
  
  

  بةذثزي سايتاين /بةذثوةبةر
  سصاو

  .هيوادارم هةميشة شاد و سةربةرز بن
 كتـثيب  ٨٠٠ناوةندي كورديكا لة شاري بؤكان دةسيت داوةتة ئامادة كردين كتثبخانةيةكي دجييتاصي كة تـا ئثـستا بريتييـة لـة        

  .كوردي يان سةبارةت بة كورد كة بة زماين ديكة نووسراون
امادةكاري ئةم بةرنامةية چاويان لة قازاجني مادي ئةو كارة نةبووة و تةنيا بؤ خزمـةت، زيـاتر لـة                   بؤ ئةم كارة، ئةنداماين ئ    

 كاتژمثر، هةموو سووچ و قوژبنثكي ئينتثرنثتيان پشكنيوة و ئةم  گوصانةيان چنيوة و وةكوو ديارييةك پثـشكةشي هـةموو                    ١٠٠٠
  .كوردثكي دةكةن

ينتثرنثت، سةرداين زؤر شاري كوردستان كراوة و نامة و ئيمةيل و تةلةيفوون بؤ             بؤ سازبووين ئةم بةرهةمة، بثجگة لة تؤذي ئ       
  .كراوة و لةم حةول و تةقةاليةدا، زؤر بةرهةمي بةنرخي كوردي دةس خراوة زؤر كةس بةذث

ةكي گةرميشي   كتثبةوة لة كوردستان و هثندث لة وصاتاين دةرةوة بصاو كرايةوة و پثشوازيي            ٢٥٠ضثرژثين يةكةمي ئةم بةرهةمة بة      
 دوالر يان بة   ٣٠ديية بؤ دةرةوةي وصات       بةرهةمة كة سث سي   نرخي ئةم   . ئثستاش ضثرژثين دووةم ئامادةي بصاو كردنةوةية     . لث كرا 

  . هةزار متةنة٢٧پووصي ئثران 
ئةم بةرهةمـة سـةرچاوةيةكي بةسـوود و كـةم خـةرج و ئامادةيـة بـؤ ئـةو سـايتانةي كتثبخانـةيان لةسـةرة و دةيانـةوث                            

  .تثبخانةكةيان دةوصةمةندتر بكةنك
  .بؤ ئاگاداري زياتر ليسيت كتثبةكان ببينن

  
  

  بة سپاسةوة
  حمةمةد ئةمني شاسةنةم

  بةذثوةبةري ناوةندي كورديكا
  
  



  

  ئةدةيب
 

  دةزگا  ئامادةكار/ وةرگثذ  نووسةر  ناوي كتثب  
      حةمةعةيل حةسةن  عةشقي ئثمة١
        چةند الپةذةيةك لة دةفتةري رؤژانةم٢
 - مامؤستا هةژار  عةيل شةريعةيت  ئارث برا وا رابرا٣
 - -  هيوا قادر  ئاوثنة سةرابييةكان٤
 ئاراس  -  عابد سرياجةدين نةقشبةندي )ديوان(ئاهووي ئثصاخان ٥
  سةردةم   رةئووف بثگةرد  ميالن كؤندرا  ئاهةنگي ماص ئاوايي٦
 سةردةم     كاروان عومةر كاكةسوور ئاي لة ضيليا٧
  پيام امروز  -  بةگي فةوزية سوصتان شقةكاين تةمةنئثوارة عا٨
  -  -  كاروان عومةر كاكةسوور  ئةسپيديلؤن٩
 ئاراس  -  ئةحالم مةنسوور ئةصوةن١٠
  ئاراس  غةريب پشدةري يوري كراسين  ئةفسانةكاين خؤرهةآلت١١
 رةهةند  -  هيواقادر ـ شثرزاد حةسةن ئةو پياوةي لة تووذةبووندا جوانة ١٢
 -  -  شةهيد كةولؤسي   بة گوناه ئالوودة بوونئةو مششثرانةي١٣
 -  - عةبدوصصا ئاگرين ئةوثستايةك بؤ نةسووتان١٤
  -  -  مةهاباد قةرةداغي  ئةوين ئاوي ژيانة١٥
  نةفةل  -  ئةمحةد حوسثين  ب خةونا وة پثنووسث دلوورينم١٦
  ئاراس   -  حمةمةد ساصح ديالن باراين سلثماين١٧
 -  -  صا ئاگرينعةبدوص بارزاين لة شثعري هةژاردا١٨
 ئاراس     هثمن بارگةي ياران١٩
 خةرمانة  -  حةمة سةعيد حةسةن  بؤ پياوة پووتةكان٢٠
  ئاراس   -  هةژار  بؤ كوردستان٢١
 - - عةبدوذةمحان عةفيف  بثرا پر نثزيك ل دوور مب٢٢
  -  -  عةبدوصآل پةشثو برووسكة چاندن٢٣
  عابد - خاليد عينايةيت  بزةيةك لة تاريكيدا٢٤
  نةفةل   -  ويز جيهاينپةر  بليجان٢٥
 ئاراس  -  بةرزان هةستيار بة تةنيشت فةنابوونةوة٢٦
 ئاراس  -  نيگار فادر بةتاو پثكدا بارين٢٧
  ئاراس  ئةمحةد مةال  ئؤكتاضيؤ پاز  بةردي هةتاو٢٨
  ئاراس   -  فةقث تةيران بةرسيسي عابيد٢٩
 ئاراس   -  هةوري. ب.ئةلف بةرهةمي خةبات٣٠
  - - الوثژگة بةرةو ئةشكةويت دلثران٣١
 سةردةم   -  شثركؤ بثكةس بةشث شثعرةكاين شثركؤ بثكةس٣٢
  -   ئةمحةدي خاين  بةشث لة مةم و زين٣٣
  ئاراس   - رةزا سةيد گوص بةرزجني  بةفر يا ئةشكةويت مراز٣٤
  ئاراس   - ئةمحةد حمةمةد ئيسماعيل بةهاري رةش٣٥
  رةهةند    ئارام كاكةي فةالح  بةيازي گوصفرؤشثك٣٦
 سپريثز   - حمةمةد عةبدوصآل  بةيتثن كوردي٣٧
 نةفةل   )كرماجني(حمةمةد ئوزؤن   بريا قةدةرث٣٨
  ئاراس   -  )عةذةيب(حمةمةد ئوزؤن   بريا قةدةرث٣٩
 -  - چنار ناميق حةسةن بريةوةرييةكاين رؤژژمثرثكي شةكةت٤٠
 موكرياين   فةرهاد شاكةيل  ئاوگؤست سترينبثرگ پاريا٤١
 سةردةم   ح حةسةنسةال  تري ئيگلتؤن پاش بونيادگةري ٤٢
 منا  مةسعوود بابايي بابةك ئةمحةدي پثكهاتة و راضةي دةق٤٣
 - - چنار نامق  پثكةكان برييان دةچثت مبخؤنةوة٤٤
  -    عةبدوصآل پةشثو  پثنج ديواين شثعر٤٥
 -  پري رؤستةم  پوتضان٤٦
 ئاراس   حمةمةد بةكر  پةخشانة شثعري كوردي٤٧
  -    كةماص مرياودةيل  پةجنةرةكان لة ناوةوة٤٨
  ئاراس  دالوةر قةرةداغي  نيكؤس كازانتزاكيس پةيام بؤ گريگستان٤٩
پةيدابووين رةخنةي ئةدةيب لة شثعري كالسيكي ٥٠

  كوردي
 ئاراس     عةبدوصآل ياسني ئامثدي

 رؤشنبريي  - ئاوثزان نووري  پياسةيةك بة كووچةكاين قةدةردا٥١
 ئاراس   كةرمي دةشيت  پيانؤ رؤژهةصات و ئةواين تر٥٢
 ئاراس  -  فةرهاد پريباص اوثكي شةپقة ذةشي پاصتؤ رةشي پثآلو شني پي٥٣



 عابد    حمةمةد ئةمحةدي ساماص تابووت٥٤
 ئاراس     ئةمحةد تاقانة تؤفيق فيكرةت و شاعرية نوثخوازةكاين كورد٥٥
 عابد    سةالح نيساري  دا ترووسكةيةك لة تاريكي٥٦
      ئاسؤ  تةماص٥٧
 اس ئار   شثرزاد حةسةن  تةمي سةرخةرةند٥٨
  -  حسثن شثربةگي  كومةصث نووسةر تيؤري رؤمان٥٩
  سةردةم   حمةمةد كةرمي  كومةصث نووسةر تيؤري رؤمان٦٠
  سپريثز    -  پري رؤستةم  ترياض٦١
 ئاراس  دالوةر قةرةداخي گوصي تةذةقي  جثگايةكي تر٦٢
  ئاراس     كؤمةصث شاعري  )دوو بةرگ(جوايةز ٦٣
 ئاراس   -  سةالح عومةر  جةنگ٦٤
 سةردةم  سةالح حمةمةد سؤزان برينار انچامةي پةخش٦٥
 سةردةم  ئازاد بةرزجني  بزوورگ عةلةوي  چاوةكاين٦٦
  -  -  جةزا چةنگياين  چؤن گةيشتمة الي خوا٦٧
  ئاراس  -  مةال مةمحوود بايةزيدي چل حةكايةتثد مةال مةمحوود بايةزيدي٦٨
 سةردةم  -  حسةين عارف  چةند كورتةچريؤكي حسةين عارف٦٩
 ئاراس   -  عةزيز شاروخ  يت كورديچريؤك و بةي٧٠
 -  حسثن شثربةگي  ئالثن رؤب گريث چريؤكي نوث، ئينساين رثبازي نوث٧١
  عابد -  عةزيز مةمحوود پوور  حةشري رةنگةكان٧٢
 ئاراس   -  مةسعوود كةتاين  حةمكث تؤضي٧٣
  سپريثز   - عةبدولعةزيز خةيات حةيرانؤك٧٤
  سؤران  جي كةرميحمةمةدي حا حيكايةيت بيابان و نزاي تةيرةكان٧٥
 ئاراس   ئةمحةد مةال  ميالن كؤندذا خاتوون ٧٦
 ئاراس  -  عابد سرياجةدين نةقشبةندي )ديوان(خامني خثصان ٧٧
 نةفةل     )التني(شثركؤ بثكةس   خؤم ئةو وةختانةي باصندةم٧٨
  ئاراس  -  ناسر وةحيدي خةونةكاين ئيقليمي با٧٩
  ئاراس  - ئةمحةدي مةال  خةونةكاين بلووژستان٨٠
 موكرياين   -  عةبدول متةليب عةبدوصآل  خةياصي زمان٨١
  نةفةل   -  سةردار رؤشان  دارا گوزث٨٢
 - - سريوان كارواين  داستاين كوذة و كچة٨٣
  -  -  عةيل سةليمي پةشثو داوةيت گوص٨٤
 - - كةرمي دةشيت  دؤستث هةميشة چاوةذوامنة٨٥
 - -  حسثن شثربةگي دؤنادؤن٨٦
 -  -  ساصح سووزةين درؤ موقةدةسةكان٨٧
 - دالوةر قةرةداغي  گوصي تةرةقي  دوو دنيا٨٨
  سةردةم   هةورامان وريا قانع  ئاراباص ـ يؤنسكؤ  دوو شانؤنامة٨٩
 - - بثرتولد برثشت  دوو شانؤنامة٩٠
  ئاراس   رزگار نووري شاوةيس ئرييش ماريا رميارك  دةمث مةرگ و دةمث خؤشةويسيت٩١
 وزپيام امر  -  سةيد قادر هيدايةيت دةنگي نوختة٩٢
  ئاراس  -  شثخ شةمسةدين بريفكاين  ديدارث يار٩٣
  - -  مةال خةلةفث بايف  ديرؤكا كةلةپوورا بؤتان٩٤
 - - ئاگرين  ديسان تريؤر٩٥
  ئاراس   - مةمحوود زثوةر ديواين بةختيار زثوةر٩٦
  نةفةل   )رثنووسي التني(  حاجي تؤفيق پريةمثرد  ديواين پريةمثرد٩٧
  ئاراس   ئومثد ئاشتا: ئا  حاجي تؤفيق پريةمثرد )دوو بةرگ(يكي نوث ديواين پريةمثرد و پثداچوونةوة٩٨
  نةفةل   رثنووسي التني  حاجي قادري كؤيي  ديواين حاجي قادري كؤيي٩٩
  نةفةل   )رثنووسي التني(    ديواين شثخ رةزا١٠٠
  ئاراس   زاهيد بريفكاين: ئا ديواين شثخ مةمدووح بريفكاين١٠١
 ئاراس   -  وةرمةمحوود زث  ديواين عةبدوصآل زثوةر١٠٢
  ئاراس   حةكيم مةالساصح: ئا ئةمحةد پريسي  ديواين مةجزووب١٠٣
 - تةحسني دؤسكي  ئةمحةد جزيري ديواين مةالي جزيري ١٠٤
  هثمن  -  خدري شاوةيسي ميكائيلي ديواين نايل١٠٥
 ئاراس    ئةمحةد ساالر رؤژاين گوصذةنگ و شانؤي ساالر١٠٦
 سپريثز   ديا جوان  رؤندكثن زوا١٠٧
  ئاراس   فةرهاد پريباص    ةدةبييةكانرثبازة ئ١٠٨
 ئاراس  هيمةت كاكةيي  جؤرج ئةمادؤ  رثچكةكاين برسييةيت١٠٩
  ئاراس     حمةمةد مةولوود مةم  رثگا١١٠
  منا   ئارثز عةبدوصصا  رثگاي ياخييان١١١
 -  ؟  كؤمةصث نووسةر رةخنة١١٢



 نةفةل     برامي سةيدؤ ئايدؤغان  رةش و سپي١١٣
  ئاراس    عةبدول سةمةد ئيسالم تةها  اردارةنگدانةوةي ئةدةب لة گؤضاري هاو١١٤
      ناصة حةسةن  رةنگة ئريوسييةكاين ئاگر١١٥
  ئاراس    شثخ نوردةدين بريفكاين  زبانث كوردي ١١٦
  سپريثز     بةدرخان سندي زمثارثن چياي١١٧
  -  دالوةر قةرةداغي  گوصي تةذةقي زستانة خةون١١٨
 خةرمانة    حةمة سةعيد حةسةن زةردةخةنةي هةنسك١١٩
 ئاراس     فةتاح ئةمريي ةوزيندة خ١٢٠
 موكرياين  حةمةكةرمي عارف  چيخؤف زيندة خةون١٢١
 ئاراس   ئيسماعيل مستةفا   ژ خؤشييا خؤشتر١٢٢
  ئاراس   - سادق بةهادين ئامثدي  ژ فؤلكلؤرث كورديث١٢٣
 سةردةم  جةماص غةمبار  نزار قةبباين ژن لة ژيان و شثعري مندا١٢٤
 ئاراس   -  ئسماعيل حةقي شاوةيس  وةيسژيان و بةرهةمةكاين ئيسماعيل حةقي شا١٢٥
 ئاراس   - ئومثد ئاشنا: ئا  ژيان و بةرهةمةكاين رةشيد نةجيب١٢٦
 ئاراس     موكةذةم تاصةباين  ژيان و بةرهةمي شثخ رةزا١٢٧
  ئاراس    حمةمةدي مةالكةرمي  ژيان و بةرهةمي مةولةوي١٢٨
 ئاراس    فةرهاد پريباص  سانتياگؤ دث كامپؤستثال١٢٩
 موكرياين     ئيرباهيم ئةمحةد شوان ةكاين مةحويسؤفيگةري شثعر١٣٠
 ئاراس    نةزةند بةگيخاين  ستايش١٣١
 ئاراس    لةتيف حمةمةد حةسةن سث خولگةي رةخنةيي لة ئةدةيب كورديدا١٣٢
  -  حسثن شثربةگي  ئةمحةد شاملوو  سث سةعات و بيست و دوو دةقيقةي بةرةبةيان١٣٣
  نةفةل    اللةش قاسؤ  سث شةو و سث رؤژ١٣٤
 ئاراس    هيوا قادر وورسثوي س١٣٥
  -    شثرزاد هةيين سووتاين بةفر١٣٦
  نةفةل    سلثمان دةمر  سوورث گولث١٣٧
  -  -  كاروان عومةر كاكةسوور  سةدةي يةكةمي خةياص١٣٨
 ئاراس    شاكر فةتاح )٣و٢(سةرجةمي بةرهةمي شاكر فةتاح ١٣٩
 ئاراس  نةجيبة ئةمحةد  قوتبةدين سادقي  تاواين سةردةمي بث١٤٠
 سپريثز  - ئيسماعيل بادي  اضدةلسةعدوصصا ئ١٤١
  - -  هيوا قادر سةفةرنامة١٤٢
  موكرياين    ماريا ئةمحةد سةفةري تةمةن و ئاوثنةي ناخ١٤٣
 پيام امروز    عةبدولقادر فةرامةرزي سةفةري سوث١٤٤
 -    عةبدوصآل حةسةن زادة سةمفؤنيا تراژيدييةكان١٤٥
  -    دالوةر قةرةداغي  سيفري كورد و چةند بةرهةمي ديكة١٤٦
  موكرياين  سةيدا شثخ زرار  ميكا والتاري  سينؤهة١٤٧
 ئاراس   ئيسماعيل حةمةئةمني شتثك لة قوذي خورافة١٤٨
 سةردةم   عيسا چيايي  سةليم بةرةكات شثرة كوللةي ئاسنني١٤٩
  -  -  ساصح سووزةين  شثعرةسات١٥٠
  ئاراس   وةرزندة ـ سةجادي  شاعرياين ئينگليزي شثعري ئينگليزي١٥١
  منا  عةبدوملوتةليب عةبدوصصا ووةم و ئثستاي سةگوةذشوثنكايت يةكةم لة د١٥٢
 -  -  ناصة حةسةن  شةباهةنگي بةفر١٥٣
 عابد    ئةمني گةرديگالين  شةوةژاين ئةستثرةيةك١٥٤
 نةفةل     سةبري بؤتاين  شني وشادي١٥٥
  -    وةرزثر  شيوةنث بؤ كوردستان١٥٦
  سپريثز   - فةرهاد پريباص  عةبدورةحيم رةمحي هةكاري١٥٧
 نةفةل  -  رؤحةت ئاراكؤم  ن كوردفؤلكلؤر و ژنث١٥٨
 ئاراس  دالوةر قةرةداغي نيكؤس كازانتزاكيس فرانسيسكؤس قةديسي من١٥٩
 سةردةم  زاگرؤس زةردةشيت  زانا موهسني  فرؤشراو١٦٠
  ئاراس    كؤمةصث نووسةر  فستيضاصي شاعريي گةورةي كورد مةحوي١٦١
 ئاراس   ئةمحةد تاقانة  نازم حيكمةت فةرهاد و شريين١٦٢
  ئاراس   -  حةسيب قةرةداغي )دوو بةرگ(ي خةم فةرهةنگ١٦٣
  ئاراس   -  ئازاد عةبدولعةزيز  قةدري جان١٦٤
    ئةمحةد دةشيت جؤرج ئؤرويل  قةصاي ئاژةصان١٦٥
  ئاراس  -  حمةمةد مةولوود مةم كاروان و سةگوةذ١٦٦
  ئاراس   -  عةبدوصآل سذاج كؤچذةو... كؤچذةو ١٦٧
  عابد  -  رةسووص سؤيف سوصتاين  كؤچةريانة١٦٨
  نةفةل    مةمحوود لةوةندي يؤتةرا بةر دلث منكؤمپ١٦٩
  سةردةم   -  رةئوف بثگةرد كؤمةصث چريؤك١٧٠
 خةرمانة  -  حةمة سةعيد حةسةن  كتثبثك بؤ داهاتوو١٧١



 ئاراس  - حمةمةد بةكر  كثش و ريتمي شثعري فؤلكلؤري كوردي١٧٢
  موكرياين   - مقداد شاسوار كآلوي بابردوو١٧٣
 ئاراس   ةسيب قةرةداغيئازا ح  ميالن كؤندذا كليلداران ١٧٤
  نةفةل   -  سدقي هرؤري  كوذث زنارث سةربصند١٧٥
 -  - ئثرستثد تثيل  كورديش تثكست١٧٦
 -  تةمؤز شةماصي  كوخلانا گوندثن ژبريكري١٧٧
 ئاراس  -  حةمة فةريق حةسةن كةسث الزؤي دييث١٧٨
 -   سابري رةشيد  كةسثك لةباران دةچوو١٧٩
 - -  چضني عةزيز خةم  كةسةرثك، گونةهثك١٨٠
 ئاراس    حمةمةد عةيل قةرةداغي )٥(كةشكؤصي كةلةپووري ئةدةيب كوردي ١٨١
 سةردةم   - كةماص مةعرووف كةصة ئةديباين بياين١٨٢
  نةفةل   -  فرات جةوةري  كةضؤكا سپي١٨٣
  نةفةل   -  بووبث ئةسةر  گارديةن١٨٤
 نةفةل   -  خةليل دهؤكي  گازيثك ژث جةرگث ئاسيا ١٨٥
نةوزاد ئةمحةد   ةخرسةقةر ئةبووف  گفتوگؤ لةگةص ئةدؤنيس١٨٦

 ئةسوةد
  سةردةم 

 ئاراس  -  حمةمةد ئةمني هةورامي  گوصزاري هةورامان١٨٧
 سةردةم   زؤراب  وايس ديري گوصي بيابان١٨٨
 ئاراس   ئةمحةدي مةال  بؤدلثر گوصي خراپة١٨٩
  -  - سةالم عةبدوصآل ئيرباهيم  گومانة ياخييةكاين كةآلت١٩٠
  دةم سةر - عةتا قةرةداغي  گةذان بة دواي بووندا١٩١
 سةردةم   - عةتا قةرةداخي گةذانةوة لة خةياصةوة بو واقع١٩٢
 -  -  شثرزاد حةسةن  گةذةكي داهؤصةكان١٩٣
 ئاراس   - ئةنوةر حمةمةد تاهري  گةذيان لث بابث بةرزة١٩٤
 ئاراس  مةال كةرميي زةنگةنة    )كليلة و دمينة(گةالوثژي كوردستان ١٩٥
  سةردةم   -  حسثن عارف گةلةگورگ١٩٦
  نةفةل   -  حةسةن مةتث  ينانالبريثنتا ج١٩٧
  -    رةفيق سابري الوكي حةصةجبة و چةند شثعري تر١٩٨
  ئاراس   -  شثرزاد حةسةن  لة ستايشي ئةدةبدا١٩٩
 منا  ئارثز عةبدوصصا  لةو ديو درگا داخراوةكانةوة٢٠٠
 -  شثرزاد حةسةن پيتةر ضايس  مارا ساد٢٠١
ئةمحةد حمةمةد   ياشار كةماص مارةكةيان بكوشتاية٢٠٢

 ئيسماعيل
 ئاراس 

 ئاراس  عةبدوخلالق ئةمحةد  ئثرنثست هثمينگوةي  ماصاوايي لة چةك٢٠٣
 ئاراس  عةتا نةهايي  كؤمةصث نووسةر ماصي رووناكان٢٠٤
 ئاراس     مارف خةزنةدار )بةرگي چوار(مثژووي ئةدةيب كوردي ٢٠٥
 ئاراس  -  مارف خةزنةدار )بةرگي سث(مثژووي ئةدةيب كوردي ٢٠٦
  ئاراس     الئةدين سةجاديعة مثژووي پةخشاين كوردي٢٠٧
  ئاراس  نةجايت عةبدوصآل  ژان پؤل سارتر مثشةكان٢٠٨
  كؤچةريانة  - كاروان عومةر كاكةسوور ...مناصيم ئاسكث بوو ٢٠٩
 - - فةرهاد پريباص  موالزم تةحسني و هثندث شيت تريش٢١٠
  نةفةل   -  عةيل كوت. م  مةحكووم٢١١
 پيام امروز  -  ئةمني گةرديگالين  مةرگة خةون٢١٢
 - - موكةذةم رةشيد تاصةباين  رگةمووشمة٢١٣
  ئاراس     مةهاباد قةرةداغي  مةرگي مرؤض و نيوثك٢١٤
  سةردةم  ياسني عومةر  پائؤلؤ كؤئثلؤ  مةكتووب٢١٥
 ئاراس   حةمة فةريق حةسةن  سث نووسةر مةيل ئاوات٢١٦
رثنووسي (  هثمن   ناصةي جودايي٢١٧

  )نامؤ: ئةوثستايي
-  

  ئاراس  ةمةكةرمي عارفح ئاصبثر كامؤ  نامؤ و دوو شانؤگةري٢١٨
 ئاراس  - كازيوة ساصح  نامةكان بةر لة مردن ناخوثندنرثنةوة٢١٩
  ئاراس   -  حمةمةد مةولوود مةم نامةكاين مةم٢٢٠
 ئاراس   كةرمي حيسامي ئينيا تسيو سيلؤنة  نان و شةذاب٢٢١
 -  عةيل جةوشةين  ميشثل وثست  نؤ كورتة چريؤكي پةرييةكان٢٢٢
  ئاراس   - انگؤر  نووسني و پةخشاين گؤران٢٢٣
 -    جةزا چنگياين  ثنييةكاين سةري زماين من و گؤي مةمكةكاين تؤ٢٢٤
 -  دالوةر قةرةداغي  گوصي تةذةقي نةنة هةنار و كوذةكاين ٢٢٥
 قانع تؤفيق عةبدول  چةنگيز ئايتماتؤف  نةونةمامة لةچك سوورةكةم٢٢٦
  سةردةم ؟  - گؤنتر گراس ووثژ لةگةص گؤنتر گراس وت٢٢٧



      ئارام كاكةي فةلالح  ة دةبنةوةوثنةكان دووبار٢٢٨
 سةردةم    عةبدولقادر حمةمةد ئةمني  وثنةي شثعري لة رثبازي رؤمانسي كورديدا٢٢٩
زانكؤي    سةيد ياسني قوذةيشي وشة و فشة٢٣٠

  يةزد
  ئاراس   كاكة باس فؤلكلؤر وآليت كةروثشكان٢٣١
 ئاراس     عةقيلة رواندزي وةبريم دثنؤ٢٣٢
  ئاراس   ئةمحةدي مةال  ئارتؤر رامبؤ  وةرزثك لة دؤژ و درةوشانةوة٢٣٣
 -    ئةمحةد حةقناس  وةرزي ثين٢٣٤
  - -  ساصح سووزةين  وةمهةكاين عةشق ٢٣٥
  نةفةل   )التني(حمةمةد ئوزؤن   هاوارا دجلةيث٢٣٦
 ئاراس     حمةمةد ئوزؤن   هاوارا دجلةيث٢٣٧
 ئاراس  - مةهاباد قةرةداغي  هثشووي عةشق٢٣٨
  اس ئار    حةمةسةعيد حةسةن  هزر و شثواز٢٣٩
 خةرمانة  -  حةمة سةعيد حةسةن  هونةري راوةژن٢٤٠
  رؤشنبريي    فوئاد سةديق  هةتاوي نيوةشةو٢٤١
  عابد  -  حمةمةد ئةمحةدي ساماص  هةر هيچ تةنيا٢٤٢
 ئاراس   -  كاروان عةبدوصآل هةژان٢٤٣
  -  ئا، شوانة  عةزيز نةسني  هةشت چريؤك٢٤٤
 ئاراس  - سامي شؤذش هةصسانةوة٢٤٥
  ئاراس    هثمن  هةواري خاصي٢٤٦
 سةردةم   - دصشاد عةبدوصآل هةوصثك بؤ كوشتين كات٢٤٧
 ئاراس  - سةالم عةبدوصآل  هةيئة٢٤٨
  -    ساصح سووزةين  دياري ٢٤٩
  موكرياين   حةمةكةرمي عارف بليخانؤف  هونةر و ژياين كؤمةصايةيت٢٥٠
  موكرياين     رثواس ئةمحةد  ژن٢٥١
  اين موكري ئةسكةندةر مةمحوود  گابريةل گارسيا ماكز  كاتژمثري شووم٢٥٢
  موكرياين  سولةميان دصسؤز  ئةليكساندر سؤلژنيتسن رؤژثك لةتةمةين ئيضان دنيسؤضيچ٢٥٣
  موكرياين     ناهيدة ئةمحةد  سةرهةصداين ئةدةيب منداصي كورد٢٥٤
  -  دالوةر قةرةداغي  عةبدوذةمحان مونيف  درةختةكان و تريؤري مةزرووق٢٥٥
  -    پةرويز جيهاين  دةروثشث ئةضدل٢٥٦
  -  حمةمةد بةهرةوةر مذاةرةزا هة  تةنةكاوا٢٥٧
  -    كؤمةصث نووسةر  سوارة و پةخشاين كوردي٢٥٨
  سروة    سةالح پايانياين  كاين مرادان٢٥٩
  سةردةم    ئةمحةد بةحري  گةجني سةربةمؤر٢٦٠
      جةزا چنگياين  چوار نان٢٦١
  رؤشنبريي    فةرهاد پريباص  حةشيشة كثشةكان٢٦٢
  ئاراس     قةرةداغيدالوةر  ماصثك لة ناو زةريا، ماصثك لة تةنيشت بيابان٢٦٣
      )بؤران(نادر نريوومةند   بووكي بؤران٢٦٤
      )بؤران(نادر نريوومةند   جةغةتووي فرمثسك٢٦٥
  سپريثز      ئةدةبث ئيزةديان٢٦٦
  سةردةم    شثركؤ بثكةس  ئاوثنة بچكؤلةكان٢٦٧
  سپريثز  عارف حيتؤ  زةكةريا تامثر  باركردن بةرةض دةريايث٢٦٨
  سپريثز     اليد گوصيمةسعوود خ  بؤچي هوين ژ مردنث دترسني٢٦٩
  سپريثز     مةمحوود يؤسفي  برووسكا كوردستانث٢٧٠
  سپريثز   فازل عومةر  _  چيضانؤكثن ئيسؤپي٢٧١
  س     مستةفا حسةين: ئا   دروين و ديالنانديلؤك سترانثن٢٧٢
  سپريثز     مةال بةشريث  گازيا بةلةنگازان٢٧٣
  سپريثز   دحام عةبدولفةتاح    داستانا گلگامثش٢٧٤
  س     اضدةلشةوكةت ئ  گولواز٢٧٥
  س     حافز قازي  هةلبةستنامة٢٧٦
  سپريثز     رثبوار سيوةيلي  هاوكايت و هاوشوناسي٢٧٧
  سپريثز     عيماد وةيسي  جةضةنگ د هؤزانا ريالستيكا كورديدا٢٧٨
  سپريثز       ديوانا جگةرخوثن٢٧٩
  سپريثز       كليلة و دمينة٢٨٠
  س     موسةدق تؤضي  كؤضارا رووناهي ضةكؤلينةك ديرؤكي٢٨١
  سپريثز     حارسي بةدليسي  ةجنوونلةيال و م٢٨٢
  سپريثز     هزرضان  نارينا گولبارين٢٨٣
  سپريثز     مستةفا ئايدؤغان  ناضث من سورة٢٨٤
  سپريثز     حمةمةد حةسةن بناضي  رةشكث شةضث٢٨٥



  سپريثز   حمةمةد ژؤري  يورگن رؤس  سةرهلدان ل چيايثن كوردستانث٢٨٦
  سپريثز     يادگار رةسووص  سيماكاين تازة كردنةوةي شثعري كوردي٢٨٧
  سپريثز       تةحسني تاها٢٨٨
  سپريثز     سةليم هيزاين  يؤسف و زولةخيا٢٨٩
  سپريثز     مةال نةزيرث شثخ حمةمةد  ديوانا داهي٢٩٠
  سپريثز     فةقث تةيران  ديوانا فةقث تةيران٢٩١
  سپريثز     مةال ئةمحةد جزيري  ديوانا جزيري٢٩٢
  سئارا    ]مةشخةص[عةبدوصصا سلثمان   رژاين دصؤپةكاين مةنفا٢٩٣
      سةليم بةرةكات  مةهاباد له ئولومپيادةكاين خوادا٢٩٤
      ئيسماعيل تةنيا  بةسةر كردنةوة٢٩٥
  موكرياين  غةريب پشدةري  عةزيز نةسني  منداصي ئاخر زةمان٢٩٦
      مةسعوود حمةمةد  دةستةو داماين نايل٢٩٧
  سپرييز     حتسني ابراهيم دوسكي  جواهر املعاين يف شرح ديوان امحد احلاين٢٩٨
      مةسعوود حمةمةد  لة گوصزاري نايلچةپكثك ٢٩٩
      ئةمحةد دةشيت  ئاژةصاين پةيض گؤ٣٠٠
      ئةنوةر رةشي عةال  وابزامن بووم به وشه٣٠١
      كةژاص ئةمحةد  بةندةري بةرمؤدا٣٠٢
كؤذي     مةسعود حمةمةد  حاجي قادر كؤيي٣٠٣

  زانياري
        ديواين دةشيت٣٠٤
  موكرياين    فةرهاد پريباص  حةشيشة كثشةكان٣٠٥
  ئاراس    فةرهاد پريباص  منداصباز٣٠٦
      كؤمةصث شاعري  نيگاي دةست٣٠٧
      هةندرثن  ئيسكانديناضيا دوذگةيةكي تر لة خبوور٣٠٨
    حةسةن پثنجوثين  مةمحوود حةكيمي  ويژدان٣٠٩
      عةبدولكةرمي بةرزجني  ژياين فةخري٣١٠
  سپرييز     سةعيد دثرةشي  كةهلثن ئاضا٣١١
  سپرييز   فرات جةوةري  ياشار كةماص  دارا هنارث٣١٢
  سپرييز     ئةبو عوبةيد عةبدوصصا  هؤزانا نوخيازي ل دةضةرث بادينان٣١٣
  سپرييز   تةحسني دؤسكي: ئا  ئةمحةدي خاين  مةم و زين٣١٤
      نةسرين جةعفةري  بصيند و نةوي٣١٥
  سپرييز     تؤسنث رةشيد  من برييا شةضثن سپي كرية٣١٦
  عابد    يؤنس رةزايي  ترين بةتاص شني٣١٧
      يعةتا نةهاي  ياصندةكاين دةم با٣١٨
      ساصح سووزةين  بة ژمارةي تةلةفونةكاين عالةم٣١٩
      ئةمحةد بوداغي  سةماي گوصاين ويشكةساص٣٢٠
      ئةسةد غوصامعةيل  ديواين ئةسةد غوصامعةيل٣٢١
      عةيل گوصي  بزةي خاك٣٢٢
      ساصح سووزةين  هةزار ديواين كةصةگةت لة پرسةدا٣٢٣
    هةژار  عومةري خةييام  خةييام٣٢٤
      ساصح سووزةين  لة ژثر تيشكي رةخنةدا٣٢٥
     هثمن مةمحوود  مردنثك لةو ديو پةجنةرةكةوة٣٢٦
  عابد    حمةمةد تةرةغة  ئثستا له نثوان دوو ئاوثنةدا٣٢٧
      ساصح سووزةين  سةمفؤنيا٣٢٨
      كةرمي حيكمةيت  سووتان ٣٢٩
      عةيل غوصامعةيل  ئثوارةيةك وةك خةوين مةميوون٣٣٠
    ئةمحةد مةوالين  برامي يؤنسي  كصاوالر و قةرةچي٣٣١

  
  لثكؤصينةوة 

  دةزگا  ئامادةكار/ وةرگثذ  نووسةر  ناوي كتثب  
٣٣٢Freies Kurdistan 

  
   -  -  ئازاد ساصح

٣٣٣Migration am Beispiel der Kurden 
aus dem Irak 

  -  )ئاصماين: زمان(  

  - -  عةبدوخلالق مةعرووف  ئادةميزاد لة كؤمةصگةي كوردةواريدا٣٣٤
 سةردةم    بدوخلالق مةعرووفعة  ئادةميزاد لة كؤمةصگةي كوردةواريدا٣٣٥
  ئاراس     كؤمةصث نووسةر  ئاراس پةذينةوةي بةرةو سةرفرازي٣٣٦
 سةردةم   كوردؤ  ماذتني ضان بذؤين سثن  )دوو بةرگ(ئاغا، شثخ، دةوصةت ٣٣٧



  سةردةم   -  هاوذي باخةوان   ئاآلي كورد٣٣٨
 سةردةم   رثباز مستةفا  مستةفا رةحيمي  ئاناذشيزم٣٣٩
 سةردةم   پثشذةو حسثن  جةالل سةتاري   توندوتيژيئانتؤنني ئارتؤ و شانؤي ٣٤٠
 موكرياين  نةوزاد ئةمحةد ئةسوةد  هاشم ساصح  ئايني و عيلمانييةت و كؤمةصگاي مةدةين٣٤١
      موسلح عةبدولقاهر ئريواين  ئايني و ناسيؤناليزم٣٤٢
  -    عةباس شوان  ئةنيت سانسؤر٣٤٣
  ئاراس     عةداصةت عومةر  ئةنفال و ئافرةيت كورد٣٤٤
 ؟ سةردةم     يؤسف دزةيي  كارةسات، ئةجنام و رةهةندةكاين: ئةنفال٣٤٥
 سةردةم   چروستاين. كةيهان عةزيز، ك  جان كلؤد باذؤ  ئيسالم ئايين هثز يان هثزي ئاين٣٤٦
  منا  هثمن مةمحوود هاشم ساصح  ئيسالم و رؤشنگةري٣٤٧
  نةفةل   -  حةسةن مةتث  باشوورث كوردستانث ٣٤٨
 ميديا  جةماص گردةسؤري  شثخ عومةر غةريب  اق؟باشووري كوردستان يا باكووري ئثر٣٤٩
  سةردةم   حمةمةد كةرمي  حوجةت مورتةجا  باصة سياسييةكان لة ئثراين ئةمذؤدا٣٥٠
  سةردةم   موحسني ئةمحةد عومةر  حمةمةد موكري  بايةكاين كوردستان٣٥١
      ئةسغةر قةرةباغي  مودثذنيزم بذگة و بنةماكاين پؤست٣٥٢
 -     راگةياندنبنةما تيئؤرييةكاين راي گشيت و٣٥٣
  -  -  فازل قةرةداغي  ..به ئيسالم كردين كورد٣٥٤
 سةردةم     مةريوان وريا قانع  دةنگي بةختةوةري و بث٣٥٥
 -  سةالم عةبدوصآل    ..بةشث لة نووسراوةكاين ماركس، ئةنگلز و ٣٥٦
 - جةالل دةباغ  ماركس، ئةنگلس بةياننامةي پاريت كؤمؤنيست٣٥٧
  -   رثناس نةورؤزي   كوردبيبيلوگرافياي رؤژنامةواين ژناين٣٥٨
  موكرياين   نةوزاد ئةمحةد ئةسوةد  كؤمةصث نووسةر بريي رةخنةيي هاوچةرخ٣٥٩
  -  عةيل حمةمةدي    پارتة سياسييةكاين ئاصمان و كثشةي كورد٣٦٠
  -    شاخةوان شؤذش  پاكتاوي رةگةْزي لةناوچةي كةركووك ٣٦١
 سةردةم  زانيار فايةق سةعيد  گريگؤري شتوك پرسيارةكان٣٦٢
  -  -  ئامانج  ةروةردةي دژة تريؤرپ٣٦٣
  -  ساالر رةشيد  كارل ماركس  تثزةكان دةربارةي فؤيرباخ٣٦٤
  سةردةم   ئاسؤس هةردي  ئيسماعيل بثشكچي  تثزي تورك بؤ مثژوو٣٦٥
 سةردةم  ئازاد بةرزجني  حمةمةد نورةدين  دا توركية لة سةردمي گؤذان٣٦٦
  -  -  فازل قةرةداغي  توندذةوي، ئريهاب، گؤذيين جيهان٣٦٧
  سةردةم     بةهادين ئةمحةد  تيؤري دةوصةت و سيستمة رامياريةكان٣٦٨
 -    ئةنستيتؤي پاريس  جاذي گةردووين مايف مرؤض٣٦٩
  ئاراس   عةتا قةرةداخي  چةمكي دةوصةت و بزوثنةي مثژوو لة كؤمةصگا٣٧٠
 -    ياسني فةقث سةعي  چةند وتار٣٧١
  منا  ئاسؤ جةالل   خؤرهةصات و خؤرئاوا٣٧٢
  - تةها ئةمني هةصةدةين  ئثريك ئثريكسون  خواكان الي گرثكالند٣٧٣
 ئاراس  فايةق سةعيد يان يةرپة  كردين دةسةصاتةكان لة ئثران دابةش٣٧٤
  ؟  ؟  چةند نووسةر  دمثوكذاسي٣٧٥
 ؟ ؟  عيماد عةيل دمثوكراسي٣٧٦
  موكرياين  كةرمي حيسامي دةيوضيد بيتهام  دمثوكراسي چيية؟٣٧٧
 -    فوئاد سةديق  دمثوكراسي و ئيسالمي سياسي٣٧٨
 -  رثبوار كةرمي وةيل  دةستةي نووسةران  دواي هةژاين دنيا٣٧٩
  ئاراس    جاسم تؤفيق خؤشناو دةخاصةيت مرؤضانة لة كوردستان٣٨٠
  موكرياين   ...رثبوار سيوةيلي و   مةنوچثهري موحسيين  ناسي دةروازةكاين كؤمةص٣٨١
  منا  ئيدريس شثخ شةذةيف  كؤمةصث بريمةند دةسةصات و حةقيقةت٣٨٢
  ؟  -  بدوصصا ئوجاالنعة دةنگي رؤح٣٨٣
 ئاراس    رثبوار سيوةيلي  دياردةگةرايي تاراوگة٣٨٤
  كوردؤلؤژي    هاوذث قادر رةسووص  راپةذينةكةي بةهاري نةوةد و يةك٣٨٥
  - مةجيد ساصح عةزيز  كازم موعتةمةدي نژاد  رؤژنامةگةري٣٨٦
  موكرياين   تاريق كةرثزي  فاذووق عةيل عومةر رؤژنامةگةري كوردي لة عثراقدا٣٨٧
ژنامةنووسي كوردي سةردةمي كؤماري رؤ٣٨٨

  دمثوكذات
  سةردةم     دوكتور هيمدادي حسثن

  -    هاوذث باخةوان  رؤژي شؤذش يان رؤژي ترؤر٣٨٩
 -  -  هثمن مةالكةرمي بةرزجني  رثبةري سايتة كوردييةكان٣٩٠
روانني و رةفتاري ئيسالم لةبةرامبةر مةسةلةي ٣٩١

  ژنان
 -   ئارام رةشيد

  ئاراس      ساصنامةي كوردي٣٩٢
  -  - شريوان خدر  ٢٧٠٠ساصي ٣٩٣
وةزارةيت   -  فاذووق رةفيق  ستةمكاري٣٩٤



  رؤشنبريي
     كريس هةرمان  سندوقي دراوي نثودةوصةيت٣٩٥
 سةردةم   ئةكرةم قةرةداغي  ماذتني لودضيك  سووذي مانگانةي ژن٣٩٦
  -  مازيار. ب  ئثدوارد ئؤلينگ  سةبارةت بة مةسةلةي ژنان٣٩٧
  سةردةم     دريس گةآلصةييئي  سةركردة و لثكؤصينةوةي زانسيت٣٩٨
  -   ئيسماعيل تةنيا  سةفةري رةش٣٩٩
  -  ساالر رةشيد لينني  شؤذشي سؤسياليسيت٤٠٠
 موكرياين    پةناهي فامتة حسثن  شثوازةكاين هةضپةيضيين رؤژنامةواين٤٠١
 -    مةهاباد فةرةداغي  شةذةفنامة٤٠٢
  -    رةفيق سابري  عثراق، دمثوكراتيزة كردن يان هةصوةشاندنةوة٤٠٣
 منا  جةماص پرية  انيةت و كاريگةرييةكاينعةمل٤٠٤
 -   نثت. كورد ئي: ئا  فثربوون و كاركردن لةسةر ئينتثرنثت٤٠٥
  نةفةل   -  ساحل كةضر بري  فليتث قوتؤ٤٠٦
 -   حةمة سةعيد حةسةن قةصةم و مششثر٤٠٧
 سةردةم   مؤئمني دةشيت  كارل ميولثر  سةراكاين رؤژهةآلت كاروان٤٠٨
 سةردةم   عةزيز گةردي  ميشثل ليزن بثرگ   ناوةذاستكاريگةري گؤراين لةسةر كوردي٤٠٩
سادق هيدايةت ـ حسثن  كافكا٤١٠

  حاجي مريزايي
  سةردةم  حمةمةد كةرمي

  -   شثرزاد هةيين كاكة ئةبوو ئيسماعيل٤١١
 -    ئاسؤ جةبار  كؤچ و سةفةر٤١٢
 -    عةيل مةمحوود حمةمةد  كؤمؤنةي پاريس لة نثوان خوثندنةوةي دوثنث٤١٣
 منا   باقر كةرميستار  كؤمةصناسي٤١٤
 - -  حةمةسةعيد حةسةن  كتثبثكي بةخوثن نووسراو٤١٥
  ئاراس ؟  -  ئةمري حاجي مةولوود  كثصگةي شةرم مني٤١٦
كردنةوةي درگايةك بؤ باس لةسةر فثدراليسم ٤١٧

 لة ئاصمان
  - ناسر بابامريي ئؤرسؤال مؤنخ

 ئاراس   ئةمحةد عومسان،حسةين حسةين  ئةفسةراين ئينگليس  كورد وكوردستان٤١٨
 سةردةم  حةمة رةشيد  ئيسماعيل بثشكچي  كوردستان كؤلؤنييةكي نثو دةوصةيت٤١٩
كةندثناوة لة نثوان راگواسنت و بة عةرةب ٤٢٠

  كردندا
 ميديا - كاوة نادر

  ئاراس     عةالئةدين سةجادي گثيت زيندةوةر٤٢١
 -     گةذانةوة بؤ كةركووك٤٢٢
  -  -  عارف قورباين  گةذانةوة بؤ كةركووك٤٢٣
 منا ..ئيسماعيل كوردة و  كةرمي ئةبووحةالوة ةصي مةدةينگريوگازي كؤم٤٢٤
 -   فازل قةرةداغي  لثكؤصينةوةي فكري و سياسي٤٢٥
  -  ساالر رةشيد  ئةنگلس لودويك فؤير باخ و كؤتايي فةلسةفةي ئاصماين٤٢٦
  -  -  عارف قورباين  لة ئوم رثعانةوة بؤ تؤپزاوا٤٢٧
 -  -  -  لة تارمايي يازدةي سثپتامربدا٤٢٨
  -  -  عارف قورباين  وة بؤلة تؤپخانة٤٢٩
 سةردةم   تةيفووري، ئةمني پوور  ئةبازةري و فةرهادپوور  لة نيؤيؤركةوة تا كابؤل٤٣٠
قوتاخبانةي (لة هؤركهاميثرةوة تا هابرماس ٤٣١

  )فرانكفؤرت
 منا كوردة، پرية عةتا تاهري

 - حمةمةد وةمسان  كريس هارمان  ماركسيزم چؤن كار دةكات٤٣٢
 رةنج    فاذووق رةفيق  دانثكي بيمارترازاو، ويژ ماصثكي لثك٤٣٣
      فازل قةرةداغي  مالكؤم ئيكس پةيامي رابووين جيهان٤٣٤
 سةردةم   شوان ئةمحةد  جؤرج تةذابيشي  مؤدثذنه و راسيزم٤٣٥
 سةردةم   شؤذش جوانذؤيي  پيتثر كريستؤ  مؤدثذنيته و پؤست مؤدثذنيتة٤٣٦
 ةم سةرد ياسني عومةر  كريشنا مؤريت  مرؤض ئازادي خؤي فرؤشتووة٤٣٧
 سةردةم   ئازاد مةولوود  نووسةراين دامناذكي  ناپةسندةكان٤٣٨
 -      ناسيوناليزم٤٣٩
  سةردةم  ئازاد بةرزجني  يؤرگؤس ستاسيناكيس  نيكؤس كازانتزاكيس٤٤٠
 -    هاوذث باخةوان  )دوو بةرگ(وشة پةذتةوازةكان ٤٤١
  -  -  قةيوان سيوةيلي  وةرگثذاين ئاوي شؤر بؤ ئاوي شريين٤٤٢
ةذةتييةكاين قوتاخبانةي هثندث لة كثشة بن٤٤٣

  كوردي سؤسياليزم
 موكرياين     جةماص نةبةز

 موكرياين   مراد حةكيم  گلوو بة رامني جةهان  هزري ناتوندوتيژي٤٤٤
 -   عةبدوصصا ئوجاصان  هونةري سةرؤكايةيت هةصبژاردة٤٤٥
  -   جةالل جةوهةر عةزيز  هةشتا ساص تةعريب كردين كوردستان٤٤٦
 - عةيل دارةگردةصة  موذتةزا نةزةري  کانی هةتوان٤٤٧



  موكرياين  ئاسؤ كةرمي مورشيد ئةمحةد  دادگاي نثودةوصةيت٤٤٨
        زانكؤي سلثماين٤٤٩
      لنني  دةوصةت٤٥٠
  موكرياين ئةبووبةكر مةجيدي  مةمحوود تلووعي  ژن لةسةر تةخيت دةسةصات٤٥١
  -  ساصح سووزةين  چةند نووسةر  وتار٤٥٢
  موكرياين هيوا حاجي ديلؤيي  رتئانتوين گيدث  شؤذش و بزووتنةوة كؤمةصايةتييةكان٤٥٣
  موكرياين بثوار عةبدوذةمحان  نامارا كوفمان ويتس  بةصثين ليبذاليزمي عةذةيب٤٥٤
  موكرياين نازناز حمةمةد  موجتةبا بورزوويي  بارودؤخي سياسي كوردستان٤٥٥
  موكرياين  حسةين حمةمةدزادة  حسةين بةشريية  دميوكراسي بؤ هةمووان٤٥٦
  موكرياين   زادة ئيسماعيل ئيسماعيل عةيل مةعنةوي  اسيدنياي راستةقينةي دميوكر٤٥٧
  موكرياين  مراد حةكيم  حومةيذا موشريزادة لة بزاضةوة تا تيؤري كؤمةصايةيت فثمينيزم٤٥٨
  موكرياين   موسلح ئريواين  مةنوچيهر موحسين  كؤمةصناسي گشيت٤٥٩
  كرياين مو ئازاد وةلةدبةيگي  كةماص پووالدي  )٢(مثژووي هزري سياسي لة رؤژئاوا ٤٦٠
  موكرياين  رثبوار سيوةيلي  ناتني دؤالبؤيت  خؤ بة كؤيلة كردن٤٦١
  -   مةسعود عةبدوخلالق  هةصبژاردن لةنثوان عةملاين و ئيسالمي٤٦٢
  -    مةهاباد قةرةداغي  شةذي سپي و ئاشيت رةش٤٦٣
  ئاراس   كازيوة ساصح  ناسي و جضاكي كوردي فيمينيست٤٦٤
    سةالح ئاشيت  اتان رندلجان  بةم هةموو تاوانةوة لبثبوردين چي؟٤٦٥
      گيو موكرياين  ناوي كچان و كوذاين كوردي٤٦٦
      هيوا عومةر ئةمحةد  راژةنيين النكي مرؤضايةيت٤٦٧
   ئاسؤس كةماص    گةلة ئايدؤلؤژياي سياسي٤٦٨
  ئاپثك  ئاسؤس كةماص  سضثن ئثرك ليدمان  رثگوزةري بريي سياسي٤٦٩
  سپريثز     حمةمةد حةسةن بناضي  بويكا كوردستانث٤٧٠
  سپريثز   جگةرسؤز پثندرؤيي    هونةرث پةيضينث٤٧١
  سپريثز     بةكر عةبدولكةرمي  كارسازيا كوردةواريث٤٧٢
  س     مةسعوود مستةفا  كؤضيةت كوردستانث٤٧٣
  س     رثبوار سيوةيلي  لة پةيوةندييةوة بؤ خؤشةويسيت٤٧٤
  س     سةعيد خودثدا  مةمحوود ئثزدي٤٧٥
  س     مةال عةبدوسةالم  )عةرةيب(راضةي ديواين جزيري ٤٧٦
  س       نةخش و نيگارثن كوردي٤٧٧
  س   حةمةكةرمي عارف  باقر پةرهام  رياليزم و دژة رياليزم٤٧٨
  س     تةحسني ئيرباهيم  سةعيدث نوورسي و كتثبا وي٤٧٩
  هوشياري  عةيل جةفةر  مينؤرسكي  كورد نةويثن ميديا نث٤٨٠
  هوشياري  حةسةن ياسني  ئيمام عةبدولفةتاح  دميوكراسي ديدثكي فةلسةيف٤٨١
  هوشياري    ئيسماعيل حةمةئةمني  ليزم و ئةزموونة جياوازةكاينفيدرا٤٨٢
    ساالر رةشيد  ماركس  لودفيك فؤيةرباخ و كؤتايي فةلسةفةي ئاصماين٤٨٣
  هوشياري    شةماص عةبدوصصا  عثراقي نوث٤٨٤
  هوشياري  مامةند رؤژه  ساموئثل هانتيگتؤن  پثكداداين شارستانيةت٤٨٥
  هوشياري    د ساصحمةجي  پرؤژةي رؤژهةصايت ناوةذاسيت گةورة٤٨٦
  هوشياري    حمةمةد مثرگةسووري  سيستمي فيدذاصي ئةصمانيا٤٨٧
زمانة فةرمييةكان لة دةستووري وصاتة ٤٨٨

  فيدذاصيةكان
  هوشياري    تاريق جامباز

  موكرياين    عةبدوصصا غةفوور  جوگرافياي كوردستان٤٨٩
      مةسعوود حمةمةد  لة پةرؤشةكاين ژيان٤٩٠
      ةدمةسعوود حمةم  مرؤض و دةوروبةري٤٩١
       YNDKبةرنامةي ٤٩٢
      شاخةوان شؤذش  دادگايي سةددام٤٩٣
  موكرياين  سةالح شاكةصي  ناسر عوبثد  دياردةي گةندةصي٤٩٤
      حةمةسةعيد حةسةن  جةاللينامه٤٩٥
      سؤران عومةر  ژياين سةددام٤٩٦
  ئاراس    حةمةسةعيد حةسةن  كؤتر و پصينگ٤٩٧
پاكتاوي رةگةزي لة ناوجةي كةركووك و ٤٩٨

  رداين مرؤضانهئةگةري دةستثوة
      شاخةوان شؤذش

      هةصؤ بةرزجنةيي  ئاو پرؤژةي گاپ٤٩٩
٥٠٠        
راپؤريت سياسي كؤنگرةي چوارةمي يةكثيت ٥٠١

  نةتةوةيي دميوكرايت كوردستان
      غةفوور مةمخوري

٥٠٢Kerkuk og omegn شاخةوان شؤرش      
٥٠٣The Kurdish Safe Haven in Iraq Dindar zubier    س  



  
    باوكي ژيار عةيل عةبدولرةزاق ين فةرمانذةواييئيسالم و بنةماكا٥٠٤
     سةالح بةدرةدين بزووتنةوةي كوردي سوريا٥٠٥
     سةبوور حةمةشةريف ئةو تيؤريانةي پةيوةسنت بة وصاتةوة٥٠٦

  

  مثژوو
  
  دةزگا  ئامادةكار/ وةرگثذ  نووسةر  ناوي كتثب  

  ئاراس -  شاكر فةتاح ئاوثنةي ژينم ٥٠٧
  ئاراس -  ديهث  )بريةوةري(ئاوثنةي شكاو ٥٠٨
 سپريثز  - حمةمةدئةمني دؤسكي  ئةرزث و بةكربةگث ئةرزث٥٠٩
 ئاراس  شةوكةت شثخ يةزدين سث نووسةر  )سث كتثب(بارزاين لة مةهابادةوة بؤ ئاراس ٥١٠
  سةردةم  ئةمحةد. خ. ئيرباهيم  ليضن. پؤل ئة بؤ نةتةوةكانتاين بگثذنةوة٥١١
 منا )رؤمانثكي مثژويي(  كامران مةنتك  بثوار٥١٢
 -   عومسان سةبري  ةوةري منبري٥١٣
  ؟ - عةبدولكةرمي حةوثزي  بريةوةرييةكامن لة رؤژهةآليت كوردستاندا٥١٤
 تةما -  دلثر سةليم دا٢٠٠١ و ٢٠٠٠پاكتاوي رةگةزي لةنثوان ساصةكاين ٥١٥
 سةردةم   -  هاوذث باخةوان پذؤژةي باريت نةتةوةيي كورد٥١٦
     ةترسي نةبث م?????? دا پشت ئاشان لةنثوان ئازار و بثدةنگي٥١٧
 ئاراس      گةردي حاميد  پوختةي مثژوونامة٥١٨
  موكرياين   -  كةماص مةزهةر  چةند الپةذةيةك لة مثژووي گةيل كورد٥١٩
 ئاراس   ناسح ئيبذاهيم  جان هثنري ملولثر  خنجثرة زثذينةكةي عومةر قادر٥٢٠
 ؟  )فةذةنسةيي(  تؤماس بؤيس  دث كوردس٥٢١
 موكرياين  ئةمحةد فةتاح دزةيي  سيمينووري در  درسيم لة مثژووي كوردستاندا٥٢٢
 ئاراس  -  حمةمةد حةمةباقي  راپةذيين هةمزاغاي مةنگوذ٥٢٣
  سةردةم   - فةرهاد پريباص  ژةنراص شةريف پاشا٥٢٤
 موكرياين   -  بةدرةدين ساصح  سةرؤك كؤماري كوردستان لة بةردةم دادگادا٥٢٥
 سةردةم   سةهةند جيمس بيكةر  سياسةيت ديپلؤماسي٥٢٦
 -  -  -   كؤين كوردشارستانييةيت٥٢٧
  - -  مةهاباد قةرةداغي شاكارنامة٥٢٨
 سةردةم  - ئةفراسياو هةورامي  شؤذشي شثخ سةعيدي پريان و سؤضيةت٥٢٩
 ؟  -  عومسان سةبري  شةذثن ساسوونث٥٣٠
  ئاراس   كاوة ئةمني سةالحةدين راستگةلدي  شةذة لةبري كراوةكة٥٣١
  راسئا  -  سامي شؤذش عثراق و دةوروبةري، كورد لةو ناوةدا٥٣٢
 - )فةذةنسةيي(    قوللث تورقث٥٣٣
 سةردةم؟  -  ئةكرةم قةرةداغي  كؤمارة كوردييةكةي مةهاباد٥٣٤
 -  )فةذةنسةيي(  تؤماس بؤيس  كؤنايسانس دثس كوردس٥٣٥
 موكرياين سةالم ناوخؤش كةماص ئؤقة  كرؤنؤلؤژياي مةسةلةي موسص٥٣٦
  رؤشنبريي ئازاد عوبثد ةبووبةكرئةمحةد عومسان ئ  دا كورد و كوردستان لة كؤمةصة وتارثكي مثژوويي٥٣٧
 -   لةتيف فاتح فةرةج كورد و كةركووك٥٣٨
  ئاراس -  هاوذث باخةوان كوردستان نيشتماين يةكةمي سومثرييةكان٥٣٩
  موكرياين  -  نةجايت عةبدوصآل  فارسيـ  كوردستان و كثشةي سنووري عومساين٥٤٠
 سةردةم   ة سةعيدحةمةي حةم  كورت فريشلثر  گةذانةوةيثك بؤ سةرةتاكاين  ئيسالم٥٤١
  ئاراس  - عةبدولكةرمي حةوثزي گةشتثك بة كؤماري مةهاباددا٥٤٢
 ئاراس  حمةمةد حةمةباقي  ريچ  گةشيت ريچ بؤ كوردستان٥٤٣
  ؟ -  نةوشريوان مستةفا لة تاريكييةوة بؤ رووناكايي٥٤٤
  سةردةم ئاسؤس هةردي  عةيل نةقي ئةحلوسةيين   ساصةي ئةردةآلنييةكان٦٤١مثژووي ٥٤٥
  سةردةم وريا قانع  عةبدوصآل موبليغي ئاباداين ايين زةردةشتمثژووي ئ٥٤٦
  ئاراس   هةژار موكرياين  مةستوورة ئةردةصان  مثژووي ئةردةصان٥٤٧
  - - فازل قةرةداغي  مثژووي دثريين كوردستان٥٤٨
  ئاراس  وريا قانع ئيحسان نووري پاشا  مثژووي ريشةي نژادي كورد٥٤٩
 ئاراس  حاميد گةوهةري  ك وايتئيزاك ئازميؤف، فذان  مثژووي شارستانيةت٥٥٠
  سةردةم   - ئارام داود  مثژووي كلثسةي كوردي لة سةردةمي ساسانييةكاندا٥٥١
  ئاراس  -  ئةفراسياو هةورامي  مستةفا بارزاين٥٥٢
مرينشيين ئةردةآلن بابان و سؤران لة بةصگةنامةي ٥٥٣

  قاجاريدا
  ئاراس   -  حمةمةد حةمةباقي

 سةردةم لق عةبدوخلا  مري بةسري ناوداراين كورد٥٥٤



 عةالئةدين
 سةردةم  -  هاوذث باخةوان  هاوذثنامة بؤ مثژووي كوردستان٥٥٥
  سةردةم  -  رةفيق حيلمي يادداشت٥٥٦
  موكرياين ئاسؤس حمةمةد  يسپةر ئايدم  رووپثوثكي جيئؤپؤليتيكي٥٥٧
  موكرياين   شثرزاد هةيين  نثلسؤن ماندثال  دا گةشتة دوورةكةم لة پثناوي ئازادي٥٥٨
  -  )ئاصماين؟(  ماص نةبةزجة  ....كورديچ٥٥٩
  -  -  -  ئيمپراتؤري ماد٥٦٠
    )فةذةنسي(  هثنري بيندثر  ئاو كورديستان٥٦١
    )فةذةنسي(  شةذةفخاين بدليسي  شةذةفنامة٥٦٢
  سپريثز     عةيل تةتةر نثروةيي  ١٩٢٧-١٩٠٨بزاضا سياسي ل كوردستانث ٥٦٣
  سپريثز       گةشيت زةند٥٦٤
  سپريثز     سام ئيپشتاين  مرؤضث بةرث ديرؤكي٥٦٥
كؤذي     مةسعود حمةمةد  گةشيت ژيامن٥٦٦

  زانياري
    بةختيار شةمةيي  ئةبوحلةسةن تةفرشيان  ..بارزانييةكان، چةند الپةذةيةك لة خةبايت٥٦٧
عةبدوملوتةليب     دريدا، رةخنة لة سثنتراليزمي خؤراوايي٥٦٨

  عةبدوصصا
  

  خؤيبوون    شاخةوان شؤذش   ساص خةبات٤٠قادر شؤذش ٥٦٩
  

 فةلسةفة
  
  دةزگا  ئامادةكار/ وةرگثذ  سةرنوو  ناوي كتثب  

٥٧٠        
كاميل حمةمةد   ئايزيا بثرلني  ئاوابووين هزرة تؤباوييةكان لة رؤژاوادا٥٧١

  قةرةداغي
 ؟

 -  سةالم مارف  كارل ماركس، ئةنگلز  ئايدؤلؤژيايي ئاصماين٥٧٢
  موكرياين    حاميد عةزيز  بنةماكاين فةلسةفةي شيكردنةوةي مةنتقي٥٧٣
رؤشنا ئةمحةد   ژان پؤل سارتر  يةتييةبوونگةرايي فةلسةفةي مرؤضا٥٧٤

 رةسووص
 سةردةم 

  سةردةم   سامان عةيل   ئاندرث كريسؤن  پاسكاص٥٧٥
 سةردةم   ئاوات ئةمحةد  ئةفالتوون  پؤزش٥٧٦
 سةردةم   رةوف بثگةرد  پؤل ستذاتثذن دثكارت٥٧٧
 سةردةم   رةوف بثگةرد  ئوسضاصدؤ فراري  دوا گفتوگؤكاين بؤرخثس ٥٧٨
 سةردةم   بةختيار سجادي   مراد فةرهادپوور  شنگةريدةربارةي ديالثكتيكي رؤ٥٧٩
  سةردةم  ئازاد بةرزجني  وتووثژ لةگةص رؤآلن بارت  دةربارةي عةقصي مودثذن٥٨٠
  سةردةم  سابري رةشيد برتراند ئوجيلفي دةروازةيةك بؤ هزرنامةي لويس ئةلتؤسثر٥٨١
  ياين موكر  تاريق كارثزي  سةماح رافع حمةمةد  رثبازة هاوچةرخةكاين فةلسةفة٥٨٢
 سةردةم   رةئوف ئةمحةد ئاالين  نيچة  زةردةشت ئاواي گوت٥٨٣
  موكرياين   عةيل نانةوازادة  نيچة  زةردةشت ئاواي گوت٥٨٤
 سةردةم   ئازاد بةرزجني  پؤل ستراتثذن  سارتر٥٨٥
 - بةهرؤز حةسةن  يؤستان گاردةر  سؤفيا٥٨٦
 موكرياين    عومسان ياسني  فريدريك نيچة٥٨٧
 سةردةم   شوان ئةمحةد  هاشم ساصح  نتاصيزمفةلسةفة، رؤشنگةري، فاندةمث٥٨٨
 سةردةم   ئاوات ئةمحةدي  ئينسكلؤپيدياي ئينكارتا  فةلسةفةي خؤراوايي٥٨٩
  -  هةندرثن ئثسبثرن كراون جثنسثن  فةلسةفةي كؤچةري٥٩٠
كاميل حمةمةد   دةيضيد مةكنؤصدز  فةلسةفةي ناتوندوتيژي٥٩١

  قةرةداغي
  سةردةم 

 موكرياين دوحلةميدپةژارة عةب  عيماد عةبدولسةالم  كانت٥٩٢
  -  بةهرؤز حةسةن  سؤستان گاردةر  كچي بةذثوةبةري سريك٥٩٣
 سةردةم   ئازاد بةرزجني  پؤل ستذاتثذن  كريكة گؤر٥٩٤
  منا كؤمةصث وةرگثذ مارتني هايدگةر  مارتني هايدگةر٥٩٥
 موكرياين   موسصح ئريةواين  بةگلوو رامني جةهان  ماكياضثلي و بريي رثنيسانس٥٩٦
 -  بةهرؤز حةسةن  يؤستان گاردةر   ثين ياري كاغةز٥٩٧
  منا   رثبني رةسووص ئيسماعيل هيگص٥٩٨
  هوشياري    كاوة جةالل  ژان ژاك رؤسؤ٥٩٩
  موكرياين  يادگار حةمة غةريب  رامني جيهانبةگلوو  رابيندرانات تاگؤر و ويژداين مرؤيي٦٠٠
      كاوة جةالل  ژؤن ژؤك رؤسؤ٦٠١

  



  
  هونةر

  
  ةزگاد  ئامادةكار/ وةرگثذ  نووسةر  ناوي كتثب  

 ئاراس   عةزيز شاذوخ  تؤ دةريامي٦٠٢
  سةردةم  ئيسماعيل حةمةئةمني  هانز خافث  جيهاين ئيمپثرشثنيزم٦٠٣
  ئاراس  ماجيد نووري  گةشتةكاين تثذوانني٦٠٤
  سةردةم ستار كةرمي  گيتا گورگاين  مثژووي سينةما٦٠٥
 ئاراس    حمةمةد حةمةباقي مثژووي مؤسيقاي كوردي٦٠٦
  سةردةم   وةهيب رةسووص  نثوةذاست و رثنسانسهونةري ئوذووپا، سةدةكاين٦٠٧
  سةردةم   نةمجةدين ئةسعةد   ريچارد بؤرسالفسکي  هونةري نواندن٦٠٨
 سةردةم وةهيب رةسووص  مشيدت دجيينةر هونةري نيگاركثشان لة سةدةي بيستةمدا٦٠٩
     مسايل قامسياين  كاريكاتثر٦١٠
 رؤشنبريي   عةيل عابدي بةتةنيا جثم مةهثصن٦١١
  سپريثز  مةسعوود خاليد گوصي  عةيل ئةسغةر نةسرووصصاپوور  وزيكثن كورديئامثرثن مي٦١٢

  فةرهةنگ
  
  دةزگا  ئامادةكار/ وةرگثذ  نووسةر  ناوي كتثب  

  ئينتثرنثت   يؤسف زيائةدين پاشا  اهلدية احلميدية يف اللغة الكردية٦١٣
  ئاراس    فازل نيزامةدين ئةستثرةگةشة٦١٤
 پريثز س   مةسعوود خاليد گويل  فةرهةنگا گويل٦١٥
  ئاراس    رةشيد فندي ـ بةدران ئةمحةد  فةرهةنگي زاراوة٦١٦
  ئينتثرنثت    )لة ئينتثرنثتةوة( فةرهةنگي زانسيت٦١٧
 ئينتثرنثت  بةهرؤز حةسةن ئؤتة بيؤمهة  فةرهةنگي سؤفيا٦١٨
 ئاراس    سةجادي، مةمحوودي  فةرهةنگي شيكارانةي زاراوةي ئةدةيب٦١٩
      گةردي  فةرهةنگي گةردي٦٢٠
  ئينتثرنثت  بورهان قانع ئاشووري، پازارگاد وثفةرهةنگي ن٦٢١
  موكرياين  -  عةيل نانةوازادة  فةرهةنگي هةرمان٦٢٢
  ئينتثرنثت    مامؤستا هةژار هةنبانة بؤرينة٦٢٣
      فثرديناند جوسيت  فةرهةنگي كوردي فةذةنسي٦٢٤
  سپريثز     سادق بةهائةدين ئامثدي  ئيديةمثت كوردي٦٢٥
  سپريثز     يمستةفا مزوور  فةرهةنگا ناضثت كوردي٦٢٦
        )كوردي عةرةيب(فةرهةنگا قازي ٦٢٧
        )عةرةيب كوردي(فةرهةنگا قازي ٦٢٨

  

 ئابووري
  دةزگا  ئامادةكار/ وةرگثذ  نووسةر  ناوي كتثب  

  -    خةسرؤ پريباص ئابووري هةرمثي كوردستاين عثراق٦٢٩
 - چةند وةرگثذ  كارل ماركس  )سةرماية(كاپيتاص ٦٣٠
  موكرياين  سةالح شاگةصي ناسر عوبثد دياردةي گةندةصي٦٣١

  

  زمان و رثزمان
  
  دةزگا  ئامادةكار/ وةرگثذ  نووسةر  ناوي كتثب  

  نةفةل  -  جةالدةت بةدرخان   ئةلفابثتا كوردي و بنگةهثن گرامثرا كرماجني٦٣٢
 نةفةل  -  عارف زثريضان  بنگةهثن راست نضيساندنا كورديث٦٣٣
   نةفةل  -  مستةفا ئايدؤغان  بةرث گوتن هةبوو٦٣٤
  موكرياين  -  فاذووق رةفيق چةند بابةتثكي زمان و رثزماين كوردي٦٣٥
 موكرياين  -  شثركؤ بابان )ةوة(رثزماين پاشگري ٦٣٦
  ئاراس  -  بةدران ئةمحةد حةبيب  رثنووسي يةكگرتووي كوردي٦٣٧
  ئاراس  -  كوردستان موكرياين  سثنتاكسي رستةي تثكةص٦٣٨
  - )تركي(ت رؤگةر لثسكؤ  جةالدةت بةدرخان  كورتچة گرامثري٦٣٩
  - -  مولرييؤ گارزؤين گراماتيكا٦٤٠
 - )زماين ئينگليسي(  شوانة. يب.ئي  گرامثري كرماجني٦٤١
  - )زماين فةذةنسةيي(  البث پاول بثيدار  گرامريا كوردث٦٤٢



  سپريثز     فازل عومةر  چةند ئاورةك ل زمانث كوردي٦٤٣
      مةسعوود حمةمةد  زاراوةسازي پثوانه٦٤٤

  

  منداصان
  دةزگا  ئامادةكار/ وةرگثذ  ةرنووس  ناوي كتثب  

٦٤٥ABC ئاالن دصپاك   -  
 ئاراس     بةناز عةيل  ئاستياك و ميلة و شازادةي دارستان٦٤٦
  -   ئيرباهيم ئةمني باصدار  ئةلفوبثي نوث٦٤٧
  -     ئةندامثن بةدةنث٦٤٨
  تازة نگاة    مامؤستا هةژار  پثنج ئةنگوست دةبنة يةك مست٦٤٩
 سپريثز    جاهيدا بريي  پالنا ژير٦٥٠
  ئاراس   ئةمري حاجي داود - تيارثكي زيرةكجوو٦٥١
  ئاراس    عومسان حمةمةد هةورامي  جيهانة جوانةكةمان٦٥٢
 ئاراس ؟  ناز فةلةكةدين كاكةيي   چريؤكي ئةستثرةكان٦٥٣
  ئاراس    كازيوة ساصح  دوو هاوذث و جادووگةرثك٦٥٤
ئاسؤ عةبدوصآل   ئانتؤن سةنت ئيگزؤپري  شازادة چكؤلة٦٥٥

  حةسةن زادة
  ئاراس 

  ئاراس       لم فرؤششث٦٥٦
  سروة    مسايل قامسي فثربووين رثزماين كوردي٦٥٧
  -    كةرمي دانشيار كتثيب يةكةم بؤ پؤيل يةكةمي سةرةتايي٦٥٨
  سپريثز     سةملان كؤضلي  كثزاتةرا جوان٦٥٩
 ئاراس   عةزيز رةشيد هةريري   كچة جوانةكةي بازرگان٦٦٠
 سةردةم     شثركؤ بثكةس  كوكوختيية بزثوةكة٦٦١
  سپريثز   موئةيد تةييب  ركةسك و سوو٦٦٢
  ئاراس   عةزيز رةشيد حةريري   كةصةشثر و رثويية پريةكة٦٦٣
  ئاراس   بةدران ئةمحةد   گرينگترين قةصةم٦٦٤
 ئاراس   بةدران ئةمحةد  مري ئيضان و گورگة بؤر٦٦٥
 ئاراس   حاجي مةمؤ  نثرييةكي قؤچ درثژ٦٦٦
  سةردةم   يبجةبر جةماص غةر  كؤلني پؤمپسؤن هاتنة خوارةوةي فريشتةكان٦٦٧
  -  ياسني بانيخثآلين    هايدي٦٦٨
  -      شثعر بؤ منداصان٦٦٩
  -  -  كةرمي دانشيار  فثربووين كوردي بؤ ساوايان٦٧٠
  -  -  خاصند ئةمحةدي  هةالوة مةالوة٦٧١
        تةبايثن٦٧٢
      سةالح نيساري  بةرخة بةجثم مةهثصة٦٧٣
  سپرثز  نةجيبة ئةمحةد  ژاك الكارير  حةفت كةلةشثر٦٧٤
  سپريثز     يد تةيبموئة  ئاشيت و ضيان٦٧٥
  سپريثز  نةجيبة ئةمحةد  مونريؤ رةواين پوور  باصندةي پةرزثذين٦٧٦
  سپريثز  نةجيبة ئةمحةد  ئالضني ترثلست  بؤقي ناو چاصةكة٦٧٧
  سپريثز   موژة حةمةباقي  فؤلكلؤري مةكزيكي  دياري٦٧٨
  سپريثز   جاهيدا بريي  جوناتان راتسالند  سةردةمث ديناسؤران٦٧٩
  سپريثز   رثكار مزويري  اييسابا باب  هانسل و گرتل٦٨٠
  سپريثز   حمةمةدةمني دؤسكي  سؤزان مايز  هةر تشتةك دةربارةي بارانث٦٨١
   سپريثز  موئةيد تةيب  فرثدريك رثكناگل  كةضؤكا ئاشتيث٦٨٢
      ئةسعةد كةماصي  فثربووين كوردي ٦٨٣
  سپريثز   موئةيد تةيب  شةفيق مةهدي   كثتك و بنةماصا وي٦٨٤
  ريثز سپ    موئةيد تةيب  كثز خاتوين٦٨٥
  سپريثز     حسةين ئةرسي  كةچا مريث مشكان٦٨٦
  سپريثز   مةسعوود خالد گويل  شاگا هرياتا  كةچا ژ هةيضث هايت٦٨٧
  س     شضان ئةمحةد تةيب  كؤما رؤژث٦٨٨
  سپريثز     شريوان ئةمحةد تةيب  مثري٦٨٩
  سپريثز   باضث نازث  ضب بيانكث  مثشا شذ٦٩٠
  ز سپريث  موئةيد تةيب  خاضيثر ضيضاين  نامةيا ئاشتيث٦٩١
  چراكان    چةند نووسةر  شثعر و چريؤك بؤ منداصان٦٩٢
  سپريثز       سةگ و بنةماصا وي٦٩٣
  سپريثز   موئةيد تةيب  هانس كريستيةن ئاندرسن  سةربازث خؤراگر٦٩٤
  سپريثز     حمةمةدةمني دؤسكي  سترانثن كؤليلكا٦٩٥
  سپرييز     حمةمةد ژؤري  چةواكةمان چثبوو؟٦٩٦



  سپرييز   يجاهيدا بري  مةمحوود سالةك  هثزا ئاضث٦٩٧
  سپرييز   لوقمان ئاسيين    ئةردث زيرين٦٩٨
  سپرييز     نةشوان شوكري  بنةمايثن جوگرافيا و جوگرافيا كوردستانث٦٩٩
  سپرييز   جاهيدا بريي  دثضيد نيكؤل  نثچريضانثن درندة٧٠٠
  سپرييز   حسثن سةنعان  دانش زادة. م  سةدةمني زارؤك٧٠١

   

  ناسي دةروون
  دةزگا  دةكارئاما/ وةرگثذ  نووسةر  ناوي كتثب  

  سةردةم     ئةكرةم قةرةداغي  بنةماكاين فيزيؤلؤژي مرؤض٧٠٢
 سةردةم     سابري بةكر بؤكاين  تاوانبار و سزا٧٠٣
 سةردةم   شثرزاد حةسةن  نيؤمان ـ بثركؤتس  چؤن دةيب بة باشترين هاوذثي خؤت٧٠٤
 منا   يؤسف عومسان حمةمةد  زاين دةروون٧٠٥
 سةردةم    پاصةوانسةالح  تري ئيگلتؤن  شيكردنةوةي دةرووين ٧٠٦
كاريگةري نةست، ياخود ثنيةكاين كةسثيت ٧٠٧

  سةركةوتوو
    -  

نةوزاد ئةمحةد   هاشم ساصح  دا لة نثوان بليمةيت و شثيت٧٠٨
 ئةسوةد

 سةردةم 

عةبدول متةليب   قاسم حسثن  مرؤض لة روانگةي فذؤيدةوة٧٠٩
  عةبدوصآل

 سةردةم 

  دين 
  دةزگا  ئامادةكار/ وةرگثذ  نووسةر  ناوي كتثب  

  ئاراس   عومةر فاذووقي      ئاضثستا٧١٠
 سةردةم     حمةمةد ئةذكؤن  ئاين، عةملانيةت، فاندةمثنتاصيزم٧١١
 سةردةم   ئاوات ئةمحةد  دانيةص پاصس  ئاين و كةسثيت٧١٢
  فايلي كةمة  -  -  وتةكاين زةردةشت٧١٣

  عةذةيب
    المترجم  المؤلف  اسم الكتاب   

    يي محسن دزه  احداث عاصرتها714
     وشنگ اوسيه ارتجاالت ازرق715
    ابراهيم ابراهيم اشكالية العالقة بين الكرد و العرب716
     كامران حرسان  اشيقاً اعمي كاللدمي717
       اصول القانون الفرنسي718
    داود چلبي زردشت  االبستاه719
     عبدالحسين شعبان االسالم و حقوق االنسان720
      كاوس قفطان االنتفاضات البارزانية721
     كاظم حبيب يمة تقاوم نوائب الزمنااليزدية ديانة قد722
      احمد اسماعيل اسماعيل  )مسرحية(البارزاني 723
     محي الدين زنگنه  الجبل و السهل724
      عبدالمجيدبن محمدالخاني الحدائق الوردية في حقائق اجلّاء النقشبندية725
     عزيز حسن البارزاني  الحركة القومية الكردية التحررية في كوردستان العراق726
     رؤوف كامل عقراوي  الحملة علي بادينان و اوضاع الالجئين727
     عبدالرقيب يوسف  الدولة الدوستيكية في كردستان الوسطى728
    محمد عفيف الحسيني  الرجال729
     عبدالمقصد الحسيني  الشرغوف730
      محمد احسان  الصراعات الدولية في القرن العشرين731
     مد هماونديمح  الفدرالية و الديموقراطية للعراق732
        القضية الكردية في غرب كردستان733
هورامي يزدي، دالور    الكاتب الكردي قدري جان734

 زنكي
  



     بدرخان سندي  المجتمع الكردي في المنظور االستشراقي735
    محمد احسان المسألة الكردية في العالقات التركية االيرانية736
     محمد شيخو  النشيد االزرق737
     يرجان باپ  اوتاد738
      سعدي عثمان حسين  بابان في النصف األول من القرن الثامن عشر أمارة739
     مجموعة من الباحثين  بحوث الندوة العلمية حول كركوك740
     صالح داوود  بطل من رمل741
      محمد نور الحسيني بورترية ألمير مهزوم742
شكور مصطفي، محمد  حسين ناظم بيگ  تاريخ االمارة البابانية743

 مالكريم
  

      ناصر يوسف منصور  تحوالت744
   رزگار. د    تدمير قرية كوريمي745
      عبدالباقي يوسف جسد746
      مروان شيخي جسد اليحتمل اعضاءه747
    جرجيس فتح اهللا هنري فيلد جنوب كردستان748
     نور الدين زازا  حياتي الكوردية749
  - -  سالم ناوخوش  دراسات حول احتالل كوردستان750
     منذر الفضل   الكردية و مستقبل العراقدراسات حول القضية751
    محمد طلب هالل  دراسة عن محافظة الجزيرة752
     مشعل التمو رؤية نقدية في ظاهرة التخلف السياسي الكردي في سوريا753
   يوسف حبي  هنري بنديه  رحلة الي كردستان754
      شخوص الممالم الزائلة755
    محمد علي عوني  شرف الدين بتليسي شرفنامه756
     نور شوقي  عبق كردياً يتشمس757
     ماهين شيخاني  علي ضفاف الخابور758
 سپيرثز  جرجيس فتح اهللا  مير ميه  كارمن759
    فوزي االتروشي  كردستان العراق، آراء و مواجهات اعالمية760
        كردستان و االكراد، ادريس بارزاني نموذجا761ً
      محمد احسان  كردستان و دوامة الحرب762
     جمال رشيد احمد  ور القديمةكركوك في العص763
   عزيز عبداألحد نباتي مشيحا زخا  كرونولوجيا اربيل764
       كوردستان العثمانية في النصف االول من القرن التاسع عشر765
     معروف جياوك مأساة بارزان المظلومة766
     ابراهيم ابراهيم  مدافن الطفولة767
   جرجيس فتح اهللا  بنفنتو جيليني  مذكرات768
   هورامي يزدي  اوسمان صبري  اوسمان صبريمذكرات769
     عبداللطيف الحسيني  مسودات مدينة770
    فوزي االتروشي مقاالت حول القضية الكردية771
     آزاد عثمان  من اجل السالم و التقدم772
    بدران احمد حبيب محسن محمد حسين  نناشد صالح الدين ام نحاسب انفسنا773
     داغي علي قرهمحمد   ورود الكرد في حديقة الورود774
    يونان هرمز  وفادة الي المنطقة المحررة775
    خالد كاكي هوامش الحارس776
  سپيرثز    حيدر لشكري  الكرد في المعرفة التاريخية االسالمية777



  سپيرثز   علي صالح ميراني  الحركة القومية الكردية في سوريا778
  سپيرثز   فرهاد حاجي عبوش 7-4المدينة الكردية من القرن 779
  سپيرثز      االسرة البدرخانية780
  سپيرثز    رمضان حمزة  الشرق االوسط الصراع االقليمي علي المياه781
  سپيرثز      الصحافه الكردية782
  سپيرثز      الشجرة؟؟؟؟783
  سپيرثز  شكور مصطفي  روهارت آالكوم  شريف پاشا سنوات عاصمة لديبوماسي كردي784
  سپيرثز     بيار مصطفي سيف الدين  في كردستانالسياسة البريطانية تجاه تركيا و اثرها 785
  سپيرثز     فوزي االطروشي  ظالل النرجس786
      سعد بشير  عن الدولة الحديثة و االمة و النزعة القومية787
  هوشياري    كريكار عبداهللا  الدستور العراقي المرتقب788
  هوشياري    نياز علي سعيد  البحث عن االسالم السياسي789
  هوشياري    مجيد كريم احمد  مقاالت الشهيد غاندي790
  هوشياري    احسان عبدالهادي  فريتز غروبا791
  هوشياري    خالد يونس  الزعيم الوطني الكردستاني مام جالل792
  هوشياري    جرجيس كوليزاده  رؤية كردية لشوؤن و مواقف عراقية793
  هوشياري    جرجيس كوليزاده  التسامح الديني العراقي لمجابهة االرهاب و العنف794
  سپيريز    نايف مكائيل   الجزري، نهجه و عقيدته من خالل ديوانه الشعريالشيخ795
  سپيريز    هرگر طاهر توفيق  االلفباء الكردية بالحروف العربية و الالتينية796
  سپيريز    درويش يوسق  بالد هكاري 797
  سپيريز    مؤلفين كورد و روس  البارزاني و شهادة التاريخ798
  سپيريز    ميوان عارف عبدالرحمن  ة في العراقالحركة القومية التحريرية الكردي799
  سپيريز   عماد جميل مزوري  جون گيست  الحياة بين الكرد تاريخ االيزديين800
  موكرياني    نوري طالباني  حول مفهوم النظام القدرالي801
  سپيريز     صالح محمد حسن  شريف پاشا، حياته و دوره السياسي802
  س     صالح بگ بن خالد شيرواني  تاريخ االنساب803
  سپيريز     هوزان سليمان الدوسكي  جمهورية كوردستان804
  سپيريز     سيپان حسن  حصن كيفا805
  سپيريز     موسي مصطفي  660-521سنجار من 806
  سپيريز     غانم محمد الحفو  الكورد و االحداث الوطنية في العراق خالل العهد الملكي807
  سپيريز     بيوار النفسي  الملف النفطي في العراق808
      مجموعة من المؤلفين  ق الملتقي الكردي العربيوثائ809
      ابراهيم محمود  من القاميشلي الي هولير810
      صالح بدرالدين  غرب كردستان الربيع الدامي811
      -  القاعده812

  فارسي
  انتشارات  مترجم  نويسنده  نام كتاب  

 هثمن هيمن  اسكار مان  افسانه هاي كردي813
ز بحران در جمهوري ا هاي برون رفت حل امكانات و راه 814

  تركية
    سامرند  آمكة ديتر شويد

  عابد  محسن جلدياني  شمسي محمد اسكندر  تاريخ كرد در قرن شانزدة ميالدي815

   فائز ابراهيم محمد  محمد خير رمضان  زنان كُرد816



  پويان  )تاپؤ(كريم مجاور   شيركو بيكس  گورستان چراغان817
    خانيزادهمصطفي ايل  چند نويسنده كُرد  داستانهاي كردي818
      كيومرث صالح  متن كامل اسرار محاكمه قاضي محمد819

 


