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د کوڅې څارنه – مخترص تفصیالت

د کوڅې څارنې نظر او مفکوره دا ده چې ښاروايل، پولیس، د ملکیت څښتنان او سیمه ییز 	•
اوسیدونکي یو ځای راټول يش او په دې موضوع بحث وکړي چې څنګه موږ کولی شو چې 

خپله سیمه خوندي او زیاته ښه کړو. 

په کوڅې څارنه کې په ګډه په ګاونډ کې ګرځیدل شامل دي چې هغه سیمې نظر وساتل 	•
يش چې ناخوندي وي او په دې بحث وکړل يش چې څنګه دغه ناخوندي سیمه خوندي 
کړی يش. تاسې هغه سیمو ته هم تللی شۍ چې خوندي وي او په دې بحث کولی شۍ 

چې ولې تاسې فکر کوۍ چې دا خوندي دي. 

د کوڅې څارنې د غړي په توګه، تاسې د خپل ګاونډ په زیات خوندي کولو کې مرسته 	•
کولی شۍ. 
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د کوڅې د څارنی غړی جوړ شئ.  د کوڅې د څارنی غړی جوړ شئ. 

ستاسې لپاره دا مهمه ده چې د خپلې استوګنې په سیمه کې ځان خوندي او محفوظ وګڼۍ. د سیمې خلک  
او  تیروي. د کوڅې څارنې نظر  او ترممکن حده ښه ژوند  په سیمه کې ګرځي راګرځي  توګه  په خپلواکه 

مفکوره هغه بدلونونه راوستل دي چې په دې برخه کې مرسته او همکاري وکړي. 

کوڅه څارنه تاسې توانوي چې په دې برخه کې همکاري وکړۍ چې داسې یو ښه چاپیریال جوړ کړۍ 
په کوم کې چې خلک له یو بل رسه لیدنه کوي، د خپل ژوند نه خوند واخيل او په خپل ګاونډ کې ځان 

خوندي او محفوظ محسوس کړي. 

تاسې غواړۍ چې د کوڅې څارنی غړی جوړ شۍ؟ الندې د متاس تفصیالت وګورئ. 
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