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ناوەرۆکی

  دەق
- کلیلی ئاڵتوون/ نەوزاد ڕەفعەت/ ٣

- دوای تەمەنێکی درێژ/ دڵشاد عەبدوڵاڵ/ ٦
- سپێدەیەک لە بەختەوەری/ کاوە عوسامن عومەر/ ٨

- رێیا نەناس/ تەنگەزار مارینی / ١٠
- شاخ نەفیرا شەڤینی/ لە ئەڵامنییەوە: د. حوسێن حەبەش/ ١١

- گوڵی سوور/ محەمەد فەریق حەسەن/ ١٥
- کەڵەفسۆک/ قادر عەلیخا/ ١٩

- شەقامی ئاوریشمی/ شەهال گەرمیانی/ ٢٤
- ژ نەپەنیێن ئەڤینیەکا شێت/ ئەحمەد قەرەنی/ ٢٩

- شەوی بێ سپێدە/ لە فارسییەوە: خالید فاتیحی/ ٣٣

  هەڤپەیڤین
- هەڤپەیڤینێکی بەرفراوان لەگەڵ )عەبدولقادر عەلی 

مەردان(ی هونەرکار/ ئا: ئازاد عەبدولواحید/ ٣٧

  ڕەخنە و لێکۆڵینەوە
- ئاستی زمان لە ڕۆمانی )بنووسە خوێن(دا/

مستەفا غەفوور/ ٦١
- مەزراندنی کەسێتی مێژوویی لە ڕۆمانی )ئەستێرەی 

قەاڵتێ(دا/ حوسێن سابیر عەلی/ ٧١

  هزر و فەلسەفە
- ڤیتالیزم - فیزیکالیزم/ د. حەمید عەزیز/ ٨٢

  وتار
- شیعرێک لە نێوان مەوالنا خالیدی نەقشبەندی و حەمدی دا/

د. عەبدوڵاڵ خدر مەولوود/ ٩٢
- چەمکی پرسیار لە ڕۆمانی ))یاداشتی عەتر و ئاگر((دا/ 

هاوکار مووسا/ ٩٤
- لودویک زامێنهۆف، باوکی ئێسپێرانتۆ/ لە فەڕەنسییەوە: 

هیوا شەمسی بورهان/ ١٠٠
- ژنە شاعیری ئەمەریکی جۆی هارژۆ/ ئامادەکردنی لە 

ئینگلیزییەوە:  غازی حەسەن/ ١٠٤

  زمانزانی
- نالی و زمانی کوردی/ د. ئاراس حەمەساڵح/ ١٠٩

  مێژوو
- هێرشە ناوبەناوەکانی مەغۆل بۆ سەر کوردستان پێش 

ڕووخانی خەالفەتی عەبباسی/ د. ڕابیعە فەتاح خۆشناو/ ١١٦

  هونەر
- گێژەن، هەنگاوێک بەرەو پێشەوە بۆ دانانی بەردێک 

لەسەر دیواری مێژووی شانۆی کۆیە/ د. کەیفی ئەحمەد/ ١٢٧

  خوێندنەوەی کتێب
- کورتەیەک لەسەر کتێبی )تێڕامانێک بۆ فەلسەفەی 

فێرکاری و پەروەردە(/ هەژیر عەلالمە/ ١٣٨

  بەدواداچوون
- بەرسڤەکا پێدڤی بۆ گوتارەکێ الواز!!/ د. ڕەشید فندی/ ١٤٧

  نامە
- نامەیەک لە ئازاد دڵزارەوە بۆ م. تاهیر ئەحمەد حەوێزی/ 

ئا: سەرنووسەر/ ١٥٢

  بە بااڵبڕین
- گۆڤاری ڕامان )٢٥( ساڵە بەو ئاستەی خوێنەرانی 

چاوەڕوانن، دەردەچێ/ جەالل بەرزنجی/ ١٥٨

  سووکە لەنگەر
- بۆ دەنووسین/ لێزان ناکام/ ١٦٠


