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تشکیل انجمنهای زراعتی ،راه سادهی توزیع عادالنهی آب در مزرعه
مسوولین کانال ننگرهار میگویند ،برای پایان بخشیدن به جنجالهای
بومی میان دهاقین ،جلوگیری از ضایع شدن آب کانال در ساحه زراعتی و
توزیع عادالنهی آب در مزرعه ،بیست و هشت انجمن زراعتی را تشکیل
دادهاند .هر کدام از این انجمنها تحت یک جویی اصلی کانال عمومی
تأسیس یافته است .این انجمنها در یک انتخابات آزاد با اشتراک دهاقین و
متنفذین هیأت رهبری شان را از میان اعضای کلی انتخاب کرده که شامل
رییس عمومی ،معاون ،خزانه دار و منشی میباشد .مسوولین کانال برای هر
کدام از این انجمنها حساب بانکیهای جدا گانه ایجاد کرده اند .ساالنه
اعضای انجمن مبلغ پنجاه افغانی را طبق فیصله قبلی زمبندارانبه این
حساب ها اضافه میکنند و این پول ها برای مصارف احتیاطی و حل
مشکالت دهاقین در بانک ها نگهداری میشود .و قرار است در جریان سال
های متوالی در حساب بانکی ها ذخیره شود ،تا در صورت نیاز و مشکالت
آنی برای ترمیم جوی آب و باز سازی در وازه ها استفاده گردد .به گفتهی
یکی از رییسان این انجمن ،پیش از این بخاطر توزیع عادالنه و بموقع آب
در زمین های زراعتی ،ترمیم جوی ها و در وازه ها جنجال های زیاد میان
دهاقین بوجود می آمد که در بعضی موارد منجر به جنگ و خشونت
می شد .اما حاال با تشکیل انجمن های زراعتی ،تمام مشکالت دهاقین به
شمول توزیع عادالنه ی آب در زمین های زراعتی حل گردیده و دهاقین
میتوانند مشکالت شان را به اسرع وقت از طریق هیأت رهبری انجمن ها
بگوش مسوولین بر سانند.
مشال خزانه دار یکی از این انجمن ها میگوید« :دهاقین ما هر کدام شان
در یک سال توانایی پر داخت پنجاه افغانی را دارند .خوشحالم که چنین
طرحی به اجرا گذاشته شده است .این باعث آن شد که از ضایع شدن آب
و خشونت های محلی به خاطر توزیع عادالنهی آب میان دهاقینجلوگیری
صورت بگیرد .قبل از این هر دهقان به تنهای و بدون تأیید کدام مرجع
رسمی به خاطر مشکالتش به ریاست کانال مراجعه میکرد .اما حاال
مشکالت دهاقین به شکل رسمی از طریق مسوولین انجمنها به گوش
مسوولین کانال می رسد و به موقع برای حل مشکالت آن ها راه حل یافت
میگردد».
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