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نةتةوةكاين  دةبص زماين طشت، ئةم وپاتة بنةأةيت  ي ياساي15بأطةي   بة ثصي،لة وپايت ئصران
 نةتةوةكاين نصو  تةواوي،ياساش هةمان ي19بأطةي  بة ثصي. و خبوصندرص ئصران ثةرة بدرص

  . بةرابةر و يةكسانن مايف  خاوةين،ئصران جوغأافيايي ئةم ضوارضصؤي
بؤ  بوةنةتة ثاپثصوةنةر ئةم دو بأطةية  زؤرتر،ئةو كاتةش كة ياساي بنةأةيت بأياري لةسةر دراوة

 ياساية تص ثةسةند كردين ئةم  ئصستا كة دو دهة ثتر لة،بةپام. بةشداري كردين كةمايةتيةكان
  . خشةخشصك بوةتة، وردة وردة و دةبصتةوة كاپتر بأطةية دو ئةو رةنطي رؤذ بة رؤذ، دةثةأص

 تاالري دةيان، زماين فارسي دةپصنةوة  وانةي،دوكتورا  تا ثللةي،وپاتة ئةم زانستطةكاين زوربةي لة، وصنة بؤ
بةقةت  ةدةيب فارسي لة باكووري تاران،زمان و ئ  فةرهةنطستاين،هةية فارسي لة ئصران و وصذةي زمان زانكؤي

 تةنيا لة شاري تاران هةية و بة دةيان ئيزطةي راديؤ تصلصظيزيؤين، فارسي فةرهةنط سةراي  دةيان،كؤشكصك دةبص
 منيش ئةم  ئةطةر،كوردي نية وانةي وتنةوةي بو تاقة زانكؤيةك  بةپام،بپاودةكةنةوة بةرنامة وپاتة لةم فارسي

 نة، هةية  نة مووضةي،ديفاكتؤية  بة ضةشين،وتوةتةوة كوردمي وانةي زانستطةكان  لةرابوردو ضةند ساپةي
ضةشنة  وتوةتةوة و هيض زانستطةيةك وانةم ئامفي تصئاتري لة و تاالر لة هةر رؤذصك. هةية تايبةتيم زانكؤي

  . خوصن ثاكة كوردةكان خودي خوصندكارة  مةطةر- نةبوة يارمةتيةكيشم
 بة  رةنطة،بيست و ثصنج ساپةدا بؤ وصنة لةم. ئصران لة بةرانبةر ياسادا يةكسان بن خةپكي ثصشم وانية كة تةواوي

 بةدةطمةن بةثرسي  بةپام،حوكمأانيان كردوة كوردستان لة، جؤربةجؤر يانةطةيل بةأصوبةري و سةدان فةرماندار
قةت  بة، بةسةريةكةوة، ئصران وضة كوردنشينةكاينرةنطة تةواوي نا. بووة كورد، نا كوردةكان شارة يانةيةكي

  كة،كةمن  يةكجار زؤر،تصلصظيزيؤنة كوردية كان يان ئيزطةي راديو. نةبص شاري ئيسفةهان كارخانة و كارطةيان
 كوردي زماين بة  دروستة،سةحةريش جيهاين تازة خودي شةبةكةي. نابن فارسيةكام ئيزطة يةك دةرسةدي

 ئصران لة بووين ماهوارة و بپاو دةبصتةوة} ماهوارة { مانطةواپة  بة ضون ئةو ئيزطةية بةپام ،هةية بةرنامةي
 كة، ببص ماهوارةي قاضاغي بة  جا مةطةر كةسصك،دةرةكي ضةشين ئؤتؤماتيك دةبصتة ئيزطةيةكي  بة،نية قانووين
  . ياساغة ياسا ثصي بة ئةويش
  . }كأاسي فارسؤ{  دةوترص ثصان  كة،طشتصك بوون مشتصك لة ئةمانة
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