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 (نغمه) زندگی نامه  شاپیری             

 

و  فارسی های  نام شاپیری تخلص آن نغمه یکی از خوانندگان مشهور زن افغانستان است که به زبان

, او قبول شده امریکا بوده در امریکا .کنون آهنگهای بیشماری در نوار دارد .خوانَد میآهنگ پشتو 

 .افغانستان حیات بسر میبردپاکستان  دوبی و 

 زندگی نامه 

هنگام . در شهر قندهار به دنیا آمد هجری شمسی  3111 (میالدی) ۴۵۹۱سال  جنورینغمه در 

او تحصیالت ابتدائی را در لیسه عینو کندهار  دوره ثانویه  .کوچیدند  کابل اش به  کودکی وی، خانواده

 مکتبها در  نغمه آوازخوانی را با خواندن تصنیف. کابل فرا گرفت رابعه بلخی  لیسهوعالی را در 

سوزم په )اولین آهنگ وی بنام .. تلویزیون ملی افغانستان معرفی شد سالگی به  ۴۱آغاز کرد و در 

بود که توسط حامد حسینی کمپوز گردیده ثبت نواررادیوتلویزیون ملی ( غموکی په چلنده زمانی

ری شمسی با منگل یکی از آوازخوان پشتو زبان ازدواج هج 3131نغمه در سال . افغانستان گردید

مناسبات آنها  4112وی به همراه با  منگل همسر اولش  زوج هنری موفقی بودند ولی در سال . نمود

. زیرا نغمه بنا بروساطت پدرش با منگل ازدواج نمود که از این ازدواج راضی نبود خراب  گردید

پسر مولوی  شریف  او ازمدت ده  سال بدینسوبا. اند جا گذاشتهدوره از خود ب آنآهنگهای زیادی از

 .که از این ازدواج راضی است. محمدنبی محمدی یکتن ازرهبران جهادی ازدواج بار دوم را نمود



نغمه دارای چهار فرزند است که دو دختر . کند وی اکنون کنسرتهای هنری در اروپا امریکا اجرا می

در ایاالت متحده امریکا حیات بسر  میباشد که آن بنام  لیمه مدینه و دو پسر آن بنام  انور وخیبر

آئینه شکسته یا ) بنام دیوان شعری دارد که . نمود چهارده سالگی آغاز به سرودن شعر او در. میبرند

 .یاد میشود( ماتی آئینه 

 
 نغمهفعلی شریف پس مولوی محمد نبی شوهر                                             

 منابع

  تلویزیون طلوع- با نغمهگفتگو . 3 

 [https://www.youtube.com/watch?v=a4sMOzmbBrg 

 .۴۸۱۵اردیبهشت  ۵۹، تارنمای فردا، برداشت شده در یادی از هنرپیشه گان زن در تیاتر وسینمای افغانستان

 ا بانو نغمه در وبگاه کابل ناتصاحبه ذبیح اله امانیار بم. 44م .

http://www.kabulnath.de/Salae_Haftom/Shoumare_143/Amanjar-Naghamah/amanajar-naghamah.html 
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