
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

   ۲۱/۱۲/۲۰۲۰                                       داکتر اسدهللا ژرفبین
 

 خوانند!  یافراد که کتاب نم یها تیخصوص
 .ها تقریبا شامل حال هشتاد فیصد هموطنان در داخل و خارج وطن میگرددخصوصیتاین 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 .خوانندکسانی که کتاب نمی  خصوصیت " ۳۰سی "

 .گیرندخیلی راحت تحت تأثیر تبلیغات و پروپاگاندا قرار می  .۱

 .زنندهای تکراری می حرف .۲

 .محدود است  لغت های آنها بسیار ه  دایر .۳

 .شناسندخود را نمی  .۴

 .کنندبا هیجانات و احساسات زندگی می  .۵

 .بخش استداللی ذهن آنها تقریباً تعطیل است  .۶

 .کنندگرا شدن را پیدا می  استعداد عوام .۷

 .قوای عقلی آنها پرورش نیافته است  .۸

 .گویند خیلی کنترل ندارندبر آنچه می  .۹

  .را ندارند آموزند و تحمل پذیرفتن اشتباهات خود را نمی دیگران  گوش کردن به .۱۰

  .مستعد پذیرش شایعات هستند و بار اشتباهات خودرا بر سر دیگران مى اندازند .۱۱

  .کنند وبا یك تعریف از او زیر تاثیر ان شخص میروندها را کشف نمی اهمیت تفاوت میان انسان  .۱۲

  .ود ها واشتباهات شانرا داردمغزشان حالت تدافعى همیشگى از كمب .۱۳

 .یابدتوان و انگیزه یادگیری آنها به شدت کاهش می  .۱۴

 .دهندفرصت فکر کردن در زندگی را از دست می  .۱۵

  .اند.هیچ كس در هیچ حالت نباید از آنها انتقاد كند»انتقاد« بیگانه کلمهبا  .۱۶

 .آورنداستقرار و تداوم اقتدارگرایی را فراهم می  زمینه .۱۷

 .زنندهای نسنجیده زیاد می حرف .۱۸

 .دهندخوبی تشخیص نمی  منافع خود را به .۱۹

 .»مشورت« نا آشنا هستند کلمهبا  .۲۰

 .کنندها را خوشحال می حکومت  .۲۱

 .شوند که نظام حزبی در کشور شکل نگیردباعث می  .۲۲

 .شوندزود عصبانی می  .۲۳

 .نا آگاه هستند از حقوق شهروندی خود و دیگران  .۲۴

 .کنندبرای رشد فکری و شخصیتی، احساس نیاز نمی  .۲۵

 .کنندها، اظهار نظر می در همه زمینه .۲۶

 .گذارنددیگران القاب می راحت بر  .۲۷

 .دانندتفاوت بین توهم و غیر توهم را نمی  .۲۸

 .رود شان در خصوص زندگی، از غرایز انسانی فراتر نمی  تعریف .۲۹

 .دانند جهل چیست نمی  .۳۰

 !و کورکورانه عقب رهبران جنایت کار و خود فروخته میروند

نیست بلکه خواندن کتب الکترونیکی دانلود شده در تابلت ، البتاپ، ایپاد و   بلی هدف تنها از خواندن کتب کاغذی کالسیک

 .انالین مطالعوی بشمول منابع فیسبوکی، گوگل، انسیکولوپدیا را شامل میشود له هایغیره وسی

 .عدم مطالعه و عدم کتاب خوانی متاسفانه شامل حال حد اقل هشتاد فیصد هموطنان در داخل و خارج وطن میگردد

 با حرمت داکتر سالمتی شما
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