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افیای یب  )١٩٧٥-١٧٨٧( سااڵنی  یکتێبی کوردی  بلیۆگر

 کە لە کتێبخانەی بنکەی ژین پارێزراون 

 )بەش ی یەکەم(

 

1. Gramaticae Vocabolario Della Lingua Kurda, Roma, MDCCLXXXVII. 

ی، ئینجا یایی ڕێزمانی کوردییە بە زمانی ئیتاڵ٧٨ی زمانی کوردی، ماورییزۆ گارزۆنی، تا الپەڕە  دانڕێزمان و وشە 

 ل. ٢٨٨سم، ١٧×١١، ١٧٨٧ئیتاڵیا،  -ڕۆما .ی هەزار وشە دەگرێتە خۆ ە بۆ کوردی، پێنجیاڵیاییتفەرهەنگێکی ئی

خال .٢ مەوالنا  نەقشبەندییدیوانی  فەرمانی  ،دی  لە  بە  عوسمانی  عەبدولعەزیزی  دراوە. چاپ سوڵتان 

 ل.١١٠سم، ١٤× ٢١ ، ١٨٤٤  ووڵ، نبئەستە

بە   :ئینجیل .3 و  کرمانجی  ئەرمەنی،    بە  )ئەستەنبوو A. H. Bohajianئەلفبای  قوستەنتینییە  ، ١٨٧٢  ،(ڵ ، 

 ل. ٦٢٤

ترۆسبۆرگ،  ی ڕووس لە ئەرزڕۆم(، پڵ، ئۆگەست ژاپا )قونستان بزمان کرمانجیە کایییان و حە سال ڕی  ێجامع .٤

 ل. ٢٤١سم، ١٤× ٢٢، ١٨٦٠

5. Dictionary Kurde- Franciais, Ogest Jaba, 1879. 

ژاپا،    -فەرهەنگی کوردی ئەکادیمیا   فەرەنس ی، ئۆگەست   کراوە. ی" چاپ "فێردیناند یۆست   ی ڕووس یبە فەرمانی 

 ل. ٤٦3 سم،١٥× ٢٢، ١٨٧٩ترۆسبۆرگ،  پ

  -. فەرهەنگێکی کوردیدین پاشای خالیدی مەقدس ییائە، یووسف ضالهدية الحميدية في اللغة الكردية  .٦

کۆتاییدا   لە  ئیمان"و    "بچووکان  انووبار "عەرەبییە.  باڵوکرد"عەقیدەی  خانیی  ئەحمەدی  چ.   تەوە.ووەی 

 ل. 3١٦سم، ١٤×٢١ ،١٨٩٢ ئەستەنبووڵ، مەرتەبییە، یرکەتیش

7. Kurdische Texte: gesammelt und herausgegeben von, Erster Teil, A. von Le Coq . 

کۆکردنەوە کوردی،  باڵوکردنەوەی  تێکستی  ئە  :و  بەرلین،  لۆکۆک،  فۆن    سم، ١٩×٢٤،  ١٩٠3مانیا،  ڵئەلبێرت 

لە    ل.3١٦ بریتییە  یەکەمی،  بەش ی  کتێبە  لە (  ٢٠)]ئەم  بریتییە  دووەمی  بەش ی  کوردی،  داستانی  و  حیکایەت 

ی ئەحمەدی خانی و مەولوودنامەیەکی کوردی کە "عەقیدا ئیمانی"و    "بچووکان  انووبار "وێنەی دەستنووس ی  

 خەڵکی کوردی عیراق نووسراوەتەوە.[بە زمانی 

کوردییر: خەلیل خەیاڵی مۆطرر موحە،  ئەلفبای کورمانجی .٨ ڕامز،  کی، طابع:  ئەحمەد  ، ١٩٠٨/١3٢٥زادە 

 ل.  ٢٦

ال  .٩ سێرتی،    ،نامنهج  خەلیل  )٢3مەال  ئیمان  عەقیدەی  االیمانل،  ئەحمەدی٦(،  عقیدە  خانی،    ل، 

 سم. ١٤× ٢٠ ،١٩١٨ ئیسالمییە، ی ووڵ، چ. ئەوقافنبئەستە

10. Elementary Kurmaanji Grammar, By Major E. Soane, Baghdad, Government Press, 1919. 

رانی ی التینییە. ڕێزمان و زمانی کوردی فێری فەرمانبەسۆن، بە پیت  دەستووری زمانی کرمانجی )کوردی(، مێجەر

کوردئینگلیزی   ناو  )دەکا.    ستانکارکردووی  ئینگلیزی ١٦٠-٨٥الپەرە  فەرهەنگێکی  حکوومەت،   -(  چ.  کوردییە. 

 ل. ١٩٧سم، ١٢×١٨، ١٩١٩بەغدا، 
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مەرقوس .١١ بەئینجیلی  ب  ڵ یب،  فۆرن  و  بریتش  و  ئەمریکا  شێوەزاری  سوسائیت  ڵەیبسۆسائیتیی  )بە  ی. 

 ل. ٥3سم،  ١3×١٨، ١٩١٩موکرییە(. نیویۆرک، 

ب  ڵیببە  ،ئینجیلی لۆقا  .١٢   ،بە )شێوەزاری موکرییە(  ی،سوسائیت  ڵەیبسۆسائیتیی ئەمریکا و بریتش و فۆرن 

 ل. ٩٤سم، ١3× ١٨، ١٩١٩نیویۆرک، 

)بە شێوەزاری موکرییە(.   ،یسوسائیت  ڵیبەسۆسائیتیی ئەمریکا و بریتش و فۆرن ب  ڵیببە  ئینجیلی مەتتا، .١3

 ل. ٨٧سم، ١3×١٨ ، ١٩١٩ ، نیویۆرک،١٩١٩

یۆح .١٤ ب  ڵیببە  ننا،ە ئینجیلی  فۆرن  و  بریتش  و  ئەمریکا  شێوەزاری    ،سوسائیتی  ڵەیبسۆسائیتیی  )بە 

 ل. ٧٢سم،  ١3×١٨ ،١٩١٩ موکرییە(. نیویۆرک،

یتش و فۆرن بەیبڵ  سۆسائیتیی ئەمریکا و بر   ڵ یب رب و خالصکری مە یسوع مسیحە، بە    ، ئینجیلی مقدس ی  .١٥

شێ   ، ی سوسائیت  ئینج )بە  چوار  هەر  موکرییە(.  )ل ل ی وەزاری  یۆح قا،  ۆ ە  بەسەریەکەوە.  ە مەتتا،  مەرقوس(  ننا، 

 ل. 3٠٠سم،  ١3× ١٨  ، ١٩١٩  نیویۆرک، 

هەو ،  کاتکسموس .١٦ مەسیحکتێبی  دینی  فاوەڵی  دکتۆر  موکرییە،سییە،  شێوەزاری  بە    ،١٩١٩  ۆم، 

 ل. 3٤سم، ٥.٩×١٥

 .ل.١٤٠سم، ٥.٩×١٥ ،١٩١٩، 3چ  ۆم، بە شێوەزاری موکرییە،سدکتۆر فا، کتێبی شەعرانی ڕووحانی .١٧

م  یندەفەئ  ی ک ەز   دەم ەمح  ەیتیواس  ەب  ەنووسراو   ،یکورد   یتە رائیق  نیمەڵە و ە ئ .١٨   ە باشق  دە م ەمح  رزایو 

و    ،یب  ،یئ  رەجێم  ەیتیواس  ەب   ەکراو ب یرتەت  ،ییەمانەیسول  ەل  تەحکووم  یبەکتەم  یمانیللەموع  سون، 

جوو یبلەد فارر ەی.  حکووم  غدا، ەب  یفیعار ەم  ەیر یدائ  ەی تیواس  ەب  ەشرکراو ەن   ل،ێ.   غداد،ەب  ت،ەچ. 

 ل 3٠سم، ٢٠×١٨، ١33٦/١٩٢٠

19. Vocabularies: English, Arabic, Persian, Turkish, Armenian, Kurdish, Syrian, Compiled 

by the Geographical Section of the Naval Intelligence Division, Naval Staff, Admiralty, 

London, Published by his Majesty`s Office. Printed under the authority of His Majesty`s 

Stationery Office by Frederick HALL at he University Press, Oxford. 1920, 542P. 

وشەدان: ئینگلیزی، عەرەبی، فارس ی، تورکی، ئەرمەنی، کوردی، سریانی، بەش ی جوگرافیای کەرتی هەواڵگریی [

دەستەی   کردووە،  ئامادەی  باڵوی  دەریایی  خاوەندشکۆ  پادشای  نووسینگەی  لەندەن،  ئەدمیراڵێتی،  دەریایی، 

هاڵەوە لە چاپخانەی زانکۆی کردووەتەوە، بە دەسەاڵتی نووسینگەی پەڕاوگەلی خاوەندشکۆ لەالیەن فریدریک 

 . ]ل٥٤٢دراوە، ئۆکسفۆرد لەچاپ 

کورد .٢٠ ئەدیبانی  حەقیقەت،  ئەنجومەنی  تەرجومان  چ.  بەگ،  فەیزی  ئەمین  ، ١٩٢٠،  ەنبووڵئەست، 

 ل. ١٤٧سم،  ١٠×١٦

21. Assyrian, Kurdish & Yizides indexed indexed grammar and vocabulary, Ellow, Agha 

Petros, Printed at Government Press, Beghdad, 1920, 87P. 

کوردان  .٢٢ خۆرتێ  ژبۆ  هەکاریان،  دیاریا  زنجیرە    :ژمااڵ  ڕەحمی،  ئەستەمبوول،  ٣،  ٢عەبدولڕەحیم   ،١٥ 

  .ل٢، ١٣٣٦تشرینی ثانی  ٢٠  وئۆغستۆس 



3 

 

 ی دیباجەی بۆ نووسیوە. چ. نەجم]موکس ی[  هەمزە    ،ئەحمەدی خانی، لە چاپکراوەکانی ژین   مەم و زین، .٢3

 .ل. ١3٧سم، ١٥× ٢3، ١٩٢١بووڵ،  نئیستیقبال، ئەستە

کورد  مان یز   ی بر ەر   ی کورد  مانیز   نکر یه .٢٤ کورمانجیهردو  ن  ، یبابان  -ی:    ی عال  یباب   قبال،یستیئ  یجمەچ. 

 ل٦٤، ١٩٢١(، ڵ نبوو ەستە)ئ

 ل. ٩، ١33٨تۆفیق وەهبی، چ. حکوومەت، سلێمانی، ، تەعلیمی طآقم .٢٥

مەحوی  .٢٦ )  ،دیوانی  باڵخی  وەسمانی  مەال  سلێمانی،    (،١٩٠٤-١٨3٠مەحەمەد  حکوومەت،  ، ١٩٢٢چ. 

 ل.  ٨٠  سم،١٤×٢١

طابعکری:جزیری دیوانا   .٢٧ ئەحمەدی جزیری،  ئمحەمەد  ، شێخ  ئەلحوساشەفیق  ئەوقافێرواس ی  چ.    ی نی، 

 ل. ٩٦، ١٩٢٠/ ١3٤٠-١33٨ئیسالمییە، 

ئەساس .٢٨ عیقانوونی  لە    ،راقیی  قانوونە  عەرەبی،    ١٠و    ماددە  ١٢3ئەم  کوردی،  زمانەکانی:  بە  بابدایە. 

 ل. ٢٧سم، ١٤× ٢3، ١٩٢٥چ. حکوومەت، بەغدا،  یە.ئینگلیزی، تورکی

بەهارستان .٢٩ حەڵەبو ح  ،غونچەی  ئەلجەدید،  ئەلعەصر  چ.  موکریانی،  حوزنی  ، ١٩٢٥ریا،  و سو   -سێن 

 . ]ی بنکەی ژین پارێزراوەف لە ئەرشیبە خەتی دانەر ی ئەم کتێبە نووس دەست[ ل٩٤سم،  ١٦×٢٧

ەوە چاپ و باڵوکراوەتەوە. چ. دار  لڕەحمان سەعیدعەبدو الیەن    ، لەیی قادری کۆیعری حاجیش  کۆمەڵە  .3٠

 ل. ٥٩سم،  ١٦×٢3،  ١٩٢٥ئەلسەالم، بەغدا، 

موتەصە  ،گۆرانی .3١ فەرمانی  لە لەسەر  ئیداری  موفەتیش ی  و  سلێمانی،  چاپ ڕیف  بەلەدییە،  چ.  دراوە، 

 ل. ١٥سم، ١٢× ١٨، ١٩٢٥

)  ئەحمەدی، .3٢ نۆدێ  مارفی  عەرەبی ١٨3٧-١٧٥3شێخ  فەرهەنگێکی  بەکور   -ز(،  دانەر  ناوی    دییە. 

 ل. ١٨سم، ١٤× ٢٠، ١٩٢٧ەوە دایناوە. چ. زاری کرمانجی، ڕەواندز، ی کوڕی"ئەحمەد"

کە بە دەوڵەتی   ڵو مووش و ئەرگێش و مووص  و جزیرە  پێشکەوتن: حوکمدارانی ئاوربایگان و دیاربەکر  .33

  سم،١٤×٢١  ،١٩٢٧  ڕەواندز،سێن حوزنی موکریانی، چ. زاری کرمانجی،  و ح،  دۆشیک و هەزبان مەشهوورن 

 ل. ٥٤

 ل. ١١٢سم، ١٦×٢٠، ١٩٢٧غدا، الوانی کورد لە بەغدا، چ. نەجاح، بە  ڕەوشت و خوو، .3٤

فوڕات، ،  قرائت .3٥ چ.  بەرزنجی،  فەتاح  سەیید  بەرزنجی،  نووری  سەیید  موتەرجیمەکان:  ئەوەڵ،  جزمی 

 . ل٥٩، ١٩٢٧بەغدا، 

مەحموود    تاریخ .3٦ ئیبتیدائی،  پێنجەمی  صنفی  ج. بۆ  ئەمین،  زەکی  محەمەدئەمین  تەرجوومەی:  حلمی، 

 ل. ٢٤٠ک. ١3٤٧./١٩٢٨فورات، بەغدا، 

کوردی  یس و درو  .3٧ زمانی  بە  بەرزنجی، ١چ،  ئەلتەئریخ  نووری  سەیید  تەرجوومەی:  حلمی،  مەحموود   ،

  ل.١١٢ک، ١٣٤٧ز/ ١٩٢٨سەیید فەتاح بەرزنجی،چ. فوڕات، بەغدا، 

ئەشیا   .3٨ ساطع  دەرس ی  تەئلیفی  لە  زۆری  لەسەر  بە  ڕێکخستنی  و  تەرجوومە  وەرگیراوە،  ئەلحوصەری 

 ل. ١٠١، ١٩٢٨پرۆغرامی مەکتەبەکانی عێراق لەالیەنی: عەبدوڵاڵ عەزیز، چ. دار ئەلسەالم، بەغدا، 

 ل. ٩سم، ١3×١٩، ١٩٢٨ەواندز، ڕ عەونی ئەفەندی، زاری کرمانجی،  ،و زەمین  سەما .3٩
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صە .٤٠ کوردر موختەصەری  نەحوی  و  نحو  ف  و  صرف  )مختصر  چ.    کردی(،ی  کابان،  صدقی  سەعید 

 ل.٧٦سم، ١٦×٢١، ١٩٢٨نەجاح، بەغدا، 

 ل.3١سم، ١٤×٢١، ١٩٢٨ی، چ. دار ئەلسەالم، بەغدا، محەمەدئەمین زەک ، موحاسەبەی نیابەت .٤١

 ل.١٦سم، ١٤×٢٠، ١٩٢٨ەواندز، ڕ چ. زاری کرمانجی،  ،دیاری مەال محەمەدی کۆیی .٤٢

سم،  ١٤×٢٢ز،  ١٩٢٨ک/١3٤٦زاری کرمانجی، ڕەواندز،  سێن حوزنی موکریانی، چ.  و ح  ی و ترش ی،خۆش  .٤3

 ل. ١٧

 ل. ١١٤ سم،١٦×٢3، ١٩٢٩تۆفیق وەهبی، چ. دار ئەلطباعە ئەلحەدیثە، ،  دەستووری زمانی کوردی .٤٤

پاشەوە: حکوومەتی بەرزەکانیئاو  .٤٥ ، ١٩٢٩سێن حوزنی موکریانی، چ. زاری کرمانجی، ڕەواندز،  و ح  ،ڕێکی 

 ل. 3٧سم،  ١٤×٢3

 ل. ٤٨سم، ١٠×١٦، ١٩3٠مەعرووف جیاووک، چ. نەجاح، بەغدا،  ، کوردیبەرگی ئیمالی   .٤٦

ڕێکخەر و موتەرجیم: سەعید صدقی، سەیید نووری بەرزنجی، ،  درووس ی ئەلتەئریخ بە لوغەتی کوردی .٤٧

  ل.٨٨ک، ١3٤٨/ ١٩3٠سەیید فەتاح بەرزنجی، چاپی یەکەمین، چ. نەجاح، بەغدا، 

انی ئینجلە بە شیعر ڕ زادە". وەرگێسەعیدخان کوردستانی. پێشەکی "سەیید حەسەن تەقی   ،زانی مزگانین .٤٨

( هەورامی،  بەیتە، ساڵی  ٥٧٠٥بە شێوەزاری  ت  ،دایناوەئێرانی  ١3٠٥ک/١3٤٢(  جیهان،  نور  ان، ار ئینتیشاراتی 

 ل، ٥٨٠ ،هەتاوی  ١3٠٩ز/١٩3٠

و چەند  ئاو  .٤٩ بنەماڵەی عەلی گچکە  پادشایانی  پاشەوە:  سێن حوزنی و ، حئەمیرێکی دیکەی هەولێرڕێکی 

 ل، ٦٩سم، ١٤× ٢٢، ١٩3٠موکریانی، چ. زاری کرمانجی، ڕەواندز، 

باباطاهر عریان .٥٠ از نشریات کتابخانە  (، چ.)هەمەدانی  رباعیات  تهران،  ، ١3٠٩/١٩3٠اقبال،    ءفرهند، 

 ل. ٤٨سم، ٨ ×٧. ١٠

)ص .٥١ النبي  مولد  باطی  (،هذا  ئەرطووش ی  حەسەن  ئەستەچ.    ی،یەمەال  بک،  ، ١٩3١بووڵ،  نعوثمان 

 ل. ٤٨سم،  ١٤×٢١

ئەمین زەکی،  ، بەرگی یەکەم، محەمەدە تا ئەمڕۆ خواڵصەیەکی تاریخی کورد و کوردستان، لە زۆر کۆنەو  .٥٢

 ل. ١٩٤سم، ١٤×٢١، ١٩3١چ. دار ئەلسەالم، بەغدا، 

ئەردەاڵن .٥3 و  شارەزوور  کوردستانی  لە  بابان  حوکمدارانی  ساڵی  تاریخی  لە  بۆ  ی  ٦٣٦دا  هیجرییەوە 

 ل. ١٧3سم، ١٧×٢١، ١٩3١سێن حوزنی موکریانی، چ. زاری کرمانجی، ڕەواندز، و ح ،جری یهی ١٢٧٤

کورد .٥٤ ناودارانی  ڕەواندز،  و ح،  مێژووی  کرمانجی،  زاری  چ.  موکریانی،  حوزنی  سم،  ١٠×١٧،  ١٩3١سێن 

 ل. ٢٢٤

رییەوە تا ساڵی ج هیی  ٦٥ڕێکی پاشەوە: مێژووی دەوری ئیمارات لە کوردستانی شارەزووردا لە ساڵی  ئاو  .٥٥

 ل.٤٧سم، ١٤×٢٠، ١٩3١چ. زاری کرمانجی، ڕەواندز، ، ی هیجری ٦٥٦

 ل. 3٥سم،  ١3×٢٠،  ١٩3١بەشیر موشیر، چ. سریان، بەغدا،  ، پەرستی سیپارەی حەق .٥٦

ئەلئەیتام، بەغدا،    مستەفا بەگی کوردی، لە باڵوکراوەکانی کوردی و مەریوانی،  چ. دار  دیوانی کوردی، .٥٧

 ل. 3٨سم، ١٥× ١٩، ١٩3١
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نالی .٥٨ دار  ،دیوانی  چ.  و مەریوانی،  لە باڵوکراوەکانی کوردی  نالی،  بەغدا،    مەال خدری  ، ١٩3١ئەلئەیتام، 

 ل. ٦٩  سم،١٦×١٩

شافعی .٥٩ ئیمامی  مەذهەبی  لەسەر  دینی  نووری  مەعلووماتی  سەیید  دووەمین،  چ.  یەکەمین،  جزئی   ،

 ل. ٨٠ک، ١3٥١ز/١٩3٢دەنکوور، بەغدا، بەرزنجی، سەیید عەبدولفەتاح بەرزنجی، چ. 

زنجیرە    -لە باڵوکراوەکانی گۆڤاری هاوار  ل ئازیزان )جەالدەت بەدرخان(،ۆ هەرک  ،ڕێزمانا ئەلفابێیا کوردی  .٦٠

 ل. ٢٠سم،  ٢٠×١٤، ١٩3٢چ. تەرەقی، شام،  ،١

ئەلفابێڕووپەلێ .٦١ بەدرخان،،  ن  هاوار  جەالدەت  گۆڤاری  باڵوکراوەکانی  شام،    ،٢زنجیرە    -لە  تەرەقی،  چ. 

 ل. ٢٨سم، ١٤× ٢٠، ١٩3٢

 ل. ١3٠، ١3١١/١٩3٢، چ. ئەرمەغان، ٢، چدانیەمە ریان هو باباطاهیر ع .٦٢

 ل. ٥٦سم، ١3×  ٢٠، ١٩33میرزا مستەفای کوردستانی، چ. ئەلعەرەبیە، بەغدا، ، خورشیدی خاوەر  .٦3

 سم١٤×  ٢٠ل، ٤٠، چ. تەرقی، شام، ٣-کامەران بەدرخان، لە باڵوکراوەکانی هاوار دڵێ کوڕێ من،  .٦٤

ئینسان .٦٥ سوو   ژیانی  حر )تەفسیری  مەال  بەقەڕە(،  بەغدا،  و ەی  نەجاح،  چ.  دزەیی،  ،  ١٩33سێنی 

 ل. ٤٨  سم،١٥×٢٢

نەبی .٦٦ خاص ی،  ،مەولوودا  ئەحمەدی  هاوار  مەال  گۆڤاری  باڵوکراوەکانی  شام.   ،٤زنجیرە    -لە  تەرەقی،  چ. 

 ل. ٤٦سم، ١٤× ١٩، ١٩33

 -ڕەوان  ،Matematika, Bona Koma Sala Awlbn,   ،A. Savarsjan u L. Varandjanماتماتیکا   .٦٧

  ل. ١٠٧سم، ١٤.٥×٢٢.٥، ١٩٣٣،  ئەرمینیای سۆڤیەتی جاران

 ل. ٤٨سم،  ١٤×٢٠، ١٩33چ. تەرەقی، شام،  ،٥زنجیرە  -لە باڵوکراوەکانی گۆڤاری هاوار ،زدیانێنڤێژین ئ .٦٨

سم،  ١٥×٢٤،  ١٩33: مەحموود جەودەت، چ. مەعاریف،  ڕ. سلمنت، وەرگێأ، ج.  بەهائوڵاڵ و دەوری نوێ  .٦٩

 ل. 33٦

 ل. ٤٤سم، ١3×٢١، ١٩33تۆفیق وەهبی، چ. دار ئەلطباعە ئەلحەدیثە، بەغدا،  ،خوێندەواری باو .٧٠

سالم، .٧١ صاحرر عەبدو   دیوانی  بەگی  مەریوانی،  بقڕان،ێەحمان  و  کوردی  باڵوکراوەکانی  ئەیتام،   لە  چ. 

 ل. ١٠٦سم، ١٦×٢٠، ١٩33بەغدا، 

سم،  ١١× ١٤،  ١٩33، چ. کەرخ، بەغدا،  لە باڵوکراوەکانی کوردی و مەریوانی    ؟،هەموو کچێک چی بزانێ .٧٢

 ل. ٨٦

 ل. ٨٠سم، ١٧×٢٤، ١٩33، الوانی کورد، چ. کەرخ، بەغدا ، یادگاری الون  .٧3

خاوەر  .٧٤ سنەیی،خورشیدی  دلی  دلی  مستەفا  میرزا  مەریوانی،  ،  و  کوردی  باڵوکراوەکانی  نەجاح،    لە  چ. 

 ل. ٧٥سم، ١٤×٢١، ١٩33بەغدا، 

 ل. ٥٩سم، ١٦× ٢3، ١٩33ئیسماعیل حەقی شاوەیس، چ. ئەیتام، بەغدا،  ،قسەی پێشینان .٧٥

 ل. ٢٠ سم،١٢× ١٧، ١٩33فەتاح، چ. ژیان، سلێمانی، : شاکر ڕوەرگێ گەیالنی، ، ووی تازەنخا .٧٦

 ل. ١٢٠سم، ١٥×٢3، ١٩3٤جندی، ڕەوان، ، مەزنا  کتێبا زمانێ کورمانجی بۆ نا .٧٧

کوردی  ،ئانووش .٧٨ بۆ  ئەرمەنییەوە  لە  وەرگێرانی  تومانجان،  درامبیانڕ  :هۆڤانس  ، ١٩3٤ڕەوان،    ،. 

 ل. ٦3سم، ٥.١٢×١٨
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 ل. ٩٨سم، ١٧× ٢٤، ١٩3٤چ. بەغدا، بەغدا،   الوانی کورد لە بەغدا،  ،دیاری الوان .٧٩

 ل. ١٠٠سم، ٢٢× ٢٩، ١٩3٤ ژیان، سلێمانی، شێخ محەمەدی خاڵ، چ. ،عمتەفسیری جزمی  .٨٠

ئینگلیزی   ، فەرهەنگۆک .٨١ فەرهەنگێکی  فەتاح،  کورد  -شاکر  کرمانجی،  ی ئینگلیزی  -یکوردیی،  زاری  چ.  ە، 

 ل. ٥3 سم،١٤×٢١، ١٩3٤ڕەواندز، 

 ل. ٩٠سم، ١٤× ٢٢، ١٩3٤سێن حوزنی موکریانی، چ. زاری کرمانجی، ڕەواندز، و ح ،و نادرشا کورد .٨٢

 . ل ٩١سم، ١٤× ٢٢، ١٩3٤سێن حوزنی موکریانی، چ. زاری کرمانجی، ڕەواندز، و ح  ، کوردی زەند .٨3

کورد .٨٤ مەسەلەی  )خواڵصەی  کتێبی   لە  حلمی،  ڕەفیق  ئومەمیع،  عوصبەی  و  فەرەنسییەوە راق  لە   )

 ل. 3٢سم، ١٤× ٢١ ،١٩3٤  ،ڵکردوویە بە کوردی، موص

 ل. ٩٥سم،  ١٤×٢١،  ١٩3٤سێن حوزنی موکریانی، چ. زاری کرمانجی، ڕەواندز، و ح ،ری و کۆڵینەوێنەگ .٨٥

 ل.  ٢٥سم، ١٧×١٨، ١٩3٤، ڕەوان، Dr. P. H. Margarjanسەالمەتیا ژنا،  .٨٦

ئەل  .٨٧ الرضية( ی ض ر ە ئەلعەقیدە  )العقيدة  عەبدو ی سە   ، يه  قاهیرە،  ەحیم  رر ید  ئەلسەعادە،  چ.  مەولەوی، 

 ل. ١٨3سم،  ١٤× ٢٢  ، ١٩3٤

 ل. ٢٢سم، ١٧× ٢٠، ١٩3٤حاجی تۆفیقی پیرەمێرد، چ. ژین، سلێمانی،   ، مەم و زین .٨٨

کۆمەاڵیەتی .٨٩ حیلمی،  نامیلکەی  گ"نووسینێکی    لە  ،ڕەفیق  ئاۆ ضیاء  کر   "لپک  تورکییەوە  بە   دوویەلە 

 ل. ٢١سم، ١٤× ٢١، ١٩3٤کوردی، چ. دیجلە، موصڵ، 

قورئان .٩٠ تەفسیری  ئینسان  بەغداد، ژیانی  کەرخ،  چ.  دزەیی،  حوسێن  مەال  شێخ  عەم،  جوزئی   :

 ل. ٦٠، ز١3٥3/ک١٩3٤

 ل. ٧٢سم، ١٤.٥ × ٢3، ١٩3٤بۆ مەزنا، یریڤان، ، کتێبا زمانە کورمانجی .٩١

 ل. ٢٧سم، ١٦× ٢٤، ١٩3٥شێخ حسێنی قازی، چ. نەجاح، بەغدا،  ،نامە بە زمانی کوردیمەولوود .٩٢

 ل. ٤٤ سم،١٤×٢١، ١٩3٥محەمەد قزڵجی، چ، نەجاح، بەغدا،  ،چل فەرموودەی پێغەمبەر .٩3

بێ .٩٤ تەقەالی  محەمەدسووددوو  باڵوکراوەکانی  ،  لە  زەکی،  مەریوانی"نەشرییاتی  ئەمین  و  چ.  "کوردی   ،

 [وەدو کر  یقەدەغە حکوومەت] ل.٦٩سم، ١٢×٢٢ ،١٩3٥مەریوانی، بەغدا، 

مەولەوی  .٩٥ عەبدو   ،دیوانی  سەید  یەکەم،  سلێمانی،  یەحرر بەرگی  ژیان،  چ.  مەولەوی،  ، ١٩3٥می 

 ل. ٢٨٤سم،  ١٥×٢٢

ی خواروو، چ. یبەرگی دووەم، حاجی تۆفیقی پیرەمێرد، لە گۆرانییەوە کردوویە بە کرمانج  ،حی مەولەوی ۆ ڕ  .٩٦

 ل. ١٨٨سم، ١٥×٢٢ ،١٩3٥ژیان، سلێمانی، 

 ل. ٢٧سم، ١٤×٢٢، حاجی تۆفیقی پیرەمێرد، چ. ژیان، سلێمانی، دوانزەسوارەی مەریوان .٩٧

 ل. ٦٠سم، ١٢ ×٥,١٦، ١٩3٥ریڤان، ەنستان، یەحکوومەتی ئەرم  عەرەبی شەمۆ، عەفراندنا سییا، .٩٨

سم، ١٢×١٧،  ١٩3٥لە باڵوکراوەکانی کوردی و مەریوانی، چ. مەریوانی، بەغدا،    ،ەیەک لە تاریکیداـگولل .٩٩

 ل. ٤٢

تاڵەبانی .١٠٠ ڕەزای  شێخ  بەغدا،    ،دیوانی  مەریوانی،  چ.  مەریوانی،  و  کوردی  باڵوکراوەکانی  ، ١٩3٥لە 

 ل. ٢3٦  سم،١3×١٩

 ل. ٥٩سم، ١3.٥×٢١ ،١٩3٥حاجی جندی، یەریڤان،  ،بونێداد ڕێیا دەوڵەمەند .١٠١
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کچ .١٠٢ و  کوڕ  بۆ  خوو  ڕەواندز،  و ح  ،دەستووری  کرمانجی،  زاری  چ.  موکریانی،  حوزنی  ، ١٩3٥سێن 

 ل. ١٢سم،  ١٤×٢٢

 سم. ١3× ٢١، ١٩3٥شاکر فەتاح، چ. مەعاریف، بەغدا،   ،منااڵنچیرۆک بۆ  .١٠3

 ل. ٤١سم، ١٢×١٧، ١٩3٥لە باڵوکراوەکانی کوردی و مەریوانی، چ. مەریوانی، بەغدا،  ،تووتنەکەمان  .١٠٤

الحقيق .١٠٥ بەغدا،  عەالئە  ،القول  نەجاح،  چ.  ئەلنەقشبەندی،  ئەلعومەری   سم، ١٤×٢١،  ١٩3٥دین 

 ل. ١٦

 ل. ٤٨سم، ١٥× ٢٢، ١٩3٦چاپی دووەم، چ. ژیان، سلێمانی، شێخ مارفی نۆدێ،   ئەحمەدی، .١٠٦

ک، ١3٥٤ز/١٩3٦بەرگی یەکەم، دانەری: ڕەفیق حلمی، چ. فەنییە، بەغدا،  سەرەتای عیلمی ژمارە،   .١٠٧

 ل. ٦٥

 ل. 3٨، ١٩3٦شێخ مارفی نۆدێ، چ. فورات، بەغدا،   ،ئەحمەدی .١٠٨

 ل. ٩سم، ١3×٢١، ١٩3٦بەغدا، ڵاڵ باڵەکی، چاپی دووەم، چ. فورات، عەونو  ،و زەمین  سەما .١٠٩

 ل. ١٨سم، ١٦× ٢٤، ١٩3٦صاڵح قەفتان، چ. ژین، سڵیمانی،   ،بەراوردێکی تاریخی .١١٠

 ل. ٤٨،  ١٩3٦، ئەحمەدی عەزیز ئاغا، چ. فورات، بەغدا، ئەلفبای کوردی .١١١

 ل. ٤٨سم، ١٩×٢٤، ١٩3٦، تاهیر بەگی وەسمان پاشا، چ. ژیان، سلێمانی، دیوانی طاهیر بەگ .١١٢

 ل. ٦٦سم، ١٤×٢٠، ١٩3٦حامید فەرەج، چ. حکوومەت، بەغدا،  کوردی، ئەلف وبێی  .١١3

 ل. ٤٨سم، ١٥×٢١، ١٩3٧یس، چ. فورات، بەغدا، رر ، مەال عەبدولکەریمی مودەنامە ئیقبال .١١٤

 ل. 33سم، ١٥× ٢٢، ١٩3٧شێخ محەمەدی خاڵ، چ. ژیان، سلێمانی،  ،  مەولوودنامەی نەوئەثەر  .١١٥

پێغەمبەر، .١١٦ ق  شەجەرەی  محەمەدعەلیی  حەسار عەبدولقادر  بەغدا،  ەرەحەسەنی  فورات،  چ.  ی، 

 ل. ٢٠سم، ٦٥× ٢3، ١٩3٧

ئەمین زەکی، چ. ئەلعەرەبییە، بەغدا، بەرگی دووەم، محەمەد  ، خواڵصەیەکی تاریخی کورد و کوردستان .١١٧

 ل. ٤٢٠سم، ١3× ٢٢، ١٩3٧

 . ل٦٠، سم١٢×١٦، ١٩3٧صاڵح قەفتان، چ. نەجاح، بەغدا،  پەندی تاریخی، .١١٨

چ. تەرەقی، شام،     ، ١٠زنجیرە  -لە باڵوکراوەکانی گۆڤاری هاوار   کامەران بەدرخان، دکتۆر    ، خوێندنا کوردی  .١١٩

 ل. ٨٠سم،  ١٢× ١٩،  ١٩3٨

 ل،٤٧٢سم، ١٤×٢٢، ١٩3٨ ڕەواندز، ، زاری کرمانجی،موکریانی حوزنیحسێن ، کوردستانی موکریان .١٢٠

افیا، بۆ صنفی سێیەم .١٢١ عەبدولواحید [  نووری دانەر: عەزیز سامی، موتەرجیم: ع. و.  ،  سەرەتای جوغر

 ل.٥٦، ١٩3٨، چ. سریان، بەغدا، ،  ]نووری 

تازە، بۆ صنفی چوارەمی کوڕان و کچان .١٢٢ افیای    دانەر: عەزیز سامی، موتەرجیم: ع. و. نووری   ،جوغر

 ل.٩٢، ١٩3٨،  چ. سریان، بەغدا، ]عەبدولواحید نووری [

، ١٩3٨دکتۆر کامەران بەدرخان، چ. تەرەقی، شام،  ،  ١١زنجیرە    -لە باڵوکراوەکانی هاوار    ،ئەلفوبێیا من  .١٢3

 ل. 3٢

کوردی .١٢٤ بێیا  و  هاوار   ،ئەلف  شام،    ،٩-زنجیرەی  تەرەقی،  چ.  بەدرخان،  کامەران  ، ١٩3٨دکتۆر 

 ل. ٤٨،  سم ١3× ٢٠
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شەریعەتی  .١٢٥ هاوار     ، دەرسێن  گۆڤاری  باڵوکراوەکانی  لە  بەدرخان،  کامەران  تەرەقی،  ١٢زنجیرە    -دکتۆر  چ.   ،

 ل. ١٦  سم، ١3× ٢٠،  ١٩3٨  شام،  

، ١٩3٨عەلی قەرەحەسەنی حەساری، چ فورات، بەغدا،  ، عەبدولقادر محەمەدی خووڕەوشتپارەیس .١٢٦

 ل. ٧٩سم،  ١٦×٢3

 ل. ٦١سم، ١٧× ٢٥، ١٩3٨شێخ محەمەدی خاڵ، چ. ژیان، سلێمانی،  فەلسەفەی ئایینی ئیسالم، .١٢٧

، چ. تەرەقی، شام،  ١٠زنجرە    -بەدرخان، لە باڵوکراوەکانی گۆڤاری هاواردکتۆر کامەران    خوندنا کوردی، .١٢٨

 ل. ٨٠سم، ١٤× ١٩، ١٩3٨

 ]وەدو کر  یقەدەغە حکوومەت [ل. ٥٠، ١٩3٨عەبدوڵاڵ جەوهەر، چ. ژیان، سلێمانی،  ئاوات، .١٢٩

،  ١٩3٨بەغدا،  مەال صالحی حەریق، لە باڵوکراوەکانی کوردی و مەریوانی، چ. مەریوانی،      دیوانی حەریق،  .١3٠

 ل. ١٠3سم،  ١٤× ٢٠

بۆ سەرکەوتن .١3١ مەنگو هەنگاوێک  )محەمەدئەمین  پژدەری  م.  م.  بەلەدییە، سلێمانی،  ڕ ،  چ.  ، ١٩3٨ی(، 

 ]حکوومەت قەدەغەی کردووە[ ل.٦٠  سم،١٥×٢٢

 ل. ٩١ سم،١٥× ٢٢، ١٩3٨مەعرووف جیاووک، چ. نەجاح، بەغدا،  و بەند، هەزار بێژ  .١3٢

 ل. ٤٨سم، ١٤× ٢٠، ١٩3٨ئیسماعیل حەقی شاوەیس، چ. نەجاح، بەغدا،  ،پڕوپووچی پێشینان .١33

، چ. تەرەقی، شام،  ٩زنجیرە    -دکتۆر کامەران بەدرخان، لە باڵوکراوەکانی گۆڤاری هاوار     ئەلف و بێیا کوردی،  .١3٤

 ل. ٤٨سم،  ١٩× ٢٧،  ١٩3٨

کاکیمەناق .١3٥ ئەفەندی،  ئەحمەدی شێخبی  پیرەمێرد"، خواجە  تۆفیقی  بە    "حاجی  کردویە  فارسییەوە  لە 

 ل.  ٧٢ سم،١٤.٥× ٢١، ١٩3٩کوردی، حەپسەخانی نەقیب ئەرکی چاپی کێشاوە، چ. ژیان، سلێمانی، 

 ل.٢٩٤سم، ١٦× ٢3، ١٩3٩ئەمین زەکی، چ. نەجاح، بەغدا، ، محەمەدولەیمانی وە واڵتی تاریخی س .١3٦

ڤینیسیا، .١3٧ ش.    دڵداری  خەفاف[  ج.  سلێمانی،  ]جەمال  ژیان،  چ.  کوردی،  بە   ٢٥.٥،  ١٩3٩کردوویە 

 ل. 3٥سم، ١٧.٥×

ئادەمیزادە سەربەستەکان .١3٨ واڵتی  بەغدا،  لە  سریان،  چ.  نووری،  عەبدولواحید  سم،  ١٤× ٢٠  ،١٩3٩، 

 ل. 3٤

ئەلدیوانیم .١3٩ بەشیر موشیر چاپ   ،صباح  ئەرکی  لەسەر  بەگی مصباح،  مەعار عەبدوڵاڵ  چ.  ف، یکراوە، 

 ل. ١3٠ سم،١٧×٢3، ١٩3٩بەغدا، 

 ل. ١٦سم، ١٥× ٢١، ١٩3٩عەبدوڵاڵ زێوەر، چ. ژیان، سلێمانی،  دەستەگوڵی الوان، .١٤٠

، دکتۆر کامەران بەدرخان کردوویە بە کوردی، لە باڵوکراوەکانی گۆڤاری هاوار، چ. تەرەقی، ن خیامێچاری .١٤١

 ل. 3٢سم،  ١٢×١٧، ١٩3٩شام، 

 ل. ٥٦سم،  ١٥×٢١، ١٩3٩ان، سلێمانی، عەلی باپیر ئاغا، چ. ژی گوڵدەستەی شوعەرای هاوعەصرم، .١٤٢

 ل.٢3٧سم، ١٢× ١٧، ١٩٤٠مەحموود جەودەت، چ. مەعاریف، بەغدا،  پۆڵەندا، وەیا لەهستان، .١٤3

بەندەگانو مكرى  یذ .١٤٤ ی ساڵی  یدیار ]ل،  ١٢سم،  ١٥×٢١،  ١٩3٩  بەغدا،  ، ساملی صاحێبقڕان،حارەبەی 

 .[یەکەمی گۆڤاری گەالوێژە

 ل. ١٢ سم،١٢× ١٨، ١٩٤٠حاجی تۆفیقی پیرەمێرد، چ. ژیان، سلێمانی،  ی ڕووس ی سوور، ە ئاوەڕەش .١٤٥
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 ل. 3٠سم، ٥,١3×١٨، ١٩٤٠ع. و. نووری، چ. ژیان، سلێمانی،  ی مناڵ، یپیرۆز  .١٤٦

کوردی، .١٤٧ ئەدەبیاتی  و  بەغدا،    شیعر  تەفیض،  چ.  حلمی،  ڕەفیق  یەکەم،  سم،  ١٤× ٢١،  ١٩٤١بەرگی 

 ل. ١٥٠

 ل. ٢٠سم،  ١٤×٢١،  ١٩٤٢عەبدولواحید نووری، چ. مەعاریف، بەغدا،  ،بەرەو ڕووناکی  .١٤٨

ژیان،    کەمانچەژەن، .١٤٩ چ.  کوردی،  بە  کردوویە  تورکییەوە  لە  پیرەمێرد  تۆفیقی  حاجی  یەکەم،  بەرگی 

 ل. ١٢٧سم، ١٤× ٢٢، ١٩٤٢سلێمانی، 

و. نووری، چ. حکوومەت، بەغدا،    کتێبی صحە بۆ منااڵن، .١٥٠ ک ١٩٤٢د. محەمەد حەسەن سەملان، ع. 

 ل. ٤3سم، ١٥×٢١.٥

ساوایان .١٥١ چوارەمی  پۆلی  بۆ  تازە  افیای  جوغر لە  ئیبراهیم  ،  سەرەتایەک  و  سامی  عەزیز  دانەران: 

تێبینەران و ڕ  ێک وپێک خەران: ئەحمەد مەحموود ئەحمەد و محەمەد بەدیع شەریف، وەرگێڕی  شەوکەت، 

 ل. ١٢٧، ١٩٤٢، چ. حکوومەت، بەغدا، ]عەبدولواحید نووری [ردی، ع. و. نووری بۆ کو 

دووەم،    ،کەمانچەژەن  .١٥٢ پیرەمێرد"بەرگی  تۆفیقی  ژیان،   "حاجی  چ.  کوردی،  بە  کردوویە  تورکییەوە  لە 

 ل. ١٢٧سم، ١٤× ٢٢، ١٩٤٢سلێمانی، 

داوە .١٥3 ڕووی  خۆماندا  واڵتی  لە  تاریخی  ڕاستی  تەمثیلێکی  ژیان،   ،پیەس ی  چ.  پیرەمێرد،  تۆفیقی  حاجی 

 ل. 3٨سم، ١٤× ٢٠ ،١٩٤٢ سلێمانی،

یە بە کوردی، چ.  و رکییەوە کردو نووری )ع. و. نوری(، لە تو   عەبدولواحد  ،لە ڕێگەی سەرکەوتنی ئینسانا .١٥٤

 ل. ٢١سم،  ١٤×٢٠،  ١٩٤3مەعاریف، بەغدا، 

پەیمانپەرەوەری، .١٥٥ و  بەغدا،    دڵداریی  مەعاریف،  چ.  هەوری(،  ب.  )ا.  جەالل  شێخ  ، ١٩٤3ئەبوبەکر 

 ل. ٢٠سم،  ١٤×٢١

 ل. ٦٨، ١3٢٢/ ١٩٤3(، .کۆمەلەی بووژاندنەوەی کوردستان )ژ.ک، دیاریی ژ. ک  بۆ الوانی کورد  .١٥٦

 . ١٩٤3/١3٢٢، .ک  کۆمەڵەی ژ. لە دیوانی حاجی قادری کۆیی، گوڵبژێرێک .١٥٧

و ج .١٥٨ هاوار،  میمە ە جۆنی  گۆڤاری  باڵوکراوەکانی  شام،  ١٨زنجیرە  -لە  تەرەقی،  چ.  سم،  ١٢× ١٧،  ١٩٤3، 

 ل. 3٦

 ل. ٢٨، ١3٢٢/١٩٤3ک.  دیاری ژ.، دەستەگۆڵێکی بۆن خوش لە باغی نیشتیمانپەرەوەرییەوە .١٥٩

 ل. ١٠٠سم، ١٤× ٢١ ،١٩٤٤ کوردان، چ. نەجاح، بەغدا،یانەی سەرکەوتنی  باربوو، .١٦٠

جگەرخوێن .١٦١ حو مو   ،دیوانا  شام،  و سا  هاوار.  گۆڤاری  باڵوکراوەکانی  لە  سم،  ١٤×٢٢،  ١٩٤٥سێن، 

 ل. ١٦٤

 ل. ٢٤٨سم، ١٤×٢١، ١٩٤٥، میرزا عەزیزی زەندی، ارشاد الذنبین .١٦٢

 ل.3١، ١٩٤٥ەحمان هەژار، تەورێز، رر عەبدو   ئاڵەکۆک، .١٦3

 ل. ٢٥٨سم، ١٤× ٢١، ١٩٤٦بەغدا،  ەضای طاڵەبانی،ڕ دیوانی شێخ   .١٦٤

 ل. ٧٠، ١٩٤٦حامید فەرەج، چاپی دووەم، چ. حکوومەت، بەغدا،  ، ئەلف و بێی کوردی .١٦٥

ناجی ،  خوێندنی کوردی، صنفی چوارەم .١٦٦ لەالیەن  ناظم،  و عەبدولحەمید  ئەثەری  بەهجەت  محەمەد 

 ل. ٢٢٤ک، ١3٦٥ز/١٩٤٦تەفیض ی ئەهلی، بەغدا،  عەبباسەوە کراوە بە کوردی، چ. دووەم،چ. 
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 ل.٦، ١٩٤٦هەڵبەستی جەوهەری، چ. کوردستان، مەهاباد، ، جەوهەری کوردستان .١٦٧

 ل. ٦٠سم،  ١٤×٢٢، ١٩٤٦، جگەرخوێن، چ. تەرەقی، شام. جیم و گوڵپەری  .١٦٨

 ل، ١٠٩، سەیید بەهائەددین شەمس قوڕەیش ی، شەمس ئەلعەقائد .١٦٩

فەرهاد .١٧٠ و  ح شیرین  نووسینی:  لەسەر  و  ئامادەکردن  دەنگی و ،  باڵوکراوەکانی  لە  موکریانی.  حوزنی  سێن 

 ل. ٤٦سم،  ١٨×٢٧،  ١٩٤٧گێتیی تازە، بەغدا، 

کردەوەی: محەمەد بەهجەت ئەلئەثەری و عەبدولحەمید کاظم خوێندنەوەی کوردی بۆ پۆلی سەیەم،   .١٧١

بەغدا،   ئەهلی،  تەفیض ی  چ.  قوطب،  عەبدولخالق  کوردی:  بە  وەرگێڕی  سلبی،  ڕەشید  ز، ١٩٤٧ک/١33٦و 

 ل. ١٩٥

 ل. ٨٤سم، ١١×١٤، ١٩٤٧، بەیرووت، مانولەیەتی سضر مەسەلۆکێن حە  .١٧٢

دێریکی کوردستانی موکریان، .١٧3 لە  دەنگسێن حوزنی  و ح  الپەڕەیەک  باڵوکراوەکانی  لە  گێتیی  موکریانی،  ی 

 ل. 3٦سم، ١٨× ٢٤ ،١٩٤٧تازە، چ. مەعاریف، بەغدا،  

،  ١٩٤٧تۆفیق وەهبی، لە باڵوکراوەکانی دەنگی گێتیی تازە، چ. مەعاریف، بەغدا،    ، دا قسنێک لە کوردستان  .١٧٤

 ل. ١٨سم،  ١٨× ٢٤

دێریکی .١٧٥ هەڵکەوتی  کورتی  چ. و ح  ،بە  تازە،  گێتیی  دەنگی  باڵوکراوەکانی  لە  موکریانی،  حوزنی  سێن 

 ل. ٤١سم، ١٨× ٢٤،  ١٩٤٧مەعاریف، بەغدا، 

کوردەکان،  .١٧٦ باڵوکراوەکانی   مەسەلەی  لە  کوردی،  بە  کردوویە  ئینگلیزییەوە  لە  حیشمەت  عەبدولقادر 

 ل. ١٧سم، ١3×٢٢، ١٩٤٧دەنگی گێتیی تازە، چ. مەعاریف، بەغدا، 

 ل. ١3٩سم، ١٤× ٢٢ەب، ڵچاپی دووەم، چ. ئاراس، حە ، ئەحمەدی خانی،مەم وزین .١٧٧

  سم،١٥×٢٢،  ١٩٤٧تەرەقی، شام،  چ.    رطوش ي الكردي،مال حسین ال   هذا مولد النبي الحبيب )ص(، .١٧٨

 ل. 3٦

 ل. ٦٠ سم،١٦× ٢١، ١٩٤٧مەحموود ئەحمەد. چ. بەلەدییە، سلێمانی،  گواڵڵە، .١٧٩

 ل. ٧٢سم، ١٤×١٩٤٧،٢٠شاکر فەتاح، چ. مەعاریف، بەغدا،  پرشنگ، .١٨٠

 ل. ٦٩سم، ١٤× ٢٠ ،١٩٤٧شاکر فەتاح، چ. مەعاریف، بەغدا،   ڕۆژ،بە شەبەنگە  .١٨١

کوردی .١٨٢ چقورەیش بەهائەدین    ، مەنظومەی  بەغدا،    .ی،  ئەلئەعظەمی،  سم،  ١٤× ٢٠،  ١٩٤٨سەملان 

 ل. ٢٠

سەعادەت .١٨3 چ.ئەساس ی  مودەریس،  عەبدولکەریمی  مەال  بەغدا،   ،  ئەلئەعظەمی،  سەملان 

 ل. 3٢سم، ١٤× ٢٠. ١٩٤٨

 ل. ١١٦سم، ١٤×٢١ ،١٩٤٨چ. مەعاریف، بەغدا،  شاکر فەتاح، ، گەورەپیاوان .١٨٤

 ل. ٨٤ سم،١٤×٢١، ١٩٤٨، شاکر فەتاح، چ. مەعاریف، بەغدا، هاوڕێی مناڵ .١٨٥

نالی .١٨٦ سنە،  دیوانی  بەهرامی،  چ.  موقبیل،  عەلی  ئامادەکردنی  شاوەیس،  خدری  مەال   ،١٩٤٨ ،

 ل. ٧٤سم،  ١٤×٢٠

زەکی، .١٨٧ محەمەدئەمین  عەالئە  یادی  بەغدا،  ئامادەکردنی  مەعاریف،  چ.  سەجادی،  ،  ١٩٤٨دین 

 ل. ٨٠سم،  ١٤×٢١
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 ل. ١٨٧سم، ١٤.٥×٢٠، ١٩٤٨، ڕەوان، زمانی دی کتێبا خاندنێ، حاجی جندی .١٨٨

محەمەد ڕوشدی دزەیی، لە ئینگلیزییەوە کردوویە بە کوردی، چ. مەعاریف،   تازە،   منداڵەکانی دارستانی .١٨٩

 ل. ١٢٤سم، ١٤×٢١، ١٩٤٩بەغدا، 

القیاسات .١٩٠ و  "الحساب  پێوان  و  لەالیەن  "،  کتێبی حساب  ئەلشویکی،  عەلی  و  یوسف  دانەر: شەریف 

 سم. ١٦×٢٤، ١٩٤٩، چ. نەجاح، بەغدا، ١ڕەشید نەجیب ەوە کراوە بە کوردی، چ

 ل. ٧٨سم، ١٧×٢٠، ١٩٥٠چ. نەجاح، بەغدا،  خورشید و خاوەر،کتێبی  .١٩١

عەرەبی  ،ڕابەر  .١٩٢ هەولێر،    -فەرهەنگێکی  کوردستان،  چ.  موکریانی،  گیو  سم،  ١٤× ٢١،  ١٩٥٠کوردییە، 

 ل. ٤٠٠

 ل. ٦٩سم،  ١٤×٢١،  ١٩٥٠عەبدوڵاڵ گۆران، چ. مەعاریف، بەغدا،   ،بەهەشت و یادگار  .١٩3

 ل. ٨٦سم،  ١٤×٢١،  ١٩٥٠عەبدوڵاڵ گۆران، چ. مەعاریف، بەغدا، ، فرمێسک و هونەر  .١٩٤

و مەجنوون .١٩٥ بەغدا،  ،  لەیال  بە کوردی، چ. مەعاریف،  فارسییەوە کردوویە  لە  ئاغا،  باپیر  ، ١٩٥٠عەلی 

 ل. ٥٢سم،  ١٤×٢٢

 ل. ٦٦، ١٩٥١باڵدار، چ. نەجاح، بەغدا، ئیبراهیم ئەمین   ،ئەلف وبێ .١٩٦

 ل. ٢٤سم، ١٤×٢١، ١٩٥١بەکر دلێر، چ. مەعاریف، بەغدا، ، ئەشکەوتەکەی گندوک .١٩٧

 ل.١3٠سم، ١٤×  ٢١، ١٩٥١ەحیم وەفایی، چ. کوردستان، هەولێر،  رر میرزا عەبدو  دیوانی وەفایی، .١٩٨

، ١٩٥١مەعاریف، بەغدا،  ، شێخ سەالم لە فارسییەوە کردوویە بە کوردی، چ.  عومەر خیام بە کوردی .١٩٩

 ل. ٢3١سم،  ١٤×٢١

مەریوان  .٢٠٠ بەغدا،  گواڵڵەی  مەعاریف،  )قانع(،  بە  ناسراو  کەوڵۆس  عەبدولقادری  شێخ  محەمەدی  شێخ   ،

 ل. ١3٢سم،  ١٤× ٢١،  ١٩٥١

کوردی،   .٢٠١ ترانەهای  یا  تەهران، گۆرانی  دانش،  کتبخانەی  موکری،  محەمەد  ل.  ١٩٣  ،  ١٩٥١  دکتۆر 

 سم ١٧× ٢٦

، ١٩٥١دراوە، چ. مەعاریف، بەغدا،  چاپ ەرکی یانەی سەرکەوتن لە بەغدا لەلەسەر ئ،  یادی پیرەمێرد  .٢٠٢

 ل. ١١٨سم،  ١٤×٢٢

بەشەر .٢٠3 هەموو  بۆ  سەفەر  پێنج  سلێمانی،  ،  کۆچی  ژیان،  چ.  زەکی،  حەمدون  حامید  ، ١٩٥٢مەال 

 ل. ١٦سم،  ١٤×٢٢

خوێندنا،   .٢٠٤ کتێبا  دە  یەریڤان،  زمانە  جندی،  حاجی  سەرەتایی(،  سێی  پۆلی  سم، ٢٠×١3.٥  ،١٩٥٢)بۆ 

 ل. ٢3١

 ل. ٢٤سم، ١3×٢٠ ،١٩٥٢ ، ڕەفیق چاالک، چ. مەعاریف، بەغدا،کارکردنی بە کەڵک .٢٠٥

کوردی .٢٠٦ ئەدەبی  سەجادی،    ،مێژووی  عەالئەددین  یەکەم،  بەغدا،  چاپی  مەعاریف،  ، ١٩٥٢چ. 

 ل. ٦3٤سم،  ١٦×٢3

بی .٢٠٧ کامل  همدانیدیوان  عریان  باباطاهر  تاران،  ،  نظیر  شەرق،  چ.  سێیەم،  ، ١٩٥٢/ ١33١چاپی 

 ل. ١١٦سم، ٥,١3×٢١

 ل. ٤٠سم، ١٤×١٩٥3.٢١زەهرا، بەغدا،  چ. حکایەتی دز و قازی، .٢٠٨
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 ل. ٨٨سم، ١٤× ٢٢، ١٩٥3، چ. تەرەقی، کەرکووک، حکایەتی مەالی مەشهوور  .٢٠٩

 ل. ١٧٧سم، ١3×٢٠، ١٩٥3عەبدال ئی.،ڕەوان،  ،میتۆدا زمانێ کورمانجی  .٢١٠

 ل. ٢٠٨سم، ١٢× ١٧، ١٩٥3بەیرووت،  ئینجیال لۆقا، .٢١١

 ل. ١٦٠سم، ١٥×٢٢، ١٩٥3چ. تەرەقی، کەرکووک،  خەیبەر، ی اڵ فەتحی قە  .٢١٢

  .ل ١٧٧سم، ٢٢×  ١3، ١٩٥3ئە. ئەبدال، یەریڤان، دیکا زمانە کورمانجی،  میتۆ  .٢١3

 ل. ٨٠سم،  ١٤×٢٢،  ١٩٥3چ. نەجاح، بەغدا،  طاهر بەگی وەسمان پاشای جاف،  ،دیوانی طاهر بەگ .٢١٤

 ل. ١١٢سم، ١٤×٢١، ١٩٥3مەعارف، بەغدا، مستەفا هیرانی، چ.  دیوانی صافی، .٢١٥

 ل، ١٢٨سم، ١٤×٢، ١٩٥3، چ. کوردستان، هەولێر، دیوانی حاجی قادری کۆیی .٢١٦

 ل. ٥٤سم،  ١٤.٥×   ٢١، ١٩٥3مەال عەبدولکەریمی مودەریس، چ. مەعارف، بەغدا، ، ئاوی حەیات .٢١٧

 ل. ١٢٨سم،١٤×٢١، ١٩٥3قانع، چ. مەعاریف، بەغدا، ، باخچەی کوردستان .٢١٨

 ل. ٩٥سم، ١٤×٢٠، ١٩٥3قانع، چ. مەعاریف، بەغدا،  ،چوارباخی پێنجوین .٢١٩

 ل. ٩٨سم، ١٤×٢٢، ١٩٥3نەریمان، چ. جامیعە، بەغدا، ، هاواری الوان .٢٢٠

 ل. ١٧سم،  ٢٠×٢٩،  ١٩٥3چ. نەجاح، بەغدا،   ،نامە و ناگەهانئیسماعیل .٢٢١

 ل. ١٤٠سم، ١٤×٢١، ١٩٥3شێخ محەمەدی خاڵ، چ. مەعاریف، بەغدا،  ،ی زەهاوی موفت .٢٢٢

بێگانە  .٢٢3 چیرۆکی  لە  بەغدا،  هەڵبژاردە  مەعاریف،  چ.  کوردی،  بە  کردوویە  گۆران،  عەبدوڵاڵ   ،١٩٥3 ،

 ل. ١٠٧سم،  ١٤×٢١

ڕابیطە،     ،ئاشتی .٢٢٤ چ.  دراوە،  چاپ  لە  کورد  قوتابیانی  ئەرکی  لەسەر  موکریانی،  هەژار  موکری،  کامەران 

 ل. ٨، ١٩٥3، بەغدا

 ل. ٢٨سم، ١٤×٢١، ١٩٥3ین سەجادی، چ. مەعاریف، بەغدا، ، عەالئەدناوی کوردی .٢٢٥

 ل. ١٩3سم، ١٤×٢١، ١٩٥٤ئەحمەدی خانی، چ.کوردستان، هەولێر،  مەم و زین،  .٢٢٦

مردوخ، .٢٢٧ کوردی  فرهنگ  فەرهەنگێکی  کوردستانی،  مەردۆخ  محەمەد  شێخ  ئەیەتوڵاڵ  یەکەم،    -بەرگی 

 ل.٨٨١سم، ١٧× ٢٢، ١٩٥٤ئەرتەش، تاران، چ.  فارسییە،

 ل.٢٩٩سم، ٥,١٤×٢٢ ،١٩٥٤ ، حاجی جندی، ڕەوان،نیڤیسکارێ کورمانجا سۆڤێتی .٢٢٨

 ل. ٦٤سم، ١٥×٢3، ١٩٥٤، چ. ئازادی، جەبهەی تێکۆشانی نیشتیمانیی لە ضدی ئیستیعمار و شەڕ  .٢٢٩

 ل.١٦سم، ١٤×٢١، ١٩٥٤یس، چ. مەعاریف، بەغدا، رر مەال عەبدولکەریمی مودە ،ئیمان و ئیسالم .٢3٠

 ل. ٩٦سم،  ١٤×٢١،  ١٩٥٤، قانع، چ. مەعاریف، بەغدا، شاخی هەورامان .٢3١

ئیسالم،   .٢3٢ چرای  چل  یا  پێغەمبەر  حدیثی  بەغدا،  چل  مەعارف،  چ.  عەبدولکەریم،  ، ١٩٥٤مەال 

 ل. ٦٨سم، ١٤.٥×٢١.٥

عوریان  .٢33 باباطاهری  چ.  دیوان  کردووە.  چاپی  شکستە  خەتی  بە  دەستکردی  وەحیدی  میللی،  ،  بانکی 

 ل. ٨٠سم، ١٤×١٧، ١٩٥٤تاران، 

 ل. ٨ سم،١٥×٢٠، ١٩٥٤، عەبدوڵاڵ گۆران، چ. ژین، سلێمانی، پەیامی کورد  .٢3٤

 ل. ٨سم، ١٤× ٢٢ ،١٩٥٤ محەمەد صاڵح دیالن، چ. ژین، سلێمانی، ، کوندەبەبووی شەڕ  .٢3٥

 ل. ٢٧سم، ١٥×٢١، ١٩٥٤ئەمین، چ. کوردستان، هەولێر، محەڕەم محەمەد  مام هۆمەر،  .٢3٦
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زادیچ، .٢3٧ عەل"  حیکایەتی  کوردیمحەمەد  بەغدا،  "ی  مەعاریف،  چ.  کوردی،  بە  کردوویە  عەرەبییەوە  لە   ،

 ل. ١٨٨سم، ١٥× ٢١، ١٩٥٤

 ل. ٢٠سم، ١٤×٢١، ١٩٥٤بەکر دلێر، چ. مەعاریف، بەغدا،  ،گیروگرفتی کۆمەاڵیەتیمان .٢3٨

مردوخ، .٢3٩ ئ  فرهنگ  دووەم،  مەردۆخ  ابەرگی  محەمەد  شێخ  کوردییەتوڵاڵ  فەرهەنگێکی    -کوردستانی، 

 ل.٦٩١سم، ١٧× ٢٢، ١٩٥٤چ. ئەرتەش، تاران،  فارسییە،

و گۆرانییەکی کوردیچەپکە گوڵ،   .٢٤٠ تۆفیق، کۆمەڵە مەقام  بەغدا،  تایەر  ، ١٩٥٤یە، چ. مەعاریف، 

   سم.١١ ×١٤ل، ٦٤

لەالیەن یوسف عەبدوڵاڵ نووسراوەتەوە و بە کڵێشە چاپکراوەتەوە، ئەحمەدی خانی،  الکتاب نوبهار،   .٢٤١

 . 3١سم، ١3×  ٢٠شام، 

ئیبتیدائی .٢٤٢ دووەمی  پۆلی  بۆ  کوردی  ناصر، دانەری:  ،  خوێندنەوەی  محەمەد  و  عەقراوی  مەتی  دکتۆر 

 ل.١3٨، ١٩٥٥ڕەشید نەجیب کردوویە بە کوردی، چ. ئەملوفید، بەغدا، 

 ل.١3٢سم، ١٦× ٢١، ١٩٥٥موکریانی، چ. کوردستان، هەولێر، گیوی ، کۆڵکە زێرینە .٢٤3

  ل.١٧٩سم، ١٤×٢٠، ١٩٥٥حاجی جندی، یەریڤان، ، زمانە دە کتێبا خوێندنە  .٢٤٤

 ل. ٢٠سم، ١٤× ١٩٥٥.٢٢عەرەبییە، بەغدا،  ، چ.وەفاتنامەی ڕەسوولی نازدار  .٢٤٥

چ.  ٢چمێژوو،   .٢٤٦ کوردی،  بە  کردوویە  سەعید  صاڵح  عەبدولباقی،  ئەحمەد  بەغدا،  ،  شەفیق، 

 ل. ١٠٠ک، ١٩٥٥/١3٧٤

کوردی(،   .٢٤٧ بەش ی  ئێسگەی  )گۆرانییەکانی  سۆز  بە  چ.  ئاوازی  تۆفیق،  تایەر  کۆکەرەوەی  ڕێکخەرو 

 سم. ١٢ ×  ١٦ل، ٨٠، ١٩٥٥مەعاریف، بەغدا، 

 ل. ١٢٤سم، ١٥×١٢، ١٩٥٥مەال محەمەد بەها )دانا(، چ. تەرەقی، کەرکووک،  یوسف و زلێخا، .٢٤٨

صڵەحەتی شەخص ی ئەندامی حیزب، بەبێ چەند و چوون، بخرێتە پێناوی مەصڵەحەتی  ەپێویستە م .٢٤٩

 ل. ١٠سم، ١٥×٢١، ١٩٥٥لیو شاوش ی، لە عەرەبییەوە کراوە بە کوردی، چ. ئازادی، ، حیزبەوە

 ل. 3٤سم، ١٤×٢١، ١٩٥٥شێخ محەمەدی خاڵ، چ. مەعاریف، بەغدا، ، تەفسیری فاتیحە  .٢٥٠

 ل. ٨، ١٩٥٥، چ. مەعاریف، بەغدا، شێخ محەمەدی خاڵ ئاگاداری ئەمانەت، .٢٥١

،  ١٩٥٥ین عەبدولحەمید، چ. کۆمپانیای ئیسالمی بۆ چاپ و باڵوکردنەوە، بەغدا،  نیزامەد   بۆ گەنجەکان،  .٢٥٢

 ل. ٥٦  سم، ١٢× ١٦

 ل. ٥٦سم، ١3×١٨، ١٩٥٥، عوسمان صەبری، چ. کەرەم، شام. کوردی بێیائەلف .٢٥3

سم،  ١٤× ١٤،  ١٩٥٥ئەلطباعە، بەغدا،    ئەلنەشر وعەبدوڵاڵ شاڵی، چ.  ،  چۆن فێری ئینگلیزی دەبیت .٢٥٤

 ل. ٤٠

 ل. ٨٠سم،  ١٤×٢١،  ١٩٥٥قانع، چ. مەعاریف، بەغدا،  ،دەشتی گەرمیان .٢٥٥

 ل. ١٢٠سم،١٥× ٢٢، ١٩٥٥عەلی باپیر ئاغا، چ. تەرەقی، کەرکووک،   دڵ،شوکردنی بێ .٢٥٦

 ل. ١٢3سم،  ١٦×٢١،  ١٩٥٥، فاتیح فەتاح دۆاڵنی، چ. مەعاریف، بەغدا، ڕۆستەم و برزو .٢٥٧

 ل. 3٢سم، ١٤×٢٦، ١٩٥٥محەمەد تۆفیق وردی، چ. ئەملەعریفە، بەغدا،  ،ناسر و مارمار .٢٥٨

 ل. ١٢، ١٢×٢١، ١٩٥٥چ. ئازادی،  ،ئاوازی ئاسایش و ئازادی .٢٥٩
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 ل. ١٥٠سم، ١٤×٢١، ١٩٥٥جەمال نەبەز، چ. مەعاریف، بەغدا،   ، رداوەکە گە  .٢٦٠

 ل. ٤٠، سم١٥×٢٢، ١٩٥٦ریس، چ. تەرەقی، کەرکووک، ر مودە ،نوور و نەجات .٢٦١

 ل. ١٦، ١٩٥٦مەال ظاهر مەال صادق کۆیی، چ. تەرەقی، کەرکووک،  قەصیدەی حەقیقەت، .٢٦٢

 ل.٥٦سم، ٥,١٥× ٢٢، ١٩٥٦چ. تەرەقی، کەرکووک،  ،نامە.. شەوی ڕووناکمیعراج .٢٦3

)بێتەجویدی قورئان .٢٦٤ سم، ١٧× ٢٢،  ١٩٥٦بەش(، چ. کوردستان، هەولێر،  ، مەسعوود مەال عەبدوڵاڵ 

 ل. ١٦

 ل.١١٤سم، ١3× ٢٠، ١٩٥٦ڕەشید کورد، چ. کەرەم، شام،  ،زمانێ کورمانجی  ڕێزمانا  .٢٦٥

 ل.١١٢سم.، ١3× ٢٠، ١٩٥٦نووری عەلی ئەمین، چ. مەعاریف، بەغدا،  ،قەواعیدی زمانی کوردی .٢٦٦

قوتابیان .٢٦٧ بۆ  عیزەدفەرهەنگۆک  بەغدا،  ،  ئەملەعریفە،  دار  چ.  ڕەسووڵ،  مستەفا  ،  ١٩٥٦ین 

 ل. ٥٩سم،  ١٤×٢١

لە فارسییەوە کردوویە بە کوردی، چ. مەعاریف، بەغدا،  ،  پاڵەوانی زەند  .٢٦٨ ،  ١٩٥٦حەسەن فەهمی جاف، 

 ل. ١٤٩سم،  ١٦× ٢٤

 ل. ١٠٠سم، ١٤×٢١، ١٩٥٦، بەرگی یەکەم، ڕەفیق حلمی، چ. مەعاریف، بەغدا، یادداشت .٢٦٩

 ل. ١٨٠سم، ١٤×٢٢، ١٩٥٦بەرگی دووەم، ڕەفیق حلمی، چ. مەعاریف، بەغدا، ، ادداشتی .٢٧٠

 ل. ١٠٧سم، ١٤×٢٠، ١٩٥٦سێیەم، ڕەفیق حلمی، چ. مەعاریف، بەغدا، ، بەرگی یادداشت .٢٧١

 ل. ١٠٢سم، ١٤×٢١، ١٩٥٦بەرگی چوارەم، ڕەفیق حلمی، چ. مەعاریف، بەغدا، ، یادداشت .٢٧٢

 ل.٦٨سم، ١٢×١٦، ١٩٥٦عوسمان صەبری، چ. کەرەم، شام، ، باهۆز  .٢٧3

 ل.١٢٠سم، ١٥× ٢١، ١٩٥٦چ. کەرەم، شام، ، )بەالتینیە(،جگەرخوێن سەرپێ هاتبا ڕەشۆی داری  .٢٧٤

 ل. ٧٦سم، ١٧×٢3، ١٩٥٦ا. ب. هەوری، چ. سەملان ئەلئەعظەمی، بەغدا،  ئازار و ئاوات، .٢٧٥

فەرهاد .٢٧٦ و  کەرکووک،  ،  شیرین  تەرەقی،  چ.  کوردی،  بە  کردوویە  فارسییەوە  لە  ئاغا،  باپیر  ، ١٩٥٦عەلی 

 ل. ٨٠سم،  ١٥×٢٢

 ل. 3٢سم، ١٥×٢٢، ١٩٥٦، چ. تەرەقی، کەرکووک، دەزگیرانی ئایشەخان .٢٧٧

کوردی .٢٧٨ ئەدەبیاتی  و  بەغدا،  شیعر  ئەلشەباب،  چ.  حلمی،  ڕەفیق  دووەم،  بەرگی  سم،  ١٧× ٢٤،  ١٩٥٦، 

 ل. ٢٠٨

 ل. ٧٢سم، ١٢×١٦، ١٩٥٦جەمال نەبەز، چ. کوردستان، هەولێر،   ، اللۆ کەریم .٢٧٩

 ل. ١٤سم، ١٥× ٢٢، ١٩٥٦فەتاح کەریم، چ. ژین، سلێمانی،   ،کچ و قوتابخانە  .٢٨٠

سیامەند .٢٨١ و  خەج  لەچاپ  ع ،  چریکەی  تەورێز  ئەدەبیاتی  دانشگای  ئەرکی  لەسەر  ئەیوبیان،  ەبدوڵاڵی 

 ل. ٥٥سم، ١٧×٢٤، ١٩٥٦دراوە. چ. سهامی، تەبرێز، 

 ل. ٢١سم، ١٤×٢١، ١٩٥٦محەمەد تۆفیق وردی، چ. مەعاریف، بەغدا،  ویستم ژن بێنم، .٢٨٢

یامولکی  .٢٨3 پاشا  مصطەفا  مەترووکاتی  لە  دار ،  هەندێ  چ.  یامولکی،  بەغدا،    عەبدولعەزیز  ئەملەعریفە، 

 ل. ١٤سم،  ١٧× ٢3،  ١٩٥٦

 ل. ١٤٦سم،  ١٧×٢٤،  ١٩٥٦، عەالئەددین سەجادی، چ. مەعاریف، بەغدا، گەشتێک لە کوردستاندا .٢٨٤

 ل.١٢سم، ١٧×٥,٢١ ،١٩٥٦  ئیدارەی محەللی، چ. ژین، سلێمانی،  ،ئاو و ئەلەکتریک لە سلێمانی .٢٨٥
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 ل.  ١٦ سم،١١× ١٩٥٧بەغدا، ئەلنور،  جەمال نەبەز، چ. ، ی کوردییخوێندەوار  .٢٨٦

 ل. 3٢سم، ١٥×  ٢٢مەال عەبدولکەریمی مودەریس، ج، تەرەقی، کەرکووک،  ،  قەصیدەی نور ئەلصەباح .٢٨٧

 ل. 3٥سم، ١٤×٢٢، ١٩٥٧مەعاریف، بەغدا،  جەمال نەبەز، چ.  نووسینی کوردی بەالتینی، .٢٨٨

  ا. ب. هەوری، لە باڵوکراوەکانی کتێبخانەی گەالوێژ لە سلێمانی. چ.   ،کێشانەنگ دین و فێڵی بصەالحە  .٢٨٩

 ل. ١٥٦سم،  ١٧×٢٤،  ١٩٥٧مەعاریف، بەغدا، 

 ل. ٧٨١سم، ١3×١٩.٥، ١٩٥٧فازیروف ئیڤان، ئومار رۆئیچ، مۆسکۆ،  کرمانجی، –فەرهەنگا عرووسا  .٢٩٠

 ل. ٦١٨سم، ٥,١١×٥,١٦باکاییڤ چ. خ. ، نەشرخانا دەوڵەتی، مۆسکۆ،  ،ڕووس ی –فەرهەنگی کوردی  .٢٩١

حەمدی .٢٩٢ چ.   ،دیوانی  سلێمانی.  لە  گەالوێژ  کتێبخانەی  باڵوکراوەکانی  لە  صاحبقڕان،  بەگی  ئەحمەد 

 ل. 3٩٩سم، ١٧×٢٤، ١٩٥٧ئەسعەد، بەغدا، 

 ل. ٥سم، ١٧× ٢٢، ١٩٥٧نووری وەشتی، چ. ژین، سلێمانی،  قەوماو،ناڵەی لێ .٢٩3

 ل،٤٧ سم،١٤×٢١، ١٩٥٧کەرکووک، خالید دلێر، چ. تەرەقی،  گزنگی هەتاو، .٢٩٤

 ل. ٢٠سم،  ١٤×٢١،  ١٩٥٧چ. نەجاح، بەغدا،  سلێمانی،-پەیڕەوی ناوخۆیی کۆمەڵی هونەرەجوانەکان .٢٩٥

مندااڵن .٢٩٦ بۆ  نوێ  بێی  و  بەغدا،  ئەلف  ئەلعەرەبیە،  چ.  باڵدار،  ئەمین  ئیبراهیم  سم، ١٨×٢٤،  ١٩٥٧، 

 ل. ٧٠

 ل.  ٧٨،  ١٩٥٧چ. ئەلعەرەبییە،  ،ئیبراهیم ئەمین باڵدار، چاپی سێیەمئەلف و بێی گەورە،  .٢٩٧

سم، ١٤× ٢٠، ١٩٥٧محەمەد تۆفیق وردی، چ. دار ئەملەعریفە، بەغدا، ، سەرەتاییێک لە مئژووی کورد .٢٩٨

 ل. 3٨

 ل. 3٢سم، ١٤× ٢٢، ١٩٥٧عوسمان صەبری، شام،   دەردێن مە، .٢٩٩

 ل. ١١٢سم، ١٤×٢١، ١٩٥٧بەرگی پێنجەم، ڕەفیق حلمی، چ. مەعاریف، بەغدا، ، یادداشت .3٠٠

 ل. 3١سم، ١٤×٢١، ١٩٥٧، ئەحمەد هەردی، چ. مەعاریف، بەغدا، تەنیاییڕازی  .3٠١

خوسرەو  .3٠٢ و  کەرکووک،  شیرین  تەرەقی،  چ.  کوردی،  بە  کراوە  فارسییەوە  لە  ئاغا،  باپیر  عەلی   ،١٩٥٧  ،

 ل. ١٧٦سم،  ١٥× ٢٢

 ل. ٢١سم، ١٥× ٢١، ١٩٥٧محەمەد تۆفیق وردی، چ. دار ئەملەعریفە، بەغدا،  ،دەنگی جەزائیر .3٠3

 ل. 3١سم، ١٢× ٢٢، ١٩٥٧مەال عەبدولرەحمان سەالمیی، چ. تەرەقی، کەرکووک،   کۆگای هونەر، .3٠٤

،  ١٩٥٧کامەران موکری، لە باڵوکراوەکانی کتێبخانەی گەالوێژ لە سلێمانی. چ. مەعاریف، بەغدا،    ، دیاریی  .3٠٥

 ل. ٨٤سم،  ١٤× ٢١

 ل. ٥ سم،١3× ١٨، ١٩٥٧پیربال مەحموود، چ. ژین، سلێمانی،  الفاو، .3٠٦

 ل. ٧٠سم، ١٤× ١٤، ١٩٥٧کامیل ژیر، چ. ئەلنوور، بەغدا،  ،نازەنین .3٠٧

بەغدا،   ،خانزاد .3٠٨ تەمەدون،  چ.  سلێمانی.  لە  گەالوێژ  کتێبخانەی  باڵوکراوەکانی  لە  بابان.  جەمال 

 ل. ٥٦سم، ١٤×١٩٥٧،٢٠

سەملان  کاراونی .3٠٩ چ.  سلێمانی.  لە  گەالوێژ  کتێبخانەی  باڵوکراوەکانی  لە  سەعید.  صاڵح  محەمەد   ،

 ل. ٦٠سم، ١٤×٢١، ١٩٥٧ئەلئەعظەمی، بەغدا، 

 ل. ٦٨سم، ١١×١٧، ١٩٥٧چ. ئەسعەد، بەغدا، ئەمین، ، محەڕەم محەمەدگۆمی شڵەقاو .3١٠
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سۆڤیتی .3١١ کوردیە  وەک،  نڤیسکارێد  کورد  ناوداری  نووسەری  کۆمەڵێ  و  جەلیل  جاسمی   :ئامادەکردنی: 

ڕەشید  نادر،  وەزیرەی  جندیی،  حاجیی  جەلیل،  مامەنددۆڤ، سمۆی شەمۆ، جەلیلی  عەلی  ئەڤداڵ،  ئەمینی 

  ل. ٤3٢سم، ١٤×  ٥.٢١، ڕەوان، ١٩٥٧م.،

مرواری ڕش .3١٢ عەالئە ،  تەی  یەکەم،  بەغدا،  بەرگی  مەعاریف،  چ.  سەجادی،  سم،  ١٧× ٢3،  ١٩٥٧دین 

 ل. ٢٠٠

مرواری،ڕش .3١3 عەالئە  تەی  دووەم،  بەغدا،  دین  بەرگی  مەعاریف،  چ.  سم،  ١٧× ٢3،  ١٩٥٧سەجادی، 

 ل. 3٠٠

 ل. ١٦سم، ١٤× ٢١، ١٩٥٧، ڕەفیق چاالک، چ. مەعاریف، بەغدا، ارستانەکانماند .3١٤

 ل. ١٠٦سم، ١٥× ٢٠، ١٩٥٧، ڕەسووڵ گەردی، چ. دار ئەملەعریفە، بەغدا، بژاری الوک و حەیران .3١٥

پێشینان، .3١٦ چ.    پەندی  خاڵ،  محەمەدی  شێخ  یەکەم،  بەغدا،  جزمی  سم،  ١٤× ٢١،  ١٩٥٧مەعاریف، 

 ل. ١٩٢

عەلی باپیر ئاغا، لە هەورامییەوە کراوە بە کرمانجی خواروو، چ. تەرەقی، کەرکووک،   ڕۆستەم و جیهانگیر، .3١٧

 ل. ١٢٠سم، ١٥× ٢٢، ١٩٥٧

عەرەب .3١٨ ئا  ،یەکگرتنی  گشتمودیریەتی  بێتەلی  ئیسگەی  و  بەغدا،  ڕاستە  ئەلسەالم،  دار  چ.  ،  ١٩٥٨ی، 

 ل. ٨٢سم،  ١٤×٢١

 ل.١٨٢ سم،١٦× ٢3، ١٩٥٨ریس، کەرکووک، شمال، ر ، مەال عەبدولکەریمی مودەەحمەتڕ رانی با .3١٩

سلێمانی،  ٨کامەران،  ،  شانازی  .3٢٠ کامەران،  چ.  گەالوێژ،  کتێبخانەی  باڵوکراوەکانی  لە  ، ١٩٥٨ل، 

 سم ١١×١٦

 ل. ٩٨سم، ١٤×٢١، ١٩٥٨نوری عەلی ئەمین،  ،قەواعیدی زمانی کوردی .3٢١

سەالم،  .3٢٢ بەغدا،  شێخ    دیوانی  تەمەدون،  چ.  گەالوێژ،  کتێبخانەی  باڵوکراوەکانی  لە  عازەبانی،  سەالمی 

 ل. ٢٠٤سم،  ١٤× ٢١،  ١٩٥٨

 ل. ٢٠سم، ١٤× ٢٢، ١٩٥٨ئەحمەد شوکری، چ. شیمال، کەرکووک، و مشک،   ی پشیلە ڕ شە  .3٢3

 ل،٩٤سم، ١٤×٢١، ١٩٥٨، عوسمان عوزیری، چ. کامەران، سلێمانی، زرای کوردستانڵگۆ  .3٢٤

،  ١٩٥٨، جەمال بابان، لەسەر ئەرکی کۆگای شیرین چاپ کراوە. چ. مەعاریف، بەغدا،  پەلەهەورێکی چڵکن  .3٢٥

 ل. ٩٨سم،  ١٤× ٢١

 ل. ١٠٤سم، ١٥×٢١، ١٩٥٨، عەبەوڵاڵ میدیا، چ. لیوا، بەغدا، خەبات .3٢٦

 ل. ١١٢سم،١٢×١٦، ١٩٥٨ەم محەمەدئەمین، چ. لیوا، بەغدا، ڕ ، موحەیادی گۆرستانەکە .3٢٧

 ل. ٢٤سم، ١٥× ٢١، ١٩٥٨ئەمین، چ. کامەران، سلێمانی، ڕەم محەمەدموحە ،شەهیدانگردی  .3٢٨

 ل. ٨٠سم،١٤× ٢١، ١٩٥٨خالد دلیر، چ. لیوا، بەغدا،  ،  خولە و بلە  .3٢٩

 ل. ٢٥سم، ١٥× ٢١، ١٩٥٨جەمال نەبەز، چ. ژین، سلێمانی،  ،ان هونەرەێڕ وەرگ .33٠

باڵوکراوەکانی کتێبخانەی گەالوێژ لە سلێمانی. چ.  سدیق عارف، لە  محەمەد  کامەران و هۆنراوەی نوێ، .33١

 ل. ٦٦سم،  ١٤×٢١،  ١٩٥٨مەعاریف، بەغدا، 
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کوردی .33٢ زمانی  بۆ  تازە  دەکا. ،  نووسینی  کوردی  ڕێنووس ی  باس ی  عەرەبیی  و  کوردی  بە  مەکەنزی،  ن.  د. 

 ل. ١٦سم، ٢٠×١٦، ١٩٥٨بەغدا، 

کوردی .333 ڕێزمانی  لە  تر  کەلێنێکی  ئەمین،  ،  دا گرتینی  عەلی  بەغدا،  نووری  ماعاریف،  ، ١٩٥٨چ. 

 ل. ٥٩سم،  ١٤×٢١

کوردستان .33٤ و  کورد  لە مێژووی  کوردی،  بە  کردوویە  فارسییەوە  لە  فیدا،  محەمەد  یەکەم،  بەرگی   ،

 ل. ١٦٤سم،  ١٤×٢١،  ١٩٥٨یانەی سەرکەوتنی کوردان. چ. نەجاح، بەغدا،   -باڵوکراوەکانی گۆڤاری هیوا

کوردستان .33٥ و  کورد  لە   ،مێژووی  کوردی،  بە  کردوویە  فارسییەوە  لە  فیدا،  محەمەد  دووەم،  بەرگی 

 ل. ٩٨سم،  ١٤×٢١،  ١٩٥٨یانەی سەرکەوتنی کوردان. چ. نەجاح، بەغدا،   -باڵوکراوەکانی گۆڤاری هیوا

 ل. ١٠٤سم، ١٤× ١٩٥٨،٢١بەرگی شەشەم، ڕەفیق حلمی، چ. مەعاریف، بەغدا،  یادداشت، .33٦

عیراقئاو  .33٧ مەزنەکەی  شۆڕشە  لە  فاڕێک  باڵوکراوەکانی ض،  لە  نووسیوە،  بۆ  پێشەکی  ژیر  کامیل  ل، 

 ل. ٦٨سم،  ١٤×٢١  ،١٩٥٨ یانەی سەرکەوتنی کوردان. چ. نەجاح، بەغدا،  -گۆڤاری هیوا

مندااڵن .33٨ بۆ  نوێ  بێی  و  دووەم،ئەلف  چاپی  باڵدار،  ئەمین  ئیبراهیم  بەغدا،    ،  ڕابیطە،  ، ١٩٥٨چ. 

 ل. ٧٠سم،  ٢٠×٢٧

لە زدی گەلی چین .33٩ بە کوردی، چ. شیمال،    "محەمەدی مەال کەریم"،  پیالنێک  لە عەرەبییەوە کردوویە 

 ل. 3٠سم، ١٤×٢١ ،١٩٥٨کەرکووک، 

سم،  ١١× ١3،  ١٩٥٨، مەال حامید حەمدوون زەکیی، چ. کامەران، سلێمانی،  سکااڵی دایکی نیشتیمان .3٤٠

 ل. ٢٥

 ل. ١٦سم، ١٥×٢٢، ١٩٥٨وا، بەغدا، یعوسمان مصطەفا خۆشناو، چ. ل ،بەستەی باوەڕ  .3٤١

صاڵح دیالن، لە باڵوکراوەکانی کتێبخانەی گەالوێژ لە سلێمانی. چ.  محەمەد   ،شێخ مەحموودی زیندوو  .3٤٢

 ل. ٥٩سم، ١٤×٢١، ١٩٥٨تەمەدوون، بەغدا، 

زێوەر .3٤3 دیوانی  لە  زێوەر. چ. مەعاریف،   ، بەشێک  کتێبخانەی  باڵوکراوەکانی  لە  زێوەر،  مەال عەبدوڵاڵی 

 ل. ١٢٥سم، ١٧×٢٤، ١٩٥٨بەغدا، 

ومغازیها   .3٤٤ ردية 
ُ
ك وامثال  حكم  زمانی )تعريب  سەر  بۆ  یە  کوردی  پێشینانی  پەندی  کۆمەڵێ  وەرگێرانی 

 ل،  ٦٨ ،١٩٥٨ سوریا، -عەرەبی(، جەمیل کنە، چ. ئەلشەرقییە، حەڵەب 

،  ١٩٥٨ەحمان سەالمی، لە فارسییەوە کراوە بە کوردی، چ. تەرەقی، کەرکووک،  رر مەال عەبدو   ، حەیدەرنامە  .3٤٥

 ل. ١١٤سم،  ١٥× ٢٢

 ل. ١٦سم، ١٤×٢٢، ١٩٥٨خالید دلێر، چ. مەعاریف، بەغدا،  کەوای نەکراوی، .3٤٦

 ل.١٦سم، ١3×٢٢١، ١٩٥٨ساجید ئاوارە، چ. لیوا، بەغدا، ، جەمیلە  .3٤٧

 ل. 3٠سم،  ١٤×٢١، ١٩٥٨ماجید عەبدوڵاڵ، چ. کامەران، سلێمانی،  ،فرمێسک و یادگار  .3٤٨

 ل.٩٠سم، ١٤×٢١، ١٩٥٨کامەران، چ. کامەران، سلێمانی،  ،ئاگر و ژیلە .3٤٩

 ل. ٢٤سم، ١٥× ٢١، ١٩٥٨،  سلێمانی موحەڕەم محەمەئەمین، چ. کامەران، ،گردی شەهیدان .3٥٠

 ل. 3٢سم، ١٤× ٢٢، ١٩٥٨، ئەحمەد دڵزار، چ. لیوا، بەغدا،  ئاوازی ئاشتی و ئازادی .3٥١

 ل. 3٢سم، ١٤× ٢١، ١٩٥٨ئەحمەد شوکری، چ. کامەران، سلێمانی،  ، ئامۆژگاری  .3٥٢
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دوا  .3٥3 عەبدو ،  ڕۆژ پاڵەوانی  بەغدا،  رر عومەر  شەفیق،  چ.  ئەمین.  عەلی  فەریدوون  ، ١٩٥٨ەحیم، 

 ل. 3٢سم،  ١٢×١٦

 ل. ٤٠سم، ١٤×٢١، ١٩٥٨چ. کامەران، سلێمانی، ، هۆنراوەی شێخ نووری شێخ صاڵح .3٥٤

 ل.٥٥سم، ١٤×٢١، ١٩٥٨جەالل بێتووش ی، کردوویە بە کوردی، چ. لیوا، بەغدا،  ڕێی خەبات، لە  .3٥٥

 ل. ٢٢سم، ١٤× ٢٠، ١٩٥٨، مستەفا صاڵح کەریم، چ. ژین، سلێمانی، زڕەی زنجیر .3٥٦

 ل. ٨٠سم، ١٤× ٢١، ١٩٥٨جەمال نەبەز، چ. لیوا، بەغدا،  پاڵتۆ، .3٥٧

 ل. ٤٢سم،  ١٤×١٨، ١٩٥٨مستەفا نەریمان، چ. شیمال، کەرکووک،  ،عەلیی ئەفەندی .3٥٨

تاوانبار  .3٥٩ کامەران، زۆرداری  چ.  سلێمانی.  لە  گەالوێژ  کتێبخانەی  باڵوکراوەکانی  لە  عیززەت،  فوئاد   ،

 ل. ١٨سم، ١3× ٢٠، ١٩٥٨سلێمانی، 

 ل.٧٠سم، ١٤×٢١، ١٩٥٨بەغدا،  ، چ. مەعاریف،"ی ساالر "مستەفا قەرەداغ ئاوات، .3٦٠

 ل. 3٨سم، ١٤×٢٢، ١٩٥٨، چ. کامەران، سلێمانی، "مستەفا قەرەداغی "ساالر  پەیدا بووە؟  زوبان چۆن  .3٦١

، ١٩٥٨ئەمین میرزا کەریم، لە عەرەبییەوە کردوویە بە کوردی، چ. کامەران، بەغدا،    ،ئەمرەکەی بەگم .3٦٢

 ل. ٥٤سم،  ١٤×٢١

الجزري .3٦3 ديوان  شرح  في  الجوهري  و    ،العقد  ڕێکخستن  جزیری،  ئەحمەدی  شێخ  یەکەم،  بەگی 

 ل. ٤٤٠ سم،١٥×٢3، ١٩٥٨لێکدانەوەی بە عەرەبی مەال ئەحمەدی زڤنگیی. چ. ڕاشدییە، قامشلۆ، 

مرواری ڕش .3٦٤ عەالئە  ،تەی  سێیەم،  بەغدا،  بەرگی  مەعاریف،  چ.  سەجادی،    سم،١٤× ٢٤،  ١٩٥٨دین 

 ل. ٢٠٠

 ل. ٧٢سم، ١٤× ٢٠، ١٩٥٨کوردستان، هەولێر، ، چاپی سێیەم، چ. دیاری مەال محەمەدی کۆیی .3٦٥

 ل.3٦ سم،١٤×٢٠، ١٩٥٨سەعید ناکام، چ. لیوا، بەغدا، محەمەد ،وەی بۆ باڵوکردنەوە ناش ێئە  .3٦٦

 ل. ٤٠سم، ١٤× ٠3، ١٩٥٨گیوی موکریانی، چ. کوردستان، هەولێر،    ، ناوی کچ و کوڕ بە کوردی .3٦٧

 ل. ٧٨سم، ١٤×٢١، ١٩٥٨شاکر فەتاح، چ. مەعاریف، بەغدا، ، ئافرەتی کورد .3٦٨

 ل.١3٦سم، ١٧× ٢٤، ١٩٥٩، ئەوڕەحمان، چ کامەران، سلێمانی، چواردەی تەمووز  .3٦٩

 ل.١١٥سم، ٥,١٤×٥,٢١، ١٩٥٩، حاجی جندی، ڕەوان، د جماعاتا کوردیی ێتە حکای .3٧٠

پەخشانە، ،  هوشیاربوون .3٧١ و  شیعر  کۆمەڵێ  کوردی،  بە  کردوویە  ئازەرییەوە  لە  عەبدولڕەحمان  عەلی 

 سم. ٢١× ١3.٥ل، ٢٢٤ڕەوان، 

 ل. ٨٠ سم،١٤×٢٢، ١٩٥٩نی، چ. لیوا، بەغدا، ێ، موفتی پێنجو سۆزی نیشتیمان .3٧٢

 ل. ١١٢سم، ١٤× ٢٠، ١٩٥٩هاوار، چ. ژین، سلێمانی،   ،یادی بادینان  .3٧3

 ل. ١٠٠سم، ١٤× ٢١، ١٩٥٩کامەران، چ. سلێمانی،  ،ئەستیرەگوڵ  .3٧٤

 ل. ٤٠سم، ١٥× ٢١، ١٩٥٩جیهان عومەر، چ. کامەران، سلێمانی،   ، شۆرش ی گوێی بەندەرەکە  .3٧٥

 ل. ٢٧٩ سم،١٢.٥×١٩.٥، ١٩٥٩عەرەب شەمۆ، ڕەوان،  ژینا بەختەوەر، .3٧٦

سم،  ١٧× ٢٤،  ١٩٥٩محەمەد جەمیل عوثمان، چ. کامەران، سلێمانی،  ،  مێژووی شەڕی ئەهلی صەڵیب .3٧٧

 ل. ١٧٠

 ل. ٨٩سم، ١3× ٢٠، ١٩٥٩، قاچاخی موراد، ڕەوان، شەوق  .3٧٨
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 . ل ٢٢١، سم١3.٥× ٢٠، ١٩٥٩، حەشیاربوون، ڕەوان، کورد ێکوڕ  .3٧٩

 ل. ١١٥سم، ١3.٥×٢٠، ١٩٥٩سەمەد سیامەندۆڤ، ڕەوان،  ،سیابەند و خەجێ .3٨٠

 ل. 3٥سم، ١٥× ٢١، ١٩٥٩صاڵح قەفتان، چ. کامەران، سلێمانی، ، نەتەوەی کورد تورکمان نین .3٨١

 ل. ٤٠سم، ١٥×٢3، ١٩٥٩، عوسمان عوزێری، چ. ژین، سلێمانی، مێژووی جوواڵنەوەی مامۆستایان .3٨٢

نهێنییەکانی .3٨3 و  بە بەرزان  کردووە  بارزان(ی  )اسرار  کتێبەکەی  فارسییەوە  لە  قەرەداغی  مەعرووف   ،

 ل. ١٥٤سم، ١٤×٢١، ١٩٥٩کوردی، چ. ماعاریف، بەغدا، 

 ل. 3٦٤سم، ١٧×٢٤، ١٩٥٩عەالئەددین سەجادی، چ. مەعاریف، بەغدا، ، شۆڕشەکانی کورد .3٨٤

بارزان .3٨٥ لە  محەڕەم محەمەد  ،شۆڕش ی  بە کوردی،  "هەمزە عەبدوڵاڵ"وە کردوویە  نووسینێکی  لە  ئەمین، 

 ل. ٦٥سم، ١٥× ٢١، ١٩٥٩باڵوکراوەکانی کتێبخانەی خەبات لە سلێمانی. چ. ژین، سلێمانی، 

 ل.   ٤٠ سم،١٥× ٢١، ١٩٥٩رزا کەریم، چ. کامەران، سلێمانی، ، غەفوور میکۆنگرەی یەکەمی الوان .3٨٦

دەبیت .3٨٧ عەرەبی  زمانی  فێری  بەغدا،  ،  چۆن  ئەسعەد،  چ.  وەفی،    سم، ١٤× ٢١،  ١٩٥٩عەبدولرەحیم 

 ل. ١٧٦

 ل. ١٢٤سم، ١٥× ٢١، ١٩٥٩، عەبدولکەریم ڕەباتی، چ. کامەران، سلێمانی، یادی کوردستان .3٨٨

 ل. ٤٠سم، ١٥× ٢٠، ١٩٥٩کامەران، سلێمانی، سەعید ناکام، چ. محەمەد ، هۆنراوەی نوێ  .3٨٩

 ل. ٧٦سم،  ١٤×٢١،  ١٩٥٩شاکر فەتاح، چ. مەعاریف، بەغدا، ، ژینی نوێ  .3٩٠

قوتابیان .3٩١ بۆ  سلێمانی،  سروود  ژین،  چ.  سلێمانی،  پەروەردەی  بەڕێوەبەرایەتی  سم،  ١٤× ٢٠،  ١٩٥٩، 

 ل. ٥٥

 ل. 3٨سم،  ١٢×١٧قزڵجی، ەحمان زەبیحی، حەسەن رر ، عەبدو ئاشتیخوازی الدێ و پەیمانی دووالیی .3٩٢

 ل. ٢٨سم، ١١× ١٧، ١٩٥٩، مەدهۆش، چاپی دووەم، چ. کامەران، سلێمانی، هەمیشەبەهار  .3٩3

 ل.٥٤سم، ١٥×٢١، ١٩٥٩جەمال شارباژێری، چ. کامەران، سلێمانی،  کسپە و سۆز، .3٩٤

 سم. ١٢× ١٧، ١٩٥٩  ل، چ. کامەران، سلێمانی،٢٨، کامەران، گواڵڵە سوورە .3٩٥

 ل. ٢٨سم، ٢٥× ١٦، ١٩٥٩چ. کامەران، سلێمانی، هۆگر گۆران،  ،کۆمەڵە شیعرێک .3٩٦

 ل. 3١سم، ١٤× ٢١، ١٩٥٩کامەران، چ. کامەران، سلێمانی،  محەمەد قودس ی، .3٩٧

 ل. ٦٤سم، ١٧×٢٤، ١٩٥٩ا. ب. هەوری، چ. نەجاح، بەغدا، ، بەرهەمی خەبات .3٩٨

 ل.٤٧سم، ١٤×٢١، ١٩٥٩ص. هەژار، چ. ژین، سلێمانی،   دەرەبەگی، .3٩٩

بۆ؟ .٤٠٠ برسێتییە  نووسینەکانی  ،  ئەم  هەڵبژاردەیەکی  عەرەبییەوە  لە  تاهیر،  محەمەد  "جوبران  کەمال 

 ل. ٥٤ سم،١٤×٢١، ١٩٥٩"ی کردووە بە کوردی. چ. کامەران، سلێمانی، خەلیل جوبران

 ل. ١٠3سم، ١٢×١٧، ئیبراهیم ئەحمەد )بلە(، چ. نەجاح، بەغدا، کوێرەوەری  .٤٠١

 ل. ٦٤  سم،١٤×٢٢، ١٩٥٩کامەران، سلێمانی، ئەمین، چ. محەڕەم محەمەد ،ڕێگای ئازادی .٤٠٢

 ل. 3٢سم، ١٤× ٢١، ١٩٥٩حسێن عارف، چ. کامەران، سلێمانی،   ،لە کۆڕی خەباتا .٤٠3

چاپی دووەم، حاجی تۆفیقی پیرەمێرد، لە باڵوکراوەکانی کتێبخانەی ئازادی لە   ، دوازدەسوارەی مەریوان  .٤٠٤

 ل. ٢٦ سم،١٤× ٢١، ١٩٥٩سلێمانی، چ. ژین، سلێمانی، 

 ل.3٢سم، ١3×١٧، ١٩٥٩مستەفا نەریمان، چ. ژین، سلێمانی، ، ڕووخا .٤٠٥
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 ل. 3٢سم، ١٤×٢١، ١٩٥٩عوسمان عوزێری، چ. ژین، سلێمانی،   ،پێناوی دادپەروەریدا لە .٤٠٦

ژین،   مۆمیا، .٤٠٧ چ.  دراوە.  لەچاپ  سلێمانی  مامۆستایانی  نەقابەی  ئەرکی  لەسەر  بەرزنجی،  مستەفا 

 ل. ٤٦سم، ١3× ٢٠، ١٩٥٩سلێمانی، 

الجوهري   .٤٠٨ الجزري،العقد  ديوان  شرح  و   في  ڕێکخستن  جزیری،  ئەحمەدی  شێخ  دووەم،  بەگی 

 ل. ٥٠3سم، ١٥×٢٢، ١٩٥٩ی. چ. ڕاشدییە، قامشلۆ، وەی بە عەرەبی مەال ئەحمەدی زڤنگلێکدانە

بەندەرەکە .٤٠٩ گوێ  سلێمانی، ،  شۆڕش ی  کامەران،  چ.  عومەر،  جیهان  وەرگێرانی  ساهیا،  ئەلکسەندرو 

   ل.٤٠ سم،١٤× ٢٠.٨

 ل.٥٤سم، ١٤×٢٠، ١٩٥٩فاتیح ڕەسووڵ، چ. لیوا، بەغدا،  تووتنەوانی کە کوردستاندا،تووتن و  .٤١٠

 ل. ٥٩ سم،١٤× ٢١، ١٩٥٩عەلی ناجیی عەتتار، چ. کامەران، سلێمانی،  ،گیروگرفتی تووتن .٤١١

 ل. ٤٤سم،١٤× ٢١، ١٩٥٩ئەحمەد شوکری، کامەران، سلێمانی،  ،پی بکەنە  .٤١٢

 ل. ٤3سم، ١٠×١٦، ١٩٦٠موکریانی، چ. کوردستان، هەولیر، ، گیو ئەلف بێی کوردی وێنەدار  .٤١3

 ل. ١٦٦سم، ١3×٥,١٩، ١٩٦٠جاسمێ جەلیل، ڕەوان، ، ڕۆژێ من .٤١٤

 ل. ٨٨سم، ٥.١٤×٥.٢١، ١٩٦٠کوردۆیڤ، ڕەوان، قەناتی  گراماتیکا زمانێ کوردی، .٤١٥

 ل. ٨٨سم، ١٠.٥×١٦.٥. ١٩٦٠کارلینی چاچانی، ڕەوان،  ،گوڵ  .٤١٦

خاڵ .٤١٧ خاڵ، گی  بەر   ،فەرهەنگی  محەمەدی  شێخ  سلێمانی،    یەکەم،  کامەران،  ، سم١٦× ٢3،  ١٩٦٠چ. 

 . ل3٨٨

کوردستان  .٤١٨ و  کورد  شاڵی،  مێژووی  عەبدوڵاڵ  وەرگێرانی  ئینگلیزییەوە   لە  سافراستیان،  ئەرشاک   ،١٩٦٠  ،

 ل. ٦٢سم،  ١٤× ٢١

 ل. 3٦ سم،١٤×٢١، ١٩٦٠گیو موکریانی، چ. کوردستان، هەولێر،  گیونامە،  .٤١٩

 ل. ١١٢سم، ١١×١٦، ١٩٦٠زەردەشت )جەمال نەبەز(، چ. نەجاح، بەغدا، کوردایەتی، .٤٢٠

 ل. ٧٨سم، ١١× ١٧، ١٩٦٠کامیل ژیر، چ. نەجاح، بەغدا،  ،تیکوردایە  .٤٢١

بەغدا،  ،  سەرەتای میکانیک و خۆماڵەکانی ماددە .٤٢٢ نەبەز، چ. مەعاریف،  سم،  ١٥× ٢3،  ١٩٦٠جەمال 

 ل. 3٢٠

 ل. ٨٩١، سم١٧× ٢٤، ١٩٦٠مۆسکۆ،  ، ۆیڤقەناتی کورد  ،ڕووس ی-فیرهێنگا کوردی .٤٢3

 ل. ٥٢سم، ١٤× ٢٢، ١٩٦٠، کەریم مستەفا شارەزا، چ. وەفا، بەغدا، ئازادی و ژیان  .٤٢٤

زین،  .٤٢٥ و  بەغدا،    مەم  نەجاح،  چ.  خواروو،  کرمانجی  بە  کردوویە  لە  هەژار  خانی،  ، ١٩٦٠ئەحمەدی 

 ل. ١١٨سم،  ١٥×٢٢

 ل. ٦٤سم، ١3×٢٠، ١٩٦٠مەحموود ئەحمەد، چ.ژین، سلیمانی، ، جوان .٤٢٦

کورد .٤٢٧ نەتەوەی  لەژیانی  نوێیە  قوناغێکی  شاعیری  کۆیی  قادری  بەغدا، حاجی  نەجاح،  چ.   ،١٩٦٠ ،

 ل. ٩١سم،  ١3×١٩

کوردەوە .٤٢٨ فولکلۆری  دەروازی  لە  چ.  سەرنجێک  سلێمانی،  مامۆستایانی  نەقابەی  باڵوکراوەکانی  لە   ،

 ل.١٢سم، ١٧×٢٤، ١٩٦٠ئیرشاد، بەغدا، 

 ل. 3٠سم، ١٤× ٢٢، ١٩٦٠، چ. کامەران، سلێمانی، ڕەزا حاجی عەبدوڵاڵ ،ڕێگای ڕاستی حەج .٤٢٩
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 ل. 3٩سم، ١٤× ٢٠، ١٩٦٠ص. هەژار، چ. ژین، سلێمانی، ، سۆرانی یا کرمانجی .٤3٠

 ل. ١٧سم، ١٤×١٩٦٠،٢٠، جەمال نەبەز، کامەران، سلێمانی، هەندێک زاراوەی زانستی .٤3١

کوردی  .٤3٢ زانستی  سلێمانی،  زاراوەی  ژین،  چ.  سلێمانی،  مامۆستایانی  نەقابەی  سم،  ١٧× ٢3  ،١٩٦٠، 

 ل. ١٠٤

 ل. ٢١٨سم، ١٤×١٩، ١٩٦٠نووری عەلی ئەمین، چ. کامەران، سلێمانی،  ڕێزمانی کوردی، .٤33

ئاگری  .٤3٤ سلێمانی،    ،داغشۆڕش ی  کامەران،  چ.  قەفتان(،  )کاوس  ڕێبوار    سم،١3× ٢٠٤،  ١٩٦٠کاکەی 

 ل. 3١

 ل. ١١٢سم، ١٤×٢١، ١٩٦٠زەکی ئەحمەد هەناری، چ. مەعاریف، بەغدا،  ، دواڕۆژی دەئاکی زۆردار  .٤3٥

نیشتیمان .٤3٦ لە   ی،مەسەلەی  کوردی،  بە  کردوویە  عەرەبی  بە  "ستالین"ەوە  نووسینێکی  لە  یونس،  نافع 

 ل. ٥٦سم، ١٤×٢١، ١٩٦٠باڵوکراوەکانی ڕۆژنامەی ئازادی. چ. وەفا، بەغدا، 

 ل. 3٦سم، ١٥×٢١ەی ئازادی، چ. وەفا، بەغدا، باڵوکراوەکانی ڕۆژنام ، لەشۆڕش ی ئەندەنووسیا .٤3٧

 ل. ٦٤سم، ١٢×١٩٦٠،١٧لمی، چ. ئەلڕەئی، بەغدا، یڕەفیق ح ، پاش تەمووز  .٤3٨

گەل .٤3٩ ناو  ناکۆکییەکانی  کەریم"  ،چارەکردنی  مەال  "   "محەمەدی  نووسینێکی  تۆنگلە  بە ماوتس ی  "ەوە 

 ل. ٩٠سم، ١٤×٢١، ١٩٦٠عەرەبی کردوویە بە کوردی، چ. ژین، سلێمانی، 

کشتوکاڵ .٤٤٠ چارەکردنی  هێنانەدیی  ئاقوناغەکانی  بەڕێوەبەرایەتی  وەزارەتی    استەڕ ،  لە  باڵوکردنەوە  و 

 ل. ٥٠سم،  ١٧×٢٤،  ١٩٦٠چارەسەرکردنی کشتوکاڵ، چ. سەملان ئەلئەعظەمی، بەغدا، 

 سم،١٤×٢١،  ١٩٦٠باڵوکراوەی ڕۆژنامەی ئازادی، چ. وەفا، بەغدا،،  ندندااڵ کردن و جوو پروپاگەندە  لە  .٤٤١

 ل. ٢٦

شاوش ی" کردوویە بە کوردی، ۆ  ، عەبدوڵاڵ گۆران لە نووسینێکی عەرەبی "لیئومەمییەت و نەتەوایەتی .٤٤٢

 ل. ٦٤سم، ١3×٢١، ١٩٦٠چ. ژین، سلێمانی، 

سم،  ١٤× ٢١، ١٩٦٠لە باڵوکراوەکانی ڕۆژنامەی ئازادی، چ. ژین، سلێمانی،، لینینی  -سەرنجێکی مارکس ی  .٤٤3

 ل. ٤٨

ویە بە کوردی، و وە لە عەرەبییەوە کردحسێن عارف لە نووسینێکی "ستالین"،  لە بنچینەکانی لەنینیەت .٤٤٤

 ل. 3٢سم، ١٤×٢١، ١٩٦٠چ. ژین، سلێمانی، 

،  ١٩٦٠"ەوە کراوە بە کوردی، چ. نەجاح، بەغدا،  "سیغال ، مچە، لە نووسێنێکی  چەند تئیورێکی زانیاری  .٤٤٥

 ل. ٤٨سم،  ١3× ٢٠

الؤمنین،   .٤٤٦ عوام  من  العباد  نەقشبەندی،  إرشاد  مەحموود  ل،   3٢٥ک،  ١3٧٩/ ١٩٦٠عەبدوڵاڵ 

 سم. ١٦× ٧٥.٢3

سم،  ١٤× ٢١،  ١٩٦٠محەڕەم محەمەدئەمین، چ. کامەران، سلێمانی،  ،  بنەڕەتەکانی فەلسەفە   مەبدەئە  .٤٤٧

 ل. ١٠٤

 ل. ١٠٤ سم،١٦×٢3، ١٩٦٠، مستەفا نەریمان، چ. کامەران، سلێمانی، کتێبخانەی کوردی .٤٤٨

کچان .٤٤٩ نووسینێکی  میر  لە  مچە،  بەغدا،"سیغال،  نەجاح،  چ.  کوردی،  بە  کراوە  ، ١٩٦٠"ەوە 

 ل. 3٠سم، ١٤×٢٠
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 ل. ١٢٨سم، ١٨×٢٢، ١٩٦٠، چەقماقچی، چ. بەرق، بەغدا، دالەگەڵ شەماڵ صائب .٤٥٠

بە  .٤٥١ مەعرووف  دینی  عەقائدی  در  کوردی  بزانی  "مەنظومەی  ئیعتیقادنامەی    "،ڕۆڵە  ئینضمام  بە 

 ل. 3٢سم، ١٦× ٢٠، ١٩٦٠، مەال خضر ڕودباری ئەورامی، تاران، ەحمانی جامیرر مەوالنا عەبدو 

 ل. 3٤سم،  ١٤×٢١هەولێر،  ،١٩٦٠ی، )ئەدیب(، چ. کوردستان، ، مەال ڕەسووڵی زەنددیوانی ئەدیب .٤٥٢

    ،١٩٦٠کوردستان، هەولێر،، ئەحمەد بەگی وەسمان پاشای جاف، چ.  دیوانی ئەحمەد موختار جاف .٤٥3

 ل. 3٢  سم،١٤×٢١

 ل.١٥٤سم، ١٤× ٢١، ١٩٦٠، ڕەسووڵ بێزار گەردی، چ. نەجاح، بەغدا، گۆڵە مێالقەی کوردستان  .٤٥٤

"  ،گەنجینە  .٤٥٥ چوارینەکانی  دڵزار،  هەمەدانئەحمەد  بە  بابەتاهیری  ناسراو  بە  )عوریانی"ی  کردووە   )

 ل. ١٠٢سم، ١3×٢٠، ١٩٦٠کرمانجی خواروو. چ. وەفا، بەغدا، 

 ل. ٤٨سم، ١3× ٢١، ١٩٦٠، نووری عەلی ئەمین، چ. کامەران، سلێمانی، سروود بۆ قوتابیان .٤٥٦

 ل. ١١٢سم، ١٤×٢١، ١٩٦٠عەالئەددین سەجادی، چ. مەعاریف، بەغدا، ، هەمیشە بەهار  .٤٥٧

 ل. ١٠٦سم، ١٤× ٢١، ١٩٦٠، مستەفا صاڵح کەریم، چ. ژین، سلێمانی،  شەهیدانی قەاڵد دمدم .٤٥٨

 ل. 3٤  سم،١٥×٢١،  ١٩٦٠جەالل مەحموود، چ. ئیرشاد، بەغدا،  ،وەگیانم خۆشە  فرە .٤٥٩

 ل. ٥٤سم، ١٤× ٢١، ١٩٦٠ەزاق محەمەد )بیمار(، چ. شەفیق، سلێمانی،  رر عەبدو ،  بووکی پەردە .٤٦٠

کوردستان .٤٦١ عەبدو شانۆی  )رر ،  محەمەد  بەغدا،  بیمار ەزاق  چ. صەاڵحەددین،  سم،  ١3× ١٩،  ١٩٦٠(، 

 ل. ١٠٤

 ل. ٦٢سم،  ١٢×١٩، ١٩٦٠میرزا کەریم، کامەران، سلێمانی، ئەمین   زێڕین، .٤٦٢

 ل. 3١سم، ١٤×٢١ ١٩٦٠محەمەد تۆفیق وردی، چ. وەفا، بەغدا،  ،خانزاد و لەشکری  .٤٦3

 ل. ٦٠سم، ٤٧× ٢١، ١٩٦٠محەمەد تۆفیق وردی، چ. نەجاح، بەغدا،  ، ی دمدماڵ قە  .٤٦٤

 ل. ٦٤سم، ١٤×٢١، ١٩٦٠ڕەشید کەریم، چ. ژین، سلێمانی،  ،بیرەوەری  .٤٦٥

،  ١٩٦٠، نەقابەی مامۆستایان لە سلێمانی. چ. کامەران، سلێمانی،  کۆنگرەی ناوخۆی مامۆستایانی کورد  .٤٦٦

 ل. ٨١سم،  ١٤× ٢١

 سم. ١3×٢٠ئەرمینیا،  -ل، ڕەوان ٨٨کارلین چەچانی،  ،  گوڵ  .٤٦٧

 ل. ٧٨٤سم، ١٦×٢3، ١٩٦١کوردستان، هەولێر، ، گیو موکریانی، چ. فەرهەنگی مەهاباد .٤٦٨

 ل.٢٠٦سم، ١٦× ٢3، ١٩٦١ین، بەغدا، جگەرخوێن، چ. سەالحەد ،انی کوردیو دەستوورا زم ئاوا .٤٦٩

، ١٩٦١نانی، حەسەن فەهمی جاف، چ. مەعاریف، بەغدا،  ۆ ، شوێنی گەڕانەوەی دەهەزار یکوردستان .٤٧٠

 ل. ١٧3  سم،١3×٢٠

 ل. ٧٢سم، ١٤× ٢١، ١٩٦١کامەران، سلێمانی،  چ.  ئەحمەد شوکری، هەمەجۆر،  .٤٧١

 ل. 3٠٥سم، ١١×١٥، ١٩٦١لمی، چ. مەعاریف، بەغدا، یپاکیزە ڕەفیق ح ژیانێکی پر ئەندێشە، .٤٧٢

ەحیمی مەولەوی، لێکۆڵینەوە و ساخکردنەوەی: مەال عەبدولکەریم  رر ، سەید عەبدو دیوانی مەولەوی  .٤٧3

 ل. ٥٤٤سم، ١٦×٢3، ١٩٦١ریس، چ. نەجاح، بەغدا، ر مودە

 ل. ١٢٨سم، ١٤×٢١، ١٩٦١جەمال شارباژێری، چ. ژین، سلێمانی، ، ەی مەبەستبەست .٤٧٤

 ل. ٧٤ سم،١٢×١٧، ١٩٦١مەدهۆش، چ. کامەران، سلێمانی، ، سەرگوڵ  .٤٧٥
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 ل. ٩٨سم، ١3×٢١، ١٩٦١کەریم مستەفا شارەزا، چ. نجووم، بەغدا،  ،و شاعیرانی کۆیە  .٤٧٦

نامەخانەی  ببوورە .٤٧٧ باڵوکراوەکانی  لە  ڕەئووف،  کەمال  سلێمانی،،  کامەران،  چ.  ، ١٩٦١خەبات، 

 ل. ١٤٤سم،  ١٤×٢١

 .ل٢٤٠، سم٢٥,١٤×٢٢، ١٩٦١، حاجی جندی، ئێریڤان، حکایتێد جەماعەتا کوردیێ .٤٧٨

 ل. 3٨سم، ١٢×٢٠، ١٩٦١ین شەمس ی قوڕەیش ی، سنە، ، بەهائەداجنامەی حەضرەتی ڕەسووڵمیعر  .٤٧٩

کوردی،  .٤٨٠ چ.    مەولوودنامەی  دووەم،  چاپی  موفتی،  ڕەشاد  هەولێر،محەمەد  ، ١٩٦١کوردستان، 

 ل. ٢٤سم،  ١٤×٢٠

کوردی، .٤٨١ هەولێر،    فەرهەنگی  نەبەز،  ڕاکێشراوە]ل،  ٦٥،  ١٩٦١جەمال  ڕۆنیۆ  قەوارەی   بە  بە   و 

 . [فولسکابە

نیشتیمانی .٤٨٢ مەسەلەی  لەسەر  ڕەخنەگرانە  سەرنجێکی  گۆران،،  چەند  عەبدوڵاڵ  وەرگێڕانی   لینین، 

 ل. ٨٩سم، ١٤×٢٢،  چ. ئەلوەفا، بەغدا، ١٩٦١

 ل. ٧٤سم، ١3× ٢٠، ١٩٦١، عوسمان عوزێری، چ. ژین، سلێمانی، شۆڕش ی دیاربەکر .٤٨3

،  ١٩٦١چ. کامەران، سلێمانی،  ،  لە عەرەبییەوە کراوە بە کوردی   " ئەمین موتابچی "   کورد و مەسەلەی کورد،  .٤٨٤

 ل. ٨٨سم،  ١٥× ٢3

 ل. ٦3سم، ٥,١٤× ٢٠، ١٩٦١مستەفا بەگی کوردی، چ. کوردستان، هەولێر،  دیوانی کوردی، .٤٨٥

سم، ١٢×١٧٤،  ١٩٦١دین، بەغدا،  تۆفیق وردی، چ. سەالحە   ، محەمەد چوونی بارزانیان بۆ سۆڤیەت .٤٨٦

 ل. ٨٠

یەکاالکردنەوەدا  .٤٨٧ نەشتەرگەری  لەژێر  ژیر  کامیل  بەغدا،  کوردایەتی  نجووم،  چ.  کەریم،  مەال  محەمەدی   ،

 ل. ١٤سم،  ١3× ٢٠،  ١٩٦١

 ل. ٤٨سم، ١3× ٢١، ١٩٦١سلێمانی،  ەحیم، چ. کامەران، رر عومەر عەبدو  ڕابەری مامۆستا، .٤٨٨

 سم. ١٥× ١٦، ١٩٦١ل، چ. کامەران، سلێمانی،  ٦٤مەدهۆش،  ،دڵ و گوڵ  .٤٨٩

 ل. 33٧سم، ١٧×٢٤، ١٩٦١عەبدوڵاڵی ئەیوبیان، چ. شەفەق، تەورێز،    ،چریکەی مەم و زین .٤٩٠

یانزەڕەزم،  .٤٩١ و  تاران،    کەنیزەک  کوردستان،  ڕۆژنامەی  باڵوکراوەی  کەنوڵەیی،  خانی    ، ١٩٦١ئەڵماس 

 ل. ١٨سم،  ١٧× ٥,٢٢

 ل.  ٦٢، سم١١×١٤، ١٩٦١، محەمەد تۆفیق وردی، چ. وەفا، بەغدا، مامەیارەی قارەمان .٤٩٢

 ل. ١٦٠سم، ١١×٢٠، ١٩٦١د. ڕەحیمی قازی، چ. وەفا، بەغدا،  پێشمەرگە، .٤٩3

 ل.  ٨٨سم،  ١3×٢٠ ،١٩٦١، عەبدوملەجید حسێن ماوەتی، چ. ژین، سلێمانی،گەردەلوول .٤٩٤

 . ل ٢٢، سم١3× ٢٠، ١٩٦١زێوەر، چ. کامەران، سلێمانی،  مەحموود   بەهاری ژیان،  .٤٩٥

 ل.٤٠سم، ١٥×٢١، ١٩٦١کەریم باداوەیی، چ. ئیرشاد، بەغدا،  ئافرەتێکی چاوشین، .٤٩٦

 ل. 3٢سم، ١٧×٢٤، ١٩٦١. ب. هەوری، چ. نەجاح، بەغدا، أ، بووکی ژێر دەواری ڕەش .٤٩٧

کوردی .٤٩٨ دار  فۆلکلوری  چ.  وردی،  تۆفیق  محەمەد  یەکەم،  بەش ی  بەغدا،  ،  ، ١٩٦١ئەلتەضامن، 

 ل. ٦٨  سم،١3×٢٠
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کوردی .٤٩٩ بەغدا،  فۆلکلوری  ئەلتەضامن،  دار  چ.  وردی،  تۆفیق  محەمەد  دووەم،  بەش ی   ،١٩٦١  ،

 ل. ٦٤سم،  ١3×٢٠

 ل. 3٢سم، ١٧×٢٤، ١٩٦٢، بەرگی یەکەم، جگەرخوێن، چ. ئیرشاد، بەغدا،  فەرهەنگا کوردی .٥٠٠

 ل. 3٢ سم،١٧× ٢٤، ١٩٦٢ئیرشاد، بەغدا،  بەرگی دووەم، جگەرخوێن، چ.  فەرهەنگا کوردی، .٥٠١

پێشکەوتن .٥٠٢ دیاربەکر دێرێکی  و  هەزبانی  و  دۆستیک  جزیرە  :  ئارگیش،  کوردستان،  و  چ.  دووەم،  چاپی   ،

 ل. ٦٢سم، ١٤×٢١، ١٩٦٢هەولێر، 

سۆران .٥٠3 میری  هەولێر،  مێژووی  کوردستان،  چ.  دووەم،  چاپی  موکریانی،  حوزنی  حسین   ،١٩٦٢ ،

 ل. ١٢٦سم،  ١3×٢٠

 ل. ١٠٦ سم،١٦×٢٢، ١٩٦٢، بەرگی یەکەم، تاهیر ئەحمەد حەوێزی، چ وەفا، بەغدا، میژووی کۆیە .٥٠٤

 ل. ١٠٢سم، ١٥×١٩، ١٩٦٢مەال خدری ئەحمەد، چ. کوردستان، هەولیر،   دیوانی نالی، .٥٠٥

٥٠٦. ( سوفیەتی  کوردی  کتێبێد  افیایا  ئەلیکسانیان،ن.    (،١٩٦٠-١٩٢١ببلیوگر ، ١٩٦٢ڕەوان،    ا. 

 ل. ١٢٢سم،  ١٢×١٨

کوردی،دە .٥٠٧ فەرهەنگی  و  بەغدا،  عەالئەد   ستوور  مەعاریف،  چ.  سەجادی،    سم،١٧× ٢٤،  ١٩٦٢ین 

 ل. ٢٤٠

 ل. ٥٦سم، ١٤×٢١، ١٩٦٢، کاکەی فەلالح، چ. سلێمانی، سۆزی دەروون  .٥٠٨

 ل. 3٢ سم،١٢× ١٥، ١٩٦٢عوسمان شارباژیری، چ. ژین، سلێمانی،  دیاری و یادگار، .٥٠٩

 ل. ٨٠ سم،١٤× ٢١، ١٩٦٢مەدهۆش، چ. ژین، سلێمانی،  شیرین، .٥١٠

وەفایی .٥١١ هەولێر،  دیوانی  کوردستان،  چ.  دووەمین،  چاپی  عەبدولرەحیم،  میرزا  سم، ١3×٢٠،  ١٩٦٢، 

 ل. ١3٤

 ل. ٦٨سم، ١٤× ٢٠، ١٩٦٢مارف خەزنەدار، چ. وەفا، بەغدا،  ، عری کوردیدایکێش و قافیە لە ش .٥١٢

 ل. ٢١سم،  ١٤×٢٠، ١٩٦٢عەبدوڵاڵ عەباس، چ. ژین، سلێمانی،   ڕەشەبا، .٥١3

 ل. ٤٥٠ سم،١١×١٤، ١٩٦٢ئەحمەدی خانی، م. ب. ڕۆدینکۆ، موسکۆ،  زین، مەم و  .٥١٤

ڕ  .٥١٥ و  ئەکرادییە و سو عادات  بایەزیدی،  مەتنامەئی  مەحموودی  مەال  ڕۆدینکۆێمارگر "،  بە   "ت  کردوویە 

 ل. ٢٠٢ سم،١٤×٢٠، ١٩٦3پیتی عەرەبی و سالڤی نووسراوتەوە، مۆسکۆ،  ڕووس ی، بە

 ل.٦، ١٩٦3 ،١دیموکراتی کوردستان، چ. خەبات، چ، پارتی یاسای پاراستنی شۆڕش .٥١٦

کەبیر،    چاپی شەشەم، ئینتشاراتی ئەمیر  ڕاستکردنەوەی وەحید دەستکردی،  ،دیوان باباطاهر عریان .٥١٧

 ل. ٨٠سم، ٥,١١×٥,١٦، ١٩٦3/ ١3٤٢تاران، 

کوردی، .٥١٨ باڵوکراوەکانی    دیوانی  لە  بیشاور،  پاکستان،  چ.  صاحبقران،  بەگی   –سەییدیانمستەفا 

 ل.٦١سم، ١٤.٢× ٢١مەهاباد، 

خاڵ، .٥١٩ سلێمانی،    فەرهەنگی  کامەران،  چ.  خاڵ،  محەمەد  شێخ  دووەم،   سم، ١٧× ٢٤،  ١٩٦٤بەرگی 

 ل. 3٨٨

 ل. ١٥٩سم، ١٧× ٢٤، ١٩٦٤ ، چ. فاروس، تاران،ـپەناه، حەمید ئیزەدفەرهەنگی لوڕی .٥٢٠
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،  ١٩٦٤/ ١3٤٢  ، ـ مال عبدهللا صالحي امللقب بـ)فنائي(، چ. کاوە، کرمانشاه   ، دعوة الطريقة لطالب الحقيقة  .٥٢١

 ل. ١3سم،  ١٤× ٥.٢١

سم، ٥.١١×٥.١٦، ١٩٦٤چ. خەبات،  بەشێک لە بریارەکانی کۆنفرانس ی پارتی دیموکراتی کوردستان، .٥٢٢

 ل. ١٨

بەندەگان .٥٢3 عەبدو ڕابەری  عەبدوڵاڵ  سلێمانی،  رر ،  کامەران،  چ.  گەناوی،    سم، ١٤× ٢٢،  ١٩٦٥ەحمان 

 ل. ١١٦

دووەم،  دیوانی مەولەوی  .٥٢٤ چاپی  کرمانجی خواروو،  "پیرەمێرد"،  بە  کردوویە  چ. سەملان    لە هەورامییەوە 

 ل.٢٠٦سم، ١٤× ٢١، ١٩٦٥ئەلئەعظەمی، 

 ل. ١٠٢سم، ١٤× ٢٠، ١٩٦٥، مستەفا سلێمان هیرانی، چ. کوردستان، هەولیر، دیوانی صافی .٥٢٥

 ل. ١١٤سم، ١٥×٢٢، ١٩٦٥ئەلئەعظەمی، بەغدا، کاوس قەفتان، چ. سەملان  چیروک، ١٠ .٥٢٦

 ل. ٤٢سم، ١٤×٢١، ١٩٦٥مەال حسین هەورامی، چ. کوردستان، هەولێر،   ، بەخت نامە  .٥٢٧

فارس ی، کۆڵکەزێرینە  .٥٢٨ عەرەبی،  کوردی،  زمانەکانی:  بە  فەرهەنگێکە  موکریانی،  گیو  دووەم،  چاپی   ،

 ل. ٢٤٠سم، ١٧×٢٤، ١٩٦٥فەرەنس ی، ئینگلیزی، 

 ل. ٢٠٠سم،  ١٥×٢٥، ١٩٦٥ەحمان هەژار، چ. عیتانی، بەیرووت، ر ر عەبدو  بۆ کوردستان، .٥٢٩

کۆڕ  .٥3٠ ئەحمەدی  شێخ  ب  ، دیوانی  لە  کۆر،  ئەحمەدی  سەییدیاناڵ شێخ  مەهاباد،    -وکراوەکانی 

 ل. ٦٠سم،  ٥.١٦× ٩.٢3

،  ١٩٦٥پاشای جاف، چاپی سێیەم، چ. کوردستان، هەولێر،  بەگی وەسمان ، تاهیر دیوانی تاهیر بەگی جاف  .٥3١

 ل. ٧٢سم،  ١٤× ٢٠

 ل. ١٧٦سم، ١٧×٢٦، ١٩٦٥، جەمیلە جەلیل، مۆسکۆ، میلۆدییەکان ی و ئامێرەگۆرانیی میللیی کورد .٥3٢

 ل. 3٧سم، ٢٠. ٥×٢٦، ١٩٦٥، کامەران بەدرخان، پاریس،  Zmane maderزمانێ مادەر  .٥33

خالید .٥3٤ مەوالنا  سنە،  ،  دیوانی  چ.  نەقشبەندی،  میکائیلی  ئەحمەدی  سم،  ١٥×٢١،  ١٩٦٥خالیدی 

 ل. ١١٧

سم، ١3×٢٠  ،١٩٦٥  ، نووری عەلی ئەمین، چ. سەملان ئەلئەعظەمی، بەغدا،مرواری زێڕین و دانڵ کاکۆ  .٥3٥

 ل. ٤٠

 ل. ٢٥سم، ١١.٥× ١٧، ١٩٦٥، مەدهۆش، چ. کامەران، سلێمانی، ٣چ، هەمیشە بەهار  .٥3٦

 ل. 3١٠سم، ١٥×٢٢، ١٩٦٥حەسیب جەالل تاڵەبانی، چ. زەهرا، بەغدا،  گۆڵزار، .٥3٧

سم، ١٧×٢3،  ١٩٦٥نووری عەلی ئەمین، چ. سەملان ئەلئەعظەمی، بەغدا،  ،  ڕابەرێ بۆ ئیمالی کوردی .٥3٨

 ل. ١٠٤

 ، ١چ س. ج. ئەدمۆدز،  تۆفیق وەهبی و،   Kurdish – English Dictionaryئینگلیزی   -فەرهەنگی کوردی .٥3٩

 ل. ١٧٩سم، ١٦×٢٧، ١٩٦٦ن، ئۆکسفۆرد، لەندە

 ل.٤٨ ،١٩٦٦کاکەی فەلالح، چ. سەملان ئەلئەعظەمی، بەغدا،  چرۆ، .٥٤٠

 ل. ١٨٤سم، ١٧× ٢٤، ١٩٦٦، قادری فەتاحی قازی، چ. شەفەق، تەورێز، و وەفا میهر  .٥٤١
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ئەدەب .٥٤٢ هەولێر،  ،  دیوانی  کوردستان،  چ.  سێیەم،  چاپی  )ئەدەب(،  ئەلدیوان  ، ١٩٦٦میصباح 

 ل. ١٢٠سم،  ١٤×٢١

 ل. ٥٠سم، ١٧×٢٤، ١٩٦٦حەسەن زیرەک، چ. ڕەنگین، تاران، ، چریکەی کوردستان .٥٤3

 ل.3٢سم. ١٤×   ٥.٢١، ١٩٦٦ئامادەکردنی محەمەدئەمین میسری، مەهاباد،  ،دیوانی کوردی زاری  .٥٤٤

باتەیی .٥٤٥ چمەولوودنامەی  باتەیی،  ئەرتووش ی  حەسەنی  مەال  هەولێر،  ٢،  کوردستان،  چ.   ،١٩٦٦ ،

 ل. ٥٦سم،  ١3×٢٠

کوردستان .٥٤٦ شۆڕشەکەی  سەرخستنی  و  پاراستن  پێناوی  کوردستان،  ،  دالە  دیموکراتی  ،  ١٩٦٦پارتی 

 ل. ٢٦سم،  ١٥×٢3

کوردستانە، .٥٤٧ گەلی  نەتەوایەتی  بزووتنەوەی  سێیەم،    کوردایەتی..  چ.  تاڵەبانی،  ، ١٩٦٦جەالل 

 (١٩٦٤)یەکەم چاپ ساڵی  .ل٢٠١، سم ٥,١٦×٢١

-پەیدابوون و گەشەکردن و بەسەرهاتەکانی لە ڕاپۆری هەڤاڵ مام جەالل  پێشمەرگەی کوردستان.. .٥٤٨

کوردستان   دیموکراتی  پارتی  کۆنفرانس ی  بۆ  تاڵەبانی،    (، ١٩٦٩ئاب    ٢٨)تیمار  دا  ، ١٩٦٦جەالل 

 ل. ٤٢سم، ٥,١٦×٢١

 ل،٢١٧ ،سم٥,١٢× ١٩.٥، ١٩٦٦)ڕۆمان(، عەرەب شەمۆ، ڕەوان،  دمدم .٥٤٩

باژێرڤانیا   .٥٥٠ ژگەرخوێنێ  جگەرخوێن)پۆتیزایا  باژێڕوانی  ڕەوان،    ، (شیعری  جەلیل،  ، ١٩٦٦ئۆردیخانی 

 ل. ١٩١سم، ٥,١٢×٢٠

  ل.١٩٤سم، ١٤×٢١.٥، ١٩٦٦ڕەوان، ، کتێبا خوندنا لێتراتورایێ .٥٥١

 ل. ٩٦سم، ١٦×٢٢، ١٩٦٧ڕەئووف حەسەن، چ. ژین، سلێمانی، ، گەردوون .٥٥٢

 ل. ٩٥سم، ١١× ١٧، ١٩٦٧شیخ سەالم، چاپی دووەم، چ. کامەران، سلێمانی،   وباعیاتی خیام،ڕ  .٥٥3

 ل. ٢٠٠سم، ١3× ١٩، ١٩٦٧ی، ئەستەمبوول، موسا عەنتەر، چ. یەن تورکی، -ردیفەرهەنگی کو  .٥٥٤

 ل. ٦٨سم، ١٢×١٧، ١٩٦٧، کاکەی فەلالح، چ. سەملان ئەلئەعظەمی، بەغدا، لەگەڵ شەپۆلەکاندا .٥٥٥

شوان .٥٥٦ ئەلئەع محەم،  شمشالی  سەملان  چ.  سەعید،  سالح  بەغدا،  ەد  سم،  ١٤× ٢١،  ١٩٦٧ظەمی، 

 ل. ١٠٨

 ل،3٢سم، ١٤×١٩ ،١٩٦٧ موراد بایەزیدی، چ. کوردستان، هەولیر، ،فرۆشزەمبیل  .٥٥٧

 ل. ٦٥سم، ١٢× ٢٩ ،١٩٦٧ ، عەزیز ئاکرەیی،کوردی بە التینی ێزمان  افێربوون .٥٥٨

 ل. ٦٤، ١٩٦٧مەال عەبدولکەریم، چ. کامەران، سلێمانی،  ،چل حەدیثی پێغەمبەر یا چل چرای ئیسالم .٥٥٩

سلێمانی .٥٦٠ بەشێوەی  کوردی  زانکۆی جەمال  ،  ڕێزمانی  مەکاریس،  ن.  ئەرنست  عەبدوڵاڵ،  جەالل 

 ل. ٤٨٢سم، ١٧×٢٤، ١٩٦٧ئەمریکا،  -میشیگان

کوردی، .٥٦١ یەکەم،   خوێندنەوەی  میشیگان  بەش ی  زانکۆی  مەکاریس،  ن.  ئەرنست  و  جەالل  -جەمال 

 ل. ١٦٠سم، ٢٠×٢٧، ١٩٦٧ئەمریکا، 

کوردی .٥٦٢ زانک،  خوێندنەوەی  مەکاریس،  ن.  ئەرنست  و  جەالل  جەمال  دووەم،  میشیگانبەش ی   -ۆی 

 ل. ١٦٠سم، ٢٠×٢٧، ١٩٦٧ئەمریکا، 
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کوردی .٥٦3 سلێمانی  -فەرهەنگی  زاری  بەشێوەی  میشیگانئینگلیزی،  زانکۆی  مەکاریس،  ن.  ئیرنست   ،- 

 . ل ١٦٩، ١٩٦٧ ئەمریکا،

عومەر،  ،  زەردەشت .٥٦٤ ئازاد"لئیبراهیم  "ئەبوکەالم  نووسێنێکی  لە  عەرەبییەوە  چ.    ە  کوردی،  بە  کردوویە 

 ل. ١٦٤سم،  ١٤×٢٢،  ١٩٦٧بەغدا، مەعاریف، 

 ل. ٨3سم،  ١٤×٢١،  ١٩٦٧، شاکر فەتاح، چ. سەملان ئەلئەعظەمی، بەغدا، زەردەشت .٥٦٥

 ل. ٦٠سم، ١١× ١٧،  ١٩٦٧مستەفا ڕابەر، کامەران، سلێمانی، ، مێژووی سینەما و هونەرەکانی .٥٦٦

 ل. ١3٠سم، ١٤×٢٢، ١٩٦٧، ڕەسووڵ بێزار گەردی، چ. دار ئەلتەضامن، بەغدا، شیالن و شلێر .٥٦٧

 ل. 3٢ سم،١١× ١٧، ١٩٦٧، کاکەی فەلالح، کامەران، سلێمانی، شێری ساختە  .٥٦٨

 ل. ٢٤سم، ١٤× ٢١، ١٩٦٧، کاکەی ڕێبوار، چ. ژین، سلێمانی، سۆزی دڵداری  .٥٦٩

 ل. ٢٤ل، ٤٢سم، ١٤× ٢١، ١٩٦٧، نەجات صاڵح، چ. بەصری، بەغدا، هاواری عاشقان .٥٧٠

 ل. ٨٨سم، ١٦× ٢٢، ١٩٦٧ئاوارە، چ. ژین، سلێمانی،  ، ساجد لێکۆڵینەوە لە ئەدەبی نوێی کورد  .٥٧١

 ل. ٧٠سم، ١١×١٤، ١٩٦٧عەبدوڵاڵ پەشێۆ، چ. شیمال، کەرکووک،  فرمێسک و زام، .٥٧٢

 ل. ٨٧سم، ١٤×٢٠، ١٩٦٧ڕەئووف ئەحمەد حەسەن، چ. ژین، سلێمانی، ، توێشەبەرە .٥٧3

 ل. ٥٦سم، ١٢× ١٦، ١٩٦٧فازڵ محەمەد قەفتان، چ. کامەران، سلێمانی،   چاالک، .٥٧٤

خانای قوبادی، عەلی کەمال باپیر ئاغا وەری گێڕاوەتە سەر کرمانجی ناوەڕاست، چ.   ،  شیرین و خەسرەو .٥٧٥

    ل. ١٧٦سم، ١3×٢١ل، ١٧٦کوردستان، هەولێر، 

 ل. ٧٢ سم،١١× ١١، ١٩٦٧، ئەمین میرزا کەریم، چ. کامەران، سلێمانی، لێوی ئاگرین .٥٧٦

 ل. ٤٨سم، ١٤×١٩، ١٩٦٧کەرکووک، عەبدوڵاڵ پەشێو، چ. شیمال،  ، بتی شکاو .٥٧٧

، مەال محەمەدی کۆیی، چ. سەملان ئەلئەعظەمی، بەغدا،  تەفسیری کوردی لەسەر کەالمی خوداوەندی  .٥٧٨

 ل. ١٦٨  سم، ١٦× ٢3،  ١٩٦٨

ئیسالم .٥٧٩ لە  کەرکووک،  ،  نموونەیەک  بەلەدییە،  چ.  پاڕەزانی،  ئەمین  شێخ  ، ١٩٦٨عەبدولعەزیز 

 ل. ٩٢سم،  ١٤×٢٠

نووسینی   .٥٨٠ بەعەرەبیدەستووری  سلێمانی،  ،  کوردی  کامەران،  چ.  هەوری،  ب.  سم،  ١٢× ١٦،  ١٩٦٨ا. 

 ل.  ٤٢

 ل. ١٥٨سم، ١٧×٢٤، ١٩٦٨بەرگی یەکەم، ئەحمەد خواجە، چ. شەفیق، بەغدا،  ،چیم دی .٥٨١

سلێمانی،    -حەمەکەریم رەمەزان هەورامی، بەگی یەکەم، چ. کامەران   ، سایکۆلۆجیەتی یەتی خوێندنەوە .٥٨٢

 ل. ١٢٦س، ١٦× ٢3، ١٩٦٨

 سم. ١٧× ٢٤، ١٩٦٨ل، چ. کامەرانی، بەغدا، ٦٨کەمال جەالل غەریب،  ،  ئەتۆم لە مێژوودا .٥٨3

 سم. ١٦ × ٢٤.٥ل،  ٦٤بوزئەرسەالن،چ.سیم، ئەستەمبول،   نمحەمەد ئەمی، Alfa Beئەلفا با ، .٥٨٤

 ل. ١١٩سم، ١٧× ٢٤، ١٩٦٨، مستەفا بەرزنجی، چ. ئەسعەد، بەغدا،  ئیش ی دەست .٥٨٥

 ل،١١٢سم، ١٧× ٢٤، ١٩٦٨حەمەی مەال کەریم، چ. شەفیق، بەغدا،   کۆمەڵێک الوک و حەیران، .٥٨٦

 ل.٦٨سم، ١٢×١٧، ١٩٦٨چ. کامەران، سلێمانی،  ، حەسەن عەواالن،باخی عەواالن  .٥٨٧

 ل. 3١سم، ١٥× ٢١، ١٩٦٨حاجی تۆفیق پیرەمێرد، چاپی دووەم، چ. ژین، سلێمانی، ، مەم و زین .٥٨٨
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 ل. ٩٦سم،  ١٤×٢١، ١٩٦٨، عەبدوڵاڵ گۆران، چاپی دووەم، چ. کامەرانی، سلێمانی، سروشت دەروون  .٥٨٩

 ل. 3٨سم، ١٤×٢٠، ١٩٦٨، کاکەی فەالح، چ. سەملان ئەلئەعظەمی، بەغدا، روودس .٥٩٠

 ل. ١3٤سم،  ١٥×١٥، ١٩٦٨، جەمال شارباژێری، چ. کامەرانی، سلێمانی، نیفرمێسکی نهێ  .٥٩١

 ل. ١٩٢سم، ١٦×٢٢، ١٩٦٨ئەحمەد ڕەشوانی، چ. ئەسعەد، بەغدا، ، فەرهەنگی هەڵبەست .٥٩٢

 ل. ٨٨سم، ١٤×٢٠، ١٩٦٨، چ. سەملان ئەلئەعظەمی، بەغدا، ڵەسوو ڕ زەدین مستەفا یع   ،ڕازی دووری  .٥٩3

 ل. 3٢سم، ١١× ١٦، ١٩٦٨ژین، سلێمانی، مەدهوش، چ.  نەریمان چی لێ هات؟ .٥٩٤

ئەمین میرزا کەریم و چەند نووسەرێک، چ. ژین، سلێمانی،  ،  رێباز  .٥٩٥ ئاوارە،  سم، ١٤×٢١،  ١٩٦٨ساجد 

 ل. ٧٤

 . ل٢١٨، سم ٥,١٢×٥,١٦، ١٩٦٨ەحمان، ڕەوان، رر )ڕۆمان(، عەلیی عەبدو  گوندێ میرخاسا .٥٩٦

لە ئەدەبی کوردیی  .٥٩٧ لێکۆڵینەوە  و  بەغدا،  ،  ئەدەبی کوردیی  ،  ١٩٦٨عەالئەددین سەجادی، چ. مەعاریف، 

 ل. 3٤٨سم،  ١٧× ٢٤

 ل. ٢٤ سم،١3×٢١، ١٩٦٨، شێخ سەمیعی بانەیی، چ. تەرەقی، کەرکووک، عاقیدەی کوردی .٥٩٨

 ل. ١٦سم، ٥,١٤×٥,٢١ ،١٩٦٨ بەلەدییەی سلێمانی، چ. ژین، سلێمانی،، مانای شارەوانی .٥٩٩

 ل. ١٠٢سم، ١3×١٩ ،١٩٦٨ ئەلسەالم، بەغدا،خالید دلێر، چ. دار ، ئاگرو گوڵ  .٦٠٠

، ئامادەکردنی کاکەی فەلالح، چ. سەملان ئەلئەعظەمی، ٢حاجی تۆفیقی پیرەمێرد،چ  ،دیوانی مەولەوی  .٦٠١

 ل. ٢٠٨ ،١٩٦٨بەغدا، 

 سم، ١٤× ٢٠،  ١٩٦٨، حاجی مەال خەلیل )موخلیص(، چ. کوردستان، هەولێر،  مەولوودنامەی کوردیی .٦٠٢

 ل. 3١

دووری  .٦٠3 بەغدا،  دکتۆر  ،  ڕازی  ئەلئەعظەمی،  سەملان  چ.  ڕەسووڵ،  مستەفا  ، ١٩٦٨عیزەددین 

 ل. ٨٨سم،  ١٤×٢٠

 ل. ٢٨سم، ١٤×٢٢دکتۆر کامەران بەدرخان، بیروت،  ئەلفبا کوردی، .٦٠٤

 ل. ١٠٠سم، ١3×٢٠، ١٩٦٨صاحب، چ. شەفیق، بەغدا،  ءمحەمەد بەها، پیرشالیاری زەردەشتی .٦٠٥

 ل. ٢٨سم، ١٤× ٢١، ١٩٦٨شاکر فەتاح، چ. ژین، سلێمانی،  دیڤالیرا، .٦٠٦

دێڕێک کاژیک .٦٠٧ چەند  لە  کاژیک  حیزبی  فەلسەفەی  لە    اپیچدا،نامە،  کاژیک  دامودەزگای  چ.  دووەم، 

 سم. ١٥ × ٢١ل، ١٩، ١٩٦٨ئەوڕوپا، 

 ل. 3٨سم، ١٤× ٢١، ١٩٦٨شاکر فەتاح، چ. کامەران، سلێمانی،  ،لویس پاستیر  .٦٠٨

 ل. ٢٨سم، ١٤× ٢١، ١٩٦٨شاکر فەتاح،چ. ژین، سلێمانی،  گاربالیدی، .٦٠٩

 ل. 3٦سم، ١٤×٢١، ١٩٦٨، شاکر فەتاح، چ. ژین، سلێمانی، مادام کۆری .٦١٠

 ل. 3٩سم، ١٤× ٢٢، ١٩٦٨شاکر فەتاح، چ. کامەران، سلێمانی،   ،سوکرات لە بەردەم دادگادا .٦١١

 ل. ٥٢سم، ١١×١٦، ١٩٦٨هوشیار قەفتان، چ. کامەرانی، سلێمانی، ، ناوی کوردی نوێ  .٦١٢

، ١٩٦٨ە، کورتەی ژیانی نەجەمەددین مەال، چ. ژین، سلێمانی،  ساجد ئاوار ،  لەبەرهەمی کەشتی نووح .٦١3

 ل. ٨٠سم،  ١٤×٢١

 ل. ٧٧سم، ١١× ١٧، ١٩٦٨، ئازاد عومەر محێدین، چ. کامەرانی، سلێمانی،  بەشێک لە پێکەنین .٦١٤
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مرواری  .٦١٥ بەغدا،  ڕشتەی  مەعاریف،  چ.  عەالئەددین سەجادی،  چوارەم،  بەرگی  سم،  ١٥× ٢3،  ١٩٦٨، 

 ل. ٢٠٠

 ل. ٢٢٦سم، ١٧×٢٤، ١٩٦٨قادری فەتاحی قازی، چ. شەفەق، تەورێز،  ،بەهرام و گوڵئەندام .٦١٦

جەباری  .٦١٧ مەالی  بدیوانی  چ.  جەباری(،  )مەالی  مستەفا،  فەتاح  کەرکووک،ەلە،  سم،  ١٢×٢٠  دییە، 

 ل، ٩٢

 ل. ٨٠سم، ١٧×٢٤، ١٩٦٨مەدحەت بێخەو، چ. شەفیق، بەغدا، ،  ڕابەری ژیان .٦١٨

 ل. ١١٤سم، ١١× ١٦، ١٩٦٨جەمال شارباژێری، چ. کامەرانی، سلێمانی،  ،پارچەیەک لە جگەرم .٦١٩

دەروون  .٦٢٠ بەغدا،  ،  ناسۆری  ئەلئەعظەمی،  سەملان  چ.  ب(  ح.  )ع.  بەرزنجی  حسێن  ، ١٩٦٨محەمەد 

 ل. ١٨٨سم،  ١٤×٢١

 سم. ١٤ × ٢١ل، ٣٢، ١٩٦٨دەربەدەر )خەمبار م. نەجات، چ. بەسری، بەغدا، دڕک و گوڵ،  .٦٢١

 سم. ١٢ × ٢٠ل، ٦٤، ١٩٦٨چ. شیمال، کەرکووک، م. نەجات )خەمبار(، کانگای ژیانم،   .٦٢٢

 ل. ٧٨سم، ١3× ١٩، ١٩٦٨کامەران موکری، چ. کامەرانی، سلێمانی،  ، ئاوات و ڕەنج  .٦٢3

 ل. ١٦٨ سم،١١×١٥، ١٩٦٨ئەلئەعظەمی، بەغدا، شێرکۆ بێکەس، چ. سەملان ، تریفەی هەڵبەست .٦٢٤

 ل. ٢٥٢سم، ١٤×٢٠، ١٩٦٨عەلی باپیر ئاغا، چ. کوردستان، هەولێر، ، ئەمیر ئەرسەالن .٦٢٥

 ل. ٧٩سم، ١٧× ٢٤مەدحەت بێخەو، چ. شەفیق، بەغدا، ڕابەری ژیان،   .٦٢٦

 ل. ٧٨سم، ١٤× ٢١، ١٩٦٨عەلی باپیر ئاغا، چ. کامەرانی، سلێمانی، ، باغی میر .٦٢٧

 ل. ٢٥سم، ١٢× ١٧، ١٩٦٨، مەدهۆش، چاپی چوارەم، چ. کامەرانی، سلێمانی، هەمیشەبەهار  .٦٢٨

،  ١٩٦٨هەژار چوارینەکانی عومەر خیامی لە فارسییەوە کردووە بە کوردی، چ. عیتانی، بەیرووت،      ، خەیام  .٦٢٩

 ل. ١٠٢  سم، ١٢× ١٩

 ل. ٢٥ سم،١٤× ١٨، ١٩٦٨ەحیم، کامەرانی، سلێمانی، رر عومەر عەبدو ، شەوچەرەی زستان .٦3٠

بەرماڵمان .٦3١ بەغدا،  ،  دارەکەی  ئەلئەعظەمی،  سەملان  چ.  ئیسماعیل،  محەمەد  ، ١٩٦٨ئەحمەد 

 ل. ٧٦سم،  ١١×١٦

 ل. 3٠3 سم،١٥× ٢٢، ١٩٦٨ی ئەحمەد هەناری، چ. سەملان ئەلئەعظەمی، بەغدا، زەک  گوڵستان، .٦3٢

 ل. ١٩ سم،١٨× ٢٢، ١٩٦٨عەزیز ئاکرێی،   ڵەسەندن،ۆ ت .٦33

ئەمین  ز،  ڕێبا .٦3٤ جەعفەر ئاوارە،  شێخ  قەرەداخی،  ئەنوەر  شارباژێری،  جەمال  مەدهۆش،  کەریم،  میرزا 

 ل. ٧٤سم، ١٤×٢١حسێن بەرزنجی، چ. ژین، سلێمانی، 

 ل. ٩٢سم، ١٤×٢١، ١٩٦٨، ئەحمەد شوکری، چ. جامیعە، بەغدا، ئامۆژگاری دلداری  .٦3٥

 ل. ٩٦سم، ١٤×١٩، ١٩٦٨ڕەمزی قەزاز، چ. جاحظ، بەغدا، ، داستانی دوو پاڵەوان .٦3٦

خا  .٦3٧ بەغدا،    ،ڵتەفسیری  ئەسعەد،  چ.  خاڵ،  محەمەدی  شێخ  یەکەم،   ، ل٢١٨  ،١٩٦٩جزمی 

 سم،  ١٧×٢3

 ل. 3٧٢سم،  ١٨×٢٤،  ١٩٦٩مەال عەبدولکەریمی مودریس، چ. شەفیق، بەغدا،  ، شەریعەتی ئیسالم .٦3٨

باباطاهر .٦3٩ جمهور رباعیات  چ.  بەدری،  محەمەد  هەمەدانی،  تاهیری  بابا   ×   ١٧،  ١٩٦٩  کەرکووک،  ،یە، 

 ل. ٧٦سم، ١٢
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 سم.١٤.٥ ×  ٢١ل،  ٦٨عەزیزی ئیبراهیمی، چ. ئارژنگ، تاران، قەاڵی دمدم و خانی لەپ زێڕین،  .٦٤٠

 ل. ٦٢سم، ١3×  ٢١، ١٩٦٩، شاکر فەتاح، چ. کامەرانی، سلێمانی، کۆماری ئەفاڵتوون .٦٤١

 ل. ١٥٢سم، ١٧×٢٤، ١٩٦٩شاکر فەتاح،  ،یەزیدییەکان و ئاینی یەزیدی .٦٤٢

 ل. ١٦٦سم، ١٧× ٢٤، ١٩٦٩بەرگی دووەم، ئەحمەد خواجە، چ. کامەرانی، سلێمانی، ، چیم دی .٦٤3

بابانێم .٦٤٤ بەغدا،  ،  ژووی حوکمدارانی  ئەلئەعظەمی،  قەفتان، چ. سەملان  سم،  ١٥× ٢١،  ١٩٦٩تۆفیق 

 ل. ٦٨

سم، ١١×١٦،  ١٩٦٩، ئەحمەد حەسەن بەکر، چ. دار ئەلحوڕییە، بەغدا،  لە وتارەکانی سەرۆکی کۆمار  .٦٤٥

 ل. ٢٤

کیمیاویی، .٦٤٦ پیشەسازی  سلێمانی،    بیست  کامەرانی،  چ.  غەریب،  جەالل  سم، ١٦×٢3،  ١٩٦٩کەمال 

 ل. ١٤٤

، سم١٦×٢٢،  ١٩٦٩چ. کوردستان، هەولێر،    ەم،، چاپی سێی، حاجی قادری کۆییدیوانی حاجی قادر  .٦٤٧

 . ل١٥٦

 ل. ٨٢سم، ١3× ٢١، ١٩٦٩خورشیدە بابان، چ. ژین، سلێمانی،  ،دیاری و یادگار  .٦٤٨

 ل.٦٠سم، ١3×٢١، ١٩٦٩، محەمە جەباری )ئاسۆ(، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی، نیاز از و ڕ  .٦٤٩

 ل. ٨١سم، ١3× ٢١، ١٩٦٩عەبدوڵاڵ گۆران، چاپی دووەم، چ. کامەرانی، سلێمانی،   الوک و پەیام، .٦٥٠

 ل. ١٠٦سم، ١٤×٢١، ١٩٦٩)ن. ئاری(، چ. جاحظ، بەغدا،   ڵەسوو ڕ ین مەال نەجمەد  هونراوەکانم، .٦٥١

بەغدا،    ،لستانو گ .٦٥٢ نجووم،  چ.  )صەفوەت(،  ڕەسووڵ  حاجی  مستەفای  سم، ١٤×٢١،  ١٩٦٩مەال 

 ل. ٢٠٢

 ل. ٦٠سم، ١٤× ٢١، ١٩٦٩اغا،  چاپی دووەم، ئعەلی باپیر  گۆلدەستەی شوعەرانی هاوعەسرم، .٦٥3

 ل. ١٢٨سم، ١٤×٢١، ١٩٦٩، مارف خەزنەدار، چ. ئەسعەد، بەغدا، مان کوردیڵە ئە  .٦٥٤

 ل. ٥٨سم، ١٢× ١٧، ١٩٦٩عەد، بەغدا، مارف خەزنەدار، چ. ئەس  بووکە شووشە، .٦٥٥

 ل.١٠٤.سم، ١٤×  ٢١عوسمان حاجی عومەر مام یەحیا، چ. هەولێر، هەولێر، ئاسۆی چل چیا،  .٦٥٦

الهمدان  .٦٥٧ باباطاهر  و عەرەبی، "محمد  )  يرباعیات  لوڕی  بە کوردیی  بابەتاهیری هەمەدانی(  چوارینەکانی 

 ل. ٧٦سم، ١٢×١٧، ١٩٦٩بدری" لە کوردییەوە کردوویە بە عەرەبی، چ. بەغدا،  

سەعادەت .٦٥٨ مودە،  ئەساس ی  عەبدولکەریمی  بەغدا،  رر مەال  بەصری،  چ.  سێیەم،  ،  ١٩٦٩یس،چاپی 

 ل. 3٦سم،  ١3×٢١

 ل. ٨٠سم، ٥.١٤×٢١.٢٥،    ١٩٦٩چ. بەصری، بەغدا، ،  دیوانی طاهر بەگی جاف .٦٥٩

 ل. ١٤٤سم،  ١٧×٢3، ١٩٦٩، تاهیر صادق، چ. شیمال، کەرکووک، ڕێنووس .٦٦٠

 ل. ٤٠٨سم،  ١٧×٢3،  ١٩٦٩صاڵح قەفتان، چ. سەملان ئەلئەعظەمی، بەغدا، ، نەتەوەی کورد مێژووی  .٦٦١

 ل.  ٥٠سم،١٤× ٢١، ١٩٦٩، خاڵە ڕەجەب، چ. کامەران، سلێمانی،  ترش وشیرینی  .٦٦٢

 ل.١٠٨سم، ٢٠× ١٤، ١٩٦٩، عوسمان شارباژێڕی، چ. شیمال، کەرکووک، گوڵشەن .٦٦3

 ل. ٧٦سم، ١٦× ٢3، ١٩٦٩شیمال، کەرکووک، ، جەبار جەباری، چ. ناودارەکانی کورد ئافرەتە  .٦٦٤
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ل، 3٥ئەحمەد حەسەن بەکر، وەزارەتی ڕۆشنبیریی و پڕۆپاگەندە،  ،  داهەموو شتێک لەپێناوی جەنگ .٦٦٥

 سم. ١٢×١٦، ١٩٦٩چ. دار ئەلحوڕییە، بەغدا، 

مە  .٦٦٦ کوردیڵچەند  فۆلكلۆری  لە  سلێمانی،  ،  ۆیەک  ژین،  چ.  بەرزنجی،  حسێن  شێخ  ، ١٩٦٩جەعفەر 

 ل. ١٠٠سم،  ١٤×٢١

صابری  .٦٦٧ عەبدو ،  دیوانی  شیخ  کەرکووک،  رر نەجمەددین  بەلەدییە،  چ.  سم،  ١3× ٢٠،  ١٩٦٩ەحمان، 

 ل. ٢٤٠

 ل. ٩٢سم، ١3×١٨، ١٩٦٩، صاڵح نەسروڵاڵ، چاپی دووەم، چ. دار ئەلحوڕییە، بەغدا، دیوانی حەریق .٦٦٨

 ل. ٨٠سم، ١٥× ٢١، ١٩٦٩، چاپی دووەم، چ. کوردستان، هەولێر، دیوانی ئەحمەد موختار جاف .٦٦٩

 ل. ٧١سم،  ١٧×٢٤،  ١٩٦٩، محەمەد ئەمین عوسمان، چ. ئەسعەد، بەغدا، نان و ژیان .٦٧٠

 ل. ١٠٠سم، ١3×١٧، ١٩٦٩حەبیب عەلی میرانی، چ. شیمال، کەرکووک، ،  گوڵی ژاکاوی کوردستان .٦٧١

 ل.٤٠سم، ١٦×٢3، ١٩٦٩ماجد عەبدوڵاڵ، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی،  ،پەیمان و جوانی .٦٧٢

 ل. ١٠٦سم، ١٦× ٢٢، ١٩٦٩ئەسعەد، بەغدا، چ.  محەمەد صاڵح دیالن، ،دیالن .٦٧3

 ل.١٤3سم، ١٥× ١٥، ١٩٦٩شێرکۆ بێکەس، چ. کامەران، سلێمانی، ، کەژاوەی گریان .٦٧٤

سێن قودسیی نەخەعی" لە فارسییەوە کردوە بە  و شێخ سەالم، چوارینەکانی "ح،  چوارینەکانی نەخەعی .٦٧٥

 ل. ٤٤سم، ١٤× ٢١، ١٩٦٩کوردی، چ. سەملان ئەلئەعظەمی، بەغدا، 

 ل. ٤٦ سم،١١× ١٦، ١٩٦٩، عەلی باپیر ئاغا، چ. کامەرانی، سلێمانی، ەعدیگیانی س .٦٧٦

 ل. ٩٤سم،  ١٤×٢٠، ١٩٦٩عوسمان شارباژێڕی، چ. شیمال، کەرکووک،  ئەستێرەی بەیان، .٦٧٧

 ل. ٦٥سم، ١3× ٢٠، ١٩٦٩کانیی، کردوویە بە کوردی، چ. کوردستان، هەولێر، ، لەیل و مەجنوون .٦٧٨

مەجنوون .٦٧٩ و  شەکیلەیل  صاڵح  فەرەج  مەال  سلێمانی،  ،  ڕاپەڕین،  چ.  کوردی،  بە  کردوویە  ،  ١٩٦٩ب 

 ل. ١3٨  سم،١٤×٢٠

 ل. ٦٤ سم،١٤×٢٢، ١٩٦٩، جەمال بابان، چ. ئەسعەد، بەغدا، سەید کەڵەک .٦٨٠

 ل. 3٦سم،  ١١×١٦، ١٩٦٩ئەمین، چ. کامەرانی، سلێمانی، ەم محەمەدمحەڕ  ئادەمیزاد، .٦٨١

 ل. ٧٤سم، ١١× ١٧، ١٩٦٩ساجید ئاوارە، چ. کامەرانی، سلێمانی،   ،نەوای هەتیو .٦٨٢

 ل. 3٨سم، ١٢×١٧، ١٩٦٩استە، سلێمانی، ڕ ، ئاژیان و ئەشکەنجە  .٦٨3

 ل. ٨٨سم، ١١× ١٧، ١٩٦٩عەبدوڵاڵ ئاگرین، چ. کامەرانی، سلێمانی،    ،کولەمەرگی .٦٨٤

 ل.١٠٠سم، ١٤× ٢١، ١٩٦٩کاکەمەم بۆتانی، چ. شەفیق، بەغدا،  ،داگبوومەلەرزە لە گۆمی مەن .٦٨٥

شوکر مستەفا لە تورکییەوە کردوویە بە کوردی، چ. سەملان ئەلئەعظەمی،   ، دنیای چیرۆک بۆ منااڵن .٦٨٦

 .ل.٨٨سم، ١٤×٢١، ١٩٦٩بەغدا، 

 ل ٥٤سم، ١٤×  ٢١، ١٩٦٩، شاکر فەتاح، چ. کامەرانی، سلێمانی، گەشتێ بۆ هەڵەبجە و هەورامان .٦٨٧

پیرەمێردل .٦٨٨ ئەلئەعظەمی،  ەپەندەکانی  سەملان  چ.  پیرەمێرد،  تۆفیق  حاجی  یەکەم،  بەرگی   ،١٩٦٩ ،

 ل. ١٦٨سم،  ١٤×٢١

ئیسالمی .٦٨٩ شوێنی  پیرۆزترین  بەغدا، فەلەستین  ئەلجمهورییە،  چ.  ڕاگەیاندن،  گشتیی  بەڕێوەبەرێتی   ،

 ل. ٢٢سم، ١٢× ٥,١٥



32 

 

پیرەمێرد  لە  .٦٩٠ ئەلئەعظەمی،    ، پەندەکانی  سەملان  چ.  پیرەمێرد،  تۆفیق  حاجی  دووەم،  ، ١٩٦٩بەرگی 

 ل. ١٦٨سم،  ١٤×٢١

 ل. ٥٠سم، ١٤×٢١، ١٩٦٩، شاکر فەتاح، چ. کامەرانی، سلێمانی، مەم و زین لە تەرازوودا .٦٩١

 ل. ٢٤٤سم،  ١٥×٢٢،  ١٩٦٩عەالئەددین سەجادی، چ. مەعاریف، بەغدا، ، شناس ینرخ .٦٩٢

 سم. ١٤.٥×  ٢١.٥ل، ٦٦، ١٩٦٩عەلی کەمال باپیر،چ. ڕاپەڕین، سلێمانی،  ،  مەکری ژنان .٦٩3

 ل.١3٢سم، ١٧× ٢٤، ١٩٧٠ەئووف سەلیم، چ. جامیعە، بەغدا،ڕ مەال   کوردستان و ئایینی ئیسالم، .٦٩٤

ڕشتە، .٦٩٥ مودە  دوو  عەبدولکەریمی  سەملان رر مەال  چ.  شیعر،  بە  کوردییە  بۆ  عەرەبیی  فەرهەنگێکی  یس، 

 ل. ١١٢سم، ١٧×٢٤، ١٩٧٠بەغدا، ئەلئەعظمی، 

هەورامان، .٦٩٦ و  مەریوان  لەمێژووی  االنوار(ی    چەمکێک  )نور  کتێبی  بەشێکی  کەریم  مەال  محەمەی 

بەغدا،   ئەلئەعظەمی،  بە کوردی،  چ. سەملان  لە فارسییەوە کردووە  تووداری  عەبدولصەمەد سەید صاڵحی 

 ل. ٤٩سم، ١٧× ٢٤، ١٩٧٠

 ل. ٦٢سم، ١٧× ٢٤، ١٩٧٠نی، سلێمانی، کەریم زەند، چ. کامەرا میللەتی کورد، .٦٩٧

 ل. ١٨٨ سم،١٧× ٢٤، ١٩٧٠بەگی سێیەم، ئەحمەد خواجە، چ. کامەرانی، سلێمانی،  چیم دی، .٦٩٨

. خالفین، جەالل تەقی  لە ڕووسییەوە کردوویە بە کوردی، چ. ڕاپەڕین، أن.    خەبات لەرێێ کوردستاندا،  .٦٩٩

 ل. ٢٢٤سم، ١3× ٢٠، ١٩٧٠سلێمانی، 

دکتور ڕەشید یاسمی، کەریم زەند و قانع لە فارسییەوە کردوویانە   پەیوەستەگی کورد،میژووی نەژاد و   .٧٠٠

 ل. ١١٢سم،  ١٦×٢3، ١٩٧٠بە کوردی، چ. کامەرانی، سلێمانی، 

دکتۆر ئەحمەد زەکی، گۆڕینی: کەمال جەالل غەریب،  ئەکەم ئادەمیزاد کە پێی نایە سەر ڕووی مانگ،   .٧٠١

 سم. ١٧  ×  ٢٣.٥ل،  ٥٤، ١٩٧٠چ. کامەرانی، سلێمانی، 

 ل. ٩٠سم، ١٤×٢٠، ١٩٧٠ەشید هورامی و ئاوارە و هۆگر گۆران، چ. ڕاپەڕین، سلیمانی، ڕ  یادی لینین، .٧٠٢

 ل. ٧٦سم،  ١٤×  ١٨، ١٩٧٠زاهیر محەمەد، چ. شیمال، کەرکووک، ڕەنگاو ڕەنگ،   .٧٠3

 ل. ١١٤سم، ١٢× ١٧، ١٩٧٠حەمەی مەال کەریم،چ. سەملان ئەلئەعظەمی، بەغدا،   لینینی مەزن، .٧٠٤

 ل. ١٧٤سم، ١٠×١٦، ١٩٧٠، حەمەی مەال کەریم، چ. شەفیق، بەغدا، جەنگاوەرێکی ڤێتنامی .٧٠٥

 ل. ١٢٦سم، ١٤×٢١، ١٩٧٠. رەوەند، چ. دار ئەلسەالم، بەغدا، أ. مانیفێستی حزبی شیوعی، م .٧٠٦

 ل. ١٩١ سم،١٤× ٢٢، ١٩٧٠، جەبار جەباری، چ. ژین، سلێمانی، مێژووی ڕۆژنامەگەری کوردی .٧٠٧

 ل. ٥٧سم، ١٥×٢٢، ١٩٧٠جەمال شالی، چ. ژین، سلێمانی،   تاوانەکانم دەنێم،دان بە  .٧٠٨

 ل. ١١٤سم، ١٤×٢١، ١٩٧٠، پیرەمێرد، چاپی دووەم، چ. کامەرانی، سلێمانی، گەپگالتەو  .٧٠٩

 ل. ١٩٨سم، ١٧× ٢٤، ١٩٧٠ساڵح عەلی ساڵح، چ. کامەرانی، سلێمانی،   دیدەوانی، .٧١٠

بێکەس، .٧١١ محەمەد  دیوانی  )بێکەس(،  عەبدوڵاڵ  بەغدا،  فایەق  شەفیق،  چ.  کەریم،  مەال  ، ١٩٧٠ی 

 ل. ١٦٤سم،  ١٧×٢٤

بێخود، .٧١٢ بەغدا،    دیوانی  ئەلئەعظەمی،  سەملان  چ.  )بێخود(،  مەحموود  سم،  ١٧× ٢٤،  ١٩٧٠مەال 

 ل. ٢٩٢
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میصباح، .٧١3 و    عەبدولاڵ  میصباح  بەگی  عەبدوڵاڵ  شاعیرێتی  و  شیعر  لە  لێکۆڵینەوەیە  خەزنەدار،  مارف 

 ل. ٦٠سم، ١٥×٢٢، ١٩٧٠باڵونەکراوە، چ. ئیرشاد، بەغدا، عرێکی یچەند ش

دێوانە، .٧١٤ وەلی  و    دیوانی  چاپ  خاکی  مەحموود  ئەرکی  لەسەر  نووسیوە.  بۆ  پێشەکی  شادمان  ع.  س. 

 ل. ٨٠سم، ١٦×٢٤، ١٩٧٠باڵوبۆتەوە، چ. کامەرانی، سلێمانی، 

 ل. ٩٢سم،  ١٧×٢3،  ١٩٧٠صاڵح عەلیی گولی، چ. ئیرشاد، بەغدا،  زیرگوڵ، .٧١٥

 ل. ٧٧سم، ١3×١٦، ١٩٧٠شێرازد جەباری، چ. بەلەدییە، کەرکووک،  ،ر گۆلزا .٧١٦

 ل.٦٠سم، ١٠×١٤، ١٩٧٠عوسمان فەرەج هەورامی، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی،  ،شاهۆ .٧١٧

مەال  شاخی خوێناوی  .٧١٨ عەبدولغەفوور  بەغدا،  ڕ ،  جامیعە،  چ.  )دڵسووت(،  سم،  ١٦× ٢٤،  ١٩٧٠ەئوف 

 ل. 3٨

 ل. ٢١٦سم، ١١× ١٧، ١٩٧٠کامەرانی، سلێمانی، خورشیدە بابان، چ.  تیشک، .٧١٩

 ل. ٥٨سم،  ١١×١٦، ١٩٧٠مستەفا کەریم )پەژار(، چ. کامەرانی، سلێمانی،   ، گزنگی ئادار  .٧٢٠

 ل. ١٠٦سم،  ١٤×٢١، ١٩٧٠، قانع، چاپی دووەم، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی، لەی مەریوانواڵگ .٧٢١

لێکۆڵینەوەی دکتۆر ئیحسان فوئاد، چ. ئیرشاد، ی و  ئەحمەد موختار جاف، پێشەک   ،ێژدانمەسەلەی و  .٧٢٢

 ل. ٧٠سم، ١٤×٢١، ١٩٧٠بەغدا، 

 سم. ١٦.٥ × ٢٤ل، ٣٨،  ١٩٧٠دڵسووت، چ. جامیعە، بەغدا، شاخی خوێناوی،  .٧٢3

 ل.٤٠سم، ١٢×١٧، ١٩٧٠لیدۆڤ، جەالل دەباغ کردوویە بە کوردی، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی،   تانیا، .٧٢٤

 ل. ١٩٢ سم،١٦× ٢٢، ١٩٧٠سەعید، چ. ئەلعەرەبیە، بەغدا،   ، محەمەد صاڵح ئاشتی کوردستان .٧٢٥

کوردی  .٧٢٦ بە  دیمنە  و  کامەرانی، کەلیلە  چ.  کوردی،  بە  کردویە  عەرەبییەوە  لە  تۆفیق  عومەر  بەیدیبا،   ،

 ل. ٢٠٨سم، ١٥× ٢٥، ١٩٧٠سلێمانی، 

 ل. ١١٠ سم،١٦× ٢٢، ١٩٧٠، دکتۆر کاوس قەفتان، چ. کامەرانی، سلێمانی، خۆری ئاوابوو  .٧٢٧

 ل. ١٦٠، سم١٤× ٢١، ١٩٧٠محەمەد مەولوود مەم، چ. ئەسعەد، بەغدا،  ی مەم،چیرۆکەکان .٧٢٨

گیانداران، .٧٢٩ زمانی  سلێمانی،    لەسەر  ڕاپەڕین،  چ.  بەهائەدین،  محەمەد  سم،  ١٤× ١٩،  ١٩٧٠صەالح 

 ل. ٥3

شەهیدان .٧3٠ سلێمانی،  گردی  ڕاپەڕین،  چ.  دووەم،  چاپی  محەمەدئەمین،  محەڕەم    ل،١٩٧٠،١٦، 

 سم. ١٤×٢١

 ل. ٧٩، ١٩٧٠محەمەد ڕەحیم رەمەزان، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی،  زەردەخەنەیەک،لەسەر  .٧3١

 ل. ٤٥٥سم، ١٦×٢3، ١٩٧٠محەمەد ڕەسووڵ هاوار، چ. عانیی، بەغدا،  پیرەمێردی نەمر، .٧3٢

 ل. ٦٦سم، ١٤×٢١، ١٩٧٠کەمال ڕەئووف، چ. سەملان ئەلئەعظەمی، بەغدا،  ، بژی مرۆف .٧33

 ل. ٨٨سم، ١3× ٢١، ١٩٧٠ەرانی، سلێمانی، ئەحمەد عەبدوڵاڵ بێتوش ی، چ. کام  چەپکەگوڵ،  .٧3٤

فالدیمیر  .٧3٥ لەدایکبوونی  جەژنی  بۆنەی  بە  سۆڤیەت  شیوعی  حزبی  ناوەندی  کۆمیتەی  لێکۆڵینەوەی 

 ل. ١١٠سم، ١٤× ٢١، ١٩٧٠چ. ڕاپەڕین، سلێمانی، وەرگێڕانی: جەالل دەباغ و هۆگر گۆران، ئیلیچ لینینەوە،

 ل.3٨، ١٩٧٠سلێمانی، ، چ. کامەرانی، سروود بۆ قوتابیان .٧3٦



34 

 

، دانانی: شکور مستەفا، ١، بۆ پۆلی شەشەمی ئامادەیی و پیشەیی،چسەرەتای خوێندنی کوردی نوێ  .٧3٧

 ل. ١٢٨، ١٩٧٠نووری عەلی ئەمین، کامیل حەسەن بەصیر، خەلیل عەبدوڵاڵ، چ. ئەلەعاریف، بەغدا، 

کوردی .٧3٨ زمانی  وتنەوەی  کوردستان،    ، بنچینەی  چ.  دووەم،  بەرگی  هەورامی،  ڕەمەزان  حەمەکەریم 

 ل. ١١٦ سم،١٥×٢١، ١٩٧٠هەولێر، 

 ل.  ٢٥ سم،١٤×٢١، ١٩٧٠، بەکر کەساس، چاپی دووەم، چ. کامەرانی، گاڵتەو گەپ .٧3٩

تەقی .٧٤٠ ئەحمەد  یادداشتەکانی  لە  کورد  گەلی  سەملان  داخەباتی  چ.  تەقی،  جەالل  ئامادەکردنی   ،

 ل. ٩٢سم، ٥,١3× ٥,٢٠، ١٩٧٠ئەلئەعظەمی، بەغدا، 

 ل. ١٠٤سم، ١٤×  ٢٠.٥، ١٩٧١، چ. ئەلتیجارییە، کەرکووک، غەزەواتی محەمەد حەنیفە  .٧٤١

 ل. ١٩سم، ١٦× ٢٢، ١٩٧١عەبدولال ساڵح، چ. کامەرانی، سلێمانی،   ؟ڕەوایە یا نا ئاگری نەورۆز   .٧٤٢

کوردی .٧٤3 بەغدا،  تەفسیری  ئەلئەعظەمی،  سەملان  چ.  کۆیی،  محەمەدی  مەال  سم،  ١٤× ٢3،  ١٩٧١، 

 ل. ٤٢١

 ل. ١٠٠سم، ١٦× ٢3، ١٩٧١، مەال عەبدوڵاڵی چروستانی، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی،  چرای زانیاری  .٧٤٤

سلیـمانی  .٧٤٥ پارێزگای  لەدانراو   ،زاراوەی  پەروەردە  ە  بەڕێوەبەرێتی  باڵوکراوەکانی  لە  لیژنەیەک،  و   الیەن 

 ل. 3٤سم، ١٥× ٢3، ١٩٧١فێرکردنی سلێمانی. چ. کامەرانی، سلێمانی، 

کوردی .٧٤٦ بە  عەرەبی  زمانی  ئەلتەضامن،   ،دەستووری  دار  چ.  خەزنەدار،  مارف  دکتۆر  تەڕەماخی،  عەلی 

 ل.  ٦٢سم،١٦×٢٤، ١٩٧١بەغدا، 

 ل. ٤3سم، ١3×٢١، ١٩٧١وەر محەمەد قەرەداغی، چ. کامەرانی، سلێمانی، ئەن ،و کوردستان کورد   .٧٤٧

 ل. ٧١سم،  ١٤×٢١، ١٩٧١ی، چ. ڕاپەرێن، سلێمانی، ڕ ئەمین مەنگو ، محەمەدماهراکۆ  .٧٤٨

 ل. ٥٢سم، ١٤×٢٢، ١٩٧١محەمەدئەمین مەنگوری، چ. غەدیر، نەجەف،  ،زێڕینای ئامێدی  .٧٤٩

 ل. ٨٤سم، ١٤×٢١، ١٩٧١ی، چ. ئەلقەضا، نەجەف، ڕ محەمەدئەمین مەنگو  ،فەیروزخانی پشتکۆ  .٧٥٠

دا هەر یەک لە نەوشیراوان مستەفا، ئیبراهیم ئەحمەد لە ڕاستی ]  دارا نووری ،  سەرکەوتنی جەنگی گەل  .٧٥١

 ل. ١١٢سم، ١3×٢١، ١٩٧١، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی، [کردوویانە بە کوردی

 ل.١١٢سم، ١3× ٢١، ١٩٧١شاڵی، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی، جەمال  دا،شۆڕشێکی نوێ لە کوردستان  .٧٥٢

پێشەکی بۆ نووسیوە،   "حەسەن قزلجی "کەریم حیسامی،    کاروانیك لە شەهیدانی کوردستانی ئێران،  .٧٥3

 ل. ١١٨سم،  ١٤×٢١، ١٩٧١لە باڵوکراوەکانی بنکەی پێشەوا، 

 ل. ١١٠سم، ١٥×٢٢، ١٩٧١تاهیر ئەحمەد حەوێزی، چ. دار ئەلسەالم، بەغدا، ، شەوچەرە  .٧٥٤

 ل. ١٠٥سم، ١٤× ٢3، ١٩٧١چاپی دووەم، چ. کوردستان، هەولێر،  ، مەالی مەشهور   .٧٥٥

کوردەواری،   فولکلور   .٧٥٦ یارییەکانی  کەرکووک،    و  شیمال،  چ.  شەریف،  کەریم  ، ١٩٧١محەمەد 

 ل. ٢٠٠  سم،١٤×٢3

هونەرمەند  .٧٥٧ ناسری  سلێمانی،  ،  ئەحەی  کامەرانی،  چ.  داراغا،  ڕەشید  سم، ١٢× ١٧،  ١٩٧١غەفوور 

 ل. ٦٠

 ل. ١١٠سم، ١3×٢١، ١٩٧١محەمەد بەهاء صاحب، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی، ، پێشەوا قازی محەمەد   .٧٥٨
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صەیدی،  .٧٥٩ کۆکردنەوە  دیوانی  سلێمان،  محەمەد  بە  مەال  لێکدانەوەی  خواروو    و  کرمانجی 

 ل. ٢3٨سم، ١٢×٢٠، ١٩٧١، چ. کامەرانی، سلێمانی، ئەمین کاردۆخی محەمەد

 ل. ٩٦سم، ١٤.٥×  ٢١، ١٩٧١محەمەد ئەسعەد ساڵەیی، چ. شەفیق، بەغدا،  تاڤگەی سۆز، .٧٦٠

ناکام .٧٦١ نەجەف،  پرشنگ،    ...بووکێکی  نیعمان،  چ.  مەنگوور،  ئەمین  محەمەد  سم، ١٤.٥×    ٢١.٥میرزا 

 ل. ٢٤

 ل. ١٦سم،  ١٥.٥×  ٢٢، ١٩٧١چ. شیمال، کەرکووک،  ،قصیدەی حاجی مەال ظاهیر کۆیی .٧٦٢

و کردنی بە کرمانجی خواروو عوسمان   مەال محەمەد سلێمان، کۆکردنەوە،  دیوانی صەیدەی هەورامی  .٧٦3

 ل.  ١١٠ سم،١١×٢٠، ١٩٧١، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی، ورامیەه

 ل. ٦٧سم، ١٤×٢3، ١٩٧١دڵسوت حەوێزی، چ. جامیعە، بەغدا، ، چوار جرای مەهاباد  .٧٦٤

 ل. ٥٨  سم،١١×١٦، ١٩٧١جەمال نووری، چ. کامەرانی، سلێمانی،  ورشە،  .٧٦٥

 ل. ١٦٠سم، ١3×٢٠، ١٩٧١، عەبدولڕەقیب یووسف، چ. ئاداب، بەغدا، دیوانا کرمانجی  .٧٦٦

 ل. ٧٤سم، ١3× ٢٠، ١٩٧١کامران موکری، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی،   زەبری هۆنراوە،  .٧٦٧

مەریخ   .٧٦٨ ئەستێرەی  مەنگو گەشتی  محەمەدئەمین  نەجەف،  ڕ ،  نەعمان،  چ.  سم،  ١٥×٢١،  ١٩٧١ی، 

 ل. ١٤٠

 ل. ٢٤سم، ١٤× ٢١، ١٩٧١محەمەدئەمین مەنگوری، چ. نەعمان، نەجەف، ، بووکێکی ناکام  .٧٦٩

 ل. ١٠٠سم، ١3×٢٠، ١٩٧١، مەحموود کزڵ، چ. کامەرانی، سلێمانی، و ئامۆژگاری  پەند   .٧٧٠

 ل.٨٤سم، ١٢×١٦، ١٩٧١، عەلی بێ بەش، چ. کامەرانی، سلێمانی، جوانی هەڵەبجە   .٧٧١

 ل. ٩٦سم، ١٤× ٢١، ١٩٧١ئەلئەعظەمی، بەغدا، ، مستەفا سەفوەت، چ. سەملان شانۆی ناوماڵ  .٧٧٢

 ل. ٢3٠سم، ١٤×٢١، ١٩٧١، شێرکۆ بێکەس، چ. ژین، سلێمانی، کاوەی ئاسنگەر   .٧٧3

 ل.٧٦سم، ١3×٢٠، ١٩٧١، فەریدوون کاکە، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی، خەوی ترسناک  .٧٧٤

شاعیر  .٧٧٥ پیرەمێردی  لە  سەرنجێک  ئەمین،  چەند  عەلێ  بەغدا،  فەرەیدوون  ئیرشاد،  چ.   ،١٩٧١ ،

 ل. ٥٦سم،  ١٧×٢٤

 ل. ٦٦ سم،١٤× ٢١، ١٩٧١، ڕەشید هەورامی، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی،  هەاڵڵە برایمەی هەورامان   .٧٧٦

پێشینان،    .٧٧٧ سلێمانی،  پەندی  کامەرانی،  چ.  دووەم،  چاپی  خاڵ،  محەمەدی  سم،  ١٤× ٢٢،  ١٩٧١شێخ 

 ل. ٥٠٦

 ل. ٢٠٩ سم،١٦× ٢٢ ، ١٩٧١، عەبدولقادر بەرزنجی، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی، فەرهەنگی زانیاری   .٧٧٨

 ل. ٨٤سم، ١٥×٢3، ١٩٧١، کاکەمەم بۆتانی، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی، سمکۆڵی ئەهریمەن .٧٧٩

 ل. ٢٨سم، ١٥× ٢١، ١٩٧١، تومانیان ئۆف، وەرگێرانی جندی، آ.، ئێریڤان، دڵۆپێ هەنگوین  .٧٨٠

 ل. ٥١ سم،١٤× ١٩٧١،٢١جوامێر کوردە،چ. ژین، سلێمانی،  ئافرەت،  .٧٨١

 ل. ٤٥سم، ١3× ٢١، ١٩٧١حاجی مەال مەعرووف، چ. کامەرانی، سلێمانی،  ،تاوانباراندەمکوتی    .٧٨٢

سەیدەکان .٧٨3 کەرکووک،    ، باخچەی  شیمال،  چ.  بەرزنجی،  عەبدولکەریم  سم، ١٤×٢١،  ١٩٧١محەمەد 

 ل. ١٤٤
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کوردی .٧٨٤ ئۆکسفورد، ئینگلیزی   -فەرهەنگی  زانکۆی  ئەدمۆندس،  ج.  س.  وەهبی،  تۆفیق  دووەم،  چاپی   ،

 ل. ١٨3سم، ١٥×٢٢، ١٩٧١لەندەن، 

کورد   .٧٨٥ یەکگرتووی  ئەدەبی  و  زمان  لە  سەملان  ،  سەرنجێ  چ.  ڕەسووڵ،  مستەفا  دکتۆرعیزەددین 

 ل. ٨٠سم، ١٤×٢١، ١٩٧١ئەلئەعظەمی، بەغدا، 

سم، ١٧×٢٢،  ١٩٧١، ڕەمزی قەزاز، چ. ژین، سلێمانی،  بزووتنەوەی سیاسیی و ڕۆشنبیریی کورد   کورد..  .٧٨٦

 ل. ٢٤٨

 ل. ٩٢سم، ١٧× ٢٤، ١٩٧١کەریم زەند، چ. کامەرانی، سلێمانی،  ، داکوردستانئایین و باوەڕ لە   .٧٨٧

نەمر   .٧٨٨ سەیفوڵاڵ(، )کاکە   مامۆستای  حاجی  بەغدا،    حەمەی  ئوممە،  چ.  نەریمان،  ، ١٩٧١مستەفا 

 ل. ٨٢  سم،١٤×٢١

 ل. ١٠٥سم، ١٤×٢3هەولێر،  ١٩٧١چاپی دووەم، گیوی موکریانی، چ. کوردستان،  مەالی مەشهوور،  .٧٨٩

 ل. ١٢٨سم، ١٤×٢١، ١٩٧١محەمەد تۆفیق وردی، چ. نەجەف،  ، بەش ی سێیەم،فولکلۆری کوردی  .٧٩٠

 ل. ١٢  سم،١٤×٢١، ١٩٧١، سلێمانی، ڕاپەڕین حەمە ئاغای دەربەند فەقەرە، چ.   گللۆی تازەی لەیل،   .٧٩١

 ل. ١٤سم، ١٥×٢3مەال عەبدولکەریم )ڕێبەر(، چ. دهۆک، ، بەیتا نەسیحەتا  .٧٩٢

 ل. ١١٥سم، ١٧×٢٤، ١٩٧١، حسێن عارف، چ. نعمان، نەجەف، تووڕەژانی کاڵفەیەک   .٧٩3

 ل. ٩٦سم،  ١٧×٢٤، ١٩٧١جەالل مەحموود عەلی، چ. کامەرانی، سلێمانی، ،  ڕێبازی ژیان  .٧٩٤

 ل. ٥٦سم، ١٤× ٢١، ١٩٧١، سۆران مەحوی، چ. کامەرانی، سلێمانی، خوێنی بەناهەق ڕژاو  .٧٩٥

کوردستانا .٧٩٦ شۆڕش ی  لە  کورد  کۆمەڵە  قارەمانی  شۆڕشگێڕی ،  چ.  هەڵبەستێکی  میرانی،  عەلی  حەبیب  یە، 

 سم. ١٦ × ٢٠.٥  ،١٩٧١ل، ١٠٦ئەلئیمان، بەغدا، 

کوردی  .٧٩٧ ئەدەبی  عەالئە  ، مێژووی  دووەم،  بەغدا،  چاپی  مەعاریف،  چ.  سەجادی،  ،  ١٩٧١دین 

 ل. ٧٠٦  سم،١٦×٢3

 ل. ٢٥سم. ١٠.٥× ١٤.٥، مەدهۆش، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی، ٥، چهەمیشە بەهار  .٧٩٨

خاڵ  .٧٩٩ سلێمانی،  ،  تەفسیری  کامەرانی،  چ.  خاڵ،  محەمەدی  شێخ  دووەم،  سم، ١٧×٢٤،  ١٩٧٢جزمی 

 ل. ١٩٨

نەوئەسەر  .٨٠٠ سلێمانی،  مەولوودنامەی  کامەرانی،  چ.  دووەم،  چاپی  خاڵ،  محەمەدی  شێخ   ،١٩٧٢ ،

 ل. 3٢سم،  ١٧×٢٤

 سم. ١٤.٥× ٢١.٥ل،  ٩٦، ١٩٧٢، ئەرخەوان،چ. ڕاپەڕین، سلێمانی، خۆشەویست  .٨٠١

بەندەگان،  .٨٠٢ عەبدول  ڕابەری  سلێمانی،  ڕ مەال  فەلالح،  کاکەی  چ.  یەحیا،  سم،  ١٥× ٢١،  ١٩٧٢ەحمان 

 ل. ١٢٤

 ل. ١٦٨سم، ٢٢× ٢٩، ١٩٧٢دین ئامێدی، چ. شەعب، بەغدا،  صادق بەهائە  ،ئیدیۆمێت کورد  .٨٠3

لە فارسییەوە کراوە بە کوردی، چاپی یەکەم، لە   "موکریانی  هەژار"شەرەفخانی بدلیسیی،    ،شەرەفنامە   .٨٠٤

 ل.  ١٠١٦سم، ١٦× ٢٤، ١٩٧٢باڵوکراوەکانی کۆڕی زانیاری کورد، چ. نەعمان، نەجەف، 

نووسینێکی    " ڕزگار "   ، پارتیزانی        .٨٠٥ گیڤارا " لە  پێشەوا،    وە " ج.  بنکەی  باڵوکراوەکانی  لە  کوردی،  بە  کردوویە 

 ل. ٦٩سم،  ١١× ١٤
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ەوە کردوویە بە کوردی، چ. دار ئەلجاحظ، "دیمترۆڤ"ل دەباغ، لە نووسینێکی  جەال  دەربارەی کادیر،  .٨٠٦

 ل. ١٦سم، ١٤×٢٢، ١٩٧٢بەغدا، 

 سم.  ٥،١٠ × ١٤.٤ل، ٢٦. پێنجەم، مەدهۆش، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی، چهەمیشە بەهار،  .٨٠٧

کوردی  .٨٠٨ ڕۆژنامەی  یەکەم  پێشەکیکوردستان  و  ئامادەکردن  ئیخالص،   :،  چ.  فوئاد،  کەمال  دکتۆر 

 ل. ١٠٤ سم،٢٢×3١، ١٩٧٢بەغدا، 

 ل. ١٧٢ سم،١٤×٢١، ١٩٧٢بقڕان، چاپی دووەم، چ. کوردستان، هەولێر، ێ، ساملی صاحدیوانی سالم  .٨٠٩

تینوو   .٨١٠ شاعیرێکی  بەغدا،  ،  شەونامەی  ئەلجاحظ،  دار  چ.  پەشێو،  سم،  ١3× ١٦،  ١٩٧٢عەبدوڵاڵ 

 ل. ١١٠

 ل. ٢٥سم، ١١×١٤، ١٩٧٢مەدهۆش، چاپی پێنجەم، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی،  ،هەمیشەبەهار   .٨١١

لە یترووسکای  .٨١٢ سلێمانی،    شەوەزەنگدا،   ەک  ڕاپەڕین،  چ.  فەتاح،  ڕەشید    ٥.٢١،  ١٩٧٢محەمەد 

 ل. ٨٤سم، ٥.١٤×

 ل. ١٤٩سم، ١٢×١٦، ١٩٧٢، حەسەن قزڵجی، لە باڵوکراوەکانی پێشەوا، پێکەنینی گەدا .٨١3

 ل. ٩٢ سم،١٤× ٢١، ١٩٧٢دکتۆر کاوس قەفتان، کامەرانی، سلێمانی،   ،ڕاوەبەران .٨١٤

کوردی .٨١٥ ئەدەبی  لە  بەغدا،  بەرگی  ،  داڕەوانبێژی  ئەلجاحظ،  دار  چ.  گەردی،  عەزیز  ، ١٩٧٢یەکەم، 

 ل. ١٠٤سم،  ١٦×٢٢

چیا  .٨١٦ چل  ئاسۆی  بەغدا،  پرشنگی  جامیعە،  چ.  یەحیا،  مام  عومەر  عوسمان    سم، ١3× ٢٠،  ١٩٧٢، 

 ل. ١٢٠

 ل. ٦٤سم، ١٤× ٢١، ١٩٧٢، چ. کاکەی فەلالح، سلێمانی، (لێکۆڵینەوە)ب. هەوری، ا.   مەولەوی، .٨١٧

، ١٩٧٢، دکتۆر کەمال فوئاد، چ. کاکەی فەلالح، سلێمانی،  وپا ر کوردییەکانی ئەو و ڕێکخراوە    کۆمەڵە  .٨١٨

 ل. ٢٤سم،  ١٥×٢٠

ڕەخنە  .٨١٩ سلێمانی،  ،  دەربارەی  ڕاپەڕین،  چ.  کوردی،  بە  کردوویە  ڕووسیەوە  لە  تەقی،  ،  ١٩٧٢جەالل 

 ل. ٩٢  سم،١٤×٢١

، کیم ئیل سۆنگ، چ. ڕاپۆرتێک دەربارەی کاری کۆمیتەی ناوەندی کۆنگرەی پێنجەمی پارتی کاری کۆریا .٨٢٠

 ل.١٦٢ سم،١٤× ١٩، ١٩٧٢زەمان، بەغدا، 

خانی جەلیل و جەلیلی  ی)بە زمانی کوردی و ڕووس ی(، ئۆرد  پەندی پێشینان و قسەی نەستەقی کوردی .٨٢١

 ل. ٤٥٦سم، ١٢.٥×٢٠، ١٩٧٢جەلیلی، مۆسکۆ، 

گەالن .٨٢٢ لەناوبەری  ئەلقەضا،  ،  جەنگیزخان  چ.  )هۆمەر(،  ئەحمەد  محەمەد   ،١٩٧٢  نەجەف،عومەر 

 ل. ٢٢٠سم، ٥,١٦× ٥,٢3

 ل. ٥٤سم، ١3× ٢١، ١٩٧٢مەال عەبدولڕەحمان یەحیا، ڕاپەڕین، سلێمانی،  ، قەصیدەی بوردییە .٨٢3

 ل. ٥٢سم، ١3× ٢١، ١٩٧٢مستەفا صەفوەت، چ. سەملان ئەلئەعظەمی، بەغدا،  ، ڕابەری حەج .٨٢٤

کشتوکاڵ .٨٢٥ دار  فەرهەنگی  مەردۆخی،  قەرەداغی  مەعرووف  یەکەم،  بەرگی  بەغدا،  ،  ، ١٩٧٢ئەلسەالم، 

 ل. ١٩٨سم،  ١٧×٢٤
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ئوح .٨٢٦ جەبەل  کەرکووک،  ،  دو غەزای  ئەلتجارییە،  چ.  حەیدەری،  سم،  ٥,١٤× ٢٢،  ١٩٧٢عەبدولسەالم 

 ل. ٢٨

 ل. 3٠سم، ١٤× ٢٢،  ١٩٧٢، شاکر فەتاح، چ. کامەرانی، سلێمانی،داماوی موکریان .٨٢٧

ماو  .٨٢٨ قسەکانی  لە  لە  ،چەپکێک  مستەفا،  عیراق،    نەوشیروان  چ.  نوێ،  بیری  کتێبخانەی  باڵوکراوەکانی 

 ل. 3٥٨سم، ١٠×١3، ١٩٧٢ بەغدا،

ئەمین، لە عەرەبیەوە کردوویە بە کوردی، چ. کاکەی فەلالح، محەڕەم محەمەد،  ژ مافی بڕینەوەی دواڕۆ  .٨٢٩

 ل. ٦٢ سم،١٤× ٢٢،  ١٩٧٢ سلێمانی،

مرواری  .٨3٠ پێنجەم،  ،  ڕشتەی  بەغدا،  بەرگی  مەعاریف،  سەجادی،  سم،  ١٧× ٢٤،  ١٩٧٢عەالئەددین 

 ل. ٢٠٠

 ل. 3٠سم، ١٤× ٢٢، ١٩٧٢، شاکر فەتاح، چ. کامەرانی، سلێمانی، گەشتی شارباژێر .٨3١

 ل. ٤٠سم، ١٤× ٢٢، ١٩٧٢شاکر فەتاح، چ. کامەرانی، سلێمانی، ، گەشتی سرۆچک .٨3٢

سۆشیالیست،  .٨33 کارگێڕی  الوانی  یەکێتیی  ئەرکەکانی  سۆ   دەربارەی  ئیل  بەغدا، کیم  ئەلزەمان،  چ.    نگ، 

 ل. ٥٠سم،  ١٤× ٢٠  ، ١٩٧٢

ئینگلیزی  .٨3٤ سەرکەوتووی  مامۆستایەکی  ئەبیتە  سەملان  ،  چۆن  چ.  هەورامی،  ئەمین  محەمەد 

 ل. ٨٠سم، ١٤×٢١ ، ١٩٧٢ ئەلئەعظەمی، بەغدا،

 ل. ٩٦سم، ١٦×  ٢٠، ١٩٧٢سۆران مەحووی، چ. کامەرانی، سلێمانی، ، کاسەی جەژن  .٨3٥

لە   .٨3٦ کورت  کورد لێداونێکی  مۆسیقای  و  چ.  ،  مەقام  شارباژێری،  سلێمانی،  ڕاپەڕین عوسمان   ،١٩٧٢ ،

 ل. ٨٢سم،  ١3×٢٠

 ل. ٨٦سم، ١٤×٢٢ ،١٩٧٢ مەدهۆش، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی، دڵی کوڕان، .٨3٧

 ل. ٥٢سم، ١3×٢٠، ١٩٧٢، شێخ موراد زەنگەنە، چ. جمهوری، کەرکووک، گۆڵزاری عیشق .٨3٨

سم، ١٤× ٢١،  ١٩٧٢چ. کاکەی فەلالح،    نووری بابەعەلی،شێخ  ،  شیعرەکانی شێخ نوری شێخ مستەفا .٨3٩

 ل. ٤٦

 ل. ١٧٨سم، ١٤× ٢١، ١٩٧٢سلێمانی،  حەمەکەریم رەمەزان هەورامی، چ. کامەرانی، فاڵچی، .٨٤٠

 ل. ٤٨ سم،١٧×٢٤، ١٩٧٢فەریدوون عەلی ئەمین، چ. سەملان ئەلئەعظەمی، بەغدا،  ە،پیاوەبچکۆلەک .٨٤١

 ل. ١٦سم، ٢٥×١٦٢، ١٩٧٢سەملان ئەلئەعظەمی، بەغدا، فەریدوون عەلی ئەمین، چ.  کارژۆلە، .٨٤٢

منااڵن .٨٤3 چیرۆکی  کەرکووک،  ،  س ێ  تجارییە،  چ.  کوردی،  بە  کراوە  مەحموود،  محەمەد  ، ١٩٧٢جومعە 

 ل. ٢٦  سم،١٤×١٢

پیرەمێرد  لە  .٨٤٤ سلێمانی،  ،  پەندەکانی  فەلالح،  کاکەی  چ.  پیرەمێرد،  تۆفیق  حاجی  سێیەم،  ،  ١٩٧٢بەرگی 

 ل. ١٦٠سم،  ١٥×٢١

 ل. ٦١سم، ١٤× ٢١، ١٩٧٢عومەر عەبدولڕەحیم،  چ. کامەرانی، سلێمنای،  ، ناوماڵ گەری ۆ شان .٨٤٥

 ل. ١٠٠سم،  ١٥×٢3،  ١٩٧٢، عومەر شێخ ئەڵاڵ، چ. کوردستان، هەولێر، پەندی کوردی .٨٤٦

ئاوارە .٨٤٧ مەال  ئێران  کوردی  نەتەوەی  قارەمانی  و  نەمر  بەغدا،    وردی،،  بويژی  ئاداب،   ، ١٩٧٢چ. 

 ل. ٥٠سم،  ١١×١٦
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 سم. ١٠.٥×  ١٤.٥ل، ٦٨، کامەران موکری، چ. ڕاپەڕێن، سلێمانی، ٢چگواڵلە سوورە،  .٨٤٨

ئایین .٨٤٩ و  سەرچاوەی  نوور  ئیسالم،  ئاوی حەیات، چل چرانی  ئەساس ی سەعادەت،  ئیسالم،  و  )ئیمان   ،

 ل. 3٢٠سم، ١٦×٢3، ١٩٧3نەجات، ئیقبالنامە( لە یەک بەرگدا، چ. ئیرشاد، بەغدا، 

 سم.١٧ × ٢٤ل،  ١٩، ١٩٧٣ئیحسان فوئاد،چ، دار ئەلسەالم، بەغدا،  دواچریکە،   .٨٥٠

، ١٩٧٣، مەدحەت بێخەو، چ. دار ئەلجاحظ، بەغدا،  سروود بۆ  قوتابیان  ١٢ورشەی ئاوات لەگەڵ   .٨٥١

   سم.١٤.٥ × ٢١.٥ل،  ٨٧

 ل. ١٧٤ سم،١3×٢٤، سلێمانی، ١٩٧3، عەبدولعەزیز پاڕەزانی، چ. ڕاپەڕین، لە دەروازەی ئیسالمەوە .٨٥٢

 ل. ١٠٢سم، ١٤×٢٠، ١٩٧3دکتۆر نەسرین فەخری، چ. ئاداب، نەجەف، ، واتا چاوگی بێ  .٨٥3

منااڵن  هاوکاری،   .٨٥٤ چیرۆکی  زنجیرەی  کوردی،  خوێندنی  گشتیی  ئەلوئەسسە  ١-بەڕێوەبەرایەتیی  چ.   ،

 سم. ١٦.٥ ×  ٢٤ل، ٨، ١٩٧٣ئەلعامە للدعایە والطباعە، بەغدا، 

 ل. 3١٨سم، ١٥×٥,٢٢، ١٩٧3، دیوانی سێیەم )بە التینییە(، جگەرخوێن،  Kime Ezکیمە ئەز  .٨٥٥

کۆمارەکەمان .٨٥٦ ناوەوەی  و  دەرەوە  سیاسەتی  و  زوچە  بیروباوەڕی  لە  ،  دەربارەی  سۆنگ،  ئیل  کیم 

 ل. ٤٢ سم،٥,١٤×٥,٢٠، ١٩٧3کانی کتێبخانەی بیری نوێ، چ. زەمان، بەغدا،  باڵوکراوە

 ل.٥٣، ١٩٧٣ سم،١٤×٢٢چ. کامەرانی، سلێمانی،  شاکر فەتاح،گەشتیی پێنجوون،  .٨٥٧

فیلۆلۆژ  .٨٥٨ لە  کوردی یسەرەتایێک  زمانی  بەغدا،    ،ی  مەعاریف،  چ.  هەورامی،  ئەمین  ، ١٩٧3محەمەد 

 ل. ١٨٢سم،  ١٧×٢٤

کارگێڕی  .٨٥٩ بەغدا،  ،  زاراوەی  زانیاری،  کۆڕی  چاپخانەی  چ.  کورد،  زانیاری  کۆڕی  باڵوکراوەکانی  ،  ١٩٧3لە 

 ل. ١٦٩سم،  ١٦× ٢3

لە عەرەبییەوە کردوویە   ، هەژار موکریانی لە نووسینێکی دکتۆر مستەفا جوادلەبیرکراوی گاوانهۆزی   .٨٦٠

 ل. ١٠٨سم،  ١٧×٢3،  ١٩٧3بە کوردی، لە باڵوکراوەکانی کۆڕی زانیاری کورد، چ. کۆرێ زانیاری، بەغدا، 

 ل. ١٩٠سم، ١٥× ٢٥، ١٩٧3ڕاپەڕین، سلێمانی، بەرگی سێیەم، ئەحمەد خواجە، چ.  ،چیم دی .٨٦١

مەقدۆنی .٨٦٢ ئەسکەندەری  تەقی " ،  شەڕەکانی  ڕاپەڕین،   " جەالل  چ.  کوردی،  بە  کردوویە  ڕووسییەوە  لە 

 ل. ٩١سم، ١٤× ٢٠، ١٩٧3سلێمانی، 

کوردایەتی .٨٦3 بزووتنەوەی  عیز ،  دیپلۆماسیەتی  مەال  باڵوکراوەکانمەحموودی  لە  یەکێتیی  ەت،  ی 

 ل.٧3سم، ١3×٢٠، ١٩٧3سلێمانی، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی،  -مامۆستایانی کوردستان

کرێکاران .٨٦٤ سلێمانی،  ،  خەباتی  ڕاپەڕین،  چ.  سلێمانی،  کرێکارانی  نەقابەی  سم، ١3×٢١،  ١٩٧3یەکێتیی 

 ل. ٧٦

 ل. ٦٤سم، ١٤×١٦، ١٩٧3مەحموود حاجیی ڕەحیم، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی، ، فێرکردن بە یاری  .٨٦٥

 ل،١٩٢سم،  ٢3×١٦،  ١٩٧3جەمال خەزنەدار، چ. جەمهوری، بەغدا، ، ڕابەری ڕۆژنامەگەریی کوردی .٨٦٦

 ل. ٧٦سم، ١٤×٢٤، ١٩٧3جەمال خەزنەدار، چ. دار ئەلحوڕییە، بەغدا، ، ڕۆژی کوردستان .٨٦٧

 ل. ٥٩سم، ١١×٢٢، ١٩٧3، تاهیر تۆفیق، چ. عێراق، بەغدا، گۆرانی و ژیان .٨٦٨

 ل. ٢١٤سم، ١٥×٢١، ١٩٧3رکۆ بێکەس، چ. دار ئەلحوڕییە، بەغدا، شی، من تینوێتیم بە گڕ ئەشکێ .٨٦٩
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کەفەوشکەکان .٨٧٠ بەغدا،  دائەمرکێنمەوە  تانگڕی  ئەلجاحظ،  دار  چ.  ئاگرین،  عەبدوڵاڵ   ،١٩٧3 ،

 ل. ٧٠سم،  ١٢×١٦

 ل. ٤٨سم، ١٥× ٢١، ١٩٧3ئەنوەر شاکەلی، دار ئەلجاحظ، بەغدا، ،  پڕۆژەی کودەتایەکی نهێنی .٨٧١

خاوەن .٨٧٢ و  پێشوازی  سلێمانی،  چیرۆکنووس  دوو شکۆ  ڕاپەڕین،  چ.  مەریوانی،  دڵشاد   ،١٩٧3 ،

 ل. ٤٤سم،  ١٢×١٦

 ل. ١٢٨سم، ١٥×٢١، ١٩٧3چ. قەضا، نەجەف، ، هەندێ بەیت و هەڵبەستەکانی عەلی بەردەشانی .٨٧3

 ل. ٨٠سم، ١٤×٢٠، ١٩٧3، دکتۆر ئیحسان فوئاد، چ. دار ئەلسەالم، بەغدا، گوڵی کێوی  .٨٧٤

 ل. ٢٠سم،  ١٧×٢٤،  ١٩٧3چ. دار ئەلسەالم، بەغدا، دکتۆر ئیحسان فوئاد،  دوا چرکە، .٨٧٥

 ل. ٤٠ سم،١٤× ١٩٧3،٢١هەڵمەت، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی، لەتیف  تر،بوونێکییکائامادەبوون بۆ لەد .٨٧٦

 ل. ٥٧سم، ١3×٢٠، ١٩٧3محەمەد صاڵح دیالن، چ. کامەرانی، سلێمانی، ، پایزی جاران .٨٧٧

 ل. ٤٢سم، ١٧× ٢3، ١٩٧3ڕاپەڕین، سلێمانی، ، ئەحمەد محەمەد ئیسماعیل، چ. دەستی ئۆخەی .٨٧٨

 ل. ٦٦سم، ١٤× ٢١، ١٩٧3ئەمین، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی،  فوئاد محەمەد ، چەکەرە .٨٧٩

 ل. ٢٥٤سم، ١٤×٢٢، ١٩٧3ئیبراهیم ئەحمەد، چ. کاکەی فەلالح، سلێمانی، ، ژانی گەل .٨٨٠

،  ١٩٧3لە عەرەبییەوە کردوویە بە کوردی، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی،    " جەالل تەقی " ،  پیاوەی وێرای بپرس ێ     ئەو  .٨٨١

 ل. ١٩٦سم،  ١٤× ٢١

 ل. ٧٦ سم،١٤× ٢١، ١٩٧3، سلێمانی،  ڕاپەڕین تاهیر صاڵح سەعید، چ.  ،گەرووی مەرگەوەلە  .٨٨٢

 ل. ١٢٠سم، ١٤×٢١، ١٩٧3جەمال بابان، چ. دار ئەلجاحظ، بەغدا،  مامەیارە،  .٨٨3

 ل. ٤٨ سم،١٤×٢١، ١٩٧3ص. هەژار، چ. کاکەی فەلالح، سلێمانی،  ،کۆن و نوێ  شیعری  .٨٨٤

بەرگی یەکەم، مەسعوود محەمەد، لە باڵوکراوەکانی کۆڕی زانیاری کورد، چ. کۆر، ،  حاجی قادری کۆیی .٨٨٥

 ل. ٤١٤سم، ١٦×٢3، ١٩٧3بەغدا، 

وشە  .٨٨٦ هەولێر،    ،خەرمانەی  کوردستان،  چ.  تر،  نووسەرێکی  چەند  و  مەولوود  ،  ١٩٧3محەمەد 

 ل. ٤٢  سم،١3×٢١

، ١٩٧3، مەال ڕەشید بەگی بابان، بەرگی یەکەم، چ. ئیرشاد، بەغدا،  اقتران النیرین في مجمع البحرین .٨٨٧

 ل. ٤٩٠سم،  ١٥×٢3

بە  .٨٨٨ پێویستی  بۆ  کوردستان  هەیە،   قوتابیانی  تایبەتی  ڕێکخراوێکی  یەکێتیی   لە  بوونی  باڵوکراوەکانی 

 ل. ٢٠سم، ١٤×٢٢، ١٩٧3ی کوردستان، قوتابیان

 ل. ١٤٤سم، ١٧×٢٤، ١٩٧3دین سەجادی، چ. مەعاریف، بەغدا، ، عەالئە ی نالی و سالمدووچامەکە  .٨٨٩

 ل. ٨٠سم،  ١3×٢٢،  ١٩٧3ڕەئووف مەال شەریف، چ. سەملان ئەلئەعظەمی، بەغدا، ، قینی مردوو ڵتە  .٨٩٠

بەغدا،  وکاڵفەرهەنگی کشت .٨٩١ ئەلسەالم،  دار  مەردۆخی،  قەرەداغی  مەعرووف  دووەم،  بەرگی   ،١٩٧3 ،

 ل. ١٥٨سم،  ١٧×٢3

کورد  .٨٩٢ و  لە  رر عەبدو ،  کوردستان  کوردی،  بە  کردوویە  زادە  حەسەن  عەبدوڵاڵی  قاسملو،  ەحمان 

 ل. 3٨٨سم، ١٧×٢٤، ١٩٧3وکراوەکانی بنکەی پێشەوا، اڵ ب
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، سلێمانی،  ڕاپەڕین ، ئەحمەد حامید و ڕەئووف زوهدی، چ.  ۆلیتاریاڕ هاوبەشێتیی بۆرژوازیی بچووک و پ  .٨٩3

 ل. ٤٨ سم،١٢× ١٧، ١٩٧3

،  ١٩٧3باڵوکراوەکانی کتێبخانەی بیری نوێ، چ. زەمان، بەغدا،    نگ، لە ۆ کیم ئیل س   الوان نەوەی دواڕۆژن،  .٨٩٤

 ل. ٢٦سم،  ١3× ٢٠

، دڵشاد مەریوانی، چ. ڕاپەڕین،  دڵدارانی شۆڕش، بەش ێ دووەم، یەکەم، هەنگاو، حەوت کورتە چیرۆک  .٨٩٥

 ل. ٤3سم. ١٤.٥ ×  ٢٠.٥،  ١٩٧٣سلێمانی،  

وەسمان .٨٩٦ بەغدا،  دیوانی مەال  ئاداب،  چ.  )فایەق، حەزین(،  ئیسماعیل  وەسمان حاجی  مەال   ،١٩٧3 ،

 ل. ٢٨٥سم،  ١٧×٢٤

کوردی، .٨٩٧ صاح  دیوانی  بەگی  هەولێر،  ڕ بقێمستەفا  کوردستان،  چ.  )کوردی(،  سم،  ١٤× ٢٠،  ١٩٧3ان 

 ل. ٩٦

 ل. ٧٨سم، ١٢×١٦، ١٩٧3، حەبیب عەلی میرانی، چ. ئاداب، بەغدا، یادی شەهیدان و ئەدیبان .٨٩٨

 ل. ٦٤سم، ١٥× ٢١، ١٩٧3سامییە ڕەشید چاوشلی، چ. کوردستان، هەولێر،  بیری چەسپاو، .٨٩٩

 ل. ٤٨سم،  ١٤×٢١، ١٩٧3، عومەر عەبدولڕەحمان، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی، سروودی نوێ بۆ قوتابیان .٩٠٠

 ل. ٥٨سم، ١٤  × ٢١، ١٩٧3، عەلی باپیر ئاغا، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی،  ونبووەکانی کوردشاعیرە ناو  .٩٠١

 ل. ١٨٨ سم،١٧×٢٤، ١٩٧3قادری فەتاحی قازی، چ. شەفەق، تەورێز،  ،شێخ فەرەخ و خاتوون ستێ .٩٠٢

 ل. ٨٦سم، ١٤×٢٢، ١٩٧3 چ. ئەلتجارییە، کەرکووک، خورشید و خاوەر، .٩٠3

 ل.٥٤سم، ١٤×  ٢١، ١٩٧3شاکر فەتاح، چ. کامەرانی، سلێمانی، ، گەشتی هەڵەبجە و هەورامان .٩٠٤

الق .٩٠٥ کوردی،فتح  بە  کەرکووک،    ریب  تجارییە،  چ.  یەکەم،  بەرگی  مەحموود،  محەمەد  ، ١٩٧٤جومعە 

 ل. ١٢٥  سم،١٤×٢٠

 ل. 3٩٦سم، ١٢×١٩، سلێمانی، ڕاپەڕین شە یووسف پەری، چ. ە، کەریم زەند و قئینجیلی ڕزگارکەر  .٩٠٦

سم، ١٧×٢٤،  ١٩٧٤ئەمین هەورامی، چ. کۆری زانیاری کورد، بەغدا،  ، محەمەدزمانی کوردی کی  یتە فۆن .٩٠٧

 ل. ٧٢

نیشتیمان  .٩٠٨ بەرەی  کوردستان پڕۆژەی  هەرێمی  ئۆتۆنۆمی  یاسای  بۆ  پێشکەوتووخواز  نەتەوەیی  و  ل،  ١٩، ی 

 . سم ١٢× ٥,١٥  ، ١٩٧٤

نووسراوە  .٩٠٩ کوردییەوە  زمانی  لەبارەی  حاجی  ،  ؟چی  ئەوڕەحمانیی  کۆری دکتۆر  باڵوکراوەکانی  لە  مارف، 

 ل. ٧٠سم، ١٧×٢3، ١٩٧٤زانیاری کورد، چ. کۆڕی زانیاری کورد، بەغدا، 

لە  .٩١٠ کوردی  وردبوونەوە  ڕێزمانی  بابەتێکی  زانیاری چەند  کۆڕی  باڵوکراوەکانی  لە  محەمەد،  مەسعوود   ،

 ل. ١٨٠سم، ١٧×٢3، ١٩٧٤کورد، چ. کۆڕی زانیاری کورد، 

  سم.١١ ×١٣.٥ل، ٢٢، ١٩٧٤عەبدوڵاڵ یووسف، چ. ئەلشیمال، کەرکووک، ئاو،  .٩١١

دکتۆر ئەوڕەحمانی حاجی مارف، دکتۆر جەمال نەبەز، ،  وپادار بەرکوتێکی خەرمانی کوردناس ی لە ئەو  .٩١٢

بەغدا،   کورد،  زانیاری  کۆڕی  چ.  کورد،  زانیاری  کۆڕی  باڵوکراوەکانی  لە  کوردۆ،  قەناتی  ،  ١٩٧٤پڕۆفیسۆر 

 ل. ١٦٠سم،  ١٦×٢3
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،  ١٩٧٤بەرگی یەکەم، کەمال جەالل غەریب، چ. کامەرانی، سلێمانی،  ،  قاموس العلمي   -فەرهەنگی زانیاری  .٩١3

 ل. ٤3٨سم،  ١٦× ٢3

 ل. ١3٦سم، ١٦×٢٤، ١٩٧٤جەمال خەزنەدار، چ. دار ئەلحوڕییە، بەغدا، ، بانگی کوردستان .٩١٤

 ل. 3٠سم، ١٥×  ٢٢شاکر فەتاح، چ. کامەرانی، سلێمانی،  زێوەر،  .٩١٥

 ل. 3١سم، ١٥×  ٢٢شاکر فەتاح، چ. کامەرانی، سلێمانی، ، بێکەس .٩١٦

 ل. 3٢سم، ١٤×١٧، ١٩٧٤عومەر تۆفیق، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی، ، حەب ێمناڵ نەبوون بەب .٩١٧

کوردستان .٩١٨ ناوچەی  بۆ  ئۆتۆنۆمی  دار  ،  یاسای  چ.  ڕاگەیاندن،  بەغدا،  وەزارەتی  ، ١٩٧٤ئەلحوڕییە، 

 ل. 3١سم،  ١١×١٤

 ل. ٨٤ سم،١٢×١٦، ١٩٧٤وەزارەتی ڕاگەیاندن، چ. دار ئەلحوڕییە، بەغدا، ، یبەرنامەی کاری نیشتیمان .٩١٩

،  ١٩٧٤کیم ئیل سۆنگ، باڵوێزخانەی کۆریای باکوور، چ. ئینتیصار، بەغدا،  ،  بخەین با نیشتیمانمان یەک  .٩٢٠

 ل. ٢٢  سم، ١3× ١٨

کۆمەاڵیەتییە قوتابخانە   .٩٢١ سلێمانی،  مەڵبەندێکی  ڕاپەڕین،  چ.  ئەمین،  عارف  جەمال   ،١٩٧٤ ،

 ل. ٩٦سم،  ١٤×٢١

لێکۆڵینەوەی .٩٢٢ و  منااڵن  سلێمانی،  ،  ئەدەبی  ڕاپەڕین،  چ.  فەتاح،  ڕەشید  سم،  ١٦× ٢٢،  ١٩٧٤محەمەد 

 ل. 3٨

کورد .٩٢3 وەرزش ی  یاری  و  چ.  فۆلکلۆر  صاڵح،  عەلی  صاڵح  یەکەم،  بەرگی  سلێمانی،  ڕاپەڕین ،   ،١٩٧٤ ،

 ل. ١١٠سم،  ١٧×٢٢

کورد .٩٢٤ وەرزش ی  یاری  و  چ.  فۆلکلۆر  صاڵح،  عەلی  صاڵح  دووەم،  بەرگی  سلێمانی،  ڕاپەڕین ،   ،١٩٧٤ ،

 ل. ١١٠سم،  ١٧×٢3

 ل. 3٤٨سم،  ١٧×٢٤،  ١٩٧٤هەڵبژاردە لە شیعرەکانی قانع، چ. دار ئەلتەضامن، بەغدا،   نامەی قانع، .٩٢٥

 ل. ٢٥٤سم،  ١٧×٢٦هێمن، لە باڵوکراوەکانی بنکەی پێشەوا، ،  تاریک ڕوون  .٩٢٦

 ل.3٠سم، ١٥×٢٢، ١٩٧٤شاکر فەتاح، چ. کامەرانی، سلێمانی،  زێوەر،  .٩٢٧

 ل. 3١سم،  ١٥×٢٢، ١٩٧٤شاکر فەتاح، چ. کامەرانی، سلێمانی،  بێکەس، .٩٢٨

کوردەوە، .٩٢٩ مێژووی  و  زمان  لەبارەی  هەڵە  بیروباوەڕی  )کوردۆیڤ(،  ۆفیسۆر  ڕ پ  هەندێ  کوردۆ  قەناتی 

زانیاری،  کۆڕی  چ.  کورد،  زانیاری  کۆڕی  باڵوکراوەکانی  لە  مارف،  حاجی  ئەوڕەحمانی  د.  پێشەکی  و  وەرگێڕان 

 ل. ١٦٧سم، ٥,١٦×٢3، ١٩٧٤بەغدا، 

 ل. ٦٤سم،  ١٤×٢١، ١٩٧٤سەالم مەنمی، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی، ، یچەدراوڕ گلێنەی گۆ  .٩3٠

شۆڕشگێ .٩3١ شاعیرێکی  کورد ڕ ئەسیری  هەولێر، ،  ی  شارەوانی،  چ.  جەباری،  جەبار  شارەزا،  کەریم 

 ل. ٩٦سم،  ١٧×٢٥

وکراوەکانی کۆڕی زانیاری کورد، چ. کۆڕی اڵ بەگی دووەم، مەسعوود محەمەد، لە ب  ،حاجی قادری کۆیی .٩3٢

 ل. 33٥سم، ١٦×٢3، ١٩٧٤زانیاری، کورد، بەغدا، 

تی .٩33 مەسەلەیەکی  چەند  سۆشیالیستیداۆ دەربارەی  ئابووری  لە  ئ،  ری  ئینتصار، کیم  چ.  سۆنگ،  یل 

 ل. ٤3سم، ١3.٢٥×٥,١٨، ١٩٧٤بەغدا، 
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 ل. ٤٠٤سم، ١٧×٢٤، ١٩٧٤دین سەجادی، چ. مەعاریف، بەغدا، عەالئە   کوردەواری،  .٩3٤

دانان و لێدوانی ئەنجوومەنی کۆڕی زانیاری کورد و لیژنەکانی، چ. کۆڕ، بەغدا، ،  زاراوەی هەمەچەشنە  .٩3٥

١٩٧٤ ، 

 ل. ١٠٢، ١٩٧٤، مەال خدری شارەزووری، چ. کوردستان، هەولێر، دیوانی نالی .٩3٦

لە  .٩3٧ بهێنینەدی  با  جیهان  ئاشتی  و  نیشتیمان  یەکخستنی  خەباتەوە  چ.  ،  ڕێگەی  سۆنگ،  ئیل  کیم 

 ل. ١٨سم،  ١3×١٨،  ١٩٧٤ئینتیصار، بەغدا، 

 ل. ٥٤سم، ١3×١٦، ١٩٧٤، محەمەد تۆفیق وردی، چ. قەضا، نەجەف، کەربازاڕی  .٩3٨

 ل. ٢٢سم، ١٤× ٢٠، ١٩٧٤، چ. کوردستان، هەولێر، ٢حسێن حوزنی موکریانی، چ، ی و ترش یخۆش  .٩3٩

کۆیی .٩٤٠ محەمەدی  مەال  ژیانی  و  نەجەف،  بەسەرهات  قەضا،  چ.  مەعرووف،  عەبدولخالق   ،١٩٧٤ ،

 ل. ١١٠  سم،١٤×٢٢

 ل. ٢٠ ،١٩٧٤ن، چ. دار ئەلحورییە، بەغدا، اڵ چیروکی مندا جارێکیان، .٩٤١

 ل.٥٦ سم،١١×١٦، ١٩٧٤، سلێمانی، ڕاپەڕین ع. ع. شەونم، چ.  ،جریوە .٩٤٢

 ل. ١٢  سم،١٧×٢٤،  ١٩٧٤ن، چ. جمهورییە، بەغدا، اڵ ، چیرۆکی منداسێو .٩٤3

کامەران .٩٤٤ کۆمەڵی  و  بەختیار  چ.  ،  خێزانی  پاڕەزانی،  سلێمانی،  عەبدولعەزیز  ، ١٩٧٥کامەرانی، 

 ل. ٧٢سم،  ١٤×٢١

، ١٩٧٥محەمەد مەال صاڵح شارەزووری، چ، کامەرانی، سلێمانی،    گەشتەکەم لە گومانەوە بۆ باوەڕ، .٩٤٥

 ل. ٧٢سم،  ١٧×٢٤

وکراوەکانی کۆڕی زانیاری کورد، چ. کۆڕی اڵ دکتۆر ئەوڕەحمانی حاجی مارف، لە ب  ، وشەی زمانی کوردی .٩٤٦

 ل. ١٧٠سم، ١٧×٢٤، ١٩٧٥زانیاری ، بەغدا، 

کورد  .٩٤٧ زانیاری  کۆڕی  زاراوەکانی  چوارەمی  زانیاری ئەنجو   ،لیستی  کۆڕی  باڵوکراوەکانی  لە  کۆڕ،  مەنی 

 ل. ٤٦سم،  ١٧×٢٤،  ١٩٧٥کورد، چ. کۆڕی زانیاری، بەغدا، 

 ل. ١٠٢سم، ٢٤×3٤ ،١٩٧٥ کەمال جەالل غەریب، چ. ئەجیل، بەغدا، فەرهەنگی زانیاری وێنەدار، .٩٤٨

لە   .٩٤٩ لە باڵوکراوەکانی   ،ی یەکەمدایساڵەکانی جەنگی جیهانکوردستان  دکتۆر کەمال مەزهەر ئەحمەد، 

 ل. ٢٠٠سم، ١٨×٢٠، ١٩٧٥کۆڕی زانیاری کورد، چ. کوری زانیاری، 

سم،  ١٢× ٥,١٥،  ١٩٧٥وەزارەتی ڕاگەیاندن، چ. دار ئەلحوڕییە، بەغدا،    گۆتارا هەڤاڵ صدام حسێن، .٩٥٠

 ل. ٦١

چ. دار ئەلحورییە، بەغدا،   ێ نیسانێ،٧کۆماری موهیب ئەحمەد حەسەن بەکر ببوونا  گوتارا سەرۆک .٩٥١

 ل. ٥٨سم، ١٢× ١٦، ١٩٧٥

،  ١٩٧٥واد، بەغدا،  ڕ محەمەدی مەال کەریم لە عەرەبییەوە کردوویە بە کوردی، چ.      ، ١٩٠٧  -١٩٠٥شۆڕش ی   .٩٥٢

 ل. 3٠سم،  ١٦× ٢3

و  رابەرگی یەکەم، ئۆسک  توحفەی موظەفەرییە،  .٩٥3 ساخی   مان، هێمن کردوویەتە سەر ڕێنووس ی کوردی 

 ل. ٤١3سم،  ١٧×٢٤،  ١٩٧٥کردۆتەوە، لە باڵوکراوەکانی کۆری زانیاری کورد، چ. کۆڕی زانیاری، بەغدا، 
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ئۆسک،  توحفەی موظەفەرییە  .٩٥٤ دووەم،  و  رابەرگی  ڕێنووس ی کوردی  ساخی   مان، هێمن کردوویەتە سەر 

 ل. 3٦3سم،  ١٧×٢٤،  ١٩٧٥کردۆتەوە، لە باڵوکراوەکانی کۆری زانیاری کورد، چ. کۆڕی زانیاری ، بەغدا، 

دێ .٩٥٥ هەاڵالن  ڕۆشنب،  بۆنی  بەڕێوەبەریتی  باڵوکراوەکانی  لە  زامدار،  زەمان، مەحموود  چ.  کوردی،  یری 

 ل. ١3٢سم، ١٥×٢٤، ١٩٧٥بەغدا، 

 ل. ٢٦٠سم، ١٧× ٢3، ١٩٧٥، محەمەدی مەال کەریم، چ. ئەجیال، بەغدا، لە ماڵ و قوتابخانەدا .٩٥٦

،  ١٩٧٥مەحموود زامدار، لە باڵوکراوەکانی بەڕێوەبەریتی ڕۆشنبیری کوردی، چ. زەمان، بەغدا،    ، وێرانەخاک  .٩٥٧

 ل. 3٢سم،  ١٧× ٢٤

 ل. ٨٨سم، ١٧×٢٤، ١٩٧٥ین، سلێمانی، ڕ ع. ح. ب. چ. ڕاپە  نهێنییەکان، یگرێ .٩٥٨

 ل. ١١٦سم، ١٢×١٦، ١٩٧٥ئازاد ئەحمەد دلزار، چ. حەوادث، بەغدا،  ،ڵ خونچەی سەهۆ  .٩٥٩

 ل. ٧٨سم،  ١٦×٢3،  ١٩٧٥جەمیل صائیب، چ. کۆڕی زانیاری کورد، بەغدا،  لە خەوما، .٩٦٠

 ل. ١٢٢سم، ١٦×٢٠، ١٩٧٥جەالل مەدحەت بێخەو، چ. شارەوانی، هەولێر،   ، کاروانی یار  .٩٦١

دمدم، .٩٦٢ شەمۆ،    قەاڵی  مستەفا"عەرەب  لە   "شوکور  خواروو،  کرمانجی  شێوەزاری  سەر  هێناویەتە 

 ل. 3٦٦سم، ١٧×٢٤، ١٩٧٥باڵوکراوەکانی کۆڕی زانیاری کورد، چ. کۆری زانیاری، 

 ل. ٦٨سم، ١٧× ٢3، ١٩٧٥متاز حەیدەری، چ. شارەوانی، هەولێر، و م، مەالی گەورە .٩٦3

ئیبننامەمەهدی .٩٦٤ محەمەدئەلح ،  لێکۆڵینەوەی  و  پێشەکی  کۆڕی عەلی  اج،  باڵوکراوەکانی  لە  قەرەداغی، 

 ل. ٧٢سم، ١٧×٢3، ١٩٧٥زانیاری کورد، چ. کۆری زانیاری، بەغدا، 

و خوسرەو .٩٦٥ ساخکردنەوەی،  شیرین  قوبادی،  ب  :خانای  لە  کەریم،  مەال  کۆڕی  اڵ محەمەدی  وکراوەکانی 

 ل. ٩١3سم، ١٧×٢٤، ١٩٧٥زانیاری کورد، چ. کۆری زانیاری، بەغدا، 

 ل. ٥٨3سم، ١3× ١٩، ١٩٧٥،  ڵبوو نە(، چ. یەلکان، ئەستەیئەحمەدی خانی، )بە التینی  ،مەم وزین .٩٦٦

 ل. 3٢سم، ١٤× ٢١، ١٩٧٥موراد خانی بایەزیدی، چ. کوردستان، هەولێر،  ،زەمبیل فرۆش .٩٦٧

 ل. ٨٢ سم،١٧×٢٢، ١٩٧٥شێخ لەتیفی شێخ مەحموود، چ. ڕاپەڕین، سلێمانی،   ،گوڵی وەریو .٩٦٨

نەبەز  .٩٦٩ سیناریۆی  شێرکۆی  بەڕێوەبەریتی ،  باڵوکراوەکانی  لە  عەبدە.  اللە  وێنەی  و  عەبدە  محەمەد 

 وە[دکر ی قەدەغەحکوومەت ]ل. ٢٢سم، ١٢×٢٨، ١٩٧٥ڕۆشنبیری کوردی. چ. دارئەلحورییە، بەغدا، 

ن. ئۆسۆف، محەمەدی مەال گەریم لە ڕووسییەوە کردوویە )چیرۆک بۆ منااڵن(،  لە ماڵ و قوتابخانەدا   .٩٧٠

 ل. ٢٦٤سم، ١٦×  ٥.٢3، ١٩٧٥بە کوردی، چ. ئەجیال، بەغدا، 

کۆڕ،   .٩٧١ زاراوەکانی  چوارەمی  و لیستەی  پێشەکیی  لیژنەکانی،  و  کۆڕ  ئەنجوومەتنی  لێدوانی  و  دانان 

کورد،   زانیاری  کۆڕی  چ.  مارف،  حاجی  ئەوڕەحمانی  د.  ،  ١٩٧٥ل،  ٤٨،  ١٩٧٥بەغدا،  ڕێکخستنی: 

 سم. ١٧×٢٤

ئەلتەئاخی،  گەنمەشامی،   .٩٧٢ چ.  کوردی،  خوێندنی  گشتیی  بەڕێوەبەرایەتی  منااڵن،  چیرۆکی  زنجیرەی 

 . سم١٦.٥ ×  ٢٤ل،  ٨، ١٩٧٥بەغدا، 
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 )ئەوکتێبە چاپکراوانەی مێژووی چاپیان لەسەر نییە( 

 ل. ٢١سم، ١٤×٢١، داوای میللی کورد .٩٧3

 ل. ٢٤سم، ١٥×٢١کۆمەڵێ سروودی عەرەبی و کوردییە، چ. ژین، سلێمانی،  ،لە هەر تەلە دەنگێ .٩٧٤

 ل. ١١٤سم، ١٤×٢١، ئەحمەد عەزیز عەلی کردوویە بە کوردی، چ. وەفا، بەغدا، چیترا وکەشتی خەو .٩٧٥

 ل. ١٨٢سم،  ١٢×١٦، میرزا عەبدوررەحیم وەفایی، مەهاباد، دیوانی وەفایی .٩٧٦

 ل. ١٦٠سم، ١٢×١٦پاکستان، کاکە حەمەی ناری، ،  دیوانی ناری  .٩٧٧

پێویستی  .٩٧٨ و  یارنگ،  ئەرک  بەغدا،  یەکانی  پروپاگەندە،  و  ڕۆشنبیریی  وەزارەتی  عزمی،  خاڵص 

 ل. ٤٧سم. ١١.٥× ١٦.٥

 

 


