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Mapa najważniejszych zasobów wodnych regionu Azji Centralnej
opracowanie A. Stachyra 2012

Wprowadzenie

Problem dostępu do wody oraz jej dystrybucji jest jednym z ważniejszych współczesnych wyzwań rozwojowych. Waga tej kwestii
oraz jej wpływ na życie wielu milionów ludzi w różnych częściach
świata nie pozostawiają żadnych wątpliwości.
Prawo do wody zostało oficjalnie uznane przez społeczność
międzynarodową za jedno z praw człowieka1. Oznacza to, że każdy, niezależnie od statusu materialnego czy społecznego, powinien
mieć możliwość korzystania z czystej i bezpiecznej wody do użytku
osobistego i domowego.
Mimo iż tematyka dostępu do wody jest często poruszana w dyskursie o pomocy międzynarodowej (także przez polskie organizacje
pozarządowe), to jednak zbyt rzadko mówi się o tym problemie w odniesieniu do regionu Azji Centralnej. Niewiele jest źródeł w języku
polskim informujących o tym, że również w państwach postradzieckiej Azji Centralnej zasoby wodne stanowią jeden z najważniejszych
problemów o wymiarze zarówno politycznym oraz społeczno1 W 2010 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, w której
uznano dostęp do czystej wody i sanitariatów za jedno z praw człowieka (rezolucja A/RES/64/292 z dnia 28 lipca 2010), http://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/RES/64/292 [data dostępu: 22.10.2012].
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gospodarczym, jak i ekologicznym. Zrównoważone gospodarowanie
zasobami wodnymi w tym regionie ma znaczenie dla całej Eurazji.
Niniejsza publikacja powstała z myślą o popularyzacji tematyki
gospodarowania zasobami wodnymi Azji Centralnej przede wszystkim w środowiskach akademickich, wśród studentów i pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką
rozwojową oraz wśród nauczycieli szkół średnich.
Prezentowane zagadnienia dotyczą zarządzania zasobami wodnymi, ekologii oraz społecznych konsekwencji ograniczonego dostępu
do wody. W ten sposób wpisują się w światowy dyskurs o problemach zarządzania zasobami wodnymi, który został zdefiniowany
w siódmym Milenijnym Celu Rozwoju:
„Stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi poprzez uwzględnienie zasad zrównoważonego
rozwoju w krajowych strategiach i programach, stosowanie metod
hamujących zubożenie środowiska naturalnego. Zmniejszenie o połowę liczby ludzi pozbawionych stałego dostępu do czystej wody
pitnej. Do 2020 roku osiągnięcie znacznej poprawy warunków życia
przynajmniej 100 milionów mieszkańców slumsów”2.
Dlatego właśnie zagadnienia, które znalazły się w publikacji,
odpowiadają celom edukacji globalnej, która rozumiana jest tutaj
zgodnie z definicją opracowaną przez Grupę Zagranica, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Edukacji Narodowej,
grupę ekspertów z organizacji pozarządowych i środowisk akademickich oraz pracowników placówek edukacyjnych i administracji
publicznej w Polsce:
„Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia
zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest
przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości” (…)3.
2 Milenijne Cele Rozwoju: http://www.polskapomoc.gov.pl/Milenijne,cele,rozwoju,53.html [data dostępu: 22.10.2012].
3 Definicja edukacji globalnej: http://zagranica.org.pl/GR-ds.-Edukacji-Globalnej/
definicja-edukacji-globalnej.html [data dostępu: 22.10.2012].
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Wprowadzanie zagadnień związanych z wodą w programach edukacji globalnej ma duże znaczenie dla wzrostu świadomości społeczeństwa w kwestii gospodarowania zasobami naturalnymi i ich
znaczenia dla równowagi ekologicznej, politycznej oraz społecznej
naszej planety. Ze względu na ogólną złą sytuację światowych zasobów wodnych i sposobów ich wykorzystywania, powyższe zagadnienia powinny być nieodłącznym elementem zajęć z zakresu edukacji
globalnej, zarówno w programach szkolnych, jak i w programach
zajęć na różnych kierunkach studiów.
Jednym z głównych celów publikacji, którą oddajemy w ręce
czytelników, było stworzenie komplementarnych i uniwersalnych materiałów, które mogłyby służyć nauczycielom akademickim do prowadzenia zajęć dla studentów kierunków takich
jak pedagogika, politologia, geografia, studia wschodnie, rozwój
regionalny i globalny, stosunki międzykulturowe, stosunki międzynarodowe, antropologia kulturowa, etnografia, etnologia,
dziennikarstwo, socjologia oraz innych kierunków i specjalności
zajmujących się szeroko pojętym rozwojem społecznym, gospodarczym i politycznym.
Niniejszy materiał może być wykorzystywany na zajęciach
także przez nauczycieli szkół średnich (IV poziom edukacyjny)4.
Odwołuje się on do podstawy programowej przedmiotów takich
jak: wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony) – „dostrzeganie współzależności we współczesnym świecie”; biologia (zakres
rozszerzony) – „postawa wobec przyrody i środowiska”; geografia
(zakres podstawowy) – „wykorzystanie różnych źródeł informacji
do analizy i prezentowania współczesnych problemów przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych i politycznych”;
geografia (zakres rozszerzony) – „proponowanie rozwiązań problemów występujących w środowisku geograficznym zgodnie

4 Podobnie jak w publikacji Oblicza Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Materiały
do zajęć z edukacji globalnej (Górak-Sosnowska K., i Markowska-Manista U., APS,
Warszawa 2012), nauczyciele odnajdą tutaj część teoretyczną i ćwiczenia pomocnicze do pracy na lekcjach w szkołach średnich II stopnia.
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z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy,
w tym współpracy międzynarodowej”5.
Opracowanie składa się z dwóch komplementarnych części:
I. Publikacja (w wersji drukowanej).
II. Zestaw ćwiczeń (na płycie DVD) wraz z prezentacją w programie Power Point i plikiem PDF ze zdjęciami.
Prezentacja Power Point ze zdjęciami oraz zestaw ćwiczeń stanowią
materiał uzupełniający, który może być wykorzystywany do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji globalnej poświęconych dostępowi
do wody, konfliktom wokół zasobów wodnych oraz ekologii.
Pierwsza część publikacji zatytułowana „Informacje ogólne” zarysowuje różne aspekty problematyki wodnej regionu Azji Centralnej.
W rozdziale pierwszym przedstawione zostały podstawowe informacje geograficzne dotyczące obszaru Azji Centralnej oraz basenu
Jeziora Aralskiego. Rozdział drugi omawia problematykę wodną
z perspektywy historycznej do czasów podboju regionu przez Imperium Romanowów, pokazując etapy rozwoju sieci irygacyjnych
na przestrzeni wieków. Dodatkowo rozdział ten ukazuje znaczenie
wody w tradycji różnych etnosów zamieszkujących Azję Centralną.
Rozdział trzeci został poświęcony ekstensywnemu rozwojowi nowoczesnych systemów wodnych, głównie w celu zwiększenia produkcji bawełny, od czasów kolonizacji rosyjskiej w XIX wieku do
upadku ZSRR. Kolejny rozdział (czwarty) zajmuje się zagadnieniami ekologicznymi związanymi z wykorzystywaniem regionalnych
zasobów wodnych, a także konsekwencjami ocieplenia klimatu dla
mieszkańców regionu. W tej części opracowania została również
szczegółowo przedstawiona jedna z większych klęsk ekologicznych
na świecie – kurczenie się Jeziora Aralskiego.
Rozdział piąty traktuje o zagadnieniach politycznych, pokazanych zarówno z perspektywy konfliktu o zasoby wodne między
poszczególnymi państwami, jak również małych przygranicznych
5 Treści edukacji globalnej w podstawie programowej kształcenia ogólnego http://
www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/eg_w_podstawie_programowej.pdf
[data dostępu: 22.10.2012].

12

Wprowadzenie
sporów, mających wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnych. W rozdziale tym w skrótowej formie opisany został też udział
ważnego aktora: organizacji międzynarodowych finansujących różnego rodzaju projekty infrastrukturalne oraz te dotyczące kwestii
politycznych i społecznych.
Druga część publikacji zatytułowana „Studium przypadków: Tadżykistan i Kirgistan” (rozdział szósty) przedstawia problematykę
ograniczonego dostępu do wody w Azji Centralnej na przykładzie
Kirgistanu i Tadżykistanu. Ta część pracy ma wymiar praktyczny.
Problem wody jest tu pokazany na konkretnych przykładach wybranych społeczności lokalnych.
Studium przypadku z Tadżykistanu powstało w oparciu o diagnozę terenową przeprowadzoną przez Annę Cieślewską w 2012 roku
w ramach monitoringu projektu Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne (SWCD) w rejonie spitameńskim,
ganczynskim i dżabbar-rasulowskim (obwód sogdyjski, północna
część Tadżykistanu). Przykłady z Kirgistanu są wynikiem kilkuletnich (2010–2012) doświadczeń Agnieszki Makowskiej w realizacji
projektów wodnych SWCD w następujących rejonach Kirgistanu:
arawańskim, alajskim i uzgeńskim w obwodzie oszskim. W ramach
zbierania materiałów zostały przeprowadzone wywiady z przedstawicielami władz administracji publicznej i samorządu lokalnego,
pracownikami naukowymi, pracownikami organizacji międzynarodowych i lokalnych zajmujących się problematyką wody, członkami
i władzami stowarzyszeń użytkowników wody oraz z mieszkańcami
wsi. Zgromadzone informacje zostały uzupełnione o źródła akademickie, raporty oraz ustawy dotyczące zarządzania zasobami
wodnymi.
Dziękujemy wszystkim naszym współpracownikom, przyjaciołom
i innym osobom, które swoją życzliwością i pomocą przyczyniły się
do powstania niniejszej publikacji.
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Część pierwsza
Informacje ogólne

Rozdział pierwszy
Podstawowe informacje geograficzne
W nauce funkcjonują dziś co najmniej dwie definicje określające
obszar Azji Centralnej. Zależnie od przyjętego kontekstu – kulturowego, historycznego czy geograficznego – granice regionu mogą być
różnie wyznaczane. Według definicji przyjętej dla opracowań akademickich przez UNESCO, region Azji Centralnej obejmuje obszar
dzisiejszego Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu, Tadżykistanu,
Turkmenistanu, Wschodni Turkiestan i Mongolię Wewnętrzną (tj.
Region Autonomiczny Sinciang-Ujgur oraz Region Autonomiczny
Mongolii Wewnętrznej w Chinach), Mongolię, Tybet, Buriację, Tuwę,
Ałtaj, Kaszmir, Afganistan oraz prowincję Chorasan w północnowschodnim Iranie. Z punktu widzenia politologii za Azję Centralną
uznaje się dawne azjatyckie republiki radzieckie: Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan. Tak definiowane pojęcie
„Azja Centralna” funkcjonowało przede wszystkim w opracowaniach
zachodnich politologów i sowietologów1. Stąd zostało importowane
do współczesnych opracowań, w tym także naukowych.
Dodatkowo w nazewnictwie funkcjonuje także określenie Azja
Środkowa. Było ono używane w oficjalnej terminologii w czasach
1 Abaszin S.N., Arapow D.J., Bekmachanowa N.E. (red.), Centralnaja Azja w sostawie Rossijskoj Imperii, Nowoje Litieraturnoje Obozrienije, Moskwa 2008, s. 11.
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radzieckich dla określenia azjatyckich republik radzieckich: dzisiejszego Uzbekistanu, Turkmenistanu, Kirgistanu i Tadżykistanu oraz
południowej i południowo-wschodniej części (do Jeziora Bałchasz)
Kazachstanu2. Obecnie w niektórych opracowaniach używa się tego
określenia zamiennie z określeniem „Azja Centralna”, rozumianym
jako region dawnych azjatyckich republik radzieckich.
W niniejszym opracowaniu używamy terminu Azja Centralna
w rozumieniu obszaru obejmującego dzisiejszy Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan. Tak definiowany
region Azji Centralnej rozciąga się pomiędzy Morzem Kaspijskim
na zachodzie, a górami Tien-szan na wschodzie, oddzielającymi go
od Chin. Południową granicę regionu wyznaczają pasma górskie
Pamiru i Kopet-dag (jedno z dwóch pasm Gór Turkmeńsko-Chorasańskich), które oddzielają Azję Centralną od Afganistanu i Iranu.
Północna granica regionu jest bardziej płynna, ale zakłada się, że
jest nią granica z Federacją Rosyjską. Cała powierzchnia Azji Centralnej wynosi ok. 3 994 200 kilometrów kwadratowych3.
Region Azji Centralnej to rozległy obszar pustynny bez dostępu do morza oraz duże obszary wysokogórskie. Te cechy regionu zdecydowały o kontynentalnym charakterze jego klimatu
(na większości terenów występuje gorące lato i chłodna zima),
jak również zdeterminowały sieć hydrograficzną, a zatem i bieg
rzek. Z hydrograficznego punktu widzenia region Azji Centralnej dzieli się na cztery wielkie baseny wodne: basen Jeziora
Aralskiego, basen jeziora Bałchasz, północno-wschodnią część
basenu Morza Kaspijskiego i rzek Ural i Emby oraz częściowo basen Morza Karskiego. Cały region powiązany jest ze sobą
przez systemy największych centralnoazjatyckich rzek: Tarymu4,
2 Ibidem, s. 12.
3 Abazow R., The Palgrave Concise Historical Atlas of Central Asia, New York 2008
(mapa 1).
4 Tarym to rzeka w zachodnich Chinach przepływająca przez Kotlinę Kaszgarską
i wzdłuż północnego skraju pustyni Takla Makan, dł. 2030 km, wykorzystywana
do intensywnego nawadniania pól uprawnych, za: http://bse.sci-lib.com [data dostępu: 7.05.2012].
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Czarnego Irtyszu5 i przede wszystkim Amu-darii i Syr-darii, które
przepływają przez większość państw regionu.
W Azji Centralnej znajduje się ponad 4000 zbiorników wodnych – jezior naturalnych oraz sztucznych jezior zaporowych. Największymi naturalnymi zbiornikami w regionie są Jezioro Aralskie
(nazywane też Morzem Aralskim, znajduje się w Uzbekistanie
i Kazachstanie), jezioro Bałchasz6 (w południowym Kazachstanie)
i jezioro Issyk-kul7 (w Kirgistanie). W wyniku klęski ekologicznej
związanej z kurczeniem się Jeziora Aralskiego (od początku lat
sześćdziesiątych do chwili obecnej jezioro zmniejszyło się do 25%
swej pierwotnej objętości) jezioro Bałchasz stało się największym
zamkniętym zbiornikiem wodnym w regionie, jednakże, jako relatywnie płytkie, posiada ograniczone zasoby wodne. Głównym dopływem Bałchaszu jest rzeka Ili8, która zapewnia 79% dostaw wody
do zachodniej części jeziora9. Zamknięte systemy jezior Bałchasz
i Issyk-kul nie mają praktycznego wpływu na sytuację wodną w regionie Azji Centralnej.
5 Irtysz to piąta najdłuższa rzeka świata, mająca swoje początki w górach Ałtaju na granicy chińskiej. Irtysz płynie przez chińskie terytorium ok. 600 km jako
Czarny Irtysz, po przekroczeniu jeziora Zajsan w Kazachstanie przepływa przez
zindustrializowane części tego kraju, docierając do Rosji, gdzie spotyka się z rzeką
Ob, aby zakończyć swój bieg w Morzu Arktycznym. Irtysz, Bolszaja Sowietskaja
Encykłopiedija, za: http://bse.sci-lib.com [data dostępu: 7.05.2012].
6 Jezioro Bałchasz – bezodpływowe jezioro położone w południowo-wschodnim
Kazachstanie w Kotlinie Bałchasko-Ałakolskiej. W basenie jeziora znajduje się siedem rzek, największa z nich to rzeka Ili – stąd historyczna nazwa Siedmiorzecze.
Ze względu na wysychanie Jeziora Aralskiego, w chwili obecnej jezioro Bałchasz
jest największym jeziorem Azji Centralnej.
7 Issyk-kul to drugie co do wielkości jezioro pochodzenia wulkanicznego na świecie oraz jedno z najgłębszych; wielkość akwenu wynosi 6236 km², za: Ginzburg A.S,
Mandycz A.F., Sokolow E.A., Izmienienije klimata i wodnyje problemy w Centralnoj
Azii, Moskwa–Biszkek 2006, s. 104 i 106.
8 Ili bierze swój początek w Tien-szanie na terytorium Chin. Powstaje ze zlania się
rzek Kunges i Tekes. Przepływa dalej przez Kazachstan (obwód ałmatiński), gdzie
jest jedną z większych rzek.
9 Kuzmits B., Cross-bordering Water Management in Central Asia, University of
Bonn, 2006, s. 1–2.
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Najważniejsze sztuczne zbiorniki wodne to Zbiornik Buchtarmiński (o pojemności 53 km³) na rzece Irtysz w Kazachstanie,
Zbiornik Toktogulski na rzece Naryn (o pojemności 19,5 km³)
w Kirgistanie oraz Zbiornik Nurecki na rzece Wachsz (10,5 km³)
w Tadżykistanie. Łącznie na terytorium Azji Centralnej znajduje
się około 290 sztucznych jezior oraz dziesiątki sezonowych zbiorników retencyjnych10. Jednym z ważniejszych źródeł zasilających
wody centralnoazjatyckich rzek są lodowce, zajmujące powierzchnię 17 950 km². Lodowce znajdują się przede wszystkim w Kirgistanie, gdzie ich łączna powierzchnia wynosi 8 169,4 km² (ponad
4% obszaru całego kraju), jak również w Tadżykistanie, gdzie pokrywają 8 476,2 km², co jest równe 6% powierzchni całego kraju.
Ocenia się, że w lodowcach na terenie Kirgistanu skumulowane
jest około 650 km³ słodkiej wody, zaś w lodowcach Tadżykistanu ok. 500 km³ 11. Pozostałe większe obszary lodowcowe znajdują
się w górskich rejonach Kazachstanu – w pasmach Zailijskiego
i Dżungarskiego Ałatau.
W regionie istnieją także zasoby wód podziemnych, które formują się w sposób naturalny w rejonach górskich oraz w drodze
filtracji na terenach nawadnianych. Łączne regionalne zapasy wód
gruntowych ocenia się na 31,17 km³12.
Większość terytorium Kirgistanu i Tadżykistanu zajmują góry, dzięki czemu państwa te stanowią główne terytoria formowania się wodnych zasobów regionu. Jednocześnie jednak cierpią na brak obszarów,
które można wykorzystywać pod uprawy czy osadnictwo. Większa
część powierzchni Kazachstanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu pokryta jest pustyniami (powyżej 50%), jedynie 10% stanowią góry. To
powoduje problemy z dostępem do zasobów wodnych i jednocześnie
duże zapotrzebowanie na wodę niezbędną do nawadniania pól.
10 Sarsembekow T.T., Nuruszew A.N., Korzakow A.E., Ospanow M.O., Ispolzowanije i ochrana transgranicznych riek w stranach Centralnoj Azji, Ałmaty 2004,
s. 5, 12–13.
11 Ginzburg A.S., Mandycz A.F., Sokolow E.A., Izmienienije klimata..., op.cit., s. 105.
12 Mieżdunarodnyj Fond Spasienia Arała, Taszkient 2011, s. 8, http://www.osce.org/
uz/node/75577 [data dostępu: 7.05.2012].
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Różnorodność rzeźby terenu wpłynęła na specyficzne warunki – charakterystyczna dla tego regionu jest silna zależność między
zasobami wodnymi, zasobami ziemi uprawnej i terytoriami pod
zabudowę. To nierównomierne rozłożenie zasobów jest głównym
źródłem napięć i konfliktów pomiędzy państwami regionu. Uwarunkowania przyrodnicze mają bezpośredni wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą i polityczną państw Azji Centralnej.
Basen Jeziora Aralskiego
Głównym obszarem omawianym w niniejszym opracowaniu jest
basen Jeziora Aralskiego. Połowę jego zasobów wodnych stanowią
baseny rzeki Amu-darii (około 30%) i Syr-darii (20%), pozostałe
to zamknięte systemy jezior Bałchasz i Issyk-kul. Basen Jeziora
Aralskiego obejmuje terytorium Tadżykistanu, Turkmenistanu
i Uzbekistanu, jak również Kirgistan i południe Kazachstanu. Niektóre obszary zalewu zlokalizowane są w północnym Afganistanie,
niewielka część znajduje się również w Chińskiej Republice Ludowej i Iranie13.
Pod względem morfologicznym terytorium basenu Jeziora Aralskiego można podzielić na dwie główne strefy: Nizinę Turańską
z pustyniami Kara-kum i Kyzył-kum, rozciągającą się na zachodzie
i północnym zachodzie, oraz rejony wysokogórskie Tien-szanu
i Pamiru na wschodzie i południowym wschodzie. Pozostałe części
terytoriów basenu Jeziora Aralskiego to górskie doliny oraz stepy.
Charakterystycznym elementem krajobrazu są oazy – Kotlina Fergańska, oaza Chorezmijska, Merwska, Zarafszańska czy Taszkencka,
które rozciągają się na bardzo ograniczonym obszarze i od zawsze
stanowiły cenne terytoria osadnicze.
Większość rzek basenu Jeziora Aralskiego formuje się w strefach wysokogórskich Tien-szanu i Pamiru. Są one zasilane przede
wszystkim przez wody z topniejących śniegów, w mniejszym stopniu także przez lodowce oraz opady deszczu14.
13 Kuzmits B., Cross-bordering Water…, op.cit., s. 1–2.
14 Ibidem.
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Amu-daria i Syr-daria są najważniejszymi dopływami basenu
Jeziora Aralskiego. Amu-daria jest największą i zarazem drugą co
do długości rzeką Azji Centralnej. Długość Amu-darii wynosi około 1 415 km, obszar basenu rzecznego to ponad 300 tys. km². Rzeka bierze swój początek w miejscu połączenia dwóch rzek: Pandż15
i Wachsz16. W środkowym biegu zasilana jest przez trzy prawe dopływy rzek Kofarnihon, Surchandarjo i Szurobdarjo oraz lewy dopływ
rzeki Kunduz. Dalej, aż do terytoriów Jeziora Aralskiego, rzeka nie
jest zasilana żadnymi dopływami. Główny strumień Amu-darii formuje się w Tadżykistanie i częściowo w Afganistanie, następnie rzeka
płynie wzdłuż granicy afgańsko-uzbeckiej, przepływa przez Turkmenistan i wraca do Uzbekistanu, gdzie ginie w piaskach, nie docierając
do Jeziora Aralskiego. Jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku
Amu-daria uchodziła do Jeziora Aralskiego, tworząc na jego brzegach
dużą deltę rzeczną. Obecnie przez parowanie, infiltrację i intensywne
wykorzystywanie wód do nawadniania pól rzeka wysycha, zanim dopłynie do jeziora. Na tę sytuację wpływ ma także proces przelewania
się dużej ilości wód Amu-darii do Kotliny Sarykamyskiej17.
15 Pandż stanowi lewy dopływ Amu-darii. Tworzą go dopływy rzek Pamir i Wachandaria. Pandż tworzy naturalną granicę pomiędzy Tadżykistanem i Afganistanem
i – poza niedużym terytorium w obwodzie chatlońskim, gdzie w rezultacie zmian
koryta rzecznego część ziem Tadżykistanu znajduje się obecnie na lewym brzegu –
płynie przez całą długość kraju. Wody rzeki są wykorzystywane przede wszystkim
w celu nawadniania pól.
16 Wachsz stanowi prawy dopływ Amu-darii. Ma źródła w górach Pamiru, w rejonie
trzeciego co do wysokości szczytu na terytorium Kirgistanu, Szczytu Korżeniewskiej (7
105 m n.p.m.). Tutaj rzeka, płynąc przez Dolinę Alajską, nosi nazwę Kyzylsu (kirg. Czerwona woda). Dalej, wpływając na terytorium Tadżykistanu i zlewając się z dopływem
rzeki Muksu, płynie na zachód, już pod nazwą Surchob. Przy lewym dopływie, rzece
Obichingob, Wachsz skręca na południowy zachód, 170 km od swego źródła wpływa
w Dolinę Wachsz, gdzie tworzy liczne odpływy wykorzystywane do nawadniania i zaopatrywania w wodę mieszkańców wiosek. Rzeka jest zasilana głównie przez lodowce
i topniejące śniegi, mniej przez opady atmosferyczne. Na rzece działają elektrownie
wodne: Nurecka EW, Gołownaja EW, Sangtudińska EW-1; odchodzą też od niej duże
kanały nawadniające: kanał Wachsz i kanał Szurabadzki.
17 8–10 tysięcy lat temu Kotlina Sarykamyska była zapadliną wypełnioną wodą,
stopniowo wysychała i do XX wieku stanowiła mały, słony, zamknięty basen
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Dawna nazwa rzeki Wachsz była przekazana przez Greków w formie Oke. Inne nazwy to w języku Pahlawi – Wechrod, w chińskim
– Giuszyi, Wuchu, Poczu i Foc-zu, w arabskim i nowoperskim – Dżejchun. Obecna nazwa wywodzi się od nazwy miasta Amul – później
Amu i Amuje (dzisiaj Czardżuj lub Czardżou) – stąd Ob-i-Amuje
(dosł. woda Amuje) lub Daria-i-Amuje (dosł. rzeka Amuje). Od czasów starożytnych rzeka pełniła ważną rolę szlaku transportowego,
o czym wspominają zarówno kronikarze chińscy, jak i greccy. Po
podboju tych terenów przez Arabów (VIII w. n.e.) handlowe znaczenie rzeki nadal pozostało duże, a jej odnogi dalej pełniły ważną
rolę w nawadnianiu pól uprawnych18.
Najdłuższą rzeką Azji Centralnej jest Syr-daria (ok. 2 212 km)19. Jej
basen obejmuje terytoria aż czterech państw: Kirgistanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu i południowego Kazachstanu. Syr-daria powstaje
z połączenia dwóch rzek: Kara-darii20 i Naryn21. Rzeka przepływa
wodny. W latach sześćdziesiątych, w rezultacie sztucznej zmiany systemu wodnego Amu-darii, Kotlina zaczęła się ponownie napełniać wodą – powstało wtedy
bezodpływowe słone jezioro. Kotlina Sarykamyska znajduje się na pograniczu
Turkmenistanu i Uzbekistanu, na południowy zachód od Jeziora Aralskiego, za:
http://bse.sci-lib.com [data dostępu: 10.05.2012].
18 Sarsembekow T.T., Nuruszew A.N., Korzakow A.E., Ospanow M.O., Ispolzowanije i ochrana..., op.cit., s. 12–13.
19 Niektóre źródła podają długość 3 019 km (razem z jednym z jej głównych dopływów, rzeką Naryn).
20 Rzeka Kara-daria płynie przez terytorium Kirgistanu i Uzbekistanu. Ma ona
bardzo duże znaczenie irygacyjne dla Kotliny Fergańskiej, przede wszystkim dla
Uzbekistanu. Głównym źródłem zaopatrzenia Uzbekistanu w wodę irygacyjną jest
istniejący na rzece Andiżański zbiornik retencyjny. Zbiornik leży na terenie Kirgistanu, jednak znajdującą się na granicy śluzą zarządza Uzbekistan. Na terenie
Kotliny Fergańskiej przez rzekę przechodzi Wielki Kanał Fergański.
21 Rzeka Naryn to główny dopływ Syr-darii (stanowi ponad 74% zasilania
Syr-darii). Jej źródła znajdują się w centralnym Tien-szanie na pograniczu kirgisko-chińskim. Rzeka Naryn ma ogromne znaczenie gospodarcze jako irygacyjne
oraz hydroenergetyczne źródło wody. Tu biorą swój początek Wielki i Północny
Kanał Fergański, na rzece pobudowane są także hydroelektrownie: Toktogulska
Elektrownia Wodna, Tasz-Kumyrska EW, Uczkurgańska EW, Kurpskajska EW; za:
Rzeka Naryn, Bolszaja Sowietskaja Encykłopedija, http://bse.sci-lib.com, [data dostępu: 10.05.2012].
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przez Kirgistan, następnie płynie przez Uzbekistan i północny Tadżykistan, obejmując dużą część Kotliny Fergańskiej. Przy wyjściu
z kotliny ponownie wpływa do Uzbekistanu, przepływając przez
Góry Farchadzkie, następnie przez Step Głodowy i potem szerokim
korytem przez piaski pustyni Kyzył-kum na terenie południowego Kazachstanu. Kiedyś rzeka kończyła swój bieg w wodach Jeziora Aralskiego, jednak w związku z obniżeniem się jego poziomu
i w konsekwencji rozdzieleniem się na dwie części, obecnie Syr-daria wpływa do północnej części dawnego jeziora, zwanego Małym
Aralem (lub Jeziorem Północnym)22.
W środkowej części biegu rzeki znajduje się zbiornik retencyjny
– sztuczne jezioro Szardar, powstałe w wyniku budowy elektrowni
wodnej i zapory w Szardarze. W 1969 roku z powodu bardzo wysokiego stanu wód Syr-darii doszło do przerwania zapory. W ciągu
roku prawie 60% rocznego strumienia rzeki przelało się ze zbiornika w naturalne zapadlisko, tworząc nowe jezioro – Ajdar-kul.
Syr-daria ustępuje Amu-darii pod względem zasobów wodnych,
ale przewyższa ją wielkością dorzecza, długością i znaczeniem gospodarczym. Wody Syr-darii w dużej części służą do celów gospodarczych, przede wszystkim do nawadniania pól bawełny. Jednakże
poziom strumienia Syr-darii, ze względu na zmniejszenie się liczby
zasilających ją kiedyś rzek oraz ekstensywne gospodarowanie jej wodami, obniżył się aż dziesięciokrotnie. Rzeka nie jest już – jak to miało
miejsce w przeszłości – zasilana przez dopływy Czu, Talas, Asa i Buguń, co znacząco wpływa na zmniejszenie objętości jej wód23.
Greckie źródła historyczne podają starą nazwę rzeki Jaksart,
która przetrwała do pierwszych wieków po nadejściu islamu
w formie Haszart. Plemiona tureckie nazywały Syr-darię perłową
rzeką (tur.: Jinczu-uguz). Pochodzenie arabskiej nazwy Sejchun jest
niewyjaśnione. Nazwa ta była używana również przez Mongołów
w chińskiej transkrypcji – Heszan mulian (mongolski: muen – rzeka). Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nazwy rzek Dżejchun
22 Kuzmits B., Cross-bordering Water…, op.cit. s. 1–2.
23 Kuzmits B., Cross-bordering Water…, op.cit. s. 1–2., Łukawski Z., Dzieje Azji
Środkowej, Nomos, Kraków 1996, s. 27.
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i Sejchun były analogiczne z takimi samymi nazwami rzek w północnej Syrii. Nazwę rzeki również często wiązano z miejscami
i miastami, przez które przepływała: rzeka Uzgenu, rzeka Chodżentu, rzeka Benaketa itd.24.
W dawnych czasach terytorium pomiędzy Amu-darią i Syr-darią
nazywane było Transoksania, a po przyjściu na te tereny islamu –
Mawarannahr. Obydwa określenia można przetłumaczyć jako: to,
co jest za rzeką [Amu-darią] i tradycyjnie było uważane za obszar
Azji Centralnej.
Trzecią ważną rzeką Azji Centralnej jest Zarafszan, ma ona źródła w Lodowcu Zarafszańskim w Tadżykistanie. Długość tej rzeki
wynosi 877 km. Jej początkowy odcinek nosi nazwę Matcza. Przez
pierwsze 300 km Zarafszan płynie przez wąską i głęboką dolinę. Na
tym odcinku do rzeki wpadają jej lewobrzeżne dopływy: Fandario,
Magian, Ksztut. Z prawej strony doliny, która zaczyna się poniżej
miasta Pendżykent, rzeka wpływa na terytorium Uzbekistanu i dzieli się na dwa ramiona: północne Ak-daria i południowe Kara-daria, przepływając w okolicach Samarkandy. Następnie wpływa na
przedgórze Ałaju, zasilając oazę Bucharską i miasta Nawoi i Bucharę, a potem oazę Karakulską. Zarafszan w swoim dolnym biegu
zasila w wodę cztery jeziora: Dengizkul, Korakir, Tuzkon i Szurgak,
aby na koniec zginąć w piaskach pustyni Kyzył-kum. Rzeka wykorzystywana jest do intensywnej irygacji pól uprawnych. Wzdłuż jej
strumienia pobudowano wiele zapór wodnych i mniejszych śluz
oraz znaczną liczbę dużych i średnich kanałów nawadniających.
W środkowym biegu rzeki Zarafszan znajdują się zbiorniki Tudakuł, Kujumaz i Szurkuł. Istnieje również kilka zbiorników, zawierających słoną wodę25.
W basenie Jeziora Aralskiego znajdują się również duże sztuczne zbiorniki wodne wspomagające systemy nawadniania pól,
24 Sarsembekow T.T., Nuruszew A.N., Korzakow A.E., Ospanow M.O., Ispolzowanije i ochrana..., op.cit., s. 12–13.
25 Sarsembekow T.T., Nuruszew A.N., Korzakow A.E., Ospanow M.O., Ispolzowanije i ochrana..., op.cit. s. 105; Urczinow Zh. U., Fisheries in The Zaravshan River,
http://www.fao.org/docrep/V9529E/v9529E06.htm [data dostępu: 10.05.2012].
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ok. 90 węzłów wodnych, ponad 100 dużych kanałów, między innymi: Wielki Kanał Fergański, Wielki Kanał Andiżański, Południowy
Kanał Stepu Głodowego oraz kanały: Taszsakinski, Wachszski, Szerabadzki i inne, jak również pozostała infrastruktura służąca irygacji. Całkowita powierzchnia nawadnianych ziem wynosi około
10 mln hektarów26.

26 Sarsembekow T.T., Nuruszew A.N., Korzakow A.E., Ospanow M.O., Ispolzowanije i ochrana..., op.cit., s. 41.
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Rozdział drugi
Woda w tradycji i historii
społeczeństw Azji Centralnej
Tam, gdzie się kończy woda, kończy się ziemia
— przysłowie uzbeckie

Pierwsza część niniejszego rozdziału omawia historię irygacji w Azji
Centralnej do połowy XIX, tj. do podboju regionu przez Imperium
Romanowów. Część druga poświęcona jest obyczajom i tradycjom
związanym z wodą. Niektóre z nich są do dzisiaj kultywowane przez
mieszkańców regionu.
2.1. Irygacja w Azji Centralnej do połowy XIX wieku
Warunki klimatyczne pozwoliły na wczesny rozwój cywilizacji
w oazach Azji Centralnej, leżących w dorzeczach i deltach dużych
rzek, a także w górskich dolinach, gdzie spływa woda górskich
potoków. Około 5-6 tysięcy lat temu zaczęły powstawać pierwsze osady zakładane przez półkoczownicze ludy przybywające na
te tereny z różnych stron Eurazji. Początkowo mieszkańcy osad
utrzymywali się z polowania i zbieractwa, z czasem zaadaptowali
dziko rosnące zboża pod regularne uprawy. Obsiewając pola prosem i sezamem, pierwsi rolnicy budowali proste groble i zbiorniki
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wodne oraz drążyli krótkie kanały, których długość nie przekraczała kilku kilometrów.
Cechą charakterystyczną rzek regionu od zawsze były duże anomalie i zmiany poziomu wody w różnych porach roku. Dlatego
właśnie zarządzanie zasobami wodnymi w Azji Centralnej wymagało bardzo umiejętnego posługiwania się technikami irygacyjnymi. Wraz z rozwojem rolnictwa, w epoce brązu, zaczęły powstawać
bardziej skomplikowane systemy irygacyjne. Już w czasach dynastii
Achemenidów (VI–IV w. p.n.e.1, przede wszystkim w Chorezmie2)
budowano systemy irygacyjne, znajdujące się pod kontrolą władzy
państwowej. Długość głównych kanałów dochodziła do 40 metrów.
Oprócz tego istniała cała sieć mniejszych, prostopadle odchodzących od nich rozgałęzień, gdzie dopływ wody kontrolowano za pomocą śluz3.
W pierwszych czterech wiekach naszej ery, pod panowaniem
dynastii Kuszanów4, centralizacja władzy umożliwiła efektywny nadzór nad zasobami państwa, włączając w to systemy wodne,
których budowę prowadzono na bardzo dużą skalę. W tym czasie rolnictwo oparte na irygacji zaczęło stopniowo rozszerzać się
również poza obszary leżące w bezpośredniej bliskości zbiorników
wodnych, a ówcześni inżynierowie konstruowali pierwsze systemy
dostarczania i gromadzenia wody za pomocą wodociągów zwanych
kariz i sztucznych zbiorników wodnych chauz. Mimo braku urządzeń pomiarowych ówczesne systemy wodne charakteryzowały się
niezwykłą dokładnością5.
1 Dynastia panująca między VI a IV w. p.n.e. na terenie rozciągającym się od Azji
Mniejszej i Centralnej aż po Indie.
2 Historyczna kraina rozciągająca się na terenach dzisiejszego Uzbekistanu, Turkmenistanu i Iranu.
3 Łukawski Z., Dzieje Azji..., op.cit., s. 38.
4 Dynastia ta kontrolowała tereny starożytnej Baktrii (większą część dzisiejszego
Tadżykistanu), a w okresie późniejszym część Afganistanu oraz północny zachód
subkontynentu indyjskiego.
5 Walentini K. L., Orolbajew E.E., Abylgaziew A.K., Water Problem of Central Asia,
International Strategic Research Institute Under the President of the Kyrgyz Republic
& the Friedrich-Ebert-Stiftung in the Kyrgyz Republic, Biszkek 2004, s. 18.
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W Chorezmie i w dolinie Zarafszanu powstał skomplikowany
system kanałów nawadniających. Podczas wykopalisk archeologicznych prowadzonych w XX wieku w dolinie Wachszu (dzisiejszy Tadżykistan) odkryto kanały pochodzące z czasów kuszańskich.
Pola uprawne nawadniane były nie tylko wodami z rzek, ale także
ze źródeł. Przykładowo, w północnej części doliny Wachsz znaczną
część ziemi nawadniano za pośrednictwem głównego kanału, wyprowadzonego z rzeki Wachsz, natomiast miejscowości położone
w wyższych partiach regionu zasilane były wodą z potoków górskich. Jednocześnie w rejonach górskich i podgórskich wciąż praktykowano zasiewy naturalne, tj. takie, które nie wymagają sztucznej
irygacji6.
Na przełomie VI i VII wieku w Sogdianie7 podejmowano wielkie
przedsięwzięcia irygacyjne. Na przykład tereny leżące na południe
od Samarkandy były nawadniane za pośrednictwem trzech dużych
kanałów. W tym czasie funkcjonował również duży kanał, który dostarczał wodę miastu. Obszar Samarkandy był tak dobrze nawodniony i rozwinięty pod względem gospodarczym, że pierwsi arabscy
przybysze nazywali go „ogrodem emira prawowiernych” (kalifa).
Do podstawowych upraw na tych terenach należały pszenica i winorośl, wysiewano jęczmień, proso i groch. Kwitło sadownictwo, a na
niewielką skalę uprawiana była także bawełna8.
Podbój arabski w VII wieku zaowocował wzbogaceniem lokalnej
kultury irygacji o nowe wynalazki przyniesione z Bliskiego Wschodu. Systemy służące do rozprowadzania wody zostały znacznie
unowocześnione, długość głównych kanałów osiągała 150 metrów,
6 Gafurow B., Dzieje i kultura ludów Azji Centralnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978, s. 169–170.
7 Sogdiana to jeden z pierwszych organizmów państwowych Azji Centralnej; powstała w I wieku p.n.e. i rozpościerała się w okolicach rzeki Zarafszan (obecnie
obszar między Tadżykistanem i Uzbekistanem), starożytną stolicą Sogdiany była
Marakanda (obecnie Samarkanda). Sogdiana była jedną z prowincji państwa Achemenidów, później obszary te zostały podbite przez Aleksandra Macedońskiego.
Ludność tych terenów posługiwała się językami wschodnioperskimi i do nadejścia
islamu wyznawała kulty związane z mazdaizmem.
8 Ibidem, s. 264– 265.
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a zakres robót ziemnych – miliony metrów sześciennych. Największy rozwój systemów irygacyjnych miał miejsce podczas panowania
dynastii Samanidów (IX-X w. n.e), dynastii Karachanidów (XI-XII
w. n.e) i dynastii Chorezmszachów (XII-XII w. n.e). W wiekach XII–
XIV w dolnych partiach Amu-darii i Syr-darii systemem irygacji
objęto ok. 2,4 mln hektarów9.
Rozwój wiedzy matematycznej pozwolił na wynalezienie nowych metod wytyczania biegu kanałów, także w miejscach położonych w wyższych partiach terenu. Ówczesne osiągnięcia
inżynierii hydraulicznej pozwalały na budowę wałów ochronnych,
zapór wodnych czy stosowanie innych technik przeciwdziałających
powodziom. Sieć kanałów nawadniających została bardziej rozbudowana, co z kolei pozwoliło na znaczne zmniejszenie strat wody
i dużo wydajniejsze nawadnianie upraw10.
Wysoko w górach, w miejscach, gdzie nie ma większych rzek, konstruowano ogromne zbiorniki wodne. Służyły one do gromadzenia
wody z potoków górskich w okresie wiosennym. Zgromadzoną wodę
wykorzystywano latem do nawadniania pól. W miastach budowano
skomplikowane akwedukty. Przykładowo, w Samarkandzie od IX do
XIII wieku funkcjonował akwedukt o nazwie Dżui Arziz zbudowany
ze specjalnej cegły. Jego dno wyłożone było ołowiem. Poza cegłą
do budowy zaczęto również wykorzystywać materiał, który można
uważać za pierwowzór betonu hydrotechnicznego. Jedno z bardziej
skomplikowanych zadań dla ówczesnej inżynierii hydrotechnicznej
stanowiła konstrukcja zapór wodnych i wybór miejsca, od którego
miał być odprowadzony kanał główny. Doskonałość i dokładność,
z jaką konstruowano systemy nawadniające, można niejednokrotnie porównywać ze sposobem wykonania obiektów budowanych
w czasach współczesnych11.
Generał Bronisław Grąbczewski, żołnierz w służbie carskiej i zarazem słynny polski badacz dziewiętnastowiecznej Azji Centralnej,
9 Sarsembekow T.T., Nuruszew A.N., Korzakow A.E., Ospanow M.O., Ispolzowanije i ochrana..., op.cit., s. 24.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
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zostawił opis zaobserwowanych przez siebie przygotowań do wytyczenia trasy aryku. Według jego słów, w większości wypadków aryki
kopano bez urządzeń pomiarowych, „na oko”. Na początku budowy
wybierano zwykle jednego starszego aksakała, który nadzorował
prace, zwanego mirab-basza (dosł. głowa wody). Przed podjęciem
decyzji o przebiegu kanału mirab-basza zdejmował turban i kładł
się na wznak, głową w stronę, dokąd miała płynąć woda, a nogami
w kierunku, skąd woda płynęła. Długo i uważnie obserwując teren,
przesuwał się w razie konieczności z jednego miejsca na drugie. Jeśli
widział za sobą ziemię, oznaczało to, że teren się wznosi i są małe
szanse, by woda popłynęła. Jeśli ziemia była niewidoczna, teren
miał zbyt wielki spadek i nie można było przeprowadzić kanału.
Ziemia powinna była być widoczna na określoną liczbę kroków. Po
znalezieniu odpowiedniego miejsca oznaczano kołkami kierunek
nowego aryku. Mirab-basza kładł się ponownie na ziemi w innym
miejscu, zmieniając pozycję, aż znalazł stosowny kierunek, i wbijał
kołki, aby oznaczyć następny odcinek kanału. Czynność tę powtarzał wiele razy, wyznaczając w ten sposób linię aryku przez wiele
kilometrów12.
Radziecki badacz Saul Abramzon podaje podobny opis budowy kanałów, jeszcze niedawno konstruowanych przez Kirgizów
zamieszkujących okolice Tien-szanu, dopełniając zarazem relację
Grąbczewskiego. Przy wyznaczaniu początku kanału i jego trasy po
każdych 50–100 metrach stawiano znak (kamień, kawałek drewna
etc.), a potem określano głębokość kanału na poszczególnych odcinkach. W miejscach, gdzie woda mogła mieć trudności z przepłynięciem, w miarę możliwości pogłębiano kanał. Głębokość aryku
i długość jego poszczególnych odcinków mierzone były specjalną
miarą, zwaną karysz. Oznaczała ona odległość między rozwartym
kciukiem i środkowym palcem. Głębokość przeciętnego aryku wynosiła 10 karysz. Aryki kopano przy pomocy ketmenu (rodzaj motyki), łopat i czasami rogów kozła górskiego. Przy kopaniu kanału
w skalistym gruncie używano kilofa. W tym wypadku na dno często
12 Grąbczewski B., Podróże po Azji Środkowej 1885–1990, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010, s. 69.
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kładziono drewniany szkielet, osadzony na żelaznej konstrukcji,
lub żłobiono korytarz. W wypadku konieczności puszczenia wody
przez wąwóz konstruowano małe akwedukty, drążąc pnie drzew
i układając je w odpowiedni sposób. Zarówno przed początkiem
prac, jak i po zakończeniu budowy aryku w czasie jego oficjalnego
otwarcia, tj. pierwszego puszczenia wody urządzano uroczystość,
a w niektórych przypadkach składano ofiary ze zwierząt13.
Na całym obszarze Azji Centralnej istniał scentralizowany i zarazem hierarchiczny system kontroli irygacji. Odpowiedzialność
za poszczególne odcinki irygacyjne spoczywała na władzach lokalnych danego regionu. W okresie późniejszym, między XI a XIV wiekiem, niekończące się wojny i zmiany władzy spowodowały znaczne
zmniejszenie obszarów objętych stabilnym systemem irygacyjnym.
Rozdrobnienie terytorialne nie sprzyjało efektywnemu zarządzaniu
zasobami wodnymi, odcinki większych rzek czy kanałów były kontrolowane przez władców różnych terenów, częstokroć skonfliktowanych z sąsiadami.
Z tego też względu duże znaczenie przydawano ochronie systemów irygacyjnych. Na przykład w celu ochrony pól w Chorezmie
rozwinięto cały system baszt, z których obserwowano okolice, aby
w porę ostrzec przed nadchodzącym niebezpieczeństwem, szczególnie podczas żniw14. Panujący dużą wagę przywiązywali do zabezpieczania odcinków wodnych, szczególnie tych o dużym znaczeniu
strategicznym. Ochraniały je oddziały wojska, których liczba zwiększała się w okresach zagrożenia działaniami wojennymi15.
Z drugiej strony, jednym ze sposobów pokonania wroga było pozbawienie go podstawowego elementu potrzebnego do życia – wody.
Niszczono kanały irygacyjne, tworzono tamy na rzekach (w celu
13 Abramzon S.M., Kirgizy i ich etnogeneticzeskije i istoriko-kulturnyje swiazi, Nauka, Frunze 1990. Mimo iż Kirgizi byli tradycyjnie koczownikami, niektórzy z nich
uprawiali małe poletka na obszarach górskich, a sztuki irygacji uczyli się od ludów
osiadłych, zajmujących się od wieków uprawą ziemi.
14 Guliamow Y.G., The history of irrigation of Khorezm since ancient times until nowadays, Publishing house of the Academy of Sciences of Uzbekistan, Moskwa 1957.
15 Eszonkułow U., Istorija ziemliedielczieskoj kultury Gornogo Sogda (s drewnejszych wremion – do naczała XX w.), Duszanbe 2007, s. 250–251.
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odcięcia przeciwnika od źródeł wody), bądź je burzono po to, aby
sztucznie wywołać powódź, która zatapiała tereny zamieszkane
przez nieprzyjaciela, kopano nowe kanały, przekierowujące wodę
w inne miejsce. Działania te miały służyć osłabieniu przeciwnika.
Niejednokrotnie opisane wyżej metody wykorzystywano także po
to, aby wymusić posłuszeństwo na niepokornych poddanych. Już
w czasach Achemenidów władcy, chcąc nakłonić ludność miejscową do płacenia dodatkowej daniny, zamykali śluzy16.
Większe odcinki irygacyjne były nadzorowane przez specjalnie do
tej roli wyznaczonych strażników, którzy w okresie zasiewów kontrolowali stan kanałów. Oprócz nich zatrudniano ludzi odpowiedzialnych za stan techniczny głównych kanałów. Wszyscy pracownicy
najmowani do nadzoru systemu irygacyjnego podlegali aparatowi
władzy administracyjnej: na poziomie lokalnym, a następnie poszczególnych rejonów; te z kolei nadzorowane były przez odpowiednią
administrację regionalną, którą ostatecznie kontrolowało centrum.
Ponadto przy administracji każdego z większych ośrodków miejskich
istniało stanowisko zarządzającego gospodarką wodną17.
W okresie późniejszym funkcjonowało stanowisko miraba (nazywanego też czasami arykaksakałem) odpowiedzialnego za zarządzanie gospodarką wodną wraz z aparatem administracyjnym
zatrudniającym ok. 20 osób. Tego typu struktura administracyjna
była charakterystyczna dla większości terenów położnych na równinach Azji Centralnej. Podwładnymi miraba byli amin – naczelnik jednego z kanałów, arbab – kontrolujący rozprowadzanie wody
i ddżujboncho – pełniący obowiązki stróża kanału. Osoby zajmujące
stanowiska związane z zarządzaniem systemami wodnymi cieszyły
się dużymi wpływami i prestiżem. Utrzymywanie sprawnie działającego systemu wodnego wymagało stałego nadzoru i kontroli nad
rozprowadzaniem wody. Przykładowo, w XVIII w., w basenie rzeki
Zarafszan, woda służąca do irygacji rozprowadzana była zgodnie
z zaplanowanym grafikiem, obowiązującym wszystkich rolników
i uwzględniającym powierzchnię nawadnianych pól.
16 Łukawski Z., Dzieje Azji Środkowej…, op.cit., s. 38.
17 Eszonkułow U., Istorija ziemliedielczieskoj…, op.cit., s. 248.
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Na przestrzeni wieków w Azji Centralnej wypracowano zbiór zasad opartych na prawie zwyczajowym związanych z użytkowaniem
wody18. Mieszkańcy byli zobowiązani do opłacania podatku wodnego oraz partycypacji we wspólnych pracach irygacyjnych. Każdego
roku przed siewem oczyszczano kanały z zanieczyszczeń powstałych
w okresie zimowym oraz dokonywano koniecznych prac remontowych. Rolnicy chcący korzystać z wody mieli obowiązek uczestniczenia w pracach na rzecz utrzymania systemu wodnego. Z dawien
dawna konserwacja kanałów opierała się na kolektywnej pracy całej
społeczności, a w wielu przypadkach uczestniczyli w niej wszyscy
mężczyźni danego terenu. Zwykle na początku wiosny naczelnik
każdej wsi czy osady wzywał mieszkańców do wspólnych prac. Należy dodać, że kolektywne prace dotyczyły nie tylko systemów irygacji, ale też innych koniecznych remontów, napraw, budowy dróg,
mostów etc.. Wspólne działania na rzecz społeczności były uważane
za miłe Bogu dzieło i przynosiły zaszczyt osobom, które w nich
uczestniczyły. Do dzisiaj w Azji Centralnej zachował się obyczaj
różnego rodzaju form samopomocy i prac zbiorowych19 noszących
nazwę aszar (kirg.), assar (kazach.), haszar (uzbec. i tadż.).
Olga Suchariewa, opisując strukturę miasta Buchary, zauważa, że
dbałość o wspólne dobro była szczególnie ważna w odniesieniu do
utrzymania systemu wodnego. Obowiązek utrzymania w dobrym stanie głównego kanału miejskiego, dostarczającego wodę z rzeki Zarafszan,
spoczywał na barkach mieszkańców podmiejskich terenów rolniczych,
zajmujących się również oczyszczaniem części kanału przechodzącej
przez miasto. Prace nadzorował miejski mirab. Konserwacja mniejszych
części systemu wodnego należała do obowiązków wszystkich mieszkańców. Trzeba jednak dodać, że w Bucharze system ten był nieco inaczej
zorganizowany niż w innych większych ośrodkach miejskich Azji Centralnej, gdyż dostęp do wody był tam bardzo ograniczony20.
18 Sarsembekow T.T., Nuruszew A.N., Korzakow A.E., Ospanow M.O., Ispolzowanije i ochrana..., op.cit., s. 24.
19 Eszonkułow U., Istorija ziemliedielczieskoj….., op.cit., s. 259–460.
20 Suchariewa O., Kwartalnaja obszczina pozdniefeodalnogo goroda Buchary
(w swiazi s istoriej kwartałow), Moskwa 1976, s. 20, 21.
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W większości wypadków prywatne domy nie posiadały aryków,
które zwykle odchodziły od wspólnych chauzów, stanowiących
główne źródło wody w Bucharze. Właśnie dlatego oczyszczanie kanałów przechodzących przez poszczególne kwartały finansowano
ze składek mieszkańców i często wykonywano rękami pracowników
najemnych. Obowiązek oczyszczania chauzów spoczywał na nosiwodach zajmujących się dostarczaniem wody do poszczególnych
domostw. W innych osadach i ośrodkach miejskich ówczesnego
Mawarannahru w większym stopniu niż w Bucharze polegano na
zbiorowych pracach mieszkańców. Utrzymanie systemów dostarczania wody stanowiło jeden z ważniejszych czynników wpływających na kształtowanie relacji we wspólnotach21.
2.2 Obyczaje i tradycje związane z wodą
„I widzisz ziemię opustoszałą,
a kiedy My na nią ześlemy wodę,
ona burzy się i pęcznieje,
i wydaje wszelkiego rodzaju piękne pary”.
(Koran, 22,5; por. 7,57; 32,27)22

Symbolika wody w Koranie
Zdecydowana większość autochtonicznych mieszkańców obszaru
Azji Centralnej to wyznawcy islamu. W świętej księdze muzułmanów, Koranie, woda ma szczególne znaczenie – w postaci deszczu
lub źródeł jest przejawem łaski Bożej. Jedną z pierwszych rzeczy,
jakie stworzył Bóg, była woda: na niej unosił się Jego tron w chwili
stworzenia (11,7). Z wody powstały wszelkie formy życia: „Czyż ci,
którzy nie uwierzyli, nie widzieli, iż niebiosa i Ziemia stanowią jedną zwartą masę i my rozdzieliliśmy je, i stworzyliśmy z wody każdą
21 Ibidem.
22 Cyt. za: Dziekan M., Symbolika Arabsko-muzułmańska. Mały Słownik, Verbinum, Warszawa 1997, hasło „woda”, s. 106.
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żyjącą rzecz?” (Koran, 21,30: por. 24,45; 25,54). Woda może również
stać się narzędziem kary boskiej – tak jak to miało miejsce podczas
biblijnego potopu23.
W procesie stworzenia woda dała Adamowi czystość, szczodrość,
życzliwość oraz życzenie połączenia się z morzem miłości oznaczającym Boga24. Żywioł wody oznacza również zimno i wilgoć oraz
temperament – flegmę, a także kolor biały25. Woda jest symbolem
czystości – pełni więc funkcję oczyszczającą. „Oto On (…) spuścił
na was z nieba wodę, aby was nią oczyścić i usunąć z was brud szatana, umocnić wasze serca i utwierdzić przez to wasze stopy” (Koran,
8,11; por. 4,43; 25,28).
Właśnie dlatego wyznawcy islamu, przystępując do pięciokrotnej, obowiązkowej modlitwy w ciągu dnia (arab. salat, pers. namaz)
mają obowiązek dokonać ablucji, obmywając się wodą. Na terenie
każdego meczetu znajduje się miejsce dla dokonania rytualnego
obmycia ciała. Podczas pielgrzymki do Mekki, którą każdy muzułmanin powinien w miarę możliwości odbyć choć raz w ciągu
życia, wierni powinni zanurzyć w świętym źródle Zamzam swój
pielgrzymi strój, ihram. W tych szatach po śmierci człowieka ciało
zostanie złożone do grobu. Woda jest też oczywiście napojem gaszącym pragnienie – czysta i chłodna symbolizuje rajskie rozkosze
a brudna i śmierdząca, wlewana grzesznikom do gardeł, oznacza
męki piekielne26.
Woda znalazła swoje odzwierciedlenie również w symbolice sufickiej jako woda życia (pers. ob-rewan), symbolizując gnozę i Absolut.
Źródło wody oznacza otwarcie serca i oczu na poznanie. W wierzeniach ludowych woda jest jednym ze skuteczniejszych środków
ochrony przed dżinami i „złym okiem”. Wierzy się, że woda znajdująca się w świętych źródłach ma właściwości lecznicze. Takie źródła
często stają się miejscem kultu i pielgrzymek27.
23
24
25
26
27
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Podobnie jak w innych miejscach na świecie, w Azji Centralnej
istnieje cały szereg rytuałów dotyczących wody, w większości mających związek z tradycyjnymi kultami ziemi pochodzącymi jeszcze
z czasów przedmuzułmańskich. Wiele starych obrzędów i obyczajów zostało zaadaptowanych do islamu, stając się z czasem częścią
lokalnych, muzułmańskich tradycji.
Święte miejsca związane z wodą
Popularnymi miejscami pielgrzymkowymi centralnoazjatyckich
społeczeństw są mazary – rodzaj świętych miejsc; są to zarówno
źródła wody, jak i kamienie uważane za święte, drzewa czy w końcu
groby słynnych przywódców religijnych, jasnowidzów i innych osób.
Wierzy się, że woda w takich miejscach ma specjalne właściwości
i leczy różne dolegliwości: choroby skóry, przewodu pokarmowego,
układu oddechowego, bezpłodność i inne.
Dawniej u Tadżyków funkcjonowała „przysięga na wodę życia”
– obi rawon. Uważano ją za bardzo silną. Największy szacunek do
wody mają do tej pory tamtejsi górale, którzy wierzą, że plucie, wypróżnianie się czy wrzucanie do niej nieczystości stanowi wielki
grzech28. Natomiast czytanie sur z Koranu nad wodą przez tutejszych uzdrowicieli może nadać jej specjalne właściwości lecznicze.
Przykładem takiego świętego miejsca jest mazar przy źródle
Kajnahar w Pendżykencie, w Tadżykistanie. W dawnych czasach
znajdowała się tam świątynia poświęcona bóstwu wody. Kultowe
znaczenie tego miejsca przetrwało do czasów muzułmańskich, kiedy powstała tu chanaka – rodzaj klasztoru29.
Innym wartym wymienienia mazarem jest święte miejsce zwane
przez Tadżyków Bobo-ji ob, a przez Uzbeków Boj-ob-buwa, co oznacza dziewczyna-woda lub dziewczyna-obfita-woda. Miejsce położone jest na wysokości 3 769 m w Paśmie Kuramińskim na granicy
tadżycko-uzbeckiej. W górze biorą swój początek strumienie, które
tworzą system wodny rzeki Kuramy – Pangaz-saj, Aszt-saj, Aszoba28 Eszonkułow U., Istorija ziemliedielczieskoj ..., op.cit., s. 656.
29 Ibidem.
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saj, Gudas-saj itd. Góra wraz ze źródłami, jaskiniami, pasmami
i wzgórzami stanowi cały kompleks kultowy, który odwiedzają pielgrzymi. Wejście na szczyt góry i odwiedzenie po drodze wszystkich
świętych miejsc wymaga dużo wysiłku i podzielone jest zwykle na
etapy z postojami w poszczególnych punktach. Według lokalnej tradycji po czterdziestokrotnym wejściu na sam szczyt można przyjąć
tytuł hadżiego, przysługujący w islamie osobom, które odbyły pielgrzymkę do Mekki30.
Kolejnym mazarem i zarazem kurortem związanym ze świętą
wodą jest kompleks położony w okolicach miasta Dżalalabad w południowym Kirgistanie. Według miejscowej legendy właśnie tu
mieszkał i umarł Hiob (w tradycji muzułmańskiej prorok o imieniu
Ajub). Jak wiadomo, Hiob był bardzo bogatym, szczęśliwym i zarazem religijnym człowiekiem. Stracił wszystko: majątek, rodzinę
i zdrowie na skutek intrygi szatana, lecz nawet w bardzo ciężkich
okolicznościach życiowych oddawał cześć Bogu. Legenda podaje,
że kiedy Hiob przybył w okolice Dżalalabadu, Bóg ulitował się nad
wiernym sługą i kazał mu wbić laskę w ziemię, z której natychmiast
wytrysnęło źródło życiodajnej wody. Hiob i jego żona wykąpali się
w nim i odzyskali zdrowie i młodość. Dzisiaj miejsce jest celem
pielgrzymek; znajduje się tu również sanatorium z wodami, które
leczą choroby skóry. Przed rewolucją październikową stał tutaj meczet, uległ jednak dewastacji w okresie radzieckim. Niedawno na
terenie sanatorium zbudowano małe mauzoleum upamiętniające
pobyt Hioba.
W jednej ze wsi w Tadżykistanie, gdzie Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne realizuje projekt, znana
jest piękna legenda związana z tutejszym mazarem Ohun Dżon Bobo.
Wieś Hozar Czaszma (dosł. tysiąc źródeł) znajduje się w górskim
rejonie ganczinskim, na północy kraju. Według legendy w siedemnastowiecznej Bucharze, w jednej z medres pobierał nauki pewien
człowiek. Po wielu latach nauczyciel wybrał siedmiu najlepszych
uczniów (w tym jego) i po kolei zapytał, jakie mają życzenie. Bohater
30 Ogudin W.L., Abaszin S. A., Bobo-ji ob. [w:] „Isłam na tieritorii bywszej Rossijskoj impierii”, Encykłopiediczeskij slowar, cz. 4, Moskwa 2003, s. 19–20.
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tej opowieści odpowiedział, że chce tylko płaszcz swojego mistrza,
mimo iż był on podarty i stary. Zapytany dlaczego, wytłumaczył, że
w płaszczu mieści się bardzo dużo wiedzy. „Dobrze, otrzymasz mój
płaszcz”, odpowiedział nauczyciel, „ale ja bym chciał, abyś poprosił
o coś tylko dla siebie”. Uczeń zatem wyraził życzenie, aby po jego
śmierci ludzie się weselili, a nie płakali, zaś w miejscu, gdzie zostanie
pochowany, niech pojawi się źródło. Po otrzymaniu płaszcza adept
został wysłany przez swojego mistrza na wschód krainy, aby nauczać
islamu. Po długiej podróży zatrzymał się dopiero w Istarawszanie.
Chcąc pomodlić się, zaczął szukać wody, aby dokonać ablucji. Ponieważ nie mógł jej znaleźć, stuknął laską w ziemię i w tym miejscu
pojawiło się źródełko. Jednakże w nocy święty głos kazał mu iść
dalej na wschód. Po jakimś czasie podróżnik dotarł do pewnej wsi.
Jej mieszkańcy zajmowali się polowaniem, a w wolnych chwilach
urządzali uczty, pijąc regionalny alkoholowy napitek bozo i bardzo
słabo praktykując islam. Wędrowiec postanowił więc zatrzymać
się tam na dłużej i nauczać miejscowych zasad islamu. Z czasem
mieszkańcy wsi stali się religijnymi muzułmanami i wspólnie ze
swoim nauczycielem zbudowali meczet. Nauczyciel stał się słynny
z dokonania całego szeregu różnych cudów.
Po wielu latach mistrz znowu usłyszał głos z nieba nakazujący mu
udać się w inne miejsce. W końcu zatrzymał się w okolicach dzisiejszej wsi Hozar Czaszma, gdzie wiódł życie pustelnika, zajmował się
leczeniem ludzi oraz garncarstwem. Po śmierci świętego, zgodnie
z jego prośbą, ludzie weselili się, a niedaleko miejsca, gdzie został
pochowany, wytrysnęło źródło. Jego grób, znajdujący się w jaskini, w której mieszkał, stał się z czasem znanym mazarem – nadal
przychodzą tu pielgrzymi, a potomkowie świętego do dzisiaj żyją
w okolicy.
Także w Kirgistanie, w rejonie alajskim, gdzie SWCD realizuje
projekt związany z rozwojem infrastruktury wody pitnej, znajduje
się święte lecznicze źródło, którego woda polecana jest na choroby
skóry i żołądka – mazar Dżulu-su (dosł. ciepła woda). Najstarsi ludzie nie pamiętają, od jak dawna jest to miejsce kultu i pielgrzymek,
wiadomo tylko, że źródła strzeże niewidzialna biała żmija, która
uważana jest za ducha tego miejsca.
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Wybrane rytuały związane z wodą
W ostatnim tygodniu przed końcem starego roku i w przeddzień
święta nowego roku Nouruz tradycyjnie odprawiano rytuał pierwszego wiosennego deszczu Obi Rahmat – święto dziękczynienia.
Ludzie wierzyli, że opady deszczu w tych dniach mają wyjątkowo
dobroczynne działanie, gwarantujące urodzaj, dobrobyt i zdrowie.
Tradycja pochodzi z okresu przedmuzułmańskiego i jest związana
z zaratusztriańskim kultem Anachity – opiekunki wód31.
Podczas święta mieszkańcy okolic Samarkandy przygotowywali posiłek z rozdrobnionej w moździerzu pszenicy, masła i mięsa.
Następnie zapełniali duże naczynie i jedli do syta, aby przez cały
rok żyć w dostatku. Dodanie do dań pszenicy było obowiązkowe
– wierzono, że jest ona „świętym zbożem”, które odgania demony
oraz złe duchy i przynosi pomyślność. Potrawa z dodatkiem wielu
ziaren miała przynieść obfite deszcze. Tadżycki historyk Abu Tahir
Hodża pisał w XIX wieku, że pod koniec irańskiego starego roku,
po zachodzie słońca, okoliczni mieszkańcy zbierali się, a następnie
śpiewając i tańcząc, udawali się w stronę samarkandzkiego kanału
31 Eszonkułow U., Istorija ziemliedielczieskoj…, op.cit., s. 664–665. Anahita w starych tradycjach irańskich była boginią słodkiej wody i płodności oraz porządku
społecznego. Określana jako Arwi Sura (wilgotna i potężna) oraz harmonijna,
mocna i prosta. W modlitwach ofiarnych kojarzona jest z boską parą Haurwatat
i Ameretat reprezentującą duchy wody i czystości, a także roślinności i nieśmiertelności, jak również z bogiem Apam Napat (dziecko wody, wedyjska Varuna),
który rządził podziałem wód. Wraz z nadejściem islamu świątynie bogini zostały
zniszczone lub zmienione w mauzolea mitycznej Bibi Sahrbanu. W Chorezmie
Anahita zmieniła się w Amba-anę identyfikowaną z płodnymi wodami Amu-darii.
Jest ona czczona razem z 40 innymi „świętymi”, którzy mają ciągle żyć w rzece.
Zapewniają oni prawidłowy bieg rzeki i kanałów, surowo oceniając konstrukcję
sztucznych systemów wodnych, niszcząc je czasami w celu umożliwienia wodom
powrotu do ich naturalnego biegu. Stąd otwarciu każdego nowego kanału towarzyszą odpowiednie rytuały, a pojawienie się ryby wraz z pierwszą wodą uważane
jest za boski znak. Sala R., Historical Survey Of Irrigation Practices In West Central
Asia, Laboratory of Geo-archaeology, Centre of Geologo-Geographical Research,
Ministry of Education and Science, Kazakhstan, Ałma-Ata, 2003 dostępne: www.
lgakz.org [data dostępu: 8.08.2012].
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oraz źródła Obi Rahmat. Po dotarciu do brzegów aryku rozpalali
ognie i kąpali się. Kąpiel miała znaczenie rytualne – jej celem było
oczyszczenie z grzechów i chorób starego roku. Kobiety w tej kąpieli
nie uczestniczyły, niektóre kąpały się w ustronnych miejscach, inne
przechodziły tylko przez kanał, co uważane było za dostateczne dla
dokonania oczyszczenia. Analogiczna rytualna kąpiel odbywała się
też w innych miejscach32.
W dolinie Soch w Tadżykistanie rytuały związane z Obi Rahmat
miały inny charakter. W tym dniu mieszkańcy doliny rankiem wychodzili z dzbanem wody na dach, gdzie myli twarz, głowę oraz
dokonywali rytualnego obmycia ciała – tahorat, a potem wylewali
wodę w kierunku wschodnim. Dawniej rolnicy wypijali też jedną
czaszę wody deszczowej, wierząc, że może to zapewnić urodzaj.
Bezpłodne kobiety piły wodę w nadziei zajścia w ciążę w nadchodzącym roku33.
Nouruz34 – irański nowy rok – jest obok tradycyjnie muzułmańskich uroczystości najważniejszym świętem w Azji Centralnej,
obchodzonym od 21 marca. Trwa kilka dni i składa się z licznych
rytuałów związanych z kultem ziemi i powitaniem nowego roku.
W różnych regionach ma nieco różny przebieg i odbywa się zgodnie
z tradycjami miejscowych społeczności. Przygotowania do święta
następują dużo wcześniej i zaczynają się od wiosennych porządków
i sortowania pszenicy na tradycyjną potrawę sumalak. Każda wieś
posiadała specjalne miejsce, gdzie społeczność wspólnie obchodziła główne rytuały Nouruzu. Przykładowo, w Pendżykencie przed
przyjściem na miejsce świętowania należało przejść rano korytem
rwącego potoku, co było pozostałością starodawnego obyczaju polewania się wodą w szósty dzień Nouruzu. Tego dnia ludzie wstawali
o wschodzie słońca i szli nad wodę, aby okazać jej cześć. Wśród
32 Eszonkułow U., Istorija ziemliedielczieskoj…, op.cit., s. 664–665.
33 Dżachonow U., Ziemliedielije Tadżykow doliny Socha w konce XIX – naczale XX
wieka, Duszanbe 1989, s. 111.
34 Święto jest związane z tradycją zaratusztriańską, poza Azją Centralną obchodzone jest w Iranie, Afganistanie, Pakistanie, Azerbejdżanie, w Zachodnich
Chinach i innych miejscach.
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Kirgizów znany był rytuał Dambyr Tasz, który polegał na zanoszeniu próśb do Nieba (Tenir) o zesłanie deszczu35.
Życie mieszkańców Azji Centralnej od zawsze było uzależnione
od sztucznych systemów wodnych umożliwiających nawadnianie
pól i rozwój rolnictwa. Fakt ten przyczynił się do szczególnego znaczenia wody w rytuałach magicznych i obyczajowości. Część dawnych tradycji z czasem uległa zatarciu, lecz niektóre z nich nadal są
żywe, a wodę – podobnie jak przed wiekami, otacza się specjalną
czcią.

35 Eszonkułlow U., Istorija ziemliedielczieskoj…, op.cit., s. 666; Kasymalijewa G.M.,
Kyrgyzskie tradycji, obriady, rituały i igry w dosugowoj dejatielnosti, Biszkek 2008,
s. 28.
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Rozdział trzeci
Ekstensywna modernizacja.
Gospodarka wodna od czasów kolonizacji
rosyjskiej do upadku ZSRR
Rozdział ten poświęcony jest na omówienie zagadnień związanych
z budową wielkich systemów wodnych zapoczątkowanych przez
Imperium Rosyjskie, a kontynuowanych w okresie radzieckim i mających na celu głównie zwiększenie obszarów uprawy bawełny. Ta
cześć opracowania stanowi bazę dla lepszego zrozumienia kwestii
ekologii oraz polityki wodnej regionu w czasach współczesnych.
3.1 Zmiany w systemie gospodarowania wodą w rosyjskim
Turkiestanie
W połowie XIX wieku w wyniku ekspansji Imperium Rosyjskiego
Azja Centralna znalazła się pod wpływami rosyjskimi. W 1867 roku
oficjalnie utworzono Generalną Gubernię Turkiestanu. W roku 1876
Rosja zaanektowała Chanat Kokandu, a Emirat Buchary i Chanat
Chiwy praktycznie utraciły niezależność polityczną, stając się już
w 1868 roku rosyjskimi protektoratami1.
1 Przed rewolucją październikową w 1917 roku Azja Centralna składała się
z sześciu części: Guberni Stepowej podzielonej na dwa obwody – omski i semipałatyński (zamieszkiwały tam głównie grupy kazachskie), Guberni Turkiestańskiej
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Na zajętych terenach administracja rosyjska nie ingerowała w tradycyjną strukturę zarządzania wodą na poziomie lokalnym. W rozporządzeniu wydanym w 1886 roku czytamy, że „woda w arykach,
potokach, rzekach i jeziorach może być wykorzystywana przez
mieszkańców zgodnie z tradycją”. Jednocześnie jednak wprowadzono zmiany w systemie administracyjnym, podlegającym teraz
bezpośredniej kontroli urzędników carskich2.
Z drugiej strony, zwiększenie powierzchni upraw bawełny, ważnego surowca dla rozwijającego się wówczas rosyjskiego przemysłu tekstylnego, wiązało się z rekonstrukcją i rozbudową systemu
irygacyjnego. Czynnikiem, który wpłynął na wzrost znaczenia importu centralnoazjatyckiej bawełny, była wojna między „Północą”
a „Południem” USA (1861–65) i tym samym zahamowanie eksportu
bawełny z tego kraju. Okazję wykorzystała Rosja – w krótkim czasie
bawełna produkowana w Azji Centralnej stała się konkurencją dla
bawełny amerykańskiej.
Aby zwiększyć wydajność pól bawełnianych administracja carska
zastąpiła stare gatunki centralnoazjatyckiej bawełny nową amerykańską odmianą, jednocześnie uchwalając wysokie cła na wwóz
bawełny (głównie amerykańskiej) z zagranicy, co pozytywnie wpłynęło na rozwój centralnoazjatyckiego przemysłu bawełnianego. Bawełna stała się głównym surowcem przemysłu w Azji Centralnej,
podbijając ówczesny rynek tekstylny.
Wśród Rosjan przybywających do ówczesnego Turkiestanu wybuchła swoista „gorączka bawełniana”. Przedsiębiorcy, urzędnicy
i wojskowi zakładali plantacje bawełny i przedsiębiorstwa służące
jej obróbce. Do Turkiestanu tłumnie zjeżdżali przedstawiciele firm
moskiewskich, łódzkich i innych, trudniących się skupywaniem
podzielonej na 5 obwodów: fergański, samarkandzki, siedmiorzecki, syrdaryjski
i zakaspijski (zamieszkałych przez grupy określane dzisiaj jako kazachskie, kirgiskie,
turkmeńskie i uzbeckie), oddzielnych obwodów turgajskiego i uralskiego (większość Kazachów) oraz Emiratu Bucharskiego (różne grupy Uzbeków, Tadżyków
i Turkmenów) i Chanatu Chiwy (w większości Uzbecy, Turkmeni i Karakałpacy),
Łukawski Z., Dzieje Azji Środkowej…, op.cit., s. 265.
2 Abaszin S.N, Arapow D.J., Bekmachanowa N.E. (red.), Centralnaja Azja..., op.cit.,
s. 142.
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tego surowca. W 1915 roku bawełna stanowiła 30% wszystkich upraw
w Azji Centralnej. W tym czasie funkcjonowało 30 manufaktur zajmujących się obróbką tego surowca. Została również rozwinięta
cała sieć transportowa, umożliwiająca eksport bawełny do innych
regionów. Mimo działalności prywatnych przedsiębiorców, państwo
odgrywało wiodącą rolę w rozwoju przemysłu bawełnianego, stopniowo wprowadzając planowe i systemowe rozwiązania dotyczące produkcji i dystrybucji. Równocześnie władze rosyjskie zaczęły
podejmować inwestycje mające na celu usprawnienie istniejącego
systemu irygacyjnego. Jednakże całościowy plan przekształcenia
Turkiestanu w „bawełniane zaplecze” dla Imperium Rosyjskiego
opracowano dopiero w XX wieku3. Projekty carskie doczekały się
tylko częściowej realizacji, a niektóre idee wdrażano w życie już po
przejęciu władzy przez komunistów4.
Do znaczących inwestycji należy duży projekt budowy tamy
i systemu irygacyjnego obejmującego 24 tysiące hektarów ziemi na
terenie Murgabu, zrealizowany przez rosyjskich inżynierów wojskowych M. Jermołajewa i S. Maksimowa. W dolinie rzeki Murgab
Jermołajew prowadził pierwsze badania nad konstrukcją nowoczesnych systemów wodnych, które dały początek późniejszym sztucznym zbiornikom do magazynowania wody wykorzystywanej do
nawadniania pól5.
W 1877 roku administracja carska przyjęła pierwszą regulację
dotyczącą wody: „Tymczasowe przepisy o nawadnianiu na terenie Guberni Turkiestańskiej”. W 1888 roku wydano dokument
„O prawach i obowiązkach urzędników wszystkich szczebli odpowiedzialnych za systemy irygacji tj. naczelników ujezdów, arykaksakałów, mirabów itd.”. Najniższe rangą w hierarchii zarządzania
gospodarką wodną było stanowisko miraba, który był powoływany
3 Koncepcja ta została najjaśniej sformułowana w oficjalnej notatce A.B. Kriwoszeina, pełniącego obowiązki głównego zarządzającego polityką agrarną w Turkiestanie,
sporządzonej w imieniu cara Mikołaja II w 1912 roku. Ibidem, s. 149.
4 Abaszin S.N., Arapow D.J., Bekmachanowa N.E. (red.), Centralnaja Azja...,
op.cit., s. 146–148, 151; Łukawski Z., Dzieje Azji…, op.cit., s. 273.
5 Walentini К.L., Orolbajew E.E., Abylgaziewa A.K., Water Problem…, op.cit., s. 22.
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i odwoływany przez mieszkańców danej społeczności. Mirab
nadzorował sieć mniejszych aryków odchodzących od głównego kanału na danym terenie. Osobą nadzorującą pracę miraba
był arykaksakał, który zarządzał głównymi kanałami i wydawał
decyzje na podstawie miejscowego prawa zwyczajowego. Obsadę stanowiska arykaksakała zatwierdzał i odwoływał gubernator
danego okręgu. Naczelnicy ujezdów mieli za zadanie kontrolować
organizację wszelkich prac związanych z utrzymaniem i konserwacją głównych kanałów, przyjmować od mirabów i arykaksakałów skargi na nieprawidłowe utrzymanie i eksploatację systemów
irygacyjnych, rozstrzygać większe spory etc. Dodatkowo zatrudnieni inżynierowie zajmowali się planowaniem przyszłych prac,
remontów oraz wszystkimi innymi sprawami związanymi z utrzymaniem systemów wodnych6.
Pod koniec XIX wieku, w roku 1897, powołano Departament ds.
Rolnictwa i Własności Państwowej Guberni Turkiestańskiej, zobowiązany do nadzoru inwestycji związanych z rolnictwem, irygacją
i leśnictwem, powiększony następnie o dodatkowe jednostki administracyjne zajmujące się systemami wodnymi. W pracach nad
udoskonaleniem irygacji w Azji Centralnej uczestniczyło wielu rosyjskich ekspertów i naukowców, między innymi Wiktor Gluszkow
i Aleksiej Kostakow – twórcy radzieckiej szkoły melioracji i badań
hydrologicznych7.
6 Sarsembekow T.T., Nuruszew A.N., Korzakow A.E., Ospanow M.O., Ispolzowanie i ochrana…, op.cit., s. 28.
7 Zasługi na tym polu mieli również Polacy; należy wymienić Władysława
Massalskiego, który badał stan rolnictwa w Turkiestanie, szczególnie pod kątem
upraw bawełny – owocem jego pracy była publikacja Uprawa bawełny w Azji
Środkowej, badacz opracował też część monografii poświęconej Turkiestanowi
oraz inne materiały, przede wszystkim z dziedziny geografii, agrotechniki i hydrologii. Innym Polakiem, którego działalność przyczyniła się do wzbogacenia
wiedzy na temat melioracji, był generał Józef Żyliński. Generał Mikołaj Petrusewicz z kolei uczestniczył w pracach badawczych, które miały ustalić, czy możliwe
jest zwrócenie biegu Amu-darii w kierunku Morza Kaspijskiego. Łukawski Z.,
Dzieje Azji..., op.cit., s. 307; Walentini K.L., Orolbajew E.E., Abylgaziewa A.K.,
Water Problem…, op.cit., s. 22.
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W roku 1912 na terenie Turkiestanu działało 50 punktów hydrometrycznych, 3 stacje meteorologiczne i 14 stacji prowadzących
pomiary opadów, dostarczając niezbędnych informacji mogących
wpłynąć na usprawnienie systemów nawadniania. Działania podejmowane przez władze rosyjskie miały na celu przekształcenie
Turkiestanu w region dostarczający bawełnę i inne płody rolne do
pozostałych regionów Imperium Rosyjskiego. W 1895 roku powstało Turkiestańskie Stowarzyszenie Rolnicze, które zainicjowało szereg badań i przedsięwzięć, mających w przyszłości przyczynić się do
modernizacji rolnictwa i wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań8.
Dzięki inicjatywie Wielkiego Księcia Mikołaja Konstantynowicza Romanowa w basenie rzeki Czirczik (prawy dopływ Syr-darii)
na terenie Stepu Głodowego powstał kanał Iskander. Mimo błędów
konstrukcyjnych kanał stał się podstawą do budowy pierwszego
większego kanału, otwartego w 1913 roku9.
Sława księcia jako zapalonego zwolennika wielkich przedsięwzięć irygacyjnych wiązała się także z innym, wzbudzającym wiele
kontrowersji, pomysłem – zawrócenia biegu wpadającej do Jeziora
Aralskiego rzeki Amu-darii w kierunku Morza Kaspijskiego poprzez istniejące stare koryto wyschłej rzeki Uzboj, trasą wiodącą
przez Kotlinę Sarykamyską. Pomysł powstał na podstawie legend,
które mówiły, że zbudowanie tam kanału przez władców Chanatu
Chiwy rzekomo zawróciło bieg rzeki w kierunku Jeziora Aralskiego
(późniejsze badania podają w wątpliwość, jakoby Uzboj był kiedykolwiek dopływem Amu-darii). Przywrócenie „starego biegu rzeki”
miało być rewolucyjnym przedsięwzięciem, które pozwoliłoby wytyczyć drogę od Jeziora Aralskiego do Morza Kaspijskiego, a następnie z Europy do Indii10.
Mimo wieloletnich, intensywnych zabiegów księcia pomysł został
odrzucony. Jednakże idea drogi wodnej łączącej Imperium z innymi
8 Ibidem.
9 Prawilowa E., River of Empire: Geopolitics, Irrigation, and the Amu Darya in the
Late XIX the Century, „Cahiers d’Asie centrale” 2009, nr. 17/18, http://asiecentrale.
revues.org, s. 275 [data dostępu: lipiec 2012].
10 Ibidem, s. 265–266.
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częściami świata została podjęta na nowo dzięki generałowi Aleksanderowi Głuchowskiemu, który był orędownikiem wytyczenia
trasy śródlądowej biegnącej od Oceanu Indyjskiego poprzez północne Indie, Afganistan, Azję Centralną i Rosję do Morza Czarnego
i Morza Bałtyckiego. Podstawą pomysłu było połączenie Amu-darii
z Morzem Kaspijskim podobną trasą starych korytarzy wodnych11.
Projekty księcia Romanowa i generała Głuchowskiego pozostały
niezrealizowane przez ówczesną administrację państwową, a przez
większość im współczesnych były uważane za utopijne i nierealistyczne. Tym niemniej ich idee powróciły w okresie radzieckim
w projektach rekonstrukcji systemu wodnego Azji Centralnej,
podobnie jak inne koncepcje zapoczątkowane przez Imperium
Romanowów12.
3.2. Zarządzanie zasobami wodnymi w czasach ZSRR
Wkrótce po zwycięstwie rewolucji październikowej, w maju 1918
roku Włodzimierz I. Lenin podpisał pierwszy dekret dotyczący
zarządzania zasobami naturalnymi, na mocy którego wydzielono 50 mln rubli na przeprowadzenie prac irygacyjnych w nowo
utworzonej Turkiestańskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Dokument przewidywał priorytetowe potraktowanie rozwoju systemów irygacji w Kotlinie Fergańskiej, Dolinie
Czujskiej, Zarafszanie, na Stepie Głodowym i w innych regionach.
Wkrótce powstał Departament ds. Irygacji w Turkiestańskiej Autonomicznej SRR, w roku 1919 przekształcony w Turkiestański
Komisariat ds. Irygacji, który następnie został przekazany Ludowemu Turkiestańskiemu Komisariatowi ds. Rolnictwa. W 1921
roku założono oddzielną komórkę mającą zajmować się irygacją
– Turkwodchoz, która działała do 1924 roku. W tym samym czasie
zatwierdzono plan GOELRO (Narodowy Plan Elektryfikacji Rosji)
przewidujący rozwój infrastruktury elektrycznej, w tym budowę
11 Ibidem, s. 275.
12 Ibidem, s. 259.
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dużych elektrowni wodnych13. Od tego momentu rozpoczął się
nowy etap tworzenia planów wykorzystania potencjału wodnego
Amu-darii i Syr-darii.
W 1924 roku Turkiestańska ASRR została zlikwidowana, a na jej
miejsce utworzono nowe republiki związkowe14. Decentralizacja
i podział regionu na mniejsze jednostki miały znaczenie polityczne, lecz z punktu widzenia gospodarki Azja Centralna miała funkcjonować w ramach jednego zintegrowanego systemu. Utworzona
w tym okresie Rada ds. Gospodarki Azji Środkowej z oddzielną
strukturą – Urzędem ds. Gospodarki Wodnej (ros. Sriedazwodchoz)
miały służyć całościowemu zarządzaniu zasobami wodnymi Azji
Centralnej15.
Zawierucha rewolucyjna, walka o władzę i powstanie basmaczy16
negatywnie wpłynęły na ówczesne systemy irygacyjne, przyczyniając się do znacznego zmniejszenia powierzchni nawadnianych
ziem. Dopiero kilka lat po rewolucji powierzchnia terenów objętych sztuczną irygacją została przywrócona do stanu sprzed 1913
roku. W latach dwudziestych przeprowadzono reformę rolną (ros.
ziemelno-wodnaja rieforma), która zmieniła zasady zarządzania
13 Walentini K.L., Orolbajew E.E., Abylgaziewa A.K., Water Problem…, op.cit.,
s. 25, Holdżurajew H.H., Irrigacjonnaja cywilizacja Tadżykistana 20 wieka, Chudżand 2003, s. 117.
14 W 1918 roku powstała Turkiestańska Autonomiczna SRR, nieco później zostały
uformowane Bucharska SSR (w miejsce Emiratu Buchary) i Chorezmijska SSR
(w ramach byłego Chanatu Chiwy). W 1924 roku utworzono Uzbecką SSR i Turkmeńską SSR (stare jednostki zostały zlikwidowane). Początkowo Tadżycka SSR
była ustanowiona w ramach Uzbeckiej SSR z oddzielnym Górnobadachszańskim
Autonomicznym Okręgiem (GBAO). W latach 1925–26 Kirgiska SSR i Kazachska
SSR przybrały ostateczny kształt. Tadżycka SSR stała się osobną republiką dopiero
w 1929 roku.
15 Walentini K.L., Orolbajew E.E., Abylgaziewa A.K., Water Problem…, op.cit., s. 25.
16 Ruch basmaczy (basmacz w języku uzbeckim oznacza bandytę) powstał w początkach 1918 roku, by stawić opór władzy radzieckiej. Ruch składał się z różnych,
luźno ze sobą powiązanych grup, formujących koalicję składającą się z liderów religijnych, byłych liderów politycznych i innych osób, które nie godziły się na nowy
porewolucyjny porządek społeczno-polityczny. Oddziały basmaczy operowały
w różnych częściach Azji Centralnej do początku lat czterdziestych XX wieku.
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gruntami rolnymi i użytkowania systemów wodnych. W Azji Centralnej reforma została przeprowadzona w Turkiestańskiej ASRR
i w Kazachstanie w latach 1921–22, a po nowym podziale regionu także w nowo utworzonych republikach (1925–28). Rezultatem reformy była zmiana stosunków własnościowych i sposobów
zarządzania gruntami rolnymi oraz systemami wodnymi; ziemie
nadawane przez poprzednią władzę wielkim właścicielom ziemskim i waqfom (fundacje religijne) konfiskowano i upaństwawiano.
Formalnie zdelegalizowano również zasady prawa zwyczajowego;
przykładowo prawo, na mocy którego tylko osoby będące w związku małżeńskim mogły korzystać z wody do irygacji pól. Reforma
wprowadzona została w życie na mocy dekretów uchwalonych
w 1925 roku: „O nacjonalizacji ziemi i wody” i „O reformie wodnorolnej” i dała podstawę do przeprowadzenia w latach trzydziestych
XX w. kolektywizacji, której rezultatem było powstanie sowchozów i kołchozów.
W 1923 roku ogłoszono dekret o Towarzystwach Melioracyjnych.
Członkami tych organizacji mieli zostać użytkownicy wspólnych
systemów wodnych. Można powiedzieć, że towarzystwa były
prototypami komitetów wodnych zakładanych obecnie17. W 1925
roku w Tadżykistanie założono pierwszą tego typu organizację,
nazwaną Dżilikulskoje Melioratiwnoje Towariszczestwo. Do 1930
roku w Tadżyckiej SSR było 55 towarzystw melioracyjnych, które
mogły otrzymywać kredyty na swoją działalność. Członków organizacji zobowiązano do uiszczania opłat za korzystanie z systemów irygacyjnych. W 1928 roku ogłoszono dekret o mirabach
i dekret o stowarzyszeniach wodnych i zebraniach użytkowników wody. Dekret o mirabach określał kompetencje osób wykonujących tę profesję; byli oni odpowiedzialni za stan techniczny
aryków oraz dystrybucję wody na swoim terenie. Miraba wybierała ludność miejscowa, a jego kandydaturę zatwierdzał odpowiedni
oddział rejonowy ds. zarządzania zasobami wodnymi. W okresie
17 Komitety wodne istniały już wcześniej w Europie, na przykład na terenie Polski
do wybuchu II wojny światowej funkcjonowały Towarzystwa Melioracyjne i Bractwa Wodne.
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późniejszym towarzystwa melioracyjne zostały rozwiązane, a ich
zadania przydzielone powstałym w latach trzydziestych gospodarstwom kolektywnym 18.
W latach dwudziestych i trzydziestych powracają przedrewolucyjne idee modernizacji systemu wodnego w regionie, wzbogacone tym razem o nowe koncepcje. Powraca pomysł przekierowania
Amu-darii wyschłym korytem rzeki Uzboj. W 1927 roku zostaje
otwarty kanał Bosaga-Kerkinskij, a w dwa lata później woda popłynie poprzez Kelifskij Uzboj, przekształcony w kanał długości pięćdziesięciu kilometrów19.
Drugi pięcioletni plan rozwoju ZSSR (1932–37) zakładał rozwój terenów rolniczych przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu
mechanizacji rolnictwa, co pozwalało na rozbudowę infrastruktury służącej do irygacji z wykorzystaniem nowoczesnej techniki. Jednym z większych projektów tamtych lat była przebudowa
systemu irygacji w dolinie Wachsz (tzw. Wachszstroj, płd.-zach.
Tadżykistan) w celu zwiększenia powierzchni pod uprawę bawełny
i wprowadzenia nowej egipskiej odmiany tej kultury. Skala przedsięwzięcia była ogromna. W latach 1931–38 powstał cały wielki system irygacyjny, którego serce stanowił główny kanał wraz
z odnogami (w sumie 521 km) i 4 000 różnych innych obiektów
(długość całej sieci wynosiła 3 074 km). W roku 1931 w dolinie
Wachszu uprawy bawełny zajmowały zaledwie 17 tys. hektarów,
a po zakończeniu budowy całego systemu – 130 tys. hektarów20.
W budowę zaangażowano wiele tysięcy osób. Według oficjalnych
radzieckich źródeł brali w niej udział inżynierowie z USA oraz
najemnicy z Afganistanu, a nawet z Indii. Większość robotników
18 Walentini K.L., Orolbajew E.E., Abylgaziewa A.K., Water Problem…, op.cit., s.
26, Holdżurajew H.H., Irrigacjonnaja cywilizacja…, op.cit., s. 126.
19 Ostatecznie kanał stanie się częścią jednego z większych projektów irygacyjnych
ZSRR i zarazem jednego z największych kanałów nawadniających na świecie – Karakumskiego Kanału im. Lenina (obecnie im. Turkmenbaszy). Prawilowa E., River
of Empire…, op.cit., s. 284–285.
20 Sarsembekow T.T., Nuruszew A.N., Korzakow A.E., Ospanow M.O., Ispolzowanije i ochrana…, op.cit., s. 98; Holdżurajew H.H., Irrigacjonnaja cywilizacja…,
op.cit., s. 129–149.
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stanowili jednakże pracownicy zwożeni z różnych części Azji Centralnej. Aby zrealizować tak wielkie przedsięwzięcie, wybudowano
całą sieć transportową, łącznie z linią kolejową, którą przewożono sprzęt, materiały i siłę roboczą. Większość prac budowlanych
wykonywano ręcznie; część cięższych robót wspomagały maszyny. Do 1937 roku do nowo zagospodarowanej doliny Wachszu
przyjechało 9 593 rodzin, w tym 3 638 z europejskiej części ZSRR.
Zostały one osiedlone w nowo powstałych kołchozach i sowchozach21. Tego typu przedsięwzięcia, jak budowa systemu wodnego
w dolinie Wachsz, miały wielkie znaczenie propagandowe i wykorzystywane były przez ówczesną władzę jako przykłady mające
świadczyć o sukcesie nowego systemu.
Wiele osób przywożono wbrew ich woli. Około 90% populacji „nowego Wachszu” przybyło z różnych części ZSSR, stanowiąc
zróżnicowaną mozaikę etniczną, składającą się z Rosjan, Białorusinów, Ukraińców, Niemców, Ormian, Tatarów, Tadżyków, Uzbeków,
Kirgizów oraz wielu innych etnosów. Później, po rozpadzie ZSRR,
w czasie wojny domowej w Tadżykistanie (1992–97), podziały etniczne doprowadziły do walk pomiędzy różnymi grupami wewnątrz
kołchozów lub pomiędzy kołchozami. W regionie Wachszu walki
miały szczególnie krwawy przebieg22.
Przymusowe przesiedlenia były stałą praktyką władzy radzieckiej i dotyczyły różnych obywateli niezależnie od narodowości. Ze
względu na restrukturyzację rolnictwa i tworzenie nowych terenów
pod uprawy (przede wszystkim bawełny), częstokroć przesiedlano
wszystkich mieszkańców danego rejonu w inne części kraju. Jednak należy również podkreślić, że część przesiedleńców decydowała
się na przyjazd z własnej woli, ze względu na lepsze warunki życia
i atrakcyjne wynagrodzenie23.
21 Holdżuraje H.H., Irrigacjonnaja cywilizacja…, op.cit., s. 129–149, Sarsembekow
T.T., Nuruszew A.N., Korzakow A.E., Ospanow M.O., Ispolzowanije i ochrana…,
op.cit., s. 96–97.
22 Akiner Sh., Tajikistan: Disintegration or Reconciliation?, Royal Institute of International Affairs, London 2001, s. 23.
23 Powstanie kanału na rzece Wachsz zostało upamiętnione w książce Bruno
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W następnych latach władze realizują kolejne projekty, mające
służyć usprawnieniu systemu irygacyjnego, m.in. powstaje z rekordową szybkością – w 45 dni – Wielki Kanał Fergański, łączący
rzekę Naryn z Syr-darią, o długości ok. 270 km i szerokości 25–30
m. Kanał został uroczyście otwarty 31 grudnia 1939 roku i nazwany
imieniem Stalina. Nawadniał ok. 500 000 hektarów pól uprawnych
i doprowadzał wodę do pięciu miast w Uzbekistanie oraz do przygranicznych terenów Tadżykistanu. W okresie późniejszym został
poszerzony i przedłużony do 345 km (w Uzbeckiej SRR – 283 km,
w Tadżyckiej SRR – 62 km)24.
Przy budowie kanału pracowało 160–180 tysięcy kołchoźników
z Tadżykistanu i Uzbekistanu, którzy zostali zaangażowani w wyniku wielkiej akcji propagandowej przeprowadzonej na początku
1939 roku. Pracami kierowano ze sztabu głównego, a na wszystkich
odcinkach robót umieszczono naczelników odpowiedzialnych za
pracę komórek partyjnych i komsomolskich. Przez cały okres budowy kanału pracowało ok. 3 000 propagandzistów, zorganizowano 204 punkty agitacyjne, które rozprowadzały ulotki i gazety na
temat przedsięwzięcia. Budowie towarzyszyły masowe imprezy:
koncerty, seanse kinowe, przedstawienia teatralne. Jednym z bardziej pozytywnych aspektów budowy kanału była organizacja 1686
szkółek nauki pisania i czytania dla ok. 50 000 mieszkańców obszarów wiejskich, co znacznie przyczyniło się do likwidacji analfabetyzmu. Kanał Fergański był jednym z największych tego typu
systemów irygacyjnych powstałych w czasach ZSRR. Zarazem,
podobnie jak wiele innych tego typu przedsięwzięć, przyczynił
się on do degradacji środowiska naturalnego i wysychania Jeziora
Aralskiego25.
Jasieńskiego z 1933 roku Człowiek zmienia skórę (ros. Cziełowiek mieniajet kożu),
obszerne fragmenty powieści są dostępne na: http://mkw98.republika.pl/czlowiek.
html. Na podstawie książki w 1979 roku powstał serial w reżyserii Borysa Kamiagarowa pod tym samym tytułem.
24 Strasz M., Kanał Fergański. Duch Imperium, Kwartalnik Karta, nr 20, Fundacja
Ośrodka KARTA, 1996, s. 3-21
25 Ibidem.
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W latach 1940–41 wybudowano Południowy i Północny Kanał
Fergański, co pozwoliło podwoić produkcję bawełny w regionie26.
W tym samym czasie budowano inne obiekty irygacyjne, m.in.
Wielki Kanał Taszkencki, kanał prawego biegu rzeki Zarafszan,
Wielki Kanał Hisarski w Tadżykistanie czy Kanał Taszsakinski
w Turkmenistanie27.
Należy podkreślić, że poza masami ideologicznie zmotywowanymi do pracy, do budowy kanałów kierowano wszelkiego rodzaju
„wrogów ludu”: „kontrrewolucjonistów”, „trockistów” etc., później
również jeńców wojennych. Terror czystek stalinowskich zmuszał
wielu niewinnych, szarych obywateli do „dobrowolnej” pracy na
rzecz wielkich przedsięwzięć podejmowanych przez państwo28. Niemniej jednak część osób uczestniczyła w tego typu przedsięwzięciach z własnej woli, wierząc, że nowy system przyniesie rozwój
społeczny.
W okresie II wojny światowej region stał się zapleczem działań
wojennych prowadzonych w europejskiej części Kraju Rad. Część
produkcji dla celów wojskowych i przemysłu ciężkiego została
przesunięta do Azji Centralnej. Region odpowiadał za wytwarzanie żywności dla wojska – centralnoazjatyckie kołchozy i sowchozy
dniem i nocą pracowały, aby dostarczyć mąkę, mięso i inne produkty na front. Ze względu na zapotrzebowanie na produkcję zboża,
ale też z uwagi na brak sprzętu i rąk do pracy, znacznie zmniejszyła
się powierzchnia upraw bawełny, a w rezultacie i terenów objętych
sztuczną irygacją. Mimo trudności kontynuowano budowę Wielkiego Kanału Hisarskiego, Północnego Kanału Taszkenckiego i innych przedsięwzięć29.
Po wojnie, w 1946 roku, została przyjęta Ustawa o pięcioletnim
planie odbudowy i rozwoju gospodarki ZSRR. W kolejnych latach
wydano także kilka postanowień dotyczących rozbudowy systemów
26 Wielki Kanał Fergański w Bolszoj Sowietskoj Encykłopiedii: http://bse.sci-lib.
com/article128732.html, [data dostępu: 10.07.2012].
27 Valentini K.L., Orolbajew E.E., Abylgaziewa A.K., Water problem…, op.cit., s. 28.
28 Ibidem.
29 Ibidem, s. 28.
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irygacyjnych, m.in. w 1950 roku „O przejściu do nowego systemu nawadniania w celu poprawy wykorzystania gruntów objętych irygacją i poprawy mechanizacji rolnictwa”. Mimo rozmaitych trudności
natury technicznej i organizacyjnej, na początku lat pięćdziesiątych
roczny zbiór bawełny zwiększył się o 20% w porównaniu z okresem
przedwojennym. Jednocześnie rozwój przemysłu ciężkiego pozwolił na zwiększenie stopnia mechanizacji zarówno w budownictwie,
jak i w produkcji rolniczej30. Stopniowo uprawa bawełny stała się
najważniejszą gałęzią gospodarki w Azji Centralnej. Region produkował 90–95% „białego złota” w ZSRR. Praktycznie całe zarządzanie
zasobami wodnymi zostało podporządkowane efektywnemu nawadnianiu pól bawełnianych.
Według danych z 1988 roku 45,7% terenów uprawnych Tadżykistanu, 56,7% Uzbekistanu i 69,0% Turkmenistanu zostało zaadaptowanych pod uprawę bawełny. Mimo iż na początku lat osiemdziesiątych
stało się oczywiste, że wykorzystanie tak ogromnych obszarów ma
katastrofalne skutki dla ekologii regionu, nie zaprzestano powiększania terytoriów przeznaczonych pod uprawę tego surowca31. Republiki były zobligowane do dostarczania określonej ilości bawełny
do centrum i musiały wypełnić odgórnie ustalony plan z konkretnym kontyngentem na zbiór „białego złota”32.
30 Ibidem.
31 Peyrouse S., Paradoksy sielskogo choziajstwa w Centralnoj Azii, EUCA M 2009,
s. 7, dostępne: http://www.eucentralasia.eu, [data dostępu: 11.07.2012].
32 Wokół uprawy „białego złota” powstał system korupcji na niespotykaną wcześniej skalę. Największą i najbardziej znaną aferą korupcyjną jest sprawa Pierwszego
Sekretarza Komunistycznej Partii Uzbekistanu rządzącego w latach 1959–83, Szarifa Raszidowa. Za jego pośrednictwem Kierownictwo Republiki Uzbekistanu było
zaangażowane w olbrzymią manipulację danymi dotyczącymi ilości wytwarzanej
bawełny przez bardzo wiele lat. W latach 1978–83 Moskwa zapłaciła Taszkientowi
ekwiwalent ponad 6 miliardów USD za 4,5 mln ton bawełny, która nigdy nie została
wyprodukowana. Pierestrojka i odwilż końca lat osiemdziesiątych pozwoliły opozycji
politycznej na pierwszą konstruktywną krytykę przemysłu bawełnianego. Niemniej
jednak w latach dziewięćdziesiątych bogacące się bardzo szybko na eksporcie bawełny elity nowych krajów narzuciły swoje zasady funkcjonowania rynku. Podczas gdy
zyski ze sprzedaży bawełny trafiały do bardzo wąskiej elity, życie większości osób
zaangażowanych w produkcję bawełny stało się o wiele cięższe niż w czasach ZSRR.
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Kierunek polityki gospodarczej ZSRR był nieodłącznie związany
z powojennym nowym ładem światowym – podziałem na kapitalistyczny Zachód i komunistyczny Wschód. ZSRR musiał być samowystarczalny, a co najważniejsze – musiał wyprzedzić drugą stronę
w wyścigu zbrojeń. Do osiągnięcia tego celu należało zaangażować
wszystkie siły produkcyjne. Głównym zadaniem Azji Centralnej
była produkcja żywności i bawełny, surowca znajdującego szerokie
zastosowanie nie tylko w przemyśle tekstylnym, ale i w innych gałęziach gospodarki. Dla osiągnięcia tego celu należało maksymalne
zwiększyć powierzchnię objętą irygacją. Pod koniec roku 1985 60%
wszystkich nawadnianych ziem ZSRR znajdowało się w Azji Centralnej. Jednocześnie kontynuowano realizację wielkich projektów
irygacyjnych33.
Jednym z większych przedsięwzięć tamtego okresu było nawodnienie Stepu Głodowego34, co (jak to zostało nadmienione
wcześniej) zapoczątkowano jeszcze w czasach carskich. Projekty
dotyczące zagospodarowania tego regionu kontynuowano już kilka
lat po rewolucji, ale realnego kształtu nabrały dopiero w połowie
lat pięćdziesiątych. W ciągu dwudziestu lat (1955–75) stworzono
skomplikowaną sieć irygacyjną składającą się z kanałów nawadniających, tam, sztucznych zbiorników i elektrowni wodnych, pozwalających na nawodnienie olbrzymich połaci ziemi. System irygacyjny
opierał się na zrekonstruowanym w tym czasie Kanale Północnym
im. Kirowa oraz na nowych obiektach: Centralnym i Południowym
Kanale Stepu Głodowego. W sumie 700 tys. hektarów ziem zostało
przystosowanych pod uprawy (cała powierzchnia Stepu Głodowego
wynosi 850 tys. hektarów). W ciągu trzydziestu lat na terytorium,
na którym niegdyś rozciągała się pustynia, zbudowano 5 miast,
założono ok. 50 nowych gospodarstw kolektywnych (z czego 43
produkowały bawełnę) i otwarto wiele zakładów zajmujących się
przetwórstwem bawełny oraz żywności. Duża część populacji, która
33 Valentini K.L., Orolbajew E.E., Abylgaziewa A.K., Water problem…, op.cit., s. 29.
34 Większa część Stepu Głodowego znajduje się na terenie Uzbekistanu, dużo
mniejsza – Kazachstanu i Tadżykistanu. Część terytoriów Stepu Głodowego Kazachstan oddał Uzbeckiej SRR w 1956 roku.
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zasiedliła Step Głodowy, została przesiedlona z gęsto zaludnionej
Kotliny Fergańskiej35.
Inną wielką inwestycją tego okresu była budowa wspomnianego
wyżej Karakumskiego Kanału im. Lenina (teraz im. Turkmenbaszy),
powstałego w latach 1954–88, o łącznej długości 1 300 km. Docelowo kanał miał służyć jako droga wodna, a także nawadniać południowe obszary pustyni Kara-kum oraz zaopatrywać w wodę różne
przedsiębiorstwa przemysłowe. Obecnie jest najważniejszym źródłem wody w pustynnym Turkmenistanie. Jego budowa w znaczący
sposób przyczyniła się do wysychania Jeziora Aralskiego. Z dużych
inwestycji tamtego okresu należy również wymienić: Kanał IrtyszKaraganda w północno-wschodnim Kazachstanie, przebiegający
od Irtyszu niedaleko miasta Aksu do Karagandy (długość 458 km),
zbiornik Kajrakkumski w Tadżykistanie, powstały w 1956 roku, rozbudowany system irygacji w basenie rzeki Kaszgarii, zbiornik OrtoTokojski na rzece Czu ukończony w 1963 roku, zbiornik Toktogulski
(1973), Wielki Kanał Czujski, elektrownię wodną Nurek w Tadżykistanie i wiele innych przedsięwzięć36.
Uprawa bawełny i innych roślin wymagała bardzo dobrze zintegrowanego systemu nawadniania i współpracy między republikami.
Kanały irygacyjne, sztuczne zbiorniki wodne czy inne obiekty miały
służyć wszystkim republikom w zależności od potrzeb. Wówczas też
przyjęto określone limity otrzymywania wody przez poszczególne
republiki zgodnie z ich zapotrzebowaniem. Tak więc najwięcej wody
dostawały Turkmeńska SRR i Uzbecka SRR, które produkowały największe ilości bawełny, jak również Kazachska SRR, mimo iż „białe
złoto” uprawiano tam tylko na południu. Gromadzenie zapasów
wody było zadaniem Kirgiskiej i Tadżyckiej SRR, położonych w górnym biegu rzek. Zebraną zimą wodę uwalniano w okresie letnim, by
35 Duchownyj B.A., Oroszenie Golodnoj Stepi: dostiżenija, uroki, pierspiektiwy, „Gidrotechnika i Melioracja” 1986, nr 12, s. 8–9, Wołynow A.M., Zabelin B.A., Kijatkin
A.K., Łunierzewa M.S., Oroszenie ziemiel w sredniej Azii i Kazachstanie, Moskwa
1980, s. 42.
36 Sarsembekow T.T., Nuruszew A.N., Korzakow A.E., Ospanow M.O., Ispolzowanije i ochrana ..., s. 63–109, dodano uzupełnienia.
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nawadniać pola republik dolnego strumienia. W zamian Uzbecka
SRR, Kazachska SRR i Turkmeńska SRR, posiadające bogate złoża
surowców naturalnych, dostarczały do republik górnego strumienia
energię elektryczną, ropę i gaz. System ten działał sprawnie do czasu
rozpadu ZSRR i uzyskania przez kraje centralnoazjatyckie niepodległości. Jego reorganizacja w czasach obecnych okazała się bardzo
trudna do przeprowadzenia w nowych warunkach, stając się źródłem wielu wyzwań natury politycznej, gospodarczej i społecznej
dla młodych państw regionu.
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Stan środowiska naturalnego
w regionie basenu Jeziora Aralskiego
Jednym z ważniejszych zagadnień w kontekście problematyki wodnej w Azji Centralnej jest ekologia. Kwestia utrzymania równowagi
w zarządzaniu i wykorzystywaniu zasobów wodnych ma szczególne
znaczenie dla regionu ze względu na jego uwarunkowania geograficzno-klimatyczne – duże obszary pustynne oraz klimat o charakterze
kontynentalnym, co sprawia, że gospodarka rolna oparta jest w dużej
mierze na irygacji. Stan zasobów wodnych, a w konsekwencji także
stan całego środowiska naturalnego w regionie bezpośrednio wpływa
na bezpieczeństwo jego mieszkańców. Przy obecnych globalnych tendencjach ocieplania klimatu i zmniejszania się zasobów wodnych oraz
jednoczesnym stałym wzroście populacji w regionie Azji Centralnej,
brak równowagi ekologicznej może doprowadzić do zaostrzania się
konkurencji o dostęp do zasobów wodnych i w rezultacie zwiększyć
niebezpieczeństwo wybuchu konfliktów, zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. Z całą pewnością w tym kontekście można
rozpatrywać stan środowiska naturalnego jako bardzo ważny czynnik
stabilizujący bądź destabilizujący sytuację w regionie.
Państwa Azji Centralnej w gospodarowaniu zasobami naturalnymi
kierują się przede wszystkim zasadą zaspokajania teraźniejszych potrzeb, co dokonuje się najczęściej kosztem ochrony środowiska naturalnego. Taka polityka doprowadziła w ciągu ostatnich kilkudziesięciu
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lat do poważnej degradacji środowiska naturalnego. Ekstensywna
gospodarka rolna oparta na sztucznej irygacji, nieefektywna eksploatacja i zarządzanie zasobami przyrodniczymi spowodowały zanieczyszczenie wody oraz powietrza, degradację ogromnych obszarów
ziem uprawnych, wielu ekosystemów, z czego najważniejsza jest ekologiczna klęska ekosystemu Jeziora Aralskiego.
4.1. Wpływ irygacji na środowisko naturalne
Początki rozwoju na dużą skalę systemów irygacyjnych w regionie,
obliczonych na nawadnianie ogromnych obszarów, sięgają jeszcze
okresu sprzed II wojny światowej. Jak już wzmiankowałyśmy, polityce tej przyświecał cel stworzenia z regionu głównego dostawcy bawełny oraz innych produktów rolniczych w ZSRR. Zaczęły wówczas
powstawać największe na świecie systemy irygacyjne nawadniające
ogromne tereny. Skalę przedsięwzięcia dobrze ilustrują liczby pokazujące zwiększanie się na przestrzeni lat powierzchni nawadnianych ziem oraz zabór wody potrzebnej do nawadniania. W ciągu
czterdziestu lat, pomiędzy 1960 a 2000 rokiem, obszar objęty systemami irygacyjnymi zwiększył się prawie dwukrotnie, osiągając powierzchnię prawie 8 mln hektarów. Przy prowadzonych na ogromną
skalę inwestycjach władze centralne nie brały pod uwagę lokalnych
uwarunkowań związanych z klimatem czy z właściwościami morfologicznymi lub hydrologicznymi. Konsekwencją było wprowadzenie upraw monokulturowych, przede wszystkim bawełny, ale
także ryżu czy tytoniu, które wymagają dużej ilości wody. Według
szacunków ekspertów aż 80–90% regionalnych zasobów wodnych
wykorzystuje się właśnie w celach irygacyjnych.
Irygacja bardzo silnie wpływa na środowisko naturalne. Stopień
tego wpływu w dużej mierze zależy od infrastruktury, sposobu nawadniania i gospodarowania wodą. Metody nawadniania wykorzystywane zarówno w radzieckiej, jak i postradzieckiej Azji Centralnej
są mało efektywne, prowadzą do ogromnych strat wody podczas jej
transportu oraz degradacji gleby na nawadnianych polach. Większość systemów nawadniających w regionie stanowią ziemne kanały
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bez zabezpieczonego dna, w których woda w dużym stopniu podlega procesowi parowania i filtracji1. To powoduje ogromne zużycie
wody, np. w basenie Amu-darii średnio na nawodnienie jednego
hektara ziemi zużywa się od 7 do 12 tys. m³ wody, zaś w niektórych
rejonach, np. w obwodzie chorezmijskim w Uzbekistanie, wskaźnik
ten potrafi być nawet dwa razy wyższy2. Jednak z tej ilości wody tylko niespełna połowa dociera do upraw3, reszta tracona jest podczas
transportu i złego nawadniania. Problem pogłębia się także z powodu coraz gorszego stanu kanałów, które – nieremontowane przez
lata – ulegają coraz większemu zamuleniu i degradacji. Większość
infrastruktury irygacyjnej pochodzi z czasów radzieckich i wymaga
ciągłych napraw i nakładów finansowych, co jest dużym problemem
dla większości centralnoazjatyckich państw.
Negatywny wpływ irygacji na środowisko naturalne jest związany głównie z uprawą bawełny jako monokultury na większości
nawadnianych terenów. Uprawy te wymagają ogromnych ilości
wody, a także związane są z nadużywaniem środków ochrony roślin
oraz nawozów sztucznych. Tak prowadzona irygacja w połączeniu
z nieefektywnymi metodami nawadniania zagraża zasobom czystej
wody, powoduje degradację gleby, zaburza równowagę biologiczną
oraz stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka.
Nie ulega wątpliwości, że skala rolnictwa opartego na irygacji
w Azji Centralnej przewyższyła możliwości ekosystemów i naruszyła ich stabilność, stając się częstokroć przyczyną katastrof ekologicznych i prowadząc do nieodwracalnych społecznych i gospodarczych
konsekwencji.
1 W 1994 roku tylko 28% kanałów irygacyjnych było wybetonowanych w celu
zmniejszenia procesu filtracji. Prawdopodobnie obecnie ten procent jest jeszcze
mniejszy z powodu pogarszającego się stanu infrastruktury. Central Asia: Water
and Conflict, ICG Asia Report No. 34, 30 maja 2002, s. 2.
2 Environment and Security in the Amu Darya River Basin, http://www.envsec.org/
publications/AmuDarya-EN-Web.pdf, s. 39 [data dostępu: 8.05.2012].
3 Jak podaje w swym raporcie International Crisis Group w Uzbekistanie rocznie
na nawadnianie pól średnio zużywa się 55 km³ wody. Z tej objętości tylko od 38
do 44 km³ dochodzi do pól, zaś bezpośrednio do roślinności jedynie 25–26 km³.
Central Asia: Water…, op.cit., s. 4.
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Wysychanie rzek
Mimo braku jednoznacznych danych dotyczących rzeczywistych
zasobów wodnych w regionie4, można zaryzykować twierdzenie, że
zasoby te ulegają zmniejszeniu. Wykorzystywanie większości, a nierzadko i całych zasobów rzecznych wód do nawadniania doprowadziło do zmiany ich reżimu hydrologicznego. Najbardziej znanym
przykładem jest rzeka Amu-daria, której wody kilkadziesiąt lat temu
zasilały Jezioro Aralskie, tworząc u ujścia unikalny ekosystem delty
rzecznej. Łącznie z Syr-darią rzeki corocznie dostarczały do jeziora
50–60 km³ wody5. Jednak wraz z rozszerzaniem się nawadnianych
obszarów poziom ten systematycznie się zmniejszał. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, kiedy intensywność rozwoju sieci
irygacyjnej była największa, strumień rzek zasilający jezioro zmniejszył się do 20–30 km³ rocznie, by na początku XXI wieku, podczas
suchych lat 1999 i 2001, osiągnąć dramatycznie niski poziom 5 km³6.
Jaskrawym przykładem wykorzystania praktycznie całych zasobów rzecznych jest rzeka Zarafszan. Choć mniejsza od Amu-darii
i Syr-darii, ma ogromne znaczenie dla rolnictwa. Jej wody są odprowadzane przez ponad setkę dużych kanałów na pola obwodów
4 Wiele stacji hydrologicznych badających strumień głównych rzek regionu
przestało funkcjonować wraz z upadkiem ZSRR. Było to spowodowane brakiem
środków finansowych, odpływem kadr, czy – jak w przypadku Tadżykistanu –
zniszczeniem stacji w czasie wojny domowej w latach 1992–97. Większość stacji
znajdowała się na terenie Kirgistanu i Tadżykistanu, gdzie formuje się strumień
większości rzek. Obecnie państwa te nie są w stanie sfinansować odbudowy stacji
niezbędnych do badania objętości zasobów wodnych w rzekach. Ibidem, s. 8.
5 Wodne zasoby obu rzek, bez dopływów rzek Czu i Talas, wynosiły 112 km³ na
rok. W wyniku parowania i infiltracji poziom wody w obu rzekach zmniejszał się
o połowę i do Jeziora Aralskiego docierało 50–60 km³ wody. Amu-daria dostarczała do jeziora 80%, zaś Syr-daria 20% zasobów wodnych.
6 Micklin P., The Aral Sea Disaster, http://www.iml.rwth-aachen.de/elearning/
srw/uebungsmaterial/AralSeaDisaster.pdf, s. 52 [data dostępu: 8.05.2012]. Granit
J., Jägerskog A., Löfgren R., Bullock A., de Gooijer G., Pettigrew S., Lindström A.,
Regional Water Intelligence Report Central Asia, Paper 15, Stockholm, marzec 2010,
http://www.watergovernance.org/documents/WGF/Reports/Paper-15_RWIR_
Aral_Sea.pdf, s. 15 [data dostępu: 8.05.2012].
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samarkandzkiego i bucharskiego w Uzbekistanie. Roczny pobór
wody z rzeki wynosi 5 km³, co odpowiada pełnej objętości jej strumienia7. W praktyce oznacza to, że niegdyś bogata w wodę rzeka
zaczyna zanikać.
Degradacja ziem
Jedną z najpoważniejszych konsekwencji ekstensywnego nawadniania – zarówno dla środowiska, jak i dla człowieka – jest degradacja
ogromnych obszarów ziem uprawnych oraz pastwisk. W rezultacie
niszczeją ekosystemy, wzrasta zasolenie gleb oraz przyspieszają procesy erozyjne, co prowadzi do obniżenia żyzności i produktywności
ziem oraz zmniejszania powierzchni gruntów rolnych.
Zasolenie ziem w regionie ma różne źródła. Jedną z przyczyn
jest wynoszenie soli na powierzchnię przez parującą wodę. Intensywne nawadnianie często półpustynnych terenów powoduje w suchym klimacie regionu intensywne parowanie, które wynosi ku
powierzchni łatwo rozpuszczalne sole. Proces ten ułatwia stosunkowo płytkie zaleganie soli w tutejszych glebach. Drugą przyczyną,
powodującą wtórne zasalanie gleb, jest wysokie zmineralizowanie
wód rzek wykorzystywanych do nawadniania. Główną przyczyną
zanieczyszczania rzek jest odprowadzenie do nich wód drenażowych oraz wód używanych do przemywania gleby. Stężenie soli
w tych wodach jest dodatkowo podnoszone przez filtrację z otwartych kanałów podczas transportu wód.
Według ekspertów Banku Światowego ilość soli przenoszonych
przez największe rzeki w regionie – Amu-darię, Syr-darię oraz
Zarafszan – wzrosła od połowy lat sześćdziesiątych do połowy lat
dziewięćdziesiątych aż dwukrotnie8. Szacuje się, że łączny roczny
strumień Amu-darii i Syr-darii zawiera w sobie od 50 do 125 mln
7 Environment and Security…, op.cit., s. 90.
8 Bucknall J., Klytchnikowa I., Lampietti J., Lundell M., Scatasta M., Thurman M., Irrigation
in Central Asia: Social, Economic and Environmental Considerations, World Bank 2003, http://
siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/publications/Irrigation-in-Central-Asia/
Irrigation_in_Central_Asia-Full_Document-English.pdf, s. 9 [data dostępu: 20.04.2012].
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ton różnych soli9. Problem zasolenia gleb dotyczy przede wszystkim
Uzbekistanu, Turkmenistanu i południowego Kazachstanu, jak również Tadżykistanu ze względu na istniejące tu duże terytoria uprawy bawełny. Zasolone obszary zwiększają się wraz z biegiem rzek,
osiągając w rejonie Jeziora Aralskiego aż 90–94% powierzchni ziem
rolnych. Problem ten szczególnie dotyka Uzbekistanu i Turkmenistanu, gdzie większość terytoriów stanowią pustynie i półpustynie.
Zasolone gleby przekształcają się tu w solniska – solne pustynie.
W Turkmenistanie problem zasolenia dotyczy aż 70% nawadnianych
terytoriów (powyżej 1 mln ha)10. W rejonie Kanału Karakumskiego
na południu Turkmenistanu rocznie wymywane jest 9–10 mln ton
soli i, jak przewidują badacze, proces ten będzie się pogłębiał, co
w efekcie może przynieść zasolenie ogromnych terytoriów11.
Konsekwencją zasolenia gleb jest zmniejszenie się ich urodzajności. Według ocen ekspertów straty w uprawie bawełny spowodowane zasoleniem wynoszą 20–30% na ziemiach lekko zasolonych,
40–60% na średnio zasolonych i do 80% na silnie zasolonych12. Dlatego też rolnicy corocznie w okresie pozawegetacyjnym zmuszeni są
do przemywania gleby. Jednak w konsekwencji proces ten wpływa
na zwiększanie strat wody potrzebnej w rolnictwie oraz jej zanieczyszczanie. Przykładowo w basenie Amu-darii na przemywanie
gleby zużywa się corocznie 10–20% dostępnych wód powierzchniowych13. Podczas przemywania gleby zanieczyszczona woda spływa
do systemów drenażowych, co powoduje zwiększanie poziomu zasolenia wód drenażowych odprowadzanych do rzek. Wymywane
sole dostają się więc ponownie do rzeki, której wody będą wykorzystywane do nawodnienia pól.
9 Walentini K.L., Orolbajew E.E., Abylgaziewa A.K. Water problem…, op.cit., s. 83.
10 Environment and Security…, op.cit., s. 40.
11 Alibekow L. A., Alibekowa S. L., Socjalno-ekonomiczeskije posledstwija processa opustyniwania w Centralnoj Azii, „Wiestnik Rossijskoj Akademii Nauk”, 2007,
tom 77, nr 5, http://144.206.159.178/ft/7693/437112/9536827.pdf, s. 423 [data dostępu:
26.04.2012].
12 Bucknall J., Klytchnikowa I., Lampietti J., Lundell M., Scatasta M., Thurman M.,
Thurman, Irrigation in Central Asia…, op.cit., s. 10.
13 Environment and Security…, op.cit., s. 40.
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Zasoleniu gleb towarzyszy zanieczyszczanie ich chemicznymi odpadami produkcji rolnej. Poziom użycia pestycydów oraz nawozów
mineralnych w regionie był jednym z najwyższych w Związku Radzieckim. W Uzbekistanie użycie chemikaliów w uprawach bawełny
przewyższało poziom dopuszczalny w ZSSR nawet dwudziestokrotnie. Po roku 1991 poziom zużycia nawozów sztucznych w rolnictwie
wyraźnie spadł, co było spowodowane przede wszystkim kryzysem
ekonomicznym i ubożeniem społeczeństwa. Jednak gleby nadal zawierają duże ilości odpadów chemicznych, które są wymywane do
rzek i systemów irygacyjnych. Przykładowo koncentracja środka
owadobójczego DDT w ziemiach uprawnych w Uzbekistanie jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych wynosiła 0,321 mg/kg, trzykrotnie przekraczając dopuszczalne normy14.
Zła infrastruktura nawadniająca oraz drenażowa, a także nieodpowiednie metody nawadniania stanowią również bardzo często
przyczynę intensywnej erozji gleb. Przykładem może tu być sytuacja w centralnej i południowej części Doliny Jawanskiej w Tadżykistanie, gdzie nieodpowiednie metody irygacyjne spowodowały
głęboką erozję gleby. W jej wyniku na przestrzeni 56 km pojawiły
się bardzo liczne wąwozy, z których część osiąga głębokość nawet
25 metrów i szerokość 100 metrów. W rezultacie prowadzonej irygacji w dolinie dochodzi do ciągłych procesów erozyjnych, które
corocznie degradują kolejne obszary tamtejszych ziem uprawnych,
a także niszczą ludzkie osiedla. Ocenia się, że rocznie w wyniku
erozji w całym Tadżykistanie zmywanych jest aż 50 mln ton gleby,
w tym 1 mln ton humusu15.
W Kirgistanie na 10,6 mln hektarów ziem rolniczych (upraw
i pastwisk) ponad połowa podlega erozji wodnej i wiatrowej, przy
czym silnie zerodowane obszary stanowią aż 31% użytków rolnych,
podczas gdy pełnowartościowych ziem, które nie uległy dotychczas
14 Bucknall J., Klytchnikowa I., Lampietti J., Lundell M., Scatasta M., Thurman M.,
Irrigation in Central Asia…, op.cit., s. 8.
15 State of the Environment in Tajikistan, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/
env/epr/experts/tajikistan/aarhus_convention_workshop/content/rep-tajik/soe2/
eng/index.htm [data dostępu: 4.05.2012].
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erozji, jest jedynie 3,5%16. Na pogłębianie się procesów erozyjnych
gleb w Kirgistanie wpływa także intensywny wypas bydła i związane z nim niszczenie lasów. Chociaż pogłowie bydła w stosunku
do czasów radzieckich dwukrotnie się zmniejszyło, to wpływ, jaki
jego wypas ma na stan środowiska naturalnego, jest bardzo poważny. Wypas powoduje degradację górskiej roślinności, degradację
wierzchniej pokrywy glebowej oraz niszczenie lasów. Dodatkowo
sytuację pogarsza niekontrolowany wyrąb lasu, związany najczęściej z potrzebą uzyskania opału oraz materiałów budowlanych.
Szacuje się, że w ciągu ostatnich lat powierzchnia lasów zmniejsza
się w Kirgistanie co roku o 2,6%17.
Procesy erozyjne gleb pogłębione przez działalność człowieka
powodują częstsze występowanie takich zjawisk, jak lawiny błotne
i osuwiska. Zjawiska te dotyczą przede wszystkim górskich rejonów
Tadżykistanu i Kirgistanu. Coroczne lawiny błotne schodzące z gór
wiosną, gdy podwyższa się stan wód, czy liczne osuwiska stoków
stanowią realne zagrożenie dla ludzi, ich osiedli oraz infrastruktury
wodnej. Straty spowodowane klęskami żywiołowymi w obu państwach stanowią 1–1,5% PKB, w najbliższej przyszłości wskaźniki te
mogą wzrosnąć nawet do 5%18.
Problemy wynikające z intensywnej gospodarki irygacyjnej dodatkowo pogłębia nieznajomość nowoczesnych metod upraw i nawadniania pól wśród rolników. Wraz z upadkiem ZSRR w każdym
z krajów regionu przeprowadzono reformę rolną, która polegała na
zmianie formy własności ziemi poprzez likwidację lub przekształcenie
dużych gospodarstw państwowych i kolektywnych. W wielu krajach
podzielona ziemia pokołchozowa została przekazana mieszkańcom.
To doprowadziło do znacznego rozdrobnienia rolnictwa oraz zmniejszenia stopnia jego zmechanizowania. Ta sytuacja przy jednoczesnym
16 Rodina E. M., Ustojcziwoje razwitije ekołogo-ekonomiczeskich sistiem, Biszkek
2003, s. 41.
17 Addressing Environmental Risks in Central Asia: Risks, Conditions, Policies, Capacities, 2003, http://www.envsec.org/publications/Addressing%20environmental%20
risks%20in%20Central%20Asia_English.pdf, s. 12 [data dostępu: 20.04.2012].
18 Environment and Security…, op.cit., s. 69.
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używaniu przestarzałych i coraz bardziej zniszczonych systemów irygacyjnych pogłębia problem degradacji ziem uprawnych.
4.2. Suche łzy Aralu
Najbardziej drastycznym przykładem konsekwencji intensywnej
i nieracjonalnej gospodarki irygacyjnej w regionie jest klęska ekologiczna Jeziora Aralskiego. W ciągu życia jednego pokolenia doszło
do pełnej degradacji wspaniałego ekosystemu. Jeszcze w połowie XX
wieku Jezioro Aralskie stanowiło pod względem wielkości czwarty
śródlądowy zbiornik wodny na świecie. Zajmowało powierzchnię
68 500 km² i posiadało zasoby wodne o objętości 1 093 km³. Ze względu na niewielkie zasolenie wód19 oraz stosunkowo niedużą głębokość,
jezioro stanowiło bardzo dobre środowisko dla rozwoju roślinności
wodnej oraz wielu słodkowodnych i morskich gatunków ryb. Dzięki
tym naturalnym warunkom Jezioro Aralskie było jednym z najważniejszych źródeł produkcji ryb dla całego regionu20. Na jego brzegach
funkcjonowało kilkanaście portów rybackich i przetwórni ryb oraz
zakłady remontowe dla statków. Region wokół jeziora stanowił dobrze rozwijające się centrum produkcji żywności.
Nowy okres w historii Jeziora Aralskiego rozpoczął się w drugiej połowie XX wieku i został naznaczony działalnością człowieka.
Jako graniczną datę przyjmuje się rok 1961, od którego obserwować
można systematyczne i z każdym rokiem coraz szybsze obniżanie
się poziomu wód jeziora, przyspieszające jego wysychanie. W ciągu
kolejnych trzydziestu lat, do 1990 roku, poziom zbiornika obniżył
19 Średnie zasolenie jeziora dzięki corocznemu zamarzaniu i odmarzaniu wód
wynosiło 9,6–10,3%. Corocznie do Jeziora Aralskiego wpływało 25,5 mln ton soli,
której główna masa podlegała procesowi sedymentacji i osadzała się na płyciznach i w zatokach północnego, południowego i wschodniego wybrzeża jeziora.
To wpływało na w miarę stabilny poziom zasolenia. Stosunkowo duża objętość dopływających wód rzecznych także warunkowała osobliwy skład Jeziora Aralskiego,
odróżniający go od innych tego typu zbiorników wodnych.
20 Do połowy lat sześćdziesiątych Jezioro Aralskie zajmowało trzecie miejsce
w ZSSR pod względem produkcji ryb.
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się prawie o 15 metrów, jego powierzchnia zmniejszyła się dwukrotnie (do 36 500 km²), zaś objętość wody aż trzykrotnie, do 330 km³21.
Lustro jeziora na przestrzeni lat opadało średnio o 0,5 metra rocznie,
a podczas susz, które miały miejsce na przełomie lat siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych, nawet o 0,6–0,8 metra. W wyniku spadku poziomu wód w jeziorze na początku lat siedemdziesiątych zaczęła zanikać
wschodnia część delty Amu-darii, zaś wyspa z portem Mujnak stała się
półwyspem. W suchych latach 1988–89 jezioro ostatecznie rozdzieliło
się na dwie części – Jezioro Północne (zwane także Małym Aralem)
i Jezioro Południowe (zwane Dużym Aralem). Podczas gdy poziom
Jeziora Północnego nieco się ustabilizował, przede wszystkim dzięki
przeprowadzonym inwestycjom i budowie niedaleko ujścia Syr-darii
tamy Kokarał, Jezioro Południowe wysychało nadal w bardzo szybkim tempie. Doprowadziło to w 2001 roku do jego podziału na część
wschodnią i zachodnią. W wyniku podziału Jeziora Południowego
z lądem połączyła się wyspa Odrodzenie. Po niespełna dziewięciu latach, gdy wysychanie Jeziora Południowego przybrało tempo 1,5 metra
rocznie, jego płytki wschodni zbiornik zupełnie zaniknął. Zasolenie
zaś zbiornika zachodniego jest tak wysokie (100ml/l, wzrosło dziesięciokrotnie), że niemożliwe są w nim jakiekolwiek inne formy życia
poza bakteriami. Do 2006 roku poziom jeziora obniżył się o 23 metry,
powierzchnia skurczyła się aż o 74%, objętość zmniejszyła o 90%22.
Bez wątpienia podstawową przyczyną katastrofy jeziora Aralskiego był spadek poziomu wód dostarczanych przez Amu-darię i Syrdarię. Obie rzeki dostarczały corocznie do jeziora 50–60 km³ wody,
co – łącznie z wodami podziemnymi oraz wodami z opadów atmosferycznych – utrzymywało w miarę stabilny poziom wody w zbiorniku. Jednak wraz z rozwojem sieci irygacyjnych pobór wody z rzek
systematycznie rósł, do 1984 roku wzrósł już prawie dwukrotnie
(z poziomu 64,7 km³ w 1960 roku do poziomu 120 km³)23.
21 Michajłow W.N., Pocziemu obmielieło Aralskoje Morie, http://www.pereplet.ru/
nauka/Soros/pdf/9902_085.pdf, s. 85 [data dostępu: 4.05.2012].
22 Micklin P., The Aral Sea…, op.cit., s. 53, 68.
23 Granit J., Jägerskog A., Löfgren R., Bullock A., de Gooijer G., Pettigrew S.,
Lindström A., Regional Water Intelligence…., op.cit., s. 15.
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Począwszy od 1982 roku dostarczanie wód Amu-darii z jej
głównego nurtu zostało przerwane przez budowę ziemnej zapory
w okolicach wsi Kyzyldżar. Cała woda rzeki dochodząca do delty
była wykorzystywana do celów irygacyjnych. Do jeziora dochodziła
jedynie nieznaczna ilość wody z niedużych dopływów Amu-darii.
W suchych latach woda w ogóle nie dopływała do jeziora. Podobnie
działo się z wodami Syr-darii, które także w okolicach delty kierowano do nawadniania pól24. Oczywiste były konsekwencje tej sytuacji – wraz ze zmniejszaniem się ilości wody w głównych dopływach
Jeziora Aralskiego, naruszana była także stabilność poziomu jego
wód. Ponadto zmieniała się jakość wody doprowadzanej do jeziora przez rzeki. Zanieczyszczanie wód obu rzek przez pozostałości
po nawozach mineralnych oraz przez wody odpływowe z nawadnianych pól doprowadziło do znacznego wzrostu mineralizacji
i pogorszenia się stanu sanitarnego Amu-darii i Syr-darii. W konsekwencji również wody Jeziora Aralskiego stawały się coraz bardziej
zanieczyszczone.
Katastrofa Jeziora Aralskiego jak w soczewce ukazuje skutki nadmiernego i nieracjonalnego wykorzystywania zasobów przyrodniczych. Coraz intensywniejsze wykorzystywanie zasobów wodnych
rzek dostarczających wodę do jeziora było skutkiem nie tylko rozszerzania obszarów upraw, ale także metod ich nawadniania, intensywności oraz strat wody podczas jej transportu. Jaskrawym
przykładem takiego marnotrawstwa i nieracjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi jest Kanał Karakumski, wykorzystywany do nawadniania ponad 700 tys. hektarów upraw bawełny.
W latach siedemdziesiątych do nawadniania 1 ha ziemi wykorzystywano tu aż 25 tys. m³ wody rocznie. Ogromna część tej wody
była tracona w procesie filtracji przez ziemne dno kanału podczas
transportu na pola25. W latach sześćdziesiątych w wyniku intensywnego nawadniania pól bawełny także duża część wód Amu-darii
24 Michajłow, W.N., Pocziemu obmielieło..., op.cit., s. 89.
25 W wyniku parowania i filtracji z kanału tracone jest 2,8 km³ wody rocznie.
Ałamanow S. K., Lelewkin W. M., Podriezow O. A., Podriezow A. O., Izmienienije
klimata i wodnyje probliemy w Centralnoj Azii, Moskwa–Biszkek 2006, s. 110.
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została odprowadzona przez sieć kanałów do Kotliny Sarykamyskiej. W wyniku tego procesu na dnie kotliny powstało słone Jezioro Sarykamyskie, które do dzisiaj zasilane jest corocznie przez
3 km³ zanieczyszczonych pestycydami wód, spływających tu z pól
bawełny26. Dużo zasobów wodnych Amu-darii i Syr-darii stracono
w wyniku błędów inżynieryjnych podczas budowy obiektów wodnych – między innymi opisywanej już sytuacji związanej z tamą
elektrowni wodnej w Szardarze.
Wysychanie Jeziora Aralskiego jest uważane za jedną z największych katastrof ekologicznych na świecie. W jej wyniku doszło do
zupełnej degradacji wielu ekosystemów – przede wszystkim w deltach rzek – oraz do zniknięcia wielu gatunków świata flory i fauny.
Ze 178 gatunków zwierząt żyjących w regionie jeziora pozostało jedynie 3827. Wiele jezior i zabagnionych terenów znajdujących się w delcie
Amu-darii wyschło bądź kilkukrotnie zmniejszyło swoją powierzchnię. To doprowadziło praktycznie do pełnej degradacji tak ważnych
w ekosystemie rzeki lasów łęgowych. W 1950 roku lasy łęgowe zajmowały powierzchnię 100 tys. hektarów i stanowiły tradycyjnie tereny
siedliskowe dla ponad 300 gatunków ptaków, 60 gatunków ssaków
i 20 odmian płazów. Jednak pod koniec lat dziewięćdziesiątych tereny ich występowania skurczyły się do 20 tys. hektarów28. Duża część
lasów łęgowych została też wykarczowana pod nowe uprawy.
Zanikanie Jeziora Aralskiego wywołało również zmiany lokalnego klimatu. Jezioro było naturalnym regulatorem klimatu i jego
znaczne zmniejszenie spowodowało spotęgowanie kontynentalnego charakteru lokalnej pogody. Ocenia się, że proces globalnego
ocieplania się klimatu będzie w rejonie jeziora bardziej widoczny
i szybszy. W ciągu najbliższych 50 lat temperatura w rejonie Jeziora
Aralskiego może wzrosnąć o 1,5 do 3°C29.
Katastrofa Jeziora Aralskiego ma konsekwencje dla wielu ekosystemów regionu, nawet tych oddalonych o setki kilometrów.
26
27
28
29
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Wysychające wody jeziora odkryły ogromne obszary pokryte solą
i zanieczyszczeniami chemicznymi, naniesionymi tu przez wody
Amu-darii i Syr-darii. Na dnie wyschniętego jeziora powstała nowa
solna pustynia, Aral-kum, rozciągająca się na przestrzeni ponad
4,5 mln hektarów. Corocznie z powierzchni pustyni burze piaskowe
wywiewają 75 mln ton piasku i soli na odległość nawet 500 kilometrów od dawnego jeziora30. Zjawisko to bardzo często nazywane
jest mianem „suchych łez Aralu”, co bardzo dobrze obrazuje tragedię jeziora. Wywiewane sole, z których najbardziej szkodliwe to
wodorowęglan sodu, chlorek sodu oraz siarczan sodu, zmniejszają
urodzajność, bezpośrednio szkodzą dzikim i domowym zwierzętom i są źródłem licznych zachorowań wśród mieszkańców rejonu
wokół jeziora.
Przykład jeziora w sposób jaskrawy ukazuje, jak postępująca degradacja środowiska naturalnego może mieć wpływ na egzystencję
człowieka. Społeczne i gospodarcze konsekwencje ekologicznej katastrofy Jeziora Aralskiego chyba w najbardziej dramatyczny sposób
pokazują ogrom strat. W niespełna 30 lat doszło do upadku regionu
z rozwiniętą gospodarką, bazującą na produkcji żywności – przetwórstwie rybnym, hodowli bydła i uprawie pól. Wraz z cofającymi
się wodami jeziora tysiące ludzi traciło środki do życia. Katastrofa
jeziora spowodowała przymusową migrację. W niegdyś tętniącym
życiem Mujnaku, gdzie mieszkało kilkadziesiąt tysięcy osób, obecnie przebywa tylko kilkuset mieszkańców.
Tragedia Jeziora Aralskiego w sposób bezpośredni odbija się także na zdrowiu mieszkańców tego regionu. Liczne przypadki chorób
dróg oddechowych, choroby oczu i raka przełyku spowodowane są
wywiewanymi solami i piaskami zawierającymi pozostałości pestycydów oraz metali ciężkich31. Ocenia się, że aż 70% dorosłych mieszkańców regionu i 80% dzieci cierpi na liczne choroby spowodowane
zanieczyszczeniem powietrza, wody oraz żywności produkowanej
w regionie Jeziora Aralskiego. Prawie wszystkie kobiety w ciąży
(90%) cierpią na anemię. Bardzo wysoka jest śmiertelność wśród
30 Micklin P., The Aral Sea…, op.cit., s. 55.
31 Ibidem, s. 56.
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dzieci, na 1 000 noworodków 80 umiera. Systematycznie obniża się
też średnia długość życia mieszkańców tego rejonu.
Dodatkowym problemem jest sytuacja związana z wyspą Odrodzenie. Od lat czterdziestych znajdowało się tu tajne laboratorium wojskowe, gdzie prowadzono badania nad bronią biologiczną,
m.in. bakteriami wąglika. Laboratorium zostało zamknięte w 1992
roku, jednak nie zabezpieczono znajdujących się tu pozostałości
po prowadzonych doświadczeniach. Istnieje niebezpieczeństwo, że
niszczejące pojemniki z wyhodowanymi bakteriami rozszczelnią się
i ich zawartość zostanie rozniesiona przez drobne zwierzęta. Niebezpieczeństwo to jest tym bardziej realne, że niegdysiejsza wyspa
połączyła się z lądem. Część odpadów została zabezpieczona w 2002
roku w ramach finansowanego przez USA trzymiesięcznego projektu utylizacji pojemników z bakteriami wąglika. Jednak do dzisiaj
brak potwierdzonych danych, że niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się bakterii zostało w pełni zażegnane.
Stan dawnego Jeziora Aralskiego oraz sytuację mieszkańców
terenów położonych wokół niego w dyskursie publicznym często
określa się słowem „ekocyd”. Słowo to, będące połączeniem słowa
genocide (ludobójstwo) i ekologia, ukazuje wspólną zagładę człowieka i środowiska naturalnego.
4.3. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego i zasobów
wodnych przez odpady przemysłowe
Poza zanieczyszczeniami spowodowanymi przez nieodpowiednie
metody irygacyjne dużym niebezpieczeństwem dla centralnoazjatyckich wód są odpady przemysłowe, przede wszystkim substancje
toksyczne i radioaktywne. Większość z nich znajduje się w rejonie
formowania się strumienia rzek, na terenie Kirgistanu i Tadżykistanu. Wskutek tego zanieczyszczenia wraz z nurtem przenoszone są
na odległość wielu setek kilometrów, gdzie zatruwają ziemie oraz
wody gruntowe. Jednym z głównych problemów jest to, że bardzo
często składowiska chemicznych i radioaktywnych odpadów organizuje się w sprzeczności z obowiązującymi w tym zakresie normami.
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Składowiska nie są niczym zabezpieczone, często znajdują się też
w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych w rejonach górskich,
gdzie o wiele częściej występują takie kataklizmy jak trzęsienia ziemi, lawiny błotne czy osuwiska.
Przykładami takich niebezpiecznych składowisk są wysypiska
radioaktywnych odpadów pozostałych po kopalni rud uranowych
w Majlu-Suu, zakładzie wydobywczo-produkcyjnym w Sumsare
w Kirgistanie czy pozostałości po produkcji uranu wokół Chudżandu w Tadżykistanie. W Majlu-Suu jeszcze w 1958 roku doszło
do przerwania tamy zabezpieczającej odpady, w związku z czym
600 tys. m³ substancji chemicznych dostało się do rzeki. Radioaktywna błotna lawina doprowadziła do zanieczyszczenia ogromnego
terytorium wzdłuż rzeki32. Ze względu na położenie składowiska
w rejonie górskim istnieje stałe niebezpieczeństwo takich radioaktywnych wycieków. W trzech składowiskach przy rzece Sumsar, które ulegają częściowej erozji, znajdują się 4,5 tony radioaktywnej rudy
uranowej, ołowiu i toksycznych soli metali ciężkich. Ze względu
na procesy erozyjne odpady te stale zanieczyszczają rzekę. Według
służby sanitarnej Kirgistanu koncentracja kadmu w wodach rzeki
przekracza maksymalne dopuszczalne normy aż 320 razy33.
W wielu wypadkach toksyczne odpady są nielegalnie wywożone na pola, wyrzucane do wąwozów oraz rzek, co powoduje zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych, ziemi ornej oraz
powietrza. Brak też systemowych rozwiązań dotyczących utylizacji
szkodliwych odpadów34.
Przykładem, który bardzo dobrze ilustruje powagę problemu niezabezpieczonych odpadów toksycznych, jest miejscowość Tobaszar,
położona kilkadziesiąt kilometrów od Chudżandu w Tadżykistanie.
32 Environment and Security: Transforming risks into cooperation – Central Asia –
Ferghana / Osh / Khujand area, http://enrin.grida.no/environment-and-security/
ferghana-report-eng.pdf, s. 46 [data dostepu: 20.04.2012].
33 Ibidem, s. 46.
34 Kyrgyzstan. Okrużajuszczaja srieda i prirodnyje resursy dla ustoicziwogo razwitija, http://www.caresd.net/site.html?en=0&id=16884, s. 38 [data dostępu:
26.04.2012].
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Miasteczko powstało w czasach ZSRR w związku z założeniem niedaleko kopalni uranu. Pozostałości po kopalni – stare oprzyrządowanie do wydobywania i obróbki rudy uranowej oraz składowiska
odpadów – zajmują obecnie teren o powierzchni 400 hektarów. Na
terenie tym znajduje się niezabezpieczona kopalnia, niszczejące
budynki i trzy wysypiska, gdzie składowane jest 10 mln ton odpadów po obróbce rud uranowych. Wysypiska ulegają erozji wiatrowej i wodnej. Radioaktywne substancje wywiewane są przez wiatry
w postaci pyłu, który dostaje się do ludzkich osiedli. Erozja wodna,
która nasila się podczas obfitych opadów, powoduje wymywanie
niezabezpieczonych substancji chemicznych do wód gruntowych,
zanieczyszczając tym samym okoliczne rzeki i systemy irygacyjne.
Ponieważ teren nie jest w ogóle zabezpieczony, bez problemu mogą
dostać się tu ludzie oraz zwierzęta domowe. Okoliczni mieszkańcy
wynoszą z terenu dawnych kopalni zanieczyszczony metal oraz materiały budowlane pozyskiwane z wysypisk. Niedaleko składowisk
znajdują się też pola uprawne, które z racji sąsiedztwa są wciąż narażone na działanie odpadów chemicznych. Ponadto kanał, z którego
czerpie się wodę do nawadniania lokalnych pól, w swym górnym
biegu przepływa u podnóża hałdy35.
Coraz więcej zanieczyszczeń dostających się do wód pochodzi
z odpadów komunalnych oraz dzikich wysypisk. W Kirgistanie ponad 90% tego typu odpadów jest składowanych w formie otwartych
lub niezorganizowanych wysypisk. Recyklingowi poddaje się nie
więcej niż 1% wszystkich odpadów komunalnych36. Bardzo dużo
tego typu wysypisk leży wzdłuż rzek, odgrodzone od koryta nieremontowanymi od dawna kamiennymi groblami. Te często symboliczne zabezpieczenia mogą zostać bardzo szybko zniszczone przez
częste w regionie trzęsienia ziemi, powodzie, osuwiska czy lawiny
błotne. Wtedy istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo dostania się
wszystkich zanieczyszczeń do rzeki.
Bardzo poważnym problemem jest zanieczyszczenie źródeł
wody pitnej w wyniku podnoszenia się poziomu wód gruntowych.
35 Environment and Security: Transforming risks into cooperation…, op.cit., s. 31.
36 Kyrgyzstan. Okrużajuszczaja srieda i prirodnyje..., op.cit., s. 38.
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Problem ten dotyczy wielu obszarów Azji Centralnej i jest kolejną
konsekwencją zbyt ekstensywnego nawadniania pól. W bezpośredni
sposób wpływa też na zdrowie mieszkańców Azji Centralnej, ograniczając lokalnym społecznościom dostęp do czystej wody pitnej.
Wzrost poziomu wód gruntowych ma także wpływ na zwiększenie intensywności procesu degradacji gleb, straty w uprawach oraz
na niszczenie ludzkich osiedli, które w wyniku wysokiego poziomu
wód podziemnych ulegają podtopieniom.
4.4. Zmiany klimatu
Obserwacje prowadzone w Azji Centralnej wskazują na podwyższanie się w ciągu ostatnich 50 lat średniej rocznej temperatury
powietrza przeciętnie o 0,1–0,2°C co dziesięć lat37. Wzrost temperatury zachodzi nierównomiernie, największy notuje się podczas
okresu zimowego. W Kazachstanie temperatury zimowe podnosiły
się w ciągu 10 lat średnio o 0,44°C, zaś temperatury letnie o 0,14°C;
w Kirgistanie w okresach zimowych temperatura rosła średnio
o 0,03°C. W Tadżykistanie w okresie od 1940 do 2005 roku temperatura okresu zimowego podniosła się o 1,3–3,0°C38.
Niezależnie od przyjętego modelu zmian klimatycznych (określanych przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu; ang. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), naukowcy oceniają, że
w ciągu najbliższych 50 lat temperatura powietrza w regionie może
wzrosnąć o 2 do 5°C39. Tak duże ocieplenie klimatu spowoduje poważne zmiany w środowisku naturalnym. Biorąc także pod uwagę zmiany, jakie zachodzą w intensywności i nierównomierności
opadów atmosferycznych, zmiany klimatyczne mogą spowodować
37 Environment and Security…, op.cit., s. 31.
38 Ibatullin S.R., Jasinski, W. A. Mironenkow A. P., Wlijanie izmienienija klimata na
wodnyje riesursy w Centralnoj Azii. Otrasliewoj obzor, Euroazjatycki Bank Rozwoju,
sierpień 2009, http://www.eabr.ru/general/upload/docs/publication/analyticalreports/Full_version_of_the_Report_6.pdf, s. 13–14 [data dostępu: 26.04.2012].
39 Environment and Security: Transforming risks into cooperation…, op.cit., s. 37.
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wysuszenie klimatu w regionie, co w sposób bezpośredni wpłynie
na zasoby wodne. W konsekwencji może to przyspieszyć i pogłębić
proces degradacji gleb, pastwisk i lasów, spadek plenności kultur
zbożowych i bawełny, częstsze występowanie klęsk żywiołowych –
przede wszystkim powodzi i lawin błotnych. Ocenia się, że zmiany
klimatu mogą doprowadzić do zwiększenia się obszarów i poziomu występowania chorób zakaźnych. Specjaliści ostrzegają przede
wszystkim przed malarią i chorobami pasożytniczymi40.
Jedną z konsekwencji procesu ocieplania się klimatu w Azji Centralnej, co będzie miało bezpośredni wpływ na zasoby wodne w regionie, jest systematyczne zmniejszanie się powierzchni lodowców.
Lodowce i wieczne śniegi stanowią jedno z głównych źródeł zasilających rzeki basenu Jeziora Aralskiego i są jednym z największych
rezerwuarów czystej słodkiej wody w regionie. Zasoby te są ważne przede wszystkim w suchych latach, kiedy zmniejsza się ilość
opadów atmosferycznych. W takich okresach woda z topniejących
lodowców zasila rzeki nawet do 70% ich objętości.
Ocenia się, że w ciągu XX wieku lodowce Tien-szanu skurczyły
się o 35%, a ich grubość zmniejszyła się o 20%. Badania zmian klimatycznych w Pamiro-Ałaju prowadzone od 1930 roku pokazują, że
powierzchnia lodowców zmniejszyła się tu o 20–30%41. Przykładem
intensywnej degradacji jest między innymi Lodowiec Zarafszański
(o powierzchni 132,6 km²), który w ciągu 65 lat cofnął się o ponad
2 km. Intensywność jego degradacji – szybkość cofania się i rozpadania pokrywy lodowej – zwiększa się z każdym dziesięcioleciem.
Degradacji podlega także największy lodowiec regionu (i jeden
z największych lodowców świata) – Lodowiec Fedczenki42, położony w północno–zachodnim Pamirze. W ciągu XX wieku, od czasu
40 Environment and Security…, op.cit. s. 31.
41 Ibatullin S.R., Jasinski W.A., Mironienkow A.P., Wlijanije izmenienija klimata
na..., op.cit., s. 20.
42 Lodowiec Fedczenki jest jednym z największych lodowców na świecie. Jego
długość wynosi 77 km, średnia szerokość 2 km, szerokość maksymalna 5 km, grubość lodu 1 km, objętość 144 km³. Lodowiec zaczyna się na wysokości 6 200 m
n.p.m. i spływa na wysokość 2 909 m n.p.m.
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pierwszych obserwacji prowadzonych w roku 1933, lodowiec cofnął
się o 1 km i stracił 15 km³ lodu. Jak pokazały badania glacjologów
z 2006 roku, lodowiec cofa się nadal, w tempie średnio 16 metrów
rocznie43.
Świadectwem największej degradacji lodowców w regionie jest
Lodowiec Garmo leżący we Wschodnim Pamirze. Od roku 1932 do
2007 cofnął się aż o 7 km. Na terenie, gdzie dawniej znajdował się
jęzor lodowca, powstało dużo polodowcowych jezior. Obecne tempo degradacji lodowca wynosi średnio 9 m rocznie44. Przykładami
zagrożonych lodowców są także lodowce leżące w paśmie Akszirak w centralnym Kirgistanie, których łączna powierzchnia wynosi
300 km². W ciągu 35 lat (od 1943 do 1977 roku) ich powierzchnia
zmniejszyła się o 4%, ale już w ciągu kolejnych 25 lat (od 1977 do
2001 roku) o kolejnych 20%45.
Niestety, prognozowanie intensywności procesów degradacji lodowców regionu Azji Centralnej jest bardzo utrudnione ze względu
na brak wielu danych. Po upadku Związku Radzieckiego ze względu
na kryzys gospodarczy duża liczba stacji badawczych została zlikwidowana. Na przykład stacja hydrometeorologiczna na Lodowcu Fedczenki nie pracuje już od 1995 roku, a stacja badawcza na
Lodowcu Abramowa uległa zniszczeniu podczas tzw. wydarzeń
batkeńskich w 1999 roku46. Część ośrodków została w ostatnich latach reaktywowana dzięki pomocy międzynarodowej, jednak wiele
danych jest spornych czy też zupełnie niedostępnych, co powoduje
ogromne trudności w formułowaniu wiarygodnych prognoz47.
43 Liedniki – wodnyje riesursy Tadżykistana w usłowijach izmienienija klimata,
www.meteo.tj/rus/doc/water_resourses.pdf, s. 21 [data dostępu: 26.04.2012].
44 Liedniki Tadżykistana, www.meteo.tj/rus/doc/glaciers.pdf [data dostępu:
26.04.2012].
45 The Glaciers of Central Asia: A Disappearing Resource, http://www.envsec.org/
publications/brochure_the_glaciers_of_central_asia_dec_2011.pdf , s. 7 [data
dostępu: 26.04.2012].
46 W latach 1999–2000 doszło do tzw. kryzysów batkeńskich, które wiąże się
z Islamskim Ruchem Uzbekistanu. Oddziały IRU przedzierały się z terenów Tadżykistanu przez Kirgistan w okolicach Batkenu do granic Uzbekistanu.
47 Ibidem, s. 6–7, 15.

83

Gdzie jest ta woda?
Na podstawie dostępnych danych eksperci oceniają, że obecnie
tempo degradacji lodowców jest szybsze niż w XX wieku. Uważa się
na przykład, że lodowce Tien-szanu cofają się trzy razy szybciej48.
Według prognoz specjalistów w ciągu 150 lat przy zachowaniu obecnych tendencji ocieplania się klimatu Ziemi może dojść do zniknięcia wszystkich małych i średnich lodowców Tien-szanu49.
W przypadku lodowców Pamiru ocenia się, że obecnie mogą one
tracić rocznie nawet do 4 km³ lodu. Oznacza to zmniejszenie się
lodowców w ciągu najbliższych 50 lat nawet o 36%50. Proces degradacji będzie dotyczył przede wszystkim tysięcy małych lodowców
o powierzchni do 1 km², których grubość pokrywy nie przekracza
60 metrów. Eksperci uważają, że w wyniku tych procesów w ciągu
najbliższych 30–40 lat zniknie większość małych pamirskich lodowców. Oznacza to zmniejszenie się zapasów wody w lodowcach
o 80–100 km³51.
Do degradacji lodowców przyczyniają się także zanieczyszczenia,
których źródłem są zasolone piaski i pył wywiewany z pustynniejących równin i przedgórzy. Ilość wywiewanego pyłu wzrosła w ciągu
niespełna 10 lat dwukrotnie (z 45 mln ton w 1982 do 90 mln ton
w 1990). Duża jego część osiada na lodowcach. Ponadto powierzchnie lodowców zanieczyszczane są przez zwiększenie intensywności
działalności wydobywczej w rejonach wysokogórskich. Problem ten
dotyczy przede wszystkim rejonu Tien-szanu w Kirgistanie, gdzie
na wysokości 4 000 m n.p.m. znajduje się odkrywkowa kopalnia
złota Kumtor.
Topnienie lodowców będzie miało bezpośredni wpływ na reżim
hydrologiczny rzek w regionie. W początkowym okresie może dojść
do wzrostu objętości wody w rzekach zasilanych przez topniejące
śniegi i lodowce, jednak w dłuższej perspektywie zasoby te mogą
wyraźnie się zmniejszyć, wpływając na sumę zasobów wodnych
Azji Centralnej. Procesy degradacji lodowców zwiększają także
48
49
50
51
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niebezpieczeństwo przerywania pod ciśnieniem napływającej wody
naturalnych tam jezior lodowcowych.
Najbardziej znanym przykładem realnej groźby zatopienia tysięcy
osad ludzkich jest Jezioro Sareskie. Jezioro znajduje się na wysokości 3 000 m n.p.m. w zachodnim Pamirze i zawiera 17 km³ słodkiej
wody. Pojawiło się na początku XX wieku, gdy osuwisko powstałe
w wyniku trzęsienia ziemi przegrodziło koryto rzeki Murgab. Tak
powstała naturalna zapora o wysokości ponad 500 metrów, zwana
zaporą Usojską. Zablokowane wody rzeki zalały miejscowe wioski,
w tym największą, zwaną Sarez. Jezioro należy do jednych z największych i najgłębszych tego typu zbiorników wodnych na świecie.
Jego długość wynosi ponad 60 km, a głębokość 500 metrów. Ze
względu na często występujące tu trzęsienia ziemi, osuwiska i lawiny błotne, mogące wywołać większą falę na jeziorze, istnieje realne
zagrożenie przerwania naturalnej tamy. Zalane wówczas zostaną
tereny leżące wzdłuż rzek Bartang, Pandż i – dalej – Amu-darii. Ze
względu na bardzo trudny dostęp do jeziora jego zasoby wodne nie
są wykorzystywane. Brakuje też sposobów zapobieżenia potencjalnej katastrofie. Jedynym sposobem obniżenia ryzyka było stworzenie na jeziorze systemu monitoringu i wczesnego ostrzegania,
sfinansowanego przez Bank Światowy.
Środowisko naturalne w regionie jest w krytycznym stanie. Nie
ulega wątpliwości, że pogarszająca się sytuacja będzie miała swe
konsekwencje dla gospodarczej, społecznej oraz politycznej stabilizacji w Azji Centralnej. Obecny stopień wykorzystywania zasobów
naturalnych jest w całej Azji Centralnej bardzo ekstensywny i mało
efektywny. Większość lokalnych gospodarek uzależniona jest od
dostępu do zasobów i opiera się w dużej mierze na rolnictwie.
Państwa regionu nie są więc zainteresowane w ograniczeniu eksploatacji środowiska naturalnego – brakuje woli politycznej wśród
rządzących elit do stworzenia całościowej regionalnej, międzypaństwowej polityki służącej podejmowaniu konkretnych decyzji, które
mogłyby przyczynić się do poprawy sytuacji. Dobrze ilustruje to
klęska ekologiczna Jeziora Aralskiego. Mimo licznych deklaracji
działań i porozumień, w praktyce nic się nie zmienia. Ważniejsze
są partykularne interesy poszczególnych państw oraz zaspokajanie
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obecnych potrzeb, bez długoterminowych refleksji. Należy także
podkreślić, że większość państw Azji Centralnej ratyfikowała najważniejsze międzynarodowe postanowienia dotyczące działań na
rzecz ekologii oraz informowania swoich społeczności o stanie środowiska naturalnego. Bardzo często pozostają jednak one jedynie
na papierze.
Niedostatek środków do życia, zwiększająca się konkurencja
w dostępie do zasobów naturalnych – wody i ziemi – potęgowana
przez rosnącą liczbę mieszkańców, ograniczony dostęp do dobrej
jakościowo wody pitnej – wszystkie te czynniki sprawiają, że życie
przeciętnych mieszkańców Azji Centralnej jest coraz cięższe. Degradacja środowiska naturalnego jest jedną z przyczyn i jednocześnie
jedną z konsekwencji tej sytuacji. Społeczne konsekwencje stanu
środowiska naturalnego w Azji Centralnej mogą lec u podstaw wielu konfliktów lokalnych i regionalnych.
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Wielka gra o wodę
Podział zasobów wodnych jest jednym z najważniejszych wyzwań
dla regionu Azji Centralnej nie tylko w kontekście gospodarczym,
społecznym i ekologicznym, ale także politycznym. Ze względu
na transgraniczny charakter głównych rzek regionu, a także ścisłe
powiązania pomiędzy gospodarkami oraz infrastrukturą państw
pochodzącą z okresu radzieckiego, woda bardzo często staje się tutaj
źródłem niepokojów i konfliktów1. Sytuację dodatkowo komplikują
znaczne dysproporcje związane z dostępem poszczególnych państw
do zasobów naturalnych. Dotyczy to w równym stopniu zasobów
wodnych, jak i zasobów kopalnych. Kraje położone w dolnym biegu
głównych rzek – Uzbekistan, Turkmenistan i Kazachstan – posiadają duże zasoby węglowodorów (ropy i gazu), jednak cierpią na brak
wody2, podczas gdy państwa położone w górze rzek mają potencjał
1 Celem obecnej książki jest pokazanie problematyki wody głównie od strony
kwestii rozwojowych, niniejszy rozdział jedynie nakreśla problemy polityczne,
nie wyczerpując tematu. Globalna polityka wodna Azji Centralnej dokładnie
omówiona została w książce: Kaczmarski M., Kardaś Sz., Z prądem rzeki. Międzynarodowe spory wodno-energetyczne na przykładzie Azji Centralnej, Rambler,
Warszawa 2012.
2 Od zasobów wodnych sąsiadów jest uzależniona tylko południowa część Kazachstanu, północ kraju ma własne duże zasoby wodne.
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hydrologiczny, oceniany przez ekspertów jako jeden z największych
na świecie, ale bardzo z kolei ograniczone zasoby węglowodorów3.
Dysproporcje te oraz związane z nimi różnice interesów państw
Azji Centralnej ujawniły się najmocniej po rozpadzie Związku Radzieckiego, kiedy przestał funkcjonować system tzw. „wspólnego
kotła”. W okresie radzieckim współzależności opierały się na ścisłych powiązaniach między republikami i barterowej wymianie surowców, produktów oraz usług wedle zasad ustanawianych przez
centrum.
Wykorzystywanie zasobów wodnych bazowało nie na ich podziale w ramach granic administracyjnych, a w ramach dorzeczy, odgórnie ustalonych limitów oraz umów między republikami i centrum,
które występowało jako gwarant wszystkich ustaleń4. W ramach
tego systemu republiki położone w górnym biegu rzek (Kirgistan
i Tadżykistan), gdzie formuje się 90% wodnych zasobów regionu,
były zobowiązane do gromadzenia i spuszczania wody w określonych okresach dla celów irygacyjnych na pola republik położonych
wzdłuż dolnych strumieni rzek (dzisiejszy Uzbekistan, Turkmenistan i Kazachstan). W zamian za wodę Kirgistan i Tadżykistan otrzymywały surowce naturalne – turkmeński i uzbecki gaz, kazachski
węgiel oraz energię elektryczną potrzebną nie tylko do utrzymania
infrastruktury wodnej (przede wszystkim dużych zbiorników retencyjnych), ale także na wewnętrzne potrzeby, na przykład ogrzewanie w miesiącach zimowych5.
W czasach radzieckich generalną zasadą gospodarki wodnej dla
Azji Centralnej było podporządkowanie większości regionalnych
zasobów wodnych potrzebom rolnictwa i irygacji. Wszystkie inwestycje w infrastrukturę wodną – budowa zbiorników retencyjnych, kanałów, automatycznych studni itd. – miały na celu przede
wszystkim magazynowanie wody do celów irygacyjnych i doprowadzanie jej do pól uprawnych. Ustalane przez Moskwę limity podziału zasobów wodnych także podporządkowane były potrzebom
3 Kaczmarski M., Kardaś Sz., Z prądem rzeki, op.cit., s. 151.
4 Walentini K.L., Orolbajew E.E., Abylgaziewa A.K., Water Problem…, op.cit., s. 39.
5 Central Asia: Water…, op.cit., s. 7.
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rolnictwa. W związku z tym najwięcej wody otrzymywały nastawione na produkcję bawełny republiki uzbecka, turkmeńska i południe
kazachskiej, kosztem przede wszystkim republiki kirgiskiej, gdzie
rolnictwo irygacyjne ograniczano, żeby maksymalnie zaspokajać
zapotrzebowanie na wodę w sąsiednich republikach. Część położonych w dolinach obszarów Tadżyckiej SRR było również dostosowywanych pod uprawę bawełny, co wiązało się z konsumpcją
olbrzymich ilości wody i rozbudową systemów irygacyjnych w tadżyckiej części Kotliny Fergańskiej i na terenie dzisiejszego obwodu
chatlońskiego w południowej części kraju. Jednocześnie Tadżycka
SRR dostarczała wody potrzebnej do nawadniania uzbeckich pól.
Centrum wydzielało potrzebne środki na eksploatację oraz remonty
infrastruktury wodnej.
Wraz z rozpadem ZSRR system ten przestał funkcjonować i nowo
powstałe państwa stanęły przed wyzwaniami zupełnie nowej rzeczywistości polityczno-społecznej. Odziedziczyły system ścisłych
powiązań i zależności, którego nie regulowało już zewnętrzne centrum i znalazły się w sytuacji, w której należało diametralnie przeformułować zasady współpracy. Po 1990 roku nastąpił zdecydowany
spadek wymiany surowców między byłymi republikami6. Niedługo
po uzyskaniu niezależności Uzbekistan i Kazachstan podniosły ceny
gazu, węgla i mazutu do światowego poziomu wolnorynkowego.
W związku z tym Kirgistan i Tadżykistan znalazły się w sytuacji
zagrożenia kryzysem energetycznym, spowodowanym brakiem
środków na zakup surowców u sąsiadów. Rosnące zapotrzebowanie
na energię elektryczną spowodowało, iż państwa te zaczęły prowadzić działania na rzecz zwiększenia wewnętrznej produkcji energii
poprzez wykorzystanie zgromadzonych zapasów wody do produkcji prądu w hydroelektrowniach7. Jednocześnie państwa dolnego
strumienia, uzależnione od rolnictwa opartego na irygacji, stanęły
w obliczu ograniczenia dostępu do wody w okresach wegetacyjnych
i jej nadmiaru zimą, gdy woda jest spuszczana ze zbiorników retencyjnych dla produkcji prądu, co prowadzi do powodzi.
6 Kaczmarski M., Kardaś Sz., Z prądem rzeki..., op.cit., s. 189.
7 Central Asia: Water…, op.cit., s. 12.
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Przedmiotem sporu o wodę pomiędzy państwami Azji Centralnej
jest kwestia podziału zasobów wodnych oraz ustalenie mechanizmów
rozliczeniowych, które pozwoliłyby zapewnić państwom dolnego strumienia odpowiednią ilość wody dla rolnictwa, zaś państwom górnego
strumienia odpowiedni poziom produkcji energii elektrycznej8.
Pierwszą wielostronną inicjatywą państw regionu zmierzającą do
regulacji nowej sytuacji było podpisane w lutym 1992 roku w Ałmaty
porozumienie o współpracy dotyczącej wspólnego zarządzania w zakresie wykorzystania i ochrony zasobów wodnych pochodzących ze
źródeł międzypaństwowych. Jako podstawę nowych zasad przyjęto
system wypracowany jeszcze dla centralnie zarządzanej infrastruktury regionalnej z czasów radzieckich. Wiązało się to między innymi
z utrzymaniem dawnych kwot zużycia wody przez poszczególne państwa, dostosowanych do potrzeb rolnictwa. Choć państwa deklarowały, że przyjęte porozumienie jest tylko tymczasowym rozwiązaniem
najważniejszych problemów, w rezultacie utrwaliło ono system, który
utrzymywał i wzmacniał nierówności w podziale zasobów wodnych
pomiędzy państwami oraz sektorami gospodarczymi.
Eksperci zwracają uwagę, że porozumienie z Ałmaty stanowiło
próbę integralnego podejścia do zasobów wodnych Azji Centralnej
i traktowania ich jako przedmiotu wspólnej troski wszystkich państw
regionu9. Jednak widzą w nim także źródło ciągłych napięć i konfliktów związanych z podziałem zasobów wodnych, którego zasady
nie odpowiadają nowej rzeczywistości i potrzebom poszczególnych
państw.
Porozumienie z 1992 roku powołało do życia Międzypaństwową
Komisję Koordynacyjną ds. Gospodarki Wodnej – pierwszą regionalną instytucję powstałą po upadku ZSRR. Zadaniem Komisji jest wypracowywanie kierunków regionalnej polityki wodnej, zasad podziału
zasobów wodnych, limitów zużycia wody przez poszczególne państwa,
warunków eksploatacji wspólnej infrastruktury i finansowania przyszłych programów. W skład Komisji wchodzą szefowie krajowych ministerstw gospodarki wodnej oraz agencji do spraw zasobów wodnych.
8 Kaczmarski M., Kardaś Sz., Z prądem rzeki..., op.cit., s. 179.
9 Ibidem, s. 203.
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Praca Komisji jest wspomagana przez międzynarodowe organizacje
reprezentujące interesy poszczególnych państw i regionów świata.
Organami wykonawczymi Komisji są powołane jeszcze w czasach radzieckich dwie Organizacje ds. Gospodarki Wodnej Basenów Amudarii i Syr-darii. Ich zadaniem jest określanie warunków dostarczania
wody oraz zarządzanie obiektami wodnymi i urządzeniami pobudowanymi na obu rzekach. Komisja i obie organizacje są zobowiązane do
monitorowania spustów wody oraz wykorzystywania przez państwa
przyznanych im limitów10.
Międzypaństwowa Komisja jest obecnie jedynym organem służącym do regulacji różnych aspektów zarządzania zasobami wodnymi
na poziomie międzypaństwowym. Powołana do życia w celu monitorowania sposobu użytkowania regionalnych zasobów wodnych,
według wielu ocen nie spełnia swego zadania. Jej rola koordynacyjna w sferze zarządzania zasobami, podziału wód oraz ich eksploatacji jest ograniczona. Największy problem stanowi fakt, że jest ona
zorientowana przede wszystkim na zabezpieczenie interesów rolnictwa i zapotrzebowania na wodę irygacyjną. Traktuje więc kwestię zarządzania regionalnymi zasobami jako działalność na rzecz
gospodarki rolnej, bez brania pod uwagę interesów innych jej gałęzi,
jak np. energetyki, a także bez planowania działań na rzecz ochrony środowiska11. Wielu ekspertów widzi w tym realizację interesów
państw dolnego strumienia, przede wszystkim Uzbekistanu. Zwraca się uwagę na fakt pomijania przez Komisję problemów rejonów,
w których formowane są strumienie Amu-darii i Syr-darii. Dotyczy
to między innymi problemu Jeziora Sareskiego i związanego z nim
potencjalnego zagrożenia dla regionu czy problemu systematycznie
zmniejszającej się objętości wód Jeziora Issyk-kul12.
Do chwili obecnej wszelkie próby osiągnięcia kompromisu nie
przynoszą żadnych rezultatów, choć od 1991 roku zawarto kilka trakta-

10 Ibidem, s. 204.
11 Environment and Security…, op.cit., s. 42.
12 Walentini K. L., Orolbajew E.E., Abylgaziewa A.K., Water Problem..., op.cit.,
s. 54–55.
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tów i wiele pomniejszych porozumień13. We wszystkich przypadkach
podpisane postanowienia funkcjonują tylko na papierze, a stałe niebezpieczeństwo konfliktów zagraża stabilności regionalnej.
5.1. Bawełna versus energia
Według przyjętych zasad większość wód nadal jest dystrybuowana
do państw dolnego strumienia. Dysproporcje w podziale zasobów
dobrze ilustrują limity ustalone dla dorzecza Amu-darii przy średnim stanie wód – dla państw górnego biegu jest to nieco ponad
11 km³ (w tym dla Kirgistanu 0,45 km³, dla Tadżykistanu 9,5 km³),
podczas gdy dla państw dolnego strumienia kwota wynosi 49 km³
(w tym dla Uzbekistanu i Turkmenistanu po 22 km³)14.
Te dysproporcje są źródłem wielu napięć między państwami.
W przypadku zasobów Amu-darii dotyczy to przede wszystkim
dwóch głównych użytkowników jej zasobów, Uzbekistanu i Turkmenistanu. Przez pierwszy okres po upadku ZSRR nieoficjalnie
mówiło się wręcz o lokalnej „wojnie” pomiędzy krajami o zasoby
wodne15. Choć w 1996 roku Uzbekistan i Turkmenistan podpisały
porozumienie o równym podziale wód Amu-darii i oficjalnie deklarują jego realizację, to władze uzbeckie wciąż wysuwają oskarżenia
pod adresem Turkmenistanu o zbyt duży zabór wody16. Według Uzbeków umowy należy zmienić, biorąc pod uwagę wskaźniki demograficzne oraz powierzchnię nawadnianych pól. Wody Amu-darii
utrzymują 14 milionów Uzbeków i tylko 4 miliony Turkmenów.
W sporze bardzo ważną rolę odgrywa kwestia Kanału Karakumskiego, przez który pobiera się bardzo dużo wód Amu-darii przy
jednoczesnym nieefektywnym ich wykorzystaniu. Obecnie kanałem
13 Cieślewska A., Wysocka E., Wojny wodne, „Nowa Europa Wschodnia” 2012,
nr 5, s. 78–85.
14 Environment and Security…, op.cit. s. 36.
15 Sievers E. W., Water, conflict and Regional Security in Central Asia, Conflict and
Water in Central Asia, Macro V5, 10/0/2002, s. 369.
16 Kaczmarski M., Kardaś Sz., Z prądem rzeki..., op.cit., s. 188.
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odprowadza się nawet dwa razy więcej wody niż w czasach radzieckich; połowa tych zasobów przepada podczas transportu na pola.
Dodatkowo rząd Turkmenistanu planuje utworzenie wielkiego
sztucznego jeziora „Złotego Wieku” na terenie pustyni Kara-kum,
co zdaniem Uzbekistanu stanowi kolejne zagrożenie dla stabilnego
wykorzystywania wód w tym rejonie. Choć rząd turkmeński zapewnia, że w zbiorniku będzie magazynowana woda drenażowa, która
spływa z nawadnianych pól, to jednak istnieje realne niebezpieczeństwo, że aby utrzymać odpowiedni poziom wody w zbiorniku, trzeba będzie zasilać go wodami Amu-darii.
Prawdopodobieństwo napięć będzie rosło ze względu na planowane przez wszystkie państwa regionu rozszerzanie upraw i rosnące
w związku z tym zapotrzebowanie na wodę. Ocenia się, że już w latach 1993–97 powierzchnia nawadnianych ziem w regionie wynosiła
ponad 10 milionów hektarów17. Mimo iż państwa rozszerzają zakres
upraw także innych kultur, np. mniej wymagającej pszenicy, jednak
w większości przypadków dążą przede wszystkim do zwiększenia
obszarów pod uprawę bawełny. Jest to związane z dużym udziałem
tego surowca w dochodach z eksportu w takich krajach jak Uzbekistan (powyżej 20% całego eksportu) i Tadżykistan (16% całego
eksportu), a także w mniejszym stopniu Turkmenistan i Kazachstan
(mniejszy udział bawełny w eksporcie ze względu na eksport węglowodorów)18. Nie należy jednak zapominać, że stałe zwiększanie
upraw bawełny ma poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego, a także dla bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców
regionu. Rozszerzanie upraw bawełny bardzo często odbywa się
kosztem innych kultur. Eksperci oceniają, że poziom bezpieczeństwa żywnościowego na większości obszarów Azji Centralnej jest niski, dotyczy to przede wszystkim Tadżykistanu i Uzbekistanu, gdzie
odpowiednio 56% i 25% mieszkańców jest niedożywionych (dane
z 2008 roku)19. Jeśli te procenty zestawi się z liczbami określającymi
17 Granit J., Jägerskog A., Löfgren R., Bullock A., de Gooijer G., Pettigrew S., Lindström A., Regional Water…, op.cit., s. 7.
18 Ibidem, s. 22.
19 Ibidem, s. 23–24.
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obszary nawadnianych upraw (np. w Uzbekistanie ponad 4 miliony
hektarów), unaocznia to skalę problemu oraz wpływu, jaki uprawy
bawełny mają na poziom życia mieszkańców20.
Ponadto prawdopodobieństwo napięć wokół podziału wód Amudarii będzie się zwiększać także ze względu na potencjalny wzrost
zapotrzebowania na wodę Afganistanu. Ze względu na sytuację
w kraju, Afganistan nie odgrywał dotychczas znaczącej roli przy podziale zasobów rzeki, jednak można zakładać, iż wraz ze stabilizacją
sytuacji politycznej w przyszłości wzrośnie także jego zapotrzebowanie na wody Amu-darii.
5.2. Budowa elektrowni wodnych a potencjalne zagrożenie
konfliktami między państwami
Kraje górnego strumienia – Tadżykistan i Kirgistan – mają duże
możliwości produkowania i eksportu energii elektrycznej w oparciu o posiadane zasoby wodne. Potencjalni nabywcy to Rosja, Indie, Pakistan, Afganistan, Chiny oraz Iran. Najbardziej popularną
koncepcją transferu energetycznego jest projekt CASA 1000 (ang.
Central Asia – South Asia), zakładający połączenie za pomocą sieci
elektrycznej Kirgistanu i Tadżykistanu z Afganistanem i Pakistanem. Projekt cieszy się poparciem Kazachstanu i Rosji, a także międzynarodowych instytucji finansowych oraz firm prywatnych21. Ze
względu na obecne systemy przesyłowe energii elektrycznej, odziedziczone po czasach radzieckich (na przykład brak jednego systemu
w Tadżykistanie, łączącego północne rejony kraju z południowymi),
projekt wymaga budowy dodatkowych linii przesyłowych.
20 Bawełna to także „narzędzie” ucisku lokalnych społeczności – np. w Uzbekistanie wykorzystywana jest bezpłatna lub niskopłatna siła robocza, ponieważ państwo
narzuca obowiązek pracy na polach bawełnianych uczniom i studentom. Planowane centralnie limity na dostawę bawełny i ceny skupu narzucane przez państwo
powodują, że miejscowi rolnicy osiągają minimalny dochód ze swojej pracy. The
Curse of Cotton: Central Asia’s Destructive Monoculture, ICG Asia Report No. 93,
28.02.2005, s. 17–23.
21 Kaczmarski M., Kardaś Sz., Z prądem rzeki..., op.cit., s. 195.
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W celu wykorzystania w pełni potencjału energetyczno-wodnego Kirgistan buduje na rzece Naryn elektrownie Kambarata 1 i 2,
Tadżykistan zaś planuje budowę hydroelektrowni Rogun. Obydwa
projekty wymagają ogromnych środków finansowych i wzbudzają
bardzo wiele kontrowersji. Szczególnym antagonistą koncepcji jest
Uzbekistan, chociaż stanowisko Turkmenistanu jest również dalekie
od aprobaty22.
Projekt budowy kambaratyńskich zapór wodnych (Kambarata-1 i 2)
na rzece Naryn został opracowany w latach siedemdziesiątych w ZSRR,
w latach osiemdziesiątych rozpoczęto budowę zapory Kambarata-2.
Jednak ze względu na brak środków już na początku lat dziewięćdziesiątych prace zostały wstrzymane. Do realizacji projektów wrócono dopiero w XXI wieku. W 2010 roku oddano do użytku pierwszą
zaporę Kambarata-2 o łącznej mocy 200 megawatów. Kambarata-1,
umiejscowiona powyżej, ma mieć kilkukrotnie większą moc i będzie
największą zaporą wodną w basenie rzeki Syr-darii.
Budowa hydroelektrowni Kambarata-1 i Kambarata-2 wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, które znacznie przekraczają możliwości Kirgistanu. W inwestycje budowy Kambarata-1 od początku
zaangażowana jest Rosja, choć pierwsze porozumienie o udziale
firm rosyjskich w budowie elektrowni podpisane w 2008 roku nie
zostało zrealizowane. W 2009 roku Rosja obiecała grant w wysokości
150 milionów USD i preferencyjne kredyty pod warunkiem likwidacji
amerykańskiej bazy lotniczej Manas, znajdującej się na terenie Kirgistanu. Ponieważ ówczesny rząd prezydenta Bakijewa nie dotrzymał
warunków umowy, kredyt nie został przyznany23. Najnowsze ustalenia dotyczące współpracy energetycznej między rządami Kirgistanu
i Rosji zostały podpisane we wrześniu 2012 roku. Na podstawie dwustronnego porozumienia o budowie i eksploatacji hydroelektrowni
Kambarata-1 prace nad realizacją projektu mają ruszyć w 2013 roku24.
22 Ibidem, s. 232.
23 Ibidem, s. 195.
24 „Stroitielstwo Kambartinskoj GES-1 naczinajetsia w 2013 godu”, Wypowiedź
kirgiskiego ministra energetyki i przemysłu z dn. 24.09.2012, http://www.kabar.kg/
rus/economics/full/40895 [data dostępu: 29.10.2012].
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Rosja interesuje się tą inwestycją, gdyż w posiadaniu państwowej
spółki Inter RAO jest 50% udziałów w projekcie Kambarata-1. Udziały
te spółka otrzymała w zamian za redukcję długów Kirgistanu wobec
Federacji Rosyjskiej. Ten sposób inwestowania Rosji w zasoby hydroenergetyczne regionu – przejmowanie własności hydroelektrowni
w zamian za zadłużenie – praktykowany jest także w Tadżykistanie25.
Ponadto Rosja angażuje się w projekt Kambarata-1 ze względu na
swoje partykularne interesy w regionie, przede wszystkim uzależniając od swoich decyzji inwestycyjnych Uzbekistan.
Budowa obydwu zapór wywołuje dość zdecydowany sprzeciw
sąsiadów Kirgistanu, przede wszystkim Uzbekistanu, który obawia
się znacznego ograniczenia zasobów wodnych Syr-darii. Prezydent
Kirgistanu deklaruje, że realizacja budowy Kambarata-1, zaprojektowanej dla regulacji rzecznego strumienia, pozwoli na pogodzenie
interesów energetycznych Kirgistanu oraz interesów Uzbekistanu
i Kazachstanu, które potrzebują wód Syr-darii dla celów irygacyjnych. Kambarata-1 miałaby być eksploatowana przede wszystkim
zimą dla produkcji energii elektrycznej, co pozwoliłoby na jednoczesne magazynowanie wody w zbiorniku Toktogulskim. Jednak
powstanie hydroelektrowni wymaga budowy ogromnego zbiornika retencyjnego, którego wypełnienie potrwa najprawdopodobniej
cztery lata. Choć zadeklarowano przygotowanie dokumentacji, która miałaby potwierdzić obietnice Kirgistanu26, to dotychczasowy
brak miarodajnej analizy potencjalnych kosztów i zysków hydroelektrowni oraz jej rzeczywistego wpływu na kraje dolnego strumienia i środowisko naturalne sprawia, że budowa elektrowni wzbudza
ogromne wątpliwości27.
Najwięcej kontrowersji powstało wokół projektu kontynuacji rozpoczętej jeszcze przez władzę radziecką w 1976 budowy
25 Kaczmarski M., Kardaś Sz., Z prądem rzeki..., op.cit., s. 167.
26 Almazbek Atambajew, „Kambaratinskaja GES-1 Kyrgyzstana w pierwuju
oczieried’ nużna Kazachstanu i Uzbiekistanu”, wypowiedź z dn. 27.10.2012, http://
www.24kg.org/economics/140396-almazbek-atambaev-kambaratinskaya-gyes-1.
html [data dostępu: 29.10.2012].
27 Cieślewska A., Wysocka E., Wojna..., op.cit., s. 78–85.
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hydroelektrowni Rogun na rzece Wachsz, która ma być najwyższą
tamą w świecie (335 m). Na wypełnienie wodą zbiornika powstałego po jej wybudowaniu potrzeba będzie co najmniej siedmiu lat.
W tym czasie znacznie zmniejszyłaby się ilość wody dostarczanej na
uzbeckie pola do produkcji bawełny. Z tego względu Uzbekistan wyraża zdecydowany sprzeciw, co spowodowało wycofanie się z finansowania projektu międzynarodowych inwestorów. Właśnie dlatego
prezydent Tadżykistanu Rahmon postanowił pozyskać środki na
kontynuacje budowy z zasobów własnego społeczeństwa, ogłaszając
na wiosnę 2010 roku kampanię przymusowego kupna akcji Rogunu
przez wszystkich obywateli. Spodziewano się, że w ten sposób uda
się zebrać 800 milionów dolarów. Ostatecznie akcja została przerwana pod wpływem krytyki ze strony środowisk międzynarodowych.
Zebrano 187 milionów dolarów, lecz w rzeczywistości nie wiadomo,
w jaki sposób zostały one przez tadżycki rząd zainwestowane. Do
kontynuacji budowy potrzebne są dużo większe środki, a sprzeciw
Uzbekistanu nadal powstrzymuje potencjalnych inwestorów28.
Uzbekistan postanowił wstrzymać budowę za wszelką cenę. Poza
zaostrzeniem polityki w stosunku do Tadżykistanu, wyrażanym
m.in. poprzez blokowanie granicy, demontowanie torów kolejowych łączących oba kraje, zatrzymywanie transportu ze sprzętem
do budowy Rogunu czy odcinanie dopływu gazu, rząd tego kraju
ostrzega opinię światową o potencjalnych konsekwencjach budowy
dla środowiska naturalnego. Planowana tama ma powstać w miejscu
bardzo dużej aktywności sejsmicznej – w wypadku trzęsienia ziemi
może dojść do zalania wielkich terytoriów zarówno po stronie tadżyckiej, jak i uzbeckiej. W związku z wątpliwościami Uzbekistanu
Bank Światowy podjął się przeprowadzenia ekspertyz dotyczących
budowy tamy: techniczno-ekonomicznej oraz ekologiczno-społecznej29. Badania rozpoczęte zostały w marcu 2011 roku, zakończenie
analizy planowano do połowy 2012 roku. Jednak do tej pory jej wyniki nie zostały ogłoszone. Nieoficjalnie termin został przesunięty
na marzec 2013 roku.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
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W 2011 roku została otwarta elektrownia Sangtudińska GES-2 na
rzece Wachsz w południowym Tadżykistanie, zbudowana z udziałem kapitału irańskiego. Inwestycja ta jest dużym osiągnięciem dla
Tadżykistanu i nadzieją na chociażby częściowe rozwiązanie problemów energetycznych.
Kirgistan i Tadżykistan to bardzo biedne kraje, stąd budowa elektrowni wodnych otworzyłaby przed nimi szanse dalszego rozwoju.
Przestarzała infrastruktura i uzależnienie energetyczne od sąsiadów
są powodem wybuchających co jakiś czas kryzysów energetycznych, z których najgorsze miały miejsce w 2007, 2008 i 2009 roku,
kiedy to zimą w niektórych rejonach energia elektryczna była dostarczana jedynie przez 1–2 godziny dziennie lub wcale. Zwłaszcza
podczas ciężkiej zimy na przełomie 2008 i 2009 roku w Tadżykistanie zdarzały się przypadki śmierci z powodu zamarznięcia w nieogrzewanych domach. Obecnie sytuacja w Kirgistanie relatywnie
się ustabilizowała, natomiast w wielu regionach Tadżykistanu
włączanie prądu przez wiele godzin w ciągu doby jest w okresie
jesienno-zimowym nadal „normą”.
Z drugiej strony, oba kraje wykazują bardzo małą elastyczność,
forsując projekty wielkich elektrowni wodnych, bez brania pod
uwagę ogólnej równowagi wodno-energetycznej w regionie.
5.3. Porozumienie Czu-Talas
Rzeki Talas i Czu mają charakter transgraniczny, ich główne strumienie formują się na terenie Kirgistanu, a dalszy bieg znajduje się
w Kazachstanie. Rzeka Talas powstaje z połączenia rzek Karakoł
i Uszkaszi, biorących swój początek w górach Tien-szanu, dopływa
do pustyni Mujun-kum w południowym Kazachstanie, gdzie zanika
w jej piaskach. Rzeka ma 661 km długości, jej wododział znajduje się
w 22% w Kirgistanie, a w 78% w Kazachstanie, ale ok. 80% zasobów
wodnych rzeki powstaje w Kirgistanie30.
30 Kangur K., Deliberative Water Policy-making in Kazakhstan and Kyrgyzstan:
Focus Groups in the Talas and Chu River Basins [w:] Central Asian Waters: Social,
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Rzeka Czu formuje się poprzez zlanie się dwóch rzek Koczkor
i Dżoonaryk, biorących swój początek w górskich pasmach zachodniego Tien-szanu. W miejscu połączenia rzek pobudowany został
Ortotokojski Zbiornik Wodny. Rzeka Czu płynie na wschód Doliną Issykkulską, następnie skręca na północny zachód przez Dolinę
Czujską i dopływa do granicy z Kirgistanem. Na odcinku, gdzie rzeka stanowi naturalną granicę między dwoma państwami, jej wody
są intensywnie wykorzystywane w celach irygacyjnych. Rzeka dopływa do pustyni Mujun-Kum31.
W 1976 roku na rzece Talas został oddany do użytku transgraniczny zbiornik im. Kirowa, dzięki któremu kontrolowano przepływ
wód na obszarach rolniczych, główne na terytorium południowego Kazachstanu. W 1983 roku Kirgiska SRR i Kazachska SRR podpisały porozumienie w sprawie wymiany wody w dorzeczu Talas,
w ramach którego każda republika miała prawo do 50% zasobów
rzeki. Po rozpadzie ZSRR, w latach dziewięćdziesiątych, dostawy
wody gromadzonej uprzednio w zbiorniku im. Kirowa i dostarczanej przez Kirgistan Kazachstanowi, były mniej regularne i wyraźnie
odbiegały od zasad ustalonych w umowie z 1983 roku32.
W wyniku rozmów i negocjacji w styczniu 2000 roku obydwa kraje podpisały porozumienie w sprawie korzystania z obiektów gospodarki wodnej na rzekach Czu i Talas, ustalając nowe zasady. Ponadto
strony zobowiązały się do utworzenia stałej komisji nadzorującej infrastrukturę wodną. Umowa weszła w życie w lutym 2002 roku, po
ratyfikowaniu przez parlamenty obu krajów. W 2003 roku OBWE,
UNECE i UNESCAP zainicjowały projekt, który miał wspierać
działanie komisji, ostatecznie powołanej w 2006 roku33.
Umowa między Kirgistanem a Kazachstanem o dostępie do zasobów wodnych rzek Talas i Czu jest przez społeczność międzynarodową określana często jako „modelowe porozumienie”, mogące
economic, environmental and governance puzzle, Rahaman M.M., Varis O. (red.),
Helsinki University of Technology, 2008, s. 133–144.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
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służyć wszystkim państwom Azji Centralnej jako pozytywny przykład rozwiązywania sporów. Jednak, mimo niewątpliwego sukcesu,
należy zastanowić się nad różnicą w skali problemów związanych
z wykorzystywaniem zasobów wodnych basenów rzek Talas i Czu,
a skalą problemów związanych z podziałem i wykorzystywaniem
zasobów Syr-darii czy Amu-darii. Stąd entuzjazm, z jakim wielu
międzynarodowych ekspertów przyjęło pomysł wykorzystania tego
modelu jako wzoru przyszłych negocjacji w innych kontrowersyjnych obszarach, należy raczej uważać za przedwczesny.
5.4. Działania wokół Jeziora Aralskiego
Odrębnym problemem dotyczącym współpracy w sferze zarządzania regionalnymi zasobami wodnymi jest kwestia klęski ekologicznej
Jeziora Aralskiego. W 1993 roku wszystkie państwa regionu podpisały porozumienie w sprawie wspólnych działań na rzecz rozwiązywania problemów Jeziora Aralskiego i środowiska naturalnego oraz
społeczno-gospodarczego rozwoju regionu przyaralskiego. Instytucją powołaną do realizacji powyższych zadań jest Międzynarodowy
Fundusz na Rzecz Ratowania Jeziora Aralskiego (ang. International
Fund for Saving the Aral Sea, IFAS)34. Członkami Funduszu poza
państwami regionu mogą zostać także inne państwa oraz organizacje
międzynarodowe. Głównymi zadaniami Funduszu jest finansowanie
i kredytowanie działań i projektów mających na celu poprawę stanu
środowiska naturalnego w rejonie Jeziora Aralskiego.
W ramach Funduszu działa Komitet Wykonawczy (ang. Executive Committee of the International Fund for Saving the Aral Sea, EC
IFAS), w którym reprezentowane jest każde państwo członkowskie.
Komitet wykonawczy współpracuje także z krajowymi organami
zajmującymi się gospodarką wodną państw członkowskich35. Komitet stanowi instrument wykonawczy realizacji tzw. Programów
Basenu Jeziora Aralskiego (ang. Aral Sea Basin Program, ASBP).
34 Strona internetowa IFAS http://www.ec-ifas.org [data dostępu: 15.09.2012].
35 Kaczmarski M., Kardaś Sz., Z prądem rzeki..., op.cit., s. 215.
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We wrześniu 1995 roku prezydenci pięciu państw regionu przyjęli
tzw. Deklarację Nukusską dotyczącą oceny stanu Jeziora Aralskiego i rejonów przyaralskich, zwierającą propozycję działań na rzecz
stabilizacji sytuacji ekologicznej w tej części regionu. Zapisy zawarte
w deklaracji zostały bardziej skonkretyzowane w pierwszym Programie Basenu Jeziora Aralskiego. W tym samym roku zorganizowano
w Paryżu spotkanie przedstawicieli państw regionu oraz organizacji międzynarodowych; wzięły w nim udział między innymi agendy
ONZ: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ang. United
Nations Development Programme, UNDP) i Program Środowiskowy
(ang. United Nations Environmental Programme, UNEP), Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. European Bank for
Reconstruction and Development, EBRD), Komisja Europejska z Programem Pomocy Technicznej dla Wspólnoty Niepodległych Państw
(ang. Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States,
TACIS), Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego
(ang. United States Agency for International Development, USAID).
Na spotkaniu postanowiono zasilić działania Funduszu i realizację
założeń programu kwotą 400 milionów dolarów.
Celem Pierwszego Programu ds. Basenu Jeziora Aralskiego
była stabilizacja sytuacji ekologicznej i udoskonalenie zarządzania
transgranicznymi zasobami wodnymi w basenie Jeziora Aralskiego,
odbudowa zniszczonych rejonów wokół jeziora oraz wzmocnienie
instytucjonalne organizacji regionalnych w zakresie planowania
i realizowania założeń programu.
Drugi Program ds. Basenu Jeziora Aralskiego został opracowany
i zatwierdzony przez prezydentów państw członkowskich na spotkaniu w Duszanbe w 2002 roku. Zawierał kierunki i plan działań
na lata 2003–2010 oraz opis projektów mających na celu rozwiązanie problemów ekologicznych, społeczno-ekonomicznych i instytucjonalnych związanych z regionalnymi zasobami wodnymi i ich
zarządzaniem. Łączny wkład finansowy państw członkowskich
w realizację projektów w latach 2002–2010 wyniósł 1 mld dolarów.
Połowę środków wniosły organizacje międzynarodowe, m.in. Bank
Światowy, USAID, ABR, UNDP, państwowe agencje ds. rozwoju
i współpracy Szwajcarii, Japonii, Finlandii i Norwegii.
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Trzeci Program Basenu Jeziora Aralskiego został przyjęty
w 2009 roku i zawiera plan działań na lata 2011–2015. Głównym jego
celem jest poprawa sytuacji mieszkańców regionu oraz stworzenie
mechanizmu współpracy między państwami regionu. Cele te mają
być osiągnięte poprzez wprowadzenie na poziomie państwa oraz
całego regionu programu Zintegrowanego Zarządzania Zasobami
Wodnymi.
Realizacja założeń Programów Basenu Jeziora Aralskiego bardzo często poddawana jest krytyce. Ocena Pierwszego Programu
w 1997 roku pokazała, że jego założenia są realizowane w ograniczonym zakresie nie tylko z powodu niedoboru środków finansowych,
ale przede wszystkim wskutek słabej koordynacji działań i kontroli
ich realizacji przez organy Funduszu36.
Wydaje się także, że państwa członkowskie zobowiązane do wydzielania z budżetów państwowych środków dla Funduszu, nie były
do końca gotowe do traktowania Jeziora Aralskiego jako „szóstego
użytkownika wody”37. Podkreśla się również – dotyczy to zwłaszcza
Pierwszego Programu – brak zrównoważonego podejścia do realizacji założeń z perspektywy potrzeb i interesów poszczególnych
państw członkowskich38.
Wypracowanie kompromisu dotyczącego zarządzania wodą wymaga woli politycznej wszystkich zaangażowanych państw. Nie
ulega wątpliwości, że zarówno kraje górnego, jak i dolnego strumienia mają prawo do korzystania z zasobów wodnych w stopniu
zaspokajającym ich potrzeby. Z drugiej strony jednak jednostronność myślenia wszystkich aktorów oraz dbałość tylko i wyłącznie o własne interesy hamuje próby osiągnięcia konsensusu. Gra
o wodę trwa, mało prawdopodobne jednak wydaje się, żeby potencjalne zwycięstwo przyniosło korzyści którejkolwiek ze stron
bez negatywnych konsekwencji dla przyszłości całego regionu
Eurazji.

36 Ibidem, s. 216.
37 Walentini K. L., Orolbajew E.E., Abylgaziewa A.K., Water Problem…., op.cit., s. 86.
38 Ibidem, s. 86.
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5.5. Wybrane przykłady lokalnych konfliktów o zasoby
wodne w Dolinie Fergańskiej
Gra o wodę wiąże się nie tylko z globalną polityką międzypaństwową. To również mniejsze lokalne utarczki mające regularnie miejsce
na granicach państwowych. Właśnie ze względu na ich charakter
oraz skalę mogą one stać się zarzewiem poważnych konfliktów
o charakterze międzypaństwowym.
Dezintegracja spójnej w czasach radzieckich infrastruktury
wodnej przygranicznych kołchozów i sowchozów ma wpływ na
obecne stosunki między społecznościami żyjącymi na terenach
przygranicznych. Tylko w 2011 roku w Kirgistanie zarejestrowano aż
53 przygraniczne konflikty o ziemię i wodę, 39 z nich miało miejsce
przy granicy z Uzbekistanem i 14 przy granicy z Tadżykistanem39.
Największym punktem zapalnym w regionie jest Kotlina Fergańska,
będąca obszarem krzyżowania się wpływów Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu. Przecinające Kotlinę granice tych trzech państw
są miejscem niekończących się sporów i utarczek, przede wszystkim
o dostęp do ziemi i wody.
Położona w basenie rzeki Syr-darii Kotlina Fergańska stanowi
spójny geograficznie obszar w kształcie trójkąta, zwężającego się
w kierunku Stepu Głodowego na zachodzie. Od strony północno-zachodniej Kotlina otoczona jest pasmami Gór Kuramińskich
i Czatkalskich, jej północno-wschodnią granicę tworzą Góry Fergańskie, zaś od południa otaczają ją pasma Gór Ałajskich i Turkiestańskich40. Kotlina zajmuje powierzchnię ok. 22 000 km² i leży
na wysokości między 350 a 1 000 m n.p.m., ze zboczami górskimi wznoszącymi się do 5 000 m. Lokalne warunki naturalne od
wieków sprzyjały rozwojowi rolnictwa i systemów irygacyjnych
wykorzystujących wody Syr-darii. Do najczęściej uprawianych
roślin należą bawełna, ryż, drzewa i krzewy owocowe, warzywa
39 Dżoldoszew K., Istocznik konfliktow – granica, 2012, http://rus.azattyk.org [data
dostępu: 20.10.2012].
40 Wołynow A.M., Zabelin B.A., Kijatkin A.K., Łunierzewa M.S., Oroszenie Ziemiel w Sriedniej Azii i Kazachstanie, Moskwa 1980, s. 39.
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i winorośl; hoduje się tu również jedwabniki, a wyższe partie terenu zajmują pastwiska41.
Kotlina Fergańska jest najgęściej zaludnioną częścią Azji Centralnej (ok. 8,9 milionów osób, co stanowi 15–20% ludności regionu)42,
a także miejscem bardzo zróżnicowanym etnicznie. W rezultacie
polityki władzy radzieckiej po rewolucji październikowej Kotlina
została podzielona między Kirgiską SRR, Uzbecką SRR i Tadżycką SRR. Po rozpadzie ZSRR terytoria Kotliny Fergańskiej weszły
w skład Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu.
Środkowoazjatyckie republiki radzieckie zostały utworzone
w oparciu o tzw. „nacje tytularne”: kirgiską, kazachską, uzbecką,
tadżycką i turkmeńską43. W rzeczywistości natomiast przed rewolucją mieszkańcy Kotliny, podobnie jak pozostałych części Azji
Centralnej, identyfikowali się według podziałów plemiennych, regionalnych, rodowych, religijnych (Iszani, Chodża, Saidzi etc.) czy
społeczno-ekonomicznych (koczownicy i ludność osiadła). Jedyny wspólny element identyfikacyjny stanowił islam. Do pewnego
stopnia podziały te pozostały w świadomości autochtonicznych
mieszkańców do dzisiaj, nierzadko wypierając lub nakładając się
na identyfikację z określonym narodem czy grupą etniczną.
Mimo podziału administracyjnego Kotliny w ramach ZSRR, władze radzieckie przyczyniły się do jej integracji gospodarczej, tworząc skomplikowaną sieć transportową, elektryczną i wodną łączącą
wszystkie republiki. Kwestią sporną pozostał jednak podział samego
terytorium, przeprowadzony w dużej mierze wbrew wzorcom kulturowym i tradycji historycznej tamtych terenów. Nigdy do końca
41 Ferganskaja Kotłowina, Bolszaja Sowietskaja Encykłopedija, http://bse.sci-lib.
com/article115781.html [data dostępu: 15.10.2012].
42 Buszkow W.I., Osobiennosti formirowanija nasielienija jugo-zapadnoj Fergany [w:]
Abaszin S.N., Buszkow V.I. (eds), Ferganskaja dolina: etnicznost’, etniczeskije processy,
etniczeskije konflikty, Instytut Etnologii i Antropologii, Nauka, Moskwa 2004.
43 Nacje tytularne, czyli takie, od których wywodziły swoje nazwy republiki: Kirgiska SRR, Kazachska SRR, Tadżycka SRR, Turkmeńska SRR i Uzbecka SRR, były
koncepcją czysto radziecką, mającą na celu zdefiniowanie i ujęcie w ramy nowego
i częstokroć mało zrozumiałego dla Europejczyków obszaru Azji Centralnej po to,
żeby nim lepiej zarządzać.
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nie została uregulowana kwestia linii demarkacyjnych, dzielących
republiki44. W wielu rejonach przygranicznych powstały wydzielone enklawy, formalnie należące do sąsiednich republik45. Po rozpadzie ZSRR enklawy stały się wyizolowanymi wyspami, leżącymi na
terytorium obcych państw.
Formalną przyczyną braku klarownego wytyczenia granic w ZSRR
było ukształtowanie terenu, szczególnie w wyższych partiach regionu.
Decydujący powód stanowił jednak brak konsensusu pomiędzy poszczególnymi grupami etnicznymi w sprawie ostatecznego kształtu
republik. Strony konfliktu podają rozmaite argumenty na poparcie
„swoich historycznych praw” do spornych terytoriów, powołując się
na szereg dokumentów i uchwał z czasów radzieckich, które de facto
mogą być teraz interpretowane na korzyść każdej ze stron. Nieustanne skargi dotyczące podziału ziemi były powodem wielokrotnych
zmian decyzji władz centralnych. Efektem tych postanowień są między innymi różnice między mapami z administracyjnym podziałem
Kotliny, wydawanymi w różnych okresach. Ten stan rzeczy w praktyce uniemożliwia rozwiązanie dzisiejszych kontrowersji; Kirgistan,
44 Sporne było ustalenie granic między republikami nie tylko w Kotlinie Fergańskiej, ale też w całej Azji Centralnej (np. pomiędzy Uzbekistanem i Turkmenistanem
czy Kazachstanem i Uzbekistanem).
45 Oficjalnie istnieje osiem enklaw na terytorium dzisiejszego Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgistanu: Soch należący do Uzbekistanu, położony na terytorium
Kirgistanu, a zamieszkały przez Tadżyków; Szachimardan, uzbecka enklawa na terenie Kirgistanu, zamieszkana głównie przez Uzbeków; Tadżycki Woruch położony
w Kirgistanie i zamieszkany głównie przez Tadżyków; uzbecka w granicach Kirgistanu, zamieszkana przez Tadżyków; Kairagacz – obszar tadżycki w Kirgistanie,
zamieszkany przez Uzbeków; tadżycki Sarwak w Uzbekistanie, zamieszkany przez
Uzbeków; Jangi-Aiyl należący do Uzbekistanu, położony na terenie Kirgistanu
i zamieszkany przez Kirgizów i kirgiska enklawa Barak na terenie Uzbekistanu, zamieszkana przede wszystkim przez Kirgizów, Bichsel Ch., Conflict Transformation
in Central Asia. Irrigation disputes in the Fergana Valley, Routledge, London–New
York 2009, s. 20. Do chwili obecnej nierozwiązane są losy enklawy Barak – jej
kirgiscy mieszkańcy wystąpili do rządu z wnioskiem o przeniesienie ich z enklawy
na ziemie wewnątrz Kirgistanu ze względu na problemy z przekraczaniem granicy
uzbeckiej i ogólną izolacją enklawy. Prośba była podyktowana również strachem
przed zemstą Uzbeków po konflikcie etnicznym w Oszu w 2010 roku.

107

Gdzie jest ta woda?
Tadżykistan i Uzbekistan od dwudziestu lat nie są w stanie wypracować porozumienia w kwestii procesu delimitacji i demarkacji granic46. W konsekwencji utrudnia to również osiągnięcie kompromisu
dotyczącego korzystania z infrastruktury wodnej.
Jednocześnie należy podkreślić, że mimo iż w okresie ZSRR Kotlina Fergańska funkcjonowała jako integralna całość, a elastyczność
granic pozwalała na relatywnie swobodne przemieszczanie się jej
mieszkańców, przygraniczne spory o ziemię i wodę miały miejsce
przez cały czas – szczególnie w rejonach o dużej gęstości zaludnienia, gdzie dostęp do zasobów naturalnych był ograniczony.
Po rozpadzie ZSRR i powstaniu nowych państw lokalne waśnie
nabrały wymiaru konfliktów międzypaństwowych, szczególnie, że
uprzednio zintegrowane sieci energetyczna, transportowa i wodna zostały przedzielone granicami. Wcześniejszy, scentralizowany
system zarządzania zasobami wodnymi rozpadł się, a kompetencje
dotyczące nadzoru nad siecią wodną zostały podzielone pomiędzy
administracje nowych państw. Brak jasnych ustaleń dotyczących
zasad użytkowania wspólnej infrastruktury na terenach przygranicznych pogłębił istniejące tu napięcia.
Dochodziło do sytuacji absurdalnych – na przykład w rejonie
Spitamen w Tadżykistanie, gdzie rejonowa jednostka ds. zarządzania infrastrukturą wodną Wodchoz (Urząd ds. Gospodarki Wodnej)
nie była w stanie nadzorować stanu technicznego jednego z dużych
kanałów, ponieważ część jego infrastruktury znajduje się na terenie
Uzbekistanu. W celu wykonania koniecznych prac technicznych
należało udać się do Taszkientu po specjalne pozwolenie. W rezultacie pracownicy Wodchozu zmuszeni byli nielegalnie przechodzić granicę uzbecko-tadżycką w miejscu, w którym nie była ona
strzeżona – po rurach stanowiących część infrastruktury kanału.
46 Potential for Peace and Threats of Conflict, Development Analysis of Cross-Border Communities in Isfara District of the Republic of Tajikistan (Vorukh, Chorkhuh,
Surkh, Shurab) and Batken District of the Kyrgyz Republic (Ak-Sai, Ak-Tatyr, and Samarkandek), raport Jamoat Resource Centre of Vorukh, w ramach projektu Conflict
Prevention and Mitigation in the Ferghana Valley, 2011, s. 6–16, 30–39, www.undp.tj
[data dostępu: 15.10.2012].
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Dopiero w 2000 roku podpisano między władzami przygranicznych
regionów Tadżykistanu i Uzbekistanu odpowiednie porozumienie,
dotyczące użytkowania wspólnej sieci wodnej. Jednakże istniejący
antagonizm polityczny między dwoma państwami hamuje efektywną współpracę. Uzbekistan ogranicza dopływ wody z tego kanału
na tadżyckie pola lub uzbeccy pogranicznicy utrudniają przejście
przez granicę tadżyckim pracownikom, odpowiedzialnym za stan
techniczny infrastruktury47.
Innym przykładem ilustrującym złożoność problemu są konflikty
pomiędzy graniczącymi ze sobą rejonami: rejonem Isfary w obwodzie sogdyjskim w Tadżykistanie i rejonem Batkenu w obwodzie
batkeńskim w Kirgistanie. Obecna sytuacja jest kontynuacją sporów trwających od lat trzydziestych XX wieku. Najpoważniejsze
starcie miało miejsce w 1989 roku, kiedy to w konflikcie znanym
jako „wojny ketmenowe” (wojny na motyki), wzięły udział setki
ludzi zamieszkujących terytoria przygraniczne. Tadżycka enklawa
Woruch, znajdująca się na terenie Kirgistanu, ponad miesiąc była
wówczas odcięta od Tadżykistanu. Spór został rozwiązany z udziałem struktur siłowych, poprzez użycie wojska i wprowadzenie stanu
wojennego.
W konflikt zamieszane są przede wszystkim społeczności tadżyckie przygranicznych gmin Czorku, Surch, Szurab oraz enklawy
Woruch i kirgiskich miejscowości Ak-Sai, Samarkandek i Ak-Tatyr.
Kontrowersje dotyczą głównie prawa do ziemi (w tym użytkowania
pastwisk) oraz dostępu do zasobów wodnych basenu rzeki Isfary48,
47 Informacje zebrane przez autorki podczas monitoringu i diagnozy sytuacji
w ramach realizacji projektu SWCD w 2012 roku, rejon Spitamen, okręg sogdyjski,
Tadżykistan.
48 Basen rzeki Isfary położony jest w północnej części Tadżykistanu i w południowo-zachodnim Kirgistanie (rejon Isfary, obwód sogdyjski Tadżykistanu i rejon
batkeński, obwód batkeński Kirgistanu). Rzeka powstaje na północnych stokach
pasma gór Turkiestańskich na wysokości ok. 4 500–5 000 m i płynie na północ
przez Kotlinę Fergańską w kierunku rzeki Syr-darii. Jej całkowita długość wynosi
ok. 120 km. Ze względu na pełne wykorzystanie jej strumienia do celów irygacyjnych, rzeka Isfara nie dopływa do Syr-darii. Isfara jest zasilana głównie przez wody
lodowcowe; za: http://www.carecnet.org [data dostępu: 15.10.2012].
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co jest związane ze wspólnym korzystaniem z transgranicznej sieci
wodnej. Dodatkowo na istniejące napięcia nakładają się problemy
związane z utrudnieniami w ruchu przygranicznym, spowodowane
utworzeniem nowych granic państwowych.
Obecnie, wraz ze wzrostem znaczenia w regionie tendencji
nacjonalistycznych, często przedstawia się lokalne antagonizmy
jako napięcia na tle etnicznym między Kirgizami a Tadżykami.
W rzeczywistości podłożem dzisiejszego konfliktu jest przymusowe osadzanie ludności pasterskiej w czasach kolektywizacji,
przy jednoczesnym pomijaniu tradycyjnych wpływów plemion
koczowników i rodów ludności osiadłej. Warto jednak odnotować,
że w rejonach, gdzie kwestie graniczne nie budzą aż tak poważnych kontrowersji, obie grupy żyją we względnej harmonii. Dlatego właśnie opinia o etnicznym charakterze konfliktów wydaje
się zbyt uproszczona. Omawiane terytoria charakteryzują się gęstym zaludnieniem i wysokim poziomem ubóstwa; konkurencja
o dostęp do zasobów naturalnych i ziemi jest tu bardzo duża49.
W szczególności bardzo liczna jest populacja Isfary. Kirgizi twierdzą, że mieszkańcy rejonów przygranicznych po kawałku i nielegalnie zajmują kirgiskie ziemie. Istnieją również podejrzenia,
że niektórzy Kirgizi wyprzedają swoje parcele i domy Tadżykom,
sami przenosząc się w inne rejony Kirgistanu, bądź migrując do
Rosji. Kirgiskie władze lokalne przymykają oko na ten proceder,
biorąc łapówki i wydając odpowiednie pozwolenia. Niespójne kirgiskie przepisy prawne pozwalają na dość elastyczną interpretację
przepisów – stąd takie operacje są możliwe. Nie wiadomo jednakże, jaka jest rzeczywista skala tego zjawiska50.
Do lipca 2011 roku Tadżykistan i Kirgistan podpisały siedemdziesiąt międzyrządowych i międzyresortowych porozumień obejmujących cały wachlarz zagadnień związanych z sytuacją w basenie rzeki
Isfary. Niemniej strategie dotyczące zarządzania wodą i jej dystrybucji przyjęte w latach pięćdziesiątych nie zostały dostosowane do
49 Potential for Peace and Threats of Conflict…, op.cit. s. 6–16, 30–39.
50 Vela J., Kyrgyzstan and Tajikistan: Is Batken Province Central Asia’s Next Flashpoint?, http://www.eurasianet.org/node/63640 [data dostępu: 9.10.2012].
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dzisiejszej rzeczywistości społeczno-politycznej. Dodatkowo – poza
podstawową przyczyną konfliktów, jaką jest nierówny dostęp do zasobów wodnych i ziemi – niechęć społeczności lokalnych do przestrzegania dotychczas podpisanych porozumień pogłębia istniejące
antagonizmy51.
Większość sporów o wodę między Tadżykami i Kirgizami jest
związana z transgraniczną rzeką Isfarinka i eksploatacją kanałów
wodnych odchodzących od rzeki. Woda staje się przedmiotem targów, a także narzędziem nacisku, służącym wywieraniu presji na
drugą stronę konfliktu. Przykładowo osiedla tadżyckie położone
w górnym biegu rzeki zużywają nadmierne ilości wody do nawadniania, przez co zmniejszają jej strumień docierający do sąsiednich
wiosek, położonych po kirgiskiej stronie granicy. W odpowiedzi
mieszkańcy osad kirgiskich ograniczają dopływ wody do położonych niżej wsi tadżyckich. W konflikt wmieszane są władze lokalne oraz straż graniczna, co tylko pogłębia istniejące antagonizmy.
Tadżycy skarżą się na przykład, że kirgiscy pogranicznicy usiłują
kontrolować pracę tadżyckich mirabów zajmujących się regulacją
wody w kanale. Powoływanie wielu komisji międzypaństwowych,
spotkania i projekty dotowane przez międzynarodowe organizacje
51 Woda jest wciąż dystrybuowana według planu z czasów ZSRR według następującego grafiku: od 1 października do 1 kwietnia woda zbierana jest w sztucznym
zbiorniku wodnym Tortkulskim na terenie Kirgistanu. Od kwietnia do czerwca
(z niewielkimi wahaniami w czerwcu) ustalane są następujące limity na korzystanie z zasobów wodnych: 61% Isfara (Tadżykistan), 17% Kanibadam (Tadżykistan),
16% Beszaryk (Uzbekistan), 6% Batken (Kirgistan), od czerwca 28% wody jest zabierane przez Kirgistan, a to, co pozostanie, rozprowadzane jest w różny sposób.
Zdaniem ekspertów, ten sposób dystrybucji wody jest przestarzały i nie spełnia
oczekiwań wszystkich zaangażowanych stron. Ponadto, ze względu na przestarzałe urządzenia techniczne służące do pomiaru wody, w rzeczywistości nie jest
możliwe określenie ilości zużycia wody przed dany kraj. Poszczególne regionalne
zarządy ds. gospodarki wodnej nie prowadzą – jak to miało miejsce w czasach
ZSRR – comiesięcznych pomiarów. Co więcej, kirgiscy pogranicznicy często utrudniają przeprowadzenie pomiarów na granicy, gdzie mogą fizycznie być wykonane.
Przygraniczne spory i przepychanki mają miejsce przede wszystkim na granicy
kirgisko-tadżyckiej basenu rzeki Isfary, Uzbekistan dystansuje się od zajęcia konkretnego stanowiska w tej sprawie (za: Ibidem).
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nie przynoszą rezultatów, a niejednokrotnie pogarszają sytuację
z tego względu, że każdy z donatorów forsuje inną strategię rozwiązywania konfliktów52.
Poszczególne osady powołują komisje mieszkańców, które mają za
zadanie nadzorować dystrybucję wody na pola według grafiku ustalającego porządek dostarczania wody. W okresie letnim rolnicy pełnią
dyżury w górnych częściach kanałów, aby zapobiegać ewentualnym
kradzieżom. Większe kanały ochraniają patrole wojskowe. Jednak
pomimo tych działań, ze względu na brak odpowiedniej ilości wody
potrzebnej do nawodnienia pól w okresie wegetacyjnym, co jakiś czas
wybuchają kłótnie i bójki, które nierzadko przeradzają się w poważne
konflikty. Wówczas grupy uzbrojonych w motyki, pałki i noże mężczyzn blokują drogi dojazdowe po obu stronach granicy; następnie
pojawiają się struktury siłowe, lokalne władze, dziennikarze i organizacje międzynarodowe. Zaczynają się rozmowy i negocjacje. Problem
zostaje czasowo zażegnany – aż do następnego razu.
5.6. Pomoc zagraniczna
Od początku lat dziewięćdziesiątych region Azji Centralnej stał się
celem działań wielkich agend pomocowych i mniejszych organizacji pozarządowych. Woda – ze względu na jej znaczenie dla polityki,
ekologii i gospodarki regionu – znajduje się w centrum zainteresowania międzynarodowych donatorów. Pomoc zagraniczną dotyczącą wody można klasyfikować według następujących kategorii:
1. Wsparcie transgranicznego zarządzania zasobami wodnymi
w Azji Centralnej, szczególnie w basenach rzek Amu-darii
i Syr-darii;
2. Działalność związana z podniesieniem bezpieczeństwa budowy i konserwacji wielkich zbiorników wodnych;
3. Pomoc w rehabilitacji infrastruktury wody pitnej w miastach
i na obszarach wiejskich;
4. Pomoc techniczna i rozwój systemów irygacji;
52 Więcej na ten temat: Bichsel Ch., Conflict Transformation..., op.cit.
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5. Wsparcie instytucjonalne dla administracji państwowej i instytucji społeczeństwa obywatelskiego (przede wszystkim
tworzenie Stowarzyszeń Użytkowników Wody);
6. Działania na rzecz zmniejszania ekologicznych, społecznych
i ekonomicznych szkód spowodowanych wysychaniem Jeziora Aralskiego53.
Do najważniejszych donatorów finansujących projekty związane
z gospodarką wodną w Azji Centralnej należą: Unia Europejska
(UE), Azjatycki Bank ds. Rozwoju (ABR), Bank Światowy (BŚ),
Europejski Bank ds. Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Organizacja
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Brytyjski Departament Rozwoju Międzynarodowego (BDRM), Program Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju (ang. UNDP) i inne agencje ONZ, Europejska Komisja Gospodarcza (EKG), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (ang. FAO), Szwajcarska
Agencja ds. Rozwoju i Współpracy (ang. SDC), Niemiecka Agencja
ds. Rozwoju Międzynarodowego (niem. GIZ), Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego (ang. USAID). Poza dużymi
donatorami problematyką wodną w regionie zajmują się również
międzynarodowe i lokalne organizacje pozarządowe.
Brak woli politycznej rządów państw Azji Centralnej do podjęcia
współpracy jest główną przyczyną niepowodzenia szeregu działań
instytucji międzynarodowych, dotyczących podziału zasobów wodnych w Azji Centralnej. Tym niemniej nadal podejmowane są próby
rozwiązania najważniejszych kwestii w ramach współpracy międzynarodowej. Agencje i organizacje rozwojowe od początku aktywnie
uczestniczą w pracach Międzypaństwowej Komisji Koordynacyjnej
ds. Gospodarki Wodnej, prowadząc szereg projektów w różnych sferach (m.in. wspierają EC IFAS). Głównymi partnerami tych działań
są: instytucje UE, GIZ, BŚ, USAID, OBWE, SDC, różne agencje
ONZ i inne.
Biorąc pod uwagę nieefektywność zarządzania gospodarką wodną
w Azji Centralnej oraz zły stan infrastruktury, można mówić o pewnym
sukcesie, jaki organizacje międzynarodowe odniosły na polu poprawy
53 Central Asia: Water..., op.cit., s. 10.
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stanu technicznego różnych obiektów wodnych oraz budowania instytucji na poziomie lokalnym. Wszelako i to pole współpracy wzbudza
wiele wątpliwości. Szczególne kontrowersje dotyczą sposobów wydatkowania środków przechodzących przez instytucje państwowe. Duża
część tych środków nie dociera do beneficjentów. Ponadto poważne
wątpliwości wzbudza efektywność działań donatorów ze względu na
proponowane przez nich strategie rozwojowe.
Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na przypadki dublowania
działań projektowych oraz powszechny brak wspólnej strategii i kierunków działania organizacji pracujących w tym samym obszarze
tematycznym. Ponadto niektórzy donatorzy wspierający projekty infrastrukturalne kładą nacisk przede wszystkim na techniczną stronę
projektu – przekazywanie środków na konkretne usługi; mniej uwagi
poświęcając rozwojowi instytucjonalnemu. Stąd zdarza się, że mimo
wielu pieniędzy wydanych na naprawę czy budowę konkretnego
obiektu, przestaje on po jakimś czasie działać, ponieważ społeczność
nie uważa go za swoją własność, a organizacja nie prowadzi monitoringu po zakończeniu projektu. Z drugiej strony, niektóre organizacje
przekazują obowiązki partnerom lokalnym, jednocześnie nie przygotowując ich w odpowiedni sposób do realizacji zadań54.
Dla zilustrowania opinii o złym wydatkowaniu środków opisany
został poniżej jeden z najbardziej nagłośnionych przypadków korupcji związany z realizacją projektów wodnych finansowanych przez
organizacje międzynarodowe – projekt Taza-suu w Kirgistanie.
W 2001 roku z inicjatywy ABR i BŚ rząd kirgiski uruchomił dwa
duże projekty, mające na celu poprawę dostępu do czystej wody,
pod wspólną nazwą Taza suu (dosł. czysta woda). Wkład finansowy ABR, wynoszący 36 milionów USD, miał być przeznaczony na
poprawę infrastruktury wodnej na obszarach wiejskich w czterech
regionach Kirgistanu: obwodzie czujskim, dżalalabadzkim, oszskim
i batkeńskim. BŚ i BDRM włożyły 31 milionów USD na naprawę
wodociągów i sieci sanitarnej w pozostałych trzech regionach
54 Na podstawie wywiadów z przedstawicielami kilku międzynarodowych organizacji w Kirgistanie i Tadżykistanie, przeprowadzonych przez Annę Cieślewską
w 2012 roku.
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kraju (obwodach: naryńskim, issykkulskim, talaskim). Rząd kirgiski był zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości
10% całej wartości przedsięwzięcia, a projekt miał być realizowany
poprzez ówczesny Departament ds. Wody na Obszarach Wiejskich
(DWOW) przy Ministerstwie Rolnictwa, przy udziale władz poszczególnych regionów.
Ogromna skala podjętego przedsięwzięcia pozwalała mieć nadzieję na rozwiązanie przynajmniej części problemów dotyczących
infrastruktury wody pitnej na obszarach wiejskich w Kirgistanie.
Jednakże w trakcie implementacji działań projektowych okazało się,
że duża część środków nie jest wydawana zgodnie z ich pierwotnym
przeznaczeniem.
Krytycy projektu zwracają uwagę na fakt, że projekt zaczął się
bez koniecznej fazy przygotowawczej. Na początku działań nie
istniały odpowiednie ramy prawne umożliwiające realizację jego
założeń, a postanowienie o przekazaniu systemów wiejskich wodociągów na własność stowarzyszeniom wodnym było dopiero
dyskutowane (i ostatecznie przyjęte w 2001 roku55). Początkowo
brakowało również jednego organu koordynującego pracę organizacji międzynarodowych.
Największe wątpliwości wzbudza sposób organizowania przez
DWOW przetargów na usługi remontowe, wykonywane w miejscach
działań projektowych. W przetargach nie brał udziału ani samorząd
lokalny, ani reprezentanci beneficjentów projektu, o wszystkim decydowały władze rejonowe, które wybierały także miejscowości objęte
działaniami projektowymi. W momencie przekazywania obiektów
infrastruktury wodnej do użytkowania częstokroć okazywało się, że
były one bardzo złej jakości. Jednakże beneficjenci nie mieli możliwości egzekwowania poprawek od wykonawców usług. W 2004 roku
doszło do pierwszego procesu sądowego w sprawie defraudacji środków projektowych. Do roku 2012 odbyło się aż 31 procesów związanych z realizacją projektu. Większość procesów wymierzona była
55 Wypracowanie i uchwalenie odpowiednich ustaw było warunkiem postawionym rządowi kirgiskiemu przez organizacje międzynarodowe przed rozpoczęciem
projektu.
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przeciwko właścicielom firm, które po wygraniu przetargów znikały
z ogromnymi kwotami projektowych środków. Dużą część tych firm
rejestrowano na chwilę przed rozpoczęciem postępowań przetargowych. Częstym procederem było także wystawianie fikcyjnych dokumentów odbioru prac budowlanych czy remontowych56.
Wprawdzie w regionach, w których operował BŚ (czyli na północy kraju), w przetargach uczestniczyły władze lokalne, jednakże
nie miały one wpływu na podejmowane decyzje. Projekt kontrolowali zagraniczni specjaliści, a jego procedury były bardziej transparentne niż w przypadku projektu finansowanego przez ABR. Tak
działo się do roku 2007; potem ze względu na dużą liczbę zgłoszeń
o nieprawidłowościach i sprzeniewierzaniu środków ABR zmienił
strategię.
Od tego momentu władza miejscowa była zapraszana do uczestnictwa w przetargach, poszczególne miejscowości mogły same
zgłaszać swój udział w projektach, wykonywano wstępne rozpoznanie terenu w celu wyboru wsi i osad o największych potrzebach.
Stowarzyszenia, które zakładano w miejscach objętych działaniami projektowymi, miały prawo nie przyjąć danego projektu, jeśli
nie spełniał odpowiednich standardów. W niektórych miejscach
prowadzono też akcję informacyjną wśród mieszkańców na temat
spodziewanych działań projektowych. Wszelako naciski władz
w sprawie wyboru miejscowości dalej miały miejsce, a transparentność działań projektowych wciąż podawano w wątpliwość.
Kolejnym niedociągnięciem organizacyjnym programu Taza suu
okazał się sposób pracy z Wiejskimi Stowarzyszeniami Użytkowników
Wody Pitnej (SOOPPW). Rejestracja stowarzyszeń była jednym z wymogów projektu, co miało na celu przekazanie odpowiedzialności za
infrastrukturę i organizację działań związanych z wodą pitną w ręce
społeczności lokalnych. Jednakże w praktyce, mimo iż stowarzyszenia
były rejestrowane, nie pracowano nad ich rozwojem instytucjonalnym.
W rezultacie mimo znacznej liczby tego typu organizacji, duża część
z nich nie spełniała roli, do jakiej zostały powołane.
56 Noczewkin W., Kuda uchodiat granty, http://www.open.kg/ru/theme/analit/?theme_id=111&id=396 [data dostępu: 14.09.2012].
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Powyższe problemy w dużym stopniu wpłynęły na rezultaty obu
projektów. W ciągu siedmiu lat, do roku 2008, zbudowano lub wyremontowano sieci wodociągowe jedynie w 367 miejscowościach.
Z powodu nadmiernie rosnących kosztów – co było związane także
z defraudacją części środków – z planowanych w ramach projektu finansowanego przez ABR 240 podprojektów, które miały być
zrealizowane w 730 wsiach, sfinansowano jedynie 118 w 301 miejscowościach. W 2009 roku (z opóźnieniem) została zakończona
pierwsza faza projektu. Mimo wielu zastrzeżeń co do przebiegu
projektu, w 2011 rozpoczęła się druga faza jego realizacji. Jednakże
w czerwcu 2012 roku, po przeprowadzonym audycie, Zarząd ABR
postanowił zawiesić dalsze działania aż do momentu wypracowania
procedur, pozwalających na efektywną kontrolę wydatków. Do dzisiaj nie ujawniono wyników audytu, nie wiadomo też, jakie środki
zostały sprzeniewierzone. Bank Światowy również zaprzestał kontynuacji projektu, ustalając jednocześnie warunki, które muszą być
spełnione, aby przedsięwzięcie zostało wznowione57.
Afera Taza-suu odbiła się szerokim echem w środowisku międzynarodowych donatorów. Niestety, powyższa sytuacja nie stanowi
wyjątku, wiele środków z pomocy zagranicznej nie dociera do potrzebujących, służy natomiast utrzymywaniu skorumpowanej elity
nowych państw Azji Centralnej. Pomoc międzynarodowa stanowi
obecnie substytut brakujących finansów państwowych większości
państw regionu (może poza Turkmenistanem). Zarówno społeczności lokalne, jak i administracja publiczna przyzwyczaiły się, że
donatorzy są niemalże „stałym” źródłem finansowania, a nie tylko
alternatywą, dającą chwilowe wsparcie. Brakuje również refleksji
nad tym, że środki pomocowe nie są w stanie pokryć wszystkich
potrzeb sektora wodnego i że pewnego dnia fundusze te mogą zostać bardzo poważnie ograniczone.

57 Informacje o aferze Taza-suu zostały zebrane przez Agnieszkę Makowską
i Annę Cieślewską na podstawie rozmów z lokalnymi organizacjami i ekspertami.
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Część druga
Studium przypadków:
Tadżykistan i Kirgistan

Rozdział szósty
Społeczne konsekwencje ograniczonego
dostępu do wody pitnej i irygacyjnej
na przykładzie Tadżykistanu i Kirgistanu
W niniejszym rozdziale zaprezentowane zostały studia przypadków z obszarów wiejskich w Tadżykistanie i Kirgistanie. Mają one
przybliżyć problematykę ograniczonego dostępu mieszkańców wsi
do wody, widzianą na tle przemian ostatnich dwudziestu lat. Przytoczone przykłady opisują tylko wybrane wsie, jednakże ilustrują rzeczywistość bardzo wielu społeczności wiejskich w Azji Centralnej,
gdzie dostęp do wody jest utrudniony. Zarówno w Kirgistanie, jak
i Tadżykistanie od ponad dwudziestu lat sporadycznie prowadzi się
remonty czy buduje nową infrastrukturę. System wodny oraz sieć
elektryczna powstałe w czasach radzieckich, w wielu wypadkach
rozpadają się powodując utrudnienia w dostawach wody i prądu.
Pierwsza część rozdziału poświęcona jest objaśnieniu stosunków
własnościowych w gospodarstwach kolektywnych oraz systemu
zarządzania sieciami wodnymi w okresie radzieckim. Celem tego
fragmentu pracy jest pokazanie roli systemu kołchozowo-sowchozowego w kształtowaniu relacji społecznych, także tych związanych
z wodą. Podrozdział ten stanowi tło części drugiej, która omawia
obecną sytuację w Tadżykistanie i Kirgistanie od strony instytucjonalno-prawnej i jest zilustrowana przykładami powstałymi w oparciu o diagnozę wykonaną podczas realizacji projektów wodnych
Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne.
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6.1 Gospodarstwa kolektywne i systemy wodne w okresie
ZSRR
Do lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Azji Centralnej praktycznie
nie było indywidualnej własności ziemskiej w europejskim rozumieniu tego terminu. Po rewolucji październikowej, w okresie kolektywizacji (w latach trzydziestych XX wieku) grunty rolne, wcześniej
należące do chanów czy władzy carskiej, stały się własnością państwa radzieckiego, tak więc nadal pozostawały „państwowe”. Stosunki własnościowe nie uległy zatem aż tak drastycznym zmianom
jak w Europie, zachowując de facto swój kolektywny charakter1.
Częstym zjawiskiem było osadzanie koczowników na ziemi wcześniej użytkowanej przez nich pod pastwiska (wtedy cała grupa plemienno-rodowa zajmowała jedno gospodarstwo kolektywne) lub
tworzenie kołchozów na bazie grup terytorialno-rodowych (charakterystycznych dla ludności osiadłej). Nawet podczas przymusowych przesiedleń ludność miejscową częstokroć osadzano całymi
osadami czy mahallami. Dawni dechkanie (chłopi) lub koczownicy
byli organizowani w brygady zgodnie z tradycyjnym porządkiem
społecznym obowiązującym w mahallach/aiłach/awlodach2
Dawne relacje społeczne nie uległy zatem drastycznym zmianom,
wtapiając się w kolektywny system kołchozowy. W większości wypadków kierownicze stanowiska zajmowali członkowie rodów stojących wysoko w hierarchii społecznej – „Dyrektor kołchozu musiał
być: partyjny, wykształcony i z dobrej rodziny”3.
Równolegle do oficjalnych instytucji radzieckich nadal funkcjonowały tradycyjne instytucje regulujące porządek społeczny. Poza
ziemią państwową, należącą do kołchozów lub sowchozów, każdej
rodzinie pracującej na terenie gospodarstwa kolektywnego, przydzielano niewielkie przydomowe poletka (0,15 h). Ponieważ w Azji
1 Poliakow S., Everyday Islam: Religion and Tradition in Rural Central Asia., M. E.
Sharpe, London 1992, s. 14–18, 30–31, 40.
2 Ibidem.
3 Cytat z rozmowy z zastępcą dyrektora kołchozu z rejonu Spitamen
w Tadżykistanie.
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Centralnej na obszarach wiejskich podstawową komórką społeczną jest rodzina wielopokoleniowa, działki poszczególnych małych
rodzin w praktyce stawały się własnością całego rodu. Częstym
zjawiskiem było zawieranie małżeństw we wczesnym wieku w celu
zwiększenia stanu posiadania poprzez łączenie działek.
Innym sposobem na rozszerzenie działki był nieformalny „zakup”
ziemi za łapówkę dla kierownictwa gospodarstwa kolektywnego. Ponadto zgodnie z prawem zwyczajowym osoba, która zaczęła sama
nawadniać określony kawałek ziemi, dostawała go po jakimś czasie
w użytkowanie. Oprócz tego można było odnająć parcelę od kołchozu
lub korzystać ze wspólnych pastwisk, wypasając na nich swoje zwierzęta. W tym wypadku kołchozowe stada były wymieszane z trzodą
należącą do osób prywatnych. Pogłowie takich stad niejednokrotnie
znacznie przewyższało oficjalnie dopuszczalne normy. Duże, wielopokoleniowe rodziny pracowały razem na „prywatnych” działkach,
stanowiących ważne, choć w dużej mierze nieformalne źródło dochodów. Płody rolne sprzedawano na dużych kołchozowych rynkach,
funkcjonujących zwykle w centrach rejonowych, a część dystrybuowano do innych miejsc ZSRR. Warto wspomnieć, że większość zaplecza
technicznego, tj. narzędzia rolnicze, nawozy, irygacja, transport etc.
były dostarczane przez gospodarstwo kolektywne bezpłatnie lub za
bardzo niską opłatą. Tak więc poza oficjalnymi dochodami kołchozu,
rozdzielanymi na pensje, część mieszkańców posiadała dodatkowe
nieformalne źródła utrzymania.
W rzeczywistości kołchozy i sowchozy funkcjonowały jako odrębne jednostki, organizujące niemalże wszystkie aspekty życia ich
mieszkańcom. Poza działalnością rolniczą centra największych kołchozów prowadziły szkoły, przedszkola, sklepy, stołówki, pocztę,
punkt medyczny, bibliotekę, klub, nieraz łaźnię publiczną, obiekty
sportowe i inne udogodnienia. Oprócz władz administracyjnych
kołchozu najniższą jednostką administracyjną reprezentującą władzę państwową była rada wiejska (ros. sielskij sowiet, sielsowiet).
Mimo oficjalnej propagandy antyreligijnej w większości gospodarstw kolektywnych funkcjonowały nieformalne meczety lub sale
modlitewne. Nadal też pozostawała żywa tradycja pielgrzymowania
do świętych miejsc – mazarów.
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Cała produkcja była z góry zaplanowana, istniały określone
kontyngenty na bydło, bawełnę czy inne produkty, każda brygada
musiała wyrobić normę. Płody rolne kupowano od kołchozu w specjalnych punktach skupu po ustalonych cenach.
System zarządzania sieciami irygacyjnymi zorganizowano w ten
sposób, że główne kanały doprowadzające wodę do co najmniej
dwóch gospodarstw kolektywnych były nadzorowane przez jednostki odpowiedzialne za zarządzanie gospodarką wodną (ros. wodnyje
choziajstwa, wodchozy), a za utrzymanie kanałów rozprowadzających wodę w ramach jednego kołchozu odpowiadały władze gospodarstw kolektywnych.
Państwo finansowało konserwację i utrzymanie kanałów. W każdym kołchozie czy sowchozie były zatrudnione specjalne służby
hydrotechniczne. Inżynier hydrotechnik odpowiadał za stan techniczny, pobór wody z kanału głównego i przydział wody poszczególnym brygadom, pracującym na wydzielonych odcinkach ziemi.
Zwykle pracował razem z agronomem, który pomagał w określeniu, ile wody potrzeba do nawodnienia konkretnego kawałka ziemi.
Oprócz tego w każdym kołchozie zatrudnieni byli mirabowie, mający za zadanie dostarczanie wody na pola oraz technicy.
W ten sposób na terenie całego gospodarstwa kolektywnego
przydział wody był ściśle nadzorowany. W wypadku konfliktów
i kradzieży wody między brygadami spory rozwiązywali mirabowie
i hydrotechnik. Przykładowo w kołchozie im. Safarowa w rejonie
spitameńskim w obwodzie sogdyjskim w Tadżykistanie za nieprawidłowe użytkowanie wody służba techniczna odcinała jej dopływ
na pole na określony czas, wszelako w taki sposób, aby nie zaszkodzić uprawom. Latem organizowano specjalne grupy, dyżurujące
w górnych odcinkach głównych kanałów kołchozowych, pilnujące
śluz oraz rozdziału wody na poszczególne pola. Ponadto w arykach
ustawione były miarki, które kontrolowały przepływ wody. Pobór
z kanału głównego mierzyły służby zatrudnione przez wodchoz,
dzięki czemu wiadomo było, ile wody otrzymało każde gospodarstwo kolektywne. Zwykle kilka razy do roku ogłaszano haszar (prace
społeczne) w celu oczyszczania i konserwacji kanałów znajdujących się na terenie danego kołchozu czy sowchozu. Za porządek na
124

Społeczne konsekwencje
poszczególnych odcinkach kanałów odpowiedzialne były konkretne
brygady. Całość nadzorował hydrotechnik i dyrektor kołchozu lub
sowchozu. Zaplecze techniczne potrzebne do prac melioracyjnych
zapewniało gospodarstwo kolektywne.
Po transformacji systemu i reformie rolnej rekomendowanej
przez wielkie światowe instytucje finansowe (BŚ, MFW, TACIS,
FAO) zmiana form własności ziemi wpłynęła na zarządzanie systemami wodnymi na terenie byłych kołchozów i sowchozów. Utrzymanie systemów wodnych w Azji Centralnej zawsze stanowiło jeden
z ważniejszych czynników wpływających na kształtowanie relacji
we wspólnotach, stąd reforma rolna i dekolektywizacja w znaczący
sposób wpłynęły także na zmiany stosunków społecznych na terenach wiejskich. Jednocześnie decentralizacja kompetencji dotyczących nadzorowania stanu sieci wodnej oraz znaczne ograniczenie
finansów publicznych doprowadziły do poważnego pogorszenia
stanu tejże sieci.
6.2. Studium przypadku: Tadżykistan
Studium przypadku składa się z następujących części: krótkiej
charakterystyki kraju, struktury zarządzania zasobami wodnymi
w Tadżykistanie z omówieniem najważniejszych ustaw oraz opisu
przebiegu reformy rolnej wraz ze zmianami w zarządzaniu siecią
wodną na obszarach wiejskich. Ostatnia część ma wymiar praktyczny i przedstawia różne aspekty życia na obszarach wiejskich w rejonie spitameńskim oraz rejonie Ganczi, położonych w obwodzie
sogdyjskim na północy Tadżykistanu. Jednakże opisane ograniczenia w dostępie do wody stanowią codzienność wielu społeczności
w Tadżykistanie.
Tadżykistan, krótka informacja o kraju
Tadżycka SRR była najuboższą częścią ZSRR (45% osób o najniższych
dochodach, razem z Uzbecką SRR, gdzie odpowiednio 34% populacji żyło poniżej poziomu ubóstwa wyznaczonego przez państwo
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radzieckie)4. Poziom życia mieszkańców obniżył się dramatycznie
w konsekwencji rozpadu ZSRR oraz wojny domowej (1992–97)5.
Obecnie produkt narodowy netto (PNN) na głowę jednego mieszkańca wynosi 870 USD6. Około 70% ludności kraju zamieszkuje
tereny wiejskie, ale tylko 7% ziem nadaje się pod uprawę, resztę
stanowią mało urodzajne obszary górzyste. Endemiczna korupcja
oraz faktyczny brak zainteresowania elit rządzących reformami systemowymi są powodem stagnacji gospodarczej i rosnącej frustracji
społecznej. W Tadżykistanie panuje chroniczne bezrobocie, które
wywołuje bardzo dużą emigrację zarobkową7. Bawełna jest najważniejszą uprawą, lecz sektor jej produkcji dysponuje przestarzałą
infrastrukturą i został skrajnie zadłużony8. Surowce naturalne tu
występujące to przede wszystkim srebro, złoto, uran i wolfram. Cały
przemysł Tadżykistanu praktycznie sprowadza się do wielkiej huty
aluminium TALCO w Tursunzade, elektrowni wodnych (w tym największą jest elektrownia Nurek) oraz kilku małych, przestarzałych
zakładów przemysłu lekkiego i spożywczego. Nadzieją dla kraju
4 Lerman Z., Sedik D., The Economic Effects of Land Reform in Tajikistan, EC/
FAO Food Security Programme, Rome 2008, s. 10, ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/
aj285e/aj285e00.pdf [data dostępu: 12.09.2012].
5 Szerzej na temat wojny w Tadżykistanie i jej konsekwencji: Akiner Sh., Tajikistan:
Disintegration or Reconciliation?, op.cit.
6 World Development Indicators, www.data.worldbank.org/indicator [data
dostępu: 12.09.2012].
7 45% PKB Tadżykistanu w roku 2011 stanowiły środki przesyłane przez migrantów
(ok. 2,96 miliarda USD); za: Tadżykistan: Razwody uwielicziwajut armiju trudowych migrantok, 2012, www.russian.eurasianet.org [data dostępu: 12.09.2012].
8 W 1980 roku Tadżycka SRR była trzecim największym producentem bawełny
w ZSRR (po Uzbekistanie i Turkmenistanie). Po uzyskaniu niepodległości rolnictwo tadżyckie stało się bardziej zdywersyfikowane – zwiększyła się znacznie
uprawa pszenicy i innych roślin. Produkcja bawełny zaś spadła z 900 000 ton
w 1980 do około 500 000 ton po 2000 roku, głównie ze względu na spadek opłacalności. Pomimo zmniejszenia ilości produkowanej bawełny ten typ uprawy dalej
dominuje w produkcji rolniczej Tadżykistanu, przynosząc od 80% do 90% dochodu
z eksportu produktów rolnych, a w skali kraju jest drugim największym towarem
eksportowym, stanowiąc 16% całego eksportu (po aluminium, którego udział
w eksporcie to 60%). Lerman Z., Sedik D., The Economic Effects..., op.cit., s. 7.
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jest jego potencjał wodny, który może zostać wykorzystany przez
budowaną właśnie elektrownię wodną Rogun, która ma stać się największą elektrownią wodną świata, jednakże – jak sygnalizowano
wcześniej – projekt ten wzbudza sprzeciw sąsiedniego Uzbekistanu
i może stać się powodem konfliktu międzypaństwowego9.
Zarządzanie zasobami wodnymi w Tadżykistanie
Za zarządzanie irygacją i systemami wodnymi na poziomie krajowym w Tadżykistanie odpowiada Ministerstwo Melioracji
i Gospodarki Wodnej10 (ros. Ministierstwo Melioracji i Wodnych
Riesursow).
Zadaniem MMiGW jest ustalanie ram polityki dotyczącej zasobów
wodnych, nadzór nad eksploatacją i konserwacją urządzeń wodnych,
ochrona zasobów wodnych i koordynacja prac instytucji zajmujących
się gospodarką wodną11. Jednostkami odpowiedzialnymi za zarządzanie państwowymi sieciami wodnymi na poziomie obwodowym są Obwodowe Urzędy ds. Gospodarki Wodnej (ros. Obłastnoje Uprawlenije
Melioracji i Wodnych Riesursow), którym z kolei podporządkowane są
Rejonowe Urzędy ds. Gospodarki Wodnej (ros. Rajonnoje Uprawlenije

9 Tajikistan, CIA FACT BOOK, https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/ [data dostępu: 12.09.2012].
10 Administracyjno-terytorialny podział Tadżykistanu jest trójstopniowy.
Pierwszym, najniższym stopniem jest samorząd lokalny działający na obszarach
wiejskich (dżamoat dechot) i w miasteczkach (dżamoat szachrak), który ma pod
swoją jurysdykcją wsie, mahalle i komitety blokowe. Dżamoaty są bezpośrednio
podporządkowane władzom administracyjnym (tadż. hukumatom) miast i rejonów (tadż. nohija), podlegającym jurysdykcji władz obwodowych (tadż. wilajetów),
które z kolei są bezpośrednio podporządkowane władzom centralnym. Republika Tadżykistanu składa się z czterech regionów (obwodów): obwodu (wilajetu)
górnobadachszańskiego, będącego zarazem regionem autonomicznym, obwodów
sogdyjskiego i chaltońskiego i stolicy państwa Duszanbe, która posiada specjalne
uprawnienia obwodu oraz przyległych do niej 13 rejonów bezpośrednio podporządkowanych centrum.
11 Ministierstwo Melioracji i Wodnych Riesursow RT, http://www.mwr.tj/ru/ministry/position/ [data dostępu: 14.09.2012].
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Melioracji i Wodnych Riesursow)12. Dodatkowo w struktury MMiGW
wchodzą: instytut ds. projektów Tadżykgiprowodchoz, instytut badawczy TadżykNUUGiM czy Oddział Toczikobdehot, odpowiedzialny
za dostarczanie wody na obszary wiejskie13. Ministerstwo powinno
również zajmować się zagadnieniem wody pitnej na wsiach. W rzeczywistości jednakże głównym jego priorytetem jest polityka zarządzania zasobami wodnymi, a projekty dotyczące wody pitnej znajdują
się na marginesie zainteresowań. W budżecie Ministerstwa nie ma
nawet oddzielnej linii budżetowej, która zabezpieczałaby wydatki na
infrastrukturę dostaw wody pitnej na wsiach. W praktyce oznacza to,
że odpowiedzialność za stan tej sieci została przesunięta na społeczności lokalne.
Organem koordynującym funkcjonowanie systemów kanalizacji
i wody pitnej w 15 miastach i 40 centrach rejonowych (obsługującym
ponad 850 000 mieszkańców) jest Wydział Budownictwa i Mieszkalnictwa (ros. Otdieł Stroitielstwa i Żyliszczno-kommunalnogo
Choziajstwa). Za zaopatrzenie w wodę i za kanalizację w dużych
miastach (Duszanbe, Chudżand, Kairakum, Nurek, Rogun i Sarband) jest odpowiedzialny organ ds. Zaopatrzenia w Wodę i Kanalizację podporządkowany GUP „HMK”14.
Inne instytucje państwowe zajmujące się różnymi aspektami gospodarki wodnej to:
1. Ministerstwo Energetyki i Przemysłu (ros. Ministierstwo
Energietiki i Promyszlennosti);
2. Komisja Ochrony Środowiska przy rządzie Republiki Tadżykistanu (ros. Komitet po Ochranie Okrużajuszczej Sriedy pri
Prawitielstwie Riespubliki Tadżykistan);
12 Wkrótce planowana jest reforma systemu zarządzania wodą w Tadżykistanie
i restrukturyzacja poszczególnych instytucji, m.in. organizacja instytucji ds. zarządzania wodą według basenów rzecznych, a nie jak dotychczas według podziałów
administracyjnych kraju.
13 Iwerson L., Kamolidinow A., Nacjonalnyj politiczeskij diałog po Integrirowannomu Uprawleniju Wodnymi Riesursami w Tadżykistanie w ramkach Wodnoj
Iniciatiwy Ewropiejskogo Sojuza. Stranowoj otcziot po kartirowaniju osnownych zaintieriesowannych storon i programm w Tadżykistanie, Duszanbe 2011.
14 Ibidem.
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3. Państwowy Zarząd ds. Hydrometeorologii (ros. Gosudarstwiennoje Uprawlienije po Gidromietieorołogii);
4. Generalna Dyrekcja Tadżykgieołogija ds. ekspertyz geologicznych i wód gruntowych (ros. Gławnoje Uprawlienije
Tadżykgieołogija).
Prawodawstwo
Najważniejszą regulacją prawną dotyczącą wody w Tadżykistanie
jest „Kodeks wodny” z 2000 roku, który w założeniu ma regulować różne aspekty zarządzania zasobami wodnymi, tj. wykorzystanie wody na potrzeby ludności i gospodarki oraz kwestie ochrony
środowiska. Drugim ważnym aktem prawnym jest uchwalona
w 2010 roku Ustawa o wodzie pitnej, która określa obowiązki i kompetencje poszczególnych organów państwowych odnośnie utrzymania infrastruktury wody pitnej, dystrybucji wody, formy własności
sieci wodnych, finansowania etc. Jednakże – podobnie jak w przypadku innych aktów prawnych – założenia przyjęte w tej ustawie są
trudne do zrealizowania ze względu na brak odpowiednich mechanizmów umożliwiających ich implementację. W praktyce pomimo
ustawowej odpowiedzialności państwa za dystrybucję wody pitnej
oraz konserwację infrastruktury, wydatki inwestycyjne w tym sektorze są znacznie mniejsze niż rzeczywiste potrzeby.
Kolejnym aktem prawnym, który ma wspomóc zarządzanie siecią wodną w Tadżykistanie jest Ustawa o Stowarzyszeniach Użytkowników Wody (ros. Associacji Wodopolzowatielej, dalej: AWP),
która została przyjęta w 2006 roku. W ramach rozporządzenia
AWP mogą być rejestrowane jako organizacje pozarządowe, które
miałyby zajmować się usługami związanymi z dystrybucją wody
oraz zabezpieczeniem i konserwacją sieci wodnych na poziomie
lokalnym. AWP zwykle powstają z inspiracji międzynarodowych
i lokalnych organizacji pomocowo-rozwojowych i przynajmniej
w początkowej fazie wymagają bardzo dużego wsparcia finansowego
oraz instytucjonalnego. Wadą rozpatrywanej ustawy jest to, że nie
wspomina ona o wodzie pitnej, a koncentruje się na organizacjach
zajmujących się wodą służącą do irygacji. W rezultacie rejestracja
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stowarzyszenia, którego celem działalności jest tylko woda pitna,
jest skomplikowana.
Przykładowo w Kirgistanie podział na stowarzyszenia zajmujące
się wodą pitną i irygacyjną jest klarowny i zagwarantowany ustawowo, co bardzo ułatwia ich rozwój instytucjonalny oraz organizację
działań.
W rezultacie w Tadżykistanie każde AWP indywidualnie decyduje się na zajmowanie się takim rodzajem aktywności, jaki uważa dla
siebie za najbardziej odpowiedni lub jaki został organizacji zasugerowany przez donatora. Zdarza się, że stowarzyszenia rejestrowane
w ramach konkretnego projektu w rzeczywistości nie wypełniają
swoich funkcji, pozostając strukturami bardzo słabymi. Powodem
może być to, że ich założenie nie było niezależną inicjatywą mieszkańców, ale zostało niejako narzucone z góry przez grantodawcę.
Paradoksem jest istnienie stowarzyszeń, które są rejestrowane po to,
aby zajmowały się np. wodą pitną, przy jednoczesnym braku odpowiedniej infrastruktury w danej wsi. W rezultacie wieś posiada Stowarzyszenie Użytkowników Wody Pitnej, ale nie ma wody. Kwestią
wartą rozważenia pozostaje to, czy rejestracja organizacji może dać
pozytywny impuls do działań mieszkańców na rzecz doprowadzenia wody pitnej do danej wsi, czy też pozostaje ona wirtualnym tworem, funkcjonującym tylko na papierze i w raportach donatorów.
Jednak główną przeszkodą dla rozwoju stowarzyszeń wodnych
jest brak stałego źródła finansowania. W założeniu AWP mają być
finansowane z opłat uiszczanych przez mieszkańców. W praktyce
jednakże opłaty (o ile w ogóle społeczność się z nich wywiązuje)
nie wystarczą na utrzymanie infrastruktury czy odpowiedni rozwój
instytucjonalny.
W dalszej części niniejszego rozdziału temat działalności stowarzyszeń wodnych będzie rozwinięty i zilustrowany konkretnymi
przykładami.
Ostatnią wartą wspomnienia regulacją prawną jest Ustawa „o bezpieczeństwie urządzeń hydrotechnicznych, zajmująca się kwestią
budowy i konserwacji infrastrukturalnych obiektów wodnych15.
15 Ibidem.
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Reforma rolna i jej konsekwencje dla sieci wodnej
Z punktu widzenia ustawodawstwa w Tadżykistanie program reformy rolnej zaczął się w 1992 roku, jednak ze względu na wojnę domową jej implementacja rozpoczęła się dopiero w roku 1995. W latach
1995–96 zapoczątkowano reorganizację kołchozów i sowchozów,
wprowadzając różne formy własności – od małych działek domowych przez średniej wielkości gospodarstwa rolne po duże farmy16.
Mimo to zmiany form własności nie są w pełni zakończone.
Na niektórych terenach ziemia podzielona została między rolników indywidualnych, mogących uprawiać własną parcelę lub łączyć
się w większe jednostki. Istnieją też gospodarstwa tzw. rodzinne –
tj. członkowie jednej wielopokoleniowej rodziny mogą posiadać kilka
małych działek i uprawiać wspólnie ziemię, bądź kilka osób decyduje
się pracować w ramach jednego gospodarstwa, na czele którego stoi
menadżer. Bywa, że część właścicieli parcel wchodzących w skład jednego, dużego gospodarstwa w rzeczywistości nie zajmuje się uprawą
ziemi, oddając ją w rodzaj nieformalnej dzierżawy. Zgodnie z prawem zwyczajowym osoba nieuprawiająca ziemi przez trzy lata traci
ją na korzyść kogoś innego. Średniej wielkości gospodarstwa łączą
się często w stowarzyszenia, które zwykle integrują farmy powstałe
na terenie jednego byłego kołchozu. Celem działalności stowarzyszeń ma być zachowanie resztek kolektywnego systemu kołchozowego, wzajemna pomoc etc., mają też być one instytucją reprezentującą
członków społeczności lokalnej w hukumacie (tu: administracja rejonu). Jednakże brak środków oraz sprzeczne interesy poszczególnych
członków sprawiają, że wiele takich stowarzyszeń to organizacje słabe,
o małych możliwościach operacyjnych.
Jednocześnie duża część małych gospodarstw wchodzi w skład
wielkich farm, które w rzeczywistości nie różnią się zasadniczo od
kołchozów. Jedyna różnica polega na tym, że obecne kolektywne
gospodarstwa nie gwarantują szeregu przywilejów, jakimi cieszyli
się mieszkańcy obszarów wiejskich w okresie ZSRR. Wielu obecnych dyrektorów tego typu gospodarstw rolnych ma powiązania
16 Lerman Z., Sedik D.,The Economic Effects..., op.cit., s. 24.
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z władzą państwową, co umożliwia im czerpanie bardzo dużych
zysków zarówno z podziału ziemi (będącej obiektem działań korupcyjnych), jak i sprzedaży płodów rolnych, podczas gdy zwykli
rolnicy cierpią biedę i niedostatek.
W Tadżykistanie ziemia jest własnością państwa. Teoretycznie
obowiązuje czterostopniowa procedura przekazywania ziemi do
prywatnego użytkowania. W pierwszej kolejności decyzja o użytkowaniu danego terenu podejmowana jest na poziomie mahalli, następnie werdykt powinien być zatwierdzony przez dżamoat, który
wydaje odpowiednie zaświadczenie, akceptowane przez hukumat.
Końcową instancją jest komisja, która wydaje certyfikat na dożywotnie użytkowanie ziemi. Procedury podziału ziemi są przedmiotem nieformalnych przetargów i korupcji.
Mimo kontrowersji w kwestii roli menadżerów farm kolektywnych, mogą oni zapewnić drobnym rolnikom pewien rodzaj bezpieczeństwa, do którego ludzie przywykli w okresie radzieckim. Panuje
też powszechne przekonanie, że menadżerowie rekrutują się z rodzin byłej „elity kołchozowej”, co zapewnia im odpowiednie kontakty oraz wysoki status społeczny. Jednakże ze względu na zmieniającą
się rzeczywistość społeczno-polityczną nie zawsze tak się dzieje –
stare elity są zastępowane przez nowe, tworzące nowe sieci klientalne. Warto zwrócić uwagę na to, że mimo dwudziestu lat przemian
wiele osób nie posiada podstawowej wiedzy na temat mechanizmów
ekonomii rynkowej. Stąd zachowanie pozostałości kolektywnego
systemu kołchozowego daje pewne poczucie stabilizacji.
W czasie chaotycznie przeprowadzonej reformy rolnej majątek
należący wcześniej do kołchozów i sowchozów został podzielony,
a część sprzętu i maszyn uległa zniszczeniu lub została rozkradziona. Wcześniejszy scentralizowany system nadzoru dystrybucji
wody i stanu infrastruktury wodnej rozpadł się. Początkowo odpowiedzialność za oczyszczanie wspólnych kanałów czy konserwację sprzętu nie była dokładnie określona, a wiele osób działało na
własną rękę – np. kopiąc małe kanały na „swoich” kawałkach ziemi,
co tylko pogarszało sytuację. Zmieniły się też zasady płatności za
użytkowanie wody i energii elektrycznej. Dotychczas opłaty były
bardzo niewielkie lub nie było ich wcale, obecnie za użytkowanie
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infrastruktury wodnej i energię elektryczną trzeba płacić, do czego
społeczeństwo nie jest przyzwyczajone.
Infrastruktura głównych kanałów irygacyjnych dalej należy do
państwa. Zarządzaniem kanałami zajmują się rejonowe i obwodowe
wodchozy, lecz środki na ich utrzymanie są bardzo małe. Faktycznie
opłaty pobierane za wodę od użytkowników infrastruktury irygacyjnej nie wystarczają na pokrycie wydatków na energię elektryczną.
Część osób odmawia płacenia, tłumacząc, że wodchozy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań i dostarczają mniej wody niż wynikałoby z ustaleń. Wodchozy próbują argumentować, że powodem
problemów z przepływem wody są duże jej straty w drodze na pola
rolników wynikające z przestarzałej infrastruktury. W rezultacie instytucje te są zadłużone w zakładach dystrybuujących energię elektryczną i notorycznie niedoinwestowane. Ewentualna modernizacja
istniejącej sieci wodnej wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, których państwo nie może zapewnić. Odcinki kanałów oraz
urządzenia hydrotechniczne, znajdujące się wcześniej na terenie
gospodarstw kolektywnych, przeszły teraz na własność właścicieli
nowych farm, którzy są odpowiedzialni za ich utrzymanie, lub częściowo stały się własnością dżamoatów (gmin)17.
Dżamoaty jednakże nie posiadają odpowiednich środków finansowych, pozwalających na finansowanie inwestycji, a brak własnego
budżetu uniemożliwia praktycznie jakiekolwiek działania związane
z utrzymaniem infrastruktury. W niektórych częściach kraju podejmuje się próby przejmowania sieci wodnej przez wspomniane
wyżej stowarzyszenia użytkowników wody. Wszelako działania te są
nierównomierne i nieregularne. Faktycznie, oprócz samodzielnych
i bardzo sporadycznych inwestycji samych mieszkańców, podstawowym źródłem finansowania jest pomoc zagraniczna. Jednakże
organizacje międzynarodowe działają nie wszędzie, a ponadto ich
możliwości operacyjne i finansowe są ograniczone. Organizacje nie
są w stanie zastąpić państwa w zakresie świadczenia usług publicznych, ani też nie mają służyć takim celom. Wydaje się jednak, że
w niektórych częściach kraju tak właśnie się stało.
17 Wywiad z naczelnikiem Urzędu ds. Gospodarki Wodnej obwodu sogdyjskiego.
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Przykład nr 1: rejon Spitamen, wsie Metar i Langar
Bawełna! Jedna z najważniejszych roślin dla ludzkości. Z włókna
bawełnianego wytwarza się ok. 850 rodzajów tekstyliów. Nasiona tej
rośliny służą do wyrobu oleju, a po obróbce chemicznej otrzymuje
się z nich produkt wyjściowy do produkcji margaryny i gliceryny,
która służy z kolei do wyrobu nitrogliceryny. Poza tym z bawełny
można uzyskać artykuły kosmetyczne, lakiery, pokosty, a nawet mydło czy dodatki do pasz zwierzęcych. Łodygi bawełny wykorzystuje
się jako opał i do wyrobu cennych surowców przetwórczych. Dla
gospodarki Azji Centralnej bawełna jest bezcenna, a dla rolnictwa
Tadżykistanu – kluczowa.
Przy wjeździe do rejonu Nou stoi kilkumetrowa konstrukcja, która informuje o tym, że wkraczamy do „krainy bawełny” (w prezentacji: slajd nr 52). Ustanowiony w 1926 roku rejon, położony w basenie
rzeki Syr-darii i jej lewego dopływu Ak-suu, miał stać się centrum
produkcji „białego złota”. W okresie kolektywizacji powstają tu kołchozy i sowchozy zasiedlone przybyszami z różnych części Kotliny
Fergańskiej, ale też z całej Tadżyckiej SRR i z innych republik. Nowe
tereny rolnicze zostają dostosowane pod uprawę bawełny poprzez
budowę kanałów irygacyjnych i konstrukcję rozmaitych urządzeń
hydrotechnicznych. Oprócz bawełny na terenie rejonu Nou uprawia
się kukurydzę, pszenicę, ryż, winogrona, arbuzy, melony itd. oraz
hoduje jedwabniki.
W centrum rejonu, którym jest osada miejska (ros. posiołok gorodskogo tipa) o tej samej nazwie, w okresie radzieckim powstało
wiele zakładów pracy: fabryka żelazobetonu, fabryka materiałów
budowlanych, zakład obróbki ziarna, fabryka zajmująca się obróbką
bawełny i inne. W latach dziewięćdziesiątych większość z nich upadła lub została sprywatyzowana, znacznie ograniczając liczbę zatrudnionych osób oraz skalę produkcji. W kilkanaście lat po uzyskaniu
przez Tadżykistan niepodległości, w 2003 roku, rejon Nou został
nazwany imieniem legendarnego bohatera – Spitamena, przywódcy
powstania przeciwko Aleksandrowi Macedońskiemu w 329 roku.
Centrum rejonowe zachowało starą nazwę Nou. W ramach obecnego podziału administracyjnego Tadżykistanu Spitamen od północy
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graniczy z rejonem Matcza, na wschodzie z rejonem dżabbar-rasulowskim, od zachodu zaś z rejonem ganczinskim. Południowa
część Spitamenu stanowi zarazem granicę państwową z rejonem
batkeńskim w Kirgistanie. Rejon Spitamen składa się z jednej osady
Nou i sześciu dżamoatów.
Będące przedmiotem niniejszego studium kiszłaki (wsie) Metar i Langar, położone w rejonie Spitamen, znajdują się na terenie
dżamoatu Tagajak. W okresie radzieckim wchodziły one w skład
jednego kołchozu.
Pierwszy kołchoz o nazwie Kyzyl-niszan (dosł. czerwony znak)
powstał tu w 1930 roku. W latach trzydziestych kołchoz był kilkakrotnie dzielony na mniejsze jednostki (tzw. artele) i z powrotem
scalany. Ostatecznie w roku 1936 powstał kołchoz im. Siergieja Kirowa, w 1992 roku przemianowany na cześć byłego dyrektora Abdurazoka Babajewa, który w znaczący sposób przyczynił się do jego
rozwoju. Centrum kołchozowe mieściło się we wsi Langar. Całe
gospodarstwo kolektywne podporządkowane było radzie wiejskiej
(ros. sielsowiet) znajdującej się w kiszłaku Tagajak i obejmującej
swoją jurysdykcją dwa kołchozy18. W 1951 roku powstaje tama, nieco później kanał główny odchodzący od rzeki Ak-suu i mniejsze
kanały irygacyjne. Od tego momentu nawadnianie pól bawełny
idzie pełną parą – obsiewa się nawet grunty dawniej nieurodzajne.
W tych latach kołchoz zostaje podłączony do sieci elektrycznej.
W 2007 roku kołchoz został ostatecznie rozwiązany i przekształcony w stowarzyszenie im. Abdurazoka Babajewa, składające się 36 gospodarstw rolnych. Infrastruktura kołchozu przeszła
na własność poszczególnych gospodarstw, część znajdująca się na
terenie wsi stała się własnością dżamoatu. Obie wsie mają bardzo
dużo wody pochodzącej z rzeki Ak-suu, płynącej z Kirgistanu19, co
18 Sielsowiet powstał w latach trzydziestych, po uzyskaniu niepodległości został
przemianowany na dżamoat i składa się z dziewięciu wsi: Tagajak, Kamar, Kuibugai,
Jangi-obot, Bury-kochar, Kalakocza, Osijo (obejmujących były kołchoz Safarowa)
oraz wsie Langar, Metar (były kołchoz Kirowa). Wsie podzielone są w sumie na
27 mahalli. Na terenie dżamoatu mieszka 16 000 osób; skład etniczny: większość
Uzbecy, 17% Tadżycy i ok. 3% Kirgizów.
19 Wywiad z emerytowanym nauczycielem historii zamieszkałym we wsi Metar.
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paradoksalnie nie oznacza swobodnego dostępu do wody pitnej dla
wszystkich mieszkańców.
W porównaniu do okresu radzieckiego uprawia się o wiele mniej
bawełny (3 –3,5 t/ha rocznie do 1990 roku, obecnie 2,25 t/ha rocznie),
co spowodowane jest brakiem odpowiedniego zaplecza technicznego, gwarantowanego wcześniej przez państwo. Poza tym zdaniem
miejscowych zmienia się klimat: zima jest dłuższa i trwa ok. sześciu
miesięcy. Fakt ten ma duży wpływ na uprawy – bawełna to delikatna
roślina, lubi dużo wody i słońce.
Jednocześnie rząd wyznacza kwoty na uprawę bawełny: 60–70%
posiadanej ziemi powinno być przeznaczone pod tę kulturę.
W zbiór „białego złota”, który odbywa się jesienią, zaangażowani są
wszyscy mieszkańcy, a całość prac kontroluje dżamoat. Najbardziej
kontrowersyjny jest udział młodzieży szkolnej, a czasami i dzieci, których część – mimo oficjalnego zakazu prezydenta – nadal
pracuje na polach. Rodzice, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, zwalniają młodzież ze szkoły na ten okres, inni uczniowie pracują popołudniami. „Bez dzieci nie ma zbioru bawełny!”
– mówią miejscowi, jednakże główną siłę roboczą stanowią kobiety.
Dla niektórych jest to jedyna okazja w roku, aby otrzymać zapłatę
w gotówce – przeciętna stawka to ok. 300 somoni dziennie (ok.
7 USD) za ok. dwunastogodzinny dzień pracy na polu 20. Należy
dodać, że obecnie w Tadżykistanie większość bawełny zbiera się
ręcznie. Stare kombajny wykorzystywane w ZSRR do jej zbioru
nie zostały zastąpione nowoczesnym sprzętem. W tym sensie nastąpiła re-tradycjonalizacja rolnictwa: częściowo powrócono do
dawnych metod upraw ziemi.
Patrząc na mapę byłego kołchozu, można odnieść wrażenie, że
Langar i Metar wyglądają jak dwa płuca połączone ze sobą kanałem
wodnym. Poza tym, że obie wsie funkcjonowały wcześniej w ramach
jednego kołchozu, łączy je jeszcze coś innego – znany na całą okolicę mazar Langar Ata, miejsce pochówku legendarnego uczonego,
20 Bawełna uważana jest za jedną z bardziej szkodliwych dla człowieka upraw ze
względu na dużą ilość pestycydów, używanych do jej produkcji, tak więc praca na
„polu bawełnianym” jest szczególnie szkodliwa dla zdrowia.
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teologa i jasnowidza Abdu Rahmona Ata. Mauzoleum otoczone jest
cmentarzem. Kilkadziesiąt metrów wyżej znajduje się grób innego
mędrca, który według miejscowej legendy był przyjacielem Chodży
Ahmata Jassawi, założyciela jednego z ważniejszych centralnoazjatyckich bractw sufickich Jassawija. Miejsce święte jednoczy obie
społeczności, stanowiąc jednocześnie centrum pielgrzymkowe, do
którego przyjeżdżają wierni z różnych stron obwodu sogdyjskiego.
Położony bliżej głównej drogi Metar zamieszkany jest w 90%
przez Uzbeków i w ok. 10% przez Tadżyków (w sumie 2 500 osób,
ok. ośmiu małych mahalli [ulic]). W większości mieszkańcy stanowią ludność napływową. Przed rewolucją październikową mieszkało tu zaledwie parę awlodów (rodów). We wsi znajduje się jedna
szkoła, pięć sklepów, jeden zakład fryzjerski, dwa cechy, dwie
zarejestrowane organizacje społeczne i jeden stary meczet (nowy
właśnie się buduje). Wsią zarządza tzw. komitet mahalla domkom21,
na czele którego stoi rais (tu: głowa wsi), czterdziestoletni dynamiczny działacz społeczny, cieszący się szacunkiem miejscowej
społeczności – założył we wsi dwa cechy oraz działa w dwóch
organizacjach społecznych. Komitet mahalli reprezentuje mieszkańców wobec władz dżamoatu. Nieformalną władzę w kiszłaku
pełni jednak starszyzna, która zbiera się w ważnych sprawach
w meczecie i ostatecznie decyduje o wyborze miraba, pastucha
etc. Jednak – zdaniem miejscowych – wpływ starszych jest mniejszy niż w przeszłości. Szybko zmieniająca się transformacyjna
21 Mahalla domkom obejmuje swoją jurysdykcją jedną wieś; jest to instytucja oficjalnie zarejestrowana i podporządkowana dżamoatowi, rodzaj sformalizowanej
tradycyjnej mahalli (opisanej dokładniej w załączniku nr 1). Na obszarach wiejskich w okresie istnienia kołchozu formalnie najmniejszą jednostką była brygada,
mahalle istniały nieformalnie i pełniły funkcję tradycyjną: organizacja świąt, obrzędów etc. W latach osiemdziesiątych zaczęto organizować komitety mahalli,
jednak po rozpadzie ZSRR funkcjonowały one półformalnie i dopiero nowa ustawa
„O organach inicjatyw społecznych (ros. Zakon ob Organach Obszcziestwiennoj Samodiejatielnosti, nr 347) przyjęta w 2008 roku stworzyła możliwość ich rejestracji.
Zgodnie z ustawą instytucje społeczne takie jak mahalla mogą posiadać pieczęć,
własny statut i konto bankowe, jak również prowadzić oddzielną księgowość. Na
mocy ustawy mahalla ma być najmniejszą komórką państwową, regulującą życie
mieszkańców na poziomie lokalnym.
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rzeczywistość jest niejednokrotnie zbyt zaskakująca dla aksakałów.
Młodsi szybciej dostosowują się do nowych warunków, zaczynają
zarabiać pieniądze, uniezależniać się.
Podobnie jak w niemalże całym Tadżykistanie 50–80% mężczyzn
w wieku produkcyjnym wyjeżdża w celach zarobkowych do Rosji,
przesyłając stamtąd pieniądze swoim rodzinom. Część z nich pracuje tylko latem, na zimę wraca do domu, inni przebywają w Rosji cały
czas, odwiedzając rodzinne strony tylko sporadycznie. Są też tacy,
którzy nie wracają w ogóle, zostawiając żony i dzieci bez środków
do życia. Takich przypadków na szczęście w obu wsiach jest niewiele. „Rosja nas karmi!” – mówią miejscowi, „Dzięki Rosji możemy
w miarę dobrze żyć! Strach pomyśleć, co by było, gdyby nie Rosja!”.
Nieobecność mężczyzn ma jednak duży wpływ na zmianę stosunków społecznych. Wbrew tradycji kobiety coraz częściej biorą
udział w życiu publicznym, zajmując stanowiska wcześniej zarezerwowane tylko dla mężczyzn, łącznie z zarządzaniem ulicami
(małymi mahallami). Zmiana otworzyła przed kobietami większe
możliwości, ale równocześnie stanowi duże wyzwanie. Pytane, co
myślą na temat obecnej sytuacji, odpowiadają, że wolałyby, aby
mężczyźni byli na miejscu i zajmowali się „męskimi” sprawami,
rządzili i decydowali tak jak dawniej. Z drugiej strony przyznają, że
zmieniająca się rzeczywistość wymaga uelastycznienia stosunków
społecznych – kobiety powinny mieć możliwość oficjalnego udziału
w procesie podejmowania decyzji np. dotyczących wody pitnej, bo
to one są odpowiedzialne za jej dostarczanie. Racje przyznają im
niektórzy aktywiści społeczni, wskazując jednocześnie, że tradycyjnie kobiety mają mniejszy autorytet we wsi. Wynika to nie tylko ze
zwyczajowego podziału kobiecych i męskich ról społecznych, ale też
z tego, że kobiety są gorzej wykształcone i mają mniej doświadczeń
w funkcjonowaniu poza wspólnotą, co znacznie utrudnia ich aktywizację. Niemniej jednak coraz więcej kobiet zaangażowanych jest
w sprawy wsi, szczególnie zaś w kwestie związane z wodą pitną.
W Metar tylko 30% rodzin ma wodę na terenie swoich gospodarstw, pozostali mieszkańcy są zmuszeni korzystać z kranów
ulicznych. Woda jest dostępna dwa razy dziennie: od godziny 6.00
do 8.00 rano i od godziny 18.00 do 20.00 wieczorem. Wtedy przy
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kranie ustawia się kolejka, składająca się w większości z kobiet
i dzieci. Noszenie wody to ich zadanie. Kobiety pytane, dlaczego
to one są odpowiedzialne za noszenie ciężkich naczyń i pojemników z wodą, odpowiadają ze zdziwieniem: „Przecież to lekka praca,
mężczyźni wykonują prace o wiele cięższe, nie mogą zajmować się
jeszcze wodą”. Zresztą spotkania przy kranie są ważne z towarzyskiego punktu widzenia: można poplotkować, zaczerpnąć najświeższych informacji czy wymienić opinie22.
Na czterech ulicach we wsi nie ma wody pitnej, ich mieszkańcy chodzą po nią do kranów znajdujących się w innych mahallach, piją wodę
z pobliskich górskich źródełek lub czerpią ją z aryku. Dla niektórych
przynoszenie wody to strata do dwóch godzin dziennie. Własna kanalizacja, łazienka i toaleta w stylu europejskim jest niedoścignionym
marzeniem, znanym wielu osobom jedynie z ekranu telewizora.
We wsi funkcjonuje Stowarzyszenie Użytkowników Wody, zainicjowane przez kirgiską organizację Centralnoazjatycki Alians
Wodny (lokalny partner SWCD), którego celem jest rozwój usług
związanych z wodą pitną. Dyrektorem stowarzyszenia jest przewodniczący mahalla domkom, jednakże we wsi brakuje wykwalifikowanych kadr i przede wszystkim środków na naprawę starej
infrastruktury i zbudowanie nowej. Wtedy dopiero można przekonać wszystkich mieszkańców, że płacenie za wodę i działalność
AWP ma uzasadnienie. W czasach kołchozu woda była za darmo,
tak więc wprowadzenie opłat wymaga zmiany ugruntowanego
przez lata myślenia, co niejednokrotnie jest bardzo trudne.
22 Zgodnie z historią opowiedzianą przez miejscowego współpracownika SWCD,
w jednej ze wsi organizacja humanitarna podłączyła wodę, montując jednocześnie
wiele ulicznych kranów. Krótko po oddaniu nowej infrastruktury wodnej do użytku
mieszkańców okazało się, że ktoś ciągle zatyka krany. Przeprowadzono więc miejscowe „dochodzenie”, w wyniku którego okazało się, że sprawcami „wandalizmu”
są młode dziewczyny (większość z nich stanowiły młode mężatki), dla których do
tej pory pretekstem do wyjścia z domu na dłużej była wyprawa po wodę do daleko
położonej studni. Zamontowanie wielu kranów ulicznych ograniczyło tę możliwość. Ta historia pokazuje, jak bardzo skomplikowane mogą być relacje kulturowe
w pracy organizacji pomocowych. Oczywiście, krany uliczne stanowią ogromne
ułatwienie dla mieszkańców, a przytoczony przykład jest pewnym ekstremum.
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Miejscowa aktywistka społeczna, która w ramach działalności
AWP prowadzi zajęcia dotyczące higieny, podkreślała w rozmowie,
że bardzo ważna jest również zmiana świadomości mieszkańców
w kwestii użytkowania wody. „Ludzie powinni zrozumieć, że woda
może szkodzić, powinno się spożywać tylko wodę zdatną do picia,
dbać o higienę, nie wyrzucać śmieci do aryków”23. Z drugiej strony,
mimo powszechnej wiedzy, że woda z rzeki Ak-suu jest zanieczyszczona, niektórzy wierzą w jej lecznicze działanie – leczy podobno
różnego rodzaju bóle i choroby skóry. Miejscowi opowiadają, że
kiedyś w okolicy było święte źródło, które wyschło wskutek klątwy
rzuconej przez złego człowieka.
Podobnie jak na innych obszarach Azji Centralnej, także w Langar i Metar za porządek nawadniania i dostarczanie wody odpowiedzialni są mirabowie, których praca opłacana jest przez lokalną
społeczność24. W Metar mirab i jego pomocnicy dwa razy dziennie
idą ok. dwóch kilometrów, drogą przez całą wieś, a potem przez
pola, do miejsca, w którym główny aryk łączy się z rzeką. Tam regulują przepływ wody w ten sposób, aby skierować ją z rzeki do
dużego aryku (Metar posiada jeden duży kanał), z którego woda
dalej jest rozdzielana do wielu małych kanałów biegnących na pola
i do przydomowych ogródków. Tak jak przed wiekami zapasy wody
gromadzone są w zbiornikach wodnych – chausach25.
Praca miraba jest bardzo odpowiedzialna, wymaga dużej wiedzy
na temat irygacji, siły fizycznej i talentów dyplomatycznych, potrzebnych do łagodzenia sporów. W czasach kołchozu konflikty wybuchały z mniejszą częstotliwością i łatwiej było je rozwiązywać ze
względu na istnienie scentralizowanej struktury zarządzania wodą.
23 Inicjatorem seminariów na temat higieny była organizacja Centralnoazjatycki
Alians Wodny (CAAW).
24 W tej wsi opłata za pracę miraba wynosi 1 somoni miesięcznie od gospodarstwa
(1 USD to ok. 5 somoni). W innych miejscach dochodzi do tego opłata za zużycie
prądu (niepotrzebna w Metar, gdzie woda przepływa swobodnie kanałem). Przykładowo w omawianym niżej Jangibulak w rejonie Ganczi opłata za prąd i pracę
miraba wynosi 12 somoni.
25 Powyższy opis jest zilustrowany slajdami nr 36-41 zamieszczonymi
w prezentacji.
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Obecnie na brzegu rzeki pracują koparki, wykopując z jej dna
żwir do produkcji materiałów budowlanych26. Kierowcy czasami
pomagają mirabom przekopać trudniejsze odcinki.
W Metar woda służąca do irygacji pól jest dostępna codziennie,
w bliźniaczym Langar – mimo iż to tam w 1951 roku został zbudowany główny kanał i tama – woda dostarczana jest co dwa-trzy
dni, podobnie jak do innych okolicznych wsi, według ustalonego
grafiku. Woda w głównym kanale jest regulowana przez osobę zatrudnioną w rejonowym wodchozie, która mieszka w Langar. Odpowiada ona również za sprawdzanie jej poziomu i rozdzielanie
do mniejszych kanałów.
Mimo iż Langar ma bardzo dużo wody do nawadniana pól, wody
pitnej nie ma od dziesięciu lat. Wcześniej była jedna pompa łącząca
Metar i Langar, lecz przestała działać, a administracja lokalna nie
znalazła środków na jej naprawę. Woda pitna jest tylko w szkole,
a korzystają z niej mieszkańcy jednej małej mahalli oraz pracownicy punktu medycznego. Inni są zmuszeni pić wodę z aryków lub
małych źródełek. W Langar znajdują się trzy duże aryki odchodzące od kanału głównego i będące częściowo własnością dżamoatu,
a częściowo należące do gospodarstw wiejskich. Odcinki aryków
przechodzące przez wieś są oczyszczane przez mieszkańców metodą haszaru, o pozostałe części powinni dbać indywidualnie właściciele gospodarstw wiejskich.
Langar w większości zamieszkują Uzbecy (ok. 70%), a poza nimi
Tadżycy (ok. 25%) oraz kilka rodzin kirgiskich. Podobnie jak w Metar, mimo iż sama wieś jest stara, większość ludzi przybyła tu dopiero
po rewolucji i założeniu kołchozu. Obecnie we wsi jest 500 gospodarstw (ok. 3 500–4 000 osób), w sumie cztery małe mahalle. We wsi
znajduje się jedna szkoła, sześć sklepów, punkt medyczny z porodówką, weterynarz oraz cech obróbki ryżu, stary meczet i punkt hydrotechniczny należący do rejonowego wodchozu. Raz w tygodniu
odbywa się bazar, na którym sprzedaje się bydło.
26 Wydobycie żwiru z rzeki jest jednym z nielicznych dochodów mieszkańców
okolic. Jednocześnie jednak nikt nie stawia pytania o skutki uboczne tej działalności dla środowiska.

141

Gdzie jest ta woda?
Niedawno w Langar powstało Stowarzyszenie Użytkowników
Wody, jego przewodniczącym jest miejscowy rais mahalla domkom,
księgowy organizacji pracuje równocześnie w wodchozie. Jednakże
zakres działalności AWP jest ograniczony ze względu na brak sieci
wody pitnej. Władze lokalne nie są w stanie sfinansować koniecznych prac remontowych. Jedyna pomoc, jaką mogą zapewnić, to oficjalne poparcie dla działań AWP w organizacji prac remontowych.
Największym paradoksem Langar i Metar jest to, że obydwie wsie
posiadają ogromny potencjał wodny. Jednocześnie część mieszkańców jest pozbawiona dostępu do wody pitnej, zaś naprawa infrastruktury nie wchodzi w grę, gdyż jest zbyt kosztowna dla lokalnej
społeczności. Podobnie jak w wielu innych miejscach w Tadżykistanie jedyną alternatywą dla mieszkańców jest znalezienie organizacji
pomocowej, która zgodzi się współfinansować wydatek.
Przykład nr 2: wieś Jangibulak, rejon Ganczi
Jadąc z rejonu spitameńskiego w kierunku południowo-zachodnim,
w stronę Ganczi, widzimy stopniowe zmiany w krajobrazie: zielone,
żyzne pola Kotliny Fergańskiej przechodzą w tereny niemalże półpustynne. Po drodze mijamy wsie z glinianymi domami, poprzecinane skarłowaciałymi sadami i nieurodzajnymi polami.
Znajdujący się w obwodzie sogdyjskim rejon Ganczi został założony w 1929 roku. Położony jest pomiędzy pasmem gór Turkiestańskich
a Kotliną Fergańską, graniczy z Kirgistanem na wschodzie, na północy z rejonem spitameńskim i zafarabadzkim, na zachodzie z rejonami
istarawszańskim i szachristańskim, a na południu z Ajni i Górną Matczą. Obecnie w skład rejonu ganczinskiego wchodzi siedem dżamoatów i jedna osada typu miejskiego o nazwie Ganczi. Główne zajęcie
mieszkańców rejonu stanowi rolnictwo: uprawia się tu pszenicę, warzywa, owoce, hoduje bydło i jedwabniki. Ponadto w Ganczi znajduje
się kilka większych bazarów, na małą skalę prowadzi się przetwórstwo
produktów rolnych oraz produkuje materiały budowlane.
Nawodnienie pól w Ganczi w dużej mierze odbywa się za pośrednictwem wód gruntowych. Powstała w czasach ZSRR infrastruktura wodna obejmowała podziemną sieć wodną, sztuczne zbiorniki
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wodne oraz kanały. Oprócz tego od strony granicy kirgiskiej o rejon
zahacza rzeka Ak-suu, od zachodu przepływa rzeczka Jangi-aryk,
znajdują się tu też mniejsze potoki górskie.
Osada Jangibulak27 dzieli się na pięć mniejszych kiszłaków. Wieś
położona jest w rejonie podgórskim, ok. 30 kilometrów od miasteczka Ganczi. W przeszłości mieścił się tu duży sowchoz; po podziale
ziemi powstało dwadzieścia mniejszych gospodarstw, nie założono
jednak stowarzyszenia, które by je połączyło.
Jangibulak zamieszkują 3 742 osoby. Znajdują się tu: dziesięć sklepów, jedna szkoła, jeden szpital, dwie apteki, filia organizacji mikrofinansowej i mała fabryczka przetwórstwa owoców oraz dwa meczety.
We wsi pracuje pięciu mirabów, którzy zajmują się regulacją wody.
Każdy z nich indywidualnie zbiera pieniądze za elektryczność i oddaje
komitetowi mahalli, który później wnosi odpowiednie opłaty do zakładu energetycznego. Właściciele gospodarstw płacą indywidualnie
mirabowi, czasami też płacą menadżerowi gospodarstwa, na którego
polu znajduje się pompa elektryczna wraz z licznikiem zużycia prądu.
Z inicjatywy miejscowej aktywistki społecznej współpracującej z dużą
organizacją pozarządową z Chudżandu założono AWP, jednakże
w praktyce nie pełni ono żadnej znaczącej roli, a jego rozwój instytucjonalny wymaga bardzo wiele pracy ze strony całej społeczności.
Do połowy lat siedemdziesiątych 2–3 km od wsi znajdował się
duży zbiornik wodny, zasilany wodą z wpadających do niego małych strumieni. Odchodził od niego jeden aryk. W 1974 zaczęto budowę podziemnego systemu irygacji i woda w strumieniach zaczęła
wysychać. Drugie znaczące źródło wody było w centralnej części
kiszłaku, ale i ono wkrótce prawie zupełnie zniknęło. W tym samym
czasie postawiono pompę i duży zbiornik wodny oraz drugą mniejszą pompę dostarczającą wodę z potoku. W latach osiemdziesiątych
postawiono trzecią pompę, która pomagała rozprowadzać wodę
irygacyjną. W następnych latach ponownie zamontowano pompy
wspomagające przepływ wody zarówno gruntowej, jak i pochodzącej ze źródeł naziemnych.
27 Ze względu na treści zawarte w tej części opracowania, potencjalnie problematyczne dla informatorów, nazwa miejscowości została zmieniona.
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Jednakże mimo tak rozwiniętej sieci wodnej, woda pitna jest dostępna tylko w części gospodarstw; brak jej w większości domów,
a także w szpitalu. Pielęgniarki chodzą po wodę do ulicznych kranów i magazynują ją w baniakach. Szpital posiada wprawdzie trzy
krany na zewnątrz, ale często nie ma w nich wody. Najgorzej wygląda
porodówka: budynek jest stary i zaniedbany, brakuje podstawowego
sprzętu, łącznie z prostym USG, a pomieszczenie, w którym kobiety
mogą się obmyć po porodzie, to mały ciemny pokój z obskurną
wanną i zbiornikiem na wodę (slajd nr 89–92). Dyrekcja szpitala
szuka pomocy międzynarodowych organizacji, aby poprawić warunki w szpitalu; budżet otrzymany od państwa jest zbyt skromny.
Największym problemem we wsi jest elektryczność. Zimą, kiedy
prąd jest dostarczany przez zaledwie kilka godzin dziennie, woda
w kranach ulicznych płynie tylko przez 1–1,5 godz., a czasami w ogóle. Wody do irygacji praktycznie nie ma, ponieważ pompy nie działają. Większość mieszkańców chodzi wtedy po wodę do oddalonego
potoku górskiego; niektórzy muszą pokonać dystans nawet kilometra, idąc pieszo lub podróżując na osłach z bukłakami na wodę;
żeby napoić zwierzęta czy wykonać różne prace w gospodarstwie
domowym, ludzie topią śnieg.
Najbardziej dramatycznie przedstawia się sytuacja w górnej części wsi, gdzie kilkanaście lat temu założono nowe osiedle, składające się z ok. 50 domów. Osada jest całkowicie pozbawiona wody.
Administracja lokalna przydzieliła ziemię pod siedlisko, lecz nie
zabezpieczyła terenu żadną infrastrukturą. Część osób chodzi do
oddalonego potoku lub przywozi wodę pitną, przechowując ją później w baniakach. Dodatkowo wszyscy mieszkańcy kopią w ziemi
głębokie na kilka metrów jamy, ale woda, która się w nich zbiera,
ma kwaśny smak i bardzo przykry zapach – nie nadaje się więc do
picia28.
28 Dużym problemem w Tadżykistanie jest to, że w wielu miejscach woda zdatna
do picia znajduje się głęboko pod ziemią, trzeba więc kopać bardzo kosztowne
studnie głębinowe. Częściowo (ale nie tylko) taka sytuacja jest wynikiem zasolenia
gleby spowodowanego ekstensywną irygacją i używaniem pestycydów na polach
bawełny.
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Opisana wieś nie jest wyjątkiem na obszarach wiejskich Tadżykistanu. Przestarzała, zbudowana w okresie ZSRR infrastruktura
wymaga naprawy lub gruntownej rekonstrukcji. Przerwy w dostawie prądu, szczególnie w sezonie zimowym, są normą na obszarach
wiejskich i uniemożliwiają korzystanie z sieci wodnej. Wtedy nie
pozostaje nic innego, jak pobieranie wody z otwartych zbiorników
wodnych: rzek, potoków lub aryków. Ta nie zawsze jest czysta i bezpieczna dla zdrowia.
Aby poprawić dostęp do wody, potrzebne są ogromne środki finansowe, jak również przeprowadzenie gruntownej reformy całego systemu zarządzania zasobami wodnymi. Prowadzone obecnie
działania nie są systematyczne i nie gwarantują długoterminowego
rozwiązania problemu dystrybucji i dostępu do wody. Tym bardziej,
że państwo wycofało się praktycznie z finansowania działań na poziomie lokalnym, a zubożałego społeczeństwa nie stać na utrzymanie rozpadającej się infrastruktury.
6.3. Studium przypadku: Kirgistan
Studium przypadku składa się z następujących części: krótkiej
charakterystyki kraju, struktury zarządzania zasobami wodnymi
w Kirgistanie oraz opisu przebiegu reformy rolnej wraz ze zmianami w zarządzaniu siecią wodną na obszarach wiejskich. Ostatnia
część ma wymiar praktyczny i przedstawia różne aspekty życia na
obszarach wiejskich na przykładzie miejscowości leżących w rejonach arawańskim oraz uzgeńskimi obwodu oszskiego na południu
Kirgistanu.
Kirgistan, krótka informacja o kraju
Kirgistan jest drugim po Tadżykistanie najbiedniejszym państwem
regionu Azji Centralnej. Gospodarka kraju doświadczyła głębokiego załamania po rozpadzie Związku Radzieckiego na skutek
ograniczenia dostępu do dawnych rynków zbytu dla kirgiskich
produktów, wzrostu cen energii i transportu, kosztów liberalizacji
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gospodarki itp.29. W konsekwencji republika kirgiska na początku
lat dziewięćdziesiątych odnotowała najgłębszy spośród wszystkich krajów WNP spadek wskaźników społeczno-gospodarczych.
Stabilizacja nastąpiła w drugiej połowie dekady, ale wzrost gospodarczy jest zbyt niski i niestabilny, by zniwelować skutki głębokiej
recesji.
Kirgistan jest krajem rolniczym – dwie trzecie społeczeństwa
to mieszkańcy wsi, ponadto sektor rolniczy daje zatrudnienie
48% ludności w wieku produktywnym. Jednak produkcja rolna
w strukturze PKB de facto nie generuje przeważających dochodów
– udział rolnictwa wynosi nieco ponad 20%30. Największy, bo aż
ponad pięćdziesięcioprocentowy udział w PKB stanowią usługi,
choć jednocześnie dają zatrudnienie mniejszej liczbie mieszkańców (39%)31.
Głównymi produktami rolnymi Kirgistanu są bawełna, tytoń,
wełna oraz mięso. Jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki kirgiskiej oraz istotny element eksportu stanowi energia elektryczna.
Gospodarka Kirgistanu w dużej mierze zależy także od eksportu
złota, przede wszystkim produkcji kopalni złota Kumtor. Państwo
jest również eksporterem rtęci, uranu i gazu ziemnego.
Poważnym problemem dla gospodarki Kirgistanu jest powszechna korupcja i niski poziom inwestycji zagranicznych. Dodatkowo złą
sytuację ekonomiczną kraju pogłębiają kryzysy polityczne z lat 2005
i 2010 oraz napięcia etniczne – przede wszystkim w południowych
regionach kraju. Bezpośrednio wpłynęły one na spadek aktywności
gospodarczej oraz ogromny wzrost niezaplanowanych wydatków
ponoszonych przez państwo.
Prawie 34% mieszkańców Kirgistanu żyje poniżej granicy ubóstwa32. Większa część osób biednych to mieszkańcy wsi. Duża część
29 Szerzej na ten temat zob. Gortat R., Kirgistan: natura zmiany systemowej
(1990–1996), Elipsa, Warszawa 2009, s. 84–88, 155–166.
30 The World Fact Book, https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/kg.html [data dostępu: 17.09.2012].
31 Ibidem.
32 Ibidem.
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mieszkańców oddalonych od centrów wiosek, przede wszystkim
położonych w górach bądź w mniej zaludnionych rejonach, pozbawiona jest dostępu do jakichkolwiek usług komunalnych i do części
dóbr. Na poziomie lokalnym bardzo często praktykuje się wymianę barterową, np. usługi za produkty żywnościowe. Podobnie jak
w Uzbekistanie i Tadżykistanie, wiele rodzin utrzymuje się z transferów finansowych od migrantów zarobkowych, pracujących w Rosji
i Kazachstanie. Według oficjalnych danych w Rosji w latach 2010
i 2011 przebywało prawie 350 000 migrantów z Kirgistanu. W rzeczywistości liczba ta może być dużo wyższa33.
Zarządzanie zasobami wodnymi w Kirgistanie
Główne zasady polityki państwa dotyczące wykorzystywania
i ochrony zasobów wodnych zostały wyłożone w konstytucji oraz
w kodeksie wodnym, przyjętym w 2005 roku. Ponadto poszczególne sfery gospodarki wodnej regulowane są przez specjalne ustawy
i postanowienia, przede wszystkim Prawo o wodzie (ros. Zakon
o wodie), Prawo o wodzie pitnej (ros. Zakon o pitjewoj wodie),
Ustawy o komitetach wodnych – Stowarzyszeniu Użytkowników
Wody (ros. Assocjacija Wodopolzowatielej, dalej: AWP) i Wiejskich Stowarzyszeniach Użytkowników Wody Pitnej (Sielskije
Obszcziestwiennyje Objedinienija Polzowatielej Pitjewoj Wody, dalej: SOOPPW), Ustawę o opłatach za usługi zaopatrzenia w wodę,
kodeks ziemski i inne.
Podstawowym dokumentem regulującym kwestie gospodarki
wodnej w Kirgistanie jest kodeks wodny. Określa on obowiązki i kompetencje poszczególnych instytucji państwowych odpowiedzialnych
za zarządzanie, ochronę zasobów i infrastrukturę wodną. W Kodeksie jako podstawową zasadę zarządzania wodą przyjmuje się podział
zasobów wodnych pod względem hydrologicznym, czyli podział na
siedem głównych basenów największych rzek: Syr-darii, Amu-darii,
33 Analiticzieskij otcziot Ministierstwa truda, zaniatosti i migracii Kyrgyzskoj
Riespubliki za 2011 god, Biszkek, http://static.akipress.org/127/.storage/analytics/
files/43f0ca2d05533db3891c5621c184a806.doc [data dostępu: 17.09.2012].
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Czu, Talas, Ili, Tarim oraz jeziora Issyk-kul. Teoretycznie system ten
nie odnosi się do podziału administracyjnego, ale w praktyce granice
basenów pokrywają się z granicami siedmiu obwodów.
Na kirgiski system zarządzania i ochrony zasobów wodnych składa się duża liczba ministerstw, resortów oraz agencji państwowych.
Kontrolę państwową nad ochroną i wykorzystywaniem zasobów
sprawują centralne i lokalne instytucje państwowe. Organem nadrzędnym, odpowiedzialnym za zarządzanie, wykorzystanie oraz
ochronę zasobów wodnych, jest według kodeksu wodnego Narodowa Rada do Spraw Wody (ros. Nacjonalnyj Sowiet po Wodie). Rada
stanowi organ konsultacyjny przy rządzie kirgiskim i koordynuje
działalność ministerstw, resortów, agencji państwowych, terenowej
administracji państwowej oraz samorządu lokalnego. Zadaniem
Rady jest przygotowanie propozycji dotyczących ustanowienia
granic głównych basenów i projektu Państwowej Strategii Wodnej,
a także rozpatrywanie ustaw i innych aktów prawnych dotyczących
gospodarki wodnej. Przewodniczącym Rady jest premier, jego zastępcą szef Departamentu ds. Gospodarki Wodnej i Melioracji przy
Ministerstwie Rolnictwa i Melioracji, który jednocześnie jest także
Głównym Inspektorem Państwowym ds. Wody.
Bezpośrednio za zarządzanie zasobami wodnymi odpowiada
Departament Gospodarki Wodnej i Melioracji, który od 2012 roku
pełni także rolę sekretariatu Rady. Do jego zadań należy między
innymi: regulowanie wykorzystania zasobów, obiektów oraz systemów wodnych, nadzór nad zanieczyszczaniem zasobów wodnych,
organizacja prac remontowych obiektów wodnych, zabezpieczanie
dystrybucji wody irygacyjnej, a także zapewnienie przestrzegania
praw użytkowników wody. Departamentowi podlegają Basenowe
Zarządy ds. Gospodarki Wodnej (ros. Bassiejnowyje uprawlienija
wodnogo choziajstwa), działające na poziomie obwodów, i podporządkowane im Rejonowe Zarządy ds. Gospodarki Wodnej (ros.
Rajonnyje uprawlienija wodnogo choziajstwa, Rajwodchoz).
Równolegle na poziomie głównych basenów funkcjonują rady
basenowe, podległe Narodowej Radzie ds. Wody. Rady basenowe
powstają w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami Wodnymi, który Kirgistan realizuje od 2006 roku. Do 2009 roku
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w ramach projektów pilotażowych zostały powołane do życia dwie
rady basenowe: talaska i dżalalabadzka. W ich skład wchodzą przedstawiciele terytorialnych struktur ministerstw, resortów i organizacji państwowych, posiadających pełnomocnictwa do zarządzania
gospodarką wodną (m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Melioracji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych, organy
ds. ochrony środowiska naturalnego, hydrometeorologii, hydrogeologii czy spraw sanitarno-epidemiologicznych), a także przedstawiciele terenowej administracji państwowej, samorządów lokalnych,
organizacji pozarządowych i stowarzyszeń wodnych34. Dodatkowo
w skład np. Talaskiej Rady Basenowej wchodzą także członkowie
sekretariatów międzypaństwowych Komisji ds. rzek Czu i Talas.
W obszarze zarządzania wodami irygacyjnymi i drenażowymi
działa Państwowy Komitet ds. Gospodarki Wodnej i Melioracji Ziem,
który posiada swoje oddziały terenowe na poziomie głównych basenów oraz rejonów. Komitet odpowiada za zarządzanie, eksploatację
i obsługę systemów rzecznych oraz infrastruktury wodnej pozostającej własnością państwa. Zasady własności sieci irygacyjnych określa
Kodeks: sieci o znaczeniu krajowym (znajdujące się na terenie kilku
obwodów czy rejonów) oraz te o znaczeniu międzypaństwowym są
wyłączną własnością państwa, nieduże sieci („wewnętrzne”) obsługiwane przez jedno Stowarzyszenie Użytkowników Wody mogą być
przekazywane AWP na własność35. „Wewnętrznymi” sieciami poza
AWP mogą zarządzać także tradycyjne wspólnoty (np. dżamoaty)
oraz indywidualni właściciele działek rolnych.
Zarządzanie sieciami wodociągowymi dystrybuującymi wodę
pitną leży w gestii samorządu lokalnego, ajyl okmotu. Na terenie
miast za dystrybucję wody pitnej odpowiadają powoływane przez
władze lokalne przedsiębiorstwa miejskie, wodokanały. Szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności i kompetencji w zakresie dystrybucji wody pitnej są zawarte w „Prawie o wodzie pitnej”,
34 Wodnyj Kodieks Kyrgyzskoj Riespubliki, art. 5 i 10, http://www.greenenergy.
kg/index.php?option=com_content&view=article&id=140:vodnii-kodeks&catid=27:zakony&Itemid=101 [data dostępu: 17.09.2012].
35 Ibidem, r. 14, art. 84.
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przyjętym w 1999 roku, oraz w ustawach dotyczących zakresu obowiązków samorządu lokalnego, a także w innych aktach prawnych.
Na poziomie wsi najczęściej zaopatrzeniem mieszkańców w wodę
pitną zajmuje się lokalne SOOPPW, któremu ajyl okmotu zleca powyższe zadanie.
Ponadto kwestiami wody pitnej zajmuje się Departament ds.
Rozwoju Sieci Dystrybucji Wody Pitnej i Kanalizacji, działający
przy państwowej Agencji Rozwoju Regionalnego. Departament
zajmuje się rozwojem scentralizowanych sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych.
Kirgistan do dziś nie zrealizował wszystkich założeń kodeksu
wodnego. Według niektórych opinii, system zarządzania zasobami
wodnymi w tym kraju jest zbyt zdecentralizowany, co powoduje
poważne trudności w zarządzaniu i wprowadzaniu systemowych
rozwiązań. Brak koordynacji pomiędzy poszczególnymi organami
państwowymi posiadającymi pełnomocnictwa w sferze gospodarki wodnej powoduje częste dublowanie się decyzji. Jednocześnie
poszczególne instytucje często nie spełniają swych funkcji w pełnym wymiarze. Sytuacja ta w dużej mierze jest także wynikiem
powszechnego problemu przerośniętej administracji państwowej
z dużą liczbą źle opłacanych urzędników. Konkurencja o środki
państwowe pomiędzy poszczególnymi ministerstwami i resortami
powoduje brak współpracy między nimi i przedkładanie interesów
partykularnych nad ogólnopaństwowe36.
Reforma rolna i jej konsekwencje dla systemów irygacyjnych
Głównym odbiorcą wody w Kirgistanie jest rolnictwo. Z wykorzystywanych zasobów wodnych aż 90% przeznacza się na potrzeby rolnictwa irygacyjnego. Spośród 1,4 miliona hektarów ziem uprawnych
70% wymaga nawadniania. Z tego też powodu przy niszczejącej infrastrukturze wodnej w Kirgistanie ponad połowa ziem rolnych nie

36 Lymar A., Pojawitsia li u kyrgyzskoj wody nastojaszczij chozjain, http://www.
centrasia.ru/news.php?st=1228976100 [data dostępu: 17.09.2012].
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jest uprawiana37. To bardzo dotkliwa strata, jeśli zważyć, że ziemie
orne stanowią tylko 6–7% powierzchni kraju.
Kirgistan był pierwszym krajem na obszarze postradzieckim, który rozpoczął transformację rolnictwa. Zmiany podejmowane przez
rząd w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych koncentrowały
się przede wszystkim na liberalizacji rynków rolnych i cen oraz na
likwidacji dużej części dotacji państwowych dla gospodarstw rolnych. Reforma na tym etapie ograniczała się przede wszystkim do
obowiązkowej restrukturyzacji mało dochodowych gospodarstw
kolektywnych. W ich miejsce powoływano do życia spółdzielnie
i związki rolnicze, w ramach których oddawano w użytkowanie pokołchozowe ziemie dawnym członkom kołchozów.
Kolejny etap reform, który rozpoczął się z końcem 1994 roku
nowymi regulacjami prawnymi, ukierunkowany był przede
wszystkim na zmiany instytucjonalne – zmianę praw majątkowych, indywidualizację produkcji rolnej i podporządkowywanie
jej prawom rynku. Zgodnie z nową koncepcją, dekolektywizacja
objęła wszystkie bez wyjątku gospodarstwa kolektywne i państwowe. Wszystkie ziemie w obrębie danego gospodarstwa –
poza pastwiskami, terenami przeznaczonymi pod budownictwo
mieszkaniowe oraz ziemiami zarezerwowanymi dla Funduszu
Redystrybucji Ziemi38 – zostały podzielone na równe części i rozdystrybuowane bezpłatnie wśród wszystkich robotników rolnych
mieszkających na jego terenie oraz wśród członków ich rodzin.
W rezultacie wszystkie osoby mieszkające na terenie gospodarstwa stały się uprawnione do otrzymania ziemi w długoletnie
użytkowanie – niezależnie od tego, czy były robotnikami rolnymi, czy na przykład nauczycielami albo lekarzami pracującymi na
terenie kołchozu. Początkowo ziemie oddawano w użytkowanie
na okres 49 lat, jednak pod wpływem nacisków ze strony Banku Światowego, który w dużym stopniu partycypował finansowo
37 Otcziot po prowiedieniju ocenki dejatielnosti Associacji wodopolzowatielej jużnych obłastiej Kyrgyzskoj Riespubliki, raport OSCE, 2010, s. 22, http://www.osce.org/
ru/node/76142 [data dostępu: 17.05.2012].
38 Funduszowi przekazano 25% ziem po kołchozach i sowchozach.

151

Gdzie jest ta woda?
i merytorycznie w opracowywaniu reform, okres ten przedłużono
do lat 99-ciu.
W krótkim czasie 262 gospodarstwa państwowe i 199 kołchozów zostało zlikwidowanych, zaś 75% wszystkich gruntów rolnych
przekazano rolnikom indywidualnym. W zależności od wielkości
gruntów oraz liczby uprawnionych mieszkańców, wielkość indywidualnych działek wahała się od 0,1 hektara do 1 hektara na osobę39.
25% gruntów pozostających w jurysdykcji Funduszu Redystrybucji Ziemi przy Ministerstwie Rolnictwa przekazano lokalnym radom wiejskim, przekształconym w 1996 roku w lokalny samorząd,
ajyl okmotu. Ziemie te mogły być dzierżawione od samorządu przez
prywatnych rolników. Poza ziemią podziałowi podlegały także majątki w postaci kołchozowych budynków, maszyn rolniczych, a także zwierząt gospodarskich czy sadów. Przy dużych stadach oraz
z natury rzeczy niepodzielnych budynkach czy sprzęcie rolniczym
częstą praktyką było przekazywanie majątku liderom plemiennym,
którzy byli odpowiedzialni za rozdzielenie go pomiędzy członków
swojego plemienia40.
Kolejnym ważnym krokiem w zmianach prawnych było referendum przeprowadzone w 1998 roku, na podstawie którego wniesiono do konstytucji Kirgistanu zmiany, umożliwiające prywatną
własność ziemi oraz wolnorynkowy obrót gruntami. Na podstawie
nowego prawa wszystkie dokumenty poświadczające prawo do korzystania z ziemi zostały zmienione w akty własności. W 1999 roku
parlament Kirgistanu zatwierdził nowy Kodeks Ziemski, legitymizujący trzy typy własności ziemi: państwowy, komunalny oraz
prywatny. Jednocześnie wprowadzono pięcioletnie moratorium
na sprzedaż ziemi w związku z obawą przed szybką jej koncentracją w rękach nielicznej grupy. Moratorium zostało zniesione
39 Akramow K.T., Omuraliew N., Institutional Change, Rural Services, and Agricultural Performance in Kyrgyzstan, IFPRI Discussion Paper 00904, październik
2009, s. 4, http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ifpridp00904.pdf
[data dostępu: 6.09.2012]. Ze względu na ograniczoną ilość ziemi i dużą gęstość zaludnienia najmniejsze działki były wydzielane w południowych regionach kraju.
40 Ibidem, s. 67.
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w 2001 roku, co zapoczątkowało sprzedaż gruntów, limitowaną
przez przepisy prawa41.
W pierwszym okresie wprowadzania zmian odpowiedzialność
za wdrożenie reform na poziomie lokalnym, to znaczy za podział
ziemi, została przekazana lokalnym komitetom wiejskim. Formalny
nadzór i kontrolę nad komitetami sprawowała rejonowa administracja państwowa. Jednak w większości wypadków kontrola ta była
bardzo ograniczana. Ze względu na to, iż w skład komitetów najczęściej wchodziły dawne kołchozowe elity, zdecydowanie przeciwne
wprowadzanym zmianom, realia na lokalnym poziomie w dużej
mierze pozostawały niezmienione42.
Poważnym problemem związanym z wprowadzaniem reformy
były także różnice w tempie procesów zachodzących na poziomie
lokalnym i regionalnym a procesem legislacyjnym. Bardzo często
niejasno sprecyzowane zasady prawne powodowały bałagan i zamieszanie podczas podziałów ziemi43.
Nieefektywne reformy sprzed 1994 roku i brak kontroli ich realizacji na poziomie lokalnym doprowadziły do wielu naruszeń. Na
przykład bardzo często elity kołchozowe rozkradały i wyprzedawały
majątek, budynki i maszyny rolnicze dawnych gospodarstw, zanim
jeszcze doszło do ich ostatecznego podziału. Reformy, które miały
wprowadzić rynkowe zasady produkcji rolnej – co było także jednym z wymogów organizacji międzynarodowych, uzależniających
41 Prawo do sprzedaży i kupna ziemi przysługiwało wyłącznie obywatelom
Kirgistanu mieszkającym na obszarach wiejskich co najmniej 2 lata. Ponadto wprowadzono także górne limity koncentracji gruntów w jednym ręku.
42 Steimann B., Making a Living in Uncertainty. Agro-Pastoral Livelihoods and Institutional Transformations in Post-Socialist Rural Kyrgyzstan, Human Geography
Series, vol. 26, Bishkek–Zurich 2011, s. 65.
43 Ibidem. Dotyczy to na przykład zmiany wielkości zasobów ziemskich pozostających w jurysdykcji Funduszu Redystrybucji Ziem. Do czasu, gdy wprowadzano
ostateczne i jasno określone rozwiązania prawne dotyczące funduszu, w wielu
miejscach lokalne społeczności przejęły już część ziem z tych 25%, które powinny
do niego należeć. Jest to tym ważniejsze, że ziemie te wraz z likwidacją Funduszu zostały przekazane w użytkowanie lokalnym samorządom (ajyl okmotu), dla
których stanowią źródło dochodów budżetowych.
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dalsze wsparcie finansowe dla Kirgistanu od postępów przemian
systemowo–instytucjonalnych – w wielu przypadkach zachowały
stary system klientalny44.
Szybka likwidacja dużych gospodarstw kolektywnych, dotowanych przez lata z budżetu państwa, bez zapewnienia finansowych
i technicznych warunków dla rozwoju gospodarstw indywidualnych, spowodowała wzrost bezrobocia w rejonach wiejskich oraz
znaczne ubożenie lokalnych społeczności. W pierwszym okresie
dramatycznie spadła produkcja rolna i do dzisiaj nie osiągnęła poziomu sprzed 1991 roku.
Reformie rolnej nie towarzyszyła modernizacja usług wspierających gospodarstwa rolne i unowocześnienie infrastruktury rolnej.
Przejście od systemu gospodarki planowej do gospodarki rynkowej
zakłóciło istniejący system dostaw dla rolnictwa i sprzedaży produktów rolnych. W jego miejsce nie stworzono nowego systemu, który
odpowiadałby zupełnie innym potrzebom małych gospodarstw45.
Reforma rolna miała bezpośredni wpływ na kwestie związane
z infrastrukturą wodną i zarządzaniem zasobami wód irygacyjnych.
W pierwszym okresie reformowania sektora rolniczego (1991–95)
cała infrastruktura irygacyjna pozostawała wyłączną własnością
państwa, które odpowiadało za wydzielanie z budżetu centralnego środków na jej utrzymanie. W wyniku reformy wraz z dekolektywizacją dużych gospodarstw w miejsce jednego użytkownika,
posiadającego średnio 2000 hektarów ziemi, pojawiło się od 10 do
2000 użytkowników wspólnej sieci irygacyjnej. W 2009 roku liczba
osób posiadających działki rolne, tj. potencjalnych odbiorców wody,
wzrosła do 2,7 miliona (80% całej ludności wiejskiej)46.
44 Ibidem, s. 136.
45 Lerman Z., Sedik D., Agrarian Reform in Kyrgyzstan: Achievements and the
Unfinished Agenda, FAO Regional Office for Europe and Central Asia, „Policy
Studies on Rural Transition” No. 2009-1, 2009, s. 2, http://www.fao.org/fileadmin/
user_upload/Europe/documents/Publications/Policy_Stdies/Kyrgyzstan_en.pdf
[data dostępu: 6.09.2012].
46 Lerman Z., Sedik D., Agrarian Reform ..., op.cit., s. 4. Dla porównania, w 1990
roku w Kirgistanie funkcjonowało około 850–900 gospodarstw kolektywnych
i taka też była liczba użytkowników wody. W wyniku reformy w latach 1994–95
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Realizacja reformy rolnej spowodowała ogromne trudności
w zarządzaniu systemami irygacyjnymi i podziałem wody. Po
pierwsze dlatego, że instytucje państwowe, centralnie zarządzające
sieciami irygacyjnymi, nie były przygotowane do dystrybuowania wody wśród tysięcy właścicieli niedużych działek. Dodatkowo borykały się z ogromnymi trudnościami w utrzymaniu sieci
z powodu poważnie zmniejszonych środków z budżetu państwa.
Nie będzie przesadą stwierdzenie, że na początku lat dziewięćdziesiątych działalność państwa w tej sferze została właściwie ograniczona do minimum. Z drugiej strony, nowi właściciele niedużych
działek nie byli w stanie utrzymywać istniejących sieci, budowanych dla dużych gospodarstw kolektywnych, i eksploatować ich
w odpowiedni sposób. Dodatkowo niektórzy rolnicy na własną
rękę budowali małe kanały na swoich polach, co pogłębiało chaos i dezintegrację. Wiele kilometrów systemów nawadniających
zostało praktycznie bez gospodarza i w bardzo szybkim tempie
zaczęło niszczeć.
Wyjściem z tej sytuacji miało być przekazanie lokalnych sieci
irygacyjnych w zarządzanie samorządom lokalnym, ówczesnym
radom wiejskim. Tym sposobem rząd centralny pozbył się problemu, który obciążał jego budżet w warunkach ogromnego deficytu
finansów publicznych i głębokiego kryzysu ekonomicznego. Jednak
samorządy lokalne, którym brakowało większych środków finansowych oraz możliwości technicznych, nie były w stanie utrzymywać
lokalnych sieci irygacyjnych ani zarządzać nimi, nie mówiąc już
o kapitalnych remontach, których wymagała większość sieci.
Przyjęta w 1994 roku Ustawa o wodzie była pierwszym aktem,
który przewidywał wprowadzenie opłat za użytkowanie wody. Ostatecznie w 1996 roku postanowieniem parlamentu wprowadzono
opłatę za usługi dostarczania wody irygacyjnej. Te postanowienia
miały rozwiązać problem braku środków na utrzymanie sieci. Ustanowione opłaty były jednak na tyle niskie, że nie pokrywały nawet
części niezbędnych wydatków.
liczba użytkowników wody dla celów rolniczych wzrosła setki razy. Otcziot po prowiedeniju ocenki diejatielnosti…, op.cit., s. 16, s. 30.
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Stowarzyszenia Użytkowników Wody
Odpowiedzią na zaistniałą sytuację były regulacje prawne, na podstawie których sieci irygacyjne miały być przekazane w bezpośrednie
zarządzanie ich użytkownikom. Przyjęte postanowienia pozwalały
na organizowanie się rolników w lokalne Stowarzyszenia Użytkowników Wody (AWP).
AWP zaczęły powstawać w Kirgistanie w 1996 roku na podstawie postanowienia rządu kirgiskiego z 1995 roku zatwierdzającego
„Regulację o Stowarzyszeniach Użytkowników Wody w miejscowościach wiejskich”. Funkcje i sposoby działania AWP zostały uszczegółowione w Ustawie o Stowarzyszeniach Użytkowników Wody
z 2002 roku. Formowanie AWP w Kirgistanie było bezpośrednio
związane z realizacją projektów finansowanych przez organizacje
międzynarodowe, przede wszystkim Azjatycki Bank Rozwoju, który
realizował w latach 1996–98 projekt, mający na celu wypracowanie
regulacji pozwalających na zakładanie stowarzyszeń użytkowników
wody, oraz Bank Światowy, realizujący w latach 2001–2008 i od
2008 roku (planowane zakończenie w 2013 roku) projekty nakierowane na powstawanie i wsparcie rozwoju AWP.
W 1997 roku decyzją rządu rozpoczęto przekazywanie infrastruktury nawadniającej nowopowstającym AWP. Jednak nadal pozostawały niejasne kwestie własności ziemi oraz samej struktury i funkcji
AWP, a także ich roli w odniesieniu do innych organizacji zajmujących się gospodarką wodną.
W 1999 roku zatwierdzono projekt umowy na usługi dostarczania wody z państwowych systemów wodnych; umowę taką zawiera
AWP z rejonowymi zarządami ds. gospodarki wodnej (rajwodchoz)
na czas jednego roku, do rozpoczęcia sezonu wegetacyjnego, kiedy
zaczyna się polewać pola. W umowie określone są wszystkie warunki usługi: objętość i okresy podawania wody oraz procedury opłat za
wodę. Takie same umowy AWP są zobowiązane podpisywać z każdym swoim członkiem oraz z innymi odbiorcami usług.
Ostatecznym dokumentem regulującym strukturę, zasady działania i funkcjonowania AWP była przyjęta w 2002 roku Ustawa
o Stowarzyszeniach Użytkowników Wody (ros. Ob objedinienijach
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(assocjacijach) wodopolzowatieliej)47. Budżet AWP składa się przede
wszystkim z opłat dokonywanych przez jego członków oraz dochodów uzyskanych za usługę dystrybucji wody osobom, organizacjom
i przedsiębiorstwom, które nie są członkami AWP.
Stowarzyszenia zakładają także wspólne Rady Wodne, w skład
których wchodzą AWP, przedstawiciele ajyl okmotu, rejonowe
oddziały Komitetu ds. Gospodarki Wodnej i Melioracji Ziem
(rajwodchozy). Ich zadaniem jest reprezentowanie interesów AWP
w procesie uzgadniania zasad zarządzania wodą na poziomie lokalnym. Zakładane są także Federacje AWP inicjowane w związku
z planami rządu przekazania stowarzyszeniom także części tej infrastruktury, która pozostaje w gestii państwa. W marcu 2006 roku
powstał Narodowy Związek AWP, którego zadaniem jest wspieranie
rozwoju instytucjonalnego funkcjonujących stowarzyszeń oraz koordynacji ich działań na poziomie państwowym.
Obecnie w Kirgistanie działa ponad 475 AWP, które zarządzają
sieciami irygacyjnymi nawadniającymi 70% wszystkich nawadnianych gruntów w Kirgistanie48.
Wiejskie Stowarzyszenia Użytkowników Wody Pitnej
Tak jak w przypadku systemów irygacyjnych, na początku lat dziewięćdziesiątych, po upadku ZSRR, sieci wodociągowe doprowadzające wodę pitną do wsi zaczęły niszczeć. Przy braku środków
i instytucji odpowiedzialnych za ich utrzymanie wiele z nich doprowadzono do pełnej ruiny. W 2000 roku już tylko 20% mieszkańców
Kirgistanu miało dostęp do czystej wody pitnej, podczas gdy jeszcze
pod koniec lat osiemdziesiątych było to prawie 80% społeczeństwa.
Z ostatnich wypowiedzi dyrektora Departamentu ds. Rozwoju Sieci
47 W ustawie określona jest struktura AWP: organami zarządzającymi stowarzyszeniem są Zebranie Walne (ros. obszczieje sobranije AWP) – zebranie wszystkich
członków AWP, Rada AWP – organ zarządzający i doradczy, dyrekcja będąca
organem wykonawczym, Komisja Rewizyjna – organ kontrolny oraz Komisja ds.
konfliktów.
48 Otcziot po prowiedeniju ocenki diejatielnosti…, op.cit., s. 15.
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Dystrybucji Wody Pitnej i Kanalizacji wynika, że mieszkańcy prawie 1 300 wsi (ponad 2 miliony osób) nie mają dostępu do wody
pitnej49. To katastrofa, jeśli zważyć, że Kirgistan ma nieco ponad
5 mln mieszkańców.
Powstawanie Wiejskich Stowarzyszeń Użytkowników Wody
Pitnej (SOOPPW) zainicjowano w ramach programu Taza Suu, finansowanego wspólnie przez Bank Światowy, Azjatycki Bank Rozwoju i rząd Kirgistanu (opisanego w rozdziale czwartym). Jednym
z głównych wymogów realizacji projektów postawionym przed rządem Kirgistanu było dostosowanie prawa, które pozwalałoby samym użytkownikom stać się właścicielami sieci. W 2001 roku rząd
wydał postanowienie o przekazaniu systemów wodociągowych na
wsiach (poza centrami rejonowymi) i prawa do ich eksploatacji na
własność SOOPPW. Na podstawie tego rozporządzenia samorządy
lokalne zostały zobowiązane do przekazania istniejących sieci lokalnym stowarzyszeniom. SOOPPW uzyskały także prawo do pozyskiwania kredytów na remonty i budowy systemów wodociągowych
oraz prawo do regulowania wysokości opłat za dostarczanie wody.
W rzeczywistości rozporządzenie z 2001 roku stało w sprzeczności z innymi ustawami, w tym także z ustawą zasadniczą, gdzie
jako jedna z podstawowych zasad wyłożona jest nienaruszalność
majątków municypalnych. Rozporządzenie było też sprzeczne
z Ustawą o samorządzie lokalnym, która właśnie na samorząd nakłada obowiązek zaopatrywania mieszkańców w wodę. Ostatecznie w 2010 roku rząd wydał decyzję o ponownym przekazaniu sieci
wodociągowych we wsiach – tym razem samorządowi lokalnemu
przez SOOPPW.
Obecnie samorządy lokalne przekazują w użytkowanie sieci
wodociągowe SOOPPW na podstawie podpisanych umów, określających zakres współpracy oraz obowiązki obydwu instytucji.
Najczęściej w lokalnych budżetach brak jest środków na prowadzenie inwestycji oraz utrzymywanie sieci. W tej sytuacji bardzo
często to SOOPPW jest jedyną organizacją na poziomie lokalnym,
49 Wypowiedź z 12.10.2012, http://www.24kg.org/community/139404-askarbektoktoshev-v-kyrgyzstane-zhiteli-1.html [data dostępu: 12.10.2012].
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która ponosi pełną odpowiedzialność za dystrybucję wody pitnej
oraz utrzymanie systemów wodociągowych.
Gospodarka wodna w wybranych wsiach obwodu oszskiego
Sformułowane wyżej diagnozy zostaną zilustrowane analizą obecnych stosunków wodnych w kilku wsiach, leżących w dwóch rejonach obwodu oszskiego, tj. w rejonie arawańskim i rejonie
uzgeńskim.
Obwód oszski znajduje się na południu Kirgistanu. Otoczony
pasmami wysokiego Tien-szanu i Pamiro-Ałaju, rozciąga się na terenach dwóch dużych kotlin: Fergańskiej na północy i Ałajskiej na
południu. Od północy obwód graniczy z Uzbekistanem oraz kirgiskim obwodem dżalalabadzkim, na zachodzie z obwodem batkeńskim, na południu z Tadżykistanem, na wschodzie z obwodem
naryńskim i regionem Sinciang w Chinach. Przez obwód przepływa
rzeka Kara-daria, która łączy się na terytorium uzbeckiej części Kotliny Fergańskiej z rzeką Naryn, tworząc Syr-darię.
Terytorium obwodu dzieli się na 7 jednostek administracyjno-terytorialnych: rejony alajski, arawański, karakuldżinski, karasuujski,
nookatski, uzgeński i czon-alajski. Znajdują się tu trzy nieduże miasta, będące jednocześnie centrami trzech rejonów: Kara Suu, Nookat
i Uzgen. Stolica południowego regionu Kirgistanu i dawny punkt na
Szlaku Jedwabnym – miasto Osz – zostało wydzielone w 2003 roku
z obwodu i funkcjonuje jako samodzielna jednostka administracyjno-terytorialna ze statutem miasta republikańskiego. Ponadto w obwodzie znajdują się dwa tzw. osiedla typu miejskiego (ros. pasiołok
gorodskogo tipa), 86 gmin (ros. ajylnyj okrug, kirg. ajyl okmotu) oraz
474 wsie. Według spisu powszechnego z 2009 roku na terytorium
całego obwodu mieszkało ponad 1104 tysiące osób, w przeważającej mierze mieszkańców wsi50. Terytorium obwodu jest gęsto zaludnione. Po obwodzie czujskim są to najgęściej zaludnione tereny
50 Pieriepis nasielienija i żyliszcznogo fonda Kyrgyzskoj Riespubliki 2009 goda. Kniga III (w tablicach). Regiony Kyrgyzstana. Oszskaja obłast’, Biszkek 2010, s. 13, www.
stat.kg [data dostępu: 26.09.2012].

159

Gdzie jest ta woda?
w Kirgistanie – na 1 km² przypada tu prawie 35 mieszkańców, przy
czym północna część obwodu leżąca na terenie Kotliny Fergańskiej
jest gęściej zaludniona niż część południowa51. Deficyt zasobów
wodnych w obwodzie wynosi aż 70% łącznego zapotrzebowania
na wodę do uprawiania pszenicy i do 90% dla niektórych warzyw.
Dlatego woda irygacyjna jest jednym z kluczowych zasobów dla lokalnego rolnictwa52.
Przykład nr 1: rejon arawański, wieś Arawan i wieś Gulbahar
Rejon arawański leży na północy obwodu oszskiego. Od południa
graniczy z rejonem nookatskim, od wschodu z rejonem karasuujskim, zaś od północy z Uzbekistanem. Jest to rejon typowo rolniczy
i bardzo gęsto zasiedlony. Centrum rejonowym jest wieś Arawan.
Na terenie rejonu znajduje się 8 gmin (ajyl okmotu).
Pod koniec lat osiemdziesiątych w rejonie funkcjonowało 5 kołchozów i 2 sowchozy produkujące przede wszystkim tytoń i bawełnę. Rejon zachował typowo rolniczy charakter. Przemysł był bardzo
słabo rozwinięty, składały się nań zakłady oczyszczania bawełny
i piekarnie.
Dla nawadniania 19 tys. hektarów gruntów rolnych zostało tu pobudowanych 5 dużych systemów irygacyjnych w dorzeczach rzek
Arawan-saj, Ak-Buura, Isfajram-Saj, Tjoo-Mojun i Południowego
kanału Fergańskiego. Największymi kanałami nawadniającymi ziemie w rejonie były Kanał im. IV Zjazdu Partii odprowadzający wody
rzeki Arawan-saj i kanał Arawan-Akbuura odprowadzający wody
z rzeki Ak-Buura.
Arawan jest administracyjnym centrum rejonu arawańskiego
i wchodzi w skład ajyl okmotu Saltalathon Jusupowskiej leżącego na
południu rejonu. W skład gminy wchodzi 5 wiosek: Okitabr, Arawan, Karrak, Erka-Kaszka, Suthor, Saraj. Wszystkie te miejscowości
w czasach Związku Radzieckiego znajdowały się w granicach jednego Kołchozu im. XXII Zjazdu KPZR. Arawan administracyjnie
51 Ibidem, s. 13.
52 Otcziot po prowiedieniju ocenki diejatielnosti…, op.cit., s. 11.
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jest rozdzielony na mniejsze części (ros. uczastki): Pahta-Aral, część
Birlik, Kyzyl-Tepa, Nowruz. W Arawanie mieszka 12 500 mieszkańców, w 80% są to Uzbecy.
Za dystrybucję wody pitnej w Arawanie odpowiada lokalne
SOOPPW Zilo Suu. Stowarzyszenie obejmuje swym zasięgiem
Pahta-Aral, Kyzyl-Tepa, Nowruz i dodatkowo wieś Saraj i dystrybuuje wodę do prawie 8 000 mieszkańców (1 850 gospodarstw domowych). Stowarzyszenie powstało 10 lat temu i początkowo było
przedsiębiorstwem komercyjnym. Ostatecznie w 2004 roku zostało
zarejestrowane jako organizacja społeczna.
System wodociągowy pozostały po zlikwidowanym kołchozie
niszczał z każdym rokiem ze względu na brak środków oraz gospodarskiej ręki. Samorząd lokalny, pomimo iż prawnie odpowiedzialny za dystrybucję wody oraz konserwację i zarządzanie siecią, nie
był w stanie wydzielać z lokalnego budżetu niezbędnych środków.
Coraz więcej mieszkańców było pozbawianych dostępu do czystej
wody pitnej. Nowe przepisy prawne pozwalały na założenie stowarzyszenia, które dawałoby nadzieję na poprawę sytuacji. W pierwszym zebraniu inicjującym powstanie organizacji wzięli udział
lokalni aksakałowie, komitety mahallińskie reprezentujące mieszkańców poszczególnych mahalli, starostowie aiłów (ajyl baszczy),
przedstawiciele ajyl okmotu oraz mieszkańcy. Ostatecznie w skład
walnego zebrania (ros. obszczije sobranije), stanowiącego władzę
ustawodawczą w strukturze SOOPPW, weszło 170 członków, reprezentujących mieszkańców poszczególnych aiłów, mahalli, ulic.
Osoby te zazwyczaj wybierane są spośród najbardziej szanowanych
mieszkańców, bardzo często są to członkowie komitetów mahallińskich, komitetów kobiecych (ros. żenskij sowiet, żensowiet53), starostowie aiłów, aksakałowie i inni nieformalni liderzy.
W przypadku SOOPPW Zilol Suu ponad połowa członków walnego zebrania to kobiety. Problem wody w pierwszym rzędzie dotyka
53 Żensowiety były tworzone w czasach radzieckich jako organizacje kobiece. Przetrwały do dnia dzisiejszego i skupiają miejscowe liderki, działaczki oraz szanowane
kobiety. Poza organizacją oficjalnych spotkań związanych np. z Dniem Kobiet, często zajmują się rozwiązywaniem rodzinnych problemów mieszkanek wioski.
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właśnie ich, ponieważ to kobiety są tradycyjnie odpowiedzialne za
prowadzenie gospodarstwa domowego. Ponadto, jak w większości
wiosek w Kirgistanie, ze względu na sezonowe migracje zarobkowe
mężczyzn, kobiety zmuszone są do przejęcia części ich obowiązków, ale też do zwiększonego udziału w życiu społecznym własnej
wspólnoty.
Stowarzyszenie przejęło system, który nie tylko wymagał poważnych remontów, ale także spłacenia kilkuletnich zobowiązań, np. za
nieopłacaną elektryczność. Dług został spłacony dzięki mikrokredytowi, który stowarzyszenie otrzymało od lokalnej organizacji
pozarządowej. Stowarzyszenie weszło także w sieć organizowaną
w ramach Centralnoazjatyckiego Aliansu Wodnego (ang. Central
Asian Alliance for Water, CAAW)54, dzięki czemu uzyskało możliwość uczestniczenia między innymi w projektach finansowanych
przez organizacje międzynarodowe.
Obecnie większość mieszkańców ma dostęp do wody – SOOPPW
obejmuje swym działaniem ok. 63% mieszkańców wsi. Jest on jednak ograniczony ze względu na to, że woda włączana jest tylko
w określonych godzinach: pomiędzy godziną 7.00 a 13.00. Jest to
podyktowane przede wszystkim ograniczonymi środkami na opłacenie elektryczności, potrzebnej do uruchomienia pomp.
W Arawanie są także rejony pozbawione dostępu do wody, ich
mieszkańcy są zmuszeni bardzo często do korzystania z aryków
bądź rzeki. Problem ten dotyczy przede wszystkim nowo zamieszkanych rejonów wsi. Brak wyposażenia nowych osiedli w systemy
wodociągowe, nie mówiąc już o systemach kanalizacyjnych, jest sytuacją bardzo często spotykaną w Kirgistanie. Władze wydzielają
miejsca pod zabudowę, jednak nie prowadzą żadnych inwestycji,
by zabezpieczyć nowym mieszkańcom dostęp np. do wody pitnej. Problem ten dotyczy nie tylko małych wiosek, ale także miast
54 CAAW jest lokalną organizacją pozarządową działającą od końca lat dziewięćdziesiątych w sferze problematyki wodnej na terenie Kirgistanu, Tadżykistanu
i Uzbekistanu. Organizacja inicjowała powstanie wielu lokalnych SOOPPW w obwodzie oszskim oraz AWP w rejonie spitameńskim w Tadżykistanie. Od 2010 roku
CAAW jest głównym partnerem projektów wodnych SWCD.
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o tzw. znaczeniu republikańskim, jak np. Osz, gdzie brakuje wodociągów i kanalizacji w wielu nowo powstałych osiedlach.
Niezależnie od dostępu do wody, wszyscy mieszkańcy gromadzą
zapasy wody w domach. Ci, którzy mają w domu krany bardzo często mają wybudowane na terenie swoich obejść betonowe zbiorniki mogące pomieścić nawet kilkaset litrów wody. Ci, którzy wodę
muszą do domu przynosić, zazwyczaj trzymają ją w plastikowych
bądź metalowych konwiach, wiadrach lub innych naczyniach. Za
zaopatrywanie gospodarstw domowych w wodę odpowiedzialne
są przede wszystkim dzieci i kobiety. Najdalej po wodę trzeba iść
150 metrów, jednak by zaspokoić potrzeby kilkuosobowej rodziny,
wymaga to nierzadko nawet godziny dziennie. Najpoważniejsze
problemy z wodą są wiosną i latem – ze względu na zwiększone potrzeby związane z nawadnianiem pól. Zdarza się, że w tym okresie
woda pitna wykorzystywana jest także do nawadniania np. przydomowych ogródków.
Dochód stowarzyszenia to comiesięczne opłaty jego członków
oraz innych użytkowników wody. Opłata za wodę wynosi 15 somów
(ok. 0,30 USD) za jedną osobę – gdy rodzina posiada kran na terenie swojego domu – i 10 somów (ok. 0,20 USD), gdy korzysta
się z kranów ulicznych. Tych ostatnich jest zdecydowanie mniej –
ok. 90-ciu, domowych kranów jest ponad 1 800. Oczywiście siłą
rzeczy z kranów ulicznych korzysta większa liczba mieszkańców.
Stowarzyszenie jest odpowiedzialne także za zaopatrywanie
w wodę lokalnych budynków użyteczności publicznej znajdujących się w centrum – miejscowego szpitala, tzw. punktów felczerskich, pięciu szkół i pięciu przedszkoli oraz budynków administracji
państwowej i samorządowej. Opłaty za dostarczanie wody do tych
instytucji wnoszone są z budżetu ajyl okmotu. Z informacji uzyskanych od przedstawicieli ajyl okmotu wynika, że na utrzymanie sieci
wodociągowej przeznacza się tylko 2,5% środków całego lokalnego
budżetu. Większość pochłaniają opłaty za dostarczanie wody do
budynków publicznych.
W centrum jest także łaźnia publiczna, jednak nie ma ona podpisanej umowy na współpracę z SOOPPW i wodę bierze z pobliskiego aryku. Łaźnia działa tylko jesienią i zimą, latem jest nieczynna.
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Tylko nieliczni mieszkańcy mają w domach takie udogodnienia jak
łaźnia – wówczas często udostępniają je za drobną opłatą swoim
sąsiadom.
Opłaty pobierane od mieszkańców są na tyle nieduże, że wystarcza ich jedynie na drobne remonty i wynagrodzenie dla pracowników SOOPPW, dyrektora, księgowego czy pracownika technicznego.
Dużym wsparciem dla budżetu stowarzyszenia są opłaty ponoszone
przez ajyl okmotu za dostarczanie wody do budynków użyteczności
publicznej. Zilol Suu, jako stowarzyszenie aktywnie pracujące od
wielu lat, w odróżnieniu od wielu innych lokalnych SOOPPW ma
bardzo dobry poziom ściągalności opłat. Według słów dyrektorki stowarzyszenia, prawie wszyscy użytkownicy (94%), z którymi
podpisano umowy, dokonują regularnych wpłat. W większości lokalnych SOOPPW opłaty za usługę dostarczania wody kształtują
się na poziomie 30–40%, co w znaczący sposób wpływa także na
ich zdolności instytucjonalne. W przypadku Arawanu uzyskanie
tak dobrych wyników wymagało wieloletniej pracy władz wykonawczych SOOPPW ze społecznością lokalną. Przez cały okres radziecki, a także na początku lat dziewięćdziesiątych mieszkańcy byli
przyzwyczajeni do wielu bezpłatnych usług komunalnych, w tym
także dostarczania wody pitnej.
W niektórych częściach Arawanu mieszkańcy zakładają nieduże
struktury zarządzające pojedynczymi kranami ulicznymi, tzw. kuduk dżamoat. Te niewielkie wspólnoty tworzą mieszkańcy kilku ulic,
korzystający z jednego kranu. Zazwyczaj na czele takiej grupy stoi
nieformalny lider, który w jej imieniu kontaktuje się np. z SOOPPW.
Czasami też pomaga w zbieraniu opłat za wodę. Mieszkańcy do niedużych remontów np. pompy ulicznej wykorzystują także tradycyjną
instytucję haszaru, czyli – w dosłownym tłumaczeniu – „wspólnej
pracy”. Kiedyś w ramach haszar wszyscy sąsiedzi wykonywali prace
fizyczne na rzecz swej społeczności lub pojedynczych jej członków.
Obecnie haszar wykorzystuje się przede wszystkim dla przedsięwzięć na rzecz całej wspólnoty i często polega on na współfinansowaniu prac. Równolegle do tej tradycji w ostatnich latach we wsi
zaczęto także inicjować powstawanie bardziej sformalizowanych
instytucji, tzw. grup samopomocy. Dublują one w pewnym stopniu
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tradycyjne instytucje, jednak dzięki formalnemu charakterowi
mogą np. uzyskiwać środki finansowe w ramach mikrokredytów
udzielanych przez lokalne organizacje pozarządowe.
Najpoważniejszym problemem we wsi jest kwestia dostępu i podziału wody irygacyjnej. Szczególnie trudna sytuacja jest w okresie
wegetacyjnym, od czerwca do sierpnia, kiedy czasami brakuje nawet 90% zasobów wodnych potrzebnych do nawadniania55. Uprawy
w gminie nawadniane są wodami rzeki Arawan-Saj. Zanim rzeka
dopłynie do tutejszych wiosek, przepływa przez wiele miejscowości rejonu nookatskiego i dlatego jest często bardzo zanieczyszczona. Czasami, gdy przy niskim stanie wód Arawan-Saj jest w pełni
wykorzystywany do nawadniania pól w górze rzeki, dodatkowo do
rejonu doprowadza się wodę ze zbiornika Papan przez kanał Arawan – Ak-Buura.
Na terenie ajyl okmotu działają obecnie trzy AWP, które rozdzielają wodę pomiędzy rolników. W zależności od statusu kanału, odpowiedzialne za ich utrzymanie są instytucje państwowe lub
stowarzyszenia. Za główny kanał odprowadzający wodę z rzeki odpowiada rejonowy zarząd ds. sieci irygacyjnej działający w ramach
rajwodchozu. Odpowiedzialność AWP zaczyna się od pierwszej śluzy położonej na kanale odprowadzającym wody z kanału głównego.
Każdego roku AWP zobowiązane są do przedstawiania rocznego
planu zużycia wody na nawadnianie pól. Na jego podstawie rajwodchoz określa limity dla danego AWP – ile zasobów stowarzyszenie
otrzyma z rzeki, ile ze zbiornika retencyjnego. Ponadto dzienne limity często omawiane są każdego dnia, zwłaszcza gdy w rzece jest
niewiele wody. Przy normalnym stanie wód istniejące zasoby średnio pokrywają około 80% zapotrzebowania miejscowych rolników
na wodę irygacyjną.
Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi i decydującymi o podziale wody między indywidualnych rolników są mirabowie. Otrzymują oni od swych AWP określone ilości wody, które sami dalej
rozdzielają. Zazwyczaj jeden mirab ma pod swym zarządem około
50–70 prywatnych działek. Mirabowie są opłacani z comiesięcznych
55 Informacja uzyskana od pracowników miejscowej organizacji pozarządowej.
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składek wnoszonych przez członków AWP oraz innych użytkowników wody. Z tych środków opłacani są także inni pracownicy AWP
oraz usługa rajwodchozu.
W przypadku, gdy wody w rzece jest niewiele i w związku z tym
zmniejszają się także zasoby wody irygacyjnej, tworzony jest grafik
dotyczący kolejności nawadniania. Grafik na poziomie wsi ustalany
jest pomiędzy poszczególnymi AWP, a następnie w każdej wsi pomiędzy rolnikami a mirabem odpowiadającym za doprowadzanie
wody do ich pól. Poza grafikiem nawadniania ustala się także podział zasobów potrzebnych dla poszczególnych upraw. Zasadniczo
podział ten wygląda w następujący sposób: 30% wszystkich zasobów
przeznaczane jest na uprawy bawełny, 10% na uprawy ryżu, 20% na
uprawy roślin pastewnych i 40% na uprawy warzyw.
Podział wody irygacyjnej jest źródłem licznych konfliktów między rolnikami indywidualnymi, a także między poszczególnymi
wsiami. Problem zaostrza się przy niskim stanie wód56, ponieważ
większość plonów (70–90%) uzależniona jest od wody irygacyjnej.
W takich okresach często dochodzi do przypadków kradzieży wody,
gdy indywidualni rolnicy bez pozwolenia miraba nakierowują wodę
na swoje pola, zasypując aryki sąsiadów ziemią bądź kamieniami.
Zdarza się wtedy też często, że rolnicy, których pola leżą w dolnej
części kanału, nie otrzymują wody w ogóle. Konflikty próbuje się
rozwiązywać z udziałem specjalnych komisji w ramach AWP. Przy
poważniejszych konfliktach, np. między grupami rolników, w ich
rozwiązanie angażowani są nie tylko mirabowie oraz władze AWP,
ale także ajyl baszczy oraz aksakałowie. Zazwyczaj też w okresach
wzmożonego zapotrzebowania na wodę organizowane są dyżury,
zwykle nocne, w których bierze udział mirab i rolnicy.
Według słów pracowników lokalnej organizacji pozarządowej57,
od wielu lat kształcącej rolników oraz pracowników AWP, konflikty
są wynikiem trudnej sytuacji związanej z zarządzaniem zasobami
56 Niski stan wód nie jest związany jedynie z suszą. Może być także wynikiem
lawin błotnych, które zanieczyszczają zbiorniki wodne, a ponadto powodują zmywanie ziemnych kanałów i woda – choć może być w rzece – nie dochodzi do pól.
57 Rozmowy przeprowadzone w czerwcu 2012 roku.
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wodnymi. Wraz z reformą rolną na terenie dawnych kołchozów rejonowych pojawiło się kilkanaście tysięcy rolników indywidualnych,
z których każdy chciałby sam regulować polewanie swych upraw.
Pogodzenie nierzadko sprzecznych interesów nie jest więc łatwym
zadaniem. Sytuację pogarsza niski poziom wiedzy dotyczący metod
uprawy i nawadniania. W kołchozach za te czynności było odpowiedzialnych kilku specjalistów, którzy planowali podział i metody
nawadniania. Teraz rolnicy są zmuszeni do samodzielnego działania
i podejmowania decyzji; nierzadko brakuje im fachowej wiedzy dotyczącej upraw czy bardziej ekonomicznych sposobów nawadniania
pól. Niejednokrotnie także pracownicy AWP, zwłaszcza mirabowie,
nie mają odpowiedniej wiedzy, niezbędnej dla planowania grafików
i zrównoważonych metod nawadniania czy utrzymywania kanałów.
Ponadto wciąż na poziomie lokalnym brakuje środków na utrzymanie kanałów, które wymagają ciągłego czyszczenia.
Konflikty są jedną z najpoważniejszych konsekwencji utrudnionego dostępu do wody. Problem dotyczy przede wszystkim wody irygacyjnej, choć także dostęp do wody pitnej może stać się przyczyną
napięć. Konflikty te czasami mogą przybrać bardzo dramatyczny obrót. Przykładem są wydarzenia we wsiach Andarak, Iskra i Komuna
w obwodzie batkeńskim, które miały miejsce na początku 2011 roku.
Pomiędzy mieszkańcami wsi doszło do regularnych walk, w wyniku
których ucierpiało wiele osób. Choć może wydawać się, że konflikt
miał charakter etniczny (wieś Andarak zamieszkana jest przez ludność tadżycką, pozostałe wsie przez kirgiską), to u jego podstaw leżał
problem konkurencji o ograniczone lokalne zasoby wody oraz ziemi58.
Przykładem dramatycznej sytuacji związanej z dostępem do wody
jest wioska Gulbahar leżąca w gminie Kerme-Too59. Mieszka tu ponad 8 000 mieszkańców (1 766 gospodarstw domowych). Wioska leży
58 Więcej w: Analiticzieskij otcziot Fonda „Za mieżdunarodnuju tolierantnost’”.
O konfliktnom incydente w sele Andarak mieżdu Kyrgyzami i Tadżykami, http://fti.
org.kg/en/component/content/article/36-monitoring-reports/86-monitoring-inandarak [data dostępu: 20.04.2012].
59 Informacje zebrane podczas rozmów z przewodniczącym ajyl okmotu oraz pracownikami CAAW.
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pomiędzy Arawanem i Oszem. W promieniu 24 km wokół niej nie
ma żadnego naturalnego cieku wodnego. Jedynym źródłem wody –
także pitnej – jest kanał Arawan-Ak-Buura, którym doprowadza się
wodę z rzeki Ak-Buura na pola rejonu arawańskiego; kanał kończy
się w rzece Arawan-Saj. Woda transportowana kanałem nawadnia
terytorium ponad 9 000 hektarów60 w 4 gminach: Dżapalak w mieście Osz (rzeka Ak-Buura przepływa przez centrum miasta), Tolojkon
i Kyzl-Kysztak w zachodniej części rejonu karasujskiego oraz KermeToo we wschodniej części rejonu arawańskiego. Zanim więc woda
dotrze do Gulbahar, zanieczyszczana jest licznymi odpadami komunalnymi. Co powoduje wiele zachorowań we wsi. Według danych ajyl
okmotu, co najmniej 400 osób w ostatnich latach zachorowało na dur
brzuszny. Najbardziej dramatyczna sytuacja ma miejsce, kiedy kanał
wyłączany jest z użycia. Co roku w marcu i kwietniu łącznie przez 40
dni mieszkańcy Gulbahar pozbawieni są dostępu do jakiejkolwiek
wody. Jedyne, co ich ratuje, to dość bliskie sąsiedztwo Oszu oraz Arawanu, skąd część mieszkańców przywozi wodę.
Brak wody jest szczególnie uciążliwy dla zwierząt domowych – bydła
i owiec, którym mieszkańcy nie są w stanie w tych okresach zapewnić
potrzebnej ilości wody. Często zdarzają się przypadki, gdy zwierzęta
padają z powodu braku wody61. Pewnym rozwiązaniem jest budowa
niedużych sztucznych zbiorników, gdzie mogłaby być gromadzona
i przechowywana woda dla zwierząt. Taki zbiornik został wykopany
przez mieszkańców jednego z rejonów Gulbahar, co jednak nie rozwiązuje problemu – potrzeba co najmniej pięciu tego typu zbiorników
we wsi. Ponadto, aby mogły służyć jako rezerwuary wody, trzeba wybetonować ich dno, żeby nie dopuszczać do procesu filtracji.
Na terenie wsi jest kilka studni pobudowanych jeszcze w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, jednak nie ma w nich wody. Wieś
Gulbahar jest położona w bardzo niesprzyjającym miejscu. Badania
60 Czast 2. Arawan-Akburinski kanal, s. 169, http://www.cawater-info.net/library/
rus/iwrm/canals_part_2.pdf [data dostępu: 28.06.2012].
61 W 2012 roku zdesperowani mieszkańcy Gulbahar po otrzymaniu informacji, iż
wyłączenie kanału z użycia ma zostać przedłużone o kolejny tydzień, zorganizowali
w Oszu demonstrację przed budynkiem zarządu ds. gospodarki wodnej.
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geologiczne, prowadzone przez państwową Agencję ds. Rozwoju i Inwestycji (ros. Agientstwo Razwitija i Inwiestirowanija Soobszczestw,
ARIS), planującą wybudowanie dla wsi sieci wodociągowej, wykazały, że by dotrzeć do wód gruntowych, trzeba przewiercić się przez
166-metrową warstwę gliny. Dodatkowo tutejsza woda gruntowa jest
na tyle twarda i zmineralizowana, że wymaga filtrowania i oczyszczania, by można było używać jej dla celów spożywczych.
Przykład nr 2: rejon uzgeński, gmina Kyzyl Oktiabr
Gmina Kyzyl Oktiabr znajduje się w zachodniej części rejonu uzgeńskiego. Rejon leży w północno-wschodniej części obwodu oszskiego. Od północy graniczy z obwodem dżalalabadzkim, od wschodu
z obwodem naryńskim, na południu z rejonem karakuldżinskim
a od zachodu z rejonem karasujskim. Jako odrębna jednostka administracyjno-terytorialna rejon powstał w 1928 roku, składa się
z 19 gmin. Administracyjnym centrum jest miasto Uzgen. Rejon ma
charakter rolniczy; znany jest przede wszystkim ze słynnego w całym obwodzie oszskim czerwonego ryżu.
Gmina Kyzyl Oktiabr leży wzdłuż głównej drogi łączącej południe
kraju z północą. Na terenie gminy znajduje się 9 wsi. Jeszcze przed
przymusowym osiedlaniem koczowników przez władze radzieckie,
większe wsie stanowiły zimowki dla przedstawicieli kilku kirgiskich
plemion. Do obecnej chwili są zamieszkane przez ich potomków, na
przykład większość mieszkańców Algi to członkowie rodów Boston,
Kyzyl Senir – Dżoru.
Alga jest niedużą wsią, zamieszkaną przez 1 600 mieszkańców
(308 gospodarstw domowych). W czasach radzieckich znajdowała
się tu Południowokirgiska Stacja Doświadczalna62 zajmująca się hodowlą bydła i produkcją mleka oraz mięsa. Wtedy też pobudowano
sieci wodociągowe doprowadzające wodę pitną, a także systemy
irygacyjne. W Aldze znajdowała się nawet mała hydroelektrownia
produkująca prąd na potrzeby wsi.
62 Podczas reformy rolnej w latach dziewięćdziesiątych wszystkie zwierzęta oraz
infrastruktura zostały rozprzedane przez kierownictwo stacji.
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W czerwcu 2011 roku w Aldze zostało zarejestrowane SOOPPW
Toguz Bulak Taza Suu. W zebraniu inicjującym powstanie stowarzyszenia uczestniczyli przewodniczący ajyl okmotu, ajyl baszczy
oraz akskakałowie. Udział aksakałów w tego typu przedsięwzięciach
jest bardzo ważny, ponieważ to właśnie oni, jako największe lokalne
autorytety, bardzo często namaszczają kandydatów na różne stanowiska czy błogosławią różnym przedsięwzięciom, z nimi też konsultują się instytucjonalni liderzy, jak przewodniczący ajyl okmotu
czy ajyl baszczy. I chociaż pod wpływem szybkich zmian gospodarczo-politycznych zmieniają się, zwłaszcza w młodym pokoleniu,
także struktury i instytucje społeczne, to tradycyjne instytucje wciąż
odgrywają bardzo ważną rolę, zwłaszcza w społecznościach wiejskich. Zdanie aksakałów nadal w wielu sytuacjach ma decydujące
znaczenie. Podczas zebrań wiejskich to właśnie oni, reprezentując
interesy swych plemion czy rodów, podejmują decyzje dotyczące
lokalnych społeczności, które potem przedstawiane są przedstawicielom aijyl okmotu.
Stowarzyszenie obejmuje swym zasięgiem pięć wsi: Algę, Starą
Pokrowkę, Guzar, Kyzyl Oktiabr i Lieshoz. Poza Starą Pokrowką
w żadnej wsi mieszkańcy nie mają dostępu do czystej wody pitnej63.
Jedyna czynna studnia łączy system wodociągowy Algi z sąsiednią
Starą Pokrowką. Granicę między wsiami – praktycznie niezauważalną dla przyjezdnych – wyznacza kanał szeroki na 1 metr. W Starej
Pokrowce system działa od 2001 roku dzięki dyrektorce miejscowej
szkoły, która zdobyła środki na przeprowadzenie remontu. Woda
jest włączana codziennie na pięć godzin, pomiędzy godz. 16.00
a 21.00. Podczas ważnych rodzinnych wydarzeń jak wesele czy pogrzeb wodę włącza się nawet na cały dzień.
W Aldze woda pitna była dostępna ostatni raz w 1988 roku. Wodociąg pobudowano we wsi w latach sześćdziesiątych, w latach
osiemdziesiątych na nowo ustawiono krany uliczne. Gdy na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych po raz kolejny doszło do poważnej awarii systemu, nie było już nikogo, kto mógłby
63 Obecnie, po realizacji w roku 2012 projektu SWCD, w Aldze działa wodociąg,
który doprowadza wodę pitną do ulicznych pomp.
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zainteresować się tym problemem. Zbiegło się to w czasie z historycznymi przemianami na obszarze radzieckim, upadkiem ZSRR
i powstaniem nowego państwa Kirgistan. W rezultacie mieszkańcy
Algi pozostali bez wody na kolejne dwadzieścia lat.
Jedynymi źródłami wody, z których czerpią mieszkańcy, są aryki
przechodzące przez wieś i rzeka z bijącym źródłem czystej wody.
Jeśli ktoś mieszka na początku wsi, do źródełka musi iść ponad kilometr. Dlatego bardzo często mieszkańcy biorą wodę prosto z aryków.
Jak tłumaczyły tutejsze gospodynie, woda z aryku musi postać co
najmniej dobę, by cały brud w niej zgromadzony opadł na dno naczynia. Dopiero wtedy można ją przegotować i używać w celach
spożywczych. Podobnie jak w innych wsiach, mieszkańcy Algi magazynują wodę, przechowując ją przede wszystkim w aluminiowych
i plastikowych konwiach bądź kilkulitrowych butelkach po wodzie,
tylko w dwóch czy trzech domach są duże zbiorniki na wodę.
Najtrudniej jest zimą i wiosną. Od grudnia do maja woda
w arykach wysycha, w tym okresie jedynym źródłem wody jest rzeka
i źródło. Czas potrzebny na zaopatrzenie gospodarstwa domowego
w wodę znacznie się wydłuża, ponadto trzeba wtedy przynosić także
wodę dla domowych zwierząt. Dostarczanie wody to przede wszystkim zadanie dzieci, dlatego na ulicach wsi bardzo często można spotkać grupy dzieci niosących wiadra, pchających wózki z konwiami.
Niektóre dzieci jeżdżą po wodę na osłach. Po wodę chodzi się co
najmniej dwa razy dziennie, jednak przy zwiększonych potrzebach,
np. gdy trzeba zrobić pranie, wodę trzeba przynosić nawet cztery
razy dziennie.
We wsi jest punkt felczerski. Pielęgniarka poświęca codziennie
minimum godzinę na zaopatrzenie punktu w wodę. Punkt znajduje
się na początku wsi, więc bardzo często jego personel zmuszony jest
brać wodę z pobliskiego aryku. Pomimo tak trudnych warunków
sanitarnych, miejscowa lekarka, która pracuje w Aldze już dziewięć
lat, nie rejestruje dużej liczby zachorowań. W zeszłym roku „tylko”
3 osoby zachorowały na żółtaczkę pokarmową wywołaną brudną
wodą. Nie ma natomiast przypadków duru brzusznego, często spotykanego w innych rejonach, gdzie brak czystej wody pitnej. Lekarka twierdzi, że ludzie starają się pić wodę ze źródła, a nie z aryku.
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W gminie najtrudniejsza sytuacja jest we wsiach Kyzyl Oktiabr
i Lieshoz. Według słów przedstawicieli ajyl okmotu w Kyzyl Oktiabr
kilka lat temu przeprowadzane były prace remontowe, finansowane
z projektu Taza Suu. W ramach projektu we wsi zostały zainstalowane nowe krany uliczne. Jednak projekt od początku był źle zaplanowany – system wodociągowy Kyzyl Oktiabr miał zostać podłączony
do oddalonej o 5 km miejscowości Kurszab. Przeprowadzona linia
niedługo po ułożeniu została zniszczona przez lawiny błotne. Dodatkowo problemem wsi jest bardzo wysoki poziom tutejszych wód
gruntowych, co powoduje ich zanieczyszczenie. Dlatego pomimo
inwestycji wieś pozostała bez wody pitnej.
Mieszkańcy muszą korzystać z aryków. Woda doprowadzana do
Kyzyl Oktiabr to woda z rzeki Kurszab64. Niestety, latem bardzo często i tej wody brakuje, gdyż jest ona wykorzystywana do nawadniania pól w miejscowościach leżących powyżej wsi.
We wsi Lieshoz nigdy nie było wody pitnej. W czasach ZSRR
w tej części kołchozu działała jedna brygada i mieszkało jedynie
10 rodzin. Nikt nie myślał, by inwestować w infrastrukturę tak małej osady, dlatego Lieshozu nie podłączono do nowo budowanego
wodociągu doprowadzającego wodę do oddalonego o kilka kilometrów Kurszabu. Wodociąg przechodzi dosłownie kilkaset metrów
od wsi. Jedynym źródłem wody we wsi jest woda z aryków. Zimą,
gdy kanały wysychają, mieszkańcy uzyskują wodę ze stopionego
śniegu, niektórzy przywożą wodę z innych miejscowości.
Mimo tak ciężkich warunków wieś przez ostatnie lata się rozwijała. Obecnie w Lieshozie mieszka już 130 rodzin. Wybudowano
szkołę podstawową, mieszkańcy starają się u gminnych władz o wydzielenie środków na organizację punktu felczerskiego. Utrudniony dostęp do wody pitnej nie był powodem do opuszczenia wioski.
Wpływ na tę decyzję miały zapewne także możliwości finansowe
mieszkańców. Nie bez znaczenia jednak jest tradycja, która nie pozwala opuszczać swych rodzinnych stron. Jak można było usłyszeć
od mieszkańców Lieshozu i Algi: „Muzułmanie nigdy nie opuszczają swego domu. Młodzi ludzie wyjeżdżają do pracy do Rosji,
64 Rzeka Kurszab jest lewym dopływem rzeki Kara-darii.
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do Kazachstanu, jednak nie było we wsi takiego przypadku, by ktoś
nie wrócił. Ludzie się dorabiają, budują dom, tworzą sobie warunki
do życia i wracają w rodzinne strony”.
Największym problemem dla mieszkańców gminy, zwłaszcza Algi,
jest jednak woda irygacyjna. Mieszkańcy przywykli do braku wody
pitnej, ale brak wody irygacyjnej oznacza utratę plonów, a w rezultacie źródła dochodu. Woda używana do nawadniania pól doprowadzana jest z rzeki Kurszab wpadającej do pobliskiego Zbiornika
Andiżańskiego65. Od rzeki wodę odprowadza główny kanał Koczkor-ata, zarządzany przez rajwodchoz. Od tego kanału odchodzą trzy
mniejsze kanały doprowadzające wodę do wsi: kanał Boston nawadniający pola m.in. w Lieshozie, Starej Pokrowce i w części Algi,
kanał Koczkor-ata średni i kanał Myrza Kurszab, doprowadzające
wodę m.in. do Kyzyl Oktiabr. Te kanały są także zarządzane przez
rajwodchoz. AWP zarządza mniejszymi kanałami, za regulację śluz
odpowiadają mirabowie. Oni także zbierają opłaty od rolników za
używaną wodę. Wszystkie kanały w gminie pobudowane były tuż
po II wojnie światowej, są to ziemne kanały wymagające częstego
czyszczenia. Na te prace środki wydziela rajwodchoz. Ostatnie tego
typu inwestycje były prowadzone w 2004 roku.
Część pól Algi pozbawiona jest dobrego dostępu do wody i posiada jedynie „dziki” kanał. Alga położona jest powyżej rzeki i dlatego
jej wody bardzo często nie dochodzą do kanału. W okresie, gdy
brakuje wody, mieszkańcy zbierają środki na wynajęcie traktora,
z pomocą którego robiony jest tymczasowy kamienny wał naprowadzający wody rzeki do dzikiego kanału. W sezonie takie sytuacje
są codziennością i mocno wpływają na urodzaj. Wielkość strat zależy także od rodzaju uprawianych roślin: jeśli jest to np. kukurydza,
straty będą o wiele mniejsze, jednak w przypadku warzyw, które
wymagają regularnego nawadniania, mogą być bardzo dotkliwe.
Niestety, na początku sezonu wegetacyjnego nie można przewidzieć,
jaka będzie sytuacja.
65 Zbiornik Andiżański leży na terenie Kirgistanu, śluza zbiornika wyznacza
granicę z Uzbekistanem, który nią zarządza. Wody ze zbiornika w całości są wykorzystywane dla nawadniania pól na terenie uzbeckiej części Kotliny Fergańskiej.
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Przy niskim stanie wód niezbędne są dyżury na śluzach pomiędzy kanałami, co ma zapobiec kradzieżom wody. Bardzo często na
dyżury wysyłane są starsze dzieci. Im dalej od początków kanału,
tym sytuacja rolników jest gorsza, co powoduje konflikty między
nimi. Jak w wielu innych miejscach, są one rozstrzygane z udziałem formalnych i nieformalnych liderów. W zażegnywaniu konfliktów biorą udział zazwyczaj ajyl baszczy, mirabowie, przedstawiciele
AWP i – jako ostateczna instancja – sąd aksakałów.
Opisane przykłady pokazują sytuację typową dla wielu miejscowościach w Kirgistanie. Problem przestarzałej infrastruktury
i braku w lokalnych budżetach środków potrzebnych na inwestycje
związane z wodą jest powszechny nie tylko na obszarach wiejskich.
W wielu przypadkach jedynym sposobem poprawienia sytuacji są
środki uzyskiwane w ramach projektów finansowanych przez zagraniczne organizacje. Choć według oficjalnych danych Kirgistan
wydzielał w ostatnich latach wielomilionowe sumy z budżetu państwa na rehabilitację systemów wodnych, z poziomu lokalnego nie
widać rezultatów tych działań. Dlatego wielu obywateli Kirgistanu
uważa, że państwo ignoruje ich potrzeby.
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Radziecki plan, zakładający przekształcenie centralnoazjatyckich
republik w zagłębie produkcji bawełny i innych płodów rolnych,
został wypełniony w 100%. Scentralizowany system doskonale zintegrował wszystkie zasoby wodne regionu, tworząc jedną wielką
machinę do produkcji „białego złota”. Nikt nie przewidział jednak,
że ZSRR rozpadnie się i że porządek polityczny, który wyłoni się
na jego miejsce, będzie wymagał gruntownego przeformułowania
stosunków gospodarczych, politycznych i społecznych.
Zbudowanie tak ogromnej infrastruktury wodnej, choć efektywne gospodarczo, przynajmniej w krótkim okresie, okazało się katastrofalne w skutkach dla istniejących ekosystemów. Zupełnie inaczej
patrzymy dziś na popularny w czasach radzieckich plakat propagandowy, pokazujący z jednej strony wielką budowę systemów irygacyjnych w Azji Centralnej, a z drugiej kataklizmy powodowane
działaniami wrogich państw kapitalistycznych wraz z hasłem: „My
zamieniamy pustynie w kwitnącą krainę! Oni zamieniają miasta
i wsie w pustynię!”. Dzisiaj wiadomo, że utworzone sztucznie oazy
mające zapewnić obfitość i dobrobyt mieszkańcom Azji Centralnej
w części zmieniły się na powrót w tereny półpustynne.
Z drugiej strony, w ciągu całej długiej historii Azji Centralnej centralizacja systemów wodnych zapewniała bezpieczeństwo
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i stabilizację gospodarczą. Decentralizacji sieci zawsze towarzyszyły wojny i konflikty, a w konsekwencji zubożenie ludności, upadek
miast i wsi. Nigdy wcześniej w historii sieć wodna nie osiągnęła takiego poziomu zespolenia i organizacji jak w czasach radzieckich.
Po rozpadzie ZSRR decentralizacja przerodziła się w chaos. Dzisiaj,
po ponad dwudziestu latach, zarządzanie gospodarką wodną regionu wciąż dalekie jest od stabilizacji. Kirgistan, Kazachstan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan nie są w stanie stworzyć modelu
zarządzania zasobami wodnymi, który jednocześnie uwzględniałby
potrzeby i oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.
W rezultacie związane krępującymi zależnościami każde z nowych
państw stara się zapewnić sobie jak największe wpływy w zarządzaniu gospodarką wodną. Całkowita decentralizacja i uniezależnienie
się wszystkich aktorów politycznych są praktycznie niemożliwe. Integracja, a przynajmniej synchronizacja systemu wodnego, odbierana jest przez większość państw jako zagrożenie dla ich własnych
interesów politycznych i gospodarczych. Paradoksem jest to, że
praktycznie żadne z nich nie jest w stanie samodzielnie utrzymać
sieci wodnej zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym.
Konsekwencje dezintegracji systemu wodnego odbijają się na
życiu zwykłych ludzi. Podczas gdy rządy państw prowadzą rywalizację o kontrolę nad zasobami wodnymi regionu, niedofinansowana od lat infrastruktura wodna niszczeje. Poprzedni system
zakładający całkowitą centralizację majątku państwowego oraz
brak własności prywatnej, w większości krajów zastąpiła jak największa decentralizacja i prywatyzacja oraz wycofanie się państwa z działań na rzecz obywateli. Odpowiedzialność za usługi
publiczne, w tym wodę, została zepchnięta na społeczności lokalne. Powstające z inicjatywy organizacji międzynarodowych stowarzyszenia użytkowników wody stanowią połowiczne rozwiązanie,
a bez wsparcia z zewnątrz nie są w stanie rozwiązać podstawowych
problemów lokalnych.
Obecna sytuacja ma wpływ na to, że wielu mieszkańców z nostalgią wspomina czasy radzieckie, idealizując ówczesny scentralizowany
system zarządzania gospodarką wodną, nie pamiętając równocześnie o widocznych już wtedy wadach zbudowanej naprędce sieci
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wodnej czy o degradacji środowiska naturalnego, spowodowanej
działalnością człowieka.
Zasoby wodne Azji Centralnej są jednak jednymi z największych
na świecie i mogą pokryć potrzeby nie tylko państw regionu, ale
i częściowo krajów ościennych. Mimo to kwestia ich efektywnego
i zrównoważonego wykorzystania jest wciąż otwarta.
Pytanie „Gdzie jest ta woda?” pozostaje aktualne i będzie zapewne przedmiotem dramatycznych sporów w przyszłości.
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Załącznik nr 1
Podstawowe tradycyjne instytucje społeczne
Aby przybliżyć specyfikę środkowoazjatyckich społeczeństw, należy
pokrótce scharakteryzować tradycyjną strukturę społeczną w Azji
Centralnej.
Rewolucja październikowa i utworzenie republik radzieckich
przyniosło zmiany w sposobie życia tradycyjnych centralnoazjatyckich społeczeństw. Wcześniej mieszkańcy Azji Centralnej dzielili
się na ludność koczowniczą i osiadłą (część grup prowadziła półkoczowniczy tryb życia). Koczownikami była większość mieszkańców terytorium obecnego Kazachstanu, Kirgistanu i Turkmenistanu.
Ludność osiadła, tj. rolnicy, kupcy czy rzemieślnicy w większości
zamieszkiwali na terenach dzisiejszego Uzbekistanu i Tadżykistanu.
W przeszłości koczownicy i ludność osiadła żyli obok siebie, tworząc sieć wzajemnych zależności, polegających na wymianie dóbr
i usług. Obydwie grupy wykształciły charakterystyczne nieformalne instytucje społeczne, oparte na pokrewieństwie i więziach rodowych i/lub terytorialnych, które do dzisiaj mają wpływ na strukturę
i porządek społeczny w Azji Centralnej.
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Tradycyjne instytucje społeczne w Azji Centralnej
wspólnota rodowo-terytorialna (awlod, kaum, i in.)
Awlod, kaum (istnieje wiele nazw na określenie tego zjawiska) jest
formacją społeczną, której członkowie wywodzą swoje pochodzenie od wspólnego mitycznego lub rzeczywistego przodka i są powiązani więziami krewniaczymi i/lub terytorialnymi, oraz cechują się
silną identyfikacją z własną grupą. W Tadżykistanie osoby pytane
o to, jak rozumieją pojęcie awlod/kaum, odpowiadały, że jest to ród
(duża rodzina). Awlody czy kaumy są charakterystyczne dla ludności
osiadłej. Kaum może też być dużą grupą wiążącą ze sobą mniejsze
grupy krewniacze (awlody) i inne grupy, początkowo niezwiązane więzami krwi, stopniowo dołączane do grupy głównej. Związki te charakteryzują się ustaloną, ścisłą hierarchią poszczególnych
grup oraz relacjami związanymi z wzajemną wymianą dóbr i usług.
W szerszym planie awlody mogą tworzyć klany, które zwykle oparte
są na sieciach powiązań rodowych, terytorialnych i politycznych.
plemię – wspólnota rodowa
Tradycyjnie Kirgizi, Kazachowie, Karakałpacy, Turkmeni oraz część
Uzbeków funkcjonowali w ramach plemion, których podstawą były
wspólnoty rodowe oparte na rzeczywistych lub mitycznych więziach
krewniaczych; plemiona często były lub są częścią większych związków plemiennych. Tego typu formacja posiada ukształtowaną przez
wieki, określoną hierarchię – na przykład plemiona Kazachów są
zorganizowane w trzy związki plemienne, tzw. żuzy: starszy, średni
i młodszy, zaś Kirgizów – w związki zwane prawym i lewym skrzydłem oraz w grupę Iczkilik.
mahalla – wspólnota terytorialna
Instytucja mahalli stanowi przykład tradycyjnej samorządności,
głęboko zakorzenionej w kulturze społeczeństw Azji Centralnej,
i jest typowa dla ludności osiadłej tych terenów. W dużym skrócie
mahalla to wspólnota mieszkająca na danym terytorium i rządząca
się według tradycyjnych, nieformalnych zasad; każda mahalla posiada wybierany przez mieszkańców samorząd, który ma za zadanie
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wspierać społeczność w rozwiązywaniu lokalnych problemów czy
współuczestniczyć w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć, uroczystości etc. Jedna mahalla składa się z od kilkudziesięciu do około
dwustu gospodarstw domowych, których członków łączą więzi rodzinne i/lub etniczne, a w przeszłości również zawodowe (dawniej
mahalle mogły zrzeszać rzemieślników danej profesji, którzy byli
często przedstawicielami tego samego rodu). Mahalle funkcjonują
zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich (wówczas bardzo
często jedna wieś traktowana jest jako jedna mahalla lub – w przypadku większych osiedli – w ramach jednej osady funkcjonuje kilka mahalli). Mahalle znajdujące się w centrum miast są zazwyczaj
mniejsze niż te znajdujące się na ich peryferiach czy też na wsiach.
rodzina wielopokoleniowa
Niezależnie od charakteru wspólnoty podstawę struktury społecznej
stanowi rodzina wielopokoleniowa, składająca się z kilku generacji
mieszkających razem lub obok siebie. W Azji Centralnej rodziny
wielopokoleniowe spotykane są bardzo często. Wspólne zamieszkiwanie wielu generacji w jednym domu – lub w przypadku mieszkania osobno bardzo bliskie związki z krewnymi – stanowi podstawę
systemu ekonomicznego, w którym pracujący, bogatsi członkowie
rodziny są zobowiązani do wspomagania swoich krewnych i świadczenia sobie nawzajem różnych usług.
Specyfika struktury społecznej, opartej na więzach rodowych czy
rodowo-terytorialnych, ma wpływ na sposób kształtowania się stosunków ekonomicznych. Wobec trudnej sytuacji gospodarczej i niestabilnych struktur państwowych rody czy klany stanowią jedyne
realne podstawy porządku społecznego, na których jednostka może
się oprzeć. Często spotykanym zjawiskiem jest wspólne prowadzenie biznesu przez członków dużej rodziny (którzy tworzą np. ekipę
remontową) – zasady jego funkcjonowania oparte są na hierarchii
rodzinnej. Duże formacje, plemiona czy grupy rodowo-terytorialne
mogą mieć wpływ na stosunki polityczne w danym regionie czy
nawet państwie.
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Załącznik nr 2
Administracja na poziomie lokalnym
w Tadżykistanie i Kirgistanie

Administracja lokalna w Tadżykistanie
– dżamoaty szachrak i dżamoaty dechon
Po odzyskaniu niepodległości nowy rząd Tadżykistanu zatwierdził Ustawę o lokalnych organach administracji samorządowej
w osadach i wsiach (1994), której celem była decentralizacja władzy
i rozwój kompetencji administracji na szczeblu lokalnym. Funkcjonujące w ZSRR sowiety (rady wiejskie) zostały zastąpione przez
dżamoaty szachrak w miasteczkach i dżamoaty dechot na obszarach
wiejskich, współpracujące na poziomie lokalnym z przedstawicielami mahall, komitetów blokowych i wsi1. Dalsze poprawki do ustawy
z 1994 roku zostały uchwalone w 2009 roku. Zasadniczo najważniejsze zmiany dotyczą sposobu zarządzania budżetem i wyboru
radnych do dżamoatu.
Według ustawy z 1994 roku samorząd terytorialny jest rozumiany
jako system zarządzania działalnością społeczności lokalnej w celu
efektywnego rozwiązywania lokalnych problemów poprzez organy
1 Olimow M., Olimowa S., Etniczieskij faktor i mestnoje samouprawlienije
w Tadżykistanie, www.valerytishkov.ru/engine/documents/document810.doc
[data dostępu: 12.09.2012].
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niezależnie wybrane przez społeczność, zgodnie z prawem Republiki Tadżykistanu. Organy samorządu lokalnego działają bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli w ramach nadanych im
kompetencji.
Mimo założeń ustawy, gwarantującej udział obywateli w rozwiązywaniu kwestii lokalnych, mieszkańcy nie mają wpływu na
wybór przewodniczącego dżamoatu (tadż. raisa dżamoatu), wyznaczanego przez głowę miasta lub rejonu. W rzeczywistości dżamoat podporządkowany jest całkowicie władzy centralnej, a jego
niezależność jest pozorna. Mimo iż nowa ustawa z 2009 roku gwarantuje dżamoatom własny budżet, do lipca 2012 roku większość
z nich nie miała własnego budżetu i wszystkie środki otrzymywała
z budżetu władz rejonów. Finanse wydzielane dżamoatom są bardzo małe i ledwo starczają na pensje czy pokrycie podstawowych
wydatków.
Taka sytuacja znaczenie ogranicza możliwości operacyjne administracji lokalnej, sprowadzając jej rolę do funkcji czysto administracyjnych, takich jak rejestracja narodzin, zgonów, małżeństw
i rozwodów oraz innych spraw cywilnych, wydawanie obywatelom
dokumentów potwierdzających ich miejsce zamieszkania, certyfikatów związanych z prawem własności nieruchomości i gruntów,
rekrutacja żołnierzy do służby wojskowej, a także kontrolą nad
przebiegiem obrzędów i świąt w mahallach. Ponieważ dżamoat nie
ma środków na inwestowanie w rozwój lokalny, wiele inwestycji
infrastrukturalnych spychanych jest na barki lokalnych społeczności, co w praktyce oznacza, że nie są one w ogóle realizowane ze
względu na brak środków. Relatywnie większe kompetencje mają
dżamoaty na terenach, gdzie uprawia się bawełnę, ponieważ kontrolują jej zbiór.
Dżamoat w swojej obecnej formie jest raczej państwowym narzędziem kontroli społeczeństwa niż organem samorządowym.
Mieszkańcy traktują go jako urząd władzy państwowej, a nie jako
niezależny organ samorządowy, reprezentujący interesy społeczności lokalnej.
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Struktura samorządu lokalnego w Kirgistanie
Samorząd lokalny w Kirgistanie funkcjonuje na podstawie Ustawy
o samorządzie lokalnym (ostatnie zmiany ustawy wprowadzono
w 2011 roku). Na podstawie zapisów ustawy samorząd lokalny i administracja państwowa działają na zasadzie rozdzielności funkcji
i pełnomocnictw.
Na poziomie miejscowości wiejskich podstawową jednostką samorządową jest ajyl okmotu, obejmujący swoją jurysdykcją zazwyczaj kilka wsi. Ajyl okmotu zaczęły być organizowane w 1996 roku
w miejsce rad wiejskich. Wtedy też przekazano im cały majątek
dawnych sielskich upraw.
Ajyl okmotu jako władza wykonawcza samorządu lokalnego wypełnia następujące zadania:
1. opracowanie projektu lokalnego budżetu i jego realizacja po
zatwierdzeniu przez ajyl kenesz;
2. opracowanie i realizacja projektów dotyczących rozwoju
społeczno-gospodarczego obszaru, w tym: opracowywanie
polityki tworzenia nowych miejsc pracy, planów zagospodarowania przestrzennego, uczestniczenie w prywatyzacji majątku państwowego;
3. wykonywanie zadań delegowanych przez administrację rejonową: a) prowadzenie statystyk na poziomie lokalnym; b)
wynajem gruntów i pastwisk c) wypłata emerytur i innych
świadczeń.
Na czele ajyl okmotu stoi jego przewodniczący (ros. gława
ajyl okmotu). Jest on wybierany na pięcioletnią kadencję przez
członków lokalnego keneszu. Kandydatury na przewodniczącego
ajyl okmotu zatwierdza akim rejonu. Może on także przedstawić
swoich kandydatów na to stanowisko.
Ajyl kenesz (rada wiejska) – jest organem przedstawicielskim samorządu lokalnego. Członkowie keneszu wybierani są w wyborach
bezpośrednich na czteroletnią kadencję. Lokalny kenesz zatwierdza
wszelkie plany przedstawiane przez ajyl okmotu oraz kontroluje ich
realizację.
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Na poziomie wsi przedstawicielem samorządu lokalnego jest
ajyl baszczy (naczelnik wsi, starosta aiłu) mianowany przez przewodniczącego ajyl okmotu zgodnie z postanowieniami podjętymi
podczas zebrania lokalnej społeczności (ros. schod). Reprezentuje on na poziomie ajyl okmotu oraz podczas posiedzeń lokalnych
keneszy interesy mieszkańców wsi. Ajyl baszczy posiada pomocników – koczo baszczysy (naczelnik ulicy) – na poziomie poszczególnych ulic bądź kwartałów.
Mieszkańcy wsi mogą tworzyć terytorialne samorządy społeczne
m.in. w formie rad, komitetów mahallińskich, dżamoatów. Granice
terytorialnych samorządów społecznych ustanawia lokalny kenesz,
biorąc pod uwagę życzenia mieszkańców.
Czynnikiem, który w poważny sposób ogranicza działalności samorządu lokalnego, jest budżet. Jego źródła finansowania budżetu
to lokalne podatki oraz dochody z dzierżawy ziem rolnych Funduszu Redystrybucji Ziemi. W praktyce jednak ze względu na bardzo
niską ściągalność podatków i dość dużą skalę szarej strefy w wielu
wsiach lokalne finanse stanowią tylko ok. 30% budżetu. Reszta budżetu finansowana jest z centrum. Jednak środki te w większości
przypadków przeznaczane są na świadczenia społeczne oraz opłaty
dla pracowników budżetowych, np. nauczycieli. Niewiele środków
pozostaje na potencjalne inwestycje oraz remonty infrastruktury.
Poza doraźnymi remontami w budynkach użyteczności publicznej,
przede wszystkim szkołach i przedszkolach, inwestycji na poziomie
lokalnym praktycznie się nie prowadzi, bądź prowadzi w bardzo
ograniczonym stopniu.
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Słowniczek
Aksakał — w ten sposób tradycyjnie określa się szanowanego,
zwykle starszego człowieka, posiadającego duży autorytet
w społeczności
Artel — w ZSRR rodzaj spółdzielni zrzeszającej osoby różnych
profesji, rzemieślników, rolników, etc.
Aryk — kanał wodny
Awlod — ród, duża rodzina
Auł — odpowiednik polskiej wsi
Ajyl baszczy — w Kirgistanie naczelnik wsi, odpowiednik
polskiego sołtysa
Ajyl okmotu — w Kirgistanie samorząd wiejski, odpowiednik
polskiej gminy
Chauz — sztuczny zbiornik do przechowywania wody
Dżailo — letnie pastwisko, na które Kirgizi zajmujący się
wypasem bydła przenoszą się wiosną, pozostając tam do jesieni
Dżamoat — w Tadżykistanie najniższa jednostka administracyjna,
odpowiednik polskiej gminy; na obszarach wiejskich –
dżamoat dechot; w miasteczkach i osadach – dżamoat szachrak;
w innym znaczeniu – tradycyjna wspólnota mieszkańców
Iszan — termin używany w stosunku do znamienitych mistrzów
sufickich i ich potomków; w Azji Centralnej jest to też rodzaj
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grupy społecznej o wysokim statusie, do której przynależność
jest dziedziczna
Hadż — pielgrzymka do Mekki, jeden z pięciu filarów islamu;
pozostałe z nich to: szachada – wyznanie wiary, salat –
pięciokrotna modlitwa w ciągu dnia, zakat – jałmużna, saum
– post w miesiącu Ramadan
Haszar (uzbec. i tadż.) aszar (kirg.), assar (kazach.) — wspólna
praca na rzecz społeczności; w czasach radzieckich jako rodzaj
ekwiwalentu haszaru przyjęła się nazwa subotnik
Hukumat — w Tadżykistanie administracja na poziomie rejonu
i obwodu
Chodża, saidzi — grupy społeczne uważane za potomków
proroka Mahometa lub pierwszych arabskich przybyszów do
Azji Centralnej
Kartis — rodzaj starożytnych wodociągów
Kenesz ajyl okmotu — w Kirgistanie rada wiejska
Ketmen — motyka o szerokim i długim ostrzu, zastępuje też
łopatę
Kiszłak — wieś
Kołchoz — w ZSRR rodzaj kolektywnego przedsiębiorstwa
rolniczego, którego ziemia formalnie należała do rolników,
a w praktyce była przekazana w bezterminowe użytkowanie
wspólnocie spółdzielczej
Kurułtaj — (instytucja charakterystyczna dla ludności
koczowniczej), zebranie mieszkańców społeczności (w celu
omówienia spraw lokalnych)
Mazar — święte miejsce pielgrzymkowe, może to być grób, źródło
wody, drzewo, kamienie, etc.
Mahalla — tradycyjna wspólnota terytorialno–sąsiedzka
Mirab — osoba odpowiedzialna za zarządzanie systemem
nawadniania czy decydująca o rozdziale wody między rolników,
niegdyś również poborca podatków za wodę
Namaz (pers.), salat (arab.) — muzułmańska modlitwa
Obwód (ros. obłast) — jednostka administracyjna określająca
region, odpowiednik polskiego województwa
Saj — górski strumień, potok, rzeka
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Sąd aksakałów — sąd starszyzny
Sowchoz — państwowe, kolektywne przedsiębiorstwo rolne,
charakterystyczne dla gospodarki ZSRR
Sielsoviet, sielski sowiet — rada wiejska
Sufizm — mistycyzm w islamie, jego zwolennicy poszukują
sposobów ponadzmysłowego poznania istoty Boga
i zjednoczenia z Nim
Szaich, pir — mistrz suficki; termin oznacza również strażników
miejsc świętych
Rada aksakałów — rada starszyzny
Rajwodchoz — Rejonowe Zarządy ds. Gospodarki Wodnej (ros.
Rajonnoje Uprawlenije Wodnogo Chozjajstwa) w Kirgistanie
Rejon — jednostka administracyjna będąca częścią obwodu
(regionu)
Wodchoz — Obwodowe Urzędy ds. Gospodarki Wodnej (ros.
Obłastnoje Uprawlenije Melioracji i Wodnych Riesursow),
którym z kolei podporządkowane są Rejonowe Zarządy ds.
Gospodarki Wodnej (ros. Rajonnoje Uprawlenije Melioracji
i Wodnych Riesursow) w Tadżykistanie
Zamzan — święte źródło w Mekce; zgodnie z tradycją
muzułmańską powstało w czasach Abrahama. Żona proroka
rozpaczliwie poszukiwała wody dla swego synka Ismaila,
po długich poszukiwaniach spragniony Ismail trącił nóżką
piasek i pojawiło się źródło. Przez wieki źródło zostało
zapomniane i zasypane do czasu, kiedy na nowo odkrył je
dziadek Mahometa; obecnie odwiedzane jest tłumnie przez
pielgrzymów przybywających do Mekki
Zimowka — miejsce, gdzie dawniej koczownicy schodzili
z letnich pastwisk na zimę
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Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne od 2001 roku
wspiera organizacje pozarządowe i niezależne media w Białorusi, Ukrainie, Rosji,
Mołdawii, Kirgistanie i Tadżykistanie we wprowadzaniu demokratycznych zmian.
Wspólnie z partnerami z tych krajów realizujemy projekty zwiększające potencjał
obydwu sektorów i ich zaangażowanie w działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych.
Stowarzyszenie we współpracy z partnerem lokalnym Centralnoazjatyckim Aliansem Wodnym (CAAW) i Wiejskimi Stowarzyszeniami Użytkowników Wody Pitnej (SOOPPW) prowadzi od 2008 roku projekty rozwojowe w sferze dostępu do
wody pitnej na terenie Kotliny Fergańskiej w Kirgistanie. W 2012 roku SWCD
objęło działaniami również obwód sogdyjski w Tadżykistanie.
Elementami projektu są zarówno prace remontowe sieci wodociągowych, jak
i bardzo ważne z naszej perspektywy działania aktywizujące społeczność lokalną.
Zależy nam na budowaniu dialogu i współpracy między stowarzyszeniami, samorządem oraz mieszkańcami, na instytucjonalnym rozwoju SOOPPW (w Kirgistanie) i AWP (w Tadżykistanie), wspieramy też kampanie społeczne poświęcone
tematyce zrównoważonego użytkowania wody, prowadzone na terenie wsi objętych projektem.
Wspólne szkolenia dla przedstawicieli SOOPPW lub AWP oraz samorządu lokalnego, konsultacje oraz wzajemne wizyty studyjne działaczy stowarzyszeń z różnych rejonów budują pozycję lokalnych organizacji jako partnera dla samorządu
gminnego.
We wszystkich miejscowościach objętych działaniami organizowane są „Tygodnie
wody”, w ramach których prowadzimy kampanie informacyjne dotyczące higieny
użytkowania wody, funkcjonowania wodnych komitetów oraz kosztów doprowadzenia wody pitnej do domostw, a także na temat praw i obowiązków użytkowników wody.
Dotychczas projekt pozwolił na wykonanie prac remontowych na różną skalę w 12
wsiach obwodu oszskiego oraz w miasteczku Koczkor-ata w obwodzie dżalalabadzkim. W działaniach edukacyjnych i informacyjnych udział wzięło kilka tysięcy
mieszkańców.
Projekty te współfinansowane są przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
w ramach programów współpracy rozwojowej.

Publikacja oraz materiały zamieszczone na płycie DVD są dostępne na licencji
Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na
rzecz Anny Cieślewskiej i Agnieszki Makowskiej oraz Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne. Utwór powstał w ramach programu polskiej
współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2012.
Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania
ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz
o programie polskiej współpracy rozwojowej.

