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 نصير سهام

  در شصت سالگی، بزرگمردی از خراباتآصف
 خرابات محبت بی تسلسل نيست ادوارش

 چو ساغر هر کجا گشتم تهی، سرشار گردیدم 
 

وقتی از خرابات نام ميبریم بيادمان می آید گذری که از هر گوشه وکنار آن نوای دل انگيز ساز و آواز 

 ما تداعی ميشود که باشندگانش با قدمهای ميمون شان پيام   با گرفتن این نام، محلی در ذهن. بگوش ميرسيد

ازین محل، این گذرگاه مردان خدا، ا ین کوچه عاشقان . آور سرور و شادی بودند و نوازشگر جان آدمها

پاکباز و شيفته گان موسيقی اصيل وطن فراوان نام آورانی سر بلند کرده اند که هرکدامشان در باروری هنر   

ازشمار این فرهيخته گان یکی هم استاد محمد آصف  .  م و جایگاه خاصی داشته و دارندموسيقی وطن نا

نوازنده بی بدیل و آهنگسازمعروف جایگاه هنری استاد، جایگاهيست بس بلند و نوشتن برآن دست صاحب    

حداقل هنری ميخواهد تا آنچه شایسته و بایسته مقام هنری شان است به رشته تحریر درآورد و اگر این قلم     

    .  این دین را ادا کرده باشد کمال مطلوب خواهد بود

در خانواده چشم به جهان ) سال هزارو نهصدوچهل و شش(استاد آصف درست شصت سال قبل ازامروز 

پدر استاد، محمود خان خود در فن طبله نوازی . گشود که موسيقی را از گذشتگان شان به ارث برده بودند

استاد آصف نيز از ارثيه گرانبهای خانوادگی بی  . ود و شاگردانی  زیر تربيت داشتاستاد مسلم روزگارش ب

بااینکه پدر ویرا جهت آموزش علم بمکتب برد اما ذوق و عالقه به موسيقی گویی با شير مادر در . بهره نماند

خت و اولين وی همزمان با اینکه درس ميخواند از کودکی به آموزش طبله پردا . بدن استاد اندر شده بود

از هشت سالگی بطور منظم زیر رهنمایی پدر . درسها را از برادر ارشدش شادروان استاد هاشم فرا گرفت

انگشتان کوچک اما سحرآفرین این هنر مند چنان بزودی با صفحه طبله انس  . و برادر شروع به کار کرد

هنوز بيشتر از دوازده سال  . گرفت که پس از مدت کوتاهی آشنای بی نظير زیرو بم شد ونيکو  نواخت

 . نداشت که با رادیو افغانستان همکاری را آغاز کرد

خود اهل فن  و در حلقات داخلی و خارجی   ) استاد محمود و استاد هاشم(با اینکه پدر و برادر استاد آصف  

ضرب نوازان از شهرت فراوان برخوردار بودند، اما استاد بمنظور تخصصی و اکادميک شدن بيشتر  

هنرش با استفاده از یک سکالر شيپ به هندوستان سفر کرده در آغاز نزد استاد چهوتا احمد خان و بعدًا   

برای مدت پنج سال طبله نوازی را تا آنجا ادامه داد که     ) بهاراتاکاالکيندرا(نزداستاد اهللا رکها خان در مکتب 

 .  لقب استادی گرفت

با رادیو افغانستان ادامه داد و با استادان معروفی چون  استاد پس از برگشت به وطن، همکاری اش را 

در کنسرتهای از . سرتاج موسيقی استاد سرآهنگ، استاد محمد عمر، استاد رحيم بخش و دیگران مينواخت

استادان هندی چون استاد امانت علی خان، استاد فتح علی خان، استاد منور علی خان، استاد سلطان خان، 

همينگونه با آواز خوانان . استاد عليرضا خان به حيث طبله نواز سهم گرفته استپندت گوپال مشرا و 
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معروف پاکستانی گلنار بيگم و هدایت اهللا و آواز خوانان ایرانی گوگوش، سيما بينا و دیگران همکاریهایی  

ابل، انگلند و استاد آصف کنسرتهایی با پيانونواز معروف آلمان، جان بيلی در گویته انستيتيوت ک. داشته است

عالوه برآن  موصوف درکنسرتها و فيستوالهای متعدد در افغانستان، ایران،    . امریکا اجراکرده است

پاکستان، هندوستان، جرمنی انگلند، فرانسه، سویدن، سویتزرلند، اتحادشوروی و ایاالت متحده امریکا  

 .شرکت جسته و بدریافت جوایز هنری نایل آمده است

ه انگشتان هنر آفرین استاد همانگونه که با مهارت روی صفحه طبله کار ميکند، در شایان ذکر است ک

نواختن ستار نيز کمتر از آن نيست؛ عالوتًا استاد آصف با ساختن آهنگهای دلپذیر جای خاصش را در بين  

 .آهنگسازان کشور در یافته است

نند همه جاهای دیگرميهن از شور شادی  پس از آنکه دستان آتش افروزان جنگجو، کوچه خرابات کابل را ما

آفرین، خالی ساخته آنرانيز به خرابه مبدل کردند، استاد همانند سایر هموطنانش از وحشت پدید آمده در کوی 

وبرزن و شهرش دلگرفته شد و راه مهاجرت به هندوستان در پيش گرفت و پس از مدتی به انگلند آمد که  

اریهای زندگی مهاجرت نه تنها هوای عشق موسيقی خرابات را از سر   یازده سال از آن ميگذرد؛ اما دشو

بر بنياد همين عشق، استاد از خانه خود شروع . استاد بيرون نکرد بلکه آنرا بيشتر از پيش عميقتر ساخت 

و دامادش کار برای  » محمود«و بصير» محمود«مصطفی » محمود«کرده و با پرورش سه فرزندش یوسف 

موسيقی خرابات از لندن  .  ادامه داد و دیری نگذشته بود که کار استاد وسيع و وسيعتر شدموسيقی خرابات را

به همت استاد آصف این شيفته موسيقی وطن . به چند ایالت امریکا و کشورهای اروپایی راه باز کرد

ن کورسهای آموزش طبله، رباب، ستار و آوازخوانی برای هواخوهان موسيقی و بطور خاص برای جوانا

 .ونوجوانان در کشور های مختلف گشوده شده است که ما شاهد یک نمونه خوب آن در دنمارک هستيم
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از کارکردهای استاد آنچه قابل تمجيد است اینکه وی در هر کجا که هواخواه موسيقی وطن را دریابد بدون کدام طمع  

بر اساس همين نيت . وای موسيقی وطن بلند باشد  و توقع دست کمک دراز ميکند و کانونی را بنياد ميگذارد که از آن ن 

خير خواهانه تا هنوز چند بار به وطن سفر کرده اند تا نونهاالن خرابات را از نزدیک ببينند و امکانات کار جهت  

تالشهای انسانی استاد درین عرصه طی یکی دو سفر به ثمر رسيد و در همان         . رشد موسيقی  را با آنان ارزیابی کنند  

خرابات که مخروبه بيش نيست، کورس موسيقی بوجود آمد وبطور منظم با نوجوانان خرابات مشق و تمرین  کوچه 

 .  ميشود

با همان اصالت اولی اش، با افراد و مراجعی در   ) خرابات کابل(استاد آصف بخاطر اعمار مجدد زادگاه خود 

وعده داده است تا پنجاه ميليون  تماس شده است و قرار معلوم صدرالدین آغاخان رهبر فرقه اسمعيليه 

 .دالربرای اعمار مجدد کوچه خرابات بدهد که آرزو ميکنيم این کار به ثمر برسد

ی هنرهای  استاد آصف با سفرهایی که به وطن ميکندعالوه از کار با جوانان خرابات، بحيث استاد در پوهن

زیون وطن همکاری مجددرا آغاز کرده وبا زیبای پوهنتون کابل و با ایجاد یک آرکستر شرقی در رادیو تلوی

 .ساختن آهنگهای روحنواز و دلپذیردر خدمت هموطنانش قرار دارد
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