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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

۲۰۲۲/۰۱/۱۹

یونس نگاه

"وفا بهعهد طالبان"
(آب بدهید ،عنایت الهی بگیرید)

رسانهٔ تسنیم در ایران گزارش داده است که طالبان دریچه های بند کمال خان را آزاد ساخته و به عهدی که به
جمهوری اسالمی داده بودند ،وفا نموده اند.
حسن کاظمی قٌمی نمایندهٔ خاص رئیس جمهور ایران ضمن تقدیر از طالبان بخاطر وفا به عهد شان از خداوند
خواسته است که کشور مظلوم افغانستان را آباد و شکوفا سازد!
ً
آبی که طبق قرارداد حق مردم ایران است ،باید همیشه جاری باشد و رها کردن آن تقدیر ندارد .ظاهرا طالبان قبل از
رسیدن به قدرت به ایران تعهد سپرده بوده اند که پروژ ٔه کمالخان را متوقف کنند و بگذارند آب بدون سنجش به
سمت ایران جریان یابد.

در ویدیویی که از آزاد شدن آب بند نشر شده ،چند تن دیده میشوند ،یکی از آنان بسیار شاد به نظر می رسد و از
دیدن صحنهٔ جریان آب دهاناش تا بناگوش باز است .پیر مردی که کاله سفید بهسر دارد ،آدم تحصیلکرده و
سابقهدار بهنظر میرسد .او نگران است .چیزی نمیگوید ،ناقرار است و میکوشد از لنگیداران فاصله بگیرد .جایی
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با گوش ٔه پتویش بینی خود را پاک میکند و شاید گلویش پر اشک شده است .بعد جمع را رها کرده میرود .اگر
حقآبهٔ ایران آزاد شده ،آن وطندار ما چرا جگرخون است؟
مال های ایران بال هستند .آب را از طالبان می خواهند و در عوضاش به دربار الهی برای آبادی افغانستان دعا
ایران زیبا باران و برف میبارید و همه
میکنند .اگر با دعا میشد ،باید کاری میکردید که از آسمان در سراسر
ِ
احسان چند مالی پچول ما نیاز نمیداشتند.
جایش سرسبز میشد تا مردم عزیز ایران سیر میشدند و به
ِ
طالبان ما را با دستاربندی و چکچک میپرانند ،و مال های ایران با
در مالجنگان هم بگیل استیم .مال های پاکستان
ِ
دعا و عنایت الهی.
ویدیو را لطفا ً اینجا ببینید
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