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ناوەرۆکی

  دەق
- گیانێک لە تاراوگەدا/ جەالل بەرزنجی/ ٣

- میراتگر/ کەریم تاقانە/ ٦
- گەردن ئازایی/ سەالم عومەر/ ٧

- ماچەکە ژبیرکری/ تەنگەزار مارینی/ ٨
- خودی گوڵ/ لە فارسییەوە: کەریم سۆفی/ ١٠
- هەلبەستا هەفتەیێ دپێڤەژۆیا شعرا جیهانیدا/

د. حوسێن حەبەش/ ١٢
- وێنەچیرۆک/ تەها ئەحمەد ڕەسووڵ/ ١٤

- ڕێزان/ سەاڵح شاکەلی/ ٢٠
- شیوەنی دارتووەکانی ئاوایی/ شەهال گەرمیانی/ ٢٧

- زمانێ ئەڤینییەکا کویڤی/ ئەحمەد قەرەنی/ ٣٤
- لە کەناری ئاوەکانی بابیلۆن/

لە ئینگلیزییەوە: د. محەمەد عەزیز سەعید/ ٣٩

  هەڤپەیڤین
- هەڤپەیڤینێکی بەرفراوان لەگەڵ هونەرمەند

)عەزیز شاڕوخ(/ ئا: ئازاد عەبدولواحید/ ٤٩

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

ڕەسووڵ سوڵتانی/ ٦٩
- الیەنە ئیستێتیکییەکان لە شیعرەکانی مەالی جزیری دا/ 

لە ئینگلیزییەوە: محەمەد دانشگەر/ ٧٦
- پاراتێکست لە کۆشیعری )سووتانی بەفر(/

ملکۆ ئەحمەد/ ٨٢

  هزر و فەلسەفە
- ئیستێتیک، فەلسەفەی جوانی و هونەر/

د. حەمید عەزیز/ ٩٠
- ڕێنیسانس/ لە ئینگلیزییەوە: ئاسۆ خالید/ ٩٨

  وتار
- نوقمبوونی شارستانێتییەکان/ هیوا شەمسی بورهان/ ١٠٦

- چەمەدانێک پڕ لە ئازار/ قادر عەلیخا/ ١١١

  زمانزانی
- داڕشتنی کردار/ سەربەست قادر/ ١١٧

  مێژوو
- هەولێری مەغۆل شکێن، نەک هۆالکۆ، لەبەرچی؟/

د. ڕابیعە فەتاح خۆشناو/ ١٢٣

  هونەر
- شانۆیی سەرەتا... زۆر سەرەتا/ د. کەیفی عەبدوڵاڵ/ ١٢٩

  بەسەرکردنەوە
- ژیان و داهێنانەکانی نووسەری کورد دوکتۆر زوهێر 

عەبدوملەلیک/ د. جەبار قادر.. لە عەرەبییەوە:
د. ئازاد عوبێد/ ١٣٨

  خوێندنەوەی کتێب
- کورد و کوردستان لە ڕۆمانی )تەلیسم(ی واڵتەرسکۆت دا/ 

موحسین محەمەد/ ١٤٧

  نامە
- دوو نامە لە )م. محەمەدی مەال کەریم(ـەوە بۆ ئازاد 

عەبدولواحید/ ئا: سەرنووسەر/ ١٥٧

  بە بااڵبڕین
- گۆڤاری )ڕامان( ئەستێرەی گەالوێژی ئاسامنی ئەدەبیاتی 

کوردی/ عەبدولخالق بەرزنجەیی/ ١٥٩

  سووکە لەنگەر
- گرنگیی شیعر لە کتێبی پرۆگرامی خوێندندا/

ڕۆستەم خامۆش/ ١٦٠


