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ناوەرۆکی

  دەق
- بیۆگرافیای نەوەیەکی بریندار/ زانا خەلیل/ ٣

- مەینەت/ ئازا حەسیب قەرەداخی/ ٥
- سەرم پڕە لە بۆشایی/ سارا سەردار/ ٧

- بایێ حەرسەتێ/ جانێ عومەر/ ١٠
- خۆزگەکانی پیاوێکی تەنیا/

لە فارسییەوە: فەرەیدوون بێوار/ ١١
- هەلبەستا هەفتەیێ دپێڤەژۆیا شعرا جیهانیدا/

د. حوسێن حەبەش/ ١٦
- کۆگایەک پەڕ و باڵی خوێناوی/ سەالم ئیرباهیم زادە/ ١٨

- ژیان پڕاو پڕێتی لە چیرۆک/ ئەحمەد عارف/ ٢١
- سەرمەند مەردان/ بەکر حەسەن/ ٢٥

- ل سەر کولیلک هێشین بووبوون/ ڤەگوهاسنت ژ تیپێن 
ک. ژۆرین بۆ تیپێن ک. ناڤین و دانانا فەرهەنگۆکێ: ناسح 

حوسێن سلێامن/ ٣٤
- گوڵ ژیێنەوەکان/ لە تورکییەوە: ئەحمەد تاقانە/ ٤٠

- فرمێسك لە چاوی ڕۆژگاردا!/ مەهاباد قەرەداخی/ ٤٥

  هەڤپەیڤین
- هەڤپەیڤینێکی بەرفراوان لەگەڵ هونەرمەند )عەزیز 

شاڕوخ(/ ئا: ئازاد عەبدولواحید/ ٤٩
- دیامنەیەک لەگەڵ ڕۆماننووس )کاروان عومەر 

کاکەسوور(/ ئا: د. هاوژین سڵیوە/ ٦٩

  ڕەخنە و لێکۆڵینەوە
- ئاوێتەبوونی ژانرە ئەدەبییەکان لە شیعری ڕوانگەدا/

د. عوسامن دەشتی/ ٧٦

  هزر و فەلسەفە
- ئیستێتیک، فەلسەفەی جوانی و هونەر/

د. حەمید عەزیز/ ٨٧

  وتار
- نامەیەکی شیعریی مەال عومەری ڕەنجووری بۆ 

ئاوڕەحامن پاشای بابان/ د. ئاراس محەمەد ساڵح/ ٩٥
- تۆ بڵێی )دڵدار( )خەندەکەی بایی( بۆ کێ نووسیبێ؟!/ 

عەبدوڵاڵ زەنگەنە/ ١٠٢

  زمانزانی
- سووکە ئاوڕێک لە خەسارەکانی نووسین لە کوردیی 

نێوەڕاستدا/ زانیار قادرزادە/ ١١١

  مێژوو
- ڕۆڵی بازاڕ لە شۆڕشی مەرشووتەخوازیی ئێرانیدا/

پ. ی. ئەحمەد باوەڕ/ ١١٧

  هونەر
- فیستیڤاڵی شانۆی قەزاکان لە چەمچەماڵ/

د. کەیفی ئەحمەد/ ١٢٨

  خوێندنەوەی کتێب
- نەوتی کەرکووک و ڕێگەی لوولە کێشییەکەی/

لە ئینگلیزییەوە: شەفیقی حاجی خدر/ ١٣٨
- خوێندنەوەیەک بۆ ڕۆمانی )خامنی شەوە 

ئەرخەوانییەکان(/ سەدیق سەعید ڕواندزی/ ١٤٩

  نامە
- چەند نامەیەکی م. بیالل بەهائەددین بۆ م. تاهیر 

ئەحمەد حەوێزی/ ئا: سەرنووسەر/ ١٥٣

  بە بااڵبڕین
- گۆڤاری ڕامان، لە پڕانی شار و ناوچەکانی کوردەواری 

خەڵک و نووسەرانی کورد دەیناسن و بەرهەمەکانیان بۆ 
ناردووە/ د. هیوا پەناهی/ ١٥٩

  سووکە لەنگەر
- بایەخی بەڵگەنامە/ ئاراس عەبدولخالق/ ١٦٠


