اسذ الَ سیفي کَ اّ را تسیاری افغاًِا تَ ًام اسذالَ کْچک هی ضٌاسٌذ از
جولَ اّلیي ٌُرهٌذاى اهاتْر افغاًستاى است کَ از اّاى طفلیت کَ ٌُْز
ُطت سال داضت تَ اّاز خْاًي اغاز کردٍ است  .اسذالَ کْچک زهاًی کَ
خیلی جْاى ّ صٌف دّم هکتة تْد تَ هْسیقی رّ اّرد  .رفتَ رفتَ تعذ
از هذتی لقة تلثل لیسَ استقالل را کَ دراى جا درش هی خْاًذ از اى خْد
کرد.

تعذ ُا ٌُرهٌذ هعرّف ظاُر ُْیذا ّ ترادراش کثیر ُْیذا کَ خْد ٌُرهٌذ
است ٌُّر دّست اسذ کْچک را ضاهل گرّ پ ٌُری هْسیقی اهاتْراى
افغاًستاى کردًذ ّتعذ از اى عضْیت هْسسَ ٌُر ُای زیثا را تذست

اّرد.

اسذ الَ سیفی از جولَ ضاگرداى ّرزیذٍ اٌُگ ساز پر اّازٍ افغاى فضل
احوذ رکریا ( ًیٌْاز) است

.
اٌُگ هِر هادر کَ در اى زهاى جایسٍ ٌُری سال را ًصیة ضذ از کوپْز
استاد ًیٌْاز است کَ تَ صذای اسذالَ کْچک سرّدٍ ضذ ّ تاحال زتاًسد
هردم است

اسذ الَ سیفی ًْاختي اکاردّى را از استاد هْسیقی فرخ افٌذی اهْختَ ّ از
رٌُوایی ُای استاد ُاضن ًیس تِرٍ هٌذ ضذٍ است .
زهاًی کْرش هْسیقی را ًسد استاد خیال فرا گرفتَ تْد
.

ّلی ّقتکَ گرّپ اهاتْارى تَ اتحاد ضْرّی ّقت اعسام ضذ  ،اسذالَ
کْچک در کاتل تٌِا هاًذ ّ از گرّپ هْسیقی فاصلَ گرفت  .اسذا لَ سیفی
ًْ جْاى ضاگرد صٌف ُطتن هکتة تْد کَ تا ٌُرهٌذ ّ اٌُگساز پر اّازٍ
ّحیذ قاسوی در گرّپ هْسیقی ضایي تَ فعالیت ٌُری پرداخت  .اٌُگ
درّازٍ دل هیسًذ را کَ اسذ سیفی خْاًذٍ از کوپْز ُای ّحیذ قاسوی است .

اسذ الَ سیفی تعذ از ختن تحصیل در ریاست گرځٌذّی ّقت ّافغاًتْر تَ
کار اغاز کرد ّ دّسال تعذ تَ ریاست ًطرات تلْیسیْى هلی ضاهل کار ضذ ّ
کْرش ُای هختلف خثرًگاری را در جریاى کار اهْخت  .اّ تَ حیج
هسّْل ادارٍ سیوٌایی تلْیسیْى کار کرد ّ ترًاهَ ُای تلْیسیًْی را ُن
دایرکت هی کرد .
اسذ الَ سیفی کٌسرت ُای تی ضواری در افغاًستاى تا ٌُرهٌذاى چْى ظاُر
ُْیذا  ،عسیس اضا  ،رحین جِاًی  ،ځالًذ  ،سارا ځالًذ  ،سرّر ّ هسیذٍ
سرّر  ،اکثر راهص  ،غْث ًایل  ،هیرهي رخطاًَ  ،هصْر جوال ّ ،حیذ
قاسوی  ،هحثْب الَ هحثْب  ،احوذ ًعین پْپل ُ ،اضن قیْهی  ،حسیة دلٌْاز

 ،رلیخا ًګاٍ  ،اقلیوا هخفی ّ ٌُر هٌذ هعرّف احوذ ظاُر اجرا ًوْدٍ است .
اّ کَ در اّرپا تَ گرّپ هْسیقی اسیا هیاًَ تا ٌُرهٌذاى تاجکی  ،قساقستاًی ّ
ارتکې کٌسرت ُای هطترک اجرا کردٍ است .

سیفی تا ُوسراش داکتر فریذٍ ُْډ سیفی ّ فرزًذاًص در ضِر پراګ
جوِْری چک زًذگی هیکٌذ .
http://www.youtube.com/watch?v=9U5tdx0Xy2M

