
 Derhêner kesekî 
dahênere, ew kes 
dikare bibe dahêner 
eger xwedî armanc  be, 
amanc jî bi dest nayê 
eger hizir kirin nebe, 
hizir kirin jî ne karekî 
xwezayî ye belê karekî 
destkirde, ew kar jî bi 
cih nabe eger pêzanîn 
nebe, Pêzanîn encama 
berdewamiya wergirti-

na zanistên cîhanî ye, 
wate ewe ku berî 
derhêner bikaribe 
aşopê peyda bike divê 
lêgerînên wî 
berdewam be li nav 
zanistên cîhanê de bi 
hemû mijaran. Wê 
demê hunermend 
dikare aşopê di 
berhemên xweyî 
hunerî de dirust bike, 
ev bi awayekî giştî ye. 
Derbarê aşop û 
derhênerê kurd bi 
nerîna min sê cor 
derhêner hene:  

1- Derhênerê çarçove 
kirî: herdem li gor za-
nistê klasîkî kar dike û 
tevahiya bala xwe 
davêje ser peyda kiri-
na hevsengî yê di 
navbera livîna lîs-
tikvan, dîkor, ronahî û 

rewanbêjiya lîstikvan. 
2- Derhênerê fantazî: 
ew derhênerê ku mi-
jarên şanogeriyê û 
wêne dirust kiriyê 
şanogeriyê li hev nagi-
re, wate berî ku 
derhêner şanonamê 
helbijêre, cih û dîkor û 
kutle dirust û hazir 
kiriye û bi tenê di 
şanogeriyê bi cih dike. 
3- Derhênerê dahêner: 
ew derhênerê ku 
xwendinek nû dide 
şanonamê û wê xwend-
inê şirove dike, û wê 
şirovê jî dike aşopek û 
li ser textê şano bi cih 
dike. Li gor nerîna min 
hersên corê derhêner 
di nav kurdan de hene, 
corê sêyem ji nav 
hemû yan kêmtire. 

Şanokar dipirse:  

 Hunermendê şanokar 

 Adil Hesen 

 

Şanokar 
 Xwedan imtiyaz  

Dezgeha festîvala şano ya kerkûk 

Rêveberê festîvalê  
Şiko Umer 

Hejmare (6) şemî 25/12/2021 

Serokê weşanê 
Kardo Mihemed 

Desteya nivîsînê  
Eymen Kenaan 

Hewar Faris 
Mehdî Şefîq 
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Rêzdar cîgirê 
serokê 

hikûmeta 
herêma Kur-

distan 

Rêzdar wezîrê 
roşinbîrî û 
lawan ya 
hikûmeta 
herêmê 

Berpirsên 
bala yên hizbî 

û hikûmî 

Hunermend û 
mêvanên 

qedir giran 

Hûn hemû bi xêr hatin 
li merasîmên vekirina 
duyemîn festîvala şano 
ya kerkûk, we îro ba-
jarê kerkûk bi amade 
bûna xwe ava kir, lê 
em jî wek her car 
dergehê mala xwe û 
dilê xwe vedikin ji bo 
tevahiya mêvanên Elî 
Merdan û Esîrî û 

Cihad Dilpak û Hisên 
Misrî û Heme Mukrî û 
 Celîl Qeysî û Sergon 
Polis û Can Demo  û 
her wisa hunermenên 
dinî kerkûk da ku em 
bikaribin peyama evîn 
û aştiyê ji nûve bihevre 
tomar bikin. 

Temaşevanên rêzdar.. 

Di xula yekem de 
xewna me  ew bû ku em 
bikaribin bajarê kerk-
ûk bikin xwedî 
festîvalekî şanoyî giştî 
û me ewjî kir, lê di 
xula duyemîn de me 
xewna xwe mezintir 
kiriye ji ber ku me 
divêt festîvala şano 
berdewambe wek çand 
û nerîtekî salane, ar-
manca me ji vê 
berdewamyê dirust 
kirina nasnameyekî 
taybet bi şanoya kurdî 
da ku ewjî bibe nîşan û 
dirûşmek ji bo pêşero-
jê. 

Lê daxwaza me ji we 
ewe ku bi dilsozî xe-
bata berdewamiya 
festîvalê bikin û bi he-
vdengî daxwazê ji 

wezareta roşinbîrîyê û 
hikûmeta herêm bikin 
ku biryareke taybet 
derbikin ji bo çespan-
dina festîvala kerkûk 
di pilana salane ya 
xweyan de, wek hûn 
dibînin jî em di nav 
cugrafyayekî dijîn pirî 
şer û cenge û bi riya 
şano em dikarin peya-
ma aştiyê belav bikin û 
peywendî yên miro-
vatîyê bi hêz bikin û 
her wisa tevahiya 
hunermendan di heft-
eyekî pir hunerî de 
kom bikin û ahengekî 
pir coş ji bo bajarê 
kerkûk dirust bikin. 

Gelê temaşevanên 
hêja.. 

Di xula vê salê de me 
biryar da ku gelek ça-
lakî ji mêvanan re bid-
ine nîşandan, da ku di 
van şeş rojan de di nav 
keşekî hunerî de bijîn, 
ew jî bi riya mêvan 
darî kirina 14 şanogerî 
û 12 korên rexneyî û sê 
siminar û sê workşop 
her wisa belavkirina 
rojnameyekî rojane. 

Bi rastî em bi vê yekê ji 
şanazî dikin ku xula vê 
salê ne taybete bi 
başûrê kurdistanê ji 
ber ku her çar parçe 
yên dinî kurdistanê 
beşdare bi mêvan dari-
ya bêtir ji (300) mêvan. 

Niha jî dema wêye ez 
amajeyê pê bikim ku 
wezareta roşibîrî ya 
herêma kurdistanê 
xwediyê rastiyê vê 
festîvalê ye, lê em wan 
kesên xemxor û dilsoz 
ji bîr nekin ku bi 
piştevaniya wan jî 
festîval gihaye vê astê, 
û her wisa wan kesên 
dewlemend û paredar 
yên bajarê kerkûk ku 
sponsora festîvalê kir-
ine. 

Bi vî awayî û bi amade 
bûne we em xula duy-
emîna şano ya festîvala 
kekûk radigihînin û 
em hêvîdarin van şeş 
rojana bi dilê webe û 
em bikaribin ji bo sala 
bê re pilanekî pêşinde 
ji bo xula sêyem deyn-
in. 

Dîsa hûn bi xêr hatin, 
kerm bikin hûn û çala-
kiyên festîvala şano ya 
kerkûk xula 
hunermend elî kerîm. 

ŞIKO UMER KAKE-
REŞ 

Rêveberê festîvalê 

25.12.2021 -Kerkûk 

peyva destpêka festîvala duyem ya şano ya kerkûk xula elî  kerîm  

Bi sponsoriya (Dezgeha Kerîm Elekî) 

   Êvara vê şembiyê 
25/12 demjimêr 7:00 li 
hola senterê roşinbîrî 
ya kerkûk di çarçova 
duyemîn festîvala şano 
ya kerkûk xula 
hunermend Elî Kerîm 
de, şanogeriya (Kopiya 

dawî ji me) ya nivîskar 
Elî Ebdulnebî Elzeydî 
û derhênana Hêmin 
Umer tê nîşandan. 

Demjimêr 4:00î êvara 
vê şembiyê 25/12 di 
hola çalakî yên dibi-
stanan de nîşandana 
şanogerî yên duyemîn 
festîvala şano ya kerk-
ûk destpê dike, (Em 
navê wê bikin çe) ji 
derhênana Serbest 
Mîrzaye. 

Em nave�  we�  bikin çe? 
 



 

 


