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روید تا دیگر بار شکل و رنگ زیباي گذشتۀ خود را ریزد و دوباره میپرهاي طاووس چونان برگ خزان دیده، می -  

  .بازیابد

  .»ايتو به این سرزمین بی حاصل شادي و طراوت بخشیده! تو جوانۀ زیبایی هستی«:سنگ گفت -            

   فرزندم تو از تبار ایرانیان نژاده و آزاده هستی؛ از آن دانادالن خویشتن شناس که اکنون ایران را به گذشتۀ پر فروغ آن  -            

  .گزار؛ به پاس آنکه تو را فرزند ایران برگزیدپروردگار پاك را سپاس ب. پیونددمی

د و سالیان وشتواند بر شما چیره تا هنگامی که یاور و پشتیبان هم باشید، دشمن نمی«  :فرمانروایی به فرزندان خود گفت -            

      .»توانید پیروز و ظفرمند به سر بریددراز می

به احترام و اعتباري که . کندکنید که درآمد عالی نصیب شما میبه شغل خوبی فکر می چه تصوري از آیندة خود دارید؟ -          

  .اندیشیداید، میبراي خود کسب کرده

گفتی همه فرع است و اصل در خوردن، آن است که لقمۀ حالل باید و در سخن گفتن  وتبدان که اینها که «: بهلول گفت -         

  .»د و در آداب خواب در دل تو بغض و کینه و حسد مسلمانان نباشدباید آن گفتن براي رضاي خدا باش

  .ترین بخش اجتماع است و براي خود، هنجار و حریم و قانون و آدابی داردخانواده، کوچک -         

  .»ا آویزان کنندهچادر رود اتها را دور ام، نقّاشیبه برادرهاي تبلیغات گفته«: آقا مهدي گفت -       

تقی سرانجام توانست با تالش و پشتکار فراوان به مقام صدراعظمی برسد و لقب امیر کبیر بیابد و منشأ خدمات فراوانی محمد  -       

     .براي کشور عزیزش ایران باشد

 


