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 ديــــــــارى
 

بو ئةو هةرةما ذ ضار اليَين منظة 
 هةظجه.....
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 وَــةز و تـــئ

 
 وةرة ئةز و تو 

 ئةظَى ناميلكَى ظةخوينني
 بةرط تَوى و
 ..ناظةروك ئةزم

 ثةرتوكةكا ظةكرية 
 بةالتينك , طول , ئاظ 

 ضيا , تَور , سيبةر
 هَيمايَين ئاشكرا و مشنت 

 دبزظينا خامةى داية  تىتاري
 ديارى ... ذانةكا دذوارا بَى دةراظة 

 ثَيشةكى .. من دبةتة بوهارةكا كورتا ساظا 
 بريَين خَوش و نةخَوش دظةذينيت 
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 ثيَين من تةزنكَى طرتن 
 ئارينكَين من خةندقني 

 نةشَيم قَيركةم و نةشَيم مت مب
 دةمَى هشياريَى .. شةثرزة مة 

 بةرزة دمب 
 دطَيلة شَوكا ذينَى دا .. دبةزم

 ل خؤ دثرسم و بةرسظَى ددةم 
 ئةز طولبة رَوذم ؟! 

 خوزى ..
 من شيابا ,
 من هةبا , 

 كربا , من
 ة ض ئومَيدن ننة .. ئةظة 

 وةرة .. ذ ئةظرو وَيظة ..
 ئةم تةظنةكَى دى ب رَيسني 
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 تَو .. ببة خوداوةند 
 و ئةز .. دَى ثةرستطةهةكَى ذتةِرا

 ئاظاكةم و ضرا هةلكةم 
 بَو طيانَى تة يَى ثريَوز ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/9/2112 
 هاتية بةالظكرن

 29/2112 -ذمارة  -ثةيظ 
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 ةـــدا تـةنـل ب

 
 

 دَى وةرة .. ئاظدارا خةما 
 مذ و مَورانَين زظستانَى ظةرةظينة 

 من ذ سةرما ثريَى ِرةها بكة 
 من دةر بينة ..

 ضاظةريَى ئاشَوثا بوهارا تة مة
 تةظينط و نزار و كانى 

 جار طولزارن
 جاران رويبارة خوينن 

 تَيكظةدانا ِرةنطاية
 ةخوةرة .. هزرَين من رَيكبَي

 بةفر .. ئاطر 
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 عةور .. خوين 
 طول .. رَوناهى 

 كاروانةكَى سةرمةدى ية 
 ئادارَى

بةرفرا تةبارى .. تا نيظا دارَى .. نةما بو 
 ئَيظارَى 

 نـــن مـَيــاظـض
 رةنطَين شةبةنطَى ظةدجةمينيت 

 بريسى و وارَى من
 ِرَوناهى و دةنط ظةدان و طوللة 

 فلمةكَى بَى دوماهى 
 ئةز دَى بِرةركةم 

 هةمى ساالن 
 دةستثَيك خةمة 

 شَورش و سةرهلدان 
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 رَوذةكا نوى و ثةميان 
 ثاشى ...

 رةظةند و سةرطَون 
 ذ رَوذا كاوةى تا ئةظرَوكة 

 ل سَيكا ئَيكَى:
 نَيرطزا سةرخَوش 

 سةركوت و خوينة لو دكةت 
 ىَل ب جَوت شني دبن 

 د دوَى دا:
 ةمار طرتى طدةستَى سثى و يَى 

 ب هةظِرا ثةميانة 
 د نيظَى دا:

 عةظرَى رةش و بايَى خةردةل 
 ل باخضَى شَيران بارانة 

 ثَينج هزار كَوتر 



 ثةرَى سثى .............................................

- 11 - 

 ل بةهشتا بةرين 
 مَيهظانن .. 

 دسَيكا سَى دا:
 بوهار و سةماية 

 كةزاختنا سةرَى ئةذدةهاكَى ئَيكَى 
 نريَوذ و ئَومَيد و هيظى 

 باج و بوهاية ..
 د داوايَى دا:

  دوبارةية
 ظةذاندنا كةهلا دَيرين 
 رةظةندا مليونى و كَوض..

 ئةظرَو..
 ئةز ل بةندا تةمة 

 دَى وةرة 
 دئةظى كةنةظاىل دا 
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 ذ دةسثَيكَى 
 ئاال هةلدةين 

 ِرستا شةمالكَين شويرهَى
 ظةمرينني و 

 ضرا هةلكةين ..
 
 
 
 

7/2/2112 
 ل طوظارا ثةيظ ذمارة 

 بةالظ بووية    29/2112
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 انـــكؤةرـا طـــانـجـنــس
 

 طةالظَيذ..
 توب خودَى كةى

 ثاشظة نةضة
 ئةز .. ل ئامسانى ل تة دطةرم

 تىفتو ب ساناهى ضاظ من كة
 هَيدى .. هَيدى
 ةوبنَيزيكى ظينوسَى ب

 ب هنطَيظة
 بكة هيزارا سثَيندارَين رَيكا كانيَى

 ثةرييةكا سيدارةداى
 ب ضنارَى ظة

 دةستَين ىَل بةرو ثشت كرين
 ب سينطى ظة

 حةتاظَى .. تيشكَين خوىَل وةشاند
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 .. ىَل سوت !! نطةردة
 جَوثيتةر ...

 مَيهظان دكةن ندوانزدة خا
 ساَلةكَى ثالظة ددةت ,

 و ضوار ثَينج مةهان ذى ,
 شردبيت ..

 هةسارا سَور..
 ستَيرةكا زخيا طةشة نَيزيكة بطةهتَى

 ئاطرى ذ ئاخَى رادكةت
 هةظرَى يا وَى

 جانةكَى ثريدكةت
 سنَيلة دكةتكالةكى 

 ساىَل ثَينج مةها ثاش دكةظيت
 خانةومان ىَل وَيران كرن

 كةيوان



 ثةرَى سثى .............................................

- 15 - 

 ل سةر دىل دلةيزيت
 و سةمايَى دكةت نيالد

 ةمني طةِرَوكرضا
 حةفت سال ثرت ..

 دةم دةمى ية
 كَيش و مَيشانَى ثَى دكةت

 يانيكَومكا سَيو
 ضاظ زلكانَى دطةل دكةن

 هةظ ئاال حةفتَى ..
 ىضووييا ظةماى و ذبريظة 
 ديسان ئةظة
 ثَينج هةيظةكة

 ثَينطاظَين وَى خاظ و سسنت
 دةولةت سةرى

 ةظ ثةريَين ثةريستانانت
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 سةودا سةربوون
 اال ظةدكةنف

 خةونا شلوظةدكةن..
 مةسنت..

 نظَيذا دكةن..
 و دفِرن..

 طةِرَوكا بضووك ..
 د رَيكا كادزا دا دبةت

 جيهانا نةمران دةرباز دكةت
 ثةرخيان..

 كنان دادخةفكَين 
 ئاسَى نةبوو

 ب سيتَى طرتن ؟!
 بةهةشت بو ئينا حةفكَى
 بيناهيا ضاظان ىَل دزى
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 ئاوازَين الظذ و الوك و شةظةِرَوكان
 طيان ىَل هةذاند
 كةزيةك ظةهاند

 ذ كوظان و كةسةران
 هاظَيذت ؤثشت خ

 هةيظ ىَل زظرى
 خِر بو .. خِر بوو ..

 سالظ كرَى
 ةردةنَىطبو بازنةك .. كةفت 

 دىَل وَى راكَيشا دَيم و
 نرويبار ثةنطيان و سةردا ضوو

 هةمى طياندار .. زان و ثربوون
 ئَيدى ترازى يةكسان بوو

 دَى هةظسةنط بوو
 اليةك ئةظني



 ثةرَى سثى .............................................

- 18 - 

 و اليةكَى دى
 ثِر كةرب و كني

 ئَى ترازى
 روينة ورابة
 رابة ورينة
 كى ثرتة ؟!

 كى ب سةنطرتة ؟!
 ظيان سةركةفت ..

 دَى كةرةمكة
 بهايى بدة ..
 خويكَى بدة!!

 
 

2/9/2112 
 بةالظ بووية ل طوظارا ثةيظ

 22ذمارة 
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 ؤازـــــــــــب

 
 
 

 بازو ؤ...ه
 ا.. تو خؤ يايىنددثَيكَى م

 ئااليةكَى سةرخَوش و شلكى
 مةيا ثَيكَى من

 طَولةكا بازنة دارة
 هَيز و شكومةنديا تة تَيدا

 تَيك ترجنن
 جيهانة و ةسةرَى ت

 بةالظةتَورا ئةنتةرنَيت ىَل 
 ضاظَين تة .. زل دقَوتن
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 هةر ئَيك .. مزطينى يةكَى دهنَيريت
 شاثةرَى تةيَى راستَى

 دخوريَيت..
 و يَى ضةثَى
 بريندارة

 من هلدة سةر
 م ..ةدَى برينثَيضك

 ئةز دزامن
 ثيَين تة .. دناظ ئاطرى دانة

 ل مة و باب و كالَين مة
 مرن .. كوشنت .. سوتن

 فةرهةنط و ثَيرسنت
 نةياران هةظركيا

 ذ مةِرا وةشاندية
 بَو نةظيَين مةذى
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 خةالتن شاندينة
 نة ..

 ئةو شةظ بَورى
 َيرَىكرا ئةظَى شاوةرة .. بوه
 ظة.. ينةظةذين

 رةسةنيا هونةروزمان
 ظاظَيذين .. ساخ كةينة ظة

 دلستانا خوينة لو
 ني .. هني كةينةظةنب نذ

 ئاشَوثا رةشة خةونَين
 ئامسانَى تَوزا وى ود 

 لةيزينا كةظرانبارين و 
 هنداظى مة .. وندا بكةين

 ظةدةين ..
 ئةظَى خةونَى ب فةوتينني
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 ئةظ بةرجةستَى دلةثَين هَوظاندا
 لةوتيت و تافيل دبيت

 جانَى وَى تَيدا ب ضةسثينني
 وةرة ...

 تةخَين ئةوران دةرباس بكةين
 ل سةر ب مةيني..

 ضثكَين بارانَى بكةينة شةبةنطا خَورَى
 انا خَودا راضيننيو ئامسانَى طولست

 رويَى رَوذَى .. طةشةكةينة ظة ..
 ئةز دبينم

 خوزى و ئومَيدَين
 ئامسني و كورتر و نةوةرةسان

 ب كَيليا نةمران ظةكةين
 تيذ كةينةظة ...

 ئةظان دَيران سرتينني
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 بارى هاى بارى
 بارانةك بارى

 ل خاكَى مريستان
 كرنة طَورستان

 ستَير ب كَوم رذيان
 ناببو تاريست

 بارى دوبارة
 ل وارطةهى بارى

 تةظ و خورت و الوان
 بوونة شورشظان
 دَوزةك هاذَوتن

 ب رَيباز و داستان
 بارى هاى بارى
 بارانةك بارى
 خةمال بوهارَى
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 داكةظنة وارى
 نريَوذ ذ هةالتن

 ب تريَوذكَين رَوكَى
 خوشى و طرنذين

 كةفت طيان و هةستان
 
 
 
 

21/8/2112 
 هاتية خاندن ل ظيستةظاال
 – 0 -ئَيكةتيا نظيسةرَين كورد لقَى 

22/9/2112 
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 امــــــــــةيـث
 
 

 ل ضوظانَين ضاظَين تةدا
 شةظستان .. ضولستانة .. دَيرانة

 دكةت ظةشارَوكانَىيا ثةيظ .. يارى 
 ئَيتونا تة .. ئاظِرَو يا ملن ددةت
 كةلةطرى طةردةنا من دطريت

 ِرَوندكا درَيذم خوين
 هَيزا تة ..

 ضثكَين سرياظةكا تاَلن
 م كرنؤتة ك انزستان

 بوهاران تة بةسنت
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 هاظينى كرة هةمل
 ل ثاييزَى تة شاند
 كةرب .. ئةظني
 ثةلن .. طوللة نة

 ثةيامَين سارو طةرمن
 مذ .. فرندةكة
 سيوانا هَيلينا منة

 شةمةندةفرة ل ئيستطةها رادوةستيت
 من دظَيت ئةظَى ثةيامَى بَو تة ب هنَيرم

 دزامنو ئةز 
 دَى هَيت سوتن

 
 

02 /2  /2112 
 هاتية خاندن لسالروذا

 ساليا نظيسةرَين كورد 22
02/8/2112 
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 انـــــــــــج
 
 
 

 مندا دناظبةرا ثرتَين لةشَى
 سرتى و قةيدن
 تَور و بةندن

 نة ضيا
 نة دةريا
 نة بيابان

 ثارظة ناكةن
 بةرجةستَى من
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 كةظرَين طران يَى داطرتى
 ساخةَى دل هةر يَى نت

 وةلو ضما
 ئةظى تانى .. ئةز ناظةدةم

 بكةمة كَوم و
 دضاظَين نةياران رابكةم

 
 
 

 
20/00/2112 

 هاتية بةالظكرن ل ثةيظ
 2118 -(22هذمار:)
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 اخـــــــةز و ئــــــــئ
 

 ضما دطريم؟
 من ناطريا

 ئةظينةكا خودايى ية
 دةما خوشيَى و كةيفَى ية

 هَيسرَين من
 َى يةيزمانةكَى بَى زار

 دهةمبَيزا تةدا
 دسةقايَى هةظِرَى دا

 ل وارطةهَى خان ومانان
 تةمت هَيالم ..

 بريَين خؤ يَين ئالَوز
 راستكةمةظة ..

 تو ناثرسى ضما دطرى ؟!
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 تو دزانى
 دىَل من رويبارةكَى ثةنطياية

 ئاظَى كةظرَين طران برن
 ظولكانان .. ضيا سوتن

 ئاخ طوهةراند
 باى .. ئاطر طةشكر

 نضيا رَوتكر
 ضما دطريم ؟!

 ائاطر و ب
 ئاظ و ئاخ

 دةستة برانة
 من دظَيت ئةظرَو

 ئاطر .. رَوذةكا طةش بينت
 ل ئامسانَى شني و ساهى

 يالنَى بكةت..د
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 خةمال ضيايَى طوندَى من
 ن و بةيبوونانسذ شيالن و سي

 كانى ئاظدةن ..
 ئةز .. ل بايَى بةزَى سوارمب

 سنورَين وةالتَى خؤ
 دةرباز بكةم

 ن راوةستمل توخيبا
 سرتى و تَيالن ظةدةم

 نةهَيلم نخاال
 ئةظان سنوران دةربازبكةم

 
 
 

07/00/2112 
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 وار
 
 
 

 هَى وارَى من ..
 هةناسا من ..

 وارَى باظ و كاىَل من
 ب منرايى و ظةقةتيايى

 ل ض دةر مايى
 دهذمَيرم سنورَين تةو

 ينم !!زدبة
 مَيزةدكةم ..

 بَى سنجى يا نةيارَى تة
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 !! تَوخيب نينن
 تنَى دبَيذم
 شيانَين وى

 كةلةخةكَى ذَيك دابِرى
 نةقوتكرى ..

 
 
 
 
 
 
 

00 /00  /2112 
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 نــايــتـنـظالَ
 

 ظالنتاين ل تة ثريَوز
 دةما دةنط دطوهَين مندا

 هنا نَيرطز ذوورى ياَيدبيتة ب
 مةستا وةالتَى من

 مرويتيا ثاييزا من طةشدطةتةظة
 زةنطا دىَل من

 سةما زَوربا دكةت
 سَورطولةكَى

 ديارى بيابانَين لَيظَين تة
 يَين بوينة مَيرط و كانى
 دشينيت .. فِرَيدكةت ..
 ئاوازَين كوترةكا بةندكرى

 سرتانا باجا ئازاديَى
 سرتينيت و
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 دكةتة هةيظةكا ضاردة شةظى
 بَوتة ديارى دكةت

 ئةز بازم ..
 بةىَل

 ئةورةكَى بَى بارامن
 كةظالةكَى هةالويستى مة

 طرتى مةهةناسةكا 
 لسةر طةميا تايتانيك

 شةرَى مان و نةمانَى دكةم
 ظالنتيان ل تة ثريَوزة

 دهةمبَيزا طةالظَيذ و ظينوسَى دا
 هةمى سةر سال

 مَيهظانَين تة ضوثيتةر و هةيظ و
 ن ...بطةشة ستَير

0/2/2117 
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 اـــــــــــدةري
 

 دناظ ثَيلَين .. ثاييزَوكا ليليانا مندا
 ثَيلةكا بوهارى

 رادكَيشيتمن 
 زةالىل يا

 ئاظةكا شني و بنةظشى و تةيسى و
 تة بةرزة دكةت ..

 تَو مةلةظانى
 ل سةر ثشتَى زظرى و

 ل رةنطَى ظةيرَوزَى دطةرى و
 دةما ل سةر ئاظَى دكةظى

 طةرماتيا سيوانا كةسكة سَورى
 تة هةمبَيز دكةت ..

 تة ض دظَينت
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 سةيرانَى ل وارطةهَى بةلطةزَيرينَى بكةى ؟!
 مةلةظانى دةريا رةنطان بى ؟! يان ..

 ئةز ئاظم ..
 تَو .. ضى ؟!

 ى .. تو ب منى ..يضيا
 باى .. هةر ب منى ..

 ئاطرى .. ديسان ب منى ..
 دناظ خَودا ,
 ئالَوز نةبة

 خَو بنياسة ,
 و بَيذة من ..
 تَو .. هةمى ..

 ذ .. ضى ؟!
 

2/2/2117 
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 ىَـانــا نيسـةنطـجةظ

 
 دوعا ئَيزدى* ديارية بو جانة مةرطا 

 
 
 

 ئةى رَوذ
 دةما ئةز دهةمبَيزا تةدا
 رَوناهى و طةرماتيا تة

 ئةز ظةكرم
 هةيظَى هيزارا بَو كينيا من درست,

 ستَيرك ل دَور من دزظِرين
 ديالن دكر

 وة باذَيرَى خةونا ئاظا دكر
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 دطَوت..
 باظ ودييا .. سَيظ خَيظة دكر

 خودايَى مةزن ..
 ئازاكرن ..
 دةرَيخسنت

 رَيشت و نةبو كوشنتنةخوين 
 ئةى خودا..

 من هاى ذ ضةرخا فةلةكَى نينة
 بايَى من بلندة و

 رَوكَين من .. سَورن .. طةرمن ..
 رةش نةكة..
 ئةى خودا ..

 ئةز طونةهم و طونةهكارم
 ل دلَوظانيا تة دنَيرم

 ملن نةطرة ..
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 ئةى ئاسيمان ..
 كةظرَين لةعنةتَى
 ذ ثَيلَين دَور من

 فَوتَو بكة ..
 .. بال ب سةر مندا بَينبال 

 رةمجَى بكةن
 ىَل .. ذ طيانةكَى ثاك و خاوَين

 ةى طونةهبار ..ن
 ئةى با ..

 يستانَى دايةرزنارَين ثةو طةشتا من ل بنار 
 بارَوظةكَى .. من رةهابكة ..

 ئةى ئاخ..
 جان و جوانيا من طَورى تةبن

 ئةم تةظ هلةظني
 ب خوينا خؤ تة دَى ئاظدةم
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 ئةى ئاظ ..
 من ل ئاطرَى هَوظان نةدة..تنَى 

 هَوظ ..
 ئةى هَوظ ..

 هةظركا تةمة ..
 ركمانيا من .. هةظدذيية

 درب و كةظرَين ملن دوةشينى
 نامَوسا خؤ ناشوى

 مَيياتيا من نا ضةوسينى
 ئةز .. ستَيرةكم .. دزظرم .. دزظرم

 بةرزة نامب ..
 بةىَل هَوظ ..

 دلبةرا تةمة ..
 دييا تة مة ..

 خوشكا تة مة ..
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 كةضا تةمة ..
 هةظسةرَى تة ئةزم ..

 ئةرَى ..
 ئةطةر تَو هَوظ بى !!

 تة ثريَوز ..
 ئةطةر مرَوظ بى ..

 كابوهارَين هةردةم ثريَوز ؤئةز نيسان
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 ةرةمــــه

 
 ثاييز .. سةردةمةكَى ترسناكة

 بوهارةكا يارمةزا فَيلبازة
 دةستَى خؤ ظةكة و

 ئةفرَو دَيت هةمبَيز بكة ..
 زةظيا هة ..

 هةرةمةكَى دةرطةه طرتى ية
 اليَين وَى هةظجه و هةظثَيضن ..

 هةيظ طَيرانة ..
 زارَوك ثاك رةوانةكَى هةظسَوزة

 قةفتَين كوليلكان
 ةمينيت .. دظةهينيتجد

 دكةتة تاج و ديارى ظينَوسَى و
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 هةيظا ضاردة شةظى دكةت
 سويراتيا طَوال خَودا د

 نقوم نةكة ..
 رويبارَى تةمةلةظانَين 

 سةرخَوش و مةسنت
 بازَين زنارَين تة
 ياخ و هةدذن

 تَو .. ئافراندةرَى بيبةلةرزانى
 تةخَين ديرَوكى .. ثةسارو شكةفتَين تة,

 يَين نكراندين ..
 ض ئاظاهيةكَى ظارَيى..
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 ةــةبــز نــــؤئال
 
 
 

 هنطظينَى شلخا من خوِرى دوبةية,
 هونى و رَيكن ..داظَين كةزيا من .. 

 تذى شكةفتا من ,
 مرارى و قةندة

 ئةز .. ثةرييا ئاظَين زةالَلَين هزرا خَومة,
 مةلةظانيا دكةم ..

 يةكَى ثَينج ساىل ية وؤبريدانكا من .. زار
 مةزن نابيت ..

 ..ببةئالَوز 
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 لَيظةنامب
 تَو دناظبةرا كةناَلَين ئامسانى و

 ئنتةرنَيتَى..
 غار ددةى و بةرنادةى

 يَين قةدةغة
 سةرجنا تة رادكَيشيت ..
 دةما ئةم دطةهشتني ئَيك,

 تة كوليلك دكرنة طلواز و تاج و
 لسةر سةرَى من ددانا

 تة .. اطيايَى بوهار
 طةردةنا من درامويسا

 من باوةر نةدكر زةر بينت ..
 دةمَين دةيكا مة لذَير ثةجنَين دةهبا,

 ة هةظِركى دطةل بريَوكا مرَوظايةتيَى دكر,م
 زةظى ئادةدكر .. سثيندار ئاظدان ..
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 خوها خورتيَى و خورتاتيَى,
 نئاظ شرينكَين كانى ساركَين وةالتَى مة بوو
 ئاطرَى عةشقَى, زيندان روهن دكرن,

 دةرطةه ل مة ظةدكرن ..
 ئةم رزطار بويني و

 من سَيظا خؤ ل سينطَى تةدا,
 و نةديتةظة ..

 هةظدذى يا دطةل مة دكرن
 ديثشكةكى بَو سيالظا ذةهرا

 تةملن وةشاند ..
 بَوية هةِظرك و سةرذَيكةر

 و .. و
 تو يَى ل سةر ثةال روينشتى

 درازيَى .. رادبى .. دبةزى ..
 و ثاشى ؟!..
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 دهَيت تةطريا من .. بَو زارَوكينيا 
 ببة .. ؤزئال

 شيزو فرينيا ية .. ئالَوزى ية
 ة,بهةريَى ئالَوز

 تاكو ب فِرى
 
 
 
 
 

02/8/2118 
 
 

  



 ثةرَى سثى .............................................

- 29 - 

 ذـيَـــظـن
 

 ئةى خودا ..
 ئةظَى تابانَى كَوثى بكةو

 هنداظ ئةردى بلند راطرة ..
 دةما مةست دمب

 دخلوةتا تةدا
 ئةز ببينم ..
 ئةى خودا ..

 فريشتةبَى ذظانن
 ئاوازَين ئةفسانةيى

 ل جيهانا زاروكينيَى سرتينن
 ئةى فريشتَى ملَى راستَى

 تةملَى من باداو
 كرة ثيشةنطا كانى زةالىَل

 َى وتشكفثنيسانَوكَين نوى دا بةرَى من 
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 ثري هةظَوك ملَى ضةثَى
 ملن باددةت

 نظشتا ثِر دكةت
 يذا بةرددةتقكةنى 

 ئةرَى ..
 وةرى كانى ب دَومن ؟!باتَو 

 ئةزا دبينم كانى بوهارن
 دبن .. زوى زوى زوها

 ئةز حةز ناكةم نظَيذا خؤ
 ب داواى بينم

 بال ستَير بةند تريَيذَين خؤ
 ب وةشينن

 تنَى بوهار وةغةرنةكةت
 

22/9/2119 
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 ىَ وةرزــــس
 

 ن دبشكظنسدةما سي
 بوهار خناظا نَيرطزا

 نيتيدوةر
 نازكيا ئادارَوكا

 دبيتة نيظرَويةكا طةرم
 باذَيرَى خةونان دخةملينيت

 نريَوذ بارانا خةما درذن
 رَوندكَين ثاك رةوانان سوير دبن

 ل وةغةران دا
 ئاظا دبن ..

 فريشتة سيهوانن
 زةمينَى هةمبَيز دكةن
 ضاظَين خؤ نة نقينة
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 ئاطةهداربة
 رَوذ كورتن ..
 دةم , جه , ئاظ

 سَيتكَى هةبونَى ية ..
 مدارةةبوهار و ثاييز وةرزةكَى بةره
 زستان , و هاظينَى ذى
 ب هةظرا خؤ طرَيدا

 وةرزَى سيَى
 كوثى بكة ..

 دةمةكَى مشتة
 ذ رةوشا رةنطان
 ذ جه نةرابة و

 نةكة .. خةونا خؤ بةتاَل
 

07/8/2119 
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 ىـثـــــةرىَ ســــث
 
 
 

 ل سةر ثةرَى سثى
 ملن دطةرى ؟!

 يان ل سيتاظا خؤ ؟!
 ل سةر سفرَين خةلكى,

 دلبةرا تة مة و
 ل بةر سينطَى تة
 دومياهى تشت ,
 ل بريا تةمة ..

 ياريا ظةشارَوكانَى دكةى و
 هةظِركانَى ..

 ئةز ثةِراسيةكا شكةستى مة و
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 تو .. هةمى ..
 طانىنثةِروانةكا رةذ 

 د زةظيا من دا ..
 ملن نةطةرة !!

 تة ئةز دانام خالةةكا رةش,
 د داوى يا هةمى ثةيظان دا و

 دناظ رَيزَين تذى دا
 تَو بةرزة بوى ..

 ضاظ زلكانَى دطةل من نةكة
 نةخش و نيطارا,
 ل سةر رويَى من
 قةد ضَينةكة ..

 ببية ض ..
 رم و هةالظَيمَيدَى تة ظةش

 كانيةكا
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 ير و زةاَلل..سو
 دوهى .. ئةز نَيرطز بووم

 ئةظرَو .. بنةظش
 سوبة .. سيسن

 ل خؤ بطةرة
 ئةطةر دَى مبة

 زةظيةكا خرش و بَى ناظ ..
 
 
 
 
 

07/2/2101 
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 انـــزيَرةظ
 
 
 

 دهةظدذييا تةدا
 غةريب و ثةريشامن

 دزظرَوكا ئالَوزا بريدانكا تةدا
 تةظنثريكةكم

 هزرَين خؤ درَيسم
 دضةرينمخةونَين خؤ 

 دطةل تة ..
 طولةكا ضنى مة ..

 دطولدانكَى دا يا ظارَى مة ..
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 بَى ى تة .. دلدارةكا ئةفسانةيى مة
 دئاخةكَى دا
 من ب ضينة

 سيهدار و بةردار و طولني مب
 دا هةمى زةظيَى هةمبَيز بكةم ...

 
 
 
 
 
 

20/9/2101 
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 نـــةريــــدارا ب

 
 هةمى دةما ..

 دثةيسكا هزرَين تةدا
 هيظى تلوظة نةو ..

 ب دةست تةظة دهَين ..
 لنطَين تة وةستيان

 !!يَىنة داوةش
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 ىــكرِـبــشــيَـث

 
 رَيزبكة و ب هةذمَيرة..

 ثارة
 مرَوظ
 نهةبوو

 هزرا خؤ بكة ..
 ئةوَى ل بةرى كةزى زةرى
 يَى نيظةكَى زَير ل بةريكَى
 َى ..طدوماهيكَى ديظةالنكَى عةىل بة

 
20/9/2101 

 
 



 ثةرَى سثى .............................................

- 61 - 

 
زرـــــــه  

 
 

 هزرَين من
 بةالظة نة ..
 هزرَين تة

 ئالَوز و شةثرزةنة
 راست حةذ من بكةو

 ئارام بنظة ..
 
 

20/9/2101 
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 رنــكـةذيَــح

 
 
 ةل تةيةبثشتا من ذ قة

 دىَل من دَوذة هةو
 سةرَى من ..

 هذيا ية اكةشةنطةبي
 بةختَى من وةرطَيِرة,
 ملَين من داكةتن

 ؟! ض دى ماية
 دا ئةز بكةم ؟!

 
 

20/9/2101 
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نـتــــوشــك  

 
 هةر كوشتنة ..
 ذ .. تةمب ..
 بَى ى تةمب ..
 دطةل تة مب ..
 دذى تةمب ..

 هةر كوشتنة ..
 
 
 
 

20/9/2101 
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 نــرِيـربـتــيةك

 
 

 دووستينَين يةكرتبِر
 دلةك بِرى ..

 ذ ضار ئاراستةيان
 دور ثَيج كر و

 جطةر ملن سوت
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 رةـيَـــذمــب ه

 
 و  044

 و  5
 و  04
 و  04
 و  54
04  . 

 جةرط و دل
 سيناهى و شةظطار و شةظني
 رةهةند و بريدانكا دَوزا من
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 ارةـــــــــــــذم
 

 طهورين .. ذ نشكةكَى ظة .. -0
 شيان و نيبوون
 نجار جار هةبوو

  وبريَين تة ية ..نتهةست و دي
 بزاظ ..و شيمى  -5

 و الظ الظ جوانى
 كَيش و مَيشانَى
 ياريَين تةنة ..

 بارطرانى .. -0
 سةودا سةرى , بَى هيظى نة بة
 ثشتى نشيظيا ئةظرازى ية ..

 مةردى .. -0
 سةر ثَى خودا نةضة
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 طةشة رَوذ ستَيرا تةية
 ثَيش بكةظة رَوذا تةية

 دوبارةية -5
 رةهَين تة .. -0

 ناهَين بِرين
 ب ئاخَى ظة ثةلضمةية

 .. دئةجنامدا
 سةرفةرازى
 بَى فنتازى

 كَومكرنا هذمارَين تةية ..
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 وَرةــظـــس

 
 دوانزدة بوهار بةيني و
 شةمالَين شةظ تارييان

 ظةمريان و
 دَوزة خا دىَل من هةرهةلة ..

 كوليلكَين ثايزان
 ثةالتينك و شاهةنطا
 ل خؤ كَوم دكةن و

 سفكَى دارَى هةر ئةوة
 نزامن ..

 هةيظ و ظينوسَى دال شةظطارا 
 نل كيظة بوو تيورنمارس و سا

 ووبب ة نبتون لَيظةرديا
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 ئةطةر بوضى ؟!
 هةردةم .. سةركوت و

 زار برينة , و
 دظَيت ل سةر ثلَين دَوزةخان

 بيني,زدةربا
 يان فهَيت و سةربِرينة

 طويزَين ظةشارتى
 ربوونة دار و .. بة

 خةالت و ديارينة , و
 ئةز ذى ..
 تةمة ,طوثاىَل دةستَى 

 يان ذى .. شةقلةمة ...
 

7/0/2100 
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 ىـةكــيـريــزرا مـــه
 

 
 

 كوضك و تةالرَين توخيب كرى
 دبَى سنَورن

 خةون و هيظى ثَيرَويةكا دويرة
 ب زلقوتينةكَى ئاظادبن و

 دهةلوةشن ..
 بالطةهَى من ..

 قورمَى دارةكا كةظنارة
 نظَيذَين من .. ددةمدانة

 روذَين خدر لياسى
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 هيكرمئةز 
 ب ثَى ئالينكا نةكةظم

 هزرا مرييةكى ية ةئةظ
 هةر رَوذ دكوذن و
 طةنى نابيت ..
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 دةم
 

 دطةل دةمَى بلةز و
 بةلطَين وةرياى

 ثَيشربكيَى دكةم و
 ثرسم .. د ىَل

 كيذ وان ئةزم ؟!
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 ولـــــــــــط

 
 هةمى..

 شةظدزَين طوىَل نةو
 طول ..

 طونةهكارا رَوذَى ية ,
 ثاشى

 شةظ طونةهبارة !!
 
 

2/7/2100 
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 ناظةرؤك
 

 5 ........................ئةز و تو -0
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 ئَيكةتيا نظيسةرَين كوردذ وةشانَين 
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 2110( شهينا ضيايَى سثى/ ضريؤك، نزار حممد سعيد ــ 23
 2110( جةمسةرَى سيَى/ كورتة ضريؤك، خالد صاحل ــ 22
 2110( ئةى رؤذ نةضة ئاظا/ ثةخشان، سةالم بااليى ــ 20
بةروارى  طه( ذ رةوشةنبرييا كوردى/ ظةكؤلني ـ طؤتار، ناجى 22

 2110ـ 
جيهانا ئاشتى و ئاشؤثَى/ ظةكؤلني، هزرظان عبداهلل  ( زارؤكَين22

 2110ـ 
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 2110( دهؤك د سةربؤِران دا/ بريةوةرى، صديق حامد ـ 28
 2110( جاك درَيدا و هةلوةشاندن/ ظةكؤلني، د. فازل عمر ـ 22
 2110ةِرظانةكى/ رؤمان، عصمت حممد بدل ـ ــ( داويا ش31
 2110امد نهَيلى ـ ( ثَيلَين رةخنةيى/ رةخنة، نعمت اهلل ح30
( دةما هَيشتا طيانةوةر دشيان باخظن/ ضيظانؤكَين مللى، و: 32

 2110حجى جعفر ـ 
( بةر ب دةقَى خؤماىل/ دةق و شرؤظةكرن، ئيرباهيم ئةمحةد 33

 2110مسؤ، 
( مَيمَيتيكس، ذ هزركرنَى تاكو ئايديؤلؤجيايَى/ د. فازل عمر، 32

2110 
ةبكـرن/ ظةكؤلني، عةبدال ( كةلتؤر.. ناســيؤناليزم و عةر30

 2110نورى، 
( ثةيظَين بَى ثةردة/ ظةكؤلينَين رةخنا ئةدةبى، عبداخلالق 32

 2110سولتان، 
( نظسنت د ضاظَين نَيرطزَى دا/ هةلبةست، بةشري مزويرى، 32

2110 
 2110( ذ فةلسةفا بةرخودانَى/ هةلبةست، رةمةزان عيسا، 38
ح حممد حسن، ( ئةوَى دذى هةميا/ كورتةضريؤك، صبي32

2110 
 2110( نذيارطةرى/ د. فازل عمر، 21
 2110( بيست سال و ئَيظارةك/ رؤمان، صربى سلَيظانةى، 20
( نظَيسني د ناظبةرا نظيسةرَين خوداوةند و لَيطةِريان ل 22

 2110ئازاديَى/ ظةكؤلني، هؤشةنط شَيخ حممد، 
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( ذ ضريؤكَين مللى يَين فلكلؤرى/ مجيل حممد شَيالزى، 23
2110 

 2110( جواهر املبدعني/ مناقشات ادبية، امساعيل بادى، 22
 2110( دميةنَين ثةضنى/ ضريؤك، كيظى عارف، 20
( تري ذ كظانا دوةشيَين و بةر تَينة من/ هةلبةست، سةملان 22

 2110كؤظلى، 
 2110( كةظالةكَى رويس/ هةلبةست، شوكرى شةهباز، 22
دةيكا داليايَى، ( دةولةت و عشقةكا كةظنار/ هةلبةست، 28

2110 
 2110( شةظَين بَى خةو/ هةلبةست، بةيار باظى، 22
 2110( ئازراندنا بةندةمانَى/ هزرظان، 01
 2110( ضاخَى رؤذ دثةيظيت/ هةلبةست، شةمال ئاكرةيى، 00
( دوو ضةمكَين هاظيبوون ياخيبوون/ ئةمني عبدالقادر، 02

2110 
 2110( راستى و تاالن، صبحى مراد، 03
دةفتةرا بَى طونةهيَى/ هةلبةست، عبدالرمحن بامةرنى، ( 02

2110 
 2110( زمان و زمانظانى/ عبدالوهاب خالد، 00
 2110دةشتانى،  طيب( ئةظني، خةم و مرن/ هةلبةست، 02
 2110( زيندانا بضويك/ هةلبةست، عزيز خةجمظني، 02
سليم،  مصطفى( عشق د بةهشتةكا يوتوبيايى دا/ هةلبةست، 08

2110 
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ئةزَى د هةمبَيزا هةناسَين تة دا/ ضريؤك، امساعيل ( 02
 2112، مصطفى

( رؤمان ل دةظةرا بةهدينان/ ظةكؤلني، رةمةزان حةجى، 21
2112 

( رايا طشتى، تَيطةه و ثَيناسني و طوهؤرين و ثيظانا زانستى/ 20
 2112ظةكؤلني، مسلم باتَيلى، 

نى، ( هةلبةســتَين رةنطـني/ هؤزان، و: تةنطةزارَى ماري22
2112 

( تةظنكةرا كــورد، هونةرمةندا بةرزة/ ظةكؤليــن، و: مةسعود 23
 2112خالد طوىل، 

-0230) ضاثةمةنييــَت رةوشــةنبريَيت دةظــةرا بةهدينــان (22
 2112وصفى حسن ردَينى،  (/ بيــبلوطرافيا،2111

( شةظا فريشتة رةظني/ ضريؤك، امساعيل سليمان هاجانى، 20
2112 

 2112ا ئالؤزياى/ خالد صاحل، ( طولولك22
 2112( نظَيذةكا بارانَى/ هؤزان، هةظال فندى، 22
 2112( رؤذ/ هؤزان، هشيار رَيكانى، 28
 2112( عشق ل ذَير ثرا ضينودَى/ بلند حممد، 22
 2112( وةرزَى ئةظينَى/ نؤظلَيت، يونس امحد، 21
 2112( ئةفسانةيا سرتانَين بندةستيَى/ جنيب بااليى، 20
ةونةكا ئةمريكى، ضريؤكَين عزيز نسني/ و: خريى خ (22

 2112بوزانى، 
 2112( هزرينةك د زمانَى كوردى دا/ رشيد فندى، 23
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 2112( خانى مامؤستايَى سَييةمني/ مةم شةرةف، 22
 2112بةروارى،  طه( ذ ئاوازَين جوانيَى/ هؤزانَين، ناجى 20
( ثَيداضوونةك لسةر هندةك بةلطةنامةيَين تايبةت ب 22

 2112كوردانظة/ ظةكؤلني، د. صالح هرورى، 
 2112( مةشا بؤكان/ هؤزان، هيظى بةروارى، 22
( ئةو زةالمَى دطةل خؤ لَيك جودا/ شانؤ، سيار تةمةر، 28

2112 
 2112( ثةلَين عشقَى/ هؤزان، درباس مستةفا، 22
 2112( شةظَين سار/ رؤمان، حةسةن ئيرباهيم، 81
 2112خالد حسني، ( هؤزان بؤ دةالىَل/ هؤزان، 80
 2112( بالؤلكا شةكرَى/ ضريؤك، حسن سلَيظانى، 82
 2112( حةيرانؤك نامةيَين ئةظينداران/ ئةديب عبداهلل، 83
( مرن د قشلةيا ثادشاهى دا/ ضريؤك، حمسن عبدالرمحن، 82

2112 
 2112( ضيظانؤكا طايَى سؤر/ فلكلور، مجيل حممد شَيالزى، 80
 2112ةلبةست، لقمان ئاسهى، ( سةلوا هَيش بةالليسكة/ ه82

 2112( بليجان/ رؤمان، ثةرويز جيهانى، 82
 2112بامةرنى،  مصطفى( لةعليخانا طؤظةيى/ ضريؤك، 88
 2112، ( ظةطةِر/ رؤمان، شاهني بةكر سورةكلى82
 2112، ( قةدةرا من/ هؤزان، سةملان شَيخ مةمى21
 2112، ( بَيهنشك/ فولكلؤر، حممد حسن بناظى20
 2112ج/ هؤزان، سةبرية هةكارى، ( ئارمان22
 2112( باكورَى دل/ هؤزان، دلشا يوسف، 23
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 2112( خةونةك بنةفشى/ ضريؤك، عصمت حممد بدل، 22
 2112( نهَينيَين خامةى/ هؤزان، سةبرى نهَيلى، 20
( هةناسةك د ثةرستطةها شعرَى دا/ خواندنَين وَيذةيى، 22

 2112سةالم بااليى، 
 2112زان، حةيدةر مةتينى، ( شؤرشَين بارزان/ هؤ22
( عةشقا مة ضرايةكَى زةرادةشتى ية/ كورتةضريؤك، 28

 2112ئسماعيل مستةفا، 
 2112( تةنهستان/ هةلبةست، كةمال سلَيظانةى، 22

 2112( رؤستةمَى زال/ فولكلؤر، جةميلَى حاجى، 011
 2112( مقاالت نقدية/ جمموعة الكتاب، 010
دةشتينةبوويى/ هؤزان، امساعيل ( بةرطؤتييَين كؤضةرةكى 012

 2112تاها شاهني، 
 2112( دةظ ض نابهيسن!/ كورتةضريؤك، تَيلى ساحل موسا، 013
 2112( شةظةكا بَى نظَيذ/ هؤزان، اليق جةمال كورَيمةى، 012
( ثارادوكسيزم و تَيطةهَى وَى د هؤزانا نوخيوازا كوردى دا ل 010

 2112، دةظةرا بةهدينان/ ظةكؤلني، عسمةت خابوور
( دؤسييا بارزانى د سندؤقا ثياليى يا ستالينى دا/ ظةكؤلني، 012

 2112وةزيرَى عةشؤ، 
 2112هةلةبضة/ هةلبةست، سةيدايَى كةلةش،  (012
 2112ضاظَين سيتاظكَى/ رؤمان، تةحسني ناظشكى،  (018

 2112باكورَى هةلبةستَى/ هةلبةست، ئارذةن ئارى،  (012

 2112يل، طةِريانةكا بَى هؤدة/ ضريؤك، نةفيسا ئيسماع (001

 2112سورة برينا شةظا من/ هةلبةست، سةلوا طوىل،  (000
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عةشق د خلوةطةها مرنَى دا/ هةلبةست، ئاشتى طةرماظى،  (002
2112 

 2112سرودَين رؤذهةالتى/ ضريؤك، جةالل مستةفا،  (003

ئاريانا سينورَين دوور/ هةلبةست، مةسعود خةلةف،  (002
2112 

 2112ئاوازَين خامةيى/ لَيكؤلني، نعمت اهلل حامد نهَيلى،  (000
 2112بةيتا سيسةبانَى/ هزرظان،  (002
 2112طةر تو ماباى/ هؤزان، سةملان شَيخ مةمى،  (002
 2112لةشَى شةظَى/ هةلبةست، سةالم بااَليى،  (008
دالةهى يَين كةسةكَى ب تنَى/ ضريؤك، د. عارف حيتو،  (002

2112 
ضةند هزرَين رةوشةنبريى/ طؤتار، ناجى تاها بةروارى،  (021

2118 
 2118د. فازل عمر، هةلكولينا زمانى/ ظةكؤلني،  (020
 2118خةونةكا كيظى/ هةلبةست، دةيكا داليايَى،  (022
ذ بؤ رَينظيسةكا ضَيرت/ ظةكؤلينا زمانةظانى، امساعيل تاها  (023

 2118شاهني، 
ثةترؤمةكرنا طونةهان/ ضريؤك، حمسن عبدالرمحن،  (022

2118 
 2118رؤذانَين شَيتةكى/ تَيكستَين ئةدةبى، اديب عبداهلل،  (020
بهةلَيت/ هةلبةست، صديق خالد هرؤرى، رؤذ ئاظا دبيت دا  (022

2118 
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باذَيرَى دينا و ضةند ضريؤكَين دن/ كاريكاتؤرة ضريؤك،  (022
 2118تَيلى صاحل، 

 2118ئةظني و سرتان/ هؤزان، فيصل مصطفى،  (028
 2118طؤظةندا ذينَى/ هؤزان، د. خريى نعمو شَيخانى،  (022
 2118كةثةزَى خةونان/ هةلبةست، خةمطينَى رةمؤ،  (031
 2118ت، ديا جوان، بةندةر/ هةلبةس (030
 2118سثيهستان/ كورتة ضريؤك، خالد صاحل،  (032
 2118حَيجبوون/ ئةمحةد ياسني، تَيكستَين ئةدةبى،  (033
تَيكست د ناظبةرا طؤتارا رةخنةيى و رَيبازَين ئةدةبى دا،  (032

 2118ئةمني عبدالقادر، 
 2118ثاييزةكا شني/ هةلبةست، تريفة دؤسكى،  (030
هوشةنط شَيخ  ئةم بؤضى كتَيبان ضَيدكةين؟/ طؤتار، (032

 2118حمةمةد، 
 2118شةظَين ثراط/ حسن ابراهيم، رؤمان،  (032
ضريؤكَين وةرطَيراى ذ كوردى بؤ ئنطليزيى/ ضريؤك:  (038

 2118لوقمان ئاسهى، 
 2118دةه خةون/ كؤمةكا هةلبةستظانان، هةلبةست،  (032
 2118راثرسني و راوةرطرتن/ مسلم باتَيلى، ظةكؤلني،  (021
 2118تَيكستَين ئةدةبى/ خالد حسَين،  (020
ثرا ئارتا يان بهايَى طران/ ئةنوةر حمةمةد تاهر، سَى  (022

 2118شانؤطةريَين وةرطَيراى، 
 2118ترسا بَى ددان/ حةليم يوسف، رؤمان،  (023
 2118بريهاتنَين سةرخوةش/ سريوان قضؤ، هةلبةست،  (022
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 2118ثاييزا ثةيظان/ صةبرى سلَيظانى، لَيكؤلني،  (020
 مةيدانا كووضكان/ ئيسماعيل سلَيمان هاجانى، (022

 2118كورتةضريؤك، 
ضةند ستَيرَين طةش د ئةمسانَى هةلبةستا نوو يا كوردى  (022

 2118دة/ خةليل دهؤكى، ظةكؤلني، 
 2118ديوانَين بؤتانى/ سةبرى بؤتانى، هةلبةست،  (028
/ 0203زمان و ئةدةب و مَيذووا كورد د )رؤذى كورد( دا  (022

 2118حةجى جةعفةر، ظةكؤلني، 
عةىل، هةلبةست،  الظذا كةظنةوارةكَى خةمبار/ طولنار (001

2118 
 2118سنورَين ظةكرى/ ئيسماعيل بادى، ضاظثَيكةفنت،  (000
 2118ثةسنَين ئامةدخانَى/ حةنيف يوسف، هةلبةست،  (002
 2118توافا يارَى/ عةمةرَى لةعلَى، هةلبةست،  (003
 2118تيؤرا وَيذةيى/ و: د. عارف حيتو، ظةكؤلني،  (002
سالؤخةت د حةيرانؤكان دا/ جةميل حمةمةد شَيالزى،  (000

 2118ظةكؤلني، 
 2118شانؤ.../ سيار تةمةر، ظةكؤلني،  (002
من نةظَيت ذ لةشَى تة ببارم/ بةيار زاويتةى، هؤزان،  (002

2118 
سَيهرةبةندى يا بةردةوام)زمانَى ضامةيى(/ فازل عةمةر،  (008

 2118ظةكؤلني، 
 2118ساكو/ نوزاد مزورى، كورتةضريؤك،  (002
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، فةرهةنطا كالسيكَين كورد/ مةسعود خالد طوىل، ظةكؤلني (021
2112 

 2112ئةو ثياوةى بة المةوة ِرت بوو/ بةهر موفتى،  (020
ضةند بابةت و لَيكؤلينَين زمانى/ عبدالوهاب خالد،  (022

 2112ظةكؤلني، 
 2112سيمياء اخلطاب الشعرى، د. حممد صابر عبيد  (023
 2112ضيكى،  –رؤذانَين ئةدةبياتا كوردى  (022
 2112ل بةرسفكا مة بةفر بارى/ حمسن قوضان، هؤزان،  (020
لنطفنت/ ئازاد دارتاش، خويندنَين رةخنةيى، دةنط و هة (022

2112 
 2112الشواف... الليلة االخرية/ و: سامى احلاج، ضريؤك،  (022
 2112كيمياطةر/ و: د. لةزطينَى ئاظدرةهمانى، رؤمان،  (028
ئةو ثياوانةى لة ناو ِرةنطى تابلؤكامن سةما دةكةن/ نالة  (022

 2112عةبدولِرةمحان، ضريؤكان، 
كورد قاناتَى كوردؤ/ توسنَى  ساليا زانا و نظيسةرَى 011 (021

 2112رةشيد، كؤمةلةكا ظةكؤلينان، 
 2112هةلوةسةيَين زينَى/ د. عارف حيتؤ، شعر،  (020
 2112باخورة/ حمسن عبدالرمحن، رؤمان،  (022

ثَيال رةش/ هشيار رَيكانى، ذ بريةوةريَين ثَيشمةرطةيةكى،  (023
2112 

 2112كمَيدَى طةور/ صديق حامد، رؤمان،  (022
دبَيذيت/ و: ساحل يوسف سؤفى، دةمَى نيضة ب خؤ  (020

 2101ظةكؤلني 
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 2101بابَى منؤ/ حممد سليم سيارى،  كورتة ضريؤك،  (022
مقهى العميان/ انور حممد طاهر، قصص كوردية مرتمجة،  (022

2101 
  2101ئةو خامنا هةنَى/ حةسةن سلَيظانةى، هوزان،  (028
  2101سةوداسةرى/ خالد سندورى، هوزان،  (022
 2101بامةرنَى، هوزان هةناسةيَين شعرَى/ عبدالرمحن  (081
  2101ئةظ ذى دئاخفن/ دةمهات دَيركىن هةلبةست،  (080
  2101فرين د ثةجنةريَ دا/ هزرظان، هةلبةست،  (082
ستافكَين ئةظرو و دوهى/ شةمال ئاكرةيى، هةلبةست،  (083

2101  
ئةز و تو ب ديتنةكا دى/ ناجى تاها بةروارى، هةلبةست،  (082

2101  
  2101ةست، نة هةظال نة..! / ئةمحةدَى شوشَى، هةلب (080
ضةند طولةك بؤ يارا من/ سةملان شَيخ مةمى، هةلبةست،  (082

2101  
  2101دارا ضل ئاواز/ ئةديب ضةلكى، هةلبةست،  (082
  2101ثةيالةكا دن تارى/ بيلطة سوومةر، هةلبةست،  (088
وةغةرةك ل ناظ ثَيربةسَتَين زمانَى كوردى)كرماجنى( /  (082

  2101فاضل عمر، زمانظانى، 
 2101َى زةرؤ، ضريؤك، سةيَى هَيذا/ و: ئةمحةد (021
 2101مةيدان/ حكيم عبداهلل، ضريؤك،  (020
دراسات نقدية عن االدب الكوردي/ مقاالت لنخبة من  (022

 2101النقاد، دراسة، 
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لَيكؤلينَين وَيذةيى/ كؤمةكا نظيسةرَين كورد، ظةكؤلني،  (023
2101 

 2101خةونَين هالويستى/ هةلبةست، سةلوا طوىل/  (022
 2101ناظشكى، اليَى دى يَى ثرَى/ رؤمان، حتسني  (020
 2101بَيدةرا رويس/ هةلبةست، حبرى رشيد،  (022
 – 0221كورتة ضريؤكا كوردى ل دةظةرا بةهدينان  (022

 2101ز/ ظةكؤلني، خالد صاحل، 2110
 2101دم الصنوبر/ شعر، ترمجة: بدل رفو،  (028
 2101شهينا شةظبهوركَين دل/ هةلبةست، كونَى رةش،  (022
 2101، رَيبازَين ئةدةبياتَى/ ظةكؤلني، هيظى بةروارى (211
 2101ئاسَى/ تَيكستَين ئةدةبى، خالد حسني،  (210
(/ ظةكؤلني، د. صالح 0201 – 0211مالباتا بةدرخانيان) (212

 2101حممد سليم حممود هرؤرى، 
ذ دةسثَيكَى هةتا دةسثَيكَى/ ظةكؤلني، سةبرى سلَيظانةى،  (213

2101 
لبةر تَيهنا بةرسظَين وة/ كؤمةلة ديدار، لقمان ئاسهى،  (212

2101 
ستةمبؤىَل ذى لةغةرن/ ضريؤك، ئسماعيل سلَيمان ثشيكَين  (210

 2101هاجانى، 
 2101دياردا مرنا زمانان/ ظةكؤلني، فةرهاد حاجى،  (212
 2101خةريبى/ هةلبةست، ئةلند مزورى،  (212
 2101هةثارةيَين بارانَى/ هةلبةست، د. عارف حيتؤ،  (218
 2101خةونَين شويم/ هةلبةست، دةيكا داليايَى،  (212
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ظةكؤلني، نعمت اهلل حامد نهَيلى، دةراظةك ذ رةخنَى/  (201
2101 

ضريؤكَين جادوطةرى بؤ زارؤكان/ ضريؤك، و: حجى جعفر،  (200
2101 

 2101سَى شانؤطةرى/ شانؤ، ذارؤ دهؤكى،  (202
 2101جةستةيَين فرؤك، ضريؤك، حمسن عبدالرمحن،  (203
داهَينان د ئةدةب و طؤتارا روشةنبريى دا/ طؤتار، ناجى طه  (202

 2101بةروارى، 
 2101/ رؤمان، حةسةن ئيرباهيم، ئةظني و ئةنفال (200
 2101دةمَى ثظدانك دثةقن/ كن ضريؤك، صاحل غازى،  (202
 2101ظينما/ هةلبةست، سعاد سلَيظانى،  (202
 2101/ حتقيق، سيار متر، ما بعد العرض (208
 2101دةشتا دوبانَى/هةلبةست، عبدالعزيز هاجانى،  (202
ضةند بةرثةرةك ذ رؤذنامةظانيا كوردى/ رؤذنامةطةرى،  (221

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

كورتةضريؤك، صبيح حممد حسن،  /نَيزيكى دوماهيا (223
2100 

بادينان/  دةظةرا ذ كوردان و ثةذنَين طؤتن ضةند (222
 2100ئيديةمَين كوردى، نزار حممد سعيد، 

ة/ شانؤطةرى، هةلكةفت ادريس خةونَيك لة دةرةوةى بازن (220
 2100عابد، 
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و: ساحل يؤسظ  -مري/ ظةكؤلني، ن: نيكؤلؤ ماكيافيللى  (222
 2100سويف، 

سيتافكا مرؤظةكَى هاظى/ كورتة ضريؤك، سيثان عةبدولال،  (222
2100 

 .2100 عةبدوال، هزرظان رؤمان،/ روندكان ( شؤثَين000
 احلاج، سامى: وةرطةر. حممد بلند رواية كردية ،/ ( احملرقة001

2100. 
. ئةمحةد يونس/ ئةظييَن دةردَى دى، سثَيدةكا وةسؤ، ىَل ( ىَل034

2100. 
 .2100 فندى، عةبدولكةريم/ بةهدينا ( قال030
 .2100. كَيستةيي هةلبةست، رزطار/ كؤمةتايى ( سرتانَين030
 .2100 لةعلَى، ئةمةرَى/ هةلبةست وةالت، و ( ئةظني033
 .2100 هةلبةست، عارف حيتو ،بايةكَى كانوونى/  طظة( 030
فةرهةنط، مسعو خالد  / فةرهةنطا هيزار)ناظَين كوردان( (035
 2100طوىل، 
دراسة وحتقيق: امساعيل  /دراسة /الشيخ يونس الكردي (036

 2100بادي، 
، ، بةرهةظكرن: حتسني دوسكىهةلبةست /ديوانا سةردائى  (032

2102 
 2102هةلبةست، هوشنط ئوسَى،  /شوثا غةزاىَل  (030
هةلبةست،  فتح اهلل حسينى، /شةرظانةكى سورى دوور  (031

2102 
 2102، حسن سليظانىقصص،  /من دفرت االنتفاضة  (004
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كومةكا هةلبةستظانان،  /قةفدةك ذ هةلبةستَين شنطاىَل  (000
2102 

 2102هةلبةست، مصتةفا حسَين،  /دطةل ضركان  (000
 2102هةلبةست، هلبني باقر،  /نةكَىسنورَين دي  (003
 2102، تريؤذهةلبةست،  /ثةرَى سثى  (000

 
 


