
 کارونسرائی
 از شعر برای صلح ودمکراسی در افغانستان

 
 :مصيبت و خسران اين جنگ سنگين است  . بيش از بيست و سه سال است که مردم افغانستان قربانی جنگ های متعدداند   

بيش از دو ميليون کشته، زخمی و معلول و بيش از شش ميليون آواره، هر پانزده دقيقه يک نفر قربانی انفجار مين، 
 ....يرانی کامل همه ی تاسيسات زيربنايی، مدارس و بيمارستان ها و ادارات و    و

،  زنان بطور کلی از حيات اجتماعی حذف شدند و زندگی فرهنگی با ويرانی کامل          1996با قدرت گيری طالبان در  
 .مواجه شد

مردم سرفراز ، مردان و زنان مردم افغانستان وارث گنجينه ی ادبی و فرهنگی چندين هزار ساله اند، در ميان اين 
که اوِلين فريادگران مقاومت بوده اند، امروز با سانسور، آوارگی ،   ... دانشمند و هنرمند، شاعر، نويسنده، موسيقيدان و    

 .تبعيد و مرگ به سکوت وادار شده اند  
 

و مداخله در  کارونسرای، فراخوانی است برای سرايش شهروندان جهان بر عليه چنگ و همه ی اشکال خشونت        
سرِائی است  برای گردآوری هزار شعر در راه صلح و دمکراسی، حق تعيين سرنوشت و استقالل ملی در  . افغانستان
 .افغانستان 

 .کارونسرای، فراخوانی است برای جنبش همبستگی تا که صلح و دمکراسی  به  افغانستان راه يابد و پايدار بماند   
 با زبانها و فرهنگ های مختلف، انجمن های ادبی، مجالت و ناشران در سراسر جهان          ما از همه شاعران و نويسندگان،  

 .دعوت می کنيم که در ساختن اين سرای با ما همراه شوند 
اين اثر پيشکشی   . می توانند برخاسته از تجربه و تأمل، نگاه و نظر فردی باشند    .. قطعات ادبی، سروده ها، روايات و 

 پيامی است از اميد تا اين مردم را در بازيابی دوباره ی شأن و کرامت خود ياری دهد، نغمه  است به مردم افغانستان ،
 .ای است برای آنانی که ديری است جز طبل جنگ، نوائی ديگر نشنيده اند   

آثار گردآوری شده در کاروانسری در صفحات و نشريات متعدد ودر سراسر جهان منتشر می شوند، برگزيده ای از اين  
 به زبان فارسی ترجمه و به مردم افغانستان اهدا مي گردد، تا نشان دهيم که وجدان بيدار جامعه ی شهروندی  جهان آثار

 .از صلح الهام می گيرد و برای حقظ آن می کوشد
درآمد حاصله از فروش اين مجموعه، صرف ساختن مدرسه های مستقل برای دختران و پسران و آموزش معلمان در 

که اين امر خود به معنای حمايت از گسترش نظام آموزشی بعنوان پايه ای برای رشد فرهنگ صلح  . ی شودافغانستان م
 .و دمکراسی در اين کشور است

 با درود های شاعرانه
  نيکول بارير-لطيف پدرام

 :چگونه با کارونسرای همياری کنيم       
 

 آثار ادبی خود را در يک صفحه به آدرس های زير ارسال کنيد
 

        Open Asia : 11,  Rue Toullier  75005   Paris France     به آدرس پستی
 

  97 32 97 47 1  (33)    به شماره فاکس               
    com.mail-open@asia   آدرس الکترونيکی  

 . بطور گسترده در اختيار اهل قلم قرار دهيد همکاری خود را از ما دريغ نکنيد، اين دعوت را 
 .برای تهيه اين متن به زبان های انگليسی، فرانسه، ايتاليائی، اسپانيائی و روسی با ما تماس بگيريد      

 خواهشمند است متن زير را نيز پس از تکميل با نوشته ی خود ارسال کنيد     
کارونسرای، سرايی از     بهخود را نسبت به اين اثر که ) انتشار، تاليف  ( بدين وسيله با ارسال اين متن همه ی حقوق

 بديهی است که انتشار و يا    . واگذار می کنمOpen Asia   اهدا شده است بهشعر برای صلح ودمکراسی در افغانستان 
مکراسی   کارونسرای،  سرايی از شعر برای صلح ود       بهاستفاده اين اثر توسط نگارنده در هر کجا مستلزم  قيد اهدا شده         

 .در افغانستان می باشد  
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