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ناوەرۆکی

  دەق
- ٢ هەڵکۆڵینی سەر کێلەڤین/ نەوزاد ڕەفعەت/ ٣

- من باخچەچیی نیگەرانیم/ کەریم دەشتی/ ٥
- ژوانێک لە جەنگا/ کاوە عوسامن عومەر/ ٧

- کەالما عەدالیێ/ قاچاخێ مراد، ناسح حوسێن سلێامن 
ژ تیپێن ک. ژۆرین بۆ تیپێن ک. ناڤین ڤەگوهستیە و 

فەرهەنگۆک ژێڕا چێ کردیە/ ١٠
- من و زەوی/ لە فارسییەوە: فەرامەرز ئا غابەیگی/ ١٢

- کەژاڵ/ کوێستان ئەحمەدپوور/ ١٤
- لە مەرگ برتازێ، مەرگێکی تر/ سەرۆ مەحموود/ ١٨

- تەنیایی/ شنە خالید عەبدوڵاڵ/ ٢٣
- کوژتن!/ خەلیل دوهۆکی/ ٢٦

- شوێن پێی پیاوی ڕەنگ کارەبایی/ ئەبوو توڕاب 
خورسەوی، لە فارسییەوە: نارس وەحیدی/ ٣١

  هەڤپەیڤین
- هەڤپەیڤینێکی بەرفراوان لەگەڵ هونەرمەندی شێوەکار 

)عەلی جۆاڵ(/ ئا: ئازاد عەبدولواحید/ ٣٦

  ڕەخنە و لێکۆڵینەوە
- سیمۆلۆژیای فۆتۆ لە چیڕۆکی کوردیدا/

ساالر کەریم حسێن/ ٥٩
- چیڕۆک، ئامرازێک بۆ نووسینەوەی هەستەکان/

سەمەد ئەحمەد/ ٦٦
- تێڕوانینێکی گشتی بۆ ڕۆمانی )کتێبفرۆش(/

نێچیروان جاسم/ ٧٤

  دەق و ڕەخنە
- خوێندنەوەیەکی فرە الیەن/ دەق: ساڵح سووزەنی.. 

خوێندنەوەی: عەزیز نیعمەتی/ ٨٠

  هزر و فەلسەفە
- ئیستێتیک، فەلسەفەی جوانی و هونەر/

د. حەمید عەزیز/ ٨٩

  وتار
- تیوری ڕەخنەیی بنیادگەری و جێبەجێکردنی لە ڕۆمانی 

کوردیدا/ د. گۆران سەباح/ ٩٨
- بەدواداچوونێکی خۆم/ عەبدوڵاڵ خدر مەولوود/ ١٠٥

  زمانزانی
- خوێندن بە زاری هەورامی/ سوداد ڕەسووڵ/ ١١٠

  مێژوو
- بەردنووسێکی بزربووی سەر چیای تەرەغە/

لە ئینگلیزییەوە: ئەنوەر سوڵتانی/ ١٢٢

  هونەر
- هونەرمەندە میوزیکژەنەکانی واڵت چییان لە بارەی 

ئاواز و گۆرانی هەورامان گوتووە؟/
دارا محەمەد عوسامن هەورامی/ ١٣٣

  خوێندنەوەی کتێب
- خوێندنەوەیەک بۆ سێ ڕۆمانی جیاواز/ بەڕێز عەباس/١٣٩
- )مەستوورەی ئەردەاڵن( یەکەمین ژنە مێژوونووسی کورد/

یاران هیوا/ ١٤٤

  بەدواداچوون
- جارێکی دیکەش گەڕانەوە بۆ )نالی( و هەڵگەڕانەوە لە 

)گۆران(/ سەدیق سەعید ڕواندزی/ ١٤٧

  نامە
- چەند نامەیەکی م. کەریم شارەزا بۆ م. تاهیر ئەحمەد 

حەوێزی/ ئا: سەرنووسەر/ ١٥١

  بە بااڵبڕین
- چۆن گۆڤاری )ڕامان(م ناسی/خۆشەوی ڕەشید گەردی/١٥٧

  سووکە لەنگەر
- زمانی گێڕانەوە/ کەریم کاکە/ ١٦٠


