
بیوگرافی 
عادله  بابا  



بااحترام به عادله باباجمشیدزادمرید،این زن مبارزافغان،نگاهی کوتاه به زندگی اومی اندازیم. 
این زندگینامه ازروی نوشتاری تلخیص شده است که به تنظیم دوست ایرانی عادله بابا،رقیه دانشگری دررسانۀ رادیوزمانه به تاریخ20میزان1397برابربا12اکـتبر

ن نوشتاردراختیارعالقمندان قرارمی گیرد.  
ٓ
2018منتشرشده است.لینک ا

عادله باباجمشیدزادمرید درتاریخ 31/4/1325خورشیدی برابربا22/7/1946میالدی درخانواده ای مرفه وپراوالدازاهالی قریه کمری ولسوالی بگرامی والیت کابل 
مدو دریک فامیل روشنفکرپرورش یافت.والدین وی نقش موثری درتربیت فرزندان شان برای کسب دانش وپیمودن راۀ پیشرفت شغلی واجتماعی 

ٓ
به دنیاا

ن هاباافکارترقی خواهانۀ زمانۀ خودداشتند. 
ٓ
شنائی ا
ٓ
ونیزا

پدراومومن خان اززمره مردانی بودکه درجامعۀ سنتی افغانستان به ضرورت تامین حقوق زنان واحترام به مقام زن وکرامت انسانی او،پایبندبود.مومن خان این 
روشن بینی راازپدرخودجمشیدخان کمری وال که سهمی درپیشبرداقتصادوسیاست افغانستان داشت،کسب کرده بود. 

غازمی 
ٓ
عادله بابادورۀ ابتدائی مکـتب رادرسال1330باکوشش بی دریغ مادرش کبرا(حلیمه) مریددخترافضل خان کمری وال درمکـتب مستوره غوری ا

کند.تحصیالت عالی اش رادرلیسۀ زرغونه به پایان می رساند.سپس درپوهنتون کابل مصروف تحصیل دررشته اقتصادمی شود،امانظربه عالقه اش به علوم 
مریکایــی دربیروت لبنان پـی می گیرد. 

ٓ
طبابت وتحصیل درمراکزعلمی پیشرفته،رشتۀ طب رادردانشگاه ا

ن ،برای مدتی تحصیل دربیروت راترک می کندوبه 
ٓ
 عادله بابادرسال1345باکاپیتان سیدباباازدواج می کند.پس ازتشکیل خانواده وضرورت رسیدگی به امورا

افغانستان بازمی گردد.همسراوکاپیتان سیدبابا انسانی پیشرووازافرادبانام ومحبوب افغانستان بودکه درمسایل سیاسی واجتماعی ونیز درحیطۀ خدمات شغلی 
ریانا وعرصۀ ورزش،نقشی موثربه عهده داشت.اودرالمپیک 1960درژاپن درمقام قهرمان کشورش دررشتۀ وزنه برداری شرکت کردوموجب 

ٓ
خوددرشرکت هوائی ا

سربلندی افغانستان گردید.کاپیتان باباهمچنین ازجمله مردانی بودکه درراۀ تجددوپیشرفت برای زنان کشورش کوشش می کرد.اوبه مقام زن ومادرارزش 
بسیارقایل بود،به حقوق زنان احترام عمیق داشت وازتساوی حقوقی درخانواده حمایت می کرد.به همین دلیل باهمسرخودعادله بابادرتربیت چهارفرزندشان 
همکاری می کردودرمسائل اجتماعی وحقوق زنان نیزهمراه وهمرزم همسرخودبود. ولیکن بعدازمرگ نابه هنگام کاپیتان سیدبابادرسال1362،عادله بابامسئولیت 
ن دورۀ دشوارتوانست براثراستقامت وپیگیری خود،وباپشتیبانی اعضای فامیل برمشکالت درهمۀ عرصه 

ٓ
پرورش فرزندانش رابه تنهایــی به عهده می گیرد.اودرا

ن ها - ماگه بابا،ونوس بابا،ویداباباو وژمه بابا - دررشته های پزشکی ،اقتصادوزبان وادبیات انگلیسی 
ٓ
هاغلبه کند.چنانچه هم اکنون هرکدام ازچهاردخترا

خرین لحظات زندگی پربارخودهمواره ازهمسرش کاپیتان سیدبابابه نیکی واحترام یادمی کردومی 
ٓ
لمان وسوئیس مصروف به کارهستند.عادله باباتاا

ٓ
درکشورهای ا

گـفت"درهمۀ سال های سخت زندگی انرژی ای که ازهمسرم گرفته بودم، درغیاب اونیزمرایاری می کرد." 
شنابود،به موازات وظایف مادری درعرصه های سیاسی واجتماعی نیزفعالیت می 

ٓ
عادله باباکه باداشتن پدرومادرروشنفکرازکودکی باافکارتجددخواهی ونوجوئی ا

کرد.اودرجستجوی راهی برای توسعه وپیشرفت کشورش ،عضویت درحزب دموکراتیک خلق افغانستان رابرمی گزیند.وچون بهترین وضروری ترین زمینۀ 
ید.مشوق 

ٓ
کارحزبی رادرچالش برای تامین وحفظ حقوق زنان می داند،درسال1351برابربا1972میالدی به عضویت سازمان دموکراتیک زنان افغانستان درمی ا

ومعرف اوبرای عضویت دراین سازمان،همرزم بزرگواروی زنده یاد ببرک کارمل بود. 
عادله بابادرادامۀ مبارزات خوددرسازمان دموکراتیک زنان افغانستان،مسئولیت های مهمی به عهده می گیرد.اودرپیشبرداین وظایف همواره ازهمفکری 

ناهیتاراتب زادرهبرسازمان  دموکراتیک زنان افغانستان وازسیاستمداران برجستۀ کشور بهره مند می گردید. 
ٓ
وپشتیبانی همرزم ودوست دیرینۀ خودزنده یاددکـترا

ن زمان که سفرباوسایل نقلیه به این مناطق مشکل جدی 
ٓ
عادله باباداوطلبانه برای پیشبردکارسازمانی به دهات وشهرستان های دورافتاده سفرمی کرد.درا

ن زمان عادله 
ٓ
بود،اوباگرفتن مدرک دریوری ،توانست برمشکل غلبه کندوباسفربه مناطق مختلف افغانستان،بازنان دهات وشهرستان هارابطه برقرارکند.درا
باد،لغمان،پنجشیر،پل 

ٓ
باباجزودوتن زنانی بودکه درافغانستان لیسانس دریوری داشتند. ازجمله سفرهای داخلی اومی توان به شهرهای جالل ا

خمری،خوست،پکـتیا،لوگر،قندهار،غزنی،نیمروزوفراه  اشاره کرد. 
ن ها،ازسال1366/1987به تحصیالت خودادامه می دهدومی تواند دیپلم خودرادررشتۀ 

ٓ
عادله بابابعدازفراغت ازتربیت وپرورش فرزندانش درسنین خردسالی ا

ن پس اوازاین توانایــی خودبازهم به سودپیشرفت اهداف سازمان دموکراتیک زنان افغانستان درشناساندن مسایل 
ٓ
ورد.ازا
ٓ
زبان وادبیات انگلیسی به دست ا

رزوهای زنان افغان به دنیاونیزمشکالت حاکم برکشورش براثرجنگ وویرانی ،بهره می جوید. 
ٓ
وا

ن 
ٓ
اودرزمان کاربه حیث مسئول شعبۀ روابط بین المللی سازمان دموکراتیک زنان افغانستان نظربه تحکیم روابط با132سازمان ملی وبین المللی درپیوندا
هاباسازمان دموکراتیک زنان افغانستان ،موفقیت های بسیاری کسب نمود.همچنین باشرکت فعال درتعدادقابل مالحظه ای ازکنفرانس ها،کنگره ها 

ورد.دراین اجتماعات بین المللی،طی دیداروگـفت وگوباشرکت کنندگان ازکشورهای مختلف،عادله 
ٓ
وسمینارهای بین المللی زنان تجارب عملی زیادی به دست ا

ن کشورهابه دست می 
ٓ
ن هابرای حل مشکالت ورفع تبعیض درحق زنان ا

ٓ
شنامی شدوتجارب بسیارمثبتی ازتالش ا

ٓ
بابا بازندگی،مسایل ومبارزات زنان جهان ا

ورد.خودنیزپیوسته صدای زنان وخانواده هاوکودکان افغانستان رابه حلقه هاوجریانات زنان جهان انتقال می دادوازهمبستگی جهانی سازمان های زنان 
ٓ
ا

باکشورش افغانستان،مستفیذ می گردید. 
ن هاشرکت کرده بود،عبارتنداز: 

ٓ
یــی های بین المللی که اوبه نمایندگی ازسوی سازمان دموکراتیک زنان افغانستان درا

ٓ
ازجمله گردهم ا

- کنفرانس مقدماتی دهۀ زنان ملل متحددروین مرکزاطریش درسال1984  
فریقاازطرف سازمان ملل متحدپیرامون مسئلۀ زنان درسال1984درعدن. 

ٓ
سیاوا
ٓ
- سمینارمنطقه ای ا

- کنفرانس دهۀ زنان ملل متحددرسال1985درکنیامرکزنایروبی. 
- کنفرانس زنان دموکرات جهان درپراگ مرکزچکسلواکی درسال1985. 

- کنفرانس بین المللی زنان درکابل درسال 1987.وچندکنفرانس  واجالس منطقه ای ومحلی دیگردرافغانستان. 
ن سال ها،شرکت اودرکنگرۀ جهانی صلح بودکه درکپنهاگ مرکزدانمارک به سال1365برابربا1986میالدی 

ٓ
یکی ازاثرگذار ترین چالش های عادله بابادرا

ن کنگره حضورمی یابدوضرورت برقراری بی درنگ صلح 
ٓ
برگزارگردید.اوبه حیث مسئول شعبۀ روابط بین المللی سازمان زنان دموکراتیک افغانستان درا

درافغانستان رابه گوش جهانیان می رساند.  
عادله بابادرهمۀ سال های مبارزاتی خودبه مثابۀ یک زن پیشروووطن دوست،داوطلبانه وظایفی رابه عهده می گرفت وباجان ودل درراۀ نیکبختی وپیشرفت 

مردم کشورخود،کوشش بی دریغ می کرد. 
ن دوره به 

ٓ
ن که به وطن بازگردد.اوکه درا

ٓ
پس ازبحرانی ترشدن اوضاع درافغانستان ،عادله بابا به همراۀ دخترهای خود ناگزیرازسکونت درمسکومی شود.به امیدا

ن رادرمسکوبه عهده می گیرد. پس ازتحوالت سیاسی درافغانستان ،دیگربازگشت 
ٓ
ریاناافغان مشغول به کاربود،نمایندگی ا

ٓ
حیث کارمندنمایندگی شرکت هوایــی ا

لمان 
ٓ
لمان مهاجرت می کنندودراکـتبر1992ازجانب دولت ا

ٓ
اووهزاران افغان ترقیخواۀ دیگربه میهن خودنامیسرمی شود.عادله باباوخانوادۀ اوبه کشورا

شنایــی اولیه به زبان 
ٓ
درشهرفرانکـفورت ازایالت HESSENبه عنوان پناهندۀ سیاسی پذیرفته می شوند.دراین کشورهم عادله بابابه سرعت بافراگیری کامپیوتروا

ید.متاسفانه بیماری های مختلف وعمل قلب درسال1999اوراازفعالیت 
ٓ
لمانی به استخدام ادارۀ خدمات اجتماعی(سوسیال)درشهرداری ناحیه زندگی خوددرمی ا

ٓ
ا

همیشگی بازمی دارد.اوبه مدت17سال درشهربادزودن(Bad Soden am Taunus) درکناردختران خود ونوس و وژمه بابازندگی  می کندوبه مردم این شهرعالقه 
ن 
ٓ
داب زندگی ا

ٓ
می رساند.عادله بابا که همواره به فرهنگ وسنن ملل مختلف احترام می گذاشت،درمدت اقامت اش دراین شهرنیزاحترام زیادی به مردم ورسوم وا

ها قایل می شودومتقابال احترام وعالقۀ مردم پیرامون زندگی اش رانسبت به خودبرمی انگیزد.اوازسال 2016به شهربرن درسویس منتقل می گرددودرپیش 
دختربزرگ خودماگه بابا زندگی می کند. 

زادی وتامین حقوق زنان وکودکان ،چنین بیان می کرد: 
ٓ
عادله بابا حاصل تجربه های خودرا درپیکاربرای صلح وا

غازمی 
ٓ
موختم که احترام به انسان ازاحترام به تساوی حقوق زن،مادروکودک واعتقادبه سعادت خانواد ا

ٓ
درزندگی ومبارزه برای انکشاف وبرضدنیروهای عقب گراا

موزش وفرهنگ داده شود.تبادل افکاروتجربه هابرای توسعه 
ٓ
شود.خانواده اولین جایــی است که می تواندپایۀ احترام به زن باشد.دراین راه اهمیت اول بایدبه ا

ن جامعه خشک می 
ٓ
ن میان انسان هاوجودندارد،همۀ شریان های ا

ٓ
زادی برای بیان وفکروتبادل ا

ٓ
وپیشرفت فرهنگ بسیارضروراست.دریک جامعۀ بسته که ا

شود.چنین جامعه ای می میرد. 
موختم که همیشه سئوال دربرابرخودبگذارم وبرای پاسخ به 

ٓ
من ازمکـتب زندگی ام،ازخانوادۀ بزرگ کشورم وتجربۀ کارباانسان های بزرگی ازهرگوشۀ این جهان،ا

ن هابیاموزم وبازهم بیاموزم. 
ٓ
ا

شناشدم.فلسفۀ تعادل وتوازن.فهمیدم که برهم خوردن تعادل وتوازن درجسم انسان ، قوای 
ٓ
درجریان بیماری سخت جسمانی ام نیزبافلسفۀ جدیدی ا

ن جامعه کمک می کند.فهمیدم که شریان های زندگی درجامعه هم مانندشریان های بدن 
ٓ
اورانابودمی کند.وجودتعادل وتوازن درزندگی وجامعه هم به سالمت ا

انسان بایددرارتباط مداوم باهم باشند.راۀ ارتباط انسان هاباهمدیگر،گـفت وگووتبادل فکرواندیشه است.اگراین رابطه قطع شودهیچ انسان وهیچ جامعه ای 
زندگی سالمی نخواهدداشت." 

ورده بود. 
ٓ
رمان خواه رابارفتاروکرداریک مادرویک زن دلسوزومددکاردروجودخودگردا

ٓ
به راستی که عادله باباترکیب دلنشینی ازکنش ومنش یک زن داناومبارزوا

عادله باباجمشیدزادمریدنظربه مریضی طوالنی که عایدحالش گردیده بود،در روزجمعه نهم نوامبر2018برابربا18عقرب 1397براثروخامت شدیدوناگهانی وضع 
جسمانی اش درشهربرن سویس چشم ازجهان فروبست. 

روانش شادبادویادش جاودان. یادونام اوهمیشه باماخواهدماند.  


