
 هوساینه راتلونکی د سپما؛

 میاشتنیو خپلو له چې لري هیله دې د وک هر او ده موضوع لرونکې ارزت ېر کې ژوند په وو ولو د سپما
 سره دې له خو کاري، سخت کې عمل په خو ده، آسانه خبره سپما د هم ه که. کي سپما برخه یوه حقوقو
 .ده نه سخته دومره هم بیا سره

 شی نه او ده ناشونې سپما حقوقو کمو دومره له چې ووایاست سره کتلو په ته حقوقو میاشتنیو خپلو تاسو ممکن
 سره برخلیک اوسني له ستاسو همدا کې لوميو په دي شتمن اوس چې کسان هغه ول. وکئ سپما چې کوالی

 سپما یې ل له وي، اکلې موخې یې لپاره والي ه د ژوند راتلونکي خپل د او درلود یې هو کلک خو ؤ، مخ
 راتلونکې او کېدی پل پله په هغوی د هم تاسو. کل السه تر ه ېر یې سره تېریدو په وخت د او که شروع

 .کئ روانه مو

 نو شئ، نه مخ سره ستونزو له هم به کې راتلونکې په چې کوئ فکر او لرئ ژوند ه له تر ل اوس تاسو که
 بحث اتیا په سپما د کې مقاله همدې په وکئ؟ سپما چې لرئ اتیا ه چې شي پیدا درته هم پوتنه دا شاید
 .کوو

 لپاره راتلونکې روانه خپلې د واندې دې له تاسو که کوي، مرسته کې مدیریت په چارو د ژوند ه د مو سپما
 د کچه همغه په لوېي ومره هر چې کچه سپما د کئ، پیل چاره دا نن همدا کي؛ پیل وي نه کول سپما
 .کېي رامنته آسانتیاوې او ي مخته ول ه په چارې مدیریت د ژوند

 اقتصادي او مالي له شرکت خپل ستاسو هم یا او کوئ کار کې په تاسو چې اداره او شرکت هغه کئ فرض
 بیولو مخ پر د ژوند خپل د چې یاست ا ورکوئ، السه له دنده خپله او درېي یې چارې کېي، مخ سره ستونزو
 .شئ ال مخته بنس پر هغې د چې ولری الرې داسې لپاره

 بله چې هغې تر او شي نه اود الس مو به ته چا وي، کې سپما لپاره حل د ستونزې دې د واندې له تاسو که نو
 .شئ کوالی پورته ه پیسو شویو سپما خپلو له مومی دنده

 پېې بدې او ې هرې ژوند د وکئ سپما که درکوي، ا اه په راتلونکې ې د ته تاسو کول سپما اخه بله له
 .کېي مخ نه سره ستونزو اقتصادي له به مهאل پر پېو ورته د چې ولرئ به ا دا او یاست چمتو پوره به لپاره

 او کی جو وي نه پالن واندې له لپاره ورو ول دغه د تاسو که خو دي، نه لرې هېچا له ورې بدې او ې
 سره وخت پر چې کوالی شئ نه به او شئ مخ سره ستونزو اقتصادي له یې به سره رات په کې، وي نه مو سپما
 .وکئ رسېدنه ورته

 السونه لپاره سپما د وکئ، ژوند سره ذهن آرام په او شئ امن اه په راتلونکې ې خپلې د چې غوائ که نو
و د ژوند د او وهئ ب و بدو اوه که نن همدا مو لپاره ور ېره هم ئ پیل سپما پر وي، هم کمهک. 

 اللو احتیاج د ته بل مو وروسته تقاعده له چې غوائ که پرانیزي، الر لپاره اچونې پانې د لپاره سبا د سپما نن د
 .کئ برابره زمینه لپاره اچونې پانې د مو لپاره سبا خپل د ولرئ خپلواکي مالي او وي نه اود الس



 حتی وي، ریوان او الس سره ستونزو زیاتو له وروسته تقاعد له وي کې هېوادونو ېری په نۍ د مهאل دا
 دا یوازې نه وي کې سپما لپاره راتلونکې ې خپلې د تاسو که خو رسوالی، شي نه ه ورته یې اوالدونه خپل
 .وي کې مرسته هم مو به سره اوالدونو خپلو له بلکې ولرئ، خپلواکي مالي به خپله چې

 چې غوائ که او ده رڼا ژوند د ستاسو سپما چې شو ویالی سره کتلو په ته و نورو او شویو یادو سپماپورتنیو د
 .شمارئ و ورې او شپې لپاره راتلونکې ې یوې د او کئ پیل سپما نن همدا شي نه تیاره مو رڼا دا ژوند د

 :سرچینې

 کنیم؟ انداز پس باید چرا ‐ ۱

 واویه/ ۱۳۹۸حوت۲۲: نېه خپرېدو د

https://vaagooye.com/why‐save‐money/ 

 کئ سپما پیسې تاسو باید چې دلیلونه لس – ۲

Learn how to save money and make smart financial choices/ My money coach 
https://www.mymoneycoach.ca/saving‐money/why‐save‐money 


