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 دیرا بهتر بشناس بارور  بینج

 
هر لحظه رنگ عوض    -نظر به منافع خود    - که    ی آن کس  گریبه سخن د  ایالوقت )فرزند زمان  بارور، ابن  بینج
 !پرداخت یکوبیزده ما به رقص و پاهموطنان زلزله به تیتسل یجااست که به  یکس نی. ادی( را بهتر بشناس کندیم
 
چهارشنبه    او بخش۱۴۰۰دلو    ۲۰روز  در  ف  ی،  متن  »نم  سبوکیاز  بود:  نگاشته  ارتباط  دانستم  یخود    ی هاکه 
  ی هاارتباط تیو در نها یاسیس یهاارتباط ،یاستخبارات یهاارتباط ،یا خانهسفارت ی هامستلزم ارتباط ،یشهرران یا

کوچک، کوچک   یهاتیکه توسط ذهن یرانینه ا ودب ی فردوس رانیا ،یوطنران یما از ا افتیاست. درک و در یمذهب
زبان مشترک است و فرهنگ و تمدن مشترک اساس   ی شاهنامه است، پارس  رانیا  ران،یا  میکرد  یشده باشد. ما فکر م

را اساس   یگریآور دشرم  یهاارتباط  ،یفرهنگ   هٔ از رابط  جدا  رانیکه ا  دانستمیماست. به حتم، اگر م  یهاگفتمان
 « .آمدم ینم جان یبه ا ،گذاشته است

اش را ناقص اعالم نکنند و بگذارند    گفته بود: »گذرنامه  اش  یزاینکردن و  دیتمد  لی به دل  ران یبا انتقاد تند از ا  همو
شده بود.    یی  زده بودم حاال خانه  واریها، اگر دهمان پُل  یجا  کشور کفر پناه ببرد.« او افزدوه بود: »به  کیکه به  
  ی ساز  که تا آزاد  دیام را ناقص نکن  فقط لطفاً گذرنامه  کنم،یم  نیتام  ودممهمان استم، آب و نانم را خ  جانیا  یمن مدت

 «.پناه ببرم یکشور کفر کیافغانستان به 
 ۲۰: »امروز )سدینویافزوده است، م  اش  رهیاو را تنگ در آغوش گرفته و به ج  رانی فرزند زمان حاال که ا  نیهم  اما

آنان شده است.    یاز زندگ  ینسل امروز افغانستان، بخش  یمفهوم برا  نیاست. ا  انیجو  پناه   ی(، روز جهان۱۴۰۱ژوئن  
 فیتعر  کیرفته و وارد  ( فراتر  انیجو)مهاجران( و )پناه  ،(جاشدگان  ی)ب  یهافیاز مرز تعر  گریملت، د  کی  ی  آوارگ
  ی و زندگ  ستیز  یپس از عمر  بار  نیروز پس از سقوط کابل، نخست  ( شده است. شش یگروه  یاز )آوارگ  دیجد

  ن یزم  قیکه صدهاهزار انسان به فرودگاه کابل هجوم برده بودند، از طر  یطیگرفتم وطنم را ترک کنم. در شرا  میتصم
  ی کردند و دوستان  یاریمسکن مرا    هٔ یدر ته  ران، یا  یمدن  هٔ ردم. جامعکشور پناه آو  نیبه ا  رانیسفارت ا  یبا همکار

  ن یدادم در سرزم  حیو اروپا، ترج  کایرفتن به آمر  یفراهم برا  یهاام کمک کردند. با وجود امکاندر انتقال خانواده  زین
 ها یمرز را بستند، ازبکستان  هایکستانیکابل سقوط کرد، تاج  ینم. وقتیاقامت گز  زبانان  ی فارس  هٔ دوم هم  هٔ و خان  یفرهنگ 

  و   حد  یب  لیماند و س  رانیا  انیم  نیرا بستند. در ا  یمرز و قنسل   هایمرز را بستند، هند  هایمرز را بستند، پاکستان
  ی ( گاه و خشک  تر)  انیبود که در م  آسالیهجوم چنان س  ن یادامه دارد. ا  زیمهاجر و آوارگان که تا امروز ن  حصر

و    میتحر  طیآوارگان افغانستان است. در شرا  نیترشی ب  زبانیکشور، امروز م  کی  ثی ح  به  رانیا  هٔ سوختند، اما جامع
مردم افغانستان گشود و از آنان در    هٔ و هم  زبانان  یپارس  ان،یعیرا به ش  شیآغوش خو  رانیا  ،یتیامن  هٔ هزار مسال

ساکن هستم، گذشته از    نیسرزم  نیدر ا  ()افغان  یافغانستان  هٔ آوار  هاونیلیم  ابحران و هجوم محافظت کرد. امروز ب
  می. من از خراسان هر صبح نسستندیکابل گر  یکه برا  دمیرا د  یاریبس  یهایتهران  ؛یتیو امن  یاسیس  یبرخوردها

 «!به وطن )آزاد( خودم برگردم یزو دارم روز و آر کنمیوطن را استشمام م
گفته است، پس از سلطه طالبان    رانیکشور ا  ریوز  یو انتظام  یتیمعاون امن  ،یراحمدیم  دیاست که مج  یدر حال  نیا

به راه افتادند »اما روزانه حدود پنج هزار نفر آنان   رانیا  یبه سمت مرزها  «یقابل توجه  تیبر افغانستان »جمع
 .«بازگردانده( شدند ای) تیمتوقف و به افغانستان هدا

اتباع،    ن یا  یرقانونیاما از ورود غ   ند یآ  ینفر به مرزها م  هزار  کیگفته همو »هم اکنون هم روزانه بالغ بر    به
 .شود« یم یر یجلوگ
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