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

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۰/۱۲/۲۱

داکتر اسدهللا ژرفبین

خصوصیت های افراد که کتاب نمی خوانند!

این خصوصیتها تقریبا شامل حال هشتاد فیصد هموطنان در داخل و خارج وطن میگردد.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

سی " "۳۰خصوصیت کسانی که کتاب نمیخوانند.
. ۱خیلی راحت تحت تأثیر تبلیغات و پروپاگاندا قرار میگیرند.
. ۲حرفهای تکراری میزنند.
. ۳دایره لغت های آنها بسیار محدود است.
. ۴خود را نمیشناسند.
. ۵با هیجانات و احساسات زندگی میکنند.
. ۶بخش استداللی ذهن آنها تقریبا ً تعطیل است.
. ۷استعداد عوام گرا شدن را پیدا میکنند.
. ۸قوای عقلی آنها پرورش نیافته است.
. ۹بر آنچه میگویند خیلی کنترل ندارند.
. ۱۰گوش کردن به دیگران را نمی آموزند و تحمل پذیرفتن اشتباهات خود را ندارند .
. ۱۱مستعد پذیرش شایعات هستند و بار اشتباهات خودرا بر سر دیگران مى اندازند .
. ۱۲اهمیت تفاوت میان انسانها را کشف نمیکنند وبا یك تعریف از او زیر تاثیر ان شخص میروند .
. ۱۳مغزشان حالت تدافعى همیشگى از كمبود ها واشتباهات شانرا دارد .
. ۱۴توان و انگیزه یادگیری آنها به شدت کاهش مییابد.
. ۱۵فرصت فکر کردن در زندگی را از دست میدهند.
. ۱۶با کلمه «انتقاد» بیگانهاند.هیچ كس در هیچ حالت نباید از آنها انتقاد كند .
. ۱۷زمینه استقرار و تداوم اقتدارگرایی را فراهم میآورند.
. ۱۸حرفهای نسنجیده زیاد میزنند.
. ۱۹منافع خود را به خوبی تشخیص نمیدهند.
. ۲۰با کلمه «مشورت» نا آشنا هستند.
. ۲۱حکومتها را خوشحال میکنند.
. ۲۲باعث میشوند که نظام حزبی در کشور شکل نگیرد.
. ۲۳زود عصبانی میشوند.
. ۲۴از حقوق شهروندی خود و دیگران نا آگاه هستند.
. ۲۵برای رشد فکری و شخصیتی ،احساس نیاز نمیکنند.
. ۲۶در همه زمینهها ،اظهار نظر میکنند.
. ۲۷راحت بر دیگران القاب میگذارند.
. ۲۸تفاوت بین توهم و غیر توهم را نمیدانند.
. ۲۹تعریف شان در خصوص زندگی ،از غرایز انسانی فراتر نمی رود.
. ۳۰نمیدانند جهل چیست.
و کورکورانه عقب رهبران جنایت کار و خود فروخته میروند!
بلی هدف تنها از خواندن کتب کاغذی کالسیک نیست بلکه خواندن کتب الکترونیکی دانلود شده در تابلت  ،البتاپ ،ایپاد و
غیره وسیله های انالین مطالعوی بشمول منابع فیسبوکی ،گوگل ،انسیکولوپدیا را شامل میشود.
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

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

