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 متن امالء 
 به نام خدایی که جان آفرید                                                         سخن گفتن اندر زبان آفرید

بیهوده نیست که سرزمین ما را ؛ رفتار می کرده اند ایرانیان با دیگر مردمان، پیوسته به مردی و داد و دانایی           

 ایران می نامند که معنی سرزمین آزادگان است و آزاد زادگان.

در حفظ اشعار و مطالب داشت. اگر شعری را تنها یک بار برای او     میرزا ابوالقاسم فراهانی توانایی عجیبی            

 د.می خواندند، آن را به طور کامل حفظ می کر

هیاهوی کالغ ها سکوت باغ را می شکست و محمّد تقی صدای استاد را از پشت درهای بسته به سختی                     

می شنید؛ حاصل ماه ها پشت در نشستن و از سرما لرزیدن و دزدکی به درس گوش دادن دانش دست و پا شکسته 

ت که از این جواب به وجد آمده بودند، بی اختیار دست ای بود که اندک اندک در قلّک ذهنش جمع شده بود. جمعیّ

 زدند و هلهله و شادی کردند.

مسئول جهل مردم، ما هستیم. اگر ما در هر روستا و کوچه و خیابانی مدرسه بسازیم و کتابخانه ایجاد کنیم،            

 این وضع پیش نمی آید. تمام بچّه های ایران، فرزندان حقیقی من هستند.

باران بند آمده بود امّا هنوز از ساقة علف ها آب می چکید و دشت پر از گودال های آب شده بود. عکس            

 آسمان بر سطح لرزان گودال های آب، تماشایی بود.

فرزندم! هوشمند دلبندم تویی که آیندة میهن را درخشان خواهی ساخت. خدای بزرگ، پشت و پناه تو و             

 و جانت بی گزند و میهنت آبادان باد. میهن؛ تن

 
 

 محل مهر و امضاء مدیر
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