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ناوەرۆکی

  دەق
- شیعری زیرەک/ جەالل بەرزنجی/ ٣

- تاریکییەک ئەدرەوشێتەوە/ بەرزان هەستیار/ ٥
- ئایینێکی تر/ ئاراس عەبدولکەریم/ ٧

- باهێلە/ موحسن قۆچان/ ١٠
- با پێت بڵێم/ ئەحمەد شاملوو.. لە فارسییەوە:

نارسی حیسامی/ ١٢
- ئازاری ئەم ئەژنۆیە نەفرەتیانە/ چنوور سەعیدی/ ١٤

- لەناو بازنەی زیندەخەوێکدا/ ئەحمەد قادر سەعید/ ١٧
- تابلۆکان گۆرانی دەڵێن، دیوارەکانیش/ جێگر بەختیار/ ٢٠

- دەسپێک/ عسمەت محەمەد بەدەل/ ٢٤
- بە دوو کەسان یەک چیڕۆک/ سەعید فایەق.. لە 

تورکییەوە: ئەحمەد تاقانە/ ٢٦

  هەڤپەیڤین
- هەڤپەیڤینێکی بەرفراوان لەگەڵ هونەرمەند )قادر 

میرخان(/ ئا: ئازاد عەبدولواحید/ ٣٢

  ڕەخنە و لێکۆڵینەوە
- ئەم کۆاڵنە تەنگەبەرانە لە یەکرت دەچن/

د. سەعدی حاجی/ ٥٦
- ئەحمەدموختار جاف )شاعیری نێرگسی چاو و پەرچەمی 

زوننار(/ هادی حەبیبی/ ٦٥
- ئیستێتیکا، دیالێکتیکی ئەخالق و زانست/

سمکۆ محەمەد/ ٧١

  هزر و فەلسەفە
- رسوشتە تایبەتییەکانی فەلسەفەی ئیسالمی/

پ. د. حەمید عەزیز/ ٨١

  وتار
- چۆن ڕۆمان بنووسین؟/ پ. ی. د. نەجم ئەڵوەنی/ 9١

- دەروونناسیی کلینیکاڵ چییە؟/ موختار کەریمی/ 9٦
- )کاپیتان میکالیس(ی ڕۆمانی کازانتزاکیس کێ بوو؟/

هیوا شەمسی بورهان / 99

  زمانزانی
- تێکدانی فرێز و فەرهەنگ و ڕێنووسی زمانی کوردی/ 

عومەر عادل عەبدوڵاڵ/ ١٠٣

  مێژوو
- د. سەعید خانی کوردستانی و ژیانێکی ژوورتر لە تەمەن/ 

عەبدوڵاڵ سەمەدی/ ١١١

  هونەر
- نیمیرۆڤیچ دانچێنکۆ، ڕاوێژکاری دراماتورگ/

د. فازڵ جاف/ ١٢٤

  بەسەرکردنەوە
- مەال جەمیل ڕۆژبەیانی، زمانزان و وەرگێڕ/

هۆشیار بەکر عەزیز/ ١٣٢

  خوێندنەوەی کتێب
- کەسێک لە پشت ئەو پەیڤانە سیگار دەکێشێ/

هاشم سەڕاج/ ١٤١

  نامە
- چەپکێک نامەی م. کەریم شارەزا بۆ م. تاهیر ئەحمەد 

حەوێزی/ ئا: سەرنووسەر/ ١٤9

  بە بااڵبڕین
- گۆڤاری ڕامانم، گەنجینەی زمانم/

ئیحسان سابیر خەیات/ ١٥٨

  سووکە لەنگەر
- ترسی جوان/ عەبدوڵاڵ سلێامن مەشخەڵ/ ١٦٠


