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Kwa msomaji
 
Kitabu hiki ni matokeo ya utafiti uliofanyika katika kata ya Kahe mwezi wa
novemba 2016 hadi januari mwaka 2017. Sisi ni watafiti wawili kutoka
Tanzania na Uholanzi, tuliofanya utafiti katika skimu ya umwagiliaji wa
Mawla katika vijiji vya Oria, Ngasinyi na Mawala. Lengo la utafiti huu ilikua
kujifunza kuhusu mifumo ya umwagiliaji iliyoanzishwa na wakulima, kujua
faida na changamoto zake na namna serikali inavyojihusisha na mifumo hii.
Tulihojiana na viongozi wa mifereji ya umwagiliaji, serikali za mitaa/vijiji na
mashirika yanayojihusisha na umwagiliaji Mawala. Tulifanya mahojiano ya
vikundi na wakulima kutoka mifereji nane (8) tofauti, wote wanaume kwa
wanawake. Pia tuliongea na wafanyakazi wa Ofisi ya Maji ya Bonde la
Pangani, Ofisi ya Kanda ya Umwagiliaji ya Kilimanjaro na wilaya ya
Moshi Vijijini.
Katika kitabu hiki, unaweza kusoma matokeo ya utafiti wetu. Mambo
muhimu tuliyoyagundua ni:
• Maji hayatoshi kwa eneo lilopo na ratiba ya kilimo. Wakati eneo la kilimo

linaongezeka, maji yanapungua kutokana na magugu maji na kuongezeka
kwa matumizi ya maji ya TPC

• Hakuna usawa kwa kiasi kikubwa katika skimu hasa inapokuja kwenye
upatikanaji wa maji, walio mwanzoni mwa kichwa wananufaika zaidi
kuliko walio mwishoni mwa mkia

• Mfumo wa kukusanya ada za maji sio wa haki na unahitaji kuangaliwa
upya ili uwe na ufanisi zaidi

• Kuna matatizo ya mawasiliano kati ya serikali na wakulima ambayo
yanasababisha bughudha zisizo za lazima katika shughuli za kilimo

• Mfumo wa sasa wa kujenga vipande vidogo vidogo vya skimu ya
umwagiliaji kwa muda, unavuruga shughuli za kilimo na hauleti maboresho
makubwa katika shughuli za umwagiliaji.

• Changamoto za wakulima ni kubwa kuliko miundombinu ya umwagiliaji.
Huduma zaidi na bora za ushauri wa kilimo unaweza kuongeza mavuno
kwa kiasi kikubwa zaidi.

Tunaamini kwamba Skimu ya Mawala una uwezo wa kuwa chanzo cha
chakula na mafanikio kwa wengi kama utasimamiwa na kusaidiwa vizuri.
Tunapenda kuwashukuru watu wote walioshiriki katika mahojiano yetu kwa
muda wao, nguvu zao na uvumilivu wao. Pia tunawashukuru viongozi wa
serikali za mitaa kwa kutusaidia, na wawakilishi wa Ofisi ya Maji Bonde la
Pangani na Ofisi ya Kanda ya Umwagiliaji kwa kuchukua muda wao
kuongea na sisi.

Pamoja, Tutajenga taifa.
 
Chris de Bont na Honorata Mselle
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Eneo la kata ya Kahe

Eneo la Utafiti
 

Skimu ya Umwagiliaji wa Mawala upo katika kata ya Kahe, Umbali wa km
12 kusini-mashariki mwa mji wa Moshi, katika mkoa wa Kilimanjaro,
Kaskazini mwa Tanzania. Eneo hili ni sehemu ya Bonde la Mto Pangani na
lipo ndani ya Kanda ya Umwagiliaji ya Kaskazini. Kata ya Kahe ina takribani
wakazi 19,000 na ina jumla ya vijiji nane (8). Katika utafiti huu, tumejikita
katika vijiji vitatu ambavyo vinajumuisha Skimu wa Umagiliaji wa Mawala:
Oria, Ngasinyi and Mawala. Wastani wa mvua kwa mwaka ni mm 365, mvua
nyingi zaidi inanyesha kati ya mwezi wa tatu na mwezi wa tano (Machi hadi
Mei). Kilimo ndio chanzo kikubwa cha mapato kwa wanakijiji wengi. Kuna
barabara inayoonganisha Kahe na Moshi mjini, na pia kuna barabara
inayoonganisha Kahe na barabara kuuu ya Moshi-Himo. Soko kubwa la
karibu lipo Moshi mjini. Mji wa Kahe una Umoja wa kuweka na kukopa
maarufu kama SACCOS lakini hauna benki.
Kata ya Kange ina historia ndefu ya maendeleo ya umwagiliaji, kwa njia zote
kupitia wakulima, makampuni na serikali. Chanzo kikubwa cha maji ni Mto
Rau na Chemchem ya Miwaleni, ambavyo vinapeleka maji yake katika mto
Dehu na mfereji wa NAFCO.



Kuanzishwa kwa Skimu ya Mawala
 

Skimu ya umwagiliaji wa Mawala asili yake ni mwaka 1968, ambapo serikali
(ikisaidiwa na Shirika la Chakula la Duniani, FAO) ilianza kujenga mfereji
kutoka kwenye chemchem ya Miwaleni kwa ajili ya kumwagilia ardhi iliyopo
umbali wa kama kilomita 8. Kiasili, mradi wa Kahe ulikusudiwa kuwa mradi
wa kijiji, ambao ungeendeshwa na wakulima wadogowadogo ambao
walikuwa wakilima mazao yoye ya chakula na biashara. Hata hivyo, katika
kujaribu kupunguza gharama za
kununua magunia, serikali
ikakabidhi mradi kwa kampuni ya
East African Kenaf Industries Ltd
(EAKIL). Mpango wa kumwagilia
hekta 4,000 za mazao ya nyuzi za
fibre za kenaf haukuweza
kufanikiwa kutokana na udongo
usiofaa wenye chumvichumvi.
Mwaka 1975, shamba hilo
likawekwa chini ya usimamizi wa
shirika la umma la taifa la kilimo na
chakula (NAFCO), ambalo
lililitumia kwa ajili ya mahindi na
ufugaji wa ng’ombe wa maziwa.
NAFCO lilipolichukua, ukubwa wa
shamba ukapungua. Karibu nusu ya
shamba la zamani lilikabidhwa
kwenye mamlaka za vijiji ili zigawiwe kwa wakulima ambao wangeweza
kuchukua kiasi cha ardhi wanachoweza kukisafisha na kuendeleza. Kwa kuwa
tayari mfereji mkubwa ulijengwa kwanza, maji ya ziada yalitirirka kuelekea
kwenye ardhi kame ambazo kimsingi zilikaliwa na wafugaji, ambazo kwa sasa
zinajulikana kama kijiji cha Mawala. Jinsi ardhi ilivyozidi kupatikana na idadi
ya watu katika eneo hilo ikaongezeka, watu wakaanza kulima. Maji yalikua
yanatiririka kuelekea mashambani kupitia mifereji ya kuchimba, mashamba
yalikua mbali mbali na maji yalikua ya kutosha kupanda mchanganyiko wa
mahindi, maharage, ndizi na miwa.
Mwaka 1999, shamba la NAFCO lilibinafsishwa kwa TPC kwa ajili ya kilimo
cha miwa. Hii imesababisha hali ya sasa ambapo maji kutoka kwenye
chemchem za Miwaleni yanatiririka kupitia mifereji ya NAFCO kwenda
kwenye kituo cha kusukumia maji cha TPC. Kinachobakia kinatiririka
kwenda upande wa chini wa mto hadi kwenye skimu ya umwagiliaji ya
Mawala. Uliokuwa mfereji wa kutolea maji wa NAFCO, kwa sasa ndio
mfereji mkuu wa skimu ya umwagiliaji ya Mawala.
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Mashamba ya mahindi Mawala

Mashamba ya mpunga Mawala Mfereji uliochimbwa na wakulima

Maporomoko – chanzo cha skimu ya Mawala
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Sehemu ambayo TPC inasukuma maji (kushoto). Maji yanayobakia yanaenda sehemu za
chini ya mto kwenda kwenye skimu ya umwagiliaji ya Mawala

Historia ya haki za maji
 

Mwaka 1995, wanakijiji waliomba haki za maji. Ili kupata haki za maji,
wakulima ilibidi waunde kikundi. Kikundi hiki cha maji kilipewa jina
kutokana na vijiji vitatu: ONGaMa (Oria, Ngasinyi, Mawala). Mwaka 1996,
walipewa kwa mpito haki ya maji kwa ajili ya 900 l/s. Kiasi hicho hicho
walipewa NAFCO. Wakati TPC ilipoingia hata hivyo, ilifanikiwa kupewa
haki za maji kwa ongezeko la 800 l/s. Jumla TPC kwa sasa ina kibali cha
matumizi ya 1700 l/s, wakati skimu ya umwagiliaji ya Mawala ina 900 l/s.
Vibali hivi sio haki. Ni kiasi cha juu ambacho kinaweza kutumiwa. Kukiwa
na upungufu, pande zote zinatakiwa kupunguza matumizi yao ya maji.
 
Walipopata haki zao za maji, baadhi ya wakulima walianza kulima mpunga
badala ya mahindi, maharage na ndizi walivyokuwa wanalima hapo kabla.
Kwa sababu ya hili na kuongezeka kwa eneo, matumizi ya maji Mawala
yakaongezeka. Baada ya TPC kuendelezwa, wakaanza kutumia haki yao ya
maji kwa ukamilifu. Matokeo yake wakulima wa Mawala wakaanza
kukutana na upungufu wa maji.
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Skimu ya umwagiliaji ya Mawala
katika mwaka 2017
 
Skimu ya umwagiliaji ya Mawala ina mifereji ya sekondari 11, ya mwisho
kabisa iliongezwa mwaka 1999: DO1, Bomba tatu, Samachi B, Farm D,
Shule, Samachi A, Mbuyu wa Ndege, Kihara, Chamkea, Masaini na
Mapinduzi. Kwa ujumla kuna kama km 34 ya mifereji ya sekondari. Mfereji
wa Mapinduzi unamwagilia ardhi ya Oria na Ngasinyi, wakati mifereji
mingine 10 inamwagilia ardhi ya kijiji cha Mawala. Mifereji mingi ni ya
kuchimbwa ya udongo, na ilichimbwa na wakulima wenyewe. Kuanzia
mwanzoni mwa miaka ya 2000, serikali imesaidia wakulima kujengea baadhi
ya mifereji na kujenga masanduku ya kugawanyia maji na sehemu za
kupokelea maji kuingia kwenye mifereji ya sekondari. Unaweza kusoma zaidi
kuhusu hili sehemu zinazofuata katika kitabu hiki.
Sehemu za mwanzo kichwani juu kabisa ya skimu hii inatumika kwa ajili ya
kilimo cha mpunga. Wakulima wanalima misimu miwili ya mpunga kwa
mwaka na mavuno yanatofautiana kutoka magunia 0-20 kwa eka. Kimsingi
mavuno yanategemeana na upatikanaji wa maji. Mwishoni kabisa (mwisho
wa mkia) mwa skimu, maji hayatoshi na wakulima wanalima mazao mengine.
Wakulima wengi wanalima mahindi na maharage, hasa zaidi katika kipindi
cha mvua (Februari-Julai). Katika kipindi cha ukame (Agosti-Januari), sehemu
kubwa ya ardhi katika sehemu za chini za mwisho za mradi haitumiki kwa
kilimo. Baadhi ya wakulima wanalima vitunguu, nyanya au mboga mboga.
Kuna visima vifupi ambavyo huwa vinatumika katika kilimo cha mazao haya
yenye thamani kubwa. Maji chini ya ardhi yapo jirani na yanaonekana
yanatosha.
Wakulima wengi katika skimu ya Mawala wanakodisha mashamba.
Wanakodisha ardhi kwa kipindi kirefu au kwa msimu mmoja. Wakodishaji
wengi wapo kwenye eneo la mpunga.
Kikundi cha maji cha mwaka 1995 kimebadilika na kuwa ushirika wa
umwagiliaji, unaitwa vilevile Ongama, ambao umesajiliwa rasmi mwaka
2007. Ongama inakusanya ada za maji kwa ajili ya kulipia vibali vya
matumizi ya maji. Kila mkulima analipia shilingi 5,000 kwa ekari kwa msimu
bila kujali mazao au eneo shamba lilipo. Ongama pia inawawakilisha
wakulima serikalini, kwa mfano panapokuwa na migongano kati ya
wakulima na TPC au wakati wakulima wanahitaji kuomba msaada.
Mgawanyo wa maji unapangwa katika mifereji, na mfumo unatofautiana
kutoka mfereji mmoja hadi mwingine. Kawaida huwa kunakuwa na
mwenyekiti wa mfereji, katibu na wajumbe kadhaa. Hawa wanapanga namna
ya kusafisha mfereji (mara nyingi hufanyika mara mbili kwa wiki) na
wanapanga zamu za maji kwa wakulima wanaosaidia kwenye kusafisha. Maji
yakiwa ya kutosha hakuna ratiba kabisa.
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Mkutano wa wakulima na mhandisi wa
kilimo wa wilaya

Tangazo kutoka Ongama kwenda kwa
wakulima

Sanduku la kugawanya maji lililojengwa

Viongozi wa mifereji wakitembea kwenye
mfereji mkavu katika eneo la chini la
mradi
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Ramani ya mifumo ya umwagiliaji ya Mawala na mifereji yake, eneo lililomwagiliwa na eneo la mpunga



Mfereji wa Chamkea: Majani yanatumika
kupandisha kiwango cha maji ili watu
waweze kumwagilia

Mfereji wa Samachi B: Maji yamezuiliwa
na gogo. Mifereji ipo chini ya kipimo cha
mashamba

Mfereji wa Mbuyu wa ndege: Maji
yameziliwa na magunia

Sehemu ambayo mfereji wa Samachi B na
wa Farm D inagawana maji. Hakuna
mifumo ya kuongoza maji

Miundombinu isiyorekebishwa
 

Miundombinu mingi katika skimu ya umwagiliaji ya umwagiliaji yaMawala
inatengenezwa na kurekebishwa na wakulima wenyewe. Mifereji inachimbwa
kwa mkono na ni ya udongo. Kwa sabau mifereji inasafishwa kuondoa
magugu na matope, inachimbika sana baada ya muda. Mifereji mingi kwa
sasa ni mirefu kuliko kipimo cha mashamba na hivyo kufanya iwe ngumu
kumwagilia. Baadhi ya mifereji (Samachi B, Farm D, Bomba tatu, Kihara)
haina namna ya kufunga au kufungua sehemu za kuingizia maji, hii
inasababisha ugawaji wa maji kuwa mgumu zaidi.
 
Hakuna matoleo ya maji kwenye skimu. Hii inasababisha matatizo katika
kipindi cha mvua, wakati mifereji mikubwa inabeba maji ya mafuriko na
baadhi ya mashamba yanafurika pia. Wakulima kwa sasa wanasema
hawawezi kuacha kulima mpunga kwa sababu ya mafuriko. Matoleo bora ya
maji yanaweza kubadilisha hili, na kuwezesha mpangilio bora wa mazao
unaoendana na upatikanaji wa maji katika kipindi hiki. Kama mifereji itaacha
kubeba maji ya mafuriko, inaweza kuwekewa kipimo sahihi (kwa sasa ni
lazima iwe mikubwa sana).
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Mfereji wa Bomba tatu: Bomba
linapitisha maji juu ya mfereji wa DO1

Mfereji wa Kihara: Sehemu ya kuingizia
maji imejengwa kwa saruji ili kuzuia maji
kutiririka

Mfereji wa Mbuyu wa ndege: Wakulima
wamejenga ukuta kuzuia maji kurudi
kwenye mfereji mkuu

Miundombinu iliyoboreshwa na
wakulima
 

Katika baadhi ya mifereji, wakulima wamekusanya fedha na kujenga mifumo
ya kuboresha mifereji yao. Kila mkulima anachangia, aidha kwa fedha,
nguvukazi au vifaa. Wakulima hawadhani kama mfumo huu unaweza
kutumika kuboresha skimu nzima, kwa sababu hawana fedha za kutosha.
Wengi wana mawazo chanya kuhusu wao kuchangia sehemu ya fedha
inayohitajika hata hivyo, serikali inabidi ilipie kiasi kinachobakia. Kuna
wasiwasi kuhusu nani atakusanya hela hiyo, na kama hela hiyo itatumika
vizuri.
 
Katika skimu yenyewe, hakuna maboresho ya skimu yaliyoandaliwa na
wakulima. Ada ambazo Ongama inakusanya zinatakiwa kutumika kwa ajili
ya kuboresha miundombinu, lakini hela yote inaenda kulipia kibali cha maji.
Kama Ongama ingeweza kuandaa miradi ya maboresho ya miundombinu,
ingeongeza umuhimu wake katika skimu, na ingewezekana kufanya wakulima
wavutiwe kulipa.
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Mstari huu wa nyakati unaonyesha usanifu wa miradi na upimaji na maboresho katika
skimu ya umwagiliaji ya Mawala kuanzia mwaka 2004. Miradi hii imefadhiliwa na
mifuko mbalimbali, iliyotumiwa na umwagiliaji kanda (mpaka 2013) na ofisi ya wilaya
(kutoka mwaka 2014). Jumla ya fedha iliyowekezwa inakaribia shilingi za kitanzania
millioni 650

Miundombinu iliyoboreshwa na
serikali
 

Baada ya kupata haki ya maji, wakulima wa Mawala walianza kutafuta
msaada wa kuboresha miundombinu yao. Tayari mwaka 1997, wakulima
walikwishaomba Kitengo cha Umwagiliaji cha Kanda kuja kupima skimu na
kukadiria gharama za kujenga masanduku ya kugawanyia maji. Katika miaka
iliyofuata, barua zenye maombi yanayofanana na hayo na mengineyo
yalitumwa kwa Mkuu wa Mkoa, Mkuu wa Wilaya, Umwagiliaji Kanda na
Ofisi ya Bonde la maji. Mara nyingine maombi ya wakulima yalifanikiwa. Hii
ilisababisha kuwepo kwa jitihada mbalimbali za kuboresha skimu, kuanzia na
upimaji mkubwa wa skimu wa mwaka 2004. Baada ya hapo, miradi mingine
pamoja na ukarabati wa barabara, kujengea sehemu za mifereji na kujenga
masanduku ya kuganyia maji. Kwa sasa, mifereji 9 kati ya 11 imejengewa
kwenye sehemu za kuingizia maji na masanduku ya kugawanyia maji. Mifereji
ya Kihara na Farm D ndio ambayo haina masanduku ya kugawanyia maji.
Mapinduzi na DO1 na mfereji mkuu imesakafiwa kidogo. Mfereji mkuu na
matoleo makubwa ya maji ya mafuriko yamepanuliwa ili kuweza kuhimili
mafuriko makubwa katika kipindi cha mvua.
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Barabara iliyojengwa na umwagiliaji kanda pembeni ya mfereji mkuu

Barabara
Barabara pembeni ya mfereji mkuu ilipanuliwa, pamoja na barabara kuelekea
kijijicha Mawala. Hii inarahisisha usafirishaji wa mazao, na kuufikia mradi.
Changamoto zilizopo:
Hakuna barabara kuelekea kwenye mashamba, hivyo ni vigumu na gharama
kutoamazao kutoka mashambani hadi barabarani. Eneo la farm D halina kabisa
barabarainayoeleweka, hii inaleta changamoto ya kupafikia kwa gari au lori, hasa
katikakipindi cha mvua.
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Mfereji wa DO1, umejengwa kwa mita 460 kutoka maji yanapoingilia

Mifereji
Mfereji wa DO1 ulijengewa kwa mita 460, mfereji wa Mapinduzi ulijengewa kwa
mita 460 na mfereji mkuu (Maji ya shingo) ulijengewa kwa mita 530.
Changamoto zilizopo
Chini ya 5% ya mfereji imeakafiwa, na uliyobakia 95% haijasakafiwa. Hii
inamaanisha maji yanapotea njiani. Pia, mifereji mingi ipo katika chini na
mashamba juu au chini ya kipimo cha mashamba, na kusababisha kuwa ngumu
kumwagilia. Kujengea mifereji pekee haiwezi kubadilisha hali hii.
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Sanduku la kugawanya maji katika mfereji wa Bomba Tatu

Masanduku ya kugawa maji
Kuna masanduku 20 ya kugawanya maji au sehemu za kuingizia maji yaliyojengwa.
Lango la mfereji D lilijengwa na NAFCO na bado linatumika.
Changamoto zilizopo
Kuna masanduku machache ya kugawanya maji. Baadhi ya masanduku ya kugawa
maji yameharibika na yanahitaji kurekebishwa. Milango yote ipo mwanzoni mwa
skimui, na kusababisha kuwa na upungufu mkubwa zaidi wa maji mwishoni mwa
skimu, kwa sababu maji yanaweza yakafungwa kabisa.
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Ramani kuonyesha mifereji iliyojengewa na mfumo wa kugawa maji wenye milango. Yote ipo mwanzoni





Changamoto za miradi ya kuboresha
umwagiliaji
 
Taratibu zilikua sawa katika kila mradi wa miundombinu. Kama Umwagiliaji
Kanda au Ofisi ya wilaya ikipokea hela kwa ajili ya ukarabati, wakulima
walishirikishwa na kuulizwa kuorodhesha vipaumbele vyao. Baada ya hapo
umwagiliaji kanda inapima eneo na kubuni michoro, kulingana na hela
iliyopo. Wakulima wanachagua kamati ya ujenzi ili kufuatilia maendeleo ya
kazi kwa niaba yao. Utekelezaji ulifanywa aidha na wahandisi kutoka
umwagiliaji kanda au na mkandarasi aliyekodishwa na ofisi ya wilaya.
Ingawa hii inaonekana ni rahisi na moja kwa moja, wakulima walitaja
changamoto mbalimbali wakati wa mahojiano.
 
Mawasiliano ya serikali na mkulima
Mawasiliano kati ya serikali na wakulima sio mara zote yameenda bila kuwa
na matatizo. Mara nyingine, miradi imeanza kwa kuchelewa au imetumia
muda mrefu kuliko ilivyopangwa, bila ya wakulima kuelewa. Hii
imesababisha kutokuaminiana baina ya wakulima, ambao wanaogopa
kupanda mazao yao kuhofia maji yanaweza kukatwa bila taarifa. Mwezi
Februari mwaka 2017, wakulima wengi hawakupanda kwa sababu sehemu ya
mfereji mkuu ilikua inajengewa (angalia picha). Hii ni ingawa ahadi ya
serikali kwao ilikua kwamba kutakuwa na uchepushwaji wa mifereji na maji
hayatakatwa. Katika kipindi cha utafiti huu, ilionekana wazi kuwa viongozi
wa mifereji, viongozi wa ushirika wa Ongama na wajumbe wa kamati ya
ujenzi hawakuwa wanapewa taarifa kuhusu wapi ubunifu wa michoro au
mchakato wa tenda umefikia. Hii ilifanya kuwa ngumu kwao kuwafahamisha
wakulima wao, na wakulima wakawa na mashaka na viongozi wao.
 
Ushiriki usio sawa kwa wakulima
Kupitia mikutano ya wakulima, matakwa ya wakulima wote yanatakiwa
kuwakilishwa wakati wa kuzungumzia vipaumbele vya maboresho ya skimu.
Hata hivyo, sio kila mmoja alihusishwa sawa na mwingine na kujua ni nini
kinaendelea. Wakulima wanaoishi mji wa Kahe wana taarifa zaidi na wana
ushawishi zaidi ya wale wanaoishi katika kijiji cha Mawala. Mikutano mingi
inafanyika Kahe mjini, na wakulima wanaoishi Mawala ni mara chache sana
kwenda huko. Pia wanapata maji kidogo na wanalima mazao ya chakula
kuliko mazao ya biashara, wanasema hawana sababu ya msingi ya
kuhudhuria vikao. Ukiangalia ramani, utaona kwamba hela nyingi imeenda
katika kuboresha mifereji mwanzoni mwa mradi. Japokuwa hili inawezekana
limetokea kwa bahati mbaya, au kwa sababu watu waliamua kuanzia
mwanzo, ni muhimu kuhakikisha wakulima wote wananufaika sawa na
wanajihisi kuwa wana sauti.
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Picha iliyopigwa tarehe 28 Januari 2017. Wakulima kwenye mfereji wa DO1
wamepanda miche

Picha iliyopigwa tarehe 28 Januari 2017 Wakulima pembeni ya mfereji wa Maporomoko
hawajaanza kulima kwa sababu wanaogopa maji yatakatwa ujenzi utakapoanza
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Mkutano wa wakulima katika Kahe mjini ili kuchagua wajumbe wa kamati ya ujenzi na
kujadili mambo mengine yanayohusiana na mradi

Kamati ya Ujenzi
Wajumbe wa kamati ya ujenzi hawajapewa mafunzo nyakati zote, na mara
nyingi hawalipwi fidia. Inasemekana kuwa wakati wa uchaguzi uliopita, watu
walichaguliwa ambao hawakutaka kuwa kwenye kamati.
 
Kutokukubaliana na matokeo
Maboresho hayajaleta matokeo ambayo wakulima waliyategemea. Wengi
walitegemea maji yataongezeka, lakini yamepungua zaidi kwenye mfereji wa
DO1, wakulima wa upande wa chini wa skimu hasawa Shule na Samachi B
wanalalamika kuwa maji yamepunguzwa. Haieleweki vizuri kuwa hii ni
sababu mifereji haijajengwa vizuri, au kwa sababu milango mipya inaweza
kufunga maji kabisa wakati zamani maji kidogo yalikua yakipita. Sehemu
nyinngine ya majadiliano ni maeneo na ukubwa wa milango (gates). Kiujumla,
wakulima waliopo kwenye mifereji iliyoboreshwa wanafurahia kwamba
hawana haja ya kusafisha mifereji mara kwa mara, na ni rahisi kuzuia maji
kwa kutumia milango. Lanini bado kuna wengine wengi wanaoona kuwa
viwango vya mifereji ni vidogo ukilinganisha kwa mfano na ile ya lower
Moshi. Sehemu ya majadiliano ni kuhusu kama mifereji ya pembe nne ni
mizuri au pande za mifereji ziweke mteremko kulalia pembeni.
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Mfereji wa Mawala (kushoto) na mfereji wa Lower Moshi (kulia). Mchoro wa juu
unaonyesha tofauti za ujenzi wa mfereji wenye kuta zilizosimama na wenye kuta
zilizolala kama mfereji unaochimbwa ulikuwepo tayari

Mifereji: Iliyolala au iliyonyooka pembeni

Wakulima hawapendi umbo la mifereji
(wanasema imejengwa kama nyumba
au boksi, na kuta zilizonyooka),
napengine wanapendelea kuwa na
mifereji yenye kuta zilizolalia pembeni
(kama sahani, kama ile ya Mradi wa
Umwagiliaji wa lower Moshi).
Wanafikiri kwamba mifereji yenye kuta
zilizolala inaweza kubeba maji zaidi.
Wanaona kuwa mradi wa lower Moshi
ulijengwa na kuta zilizolala na
wanashangaa kwa nini mifereji yao ni
ya kiwango cha chini kuliko hiyo.
 
Hapa inaonekana wazi tena kuwa
mawasiliano kati ya wakulima na
serikali sio mazuri. Wakati wakulima
wanadhani wamepewa mifereji
ambayo sio mizuri, mhandisi wa kanda
anaelezea kuwa kujenga mifereji yenye
kuta zilizolala ni gharama. Kama kuna
mifereji inayofanya kazi kama ilivyo

Mawala, inabidi kwanza kuifukia na
kuichimba tena na kuta zilizolala. Hii ni
ilikuweza kusaidia marumaru au vigae
ambavyo vingeweza kuanguka. Kufukia
na kuchimba tena kunahitaji nguvukazi
na vifaa zaidi, inachukua muda mrefu
na ni gharama zaidi. Kwa kuta
zilizosimama, mfereji unaweza
kujengwa moja kwa moja ndani ya ule
wa zamani, unatumia muda mchache,
nguvu kazi na vifaa vichache.
 
Kujenga mifereji yenye kuta
zilizosimama inawezesha ujenzi wa
urefu mkubwa zaidi wa mfereji na kwa
haraka zaidi.
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Magugu maji yanayozuia maji katika
mfereji wa NAFCO

Vipele kwenye mkono wa mkulima baada
ya kuvuta magugu kutoka kwenye mfereji
wa NAFCO

Changamoto zingine
 

Zaidi ya changamoto za kuendeleza miundombinu ambazo zilikuwa sehemu
kubwa ya utafiti huu, wakulima walikua na changamoto nyingine zinazoathiri
uzalishaji wao katika kilimo na kusababisha migongano kati yao wenyewe na
watumiaji wengine wa maji. Changamoto muhimu zaidi zimeorodheshwa
hapa.
 
Magugu maji yanayoziba mfereji wa NAFCO
Kuna magugu maji yanayoota na kukua katika mfereji wa NAFCO, ambayo
yanazuia maji. Katika ubaya wake, skimu ya Mawala haiwezi kupata maji
tena. Wakulima wanajipanga kila mwezi kwa ajili ya kusafisha mfereji.
Wanaume wanaingia kwenye mfereji na kutoa magugu ambayo yanaelea
sehemu za chini za skimu na kuyakusanya. Magugu yanaharibu ngozi na
kusababisha vipele na mara nyingine homa. TPC wanasafisha matope kwenye
mfereji mara moja kwa mwaka, lakini hawawasaidii wakulima katika usafi
huu wa kila mwezi. Bila kuwa na suluhisho la uhakika la kuondoa magugu
maji haya, wakulima wataendelea kutumia nguvu kazi yao na kuhatarisha
afya zao kwa kuingia kwenye mtaro bila kuwa na vifaa vya kujikinga.
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Mgao usio sawa wa maji
Mgao wa maji katika skimu hii sio wa usawa, na zaidi sio wa haki. Wale
walioko mwishoni wanapata maji kidogo kuliko wale walioko mwanzoni.
Japo hii inaweza kuwa ni mbinu pale panapokuwa na upungufu wa maji,
lakini inaonekana sio haki kwa kuwa watu wote wanalipa ada sawa kwa
ekari kwa msimu. Hakuna ratiba inayoeleweka ya kugawa maji katika
mifereji, hii inamaanisha kuwa mifereji iliyoko mbali zaidi inapata maji
kidogo na inabanwa katika uchaguzi wa mazao ya kulima. Kalenda ya kilimo
na ratiba ya kugawa maji katika mifereji katika kipindi cha uhaba kunaweza
kuongeza usawa katika upatikanaji wa maji.
 
Pembejeo na huduma za ughani
Wakulima hapati huduma za uhakika za msaada wa kilimo, na wanataka
ushauri zaidi juu ya nini cha kupanda, namna ya kupanda, nini cha kufanya
kuhusu wadudu waharibifu na magonjwa na ni aina gani ya mbolea ya
kutumia. Pembejeo zikiwa ni sehemu ya gharama zaidi katika kilimo, zaidi ya
vibarua, ni muhimu kwa wakulima kununua viwatilifu na mbolea sahihi kwa
ajili ya mashamba yao.
 
Uongozi wa Skimu
Kumekua na mgongano kati ya ushirika wa umwagiliaji wa Ongama na
kikundi cha wakulima wanaotaka kuanzisha chama cha wamwagiliaji. Ingawa
Ongama ina changamoto zake, ina uzoefu, inajulikana sana kwa wakulima na
serikali na tayari imesajiliwa.
Moja ya changamoto za Ongama ni kuwa wakulima wanatakiwa kuwa
wanachama ili wahudhurie mikutano, na inawezekana kuwa mwanachama
kama unamiliki ardhi. Hii inawatenga wapangaji kwenye mradi. Ni vigumu
kwa wakulima kulipia kama hawahudhurii mikutano ya ushirika ili
kusimamia jinsi hela ilivyotumika. Ni muhimu kujua kwamba mikutano
kuhusu miradi ya miundombinu ni ya wazi kwa wote.
Changamoto nyingine ni kuwa Ongama haijaweza kukusanya fedha kwa
ufanisi. Kuna kutokuaminiana kati ya wakulima na uongozi, unaosababishwa
na upungufu wa maji na kutokufurahishwa na matokeo ya miradi ya
miundombinu. Kutokana na hili, ushirika wa umwagiliaji hauwezi kukua.
Mpangilio bora wa kusimamia Skimu unatakiwa uweze kugawa maji kwa
haki miongoni mwa wakulima, uwakilishe matakwa ya wakulima wote
kwenye mradi, na ukusanye fedha kwa ajili ya kulipia vibali vya matumizi ya
maji na kuendeleza miundombinu. Mpangilio wowote unaosimamia mradi
unahitaji msaada wa kuwajengea uwezo viongozi wa umwagiliaji.
Kwa sasa, migongano inayoendelea inahamisha umakini kutoka kwenye
usimamizi na uendelezaji wa Skimu, ambapo wakulima wakiwa waathirika
wakubwa.
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Mapendekezo na maoni
 
Kwa wakulima
• Wachague ni chama gani wanachotaka kisimamie Skimu, na ni kitu gani

hasa chama hicho inabidi kifanye. Na nini wanataka kubadilisha?
• Kupitia sharia za utoaji wa maji na ukusanyaji wa ada, kuzifanya ziwe za

haki zaidi.
• Kubadilisha mikutano ifanyike kote Kahe mjini na Mawala, ili kila mtu

aweze kuhudhuria
• Kutafuta mazao mengine zaidi ya mpunga, ambayo yana faida sawa lakini

yanahitaji maji kidogo (vitunguu, pilipili hoho, nyanya)
 
Kwa Umwagiliaji Kanda na Wilayani
• Kuwahusisha wakulima kwenye mchakato wa kubuni miradi na kuandaa

mkutano mmoja kuelezea michoro iliyobuniwa ya mradi na kuruhusu
wakulima kuuliza maswali.

• Hakikisha kamati ya ujenzi inachaguliwa katika muda unaotakiwa, na
kupata mafunzo kuhusu majukumu yao.

• Katika mradi wa kuboresha miundombinu, kuwa na utoaji taarifa za wiki
kwa viongozi wa mradi ili wakulima wajue ni wapi mradi umefikia
(ubunifu, kutangaza tenda, maandalizi, ujenzi)

 
Kwa Wilaya
• Hakikisha wakulima wanapata huduma za ughani (ushauri wa kilimo)

wanazohitaji ili kuzalisha zaidi, na kuwahimiza kuhamia kwenye mazao ya
biashara yanayohitaji maji kidogo.

 
Kwa Ofisi ya maji ya Bonde la pangani/Umwagiliaji Kanda
• Wezesha warsha kwa wakulima na viongozi wa Mawala ili kujadili

usimamizi wa mradi, ukusanyaji wa ada na ugawaji wa maji.
• Tafuta uwezekano wa kusafisha mfereji wa NAFCO kuondoa magugu kwa

muda mrefu
• Tafuta uwezekano wa kutumia maji yaliyo chini ya ardhi kwenye Skimu ili

kusaidiana na maji yanayotiririka juu ya ardhi, zaidi katika eneo la Farm D
 
Kwa mashirika yasiyo ya kiserikali (NGOs)
• Wahusishe wakulima katika mlolongo wa masoko ya thamani (value

chains) kwa ajili ya mazao mengine yenye thamani kubwa na kusaidia
kuhamia kwenye mazao hayo.

• Tafuta uwezekano wa kuanzisha kilimo cha mchele unaotoa mazao mengi
na kuhimili ukame wa SRI (system of rice intensification) Mawala
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Juu kushoto: Maji ya chini ya ardhi yakisukumwa kuingia kwenye mfereji maeneo ya
Lower Moshi kwa kutumia umeme wa nguvu ya jua. Juu Kulia: wakulima wakilima
vitunguu badala ya mpunga, na wakipata faida. Chini: kisima kifupi kilichochimbwa na
mkulima katika eneo la Farm D kama mbadala wa maji ya mfereji

Utambulisho

Kazi hii imewezeshwa na mradi wa Resilience in East African Landscapes (REAL)
unaofadhiliwa na Umoja wa Ulaya katika mpango wake wa saba wa utafiti,
maendeleo ya teknolojia na maonesho.
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