
خوداوەند لەشی بەت�ک�ای ئ�مە هەموومان بەخشیوە، کە هیچ کەس�ک ناب�ت زیانی پ� بگەیەن�ت.

هیچ کەس�ک ناب�ت لەکەس�کی دیکە بدات یاخود بەجۆر�کی دیکە زیان بەکەس�کی دیکە بگەیەن�ت. هەمیشە

ئاسەواری توندوتیژی بەبینراوی نام�ن�تەوە. توندوتیژی لە ت�ک�ای بارەکاندا کردەیەی جیدییە و چ بەپ�ی ئایینی ئیسالم

و چ بەپ�ی یاسای فینالند ج�گای سەرزەنشت کردنە.

پ�غەمبەر محمد (دروودی خودای ل� ب�ت) ف�ری کردین، کە موسو�مان دەب�ت چۆن بژیی. کات�ک پرسیاری ل�کرا، کە

چۆن پیاوان دەب�ت مامە�ە لەگەڵ هاوسەرەکەیدا بکات، ئەو لەوە�امدا ووتی: “ئەو خۆراکەی، کە خۆت هەتە بیاندەرێ و

ئەو پۆشاکەیان بدەرێ، کە خۆتی پ� دەپۆشیت و ل�یان مەدە و سووکایەتیشیان پ� مەکە.“

(سونان ئەبی داود، ١١، حەدیسی ٢١٣٩، صحیح)

لە ئیسالمدا خ�زان ڕۆ��کی گرنگی لە پشتگیری دەستە و تاکدا هەیە

لە ن�و خ�زاندا دەب�ت سۆز، بەهادانان، خۆشەویستی و متمانە بوونیان هەب�ت. هەربۆیەش دروست گرنگە لە ن�و

خ�زاندا هەستەکان و بابەتە دژوارەکان بەب� توندوتیژی تاووتوێ بکر�ن.

ژیانی هاوسەریی پ�غەمبەر محمد (د.خ) نموونەیەکی پرشنگدارە بۆ ئ�مە کە پ��ەوی ل� بکەین. هاوسەرەکەی عایشە

وتی: “پ�غەمبەر (د.خ) هیچ کات�ک لە هیچ کام�ک لە خزمەتگوزارەکانی، هاوسەرەکانی نەداوە، هیچ کات�ک دەستی بەر

هیچ شت�ک نەکەوتوە.“

(سونان ئەبی مەجا، بەرگی ٣، پەرتووکی ٩، حدیسی ١٩٨٤، صحیح)

هۆکاری ڕوودانی توندوتیژی هەمیشە لە کەسی توندوتیژئام�زدایە.

بەکاره�نانی توندوتیژی بژاردەیە و ئەو کەسەشی بەکاریدەه�ن�ت بەرپرسیارە لە هە�سوکەوتی خۆی. هۆکارەکە ئەو

کەسە نییە کە توندوتیژییەکەی ئاراستەکراوە و ئایینیش توندوتیژی ن�و پەیوەندی نزیکایەتی پەسەند ناکات..

دەکات، زۆرانبازی  باش  کە  نییە،  کەسە  ئەو  بەه�ز  فەرموویەتی: “پیاوی  خ)  د. ) محمد  پ�غەمبەر 
تووڕەدەب�ت.“ کات�ک   ، خۆیدا بەسەر  دەب�ت  زاڵ  کە  کەسەیە،  ئەو  بەه�ز  پیاو  بە�کو 

(٦٣١٣ حەدیسی   ،٣٢ پەرتووکی  موسلیم،  )

هە�و�ستی ئیسالم بەرامبەر بە توندوتیژی لەپەیوەندی

نزیکایەتیدا

ناب�ت هیچ کەس�ک ئازاربدر�ت



خزمەتگوزاری ڕاو�ژکردن و پشتگیری تاک کە بۆ کچان و ئافرەتان ئاراستەکراوە پ�شکەش دەکەین.
ڕ�نو�نی کردن و ڕاو�ژکردن بە زمانەکانی فینالندی، ئینگلیزی و هەروەها بەزمانی عەرەبیش لەڕ�گەی پەیوەندی

تەلەفۆنی و لەڕ�گەی گرتنی کاتەوە دەدەین.
با�یۆزی دەستەکان کە سەر بە پرۆژەکەن و بە زمانی جیاجیان زانیاری دەبەخشنەوە و پشتگیری لە گۆڕینی

مامە�ەی دەستەکان دەکەن.
ف�رکاری لە بواری کارکردن لەسەر زانیاری کۆمە�ایەتی- و ئایینیدا وە گفتووگۆکردن لە سەر توندوتیژی

دەستەکۆمە�ی و بەرپ�گرتنی دگیر�تەبەر
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پشتگیری لە ئافرەتەکانی دەستەکە بکە، پشتگیری لە ت�ک�ای

دەستەکە دەکەیت!
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