
 سخن معلم
های گذشته است.  رترا  ته هت توز  پاییز امسال، زیباتر و دلپذیرتر از سال

ا تد  امتا  جا را طتییتی  ترد  ها با زردی خود، همه درخشد و برگ آفتاب می
دلترتر  تتبتدیتل  ترد  است. ختبتر  ره  ه در این میان زیبایی پاییز را بته آن

 ویژ  جوا ان افغا ی اس.  اخراج پ اهجویان از سوئد، به
آمتتوز، در ایتتن متورد بت ت  و  هتتای  شتریتته دا ت  در  تی  در  بترته 

این  تیجه رسید د ا ساسا. ختود را دربتار  اختراج   ظر  رد د و به تبادل
 های افغان خود، در این شمار   شریه م عک     د  ای هم مدرسه

،  ته «بشتردوستتتا ته»هتای    یادآوری اس.  ه در   ترترا ت   تمت  الزم به
هتای  اخیرا در برو سل برگزار شد، دول. افغا ستان تعرد  ترد  ته اختراج

پذیرد  برای اجترای ایتن ا تل هتر  شتور  ها از اروپا را می اجباری افغان
 ور. جداگا ه با درختواست. و تتوافت  بتر ستر شترایتط  ات ادیه اروپا به

ویژ  با دول. افغا ستان قرارداد خواهد بست.  آلتمتان و فت تی تد و ستوئتد 
 امضاء رسا د د  قراردادهای خود را با دول. افغا ستان به

اجتبتار از  دول. افغا ستان تعرد داد  اس.  ه  تی پ اهجویان افغا ی  ه بته
  شو د، را بپذیرد سوئد و دیگر  شورهای ات ادیه اروپا اخراج می

ها دومین گترو  بتزرگ پت تاهتجتویتان در  شتورهتای اتت تادیته اروپتا  افغان
سو د پ اه د  شتد تد  ایتن  افغان به 04444تر از  هست د  سال گذشته بی 
  رسد تن می 0044رقم در سال جاری، به 

اجتبتار از  هتایتی  ته بته دول. افغا ستان در ر د سال اخیر از پذیر  افغتان
 رد  ا  ون قرارداد جدید، این شترایتط  شد د، خودداری می اروپا اخراج می

  را عوض  رد  اس.
زودی اخراج اجباری دو هزار افغان  ته در ستال گتذشتتته جتواب رد و  به

ا د، ممکن خواهد شتد  در آیت تد   تزدیت  تتعتداد   کم اخراج دریاف.  رد 
  افغا ستان اخراج خواه د شد، افزای  خواهد یاف. پ اهجویا ی  ه به

ا تد هترگتز افتغتا ستتتان را  ستوئتد آمتد  اما شاگردان افغان  ته از ایتران بته
ها با خ تد   ا د  آن ها در ایران متولد شد  ا د   تی والدین برخی از آن  دید 

ایتم   گوی د آخر ما  ه افغا ی  یستیم و هرگز این  شتور را  تدیتد  تلخی می
رو، افتتغتتا ستتتتتان  از ایتتن
قتتتدر بتتترای متتتا  هتتتمتتتان

بیگا ه است.  ته  شتور 
دیگری در آن ستر  تر  
زمین! متگتر  ته آن  ته 
ا ستتتان در هتتتر جتتتایتتتی 

د تیتا بتیتایتد هتمتان جتا  به
وط   اس.  با ایتن  ته 
 کوم. استیمتی ایتران 

دا یم  بتا آرزوی جترتا تی  ما را دوس.  دارد اما ما ایران را وطن خود می
 برابر!

 معلم

آموز دانش  صدای ما نوجواانن  7 
۶۱۰۲اکتبر     

 آموزش حق پایه ای هر انسان است!

 شعر پاییز از مهدی اخوان ثالث
 

 
 

 آسما   را گرفته ت گ در آغو 
  ابر؛ با آن پوستین سرد  م ا  

 برگی، باغ بی
 روز و شب ت راس.،

  با سکو. پاک غم ا  
  ساِز او باران، سرود  باد

  س. ا  شوالی عریا ی جامه
   ای باید ورجز،ای   جامه

   ی زرتار پود  باد بافته ب  شعله
   خواهد گو بروید، هرره در هر جا  ه خواهد، یا  می

   باغبان و رهگذران  یس.
 باغ  ومیدان

 رشم در را  براری  یس.
 تابد، گر زرشم  پرتو گرمی  می
 روید؛ ور بروی  برگ لبخ دی  می

 گوید  ه زیبا  یس.؟ برگی  ه می باغ بی
های سربه گردو سای ای   خرته در تابو.  داستان از میو 
   گوید پس. خاک می

 برگی باغ بی
 آمیز س. اش  ا  خو ی خ د 

  رمد در آن جاودان بر اسب یال افشان زرد  می
 ها ، پائیز  پادشا  ف ل

 
 مردی اخوان ثال 
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 آموزان؛ تبادل انديشه و نظريات علمی بين دانش*
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 آموزان؛ ارتقای سطح دانش، آگاهی و معلومات دانش*
 آموزش کتبی زبان مادری. *
 

 آدرس اميل تماس با نشريه:
 

daneshamooz2016@gmail.com  

*** 
 آموزش زبان مادری حق مسلم هر انسانی است!

فوريه، روز جهانی زبان مادری است. روز جهانی زبان  12
مادری بيش از هر جای ديگری، متوجه کشورهايی است که 

گفته جنوا  ای هستند تنوعی که به دارای تنوع زبانی گسترده
ای اجتماعی  اسپيترمن، امری طبيعی، ميراثی انسانی و سرمايه

های مادری  چون ايران، متاسفانه زبان است. اما در کشورهايی هم
های ترکی آذری،  همه مردم اين کشور غير از فارسی، يعنی زبان

 کردی، عربی، بلوچی و غيره ممنوع است.
 

های زبانی در  شناس و متخصص سياست جنوا اسپيترمن، زبان
دوران پسااستعمار، در گفتگوی اختصاصی، ضمن شرح اهميت 

های زبانی که منجر  زبان مادری، از سياست آموزش و تحصيل به
اگر «گويد:  کند و می شوند، انتقاد می سازی زبانی می سان يک به

شما آموزش و ترويج يک زبان را قدغن و غيرقانونی کنيد، در 
کنيد و با از بين بردن آن زبان،  نهايت، آن زبان را حذف می

کنيد و در نهايت، خود آن  فرهنگ آن گروه زبانی را نيز نابود می
صورت  ها به بريد. ممکن است که آن مردم را حذف و از بين می
ها ديگر خودشان نيستند بلکه تبديل  فيزيکی از بين نروند اما آن

ها  زبان و فرهنگ ديگری تعلق دارند. آن اند که به به ديگرانی شده
اين استاد دانشگاه ميشگان تاکيد  »ديگر وجود خارجی ندارند.

های زبانی را  گزاری وضع قوانينی که سياست«کرده است: 
ها  کند، گامی اساسی در جلوگيری از نابود کردن زبان اجباری می

وی سياست زبانی آفريقای جنوبی را مثال خوبی در اين  »است.
داند، کشوری که در آن يازده زبان رسمی وضع شده  زمينه می

 .است
 

شناسان بر آموزش زبان  بسياری از زبان«جنوا در جواب سئوال؛ 
، چنين جواب »کنند، چرا؟ مادری و تحصيل به آن زبان تاکيد می

زبان مادری خود آموزش  اين مساله که کودکان به«داده است: 
اين دليل که، اين زبان، تنها  ببينند، مساله بسيار مهمی است، به

شوند.  بهترين نحو آن را متوجه می زبانی است که کودکان به
کند که  تحقيقات در سراسر جهان اين مساله را اثبات می  پيشينه

کودکان،  ها به موثرترين راه برای آموزش مفاهيم و مهارت
ها، در تمام عمر با  ها است. اين آموخته استفاده از زبان مادری آن

 ».او خواهند بود
 

آموزش زبان مادری کامال طبيعی و ضروری است «به نظر جنوا؛ 

و در ارتباطات انسانی، بسيار مهم و مفيد است. البته در کنار آن، 

زبان مشترکی هم نياز دارند تا بتوانند با يکديگر  ها به انسان

که تنوع زبانی کامال يک مساله طبيعی  ارتباط برقرار کنند. با اين

زبان مشترکی نياز داريم تا با کسانی که  ها، به است اما ما انسان

مان هستند، ارتباط برقرار کنيم. اما  خارج از حيطه زبان مادری

چنينی،  ها و مفاهيم اين ها و ارزش عواطف و احساسات و انديشه

شکل، توسط زبان مادری هر فرد منتقل شوند  بهترين توانند به می

و در برخی موارد، زبان مادری تنها ابزار موجود برای انتقال 

 »مفاهيم ذکر شده است...

 

 

 ایران بازگردانند،  اگر پناهجویان افغان ساکن سوئد را به
 ها خواهد بود؟ چه سرنوشتی در انتظار آن

 
ها پی   وجود آمدن تمامی مشکی. در  شور خود، سال مراجران افغان سا ن ایران با به
 شور همسایه خود یع ی  به  ا د و با امید ز دگی برتر،  شور افغا ستان را ترک  رد 

 ایران مراجر.  رد د 
عیو  ایرا یان،  روز وضعی. ایران به به در ر د سال اخیر و با توجه به بدتر شدن روز

  مراجر. دوم بده د  ا د تا تن به های سا ن ایران  یز مجبور شد  ا ثر افغان
ها باید شاهد ترک خا ه خود و این بار در  شور سوئد باش د، اما  ه   ال باری دیگر آن

  زور و اجبار دول. سوئد  دلیل بد شدن وضعی. جامعه، بلکه به خواسته خود و  ه به به
دول. سوئد، در ر د سال اخیر شاهد مراجر. موج عظیمی از پ اهجویان بود  اس.  ه 

ا د   ال دول. سوئد، با این ترکر  ه مراجران  ها تشکیل داد  بخ  تقریبا بزرگ را افغان
خواهد بی  از پ ج هزار  ا د و با ت ویب قا و ی می باع  خراب شدن وضع جامعه شد 

   رر را از  شور خود دیپور.   د 
ا  می دس.  ه بود خواهد ها آن روی پی  مشکیتی شو د بازگردا د  ایران به ها آن اگر
 ج گ  خواهد داش.  ز

دا د  ه همه با هم  قوقی برابر دار د، اما این  ایران با این  ه خود را  شور اسیمی می
 دروغی بی   یس. 

 ره  ه ما در ترکر خود داریم بدتر اس.  ها سا ن ایران  د برابر از آن وضعی. افغان
 ها هر ماهه باید مبلغ ه گرتی را باب. تمدید اقام. خود پرداخ.  مای د  آن

 ارار مشغول  ها به ها در ایران وجود  داشته و آن عیو  بر آن  ار زیادی برای آن
 شو د  بازارها و غیر  می ها، فرسا در ساختمان  ارهای سخ. و طاق. به

توان در مورد وضعی. درما ی و ت  یلی هم  د   عیو  بر موارد ذ ر شد  در باال، می
  ها  بود  و  خواهد بود  زد  ه وضعی. خوبی شامل آن

خاطر  ج گ و فقر و  اام ی از  شور  هایی را  ه به  ال آیا این درس. اس.  ه ا سان
ا طیح دوس. خود فرار  زبان و به خاطر بدرفتاری از  شور همسایه، هم خود و بعدها به

وجوی  قوق ا سا ی خود  ه تمامی ز دگی از آن م روم  امید و در جس.  رد  و به
 وازی  ا د، را با بد رفتاری میرمان  شورهای اروپایی و بیگا ه پ ا  آورد  ا د، به بود 

دور از اخیق با ریی  جمرور وق.   رد  و بعد از ا دک زما ی با بستن قراردادی به
 ا گیز دوبار  راهی  رد؟ سم. سر وشتی غم افغا ستان، از  شور سوئد را د  و به

 
  سال ۸۱فرگل فرید ی، 

۲صفحه   

mailto:daneshamooz2016@gmail.com
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کشور سوئد قانون جدیدی را 
 کند! اجرا می

 
درس. زما ی  ه جوا ان افغان رشم 

 شورهای غربی دوخته  امیدشان را به
بود د، دول. سوئد قا ون جدیدی را بر پا 
 رد  بر اسا  این قا ون، عزیزان افغان 

جای اول  خور د و باید به ترک خاک می
ها آزادی و  جایی  ه آن خود برگرد د  به

ترک آن  ام ی.  داشته و مجبور به
 ا د   شد 

این رون  ابو  تلخی اس. برای افرادی 
 ه ر د ما  یا شاید ر د سال م تظر 

خ وص  جواب از  شورهای اروپایی به
ها از سرزمین خودشان  سوئد بود د  آن

ز دگی برابر دس. یاب د   ا د تا به گریخته
شان در دس.  اما هم ا  ون ز دگی

س.  ه از  ابو  این  سیاستمدارا ی
 خبر د   پ اهجویان بی

 ال  ه دول. سوئد با ریی  جمرور 
افغا ستان تواف   رد  اس.  ه تمامی 

هایی  ها باید بازگردا د  شو د  افغان افغان
های فراوان و   ه در این مد.، با تی 

 شور سوئد   ار ردن، خود را به
 ا د   رسا د 

امیدواریم با اعتراضا. جمعی و با 
خواهان سوئدی بتوا یم   مای. آزادی

 شی ی وادار سازیم  عقب دول. سوئد را به
 تا این قا ون ضدپ اه دگی را لغو   د  

اما امان از مرزها  ه این 
ها   شی ها را بین ا سان خط

 ساخته اس. 
 ساله 81مقیمی،  زهرا

 

 من حس بدی دارم!
 ظر من، هیچ جا كشور  به

شود اما  خود آدم  می
های  متاسرا ه كشور ما ج گ

داخلی زیادی دارد  من    
بدی دارم براسا  این كاری 
كه ریی  جمرور أفغا ستان 

هایی هستم  اجرا رسا د  من یكی از آن به
كه ه وز اجاز  اقام. در سوئد را  دارم  

این     من در مورد این رویداد بد،
هس. ما كه برای ز دگی برابر و ا سا ی 

ایم تا خرد  سرمی از  اروپا پ اه د  شد  به
مان در جران را بتوا یم بگیریم  اما  سرم

مان  متاسرا ه  توا ستیم  ه این خرد  سرم
 را باز گیریم 

 
 ساله 81سام م مدی، 

 ساله افغانستان 53جنگ 

 
سال ج گ و  دود ر دین  53پ  از 

ا طیح ج گ در  میلیون آوار  ج گ، به
افغا ستان پایان یاف. و  کوم. طالبان 
جای خود را با  کوم. جمروری اسیمی 

شماری  افغا ستان عوض  رد  اما تعداد بی
از مراجران افغا ی در ایران و پا ستان 

مراجرا ی بود د  ه    سل دوم یا سوم
ها  هرگز وطن خود را  دید  بود د  آن

وطن  ادید  خود تردید  بازگش. به  سب. به
مکا ی  داشت د  وطن در زبان فارسی به

شود  ه زادگا  ا سان اس. و پ   گرته می
یقین تبدیل  ها به از گذش. ر د سال ش  آن

افغا ستان برگشته بود د  شد   سا ی  ه به
دوبار  را  رفته را برگشت د  اما فقدان 
مدارک ش اسایی در  شورهای همسایه هم 

های  داد  دول. ها را در ت گ ا قرار می آن
همسایه هم خواستار بازگش. پ اهجویان 

 شور خود بود د  اما در داخل  به
های  افغا ستان، فساد گسترد  در دستگا 

 کومتی و بازگش. دوبار  طالبان 
ها( و  بود ثبا.  بعضی والیا.)استان به

ا دازی تیر  و تار  سیاسی و ام یتی رشم
 شور  داد  ه به  در مقابل آ ان قرار می

بازگشته بود د  این فشارها و اخت اق و 
فکر را   ها را به بار آن  مبود آزادی این

 ای ا داخ.: فرار مجدد! تاز 
استرالیا  باراول تی  برای مراجر. به این

 شورهای  و سپ  در ر د سال اخیر به
اروپایی  اما ادعاهای  قوق بشری خیلی 

پایان رسید   شورهای اروپایی  ه  زود به
خود را در معرض هجوم پ اهجویان از 
سراسر خاورمیا ه و شمال آفریقا 

دید د  مرزهایشان را بست د   می
موج پ اهجویان   ظرشان  سب. به

عوض شد و ت میم گرفت د 
پ اهجویان،  جای اقام. دادن به به
دول. افغا ستان  ه م تاج  به

های خارجی اس.  م    م 
شرط امضای قراردادی     د به

ها هزار  برای اخراج اجباری د 
افغا ستان   پ اهجوی  ارار به

 ه فکر    د رگو ه  بدون این
ممکن اس.  شوری  ه ه وز 

توا د از عرد  مخارج خود   می
برآید رگو ه برای  سا ی  ه بر 

گرد د شغل، ام ی. یا  داقل هزی ه  می
  د؟  شان را تامین می معا  روزا ه

در  ورتی  ه فقدان ر ین امکا ا. و 
تداوم خشو . و ج گ، بسیاری را را  
اروپا  رد  بود  اما امروز  سا ی  ه 

شو د  تی رسیدن  باز گردا د  می
شرایط قبل از مراجر. خود  امید  به

  دار د و ام ی. جا ی  یز  دار د 
 

 ساله 81مرتضی خاوری، 

 آقای رییس جمهور!
 

من ی  پر د  مراجر هستم  ه شاید روزی 
 شور خودم برگردم  من افغا ستان را  به

خواهم ببی م   شوری  ه  ام و  می  دید 
سیاستمدارا   همه دیکتاتور و 
سر وبگر د  در افغا ستان  ه  ار اس.،  ه 

تر جوا ان  ام ی. و  ه ز دگی درس.  بی 
مملک. معتاد و بیکار هست د  یکی از 

این اس.  ه ام ی.   آرزوهایم
 زد  برگردد    شورهای ج گ تمام به

اید و  برو سل آمد  آقای ریی  جمرور به
جوا ان  یاز داریم  و  گویید: ما به می

ات ادیه اروپا ق د دارد پ اهجویان افغا ی 
افغا ستان  را دیپور.   د  اگر من روزی به

ز دگی  خواهم  برگردم دیگر امیدی به
ها را دیدهم تا  داش.  من خیلی سختی

رون تش گی، سرما،   سوئد رسیدم به
 سی، گرس گی و     ت رایی، آوارگی، بی

ای  ا  ررخ این د یا دس. من بود و 
ساختم   خواستم می گا  د یایی  ه می آن

د یایی برابر  د یایی  ه در آن فقر و 
عدالتی وجود  داشته باشد   بی

 « قوق بشر»  دارترین  لمه در ذه م خ د 
هایی را  ه در  قوق بشر  ار  اس.  من آن

    ا م )لجن بشر( می   د می
 

 ساله 81خاوری، هللا  روح

۳صفحه   
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۴صفحه   

 دوباره باید بنویسم...
 
 

ام،  ها زیادی  وشته موضوع تا امروز راجع به
جرا. بگویم  ه این موضوع جز  اما باید به

هایی اس.  ه در  ترین موضوع سخ.
 موردشان باید ب ویسم 

تو یف خودم یا برتر بگویم بارزترین  رتم 
 از  ظر خودم   

ها پرسیدم  ه بارزترین  رتم  از خیلی
 ریس.؟ اما هر    ی  ریزی گر.!
ام گر.:  خواهرم گر.: تاثیر پذیر! دختر خاله

مرربان، آدمی  ه برای خوبی اطرافیا   از 
   د! هیچ تیشی  وتاهی  می

توا د در    م رقدر رفتارم می با خودم فکر می
ذهن هر آدمی ی   رتی بسازد! رقدر 

های مختلف  توا د ی  آدم در ذهن می
 برداش. متراوتی خل    د   

های گو اگون آدم متراوتی هستم  من از  گا 
 با ی   ر. بارز متراو.   

ها از  زدیکا م هست د اما هر  گر ره این آدم
 دام یکی از  را. را بارزترین  ر. من 

 دا  د  می
 ه باید راجع  ره موضوع سختی اس. با این

خود خودم اما ذه م  خودم ب ویسم، راجع به به
 خیلی درگیر اس.   

 تیجه برس د  اما  ال باید مغز و قلبم با هم به
 ه واقعا ره  رتی بارزترین  ر. من 

 اس.؟!
فاطمه دختری اس.  ه هر شرایطی در 

  د  گذارد و وادار  می ا  تاثیر می رو یه
اون موضوع فکر بک د  اگر ره   ه به

او  داشته باشد  اما  موضوع هیچ ربطی به
د ! ساد   فاطمه رو خیلی ت . تاثیر قرار می

بگیم فاطمه آدم تاثیر پذیریه  شاید این  ر. 
گاهی اوقا. بد باشه و باع  بشه  ه فاطمه 
خیلی اذی. بشه، اما این  ر.،  ر. بارز 

 فاطمه از  گا  فاطمه اس. 
 

 ساله 81فاطمه عسکرم مدی، 
 

 خصوصیات شخصی!
 

  ب.  ردن دربار  خ و یا. شخ ی 
خود  ار آسا ی  یس. و ا تیاج 

ها  تری دارد  ا سان خودش اسی بی  به
تر در مورد دیگران  ظر  معموال را .

    د  خود را بیان می
 

البته این موضوع بسیار جالب اس. و من 
دارد  ه دربار   فکر وامی را به

تر فکر  خ و یا. و اخیق خودم بی 
   م تا بتوا م از آن  رف بز م 

 
بی م و هر  من خودم را ا سان جدی می

گیرم  ه  اری را ا جام  وق. ت میم می
بدهم  رای. سعی و  وش  خودم را 

   م  ه در آن  ار موف  شوم  می
 

  م خود را  خودم  گا  می زما ی  ه به
بی م  ه  باز و ی  د د  می بعضی اوقا. لج

ا رار زیادی دارم تا  ار خود را 
ا جام  ت رایی و بدون  م  دیگران به به

برسا م و اگر در  ارم موف   شوم 
   م  سردی و  ارا تی می ا سا  دل

 
بی م  گرا هم می من خودم را ی  فرد هدف

هدف خود    م تا به و تی  بسیاری می
توا م شکس. را بپذیرم  قبول  برسم و  می

شکس. باع    کردن و  ه گرتن به
هدفم   تری   م تا به شود  ه سعی بی  می

  م در ز دگی  گو ه فکر می برسم  و این
ترم  اما بعضی ه گام این موضوع  موف 

خود فشار زیادی  شود  ه به باع  می
من  گا      اامیدی به ت میل   م و آن

 یدهد  دس. م
 

 ساله 81خا ی،  رومی ا  اجی

 بارزترین صفتم!
 

پیدا  ردن بارزترین  رتم یکی از 
ترین  ارهایی بود  ه فکر  هم  .سخ
 ردم، شاید دلیل  این بود  ه باید راجع   می
 وشتم،  د البته  شخ ی. خودم می به

شخص دیگری  ار را   وشتن راجع به
ا  هم   رد  ه دلیل ا لی تر می آسان
توا د م شا گرفته از این باشد  ه  می

   ردن خود.  ار هر آدمی  یس. قضاو.
ها دوس.  دار د  ها آدم خیلی وق.

هایشان  هایشان،  مبودهایشان،  ق ان بدی
خواهی  را قبول    د یا بلعک  وقتی می

دربار  خود. ب ویسی خیلی وقتا شاید از 
پوشی   ی رون  ه  های. هم رشم خوبی

دوس.  داری او ارو جار بز ی و ی   ر. 
  ا. اضافه شود  را. به

هایی  ه  اما اگر بخواهم از بین تمام  ر.
شاید هر  دام از  ظر هر    ی   ر. 
بارز از شخ یتم خوا د  شود یکی را 
ا تخاب   م ا تخاب  ه  ه تایید   م، شاید 

ظاهر شاد و  این باشد  ه من ی  دختر به
ترین   ه  تی تو سخ. توداری هستم، این
ترین آدمای  دم  ه  زدی  شرایطم اجاز   می

درو ی  ه شاید  ز دگیم پی ببرن به
  ترین باشد آشوب

  م شاد باشم م شا گرفته   ه همیشه سعی می این
خیالیم  یس.، بلکه یکی از  از سر خوشی یا بی

آید  شاید   ساب می های ز دگی من به ا تخاب
من ثاب.  دلیل  این باشد  ه ز دگی و اتراقا. به

 رد   ه هیچ ریز ارز  فا له گرفتن از شادی 
را  دارد،  تی اگر اون شادی ساختگی باشد و 

هایم و   ه   ب.  ردن دربار  غم یا این
من  خواهد  هایم با بقیه،  ه ت را  مکی به غ ه

ا    رد بلکه شاید  رف زدن مداوم دربار 
تر دید   باع  شود  ه مشکیتم بزرگ و بزرگ

ع وان  دو م دارا بودن این  ر. به شود   می
ی   ر. بارز خوب یا بد اس. اما هر ره  ه 

  هس. این  ر. بارز من اس.

 
 ساله 81عاطره عسکرم مدی، 
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 شعری از نیکو عرفانی
 ساله 53

  
 او سرد  اس.

 ریزهایی  ه   د به فکر می
 اتراق افتاد  اس.

 همه ز دگی 
 تمام شد  اس.

 از اول  جوری  ه ا گار
  بود  اس.

 ایستد  زدی  ات  می
 همان اتشی  ه

 ا  را خراب  رد خا ه
 فرار  رد
 جا آمد این

 گردا یم و ما االن از او روی برمی
 توا یم رون  می

 رون وقتی د یا در آت  اس.
   بم آن ما هستیم  ه ا تخاب می

   ه خودخوا  شویم
 های دیگر را از یاد ببریم  ه آدم

 ولی اگر این  ار را بک یم
 های  ه ازشان شویم آن آدم  می

   یم خودمان را  رظ می
  شویم آن  ابو   می
 شویم ان ریزهای بدی  ه در د یا اس.  می

 گردا یم ها روی بر می برای همین از آن
 ها  ه به ما  یاز دار د از آن

  از روی اجبار در این موقع
 ررا ریزهای  ه داریم را با هم تقسیم  ک یم

 بد  و بگیر
 گوییم طور  می مگر این

 من  ا امیدم
  ردم برتر هستیم فکر می

 ولی اشتبا  فکر  ردم 
 
 

Herr president! 
 

Jag är en flyttfågel som 
kanske en dag åter vänder till 
mitt land igen. Jag har inte 
sätt Afghanistan och det vill 
jag inte heller. Ett land där 
regeringen är diktatur och 
förtrycket på folket är enormt. 
I Afghanistan finns det inga 
jobb och inte heller någon sä-
kerhet. De flesta ungdomarna 
missbrukar droger och är ar-
betslösa. En av mina största 
drömmar är att säkerheten 
återvänder till de länder som 
drabbats av krig. Herr presi-
dent du kom till Bryssel och 
säger att vi behöver fler unga 
generationer. Så (att) EU be-
stämde sig för att utvisa alla 
afganska asylsökande ungdo-
mar tillbaka till Afghanistan. 
För många är Afghanistan ett 
främmande land. Jag har gått 
igenom mycket smärta och 
långa vägar innan jag kom till 
Sverige. Som törst, kyla, en-
samhet, utan en person som 
bryr sig om mig och hunger. 
Tänk ifall  jag styrde världen, 
då skulle jag skapa den värld 
jag ville. En värld utan fattig-
dom och hunger. Det löjligaste 
ordet i mitt huvud är mänsk-
liga rättigheterna. Jag kallar 
de som jobbar för mänskliga 
rättigheterna i nuläget 
för blodiglar som utnytt-
jar  de mänskliga rättigheter-
na. 

 

Texsten av Rohollah Khaveri 

Översatt av Kinanaz Farzam 

 

Dikten om flyktingar 
Niko Erfani, 15 år 

 
Hon fryser 
Undrar vad som hände 
Hela livet 
Borta 
Bara sådär 
Hon håller sig nära elden 
Samma eld 
Som förstörde hennes hem 
Hon flydde 
Kom hit 
Och nu vänder vi oss bort 
Från henne 
För vi kan inte 
Säkert 
För när världen är i brand 
Det är då vi väljer 
Att bli själviska 
Att strunta i andra 
Ifall vi gör det 
Blir vi inte samma monster 
Som vi försöker skydda oss 
från? 
Blir vi inte mardrömmen, 
Ondskan därute? 
Varför vänder vi ryggen mot 
dem 
De som behöver oss 
I denna tid av nöd 
Ska vi inte dela med oss istället? 
Ge och få 
Är det inte vad de säger? 
Jag är besviken 
Jag trodde bättre 
Trodde att vi var bättre 
Men jag trodde fel 

 
 

۵صفحه   
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Tankar om landsflyktens 
varaktighet 

Slå ingen spik i väggen, 
släng rocken på stolen! 
Varför hysa bekymmer för fyra da-
gar? 
Du återvänder  i morgon! 
Lämna det lilla trädet utan vatten! 
Varför plantera ett träd? 
Innan det är trappstegshögt 
går du glad härifrån. 
Drag ner mössan i ansiktet, när folk 
kommer förbi! 
Varför bläddra i en främmande 
grammatik? 
Budskapet, som kallar dig hem, 
Är skrivet på välbekant språk. 
Liksom kalken flagas av bjälklaget 
(gör ingenting för att hindra det!) 
skall våldets stängsel murkna, 
Det som vid gränsen uppförts 
mot rättfärdigheten. 

Se där spiken i väggen, som du slog 
dit! 
När, tror du, skall du återvända? 
Vill du veta, vad du tror i ditt in-
nersta? 
Dag för dag 
Arbetar du på befrielsen. 
Sittande i din kammare skriver du. 
Vill du veta, vad du anser om ditt ar-
bete? 
Se det lilla kastanjeträdet i trädgårds-
hörnet 
dit du bar en kanna full med vatten! 

Bertolt Brecht 
Översättning: Johannes Edfelt 

Den tyske författaren och 

dramatikern Bertolt Brecht levde i 
bl a Finland och Sverige på sin flykt 
undan nazismen. 

Invandrarna (Bosse Par-
nevik 1992) 
 
En kommer hit för att fly från nöden  
En kommer hit för att undgå döden  
En kommer hit av terror tvungen  
En kom hit för att gifta sig med kungen 
Dom är tyskar, iranier, greker, och tur-
kar  
Mest är dom snälla, andra är skurkar  
En del är ärliga, andra skumma  
en del är genier, andra dumma 
Mest är dom fredliga, andra vill slåss  
med andra ord: Så lika oss!  
Med fel och brister, tuffa och mjuka  
fast inte lika avundsjuka. 
Vissa är färgade, andra är arier  
som köper sin bruna färg i solarier  
Vissa är svarta, andra gula  
vissa är vackra, andra fula. 
Men fast dom ibland av annan färg è  
är dom precis som vi i Sverige  
och när dom vill jobba här är tacket  
"ni får inte jobba än för facket" 
En del är båtfolk från Vietnam  
som inte kan sjunga " we shall over-
come"  
och inte kan "rulla di rulla " som vi  
och dom blir sällan fulla som vi 
en del är mer judar än vi  
en del har andra gudar än vi. 
En del söker lugnet i stället för bråket  
det enda vi svenskar kan bättre är språ-
ket  
Det sägs att vi stammar från Adam & 
Eva  
Som inte var svenskar - men ja må dom 
leva!  
Valdes  av Sara 
 

Flykten valde oss - Stig 
Dagerman 
Flykten valde oss 
 
Fågeln väljer flykten. Vi valde den 
icke. 
Flykten valde oss. Därför är vi här. 
Ni som ej blev valda – men ändå fri-
het äger, 
hjälp oss att bära den tunga flykt vi 
bär! 
Bojan väljer foten. Vi valde att 
vandra. 
Natten var barmhärtig. Nu är vi här. 
Ni är för många, kanske den frie 
trygge säger. 
Kan vi bli för många som vet vad 
frihet är? 
Ingen väljer nöden. Vi valde den icke. 
Den valde oss på vägen. Nu är vi här. 
Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet 
väger! 
Hjälp oss att bära den frihet som vi 
bär! 
 
Stig Dagerman  
Dagsedlar (21.4 1953) 

Valdes av Romina 

 

Dikt om flyktning 
  

Det var en svart dag 
då jag lämnade mitt land 
Klockan var fem i Kabul 
tidigt på morgonen 
Det var utegångsförbud 
Det var ingen som följde oss till 
stationen 
Vet ni varför? 
Ingen kunde öppna munnen 
Vi fick inte tala om för någon 
att vi skulle ge oss av 
Någon kunde ange oss 
Vi visste inte vem som var vän eller 
fiende 
Det är som att dö att lämna sitt land 
Aldrig mer skulle jag träffa min 
käraste 
Aldrig mer sitta och skratta och 
skämta med mina kamrater 
Aldrig mer se de höga snöklädda 
bergen 
som ligger som ett staket runt stan 
Aldrig mer skåda den obeskrivligt 
blå himmelen 
och bländas av det starka solljuset 
Det är som att dö att lämna sitt land 
Mitt hjärta finns kvar i bitar där 
fortfarande 
 
 

Dikten av Shakila Emani, 17 årig 
tjej från Afghanistan, från boken 
(Flykten valde oss 1999) 
 

Dikten valdes av Fateme Asgarmo-
hammadi 
 
 
 

۶صفحه   
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Personligen tror jag att en anledning till att 
Afghaner inte riktigt förstår sig på den 
svenska kulturen är för att de aldrig får lära 
sig om den. De kommer till Sverige från 
bland annat Afghanistan och Iran, länder 
som har en helt annan religion och kultur 
än Sverige. Hur kan man då förvänta sig att 
de förstår hur saker fungerar i Sverige? 
I Sverige har man helt andra värderingar än 
i Afghanistan och Iran, det är sant. Sverige 
är ett extremt sekulariserat land medan 
Afghanistan och Iran är mer konservativa. 
Detta betyder dock inte att de inte kan lära 
sig eller att alla tror på att kvinnor har 
mindre betydelse än män. Många afghaner 
tror på jämlikhet och är genuint bra männi-
skor som alltid har trott på kraften av jäm-
likhet och utbildning. 
När vi börjar använda stereotyper gentemot 
en hel folkgrupp förlorar vi vår solidaritet 
och humanitet. 
En stor konsekvens av att vi deporterar 
afghaner är att vissa afghaner är födda och 
uppvuxna i Sverige men de kommer att 
utvisas till Afghanistan ändå, fastän de inte 
känner till landet.[4] Hur kan man tro att 
någon som inte kan språket i sitt 
land,känner till kulturen där eller männi-
skorna och inte känner samhörighet med de 
kan överleva. Chanserna för att de afgha-
nerna överlever är minimala, och inte bara 
det utan det finns även ett problem med att 
deras familjer kanske aldrig återser dem. 
Hur många fler ska vara offer för ett krig 
om de aldrig ville ha? Hur många familjer 
ska aldrig få återse sina barn innan vi be-
stämmer att det är nog? Att vi måste känna 
solidaritet och hjälpa de som inte kan 
skydda sig själva. 
Det finns många sätt att lösa flyktingkrisen 
i Sverige. Först av allt kan man börja med 
att inse att flyktingar förbättrar ekonomin 
långsiktigt och hjälper till att utveckla Sve-
rige. Sedan kan man börja med att ha en 
utbildning specifik för Afghaner, och män-
niskor från andra länder, för att de ska 
kunna lära sig om kulturskillnaderna. En 
annan lösning är att man ska sluta tvinga 
ihop så många människor, gör boenden 
specifika för kvinnor, män och familjer för 
att minska överfallen i boenden. 
Vi måste börja ta ansvar för flyktingarna 
och sluta bete oss som små barn som inte 
kan komma överens om något. Dessa flyk-
tingar skulle inte komma till Sverige ifall 
de inte var desperata och rädda för sitt liv- 
det är just därför vi måste skydda dem, för 
att ingen annan kan göra det. 
 
[1] http://www.svd.se/1000-tals-kan-
utvisas-till-konfliktharjat-afghanistan 
http://www.regeringen.se/
artiklar/2016/10/avtal-mellan-sverige-
och-afghanistan-om-atertagande/ 
[2] http://www.expressen.se/nyheter/har-
ar-anmalningarna-fran-we-are-sthlm/ 
[3] http://www.sydsvenskan.se/2016-07-
06/svenska-varderingar-starkt-tema-
under-politikerveckan 
[4] Information från klassen 
 
Niko Erfani, 15 år 

 

 Som lärare förstår vi vad en 
massutvisning till Afghanistan kommer 
innebära för var och en av de barn och 
ungdomar som vi lärt känna. 
Många är vi som nu frågar oss varför 
de självklara principerna om barns 
värde och rättigheter inte är tillämpliga 
på barnen från Afghanistan. Kan det 
vara sant att Migrationsverket och re-
geringen gör skillnad på barn om de är 
födda i Sverige eller i ett annat land? 
Finns det olika sorters barn – de vi ska 
skydda och de som vi ska sända till-
baka till krig? 
Vi lärare har fått ett förtroende. Vi kan 
inte och kommer heller inte stillasit-
tande se på när regeringen raserar det 
stora och viktiga arbete vi har lagt ner 
för att säkra de afghanska barnens rätt 
till trygghet och utbildning. Det vore 
en skam att massutvisa barn och ung-
domar till Afghanistan. Regeringen 
måste omedelbart stoppa alla sådana 
planer! Vad är en regering ens värd, 
om den inte förmår skydda barnen i det 
egna landet och ge dem en tro på fram-
tiden? 

 
 

Offentlig Handling  

Tre 15 åriga flickors brev 
till Statsminister! 

 

Vi heter Nina, Elena och Ava och är 15 
år gamla ock vi bor Stockholm. Våra 
föräldrar kommer från Iran. som är 
grannland med Afghanistan. Vad vi har 
att säga om att ensamkommande barn 
bör skickas tillbaka till sina hemländer 
är svårt att framföra på papper. Politi-
ker beslutar att skicka tillbaka dessa 
ensamkommande barn till sina hemlän-
der efter att de behövt ta sig fram så 
långa vägar. 
Dessa ensamkommande barn har åkt 
väldigt långa vägar på grund av över-
levnad och frihet. De har fått klara sig 
utan mat eftersom att de inte skulle 
behöva kissa och bajsa dessutom färda-
des de under lastbilar och hade väldigt 
svåra omständigheter. De har färdats 
som om de vore ett par idioter utan 
någon betydelse och nu vill politiker 
skicka tillbaka dem som om de vore ett 
par tepåsar som använts och bör 
slängas. Skulle ni vilja bli behandlade 
på det här sättet och hur skulle ni ha 
känt er om ni var i deras position? Är 
det verkligen det rätta sättet att hantera 
situationen? 
De är ensam kommande barn utan nå-
gon familj och de har ingen de kan luta 
sig mot. Det finns familjer som erbju-
der sig att ta emot barnen bara för 
pengarna och tyvärr har de ingen    

medkänsla och bryr sig inte ens om 
barnen. Det finns familjer som verklig-
en brinner för barnen och om barnen 
blir tvungna att skickas tillbaka splitt-
ras ytterligare fler familjer och det spe-
las med dessa barns känslor återigen 
som om de vore ett par pjäser i ett spel.  
Är det verkligen rätt att skicka tillbaka 
dem? Om de skickas tillbaka kommer 
dessa barn att hålla i vapen istället för 
att hålla i böcker i deras händer. De 
kommer inte ha några möjligheter att 
få den utbildning som de behöver och 
deras framtid står på spel. Vart ska de 
ta vägen? Var ska de bo? Tror ni verk-
ligen att alla människor får maten ser-
verad på bordet som er! Barnen som 
skickas tillbaka kommer att behandlas 
som soldater i krig och deras framtid 
kommer nog att leda till döden tidigare 
än om de hade bott kvar i Sverige. 
Dessa barn som skulle ha skapat en 
framgångsrik framtid som läkare, ad-
vokater eller andra framgångsrika yr-
ken ska istället gå runt på gatorna och 
plocka skräp ända fram till midnatt och 
få låga löner. Stackars barn som oöns-
kat gifts bort på grund av att deras för-
äldrar inte klarar av att försörja dom. 
Ni som kallar Sverige ett demokratisk 
land ni har definitivt fel. Kallar ni det 
för demokrati att slänga ut barn från ett 
land som är  känt för att bry sig om att 
alla får delta. Det är väldigt orättvist att 
dessa barn behandlas på det här viset, 
världen bör handla om rättvisa och inte 
orättvisa. 
 
 Tack för er uppmärksamhet! Med vän-
liga hälsningar Nina, Elena och Ava 

 

Afghaners deportering! 
 
Sedan beslutet om att 25 000 Afghaner 
ska utvisas, många av dem barn, har 
det protesterats mycket emot det.
[1] Läget i Afghanistan är just nu myck-
et dåligt då talibanerna fortfarande vill 
ta över landet. Ifall dessa flyktingar 
utvisas till Afghanistan hotas deras 
mänskliga rättigheter på en grundläg-
gande nivå, de riskerar att dö och torte-
ras och Sveriges regering låter detta 
hända sedan de skrev på avtalet. 
Det kan finnas många anledningar till 
varför detta avtal skrevs på från början. 
Jag själv tror att en stor anledning till 
att avtalet skrev på var påtryckningar 
från Sverigedemokraterna, samt resten 
av Sverige efter alla överfall på festiva-
ler och “oroande anmälningar”[2] 
Det verkar helt enkelt som om svens-
kar tror mer och mer på att Afghaner är 
farliga och rent av kriminella som inte 
kan förstå sig på vad delar av regering-
en har kallat “svenska värderingar”.[3]  

۷صفحه   
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Student______________ 
7 Oktober 2016 

Vi är ålagda att skydda barnen mot alla former av fysiskt 
eller psykiskt våld, mot skada eller övergrepp och vi 
erkänner barnens rätt till utbildning. Dessa portalskriv-
ningar ur barnkonventionen verkställer vi dagligen i sko-
lans värld. 
I och med Sveriges återvändandeavtal med -Afghanistan 
tornar ett mörkt moln upp sig. I stället för att få ta igen 
de förlorade åren av barndom och utbildning hotas våra 
elever av massutvisning till ett land som i åratal påpekat 
att det saknar resurser att ge dem som utvisas ett säkert 
och värdigt välkomnande. 
I våra klassrum hänger barnkonventionen översatt till 
olika språk. Ska vi nu ta ner den från väggen? 
Ska vi avsluta vårt uppdrag som lärare och förbereda 
våra elever för ett liv med vapen i hand? Afghanistan är 
ett land som till en tredjedel kontrolleras av talibaner, 
under pågående framryckning. Skolväsendet är mycket 
svagt och rasismen mot folkgruppen hazarer så genom-
gripande och institutionell att många för länge sedan 
lämnat landet. Därmed har en stor del av våra elever 
aldrig bott i det Afghanistan som de nu riskerar att utvi-
sas till, utan arbetat som papperslösa på en svart och 
farlig arbetsmarknad i Iran, utan några som helst rättig-
heter. Den enda utbildning som de kommit till Sverige 
med är något som de lyckats få därifrån, inte från sitt 
födelseland Afghanistan. Eleverna har ofta ingen kontakt 
med Afghanistan över huvud taget. 
En av våra elever skrev så här: ”Tack Sverige som gav 
mig en penna för att rita min framtid istället för en pistol 
att skjuta människor med”. I skydd från vuxenkrig och 
soldatliv har vi lärare haft möjlighet att reparera våra 
elevers känsla av värde, genom att följa skollagen och 
den barnkonvention vi är i färd med att implementera i 
lag här i Sverige. Det har väckts ett hopp. Med hoppet 
som drivkraft lyckas vi i vår undervisning. Utan hopp 
går det inte att lära sig ett nytt språk, nå betyg och förbe-
reda sig för vuxenlivet i vårt komplexa informationssam-
hälle, såsom de svenska barnen förväntas göra. 
 

Tusentals i protest mot utvisningar av afghanska 
barn-Stockholm 
 

                                                                                                               7 

                                                       

300 lärare: Utvisningarna till Afghanis-
tan måste stoppas 

 
Sveriges har tecknat ett återvändandeavtal med Afgha-
nistan. Många barn och ungdomar kan tvingas åka till 
ett land där de aldrig har varit, där de kan tvingas bli 
soldater. För oss lärare är eleverna från Afghanistan 
inte siffror i statistiken. Detta måste stoppas, skriver 
över 300 lärare i ett upprop. 
 17 okt, 2016 
Den flyktingpolitik som just nu bedrivs i Sverige 
omöjliggör vårt arbete, och därför måste vi säga ifrån. 
Det skriver 300 lärare i ett upprop. Foto: Jessica Gow/
TT 
DEBATT | UTVISNINGAR 
 Finns det olika sorters barn – de vi ska skydda och de 
som vi ska sända tillbaka till krig? 
Vi som skriver detta är alla lärare i den svenska skolan 
och vi har fått ett svårt men hedersamt uppdrag. Vi 
arbetar varje dag med de nyanlända elever som kom-
mit till Sverige efter att ha flytt från krig. De har blivit 
en naturlig del av vår grundskolas förberedelseklasser 
och gymnasieskolans språkintroduktion. 
Vårt uppdrag med dessa barn är precis detsamma som 
med alla barn som vi anförtros av er och vi tar det på 
lika stort allvar. Vi ska välkomna dem till Sverige, ge 
dem en meningsfull undervisning och göra dem till 
trygga och fungerande samhällsmedborgare. Den flyk-
tingpolitik som just nu bedrivs i Sverige omöjliggör 
vårt arbete, och därför måste vi säga ifrån. Vi kräver 
att Sverige inte verkställer utvisningarna till Afghanis-
tan. 
I dagarna fick en av våra elever sitt utvisningsbeslut. 
Han är 15 år. Om tre år ska han utvisas till Afghanis-
tan. Han är långt ifrån ensam och riskerar nu att 
sälla sig till den skara barn som tillbringar åratal av 
sin uppväxt i krig, i flyktingläger, under jorden 
eller på flykt. De vars utbildning gång på gång har 
avbrutits och vars framtidsdrömmar långsamt har 
smulats sönder. Den här gången med bifall från 
den svenska regeringen. 
 
För oss lärare är eleverna från Afghanistan inte 
siffror i statistiken eller alarmerande rubriker. De 
är unga människor som kanske för första gången i 
livet har fått en meningsfull, kontinuerlig och väl-
organiserad utbildning. De har skänkt oss ovärder-
lig glädje med sin hoppfulla inställning till det nya 
landet och sin vördnad för skolan. Men vi har 
också fällt tårar över de berättelser som lagts ihop 
bit för bit när vi stöttat eleverna att sätta ord på minnen 
och molande saknad. I stormens mitt har vi samlat oss 
och tagit ny riktning. Den självklara riktnings-givaren 
har varit barnens rättigheter såsom de -lyder i barnkon-
ventionen, läroplanen och skollagen. 


