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 2112مارچ    7 ذلیخا  پوپل

 

 شتم مارچ روز جهانی زنهمناسبت به 
 

 زن کیست....؟
 

 
 

 کیست او ؟
 ! او زن است او مادرست

 هایش را نوازش بده، پیش ازاینکه سفید شود،مو
 آنکه دل آزرده شود، احترامش کن پیش از

 قبل ازینکه مریض شود، کمک و یاری اش نما،
 ،دوستش داشته باش چون او زن است

 ،است خواهر
 است، دختر
 .است مادر

 . داند، او صادق ترین های دنیاست بد را نیک می فرق خوب و
 .زندگی به او آموخته است ۀتواند، چون تجرب او مکر و فریب را زود درک کرده می

 .قلب او را مشکن، چون قلب پرمهر و باعطوفت دارد
کند، چونکه با صدق تربیت شده و صداقت را از جهان مکر و فریب آموخته  می ادق است و به حرف هایت باورص

 .است
 

 ست،ا او روشنایی بخش زندگی
 .بیش نیستای چون نبودش درخانه و اجتماع تاریکی 

 . اعتمادش را کسب کن، چون که از اعتماد خوشش می آید
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 درد دارد.درد فراوان دارد، قلبش درد دارد، اعصابش 
 زن درد زایمان را دیده و همان درد جانکاه تمام وجودش را فرا گرفته است.

 کند در زندگی رنج بیشماری را تحمل می
 .خره رنج بی وطنیآلشدن، یتیم داری، بی فرهنگی و با رنج بیکسی، فقر و ناداری، بیوه

 
 !نگذاراو بمیرد
 !دستت نمی آیده و نا امیدی و آه چیزی دیگری بس أود، بعد از نابود شدن به جز از ینگذار نابود ش

 .ستا ش کمبود بزرگی در زندگینبود
 

***** 
 

 زن کیست...؟
 کیست او؟

 او زن است،
 او خواهر است و مادر

 مادِر کیست ؟
 !مادر فرزند تو، مادر فرزند من

 ! ظلم بر او روا مدار
 .ستا تهدیدش مکن چون او رهنما و رهبر

 .خواهد دست بدست تو سررشته زندگی را به پیش ببرد می از کار محرومش مکن، چون او
 .از آموختن دانش و تحصیل محرومش مدار، چون او و فرزندانت به دانش مادرش نیاز دارند

 از جامعه و مردم بدور نگاهش مدار
 . انسانی بدون خشونت و استثمار زیست نماید ۀاو انسان است و باید در جامع

 . آزادی های مشروع سهیم باشد آمده، باید درزن مانند مرد آزاد بدنیا 
 .یدشو لباس می دوزد و نماید، لباس می جامع الکماالت است، طفل بدنیا می آورد تربیت اش می

 .است، دریور است در دنیای سوم پادشاه کشور است زن کارگر
 .برتوست ای مرد تا باعث آزار و ازیتش نگردی

 .را در زیر قدم هایش جا داده استاین موجود هستی ساز است که خداوند بهشت 
 ؟کنی کوبش می چگونه باالیش دست بلند کرده لت و

 انسانیت است که گوش و بینی اش را ببری؟ آیا این قانون انسانی و
 کنی این قانون انسانی نیست که زنی را سنگسار

 .حکم قرآن نیست که بر زن ظلم و ستم روا داری این قانون خدا و
 خواهر، به زن و به دخترت حرمت بگذاربیا به مادر، به 

 !او را به صفت انسان بشناس، چون توهم از دامان زنی بدنیا آمده ای
 

 !برابر او محو کن خشونت را در
 

  ! ستم بر زنان نابود باد خشونت و
 

 پایان
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