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ناوەرۆکی

  دەق
- کۆمیدیای من/ حسەین لەتیف/ ٣

- ژنێک بڕیارە خۆشی بوێم/
عەبدوڵاڵ سلێامن )مەشخەڵ(/ ٥

- )٣٠( پرتەوە شیعر/ بۆتان جەالل/ ٧
- ئاڤ دحەرکە کووراهیێ/ فەراتێ دەنگزی/ ٩

- ڕوئیا لەناو پاسدا/ لە عەرەبییەوە: زانا خەلیل/ ١١
- قەبری کافران/ سەالم ئیرباهیم زادە/ ١٤

- دوا نەخش/ موحسین تەها محەمەد/ ١٨
- بستێ لەم الی بەهەشتەوە نا بستێ لەم الی دۆزەخەوە/ 

د. هێمن مەال کەریم بەرزنجی/ ٢١
- پاشال تەبیعەتێدا/ چیرۆکێن ئوسڤێ بەکۆ/ ناسح حوسێن 
سلێامن لە ئەلفوبێی کریلکییەوە کردوویەتی بە ئەلفوبێی 

ک. ناوەڕاست و فەرهەنگۆکی بۆ داناوە/ ٢٣
- بە دوو کەسان یەک چیڕۆک/

لە تورکییەوە: ئەحمەد تاقانە/ ٢٨
- ڤان کوخ تووشی کۆرۆنا دەبێت/ نیهاد جامی/ ٣٤

  هەڤپەیڤین
- هەڤپەیڤینێکی بەرفراوان لەگەڵ هونەرمەند

)عەزیز شاڕوخ(/ ئا: ئازاد عەبدولواحید/ ٤٦

  ڕەخنە و لێکۆڵینەوە
- فڕین بەسەر میراتدا و سازکردنی پێکهاتەیەکی جیاواز/ 

ڕەسووڵ سوڵتانی/ ٦٥
- الیەنە ئیستێتیکییەکان لە شیعرەکانی مەالی جزیری دا/ 
فەرهاد شاکەلی، لە ئینگلیزییەوە: محەمەد دانشگەر/ ٧٥

  هزر و فەلسەفە
- ئیستێتیک، فەلسەفەی جوانی و هونەر/

د. حەمید عەزیز/ ٨٤
- ڕێنیسانس/ لە ئینگلیزییەوە: ئاسۆ خالید/ ٩٢

  وتار
- هەژاریی هۆشیاری، غیابی سۆسیۆلۆژیای سیاسیی 

کۆمەڵگەکان/ سمکۆ محەمەد/ ١٠٢

- ژنی کورد و ڕۆڵی کۆمەاڵیەتی/ شازادە سورەیا بەدرخان، 
لە فەڕەنسییەوە: د. هەردی مێد/ ١١٠

  زمانزانی
- زمان و تیوری شەپۆلی/ زانیار مەحموود عەلی/ ١١٥

  مێژوو
- پەڕ بەسەربوونی کوردان/ فەرامەرز ئاغابەیگی/ ١١٧

  هونەر
- هونەرمەندە میوزیکژەنەکانی واڵت چییان لە بارەی 

ئاواز و گۆرانی هەورامان گوتووە؟/ دارا محەمەد 
عوسامن هەورامی/ ١٢٤

  بەسەرکردنەوە
- ژیان و داهێنانەکانی نووسەری کورد دوکتۆر زوهێر 

عەبدوملەلیک/ د. جەبار قادر.. لە عەرەبییەوە:
د. ئازاد عوبێد ساڵح/ ١٣١

  خوێندنەوەی کتێب
- خوێندنەوەیەک بۆ کۆشیعری )ئەم شارە پۆستەچی تێدا 

نییە(/ کاروان حەسەن سلێامن/ ١٤١

  نامە
- چەند نامەیەک بۆ ئیسامعیل حەقی شاوەیس/

ئا: سەرنووسەر/ ١٤٧

  بە بااڵبڕین
- ئەم گۆڤارە لەم ڕۆژگارەی ئێمەدا پێش هەموو ئەوانی 

دیکە کەوتووەتەوە/ عەبدوڵاڵ زەنگەنە/ ١٥٣

  سووکە لەنگەر
- ئامادەیی داهێن تەنیا داهێنانەکەیەتی/

ئازاد عەبدولواحید/ ١٦٠


