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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

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

  
  ۲۴/۰۷/۲۰۱۶ تأریخیشخصیت  و رجالبخش:    / ارسالی 

 
 

  او! کبرا نورزی نخستین وزیر زن در افغانستان

او نه تنها اولین وزیر صحیه زن در کشور بود بلکه 

کبرا  اولین وزیر زن در تاریخ دولت افغانستان بود.

 ۱۹۳۲خان در سال   هللا نورزی دختر مرحوم بسم

میالدی در گذر باغبان کوچه شهر کابل به دنیا آمد. 

های بعد عمر را   که سال  ها پنج خواهر و سه برادر بودند. دوره طفولیت را در باغبان کوچه کابل گذرانید، در حالی  آن

ات ابتدایی و ثانوی را در لیسه ماللی به اتمام رسانید و شامل او تعلیم .در کارته سه سپری کرد ا  در کارته چهار و بعد

حیث معاون  میالدی از فاکولته نسوان به درجه ممتاز فارغ گردید. او به۱۹۵۳رشته ساینس فاکولته نسوان شد، و در سال 

دوش   به ماللی قبال   اولین مدیر افغان آن لیسه ایفا وظیفه کرد، این در حالی بود که مدیریت لیسه ا  لیسه ماللی و بعد

های   حیث یکی از بهترین لیسه  گیری کرد و به استادان فرانسوی بود. در زمان مدیریت او، لیسه ماللی انکشاف چشم

دختران افغانستان شناخته شد. کبرا نورزی کتابخانه مکتب را توسعه داد و البراتوار فزیک و کیمیا را با تجهیزات مدرن 

یس فاکولته ئعنوان ر ولیت لیسه ماللی، او بهؤمیالدی بر عالوه مس ۱۹۵۷تا  ۱۹۵۲ی ها در سال. وقت مجهز ساخت

حیث یک سازمان   نسوان به ۀسسؤمیالدی م ۱۹۵۷یس موسسه نسوان ایفای وظیفه کرد. در سال ئحیث ر به ا  نسوان و بعد

ثبت شد و توجه بیشتر به انکشاف نهضت زنان و اشتراک « د میرمنو تولنه»امه و اهداف به نام سنمستقل دارای اسا

سوربون  پوهنتونمیالدی جهت ادامه تحصیالت عالی به  ۱۹۵۸کبرا نورزی در سال  .ها در امور معطوف گردید  آن

کابل مقرر گردید. در  پوهنتونیس فاکولته تدبیر منزل در ئعنوان ر  ختم تحصیالت در فرانسه، بهپاریس رفت. بعد از 

عضو  ۲۳میالدی عضویت کمیسیون مشورتی تدقیق قانون اساسی را کسب کرد. این کمیسیون مشتمل بر ۱۹۶۴سال 

مان نهضت نسوان و از جمله بود، از جمله دو خانم هر یک کبرا نورزی و معصومه عصمتی وردک که هر دو از پیشگا

میالدی  ۱۹۶۹تا  ۱۹۶۵های  معدود زنان تحصیل کرده و فعال بودند، عضویت آن را داشتند. کبرا نورزی از سال

ها   ها و کلینک  عده شفاخانه  های ارزشمند او در وزارت صحت ایجاد یک حیث وزیر صحیه ایفای وظیفه کرد. از کار به

حیث وزیر  سیس انجمن رهنمای خانواده در کابل و والیات بود. او بهأیه جنریک و تدر افغانستان، تصویب قانون ادو

صحیه، با جرات و فعال، به دورترین نقاط افغانستان سفر کرد. از جمله به والیات پروان، لوگر، کندز، هرات، 

حل مراکز صحی را افتتاح چخانسور، بلخ، هلمند، کنرها، ننگرهار، لغمان و بدخشان سفر کرد و با همکاری مامورین م

را  ولیتش خدمات صحی انکشاف مزید کرد و تاریخ اوؤکه داکتر طب نبود، در زمان مس  و رونق داد. کبرا نورزی با آن

خان در سال  داوود فق در حافظه خود ثبت کرد. کبرا نورزی در دوره سردار محمدؤبه نام وزیر مدبر و م

نسوان شامل ۀ سسؤتعیین شد. کارهای او در م« د میرمنو تولنه»سوان یا یس موسسه نئحیث ر میالدی بار دیگر به۱۹۷۳

سیس مکتب مسلکی نسوان بوده است. کبرا أها در مرکز و والیات و ت  های سوادآموزی، ایجاد کودکستان  انکشاف برنامه

جرگه   عضو لویه حیث  جرگه از ناحیه هفتم شهر کابل گردید و به  میالدی وکیل انتخابی در لویه۱۹۷۷نورزی در سال 

در تصویب قانون اساسی جدید در آن سال سهم گرفت. کبرا نورزی قریحه شعری داشت و خود اشعار چند سروده است. 

های   گذاری به وطن سپری کرد. کبرا نورزی در سال  های عزیز عمر خود را در خدمت  او ازدواج نه کرده بود و سال

که ناگزیر خواهران و براداران خود را مجبور به   را ترک نه کرد. در حالی ها و نامالیمات کشور  بعد با وجود دشواری

ترک وطن کرد، خودش با مادر و خواهر کوچکش تا آخر عمر در کابل باقی ماند. کبرا نورزی در دامان وطن به تاریخ 

ه حق را لبیک سالگی داعی ۵۴شان واقع در کارته سه شهر کابل به عمر   میالدی در منزل شخصی ۱۹۸۶جنوری  ۳۰

میالدی در  ۷۰و  ۶۰های   گفت و در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. کبرا نورزایی از جمله زنان برجسته در دهه

 افغانستان بود. اسمش در جمله مفاخر نسوان معاصر در تاریخ افغانستان درج و ماندگار است 
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