
؟پيام ندا را گرفتی  
 

 آرام

آخه .  نگاه اميدوارش را به ما سپرد ما خيره شد و زيبايش به همهندا دخترک ماهروئی که در واپسين دم حيات با چشمان

 او .او شور زندگی در سر داشت و عاشق زندگی بود. او عاشق شهادت نبود. ندا به خيابان نرفته بود که به شهادت برسد

نها ندا را به جهانيان نشان دهد و فرياد  آوران زندگی به خيابان آمده بود تا رنج و محنت فروخورده ميليوهمراه ديگر پيام

  . برآورد ستم بس است

اما در اوج قساوت و  ،جهاد در راه ايمان بزدالنهت او بودند که با عشق به شهادت و وحشی صف واين قاتالن بزدل

قلب او را آماج گلوله قرار شده بود دورحماسه سازان و پيام آوران عشق به زندگی  ازقدمهائی ندا حاليکه  در بيرحمی و

  . دادند

 بود در مقابل چشمان باز خيره شد و در آرزوی بنيان نهادن دنيائی که او در پی آن  ندا با چشمانی مملو از اميد به ما 

 از جنايت و درنده خوئی شان را به ی بر تاريخ پربرگ ديگر آمرين و عاملين مرگش با مرگ ندا .دنيا چشم فروبست

  .  دادندجهانيان نشان

  آميخته رنگ صورت گرديد و قرمزصورت نقاشی شده ائی که حتی خون. شته ندا را ديددنيا صورت زيبا و بخون آغ

مبارزه و مقاومت   به سمبل اين دخترک معصومندا،. رش به دنيای متمدن سايه افکندنتوانست بر زيبائی و نگاه معنادا

   . سالهای سالش هستندو آزار که جهانيان شاهد رنج مردمی تبديل شد

هش گرامی ياد ندا را با ادامه را. ندا پا در راهی گذاشت که ادامه اش با ماست. ندا رفت ما مانديم، ندا نيست ما هستيم

تنها به اين صورت . نگاه اميدوار ندا پاسخ داده ايمبا اينکار به . ائی که آغاز کرده ايم برنداريمبداريم و دست از مبارزه 

  .  پيامت را گرفتيم چشم در چشمانت دوختيم وئيماست که می توانيم به ندا بگو
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