
 ؟شو برخمن بسیاینې اقتصادي له او شتمن باید نه
اصولو او قواعدو ته اتیا لري چې پر ان د دې اصولو او قواعدو عملي وضع شویو اقتصادي په ژوند کې شتمن کیدل یو شمېر 

  .او له اقتصادي بسیاینې او هوساینې خه مو برخمن کوي يته برابرو ېالرد شتمنیدو  نېغهکول مو نېغ په 
یوې د او بیا  يیر خلک شتمن وي؛ ې پیسې لري، خو په ير کم وخت کې يې شته پیسې له السه تاسو به لیدلي وي چې 

  .وي پاتې ته هم حیران پیدا کولو روپۍ
  .کو زدهباید ینې مالي عادتونه  شوشتمن پاتې او  وژغوروخه ناوه اقتصادي حالت داسې له یو دې لپاره چې ان  د

  :شریکوو درسره معلومات الندېعادتونو په اه  غومقاله کې د همدپه دې 
ژوند خه دې الرې د نۍ هر وی دا هیله لري چې ه ژوند ولري، ه خواه وخوري، بهرنیو هېوادونو ته سفرونه وکي او له 

د دې . يالس اود وتل نورو ته مو شي چې خو که پیسې مو په احتیاط سره و نه لولې، ېر ژر به داسې یوه ور را. خوند واخلي
  .خپل ورني لتونه مو په پوره پام سره وکی او له بېایه پېرودنو خه الس واخلئلپاره چې بل ته ا نه شئ، 

په نۍ کې ول هغه کسان چې دا مهאل بل ته ا نه دي او خپلې شتمنۍ یې خوندي ساتلې دي دوی په خپل ژوند کې یو ه عادت 
  .یوه برخه سپما کويخپلو لتونو د  کې لري او پامتناسب په  دا له خلک تل په خپلو لتونو کې. سپما ده لريهغه چې 

ل لپاره به د نورو له احتیاجه رې نه ده چې شتمن به شئ او د تلې ،له بې ایه لتونو ه وکئکه تاسو هم دا عادت خپل کئ او 
  .اوسئو خوندي 

بې تاسو همدا نن کوالی شئ چې د خپل موبایل د کری، د برېنا د بل، تلویزیون د کیبل او داسې نورو غیر ضروري یزونو د 
  .لتونو په کموالي فکر وکئ او تر ېره حده یې را ی کئایه 

شتمن خلک خپلې پیسې . این دی که غوائ چې شتمن شئ، نو په یاد ولرئ چې دې هیلې ته د رسېدو لپاره د پیسو مدیریت ېر
  .دوی خپل ول لتونه له ان سره لیکي او د هرې میاشتې په پای کې یې ارزونه کوي ،سره لوي دقتپه ېر 

دې سره به د خپلو لول شویو پیسو  په غوره توه مدیریت کئ، بلکې پرکه تاسو هم دا کار وکئ، نه یوازې دا چې پیسې به مو 
  .درلودلې دهمثبته اغیزه مات هم تر السه کئ چې یادو لتونو ستاسو لپاره ومره په اه دا معلو

، سر له همدې نن ورې فکر شتمن کسان تل د خپلې راتلونکې په فکر کې وي او په پانه اچونه فکر کوي، که تاسو هم په دې اه
  .رې نه ده چې دې هدف ته رسېدل به مو شتمن کيېل وکئ،

 دوی .کوي مخه ته پور ول بل کوم هم نه او اخلي پور سود په نه خلک شتمن .ده ورونه روحي ول یو ته پوروي اخیستل پور
  .ورسوي ور ته ورکوونکي پور وخت اکلي پر پور خپل او اوسي نه و پوروي چا د چې کوي هه

. مخته ي سره سمد هرې میاشتې د لتونو لپاره پیسې بېلوي او د همغه بودیجه بندی . شتمن خلک له خپل عاید بودیجه جووي
د بودیجې کې  یا کمپیوتر  دا چاره ېره آسانه ده که غوائ چې تاسو هم بودیجه بندي وکئ، همدا نن مو په خپل موبایل

  .په مرسته مو خپل مالي چارې مخته یوسئجوونې اپلیکشن کته کئ او د هغې 
 او پرېدي نه بلې تر میاشتې یوې له بل برېنا د توه په بیلې د ورکوي، سره وخت اکلي خپل پر لتونه ول خپل خلک شتمن

 ي ختهم سم سره بندی بودیجه له مو لتونه چې ده دا ه چارې دې د .کوي پرې کې ورو لومیو په یې سره رات له بل د
  .راشي زیاتوالی مو کې لتونو په چې پرېدي نه او



شتمن خلک زیات لت نه کوي او که کوي یې هم دا عادتونه هېروي او نه پرېدي چې د زیات لت کولو عادتونه یې دوی 
ژر به نورو ته ا  ېرت ونه کي، یچې که د خپلو پیسو سم مدیر دوې په دې پوهیي. په راتلونکې کې له ستونزو سره مخ کي

  .نو که تاسو هم غوائ چې شتمن شئ د زیات لت کولو عادتونه مو هېر کئ. شي
را دوی په دې فکر کوي چې ه وخت مور . د پالن مطابق مخته يله جو شوي پالن سره سم . شتمن خلک معلومې موخې لري

 او کله په رخصتۍ ال شي؟  وپیري؟ نه کور ونیسي
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