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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد   نمایانگر اصالت افغانستان باستان است  که  تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه
 رساند

 

 

 

  

      ۲۰۲۴/۰۱/۲۲                                                        شاعران و هنرمندانمختصات افغانستان،   /خرابات  
 

 اموس کبیر افغانستان ر قد «وغالم نبی نت»استاد معرفی 

 

درسال   نتو  نبی  غالم  هجری    1255استاد 

خورشیدی در گذر کرنیل شورباز کابل در یک  

هنرمند متولد شده است . او در خانوادۀ  خانواده  

چشم به دنیا گشود، که همه اعضای خانواده اهل  

  .موسیقی و طرب بودند 

استاد نتو هنوز طفلی خورد سال بیش نبود، که  

پدرهنرمندش استاد قربانعلی وی را تحت تربیه  

 . گرفت وبه تعلیم اساسات موسیقی پرداخت 

ساسات اولیه  استاد قربانعلی خان با نشان دادن ا

اندوختن   استعداد  پسرش  که  دانست  موسیقی 

 . بیشتر موسیقی را دارد 

بناً وی را نخست نزد استاد پیربخش خان هندی  

را رسماً بجا   « و سپس به شاگردی استاد قاسم افغان نشاند ومراسم ارثی » گرمانی « » پیاراخان

  . آورد 

فل ، با استاد قاسم افغان به شکل دوگانه غزل  استاد غالم نبی نتو ، گاه گاهی ، در بعضی از محا

سرایی می کرد. چنانچه درشب عروسی استاد نبی گل او با استاد قاسم افغان درخالل آواز خوانی  

باهم به مشاعره پرداختند وهردو استاد سه ساعت تمام اشعار و شاه بیت هایی در بارۀ » زلف «  

  . « 1نونده گان ابرانگیخت » خواندند که تکرارهم نمی شد و تحسین وحیرت ش
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استاد غالم نبی نتو، کدام شاگرد رسمی مانند دیگر استادان مسلکی موسیقی نگرفت ، صرف در  

زمان اعلیحضرت شاه امان هللا خان غازی مدتی به حیث معلم موسیقی درلیسه حبیبیه تدریس می  

 .کرد 

محفل خوشی های مردمش بوده و بعد  استاد غالم نبی نتو هنرمندی بود که بیشتر از نیم قرن شمع 

تا    ار می گردید روانه خانقا شده و زاز ختم مجالس عروسی ها که اکثراً درشب های جمعه برگ

اهل طریقت چشتیه نوا سرمی داد وبه اصطالح این مسلک مجرایی    سپیده دمها در حلقه صوفیان و 

 . اش را اجرا می کرد 

چون باسواد بود اشعار ابوالمعانی    ،متواضع، فقیرمشرب بود استاد غالم نبی نتو یک انسان متین،  

  بدون اغالط و   را درست و  فارسی /بیدل، سعدی، حافظ شیرازی وغیره شعرای نامدار زبان دری 

 .صورت واضح می خواند ه  ب

والیات شمال کشور    استاد غالم نبی نتو در آخرین سالهای حیاتش ازخرابات و خراباتیان برید و در

ولی تا دم   .آمد بود ومصروف زمینداری گشت   رفت و  ی والیت بغالن و والیت قندز دربین پلخمر

 .مرگ از موسیقی دوری نجست 

شهر    سالگی در 113عمر  ه  خورشیدی ب   1368اسد سال    5وباالخر استاد غالم نبی نتو به روز  

د به سرای  پلخمری والیت بغالن ، بعداز ادای نماز جمعه، درحالیکه از صحت کامل برخوردار بو

 .باقی شتافت و درهمانجا به خاک سپرده شد 

 . یادش را گرامی می داریم و روانش شاد باد 

 


