
همه ما ممکن است لحظات تراژیک زیادی را در زندگی تجربه کنیم و هیچیک از ما در برابر 

این موارد مصون نیستیم. همانند تمرین ما در دوران آموزشی که قایق کوچک االستیکی را  

همه جا با خود حمل می کردیم، برای موفقیت در زندگی هم نیازمند یک گروه از افراد خوب  

یم با همکاری به مقاصد مورد نظر برسیم. شما نمی توانید تنهایی پارو بزنید.  هستیم تا بتوان

فرد مطمئنی بیابید تا زندگی خود را با او شریک شوید. تعداد دوستان خود را هر چه می 

  دیگرانتوانید افزایش دهید، همیشه به خاطر داشته باشید که موفقیت شما بستگی به 

 دارد.

 ه مسیر خودت ادامه بده! زندگی بی رحم است ... ب

همه ما می توانیم به راحتی زندگی یا نیروهای بیرونی را مقصر همه کاستی ها قلمداد کنیم  

و در نتیجه دست از تالش برداریم چون تصور می کنیم سرنوشت بر علیه ما دست به کار  

نگی شده است. همه ما می توانیم به راحتی تصور کنیم که محل زندگی و پرورش ماه چگو

رفتار والدین با ما، نوع مدرسه ای که رفته ایم و عوامل دیگر از همین قبیل؛ تعیین کننده 

را نمی گیرد. زنان و مردان بزرگ فقط به واسطه  حقیقتآینده ما هستند اما هیچ چیز جای 

نوع برخورد آن ها با بی عدالتی های زندگی از مردم عادی متمایز شده اند: هلن کلر، نلسون 

 دال، استفان هاوکینز، مالله یوسفزی و ... موکی مارتین. مان

گاهی اوقات مهم نیست تا چه حد تالش می کنید، مهم نیست چقدر خوب و آماده هستید؛ 

شما نیز ممکن است در پایان به یک شیرینی شکری تبدیل شوید. دست از گله و شکایت 

م قد بایستید چشم به آینده داشته  بردارید! همه تقصیرها را به گردن سرنوشت نیندازید! تما

 باشید و به پیش بروید! 

 شکست شما را قوی تر می کند 

زمانی که در یک پایگاه همراه با دوازده تکاور یگان ویژه نیروی دریایی کار می کنید؛ محلی 

برای پنهان شدن ندارید. آن ها می دانند که شما همه تمرینات صبحگاهی خود را انجام می  

ر. آن ها مشاهده می کنند که هنگام اعزام برای ماموریت شما اولین نفر هستید  دهید یا خی



که از هواپیما به پائین می پرد یا هنگام بازگشت از ماموریت، آخرین نفر هستید که سوار می  

 شوید. 

آن ها همه کارهای شما را با دقت تحت نظر دارند از جمله تمیز کردن اسلحه، کنترل بیسیم،  

ه های اطالعات محرمانه و حتی آماده کردن توضیحات خالصه شده ماموریت. آن خواندن برگ

ها حتی می دانند که شما هر شب کار می کنید تا برای آموزش ها و ماموریت های روز بعد  

 آماده باشید. 

کنون که یک آدمیرال یک ستاره و   ۲۰۰۳تا سال  در عراق و افغانستان خدمت کردم. ا

ر در منطقه جنگی هستم میدانم که تصمیم گیری های من تبعاتی فرمانده گروههای درگی

خواهند داشت. قطعا من نیز لغزشهایی خواهم داشت اما در ازاء هر شکست و هر اشتباه؛ 

صدها موفقیت نیز وجود دارند: نجات گروگانها، متوقف کردن بمبگذاران انتحاری، دستگیری  

 تعداد بیشماری از افراد بی گناه و غیر نظامی. دزدان دریایی، نابودی تروریستها و نجات جان

کنون می دانم که  من هستند؛ همان اشتباهات  قدرتمند شدنمسبب  شکست های گذشته ا

و شکست های قبل به من آموختند که هیچکس مصون از اشتباه نیست. همه رهبران  

دیگران استفاده  واقعی باید از شکست های خود درس بگیرند و از آن ها برای انگیزه دادن به 

 کنند، از تالش بیشتر یا اخذ تصمیمات دشوار نهراسند. 

هیچکس نمی تواند از سیرک های زندگی اجتناب کند. در برخی موارد خاص نام ما نیز در 

 فهرست سیرک زندگی ثبت می شود. هرگز از این سیرک ها نهراسید.

 نیاز به جسارت باال دارید 

العاده زیادی برای گروه خدمات هوایی ویژه بریتانیا )که به  طی دوران حرفه ای؛ احترام فوق 

SAS « :کسی که شهامت دارد برنده می معروف هستند( قائل بوده ام. شعار آن ها اینست

.« این شعار به حدی تحسین برانگیز است که فرمانده عملیات دستگیری بن الدن؛ شود

گان ویژه نیروی دریایی که برای رفتن به کریس فاریس؛ این شعار را چندین بار برای تکاوران ی

ماموریت آماده می شدند، تکرار کرد. از دیدگاه من این شعار فراتر از نحوه عملکرد نیروهای 



ویژه بریتایی در قالب یک واحد نظامی است چون آن را یک شعار موثر برای پیشبرد اهداف 

 فردی در زندگی میدانم. 
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 به سایت ما وارد شوید و بهترین و به روز ترین کتاب ها را از همه جا ارزان تر تهیه کنید  

 

ره زمینه های شکست وجود دارند اما کسانی که با زندگی یک کشمکش دائمی است و هموا

ترس از شکست یا سختی یا شرمساری زندگی می کنند، هرگز نمی توانند به ظرفیت های  

واقعی خود دست یابند. بدون کنار زدن محدودیتها، بدون سر خوردن با سر از روی طناب، 

ردی در زندگی شما بدون نشان دادن جسارت، هرگز نخواهید دانست که حقیقتا چه موا

 امکانپذیر است. 

 در برابر زورگوها ایستادگی کنید 

بدون شهامت همیشه زیر سایه دیگران زندگی می کنید. انسان هایی که شجاعت نداشته 

باشند همیشه تحت سلطه حاکمان مستبد قرار می گیرند. بدون شجاعت هیچ جامعه بزرگی  

قلدرها و زورگوها خواهد بود اما با  شکوفا نخواهد شد؛ و بدون شجاعت، جهان در دست

می توانید اهداف خود را تکمیل کنید، با شیاطین به مبارزه برخاسته و آن ها را   شجاعت

 شکست دهید. 

 

 

 به دیگران امید بدهید 

است ملل را به سمت شکوه و عظمت  امید قوی ترین نیروی این جهان است. امید قادر 

هدایت کند. امید قادر است شما را در فراز و نشیب زندگی هدایت کند. با کمک امید حتی  
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می توانید با درد ناشی از فقدان های غیر قابل تحمل کنار بیایید. گاهی اوقات حضور یک  

 نفر برای ایجاد تغییرات عظیم کافی است. 

در گل دیده ایم یا خواهیم دید. در این زمان است که باید با  همه ما یک روز خود را تا گلو

بدهیم ...   امیدصدای بلند آواز بخوانیم و لبخند بزنیم و دست اطرافیان را بگیریم و به آن ها 

 که فردا روز بهتری خواهد بود. 

 گیری نتیجه

ادگی کنید ... اگر برای برآورده کردن آرزوهایتان تالش کنید، اگر در برابر سختی ها ایست

زندگی همان خواهد شد که برای ساختنش تالش کرده اید و اطمینان داشته باشید که همه  

ما می توانیم عالی ترین زندگی را بسازیم فقط کافیست هرگز زنگ را بصدا درنیاوریم! بخاطر 

 داشته باشید .... هر روز را با انجام کامل یک وظیفه شروع کنیم.

ر زندگی به شما کمک می کند. به همه احترام بگذارید. باور کنید که فردی را بیابید که د

و شما هر از چند گاهی با شکست مواجه می شوید. اما اگر ریسک   زندگی بی رحم است

پذیر باشید و گاهی اوقات برای انجام کارها پیشقدم شوید، حتی زمانی که با سخت ترین  

به خاک بمالید، دست افراد زمین خورده را بگیرید  شرائط مواجه هستید، و اگر پوزه قلدرها را 

و به آن ها کمک کنید، و اگر هرگز هرگز دست از تالش برندارید و ناامید نشوید... و اگر همه  

این ها را بطور کامل انجام دهید؛ پس اطمینان داشته باشید که شما قادر به تغییر زندگی به  

 غییر دهید!سمت بهبود خواهید بود و چه بسا جهان را ت

 

 

 

 


