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دلیکونکي په اړه
ونسنت توماس د  ۲۰۱۱او  ۲۰۱۴کلونو ترمنځ د افغانستان د څیړنې او ارزونې په واحد کې د څیړنې د کارکوونکي په توګه دنده ترسره

کړې ده .هغه ،په عمده ډول د اوبو د حقونو ،د اوبو پرسر د شخړو ،او د اوبو د ځانګړنې او ویش په شمول په افغانستان کې د اوبو د
مدیریرت په ټولنیزو او جوړښتي اړخونو باندې کارکړی دی .نوموړي ،همدا ډول پر اوبو د په اصطالح «ښه» افغاني دودیز مدیریت د

سیستمونو د بیلګو د واردولو د دلیلونو په اړه هم څیړنې ترسره کړي دي .ښاغلي توماس پخوا ،له  ۲۰۰۵څخه تر  ۲۰۱۰کال پوري ،دسنتی
یا مروجو اوبولګولو د سیستمونو په اړه د څیړونکي او د پروژو د همغږي کوونکي په توګه په تخار او بغالن کې د آغاخان د شبکې
له پروژې سره کار کړی دی .په همدې ډول هغه په  ۲۰۱۱کال کې د افغانستان د بشري حقونو د پرمختیا په رپوټ په جوړولو کې هم برخه

اخیستې ده .په دې وروستیو کې ،نوموړي ،خپل وخت دسیمه يیزو اوبو زیرمو او د صحی خدمتونو او همدا رنګه په کورنۍ کچه د
اوبو خوندیتوب ته وقف کړی دی.

د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد په اړه
د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد په کابل کې میشته یوه خپلواکه څیړنیزه موسسه ده .ددې ادارې دنده د لوړ څرنګوالې درلودونکو
او پالیسۍ پورې اړوندو څیړنو له الرې پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې دي ،او همدا راز نوموړې اداره په افغانستان کې د څیړنې او
زده کړې د کلتور د ودې په موخه  ،د څیړنې پایلې په چټکه توګه خپروي .دې موخې ته د رسیدو لپاره له خپلو څیړنو او کتابتون څخه د
ګټې اخیستنې دترویج په موخه له پالیسي جوړوونکو ،مدني ټولنې ،څیړونکو او زده کوونکو سره ددوی د څیړنېزې وړتیا د پیاوړي
کولو په موخه ښکیل ده څو په دې توګه وکړای شي شننو ،غبرګونونو او خبرو اترو ته الره هواره کړي.

د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ ( )AREUپه  ۲۰۰۲کال کې په افغانستان کې د نړیوالې مرستندویې ټولنې په همکارۍ جوړ شو.

دغه بنسټ د مشرتابه یو بورد لري چې د مرستندویو ادارو ،لکه :ملګرو ملتونو او نورو ګڼ اړخیزو ادارو او نادولتي ټولنو استازي
پکې ګډون لري.

په  2015کال کې د دغه بنسټ د ځانګړو پروژو مالتړ د اروپايي اتحادیی ( ،)EUد نړیوال پرمختګ انسټیټوټ ( ،)ODIنړیوال بانک،
د امریکا د سولې انسټیتوټ ( ،)USIPد نړیوالې همکارۍ لپاره الماني ټولنې ( ( ،)GIZ-BMZد ختیڅ او افریقایی مطالعاتو لپاره د

لندن پوهنتون ( ،)SOASد امریکی د متحده ایاالتونو د نړیوال پرمختیا سازمان ( ،)PROMOTE -USAIDد هالند علمی څیرنو دفتر

( ،)NWOد غنمو او جوار د تحقیقاتو بین المللی مرکز ( ،)CIMMYTد حکومتداری د امنیت ګروپ ( ،)SGGپه مرکزی آسیا کی د

کړنی او خورلو د پیاورتیا اداره ( )LANSAاود بریتانیا اداره د جنګ ځپلو ماشومان لپاره ( )War Child UKلخوا تر سره کېږي..
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نوملړ
ارهد :هغه سیستم ته وایي چې ترځمکې الندې اوبه له لږ ژورو څاګانو څخه د فارسي څرخ (ارهد) په مرستې د کرنې لپاره را ایستل کیږي
کنده :هغو پرانیئستو کیندنو ته ویل کیږي چې په هغوکې د ځمکې پرسر اوبه ،واوره ،یا د باران اوبه د څارویو لپاره یا د وچکالیو په موده کې

د محلي ګټې اخیستنې لپاره زیرمه کیږی.

کاریز :د تصفیې غالي ته ورته ،هغه مخ په ځوړ تونل یا کانال ته وایي چې نږدې په افقي توګه شنه ځمکه د اوبو له زیرمې ،نهر یا نورو جیولوژیکي

جوړښتونو سره نښلوي.

شورا:د ټولنې شورا؛ په عادي ډول په حاکمیت کې ونډه او دایمي غړي لري.

و
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د مطلب لنډیز
دا څیړنه په افغانستان کې د څښاک اوبو ته د السرسي د اوسني حالت او پرمختګ په هکله ،ډیره ژوره شننه وړاندې کوي .داخبره
څرګندوي چې هغو ادعاګانو ته ،چې ګواکې افغانستان پاکو اوبو ته د السرسي په اړه د زریزې پرمختیائی موخو( )MDGته رسیدلی
یا هغوي ته د رسیدو په درشل کې دی ،باید په خورا پاملرنه او احتیاط وکتل شي .دا موضوع د مسائلو د خلط او یو ځای کیدنې  ،د
پړسیدلو معلوماتو ( لکه چې د نړیوالې روغتیائي موسسې ( /)WHOیونیسف په پیژندل شوو رپوټونو کې لیدل کیږي) ،د ډول ډول
ملي سروېګانو ترمنځ د متودولوژیکې توپیرونو ،د اوبو د اوسنیو سیستمونو د اوږد مهاله پایښت په هکله د غلطو ارزونو او غیر
واقعې تصوراتو ،زیږنده ده .لیکنه په همدې ډول ښیي چې څنګه «د اصالح شوو اوبو سرچینو ته» د زریزې پرمختیائي موخو()MDGته
د اوسني شاخص پر اساس،پاکو او بو ته د کورنیو په کچه ،السرسي محدود د .اوبوته د افغان کورنیو د السرسي د وضعیت په هکله
د الزیات بشپړ اومعنالرونکي انځور د وړاندې کولو لپاره دالیکنه د «کورنیو اوبو د ناخوندیتوب» د هر اړخیز کار د چوکاټ وړاندیز
کوي .پرهمدې بنسټ ،په اوبو پورې د اړوندو پنځو عواملو پراساس د کورنۍ اوبو د ناخوندیتوب شاخص ( )HWIIوړاندې کیږي .دغه
پنځه عوامل دا دي«:کمیت»« ،کیفیت» « ،السري» « ،ډاډه توب /سیالیت» ،او«له مالي اړخه زغملتیا » .شاخص کوالی شي د افغان د
اوبو او حفظ الصحی په برخه کې د پروګرام او پالیسي په جوړولوکې د الرښود په توګه دول ولوبوي.
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1 .سریزه
جوته خبره ده چې پاکو اوخوندي اوبو ته السرسي د ژوند د کچې په سمون کې اساسي قدم دی .څرګنده ده هغه ټولنې چې د اوبو د
برابرولو لږ زیرمې او خدمتونه لري د زښتو ډیرو زیانمنونکو ټولنو په کتار کې دي.په مخ پر ودې هیوادونو کې د نیستمنۍ د له
منځه وړلو د ستراتیژۍ لپاره پاکو اوبو ته السرسی مرکزي ټکی ګڼل کیږي .په افغانستان کې ،په ټولو والیتونو کې هم د محلي ګټې
اخیستنې او هم په ښوونځیو او کلینیکونو کې د استفادې لپاره د څښلو وړ پاکو اوبو نشتوالی په هیواد کې د نیستمنۍ د لږوالي
د ستراتژۍ  1په تطبیق کې د سترې او عمده ستونزې په توګه پیژندل شوی دی  .دا موضوع د حیرانتیا وړنه ده ،ځکه چې افغانستان د
2
هغو هیوادونو په کتار کې شمیرل کیږي چې د مړینې خورا لوړه سلنه (له  ۱۵سلنې لوړ) یې د نابسیا اوبو او روغتیا ساتنې له کبله ده.
شک نشته چې افغانی کورنیو ته د څښاک د پاکو اوبو په وړاندې کولو کې د طالبانو له راپرځېدو څخه را په دې خوا دنږړې ۱۵
کلونو په بهیر کې پیاوړی پرمختګ شوی دی .د نړیوالې روغتیایي موسسې/یونیسف په نويو رپوټونو کې ادعا کیږي چې د زریزې له
پرمختیایي موخو سره سم خوندي اوبو ته السرسي له وخت څخه پخوا تر سره شوی دی.
خــو آیــا پــه افغانســتان کــې خونــدي اوبــو تــه السرســی پــه رښــتیا ســره داســې بریالــی نــکل دی؟ تــر نــن پــورې پــه افغانســتان کــې ،پــه دې

اړه د معلوماتــو داســې ژورې څیړنــې لــږ تــر ســره شــوي دي چــې پــه دې هیــواد کــې خونــدي اوبــو تــه د السرســي پــه اړه د ویلــو لپــاره کومــې
ژورې خبــرې ولــري.

په دې توګه ،ددې لیکنې لومړنۍ موخه په افغانستان کې د نیستمنۍ دله منځه وړلو لپاره د دغې مرکزي ستونزې په اړه د بحث را
پارول او د څښاک اوبو ته دالسرسي او پرمختیا د اوسني حالت په هکله له نیوکوڅخه د ډکې څیړنې وړاندې کول دي .دوهمه موخه
په دې اړه د معلوماتو وړاندې کول دي چې څنګه دشته« سمو شوو اوبو سرچینې » د زریزې د پرمختیا د موخو شاخص محدودوي،
کله چې په کورنۍ کچه خوندي اوبو ته د السرسي حقایقو ته کتنه وشي ،او پرځای یې د اوبو په برخه کې د ډیرې لوړې غوښتنې او « د
کورنۍ اوبو(نا)خوندیتوب » مناسب مفهومي چوکاټ د نظارت او همدا ډول د پالیسي او پروګرام جوړولو لپاره د الرښود په توګه،
وړاندیز شي.
په راتلونکې برخه کې په افغانستان کې د تیرو شوو  ۱۲کلونو په موده کې د اوبو سمو شوو سرچینو ته د السرسي د شمیرنو او پرمختیا
لنډیز وړاندې کیږي .نوموړې برخه د افغانستان لپاره د نړیوالې روغتیائي موسسې /یونیسف او مرکزي احصائیې له خوا « د څښاک
خوندي اوبو ته د السرسي » په اړه د زریزې انکشافي موخو ته د رسیدو د الس ته راوړنو په اړه مختلفې ادعاګانې ،وړاندې کوي .دریمه
برخه د دغو شمیرنو او ادعاګانو انتقادي تحلیل ترسره کوي.
د څښاک د اوبو د سیستمونو د پایښت په اړه د پړسیدلو معلوماتو ،میتودیکی توپیرونو ،یو اړخیزو تعبیرونو او نامناسبو انګیرنو
په شمول به ډیرې ستونزې و پیژندل شي .له دغې څخه درسې برخه نتیجه اخلي چې مخکې له دې چې په افغانستان کې د خوندي اوبو
په اړه د زریزې د انکشاف موخو ته درسیدلو خبرې تصدیق شي ،باید زښت ډیر احتیاط وشي .څلورمه برخه خوندي اوبو ته د السرسي
د حقایقو لپاره د زریزې د انکشاف د موخې اوسنی شاخص او محدود شوی اعتبار د ډیرې اساسي ستونزې په هکله خبرې کوي او
استدالل ئې داده چې د اوبو « سمې شوی » سرچینې د « څښاک د خوندي اوبو» په معنا نه دي .په دې اساس به ،په پنځمه برخه کې
وړاندیز وشي چې افغان پریکړه کوونکي باید په راتلونکو  ۱۵کلونو کې په افغانستان کې د څښاک د اوبو خدمتونو ته د السرسي لپاره
د « کورنېو د اوبو (نا)خوندیتوب » مناسب مفهوم څخه کار واخلي او د هغه په مرسته کړنالره ،پالیسۍ او پرمختیائی پروګرامونه
جوړ کړي .د « کورنیو اوبو ( نا)خوندیتوب » له تعریف او د هغه د څو اړخونو له وړاندې کولو څخه وروسته به د اوبو د خوندیتوب په
لور د پرمختګ د نظارت لپاره یولړ شاخصونه ( او یو ضریب) وړاندیز شي .د پایلې برخه د پالیسي په اړه وړاندیزونه وړاندې کوي.
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د افغانستان د اسالمي جمهوریت حکومت ( « ،)GIROAد افغانستان د ملي انکشاف ستراتژي» ( کابل  :د افغانستان د

			

اسالمي جمهوریت حکومت ۲۱ :)۲۰۰۸ ،مخ.
پروس -اوستن ،انیت ،رابرت باس ،فیونا ګور او جیمی بارترام « ،پاکې اوبه ،ښه روغتیا :لګښتونه ،ګټې ،او د روغتیا د ساتنېاو ودې لپاره د 		
مداخلو دوام او ثبات» ( ژنیو ،د نړۍ روغتیائې موسسه)۲۰۰۸ ،
۲

د افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد

2 .افغانستان به څرنګه د«څښاک خوندې اوبو ته د السرسي» لپاره د زریزې د پرمختیا
موخو ته ځان ورسوي؟
د نړیوالــې روغتیائــي موسســې  /یونیســف د  ۲۰۱۴کال د رپــوټ پربنســټ افغانســتان ( لــه  ۲۰۱۲کال راهیســې) د څښــاک اوبــو پــه هکلــه د زریــزې پرمختیائــي
موخــو تــه ځــان رســوالی دی.

 ....رسیدلي موخي  ....په بهیر کې  ....لږ وده  ....په جریان کې نه ده  ....لږ معلومات
لومړی شکل :د څښاک د اوبو په اړه د زریزې د پرمختیائي موخو لورته پرمختګ
منبع :نړیواله روغتیائي موسسه  /یونیسف د  ۲۰۱۴کال نوی شوی رپوټ (  ۵ ،۲۰۱۴مخ)

که څه هم د زریزې پرمختیائي موخې په نړیواله کچه د  ۲۰۱۵کال لپاره ټاکل شوي ،خو د افغانستان لپاره راتلونکې نیټه  ۲۰۲۰کال غوره شوېدی«
ترڅو دغوموخو ته د رسیدلو واقعي چانس ولري » 3د اساس کال په توګه د خلکو د هغې برخی سلنه ،چې د اوبو سموشوو سرچینو ته السرسی

لری په  ۲۰۰۳کال کې( د یونسیف د اټکل پربنسټ ٪۲۳ )4ټاکل شوي ده او د  ۲۰۲۰کال لپاره موخه  61.5سلنه حساب شوې وه.

په  ۲۰۱۲کال کې ،نړیوالې روغتیایي موسسې او یونیسف د نظارت پخپل ګډ پروګرام ( )JMPکې نوی رپوټ خپورکړ چې په هغه کې داسې ویل
شوي دي« :د څښاک د اوبو په اړه د زریزې د پرمختګ موخې [ په نړیواله کچه] ،چې د  ۱۹۹۰او  ۲۰۱۵کلونو ترمنځ د څښاک وړخوندي پایښت
لرونکو اوبو ته السرسي د هغو خلکو شمیر چې د څښلوله اوبو څخه بی برخې دي ،نیمایي ته را تیټوي .د غې موخې ته رسیدل په  ۲۰۱۰کال کې،

د مهال ویش څخه پنځه کاله پخوا ،ترسره شوې دي».

5

که څه هم افغانستان ال تر اوسه د هغو هیوادونو په کتار کې نه راځي چې نوموړې موخې ته رسیدلی وي ،خو د  ۲۰۱۲کال د نظارت ګډ پروګرام
( )JMPنوی شوی رپوټ څرګندوي چې په دې اړه « په دې هیواد کې اریا نوونکې پرمختګ شوی دی » .په رپوټ کی ویل کیږي چې د  ۲۰۱۰کال
د شمیرنو پراساس ،افغانستان « د خپل نفوس نږدې نیمائی خلکو ته (  ۴۶سلنه ) د پنځلسو توپاني کلونو په جریان کې د څښاک وړ پاکې اوبه
6
برابرې کړي دي ،چې د سویلی آسیا په سیمه کې له منځنۍ کچې ( 30،9سلنې) څخه ډیرې زیاتې دي».

د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ،۲۰۰۸ ،نومړی مخ
د افغانستان اسالمي جمهوری دولت ۲۱ ،۲۰۰۸ ،مخ
نړیواله روغتیایی اداره /یونیسف ۴۵ ،۲۰۱۴ ،مخ
نړیواله روغتیایی اداره  /یونیسف ۱۱ ،۲۰۱۲ ،مخ .د  ۴۶سلنې رقم د  16مخ په جدول کې وړاندې شوی دی.
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په کورنیو کې د اوبو نا خوندیتوب :په افغانستان کې د څښلو اوبوته د پایښت وړ السرسی ،د حقایقو د ښه روښانولو لپاره د بیلګو بدلون

په افغانستان کې د  7۲۰۱۱ / ۲۰۱۰کلونو د ګڼ اړخیز شاخص ټولګه ییزه سروي( )AMICSچې د نړیوالې روغتیائې موسسې /یونیسف
او د ګډ نظارتي پروګرام له خوا تصدیق شوی ده ،څرګندوي چې په  ۲۰۱۱کال کې د وګړو  ۵۷سلنې 8د څښاک د اوبو منابعو ته السرسي درلوده.
په  ۲۰۱۲ -۲۰۱۱کلونو کې  9د ملي خطر او زیان مننې تحلیل ( )NRVAهم چې د نړیوالې روغتیائي موسسې  /یونیسف له خوا تائید شوی
 ،د هغو افغان وګړو شمیر چې د څښاک پاکو اوبو منابعو ته السرسي لري ۵،۴۵،سلنه  10ښودلې ده .سره له دې ،له رپوټ څخه نتیجه
تراالسه کیږي چې « خوندي پاکو اوبوته د السرسي په اړه زښت ډیر پرمختګ شوی دی »  . 11په داسې حال کې چې د ملي خطر او زیان مننې
د  ۲۰۰۸ -۲۰۰۷کلونو سروې څرګنده کړي ده چې د افغانانو یوازې  ۲۷سلنه د پاکو اوبو منابعو ته السرسی لري .د ملی خطر او زیان مننې د
 ۲۰۱۲ -۲۰۱۱کلونو رپوټ زیاته کړې ده «که چیرې د سمونې دغه اندازه دوام وکړي ،نو د  ( ANDSد افغانستان د ملي پرمختګ سترتیژي)
موخه ( د زریزې پرمختیائي موخه) چې په  ۲۰۲۰کال کې ۶۱ ،۵سلنه ده په آسانتیا سره الس ته راتلالی شي» .12
وروسته په  ۲۰۱۴کال کې نړیوالې روغتیائي ادارې /یونیسف خبر ورکړ چې افغانستان د مهال ویش څخه اته کاله مخکې خپلو موخو ته
رسیدلی دی ،ځکه چې د  ۲۰۱۲کال د اټکل پربنسټ د وګړو  ۶۴سلنه د اوبو خوندي سرچینو ته السرسی لري  ( . 13لومړی شکل).
شک نشته چې ډیرې هڅې شوي او له یوې لسیزې څخه په ډیرې مودې کې افغان وګړو ته د څښلو خوندي اوبو ته د السرسي په الر کې
ډیرې الس ته راوړنې وجود لري .دا چې نوموړې الس ته راوړنې ،د زریزې پرمختیائي موخوته مخکې له مهال ویش څخه د رسیدلو په
شمول ،لکه څنګه چې اعالن شوی اساسي دي که نه ،بله خبره ده .ددې لپاره چې په دې اړه ال ډیرغوره معلومات وړاندې شي ،ښه به داوي
چې مخکې له دې چې د الس ته راوړنو په پراخوالي فکر وکړو ،شاته والړشو او شمیرنو او رقمونو ته انتقادي نظر واچوو ،چې څنګه
محاسبه او تحلیل شوي دي ،او له کومی متودولوژۍ څخه ګټه اخیستل شوي ده.

انځورUNHCR :
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د افغانستان د ګڼ اړخیزشاخص ټولګه ییز تحلیل ( )AMICSیوه ملی بیلګه ایزه سروي ده چې په افغانستان کې دښځو او کوچنیانو د ټولنیز،
روغتیائی ،او زده کړه ییز حالت په هکله معلومات وړاندې کوي .نوموړې سروې ددې اړتیا پربنسټ والړه ده چې د نړیوالو موافقه لیکونو لکه 		
		
د زریزې اعالمیې موخو او هدفونو لور ته پرمختک تر نظارت الندې ونیول شي .نوموړې سروي ګانې په  ۲۰۰۳او  ۲۰۱۱ /۲۰۱۰کلونو کې ترسره
شوې وې .ډیره وروستۍ سروې د  ۲۰۱۰کال د اکتوبر او  ۲۰۱۱کال د مې د میاشتو ترمنځ د یونیسف په مالی او تخنیکی مالتړ د افغانستان د اسالمي
		
جمهوریت د حکومت د مرکزي احصائیې د ادارې ( )CSOله خوا شوې وه .ددې سروې لپاره  ۳۱۳۱۴کورنۍ د افغانستان په اتو سیموکې لیدل
شوي وي ،چې د کورنیو د غبرګون اندازه  ۹۸۵سلنه وه .د هر کلستر لپاره د کورنیو منځنۍ شمیر ۳۰ ،کورنۍ ټاکل شوې وې.
د ډاډ کچه  ۹۵سلنه او د ډاډ حدود  ۵۳/۳سلنه او  ۵۹/۷سلنه وه ( مرکزي احصائیه) او یونیسف ۱۶۵ ،۲۰۱۲ ،مخ.
د ملی خطر او زیان مننې ارزونه ( )NRVAیوه بیلګه ییزه ملی سروې ده چې د مرکزی احصاییې له خوا عملي شوې ده .دغه سروې د پرمختک او 		
شاخصونو یوه پراخه لړۍ احتوا کوي چې د حکومت د ادارو ،مرستندویانو او نړیوالو موسسو له خوا پرې هوکړه شوې وه ،د ملی خطر اوزیان 		
مننې اروزنې ( )NRVAپه  ۲۰۰۸/۲۰۰۷ ،۲۰۰۵او  ۲۰۱۲ / ۲۰۱۱کلونو کې ترسره شوي وي .د  ۲۰۱۲ -۲۰۱۱کلونو  ۲۰۸۲۸ ،NRVAکورنۍ لیدلې وي چې 		
د بیلګې د طرحې دوه – مرحله ییزې صنف بندی له لیاري ،چې د هر کلستر اندازه ( )۱۰کورنۍ وې ،ټاکل شوې وې.
د ډاډ کچه  ۹۵سلنه او د ډاډ حدود  ۴۳/۴سلنه او  ۴۷/۷سلنه وه (مرکزي احصاییه ۱۸۶ ،۲۰۱۴ ،مخ).
د مرکزی احصاییې اداره ( ۸۳ )۲۰۱۴مخ
د مرکزی احصاییی اداره ( ۹۹،)۲۰۱۴مخ
نړیواله روغتیائی اداره /یونیسف ۱۱ ،۲۰۱۲ ،مخ.
۴

د افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد

3 .د الس ته رواړنو په اړه یو انتقادی نظر
	1 .3د نړیوالې روغتیایي ادارې  /یونیسف پړسیدلي (له مبالغې ډک معلومات)
لکه چې پخوا وویل شو ،د نړیوالې روغتیائي ادارې /یونیسف د نظارت ګډ پروګرام په افغانستان کې د زریزي د پرمختیائي موخو د نظارت
کولو لپاره په دوه ډوله معلوماتو ،لکه د افغانستان د ګڼ اړخیز شاخص ټولګه ییزه تحلیل (  )AMICSاو ملی خطرونو او زیان مننې ارزونه
( ،)NRVAباندې تکیه کوي ،چې دواړه په افغانستان کې د مرکزي احصائیې د ادارې ( )CSOله خوا تصدیق شوي دي.
په  ۲۰۰۵او  ۲۰۰۷کلونو کې ،د نظارت ګډ پروګرام د ملي خطرونو او زیان مننې ارزونې له دیتا بیس ( د معلوماتو له زیرمې) څخه استفاده وکړه
خو پاکو اوبو ته د وګړو د السرسۍ په اړه پایلې ئې د « اصالح شوو» ډلې الندې د سرچینو په لړلیک کې د بدلون راوړلو له لیارې ،یو ځل بیا
وڅیړلې . 14د بیلګې په توګه ،د اوبو ځینې دودیزې سرچینې لکه کاریزونه ،ارهډونه ،او کندې 15دګډ نظارت پروګرام له خوا « اصالح شوې»
ګڼل شوې وې ،په داسې حال کې چې د ملي خطرونو اوزیان مننې د ارزونې له خوا موضوع بل ډول وه .په پایله کې که څه هم د ملي خطر او زیان
مننې ارزونې په  ۲۰۰۵کال کې ،د بیلګې په توګه ،ویلي ووچې د افغان وګړو  ۳۱سلنه د اوبو له خوندي منابعو څخه ګټه اخلې ،د ګډ نظارت
پروګرام رپوټ وروسته له بیا شمیرنې څخه دغه رقم  ۴۱سلنه ښودالی دی .په همدې ډول په داسې حال کې چې د ملي خطر او زیان مننې تحلیل
په  ۲۰۰۸ -۲۰۰۷کلونو کې د هغو وګړو چې د پاکو اوبو سرچینو ته السرسي لري یوازې  ۲۷سلنه ګڼله ،د نړیوالې روغتیائي ادارې /یونیسف پوره
رپوټ دغه شمیر  ۴۸سلنه چاپ کړی دی . 16په دې اړه ،په افغانستان کې د بشري پرمختیا په اړه رپوټ ( )AHDRپه  ۲۰۱۱کې ګواښ وکړ چې د
نړیوالې روغتیائي ادارې  /یونیسف احصائیې پړسول شوي او په دې توګه څښلو اوبو ته د السرسي ستونزې بې اهمیته او لږ اټکل شوي دی. 17
په دې ډول ،د دې استدالل په رڼا کې ،د نړیوالې روغتیایي ادارې /یونیسف دې ادعا ته چې په  ۲۰۱۲کال کې  61،5سلنې ته رسیدلي ،باید په
خورا احتیاط او شک سره وکتل شي .د هغې پرځای باید د افغانستان د ګڼ اړخیز شاخص ټولګه ییز تحلیل او د ملی خطرونو او زیان مننې د
تحلیل له معلوماتو څخه ګټه پورته شي .خو حتی په هغه صورت کې هم باید له ځینو متودولوژیکي ستونزو څخه خبر اوسو او معلوماتو او د
هغو تعبیر او تفسیر ته د نیوکې په سترګه وګورو.

	2 .3د ملــی خطرونــو او زیــان مننــې د ارزونې او د افغانســتان د ګــڼ اړخیز شــاخص ټولګه ییز
تحلیــل ســرویګانو ترمنــځ میتودولوژیکــي توپیرونه
له  ۲۰۰۵تر  ۲۰۰۸کال پورې د متودولوژیکي بدلونونو له کبله ،کیدای شي د ملي خطرونو او زیان مننې د ارزونې د شمیرنو پرتله کول په کلکه
د عملي کولو وړنه وي . 18د بیلګې په توګه ،د ملی خطرونو او زیان مننې ارزونې په  ۲۰۰۵کال کې په تانکرونو کې د اوبو وړاندې کول او په
بوتلونو کې اوبه د « خوندې منابعو سرچینې» په کتار کې شمیرلي دي چې له نړیوالو معیارونو او الرښوونو سره تطابق نه لري .په دې توګه،
نوموړې شمیرنې باید داسې سمون ومومي چې د با وړ پرتله کول ډاډمن کړي .خو په افغانستان کې سرچینو ،په هغه وخت کې له یوې سلنې
څخه د ډیرو استازیتوب نه کاوه .په دې توګه ،د شمیرنو په کوټلتیا باندې د متودولوژیکي توپیرونو اغیزه محدودیت پیدا کوي.
په افغانستان کې د  ۲۰۱۱ – ۲۰۱۰ AMICSکلونو– چې په  ۲۰۱۲کال کې چاپ شوی ده ادعا کوي چې « که څه هم معلومات بشپړ نه دي ،د ګڼ
اړخیز شاخص ټولګه ییز تحلیل  ،د ملي خطرونو او زیان مننې ارزونې ته نوي ،بشپړ ،او پرتله ییز معلومات وړاندې کوي»19 .په هرحال ،د ګڼ
اړخیز شاخص ټولګه ییز تحلیل په متودولوژي کې ،د اوبو هغه سرچینې چې د « سمو شوو» په کتار کې شمیرل کیږي ،الهم د ملي خطرونو او
زیان مننې له  ۲۰۰۷او  ۲۰۰۸تحلیل سره توپیر لري .د بیلګې په توګه ،په داسې حال کې چې د ملي خطرونو او زیان مننې تحلیل ټول کاریزونه
د « اصالح شوو» اوبو له کتار څخه ایستلې دي ،د  ۲۰۱۱ /۲۰۱۰کال ګڼ اړخیز شاخص د ټولګه ییز تحلیل کاریزونه په «خوندي کاریزونو» (
اصالح شوو کاریزونو) او «ناخوندي کاریزونو » ( نه اصالح شوو کاریزونو) ویشلي دي .په دې توګه ،د باوړ پرتله کولو لپاره اړتیا داده چې
چاپ شوې شمیرنې او احصائیې سمې یا اصالح شي .که څه هم ،دا موضوع به په شمیرنو او رقمونو کې اساسې بدلون رامنځ ته نه کړي ،خو
د متودولوژیکي توپیرونو شتون په دی معناده چې نیغ په نیغه پرتله کول شوني نه دي او په دې توګه د میالن محاسبي لږ څه بې باوره کوي.

عالم او نور.۲۰۱۱ ،
په افغانستان کې د بشري پرمختیا د  ۲۰۱۱کال د رپوټ پراساس تعریفونه:

14
15
کاریز:

د تصفیې غالي ته ورته ،هغه مخ په ځوړ تونل یا کانال ته وایي چې نږدې په افقي توګه شنه ځمکه د اوبو له زیرمې ،نهر یا نورو

ارهډ:

هغه سیستم ته وایي چې ترځمکې الندې اوبه له لږ ژورو څاګانو څخه د فارسي څرخ (ارهد) په مرستې د کرنې لپاره را ایستل کیږي

جیولوژیکي جوړښتونو سره نښلوي.

هغو پرانیئستو کیندنو ته ویل کیږي چې په هغوکې د ځمکې پرسر اوبه ،واوره ،یا د باران اوبه د څارویو لپاره یا د وچکالیو په 		

کنده

موده کې د محلي ګټې اخیستنې لپاره زیرمه کیږی.

 ۳۸ ،۲۰۱۰ ،WHO/UNICEFمخ
عالم او نور.۲۰۱۱ ،
د مرکزی احصاییې اداره  /د بیا رغونې او د کلیو د پراختیا وزارت ۹۵ ،۲۰۰۹ ،مخ.

16
17
18

19

د مرکزی احصاییې اداره او یونیسف 3 ،۲۰۱۲ ،مخ.
۵

په کورنیو کې د اوبو نا خوندیتوب :په افغانستان کې د څښلو اوبوته د پایښت وړ السرسی ،د حقایقو د ښه روښانولو لپاره د بیلګو بدلون

دوهم شکل :په افغانستان کې د اوبو خوندي سرچینو ته السرسي.
منبع :د  AMICSاو  WHO/UNICEFدرپوټونو پربنسټ دلیکونکي لیکنه

د مختلفو رپوټونو پربنسټ په افغانستان کې د خوندي اوبو سرچینو ته السرسي ( دوګړو)٪

د  UNICEF/WHOریپوټونه
د NRVAسروی
دAMICSسروی
د MDGموخه

منبع :د  AMICSاو  WHO/UNICEFدرپوټونو پربنسټ دلیکونکي لیکنه

	3 .3د ګرایشونو یو اړخیز تعبیرونه
هغــه څــه چــې ډیــر د پوښــتنې وړ دي د ســمونې د انــدازې هغــه انتخــاب دی چــې د مرکــزي احصاییــې لــه خــوا شــوی او داســې پایلــه یــې را ایســتلې
ده چــې لــه  2020کال څخــه پخــوا د زریــزې د پرمختیــا موخــې تــه رســیدل آســانه کار دی.

د مرکــزي احصاییــې ادارې د ملــي خطرونــو او زیــان مننــې د  2008 -2007کلونــو (  27ســلنه) او  45/5( 2012 -2011ســلنه) ارقــام د پرتلــه کولــو لپــاره
غــوره کــړي دي تــر څــو یــو میــان رامنــځ تــه کــړي ،او اټــکل یــې کــړی دی چــې د زریــزې انکشــافي موخــې تــه بــه پــه  2016کال کــې ورســیږو .دلتــه،

د مرکــزي احصاییــې ادارې پــه ضمنــې توګــه دا فرضیــه منلــې ده چــې د  2008 -2007او  2012 -2011کلونــو ترمنــځ بــه د ســمون د پوښــښ انــدازه پــه
راتلونکــې مــوده کــې ثابتــه پاتــې شــي .پــه افغانســتان کــې د نړیوالــې ټولنــې د نســبي او پرمختلونکــي نــه ښــکیلتوب پــه شــرایطو کــې دا ډول
تصــور او فرضیــه لــه خطــر څخــه ډکــه ده او ســتونزمنې هیلــې را منــځ تــه کــوي.

بلــه الر داده چــې کیــدای شــي د اســاس پــه توګــه د  2003کال او د ملــی خطرونــو او زیــان مننــې د  2012 -2011کلونــو د اټــکل ترمنــځ میــان و شــمیرل

شــي .پــه دې توګــه ،د زریــزې د پرمختیــا موخــه بــه پــه  2019کــې الس تــه راشــي ،چــې دا موضــوع پــه دې معنــا ده چــې پــه وخــت موخــې تــه رســیدل
ډیــر نــږدې دي.

خــو ډیــره ســتونزمنه موضــوع داده چــې د مرکــزي احصاییــې ادارې د ګــڼ اړخیــز شــاخص ټولګــه ییــز تحلیلــد  2011 – 2010کلونــو پایلوتــه چــې د

ملــي خطرونــو او زیــان مننــې د  2012 -2011کلونــو لــه پایلــو څخــه دوه کالــه پخــوا چــاپ شــوي دي د میــان پــه تحلیــل کــې ځــای ورکــړی نــه دی.

پــه دې توګــه نومــوړې مرجــع خونــدي ســرچینو تــه د ال سرســي پــه اړه چــې لــه  57ســلنې (د  2012 -2010کلونــو د ګــڼ اړخیــز شــاخص ټولګــه ییــز

تحلیــل) څخــه(۴۵،۵د ملــي خطــر اوزیــان مننــې تحلیــل ) تــه رالویدلــې ده ،کومــه نظریــه وړانــدې کــړې نــه ده .ســره لــه دې ،لکــه چــې وویــل شــول،
د احصاییــې مرکــزي ادارې پــه څرګنــده وویــل چــې (د ګــڼ اړخیــز شــاخص ټولګــه ییــز تحلیــل) او ملــي خطرونــه او د زیــان مننــې شــمیرنې پــه بشــپړه

توګــه د پرتلــه کولــو وړ وې.

په دې ډول ،په افغانستان کې د څښاک وړ خوندي اوبو ته په السرسي کې د نړیوالې روغتیایي موسسې /یو نیسف پړسیدلو شمیرنو ،او د ملي
سرويګانو او د میالن یواړخیزو ارزونو ترمنځ د متودولوژیکو توپیرونو ترکیب کله چې د زریزې د انکشاف موخوته رسیدنه تر بحث الندې
وي ،د احتیاط او شک وړاندیزکوي.

۶

د افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد

	4 .3د « سمو شوو منابعو » د پایښت او ډاډ منتوب د فرضیو په هکله پوښتنې
کله چه د راتلونکي لپاره د اوبو خوندي منابعو ته د السرسۍ د سلنې په هکله وړاندلید کوو یوه اضافي مسئله رامنځ ته کیږي .دیوه د
باور وړ میالن لپاره اړینه ده چې په دې اړه ډاډ موجود وي چې اوسنۍ سمې شوې منابع به په راتلونکي وخت کې هم پخپل حال پاتي شي.
دا خبره تر یوې کچې د اوبو د سیستمونو د جوړښت په کیفیت ،او تر ډیرو حدودو د ټولنې  ،حکومت او خدمتونو د وړاندې کوونکو په
ظرفیت پورې اړه لري چې څنګه د اوبو بنسټیز جوړښت په مناسبه توګه ساتي ،او د سرچینو ساتنه کوي .په دې اړه ،له افغان کډوالو سره
د مرستې لپاره د ډنمارک کمیټې ( )DACARنوې څیړنه وړاندیز کوي چې دا فرضیه د ډاډ وړنه ده چې د اوبو اوسنۍ منابع به همداسې
فعالې پاته نشي .دغه سروې څرګندوي چې په افغانستان کې د اوبو د منابعو  35سلنه کار نه کوي .رپوټ زیاتوی چې «د اوبو ډیرې
سرچینې په نسبي توګه نوې جوړې شوي ،نو په دې توګه به په راتلونکو کلونو کې ښایې ستونزه ډیره سخته او پراخه شي »20.دا کار
( )DACARد «مهارت د ټیټ کیفیت »  21په ستونزه رڼا اچوي او ګواښ کوي چې «په ډیرو مواردو کې نظارت بسیا او کافی نه وو او ...
تړون والو سره یې مینه نه درلودله 22 ».خو د څیړنې له خوا غټ پیژندل شوي المل «د ټولنې له خوا سمبالونه ده [ چې] داسې معلومیږی
چې په ډیرو مواردوکې په کمزورې توګه ترسره کیږي» « 23د ټولنې له خوا ستونزې » د اوبو د ټولو سروې شوو سرچینو په  32سلنې کې
( د فعالو سرچینو په شمول) یادې شوی وې ،په داسې حال کې چې قصدي ویجاړونه د ټولو پیښو په نږدې  10سلنې کې ښکیل وه .24

رپوټ ګواښ کوي چې په پایله کې به هغه ټولنې چې د اوبو سیستمونه یې له کارڅخه ولویږي ،یووار بیا ناسمو منابعوته راګرځي.

انځورUNHCR :

ْ
معموال د اوبو د پروژو د
د ټولنې له خوا د کمزوري مدیریت ستونزې چې پایله یې شخړې او د اوبو د سرچینې نه بریالیتوبونه دي،
بشپړیدو په لومړیو کلونوکې هومره د لیدوړ نه دي ،خو د کلونو په تیریدو سره په ځانګړي توګه ډیریږي .په دې توګه ،د اوبو د منابعو
د کمزوري پایښت بهیر چې مخ په ډیریدو دی نږدې ده په یوې ستونزي بدلون ومومي ،نو د هر ډول آسانه او مثبت میالن وړاندېلید چې
پر پخوانیوشمیرنووالړ وي د څښلو د پاکو اوبو منابعو ته السرسی ترګواښ الندې راولي.

داکار موسسه 4 ،2014 ،مخ
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همآغه ځای.

21

همآغه ځای

22

همآغه ځای

23

همآغه ځای

24

۷

په کورنیو کې د اوبو نا خوندیتوب :په افغانستان کې د څښلو اوبوته د پایښت وړ السرسی ،د حقایقو د ښه روښانولو لپاره د بیلګو بدلون

	5 .3د ادعا شوي « اریانوونکې پرمختګ » لپاره د دلیل جوړول :آیا افغانستان د اوبو او
روغتیا ساتنې په برخه کې د تمویل د پیسو له لوړولو څخه کومه ګټه پورته کړي ده؟
د زریزې د پرمختیایي موخو په رڼا کې پاکو او خوندي اوبو ته د رسیدلو څرګند میالن په تیرو لسو کلونوکې د اوبو د اصالح شوو
منابعو ترپوښتنې الندې را تلل ،کیدای شې د اوبو منابعو ته د تدریجی رسیدلو د ممکنو الملونو څرګندول و ګڼل شي .په حقیقت کې،
د اصالح شوو اوبو منابعو ته د تدریجی السرسي تشریحات او څرګندونې باید په لومړي سرکې د منلو وړ وګڼل شي.
د بحث د دوام لپاره ،د افغانستان د ګڼ اړخیز شاخص ټولګه ییزه سروې د  2011 -2010کال (  57سلنې) او د ملی خطرونو او زیان مننې
د  2012 -2011کلونو د شمیر نو (45.5سلنه) ( چې د احصائیې مرکزی ادارې له نظره غورځولي دي) تر منځ توپیر کیدای شي یوې خواته
پریښول شي او پرځای یې د ملی خطرونو او زیان مننې پرسروې ګانو باندې تمرکز وشي ( هغه څه چې د احصاییې مرکزي ادارې کړي دي).
په  2011کال کې ،د افغانستان د بشري انکشاف رپوټ ( )AHDRد  2003کال د رسمي مبدأ کال په توګه( 23سلنه) او د ملي خطرونو او
زیان مننې تحلیل د  2008 – 2007کال له پایلو څخه ( 27سلنه) استفاده وکړه تر څو د زریزې انکشافي موخو ته درسیدلو امکان اټکل
کړي 25 .کله چې لیکونکو دا اټکل وکړ چې د زریزې انکشافې موخوته رسیدل به په  2042کال کې له ټاکلي وخت څخه دوه لسیزې
وروسته عملي شي ،د خطر زنګ و غږاوه 26 .درې کاله وروسته د ملي خطرونو او زیان مننې د  2012 -2011کلونو د نوې شمیرنې پربنسټ
( 45.5سلنه) ،نوي میالن ( د  2008 – 2007او  2012 -2011ترمنځ) وړاندیز وکړ چې د زریزې انکشافي موخې به د ټاکلی وخت څخه
څلورکاله مخکې ،په  2016کال کې الس ته راشي.
څرنګه کوالی شو د  2003او  2008کلونو ترمنځ  ۴سلنه ښه والی او د  2012 – 2008ترمنځ د څلوروکلونو په موده کې  19سلنې ښه وال
توجیه کړو؟ـ
له  2003کال راهیسې ،د څښلو د اوبو په برابرولو کې پرمختګ په بشپړه توګه د بین المللی مرستو له کبله وو ،په دې توګه ،د 2008
او  2011کال ترمنځ د اوبو په برابرولو کې د اساسي ښه والي د توضیح لپاره باید وویل شي چې په افغانستان کې د اوبو او روغتیا
ساتنې د تمویل په برخه کې لوی ډیروالۍ رامنځ ته شوی دی .د ملګرو ملتونو«د روغتیا ساتنې او څښاک اوبو نړیوال تحلیل او ارزونې
( »)GLAASد  2012کال رپوټ څرګندوی چې په  2011 -2008کال کې ( په منځنۍ توګه) ،افغانستان د نورو هیوادونو په کتارکې هغه
هیواد وو چې د اوبو او روغتیا ساتنې په برخه او همدا ډول د مرستندویانو له خوا د سړي سر مرستوپه برخه کې ترټولو ټیټ السرسي
درلوده – د سړي سرمنځنۍ کچه  2ډالره ،چې د نړیوالې منځنۍ کچې د  2.8ډالرو په پرتله ډیره لږه ده (دریم شکل) . 27
د افغانستان د خپلو څیړنو پربنسټ ،د افغانستان د بشري انکشاف رپوټ په  2011کال کې د  2006 -2005کلونو 28په موده کې د سړي سر
3.3ډالرو په هکله خبرې کولې ،په داسې حال کې چې د  2010 GLAASکال رپوټ د  2008 -2006کلونو په موده کې د سړي سرله  2تر  5ډالرو
احصائیه وړاندې کړې وه .29په دی توګه شته معلومات داسې شواهد نه وړاندې کوي چې د ملي خطرونو او زیان مننې د 2008 -2007
کلونو له پایلو څخه وروسته موده کې د اوبو او روغتیا ساتنی د برخې په تمویل کې ډیروالی راغلي وي .په حقیقت کې شواهد څرګندوی
چې تمویل په ډیره ښه وضعه کې د دواړو مودو په جریان کې پخپل حالت پاتې دي .برسیره پردې د روغتیا ساتنې او د څښلو وړ اوبو
د نړیوال تحلیل (  )GLAASرپوټ (چې د نړیوالې روغتیایي موسسې له خوا تصدیق شوی ده) یادونه کوي چې افغانستان د څښلو د
اوبو په اړه د زریزی د انکشافې موخې لپاره پوره پیسې نه دی ترالسه کړي30.رپوټ په حقیقت کې څرګندوي چې افغانستان ته د نورو
هیوادو په منځ کې د ضرورت وړ له  50سلنې څخه لږ پیسې ورکړل شوي دي .دغه رقم  -چې په یوه ملي ورکشاپ کې د مختلفو افغانی
ګډون کوونکو له خوا تایید شوی ده – 31د دې نظریې تصدیق کوي چې له  2008 -2007کلونو وروسته موده کې د څښلو اوبو د تمویل په
برخه کې کوم اساسي ډیروالی را منځ ته شوی نه دی .دا خبره د اوبو سمو شوو سرچینو ته د السرسۍ په اړه د  2008 -2003کلونو او 2008
 2012کلونو په مودوکې د کوم جدي بدلون په هکله شک را منځ ته کوي .هغه متضادي خبرې چې د نړیوالی روغتیایي ادارې د ملګروملتونو د اوبو پروګرام او د روغتیا ساتنې او څښاک وړ اوبو د نړیوال تحلیل او ارزونی د  2012کال رپوټ ( چې ددې توضیح وړاندې
کوي چې افغانستان د  MDGموخوته د رسیدلو لپاره پوره پیسې ترالسه کړي نه دي) او د نړیوالې روغتیایي ادارې  /یونیسف د نظارت
ګډپروګرام رپوټ ( چې ادعا کوي چې افغانستان په  2012کال کې د  MDGموخو ته رسیدلی ده) له خوا وړاندې شوي دي ،په دې اړه چې
آیا افغانستان په رښتیا سره د  MDGموخو ته رسیدلی دی ،شک ال هم زیاتوي( پخوانی بحث وگوری).
25

26
27

28
29

30
31

د یادونې وړ ده چې د افغانستان د بشري انکشاف رپوټ ( )ADHRاو د احصائیی مرکزی ادارې ( )CSOد میالن د محاسبی لپاره د ملي خطرونو
او زیان مننې د  2005کال له سروې څخه ګټه نه ده پورته کړي  .دا موضوع د پوهیدو وړ ده چې د ملي خطرونو او زیان مننې د  ۲۰۰۵کال تحلیل ،د 		
همدې موسسې د  2008 – 2007او  2012 -2011کلونو پرخالف ،د افغانستان ټول والیتونه ترپوښښ الندې نیولي نه وو.
عالم او نور 112 ،2011 ،مخ

		
داسی بریښی چې د  2012 GLAASاو  AHDRکال محاسبې د ملی یووالی پروګرام ( ) NSPله خوا د څښلو اوبو تطبیق شوي پروژې نه شمیري
ځکه چې هغه په مستقیمه توګه د اوبو او روغتیا ساتنی تر سکتور الندې نه راځی .نو په دې توګه ،د  2011 -2008کال په موده کې د اوبو او روغتیا 		
ساتنې ( )WATSANپه اړه د مرستندویانو له خوا د مرستې ژمنې به منځنۍ کچې د سړی سر  2 .8ډالروته رسیدلې وې.
امرخیل او کاکړ 184 ،2011 ،مخ
نړیواله روغتیاﺉ اداره 18 ،2010 ،مخ
نړیواله روغتیایی اداره 35 ،2012 ،مخ
نړیواله روغتیایی اداره 72 ،2012 ،مخ
۸

د افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد

په دې توګه ،یو ځل بیا کیږی چی د راپور شوو ارقامو ،او کله د میالن تحلیلول ،او پاکو اوبوته د  MDGموخو ته د رسیدلو د پایلو د تائید څخه
مخکی باید احیتاط وشی.

د  GLAASرپــوټ څرګنــدوي چــې افغانســتان د هغــو هیوادونــو پــه کتــار کــې یــو هیــواد دی چــې د  2010 – 2008کلونــو پــه مــوده کــې د مرســتندویانو لــه خــوا
د اوبــو او روغتیــا ســاتنې لپــاره د ســړي ســر ټیټــه کچــه تمویــل لــري .افغانســتان د مرســتندویانو د منځنــۍ کچــې د ســړي ســر مرســتې څخــه د ټیټــې ونــډې

ډیر لږ پرمختللی هیوادونه
نور د لږ ،عاید لرونکې هیوادونه

له منځنۍ کچې لوړ عاید لرونکي هیوادونه

افغانستان

کانګو
ګنی بلسا
ګنی

دی ارسی ایتوپیا
نایجر
چاد
توګو

نایجریا

مدګسکر

سومالیا

د سړي سر منځنۍ
کچه مرسته = ۲،۸۰
امریکائي ډالر

د مرستندویانو د ټولنو سړي سر مرسته ،د  ۲۰۰۸-۲۰۱۰کلونو منځنۍ کچه

له منځنۍ کچې د ټیټ عاید لرونکي هیوادونه

د منځني پوښښ ( روغتیا ساتنه او د څښاک اوبه) سلنه2010 ،
دریــم شــکل :د مرســتندویانو مرســته ( پــه امریکایــي ډالــرو پــه  2009 ،2010 – 2008کلونــو کــې د ژمنــو منځنــۍ کچــه ) د هیوادونــو د پوښــښ لپــاره د ســړي ســر
پــه اســاس.
منبع « WHO :د ملګرو ملتونو – د اوبو ( پروګرام) – د  2012 GLAASکال رپوټ»  ۲۰۱۲کال ۵۵ ،مخ.

۹

په کورنیو کې د اوبو نا خوندیتوب :په افغانستان کې د څښلو اوبوته د پایښت وړ السرسی ،د حقایقو د ښه روښانولو لپاره د بیلګو بدلون

 « 4 .سمول » د « خوندیتوب » په معنا نه دي
د ارقامو او میالنونو د باوریتوب او اعتبار په اړه د اندیښنو ترڅنګ ،د  « MDGخوندي اوبو ته د السرسي » د تحلیل لپاره د « اوبو د سمو
شوو منابعو » د شاخص د اعتبار او ګټو توب په اړه یوه ډیره اساسي مسئله وجود لري  .لکه چې په الندې توگه توضیح شوې ده « ،سمون »
په الزامي توګه د « خوندیتوب » معنا نه لري.
بیین او نورو په ( )2012کال کې په ایتوپیا ،نیکاراګوا ،اردن او تاجیکستان کې یوه څیړنه وکړه چې په هغې کې یي د اوبو د سموشوو
منابعو د اوبو کیفیت تحلیل کړ تر څو د هغو سموشوو منابعو اندازه تخمین کړي چې کیدای شي د څښاک په خوندي اوبو کې و شمیرل
شي .د اوبو د کیفیت لپاره د اوبو د اصالح شوو منابعو له آزمایښت څخه وروسته ،هغوی څرګنده کړه چې د نفوس د هغې برخې سلنه
چې د اوبو « خوندی » سرچینو ( نه یوازې سمې شوی) ته السرسي درلوده ۱۱ ،سلنه 16 ،سلنه 15 ،سلنه او  7سلنه په ایتوپيا ،نیکاراګوا،
نایجریا او تاجیکستان کې را ټیټه شوی ده  32 .په دی ډول ،هغوی څرګنده کړه چې یوازي «د اوبو خوندي منابعو» ته السرسي د یوه معیار
په توګه کوالی شي د هغو خلکو په ونډه کې چې خوندي او بوته السرسي لري لویه مبالغه وشي .څیړنه زیاتوی چې سمونې په تیره بیا په
هغو هیوادونو کې ډیرې لوړې دي چې په هغو کې د اوبو د اصالح شوو منابعو لویه برخه په نیمګړې توګه ساتل کیږی .د داکار څیړنه
چې وړاندې تر بحث الندې ونیول شوه ،وایي چې همدغه حالت په افغانستان کې هم د تطبیق وړ دی.
که څه هم په افغانستان کې د خوندي منابعو د ککړتیا او د څښاک لپاره د اوبو د ناخوندیتوب په اړه کومه منظمه څیړنه شوې نه ده ،خو
په کابل کې د تر ځمکې الندې اوبو په هکله څوڅیړنو څرګنده کړي چې د اوبو ډیر شمیر سرچینې په فاضله موادو ککړې دي .بروشییر
او نورو په  2005کال کې څرګنده کړه چې په  2004کې ،د متحدو ایاالتو د چاپیریال ساتنې د ادارې (  )EPAپه معیارونو د کابل سیند په
شا او خوا کې خوندي څاګانې په فاضله موادوککړې دې (د بیلګې په توګه د ای .کالي په حساب ککړتیا ( ،ML 100/COL 1ده) .د داکار
یوه څیړنه په  2009کال کې څرګندوی چې په کابل کې د ترځمکې الندی اوبو څاګاڼو  59سلنه په فاضله موادو ککړي دی  .33البته د کابل
کاسه د افغانستان د ټولو کاسو استازیتوب نه کوي .خو بیا هم ،په والیاتو کې د ککړتیا خورا لوړه کچه چې « د اوبو سمو شوو منابعو »
(  56سلنه په  2008 – 2007او  77سلنه په  2012 – 2011کې) ته د لوړې السرسۍ کچه له « خوندي » اوبو سره د « ساتل شوو » اوبو د یوشان
ګڼلو له خطر څخه ډک تصور باندې تاکیدکوي.

مهمه خبره داده ،چې د بیین او نورو څیړنه په  2012کال کې هغه ککړتیا ته چې د اوبو د سرچینې او له اوبو څخه د ګټې اخیستنې د ځای ترمنځ
لکه کور واقع کیدای شې ،پاملرنه نه کوي .د  57څیړنو د لنډ تحلیل پراساس ،ورایت او نورو ،په  2004کال کې څرګنده کړه چې د څښاک
د اوبو بکټریالوژیک کیفیت ،په تیره بیا په ساتل شوو سرچینو کې ،له منبع څخه له اخیستلو وروسته خورا ډیر ټیټیږې .په بولیویا کې د
روفنبر او نورو له خوا یوه موردي څیړنه ( )2010ښیې چې حتی په هغو مواردوکې چې کورنۍ له جوش او لمریز ضد عفونې کولو اوبو څخه
ګټه اخیستې وه ،د کورنیو په  35سلنه کې د اوبو څښلو په لوښوکې د څښاک اوبه یوځل بیا ککړي شوي دي .دا موضوع د روغتیا ساتنې
د ټیټې کچې او یا د کورنۍ اوبو د ساتلو له ناوړه میتود څخه د کار اخیستلو په سبب واقع شوې وه .په دې توګه ،باید داسې تصورونه شي
چې حتی له هغه وروسته چې د اوبو له کورنې میتود څخه ګټه اخیستل شوي وي اوبه له ککړتیا څخه خوندي کیږې .که څه هم داسې موارد
هم شته چې له مناسب کورني میتود څخه کار اخیستل له ناساتلو( یا ساتل شوو منابعو) څخه ککړې اوبه د څښاک لپاره خوندي شي ،د دې
خوندیتوب کچه تر ډیرې اندازې د تکنالوژي په کیفیت او ډول پورې او همدا ډول په دې پورې اړه لري چې آیا په وړ او دوا مداره توګه تر
سره کیږي یا څنګه .په افغانستان کې ،د ټولو وګړو یوازې ( )20سلنه د اوبو د خوندي کولو له کورنیو میتودونو څخه ګټه پورته کوي ( چې 13
34
سلنه یي د اوبو جوشول دي) او د کورنیو یوازې  15سلنه چې د اوبو ناوړه سرچینو ته السرسې لري خپلې اوبه خوندي او د څښاک وړکوي.
د دې کار لږ واقع کیدلواو په لوښي کې د اوبو د کیفیت په ښه کولو کې د هغو د اغیزې د تحلیل ستونزو ته په پاملرنې سره ،ناشونې بریښي
چې ټول نور عوامل چې خوندي اوبوته د کورنیو د السرسي په ډیر ښودلو کې برخه اخلي ،جبران شي.
په دې ډول ،ښه ده چې وانګیرل شي چې په افغانستان کې ،د کورنیو لپاره د څښاک وړ پاکو اوبو اندازه د هغو کورنیو په تناسب چې د
خوندي اوبو سرچینو ته السرسې لري ،خورا ډیر لږ دی .دا خبره د  MDGد شاخص پراساس د « اوبو د ساتل شوو منابعو» په محدودیتونو
باندې تأکید کوي او په عین حال کې په دې ټکي ټینګار کوي چې دا ادعا چې افغانستان الپخوا «د څښاک پاکو اوبو ته السرسي » (
یا دې موخې ته د رسیدلو په در شل کې دی) بیځایه خبره ده (د احصائیي د مرکزی ادارې څرګندونې چې پخوا اقتباس شوې ،وګورﺉ)
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په اردن کې ،چیرې چې په عمده توګه د نل له اوبو څخه ګټه اخیستل کیږي ،د ټولو د قبول وړ سلنې جوړول د وګړو په هغه برخه کې چې خوندې
اوبو ته السرسي لري ،ډیر لږ لږوالی را منځ ته کړ.
د  )2004 ( BGRیوه څیړنه هم شته چې پراساس یې د اوبو  ۱۳سلنه نا پاکه ده ،خو هغوي ګواښ کوي چې معلومات یي« د تحلیل په طریقه کې د
ستونزو له کبله د بکټریایي ککړتیادلږ اټکل خواته میالن لري» ( 59مخ)
د مرکزي احصاییي اداره او یونیسف۷۳ ،۲۰۱۲،مخ.
۱۰

		
		

د افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد

5 .د کورنۍ اوبو خوندیتوب او نه خوندیتوب :په افغانستان کې د څښاک وړ اوبو ته د
السرسي له معنا ډک مفهوم
که چیرې افغانستان خپلو وګړوته د څښاک وړ پایښت لرونکو او کافي اوبو برابرولو ته ژمن دی ،نو اړ دی چې د «کورنۍ اوبو (نا)
خوندیتوب » لوړې هیلې او له معنا څخه ډک مفهوم ،له یولړنویو شاخصونو سره د پرمختګ د نظارت لپاره ولري .ددغه نوي مفهوم
چوکاټ به د څښاک وړ اوبو د تګالرې ،پالیسیو او پرمختیایي پروګرامونو د جوړولو لپاره په راتلونکو  10کلونو کې ګټور وي.
نوموړی مفهوم به په الندې توگه په تفصیل سره تر بحث الندې ونیول شي.

	1 .5د کورنۍ اوبو د (نا) خوندیتوب تعریف
په وررستیو کلونو کې د «اوبو مصؤنیت » عمومي مفهوم په ډیریدونکې توګه په علمي چاپیریال او پالیسی جوړوونکو په منځ کې
اهمیت پیدا کړی دی .ددې مفهوم مالتړي ،نوموړی مفهوم د اوبو د سکتور په تحلیل او پالیسی جوړولو کې د الرښوونکي چوکاټ
په توګه وړاندي کوي .په عمومی توګه د ټولو لپاره د منلو وړ دی چې د «اوبو خوندیتوب » « د روغتیا ،هوساینې ،اقتصادي او
ټولنیز ثبات لپاره ضروري دی» ( .)2009 ، BIPSSد ملګرو ملتونو (  )۲۰۱۳مالتړو«د بشري انکشاف او اقتصادي ودې لپاره د اوبو په
خوندیتوب کې پانګونه » د «د یوه اوږد مهاله لګښت »  35په څیر « جې سمدستي لنډ مهاله ګټې ولري» یو امتیاز ګڼي.
ملګرو ملتونو د «اوبو دخوندیتوب » لپاره دغه عمومي تعریف وړاندې کړی دی« .د اوبوخوندیتوب» د وګړو هغه ظرفیت ته وایي
چې د منلو وړ کیفیت لرونکو کافی اوبو ته پایښت لرونکی السرسي ولري ترڅو باثباته ژوند ،بشري هوساینه ،او ټولنیز اقتصادی
انکشاف تأمین او له اوبو څخه د را پیداکیدونکې ناولتیا او ناورین په مقابل کې مصؤنیت را منځ ته شي ،او د سولې او سیاسي ثبات
په چاپیریال کې اقتصادي سیستمونه وساتل شي .36
نور تعریفونه هم وجود لري ،خو ډیر یې وايي چې د اوبو د خوندیتوب هر تحلیل باید هرومرو د کمیت ،کیفیت اوخلکو ته له اوبو
څخه زیږنده خطرونو ،د هغو چاپیریال او اقتصاد ته پاملرنه وکړي ( ګریي او سادوف )2007 ،ګیوتیرز ( )1999د اوبو د خوندیتوب
له هغه مفهوم څخه چې په هغه کې (اوبو ته) السرسي طرحه وي مالتړکوي .دا موضوع په ضمنی توګه د «افرادو د حقونو» « ،د حقونو
د برابروالي او عدالت » (بویلنس ،2013 ،لب او ویترز )2013 ،او وړاندني کتار ته د تګ د «وړتیا» په معنا دی .ابرامس ( )2003اوبوته
السرسي په اړه د «ډاډه توب » او «وړاندلید» یوځای کول ،حتی د وچکالۍ په مودوکې ،د اهمیت وړګڼې.
وویچ او رګسدیل(  )2008حتی په غصب شوو میشت ځایونو کې د اوبو د ناخوندیتوب په هکله یوې څیړنې کې د «اوبو ناخوندیتوب» د
«یوه فعال او سالم ژوند لپاره کافي اوبوته په ټولو وختونو کې د ټولو خلکو د بې برخیتوب په توګه» 37تعریفوي.هغوي د «کمیت»« ،کیفیت»
او «السرسي» ابعاد او اړخونه مهم شمیری(ګلییک ( )1998ساترتوایت ( ،)2003او هادلي او ووتیچ (  )2009هم وګورﺉ) .هغوی په عین
حال کې استدالل کوي چې د اوبو ناخوندیتوب د «احساسي زړه تنګی» معنالري چې په هغې کې «یوشمیر منفي کړنې او احساسات»  38لکه
«ډار» یا «بی گـټې چورت » (د بیلګې په توګه دا چورت چې کیدای شي د اوبو سرچینې وچې شي)« ،د ناکراري » یا «اندیښنه» (لکه د اوبو
را ایستلو سره مل د مسؤولیت پیټې) او «خپګان» ( له ټولنې څخه بهر له یو چاسره اوبو ته د السرسي په سر) شامل دي.
په ټولیزه توګه ،د اوبو د( نا)خوندیتوب مفهوم د هغه له اندازې سره په تړاوکې مختلفې معناوې غوره کوي ( له فرد/کورنۍ څخه
نیولې له سر حد څخه پورې غاړه سیند ،بیاتر نړیوالې کچې پورې) .چنووټ او نور ( )2013د «کورنۍ اوبو خوندیتوب » لپاره یو ډیر
اساسي تعریف وړاندې کوي .هغوی وایي له خوندیتوب څخه منظور دادی چې «یوه کورنۍ په ډاډمنه توګه د اوبو بسیا او کافي کمیت
او کیفیت ته السرسي ولري چې د کورنۍ د غړو روغتیا تأمین کړي 39 ».لیکونکې په عین حال کې وایي چې د کورنۍ اوبو خوندیتوب
له بشري حقونو سره تړلی دی ،ځکه چې بشري حقونه د افرادو له روغیتا او هوساینې سره سر او کار لري.
داچې په دې ټولو تعریفونو تکیه شوی ،ددې لپاره ده چې د اوبو (نا)خوندیتوب ډیر ابعاد لري .په دې توګه ،کله چې د کورنیو د اوبو
(نا)خوندیتوب په نظرکې نیسو معنا یي داده چې د «سمو شوو اوبو» له مفهوم څخه ډیر وړاندې ځو .ښایي «د اوبو اصالح شوو منابعو
ته السرسي» او داچې کیدای شي دا مفهوم څومره غولونکې وي د شورا د پرمختیا د لومړیتوبونو په هکله د ملی خطرونو او زیان مننې
( )NRVAد سروې په پایلوکې وړاندي شوي دي .د «سمو شوو اوبو منابعو ته السرسی» د  NRVAد اټکل پراساس د  2008 -2007او 2011
–  2012کلونو ترمنځ له  27سلنې څخه  45/5سلنې ته لوړه شوی ده ،او ورسره د نارینه او ښځینه شورا ګانو تناسب چې د څښلو او به یي
( هم د «سم شوی کمیت» او هم د«سم شوی کیفیت» له پلوه) د یوه لومړیتوب په توګه ویشلي دي ،له  ۲۰۰۸ -۲۰۰۷څخه تر  ۲۰۱۲-۲۰۱۱پورې
زیاتوالی موندلی دی ( لومړی جدول) .ددې خبرې معنا داده چې د ټولنو له نظره د څښاک اوبو ته السرسي «خوندي سرچینو» ته له الس
موندنې څخه خورا ډیره ده .د « کمیت» « ،کیفیت » «،مالې توان »« ،ډاډه توب /سیالیت  ،»( )Resilienceاو « السرسي » « ،چې د زریزې
د پرمختیا د موخو په شاخص»« ،خوندي سرچینو» کې ښه ځای شوي نه دي ،پخپل وار بحرانې شمیرل کیږی .د اوبو د (نا)خوندیتوب
لید د دغه حقیقت ښه انځور په الس را کوي.
د ملګروملتونو د اوبو پروګرام ۱۲ ،2013 ،مخ.
د ملګرو ملتونو د اوبو پروژه ډ .1 ،2013
د وونیچ او رګسندیل.2117 ،2008 ،
وونیچ او رګسندیل ۱۷ ،2008 ،مخ.
چنوویت او نور.)2013( ،
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په کورنیو کې د اوبو نا خوندیتوب :په افغانستان کې د څښلو اوبوته د پایښت وړ السرسی ،د حقایقو د ښه روښانولو لپاره د بیلګو بدلون

په دې لیکنه کې ،د کورنیو د اوبو امنیت ( خوندیتوب ) دا ډول تعریف شوی دی « :د اوبو بسیا او کافی کمیت او کیفیت ته د ډاډ او زغم
وړ السرسي چې حتی د بحراني اقلیم لکه وچکالې په وختونوکې د کورنیو اساسي اړتیا رفع کړي .اوبو ته السرسي باید د ژوند ځای ته
40
نږدې واقعیت پیدا کړي چې د شخړو او احساسی زړه تنکۍ سبب نشي».
لومړی جدول :د شورا له خوا غوره شوو د څښلو پاکو اوبو تناسب ( کمیت او کیفیت) د پرمختیا د لومړی لومړیتوب په توګه
۲۰۰۷ - ۲۰۰۸
د ښځو شورا

<٪۲۰

۲۰۱۲ - ۲۰۱۱

٪۳۱

40

< ٪۲۲

د نارینه وو شورا

٪۲۶

	2 .5د کورنیو اوبو خوندیتوب :د مفهوم ابعاد او فعال کول
د اوبو د (نا)خوندیتوب د ادبیاتو یو محدودیت چې په پورته ډول نقل شوی دادی چې په معمولي توګه نشي کوالی د اوبو د ( نا) خوندیتوب
د اندازه کولو او فعال کولو عالمې د کورنیو په کچه ،وښیي ،او ډیر لږ د هغو شاخصونو وړاندیز کوی چې یوه کورنۍ ( یا یوه ټولنه ،د
سیند کاسه یا یو هیواد) د اوبو له پلوه خوندي یا ناخوندي وګڼل شي  .41دغه ستونزه په دې برخه کې تر بحث الندی نیول شوی ده.
د دې لپاره چې پورتنی تعریف د عملي کولو وړشي د اندازه کولو وړ شاخصونه په پنځو کټګوریو«کمیت»«،کیفیت» ،د «السرسی وړ»،
«ډاډه توب  /غځېدنه» او «د مالي توان» ( څلورم شکل) – کې په الندې ډول وړاندی کیږی .د هر شاخص لپاره ،یو تعریف وړاندی شوی
چې د «اوبو نه خوندیتوب» د کورنیو لپاره څه معنالري .په یادولرئ چې د«کورنیو اوبو نه خوندیتوب» تعریف د «کورنیو اوبوخوندیتوب»
پرتله کول آسانه دي .د اوبو د ناخوندیتوب یو حد د اندازه کولو وړ کچه ده چې د « کمیت » « ،کیفیت» « ،السرسي » « ،ډاډمنتیا  /غځېدنه
یاسیالیت» او «مالي توان» د مفاهیمو له نظره د منلو وړ شمیرل کیږی او د هغو له ډیرې ټیټي کچې سره تطابق لري .په حقیقت کې ډیر شمیر
ادبیات او لیکنې شتون لري چې د «کمیت»«،کیفیت» یا «نږدېوالي» لپاره داسې حد اقل درشلونه تعریفوي .دا موضوع ډیر وختونه په
لیکنو کې ډیره نعښتياوري لږ روښانه ده چې یو حد (لکه یو لړمحدودیت) د «کورنیو اوبو خوندیتوب» لپاره تعریف شي .لکه په نیستۍ
کې ،چې په نسبي توګه منل شوی دی چې یو شخص له یوه مشخص حد څخه ټیت «نیستمن »[ یا «څواړخیز ( څوبعدی) نیستمن] شمیرل
کیږی ،خو دا ډیره روښانه نه ده چې یو شخص له نوموړي حد څخه پورته څنګه تعریفیږی .دغه موضوعګانې به د هر شاخص لپاره په تفصیل
سره تربحث الندی ونیول شي.
وروسته له دې چې د کورنیو لپاره د « اوبو د ناخوندیتوب »په معنا باندې له لسو شاخصونو سره په اړیکه کې خبرې وشي« ،د کورنیو
اوبو د ناخوندیتوب یو شاخص » به معرفي شي .دا ډول شاخص به پرتله ییز تحلیل ته په ملي یا والیتي کچه اجازه ورکړي ،او په وخت
سره به د پرمختګ له نظارت سره مرسته وکړي.
څلورم شکل :د کورنیو اوبو د خوندیتوب ابعاد

د کورنیو اوبو (نا) خوندیتوب

کمیت

د اوبو کمیت
(دکورنیو مصرف)

کیفیت

د السرسي
وړتیا

ډاډ منتیا/
سیالیت

د تکنولوژی کیفیت ( اصالح
شوی /نه اصالح شوی)

نږدې والی (وخت)

د سرچینو/تکنولوژ
ډاډ مني

د سرچینو کیفیت (له فاضله
موادو سره ککړتیا)

زغړی او حساسی
زړه تنګي

د منابعو سیالیت
(د اقلیم بحرانونه)

د سرچینو کیفیت (دګټه
اخیستونکو رضایت

له مالی پلوه
د زغملو وړ
د اوبود خدمتونو بیه

جمعی مدیریت ( ظرفیت
او سیمه ییزجوړښتونه)

منبع :د لیکونکی لیکنه
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 :2008 – NRVA2007د شورا سلنه « د اوبو اصالح شوی کیفیت » د لومړي لومړیتوب په توګه برسیره کړی نه ده ،ځکه چې په پنځولوړو
لومړیتوبونوکــې نــه شــمیرل کیــږي .پــه هرحــال ،د پنځــم لومړیتــوب پــر بنســټ ،داســې نتیجــه الس تــه راځــي چــې شــورا تــر ټولــو لــوړ تناســب « د څښــلو
سمې شوې اوبه » ( کمیت او کیفیت) د انکشاف لومړی لومړیتوب شمیري
یوه استناء وویچ او رکسدیل دی ()2008
۱۲

د افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد

کمیت
 مصرف شوي اوبه (د کورنۍ په کچه)د بشر پالنې لږ ترلږه معیارونه ( لکه چې د  SPHEREپه الرښود کې تعریف شوي دي)  L/C ۱۵په ورځ کې ،ډیری په بیړني حالت کې
استول شوي دي.
نړیواله روغتیائي موسسه د  L/C ۲۰ورځ تعریفوي چې د « لنډ مهاله ژوند له اړتیاوو سره مطاقبت لري ،او په عمده توګه څښاک او
پخلی تر پوښښ الندې نیسي .په  L/C ۴۰په ورځ کې دامعنا ورکوي ،چې کورنۍ د اضافې اړتیاوو لکه ځان مینځلو او کالي منځلو د
پوښښ لپاره پوره اوبه لري .که چیرې یوه کورنۍ په ورځ کې  L/C ۶۰اوبه مصرفوي نومعنا ئې داده چې کوالی شي د کور د پاکولو او
محلي ګټې اخیستنې لپاره د غذائې توکو دروزلو لپاره اوبه مصرفوي نو معنا یي داده چې کوالی شي د کور د پاکولو او محلي ګټې
اخیستنې لپاره د غذایي توکو د ودې لپاره اوبه لري ( پنځم شکل) .په افغانستان کې بیارغونې اود کلیو پراختیا وزارت پالیسي په
کلیواله کچه په ورځ کې  L/C ۲۵اوبو برابرول ملي معیار ګڼې .42
موږ دې معیار ته په کتلو سره وایو چې یوه کورنۍ چې په ورځ کې له  L/C ۲۵څخه لږ اوبه مصرف کړي نو د اوبو له اړخه ناخوندي
شمیرل کیږي . 43
که څه هم د کورنیو په کچه د څښاک د اوبو د کمیت اټکل په افغانستان کې وجود نه لري ،داسې اشارې شته چې د افغان کورنیو لویه
برخه داوبو هغه کمیت زښت ډیر محدود ګڼې چې دوي ورته السرسي لري« .د څښاک د اصالح شوو (سموشوو) اوبو کمیت» د ښځو د
شورا له خوا په  ۲۰۰۸ -۲۰۰۷کلونو ( د شورا د  ۱۷سلنې له خوا) او وروسته بیا په  ۲۰۱۲ -۲۰۱۱کلونو کې ( د شورا د  ۱۹سلنې له خوا) د
ټولنې د انکشافي لومړیتوبونو په کتار کې لومړی لومړیتوب ګڼل شوی دی .ورته (مشابه) شمیرنې او ګرایشونه د نارینه وو په شورا
کې هم لیدل کیږی.
پنځم شکل :اوبو ته د اړتیا د مراتبو سلسله

اوږد مهاله (پایښت لرونکی حل

منځ مهاله ( ساتنه )

لنډ مهاله ژوند

د څښاک لپاره
دپخلي لپاره
د ځان منځلو لپاره
د کالیو منځلو لپاره
د کور د پاکولو لپاره
د غذایي توکو روزل
روغتیا پالنه او فاضله مواد

لیتر
لیتر
لیتر
لیتر
لیتر
لیتر
لیتر

سودا ګري ( غله ،څاروي)
باغونه ،تفریح ځایونه

منبع ( WHO/SEARO :تاریخ نه لري )

د بیارغونې او کلیو پراختیا وزارت ۴ ،مخ
		
د اوبو کمیت یو ځانګړی شاخص دی چې پراساس یې د هغې کورنۍ تعریف آسانه دی چې له حد څخه د ټیټوالي په صورت کې د اوبو له کبله
ناخوندي ګڼل کیږي ،خو روښانه حد نشته چې له هغه څخه پورته یوه کورنۍ د اوبو له کبله خوندي و شمیرل شي .داخبره دمنلو وړ نه ښکاري چې په
ورځ کې له  ۲۵L/ Cڅخه د ډیرو اوبو خاونده کورنۍ داوبو له کبله خوندي و ګڼل شي.
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۱۳

په کورنیو کې د اوبو نا خوندیتوب :په افغانستان کې د څښلو اوبوته د پایښت وړ السرسی ،د حقایقو د ښه روښانولو لپاره د بیلګو بدلون

کیفیت
د « کیفیت» اړخونه په درې نورو فرعي اړخونو ویشل شوي دي .د اوبو د ناخوندیتوب شرایط د هر فرعی اړخ لپاره په الندې توګه تعریف
شوي دي:
 د تکنولوژي کیفیت ( سم شوی د ناسم شوي په وړاندې کې):د «سموشوو /ناسم شوو اوبو سرچینو» شاخص کله چې «پاکو اوبو ته د السرسۍ» دیوازني شاخص په توګه و کارول شي په پورته ډول
تشریح شوی دی .په هرحال ،د کورنیو اوبو د خوندیتوب د تحلیل په موخه ،اړینه ده چې د تکنولوژي د کیفیت د شاخص په توګه وګڼل
شي (خو پاکو اوبو ته د السرسي د پایښت لرونکي شاخص په توګه نه).
ددې شــاخص پراســاس ،په یوې کورنۍ کې چې د اوبو لومړنۍ ســرچینه ســمه شــوي نه وي ،ناخوندي شــمیرل کیږي.
 د ســرچینې کیفیــت ( پــه فاضله موادو ناولی) شــوی.د څښــاک د اوبــو لــه څښــلو څخــه بایــد روغتیــا تــه مهــم خطــر پیــښ نــه شــي .پــه دې توګــه ،بایــد د ناولتیــا کچــه د  WHOنړیوالــی روغتیائــی
موسســې لــه خــوا د اوبــو د کیفیــت د منــل شــوو معیارونــو څخــه ډیــر نشــي .کــه څــه هــم فزیکــي ،کمیــاوي او باکتریالوژیکــی پارومترونــه
44
بایــد ښــه انــدازه شــي ،خــو دا پــه افغانســتان کــې دیــوي ملــی ســروې لپــاره پــه ځــای نــه بریښــي .پــه هرحــال پــه فاضلــه مــوادو د ککــړ تیــا
انــدازه د اوبــو د ســرچینې پــه ســاحه کــې کیدونکــی شــمیرل کیــږي.
د دغه شاخص پراساس ،یوه کورنۍ هغه وخت د اوبو له کبله ناخوندي ګڼل کیږي چې  ML ۱۰۰ E.COLIوشمیرل شي (د روغتیا د نړیوالې
موسسې الرښود).
 د ســرچینې کیفیــت ( د ګټــه اخیســتونکو رضایت)له میکروبیولوژیکې ککړتیا څخه د خال صوالي ترڅنګ ،اوبه باید د ګټې اخیستونکي له خوا د ظاهري بڼې ،مزې اوبوې له پلوه ،د
منلو وړ وي .له دې پرته ددې خطر وجود لري چې کورنۍ بیا هغو سرچینو ته واوړي چې کیفیت یې ټیټ دي.
ددې شاخص پر بنسټ ،کورنۍ د اوبو له پلوه ناخوندي ګڼل کیږي که چیرې لږ ترلږه د الندنیو خصوصیاتو د لږ ترلږه دوو خصوصیاتو
څخه رضایت ونه لري :ظاهري بڼه ،مزه او  /بوی . 45

السرسي
 -وخت

حتی که چیرې د اوبو په یوې سرچینې کې اوبو ته السرسي یو محدودیت ونه ګڼل شي ،ښائي هلته نور محدودیتونه د هغه د استعمال
په اړه لکه وخت او اړینې هڅې د خلکو لپاره د اوبو د ایستلو په موده کې ،شتون ولري.
د بشري لږ ترلږه معیارونه (لکه چې د  SPHEREپه لیک ښود کې تعریف شوي) د چې اکثرحدیې  ۵۰۰متره او  ۳۰دقیقې دی چې تګ
اوراتګ ئې له  ۶۰د قیقوڅخه لږ اټکل کیږي .ددې خبرې معنا داده چې د بیارغونې او دکلیو د پراختیا وزارت معیارونه مازې د بشري
معیارونو حد اقل پوره کوي .که څه هم ملي پالیسې اوبو ته خوندي السرسي د میشت ځای په  ۲۵۰مترو کې ګڼي ،خو حد اکثر وخت د
تګ او راتګ لپاره  ۶۰دقیقې گڼي .46
مهمه ده په یاد ولرو چې د اوبو راوړلو وخت – چې ډیری وخت د اوبو د ځای په واټن پورې اړه لري – د راوړل شوو اوبو په کمیت پورې
هم اړه درلودالی شي .کرنکراس او فیچم ( )۱۹۹۳وائې چې که چیرې خلک د اوبو راوړل له  ۳۰دقیقو څخه ډیروخت کې وکړي ،نوښائې
د اوبو کمیت چې هغوی ئې راوړي ،په ورځ کې له  L/C ۱۵څخه لږ وي .ددې موضوع معنا داده چې د اوبو راوړلو لپاره د وخت مصرف
په بل الګټور فعالیت لکه کوچنیانو ته زده کړې ورکولو باندې لګیدلی نه دی.
ددې لیکنې د موخې لپاره ،السرسي باید د بشري غبرګون په پرتله لوړ معیارونه ولري .په دی توګه ،ددې شاخصونو پراساس ،یوه
کورنۍ هغه وخت د اوبو له پلوه ناخوندي ګڼل کیږي چې د اوبو راوړلو وخت ئې (د تګ اوراتګ او په کتارکې د دریدلو د وخت په شمول)
له  ۳۰دقیقو څخه ډیروي .د ملي خطر او زیان مننې د  ۲۰۱۲ -۲۰۱۱کال تحلیل پراساس ،د افغان کورنیو  ۱۲سلنه له کورڅخه د اوبو راوړلو
ترځایه په تګ را تګ کې له  ۳۰دقیقو څخه ډیروخت مصرفوي .خو په کتارکې دریدلو او اوبو اخیستلو لپاره د اضافی وخت ( که چیرې
موجود وي) په هکله معلومات نشته.
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په فاضله موادو ککړتیا د اسهاالتو ( نس ناستی) دناروغۍ المل دی.
د یوی ډیر جدي او ټینګ روش لپاره  ،یوه کورنۍ هغه وخت د اوبو له پلوه نا خوندي ( ددغه شاخص پراساس) ګڼل کیدای شي چې کورنۍ د
نوموړو درې خصوصیاتوله یوه څخه رضایت ونه لري.
د بیا رغونې او کلیو د پراختیا وزارت ،۲۰۱۳ ،څلورم مخ .داسی ګڼل کیږي چې د اوبو راوړلو لپاره د تګ او راتګ په وخت کې د اوبو اخیستلو
لپاره په کتارکې انتظار هم شامل دی.
۱۴

		
		

د افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد

 شــخړې او احساســي زړه تنګياوبو ته خوندي السرسي په دې معنا دی چې د اوبو په ځای کې ډیرې شخړې شتون نه لري .د داکار سروې چې پورته یاده شوی ده ،د اوبو
په ځای کې د قصدي ویجاړونې ځینې شواهد وړاندې کړي دي .په ټولیزه توګه ،اوبو ته خوندي السرسي دادی چې کورنۍ د څښاک
اوبو ته د السرسۍ لپاره احساسي زړه تنګي ،احساس نه کړي ( وویچ او رګسدیل( )۲۰۰۸او د اوبو د ناخوندیتوب د تعریف په اړه پورته
ذکر شوی بحث وګورئ).
موږ د اوبو په اړه له تجربي او احساسي غبرګونونو څخه چې وویچ (  )۲۰۰۶تشریح کړي دي ،دیوې کورنۍ په کچه د اوبو ناخوندیتوب
د تعریف لپاره کار اخلو .په دې توګه ،ددغه شاخص پراساس ،یوه کورنۍ هغه وخت «د اوبو له پلوه ناخوندي» ګڼل کیږي چې د کورنۍ
کوم غړی په تیره اونۍ کې د الندې احساساتو له یوه ( یا ډیرو)څخه اغیزمن شوی وي:

 څښاک اوبو ته د السرسي پرسر په ټولنه کې دننه یا له ټولنې څخه بهر له کوم چاسره په غصه شوی وي. څښاک اوبوته د السرسۍ پرسرپه ټولنه کې دننه یا له ټولنې څخه بهر ئې له کوم چاسره لفظي شخړه کړي وي. څښاک اوبوته د السرسۍ په هکله ئې تشویش او اندیښنه کړي وي. څښلو اوبوته د السرسۍ په اړه وېرېدلی وي.په یاد ولرئ چې څښاک اوبوته د السرسۍ په اړه احساسي زړه تنګي په اوبو باندې «غصه» او «لفظي شخړه» ( پاس لیکنې وگورئ) کې
د شخړې پیښې هم شاملي دي.

ډاډمنتیا/ســیالیت
ډاډمنتیا او سیالیت د کورنیو اوبو د خوندیتوب یو حساس اړخ جوړوي او نیغ په نیغه دپایښت له مفهوم سره چې پخوا خبرې پرې
وشوې ،تړلي دي.

 د ســرچینې /تکنولــوژي ډاډمنتیا.په ورځني ژوند کې د اوبو اهمیت ته په پاملرنې سره ،د اوبو په منابعو او تکنولوژي کې بې نظمي چې نشي کوالی د کال په بهیر کې
اوبه وړاندې کړي ،په کورنیو باندې ډیره غټه زړه تنګې را ولې .د داکار د  ۲۰۱۴کال څیړنه چې د اوبو د ځایونو د ډاډمنتیا ( پاس بحث
پرې شوی) په هکله تر سره شوې ده ،د اوبو د وړاندې کولو لپاره د تکنولوژیو (تر ډیرې کچې السی بمبې) په ډاډ منتیا او غښتلتوب
باندې تأکید کوي.
د دې خبرې یادونه مهمه ده چې د اوبو ځایونه کیدای شې ځینې وختونه د موادو د ماتیدو او زوړوالي له کبله غیر فعال شي .په هرحال،
ټولنه (یا د خدمتونو وړاندې کوونکي) باید وروزل شي چې د اوبو ځایونه ډیر ژر بې له ځنډه ترمیم کړي .ددې شاخص پربنسټ ،یوه
کورنۍ هغه وخت د اوبو له پلوه ناخوندې ګڼل کیږي چې په تیر کال کې ئی د اوبو ځای/سرچینه له درو هفتو څخه ډیره موده غیر فعاله
شوي وي . 47
 اوبو ته د السرسۍ ارتجاعیتد اوبو د وړاندیز کولو ځایونه باید دکال په بهیر کې د دایمی اوبو عرضه کول تضمین کړي ،په دا ډول تضمین کې د وچکالۍ په موده
کې هم د اوبو برابرول شامل دي .د اقلیمي بحرانونو په مقابل کې د کورنۍ او ټولنې له خوا د سیالیت او انطباق د ظرفیت په هکله ډیری
څیړنې او تحلیلونه د وچکالۍ په موده کې « د څښاک د اوبو منابعو ته ال سرسي» د یوه شاخص په توګه پیژني .48
ددې شاخص پراساس ،یوه کورنۍ هغه وخت د اوبو له کبله ناخوندي ګڼل کیږي چې په تیر کال کې د څښاک د اوبو په کیفیت یا کمیت
کې د لږوالي په سبب په منفې ډول اغیزمنه شوي وي.
ددغه شاخص په اړه د  ( NRVAملي خطر او زیان مننې د  ۲۰۱۲ -۲۰۱۱کلونو تحلیل) ،اړوند معلومات وړاندې کوي .نوموړی تحلیل
څرګندوي چې په  ۲۰۱۱ – ۲۰۱۰کلونو کې ،د افغان کورنیو له  ۴۷سلنې څخه ډیرې د څښلو اوبو په کمیت یا کیفیت ( یا دواړو) کې
دوهم جدول :په تیرکال کې  ( HHروغتیا ساتنې) د څښلو د اوبو د ډار کوم ډولونه تجربه کړي وو.

هیڅ یو هم نه

د اوبو د مقدار (کمیت) لږوالی

د اوبو د کیفیت خرابوالی

HHروغتیا ساتنه د پاکو اوبو له سرچینو سره

%66.3

%29.1

%21.4

HHروغتیا ساتنه د ناپاکو اوبو له سرچینو سره

%42.4

%49.3

%46.7

نوموړی موده کیدای شي د تجربې یا دکار پوه د قضاوت پراساس وټاکل شي.
د بیلګې په توګه ،دانش او نور ( )۲۰۱۰وګوری.
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په کورنیو کې د اوبو نا خوندیتوب :په افغانستان کې د څښلو اوبوته د پایښت وړ السرسی ،د حقایقو د ښه روښانولو لپاره د بیلګو بدلون

د کموالي له کبله په منفې توګه اغیزمنې شوې دي  .49ددې خبرې معنا داده چې افغان کورنۍ ددې شاخص پر بنسټ د اوبو له کبله
ناخوندي ګڼل شوي دي .په  ۲۰۰۸ -۲۰۰۷کلونو کې ،د هغو کورنیو تناسب (برخه) چې د « څښاک د اوبو له بحران» سره مخامخ شوي دي،
 ۱۸سلنه وه .په دې ډول داسې فرضیه وجود درلودای شي چې د هغو کورنیو په برخه کې زښت ډیر زیاتوالی چې له  ۲۰۰۸ -۲۰۰۷څخه تر
 ۲۰۱۲ – ۲۰۱۱کلونو پوري «د څښاک د اوبو له بحران » سره مخامخ شوي دي ،د اقلیم د بحران ( لکه وچ کالي) په سبب دي .مهمه ده په یاد
ولرو چې حتی په هغوکورنیو کې چې د اصالح شوو اوبو سرچینو ته ئې السرسي درلوده ،له یوې دریمې (۳۴سلنه) ډیرې د څښاک د
اوبو د کمیت یا کیفیت ( یا دواړو) د لږ والي په سبب په منفې توګه اغیزمني شوي دي ( شپږم شکل) .که څه هم دغه برخه د هغو کورنیو
له شمیر څخه چې د اصالح شوواوبو سرچینو ته ئې السرسي نه درلوده لږ ده ( ۵۸سلنه) ،خو بیا هم څرګندوي چې په افغانستان کې
د څښاک د اوبو د سیستمونو لویې شمیرې ددې لپاره جوړې شوي نه دي چې په وچکالیونو کې ورځنې ګټه ورڅخه واخیستل شي .د
اموضوع د اندیښنې وړ ده ،ځکه چې د اقلیم بحرانونه لکه افغانستان غوندې وچو او نیمه وچو هیوادونو کې عمومیت لري ،او تمه
کیږي د اقلیم له بدلون سره لوړوالی پیدا کړي.
شپږم شکل :په  ۲۰۱۱ – ۲۰۱۰کلونو کې د اوبو بحرانونه چې افغان کورنیو زغملي دي
(افغان) کورنیو د  ۲۰۱۱ -۲۰۱۰کلونو په بهیرکې د اوبو کوم ډول بحرانونه زغملي دي
هغه کورنۍ چې د اوبو اصالح شوي سرچیني لري
هغه کورنۍ چې د اوبو نه اصالح شوي سرچینې لري

د اوبو د کیفیت خرابوالی

د اوبو د کمیت لږوالی

هیڅ

منبع :د  NRVAد  ۲۰۱۲ -۲۰۱۱کلونو تحلیل

دغه ارقام په عین حال کې په زغرده څرګندوي چې « د اوبو د اصالح شوي سرچینې» مفهوم د خوندي اوبو د مفهوم په پرتله ،کله چې
د څښاک اوبو ته د کورنۍ د السرسي مسئلې شمیرل کیږي ،زښت ډیر محدود دي .په حقیقت کې ،ټولنې نشي کوالی د « اصالح شوو»
سرچینو څخه چې سیالیت نه لري ،رضایت ولري.
 ډله ییز مدیریت او ساتنهد اوبو سیالیت لرونکې زیرمه د کورنۍ په کچه د ټولنې په وړوالي پورې اړه لري چې څنګه د خپلو اوبو سیستم اداره کړي او د محلی
خدمت وړاندې کوونکو سره یوځای د سیستم د ساتنې لپاره کار وکړي .د اوبو سیستمونه ،په تیره بیا هغه سیستمونه چې سم او
اصالحشوي دي ،یوازې په هغه صورت کې د ودې وړدي چې له ټولنې یا د ټولنې له څیرمه سیمو څخه د روزل شووکارپوه اشخاصو له
خوا وچلول شي اوساتنه ئې وشي.
د اوبو خوندي زیرمه ددې ایجاب کوي چې هره کورنۍ یوې سیمه ییزې کمیټې ( یا دخدمتونو وړاندې کوونکي) ته د سیستم د ساتنې
او ترمیم لپاره ،مزد ( فیس) ورکړي .په یاد ولرئ چې کیدای شي چیرې چې د مزد نشتوالی ومنل شي یوه استثنأ وجود لري او باید د
اوبو د نه خوندیتوب لپاره معیارونه ګڼل شي .دغه استثنأ هغه وخت عملي کیږي چې کورنۍ په رسمي توګه له یوې ټولنیزې پالیسۍ
( سیمه ییزه یا ملي) څخه ګټه پورته کړي چې له پیسو ورکولو څخه معافیت ورکوي .دا ډول پالیسۍ په ځینو هیوادونو ،په تیره بیا د
اوبو په ښاري سیستمونوکې شتون لري .په داسي مواردوکې ،نیستمنې کورنۍ یا هغه کورنۍ چې له ټاکل شوي کمیت څخه لږ اوبه
مصرفوي د فیس له ورکولو څخه معاف دي او په غیر مستقیمه توګه د شتمنو کورنیو له خوا سبسایدي کیږي .بل انتخاب دادی چې
ْ
معموال د شتمنو کورنیو له
ډیر ټیټ فیس یا مصرف د اوبو د حد اقل کمیت د مصرف لپاره ،او په نسبې توګه لوړ مصرف د ډیرواوبو (
خوا مصرفیږي) ،لپاره ترسره کیږي.
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څلویښت سلنې د اوبو د کمیت لږوالی ۳۵ ،سلنې د اوبو د کیفیت ټیټوالی (  6شکل) ( او  ۲۹سلنې دواړه تجربه کړي دي .په دې توګه ،ددغه
فرعي اړخ پراساس کیدای شي ووایو چې د افغان وګړو نږدي نیمائې د اوبو له پلوه خوندي نه ګڼل کیږي
۱۶

		

د افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد

ددې شاخص پراساس ،یوه کورنۍ هغه وخت د اوبو له پلوه ناخوندي شمیرل کیږي چې الندې شرایط ئې پوره کړي نه وي

50.

 ټولنه لږ ترلږه یو غړی لري چې د ټولنې د اوبو د سیستم په ساتلو کې روزل شوی وي ،یا ټولنه په ولسوالۍ یا ناحیه کې یو مسلکيسړی پیژني چې د اوبو د وړاندې کولو د سیستم په جوړولو ،ساتنې او ترمیم کې تخصص ولري.
او
 کورنۍ په منظمه توګه د ټولنې یوې کمیټې ( یا خدمت وړاندې کوونکی) ته د اوبو د سیستم د ساتنې لپاره پیسې ورکوي ،مګر داچې په رسمي توګه له سیمه ییزې یا ملي ټولنیزي پالیسۍ څخه ګټه پورته کړي او د فیس یا مزد له ورکولو څخه معاف وي.

له مالي پلوه د زغملو وړتیا
اوبو ته د خوندي او پایښت لرونکي السرسۍ لپاره منظمې مالي برخې اخیستنې ته اړتیا لیدل کیږي .په عین حال کې دغه برخه اخیستنه
باید هرو مرو د کورنۍ له خوا د زغم وړ وي
د دې شاخص پراساس ،هغه کورنۍ د اوبو له پلوه ناخوندي ګڼل کیږي چې د اوبو د سرچینو د فعالیت او ساتلو لپاره د خپل میاشتني
51
عاید له پنځو سلنې څخه ډیر مصرف کړي.
د یادولو وړ ده چې هغه کورنۍ چې د اوبو د سیستم د فعالیت او ساتنې لپاره په هره میاشت کې برخه نه اخلي د نوموړي شاخص
پربنسټناخوندي شمیرل کیږي ،مګر دا چې په رسمي توګه له سیمه ییزي یا ملي ټولنیزی پالیسي څخه ګټه پورته کړي چې په ښکاره توګه
د فیس له ادا کولو څخه معاف دي ( تیرشوی بحث وګورئ) .په حقیقت کې ،مالي زغم د یو لړ مالي برخې اخیستنې ښکارندویي کوي.

	3 .5د کورنیو اوبو د نه خوندیتوب یو شاخص یوه کورنۍ څه وخت « د اوبو له کبله ناخوندي»
شمیرل کیږي؟
مهمه ده چې تأکید وشي ،کله چې د کورنیو د اوبو ناخوندیتوب ،په ټولو ابعادو کې
طرحه وي ،هر ډول روغه جوړه ناشونې ده .په دې توګه ،که چیري یوه کورنۍ یوازي
له یوه اړخ (بعد) څخه ( لکه چې پورته وویل شو) ناخوندي وي ،دا ډول کورنۍ «د
اوبو له کبله ناخوندي» شمیرل کیږي.
په دې توګه اټکل کیږي چې احتمال لري لومړنی تحلیل د کورنیو د «اوبو د نه
خوندیتوب» کچه خورا ډیره لوړه وښيي.

د اوبو د نه خوندیتوب واقع کیدلO:

انځور :ایپا بګنس

کیدای شي د ( )Oعامل د «کورنیو هغه برخه چې د اوبو له کبله ناخوندي دي»
تعریف شي .دا به د کلیو ،ولسوالیو ،والیتونو ،اونورو ،د پرتلې لپاره یو ګټور
شاخص وي.

د کورنۍ د اوبو د ناخوندیتوب شدت۱ :
کیدای شي د ( )۱عامل «د کورنیو د اوبو د ناخوندیتوب د شدت» په توګه تعریف شي .د کورنۍ په دننه کې ( )۱عامل د شاخصونو له
منځنۍ شمیرې سره چې د «اوبو ناخوندیتوب» ښیي ،مطابقت لري .کیدای شي دا موضوع د هرې کورنۍ او وروسته له منځالي متوسطه
توګه په لوړو کچو ( لکه والیتي ،ملي) کې وکارول شي .په اصل کې هر شاخص  ۱وزن لري ،خو کیدای شي د تجربې یا د کارپوه د نظر
پراساس تعدیل یا سم شي .په هر حال وړاندیز کیږي چې وزن د  ۱په توګه وساتل شي ترڅو د مختلفو څیړنو پرتله کول ډاډ من شي .د بیلګې
په توګه ،که چیرې اصلي وزن کول په نظر کې ونیول شي ،یوه کورنۍ چې د کمیت د شاخص پراساس د اوبو له کبله ناخوندي ګڼل کیږي،
خو د نورو نهو شاخصونو پراساس ناخوندي نه شمیرل کیږي )۱( ،عامل له (( )0,1لکه  ) ۱۰/۱سره برابر دي .هغه کورنۍ چې د نږدې والي د
شاخص پراساس د اوبو له پلوه ناخوندي نه ده ،خو د نورو شاخصونو پربنسټ ورته ناخوندي ویل کیږي )۱( ،عامل له ( )0,9سره برابر دی.
په دې صورت کې پورتنۍ دواړه کورنۍ ناخوندي دي ،خو د ناخوندیتوب شدت ئې ډیر توپیر لري .د ناخوندیتوب د حالتونو اندازه کول
د هغو شاخصونو او ابعادو پراساس چې پورته توضیح شول ډیر ګټور دي ،ځکه چې دا امکان رامنځ ته کوي چې پوهیږو چې لومړیتوبونه
چیرته دي .دا خبره ددې لپاره هم ګټوره ده چې د لومړیتوبونو په اړه څه وخت پریکړه وشي.
د یادونې وړ ده چې هغه کورنۍ چې اوبه له ټانکرونو څخه الس ته راوړي یا د بوتل له (معدني) اوبو څخه استفاده کوي ،باید د اوبو له پلوه
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ناخوندي ونه ګڼل شي ځکه د اوبو د بیي ورکول په واقعیت کې د اوبو خرڅوونکي ته د فعالیت او ساتنې د پیسو ورکولو په معنا ده.
په هغو مواردو کې چې کورنۍ له بوتلي اوبو څخه استفاده کوي ،اوبه د ښاروالۍ د نل له سیستم څخه الس ته رواړي ،او یا اوبه له ټانکرونو څخه 		
اخلي ،نو د اوبو د فعالیت او ساتني لپاره د پیسو د ادا کولو پرځای د اوبو د رانیولو لپاره د بیو ورکولو اصطالح کار ول کیږي .باید په یاد ولرو 		
چې وړاندیز شوی  ۱۰سلنه کیدای شي د تجربې یا د کار پوه د نظر پراساس تنظیم شي.
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د کورنۍ د اوبو د ناخوندیتوب د شاخص تعریفHWII :
د اوبو ناخوندیتوب د وقوع ( )۰او شدت ( )۱پراساس ،د یوی کورنۍ د اوبو د ناخوندیتوب شاخص ( )HWIIکیدای شي په ساده توګه
د داوړو عواملو له پایلو څخه واخیستل شي. HWII= O x I:

	4 .5د  IIWHد شاخص محدودیتونه
په دغو کتګوریو باندې تمرکز په دې معنانه دی چې نور مفاهیم او اصطالحات چې د اوبو د (نا)خوندیتوب له تعریفونو سره مل دي او
پورته وړاندې شوي دي ،لږ تړاو لري:
 خوندي اوبو ته د السرسۍ مسئله د بشري اساسي حق په توګه ،د بیلګې په ډول ،د پالیسي یوه مهمه موضوع ده .خو دلته زموږ منظوردادی چې د پالیسي د متن د تحلیل پرځای ،چې کیدای شې د کورنیو اوبو په ناخوندیتوب اغیز ولري ،د کورنیو اوبو خوندیتوب
اندازه شي .عالوه پردې ،که چیرې د اوبو د بشري حق په اړه بحث او خبرې کیږي او د مالتړ ګروپونه هغه پر حکومت باندې د دندو د
تحمیل لپاره استعمالوي ،نو د هغو لومړۍ اړتیا داده چې په افغانستان کې د کورنیو د اوبو د پرتله ییز حالت بشپړانځور وړاندې کړي.

 د برابرۍ او مساوات اړخ (بعد) د کورنۍ په کچه په مستقیمه توګه نه اندازه کیږي ،بلکې کیدای شي چې د کورنیو د اوبو دناخوندیتوب شاخص او معیار د کورنیو ،ټولنو ،ولسوالیو او والیتونو ترمنځ د پرتله ییز تحلیل لپاره وکارول شي ،او په دې توګه د
برابرۍ موضوع را مخ ته شي .ددې ترڅنګ ،د کورنیو د اوبو ناخوندیتوب د هغو پنځو اړخونو پراساس چې پورته ورته اشاره وشوه،
کیدای شي له نورو ټولنیزو اقتصادی شاخصو سره په اړیکه کې تحلیل شي .ددې لپاره چې اوبو ته د السرسۍ د برابروالي موضوع
ښه وڅیړل شي باید تل د کورنیو د اوبو خوندیتوب او نور ټولنیز اقتصادي عوامل ( لکه نیستمني) له یوبل سره د متقابلو اړیکو په
چاپیریال کې مطالعه شي.
 د چاپیریال د اهمیت د کمولو او محدودولو موضوع په معمولي توګه د اوبو د مدیریت له هغو لوړو کچو سره اړیکه لري ( د بیلګې پهتوګه د سیندونو حوزه) چې د څښاک د اوبو پرځای په لویه کچه اوبونې (اوبو لګونې) او /یا په صنعت کې له اوبو څخه ګټه اخیستنه
کې ښکیل دي.

د  HWIIاړخونه د اوبو د ناخوندیتوب د بڼوله کبله باید بشپړ او جامع ونه ګڼل شي .ددې لپاره چې د شاخص محاسبه د مدیریت وړ وي،
ځانګړي اړخونه چې د اوبو د ناخوندیتوب په محدودیت کې برخه لري ،په هغو کي شامل نه وو .د بیلګې په توګه ،د روغیتا ساتنې
شخصي پوهه او تجربه د مصرف په ځای کې د څښاک د خوندي اوبو لپاره زښت ډیر اهمیت لري« .د پوهې د چلندونو او تجربو» ()KAP
سرویګانې د روغتیا پالنې د پروګرامونو د اړتیا د تحلیل لپاره په کورنۍ کچه ګټوره ( او اغیزمنه) وسیله وړاندې کړې ده .کیدای
شي د ( )KAPسرویګاني هغه کورنۍ چې د اوبو له کبله ډیری ناخوندي دي تر هدف الندي ونیسي ،ترڅو په کورنۍ کچه پاکو اوبو ته
السرسي ال ښه تشخیص او سوتره شي.

د کیفیت د څیړنې له مخې د کمیت د وسیلې مالتړ
 HWIIد کمیت یوه ګټوره وسیله ده چې کوالی شي د کورنیو د اوبو د ناخوندیتوب د پراخوالي په تحلیل کې مرسته وکړي ،او د هغو
ابعادو تفصیلي تحلیل وړاندې کړي چې پراساس ئې کورنۍ ډیرې ناخوندي کیږې .په دې توګه دا موضوع کوالی شي د  WASHپه
سکتور کې د پالیسیو او پروګرامونو د جوړولو مالتړ وکړي .خو د لکه ټولو کمیتي وسیلو په څېر ،دا وسیله هم خپل محدودیتونه لري.
لومړی ،دا وسیله ددې خبرې د پوهیدو لپاره چې څنګه او ولې د کورنیو د اوبو ناخوندیتوب منځ ته راځې ،وسمنه او کافي نه دهHWII .
کوالی شي د ( اوبو په اړه ) د کورنیو حالت توضیح کړي ،خو د کورنیو د اوبو د ناخوندیتوب د ریښه یي عواملو په اړه کوم تشخیص نه
کوي .داموضوع ددې لپاره نه ده طرحه شوې چې ټولنیز ،فزیکي او سیاسي بهیرونه چې په مختلفو کچو ،له کورنیو تر نړیوالو سندونو،
بیا تر نړیوالو فکتورونو پوري ،متقابل عمل کوي ،او د اوبو ناخوندیتوب را منځ ته کوي ،ترمطالعی الندې ونیسي .دغه پیچلې او
مهمې پوښتنې یوازې د ډیرو پرمتن والړو کیفی مطالعو له الرې حل کیدای شي.
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6 .پایلې او وړاندیزونه
	1 .6پایلي
که څه هم په دې اړه چې د افغانستان وګړي د اوبو خوندي سرچینو ته السرسي ولري مهم پرمختګ شوی ،خو دې څیړنې وښودل چې دې
ادعا ته چې افغانستان د زریزی د پرمختیا موخې د پاکو اوبو په اړه پوره کړي او یا ئې د پوره کولو په درشل کې دی ،باید په احتیاط
وکتل شي.
 دا خبره د مسائلو د ترکیب په وجهی شوې ده ،چې په هغو کې الندې موضوعات شامل دي: د مختلفو ملي سرویګانو ترمنځ متودولوژیکی توپیرونه. د منحرفو او مغرضو تمایالتو تحلیلونه. د شته اوبو د سیستمونو د اوږدمهاله پایښت په اړه غیرواقعې تصوراتپه افغانستان کې د واتسن ( )WATSANد برخې د تمویل د لږوالي په هکله نوي رپوټونه په دې اړه شک او بدبیني ډیروي .کوټلو،
باوري او د پرتلي وړ معلوماتو اهمیت ته په کتنې سره ،دا داسې ستونزه ده چې هغې ته باید جدي پاملرنه وشي .په حقیقت کې ،لکه
چې په افغانستان کې د  ۲۰۱۰او  ۲۰۱۱کالد افغانستان د ګڼ اړخیز شاخص د ټولګه ییزې سروېرپوټونه وايي ،دغه « معلومات باید []۰۰۰
ټولو شریکانو او ګډونوالوته لکه د افغانستان د بشري او انکشافي مرستو هڅو ته ،د مرستندویه حکومتونو ،څو اړخیزه ادارو،
52
نړیوالو غیرحکومتي موسسو( ،)NGOsاو افغاني مدنې ټولنو په شمول ،خبر ورکړل شي».
دغه معلومات په ډیرو وختونوکې د نړیوالو مرستندویانو له خوا د انکشافي مالتړ په اړه د هغوی د ژمنو یا په انکشافي مالتړ کې
دنه ښکیلتوب د توجیه لپاره استعمالیږي .اوسنۍ لیکنه څرګندوي چې کیدای شي پرمختګ هومره «زړه راښکونکی» نه وي چې
اعالن شوی دی ،او دا موضوع پرځای پاتې کیږی چې افغان کورنۍ پایښت لرونکو پاکو اوبو ته السرسي ولري ،د کورنیو د اوبو د
ناخوندیتوب له منځه وړل خو پخپل ځای پریږدئ.
دې لیکنې په عین حال کې ښودلي ده چې د «اصالح شوواوبو منابع» د زریزې د پرمختیا د شاخص ( )MDGپراساس ،په افغانستان کې
دکورنیو په کچه د څښاک اوبو ته د السرسۍ د نظارت او نیونې لپاره په نیمګړې توګه جوړې شوې دي .داموضوع تر یوې اندازې د «پاکو»
اوبو د شاخص د محدود شوې اعتبار له کبله ده .دا خبره په عین حال کې ددې حقیقت له کبله هم ده چې د افغان کورنیو د اوبو د سیستم
ډیر نور اړخونه چې ډیر ارزښت لري ،په نظر کې نیول شوي نه دي .په افغانستان کې د «کورنیو اوبو د ناخوندیتوب» مفهوم د څښلو اوبو
ته د السرسۍ د حالت د تحلیل لپاره ډیر د انطباق وړ چوکاټ وړاندې کوي .د کورنیو اوبو د خوندیتوب ارزونه د اوبو د پنځو اړخونو
یعنی «کمیت»« ،کیفیت» « ،السرسي» « ،اعتبار /سیالیت» او « مالی توان» له لیارې کوالی شي اوبو ته د افغان کورنیو د السرسۍ زښت
ډیر اړخیز او معنا لرونکی انځور وړاندې کړي .له پنځو نوموړو اړخونو سره د تړلو لس شاخصونو نظارت په دې اړه مرسته کوي چې
داموضوعګاني و پیژندلي شي چې په کومو ساحوکې او په کومه کچه پرمختګ شوی دی .همدا شان د نتیجې په ډول د هغو ساحو د موخو
او لومړیتوبونو د ټاکلو لپاره چې راتلونکې هڅې جوړوي ،مرسته کوي .په دې اړه ،به دا موضوع د بیارغونې او د کلیو د پراختیا وزارت
سره د مسئوولیتونو په اداکولوکې په مستقیمه توګه مرسته وکړي ترڅو «یواغیزمن نظارتې او د ارزونې سیستم [په کلیوکې د اوبو د
عرضه کولو او د روغتیا پالنې په برخه کې] رامنځ ته کړي چې په پراخو سکتورونو کې د تطبیق الرښوونه وکړي 53».عالوه پردې ،نوموړی
چوکات کوالی شي د پروګرام جوړونې لپاره د الرښود په توګه خدمت وکړي او د واتسن ( ( )WATSANاوبه او روغتیا پالنه) په برخه
کې پالیسۍ ته بڼه ورکړي.

د احصاییې مرکزی اداره 3 ،۲۰۱۲ ،مخ.
د بیا رغونې او دکلیو د پراختیا وزارت 6 ،۲۰۱۳ ،مخ.
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	2 .6وړاندیزونه
په دي لکینه کې د کلیدي ټکو ( عمده ټکو) پراساس داالندې وړاندیزونه وړاندي کیږی:
•د نړیوالې روغتیائي موسسې  /یونیسف شمیرنې په افغانستان کې د « څښاک خوندي اوبو ته د السرسۍ» په اړه باید خورا
احتیاط وشي ځکه چې په منظمه توګه کله چې ملي سرویګانو سره پرتله شي ،په هغو کې مبالغه کیږي.
•افغان حکومت او نړیواله مرستندویه ټولنه باید ومني چې د څښاک خوندي اوبوته د السرسۍ په اړه اوسني نظارتي شاخصونه
د کورنۍ په کچه بسیانه دي .د هغه پرځای باید افغان حکومت د کورنۍ د اوبو د ناخوندیتوب معیار( )HWIIاو ډاډ ورکړي چې
معلومات عامه خلکو ته د السرسي وړدي .دا کار د ډله ییز بهیر له لیاری ترسره کیدای شي چې په افغانستان کې د څښاک اوبو ته
د السرسۍ ملي او بین المللی کار پوهان ،مدنې ټولنه او له اوبو څخه د ګټې اخیستونکو استازې په کې شامل وي .په دې لیکنه
کې وړاندیز شوی شاخص کوالی شي د بحث لپاره یواساس وي او مخکې له تصدیق کیدلو څخه په داسي یو بهیر کې برابر شي.
•د بیا رغونې او د کلیو د پراختیا وزارت ( )MRRDاو همدا ډول د افغانستان په ښارونو کې د اوبو برابرولو او ناولو اوبو مجرا
( الریانل) ( )AUWSSCباید د  HWIIټول اړخونه او شاخصونه د اوبو د محلی سیستمونو په الرښوونوکې شامل کړي.

•د بیا رغوني او کلیو د پراختیا وزارت باید ډاډ ورکړي چې د « کورنۍ اوبو ناخوندیتوب» په اړه ملي نظارت په منظم بنسټ ( لکه په
هرو څلوروکلونوکې) عملي شي.
•نړیواله مرستندویه ټولنه باید د «کورنیو د اوبو ناخوندیتوب» د ملي نظارت لپاره تخنیکي او مالي مالتړ برابرکړي ،په تیره بیا
که ولیدل شي چې دا موضوع د فقر د لږوالی لپاره څومره اهمیت لري ،او دې حقیقت ته پام وشي چې موضوع د ټولنې د ښځو او
نارینه ود شورا له خوا د ټولنې د انکشاف لپاره لومړی لومړیتوب ګڼل کیږي.
•د احصاییې مرکزي اداره باید د ملی خطر او زیان مننې د تحلیالود افغانستان د ګڼ اړخیز شاخص د ټولګه ییزې سروېترمنځ د
معلوماتو د راټولولو میتود معیاري کړي ترڅو پرتله کول شونی شي.
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۲۲

د افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد

دڅرګندونولپارهستاسيغوښتنې
د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد ډیره عالقه لری چې ستاسو څخه اوري .په هر صورت که تاسی د دی واحد خپرونو لوستونکی
یاست ،یا مو د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد کې په لکچر یا ورکشاپکې ګډون کړی وی ،یا مو له کتابونو څخه استفاده کړی
وی ،یا مو د ادارې له کارونو او څیړنو سره آشنایی پیدا کړی وی ،ستاسي څرګندونی او غوښتنې زمونږ لپاره ډیر د ارزښت وړ دی،
ستاسی وړاندیزونه له مونږ سره مرسته کوی ترڅو خپل هدف په ښه ټوګه تعقیب او د خپلو کارونو السته راوړنې په ښه څیر د خپلو
خبرونو له لوستونکو سره شریکې کړو.
ترټولواسانهال ردڅرګندونولپار هستاسيغوښتنیدبرښنالیکلهالری a reu@areu.org.afهمدارنګهتاسيکوال یچېلهمونږسر هپهاړ
یکهکېشي +93)0( 548 608 799
تاسيپهخپلواکه توګهنظرورکوال یشی،اماستاسیځوابونها ومعلوماتپه د یاړ هزمونږلپارهډیرارزښناک تمامیږی
•له دیادارېاو ددیاداریلهڅیړنوسره څنګهآشناشوی (دخپرونولهالری،یاددیاداریپهغونډویامجلسونو کېګډون لهالری)
•دافغانستا ندڅیړنېا وارزونېدواحدلهڅیړنودڅهلپار هاستفاد هکوی
•دافغانستا ندڅیړنېا وارزونېدواحدڅیړنېڅنګهترالسهکوی
•آیالهخپرونونهپهبرښنایېیاچاپیڅیراستفاد هکوی
•دخپرونومعلوماتتاسو ته څه دول وړاند یشی
•ستاسووړاندیزنهدد یادار یدڅیړنوپهاړ هڅهشیدی
•د افغانستان د څیرنی او ارزونی دواحد کومه خپړونه یا پیښه تاسوته په زړه پوری ده؟
•ستاسيپهباو رپهکوموموارد وکېزمونږکارونهګټو رتمامیږی
•عالقه،ددندی ساحه ا ویاستاسی دمطالعیځای

۲۳

د افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد

د افغانستان د څېرنی او ارزونی د واحد ورستنی خپرونی
نیټه

د خپرونی نوم

جنوری
2016

د جنسیت د نابرابروالي بله خوا(بل اړخ) :په افغانستان کې نارینه
او نارینتوب

دسمبر
2015

هلمند د خوځښت په حال کې :د فصل د ناکامۍ له کبله کډوالۍ
ته مخه

جنوری
2016

نومبر
2015

په کورنیو کې د اوبو نا خوندیتوب :په افغانستان کې د څښلو اوبوته د
پایښت وړ السرسی ،د حقایقو د ښه روښانولو لپاره د بیلګو بدلون

 ٪ ۹۰سلنه رښتیني ،په یو اجاروي اقتصاد کی پورته والي او
غورځیدنه ،کیسي د کندهار افغانستان نه

اکتوبر
2015

ښځې او ټاکنې :په راتلونکې پارلماني ټاکنې کې اسانتیاوې او پر
مخ پراته خنډونه

اکتوبر
2015

په افغانستان کې کلیوالي جوړښت ته پاملرنه

اکتوبر
2015

اکتوبر
2015

د اوج ټکي ته رسېدل :په افغانستان کې له سیاسي پلوه د لوړو
ښوونځیو فعالېدل

لیکوال

پښتو

دری

چونا آر .اچاوز او
سید مهدی موسوی

دڅیرنی
موضوع
جندر

ونسنت توماس

a

دیوید منسفیلد

a

پایښت لرونکی
معیشت

د څیرنی دول
تحلیلی څیړنه
مباحثوی څیړنه

a

د طبیعی سرچینو
مدیریت

اورڅال نعمت اشرف

a

a

حکومتداری

پالیسی پاڼه

انتونیو جیستازی او
علی محمد علی

a

a

حکومتداری

تحلیلی څیړنه

ادم پین

a

a

پایښت لرونکی
معیشت

پالیسی پاڼه

پایښت لرونکی
معیشت

جولیا مینویا ،ادم
پین

لندیز
کاري قاعده

په بلخ والیت کې د  ۲۰۱۵کال د می میاشتې د اپيمو او کلیوالي
اقتصاد په تړاو د ساحوي کار یادښتونه

پاول فیشستین

a

a

د طبیعی سرچینو
مدیریت

لندیز

می 2015

د افغانستان په اساسی قانون کی د قواوو جالوالی :یوه موضوعی
څیرنه

فرید حمیدی او
ارونی جیاکودی

a

a

حکومتداری

موضوعي څیړنه

می 2015

په افغانستان کې والیتي سیاست او حکومتولي :دکندهار والیت بېلګه

می 2015
اپریل
2015

په افغانستان کی د کليو دډول پیژندني دجوړولولپاره د کلستر
ډوله تحلیل څخه ګټه اخیستنه

پایښت لرونکی
معیشت

کاري قاعده

د افغانستان د څیړنو خبر پاڼه  31 -ګڼه

اپریل
2015
اپریل
2015

مارچ
2015

فبروری
2015
فبروری
2015

جنوری
2015

اشلی جکسن

پایښت لرونکی
معیشت

ادم پین او جورجیا
سترج

د افغانستان د څیرنی
او ارزونی واحد

کاري قاعده
ځیرنیز خبرپانه

په افغانستان کی د قواوو جالوالی:تیوری او عمل

ارونی جیاکودی

a

a

حکومتداری

پالیسی پاڼه

په افغانستان کې د اساسي حقونو تدریجي تکامل۲۰۰۴ -۱۹۲۴ :

ارونی جیاکودی

a

a

حکومتداری

پالیسی پاڼه

د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود دیارلسمه ګنه
2015

د افغانستان د څیرنی
او ارزونی واحد

a

a

اشلی جکسن

a

a

ریچارد مالت او
ادم پین

a

a

a

a

پایښت لرونکی
معیشت

a

a

پایښت لرونکی
معیشت

تحلیلی څیړنه

a

حکومتداری

پالیسی پاڼه

حکومتداری

موضوعي څیړنه
تحلیلی څیړنه

په افغانستان کې والیتي سیاست او حکومتولي :دننګرهار والیت بېلګه

د کار بازار،ټولنیزه نابرابری او په کابل کې ګڼدونکي
د پياز ټولنيز اهميت :د افغانستان په ننګرهار كې د پيازو د بازار
غير رسمي قواعد او مقررات

جولیا مینویا ،ادم
پین او ومیق اهلل
ممتاز

کتاب
پایښت لرونکی
معیشت
پایښت لرونکی
معیشت

پالیسی پاڼه
پالیسی پاڼه
پالیسی پاڼه

دسمبر
2014

کوچنیان ولی یوازی سفر کوی؟ د کوچنیانو،کورنیو او له
افغانستان څخه د استوونکو ټولنو له نظره اروپا او نورو صنعتی
هیوادونو ته د تګ انګیزې

نوامبر
2014

په افغانستان کې د ښځو او رهبریت :درسونه او وړاندیزونه

چونا آر .اچاویز
جنیفربگاپورو
لیحه ویلفر داری
شکریه آزادمنش
آریه نجات

a

د خلکو بنسټیزو حقونو ته یو ځغلنده کتنه :ننګوتی او فرصتونه

داکتر رنګین دادفر
سپنتا

a

a

a

a

حکومتداری

a

a

حکومتداری

پالیسی پاڼه

a

د طبیعی سرچینو
مدیریت

پالیسی پاڼه

a

پایښت لرونکی
معیشت

a

د طبیعی
سرچینو مدیریت

نوامبر
2014

آگست
2014

د افغانستان اساسي قانون لس کلن شوکومې ستونزې مطرحی
دي؟

د افغانستان د ټاکنیزو ښخړودحل لپاره د میکانیزمونو وضعیت

ارونی جیاکودی

آگست
2014

ناهیلیتوب یا امیدواري؟ له ۱۳۹۳م ( )۲۰۱۴کال څخه وروسته په
افغانستان کې د کوکنار کښت

پاول فیشستین او
دیوید منسفیلد

a

جون 2014

په افغانستان کې والیتي سیاست او حکومتولي :دننګرهار والیت بېلګه

اشلی جکسن

a

جون 2014

د ګردی میز بحث :دافغانستان د ټولټاکنو تجربې

جون 2014

له بدو یې بدتر کړ» د نښتو په والیتونو هلمند او ننګرهار کې د
کوکنارو کر ته پام

می 2014

افغانستان :د کلیو د جالکولو او ارزوني لپاره د یوې طریقې
جوړول

آگست
2014

داکتر محمد هاشم
کمالی

د افغانستان د څیرنی
او ارزونی واحد
دیوید منسفیلد
ادم پین

حکومتداری

a

پایښت لرونکی
معیشت

موضوعي څیړنه

د ګردی میز د
بحث جریان

موضوعي څیړنه
کاري قاعده

۲۴

۲۶

