من به اقلیم خطا خطه شغنان ندهم
بلکه یک گوشه او با همه ایران ندهم
Mistakes are painful
اشتباهات درد آور هستند

تهیه و تدوین  :پیکار
 ۸۲سنبله ۱۹۳۱

Mistakes are painful when they happen, but years later a collection of
mistakes called experiences which leads us to success.
مادامی که اشتباهات به وقوع می پیوندند ،درد آور هستند،مگر بعد از سپری شدن
سال ها ،دسته ای از اشتباهات به اندوخته ها تبدیل گردیده و ما را بسوی کامگاری
رهنمون می شوند.
Life gives answer in ways… it says yes and gives you what you want, it
says no and gives you something better, it says wait and gives you the best.
زندگی به پرسش های تان ،به گونه های ناهمگون پاسخ میدهد ...بلی می گوید و
شاید آنچه رابخواهید برای تان بدهد ،نی میگوید و چیز بهتری را برای تان میدهد ،
شما را منتظر می ماند و بهترین را در اختیار تان میگذارد.
Everyone will not get everything, this is the rule of life, don’t try to get
which is not yours. But don’t dare to loose which is yours.
هرکسی آنچه را که میل دارد بدست نمی آورد،این قانون زندگی است ،برای بدست
آوردن آنچه که از شما نیست سعی نه ورزید ،اما آنچه که از شما است شهامت از
دست دادن آن را نکنید.
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In life, don’t expect anything from anyone because expectation, when not
fulfilled gives you pain. When you get something without expecting it, it
gives you pleasure. Keep doing your part and leave the rest with God.
در زندگی هیچ چیزی را از هیچ کسی مطالبه نکنید ،زیرا وقتی که توقع
برآوردنشود،درد آور است .مادامی که چیزی را بدون توقع بدست می آورید،
مسرت را نصیب شما می سازد .مسؤلیت تان را انجام دهید و بقیه را به اراده
خداوند بگذارید.
3 Stage of Life:
 Teen Age: has time and energy- But no money.
 Working Age: has money and energy – But no time
 Old Age: Has money and Time – But no energy.
سه مرحله زندگی :
 جوانان و نوجوانان فرصت و نیرو دارند  ،اما دارایی ندارند.
 صاحبان کار دارای فرصت و سرمایه هستند ،اما وقت کافی ندارند.
 کهن ساالن دارای سرمایه و فرصت هستند ،اما توانایی ندارند.
Temple is a 6 letter word.
Church is a 6 letter word
Mosque is a 6 letter word
Geeta is a 5 letter word
Bible is a 5 letter word
Quran is a 5 letter word
پرستشگاه" معبد" ،با شش حرف نوشته میشود
کلیسا نیز با شش حرف نوشته میشود
مسجد نیز با شش حرف نوشته میشود
گیتا با پنج حرف نوشته میشود
انجیل نیز با پنج حرف نوشته میش
قرآن نیز باپنج حرف نوشته میشود
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( این همه به ما چه می آموزاند؟؟؟ )
There are two types of people who are failures, in Life:
- Those who do not listen to anybody and,
- Those who listen to everybody.
در زندگی دو دسته انسان های ناکام وجود دارند:
 آنهایی که به هیچ کسی گوش فرا نمی دهند ،و آنهایی که به هر کسی گوش فرا میدند.A Smile is a Curve that can strengthen out a lot of things.
تبسم خود خمیده و منحنی است ،اماقادراست بسا چیز ها را درست و راست
کند (.نیازمند تفسیر و تعبیر است)
When you are right, no one remembers you, when you are wrong no one
forgets you.
مادامی که راست میگوئید ،هیچ کسی شما را بخاطر نمی سپارد ،و زمانی غلط
هستید هیچ کسی شما را از یاد نمی برد.
Entire water in the ocean can never sink a ship unless it gets inside.
همه مقدار آب یک اقیانوس هرگز توانایی غرق نمودن کشتی را ندارد ،در صورتی
خود بداخل راه پیدا نکند (.نیازمند تفسیر است)
All the pressure of life can never hurt you unless you let them in.
همه فشار ها زندگی هرگز قادر به رنجاندن شما نیستند ،در صورتی که شما آنها را
بداخل راه ندهید و از آنها استقبال نکنید.
Try to make happy atleast two person in a day, but make sure that one of
them is yourself.
سعی کنی تا حد اقل دو انسان را در روز مسرور سازی ،اما ایمن باشی که یکی از
آنها باید خودت باشی.
If you are born poor, its not your mistake, but if you die poor, its your
)mistake. (Bill Gates.
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این اشتباه تو نیست اگر فقیر بدنیا آمده باشی ،اما اگر فقیر بمیری ،اشتباه از تو
است.
Death asked Life:
Why does everyone love you and hate me? Life replied: Because I am a
beautiful lie and you are a painful truth.
پرسش مرگ از زندگی:
چرا همگان ترا را دوست دارند و از من نفرت؟ زیرا من دروغ زیبا هستم و تو
حقیقت تلخ .
Always welcome the problems, because problems give you dual advice,
first, you know how to solve it, second, you know how to avoid it in the
future.
دشواری هارا باید همیش خیر مقدم گفت ،زیراآنها مشوره دوگانه را به شما ارایه
می کنند،اول اینکه چگونه آنها را باید حل نمود ،و دوم اینکه چسان از وقوع شان
در آینده جلو گیری نمود.
We are good lawyers for our mistakes, very good judges for other’s
mistakes.
ما وکالی خوب اشتباهات خود ،و قاضیان خوب اشتباهات دیگران هستیم.
A fantastic sentence written on every Japanese bus stop:
عباره زیبایی در همه ایستگاه های سرویس های جاپان نوشته شده است:
Only bus will stop here- not your time, so keep walking towards your goal.
این جا صرف ایستگاه سرویس ها است ،و نه ایستگاه زمان وابسته به شما ،لذا می
بایست همواری بسوی اهداف تان درحرکت باشید.
Negative thinkers focus on problem, Positive thinkers focus on solutions.
بینشمندان منفی گرا روی دشواری ها می اندیشند ،و مثبت اندیشان روی حل
دشواری ها می اندیشند.
Define Today: This is an opportunity to do work better than yesterday.
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تعریف امروز :امروز فرصت مناسبتر کاری برای شما  ،نسبت به دیروز است.
I have not failed. My success is just postponed.
من شکست نخوردم ،تنها کامگاری ام به تعویق انداخته شد.
شاد و پیروز باشید
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