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 چاپەمەنی مانگ

 04320004260 - 02016843080ن  ۆ ـ پەنای پاساژی شێخ کەماڵ ـ تەلەف بانە
 

 ڕۆمان و چیرۆک

 بابەت هەبوون نرخ )تمەن( ڕنووسەر/ وەرگێ ناوی کتێب یزڕ

 ڕۆمان هەیە 0999 ودیڕو ئاندرە ژید/کافیە جوان دەرگای تەنگەبەر 1

 ڕۆمان هەیە 0999 ودیڕو جوانراس/ کافیە و مارگریت دو  عاشق 2

 ڕۆمان نییە 19999 ییدزهتا کریستۆف/سەالحەدین بایۆ ئاگ دەفتەری گەورە 3

 ڕۆمان نییە 19999 ییدزهسەالحەدین بایتا کریستۆف/ۆ ئاگ بەڵگە 4

 ڕۆمان نییە 19999 ییدزهسەالحەدین بایتا کریستۆف/ۆ ئاگ سێهەم درۆ 5

 ڕۆمان هەیە 0999 ییدزهسەالحەدین بایف/ۆ تا کریستۆ ئاگ دوێنێ 0

 رۆمان هەیە 7999 فەڕۆخنێعمەتپوور باڵندەی بریندار، ماسی سەرسام 7

 چیرۆک هەیە 11999 فەڕۆخنێعمەتپوور تەماتەی ئەهرامی سەالسە 8

 ڕۆمان هەیە 39999 عەتا نەهایی )چاپی دووهەم(گوڵی شۆڕان 0

 زریکە هەیە 18599 عەتا نەهایی )چاپی دووهەم(زریکە 19

 چیرۆک هەیە 10999 عەتا نەهایی )چاپی دووهەم(تەنگانە 11

 ڕۆمان هەیە 42999 عەتا نەهایی )چاپی دووهەم(باڵندەکانی دەم با 12

 ڕۆمان هەیە 27999 عەتا نەهایی )چاپی دووهەم(ئەو باڵندە بریندارە کە منم 13

 ڕۆمان هەیە 40999 عەتا نەهایی )چاپی دووهەم(ەڵگرەوی بەختی هەاڵ 14

 ڕۆمان هەیە 103999 ییعەتا نەها (بەرگی 0پەک)کۆی بەرهەمەکان  15

 ڕۆمان هەیە 55999 جەبار جەمال غەریب پێنجەمین کتێبی خودا 10

 ڕۆمان هەیە 7599 مودەڕس گورجی بەهاریاسوناری کاواباتا/ ماڵی جوانخاسانی نوستوو 17

 ڕۆمان هەیە 11999 فەرهاد پیرباڵ پیاوێکی شەپقە ڕەشی پاڵتۆ ڕەشی پێاڵو شین 18

 ڕۆمان هەیە 18999 شێرزاد حەسەن چاپی سێهەم() حەسار و سەگەکانی باوکم 10

 ڕۆمان نییە 19999 شێرزاد حەسەن تەمی سەر خەرەند 29

 چیرۆک نییە 11999 شێرزاد حەسەن و ژنێکی منگنکانخەونی جاڵجاڵۆکە 21

 ڕۆمان نییە 10999 شێرزاد حەسەن  دواشەوی دابەزینی عیسا 22

 ڕۆمان نییە 13999 شێرزاد حەسەن ژنێک بەسەر منارەوە 23

 ڕۆمان نییە 13999 شێرزاد حەسەن پێدەشتی کارمامزە کوژراوەکان 24

 چیرۆک نییە 39999 شێرزاد حەسەن ناکۆی چیرۆکەک 25

 ڕۆمان نییە 125999 شێرزاد حەسەن (بەرگی 8پەک )کۆی بەرهەمەکان  20

 ڕۆمان هەیە 10999 عەلی حەسەنیانی )چاپی دووهەم(کارمامز 27



 ڕۆمان هەیە 21999 عەلی حەسەنیانی )چاپی دووهەم( دەروێش 28

 ڕۆمان هەیە 18999 عەلی حەسەنیانی )چاپی دووهەم( بزەی ژیان 20

 ڕۆمان هەیە 125999 عەلی حەسەنیانی (CDبەرگی لەگەڵ  5پەک)کۆی بەرهەمەکان  39

 ڕۆمان هەیە 72999 ئەلیف شەفەق/سەالح حەسەن پاڵەوان وڵئیستانبو زۆڵەکەی  31

 ڕۆمان هەیە 18999 ییدزهتا کریستۆف/سەالحەدین بایۆ ئاگ شەمەندەفەرێک بەرەو باکوور 32

 چیرۆک هەیە 10999 نیاپەری کەریمی قەست و نییەتمە هەنارێک بسمیل بکەم 33

 رۆمان هەیە 59999 شەمسی بورهانف/ هیوا و ئەمین مەعلو  سۆ گاشەبەردی تانی 34

 رۆمان هەیە 29999 یەشار کەماڵ/شوکور مستەفا ئەفسانەی چیای ئاگری 35

 ڕۆمان هەیە 49999 کاوان نەهایی پێشەوا قاقا پێدەکەنێت 30

 چیرۆک هەیە 18599 بەرزنجیئازاد تەرمی نەناسێک 37

 چیرۆک هەیە 27999 ڕەووف بێگەرد ساڵو لە کافکا 38

 شانۆ هەیە 13999 ییدزهتا کریستۆف/سەالحەدین بایۆ ئاگ و جۆجۆن  30

 شانۆ هەیە 24999 جەیمز جۆیس/سامان زڵەیخایی تاراوەکان 49

 ڕۆمان هەیە 30999 پاتریک مۆدیانۆ/کافیە جوانڕوودی شەقامی بووتیکە خامۆشەکان  41

 چیرۆک هەیە 38999 جەلیل ڕەحیمی شەدەی سوور 42

 شانۆ هەیە 18999 دانا ڕەئووف داهاتتاریک بێ ئەوەی هەستی پێ بکەین،  43

 ڕۆمان هەیە 33999 برایم ئەحمەد ژانی گەل 44

 چیرۆک هەیە 48999 کاوە محەمەدزادە هەڵکشان بەرەو دەربەندی لێل 45

 ڕۆمان هەیە 33999 رەزا عەلی پوور  ئەلف/ یا 40

 چیرۆک هەیە 45999 ئانا گاڤاڵدا/ فەریبا سلێمانی  تچاوەڕێم بێحەزم دەکەرد کەسێک لە شوێنێک  47

 

 شێعر

 بابەت هەبوون نرخ )تمەن( نووسەر/ وەرگێڕ ناوی کتێب یزڕ

 شێعر هەیە 19999 بیوکسپیر/عەبدولخالق یەعقو ێش (CDلەگەڵ( شێکسپیر کانی انەچلچرای غەزەلە ئاشق 1

 شێعر هەیە 8999 فەریدوون ئەرشەدی بەرد 2

 شێعر هەیە 7999 فەریدوون ئەرشەدی نامەکانی غوربەت 3

 شێعر هەیە 15999 شێرزاد حەسەن منورتەورتیدارشەقەکانی نیشتمان و دواهەمین 4

 شێعر هەیە 35999 نسیۆ ن/ مادیح پیریۆنسێئێمیلی دیک شاژنی وەنەوشە شەرمنەکان 5

 شێعر هەیە 119999 ەفیق سابیرڕ  یەکانیکۆی بەرهەمە شێعر 0

 شێعر هەیە 199999 لەتیف هەڵمەت 1بەرگی یەکانیکۆی بەرهەمە شێعر 7

 شێعر هەیە 199999 لەتیف هەڵمەت 2بەرگی یەکانیکۆی بەرهەمە شێعر 8

 شێعر هەیە 199999 لەتیف هەڵمەت 3بەرگی ەکانیکۆی بەرهەمە شێعری 0

 شێعر هەیە 85999 لەتیف هەڵمەت دیوانی مندااڵن 19

 شێعر نییە 9 فەرهاد شاکەلی یەکانیکۆی بەرهەمە شێعر 11

 شێعر هەیە 45999 عەلی حەسەنیانی (CDلەگەڵ (گوناە  12

 شێعر هەیە 11999 ڕەفیق سابیر ویننامهئه 13

 شێعر هەیە 14999 فەریدوون ئەرشەدی ەەو نتابی پێکەنیر دەمگرن ڕۆژێک بە شە 14

 شێعر هەیە 29999 کەریم خزری دەستی پڕ لە تاریکیمان 15

 شێعر هەیە 05999 نەزەند بەگیخانی یەکانیکۆی بەرهەمە شێعر 10

 



 

 ێعری کالسیکش

 بابەت هەبوون نرخ )تمەن( نووسەر/ وەرگێڕ ناوی کتێب یزڕ

 شێعر هەیە 35999 موفتی پێنجوێنی دیوانی موفتی پێنجوێنی 1

 شێعر هەیە 24999 ئەحمەد موختار بەگی جاف دیوانی ئەحمەد موختار بەگی جاف 2

 شێعر هەیە 08999 حەمدی دیوانی حەمدی 3

 شێعر هەیە 34999 حەریق دیوانی حەریق 4

 شێعر هەیە 54999 بێخود دیوانی بێخود 5

 شێعر هەیە 20999 حاجی قادر کۆیی دیوانی حاجی قادر کۆیی 0

 شێعر هەیە 51999 مەحوی دیوانی مەحوی 7

 شێعر هەیە 44999 مەال کامیلی میکائیلی شارەزووری دیوانی نالی 8

 شێعر هەیە 43999 شاهۆ دیوانی  شاهۆ 0

 شێعر هەیە 80999 سالم دیوانی سالم 19

 شێعر هەیە 38999 کوردی دیوانی کوردی 11

 شێعر هەیە 42999 تاهیر بەگی جاف تایر بەگی جاف دیوانی 12

 شێعر هەیە 38999 کاکە حەمەی بێلوە   ناری دیوانی 13

 شێعر هەیە 80999 عەبدوواڵگۆران گۆران دیوانی 14

 شێعر هەیە 10999 دڵدار دڵدار دیوانی 15

 شێعر هەیە 38999 فایەق بێکەس بێکەس دیوانی 10

 شێعر هەیە 88999 ئەحمەدی خانی  مەم و زین 17

 

 

 نگوئێنسایکلۆپێدیارههفه

 بابەت هەبوون نرخ )تمەن( نووسەر/ وەرگێڕ ناوی کتێب یزڕ

 فەرهەنگ نییە 139999 عەلی جەوشەنی (رگبه 2)کوردستانیکا 1

 فەرهەنگ هەیە 49999 ئیسماعیل زارعی فەرهەنگی پەندی کوردی 2

 ئێنساکلۆپێدیا هەیە 189999 ئارام محەمەدی دێڕن و هاوچەرخۆ دیای هونەری مێنساکلۆپێئ 3

 

 

 

 

 

 



 یزانستی مرۆی

 بابەت هەبوون نرخ )تمەن( نووسەر/ وەرگێڕ ناوی کتێب یزڕ

 وتووێژ هەیە 10999 ەفیق سابیرڕ  ڕوانین لە بوولێڵدا 1

 فەلسەفە هەیە 11999 ئەییووب کەریمی ئازادی و دەسەاڵت 2

 زانستی مرۆیی هەیە 55999 د غواڵمیحمهئه ڵناسی ئایینکانی کۆمههیریۆ تی 3

 زانستی مرۆیی هەیە 09999 گزنفۆن/ عەلی فەتحی ئاناباس 4

 زانستی مرۆیی هەیە 85999 فەتحی ستراڤۆن/ عەلی  جوگرافیا 5

 زانستی مرۆیی هەیە 119999 هێرۆدۆت/ عەلی فەتحی مێژووی شەڕی پارسەکان 0

 زانستی مرۆیی هەیە 43999 کتیسیاس/حەلی فەتحی یاداشتە جێماوەکان سەبارەت بە پێریسیکا 7

 زانستی مرۆیی هەیە 02999 سەعید شەمس تیۆریی کۆمەاڵیەتیی هاوچەرخ 8

 زانستی مرۆیی هەیە 33999 هایدگەر مێتافیزیک  چییە؟ 0

 زانستی مرۆیی هەیە 27999 ئەییووب کەریمی فەلسەفەی ڕزگاری 19

 ڵینەوەی کوردیلێکۆ

 بابەت هەبوون نرخ )تمەن( نووسەر/ وەرگێڕ ناوی کتێب یزڕ

 لێکۆڵینەوەی کوردی هەیە 02999 ئاراوز چەمەنو بێهر  شانامەی کوردی 1

 لێکۆڵینەوەی کوردی هەیە 49999 حمانی حاجی مارفوڕهئه 1رگیکوردی بهێزمانی ڕ 2

 لێکۆڵینەوەی کوردی هەیە 40999 حمانی حاجی مارفوڕهئه 2رگیێزمانی کوردی بهڕ 3

 لێکۆڵینەوەی کوردی هەیە 28999 حمانی حاجی مارفوڕهئه 3رگیێزمانی کوردی بهڕ 4

 لێکۆڵینەوەی کوردی هەیە 28999 حمانی حاجی مارفوڕهئه 4رگیێزمانی کوردی بهڕ 5

 لێکۆڵینەوەی کوردی هەیە 53999 حمانی حاجی مارفوڕهئه 5رگیێزمانی کوردی بهڕ 0

 لێکۆڵینەوەی کوردی هەیە 30999 یۆرسکی/ئەنوەر سوڵتاننڤالدیمیر می مینۆرسکی و کورد 7

 لێکۆڵینەوەی کوردی هەیە 29999 گ. ر. درایڤر/ئەنوەر سوڵتانی درایڤر و کورد 8

 لێکۆڵینەوەی کوردی هەیە 12999 دیڤید نیێل مەکەنزی/ئەنوەر سوڵتانی مەکەنزی و کورد 0

 لێکۆڵینەوەی کوردی هەیە 42999 ئەولیا چەلەبی/سەعید ناکام سیاحەتنامەی ئەولیا چەلەبی 19

 لێکۆڵینەوەی کوردی هەیە 05999 مەسعوود محەمەد گەشتی ژیانم 11

 لێکۆڵینەوەی کوردی هەیە 37999 مەسعوود محەمەد چەپکێک لە گوڵزاری نالی 12

 لێکۆڵینەوەی کوردی هەیە 49999 مەسعوود محەمەد دەستەودامانی نالی 13

 لێکۆڵینەوەی کوردی هەیە 09999 مەسعوود محەمەد زاراوەسازی پێوانە 14

 لێکۆڵینەوەی کوردی هەیە 75999 مەسعوود محەمەد مرۆڤ و دەوروبەر 15

 لێکۆڵینەوەی کوردی هەیە 18999 مەسعوود محەمەد بۆ ئەمیری حەسەن پوور 10

 لێکۆڵینەوەی کوردی هیە 55999 مەسعوود محەمەد وردیکرێزمان و ڕێنووسیلە چەند باسێکی ورد بوونەوە 17

 لێکۆڵینەوەی کوردی هەیە 20999 مەسعوود محەمەد لە پەرۆشەکانی ژیان  18

 لێکۆڵینەوەی کوردی هەیە 25999 مەسعوود محەمەد حەماغای گەورە  10

 لێکۆڵینەوەی کوردی هەیە 199999 مەسعوود محەمەد حاجی قادر کۆیی  29

 لێکۆڵینەوەی کوردی هەیە 49999 لوقمان نادرپوور/حەیدر لوتفی نیا تیشکی دێرین  21

 لێکۆڵینەوەی کوردی هەیە 33999 کور مستەفاو شەمسی/ شمحەمەد ئەسکەندەر  مێژووی کورد لەسەدەی شازدەهەمدا 22

 لێکۆڵینەوەی کوردی هەیە 125999 ئەمین زەکی بەگ نگۆرگالی السەیەکی تاریخی کورد و کوردستانۆ خ 23

 لێکۆڵینەوەی کوردی هەیە 20999 ۆرسکی/ نەجاتی عەبدوڵاڵنر میێڤالدیم بنچینەکانی کورد و چەند وتارێکی کوردناسی 24

 لێکۆڵینەوەی کوردی هەیە 21999 عەالئەدین سەجادی گەشتێک لە کوردستانا 25



 

 ڕەخنە

 بابەت هەبوون نرخ )تمەن( نووسەر/ وەرگێڕ ناوی کتێب یزڕ

 ڕەخنە هەیە 39999 سەعید سلێمانی زیندانێک لەشووشە، نوێژگەیەک بۆ تەنیایی 1

 ڕەخنە هەیە 14999 عەلی حەسەنیانی شاری وێران 2

 ڕەخنە هەیە 27999 هاشم ئەحمەدزادە ناسیگێڕانەوە 3

 ڕەخنە هەیە 22999 هاشم ئەحمەدزادە جیهانی ڕۆمان 4

 ڕەخنە هەیە 52999 دەیڤید الج/ هاشم ئەحمەدزادە هونەری داستان 5

 ژیاننامە هەیە 11999 ییدزهتا کریستۆف/سەالحەدین بایۆ ئاگ نەخوێندەوار 0

 ڕەخنە هەیە 59999 دانا ڕەئووف ئەنتوان چێخۆف 7

 ڕەخنە هەیە 55999 هاشم ئەحمەدزادە زمان، ئەدەب و ناسنامە  8

 
 جمشت )کوردی خواروو(

 

 بابەت هەبوون نرخ )تمەن( نووسەر/ وەرگێڕ ناوی کتێب یزڕ

 شێعر هەیە 17999 عەلی ئولفەتی لە چیمنەڕێیەو چیمنە ڕێیەو 1

 

 تازەالوان)ئاسۆ(

 بابەت هەبوون (تمەننرخ ) نووسەر/ وەرگێڕ ناوی کتێب یزڕ

 چیرۆک هەیە 0999 سەمەد بێهرەنگی/خالق تەوەکولی ماسییە ڕەشە بچکۆلە 1

 چیرۆک هەیە 24999 بورهان یمسهسینی/هیوا شۆ ینەگڕ ال چکۆڵۆ نیک 2

 چیرۆک هەیە 0999 ستا گۆرانۆ مامد/ڵسکار وایۆ ئ دەی بەختیاراشاز  3

 چیرۆک هەیە 01111 سفی/هادی کەریمیۆ ەزا یڕ محمەد  کەکانی گوندی ماسیانۆ چیر  4

 چیرۆک هەیە 0999 سەالح نیساری بزەی چرۆ 5

 چیرۆک هەیە 0999 ییدزهزەساراماگۆ/ سەالحەدین بایۆژ  رگە نەناسراوەکەو چیرۆکی دو  0

 چیرۆک هەیە 14999 ییدزهدومینیک هالێڤی/ سەالحەدین بای منداڵ و ئەستێرە 7

 چیرۆک هەیە 0111 محەمەد سابیرئاکۆ  ێگا بەرەو لوتکەڕچوار  8

 چیرۆک هەیە 10999 روێشیانف دهشرهئهلیعه و سااڵنهکانی ئهچیرۆکه 0

 چیرۆک هەیە 00111 ییدزهسەالحەدین بایکارلۆ کۆلۆدی/ پینۆکیۆ 19

 چیرۆک هەیە 25999 ییدزهسەالحەدین بایری/ێئانتوان ئێگزۆپ شازادە چکۆلە 11

 چیرۆک هەیە 22999 یدیزهسەالحەدین بایئیلیر جەالدینی/ ڕێبوارۆکەی ڵمیداکس جاڵجا 12

 چیرۆک هەیە 10999 خالید حسەینی/ ئەنوەر سوڵتانی نزای دەریا 13

 چیرۆک هەیە 12999 مونرۆ لیف فێردیناند 14

 چیرۆک هەیە 12999 نیکۆالی گۆگۆل/ئەوڕەحمانی حاجی مارف لووت 15

 

 



 )ئەستێرە(منـدااڵن

 بابەت هەبوون (تمەننرخ ) نووسەر/ وەرگێڕ ناوی کتێب یزڕ

)چاپی سێهەم(پێشوازی بەهار 1 خاقادر عەلی   مندااڵن هەیە 7999 

)چاپی سێهەم(خالخالۆکە 2  مندااڵن هەیە 7999 سەالح نیساری 

)چاپی دووهەم(تەنگبۆقی بەرچاو  3  مندااڵن هەیە 7999 ئازاد سەعیدی 

)چاپی دووهەم(ا دەمبڵ میرز  4 سەعیدیئازاد    مندااڵن هەیە 7999 

)چاپی دووهەم(بەرزە 5  مندااڵن هەیە 7999 ئازاد سەعیدی 

 مندااڵن نییە 7999 ئازاد سەعیدی لەکانو خەونی مێرو  0

 مندااڵن هەیە 7999 ئازاد سەعیدی )چاپی دووهەم(مریشکەکانی پوورەخەزاڵ 7

 مندااڵن هەیە 7999 سەعیدیزادە/بێهجەتنەخشینحسەین )چاپی دووهەم(کاڵێ 8

 مندااڵن هەیە 7999 بەختیار ئەحمەدی )چاپی دووهەم(تیتیل و بیبیل 0

 مندااڵن هەیە 7999 سەعیدیبێهجەت  )چاپی دووهەم(لەقلەق و ڕێوی 19

 مندااڵن هەیە 7999 ئاکۆ محەمەد سابیر )چاپی دووهەم(کۆالرە 11

 مندااڵن هەیە 7999 سەعیدیبێهجەت  )چاپی دووهەم(مام هۆمەرە 12

 مندااڵن هەیە 7999 سەعیدیبێهجەت  )چاپی دووهەم(ەڵمریشکە قو  13

 مندااڵن هەیە 7999 گارس/بەختیار ئەحمەدی تۆنی گەشە هەڵەشە 14

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی کنڵچەتۆ چ 15

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی ێسڵچیا چ 10

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی السارالرە  17

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی گرو بیانو بێری  18

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی نالە نازنازی 10

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی بێدارە بێخەو 29

 مندااڵن هەیە 7999 گارس/بەختیار ئەحمەدی تۆنی ئەدەببینا بێ 21

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی بەیانە دووزمان 22

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی نارە بۆگەنب 23

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی رو پەیمانە پەیجو  24

 مندااڵن هەیە 7999 گارس/بەختیار ئەحمەدیتۆنی  پەری پاکەتی 25

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی پشکۆ پێکەنین 20

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی جوانە جیدی 27

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی تەالنە تەلەفزیۆن 28

 مندااڵن هەیە 7999 گارس/بەختیار ئەحمەدیتۆنی  تارا تۆرینۆک 20

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی خەنی ختختی 39

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی خەزاڵە خۆنوێن 31

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی خاوە خلیچک 32

 مندااڵن هەیە 7999 ئەحمەدیتۆنی گارس/بەختیار  خانمە چکۆل 33

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی دینۆ درۆزن 34

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی ڕاسان و بازەخان 35

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی شارە شەرمن 30

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی شادانە شاد 37

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی سەرۆک سارا 38



 مندااڵن نییە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی ڕێبینە ڕووت 30

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی فریشتەی فەرامۆشکار 49

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی شێوێنڵشێرۆ حا 41

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی مینا مۆدە 42

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی گێلمە گێل 43

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی ڕووگگەردی گەرم 44

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی یاریدەر ەیار  45

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی وەرزە وەڕەزکەر 40

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی هاجهەردی هارو  47

 مندااڵن هەیە 7999 تۆنی گارس/بەختیار ئەحمەدی نینا نیگەران 48

 مندااڵن هەیە 7999 زادەفەرزاد حەسەن )چاپی دووهەم(ڕەنگینەپەپوولەی پەلکە 40

 مندااڵن هەیە 7999 زادەسۆما ئیبراهیم نەرمۆڵ 59

 مندااڵن هەیە 7999 زادەنەخشین حسەینبیهجەت سەعیدی / دیارییەکەی نەمام 51

 مندااڵن هەیە 7999 ئەگنیس دێ بێزێناک/ سالم دێ بێزێناک نەخشەکەم سەری گرت 52

 مندااڵن هەیە 7999 ئەگنیس دێ بێزێناک/ سالم دێ بێزێناک گوڵە سیسەکانی من 53

 مندااڵن هەیە 7999 ئەگنیس دێ بێزێناک/ سالم دێ بێزێناک کێشەی کیسەڵەکە 54

 مندااڵن هەیە 7999 ئەگنیس دێ بێزێناک/ سالم دێ بێزێناک کردنەوەی ژوورەکەمکۆ  55

 مندااڵن هەیە 7999 ئەگنیس دێ بێزێناک/ سالم دێ بێزێناک خۆشەویستی چییە؟ 50

 مندااڵن هەیە 7999 ئەگنیس دێ بێزێناک/ سالم دێ بێزێناک دایکمتوێشە خۆشەکانی  57

 مندااڵن هەیە 7999 ئەگنیس دێ بێزێناک/ سالم دێ بێزێناک گەڕان لەدەرەوە 58

 مندااڵن هەیە 7999 عەلی حەمەڕەشید بەرزنجی جۆالنە 50

 مندااڵن هەیە 7999 دیانا کەریمی مراوییە ڕەشە 09

 مندااڵن نییە 7999 ئەمانیپرشنگ  داخۆم کێ بێ 01

 مندااڵن هەیە 7999 برایانی گریم چوار هاوڕێ 02

 مندااڵن هەیە 7999 ەعیدیزادە/بێهجەت سنەخشین حسەین مەیموونی السار 03

 مندااڵن هەیە 15999 لێژنەی داڕشتن 1کوردی بخوێنین 04

 مندااڵن هەیە 19999 لێژنەی داڕشتن 2کوردی بخوێنین 05

 مندااڵن هەیە 19999 لێژنەی داڕشتن 3بخوێنینکوردی  00

 مندااڵن هەیە 15999 ئاکۆ محەمەد سابیر چیرۆکەکانی ئەستێرە 07

 مندااڵن هەیە 15999 ئاکۆ محەمەد سابیر چیرۆکەکانی مانگ 08
 

 

 

 

 

 

 

 



 بەرهەمەکانی چاپەمەنیی مانگ لەم کتێبفرۆشیانە دەست دەکەون.

 مهاباد
 

 5014013071کد پستی: 94442220599)پیمان علی پور( تلفن: 90300507700طبقه همکف موبایل:  -پاساژ بانک ملت  -راه میدان آرد کتابفروشی ئاگورا: چهار 

 5010835578کد پستی: 94442220030)فایق چیره( تلفن: 90144445930طبقه زیر زمین  موبایل:  -ساختمان قندیل  -کتابفروشی گزنگ: خیابان صالالدین ایوبی غربی 

 94442249075)هیرش مامندی( تلفن: 90144445249طبقه زیرزمین بانک صادرات موبایل: -الدین ایوبی غربی خیابان صالح -کتابفروشی مهرگان: چهار راه آزادی 
 

 مریوان

 

 0071018700کد پستی:98734540802)آریز رشیدی( تلفن: 90188753833طبقه زیرزمین موبایل:  -پاساژ عدالت  -کتابفروشی هرمس: خیابان جمهوری 

 0071018784کد پستی:  98734551241)محمد حسینی( تلفن: 90350143012موبایل: 43پالک -طبقه باال  -پاساژ عدالت  -کتابفروشی هیژا: خیابان جمهوری 
 

 سنندج
 

 0014035873کدپستی:98733102008)سامان امجدی( تلفن: 90180814173روبروی پارک فرح  موبایل: -خیابان فرح  -کتابفروشی نالی: سنه 

 0017033075کد پستی:98733280804)کاوان ابراهیمی( تلفن: 90183735184موبایل: 204واحد -طبقه اول  -مجتمع تجاری کردستان  -کتاب شهر: خیابان پاسداران 

 0010715800کد پستی:98733231504)زانا شاویسی( تلفن: 90370273504فروشگاه شهر  موبایل: -پشت پاساژ بهاره  -خیابان پاسداران  -کتاب زیر زمین: سنندج 

 کد پستی:98733125250)علی عبدالله زاده( تلفن: 90185311337موبایل: 1طبقه -پاساژ عزتی  -کتابفروشی و پخش  ماد: چهارراه شهدا 

 0017033510: کد پستی98733220492)ثریا مدرس( تلفن:90188720341موبایل:  142واحد -طبقه همکف  -مجتمع تجاری کردستان  -کتابفروشی ژیرا: خیابان پاسداران 

 سقز
 

 )رزگار مرادپناه(90953234810طبقه زیرزمین  موبایل:  –پاساژ کوثر –کتابفروشی رەهەند: میدان هەلو 

 0081830853ستی:کد پ9873039849)آزاد حسنی( تلفن:90187771585مجتمع هه لو موبایل: -فرهنگ سرای هنر واندیشه: میدان هه لو 

 98730214947)سلیمان محمودی( تلفن: 90180840043موبایل:  1روبروی شورای ناحیه  -طبقه سوم  -پاساژ آزاد  -کتابفروشی مولوی کورد: خیابان امام 
 

 کرمانشاه
 

 0714037704کد پستی: 98338252808بیدل( تلفن:  )آرش 90185522198روبروی بانک ملی موبایل: -نرسیده به چهارراه گلستان  -کتاب شهر: بلوار مصطفی امامی 

 9833830043تلفن:  90354052442متری دوم موبایل:39 -بهمن 22کتابفروشی احسان: خیابان 
 

 دیواندره
 

 کد پستی:98738728105)امید شا محمدی( تلفن: 90188772928روبروی بانک تجارت    موبایل:  -کتابفروشی زانکو: خیابان طالقانی 
 

 نبوکا
 

 5051757517کد پستی 94440247078تلفن:  90143827873نرسیده به خیابان سنگینی  موبایل:  –کتابفروشی مانگ: بلوار کوردستان 
 

 سردشت
 

 94444331324)سردارموکریانی( تلفن:  90092589580روبروی بانک سپه موبایل: -کتابفروشی موکریان: خیابان کمربندی 
 

 کامیاران
 

 0031013225کد پستی: 90938043944)آکام اسماعیلی( تلفن: 9018884407پاساژ شاهو موبایل:  -فرهنگ: خیابان امام کتابفروشی 
 

 ایالم
 

 تلفن: 90309839859روبروی بانک سپه موبایل: -خیابان امام  -کتابفروشی فرهنگ: ایوان غرب 
 

 تهران
 

 1000815783)علیمرادی(  کدپستی:90124357494موبایل: 18زنگ  - 0پالک -بن بست البرز -کوچه نیلوفر -کوچه فرهنگیان  -خیابان نوبهار  -انتشارات پانیذ: ازگل 

 131474435کد پستی:00050020)عمر توکلی( تلفن:90123391508موبایل:   225شماره -مجتمع فروزنده  -روبروی دانشگاه تهران  -کتابفروشی توکلی: خیابان انقالب 


