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در باره نویسندگان

ونسنت تاماس از سال 2011 به اینسو به حیث محقق در مسایل مربوط به مدیریت آب در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ایفای وظیفه می کند. درسال 2012، 
او کتابی را به  نام  »?خالء های مخرب« در مورد شیوه های محلی استفاده و اصالحات نهادینه شده برای تخصیص آب در حوضه آمو دریا افغانستان به نشر 
رسانید. پیشتر از این، بین سال های 2005 و 2010 در بنیاد آغا خان به حیث محقق و هماهنگ کننده پروژه مدیریت مشارکتی سیستم آبرسانی در تخار و بغالن  
کار کرده است.  همچنان در تهیه گزارش در مورد توسعه انسانی در افغانستان که در سال 2011 به نشر رسید، شرکت کرده بود. وی کارشناسی ارشد را در رشه 

سیستم و مدیریت آبیاری در سال 2004 از پوهنتون واگینینگن  دست آورده است.

مجیب احمد عزیزی از سال 2011 به اینسو به حیث  معاون ارشد تحقیق در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان  کار می کند. پیشتر از این، بین سال های 2006 
و 2009 در بنیاد آغا خان به حیث هماهنگ کننده اجتماعی پروژه مدیریت مشارکتی و سیستم آبرسانی اجرای وظیفه کرده است. او از سال 2009 تا 2011  به 
حیث معاون مدیر برنامه Mercy Corps در کاپیسا مشغول کار بوده است. مجیب احمد عزیزی دیپلوم خود را در رشته ادبیات زبان انگلیسی از پوهنتون بغالن به 

دست آورده است.

احسان اهلل غفوری معاون ارشد تحقیق در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان است. وی بیش از چهار سال در عرصه های مختلفی مثل ادارات محلی و شهری، شیوه 
های درآمد، حمایت اجتماعی و مدیریت آب مصروف تحقیق بوده است. وی به حیث مدیر برنامه در سازمان YHDO سازمان صحت و توسعه جوانان نیز ایفای 
وظیفه کرده است. احسان اهلل غفوری از سال 2005 تا سال 2009 به حیث کارمند پروژه و بعد هماهنگ کننده پروژه درموسسه »اکشن اید افغانستان« وظیفه اجراء 

کرده است. وی دیپلوم خود را در رشته شرعیات از پوهنتون اسالمی پشاور به دست آورده و همچنان در رشته مدیریت بیزنس نیز دیپلوم گرفته است.

درباره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، مؤسسۀ مستقل پژوهشی مستقر در شهر کابل است که هدف آن انجام و عرضهء پژوهش با کیفیت 
مرتبط به پالیسی و طرزالعمل و انتشار نتایج حاصله از آنها جهت آگهی دهی و تاثیر گذاری روی پالیسی ها و فعالیت های گوناگون؛ و 
تقویت فرهنگ پژوهش و مطالعه میباشد. این اداره سعی مینماید تا با دخیل ساختن پالیسی سازان، جامعه مدنی، محققین و دانش آموزان 
زمینه های استفاده از تحقیقات و کتابخانهء این اداره را جهت تقویت ظرفیت پژوهشی آنان، و ایجاد فرصت ها برای بازتاب اندیشه ها، 

مناظره ها و مباحث علمی در کشور فراهم سازد. 

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال 2002 با همکاری موسسات امدادی فعال در افغانستان بوجود امد که نماینده های آن متشکل 
از هیآت مدیره، تمویل کنندگان، ملل متحد و دیگر دفاتر و موسسات غیر دولتی می باشد. . این واحد بیشتر از سوی دولت های  فنلند، 

سویدن و سویس پشتیبانی مالی می شود.

در سال 2014 میالدی پروژه های مشخصی از سوی کمیسیون اروپا)EC( ، اداره توسعه و همکاری سویس )SDC( ، موسسه بین المللی 
برای توسعه )ODI(،برنامه انکشافی سازمان ملل متحد )UNDP(، پوهنتون آسیای مرکزی )UCA(، بانک  جهانی، انستیتیوت صلح ایاالت 

متحده امریکا )USIP(، همکاری های تخنیکی آلمان )GIZ( و سفارت فنلند تمویل میگردد.
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ابراز سپاس

نویسندگان این اثر از همه کسانی که در سرپل وجوزجان باصبروحوصله، دانش واطالعات خودرابه منظور غنای این اثر تحقیقی با ما شریک ساختند، ابراز سپاس 
می کنند. 

همچنان نویسندگان از میرآب ها، شخصیت های اجتماعی و مقامات دولتی شهر کابل و سایر والیات که ترتیبات الزم را برای  به سر رسانیدن هر چه بهتر این 
تحقیق میدانی انجام دادند، قدردانی می کنند. به همین ارتباط، مراتب سپاس ویژه خود را از محمد ناصر فیاض از وزارت زراعت و آبیاری، انجنیر سلطان محمود 
محمودی، انجنیر نعیم رییس آبرسانی جوزجان، غالم رسول عابدی رییس آبرسانی سر پل، عبدالقاهر از ریاست آبرسانی سرپل، انجنیر محمد علی از والیت جوزجان 

و انجنیر برهان الدین از ریاست آبرسانی سرپل  ابراز می دارند. 

نویسندگان همچنین  از جوئل  فیدیس )متخصص GIS( که با ارایه تذکرات فنی و تجزیه و تحلیل remote-sensing/NDVI خود  به ما یاری رسانیدند، ابراز 
تشکر می کنند. 

همچنان تشکر ویژه خود را از خوږه  کاکر که با حوصله مندی به ارزیابی پیش نویس ابتدایی این اثر پرداختند، ابراز می دارند.

ونسنت تاماس
مجیب احمد عزیزی
احسان اهلل غفوری

دسمبر 2013
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واژه نامه

توافقتنامه سنتی، موقتی در مورد تخصیص آب بین محالت باالیی و پایینی )علیا و سفال( هنگام خشکسالیآب انداز

ملیشیای محلیاربکی

آسیاب آبی، واحد اندازه گیری مساوی به مقدار آبی که برای گرداندن یک آسیاب اختصاص داده می شود )با وجودی که واحد ثابت و آسیاب
یکسان در سراسر منطقه برای آن وجود ندارد(.

زمینی که به نوبت، از یکسال به سال دیگر کشت می شود. به طور مثال،  از هر چهار بَوری زمین فقط یک بر چهار آن در سال اول،   بَوری
دو بر چهار آن در سال دوم کشت می گردد و به همین ترتیب تا آخر.

واحد اندازه گیری زمین که معادل است با 50 جریب و یا تقریبًا 10 هکتارَچک

معاون میرآب باشی کانال در سر پل. قابل تذکر است که در جوزجان این اصطالح برای کسی به کار برده می شود که گروپی از دهقانانی َچک باشی
را که باالی زمین زمیندار کار می کند نظارت می کند و صالحیت مدیریت آب را ندارد.

 برای حل و فصل معضالت که طی آن طرفین قضیه صالحیت حل و فصل معضل را به یک نفر معین واگذار می کنند )برایش اختیار اختیاراصلی
حل و فصل معضل را می دهند(.

در ساختار اداری که در زمان امیر عبدالرحمن )سلطنت: 1890 – 1901(، حاکم مامور  و قدرتمندترین و با صالحیت ترین نماینده امیر حاکم
در خارج از کابل بود. حاکم وظایف والی، قاضی، مستوفی و در بعضی موارد فرمانده نظامی را انجام می داد.

یکی از اصول حل و فصل معضالت که طی آن آشتی و وحدت اجتماعی از طریق مذاکرات و مصالحه به دست می آید.اصالح

واحد اندازه گیری زمین مساوی با تقریبًا 1 بر پنج هکتارجریب

نهر کوچک که به صورت شاخه ای از سطح باالتر کانال جدا شده و معمواًل آب را مستقیمًا به کرت هدایت می کند.جوی

زمینی که با آب باران آبیاری می شود. بعضی از دهقانان به آن »دای ما« نیز می گویند.جویچه

مسوول آب؛ اصطالح عامی است که در مورد کسانی که خدمات توزیع آب را در سطوح سیستم های کانال / دریا به عهده دارند، به میرآب
کار برده می شود.

مهاجرینی که اکثراً در اثر جابجایی از والیت های همجوار به شمالشرق افغانستان آمده اند. معمواًل توقع می رود که مهاجرین به صورت مهاجرین
موقت در آن مناطق جابجا می شوند )برخالف ناقلین، در ذیل دیده شود(.

کانالنهر

خانواده هایی که توسط دولت در جریان استعمار شمالشرق افغانستان در زمان سلطنت عبدالرحمن )اواخر 1880 – اوایل 1900( در ناقلین
شمال جابجا گردیدند.

واحد اندازه گیری زمین که مساوی است به 400 جریب یا تقریبًا 80 هکتار.پی کال

نماینده روستا نزد حکومت.قریه دار

یکی از اعضای ساختار نهادی میرآب که مسوولیت تنظیم زمان نوبت آب را به عهده دارد.ساعتچی

مصرف غیر معمول آب؛ ساختار منقسم آب برای هدایت اب از دریا به کانال. سر بند ها به شیوه سنتی، از سنگریزه ها، سبزه ها، شاخه سربند
ها و یا خریطه های ریگ  ساخته می شدند. در این زمان بعضی از سربند ها توسط  پروژه های انکشافی از کانکریت ساخته شده اند.

شورای محل؛ معمواًل نقش مدیریتی داشته و دارای اعضای ثابت می باشد.شورا

»گروپ آب«؛ نهادیست متشکل از میرآب های کانال، دریا، و والیتی والیت جوزجان که مسوولیت بستن و نظارت بر سربند ها را در شورای آب
والیت سر پل هنگام نوبت آب جوزجان دارند.
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2013خالصه

1 حق آب و روند حل معضل مربوط به آن در افغانستان: مورِد مطالعاتی فرعی حوزه سر پل

خالصه

با وجود آنکه درطول یک دهه گذشته، پژوهش های قابل توجهی در عرصه عدالت وپروسه حل اختالفات مربوط به مسائل مدنی وجزایی در افغانستان صورت 
گرفته، مطالعاِت معضالت مربوط به آب به صورت چشمگیری محدود بوده است.این تحقیق که تالشی است برای پرکردن این خالء، به طور خاص روی مسایل 
مربوط به حقوق آب وحل وفصل اختالفات مربوط به تقسیم آب درسطوح مختلف هیدرولیکی واجتماعی درحوزه سر پل که در شمال غرب افغانستان موقعیت دارد، 
متمرکزاست. در جریان این تحقیق فاصله ای که بین شیوه مروج مدیریت آب و نمونه های »اداره بهتر آب« که در قانون آب تصویب شده در سال 2009 بازتاب 

یافته است، مورد بررسی قرار می گیرد. 

دراین تحقیق نخست با ارایه اشکال دقیق حقوق آب و اصول توزیع آن از مبداء تا سطح بین والیات )در داخل محدوده حوزه مورد نظر(، نهاد های آب و همچنین 
نقش افراد کلیدی درگیر در عملیه  تقسیم آب مورد تحلیل قرار می گیرد. سپس انواع عمده معضالت مربوط به آب که در سطوح مختلف سیستم دریا و یا نهر 
)کانال( به وجود می آید، به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. به اساس هشت موردی که مورد مطالعه قرار گرفته است با تمرکز خاص روی 
روند های مختلف تصمیمگیری و  گزینه های موجود، تشریح می شود که چگونه افراد و نهادهای محلی در حل و فصل معضالت مربوط به آب نقش بازی می کنند.

این تحقیق نشان می دهد که نوعیت حل و فصل معضالت مربوط به آب در والیات مختلف نظر به ساختار کانال ها، قوانین تقسیم آب، برخورد میرآب ها، ساختار 
سازمانی و ماهیت معضالت مختلف است.  در والیت جوزجان که دارای سیستم آبیاری تقسیم متناسب و »ساختار کانال فرعی« است،  بیشتر معضالت در اثر 
دیزاین و یا تغییر دیزاین زیر ساختار تقسیم آب به وقوع پیوسته  بود. دلیل آن این است که  خالی بزرگ قدرت در نظام سیاسی و اجتماعی ایجاد تغییرات دراز 
مدت در سیستم تقسیم آب را به خطر مواجه ساخته است. در مقابل، در سر پل که دارای »ساختار کانال سلسله مراتبی« است، بیشترین معضالت مربوط بود به  

دزدی آب در سربند کانال ها و نقض مفاد موافقتنامه تقسیم آب در نواحی باالیی دریای سر پل.

شواهد به دست آمده از مطالعه موارد مختلف این حقیقت را بر جسته ساخت که در حل معضالت مربوط به آب، چه در سطح اختالفات فردی و چه در سطح 
اختالفات بین والیات روند ثابتی برای بسیج افراد دخیل در اینگونه معضالت وجود ندارد. بیشترین موارد معضالت در سطوح پایینی سیستم کانال توسط ساعتتچی 
)مسوول تقسیم آب به کانال های کوچک( حل و فصل می گردد. در صورتی که ساعتتچی قادر به پیشگیری از بروز معضل نباشد، مسوولیت به نهاد های موجود 
در قریه سپرده می شود. در مجموع، قضیه به بیرون از ساحه اجتماعی قریه کشانیده نمی شود، زیرا روی حیثیت و اعتبار رهبران و اهالی قریه تاثیر منفی می گذارد. 

در این سطح، اثری از نقش مدیریت آبرسانی و یا مدیریت زراعت، آبرسانی و مالداری به مشاهده نمی رسد.

افراد بیشتری، به شمول مقامات حکومت محلی،به  در حل و فصل قضایایی که در سطوح باالی آبرسانی شبکه کانال ها و یا دریا ها رخ می دهد، نهادها و 
شمولوالی، افراد مربوط به نهاد های انتخابی در سطح والیت، سیاستمداران ملی و در بعضی موارد نادر، مقامات قضایی دخیل گردیدند. در این سطح گردآوری افراد 
ذیدخل بیرونی مشکلی ایجاد نکرد، اما در گام بعدی که قرار بود مشکل به صورت قانونی طی مالقات بزرگان هر دو جانب حل گردد، روند به ناکامی مواجه گشت.

مطالعه موارد ذکر شده همچنان نشان داد که قضایای مختلف در سطوح مختلف با روند مختلف تصمیمگیری و نورم ها در پیوند است. در سطوح پایینی که قضیه 
از طرف نهادهای قریه و میرآب حل و فصل می گردد، معمواًل به حل قضیه از طرق غیر رسمی و مبتنی بر حصول رضایت طرفین ارجحیت داده می شود. در 
سطوح باالیی که بیشتر قضایای عمده رخ می دهد، برای حل و فصل قضیه معمواًل از دو شیوه، یکی حصول رضایت طرفین و دیگری سپردن اختیار1 به یکی از 

افراد استفاده می شود. چگونگی پیشرفت روند تصمیمگیری در انتخاب یکی از این دو شیوه  تاثیر مستقیم دارد.

در مجموع، طرفین درگیر معضالت مربوط به آب در مرحله اول  تالش می کنند تا قضیه را از طریق ساختارهای مردمی حل و فصل کنند. اما در صورتی که این 
کار نتیجه نداد، قدرتمندان محلی و گاهی اوقات چهره های بلند پایه سیاسی برای شکستن بن بست اقدام می کنند. در صورتی که قضایای مربوط به آب رنگ 

جنایی به خود بگیرد، ممکن است برای حل قضیه کشیده گی هایی بین اهالی محل و نورم های حکومت محلی به وجود بیاید.

با وجودی که مقامات والیت معمواًل در اتخاذ تصمیم نهایی نقش مستقیمی ندارند، امادر تسهیل و مشروعیت بخشیدن به پروسه تصمیمگیری و مصوبات از 
جایگاه کلیدی برخوردارند. به همین ترتیب، مدیریت آبرسانی محل نیز نقشی در حل مناقشاتی که به بن بست می رسد، ندارد ولی با ارایه خدماتی مثل تخنیکی 
و لوژستیکی به حیث مقامی که به این پروسه مشروعیت می بخشد، شناخته می شود.  حتی زمانی که از شیوه تفویض اختیار برای حل معضالت بزرگ استفاده 
می شود، موفقیت و یا ناکامی نهایی مصوبات بستگی پیدا می کند به این که موضوع که چگونه سهمگیری افراد یا نهادهایی که در این پروسه نقش بازی می 

کنند، یک دیگر را مکمل می سازند. 

انتخاب افراد بیرونی برای شکستن بن بست ها در حل قضایا نه به اساس تعلقیت شان به سازمان ها یا نهادها، بلکه به اساس ظرفیت های فردی و ویژه گی های 
شخصی شان صورت می گیرد.در انتخاب  آن ها همچنان درک شان از ابعاد سیاسی و اجتماعی قضیه و نه مهارت شان در  شناخت »قواعد بازی« در مسایل 
مربوط به معضالت آب در نظر گرفته می شود. تجربه افراد در حل قضایای مشابه در گذشته و تنوع و ادامه حمایت حلقات مربوط شان از مصوبات در مشروعیت 

بخشیدن به آن ها نزد جوانب درگیر از اهمیت فوق العاده مهمی برخوردار است. حیثیت و نفوذ اجتماعی افراد در انتخابات شان نیز موثر است. 

1  اختیار میتواند "صالحیت تعریف گردد; تواقق طرفین منازعه جهت وادار نمودن صالحیت حل و فصل منازعه به افراد یا گروه خاص" )گانگ 2010(



واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان2013

AREU 2

درک این عامل اهمیت دارد که افراد تصمیم گیرنده در حل معضالت مربوط به آب مجبور اند فراتر از مسایل تخنیکی مدیریت آب بیندیشند و باید پیامد های 
اجتماعی و سیاسی تصامیم خود را جداً در نظر داشته باشند. در بسیاری موارد، بیشترین تالش در تحدید گسترش و بزرگ شدنمعضل صورت می گیرد تا حل 
مستقیم قضیه حق آب. باالتر از آن، منافع سیاسی قدرتمندان محلی یا سیاستمداران ملی نیز ممکن است در حل و فصل قضیه آب در نظر گرفته شود که منجر 

به نقض حق آب می گردد.

راه های پیشرفت
شواهدی که در این نوشته ارایه شده است نشان می دهد که در تدوین پالیسی، تاثیر گذاری و نفوذ سیاستمداران محلی و ملی باید در نظر گرفته شود. در شرایطی 
که گزینه ها برای حل معضالت مربوط به آب با توجه به مالحظات گسترده سیاسی و اجتماعی صورت می گیرد، توجه اندک به بهبود حقوق آب نتایج خیلی 

محدودی به بار می آورد.

در این شرایط، ارتباط و ارزش های افزوده شده مودل اجنسی/شورای حوزه فرعی فعلی مدیریت آب که با مسئله تقسیم آب سر و کار دارد، نیز پرسشی است که 
هنوز باید به آن پرداخت.  از یکطرف،  شیوه های فعلی حل معضالت، هنگامی که پای جمع کردن افرادی که به حل آن می پردازند به میان می آید، از انعطاف 
پذیری و سازگاری برخوردار است. این کار به افراد دخیل در حل قضیه اجازه می دهد که شرایط محلی و خصوصیت های هر قضیه را در نظر داشته باشند. از 
جانب دیگر، شورای حوزه فرعی )SBC( طرح ایجاد گروپی از افراد ثابت و یکپارچه را که منطق نماینده گی مدیریت منابع سیستم آبرسانی را بر اساس قوانین 
استفاده از آب فرا گرفته باشند، ترویج می کند. ناکامی شورای حوزه فرعی در وفق یافتن و یا متناسب بودن با جریان »حل مناقشه آب« می تواند به تحدید های 
عمده این مودل منجر شود. برخالف، به عوض پیروی کورکورانه از قواعد توزیع آب؛ترکیب هر دو می تواند مُکَمِل ظرفیت های افراد دخیل در حل معضله گردد. 

نقش و مسوولیت های غیر روشن والی ها در روندهای کاری شورای حوزه فرعی مدیریت آب، محدودیت دیگری در ارتباط به نقش آن ها در مدیریت و مشروعیت 
پروسه حل معضله آب به شمار می رود. به خصوص در مناقشاتی که در سطح باال، بین افراد دو قریه و یا در مرز های دو والیت رخ می دهد، این موضوع خیلی 

اهمیت دارد. نقش والی ها در شورای حوزه فرعی مدیریت آب باید به صورت واضح و روشن تعریف و تعیین گردد.

نقش فعلی قدرتمندان محلی و ُمهره های سیاسی در شکستن بن بست ها در جریان حل بعضی از معضالتی که در سطح باال رخ می دهد، ممکن است با آرمان عدم 
تمرکز و سپردن اختیارات تصمیم گیری به استفاده کننده گان آب مطابقت نداشته باشد.  این به این معنی است که افراد اصلی دخیل در قضیه، کسانی که صالحیت 
اتخاذ تصمیم نهایی به آن ها سپرده شده است، الزامًا با مقررات شورای حوزه فرعی مدیریت آب همگونی نمی داشته باشند. در حل قضایای مربوط به تقسیم آب 
سیاستگزاران و دولت محلی باید از برخوردهای بیشتر عملی در توازن نقش جوانب مختلف در تصمیمگیری کار گرفته و از پابندی جزمیگرایانه به اصول بپرهیزند.

باالخره، این تحقیق محدودیت های عمده در درک ماهیت و نقش افراد اصلی و سازمان هایی که در حل قضایا سهیم اند را برجسته می سازد. نخست، شیوه غیر 
قابل انعطاف و یا انتخاب ترجیحی افراد عمده و سازمان ها در حل قضیه، مثل ترجیح دادن جامعه بر دولت و یا افراد محلی بر افراد غیر محل که می تواند به شدت 
گمراه کننده باشد، نشان می دهد که چگونه این کار اغلبًا در ساحه عمل غیر شفاف است. دوم، تمایل در نظر سنجی های کمی کنونی در مورد حل قضایا برای 
درجه بندی پاسخ های شرکت کننده گان که برای حل قضایای مربوط به آب طرفدار انتخاب افراد اند یا سازمان ها، مشکل ساز است. این به خاطریست که این 
کار الزامًا بینش جدیدی را در نورم های حل قضایا به بار نمی آورد. انتخاب افراد اصلی درگیر در قضایا ثابت و از قبل تعیین شده نیست. برخالف، این انتخاب می 

تواند در مسیر انکشاف قضایا تغییر کند و در نتیجه اولین انتخاب همیشه موثرترین انتخاب در آخر از آب بدر نمی آید.
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3 حق آب و روند حل معضل مربوط به آن در افغانستان: مورِد مطالعاتی فرعی حوزه سر پل

مقدمه. 1
در یک دهه گذشته عالقمندی مستمری برای درک ساختاری که از سوی نهادهای افغانی برای حل قضایای مربوط به آب به کار گرفته می شود، وجود داشته 
است.  اعتقاد به اینکه ثبات در افغانستان وابسته است به یک سیستم همه جانبه قضایی مشروع که قضایا را در یک فضای صلح آمیز حل و فصل کند، انگیزه 
این عالقمندی را تشکیل می دهد.  این موضوع به صورت گسترده اذعان شده است که »نهادهای قضایی به ندرت در ُکل نقاط کشور فعالیت می کنند و ظرفیت 
برآورده ساختن نیازهای افغان ها را در حل و فصل قضایا ندارند2.” در نبوِد یک سیستم کارآمد رسمی قضایی، ساختار سنتی قضایی به شمول شورای های محلی، 
سران قریه و رهبران مذهبی به عنوان مهمترین ابزار رسیده گی به قضایا باقی می مانند3.  در نتیجه، بسیاری از مطالعات فعلی توجه خود را  روی مناسبات بین 
حکومت و نهادهای محلی حل و فصل قضایا متمرکز کرده اند4. در بسیاری از این تحقیقات اغلبًا به پیشنهاداتی در مورد چگونگی برقراری تعادل بین هر دو سیستم 

از طریق ایجاد یکمودل انتقالی و ترکیبی، همانطوری که در گزارش توسعه انسانی افغانستان در سال 2007 آمده است، منجر گشته است5.

اما،تعداد اندکی از این تحقیقات مشخصًا به قضایای مربوط به آبرسانی پرداخته اند6. با آنکه آب “مهمترین منبع منازعات”7 و یا عنصر »دامن زننده به منازعه« 
خوانده شده است8، اما این دیدگاه ها بیشتر از بررسی های گسترده کمی برخاسته است. در اثر سطحی بودن، این تحقیقات معمواًل در ارایه دالیلی در مورد ماهیت 
این »منازعات آب« نام نهاد هم در عرصه روشی که نهادهای محلی در چوکات آن قوانین مدیریت آب را بنا نهاده اند و هم در ساحه پروسه اجتماعی ای که برای 

حل و فصل قضایا به کار گرفته می شود، ناکام مانده اند.

با این حال، بدون در نظر داشت خالی مهم دانش در این عرصه، تالش های یک دهه برای اصالح آوری در ساحه آب در افغانستان بدون تعلل ادامه دارد. در 
این راستا دولت افغانستان برنامه آزمایشی ای را زیر نام مدیریت واحد منابع آبی مدیریت روخانه در حوزه ها و همکاری از طریق پالتفورم مشترکین متعدد رویکار 
گرفته است که در اسناد کلیدی ای مثل استراتیژی سکتور آب در سال 2008 و قانون آب در سال 2009 نیز به تفصیل بیان و ترویج گردیده است. این تغییرات 

ساختاری منجر به ایجاد ساختار جدید سازمانی در هر دو سطح )کانال فرعی و اصلی( و سطح زیر حوزه گردید9.

با حمایت سازمان های بین المللی غیر دولتی و نهادهای مشوره دهی، دولت از ایجاد نهادهای جدیدی مثل انجمن استفاده کننده گان آب یا انجمن آبیاری درسطوح 
کانال های فرعی و کانال ها ونمایندگی های حوزه رودخانه و شورای حوزه رودخانه در سطح  حوزه حمایت، حداقل در رسمیات، کرد. اما  تحقیقات جدید نشان می 
دهد که این مودل های پیشنهادی به صورت گسترده ای بر اساس تفکرات لیبرالی غربی مدیریت »خوب« آب  بنا یافته اند و در عمل مورد استقبال اندک استفاده 

کننده گان قرار گرفت10.  باالتر از آن، این نهاد ها بدون شناخت و یا استفاده از تجارب نهادهای موجود طرح ریزی  گردیده بودند.

در حال حاضر جانب دولت سوال هایی را در مورد تاثیر بالقوه نهادهای پیشنهاد شده در تغییر تنظیم قضایای مربوط به دسترسی به آب را مطرح کرده است. این 
نشاندهنده درک رو به افزایش این موضوع است که ساختارهای11 موجود و سابقه دار برای حل قضایای مربوط به آب، به شمول ساحاتی که تغییرات جدید در آن 
ها پیاده نگردیده است، مورد تجزیه و تحلیل منظم قرار نگرفته است. مقامات افغانستان و پالیسی سازان در حال حاضر به میر آب ها12 به حیث بازیگران مرکزی 
در حل قضایای مربوط به آب و تقسیم آب نگاه می کنند.  اما، در حال حاضر ابهاماتی در مورد چگونگی مدیریت منازعات و کارهای مشترکی که دسترسی به 
آب را در ساحه عمل در یک محدوده بزرگتر در ماحول نهادهای مختلف ممکن می سازد، وجود دارد. در پهلوی میرآب ها، نهادهایی چون شوراها یا جرگه ها13 
)شورای محل( شورای انکشاف محل که در چوکات برنامه همبستگی ملی تاسیس گردیده است، قدرتمندان محلی، نهادهای محلی دولتی مثل مدیریت آبرسانی 
و مدیریت زراعت، آبرسانی و مالداری، ولسوال ها و والی ها، شورای های والیتی و شورشیان در این سیستم دخیل اند. بنا بر این  نیاز جدی برای تحقیقات بیشتر 
در مورد شیوه های جاری در ساحه عمل وجود دارد که پالیسی سازان طرح های خود را نه به اساس دریافت های بیرونی، بلکه به اساس مجموعه ای از واقعیت 

هایی نهادهای کنونی بنا می نهند. 

2 دیمپسی و د. کوبرن، "حل و فصل سنتی قضایا و ثبات در افغانستان" )واشنگتن، دی سی: انستیتوت صلح ایاالت متحد، 2010(.
3     دیمپسی و کوبرن، " حل و فصل سنتی قضایا".

4 به طور مثال دیده شود اثر توماس بارفیلید، به شمول توماس بارفیلید، "تقابل حل و فصل غیر رسمی قضایا و سیستم حقوقی رسمی در شمال افغانستان" )واشنگتن دی سی: انستیتوت صلح ایاالت 
متحد، 2006(، و "فرهنگ و عنعنات در ملت سازی: قانون در افغانستان"، Maine Law Review 60، شماره 2 2008: 348-73. همچنان دیده شود شورای پناهگزینان ناروی، "مناسبات بین روابط 
بین سیستم های رسمی و غیر رسمی در افغانستان"، ) کابل: شورای پناهگزینان ناروی، 2007(، و سی جونز پاولی و د. نجمومی، "توازن مناسبات بین اجتماع و حکومت:  گام های حقوقی در راستای آشتی 
ملی و بازسازی افغانستان"، مجله امریکایی قانون تطبیقی 52 )2004(. تازه ترین آثار به شمول تحقیقاتی که توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در زمینه حل و فصل سنتی قضایا، به شمول مطالعه 
قضایای مشخص که به اساس ساختار محلی حل و فصل قضایا در والیات مختلف صورت گرفته است. دیده شود، به طور مثال د. جی سمیت و ل کیم، " پروسه حل و فصل قضایا مبتنی بر روش های 

محلی در والیت ننگرهار" )کابل: واحد تحقیق و بررسی افغانستان، 2009(.
5  مرکز پالیسی و توسعه انسانی، »گزارش توسعه انسانی، 2007: پیوند تجدد و سنت: نقش قانون و تالش برای عدالت« )کابل: برنامه انکشافی سازمان ملل متحد و پوهنتون کابل، 2007(.

6  دیسچامپس و روی و پاترسون هر دو بیشتر روی قضایای مربوط به زمین توجه کردند و در این اواخر سیکستون مدیریت منابع طبیعی را بدون توجه مشخص به توازن بین بازیگران محلی و حکومتی، 
مورد مطالعه قرار داد. دیده شود سی دیسچامپس و ا. روی " معضل زمین در ظرفیت سازی افغانستان، شناسایی آسیب پذیری ها" )کابل: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، 2009(؛ م. پاترسون، "چراگاه 
های شیوه، 1978 – 2003: تغییر اجاره داری زمین و مناقشات در شمال بدخشان" )کابل: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، 2004(؛ و ر. سیکستون "منابع طبیعی و منازعات در افغانستان. مطالعه هفت 

دوسیه، مسیرها و پیسنهادات عمده برای انتقال" )کابل: دیده بان افغانستان، 2012(.
7  م. وادمن، " پروسه اجتماعی ایجاد صلح در افغانستان موردی برای استراتیژی ملی" )اکسفورد: اکسفام، بین المللی، 2008(، بنیاد آسیا. )افغانستان در سال2011: بررسی ای از مردم افغانستان" 

)کابل: بنیاد آسیا، 2011(.
8  سیکستون، "منابع طبیعی و منازعات". 

9 مودل در ضمیمه 4 دیده شود.
10 وی. تاماس، دبلیو ممتاز و م احمد، "توجه به خالء: شیوه های عملی و اصالحات بنیادی در جابجایی آب در حوزه پنج آمو دریا افغانستان" )کابل: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان. 2012( .

11 نظر به اظهارات دولت، "نهادهای سابقه دار" که با مدیریت سیستم آبیاری سر و کار دارد به نام "نهادهای مردمی" نیز یاد می شود. اما این دو اصطالح با هم در تناقض اند. دیده شود: وی. توماس 
و م. احمد، "نگاه تاریخی به سیستم میرآب: مطالعه مورد کانال جنگ آروق، بغالن« )کابل: افغانستان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، 2009(

12 میر آب ها به کسانی گفته می شود که مسوولیت تقسیم آب را در سیستم های دریا/کانال به عهده دارند. برای اطالعات بیشتر به بخش پنج این تحقیق مراجعه کنید.
13 با وجودی که جرگه و شورا  یکی به معنی دیگری استفاده می شوند، جرگه نهادیست انتخابی که برای حل یک قضیه مشخص دایر می گردد، در حالی که شوراها دارای اعضای ثابت بوده و در 

اداره جامعه می توانند دخیل باشند.
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اهداف تحقیق 1. 1
هدف این تحقیق را حمایت پالیسی ها و برنامه های مربوط  با ارایه یک تصویر از شیوه های نهادینه شده مدیریت حل و فصل قضایا و همکاری ها در  تقسیم آب 
در سطوح مختلف حوزه های فرعی دریا را تشکیل می دهد. با مشورت با وزارت انرژی و آب و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تصمیم گرفته شد تا حوزه فرعی سر 
پل به حیث مورد تحقیق انتخاب گردد. این کار دو دلیل داشت: نخست اینکه سیستم آبرسانی سر پل، تا هنوز شامل اصالحاتی که توسط قانون آب به راه انداخته 
شده، نگردیده و از تحقیقات و برنامه های اندکی نیز برخورداربوده است. دو اینکه سر پل در حوزه شمال قرار دارد که دولت تصمیم دارد اصالحات جدیدی را در 

جریان سال 2013 در این ساحات تطبیق کند. این دالیل باعث می شود تا یافته های تحقیق بدون فاصله مورد استفاده قرار گیرد. 

پرسش های تحقیق 2. 1
چگونه نهادهای رسمی و غیر رسمی به معضل حل و فصل قضایا و همکاری روی تقسیم آب در سطوح حوزه های . 1

فرعی می پردازند؟

چه قوانین عمومی برای تقسیم آب در سطوح مختلف حوزه فرعی وجود دارد؟. 1.1

بازیگران اصلی و نهادهای مدیریت تقسیم آب در سطوح مختلف حوزه فرعی کدام ها اند؟. 1.2

ساختار کانال و زیربنا ها، و زیربناهای تقسیم آب چگونه است و چطور این ساختار پیدایش معضالت را محدود و یا تسهیل می کند؟. 1.3

اشکال مختلف معضالت تقسیم آب در سطوح مختلف حوزه های فرعی کدام ها اند؟. 1.4

پروسه تعامل اجتماعی برای حل و فصل قضایا در سطوح مختلف کانال/دریا کدام است؟ . 2

کدام بازیگران و نهاد ها برای حل معضالت بسیج می گردند؟ آن ها چه نقش هایی در حل معضالت دارند و چگونه آن را . 2.1
انجام می دهند؟

پروسه، حالت و انتخاب پروسه تصمیمگیری برای حل قضایای تقسیم آب در سطوح مختلف حوزه های فرعی چگونه است؟ چه . 2.2
عواملی این تفاوت ها را توضیح می کند؟

متباقی این نوشته به شکل ذیل ساختاربندی گردیده است: بخش دوم به بررسی چوکات بندی مشخصی که به اساس آن این تحقیق به تحلیل و دیزاین پرداخته 
است، اختصاص دارد. بخش سوم شیوه کاری این تحقیق را توضیح می کند. بخش چهارم اطالعات مربوط به ساحه مورد مطالعه را ارایه می کند. بخش پنجم یک 
نظر کلی در مورد نهادهای آبرسانی در حوزه فرعی سر پل با تمرکز خاص روی تقسیم آب ارایه می کند. بخش ششم شیوه های حل و فصل قضایا را با تحلیل 
همه جانبه هشت دوسیه مورد مطالعه قرارمی دهد. بخش هفتم به تحلیل متقابل دوسیه های فوق الذکر برای تشریح تعامل اجتماعی که برای حل و فصل قضایا 

در سطوح مختلف سیستم کانال/دریا به کار گرفته می شود، می پردازد و مباحثات پیرامون توصیه ها در مورد ساخت پالیسی را شامل می شود.



2013چهارچوب نظری

5 حق آب و روند حل معضل مربوط به آن در افغانستان: مورِد مطالعاتی فرعی حوزه سر پل

چهارچوب نظری. 2
در این بخش تیوری های معضالت و همکاری، نهاد ها، طرح های سیستم آبیاری و نیازهای اجتماعی برای استفاده از آن ها مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. 
این کار اساسی را برای تحلیل نهادها و همچنان پروسه های عملی حل معضالت و همکاری ها که دسترسی به آب را در یک حالت رقابتی میسر می سازد، به 

وجود می آورد )برای دیدن چهارچوب تحلیلی به کار گرفته شده، دیده شود شکل 1(.

شکل 1: چهارچوب تحلیلی

معضالت، حل معضالت و همکاری در اداره آب 1. 2
شناخت معضالت در اداره آب

به اساس این تعریف، فندر ایل آل. رقابت بر سر آب را چنین شرح می دهد » یک وضعیت اجتماعی که طی آن دو یا چندین طرف به خاطر منافع خود روی یک 
منبع آب با هم رقابت می کنند.«14در هر دو مورد، اساس  پیدایش معضالت را ذهنیت از دست رفتن منافع، چه حقیقی چه خیالی  تشکیل می دهد15.  با وجودی 
که از لحاظ نظری، معضالت، مشاجرات و تنش ها از هم فرق دارند، در این مطالعه ما اصطالح معضل را ترجیحًا به شکل عام تر آن استفاده کرده ایم16.در تحلیل 
پویایی معضل، کوسیو ایت آل رقابت بر سر آب را رابطه پیچیده سه عامل “وضعیت”، “واقعه” و “چهارچوب” می داند17.  وضعیت به “ اوضاع اجتماعی گفته می 
شود که طی آن دو یا چند جانب با داشتن منافع یکسان، روی دسترسی به یک منبع واحد آب با هم به رقابت می پردازند18. واقعات یا رویدادها به مجموعه ای 
از معضالت و یا مشارکت ها بین دو جانب گفته می شود که طی آن روند عملی اجتماعی برای رقابت به منظور دسترسی امن به آب صورت می گیرد19. واقعات 
در چهارچوب ملی و بین المللی صورت میگیرد، مثاًل سیستم فزیکی و آبی، شرایط اجتماعی و اقتصادی و غیره. از آنجایی که بسیاری از “واقعات” مناقشه برانگیز 
و حل و فصل آن فقط با مراجعه به تجربه های آموخته شده از “واقعات” مشابه ای که قباًل در “وضعیت” مشابه رخ داده است، قابل فهم می باشد، داشتن چنین 
چهارچوب خیلی اهمیت دارد. به طور مثال، با معضالتی که بین والیات در شمال افغانستان در جریان خشکسالی سال 201120 به وجود آمد، به صورت گسترده 
ای با استفاده از تجارب به دست آمده از وضعیت های مشابه ای که در جریان تنش ها روی آب در سال 2008 به وقوع پیوست، برخورد صورت گرفت. در نتیجه، 
این تحقیق در روشنی رویدادهایی که در وضعیت های مشابه  سال ها و یا دهه ها قبل رخ داده و حل و فصل شده اند، به مطالعه رویدادهای مناقشه برانگیز 

مشخصی پرداخته است.

14  والنستیین.شناخت حل و فصل معضالت. جنگ، صلح و سیستم جهانی )نیویارک، NY، سیچ، 2002(
15 توماسسون، “معضالت محلی و آب: بررسی معضالت در پروژه های آب” )ستوکهولم: خانه آب سویدن، 2005(؛ ب، کورف، معضل، فضا و نهادها. حقوق ملکیت ها و اقتصاد سیاسی جنگ در 

سریالنکا: جلد 19. تغییرات نهادی در زراعت و ماتیورو )منبع: آچین شاکر، 2004(
16 طور مثال دیده شود کرامیر، ای. »آب و معضل. شرح پالیسی برای USAID.” برلین/بوگر/واشنگتن دی سی: آدلفی مرکز تحقیقاتی برای تحقیقات بین المللی جنگل ها، 2004. در اینجا مولف 
بین اصطالحاتی چون معضالت، مشاجرات و تنش ها که در تحقیقات عمومی یکی به جای دیگری استفاده می شوند، تفاوت قایل می شود. نظر به تعریف او، “معضل” عبارت است از “حالتی که منافع 

در تضاد با هم قرار می گیرد و طی آن یک یا دو جانب منافع خود را از طریق خشونت اعمال و یا تهدید به اعمال می کند.” این حالت می تواند .
17 وی. کاسیو، ال. سوتو و ت. سکیلبو، »مطاعات دوسیه های مربوط به معضالت و همکاری ها در اداره محلی آب. گزارش شماره یک – دوسیه سیستم آبیاری بلندی های تیراکیو، بولیویا )نشر 

ناشده، سال 2010.(
18 کوسیو. ات آل، »مطالعات دوسیه های مربوط به معضالت«.
19 کوسیو. ات آل، »مطالعات دوسیه های مربوط به معضالت«.

.Mind the Gap? ،20 دیده شود: توماس ات آل
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در بررسی قضایا و دوسیه های مربوط به آن ها، باید به دسته بندی و درجه بندی آن ها به دسته هایی مثل “زمین”، “آب”، “قومیت” و “خانواده” پرداخت21. با 
وجودی که این کار زمینه خوب ورود برای تحلیل را مساعد می سازد، اما در عین حال این خطر را نیز به وجود می آورد که در فهم پیچیده گی، روابط متقابل 
و پویایی وضعیت هایی اجتماعی که معضل را تعریف می کند و منطقی که در عقب حل و فصل این معضل وجود دارد، محدودیت به وجود بیاورد. در نتیجه، با 
وجودی که این تحقیق تمرکز خود را روی معضالت مربوط به دسترسی به آب معطوف کرده است، اذعان به این نکته نیز خیلی مهم است که در بسیاری مواقع 

مسئله آب در دیگر مسایل مناقشه برانگیز اجتماعی نیز ریشه دارد. توماس این موضوع را چنین توضیح می دهد:

شرایطی که آب به عنوان یکی از محوری ترین مورد شکایت در یک معضل مطرح است، شرایطی اند که در آن ها احتمال درگیری های خشونت بار قباًل وجود 
داشته است ]...[ بسیاری از مواردی که در آن ها فوران خشونت در یک معضلی که مسئله آب در آن دخیل بوده، به مشاهده رسیده است مواردی بوده اند که 

عناصری از خشونت ناشی از بعضی از دیگر مسایل اجتماعی در آن ها وجود داشته است22.

در پهلوی آن، توجه به این نکته مهم است که بسیاری مواقع انگیزه ها برای روند حل و فصل معضالت را درخارج از محدوده آب قرار دارند. به طور مثال، در 
چندین موردی که مورد مطالعه قرار گرفته، دیده شده که مسایل سیاسی ملی و محلی بیشتر از مسایل مربوط به آب از اهمیت زیادی در چگونگی و تصامیم در روند 
حل و فصل قضیه برخوردار بوده است. بنا بر این، این تحقیق هدف دارد که نسبت به ارجاع به “معضل آب”،  “معضالت با عنصر آب23” را مورد هدف قرار دهد.

پیشگیری، اداره و حل و فصل معضل

مطمح  معضل  فصل  و  و حل  معضل  مدیریت  معضل،  از  پیشگیری  مفاهیمی چون  از  وسیعی  از طیف  بخشی  عنوان  به  تواند  می  معضل«  اصطالح »حل 
بگیرد. قرار  نظر 

• پیشگیری از معضل به اقدامات عاجل برای محدود ساختن ابعاد یک معضلی که در حال شکل گیری است و نیز به اقدامات دراز مدتی 	
گفته می شود که برای از بین زمینه هایی که امکان به وجود آوردن یک معضل را دارند، اتخاذ می گردد24.

• مدیریت معضل به اقداماتی گفته می شود که برای محدود کردن و یا پوشانیدن یک معضل اتخاذ می گردد و لزومًا به حل و فصل آن 	
معضل منجر نمی گردد25.

• حل و فصل معضل به اقداماتی گفته می شود که هدف از اتخاذ آن محو اختالف نظرهای اساسی بین دو جانب درگیر در یک معضل 	
می باشد26.

در عمل، این اقدامات می توانند در کلیت در پیوند متقابل بسیار نزدیک با هم باشند.به همین سبب این تحقیق از روند “حل  فصل معضالت” مفهوم گسترده تر 
آن را در نظر دارد که شامل برخوردهای همه جانبه، تصامیم و اقداماتی می شود که در تیوری در دایره “مدیریت معضل” و یا “ حل و فصل معضل” شامل می 
شوند. در اینجا تمرکز اساسی روی  اینکه چگونه افراد ذیدخل در حل و فصل یک معضل چگونه با آن معضل برخورد می کنند و آیا این برخورد برای مهار آن است 
و یا اینکه حل و فصل درازمدت معضل را در نظر دارد. به هر حال، تفاوت مفهومی بین “پیشگیری”، “مدیریت” و “حل و فصل” برای درک و تعیین نقش افراد 
مختلف که در قضیه دخیل اند، مفید است. مثاًل میرآب تمایل دارد که نقش اول را در مرحله پیشگیری معضل بازی کند، نسبت به حل و فصل و مدیریت قضیه. 

مشارکت در مدیریت آب: روی دیگر سکه

اگر تعریف عامی از مشارکت ارایه کنیم، می توان گفت که مشارکت »در شرایطی که رقابت بالفعل و یا بالقوه موجود است، یعنی شرایطی 
که دو یا چند جانب تالش می کنند که همزمان به منبعی از آب دسترسی داشته باشند« به وقوع می پیوندد27. درست مثل معضل، مشارکت معمواًل 
در زمینه هایی به وجود می آید که چندین فرد روی چندین قضیه کار می کنند و از مشخصات آن عدم اطمینان، پیچیده گی و عدم توازن آشکار در دسترسی 
به قدرت و منابع می باشد28. در نتیجه، مشارکت نشاندهنده یک روابط مبتنی بر قدرت مساوی نیست29. با وجودی که توجه اساسی این تحقیق به حل و فصل 
معضالت متمرکز گردیده، در عین زمان تالش می کند نمونه هایی از مشارکت را نیز برجسته بسازد. زیرا ممکن است مشارکت باالی تحدید انکشاف معضالت 

اثرگذار باشد، مثال از طریق ایجاد  و یا راه اندازی دو باره سرمایه اجتماعی )برای شرح بیشتر به بخش ششم مراجعه شود.(

21 طور مثال دیده شود: والدمن، »مصالحه اجتماعی در افغانستان؛ ک. رسول،« استفاده از آب و معضل محلی: مطالعه مورِد کندوز. )کابل: مشارکت برای صلح و اتحاد، 2011(؛ و گزارش بنیاد آسیا 
»سروی مردم افغانستان«.

22 توماسسون، »معضل محلی وآب .... 14«
23  توماسسون، »معضل محلی  وآب .... 11«

24 ان ال . پی سوانستورم و ام. اس وایسمن، »معضل، پیشگیری از معضل، مدیریت معضل و فراتر از آن: شرح اصطالحات« )واشنگتن، دی سی و اوپه ساال: انستیتوت آسیای مرکزی – قفقاز، برنامه 
مطالعات راه ابریشم، 2005(. اف تانیر، "پیشگیری از معضل و حل و فصل معضالت: محدودیت چند جانبه گرایی،" مطالعات بین المللی صلیب سرخ 82، شماره 839 )2000(: 541 – 559.

25 افتانیر، "پیشگیری ازمعضل وحل و فصل معضالت: محدودیت چند جانبه گرایی،" مطالعات بین المللی صلیب سرخ 82، شماره 839 )2000(: 541 – 559.
26 والنستین، درک حل و فصل معضالت.

 H. M. Ravnborg, R. Bustamante, A. Cisse, S.M. Cold-Ravnkilde, V. Cossio, M. Djire, M. Funder,  L. I. Gomez, J. Koch, P. Le, C. w. Maseka, 27
C. Mweemba, I. Nyambe,  T. Paz,  R. Rivas, J. Sjorslev, T. Skielboe, B. V. Koppen and  N. T. B. Yen, “ رقابت بر سر آب: چهارچوب مفهومی و مییتودولوژیکی برای 

درک معضل و مشارکت در مدیریت محلی آب” )مونتپیللیر: سیزدهمین کنگره جهانی آب: تغییرات جهانی در منابع آبی. مقابله با گسترش و تنوع فشارها، 2008، 2(.
28  یو. کیو. امجد،  آب، معضل و تعاون. رام اهلل، نوار غربی ) بلکزبورگ VA  انستیتوت پولی تخنیک ویرجینیا و پوهنتون دولتی، )1999( 

29 جی. ل. فاکیوس، “کمبود آب در تانزانیا – معضل یا تعاون؟ تحلیلی از روابط بین نهادها و معضل محلی آب و مشاارکت” )تیزس ماستری چاپ نشده، پوهنتون ساسیس برای مطالعات انکشافی، 
)2008
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برخورد با معضالت و نهاد ها 2. 2
نهاد ها در مدیریت معضالت نقش اساسی دارند. موفقیت و یا ناکامی در تخفیف و یا حل معضالت تا اندازه زیادی به دسترسی به نهادهای دخیل  و همچنان 

پذیرش اجتماعی ساختاری که برای رفع شکایات و یا اختالفات بر سر منافع بین جوانب درگیر به کار گرفته می شود، در پیوند است30 .

نقش مرکزی نهادها در برخورد با معضالت

معضالت غیر عادی و یا اساسًا بد نیستند. برعکس، معضالت یک عنصرذاتی  داد و گرفت های اجتماعی را تشکیل می دهند، به این معنی که ممکن است جوامع 
برای برخورد با آن ها به ایجاد نهادهای به خصوصی دست بزنند31.در حقیقت، از آنجایی که حل معضالت می توانند به تغییر در مدیریت منابع منجر شوند، می 
توان به آن به مثابه “ساختار مدیریت منابع” نگاه کرد32. از دید مثبت، حل معضالت می تواند شرایط جدید اجتماعی را به وجود بیاورد که باعث کاهش شکایات 
و اختالفات گردد33. اما، معضالت اجتماعی ای که مبدل  به خشونت می گردند، بیشتر مشکل ساز اند34 و اینجاست که موجودیت نهادهایی موثر اهمیت اساسی 
پیدا می کنند. این تحقیق روی نهاد ها و برخورد شان با معضالت تمرکز می کند. با وجودی که این تحقیق به اشکال مختلف معضالت، از قبیل ماهیت، اثرات و 
انگیزه هایش در زمینه های مختلف می پردازد، عالقمندی اساسی اش بیشتر به برخورد نهادها با این معضالت  است و اینکه چه درس هایی از آن  به طور مستمر 

باید  آموخته شود و آیا پالیسی موجود کارآیی دارد و یا خیر.

فهم نهاد ها

تیوری ها در مورد اقتصادهای جدید نهادینه شده، نهاد ها را به مثابه » قواعد بازی« می داند که ساختار روابط اجتماعی را محدود می سازد. به گفته نورث:

نهادها عبارتند از قواعد بازی در یک جامعه یا رسمی تر، عبارتند از محدودیت های وضع شده توسط  بشر که روابط انسان ها با هم را شکل می دهد. در نتیجه، 
نهاد ها انگیزه تبادالت بشری را می سازند، چه این تبادالت سیاسی باشند یا اجتماعی و یا هم اقتصادی ]...[ نهادها با ارایه ساختار در زنده گی روزمره، بی 

اعتمادی ها را کاهش می دهند35.

مطابق با این برخورد، بخش پنجم به بررسی همه جانبه “قواعد بازی”ای که در حوزه فرعی سر پل به کار گرفته می شود،  می پردازد. 

اما، عده ای از انسان شناسان )انتروپولوجیست( در برخورد با  اصطالح سازی نهاد ها، محدودیت هایی را برجسته ساخته اند. این انسان شناسان به عوض اینکه 
به نهاد ها به مثابه یک چهارچوب ثابت و محدود کننده “قواعد بازی”36 نگاه کنند، نهاد ها را تنظیم کننده جهت رفتاری که ساختار “قواعد جاری” را مدنظر نمی 

گیرند خوانده  و در نتیجه هر دو را روند و محصول شیوه های اجتماعی و سیاسی می دانند:

نهاد ها تنها قواعد بازی  یا موسسات رسمی نیستند. برعکس، آن ها به مثابه صحنه هایی از تعامل اجتماعی، مذاکره و اعتراض بین افراد مختلف که اهداف 
مختلفی دارند، تبارز می کنند37.

از این نقطه نظر، قواعد همواره به اساس تعامل های روزانه بین افراد ساخته و بازسازی می شون38د. آنچه که بیشتر اهمیت دارد نه “قواعد بازی”، بلکه “آنچه مردم 
انجام می دهند” و “ چگونه رفتار می کنند” است. مفهوم ایجنسی و نقش آن در ساخت و یا بازسازی نهاد ها در رویکرد با تحلیل و بررسی نهاد ها از محوریت 
اساسی برخوردار است39. اما، تطبیق این رویکرد مشکالت خود را دارد و نیازمند درک این موضوع است که چگونه نهاد متذکره در گذشته و در تالطم مبارزات 
سیاسی شکل گرفته است40. دید انسان شناسانه نهادها در بخش ششم به تشریح گرفته شده است. با مطالعه دوسیه های مختلف و شرح جزییات زمینه هایی که 
آن واقعات در آن ها به وقوع پیوسته است، تالش صورت گرفته است تا درک بهتری از این که مردم در روند حل و فصل معضالت چه کارهایی انجام می دهند 

و چگونه رفتار می کنند و نیز آنچه که فراتر از ثبت احصاییه هایی در مورد “قواعد بازی” رخ می دهد، ارایه کند.

30 توماسون، »معضل محلی و آب«.
31 کرف، معضل، فضا و نهادها؛ توماسون »معضل محلی و آب«؛ اف. توماسون، »)آب و معضل محلی«: بررسی کوتاهی از آثار اکادمیک و سایر منابع« )ستوکهولم: خانه آب سویدن، 2004(.

32 جی، بی سون، آر، اودگارد و اف مگانگا، »قواعد، نورمها، سازمان ها و شیوه های عملی: زمین و مدیریت آب در حوزه دریای رواها«، تی. گرانفیلد )تصحیح شده( مدیریت محیط جهانی شده: استراتیژی 
های محلی برای حفظ زنده گی )تروبریدیج، UK، کرومویل پریس، 1999(.

33 توماسون، “معضل محلی و آب”.
34 کرف، معضل، فضا و نهادها.

35 دی. نورت، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی )نیویارک، NY، کامبریج یونیورستی پریس، 1990، همچنان دیده شود اثر الینور اوستروم در مورد مفهومی ساختن نهادها: به طول مثال، ای. 
اوستروم، طرح نهاد ها برای سیستم آبیاری خودگردان )سانفرانسیسکو، CA،  مطبوعات انستیتوت مطالعات کانتمپروراری، 1992(. 

36  ام. لیچ، آر.میرنس و آی. سکونیس، “حق محیطی: چهارچوبی برای شناخت پویایی سازمان های محیطی”
37  ال. مینتاس، سیاست و هنر آب: ساده ساختن کمبود آب در هند غربی )دهلی جدید، لونگ من، 2005(

38  ت. فرانکس و اف. کلیور »مدیریت آب و فقر: چهارچوبی برای تحلیل ها«، پیشرفت در مطالعات انکشافی 7، شماره 4 )2007(« 306-291
39  ال. میهتا،ام. لیج، پ. نیول، آی. سکونس، ک. سیواراماکیشنان و اس. ای. وی، »در شناخت درک از نهاد ها و تردیدها: راه های جدید در مدیریت منابع طبیعی« )برایتون: گوهنتون سسیکس 

برای مطالعات انکشافی، 1999(
40  دی. موس، »ساخت نمادین از منابع مشترک: تاریخ، ایکولوژی و جایگاه خاص اراضی آبیاری شده توسط تانک در هند جنوبی،« انکشاف و تغییر 28، شماره 3 )1997(: 504-467.



واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان2013

AREU 8

تمایز بین نهاد ها و سازمان ها، و بین نهادهای رسمی و غیر رسمی

با وجودی که  اصطالح »نهادها« و »سازمان ها« گاهی یکی به جای دیگری استفاده می شود، خیلی اهمیت دارد که بین هر دو تمایز قایل شد. به گفته نورث، 
سازمان عبارت از مجموعه ای از افرادی است که در چهارچوب قوانین مشترکی برای به دست آوردن هدف مشترک با هم فعالیت می کنند41. اپهوف اضافه می 

کند که “ بعضی از نهادها شکل سازمان ها را با قوانین و ساختار آن دارد، در حالی که متباقی روی تاثیر گذاری بر رفتار استوار اند42”.

قایل شدن تمایز بین نهادهای رسمی و غیر رسمی نیز از اهمیت برخوردار است. از یکسو، نهادهای رسمی تابع مقررات و قوانین نوشته شده اند. از سوی دیگر 
نهادهای غیر رسمی  معمواًل اساس کار خود را روی نورم ها، ارزش ها، رسم و رواج ها و شیوه های کاری فرهنگ محلی بنا می نهند. در حالی که نهاد های 
رسمی برای اجرای امور خود به فشار بیرونی ضرورت دارند، نهاد های غیر رسمی اساس کار خود را روی خود اجرایی از طریق نیروی ارتباطات محلی و یا تصاویب 
اجتماعی قرار می دهند43.  افزون بر آن، به نظر می رسد که نهادهای غیر رسمی  نسبت به نهادهای رسمی قابلیت تغییر در یک مدت کوتاه را نداشته و در یک 

مدت طوالنی زمانی تغییر می کنند44.  

در ارتباط با زمینه های تحقیق دست داشته، وقتی از درک نقش افراد دخیل در معضل، شناخت سازمان ها و نهاد ) به مثابه قواعد بازی( که برای حل و فصل یک 
معضل به کار گرفته می شوند سخن می گوییم، اختالفاتی که در باال ذکر شد اهمیت پیدا می کنند. به طور مثال، افرادی که در حل و فصل یک معضل دخیل 
اند، ممکن به سازمان ها و یا نهادهای به خصوصی مرتبط باشند، اما ممکن است تصامیمی اتخاذ کنند که مطابق به خط مشی سازمان ها و یا نهادهای مربوط 

شان نباشد.

تغییرات نهادی در شرایط منازعات مسلحانه 

چندین دوسیه ای که درپایین مثال آورده شده اند، نشان می دهند کسانی که به حل و فصل معضالت پرداخته اند، در شرایطی با به این کار مبادرت ورزیده اند که 
در آن تنظیمات موجود به تندی در حال تغییر بوده  و اینان مجبور بوده اند، راه حل های خود را در روند تعامالت اجتماعی در حالتی که درگیری های مسلحانه 
وجود داشته است، به کار ببندند. این موارد نشان می دهند که تغییراتی که در این شرایط به وقوع می پیوندند، طبیعتًا با در نظر داشت اوضاع، شرطی و با تنش 

های جاری در پیوند بوده اند.

تغییرات سریع نهادها

کورف به این عقیده است که در شرایط جنگی، تنظیماتی مثل قوانین دولتی نسبت به تنظیمات غیر رسمی، به تغییرات سریعیمواجه می شوند. در رابطه با جنگ 
داخلی، وی می گوید، »ممکن است قوانین موثر حاکم بر تعامالت اجتماعی به در مدت زمان اندکی به تغییرات قابل توجهی روبرو شوند45”. و این به علتی است 
که “در جنگ های داخلی جناح های جنگی با استفاده از نیروی نظامی خود می خواهند قوانین جدیدی را در بازی حاکم بسازند که در موازی با قوانین حاکم موجود 
قرار می گیرند46”. ظهور فرماندهان مختلف شرایطی را به وجود می آورد که طی آن اوضاع اجتماعی به چانه زنی ها مواجه می شود47”. وقتی که حضور حاکمیت 

دولتی به ضعف می گراید، به چنین شرایطی مواجه می گردیم:

حضور رسمی دولت، اما ساختار مبهم دولتی، با حضور قوی “زیر زمینی” جوانب درگیر جنگ )شورشیان، اردو، گروه های ملیشه( که  به صورت چشمگیری قوانین 
موجود را به چالش کشیده و تالش می کنند تا بازی را به نفع خود بکشانند48.

به سخن دیگر، در جریان جنگ داخلی، زنده گی متوقف نمی گردد. برعکس، “تنظیمات جدیدی در جریان جنگ به وجود  می آید و قوانین موجود کنار نهاده می 
شوند49”، زیرا مردم غیر نظامی  برای زنده ماندن تنظیمات جدیدی را به وجود می آورند. این موضوع، مشخصًا در این تحقیق مدنظر گرفته شده و در بسیاری از 

مواردی که مورد مطالعه قرار گرفته و در ذیل آمده است، نشان داده شده است.

تغییرات زمانی و مطابق شرایط تنظیمات

گویندرسن و هولینگ این موضوع را برجسته می سازند چگونه تنظیمات نهادینه شده  در اثر تنش ها و درگیری ها آشکارا از هم می پاشند و فضای جدیدی را 
برای برقراری تنظیمات جدید فراهم می سازند. به این ترتیب اینان نشان می دهند که امکانات و نیاز برای چنین تغییرات نه به اثر یک روند قانونمند، بلکه در اثر 
شرایط و پاسخگویی به نیاز زمان به وجود می آید50. چنین چهارچوب، به خصوص در ارتباط با مواردی است که طی آن معضالت روی طرح های زیربنایی به 
وجود می آید و در این تحقیق به صورت مستند از آن ها ذکر گردیده است. در اینجا، تغییرات در طرح به مثابه جزیی از روند حل و فصل معضالت تنها در زمینه 

41  دی. نورت، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی )نیویارک، NY، کامبریج یونیورستی پریس، 1990، 
42 ان. اپاف، انکشاف نهادهای محلی:  یک منبع تحلیلی با قضایا )هارتفور غربی( CT، کوماریان پریس، 1986(، 9. 

43 ایگیرتسون، ”.A note on fronomics of institutions» ال . جی . آلستون، تی. ایگیرتسون و دی. نورت )مطالعات تجربی در مورد  تغییرات نهادی،  6 – 24 )کامبریج: کامبریج یورنیستی 
پریس، 1996(.

44 دی. نورت، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی )نیویارک، NY، کامبریج یونیورستی پریس، 1990،
45 کرف. معضل، فضا و نهاد ها 4.
46 کرف. معضل، فضا و نهاد ها 5.
47 کرف. معضل، فضا و نهاد ها 4.

48 کرف. معضل، فضا و نهاد ها 98.
49 کرف. معضل، فضا و نهاد ها 6.

50 ال. اچ. گندرسون و هولینگ، پنارچی: شناخت انتقال در انسان و سیستم طبیعی )واشنگتن، دی سی،: آیلند پریس،2002(.
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های پیدایش درگیری باالی یک معضل که بین جوانب دخیل در آن معضل به وجود آمده است، می تواند قابل فهم باشد. به این ارتباط  تغییرات اساسی در زمینه 
های سیاسی می تواند فرصت های الزم را برای تسهیل چنین تغییراتی مهیا کند.

مطالعه مسایل مربوط به سیستم آبیاری کانال: طراحی، سطوح و الزامات اجتماعی  3. 2
برای استفاده

برای بررسی سیستم های آبرسانی کانال گونه، در نظر گرفتن دو عامل کلیدی دارای اهمیت است. نخست، خیلی مهم است تا سیستم آبرسانی به حیث مجموعه 
ساخته شده از چندین سطوح مختلف در نظر گرفته شود. دوم، دانستن اینکه طرح سیستم آبرسانی مورد نظر برای درک چالش هایی از قبیل تدوین حق استفاده از 

آب، توزیع آب و ایجاد و تحدید مناقشات ناشی از آن کمک می کند، اهمیت اساسی دارد.

اهمیت مطالعه مناقشات در سطوح مختلف سیستم کانال

سیستم آبرسانی کانال گونه متشکل از چند سطح است. یک سیستم آبرسانی می تواند از سطوح مختلف هیدرولیکی کانال ها )مثل کانال اصلی، کانال فرعی و 
کانال سومی( و یا شاخه ها تشکیل شده باشد که توسط ساختار های هیدرولیکی، مثاًل ساختار های جدا کننده متصل به هم و یا دریچه هایتنظیم کننده به هم 
وصل شده اند.  این گونه سیستم های آبرسانی با رودخانه ها مرتبط بوده و به شکل عمومی یا قسمی حوزه های فرعی را به وجود می آورند و حوزه های فرعی 
خود به شکل دیگر حوزه رودخانه را شکل می دهند51. واضحًا این سطوح، نه تنها سطوح هیدرولیکی )وابسته به سیستم آبرسانی(، بلکه سطوح اجتماعی نیز است 

که هر کدام آن شامل نهاد های مختلف و سازمان های مربوط به مدیریت آب  و همچنان اشکال مختلف حق دسترسی به آب و توزیع آن نیز می باشد52.

در زراعت آبی، مناقشات ممکن است در سطح کانال سوم یا شاخه باالی تقسیم آب بین دو دهقان همسایه یا پلوان شریک رخ دهد. اما نیز ممکن است چنین 
مناقشه ای در قسمتی که آب بین تعدادی از قریه جات تقسیم می شود، بین اهالی این قریه جات که ممکن به ولسوالی های منختلفی متعلق باشند رخ دهد. 
مناقشات گسترده تر ممکن است در سطح بین والیات بین استفاده کننده کانال های آبرسانی که به یک رودخانه واحد متعلق است به وقوع بپیوندد53. هر زمانی 

که سطح هیدرولیکی سیستم آبرسانی افزایش می یابد،  تنظیمات سیاسی، اجتماعی و سازمانی و همچنان ساختار حل مناقشات نیز دچار دگرگونی می گردد.

مفهوم سطوح چگونگی بحث روی مسئله آب را در یک سطح گسترده برجسته می سازد. تعمیم دادن اصطالحات می تواند منتج به نتیجه گیری های نادرست 
گردد. بدون شک، این نشاندهنده ضعف کلی بررسی های قبلی این معضل است که معمواًل سطوح مختلف را با هم در می آمیختند. بنًا، این پژوهش سطوح مختلف 

را در سیستم آبرسانی به حیث شاخص کلیدی در انتخاب قضایای مربوط به مناقشات آب مطمح نظر قرار داده است.

ارتباط بین طرح سیستم آبرسانی، مناقشه و همکاری

هرست استدالل می کند »از آنجایی که انتخاب تکنولوژی روی ساحه اجتماعی ای که دسترسی به آب را شامل می شود اثر می گذارد«،  طراحی یک سیستم 
آبرسانی  شیوه های اداری و عملی مدیریت آن را تعیین می کند54. در نتیجه، او استدالل می کند که طراحی خود می تواند به ریشه بسیاری از مناقشات مربوط به 
آب مبدل گردد. از  آنجاییکه تقسیم آب قسمًا توسط تکنالوژی صورت می گیرد، پس مهم است تا هر دو، هم طراحی سیستم آبرسانی و هم خواسته های مناطقی 

که ساختار مدیریتی توزیع آب در آنجا ها نهادینه می شود، در نظر گرفته شده و درک شود55.

طراحی یک سیستم آبرسانی، سطح وابستگی متقابل بین دهاقین و یا گروپی از دهاقین را که از آن استفاده می کنند، تعیین می کند. مطالعه طراحی و زیر ساختار سیستم 
کانال های غیر مهندسی شده مثل کانال حوزه فرعی سر پل، نشان می دهد که هنگام طراحی چگونه روابط بین جوامع و نیز مناقشات و یا همیاری روی توزیع آب 
در نظر گرفته شده است. به این ارتباط است که هرست بین سیستم های شاخه ای یا انشعابی و سیستم هایی سلسله مراتبی تفاوت قایل می شود )دیده شود:شکل 2(

سیستم های شاخه ای یا انشعابی – که مورد مطالعه ما است – معمواًل توسط ساختارهایی که تقسی آبه های متناسب )دیده شود: شکل 1( خوانده می شوند، شاخص 
بندی می گردند. در این ساختار ها، جریان آب به صورت اتومات )خودکار( در پهنای شاخه ها به صورت متناسب تقسیم می شود. چون این ساختار قابل تغییر و تنظیم 
نیست، تقسیم جریان آب به صورت خودکار صورت می گیرد. در نتیجه، عرض )پهنای( هر شاخه متناسب به اندازه سایر شاخه یا شاخه های مربوط به همان تقسیم آبه  
بوده و تعیین کننده مستقیم مقدار آبی است که هر شاخه به خود اختصاص می دهد56. در مقابل، در سیستم های سلسله مراتبی ساختار تقسیم آب بر مبنای آب گیری 

استوار است )دیده شود: تصویر 2( که مقدار جریان آب جاری شده در کانال فرعی را تنظیم و تعیین می کند.

طرح شاخه ای یا انشعابی زمانی انتخاب می گردد که کاهش وابستگی متقابل استفاده کنندگان  آب در موارد توزیع آب مطمح نظر باشد )دیده شود: شکل 2(. تالش 
برای محدود ساختن خطر و اندازه مناقشه می تواند دلیلی برای این اقدام باشد. اگر چه این طرح نمی تواند ساختار قدرت و استفاده از زور را بین استفاده کننده گان آب به 
صورت کامل از بین ببرد،  اما توانایی دهاقین برای دزدی آب را محدود می سازد. سطح باالی شفافیت تقسیم آبه های سلسله مراتبی زمینه را برای جلوگیری از دخالت 

مفسدانه در توزیع آب و استفاده ناسالم آن )مثل دزدی آب و غیره( فراهم می سازد. بناًء این سیستم بیشتر با کنترول اجتماعی سازگاری دارد )دیده شود: شکل 3(57.

51  حوزه نیز گفته می شود. 
52 پی. پی. مولینگا، »کنترول آب در سیستم اجتماعی تخنیکی: یک چهارچوب مفهومی برای مطالعات میان رشته ای آبیاری«، اثر نشر ناشده، 1997.

 « Mind the Gap”،53 به طور مثال در حوزه فرعی دریای پنج آمو در افغانستان، دیده شود: توماس
54 ل، هورست، »دو راهی تقسیم آب: نگرانی ها و مشخصات طرح بندی سیستم آبیاری« )کولمبو: انستیتوت مدیریت بین اللملی آب، 1997.

55 بعضًا به این ها »نیازهای اجتماعی برای استفاده« نیز گفته می شود. دیده شود: پی. مولینگا، در جبهه آب )دهلی جدید: اورینت لونگمان، 2003(. 
56 به طور مثال، اگر در یک تقسیم آبه مشخص شاحه اول یک متر عرض و دومی آن 2 عرض داشته باشد، دومی به طور خودکار دو چند مقدار آبی را که شاخه اول می گیرد، به خود اختصاص می 

دهد. این طرح به این معنی است که استفاده کننده گان شاخه دومی مستحق دو چند آب نسبت به استفاده کننده گان شاخه )جوی( اولی هستند.
57 هرست، »دو راهی تقسیم آب«.
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شکل 2: سطوح وابسته گی های درونی به سیستم های شاخه ای/دوشاخه ای و سیستم های سلسله مراتبی

درک رابطه بین انتخاب ساختار و الزامات استفاده از این ساختار )به شمول امکانات وقوع سوء مدیریت، قابلیت اعتماد توزیع و شفافیت عمل( و موثریت آن ها مهم 
است، زیرا نقش مهم را در تجزیه و تحلیل نورم های نهاد های آب رسانی و جریان حل مناقشات بازی می می کند. مثاًل هنگامی که در مطالعه موارد مختلف به 

تقسیم آبه های سلسله مراتبی بر می خوریم، نشاندهنده موجودیت نوعی موافقت برای جابجایی آب است که خود دال بر توافق روی همکاری می باشد.

شکل 3: روابط بین نوع ساختارها، عملکرد، مدیریت و موثریت

تصویر 1: تقسیم آبه یا جدا کننده متناسب )دو شاخه ای(



2013چهارچوب نظری

11 حق آب و روند حل معضل مربوط به آن در افغانستان: مورِد مطالعاتی فرعی حوزه سر پل

تصویر 2: تنظیم شونده تدریجی )ساختار دروازه دار(
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میتودولوژی. 3
از آنجایی که در حال حاضر مطالعات اندکی در مورد نهادها و واکنش ها به معضالت مربوط به آب در افغانستان صورت گرفته است، این تحقیق در قدم اول ماهیت 
اکتشافی داشته و با برخورد عمدتًا کیفی به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول روی مصاحبات عمیق با افراد مطلع کلیدی و اجزای دیگر مثل سوابق زمانی و 
سهامداران بنا یافته و هدف از آن درک زمینه های گسترده تری است که معضالت در آن ها رخ می دهند. بخش دوم  مطالعه و بررسی دوسیه های متعدد برای 

فهمیدن فهم برخورد افراد ذیدخل و سازمان ها برای حل و فصل معضالت مربوط به آب .

بخش اول: شناخت تنظیمات نهادینه شده آب به مثابه قواعد بازی 1. 3
بررسی اسناد

برای ارایه یک پس منظر عمومی در مورد حوزه های فرعی به بررسی  ابتدایی متون برای گردآوری و تحلیل اطالعات پرداخته شد. این بررسی، بیشترین توجه 
خود را به هایدرولوجی و نگرانی های عمومی مربوط به آب در منطقه، شاخص های کلیدی معیشتی و اطالعات کلیدی سیاسی و امنیتی معطوف داشته است. این 
کار برای ارایه درک بهتر از اساسات روند های حل و فصل معضالتی که طی مطالعات دوسیه های مختلف به مشاهده رسید، کمک کرد. با تعقیب این شیوه، برای 

تحلیل تاریخی، سه کانال در حوزه فرعی سر پل و یک کانال بزرگ در جوزجان برای مطالعات مورد تحقیق قرار گرفت. 

نقشه برداری کانال و بررسی آن

بررسی نقشه برداری کانال در با استفاده ازوسایل سیستم جهانی موقعیت یاب )GPS( و نرم افزارهای سیستم اطالعاتی جغرافیایی )GIS( در ساحه صورت گرفت. 
بخش هایی مهمی که مورد بررسی قرار گرفت عبارت بودند از ساختار های عمده تقسیم آب و ابعاد آن در امتداد هر کانال به شمول دیگر عناصر مهم مرتبط مثل 
نام کانال ها، موقعیت سرچشمه ها، تعداد و نام قریه های تحت پوشش، گروپ های مهم قومی در هر قریه و زمین های قابل آبیاری. نتایج این بررسی در “گوگل 

ارت –Google Earth” درج گردید و نقشه هایی که از این بررسی به دست آمد، به حیث وسیله مهم ارتباطی در مراحل بعدی تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. 

پس منظر تاریخی

در پهلوی نقشه برداری و بررسی آن، 17 مصاحبه با بزرگان سر پل جوزجان به منظور دریافت دیدگاه های تاریخی در مورد ایجاد کانال ها، معضالت مربوط به 
آن ها و چگونگی مشارکت صورت گرفت. بیشترین توجه این مصاحبات معطوف بود به: تاریخ مسکن گزینی در مناطق کنونی زراعتی، ایجاد زراعت آبی، ایجاد 

زیربناهای کانال، تعیین وانکشاف سهمیه های آب، ایجاد معضالت روی مسئله آب و افرادی که در مدیریت و حل و فصل معضالت مربوط به آب دخیل اند.

تحلیل تنظیمات آب: مصاحبات و سهامداران

در این تحقیق، برای ارایه تصویر روشن از حقوق آب افراد و نهادهای دخیل در حل و فصل قضایا در سطوح مختلف از روند دو مرحله ای استفاده شده است. در 
بخش اول از مصاحبات ساختار گونه و صحبت با ذینفعان دارای اطالعات کلیدی استفاده گردید. با این کار می شود یک بررسی کلی از ساختار سازمانی میرآب 
های مختلف در سطوح مختلف سیستم نهر/کانال ارایه کرد و در عین زمان نقش های افراد مختلف، دولتی و غیر دولتی را که رسما در مدیریت آب دخیل اند 

برجسته ساخت.

مرحله دوم شامل مصاحبات و نظارت های ساحوی به منظور تحقیق مجموعه مختلف سهمیه ها و شیوه های توزیع آب و اصولی که در سطح مختلف حوزه فرعی 
وجود دارد می شود، به شمول:

• سهمیه های آب و توزیع آن بین والیات )یعنی بین سر پل و جوزجان(	

• سهمیه های آب و تقسیم آن در امتداد کانال ها و دریا )یعنی سیستم سلسله مراتبی( در والیت سر پل	

• سهمیه های آب و توزیع آن در سیستم شاخه ای در والیت جوزجان	

• سهمیه های آب و توزیع آن بین کرت ها در امتداد همان جوی )کانال کوچکی که از کانال بزرگ حدا گردیده و معمواًل آب را مستقیم به 	
کرت می رساند( در والیات سر پل و جوزجان.

در هر دو مرحله آگاهان کلیدی مثل بزرگان قریه، میرآب های متقاعد و برحال، دهاقین و مامورین محلی وزارت آب شامل پروسه بودند. در هر والیت بیست 
مصاحبه صورت گرفت. 

تحلیل های بررسی حاصالت زراعتی و نقشه دسترسی به آب

برای تثبیت تاثیر نهایی سهمیه آب و طرح زیر بنا ها در سیستم توزیع آب،  تیم تحقیقاتی همچنان به عنوان یکی از راه ها، به بررسی تحلیل های به دست آمده با 
استفاده از اندکس های )NDVI– تفاوت محصوالت زراعتی58( در مناطق زیر مطالعه پرداخت. در این روند از سطوح مختلف تولیدات زراعتی که در مناطق مختلف 

NDVI 58  روشی است که به صورت گسترده برای نظارت بر پوشش گیاهی از طریق ارزیابی توده حیاتی با تشخیص طیفی انعکاس رنگ کلروفیل ها صورت می گیرد.
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مورد بررسی قرار گرفت به مثابه نمایانگر دسترسی به آب استفاده صورت گرفت. به همین صورت، زمین های آبیاری شده در سه کتگوری: دارای دسترسی خوب 
به آب، دارای دسترسی عادی به آب و زمین های خشک و یا دارای دسترسی اندک به آب. برای این که موجودیت آب در سطوح مختلف زمین بررسی گردد،  این 

تحلیل طی چند سال مختلف  انجام پذیرفت.

بخش دوم: شناخت تنظیمات در عمل 2. 3
انتخاب دوسیه ها )موارد مورد مطالعه(

با توجه به اهمیت اساسی زمینه ها در درک پیچیده گی و پویایی روند های حل و فصل معضالت و مشارکت ها59، در این تحقیق به انتخاب دوسیه ها یا موارد 
دست یازیده شد. هدف در اینجا، تا جایی که ممکن بوده است به دست آوردن  هر چه بیشتر  اطالعات  مورد روندهای مشخص حل و فصل معضالت بوده است. 
از استفاده  شیوه انتخاب تصادفی دوسیه ها و یا دوسیه های "متوسط" به عنوان نمایانگر ها به دلیل عدم توانایی شان در ارایه دیدگاه ها در یک سطح خوب، امتناع 
به عمل آمد. در مقابل، در این تحقیق "انتخاب به اساس اطالعات" صورت گرفت که طی آن هدف را "به دست آوردن اطالعات بیشتر از نمونه های کوچک  و 

دوسیه های منفرد ]...[ }و{ به دست آوردن اطالعات در مورد ویژه گی های حاالت مختلف جریان دوسیه و نتایج آن" بوده است60.

بعد از مباحثات رسمی در مورد طیف وسیعی از دوسیه های که امکان داشت حاوی اطالعات کلیدی باشند، محققین شمار محدودی از  دوسیه هایی را که تشخیص 
داده شده، دارای  اطالعات بالقوه ای اند، انتخاب کردند. درارتباط با چهارچوب مفهومی این تحقیق در انتخاب دوسیه ها همچنان معضالتی که در سطوح مختلف 
در مسیر سیستم کانال/دریا به وقوع پیوسته است، نیز در نظر گرفته شده است. تمرکز روی اشکال مشابه معضالت که دربین استفاده کننده گان از آب رخ می 
دهد نیز در انتخاب دخیل بوده است. در جوزجان، این معضالت بیشتر به دورطرح مجدد تقسیم آبه ها و در سر پل به دور دزدی آب و تنظیم دسترسی به آب در 
سیستم داخلی کانال در مواقع کمبود آب  می چرخید. جدول 1 فهرستی از هشت دوسیه انتخاب شده را با خالصه ای از مهمترین مشخصات آن ها ارایه می کند:

جدول 1: فهرست هشت قضیه مطالعه شده با مشخصات عمده شان 

والیتنوعیت معضلسطح شبکه کانال/دریانام مطالعه قضیهشماره

جوزجان و سرپلتوزیع آب و حق آبه هابین والیات معضل روی حق آبه بین والیات سرپل و جوزجان1

2
معضل روی طرح زیر ساختار و حق آبه میان خواجه دو کوه و دریای 

سفید
بین دریا ها، بین ولسوالی ها، بین قریه 

جات
جوزجانطرح بندی زیر ساختار ها و حقوق آب

3
معضالت روی طرح بندی زیر ساختار و حقوق آب بین جوی قوچین 

و نهر سالمزان
جوزجانطرح بندی زیر ساختار ها و حقوق آببین جوی و کانال، بین قریه جات

جوزجاندزدی آببنی جوی و کانال، بین قریه جاتمعضل سر تقسیم آب بین هر گردنه و جوی جگدلک4

بین دهاقین )افراد، در داخل قریه(معضل بین دهاقین در ساحه جویی در منطقه زراعتی خواجه دو کوه5
نوبت توزیع آب بین کرت ها در امتداد 

جوی
جوزجان

6
معضالت روی طرح بندی زیر ساختار و حقوق آب بین جوی آلتخواجه 

و نهر ایمشک
جوزجانطرح بندی زیر ساختار و حقوق آببین جوی و کانال، بین قریه جات

سرپلتوزیع آب، تطبیق نوبت بین کانال هابین کانال ها، بین گروپی از قریه جاتمعضالت روی توزیع آب در امتداد کانال های دریای سرپل7

سرپلدزدی آب در سطح منقسمبین کانال ها، بین قریه جاتمعضالت روی حقوق آب در منقسم اب بین نهر افریدی و نهر اختاش8

روایات و مصاحبه ها
برای »دستیابی بهتر به پیچیده گی ها و تناقضات در زنده گی واقعی« مطالعه قضیه ها به شکل بررسی روایات صورت گرفته است61. برای تسهیل چنین دستیابی، 
محققین رهنمای مصاحبه را ترتیب کرد که ابعاد گسترده تحقیق را تحت پوشش قرار می داد و از آن برای انجام مصاحبه های نیمه ساختاری ) برای مشاهده این 
رهنما، ضمیمه 1 دیده شود( استفاده به عمل آمد. برای انجام مصاحبات عمیق از نمونه سازی “گلوله برفی” استفاده به عمل آمد و طی آن با افراد مطلعی که تمام 
جوانب را در یک روند حل و فصل معضالت نماینده گی می کردند صورت گرفت و مصاحبه تا زمانی ادامه یافت که “اطالعات به صورت کامل” جمع آوری گردید، 

یعنی تا زمانی که تیم تحقیقاتی دیگر قادر نبود از مصاحبه، اطالعات جدیدتری دریافت کند.

اضافه بر مصاحبات عمیق، یک تعداد مباحثات غیر رسمی با میرآب ها ، بزرگان و کارمندان محلی دولتی نیز به منظور تبادل نظر و بحث روی تحلیل های تازه قضیه 
و ایجاد سوال های جدید صورت گرفت. این واقعیت که بعضی از افراد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در حل و فصل چندین دوسیه مختلف شرکت داشتند، زمینه 
مقایسه را بین شان فراهم ساخت و برای دستیابی به فهم درستتر عواملی که سبب اتخاذ شیوه های مختلف و انتخاب در روند تصمیمگیری در روند حل و فصل 
معضالت در زمینه های مختلف گردید، یاری رسانید. باالخره، در ختم تحقیق، بحث های دیگری در مورد قضایا با افراد مطلع کلیدی به منظور بررسی نهایی تحلیل 

های ابتدایی و پیدا کردن سوء تعبیر های احتمالی صورت گرفت. ضمیمه 3، مصاحبه هایی را که در مورد قضایای  مختلف صورت گرفته است، نشان  می دهد.

افغانستان، 2010(؛ دیچامبز و روی، »منازعات زمین در  ارزیابی  افغانستان:  نقش روابط اجتماعی« )کابل: واحد تحقیق و  از زنده گی و خانواده در قریههای  59 پی. کانتور و ای. پاین، »حفاظت 
افغانستان«، توماس و احمد، »نگاه تاریخی به سیستم میرآب«؛ همچنان دیده شود: پی تیی، »تیوری سازی برنامه ریزی:  نکاتی در  مورد عقالنیت و قدرت فالیبرگز«، مطالعات برنامه ریزی بین المللی 
6، شماره 3 )2001(: 257-262؛ و بی. فالیبرگ، »پنج سوء تفاهم در مورد تحقیقات به اساس مطالعات موردی«، پژوهش های جمعی 12، شماره 2 )2006(: 2019 – 45، در مورد قدرت نسبی مطالعات 

دقیق موردی  در مقایسه با تالش گسترده برای تولید ارقام متوسط.
60 فالیبرگ، »پنج سوء تفاهم در مورد تحقیقات به اساس مطالعات موردی«، 230.

61 فالیبرگ، »پنج سوء تفاهم در مورد تحقیقات بر اساس مطالعات موردی«.
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محدودیت ها 3. 3
تصورات و تحریف های واقعیات در جریان بررسی تحقیقات در مورد معضالت

بسیاری از معضالتی که مورد مطالعه قرار گرفت، مربوط به قضایای حل ناشده، به شمول بعضی از قضایای دو باره راجع شده بود. هر باری که چنین قضایا مورد 
بازنگری قرار می گرفت، مصاحبه شونده معمواًل تالش می کرد تا بیانات گذشته خود را تغییر دهد و یا آنچه را که واقع شده بود، تحریف کند. در بعضی قضایا، 
ممکن است وقایع گذشته به تاثیر از  وقایع و تجارب بعدی دچار تغییر شکل شده باشند62. این حالت به خصوص در شرایطی که مباحثه مسایل حساسی چون 
سیاست های محلی و یا ملی، قومی و یا یک معضله حل ناشده مربوط به آب و یا غیر آن را در بر می گرفت، بدتر می شد. در صورت عدم نظارت مستقیم، برای 
حصول اطمینان از اینکه روایت کننده تا حد ممکن تصویر نزدیک به آنچه را که واقعًا رخ داده ارایه می کند، چندین مصاحبه تکراری به منظور چک کردن واقعیات 
انجام یافته است. با وجود آن، بعضی خالیگاه ها و تضادها  در روایات افراد قابل رویت است. در بعضی موارد، افراد مختلف روایات مختلفی از قضایا ارایه کرده اند 

که همانطور درج گردیده است. 

معضالت گمشده

استفاده از مصاحبه ها با افراد مطلع کلیدی به عنوان مرحله ابتدایی انتخاب دوسیه ها دو محدودیت عمده داشت. نخست، این برخورد شاید معضالتی را که برای 
افرادی که در نهادهای سنتی مدیریت آب نقشی ندارند شامل نگردد. به خصوص، عدم حضور زنان در چنین نهاد ها، نشان دهنده آن است که معمواًل نگرانی های 
آنان نادیده گرفته می شود. نسبت محدودیت زمانی، منابع و قلت منابع انسانی تالشی برای تحقیق در مورد قضایای » نادیده گرفته شده« صورت نگرفت. و اما، 

بدون شک به تحقیقات بیشتر در این مورد نیاز احساس می گردد.

دوم، این برخورد شاید معضالتی را »نورمال« شده است، تحت پوشش قرار ندهد.  معضالت در اثر گذشت زمان تغییر می کنند و ممکن است دفعتًا از نظر انداخته 
شده و یا در شمار معضالت »نورمال سیاسی« انتقال پیدا کند63. و اما این بدینمعنی نیست که در چنین حالت این معضالت حتمًا به نتایج مثبت به هر دو جانب 
قضیه می انجامد. در بعضی قضایای،  ناسازگاری روی یک قضیه خود به خود از بین می رود، زیرا جانب ضعیف امیدی به تغییر ندارد و حالت موجود را می پذیرد. 
در نتیجه، حالت ناسازگاری ای که قباًل به منازعه مبدل گردیده بود، دفعتًا حالت “نارمل” را به خود گرفته و از دیده ها غایب گردیده است. در حالی که دو قضیه 
)تقسیم آبه های متناسب در ایمشک و خواجه دو کوه / دریای سفید( بعضی دیدگاه ها را در موارد چنین معضالتی ارایه می دهد، اما شیوه گزینش قضیه، به نظر 

می رسد آنان را مدنظر نگرفته است.

62 کرف، معضل فضا و نهادها.
63 توماسسون، »معضل محلی و آب«.
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نگاهی به حوزه فرعی سر پل. 4
موقعیت و مشخصات کلیدی حوزه فرعی سر پل 1. 4

حوزه فرعی سر پل یکی از چهار حوزه های فرعی است که حوزه آبی شمال را می سازند )دیده شود: نقشه 1(. حوزه آبی شمال افغانستان کم آب ترین حوزه کشور 
بوده و به اساس محاسبات به هر نفر ساالنه 676 میلیمتر آب می تواند تخصیص دهد64.  این رقم خیلی پایینتر از  رقم مورد ضرورت سرانه دنقر یک سال  است 
که 1700 میلمیتر می باشد65.  این رقم، همچنان  تفاوت بسیار اندکی از 500 میلیمتر دارد که رقم خشکسالی مطلق را مشخص می کند. چنانکه در نقشه 2 دیده 
می شود، این حوزه فرعی در بیشتر ساحات بین والیات جوزجان و سر پل افتاده است66. تخمین شده است که این حوزه فرعی بین  102.302 تا 109.200 هکتار 
زمین را که تقریبًا هفت فیصد کل زمین های تحت پوشش این حوزه را تشکیل می دهد، می تواند آبیاری کند )دیده شود: جدول 2(.  تقریبًا 72 فیصد این زمین 

ها در دامنه های والیت جوزجان، در مرزهای شهر شبرغان موقعیت دارد. 

نقشه1: حوزه فرعی سر پل

دریای سر پل از ولسوالی کوهستانات سر چشمه گرفته و در مسیر عمده زمین های زراعتی سر پل جریان می یابد )دیده شود: نقشه 2(. چند کیلومتر باالتر از شهر 
سر پل، دریای شور آب67 که قسمت عمده ای از اراضی را آبیاری می کند و  از چهار دریای عمده ای که در دره های باریک سانچارک 68جاری اند، جدا گردیده و  
با آن یکجا می گردد. هنگامی که دریای سر پل وارد جوزجان می گردد، به دو قسمت تقسیم می گردد69. در بخش غربی، شاخه جدا شده آن به نام دریای سفید و 
شاخه شرقی آن به نام دریای سیاه نامیده می شود. چنانکه در بخش پنجم گفته شده است، تنها کانال هایی که در منطقه سر پل موقعیت دارند، دارای موافقتنامه 
سهمیه آب با جوزجان اند و در نتیجه کانال هایی که در مناطق کوهستانات، سانچارک و سوزمه قلعه موقعیت دارند، فاقد چنین موافقتنامه می باشند. تقسیم  دریا 

به دو شاخه،  منشاء طبیعی دارد. اما، بعداً ساختار تقسیم آبه یا جداکننده اعمار گردید تا جریان آب را به هر دو شاخه به صورت متناسب تقسیم کند. 

64 وی. توماس، و ان. اقرار، »مدیریت منابع آب، ضربه های خشکسالی و هوا«، گزارش انکشاف بشری در افغانستان، 2011 – جبهه فراموش شده: امنیت آب و بحران نظافت )کابل: مرکز پالیسی 
و انکشاف بشری، 2011(.

65  به عنوانی رقمی ذکر می شود که می تواند نیازهای مردم متذکره را برای مصارف خانگی، تولیذ غذا، صنعت، انرژی و محیطی برآورده سازد.
66  با وجودی که قسمتی از مرز حوزه فرعی از والیت فاریاب می گذرد، اما هیچ اراضی زراعتی در آن منطقه وجود ندارد.

67  دریای شورآب به نام آب سیاه نیز یاد می شود.  به گفته فیور و جی .ام. کمال اطلس ساحات تحت پوشش افانستان )کابل: وزارت زراعت، منابع آب و محیط، 2004(.
68  جیفان، الر بادامک، الر سرخ و کاشان.

69  تقسیم شدن دو دریا  ریشه طبیعی دارد، اما از زمان اعمار یک تقسیم آبه  بدینسو که جریان آب را متناسبًا به هر  دریا هدایت می کند، تنظیماتی در این مورد به اجراء گذاشته شده است.
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نقشه 2: حوزه فرعی سر پل

جدول 2: مناطق تخمینی آبیاری شده توسط حوزه فرعی سر پل

GIS  منبع: اطلس تقسیمات آبمنبع:  سروی

102.302109.200مناطق تخمین شده آبیاری به هکتار 1

موجود نیست73.328مناطق تخمین شده آبیاری در والیت جوزجان به هکتار
موجود نیست28.974مناطق تخمین شده  آبیاری در والیت سر پل به هکتار 2

1 هر دو به شکل متناوب و جاری

2 تفاوت اندکی بین مناطقی که در مرزها بین والیات جوزجان و سرپل موقعیت دارد و مناطقی که مقید به قرارداد در مورد سهمیه آب است، وجود دارد. دو کانالی که در مرزهای جغرافیایی جوزجان 
موقعیت دارند، به مثابه سهمیه آب سر پل پذیرفته شده اند. بخش پنجم دیده شود.

انکشافات تاریخی در شمالشرق افغانستان: نکات کلیدی در زمینه های تقسیم آب و  2. 4
معضالت

استعمار شمالشرق افغانستان
بیشتر از صد سال قبل، مناطق زیر بررسی به نام ترکستان افغانی یاد می شد. در شروع سلطنت عبدالرحمن خان )1880 – 1901( ساکنین این مناطق را  ازبک 
های ترک زبان، ترکمن ها، عرب ها و ایماق ها تشکیل می دادند که به مالداری اشتغال داشتند.   اما، مردم این مناطق در اثر خشکسالی سال های 1871 – 1873، 
حمالت ترکمن ها، شیوع مرض کولرا و جنگ های داخلی ضعیف و مناطق شان خالی از سکنه گشتند70. در نتیجه بسیاری از زمین های حاصلخیز این مناطق 
بدون استفاده باقی ماند. در اوایل سال های 1880 دگرمن ای سی یات انگلیسی نوشته بود: “ آب مورد تقاضای روز و دور از دسترس و گیاهان و رستنی ها یگانه 
چیزهایی خواستنی بود71”. در همان زمان، پیکاک مشاهده کرده بود که “ با داشتن جمعیت کافی چند سال محدود به کار است تا دشت های ترکستان افغانی به 

گدام غله مبدل گردد تا دره هرات را تحت پوشش قرار دهد72”.

70  ان. تاپپیر، »ظهور مالدار های پشتون در افغانستان«، بولتن دانشکده مطالعات شرفی و افریقایی 36، شماره 1 )1973(: 55 - 79.
71 تاییپر، »ظهور مالدارهای پشتون«. 

72 آر5. فیلیپ و ای. جی. مک کوالج، گازیتر افغانستان. بخش دوم: افغان ترکستان )چاپ چهارم( )کلکلته: دولت هند، 1907(.
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17 حق آب و روند حل معضل مربوط به آن در افغانستان: مورِد مطالعاتی فرعی حوزه سر پل

در سال 1882 عبدالرحمن خان تصمیم گرفت قبایل پشتون را از مناطق جنوبی و شرفی افغانستان در مناطق غیر مسکون اسکان دهد73. هدف اصلی او از این کار 
تامین امنیت و حفظ خط مقدم علیه هجوم روس ها بود. در عین حال، او همچنان برای رفاه مهاجرین از طریق تقسیم سرمایه های مردمی بین آن ها اقدام کرد و 
برای این کار زمین های بایر در منطقه را بین آنان تقسیم کرد74. در پهلوی همه این ها، انتقال مهاجرین هدف سیاسی نیز داشت که عبارت بود از تضعیف نیروی 

های قبایلی محلی )غیر پشتون(75. در سال 1885 امیر در این مورد گفت: 

من اندیشه ای بزرگی داشتم که ]ترکستان افغانی[ را به یک محل زراعتی و مسکونی مبدل کنم. من برنامه داشتم که ریشه دشمنی برخاسته از  اَوُدر زاده گی 
و اختالفات محلی را که در تار و پود این مردم ریشه دوانیده است،  از افغانستان ریشه کن کنم76.

در پهلوی اقدامات امیر، کمبود غله در سایر نقاط کشور نیز باعث مهاجرت مردم به شمال گردید77. 

شماری از ناقلین پشتون دهاقین مجرب بودند و فوراً به انکشاف زراعت )منجمله آبی( در زمین های جدید خود پرداختند. در حقیقت امیر شدیداً مهاجرین را تشویق 
می کرد تا در آن مناطق مسکن گزین گردیده و به زراعت بپردازند78، زیرا نگران بود که  رمه داران ماه های متمادی در یک سال به مناطق خود برنگردند و او 
قادر به دفاع از مرزها نباش79د. برای تشویق زراعت، دولت بسته ای تشویقی را شامل مصارف سفر و پول پیشکی برای کشت و زراعت به ناقلین ارایه می کرد و 

نیز مالیه را نیز چند سال بعد از ایشان اخذ می داشت80.

مهاجرت به امتداد شمال در بیشترین سال های سده بیست، زیر رهبری امان اهلل خان )1919 – 1929( و ظاهر شاه )1933 – 1973( ادامه یافت. اما، عملیه به 
اصطالح “ پشتونی ساختن” مناطق شمالغرب قسمًا پیامدهای سیاسی ای از خود به جا گذاشت. 

به گفته تایپپر:

پشتون ها با خود مفکوره برتری جویی قومی خود را آوردند که با حمایت حکومت و داشتن امتیازات رسمی و غیر رسمی نسبت به سایر گروپ های قومی به 
اجراء گذاشته می شد. با داشتن چنین امتیازات اقتصادی و سیاسی، خان های پشتون قادر شدند حاکمیت و تسلط خود را بر شمالغرب کشور تحکیم ببخشند81.

این سلطه درسراسر سده بیستم ادامه یافت. در سال 1973 تاپیر تصریح کرد که با وجودی که پشتون ها در والیت جوزجان فقط 25 فیصد نفوس را تشکیل می 
دادند، اما سلطه سیاسی خود را بر سایر گروپ های قومی تثبیت کرده بودند82.

ایجاد سیستم  آبیاری

پویایی سیاسی ای که با مستعمره ساختن شمال به همراه بود، تاثیر قابل توجهی روی انکشاف سیستم آبیاری که خود منجر به دیزاین کانال و ظهور سهمیه آب 
گردید، در آن مناطق گذاشت )برای جزییات بیشتر به بخش پنج مراجعه شود(. زمین هایی که در در حال حاضر زیر آبیاری حوزه فرعی سر پل جوزجان قرار داردند، 
بیشتر برای مالداری تخصیص داده شده بود.  اما، ناقلین پشتون که از حمایه دولت برخوردارند بودند، توانستند این ملکیت های عام مالداران را تصرف کرده و به 

زراعت بپردازند. در این روند موارد متعدد  جبر و استفاده از زور به وقوع  پیوسته است83.

به استعمار کشانیدن منطقه حوزه فرعی سر پل و ایجاد زراعت آبی که پیامد آن بود، این منطقه را به صحنه منازعات روی کنترول آب بین اهالی بومی و ساکنین 
جدید مبدل ساخت.این منازعات اغلبًا، اما نه منحصراً روی مسایل  قومی به وقوع می پیوست.  از همان ابتداء تالش صورت می گرفت تا کانال به شکلی طراحی 
گردند که هنگام تقسیم آب، وابستگی های درونی را بین دهاقین محدود بسازد. در عمل، این کار به معنی اعمار سربند های جدا  در امتداد دریای سر پل در والیت 

سرپل  و یا ساختن جوی های متعدد در قالب سیستم  شاخه ای در جوزجان بود )دیده شود، چوکات  1 و ضمیمه 6(.

همچنان، حمایت و زور دولت نقش مهمی در پشتیبانی از ایجاد سیستم های کانال و مطابق به آن سهمیه های آب، بازی کرد. اما، سطح نفوذ دولت، توازن عمومی 
بین جوامع و مدیریت سیستم آبیاری توسط دولت در طول سال های پسین تغییر کرد. امروز، نفوذ دولت در یک سطح قابل توجهی نسبت به سال های سده بیستم 

کاهش یافته است84. 

73  م. کاکر، دولت و اجتماع در افغانستان: سلطنت امیر عبدالرحمن خان )اوستین و لندن: مطبعه پوهنتون تکزاس، 1979(؛ تاپپیر همچنان سال 1885 را آغاز استعمار »زمین های بایر ترکستان« می داند.
74 تایپپر، »ظهور مالدار های پشتون«.
75  کاکر، دولت و اجتماع در افغانستان.
76  تاپپیر، »ظهور پشتون های مالدار«.

Ibid 77
78 به عنوان بخشی از این استراتیژی، امیر زمین های اصلی آنان را غصب و بر آنان فشار آورد تا زمین های جدید را  بگیرند )کاکر، دولت و اجتماع د رافغانستان(.

79 تایپپر »ظهور پشتون های مالدار«.
80 همانجا

81 همانجا، 79
82 همانجا، 7

83 تایپپر، »ظهور پشتون های مالدار«؛ کاکر، دولت و اجتماع در افغانستان. در بسیاری از مصاحبات این تحقیق، بزرگان ازبک تبصره های گذشتگان خود را در مورد روش های زورمندانه پشتون ها که 
از طرف دولت حمایه می شد برای غصب علفچرهای شان و تبدیل آن به زمین های زراعتی به خاطر می آوردند.

84 اما، نظریه اینکه سیستم کانال، کاًل اساس مردمی دارد گمراه کننده است، حتی اگر در زمینه روند حل و فصل معضل صورت بگیرد.
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چوکات1: ایجاد سیستم کانال در سرپل مناطق اصلی تحت پوشش خمرآباد

مناطق اصلی زیر پوشش کانال خاس آباد قبل از جابجایی پشتون ها در شمال. مناصق فعلی زیر پوشش 
کانال خاص آباد زمین های مرتع بود. انی زمنی ها به شکل مکلیت گروهی، عمدتا ازبک های قبراثو، 

پبیشکاپه و سایر قریه جات در نواحی کانال در بهسود و والیت اداره می گردید. 

ناقلین پشتون فعاالنه در مناطقی که در همسایگی خاص آباد موقعیت اشت )به شمول والیت، آقچه 
خاتون، بهسود و قبراغو( سکونت گزیدند. ناقلین جدید به زودی پس از آمدن شان توسط حاکم85 و 

تشویق به گرفتن زمین و ایجاد زراعت آبی می گردیدند. 

در  کردند.  آغاز  زراعت  و  برای کشت  مرتع  اراضی  گرفتن  به  بلوچ  و  پشتون  ناقلین  دولت،  با کمک 
آغازین سالهای تصرف زمین ها، آب از کانال های همجوار در والیت، قبراغو و بهسود، توسط جوی 

ها تامنی می گردید. 

به زودی، ازبک های مالدار بومی دریافتند که زمین های شان از سوی مقامات دولت به عدم شناسایی 
حق ملکیت عامه بر آن ها زیر خطر قرار گفته است. در نتیجه آن ها ابتکاری را روی دست گرفتند تا 
برای توقف غصب زمین های شان توسط ناقلین پشتون، زمین های خود را رسما ثبت دولت کنند.86 آنها 

همچنان به زراعت زمین ها پرداختند و اراضی مرتع را به مناطق مرتفع کسترش دادند.

اما، منازعات جدید زمانی رخ داد که ازبک ها و ناقلین پشتون در مناطق فعلی تحت پوشش خمر آباد 
به دستیابی متداوم آب نیاز پیدا کردند.  بزرگان قوم ازبک از والیت، بهسود و قیرآغو در مذاکراتی که 
با جناح مخالف قومی  خود داشتند، از  تمدید کانال مربوط خود برای آبیاری زمین های جدید زراعتی 
ازبک ها در نواحی خمرآباد خود داری کردند.  آنان این تصمیم خود را چنین توجیه کردند که در صورتی 
آنان به هم تباران خود در خمرآباد آب برسانند، ناقلین پشتون نیز خواهان دسترسی به آب می گردند و 
این خود منجر به بروز منازعات می گردد. در عوض، حاکم به ناقلین پشتون هدایت داد به حفر کانال 

جدید بپردازند که اینک به نام کانال خمر آباد یاد می شود.

مشخصات کنونی اقتصادی – اجتماعی حوزه فرعی سر پل 3. 4
نفوس

در سال 2004  تعداد ساکنان حوزه فرعی سر پل به 579.449  نفر می رسید87. چنانکه در سال 09/2008 تخمین زده شد، این رقم 60 در صد  کل جمعیت والیات 
سر پل و جوزجان را تشکیل می دهد )دیده شود: شکل 4(.88 تعداد نفوس جوزجان و سر پل تقریبًا یک اندازه است، اما  در والیت جوزجان شهرنشینان 21 درصد 

)تقریبا در سطح اوسط  ملی( را تشکیل می دهند که به مراتب بیشتر از شهر نشینان سر پل است که 8 در صد را تشکیل می دهند.

شکل 4: نفوس در والیات جوزجان و سر پل

عمده ترین منطقه ای که در جوزجان توسط حوزه 
فرعی آبیاری می گردد، شبرغان  )%31 کل جمعیت 
والیت( و خواجه دو کوه )%5 کل جمعیت والیت( 
است. شهر شبرغان مرکز والیت بوده و %53  مردم 
آن زنده گی شهر نشینی دارند، در حالی که  خواجه 
دو کوه %100 منطقه زراعتی است.  در سر پل، سه 
آبیاری می گردد،  کانال  این  توسط  ای که  منطقه 
عبارتند از: سر پل )%28 جمعیت کل والیت(، سوزمه 
 18%( سانچارک  و  والیت(  کل  جمعیت   9%( قلعه 
جمعیت کل کشور(. به جز از شهر سر پل که مرکز 
صورت  به  متذکره  مناطق  سایر  است،  والیت  آن 

گسترده زراعتی اند. 

85 به گفته نارزین )2003(، در ساختار اداری ای که توسط امیر عبدالرحمن تعیی می گردید )سلطنت از 1890 – 1901(، حاکم مامور و پر قدرت ترین و با صالحیت ترین نماینده امیر در خارج از کابل 
بود. حاکم وطایف یک والی، قاضی، مدیر مالیه و در بعضی موارد فرمانده نظامی را اجراء می کرد. دیده شود: ) نرزین »دولت قضایی: رشد و تمرکز بر محاکم در افغانستان 1883 – 1896« )نیویارک، 

NY: پوهنتون نیویارک، 2003(
86 برای این کار، آن ها مراتع خود را به قطعات 50 جریبه تقسیم کرده، چک نام نهادند و هر قطعه را بین قریهی تقسیم کردند.

87 فیوری و کمال، اطلس زمین های تحت پوشش آب در افغانستان.
 Cologne: ICON-Institute/GmbH and Co KG( افغانستان  ملی8/2007:مشخصات  پذیری  آسیب  و  خطر  ارزیابی  مرکزی،  احصاییه  /اداره  دهات  انکشاف  و  احیا  88 وزارت 

  .)2009 .Consulting Gruppe
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سطح سواد و فقر

در سال 8/2007 تقریبًا %2 جمعیت سر پل زیر خط رسمی فقر )در تناسب با %35.8 اوسط ملی( زنده گی می کردند89. در عین زمان %8.9 جمعیت والیت از سطح 
خوب سواد برخوردار بودند که پایین تر از اوسط ملی %25 بود(90. در عوض سطخ فقر در جوزجان %14.5 و تقریبًا دو چند نرخ سواد، 15.9%.

شگل 5: سطح سواد در جوزجان و سرپل

دسترسی به خدمات ابتدایی

با نصب استیشن برق نزدیک به شهر سر پل تعدادی زیادی از مردم در تناسب به 5 فیصد در سال2005، زمینه دسترسی به برق به  را پیدا کردند )دیده شود: 
شکل 6(. اما، دسترسی به آب صحی آشامیدنی هنوز هم در سال 8/2007 شدیداً زیر اوسط ملی باقی می ماند. این بسیار عام است که اهالی قریه برای تامین آب 
مورد نیاز، حوض هایی را از آب کانال پر می کنند )دیده شود: تصویر 3(.  در جوزجان، قسمت عمده مردم از آب چاه ها استفاده می کنند. این موضوع مهم قابل 
نگرانی برای مردم سرپل است که هنگام خشکسالی شدید روی سهمیه و تقسیم آب با مردم جوزجان درگیری پیدا می کنند. )دیده شود: مطالعه قضیه مربوط به 

آب بین والیات در بخش ششم(.

شگل 6: دسترسی به خدمات ابتدایی در جوزجان و سرپل

تجارت و منابع درآمد

تنوع جمعیت سر پل به شدت محدود بوده و منحصر به کشاورزی می باشد.  چنانکه به نظر می رسد، این والیت بیشتر از جوزجان در برابر کمبودی آب آسیب 
پذیر می باشد )به خصوص در سال های خشکسالی شدید، دیده شود: شکل 7( . در حالی که راپور داده می شود  که منبع مهم درآمد %75 جمعیت در سر پل 
زارعت است ) به غیر از مالداری(، صرف %48 اهالی جوزجان به زراعت اشتغال دارند. در مقابل،  شمار خانواده هایی که در جوزجان مصروف تجارت، امور خدماتی 
و کارهای صنعتی اند به مراتب بیشتر از سر پل است )به ترتیب %37 و %25( نسبت به سرپل )به ترتیب %13 و %6(.  این وضعیت بیشتر مرتبط است با وضعیت 

شبرغان که یک مرکز بزرگ شهری است.

89  ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی خط فقر را »1.255 افغانی به هر نفر در ماه تعریف می کند، با ارایه قیمت معمولی دریافت 2100 کالوری برای هر نفر در یک روز و دستیابی با چیزهای ضروری 
غیر غذایی.« دیده شود: MRRD/CSO، “ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی”.

MRRD/CSO 90  “ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی”.
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شکل 7: منابع درآمد در والیات جوزجان و سرپل

منبع: MRRD/CSO »بررسی خطر و آسیب پذیری ملی 2007/8«
دسترسی به زمین های آبی و للمی

تفاوت بزرگی بین هر دو والیت بر سر دسترسی به زمین های آبی و للمی وجود دارد. در حدود %75 جمعیت در جوزجان به زمین های آبی دسترسی دارند در حالی 
که این رقم در سر پل به %18 می رسد. این نشاندهنده این است که محدوده زمین های آبی در جوزجان شش مرتبه بیشتر از زمین های آبی در سر پل است.

در مقابل جمعیت سر پل شدیداً به زراعت للمی وابسته است. رقم درصدی مردم سر پل که به  زراعت للمی دسترسی دارند، %90 است و از جوزجان %30. این تفاوت 
خیلی تعجب آور است، زیرا زمین هایی که در آن گندم به صورت للمی کشت می شود، در جوزجان و سر پل، هر دو به یک اندازه است91. و این شاید به خاطری 

باشد که توجه به زمین های للمی در جوزجان بیشتر از سر پل است.

شکل 8: دسترسی به زمین های للمی و آبی در والیات جوزجان و سرپل

منبع: MRRD/CSO »بررسی خطر و آسیب پذیری ملی 2007/8«

91  ما از ارقام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در مورد مناطق آبی کشت گندم در سال 2009 )سال خوب( و 2011 )خشکسالی( به مثابه ارقام تقریبی برای زمین های للمی استفاده کردیم. در هر دو 
مورد مقایسه بین هر دو والیت به صورت رضایت بخشی مشابه بود.

تصویر 3: قریه قیرآبو در والیت سر پل. در ماه های اپریل و می، در جریان سالهای خیلی خشک، سطح 
آب فقط به اندازه ای می باشد که حوض را به منظور استفاده آب مورد ضرورت خانگی پر سازد.
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هایدرولوجی و توازن آب92 4. 4
این بخش شدت خشکسالی را که از مشخصات حوزه فرعی سر پل است، به نمایش می گذارد. از آنجایی که سطح آب موجود، به مراتب کمتر از مقدار آب مورد 

نیاز برای زراعت است، آشکار است که بیشتر معضالت مربوط به آب و تقسیم آب در زمینه نگرانی در مورد آب به وجود می آید.

نیاز به آب برای آبیاری

حوزه فرعی سر پل نسبت به سایر مناطق کشور دارای سطح پایین بارش باران و تبخیرباالی منابع آبی است. به طور مثال، در ساحه شبرغان بارش موثر باران )در 
حدود 216 میلیمتر در سال( تقریبًا %33 پاینتر از اوسط ملی است، در حالی که مقدار تبخیر آب منابع )در حدود 1.606 میلیمتر در سال( تقریبا %33 بیشتر از رقم 

متوسط93 در سطح کشور است. 

در ماه های جون  تا سپتامبر اثری از بارش های موثر به مشاهده نمی رسد )دیده شود: شکل 9(. فاصله بین دسامبر و فبروری یگانه وقتی است که سطح ریزش 
باران با سطح تبخیر منابع آبی برابر می شود و در نتیجه نیازهای مورد ضرورت زراعت مرفوع می گردد. در متباقی ایام سال، برای رفع نیازهای مورد ضرورت برای 

زراعت به آب آبیاری ضرورت می افتد.

شکل 9: سیر تبخیر و تعرق و بارش موثر باران در شبرغان

منبع: for Cropwat 2.0 and Climwat 8.0 Crowat دسترسی به ارقام: 15 نوامبر

جریان بسیار متغیر و غیر قابل پیش بینی آب
مقدار سطح آب در دریاهای حوزه فرعی سر پل در یک سال نسبت به سال دیگر بسیارمتفاوت است )دیده شود: شکل10(. انحراف ثابت آب به خصوص در ماه 
های اپریل، می و جون  یعنی در سه ماه آخر فصل زراعت خیلی زیاد است. در ماه های می و جون94 جریان اعظمی و پایینی ماهانه آب از 7.6 تا %4.8 متغیر 
است. عدم اطمینان به بلند بودن سطح آب برای دهاقین محدودیت به شمار می رود، زیرا آن ها برای کشت و کار در فصل بارنده گی که زمینه آبیاری را فراهم 

می کند، برنامه ریزی می کنند.

توازن آب در حوزه فرعی سر  پل در یک سال متوسط

تحلیل توازن آب در یک سال متوسط95 نشان می دهد که کمبودی شدید آب از ماه مارچ تا ماه جون به وقوع  می پیوندد. این کمبودی که در ماه مارچ  %44 است 
در ماه اپریل  به %74  و در ماه می به 86 درصد افزایش می یابد که از آبیاری مطلوب در ساحات تحت پوشش حوزه فرعی جلوگیری می کند )دیده شود شکل:11(.  

درماه های می و جون آب های ایستاده تقریبًا یگانه منبع آبیاری اراضی را تشکیل می دهد.

92 یگانه ارقام موجود در مورد توازن آب تنها سال های 1969 – 1978 را تحت پوشش قرار می دهد. این ارقام از دو سالنامه آب گرفته شده است. دیده شود: جمهوری دموکراتیک افغانستان، وزرات 
آب و انرژی، "سالنامه اب 1964 – 1975. بخش IV – 9  تا 3. حوزه های دریایی مرغاب، شبرغان، سرپل، بلخ و خلم” )کابل: مدیریت سروی خاک و آب ریاست عمومی هایدرولوجی، 1975(؛ و جمهوری 
دموکراتیک افغانستان، وزارت آب و انرژی، سالنامه هایدرولوجی 1976 – 1978. بخش IV . دریا های شمال مرغاب، شیرین تگاب، سرپل، بلخ و خلم” )مدیریت سروی آب و خاک ریاست عمومی 
هایدرولوجی، 1978(. استیشن اندازه گیری جریان آب که این ارقام از آن گرفته شده است، در آسیاآباد، در سطح شهر سرپل موقعیت داشت. مدیریت سروی خاک و آب تخمین کرده بود که مناطق زراعتی 
زیر جریان هایدرو- میتیورلوجیکال استیشن 69.500 هکتار را تشکیل می داد. تخمین ما، به اساس گلوب ارت و نقشه برداری خود ما برابر است با تقریبًا 73.500 هکتار. به هر حال، برای احصاییه تحقیق، 
ما از ارقام رسمی استفاده کردیم. نیاز کشت به آب 8.0 کورب وات تخمین شده است. انتخاب گندم به خاطری بوده است، که مهمترین غله ای است که کشت می شود. تخم پاشی در 15 اکتوبر صورت 
می گیرد و برداشت محصول 11 جون در نظر گرفته شده است.  برای فصل دوم کشت، سبزیجات به عنوان مهمترین کشت در نظر بوده است. شرایط جوی  برای ارزش گیری تبخیر در استیشن شبرغان 

موقعیت داشت )360m altitude(. هیچ ارقامی برای سر پل وجود ندارد.
93 اوسط ملی از 31 استیشن انتخابی، چنانکه در فاور و کمال، اطلس زمین های تحت پوشش آب آمده است، اخذ شده است.

.SIC  اوسط جریان آب ماه جون: 4.7؛ ،STD 6.6:اوسط جریان آب ماه می ،STDT 94 اوسط جریان آب اپریل: 11.3؛
95  به اساس ارقام به دست آمده از جریان آب 1969 - 1978 و اوسط ریزش باران، محاسبه گردیده است.
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شکل 10: جریان آب در سرپل

منبع: پاورقی 92 را ببینید.

شکل 11: توازن آب در حوزه فرعی سرپل )سال متوسط – کشت گندم(

یادداشت: برای محاسبه 50 % موثریت آبیاری در نظر گرفته شده است.

توازن آب در سر پل و جوزجان د رجریان یک سال متوسط با د رنظر داشت نوبت آب بین هر دو والیت

نوبت آب به اساس زمان بین والیات جوزجان و سر پل بیش از یک دهه سابقه دارد )به بخش پنجم مراجعه شود(. نوبت به شکلی تنظیم شده است که هشت روز 
سرپل از آب استفاده می کند و ده روز بعدی جوزجان و به همین قسم ادامه می یابد. چنین تنظیمی همچنان، تصویر خوبی از توازن آب در هر  والیت را به دست 

می دهد. تصور می شود که برای سر پل% 4. 44 )به معادل هشت روز( و به جوزجان % 6. 55 )معادل ده روز( از آب دریای تخصیص داده شده است96. 

با تطبیق نوبت آب، کمبود آب در برداشت نخستین محصول، نسبت به جوزجان، در سر پل خیلی پایین است )دیده شود: شکل 12(. علت آن این است که اراضی 
زراعتی در سر پل تقریبًا 16 % مجموعی زمین های قابل آبیاری حوزه فرعی سر پل را تشکیل میدهند و نزدیک به %45 سهمیه آب را به دست می آورند. موجودیت 
آب تا پایان ماه مارچ که برابر با ختم کشت گندم است، خیلی رضایتبخش می باشد97. کمبود اب در ماه اپریل در حدود %37 است ، در حالی که این رقم در ماه می 

به %62 می رسد و این زمانی است که کمبود آب تاثیر چندانی روی محصوالت زراعتی ندارد98.

در والیت جوزجان، کمبود آب زودتر شروع می شود، یعنی در ماه فبروری. اما، در عمل چندان اهمیتی ندارد زیرا ظرفیت آب  داده شده در این زمان به سر پل، 
بیشتر از نیاز  می باشد )دیده شود: شکل 12(. بناًء هنگام نوبت سر پل ، یک قسمت آب اضافی به جوزجان می ریزد. کمبود آب در ماه های مارچ %51(،  اپریل 
)%79( و می )%90( خیلی شدید می باشد )دیده شود: شکل 13(. کمبود آب در ماه های اکتوبر و نوامبر، یعنی در مرحله آغازین کشت گندم نیز چشمگیر می باشد 

و به همین سبب ریزش مقداری از آب مازاد دروقت نوبت سر پل در این زمان نیز انتظار برده می شود.

با استفاده از یک میکانیزم اداره، دهقانان جوزجان و تا یک اندازه دهقانان سر پل، فقط یک قسمت از زمین خود را آبیاری می کنند. این شیوه را اصطالحًا “بَوری” 
می گویند و به شکلی است  که یک قسمت محدود از زمین خود را به طور نوبتی در هر سال آبیاری می کنند99. در نتیجه، آبیاری می تواند عماًل تا ماه مارچ )یعنی 
مرحله کشت گندم( رضایتبخش باشد. اما، با وجود تطبیق شیوه “بَوری”، عدم کفایه آبیاری درماه های اپریل و می در جوزجان انتظار برده می شود. این زمان برابر 

است با ختم مرحله میانی و مرحله بعدی کشت است. چنانکه گفته شد،  قلت آب در جریان کشت زمستانی کمتر تاثیر گذار است.

96 10 روز جوزجان معادل است با 8 روز حق آبه با در نظر داشت دو روز برای رسیدن  آب. اگر دو روز را برای رسیدن آب از سر پل به جوزجان در نظر بگیریم، جوزجان، ممکن است کمتر از ده روز 
آب به دست بیاورد.  در سال های عادی، کمتر از دو روز وقت برای رسیدن آب به جوزجان نیاز است. برای ساده گی محاسبه، ما ده روز آب را برای جوزجان در نظر گرفتیم.

97 غله جات چهار مرحله کشت دارند: »ابتدایی«، »انکشاف«، »نیم فصل«، »آخر فصل«.
98 کمبود آب در مراحل انکشافی تاثیر بیشتر دارد نسبت به کاهش آب در آخر فصل.-

99 به طور مثال، چهار بوری زمین این معنی را می دهد که تنها 25 فیصد آن در یک سال کشت می شود.
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شکل 12: توازن آب در والیت سرپل )سال متوسط، با در نظر داشت نوبت آب بین والیات – کشت گندم(

یادداشت: برای محاسبه 50 % موثریت آبیاری در نظر گرفته شده است.

شکل 13: توازن آب در والیت جوزجان )سال متوسط، با در نظرداشت نوبت آب بین والیات – کشت گندم(

منبع: پاورقی 92 را ببینید
یادداشت: برای محاسبه 50 % موثریت آبیاری در نظر گرفته شده است.

توازن آب در جوزجان و سر پل در جریان یک سال خوب: مثال از 1974 – 1975

از آنجایی ارقام مشخصی از ریزش باران در سال 1974-75 وجود ندارد، از ارقام عمومی استفاده می شود100. در این مورد، سر پل می توانست که به صورت دلخواه 
نزدیک به صد در صد ) یعنی بدون قلت آب( زمین های های خود را هنگام کشت گندم آبیاری کند.در جوزجان، قلت اب در ماه مارچ به همان شکلی که در دیگر 
سال ها بود، باقی می ماند، اما در ماه اپریل و می تا %61 و 79 % به ترتیب، پایین می آمد. به ارتباط بارنده گی باران، مقدار آن بدون شک بیشتر ازحاالت عادی 

بود و احساس قلت آب نمی گردید. اما، حتی در سال های خوب، شیوه “بَوری” در جوزجان تطبیق می گردید.

توازن آب در سر پل و جوزجان در جریان یک سال خیلی خشک: مثال از 71-1970

مثلی که در باال گفته شد، ارقام دقیقی از ریزش باران در سال 1970-71 وجود ندارد، بناًء از ارقام تخمینی استفاده می شود. اما، بر مبنای صحبت با بزرگان، ظاهراً 
مقدار ریزش باران از ماه فبروری و مارچ 101 و به بعد، خیلی اندک بود. بناًء تصور می شود که فقط آب های سطح زمین برای باقیمانده سال مورد استفاده قرار می 
گرفت. در سر پل کمبود آب در مارچ %51 شروع شد و تا %69 در ماه اپریل و %88 در ماه می افزایش یافت102. در ماه می، از آب ها فقط برای پر کردن حوض ها  
استفاده و صرف برای استفاده در مصارف خانگی  به کار برده می شد )دیده شود: تصویر 3(. در جوزجان کمبود آب  در سطح %90  و باالتر از آن در تمام فصل 

زراعت از آغاز ماه مارچ بلند بود. در نتیجه، یک قسمت خیلی کم اراضی قابل آبیاری در این زمان مورد آبیاری قرار گرفته بود.

زراعت آبی 5. 4
مهمترین فرآورد زراعتی که در حوزه فرعی سر پل در نخستین فصل آبیاری )اکتوبر تا ماه می( کشت می گردد، گندم است. در این مرحله، محصوالت زراعتی تا اندازه ای 
زیادی به مقدار بارنده گی ) به خصوص در ماه های مارچ و اپریل( و آب های سطح زمین وابسته است. در مرحله دوم کشت )از ماه جون تا سپتامبر( از آنجایی که زراعت 
آبی در مواقع خشکسالی صرف به آب های سطح زمین وابسته است؛ خیلی محدود  می ماند. در چنین مواقع، دهاقین مجبورند دامنه کشت و زراعت را در اراضی خیلی 

100  تصور اینکه در یک سال خوب آبی، ریزش باران حداقل به خوبی یک سال متوسط خواهد بود. 
101 در جریان خشکسالی 8002 و 1102 دیده شد که ریزش باران چشمگیر نبود و بیشترین قسمت محصوالت آبی از بین رفت.

102 این مطابق به  گزارش مصاحبه شونده گانی است که خشکسالی 1102 را تجربه کرده بودند که کمبود آب در  آخر ماه مارچ به یک مشکل جدی مبدل شده بود.
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کوچک محدود بسازند. مهمترین غالتی که در این دوره کشت می شوند، عبارتند از ماش و جواری و نیز سبزیجات )دیده شود: شکل 14(. در سال های بسیار خشک 
مثل 2008 و 2011، آب تقریباً به صورت ُکل برای مصارف خانگی نگه داشته می شود، مثل رفع نیازهای حیوانات و آبیاری درختان  کهنسال )دیده شود: بخش ششم(.

شکل 14: جدول زمانی کشت غله جات و محدودیت دسترسی به آب در حوضه فرعی سرپل

منبع: مصاحبه با میرآب ها و کارمندان وزارت زراعت و آبیاری

 شکل 15: تناسب مناطق تحت پوشش آبیاری کشت 
گندم درجریان سال خوب )2009( و سال بسیار خشک

منبع: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری؛ ریاست عمومی پالن و مدیریت پالیسی مارکیتنگ، اقتصاد و احصاییه، » گزارش پیش بینی زراعت« )کابل: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، 2009(؛ وزارت 
زراعت، آبیاری و مالداری وریاست عمومی پالن و مدیریت پالیسی مارکیتنگ، اقتصاد و احصاییه، » گزارش پیش بینی زراعت« )کابل: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، 2008(.

در جریان سال های خوب و هم خشک، مقدار اراضی آبی جوزجان و سر  پل متناسب است با  فیصدی سطح جریان ح که این والیات به دست می آورند. مقدار 
این سطح به اساس سهمیه  که از سال های پیش تثبیت گردیده تعیین می گردد. در حقیقت، جوزجان مقدار بیشتر آب را، یعنی بیشتر از %56 که مستحق اند، در 
جریان خشکسالی به دست می آورد. این به خاطری است که آب مازاد زمانی که نوبت سرپل است، در ماه های فبروری و مارچ  به جوزجان می ریزد. این مسئله 
می تواند این موضوع را که چگونه زمین های نسبتًا بیشتر از آنچه که سهمیه آب تقاضا می کرد،  در جوزجان در سال 2008 آبیاری گردید )دیده شود: شکل 15(.

به هر حال، سر پل از زمین های کمتری نسبت به جوزجان برخورداراست. این بدین معنی است که سرپل می تواند تقریبًا تمام ساحات قابل کشت خود را در سال 
خوب و %85 زمین های قابل زرع خود را  در وقت خشکسالی بسیار شدید آبیاری کند، در حالی که این رقم در جوزجان به ترتیب %72 و %60 است.  با در نظرداشت 
شرح باال در مورد کمبود آب در جوزجان)مراجعه کنید به متن باال(، این حقیقت که جوزجان قادر است در جریان خشکسالی شدید قسمت بیشتری از زمین های 
قابل زرع خود را آبیاری کند، قابل تعجب است. اما، خیلی مهم است در نظر داشته باشیم که در کشت گندم در جوزجان هنگام خشکسالی شدید کاهش قابل 
مالحظه ای )%36( به وجود می آید، در حالی که این رقم در سر پل %26 است )دیده شود: شکل 16(. این حقیقت که حتی در جریان خشکسالی شدید جوزجان 
قادر است متناسب با آبی که به دست می آورد زمین هایی را آبیاری کند، ولو با مقدار کمتر می تواند نشانده این باشد که سهمیه آب به صورت کامل مراعات نمی 
گردد. در پهلوی این موضوع که در بررسی قضایاا که در پایین آمده و مورد تایید قرار گرفته است  )دیده شود بخش ششم(، عوامل دیگری مثل تفاوت جریان 

بارنده گی نیز در این موضوع دخیل باشد103.

103 ارقام در مورد ریزش باران در سر پل به دست نیامدد.

شکل 16: کاهش کشت گندم در جریان یک سال 
خوب )2009( و یک سال بسیار خشک
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پس زمینه اقتصاد سیاسی و اجتماعی 6. 4
این بخش به جمع بندی مشخصات کلیدی اقتصادسیاسی منطقه زیر بررسی که در ظهور معضالت و روند حل و فصل آن ها موثرند، می پردازد. 

عدم تمرکز گرایی و پراگماتیزم

شمالشرق افغانستان سکونتگاه مردم متعلق به اقوام مختلف است که در میان آن ها ازبک ها و ترکمن ها اکثریت را دارند. این منطقه از داشتن هویت قوی منطقه 
ای برخوردار بوده و از دیگر نقاط کشور خود را متمایز می داند104. چیستازی  Giustozzi در مطالعاتی که در ساحه اقتصاد سیاسی شمال افغانستان انجام داده، می 
گوید که به خصوص شمالشرق افغانستان بیشتر طرفدار نظریه فدرالیزم در کشور است. بسیاری از مردم حکومت مرکزی در کابل را بیشتر یک نیروی غاصبی می 
دانند که سیاست تفرقه بینداز  و حکومت کن را به پیش می برد تا یک نیروی مثبتی که بخواهد تغییراتی در منطقه ایجاد کند. این موضوع، به خصوص در مورد 
جنبش ملی، حزبی که نقش رهبری کننده را در ساحات زیر مطالعه به دوش دارد صدق می کند که در اثر دستکاری های کابل، به شاخه های مختلفی تقسیم شد105. 
یکی از موارد بررسی دوسیه ها که در پایین آمده، نشان می دهد که رهبران کلیدی سیاسی که ممکن در حل و فصل معضالت نقش بازی کنند، به خصوص از هر 
نوع دخالت در قضایایی که پای افراد دولت مرکزی )مثل وزارت آب و برق( و یا هر رهبری سیاسی دیگر مربوط به خارج از ساحه در آن دخیل باشد، خودداری می 
کنند. این به خاطری است که آن ها می پندارند هر نوع کمک دولت مرکزی از سوی سایر رهبران محلی، به عنوان نشانه ای از ضعف رهبری آنان تلقی خواهد شد.

اما، رهبران سیاسی منطقه ای با تالش برای امتناع از رویارویی و ایجاد تفاهم با مرکز تمایل دارند که عملگرا بمانند. این به خاطری است که کابل هنوز هم به 
عنوان منبعی برای »حمایت از تقرری های رسمی، دسترسی به منابع قانونی درآمد و مصوونیت از تعقیب های قضایی » شناخته می شود106.  شواهدی از بررسی 
های یکی از دوسیه ها مربوط به معضله ای بین دو الیت نشان داد که بعضی از استفاده کننده گان آب هنگامی که حس می کنند که موافقتنامه سهمیه محلی 

آب از سوی افراد محل مراعات نمی گردد، ممکن است از مقامات دولت مرکزی تقاضا کنند تا در تطبیق مفاد موافقتنامه اقدام کند.

احزاب سیاسی و بازیگران کلیدی سیاسی

رقابتی که بین رهبران مختلف سیاسی در داخل و اطراف ساحات مورد بررسی ما وجود دارد، به نوبه خود عنصر مهمی را در درک اینکه معضالت و حل و فصل آن 
ها چگونه در ساحه عمل رخ می دهند، تشکیل می دهد. احزاب عمده را جنبش ملی، جمعیت اسالمی )که عطاء محمد والی والیت بلخ را که یکی از افراد قدرتمند 
در شمال محسوب می شود( و حزب وحدت )که محمد محقق نماینده فعلی پارلمان و کاندید قبلی ریاست جمهوری و کریم خلیلی معاون رییس جمهور رهبران  
دو شاخه آن را تشکیل می دهند( شکیل می دهند. جنبش و رهبر پایه گذار آن جنرال دوستم قدرت خود را در سر پل و جوزجان حفظ کرده اند، اما نفوذ خود را در 
سایر والیات شمالی از دست داده ان107. در چندین موردی 108 که بررسی گردیده به مشاهده رسیده که جنرال دوستم خود در صحنه حل  و فصل معضل حاضر 

شده تا تصمیم نهایی را اتخاذ کند، زیرا او یگانه فردی بود که از احترام همه جوانب ذیدخل در معضل برخوردار بود.

مسئله سیاسی – قومی

تحقیق گیستوزی همچنان نشان می دهد که هنگامی تنش  واقعی ای بین گروپ های مختلف قومی باالی مسئله ای وجود دارد109، افراد مقتدر محلی نیز در حل 
تنش های قومی کوشش می کنند تا بدینوسیله موقعیت خود را نسبت به رقبای خود قویتر بسازند. در نتیجه؛ رویارویی های قومی ریشه دار نمی گردد110. در این 
تحقیق دیده شده است که رهبرانی چون دوستم  و حامیانش )به شمول میرآب های والیت و بزرگان( هنگامی که احساس کرده اند مسئله تقسیم آب ممکن است 
تنش های قومی را دامن بزند و یا توسط دیگر رقبای سیاسی از آن استفاده صورت گیرد، در قضیه دخالت و به بحث مذاکره پرداخته اند. اما، ممکن است چنین 

رویه ای، همیشه مطابق به رفتاری نباشد که اینان در داخل احزاب خود دارند111.

امنیت و ناآرامی ها

یک سال پس از سقوط طالبان، تقریبًا نشانه ای از فعالیت های شورشیان در شمال افغانستان به مشاهده نمی رسید. اما، این وضعیت پس از سال 2009، زمانی که 
شورشیان هم در ساحه نظامی و هم در ساحه سیاسی از قوت و نفوذ بیشتری برخوردار گشتند تغییر یافت. در حالی که در بهار 2010 سازمان استخبارات افغانستان 
از موجودیت 872 شورشی خبر داد، این رقم در بهار سال 2012 به در حدود 1400 نفر ارتقاء یافت112. این رقم شامل 500 مرد مسلح در فاریاب و شمال جوزجان 
و 450 دیگر در سر پل و جوزجان جنوبی می گردید113.  هم در جوزجان و هم در سر پل بسیاری ازقریه جات  محافظین مسلح دارند. چنانکه گستونی گزارش می 
دهد، تداخل کاری فراوانی بین گروپ های غیر مسلح، اربکی ها یا ملیشیای محلی، پولیس محلی افغانستان وجود دارد که همیشه باعث مغشوش بودن هویت 

104 ای. گیوستوزی. » انحصار انعطاف پذیر: سیاست اقتصادی شمال افغانستان 1002 و بعد از آن« )کابل: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، 2013(.
105 همانجا
106 همانجا

107 پیزکووفسکی، »بازسازی جنبش. یک حزب افغانی در مسیر دموکراسی داخلی«
108 به طور مثال دیده شود معضل بین والیتی و معضل خواجه دو کوه/دریای سفید در بخش 6.

109 به گفته گیستوزی )»انحصار انعطاف پذیر«(، تنش های قومی بین طالبان پشتون و ازبک در فاریاب بیشتر است، اما در جوزجان نیز قویًا وجود دارد. در سر پل تنش هایی بین طالبان پشتون و 
عرب ها بر سر زمین وجود داشت.

110 گیستوزی، »«انحصار انعطاف پذیر«.
111 همانجا

112 در جریان کار در ساحه از اپریل تا اکتوبر 2012، وقوع چندین درگیری های مسلحانه در سر پل و هم در جوزجان بر تحقیق ما اثر گذاشت.
113 ارقام برگرفته از » انحصار انعطاف پذیر« نوشته گیستوزی می باشد.
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افراد و اینکه کی کی است، می گردد114. بعضی از بررسی دوسیه ها همچنان  داد که بعضی از استفاده کننده گان آب از این مغشوش بودن استفاده می کنند تا 
دزدی آب خود را پنهان کنند و یا عدم نظارت و یا عدم تطبیق توافقنامه سهمیه آب را توسط آن توجیه کنند. این ادعا به خصوص در قریهی لغمان والیت سر پل 
و دیگر ساحاتی که در اطراف مرکز والیت قرار دارد صدق می کند. در این ساحات حضور شورشیان حتی در سال 2011 چشمگیر بود و هنوز در تابستان 2012 
این حضور افزایش می یافت. دیگر دوسیه ها نشان می دهد که چگونه نفوذ غیر مستقیم شورشیان در معضالت مربوط به آب، افراد قدرتمند را وادار می سازد که 

در قضیه دخالت کرده و به حل و فصل آن کمک کنند.

سرپل و جوزجان: مراکز نسبتاً قوی اجتماعی

در سال 1988، سر پل از والیت جوزجان جدا و به حیث والیت مستقلی تبارز کرد. هدف از این کار این بود تا خدمات اداری به مناطق دورافتاده ای چون بلخ آب، 
کوهستانات یا سانچارک به سهولت ارایه شود. اما هر دو والیت هر دو والیت تا هنوز هم از حس قوی هویت واحد برخورداند که با پیوند های اجتماعی و خانواده 
گی مستحکم گردیده است. چنانکه یکی از بزرگان سرپل می گوید: »در هر خانواده سر پل کسی است که اقارب نزدیک در جوزجان دارد و یا برعکس«. چنانکه تیم 
تحقیقاتی ناظر بوده است، هنگام وقوع سیالب در ماه های اپریل و می 2012، خانواده هایی در جوزجان جواهرات و سایر داشته های خود را به فرو گذاشتند تا به 
اقارب خود در سرپل کمک کنند و این را می توان به مثابه شاهدی از نیرومندی این پیوند مثال آورد.  با وجودی که این ارزش اجتماعی نمی تواند از تنش ها روی 
تقسیم آب جلوگیری کند، اما به مثابه عاملی که افزایش به کار گیری قوت را محدود می کند موثر است. چنین پیوند ها همچان منبع  ثبات سیاسی تحت رهبری 
رهبران جنبش ملی و سایر رهبران بلند پایه سیاسی نیز به شمار رفته و حفظ آن ها توجیه مهمی است برای آن ها برای دخالت در روند های حل و فصل معضالت.

جمع بندی نکات کلیدی 7. 4
• حوزه تاریخی دارای تاریخ نسبتًا کوتاهی در حدود 120 سال است.	

• دیزاین سیستم ارتباط نزدیکی با وقوع مسکن گزینی های ناشی از استعمار شمالشرق افغانستان در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 دارد. 	
معضالت قبلی باالی تقسیم آب منتج به ایجاد دیزاین زیربناها گردید تا وابستگی های درونی بین استفاده کننده گان از آب را کاهش دهد.

• مقدار آب در حوزه فرعی به مراتب کمتر از نیاز به آب برای زراعت است. حتی در جریان فصل اول زراعت گندم که مهمترین غله است، 	
این کمبود محسوس است. بناًء تقسیم آب در زمینه نگرانی ها در مورد آب صورت می پذیرد.

• در عمل، تنها قسمت محدودی اراضی دهاقین چنانکه الزم است آبیاری می گردد.	

• زراعت عنصر مهم زنده گی مردم را در هر دو والیت تشکیل می دهد. اما، منابع درآمد در والیت جوزجان که در قسمت های پایینی دریا 	
قرار دارد متنوع است. در نتیجه، کمبود آب برای زراعت عواقب وخیم تری بر زنده گی مردم در والیت سرپل دارد  که در قسمت های 

باالیی دریا موقعیت دارد. 

•  مردم و رهبران سیاسی آن ها عمومَا طرفدار  سیستم غیر متمرکزند، اما آن ها در حفظ روابط خود با دولت مرکزی عملگرا باقی می مانند.	

• ایجاد وحدت اجتماعی بین جوامع، منجمله بین والیات از اهمیت زیادی نزد رهبران سیاسی برخوردار است.  در نظر نگرفتن اختالفات 	
روی سهمیه آب، می تواند به یک نگرانی بزرگ سیاسی مبدل شود.

114 گیستوزی، »انحصار انعطاف پذیر«.
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شکل  17: طرح بندی شاخه ای که تناسب دریا، 

جوی و نهر را نشان می دهد. والیت جوزجان

با  پل  سر  فرعی  حوزه  در  آب  تنظیمات  به  اندازد  می  یی  عمومی  نگاه  بخش  این 
تمرکز خاص روی مسئله سهمیه آب. نخست اینکه چگونه طرح بندی کانال )نهر(ها 
و زیربناها روی روش های اجتماعی و تنظیمات مربوط به سهمیه آب اثر می گذارد، 
مورد  بررسی قرار می گیرد. سپس به حقوق آب )حق آبه ها( و پرنسیب های توزیع 
افراد  آب در سطوح مختلف سیستم کانال/دریا و همچنان نقش و مسوولیت های 
مختلف ذیدخل  می پردازد. باالخره،  این بخش  مهمترین معضالت مربوط به آب را 
که  در سطوح مختلف سیستم  رخ داده است، مورد بررسی عمومی قرار می دهد.  در 
ُکل، ابعاد مختلف تنظیمات تقسیم آب، زمینه را برای ایجاد معضالت فراهم می سازد.

فهم طرح بندی کانال آبیاری و پیوند آن  1. 5
با فضاهای اجتماعی

شبکه کانال ها پیوند ها را در یک فضای اجتماعی – از  افراد یک خانواده گرفته 
تا اهالی یک قریه و یا یک والیت به وجود می آورد و بین فعالین مختلف اجتماعی 
روابط و وابستگی های درونی را ایجاد می کند. طرح بندی یک شبکه کانال، فضا و 
همچنان افراد ذیدخل در توزیع آب و  همچنان زمینه بالقوه اختالفات و سوء مدیریت  
را  شکل دهی می کند. به همین جهت است که شناخت زیربنای کانال ها  نقطه 
ورودی مهمی برای تحلیل تنظیمات آب  و زمینه های ظهور و رشد معضالت و حل 
و فصل آن ها به شمار می رود.  حوزه فرعی سر پل دو شکل طرح بندی کانال ها را 
در خود دارد،  یکی مخصوص جوزجان و دیگری مخصوص سر پل. این موضوع در 

پایین به تفصیل شرح داده شده است.

طرح بندی کانال در والیت جوزجان

سیستم شاخه ای

با طرح بندی  شاخه ای مشخص می شود  زیربنای کانال در والیت جوزجان 
)دیده شود: شکل 17 و ضمیه 6(. معمواًل دریا به دو نهر )کانال( توسط ساختار 
تقسیم آبه یا جدا کننده ای تقسیم می شود )دیده شود: تصویر 4(115. سپس، نهر 
)کانال( به جوی های کوچک تقسیم می شود. دریا و نهر هر فقط وظیفه انتقال 
آب را دارند، در حالی که جوی ها مستقیمًا زمین ها را آبیاری می کنند116. یک 
جوی معمواًل یک ساحه زراعتی در حدود 1200 تا 2400 جریب )240 تا 280 
هکتار – هر جریب برابر است با تقریبًا یک بر پنج یک هکتار( و در بعضی حاالت 
نادر، ساحات بیشتر از آن را آبیاری می کند. در عمل، گاهی ممکن است تغییراتی 
در این مسیر پیش بیاید. تقسیم آبه یا جدا کننده دریا ممکن است جریان آب 
را به دریا و یا به نهر هدایت کند. به همین ترتیب، تقسیم آبه نهر ممکن است 
جریان آب را به نهر و یا جوی )دیده شود: تصویر 5(. در سطح جوی سیستم از 
نظم بهتری برخوردارمی شود، زیرا زمین ها هر کدام به ترتیب مورد آبیاری قرار 

می گیرند.

سیستم کانال شاخه ای مثل نمونه هایی که گفته شد، معمواًل برای کاستن وابستگی های درونی بین دهاقین و قریه جات در جریان دسترسی به آب اعمار می 
گردند )دیده شود: اشکال 2 در بخش دوم(. اندازه ثابت و تنظیم خودکار آن باعث می شود که شفافیت قابل توجهی در جریان عملیات به وجود بیاید و خطر سوء 
مدیریت را که در موارد عملیات سیستم های دستی هایدرولیک دیده می شود، کاهش دهد117. بنا به ماهیت طرح بندی سیستم شاخه ای، هیچ نظریه باالی آب و 

پایین آب در این طرح جا نداشته که نمونه آشکار عدم بیعدالتی در دسترسی به آب می باشد. 

115 برای تعریف بخش 2 دیده شود.
116 در بعضی حاالت، جوی ها قبل از رسیدن به زمین، به جویچه ها تقسیم می شوند.

117 یکی از محدودیت هایی سیستم شاخه ای این است که از لحاظ عملکرد انعطاف پذیری محدود دارند. هیچ راهی وجود ندارد که آب از یک شاخه به شاخه دیگر هدایت شود تا نیازهای مختلف 
به آب را مرفوع سازد. اما، در مورد جوزجان، جایی که موجودیت آب وسیعًا کمتر از نیاز )تقاضا( است، چانس کمتری برای استفاده بهینه از آب و یا اتالف آب یک جوی در بستر جوی دیگری وجود دارد. 

افزون بر آن، کشت گندم در منطقه )به مثابه نخستین کشت( در اراضی مختلف و در زمان نیاز آب برای کشت، صورت نمی گیرد.

تصویر 4: دریا که به نهر ها یا کانال های متعدد تقسیم می شود، والیت جوزجان
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از راه دور در منطقه خواجه دو کوه   NDVI این مسئله در تحلیلهای که توسط
ثابت  نسبتًا  آبیاری   18 است. شکل  کشیده شده  تصویر  به  است  گرفه  صورت 
مناطق زراعتی )سبز و زرد( و همچنان مناطق خشک )رنگ نارنجی( را نشان می 
دهد. این نشان می دهد که سیستم شاخه ای  این زمینه را به وجود می آورد که 
هیچ زمینی به خاطر داشتن موقعیت خوب جغرافیایی )سر دریا و پایین دریا( از 
آب بیشتر برخوردارنشود. این که بستر دریا ها و نهرها که منحیث انتقال دهنده 
آب به کار گرفته می شود، در سطح پایینتر از زمین های زراعتی آباد شده اند، 
عماًل در والیت جوزجان کمک کرده است. این سیستم کش کردن آب را دشوار 
تر ساخته و انتقال آب به زمین های دور را بدون دخالت تضمین می کند )اگر چه 

دزدی آب بعضی وقت ها به وقوع می پیوندد(118. 

ماهیت سیستم شاخه ای نشان می دهد که به منظور کاهش معضالت روی آب به وجود آمده است. وقتی معضلی رخ می دهد، توجه ها روی ساختار طرح بندی 
متمرکز می شود. و این به خاطری است که طرح بندی ساختار ها مهمترین جاهایی اند که دستکاری روی توزیع آب در آنجا ممکن است اتفاق بیفتد )به بررسی 

دوسیه های خواجه دو کوه و دریای سفید در بخش ششم مراجعه شود(.

تنظیم بندی هایدرولیک و فضاهای اجتماعی

چنانکه در پایین گفته می شود، نوعیت معضالت، افراد ذیدخل و چگونگی حل و فصل معضالت مختلف بوده و ارتباط می گیرد به سطحی که معضل مذکور در 
آنجا به وقوع پیوسته است. به همین ارتباط، درک این موضوع مهم است که سطوح مختلف سیستم های آبی با فضاهای مختلف اجتماعی در پیوند است.

شکل 18: نمایی از ساحات آبی و خشک در منطقه خواجه دو کوه در جریان کشت اول در خشکسالی 2011

118 به طور مثال،  این مورد در مورد مناطق زراعتی خواجه دو کوه صدق می کند که از دریای 40 کیلومتری خواجه دو کوه آبیاری می گردد. همچنان مناطق زراعتی دریای سیاه نیز چنین است که 
توسط دریای 30 کیلومتری سیاه آبیاری می گرددد. اما، دزدی آب از یک کانال توسط کانال دیگر در جوزجان نیز موردی نیست که هیچ صورت نگیرد چنانکه در قضیه جگدلک در بخش 6 نشان داده شد.

تصویر 5: یک جوی)طرف چپ( از یک نهرجدا شده است والیت جوزجان
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شکل 19: طرح بندی کانال سلسله مراتب، والیت سر پل

آب(،  های  )سیستم  هایدرولیک  پایینی  سطوح  در 
به یک  آبیاری می کنند که  را  جوی ها منطقه ای 
قریهی مشخص مربوط است. نام جوی همیشه هم 
به  کند119.  می  آبیاری  را  آن  که  است  قریهیی  نام 
با  جوی  پوشش  تحت  اصلی  منطقه  علت  همین 
است.  شده  بندی  تنظیم  قریه  آن  اجتماعی  فضای 
اختالفات روی آب در مسیر جوی بین دهاقین و یا 
قریه  به همان  مربوط  آب  گان  کننده  استفاده  سایر 

اتفاق می افتد. 

بند(  )درق  آبه  تقسیم  یک  میانی،  های  سطح  در 
های  جوی  به  )کانال(را  نهر  آب  جریان  معمواًل 
آب  تقسیم  حقیقت  در  که  کند  می  تقسیم  مختلف 
به استفاده کننده گان مختلف مربوط به قریه جات 
در  آب  تقسیم  به  مربوط  بناًء معضالت  اند.  مختلف 
این سطح متناسب است با معضالت بین قریه جات  
و بین جوامع )دیده شود بررسی دوسیه سالمزان در 

بخش ششم(. 

کننده  تقسیم  ساختار  هایدرولیک  باالیی  سطح  در 
بین  وقت  گاهی  و  قریه جات  از  گروپی  بین  را  آب 
شود:  )دیده  کند  می  تقسیم  مختلف  های  ولسوالی 

بررسی دوسیه خواجه دو کوه در بخش ششم(. 

تنظیم کانال در والیت سرپل

سیستم کانال سلسله مراتبی در سطح دریا

برخالف جوزجان، سر پل با داشتن کانال های بیشتر 
سلسله مراتبی مشخص می شود )دیده شود: شکل 19(. 
در امتداد دریای سر پل، کانال ها آب خود را از  سر 
بند ها می گیرند )توزیع غیر منظم، ساختار تقسیم برای 
تقسیمات آب از دریا به کانال ها، دیده شود: تصویر 6(. 
از والیت در  به جز  از کانال های سر پل،  هیچکدام 
این تحقیق سربند های دروازه دار ندارند و بدون شک 
بسیاری از استفاده کننده گان با تطبیق چنین ساختاری 
لغمان  هکتاری   2،100 دره  در  ندارند120.  موافقت 
)مهمترین دره باالیی والیت سرپل( هر کانال معمواًل 
110 هکتار زمین را آبیاری می کند. بر خالف در ساحه 
باز 10،800 هکتاری سر پل، هر کانال 600 هکتار زمین 
را تحت پوشش قرار می دهد، در حالی که کانال بزرگ 
والیت 2662 هکتار زمین را آبیاری می کند. پایینتر از 
سر بند، سیستم کانال )نهر( طرح بندی شاخه ای دارد. 
نهر ها به نوبه خود به جوی ها تقسیم می شود که دارای 

عین سیستم سلسله مراتبی والیت جوزجان است. 

وابستگی  بلند  سطح  کانال  مراتبی  سلسله  سیستم 
قریهها    و  دهاقین  از  هایی  گروپ  بین  را  متقابل  
)دیده شود شکل 2 در بخش 2( به وجود می آورد. در 

اثر موجودیت محالت زیاد تقسیم آب 43 محل برای یک ساحه 50 کیلومتری، سطح وابستگی متقابل در والیت سر پل خیلی باال رفته است. به خصوص با عدم 
موجودیت دروازه ها برای تنظیم جریان آب، این سیستم با توزیع غیر مساویانه در قسمت های باالیی و پایینی کانال، درحالی که قسمت های باالیی کانال بیشتر 

119 این تنظیم از دوران عبدالرحمن و  اخالف نزدیک او، زمانی که دولت  به ناقلین زمین داد و در ایجاد سیستم زراعتی کمک شان کرد، به جا مانده است )دیده شود: بخش6(.
120 در حالی که این کار کنترول آب را دشوار می سازد، دهقانان از این می ترسند که با دادن اختیار بیشتر به بسته کردن کانال شان ممکن است دسترسی آنان به آب محدود شود،  مثاًل در جریان 
نوبت آب جوزجان و یا در زمان خشکسالی ها وقتی که به تنظیم منظم تر کانال های سر پل نیاز می افتد. با وجودی که نبود دهانه ها منجر به سیالب مخرب گردید )چنانکه در ماه می سال 2012 رخ 

داد(، اما مفاد اینگونه حفاظت کاری به شکل نبودن کنترول شدید آب در جریان سال های عادی و یا هم خشکسالی تبارز می کند.

تصویر 6: سر بند، والیت سر پل

تصویر 7: کانال متناسب، کانال والیت، سر پل
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از آنچه که مستحق آن است، اب را به خود می گیرد مشخص می شود. این وضعیت  در شکل 20 که  با استفاده از سیستم  NDVI ترسیم گردیده است، دیده می 
شود. این شکل نشان می دهد که چکونه قسمت های  باالیی کانال در دره لغمان در اثر موقعیتی که دارد نسبت به قسمت های هموار و پایینی کانال در والیت 
سر پل آب بیشتر را به خود اختصاص می دهد. بناًء روند حل و فصل معضالت مربوط به آب در والیت سر پل توجه خود را روی این نکته معطوف می دارد که 

مردمانی که در قسمت های باالیی کانال زنده گی دارند، قرارداد تقسیم آب را محترم بشمارند.

شکل 20: تقسیم ساحات آبی و خشک در منطقه خواجه دو کوه در جریان نخستین فصل کشت در خشکسالی 2011

تنظیم بندی هایدرولیک و فضاهای اجتماعی

در قضیه جوزجان، نهر ها به جویها تقسیم شده اند ، که آبرا مستقیما به کشت که مشخصا تعلق به یک قریه دارد می رساند. در نتیجه؛ پایین ترین واحد هیدرولیک 
در سیستم دوباره با فضای اجتماعی یک قریه تنظیم و یکجا میشود.
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حقوق آب )حق آبه( و توزیع آب در سطوح مختلف 2. 5

حقوق آب و توزیع آب در سطح بین والیات: قراردادی به درازنای یک قرن

ریشه ها و موضوع قرارداد حقوق بین آب بین والیات

مناطق سر پل و جوزجان که مربوط حوزه فرعی سر پل می شوند، متعهد به رعایت قرارداد رسمی حقوق اب هستند که درسال 1911، در زمان حکمروایی حبیب 
اهلل خان )1919 – 1901م( بین مردم هر دو منطقه و نماینده های دولتی به امضاء رسید. حتی قبل از آن، طی یک قرارداد غیر رسمی توافق صورت گرفته بود 
که سر پل و جوزجان برای حصول آب، به اساس تقسیم اوقات زمانی  نوبت را مراعات کنند.  سر پل باید هشت روز اب می گرفت، سپس جوزجان برای ده روز و 
به همین ترتیب ادامه می یافت121. اما، در آن زمان نسبت به نفوس نسبتًا اندک،  فشار زیادی روی منابع آبی وارد نمی آمد.  ناگفته نماند که امضاء قرارداد 1911 
نشان داد که دهاقین جوزجان حتی قباًل در مورد عدم مساوات در  دسترسی به آب نگرانی فزاینده ای داشتند و این به خاطری بود که مردم سر پل قرارداد غیر 

رسمی تقسیم آب را مراعات نمی کردند.

باعث تحریر اینکه دهاقین شبرغان از اینکه مردم باالیی سر پل آب را باالی مردم شبرغان قطع می کنند، شکایت دارند. در اثر اضافه مصرف آب توسط مردم 
سر  پل، مردم شبرغان از ناحیه قلت محصوالت خود رنج می برند122.

تقاضای امضاء قرارداد رسمی در اثر تقاضای بزرگان جوزجان صورت گرفت. آن ها از نایب حاکم ترکستان123 تقاضا کردند که با گرد آوردن بزرگان جوزجان و سر 
پل و مقامات دولتی به منظور تعریف حقوق آب )حق آبه( و روند توزیع آب بین ولسوالی ها124، آنان را در حل مسئله توزیع آب یاری رساند. هدف از این کار این بود 
تا با مشروعیت و صالحیت بخشیدن به قرارداد موجود غیر رسمی در مورد نوبت آب با تایید رسمی سران دولتی و محکمه و همچنین وضع جریمه نقدی کسانی 

که مفاد آن را نقض می کنند، به قرارداد مذکور رسمیت ببخشند125.

قراردادی که به امضاء رسید، همکاری بین هر دو منطقه را رسمی ساخت و تا هنوز هم به رسمیت شناخته می شود. در حقیقت، بسیاری از افراد ذیدخل این قرارداد 
را یک عامل حیاتی برای انسجام اجتماعی در منطقه می دانند. اما در سال های جاری این قرارداد به زمینه اختالف فزاینده بین نماینده گان استفاده کننده گان آب 

سر پل و بعضی از چهره های سیاسی مبدل گردیده است. دالیل منطقی آن را دستیابی به یک تقسیم مساوی زمانی دریا تشکیل می دهد.

دالیل منطقی برای تقسیم دریا به اساس نوبت مساوی زمانی

قرارداد1911 دالیلی را که باعث اتخاذ تصمیم در مورد وضع نوبت متذکره در آن قرارداد گردیده، ارایه نمی کند. وضع نوبت به ترتیبی که در قرارداد آمده است 
تقسیم مساویانه جریان آب را بین هر دو والیت تضمین می کند ) با در نظر داشت اینکه ده روز نوبت آب جوزجان معادل است به دوره دو روزه انتقال آب(. به 
گفته بزرگان سر پل؛ توافقنامه غیر رسمی قبل از سال 1911 به اساس سه دلیل مهم به وجود آمده بود. نخست اینکه شهر سر پل در قسمت های باالیی موقعیت 
دارد و بنا بر همین موقعیت جغرافیایی نسبت به جوزجان در برابر سیالب ها آسیب پذیرتر می باشد. جوزجان با داشتن فضای باز، از داشتن سیل بُر های زیادی 
برخوردار است. به همین اساس برای سر پل نسبتًا آب بیشتر سطح در فصل آبیاری داده شد تا به شکلی جبران نقیصه گردد126. دوم، استفاده از آب چاه برای  رفع 
نیازهای خانگی در مناطق مرتفع تر سر پل نسبت به جوزجان بیشتر چالش برانگیز است. با در نظر داشت این مسایل سهم بیشتری از آب سطح زمین به سر پل 
اختصاص یافت. آخری اینکه در آن زمان سر پل یک ولسوالی  بسیار دور افتاده در یک منطقه مرتفع بود که دسترسی اندکی به مارکیت عمده شبرغان داشت. این 
همه دالیل سبب شد تا به استفاده کننده گان آب در سر پل قسمت بیشتر از آب را، نسبت به جوزجان، تخصیص بدهند )به یاد داشته باشید که زمین های زراعتی 
جوزجان شش مرتبه نسبت به زمین های زراعتی سر پل بیشتر است(. همه این دالیل منطقی رویه نسبتًا یک دست را  صدها سال قبل از ایجاد وزراعت زراعت و 

ابیاری به مثابه یک الگوی جدید در افغانستان،  سبب گردید127.

مرزهای تحقق حقوق آب )حق آبه(

قرارداد آب بین والیتی، همه زمین های زراعتی والیت سرپل را  که در امتداد مرز های ساحه آبیاری فرعی سرپل قرار دارند، تحت پوشش قرار نمی دهد.در حقیقت، 
نزدیک به نصف زمین های زراعتی این والیت نیازی به نظارت برای تطبیق نوبت با جوزجان ندارد128 )دیده شود: جدول شماره 3(. این اراضی در مرتفعترین نقاط 

121 به گفته حاجی جوره )یکی از بزرگان میرآب قبلی سر پل قرارداد اصلی حاکی از این بود که هر دوالیت هشت روز آب داشته باشند. اما، به زودی پس از خشکسالی به 8/01 روز نوبت تغییر یافت. 
دو روز اضافی به خاطری به جوزجان داده شده که رسیدن آب از سر پل تا جوزجان نیاز به زمان دارد. اما شاید دو روز زیاد به نظر برسد )در صورتی که یک متر جریان آب را فی ثانیه حساب کنیم، 25 
ساعت نیاز می افتد تا 09 کیلومتر – فاصله تقریبی بین جوزجان و سر پل و نقاط دور افتاده ولسوالی خواجه دو کوه در جوزجان –  را طی کند. دهقانان سر پل توضیح دادند که این به خاطری است که 
مدت رسیدن آب در زمانی در نظر گرفته شده که سطح آب خیلی در دریا پایین و جریان آب سریع نبود. در حقیقت، نظر به سطح جریان آب در دریا )و نظر به آن تبخیر(، زمان رسیدن آب به جوزجان می 

تواند مختلف باشد. این کار بر زمان نوبت آبیاری جوزجان نیز اثر می گذارد که معمواًل هشت روز را در زمان های کم آبی و ده روز را در زمانی که آب مکفی وجود دارد، در بر می گیرد.
122 گرفته شده از ترجمه غیر رسمی قرارداد سهمیه آب 1191 بین سر پل و جوزجان

123 در ساختار اداری ساخته شده توسط امیر عبدالرحمن )سلطنت 0981 – 1091( حاکم مامور و قدرتمند ترین و با صالحیت ترین نماینده امیر دربار کابل به شمار می رفت. حاکم نقش والی، قاضی، 
مستوفی و در بعضی موارد، فرمانده نظامی را بازی می کرد.

124 در آن زمان جوزجان و سرپل دو والیت مجزاء نبودند.
125 مقاماتی که دولت را نماینده گی می کردند عبارت بودند از نایب حاکم، معاون والی تاشقرغان، دگروال ملکی و معاون والی ترکستان. جلسه در محکمه سر پل دایر گردید. افزون بر امضای بزرگانی 

که سر پل و شبرغان را نماینده گی می کردند، قراداد توسط مفتی و حاکم شبرغان، محکمه سر پل و امیر سر پل مهر گردید.
126 با وجودی که این امر قابل سنجش نبوده است.

127 میرآب ها، بزرگان و مامورین ریاست تنظیم آب در سر  پل و جوزجان متفقًا می گویند که هر والیت مستحق حق آبه برای 005 پی کال )هر 0004 پی کال برابر است با تقریبًا 08 هکتار( است. 
اینگونه سخن ثابت گفتن نادرست بوده و به نظر می رسد که توضیح سهم مساوی آب باشد. به راستی که در والیت سر پل مناطق قابل آبیاری در حوزه فرعی سر پل که نظر به قرارداد باید تحت آبیاری 

قرار گیرد، خیلی کمتر است و تقریبًا 102 پی کال )080،61 هکتار( را در بر می گیرد.
128 به این اساس مرزهای تطبیق آب مرزهای هایدرولیکی حوزه فرعی را در بر نمی گیرد. این مشابه به بررسی است که در ارتباط به انتقال آب در خشکسالی ها در شمال شرق افغانستان صورت 
گرفته است )دیده شود: توماس «Mind the Gap»(. با آنهم، در سال 1102 یکی از سال های خشک یک آب ابنداز به صورت استثنایی بین سوزمه قلعه/سانچارک و ولسوالی های سر پل تنظیم گردید. 
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دره، عمدتًا در ولسوالی های سوزمه قلعه و سانچارک موقعیت دارد )دیده شود: نقشه 5(، جایی که چهار دریای مهم زمین های واقع در دره های تنگ129 را قبل از 
اینکه در دریا شورآب بریزد آبیاری می کند و سپس به دریای اصلی سر پل وصل می شود.

جدول 3: زمین های سرپل که شامل قرارداد حقوق آب با جوزجان اند

سرپل

فیصدی تمام زمین های قابل ابیاری سرپل زمین )جریب(

51.5 16.078 مجموع زمین های قابل آبیاری شامل قرارداد حق ابه با جوزجان

48.5 15.125
مجموع زمین های قابل آبیاری که شامل قرارداد حق آبه با 

جوزجان نمی باشد

100 31.203 مجموع

به گفته میرآب ها، بزرگان و مقامات وزارت زراعت و مالداری دالیلی که باعث شد تا مناطقی شامل قرار داد نگردد، قرار ذیل است130.  نخست، اعتقاد بر این است 
که دریاهایی که در سنگجارک قرار دارند، از آب نسبتًا اندکی برخوردارند. در نتیجه، آن ها ظاهراً از سهم کوچکی در ازدیاد آب دریای سر پل برخوردا اند. گذشته از 
آن، حتی بدون ایجاد محدودیت ها، آب این دریا برای اهالی خود این ولسوالی ها کافی نیست.  به اساس ارقام ثبت شده سیستم آبیاری در جریان سال 1979 تا 
1978 دریای شورآب  25 تا %30 آب دریای سرپل را تامین کرده بود. نکته آخر اینکه، نسبت وضعیت بد جاده هاو 13 کیلومتر تپه های باریک و عمیقکه سر پل 

را به سوزمه قلعه وصل می کند، نظارت بر این مناطق پر مصرف و دشوار است. 

نقشه 5: نقشه مناطقی که شامل قرار داد بین والیتی توزیع 
آب اند و مناطقی که شامل این قرارداد نیستند

های  خشکسالی  رجریان  د  آب  حقوق  تطبیق  در  انعطاف 
شدید

در جریان خشکسالی های بسیار شدید مثل خشکسالی سالی 2008 هر 
توافق می کنند  به صورت غیر رسمی  دو والیت، سر پل و جوزجان 
تا نوبت آب مدنظر گرفته نشود. هنگامی که سطح آب دریا در والیت 
سر پل خیلی پایین است، به خصوص در جریان فصل دوم زراعت، به 
صورت ضمنی پذیرفته شده است که آب را برای مصارف خانگی و سایر 
نیازهای اساسی ذخیره کنند. استداللی که برای مشروعیت بخشیدن 
از  اهالی مردم جوزحان  است که  این  این روش صورت می گیرد  به 

دسترسی به آب بهتر آشامیدنی برخوردار استند.131

امابه هرحال،نماینده گان مردم  جوزجان براین نکته اصراردارندکه این 
یک حق نیست که برای مردم سرپل داده شده است واجرای آن نباید 

بهانه برای تکراراین روش درآینده گردد. 

حقوق آب و توزیع آب در جوزجان

تقسیم آب در امتداد دریا ها و کانال ها )بین قریه جات(

بندها  درق  توسط  خودکار  صورت  به  جوزجان  والیت  در  آب  توزیع 
)تقسیم آبه  های متناسب بین کانال ها و جوی های مختلف( تا سطح 
جوی ها که مستقیمًا اراضی زراعتی توسط آن ها به نوبت آبیاری می 
گردد، تنظیم می شود. اصواًل درق بند ها به اندازه هر دروازه مجرای 
آبیاری قرار می گیرد،  اندازه زمینی که مورد  با  آب که متناسب است 

ساخته می شود )دیده شود: تصویر 8(.

129 به همین علت حدود تطبیق حقوق اب با ساحه آبی حوزه فرعی مطابقت نمی کند.  . این مشابه به بررسی است که در ارتباط به انتقال آب در خشکسالی ها در شمال شرق افغانستان صورت گرفته 
است )دیده شود: توماس«Mind the Gap» (. با آنهم، در سال 2011 یکی از سال های خشک یک آب ابنداز به صورت استثنایی بین سوزمه قلعه/سانچارک و ولسوالی های سر پل تنظیم گردید.

130 این به زمینی اشاره دارد که در تقاطع والیت سرپل و حوزه فرعی سرپل افتیده است.
131 این توافق عمومی نیز وجود دارد که در جریان نوبت آب جوزجان، فقط چند کانال در سرپل اجازه دارد که حداقلی آب را برای استفاده داخلی حاصل کند. این مربوط به کانال هایی می شود که از 
مسیر شهر سرپل و محالت متراکم اطراف شهر عبور می کند. با آنکه این نکته به شکل مشخص در توافق 1911 ارایه نشده، اما ظاهرا توافق غیررسمی در این مورد وجود دارد، اما با این حال، مصاحبه 

شوندگان در مورد زمان مشخص آن اطالع نداشتند.

شرح:
سبز تاریک: مناطق زراعتی سر پل که تحت پوشش قرارداد بین والیتی آب قرار دارند. سبز روشن: مناطق زراعتی سر پل که 

تحت پوشش قرار داد بین والیتی آب قرار ندارند خطوط سرخ/خطوط سفید: مرزهای والیتی/ ولسوالی
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سیستم پیکال

در  جوزجان  والیت  در  آب  حقوق  رسمی  اساسات 
جریان حکومت عبدالرحمن، زمانی که دولت به ثبت 
زمین های داده شده به ناقلین پشتون را شروع کرد 
و برای مناطق شان سهم آب قایل شد پایه گذاری 
گردید )دیده شود: بخش 4(.  مقیاس اندازه گیری که 
نامیده  پایکال  گردید،  استفاده   زمین  ثبت  زمان  در 
شده و معادل است با 400 جریب یا 80 هکتار. در آن 
زمان دولت نیز حکم آبادی تقسیم آبه های بزرگ132 
را صادر کرد و هدفش این بود که هر خانوار جابجا 
شده، جوی مربوط به خودش را داشته باشد133. وقتی 
که اصول و زیر بنا ها برای تقسیم آب به وجود آمد، 
دولت به وضع مالیه بر زمین ها پرداخت. در اصول 
میزان  که  گردید  ریزی  طرح  خاطری  به  همه  این 
دسترسی به آب و نوعیت زمین کشت شده را با مقدار 
مختلف  های  کتگوری  به  که  متفاوت  های  مالیه 
زمین وضع گردیده بود، مشخص کند. باالخره چنین 
این والیت مشمول  %95 زمین های  تا  شد که 90 

پرداخت مالیه یکسان گردیدند134.

با گذشت زمان این سیستم با اضافه شدن زمین های 
جدید و جدید که توسط دولت اهداء می شد، پیچیده 
های شمالی  بخش  در  بیشتر  مسئله  این  تر گشت. 
کوه،  دو  خواجه  زراعتی  مناطق  شمول  به  حوزه، 
مناطق زراعتی دریای سفید و مناطق زراعتی دریای 
سیاه )دیده شود: نقشه 3( معمول بود. به طور مثال، 
در زمان حکومت ظاهر شاه بیشتر از 70 پایکال زمین 
از تقاعد شان  های دولتی به کارمندان دولتی، پس 
تقسیم  تغییرات  این  اثر  در  که  وجودی  با  داده شد. 
آب در بعضی شاخه های دو کوه متاثر گردید135، اما 
تغییراتی در تقسیم آبه های باالیی وارد نگردید. این 
بدین معنی است که تقسیم آبه ها همان مقدار آب را 

به زمین های بیشتری توزیع می کرد. 

سال  در  زمین  ثبت  درکتاب  که  هایی  ثبت  آخرین 
1962136صورت گرفته تفاوت آشکاری را بین مقدار 

زمین های  دو کوه و دریای سفید نشان می دهد. 
بین سال های 1900 و 1962 زراعتی نشان می دهد 
که زمین های زراعتی خواجه دو کوه بین137134 تا 
یافت. در مقابل، زمین زراعتی در  افزایش   142%138

بود  یافته  140%15فزایش  4139تا  از  دریای سفید فقط 
)دیده شود: جدول 4(.

132 تقسیم آبه از چوب ساخته شده و چوبدرک گفته می شد. در این روزها بسیاری از این ساختارها از کانکریت بنا یافته اند.
133 تاریخ ایجاد سیستم کانال خواجه دو کوه را در ضمیمه 6 ببینید. 

134 به این گونه زمین، زمین پای کالی گفته می شود. ارقام از سندی که از مرکز احصاییه عمومی زمین شبرغان به دست آمد، گرفته شده است.
135 با کاهش زمان نوبت آب در داخل جوی

136 به خاطر داشته باشید که هیچ تغییرات اساسی ای  در توزیع زمین و مناطق قابل آبیاری پس از سال 1960 صورت نگرفته است. 
137 تغییر از زمان عبدالرحمن  )اواخر 1880 – اوایل 1900( تا ظاهر شاه )1962(.

. Google Earth/GIS 138 تغییر از زمان عبدالرحمن  )اواخر 1880 – اوایل 1900( تا زمان حاضر)به اساس سروی نقشه برداری کانال و  محاسبه
139 تغییر از زمان عبدالرحمن  )اواخر 1880 – اوایل 1900( تا ظاهر شاه )1962(.

. Google Earth/GIS 140 تغییر از زمان عبدالرحمن  )اواخر 1880 – اوایل 1900( تا زمان حاضر)به اساس سروی نقشه برداری کانال و  محاسبه

 تصویر 8: منقسم کننده متناسب با شش شاخه )شش درک، باید به خاطر داشت که شاخه چهارم )از طرف چپ( دو دهانه 
ورودی دارد و این به خاطری است که هنگامی شاخه های برای ترمیم مسدود می شوند، در توزیع آب سهولت به وجود آید.

تصویر 9: کتاب ثبت اراضی در زمان عبدالرحمن
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جدول 4: ارزیابی زمین های قابل آبیاری در خواجه دو کوه و دریای سفید

زمین های قابل ابیاری فعلی بر اساس سروی نقشه برداری 
کانال ها و محاسبه GIS )پی کال ها(

زمین های زراعتی سال 1962 )پی کال ها( زمین های قابل آبیاری اواخر سال های هشتاد اوایل سال های 1900 
)پی کال ها(

% 50.5 234 %53.7 242 %33.3 100 خواجه دو کوه

%48.5 230 %46.3 208 %66.7 200 دریای سفید

%100 460 %100 450 %100 300 مجموع

تقسیم آب در سطح جوی )بین قریه جات(

به نظر می رسد شیوه های تطبیق حقوق آب و توزیع آن در سراسر والیت جوزجان ثابت و یکسان است141. در اینجا آب به اساس نوبت و برای یک مدت معین 
مستقیمًا از جوی به زمین های های مربوط توزیع می شود. زمین هایی که در مسیر جوی قرار دارند، به اساس نوبت و مدت زمانی که دهقان مستحق دریافت آب 
است، فهرست گردیده اند.  البته زمان آبیاری متناسب است با اندازه زمین زراعتی که دهقانان در اختیار دارند142. به طور مثال، مجموع زمانی که جوی افغان تپه 
ترکمنی ها زمین ها را آبیاری می کند، 240 ساعت است که برابر است با 10 روز نوبت آب والیت جوزجان در کل. برای یک ساحه ای که دارای 4 پایکال می 
باشد، برای هر جریب زمینی که در امتداد کانال قرار دارد،  9 دقیقه برای آبیاری اختصاص می یابد. اما، مقدار آب موجود در جریان این 9 دقیقه غیر ثابت است، 
زیرا مستقیمًا در اثر تغییر مقدار جریان آب تغییر می کند. این کار نشان می دهد که حتی اگر دهاقین زمین های خود را در عین مدت معین زمانی آبیاری کنند، به 

این معنی نیست که همان مقدار آب را به دست می آورند. 

مسوولیت توزیع آب  را ساعتچی به عهده دارد. یک کمی پیشتر از آنکه نوبت توزیع آب شروع شود، ساعتچی معمواًل به مسجد قریه رفته و ساعت دقیق اولین 
نوبت را اعالن می کند. بعد نام هر دهقان را که در فهرست او موجود است با زمان نوبتش اعالم می کند. از آنجایی که توزیع آب در طول سال خیلی محدود 
است، دهاقین معمواًل قبل از اینکه نوبت شان شروع شود، بر سر زمین خود حاضر می شوند تا به محض اینکه نوبت همسایه شان تمام شد، آنان آبیاری زمین 
خود را شروع کنند )دیده شود: تصاویر 10 و 11(. در مورد جوی افغان تپه ترکمنی ها نوبت نخست در زمین های قسمت های مرتفع شروع شده و بعد نوبت به 

زمین های پایین می رسد143.

دهاقینی که زمین های متعددی در موقعیت های مختلفی دارند، می توانند نوبت آب یک زمین را به زمین دیگر تغییر و تبدیل کند. به طور مثال، در جریان آبیاری 
فصل دوم زراعت، هنگامی که حتی در یک سال عادی قلت آب به شدت محسوس است، تعداد معینی از دهاقین که در قسمت های پایینی جوی زمین دارند، می 
توانند نوبت آب زمین هایی پایینی را به زمین هایی که در قسمت های باالیی دارند، انتقال بدهند. با این کار آن ها می توانند هم از جذب اضافی آب به زمین در 
مسیر جوی جلوگیری کنند و  هم با استفاده همه سهم آب خود در آبیاری یک زمین، از نوبت خود استفاده موثر به عمل بیاورند. اما،  این کار قباًل باید به اطالع 
ساعتچی برسد تا به اساس آن ساعتچی بتواند مدت و مقدار آب را در نوبت شخص متقضی عیار سازد.  دهاقین همچنان اجازه دارند، حقوق آب خود را به کس 
دیگری واگذار کنند. آن ها می توانند نوبت های خود یا هم تمام حق خود در طول فصل زراعت و آبیاری را به کس دیگری بدهند )اگر چه این شیوه خیلی معمول 

نیست(. این کار نیز باید قباًل به اطالع ساعتچی برسد144.

141 139 تدکر باید داد که هیچ تحقیق همه جانبه ای در سطح جوی ممکن نیست. یک جوی در نهر گردنه مورد تحقیق همه جانبه قرار گرفت. و به تعقیب آن برای ارزیابی این که آیا اختالفات عمده 
ای وجود دارد یا خیر،  با میرآب ها تبادل نظر گردید.  خوشبختانه، تحقیقات بعدی در سایر جوی ها اختالفات اندکی را با مودل عمومی نشان می داد. در بعضی قضایا، جوی ها به جویچه ها تقسیم می 

شوند )از طریق تقسیم آبه های خاکی غیر رسمی(  که مستقیمًا به تعدادی از اراضی آب می رساند.
142 این گفته بر مثالی از یک شاخه که به طور کامل مورد تحقیق قرار گرفت، استوار است. با وجودی که آگاهان تذکر دادن که  این یک شیوه معمول در جوزجان است، اما اختالفاتی در سیستم 

وجود دارد.
143 با وجودی که برای ساعتچی آشکار نبود چی وقت و چرا این قانون به منصه اجراء گذاشته شده است، او عقیده داشت که این قانون برای کاهش ضایعات انتقال اب در مسیر مناطق پایینی صورت 

گرفته است.
144 تحقیقات در مورد جزییات و چگونگی اجاره  آب  توسط دهقانان مختلف خارج از  دایره اهداف این تحقیق است. اطالعات محدودی که در اینجا آمده، از طریق صحبت های غیر رسمی جمع 
آوری گردیده است. ممکن است یک دهقان وقتی تصمیم بگیرد آب خود را به اجاره بدهد، که فکر کند، آب موجود فقط حصه کوچکی از زمینش را آبیاری می کند. در این صورت او فکر می کند بهتر 
است آب را به اجاره بدهد و از نیروی خود برای پیشبرد کار دیگری استفاده کند. این در مورد دهاقینی صدق می کند که زمین های کمی در اختیار دارند و یا اینکه زمین های شان در قسمت های پایینی 

تصویر 11: دهقان ساعت خود را می بیند تا مطمین شود که ساعتچی تصویر 10: دهقان منظر نوبت خود، در حالی که همسایه اش مصروف آبیاری زمین خود است.
نوبت او را به محض ختم نوبت همسایه اش شروع کند.
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حقوق  و توزیع آب در والیت سر پل

حقوق و توزیع آب در سطح بین کانال

از نقطه نظر تیوری، حقوق و توزیع آب در امتداد کانال ها در سر پل، مثل جوزجان مطابق به تعداد اراضی تحت پوشش هر کانال تنظیم گردیده است. اما این 
اصل  در مصرف و هم در اندازه دهانه های کانال در نظر گرفته نشده است. بناًء برخالف تقسیم آبه  های متناسب، در این سیستم هیچگونه محدودیت تخنیکی 
برای مقدار آبی که به کانال های عمده تقسیم می شود، در نظر گرفته نشده است. در نتیجه، برای جلوگیری از تقسیم همه آب دریا به کانال های باالیی، باید از 

شیوه های غیر خودکار )دستی( استفاده شود. 

در عدم موجودیت سیستم اندازه گیری جریان آب و ساختار تنظیم کننده در سطوح دریا و سربند، این وظیفه میرآب والیتی است که جریان آب را در سربند مطابق 
به آنچه که خودش سهم عادالنه )به اساس تناسب با مقدار اراضی(145 تشخیص می دهد، تنظیم کند. تنظیم آب توسط تغییر ساختار سر بند صورت میگیرد146. 
دستکاری در سربند، به خصوص هنگامی که جریان آب در کانال عمده افزایش می یابد، نظر به دستکاری در محل تقسیم،  نسبتًا ساده بوده و همچنان به آسانی 
قابل تشخیص نمی باشد )حداقل وقتی که با دستکاری در سیستم تقسیم آبه  های متناسب مقایسه شود(147. برای حل این مشکل، میرآب های والیتی از ُمهر 
چوبی استفاده می کنند، به ترتیبی که نقطه اعظمی مجاز توسط میرآب ُمهر می گردد تا آبی که وارد کانال عمده می شود، از آن بیشتر نگردد، اما این سیستم به 

صورت کامل قابل اطمینان نیست )چوکات دوم دیده شود(.

کانال قرار دارد و ضایعات آب تا رسیدن به آن مناطق خیلی بلند می باشد )به خصوص در مواقعی که جریان آب کم باشد(.
145 چنین تنظیماتی ممکن است مقدار تجربی بوده و دارای اشتباهات باشد  و همچنان با در نظر داشت اینکه 43 دهانه در مسیر 50 کیلومتری دریای سر پل قرار دارد، شاید وقت گیر نیز شود.

146 به شمول برداشتن تخته های سنگ، کنده های چوب و خریطه های ریگ که در سر بند می باشد. 
147 تغییر سطح جریان آب در کانال عمده در اثر تغییر ساختار سر بند به مشکل قابل دید است، به خصوص در کانال های بزرگ.

تصویر 13: میرآب والیتی توضیح می دهد که چگونه او از مهر 
خود برای تنظیم جریان در هر کانال استفاده می کند.

تصویر 12: میر آب والیت سر پل نشان می دهد که ممکن است 
مهر با پوشانیده شدن مورد دستکاری قرار بگیرد.
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چوکات 2: »ُمهر« ی که برای تنظیم آب در کانال مورد استفاده قرار می گیرد.

میرآب والیت سر پل از ُمهر چوبی )موم( برای شناسایی ناقضینی که تخصیص آب را در هر کانال  
مراعات نمی کنند، استفاده می کند. او  این مهر را برای نشانی کردن حداکثر سطح مجاز  را که 
باالتر از آن نباید آب به کانال داخل شود، به کار می برد. نشانی در بدنه دیوار کانال، درست باالتر 
از سطح مجاز گذاشته می شود. اگرهمه قسمت های نشانی یا مهر شده پاک شود، در آن صورت 
میرآب پی می برد که استفاده کننده آب بیشتر از استحقاق خود آب گرفته است. میرآب نقش ُمهر 
خود را به بسیار خوبی می شناسد و به آسانی می تواند هر نوع تقلب را شناسایی کند. اما به کار 

گیری شیوه نمی تواند کاماًل از تقلب جلوگیری کند. میرآب خودش در این باره می گوید:

من در سر کانال مصروف نظارت بودم که دهقانی را در سر بند دیدم.  من خود را در پناه بوته ها گرفتم تا ببینم آن  دهقان چی می کند. او کاسه ای را آورد 
تا روی نشانی یامحل مهر شده را بپوشاند. بعد آن را در روی نشانی با یک چوب محکم کرد تا از افتادنش جلوگیری کند. هدف او این بود که با این کار از 
شسته شدن نشانی در اثر بلند رفتن سطح آب جلوگیری کند )دیده شود: تصویر 13(. به این ترتیب دهقان قادر می شد آب بیشتری به کانال خود جاری سازد. 
وقتی کارش تمام می شد او سطح جریان آب را دو باره پایین می آورد و سپس کاسه را بر می داشت. به این ترتیب محل نشانی شده تغییر ناخورده باقی می 

ماند. دهقانان ما وقتی به آب ضرورت دارند، می توانند خیلی نبوغ به خرچ بدهند.

حقوق و توزیع آب در سطح داخل کانال: سیستم مختلط

بیشترینه توزیع آب توسط کانال ها به اراضی سر پل در امتداد یک خط، آن طوری که در مورد جوزجان تشریح شد، صورت می گیرد.  کانال عمده به شاخه ها 
یا نهر و یا جوی ها توسط تقسیم آبه  های متناسب که بدون وقفه و بدون نوبت کار می کنند، تقسیم می شود. شاخه ها بعدتر به جوی تقسیم می شوند. در این 
سطح، زمین ها به نوبت آبیاری می گردند، درست از همان سیستمی استفاده می گردد که در جوزجان معمول است. با آنهم، در بعضی کانال ها از سیستم مختلط 
استفاده می گردد، یعنی از یکطرف سیستم تقسیم متناسب با جریان دایمی آب مورد استفاده قرار می گیرد و از طرف دیگر سیستم نوبت به کار گرفته می شود. به 
طور مثال، در کانال قیرآغو اولین ساختار تقسیم مثل یک تقسیم آبه  متناسب کار می کند. اما در باقی کانال ها از سیستم نوبت به اساس زمان استفاده صورت می 

گیرد )دیده شود: چوکات 3(. این سیستم در آختاش و خمر آباد  نیز معمول است148.

چوکات 3: شمه کانال و تقسیم آبه های قرآغو: مودل مختلط بین توزیع متناسب آب و )جریان ثابت( و نوبت آب

نخستین  گیرد.  می  مختلط صورت  سیستم  توسط  قرآغو   کانال  در  آب  توزیع 
تقسیم آبه مثل یک تقسیم آبه متناسب عمل می کند، در حالی که تقسیم آبه 
دوم و سوم تغییر بر اساس زمان را به کار می گیرند. هر جوی شماری از چک 
ها  )مجموعه ای اززمین ها معادل 50 جریب یا 10 هکتار  در زنجیره( را آبیاری 
چک               چهار  سبز(  رنگ   ( سیستم  داخل  در  جوی  یک  مثال،  طور  به  کند.  می 
جوی  دو  ها،  مشخص چک  گروپ  این  برای  کند.  می  آبیاری  را  هکتار(   40(
کوچک به طور ثابت برای مدت شانزده ساعت آب را انتقال می دهد تا به کرت 
ها را یکی پی دیگر آب برساند. در این صورت، هر دهقان می تواند تقریبًا 9 تا 
ده دقیقه برای هر جریب به دست بیاورد. با وجودی که این تقریبًا همان زمانی 
است که کرت ها در جوزجان آبیاری می شود، جریان آب در هر کرت در سر پل 

بیشتر است نسبت به جوزجان.149

148 دلیل تغییر بین این دو شیوه این است که تقسیم آب در درون کانال های مختلف سر پل مورد تحقیق قرار نگرفته بود زیرا این کار از دایره اهداف تحقیق ما بیرون است. هیچ یک از میرآب ها 
و بزرگان و بزرگانی که با اوشان در این باره صورت گرفت، قادر به توضیح آن نبودند. آن ها فقط می دانستند که این اختالفات در عمل )یا در قیرآغو یا علیزای و یا کانال های دیگر( تا جایی که آن ها 

به یاد می آوردند، به همین شکل بودند. 
149 به یاد داشته باشید که در جوزجان، این اصطالح برای کسانی به کار می رود که مسول نظارت بر گروهی از دهقانان است که برای مالک زمین کار می کنند، و ربطی به مسله مدیریت آب ندارد.

تصویر 14: تقسیم آبه 3 را کنار کانال قراغو، سرپل
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حقوق آب و توزیع آب در سطح جوی

مثل جوزجان، میرآب ها و چک باشی ها )معاون میرآب( در سر پل150 سیستم هایی طراحی کرده اند تا با مشکالت پیش بینی ناشده ای که هنگام تطبیق برنامه 
توزیع آب رخ می دهد، مقابله کنند )دیده شود: بحث ذکر شده در بخش 5.3(. اجاره دادن آب در سرپل به مراتب کمتر از جوزجان است و در طول فصل اول زراعت 

صورت نمی گیرد. به نظر می رسد این به خاطری است که سر پل به تناسب زمین های قابل آبیاری خود از سهم بیشتر آب نسبت به جوزجان برخوردار است.

نقش و مسوولیت های بازیگران و سازمان های مختلف در ارتباط با تقسیم آب در  3. 5
سطوح مختلف

این بخش نخست به توضیح نقش کسانی  می پردازد که رسمًا مسوولیت مدیریت روزانه تقسیم آب را به عهده دارند. این مجموعه شامل میرآب  ها با درجات 
مختلف و مقامات وزرات آب و برق می گردد.  بعد در ادامه، به شرح کوتاه سایر بازیگران و سازمان ها  که نظر به نقش شان در مدیریت قریه، ولسوالی و یا والیت 
در تقسیم آب نیز به صورت غیر مستقیم دست دارند، پرداخته می شود. شمولیت عملی همه این بازیگران و سازمان در بخش ششم و هفتم به صورت عمیق مورد 

مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

ساختار سازمانی میرآب ها، نقش و مسوولیت ها

در سطوح مختلف آبیاری، مسوولیت های مختلفی به دوش کسانی که خدمات مختلفی را ارایه می کنند و همه آنان به نام میرآب خوانده می شوند، سپرده شده 
است. نقش و مسوولیت های عمده میرآب ها در پایین شرح داده شده و در جدول 5 جمع بندی گردیده است. 

ساعتتچی )در سطح جوی(

ساعتتچی مسوولیت دارد که نوبت آب را به صورت درست آن در زمین های مربوط )و یا به جوی ها( تطبیق کند. چالش اساسی او این است که هر نوع نقاط 
بالقوه ضعف را در تطبیق نوبت پیش بینی و رفع کند. در شرایط معمولی هر دهقان آب را به صورت ثابت و به مقدار کافی در همان مدت زمانی که در فهرست 
ساعتتچی قید گردیده است )با در نظر داشت بعضی تنظیمات برای انتقال و یا اجاره آب(، به دست می آورد. اما در عمل، کار ها همیشه چنانکه برنامه ریزی می 

گردند، به پیش نمی روند.

در بعضی موارد، نوبت آب در وقت معین آن شروع نمی شود، مثاًل بنا به عدم همکاری سر پل. به این معنی که جوزجان ممکن است سهم کامل ده روزه خود را 
به دست نیاورد، نه روز، یا هشت روز و یا هم کمتر از آن برایش داده شود. در زمان های خشکسالی، نسبت فاصله زیاد بین سر پل جوزجان سرعت جریان آب 
در دریا کاهش می یابد. این کار نیز باعث کاهش مجموع مدت نوبت موثر آب جوزجان می شود. در این حاالت، ساعتتچی مجبور است تعداد ساعت ها )یا دقیقه 

های( هر دهقان را به ترتیب، مجدداً تنظیم کند. 

مسایل دیگری که پیش می آید شامل دزدی آب )به خصوص در شب(در سطح تقسیم آبه  است. دزدی آب همچنان از جوی هایی که از بین و یا از طریق مجموعه 
ای از زمین ها می گذرد، به دور از چشم دیگران نیز صورت می گیرد. این هم امکان دارد که دهقانان زمان دقیق نوبت شان را فراموش کنند و یا به علل نامعلومی 
آن را از دست بدهند )دیده شود: دوسیه جوی آی تایرق در بخش ششم(. این هم ممکن است زمانی که نوبت جوزجان فرا می رسد، نسبت دزدی آب در سر پل، 
سطح آب کاهش یابد. تمام این جریانات غیر قابل پیش بینی توان بالقوه برای کاهش چشمگیر جریان آب را در یک مرحله معین زمانی دارند که روی یک یا چند 
نفر از دهاقین تاثیر می گذارد. در این حاالت، ساعتتچی جریان و یا مدت نوبت ها را متوقف نمی کند، زیرا این کار روند را بعداً پیچیده ساخته و ممکن است باعث 
بروز معضالت شود. در عوض، ساعتتچی معمواًل با پیش بینی چنین واقعات، از مجموع نوبت های همه دهاقین کم می کند تا یک مقدار آب را به عنوان احتیاطی 
نگهدارد. به طور مثال، هشت روز  نوبت موثر آب در جوزجان است، اما ساعتچی نوبت دهاقین را بر اساس 7.5 روز نوبت آب می سنجد. در ختم مرحله آبیاری، در 
صورتی که هیچ حادثه ای رخ ندهد، ساعتتچی آب باقیمانده را بین دهاقینی که به نحوی از انحا در جریان آبیاری خساره مند گردیده اند و یا بین همه دهاقین به 

صورت مساویانه تقسیم می کند. این سیستم برای ساعتتچی در کاهش و یا جلوگیری از معضالتی که بالقوه وجود دارند، خیلی مهم و حیاتی است. 

میرآب کانال ها )سطح کانال و سطح بین والیات(

یا نظارت  انسداد و  از وظایف مهم میرآب کانال که میرآب والیتی را در  یکی 
این  یاری رساند.  سربند ها در والیت سر پل در جریان نوبت والیت جوزجان 
یک وظیفه مشترک میرآب های کانال ها دریا و والیتی است که هنگام نظارت 
بر آب در مجموعه ای به نام شورای آب گرد می آیند151. میرآب کانال همچنان 
را  احتمالی  های  خرابی  تا  دارد  عهده  به  را  کانال  امتداد  در  نظارت  مسوولیت 

درتقسیم آبه های متناسب ترمیم کند )دیده شود: تصویر 15(.

150 در جوزجان این اصطالح به کسی گفته می شود که گروهی از دهقانان را که به یک زمیندار کار می کنند، زیر نظارت دارد، نه اینکه کار مدیریت آب را داشته باشد.
151 به یاد داشته باشید که تنها جوزجان شورای آب دارد.

تصویر 15: یک میرآب کانال در حال تنظیم کردن تقسیم آبه متناسب
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میرآب دریا )سطح دریا و سطح بین والیات(

میر آب دریا همان نقشی را بازی می کند که میرآب کانال، اما در یک سطح باالتر. او معمواًل با نظارت بر کانالی که مربوط به دریایی که او مسوولیتش را دارد، 
می باشد به میرآب کانال کمک می کند. او همچنان یک عضو مهم شورای آب است.

میر آب والیتی )سطح والیت و بین والیات(

در جوزجان مسوولیت اساسی میرآب این است که والیت جوزجان سهم منصفانه آب را در وقت نوبت آب خود به دست بیاورد و توزیع آب را بین دریای سفید و 
دریای سیاه نظارت کند. 

در جریان نوبت ده روزه جوزجان، او رسمًا وظیفه دارد سربند کانال های سر پل را ببندد و در این کار از حمایت شورای آب جوزجان برخوردار است. در جریان این 
روند او از فعالیت های خود به مدیریت وزرات زراعت و آبیاری سر پل گزارش152 می دهد. او همچنان امکان دارد از مدیریت زراعت و آبیاری و همچنان میرآب 
والیتی سر پل کمک بخواهد. با وجودی که شورای آب جوزجان مسوولیت بسته کردن عملی سربند ها را دارد، اما حضور میرآب والیتی سر پل هنگام بستن سر بند 
بعضًا برای تطبیق و مشروعیت بخشیدن خیلی مفید واقع می گردد به خصوص هنگام بدامنی های شدید. در واقع، شورای آب جوزجان ممکن است که در بعضی 
مناطق مثل دره لغمان که امنیت در آن جا در سال های اخیر رو به وخامت گذاشته است، اصاًل فعالیت نکند.  در این موارد میرآب والیتی سر پل به یاری معاون 
خود و بعضی اوقات به کمک میرآب های سر پل کمک می کند. با وجود آن شکل 20 نشان می دهد که دره لغمان در حال حاضر از دسترسی بهتری نسبت به 

مناطق پایینی برخوردار است و این بدین معنی است که موثریت نظارت در  آن منطقه به تحدید مواجه گردیده است153.

واضحًا برای اطمینان به اینکه آب در مسیر دریای سفید و دریای سیاه به صورت درست توزیع می گردد، کار زیادی الزم نیست زیرا تقسیم آب به صورت خودکار 
از طریق تقسیم آبه های متناسب صورت می گیرد. اما، در بعضی موارد ممکن است میرآب والیتی در گزمه کردن برای دریافت خرابی ها در تقسیم آبه ها میرآب 

های کانال و دریا را کمک می کنند.

در سر پل، در پهلو ارایه کمک به شورای آب جوزجان، چنانکه در باال گفته شد، مسوولیت عمده میرآب والیتی را اساسًا تنظیم سربند های تمام کانال ها در امتداد 
دریای سر پل در جریان نوبت آب سر پل تشکیل می دهد. اجرای این وظیفه او از کمک معاون خود برخوردار می شود. ضمیمه7، انواع و تعداد مختلف میرآب ها 

در والیات سر پل و جوزجان شرح می دهد.

152  - میرآب والیتی جوزجان بعد از انتخاب، رسمًا طی یک مکتوب از طرف ریاست تنظیم آب جوزجان به ریاست تنظیم آب سر پل معرفی می شود. 
153  - در اینجا در بدل همکاری با مناطق پایینی سر پل در جریان نوبت آب سر پل، تمایلی وجود دارد که به مصرف کننده گان آب دره لغمان در زمان نوبت آب جوزجان برای خود آب بگیرند.
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ب ساختار سازمانی و اصول به اشترا
 جدول 5: میرا

ت
ن والیا

حوضه فرعی/ سطح بی

ب
سیم آ

قواعد تق
ب

ی میرآ
ت ها

سوولی
م

ب
سیم آ

سطوح تق

سطح اجتماعی
سطح هایدرولیکی

س نوبت )8 روز سر پل، 10 روز به جوزجان به شمول 2 روز برای رسیدن آب به منطقه(. قرار داد رسمی
وقت به اسا

یکی از میرآب های والیتی در جوزجان که توسط میرآب کانال حمایت می 
ک معاون میرآب در سر پل

ک میرآب والیتی و ی
شود. ی

تقسیم آب بین والیات
تقسیم آب در حوزه فرعی

جوزجان

قواعد تقسیم آب
مسوولیت های میرآب

سطوح تقسیم آب

سطح اجتماعی
ک

سطح هایدرولی

س نوبت بین کرت ها)با مراتب ثبیت شده(. تقسیم وقت متناسب به مقدار زمین. امکانات انتقال و یا اجاره آب 
زمان تقسیم آب به اسا

ک کرت به کرت دیگر
)وقت( از ی

ساعتچی
ک قریهی منفرد

بین ی
ک جوی/جویچه )بین کرت ها( پایین تر از تقسیم آبه جوی

داخل ی

تقسیم متناسب. جریان آب متداوم )بدون نوبت(
میرآب کانال )میرآب نهر(

بین قریه های منفرد
در تقسیم آبه جوی )بین جوی ها(

تقسیم متناسب. جریان آب متداوم )بدون نوبت(
میرآب دریا

بین گروپی از قریه ها
در تقسیم آبه نهر )بین نهر ها(

تقسیم متناسب. جریان آب متداوم )بدون نوبت(
میرآب والیتی

بین گروپی از قریه ها و یا ولسوالی ها
در تقسیم آبه دریا )بین دریاها(

سرپل

قواعد تقسیم آب
مسوولیت های میرآب

سطوح تقسیم آب

سطح اجتماعی
ک

سطح هایدرولی

س زمان متناسب به مقدار زمین. امکانات انتقال حق آبه 
س زمان بین کرت ها ) با مراتب تثبیت شده(. تقسیم آب به اسا

نوبت به اسا
ک کرت به کرت دیگر.

)وقت( از ی
میرآب کانال یا چکباشی

ک قریهی منفرد
بین ی

ک جوی/جویچه )بین کرت ها( پایین تر از متقسم جوی
بین ی

انتخاب اول:  تقسیم آبه متناسب/جریان دایم آب )بدون نوبت(
میرآب کانال )میرآب نهر(

بین قریه های منفرد
در تقسیم آبه جوی )بین جوی ها(

س زمان متناسب به مقدار زمین های قابل آبیاری
س زمان )شروع-ختم(/ تقسیم به اسا

انتخاب دو: نوبت دورانی به اسا

انتخاب اول )در سال های عادی(: جریان دایمی آب در هر کانال/ تنظیم سربند/تقسیم آب متناسب به مقدار زمین
دو میرآب والیتی 

بین گروپی از قریه ها
بین کانال ها

جدول 5: ساختار سازمانی میرآب و قواعد تقسیم آب در سطوح مختلف
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تنوع مشکالت و مهارت های الزم میرآب ها در سطوح مختلف

با تطبیق توزیع آب به اساس اصول حقوق آب میرآبها نقش اساسی را در جلوگیری و کنترول معضالت بازی می کنند. با وجود آن، مشکالت مختلفی در هر سطح 
سیستم کانال وجود دارد. این مشکالت در ملزمات مهارت های مختلفی که برای هر موقعیت کاری ساختار سازمانی میرآب ها در نظر گرفته شده است،  بازتاب 

یافته است )این ملزمات در جدول 6، در پایین جمع بندی گردیده است(.

والیت جوزجان

در والیت جوزجان بین ویژه گی های یک ساعتچی و و ویژه گی های مورد نیاز برای میرآب والیتی شدن تفاوت های بزرگی وجود دارد. برای یک دهقان داشتن 
مهارت فنی خیلی اهمیت دارد. از یک ساعتچی انتظار برده می شود که توانایی محاسبه الزم را برای تنظیم زمان نوبت توزیع آب در صورت وقوع جریان های 
نامشخص آب داشته باشد. او همچنان باید قادر باشد تا تغیرات را در سطح دریا و اینکه این تغییرات چگونه بر جریان آب در جوی ها تاثیر می گذارد، پیش بینی 
کند و مطابق به این پیش بینی برنامه های احتیاطی را در نظر داشته باشد. ساعتچی باید از مهارت های اجتماعی و میانجیگری نیز برخوردار باشد، زیرا ممکن است 
برای حل اختالفات دهاقین میانجیگری کند. مهارت های میانجیگیری، بردباری، صداقت و سابقه خالی از جنگ و دعوی  از جمله خصوصیاتی است که هنگام 
تعیین ساعتتچی توسط بزرگان و زمینداران در نظر گرفته می شود. اما، این ها در برابر مهارت های فنی آنقدر اهمیت ندارند. در عوض، سطح بلند تجربه ممکن 

است تقاضا برای داشتن مهارت درمیانجیگری برای حل معضالت را  کاهش دهد.

در سطح حوزه دریا، مهارت های فنی از اهمیت کمتری برخوردار است، زیرا یگانه کاری را که باید میرآب والیتی انجام دهد بسته کردن سربند های کانال های سر 
پل است که به هر حالت در این وظیفه از کمک سایر میرآب های جوزجان برخوردار می باشد. برخالف، مهارت های اجتماعی و میانجیگری در پهلوی خصوصیات 
فردی مثل نفوذ و قدرت برای احراز این مقام دارای اهمیت حیاتی است. بدون در نظر داشت این واقعیت که حقوق آب بین والیات به صورت واضح و روشن تعریف 
و عمیقًا ریشه گرفته است و حتی میرآب والیتی رسمًا صالحیت دارد تا کارهای سربندهای سر پل را به پیش ببرد، تطبیق و احترام این حقوق در عمل از ضمانت 
اجرایی بسیار فاصله دارد. در پهلوی آن، نظارت دایمی سربند های جوزجان برای میرآب والیتی و معاونینش کاریست غیر عملی. مصارف سفر، غذا و محل بود و 
باش خیلی زیاد است و اضافه بر آن عدم امنیت و تاریکی مشکالت دیگری است که در این بخش وجود دارد. باالتر از آن، اگر نظارت خیلی علنی باشد، به مثابه 
نشانه بی اعتنایی به استفاده کننده گان آب در سر پل تعبیر گردیده و ممکن است بر روابط اجتماعی لطمه وارد کند. در نتیجه، تطبیق موثر و مفید حقوق آب توسط 
استفاده کننده گان آب در سر پل تا اندازه زیادی ارتباط دارد به توانایی میرآب والیتی جوزجان در برقراری روابط خوب با میرآب ها و افراد قدرتمند محلی در سر پل. 

تفاوت دیگر بین ساعتتچی و میرآب والیتی در سطح بیطرفی و بی نفع بودن شان در توزیع آب است. ساعتتچی ترجیح می دهد که در جوی عالقه شخصی نداشته 
باشد، در غیر آن بیطرفی او در مدیریت تقسیم آب و حل اختالفات زیر سوال می رود. در نتیجه، ساعتتچی تمایل دارد زمین های قابل توجهی در جوی هایی که 
زیر نظارتش قرار دارد، نداشته باشد و در واقع  در محل دیگر زمین داشته و از جوی های کاماًل جداگانه ای استفاده کند. در مقابل، برای میرآب های والیتی خیلی 
مهم است که نفع شخصی، مثاًل زمین های زیاد داشته باشد. و این به خاطری است که سیستم تقسیم آبه  های متناسب توزیع مساویانه آب را تضمین می کند، 
پس میرآب والیتی منافع مشترک با سایر استفاده کننده گان آب در حصول مقدار منصفانه آب از سر پل دارد. پس در حالی که ساعتتچی ممکن است به قریهیی 

که زیر نظارت دارد مربوط نباشد، این دور از تصور است که کسی بیرون از جوزجان به حیث میرآب والیتی مقرر شود.

والیت سر پل

در والیت سر پل تنوع مشکالت و مهارت های الزم برای میرآب ها در سطوح مختلف اسساسًا با مهارت هایی که میرآب ها در جوزجان باید داشته باشند، مشابهت 
دارد.  اما، یک تفاوت کلیدی وجود دارد: مهارت های فنی الزم برای میرآب ها در سر پل به مراتب بلندتر از همقطاران شان در جوزجان است. این به خاطری 
است که عدم موجودیت وسایل اندازه گیری در سربند های مختلف تجربه غنی ای را ایجاب می کند تا حالت های مختلف جریان آب فهمیده و تخمین تخصیص 
منصفانه آب برای هر کانال صورت گیرد. به هر حالت، مهارت های اجتماعی حیاتی باقی می مانند و به اهمیت آن در سال های اخیر افزایش به عمل آمده است. 
دلیل آن این است که وخامت وضعیت امنیتی در دره لغمان بر تطبیق موثر اصول تقسیم آب اثر کرده است. این امر تا حدودی به این دلیل است که بی امنیتی نظارت 
را مشکلتر ساخته است و دلیل دیگر آن   این است که تطبیق اجباری نوبت قهراً به ایجاد تنش منجر می گردد که ممکن توسط شورشیان مورد بهره برداری قرار 
گیرد. ایجاد و حفظ  روابط اجتماعی با هر دو جانب – رهبران جامعه و شورشیان در منطقه یکی از مهارت های بسیار مهم میرآب های والیتی را تشکیل می دهد. 

در طول ده سال گذشته میرآب والیتی سر پل یکی از فرماندهان اسبق نظامی بود که روابط نزدیکی با جنبش و موسس آن، جنرال دوستم بود. زمانی که او فرمانده 
نظامی بود با داشتن رفتار نیک و توانایی برقراری روابط خوب با جوامع و گروپ های قومی مختلف،  احترام قابل مالحظه ای در والیت کسب کرده بود. با این 
سرمایه اجتماعی که او کسب کرده بود، هنگامی که در سال 2001، پس از سقوط طالبان به سر پل برگشت، کاندید مناسبی برای مقام میرآب والیتی بود. او یگانه 
میرآبی است که به سهولت به دره لغمان می رود و استفاده کننده گان آب را مجبور می کند تا نوبت آب را مراعات کنند. اما، چنانکه مطالعه دوسیه ها نشان می 

دهد، نفود او نیز به تحدید هایی مواجه است، به خصوص هنگام خشکسالی ها. 
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جدول 6: مشخصات متفاوت ساعتچی و میرآب های والیتی

مشخصات مطلوبارایه دهنده خدمات

ساعتتچی

• داشتن سواد )باید حساب ابتدایی را برای تنظیم نوبت یاد داشته باشد(	
• درک خوب از اشکال مختلف جریان آب و پیامد های بالقوه آن در سطح جوی	
• کم زمین و یا بی زمین در سطح جوی باشد	
• سابقه خشونت و معضل در قریه نداشته باشد	
• با حوصله باشد	

میرآب والیتی
• داشتن روابط قوی با افراد قدرتمند در سرپل	
• داشتن زمین های زیاد در جوزجان )منافع شخصی اش او را وادار می سازد تا 	

به جوزجان آب بیاورد(.

مدیریت آب )مربوط وزرات انرژی و برق(

نقش در زیربنای تقسیم آب و کمک های اضطراری

از لحاظ نظری، وزارت انرژی و آب مسوولیت ایجاد زیر بناهای کانال ها را دارد. اما در عمل، وظیفه اش متغیر است. هنگامی که بودجه ای از طرف دولت یا کدام 
ان جی او )موسسات غیر دولتی( تخصیص داده می شود، ممکن است این وزارت است نقش رهبری کننده را به عهده بگیرد. اما، در عین زمان هنگامی که مردم 
ساختار های خود را طرح، تمویل و آباد می کنند، ممکن است این وزرات در آن سهیم نباشد و یا اینکه اصاًل از اجرای چنین طرحی آگاهی نیابد. هنگامی که پروژه 
ها توسط وزارتخانه های دیگر )مثل وزرات احیاء و انکشاف دهات برای برنامه همبستگی ملی( تمویل می گردند، شرکت این وزرات ارتباط می گیرد به کیفیت 
روابط و سطح هماهنگی ای که بین این موسسات دولتی وجود دارد. به طور مثال، در بررسی دوسیه ای مربوط به معضلی در مورد تقسیم آبه در سالمزان آشکار شد 
که مدیریت آب در طرح بندی پروژه عمرانی ای که توسط وزرات احیاء و انکشاف دهات راه اندازی کرده بود، سهم نداشت. مدیریت آب ممکن است حمایت های 

مادی اضطراری مثل تهیه خریطه های ریگ را هنگام وقوع سیالب و یا کمک های دیگری را هنگامی که دیواره های کانال دچار خسارت می گردد، ارایه کند.

توزیع آب

از نظر تیوری مدیریت اداره آب رسمًا مسوولیت نظارت بر مدیریت و توزیع آب و همچنان حل و فصل معضالت مربوط به آب را بر عهده دارد.  اما مامورین مدیریت 
اداره آب رسمًا مسوولیت ایجاد و نظارت بر توزیع آب را بین کانال ها و یا در خود کانال ها ندارند. در عوض، این وظیفه کاماًل به میرآب های مختلف در سطوح 
مختلف بین سیستم کانال داده واگذار گردیده است. در حالی که میرآب ها توسط نماینده گان مردم انتخاب می گردند و از استفاده کننده گان آب معاش می گیرند، 
در مدیریت آب نیز ثبت نام می باشند154 )همچنان ثبت دفتر والیت نیز می باشند، در پایین دیده شود(. با وجودی که آن ها از مدیریت آب معاش نمی گیرند، اما 

باز هم خود را جزیی از آن ها می دانند. 

سایر نهادها و بازیگران کلیدی

شورای والیتی

شورای والیتی یک ارگان کاماًل انتخابی است. این شورا در سال 2005 به منظور نظارت بر امور والیت ایجاد گردید، اما در عمل قوه اجرایی آن خیلی ضعیف است. 
شورای والیتی بودجه والیت را قبل از اینکه به دولت مرکزی ارایه گردد، تایید می کند. این شورا ممکن است خدمات دولتی و شکایات اهالی را نیز ارزیابی کند. 
به این ترتیب شورای والیتی منحیث یک پل ارتباطی بین والی، وزارتخانه ها و مردم ایفای نقش می کند. چنانکه در بررسی دوسیه هایی که در پایین شرح داده 

شده اند آمده است، اعضای شورای والیتی همچنان نقش رهبری کننده را در حل و فصل معضالت مربوط به آب بازی کرده است.

والی

والی ها با مشوره اداره مستقل ارگان های محل توسط رییس جمهور تعیین می گردند. .وظیفه آن ها را حمایت از کارمندان برجسته محلی، ایجاد روابط حسنه با 
نیروهای نظامی بین المللی، تیم بازسازی والیتی و دونر ها تشکیل می دهد. با وجودی که والی ها نقش تسهیل کننده را دارند، اما در عمل آن ها می توانند هنگام 

تصویب بودجه، حل و فصل اختالفات و تقرر مامورین در سطح محلی خیلی تاثیر گذار باشند155. 

مدیریت زراعت، آبیاری و مالداری )مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری(

در عمل، مدیریت زراعت، آبیاری و مالداری سهم عملی در آبیاری ندارند، در عوض توجه خود را روی خدمات زراعتی )غله، مشوره و غیره( معطوف کرده است. 
هنگامی که دهاقین و میرآب ها می خواهند مقامات دولتی را برای حل مسایل آبیاری بسیج کنند، آن ها به مدیریت اداره آب ارجاع می گردند. روابط بین مدیریت 
های زراعت، آبیاری و مالداری و مدیریت اداره آب معمواًل محدود است. با وجود آن در بعضی موارد مدیریت زراعت، آبیاری و مالداری اطالعاتی را در مورد ثبت 
زمین به مدیریت اداره آب ارایه می کند. این کار، به خصوص هنگام تثبیت حقوق آب در جریان طرح بندی دو باره زیرساختارهای آب از اهمیت زیادی برخوردار 

می باشد.

154  - قابل ذکر است که انتخاب میر آب ها )کانال، دریا و والیتی( در ریاست تنظیم آب صورت می گیرد.
155 سی. کوکمن و سی. وادماس، »حکومتداری در افغانستان: نگاهی به این که چی را به یادگار می گذاریم« )واشنگتن دی سی، مرکز انکشاف امریکا، 2010(.
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دولت محلی از لحاظ تاریخی در دیزاین سیستم کانال ها و تدوین حقوق آب، حتی تا سطح جوی ها تاثیر گذار است )دیده شود: بخش 4(. در حال حاضر،  مدیریت 
آب در سطح جوی ها مسوولیت مدیریت زراعت، آبیاری و مالداری پنداشته می شود. قانون جدید آب روی سهم و مسوولیت مدیریت زراعت، آبیاری و مالداری 
در سطوح پایینی آبیاری، منجمله از طریق تشکیل و انکشاف اتحادیه های آبیاری تاکید می کند. اما در عمل، مدیریت زراعت، آبیاری و مالداری نه تنها هیچگونه 
نقشی را فعاًل در حل و فصل معضالت مربوط به تقسیم اب در سطح جوی بازی نمی کنند، بلکه در مسایل گسترده مدیریت آب نیز شرکت ندارند. به گفته یکی 

از مامورین بلند پایه مدیریت زراعت، آبیاری و مالداری در والیت جوزجان:

نظر به اصول اتحادیه آبیاری، میرآب کانال باید رییس اتحادیه باشد. فعاًل وزرات انرژی و آب برای همه میرآب ها )از ساعتچی گرفته تا میرآب های والیتی( 
کارت رسمی می دهد، اما آن ها می گویند وقتی آب به جوی می رسد، این مسوولیت مدیریت زراعت، آبیاری و مالداری است. اگر مسوولیت مدیریت زراعت، 
آبیاری و مالداری در سطح جوی است، پس ما باید بیل بخریم و زمین های دهاقین را آبیاری کنیم و یا دفتر را ترک کرده به زمین های دهاقین برویم و ببینیم 

که آن ها چگونه آبیاری می کنند؟ اگر مسوولیت سطح جوی ها مربوط به ما است، پس مسوولیت دهاقین چی است؟

با عدم تمایل مدیریت اداره آب و مدیریت زراعت، آبیاری و مالداری در ایفای نقش، دولت محلی، برخالف زمان ها سابق، به صورت گسترده از دایره حل و فصل 
معضالت در این سطح به دور می مانند.

شورای های قریه

شورای های قریه، شورا های مشورتی مردمی156است که معمواًل متشکل از بزرگان و سایر افراد مورد احترام می باشند.  یکی از مسوولیت های این شورا را بررسی 
گسترده اختالفات مدنی و جزایی در سطح قریه تشکیل می دهد.  حل و فصل اختالفات توسط شوراها اکثراً مبتنی بر مشوره و همکاری بوده و فیصله ها معمواًل 
به اساس انگیزه عدالت توزیعی، نه جزایی صورت می گیرد157. این کار ریشه در تفکر »اصالح« که اصلی برای حل و فصل اختالفات بوده و  توسط آن صلح و 

اتحاد اجتماعی از طریق مذاکره و آشتی دنبال می شود158.

شورای های انکشافی مردمی و جرگه انکشافی ولسوالی

شورای های انکشافی مردمی نهادهای اجتماعی در چوکات برنامه همبستگی ملی بوده و رسمًا توسط وزرات احیاء و انکشاف دهات اداره می گردد. نقش این شوراها 
را »انتقال پروژه های مردمی انکشافی و بهبود حکومتداری159« تشکیل می دهد. گر چه شورای انکشافی مردمی یک نهاد دولتی نیست، اما نقش مهمی را در 
شناسایی اولویت های جامعه برای تخصیص بودجه های انکشافی بازی می کند. با وجودی که حل و فصل اختالفات بخشی از کار رسمی آن ها را تشکیل نمی 
دهد، اما آن ممکن است در این عرصه نقش بازی کنند160. اکثراً بین عضویت شورای های انکشافی مردمی و شوراهای سنتی قریهها اصطکاک به وجود می آید.

پیدایش و انواع معضالت در سطوح مختلف 4. 5
این بخش به بررسی پیدایش مهمترین انواع معضالت مربوط به آب در سطوح مختلف آبیاری و اجتماعی در سطح شبکه های دریاها/ کانال می پردازد. همچنان 
به عوامل موجودیت و یا عدم موجودیت معضالت مختلف در سطوح مختلف نیز نظر انداخته می شود. جدول های 6 و 7 نکات کلیدی را در سر پل و جوزجان به 

ترتیب جمع بندی می کند.

معضالت در والیت جوزجان

سطح جوی: تقسیم آب بین دهاقین در عین قریه

وقوع معضالت در سطح جوی ها نادر نیست، اما کمتر اتفاق می افتد. شدت اینگونه معضالت محدود بوده و معمواًل توسط ساعتچی اداره و حل و فصل می گردد. 
در این سطح مهمترین نوع معضل، دزدی آب از طریق تغییر آوردن در مدت نوبت آب در زمین هاست. اما، چنین دزدی به دالیل متعددی دشوار است. نخست، 
وقت و مدت نوبت ها ثبت شده و همگان از آن اطالع می داشته باشند و قابل تغییر نیست161. دوم، بسیاری ا زجوی ها در سرپل کوچک بوده و افراد معدودی از 
آن ها استفاده می کنند.  شناسایی کسانی که اقدام به دزدی آب می کنند، از طریق گزمه به آسانی امکان پذیر است. سوم، از آنجایی که همه استفاده کننده گان 
آب از یک قریه می باشند، روابط اجتماعی که بین افراد وجود دارد، مانعی برای اقدام به دزدی آب می باشد. چنانکه یک دهقان ابراز داشت: »من چطور از همسایه 
ای که با او به یک مسجد می روم، آب دزدی کنم؟« از آنجایی که در سطوح باالتر تقسیم آب نه بین افراد متعلق به یک قریه، بلکه بین مردمی که به مناطق 
مختلف تعلق دارند، صورت می گیرد، از شدت فشار اجتماعی کاسته می شود. چهارم، سیستم بررسی احتماالت )در باال دیده شود( که توسط ساعتتچی به کار گرفته 
می شود به مثابه سپری عمل می کند که مانع افزایش هر گونه اختالف ممکن می گردد و یکی از ابزار مهمی در جلوگیری از بروز معضالت نیز به شمار می رود. 

چنانکه در باال گفته شد، مشابهت معضالت )و حل و فصل موفقانه آن ها( تا اندازه زیاد به مهارت ساعتچی ارتباط دارد. 

هنگامی که معضالت در این سطح رخ می دهد، معمواًل پوشیده اند. چنانکه یکی از بزرگان می گوید:

ما می دانیم که معضالتی رخ می دهد، اما جداً مثالی ندارم که تعریف کنم زیرا آن معمواًل توسط ساعتچی حل و فصل می گردد. ما معمواًل پسانتر از وقوع چنین 
رویدادی خبر می شویم، اما معمواًل از جزییات آن ها اطالعی نمی داشته باشیم.

156 برای نام های شورا در دیگر نقاط افغانستان، دیده شود:جی. بریک، »اقتصاد سیاسی سازمان های سنتی در قریههای افغانستان« )واشنگتن، دی سی. جلسات ساالنه مرکز مطالعات آسیایی و 
اروپایی، 2008(، 5.

157 بریک، »اقتصاد سیاسی در سازمان های سنتی«؛ دیمپاسی و کوبورن، »حل و فصل سنتی اختالفات«، آر. گانگ، »روند های مردمی حل و فصل اختالفات در والیت بلخ«.
158 گانگ، »روند های مردمی حل و فصل اختالفات در والیت بلخ«.

159 بریک، »اقتصاد سیاسی در سازمان های سنتی«.
160 کولمن و وادهامس، »حکومتداری در افغانستان«.

161 از معضالت ناشی از تعریف مجدد حقوق آب در مصاحباتی که در جریان این تحقیق صورت گرفته است، ذکری نیامده است.
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به صورت کل، معضالتی که در این سطح رخ می دهد، طبیعتًا در همان سطح محلی باقی می مانند. این معضالت هیچگونه تاثیر مهمی ندارند و در جریان حل و 
فصل به ندرت فرا تر از سطح قریه  کشانیده می شود.

تقسیم آبه های نهر/جوی: تقسیم آب بین قریه جاتی مختلف

از آنجایی که تقسیم آبه های متناسب آب را به صورت خودکار تقسیم می کنند، از لحاظ نظری جای زیادی برای سوء مدیریت باقی نمی ماند. بناًء معضالت در این سطح در 
اطراف به کارگیری زیر ساختار ها می چرخد. یکی از راه هایی که امکان دزدی را فراهم می سازد، گذاشتن خریطه/بوجی ریگ در دهانه سایر تقسیم آبه هاست )دیده شود: 
تصویر 16(. اما، این کار به آسانی، به خصوص در جریان روز افشاء می گردد، بناًء یک مسئله کوتاه مدت است. این شیوه زمانی مشکل ساز می گردد که تقسیم آبه ها در 

ساحات ناامن قرار داشته باشند، زیرا دهاقین کمتر جرئت می کنند در مناطق ناامن به گزمه بپردازند.

راه دیگری که دهاقین می توانند برای افزایش آب در جوی های انجام دهند، 
تغییر دیزاین اندازه تقسیم آبه است. اگر چه معضل روی این مسئله به ندرت رخ 
می دهد، اما از آنجایی که تاثیر درازمدتی روی زنده گی مردم دارد،  کسانی که 
در این تحقیق همکاری کرده اند، آن را به حیث مهمترین مسئله قلمداد کرده 
اند. بررسی یک دوسیه که در پایین آمده است نشان می دهد که  چنین معضالت 
در جریان مرحله تغییرات جدی اجتماعی و سیاسی در مناطق، مثاًل ظهور رژیم 
طالبان رخ می دهد. اینکه اینگونه معضالت چگونه حل و فصل می گردند، تا 
اندازه زیادی به منافع سیاسی بازیگران محلی که شامل روند حل و فصل قضایا 
هستند، ارتباط می گیرد )دیده شود: بررسی دوسیه تقسیم آبه های سالمزان و 
ایمشک(. ضمیمه 5 اندازه اراضی زمین های زراعتی را که مربوط هر تقسیم آبه 
است، در والیت جوزحان نشانه داده و ساختارهایی را که در آنجا طرح بندی ها 

اختالف برانگیز می گردند، برجسته می سازد.

دزدی در امتداد نهر/کانال از طریق جر زدن و یا سرازیر کردن آب غیر ممکن است، زیرا سطح آب در این نهرها پایینتر از سطح زمین می باشد. با وجود آن، امکان وقوع چنین 
کاری وجوود دارد و ممکن است منبعی برای  ایجاد معضالت گردد )دیده شود: بررسی دوسیه جگدلک(.

تقسیم آبه های دریا و دریا/نهر: تقسیم آب بین چند گروپ از قریه جات

مثل تقسیم آبه های نهر/جوی، معضالت روی دسترسی به آب و توجه به تغییر دیزاین تقسیم آبه ها در این سطح نسبتاً اندک است.  در این مورد هم معضالت در اثر تغییرات 
در فضای سیاسی و اجتماعی به وجود می آید. تغییر قدرت و کاهش سرمایه اجتماعی بین احزاب درگیر نیز از جمله عوامل تاثیر گذار در این راستا می باشند. در گذشته این 
معضالت معمواًل بازیگران خارجی از سطح رهبری ولسوالی تا سطح قریه را در بر می گرفت )دیده شود: بررسی دوسیه های تقسیم آبه های خواجهدو کوه و دریای سفید(. 

دزدی آب از طریق جر زدن و کش کردن آب در این سطح ناممکن است.

معضالت در والیت سر پل

سطح جوی: تقسیم آب بین دهاقین عین قریه )در یک قریه(

در اثر چهار دلیلی که در باال ذکر کردیم، دزدی آب در امتداد جوی نسبتاً دشوار است. در عوض معضل در این سطح ممکن است در اثر دزدی آب در سطوح بلند تر، در شبکه 
کانال به وجود آید )به طور مثال در قسمت تقسیم آبه ها(. ظهور و حل و فصل این قضایا باز هم مربوط به این است که آیا میرآب و یا چکباشی می تواند   با تنظیم کردن 

نوبت آب از طریق سیستم اضطراری ای که در باال توضیح شد، اختالفات را پیش بینی و از رشد آن جلوگیری کند یا خیر. 

تقسیم آبه های نهر )پایینتر از سربند( و جوی/نهر: تقسیم آب بین قریه های مختلف

دزدی آب در امتداد کانال ) بین جوی ها( معمول نیست، اما در بعضی موارد می تواند به یک پدیده تکرار شونده مبدل گردد که توقف آن دشوار باشد )دیده شود: بررسی دوسیه 
آختاش(. در اینگونه موارد، عدم توازن در قدرت و روابط ضعیف اجتماعی ممکن است سبب ساز ادامه معضل گردد. اضافه بر آن، کنترول اجتماعی و فشار در این جا نسبت 
به سطح قریه از موثریت کمتری برخوردار است.دلیل عمده دیگر پیدایش معضل در این سطح تقسیم آبه و یا در امتداد شاخه های پایینتر از تقسیم آبه ها، نا امنی است. این 
وضعیت هنگامی مشکل ساز می گردد که تقسیم آبه ها در یک ساحه وسیع از قریه تا زمین های زیر آبیاری قرار داشته باشد، زیرا نظارت بر آن نیازمند افراد زیاد و وقت بیشتر 
می باشد. بر خالف جوزجان، معضل بر سر دیزاین مجدد  زیر بنا، مسئله عمده ای نیست. و این شاید به خاطری باشد که دزدی آب در سطوح باالتر به ساده گی امکان پذیر 

بوده و دیزاین ها شرط الزمی برای دسترستی مصوون و بهتر به آب نیست. 

تصویر 16: میرآب کانال خریطه های ریگ را از مقابل  دهانه کانال بر می دارد. والیت جوزجان
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دریا/سربند )قواعد سربند در امتداد دریا( تقسیم آب بین گروپ مختلفی از قریه جات

معضالت بر سر قواعد سر بندها از شایع ترین معضالت والیت سر پل است، به خصوص در خشکسالی، هنگامی که سطح آب دریا کم است این مشکل به شدت خودنمایی می 
کند. در اینجا بزرگترین منشاء معضل عدم احترام به قواعد کانال هنگام نوبت والیت سر پل است. با توجه به ماهیت سلسله مراتبی طرح بندی دریا/کانال و تعداد زیاد سربند ها 
)43 سربند در 50 کیلومتر( تعامل متقابل بین مردم خیلی باال است که در نتیجه اثر تخطی در میان مردمی که در قسمت های پایینی زنده گی دارند، بیشتر است. در پهلوی آن، 
کنترول اجتماعی در این سطح به مراتب نسبت به سطح جوی ضعیف تر است. اضافه بر آن، کنترول دایمی همه سربندها از طریق راه اندازی گزمه دشوارتر و پر هزینه تر است. 

ناامنی در بعضی مناطق نقش مهمی در ظهور و یا افزایش چنین معضالت بازی می کند. به طور مثال، ناامنی  توانایی دهاقین را در گزمه درست سربند ها محدود 
می سازد. اضافه  بر آن، اجماع ناامنی و روابط ضعیف اچتماعی بین یک تعداد از مردم سبب می شود که تطبیق اجباری نوبت آب، بیشتر از اینکه به حل اختالف 
موجود کمک کند، معمواًل به شدت آن می افزاید. حتی در صورتی که تخطی آشکار شود، یافتن مجرمین بسیار مشکل است. در چنین حاالت، افرادی که مسوولیت 
پیشگیری از تخطی و یا حل و فصل معضالت را بر عهده دارند، باید مرتبًا این را ارزیابی کنند که آیا تطبیق همه جانبه حقوق آب باعث اشتعال هر چه بیشتر تنش 

ها می شود یا خیر؟

معضالت در سطح بین والیات

بدون در نظر داشت تعریف رسمی و روشن حقوق آب بین والیات سرپل و جوزجان، باز هم ممکن است معضالت بین هر دو والیت بر سر تطبیق و یا نظارت بر 
نوبت آب به وقوع بپیوندند.به طور مثال، استفاده کننده گان آب در سر پل، ممکن است تالش کنند با استفاده از بی ثباتی و ناامنی و دیگر عواملی که باعث عدم 
نظارت بر ساحه وسیع سیستم کانال می گردد، هنگام نوبت آب جوزجان سر بندهای خود را باز کنند تا زمین های خود را مورد آبیاری قرار دهند.  در نتیجه، تطبیق 
نوبت آب تا اندازه زیادی مربوط است به تمایل استفاده کننده گان سر پل و قدرتمندان که آیا قواعد را احترام می کنند یا خیر؟ و این باز هم مربوط است به کیفیت 

روابط اجتماعی بین اسفتاده کننده گان، قدرتمندان و  مقامات در مربوطات هر دو والیت. 

در حال حاضر مباحثات پیرامون قطع کلی حقوق آب بین والیات، تنش های بیشتری را بین هر دو والیت به وجود آورد162. در این سطح از آنجایی که معضالت بر 
تعداد زیادی از مردم اثر می گذارد، معضالت به طرف سیاسی شدن پیش می رود و پی آمد های آن می تواند بر منافع چهره های مهم سیاسی منطقه تاثیر وارد کند. 

جمع بندی نکات کلیدی 5. 5
• هر والیت نظر به طرح بندی کانال، قواعد تقسیم اب، سازماندهی میراب و عمده ترین انواع معضالتی که با آن روبرو است، مشخصات 	

خود را دارد. انواع مختلف موافقتنامه های تقسیم آب در امتداد دریای سر پل، نشاندهنده تفاوت بارز دو والیت در این عرصه است163.

• در حالی که جوزجان با تطبیق سیستم منضبط تقسیم آبه های متناسب روند تقسیم آب را تطبیق می کند، والیت سر پل از طرح بندی 	
های مختلط سلسله مراتبی و شاخه ای به این منظور استفاده می کند.

• در تقسیم متناسب جوزجان شبکه کانال شاخه ای، بسیاری از معضالت روی دیزاین مجدد این ساختار ها متمرکز است، زیرا این کار 	
باعث تغییر دایمی دسترسی به آب می شود. معمواًل چنین تغییرات در اثر پیدایش خالء بزرگ قدرت و یا ناآرامی های سیاسی و اجتماعی 

صورت می گیرد.

• در سیستم کانال های سلسله مراتبی والیت سر پل بسیاری از معضالت روی دزدی آب در سر بند و یا عدم تطبیق درست نوبت آب به 	
وجود می آید. این کار به روشنی در دسترسی به آب در قسمت های باالیی و قسمت های پایانی دریا تمایز به وجود می آورد، به خصوص 

هنگام خشکسالی. این در اثر حاالت بد ناامنی در مناطق باالیی دریا، بیشتر به وخامت کشانیده می شود.

• میرآب ها به مثابه نخستین مرجع پیشگیری معضالت عمل می کنند. در سطح جوی، مهارت های فنی ساعتچی164 از اهمیت حیاتی برای 	
جلوگیری از وقوع تنش ها و اختالفات در جریان تطبیق نوبت آب برخوردار است. باالتر از سطح جوی مهارت های اجتماعی میرآب ها 
بیشتر اهمیت دارد. این مسئله به خصوص در مورد میرآب های والیتی که روابط اجتماعی و مهارت های شان به مثابه بهترین تضمین 

برای جلوگیری از تخطی  توسط استفاده کننده گان آب در بخش های باالیی دریا است، صدق می کند. 

162 این مفکوره توسط تعدادی از بزرگان سر پل در سال 2011، پیش کشیده شد.
163 به استثنای کانال های زکات و امام جعفر. دو کانال در داخل مرزهای والیتی جوزجان قرار دارند، اما آن ها شامل نوبت آب والیت سرپل می شوند.

164 در سر پل، چک باشی.
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ت جوزجان رخ میدهد
ف در والی

ت که در سطوح مختل
ضال

جدول 7 انواع عمده مع

سطح هایدرولیکی
سطح اجتماعی

ضل
ت مع

نوعی
ت 

ضال
ش مع

ث پیدای
عواملی که باع

می گردد
ت میگردد

ضال
ش مع

ث تحدید پیدای
عواملی که باع

جوی
قریه

دزدی آب و اخالل در نوبت آب )واقعه نادر(
مهارت های محدود تخنیکی ساعتچی

ش جوی نوبت های تثبیت شده 
وسیع نبودن ساحه تحت پوش

ش ها و مهار های اجتماعی در سطح قریه
ارز

مهارت های قوی تخنیکی ساعتچی

دریا
بین گروپ های از قریه

تغییر طرح بندی دیزاین منقسم )وقوع محدود(
ش های 

عدم زمینه های اجتماعی سیاسی ارز
ضعف اجتماعی بین مردم 

قطار های روز افزون بر تقاضا های آب

ش های قوی اجتماعی و اتحاد سیاسی
ارز

حوزه فرعی
بین والیات

اخالل در نوبت آب
رقابت بر سر حقوق آب )در این اواخر دیده 

شده(
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ت سرپل  رخ میدهد
ف در والی

ت که در سطوح مختل
ضال

جدول8: انواع عمده مع

سطح هایدرولیکی
سطح اجتماعی

ضل
ت مع

نوعی
ت 

ضال
ش مع

ث پیدای
عواملی که باع

می گردد
ت میگردد

ضال
ش مع

ث تحدید پیدای
عواملی که باع

جوی
قریه

دزدی آب و اخالل در نوبت آب )واقعه نادر(
مهارت های محدود تخنیکی ساعتچی 

ش جوی نوبت های تثبیت شده
وسیع نبودن ساحه تحت پوش

ش ها و مهار های اجتماعی در سطح قریه 
ارز

مهارت های قوی تخنیکی ساعتچی

دریا 
بین قریه جات

تغییر طرح بندی دیزاین تقسیم آبه 
ش های 

عدم زمینه های اجتماعی سیاسی ارز 
ضعیف اجتماعی بین مردم فشار های روز 

افزون بر تقاضا های اب زمینه های مساعد 
جغرافیایی برای دزدی آب

ش های قوی اجتماعی و اتحاد ساعتچی
ارز

حوزه فرعی
بین گروپی از قریه جات

طرح بندی مجدد دیزاین تقسیم آبه متناسب 
)از واقعات نادر(

عدم زمینه اجتماعی سیاسی

روابط ضعیف اجتماعی بین مردم فشار فزاینده 
بر تقاضای آب 

جایگاه اجتماعی و مهارت در میانجیگری والی جوزجان با قدرتمندان سرپل، ریاست آب و میراّ ب والیتی
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شناخت نهاد ها در ساحه عمل: شرح روند های حل و فصل معضل. 6
این بخش به مستند سازی شیوه های حل و فصل معضل که در سطوح مختلف حوزه فرعی سر پل رخ می دهد، از طریق شرح هشت دوسیه می پردازد.

معضالت روی حقوق آب بین والیات سر پل و جوزجان 1. 6
جدول 9: جمع بندی معضل روی حقوق آب بین والیات سر پل و جوزجان

توزیع آب و حقوق آبنوع معضل

بین والیاتسطح در شبکه کانال/دریا

•مسایل مورد عالقه/تجارب فرا گرفته شده معضالت آب در سطوح باالیی می توانند خطری و یا فرصتی باشند برای رهبران سیاسی، بناًء آن ها را تشویق می کند 	
که برای حل آن ها اقدام کنند – به نیت خوب یا بد.

• معضالت آب می توانند توسط قدرتمندان مورد سوء استفاده قرار بگیرند تا اهداف سیاسی خود را به پیش ببرند که باعث 	
تشدید تنش بین جوانب درگیر می شود.

• در عین زمان منافع سیاسی فراتر از مرزهای حوضه فرعی می تواند نقش مثبتی در ایجاد حقوق آب که برای مدت 	
طوالنی تثبیت شده بماند، بازی کند.

• روند های حل و فصل معضل در یک وضعیت به خصوص الزامًا مسیر مشابه تثبیت شده را تعقیب نمی کند. بر خالف، 	
بر اساس درس هایی که از معضالت قبلی آموخته شده، شکل می گیرد. )مثال 2008( تا بعدی )2011(.

• حل معضالت سطوح باال از طریق نماینده گان مردم فراگیر نیست. بعضی از محالت ممکن است دخالت دولت را در 	
حل معضل بیشتر به نفع تثبیت حق آبه خود تشخیص بدهند.

این قضیه به معضلی که در جریان خشکسالی 2011، زمانی که نماینده گان استفاده  کننده گان آب در سر پل  تالش کردند قرار داد یک قرنه تقسیم آب با جوزجان 
)دیده شود: بخش پنجم( را فسخ کنند. پاسخ دهند ه گان گزارش دادند که این حادترین رویدادی بود که آن ها در تاریخ تنش ها بر سر حقوق آب بین دو والیت شاهدش 
بودند. برای شناخت بیشتر این موضوع که چگونه معضالتی که قباًل بین دو والیت رخ داده بود، به بروز رویداد 2011 منجر گشت، در این بخش به جمع بندی این 

معضالت پرداخته می شود.

عمده ترین رویدادهای معضله ای از سال 1980 تا 2008
درجریان تجاوز شوروی165

به گفته کسانی که مصاحبه شده اند، تنش های جدی و یا معضالت روی نقسیم آب در سطح دو والیت نخستین بار در سال 1980م بروز کرد166. در جریان سال های 
تجاوز شوروی، دره لغمان به صورت گسترده زیر کنترول مجاهدین قرار داشت که در برابر دولت کمونیستی می رزمیدند. در جریان خشکسالی که در همین مرحله رخ 
داد، استفاده کننده آب دره لغمان دهانه های آب خود را در جریان نخستین نوبت آب جوزجان نبستند. به منظور اعتراض به این کار، میرآب های جوزجان ،  بزرگان 

و عده ای از مردم گرد هم جمع شدند. در این جمع عده ای از رهبران با نفوذ از مناطق پایینی  کانال سر پل نیز شامل بودند که تمایل به حمایت جوزجان داشتند.

جلسه  روی این مسئله توسط والی سر پل و مدیریت آب سازماندهی گردیده و در دفتر والی  صورت پذیرفت. با وجودی که در مناطق زیر کنترول والی تخطی صورت 
نمی گرفت، باز هم والی با تصور اینکه ممکن است چنین کاری رخ دهد،  مکتوبی نوشت که طی آن هدایت داده شده بود قرارداد سال 1911 باید محترم شمرده شود. 
در دره لغمان نماینده گان دولتی نمی توانستند در جلسات شرکت کنند، زیرا در رویارویی مستقیم نظامی با مجاهدین قرار داشتند. بزرگان با فرماندهان مجاهدین حاجی 
ثمرالدین )فعاًل رییس شورای والیتی سرپل( و مولوی نقیب اهلل و چند تن از بزرگان دیگر صحبت کردند. نماینده گان جوزجان روی ضرورت مراعات قرارداد 1911 و 

حفظ روابط بین سر پل و جوزجان تمرکز کردند. مباحثات مناقشه برانگیز نبود و منجر به توافق لفظی مبنی بر احترام مقاد قرارداد نامه گردید.

ما تالش کردیم سر پل را قناعت بدهیم که این آب تنها برای مصرف آبیاری زمین های زراعتی جوزجان نیست، بلکه برای مردم جوزجان است که در دسترسی به آب 
آشامیدنی مشکل دارند. در آن زمان رساندن آب از سر پل کار آسانی نبود، زیر بعضی قسمت ها زیر کنترول مجاهدین و قسمت های دیگر زیر کنترول دولت بود. ما 
مجبور بودیم همه آنان را مالقات کرده و از آن ها بخواهیم که مانع جریان آب جوزجان نشوند. اما ما توانستیم با کمک مجاهدین و هم دولت آب را به دست بیاوریم. 

در آن زمان بزرگان پشتون و ازبک علیه یکدیگر نبوده و مسئله اختالفات قومی به حد امروز وجود نداشت.

با وجود حضور گروپ های متخاصم که مناطق مختلفی را در ساحات حوزه فرعی در اختیار داشتند، این ممکن بود که به رعایت مقاد قرارداد نامه سال 1911 از طریق 
درخواست از دولت و نیروهای مخالف نایل آمد.

در زمان رژیم طالبان

معضل بعدی بر سر تطبیق نوبت آب در جریان کم آبی در سال 1990م رخ داد. در این زمان میرآب های والیتی و چند میرآب کانال والیت جوزجان، هنگام تالش برای 
تطبیق نوبت آب والیتی با مقاومت دهاقین دره لغمان و اهالی مناطق پایین سرپل مواجه گردیدند. در جریان نخستین روزهای نوبت، دزدی آب نیز به مشاهده رسید167.

165 آگاهان رویدادهای زمان رژیم کمونیستی و طالبان را مثل رویدادهای 2011 به خوبی بیاد نمی آوردند. بناًء آنان به مثابه پس زمینه رویدادهای سال 2011 مورد مطالعه قرار گیرند. 
166 میرآب والیتی سر پل به یاد می آورد که در باره خشکسالی شدید که مشابه به خشکسالی بنگله دیش در سال 1971 بود، چیزهایی شنیده بود اما هیچگونه معضله بین والیتی را به خاطر نداشت.

167 دزدی هنگامی واقع شد که دهاقین سربند ها را باز کردند که باید هنگام نوبت جوزجان بسته می بود.
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میرآب های جوزجان تصمیم گرفتند صدای اعتراض خود را به گوش والی، ولسوال خواجه دو کوه و مدیریت آب والیت جوزجان برسانند. ولسوال منطقه که دوست 
نزدیک و متحد مال نوراهلل نوری )رهبر طالبان در شمال( بود، تصمیم گرفت قضیه را به دست خود بگیرد. او یکجا با میرآب والیتی، تعدادی از میرآب های کانال جوزجان 
و همچنان چند محافظ به گزمه در امتداد کانال های سر پل پرداخت. هنگام گزمه در دهانه خمرآباد، آنان دو دهقان پشتون را که آب را به کانال خود هدایت کرده 
بودند، دستگیر و مورد لت و کوب  قرار داردند. قضیه مشابه با دو تن از تخطی کننده گان ازبک دردهانه قیرآغو رخ داد. بعداً این گروپ با والی والیت نیز مالقات کرد 
تا مسئله تخطی از قانون آب را در مربوطات او برجسته سازند. والی میرآب والیتی سر پل را فرا خواند و از او خواست تا با میرآب های جوزجان همکاری کامل کند. به 

گفته مصاحبه شونده گان والی جز حمایت گروپ جوزجان که با رهبری طالبان در شمال مرتبط بودند، راه دیگری نداشت.

پس از این رویداد ها دو نوبت آب دیگر به وجود آمد. اما، در ختم فصل زراعت جریان آب برای جوزجان در نوبتش به اندازه ای بود که مانع از ضیاع محصوالت شود. 
سال بعدی آن نیز سال خشک بود و هیچ نوبت آبی صورت نگرفت. یکی از بزرگان جوزجان توضیح می دهد:

 در سال بعدی چنانکه می توانستیم ببینیم  در طول زمستان و بهار هیچ باران نبارید و ما می دانستیم که ما نه تنها محصوالت للمی خود را از دست دادیم بلکه برای 
فصل اول زراعت نیز در دریا آبی وجود نخواهد داشت. بناًء ما می دانستیم که نوبت آبی در کار نخواهد بود.

در این صورت نبود نوبت آب نه در اثر اعمال نوبت و یا مدیریت ضعیف، بلکه در اثر درک این مسئله رخ داد که سطح آب آن قدر پایین بود که تنظیم نوبت آب کار بی 
فایده ای محسوب می شد. حتی در سرپل آب تنها به منظور استفاده خانگی و مصارف روزانه به مصرف می رسید. در آن زمان بسیاری از خانواده ها مجبور به ترک 

مناطق خود شدند.

وقوع معضل سال 2008

هیچ مسئله مهمی بین سال های رژیم طالبان و خشکسالی 2008 گزارش داده نشده است. در جریان خشکسالی 2008، چهار نوبت آب بین ماه های اپریل و جون 
سازماندهی گردید. در حالی که سه نوبت اول برای زراعت جوزجان کافی بود، نوبت آخر نسبت کاهش شدید سطح آب در دریا کمتر نتیجه به بار آورد.  با تعقیب روند 
رسمی، میر آب والیتی جوزجان یکجا با دیگر میرآب ها و استفاده کننده گان از آب به مدیریت آب والیت سرپل  و میرآب های سرپل مراجعه کردند و از آن ها 
خواستند تا آنان را در تطبیق حقوق آب جوزجان حمایت کنند. نماینده گان سر پل وضعیت دهاقین خود را تشریح کردند و توضیح دادند که نسبت پایین بودن سطح آب 
سازماندهی  نوبت آب غیر ممکن بود.  آن ها ادعا کردند که حتی اگر آب به طرف جوزجان جاری شود، قسمت بیشتر آن قبل از رسیدن به آنجا جذب زمین می شود. 

هنگامی که میرآب والیتی و گروپ همرایش به  منظور نظارت به سر پل رفتند، متوجه شدند که حتی مربوطین کانال های قسمت های پایینی سر پل برای برآورده 
ساختن نیازهای مصارف خانگی آب، حتی در نوبت خود شان  دچار مشکل اند و در این وضعیت مشکل است که مقداری آب به جوزجان منتقل شود.  استدالل استفاده 

کننده گان از آب در مناطق پایینی چنین بود:

ما نمی توانیم به شما آب بدهیم زیرا خود ما در سرپل در تقسیم آب حتی برای مصارف خانگی دچار مشکل هستیم. در جوزجان شما چاه و سیستم آبرسانی شهری 
دارید، در حالی که ما فاقد چنین امکانات هستیم.

استدالل آنان این بود: از آنجایی که  آب موجود به دشواری قادر است نیازهای خانگی مردم را مرفوع سازد، پس نوبت آب بین والیات باید منحل شود.

میرآب والیتی جوزجان با تشریح قلت آب در سر پل، وضعیت را طی یک جلسه که در دفتر والیتی مدیریت آب دایر شده بود، به بزرگان و قدرتمندان گزارش داد. اما  
تعدادی از بزرگان نتیجه گیری میرآب را نپذیرفتند و گفتند که آن ها همه منطقه، به خصوص دره لغمان را مورد نظارت قرار نداده اند. آنان تصمیم گرفتند قضیه را به 
دست خود گرفته و با راه اندازی تظاهرات جاده عمومی مزارشریف را بستند. آن ها همچنان تهدید کردند که جریان برق به سر پل را قطع می کنند. اما به گفته مصاحبه 
شونده ها از هر دو والیت، برای بسیاری از بزرگانی که در تظاهرات شرکت کرده بودند قضیه آب یگانه  انگیزه عمده نبود، بلکه آنان از این فرصت برای بازتاب نگرانی 
های گسترده سیاسی خود استفاده کردند. به خصوص بعضی از قدرتمندان منطقه  تالش کردند تا از این وضعیت برای  به نمایش گذاشتن نفوذ سیاسی خود استفاده 

کنند.یکی از بزرگان چنین گفت:

کسانی که این تظاهرات را سازماندهی کردند، می خواستند این پیام را برسانند که آن ها توانایی بسیج عده زیادی از مردم را به نام خود دارند و آن ها می توانند جاده 
ها را مسدود سازند. این کار آنان را در یک موقف قویتری برای درخواست مقام در حکومت محلی قرار می ده168د.

برخالف، دیگر بزرگان )به شمول بزرگان ولسوالی خواجه دو کوه( از شرکت در تظاهرات خودداری کردند. زیرا آن ها فکر می کردند که این کار کمکی برای حل مشکل 
نمی کند. 

با شناخت ماهیت تظاهرات، میرآب والیتی و مدیریت آب سرپل تصمیم گرفتند که مستقیم با والی جوزجان در تماس شوند. آنان توضیح دادند که به عنوان پاسخ به 
درخواست تظاهر کننده گان، نوبت آب را  بین هر دو والیت، به شمول یک آب انداز در سوزمه قلعه169 و سانچارک تطبیق می کنند. در مقابل، آن ها از والی جوزجان 
خواستند تا کمیسیونی متشکل از بزرگان تشکیل دهد تا وضعیت اصلی دریا را در قسمت های باالیی سر پل رامطالعه و تاثیر قلت آب را بر محصوالت سر پل ارزیابی 
کند. این پیشنهاد با اخطاریه ای همراه بود: اگر دولت قادر به ختم تظاهرات نباشد، مناسبات بین دو والیت از این وضعیت متاثر گردیده که پی آمد های غیر منتظره را 

به دنبال خواهد داشت. 

در پاسخ والی جوزجان و معاونش با استفاده از ارتباطات خود شماری از بزرگان جوزجان را که به تظاهرات کشانیده شده بودند، متقاعد ساختند در تیم نظارت شامل شوند.  
وقتی تیم به سر پل رفت مشاهده کرد که وضعیت در آنجا نسبت به وضعیت جوزجان بهتر نیست. مردم سر پل آب اندک و ناکافی برای مصرف خانگی در اختیار داشتند، 

مسئله آبیاری زمین های زراعتی که بماند سر جایش. چنانکه یکی از شرکت تظاهرات به یاد می آورد:

168 رهبر تظاهرات چندین بار از والی تقاضا کرده بود که به حیث رییس امور قبایل مقرر شود.
169 آب انداز یک تفاهم سنتی و موقتی برای سهمیه آب بین مردم مناطق باالیی و پایینی است و حق آبه محسوب نمی شود.
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حقیقتًا وقتی ما وضعیت سر پل را دیدیم، از تظاهرات جوزجان به خاطر وضعیت بد آنان شرمنده شدیم. در یکی از نل آب قیرآغو در حدود 100 کودک منتظر 
گرفتن آب بودند.

همچنان کمیسیون دریافت که با وجود نوبت آب و آب اندازی که توسط سر پل سازماندهی گردیده، مقدار آبی که به جوزجان می رسد، برای زراعت کافی نمی 
باشد. کمیسیون مشاهدات خود را به والی، معاون والی و بعضی اعضای متنفذ شورای والیتی که ارتباطی با تظاهر کننده گان نداشتند، گزارش دادند. والی اکنون 
در موقف قویتری قرار داشت تا بر تظاهر کننده گان فشار بیاورد. ظاهراً او  آن عده اعضای کمیسیون را که شامل تظاهرات بودند، به خاطر تصمیم نادرست شان 

مورد شماتت قرار داده و از آن ها خواست تا متباقی تظاهرات کننده گان را قناعت دهند.

برای متباقی فصل زراعت والی جلسه هفته واری را با شرکت اعضای شورای والیتی و شورای انکشاف محل برنامه ریزی کرد تا از وضعیت قریههایی که رهبران 
شان با تظاهرات پیوند داشتند، نظارت کند. هیچ واقعه دیگری به ثبت نرسیده است و هیچ نوبت آبی نیز تقاضا نشده است. در ختم فصل آبیاری رهبر  تظاهرات 
با اعطاء مقام رییس ریاست امور قبایل مورد تقدیر قرار گرفت170. در مجموع، همه مصاحبه شونده گان به این عقیده اند که این رویداد روی روابط بین سر پل و 

جوزجان اثر گذاشت. 

رویداد معضل سال 2011

هیچگونه واقعه مهمی در سال های 2009 و 2010 به ثبت نرسیده است. هر دو سال از نقطه نظر مقدار آب سال های خوبی بوده اند. اما، سال خشک  2011  
ظاهراً به عنوان بدترین سال در کل حوزه های آبی سمت شمال، ثبت خاطره ها گردیده است171. در ابتدای فصل دوم آبیاری – در هفته اول اپریل 2011 – هیاتی 

از میرآب های جوزجان به مدیریت آب سر پل رفت تا آن ها را از شروع نوبت آب به اساس روند رسمی اطالع دهد. 

در جلسه کارمندان مدیریت آب توضیح دادند که استفاده کننده گان آب والیت شان تمایلی به تطبیق نوبت آب جوزجان ندارند، زیرا خود شان در توزیع آب نوبت 
شان دچار مشکل اند. آن ها همچنان به صورت جدی خاطر نشان ساختند که بعضی از بزرگان والیت به طور غیر رسمی حتی از فسخ قرارداد 1911 در کل،  

صحبت می کنند. استدالل آن ها این بود که با گذشت هر سال تقسیم آب بر دهاقین سر پل فشار وارد می کند، به طور مثال در سال 2008.

با نگرانی از آنچه که شنیده بودند، میرآب های جوزجان از مدیریت آب خواستند تا جلسه ای را با حضور میرآب های سر پل و بزرگانی که این عقیده را بیان کرده اند، 
سازماندهی کند. در جریان یک ساعت در حدود 12 نماینده سر پل )با وجودی که هیچ نماینده ای از کانال های پایینی سر پل در میان شان نبود( حاضر شدند تا تایید 
کنند که آنان به همین عقیده اند. میرآب های جوزجان بااین استدالل که فسخ قراردادی با چنین قدامت تاریخی که بین پدران آن ها عقد گردیده است یک فیصله 
مهم بوده و نباید خودسرانه اتخاذ کردند، به این کار اعتراض کردند.نماینده گان سر پل پاسخ دادند که به نظر آن تصمیم قباًل اتخاذ گردیده و جلسه را ترک گفتند.

هیأت میرآب ها به جوزجان برگشتند تا با معاون والی والیت مالقات کنند. معاون والی نخست تالش کرد تا بداند کی در عقب این تصمیم قرار دارد و مشخص تر 
که آیا والی، شورای والیتی و سایر مقامات سر پل از این تصمیم حمایت می کنندو یا حتی از آن خبر دارند یا خیر. تحقیقات او نشان داد که اتخاذ  تصمیم فسخ 
قرارداد 1911، ابتکار عده محدودی از بزرگان، به خصوص بزرگان مناطق باالیی سر پل بوده و هیچکس از مقامات در آن شریک نبوده اند. در ادامه، او مشوره داد 
تا هیأت رسمی ای تشکیل شود تا از منافع جوزجان در مباحثات با مقامات سر پل نماینده گی کند. این بار، سازماندهی تظاهرات حتی خارج از تصور بود. نماینده 
گان جوزجان  می دانستند که رویدادهای سال 2008 نه تنها بر روابط بین دو والیت اثر گذاشت، بلکه شاید منجر به ایجاد تمایل برای فسخ قرارداد سال 1911 

نیز گردیده اند. بناًء تصمیم گرفته شد تا به جای آن، هیأت یک بار دیگر با والی سر پل مالقات کند. 

هیأت جوزجان متشکل از 16 میر آب )به شمول میرآب والیتی، میرآب های دریا، میرآب های کانال و ساعتچی(، 10 نفر از بزرگان، 2 نماینده مدیریت آب، 2 
نماینده شورای والیتی و معاون والی بود. استفاده کننده گان آب سر پل و کارمندان مدیریت آب، در ترکیب هیأت گنجانیده نشده بودند. نماینده گان جوزجان 
متوقع بودند که این کار شاید زمینه را به والی مساعد سازد تا استفاده کننده گان آب خود را متقاعد سازد از تصمیم خود منصرف شوند، بدون اینکه نشان دهد فشار 
خارجی ای در این امر در کار بوده است و همچنان از برخورد احساسات بالقوه بین استفاده کننده گان هر دو والیت جلوگیری کنند. والی سر پل وعده سپرد که 
حد اقل دو نوبت آب در جریان فصل آبیاری سازماندهی می گردد و نامه رسمی ای به رییس ریاست تنظیم آب نگاشت و طی آن از او خواست تا این فیصله را به 
منصه اجراء درآورد. با آگاهی کامل از غیر ممکن بودن تطبیق این دستور، رییس ریاست تنظیم آب میرآب های والیتی سر پل را فرا خواند تا آن را خبر دار سازد. 
در حالی که او برای آن ها تشریح کرد که او نمی توانست در برابر این تصمیم رسمًا مقاومت کند، برای آنان مشوره داد تا به والی مراجعه کرده از او بخواهند که 

در وعده خود به جوزجان تجدید نظر کند. 

با اطالع از این خبر از طریق رییس ریاست تنظیم آب، میرآب های والیتی آن را به میرآب های کانال، بزرگان و مالکین زمین در هر دو منطقه باالیی و پایینی، 
شورای انکشاف محل و بزرگان شورای والیتی رسانیدند. در جریان یک مالقات غیر رسمی و کوتاه، این افراد نماینده هایی تعیین کردند تا پیام آن ها را مبنی بر 

مخالفت با تصمیم والی انتقال دهند. همچنان، آن ها از رییس ریاست تنظیم آب و معاون او خواستند تا آنان را در مالقات با والی همراهی کنند.

در مالقاتی که رویداد، حاجی جوره، موسفید محترمی که خود قباًل میر آب بود با حمایت هر دو میرآب والیتی شرح داد که قلت آب چه محدودیت هایی را روی 
شانه های استفاده کننده گان آب سر پل می گذارد. والی به آنان خاطر نشان ساخت که او قباًل به هیأت جوزجان نوبت آب یا آب انداز را در فصل آبیاری وعده 
سپرده است. رییس شوای انکشاف محل ولسوالی سر پل به والی اخطار داد در صورتی که تفویض نوبت و یا حتی آب انداز برای جوزجان به مردم سر پل تحمیل 
شود، امکان راه اندازی تظاهرات وجود دارد. معاون شورای والیتی با این توضیح که »دریاها متعلق به هیچ دولت، مدیریت،  والی، شورای والیتی یا میرآب والیتی 
نیستند« اظهار داشت که تصمیم نباید بدون مذاکره با استفاده کننده گان آب اتخاذ می شد. سپس مشوره داد که والی از هیأت جوزجان بخواهد که فردای آن روز 

170 برای بسیاری از کسانی که همرای شان در جوزجان مصاحبه صورت گرفت، رابطه مستقیم بین تظاهرات و مقرری هایی که در پی آن صورت گرفت، روشن بود.
171 توماس «Mind the Gap». بررسی اضطراری امنیت غذایی که توسط ایجنسی انکشاف بین المللی ایاالت محت و برنامه جهانی غذایی راه اندازی شد، تخمین کرده که در سپتامبر 2011، 
41.800 نفر )%30 جمعیت( در ولسوالی سر پل )والیت سر پل( و 37.600 نفر )یا تقریبًا %22 جمعیت( در ولسوالی های شبرغان و خواجه دو کوه )والیت جوزجان( به حیث )فاقد امنیت غذایی در اثر 
خشکسالی( شناخته شدند. دیده شود: ایجنسی ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی و برنامه جهانی غذا، »بررسی اضطراری امنیت غذایی افغانستان، رده بندی خشکسالی، سپتامبر 12، 2011«. این 

سند را می توانید در وبسایتhttp://reliefwebintlsites/reliefwebintifiles/resources/map_1346.pdf : مطالعه کنید.

http://reliefwebintlsites/reliefwebintifiles/resources/map_1346.pdf
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برگردند و موضوع را با همتایان سرپلی خود به بحث بگیرند. این گفته مورد تایید میرآب های والیتی و سایر بزرگان سرپل که در جلسه حضور داشتند، قرار گرفت. 
حاجی جوره حتی پیشنهاد کرد که شخصًا مسوولیت توضیح اینکه چرا تقسیم آب با جوزجان در این سال غیر ممکن است را به عهده می گیرد و بدین ترتیب 
اتوریته والی نیز حقظ می گردد. به گفته معاون ریاست تنظیم آب، والی از نتیجه جلسه ناراض بود، زیرا وادار شدن او به عمل کردن بر خالف آنچه وعده کرده بود، 
می توانست به مثابه نشانه ضعف او تلقی شود172. اما چنانکه معاون رییس آب توضیح داد » او مجبور بود آن را قبول کند زیرا نماینده گان استفاده کننده گان آب، 

میرآب های کانال ها و میرآب های والیتی، از تصمیمی که گرفته بودخشمگین شده و بر ضد او بودند.«

روز بعد هیأت جوزجان به دفتر والی جوزجان برگشتند و بعد از سخنان افتتاحیه والی، حاجی جوره از سوء تفاهم در جریان جلسه قبلی معذرت خواست و محدودیت 
هایی را که مردم سر پل با آن روبرو بودند، شرح داد. او اضافه کرد که والیت در موقفی نیست که آب نوبت رسمی آب و یا هم آب انداز موقتی را تامین کند. در 

مصاحبه بعدی او شرح داد که چرا فیصله شد که قرارداد 1911 فسخ گردد:

این واقعًا زمان خوبی برای فسخ قرارداد بود. اگر ما زمانی به فسخ قرار داد اقدام می کردیم که اب بیشتری در دریا ها می بود، کاری بود غیر منطقی و هر کس 
ما را مالمت کرده می گفت »چرا برای همسایه های خود آب نمی دهید؟«

نماینده های جوزجان خشمگینانه به او خاطر نشان ساختند که آن ها حقوقی دارند و تنها چیزی که می خواهند سهم خود شان از آب است نه آب سر پل. میرآبی 
از جوزجان از جا برخاست و گفت: »ما قراردادی داریم و باید آب خود را به دست بیاوریم، حتی اگر یک آسیاب )منظور از مقدار آبی است که برای به کار انداختن 
یک دور آسیا کافی باشد( هم باشد. این مسوولیت ماست که مطمین شویم این آب به جوزجان می رسد«. با وجودی که میرآب می دانست این عماًل غیرممکن 
است که در این مرحله آب را بین دو والیت تقسیم کرد173، اما او می خواست به اعضای جلسه خاطر نشان بسازد که امتناع از تقسیم آب با جوزجان در خشکسالی، 

حق سر پل نیست.

حاجی نور که عصبانیتش افزایش می یافت  پاسخ داد:

بزرگان ما دیوانه بودند که این قرارداد تقسیم آب را با شبرغان عقد کردند و ما تصمیم گرفتیم این قرارداد را فسخ کنیم. در صورتی که ما آب نوشیدن برای 
خانواده خود نداشته باشیم،  چگونه می توانیم نوبت آب را به شما بدهیم.

رییس ریاست تنظیم  آب جوزجان تالش کرد صحبت را از مننظر حقوقی حقوق آب )حق آبه( به جانب مسوولیت های اخالقی بکشانند:

هر آنچه حاجی جوره می گوید، درست می گوید و اگر آن ها می خواهند قرارداد را فسخ کنند، ما موافق هستیم. اما، نه به عنوان عضو وزرات اب، بلکه به عنوان 
یک افغان، یک ازبک از سرپل می پرسم ایا شما برای برادران مسلمان خود در شبرغان آب می دهید یا خیر؟

حاجی جوره که خود بعداً اعتراف کرد که از این تذکر ناراحت شده بود، هیچ پاسخی نگفت. میرآب های والیتی سر پل توضیح دادند که با چنین سطح موجود آب 
در دریا، تطبیق نوبت آب برای هر دو والیت جز ضیاع آب ثمری دیگری نخواهد داشت زیرا قسمت بیشتر آب قبل از رسیدن به جوزجان جذب زمین شده و یا از 

بین می رود. یکی از میرآب های والیتی استدالل کرد که این خیلی »منطقی« خواهد که آب را در همین جا نگهداشت و از آن استفاده کرد. 

سپس حاجی جوره پیشنهاد کرد که رییس شورای رهبری والیت سرپل  رهبری را به دست گرفته و برای حل این مسئله تصمیم بگیرد. رییس شورای والیتی 
جوزجان مصالحه را پیشنهاد کرد و گفت که فسخ قرارداد منجر به معضل بزرگی می شود. او چنین گفت: »اگر ما این قرارداد را فسخ کنیم، ما روابط درازمدت 
خانواده گی را بین هر دو والیت از بین می بریم. آیا ما همین را می خواهیم؟« این موقف حمایت غیر منتظره میرآب های بسیاری از کانال های مناطق پایینی 
کانال را از آن خود کرد. آن ها همچنان به حفظ قرارداد رای موافقت کردند و اما اظهار داشتند که تطبیق آن عماًل در سال 2011 غیر ممکن است. . پس از جلسه 
حاجی جوره از میرآب ها پرسید چرا آن ها به عوض طرفداری از فسخ قرارداد، چنین تصمیمی گرفتند. آن ها توضیح دادند که کانال های آن ها بیشترین آب را در 

وقت نوبت آب جوزجان می گیرد، زیرا کانال های باالیی معمواًل قرارداد درون والیتی توزیع آب را هنگام نوبت آب سر پل مراعات نمی کنند:

پشتون ها )به خصوص در مناطق پایینی کانال( فکر می کردند که اگر نوبت آب بین سر پل و جوزجان از بین برود، کانال هایی باالیی )که ازبک ها در آن مناطق 
در اکثریت اند( شاید کمتر تمایلی برای یله کردن آب به مناطق پایینی سر پل داشته باشند.

در مجموع، نماینده گان کانال های پایینی سر پل نگران آن بودند که فسخ قرارداد رسمی بین دو والیت ممکن است به معنی نخستین گام در راه فسخ قرارداد 
های غیر رسمی در مورد تقسیم آب بین کانال های سر پل باشد.

در این قسمت والی سر پل نیز به نفع  حفظ قرارداد به منظور حفظ روابط خوب بین دو والیت استدالل کرد. به گفته رییس ریاست تنظیم آب و سایر مصاحبه 
شونده گان از جوزجان، تیلفون یکی از نماینده های سرپل زنگ زد و او اتاق را ترک گفت. بعد او برگشت و تیلفون را به حاجی جوره داد و او نیز از اتاق بیرون رفت. 
هنگامی که حاجی جوره به اتاق برگشت، لحن صدایش تغییر کرده بود. از گفته های خود پوزش خواست و مفکوره الغای قرارداد را فسخ کرد، اما هنوز هم تاکید 
کرد که تقسیم آب در سال روان غیر عملی است. پس از آن بزرگان سرپل مفکوره مصالحه را مبنی بر تعیین یک حد پیش کشیدند. هدف این بود که اگر آب از 
حد تعیین شده پایین با،شد، از یله کردن آب به جوزجان  انصراف به عمل آید.  میرآب های سر پل پیشنهاد کردند که این حد باید مقدار 15 آسیاب آب باشد که 

در نزدیکی منبع آب  پل قاضی کینتی اندازه گیری شود. مقدار اب در سال 2011 کمتر از حد تعیین شده، بین 5 تا هشت آسیاب آب بود.

به گفته مصاحبه شونده گان از سر پل، نماینده گان جوزجان این پیشنهاد را پذیرفتند. اما، مصاحبه شونده گان جوزجان این حرف را رد می کنند و می گویند آن ها 
قویًا با این پیشنهاد مخالفت کردند. در عمل همه در جوزجان می دانستند که در خشکسالی 2011 ، تطبیق قرارداد ممکن نیست و یا اینکه اصاًل ارزش تطبیق را 

ندارد. اما، به گفته مصاحبه شونده گان از جورجان، پذیرفتن رسمی پیشنهاد خیلی خطرناک می بود. یکی از مطلعین جوزجان چنین توضیح داد:

172 رابطه بین مصرف کننده آب و والی سر پل در سال 2011 باید در چهارچوب سیاست محلی همان زمان بررسی شود. در وقت بحران آب، تنش هایی بین والی و مردم سر پل وجود داشت. به گفته 
بسیاری از مصاحبه شونده گان در سرپل این هم در گسترده شدن تنش بین جوزجان و سر پل نقش داشت.

173 به طور مثال، در خشکسالی دوران طالبان و خشکسالی 2008، وضعیت به همین منوال بود.
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اگر ما این را قبول می کردیم، پس مردم سر پل فکر می کردند که ما ضعیف هستیم و شاید در آینده با قوت قرارداد اصلی )1911( را فسخ می کردند. در عمل، ما 
قبول کردیم که در این سال ما قادر نخواهیم بود که برای جوزجان آب بگیریم، اما نمی خواستیم سر پل فکر کند که این کار هر بار به صورت خودکارانجام می شود.

برای باقیمانده فصل دوم آبیاری، هیچ نوبتی آبی در کار نبود. اما، حد اقل مفکوره فسخ قرارداد به صورت عام و تام ملغی قرار داده شد.  به گفته مطلعین مختلفی از 
سر پل و همچنان از جوزجان، این نتیجه برای هر دو جانب قناعت بخش بود. با وجودی که جوزجان سهم آب خود را به دست نیاورد، آنان دریافتند که جلوگیری 
از فسخ قرارداد 1911، به خودی خود یک دست آورد بود. در عین زمان، این واقعیت بود که عدم قبول تقاضای جوزجان مایه راحتی مردم سر پل گردید که خود 

برای تامین نیازمندی آب برای مصارف خانگی در قریههایی پایینی دچار مشکل بودند.

بازتاب: نگاهی مجدد به  رویدادهای معضل برانگیز
 زنگ تیلفون و سیاست ها

حاجی جوره توضیح داد تیلفونی که برای او در جریان جلسه با نماینده گان جوزجان آمد، از جنرال دوستم بود174. او اضافه کرد که تمایل دوستم برای تحدید معضل 
مربوط به آب ریشه در نگرانی های سیاسی او داشت:

جنرال صاحب همیشه برای ما ]میرآب های والیتی و رهبران متنفذ[ می گوید که  از وقوع هر گونه معضل بین جوزجان و سر پل خودداری کنیم. زیرا او می گوید 
»من نمی خواهم این والیات را از دست بدهم«. او از این می ترسد که معضالت داخلی می تواند توسط احزاب رقیب مورد سوء استفاده قرار بگیرد.

حاجی جوره همچنان پیشتر رفت و توضیح داد که نگرانی های او عناصر مهم قومی را نیز در بر داشت:

جنرال صاحب به ما گفت که ما نیاز داریم مردم پشتون را خوش نگهداریم زیرا آن ها باید بدانند که مردم ازبک و حزب جنبش خطری برای آن ها نیست و حتی 
ما به عنوان یک حزب سیاسی از آنان حمایت می کنیم. او توقع دارد که نماینده گان جنبش در سر پل تماس و ارتباطات خوبی با هزاره ها، عرب ها، ترکمن 
ها و تاجک ها داشته باشد. او گفت: » حاال ما می خواهیم جبهه جدید ملی175 را تاسیس کنیم و این یک وقت مهم است زیرا ما باید مردم بسیاری را با خود 
در انتخابات اینده 2014 داشته باشیم. اگر ما با دیگر اقوام روابط خوب برقرار نکنیم،  دیگر احزاب سیاسی مثل حزب وحدت ]عمومًا هزاره[176  از اختالفات ما 

استفاده کرده و نفوذ ما را ضعیف می سازند.

یکی از میرآب های والیتی سر پل که رسمًا یکی از فرماندهان بلند پایه و مورد احترام دوستم در سال های 1990 بود، نظر مشابه ای را در مورد نظارت محتاطانه 
جنرال بر توزیع آب که می توانست خطری را متوجه منافع سیاسی او کند، ارایه کرد:

باری جلسه میرآب ها درکابل تدویر یافت177. من نیز که سال اول میرآب شدنم بود به آن دعوت شده بودم. یکی از انجنیران وزارت انرژی و آب از همه میرآب ها 
خواست تا سواالت و پیشنهادات خود را طرح کنند. امن خاطر نشان ساختم که اگر آن ها ]حل مشکل[ نکنند، ما آب شبرغان را قطع می کنیم. ]...[ بعد از جلسه 
ما )میرآب ها و کارمندان  آب جوزجان ( به خانه جنرال صاحب دعوت شدیم. در جریان شب او به من گفت: »حاال شما موقف بلندی در سر پل دارید. لطفًا  در 

این جلسات اینگونه اخطار ندهید زیرا به دیگر رهبران سیاسی زمینه را برابر می کند تا از این اختالفات بر ضد ما استفاده کنند«.

رییس شورای انکشافی محل سر پل در مورد اینکه چگونه معضالت روی تقسیم آب می توانند روی وضعیت سیاسی محل اثر بگذارند، توضیحات بیشتری داد:

اگر استفاده کننده گان آب هر دو والیت با هم جنگ کنند، کسی از این فرصت برای گسترش معضالت استفاده می کند و جنبش بسیاری از حمایتگران خود را 
از دست می دهد. و اگر آن ها از نیرومندی بیشتری برخوردار شوند، اراضی ازبک ها و دیگر گروپ های قومی را غضب می کنن178د. ما به تمام ازبک ها، هزاره 
ها، عرب ها و تاجیک ها مشوره داده ایم که در روابط خود با مردم پشتون از احتیاط کار بگیرند، در غیر آن آن ها همه اراضی و سرمایه خود را از دست می دهند.

تالش های جاری جوزجان برای تقویه قرارداد 1911

چنانکه در باال گفته شد، قرارداد 1911 تالشی را به نمایش گذاشت تا از رسمیت و تایید دولت به هدف تقویه تنظیمات غیر رسمی تقسیم آب استفاده شود. اینگونه 
رفتار، یعنی درخواست از مقامات دولتی از همان زمان تا کنون توسط بعضی از سهمداران آب جوزجان تکرار شده می رود. به طور مثال، در سال های قبل  از 
خشکسالی 2011 تعدادی از موسفیدان جوزجان مصرانه از وزارت انرژی و اب در کابل خواستند تا بر قرارداد 1911 مهر تایید بگذارد179. یکی از مصاحبه شونده 

گان چنین به خاطر می آورد:

بعضی از نماینده گان استفاده کننده گان که با وزارت انرژی و آب روابط خوبی داشتند، برای یک مالقات غیر رسمی با مقامات بلند پایه آن وزارت  به کابل رفتند. 
آن ها توضیح دادند که از وزرات انرژی و آب می خواستند قرارداد 1911 را رسمًا تایید کند. آن ها آرزو داشند که با این کار هر کس در جوزجان و سر پل مجبور 
می شود از این قرارداد پیروی کرده و آن را محترم بشمارد. بعضی از مقامات عالیرتبه وزرات انرژی و آب با جنرال دوستم تماس گرفتند تا از نظر او در این مورد 
با خبر شوند. جنرال صاحب از ایشان خواست تا هیچ چیزی را تصویب نکنند و به آن ها گفت ریش سفیدان را مستقیمًا به خانه او بفرستند. بعد او به آن ها گفت 

که در آینده این تالش نباید بار دیگر تکرار شود، زیرا باعث ایجاد مشکالت بین دو والیت می شود.

174 حاجی جوره از حامیان جنبش بود.
175 قرار بود گشایش رسمی حزب سیاسی جبهه ملی در ماه اگست صورت گیرد. اما در اواخر سال 2011 توسط عبدالرشید دوستم، احمد ضیاء مسعودف حاجی محمد محقق )رهبر هزاره حزب وحدت 
اسالمی افغانستان( افتتاح داشت. آن ها خواهان »گفتگوی ملی برای تعدیل قانون اساسی به منظور تصحیح نواقص موجود در ساختار سیاسی از طریق سیستم غیر متمرکز« بودند )بر گرفته از مصوبه 

جبهه ملی؛ برلین جنوری 2012(.
176 حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان شاخه ای از حزب وحدت بوده و جدا از  حزبی است که توسط محمد محقق رهبری می شود. رهبر آن کریم خلیلی، معاون فعلی ریاست جمهوری 

افغانستان است.
177 مصاحبه شونده تاریخ دقیق این جلسه را به خاطر نداشت، اما گفت که چند سال قبل روی داده بود.

178 منظو.ر او اشاره به زمان استعمار شمالشرق افغانستان بود )دیده شود: بخش 4(
179 این تقریبًا عام است که قراردادهای حق آبه ثبت وزارت در کابل نباشد. در طول دهه های گذشته متالطم سیاسی بسیاری از اسناد رسمی ناپدید گشته و همزمان با آن حافظه های نهاد ها نیز 

از بین رفته است.
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به گفته مطلعین در جوزجان، دوستم از این ترس داشت که تصویب رسمی قرارداد توسط وزارت انرژی و آب می توانست در نظر مردم سرپل به مثابه اِعمال فشار 
بیرونی تلقی  شده و آنان را آزرده بسازد.  نظر به گفته دوستم، قرارداد یک »قرارداد مردمی« بود که دولت در آن تنها نقش ناظر را داشت180. اگر این قرارداد به 
مثابه یک سند رسمی وزارت انرژی و آب در می آمد، دولت مرکزی می توانست به صورت رسمی مسولییت نظارت و تطبیق آن را به عهده گیرد. این کار به نوبه 
خود، به خطری برای حاکمیت کنونی دوستم بر منطقه مبدل می شد. برای استفاده کننده گان آب در جوزجان این کار یک دو راهی را به نمایش می گذارد. از 
یکطرف، با رسمیت یافتن قرارداد از سوی کابل، حقوق آب آن ها مستحکم تر می گردد. اما از سوی دیگر چنین رویکرد با آژاندای سیاسی رهبران آنان که می 

خواهند از مرکز فاصله معینی داشته باشند، مطابقت ندارد.

نتیجه گیری: آینده معضالت در سطح بین والیات

با وجودی که معضل سال 2011 باالخره حل و فصل گردید، اما آشکار نیست که قرار حق آبه سال 1911 تا چه مدت دیگر دوام می کند. از یک طرف استفاده 
کننده گان آب سر پل تالش می کنند که این قرار قراداد را بشکنانند، چنانکه حاجی جوره می گوید:

در زمان های بزرگان ما با وجودی که مردم تالش می کردند در اینجا و آنجا آب را دزدی کنند، هیچکس مخالف نوبت نبود. در این روزها هر کس در سر پل 
به ضد آن است زیرا هر سال ما در فصل دوم آبیاری به کمبود آب مواجه می شویم.

از جانب دیگر روابط اجتماعی که هر دو والیت را با هم پیوند می دهد، قدرتمند باقی می ماند )دیده شود بخش سوم(. اضافه بر آن، تا زمانی که منافع عمده سیاسی 
صاحبان قدرت در منطقه حفظ اتحاد مستحکم سر پل و جوزجان را ایجاب کند، شکستن یکدفعه ای قرارداد های همکاری غیر قابل تصور است. 

معضالت روی طرح بندی زیر ساخت ها و حقوق آب بین خواجه دو کوه و دریای سفید 2. 6
جدول 10: جمع بندی معضالت روی طرح بندی زیر ساخت و حقوق آب بین خواجه دو کوه و دریای سفید

این قضیه مربوط است با معضل روی دیزاین یک تقسیم آبه متناسب که جریان آب را بین دو گروپ از قریه جات در دو ولسوالی جوزجان تنظیم می کند )دیده 
شود: جدول 11(. معضل تا هنوز حل نشده، اما محدود مانده است. شرحی که در ذیل آمده است دو تالش مختلف را برای تغییر اندازه تقسیم آبه و حقوق موجود 

آب که طبیعتَا بین دو طرف درگیر به وجود آمد بیان می کند. 

جدول 10: طرف های درگیر معضل بین خواجه دو کوه و دریای سفید

طرح دیزاین و حقوق آب نوع معضل

بین دریاها/بین ولسوالی ها/بین گروپی از قریه ها سطح در شبکه کانال/دریا

• تغییرات حیاتی در زمینه های سیاسی و اجتماعی ممکن است فرصتی را برای تغییر سیستم توزیع آب فراهم سازد که 	
برای یک طرف معضل آفرین باشد.

• حل و فصل معضالت ممکن است نهایتًا وابسته به تصمیمات نهایی و قاطع افراد قدرتمند باشد.	

• حقوق آب یگانه عاملی نیست که  حین حل و فصل معضل آب در نظر گرفته شود.	

• منافع سیاسی افراد قدرتمند دخیل در تصمیمگیری ممکن است انگیزه اصلی شان برای حل کردن معضالت مربوط به 	
آب باشد.

مسایل عمده مورد عالقه/تجارب فراگرفته شده

بزرگان هر دو ولسوالی در اصل به تغییر اندازه تقسیم آبه های متناسب، هنگام ساختن آن توافق کرده بودند. تقسیم مورد نظر به اساس ریکارد دولتی مطابق به 
سیستم پایکال محاسبه شده بود )دیده شود: بخش 5(.

جدول 11: طرف های درگیر معضل بین خواجه دو کوه و دریای سفید

دریای سفید دریای خواجه دو کوه

شبرغان خواجه دو کوه ولسوالی 

24 12 تعداد قریه ها

 مختلط
 اکثریت ازبک

 تعدادی پشتون
تعداد کمی ترکمن، عرب و تاجک

 مختلط
 اکثریت ترکمن و ازبک

 بعضی پشتون
تعداد کمی هزاره

قومیت

با وجودی که تقسیم آبه های اصلی چوبی  در اثر سیالب ها منظمًا تخریب می شود، بدون پیدایش کدام تنش چشمگیر دو باره به همان دیزاین سابقه خود باز 
سازی می گردید. این کار تا زمان رژیم طالبان که نخستین معضل به وجود آمد، به همین ترتیب دوام داشت.

180 متن قرارداد  نشان می دهد که این سند در واقع  اساسات حقوقی دارد. مصرف کننده گان آب قصداً چندین بار تالش کردند تا این سند را رسمًا به تایید دولت رسانده و توسط سیستم قضایی به 
آن مشروعیت ببخشند )با وضع جریمه های نقدی اعمال شده از طرف دولت(.
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جدول 12: توزیع زمین در خواجه دو کوه و دریای سفید به اساس سیستم پایکال

دریای سفیدخواجه دو کوه

توزیع زمین در زمان سلطنت عبدالرحمن - اواخر 1880 – اوایل 1900 
)اساس رسمی برای حق آبه(

200 پای کال100 پای کال

600 سانتی متر300 اناندازه تقسیم آبه

معضل روی دیزاین زیر ساختار ها در زمان رژیم طالبان
در جریان اواخر سال 1990، تقسیم آبه توسط موجی از سیالب خساره برداشت و مردم هر دو ولسوالی از مدیریت آب خواستند تا به آن ها کمک مالی کند. اما، در جریان 
مذاکره رییس ریاست تنظیم آب با نماینده گان استفاده کننده گان آب، رییس پیشنهاد کرد ساختار موجود به ساختار جدید کانکریتی مبدل شود. به عوض رسمیت 
بخشیدن سایز موجود به اساس تقسیم 2 بر 3 )%67( برای دریای سفید، او پیشنهاد کرد که سایز تقسیم آبه به 3 بر 5 )%60( تغییر کند. او به مکتوبی استناد کرد که به 
گفته او از طرف ظاهر شاه ارسال شده بود و ضمن آن امر کرده بود که حق آبه بین دو ولسوالی تغییر کند، اما این امر تا به حال به منصه اجراء در نیامده بود181. این تغییر 
به منظور افزایش قابل توجه اراضی زراعتی خواجه دو کوه نسبت به دریای سفید طراحی گردیده و از آن به عنوان تالشی برای توزیع مساویانه حقوق آب تعبیر می گردید.

به گفته انجنیر موظف مدیریت آب در آن زمان، منطق این کار روشن نبود، زیرا پرنسیپ تخصیص حقوق آب به تناسب اندازه زمین در آن نظر گرفته نشده بود. به اساس 
این پرنسیپ، نو ساختن حقوق آب به اساس آخرین سروی اراضی دولتی که در سال 1962صورت گرفته بود، تخصیص دریای سفید باید %46 می بود، نه %60 آن طوری 
که پیشنهاد شده بود. گروپی از موسفیدان خواجه کوه برای این کار خود یک دلیل را ذکر کردند و آن اینکه تطبیق خیلی سختگیرانه اصل تناسب می توانست منجر به 
ایجاد شفت طوالنی شود که خود باعث به وجود آمدن بالقوه معضل غیر قابل کنترول گردد. بناًء طرح %60 ظاهراً یک مصالحه احتیاط آمیز را بین مناطق اصلی توزیع 
آب و وضعیت عینی توزیع زمین در صحنه عمل به نمایش گذاشت. این بزرگان اضافه کردند که چنین مصالحه بین تطبیق سختگیرانه قواعد و حفظ وضعیت موجود 

یک شیوه معمول در روند تصمیمگیری برای حل و فصل معضالت است.

بزرگان خواجه دو کوه از پیشنهاد مدیریت آب حمایت کردند، زیرا بدون شک از آن سود می بردند. اما، بزرگان دریای سفید عقیده داشتند که مدیریت آب از جانب مقابل 
شان )خواجه دو کوه( جانبداری می کند. پس آن ها تصمیم گرفتند که برای ابراز نگرانی های خود نزد والی بروند. والی آن ها را به محکمه شبرغان راجع ساخت تا به 
موضوع شان رسیده گی صورت گیرد. محکمه فیصله کرد که بر اساس اسناد موجود ثبت اراضی  2 بر 3 برای دریای سفید اختصاص داده شود. اما، معاون مدیریت آب به 
ادامه دعوی فشار آورد و استدالل دیگری را پیش کشید. به گفته او زمین های باالیی تقسیم آبه در سه چمبه و جگدلک بخشی از 200 پایکال زمینی اند که مربوط به 
حقوق آب مناطق دریای سفید می شود.  پس در ساختار تقسیم، برای دریای سفید باید فقط 189.5 182پایکال تخصیص داده شود. بزرگان دریای سفید بار دیگر اعتراض 
کردند و اسناد مختلفی 183را حاضر ساختند تا حق کامل 200 پایکال خود را تثبیت کنند. در مجموع به نظر می رسد که اسناد رسمی در مورد اینکه حقوق منطقه در سطح 
نخستین تقسیم آبه )چنانکه معاون مدیریت آب استدالل می کرد( تطبیق می گردد و یا در تقسیم آبه دومی )چنانکه بزرگان دریای سفید استدالل می کردند( صراحت 
ندارند. اما، آنچه روشن است این است که این مسئله هیچگاهی در گذشته به حیث مشکلی تبارز نکرده، زیرا هر دو طرف ظاهراً روی 1 بر 3 و 2 بر 3 توافق کرده بودند.

یکبار دیگر محکمه شبرغان برای رد استدالل معاون مدیریت آب به حقوق اصلی 
آب که از زمان عبدالرحمن )امیر عبدالرحمن – مترجم( تثبیت شده بود استناد کرد، 
اما  معاون مدیریت آب خود را توهین شده احساس کرده و محکمه را ترک گفت. 
سپس یکجا با ولسوال خواجه دو کوه نزد والی جوزجان رفت تا پشتیبانی او را جلب 
کند. والی به قاضی دستور داد تا راهی را برای مصالحه بین مدیریت آب و خواجه 
دو کوه دریابد. قاضی امر کرد که تقسیم آبه خواجه دو کوه به اندازه 25 سانتی متر 
فراختر و در مقابل تقسیم آبه دریای سفید 25 سانتی متر تنگتر شود. این کار به این 
معنی بود که بعد از این %64 جریان آب به دریای سفید می ریزد. قبل از تغییر اندازه 

تقسیم آبه، بزرگان سفید دریا تصمیم اتخاذ شده را پذیرفتند. 

افراد کلیدی که با ایشان مصاحبه صورت گرفت )به شمول کسانی از سفید دریا( 
استدالل کردند که تصور و زمینه وجود داشت که مردم خواجه دو کوه با رد امتیاز 
محدودی که از طرف محکمه برای شان داده شد و برای دست یافتن به نتیجه 
دلخواه، دامنه معضل را گسترده تر سازند. به خصوص اینکه ولسوال خواجه دو کوه 
دوست نزدیک مال نوری رهبر طالبان در شمال )رجوع شود به باال( بود. مصاحبه 

شونده گان همچنان توضیح دادند که والی از مناطق جنوبی افغانستان بود و تصوری از پیامد های بالقوه ناشی از ناراحتی مردم خواجه دو کوه نداشت. اضافه بر آن، در آن 
زمان برجسته ترین رهبران دریای سفید نسبت ارتباطات شان با جنبش برای در امان بودن از آزار و اذیت طالبان شهر شبرغان را ترک گفته به والیات نزدیک همجوار 

کوچیده بودند. این موضوع رهبرانی را که جایی نرفته بودند، در موقعیت ضعیف قرار داده بود.

در نتیجه، بزرگان دریای سفید در برابر فیصله محکمه اعتراض نکردند، زیرا  فکر می کردند فیصله محکمه نسبت به پیشنهاد معاون مدیریت آب بهتر است و دعوی 
بیشتر در شرایط سیاسی حاکم می توانست  نتایج زیان بارتری به بار بیاورد.  اما، از فیصله اتخاذ شده احساس رضایت نمی کردند. چنانکه یکی از آن ها به خاطر می 

آورد: »ما منتظر ایجاد زمینه دلخواهی بودیم که فیصله عادالنه تری را به وجود بیاورد.«

181 معاون ریاست تنظیم آب در آن زمان نمی دانست که چرا این تقاضا به منصه اجراء گذاشته نشده بود.
182 سه شنبه )هفت پی کال( و جگدلک )3.5 پی کال( در مجموع 10.5 پی کال.

183 این اسناد به دست نیامد. چنانکه گفته شد آن ها در زمان رژیم طالبان مفقود گردیدند.

تصویر 17: تقسیم آبه خواجه دو کوه و دریای سفید )سال 2011(
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معضل روی دیزاین زیر ساختار پس از 2001

به زودی پس از پیروزی کرزی در انتخابات 2004، وقوع یک سیالب ناگهانی مسیر دریای منطقه را تغییر داد و پایه های تقسیم آبه را تخریب کرد. در پاسخ، یکی 
از سازمان های غیر دولتی )ان جی او( بودجه اضطراری را برای ترمیم آن اختصاص داد. مدیریت آب که مسوولیت دیزاین مهندسی پروژه را بر عهده داشت، با 

پیش بینی وقوع اختالف جلسه ای را مرکب از بزرگان هر دو ولسوالی دایر کرد. 

بزرگان دریای سفید اصرار کردند که ساختار به همان اندازه اصلی اش که در زمان عبدالرحمن تثبیت شده بود، دو باره ساخته شود. آن ها استدالل می کردند که 
فیصله ای که در زمان رژیم طالبان اتخاذ شده بود، غیر مشروع بوده و در اثر موقف رقیبانه خواجه غار، حقوق آب آن ها نقض گردیده است. به گفته کارمندان 
مدیریت آب، چندین بار مباحثات تنش برانگیز روی داد، بدون اینکه به نتیجه ای برسد. در این مرحله روسای شورای انکشافی محل و شورای والیتی، والی و 
معاون والی احساس کردند که خطر آن وجود دارد که اوضاع از کنترول خارج شود. اما هیچکدام از این افراد ذیصالح از اعتماد به نفس کافی برخوردارنبودند تا 

مسوولیت اتخاذ تصمیم را بر دوش بگیرد.

در جریان بحث ها در یک حالت بن بست رییس شورای انکشافی محل که حامی نزدیک و فرمانده جنرال دوستم بود، پیشنهاد کرد که از رهبر جنبش خواسته شود 
تا برای حل اختالف پا پیش بگذارد. هر دو جانب این پیشنهاد را پذیرفتند. دوستم به شرطی این پیشنهاد را پذیرفت که هر دو جانب فیصله او را محترم بشمارند و 
واضحًا ابراز داشت که پس از فیصله او دیگر جایی برای مباحثه و استدالل باقی نمی ماند. در آخر او فیصله کرد که تقسیم آبه باید به همان اندازه ای ساخته شود 
که در زمان رژیم طالبان تثبیت شده بود. هنگام افتتاح تقسیم آبه بازسازی شده، او در باره پیشینه دریای خواجه دو کوه سخنرانی ای ایراد کرد و از مردم دریای 
سفید به خاطر حمایت شان از ساختن نخستین تقسیم آبه در زمان عبدالرحمن ابراز سپاس کرد و از آن ها خواست تا حمایت خود را از اندازه جدید نیز ادامه دهند. 

در حالی که هیچکس با فیصله دوستم مخالفت نکرد، هیأتی از رهبران دریای سفید بعداً با او صحبت کردند تا بدانند انگیزه او از اتخاذ این تصمیم چی بود. آشکار 
شد که دوستم از تضعیف اتحادش با بعضی از رهبران ترکمن در خواجه دو کوه نگرانی داشت. گفته می شود  تمایل اصلی او این بود که حقوق اصلی دریای سفید 
را احیاء کند، زیرا می پنداشت نیاز شهر شبرغان به آب در حال افزایش بود. اما او به زودی هشدارهای نگران کننده ای از رهبران مذهبی خواجه دو کوه دریافت کرد 
که برایش اخطار داده بودند که به جناح رقیبش در فاریاب که تحت رهبری یکی از فرماندهان سابقش که اینک از او جدا شده بود می پیوندند )زیر رهبری حاجی 
رحمت اهلل رییس ترکستانی، رییس فعلی شورای والیتی فاریاب(. اگر چه اخیرالذکر از فرماندهان سابق دوستم بود، اما گزارش ها می رسانند که در آن زمان او  
در حال فاصله گرفتن از رهبر جنبش بود184. این مسئله با پویایی گسترده فضای سیاسی ارتباط داشت که طی آن دوستم نفوذ خود را در جنبش و انحصار سیاسی 
خود را در فاریاب185 در حال از دست دادن بود. پس دوستم طرفداری از خواجه دو کوه را در درازمدت از لحاظ سیاسی کمتر زیان آور می دانست.  این مسئله مثال 

روشنی است از تصمیم گیری ها به اساس نگرانی های سیاسی و نه به اساس نگرانی ها در مورد حقوق آب.

نتیجه گیری: معضل محدود اما حل ناشده

برای دریای سفید وضعیت حل ناشده باقی مانده است. بزرگان در آنجا احساس می کردند که آن ها برای مدت زیادی غرور خود را زیر پای کرده اند و ممکن نیست 
که این کار برای همیشه ادامه پیدا کند. به خصوص، آن ها نگران اند که اگر تنظیمات فعلی برای مدت درازی ادامه یابد، قبولیت می یابد )به این معنی که مردم 
فکر خواهند کرد که مردم دریای سفید با ساختار فعلی تقسیم آبه ها موافق اند(. آن ها همچنان نگران آن اند که نسل بعدی چگونه با این مسئله برخورد خواهند 

کرد و در باره پدران خود که نتوانستند حقوق مردم دریای سفید را از ضایع شدن حفظ کنند چی فکر خواهند کرد.

معضالت روی دیزاین زیر ساخت و حقوق آب بین جوی قوچین و سالمزان 3. 6
جدول 13:  معضالت روی دیزاین زیر ساخت و حقوق آب بین جوی قوچین و نهر سالمزان

دیزاین زیر ساختار نوع معضل

بین جوی و کانال/بین قریه ها شبکه سطح کانال/دریا

• بسیج قدرتمندان  برای حل و فصل یک معضل می تواند یک روند تدریجی باشد.	
• روابط اجتماعی بین قدرتمندان در منطقه ای که معضل رخ داده است، برای ایجاد ارتباط و صالحیت در 	

اقدامات آتی شان خیلی مهم است
• پویایی فضای سیاسی و اجتماعی )به شمول حضور شورشیان( که منطقه این معضل در آن رخ داده است را 	

در بر گرفته برای شکل گیری تصمیم قدرتمندان و پیامدهای درازمدت آن بسیار اهمیت دارد.
• روند حل و فصل معضل می تواند نهادهای دولتی، رهبران محلی، نماینده گان نهادهای انتخابی و نماینده 	

گان دولت مرکزی را شامل شود. 
• اتخاذ فیصله نهایی ممکن است به یک فرد مقتدر تفویض شود.	

مسایل مورد عالقه/تجارب فرا گرفته شده

این قضیه مربوط است به معضلی است که روی یک دیزاین زیر ساختاری که توسط یک سازمان غیر دولتی تمویل می شد در یک تقسیم آبهی در امتداد نهر 
سالمزان که از دریای سفید والیت جوزجان جدا شده بود، رخ داد. در این معضل استفاده کننده گان آب در مسیر جوی قوچین و کسانی دیگری که مربوط به مناطق 

پایینی در مسیر نهر سالمزان موقعیت دارند، دخیل اند. 

184 گیستوزی، »انحصار انعطاف پذیر«. به گفته گیسبوزی قوماندان حاجی رحمت اهلل رییس ترکستانی اکنون با دوستم آشتی کرده است.
185 گیستوزی »انحصار انعطاف پذیر«.
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جدول 14: جوانب درگیر در معضل بین جوی قوچین و نهر سلمازن

نهر سالمزانجوی قوچینتقسیم آبه

8 قریه1 قریه )قوچین(تعداد قریه جات

100% ترکمنقومیت

 مختلط
 عمدتًا ازبک

 تعدادی پشتون
تعداد خیلی معدود عرب ها و تاجک ها

تا آخر سال 2008، ساختار جدا کننده یک ساختار چوبی کهنه )چوبدرک( بود با سهم آبی متناسب با مقدار زمین هایی که در زمان امان اهلل خان در امتداد هر جوی 
ثبت شده بود. اما، درزمان ساختن چوبدرک، محدودیت تخنیکی ای 186وجود داشت که این ساختار نمی تواند به عنوان یک تقسیم آبه فعالیت درست را انجام بدهد 
زیرا قوچین کمی در بلندی موقعیت داشت و زیر آبی را به دست می آورد. بناًء قرارداد عمومی ای بین بزرگان هر دو طرف وجود داشت که دهانه قوچین کمی 

بزرگتر از آنچه که معمواًل در یک تقسیم آبه کاماًل فعال به دست می آورد، باشد.

این قرارداد توسط همه جوانب پذیرفته شده و هیچگاهی موارد سوال قرار نگرفته بود. اما، این هم حقیقت دارد که حقوق آب که هیچگاهی موارد سوال قرار نگرفته 
بود مانع از دزدی آب توسط دهاقین نمی شد. دهاقین قوچین همیشه زیر دهانه چوبی ساختار را سوراخ می کردند تا آب بیشتری از آن نصیب شوند. این شیوه مانع 
از دیده شدن دزدی توسط سایر دهاقین می گردید. در نتیجه، میرآب ها مجبور بودند همیشه سوراخ را ببندند و یا حتی دهانه سوراخ را تعمیر کنند. اما، از آنجایی 

که این کارها به زودی کشف می گردید، هیچگاهی باعث بروز اختالفات نمی گردید. 

پروژه موسسه غیر دولتی و پیامدهای معضل برانگیز آن
شکل 23: نمایی از دیزاین پیشنهادی 

ان جی او در تقسیم آبه قوچین

در سال 2008 یکی از موسسات غیر دولتی )ان جی او( پروژه باز سازی یکی از 
زیر ساختار ها را در سالمزان 187پیشنهاد کرد. این پروژه تحت نظر وزرات احیاء 
و انکشاف دهات باید تطبیق می گردید و بخشی از استراتیژی حمایت از شورای 
های انکشافی محل در منطقه بود. به گفته میرآب های سالمزان رهبران همه 
کانکریت  از  باید  آبه ها  تقسیم  بودند که همه  توافق کرده  شورای های محل 
ساخته شوند. از آنجایی که این پروژه زمینه جایگزینی تقسیم آبه های چوبی را 
که همواره توسط سیالب تخریب می گردید به تقسیم آبه های کانکریتی مساعد 
می ساخت. استفاده کننده گان آب درسالمزان و میرآب هایش نیز مشتاق بودند 
تا تقسیم آبه های کانکریتی را ببینند زیرا تقسیم آبه های کانکریتی نسبت به 

ساختار های چوبی قبلی مقاوم تر بودند.

نماینده گان منطقه پایینی سالمزان عالقمند ساختن یک تقسیم آبه ای بودند که آب را متناسب به مقدار زمین های شان توزیع کند. اما، بزرگان قوچین با هر گونه 
تغییری در اندازه تقسیم آبه فوراً مخالفت کردند. در یک مباحثه اقناعی بزرگان سالمزان نهایتًا جانب مقابل )قوچین( را قناعت دادند که ساختن تقسیم آبه جدید 
باعث هیچگونه تغییر اندازه جریان فعلی آب نمی گردد. به عنوان نشانه حسن نیت توافق به عمل آمد که شورای انکشافی محل قوچین مسوولیت تطبیق پروژه را 

به عهده گیرد و از امتیازاتی مثل کاریابی و غیره که از آن به وجود می آید، برخوردار شود.

چنانکه انجنیران انجیو به اعضای شورای انکشاف محل قوچین و سالمزان تشریح کرد، ان جی او پیشنهاد کرده بود که تقسیم آبه متناسبی می سازد که جریان تند 
آب را به هر دو شاخه تامین کند. با وجودی که بزرگان قوچین از دیزاین روی کاغذ راضی نبودند به انجنیران ان جی او که زبانی تضمین کرده بودند جریان آب 
تغییر نمی کند، اعتماد کردند. اضافه بر آن، آن ها وعده کردند در صورتی که مردم قوچین از نتیجه کار راضی نباشند، آن ها بعداً تغییرات الزم را وارد خواهند کرد. 
با تبصره روی این روند، یکی از بزرگان قوچین گفت که :« یکی از اشتباهات ما این بود که ما از ان جی او نخواستیم که برای ما تضمین رسمی روی کاغذ بدهند 
در صورتی که ما از نتیجه کار راضی نباشیم، آن ها ساختار را دو باره می سازند«.  با وجود اینکه نماینده گان شک و تردید مشابه داشتند، دیزاین را پذیرفتند، زیرا 

آن ها نیز توسط انجنیران ان جی او مطمین شده بودند که سهم آب آن ها دست نخورده باقی می ماند.

به هر حال، در آخر ساختمان )دیده شود شکل 23(، مردم قوچین احساس کردند که ساختار جدید سهم آب آن ها را کاهش داده است. پس از میرآب کانال سالمزان 
خواستند تا جلسه ای را به شرکت بزرگان مناطق پایینی سالمزان ترتیب دهد تا به رویکردی که مورد توافق  هر دو جانب باشد، نایل آیند. 

نماینده گان مردم قوچین تقاضای کردند تا دیزاین دهانه ورودی شاخه شان تغییر یابد. هپس آن ها خواستار همدردی شده و از سایر نماینده گان سالمزان تقاضای 
کمک کردند. آن ها پیشنهاد کردند که ساختار تغییر کند، به شکلی که دهانه ورودی ساختار متناسب به کانال عمده ساخته شود نه برابر به مجراهای بغلی.

186 کانال قوچین کمی بلندتر از سطح جریان آب بود در تقسیم آبه بود. این بدین معنی است که جریان آبی که سوی قوچین می رفت آهسته می شد و در نتیجه مقایسه با حالتی که اگر سطح کانال 
پایینتر از سطح جریان آب در تقسیم آبه می بود، کاهش پیدا می کرد.

187 این پروژه شش تقسیم آبه را زیر پوشش قرار می داد و بودجه آن000،81 دالر معادل به 000،009 افغانی را احتواء می کرد.
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اما، این پیشنهاد  با مخالفت سایر بزرگان سالمزان مواجه شد. آن ها پاسخ دادند:

شما قباًل دیزاین را پذیرفته بودید و  پروژه نیز توسط شورای محل خود شما تطبیق گشت. حال شما خود بر ضد پروژه خود تان قرار گرفته اید. و ما تمام پول 
خود را برای این پروژه به مصرف رسانیده ایم و حال که همه کار تکمیل گردیده است، تغییر آن یک مصرف بیهوده می باشد.

موسفید دیگر اضافه کرد که این پروژه از دزدی آب جلوگیری کرده و حق آب همه جوانب را به صورت الزم تامین کرده است. اما، به گفته میرآب سالمزان این 
واضح بود که مردم مناطق پایینی سالمزان می دانستند که آن ها از ساختار جدید نفع می برند. به هر حال، آن ها کوشش کردند مسئله حق آب را به میان بکشند 

تا  وضعیت جدید را توجیه کنند.

هر دو جانب از میرآب کانال خواستند تا نظر خود را ابراز کند. میرآب چنین نظر داد:

دیزاین تقسیم آبه توسط ان جی او تشریح گردید. اما شورای انکشافی محل قوچین که خود دیزاین را تطبیق می کرد، حال خود بر ضد تصمیم خود شان است. 
من فکر می کنم دلیل این کار این است که شورای محل قوچین به عوض اینکه در فکر مردم خود باشد، بیشتر در فکر پول ساختن از تطبیق این پروژه بود. 
اگر من به جای استفاده کننده گان آب قوچین می بودم، اعضای شورای انکشافی محل ما را به محکمه می کشانیدم. چرا شما اول پولی را که از این پروژه به 
دست آوردید، مسترد نمی کنید تا بعد روی تصمیم بعدی صحبت کنی188م. برای فعاًل ما نمی توانیم یک پروژه که قباًل مورد تایید قرار گرفته و هم چوانب روی 

آن توافق کرده اند، را به اساس تقاضای چند نفر تغییر بدهیم.

میرآب همچنان دهاقین را متهم به داشتن انگیزه پنهانی کرد:

ما همه دلیل این را که شما نشان می دهید در گذشته بیشتر از حاال آب داشتید، می دانیم و آن  این است که شما آب را دزدی می کردید. حال که در موجودیت 
این ساختار شما دیگر نمی توانید آب را دزدی کنید، می خواهید دیزاین آن را تغییر بدهید. اما من برای تان می گویم این غیر ممکن است که دو باره به ساختار 

سنتی برگردیم. زیرا من می دانم شما به دزدی آب ادامه می دهید و این مدیریت و نظارت مرا ضعیف جلوه می دهد.

بزرگان سالمزان همچنان فکر می کردند که اگر آن ها برای قوچین استثناء قایل شوند، سایر شاخه های که زیر پوشش وزارت احیاء و انکشاف دهات قرار دارند 
نیز تالش خواهند کرد تا دیزاین تقسیم آبه های خود را تغییر دهند و این کار همه بودجه پروژه را ضایع خواهد ساخت. آن ها تالش کردند تا نماینده گان قوچین 
را قناعت بدهند که دیگر معنایی ندارد تغییرات اضافی را مورد بحث قرار دهند و »بهتر است که آن را فراموش کنند«. مجلس بدون توافق بین هر دو جانب به 

پایان رسید.

در جلسه بعدی نماینده گان مردم قوچین تالش کردند تا بزرگان سایر شاخه ها را که تقسیم آبه های شان توسط ان جی او ساخته شده بود، نیز در این جلسه حاضر 
سازند. منظور آن ها این بود که مردم مربوط به مناطق سه جوی د رامتداد کانال سالمزان را متحد بسازند تا در باره کار ان جی او شکایت کنند تا به این ترتیب 
قضیه بازسازی تقسیم آبه قوچین قوت بگیرد. باز هم نماینده گان 10 منطقه پایینی در امتداد کانال قویًا این برخورد را رد کردند. یکی از آن ها گفت: » ما هر کدام 
شما )هر یک از شوراهای محل( را مسوول یک پروژه ساختیم تا بتوانید مشکالت را حل کنید، نه اینکه مشکل خلق کنید.« نماینده گان سه جوی مناطق باالیی 
به زودی دانستند که کمک به قوچین می تواند به موثریت آن ها لطمه بزند، زیرا این کار مناسبات آن ها را با مردم مناطق پایینی آسیب می زند. در نتیجه آن ها 
از حمایت خود دست کشیدند. به گفته بعضی از آگاهان سالمزان، ممکن است میرآب هایی که قوچین را به دزدی آب متهم می کردند، بزرگان مناطق پایینی را 

متقاعد ساخته باشند تا از حمایت آنان خودداری کنند. یکی از میرآب های کانال گفت:

این شاخه های باالیی برای مدتی زیادی بود که آب را دزدی می کردند. حال که ساختاری را مبتنی بر حقوق آب می بینند، فکر می کند آن ها فریب داده اند، 
اما این به این معنی نیست که ساختار به صورت درست ساخته نشده است.

یکبار دیگر  مجلس بدون نتیجه به پایان رسید. در این مرحله، آشکار شده بود که دستیابی به یک توافق مبنی بر رضایت هر دو جانب کمتر متصور است. پس 
مردم قوچین تصمیم گرفتند رسمًا به مدیریت آب مراجعه کند. با تعقیب روند رسمی، آن ها درخواستی  به والی فرستاند و طی آن خواهان حمایت مدیریت آب 

برای حل مسئله گردیدند. 

بزرگان قوچین انتخاب خود را مبنی بر مراجعه به مدیریت آب چنین توجیه کردند که مدیریت آب یگانه مرجعی است که می تواند این معضل را با توضیح اینکه این 
اختالف عمدتًا  یک اختالف روی مسئله تخنیکی است، حل کند و آن جا بهتر می توانند نگرانی آن ها را درک کنند.  با وجودی که آن ها می دانستند  مدیریت 
آب نه صالحیت و نه هم مشروعیت آن را دارد که خود به تنهایی اختالف را حل کند، بزرگان امید داشتند که شاید مدیریت آب بتواند متنفذترین افراد دخیل در 
معضل مثل والی را قناعت بدهد تا از قضیه آن ها حمایت کنند. آن ها همچنان، این پروسه را مشروع می دانستند زیرا مدیریت اب رسمًا مسوولیت کارکرد درست 

ساختار کانال را به عهده دارد.

مدیریت تنظیم آب در اول از درخواست مردم قوچین ناراحت بود. آن ها اعتراض کردند که هیچکس از ابتداء آنان را از اعمار ساختار اطالع نداده بود و هنگامی 
که قضیه جنجال برانگیز گردیده است،شورای انکشافی محل آن را به مدیریت آب راجع ساخته است. اما به گفته میرآب کانال این  مشکل به زودی حل گردید: 
»بعدتر من از ساعتچی خود در قوچین شنیدم که بزرگان قوچین به معاون  ریاست تنظیم آب، در صورتی که او طرح زیر ساختار را تغییر دهد،  600  دالروعده داده 
بودند. میرآب همچنان گزارش داد که معاون ریاست تنظیم  اب مردم قوچین را تشویق کرده بود تا آن ها دهانه ورودی ساختار جدید را ببندند و یک شاخه موقتی  

که از مخزن کانال فعلی بگذرد اعمار کنند )تصویر 24 دیده شود(.

188 این میرآب مدت یازده سال مسوولیت سالمزان را داشت. قبل از او پدرش کاکایش همین مقام را داشتند. او به صریح اللهجه بودن در مورد سوء مدیریت در مورد آنچه که او »کانال خودش« می 
خواند، معروف است.
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شکل 24: نمایی از شاخه موقتی پایینتر از تقسیم آبه قوچین

قضیه  اند  آماده  قوچین  مردم  که  داده شود  نشان  تا  بود  این  کار  این  از  هدف 
را بیشتر بزرگتر سازند تا مسوولین بلند پایه مثل والی و شورای والیتی در آن 
دخالت کرده و به حل آن بکوشند. به محضی که مردم قوچین این دهانه ورودی 
غیر رسمی که دو برابر دهانه ساخته شده توسط ان جی او بود، افتتاح کرد، مردم 
سالمزان به والی شکایت کردند. والی به ریاست اب هدایت داد تا مشکل را حل 

کند. به گفته بزرگان سالمزان:

هنگامی که ما قضیه را با معاون ریاست اب طرح کردیم، متوجه شدیم که او 
از مردم قوچین جانبداری می کند. من به او گفتم: »شما در اینجا نیستید که 
معضل دیگری خلق کنید، شما بهتر از ما می دانید که این تقسیم آبه ای که 
توسط ان جی ساخته شده از تقسیم آبه کهنه چوبی بهتر است. ما همه بودجه 
را در تقسیم آبه های باالیی مصرف کردیم به خاطری که مشکل دزدی آب 
را حل کنیم. این ساختارجدید مطابق به ساحه زیر آبیاری شان، برای شان 

آب توزیع می کند.

تعقیب این جلسه نا خوشایند، دو تن از مقتدرترین رهبران سالمزان به دهاقین خود گفتند تا شاخه غیر قانونی را مسدود سازند. یکی از آنها گفت: »یک تعداد از مردم را 
جمع کرده به ساختار بروید و در صورتی که کسی  برای باز کردن دو باره شاخه غیرقانونی آمد، بکشیدش. مردم قوچین فقط از شاخه کانکریتی خود باید آب بگیرند.«

شکل 25: نمایی از ساختار نهایی تقسیم آبه قوچین

پس از این معاون ریاست تنظیم  آب با بزرگان قوچین مالقات کرد تا وضعیت را 
به بررسی بگیرند. او به بزرگان قوچین مشوره داد تا نزد رییس شورای والتی که 
مناسب ترین مقام در این مرحله است،  بروند. درعین زمان ریاست تنظیم  آب به 
والی گزارش می دهد که در وضعیت فعلی کار دیگری از دست آن ریاست ساخته 
نیست و در عوض  رییس شورای والیتی را به حیث مناسبترین مقام برای حل 
مسئله به والی معرفی می کند. در توجیه این برخورد، او استدالل کرد که با انتخاب 
رییس شورای والیتی او در موقعیتی نخواهد بود که تقاضای والی را مبنی بر حل 

مشکل نادیده بگیرد.

اضافه بر آن او امیدوار بود حیثیت اجتماعی رییس شورای والیتی هر دو جانب را 
وادار به رسیدن به یک توافق مورد پذیرش نماید. نخست اینکه او از یک سابقه 
چشمگیر به عنوان  یک عالم دین، مشاور دوستم و کسی که معضالت زیادی 
)معضالتی غیر از معضالت مربوط به آب( را حل کرده است برخوردار بود. دوم 
اینکه او با معاون والی رابطه خوبی داشت. این رابطه می توانست او را کمک کند 
تا تاییدیه دولت را در قبال هر تصمیمی که گرفته می شود اخذ کند که به تصمیم 
مذکور وزن بیشتری بدهد. سوم اینکه او هیچ اقاربی در هر دو طرف درگیر در قضیه 
نداشت189. باالخره، فهرست کسان دیگری که می توانستند به حل معضل کمک 

کنند، ظاهراً محدود بود190.

والی با دخیل ساختن رییس شورا والیتی در قضیه موافق بود، اما از معاون خود خواست تا در حل اختالف  نقش رهبری را بگیرد. این به خاطری بود که برخالف رییس 
شورای والیتی، معاون والیت دارای اقارب و اراضی هم در قوچین و هم در سالمزان بود. روابط اجتماعی او در منطقه می توانست در به رسیدن به یک مصالحه که  
مورد قبول همگان باشد مفید واقع شود. اما و دقیقًا به همین دلیل معاون والی از دخالت در این قضیه خودداری کرد. او استدالل کرد: »کاکای من از قوچین و اقارب 
من از مناطق پایینی سالمزان استند. در چنین وضعیتی من نمی توانم تصمیم بگیرم.« بنا بر این او با خوشی حاضر شد تصمیم گیری را به رییس شورای والیتی که 

دوست نزدیکش بود، بسپارد191.

رییس شورای والیتی کار خود را از تدویر جلسه در دفتر شورای والیتی آغاز کرد192. پس از مدیریت آب، سالمزان و قوچین مواضع خود را شرح دادند و او مشوره داد 
که باید به منطقه بروند تا خودش ساختار را از نزدیک ببنید. در آنجا او نخست از هر دو طرف خواست که به او اختیار بدهند سپس اضافه کرد که بعداً گزارشی به والی 

و دفتر شورای والیتی بفرستد.

189 در این مورد این  به عنوان یک امتیاز پنداشته می شد. اما، اگر کسی از همان منطقه نیز باشد، همیشه مشکلی ایجاد نمی کند، به شرطی که در هر دو طرف درگیر اقارب و یا با هر دو طرف روابط 
داشته باشد. زیرا این ویژه گی ظن اتهام به جانبداری او را از یک طرف درگیر از بین می برد.

190 شرکد دادن رییس شورای انکشاف منطقه برای قوچین قابل قبول نبود زیرا بعضی اعضای شورای انکشاف منطقه از سالمزان بودند. بر خالف، در مورد جلگدلک هیچ یک از اعضای شورای 
والیتی، به جز از رییس آن مورد قبول هر دو طرف نبودند.

191 این مقام برای شماری از مصاحبه کننده گان از هر دو جانب تعجب آور بود.
192 در مورد بررسی قضیه جگدلک، یک عضو شورای والیتی که در روند حل و فصل قضیه شامل بود، از تدویر جلسه در دفتر شورای والیتی ممانعت کرد، زیرا فکر می کرد این کار باعث می شود 
تا به تصویر شورای والیتی خدشه وارد شود. در مورد قضیه سالمزان، یکی دیگر از اعضای شورای والیتی به این عقیده بود که تدویر جلسه در دفتر شورای والیتی کار مناسبی است. تفاوت در این است 
که در مورد قضیه جلگدلک آن ها می دانستند که باید برای متخلف جزا بدهند و این کار از لحاظ فرهنگی مناسب نبود که در دفتر شورای والیتی صورت بگیرد.  برخالف در مورد قضیه سالمزان اعضای 

شورای والیتی امیدوار بودند، بیشتر در نقش آشتی دهنده عمل کنند.
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هر دو جانب توافق کردند که فیصله او را قبول کنند. پس از مذاکره با معاون ریاست تنظیم آب، او دستور داد تا دهانه ورودی آب را که توسط ان جی او ساخته 
شده بود )دیده شود: تصویر 18( بسته شود. در عوض، امر کرد که هر دو دهانه ورودی باید به اندازه متناسب 20 ایم دیواره های جدا کننده فعال شوند. از آنجایی 
که پهنای کانال )بین دو دیوار کانکریتی که توسط ان جی او اعمار گردیده بود( 170 ایم بود، دهانه ورودی برای سالمزان که در پایین قرار دارد، باید 114 ایم می 
بود. رییس شورا ی والیتی همچنان سالمزان را دستور داد تا 10 ایم پالستر را از مخزن طرف راست بردارند تا دهانه ورودی آن به 124 ایم افزایش یابد )دیده 

شود: شکل 25(. جدول 15 اندازه اصلی و نهایی ساختار را نشان می دهد.

جدول 15: اندازه اصلی و نهایی تقسیم آبه که جوی قوچین و نهر سالمزان را جدا می سازد

کار ساختمانی سازمان های غیر دولتی

مجموعقوچینسالمزان

17036206اندازه )سانتی متر(

100 %17.5 %82.5 %فیصدی جریان آب

23.5528.5پایکال ها

100 %17.5 %82.5 %فیصدی زمین 

ساختمان نهایی )شورای والیتی(

مجموعقوچینسالمزان

160)1(12436اندازه )سانتی متر(

22.5 %75 %فیصدی جریان آب

پایکال ها

فیصدی زمین 

)1( اندازه دهانه 160 ایم است. دیوار تقسیم آبه 20 ایم و پالستر 10 ایمه آن از نوار راست آن برداشته شد. پس پهنای تمام ساختار 170 ایم )160+20+10( می باشد که با حد اکثر پهنایی که برای 
ساختمان ممکن بود، مطابقت می کند.

رییس شورای والیتی اضافه کرد که تمام مصارف توسط قوچین پرداخته می شود و در آینده هیچگونه تغییری در ساختار وارد نخواهد آمد. در آخر او خطاب به 
همگی که در این قضیه دخیل بودند، گفت:

این فیصله آخر من است. همه شما گفتید که فیصله من را می پذیرید. هر کسی که با این فیصله مخالفت مخالفت می کند، درحقیقت با والی )که از کل روند 
نظارت می کرد(، معاون والی )که رسمًا از او خواسته بودند تا در این روند شامل شود(، ریاست تنظیم  آب و شخص خودم مخالفت می کند.اگر کسی تالش کند 

که معضل خلق کند من مستقیمًا از والی خواهم ساخت تا او را به محکمه و زندان بکشاند. 

کسی چیزی نگفت و هر دو جانب ساحه را ترک گفتند. اما، ساختار تقسیم آبه واضحًا بر اساس ساحات تحت پوشش هر کانال عیار نگردیده بود. چنانکه جدول 
15 نشان می دهد، سالمزان حال فقط 77.5 در صد مقدار آب را به دست می آورد، در حالی که 82.5 درصد زمین های زراعتی و قابل آبیاری به آن تعلق دارد. اما 
بزرگان سالمزان متوجه شدند که حاال باید منتظر یک فرصت مناسب بمانند و تا آن وقت هیچ تالشی برای تغییر دیزاین ساختارانجام ندهند.  پس از تهدید رییس 
شورای والیتی در مورد زندان، بزرگان سالمزان با معاون والی که دارای اقارب و اراضی در منطقه بود تماس گرفتند و عدم رضایت خود را از فیصله مذکور ابراز 
کردند. معاون والی تالش کرد آنان را قناعت بدهد، او به آنان گفت: »ما راهی را خواهیم یافت تا روزی آن را تغییر بدهیم. شاید این اشتباه بود که من فیصله را 
به شورای والیتی و ریاست تنظیم آب واگذار کردم.  مدتی منتظر بمانید. ما این را تغییر خواهیم داد.« اما، چندین ناظر و آگاهان کلیدی احساس می کردند که این 

اطمینان دادن یک تکتیک برای خریدن زمان است و امکانات تغییر در این مرحله از زمان خیلی اندک بود.

نتیجه: شورشیان و انتخابات

از یک نگاه ممکن به نظر برسد که معاون والی با گوشه گیری از اختالف به منظور جلوگیری از ایجاد تنش با اقاربش در منطقه اشتباه کرده باشد، زیرا با این کار 
به هر حال، مورد اتهام مردم سالمزان قرار گرفت. اما، آگاهان کلیدی به این عقیده اند که اگر او مستقیمًا مسوولیت تصمیمگیری را می داشت، وضعیت از این هم 

بدتر می شد. 

با مرور معضل، نماینده گان سالمزان آن را چنین تحلیل کردند. زمانی که معضل جریان داشت، تعدادی از شورشیان در منطقه قوچین نفوذ کردند. از آنجایی که 
عملیات تصفیوی علیه آن ها زیر دست بود، بزرگان سالمزان عقیده داشتند که رییس شورای والیتی ممکن است با والی و معاون در تماس بوده باشد تا پیامدهای 
تصمیم خود را به بحث بگیرد. به گفته بزرگان سالمزان، رییس شورای والیتی تصمیم خود را به نفع مردم قوچین اتخاذ کرد تا حمایت آن ها را از عملیاتی که در 
منطقه رویدست بود، خریداری کند193. آن ها همچنان فکر می کردند که رییس شورای والیتی نیز آرزو داشت تا در انتخابات پیشروی 2009 رای مردم قوچین را 
به خود جلب کند. با وجودی که رای های بیشتری در 10 منطقه های پایینی سالمزان موجود بود، اما قباًل آشکار شده بود که آن ها رای خود را به صندوق های 

کاندیدهای محلی می ریزند. پس به نظر نمی رسید که جانبداری از آن ها هیچگونه نفعی در روز انتخابات متصور نبود.

193 وقتی صحبت از شورشیان می شود، شباهت هایی بین قضایای جگدلک و سالمزان به مشاهده می رسد. اما، در هر مورد استراتیژی های مختلفی به کار گرفته شد. در جلگدلک شورای عضو 
والیتی با مردم  منطقه و هم چنان شورشیان روابط قوی داشت. بناًء در تطبیق جبری تصمیم خود باالی کسانی که به اساس روابط خود با شورشیان می خواستند بر علیه دولت مخالفت نشان دهند، 

دست باال داشت.
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معضالت مربوط به دزدی آب بین نهر گردنه و جوی جگدلک 4. 6
جدول 16: جمع بندی معضالت مربوط به دزدی آب بین نهر گردنه و جوی جگدلک

دزدی آب نوعیت معضل

بین جوی و کانال/ بین قریه ها سطح شبکه کانال/دریا

• والی ها و شورای والیتی می توانند نقش بسیار مهمی را در تشکیل پالتفورم برای حل و معضل 	
بازی کنند.

• قدرتمندان )در این مورد شورای والیتی( می توانند نقش مهمی را منحیث بن بست شکنان 	
بازی کنند.

• انتخاب بن بست شکن به صورت گسترده ای به اساس روابط اجتماعی  او با هر دو جانب و 	
همچنان سهمداران غیر مستقیم در معضل، صورت گرفت.

• توجه قدرتمندان به معضالت مربوط آب می تواند در اثر منافع شخص شان شکل بگیرد.	

• احتمال حضور شورشیان در منطقه ای که مضعل به وقوع پیوسته است، می تواند به 	
تصمیمگیری در روند حل و فصل معضل اثر بگدارد.

• روابط اجتماعی و تاریخی بین جوانب درگیر می تواند مانع از تصمیمگیری در مورد جزا دادن 	
متخلفین شود. 

نقاط عمده مورد عالقه/تجارب فراگرفته شده

معضل بین جوی جگدلک و نهر گردنه شامل فقره های نسبتًا نادر دزدی آب بین دو کانال می باشد و در سطح تقسیم آبه اتفاق نمی افتد. مناطق قابل آبیاری 
جگدلک و گردنه، هر دو به ترتیب وابسته به دو دریای مختلف – دریای سفید و دریای سیاه می باشند. هر دو دریا در منطقه آچه قلعه توسط تقسیم آبه های 
متناسب تقسیم می شوند، بدینمعنی که هر دو سیستم کانال دارای حقوق مستقل آب می باشند. اما، بین تقسیم آبه سی درک دریای سفید و در تقسیم آبه باالیی 
مناطق قابل آبیاری گردنه )دیده شود: نقشه 6(، نهر گردنه نسبت به بعضی از مناطق قابل آبیاری جگدلک در ارتفاع بلندتری موقعیت دارند. این کار به دهاقین 

جگدلک  زمینه را مساعد می سازد که آب را به صورت قانونی از کانال »کش« کنند.

جدول 17: جوانبی که در معضل بین نهر گردنه و جوی جگدلک دخیل اند

نهر گردنه جوی جگدلک

12 قریه 1 قریه  )جگدلک( تعداد قریه جات

اکثریت پشتون

تعدادی ازبک و ترکمن

تعداد محدودی عرب ها

631 پشتون

371 ازبک

قومیت

تصویر 18: جوی قوچین )چپ( و نهر سالمزان )راست( به اساس فیصله رییس شورای 
والیتی. قابل تذکر است که ساختار اصلی ان جی او )چپ( با سمنت پر شده است.
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نگاهی به وضعیت گذشته

نقشه 6: مناطق قابل ابیاری جگدلک و گردنه

جوی جگدلک اراضی مربوط به قریه جگدلک را آبیاری می کند. در زمان امیر 
عبدالرحمن  نخستین بار ناقلین  پشتون194 مربوط به قبیله جگدلک در این قریه 

مسکن گزین گردیدند. 

تعداد دیگری از ناقلین پشتون از قبیله اسحق زی در منطقه نهر گردنه جابجا 
شدند. در زمان حاکمیت ظاهر شاه پشتون های بیشتری از قبیله اسحق زی الز 
قندهار به جوزجان مهاجر شدند و با حمایت حاکم جوزجان195 که بعد دو دختر 
از آن قبیله را به زنی گرفت، در جگدلک سکونت اختیار کردند. ناقلین جدید را 
در اصطالح محل، مهاجرین196 می گویند. به محض ورود، به ایشان زمین برای 
اعمار خانه و 50 جریب زمین دولتی که آب خود را از جوی جگدلک می گرفت، 
زمیندار  امروز  که  گذاشته شد.  حاجی شیر محمد  آنان  اختیار  در  زراعت  برای 
فرزند  زنده گی می کند،  اینک در گردنه  بزرگ، قدرتمند و محترمی است که 

همین حاکم است.

در جریان سال های 1980 و جنگ های داخلی، اهالی قریه یک تعداد اراضی 
دیگر دولتی را غضب کرده و آن را از چراگاه به زمین های للمی مبدل کردند. 
اگر چه این زمین ها ثبت رسمی دولت نشد و مورد تایید دولت قرار نگرفت، اما 
دولت در برابر آن از تحمل کار گرفت. برای تقویه مواضع خود، اهالی قریه به 
یک تعداد از مقام های کلیدی دولت پول نیز پرداختند197. این زمین ها تا سقوط 
طالبان للمی باقی ماندند، بناًء هیچگونه واقعه دزدی آب برای آبیاری این زمین 
ها رخ نداده بود. یکی از مصاحبه کننده گان خاطر نشان ساخت: »در آن زمان 

ما به منابع درآمد دیگری نیاز نداشتیم. پسران ما برای جنبش می جنگیدند.«

در جریان سال های 90، زمانی که جنبش حاکمیت را به دست داشت تقریبًا 15 
خانواده مهاجر ازبک پس از آنکه خانه های در اثر سیالب ویران شد، از درزآب 
به جگدلک  نقل مکان کردند. مثل مهاجرین پشتون، زمینی که برای آن ها داده 
شد به خاطر ساختن خانه بود. اما، در جریان سال ها آن ها نیز زمین های دیگر 
دولتی را غضب کردند. اگر چه این زمین ها تا  بر سر کار آمدن رژیم کرزی این 

زمین ها للمی باقی ماندند. 

شروع دزدی آب

در سال های پس از 2001 زارعین جمعیت مهاجرین در تکاپوی یافتن آب برای آبیاری زمین های خود گردیدند، به خصوص ازبک ها که نه زمین های آبی داشتند 
و نه هم حق آبه. یکی از بزرگان چنین توضیح داد: » کم کم مشکل شده می رفته که کار اضافی و یا منبع دیگر درآمد پیدا کرد، پس ما مجبور شدیم  فشار خود 
را روی زمین های زراعتی افزایش دهیم.« اما آن ها قادر نبودند حق آبه ای از جوی جگدلک به دست بیاورند،  زیرا با این کار آن ها حق ناقلین پشتون ها را که 

برای مدت طوالنی ای تثبیت شده بود، به خطر مواجه می ساختند. 

در عوض مهاجرین پشتون و ازبک هر دو به دزدی آب از نهر گردنه پرداختند. در جریان شبآن ها یک ساختار موقتی می ساختند که سطح آب را کانال بزرگ گردنه 
بلند ببرد و به این طریق آب را به طرف زمین های آنان هدایت کند. میرآب گردنه هنگامی که در جریان گزمه و نیز توسط دهاقین گردنه از موجودیت این ساختار 
اطالع یافت، آنان را از میان برداشت. اما با وجود رنجی که مردم آنان از ناحیه متقبل می شوند،  تا کنون میرآب و حتی رهبرانی که از نفوذ بیشتر برخوردارند،  از 
وضع تحریم بر دزدان خودداری می کنند. یکی از مصاحبه شونده گان اظهار داشت: » این کسانی که در جگدلک مقیم شدند، توسط پدر حاجی شیر محمد آورده 
شدند و سختگیری بر آنان برای او مشکل ساز خواهد بود. »  اضافه بر آن، مادر حاجی و همسر میرآب هر دو از جمله مهاجرین جگدلک بودند. پس برای اینکه 

دهاقین جگدلک آزرده نشوند، میرآب چشم خود را بر این مسئله بسته بود.

اما، حاجی شیر محمد با تدویر جلسات منظم که طی آن از بزرگان مهاجرین، در حضور بزرگان گردنه می خواست که به دزدی آب پایان دهند، واکنش نشان داد. 
او تالش می کرد نماینده گان جگدلک را قانع سازد که این کار غیر قانونی پسانتر به روابط آنان با قبیله اسحق زی لطمه وارد خواهد کرد. در طول سال ها وعده 

زیادی مبنی بر توقف این کار صورت گرفته است، اما دزدی آب به صورت غیر منظم، بدون هیچگونه جزایی به متخلفین ادامه داشت.

194 اصطالح ناقلین به خانواده هایی گفته می شود که توسط دولت )در زمان سلطنت عبدالرحمن( در جریان به اصطالح استعمار شمالشرق افغانستان در آن مناطق جابجا شدند.
195 حاکم جوزجان نیز از قبیله اسحق زی بود.

196 در این مورد، مردم جوزجان بین ناقلین )خانواده هایی که تقریبًا صد سال قبل سکونت گزین گردیده بودند( و مهاجرین که همیشه به صورت موقتی جا به جا می شدند، تفاوت قایل اند. گذشته از 
این واقعیت که آنان نیز باالخره در آن مناطق به صورت دایمی باقی ماندند،  مردم محل هنوز هم به آن ها مهاجرین می گویند.

197 حتی در زمان حاضر مهاجرین در صورتی که زمین را به اجاره بگیرند، فیس غیر رسمی می پردازند، حتی اگر قراردادی نیز در کار نباشد.
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در سال های آخر شکایات مردم گردنه رو به افزایش نهاد که حاجی شیر محمد و میرآب را زیر فشار قرار داده بود. باالخره رهبران گردنه تصمیم گرفتند تا برای 
حل قضیه از والی و ریاست تیظیم آب کمک بگیرند. آنان فکر می کردند برای تعمیل جزا بهتر است دولت را در قضیه دخیل سازند، به خصوص اینکه دزدی خیلی 
واضح و برای مجرمین بارها اخطار داده شده بود. به این ترتیب این همه چنین تصوری را ایجاد می کند که هر گونه تصمیمی برای حل این مسئله گرفته شود، تنها 
از طرف یک جانب گرفته نخواهد شد. اضافه برآن، خبر نکردن والی در مورد مشکل، خودش برای آن ها مشکل ساز می گردد، زیرا اگر تنش ها منجر به درگیری 

های فزیکی شود، انگشت اتهام به سوی آنان دراز خواهد شد.

اما، والی و رییس آب مایل نبودند که خود را وارد این روند سازند. به گفته یکی از مصاحبه شونده گان در گردنه، والی فکر می کرد این مسئله آنقدر جدی نبود و 
بهتر بود بین اقوام هر دو کانال )اشاره به حاجی و میرآب( حل و فصل می شد.  در این زمان بزرگان گردنه تالشی به خرچ نداند تا بازیگران خارجی را برای حل و 

فصل قضیه دخیل بسازند، زیرا احساس می کردند آن ها ظاهراً کسی را نخواهند یافت که بدون شعله ور ساختن بیشتر معضل، آن را حل و فصل کند.

در عین زمان، در دزدی آب به شدت افزایش به عمل آمد. در یکی از موارد حاجی شیر محمد هنگامی که در امتداد نهر گردنه به گزمه مصروف بود به دهاقین 
جگدلک برخورد. این برخورد به جنگ انجامید و چند تن از اجاره داران زخمی شدند. در این مرحله، میرآب کانال از حاجی خواست تا نامه رسمی )امضاء شده توسط 
چندی تن از بزرگان گردنه( به والی جدید والیت بفرستد. او همچنان اخطار داد که اگر او چنین نکند، آنگاه بزرگان گردنه قضیه را به دست خود گرفته و مسوولیت 

آنچه را در که نتیجه این کار واقع خواهد شد، به گردن نخواهد گرفت. 

والی جدید مسئله را نسبت به والی قبلی جدی تر گرفت و فوراً واکنش نشان داد. او از ریاست شورای والیتی و شورای انکشافی شبرغان خواست برای خاتمه 
بخشیدن به دزدی آب، نماینده گان مناسبی را انتخاب کنند. هر سه بازیگر به این نتیجه رسیدند که حل و فصل این قضیه نیاز به مطالعه وضعیت با همه پیچیده 

گی و حساسیت های آن دارد. 

در عین وقت، با افزایش حضور شورشیان مرتبط با طالبان در جگدلک اوضاع امنیتی آن منطقه هر روز بیشتر از پیش خرابتر شده می رفت. والی و روسای شورای 
والیتی و ریاست انکشاف محل همه به این اندیشه شدند که دهاقین جگدلک از این وضعیت سوء استفاده خواهند کرد تا دزدی آب را افزایش دهند، زیرا گزمه 
محالتی که طالبان در آن رفت و آمد داشتند، از طرف شب خطرناک بود. این کار توانایی مردم گردنه را در از میان برداشتن موانعی که دزدهای جگدلک کار می 

گذاشتند محدود می کرد و بر فعالیت های روزانه شان در گردنه تاثیر روزافزون می گذاشت. پس مهم بود که بدون تاخیر دست به کار شد.

به خصوص، اگر رهبران ازبک گردنه چنانکه در نامه خود اخطار داده بودند، دست به عمل مستقالنه ای می زدند، کارها بیشتر مشکل ساز می گردید. خطر آن وجود 
داشت که این کار تبعیض در برابر پشتون های ساکن جگدلک محسوب شده، تنش ها بین ازبک ها و پشتون ها را در منطقه و فراتر از آن دامن بزند. این کار 
می توانست توسط بعضی از گروپ های طالبان  و یا گروپ های مربوط به شورشیان مورد سوء استفاده قرار بگیرد. تنش هایی از این دست می توانست همچنان 

دشمنی های شخصی بین حاجی شیر محمد که اقاربی در جگدلک داشت و سالم پهلوان یکی از شاخص ترین رهبران ازبک در گردنه تازه کند198.

این هم آشکار بود که حاجی شیر محمد  نسبت نقشش در رژیم قبلی در شبرغان  و اخیراً برقراری مجدد روابط با مهره هایی در تحریک طالبان، روابط نزدیکی 
با آنان داشت. والی و رییس شورای والیتی خصوصًا از این نگران بودند که مبادا طالبان این قضیه را خود شان به طور مسالمت آمیز حل و فصل کنند که این کار 
فقط به گسترش نفوذ شان در گردنه 199می انجامید و در نتیجه نقش شان را به حیث بازیگران مشروع و با اعتبار در حل و فصل معضالت تثبیت می کرد. این کار 

برای والی و رییس شورای والیتی غیر قابل قبول بود زیرا مستقیمًا موقف آنان را تهدید می کرد200. 

با در نظر داشت این همه مسایل والی، رییس شورای والیتی و رییس شورای انکشافی محل یکی دیگر از اعضای شورای والیتی قادر مالیه را به عنوان مناسب 
ترین شخص برای حل و فصل این معضل مشخص انتخاب کردند201. انتخاب او به خاطری بود که او با یکی از رهبران طالبان منطقه جگدلک که در زمان جنگ 
داخلی یکجا با او خدمت می کرد، رابطه نزدیک داشت. مالیه همچنان از اعتبار و نفوذی در مناطقی شامل امام جعفر، سید آباد و جگدلک برخوردار بود. در نهایت 
اینکه او با معاون والی که مورد توجه والی نیز بود، روابط خوبی داشت.این ترکیب نادر از روابط همرای دولت، شورشیان و مردم محل برای او یک سابقه خوبی 
به مثابه یک شخص موثر و معتبر که می تواند کلید هر بن بستی باشد، فراهم آورده بود. این همه همچنین به این معنی نیز بود که او می توانست فشار قوی و 

موثری را باالی مهاجرین جگدلک وارد کند.

در پهلوی آن، رییس شورای انکشافی محل دو نفر از اعضای خود را که هر دو از منطقه گردنه بودند، به حیث عضو هیأت حل و فصل کننده معضل انتخاب کرد. 
او انتخاب خود را چنین توجیه کرد:

نخست اینکه از منطقه جگدلک هیچکسی عضو شورای انکشافی محل نیست. دوم اینکه هر کس می داند که مهاجرین آب را دزدی می کنند، پس آنچه که 
اهمیت دارد این است که افرادی داشته باشیم که باالی آنان فشار بیاورند نه اینکه از آنان دفاع کنند. 

این بدین معنی بود که برای حل و فصل معضل نه مذاکره، بلکه اجرای قهرآمیز تصمیم مطرح بود. بناًء جلسه ای با نماینده گان مردم از هر دو منطقه در دفتر 
ریاست تنظیم آب تدویر یافت. میرآب کانال سخنان خود را با جمع بندی وضعیت آغاز کرد.سپس رییس شورای انکشافی محل از نماینده گان جگدلک پرسید:

198 در زمان طالبان، حاجی شیر محمد و سالم پهلوان  با یکدیگر درگیر بودند، به شمول موضوع تغییر طرح دیزاین تقسیم آبه گردنه. اما، در حال حاضر تنش بین هر دو رهبر کاهش یافته است.
199 در اپریل1102 طالبان با ادعای اینکه افراد شان در پنج ولسوالی از هشت ولسوالی جوزجان – به جز مراکز شان – آزادانه رفت و آمد دارند، نقش والی جوزجان را به چالش کشیدند. دیده شود: مات 
  http://www.longwarjournal.org/archives/2011/08/ :دیوپیی، »مرزهای عملیات:  تعقیب موثریت تابستانی طالبان در والیت جوزجان«، د النگ وار ژورنال، اگست 17، 1102. دیده شود

operation_badr_track.php#ixzz2Awx52Rvb)دسترسی: 5 جون3102(.

200 یکی از نقش های شورای والیتی این است که در راستای  »صلح و ثبات«  با حمایت ساختار های مردمی تالش کند. پس تحدید توانایی های طالبان برای عدم ثبات در منطقه باید یکی از 
وظایفی باشد که از این نهاد توقع برده می شود.

201 باید تذکر داد که بر خالف سالمزان، مردم از  عضو شورای والیتی نخواستند که دخالت کنند.  با وجودی که او در گردنه از احترام برخوردار بود، او را به عنوان نخستین و بهترین کاندید برای 
حل معضل در نظر نگرفتند.
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63 حق آب و روند حل معضل مربوط به آن در افغانستان: مورِد مطالعاتی فرعی حوزه سر پل

»شما چرا این کار را می کنید؟ مگر نمی دانید دزدی دوامدار آب باالخره معضالت جدی ای را بین استفاده کننده گان آب به وجود می آورد؟ آیا می دانید که 
این کار معضل بزرگی را بین جگدلک و گردنه به وجود می آورد«؟ او اضافه کرد: »آیا شما نمی دانید که شما مهاجر هستید و هیچگونه حقی ندارید زمین 

هایی را که حاال آبیاری می کنید، کشت کنید. شما حق دارید که تنها باغ های کوچک خود را آبیاری کنید و حق شما از دریای سفید است نه از دریای سیاه.«

نماینده گان مهاجرین جگدلک گفتند که آن ها دیگر آب را دزدی نمی کنند، زیرا نمی خواهند باعث ایجاد معضل گردند. در این وقت میرآب گردنه داخل صحبت 
شد و گفت:

مدت زیادی است که شما وعده کرده اید که دیگر آب را دزدی نمی کنید، اما در عمل این کار را نکردید. من می خواهم تا یک توافقنامه ای توسط نماینده گان 
جگدلک در حضور نماینده های دولت ]یعنی والی و رییس شورای والیتی[ امضاء شود تا در صورتی که دزدی صورت گیرد، دولت شما را جزا بدهد ]با استرداد 

زمین ها و زندانی ساختن شان[.

در این وقت سالم پهلوان به حاضرین گفت اگر استفاده کننده گان آب جگدلک بار دیگر حین دزدی آب گردنه گیر بیایند، رهبران گردنه خود شان بدون اخطار 
قبلی و بدون درخواست میانجیگری دولت دست به اقدام خواهند زد. قادر مالیه اضافه کرد: 

از حضور طالبان در منطقه تان استفاده کنید و کار تان را  این آخرین اخطار برای جگدلک به خاطر دزدی آب گردنه است. فکر نکنید که شما م یتوانید 
با  و  بروم  توانم  باشید که من هم می  یاد داشته  به  بگیرید،  را  تان حمایت طالبان  ادامه دزدی  برای  توانید  اگر شما فکر می کنید که می  بدهید.  پوشش 

]فرمانده آنان[ گپ بزنم.

رییس شورای محل جگدلک که از منطقه ای بود که دزدی آب در آنجا ممکن نبود، فیصله جلسه را جمع بندی کرد: » هیچکسی زیاد صحبت نکرد. تا هنوز من 
نشنیده ام که دزدی ای صورت گرفته باشد، اما من مطمین نیستم که این وضعیت تا چه وقت به این شکل باقی خواهد ماند.

نتیجه: مقامات دولتی وقتی که منافع شان مواجه با خطر شود، دخالت می کنند

با تحلیل این رویدادها، آگاهان کلیدی و رهبران گردنه به این فکر شدند که دولت و مردان قدرتمند در شورای والیتی تا زمانی که ندیدند که منافع آن ها به سود 
طالبان به مخاطره می افتد، توجه چندانی به این قضیه نشان ندادند. وضعیت گسترده سیاسی، انگیزه اصلی دولت را نه تنها در دخالت به قضیه، بلکه به اتخاذ 
موفق قوی علیه متخلفین تشکیل می داد. اما، در جریان سال 2012 مناطق اطراف جگدلک ناامن باقی ماند. چندین واقعه توسط شورشیان در مسیر جاده عمومی 

در جریان ماه های اکتوبر و نوامبر به وقوع پیوست202.

معضل بین دهاقین درمناطق زراعتی جویی در خواجه دو کوه  5. 6
جدول 18: جمع بندی معضل بین دهاقین د رمناطق زراعتی جویی در خواجه دو کوه

تقسیم آب )نوبت( بین کرت ها در  امتداد جوی نوعیت معضل

بین دهاقین/در قریه سطح در شبکه کانال/دریا

• با وجودی که بسیاری از معضالت در سطح جوی توسط ساعتچی و یا رهبران قریه  اداره می شود، برای حل معضل ممکن 	
است بازیگران خارج از قریه نیز دخیل ساخته شوند.

نقاط عمده/تجارب فراگرفته شده

جدول 19: اطراف درگیر درمعضل بین جوی خواجه دوکوه

دهقان 2 دهقان 1 دهقانان

آی تاریق )100 %( قریه

381 خانواده تعداد خانوار

ازبک ازبک قومیت

35 200

این قضیه مربوط به معضلی است بین دهاقین منفرد در جریان تطبیق نوبت در سطح جوی. این قضیه در امتداد جوی ایتی رق در مناطق زراعتی خواجه دو کوه 
جوزجان در سال 2009 به وقوع پیوست. چنین معضالت معمواًل توسط ساعتچی در محل حل و فصل می شد )دیده شود: بخش 5(. بعضی اوقات بزرگان قریه و 
یا اعضای شورای انکشافی محل نیز در صورت مراجعه ساعتتچی و یا جوانب درگیر در معضل، دررفع اختالف کمک می کردند. در بعضی موارد نسبتًا نادر، معضل 

ممکن است است توسط کمک از خارج از قریه نیز حل و فصل گردد. 

202 تیم  تحقیقاتی هنگام بررسی  مورد قضیه جگدلک، شاهد یکی از آن ها بوده است.
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دزدی آب

دهقان – 2 در شروع نوبت آب خود تصمیم گرفت زمینش را با پسر خود آبیاری کند. این بدین معنی  بود که یکی از آن می توانست سر زمین بماند و دیگرش 
وقتًا فوقتًا در امتداد جوی گزمه کند203. فقط لحظاتی قبل از اینکه نوبت آب او شروع شود، دهقان – 2 برای انجام کاری عاجل به شهر فراخوانده شد و او به پسر 
جوانش هدایت داد تا زمین را آبیاری کند. دهقان – 2 پس از گذشتن 45 دقیقه از نوبت آبش204 به زمین بازگشت و متوجه شد که جریان آب به زمین خیلی آهسته 

است. پسرش توضیح داد که از نیم ساعت به اینطرف وضعیت به همین منوال بوده است205. 

دهقان – 2 به قسمت باالیی جوی رفت تا موضوع را بررسی کند و متوجه شد که همسایه اش – دهقان – 1، بخشی از جریان آب را به طرف زمین خود هدایت 
کرده است206. هر دو دهقان شروع به استدالل  کردند. دهقان – 1 توضیح داد که مطابق به دستور ساعتتچی و دیدن ساعتش، او متوجه شد که نوبتش بسیار به 
زودی تمام شده است. پس او باید دهانه جوی را دو باره باز می کرد تا زمینش را برای نیم ساعت دیگر آبیاری کند. او همچنان تاکید کرد با وجودی که حقش 
بود، اما همه جریان اب را به زمین خود هدایت نکرد، بلکه یک قسمت کم آن را برای دهقان – 2 نیز گذاشت زیرا می دانست او آبیاری خود را شروع کرده است. 
این توضیح برای دهقان – 2 به هیچ وجه قابل پذیرش نبود. او متیقن بود که دهقان – 1 می دانست که نوبتش تمام شده است و وقتی دید که هیچکس نظارت 

نمی کند، به دزدی آب پرداخته و برای پوشش آن قصه ای را جعل کرده است.

از آن جایی که دهقان – 1 رفتار سوء خود را نپذیرفت، دهقان – 2 تصمیم گرفت ساعتچی را اطالع دهد. اما، او که برای کمک  به موضوع درک بند207 به تقسیم 
آبه خواجه دو کوه رفته بود، در دسترس نبود. در این مرحله، دهقان تصمیم گرفت که مستقیمًا نزد رییس شورای انکشافی قریه برود. او عقیده داشت که نیاز به 
مقامی در قریه دارد تا شاهد این تخطی باشد تا بعد بتواند ساعتچی را قانع بسازد حق ضایع شده او را جبران کند.رییس شورای انکشافی قریه پذیرفت که با دو 
عضو شورا به منطقه بروند. در آنجا آن ها با هر دو دهقان صحبت کردند و تالش نمودند تا وضعیت را شناسایی کنند. اما رییس شورا متیقن نشد که دزدی صورت 
گرفته است. به گفته دهقان – 2 رییس شورای انکشافی قریه قبول کرد که شاید سوء تفاهمی در مورد وقت صورت گرفته است، اما نتیجه نگرفت که دزدی رخ 

داده است. او هیچگونه حمایت از دهقان – 2 صورت نداد و نیاز به جبران آب را به او نیز نپذیرفت.

در غیاب ساعتچی که هیچ جایی سراغش گرفته نمی شد، دهقان قهر شد و تصمیم گرفت برای اخذ کمک نزد رییس شورای انکشافی منطقه برود به این امید 
که او به رییس شورای انکشاف محل فشار بیاورد تا تصمیم خود را تغییر دهد208. رییس شورای انکشاف منطقه، هر دو دهقان و رییس شورای انکشافی محل را 
به دفتر خود فراخواند تا تحقیقات بیشتری در مورد انجام بدهد. دهقان – 1 بار دیگر استدالل کرد که او آب را دزدی نکرده است و فقط همان مقدار آب را گرفته 
است که نظر به نوبت و زمان توسط ساعتچی معین گردیده بود. او اضافه کرد که شاید ساعت دهقان – 2 کار نمی کرد و به همین علت در مورد وقت نوبت او 
دچار سوء تفاهم شده است. رییس شورای انکشاف منطقه از همه کسانی که در دفترش حاضر بودند خواست تا ساعت های خود را با یکدیگر مقایسه کننند. در این 

وقت همه کس دیدند که ساعت دهقان – 1 نیم ساعت عقب است.

رییس شورای انکشافی منطقه هیچ تبصره دیگری نکرد و اما از رییس شورای انکشافی محلیخواست تا فوراً ساعتچی را دریابد و از او بخواهد )به نماینده گی از 
رییس شورای انکشافی منطقه( تا راهی بیابد که نیم ساعت ضایع شده گی دهقان – 2 را جبران کند209. او همچنان گفت که به عنوان جزا، از نوبت بعدی دهقان 
– 1 نیم ساعت کم شود. بعد از اینکه دهاقین دفتر او را ترک کردند، او به رییس شورای محل گفت :« وظیفه تو این هم است که معضالت را حل و فصل کنی، 

نه اینکه اهالی قریه را ناراضی بسازی. من دهقان – 2 را می شناسم، او یک شخص صادق است و بدون دلیل به دفتر من نمی آمد.«

بعدتر، دهقان – 1 نزد دهقان – 2 رفت و از اینکه آب او را گرفته بود، پوزش خواست. او توضیح داد که فکر می کرد در این سال خواجه دو کوه آب بیشتری خواهد 
داشت و او کرت بزرگی را آماده ساخته بود. وقتی متوجه محاسبه نادرست خود گردید، از ترس اینکه مبادا مقداری از کشت خود را از دست بدهد، نوبت خود را به 

صورت غیر قانونی تمدید کرده بود. دهقان – 2 معذرت او را پذیرفت210.

وقتی ساعتچی در همان روز به منطقه برگشت، از جریان اختالف از طریق دهقان – 2 و رییس شورای انکشافی محل اطالع یافت. نخست او دهقان – 2 را از 
اینکه منتظر او نشده و قضیه را به شورای انکشافی منطقه کشانیده است، انتقاد کرد. دهقان – 2 با استدالل اینکه » اگر ساعتچی د رجریان نوبت حاضر نباشد، 
پس دهقانان برای حل مشکالت خود  راه های دیگری بیابد.« با گفته او مخالفت کرد. ساعتچی، باالخره در ختم نوبت، نیم ساعت دیگر وقت او را تمدید کرد. اما، 

در نوبت بعدی، دهقان – 2 حاضر نشد دهقان – 1 جریمه شود زیرا او قباًل معذرت او پذیرفته و او را بخشیده بود. 

203 با وجودی که معمواًل این کاری است که ساعتچی باید انجام دهد، بسیاری از دهقانان در صورتی که کسی از اقارب کمکش کند به این کار مبادرت می ورزد. به خصوص این امر در مورد جوی 
های طویل مثل جوی ای تایرق صدق می کند.

204 دهقان مدت غیابت خود را دقیقًا نمی دانست.
205 پسرش در امتداد جوی گزمه نکرد، زیرا مصروف ابیاری زمین بود. افزون بر آن او نمی توانست تمام اموال خود را بدون نظارت رها کند.

206 دهانه آب دهقان همسایه از زمین دهقان شماره 2 نسبتًا دور تر موقعیت داشت. 
207 اطالعات بعد تر به دست آمد. ساعتچی باید به تقسیم آبه خواجه دو کوه می رفت، زیرا میرآب دریا باید سر پل می رفت تا میرآب والیتی را در گزمه کردن در کانال های سر پل که در آنجا نوبت 

آب به درستی مراعات نمی شد، کمک می کرد.  ساعتچی مجبور بود که جوی خود را برای چند ساعت ترک گوید. 
208 رییس شورای انکشاف محل متشکل از اعضای شورای های مختلف انکشاف ولسوالی هاست. آن ها در توزیع منابع برای پروژه های انکشافی  هر قریه نقش دارند. اگر قریهییان از مسوولین شروای 
انکشاف محل به شورای انکشاف ولسوالی شکایت کنند، شورای انکشاف محل ممکن منابع شورای محل را محدود سازد. و این ممکن است سبب شود تا مردم قریه اعضای شورای محل را تغییر دهند.

209 این کار از طریق اختصاص دادن اوقات اضافی بود که ساعتچی حین تنظیم نوبت، به طور احتیاطی نگه می داشت.
210 دو سال بعد هر دو دهقان از مناسبات خوبی برخوردار بودند. حتی در سال 1102 با هم خویشی کردند.
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نتیجه: ترکیبی نادر از شرایط

بعد از واقعه دهقان –1 اعتراف کرد هنگامی که دهقان – 2 به دنبال رییس شورای انکشافی محل می گشت، او رییس را نزد خود خواند و به او وعده کرد که اگر 
دزدی او را نادیده بگیرد، برایش یک وقت طعام خوب چاشت و رشوه می پردازد211.  پسانتر وقتی رییس شورای انکشافی منطقه به صورت غیر رسمی علت حمایت 
رییس شورای محل را از او پرسید، عین گفته را به او نیز تکرار کرد. هر دو دهقان تذکر دادند که در حاالت عادی بروز چنین حوادثی متصور نیست، زیرا ساعتچی 
مصروف گزمه می باشد و آن ها کسی را می داشته باشند که به آن ها در نظارت بر جوی کمک کند. در این قضیه ترکیبی از غیاب ساعتچی و دهقان – 2 زمینه 
را برای دزدی آب مهیا ساخته بود. هر دو دهقان ضمنًا تذکر دادند که در این وقت سال میرآب های والیتی، دریا و کانال همه معمواًل در جریان نوبت آب جوزجان 
در سر پل مصروف می باشند. در نتیجه گاهی از ساعتچی ها خواسته می شود تا کار میرآب ها را انجام دهند که این کار سبب می شود آن ها برای چند ساعت 

نظارت بر جوی را ترک گویند.

معضالت روی طرح زیر ساختار ها و حقوق آب بین جوی آلتخواجه و نهر ایمشک 6. 6
جدول 20: جمع بندی معضالت روی دیزاین زیر ساختار و حق آبه بین جوی آلتخواجه و نهر ایمشک

دیزاین زیر ساختار و حق آبه نوعیت معضل

بین جوی و کانال/بین دو قریه سطح در شبکه کانال/دریا

• تغییرات شدید اجتماعی و سیاسی فرصت را برای تمایل به تغییر وضعیت موجود مساعد می 	
سازد که خود سبب تغییر معضل برانگیز حقوق آب میگردد.

• پویایی سیاسی محل و منافع فردی قدرتمندان می تواند نقش بسیار مهمی را در رقابت بین 	
جوانب و حقوق آب شان که از مدت ها قبل تثبیت گردیده  بازی کند.

نقاط عمده مورد عالقه/تجاربی که فرا گرفته شده

این قضیه به معضالت روی تغییرات دیزاین دو تقسیم آبه متناسب می پردازد که هر دو یکی پس از دیگری در امتداد نهر ایمشک در مناطق زیر آبیاری دریای 
سیاه قرار دارند. قضایا نشان می دهند که چگونه تغییرات شدید سیاسی و اجتماعی می توانند شرایط فرصت طلبانه را برای تغییر وضعیت موجود حقوق آب به وجود 
بیاورد. این همچنان نشان می دهد چگونه پویایی سیاسی و مناقع فردی نقش حیاتی را در محروم ساختن بعضی از جوانب از حقوق دیر پای آب شان بازی می کند. 

جدول 21: جوانب معضل بین جوی آلتخواجه و نهر ایمشک

نهر ایمشک جوی آلتخواجه

ایمشک چهل مرد آلتخواجه تعداد قریه جات 

5190 خانواده 160 خانواده 800 خانواده تعداد خانواده ها

10 % ازبک

50 % عرب

20 % ترکمن

20 % پشتون

97 % ترکمن

3 % پشتون

40 % ازبک

60 % پشتون

قومیت

قضیه اول: جوی آلتخواجه و نهر ایمشک

به گفته مصاحبه شونده گان از سه محلی که در این قضیه شامل بودند، تقسیم آب در تقسیم آبه آلتخواجه/ ایمشک تا زمان روی کار آمدن طالبان مسئله قابل 
توجهی نبود. جدول 22 اندازه اصلی تقسیم آبه چوبی را که نخستین بار در زمان امیر عبدالرحمن ساخته شده بود، شان می دهد . مثل بسیاری از ساختارهای دیگر 
در این منطقه، دیزاین به اساس تقسیم آب متناسب به مقدار زمین های قابل آبیاری طرح بندی گردیده است. این دیزاین تا آخر سال های 1980 زمان رژیم 

کمونیستی داکتر نجیب برقرار مانده بود و جز بعضی از واقعات دزدی آب که گاه گاهی رخ می داد، دیگر هیچگونه معضلی در این ساحه وجود نداشت. 

جدول 22: اندازه اصلی تقسیم آبه آلتخواجه/ایمشک

نهر ایمشک جوی آلتخواجه

165 35  )em(  اندازه

83 17 مقدار جریان آب

29 6 اراضی قابل آبیاری )پی کال(

83 17 تعداد زمین ها 

211 دهقان – 1 در  افشای این اطالعات مشکلی نداشت، زیرا قضیه دیگر حل گردیده بود.
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در این زمان، اما محالت ایمشک، چهل مرد وآلتخواجه تصمیم گرفتند ساختار را مطابق به اندازه اولی، کانکریتی بسازند. آن ها از محالت متناسب به زمین های 
قابل آبیاری شان پول گرد آوردند و از وزارت آب خواستند تا برای شان کمک تخنیکی کرده و از کار نظارت کند. عین روند در مورد تقسیم آبه بین جوی چهل 

مرد و جوی ایمشک نیز تکرار شد.

تغییرات معضل زا در دیزاین در وقت رژیم طالبان
در زمان رژیم طالبان وضعیت سیاسی و اجتماعی شدیداً دگرگون گشت. چند سال 
قبل از اینکه طالبان جوزجان را زیر کنترول خود در بیارند، جنرال دوستم  با جنرال 
ملک یکی از فرماندهانش به صورت علنی درگیر شد. مناطق ایمشک و چهل مرد، 
هر دو )به شمول معاون فعلی والی جوزجان که از قریه چهل مرد است( به حمایت 
از دوستم برخاستند. در حالی که آلتخواجه از ملک طرفداری می کرد.  با وجودی که 
ملک پسانتر علیه طالبان قیام کرد، اما در ابتداء به آن ها در تصرف جوزجان کمک 
کرد و در سال های اول اقتدار آن ها، با ایشان همکاری می کرد212.  با وجودی که 
پایگاه اصلی حمایت ملک بیشتر از ازبک های آلتخواجه تشکیل شده بود، اتحاد او 
با طالبان طرفداری پشتون ها از او را نیز تامین کرده بود. در طول این مدت  آب 
بین جوی آلتخواجه و نهر ایمشک مطابق به تقسیمات قوی سیاسی بین محالت 

مربوط تقسیم گردیده بود. 

مردم ایمشک و چهل مرد هنوز هم آن روزها را شدیداً به خاطر می آورند. طالبان و جنرال ملک گمان می بردند که آن ها برای جنگجویان جنبش اسلحه و مهمات 
پنهان می کنند و به همین خاطر در مسیر همه جاده های منطقه پسته هایی را افراز کرده بودند. چنانکه یکی از بزرگان به خاطر می آورد: »جنرال ملک به جز زنان و 
ریش سفیدان، مردم ایمشک و چهل مرد را اجازه نمی داد که قریه جات خود را ترک گفته به بازار بروند.« در چندین مورد مردم قریه آلتخواجه به طالبان در تالشی خانه 

ها در منطقه کمک کردند. ریش سفید دیگری از قریه ی ایمشک به خاطر می آورد:

مردم قریه آلتخواجه طالبان را در تالشی خانه ها کمک کردند. آن ها خارجی ها ]طالبانی را که از جنوب افغانستان آمده بودند[ را به خانه های ما آوردند و از ما می 
پرسیدند » تفنگ های تان کجاست و با دوستم و فرماندهان او چه روابطی دارید؟« بعد آن ها، ما را مقابل خانواده های ما مورد لت و کوب قرار دادند. طالبان خانواده 

های ما را  دیدند. این بسیار بد است. طبعاً این کار روی روابط ما با آلتخواجه اثر گذشت.

در آن وقت بسیاری از خانواده ها جوزجان را ترک گفتند و در بسیار از موارد در خارج از کشور زنده گی اختیار کردند. یکی از رهبران عمده ایمشک که فعاًل معاون والی 
جوزجان است، به زندانی در قندهار فرستاده شد در حالی که دو برادرش )فعاًل یکی آن قریه دار و دیگرش عضو پارلمان است( به پاکستان پناهنده شده بودند. به گفته 
مصاحبه شونده گان، زراعت آبی در ایمشک و چهل مرد  در این وقت خیلی محدود بود و بسیاری از اهالی که باقی مانده بودند، فقط کشت اول را در زمین های للمی 

انجام داده بودند. اضافه بر آن، بسیاری از مردم مواشی و وسایل زراعتی خود را به فروش رسانیده بودند.

در آن زمان، مردم آلتخواجه بودجه ای را از وزرات آب به دست آوردند تا تقسیم آبه آلتخواجه/ ایمشک را که در اثر وقوع سیالب تخریب شده بود، بازسازی کنند. اما، 
برای انجام کار به پول بیشتری نیاز بود. رهبران آلتخواجه خود شان به جمع آوری پول پرداختند، منجمله از مردم ایمشک و چهل مرد. با وجودی که هر دو رستا در طرف 
جانب مقابل قرار داشتند، به پرداختن پول رضایت نشان دادند. یکی از دالیلی که آنان به پرداخت پول راضی شدند این بود که رهبران آلتخواجه ادعا کردند که آن ها 
ساختار را مطابق به اندازه اصلی آن باز سازی می کنند. افزون بر آن، مردم هر دو قریه عقیده داشتند که اگر آن ها پول نپردازند، رهبران آلتخواجه به هر حال کار بازسازی 
را به  پیش می برند و از عدم شرکت مردم ایمشک و چهل مرد به عنوان دست آویزی برای تغییر دیزاین به نفع خود شان استفاده کنند. به هر حال، در اثر محدودیت 
هایی که در باال ذکرشد، برای مردم این قریه جات خیلی دشوار بود که به ساختار تقسیم آبه که خیلی نزدیک به قریهی آلتخواجه موقعیت داشت، دسترسی داشته باشند. 

 برخالف وعده های قبلی، رهبران قریهی آلتخواجه تغییرات زیادی در دیزاین تقسیم آبه وارد کردند. آن ها ساختار را یک کمی به طرف باال انتقال داده و اندازه آن را 
به نفع خود تغییر دادند )دیده شود: جدول 23(. با وجود یکه تقسیم آبه ایمشک به همان اندازه قبلی باقیماند، اندازه دهانه ورودی آلتخواجه دو چند بزرگتر گردید. با در 
نظر داشت امنیت و وضعیت سیاسی آن زمان هیچکسی در ایمشک و چهل مرد اعتراضی نکرد. مصاحبه شونده گان هر دو محل گزارش دادند تا زمانی که طالبان بر 

سر قدرت بودند آن ها هیچگاهی موفق به دیدن ساختار نگردیده بودند.

جدول 23: اندازه تقسیم آبه در زمان طالبان

نهر ایمشک جوی آلتخواجه

165 75  )em(  اندازه

69 31 مقدار جریان آب

29 6 اراضی قابل آبیاری )پیکال(

83 17 مقدار زمین ها 

6 13 در هر پیکال )ایم(

212 جنرال ملک رهبر حزب آزادی افغانستان است. در نوامبر 2006 از او نقل قول شده است که گفته »قبل از دوران طالبان، دوستم فرمانده قاتالن و دزدان در شمال افغانستان بود و اوضاع هم خیلی 
خراب بود. به همین علت من فکر کردم که اگر من طالبان را به شمال بیاورم اوضاع بهتر می شود. اما وقتی من آن ها را اینجا آوردم، من دیدم که آن ها هم مثل دوستم بودند. پس من با ایشان جنگ کردم 
 Kabulpress.org, 2 November,  2006. Available at http:// kabulpress.،»و از شمال اخراج شان کردم«. برگرفته شده از شعیب نجف زاده، »کابل هنوز هم در شمال نیرومند است

org/English_letters37.htm  (accessed 5 June 2013).

تصویر 19: نمایی از جوی های ایمشک و الت خواجه
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سیاست های حل و فصل معضالت

پس از سقوط طالبان، جنرال دوستم از تبعید برگشت وموقف خود را به عنوان قدرتمند ترین شخصیت سیاسی منطقه دو باره احراز کرد. او سران آلتخواجه و 
قریههای همجوار را به شمول ایمشک و چهل مرد به جلسه دعوت کرد. او مصرانه از همه جوانب خواست تا برای بازسازی و احیای وحدت در جوزجان، عفو 
عمومی اعالن کنند. او همچنان از هواداران خود – به شمول قریه دارد ایمشک و معاون فعلی والی تقاضا کرد تا از گرفتن انتقام از آلتخواجه خودداری ورزند. او 
از این نگرانی داشت که اگر چنین کاری صورت گیرد، مردم آلتخواجه از جنرال ملک و دیگر قدرتمندان که آماده بهره برداری از تفرقه های اجتماعی و سیاسی 

منقطه اند، تقاضای کمک کنند. 

در چنین شرایط برای میرآب ها و استفاده کننده گان آب غیر ممکن بود که تقاضای تغییر دیزاین تقسیم آبه طرح کنند. با جودی که استفاده کننده گان آب تنها 
تقاضا می کردند تا حقوق اصلی شان احیاء گردد، معاون والی و برادرانش به صورت متواتر از تحقق چنین کاری جلوگیری می کردند. چنانکه یکی از میرآب ها 

به یاد می آورد:

باری، مردم ایمشک بدون اینکه معاون والی را در جریان بگذارند، عریضه ای به ریاست تنظیم آب تقدیم کردند و طی آن خواستار تغییر دیزاین ساختار به اندازه 
اصلی آن گردیدند. هنگامی که عریضه برای تایید به والی راجع شد، معاون والی خشمگین شد و به مردم خود گفت: »شما چرا این کار را بدون اطالع من انجام 
دادید؟ آیا مردم آلتخواجه می دانند شما چنین عریضه ای نوشته اید؟« مردم گفتند نخیر. پس او عریضه را نزد خود نگهداشت و از مردم خود خواست تا چنین 

اشتباهی را بار دیگر تکرار نکنند. او استدالل کرد که چنین اقدامی تالش های او را برای حفظ مردم آلتخواجه در حلقه طرفدارانش به خطر مواجه می سازد.

در انتخابات پارلمانی سال های 2005 و 2010، مردم آلتخواجه فعاالنه از برادر معاون والی حمایت کردند و او هر دو باره موفقانه انتخابات را برد. برای موسفیدان 
ایمشک و چهل مرد این یک کار تصادفی نبود.

بدون در نظر داشت این تحرکات ناخوشایند سیاسی، موسفیدان هنوز هم آرزو داشتند فرصت های دیگری میسر شود تا اوضاع عادی گردیده و حق آبه اصلی آنان 
با رضایت مردم آلتخواجه دو باره برقرار گردد. با آنهم، یک نگرانی فزاینده وجود داشت که با گذشت زمان وضعیت موجود بیشتر از بیش به حیث یک وضعیت 
پذیرفته شده و نارمل باقی خواهد ماند. در سال های 2008 و 2012، میرآب کانال ایمشک موضوع را به صورت غیر رسمی با قریه دار، موسفیدان و اعضای شورای 
انکشافی محل  در میان گذاشتند. او به یاد می آورد که به قریه دار گفته بود: » در گذشته شما اشتباهی را مرتکب شدید و تا به حال آن را اصالح نکردید. به حقوق 
خود باید اما در آینده ما باید دیزاین را مطابق حقوق خود باید تغییر بدهیم.«. با وجودی که بعضی از موسفیدان آلتخواجه وعده کردند که تغییرات باالخره صورت 

می گیرد، بعضی دیگر تالش کردند میرآب را راضی بسازند که بهتر است »گذشته را به فراموشی بسپارد«.

بالخره مصاحبه کننده گان قریه جاتی ایمشک و چهل مرد احساس کردند تا زمانی که معاون والی از مردم آلتخواجه طرفداری می کند، وقوع تغییر متصور نیست. 
با وجودی که اکنون معاون والی در این روند حمایه مردم خود را از خودش به خطر مواجه ساخته  است، به نظر می رسد این یک چانسی است که او آماده است 

آن را قبول کند. 

قضیه 2: جوی ایمشک و جوی چهل مرد

معضل مشابه ای در تقسیم آبه بین جوی ایمشک و جوی چهل مرد رویداد. تا زمان حکمروایی طالبان، ساختار تقسیم آبه به اساس تقسیم متناسب طرح بندی 
گردیده بود )دیده شود: جدول 23( و هیچ رقابت عمده ای بین مردم دو محل وجود نداشت. اما، در جریان رژیم طالبان شماری از زمینداران پشتون از پاکستان به 
چهل مرد، جایی که 20 در صد زمین ها را در اختیار داشتند و آن را به دهاقین ترکمن به اجاره داده بودند، برگشتند213. به گفته مصاحبه شونده گان ایمشک، این 

چهار یا پنج خانواده پولدار سر خیل تغییر دیزاین تقسیم آبه بودند. 

جدول 24: اندازه اصلی تقسیم آبه

نهر ایمشک جوی چهل مرد

215 35  )em(  اندازه

86.0 14.0 مقدار جریان آب

25 4 اراضی قابل آبیاری 
)پی کال(

86.2 13.8 مقدار زمین 

213 درحال حاضر تعداد معدودی از خانواده های پشتون در چهل مرد زنده گی می کنند )در حدود %3 جمعیت(. اما  مقدار دارایی آن ها در حدود %20 کل منطقه چهل مرد است. این خانواده ها نسبت 
به سایر خانواده های قریه  بسیار ثروتمند اند. آن ها در شبرغان تجارت دارند و زمین های خود را عوض اینکه خود شان کشت کنند، به اجاره می دهند.
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جدول 25: اندازه های تقسیم آبه در جریان رژیم طالبان

نهر ایمشک جوی چهل مرد

215 )1(50  )em(  اندازه

81.1 18.9 مقدار جریان آب

25 4 اراضی قابل آبیاری )پی کال(

86.2 13.8 مقدار زمین 

یکی از مصاحبه شونده گان 75 ایم گفته است.

ساختار جدید جریان آب به جوی چهل مرد را به صورت قابل توجهی افزایش داد. اما، دراثر روابط نزدیک بین این خانواده های ثروتمند و رهبری طالبان و نیز 
حمایه قبلی مردم ایمشک از جنرال دوستم، هیچکسی از ایمشک تالش نکرد تا در برابر این کار اعتراض کند. 

اما، برخالف وضعیت در التخواجه، پس از سقوط طالبان دیزاین دو باره به اندازه اصلی اش تغییر یافت. خانواده های ثروتمند پشتون دو باره منطقه را ترک گفته 
به پاکستان برگشتند و رهبری ایمشک باب مذاکره با خانواده های ترکمن ساکن چهل مرد را باز کردند. قریهییان چهل مرد این تغییر را بدون مخالفت پذیرفتند 
و توضیح دادند که این تغییر ابتکار شخصی ناقلین سپس رهبران ایمشک با ابتکار خود شاخه چهل مرد را از 50 سانتی متر دو باره به 35 سانتی متر تغییر دادند. 

پشتون بوده و آن ها هیچگونه دخالتی در آن نداشتند. 

معضالت روی تقسیم آب روی کانال های مسیر دریای سر پل، والیت سر پل 7. 6
جدول 26: جمع بندی معضالت روی تقسیم اب بین کانال های مسیر دریای سر پل، والیت سرپل

تعقسیم آب –تطبیق نوبت آب درون کانال نوع معضل

بین کانال ها و بین گروپی از قریه جات سطح در شبکه کانال/دریا

• حل و فصل معضالت در همه ابعاد آن نیاز به بسیج بازیگران مختلف دارد )قدرتمندان، نهاد های انتخابی، دولت محلی، میرآب های 	
والیتی(. از آنجایی که هر کدام آن ها ساحه جغرافیایی نفوذ به خود را دارند و ممکن است هیچکدام آن ها صالحیت کافی برای حل 

معضل در ابعاد بزرگتر را نداشته باشند.

• هماهنگی بین این بازیگران مختلف کلید حل و فصل معضالت را تشکیل می دهد.	

• صالحیت و قدرت بن بست شکنان و یا تسهیل در حل و فصل معضالت ممکن است برخاسته از مقام رسمی آنان نباشد )مثل شورای 	
والیتی، میرآب های والیتی(، بلکه ناشی از فعالیت های گذشته آنان در ساحات خارج از آب باشد )مثاًل قوماندانان(.

• وقتی معضالت مربوط به آب در سطح خرد به وقوع می پیوندد و یا با اختالف جرمی پیوند می یابد، ممکن است تنش ها بین اصول حل و 	
فصل مردمی و روند های حل و فصل معضالت به شیوه دولتی به وجود بیاید.

نقاط مورد عالقه/تجارب فرا گرفته شده

این قضیه مربوط می شود به معضالت روی تقسیم آب بین کانال هایی که در مسیر دریای سر پل موقعیت دارند. این قضیه دو منطقه را در بر گرفته بود. کانال 
های مناطق باالیی در دره لغمان و کانال هایی مناطق پایینی در سطوح هموار سر پل )دیده شود: شکل 20 در بخش 5(214. این معضل شش سه رویداد را در بر 
می گیرد که در اوضاع مشابهی در جریان خشکسالی 2011 به وقوع پیوست.با وجودی که به منظور تحلیل هرچه دقیقتر هر رویداد در اینجا به صورت جداگانه مورد 
بحث قرار گرفته است، اما همه آن ها بخشی از یک وضعیت عمومی می باشند. رویداد اول از تالش های مختلف به منظورتثبیت نوبت آب بین کانال های سر پل 
شکل گرفت. با وجودی که در اصول، نوبت درمسیر کانال ها در سر پل تطبیق نمی شود )دیده شود: بخش5(، اما وضعیت غیر منتظره ای که در اثر خشکسالی در 
سال 2011 به وجود آمده بود، تطبیق شیوه های مختلف توزیع آب را ضروی ساخته بود. رویداد دوم دراثر استحصال آب توسط پمپ از دریا در دره لغمان شکل 
گرفت. رویداد سوم حل و فصل از یک سلسله خشونت ها که  بین میرآب و یکی از دهاقین روی نظارت بر دهانه کانال در جریان نوبت آب، رخداد به وجود آمد.

رویداد اول: نوبت آب و آب انداز

جدول 27: جوانب معضل بین کانال های مسیر دریای سر پل والیت سر پل

سر پل هموار )کانال های مناطق پایین( دره لغمان

20 21 تعداد کانال ها

- 111 - 38 تعداد قریه جات

- 13.34 - 2،100 مناطق قابل آبیاری )هکتار(

214 تقسیم آب در امتداد کانال های سر پل معمواًل از طریق تنظیم دهانه ها صورت میگیرد تا  توزیع دوامدار و همسان باشد.
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در جریان نخستین هفته جوالی 2011، سطح آب در دریای سر پل آن چنان کم بود که حتی نیازهای ابتدایی را نمی توانست مرفوع سازد. در چنین وضعیت میرآب 
ها اولویت خود را چنان ترتیب کرده بودند که در هر کانال آب در سطح حداقل چنان توزیع گردد که نیازهای مصارف خانگی و مواشی را تامین کند . توزیع آب 
درسطح بین کانال ها معمواًل در سربند ها تنظیم می شود، به شکلی که در هر کانال آب به شکل متداوم جریان داشته باشد. اما، کمبود شدید آب چنان وضعیتی 

را به وجود آورد که استفاده کننده گان آب مجبور شدند سیستم نوبت را روی کار بیاورند215.

با اینحال، فقط چند روز پس از به کار گیری نوبت، معضالت به وجود آمد. از آنجایی که برای مردم کانال های پایینی آب یا نمی رسید و یا اگر هم می رسید خیلی 
اندک بود، آن ها از کار میرآب و معاون ناراضی بودند. بزرگان کانال های پایینی عقیده داشتند که میرآب والیتی به مردم دره لغمان حسن نظر بیشتری داشت و 
حتی بعضی آن ها ادعا داشتند که روابط نزدیک او با بزرگان آن منطقه )دیده شود: بخش 5( مانع از آن می شد که او نوبت آب را در آن مناطق به صورت درست 
تطبیق کند. این حقیقت که برای سایرمیرآب گزمه کردن در دره لغمان در آن زمان کار خطرناکی بود وضعیت را بدترمی ساخت. گروپی از بزرگان مناطق پایینی 

سر پل وضعیت را چنین شرح می دهند: 

در هر قریه دره لغمان حداقل 10 یا 15 افراد مسلح وجود دارند که در روز اربکی هستند و در شب دزد. سال گذشته یک نفر در بالغالی وانگوت که زمین خود را 
در شب آبیاری می کرد، مورد اصابت گلوله قرار گرفت  فقط به خاطر اینکه 10000 افغانی ]200 دالر[  و یک تیلفون در جیب خود داشت. او بیشتر از شش ماه 
را در شفاخانه سپری کرد. حتی مردم لغمان زمین های خود را در شب در گروپ هایی متشکل از سه یا چهار نفر آبیاری می کنند. یک نفر زمین را آبیاری می 
کند و سه نفر دیگر مراقب او می باشند. اگر شما سر بند را نظارت کنید، در حقیقت با جان خود بازی کرده اید. مردم سر پل می گویند: »بگذار محصوالت من 

از بین برد، اما من آنجا نمی نشینم.«

در اثر نارضایتی از وضعیت به وجود آمده، گروپی از بزرگان و میرآب های مناطق پایینی به ریاست تنظیم  آب مراجعه و در تطبیق موثر نوبت آب خواهان کمک 
شدند. آن ها واضحًا گفتند که نمی خواهند میرآب والیتی در این کار دخیل باشد. در ریاست تنظیم آب به آن ها گفته شد که عریضه ای به والی بنویسند تا موضوع 
رسمی شود و آنگاه والی رسمًا به ریاست تنظیم آب دستور می دهد تا مسوولیت موضوع را به عهده بگیرد. این عریضه به ریاست تنظیم آب زمینه را برابر ساخت تا از 
پولیس بخواهند که گروپ را به دره لغمان همراهی کند. معاون ریاست تنظیم آب همچنان تصمیم گرفت از حاجی ثمرالدین عضو شورای والیتی دره که در بسیاری 
از قریه جات آنجا از احترام و نفوذ زیادی برخودار بود، تقاضای کمک کند. اما او با ادعای این که در آن وقت در سرپل حضور ندارد، از قبول این تقاضا خودداری کرد.

با وجودی که استفاده کننده گان آب و ریاست تنظیم آب موفق شدند مقداری آب را به سوی کانال های مناطق پایینی جریان دهند، اما این روند به اندازه نوبت 
آب که میرآب والیتی تنظیم کرده بود، موثریت نداشت.  پولیس تصمیم گرفت ساعت سه بعد از ظهر منطقه را ترک گوید و مردم آن قدر مطمین نبودند که در 
غیاب آن ها نظارت بر سر بند را ادامه دهند. به زودی پس از ترک آن ها، سر بند ها دو باره باز شدند و جریان آب مختل گشت. پولیس با استدالل اینکه در اثر 
حضور گروپ های دیگری از شورشیان در اطراف سر پل آن ها مسایل مهمتری دارند که باید به آن بپردازند، از رفتن با آن ها در روز بعدی خودداری کردند. آن 
ها همچنان گفتند حضور متواتر آن ها در دره لغمان تنها باعث ایجاد تنش های بیشتر می شود و باقی ماندن آن ها در شب که اصاًل قابل بحث نیست. نماینده 
گان مناطق پایینی همچنان متوجه شدند با وجودی که دخالت پولیس برای مدت کوتاهی می تواند موثر باشد، اما راه حل دایمی برای تطبیق نوبت آب بوده نمی 

تواند. یکی از بزرگان به یاد می آورد که مردم دره لغمان پسانتر به او گفته بودند:

مردم مناطق باالیی گفتند که اگر آنها سربندهای خود را بسته بگذارند، این بدان معنی خواهد بود که پولیس و دولت می تواند قوانین خود را به صورت آسان 
در دره لغمان تطبیق کند. آن ها می ترسیدند که اگر چنین کاری را اجازه بدهند، در آینده دولت می آید و خانه های شان را تالشی کرده اسلحه شان را به زود 
می گیرد. به همین سبب آن ها تمام سربندها را از طرف شب دو باره باز کردند. این سبب شده بود که حتی پرنده گان در سر بند قاضی کینتی ]پایینی سرپل 

یعنی در سربند[ از آب محروم بودند. 

اضافه بر آن، آن ها همچنان باید مصارف اعاشه پولیس را می پرداختند که در دراز مدت این یک کار غیر ممکن بود.

میرآب والیتی توضیح داد که به زودی پس از این واقعات بزرگان لغمان به زنگ زدند که مردم مناطق پایینی با خود پولیس را آوردند و چرا او در آن زمان حضور 
نداشت. روز بعد ریاست تنظیم آب و استفاده کننده گان آب جلسه ای را در دفتر ریاست تنظیم  آب تشکیل دادند تا این موضوع را که چه کسی مسوولیت حل 
قضیه را به عهده بگیرد، تشکیل دادند.اما این بار آن ها با درک اینکه با دخالت میرآب والیتی آن ها  به زودی به یک نتیجه می رسند، از او دعوت کردند در جلسه 
شرکت کند با وجودی که روابط نزدیک او با قدرتمندان دره لغمان گسترش قدرت او را در آنجا محدود می کرد، باز هم او یکی از چهره هایی بود که مشروعیت 

کافی داشت تا موافقت مردم لغمان را در یک سطح حداقلی، به خصوص در وضعیت ناامنی دوامدار به دست بیاورد. چنانکه خود میرآب والیتی می گوید:

شما می توانید برای گرفتن آب از دره لغمان پولیس بیاورید، اما پولیس برای همیشه نمی تواند آنجا بماند تا کمک کند. حال، من می توانم با استفاده از موقف 
خود یک نوبت عالی آب را  در منطقه پیاده کنم. اما در اینجا یک خطر دراز مدت وجود دارد. مردم عصبانی می شوند که در دراز مدت روی مردم مناطق پایینی اثر 
می گذارد. پس من در اینجا و آنجا مردم را می گذارم یک کمی آب را دزدی کنند و به این ترتیب ما حمایت آن را برای آینده از دست نمی دهیم. در افغانستان 

هر کسی که تفنگ دارد فکر می کند کرزی است. اگر ما دولت مقتدری نداریم تا قوانین را تطبیق کند، پس باید با مردم لغمان روابط خوبی را ایجاد کنیم.  

میرآب والیتی به روشنی احساس می کرد که مردم مناطق پایینی به استراتیژی او احساسی برخورد می کنند و دخالت ریاست تنظیم آب و پولیس برای تطبیق 
جبری آب یک تالش خطرناک است. بناًء او تصمیم گرفت در این کار دخالت نکند و بگذارد روند در مسیر خود جریان یابد. بازیگران مختلف تصمیم گرفتند نوبت 
آب را همزمان در دره لغمان و در یک آب انداز ولسوالی های باالیی سانچارک و سوزمه قلعه تنظیم کنند. برای موثر ساختن بیشتر روند، توافق کردند که میرآب 

نوبت آب را در لغمان و ریاست تنظیم  آب در آب انداز تطبیق کنند. 

میرآب والیتی را به خاطری برای حل قضیه انتخاب کردند که او بیشتر از هر مقام دولتی بهتر می توانست رضایت مردم لغمان را در محترم شمردن نوبت آب 
برای مدت دراز )چهار روز( به دست بیاورد. اما، او پیشنهاد کرد که حاجی ثمرالدین )دیده شود: چوکات 4( را که از نفوذ بیشتری در منطقه برخوردار بود و همچنان 

215 این اولویت دادن با چند دلیل توجیه گردید. نخست، در صورت اینکه آب دریا خیلی کم باشد،  توزیع یکسان به همه کانال ها باعث ضیاع آب هنگام اتقال در بستر دریا می شود. دوم، این واقعیت 
که آب ممکن است آب برای آبیاری مصرف نشود  - به استثنای آبیاری درخت ها -  به این معنی بود که توزیع آب به اساس تقسیم اوقات آبیاری دیگر مطرح بحث نبود. سوم، نوبت آب  در منطقه بین 

کانال های های باالیی و پایینی کار گزمه کردن را ساده تر می ساخت، زیرا ساحه گزمه کوچکتر می شد.
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با شورشیان نیز رابطه داشت دراین روند سهیم سازند. به نظر می رسید که این انتخاب یک امتیاز قوی خواهد بود زیرا امکانات این را که مردم مناطق باالیی 
شورشیان را به خاطر اخالل در تطبیق نوبت آب بسیح کنند، محدود می ساخت216.

با وجودی که میرآب می توانست با استفاده از روابط خود این درخواست را انجام بدهد، اما از مردم خواست تا عریضه ای به والی بنویسند و از او بخواهند تا حمایت 
ریاست  تنظیم آب و شورای والیتی را به سود آنان جلب کند. این بار حاجی ثمرالدین موافقه کرد که میرآب را به دره لغمان همراهی و با بزرگان آن جا گفتگو 
کند. پولیس باز هم آن ها را برای تامین امنیت شان همراهی کرد، اما از آن جایی که حاجی ثمرالدین با آن ها بود، این بار مردم دره لغمان را این کار عصبانی 
نساخت. وقتی او به آنجا رسید، بزرگان و سایر قدرتمندان را در مساجد مختلف گرد هم آورد و از آن ها خواست تا میرآب والیتی و میرآب های مناطق پایینی را 

در رساندن آب به کانال های مناطق پایینی یاری رسانند.

در برخورد با مسئله آب انداز سانچارک و سوزمه قلعه، ریاست تنظیم آب از والی کمک خواست. والی به نوبه خود مکتوبی به ولسوال های هر دو منطقه فرستاد و 
از آن ها خواست نظر به بحران انسانی در مناطق پایینی سر پل،  تا در تنظیم چند روزه آب انداز کمک کنند. متعاقبًا ولسوال معاون ریاست تنظیم آب را رسمًا به 
میرآب های ولسوالی و بزرگان معرفی کرد و از آنان خواست او را در تنظیم و مشروعیت بخشیدن آب انداز یاری رسانند. به گفته مصاحبه شونده گان، مراجعه به 
معاون والی در این قضیه به مراتب بهتر از کمک خواست از شورای والیتی بود، زیرا آن ها از نفوذ کمتری در منطقه برخوردار بودند. اضافه بر آن، معاون ریاست 
تنظیم آب از روابط خوبی با ولسوال و شماری از بزرگان محلی در آن مناطق برخوردار بود که به تسهیل پیشرفت روند کمک می کرد. همینگونه، مصاحبه شونده 
گان احساس می کردند هیچ نقشی را بازی نکرده و در تناسب با مقامات دولتی در هر دو منطقه از مشروعیت اندکی برخوردار بود217، دخالت او هیچگونه نتیجه 

عملی را به دنبال نخواهد داشت. بنا بر توضیح ریاست تنظیم  آب، استفاده کننده گان آب حتی نمی دانستند او کی است.

باالخره، تقسیم کار بین میرآب والیتی و ریاست تنظیم آب موثر ثابت شد. تنظیم نوبت آب و آب انداز، هر دو به ترتیب باعث شد که آب کافی به مناطق پایینی 
سر پل جاری شده و حوض ها را برای رفع نیازهای خانگی و مصارف مواشی پر سازد.

چوکات 4: حاجی ثمرالدین: عضو قدرتمند شورای والیتی از قریه ادرنگ دره لغمان

حاجی ثمرالدین از قریه ادرنگ است. پدر و پدر کالن او از ملک های متنفذ همان قریه بودند. قبل از اینکه او عضو شورای والیتی در سال 2005 و مجدداً در سال 2010 انتخاب 
شود، در مدت بیشتر از دو دهه از فرماندهان منطقه لغمان بود.  در جریان تجاوز شوروی به خاطر دفاع از قریه ها در دره احترام فوق العاده ای کسب کرده بود. چنانکه یکی از 
بزرگان توضیح داد: » او به هیچکس اجازه نداد وارد خانه های ما شود یا زمین ما را بگیرد.« او همچنان اعتبار زیادی در اثر حل و فصل اختالفات مدنی، مسایل خانواده گی و 
سایر مسایل مربوط به دو قریهی خودش و فراتر از آن ها به دست آورد. در جریان معضالت سال های 1990م  او همچنان آکه رحمت )فرمانده سابق در سر پل و میرآب والیتی 

فعلی( را حمایت می کرد.

رویداد 2: پمپ های موتوری و باغ ها

در جریان تطبیق موفقانه نوبت آب که در باال ذکر شد، میرآب والیتی درگیر مشکل با تعدادی از اهالی قریه در امتداد دره لغمان شد که با استفاده از پمپ های 
موتوری218، برای آبیاری باغ های خود آب از دریا می کشیدند219. در بعضی قسمت های دریا حتی حوض های کوچکی ساخته بودند تا آب در آن ها جمع شده و 
کار پمپ کردن آسان شود. میرآب دریافت که این شیوه باعث کاهش قابل مالحظه جریان آب به قسمت های پایینی کانال هنگام نوبت شان می شود. نخست، 

او تالش کرد با کسانی که از پمپ استفاده می کردند استدالل کند: 

مردمی که در قسمت هایی باالیی کانال زمین داشته و حق آبه رسمی در این دریا دارند حاال سربند های خود را بسته اند تا به  برادران ما در  قسمت های پایینی 
کمک کنند. شما چرا آبیاری باغ خود را توقف نمی دهید تا مردم پایینی آب برای نوشیدن و زنده نگه داشتن مواشی خود داشته باشند؟ ]...[ اگر شما پمپ های 

خود را دور نکنید، من از حاجی ثمرالدین و ریاست تنظیم آب خواهم خواست تا پمپ های تان را جمع کنند.

کسانی که از پمپ استفاده می کردند  با این استدالل که آن ها نمی توانند در این فصل بسیار مهم باغ های خود را از دست بدهند، این اخطار ها را نادیده گرفتند. 
میرآب سپس با چند قریه دار در امتداد دره صحبت کرد تا اهداف خود را توضیح داده و واکنش آنان را دریابد. بسیاری از بزرگان با توقف دادن پمپ هاموافق بودند، 
زیرا در غیر آن مدت زیادی در کار می بود تا آب مورد نیاز کانال های پایینی تامین شده و باعث می گشت تا در آینده تقاضا از مناطق باالیی در مورد جریان دادن 
مقدار بیشتر آب به مناطق پایینی افزایش یابد. اما، آنان تمایلی نداشتند که خود دست به اقدامی بزنند و استدالل می کردند در شرایطی که شورشیان روی هر 

ناآرامی ممکن سرمایه گذاری می کنند، عاقالنه نیست که خیلی از شدت کار گرفت.

در نتیجه، میرآب والیتی ریاست تنظیم  آب را فراخواند تا شرایط را برای شان توضیح دهد و از معاون ریاست خواست تا مکتوب رسمی ای با امضاء والی عنوانی 
حاجی بفرستد و از او تقاضای کمک کند. او توضیح داد:

216 دره لغمان اکنون تعداد زیادی اربکی دارد که به ابتکار حاجی ثمرالدین تنظیم گردیده اند. با وجودی که  اربکی ها از طرف دولت مسلح شده اند تا با  شورشیان بجنگند، بسیاری از بزرگان و مقامات 
سرپل ادعا می کنند که رهبران محلی دره )به شمول حاجی ثمرالدین( به صورت فعاالنه با بعضی از رهبران شورشی ارتباط برقرار می کنند. این شکل دو سره بازی کردن در افغانستان به صورت گسترده 
عام است.  یکی از بزرگان چنین توضیح می دهد: »شاید این کاماًل به سود او نباشد که شورش را از منطقه ریشه کن سازد و یا  آن ها را دشمن خود سازد. او می تواند از آن ها برای دریافت کمک از 

دولت )با گرفتن اسلحه و یا پول( استفاده کند، با ادعای اینکه آن ها را تحت کنترول خود دارد.
217 با وجودی که میرآب والیتی و معاون او میرآب والیتی نامیده می شوند، مناطق زیر مسوولیت آن ها محدود است به مناطقی که  حق آبه در بخشی از سر پل و بخشی از جوزجان تطبیق می شود.

218 به گفته میرآب والیتی، بیش از 40 پمپ های کوچک موتوری وجود داشت.
219 این زمین تحت پوشش هیچ یک از کانال ها نبود، بناًء هیج حقی از آب سطح نمی برد
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من به ریاست تنظیم آب رفتم و مکتوبی را که به امضاء والی رسیده بود گرفتم و یک کاپی آن را به شورای والیتی بردم. در مکتوب آمده بود که حاجی ثمر الدین 
می تواند کمک بزرگی به میرآب والیتی و ریاست تنظیم  آب انجام دهد و نیز پولیس در صورت تقاضا باید کمک کند.ما موضوع را با حاجی به مباحثه گرفتیم، 
زیرا او می خواست بداند پمپ ها در کجا کار گذاشته شده اند. بعد همه ما تصمیم گرفتیم که پولیس سه موتر و تعدادی از افراد خود را برای تامین امنیت توظیف 

کند و همچنان چند تن از بادیگارد های حاجی نیز همراه ما باشند.

هیأت در امتداد به راه افتادند و بیش از پمپ را ضبط کردند. یکی از بزرگان دره لغمان به یاد می آورد:

حاجی شمس الدین به بادیگارد ها و افراد پولیس دستور داده بود که پمپ ها را به موترها انتقال بدهند و حتی با کسانی که احتجاج می کردند، استدالل می کرد. 
او از کسانی که از پمپ ها استفاده می کردند پرسید: » آیا قبل از اینکه این پمپ ها را کنار دریا نصب کنید، از میرآب اجازه گرفته بودید؟ کی به شما این حق را 
داده که از آب استفاده کنید؟ آیا شما نمی دانید اوضاع در مناطق پایینی چگونه است؟ رییس ریاست تنظیم آب در موتر خود نشسته و با متخلفین صحبت نمی 

کرد. ]...[ در مجموع مخالفت چندانی صورت نگرفت، زیرا بسیاری از استفاده کننده گان آب و بزرگان طرفدار حمایه  از شیوه استفاده از پمپ نبودند.

به گفته خود حاجی شمس الدین، صاحبان پمپ ها نزد او آمدند و تقاضای استرداد پمپ های خود را کردند و او به پولیس امر کرد تا پمپ ها را به ایشان برگرداند. 
اما او واضحًا به ایشان گفت که اگر او از میرآب والیتی و یا ریاست تنظیم آب شکایتی بشنود، این بار پمپ ها را برای همیشه ضبط خواهد کرد.  بعد از این استفاده 

از پمپ تقریبًا توقف داده شد، حداقل در جریان روز. برای توضیح جریان حل و فصل مسئله او گفت:

میرآب خودش، نتوانست از استدالل ها و سوء استفاده از پمپ ها جلوگیری کند. با در نظر داشت اوضاع امنیتی آن زمان در دره لغمان برای میرآب، ریاست 
تنظیم  آب، پولیس و هر یک از مردم مناطق پایینی غیر ممکن بود که این پمپ ها را جمع کنند.  اما هیچکس در اینجا نمی تواند خالف تصمیم من عمل کند.

مصاحبه شونده گانی که در این قضیه شامل بودند، توضیح دادند روندی که به کار گرفته شد، روند طبیعی ای بود که هنگام برخورد با معضالتی که میرآب والیتی 
خودش قادر به حل آن نباشد به کار گرفته می شود. میر آب به ریاست تنظیم آب )معمواًل به معاون ریاست( اطالع می داد و سپس هر دوی آنان  مشترکًا کار می 
کردند تا مناسب ترین افراد را شامل قضیه بسازند. در سر پل افراد قدرتمند که در عین زمان در مقامات رسمی ای چون شورای والیتی نیز کار می کردند، قبل 
از اینکه اقدام به کمک در حل و فصل معضالتی در مناطق تحت نفوذ خود بکنند، از ریاست تنظیم آب، مردم و میرآب والیتی مکتوب رسمی ای به امضاء والی 
تقاضا می کردند. مردم و میرآب والیتی هر دو توضیح دادند که فقط خواهش ساده از این افراد برای دخالت در قضایای مهمی که مستقیمًا خطری به منافع آنان 

وارد نمی کند، معمواًل ضیاع وقت است. 

میرآب والیتی با بحث روی دخالت نسبتًا شدید برای برداشتن پمپ ها چنین تبصره کرد:

با کسانی که در دریا حق آبه دارند، ما باید در به کار گیری شدت خیلی محتاط باشیم، زیرا وقتی که می خواهیم به مردم مناطق پایینی کمک کنیم، همیشه به 
کمک آن ها نیاز داریم. ما همیشه نمی توانیم متکی به افراد قدرتمند باشیم. اما در مورد کسانی که پمپ دارند، ولی فاقد هر گونه حق آبه هستند، نه تنها مجبور 
بودیم از شدت کار بگیریم تا اینکار به عادت تبدیل نشود که در آن صورت توقف آن مشکل خواهد می بود، بلکه همچنان ما باید از فرصت استفاده می کردیم 

تا آن ها از حمایت سایر بزرگان در قریه ها برخوردار نشوند.

چنانکه این نقل قول  نشان می دهد، در حالی که دخالت افراد قدرتمندی مثل حاجی ثمرالدین می تواند مطمینًا بن بست را بشکند و از افزایش معضالت و یا ادامه 
آن جلوگیری کند، چنین دخالت ها بدون هزینه نیز نمی باشد. میرآب والیتی در این مورد توضیح می دهد:

من می توانم برای جلب کمک به افراد قدرتمندی چون حاجی ثمرالدین مراجعه کنم، اما ترجیح می دهم معضالت را بدون دخالت آنان حل و فصل کنم، زیرا 
اگر افراد آنان ناامید شوند آن ها الزامًا به او نخواهند گفت، اما نزد من آمده و می گویند ]ببین، این وضعیت به خاطری به وجود آمده که اکه رحمت به شورای 
والیتی و والیت و یا ریاست تنظیم آب اطالع داده است.[  این بدان معنی است که مردم ناراض مناطق باالیی علیه میرآب به خاطر تطبیق قهر یه نوبت آب با 

کمک افراد قدرتمند، کینه می گیرند

اضافه بر آن، قدرتمندان نیز می توانند از دخالت خود در قضایا برای منافع سیاسی خود در آینده استفاده کنند. به گفته معاون ریاست تنظیم آب:

در این قضیه، حاجی ثمرالدین حمایت و احترام مناطق پایینی را به دست آورد. من شنیده ام که مردم مناطق سر پل می گفتند: » چنین رویداد ها می تواند یک 
فرصتی باشد برای او تا نفوذخود را گسترش دهد. از آنجایی که او و خانواده او کارهای بسیاری را، مثل تطبیق پروژه های انکشافی، ساختن جاده ها، مکاتب، 

ارایه کمک های مالی و غیره برای مردم خود انجام داده اند، هیچ خطری نفوذ او را در دره لغمان تهدید نمی کند.  

رویداد 3: درگیری فزیکی در جریان نظارت بر سر بند انگوت

در جریان نوبت آب بین دره لغمان و کانال های پایینی سر پل که در رویداد 1 شرح داده شد، درگیری فزیکی بین میرآب کانال قزل کنت  و آسیاب بانی در کانال 
انگوت رخ داد. کانال قزل کنت درست در قسمت باالی سر پل موقعیت دارد )دیده شود شکل 22 در بخش 5( در تقاطع دره لغمان و سر پل پایینی. 

در جریان نوبت قبلی آب، میرآب های مناطق پایینی در اثر حضور فعال و روزافزون شورشیان در مناطق کانال تمایلی بر گزمه در آن مناطق نداشتند. اما در جریان 
این نوبت در اثر شرکت فعال حاجی ثمرالدین در قضیه، میرآب ها قادر بودند با آزادی بیشتر گزمه کنند. اما نفوذ او در منطقه سر بلند انگوت چندان قوی نبود. در 
حالی که میراب های مناطق پایینی مصروف گزمه در دره لغمان بودند، میرآب والیتی از میراب قزل کنت خواست تا دهانه کانال مربوط خودش را کنترول کند. 
هدف این بود که اطمینان به دست آید تا آبی که از قسمت هایی باالی دره لغمان جریان می یافت، قبل از رسیدن به سطح هموار سر پل نباید در قسمت های 

پایینی دره مورد استفاده قرار می گرفت. 

میرآب قزل کنت منحیث یک انسان صادق و قاطع در سر پل شناخته می شد و کنترول شدیدی روی سر بند خود داشت.  اما، در جریان این نوبت آب یک 
آسیابان – که از اقارب میرآب نیز بود –به دهانه آمد و از او خواست تا سر بند را باز کند تا آب به آسیاب او جریان یابد. چنانکه میر آب به خاطر می آورد: » من از 
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او پرسیدم که آیا اطالع دارد وضعیت کانال های مناطق پایینی در چه حال است؟  و از او پرسیدم در حالی که مردم مناطق پایینی حتی برای رفع نیازهای خانگی 
خود آب ندارند، او چگونه حاضر می شود برای آسیاب خود آب بخواهد؟« به گفته میرآب، آسیابان جواب داد که قریهییان زیادی منتظرند تا گندم خود را آرد کنند. 
او همچنان اضافه کرد که برای چرخاندن آسیاب، آب ضایع نمی شود، بلکه آب دو باره در قسمت های پایینی، به دریا می ریزد. اما میرآب متردد بود، زیرا شک 

داشت آبی که از آسیاب بر می گردد، به عوض آنکه دو باره به دریا هدایت شود، به اهداف دیگری به مصرف برسد.

پس از رد و بدل کردن دشنام، موضوع به خشونت کشانیده شد و منجر به زخمی شدن میرآب در جریان جنگ گردید. پس از اینکه او تداوی شد، میرآب والیتی 
را که او نیز از همان قریه آسیا باد بود، نزد خود فرا خواند. آن روز میرآب والیتی به خاطر شرکت در یک جلسه مهم به خارج از والیت رفته بود. وقتی او متوجه 
شد که ممکن است این قضیه به خشونت کشیده شود، تصمیم گرفته به رییس ریاست تنظیم آب زنگ بزند و از او بخواهد تا حداقل تا برگشت او معضل را زیر 

کنترول بگیرد220. 

او همچنان از میراب قزل کنت خواست تا به ریاست تنظیم آب زنگ بزند و قضیه را شرح بدهد. میرآب نیز احساس می کرد که مسوولیت دارد موضوع را به ریاست 
تنظیم آب گزارش بدهد، زیرا او فکر که »یکی از اعضای ریاست تنظیم  آب« است. 

رییس ریاست تنظیم آب فوراً از پولیس خواست تا آسیابان را دستگیر و تا زمانی که جلسه بزرگان آسیاباد و انگوت در دفتر ریاست تنظیم  آب دایر می گردد او را 
در پوسته زندانی سازند. میرآب قزل کنت به خاطر می آورد:

روز بعد، رییس ریاست  تنظیم آب از من خواست تا به دفترش بروم. او همچنان بزرگان انگوت و آسیاباد را نیز فرا خواند. وقتی من قضیه را یک بار دیگر شرح 
دادم، رییس ریاست  تنظیم آب خیلی عصبانی شد و گفت ]به بزرگان انگوت[: »امروز شما میرآب کانال مرا لت و کوب کردید، فردا کوشش می کنید میرآب 
والیتی مرا بزنید و بعد به لت و کوب کردن مامورین ریاست تنظیم آب شروع می کنید. این شخص ]آسیابان[ را به دفتر ریاست تنظیم آب بیاورید تا همانطور 

لت بخورد، چنانکه میرآب را لت و کوب کرده بود.

در این وقت بزرگان انگوت از میرآب و رییس ریاست تنظیم آب تقاضای عفو کردند. اما، رییس ریاست تنظیم آب که ظاهراً هنوز خیلی احساساتی بود از مهاجم 
خواست تا حداقل برای قربانی جریمه بپردازد. با وجودی که بزرگان انگوت نه با روند حل و فصل و نه با تصمیم اتخاذ شده راضی نبودند، اما مخالفتی هم نکردند. 
برخالف، آن ها نگران بودند که مبادا به خاطر جراحات میرآب موضوع به محکمه کشانیده شود که در آن صورت پیامد های بسیار جدی را به دنبال خواهد داشت. با 
این حال آن ها باالی بزرگان آسیاباد عصبانی بودند که چرا فیصله را به آن زودی پذیرفته بودند. آن ها مناسب می داشتند ک باید قضیه توسط بزرگان هر دو قریه 
باید حل و فصل می شد، بدون دخالت دولت. اضافه برآن، آن ها فکر می کردند جریمه نقدی که توسط ریاست تنظیم آب وضع گردیده خالف اصول »اصالح«221 

است. در اثر تنشی که بین دو گروپ از بزرگان درگرفت، مباحثه ادامه نیافت.

در این وقت میرآب والیتی دو باره به منطقه برگشت. با شنیدن تصمیم رییس ریاست تنظیم آب، او تصمیم گرفت که بین هر دو گروپ میانجیگری کند. با وجودی 
که او اصاًل از آسیاباد بود، اما در انگوت نیز بنا به نقشی که در زمان گذشته در دفاع از مردم منطقه بازی کرده بود، از احترام باالیی برخوردار بود. پس از مالقات 
های جداگانه با هر دو جانب )به شمول میرآب قزل کنت و آسیابان(، میرآب والیتی جلسه ای را با شرکت بزرگان انگوت، آسیابان و میرآب در خانه میرآب دایر 

کرد. در آنجا بزرگان انگوت، نخست از میرآب تقاضای عفو کردند. میرآب به یاد می آورد:

آنها به من گفتند »ما از یک خون هستیم، در یک قریه زنده گی می کنیم، ما باید مناسبات خود با یکدیگر را حفظ و نگهداری کنیم. او به خاطر کارهایی که 
انجام داده است، پشیمان است. لطفًا او را ببخشید. او خود نیز از شما تقاضای بخشش خواهد کرد.« 

آسیابان نیز معذرت خواست و تقاضای عفو کرد و میرآب موافقت کرد که تقاضای پرداخت خسارت مالی را پس بگیرد. بعدتر، میرآب والیتی گروپ بزرگی از میرآب 
ها، و بزرگان هر دو قریه انگوت و آسیاباد را به طعام چاشت دعوت کرد. او در باره کل روند چنین می گوید:

میراب قزل کنت و مجرم قریه انگوت از اقارب همدیگر بوده و انگوت و آسیاباد دو قریه همجوار اند. پیشینه درازی از حمایت و همکاری دو قریه بین همدیگر 
وجود دارد، به شمول زمانی که من فرمانده آن منطقه بودم. بین هر دو قریه خویشی زیادیصورت گرفته است.در جریان نان چاشت من از او پرسیدم: »اگر ما به 
حل و فصل این معضالت به این شیوه شروع کنیم ]جبران خساره به صورت نقدی از طریق محکمه[، این کار مناسبات بین دو قریه را زیانمند می سازد. پس 

کی در عروسی ها و فاتحه های تان شرکت خواهد کرد؟«

پس از حل و فصل معضالت بین دو جانب، میراب والیتی به ریاست تنظیم آب رفت تا قضیه را توضیح دهد.در آنجا او موفق شد معاون ریاست تنظیم  آب را 
قناعت دهد تا از فرستادن دوسیه به محکمه و یا جریمه نقدی صرف نظر کرده، آن را ببندد.

بازتاب ها

این واقعیت که میرآب والیتی نخست رییس ریاست تنظیم آب را در قضیه دخالت داد و سپس تالش کرد تا تصمیم او را بگرداند، شاید باعث ایجاد سردرگمی 
گردد. اما، او خود توضیح می دهد:

220 میرآب والیتی روابط بهتری با معاون رییس داشت، اما او نیز آن روز در منطقه حاضر نبود.
221 دیده شود: دی. جی. سمیت و ال. کیم، » روند مردمی حل و فصل اختالفات در والیت ننگرهار« )کابل: افغانستان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، 2009(. با وجودی که جبران نقدی خساره در 

اصالح نیز صورت می گیرد، اما بزرگان انگوت نمی خواستند جریمه از سوی ریاست تنظیم آب صورت بگیرد.
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نخست من می خواستم وقت کمایی کنم، زیرا مسئله می توانست به زودی به خشونت مبدل شود. اما در آن وقت نمی دانستم که رییس ریاست تنظیم آب آنچنان 
عصبانی و احساساتی می شود و چنین تصمیمی می گیرد. برای جلوگیری از بروز چنین وضعیت، معمواًل ما از دخالت دادن ریاست تنظیم آب در قضایا خودداری 
می کنیم. اما در عین زمان ما کوشش می کنیم که آن ها را منظمًا در جریان بگذاریم، زیرا آن ها نیز در قبال مدیریت آب در سر پل مسوولیت دارند.]...[ وقتی 

یک قضیه به ریاست تنظیم آب راجع می شود،  اگر بخواهند آن ها حق تصمیمگیری می داشته باشند زیرا رسمًا مسوولیت دارند.

این قضیه همچنان نشان می دهد که در بعضی قضایا یک میرآب می تواند در پهلوی ظرفیت های تخنیکی اش در مدیریت آب، نقش یک رهبر قابل احترام 
جامعه را نیز بازی کند. در اینجا، روشن بود آنچه که میرآب والیتی انجام داد به خاطری مقام فعلی اش نبود، بلکه به دلیل کارکردهای سابقه اش به عنوان فرمانده 

منطقه بود که احترام مردم را برانگیخته بود. 

معضل روی دزدی آب در تقسیم آبه بین نهر افریدی و نهر آختاش 8. 6

نقشه 7: مناطق تحت پوشش افریدی و اختاش

تصویر 20: تقسیم آبه افریدی. شاخه چپ زمین های اطراف افریدی را آبیاری می کند؛ شاخه 
راست آب را به کانال عمده ای که از مسیر اختاش و سایر قریه جات می گذرد، توزیع می کند.
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جدول 28: جمع بندی معضل روی دزدی آب در تقسیم آبه بین نهر افریدی و نهر آختاش

دزدی آب در تقسیم آبه نوع معضل

در بین کانال ها در امتداد قریه جات سطح در شبکه کانال/دریا

• تفاوت قدرت و تقسیمات سیاسی بین محالت مختلف می تواند بعضًا چنان قوی می باشد که مانع 	
ازشروع روند حل معضالت می شود

• محاکم محلی ممکن است فاقد چنان قوتی باشند که بتواند بر نفوذ قدرتمندان محلی غلبه کنند.	

نقاط مورد عالقه/تجارب فرا گرفته شده

جدول 29: طرفین منازعه بین نهر افریدی و نهر اختاش

نهر افریدی نهر اختاش

1 قریه - افریدی 8 قریه تعداد قریه جات

تقریبًا 1300 تقریبًا 2200 تعداد خانواده ها

ازبیک – تقریبًا 95 %

پشتون – تقریبًا 5 %

ازبک – تقریبًا 30 %

هزاره – تقریبًا 27 %

پشتون – تقریبًا 21 %

عرب ا – تقریبًا 20 %

تاجک ها – تقریبًا 2 %

قومیت

این مطالعه قضیه مربوط است به دزدی مکرر آب در ساختار تقسیم آبه در کانال آختاش در والیت سر پل. سربند آختاش در نزدیکی شهر سر پل موقعیت دارد و 
در مجموع در حدود 1060 هکتار زمین را تحت پوشش قرار می دهد. نخستین تقسیم آبه جریان آب کانال را به سه قسمت تقسیم می کند، دو قسمت اول منطقه 
ای در حدود تقریبًا 330 هکتار را آبیاری می کند. تقسیم آبه افریدی )دیده شود: تصویر 21( بعداً جریان آب را به دو قسمت دیگر تقسیم می کند. شاخه چپ )نهر 

افریدی( زمین های اطراف قریهی افریدی و شاخه راست )نهر آختاش( زمین های مربوط به قریهی آختاش را آبیاری می کند.

جدول 30: اندازه های تقسیم آبه های افریدی/آختاش

مجموع نهر افریدی نهر اختاش

328 93 235 cm اندازه دهانه به

100 28.4 71.6 فیصدی جریان آب

3650 1150 2.500 اراضی قابل آبیاری )جریب(

100 31.5 68.5 فیصدی اراضی

در سطح تقسیم آبه تقسیم جریان آب بین شاخه ها به اساس تناسب مقدار زمین های قابل آبیاری صورت می گیرد، در حالی که این هم واقعیت است که تفاوت 
اندکی بین فیصدی جریان آب و فیصدی زمین های قابل آبیاری در هر کانال وجود دارد )دیده شود جدول 27(.  و این به خاطری است که در وقت دیزاین، بزرگان 
ضایعات آب را که در مسیر هفت کیلومتری بین تقسیم آبه افریدی و دهانه خروجی آب آختاش صورت می گیرد، مدنظر داشتند. در نتیجه دهانه شاخه آختاش 

تقریبًا cm 8 بزرگتر از آن اندازه ای است که باید متناسب به زمین های زیر آبیاری می بود.

شروع دزدی آب

بزرگان آختاش هیچگونه واقعه چشمگیر دزدی را قبل از سال 1980 به یاد ندارند. در جریان این زمان، شماری از قدرتمندان که همکار دولت کمونیستی بودند 
در افریدی که به شهر سرپل که توسط دولت کنترول می شد،  زنده گی می کردند. برخالف، آختاش به مناطقی که تحت کنترول مجاهدین بودند، نزدیکتر بود. 
برابر با سقوط اداره داکتر نجیب اهلل در اوایل 1990 بعضی از استفاده کننده گان آب از قریه افریدی شروع کردند به دزدی آب در سطح تقسیم آبه و این شیوه تا 

به امروز ادامه و افزایش یافت.

مهمترین شیوه ای که برای دزدی آب به کار گرفته می شود چنین است که خریطه های ریگ و یا سنگ را در دهانه شاخه ای که آب را به طرف آختاش هدایت می 
کند، می گذارند تا آب بیشتر به شاخه افریدی بریزد. شیوه دیگر این  است که سوراخی در کانال آختاش ایجاد کنند تا آب به طرف کانال افریدی هدایت شود. این 
سوراخ غیر قانونی در ساحه ای به امتداد تقریبًا یک کیلومتر که هر دو کانال به موازات یکدیگر واقع گردیده اند ایجاد گردیده بود. استفاده از این شیوه ها فقط زمانی 
ممکن گردید که قدرتمندان در افریدی آسیاب های آبی را در امتداد کانال آختاش، چند صد متر دور تر از تقسیم آبه آباد کردند222. دیزاین آن ها طوری بود که جریان 
آب کانال آختاش توسط یک مانع به سطح بلند تر از آب کانال افریدی می رسید. این تغییر کش کردن آب از کانال آختاش به کانال افریدی را ممکن می ساخت.

222 این آسیاب ها غیر قانونی اعمار گردیده بودند. برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد بررسی قضایای مربوط به آسیاب ها و معضالتی که ممکن است  بین آن ها و  مصرف کننده گان آب زراعتی 
به وجود آید، دیده شود: وی. تاماس، ا. عثمانی و کی . ویگیریچ، »مدیریت واحد منابع آبی در افغانستان،  مجله بین المللی مطالعات محیطی 68، شماره 3 )2011(: 313 – 31.
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در همین جریان، استفاده کننده گان آب در آختاش تالش کردند تا موضوع را با بزرگان محل و دولت محلی مطرح کنند، اما موفقیتی به دست نیاوردند. بسیاری از 
قدرتمندان افریدی با برقراری روابط با والی ها و نماینده گان محلی دولت مثل ریاست  تنظیم آب  همکاری نزدیک با دولت کمونیستی داکتر نجیب اهلل داشتند. بر 
خالف، رهبران آختاش به نظر می رسید که با مخالفین روابط دارند. بزرگان آختاش به این باور رسیدند که همین تقسیم سیاسی عامل کلیدی در جلوگیری از جدی 
گرفتن شکایات رسمی شان در آن زمان بود. با وجودی که دزدی آب گاه گاهی توسط میرآب ها که در امتداد کانال ها نظارت می کردند، محدود می شد، اما توقف آن 

ها به صورت کل و جزا دادن متخلفین به خاطر روابط قوی ای که با دولت داشتند ممکن نبود.

تغییرات سیاسی ای که بعد از سقوط داکتر نجیب اهلل و ظهور طالبان به وقوع پیوست تغییری در توازن سیاسی قدرت بین دو منطقه به وجود نیاورد. تا آن وقت رهبران 
افریدی با حزب جنبش روابط ایجاد کردند، در حالی که مردم آختاش با حزب وحدت راه وحدت در پیش گرفتند. به اساس گزارش ها، همچنان یک سلسله اختالفات 

درونی بین رهبران مناطق قابل آبیاری آختاش وجود داشت که مانع می شد تا استفاده کننده گان آب به یک صدا نگرانی خود را ابراز کنند.

در جریان حکومت طالبان صحنه سیاسی تغییر خورد و قدرتمندان افریدی دسترسی خود به مراکز قدرت را از دست دادند. پس از تقاضاهای مکرر آختاش – به خصوص 
در جریان خشکسالی سال های اخیر 90 – رییس جدید ریاست تنظیم آب و والی توافق کردند تا دست به اقداماتی بزنند.طالبان با شماری از رهبران پشتون که  در 
جریان سال های 1990م از تبعید به آختاش برگشته بودند، روابط  قایم کرده بودند و همین باعث می شد از آختاش حمایت کنند. به امید اینکه بر دزدی آب نقطه پایان 
گذاشته شود، مقامات توافق کردند محل آسیاب ها را تغییر بدهند. اما، با سقوط طالبان در اواخر سال های 1990م، این روند مختل گردید و این برنامه هیچگاهی مورد 

تطبیق قرار نگرفت. 

پس از سال 2011م، با حمایت شماری از قدرتمندان افریدی از دولت بر سر اقتدار،  وضعیت به صورت گسترده ای دو باره به وضعیت قبل از طالبان برگشت. یکی از 
بزرگان آختاش شرایط را چنین جمع بندی کرد: »والی، شورای والیتی و ریاست تنظیم آب نمی خواهند آختاش را حمایت کنند زیرا افریدی ها مردم متفنذ هستند. اگر 

ما از افریدی ها به مقامات شکایت کنیم، آن ها همیشه راهی برای دخالت نکردن پیدا می کنند.«

ارجاع قضیه به محکمه در سال 2011

در خشکسالی بسیار شدید 2011م، واقعات مکرر دزدی آب، باعث افزایش شدید ناراحتی مردم آختاش گردید. در ماه های جون و جوالی 2011، سطح آب به خصوص 
در دریای سرپل محدود بود و آب عمدتاً نه برای زراعت که برای رفع نیازهای اساسی  توزیع می شد. برخالف، دهاقین افریدی هنوز هم از آبی که می دزدیدند، برای 
آبیاری سبزیجات باغ های خود که نزدیک خانه های شان موقعیت داشت استفاده می کردند. بزرگان آختاش و افریدی گرد هم آمدند تا مسئله را مورد مذاکره قرار دهند، 
اما مجلس چندین نتیجه در پی داشت. بزرگان افریدی ابتداء گفتند، آن ها طرفدار آن ها بوده و تمایل به کمک دارند. اما، آن ها همچنان گفتند که نمی توانند مشخص 

کنند کی آب را دزدی می کند و اگر آن ها متخلفین را نیابند، این عادالنه نخواهد بود که تمام مردم افریدی را جزاء بدهند. 

ادامه موجودیت آسیاب، به خصوص حل و فصل معضل را مشکلتر ساخته بود. نماینده های آختاش می دانستند که رویارویی مستقیم با صاحبان آسیاب ها کار بیهوده 
ای خواهد بود، زیرا آن ها از قدرت و روابط برخوردار بودند. به همین ترتیب، کمک گرفتن از دولت نیز غیر قابل تصور بود. صاحبان آسیاب ها برای اینکه اوضاع را 
پیچیده بسازند، خود شان آب را دزدی نمی کردند، بلکه زمینه را برای دیگران فراهم می کردند تا این کار را انجام دهند. به این ترتیب یافتن مجرمین واقعی، بدون آنکه 

مستقیم در محل حادثه  دستگیر شوند، کاری بود دشوار.  

استفاده کننده گان آب در آختاش تالش کردند میرآب والیتی و معاون او را در این کار دخیل سازند223. اما، میراب والیتی آنقدر نفوذی که در مناطق باالیی برخوردار بود، 
در این منطقه نداشت. در عین زمان، معاون او تمایلی نداشت در اختالفی که می توانست او را به رویارویی با قدرتمندان افریدی بکشاند خود را شامل سازد. در نتیجه او 

تایید کرد که دزدی آب از مدت بیست سال به این طرف جریان دارد و اینک امید اندکی وجود دارد که وضعیت تغییر کند.

بناًء هر دو میرآب توصیه کردند که مردم آختاش مستقیماً به مقامات رسمی دولتی مراجعه کنند. در نتیجه، آن ها عریضه ای به شورای والیتی تقدیم کردند که از طرف 
آن ها با گفتن این یک »قضیه داخلی« است و بهتر خواهد بود بین رهبران هر دو محل حل شود، از پرداختن به آن امتناع کردند224.  یکی از بزرگان آختاش خاطر نشان 
ساخت: »ما در بین اعضای شورای والیتی کسی را نداریم که از آختاش بوده و آماده کمک به ما باشد. آن ها همه افراد نزدیک به قدرتمندان افریدی هستند و به خاطر 
ما مناسبات خود را با آن ها به خطر مواجه نمی سازند.«  دیگران اضافه کردند که اختالف بین سران آختاش نیز باعث می شود که جلب کمک از خارج به جایی نرسد225.

آخرین بدیل برای آختاش این بود که از ریاست تنظیم  آب که موافقه کرد در این قضیه دخالت کند، کمک بگیرند.  یکی از مقامات ریاست تنظیم آب با اشاره به کمبود 
عینی آب در آن زمان، تالش کرد بزرگان افریدی را قناعت دهد: 

من نزد بزرگان افریدی رفتم و به آن ها گفتم: »شما می دانید که در این سال آب کمی در دریا جریان دارد و این آب باید برای رفع نیازهای خانگی به مصرف 
برسد، نه برای آبیاری. شما چرا اینکار را می کنید؟ شما می خواهید باغ های خود را آبیاری کنید در حالی که آن مردم )مردم آختاش( هیچ آبی برای نوشیدن ندارند.«

بزرگان به ریاست تنظیم آب اطمینان دادند جلو دزدی را می گیرند.  اما درست همان بعد از ظهر آب از یک سوراخ دیگری که در کانال آختاش نزدیک یک آسیاب به 
وجود آورده شده بود، به دزدی رسید. روز بعد، دزدی های دیگری در سطح تقسیم آبه در جریان شب به وقوع پیوست. در این وقت،آن مقام  تصمیم گرفت  موضوع را 

به محکمه راجع سازد. 

223 در حقیقت عمده ترین مشکل برای بسیاری از کانال ها در مناطق پایینی سر پل با توزیع آب از کانال های دره لغمان ارتباط دارد.
224 این رویداد نمونه ای است از اینکه  در بعضی موارد اعضای شورای والیتی  در قضیه دخالت نمی کنند، حتی اگر این قضیه از طرف ریاست تنظیم آب پیش کشیده شود. پس اعضای شورای والیتی 

واضحًا قبل از دخالت در روند حل و فصل، نخست منافع خود را در نظر می گیرند.  بنا بر این درخواست رسمی از طرف والی و یا ریاست تنظیم آب همیشه برای اقدام کافی نخواهد بود.
225 در دیگر موارد والی و یا ریاست تنظیم آب رسمًا از شورای والیتی می خواهند برای حل قضایا کمک کند. این کار در بعضی مواقع تشریک شورای والیتی را در روند حل و فصل ساده تر می سازد. 
اما در این مورد، بزرگان آختاش از والی نخواستند تا برای بسیح شدن شورای والیتی کمک کند، زیرا آن ها تصور می کردند او تمایلی برای این کار نخواهد داشت. بزرگان استدالل می کردند  امکان 

داشت شورای والیتی  از والی نیز بخواهد که در قضیه شامل شود و این چیزی نبود که والی خواهان آن باشد. 
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من از دیدن اینکه در همان روزی که آنان به من وعده کردنده مشکل را حل می کنند، سوراخ دیگری در کانال ایجاد شده بود،  واقعًا عصبانی شدم.  این مشکل 
از مدت های زیادی به اینسو جریان داشت. در طول سال های گذشته مردم آختاش از ریاست تنظیم آب شکایت می کردند که برخالف افریدی ها اقدامی نمی 
کند. در این تابستان )2011(  من نمی توانستم بنشینم و هیچکاری نکنم زیرا دزدی اب آن ها را ]مردم آختاش[ را از دریافت آب برای رفع نیازهای خانگی 

محروم ساخته بود.

برای تطبیق جزاء ریاست تنظیم آب باید نام حداقل بعضی از متخلفین را ارایه می کرد. رسیدن به این هدف مشکل نبود زیرا بسیاری از زمین ها در این سال بدون 
کشت مانده بود، پس کسانی که هنوز قادر بودند در باغ های خود سبزیحات کشت کنند، آشکارا دزد بودند. با وجودی که بسیاری از آن ها از ایجاد تغییر در کانال و 
یا ایجاد سوراخ ها در مسیر کانال آختاش انکار کردند، اما مقام ریاست  تنظیم آب با استفاده از روابط شخصی خود در افریدی موفق شد تعداد محدودی از متخلفین 

را شناسایی کند226. همان بود که محکمه به پولیس هدایت داد تا آنان را احضار کند227.

محاکم دولتی معمواًل با قضایای انگشت شماری مربوط به معضالت آب سر و 
کار می گیرند، زیرا در بسیاری از موارد آن ها را به ساده گی به ریاست تنظیم 
این  را دارد، راجع می سازند228. واقعیت  آب که رسمًا مسوولیت چنین مسایلی 
ندارند.  اختیار  در  به آب  قوانین مربوط  و  قواعد  برای  است که محاکم ماخذی 
اما، در مورد قضیه آختاش مامورین محکمه توضیح دادند که متخلفین از طرف 
ریاست تنظیم آب قباًل شناسایی گردیده بودند. هر کدام از متخلفین محکوم به 
پرداخت 2000 افغانی )معادل 20 دالر(229 جریمه و چهار روز زندان گردیدند. اما، 
بزرگان و قدرتمندان افریدی روز بعد به محکمه آمدند و برای رهایی مختلفین 
از زندان ضمانت پرداختند. به گفته ریاست تنظیم آب و مقامات مسوول محکمه، 
قدرتمندان ضمانت خطی به محکمه ارایه کردند که متخلفین بار دیگر مرتکب 
این کار نمی شوند230. بزرگان آختاش و ریاست تنظیم آب از رهایی زندانیان پس 
از یکروز زندان متعجب نشدند. آن ها گفتند که در بسیاری از محاکم این یک 

کار معمول است. 

در حوالی ختم فصل آبیاری، دزدی های بار دیگر شروع شدند. اما، این بار نه ریاست تنظیم آب، نه محکمه و نه خود بزرگان آختاش تصمیم گرفتند که موضوع را 
تعقیب کنند. به گفته مصاحبه شونده گان در آختاش، قدرتمندان افریدی به ریاست تنظیم آب و محکمه از پیامد دخالت های بعدی شان اخطار داده بودند )گر چه 
این موضوع از طرف محکمه و ریاست تنظیم آب تایید نگردیده است(. برخالف، مقامات ریاست تنظیم  آب استدالل کردند که دخالت آنان در این قضیه سودی 
نداشت، زیرا قدرتمندان افریدی یکبار دیگر دخالت می کردند و با پرداخت ضمانت متخلفین را آزاد می کردند. به صورت کل، مردم آختاش متوجه شدند که دخالت 
محکمه کمکی به بار نیاورد. با وجودی که هیچ فقره دزدی آب در سال 2012 به ثبت نرسیده است، مصاحبه شونده گان عقیده داشتند که دلیل آن نه پیگیری 

قضیه های قبلی، بلکه موجودیت سطح بلند آب دریا در آن سال بود.

نتیجه

چرا ریاست تنظیم آب قضیه را به محکمه راجع ساخت؟

نخست اینکه معاون ریاست تنظیم آب به دلیل حضور قدرتمندان متنفذ در افریدی، تمایلی برای ارجاع قضیه به محکمه نداشت. اما، این حقیقت که شناسایی 
متخلفین خیلی آسان بود، موضوع را ساده می ساخت. این بدان معنی بود که دوسیه علیه همه استفاده کننده گان نبوده و اثر مستقیمی بر قدرتمندان افریدی  
ندارد. چنانکه مصاحبه شونده گان آختاش اشاره کردند،  بناًء ریاست تنظیم آب با معرفی متخلفین به محکمه خطر اندکی را قبول کردند، زیرا آن ها کسانی بودند 

که هیچگونه ارتباطاتی نداشتند.

چرا پولیس تمایل به دخالت داشت

 بنا به دالیل مشابه، پولیس از اعزام متخلفین به محکمه راضی بود. اضافه بر آن، از آنجایی که افریدی فاصله خیلی نزدیکی به دفتر داشت و به آسانی قابل دسترس 
بود، دولت قویًا در آن منطقه حضور داشت و این برای گرفتن ساده بود که پولیس و محکمه را بسیح کند. به این حساب، مطالعه این دوسیه تضاد کامل با حل و 

فصل معضل در دره لغمان را نشان می دهد که طی آن دخالت پولیس و محکمه در آن برای سایر کسانی که در معضل دخیل بودند، کاری بود غیر قابل تصور.

226 شماره دقیق ارایه نگردید، اما  مصاحبه هایی که با مطلعین در محکمه انجام شد نشان داد که  شاید در حدود سه باشد.
227 این قضیه نخست به یکی از مامورین مدیریت حقوق مدنی راجع شد. او نخستین مرجعی است که تصمیم می گیرد معضالت به محکمه راجع شود. اگر او قادر به حل قضیه نباشد، به اساس سلسه 

مراتب آن را به محکمه راجع می سازد )نخست به مدیر حقوق مدنی و بعد به ریاست قضا(.
228 به گفته مدیر حقوق تها سه قضیه مربوط به آب ثبت محکمه گردیده است. یکی از قضایا به زودی پس از ثبت، پس گرفته شد و به ریاست تنظیم آب راجع گردید. یکی دیگر آن نسبت »نبود 

شواهد تخنیکی« به فیصله نرسید.
229 مامورین محکمه که در قضیه دخیل بودند، نتوانستند دلیل تعیین این مبلغ را توضیح کنند.

230 هیچکس از افریدی ها  نتوانست این را که آیا پول جریمه توسط کسان دیگری و یا اینکه خود متخلفین پرداخته شد. آن ها همچنان نتوانستند تایید کنند که  نامه ای که مشعر از عدم تکرار 
تخلف بود، امضاء شده بود یا خیر.

تصویر 21: ساختار منقسم بین ایمشک )چپ( و چهل مرد )راست(
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محدودیت های ارجاع یک قضیه به محکمه

چنانکه در باال ذکر شد، معضالت مربوط به آب ندرتًا به محکمه راجع می شد و درعوض مردم به ریاست تنظیم آب مراجعه می کردند. در مواردی که ریاست 
تنظیم آب برای مقابل شدن با افراد قدرتمند تمایل می داشت، مردم عالقه ای به مراجعه به محکمه نشان نمی دادند. اضافه بر آن فیصله های محکمه برای 
جلوگیری مختلفین از تکرار اعمال شان کافی به نظر نمی رسد. به خصوص مطلعین آختاش عقیده داشتند که جزا دادن متخلفین به جای جبران خسارات دهاقین 
به هیچ وجه کمکی در قضیه نمی کرد. چنانکه یکی از آن ها گفت: » حتی اگر محکمه هر بار متخلفین را جزاء می داد، افراد جدیدی پیدا می شدند که آب را 
دزدی کنند. این کار مشکالت ما را حل نمی کرد«. اما، جبران خسارات به شکل جبران آب دزدی شده عماًل ممکن نبود زیرا تا زمانی که محکمه یک قضیه را 
فیصله می کرد، فصل آبیاری سپری می شد. بناًء دهاقین احتمااًل تمایلی نداشتند تا طرفی را وارد قضیه سازند که قادر به جبران  خساره و آنهم زمانی که آن ها 

اشداً به آن ضرورت داشتند نباشد. 

محاکم همچنان فاقد ظرفیت برآورد خسارات برای قضایای از دست دادن آب بودند، به خصوص وقتی که دزدی بین قریه جات و یا گروپی از قریهها واقع می شد 
)چنانکه بسیاری قضایا همینگونه است(. در چنین موارد، مشکل نه، که حتی غیر ممکن می بود گفته شود جبران خسارات یا جزاء به متخلفین چگونه باید باشد. 
اضافه بر آن، در بسیاری قضایای دزدی آب مشکل است که واضحًا افراد مشخصی را مسوول شناخت، و تا هنوز محاکم قادر نیستند به تعیین مسوولیت جمعی 
بپردازند. پس برای دهاقین تقریبًا همیشه بیشترموثر و مفید است تا راه های دیگری برای حل قضایا دریافت کنند، حتی اگراین راه ها خسته کن نیز باشند زیرا 

بیشتر اوقات این احساس وجود دارد که دریافت کمک از محاکم دور از تصور است.
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تا تطبیق پالیسی

در تالش برای یافتن پاسخ به دومین سوال این تحقیق و سواالت فرعی آن، این بخش به تجزیه و تحلیل بررسی های هشت قضیه که در باال روی آن ها بحث 
شد، می پردازد. 

روند تعامل اجتماعی که در حل و فصل قضایا در سطوح مختلف سیستم دریا/کانال به کار گرفته می شود چی است؟

• در جریان حل و فصل معضالت کدام سازمان ها و اشخاص بسیح می گردند؟ نقش و عملکرد آن ها در این روند چگونه است؟ 	

• روند های مختلف، شیوه و انتخاب ها در ارتباط با تصمیمگیری در جریان حل و فصل قضایای مربوط به تقسیم آب در سطوح مختلف 	
حوزه فرعی چیست؟ چه عواملی این تفاوت ها را توضیح می کنند.

قبل از برجسته ساختن بعضی محدودیت های شیوه های فعلی و میتودولوژی های مربوط به مطالعه روند حل و فصل معضالت، در این بحث نخست به جمع بندی 
یافته های کلیدی در مورد افراد و سازمان های دخیل در روند تصمیمگیری برای حل و فصل قضایای مربوط آب پرداخته می شود. بعد در ادامه،  مطالعه تطبیق 

پالیسی در چوکات قانون آب در افغانستان مورد بحث قرار گرفته و با ارایه بعضی توصیه ها پایان می یابد.

درک افراد دخیل، سازمان ها و تصمیمگیری در جریان حل و فصل معضالت مربوط به آب 1. 7

برای حل و فصل معضالت مختلف در سطوح مختلف سیستم دریا/کانال، نیاز به افراد مختلف است
با وجودی که هنگام بسیح افراد برای حل و فصل معضالت مربوط به آب پروسه ثابتی وجود ندارد، اما بعضی گرایش کلیدی در این موارد به چشم می خورد. 
بیشترین معضالتی که در سطوح پایینی سیستم کانال رخ می دهد، توسط ساعتچی کنترول و مدیریت می شود و نیازی به شریک ساختن کسان دیگر در آن نمی 
باشد. اگر ساعتچی قادر نباشد اختالف را خود حل کند، معمواًل قضیه به نهادهای قریه مثل شورای انکشافی محل و شورای بزرگان قریه راجع می شود. این کار 
بازتاب دهنده فرهنگی است که به حفظ قضیه در سطح قریه ترجیح داده شده و شرکت  افراد خارج از قریه را نشانه رهبری ضعیف رهبران قریه می داند231. در این 

سطح از نهادهای دولت محلی، مثل ریاست تنظیم آب، بدون در نظر داشت نفوذ تاریخی شان در مدیریت آب در منطقه، تقریبًا جای پایی وجود ندارد.

برخالف در سطوح باالیی سیستم آب افراد و نهادهای مختلف با گسترده گی وسیع برای حل و فصل معضالت دخیل می باشند. در اینجا، نورم فرهنگی عدم 
دخالت افراد خارج از قریه در معضالت بین دو قریه با شدت کمتر و در معضالت بین گروپی از قریه جات حتی کمتر از آن تطبیق می شود. در این گونه قضایا، 
بسیج افراد خارجی )خارج از قریه، منطقه – مترجم( نه به عنوان یک مشکل، بلکه به حیث عامل مشروعیت بخشیدن به مرحله بعدی روند حل و فصل، زمانی که 
مجالس غیر رسمی بزرگان هر دو جانب به نتیجه نمی رسد، به شمار می رود. در سطوح باالیی افراد خارجی می توانند نهایتًا نقش حیاتی در شکستن بن بست ها 

بازی کرده و توانایی آن را دارند تا حداقل یک حل و فصل موقتی را باالی همه جوانب دخیل بقبوالنند.

مطالعه قضیه معضل روی حق آب بین والیات، بسیج شش کتگوری232 مختلف افراد از هر دو والیت را در جریان حل و فصل معضل نشان داد. این شش کتگوری، 
میرآب ها، دولت محلی )ریاست تنظیم آب(، بزرگان محل، نماینده گان حکومت )والی والیت(، شورای والیتی و چهره های سیاسی ملی را در بر می گرفت. به 
همین ترتیب، قضیه اختالفات روی تطبیق نوبت آب بین کانال ها و آب انداز در جریان خشکسالی 2011 در والیت سر پل نیاز به هماهنگی بین میرآب های 

والیتی، ریاست تنظیم آب، شورای والیتی، والی و ولسوال و پولیس را به بوجود آورد.

اما، معضل روی طرح بندی ساختار بین ایمشک و آلتخواجه در والیت جوزجان نشان همچنان نشان داد که یک فرد قدرتمند می تواند از  بسیج افراد خارجی 
جلوگیری کند. اینجا، معاون والی – کسی که رهبری جامعه را در یکی از قریه جاتی  که یک طرف درگیر در معضل بود، به عهده داشت، تمایلی به حمایت از 
روند حل و فصل معضل نداشت، زیرا فکر می کرد که با این کار منافع سیاسی خود را به خطر مواجه می سازد. اختالف بین آختاش و افریدی نیز وضعیتی را نشان 
می دهد که طی آن شورای والیتی، میرآب های والیتی و والی، همه تمایلی به حل حتی یک قضیه اشکار دزدی آب نداشتند زیرا فکر می کردند این کار بهای 

سنگین سیاسی را در پی خواهد داشت.

بناًء شناخت قضایای مختلف نیازمند درک پویایی سیاسی و اجتماعی ای است که قضایای مذکور را احاطه کرده است. شامل  ساختن افراد مختلف در روند حل و 
فصل معضالت با در نظر داشت زمینه های مشخص محلی و اینکه چگونه معضل به مرور زمان انکشاف می کند، شکل می گیرد. این زمینه ها همچنان شرایطی 
را تعیین می کند که طی آن تصمیمگیری جوانب برای اخذ تصمیم بسیج افراد جدید مشروعیت می یابد. اینکه چگونه افراد مذکور چگونه واکنش نشان می دهند، 

به نوبه خود مربوط می شود به برآورد شان از تاوان و یا هم مفادی که از انجام آن کار برای شان عاید می شود.

در معضالت مختلف در سطوح مختلف شیوه های مختلفی از تصمیمگیری به کار گرفته می شود

شیوه های تصمیمگیری در حل و فصل معضالت مربوط به آب از سطح جوی تا سطح بین والیت ها متفاوت اند. در سطح جوی، جایی که روند حل و فصل 
توسط نهادهای خود قریه حل و فصل می شود،  معمواًل به رضایت طرفین ارجحیت داده می شود. در سطوح باال جایی که معضالت بزرگتر رخ می دهد، شیوه 

231 به نظر می رسد قضیه دو دهقان در سطح جوی در خواجه دو کوه )بخش 5 دیده شود( یک استثناء است تا یک قاعده. قضیه نشان می دهد که شرایط خیلی غیر عادی ای به کار است تا یک 
معضل برای حل و فصل به نهادهای خارج از قریه راجع شود.

232 این شش کتگوری به منظور ساده ساختن توضیحات به کار گرفته شده است. اما محدودیت هایی برچسب زدن به بازیگران مختلف را در بحثی که در ذیل آمده است، تعقیب کنید.
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های مختلف تصمیمگیری، از یک طرف مبنی بر رضایت طرفین  و دادن قدرت به یک فرد از جانب دیگر به کار گرفته می شود. ارجح دادن به یکی از این شیوه 
ها ظاهراً مربوط می شود به اینکه چگونه روند تصمیمگیری انکشاف می یابد. هنگامی که معضالت روی آب با قضایای جنایی در هم می آمیزد، ممکن است بین 

نورم های حل و فصل مردم محل و دولت محلی تضاد به وجود بیاید. 

تفاوت های شیوه های تصمیمگیری

در سطوح باالتر از جوی برای حل و فصل معضل ترجیح داده می شود تالش برای رسیدن به تصمیمی مبنی بر حصول رضایت رهبران محالتی که در قضیه دخیل 
هستند، از نخستین گام هایی باشد که برداشته می شود. به طور مثال در معضلی که بین سالمزان و قوچین رخ داد، بزرگان هر دو جانب تالشی را آغاز کردند تا 
در مورد اینکه آیا ساختار فعلی تکمیل شده تقسیم آبه باید تغییر کند یا نه، به یک نظر واحدی دست یابند. به همین شکل در معضل بین گردنه و جگدلک شورای 
های غیر رسمی متشکل از بزرگان هر دو جانب چندین سال تالش های متعددی انجام دادند تا قضیه دزدی آب را حل و فصل کنند. در  از بسیاری حاالت این 

شیوه تصمیمگیری می تواند منجر به به دستیابی به فیصله ای گردد که قابل قبول برای همه جوانب باشد. 

اما، اگر این تالش ها نتوانست رضایت طرفین را حاصل کند، بازیگران جدیدی بسیج می گردند. در این مرحله به اساس اصل تفویض اختیار233، شیوه تصمیمگیری 
معمواًل به جانب تفویض قدرت برای فیصله قضیه به یکی از افراد  تغییر می کند. در معضل روی تقسیم آبه سالمزان مباحثات بین اعضای شورای انکشافی محل 
به نتیجه نرسید و روابط بین رهبران محل پس از اینکه مردم قوچین خودسرانه آب را از طریق دهانه جدید کانال به سوی جوی خود هدایت کردند، پر تنش گردید. 
با اخطار مردم سالمزان مبنی بر به کار گیری خوشنت رییس شورای والیتی جوزجان برای حل قضیه پا پیش گذاشت. چنانکه در این موارد معمول است، او از هر 
دو طرف قضیه خواست تا به او صالحیت دهند فیصله نهایی را که همه به تطبیق آن ملزم باشند را اتخاذ کند. با گرفتن اختیار، او این زمینه را به وجود آورد که 
مخالفت با او؛ در حقیقت مخالفت با همه کسانی تلقی شود که در روند حل و فصل معضل دخیل بودند )که در این قضیه مشخص، والی نیز شامل این افراد بود(.

اصل اختیار در معضلی که در سطح بلند تقسیم آبه بین خواجه دو کوه و دریای سفید بین دریاها و ولسوالی های مختلف رویداد نیز به کار گرفته شد. در این مورد 
هر دو طرف به سرعت متوجه شدند که دستیابی به حصول رضایت طرفین غیر ممکن است و نیاز است تا مشروع ترین مقام آن منطقه – جنرال دوستم در آن 
دخالت کند. اگر چه فیصله نهایی او باعث نارضایتی طرف دریای سفید شد، اما آن ها هیچ مخالفت علنی نکردند و تالشی نیز برای برای تغییر ساختار تقسیم آبه 

در آینده انجام ندادند.

در مقابل، معضل روی دزدی آب در جگدلک و گردنه نتیجه کاماًل دیگری به بار آورد. با وجودی که دخالت یک فرد متفنذ باعث ختم موقتی اختالف گردید، اما 
اختیار به کسی تفویض نگردیده بود. در این مورد، والی و روسای شورای والیتی و شورای انکشافی ولسوالی تصمیم گرفتند شخص متنفذی را از اعضای شورای 
والیتی در قضیه دخیل سازند. آن ها فکر می کردند او می تواند با استفاده از نفوذ خود معضل دزدی آب را حل کند. اما، او با وجودی که با قوت فشار هایی بر 
دزدان در جگدلک وارد کرد، نخواست برای حل قضیه برای او »اختیار« داده شود. در این مورد مشخص، او الزم نمی دید قبل از به محاکمه کشانیدن کسانی که 

مکرراً تخلف می کنند رضایت طرفین را به دست بیاورد. پس در این مورد ماهیت معضل روند مختلفی از حل و فصل معضالت را به بار آورد.

به همین ترتیب، هنگامی که جنرال دوستم برای حل معضل بین والیتی ای که در خشکسالی 2011 رخ داد سخنی از تفویض اختیار به میان نیامد. با وجودی که 
او توانست بر بزرگان سر پل فشار آورد تا حق آبه مردم جوزجان را محترم بشمارند، اما هیچگاهی به صورت رسمی گفته نشد که به او صالحیت داده شده است تا 
فیصله نهایی را اتخاذ کند. اضافه بر آن، دخالت او نتوانست معضل را به صورت کامل حل و فصل کند و مباحثات به منظور حل اختالفات بین نماینده گان مردم 
هر دو والیات بعداً ادامه یافت234. به صورت عموم، اصل اختیار به صورت واضح وقتی به کار گرفته می شود که شیوه های تصمیمگیری حصول رضایت طرفین 
و جمعی به نتیجه نمی رسد. اما، موفقیت آن وابسته به این است که اختیار به کسی تفویض شود که برای تمام جوانب قابل پذیرش بوده و منحیث شکننده بن 

بست عمل کند.

تنش ها بین نورم های مردم محل و حکومت محلی

اختالفی که در انگوت به وقوع پیوست، بینش جالبی در مورد تنش های بالقوه بین نورم های مردم و حکومت محلی در حل و فصل یک معضل را ارایه می کند. با 
وجودی که معضل در اثر اختالفی روی سهمیه آب به وجود آمد، اما بادرگیری فزیکی ای که بین میرآب آسیا آباد و یک آسیابان از انگوت رخ داد، اختالف به قضیه 
جنایی رخ تبدیل کرد. از آنجایی که میرآب سخت زخمی شده بود، ریاست تنظیم آب این قضیه را توهین به صالحیت خود تلقی کرد. زیرا میرآب ها در ریاست 

تنظیم آب ثبت نام بوده و توسط والی و مدیریت های وزارت های مربوط به رسمیت شناخته می شوند.

در این قضیه ریاست تنظیم آب جزای قانونی را مطابق به اصول سیستم قضایی رسمی آب تطبیق کرد235. در مقابل، بزرگان انگوت و میرآب والیتی- که مورد 
احترام شدید تمام جوانب قضیه بود – هردو، استدالل کردند که به منظور برقراری صلح و آشتی  بهتر است با قضیه مطابق به اصل سنتی اصالح برخورد  شود. 
جالب این است که میرآب کانال و بزرگان آسیاآباد با اقدام قضایی ریاست تنظیم آب، تا قبل از اینکه میرآب والیتی در قضیه دخالت کند، مخالفتی نداشتند. نهایتًا، 
میرآب والیتی توانست قضیه را از رسمیات دولتی بیرون بکشاند تا بیشتر مطابق به اصول سنتی حصول رضایت طرفین حل و فصل شود. با آنهم، او آنچه را که 
ریاست تنظیم آب انجام داد مورد قدردانی قرار داد زیرا می دانست ریاست تنظیم آب بنا بر مسوولیت رسمی در قبال مدیریت آب حق داشت در این قضیه دخالت 
کند. این مثال نشان می دهد که ممکن است  بین بازیگران مختلفی که صالحیت دخالت در قضیه را دارند، اما در تالش حل برای قضیه  مطابق به نورم ها و 

اصول مختلف عمل می کنند تنش به وجود بیاید.

233 گانگ اختیار را چنین تعریف می کند: » تفاهمی است که به اساس آن جوانب اختالف صالحیت حل و فصل را به افراد مشخصی که در روند دخیل استند، تفویض می کنند«. دیده شود: گانگ، 
»روندهای مردمی حل و فصل معضالت در والیت بلخ«.

234 بحیث روی این بود که آیا حداقل جریان آب می تواند به حیث محوری برای تصمیم تطبیق کردن قرارداد سهمیه آب  سال 1191 تعیین شود یا خیر.
235 عدالت کیفری، اصل قانونی است که به اساس آن )جزا متناسب به جرم( تعیین می شود.
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جایگاه، فعالیت و اهمیت بازیگران مختلف

چنانکه در باال گفته شد، برای شکستن بن بست در اختالفات سطح باال دخیل ساختن بازیگران خارجی الزمی است.  در جرین این روند اشخاص مختلف در مراحل 
مختلف دخیل در قضیه شده و به ظرفیت های مختلف عمل می کنند. به طور مثال والی ها مستقیمًا در اتخاذ تصمیم شرکت نمی کنند، اما منحیث یک عنصر 
مهم برای تسهیل و مشروعیت بخشیدن به روند و همچنان نتایج آن در یک روند حل و فصل معضل شناخته می شود. به همین ترتیب ریاست تنظیم آب محل 
معمواًل در شکستن بن بست نقشی بازی نمی کند، با آنهم منحیث نهاد رسمی کمک کننده به روند، مثاًل در ارایه کمک های لوجستکی و تخنیکی شناخته می 
شود. حتی اگر »اختیار« به کسی تقویض می شود فیصله موفقیت آمیز و یا عکس آن در معضالت سطوح باال نهایتًا مربوط می شود به اینکه کمک های بازیگران 

مختلف در قضیه چگونه یکدیگر خود را مکمل می کنند.

رتبه بندی در بسیح بازیگران

روند عمومی بسیح بازیگران و سازمانهای دخیل در روند حل و فصل معضل سطح باال مطابق به انکشاف اوضاع شکل می گیرد. اگر میرآب ها توانایی پیشگیری 
و یا حل یک معضل را نداشته باشند، نهادهای مردمی تدویر جلسه کرده و تالش می کنند تا قضیه را بر اساس حصول رضای طرفین حل کنند. چنین جلسات 
معمواًل غیر رسمی بوده و نیازی به گزارش دادن آن ها به سایر نهادها مثل ریاست تنظیم آب احساس نمی شود. با وجودی که میرآب ها اکثراً در چنین مراحل 
شامل روند می شوند، نقش آن ها معمواًل به ارایه مشوره و اطالعات محدود می ماند. در عوض، تصمیم نهایی توسط بزرگان محل گرفته می شود. اگر روند در 

این مرحله به ناکامی کشانیده شود، جوانب معضل ممکن است بازیگران خارجی را وارد صحنه سازند.

چنانکه در قضیه جگدلک/ گردنه در والیت جوزجان دیده شد، جوانب معضل ممکن است نخست برای اخذ کمک برای تسهیل روند حل و فصل به والی مراجعه 
کنند. سپس، والی ممکن است از ریاست تنظیم آب بخواهد که راهی برای حل معضل بیابد و یا حداقل مسایل را بررسی کند. از آنجایی که دولت رسمًا مسوولیت 
برخورد با چنین قضایا را دارد، هنگامی که قضیه به دور مسایل تخنیکی مثل دیزاین زیر بنا می چرخد ریاست تنظیم آب صالحیت هایی برای تصمیمگیری پیدا 
می کند. اگر ریاست تنظیم آب قادر نباشد پیشنهادی برای حل قضیه ارایه کند، ممکن است والی روسای سایر نهادهای حکومت محلی، به خصوص روسای شورای 
والیتی و شورای انکشاف ولسوالی را وارد قضیه کند. این افراد آنگاه تالش می کنند مناسب ترین فردی را که برای همه جوانب درگیر در معضل قابل پذیرش 

باشد،  برای حل و فصل قضیه متذکره  شناسایی کنند. در این مرحله ممکن است جوانب درگیر خود افراد مناسب را پیشنهاد کنند.

در والیت جوزجان، والی مهمترین کانالی است که روند حل و فصل باید از آن بگذرد، حتی اگر خود والی مستقیمًا در روند تصمیمگیری سهم نداشته باشد. این به 
خاطری است که والی مسوولیت حفظ امنیت عمومی والیت را بر عهده دارد. پس در جریان گذاشتن او از روند کمک می کند تا تضمین به وجود بیاید که تالش ها 
برای حل و فصل معضالت منجر به اخالل امنیت در سطح گسترده نمی گردد. اضافه بر آن، تقاضای رسمی والی از سایر قدرتمندان برای دخیل شدن در قضایایی 
که حتی اگر مستقیمًا منافع شان نیز مورد تهدید نباشد، حیاتی شمرده می شود. در سر پل، جوانب معضالت معمواًل ترجیح می دهند که قبل از مراجعه به والی، 

نخست میراب و ریاست تنظیم آب را بسیح کنند، با وجود آن هم والی منحیث یک مهره مهم در روند حل  فصل باقی می ماند. 

کمک های تکمیلی بازیگران به یکدیگر: کلیدی برای حل وفصل معضالت

برای شناخت اینکه معضالت مربوط به آب چگونه حل و فصل می گردند، بسیار مهم است فعالیت های مشخصی که بازیگران کلیدی مختلف در این روند انجام 
می دهند، شناسایی شود. در این بخش قبل از اینکه به تحلیل نمونه ای از اینکه چگونه بازیگران کلیدی به شیوه ای که مکمل یکدیگر باشند، برای حل و فصل 
یک معضل سطح باال بسیج می شوند، به جمع بندی نقش های بازیگران کلیدی: اعضای شورای والیتی، والی ها، مقامات ریاست تنظیم آب، میرآب ها و مهره 

های سیاسی ملی )برای جمع بندی دیده شود: جدول 27( می پردازیم. 

اعضای شورای والیتی

مطالعه چندین قضیه نقش مهم اعضای شورای والیتی را برجسته می سازد. آنان می توانند با استفاده از نفوذ برجسته اجتماعی خود تصامیم بن بست شکن را در 
جریان  روند حل و فصل معضالت تحمیل کنند. اما، اعضای شورای والیتی ممکن است همیشه از حقوق آب در قضایای مشخص آگاه نباشند و یا از ساختار و 
یا طرح بندی زیر بنای آبی اطالعی نداشته باشند. در نتیجه میرآب و انجنیران ریاست تنظیم آب همیشه با حمایت از تصامیم آن ها، در قضیه دخیل می باشند. 
محدودیت دیگر اعضای شورای والیتی این است که ممکن است ساحه نفوذ آن ها در همه مناطقی را که اختالف را در بر دارد، گسترش نداشته باشد. در چنین 
حاالت، آن ها باید با سایر بازیگران متنفذ، مثل ریاست تنظیم آب برای رسیدن به یک فیصله هماهنگی کنند )برای مثال مراجعه شود به معضل نوبت آب بین 

کانال های مناطق باالیی و پایینی والیت سرپل(.

والی ها

سهم حیاتی والی والیت )در کنار سایر بازیگران مثل روسای شورای والیتی و شورای انکشافی ولسوالی( در حل قضیه عبارت است از معرفی مناسبترین افراد برای 
حل و فصل یک معضل که مستلزم  شناخت همه جانبه پویایی های سیاسی و اجتماعی محل می باشد.  باالتر از آن، شمولیت او می تواند، در کلیت مشروعیت 
گسترده ای به روند بدهد. اما، با وجودی که والی نقش تسهیل کننده را دارد، خیلی مهم است که به زودترین فرصت دست به اقدام بزند. هر قدر اقدام به تاخیر 

بیافتد، تنش بیشتر افزایش می یابد و وقت و منبع بیشتری الزم می افتد تا باالخره معضل حل و فصل شود.
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81 حق آب و روند حل معضل مربوط به آن در افغانستان: مورِد مطالعاتی فرعی حوزه سر پل

ریاست تنظیم آب

ریاست تنظیم آب دیگر آن صالحیت و قدرتی را که قبل از سال های 1980236 داشت، ندارد. با آنهم نقش مهمی )گر چه نهایی نیست( تقریبًا در هر روند حل و 
فصل معضالت مربوط به آب بازی می کند. یکی از بازیگران صالحیت ریاست تنظیم آب را بر اساس عوامل ذیل می داند:

• والی و سایر بخش های دولت محلی، رسمًا ریاست تنظیم آب را مسوول مدیریت معضالت مربوط به آب می دانند. هنگامی که استفاده 	
کننده گان آب برای حل یک معضل از والی کمک می خواهند، در نخستین مرحله عریضه شان به ریاست تنظیم آب راجع و از آن ها در 
مورد قضیه طالب معلومات می گردند. مناسبات نزدیک بین والی و ریاست تنظیم آب، همچنان بدین معنی است که مردم تمایل ندارند 
مقامات ریاست تنظیم آب را نادیده بگیرند )و یا با آن ها رویارویی کنند(، زیرا می ترسند که این کار در نهایت منجر به وخامت روابط 

شان با والی می گردد.

• ریاست تنظیم آب اطالعات را در یک مرکزیت ذخیره می کند. این کار به خصوص در معضالتی که روی طرح بندی زیر ساختارها، جایی 	
که اطالعات در مورد ثبت پایکال ها ارزش حیاتی دارند، مرتبط است.

• ریاست تنظیم آب یک عده متخصصین تخنیکی را دربخش های ساختمان زیر ساختار ها در تشکیل خود دارد. پس به دست آوردن حمایت 	
ریاست تنظیم آب در اختالفاتی که ماهیت تخنیکی دارند می تواند یک عنصر حیاتی باشد که به فیصله ها مشروعیت می دهد. بن بست 
شکن هایی مثل اعضای شورای والیتی نیز ممکن است هنگام اخذ تصمیم از ریاست تنظیم آب طالب مشوره های تخنیکی شوند که این 

کار خود نیز انگیزه ای می شود برای مردم که با ریاست تنظیم آب مناسبات خوب برقرار سازند237. 

• ریاست تنظیم آب در جریان روند حل و فصل معضالت جا برای تدویر جلسات و سایر منابع لوجستیکی را برای مردم فراهم می کند.	

• ریاست تنظیم آب ممکن است ظرفیت تمویل پروژه های زیرساختاری و کمک های اضطراری هنگام وقوع سیالب ها را داشته باشد که 	
دلیل دیگری می شود برای آن که مردم طالب روابط خوب با این نهاد باشد.

• ریاست تنظیم آب در ساحاتی که دیگر نهاد ها فاقد قدرت اند، صالحیت دارد. به طور مثال، این نهاد نقش کلیدی را در سازماندهی آب 	
انداز در مناطق باالیی ولسوالی های سوزمه قلعه و سانچارک در تالش برای تضمین تامین آب در مناطق پایینی سر پل بازی کرد. این 

کار میرآب و شورای والیتی را قادر ساخت تا تمام توانایی خود را معطوف به مناطق باالیی دره لغمان معطوف سازند.

میرآب ها

مهمترین نقش میرآب ها را در قدم اول جلوگیری از بروز معضالت تشکیل می دهد. ساعتچی معضالت را در سطح جوی از طریق نگه داشتن نوبت های احتیاطی 
در سیستم نوبت آب حل و فصل می کند. در سطوح باالیی میرآب های والیتی تالش می کنند با تنظیم گزمه ها در مسیر کانال برای حصول اطمینان از اینکه 
نوبت آب مراعات می گردد، از وقوع معضالت پیشگیری کنند. در جریان حل و فصل معضل، میرآب ها معمواًل سهم خود را با ارایه گزارش در مورد مسایل به 
وجود آمده و ارایه پیشنهاد ها محدود ساخته و اغلبًا صالحیت اتخاذ تصمیم نهایی را ندارند. به طور مثال، در قضیه نوبت آب بین دره لغمان و کانال های مناطق 
پایینی سر پل میرآب مسوولیت داشت نوبت آب را به منظور پیشگیری از  وقوع معضل تسهیل کند. اما، این رییس شورای والیتی بود که  هنگامی مردم دره لغمان 
نوبت آب مناطق پایینی کانال را مراعات نکردند، برای حل معضل پا پیش گذاشت.  یگانه معضلی که میرآب به  به صورت خیلی روشن جلودار حل و فصل آن بود، 

برخورد خشونت آمیزی بود که در انگوت رخ داد. اما، در اینجا میرآب والیتی به عنوان یک رهبر قابل احترام عمل می کرد، نه به حیث مدیر آب.

چهره های سیاسی در سطح کشور

رهبران سیاسی مثل اعضای شورای والیتی می توانند نقش بن بست شکنان را بازی کنند238. اما، دخالت آن ها فقط به منظور حل و فصل همان معضل مشخص 
است و از طریق و  یا  به واسطه والی صورت نمی گیرد. به طور مثال، در مورد معضل روی حقوق آب بین والیات سر پل و جوزجان، جنرال دوستم هنگامی 

احساس کرد که منافع سیاسی اش به خطر مواجه می گردد، به ابتکار خودش در قضیه دخالت کرد. 

به صورت عام، قضیه نوبت آب بین کانال های سر پل در جریان خشکسالی 2011 به خوبی نشان می دهد که چگونه بازیگران مختلف داوطلبانه حاضر می شوند 
در قضیه ای دخالت کرده و به حل و فصل آن کمک کنند. در اینجا، نخست میرآب والیتی خود به تنهایی نوبت آب را تنظیم کرد، اما قادر به راضی ساختن استفاده 
کننده گان آب در مناطق پایینی نگردید. ریاست تنظیم آب، آنگاه قضیه را به دست خود گرفت و نوبت آب دیگری را تنظیم کرد که آن هم گره از کار نکشود. در 
جریان این نوبت آب، شورای والیتی تصمیم گرفت به ریاست تنظیم آب کمک نکند.  یک دلیل آن این بود که میرآب والیتی از قضیه کنار گذاشته شده بود. نوبت 
آب وقتی به صورت درست مورد تطبیق قرار گرفت که تمام بازیگران با هماهنگی همه ظرفیت های خود با یکدگر همکاری و معاونت کردند. ریاست تنظیم آب 
مسوولیت تطبیق یک آب انداز را در منطقه زیر نفوذ خود، جایی که میرآب والیتی و شورای والیتی چندان کمکی نمی توانستند بکنند،  به عهده گرفت. در عین 
زمان یکی از اعضای شورای والیتی به میرآب والیتی و ریاست تنظیم آب در تطبیق تنظیم آب در دره لغمان، جایی که خصوصًا ریاست تنظیم آب از صالحیت 
کمتری برخوردار بود کمک کرد. در جریان همان نوبت آب میرآب والیتی نقش خیلی مهمی را در حل و فصل معضلی که در آسیاآباد، جایی نه عضو شورای والیتی 

و نه هم ریاست تنظیم آب به هیچ شکل مفید نمی توانستند کاری انجام دهند، رخ داده بود  بازی کرد. 

این قضیه نشان داد که روند حل و فصل معضل در صورتی می تواند موفقانه به پیش برده شود که همه بازیگران تالش های خود را با یدگر هماهنگ سازند. در 
عین زمان، این قضیه همچنان نشان داد که به دالیل مختلفی دخیل ساختن همه بازیگران می تواند یک روند تکراری باشد.  در این مثال، دخیل ساختن تدریجی 

236 در آن زمان این ریاست در چوکات وزرات زراعت فعالیت می کرد.
237 در قضیه سالمزان، آشکار نیست که ایا این تنها ریاست بود که بر تصمیم اعضای شورای والیتی مبنی بر جانبداری از قوچین اثر گذاشت و یا اینکه انگیزه های دیگر نیز در این کار دخیل بود.

238 به طور مثال اعضای شورای والیتی در قضیه جگدلک، سالمزان و یا نوبت های آب بین کانال های سرپل.
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بازیگران کلیدی مختلف می توانست به خاطری الزمی باشد کهدر برابر مردم دره لغمان بسیار ستیزجویانه لغمان جلوه نکند. اضافه بر آن از بن بست شکنان های 
مختلف هنگامی  خواسته می شود در قضیه دخالت کنند که دیگر راه ها بسته شده باشد. بدون شک، چنانکه میرآب والیتی در موردعضو متنفذ شورای والیتی دره 
لغمان توضیح داد، تکیه بیش از حد بر افراد قدرتمند مشخص می تواند خطراتی را نیز در قبال داشته باشد. باالخره، میر آب والیتی ممکن است متمایل به کمک 

خواستن مکرر از بازیگران خارجی نباشد، زیرا این کار توانایی او را در پیشگیری از معضالت مورد تردید واقع خواهد کرد. 

جدول 31:نقش که بازیگران مختلف در حل و فصل معضالت مربوط به آب بازی می کنند

خدماتی که ارایه می کنند بازیگران/نهادها

معمواًل پیشگیری از معضالت	 

ساعتچی اختالفات جزیی را در سطح جوی حل می کند	 

در جریان مجالسی که برای حل و فصل معضل دایر می شود، به ارایه اطالعات و مشوره ها می 	 
پردازد

• نقشی به عنوان بن بست شکن ندارد.	

میرآب ها

• معمواًل اختالفات را مبنی بر رضایت طرفین در سطح قریه و یا بین چندین قریه حل می کند.	 شورای انکشاف محل

• تسهیل کننده	

شکایت ها را به مراجع مربوط راجع ساخته و در صورت نیاز پالتفورم حل و فصل معضالت را به 	 
وجود می آورد

 روند حل و فصل معضل را مشروعیت می بخشد	 
 و سایر قدرتمندان، مثل اعضای شورای والیتی را در قضیه شرکت می دهد.

والی

• بن بست شکنان	

زمینه شرکت شان در روند معمواًل از طرف والی فراهم می گردد	 

• مثل یک پل بین دولت و مردم عمل می کنند.	

اعضای شورای والیتی/قدرتمندان محلی

رسماً از طرف والی والیت حمایت می گردد	 

• همچون پل بین دولت و مردم عمل می کند	

• شکایات را انتقال می دهد، مواد لوژستیکی را فراهم می کند، و غیره.	

• اطالعات و کمک های تخنیکی ارایه می کند	

• شاید برای حل قضایا تالش کند، اما صالحیت اتخاذ فیصله نهایی را ندارد.	

ریاست اداره آب

• بن بست شکنان	

• فقط یکبار در  قضیه شرکت می کنند و الزامًا توسط بازیگران دیگر و روند های دیگر تنظیم نمی گردند	

جهره های سیاسی کشوری

ترتیب پالتفورم و بسیج بازیگران برای حل و فصل معضل: شناخت انگیزه ها و انتخاب ها 

در یک روند حل و فصل معضالت، انتخاب بازیگران برای شکستن بن بست ها نه به خاطر ارتباطات سازمانی و اداری شان، بلکه به خاطر توانایی ها و ظرفیت 
های شخصی شان صورت بگیرد.  آن ها همچنان بیشتر به اساس شناخت شان از ابعاد گسترده سیاسی و اجتماعی معضالت تا شناخت قواعد بازی مربوط به آب 
انتخاب می گردند. تجربه آن ها در روند های گذشته  حل و فصل معضالت و وسعت تنوع شبکه هایی که از او حمایت می کنند برای مشروعیت آن ها نزد جوانب 

مختلف معضالت خیلی ها مهم است. همچنان، وسعت روابط اجتماعی آنان با افراد جوامع دخیل در معضل نیز از اهمیت فراوان برخوردار است. 

ویژه گی ها و ظرفیت ها مهمتر از القاب

مطالعه قضایا نشان می دهد که  صدور احکام از سوی سازمان ها و یا نهادها برای شکستن بن بست در یک معضل، لزومًا نشان دهنده مشروعیت و قدرتی نیست 
که آن ها در اختیار دارند. به طور مثال، وقتی عضو شورای والیتی موفق می شد اختالفی را حل کند، به صورت خودکار این را نمی رساند که شورای والیتی 
بازیگر با صالحیت درحل و فصل قضایا شناخته می شود. به نظر جوانب درگیر در قضیه ویژه گی های شخصی مثل نفوذ  و اعتبار  نسبت به روابط سازمانی 

اهمیت بیشتری دارد. 

مطالعه قضیه دزدی آب در جگدلک/گردنه نمونه ای از این اختالف را به دست می دهد. به تعقیب عریضه ای از گردنه، والی والیت، رییس شورای والیت و رییس 
شورای انکشافی ولسوالی تدویر برای انتخاب شخص شایسته ای برای حل مشکل جلسه کردند که در نهایت عضو شورای والیتی قادر مالیا را انتخاب کردند. برای 
این انتخاب سه دلیل وجود داشت: مالیا  نزد هر دو جانب قضیه از احترامبرخوردار بود،  صالحیت کافی بر مختلفین داشت و با شورشیان که ممکن بود از وضعیت 
به وجود آمده بهره برداری کنند، نیز روابط ایجاد کرده بود. تا جایی که جوانب درگیر نگرانی داشتند، وظیفه او به عنوان عضو شورای والیتی در این جا مطرح 
نبود. اما، به نظر والی، روابط او از اهمیت بیشتری برخوردار بود و تا زمانی که دستورالعمل رسمی به ارتباط وظایف تطبیق می شد، به او اجازهوفعالیت داده بود239. 

239 اعضای شورای والیتی با عمل کردن همچو پل بین محالت مختلف،  نقش رسمی ای را  در حمایت از دولت محلی بازی می کنند.
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در معضلی مربوط  به قضیه نوبت آب بین مناطق باالیی و پایینی سر پل انتخاب حاجی ثمرالدین نیز درست به اساس همان منطق صورت گرفته بود. در اینجا، 
میرآب والیتی و ریاست تنظیم آب او را به خاطر سابقه اش انتخاب کرده بودند. موقف قبلی او به عنوان فرمانده در منطقه صالحیت کافی برایش می داد تا مردم 
دره لغمان را مجبور به تطبیق نوبت آب کند. اضافه برآن، روابط دراز مدت او با میرآب والیتی و همچنان منافع سیاسی او در یک سطح گسترده، این تضمین را 
به وجود آورد که او روند تقسیم آب را در  کلیت آن حمایت می کند. باز هم باید گفت موقف او به عنوان عضو شورای والیتی در نقشی که او در این قضیه بازی 
می کرد کاماًل تصادفی بود. هر دوی این قضیه هر دو نشان می دهد که در شناخت شرکت بازیگران مختلف در روند حل و فصل تمرکر روی احکام سازمان و 

نهادها می تواند گمراه کننده باشد. 

درک بازیگران از زمینه های سیاسی و اجتماعی مهمتر از شناخت آن ها از سازمان های مشخص مربوط به آب است

در وضعیت پیچیده سیاسی افغانستان بازیگران بیشتر موثر در روند حل و فصل قضایا معمواًل کسانی اند که موقف های مختلفی دارند و نقش های مختلف سیاسی 
در گذشته بازی کرده اند که منجر به برقراری روابط شخصی شان با افراد کلیدی جناح های مختلف سیاسی گردیده است. وقتی به خصوص کسانی برای حل 
معضالت مربوط به آن انتخاب می گردند، مهمترین دلیل انتخاب شان نه آگاهی تخنیکی از پروسه مدیریت آب، بلکه توانایی شان در بسیح شبکه های خوب بنیاد 

شده و گسترده بر بنیاد روابط سیاسی و اجتماعی شان است. 

معضل جگدلک/گردنه یک باردیگر این موضوع را به خوبی  نشان می دهد. هنگام بحث روی انتخاب بهترین شخص برای حل معضل والی و رییس شورای والیتی 
نخست روی مسایل سیاسی و اجتماعی که معضل مذکور را احاطه کرده بود، تمرکز کردند. در خطر دیگر پیامد سیاسی ای بود که در صورت مراجعه احتمالی یکی 
از جوانب درگیر به شورشیان برای دریافت کمک به وجود می آمد240. در انتخاب قادر مالیه آن ها روی تجربه قبلی او به عنوان فرمانده نظامی در سال های 1990 
حساب می کردند. در آن زمان او در کنار یکی از رهبران شورشیان که حاال در آن منطقه فعال بود می جنگید. با وجودی که هر دو شخص در حال حاضر به دو جناح 
مختلف سیاسی متعلق بودند، فکر می شد روابط شخصی آن ها موضوع مهمی است که قادر مالیا را قادر می سازد حلی که برای قضیه به وجود می آمد، تطبیق کند.

شناخت اساسات تصمیمگیری برای حل و فصل معضالت مربوط به آب: بررسی فراتر از آب و پذیرفتن نفوذ 
سیاست های محلی و زمینه های اجتماعی

شناخت عواملی که بازیگران کلیدی را وادار می سازد برای حل و فصل معضالت مربوط به آب سریعًا اقدامات مشخصی انجام داده و تصمیم اتخاذ کنند مستلزم 
آن است تا از مسایل تخنیکی مدیریت آب باید فراتر رفت تا پیامد های سیاسی و اجتماعی معضل مذکور را مشخص ساخت. در بسیاری از قضایا مهترین نگرانی 
را محدود ساختن افزایش احتمالی و گسترش معضل تشکیل می دهد تا تطبیق جبری حقوق آب. اضافه بر آن منافع سیاسی قدرتمندان محلی و یا چهره های 

سیاسی کشوری نیز می تواند انگیزه ای برای اتخاذ تصامیم گردد که منجر به نقض آشکار حقوق آب می گردد.

توجه به فراتر از حقوق آب

مطالعه قضایا نشان داد که افراد دخیل در حل و فصل معضل، به معضالت مربوط به آب  تنها از منظر حقوق آب نگاه نمی کنند. این به خاطری است که نهادهای 
مربوط به آب و جوانب درگیر در معضل خود عضو دیگر نهادهای محلی بوده ودر پویایی گستره اجتماعی و سیاسی شامل می باشند.

به طور مثال، معضل گردنه/جگدلک  ظاهراً یک قضیه واضح شناسایی و جزاء دادن به دزدان آب است. از ابتداء آشکار بود که مهاجرین جگدلک آب را دزدی می 
کردند. آن ها هیچگونه حق آبه ای در کانال گردنه نداشتند.  پس نیاز زیادی به  تشریح و یا استدالل روی اینکه کی صالحیت بیشتر استفاده از آب را دارد باقی 
نمی ماند. به هر حال، بزرگان گردنه و میرآب قبل از رساندن این موضوع به والی، مدت زیادی آن را  تحمل کردند. انگیزه این کار  را نیاز حفظ روابط اجتماعی بین 
نماینده گان کلیدی گردنه و مهاجرین جگدلک و  همچنان نیاز به دلجویی قدرتمندان محلی توسط جانب دولت تشکیل می دهد. به همین ترتیب، بعداً میانجیگران 
تنها روی توقف دادن دزدی آب تمرکز نکردند، بلکه به دور زدن مشکالت سیاسی ای که حضور شورشیان در منطقه خلق کرده بود، نیز پرداختند. نهایتًا  نخستین 
انگیزه هایی که روند و تصمیمگیری را برای حل و فصل معضل شکل داد، روابط اجتماعی و سیاسی بین خود هر دو جانب قضیه و سایر بازیگرانی بود که غیر 

مستقیم در آن دخیل بودند. برخالف، نیاز تطبیق شدید حق آب مسئله ای که در درجه دوم مدنظر گرفته می شد.

در مثال دیگر، بازیگران مختلفی که در تنظیم تقسیم آب بین دره لغمان و کانال های پایینی سر پل شرکت داشتند، خود را درموقعیتی  یافتند که مجبور بودند با 
وجود پیامد های بالقوه سیاسی،  برای چاره سازی کمبود شدید آب حقوق آب را با شدت و حدت تطبیق کنند. بناًء با وجودی که مردم لغمان دره آشکارا  نوبت آب 
را نقض می کردند، اما سوال اساسی  این بود که تطبیق جبری تمام قوانین با شدت و حدت  توسط میرآب والیتی چه تاثیری روی روابط میان مدت و درازمدت 
با مردم مناطق پایینی باقی خواهد گذاشت. پس وضعیت ایجاب می کرد که یک اقدام متوازن بین تطبیق جبری قوانین برای رسانیدن فوری آب به مردم مناطق 
پایینی و ایجاد روابط اجتماعی که برای ادامه تطبیق موثر تقسیم آب در آینده الزمی است صورت بگیرد. نهایتًا تحمل تخطی دراز مدت مردم دره لغمان برای حفظ 

همکاری های درازمدت الزمی پنداشته می شد. 

در قضیه  معضل ایمشک/آلتخواجه تغییر دادن اندازه های تقسیم آبه در جریان رژیم طالبان آشکارا نقض اصول حق آبه به نفع آلتخواجه بود. اما، بدون در نظر 
داشت بهبود چشمگیر در زمینه های اجتماعی و سیاسی از آن زمان، تالش ها برای برقراری حقوق ایمشک به جای نرسیده است و دلیل آن هم باز هم ریشه در 
مسایل سیاسی دارد. نخست، آن ها برخالف منافع سیاسی معاون والی که برادرش روی حمایت سیاسی مردم آلتخواجه در انتخابات پارلمان حساب می کرد قدم 
برداشتند. دوم، آن ها با آژاندای گسترده حزب جنبش در جوزجان که  به حداقل رسانیدن تنش بین مردمی که در جریان جنگ داخلی و رژیم طالبان پارچه پارچه 
شده بودند را در اولویت کاری خود قرار داده بود هماهنگ نشده بودند. برای ایجاد روابط خوب با آلتخواجه، رهبران ایمشک به شمول معاون والی تصمیم گرفتند 

حقوق آب را برای فعاًل مدنظر نگیرند241. 

240 گردنه تقاضا کرده بود که برای متخلفین جزا داده شود. جگدلک شاید عالقمندی بیشتر به تداوم بی امنی در منطقه داشتند که برای شان زمینه تداوم دزدی آب را فراهم می کرد.
241 معاون والی تنها در صورتی تغییر را قبول می کرد که دقیقًا از طرف متخلفین آلتخواجه مطرح می شد.
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دخالت شخص جنرال دوستم در چندین قضیه زیر بررسی ما  اشاره بیشتر به آن دارد که چگونه نگرانی های سیاسی می تواند مسئله حقوق آب را زیر پا بگذارد. 
در قضیه خواجه دو کوه و دریای سفید، مهمترین عاملی که تصمیم دوستم را شکل داد، نیاز به به حداقل رسانیدن امکان ظهور شاخه ها بین جنبش بود.  در 
نتیجه، بررسی او از بهای سیاسی و فواید این قضیه او را مجبور ساخت تصمیمی بگیرد که مانع از تطبیق جبری حقوق آب گردید. به همین ترتیب دخالت دوستم 
در معضل بین والیتی بین سر پل و جوزجان در درجه اول ناشی از این نگرانی بود که مبادا روابط بین دو والیت خدشته دار گردد و از این کار رقبای او به سود 

خود استفاده کنند.

وقتی که موضوع حل و فصل معضالت مربوط به آب در میان می آید، اهمیت حقوق آب و سایر »قواعد بازی« مربوط به آب ممکن است در نهایت نسبت به منافع 
سیاسی بازیگران قدرتمند کمتر مدنظر گرفته شود. در نتیجه، رسیدن به شناخت و برخورد با معضالت آب که صرف بر مسایل مربوط به حقوق آب تمرکز داشته 

باشد، در بهترین حالت آن محدود ثابت شده است.

برخوردها و مسایل میتودولوژیکی در مطالعه معضالت مربوط به آب  2. 7
یافته های این تحقیق بعضی محدودیت های مهمی را در رسیدن به شناخت معضالت موجود در مدیریت منابع طبیعی )به شمول آب( برجسته می سازد. اضافه بر 

آن، این یافته ها به مسایل چشمگیر میتودولوژیکی در چندین سروی های موجود که بر مسایل حل و فصل معضالت تمرکز کرده اند، نیز اشاره دارند. 

محدودیت ها و فرصت های برچسب زدن به بازیگران و سازمان هایی که در روند حل و فصل معضل بسیج شده اند

محدودیت تفاوت های یا/و

اسناد مربوط به پالیسی، گزارش ها و سروی های ملی که روی حل و فصل معضالت تمرکز کرده اند، تکیه بر این دارند تا بازیگران سازمان های دخیل را در 
چوکات یا/و ببینند، مثل: »محلی در برابر دولتی«، »محلی در برابر بیرونی« و یا »سنتی در برابر غیر سنتی«.  در مدیریت حوزه فرعی و یا مودل پالتفرمی با 
چندین سهمدار حقوق آب  همچنان تفاوت آشکاری را بین نهاد های نماینده گان استفاده کننده گان آب )در قالب شورای حوزه فرعی( و نماینده گان وزارتخانه 
های مربوط  )در قالب ایجنسی حوزه فرعی( به وجود بیاورد. این همچنان تفاوت را بین مجموعه ای از قدرت و مسوولیت برای هر دو نهاد که روند حل و فصل 

معضل را تحت پوشش قرار می دهد، خط کشی می کند. 

تقسیم کردن به کتگوری ها می تواند به عنوان نخستین تالش برای وضاحت بازیگران مختلف و فعالیت های سازمان ها در روند حل و فصل معضل مفید ثابت 
شود. با آنهم، چنانکه تحلیل های باال نشان می دهد، خصوصیات فردی و ظرفیت های بن بست شکنان معمواًل چشمگیر تر از روابط و احکام سازمانی )اداری( 
است. مهر زدن بازیگرانی که در حل و فصل معضل شامل اند مثل »ُمهر سازمانی« می تواند منجر به پیچیده گی مشکل دخالت آن در روند حل و فصل معضل 
گردد. به همین ترتیب، استفاده از این برچسب ها )مهر ها( برای شناسایی اینکه کدام یک توانایی شرکت در نهادهای جدید مدیریت آب مثل شورای حوزه فرعی 

و نمایندگی حوزه فرعی را دارا هستند، کافی نیست. 

رفتارهای فرصت طلبانه: گفتمان  »محلی« بر خالف »دولتی« در مدیریت آب

مرزها بین کتگورهای مختلف بازیگرانی که در مدیریت آب دخیل اند و حل و فصل معضل در عمل مغشوش به نظر می رسند. اما، بعضی از بازیگران ممکن است از 
گفتمان »محلی« علیه »دولتی« با یک حرکت فرصت طلبانه استفاده کرده و گفتمان هایی را شکل بدهند که اقدامات آن ها را توجیه و به منافع شان خدمت کند. 

قضیه قرارداد آب سال 1911 بین والیات سر پل و جوزجان بعضی بینش هایی را در مورد اینکه چگونه بازیگران مختلف گفتمان های منختلفی را مورد استفاده 
قرار می دهند در اختیار ما می گذارد. در سر پل، مصاحبه شونده گان همیشه تاکید داشته اند قرار داد را »مردمی« بخوانند و با این کار نقش دولت را ناچیز جلوه 
دهند. مردم سر پل با استفاده از این گفتمان علیه والی – نماینده حکومت- که تالش می کرد تنش روی نوبت آب با جوزجان را در سال 2011 حل کند احتجاج 
کردند. برخالف، استفاده کننده گان آب در جوزجان نقش دولت را در شکل گیری و مشروعیت بخشیدن به قرارداد برجسته می دانند )و این را در تالش آخر خود 
که می خواستند قرارداد را به تصویب وزارت زراعت و آبیاری در کابل برسانند، به نمایش گذاشتند(. برای آن ها این بدان معنی بود که قرارداد به صورت یک جانبه 
نمی تواند باطل شود و آن ها تالش های سرپل را یک مبارزه طلبی نه تنها به جوزجان که به دولت نیز می دانستند. استفاده انتخابی شعارهایی مثل »محلی« علیه 

»دولتی« می تواند نمایانگر راهی برای مشروعیت بخشیدن دخالت و یا اخراج بازیگران منتخب در/از روندهای حل و فصل معضالت باشد. 

مثال دیگر از استفاده از این گفتمان، واکنش جنرال دوستم علیه »دخالت خارجی« در معضل آب بین والیتی بود. در همیاری با رفتار دیگر بازیگران مثل شورای 
قریه، دوستم احساس می کرد که دخالت بازیگران خارجی نشاندهنده ضعف رهبری او خواهد بود. این همچنین پیوند دارد با هویت گسترده سیاسی در شمال 
افغانستان که دولت مرکزی در کابل را منبع انحصار گرایی و دخالت می دانند )دیده شود: بخش 2(. پس برای دوستم استفاده از گفتمان مدیریت »مردمی« آب، 

وسیله ای بود که تصویری از رهبری پر قدرت و خود مختاری سیاسی خود به نمایش بگذارد. 

محدودیت های شیوه های سروی به مثابه راهی برای شناخت حل و فصل معضالت مربوط به آب

سروی های مربوط به حل و فصل معضالت در افغانستان عمومًا از پاسخ دهنده گان می خواهتد تا بازیگران و یا سازمان هایی را که آن ها می خواهند بسیج 
کنند به ترتیب ارجحیت رتبه بندی کنند. بعضی سروی های ملی242 ممکن است بین نهادهای سنتی )مثل شوراها یامالها( و نهادهای غیر سنتی )مثل شوراهای 
انکشافی محل و یا جنگساالران( هنگام مباحثه 243روی این مسایل خط جدایی بکشند و سوال خود را مثل سوال یک انتخابه طرح می کنند – »برای حل مشکل 

242 به شمول وزارت احیاء و انکشاف دهات/CSO ، »ارزیابی خطر و آسیب شناسی ملی 08/2007«، و ایشیا فوندیشن، »افغانستان در 2011«.
243 بریک، »اقتصاد سیاسی در نهادهای سنتی قریه«.
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85 حق آب و روند حل معضل مربوط به آن در افغانستان: مورِد مطالعاتی فرعی حوزه سر پل

شما به کی مراجعه می کنید؟«244 اما، نتایج این مطالعه نشان داد که برخورد ها می توانند گمراه کننده و یا بی ارتباط باشند. این به خاطری است که آن ها دیدگاه 
ضمنی از روند حل و فصل معضل را بازتاب می دهند، جایی که »انتخاب اول« مردم از بازیگران اشتباهًا » اولویت منفرد« ترجمه گردیده و یا دیگاه در مورد کی 
بیشتر »موثر« است و  کی »بیشتر قابل قبول« است.  در حقیقت چنین اولویت ها همواره ثابت و از قبل تعیین شده نیستند، برخالف هم به ارتباط سطحی که 

معضل در آن به وقوع می پیوندد و هم در ارتباط به ترتیبی که معضل مروراً انکشاف می کند، متغیر است. 

به طور مثال، بازیگران دولتی مثل والی و یا ریاست تنظیم آب تنها وقتی در روند حل و فصل معضل دخیل می شوند که مردم محل و یا نهادهای محلی در انجام 
آن ناکام مانده باشند. اما، این کار الزامًا بدان معنی نیست که به نقش آن ها اساسًا اولویت کمتری داده می شود و یا آن ها در حل و فصل قضایا کمتر موثر اند. 
ممکن است این موضوع حقیقت داشته باشد که جوانب درگیر در یک معضل ترجیح می دهند تالش کنند نخست اختالف خود را از طریق افراد و یا نهادهای 
محلی حل و فصل کنند و یا در بعضی قضایا مثل قضایای سطح جوی ممکن است مقاومت قوی در برابر هر گونه دخالت وجود داشته باشد. اما، این بدان معنی 
نیست که دخالت دولت همواره مورد پسند قرار نمی گیرد و یا غیر مشروع پنداشته می شود، برعکس در بعضی مراحل مشخص روندهای مشخص حل و فصل 

معضالت به دخالت دولت ارجحیت داده می شود. 

به همین ترتیب در حالی که بن بست شکنان ندرتًا در مراحل اولیه یک معضل در آن دخیل می شوند و یا اینکه کاماًل در روند حل و فصل معضالت کوچکتر نقشی 
نمی داشته باشند، اما به هر حال یگانه کسانی اند که نهایتًا توانایی برقراری آرامش و فرو نشاندن تنش ها را دارا می باشند. اضافه برآن، آن ها فقط وقتی می توانند 
به عنوان بازیگران با صالحیت و موثر عمل کنند که سایر روند ها به کار گرفته شده باشند. و چنانکه در باال گفته شد، به خصوص در مورد بن بست شکنان، مرز 

بین »محلی«/«سنتی« و  »دولتی«/«رسمی« بودن بازیگران همیشه چندان روشن نبوده و می تواند گمراه کننده باشد.

با توجه به این عوامل، روشن است که بنا بر دالیل ذیل، سروی ها ابزار کارآمدی برای شناخت پیچیده گی های معضالت مربوط به آب نیستند: 

• تمرکز روی  نخستین اولویت پاسخ دهنده گان، مفکوره توالی را که طی آن ممکن است به بازیگران مختلف در مراحل مختلف حل و 	
فصل یک معضل ارجحیت داده شود، مغشوش می سازد.

• تمرکز روی نخستین اولویت، همچنان اهمیت بن بست شکنان را که می تواند در حل و فصل معضل حیاتی باشد و اما در در مراحل پسین 	
وارد صحنه می شوند، کم ارزش جلوه می دهد.

• تعریف بازیگران به اساس کتگوری های ثابت مانع  بازتاب این حقیقت می شود که بازیگران معمواًلبیشتر به خاطر ویژه گی های شخصی 	
شان انتخاب می شوند، نه به خاطر وظایف سازمانی شان.

• با درهم آمیختن سطوح های مختلف آب زیر نام یک کتگوری »معضالت آب«، سروی های موجود تالش می کنند یک دیدگاه اوسط 	
را ارایه کنند که به این ترتیب از ارایه پیچیده گی ها و تفاوت های ظریف موجود در روند حل و فصل معضالت مربوط به آب عاجز می 
مانند. این کار این واقعیت را که سطوح مختلف آب و سطوح مختلف اجتماعی که در آن ها معضالت به وقوع می پیوندند، هم بر بازیگران 
و هم بر سازمان هایی که در روند حل و فصل معضالت شرکت می کنند، با توجه به انگیزه هایی که موجب شرکت شان گردیده و شیوه 

های تصمیمیگری ای که اتخاذ می کنند، تاثیرات قابل توجهی دارد.

آب به مثابه منبع معضل؟ به چالش کشیدن یک بینش متعارف

در مباحث فعلی  اگرچه به صورت محدود( روی آب و معضالت در افغانستان،  بینش چالش برانگیزی وجود دارد که آب را به عنوان »منبع معضالت« می پندارد. 
این گفتمان حتی در گزارش ها و سروی هایی که به همین موضوع ارتباط دارد نیز دیده شده است245. اما، شواهدی که در این تحقیق آمده است، نشان می دهد 
که این نظریه، یک نظریه نادرست و ساده انگارانه است و این موضوع نیاز به برخورد هایی با پویایی بیشتر دارد. هیچگونه روابط قطعی بین مسایل مربوط به آب 
و یا کمبود آب و وقوع معضالت وجود ندارد. برعکس، آنچه که موجب بروز معضالت می گردد ناکامی سازمان ها در پرداختن به شکایات مختلف در مورد منبع 
است. در این زمینه، تغییرات در توازن شرایط مختلف محیطی، اجتماعی و سیاسی می تواند بر ثبات نهادهای محلی تاثیر بگذارد و یا آن ها را اخالل کند که  در 

نتیجه  به شکل گیری و یا تغییر شکل معضالت و روند حل و فصل آن بیانجامد. 

به طور مثال، خسارات وارده در اثر سیالب ها در تقسیم آبه های متناسب در والیت جوزجان اکثراً زمینه ابتدایی را برای بازنگری و تغییر دیزاین تقسیم آبه های 
مذکور فراهم می کند که در نتیجه باعث تغییر در تعریف حقوق آب جوامع مربوط می گردد. اما، این تغییرات فقط زمانی به مرحله اجراء در می آید که همزمان 
با مراحل تغییرات اساسی در زمینه های سیاسی اجتماعی به وقوع بپیوندد. این تغییرات در مقاطع مراحل مختلف تاریخی، مثل جنگ های داخلی، رژیم طالبان و 
ریاست جمهوری کرزی صورت گرفته است.به طور مثال، در معضل مربوط به خواجه دو کوه/دریای سفید تغییرات چالش برانگیزی که در تقسیم آبه در زمان رژیم 
طالبان رخ داد، ناشی از روابطی بود که بین بزرگان خواجه دو کوه و ریاست تنظیم آب با مقامات بلند رتبه طالبان در منطقه وجود داشت. در ایمشک خرابی روابط 
سیاسی و اجتماعی بین دو محل که از رقبای مختلف سیاسی حمایت می کردند، باعث تغییر در وضعیت موجود حقوق آب در زمان رژیم طالبان گردید. با وجود سقوط 
رژیم طالبان، وضعیت جدید سیاسی در طول دهه گذشته مانع از برقرار ساختن دو باره وضعیت گذشته حقوق آب گردیده است. پس با وجودی که در اثر تصامیم 

چالش برانگیز، تغییراتی به وجود می آید، اما بازیگران ترجیح می دهند قبل از به چالش کشیدن آن تصمیم ها منتظر تغییرات شرایط اجتماعی و سیاسی بمانند.

244 ایشیا فوندیشن، »افغانستان در 1102«.
245 برای مباحثه در مورد »آب به مثابه منبع معضل« دیده شود: به طور مثال، والدمن، »ایجاد صلح  مردمی در افغانستان«، و ایشیا فوندیشن، »افغانستان در 1102«. سیکستون هنگامی که آب را به 

مثابه »محرق معضالت« می بیند، گفتمان مشابه ای را  استفاده می کند )دیده شود: سیکستون »منابع طبیعی و معضالت در افغانستان«.
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درس مهم دیگری که از بررسی قضیه ها در این ارتباط می توان گرفت این است که تعبیر به اصطالح »معضالت آب« معمواًل در اثر معضالت گسترده تر دیگری 
به وجود می آبد که آب در آن ها قطعًا نقشی ندارد246. به طور مثال، حضور شورشیان در دره لغمان و در نتیجه خرابی اوضاع امنیتی در منطقه و تاثیر روشنی باالی 
تطبیق نوبت آب بین کانال های مناطق باالیی و پایینی سر پل، و بین سر پل و جوزجان گردید. در اینجا، معضالت مربوط به آب و سایر معضالت می توانند یکی 
باعث به وجود آوردن دیگری و یا تکثیر یکدیگر گردند. به طور مثال کانال های مناطق پایینی سر پل در اثر خرابی اوضاع امنیتی در دره لغمان  نتوانستند آب 
استحقاقی خود را در جریان نوبت بین والیتی آب به دست بیاورد. در نتیجه آن ها از خرابی نسبی اوضاع در مناطق خود استفاده کردند تا در وقت نوبت جوزجان، 

نوبت آن ها را نقض کنند و به این وسیله جبران خساره نمایند.

تطبیق پالیسی ها بر یافته های این تحقیق 3. 7
تطبیق روند های حل و فصل اختالفات بر مبنای قانون آب در زمینه حوزه فرعی سر پل

موثریت و صالحیت مودل پالیسی برای مدیریت آب در حوزه فرعی

ماده 34 قانون آب دخالت گام به گام بازیگران/نهاد های مختلف را در روند حل و فصل معضالت مشورت می دهد. برای مثال قانون صراحت دارد که انجمن 
های استفاده کننده گان آب نخست تالش کنند اختالفاتی را که بین دهاقین به وجود می آیند، قبل از ارجاع به شورای حوزه فرعی حل کنند )ماده 14، بند 1(. به 
صورت عام، این برخورد با شیوه های بررسی شده در قمست دخالت دادن بازیگران خارجی،؛ زمانی که تالش مردم محل برای حل آن ناکام می ماند، قابل تطبیق 
است. اما، زمانی که موضوع استفاده از نهادهایی که دارای اعضای ثابت هستند، مثل شورای های حوزه فرعی در حل و فصل معضالت مربوط به مدیریت آب به 

میان می آید، یک سلسله مشکالت بروز می کند.

در پیش نویس  و در جریان ورکشاپ  در مناطق امتحانی ای مثل حوزه دریای پنج آمو، یک سلسله اصول برای ترکیب  شورای حوزه های فرعی پیشنهاد گردید.
به طور مثال، اعضاء باید از کتگوری های مختلف استفاده از آب )مثل آبیاری، برای صحت عامه، محیط، صنعت و ماهیگیری( و از مناطق مختلف حوزه فرعی 
) به شمول مناطق باالیی، زمین های هموار قابل آبیاری( انتخاب گردند. تعداد اعضاء باید 15 – 25 ثابت باشد. اما، این ترکیب ثابت با شیوه های فعلی که طی 
آن ها دخالت بازیگران و نهاد های مختلف در روند حل و فصل معضالت انعطاف پذیر و انطباقی بوده و متکی به شکل، سطح و زمینه های سیاسی و اجتماعی 

معضل می باشد قابل تطبیق نمی باشد247.

خطر استفاده از ساختار ثابت این است که ممکن است بازیگرانی را که صالحیت و مشروعیت گرفتن تصمیمی را در روند حل و فصل معضالت که برای همه 
جوانب قابل قبول باشد، شامل نشود248. در مطالعات قضایایی که در باال تذکر داده شد، سه عضو مختلف شورای والیتی در سه قضیه مختلف و در سه منطقه 
مختلف حوزه فرعی شرکت کردند. در هر قضیه، بر اساس ماهیت محلی اجتماعی سیاسی معضل متذکره و روابط شخصی هر فرد با جوانب درگیر قضیه، امکان 
نداشت آنها با کس دیگری تعویض گردند. به راحتی می شود گفت که ممکن است این سه عضو شورای والیتی برای حل و فصل معضالت دیگری، افراد مناسبی 
نباشند. در زمینه هایی که ویژه گی های شخصی بیشتر از خصوصیات سازمانی و اداری اهمیت دارند، و مشروعیت ها وابسته به خصوصیات معضالت است، به 

کارگیری ترکیب ثابت واضحًا مناسب پنداشته نمی شود.

مودل های شورای حوزه های فرعی و ایجنسی های حوزه فرعی همچنان اختالفات ساده انگارانه را بین مردم به مثابه تصمیم گیرنده گان در چوکات شورای حوزه 
فرعی و مامورین دولت به مثابه مشاورین تخنیکی در ایجنسی حوزه فرعی به وجود بیاورد. با این کار، هیچ نقشی به والی، اعضای شورای والیتی، نماینده گان 
مجلس، رهبران سیاسی و یا دیگر افراد سهیم باقی نمی ماند. اما، این تحقیق نشان می دهد در حالی که این بازیگران مطابق به قانون در چوکات شورای حوزه 
فرعی و نمایندگی حوزه فرعی شامل نمی باشند، شمولیت آن ها عماًل در روند حل و فصل معضالت حیاتی است. ساختار پیشنهادی شورای حوزه فرعی/نمایندگی 
حوزه فرعی به صورت گسترده ای با اصول تصمیمگیری شایع اختیار نیز در تضاد قرار می گیرد. در سطوح ابتدایی،  بازیگرانی که دارای صالحیت اختیار اند، ممکن 
است در چوکات شورای حوزه فرعی برابر نیایند. در یک سطح گسترده تر، این اصول به خودی خود در تضاد با مودل شراکت قانون که به استفاده کننده گان آب  
صالحیت تصمیمگیری و به سایر بازیرگان نقش مشاورین را می دهد قرار می گیرد. بعید است این شیوه مورد پسند بن بست شکنان کلیدی که اکثراً در پی آنند 
تا از طریق شرکت در روند های حل و فصل معضالت به اعتبار سیاسی و اجتماعی دست یابند، قرار بگیرد. در مجموع، این عوامل نشان می دهد که کارآیی و 

مشروعیت شورای حوزه فرعی در صحنه عمل شدیداً سوال برانگیز است.

مسئله مهم دیگر در مورد حق آب در زمینه حل اختالف این است که مسوولیت نهایی حل معضالت را به دوش ریاست تنظیم آب می اندازد. در عمل، مطالعه 
قضایا نشان می دهد که قدرتمندان محلی و سیاسی محل  به منظور پیشگیری از ورود رهبر سیاسی بیرون از منطقه )در ساحه خود شان( از اتکاء به کابل پرهیز 
می کنند. بنا بر این، انتخاب ریاست تنظیم آب به مثابه بازیگر نهایی حل و فصل کننده معضل ممکن است به عنوان جانبداری سیاسی تلقی شود. از همینجاست 
که در حوزه فرعی ای مثل سر پل تطبیق این قوانین ظاهراً با مقاومت روبرو شده و یا نادیده گرفته می شود. اضافه بر آن، مدیریت انرژی و آب پس از 2001  
هیچگاهی از صالحیت و مشروعیت قوی ایبرخوردار نبود249. به خصوص، این نهاد فاقد اعتبار اجتماعی دیر پایی در بین جوانب درگیر در معضالت است که با کمک 
آن بتواند به مثابه یک بن بست شکن با صالحیت و موثر  عمل کند. اگر  ریاست تنظیم آب بخواهد به چنین موقفی دست یابد، باید تالش های چشمگیری برای 
ایجاد یک تصویر دراز مدت به مثابه یک موسسه خدماتی قابل اطمینان انجام دهد. در عین زمان، استفاده کننده گان آب احتمااًل به بسیج بازیگرانی که قدرت و 

صالحیت شکستن بن بست را دارند، ادامه می دهند.250

246  برای  بحث در مورد غیر دقیق بودن این تعریف،  دیده شود: بخش 2
«Mind the Gap». :247 تاماس. مشکل گستر به عوض آبگستر استفاده می کند. دیده شود

248 از این موضوع در اثر تاماس ،  «Mind the Gap» ذکر به عمل آمده است.
249 چنانکه قباًل گفته شد، این بدینمعنی نیست که آن ها هیچ نقشی در حل و فصل معضالت بازی نمی کنند.
250 چنانکه قباًل گفته شد، این بدینمعنی نیست که آن ها هیچ نقشی در حل و فصل معضالت بازی نمی کنند.
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چوکات 5: ماده 34 قانون آب 2009 افغانستان حل اختالفات: ماده سی و چهارم

اختالفات در مورد استفاده از منابع آب میان استفاده کننده گان آب از طرف انجمن استفاده کننده گان آب به همکاری میرآب باشی و میرآب ها . 1
حداکثر در خالل مدت دو روز حل و فصل می گردد. در صورت عدم قناعت طرف یا طرفین، موضوع به شورای فرعی حوزه دریایی محول می گردد.

هر گاه اختالف از طرف شورای فرعی حوزه دریایی در خالل سه روز حل شده نتواند، موضوع به شورای حوزه دریایی محول می گردد.. 2

هر گاه اختالف از طرف شورای حوزه دریایی در خالل چهار روز حل و فصل شده نتواند، موضوع به وزارت انرژی و آب محول می گردد.. 3

وزارت انرژی و آب مکلف است در خالل مدت شش روز اختالفات را حل نماید.. 4

اگر اختالفات در داخل شبکه آبیاری بین زارعین ایجاد گردد، به همکاری میرآب باشی و میرآب ها از طرف انجمن آبیاری در خالل مدت دو روز حل و . 5
فصل می گردد. در صورت عدم قناعت طرف یا اطراف، موضوع به شورای فرعی دریایی محول گردیده و مطابق فقره های 2 و 3 این ماده طی مراحل 
می گردد. هر گاه اختالف از طرف شورای حوزه دریایی در خالل مدت چهار روز حل و فصل شده نتواند، موضوع وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

محول می گردد. وزرات زراعت، آبیاری و مالداری مکلف است در خالل مدت شش روز اختالف را حل نماید.

هر گاه طرفین به تصمیم وزرات انرژی و آب و یا وزرات زراعت، آبیاری و مالداری قناعت نداشته باشند، می توانند اعتراض خود را در خالل یک ماه . 6
بعد از اتخاذ تصمیم غرض رسیده گی به محکمه مربوط ارایه بدارند.

درساحاتی که شورا های دریایی و یا شورای فرعی حوزه دریایی ایجاد نگردیده باشد، حل اختالفات از طرف ادارات حوزه دریایی یا ادارات تنظیم آب صورت . 7
می گیرد.

آیا اجازه نامه های آب می تواند احتماالً در روندهای حل و فصل معضالت روی تقسیم آب کمک می تواند؟

ماده 20-1 قانون آب سال 2009 مشعر است که »قوانین موجود آب مطابق به پالیسی های ایجنسی حوزه دریا تدریجًا به مجوز تبدیل خواهد گردید«.  به نظر این 
تحقیق، مسئله این است  که احتمااًل در قدم اول  تعریف و تنظیم مجوز ها )اجازه نامه ها( – بر گرفته شده از حقوق فعلی آب – صورت می گیرد و آنگاه  زمینه 

آن برابر می شود تا در روند حل و فصل معضالت کمک کند.

در ابتدا باید گفت، تبدیل حقوق آب به مجوز ها در حوزه فرعی سر پل احتمااًل با شماری از مشکالت تخنیکی برخواهد خورد. در والیت سر پل عدم موجودیت 
ساختار های اندازه گیری جریان آب در دهانه های ورودی به معنی این است تا زمانی که ساختار های جدید به کار گرفته نشوند غیر ممکن خواهد بود مجوز های 
جدید را اندازه گیری کرد. اما احتمااًل استفاده کننده گان آب جوزجان در برابر چنین اقدامی مقاومت خواهند ورزید، زیرا آن ها هر گونه ساختارهای تنظیم کننده – به 
شمول دهانه های درواز دار – را به عنوان وسایل تخنیکی ای تلقی خواهند کرد که ممکن است به دسترسی شان به آب محدودیت ایجاد کند. در جوزجان حقوق 
آب از قبل به اساس دیزاین های تقسیم آبه های متناسب تثبیت گردیده است. این ساختار ها به صورت خودکار، بدون فعالیت خارجی فعالیت می کنند.بناًء مفکوره 

مجوز ها که شورای حوزه فرعی پیش کشیده است، بی ارتباط و غیر موثر به نظر می آید.

عالوه بر این مسایل، هر گونه تالش برای تغییر حقوق اب به مجوز ها، به شماری از موانع مهم سیاسی نیز برخواهد خورد. یکی از سوال مهم این است که آیا 
حقوق آب همانطوری که در زمان عبدالرحمن بود باقی می ماند یا اینکه تغییرات اساسی ای که در طول زمان در نیازها آمده است، در آن بازتاب خواهد یافت. این 
موضوع احتمااًل یک مسئله چالش برانگیزی خواهد بود. اضافه بر آن، حقوق موجود آب – چنانکه، مثاًل با تعریف ساختار تقسیم آبه نشان داده شده – نیز اکثراً مورد 
مخالفت های نهان و آشکار قرار می گیرد. در چنین حاالت تبدیل حقوق فعلی آب ممکن است با خطر ایجاد وضعیت اختالف برانگیز روبرو گردیده و در نتیجه 
باعث پیدایش اختالفات جدید گردد. اضافه بر آن، تغییر حقوق آب به مجوزها  احتمااًل یک روند شدیداً سیاسی خواهد بود، زیرا این کار ممکن است منافع سیاسی 

قدرتمندان محلی و چهره های سیاسی کشوری را به خطر مواجه سازد251. 

نهایتًا حتی اگر تغییر موفقیت آمیز حقوق آب به مجوزها به شکلی از اشکال ممکن هم شود، این سوال هنوز باقی می ماند که آیا این کار به خودی خودی می 
تواند به بهتر شدن روند های حل و فصل معضالت کمک کند یا خیر؟ چنانکه شواهد در این تحقیق نشان می دهند، مسایل گسترده سیاسی و اجتماعی مهمترین 
عواملی اند که تصمیمگیری را در جریان حل و فصل یک معضل شکل می دهند. این کار دستیابی به آب را بدون در نظر داشت اینکه از کدام طریق حقوق و یا 

مجوز صورت می گیرد، احتمااًل به همین شکل باقی خواهد ماند.

توصیه ها در مورد پالیسی 4. 7
اذعان نفوذ سیاست در حل و فصل معضل

پالیسی سازان اکثراً سیاست را در  حل و فصل معضالت آزاردهنده می پندارند. در نتیجه، مودل هایی که وسیعًا به سبک غربی »مدیریت خوب آب« دیزاین شده 
اند مثل مدیریت انطباقی حقوق آب، مدیریت حوزه دریایی و اشتراک از طریق پالتفورم سهمداران آب معمواًل نقش مهمی را که سیاستمداران در مدیریت آب بازی 
می کنند، مدنظر نمی گیرند252. پس نخستین توصیه این است که پالیسی های موجود و بعدی مدیریت آب – به شمول پالیسی ها در مورد روند های حل و فصل 

251 افزون بر آن، در حال حاضر تفاوت بزرگی بین مقدار زمین های قابل آبیاری که در ابتداء به منظور تعریف حق آبه معیار قرار داده شده بود و زمین های قابل آبیاری فعلی وجود دارد. دلیل این کار 
می تواند ترکیبی از افزایش نفوس، تغییرات اجتماعی و تصامیم سیاسی در شصت و هفتاد سال گذشته باشد. این خالء به خصوص در مناطق قابل آبیاری خواجه دو کوه و دریای سفید به صورت چشمگیر 
وجود دارد. این موضوع همچنان حین مباحثه روی تقسیم آبه بین دو منطقه در زمان طالبان نیز به میان آمد. پس حقوقی که اساس مجوز ها را تشکیل می دهند، از زمینه کمتری در واقعیات اجتماعی 
اقتصادی برخوردار است. از جانب دیگر، بررسی حقوق آب و در نتیجه اندازه های بسیاری از تقسیم آبه های متناسب خیلی چالش برانگیز و پر هزینه خواهد بود و زمینه بروز معضالت را فراهم خواهد ساخت.

252 ونسنت توماس، "مدل های مدیریت خوب آب در افغانستان: خالها و فرصت ها" )کابل، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، 2013(
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معضالت – قبل از پذیرفته شدن در سطح مرکزی  در روشنی پویایی های سیاسی و اجتماعی به ارزشیابی گرفته شوند. این بدانمعنی است که هم برای تسهیل 
ایجاد دیالوگ ها در مورد پالیسی های پیشنهادی در سطوح باال و هم تطبیق آن ها در دراز مدت به منظور ارزیابی اینکه آیا پالیسی ها حقیقتًا تغییرات مثبت را 

درعمل حمایت می کنند یا خیر، تالش های بیشتری الزم است. 

اجتناب از تطبیق سختگیرانه حقوق آب در طرح مجوزهای آب

موضوع مهمی که در این تحقیق به ظهور رسید، این بود که تطبیق سختگیرانه حقوق آب در جریان حل و فصل معضل ممکن است به روابط اجتماعی محلی 
آسیب رسانده و منافع قدرتمندان محلی و سیاستمداران کشوری را به خطر مواجه سازد. بناًء مفکوره مجوز باید بازنگری گردد،  به شکلی که کمتر آب محور بوده 
و بیشتر چشم انداز گسترده تری را در نظر بگیرد. اضافه بر آن، بسیار مهم است که در باره عملی بودن تطبیق مجوز در صحنه عمل، ارزیابی جمعی ای راه اندازی 

گردد. به همین اساس، شاید ارایه این پیشنهاد موجه باشد که مطابق به حوزه های فرعی مختلف، مجموعه ای از قوانین مختلف مجوز طرح بندی گردد. 

بررسی مودل شورای حوزه فرعی و نمایندگی حوزه فرعی

ترکیب ثابت شورای حوزه فرعی به اساس کتگوری های استفاده کننده گان آب و در نظر نگرفتن هیچ نقش مهمی برای چهره های سیاسی مثل والی ها و اعضای 
شورا های والیتی، سوال های جدی ای را در قبال چگونگی تطبیق  و ارزش مودل شورای حوزه فرعی و نمایندگی حوزه فرعی برای مدیریت حوزه دریا، به میان 
می آورند. پالیسی سازان و ادارات محلی دولتی باید در ارزیابی جمعی این موضوع که مودل شورای حوزه فرعی/نمایندگی حوزه فرعی چه ارزش هایی را در تعامل 

با معضالت مربوط به تقسیم به آب به ارمغان می آورد شرکت کرده و تغییرات الزم را در نقش و ترکیب این نهادها مرعی دارند. 

یک پالتفورم موفق برای حل و فصل معضل باید از حداکثر نفوذ در ساحه مشخصی که در آن معضل به وقوع می پیوندد، برخوردار باشد. بنا بر تعدد محالت و 
تعدد سطوح معضل در حوزه فرعی، کمیته ای که دارای ترکیب ثابت ومحدود است احتمااًل از کارآیی الزم در بسیاری قضایا برخوردار نمی باشد. اگر ترکیب شورای 
حوزه فرعی و نمایندگی حوزه فرعی باید اصالح شود، به هر دو نهاد باید حداقل این فرصت داده شود تا مشترکًا یک پالتفورم موقت اما رسمًا با صالحیت را برای 
حل و فصل معضل تشکیل دهند. تصویب نهایی می تواند توسط والی مربوط، تا زمانی که نقش وی در مودل شورای حوزه فرعی/ایجنسی حوزه فرعی به شکل 
بهتری معین شود، صورت پذیرد.این سیستم در برخورد با معضالت پیچیده از انعطاف های بیشتری برخوردار خواهد بود. همچنان این سیستم می تواند تشریک 
بازیگران مختلفی را که شرکت شان در معضالت مربوط به آب حیاتی است و اما نمی خواهند عضو دایمی پالتفورم شورای حوزه فرعی و یا نمایندگی حوزه فرعی 
باشند نیز تسهیل کند. چنین شراکت، یعنی شرکت قدرتمندان محلی و چهره های سیاسی ممکن است با مفکوره لیبرال غربی در مورد نماینده گی مردمی استفاده 
کننده گان  آب به صورت کامل مطابقت نکند. اما، ظرفیت ارزشمند آن ها را در عملکرد شان به مثابه بن بست شکنان، حداقل در کوتاه مدت و میان مدت نمی 

توان نادیده گرفت.

ایجاد یک پالتفورم موقت و انعطاف پذیر برای حل و فصل معضل با شیوه هایی موجود در عمل بیشتر مطابقت می کند. اما، این کار سوالی را به وجود می آورد و آن 
اینکه این پروسه ها که توسط شورای حوزه فرعی مدیریت می شود چه ارزش هایی را برای وضعیت موجود فعلی به بار می آورد. وقتی موضع حل و فصل معضل 
مطرح باشد، ترکیب شورای حوزه فرعی  قبل از اینکه کورکورانه به قوانین استفاده از آب فکر کند، باید به کاربرد مفکوره  تعاون بین بازیگران مختلف بیندیشد. 
فراتر از مفکوره  مدیریت آب  به اساس »مردم« در برابر »دولت«، خیلی مهم است در این باره فکر کرد که چگونه نقش نماینده گان مردم، چهره های انتصابی؛ 
ریاست تنظیم آب، والی ها و چهره های سیاسی کشوری می تواند یک دیگر را در حمایت و تطبیق تصمیم در روند مدیریت و حل و فصل یک معضل یاری رساند.
مودل فعلی که استفاده کننده گان از آب را در چوکات تصمیمگیری شورای حوزه فرعی از بازیگران دولتی جدا می سازد، بسیاری از معاونت ها و همکاری ها بین 
بازیگران را که همین اکنون در صحنه عمل در حوزه فرعی سر پل جریان دارد نادیده می گیرد. چنین بر می آید که شواهد اندکی موجود است که قوانین برخاسته 

از مودل جدید بتواند شیوه های موجود را غنا ببخشد و حتی در عمل مفید ثابت شود.253

اگر مودل شورای حوزه فرعی و نمایندگی حوزه فرعی تطبیق شود، یکی از وظایف این نهادها می تواند راه اندازی ارزیابی مشارکت روند های حل و فصل معضل 
فعلی  باشد. این ارزیابی می تواند عرصه هایی چون شرکت، شفافیت،  غیرمرکزی ساختن تصمیمگیری، تفویض صالحیت تصمیمگیری به استفاده کننده گان آب 
و سایر مفاهیم )غربی( که در قانون آب افغانستان داخل گردیده است. این کار زمینه ارزشیابی این را فراهم می سازد که آیا بازیگران محلی به این معتقد هستند 
که روندهای جاگزین برای حل و فصل معضالت بهتر از روند های فعلی اند یا خیر. اگر چنین کاری صورت گیرد، روندهای جدید باید به صورت جمعی تعریف 
شود. اما، اگر استفاده کننده گان آب نیازی به تغییر روندهای فعلی احساس نکنند، شورای حوزه فرعی و نمایندگی حوزه فرعی چانس اندکی به عنوان یک نهاد 

مشروع و مفید نسبت به نهاد های فعلی خواهد داشت.

253 توماس و دیگران، "خالهای مخرب"
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89 حق آب و روند حل معضل مربوط به آن در افغانستان: مورِد مطالعاتی فرعی حوزه سر پل

ضمیمه ها:

ضمیمه 1: مثال از رهنما/فهرست سواالت برای روایات معضالت

برای حصول اطمینان از اینکه عمده ترین زمینه ها/ موضوعات در تحقیق روایات از معضالت تحت پوشش قرار گیرد، سواالت ذیل در یک چهار چوب گسترده 
برای مصاحبه کننده گان ترتیب گردید. از آنجایی که همه سواالت به همه قضایا ارتباط نمی گرفت، نیازی به پرسیدن آن ها به ترتیب نبود. فهرست سواالت به 
خاطری تهیه گردید که مصاحبه شونده گان تشریح خود از معضل و روند حل و فصل آن را ارایه دهند و به مثابه رهنمایی استفاده گردید تا اگر خالیی در روایت 

آنان به وجود آمد، بحث را به مسیر اصلی آن هدایت کند.

پس زمینه و تاریخ معضل

• قبل از معضل فعلی وضعیت تقسیم آب چطور بود؟	

یادداشت: شما می تواند از وقتی شروع کنید که معضل وجود نداشت و از رویدادهایی نام ببرید که باعث به وجود آمدن معضل گردیده است. به طور مثال، اگر شما 
درگیر معضلی روی دیزاین ساختار هستید، از اندازه ساختار که قبل از اینکه در فکر بازسازی آن بودند، بپرسید. اگر شما با دزدی آب سر و کار دارید، شما نیاز دارید 

بدانید دزدی چه وقت شروع شد و چه دالیل و عوامل باعث این دزدی شده است.

• آیا معضالت مشابه در قبل وجود داشته و اگر داشته آیا به صورت رضایت بخشی حل و فصل گردیده است یا خیر؟	

یادداشت: به طور مثال در صورتی که قضیه مربوط به معضل روی اندازه ساختار باشد، شما نیاز دارید بدانید چگونه اندازه در گذشته تغییر کرده بود و چرا. بعضی 
وقت ممکن است که قضیه فعلی، ادامه معضل دیگری باشد که قباًل اتفاق افتاده است و یا شبیه به معضل دیگری باشد. از آنجایی که در هر دو مورد رویدادها یک 

دیگر خود را شکل می دهند، خیلی مهم است که وقایع گذشته نیز مورد تحقیق قرار گیرد.

• آیا تنش ها یا معضالتی که مربوط به آب نبوده باشد، قباًل بین جوانب مختلف در گذشته صورت گرفته است؟	

یادداشت: خرابی روابط بین جوانب، به عنوان تنش قبلی می تواند باعث ایجاد معضل گردد.

روند تصمیمگیری

• در جریان روند حل و فصل معضل، مردم چی می گویند؟ چه اقدام/تصمیمی را اتخاذ می کنند؟ و چگونه آن اقدام یا تصمیم را توجیه 	
می کنند؟

یادداشت: تا جایی که ممکن است، مصاحبه شونده گان باید توجیه ای برای اقدامات خود ارایه کنند. این کار نیازمند تحقیقات زیاد است، اما تصویری از خصوصیات 
زمینه محلی ای که باعث اتخاذ  و یا اقدامات از سوی جوانب مختلف و بازیگران مختلفی که در روند حل و فصل شامل بوده اند، به دست می دهد.

• بسیح بازیگران و توجیهات:	

بازیگران مختلف در روند حل و فصل معضالت کی ها بودند و شرکت شان در این روند به چه ترتیبی عیار گردیده بود. —

کی آن ها را بسیج ساخته است؟ آن ها چگونه انتخاب خود را از دخالت یک شخص مشخص توجیه می کنند )در مقایسه با دیگر  —
کسانی که می توانستند شامل روند شوند(.

محلی که جلسه در آن تدویر یافت در کجا بود و جلسه به ابتکار کی دایر شده بود؟ —

شما چرا فکر می کردید که همین شخص برای حل معضل تالش خواهد کرد؟ —

چه خصوصیت مشخصی این بازیگر را نسبت به دیگران قابل قبول برای حل این معضل در این مرحله مشخص روند حل و فصل  —
ساخته است؟ چرا این کار مفید بود؟

یادداشت: مشخصات بازیگران می تواند شامل: صالحیت زورمندانه، دانش، احترام به خاطر فعالیت های قبلی در منطقه، تجربه قبلی در حل معضالت )مرتبط یا 
غیر مرتبط به آب( باشد.

• چی دلیلی برای عدم شرکت ندادن سایر بازیگران )شورای انکشاف ولسوالی، شورای انکشاف محل، والی، شورای والیتی، ریاست تنظیم 	
آب، مدیریت زراعت، آبیاری و مالداری و غیره( در این معضل مشخص وجود دارد.  شما فکر می کنید اگر بازیگران دیگری را غیر این 
بازیگر انتخاب می کردید، کمتر یا بیشتر موثر می بود؟ چرا؟ اگر شما بازیگر دیگری را ) از تعدادی نام بگیرید( در این مرحله معضل شامل 

می ساختید، چی مشکالتی به وجود می آمد؟ 

یادداشت: در اینجا متوجه باشید که ممکن است آن ها فکر کنند سایر بازیگران کمک نمی کردند یا کارها را بیشتر خراب می ساختند.  اما این هم ممکن است دلیل 
این هم باشد که آن ها ظرفیت و توانایی شرکت یک بازیگر را نداشته باشند، ولو که این بازیگر بهتر از دیگران باشد. به صورت کل، منظور این است که مصاحبه 

شونده گان استراتیژی خود را ارایه و آن را توجیه کنند.
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• اصول جزاء دادن	

آیا قواعد رسمی/مکتوب در ارتباط با جزاء در برابر تخلف مشخصی که با این معضل ارتباط داشته باشد، وجود دارد؟ —

اگر قواعد مشخص وجود ندارد، چرا ندارد؟ —

تطبیق شود، چه  — تا به حال تطبیق شده است؟ اگر نشده است، دالیل آن چی بوده است؟ اگر این قواعد شدیداً  آیا این قواعد 
مشکالت یا مسایلی به وجود خواهد آمد؟

یادداشت: در اینجا شما می توانید این موضوع را با دالیل اینکه چرا جانب »بازنده« تصمیم اتخاذ شده را پذیرفته است، پیوند بدهید. شاید تصمیم را به خاطری 
پذیرفته باشند که  امکان باخت نسبت به برد در صورت تطبیق جبری قواعد بیشتر وجود داشته است.

• توجیه ترجیح توافق بر فیصله	

تصمیم نهایی چگونه اتخاذ گردید؟ از کدام شیوه برای آن استفاده گردید؟ —

)در  — بود  مبنای حصول رضایت طرفین  بر  این تصمیم  آیا  که  بسازید  دقیق  باید  اتخاذ شده، شما  درمورد شیوه های  یادداشت: 
شوراهای سنتی( و یا صالحیت تصمیم گیری به یک یا چند بازیگر داده بود )اختیار(.

آیا هر دو جانب از توافق نهایی رضایت داشتند؟ اگر نداشتند چرا آن را قبول کردند؟ اگر آن ها توافق را قبول نمی کردند، چه خطری به وجود می آمد؟
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ضمیمه2 : لیست مصاحبه های عمومی )به استثنای مصاحبه ها در یک قضیه خاص(

والیت سازمان پاسخ دهنده شماره

سر پل وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کارمند وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 1

سر پل از محل دهقان 2

سرپل میرآب میرآب 3

سرپل میرآب میرآب 4

سر پل از محل دهقان 5

سر پل از محل دهقان 6

سر پل از محل دهقان 7

سرپل میرآب میرآب 8

سرپل مدیریت تنظیم آب مدیریت تنظیم آب 9

سرپل از محل بزرگ 10

سرپل میرآب میرآب والیتی 11

سرپل میرآب معاون میراب والیتی 12

سرپل میرآب میرآب، پایینی سرپل 13

سرپل میرآب میرآب، پایینی سرپل 14

سرپل ریاست تنظیم آب معاون رییس ریاست تنظیم آب 15

سرپل میرآب میرآب 16

سرپل انجمن انکشافی ولسوالی  رییس انجمن انکشافی ولسوالی 17

سرپل شورای والیتی عضو شورای والیتی 18

سرپل پارلمان عضو پارلمان 19

سرپل پارلمان عضو پارلمان 20

جوزجان میرآب میرآب دریا 21

جوزجان از محل بزرگ 22

جوزجان ریاست تنظیم آب کارمند ریاست تنظیم آب 23

جوزجان انجمن انکشافی ولسوالی عضو انجمن انکشافی ولسوالی 24

جوزجان شورای انکشافی محل عضو شورای انکشافی محل 25

جوزجان شورای انکشافی محل رییس شورای انکشافی محل 26

جوزجان از محل دهقان 27

جوزجان میرآب میرآب دریا 28

جوزجان ریاست تنظیم آّب معاوی رییس ریاست تنظیم آب 29

جوزجان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری انجنیر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 30

جوزجان از محل بزرگ 31

جوزجان میرآب ساعتچی 32

جوزجان انجمن انکشافی ولسوالی رییس انجمن انکشافی ولسوالی 33

جوزجان از محل بزرگ 34

جوزجان دفتر والی معاون والی  35

جوزجان ریاست تنظیم آب کارمند ریاست تنظیم آب 36

جوزجان از محل بزرگ 37

جوزجان شورای انکشافی محل عضوشورای انکشافی محل 38

جوزجان از محل بزرگ 39



واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان2013

AREU 92

سرپل از محل بزرگ 40

سرپل شورای انکشافی محل عضوشورای انکشافی محل 41

سرپل از محل بزرگ 42

سرپل از محل بزرگ 43

جوزجان از محل بزرگ 44

جوزجان از محل بزرگ 45

جوزجان از محل دهقان 46

جوزجان از محل دهقان 47

جوزجان میرآب ساعتچی  48

جوزجان از محل دهقان 49

جوزجان از محل بزرگ 50

جوزجان میرآب میرآب والیتی 51

جوزجان از محل دهقان 52

جوزجان میرآب میرآب کانال 53

جوزجان میرآب ساعتچی  54

جوزجان انجمن انکشافی ولسوالی عضو انجمن انکشافی ولسوالی 55

جوزجان میرآب ساعتچی  56

جوزجان از محل بزرگ 57

سرپل میرآب میرآب والیتی 58

جوزجان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کارمند ارشد وزارت زراعت، آبیاری و 
مالداری

59

جوزجان ریاست تنظیم آب کارمند ریاست تنظیم آب 60

جوزجان حکومت محلی کارمند محلی حکومت 61

جوزجان میرآب میرآب کانال 62

جوزجان میرآب میرآب دریا 63

جوزجان شورای انکشافی محل رییس شورای انکشافی محل 64



2013ضمیمه ها

93 حق آب و روند حل معضل مربوط به آن در افغانستان: مورِد مطالعاتی فرعی حوزه سر پل

ضمیمه 3: لیست مصاحبه ها در هشت قضیه پروسه حل معضالت

طرف منازعه مطالعه موردی والیت سازمان پاسخ دهنده شماره

سرپل بین والیتی سرپل از محل بزرگ 1

جوزجان بین والیتی جوزجان از محل بزرگ 2

جوزجان بین والیتی جوزجان میرآب میرآب والیتی 3

سرپل بین والیتی سر پل میرآب معاون میرآب والیتی 4

جوزجان بین والیتی جوزجان از محل بزرگ 5

جوزجان بین والیتی جوزجان میرآب میرآب کانال 6

جوزجان بین والیتی جوزجان دفتر والی معاون والی 7

بین والیتی مطلع کلیدی 8

جوزجان بین والیتی سرپل از محل بزرگ 9

سرپل بین والیتی سرپل انجمن انکشافی ولسوالی عضو انجمن انکشافی ولسوالی 10

جوزجان بین والیتی جوزجان از محل بزرگ 11

جوزجان بین والیتی جوزجان میرآب میرآب دریا 12

جوزجان بین والیتی جوزجان از محل بزرگ و سابق میرآب  13

سرپل بین والیتی سرپل ریاست تنظیم آب معاون ریاست تنظیم آب 14

سرپل بین والیتی سرپل شورای والیتی عضو شورای والیتی 15

سرپل بین والیتی سرپل میرآب میرآب والیتی 16

جوزجان بین والیتی جوزجان انجمن انکشافی ولسوالی عضو انجمن انکشافی ولسوالی 17

جوزجان بین والیتی جوزجان ریاست تنظیم آب کارمند ریاست تنظیم آب 18

جوزجان بین والیتی جوزجان میرآب میرآب  کانال 19

دریای سفید دریای سفید/خواجه دو کوه جوزجان انجمن انکشافی ولسوالی عضو انجمن انکشافی ولسوالی 20

خواجه دو کوه دریای سفید/خواجه دو کوه جوزجان میرآب میرآب والیتی 21

دریای سفید دریای سفید/خواجه دو کوه جوزجان ازمحل عضو شورای والیتی 22

دریای سفید دریای سفید/خواجه دو کوه جوزجان ازمحل عضو شورای والیتی 23

دریای سفید دریای سفید/خواجه دو کوه جوزجان ریاست دفتر تنظیم آب میرآب دریا 24

دریای سفید دریای سفید/خواجه دو کوه جوزجان انجمن انکشافی ولسوالی عضو انجمن انکشافی ولسوالی 25

دریای سفید/خواجه دو کوه جوزجان ریاست تنظیم آب کارمند قبلی ریاست تنظیم آب 26

دریای سفید دریای سفید/خواجه دو کوه جوزجان از محل بزرگ 27

خواجه دو کوه دریای سفید/خواجه دو کوه جوزجان میرآب میرآب والیتی 28

دریای سفید/خواجه دو کوه جوزجان ریاست تنظیم آب معاون ریاست تنظیم آب 29

دریای سفید/خواجه دو کوه جوزجان ریاست تنظیم آب کارمند قبلی ریاست تنظیم آب 30

خواجه دو کوه دریای سفید/خواجه دو کوه جوزجان ازمحل بزرگ 31

خواجه دو کوه دریای سفید/خواجه دو کوه جوزجان ازمحل بزرگ 32

خواجه دو کوه دریای سفید/خواجه دو کوه جوزجان ازمحل بزرگ 33

قوچین سالمزان جوزجان از محل عضو شورای والیتی 34

قوچین سالمزان جوزجان از محل بزرگ 35

سالمزان جوزجان میرآب میرآب کانال 36

شورای والیتی سالمزان جوزجان شورای والیتی رییس شورای والیتی 37

سالمزان جوزجان ریاست تنظیم آب کارمند قبلی ریاست تنظیم آب 38

سالمزان سالمزان جوزجان از محل بزرگ 39
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سالمزان سالمزان جوزجان از محل بزرگ 40

جگدلک جگدلک جوزجان شورای انکشافی محل عضو شورای انکشافی محل 41

جگدلک جوزجان انجمن انکشافی ولسوالی رییس انجمن انکشافی ولسوالی 42

گردنه جگدلک جوزجان از محل بزرگ 43

جگدلک جوزجان شورای والیتی عضو شورای والیتی 44

جگدلک جگدلک جوزجان از محل  بزرگ 45

گردنه جگدلک جوزجان میرآب میرآب کانال گردنه 46

گردنه جگدلک جوزجان از محل بزرگ 47

گردنه جگدلک جوزجان از محل بزرگ 48

جگدلک جوزجان دفتر والی معاون والی  49

ایمشک جوزجان میرآب میرآب کانال ایمشک 50

ایمشک ایمشک جوزجان از محل بزرگ 51

ایمشک ایمشک جوزجان ازمحل بزرگ 52

چهل مرد ایمشک جوزجان از محل بزرگ 53

چهل مرد ایمشک جوزجان شورای انکشافی محل عضو شورای انکشافی محل 54

چهل مرد ایمشک جوزجان از محل بزرگ 55

چهل مرد ایمشک جوزجان میرآب ساعتچی 56

ایمشک ایمشک جوزجان از محل بزرگ 57

آلتخواجه ایمشک جوزجان میرآب ساعتچی آلتخواجه 58

آلتخواجه ایمشک جوزجان ازمحل بزرگ 59

جوی پایان آب سرپل کانالهای –بین والیتی سرپل سرپل ازمحل بزرگ 60

جوی پایان آب سرپل کانالهای –بین والیتی سرپل سرپل ازمحل بزرگ 61

جوی پایان آب سرپل کانالهای –بین والیتی سرپل سرپل ازمحل بزرگ 62

دره لغمان کانالهای –بین والیتی سرپل سرپل شورای انکشافی محل عضو شورای انکشافی محل 63

دره لغمان کانالهای –بین والیتی سرپل سرپل شورای انکشافی محل رییس شورای انکشافی محل 64

کانالهای –بین والیتی سرپل سرپل ریاست تنظیم آب معاون ریاست تنظیم آب 65

انگوت کانالهای –بین والیتی سرپل سرپل ازمحل بزرگ 66

انگوت کانالهای –بین والیتی سرپل سرپل میرآب میرآب کانال 67

جوی پایان آب سرپل کانالهای –بین والیتی سرپل سرپل انجمن انکشافی ولسوالی عضو انجمن انکشافی ولسوالی 68

جوی پایان آب سرپل کانالهای –بین والیتی سرپل سرپل ازمحل بزرگ 69

کانالهای –بین والیتی سرپل سرپل ریاست تنظیم آب معاون ریاست تنظیم آب 70

کانالهای –بین والیتی سرپل سرپل میرآب میرآب والیتی 71

کانالهای –بین والیتی سرپل سرپل شورای والیتی عضو شورای والیتی 72

عاصی آباد کانالهای –بین والیتی سرپل سرپل ازمحل بزرگ 73

عاصی آباد کانالهای –بین والیتی سرپل سرپل ازمحل بزرگ 74

دره لغمان کانالهای –بین والیتی سرپل سرپل ازمحل مالک پمپ 75

اختاش اختاش سرپل ازمحل بزرگ 76

اختاش اختاش سرپل ازمحل بزرگ 77

اختاش اختاش سرپل میرآب ساعتچی 78

اختاش سرپل میرآب میرآب کانال 79

اختاش سرپل ریاست قانون مدنی مدیر حقوق 80

افریدی اختاش سرپل از محل بزرگ، مالک آسیاب 81
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اختاش سرپل ریاست تنظیم آب معاون ریاست تنظیم آب 82

افریدی اختاش سرپل ازمحل بزرگ 83

سطح جوی  جوزجان میرآب ساعتچی 84

سطح جوی  جوزجان ازمحل دهقان 85

سطح جوی  جوزجان انجمن انکشافی ولسوالی رییس اسبق انجمن انکشافی ولسوالی 86

دهقان 2 سطح جوی  جوزجان ازمحل دهقان 87

دریای سیاه سه درک جوزجان ازمحل بزرگ 88

سه درک جوزجان دفتر والی معاون والی 89

دریای سیاه سه درک جوزجان ازمحل بزرگ 90

گردنه سه درک جوزجان ازمحل بزرگ 91
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ستم کانال
ف سی

ی و سطح وقوع شان در سطوح مختل
ت کلید

ضال
ضمیمه 4: مع

سرپل

درجه اهمیت
•

	
وقوع رویدادها و انواع معضالت

سطح اجتماعی
ک

سطح هایدرولی

*
•

	
ک ها می داند. اندازه ُخرد جوی نیز باعث برمال شدن دزدی در این 

ک ها و در بین چ
س شامل در توزیع آب، زمان و ترتیب نوبت را میان چ

در این سطح دزدی آب نسبتًا دشوار است. زیرا هر ک
•سطح می گردد.

	
ش های اجتماعی و کنترول اجتماعی در این سطح بلند است که به تحدید بروز معضالت می انجامد

•ارز
	

ک ممکن است مثال در اثر میزان نبودن ساعت ها به میان آید.
•معضالت کوچ

	
ممکن است معضالتی در اثر دزدی آب در سطوح باالتر )مثال در سطح منقسم( به وجود آید. تا چه اندازه این واقعات به وقوع می پیوندند، ارتباط دارد به  توانایی  میرآب و یا چکباشی در 

•جلوگیری از بروز معضالت بالقوه و در جبران نوبت های ضایع شده از نوبت های ذخیره ای شان که بتوانند اختالفات را زیر کنترول قرار دهند. 
	

در این سطح بسیاری از معضالت نادیده می مانند، زیرا آن ها بدون دخالت میانجیگران در سطح قریه، حل و فصل می گردند.

ک قریه
تقسیم آب بین دهاقین مربوط به ی

جوی/ جویچه

**
•

	
ش را ببینید(  ممکن است شکل تکرار را به بخود بگیرد که توقف آن به آسانی امکان پذیر نمی باشد.

•دزدی در امتداد کانال )نهر( معمول نیست، اما بعضی واقعات ) مطالعه قضیه اختا
	

ص تفاوت قدرت ها و ارتباطات ضعیف اجتماعی عاملی برای تداوم چنین عملکردهاست.
•به خصو

	
عوامل دیگری که باعث به وجود آمدن دزدی آب می شود، مرتبط است با نظارت و کنترول. دزدی آب در مناطق غیر امنی که منقسم قرار دارد و یا در امتداد شاخه های پایین تر از منقسم نیز 

•آسان تر است. تقسیم آبه هایی که دور از قریه جات و زمین های زراعتی قرار دارد، نیز ممکن است به دشواری قابل کنترول باشد.
	

•برخالف جوزجان، معضالت روی طرح مجدد دهانه های منقسم برای تغییر وضعیت موجود حق آبه چندان قابل مشاهده نیست.
	

این کار قسمًا توسط این عامل که بعضی از کانال ها بین شاخه های منقسم نوبت را تنظیم می کنند توضیح می شود که طی آن اندازه دهانه منقسم از اهمیت زیادی برخوردار نمی باشد.

 تقسیم آبه بین محالت مربوط به قریه جات مختلف
نهر )پایینتر از سربند( 

منقسم جوی یا نهر

***
•

	
•این سطحی است که بسیاری از معضالت در آن رخ می دهد و اثر آن باالی استفاده کننده گان آب در مناطق پایینی چشمگیر است.

	
عمده ترین منبع معضل را عدم رعایت تنظیم جریان آب در هر کانال تشکیل می دهد. بنا به  ماهیت طرح بندی  سلسله مراتبی، این تاثیر در مناطقی که پایین تر از کانال موقعیت دارند، بیشتر 

•است.
	

هنگامی که سطح آب در دریا پایین است، این مشکالت تشدید می یابند. این مشکالت مخصوصًا در جریان خشکسالی ها بیشتر می شوند )دیده شود مطالعه قضیه مربوط به معضل بین کانال 
•در سر پل در جریان سال 2011(.

	
ش می دهد. وقتی عدم امنیت با ارتباطات اجتماعی ضعیف در بعضی محالت مربوط به مناطق مختلف یکجا می شود، اقدامات 

عدم امنیت در بعضی مناطق اماکان گزمه در امتداد سر بند را کاه
ض حل دراز مدت، خود منبعی برای ایجاد مشکالت بیشر می گردد.

قهریه به عو

 تقسیم آب بین محالت مربوط به گروپی از قریههای مختلف
دریا/سربند )تنظیم سر بند 

در امتداد دریا(
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سیم ابه ها در جوزجان
ی تق

ی و اندازه ها
ضمیمه 5: طرح بند

ی سالمزان
ب در مناطق زیر آبیار

ی متناس
سم ها

ب در منق
ی متناس

سیم ابه  ها
ی تق

جدول 35: اندازه ها

توضیحات
% زمین

% جریان آب
ش )به 

مناطق تحت پوش
پی کال(

اندازه دهانه ) به سانتیمتر(
نام شاخه

ساختار
S/شماره

بدون معضل.تفاوت اندکی بین سهم زمین و سهم اب در اثر توافق طرفین وجود دارد. از آنجایی که شاخه کودی 
نسبت اینکه در سطح برابر با دهانه قرار دارد، آب کافی به دست نمی آورد، چند سانتیمتر بیشتر به عنوان جبران 

ضایعات دریافت می کند.

%4.5
%5.9

1.5
15

کودی
1 – S

%95.5
%94.1

31.5
240

کانال سالمزان

بدون معضل. توضیح فوق الذکر دیده شود.
%3.2

%5.8
1

15
اوغدان

2 – S

%96.8
%94.2

30.5
245

کانال سمازن

بدون معضل. توضیح فوق الذکر دیده شود.
%6.6

%7.1
2

15
قره کنت

3 – S

%93.4
%92.9

28.5
195

کانال سالمزان

معضل.: اندازه های ساختار تقسیم آبه مورد توافق نیست. دیده شود بررسی قضیه قوچین/سالمزان
%17.5

%23.7
5

36
قوچین

4 – S

%82.5
%76.3

23.5
116

کانال سالمزان

معضل: اندازه های ساختار این تقسیم آبه مورد توافق نیست. رهبران متنفذ گلگونتوغی توانستند با فشار اندازه 
گ بسازند و در نتیجه اختالف به وجود آمد. 

تقسیم آبه را به نفع شاخه خود بزر
%6.3

%12.1
1.5

20
گلگون توغی

5 – S

%93.8
%87.9

22.5
145

کانال سالمزان

بدون معضل.
%15.6

%15.6
3.5

24
میر شکار علیا

6 – S

%84.4
%84.4

19
130

کانال سالمزان

بدون معضل
%50.0

%50.0
9.5

65
آلتخواجه بابا
دهقان کالن

7 – S

%50.0
%50.0

9.5
65

کانال سالمزان

بدون معضل. این تقسیم آبه در اثر بد امنی مورد سروی قرار نگرفت. اما هر دو طرف از وقوع اختالفاتی روی 
ش ندادند.

اندازه تقسیم آبه ها گزار
%10.5

N
/A

1
N

/A
سالمزان ازبکیه

8 – S

%89.5
N

/A
8.5

N
/A

کانال سالمزان

بدون معضل.
%35.3

%35.7
3

25
میر شکار علیا

9 – s

%64.7
%64.3

5.5
45

آخرین تقسیم آبه سالمزان
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شکل 26: شمه تقسیم آبه های متناسب و طرح بندی کانال در مناطق زیر آبیاری سالمزان
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ی گردنه
ب در مناطق زیر آبیار

ی متناس
سیم آبه ها

ی تق
جدول36: اندازه ها

توضیحات
% زمین

% جریان آب
ش           

مناطق تحت پوش
)به پی کال(

اندازه دهانه ) به سانتیمتر(
نام شاخه )جوی(

ساختار

S/شماره

ک: دیزاین این ساختار مورد اختالف است، با آن هم معضل آشکاری به نظر نمی رسد. اندازه های آنی 
معضل کوچ

ساختار در زمان رژیم طالبان تغییر خورد. در آن زمان، رهبران کانال گردنه  - عمده ترین کانال – به رهبری طالبان 
ک بودند و توانستند تغییر را بقبوالنند. 

نزدی

این کار با مخالفت مخصوصًا رهبران قره کنت مواجه گردید که موجب زندانی شدن گردید.

%9.7
%9.5

3.5
40

ترناب
1 –S

%9.7
%9.5

3.5
40

تورخیل

%11.1
%10.7

4
45

افغان تیپه ترکمنیه

%13.9
%11.9

5
50

قره کنت

%55.6
%58.3

20
245

کانال عمده گردنه

بدون معضل
%20.0

%21.2
4

70
کانال چهار پی کال

2 – S

%80.0
%78.8

16
260

کانال گردنه 

بدون معضل
%50.0

%50.0
2

100
چهار پی کال )تاج محمد(

3 – S

%50.0
%50.0

2
100

چهار پی کال )حاجی شیر 
محمد(

بدون معضل
%33.3

%33.0
4

65
مغول )حاجی شیر محمد(

4 – S

%66.7
%67.0

8
132

کانال گردنه

بدون معضل
%75.0

%74.1
6

100
جوی علم )حاجی رشید(

5 – S

%25.0
%25.9

2
35

گردنه )حاجی یاسین(
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شکل 27: شمه تقسیم آبه های متناسب و طرح بندی کانال در مناطق زیر آبیاری گردنه
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ی سفید
ی دریا

ب در مناطق زیر آبیار
سیم آبه ها متناس

ی تق
جدول 37: اندازه ها

توضیحات
% زمین

% جریان آب
ش )به 

مناطق تحت پوش
پی کال(

اندازه دهانه ) به سانتیمتر(
نام شاخه

ساختار

S/شماره

گ ساختن اندازه دهانه را در سال های 1990 تحمیل کردند. 
ک:اندازه های صوفی قلعه مورد اختالف است. رهبران سیاسی بزر

معضل کوچ
اما، از آنجایی که تاثیر آن روی دریای سفید خیلی زیاد بود، از آن زمان تا به حال جریان آب وجود ندارد.

%6.0
%4.5

8
30

صوفی قلعه
1 – S

%94.0
%95.5

125
630

دریای سیاه

بدون معضل
%18.4

%18.1
23

175
شورعارق

2 – S

%68.0
%68.4

85
660

دریای سیاه

%7.2
%7.3

9
70

گ عارق
ین

%6.4
%6.2

8
60

قنجغه

ک:شورعارق ترکمنیه با استفاده از ارتباطات خود در زمان رژیم طالبان توانستند اندازه های شاخه ها )جوی( های خود را تغییر 
معضل کوچ

دادند.
%27.3

%25.7
6

52
شورعارق ترکمنیه

3 – S

%72.7
%74.3

16
150

شور عارق افغانیه

بدون معضل
%55.6

%55.2
10

80
شورعارق افغانیه، تاغن عارق 

افغانیه
4 – S

%44.4
%44.8

8
65

ش
چکچی، جدران، گانی

بدون معضل
%55.0

%55.6
5.5

50
شورعارق افغانیه

5 – S

%45.0
%44.4

4.5
40

تاغن عارق افغانیه

بدون معضل
%37.5

%36.4
3

40
چکچی

6 – S

%31.3
%31.8

2.5
35

جدران

%31.3
%31.8

2.5
35

ش
گانی

بدون معضل
%52.9

%52.6
45

222
دریای سیاه

7 – S

%47.1
%47.4

40
200

ش و مصر آباد
چوبا

ک ها( توانستند تغییراتی را در دیزاین 
ش، استفاده کننده گان آب مصرآباد )ازب

گ داخلی حین حاکمیت سیاسی جنب
معضل: در جریان جن

ش صورت گرفت.
ک وارد سازند. این کار با هزینه مردم ترکمن چوبا

ساختار با استفاده از روابط خود با قدرتمندان ازب
%45.0

%40.0
18

100
ش

چوبا
8 - S

%55.0
%60.0

22
150

مصرآباد
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شکل: 28: شمه تقسیم آبه های متناسب و طرح بندی کانال در مناطق زیر آبیاری دریای سیاه
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شکل :29 شمه تقسیم آبه  های متناسب و طرح بندی کانال در مناطق زیر آبیاری خواجه دو کوه
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ی سفید
ی دریا

ب در مناطق زیر آبیار
ی متناس

سیم آبه ها
ی تق

جدول 39: اندازه ها

ت
توضیحا

ن
% زمی

ب
% جریان آ

ش 
ت پوش

مناطق تح
)به پیکال(

اندازه دهانه ) به 
سانتیمتر(

ی(
نام شاخه )جو

ساختار

S/شماره

ک: دیزاین این ساختار مورد اختالف است، با آن هم معضل آشکاری به نظر نمی رسد. اندازه های انی ستاختار در زمان رژیم طالبان 
معضل کوچ

ک بودند و توانستند تغییر را بقبوالنند. 
تغییر خورد. در آن زمان، رهبران کانال گردنه  - عمده ترین کانال – به رهبری طالبان نزدی

این کار با مخالفت مخصوصًا رهبران قره کنت مواجه گردید که موجب زندانی شدن گردید.

%5.28
%5.39

10
45

تنگه و چهل متره
1 –S

%4.22
%4.19

8
35

گ
پشت اولن

%1.85
%3.59

3.5
30

ک
شکر

%88.65
%86.83

168
725

دریای سفید

بدون معضل: گذشته از تفاوت در تناسب مقدار زمین های قابل آبیاری و جریان آب در هر جوی، هیچکدام از محالت از تفاوت اندازه های 
منقسم شکایت نکردند.

%15.48
%14.86

26
110

ک
ایمش

2 – S

%4.17
%4.05

7
30

حسن تابن

%4.17
%4.05

7
30

مرغاب

%10.71
%10.14

18
75

کانال عمده قزانچی

%65.48
%66.89

110
495

دریای سفید

بدون معضل:  گذشته از تفاوت در تناسب مقدار زمین های قابل آبیاری و جریان آب در هر جوی، هیچکدام از محالت از تفاوت اندازه های 
تقسیم آبه شکایت نکردند.

%11.54
%10.81

3
20

یتیم قلعه
3 – S

%88.46
%89.19

23
165

ک
ایمش

ک / آلتخواجه دیده شود.
معضل:  بررسی قضیه ایمش

%18.75
%31.25

6
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التخواجه
4 – S

%81.25
%68.75

26
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ک
ایمش

دیگر معضلی وجود ندارد:این ساختار تا زمانی تغییرات وضعیت را دو باره به حالت نورمال آورد، منبع معضل بود. دیده شود: بررسی قضیه چهل 
ک
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4

35
چهل مرد

5 – S

%86.21
%86.00

25
215

ک
ایمش

نتوانست مورد سروی قرار بگیرد
%37.50

N
/A

6
N

/A
کوه گنباد

6 – S

%62.50
N

/A
10

N
/A

قزانچی



واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان2013

AREU 110

ار 
اخت

د س
خو

ل 
 پو

ت با
داش

ن 
زمی

ق 
مار

ر ی
ه د

ی ک
دولت

ن 
ندا

رتم
 قد

ی از
 یک

شاه
هر 

 ظا
ان

 زم
 در

ت.
 اس

الف
اخت

رد 
 مو

تار
ساخ

ن 
ی ای

 ها
ازه

 اند
ل:

عض
م

ت.
ساخ

تر 
زرگ

ر ب
 مت

تی
سان

 10
ود 

حد
در 

 را 
رق

یما
ی 

جو
زه 

اندا
 و 

کرد
ار 

عم
داً ا

جد
را م

سم 
منق

%7
.48

%7
.34

8
40

قل
قش

7 –
 S

%6
.54

%8
.26

7
45

وق
مار

ی

%8
5.9

8
%8

4.4
0

92
46

0
فید

ی س
دریا

ی 
 ها

ازه
 اند

لت
 دو

ناًء
د. ب

ردن
ی ک

ی م
یار

ا آب
ی ر

دولت
ی 

 ها
باغ

اغ 
ل ب

جنگ
 و 

باغ
که 

ز ی
ی ا

های
ش 

 بخ
شاه،

هر 
 ظا

ان
 زم

:در
ارد

 ند
جود

ی و
اص

ل خ
عض

م
ده 

عم
ل 

عض
چ م

 هی
س

د. پ
ردی

م گ
سی

 تق
 ها

وی
ر ج

سای
به 

ن 
سا

 یک
رت

صو
به 

ته 
 یاف

ش
کاه

ب 
ن ا

ریا
ی ج

تباق
، م

 اما
داد.

ص 
صا

اخت
خه 

 شا
 به

ی را
زرگ

ب
ند.

دار
ید 

ترد
د، 

 بو
 ها

ازه
 اند

ش
فزای

ه ا
ق ب

طاب
غ م

ه با
 یک

ای
غ ه

ت با
سع

ه و
ینک

رد ا
 مو

 در
ان

گاه
از آ

ی 
عض

ما ب
ت. ا

وس
 نپی

وع
 وق

 به
سیم

 تق
ن 

ر ای
براب

در 
ی 

ا
%9

.78
%8

.84
9

70
ال

 الم
ین

ع
8 -

S

%1
6.3

0
%2

4.6
2

15
19

5
باغ

که 
ی

%2
7.1

7
%2

3.9
9

25
19

0
لی

ه ع
باب

%2
0.6

5
%1

7.6
8

19
14

0
ان

رنج
م

%9
.78

%1
0.3

5
9

82
باغ

ل 
جنگ

%1
6.3

0
%1

4.5
2

15
11

5
ای

شوب

رد.
بگی

رار 
ی ق

رس
 بر

ورد
ت م

انس
نتو

%4
.29

N
/A

1.1
2

N
/A

باغ
ل 

جنگ
9 -

 S

%9
5.7

1
N

/A
25

ست
نی

نیه
فغا

ی ا
وبا

ش

کیه
 ازب

ای
شوب

یپه
شک

بی

نار
ه چ

یک

حله
د م

عی

ایه
غ س

جا

فته
خ ه

یا

چه
زیل

ق

ید
سف

ی 
ریا

ی د
یار

ر آب
 زی

طق
منا

در 
ب 

اس
متن

ی 
ها

به 
م آ

سی
 تق

ی
ها

زه 
ندا

3: ا
9 

ول
جد



2013ضمیمه ها

111 حق آب و روند حل معضل مربوط به آن در افغانستان: مورِد مطالعاتی فرعی حوزه سر پل

ی سفید
ی کانال  در دریا

ب و طرح بند
ی متناس

سیم آبه ها
شکل 30: شمه تق



واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان2013

AREU 112

ده
عم

ی 
ها

ی 
ریا

د د
تدا

 ام
در

ب 
اس

متن
ی 

ها
به 

م آ
سی

 تق
ی

ها
زه 

ندا
4: ا

0 
ول

جد

ت
حا

ضی
تو

ن
زمی

 %
ب

ن آ
ریا

 ج
%

به 
ش )

وش
ت پ

تح
ق 

اط
من

ل(
 کا

پی
ر(

مت
نتی

سا
به 

 ( 
انه

ده
زه 

ندا
ا

ی(
جو

ه )
اخ

 ش
ام

ن
تار

اخ
س

S/
ره

ما
ش

رد.
 ندا

جود
ل و

عض
م

%4
0.0

%4
0.0

20
0

60
0

یاه
ی س

دریا
1 –

S

%6
0.0

%6
0.0

30
0

90
0

فید
ی س

دریا

تر 
میق

م ع
) ه

ید 
گرد

ند 
ه م

سار
ب خ

ناس
 مت

آبه
یم 

قس
و ت

ود 
ن ب

ا ام
ی ن

خیل
یر 

 اخ
ای

ل ه
 سا

 در
وال

الم
ه گ

طق
ل:من

عض
م

)X
یر 

صو
د ت

شو
ده 

 دی
– 

گتر
بزر

هم 
 و 

دید
گر

%1
.5

%5
.6

3
40

وال
الم

گ
2 –

 S

%9
8.5

%9
4.4

19
7

68
0

یاه
ی س

دریا

 از 
ان

وزج
ذ ج

نفو
 با 

ران
رهب

 از 
تن

ن 
ندی

ن چ
زما

ن 
در آ

د. 
 بو

سب
متنا

 19
60

ی 
 ها

ال
ل س

اوای
 تا 

آبه
یم 

قس
ن ت

: ای
ضل

مع
یر 

تغی
در 

 را 
زی

مرک
ش 

ا نق
ن ه

ی آ
 دو

هر
ه. 

کم
مح

ده 
ر ش

مقر
زه 

س تا
ریی

 و 
کم

 حا
ول

شم
به 

د، 
ودن

ن ب
مزا

سال
 و 

دنه
گر

ن 
در آ

ید 
ی با

یاد
ی ز

 ها
ین

 زم
ن،

ماز
 سل

ه و
ردن

ر گ
س د

نفو
ش 

فزای
ر ا

دراث
که 

ل 
دال

است
ن 

ا ای
د، ب

ردن
ی ک

 باز
تار

ساخ
زه 

اندا
ن 

ندی
ز چ

ز ا
ا نی

ن ه
ه  آ

طق
 من

زیرا
ت، 

داش
ی ن

معن
اه 

 سی
ای

دری
ن 

 گا
نده

مای
ی ن

 برا
الل

ستد
ن ا

ا ای
. ام

شود
ی 

یار
ق آب

ناط
م

ت. 
گرف

ت 
صور

ده 
تفا

 اس
زور

 از 
ازه

 اند
ییر

 تغ
ای

جر
ی ا

 برا
ایتًا

 نه
ود.

ار ب
دچ

ل  
شک

ن م
 عی

 به
ال

س

%1
5.2

%2
0.1

30
27

0
زن

لما
س

3 –
 S

%6
7.5

%5
9.5

13
3

80
0

یاه
ی س

دریا

%1
7.3

%2
0.4

34
27

5
نه 

گرد

د، 
ی ش

ه م
است

ک ک
گدل

ه ج
ده ب

ه ش
خت

 ری
آب

ن 
ریا

ز ج
ی ا

کم
ی 

 یک
ی،

نیک
تخ

ل 
شک

ر م
ر اث

ه د
ی ک

جای
ز آن

:  ا
ضل

 مع
ون

بد
ی 

ت م
عای

م ر
آنه

 با 
ب،

ناس
ل ت

صو
ه ا

د ک
کنن

ی 
ر م

 فک
الت

مح
ام 

 تم
شد.

ده 
ه دا

م آب
سی

 تق
ین

ه ا
ی ب

ضاف
ر ا

یمت
سانت

ند 
چ

دد.
گر

%1
.2

%1
.4

3.5
40

ک
گدل

ج
4 –

 S

%9
6.5

%9
6.3

28
9.5

27
00

فید
ی س

دریا

%2
.3

%2
.3

7
65

نبه
ه ش

س

کوه
دو 

جه 
خوا

ید/
سف

ی 
دریا

یه 
قض

ی 
رس

 بر
شود

ده 
 دی

ل:
عض

م
%6

5.5
%6

3.9
18

9.5
57

5
فید

ی س
دریا

5 –
 S

%3
4.5

%3
6.1

10
0

32
5

کوه
دو 

جه 
خوا



2013ضمیمه ها

113 حق آب و روند حل معضل مربوط به آن در افغانستان: مورِد مطالعاتی فرعی حوزه سر پل

شکل 31: شمه عمده ترین تقسیم آبه های متناسب و طرح بندی کانال در دریا های عمده
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ضمیمه 6: ایجاد سیستم کانال در جوزجان: نمونه خواجه دو کوه

قبل از سلطنت امیر عبدالرحمن )1880  - 1901(، مناطق فعلی زراعتی خواجه دو کوه مرکب از چندین گروپ مختلف قومی بود، اما ازبک ها و ترکمن ها اکثریت 
را تشکیل می دادند. در آن زمان، زراعت آبی محدود بود و شبانی مهمترین منبع امرار حیات را تشکیل می داد. برخالف امروز، در آن زمان زمین های محدود 
زراعتی آبی توسط دریای سفید از طریق تقسیم آبه شی چمبه، آبیاری نمی شد. در عوض، آبیاری این زمین ها توسط شاخه ای که از مناطق زراعتی تحت پوشش 
دریای سفید جدا شده بود، صورت می گرفت. این شاخه تقسیم آبهی داشت که درست در جایی قرار داشت که تقسیم آبه فعلی خواجه دو کوه در آن واقع است )دیده 
شود: نقش 3(. در آن زمان تقسیم آبه به سه شاخه تقسیم می شد که به سه قریهی سالتق خورد، خواجه دو کوه و سالتق کالن )دیده شود شکل 26( آب می رساند.

شکل 32: طرح بندی اصلی شاخه در خواجه دو کوه

با وجودی که این ها خانه گروپ های قومی مختلف بود، از آنجایی که مقدار آبی که به منطقه جاری بود، فقط برای آبیاری یک سوم تا یک دوم زمین ها را در 
یک زمان کافی بود، تنها یک جوی )هر سال تغییر می خورد( برای آبیاری مورد استفاده قرار می گرفت و محصولی که به دست می آمد بین خانواده های هر سه 
قریه تقسیم می شد. اما، تا زمانی که سیستم قادر بود همه مردم این قریه جات را که به هیچ وجه ذخیره ای برای محصوالت مازاد نداشتند،  تامین کند، مشکلی 
وجود نداشت.در نخستین سال های سلطنت عبدالرحمن نخست موج ناقلین پشتون به منطقه رسیدند. دولت از مردم خواست که آن ها را در اعمار منزل درقریه 
جات شان کمک کنند. وقتی که پشتون جاگزین گردیدند، دولت بار دیگر تقاضا کرد که آن ها  شامل زراعت جمعی شوند. با وجودی که نخست این فرمان تنش 

هایی را به وجود آورد، اما ناقلین با مردم قریه شریک شدند.254

پس از گذشت چند سال، ناقلین جدیدی به منطقه آمدند. اما، این بار آن ها در قریه جاتی جدیدی جاگزین شدند و برای شان در اطراف محل زیست شان زمین 
داده شد255. حاکم تصمیم گرفته بود که از آن زمان به بعد هر ناقل باید دارای زمین و جوی خود باشد. در عین زمان، آن ها تصمیم گرفتند که سه قریه ای که 
زمین های مشترک داشتند، منبعد زمین های خود و جوی مربوط به خود را داشته باشند. این مرحله به عنوان شروع روند ثبت رسمی زمین ها و حقوق آب مربوط 
به آن ها شمرده می شود. حاکم به هر ناقل مقدار معین زمین اعطاء کرد که منحیث اساسی برای محاسبه سهم آب در نظرگرفته می شد.  برای تسهیل این روند، 
تقسیم آبه های چوبی  برای جدا کردن خودکار جریان آب در جوی های مربوط اعمار گردیدند. بناًء ایجاد کانال ها  مستقیمًا  مربوط می شد به  نقل مکان جدید 

زیر رهیری دولت و تقسیم زمین های جدید. 

فشارهای فزاینده ای که این انکشافات بر  تقاضای آب وارد کرد، به صورت آشکاری مقدار آب موجود برای ساکنین اصلی را کاهش داد. اما، با در نظر داشت قوه 
قهریه دولت در آن زمان، امکانات مقاومت در برابر تصامیم حاکم و خلیفه وجود نداشت. به هر حال،  خلیفه به دولت توضیح داد که اگر جریان آمدن ناقلین به 
منطقه ادامه یابد، مقدار آب جوی از دریای سفید برای رفع ضروریات کافی نخواهد بود. بناًء حاکم برای رساندن آب به آن مناطق، تقسیم آبه جدیدی در مناطق 
باالیی در امتداد دریای سفید، در جایی که اکنون تقسیم آبه سه چمبه موقعیت دارد، اعمار کرد256. اگر چه ساکنین مناطق دریای سفید با این قرارداد موافق نبودند، 

اما باالخره آن را تحت فشار حاکم پذیرفتند.

سال ها وقت را در بر گرفت تا اینکه کانال ساخته شد، اما، تنها در نخستین سال های حکومت حبیب اهلل خان )1901 – 1919( بود که این کانال به صورت کامل 
آماده بهره داری قرار گرفت. تنظیمات جدید، سهم بزرگی از آب را به منطقه خواجه دوکوه تخصیص داد که در نتیجه فشار بر تقاضای آب کمتر گردید. اما، مسکن 
گزینی ناقلین جدید به صورت فزاینده در زمان سلطنت حبیب اهلل خان، امان اهلل خان )1919 – 1929(  و نادر شاه )1929 -  1933( ادامه یافت. این روند یکبار 
دیگر مقدار آب موجود برای ساکنین اصلی را با کاهش روبرو ساخت257. اما هنوز هم، قدرت دولت آنچنان قوی بود که وقوع احتجاج چشمگیری دور از انتظار بود.

254 قرار گفته های یک بزرک محل در خواجه دوکوه، تعدادی از روستاییان در اعتراض به تصمیم دولت برای مقیم ساختن جابجاشدگان جدید در محل، دست به شورش زدند و در چندین مورد، به 
حکیم جوزجان حمله کردند.

255 در عین حال، این زمین تحت استفاده نبود و این مسله، توضیع آن را برای جابجاشدگان جدید برای دولت آسان ساخت.
256 برای بحث های بیشتر در مورد حقوق آب میان دریای سفید و خواجه دوکوه، به بخش ششم مراجعه کنید.

257 به یاد داشته باشید که تمامی جابجاشدگان جدید در همان مرحله زمانی، پشتون نبودند. به طور مثال، جابجاشدگان در قریه کورک، ترکمن بودند. با این حال، حکیم به آنها اجازه جابجا شدن در 
محل را داد و از آنها حمایت کرد.
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در زمان سلطنت ظاهر شاه )1933-1973( ورود ناقلین جدید  تا حد زیادی  متوقف شد. اما در عوض ،استفاده کننده گان آب در منطقه با مشکل جدیدی روبرور 
گردیدند. در جریان قسمت دوم سلطنت ظاهر شاه،  برای بسیاری از کارمندان متقاعد دولت مقدار زیاد زمین )بعضی اوقات 70 پی کال یا 5600 هکتار( به عنوان 
تقاعدی توزیع گردید. به اثر فرمان مستقیم شاه، این زمین از طریق تمدید شاخه های موجود کانال آبیاری می شد258. اما، نه شاخه جدیدی )جوی جدیدی( اعمار 
شد و نه هم ساختار موجود تقسیم آبه تغییر یافت. در کل، این روند نهایتًا به کاهش وقت نوبت آب در درون هر شاخه کانال منجر گردید. اضافه بر آن ، بزرگان 
خواجه دو کوه به یاد می آورند که بعضی از مقامات  قدرتمند سابق دولتی با استفاده از موقف خود نوبت آب را برای گرفتن آب بیشتر نقض می کردند که تاثیر 

منفی بر سایر دهاقین وارد می کرد. در این مورد هم، ارتباط آنان با دولت که تا آن زمان قدرتمند  بودند، امکان هر نوع اقدام علیه آنان را منتفی می ساخت.

پس از آن که محمد داود بر سر قدرت آمد )1973 – 1978( انتقاالت جدید و یا توزیع زمین در منطقه صورت نگرفت. بعضی از دهقانان قادر شدند زمین های للمی 
را به آبی تبدیل کنند. اما، حقوق اضافی آب به دست نیاوردند و در عوض مجبور بودند از تخصیص موجود خود استفاده کنند.

شکل 33: طرح بندی شاخه فعلی و محالت مسکونی در خواجه دو کوه

 

258 زمین های که برای کارمندان بازنشسته دولتی اختصاص داده شده بود، در مناطق مختلف خواجه دوکوه توضیع شد.
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ضمیمه 7: تعداد و انوع میرآب ها در والیات سر پل و جوزجان

جوزجان سرپل نوع میرآب

1 *2 میرآب والیتی 

3 نیست میرآب دریا 

9 40 میرآب کانال

48 نیست ساعتچی

نیست 37 چکباشی

* : در اینجا یک میرآب والیتی وجود دارد و یک نفر هم معاونش
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پیشنهادات شما:

اداره مستفید  این  تحقیقاتی  منابع  کننده گان  استفاده  بعنوان  پیشنهادات شما  از  تا  افغانستان می خواهد  ارزیابی  و  واحد تحقیق 
باشید،  کرده  واحد شرکت  این  ورکشاپ های  و  از سخنرانی ها  یکی  در  چه  باشید،  ما  انتشارات  خواننده همیشگی  چه  شود. شما 
چه از کتابخانه استفاده کرده باشید و چه به تازگی با  این سازمان آشنا  شده باشید، نظرات و پیشنهادات شما برای ما باارزش 
شکل  به  را  خود  کاری  های  یافته  و  نموده  تعقیب  شکل  بهترین  به  را  خود  هدف  تا  میکند  کمک  ما  به  شما  های  نظر  است. 
میباشد.  آدرس  ایمیل  این  از  استفاده  پیشنهادات  ارائه  برای  راه  آسانترین  بگذاریم.  اشتراک  به  ما  نشریات  گان  خواننده  با  بهتر 
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اما  بگذارید.  ما در میان  با  دارید،  93 + و هر نظری   )0( 799 608 548 بگیرید  این شماره تماس  به  توانید  همچنان شما می 
برخی اطالعاتی که به ویژه برای ما سودمند هستند عبارتند از: 

• چطور از نشریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید )مطالعه انتشارات، شرکت در جلسات، ...(؟	

• به چه منظور از پژوهش های واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید؟	

• به چه شکل انتشارات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را دریافت می کنید؟	

• از نسخه الکترونیکی استفاده می کنید یا از مجلدات؟	

• چگونه این انتشارات می توانند اطالعات را به نحو بهتری ارائه دهند؟	

• نظر شما دربارۀ روند پژوهشی و نتایج ما چیست؟	

• انتشارات یا رویداد های مورد عالقه شما در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان کدام است؟	
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