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ناوەرۆکی

  دەق
- خاتوون/ غەریب پشدەری/ ٣

- ڕاگەیەنراوی گشتی/ هیڤی پەناهی/ ٤
- یەک و دوو/ غەمگین خدر/ ٦

- د خەونا من دە/ باهادین رۆبار / ٨
- هونەری سووڕی زمان/هووشەنگ ئیبتیهاج/ لە 

فارسییەوە: فەرامەرز ئاغابەیگی/ ٩
- لەناو هەگبەی بیست فلس مژدانەدا/

ئەحمەد قادر سەعید/ ١٠
- وانەی برووسکەبرووسک/ عەباس عەبدوڵاڵ یووسف/ ١٤

- مەرگی ناوادە/ ستیڤان شەمزینی/ ١٧
- دلێ دایکێ.. عەسکەرێ بۆیک/ ناسح حوسێن سلێامن 

لە تیپی ک. سەرووەوە کردوویەتی بە تیپی ک. ناوەندی و 
فەرهەنگۆکی بۆ داناوە/ ٢٢

- شەقامی چوارباغ/ هووشەنگ گوڵشیری/ لە فارسییەوە: 
هادی حەبیبی/ ٢٥

  هەڤپەیڤین
- هەڤپەیڤینێکی بەرفراوان لەگەڵ )عەبدولقادر عەلی 

مەردان(ی هونەرکار/ ئا: ئازاد عەبدولواحید/ ٣٠

  ڕەخنە و لێکۆڵینەوە
- مەزراندنی کەسێتی مێژوویی لە ڕۆمانی )ئەستێرەی 

قەاڵتێ(دا/ حوسێن سابیر عەلی/ ٥٣
- شاعیری حوجرە کێیە؟ نالی، کوردی، سامل، مەحوی/ 

ئەحمەدی مەال/ ٦٤

  هزر و فەلسەفە
- ئیستێتیک، فەلسەفەی جوانی و هونەر/

د. حەمید عەزیز/ ٧٩

  وتار
- بڕوا و پەیامەکان لە کۆشیعری )چەپڵە لێدەدەم و چەپڵە 

لێنادەم(دا/ مەهاباد قەرەداغی/ ٨٧
- ڕەنگدانەوەی رسوشت و رسوشتی ئینسانی لە شیعری 

)ژیال حسێنی(دا/ کەژاڵ فەداکار/ ٩٢
- گوندی کوردەکان لە بۆسنیا/ جووتیار تۆفیق هەورامی/ ٩٧

- نەیتوانی بە تایبەمتەندییە جەستەییەکانی ئافرەتان تەفرە 
بدات.../ لە عەرەبییەوە: سەباح ئیسامعیل/ ١٠٣

  زمانزانی
- دەستنووسە کوردییەکانی کتێبی )األمثال والحکایات(: 

چەند سەرنجێکی زارناسی/ سوداد ڕەسووڵ/ ١٠٩

  مێژوو
- ڕەچەڵەکناسیی ناو و شوێنی مەریوان/

عادڵ محەمەدپوور/ ١١٥

  هونەر
- منایشی شانۆگەری )کێ دەردەچێت؟(/

مەوالن حەمەدەمین/ ١٢٣

  بەسەرکردنەوە
- لە ڕێکخراوی پیشەیی و چیڕۆکەوە، بۆ ڕۆمان و یاداشت 

نووسین/ ئازاد عەبدولواحید/ ١٢٩

  بەدواداچوون
- پەیڤێک بۆ ڕاستی/ فازڵ قەساب/ ١٣٥

  خوێندنەوەی کتێب
- خۆرەتاوی پێکەنینی منداڵەکان/ عەلی مستەفا/ ١٤٤

  نامە
- چەپکێک نامەی م. عەبدولڕەقیب یووسف بۆ م. تاهیر 

ئەحمەد حەوێزی/ ئا: سەرنووسەر/ ١٤٨

  بە بااڵبڕین
- ژمارەکانی گۆڤاری ڕامان، سەرچاوەیەکی گرنگ و 

بەهادارن بۆ توێژەر و باسکاران / عەبدولڕەحامن 
فەرهادی/ ١٥٨

  سووکە لەنگەر
- دەستنووسنامە/ ڕزگار جەباری/ ١٦٠


