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 Reports  زارشھاگ

  
  یماريا يوسفز

  ٢٠١٨کتوبر  ا١٢
  

 ! گرفتيقی افغانستان تعلق پوالر به گروپ موسۀبزرگترين جايز
 

 
 

جايزه دو ميليون کرون است که امسال بين انستيتوت  مبلغ اين. شود سو توزيع می سال به اين ٧٢ جايزه موسيقی پوالر از

   .شود ميتاليکا تقسيم می ملی موسيقی أفغانستان و گروه

ی در ئ ھا پيشرفت ھادشواری مشکالت و ۀ که دارد باوجود ھمیافغانستان در جريان چندين دھه جنگ خانمانسوز

 مرد ۀرا ناديده بگيريم با وجود سنت ھای ناپسند وجامع نآ توانيم  موسيقی وسپورت صورت گرفته که ما نمیۀعرص

ھای  انان پر کار ومبارزساکت نمانده تالشگاه وروشن وجوآمردان  شيرزنان و   برجا استساالری که در افغانستان پا

ن خود کرده آبزرگترين جايزه را از  شوند که الخره موفق ھم میاکنند که ب خستگی ناپذير برای تابو شکنی کرده ومی

  .گويم جايزه را مبارک باد می  خود گرفتن اينۀ ملت ستم ديدۀاند که برای ھم

 ء پوالر را به برندگان اھداۀ برگزار شد، پادشاه سويدن جايزستکھلمماه جون در  ١۴ رخؤدر مراسمی که عصرروزم

  . شدءمريکا اھدااانستيتوت ملی موسيقی افغانستان و گروه ميتاليکا از  به ٢٠١٨  موسيقی پوالر در سالۀجايز .کرد می

ستکھلم  سرمست، به موسيقی افغانستان بنيانگذار اين نھاد، احمد  پوالر به نمايندگی از انستيتوت ملیۀبرای دريافت جايز

ما افراد فرھنگی و  .کند ھای دنيای موسيقی افتخار می قرارگرفتن نام موسيقی افغانستان در کنار اسطوره  بود او به آمده

  .نشويم ھا شواری دگاھی تسليم  اھل موسيقی به خاطر داشته باشيم که ھيچ

 اميد ۀيتوت ملی موسيقی افغانستان را جزيراو انست .ی تغيير زندگی را داردئبه باور احمد سرمست موسيقی توانا

  .کنند ھای آينده باز می از خودگذری جوانان ماست که راه را برای خود و برای نسل  شجاعت وۀموفقيت ما نتيج. نامد می
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داند و در نظر دارد دو  اين رويداد را افتخار بزرگ می آريانا سعيد که برای اجرای آھنگ در مراسم پوالر دعوت شده،

ام که بتواند فرھنگ و  انتخاب کرده ی رائھا آھنگ . کندءموسيقی سنتی است، را اجرا آھنگی که مخلوطی از پاپ و

  .موسيقی افغانستان را معرفی کند

به گذشته  کار بيشتر نسبت ما بايد با تعھد و پشت . استوليت بزرگیؤ پوالر مسۀبرای احمد سرمست برنده شدن جايز

ھمدلی از طريق موسيقی را در افغانستان و   ھمزيستی وۀزمين. ه به ما گذاشته شده را حفظ کنيمکار کنيم و اين ارجی ک

  .فراھم کنيم المللی را  بينۀبين افغانستان و جامع

زادی خود آ زنان به ًاکشور ھای پيش رفته قرار بگيرد تمام مردم خصوص رزودارم که افغانستان جنگ زده در رديفآ

  .برسند

   نستانزنده باد افغا

  یزادآزنده وجاويدان باد 
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