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در کتاب سنگفرش هر خیابان از طالست نویسنده در مورد چگونه به موفقیت رسیدن افراد در جامعه 

در این کتاب تنها از موفقیت صحبت نشده است بلکه یک انسان موفق باید چگونه با توضیح داده است . 

دیگران برخورد . یا اگر رهبر شد چه وظیفه هایی دارد که باید انجام دهد . یا وظیفه یک انسان موفق در 

  . مقابل کشور و مردم خود چه هست که باید انجام دهد ، خالصه وار این موارد را توضیح می دهیم 

اگر می خواهید یک انسان موفق شوید باید هرکاري که انجام می دهید به بهترین شکل وکیفیت انجام 

بدهید این کلید پیروزي است . همواره تالش کنید یک متخصص باشید علیرغم تخصصی که دارید ، باید 

  است .  از مسائل مختلف و وسیعی آگاهی داشته باشید . امتیاز و برتري امروزه کاري تخصصی

که همه دست از سعی و تالش کشیده اند و کمی ناامید به نظر وقت مناسب براي تالش شما زمانی است 

می رسند . شما با اندیشیدن می توانید آینده خود را بسازید چنان چه در مقابل دیگران احساس حقارت 

  یرید . می کنید به این دلیل است که ذهنیات شما منفی است و خود را دست کم می گ

براي پیروزي در هر کاري باید قدرت انجام آن را داشته باشید اما توانمندي و لیاقت به تنهایی کانل 

نیستند و در کنار آن باید پافشاري و استقامت و متمرکز بودن ذهن هم وجود داشته باشد . سرسختی 

  یعنی قدرت رویارویی با دشواري ها و یا پس نکشیدن در هنگام شکست . 

ان درهاي خود را مقابل کسانی که درست عمل می کنند ، معتقد و راسخ هستند و زندگی را با قدرت و جه

توانایی به چالش می کشند کامالَ گشوده است . بدانید در کنجی نشستن و احساس ناتوانی کردن در 

  حقیقت خیانت به پروردگار بی همتا است . 

برترین ها باشید ، باید نهایت کوشش خود را براي نیل به اگر جزو افرادي هستید که عالقه مندید از 

اهداف تان انجام بدهید . شیوه ي برخورد شما باید به گونه اي باشد که به هر کاري دست می زنید به 

نوك قله برسید . فردي نباشید که تنها براي انجام وظیفه سعی و کوشش می کند . از عالی ترین ها باشید 

مسیر اهدافتان حرکت کنید  زیرا هر چه بیشتر سعی کنید ، امکان موفقیت و پیروزي  و با همه توان در

  تان افزایش خواهد یافت . 

هرگز به احراز مقام دوم رضایت ندهید و فکر نکنید در اوج بودن براي شما زیاد است . در بند گذشته ها 

  اي فردا خواهد شد . و آرامش و رفاه امروز را خواستار شدن ، مانع از دید افق هبودن 

حتی اگر فرد زندگی از آن کسانی است که در زندگی هدف داشته باشند . جوانی قسمتی از عمر است که 

  تهی دست باشد اما هدفمند احتیاجی به غبطه خوردن و افسوس ندارد . 

همیشه مثبت نگر باشید تا از لحظات سخت و هولناك گذر کنید . در کاري اگر فکر می کنید یک در صد 

  شانس پیروزي دارید ، یک بازرگان حقیقی همان را به صورت جرقه اي می بیند و استفاده می کند . 

  باشد . تان شکیبایی تان به گستردگی همه وجود اهدافتان باید به بلنداي قامت تان و تحمل و



اهمیت تصمیم گیري درست را به خوبی فرا بگیرید ، مشاوران و افراد هم فکر شما باید افرادي باشند که 

  شریک زندگی شما هستند و براي آینده شما نگرانند . 

شما باید همیشه با این اندیشه که مالک هستید تالش کنید و به زندگی خود ادامه دهید . نسبت به خود 

  هرگز فکر نکنید به هدف نهایی خود رسیده اید و از کارهایتان بسیار راضی هستید .  سخت بگیرید ،

  اگر پیشروي نکنید عقب می مانید . 

رهبران یک مملکت باید امین و صادق باشند تا مملکت سالم بماند . شما می توانید از رفتار و صفات 

د مجاب کننده جامعه و توانا در سامان دادن به رهبران یک جامعه ، آن جامعه را ارزشیابی کنید . رهبر بای

گروه هاي مختلف باشد . کسی که رهبري را تنها راهی براي پیشرفت مقاصد خود می داند ، در واقع فاقد 

اعتبار نامه رهبري است . رهبر باید در مسیر رهبري مایل به ایثار و از خود گذشتگی باشد . باید افراد 

ها به کار بگیرند ، نه اشخاص ناالیق را . اگر رهبران جامعه به تن پروري و بحر را در کار یا شغل مت

  کامجویی متمایل شوند ، روحیه جدال از بین رفته و جامعه به طرف سقوت خواهد رفت . 

. امور زندگی رئیس کامالَ بر دوش خودش است و باید در زندگی سعی کنید رئیس و ارباب خود باشید 

  .  دنبال هدف خود باشد

معاشران قدیمی همیشه بهترین دوستان شما خواهند بود ، یک دوست خوب کسی است که شما می توانید 

پنهان ترین اسرار زندگی خود را براي او بازگو کنید و بسیارجاي افسوس خواهد داشت که شما از چنین 

  دوستانی بی بهره باشید . 

  تی هاي حقیقی را قربانی تعداد دوستان نکنید . دوستان متفاوت و متعدد داشته باشید ، ولی عمق دوس

یاري ده و کمک رسان ارتباط با اشخاص سطح باال در زندگی سودمند است ، حتی با ارزش تر از پول . 

  دیگران باشید . 

هدف حقیقی رقابت یعنی تقویت توانمندي ها و نوآوري ها در غیر این صورت رقابت نه تنها موجب نابودي 

  اشخاص می شود ، بلکه خلق و خوي نیکوي شما را هم از میان می برد . 

شاید شما در یک مسابقه توسط مکر و حیله پیروز شوید ، اما در جنگ زندگی نهایتاَ مغلوب کسی خواهید 

  مطابق اصل و اساس زیسته است . شد که 

  طرف مقابل هم باید سود خود را ببرد . در یک معامله 

  

  

  



  حد مشخصی را براي کسب و بهره گیري از پول براي خود در نظر بگیرید و به میهن تان عشق بورزید . 

ه اي از پول و یا باید بدانید که به چه طریق باید از پول و زمان تان بهره مند گردید ، شما نباید حتی ذر

وقت خود را تلف کنید . باید از جوانی در اندیشیدن ، اندوختن سرمایه باشید . از هر چه امروز صاحب آن 

  کمی براي فردا کنار بگذارید . حتی یک سکه از پول خود را بیهوده مصرف نکنید . هستید 

نشان خواهد داد . بدست آوردن  اگر با دقت به پیرامون خود بنگرید پول در مقابل چشمان شما خود را

پول مهم است اما بهره گیري از آن مهم تر است . به یاد داشته باشید که مسئولیت فرد ، نسبت به     

  جامعه اش ، با افزایش ثروتش باال می رود هر چیزي که ما داریم از طریق جامعه به ما رسیده است . 

  

  جمع آوري می کنم .  سنگفرش هر خیابان از طالست و من تنها آن را

  

  

  

  

  

  

 آبتین زمانی 


