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 نستیتیوت موسقی افغانستاناتهنیت به 

 سرمستاحمد ار آن جناب داکتر ذو بنیانگ
 

موسیقی افغانستان و استاد، ملی  تانستیتو ا  ر" را خدمت تمام هموطنان و خصوصموسیقی "پول اعطای جایزهٔ ممتاز

 تین رقابدر میادجوانان افغان ته و آرزومندیم نوفگ کآن داکتر احمد سرمست از صمیم قلب تبریۀ ردانندگذار و گنبنیا

های بسیار صعب جهانی هنوز هم درخشانتر بدرخشند. افغانها توانسته اند در منتهای  نبود شرایط الزم و دلخواه برای 

و خون  گامنی ها و جنوجود رکود و اختناق اجتماعی، نا شان و با بارور شدن استعداد های نمو و رشد فکری و

الت ممد آن از آزم البراتواری و درسی و سامان و ریزی و نبود یک محیط امن و ایده آل و عدم دسترسی به مواد ال

نالوجی کا مسابقات ساینس و ترفته تگموسیقی و سپورت های متنوع  گر در چندین عرصه، از و از سوی دییک سو 

را از چشم هر وطنپرستی ویهٔ خیلی عالی اشک شادی و غرور با سهای اکثرا  ح جهانی با دست آوردو روباتیک در سط

قی پولر در موسی ردم جایزهٔ با ارزش گمختصر مزاحم دوستان آنچه مرا واداشت تا با این  ردانند. گبی مهابا سرازیر ب

 نامه و یا اینکه به پیروی از روش اغراق آمیز همان همسایهٔ متهاجم غربی در میدیای افغانی باست که یا اشتباها  

آن،  ۀا باشد که ادارناه از شبکه های خبری مثل صدای امریکگردیده است. شاید هم گجایزهٔ نوبل در موسیقی معرفی 

 جایزۀدست همان هایی است که عرض شد. ولی حقیقت امر این است که تنها وجه مشترک میان جایزهٔ نوبل و ه همه ب

 باشد و بس.  پولر، مرجع و منبع آن یعنی کشور سویدن می

نام "ستِکان ه از نوبل توسط یکی از اعجوبه های موسیقی پاپ سویدن ب سال بعد ۹۶یعنی ۱۹۸۹جایزهٔ پولر در سال 

روه های موسیقی پاپ گترین گاز بزر شاعر و مدیر یکی " ناشر،گ" بنا نهاده شد. "ستگمشهور به "ستاندرسن" 

 " مینام "موسیقی پولره ترین البوم ستک اندرسن بم این جایزه اقتباس از نام مشهوراببا" بود. نانام "ه ب ۷۰سال های 

 یم ءروپ هایی اعطاگی بوده و به افراد، مؤسسات و پولر به منظور استقبال از قدرت و اهمیت موسیق ۀباشد. جایز

 را کمایی نموده باشند. ر جهان موسیقی شناخت بین المللی ردد که تعالی هنر شان دگ

 می ءذرد و تنها و تنها در رشتهٔ موسیقی به بهترین ها در جهان اهداگ از عمر این جایزه صرف بیست و نه سال می 

یقی میتالیکه سوروه مگو افغانستان  انه نصیب انستیتیوت ملی موسیقیگکه امسال نه مشترکا  بلکه به صورت جدا شود

 ردید.گاز اضالع متحده 
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ردد که گ می ءردیده باشد، جایزهٔ موسیقی پولر به دو برنده اهداگن استقبال آبرای اینکه از موسیقی در تمام اشکال 

هم آوردن مردم با هم از دنیا های متفاوت ردگاز  و آن عبارتموسیقی پولر کرده باشند تأکید روی هدف اصلی جایزهٔ 

 باشد. سستن سرحدات موسیقی میگموسیقی توسط 

ط ، نامزدی توسا تجمع فضای تنفسی و حجم، هردوی آن به سطح جهانی منحصر به فرد بودهجایزهٔ موسیقی پولر ب

ند کاندید های خود را نامزد نمایند، کمیتهٔ اهدای جوایز موسیقی پولر یرد که حق دارگ یک کمیتهٔ جوایز صورت می

مردم عامه، د.  نامزد ها از جانب نمای ان را انتخاب میگکننده بوده که برند ءیک کمیتهٔ مستقل دوازده عضوی اهدا

 کند. ار میکیی و هنری موسیقی یافکه بر تنوع جغرا .یی .او .جی .یونسکو و ان شورای بین المللی موزیک،

دان مشهور سویدنی الفِرد نوبل بنیاد نهاده شد. اولین جوایز از ارث دارایی دانشمند و کیمیا ۱۸۹۵ سالدر  نوبل جوایز

جاری ردید. بعد از کشف مواد انفگ ءاعطا ۱۹۰۱در رشته های کیمیا، ادبیات، فزیک، روحیات و یا طب در سال 

ست آمده از آنرا ده برای کشتار بنی بشر خلق نموده، تمام مفاد بسرین یا داینمایت زمانی که فهمید چه بالیی یلگنایترو 

لوم عهمه ساله از طرف اکادمی سلطنتی  ذاشت که تا به امروزگیشرفت و ترقی ساینس و تکنالوجی به ارث پدر راه 

و  ۱۹۰۱های  ردد. بین سالگ و خدمات بشری می علمیلم ارمغان راه بهترین ها در همه شئون سویدن در ستاکه

آن مؤسسه بوده و  ۲۳جمله  نفر انفرادی و مؤسسات داده شده است که از آن ۹۱۱بار به  ۵۷۹این جایزه  ۲۰۱۶

 آن اشخاص انفرادی اند.   ۸۸۱متباقی 

دان، او هم کیمیا شت.گیر بودند متولد ی که اکثر شان انجنادر یک خانواده  ۱۸۳۳اکتوبر سال ۲۱در  "الفرد نوبل"

و آنرا به یک فابریکهٔ عمدهٔ  فورس" را خرید.ساو کورهٔ ذوب آهن و فوالد "بو ۱۸۹۴یر و مخترع بود. در سال انجن

ساخت اکثر مواد نظامی شد که منشاء نام بالستایت ه ی بااو همچنان مؤفق به اختراع ماده  تولید اسلحه تبدیل نمود.

  هایش در مورد ثبت اختراعاتشادعاشود.  لیسی شناخته میگبی دود انردایت یا باروت ی دود به خصوص کوانفجاری ب

اندوزی خود ردید. در طول عمرش ثروت گراع کوردایت ظاهرا  منجر به اقامهٔ دعوا در مورد سرپیچی در ثبت اخت

 نوع  اختراع خود به اوج آن رسانید. ۳۵۵را با 

 رگسودامه خودش در یک روزنامهٔ فرانسوی که نوشته بود "انعنوان وصیتاز خواندن  "نوبل"الفرد  ۱۸۸۸در سال 

سال قبل از  ۸برادرش  گی"لُودوِ   گنامه در حقیقت اشتباها   به علت مراین وصیت مرده است" حیران ماند. گمر

دم از ه مربه فکر آن افتاد تا کاری نماید ک "نوبل"بعد از نشر همین مضمون بود که  چاپ رسیده بود.ه خودش ب گمر

  که منجر به نوشتن دوبارهٔ وصیتنامه اش شد. او به نیکی یاد نمایند

ی چشم از جهان زرومئیوی ایتالیه به علت تورم مغ سان در ش واقعیدر ویال ۱۸۹۶در دهم دسمبر سال  "الفرد نوبل"

 ش در آخرین تصحیح وصیتنامه اش نوشت که: گبست ولی صرف یکسال قبل از مر

ریت بشردد که خود را "وقف رساندن منفعت به گ ءبرای کسانی اهداایست از طریق یک سلسله از جوایز ثروتش ب 

 کرده باشند". 

          


