
  . . .ء افغانستانم بلبل آواره
  به جاودانگی پیوست" رانه سازت "شاه ولی ولی 

 ۀاین ستار. جهان را وداع گفت ٢٠٠٧ ر یازدهم دسامب به تاریخ"ترانه ساز"شاه ولی ولی 
 . . . "تو با منی تو با منی "مانند  ن که با خلق ترانه های فناناپذیرفروغ موسیقی افغانستا پر

 "به آواز استاد الطاف حسین سرآهنگ،" هنوزم هنوزم بیاد من هستی"ظاهر، به آواز احمد 
برایم گریه کن امشب که تنها امشبم "و  به آواز احمد ولی " . . .تآزارم نتی که دلم تنگ اس

در  افزودهو سایرین   هنر مندان بلند آوازه کشور این بر شهرتبه آواز خانم سلما" . .با تو 
  . بی همتا بوده است، که در عرصه موسیقی مقاومتحالی ما را ترک نمود

رشار به  با صدای جادویی، کمپوز آهنگهای جاودانه و با عشق س"ترانه ساز"شاه ولی ولی 
یای موسیقی  چهره درخشانی در دنحدت تمامی مردم افغانستان، آزادی و ووطن، پیشرفت

  .و فرهنگ ما میباشد
 سنت  نیای سیاست بصورت مستقیم وارد نشد اماهر چند در د "ترانه ساز"شاه ولی ولی 

 محمد ولی خان دروازی، شخصیت ملی و سیاسی ارجمند افغانستان  بزرگوارشانپدر
در عرصه فرهنگ  را  اعلحضرت شاه امان الله غازیخارجه،وزیر دفاع و وکیل سلطنت وزیر

  .و هنر ادامه داد
مندان دیگر نتوانستند و یا نخواستند هنر خود را در هنربخش زیادی از او در زمانیکه 

خدمت استقالل و آزادی افغانستان بگذارند پا پیش گذاشته و موسیقی مقاومت را در برابر 
 و بدینصورت نمونه تابانی برای  شکل بخشیده، و در مبارزه با سیاه اندیشیتجاوز به کشور

  . از خود باقی گذاشتهنرمندان

  . . .ن ویرانھ ات کو کجایی ای جنو
 در هنرش را که  بهتر بشناسیم و زندگی پربار اوهنر او را  ودور هم جمع میشویم که او را

 بزرگداشت از هنر موسیقی، "ترانه ساز"شاه ولی ولی بزرگداشت از . ادامه دارد ارج بگذاریم
 صدای بزرگداشت از موسیقی در خدمت مردم و آشنایی با کارهای درخشان اوست که در

  .خودش و سایر هنرمندان بازتاب یافته است
شاه ولی ولی درین محفل هنرمندان و صاحب نظران خاطره ها و شناخت خود را از  

  . . .بیان میکنند " ساز ترانه"



  ":ترانھ ساز"شاه ولی ولی مراسم بزرگداشت 
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