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 فۆڕم:ڕێنمایى بۆ پڕکردنەوەى 

ەو لەگەڵ (بـ  سەرپەرشـت)(ساڵ زیـاتر بێـت، تەوهـا مىـذاڵێب وەبێـت کە ١٨و پێىیستە تەمەوً سەرۆک خێسان لە )ە تەوها بۆ خێسان پڕ دەکرێتەوە،ـ ئەم فۆڕم١
 بە پێً فۆڕمً خۆراک. ،دایب و باوکً واژي و خۆي بەخێساوێکً سەربەخۆ ئەژمار دەکرێت

ئەو داواکــارو و هەرکـا  دەرکەو  زاویــاریً هەڵە پێشـکەا کــراوە، لێوێىیـىەوەي یاســایً دەکرێـت لەگەڵ (هەژارەکــاوە)ــ ئەم فــۆڕمە تەوهـا بــۆ خێـساوە ٢
 دەگیرێتەبەر.لەالیەن وەزارەتەوە زاویارییەکان  پشتڕاستکردوەوەي، چىوکە ڕێىشىێىً کاتەوەفۆڕمەکەي بۆ پڕ دە ا کەەکەس

 ها کاتێب هاوکاري دەکرێه کە لە بەراوردي ژمارەي خێسان و بڕي مىچەکەي دەرکەوێت هەژارە.ـ ئەو کەساوەي کە مىوچەي حکىومەتیان هەیە، تەو٣
 ن، هەربەڵـگەیەک کە زاویارییەکـافـۆڕمً خـۆراک )فـۆڕمً بـایە ً(وامەي )واسىامەي باري شارسـتاوً یـان کـارتً ویشـتیماوً، بەڵگەـ پێىیستە وێىەیەک لە ٤

   .(هاوپیچ بکرێه پشت ڕاست دەکاتەوە


