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 ديارى بو:

 كضا من )لني( -

انَى دة دةرطوشا ئاراميا و دةمَين ذ ي كو دهةمى كَيلى

 منة

 بو -

 هة مى حةذَيكةرَين هةلبةستا كوردى
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 : نيَتضة دبيَذت

ديناتييةك هةية ، بةس  ) دئةظينداريَى دة هةردةم
 ك عاقلى هةية (ديناتيَى دة هةردةم هندةد 
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 دينةك بىَ دين
 

 برينَين دارةكا ستؤخوار،
 داستانةك ذ ئةزةل ئاظدا،

 ثَي ناظ كرن
 ب ديناتييا من!

 د طةرماتييا هةمبَيزا "ئةل عةزرائَي" دة
 تةهلَين خوة هاظَينت

 طورز طورز،
 د ناظ ليسَي،

 ثةضناندنهَينيا مَيياتيَي د
 ثرتووكَين سةماوى ؤسوجدة دبرن ب

 من نةما ديت
 سال قولثى
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 ذكةظنة ساال ثار خوة داقوتاند
 سالةك نوو ية

 سةرثَيهاتيَين باذَيرَي دينان و
 ئةز ذى دينةك د جةزبا خوة دة، بَي دين بوومة

 دثةرستطةها ثرسياران دة،
 ثَينطاظةك من هل نةدا

 ئةز قوفل بووم!
 ظَي ظةهاندين،ئةو خامنا بسكَين شة

 دجليَين بَي نظَيذاهيَي دة،
 بَي مةرةق، شاال خوة هاظَيت سةر توخيبَين سيمكرى

 دبَيذنَي...
 خامنا بَيتويتة

 نا
 دبَيذنَي خامنا دين!
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 دظى ضةرخى دة،
 ديناتى ئةقلبوونة دبةرائةتا ضاظَين تة دة

 و دبةرائةتا وان ضاظان دة
 ئةز خوة دبينم و
 قةدةغةكرىطونةها رويساتيا شعرةكا 

 خوة تَي دهةلينم
 دمب مريدا ذنةكا عاشق
  درؤمانا عةشقَي ده،

 هشكة زمانةكَي من دخوينت و
 كةظنة كةظالةك من دبينت

 و ئةز دوةستم!
 ئةرَي دييَن...

 ل بةر سيها دارا هيظيَين سةبرين،
 ثةلةك ذ ئاطرَي ضاظَين تة
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 جارةكَي من دسؤذينت، لَي
 بارانةك ذ سةماواتَين سةبرا تة

 هةرجار من ظةدذينت و
 ل بةر دةرازينكا باذَيرةك خاضدايى

 من دحةوينت
 تة،

 ب هةموو موقةدةساتان
 ئةز فرشك ددام!
 تؤ، ل من ببؤرة

 نة راستى قةتلَي زؤردةستيَي دوثات دكت
 َي فام دكتينة درةو ذ راست

 ب تيَن يا ماى...
 ل سةر دةثَي قيامةتَي

 برةنطةكَي ثَيتى، شلقَين ظولكانَي
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 كا من طةرم بكتشعرة
 بؤ ضَيكرنا ئةظَي طونةهَي بوو ةئةظ دةمةك

 تا دةمةك دى،
 فرة ذ بايَي بسكَين تة
 جارةكَي من دمرينت و

 مبينى ب خَير
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 (شةظ4)
 

 

 شةظ...
 دةستثَيكا خو لَيكدانا ثةيظَيت من

 
(0) 

 ! ئةى شةظ
 حةزا من تَير بكة

 ذمَيذ نينة، خةون ماضا ذ لَيظَين تة ظةدكةت
 ل سةر كاغةزا سثى يا ثةرتوكا من

 تَيكةىل راستيَى دكةت و
 راستى، درةوةكا سةرمةدى ية

 من خوة بهةظسارَى وَى ظة دطرت!
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 بَى ترس!
 ئةتةكَى بَى دةنطيَى دقةتاند
 ل نيظا باذَيرَى خلماش كرى

 دةنطَى فيغانَى،
 بَى دةنطيا دةنطظةدانَى، دطَيراند..

 
(2) 

 ئةى شةظ !
 بازا من رابطةهينة
 تو ضةند دويرى

 هند نَيزيكى، دالثةرَين ثةرتوكا من دا
 خوة دكةينة ئَيك

 هةناسةيان لَيك دطوهرين
 دطةظزكَين خةوا هةرمتى دة
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 دبية ئاطر
 ثَينوس
 دوز

 خوة دا دثوشى ية سةر ئةزمانَى من و
 من ل شوينَى ض نة دديت..

 
(2) 

 ديسان شةظ !
 بَيماريا من نينة ل تة بري

 تنَى ئةز!
 ظان دا شاها ئاراميَى بوومدنيظا شة

 ذ خلوةتطةها خوة درةظيام و
 دطةريام

 ل ثةرى و توالزان
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 نئاظ و جوم و جةالال ل
 نة دديت! من ض

 شةظ  درَيذة
 روذ ذى درَيذ

 نةشَيم خوة ذ لَيظَين تة تافيل بكةم..
 

(4) 
 ديسان شةظة و

 كوليلك دسينطَى دةميدا
 ذار دبن!

 ئةز ل دوماهيك ئَيستطةها طةريانَى
 ذ خافلةتى هشيار دمب

 شةظة و
 شةظة و



 14 

 شةظة و
 شةظة

 من دطةل تة هةظركى ية و
 دةستا ذ تة بةرنادةم...
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 باذارو

 
 ها ل ظى وةالتى
 خةون ئةدغةمة

 ثَيلَين ذةنطَى لسةر تابلوةكَى كةظنار
 ل قورمَى خةونا ثار

 دكم دوبارة
 ئةمسان اللة

 نفشةكَى ساروبارة
 باذارو!مةخةل وةرة

 دبت خويا دا راتا مرنَىةفخةون دكَي
 روذ وةكو سال

 ارسال وةكو ث
 ودىَل من دناظ فةراغَين ثارو ثَيرار
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 داطريدبيت
 دةستَين خوة درَيذى ئةمسانا دكم

 نظَيذا بارانَى ؤب
 ئةمسانى مومَين خوة ظةمراندن

 بونة زولومات
 باسكَين من شوردكن

 كا شاش ماىةكةدكَيل
 ترس وثرسان

 كراسَى خوة هاظَيت
 دجه دا هَيالن و تازى

 را تةدا بَى هيظى مانَدبن زو
 باذارو.....

 دووخانا شةظا رةش دة د
 من دخةندقينى
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 تو ببةخشة خةريبيَى
 كَى دةردَى تة ليستية

 طونةه كريةداتة دباوةشا كَى
 هةستَين جودا دةربازى وةالتةك بيانى كرية كَى

 ىووبَى وةفا بو
 لسةر ضةقَين بةالتينكان

 بةربار دبى
 وضوووووووووووى! وفريا
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 كا زيندىتوخيبيَن هةلبةستة

 
ظة  ةمرنا هةلبةستةكَى دايك دمب زم ذديسان ئة

هارَى ذثةشَيمانيَى ثَيظة تشتةك لدور خوة ودةما ب
بايَى  ،نة هَيالت، كةربا بارانَى ل سةرَى مة دبارى

فيان َين سَوى كور شاخَين داران تازى دكرن .تزب
 ئةلةم... دقةتييان مورك ظَيكرا دبون

 نطا من رزطار ببةيذى لسةر س تو
 دقةراغَين جاظَين مندا و

 دةستثَيكا ثومشانيَى ية و
 وناخوازم بَيذم...

 ثةشَيمان
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 دظاالهيا وةرزان دة
 ناال ثايزَى

 دبوو تةمبورا باى
 من ذى...

 هةناسَين طؤر
 ب ئاليظ ددان

 ئاطر داخازا داينا دل بوو
 ل ديوارَى سةرَى من

 ئةجَيب ماىئةرد هةذينةك 
 لسةر رَيكا ظى دىل

 نط ب ئاواز لَيددازة
 وباران بَيريا روناهيةك قةلس

 دزةراتيا ضاظان دة
 من خوة دديت
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 رةبةنةك ستوخوار
 ل زورا خةونةكا كيظى

 م كةمت سةر ريَىكبالندة
 وتة دبينم!

 بةىَل ل كويظة؟
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 جيهانا ظالنتاينىَ

 
 ل ض دطةرى تو

 لنتاينَىل شةظَين ظا
 !دطةرتكى لتة 

 نة دةم
 نة دةريا
 تة ناخازن

 شةظ بَيريَى رابطةهينى
 بوك دطةل بابةليسكا ئاظَى

 شاهييا ماسيانة
 بيانيى..... تو

 هنا طوال مةست دبنَيل باغان،بةالتينك ل ب
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 دلوثَين خويسارَى
 سةر لَيظَيت ثَيتى

 زوها دبن
 ل هيظييا ذظانان و

 ذظان دهَين تنَى تويَى
 نظستيى.....
 بَى سةروشني

 تةمةنَى من قوت دكى
 دة دثةرستطةها ئةشقَى

 بَى سودةيى..... باوباروظة ئاوارة دبن
 ل دوهى!

 وسةدةمةك نوو بو
 كَين نيسانَىبنةفشو

 لَيك دزةوجني دة دهةمبَيزا ئازاديَى
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 تا نةمانَى
 ل ئةظرو!

 ذَيك جودانة
 قةيدو بةندان

 ن ثَيت دوهى قفل دانةشو
 وسوباهى!

 انةلبةندا خةمطينيَى من ذظ
 تنَى تومخةك

 ذروذئاظا مشةخت دبت
 قةستا رةظَى

 فةنةر ذضاظَين تَيهنى
 روندكَين سوير
 دةريايةك سوير

 ناثةذرينن...
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 وئةز....ئاخ !
 مة ل بةندَى

 تو ل بةندَيى
 نوكة دةمة

 فورات ذَيك ظةبنب و دجلة
 نةخشا درَيسن

 ترسنددوور ذ نزيكا 
 نزيك ذ دوورا دثرسن

 هةمذى....داخ !
 ةركمانَيي

 نَين بووكا نةثةنىوخة
 دلشابنب

 سال دهاتن
 سال دبورين
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 كةزيَين روذَى خرظةببون
 لَيك ماردكرن
 ةهَيشتا زوى ي

 عةمرَى بورى فةراموش كة
 يَى ذنوو هاتى

 مَيزة بكة
 نةما زَيمار

 نةما هةلويست
 نة ثةشَيمان

 كى بةرثرسة ذظَى قةدةرَى؟
 ئةز !
 تو!

 ظةلنتاين!
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 خةون

 
 ىل ضةرخَى ثومشانَي

 دارةكة!
 شاخَين وَى رازاينة ل ئةفسانةيَى

 وةك بالندةكَى...
 تل ضيايَى باليفكا من دضةرَي
 دهةمبيزةكا هشك دة

 سيظاندَين لَيظَين تة وةك دوو كةظوكان
 سرتانةكا زَيمارى دطوت  و

 ...ا منثَينووس
 دبةزيا وةك هةسثةكى

 دناظ تليَين منَين الل دخةو دضوو
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 نوقى بَى دةنطيَى دكرم
 ةك سوفيةكَى دخلوةتطةهَى دةو

 دضم ئةمسانةكَى نةناس دفرم،
 بةلكو تاظسورك دجةستَى من دا دةردبيت و

 بزظرم....
 ئةوان خةونَين ثَيك نةهاتى

 وةكو ئاظَى
 دبنة موران
 دبنة لةيالن

 وهةناسَين زظستانَى
 دقورم و رةهَين ظَى دارَى دا ذبري دضن

 ثالقيَين ضين مةيَيل هنداظ هيظ
 ايَى دينا ظةددمخةفكا ذب

 وةك تزبيا دةروَيشةكَى رويت
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 لب لب
 هةسرةتَين بةذنا بهارةكا داماى

 دكم مةيزة
 دئاراميا شةظةك سَيوى دة

 كةنارَى عةوران
 شةرةك بَى دةنط ل تاريَى دا دكرن

 زةكا ديندىَل من وةك باهَو
 ذمزطينيان باوةر نةدكر

 ئةظ ض خةونن
 ذئاسويةك تاالن كرى سالظ دكن

 بوكةكا باكورىسيمايَى 
 ثَيلَين ضنارا دشةنطةبيا باخضةيةكَى دل ماى دة
 بتايَى كيذان ثةيظان برينَين بَيريظانةكا دل تةنط

 دَى برَيسى
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 ذنةوقا روبارةكَى كيظى
 ثَيلَين طومانَى

 ل سةر سنورَين بارانةكا سةرخوش
 دَى رةقسى 

 و
 ثاشى ذ نالينا من ذى طوهدارى بكة!
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 ستدوو كورتة هةلبة
 تة وةالتؤ ب

 

 
(0) 

 تة وةالتؤ ب
 مذارةك نوو

 خوزيك دطوتن
 مللةتَى خودَى

 بارانةك دى لبري بكة
 طوظةندَى ... ؤذب

 ووو دبى خانى
 ئةز

 دمب تةيران ، كاروانةك لدور ضةرَى
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 تةية بةحسا
 تو ذى ظَى ضريوكَى بريبينة ظة

 
*************    ***** 

 (2) 
 تة وةالتؤ ب

 منايش دكمثَينج ثيتَين رويس 
 ل هةر ثَينجان دا

 من تو دظَى
 ل هنداظ شةرابا لَيظان

 شةظَى دمب ئَيخسريا
 َىلبةختَى تة و هةمبَيز

 تو دبى ئةز
 دبى تو تو
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 دبةرمايكَين ثشت خوة هَيالين
 من تو نياسى

 دكوالنَين بةرتةنطدة
 نطَى خوةيلبةر س

 من هاويش بكة و
 ثاشى....

 بنظة!
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 ذةكئةلندا شةظ وروَ

 
 َى دطوتذؤر 

 تريوذكَين خوة نا داهَيلم
 ئةز و شةظ دوو جةمسةرَين هةظدذيَيى نة

 شةظ هارة!
 ئةلندا من ماضى دكةت

 ذكانحنَيرا حةزَين خةونة رَو
 دناظ ثَيلَين بابةليسكا

 سةيرانا خةوَى ذ ضاظان ددزيت و
 دفروشيت...
 من ؤئةزا زيزم، شةرمة ب

 دناظ ثةرَين تاريَى دا بذيم
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 شةظَى دطوت

 اااااااااانا
 ئةز نة هارم

 من هةظركة دطةل ذيانَى
 جوانيا من يا نةثةنى
 ثر نازكة و شةنطة بى

 تة يا برى و
 هةيظا هاتى بةردانَى

 ذكا تة مار بكةم ظةتريَو ئةز يا هاتيم ب
 دئةرشيفَي خوة دا

 تة بكةم لةيال
  جنون و عاشقَى تةةخوة بكةم م
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 ذتة حةزدكم

 

 
 يَى بذظانة!

 و نشيظان ازل هةمى ئةظر
 ثايزا تةمةنَى من

 ذا قةرموكل بةندا رَو
 خةو طرانة

 هةمى ذتة دوور دكةظن
 تو ذهةمييا دوور دكةظى

 تةنَى.... ئةز
 ذتة حةز دكم
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 وةغةركرنا شةظَى دة د
 زسورةتةكا ثريَو

 ل ثَيش ضاظَين خوة درَيسم
 دكم تة نيطار

 ذكةظن وةرة
 خةونَين نة طةهشتى

 ل ثَيش خوة دهَيلن رويت
 دة ز طةظزكىتَو ددانن التةكاةرَى خوة س

 ساخ،مرى
 سةر ئَيك هل دبن

 تةنَى....ئةز
 ظةشارتيمة و
 ذتة حةز دكم

 دظاالهييا هةستَين من دة
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 تو دطةرى
 ئةز دطةرم

 سةمتا دطوهرين
 هنطافتنا ئارماجنَى
 دظى طةردونى دة

 غةوارةبوين رَييةكا ترسناك
 ماهييانوظيا دتنَى هلي

 نيمرنَى دضةر نطَىيلس
 دخةونةكَيدا تة دبينم
 دخةونةكَيدا خوة دبينم

 هةالويستى!...،
 دكوراهييا ثامشايَين بورى

 ظاظارتنا سيتافكان
 دالةهى ل ئَيك دوو دكرن
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 ظمرَو
 خوةداوةند
 لَيك دئازرن
 ئةزوذهينطى وةرة 
 هَيذـ هَيذ

 دكم!زذتة حة
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 ريَظينط

 

 
 بةرى بهَيى...

 من تو هنطافتى دىَل َىشتةيةكفر
 نوارَين ظاال،ل شي

 كةفنت خةوَى
 بييانيان...

 رامويسان ذمة دزين و
 ل ثةريَين شةظَى ثَى ئاظز دكرن

 خويانيان....
 ك نظيسني وماض دكرنئةو ضريَو
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 .............ىَل
 ل ظى زةمانى نة

 ل زةمانةكَى ئةفسانةى،
 ك راستةن درةوودبو

 دبوون راستيةك درةو
 و.....

 ك ذدايك دبنزارَو
 طوه مستى

 ذَى دزولقوتنَين رَوداظ
 ذخوة دخواستخاتر 

 ل سيظاندَين مشةختبوونَى
 مكور دبن

 دما رَيظينط
 نورَييةكَى دا دهاتن ودضود
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 ودهاتن دضوونو
 تَيك دشَيالن

 تةظ خةون بوونة راستى
 راستى بوونة خةون

 نا،
 نزامن

 كى نزانت
 دلةوتاندين، ؤض دةوران ب

 بلبل ب ذووردا هاتن خوار
 بَى ضةنط،

 زمان،بَى ئة
 بَى فيغان دمان

 نة ئةو هةلثةرين
 نة ثةالتينك ب طرَى ئاطران دفرين و
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 ماسى...
 ماسى ذ مةلةظانييان دترسيان

 وَى كَيلكَى دة ئةها د

 ب تنَى مايى، هورمينا عةورةكَى يىََ
 ئةز و تو

 هشياركرين!
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 سةفةرةك ل دور بيَزاريىَ

 
 لو برايووووو!
 ل دوزا تة...

 ر دكشينةةكا كَونيازَين ثايزَى،هلم
 ذَىل قةراغَين رَو

 ذين بوية قولينجكَين رةش
 تةظزيية دة دزيندانا غةريبيَى

 ل ذَير ديوارةكَى هةرفتى
 دمذارَين خودا مامتاينة

 دظةرَيذا رةنطان دة
 ناظَى خوة ذى ذبري كرينة

 دوَى كَيليكى دة
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 وةك دةروَيشةكَى هاظى دطةريام
 نطا غوربةتَىيل سةر س

 ساردبومة ئاظةكا 
 دوةرزةكَى بَى حمال،بةر بذَير هامتة خار

 هةالتنا روذَى طةرخمى
 ثايزَى ناظَى خوة كرة هةوار

 يَى عةردى نقوم دكروئامسانى ر
هةيظ ذ شةرما شةظني دشةقامةكَى نوودا 

 دبةزى
 و

 دبةزى...
 تةنَى ئةز مام ياخى ل هةبونَى

 وةك كاروانةكَى دهةراسا دةمى دة
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دشني ثَين تةدا روون  سيبةرا خوة بةروظاذى ذين
 دكر

 دكرة راستى..
 دكرة ئاشوث و شقةستى

 د دةستة براينيَى دة
 !هةبوونا خوة ذى ذ دةست ددم
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 رسوَ
 )ديارية بَو ئةو ضرايَى كو شةظَين من رون كرى(

 

 

 
 ئةى تةمةنَى مرنا دايكَى!

 ردكَيذان روبارَى ب ثَيلَين سَو
 ثيتَين ناظَى تة فِر دبن

 هةلدبذَيرم ةكى)و،ة،ل،ا،ت( 
 مذارا عةشقَى ئةز دين كرم

 بةرامبةر سوجدةيةكَى بو بضةمينم
 هةموو دةمَين ذظانداريَى
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 كوليلكَين سور ل سةر تبلَين تة دوةرينم
 شةظ ذى كةفيلَى بَى طونةهيَى

 دوهى، ل بةندا تة ثياسَين ئَيظاريا دمةشيام
 بومد دخلوةتطةها خوة دا غةوارة

 َى تري دبارينضاظ ذ نَيرينا بةحرا شةظ
 نقوم دكرم

 ثةنابةرم ب تة
 ذ ب زةراتيَى نا هةليتئَيدى رَو

 ضاظَين تة دوذمنن
 دى شةظ تاريَى نا ثةذرينيتئَي

 ل هنداظ دَيمَى تةى خوناظى
 كا ئةظينَى دطَيريتضريَو

 هةموو نةخشَين سةردةمى ذ كاردكةظن
 ل هنداظ خةونَين داهاتى
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 ثةلَين رابردوو ذبري دضنرَو
 دكم delet سورب خامَى 

 هةم نَيزيك
 هةم ذى دوور

بارانا وةرزان دالشةكَى ثةرضفتى دا خةمال خوة 
 دكر

 سةمايا عةوران هَيش خنافتى
 همةنا جوانيَى دثشكوظاندةد

 بو كةسكة سورا طوالنَى
 بَيهنا هةمبَيزَى دفريا

 جوانيا رةنطان دطوهرى دميةنَى
 طاظ ، ضركة دةم ،

 دئاشوثا خوة دة طةظزتن
 كا بَى سنور ،من هةست دكرخوةشية
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 ذطةرماتيا لةشى دثةشى
 وبارى.......
 ربارانا سوووو

 رتةظ كوليلكَين سَو
 ر هةمبَيز دكرينطا منا سَول سةر س

 جار دثةيظى
 جار ذ شةرمَى دلةيزى

 ذا كةلة طِورى موهر دكرشكَين رَوتريَو
 خةونَى كةمينا خوة ظةدا

 دهشياريا ئةفسانةيان نة رادبوم ظة
 مرىر قةسَو

 نا تاظَى خوة ظةدزىتَي
 ظةدمريندا فةنةر دبيبيكَين ضاظان 
 ا من دشكَينيتئَيدى نة رةمحا بارانَى تَيهن



 51 

نة ثَيكَين ظيانَى من ذظَى خةونَى و شةظا ثَيضاى 
 دبسرتينيت

 ئةز لظر نكارم ذ راستيان باوةر بكم
 طةر ض فَير بوم توذى دزانى

 تايا ترسَى طةه و دةمار
 ن طوظاشنتل كةفا دةستى تَي

 دسالنامةيةكا نة لبري
 هزرَين من، سةر ذنوو دايك دبن ظة

 دة فَيرى وةستيكانل  
 تةنيا دحةسيام ل تة دطةرم 

 ئةو رحا ناز دسرييانَين مور
 بابةليسكان دثةجنةرا مرنَى دة

 هةردوو دةستان بلند دكم
 روندكَين سوير
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 ل سةر لَيظا دبن خويسار
 هينطَى دزامن
 ذ دل وجان

 ز دكمذتة حة
 ذتة حةز دكم
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 موسافرةكىَ بىَ ئوميَد

 
 من دناظ توخيبَين خوة دا

 دةربازى، وةالتَى نهَينيان بكة
 يَى كو ض جار ئةز ناس نةكريم

 نا، من ئةو ناس دكر
 سةر ثشتا هةسثةكَى بالةفر بوم

 من قةست دكرَى
 ل رَييا فرينَى...
 مةخةل نةهاتى وَينَى ئةفسانةيَى ضيايَى ض جار ب

 َى عةردى دا زال دبوودسنط
 ل بةر دةنطَى تةنهستانَى
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 هةر ثايزةك ذ مَيرانيا خو
 برةنطَين ساروطةرم

 هةمى واتايَين مَيياتيَى
 بَى ستارة دهَيليت و

 هةر بهارةك ببَيهنا كةظزا خةريبيَى
 ضاظَين زظستانةكا مذ ثاقذ دكر

 داخ دايَى هاظينةكَى دبوو
 تةنَى ئةزا ثوسيدة

 اظ سوركَى دةل رَييا طةريانا دت
 كيذان كراسى لبةر بةذنا خو

 كوذيَين ظاال تَيربكم؟
 كيذان وةرزى؟

 مةستى ل نظَيذا ئاظاهَيى
 ل عةمسانةكَى بَى طونةه
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 دهَيم و دضم
 دضم و دهَيم

 بةر ب ثياسَين مرنَى و
 تة نة دزانى

 ضةند ذ مرنَى حةز دكم!
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(……) 

 
 ئة ظة دةم هات

 وينوئةز و تو دوو ثاسةوان ب
 َيذا شةظَى دةدقر

 ب الشةك تاالن
 ارة و الواز دبيننيذيانَى بَى ض

 ل وى دةمى دخةيال ثةرستى دة دذياين
 ذَى دةدناظ بذيَين رَو

 خوة دشكاند ثَينوسَى
 دفكرَين ثة رتوكةكَى 

 دوو نقوت فرمَيسك



 56 

 وةك مارةك حةروك
 دهناروكَين قةراغا لَيظَين شةظَى

 رادوةستيان!
 ل وى دةمى

 دكرظة بيَى سازسيناريويا خرا
 هةموو قةسر هةلوةشيان

 ل داويا ثايزَى
 ئةمسان وةك ضاردة شةظا طة مارى
 دميةنَى دةمى ذحربا من حةزدكر

 ذسروشتَى حةزدكر حربا من
 من دة ن ثشتاحةزكرنةكا طةرم دناظ رةهَي

 ير...ول باذَيرةك د
 ديسان مةجبورى داينا سيَى دمب

 رتةكَى رزطاركرى مةعنةيا خوة طوهادكةظال
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 ذئاسويَى ثةجنةرَى طازى دكر
 ب واتةيا مرنَى!

 ب واتا زيندى بونَى
 ئةز يا ب ذظامن

 تا خةونةك دى دبينم.
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 و دةمةك خاثاندى ئةز

 
 بهَيلة!

 كةظوكةك شاثةر سثى
 دةستَى من بطرت و
 من بتةرقينيت....
 بَى كو بزانيت،

 ور ودرَيذوكاروانةكَى د
 سيبةرا خوة بةروظاذى دهاظَيتة ذيانَى

 ث دةمَى دبيت ئاشَو
 من دكةتة راستييةك 

 دةمَى دبيت راستى 
 من دكةتة  ئاشوثةك 

 دورهَيلةكَى رزى و ل
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 من دخةندقينيت...
 بظى رةنطى،

 يَىئاشوث دبيتة سرتانا بَى دةنط
 نا خو ذدةست ددةتووهةبو

 ئةظجار نة ترسة،
 ئةطةر ل سيظاندَين لَيظَين تة ماضةك هاتة دزين

 ذى برةظى كيظى تو وةك هاذةى روبارةكَى
 من بهَيلى....ناااااااااااا

 بريا تة دهَيت؟
 دةما من دطوت!

 روذَى مانَيشت ذيان الثةرةكَى سةيرة ل
 ئةزو تو يد خاثاندين

 بةىَل............
 بريا من دهَيت
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 دةما تة دطوت
 بَيدةرو بةراظَين ذيانَى

 ن كرمى بدماهيك دهَينَيل ناظ خةونَين مةي
 ةم دوم دكنولظَى جيهانَى ئ

 ئة ظجار نة ثرسة !
 ذيان ضية؟
 زَيمار ضية؟

 زَيمارا خةريبيَى
 دناظ شةظَين تازى جوانة

 ذجةستَى من
 ذهةستَى من جوانرتة

هندةك حةزَين منَين كرموكى ذبَى دةنطيا دىَل 
من فريهانا ئاظَى ذيان دخةون و راستيَى تَيت 

كةزاخنت ودمينني بداظةرستَين هَيال داماى شني 
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ظة  دخةمساريا دنَى دة  ئةمسانى رةنطَى دبني 
ةر دبيت بَيهنا طةنى  دبيت زةر و ز ارتخوة طوه

 فةتسياين. تو يت و و ئةز
 بةىَل هةيهات !

 موريكَين ضاظَين تة
 وةرارا ذيانَى و

 مَيياتيا من هَيذ دخوينيت
 وهةيهات ..

 ذيان سنطة ثَيية
 راوةستياين ئةزوتو َيت

 وبَى دةنط هَيالين.....
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 خلوةطةريان ل جهةكيَ بيَ ئةمان  

 

ديسان ثةياما عةشقَي طةهاند تةناهيا شةظَي دة 
كنارَين دَيمَي ثةنطيياى ل كَيليكَين دوماهيَي 

 ساوَيرَينخوة دهةرفنت.

ل وى دةمى تاظة هةيظا غةوارة بووى ل طيانَي 
مرنَي قةست دكر، و من خوة دكوراتيا سينطَي تة 

من نةدهات،ئها د وَي  دة هاويش دكر بةلَي ثَيذنا
كَيلكَي دة بايةكَي هينك خوة ل باوةشا من ددا  
من زانى سيثةال بارانَي ثةجنةرا من دقوتيت وئةز 
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دناظ خلوةتطةها خوة دا  ذزاروكينيا خوة خةريب 
ببووم  جار ل تة دطةريام  جار ل زارَوكينيا خوة 

دطةريام ، هةتا بارانا حةزَي ئةز شل كريم هينطَي 
ئاطر و ثةل من ناسَوذينن. عةشقا تةية  من زانى

من دسوذينيت و ئةز ترسييام، ذهينطَي وةرة 
دزامن تةريقةتَين عةشقا تة هةرسَي ده مسالَين 
دى ذى ثايزة ، و ثايزَي ئةم فَيرى رويساتيَي 

كرين. طومانَين من د وةريانا ثايزةكا زةر  ذنوي 
 نةشَيم بهارةكَي شني بكم ظة.

دةك جارا مروظى دلةوتينن راستة خلوةتطةهـ هن
يان دخةراباتَي دة بَيماردكن هينطَي ب زيندى 

 حةز بن ئاخ دبن.
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و هَيذ تو دبَيذى ل طةل ئَيكدا مبرين، ما تو بَيذى 
مرن بدةسيَت من و تة بت ،سالةهان سالة تو 
فَير نةبووى ثَي طوثاىَل من بلةيزى ل ئيستطة ها 

ى ضةند ذ دوماهيكَي فَيرى فرييَن دبى وتة نة دزان
فرييَن دترسييام  ذ نوي دبَيذى بو كَي دطرى بو 

كَي دمرى؟ د بةندةمانا كَي دة قيبلةتنامةى 
 ونظَيذَي ل كيش مةيلى دكى؟

ب وةفاداريةكا راستةقينة تو سةرهلنةبووى جار 
دبية ئاطر بَي كو من بسوذى ل هةمى مانشَيتا 

طورييا خوة بهيَن ددةى  جار خوة دكةية 
ز وتة دثةرَيسم جار ثةيكةرةك ثريؤ

ئةرغةتونةكى ذنوو سازدكم لةو دنامل هةتا 
تريَوذكا روذَي خلفا شةظَي دادقورضينت بو 

دةمةك داهاتى وئةز وةك طوطةكَي ب ئةزمان 
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ثةردةيا ئةزمانَي من شكةست نةشَيم ض ثَينطاظا 
ذيانَي بةر ثَيش بهاذووم. دةم راودستيت وتو 

خوةشيَي رادوستى. ذيان ذى ل هيظيا طوثيتكا 
كاتان ذ خوة ددةت تيَن ئةزا مامتاى ل خوة 
 دطةريام كةسَي نةدطوتة من تو ذكيظة تَيي؟
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 خوزى نامةك ظةشارتى
 

 ى بدةستَى دلوظانَيى بةرى خاترَىوئةطةر هةر ضو
و دةم بوريَين كو  ذبانطَى عةشقَى خبازى، دوان شةظ

ثةيظ ذ ثةيظان كةن و طرى دزانن كو هةظوكَين 
من دبوو  كا  بريهاتنان لسةر تكا دىَلضريَو
ل خوة ك قةدةغةكرى ل وةالتَى ذانا ، لطةثةرتووكة

 ببة وثاشى بلوراندنا هةستَين من بَيذة ظة دضم....
 

ناظ بةندةمانا بهَيلة ل ئيستطةهَين شني وشاديَى د
سةروشني بدةنطَى بَيدةنطيَى قريسكَين ئاطرةك بىَ 

ا دى طوريا خوة ثَى ، هةوارا باذَيرةكَى نظستى جارةك
ن خوة داضةماندى وةالتةكَى بَيخة ئاطرةك سةبريََ

ظرتيظاال، دَى تو وةرة مبن را رابطةهينة ببة نامةك 
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ل خةونا دماهيَى وهَيش هشيارم خةونا بشةظى ظة 
دبينم وةك ثةالتينكةك سَيوى دفرم طةروكم 

 دبةندةمانَى دة...
 

رين ير بدَوراتيا جةمسةران هنداكرم ل درَيذتدو
شةظَين ئةمسانَى ئاظاهى ىَل دهةرفن ثَيذنا من 

يَى اناهةلطرن لبةر بانطَى هةيامان دمب خوةد
سالنامةكا ثريوز، وسالنامة ثرة ذ روذَين بَى طونةه  

هةتا ذبري بكم هةر شةظةك ذَى داستانةكة ، 
داستانةكا دذى هةيظَى هةتا ذبري بكم هةر شةظةك 

 زةرينا  روذَى.ذَى ظولكانةكة طوريا خوة داية رو
 وشنى دبَيذى وةغةر جان؟

 دبريئانينا نظَيذا تةدا ب كيذان زمانى بَيذم جان ؟
دةمسال دوةمني سرتانا رةبةنيَى بوو دقركا 

ذ سازدكرظة شةظةك بَى خودان سةمفونيةكا درَي
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لوى دةمى دةنطَى كبارا سَيدارةدانَى دطةوريا مناران 
ر مة ب دا دخةندقى نة روذدهةالند نة ذى ئاظادك

 ئاذووتن سةرخوةبونَى ...
تى فرين و طةريان بوينة اوهَيشتا ماية لظى مةرطةس

ثةروازةكَى مستى بدزى ظة تةواف دكر وهيش تو 
نا شةظةك شكةستى دويرى، هةناسا من لنب تَي

ب وشةظ سارة وتو سارى بساراتيَى عةور ستةورن و
طرينا بروسيان خانَين لةشى كةسرية دبن، 

اظيبوونَى  خلفَين رَييا مرنَى ظةدكن دخلوةتطةهَين ه
كَين سةد كو زارَوودطةرن دناظبةرَين  دابريايى دة 

نةَين كةظنار بةرضاظ ثشكورن وَي ساال هندابوين يَيت
ذمرنَى  ن تنَى يادطار ئةزم ، وةك ديلةكادك

ظةرةستى ىَل بهيظى مة هةمى خوزى خةريبينة 
وهةمديسان خةريب خةريب خوزى نامَين 

 نة. ظةشارتيى
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 2115ةِرظانةكى/ رؤمان، عصمت حممد بدل ـ ــ( داويا ش21
 2115( ثَيلَين رةخنةيى/ رةخنة، نعمت اهلل حامد نهَيلى ـ 20
 2115( دةما هَيشتا طيانةوةر دشيان باخظن/ ضيظانؤكَين مللى، و: حجى جعفر ـ 22
 2115( بةر ب دةقَى خؤماىل/ دةق و شرؤظةكرن، ئيرباهيم ئةمحةد مسؤ، 22
 2115( مَيمَيتيكس، ذ هزركرنَى تاكو ئايديؤلؤجيايَى/ د. فازل عمر، 24
 2115( كةلتؤر.. ناســيؤناليزم و عةرةبكـرن/ ظةكؤلني، عةبدال نورى، 25
 2115( ثةيظَين بَى ثةردة/ ظةكؤلينَين رةخنا ئةدةبى، عبداخلالق سولتان، 22
 2115رى، ( نظسنت د ضاظَين نَيرطزَى دا/ هةلبةست، بةشري مزوي27
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 2115( ذ فةلسةفا بةرخودانَى/ هةلبةست، رةمةزان عيسا، 21
 2115( ئةوَى دذى هةميا/ كورتةضريؤك، صبيح حممد حسن، 23
 2115( نذيارطةرى/ د. فازل عمر، 41
 2115( بيست سال و ئَيظارةك/ رؤمان، صربى سلَيظانةى، 40
ل ئازاديَى/ ظةكؤلني، هؤشةنط ( نظَيسني د ناظبةرا نظيسةرَين خوداوةند و لَيطةِريان 42

 2115شَيخ حممد، 
 2115( ذ ضريؤكَين مللى يَين فلكلؤرى/ مجيل حممد شَيالزى، 42
 2115( جواهر املبدعني/ مناقشات ادبية، امساعيل بادى، 44
 2115( دميةنَين ثةضنى/ ضريؤك، كيظى عارف، 45
 2115كؤظلى، ( تري ذ كظانا دوةشيَين و بةر تَينة من/ هةلبةست، سةملان 42
 2115( كةظالةكَى رويس/ هةلبةست، شوكرى شةهباز، 47
 2115( دةولةت و عشقةكا كةظنار/ هةلبةست، دةيكا داليايَى، 41
 2115( شةظَين بَى خةو/ هةلبةست، بةيار باظى، 43
 2115( ئازراندنا بةندةمانَى/ هزرظان، 51
 2115( ضاخَى رؤذ دثةيظيت/ هةلبةست، شةمال ئاكرةيى، 50
 2115( دوو ضةمكَين هاظيبوون ياخيبوون/ ئةمني عبدالقادر، 52
 2115( راستى و تاالن، صبحى مراد، 52
 2115( دةفتةرا بَى طونةهيَى/ هةلبةست، عبدالرمحن بامةرنى، 54
 2115( زمان و زمانظانى/ عبدالوهاب خالد، 55
 2115دةشتانى،  طيب( ئةظني، خةم و مرن/ هةلبةست، 52
 2115يك/ هةلبةست، عزيز خةجمظني، ( زيندانا بضو57
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 2115سليم،  مصطفى( عشق د بةهشتةكا يوتوبيايى دا/ هةلبةست، 51
 2112، مصطفى( ئةزَى د هةمبَيزا هةناسَين تة دا/ ضريؤك، امساعيل 53

 2112( رؤمان ل دةظةرا بةهدينان/ ظةكؤلني، رةمةزان حةجى، 21
ثيظانا زانستى/ ظةكؤلني، مسلم باتَيلى،  ( رايا طشتى، تَيطةه و ثَيناسني و طوهؤرين و20

2112 
 2112( هةلبةســتَين رةنطـني/ هؤزان، و: تةنطةزارَى مارينى، 22
 2112( تةظنكةرا كــورد، هونةرمةندا بةرزة/ ظةكؤليــن، و: مةسعود خالد طوىل، 22
 فيا،(/ بيــبلوطرا2111-0325) ضاثةمةنييــَت رةوشــةنبريَيت دةظــةرا بةهدينــان (24

 2112وصفى حسن ردَينى، 
 2112( شةظا فريشتة رةظني/ ضريؤك، امساعيل سليمان هاجانى، 25
 2112( طولولكا ئالؤزياى/ خالد صاحل، 22
 2112( نظَيذةكا بارانَى/ هؤزان، هةظال فندى، 27
 2112( رؤذ/ هؤزان، هشيار رَيكانى، 21
 2112( عشق ل ذَير ثرا ضينودَى/ بلند حممد، 23
 2112زَى ئةظينَى/ نؤظلَيت، يونس امحد، ( وةر71
 2112( ئةفسانةيا سرتانَين بندةستيَى/ جنيب بااليى، 70
 2112خةونةكا ئةمريكى، ضريؤكَين عزيز نسني/ و: خريى بوزانى،  (72
 2112( هزرينةك د زمانَى كوردى دا/ رشيد فندى، 72
 2112( خانى مامؤستايَى سَييةمني/ مةم شةرةف، 74
 2112بةروارى،  طهَين جوانيَى/ هؤزانَين، ناجى ( ذ ئاواز75



 74 

( ثَيداضوونةك لسةر هندةك بةلطةنامةيَين تايبةت ب كوردانظة/ ظةكؤلني، د. صالح 72
 2112هرورى، 

 2112( مةشا بؤكان/ هؤزان، هيظى بةروارى، 77
 2112( ئةو زةالمَى دطةل خؤ لَيك جودا/ شانؤ، سيار تةمةر، 71
 2112ن، درباس مستةفا، ( ثةلَين عشقَى/ هؤزا73
 2112( شةظَين سار/ رؤمان، حةسةن ئيرباهيم، 11
 2112( هؤزان بؤ دةالىَل/ هؤزان، خالد حسني، 10
 2112( بالؤلكا شةكرَى/ ضريؤك، حسن سلَيظانى، 12
 2112( حةيرانؤك نامةيَين ئةظينداران/ ئةديب عبداهلل، 12
 2112لرمحن، ( مرن د قشلةيا ثادشاهى دا/ ضريؤك، حمسن عبدا14
 2112( ضيظانؤكا طايَى سؤر/ فلكلور، مجيل حممد شَيالزى، 15
 2112( سةلوا هَيش بةالليسكة/ هةلبةست، لقمان ئاسهى، 12

 2112( بليجان/ رؤمان، ثةرويز جيهانى، 17
 2112بامةرنى،  مصطفى( لةعليخانا طؤظةيى/ ضريؤك، 11
 2112، ( ظةطةِر/ رؤمان، شاهني بةكر سورةكلى13
 2112، قةدةرا من/ هؤزان، سةملان شَيخ مةمى (31
 2112، ( بَيهنشك/ فولكلؤر، حممد حسن بناظى30
 2112( ئارمانج/ هؤزان، سةبرية هةكارى، 32
 2112( باكورَى دل/ هؤزان، دلشا يوسف، 32
 2112( خةونةك بنةفشى/ ضريؤك، عصمت حممد بدل، 34
 2112( نهَينيَين خامةى/ هؤزان، سةبرى نهَيلى، 35
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 2112( هةناسةك د ثةرستطةها شعرَى دا/ خواندنَين وَيذةيى، سةالم بااليى، 32
 2112( شؤرشَين بارزان/ هؤزان، حةيدةر مةتينى، 37
 2112( عةشقا مة ضرايةكَى زةرادةشتى ية/ كورتةضريؤك، ئسماعيل مستةفا، 31
 2112( تةنهستان/ هةلبةست، كةمال سلَيظانةى، 33
 2112كلؤر، جةميلَى حاجى، ( رؤستةمَى زال/ فول011
 2112( مقاالت نقدية/ جمموعة الكتاب، 010
 2112( بةرطؤتييَين كؤضةرةكى دةشتينةبوويى/ هؤزان، امساعيل تاها شاهني، 012
 2112( دةظ ض نابهيسن!/ كورتةضريؤك، تَيلى ساحل موسا، 012
 2112( شةظةكا بَى نظَيذ/ هؤزان، اليق جةمال كورَيمةى، 014
دوكسيزم و تَيطةهَى وَى د هؤزانا نوخيوازا كوردى دا ل دةظةرا بةهدينان/ ( ثارا015

 2112ظةكؤلني، عسمةت خابوور، 
( دؤسييا بارزانى د سندؤقا ثياليى يا ستالينى دا/ ظةكؤلني، وةزيرَى عةشؤ، 012
2112 
 2117هةلةبضة/ هةلبةست، سةيدايَى كةلةش،  (017
 2117ضاظَين سيتاظكَى/ رؤمان، تةحسني ناظشكى،  (011

 2117باكورَى هةلبةستَى/ هةلبةست، ئارذةن ئارى،  (013

 2117طةِريانةكا بَى هؤدة/ ضريؤك، نةفيسا ئيسماعيل،  (001

 2117سورة برينا شةظا من/ هةلبةست، سةلوا طوىل،  (000

 2117عةشق د خلوةطةها مرنَى دا/ هةلبةست، ئاشتى طةرماظى،  (002

 2117سرودَين رؤذهةالتى/ ضريؤك، جةالل مستةفا،  (002

 2117ورَين دوور/ هةلبةست، مةسعود خةلةف، ئاريانا سين (004
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 2117ئاوازَين خامةيى/ لَيكؤلني، نعمت اهلل حامد نهَيلى،  (005
 2117بةيتا سيسةبانَى/ هزرظان،  (002
 2117طةر تو ماباى/ هؤزان، سةملان شَيخ مةمى،  (007
 2117لةشَى شةظَى/ هةلبةست، سةالم بااَليى،  (001
 2117تو، دالةهى يَين كةسةكَى ب تنَى/ ضريؤك، د. عارف حي (003
 2111ضةند هزرَين رةوشةنبريى/ طؤتار، ناجى تاها بةروارى،  (021
 2111هةلكولينا زمانى/ ظةكؤلني، د. فازل عمر،  (020
 2111خةونةكا كيظى/ هةلبةست، دةيكا داليايَى،  (022
 2111ذ بؤ رَينظيسةكا ضَيرت/ ظةكؤلينا زمانةظانى، امساعيل تاها شاهني،  (022
 2111الرمحن، ثةترؤمةكرنا طونةهان/ ضريؤك، حمسن عبد (024
 2111رؤذانَين شَيتةكى/ تَيكستَين ئةدةبى، اديب عبداهلل،  (025
 2111رؤذ ئاظا دبيت دا بهةلَيت/ هةلبةست، صديق خالد هرؤرى،  (022
 2111باذَيرَى دينا و ضةند ضريؤكَين دن/ كاريكاتؤرة ضريؤك، تَيلى صاحل،  (027
 2111ئةظني و سرتان/ هؤزان، فيصل مصطفى،  (021
 2111. خريى نعمو شَيخانى، طؤظةندا ذينَى/ هؤزان، د (023
 2111كةثةزَى خةونان/ هةلبةست، خةمطينَى رةمؤ،  (021
 2111بةندةر/ هةلبةست، ديا جوان،  (020
 2111سثيهستان/ كورتة ضريؤك، خالد صاحل،  (022
 2111حَيجبوون/ ئةمحةد ياسني، تَيكستَين ئةدةبى،  (022
ادر، تَيكست د ناظبةرا طؤتارا رةخنةيى و رَيبازَين ئةدةبى دا، ئةمني عبدالق (024

2111 
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 2111ثاييزةكا شني/ هةلبةست، تريفة دؤسكى،  (025
 2111ئةم بؤضى كتَيبان ضَيدكةين؟/ طؤتار، هوشةنط شَيخ حمةمةد،  (022
 2111شةظَين ثراط/ حسن ابراهيم، رؤمان،  (027
 2111ضريؤكَين وةرطَيراى ذ كوردى بؤ ئنطليزيى/ ضريؤك: لوقمان ئاسهى،  (021
 2111دةه خةون/ كؤمةكا هةلبةستظانان، هةلبةست،  (023
 2111راثرسني و راوةرطرتن/ مسلم باتَيلى، ظةكؤلني،  (041
 2111تَيكستَين ئةدةبى/ خالد حسَين،  (040
ثرا ئارتا يان بهايَى طران/ ئةنوةر حمةمةد تاهر، سَى شانؤطةريَين وةرطَيراى،  (042

2111 
 2111ترسا بَى ددان/ حةليم يوسف، رؤمان،  (042
 2111بريهاتنَين سةرخوةش/ سريوان قضؤ، هةلبةست،  (044
 2111زا ثةيظان/ صةبرى سلَيظانى، لَيكؤلني، ثايي (045
 2111مةيدانا كووضكان/ ئيسماعيل سلَيمان هاجانى، كورتةضريؤك،  (042
ضةند ستَيرَين طةش د ئةمسانَى هةلبةستا نوو يا كوردى دة/ خةليل دهؤكى،  (047

 2111ظةكؤلني، 
 2111ديوانَين بؤتانى/ سةبرى بؤتانى، هةلبةست،  (041
/ حةجى جةعفةر، 0302د )رؤذى كورد( دا زمان و ئةدةب و مَيذووا كورد  (043

 2111ظةكؤلني، 
 2111الظذا كةظنةوارةكَى خةمبار/ طولنار عةىل، هةلبةست،  (051
 2111سنورَين ظةكرى/ ئيسماعيل بادى، ضاظثَيكةفنت،  (050
 2111ثةسنَين ئامةدخانَى/ حةنيف يوسف، هةلبةست،  (052
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 2111توافا يارَى/ عةمةرَى لةعلَى، هةلبةست،  (052
 2111و: د. عارف حيتو، ظةكؤلني، تيؤرا وَيذةيى/  (054
 2111سالؤخةت د حةيرانؤكان دا/ جةميل حمةمةد شَيالزى، ظةكؤلني،  (055
 2111شانؤ.../ سيار تةمةر، ظةكؤلني،  (052
 2111من نةظَيت ذ لةشَى تة ببارم/ بةيار زاويتةى، هؤزان،  (057
 2111سَيهرةبةندى يا بةردةوام)زمانَى ضامةيى(/ فازل عةمةر، ظةكؤلني،  (051
 2111زاد مزورى، كورتةضريؤك، ساكو/ نو (053
 2113فةرهةنطا كالسيكَين كورد/ مةسعود خالد طوىل، ظةكؤلني،  (021
 2113ئةو ثياوةى بة المةوة ِرت بوو/ بةهر موفتى،  (020
 2113ضةند بابةت و لَيكؤلينَين زمانى/ عبدالوهاب خالد، ظةكؤلني،  (022
 2113سيمياء اخلطاب الشعرى، د. حممد صابر عبيد  (022
 2113ضيكى،  –ا كوردى رؤذانَين ئةدةبيات (024
 2113ل بةرسفكا مة بةفر بارى/ حمسن قوضان، هؤزان،  (025
 2113دةنط و هةلنطفنت/ ئازاد دارتاش، خويندنَين رةخنةيى،  (022
 2113الشواف... الليلة االخرية/ و: سامى احلاج، ضريؤك،  (027
 2113كيمياطةر/ و: د. لةزطينَى ئاظدرةهمانى، رؤمان،  (021
بلؤكامن سةما دةكةن/ نالة عةبدولِرةمحان، ئةو ثياوانةى لة ناو ِرةنطى تا (023

 2113ضريؤكان، 
ساليا زانا و نظيسةرَى كورد قاناتَى كوردؤ/ توسنَى رةشيد، كؤمةلةكا  011 (071

 2113ظةكؤلينان، 
 2113هةلوةسةيَين زينَى/ د. عارف حيتؤ، شعر،  (070
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 2113باخورة/ حمسن عبدالرمحن، رؤمان،  (072

 2113ن ثَيشمةرطةيةكى، ثَيال رةش/ هشيار رَيكانى، ذ بريةوةريَي (072
 2113كمَيدَى طةور/ صديق حامد، رؤمان،  (074
 2101دةمَى نيضة ب خؤ دبَيذيت/ و: ساحل يوسف سؤفى، ظةكؤلني  (075
 2101بابَى منؤ/ حممد سليم سيارى،  كورتة ضريؤك،  (072
 2101مقهى العميان/ انور حممد طاهر، قصص كوردية مرتمجة،  (077
  2101، ئةو خامنا هةنَى/ حةسةن سلَيظانةى، هوزان (071
  2101سةوداسةرى/ خالد سندورى، هوزان،  (073
 2101هةناسةيَين شعرَى/ عبدالرمحن بامةرنَى، هوزان  (011
  2101ئةظ ذى دئاخفن/ دةمهات دَيركىن هةلبةست،  (010
  2101فرين د ثةجنةريَ دا/ هزرظان، هةلبةست،  (012
  2101ستافكَين ئةظرو و دوهى/ شةمال ئاكرةيى، هةلبةست،  (012
  2101/ ناجى تاها بةروارى، هةلبةست، ئةز و تو ب ديتنةكا دى (014
  2101نة هةظال نة..! / ئةمحةدَى شوشَى، هةلبةست،  (015
  2101ضةند طولةك بؤ يارا من/ سةملان شَيخ مةمى، هةلبةست،  (012
  2101دارا ضل ئاواز/ ئةديب ضةلكى، هةلبةست،  (017
  2101ثةيالةكا دن تارى/ بيلطة سوومةر، هةلبةست،  (011
زمانَى كوردى)كرماجنى( / فاضل عمر، زمانظانى،  وةغةرةك ل ناظ ثَيربةسَتَين (013

2101  
 2101سةيَى هَيذا/ و: ئةمحةدَى زةرؤ، ضريؤك،  (031
 2101مةيدان/ حكيم عبداهلل، ضريؤك،  (030



 81 

 2101دراسات نقدية عن االدب الكوردي/ مقاالت لنخبة من النقاد، دراسة،  (032
 2101لَيكؤلينَين وَيذةيى/ كؤمةكا نظيسةرَين كورد، ظةكؤلني،  (032
 2101نَين هالويستى/ هةلبةست، سةلوا طوىل/ خةو (034
 2101اليَى دى يَى ثرَى/ رؤمان، حتسني ناظشكى،  (035
 2101بَيدةرا رويس/ هةلبةست، حبرى رشيد،  (032
ز/ ظةكؤلني، خالد 2115 – 0321كورتة ضريؤكا كوردى ل دةظةرا بةهدينان  (037

 2101صاحل، 
 2101دم الصنوبر/ شعر، ترمجة: بدل رفو،  (031
 2101دل/ هةلبةست، كونَى رةش،  شهينا شةظبهوركَين (033
 2101رَيبازَين ئةدةبياتَى/ ظةكؤلني، هيظى بةروارى،  (211
 2101ئاسَى/ تَيكستَين ئةدةبى، خالد حسني،  (210
(/ ظةكؤلني، د. صالح حممد سليم حممود 0351 – 0311مالباتا بةدرخانيان) (212

 2101هرؤرى، 
 2101ذ دةسثَيكَى هةتا دةسثَيكَى/ ظةكؤلني، سةبرى سلَيظانةى،  (212
 2101لبةر تَيهنا بةرسظَين وة/ كؤمةلة ديدار، لقمان ئاسهى،  (214
 2101ثشيكَين ستةمبؤىَل ذى لةغةرن/ ضريؤك، ئسماعيل سلَيمان هاجانى،  (215
 2101دياردا مرنا زمانان/ ظةكؤلني، فةرهاد حاجى،  (212
 2101خةريبى/ هةلبةست، ئةلند مزورى،  (217
 2101هةثارةيَين بارانَى/ هةلبةست، د. عارف حيتؤ،  (211
 2101ونَين شويم/ هةلبةست، دةيكا داليايَى، خة (213
 2101دةراظةك ذ رةخنَى/ ظةكؤلني، نعمت اهلل حامد نهَيلى،  (201
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 2101ضريؤكَين جادوطةرى بؤ زارؤكان/ ضريؤك، و: حجى جعفر،  (200
 2101سَى شانؤطةرى/ شانؤ، ذارؤ دهؤكى،  (202
 2101جةستةيَين فرؤك، ضريؤك، حمسن عبدالرمحن،  (202
 2101را روشةنبريى دا/ طؤتار، ناجى طه بةروارى، داهَينان د ئةدةب و طؤتا (204
 2101ئةظني و ئةنفال/ رؤمان، حةسةن ئيرباهيم،  (205
 2101دةمَى ثظدانك دثةقن/ كن ضريؤك، صاحل غازى،  (202
 2101ظينما/ هةلبةست، سعاد سلَيظانى،  (207
 2101/ حتقيق، سيار متر، ما بعد العرض (201
 2101دةشتا دوبانَى/هةلبةست، عبدالعزيز هاجانى،  (203
ند بةرثةرةك ذ رؤذنامةظانيا كوردى/ رؤذنامةطةرى، موسةدةق توظى، ضة (221

2100 
 2100مقاربات نقدية، خالدة خليل،  تفكيك النص/ (220
 2100كورتةرؤمان، كةمال سلَيظانةى، /نةييا بةندةمانَى (222

 2100كورتةضريؤك، صبيح حممد حسن،  /نَيزيكى دوماهيا (222
يديةمَين كوردى، نزار حممد بادينان/ ئ دةظةرا ذ كوردان و ثةذنَين طؤتن ضةند (224

 2100سعيد، 

 2100خةونَيك لة دةرةوةى بازنة/ شانؤطةرى، هةلكةفت ادريس عابد،  (225

 2100و: ساحل يؤسظ سويف،  -مري/ ظةكؤلني، ن: نيكؤلؤ ماكيافيللى  (222

 2100سيتافكا مرؤظةكَى هاظى/ كورتة ضريؤك، سيثان عةبدولال،  (227

 .1122 ال،عةبدو هزرظان رؤمان،/ روندكان ( شؤثَين221
 .1122 احلاج، سامى: وةرطةر. حممد بلند رواية كردية ،/ ( احملرقة223
 .1122. ئةمحةد يونس/ ئةظييَن دةردَى دى، سثَيدةكا وةسؤ، ىَل ( ىَل221
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 .1122 فندى، عةبدولكةريم/ بةهدينا ( قال220
 .1122. كَيستةيي هةلبةست، رزطار/ كؤمةتايى ( سرتانَين222
 .1122 لةعلَى، ئةمةرَى/ هةلبةست ت،وةال و ( ئةظني222
 .1122 هةلبةست، عارف حيتو ،بايةكَى كانوونى/  طظة( 224
 1122فةرهةنط، مسعو خالد طوىل،  / فةرهةنطا هيزار)ناظَين كوردان( (225
 1122دراسة وحتقيق: امساعيل بادي،  /دراسة /الشيخ يونس الكردي (222
 1121، رن: حتسني دوسكى، بةرهةظكهةلبةست /ديوانا سةردائى  (227
 1121هةلبةست، هوشنط ئوسَى،  /شوثا غةزاىَل  (221
 1121هةلبةست،  فتح اهلل حسينى، /شةرظانةكى سورى دوور  (223
 1121، حسن سليظانىقصص،  /من دفرت االنتفاضة  (241
 1121كومةكا هةلبةستظانان،  /قةفدةك ذ هةلبةستَين شنطاىَل  (240
 1121بةست، مصتةفا حسَين، هةل /دطةل ضركان  (242
 1121هةلبةست، هلبني باقر،  /سنورَين دينةكَى  (242

 


