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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

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

  
 ۱۸/۱۱/۲۰۲۰ منصور شریف محمد 

 
 در قاموس کبیر افغانستان نغمه میرمن معرفی

 

 گریمسائل د  یاقتصاد و بس  ه،یجغراف   خ،یلغات، مجمع اللغات، تار   لیافغانستان، در کنار شرح وتسج  ریقاموس کب
که مناسب خدمات آنها    یخدمتگزار افغانستان را تحت کتگور  ،یفرهنگ  یتها یپردازد، شخص  یمربوط افغانستان م

سازد. پورتال افغان جرمن    یم  نی وآنال  لیتسج  دباش  « یهنرمندان و خدمتگزاران مل  سندگان، یباشد مانند»شعراء، نو
 یها  نهیو ک  یضیتبع  ،یداند که بدون ارتباطات شخص  یخود م  تیافغانستان هردو مسؤول  ریو قاموس کب   نیآنال

 کند.  یمردم معرف  یمهم را برا یها تیشخص ،یشخص

 

به دن   1954در    (غمهبا اسم هنری )ن     شاپیری  رمنی م  قندهار    ، یو  آمد.  ای در شهر 

ثانو  نوی ع مکتب    را در   یابتدائ   التی تحص رابعه    لیسه  را در   ی و عال  ه ی قندهار دوره 

در مدرسه آغاز کرد   ها  ف ی را با خواندن تصن  یخوان   کابل فرا گرفت. نغمه آواز یبلخ

بنام )سوزم په    یآهنگ و   نی شد. اول  یافغانستان معرف  ونی زی به تلو  ی سالگ  ۱۸و در  

نام هنری      ،بود    دهی کمپوز گرد  ین ی ( بود که توسط حامد حسیپه چلنده زمان   یک  غمو

 ه بود. انتخاب کرد هم شاپیری در همان زمان را «نغمه»

ازدواج نمود.    برازنده کشورخوان    از آواز   یکی با منگل    یشمس  1340نغمه در سال  

  ن ی از ی ادی ز یآهنگهاکه  بودند   یموفق ی با منگل همسر اولش زوج هنر اه به همر یو

و منجر به  مناسبات آنها خراب    ۲۰۰۴ر سال  د  یول   اند.    دوره از خود بجا گذاشته

 .  جدائی شان گردید 

نغمه کشور را ترک کرد و به هند رفت، پس از هند وی به دبی، پاکستان و بعد به امریکا رفت و در آخر در    ۱۳۷۰در اوایل سال  

   اقامت گزید. کالیفرنیاشهر سانفرانسیسکو 

اکنون   ی ازدواج بار دوم را نمود. و یاز رهبران جهاد یکی  یمحمد  ینب  محمد یبا پسر مولو  سو  نی او از مدت ده سال بد

  ه  متحد االتی در ا که  و دو پسر چهار فرزند است که دو دختر  ی . نغمه داراکند  یم ء اجرا کای آمر  و ا در اروپ  یهنر یکنسرتها

  یمات  ای شکسته  نهی دارد که بنام )آئ  ی شعر وانی آغاز به سرودن شعر آغاز نمود. د ی. او در چهارده سالگبرند  یبسر م کای آمر

 د بیات بار دیگر به کشور برگشت. نغمه به دعوت بنیا  ۲۰۰۴در سال  . شود  یم ادی ( نهی آئ 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 تعدادی از آهنگ های مشهور نغمه : 

   محبت که سره لمبی نه وی 

  ستمگر

 و ......  مسافری 

 

 افغانستان کبیر قاموس 

 

 پایان
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