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  ساسان دةروصشساسان دةروصش... ... ةندا ئاهةنطي جةذين نةورؤزي كوردي ثريؤزكرد ةندا ئاهةنطي جةذين نةورؤزي كوردي ثريؤزكرد لَلَوصزخانةي عصراق لة هؤوصزخانةي عصراق لة هؤلَلَبابا
              

 بایۆزخانه ی عراق له هۆ ه ندابه ئاماده بوونی 2005-3-24رۆژی پنج شه ممه ڕكه وتی 
ادی جه بایۆز به ڕز سیامه ندبه ناو آارمه ندانی بایۆزخانه آه بۆ به رزوپیرۆز ڕاگر تنی ی

 په ڕآ كی قه شه نگیان له گۆرانی ومۆسیقا وههواره ئاهه نگژنی نه ورۆزی آورد ئ
له شاری دن هاخ به ئاماده بوونی چه ندین  AT A RECEPTONسازآردله میوانخانه ی 

بایۆزی ووتانی جیاوازی دنیاله هۆه نداوآه سا یه تی دبلۆماسی و ڕۆشنبیروسه ربازی ده ره 
هۆه ندی و به شك له ڕه وه ندی عه ره ب وآورد به پۆشینی پۆشاآی جل وبه رگی جه دار ی 

   .له الیه ن بایۆزخانه ی ناوبراوه وه بانگھشت آرابوون آوردی ئاڵ ووووی ڕه نگاو ڕه نگه وه
سه ره تاله الیه ن بایۆزوئاماده بووانه وه پشانگای هه ردووهونه رمه ندئیمان عه لی ودلڤین 

ی آه بریتی بووله هه شت تابلۆ ی ڕه نگاو ڕه نگ آه گوزارشتیان له جوانی خاك شخان
دوای به خر ، دواتر له آات ژمر حه وت نیوی ئواره، وسروشت وئافره ت ده آرد آرده وه

ووتاری بایوزخانه به زمانی ، هاتنی میوانه آان به زمانی ئینگلیزی وعه ره بی وآوردی
یزی خوندرایه وه ودواتر له الیه ن هونه رمه ندان خاتووفریده ی مه قام بژ ی عراقی ئینگل

ئواره ئاهه نگه آه یان به چه ندین چه پكه ، ودشاد زاخۆی وباخان سلمانی وتیپی مۆسیقا
له الیه ن ئاماده بووانیشه وه بووه هه په ، گۆرانی خۆش به ئاوازی مۆسیقای آوردی ڕازانده وه

 كی به زمانی عه ره بی رآ ز ڤینۆس فایه ق شیعرو خۆشی وله مابینی گۆرانیه آانیشدابه ڕ
   .خونده وه

هه روه هاجگای باسه آه له سه ر ئه رآی بایۆزخانه ئواره خواردنكی هه مه چه شنی به 
 ئاهه ئه مه و. رفراوانیان بۆهه موو میوانه آان ئاماده آرد بوو له هه مان شونی ئاهه نگه آه

   .نگه آه چوار آاتژمرونیوه ی خایاندو آۆتایی هات زۆر سه رآه وتووانه
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