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مانگانەیەکی ڕۆشنبیری گشتییە

ـــ

دەزگای ڕامان دەری دەکات

خولی چوارەم /ساڵی بیست و پێنج٥/ی  ٣ــ ٤ی ٢٠٢٢

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
 خاتوون /غەریب پشدەری٣ / ڕاگەیەنراوی گشتی /هیڤی پەناهی٤ / یەک و دوو /غەمگین خدر٦ / د خەونا من دە /باهادین رۆبار ٨ / هونەری سووڕی زمان/هووشەنگ ئیبتیهاج /لەفارسییەوە :فەرامەرز ئاغابەیگی٩ /
 لەناو هەگبەی بیست فلس مژدانەدا/ئەحمەد قادر سەعید١٠ /
 وانەی برووسکەبرووسک /عەباس عەبدوڵاڵ یووسف١٤ / مەرگی ناوادە /ستیڤان شەمزینی١٧ / دلێ دایکێ ..عەسکەرێ بۆیک /ناسح حوسێن سلێامنلە تیپی ک .سەرووەوە کردوویەتی بە تیپی ک .ناوەندی و
فەرهەنگۆکی بۆ داناوە٢٢ /
 شەقامی چوارباغ /هووشەنگ گوڵشیری /لە فارسییەوە:هادی حەبیبی٢٥ /
هەڤپەیڤین
 هەڤپەیڤینێکی بەرفراوان لەگەڵ (عەبدولقادر عەلیمەردان)ی هونەرکار /ئا :ئازاد عەبدولواحید٣٠ /
ڕەخنە و لێکۆڵینەوە
 مەزراندنی کەسێتی مێژوویی لە ڕۆمانی (ئەستێرەیقەاڵتێ)دا /حوسێن سابیر عەلی٥٣ /
 شاعیری حوجرە کێیە؟ نالی ،کوردی ،سامل ،مەحوی/ئەحمەدی مەال٦٤ /
هزر و فەلسەفە
 ئیستێتیک ،فەلسەفەی جوانی و هونەر/د .حەمید عەزیز٧٩ /

 نەیتوانی بە تایبەمتەندییە جەستەییەکانی ئافرەتان تەفرەبدات /...لە عەرەبییەوە :سەباح ئیسامعیل١٠٣ /
زمانزانی
 دەستنووسە کوردییەکانی کتێبی (األمثال والحکایات):چەند سەرنجێکی زارناسی /سوداد ڕەسووڵ١٠٩ /
مێژوو
 ڕەچەڵەکناسیی ناو و شوێنی مەریوان/عادڵ محەمەدپوور١١٥ /
هونەر
 منایشی شانۆگەری (کێ دەردەچێت؟)/مەوالن حەمەدەمین١٢٣ /
بەسەرکردنەوە
 لە ڕێکخراوی پیشەیی و چیڕۆکەوە ،بۆ ڕۆمان و یاداشتنووسین /ئازاد عەبدولواحید١٢٩ /
بەدواداچوون
 پەیڤێک بۆ ڕاستی /فازڵ قەساب١٣٥ /خوێندنەوەی کتێب
 خۆرەتاوی پێکەنینی منداڵەکان /عەلی مستەفا١٤٤ /نامە
 چەپکێک نامەی م .عەبدولڕەقیب یووسف بۆ م .تاهیرئەحمەد حەوێزی /ئا :سەرنووسەر١٤٨ /
بە بااڵبڕین
 ژمارەکانی گۆڤاری ڕامان ،سەرچاوەیەکی گرنگ وبەهادارن بۆ توێژەر و باسکاران  /عەبدولڕەحامن
فەرهادی١٥٨ /

وتار
 بڕوا و پەیامەکان لە کۆشیعری (چەپڵە لێدەدەم و چەپڵەلێنادەم)دا /مەهاباد قەرەداغی٨٧ /
سووکە لەنگەر
 ڕەنگدانەوەی رسوشت و رسوشتی ئینسانی لە شیعری دەستنووسنامە /ڕزگار جەباری١٦٠ /(ژیال حسێنی)دا /کەژاڵ فەداکار٩٢ /
 -گوندی کوردەکان لە بۆسنیا /جووتیار تۆفیق هەورامی٩٧ /

