
 –"من المدفون في قبر أمیر؟"  –(أوزبكستان)  ،بردیمورادوف .أ
 ۱۹۹۱"الطریق"، 

، ٤"الخزر"،  –"  مقاضاة الشاھد " –(إنجلترا)  –أجاثا كریستي
۱۹۹۱ 

 ۲۰۰٤، ۱"الخزر" ، –" "تعال معي –(تركیا)  جلیك أحمد 
، "سقوط بیت أشر"، "قناع اشعار  –(الوالیات المتحدة)  إدغار آالن بو

 ۲۰۰٥، ۳"الخزر" ، – ت االحمر"المو
 ۲۰۰٦، ۲"الخزر" ، –اشعار  –(فرنسا)  آرثر رامبو
، ۱ "الخزر"، –محظوظ " ال"الرجل  – (الوالیات المتحدة)أرثر میلر

۲۰۰۹ 
 ۲۰۱۱، ۱ "الخزر"، –" ثمن"ال – (الوالیات المتحدة)أرثر میلر

 ۲۰۰۸، ٤ "الخزر"، –اشعار  – (روسیا) آرسیني تاركوفسكي
 ۲۰۰۹، ۲"الخزر"،  –اشعار  –(النرویج)  – تورقيأرفید 

حیاة فرانسیس ماكومبر " – (الوالیات المتحدة) إرنست ھمینغوي
 ۱۹۹۱، ۳"الخزر"،   –"القصیرة السعیدة

، ۱"الخزر"،   –غیر مھزوم – (الوالیات المتحدة) إرنست ھمینغوي
۲۰۱٤ 

 ۲۰۱۳، ۲ "الخزر"، –"النفق "  – (األرجنتین) إرنستو ساباتو
، ۱ "الخزر"، –  )الروایة ( "النفق " – (األرجنتین) إرنستو ساباتو

۲۰۱٤ 
 ۱۹۹۳ ،۳-  في میاه بابل  -)الوالیات المتحدة(  استیفن وینسنت بنت

 ۲۰۰٤، ۲"الخزر" ، – اشعار – (روسیا) اسیب ماندلشتام
 ۲۰۱٤، ۱  "الخزر"،- اشعار – (تركیا) آصف جلبي
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 ۲۰۰٤، ٤"الخزر" ، – اراشع –(السوید) ماتیاس  إكستروم
 –"  الصف الثاني لمعلمة"الوردات  –) األرجنتین( ألفارو یونكي

 ۲۰۰٥، ۳"الخزر"، 
 ۱۹۹۱"الطریق"،  –"الممثل"  – (النمسا) إلفریده یلینیك
 ۲۰۰۹، ۱"الخزر" ، – اشعار – (روسیا) ألكسندر بلوك
 ۲۰۰٥، ۲"الخزر" ، – اشعار – (روسیا) ألكسندر بلوك

 ۲۰۱٤، ۱، "الخزر" –اشعار  –)روسیا (شكینألكسندر بو
، ۱"الخزر"،  –"نار ماترییونھ"  –(روسیا)  ألكسندر سولجنیتسین

۱۹۹۰ 
 ۲۰۰٤، ٤"الخزر" ، – اشعار – )الوالیات المتحدة( ألن دوغن

 ۲۰۰٥، ٤"الخزر" ، – اشعار –(الوالیات المتحدة)  ألن غینسبرغ
 ۲۰۱٤، ۱، "الخزر" –قصص مواجھة، –كندا) ( آلیس مونرو

 ۲۰۰٦، ۳"الخزر" ، –اشعار  –(بلجیكا)  إمیل فیرھارن
 ۲۰۰٤، ۲"الخزر" ، – اشعار – (روسیا) آنا أخماتوفا

 ۲۰۰٥، ۱"الخزر" ، –اشعار  –) بولندا( آنا سویرشنكا 
 ۱۹۹۱"الطریق"،   –"االبن الثالث"  –(روسیا)  أندریھ بالتونوف
 –باب من الحدید" " ،"االبن الثالث" –(روسیا)  أندریھ بالتونوف

 ۲۰۰٥، ۳"الخزر" ،
 ۲۰۰٤ ،۳"الخزر"،  –اشعار  –(روسیا)  أندریھ فوزنیسینسكي

 ۲۰۰٦، ۱"الخزر" ، –"كتاب الشكوى"  –(روسیا)  أنطون تشیخوف
 ۲۰۱٤، ۱ "الخزر"، –أغنیة البجعة –(روسیا)  أنطون تشیخوف
لخزر" "ا –، والبحر والطریق" "اللیل – (ایطالیا) أنطونیو تابوكي

،۳ ،۲۰۰٤ 
 ۲۰۰۸، ۱"الخزر" ، –اشعار – (تركیا) خیال .او
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"الطریق"،   –"  اعترافات الفكاھي " –(الوالیات المتحدة)  ھنري .أو
۱۹۹۱ 

 –، "نصیبي من الرجل الذي كان" – (جورجیا) أوتار جیالدزي
 ۲۰۰٤، ۱"الخزر" ،

 ۲۰۰۸، ۲"،  الخزر" –"  خالء" –(رومانیا)  أوجین یونسكو
"الخزر"،  –" كازاخستان محنة" –(كازاخستان)  س سلیمانوفأولجا

۳ ،۱۹۹۱ 
، ۱"الخزر"،  – "بعث مقدونیا ایكس" –(فرنسا) أولیفییھ روالن 

۲۰۰٥        
 ۲۰۰٤، ٤ "الخزر" ، –اشعار –(تركیا)  اومود یاشار اوغوزجان
 ۱۹۹۰، ۳"الخزر" ، –اشعار –(تركیا)  اومود یاشار اوغوزجان

عبدالرحیم  ،عاشیق شغالر، اوزان عارف غوزجان،اومود یاشار او
   ،کاراکوج

، "بعد عدة سنوات"، "أونیلیو" – (كوبا) أونیلیو خورخھ كاردوزو
، ۲"الخزر"،  – "عجالت"، "نینو"، "في الطریق الجبلیة"، "میمي"
۲۰۰٥ 

، "األب"، "الحب  النبي یسوع" "ذنب   –(روسیا)  ایزاك بابل
    ۱۹۹۰، ۱"، الخزر" –الطازج"

 ۲۰۱۲، ۱ "الخزر"، –اشعار  – (الوالیات المتحدة) إیمیلي دیكنسون
 ۲۰۱۱، ۲ "الخزر"، – اشعار – (الوالیات المتحدة) إیمیلي دیكنسون

  ۱۹۹۰، ۳"الخزر" ، –اشعار –(تركیا)  ایھان كردار
  ۲۰۰٥، ۱"الخزر"،  – "نوردالند" –(فرنسا)  دوویل .ب
 ۲۰۰٥، ٤"الخزر" ، – "التھدید" –(البرتغال) نیفیز  .ب
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 ۲۰۰٦، ۲"الخزر" ، –اشعار  –(تشیلي)  بابلو نیرودا
، ٤"الخزر" ،  –"عازف الكونترباس"  –(ألمانیا)  باتریك زوسكیند

۲۰۰٤ 
، ۱ "الخزر"، –"موریس فلیوري"  – (السوید) بار الغركفیست

۱۹۹۲ 
، ۱"الخزر" ، –الجزائري"، " البنفسج  –(تركیا)  باریش بیلجي

۲۰۰٤ 
، ٤"الخزر"،  –"  الضوء محارب أوراق " –(البرازیل)  ولو كویلوبا

۲۰۰٤ 
 ۱۹۹۱"، الطریق"  –"عتبة "  –(إنجلترا)  برایان ألدیس

طوفان (أتراك حسن  جلیل،  موسى ،  عبدهللا توقاي ،جوبانزاده بكر 
 ۲۰۰٦، ٤"الخزر"، –اشعار  –القرم) 

 ۱۹۹۱، ۲"الخزر"،  – "كربالء" –(تركیا)  بكر یلدز
 ۲۰۰٤، ۲"الخزر" ، – اشعار – (روسیا) بوریس باسترناك

 ۲۰۰٤، ۱"الخزر" ، – الذھبي" "القلب – (فرنسا) فیان بوریس
 ۲۰۰٥، ۳"الخزر" ، – اشعار – (فرنسا) بول فرالن

 ۲۰۰٤، ۳"الخزر" ، – اشعار – (روسیا) أوكوجاوا  بوالط
"  اءخوف حارس المرمى عند ضربة الجز " – (النمسا) بیتر ھاندكھ

   ۲۰۰٦، ٤"الخزر"، –
، ۱"الخزر"،  –االمیرة "  " – (النرویج) بیورنستیرن بیورنسون

۱۹۹٦ 
 ۲۰۰٤، ٤"الخزر" ، –"مربع" – (روسیا) تاتیانا تولستویا

 ۲۰۰٤، ۳"الخزر" ، – اشعار – (بولندا) تادیوش روجیفیتش
  ۲۰۰٥، ۱"الخزر"،  – "قصص  " – (النرویج) تاریای وسوس
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، ۲ "الخزر"، –" الذكریات تراني  " – (السوید) رومرتوماس ترانست
۲۰۱۲ 

 ۲۰۰۸، ۲"الخزر"،   – اشعار –(إنجلترا)  توماس ستیرنز إلیوت
  –"الشبكة العنكبوتیة العالمیة"  –(الوالیات المتحدة)  توماس وولف

  ۲۰۰۷، ۱"الخزر"، –اشعار  –  بیالرج .ج .۱۹۹۰ ،۳"، الخزر"
  ۲۰۰۸ ،٤"الخزر"، –عار اش – (أنغوال)بیالنوفا  .ج
 ۱۹۹۲، ۲ "الخزر"،  – قلعة الكلمة –) كوبا  (  مندوزا .ج

 ۲۰۰٥  ،۲"الخزر"،  –، "خلف البیانو " – (فرنسا) جان اشنوز
 –"سحابة بیضاء لجنكیز خان"  –(قرغیزستان)  جنكیز أیتماتوف

  ۱۹۹۱  "الطریق"،
 -  تحت المیاهغارقة المدینة الوانطي او  -   (النمسا) جورا سویفر 

 ۲۰۰۷ ،۱"الخزر"، 
، ۱"الخزر"،  –" يمقرل األول تحقیق"ال – (فرنسا) جورج سیمنون

۱۹۹۲ 
 ۲۰۰٥، ۱"الخزر"،  –اشعار  – (ألمانیا) جورج ھایم

، ۳ "الخزر"، –الرمال"  قباطنة" –(البرازیل)  جورجي أمادو
۲۰۰۸/۲۰۰۹ 

 ۲۰۰٥، ۱"الخزر"،  –تقیید" " – (البرتغال) جوزیھ ساراماغو
 ۲۰۰٥ ،۱  "الخزر"، -  المسافر خلسة  –(إنجلترا)   جولیان بارنز

 ۲۰۰٦، ۱"الخزر" ، –"البحر"  –(أیرلندا)  بنویل جون
"الخزر"،  –الحجلة البیضاء" "  –(الوالیات المتحدة)  جون ستاینبیك

٤ ،۱۹۹۰ 
، ۲"الخزر" ، –الغارة" "  –(الوالیات المتحدة)  جون ستاینبیك

۲۰۱۲ 
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 ۲۰۰٥، ۲"الخزر" ، – "السباح" –(الوالیات المتحدة)  رجون شیف
 ۲۰۰٦، ۱"الخزر" ، –اشعار  – (إنجلترا) جون كیتس

 "حیاة و أوقات مایكل كي" – (جنوب أفریقیا) جون ماكسویل كویتزي
 ۲۰۰۸، ۱ "الخزر"، –

 ۲۰۰٦، ۲"الخزر" ، –"موقع المیاه"  –(أیرلندا)  جوناثان سویفت
 ۲۰۱۲، ۱ "الخزر"، –النكبة "  " –(أیرلندا)  جیمس جویس
  ۲۰۰٤، ۲"الخزر" ، –"أخوات"  –(أیرلندا)  جیمس جویس

 ۲۰۰۸   ، ۱"الخزر"، –اشعار  – (بیرو)روز  .خ.ق
، ۱"الخزر"،  –قمیص من النار" " – (تركیا) خالده ادیب ادیوار

۱۹۹۲ 
 ۲۰۰٤، ٤"الخزر" ، – "بیدرو بارامو" –(المكسیك)  خوان رولفو
 ۲۰۰٥، ۳"الخزر" ، – "لوفینھ" –(المكسیك)  خوان رولفو

، ۲ "الخزر"، –"دوامة"  – (أوروغواي) خوان كارلوس أونیتي
۲۰۱۲ 

  –كتاب الرمل "  " –(األرجنتین)  خورخي لویس بورخیس
 ۱۹۹۱"، الطریق"

  –"ذاكرة شكسبیر"  –(األرجنتین)  خورخي لویس بورخیس
 ۲۰۰٤  ،۱ "الخزر"،

 ۲۰۰٤، ۱"الخزر" ، –"، لى كتفي"ع – (كوبا) خوسیھ مارتي
  –"الزھرة الصفراء"  ،"الباب المسمر" –(األرجنتین)  خولیو كورتاثر

 ۲۰۰٤، ۲"الخزر" ،
"الخزر"،  – ، "صمت لمدة دقیقتین""خوف" – (أیرلندا) برنن  .د.خ

۱ ،۲۰۰٥ 
 ۲۰۰٦، ۱"الخزر" ، –"والدة المشعوذ"  –(إیطالیا)  داریو فو
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 ۱۹۹۱، ٤ "الخزر"، –مختارات   – (روسیا) دانیل خارمس
، ٤ "الخزر"، –"یوم وفاة ستالین"  – (إنجلترا) دوریس لیسینغ

۲۰۰۸ 
 ۲۰۱۲، ۱ "الخزر"، –"سبعة فرسان"  – (إیطالیا) دینو بوتزاتی

 ۱۹۹۰، ۳"الخزر" ، – اشعار – (تركیا)  بولود  .ر
، ۲"الخزر" ،  – "ھیبة الرعد " –(الوالیات المتحدة)  راي برادبري

۲۰۰٤ 
 ۲۰۰٦، ٤"الخزر"،  – اشعار – (النمسا) راینر ماریا ریلكھ
 ۲۰۰٥، ٤"الخزر" ، – اشعار – (فرنسا) روبرت دسنوس
 ۲۰۰٥، ۳"الخزر" ، – اشعار –(الوالیات المتحدة)  روبرت فروست
 –" ةریالصغ الحیازات"أصحاب  –) األرجنتین( روبرتو أرلت

 ۲۰۰٥، ۳"الخزر"، 
 ۲۰۱۳، ۲ "الخزر"، –اشعار  –المتحدة)  (الوالیات روبنسون جیفرز

 ۲۰۰٤، ۲ "الخزر"، –المنمنمات" " – )بولندا( براندشتدیررومان 
 ۲۰۰۷، ۱الخزر"، –اشعار  –(أوزبكستان)  بروي رؤوف
 –(أوزبكستان)  محمودوف علي محمد، صالح بروي، محمد رؤوف
 ۲۰۰۷، ۱"الخزر"، –اشعار 

 ۲۰۰٥، ۲"الخزر"،   – اشعار –(إنجلترا)  ریتشارد اولدنغتون
(الوالیات  براتیقان، دیانا دى بریما، روبنسون جیفرز ریتشارد
 ۲۰۱٤، ۱ "الخزر"، اشعار – المتحدة)

"رسالة الى صدیقي"، "شبكة  –(الیابان)  ریونوسوكي أكوتاجاوا
 ۲۰۰۸، ۱"الخزر"،   –العنكبوت"، "في الغابة" 

"الخزر"،   –الظالم" "محادثة في   –(الیابان)  ریونوسوكي أكوتاجاوا
۳ ،۱۹۹۱ 
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"، "دو النانكنج "النبي من –(الیابان)  ریونوسوكي أكوتاجاوا
 ۲۰۰٤، ۳"الخزر"،   –سذوجون" 

 ۲۰۱٤ ،۱"الخزر" ، – اشعار – )(الیابان ریونوسوكي أكوتاجاوا
 ۲۰۱۱، ۱ "الخزر"، –قصص  –(الیابان)  ریونوسوكي أكوتاجاوا

 –"امرأة في عش السنونة"  – (تركیا) نیك سعید فائق عباسیا
 ۲۰۱۲، ۲ "الخزر"،

 ۲۰۰۹، ۱ "الخزر"، –الحكایات  – (السوید) سلمى الغرلوف
 ۲۰۰۸، ٤ "الخزر"، –"طنین"  –(تركیا)  سلیم تیمو

، ۳"الخزر"،  –"الفتیات األبریاء"  –) األرجنتین( بولیتي سوریا
۲۰۰٥ 

 ۱۹۹۰، ۲"الخزر" ، – "األم" – (إنجلترا) سومرست موم
، ۱"الخزر"،  – "السیدة فریدریك" – (إنجلترا) رست مومسوم

۲۰۰۹ 
 ۲۰۰۹، ۱"الخزر"،  – "المسرح" – (إنجلترا) سومرست موم
 " خالل الحادث حمل مأخوذ من السفینة " –(إنجلترا)  سومرست موم

 ۲۰۰٥، ۲"الخزر" ، –
 ۲۰۰٤، ۳"الخزر"،  –"الرجل األسود"  –(روسیا)  سیرجي یسنین
 ۲۰۰٥، ۱"الخزر" ، – اشعار – وسیا)(ر سیرجي یسنین

 ۲۰۰۸، ۱"الخزر"، –اشعار  – (الوالیات المتحدة) سیلفیا بالث
"الشجرة الیابسة"، "السلطعون  – (الیابان) سیوقورو یاماموتو

 ۲۰۰٥، ٤"الخزر" ، –االشعر" 
تنكا (موتوكو میتورا، ماتي تاوارا، أماري  – الشعر الحدیث الشرقي

 ۲۰۰٥، ۱"الخزر"، –خیاسي) 
 ۱۹۹۱"الطریق"،  –"یوم الوالدة"  –(ألمانیا)  دكمن شناسي 
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، ۱"الخزر" ، – العالم من العاصمة" تمغامرا " – (الصین) خو شي 
۲۰۰٥  

، ۲ "الخزر"، –"مغامرة"  –(الوالیات المتحدة)  شیروود أندرسون
۲۰۱۳ 

، ۱ "الخزر"، –"قصة"  –(الوالیات المتحدة)  ،شیروود أندرسون
۲۰۱٤ 

 ۱۹۹۰، ۳"الخزر"،  – اشعار –(تركیا)  اوزدن اوغلى سيشینا
 – "تسمع من الجنوب التي  أصوات" – (إیران) صاحب اردبیلي

  ۱۹۹۰، ۱"الخزر" ،
 ۱۹۹۱"الطریق"،   –" البومة العمیاء " – (إیران) صادق ھدایت

 ۲۰۰٤، ٤"الخزر" ، – اشعار – (تركیا) الدین علي صباح
 ۱۹۹۱، ٤ "الخزر"، –آن" "قصص القر –صدر الدین بالغي 

  ۲۰۰٤، ۲"الخزر" ، – اشعار – )تركیا( طارق قونارسیل
 ۲۰۰٦، ۱"الخزر" ، –اشعار  –(الوالیات المتحدة)  عزرا باوند
 ۲۰۱٤، ۱"الخزر" ، –اشعار  –(الوالیات المتحدة)  عزرا باوند

 –"خریف البطریرك"  –(كولومبیا)   غابرییل غارثیا ماركیث
 ۱۹۹٦، ۲"الخزر"، 

 – ساتاالمثال و المقتب  – (كولومبیا)غابرییل غارثیا ماركیث  
 ۲۰۱٤ ،۱"الخزر"، 

 –"ذكرى عاھراتي الحزینات"  –(كولومبیا)  غابرییل غارثیا ماركیث
 ۲۰۰٦، ۲"الخزر"، 

"ال یوجد لصوص في ھذه  –(كولومبیا)  غابرییل غارثیا ماركیث
 ۱۹۹۱، ٤ "الخزر"، –المدینة" 
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"مونولوج إیزابیل وھي ترى  –(كولومبیا)  اركیثغابرییل غارثیا م
 ۲۰۰٥، ٤"الخزر" ، –ھطول المطر في ماكوندو" 

 ۲۰۰۹، ۱ "الخزر"، –اشعار  – (مولدوفا) غریغور فییرا
، "الطلب الخاص"، "السحر"، "الخط" – (روسیا) فارالم شاالموف

 ۲۰۰٤، ۲"الخزر" ، –"  األطراف االصطناعیة "الجیولوجیون"، "
"المطر عند الفجر"، "اختار القریة لكي  –(روسیا)  شوكشین فاسیلي

  ۲۰۰٦، ۳"الخزر"، –اعیش فیھا" 
 ۱۹۹۰، ۲"الخزر" ، –"سم الثعبان"  –(روسیا)  فاسیلي شوكشین

، ۳"، الخزر" – " شیجیم من ساندرو " –(روسیا)  فاضل اسكندر
۱۹۹۰  

 ۲۰۱۰، ۱ "الخزر"، –اشعار  –(تركیا)  داغلرجھ  فاضل حسني
 ۲۰۱۱، ۲ "الخزر"، –قصص  –(روسیا)  فالنتین راسبوتین
، ۱ "الخزر"،–القدمین حافي– (روسیا) تغانسكي -فالیري إیفانوف

۲۰۱٤ 
"، "الحیوان ملجأ"ضیف األموات"، "ال – (النمسا) فرانس كافكا

 ۲۰۱۲، ۱ "الخزر"، –"مسن أعزب بلمفیلد،الغریب"، "
، ۲"الخزر"،  –قاب" "في مستعمرة الع – (النمسا) فرانس كافكا

۱۹۹۷ 
 ۲۰۰۸، ۳ "الخزر"، – "عش الثعبان" – (فرنسا) فرنسوا موریاك

 – قصص، رسائل  –(الوالیات المتحدة)  فرنسیس سكوت فیتزجیرالد
 ۲۰۰٤، ۲"الخزر" ،

 مثل كبیرة ماسة " – (الوالیات المتحدة) فرنسیس سكوت فیتزجیرالد
 ۲۰۱۲، ۱ "الخزر"، –  " ریتز فندق

 ۲۰۰٤، ۱"الخزر" ، – اشعار – (إیران) رخزادفریدون ف
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 ۲۰۰۷، ۲"الخزر"، –اشعار  – (روسیا) فالدیمیر فیسوتسكي
 ۲۰۰٥، ۱"الخزر" ، – اشعار – (روسیا) فالدیمیر مایاكوفسكي

، ۱"الخزر"،  –"عودة جورب"  –(روسیا)  فالدیمیر نابوكوف
۲۰۰٥ 

 ۲۰۰٥، ۲"الخزر"،  –اشعار  –(روسیا)  فالدیمیر نابوكوف
   ۲۰۰٤، ۳"الخزر" ، – اشعار – (روسیا) فیاتشیسالف كوبریانوف

 ۲۰۰٦، ۳"الخزر" ،   –اشعار  –(إسبانیا)  فیدیریكو غارثیا لوركا
 ،۲ "الخزر"،- "دار األرواح" –(الوالیات المتحدة)  وولـف فیرجینیا
۲۰۰٦   

 ۲۰۰٤، ٤"الخزر" ، – اشعار – (بولندا) فیسوافا شیمبورسكا
"الخزر"  –"اإلخوة كارامازوف"  –(روسیا)  ویفسكيفیودور دوست

،۱ ،۲۰۰٦  
، ۲ "الخزر"،- رسا لة الي التنوب) -  جورجیا (قودردذي جخلي

۱۹۹۰  
 ۲۰۰۷، ۱"الخزر"، –اشعار  –توماشیك  .ك

 ۲۰۱۳، ۲ "الخزر"، –اشعار  –(الوالیات المتحدة)  كارل ساندبیرغ
، ۲"الخزر" ، –" نأب فرانكنشتای " – (المكسیك) كارلوس فوینتس

۲۰۰٦ 
، ۲ "الخزر"، –"  خوان دون تعالیم " – (بیرو) کارلوس کاستاندا

۲۰۱۲ 
 ۲۰۰٥، ۲ "الخزر"، –اشعار  – (التشیك) كاریل سیس 

 ۲۰۰٤، ۳"الخزر" ، – اشعار – (روسیا) بارشیكوف الكسي
، ۳ "الخزر"، – ؟ من أنا –)مدغشقر (راتسیفاندریھامانا كالریس 

۲۰۰٥ 
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"الخزر"  –، "انتظرني، سأعود" –(روسیا)  سیمونوف کنستانتین
،۳ ،۲۰۰٤ 

، ٤"الخزر" ، –، "رسالة مفتوحة" –(روسیا)  کنستانتین سیمونوف
۲۰۰٤ 

 –" نجمة الجنوب قبطان، "رییرسین –(النرویج)  كنوت ھمسون
 ۲۰۰۸ ، ۳"،  الخزر"

 –" نجمة الجنوب قبطان، "رییرسین –(النرویج)  كنوت ھمسون
 ۲۰۱۲، ۲ "الخزر"،

 ۲۰۰٤، ۲"،  الخزر" –"موت قالن"  –(النرویج)  كنوت ھمسون
، ۱"الخزر"،  –اشعار –) تركیا  (نیلقون مرمرة ،اللي مولدور

۲۰۱۱ 
"الخزر"،  –" التناقضات في اعماق"– (فرنسا) فردیناند سیلین-لویس

٤ ،۲۰۰٤ 
 ۲۰۰٥، ۱"الخزر" ، – "الزواج محدد مسبقا " – (الصین) فویان لي 

، ۱"الخزر" ،  –"قصة السجناء السبعة"  – (روسیا) د أندرییفلیونی
۲۰۰٤  

، ۱"الخزر" ، – "الكلب المربوط" – (أوزبكستان) محمودوف .م
۲۰۰۷ 

 ۲۰۰٦، ۳"الخزر" ، –"  الشمس شروق " –(كندا)  مارجریت آتوود
 –"  )قسم من الروایة  (غرام سوان  " –(فرنسا)  مارسیل بروست

  ۲۰۱٤، ۱"الخزر" ،
 ۲۰۰٦، ۱"الخزر" ، –"  غرام سوان" –(فرنسا)  ارسیل بروستم

 ۲۰۰۸، ۳ "الخزر"، –"األلم"  – (فرنسا) مارغریت دوراس
 ۲۰۰۷، ۲"الخزر"، –" المحبوب" – (فرنسا) مارغریت دوراس
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"الخزر"  – "الصحافة في تینیسي" –(الوالیات المتحدة)  مارك توین
،۱ ،۲۰۰٦ 

، ٤"الخزر" ،  –"   الرجل المحلق "ابتسامة – (روسیا) مارك شاغال
۱۹۹٤ 

 ۲۰۰٥، ۱"الخزر"،  –"رثاء للقمر"  – (الیابان) مارویاما كینجي
 ۲۰۰٥، ۳ "الخزر" ، –اشعار  –(روسیا)  مارینا تسفیتایفا
 ۲۰۰٤، ۲"الخزر" ، –اشعار  –(روسیا)  مارینا تسفیتایفا
 ۲۰۰٥، ۲"الخزر" ، –قصائد عن بلوك  –(روسیا)  مارینا تسفیتایفا
 – ، "التوبة"كزوال غرینتش"" – (أوروغواي) ماریو بیندیتي

 ۲۰۰٤، ٤ "الخزر"،
 ۲۰۱۲، ۱ "الخزر"، –"  الجراء– (بیرو) ماریو فارغاس یوسا

، ٤ "الخزر"، –"یھودي من أندورا"  – (سویسرا) ماكس فریش
۱۹۹۱   

، ٤"الخزر" ، –"قبلة المرأة العنكبوت"  –) األرجنتین( مانویل بویغ
۲۰۰٥ 

 ۲۰۱۲، ۲ "الخزر"، –اشعار  – (أوزبكستان) محمد صالح
، ۲ "الخزر"، –"  یكون یمكن یكون، یمكن " – (تركیا) صالح محمد

۲۰۱۲ 
 ۲۰۰٥، ۱  "الخزر"،  –اشعار  –(فلسطین)  درویش محمود

، ۱"الخزر"،  –السلطان بیبرس" " –(أوكرانیا)  موریس سیماشكو
۱۹۹۲ 

، ٤ "الخزر"، –، "العمیان" لداخل"ا " –(بلجیكا)  موریس ماترلینك
۲۰۰۸ 

 ۲۰۰٥، ۲ "الخزر"، –اشعار  – (التشیك) میتشیل جیرنیك 
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 ۲۰۰۷، ۱"الخزر"، –اشعار  – میخائیل إیساكوفسكي
 ۲۰۱۰، ۱ "الخزر"، –" فرار"ال – (روسیا) میخائیل بولغاكوف

، ۱، "الخزر"، – الكتاب االزرق  –   )روسیا (زوششنكو میخائیل
۲۰۰٦ 
 ۲۰۰۷، ۳"الخزر" ، – مقاالت – (فرنسا) ویلبك میشال

 ۲۰۰٤، ۱ "الخزر"، - االمیر المعزول)  -  إسبانیا  (میغیل دلیبس
القفص التونسي على شكل المعبد " – (صربیا) میلوراد بافیتش

 ۲۰۰۸، ٤ "الخزر"، –األبیض" 
 ۲۰۰٤، ۳"الخزر" ، – اشعار – (یوغوسالفیا) میلوس كافیتش
 ۲۰۰۸ ، ٤"الخزر" ، – اشعار –) ارستانتت (مینولین روبرت

، ۱"الخزر" ، –"المالحظات التي تحدث إبتسامة"  –(الصین)  بون .ن
۲۰۰٥  

 ۱۹۹۱، ۲"الخزر"،  – "دنیا هللا" –(مصر)  نجیب محفوظ
، ۲"،  الخزر" –" قصائد مغضوب علیھا " –(سوریا)  نزار قباني

۲۰۰٤ 
   ۱۹۹۰، ۲لخزر" ،"ا –"سیرسو"  –(جورجیا)  غیالشفیلينیقوالز 

، ۲"الخزر" ، – اشعار – (روسیا)نیكوالي ستیبانوفیتش قومیلیف 
۲۰۰٤ 

    ۱۹۹۱، ۲"الخزر"،  –قصص  – (الیابان) ھاروكي موراكامي
 ۲۰۰٥، ٤"الخزر" ، –"المدرسة المسائیة"  – (إنجلترا) ھارولد بنتر

 ۲۰۰۷، ۱"الخزر"،   –" تأمالت مھرج  " –(ألمانیا)  ھاینریش بول
 ،۲"الخزر"،   –شاب" "ذكریات ملك  –(ألمانیا)  ھاینریش بول

۲۰۰٦ 
 ۱۹۹۱"الطریق"،   –"وجھي الحزین"  –(ألمانیا)  ھاینریش بول
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، ۱ "الخزر"، –"موبي دیك"  – (الوالیات المتحدة) ھرمان ملفیل
۲۰۱۱ 

 "الخزر"، –"  النساخ بارتلبي " – (الوالیات المتحدة) ھرمان ملفیل
۲ ،۲۰۱۲ 

 ۲۰۰۷، ۱"الخزر"،   –"  السیرة " –(ألمانیا)  ھرمان ھیسھ
 "الخزر"، –اشعار  – (الوالیات المتحدة) ھنري وادزورث لونغفیلو

۱ ،۲۰۱۲ 
   ۲۰۱۳، ۲ "الخزر"، –"االشباح"  –(النرویج)  ھنریك إبسن
 ۲۰۰٦، ۲"الخزر" ، –اشعار  – (الوالیات المتحدة) والت ویتمان

  ۱۹۹۱"الطریق"،  – اإلنجیل) التراجم من سلسلةورقة من اإلنجیل (
      ۱۹۹۱“ الطریق” - "وصایا األمیر تیمور”

 "الخزر"، –ایفونة، أمیرة بورغوني"  " – )بولندا( ویتولد قمبرویج
۲ ،۲۰۱۲ 

 ۲۰۰۷، ۲"الخزر"، –اشعار  –(أیرلندا)  ویلیام بتلر ییتس
 ۲۰۰٦، ٤ "الخزر"، –اشعار  – (إنجلترا) ویلیام بلیك

  –" الضوء في أغسطس " –(الوالیات المتحدة) یام فوكنرویل
 ۲۰۰٥، ۳"الخزر"، 

"، الطریق"  –"  وردة إلیمیلي" –(الوالیات المتحدة) ویلیام فوكنر
۱۹۹۱ 

محادثة مع  لتفاوت االجتماعي"، ""ا – (التشیك) یاروسالو ھاشك
 ۲۰۱۲، ۱ "الخزر"، –رئیس البلدیة قورشیتسكي " 

 ۲۰۰٥، ۲"الخزر"،  –"الطبیعة"  – لیابان)(ا یاسوناري كواباتا
 –القمر المنعكس على البحیرة" ضوء " – (الیابان) یاسوناري كواباتا

 ۲۰۰۷، ۲"الخزر"، 
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 ۱۹۹۰، ۲"الخزر"،  –اشعار  – (التفیا) یانیس بالتویلكس
 ۲۰۰٤، ۳"الخزر" ، – اشعار – (روسیا) یفغیني یفتوشنکو

 –اشعار  –(تركیا)  تون اوقمتین ال ،كمال الدین كامو ،یوجل جان
  ۲۰۰۹ ،۲"الخزر"،

 ۲۰۱۱، ۱ "الخزر"، –"وھج من النار"  – (روسیا) یوري تریفونوف
، "العمل األكثر اكتماال للساموراي االخیر" – (الیابان) یوكیو میشیما

 ۱۹۹۱"الخزر"،   –"الوطنیة" 
 
 
 

 الرسائل والیومیات
 

 ۲۰۰۸، ٤ر"، "الخز – رسائل – (روسیا) آرسیني تاركوفسكي
 ۲۰۰٤، ۲"الخزر" ، –رسائل  – إرنست ھمینغوي

 ۱۹۹۷، ۲"الخزر"، –"رسالة إلى صدیقي األلماني"  – ألبیر كامو
 ۲۰۰٦، ۱"الخزر"، –یومیات  – ألبیر كامو

 ۲۰۱۲، ۱"الخزر" ، – رسائل –بافلوفیتش تشیخوف أنطون
"ثالث  –، صمویل بیكیت إرنست ھمینغوي ،بوریس باسترناك

 ۲۰۰۸، ۳"الخزر" ، – رسائل"
  –"رس�����ائل ال�����ى أم�����ي"  –(الوالی�����ات المتح�����دة)  توم�����اس وول�����ف

 ۲۰۰٤، ۱"الخزر"، 
 ۲۰۰٦، ۱"الخزر" ، – رسائل – جون كیتس

، ۳"الخزر"،   –"  رسائل إلى شاعر شاب " – راینر ماریا ریلكھ
۱۹۹۰ 
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 ۲۰۰۸، ۳ "الخزر"، –رسالة بوریس باسترناك الى السید سبندیر
 – ینغ����وي ال����ى فرنس����یس س����كوت فیتزجیرال����درس����ائل إرنس����ت ھم

 ۲۰۰٤، ۳"الخزر" ،
 ۲۰۰۸، ۱"الخزر" ، – یومیات – سیلفیا بالث
 ۱۹۹۷، ۲"الخزر"، –"الرسالتان"  – فرانس كافكا
 ۲۰۰٥، ۳"الخزر" ، –"  باور فیلیس "رسالة إلى – فرانس كافكا
 ۲۰۰٥، ۲"الخزر"، –الیومیات  – فرانس كافكا
 ۱۹۹۱"الطریق"،  –یومیات  – فرانس كافكا

، ۳ "الخزر"، –) الیومیات"األلم" ( – (فرنسا) مارغریت دوراس
۲۰۰۸ 

 ۲۰۰٤، ۲"الخزر" ، – یومیات – مارینا تسفیتایفا
، ۱"الخزر"، –" رسائل إلى روائي شاب " – ماریو فارغاس یوسا

۲۰۰٦ 
، ۱"الخزر"، –"رسالة إلى الحكومة السوفیاتیة"  – میخائیل بولغاكوف

۲۰۰۸ 
 ۱۹۹۲"الخزر" ، –رسائل  –ام فوكنرویلی

 
 
 

 األحادیث
 
 ۲۰۰۸، ۳"الخزر"، –حدیث  –مانداویل  .آ

 ۲۰۰٦، ٤"الخزر"، –أحادیث  – أرثر میلر
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، ۲"الخزر"، – (حدیث) اشد شاعر عصبا لتركیا – اسكندر الصغیر
۲۰۰٤ 

 ۲۰۰٦، ۱"الخزر"، –حدیث  – ألبیر كامو
 ۲۰۰٥، ۲"،"الخزر – حدیث – (النمسا) إلفریده یلینیك
 ۲۰۰۹، ۲"الخزر"، – حدیث – إلیاس كانیتي
 ۲۰۰٥، ۱"الخزر"، – "بعد عشر سنوات" (حدیث) – باولو كویلو

 ۱۹۹۰، ۳"الخزر"، –" األرمن فظائع " –  ارسالن اوغلو .ج
 ۲۰۰٦، ۱"الخزر"، –حدیث  –بنویل جون

 ۲۰۰۸، ٤"الخزر"، –حدیث  – جون دوس باسوس
 ۲۰۰٥، ٤"الخزر"، – اینحدیث ویلیام فوكنر مع جان شت

 ۲۰۰٤، ۱"الخزر"، –أحادیث  – خورخي لویس بورخیس
 ۲۰۰٤، ۲"الخزر"، – حدیث – خولیو كورتاثر
 ھو وإنما ُمْلَھماً، لیس  الذي ھو الحقیقي الفنان إن" " – سلفادور دالي

 ۱۹۹۱"الطریق"،  – " اآلخرین یلھم الذي
 ۲۰۰٦، ۱"الخزر"، –أحادیث  – عزرا باوند

"الطریق"،  –..." تعجبني ھذه الدنیا" – ل غارثیا ماركیثغابریی
۱۹۹۱ 

، ۲"الخزر"، –"  ) أحادیث (وھج تحت الرماد " – غراھام سویفت
۲۰۰٦ 

 ۲۰۰٦، ۳"الخزر"، – حدیث – فیدیریكو غارثیا لوركا
 ۲۰۰٦، ۲"الخزر"، – حدیثان – كارلوس فوینتس

 ۲۰۰٤، ٤"الخزر"، – حدیث – لویس فردیناند سیلین
 ۲۰۰٦، ۳"الخزر"، – حدیث – جریت آتوودمار

 ۲۰۰۷، ۲"الخزر"، –أحادیث  – (فرنسا) مارغریت دوراس
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نمشي الى نفس المواضیع بمضایق  نحن جمیعا " – ماریو بیندیتي
 ۲۰۰٤، ٤"الخزر"، – " (حدیث)مختلفة

، ٤"الخزر"، –"  كتاب أفضل كتابة یتم لم " – ماریو فارغاس یوسا
۲۰۰٤ 

 ۲۰۰٥، ٤"الخزر"، – یثحد – مانویل بویغ
 – ماریو فارغاس یوسا مع غابرییل غارثیا ماركیثمحادثة 
 ۲۰۰٦، ۳"الخزر"،

 ۱۹۹۰، ۲"الخزر"، – محادثة مع قودیردزي جوخیلي
 ۲۰۱۳، ۲"الخزر"، –أحادیث  – یان مو 

 ۲۰۰۸، ٤"الخزر"، –حدیث  – میلوراد بافیتش
 – (حدیث)"ال أرید أن أنتمي إلى اي شخص"  – ھاروكي موراكامي

 ۲۰۰٤، ۱"الخزر"،
 ۲۰۰٥، ٤"الخزر"، –أحادیث  – ھارولد بنتر

 ۲۰۱۰، ۱"الخزر"، – حدیث – ھانس ماغنوس إنتزنسبیرغر
 ۲۰۰۸، ۳"الخزر"، –حدیث  – ھنري میلر

 ۱۹۹۲، ۲"الخزر"، –أحادیث  – ویلیام فوكنر
 
 

 المقاالت
 

، ۲زر"،"الخ – " االجتماعي االستفتاءأذربیجان الشمالیة في مرآة  "
۱۹۹۰ 

 ۱۹۹۰، ۲"الخزر"، – "أخالق في تركیا"
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 ۱۹۹۰، ۱"الخزر"، – "ازمة حزب الداشناك"
 ۲۰۰٤، ۳"الخزر"،  –" تقلید الكسر" – أكتافیو باث
  ۲۰۰٤، ۲"الخزر"، –" الشاعریة"الشعر و  – أكتافیو باث

"،  الصمت ذلك بعد ویأتي "اإلخالص في الفن"، " – ألدوس ھكسلي
، ۳"الخزر"، –"  الجدیدة الرومانسیة "، "ء إال الحقیقةمأساة وال شي" 

۲۰۰٦ 
  ۲۰۰٤، ۱"الخزر"، – "االخوة لورانس و جیرالد داریل"

 –"  بعصره المقارنة مع جدا ذكیا لیس الفنان " – أندري تاركوفسكي
 ۱۹۹۱، ٤"الخزر"،

   ۲۰۰٥  ،۳"،  غارثیا ماركیث"عن الترجمة و  – غروسمان إدیث
  ۱۹۹۲، ۳"الخزر"، – "الحائزین على جائزة نوبل  معلومات عنال"
 ۱۹۹۰، ۲"الخزر"، –"من السجن إلى الرئاسة"  –فیلیب .أو

، ۲"الخزر" ، –"بین النوم و الحیاة"  –(رومانیا)  أوجین یونسكو
۲۰۰٥ 

 –"ال استطیع أن اراقب ترجمة مؤلفاتي"  – أورخان باموق
 ۲۰۰٥، ۱"الخزر"،

، ۱"الخزر"، –(النثر الوثائقي)  یا" -"آس – أولجاس سلیمانوف
۱۹۹۰ 

 ۲۰۰٥، ۲"الخزر"،  –"المعلم أو الكاتب؟"  – أومبرتو إكو
 ۲۰۰٤، ٤"الخزر"، –و الترجمة"  الفن" –أینور ثابیتوفا 

 ۱۹۹۱، ۳"الخزر"، –"فضائل األتراك"  –الجاحظ 
 ۲۰۰٥، ۱"الخزر"، –"أسرار اآلخرین"  –ھیمبل  .ب
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 ۲۰۰٤ ،۱ "الخزر"، -ترجمة- (تركیا) جمیل میریك
 –"ال یبتسم هللا عندما ینظر إلى الوالیات المتحدة"  – جون أبدایك
 ۲۰۰٤، ۳"الخزر"، 

  ۱۹۹٦ ،۲ ،الحائزون على جوائز نوبل
 –"الجریمة والعقاب لدوستویفسكي"  – دیمتري میریجكوفسكي

  ۲۰۰٦، ۲"الخزر"، 
في  "المفھوم االستراتیجي لفن الترجمة المعاصرة – علییف رفیق

 ۲۰۰٦، ۳"الخزر" ، –أذربیجان" 
 ۱۹۹۱، ۳"الخزر"، –"الرسالة األخیرة ألنور باشا"  –كیتانجي .ز

 میزات من حیث النوع "لقصة عن مغامرات آرثر –إسماعیلوفا .س
 ۲۰۰٦، ۳"الخزر" ، – إلدغار آالن بو غوردون بیم"

 –لتركمان في العراق" اتأریخ  موجز " – ضابطال صابر شاكر
 ۱۹۹۱، ۳"الخزر"،

 ۱۹۹۱، ۳"الخزر"، –"تاریخ التمدن التركي"  – ضیاء كوك ألب
 ۱۹۹۱، ٤"الخزر"، –قصبیرالي  إسماعیل  : عمالقة العالم التركي
 ۱۹۹۰، ۱"الخزر"، –"المدینة و النصب"  – فالدیمیر أرتمونوف
 ۲۰۰٥، ۲"الخزر"،  –"أكتب بغیة التعلم"  – فالدیمیر فوینوفیتش

أن یكون كاتبا ماذا یعني "ھل تعرف  – وسیا)(ر فالدیمیر نابوكوف
 ۲۰۰۸، ۱"الخزر" ، –شھیرا؟" 

 ۱۹۹۰، ۲"الخزر"،  –  "قومیة تركیة في الجمالیات"
 –وأنا"، "قوة الشفاعئي للفن"  وغامض "الیابان – كنزابورو أوي

  ۲۰۰٦، ٤"الخزر"،
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 ۱۹۹۰، ۳"الخزر"، – "وكیف یتم ذلك"لمن تعطى جائزة "نوبل" 
 ۲۰۰۹، ۱"الخزر"، –"عزیز نصفي"  – نریدغو لوید

"الطریق"،  –"ضرورة اتحاد لكي ال یموت"  – لیف قومیلیوف
۱۹۹۱  

 ۱۹۹۰  ،۳ ،""الخزر –بعد الثورة االیام ما :آذربیجان -ماري بروكسوب 
 ۲۰۱۲، ۱"الخزر"، –" تفاؤل التشاؤم" – ماریو فارغاس یوسا

 للباحثینفت النظر "إن األدب األذربیجاني یل –سیفدا علییوفا محمد
 ۲۰۰۷، ۱"الخزر" ، – " األوروبیین

 ۱۹۹۱، ۲"الخزر"، – معلومات عن  سیزار الروماني
  ۲۰۰٤، ۳"الخزر"،  –"  مرتبك" – میشال ویلبك

"الخزر"،  –" األسطورة عن كسوف الشمس"  – میغیل دي أونامونو
۲ ،۲۰۰٤ 

 ۲۰۰۹، ۱،"الخزر" –"الروایة التي تشبھ الدولة"  – میلوراد بافیتش
 ۲۰۰٥، ۱"الخزر"، –"بدایة و نھایة روما"  – میلوراد بافیتش

 ۲۰۰٤، ٤"الخزر"، –"مصیر الیھود"  – نیقوال بیردیائیف
 ۱۹۹۰، ۳"الخزر"، –"  الروح الروسیة حالة" – نیقوال بیردیائیف

 ۲۰۰۷، ۱"الخزر"، –"الشیخوخة"  – ھرمان ھیسھ
 ۱۹۹۰، ۳"الخزر"، – م"" الیابان التي فاجأت العال –  سویتوف .و

"الخزر"  –فن الكتابة"ما ھو "أنا ال أعرف  – (روسیا) واسیلی بلوف
،۳ ،۲۰۰٤ 
 ۱۹۹۰، ۳"الخزر"، –"  ؟ ما ھو ذنبك یا أیھا التركي المسخیت، "
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 محاضرات "نوبل"
 

 ۲۰۱۳، ۲"الخزر"، –"خطاب "نوبل"  – ألبیر كامو
 ۲۰۰٤، ۲"الخزر"، –"نوبل""  خطاب " – ایمري كیرتیش

 ۲۰۰٦، ۲"الخزر"، –"خطاب "نوبل""  – بابلو نیرودا
 ۲۰۰٤، ۳"الخزر"، –"نوبل""  خطاب " – تشیسالف میلوش

 ۲۰۱۲، ۲"الخزر"، – "نوبل""" خطاب  –توماس ترانسترومر
 ۲۰۰۸، ۲"الخزر"، – "نوبل""" خطاب  – توماس ستیرنز إلیوت

 ۲۰۰٥، ۱"الخزر"، –"نوبل"" " خطاب  – جوزیھ ساراماغو
 ۲۰۰۸، ۱"الخزر"، –"خطاب "نوبل""   – ون ماكسویل كویتزيج

 ۲۰۰٦، ۱"الخزر"، –"نوبل"" " خطاب  –داریو فو
 ۲۰۰۸، ٤"الخزر"، –"خطاب "نوبل""  –أوتیلیا .س

 ۲۰۰۹، ۱"الخزر"، –"خطاب "نوبل""  – سلمى الغرلوف
 ۲۰۰۷، ۲"الخزر"، – "نوبل"تقریر  – عزرا باوند

 ۲۰۰٥، ۲"الخزر"، –خطاب "نوبل"" " – غابرییل غارثیا ماركیث
 ۲۰۰٥، ۳"الخزر"، –"نوبل"" " خطاب  – غونتر غراس

 ۲۰۰۸، ۳"الخزر"، –"خطاب "نوبل""  – فرنسوا موریاك
، ۱"الخ��زر"، – "نوب��ل""" خط��اب  – نیب��ول  فی��دیادر سوراجبراس��اد

۲۰۰٤ 
 ۲۰۰٤، ٤"الخزر"، –"نوبل"" " خطاب  – فیسوافا شیمبورسكا

 ۲۰۰٦، ٤"الخزر"، – "نوبل""خطاب  " – كنزابورو أوي
 ۲۰۰۹، ۲"الخزر"، – "نوبل""" خطاب  – كنوت ھمسون
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 ۲۰۱۲، ۱"الخزر"، –"خطاب "نوبل""  – ماریو فارغاس یوسا
 ۲۰۰۸، ٤"الخزر"، –"خطاب "نوبل""  – موریس ماترلینك

 ۲۰۰٥، ٤"الخزر"، – "نوبل""" خطاب  – ھارولد بنتر
 ۲۰۰٦، ۳"الخزر"، – "نوبل"" خطاب  –ھاینریش بول 
 ۲۰۰۷، ۱"الخزر"، –"خطاب "نوبل""  –ھرمان ھیسھ 

 ۲۰۰۷ ،۲"الخزر"، – "نوبل""" خطاب  –ویلیام بتلر ییتس
 ۲۰۰٦، ۱"الخزر"، –"نوبل"" " خطاب  – ویلیام فوكنر

  ۲۰۱۰، ۱"الخزر"، –"خطاب "نوبل""  – یاسوناري كواباتا

 
 

 أدب المذكرات
 
 – الكم���ان الع���زف عل���ىتطاعة ل���م یك���ن نوب���ل ف���ي اس���" – مق���ري. إ

  ۲۰۰٤، ۲"الخزر"،
 ۲۰۰۷، ۲"الخزر"، – عن أندریھ بالتونوف"اتھمات   "

  ۲۰۰٤، ۲"الخزر"، –مدینة الذكریات"  -"اسطنبول – أورخان باموق
 ۲۰۰٤، ۲"الخزر"، –"ألبیر كامو" (حیاتھ)  –أولیفییھ تود 
 ۲۰۰٤، ۳"الخزر"، – "عن تشیخوف" –(روسیا)  إیفان بونین

، ۱"الخ�زر"، –"اوغل�ي أت�اتورك وأحم�د أغ�ا " –اوغل�ي  أغ�ا  ثری�ا 
۱۹۹۰ 

 ۲۰۰۸، ۳"الخزر"، –"یوم وفاة ستالین"  – دوریس لیسینغ
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 ۲۰۰٤، ۲"الخزر"، –"مالحظات عن إنجلترا"   –  دونالد ریفیلد
 ۲۰۰٤، ۲"الخزر"، –"سریة الرئاسة"  – ریتشارد نیكسون
 –رجم�ة للوالی�ات المتح�دة" "ف�ي غاب�ة النش�ر والت – سیرجي دوالت�وف

 ۲۰۰٤، ۱"الخزر"،
 –"لق�����اء م�����ع ج�����یمس ج�����ویس"  – (روس�����یا) فالدیمی�����ر ن�����ابوكوف

 ۲۰۱۲، ۱"الخزر"،
، ۱"الخ����زر"، –"ب����ین الم����ؤمنین"  – فی����دیادر سوراجبراس����اد نیب����ول

۲۰۰٤ 
 ۲۰۰٤، ۱"الخزر"، –"كیف قتلت راسبوتین"  – فیلیكس یوسوبوف

  ۲۰۰۹، ۱"،"الخزر –"عزیز نصفي"  – ریدغون لوید
 ۲۰۰٥، ۱"الخزر"، – "في نفسي األخیر" – (إسبانیا) لویس بونویل

، ٤"الخ��زر"، –"الحی��اة م��ع ب��ابلو نی��رودا"  –(تش��یلي)  ماتیل��د اوروتی��ا
۲۰۰٥ 

 ۲۰۰۸، ۲"الخزر"،  –" اآلن جاء دوري" – نانسي ریغان
 ۲۰۱۱، ۲"الخزر"، –" الاألمث "األفكار و – ونستون تشرشل
 ۲۰۱۲، ۲"الخزر"، –جوزیف ستالین" " – ونستون تشرشل

 
 
 

 سلسلة من تراجم "االتصال اإللھي"
 

 ۲۰۰۷، ۱"الخزر"، –"الفتوحات المكیة"  – إبن العربي
، ۳"الخزر"، –؟"  ھل علینا التورع عند الموت  " – أبو حامد الغزالي

۲۰۰٥ 
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 ۲۰۰۸، ۱"الخزر"، –حدیث القدسي "  " – أبو حامد الغزالي
 –"المعارف العقلیة و لباب الحكمة اإللھیة"  – أبو حامد الغزالي

 ۲۰۰٥، ۳"الخزر"،
 ۲۰۱۲، ۲"الخزر"، –"المنقذ من الضالل"  – أبو حامد الغزالي
 ۲۰۰٥، ۲"الخزر"، –" أیھا الولد" – أبو حامد الغزالي
، ۳"الخزر"، –" عن الحیاة و الروح البشریة" – أبو حامد الغزالي

۲۰۰٥ 
 ۲۰۰٥، ٤"الخزر"، –عالم و المعلوم" "عن ال – أبو حامد الغزالي
 ۲۰۰٥، ٤"الخزر"، –"كیمیاء السعادة"  – أبو حامد الغزالي

 ۲۰۰٤، ۳"الخزر"، –نظریاتھ و أقوالھ  – بوذا 
 ۲۰۰٤، ۳"الخزر"، –أقوالھ و أمثالھ  – جالل الدین الرومي

  –" حیاة أسطوریة من البدایة الى الصوفیة"- حالج منصور
 ۲۰۱٤ ،۱"الخزر"،

 ۱۹۹۰، ۲"الخزر"، –قصص القرآن  – ر الدین بالغيصد
 ٥ ،٤، ۳، ۲، ۱"الخزر"، –"زبدة الحقائق"  – عزالدین محمد نسفي

 –"، االنسان الكامل  روحي"، "خصائصال"إلى ابني  ؛۲۰۰٤،
  ۲۰۰۸، ٤"الخزر"،

 ۲۰۰٤، ۳"الخزر"، –أقوال  – عیسى علیھ السالم
  – إبراھیم علیھ السالم"، ""تذكرة األولیاء" – فرید الدین العطار

 ۲۰۱۲، ۱"الخزر"،
 ۲۰۱۲، ۲"الخزر"، –"حضرة رابعة البصري"  – فرید الدین العطار

 ۲۰۱٤ ،۱"الخزر"، – سرى ساغاتي  - قدیسون و اقوالھم
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 ۱۹۹۰– ۱۹۸۹ ،٦،٥،٤،۳،۲،۱، "الخزر"، – القرآن
 – "الحسن البصري ": اإلمامالمدرسة الصوفیة   مؤسسو"

 ۲۰۰٤، ۱"الخزر"،
 
 

 األعمال العلمیة و الفلسفیة
 

 ۱۹۹۰، ۳"الخزر"، –"التحلیل النفسي والدین"  – إریك فروم
 ۲۰۱۲، ۲"الخزر"، – األقوال الحكیمة

 ۲۰۱۳، ۲"الخزر"، –امثال  – ألبیر كامو
 ۱۹۹۱، ۳"الخزر"، – "تحزیب االخالق"

 ۲۰۰٤، ۳"الخزر"، –" سلوكنا حیال الموت " – سیغموند فروید
 –الكنیسة و الجیش" :  االصطناعیین الفریقین " – دسیغموند فروی

 ۱۹۹۲، ۱"الخزر"،
 محاض������رات" و التحلی������ل التج������ارب الحی������ة" – س������یغموند فروی������د

 ۱۹۹۳"الخزر"،–األخرى 
 ۱۹۹۰، ۳"الخزر"، – "فروید و یونغ"

 ۱۹۹۱، ۳"الخزر"، –"ھكذا تكلم زرادشت"  – فریدرخ نیتشھ
بیكارموس، كزینوفانیس، بیاس، بارمنیدس، إ – الفالسفة القدماء

 –أناكساغوراس،  كارنیادیس، ابكتیتوس، فلوطرخس، لوكریتیوس 
 ۲۰۰٥، ۱"الخزر"، –نظریات 
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دیوجین، فیثاغورس، أفالطون، سقراط،  – الفالسفة القدماء
 ۲۰۰٥، ۲"الخزر"، –نظریات  –دیموقریطوس ، أرسطو   

وآن تزي، ھرقلیطس، ترتلیان، إیمبیدوكلیس، جز – الفالسفة القدماء
 ۲۰۰٥، ۳"الخزر"، - نظریات –سولون، بیریاندر، شیشرون 

 ۱۹۹۱، ۳"الخزر"، – "وصایا أمیر تیمور"
 
 

 يذربیجاناأل الكتب المنشورة لمركز الترجمة
 

 – يذربیج�اناأل مرك�ز الترجم�ة –"العالم المفق�ود"  – آرثر كونان دویل
۱۹۹۰ 

 – يذربیج�اناأل جم�ةمرك�ز التر –"العالم المفق�ود"  – آرثر كونان دویل
۱۹۹۳ 

 مرك��ز الترجم���ة –(الحكای���ات الفارس��یة القدیم���ة)  "أربع��ة دراوی��ش"
 ۱۹۹۱ – يذربیجاناأل
 مرك�����ز الترجم�����ة –" (القص�����ص الش�����عبیة الیابانی�����ة) إسمبوس�����ي"

 ۱۹۹۳ – يذربیجاناأل
  ۱۹۹۳ – يذربیجاناأل مركز الترجمة – "اطعمة اذربیجانیة  "

 – يذربیج���اناأل رك���ز الترجم���ةم –ی���ا"  -"آس – أولج���اس س���لیمانوف
۱۹۹۳ 

 مرك���ز الترجم���ة –" االحتف���ال " الطری���ق إل���ى – أولی���غ بولی���اكوف
 ۱۹۹۹ – يذربیجاناأل

 ۱۹۹۳ – يذربیجاناأل مركز الترجمة – "التنجیم الطبي"
 ۱۹۹۲ – يذربیجاناأل مركز الترجمة –"النكات البكتاشیة"
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، جی�روم تتوم�اس س�تیرنز إلی�و(روبرت برنز،  – "الوردة الحمراء"
 يذربیجاناأل مركز الترجمة) ویلیام فوكنردیفید سالینغر، ھنریك إبسن، 

– ۱۹۹۸  
 ۱۹۸۹ – يذربیجاناأل مركز الترجمة – "كربالء" – بكیر یلدز

مرك��ز  –(ت��راجم م��ن مكتب��ة األطف��ال العالمی��ة)  "تح��ت ض��وء النج��وم"
 ۲۰۰۱ – يذربیجاناألالترجمة 

 مرك���ز الترجم���ة –لعالمی���ة" "الش���بكة العنكبوتی���ة ا – توم���اس وول���ف
 ۱۹۹٥ – يذربیجاناأل
 لترجم�ةمرك�ز ا –(تراجم من أدب األطفال العالمیة)  " صوت العالم "
 ۲۰۰۱ – يذربیجاناأل

 مرك��ز الترجم��ة –"س��حابة بیض��اء لجنكی��ز خ��ان"  – جنكی��ز أیتم��اتوف
 ۱۹۹۰ – يذربیجاناأل

 رجم�ةمركز الت –"الحارس في حقل الشوفان"  – جیروم دیفید سالینغر
 ۱۹۹٥ – يذربیجاناأل
 ف��يباإلع��دام  ك��وم علی��ھالمح یم��وت ،س��تیمان ستانیس��الس أندری��ھ  

 ۱۹۹۲ – يذربیجاناأل مركز الترجمة – الخامسة الساعة
 – يذربیج�اناأل مركز الترجمة  - "رجل في المرآة " –  عادل میر سید

۱۹۹۰ 
 مرك�ز الترجم�ة –" كت�اب دی�دي كورك�وت " –علم الدین علي بك زاده

 ۱۹۹۹ – يذربیجاناأل
 مركز الترجم�ة –"تأریخ اللغة األذربیجانیة"  –علم الدین علي بك زاده

 ۲۰۰۷ – يذربیجاناأل
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، قص��ص، "خری��ف البطری��رك" (روای��ات – غابریی��ل غارثی��ا ماركی��ث
 ۱۹۹٦ – يذربیجاناأل مركز الترجمة – )أحادیث

 مرك����ز الترجم����ة –"س����م الثعب����ان"  –(روس����یا)  فاس����یلي شوكش����ین
 ۱۹۹۰ – يبیجانذراأل

) یومیات، رس�ائل ، حكایة قصیرة ،"الحصن" (روایات – فرانس كافكا
 ۱۹۹٦ – يذربیجاناأل مركز الترجمة –

 ۱۹۹۳– يذربیجاناأل مركز الترجمة – القاموس الطبي
أذربیج��اني"  -"ق��اموس إنجلی��زي – رض��ایوفا رحیل��ة، قرب��ان رض��ایوف

 ۱۹۹٤ – يذربیجاناأل مركز الترجمة –(في مجلدین) 
 ۱۹۹۰ – يذربیجاناأل مركز الترجمة – قصة حیاة باشا
 ۱۹۹۱ – يذربیجاناأل مركز الترجمة – قصص القرآن

 مرك����ز الترجم�����ة –مھ�����د القط����ة (روای�����ة) "  " – ك����ورت فونیج����ت
 ۱۹۹٤ – يذربیجاناأل

 – يذربیج��اناأل مرك��ز الترجم��ة –" أش��د قتل��ى ض��حكا" –واق��ف بی��اتلي
۱۹۹۷ 

  ۱۹۸۹ –يذربیجاناأل جمةمركز التر – وصایا أمیر تیمور
 –(ت��راجم م��ن أدب األطف��ال العالمی��ة)  مش��ھورة تك��ون أن الع��ار م��ن و

 ۱۹۹۹ – يذربیجاناأل مركز الترجمة
 مرك���ز الترجم���ة –"  الض���وء ف���ي أغس���طس " – ویلی���ام ف���وكنر

 ۱۹۹۸ – يذربیجاناأل
مرك�ز  – (ت�راجم م�ن أدب األطف�ال الع�المي) " یأتي صوت من بعید "

 ۲۰۰۰ – يیجانذرباأل الترجمة
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	روبنسون جيفرز (الولايات المتحدة) – اشعار – "الخزر"، ٢، ٢٠١٣
	رومان براندشتدير (بولندا) – "المنمنمات" – "الخزر"، ٢، ٢٠٠٤
	رؤوف بروي (أوزبكستان) – اشعار – الخزر"،١، ٢٠٠٧
	رؤوف بروي، محمد صالح، محمد علي محمودوف (أوزبكستان) – اشعار – "الخزر"،١، ٢٠٠٧
	ريتشارد اولدنغتون (إنجلترا) – اشعار –  "الخزر"، ٢، ٢٠٠٥
	ريتشارد براتیقان، ديانا دى بريما، روبنسون جيفرز (الولايات المتحدة) – اشعار "الخزر"، ١، ٢٠١٤
	ريونوسوكي أكوتاجاوا (اليابان) – "رسالة الى صديقي"، "شبكة العنكبوت"، "في الغابة" –  "الخزر"، ١، ٢٠٠٨
	ريونوسوكي أكوتاجاوا (اليابان) –  "محادثة في الظلام" –  "الخزر"، ٣، ١٩٩١
	ريونوسوكي أكوتاجاوا (اليابان) – "النبي من النانكنج"، "دو سذوجون" –  "الخزر"، ٣، ٢٠٠٤
	ريونوسوكي أكوتاجاوا (اليابان) – اشعار – "الخزر" ،١، ٢٠١٤
	ريونوسوكي أكوتاجاوا (اليابان) – قصص – "الخزر"، ١، ٢٠١١
	سعيد فائق عباسيا نيك (تركيا) – "امرأة في عش السنونة" – "الخزر"، ٢، ٢٠١٢
	سلمى لاغرلوف (السويد) – الحكايات – "الخزر"، ١، ٢٠٠٩
	سليم تيمو (تركيا) – "طنين" – "الخزر"، ٤، ٢٠٠٨
	سوريا بوليتي (الأرجنتين) – "الفتيات الأبرياء" – "الخزر"، ٣، ٢٠٠٥
	سومرست موم (إنجلترا) – "الأم" – "الخزر" ،٢، ١٩٩٠
	سومرست موم (إنجلترا) – "السيدة فريدريك" – "الخزر"، ١، ٢٠٠٩
	سومرست موم (إنجلترا) – "المسرح" – "الخزر"، ١، ٢٠٠٩
	سومرست موم (إنجلترا) – "حمل مأخوذ من السفينة  خلال الحادث " – "الخزر" ،٢، ٢٠٠٥
	سيرجي یسنین (روسيا) – "الرجل الأسود" – "الخزر"، ٣، ٢٠٠٤
	سيرجي یسنین (روسيا) – اشعار – "الخزر" ،١، ٢٠٠٥
	سيلفيا بلاث (الولايات المتحدة) – اشعار – "الخزر"،١، ٢٠٠٨
	سيوقورو ياماموتو (اليابان) – "الشجرة اليابسة"، "السلطعون الاشعر" – "الخزر" ،٤، ٢٠٠٥
	الشعر الحديث الشرقي – تنكا (موتوكو ميتورا، ماتي تاوارا، أماري خياسي) –"الخزر"، ١، ٢٠٠٥
	شناسي دكمن (ألمانيا) – "يوم الولادة" – "الطريق"، ١٩٩١
	شي خو (الصين) – " مغامرات العالم من العاصمة" – "الخزر" ،١، ٢٠٠٥
	شيروود أندرسون (الولايات المتحدة) – "مغامرة" – "الخزر"، ٢، ٢٠١٣
	شيروود أندرسون، (الولايات المتحدة) –  "قصة"– "الخزر"، ١، ٢٠١٤
	شيناسي اوزدن اوغلى (تركيا) – اشعار – "الخزر"، ٣، ١٩٩٠
	صاحب اردبيلي (إيران) – "أصوات  التي تسمع من الجنوب" – "الخزر" ،١، ١٩٩٠
	صادق هدایت (إيران) – " البومة العمياء" –  "الطريق"، ١٩٩١
	صباح الدين علي (تركيا) – اشعار – "الخزر" ،٤، ٢٠٠٤
	صدر الدين بلاغي – "قصص القرآن" – "الخزر"، ٤، ١٩٩١
	طارق قونارسيل (تركيا) – اشعار – "الخزر" ،٢، ٢٠٠٤
	عزرا باوند (الولايات المتحدة) – اشعار – "الخزر" ،١، ٢٠٠٦
	عزرا باوند (الولايات المتحدة) – اشعار – "الخزر" ،١، ٢٠١٤
	غابرييل غارثيا ماركيث (كولومبيا)  – "خريف البطريرك" – "الخزر"، ٢، ١٩٩٦
	غابرييل غارثيا ماركيث (كولومبيا) –  الامثال و المقتبسات – "الخزر"، ١، ٢٠١٤
	غابرييل غارثيا ماركيث (كولومبيا) – "ذكرى عاهراتي الحزينات" – "الخزر"، ٢، ٢٠٠٦
	غابرييل غارثيا ماركيث (كولومبيا) – "لا يوجد لصوص في هذه المدينة" – "الخزر"، ٤، ١٩٩١
	غابرييل غارثيا ماركيث (كولومبيا) – "مونولوج إيزابيل وهي ترى هطول المطر في ماكوندو" – "الخزر" ،٤، ٢٠٠٥
	غريغور فييرا (مولدوفا) – اشعار – "الخزر"، ١، ٢٠٠٩
	فارلام شالاموف (روسيا) – "الخط"، "الطلب الخاص"، "السحر"، "الجيولوجيون"، " الأطراف الاصطناعية " – "الخزر" ،٢، ٢٠٠٤
	فاسيلي شوكشين (روسيا) – "المطر عند الفجر"، "اختار القرية لكي اعيش فيها" – "الخزر"،٣، ٢٠٠٦
	فاسيلي شوكشين (روسيا) – "سم الثعبان" – "الخزر" ،٢، ١٩٩٠
	فاضل اسكندر (روسيا) – " ساندرو من شيجيم " – "الخزر"، ٣، ١٩٩٠
	فاضل حسني  داغلرجه (تركيا) – اشعار – "الخزر"، ١، ٢٠١٠
	فالنتين راسبوتين (روسيا) – قصص – "الخزر"، ٢، ٢٠١١
	فاليري إيفانوف- تغانسكي (روسيا) –حافي القدمين–"الخزر"، ١، ٢٠١٤
	فرانس كافكا (النمسا) – "ضيف الأموات"، "الملجأ"، "الحيوان الغريب"، "بلمفيلد، أعزب مسن"– "الخزر"، ١، ٢٠١٢
	فرانس كافكا (النمسا) – "في مستعمرة العقاب" – "الخزر"، ٢، ١٩٩٧
	فرنسوا مورياك (فرنسا) – "عش الثعبان" – "الخزر"، ٣، ٢٠٠٨
	فرنسيس سكوت فيتزجيرالد (الولايات المتحدة) –  قصص، رسائل – "الخزر" ،٢، ٢٠٠٤
	فرنسيس سكوت فيتزجيرالد (الولايات المتحدة) – " ماسة كبيرة مثل فندق ريتز "  – "الخزر"، ١، ٢٠١٢
	فریدون فرخزاد (إيران) – اشعار – "الخزر" ،١، ٢٠٠٤
	فلاديمير فيسوتسكي (روسيا) – اشعار – "الخزر"،٢، ٢٠٠٧
	فلاديمير ماياكوفسكي (روسيا) – اشعار – "الخزر" ،١، ٢٠٠٥
	فلاديمير نابوكوف (روسيا) – "عودة جورب" – "الخزر"، ١، ٢٠٠٥
	فلاديمير نابوكوف (روسيا) – اشعار – "الخزر"، ٢، ٢٠٠٥
	فياتشيسلاف كوبريانوف (روسيا) – اشعار – "الخزر" ،٣، ٢٠٠٤
	فيديريكو غارثيا لوركا (إسبانيا) – اشعار –  "الخزر" ، ٣، ٢٠٠٦
	فيرجينيا وولـف (الولايات المتحدة) – "دار الأرواح" -"الخزر"، ٢، ٢٠٠٦
	فيسوافا شيمبورسكا (بولندا) – اشعار – "الخزر" ،٤، ٢٠٠٤
	فيودور دوستويفسكي (روسيا) – "الإخوة كارامازوف" – "الخزر" ،١، ٢٠٠٦
	قودردذي جخلي) جورجيا  - (رسا لة الي التنوب -"الخزر"، ٢، ١٩٩٠
	ك.  توماشيك– اشعار – "الخزر"،١، ٢٠٠٧
	كارل ساندبيرغ (الولايات المتحدة) – اشعار – "الخزر"، ٢، ٢٠١٣
	كارلوس فوينتس (المكسيك) – " أب فرانكنشتاين" – "الخزر" ،٢، ٢٠٠٦
	کارلوس کاستاندا (بيرو) – " تعاليم دون خوان " – "الخزر"، ٢، ٢٠١٢
	كاريل سيس (التشيك) – اشعار – "الخزر"، ٢، ٢٠٠٥
	الكسي بارشيكوف (روسيا) – اشعار – "الخزر" ،٣، ٢٠٠٤
	كلاريس راتسيفاندريهامانا) مدغشقر(– من أنا ؟ – "الخزر"، ٣، ٢٠٠٥
	کنستانتین سیمونوف (روسيا) – "انتظرني، سأعود"، – "الخزر" ،٣، ٢٠٠٤
	کنستانتین سیمونوف (روسيا) – "رسالة مفتوحة"، – "الخزر" ،٤، ٢٠٠٤
	كنوت همسون (النرويج) – "رييرسين، قبطان نجمة الجنوب" – "الخزر"،  ٣،  ٢٠٠٨
	كنوت همسون (النرويج) – "رييرسين، قبطان نجمة الجنوب" – "الخزر"، ٢، ٢٠١٢
	كنوت همسون (النرويج) – "موت قلان" – "الخزر"،  ٢، ٢٠٠٤
	لالي مولدور، نيلقون مرمرة)  تركيا (– اشعار– "الخزر"، ١، ٢٠١١
	لويس-فرديناند سيلين (فرنسا) –"في اعماق التناقضات" – "الخزر"، ٤، ٢٠٠٤
	لي فويان (الصين) – " الزواج محدد مسبقا" – "الخزر" ،١، ٢٠٠٥
	ليونيد أندرييف (روسيا) – "قصة السجناء السبعة" –  "الخزر" ،١، ٢٠٠٤
	م. محمودوف (أوزبكستان) – "الكلب المربوط" – "الخزر" ،١، ٢٠٠٧
	مارجريت آتوود (كندا) – " شروق الشمس " – "الخزر" ،٣، ٢٠٠٦
	مارسيل بروست (فرنسا) – "  غرام سوان)  قسم من الرواية( " – "الخزر" ،١، ٢٠١٤
	مارسيل بروست (فرنسا) – "غرام سوان " – "الخزر" ،١، ٢٠٠٦
	مارغريت دوراس (فرنسا) – "الألم" – "الخزر"، ٣، ٢٠٠٨
	مارغريت دوراس (فرنسا) – "المحبوب" – "الخزر"،٢، ٢٠٠٧
	مارك توين (الولايات المتحدة) – "الصحافة في تينيسي" – "الخزر" ،١، ٢٠٠٦
	مارك شاغال (روسيا) – "ابتسامة الرجل المحلق  " –  "الخزر" ،٤، ١٩٩٤
	ماروياما كينجي (اليابان) – "رثاء للقمر" – "الخزر"، ١، ٢٠٠٥
	مارينا تسفيتايفا (روسيا) – اشعار – "الخزر" ، ٣، ٢٠٠٥
	مارينا تسفيتايفا (روسيا) – اشعار – "الخزر" ،٢، ٢٠٠٤
	مارينا تسفيتايفا (روسيا) – قصائد عن بلوك – "الخزر" ،٢، ٢٠٠٥
	ماريو بينديتي (أوروغواي) – "كزوال غرينتش"، "التوبة" – "الخزر"، ٤، ٢٠٠٤
	ماريو فارغاس يوسا (بيرو) –الجراء " – "الخزر"، ١، ٢٠١٢
	ماكس فريش (سويسرا) – "يهودي من أندورا" – "الخزر"، ٤، ١٩٩١
	مانويل بويغ (الأرجنتين) – "قبلة المرأة العنكبوت" – "الخزر" ،٤، ٢٠٠٥
	محمد صالح (أوزبكستان) – اشعار – "الخزر"، ٢، ٢٠١٢
	محمد صالح (تركيا) – " يمكن يكون، يمكن يكون " – "الخزر"، ٢، ٢٠١٢
	محمود درويش (فلسطين) – اشعار –  "الخزر"،  ١، ٢٠٠٥
	موريس سيماشكو (أوكرانيا) – "السلطان بيبرس" – "الخزر"، ١، ١٩٩٢
	موريس ماترلينك (بلجيكا) – " الداخل"، "العميان" – "الخزر"، ٤، ٢٠٠٨
	ميتشيل جيرنيك (التشيك) – اشعار – "الخزر"، ٢، ٢٠٠٥
	ميخائيل إيساكوفسكي – اشعار – "الخزر"،١، ٢٠٠٧
	ميخائيل بولغاكوف (روسيا) – "الفرار" – "الخزر"، ١، ٢٠١٠
	ميخائيل زوششنكو) روسيا(   –  الكتاب الازرق – "الخزر"، ،١، ٢٠٠٦
	ميشال ويلبك (فرنسا) – مقالات – "الخزر" ،٣، ٢٠٠٧
	ميغيل دلیبس)  إسبانيا  -  (الامير المعزول - "الخزر"، ١، ٢٠٠٤
	ميلوراد بافيتش (صربيا) – "القفص التونسي على شكل المعبد الأبيض" – "الخزر"، ٤، ٢٠٠٨
	ميلوس كافيتش (يوغوسلافيا) – اشعار – "الخزر" ،٣، ٢٠٠٤
	مينولين روبرت) تتارستان (– اشعار – "الخزر" ،٤،  ٢٠٠٨
	ن. بون (الصين) – "الملاحظات التي تحدث إبتسامة" – "الخزر" ،١، ٢٠٠٥
	نجيب محفوظ (مصر) – "دنيا الله" – "الخزر"، ٢، ١٩٩١
	نزار قباني (سوريا) – " قصائد مغضوب عليها" – "الخزر"،  ٢، ٢٠٠٤
	نيقولازغيلاشفيلي (جورجيا) – "سيرسو" – "الخزر" ،٢، ١٩٩٠
	نيكولاي ستيبانوفيتش قومیلیف (روسيا) – اشعار – "الخزر" ،٢، ٢٠٠٤
	هاروكي موراكامي (اليابان) – قصص – "الخزر"، ٢، ١٩٩١
	هارولد بنتر (إنجلترا) – "المدرسة المسائية" – "الخزر" ،٤، ٢٠٠٥
	هاينريش بول (ألمانيا) – "  تأملات مهرج" –  "الخزر"، ١، ٢٠٠٧
	هاينريش بول (ألمانيا) – "ذكريات ملك شاب" –  "الخزر"، ٢، ٢٠٠٦
	هاينريش بول (ألمانيا) – "وجهي الحزين" –  "الطريق"، ١٩٩١
	هرمان ملفيل (الولايات المتحدة) – "موبي ديك" – "الخزر"، ١، ٢٠١١
	هرمان ملفيل (الولايات المتحدة) – " بارتلبي النساخ " – "الخزر"، ٢، ٢٠١٢
	هرمان هيسه (ألمانيا) – " السيرة " –  "الخزر"، ١، ٢٠٠٧
	هنري وادزورث لونغفيلو (الولايات المتحدة) – اشعار – "الخزر"، ١، ٢٠١٢
	هنريك إبسن (النرويج) – "الاشباح" – "الخزر"، ٢، ٢٠١٣
	والت ويتمان (الولايات المتحدة) – اشعار – "الخزر" ،٢، ٢٠٠٦
	ورقة من الإنجيل (سلسلة التراجم من الإنجيل) – "الطريق"، ١٩٩١
	”وصايا الأمير تيمور" - ”الطريق “١٩٩١
	ویتولد قمبرویج (بولندا) – " ايفونة، أميرة بورغوني" – "الخزر"، ٢، ٢٠١٢
	ويليام بتلر ييتس (أيرلندا) – اشعار – "الخزر"،٢، ٢٠٠٧
	ويليام بليك (إنجلترا) – اشعار – "الخزر"، ٤، ٢٠٠٦
	ويليام فوكنر(الولايات المتحدة) – " الضوء في أغسطس" –  "الخزر"، ٣، ٢٠٠٥
	ويليام فوكنر(الولايات المتحدة) – "وردة لإيميلي " –  "الطريق"، ١٩٩١
	یاروسلاو هاشك (التشيك) – "التفاوت الاجتماعي"، " محادثة مع رئيس البلدية قورشيتسكي " – "الخزر"، ١، ٢٠١٢
	ياسوناري كواباتا (اليابان) – "الطبيعة" – "الخزر"، ٢، ٢٠٠٥
	ياسوناري كواباتا (اليابان) – "ضوء القمر المنعكس على البحيرة" – "الخزر"، ٢، ٢٠٠٧
	يانيس بالتويلكس (لاتفيا) – اشعار – "الخزر"، ٢، ١٩٩٠
	يفغيني یفتوشنکو (روسيا) – اشعار – "الخزر" ،٣، ٢٠٠٤
	يوجل جان، كمال الدين كامو، متين التون اوق (تركيا) – اشعار – "الخزر"،٢، ٢٠٠٩
	يوري تريفونوف (روسيا) – "وهج من النار" – "الخزر"، ١، ٢٠١١
	يوكيو ميشيما (اليابان) – "العمل الأكثر اكتمالا للساموراي الاخير"، "الوطنية" –  "الخزر"، ١٩٩١
	الرسائل واليوميات
	آرسيني تاركوفسكي (روسيا) – رسائل – "الخزر"، ٤، ٢٠٠٨
	إرنست همينغوي – رسائل – "الخزر" ،٢، ٢٠٠٤
	ألبير كامو – "رسالة إلى صديقي الألماني" – "الخزر"،٢، ١٩٩٧
	ألبير كامو – يوميات – "الخزر"،١، ٢٠٠٦
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