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مانگانەیەکی ڕۆشنبیری گشتییە

ـــ

دەزگای ڕامان دەری دەکات

خولی چوارەم /ساڵی بیست و چوار٥/ی  ١١ــ ١٢ی ٢٠٢٠

خاوەنی ئیمتیاز

شەوکەت شێخ یەزدین
سەرنووسەر

ئازاد عەبدولواحید
بەڕێوەبەری هونەری

سەرکەوت وەلی

مۆتیڤ و پۆرترێت

قەرەنی جەمیل
بەرگ

باسم ڕەسام

ناوونیشان /هەولێر ــ میدیا سەنتەر
ئەدرێسی ئەلیکترۆنی www.raman-media.net /
ژمارە مۆبایلی سەرنووسەر (ناوەوە) 07504494662 /
(دەرەوە) 009647504494662 /
پۆستی ڕامانazad_abdulwahid@yahoo.com :
sarkautwali@yahoo.com
چاپخانەی ڕۆکسانا /هەولێر
نرخ ٧٥٠ /دینار

ناوەرۆکی

دەق
 ﻣﻮﻧﺎﻟﯿﺰا ﺧﻮﺷﮑﻤە /ﻣﺤەﻣەد ﺑﺎوەﮐﺮ٣ / وێﻨەی ﺧﻮﺷﮑەﮐەم ﻟە دەﻓﺘەر ڕەﺳﻤﯽ ﻣﻨﺪاڵﯿﺪا/ﻋەﺑﺪوڵاڵ ﺳﻠێامن )ﻣەﺷﺨەڵ(٥ /
 ﻟە دۆزﯾﻨەوەی ﺗﯚدا ڕەﻧﮓ چ ﺟﻮان دەﻧﺎﺳﻤەوە/ﺑێﮑەس ﺣەﻣە ﻗﺎدر٧ /
 رووﮔەﻫﺎ ﺗﺎﭬێ /ﻧﺰار ﯾﯚﺳﻒ٩ / ﺑەردەﻧﻮوس /ﻟە ﻓﺎرﺳﯿﯿەوە :ﻓەرەﯾﺪوون ﺋەرﺷەدی١٠ / ﻫەﻟﺒەﺳﺘﺎ ﻫەﻓﺘەﯾێ د ﭘێﭭەژۆﯾﺎ ﺷﻌﺮا ﺟﯿﻬﺎﻧﯿﺪا/د .ﺣﻮﺳێﻦ ﺣەﺑەش١٣ /
 ﺋەو ژﻧە ﮐێ ﺑﻮو ﺳەﻣﺎی دەﮐﺮد؟ /ﻋﺎدڵ ﻗﺎدری١٥ / ﻣﺮدن ﻟە دەروومنﺪا دەژی ﺗﺎ ﻧەﻣﺮ ﺑﺒﻤەوە/ژﯾﺎر ﺟەﻫﺎﻧﻔەرد٢٣ /
 ﮔﯚڕﺳﺘﺎﻧﯽ ژﯾﻦ /ﭼﯿﻤەن ﺳﺎﻧﯿﺎر٢٧ / ﻫﯿﭭﯽ /!!..د .ﺋەﻣﺠەد ﻋﻮﺑەﯾﺪ٣٠ / ﭘﯿﺮەژﻧەﮐە و ﮔﻮڵﯽ ﺳﻮور /ﻟە ﯾﯚﻧﺎﻧﯿﯿەوە :د .ﻫﯿﻮا ﭘەﻧﺎﻫﯽ٣٤ /هەڤپەیڤین
 ﻫەﭬﭙەﯾﭭﯿﻨێﮏ ﻟەﮔەڵ ﻫﻮﻧەرﻣەﻧﺪی ﺷێﻮەﮐﺎر ﺣﻮﺳێﻦﻋەﺑﺪوڵاڵ /ﺋﺎ :ﺋﺎزاد ﻋەﺑﺪوﻟﻮاﺣﯿﺪ٣٩ /
مێزگرد
 ﻣێﺰﮔﺮدێﮏ ﺳەﺑﺎرەت ﺑە زەﯾﻨەب ﺧﺎن )ﮐﭽە ﮐﻮرد(/ﺋﺎ :ﻋەﺑﺪوﻟڕەﺣامن ﻣەﻋﺮووف٥٧ /
ڕەخنە و لێکۆڵینەوە
 ﻟە ﺑﺎرەی ﻣێﮋووی ڕۆﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮردﯾﯿەوە/د .ﻋەﺑﺪوڵاڵ ڕەﺣامن٦٨ /
هزر و فەلسەفە
 ﺋﯿﺴﺘێﺘﯿﮏ ..ﻓەﻟﺴەﻓەی ﺟﻮاﻧﯽ و ﻫﻮﻧەر/د .ﺣەﻣﯿﺪ ﻋەزﯾﺰ٧٦ /
 ﮐﯚﻣەڵﻨﺎﺳﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﻣﯚدێﺮﻧﯿﺘە ﻟە ڕۆژﻫەاڵﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن/ﺷﺎﻫﯚ ﺣﻮﺳێﻨﯽ٨٤ /
وتار
 -ڕاﺳﺘﯿﯿەﮐەی دﯾﮑە /ﻟە ﺳﻮێﺪﯾﯿەوە :ﻓەرﻫﺎد ﺷﺎﮐەﻟﯽ٩٣ /

 ﺗﯿﻮری ﮐﺎﯾﯚس و ﺷﯿﮑﺎری ﺋەدەﺑﯽ /ﻣﻠﮑﯚ ﺋەﺣﻤەد٩٩ / ﮔەڕاﻧەوە ﺑﯚ ﻧﺎﻟﯽ ..ﻫەڵﮕەڕاﻧەوە ﻟە ﮔﯚران/ﺣﺴەﯾﻦ ﻟەﺗﯿﻒ١٠٢ /
 ﻟێﮑﺪاﻧەوەﯾەﮐﯽ دەرووﻧﯽ و ﮐﯚﻣەاڵﯾەﺗﯽ ﺑﯚ ﭼﯿﺮۆﮐﯽ)ﭼﺎﯾەﮐەی ﺟەﻧﺎﺑﯿﺎن( /ﺷﻨە ﺧﺎﻟﯿﺪ ﻋەﺑﺪوڵاڵ١١٠ /
زمانزانی
 ﺋﺎﯾﺎ ﺳﯚراﻧﯽ ڕﯾﺸەی ﺑﯚ زﻣﺎﻧﯽ ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوی ﮐﻮردیداﮐﻮﺗﯿﻮە؟ /ﺋﺎﺳﯚ ﺑﯿﺎرەﯾﯽ١١٤ /
مێژوو
 ﺟەژﻧﯽ ﺧﺎوەن ﮐﺎر ﻟە ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﯾﺎرﺳﺎﻧﺪا/ﺳﺎرۆ ﺧﻮﴎەوی١١٨ /
هونەر
 ﻋەﺑﺎﺳﯽ ﮐەﻣەﻧﺪی ..ژﯾﺎﻧێﮏ ﻫﺎوﺗﺎی ﻣﺮدن و ﻣﺮدﻧێﮏﭼەﺷﻨﯽ ژﯾﺎن /ﺋﺎ :وﺷﯿﺎر ﺋەﺣﻤەد ﺋەﺳﻮەد١٢٣ /
ڕەخنەی شانۆیی
 دواﻟﯿﺰﻣﯽ )ﺷﮑﯚ و ﺋﯿﺴﺘێﺘﯿﮑﺎ( ﻟە منﺎﯾﺸﯽ ﺷﺎﻧﯚﯾﯽ:)زەﻣﺎوەﻧﺪی دڕﻧﺪەﯾﯽ(دا /ڕێﺒﺎز ﻣﺤەﻣەد ﺟەزا١٣٢ /
خوێندنەوەی کتێب
 ڕۆﻣﺎﻧﯽ )ﺟﻦ ﺑﯚ ﺧﯚﯾﻢ دەﺑﺎ( ﻟەﺑەر ﺗﯿﺸﮑﯽ ﻫەڵﺴەﻧﮕﺎﻧﺪن وڕەﺧﻨەدا /ﻋەﺑﺪوﻟﺨﺎﻟﻖ ﺑەرزﻧﺠﯽ١٤٢ /
نامە
 ﺳێ ﻧﺎﻣەی م .ﺟەﻣﺎل ﻧەﺑەز ﺑﯚ م .ڕەﻓﯿﻖ ﺣﯿﻠﻤﯽ/ﺋﺎ :ﮐﺎوە ﺋەﻣﯿﻦ١٥٥ /
بە بااڵبڕین
 ﺋەم ﮔﯚﭬﺎرە ﺳەﻧﮕﯿﻨە زۆر ﺑﺎﯾەخ ﺑە ﻗەڵەﻣەﻓەراﻣﯚﺷﮑﺮاوەﮐﺎن دەدات /ﻣﺤەﻣەد دارﯾﺎس١٥٩ /
سووکە لەنگەر
 -زەﻣەﻧﯽ ﭼﯿﺮۆک /ﺣﻮﺳێﻦ ﺷێﺮﺑەﮔﯽ١٦٠ /

