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ناوەرۆکی

  دەق
- کەس بۆم نەگری/ قوباد بەهرەوەر/ ٣

- دوای باران/ سوهەیال مێهەمی/ ٤
- دەرگایەک بە کراوەیی بۆ خۆشەویستی/

موحسین ئاوارە/ ٦
- باوەشینا باوەشەکێ/ مەریڤان تەها / ٨
- داڵودڵ/ پیێر ڕۆڤێردی، لە فڕانسییەوە:

د. موحسین ئەحمەد عومەر/ ٩
- هەنگاوەکانم/ شکار عەبدوڵاڵ/ ١١

- پەنابەر/ کەریم تاقانە/ ١٣
- ئەو ئاگرەی گوڵێک کوژاندییەوە/ ئازاد ئەرگوشی/ ١٦

- الشێن پینەکری/ زیالن حەمۆ/ ١٩
- پیاوی سیاسی/ محەمەد عەلی جەماڵزادە، لە فارسییەوە: 

کەماڵ تاهیر نژاد/ ٢١

  هەڤپەیڤین
- هەڤپەیڤینێکی بەرفراوان لەگەڵ هونەرمەندی شێوەکار 

)عەلی جۆاڵ(/ ئا: ئازاد عەبدولواحید/ ٣٢

  ڕەخنە و لێکۆڵینەوە
- یاداشتەکانی ئەبولوەفای موعتەمەدی کوردستانی و 

ئاوڕدانەوەیەک لە قەسیدەکەی ئەحمەد بەگی کۆماسی: 
)گڵکۆی تازەی لەیل(/ عەبدوڵاڵی سەمەدی، لە فارسییەوە: 

د. عوسامن دەشتی/ ٥٥
- مێژووی پۆستەرە شیعری کوردی و ڕاگوزەرێکی 
))تایبەت(( بە فۆرمی هایکۆ/ کامەران گەردی/ ٦٥

- سیمۆلۆژیای فۆتۆ لە چیڕۆکی کوردیدا/
ساالر کەریم حسێن/ ٧٥

  هزر و فەلسەفە
- ئیستێتیک، فەلسەفەی جوانی و هونەر/

د. حەمید عەزیز/ ٨٥

  وتار
- کەشکۆڵی شێخ مەحموودی شاکەلی )١٩١٩-١٩٤٦(/

د. ئەحمەد باوەڕ/ ٩٣

- پێوەندی کۆنسێرڤاتیزم و مازوخیزم لە )ژنێک بەسەر 
منارەوە(/ هێرۆ کەریمی/ ٩٩

- ئەودیو تووڕەیی/ مارتا سی نۆسبۆم، لە ئینگلیزییەوە: 
هێرۆ شێخە/ ١٠٤

  زمانزانی
- مێژووی دەرکەوتن و کزبوونی پێشگری )ئە(/

سەالم ناوخۆش/ ١١٠

  تەالرسازی
- هونەری بیناسازی و )چۆنیەتی بنیادنانی خانوو لە 

کەرکووک و گەرمیان لە سەردەمە جیاوازەکاندا(/
هۆشیار بەکر عەزیز/ ١٢٢

  هونەر
- چیڕۆک و گێڕانەوەی ئەزموونە ژیاوەکان/ گارا/ ١٣٤

  خوێندنەوەی کتێب
- حیکایەتی ئاغای زوومەر/ هاشم سەڕاج/ ١٤٧

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

حەوێزی/ ئا: سەرنووسەر/ ١٥٣

  بە بااڵبڕین
- لە ))ستایشی ڕامان((دا/ شێرزاد حەسەن/ ١٥٨

  سووکە لەنگەر
- فەیسبووک و کاڵکردنەوەی جوانییەکان/

ئازاد عەبدولواحید/ ١٦٠


