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 24/06/2018            داكتر مصطفي آریامل
 

 داریم ضرورت ملي وجد یك به ما

 
 

  مقدمه

 عزیز وطن در و است جهان ممالك نظامي تشكیالت در مهم ركن یك طرف اینه ب ها قرن از موزیك باند

 .شد مي یا شود مي یاد" موزیك قطعه" نامه ب تان همسنما افغا

 ملي جدو ساختن مشتعل براي موزیك باند شود مي گرفته تعرضي یا دفاعي خواه جنگ براي آمادگي وقتیكه

 .دنواز مي خاص هیجان با را ملي موزیك دارند قرار مقدم خط در كه عساكر

  طنو اصیل فرزند و محترم به سویدن پادشاه طرف از را موزیك سكاروا یا پوالر ۀجایز تقدیم مراسم دیشب

 

 ردمك مشاهدهو رئیس آن مؤسسۀ فرهنگی  افغانستان موزیك ملي انستیتیوت مؤسس "سرمست احمد داكتر"

 .بود" آفرین وجد" ما مردم همه به واقعأ كه
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 2از 2

 محترم پرست وطن و كوش سخت مصمم، الیق، مرد   است نوبل جایزه همطراز كه را حیثیت با ۀجایز یك

 .است داده هدیه خویش ملت و مردم به موزیك داكتر  سرمست احمد

 .شدند مي دیده شان محترمه خانم با سرمست صاحب داكتر جایزه، شوكت با ستیج در

 آواز و اركسترا ملكوتي موزیك معجون و شد داده هنرنمایي موقع اركسترا به مراسم از قسمتي یك در

 .بود خواهد رسیده فلك گوش به یقینأ سعید آریاناپیغله   كننده محسور

 

 زیر در میتوانیم ام اینكه آن و میكند بازگو را سترگي پیام افغانستان موزیك ملي انستیتیوت پرافتخار موفقیت

 .هستند تانافغانس مختلف اقوام از گلهایي انستیتیوت شاگردان جنانكه كنیم كار مشترك هدف براي و سقف یك

 .اممبن " صلح يـمل اركستراي"  را عزیز وطن نیكنام نهایت اركستراي كه دــواهـخ سزاوار بروم فراتر اگر

 و شده لغو هنگفت مصارف و وسعت  با" صلح عالي شوراي“  ناكاره تشكیل كه بود خواهد شایسته چه

 .شود داده اند وطن در خدمت مصروف دل صدق از كه دیگر مؤسسات بسا و ملي اركستراي به آن بودیجه
 

 ما ملي اركستراي آفریني وجد و افتخار از امتنان جهان یك

 Facebook یا YouTube طریق از را مذكور جایزه تقدیم مراسم كه اینست من احترامانه سفارش

ستان افغاننا آریا خستنفتخار آفرین را که در صفحۀ ا کانسرتآهنگ های زیبای این همچنین  .كنید تماشا

 احترام با اشته شده با گوش دل بشنوید.ذعزیز، گ

  

 
 

 نپایا


