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ناوەرۆکی

  دەق
- من و شرياز و حافز/ دڵشاد عەبدوڵاڵ/ ٣

- نامەکانی سنەوبەر/ دڵسۆز حەمە/ ٥
- کات بە من مبێنێ بە شوێنێکی ونرت لە باران/

یوونس ڕەزایی/ ٨
- لە ئەدەبی زاری زازاکییەوە/ ڕۆشان لەزگین/ ناسح 

حوسێن لە ئەلفوبێی ک. ژوورینەوە کردوویەتی بە 
ئەلفوبێی ک. ناوەڕاست/ ١١

- خۆزگەکانی پیاوێکی تەنیا/ لە فارسییەوە:
فەرەیدوون بێوار/ ١٥

- هەلبەستا هەفتەیێ د پێڤەژۆیا شعرا جیهانیدا/
د. حوسێن حەبەش/  ١٨

- مۆنیکا!/ ک. د. ئازاد/ ٢١
- بە دەست خۆم نەبوو/ عەلی ساڵح میران/ ٢٩

- کرێکاری ژمارە ٦٧٥٤٢/ يووسف مەریوانی/ ٣٤
- دێ رۆژ هەلێت/ خەلیل دهۆکی/ ٣٧

- دوایەمین گەاڵ/ لە ئینگلیزییەوە:
هۆشەنگ ساڵح نەجاڕ/ ٤٣

  هەڤپەیڤین
- هەڤپەیڤینێکی بەرفراوان لەگەڵ هونەرمەند )کاوەی 

ئەحمەد میرزا(/ ئا: ئازاد عەبدولواحید/ ٤٧

  ڕەخنە و لێکۆڵینەوە
- دووانەی نەمری - لەناوچوون/ عەتا قەرەداخی/ ٧٤

- گێڕانەوە لە توێی خەیاڵدا/ قادر عەلیخا/ ٨٩
- ڕاز و نیازێکی پاچڤەوانی/ حەمەکەریم عارف/ ٩٨

  هزر و فەلسەفە
- ئیستێتیک، فەلسەفەی جوانی و هونەر/

د. حەمید عەزیز/ ١٠٩

  وتار
- کە مەرگیش دەبێتە یەکێک لە ئەزموونەکانی ژیان/

فەرهاد شاکەلی/ ١١٨
- دەق - دانەر - داهێنەری و بەراوردکارییەکی 

نیشانەیی/ عادڵ محەمەدپوور/ ١٢٥

- چایخانەی حەسەن بافی پوور زەریف لە مهاباددا/
د. عەبدوڵاڵ غەفوور/ ١٣٠

  زمانزانی
- سێ فەرهەنگ لەبەردەم ڕستێک خەوش و پرسیاردا/

زیاد ڕەشاد قادر/ ١٣٢

  مێژوو
- دیدی فرانز ڕۆزنتاڵ بۆ زانستی مێژوو الی موسڵامنان/

پ. ی. د. ڕابیعە فەتاح شێخ محەمەد/ ١٤٠

  هونەر
- مێژووی گۆرانی و موزیکی ناوچەی کۆیە/

وریا ئەحمەد/ ١٤٦

  خوێندنەوەی کتێب
- ڕانانێک بۆ کتێبی )کەوتنە خوارەوەی مەراق(/

کامەران گەردی/ ١٤٩

  نامە
- نامەیەکی م. تاهیر ئەحمەد حەوێزی بۆ م. محەمەد 

حەوێز )حەمەڕەش(/ ئا: سەرنووسەر/١٥٣

  بە بااڵبڕین
- ڕامانێک بۆ ڕامان/ تاریق ساڵح/ ١٥٨

  سووکە لەنگەر
- میللەتی بێ ئەرشیڤ، مێژووی نییە/

عەبدولڕەحامن پاشا/١٦٠


