهر چمنميرابعبداالحد29
2011/09/25تالقانتخارتالقانجوى درازميرابعبد الستار30

كارشناس ارشد مديريت اجمتاعى آب، آگاه كليدى31
2011/09/25تالقانتخارتالقان--مدير پروژه

2011/09/22تالقانتخارتالقانتالقانرئيس تنظيم آبانجنير سالم اكبرى32

2011/09/25تالقانتخارتالقانتالقانمعاون والىفريد ذكى33
2011/09/20تالقانتخارتالقاننهر قولبرزرئيس انجمن استفاده كنندگان آبگل رحمان34
2011/09/20تالقان تخارتالقاننهر گاومالىعضو انجمن استفاده كنندگان آبحاجى عبدل القدوس35
2011/09/22تالقانتخارتالقانكارمند در تقاعد دولتآگاه كليدىحاجى م. آزاد36
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تاريخحوزه فرعى دريايىواليتولسوالىمحلموقعيتنامشماره
2011/09/20تالقانتخارتالقاننهر زرگرعضو انجمن استفاده كنندگان آبحاجى گ نبى37
2011/09/20تالقانتخارتالقاننهر شهروانعضو انجمن استفاده كنندگان آبحاجى گ سخى38
2011/09/11تالقانتخارتالقاننهر شورابرئيس انجمن استفاده كنندگان آبحاجى قطب الدين39
2011/09/22تالقانتخاربنگىبنگى (باالآب)، نهر چهارچشمهرئيس انجمن استفاده كنندگان آبحاجى سرور40
2011/09/18تالقانتخارتالقانتالقانمعاون والىمحمد ف. سخى41
2011/09/24تالقانتخارتالقاننهر سعيدرئيس انجمن استفاده كنندگان آبحاجى نجيب اهللا42
2011/09/19تالقانتخارتالقانتالقانمعاون شوراى واليتىمجيب الرحمن صاحب43
2011/09/27تالقانتخاربنگىبنگى (پايان آب)عضو انجمن استفاده كنندگان آبقارى ا. خالق44
2011/09/18تالقانتخارتالقاننهر زرگرعضو انجمن استفاده كنندگان آبصفى اهللا بيك45
2011/09/20تالقانتخار تالقانتالقانسناتورسناتور اسداهللا46
2011/09/20تالقانتخارخواجه خرنهر شهروان (پايان آب)عضو انجمن استفاده كنندگان آبشير خان47
2011/11/16پايان كندزبغالنپلخمرىبالدورىميرابمحصل48
2011/11/17پايان كندزبغالنپلخمرىپلخمرىكارمند رياست زراعت، آبيارى و مالدارىمحمد حسين49
2011/11/17پايان كندزبغالنپلخمرىدرقدميرابمحمد نعيم50
2011/11/19پايان كندزبغالنپلخمرىپلخمرىعضو شوراى واليتىفيصل51
2011/11/19پايان كندزبغالنپلخمرىگوهر گانميرابجان محمد (جهان)52
2011/11/24پايان كندزبغالنپلخمرىگرگركميرابعبد الباقى53
2011/11/24پايان كندزبغالنپلخمرىنهر بالدورىرئيس برنامه همبستگى ملىحاجى عبدالكريم54
2011/11/21پايان كندزبغالندوشىدوشىرئيس شوراى علمامفتى غالم ربانى55
2011/11/22پايان كندزبغالنپلخمرىپلخمرىاداره مستقل ارگان هاى محلىمحمد هارون عبيد56
2011/11/20پايان كندزبغالنپلخمرىپلخمرىسخنگوى شوراى واليتىقارى قدرت اهللا57
2011/11/17پايان كندزبغالندوشىنهر گله گىميرابمحمد حسين 58
2011/11/16پايان كندزبغالندوشىنهر گله گىرئيس انجمن استفاده كنندگان آبنعيم الدين59

تسهيل كننده ارشد پروژه مديريت نصير60
2011/11/16پايان كندزبغالنپلخمرىبنياد آغاخاناجتماعى آب

2011/11/28پايان كندزبغالنبغالنبغالنولسوال بغالنامير گل61
2011/11/22پايان كندزبغالنپلخمرىپلخمرىرئيس تنظيم آبانجنير نعيم62
2011/11/16پايان كندزبغالنبغالننهر جنقارقرئيس انجمن استفاده كنندگان آبگل محمد63
2011/11/20پايان كندزبغالنبغالنسركارى حسابدار انجمن استفاده كنندگان آبحاجى فاروق64

حاجى نوروز + مأمور 65
2011/11/17پايان كندزبغالنبغالننهر اجميرميراب و رئيس انجمن استفاده كنندگان آباهللا گل

2011/11/21پايان كندزبغالنبغالننهر جنقارقعضو انجمن استفاده كنندگان آبامام الدين66
2011/11/15پايان كندزبغالنبغالنبغالنكارمند رياست تنظيم آبعتيق اهللا67
2011/11/19پايان كندزبغالنبغالننهر آب قلميرابخداداد68
2011/11/23پايان كندزبغالنپلخمرىپلخمرىكارمند رياست تنظيم آبنسيم69
2011/11/26پايان كندزبغالنپلخمرىبغالنكارمند رياست تنظيم آبحاجى عتيق اهللا70
2011/11/21پايان كندزبغالنبغالننهر آب  قولموى سفيدقوماندان غالم71

2011/11/24پايان كندزبغالنپلخمرىجوى نوميرابروزالدين72

2011/11/14پايان كندز و تالقانكابلكابلكابلرئيس اداره حقابه هاى وزارت آب و انرژىانجنير حليم73
2011/09/25تالقانتخارتالقاننهر سعيدميرابميراحمد74

قوماندان رده باالى امنيت از سال 2006 آگاه كليدى75
2011/11/26-بغالنپلخمرىبغالنتا 2010

معاون آبيارى، وزارت زراعت، و آبيارى انجنير نصير احمد فياض76
2011/10/03-كابلكابلكابلمالدارى

2011/11/20تالقانتخارتالقاننهر زرگرعضو كميسيون تخصيص آبحاجى غالم نبى77
2011/12/25تالقانكندزكندزكندزمعاون شوراى واليتىعبدالقادر78

سيد شريف شعبر79
تنظيم كننده ملى پروژه بازسازى عاجل 
شبكه هاى آبيارى، مشاور ارشد وزارت 

آب و انرژى
2011/09/11-كابلكابلكابل
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2011/10/31-كابلكابلكابلعضو ولسى جرگهفاطمه عزيز80
2011/11/01-كابلكابلكابلمعاون اداره مستقل ارگان هاى دولتىعبدالملك صديقى81
2011/09/16-كابلكابلكابلمدير پروژه پروگرام حوزه دريايى پنج-آمويلى بيكما82

2011/10/10-كابلكابلكابلعضو جرگه (2005-2010)معين مرستيال83

2011/10/17-كابلكابلكابلمشاور ارشد رئيس جمهور كرزىمحى الدين بلوچ84

رئيس عمومى امور تنظيم آب، وزرات سلطان محمود 85
2011/10/06-كابلكابلكابلآب و انرژى

عضو ولسى جرگه از كندز، عضو كميسيون شكريه پيكان86
2011/10/23-كابلكابلكابلاقتصادى ملى

ميراب نهر نقى خان آباد (طرف چپ خان محمد87
2011/12/21تالقانكندزخان آبادنهر نقى خان آبادخان آباد)

قوماندان سلطان88
عضو انجمن استفاده كنندگان آب كندز 

و رئيس انجمن استفاده كنندگان آب 
قوبى قوچى

2011/12/24تالقانكندزخان آبادنهر قوبى قوچى

2011/12/24تالقانكندزخان آبادنهر گلسميراب گل تيپهقوماندان غالم حضرت89

2011/12/23تالقانكندزكندزنهر اسقالنرئيس انجمن استفاده كنندگان آبحاجى ا. باقى90

2011/12/25پايان كندز و تالقانكندزكندزكندزمعاون شوراى واليتىعبدالقدير91

2011/12/25تالقانكندزكندزنهر ينگى ارقميرابمحمد يوسف92

2011/12/21تالقانتخارتالقانتالقانرئيس تنظيم آبانجنير سالم اكبرى93
2011/12/24تالقانكندزكندزنهر اسقالنرئيس انجمن تنظيم آبحاجى عبدالباقى94

رئيس كل امور تنظيم آب، وزرات آب سلطان محمود95
2011/12/18-كابلكابلكابلو انرژى

عضو انجمن استفاده كنندگان آب/ عضو تيم شير افضل96
2011/11/27پايان كندزكندزخان آبادنهر الچينتبليغاتى رئيس جمهور كرزى

2011/11/22پايان كندزتخارتالقانكارمند در تقاعد دولتآگاه كليدىحاجى م. آزاد97

معاون سابق شعبه ادارى و استخدام  جنرال بصير98
2012/01/25-كابلكابلكابلوزارت داخله

معاون انجمن استفاده كنندگان آب نهر قوماندان سلطان99
2011/12/20تالقانتخارتالقانتالقانقوبى و عضو كميسيون تخصيص آب 

2011/12/20پايان كندزتخارتالقانتالقانعضو شوراى علماى تخار، رئيس مدرسهمولوى عبدالصمد100

2011/01/22تالقانكندزكندزكندز عضو شوراى علماى كندز، رئيس مدرسهمولوى خال مراد101

رئيس برنامه هاى انكشاف زراعت، رياست عبدالبصير فكيرى102
2011/12/25پايان كندز و تالقانكندزكندزكندززراعت، آبيارى و مالدارى

رئيس اداره ملى آمادگى مبارزه با حوادث ميرآقا اعتبار103
2011/12/25پايان كندز و تالقانكندزكندزكندزافغانستان

2011/12/22-كابلكابلكابلعضو ولسى جرگهمطلّب بيك104
2011/12/22تالقانتخارتالقانتالقانمعاون والىذكى105
2011/12/22تالقانتخارتالقانتالقانرئيس انجمن استفاده كنندگان آبسيد نجيب اهللا106
2011/12/24پايان كندز و تالقانكندزكندزكندزرئيس تنظيم آبانجنير سيد احمد نصير107
2011/12/22تالقانتخارتخارتالقانرئيس تنظيم آبانجنير سليم108

حاجى عبدالخالق و 109
عبدالبصير

عضو گروپ كارى حوزه فرعى دريايى 
2011/12/21تالقانتاخرتخارتالقانتالقان

TL12011/11/19پايان كندزبغالنپلخمرىنهر گوهر گانموى سفيدباشى محمد رحيم

TL22011/11/28پايان كندزكندزقلعه زالنهر قلعه زال موى سفيدحاجى خان محمد
TL32011/11/28تالقانكندزكندزنهر گل تيپهموى سفيدحاجى محمد ناظر
TL42011/11/26پايان كندزبغالنبغالننهر جنغارقموى سفيدحاجى سيد محمد

TL52011/11/20پايان كندزبغالنبغالننهر اجميرموى سفيد و ميراب سابق حكيم خان
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پيوست 2: دسته بندى محصول بر اساس NDVI در حوزه فرعى دريايى پايان 
كندز در سال 2009 و 2011

20:  مقايسة تخمينى تناوب زراعتى در واليت بغالن در سپتمبر 2009 و سپتمبر 2011شكل

15: نقشه NDVI از ساحه زير آبيارى حوزه فرعى دريايى پايان كندز، سپتمبر 2009 و سپتمبر 2011نقشه
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پيوست 3: دسته بندى محصول بر اساس NDVI در حوزه فرعى دريايى تالقان  در سال 
2009 و 2011

21:  مقايسة تخمينى تناوب زراعتى در واليت تخار در سپتمبر 2009 و سپتمبر 2011شكل

16: نقشه NDVI از ساحه تحت آبيارى حوزه فرعى دريايى تالقان، سپتمبر 2009 و سپتمبر 2011نقشه
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تاماس همراه با ممتاز و عزيزى ١٠۴

پيشنهادات شما
خواننده  چه  شما  شود.  مستفيد  اداره  اين  تحقيقاتى  منابع  گان  كننده  استفاده  بعنوان  شما  پيشنهادات  از  تا  خواهد  مى  افغانستان  ارزيابى  و  تحقيق  واحد 
هميشگى انتشارات ما باشيد، چه در يكى از سخنرانى ها و وركشاپ هاى اين واحد شركت كرده باشيد، چه از كتابخانه استفاده كرده باشيد و چه به تازگى 
شكل  بهترين  به  را  خود  هدف  تا  ميكند  كمك  ما  به  شما  هاى  نظر  است.  باارزش  ما  براى  شما  پيشنهادات  و  نظرات  باشيد،  شده  آشنا   سازمان  اين  با  
تعقيب نموده و يافته هاى كارى خود را به شكل بهتر با خواننده گان نشريات ما به اشتراك بگذاريم. آسانترين راه براى ارائه پيشنهادات استفاده از اين 

 areu@areu.org.af ميباشد.  آدرس  ايميل 

همچنان شما مى توانيد به اين شماره تماس بگيريد 845 806 9970(39+)و هر نظرى داريد، با   ما در ميان بگذاريد. اما برخى اطالعاتى كه به ويژه 
براى ما سودمند هستند عبارتند از: 

چطور از نشريات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان استفاده مى كنيد (مطالعه انتشارات، شركت در جلسات، ...)؟• 

به چه منظور از پژوهش هاى واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان استفاده مى كنيد؟• 

به چه شكل انتشارات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان را دريافت مى كنيد؟• 

از نسخه الكترونيكى استفاده مى كنيد يا از مجلدات؟• 

چگونه اين انتشارات مى توانند اطالعات را به نحو بهترى ارائه دهند؟• 

نظر شما دربارة روند پژوهشى و نتايج ما چيست؟• 

انتشارات يا رويداد هاى مورد عالقه شما در واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان كدام است؟• 

به نظر شما ما چه كارهايى را مى توانيم بهتر انجام دهيم؟• 

عالقه، ساحه و موقعيت كارى يا مطالعه شما كدام است• 
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١٠۵خالء هاى مخرب

نشريات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان

از الف تا يا: كتاب راهنما براى كمك به افغانستان،  نسخه دهم 1391• 
آيا مشاركت رنان در برنامه هاى همبستگى ملى باعث تغير در زندگى آنها ميگردد؟، مطالعه موردى واليت كابل، چونا اچاوز• 
جنسيت و گزينه هاى اقتصادى: چى ها كهنه و عادى و چى ها تازه است براى زنان در افغانستان؟، چونا اچاوز• 
حقوق مساوى و فرصتهاى نا برابر: مشاركت زنان در انتخابات پارلمانى و شورا هاى واليتى، اوليورلو، همرا با فرخ لقا امينى، • 

فريد احمد بيات، ضيا حسين، ريحانه گلثوم حسينى، مسعوده كوهستانى و چونا اچاوز 
آيا مشاركت رنان در برنامه هاى همبستگى ملى باعث تغير در زندگى آنها ميگردد؟، مطالعه موردى واليت بلخ، چونا اچاوز • 

و جنيفر لين، باگوپورا
سى سال منازعه: محركين بسيج هاى ضد دولتى در افغانستان از سال 1978تا 2011 ، انتونيو جيوستوزى و نعمت اهللا ابراهيمى • 
التيام بخشيدن ميراث هاى جنگ در افغانستان: خواسته هاى جوامع محلى به عدالتخواهى، صلح و ادغام مجدد، ايميلى وينتر بيتم• 
افغانستان با نگاهى به جلو: چالش ها و رفاه جوامع، خالصه تحقيقات براى كنفرانس بن- 2011• 
گامهاى دشوار: عدالت، بخشش و سازش در روند صلح در افغانستان، ايميلى وينتر بيتم و جى لمى• 
در ميان دشوارى و مشكالت: تالش هاى مبارزه با مواد مخدر و اثرات آنها در ننگرهار و هلمند در فصل كشت 2011-2010، • 

ديويد منسفيلد 
باز نگرى در كاهش فقر روستايى در افغانستان، پاوال كانتور و آدم پين • 
ميرات هاى جنك: التيام بخشيدن عقده ها و راه هاى بيرون رفت از آن: واليت غزنى، ايميلى وينتر بيتم• 
ميرات هاى جنك: التيام بخشيدن عقده ها و راه هاى بيرون رفت از آن: باميان، ايميلى وينتر بيتم، و فوزيه رحيمى• 
ميرات هاى جنك: التيام بخشيدن عقده ها و راه هاى بيرون رفت از آن: واليت كابل، ايميلى وينتر بيتم• 
رنج هاى دوران جنگ: نمونه هاى تخطى و خشونت در افغانستان، ايميلى وينتر بيتم ،اكبر لودى، امين شيخ زاده،  فرخ لقا امينى، • 

جميله وفا، شكريه آزاد منش و زمان سلطانى 
مديريت خطرات همزمان و مكرر: شرح كاهش توليد ترياك هلمند مركزى بين سالهاى 2008 و 2011، ديويد منسفيلد• 
حكومت و نماينده گى در مرحله تغيردر مناطق شهرى افغانستان، توماسو گفيوچينى• 
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تمام نشريات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان را ميتوانيد  از صفحه انترنتى اين اداره www.areu.org.af دريافت نماييد.
همچنان نسخه هاى چاپى بعضى از نشريات اين اداره را ميتوانيد  از دفتر واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان  به آدرس زير بدست آوريد.
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