
مانگانەیەکی ڕۆشنبیری گشتییە مانگانەیەکی ڕۆشنبیری گشتییە ــــــ دەزگای ڕامان دەری دەکات دەزگای ڕامان دەری دەکات

خاوەنی ئیمتیازخاوەنی ئیمتیاز
شەوکەت شێخ یەزدینشەوکەت شێخ یەزدین

سەرنووسەرسەرنووسەر
ئازاد عەبدولواحیدئازاد عەبدولواحید

بەڕێوەبەری هونەریبەڕێوەبەری هونەری
سەرکەوت وەلیسەرکەوت وەلی

مۆتیڤ و پۆرترێتمۆتیڤ و پۆرترێت
قەرەنی جەمیلقەرەنی جەمیل

بەرگبەرگ
باسم ڕەسامباسم ڕەسام

خولی چوارەم/ ساڵی بیست و شەش/خولی چوارەم/ ساڵی بیست و شەش/٥٥ی ی ٩٩ ــ  ــ ١٠١٠ی ی ٢٠٢٢٢٠٢٢

299299
300300

ناوونیشان/ هەولێر ــ میدیا سەنتەرناوونیشان/ هەولێر ــ میدیا سەنتەر
www.raman-media.netwww.raman-media.net /  / ئەدرێسی ئەلیکترۆنیئەدرێسی ئەلیکترۆنی
ژمارە مۆبایلی سەرنووسەر )ناوەوە(ژمارە مۆبایلی سەرنووسەر )ناوەوە( /  / 0750449466207504494662
)دەرەوە()دەرەوە( /  / 009647504494662009647504494662
azad_abdulwahid@yahoo.comazad_abdulwahid@yahoo.com  :پۆستی ڕامان:پۆستی ڕامان
sarkautwali@yahoo.comsarkautwali@yahoo.com

چاپخانەی ڕۆکسانا/ هەولێرچاپخانەی ڕۆکسانا/ هەولێر
نرخ/ نرخ/ ٧٥٠٧٥٠ دینار دینار



ناوەرۆکی

  دەق
- لە بەرزایییەکانی نائومێدی/ جەالل بەرزنجی/ ٣

- خەونی نێرگز بە شەرابی شکۆفەوە/ لەیال ساڵحی/ ٥
- گەشتێک لەگەڵ با بۆ باخی گشتیی دڵم/

بورهان بەرزنجی/ ٧
- )...( ...... شکۆیێ حەسەن، ناسح حوسێن سلێامن، ژ تیپێن 

کریلیکی بۆ تیپێن ک. ناڤین ڤەگوهاستیە/ ٩
- کاوە، یان ئەسکەندەر؟/

لە فارسییەوە: فەرامەرز ئاغابەیگی/ ١١
- گیراوەکان هیچیان نەوت/ سەاڵح شاکەلی/ ١٤

- مردن لە دەروومندا دەژی تا نەمر ببمەوە/
ژیار جەهانفەرد، لە کوردیی کەڵهوڕییەوە: هەژیر هاشمی/ ١٨

- سەمای مەستیی پیاوێکی سپی/ یاسین برایم/ ٢٢
- دارا خوەزیێ/ د. خەلیل عومار/ ٢٧

- کڵۆشێت.. گی دۆ موپاسان/
لە فەڕەنسییەوە: هیوا شەمسی بورهان/ ٢٩

- لە چاوەڕوانیدا/ داستان بەرزان/ ٣٤

  هەڤپەیڤین
- هەڤپەیڤینێکی بەرفراوان لەگەڵ )عەبدولقادر عەلی 

مەردان(ی هونەرکار/ ئا: ئازاد عەبدولواحید/ ٤٢

  ڕەخنە و لێکۆڵینەوە
- ڕۆمانی ژیاننامەیی/ د. کەمال سەعدی مستەفا/ ٦٧

- شەبەک و بزربوونی ناسنامە/ فەرەیدوون سامان/ ٧٧

  هزر و فەلسەفە
- فۆیەرباخ: پرۆژەی فەلسەفەیەکی نوێ/ لە ئەڵامنییەوە: 

د. حەمید عەزیز/ ٨٦

  وتار
- )وێژەی جیهانی( لە ڕەهەندی زمانی نەتەوەیی و 

ڕەخنەی ئەدەبییەوە/ هادی حەبیبی/ ٩٣
- هایدان د ناڤبەرا وێژە و هونەریدا/

موحسن عەبدلڕەحامن/ ١٠٠

- ئەحمەد شوکری، یان دوکتۆر شۆ کێیە؟/
د. ئازاد هیدایەت دەلۆ/ ١٠٦

- ئانتۆن پاڤلۆڤیچ چیخەف لە ئاوێنەی دەقدا/
گەالوێژ عوسامن زادە/ ١٠٩

  زمانزانی
- زمان و پاچڤە/ حەمەکەریم عارف/ ١١٤

  مێژوو
- کورتە باسێک لە بارەی مێژووی ژنی کوردەوە/

د. زرار سدیق تۆفیق/ ١٢٤

  هونەر
- وێستگەی ڕادیۆی دوکتۆر واڵتەر بنیامین، دەربارەی 

پێوەندی پێداگۆگیی فیلم و ڕادیۆ/ پێشڕەو محەمەد/ ١٢٩

  بەدواداچوون
- چەند زێدەکرنەک ل دۆر فەرۆزێن نامەیێن 

)عەبدولڕەقیب یووسف(ی..!/ ئیسامعیل بادی/ ١٣٨

  خوێندنەوەی کتێب
- ئەو هاوارەی نەبیسرتا/ سەنگەر زراری/ ١٤٤

- خوێندنەوەیەکی کورت بۆ ڕۆمانی )باڵندەکانیش 
دەنیشنەوە(/ سەدیق سەعید ڕواندزی/ ١٤٩

  نامە
- دوو نامەی م. عەبدولڕەقیب یووسف بۆ م. تاهیر ئەحمەد 

حەوێزی و م. مەجید ئاسنگر/ ئا: سەرنووسەر/ ١٥٣

  بە بااڵبڕین
- ڕامان فێرگەیەک بووە بۆ دەیان خوێنەری وردبین و 

چاالک/ ڕزگار جەباری/ ١٥٨

  سووکە لەنگەر
- نوورساوە فەرامۆشکراوەکان/ تەها ئەحمەد ڕەسووڵ/ ١٦٠


