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ფრაგმენტები ისტორიიდან

ქურთებიმსოფლიოსუძველესხალხთარიცხვსმიეკუთვნებიან.ისინიახლოაღმოსავლე
თისძირძველმოსახლეობასწარმოადგენენდაისტორიულად,ჩრდილომესოპოტამიისმთიან
რაიონებში,დღევანდელიერაყის,ირანის,სირიისადათურქეთისმომიჯნავერეგიონებში
ცხოვრობდნენ.

ქურთებისეთნოგენეზშიმონაწილეობდნენძველიმიდიელიდაირანულიტომები.ქურთული
ენაგანეკუთვნებაირანულიენებისდასავლურშტოსდაგამოიყოფაორიძირითადიდია
ლექტი: კურმანჯი (ჩრდილოდასავლური) და სორანი (სამხრეთაღმოსავლური). ძირითადად,
სუნიტიმუსლიმებიარიან,მცირენაწილიშიიტები,ეზიდები,ალიილაჰებიდასხვ.

Vllს.მოყოლებული,ქურთებისდიდინაწილითანდათანიღებსმაჰმადიანობას.ამგარე
მოებამმათშიგაამძაფრარელიგიურიდაეთნიკურიასპექტი,რაცგამოიხატაიმაში,რომ
გამუსულმანებულიქურთები,ფაქტობრივადრელიგიურნიადაგზედაუპირისპირდნენქურთული
ტრადიციულირელიგიისეზიდიზმისმიმდევრებს.ტერმინი"ეზიდი"დიდქურთულეთნიკურ
ჯგუფში,სუბეთნოსისაღმნიშვნელი,ისტორიულიპროცესებისშედეგადგახდა.

1514წელსქურთისტანიგაინაწილაირანმადათურქეთმა,ხოლოპირველიმსოფლიოომის
(19141918წწ.)შემდეგგაიყოოთხსახელმწიფოსშორის(თურქეთი,ირანი,ერაყიდასი
რია).ამდაყოფამქურთიხალხიჩაგრულიუმცირესობისმდგომარეობაშიჩააყენა.

ქურთებიდღესცხოვრობენირანში,თურქეთში,სირიაში,ერაყში(ამტერიტორიასქურ
თები ქურთისტანად მოიხსენიებენ), ლიბანში, ავღანეთსა და ყოფილ საბჭოთა რესპუბ
ლიკებში(სომხეთი,აზერბაიჯანი,საქართველო,ყაზახეთი,თურქმენეთი).ლიტერატურაში
ქურთისტანიეთნოგრაფიულდაგეოგრაფიულცნებადარისწარმოდგენილი.ქურთისტანადმო
იხსენიებაერთიანიქურთულიეთნოკულტურულინიშნითშემოფარგლულიტერიტორია,სადაც
ქურთებიკომპაქტურადარიანდასახლებულნი.

ამჟამად ქურთების მხოლოდ მცირე ნაწილია ეზიდიზმის მიმდევარი. მათი რაოდენობა
მთელმსოფლიოშიერთმილიონამდეა.

ქურთები,თავიანთიხანგრძლივიისტორიისგანმავლობაში,აქტიურადიყვნენჩაბმულნი
წინააზიისპოლიტიკურცხოვრებაშიდასასახელოფურცელიჩაწერესმისდრამატულის
ტორიაში.ქურთმაერმამსოფლიოსარაერთიგამოჩენილისახელმწიფო,რელიგიურიდასა
ზოგადომოღვაწეაღუზარდა,მათშორის,წარმოშობითქურთიიყოაიუბიდთადინასტიის
ფუძემდებელი,ეგვიპტისადასირიისსულთანისალაჰედინი(სალადინი)(Xllს.),რომელმაც
დიდწარმატებასმიაღწიაჯვაროსნებთანბრძოლაში.მისიმმართველობისდროსქურთები
ისლამურსამყაროშიგანსაკუთრებულროლსთამაშობდნენ.

ასევე, წარმოშობით ქურთი იყო ცნობილი სახელმწიფო მოღვაწე ქერიმ ხან ზენდი,
17601779წწ.სპარსეთისმეფე.

ისტორიულლიტერატურულიმონაცემებით,ამიერკავკასიაშიქურთთაკვალიშეიმჩნევა
უკვეVlllსაუკუნიდან.საგულისხმოა,რომქურთულიწარმოშობისფეოდალურიდინასტიის
წარმომადგენლებიშედადიდები,რასაცსაფუძველიჩაუყარაქურთმადიდებულმამუჰამად
იბნშედადმა,951წლიდან1176წლამდემართავდნენსომხეთისმნიშვნელოვანიცენტრების
დვინისადაგანძისრეგიონებს.დაახლოებითამავეპერიოდში9501070წწ.აზერბაიჯანის
ტერიტორიაზერავადიდთაქურთიდინასტიაბატონობდა.

ქურთისტანისპირველიგაყოფასპარსეთსადაოსმალეთსშორის1514წელსჩალდინარის
ბრძოლისშემდეგმოხდა,ხოლოპირველიმსოფლიოომისშემდეგ(1914918)იგიზემოთუკვე
ნახსენებოთხქვეყანასშორისაღმოჩნდადანაწევრებული.XIXს.მეორენახევარშიქურ
თთაგარკვეულინაწილირუსეთისქვეშევრდომობაშიგადავიდა.
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ქურთულ-ქართულ ურთიერთობათა 
ისტორიული მიმოხილვა

ქურთულქართულიურთიერთობებისათავესიღებსჯერკიდევადრეულშუასაუკუნეებში
დამყარდებოდამომდევნოასწლეულებში. ქურთებისაქართველოშიცხოვრობენმეთორმე
ტესაუკუნიდან.საყურადღებოაქურთულიწარმოშობისმხარგრძელთაგვარისმოღვაწეობა
შუაფეოდალურისაქართველოსსამეფოკარზე,სადაცმისწარმომადგენლებსმაღალისახელ
მწიფოებრივითანამდებობები ეკავათ და, XIIXIII საუკუნეებში, საქართველოს სახელით,
სომხეთისდიდნაწილსმართავდნენ.ძმებიზაქარიადაივანემხარგრძელები,ამირსპასა
ლარებიიყვნენთამარმეფისდროს.ისინიგანაგებდნენსამხედროსაკითხებსდამნიშვ
ნელოვანიწვლილიშეიტანესჩვენიქვეყნისძლიერებისგანმტკიცებაში.ქართულდააღმო
სავლურწყაროებშიჩანსარდელანისემირატთანმჭიდროკავშირები.არდელანსმართავდნენ
გამაჰმადიანებულიქართველები:თემურხანაჯარლუ(XVIIსაუკუნეში),მუჰამედხანგორჯი
(XVIIIსაუკუნეში),მუჰამედრეზაბეგგორჯი(XVIIIსაუკუნეში)დახოსროვხანგორჯი(XIX
საუკუნეში).

ცალკეულიქურთულიტომებისაქართველოში,კერძოდ,მესხეთში,XVIსაუკუნიდანჩნდე
ბიან. XIX საუკუნის დამდეგს ქურთული მოსახლეობა ციხესიმაგრე ქველის მიდამოებში
ბინადრობს.

ქართულქურთულურთიერთობებშიმნიშვნელოვანიგააქტიურებაიყომე18საუკუნის
ბოლოს, როცა ეზიდებმა გამოხატეს სურვილი, შესულიყვნენ საქართველოს სახელმწიფოს
მფარველობის ქვეშ. ამას გვატყობინებს სამი დოკუმენტი: ასირიელ ეპისკოპოს ისაიას
წერილიმეფეერეკლესადმი,ეზიდთაბელადჩობანაღასწერილიმეფეერეკლესადმიდაეპის
კოპოსისაიასწერილიმეფეერეკლესადმი.ამწერილებშიმკაფიოდჩანსეზიდთასურვილი,
შეუერთდნენიმანტიოსმანურკოალიციას,რომელსაცქმნიდაერეკლემეფე.ეზიდთაბელად
ჩობანაღასმიერმეფეერეკლესადმიგაგზავნილიწერილისველზემკაფიოდიკითხებამეფე
ერეკლესხელითმიწერილიტექსტიც:"ესჩობანოღლი,გვარადიეზიდი,არარისარცქრის
ტიანი,არცმუსულმანი.უფრომეტადემხრობაქრისტიანებსდაარისმუსულმანებისმო
წინააღმდეგე.მასაცსურსჩვენშემოგვიერთდეს,რადგანისინიძალიანშევიწროვებულნი
არიანმუსულმანებისმიერ.ესსიგელიმიღებულიქნა1770წლის26სექტემბერს.ირაკლი."

XIX საუკუნის 80იანი წლების მეორე ნახევარში თბილისის გუბერნიაში, რომელშიც
ახალქალაქის,ახალციხისადაბორჩალოსმაზრებიშედიოდა,დაახლოებით3000ქურთიცხოვ
რობდა.ისინიმისდევდნენწვრილფეხამეცხოველეობას,ყიდდნენსაქონელს,მატყლს,კარაქს,
ყველს,მატყლიდანამზადებდნენმაუდს,ხალიჩებს,ფარდაგებს,ქეჩას,ხურჯინებს.ნაქალა
ქევსადაწუნდაშიმცხოვრებიქურთებიცხოვრებისბინადარწესსმისდევდნენდამიწათ
მოქმედებასეწეოდნენ.

ზემოხსენებულიქურთებირწმენითმუსლიმებიიყვნენ.
თბილისისგუბერნიისგარდა,მუსლიმიქურთებიცხოვრობდნენ,აგრეთვე,აჭარაში,რო

მელიცქუთაისისგუბერნიაშიშედიოდა.
აჭარისქურთებისმცირენაწილიზაზაზესაუბრობდა.ესერთადერთიქურთიზაზანიიყ

ვნენარამარტოსაქართველოში,არამედიმდროისმთელმეფისრუსეთში.1939წელსისინი
ბათუმიდან2კმშიცხოვრობდნენ,სოფელში,რომელსაც"ქურთებისსოფელიზაზა"ეწოდე
ბოდადა25კომლსითვლიდა.

ქურთისტანისისტორიულტერიტორიაზექურთებისსაზოგადოებრივიწყობილებაამგვა
რიიყო:ყველაზემსხვილერთეულსტომიწარმოადგენდა.თითოეულიტომიშედგებოდაბა
რებისგან(პატრონიმია),თითოეულიბარი"მალამაზინ"ებისა(დიდიოჯახი)დამცირე
ოჯახებისაგან."მალამაზინი"30დან70მდეანუფრომეტწევრსითვლიდა,რომელთა
ურთიერთობასქურთებისჩვეულებითისამართალიაწესრიგებდა.

ქურთების რელიგიური ცენტრები მდებარეობდა და მდებარეობს სინჯარის მთიან მხა
რეში, მოსულის ჩრდილოეთით (ერაყის ქურთისტანი). სინჯარის ქურთეზიდებსწარსულში
დამოუკიდებელითვითმმართველობაჰქონდათსასულიეროდასაეროპირებისმეთაურობით.
ეზიდებისმთავარირელიგიურიცენტრიამჟამადაცაინსიფნია,სადაცმდებარეობსტაძარი
დადაკრძალულიაწმინდაშეიხადი(ლალიში).ეზიდებიპატივსმიაგებენ,აგრეთვე,წმინდა
შეიხშამსბაზრისადაშეიხმუჰამედისსაფლავებს.

პირველიმსოფლიოომისწლებშიეზიდებსუმძიმესიგანსაცდელიდაატყდათთავს.ქურ
თისტანისამიარმიისთურქეთის,რუსეთისადაინგლისისჯარებისსაბრძოლომოქმედე
ბისასპარეზადიქცა.ოთხიწლისგანმავლობაშიქურთისტანისტერიტორიაზესისხლისმღვ
რელიბრძოლამიმდინარეობდა,რამაცაურაცხელიმსხვერპლიგამოიწვიადააუნაზღაურებელი
მატერიალურიზარალიმიაყენაგადარჩენილმოსახლეობას.თითოეულიმეომარიმხარეცდი
ლობდასაკუთარიმიზნებისთვისგამოეყენებინაქურთებიდააღმოსავლეთთურქეთის,და
სავლეთირანისადაერაყისსხვახალხები,რისთვისაცერთმანეთსუპირისპირებდაან/და
თავისიმტრებისწინააღმდეგამხედრებდამათ,რამაცახლოაღმოსავლეთისამრეგიონში
სრულიანარქიაგამოიწვიადამოსახლეობასმრავალიუბედურებამოუტანა

საქართველოსტერიტორიაზექურთეზიდთამასობრივიგადმოსახლებამოხდა19151917
წლებში.მათიძირითადინაწილი1917წლიდანიწყებსშემოსვლას,როდესაცოსმალეთისიმ
პერიაშიეზიდურირელიგიისმიმდევარქურთებსსდევნიდნენ.ეზიდები,ძირითადად,თბილი
სისძველუბნებშიდასახლდნენ.

თანამედროვე ქურთების ძირითადი ნაწილი, კონფესიით ეზიდები, დამოუკიდებელი
საქართველოსმთავრობამ1918წელსმიიღო,როცაპირველიმსოფლიოომისშემდეგ,მათ
განიცადესრელიგიურპოლიტიკურიდევნათურქეთისმთავრობისადამუსლიმიქურთების
ერთინაწილისმხრიდან.

1917წლისრევოლუციისშემდეგ,1918წლის3მარტს,ბრესტლიტოვსკისსაზავოხელ
შეკრულებისთანახმად,მცირეაზიისაღმოსავლეთშირუსეთისყველამონაპოვარი,ომამ
დელითუომისდროინდელი,თურქეთსგადაეცა.ახლაუკვეთურქეთიუსწორდებოდამათ,ვინც
რუსეთს დაუჭირა მხარი. ეზიდების პოლკი ჯანგირაღას მეთაურობით იცავდა ეზიდებს,
შეიარაღებულწინააღმდეგობასუწევდათურქეთისჯარს.ეზიდებსმუსლიმიქურთებიცარ
ინდობდნენ.მრავალიეზიდიეპიდემიებმაიმსხვერპლა.ცოცხლადდარჩენილებმამთელიქო
ნებადაკარგეს.

ქურთ-ეზიდთა ყოფა-ცხოვრება საქართველოში

ლტოლვილიეზიდებისძირითადმანაწილმასაქართველოსშეაფარათავი.1918წლისბოლოს
ისინითბილისშიაღმოჩნდნენ.მათიუმრავლესობააქვედაბინავდა.მცირენაწილიდასახლდა
კახეთში,თელავისსიახლოვეს.ზოგიმათგანითიანეთსადაალვანშიგადავიდა.თიანეთისა
დაალვანისეზიდებისუმრავლესობამასიმილაციაგანიცადა.

საქართველოშიგადმოსახლდნენშემდეგიტომებიდაბარები:რაში,ჩოღრაში,მამრაში,
მანდეკი,მანდასორი,კორკიტი,ბარავი,ბალაკარი,ხანი,ანყოსი,მოსაკი,კაშახი,ბაინ
დური,ქორბალახი,პივაზი,სიპკი,ბოტი,გასანი,როჟეკი.

მანდეკისადაბარავისბარებისწარმომადგენლებიზაარბრიუკენის(ყოფილიკ.მარქსის)
მოედნისმიდამოებშიდაყოფილ"პესკებზე" (რიყეზე)დასახლდნენ, ბარირაშისწარმო
მადგენლებირუსთაველისადამარჯანიშვილისმოედნებისმიმდებარექუჩებზე,ჩოღრაში
ნინოშვილსადამისმიმდებარექუჩებზე,ბალაკარიდამოსაკისოლოლაკში,კორკიტი
გრიბოედოვისადაყოფილიპაპანინისქუჩებზე,ბანდურიდაქაშახი"ხარფუხში".

ასეთიგანსახლებისშედეგადთბილისელიეზიდიქურთებისსალაპარაკოენაშიგაჩნდა
ქუჩებისდასახელებატომისადაბარისიმსახელწოდებისმიხედვით,რომელსაცისინიის
ტორიულსამშობლოშიატარებდნენ.
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აჭარაში ქურთები ნახევრად მომთაბარე ცხოვრებას ეწეოდნენ.ორასამდე კომლი ბი
ნადრობდაშავტბასადასარიჩაირისმთებსშორის,შავშეთწამუსგვერდით.მათირძის
პროდუქტებიადგილობრივმოსახლეობაშიდიდიმოთხოვნილებითსარგებლობდა.სილამაზით
გამორჩეულიქურთიქალებითავისუფალნიიყვნენყოფაცხოვრებაში.ქურთიქალებიქსოვ
დნენხალიჩებს,მაუდს.

სოფლადმცხოვრებქურთებსორიტიპისსახლიჰქონდათ:ზამთრისამიწურიანგუმ
ბათიანი,ნახევრადმიწურიდასაზაფხულოკარავი.ქურთებისკარვებიორადიყოგა
ყოფილი:ერთშიცხოვრობდნენ,მეორეშიყველსადაკარაქსამზადებდნენ.საქონელიცალკე
იყომოთავსებული.საზამთროდქურთებიბარშიჩადიოდნენდაბათუმისახლოს,კახაბერში
სახლობდნენ.

თბილისშიჩამოსულიქურთიეზიდებიიმისმიხედვითსახლდებოდნენ,როგორცთავიანთ
სამშობლოში ცხოვრობდნენ, ანუთანასოფლელები ცდილობდნენ ერთად დასახლებულიყვნენ,
უფრომეტიც,ერთიბარის(პატრონიმიულიგაერთიანების)წარმომადგენლებიერთქუჩაზე
სახლდებოდნენ.უმეტესშემთხვევაში,იქვებინავდებოდნენრელიგიურიჯგუფისწარმომად
გენლები,რომლებიცერისკაცებსემსახურებოდნენ.

საქართველოშიჩამოსახლებულიქურთიეზიდებისასულიეროდასაეროპირებადიყოფოდ
ნენ.სასულიეროპირები,თავისმხრივ,შეიხებადდაფირებადგანიყოფოდნენ.ქორწინება
რელიგიურჯგუფებსშორისიკრძალებოდა.ესწესი,ძირითადად,დღემდემოქმედებს.

ქურთეზიდთაძირითადინაწილიგლეხიიყო,ხოლოსაქართველოშიგადმოსახლებისშემ
დეგ,ქალაქისმცხოვრებლადიქცა.არაერთიეზიდურიტრადიცია,მარხვადადღესასწაული
მივიწყებასმიეცაჯერკიდევამიერკავკასიაშიგადმოსახლებამდე,თუმცაუმთავრესიახ
სოვდათდაიცავდნენ.

ქურთთაუპირველესიდღესასწაულია"როჟიეეზიდი",რომელიცღმერთისადმიამიძღვნი
ლი.ვიდრესადღესასწაულორიტუალსშეუდგებიან,სამდღესმარხვასიცავენ.მეოთხედღეს,
რომელიცდეკემბრისპირველიკვირისხუთშაბათპარასკევსმოდის,"აიდაეზიდს"ზეიმო
ბენ.ამდღესასწაულისმთავარიკომპონენტიამიცვალებულთაწილისაჭმლისგამოტანა.ეს
რიტუალიქურთიეზიდებისყველადღესასწაულზეაუცილებლადსრულდება.

"როჟიე ხიდირნაბი ხიდრილისი" სურვილის შემსრულებელთა პატივსაცემი სამდღიანი
მარხვაა.დღესასწაულსმათისახელიეწოდებადათებერვლისპირველხუთშაბათსდგება.

"კლოჩი"აღმოსავლურიკალენდრითმარტისპირველოთხშაბათსეწყობა.ყოველოჯახში
აცხობენკულიჩს,რომელშიცმძივსანმონეტასდებენ.მეორედღეს,ადრედილით,ოჯახის
წევრებითავსიყრიანკულიჩისგარშემო,ოჯახისუფროსიახსენებსღმერთსდაჭრისნამ
ცხვარს.ჯერშუაშიდაუსვამენკულიჩსდანასამას"ხატაჯოტი",ანუ"გუთნისკვალი"
ეწოდება.შემდეგერთნახევარსნაწილებადჭრიან,იგიწმინდანებისადაანგელოზებისთ
ვისააგანკუთვნილი.ესენიარიან:1)აფტმერედივანეშვიდიანგელოზი,2)ხოდანემალე
ოჯახისმფარველი,3)მამეშვანწვრილფეხარქოსანისაქონლისმფარველი,4)გავანე
ზარზანმსხვილფეხარქოსანისაქონლისმფარველი,5)ხათუნაფარხაბავშვებისადა
ქალებისმფარველი,6)შამსინათელმოსილიანგელოზი.მეორენახევარსჭრიანმამრობითი
სქესისოჯახისწევრთარაოდენობისშესაბამისადდადიასახლისისთვის.ვისაცმძივიან
მონეტაერგება,ისღმერთისგანკურთხეულიიქნება.ამდღესასწაულსმხოლოდსაქართვე
ლოს,სომხეთისადარუსეთისეზიდებიზეიმობენ.

ამიერკავკასიისადარუსეთისეზიდები,სხვაეზიდებისგანგანსხვავებით,აღნიშნავენ
აგრეთვე"როჟემარზალას"გარდაცვლილთახსოვნისდღეს.იგიივნისისპირველიკვირის
ხუთშაბათდღესუწევსაღმოსავლურიკალენდრითდაზაფხულისხილისშემოსვლასემთხვე
ვა.ამდღესეზიდებინათესავებისსაფლავებზეგადიან.ამიერკავკასიისეზიდები,რომ
ლებიცსაცხოვრებლადრუსეთსადასაზღვარგარეთისქვეყნებშიგადავიდნენ,ცდილობენამ
დღესდაბრუნდნენდაახლობლებისსაფლავებიმოინახულონ.

ბოლო წლებში, საქართველოში მცხოვრები ქურთიეზიდები ცდილობენ აღადგინონ და
ვიწყებული რელიგიური დღესასწაულები. ასე, მაგალითად, საქართველოსა და სომხეთში

მცხოვრებმა ქურთებმა აღნიშნეს რელიგიური დღესასწაული  "ჩარშამა სორი" (წითელი
ოთხშაბათი).ეზიდთარწმენით,აპრილისთვისმიწამოხნულიდაგამზადებულიუნდაიყოს
დასათესად.ახალგაზრდებიგადიანმინდორში,კრეფენაპრილისწითელყვავილებსდაკონე
ბადკიდებენშესასვლელიკარისთავზე.დილითყველასახლილამაზადაამორთული,დიასახ
ლისსკისუფრაზეგამოაქვსწითლად,ყვითლადდამწვანედშეღებილიკვერცხები,რომლებიც
სიცოცხლისადასამყაროსმრავალფეროვნებისსიმბოლოა.ამავედღესგლეხებიგადიანმინ
დორშიდანათესებშიმიმოაბნევენკვერცხისსხვადასხვაფერნაჭუჭს,რათაწლისმოსა
ვალიუხვიიყოს.

საბჭოთაკავშირისშექმნისშემდეგ,საქართველოსადასომხეთისადგილობრივმახელი
სუფლებამმიიღოზომებიწერაკითხვისუცოდინარობისაღმოსაფხვრელად.

განათლების და კულტურის ასპექტები

საქართველოში წერაკითხვის უცოდინარობის ლიკვიდაციის კომიტეტების, მუშფაკის
ინტერნატისადამასწავლებელთამოსამზადებელიკურსებისჩამოყალიბებისშედეგად,შე
იქმნაგანათლებისადაკულტურისკერათაქსელი:თბილისშიგაიხსნაკლუბი,რომლისსცე
ნაზეწარმოდგენილპიესებშიდაგმობილიიყოხალხშიჯერკიდევშემორჩენილიწარსულის
დრომოჭმული,მავნეგადმონაშთები:სისხლისაღება,1314წლისგოგონებისგათხოვება
ურვადისაღებით(ხშირადმცირეწლოვანგოგონებსხანშიშესულმამაკაცებსმიათხოვებ
დნენხოლმე,გოგონებსუკრძალავდნენსკოლაშისიარულს).კლუბთანარსებობდახალხური
ცეკვისადასიმღერისანსამბლი,მუშაობდასამკითხველოდარბაზი.მთელამიერკავკასიაში
იყოცნობილიშესანიშნავიმუსიკოსიდამომღერალი,მრავალისიმღერისავტორი,თბილი
სელიშაროებრო.მისისიმღერებიდღემდეპოპულარობითსარგებლობსარამარტოამიერკავ
კასიასადარუსეთში,არამედქურთისტანშიდადასავლეთევროპაშიც.1936წელსთბილისში
გაიხსნაორიდაწყებითისკოლადაერთიშვიდწლედი.დირექციადაპედკოლექტივი,ძირითა
დად,ეთნიკურიქურთებითიყოდაკომპლექტებული.

თბილისში,პლეხანოვის(ამჟამადდავითაღმაშენებლის)პროსპექტზე,ამიერკავკასიის
სამხედროოლქისოფიცერთასახლისსაზაფხულობაღში,შეკრიბესქურთიქალებისჯგუფი,
რომელთაცჭრაკერვასასწავლიდნენ.ტურგენევისქუჩისკუთხეშიგაიხსნაქურთულისა
ბავშვობაღი.

ორმოცდაათიანიწლებისდამდეგიდანთბილისშიკვლავაღორძინდაქურთულიკულტურუ
ლი კერები. პიონერთადამოსწავლეთასასახლეში გაიხსნა ქურთული ენისშემსწავლელი
დახალხურიზეპირსიტყვიერებისშემკრებიწრე. მასპედაგოგი,საქართველოსმწერალთა
კავშირისწევრი,"ღირსებისორდენის"კავალერიაზიზეისკოსლოევიხელმძღვანელობდა.

1961წელსთბილისის70ესაშუალოსკოლასთანდაკომპლექტდა"ქურთულისექტორი".
მეორედანმეოთხეკლასისჩათვლით,ბავშვებიწერაკითხვასმშობლიურენაზესწავლობდ
ნენ.სექტორმა16წელიიარსება.მისიდაარსებისინიციატორიდახელმძღვანელიიყოსა
ქართველოსმწერალთაკავშირისწევრი,საქართველოსდამსახურებულიპედაგოგი,გამოჩე
ნილისაზოგადომოღვაწებაღჩოეისკოსლოევი.ქალაქისრაიონულსაბჭოებთანგახსნილი
იყო"სახალხოუნივერსიტეტები",რომლებიცქურთმოსახლეობასშორისიდეურაღმზრდე
ლობითმუშაობასეწეოდა.

ჩამოყალიბდახალხურიცეკვისჯგუფები,შემდეგსიმღერისადაცეკვისანსამბლი.ბო
ლოწლებშიცეკვისანსამბლსსერგოქლერიხელმძღვანელობდა.

საქართველოსმწერალთაკავშირთანშეიქმნაქურთმწერალთაჯგუფი.გამოდიოდარო
გორცმშობლიურენაზე,ასევექართულ,რუსულ,სომხურდააზერბაიჯანულენებზეთარგმ
ნილიქურთმწერალთანაწარმოებები.ქურთულიდანრუსულენაზემთარგმნელთაშორისგან
საკუთრებითგაითქვასახელიგლანონანიანმა.ქურთიმწერლებისჯგუფსსათავეშიედგა
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ბახჩოეისკო.
სამოციანიწლებისდამდეგს,თბილისშიმცხოვრებიქურთები,რომლებიცძირითადადსარ

დაფებშიცხოვრობდნენ,ხელისუფლებისგანკარგულებით,დაკმაყოფილდნენახალაშენებული
დაკომფორტულისაცხოვრებელიბინებით.

დღეს ქურთების ძირითადი ნაწილი თბილისში, ასევე რუსთავში, ბათუმსა და თელავში
ცხოვრობს.

5060იანწლებშიქურთიახალგაზრდებიმასობრივადჩაებნენსპორტში.ბევრმამათ
განმაწარმატებასმიაღწია.მათშორისიყვნენშესანიშნავიმოჭიდავეები,მოკრივეები,
ფრენბურთელები, კალათბურთელები, აკრობატები, ტანმოვარჯიშეები. საბჭოთა კავშირში
გაითქვასახელიმოკრივემალიხანჩოხერაშიმ.იგიხშირადგამოდიოდასაზღვარგარეთგა
მართულტურნირებში.

1975წელსთბილისისადაბათუმისუმაღლესსასწავლებლებშიორათეულზემეტიქურთი
სტუდენტისწავლობდა,ხოლორამდენიმეწლისშემდეგ,მათმარაოდენობამასსგადააჭარ
ბა. მომზადდნენ ქურთი იურისტები, პედაგოგები, ექიმები, ინჟინრები, არქიტექტორები,
მხატვრები,მსახიობებიდამუსიკოსები.ერთერთიპირველი,ვინცთბილისისკონსერვა
ტორიაშიმიიღოგანათლება,იყოდოდომირანგი.საბჭოთაკავშირისარცერთმხარეში,
სადაცქურთებიცხოვრობდნენ,არყოფილაიმდენიმხატვარი,რამდენიცსაქართველოში.მათ
შორის,განსაკუთრებითცნობილნიიყვნენბასეჯაფაროვა,მრაზდაუდი,ანტონმირზოევი,
ლიოვაუტეიდასხვ.ერთერთიპირველნიშევიდნენთბილისისსაბალეტოსკოლაშიდაძმა
აჯამოვები.შემდეგისინიპეტერბურგშიოპერისადაბალეტისთეატრშიცეკვავდნენ.სა
ქართველოსთეატრალურიინსტიტუტისკარიქურთთაგანპირველმაზინატალოევამშეაღო.

საბჭოთაკავშირისდაშლამდე,თბილისისქურთებითდასახლებულირაიონებისსკოლებში,
მეორედანმეოთხეკლასისჩათვლით,ქურთულენასადალიტერატურასასწავლიდნენ.

1978წელსმუშაობადაიწყოსაქართველოსსაქტელერადიოსქურთულირადიოგადაცემე
ბისრედაქციამ,რომელიცსამიადამიანისაგანშედგებოდა.მათმიერმომზადებულიგადა
ცემაეთერშიკვირაშიერთჯერთხუთმეტიწუთისგანმავლობაშიგადიოდა.ქურთულირადიოს
სათავეებთანიდგაქერიმანყოსი.

საქართველოსქურთიმოსახლეობისცხოვრებაშიდიდმოვლენადიქცაქურთულითეატ
რისდაარსება(საზეიმოდგაიხსნა1979წ.),რომელმაცოცწელიწადსიარსება.მისისახელი
გასცდასაქართველოსფარგლებს.თეატრისშექმნაშიმონაწილეობამიიღესზინატალოევამ
დალიოვაუტეიმ.თეატრისრეპერტუარშიშედიოდათხუთმეტზემეტისპექტაკლიქართ
ველი,სომეხი,ოსიდარუსიავტორებისთარგმნილიპიესებისმიხედვით.მაგრამყველაზე
შთამბეჭდავიიყოქურთიდრამატურგისა.ბოიკისპიესის"სნჯოქალიშვილსათხოვებს"
 მიხედვითდადგმული პირველი სპექტაკლი. ესწარმოდგენათეატრის არსებობის მთელი
ხნისგანმავლობაშიმაყურებელშიუცვლელიწარმატებითსარგებლობდა.თეატრმააქტიური
მონაწილეობამიიღო1989წლის9აპრილთანდაკავშირებულმოვლენებში,კერძოდ,ამტრა
გედიასსაგანგებოდადგმამიეძღვნა,რომელსაცმრავალიქართველიდაესწრო.

1981წლის1315მარტს,პირველადსაბჭოთაკავშირში,საქართველოშიჩატარდაქურთუ
ლიკულტურისდღეები.ჩამოვიდაუამრავისტუმარისომხეთიდან,ყაზახეთიდან,აზერბაი
ჯანიდან,შუააზიიდან,მოსკოვიდანდალენინგრადიდან.

ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში, საქართველოში არაერთმა ქურთმა მეცნიერმა დაიცვა
სამეცნიეროხარისხი.

საუკუნეებისგანმავლობაშიქურთებმაშექმნესთავიანთიეროვნულიკულტურადაორი
გინალურიწერილობითილიტერატურა.ქურთებისუძველესილიტერატურულიძეგლებიათასზე
მეტიწლისაა.სულეიმანიაშიაღმოაჩინესუცნობიავტორისლექსისფრაგმენტები,რომელიც
ტყავისნაჭერზეადაწერილიდაVIIსაუკუნითაადათარიღებული.XIსაუკუნისდასაწყისში
ქურთიპოეტიალიჰარირიცხოვრობდადამოღვაწეობდა.მასმოსდევსპოეტებისმთელი
პლეადა,რომელთაგანყველაზეგამორჩეულიიყომალაჯიზრი(XIIსაუკუნე),ფაკიჰთეირანი,
მელააჰმედბატი(XVსაუკუნე)და,ბოლოს,აჰმედჰანი(XVIIსაუკუნე),რომელიცავტორია

შესანიშნავიპოემისა"მამიდაზინი".პოემისგმირები.მამიდაზინიქურთისტანში
სუფთადატრაგიკულისიყვარულისსიმბოლოებიგახდნენ.

ჟანრებისადასიუჟეტებისმრავალფეროვნებით,ქურთულიფოლკლორიახლოდაშუააღ
მოსავლეთისხალხებისფოლკლორშიერთერთპირველადგილსიკავებს.დიდიმწუხარებითაა
გაჯერებულიქურთებისსამგლოვიარომოთქმადასიმღერები,რომლებშიცასახულიაქურთე
ბისმრავალსაუკუნოვანიტანჯვა.ღრმახალხურისიბრძნეგამოსჭვივისქურთულანდაზებსა
დაგამონათქვამებში.ქურთიხალხურიმომღერლებიმთხრობელები"დანგბეჟები"დიდი
პატივისცემითადასიყვარულითსარგებლობენხალხში.

ქურთიხალხისეთნოკულტურამრავალმხრივიდამრავალფეროვანია,რაცგამოწვეულიიყო
სხვადასხვაეთნიკურერთობებთანგამუდმებულიკონტაქტებით,მაგრამამკულტურაშიერ
თიანიქურთულინაციონალურინიშნებიმუდამდომინირებდნენდასხვათაგანგამოარჩევდ
ნენორიგინალურინიშანთვისებებით.

სწორედამნიშანთვისებათაორიგინალურობისგამო,1852წელსდაარსებულიკავკა
სიისმუზეუმისმესვეურთაყურადღებამიიპყრო,რომლებმაცპრიორიტეტულმიმართულებად
დაისახესკავკასიაშიმცხოვრებხალხთამატერიალურკულტურულინიმუშებისშეგროვება
დამუზეუმშიგანთავსება/დაცვა.ესპროცესი,საუკუნისმანძილზეგრძელდებოდა,რომელთა
შორისთავისიკუთვნილიადგილიქურთულმაექსპონატებმაცდაიკავა.

1900წელს კავკასიის მუზეუმში მოწვეულ იქნა მსოფლიოკოსტიუმების გამოჩენილი
მკვლევარიდამხატვარიგერმანელიმაქსტილკი,რომელმაცშეასრულასხვადასხვახალხთა
ეროვნულსამოსშიგამოწყობილიხალხთაპორტრეტებიდა,მათშორის,ქურთებისაც.ესენი
არიანნაციონალურიკოსტუმებითშემოსილიქურთთა,როგორცზედაფენის,ასევეუბრალო
მოსახლეობისწარმომადგენლები, რომელთაჩაცმულობაგამოირჩევაუაღრესადხალისიანი
ფერადოვანიგამით.ესაასულ12ნახატი,რომელთაგანცხრაპორტრეტულიჟანრისაა.

გარდაამისა,კოსტუმებისფონდშიდაცულიქურთულიმასალებიდან,აღსანიშნავიაქა
ლისადამამაკაცისსარტყელები.

ქურთულიხელოვნებისნიმუშებსმიეკუთვნებააღმოსავლურნაკეთობათაფონდშიდა
ცულიქალისსამკაულებიდაამულეტები,რომლებიცმუზეუმშიXlXXXსსდანაა.ამნივ
თებში გამოხატულია, როგორც ქურთული საიუველირო ხელოვნების ორნამენტები, ასევე
სინკრეტულირწმენაწარმოდგენებისათვისდამახასიათებელიმოტივები.

ახლო აღმოსავლეთი ერთ დროს კაცობრიობის კულტურულ აკვანს წარმოადგენდა. აქ,
მომთაბარე შიდა ტომებში, რომლებიც ძირითადად მესაქონლეობას მისდევდნენ, ჩაეყარა
საფუძველიყოველგვარიხალიჩურთექურინივთებისწარმოებას,ამხალხთაშორისარიან
ქურთებიც,რომლებმაცხალიჩურინაწარმისთავისებურიორიგინალურინიმუშებიშექმნეს.

საქართველოსეროვნულმუზეუმშიამჟამადდაცულიქურთულიხალიჩაფარდაგებისუმე
ტესობაძირითადადმოქსოვილიასომხეთში,თურქეთსადაირანისქურთისტანშიმცხოვრე
ბიქურთებისმიერ.ქურთებისხალიჩაფარდაგებისქსოვათავისებურებებითხასიათდება
(განსაკუთრებით ირანის ქურთისტანის ნაწარმი), რაც იმაში გამოიხატება, რომ ისინი
საქსელწყვილძაფზეკვანძსერთნასკვიანიგამონასკვითაკეთებენ(სენე),რაცგანაპი
რობებსქსოვილისსიმტკიცესადაელასტიურობას.

ქურთულიხალიჩებისათვისდამახასიათებელიწაგრძელებულიფორმები,რაცმათიმომ
თაბარეცხოვრებით,კარვისსპეციფიკითიყოგანპირობებული.მათგანყველაზეცნობილია
"დასტის"ტიპისნაქსოვიხალიჩები,რომლებიცრამდენიმენაჭრისგანააშემდგარი.ესენი,
ძირითადად,კარვისმიწურიატაკზედასაგებადგამოიყენებოდა.ბინადარმეურნეობაზეგა
დასულიქურთები,დიდფიანდაზებთანერთად,მცირეხალიჩებსაცქსოვდნენ.

მუზეუმშიდაცულიქურთულიხალიჩებისერთერთიდამახასიათებელინიშანიაისიც,რომ
საქსოვიმასალაძაფიძირითადადმიღებულიაბუნებრივისაღებავებით,რაცგანსაკუთ
რებულიღირსებააზოგადადხალიჩურინაწარმისათვის.ხალიჩებისგარდაფონდშიდაუნჯე
ბულიაქურთულიფარდაგების(ქილიმი)მნიშვნელოვანინიმუშები.

საქართველოსქურთებისგარკვეულინაწილი,რომლებიცთურქეთიდანიყვნენმიგრირე
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ბულნი,ქვემოდაზემოქართლშიეწეოდნენნახევრადმომთაბარეცხოვრებას.მიუხედავად
იმისა,რომესარარისვრცელიტერიტორია,ისინიარგადასულანმთლადბინადარცხოვრე
ბაზედამათძირითადსაცხოვრებლად,კვალინდებურადდარჩაკარავი.სწორედქურთთაამ
ნაწილის კარავი და მისი დეტალებია დაცული მუზეუმში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია
კარვისთაღიგუმბათი,რომელიცსხვადასხვაფერისქსოვილებისგან,აპლიკაციისწესითაა
მორთული.კარავიასევეშედგებახისბოძებისგან,სათბუნებელიქეჩებისგან,შიგნითგა
მოსაკრავიშალებისგანდასხვადასხვასაფენისგან.ქურთულიკარვისამნიმუშისსახით,
საქმეგვაქვსმომთაბარეხალხისსაცხოვრისისერთერთსაუკეთესოექსპონატთან.

მიუხედავადიმისა,რომქურთისტანიოთხისახელმწიფოსმიერარისგაყოფილი,ამხალ
ხმამოახერხაეროვნულითვითმყოფადობისშენარჩუნება,რაშიცდიდიწვლილიმიუძღვის
ქურთულსაბრძოლოიარაღს.

მართალია,ქურთთადიდინაწილიმომთაბარეცხოვრებასეწეოდა,იარაღისკეთებისხე
ლოვნებამათთანუაღრესადგანვითარდადამისიტარებაარამხოლოდბრძოლისას,არამედ,
მშვიდობიანობისდროსაც,აუცილებელჩვევადიქცა.

ეთნოგრაფიისგანყოფილებისიარაღსაჭურვლისფონდშიდაცულიაქურთულისაბრძოლო
ხელოვნებისნიმუშები,რომლებიცწარმოდგენილიაიმრეგიონისმიხედვით,სადაცქურთები
კომპაქტურადიყვნენდასახლებულნი.

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობა

საქართველოსქურთიეზიდები,აქტიურადმონაწილეობენქვეყნისსაზოგადოებრივცხოვ
რებაში. მნიშვნელოვანია არასამთავრობო სექტორის როლიც. გამოვყოფთ ქურთეზიდთა
თემისქალებისორგანიზაციას"ქალთაუფლებებისსათემოინიციატივა",რომელიცსაქ
მიანობსსხვადასხვამიმართულებით.თავდაპირველად,2004წელს,შეიქმნა"საქართველოს
ქურთეზიდქალთადამოუკიდებელილიგა,რომელმაც,თავისისაქმიანობისგაფართოებიდან
გამომდინარე,ქურთეზიდებისგარდა,უმცირესობებისსხვაწარმომადგენლებთანაცდაიწყო
მუშაობა.ესარისსახალხოდამცველთანარსებულიეროვნულუმცირესობასთანმუშაობის
საბჭოსადაქ.თბილისისმუნიციპალიტეტთანარსებულიეროვნულუმცირესობათასაბჭოს
წევრიორგანიზაცია.მასაქვსმხარდაჭერასხვადასხვადონორიორგანიზაციის,საელჩო
სადაფონდისგან."ქალთაფონდისაქართველოში"ისმიერდაფინანსებულმაპროექტებმა
ხელიშეუწყოორგანიზაციისგაძლიერებას,ქალთაუფლებებისადაგენდერულსაკითხებთან
დაკავშირებულპრობლემატიკაზემუშაობას.ესიყოქალთაპრობლემატიკაზემუშაობისდა
საწყისისპირველისაგრანტოდაფინანსება.მნიშვნელოვანია,რომპროექტირეპროდუქციუ
ლიჯანმრთელობისადაქალთაუფლებებისშესახებ,განხორციელდაეზიდდაბოშაქალებთან.
ორგანიზაციასაქტიურითანადგომაჰქონდაკანადისადაშვედეთისსაელჩოებისმხრიდან.
ამ პროექტებს დადებითი გავლენა ჰქონდათ ქალებთან და ახალგაზრდობასთან მუშაობის
კუთხით, როგორცთბილისში, ასევე ქურთიეზიდებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიო
ნებში.ძირითადიყურადღებადაეთმოქალთაუფლებების,გენდერულ,ოჯახურიძალადობის,
საკუთარიუფლებებისცოდნისადაინტეგრაციისსაკითხებს.ფონდის"ღიასაზოგადოება
საქართველო"ხელშეწყობით,წარმატებითგანხორციელდაპროექტი"ბულინგისპრობლემატი
კამრავალფეროვანსასკოლოგარემოში".პროექტისფარგლებშიჩატარდაკვლევა.შედეგები
დარეკომენდაციებიწარდგენილიქნასაქართველოსგანათლების,მეცნიერების,კულტურისა
დასპორტისსამინისტროში.აღსანიშნავია"ღიასაზოგადოებისფონდის"სრულიმხარდა
ჭერაპროექტში"ჩემითემისქალები".როცატერორისტებისმიერერაყისქურთისტანში
მცხოვრებიეზიდებისხოცვაჟლეტადაიწყო,გარკვეულირაოდენობისოჯახებიჩამოვიდა
თბილისში.მათთანმუშაობადადახმარებისგაწევამოხდაქურთეზიდთათემისმხარდა
ჭერით,"ქალთაფონდისაქართველოში"დაფონდი"ღიასაზოგადოებასაქართველოს"ხელ

შეწყობით,"ქალთაუფლებებისსათემოინიციატივისმიერ",ორგანიზაციისთავმჯდომარის,
ქალბატონლილისაფაროვასხელმძღვანელობით.ლილისაფაროვაარისსაქართველოსეზიდთა
სახლისერთერთიდამფუძნებელი.ფონდი"ღიასაზოგადოებასაქართველო"სმიერდაფი
ნანსებულიპროექტიითვალისწინებდაქალებისთვალითდანახულიპრობლემებისწარმოჩე
ნასფოტოებზე.ერაყიდანჩამოსულმაფოტოგრაფმა,ჩვენიქალებისუშუალოდახმარებით,
ასახაერაყელი,ბოშადასაქართველოსეზიდიქალებისპრობლემები.გამოიცაალბომიგა
მოფენისსურათებისგამოყენებით.საქართველოსმეცნიერების,განათლების,კულტურისდა
სპორტისსამინისტრომაცდააფინანსარამდენიმეპროექტი,რამაცხელიშეუწყოეზიდური
თვითმყოფადობის,კულტურის,ხელოვნებისდასხვათაშენარჩუნებასადაპოპულარიზებას.
სამინისტროსმხარდაჭერითმოეწყოსაქართველოსქურთიმხატვრებისრამდენიმეგამოფე
ნა,როგორცთბილისში,ასევეთელავსადაბათუმში.გამოიცაალბომისაქართველოსქურთი
მხატვრებისშემოქმედებისნიმუშებით.მოეწყოპირველიქურთიმხატვარიქალისბასე
ჯაფაროვასპერსონალურიგამოფენადაგამოიცაალბომი.ქურთულიფოლკლორულიანსამბლი
შეიქმნა2013წელს,საქართველოსკულტურისადასპორტისსამინისტროსდაფინანსებით,
ქურთეზიდთათემისწარმომადგენლის,საქართველოსპარლამენტისმე8მოწვევისდეპუ
ტატის,ბატონთამაზავდალიანისმხარდაჭერითდა"ქალთაუფლებებისსათემოინიციატი
ვის"თავმჯდომარის,ქალბატონლილისაფაროვასხელმძღვანელობით.პროექტისფარგლებში
შეიქმნაქურთულიეროვნულიკოსტუმები,შეძენილიქნატექნიკურიაპარატურა.ანსამბლი
არაერთიფესტივალისლაურეატიგახდა.

თბილისისმუნიციპალიტეტისმერიისკულტურის,განათლების,სპორტისადაახალგაზრდულ
საქმეთასაქალაქოსამსახურისხელშეწყობით,გამოიცამონოგრაფიაკრებული"კულტურისა
დამეცნიერებისმოღვაწეთბილისელიეზიდები",სადაცწარმოდგენილიაინფორმაციასაქარ
თველოსქურთიეზიდიპოეტების,პროზაიკოსების,საზოგადომოღვაწეების,მეცნიერების,
მხატვრების,მუსიკალურიკოლექტივებისადათეატრისშესახებ.პროექტსხელმძღვანელობ
დაქალბატონინათელატიტალია(ა)იპქურთულქართულისოციოკულტურულიპლატფორმის
თავმჯდომარე."ტოლერანტობის,სამოქალაქოცნობიერებისადაინტეგრაციისმხარდაჭერის
პროგრამის"(PITA) ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციის
მიერ,აშშისსაერთაშორისოგანვითარებისსააგენტოსფინანსურიხელშეწყობით,გამო
იცაალბომი"წარმატებულიქურთიეზიდებიქალებისაქართველოდან."ალბომშიწარმოდ
გენილია10სხვადასხვასპეციალობისქალიდამათიგანვლილიგზაწარმატებამდე.წლების
განმავლობაში,კავკასიურისახლიარისქურთეზიდთათემისშეკრების,ღონისძიებებისა
და გამოფენების მოწყობის სივრცე. აქტიური თანამშრომლობის ფორმატი ჩამოყალიბდა
თბილისისსახელმწიფოსამხატვროაკადემიასთან,რექტორის,პროფესორგიაგუგუშვილის
თანადგომით,ხელოვნებისცენტრ"ფოლიანტთან",დირექტორის,შოთარუსთაველისპრემიის
ლაურეატის,მხატვარქეთიმატაბელისაქტიურიმონაწილეობით,საქართველოსკულტურის
აკადემიასთან,ასევესხვასახელმწიფოდაარასამთავრობოორგანიზაციებთან.მნიშვნე
ლოვანიიყოქურთიეზიდითემისწარმომადგენლებისსაინიციატივოჯგუფისფორმირება
არასამთავრობოორგანიზაციად"ქურთულქართულსოციოკულტურულპლატფორმად",რო
მელიც წარმატებით საქმიანობს ორი ეთნოსის სოციალური და კულტურული სეგმენტების
ურთიერთგაცნობისადადაახლოებისმიმართულებით.

მსოფლიოში ერთადერთი ქურთული სახალხო თეატრი

ქურთეზიდთა დიასპორის წარმომადგენლების შეფასებით, საქართველოში მცხოვრები
ქურთიეზიდებისთვისჭეშმარიტიკულტურულირენესანსიიყომეოცესაუკუნის6080იან
წლებში.სწორედამდროსგაიხსნათბილისში,მსოფლიოშიერთადერთიქურთულისახალხო
თეატრი,ქურთულისიმღერისადაცეკვისფოლკლორულიანსამბლი.საქართველოშირეგულა
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რულადტარდებაქურთულიკულტურისდღეები;სახელმწიფორადიოშიგაჩნდაყოველკვირეული
გადაცემაქურთულენაზე;ამწლებშიმუშაობსორიდაწყებითიდაერთიშვიდწლიანინაცი
ონალურისკოლა.ამპერიოდში,ქურთეზიდთათემშიჩნდებიანპროფესორებიდააკადემი
კოსები,მსახიობები,სპორტსმენებიდამხატვრები,საზოგადომოღვაწეები.

ქურთულისახალხოთეატრისშესახებ.
მასალაარქივიდან:

მრაზეუზოჯაფაროვი
თეატრისსამხატვროხელმძღვანელი
ჩვენ,თბილისისსახელმწიფოვაჭრობისკულტურისსახლთანარსებულქურთულსახალხო

თეატრს,10წელზეცოტამეტიშეგვისრულდა.თეატრისკოლექტივი,ვიხსენებთპირველრეპე
ტიციას,პირველლიტერატურულსაღამოს,პირველდადგმულსკეჩს,პირველსპექტაკლს,პირველ
გასტროლებს...

გვგონია,რომესყველაფერიგუშინიყო.დასისულახალგაზრდაიყო,სავსეენთუზი
აზმით,კეთილიმიზნებით,გაგვეკეთებინამაქსიმუმინაციონალურისასცენოკულტურისთ
ვის.გავიდადრო,10წლითგავიზარდეთ,მრავალირამშეიცვალა,თუმცათეატრშიდარჩაის
ძირითადიღერძი,რამაცთეატრსერთგულებადაახალგაზრდულიენთუზიაზმიშეუნარჩუნა.

არჩამოვთვლიდასისმსახიობებს,თქვენმათდაუსწრებლადგაიცნობთბუკლეტისმასა
ლებისგადაფურცვლისას.მაგრამაუცილებლადუნდაგავუსვახაზი,რომმათმხრებზეაწევთ
ჩვენისაქმიანობისმთელისიმძიმე,თეატრიარსებობსდამოქმედებსმათიდამსახურებით.
მადლობამათამისთვის.

თეატრიჩვენიქართველიმეგობრებისადაკოლეგებისკეთილიდამოკიდებულებითარსე
ბობს,თუმცაისერთგულიმაყურებლისადასიყვარულისწყალობითუმკლავდებასირთულე
ებს,მაყურებელი,რომელიცმხარსგვიჭერს,გვამხნევებს,გვპატიობსჩავარდნებს.

ჩვენბევრიკეთილიმეგობარიგვყავსსომხეთში,ყაზახეთში,შუააზიაში,რუსეთსადა
სხვაქვეყანაში.თეატრისთვისძალზედმნიშვნელოვანიიყომოსკოვის,პარიზის,სტოკ
ჰოლმის,მელბურნის,ლონდონისქურთულისაზოგადოებრივკულტურულიცენტრებისმხრიდან
გამოჩენილიყურადღება.ძალიანვუფრთხილდებითსაზღვარგარეთმცხოვრებიჩვენითანა
მემამულეების:ფუადჯამილის,კენდალნეზანის,რეზაჩოლპანის,კაიაიზოლის,აჰმადყა
რამურზასდაბევრისხვაპიროვნებისმხრიდანგამოჩენილგანსაკუთრებულყურადღებას.
ეს,ჩვენთვის,არისკიდევერთისაბაბი,მადლობაგადავუხადოთყველას,ვინცგვეხმარე
ბოდათეატრისდაარსებასადააღორძინებაში.

***

ქურ თუ ლი სა ხალ ხო თე ატ რი
და ბა დე ბის წე ლი: 1980
და ბა დე ბის ად გი ლი: სა ქარ თ ვე ლო, თბი ლი სი
თეატრის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი და რე ჟი სო რი: 
მუ რაზ ჯა ფა რო ვი

დაუჯერებელია,მაგრამესასეაჩვენუკვე10წლისვართ.ბევრიაესთუცოტათეატრის
ცხოვრებაში?ამწლებშიგამოშვებულისპექტაკლებისრაოდენობისმიხედვით,შესაძლოა,
არააბევრი,მაგრამთუუკანმოვიხედავთდაგავიხსენებთ,საიდანდაიწყოყველაფერი
დარისიგაკეთებამოესწრო,რადიქცათეატრიდასისთითოეულიწევრისთვის,შეგვიძლია
ვთქვათ,რომესწლებიარისცხოვრებისმნიშვნელოვანინაწილი.ესააშრომაუხვი,ურთი
ერთსაწინააღმდეგო,მაგრამბედნიერიგზა,რომელმაცშექმნათეატრი.იუბილეებზემიღე
ბულიამსუყეფრაზებისწარმოთქმადაფანფარებისჟღერა,მაგრამჩვენარგვინდოდაამის
გაკეთება.ჩვენიზეიმიარისთეატრალურიყოველდღიურობა,ესაამრავალსაათიანიმუშა
ობა,უკვესაკუთარიძირითადისაქმიანობისშემდეგ,რადგანთითოეულითანამშრომელი,
ხელმძღვანელისჩათვლით,პროფესიონალიასულსხვასფეროში,ხოლოთეატრი,ფორმალუ
რად,უფროგატაცებაა,ერთგვარიჰობია.თეატრიცხოვრებისგანუყოფელნაწილადიქცა.
მრავალწლიანიმუშაობისშედეგადისეშეერწყათეატრალურიცხოვრებაჩვეულცხოვრების
რიტმს,რთულიათქვარაუფრომნიშვნელოვანია:ის,რასაცისინიაძლევენთეატრს,თუ
ის,რასაცთეატრიაძლევსმათ.მნიშვნელოვანიაერთიცდამეორეც.ხოლოყველაზემთავარი
ისაა,რასაცჩვენითეატრიაძლევსიმმაყურებელს,რომელმაცდიდიხნისწინშეიყვარადა
მიიღოთეატრი.შესაძლოა,ძნელადდასაჯერებელია,მაგრამმთელიამწლებისგანმავლობა
ში,თეატრთანერთადიზრდებოდადავითარდებოდაჩვენიმაყურებელიც.როცა1980წლის30
აპრილს,პირველადგაიხსნაჩვენისცენისფარდადაგადაჭედილდარბაზშიგაისმამშობლიურ
ენაზემეტყველება,ძნელისათქმელია,ამწუთებშივინუფრომეტადღელავდარამპის
უკანმყოფიმსახიობები,თუდარბაზშიმსხდომიმაყურებელი.პრემიერისდღესაცდაყო
ველსაღამოს,სანამგადიოდაიმდროსახალგაზრდადრამატურგის,ასკარებოიკისპიესის
მიხედვითდადგმულიჩვენიპირველისპექტაკლი"სნჯოათხოვებსქალიშვილს",თეატრში
იყოსრულიანშლაგი.ესიყოსაქართველოშიქურთულენაზენათამაშებიპირველისპექ
ტაკლი.ესიყოსაკუთარფესვებთან,ჩვენიმაყურებლისპირველიხილულიზიარება.მაყუ
რებლისა,რომელიცარიყოგანებივრებულიკულტურულიცხოვრებისმოვლენებით.სპექტაკლი
ამჟამადაც უცვლელი წარმატებით მიდის. მაყურებელს მოსწონს ყველაფერი: მსახიობთა
ოსტატობაც,თემისაქტუალობაც(მიუხედავადიმისა,რომბოლოწლებშიბევრირამშეიც
ვალასაქართველოშიმცხოვრებიქურთებისყოფიერებაში),შესანიშნავიიუმორიც,სითბოც,
რომლითაცმსახიობებიეპყრობიანსაკუთარპერსონაჟებს.მართალიადეკორაციებიღარი
ბულიდამწირიიყო,არიყოთანხვედრა,თუმცადარბაზიაღფრთოვანებასდაემოციებსვერ
ფარავდა.დასმაირწმუნასაკუთარიძალების,დაიჯერა,რომთეატრიიცოცხლებდა.ასეთდიდ
მნიშვნელობასიმიტომვანიჭებთჩვენსპირველსპექტაკლს,რომიგიგამოცხადებადიქცა
მაყურებლისთვისაც.მეოცესაუკუნის70იანწლებში,თბილისშიიყორამდენიმემცდელობა,
შეექმნათქურთულითეატრალურიკოლექტივები,მაგრამამასარმოჰყოლიაგანსაკუთრებუ
ლიწარმატება.ეცადნენ,შეექმნათსაბავშვოთეატრი,ამითძალიანიყოდაინტერესებული
ქურთიახალგაზრდობა,მაგრამსიმღერისადაცეკვისანსამბლებისშექმნისიქით,საქმე
აღარმიდიოდა.სწორედამიტომ,ბევრმაიფიქრა,რომსცენაამჯერადაცმუსიკოსებსდაეთ
მობოდათ,როცაეცნობოდნენქალაქშიგამოჩენილაფიშებს,რომლებიცმაყურებელსიწვევდა
სპექტაკლზე...მიუხედავადიმისარომპირველისპექტაკლიუკვეწარმოადგინათეატრმა,ჯერ
კიდევარიყოჩამოყალიბებულიდასი.
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როცა გამოვაცხადეთ შერჩევა და დავიწყეთ ბუნებრივი ნიჭითა  და გარეგნობით
გამორჩეულების მოძიება, ჩვენთან მრავალი ადამიანი მოვიდა. თავიდანვე  წარმოიშვა
არაერთიპრობლემა:ბევრიმათგანიარასათანადოდფლობდაენას,სხვებსკირეალურადვერ
წარმოედგინათ,თურასმოელოდნენმათგანთეატრში.

ბევრი,ელემენტარულად,ვერუძლებდასამუშაორიტმს,იყვნენსრულიადშემთხვევითი
ადამიანებიც. ამასთან ერთად, შევეჯახეთ სრულიად მოულოდნელ, თუმცა, აღმოსავლეთის
თეატრებისთვისტიპიურპრობლემას:ჩვენთანდიდხანსვერჩერდებოდნენქალთაროლების
შემსრულებლები.ბევრიქალიშვილიიძულებულიგახდა,თეატრიდანწასულიყო,მშობლებისან
ნათესავებისახირებისგამო.მაგრამდრომიდიოდა.ჩვენსაფეხურსაფეხურვლახავდით
წინააღმდეგობებს.იმავე1980წელს,ჩვენთანშედგამეორეპრემიერაგიორგიხუგაე
ვისპიესისმიხედვითდადგმულისპექტაკლი"მეზობლები".პირველისპექტაკლისწარმა
ტებაგაიმეორა"ხაჯედასიაბანდმა",რომელიცდაიდგაქურთულიფოლკლორისმოტივებზე
(ინსცენირებისავტორიაიკბეილერიანი,თარგმნატოსნერაშიდმა).პიესაშეეხოსულის
უნატიფესსიმებს,აღვიძებდანათელგრძნობებს,ხოლოსიყვარულისმარადიულითემაიპყ
რობდანებისმიერიასაკისმაყურებელს.რასაკვირველია,სპექტაკლშიიყოხარვეზები.დღე
ვანდელიგადასახედიდან,ბევრირამესხვანაირადგაკეთდებოდა,მაგრამთეატრისჩამოყა
ლიბებისგზაზე,ესიყოდიდიწინგადადგმულინაბიჯი.განსხვავებულადწარიმართაჩვენი
სპექტაკლებისბედი:ერთნი,რამდენიმეთვიანიცხოვრებისშემდეგ,ჩამოდიოდნენსცენიდან
დაადგილსუთმობდნენუფროაქტუალურებს,სხვებიკიდღემდეცოცხლობენ.

1981წლიდანდღემდე,ჩვენსრეპერტუარშიასპექტაკლი"დედამთილი",დადგმულიმ.შამხა
ლოვისპიესისმიხედვით.იგიმიდისუცვლელიწარმატებით.მისიპოპულარობისსაიდუმლო
მარტივია:ესაასოციალურყოფითიკომედია,რომელიცსულისკვეთებით,ახლოსაამასობ
რივმაყურებელთან,ამასემატებათემისაქტუალობა,რომელსაცწარმოაჩენსსპექტაკლი.
მაყურებელსხიბლავსისუშუალობა,რომლითაცთამაშობენმსახიობები,სპექტაკლშიბევ
რირამეშეცნობადიდაახლობელია.როცამსახიობებიაგვყავდამთავარროლებზე,კვლავ
წამოიჭრა ქალთაროლებისშემსრულებლებთან დაკავშირებული პრობლემები. რძლის როლის
თამაშიშემოგვთავაზაჩვენმაახალგაზრდამსახიობმაშალიკოემრაზმა.ვსინჯეთ,დასს
მოეწონა,იგიდამტკიცდაროლზე.სამაგიეროდ,მოგვიწიაროლისინტერპრეტაციისშეცვლა,
მაგრამამითმხოლოდმოიგოროლმა.ამისშემდეგიყო:ო.იოსელიანის"სანამურემიგა
დაბრუნდება",ა.ვამპილოვის"20წუთიანგელოზთანერთად",ა.ჩხაიძის"სამიდანექვსამ
დე",ა.პაპაიანის"უცხოელისასიძო",ი.ვიზბორის"არყისხისტოტი",ჟ.ანანიანის"ჩემი
სახლიარააშენისახლი"...იყოსპექტაკლები,იყოროლები,წარმატებულიდანაკლებად
წარმატებული;იცვლებოდაინტერპრეტაციებიდაჩანაფიქრები,მაგრამთეატრშიყოველთვის
ახსოვდათთავიანთიმთავარიმიზანიეროვნულითავისებურებებისადასახალხოსული
ერებისშენარჩუნება.ყოველთვისგვახსოვდა,რომჩვენვიყავითსაქართველოსქურთული
თეატრიდაარამხოლოდდასი,რომელიცთამაშობსქურთულენაზე.ბევრიმსახიობი,რომელ
მაც,წლებისგანმავლობაშიარუღალატათეატრს,ჩვენთანმოვიდაისე,რომსაერთოდარ
იცოდამშობლიურიენა.აქასწავლიდნენამასაც,მაგრამმშობლიურიფესვებისადამშობ
ლიურიკულტურისსიყვარულითეატრშისწორედმათმოიტანეს.ვიმედოვნებთ,რომჩვენი
მაყურებელიამასგრძნობდათეატრისარსებობისმთელიპერიოდისგანმავლობაში.

ბოლო დროს საუბრობენ ეროვნული თვითშეგნების ზრდის შესახებ. გავბედავთ იმედი
ვიქონიოთ,რომმაყურებელი,რომელიცმოდიოდაჩვენსსპექტაკლებზე,ჭარბადიყოგამსჭ
ვალულიამსულისკვეთებით.მაგრამჩვენველოდებოდითჩვენსსპექტაკლს,დიდხანსმივდი
ოდითმისკენ.დაასეთიშესაძლებლობაცგამოვლინდაკიდეც:გაჩნდაერევნელიახალგაზრდა
მწერლის,აზიზეგარდანზარის,პიესა"მთათატირილი"(ჩვენთანმიდისსახელწოდებით"...
დამთებიცგოდებენ").პიესამყველააგვაღელვაპირველივეწაკითხვისთანავე;იგიმიძღ
ვნილიაქურთებისცხოვრებისერთერთიდრამატულიფურცლისთურქეთიდანამიერკავკა
სიაშიმათიემიგრაციისადმი,რაცხდებოდაისტორიულიგარდაუვალობისძალით,ფიზიკური
განადგურებისსაფრთხისქვეშ.პიესისცენტრშიარისამიერკავკასიაშიგადმოსახლებული
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რამდენიმექურთულიტომისწინამძღოლისჯანგირაღასტრაგიკული,წინააღმდეგობებით
სავსეფიგურა.სპექტაკლიიოლადარგამოგვდიოდა.მუშაობამიდიოდაწელიწადზემეტი
ხნისგანმავლობაში,ბევრირამეიცვლებოდამუშაობისპროცესში.დიდიყურადღებაეთმო
ბოდატექსტზემუშაობას.გვსურდა,რომთითოეულისიტყვამკაფიოდმისულიყომაყურებ
ლამდე.სპექტაკლიაგებულიამთავარიგმირების:ჯანგირაღასდაროსტამის(უბრალოქურ
თიგლეხისადაშეიხის,რომელიცგანასახიერებდამთელსულიერძალაუფლებას),მგზნებარე
დიალოგებზე.თითოეული მათგანი ცდილობდა დაემტკიცებინათავისი სიმართლე. მთავარი
საკითხისისტორიულადგამართლებულიიყოთუარაისგარემოება,რომამიერკავკასიის
ქურთებიმოწყდნენთავიანთხალხსმიღმაწამოწეულიიყოსხვამნიშვნელოვანიქვე
თემები,რომლებიცღიადპირველადგაჟღერდამხოლოდუკანასკნელწლებში.ესააეზიდიზ
მისპრობლემაც,ესაათვითონჯანგირაღასპიროვნებისმიმართდამოკიდებულებადასხვა
ბევრირამ.სპექტაკლიგაგებულიდამიღებულიიქნამაყურებლისმიერ;ვიმედოვნებთ,რომ
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Kurtayȋk der heqa Kurdȇn Gurcistanȇ da

Kurd yek ji kevintirȋn gelȇn Mȇzoptamȋyayȇ yȇ bingehȋn in. Welatȇ wan Kurdistane. Ev gelȇ 
qedȋm xweyȇ dȋroka hezaran salane. Dȋroka dûr û dirȇj da gelek șaristanȋ erdȇ Kurdistanȇ ra 
derbas bûne û mora xwe ser gelȇ Kurdhȋștine. Di etnogirafîa Kurda da mora eşîretên Meda û 
îranȋyên kevnar rind tȇ xanȇ.

Ziman kurdȋ ye. Kurdî ji şaxê zimanên îranî yê rojavayî ye, malbeta hind-ewropȋ. Bi ҫend 
zaravayên sereke diaxafin: kurmancî (bakûr-rojavayî), soranî (başûrî), kirmanckî (dimbilȋ, zazakȋ), 
lorȋ, goranȋ.

Sedsala Vll an, dema belavbûna Ȋslamȇ, hicûmȇn Erebȇn musulman li ser welatȇ Kurdan zȇde 
bûn. Beşek mezin ji Kurdan bûna misilman. Kurdistanȇ da pȇvajoya belabûnȇ ola musulmanȋyȇ gelekȋ 
dirȇj kișand û heta niha jȋ berdewam e, Piranîya Kurdan misilmanȇn Sunî ne, beşek biçûk - Şhiî .

Xȇncȋ musulmanan wusa jȋ heyȋtȋya xwe bi xurtȋ olȇn Kurdistanȋ yȇ kevnar diparȇzin /Kurdȇn li 
ser bawarȋya Ȇzdȋtiȋyȇ, Elewȋtȋyȇ, Yarȋsanȋyê (Elȋheq).

Ji pey șerȇ navbera Ȋmpêratorîya Osmanȋyê ûÎranêyȇ sala 1514 a ra, kȋjan dȋrokȇ da wek șerȇ 
Ҫaldiranȇ eyan e, bi paymama Qesra Șȋrin welatȇ Kurdan di navbera wan herd ȋmpȇratorȋya da 
hate perҫekirin.

Piștȋ hilweșȋna dewleta Osmanȋyȇ û șerȇ cihanȇ yȇ ewlin (1914-1918), erdȇ Kurdistanȇ yȇ bin 
hukumȇ Osmanȋyan da bû, careke din jȋ di nava ҫar dewletȇn Rojhilata Navȋn: Tirkȋyȇ, Ȋran, Ȋrak 
û Șûrȋyȇ da hate dabeșkirin.

Ev perҫekirin, neheqȋke pir mezin bû ku dewletȇn Ewropȋ li gelȇ Kurd kirin. Ev perҫekirin û 
bindestȋ ji bo wȋ gelȋ bû kereset û tiragȇdȋya dȋrokȋ. Kurd ketin bin nȋrȇ ҫar dewletȇn dagerkire 
xezeb, heta heyȋtȋ, nasneme, dîrok, ҫand û zimanȇ wan jȋ bi destûr û qanûnȇnwan hatin ȋnkarkirin 
û qedexekirin. Kurdistan bû hebseke vekirȋ ji bo gelȇ Kurd.

Lȇ ҫiqas jȋ bi zorê, qewl-qanûnȇn weletȇn xwe, dagerkiran karibûn hidûdan bikșȋnin nava 
welatȇ Kurda, Kurdistan ji bo gelȇ Kurd ma wek yekȋtȋke tomerȋ, Kurd li ser erdȇ walatȇ xwe 
kompakt, bi ziman, ҫand û xeyset, bȋr-bawaryȇ xweye xisûsȋ,folkilora xwe ya zengȋn ji gelȇn der 
dorȇ xwe cuda man. 

Niha Kurd li dewletên Îranê, Tirkiyê, Sûrîê, Îraqê ser erdȇ kal-bavȇ xwe dijȋn, wȋ erdȋ ra dibȇjîn 
Kurdistan /Bakûr, Bașûr, Rojava, Rojhilat/. Cihanȇ da, Kurdistan wek herȇmek etnografî û 
erdnigarî tê nas kirin. 

Di hinek cȋ-war û bajarȇ van welatan hene, ku rûyȇ sirgûnîyȇ, Kurdistanȇ da halȇ dagerkirȋyȇ, 
bȇxebatîye, sȋyasȋya qedexe û ȋnkarȇ ya dijwer, xelkȇ kurd mecbûr koҫberȋ wan dera bûne û 
hesabȇ Kurdan li wan hereman bûya piranȋ û bi mȋlyonan tȇ jimartin. Mȋnak Îstenbolȇ da hesabȇ 
kurda 5 mȋlyona zȇdetir e.

Niha Kurd li Lȋbinanȇ, Afganisranȇ, Xorasanȇ, Sovȇta berȇ (Rûsȋya, Qazaxistan, Komarên 
Asȋya Navȋn, Azeyrbȇcan, Ermenistan Gurcistan), Welatȇ Ewropayȇ û gelek cîyȇ din dijȋn. Hesabȇ 
wan digihȋje 60-70 mȋlyonȋ. 

Kurd di tevaȋya dîroka xwe ya dijwer da mecbûr bûne șerȇ azadarȋyȇ bimeșȋnin, niha jȋ di nava 
wȇ șerkarȋyȇ da ne, lȇ mixabin heta niha jȋ ser neketin e,negihȋștine tu encama.

Ҫiqas jȋ ev gel bi warȇ civakȋ, netewȋ, ҫandȋ heta olȋ va jȋ bondest bûye û nihajȋ bindest e lawȇ 
wȇye hȇja dȋroka mirovayȇ da gelek rûpelȇn hȇja û ronayȋ xemilandine.

Li gorî lȇkolȋnȇn dîrokî û edebî, hȇ sedsala Vlll şopên kurdan li Kavkasȋyayȇ da têne dîtin. 
Deshilatdarȇn Kurdȇn Șȇdadyan li ser parek erdȇ Azeyrbȇcan û Ermenistanȇ hukum kirine (ji sala 
951 heta 1176 hukumdarî ser navendên girîng ên Ermenistanê – herêmên Dvîn û Gandzî, salên 
950-1070 hukumdarî axa Azeyrbêcanê kirine).

Dîtina dîrokî ya têkiliyên Kurd-Gurcî

Pêwendiyên gelȇn Kurd-Gurcan digihȋjin sedsala XII an. Lȇkolȋnȇn dȋrokȋ nȋșan didin ku Kurdȇn 
ewlin dema Gȇorgȋyȇ 3 a da hatine Gurcistanȇ. Malbata kurd Mxarzêlî Gurcistanȇ da gelek bi nav 
û dengbûye. Li nav dîroka gelên Gurc da salixyên hewaskar derheqa malbeteke dȋrokȋ da hene, 
kîjan bi navê DOLGORÛKÎ eyan e. Ev nav bi zimanê rûsîye, welgera wê bi kurdî ( kurmancî ) dibe 
ÇEPIL DIRÊJ. Dîroknas dinivîsin, ku ev malbet bi eslê xwe Kurd bûne. Ewledê wê malbetê: Îvan û 
Zakarîyê li nav desthilatdarîya Gurcistanê da gîhîştine astên here bilind, bûne serleşkerê padşaha 
Gurca: Tamarayê. Ji bomêrxasî, jêhatin û şureta wane leşkerȋyê, navê wan di nav dîroka Gurca 
da bûye efsene. Bûyarȇn dîroka Gurcistanê, yên here serkeftî û balkêş, di sedsala XII-an da navê 
wan herd birayan va girêdayî ne. Sedsala XVI a hinek eșȋrȇn Kurdan hatin e Mizxȇtȇ. Eyanin 
pȇwendiyȇn Gurcan ye nêzîk bi Emirata Ardelanan ra. Tekȋlȋyȇn bi Erdelanȇ ra ji hêla Gurcȇn 
misilman va hatine domandin: Temur Xan Acarlû (di sedsala 17-an de), Mihemed Xan Gûrcî (di 
sedsala 18-an), Mihemed Reza BegGûrci (di sedsala 18-an de) û Xosrov Xan Gûrci (di sedsala 
19-an de)ew pȇwendȋ pȇșda birin e.

Eşîrên cuda yên Kurd ji sedsala 16-an virve li Gurcistanê, xazma li Meskheti hatine xanê.

Jiyana Kurd-idiszdî li Gurcistanê

Di destpêka sedsala 19-an da, beşekȋ Kurdan li nêzîkê kela Kvelî dijîn.
Têkȋlȋyên girîng di navbera Gurca-Kurda da di dawȋya sedsala 18-an pêk hatin,dema ku 

Kurden êzîdî xwestin bi dewleta Gurcistanê û Rûsȋya Kayserȋyȇ ra dijȋ hukumdarȋya Osmanȋyȇ 
bikevin hevkarȋyȇ.

Mezinekî Kurdayi herȇma Bazîdê Çoban Oxlî 23-ê mehaÎlonê, sala 1770ȋ padşayê Gurc Îraklȋyê 
2-a ra nemȇ dişîne û hazerȋya xwe elam dike ji bo şerkarȋya tevayî dijî zordestîya dewleta Osmanȋyê. 

Berî şerê Rûs-Osmanîyan yê sala 1768-an, li ser daxweza padşahê Gurc Îrakilîyê dudan, 
di dîwana wî da, bi sipartina dewleta Rûs belgeyek tê hazirkirin. Di wȋ belgeyê bi sernivîsa: 
“Şirovekirina li ser gel û cînarên Gurcistanê” da xetên waha hene:“Kurdên Bazîdê ewqas jî 
xizmeta Sultan /Osmanîyȇ/nakin. Eger dikin jî tenê bi daxweza xwe. Herem li başûr cêrga çîyayên 
Araratê, li sînorên Êrêvanê, Qersê û Salmastê ye. Nişteçîyên wur şera da xurtin. Welatê wan jî 
şên û zengîne.” 

Pey ra padşahê Gurc, bi hevkarȋya keşeyê (mîtêran) Aşûrî:Îsayî fikira xwe digîhîne serokê 
Kurdên êzdî, yê wê heremê (Bazîdê) Çoban Oxlî.

Îsayî li Kurdistanê digere û derheqa rasthatina xwe ya tev Axê Êzdî padşê Gurc Îraklîyê duda ra 
dinivîse. Dide eyankirin ku wî fermana Padşahê Gurcnîşanî mezinê Êzdîyan daye, ew pir kêfxweş 
bûye, gotîye, eger kela XOŞAVÊ, ku niha vala ye, bide Êzdîyan, ewê hevkarîyê bi Gurca ra bikin. 
Keşeyê Aşûrî di nema xwe da dinivîse: ”Êzdî şervanên xurt in.Ji Bazîdê girtî heta bajarê Mûsilê 
tev di bin desthilatdarîya Çoban Axê da nin.”

Ji delîlên jorgotî tê xanê, ku ew êla Êzdîyan pir mezinbûye. Li wan belgeyan da tê eyan kirin, ku 
wê demê Aşûrȋyan karȋye weke 20 hezar şervanan derxin meydana şêr. Derheqa hesabê Êzdîyan 
da melûmetî tune ne, lê tê gotin, ku Êzdî jî karin weke Aşûrîyan şervanaderxin. Nuxteke din ya 
barkêș jî ewe, eger dewleta Rûsan xwestîye tevî Aşûrîyan, Êzdîyan ra jî, ji bo hevkarȋyê û piştgirȋyê 
pêwendîya daynîn, wusa ne Êzdî jî wê heremê da civakeke mezin û bi hêzbûne.

Van belgeyan da eşkere daxwaz ji Ȇzȋdȋyan tȇ kirn ku beşdarî hevkarȋya dijî Osmanîyȇ bibin, 
ya ku ji hêla Dewleta Rûs û Ȋraklî padşah va hatî avakirin.

Çoban Axa derheqa amadebûna êla xwe da, ji bo hevkarȋyȇ dijî dewleta Osmanîyê nemê 
padşahê Gurc ra dişîne. Li ser nemê mora wî heye, ser morê jî bi herfên erebî nivîsar e: ÇOBAN.

Bi kurtayîke biçûk nema Çoban axa eve:
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“…Em, hukumdarê xwe yê dilovan agahdar dikin, ku bi destê metranê Asorî Îsayî, we em bi 
ferman û nema xwe rewa kirine. Ew metêran hate bal me. Me fermana we û mora li ser dît, me dît 
û da li ser serê xwe, pir şa bûn, wekî we em bîr anîne. Em xwelȋya li ber pîyê we ne. Çi emrê we 
hebe, em li ber we destdayî ne.

Gelê Êzdî gişk amade ne hukumdarîya we bipejirînin. Niha em rîspîyên xwe agahdar dikin, 
wekî Xwedê yek e û bawarî yek e, wekî emê di gotina we da bin. Xwedê piştovanê we be.

Hinekî nêzîk bin, ku em jî li vî alî netirsin. Em Êzdîyê Mehmûdî ne û em ji wê hȋvȋ dikin, ku heta hatina 
me bal we, ji me ra fermana, ku hêvȋyên me gur bike, bişînin, wekî em zirarê pir nekşînin. Ku em bi hêvî 
bin û Xwedê şede ye, gava em bên temene bidin, hûnê wê hingê bizanibin, em çawan xizmetê dikin.” 

Bi sedemên cuda, ev hevkarî pêk nehat. Lê paşê çi qewimî? Qedera wê êlagiran çawa bû ? 
Delîlên dîrokî, yên pêwîst pir kêmin.

Ji nemê dijwar nîne bê texmînkirin, ku wȇ demȇ li dora êla Çoban axê ewqas jî aramî tune 
bûye. Ji bo wê jî Axê Ȇzdȋ biryara xwe daye, ku padşahê Gurc ra dijî desthiletdarȋya Osmanîyan 
bikeve nava hevkarîyê. Bê gilî, wî zanibûye, ku ew hevkarî cêribandineke pir bi qezya û xeter e, lê 
tê xanȇ êdî rêke din Axê Êzdî ra tune bûye,

Salên 80 ȋ, sedsala XIX an, li qeza Tbiîlîsîyȇ, navçeyên Axalkalakî, Axalsîxê, û Borçalûyȇ 
civakeke biҫûk (nêzîkî 3000 mirovȋ) Kurdȇn musulman hebûne. Ew hȋmlȋ heywanetxweyȋkirinȇ, 
bazirganȋya sewalan, rûn, penîr, û çêkirina kasa, xalîçȋyan va mijûl bûne. 

Wȇ demȇ Kurdên ku li bajarȇn biç›ûk û gundan da dijȋtin cotkarî jî dikirin.
Hinek ji Kurdên misilman li Acarȋyayȇ, beşek ji li qeza Kutaîsîye dijȋtin. Beşeke piçûk ji Kurdên 

Acarȋyayê bi zaravê zazakî (dimilkȋ) diaxivîn. Di sala 1939-an, ew li gundekî bi navê Zaza, 2 km 
dûrî bajarê Batûmê dijîtin. Gund biҫûk weke 25 mal bûye.

Li Acaraê, Kurd nîv- koçber bûn. Nêzîkî du sed malan li Yalê di navbera Gola Reş û çîyayê 
Sarîçair, li kêleka derîyaya Reş rûniştine. Berhemên şîr û mastên wan di nav gelȇ herêmȇ bi qȋmet 
bûye, bi daxwazek mezin hatye firotan. Jinan xeliçe çêkirine.

Kurdênku li gunda da dijȋtinn du cûre xanȋ avadikirin – ji bo zivistanê avayî bine›rdbûn, havînê – kon 
vedigirtin. KonênKurdan bi du parçeyan pȇk dihatin, perҫek ji bo jîyanȇ,ya din da rûn û penîr çêdikirin. 
Sewalȇ xwe başqe xweȋdikirin. Zivistanê dadketne deştê, li nêzîkê Batûmê li Kaxabêrî dijîtin.

Gelȇ Kurd heta niha jȋ jiyana xwe bi e›șȋran rȇva dibe, nav eșȋra da qebȋl hene, qebȋl jȋ bi bavika 
pȇk tȇm. Nav bavika da jȋ malbetȇn biҫûk û mezinin. Pȇkanȋna eyd-erefat, șȋn-șahyȇn xwe di 
ҫarҫova edetȇn netewȋ, bi bȋr û bawarȋyên xwe yȇn olȋ,bi hev ra derbas dikirn.

Salȇn 1914-1918 an dest bi koҫberȋya Kurdȇn Ȇzdȋ bû berbi Ermenisran û Gurcistan ȇ. Wan 
sala rûyȇ șorișa komûnȋstan û șerȇ bajarvanȋyȇ yȇ navxweyȋ da dewleta Rûsȋyayȇ mecbûr ma 
hȇzȇ xwe ji Kovkasȇ pașda bikșȋne. Gelȇ wȇ herȇmȇ yȇ ne musulman,nav wan da wu sajȋ Kurdȇn 
Ȇzdȋ li ber zulma Tirkan û xezeba Musulmanîyê bȇ pișt man.Ermenȋyan tȇkoșȋna hebûn nebûnȇ 
dijȋ dewleta Tirk dimeșandin. Tevȋ Ermenyan Êzdȋyȇn Serhedȇ jȋ ketibûn ber devê wȋ șûrȇ neheq.

Êzdȋyên Îdirê, Qersê û Wanê jî dest qirr – birrê, zor û zehmetȋyên Osmanȋyê û fanatîkȇn 
musulman yȇn olperest warên kal-bavên xwe, milk û mal, hebûna xwe ya sala hîştin, destê hêsîrê 
xwe girtin, nava zulm û zorê, kuștin, talan û xezebê ra revȋyan û bi teherekê xwe gîhandin erdȇ 
Ermenistan û Gurcistana îroyîn. 

Ev herd welat ji wan ra bûn cȋyȇ xilazbûnȇ, warê pȇșdaҫûyȋna perwerde, ҫand û zanyarȋya netewȋ. 
Ȇzdȋ bi piranȋ herȇmȇn Gurcistanȇ li navҫeyȇn kevn yȇ Tibȋlȋsȋyȇ da cȋbûn. Salȇn pir dijwer bûn.

Nivîskarê kurd Ahmedê Mîrazî, ku yek ji wan mihaciran û şedê wan rojên dijwar bû, di pirtûka 
xwe ya bi navê „Bîranînêd min“ da dinivîse, ku xelk ji bêsȋtarȋyê, birçîbûnê, nexweşȋyan qir dibûn, 
ku ji wê keresetê xilazbin bi zor û zemetȋyan direvyane bajarê Tilbîlȋsȋyê. Lê ji hidûdên Gurcistanê 
derbazbûn pir zehmet bûn. Gurcistanê hidûdên xwe girtibû. Di nav Azerȋyan û Ermenîyan da jî 
pevçûn, dew û dozên olî hebû. Hema sala revê ya ewlin da, piranî ji Ezdȋyên êlên Zuqurî û Sîpkî 
derbazî Gurcistanê, bajarê Tilbîlȋsȋyebûn. 

Demeke kin da civakeke Ezdȋyan wî bajarî da kom bûn. Zarokên sêwî, evdên bêsitar, malbetên 
feqîr li ser her gavê dihatin dîtin.

Civaka gundî, feqîr, qewl-qanûn û ji jȋyana bajêr nenas, nezanȋya zimên hewcedarȋya wan ne 
ku tenê alîkarȋya aborî lê wusa jî ya moralî hebû.

Di wê dema dijwar, emrê wê civakê da roleke mezin lîst pismamê gelê me, xudanê herfên 
kurdȋ yȇ li ser girafîka Ermenî û pirtûka ŞEMS, nivîskar, kurdzan Lazo /HakobXazaryan/. Hȇ di sala 
1919 bi însîatîva wî li Tilbȋsȇ komela „Yekîtiya Êzdȋya ya netewî“ hatibû demezirandin.

Piranȋya penaberȇn Ȇzdȋyan ku derbzȋ Gurcistanȇ bûbûn li bajarȇ Tibȋlȋsȋyȇ bicîh bûn. Beşek 
biçûk berȇ xwe dane qeza Kaxetî, nêzîkî Têlavîyȇ. Hin ji wan berbi Tîaneti û Alvan va çûn. Piranȋya 
Ȇzîdȋyên Tîanetî û Alvan di nava sala daasîmîle bûn. 

Nava koҫberȇn Ȇzdȋyan da ku Gurcistanȇ bicȋh bûn piranȋ ji van eșȋr û berekan bûn : Çoxreşî, 
Memreşî, Mendikî, Mendesorî, Korkitî, Berevî, Belekerî, Xanî, Anqosî, Masekî, Kaşaxî, Bendûrî, 
Pîrvazî, Sîpkî, Bûtî, Hesinî, Rojkî û yȇn din bûn.

Ji bo her malbetek jȋ cȋkȋ hatibû, qenc hev nas nedikirin nava koҫberȇn hatȋ da pevgirȇdanȇn 
qebȋlȋ, berekȋ xurt bûn, bo ewlekarȋyȇ û alȋ hev kirnê her berekek taxeke bajȇr da bicȋh bûn : Berên 
Mendikî û Berevî li nêzî meydana Saarbrûkênê (berê K. Marks) û li ser “Peskî”(Riqê) bicîh bûn. 
Reşî, - li kolanên nêzîkî k›ûçên Rûstavêlî û Marcanîşvîlî, Çuxreşî li Nînoşvîlî û kolanên derdora wê, 
Belekerî, û Masekî- li Sololakî, Korkitî- li serGriboêdov û kolanên Papanîn, Bendûrî û Kaşaxîjȋ - li 
“Xarpûxê” cȋbûn.

Di encama çareseriyek weha de, navê kolanȇn ku ew lȇ dijȋn zimanê axaftinê, zarav yê wan 
eşîr û berekan bûn.

Ҫawa ku A. Mȋrazȋ di bȋranȋnȇ xwe da dinivȋse, salȇ ewil, rûyȇ erf-edetȇn kevn, nezanȋyȇ di 
nava koҫberan, malbeta da gelek pirsgirȇkû ҫȇ dibûn. Pevҫûn, jinrevandin, nav malbetȇ da 
bindestȋ û bȇmafiya jinȇ di așkere dihatin dȋtin. Saya kadirȇn zane û xemxurȋya hukumdarȋyȇ, ku 
nav wan da kar dikirin bere-bere dewȋ wan pirsgirȇkan dihat. 

Êzdî bawarmendên dînekî kevnar xweyê e›rf-e›det, e›yd-e›refat û u›lmê xwedênasîyê yȇ 
dewlemend in. Dȋroknas dibȇjin ku ev bawarȋ eva 4-5 hezar sal e li ser erdȇ Mȇzopotamȋya dȋrokȋ 
didomȋn e, gelek pȇvajoyara derbas bûye heta gihȋștiye dema me. Ziman kurdȋ (kurmancȋ) ye, 
welatȇ Ȇzdȋyan Kurdistan e. Pȋrozgeha wan Lalișa Nûranȋ ye. Laliș dikeve nava qeza Şêxan li 
Başûrê Kurdistanê. Ji bajarê Dihokê 53 km dûre.  Anegorȋ hed û seda Ȇzdȋyan ew civak ji alîyȇ 
Civata Ruhanȋ va tȇ rȇvabirin. Rȇvabir Mȋrȇ Ȇzdȋyan û Bavȇ Șȇx in. Civak belayȋ ser sȇ paran dibe:  
Mirȋd, Șȇx, Pȋr. Șȇx û Pȋr oldar in. Di nava Ȇzdȋyan da pirsgirȇkȇ zewacȇ gelekȋ berk in. Ȇzdȋ ji xȇncȋ 
Ȇzdȋyan evdȇn tu netew û olȇ ra nazewicin. Di nav hersȇ parȇ Ȇzdȋya da jȋ zewac qedexe ye.

Bawarȋyên ji pey Ȇzdȋtȋyȇ ra hatî xazma Musulmanȋ ev bawarȋ li ser rȇya xwe wek asteng dȋtine 
û her mecalȇ zulm û zorȇ dane kȇranȋn ku wȇ bawarȋyȇ ji ser rȇya xwe ji holȇ rakin, tune bikin. 
Ȇzdȋ bȋr tȋnin ku dewlet û deshilatdarȇn Îslamȇ dȋrokȇ da 73 komkujȋyê mezin anȋne serȇ wan.

Rûyȇ komkujȋya salȇn 1914-1918 da Ȇzdȋyȇn Serhedȇ gund-war, milk û mal hebûna xwe ya sala 
hȋștin û revȋyanȇ Ermenistanȇ û Gurcistanȇ. Sebebȇ hatina Ȇzdȋyan li Tibȋlȋsȋyȇ ji ew komkujȋ bû.

Komkujȋke here xezeb sala 2014 a 3 tebaxȇ Șengala Ȇzdiyan da, li ber ҫavȇ cihanȇ musulmanyȇ 
pȇk anȋ. Temama cȋ û warȇ Êzdiyan hate talankirin, șewitandin, bȇruhkirin, bi hezaran evd hatin 
kuștin, jin, keҫ, bûk û zarok birin bazarȇ dewletȇ musulmana da firotin, 600-700 hezar evdȇn Ȇzdȋ 
welatȇ xwe da bûne penaber û serȇ rȇyȇ xerȋbyȇ ketin. Heta niha ji pirsa wan ҫareser nebûye.

Eyden here girȋng di nav Ȇzdȋyȇn Gurcistanȇ da Rojȋ û eydȇnȆzdȋ û Xidir Nebȋ-Xidir Ȋylas 
in. Rojȋyȇ Ȇzdȋ dikevin heftȋya sisȋyan ya meha Kanûnȇ /Dȇzȇmbȇrȇ/. Rojȇn sȇșem, ҫarșem, 
pȇșemȇrojȋ ne, Ȋnȋyȇ eyd tȇ pȋrozkirin. Ev rojȋ li ser Ȇzdȋyȇn temamȋya cihanȇ ferz in û bi hevra, 
dema kifșkirȋ da digrin. Rojȋyȇ Xidir Nebȋ, Xidir Ȋlyas meha Sibatȇ da derbas dikin. Dȋsa rojȇn 
sȇșem, ҫarșem, pȇșem rojȋ ne Ȋnȋ eyd. Ev rojȋ û eyd mirazbexș in, nenirȇrȋ ferz nȋnin lȇ cem 
Ȇzdȋyȇn Gurcistanȇ û Ermenistanȇ gelekȋ rind, wededa pȋroz dikin.

Eydeke girȋng, ku Ȇzdȋyȇn Gurcistanȇ ferz dibȋnin û bi hizkitin pȋroz dikin eyda petin a Kiloҫȇ 
serȇ salȇ ye. Ev Sersala Ȇzdȋyan e û berȇ-berȇ da tenȇ di nava Ȇzdȋyȇn Serhede da tȇpȋrozkirin. 
“Kloç›” li gorî salnameya rojhilatî roja çarşema yekem, meha Adarê tȇ petin. Her malbatekeȆzdȋ 
kloç dipêje. Hevȋrekȋ mezin ҫȇ dikin. Di nav wȋ hevȋrȋ da gerekȇ heft te›mhebin. Morȋyȇ yan perekȋ 
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mȇtal davȇjin nava hevȋr û rind distirȇn. Hevȋr dikin wek kateyekȋ mezin û dipȇjin.Sibetirê, roja 
pȇșemȇ,malxê malê kloç kerȋ dike. Kerkirina kloҫ jȋ bi vȋ teherȋ tȇ pȇk anȋn: Bi kȇrȇ Kiloҫ ortȇ da 
dibirin. Eger morî li ber kêrê derket, wusane morîya male ya sersalê para Xeta cot ketîye. Eger 
derneket, Kloҫ par-parȋdikin, Berȇ ewil para xas û milyaketa datȋnin /Xudanȇ malȇ, Mame Reșan, 
Gavan Zerzan, Memȇ Șivan, Xatûna Ferxa /pașȇ parȇn neferȇ malȇ. Morȋ nava para kȇ derket, 
wusane risqê malê serê wî ketîye.

Nava Ȇzdiyên Ermenistanȇ û Gurcistanȇ da rojeke tebyet heye. Wȇ rojȇ Ȇzdȋ zȋyareta goristanȇ 
xizmȇ xwe dikin, wȇ rojȇ ra dibȇjin: « Roja ser Mezela ». Ew dikeve nȋvȇ meha Hezȋranȇ, roja pȇșem 
ȇ. Di vê rojê de, Ȇzdî xȇrȇ li ser mezelȇn mirovên xwe bela dikin, fitoyȇ didin oldaran.Oldar nava 
goristanȇ da, qewl û beytandibȇjin. Êzdȋyên, ku ji wan komaran koҫberȋ Ewropê,Rûsya û welatȇ din 
bûne, hewl didin ku vê rojê beșdarȋ mȇrasȋmȇn roja ser mezelȇn mirovȇ xwe bibin.

Ji bo Êzdȋyan cejneke Olȋ ya ferz û qedȋm eyda Ҫarșema Sor e,yan Çarşema serê Nîsanê. Ew 
êyda Tawisî Melek e, eyda biharȇ ya zayîn û nûbûna cihanê. Xêncî Êzdîyên Sovêta berê li nav Êzdîyên 
heremên din da tim bi heytehol hatîye pîrozkirin. Êzdîyên Sovêta berê derheqa wê cejnê da zanibûn lê 
ji wan ra nebûbû xeyset ku derbaskin. Niha ew eyd hêdî-hêdî dikeve di nav deba wan jî.

Aliyên perwerde û çandê

Gor dîrokzanan di despêka dîroka Kurdan da Newroz cejneke ayînî ya pêsîhȋyê wan bûye. 
Hatina ola îslamê ra dagerkirên olî ev cejna di nav Kurdan da qedexe kirin. Ji pey dewrana ra Kurd 
dîsa xweyî cejna xwe derketin. Salên heftêyî da Newroz, wek eydeke netewî, wek sîmvola azadîyê 
û berxwedana gelȇ Kurd ketîye mava jîyana gel. Hersal temamȋya meha adarê Kurdistan û her warê 
kurd lê dijîn bi agirê Newrozê, bi çalakîyên cûrbicûr dagertîye. Bawarkîe›vdekî Kurd nȋne Êzdî jî 
navda ku beşdarî wê eydê nebin. Oldarȇn Ȇzdîyan payȇ pirȇ dijȋ derbaskirina cejna Newrozȇ ne. Lȇ 
payȇ Ȇzdȋyayȇ pirȇ xweyȋ wȇ Eydȇ derdikevin û hersal meha Adarȇ da wȇ cejnȇ pȋroz dikin.

Niha, cihanȇ da,Gurcistan Ȇzdiyan ra bûye bo jȋyanȇ cȋyȇ herȋ aram. Êzdȋyê Gurcistanȇ xweyê 
avayȋ ne û bȇ pirsgirȇk dijȋn, șȋn- șahȋ, eyd-erefatȇ xwe serbest derbaz dikin. Bajarȇ Tibȋlȋsȋyȇ 
da ҫȇkirina Quba Sultan Ȇzdȋ bûyareke pozȋtȋve girȋng bû emrȇ Ȇzdiyȇn Gurcistanȇ da. Ev qube 
ҫawa Ȇzdiyȇn Sovȇta berȇ, wusa jȋ yȇ cihanȇ ra bûye cȋkȋ herȋ pȋroz. Salȇ bi hezara bawarmend 
tȇne ziyareta Qubȇ. 

Ҫawa me berȇ jȋ got dema șerȇ cihanȋ yȇ ewlin bajarê Tilbîsȇ tije koҫberên Kurden Ȇzdî 
bûbû:zarokên sêwî, malbet, evdên ji komkujî û zulma Roma reş, xelayî û nexweşîyên salên 1914-
1920 an xilaz bûyî hilşîyabûne kolanên wî bajarî. Ew civaka gundȋ, nexwendi ku ji gundê xwe 
derneketibûn, ji jîyana gundîtiyê, bicarekêva ketibûne nava jîyana bajarê xerîb, ziman nizanbûn, 
karên herî reş dikirin, halê aborî xirab da dijîtin, hewcê alîkarȋya evdên têgihîştî û zane bûn. 

Di wê dema dijwar, emrê wê civakê da roleke mezin lîst pismamê gelê Kurd, xudanê herfên 
kurdȋ yȇ li ser girafîka Ermenî û pirtûka ŞEMS, nivîskar, kurdzan Lazo /HakobXazaryan/. 

Sala 1921 ê li Gurcistanê da jî qeydê sovêtê hate demezirandin. Wura jî çareserkirina pirsa 
pêşxistina kêmnetewan hate rojevê. Wȇ komara Sovȇtȇ da yek ji kȇnetewan Kurd bûn. Ew civak 
qewlȇn ne normal da koҫberȋ wȋ welatȋ bûbûn

Despêka sala 1922 a bi hewldanaLazo û hinek rewşenbîrênKurd, li bajarê Tilbîsȋyê, nehîya Meydana, 
di dêra Ermenȋya da ji bo zarokê Ezdîyan dibistana şevê hate vekirin. Bi biryara wezîrê perwerdê yê 
komara Gurcistanê (15 ê martê 1922 a) Lazo wek rêvabir, pîreka wî- Olga Xazaryan dersdar, Etlesa Xudo 
jî wek xizmetkara dibistanê hatin destnȋșankirin. Dibistanê da komek zarokên Êzdȋyan/ sêwîyȇn bê cî-
star)civandibûn. Li vê derê zaroka him dixwendin, him radizan, pêra jî hînî kar dikirin. 

Dibistanê û rewşenbȋrên dora wê civȋyayî roleke mezin jȋyana koҫberȇn Kurdȇn Ȇzdȋ yên bajarê 
Tibȋlȋsȋyȇ da lîstin. Wan karibûn demeke kin da wȇ civaka koҫbere ji diyȇ bașqe hatȋ û ji hev nenas dora 
dibistanȇ bicivȋnin. Xebatine berbiҫav û hȇja di warȇ civakȋ,kûltûr-çandî, sosyalî, perwerdeyi da hatine 
kirin. Jimarek xwedevanȇ wȇ dibistanȇ /QanatȇKurdo, SimendSiyabendiv, QaҫaxȇMirad û hinekȇdin) 

pașȇ navȇ xwe bi herfȇ mezin di nava diroka zanȋyarȋ, ҫand û kûltûra gelȇ Kurd da nivȋsȋn. 
Li kilûbȇn bajêr yê cuda da, xazma kilûba ser navê Lûkaşîn, bokoҫberan dokladên bi naverokên 

cihê-cihê dihatin xwendin, êvarîyên kûltûrî-çandî, sêmînar, konfêrans bi zimanê dȇ dihatin derbazkirin. 
Bi alȋkarȋya rewșenbȋrȇn Kurde heyî, binelȋyȇnaktȋv û șagirtan lîstikên șanoyê çê dikirin, Komên kilam-
reqasê, dengbêjîyê, șanogerȋyȇ dihatin demezirandin, kûrsên hildana nexwendîtiȋyê vedikirin, diçine 
malȇn penaberan, șerkarȋke hȇja dijȋ edetȇn kevne bȇkȇr dihat kirin, civakê ra bi tȇmȇn cuda lêksîya 
dihatin xwendin. Pirsȇn civakȇ yȇn sosȋal, pirsgrȇkȇn gȇncan, jinan tim rojavȇ da bûn.

Kareki mezin di warȇ hazirkirina kadran da hate kirin.
Di nav demeke kin da ev civaka Kurdjȋ di nav jȋyana bajarȇ Tilbȋsȇ da hate xanȇ, Nûnerȇn wȇ,yȇ 

aktȋv, di nava sovȇtȇn rȇvabirȋya bajȇr û nehȋya da hatin xanȇ, komȇn kilam-reqasȇ, xwefrandinȇ 
tevȋ mȇrasȋmȇn bajȇr bûn.

Di sala1936 da, du dibistanên seretayî û dibistaneke heft-sale li Tibîlîsê hatin vekirin. Rêvebir 
û karmendên perwerdȇ bipiranî Kurdbûn.

Li hewşa havîngehê li Navçeya Leşkerî a ser Kolana Plexanov (nuha David Ax›maşênêbêlî) li 
Tibîlîsyê jinên kurd ra kûrsȇn fêrbûna dirûnê hatin vekirin. Li ser kûça Turgenev baxҫȇ zarokan 
dest bi karȇ xwe kir.

Di nava wan sala da kadirȇn zane pȇșda hatȋn, kȋjan ji alȋyȇ hukumata komarȇ va hatin naskirin 
û șandine nehȋya nava gundȇn Kurda. Ew bere-bere wek nunerȇn temamȋya Kurdȇn Komara 
Gurcstanȇ dihatin dȋtin.

Cȋye bȇ șȇkirandin wan sala karȇn pir mezin kirin ronakbîr, nivȋskarȇ mezin Ahmedȇ Mȋrazȋ, 
Kemal Bedirxan ( jimala Bedirxanya, ku Tibîlîsyê dijît ), Emȋnê Evdal, Esedȇ Cango, H. Sȋsyan û 
hinekȇndin).

Sala 1937 vȇ komara Sovȇtȇ da jȋ karȇn kurdewarȋ sist bûn. Dest bi herba navbera Almaniya 
fașistiyȇ û Welatȇ Sovȇtȇ bû. Bi seda kurd ji vȇ komarȇ tevȋ șȇr bûn û emekȇ xwe kirin nava 
altindarya tomerȋ.

Ji pey șȇr ra navendȇn kurdȋ yȇn ҫandȋ, kûltûrȋ, perwerdeyȋ dȋsa dest bi karȇ xwe kirin. Li 
Qesira Pȇșeng û Xwendekaran da dergehek ji bo kombûna ziman û folklora Kurdȋ hat vekirin . Ew 
ji alîyê, mamoste, endamê Yekîtiya Nivîskarên Gurcistanê, xeletvanê « Nȋșana rûmetê» Azîzê îsko 
Sloêv dihate rêvebirin. ???

Sala 1961 ȇ di dibistana navȋn ya jimara 70 ȋ (bajarȇ Tibȋlȋsȇ) “Beşa (Sektor) Kurdî” vebû. Beșȇ 
da ji dersxana duda heta ҫara zarok fȇrȋ xwendin û nivȋsandina zimanȇ dȇ dibûn. Damezrandina 
wê sȇktorê ji alȋyȇ endamê Yekîtiya Nivîskarên Gurcistanê, mamostayê Komara Gurcistanȇ yȇ 
emekdar, nivȋskarȇ navdar Baxçoê Isko Sloêv hate kirin. 

Wan sala, di nava binelȋyȇn Kurd ȇn bajȇr da, di warȇn karȇn kûltûr-massayȋva rola mezin 
lȋstin” Ûniversîtetên Gel”.

Wan sala di nava Yekîtiya Nivîskarên Gurcistanê da koma nivȋskarȇn Kurd hate demezirandin. 
Serokê Komȇ nivîskarên Kurd Baxçoê Isko bû, berhemên nivȋskarȇn Kurd ҫawa bi zimanȇ 
dȇ zaravê kurmancȋ, wusa jȋ gelek zimanan: Gurcî, Rusî, Ermenî û Azerî hatin wargerandin û 
weşandin. Sala 1958 a bi zimanȇ rûsȋ berevoka helbestvanên Kurd yê Gurcistanȇ «Novȋȋ pût» 
yanȇ «Rȇya nû» li Tbîlîsîyê hate weșandin, sala 1964 a berevoka helbesan « Bihara me» bi zimanȇ 
gurckȋ, sala 1965 a berevoka helbest û destanan bi zimanȇ gurckȋ, «Sazȇ min distirê » bi zimanȇ 
Rûsȋ. Berevokȇ efrandinȇn wan wusa jî bi kurdî li Yȇrȇvanȇ hatine weșandin.

Di warȇ wergera helbestȇn kurdî bi rûsî de karȇ mezin kir Glan Onanian. Nivȋskar, rewșenbȋrȇn 
Kurd ne ku tenȇ pȇșdabirina ҫand û edebȋyeta gelȇ xwe va mijûl bûn lȇ bi serȇ wan gel û rewșenbȋrya 
Gurc gelȇ Kurd nas kir. Nivȋskarȇn Kurd jî gelek berhemȇn nivȋskarȇn Gurc wergerandin kurmancȋ. 
Bi rastȋ bûyareke dirokȋ bû ji alȋyȇ helbestvanê kurdȋ eyan Cerdoyȇ Esed va wergerandin û 
weșendina destana helbestvanȇ Gurcȋ mezin Șota Rûstavȇlȋ ya bi navê «Wergirê Postê Piling ».

Nivȋskar û rewșenbȋrȇn kurdȇ Gurcistanȇ bûne pirake pismamtîyȇ navbera gelȇ Gurc û civaka 
Kurdȇn wȋ welatȋ da. Gelȇ Gurc, nivȋskar û rewșenbȋrȇ wan jȋ texmȋn kirin ku Kurda jȋ bi rabûn-
rûniștandin, erf edet, folklora xweye zengîn reng û xemla rojhilatê didine jiyana Tibȋlȋsȋya kevnar.



3130

Șayȋrȇ Gurcȋ eyan Cansûx Ҫarkvȋanȋ helbesta xwe ye « Dewata Kurda da wa dinivȋse :
Min pencera xwe vekirȋye,
Ez « Tirioya Sût » dibihîm,
Min tirê tișt wundakirye
Gava sade we nabînim.
Gelo kȋjan qulҫȇ bajȇr
Dȋsa dikin dewatȇ,
Dȋxomȇ yan Gildana jȇr
Ringe-ringa defȇ tȇ.
Kurdno, k›une, kuda cune,
Kȋderȇ we kar kirȋye,
Ber ҫavȇ min wunda bûne,
Bȋra șaya we kirye.

Derheqa cȋnarȇn xwe Kurda da bi hizkirin û dilovanȋ nivȋsȋne wusa jȋ nivȋskarȇ Gurc yȇ dewra 
meyȋ mezin Nodar Dumbazȇ, helbestvana Gurcee›yan Anna Kalandazȇ û hinekȇn din.

Li Gurcistanȇ jȋtine helbestvanȇ Kurdȋ mezin Șikoyȇ Hesen, helbestvan Cerdoyȇ Esed, 
Ahmedȇ Mȋrazȋ.

Akadȇmya Gurcistanȇ beșa rojhilatzanyȇ jȋ berȇ xwe da dȋrok, ҫand û ȇtnogirafya gelȇ Kurd.
Xebatȇn dȋrokȋ yȇn Rojhilatzanȇ Curcȋ eyan A. Ment›ȇșașvȋlȋ« Pirsȇn dȋroka Kurdȇ Rojhilata Nȇzȋk 
ji sedsalya 10 an heta ya 20 î » û « Kurd », hesab dibin destanȋnȇn Kurdzaniya Sovȇtȇ yȇ here 
berbiҫav. 

Di nav pȇwendiyȇn herd mileta yȇ zanyaryȇ, ҫandȇ, kûltûryȇ da karne hȇja kirin e nivȋskar 
Keremȇ Anqoaȋ, rojhilatzan Dr. Prof.Kerȋm Amoyȇv, Dr. Lamara Pașayȇva û gelekȇn din…

Berȋ hilweşîna Yekîtȋya Sovȇtê, di dibistanên bajarȇ Tibîlîsîyê da, ji bo șagirtȇ Kurd, heta koma 
ҫara dersȇ ziman û edebyeta kurdȋ dihatin dayȋn.

Di sala 1978-an da, rêdaksyiona Radyo û Têlêvîzyona Gurcistanê da bi rȇvabirȋya Keremȇ 
Anqosȋ beșa axaftinȇ zimanȇ kurdȋ dest bi karȇ xwe kir. Nava heftȇyȋ da bi kurmancȋ bernema15 
deqȋqa tȇ weșandin.

Ji pey salȇ 60-ra zarokȇn Kurd, ku dibistanȇn bajȇr yȇn navȋn xilaz dikirin bere-bere ȋdarȇn 
xweddina bilind û navȋn da hatine xanȇ û sal-bisal hesabȇ wan zȇde bûn. Kadirȇn li ser asta 
bilind di her wara da pȇșda hatin / bijȋșk, dersdarȇn dibistanan, zanȇn tȇxnȋkayȇ, hiqûqzan, 
rojnemevan, bȋolog, mihengȋz û hivd/. Wusa jȋ di warȇ mûzȋkayȇ, șanogerȋyȇ, șaxȇ hunermedyȇ 
ya cûrbicûr da kadirȇn pispor pȇșda hatin :Dodo Mîrangî yek ji wan kesan bû ku perwerdeya xwe 
li Konservatorȋya Tibîlîsîyê da wergirt û pașȇ bû--- 

Di nav wan da hȇjayȋ bȋranȋnȇ ne Besê Cafarova, Mraz Daûdî, Anton Mîrzoêv, Ando Ҫildergûșȋ, 
LîovaUtî û y.d. Yekem,kesên ku ketin Dibistana Baletê ya Tibîlîsê xwişk û birayên Acamov bûn. 
Ew naha li Têatra Opêra û Ballêta….dixebitin. Zîna Taloêva, yekem keҫa kurd bû ku bi serketin 
zankoya Têatra Gurcistanê qedand û warȇ șanogeryȇ da gihȋște destanȋnȇn bilind.

Ji despȇka salȇn 70 ȋ gelek rewșembȋrȇn me di șaxȇn zanȋyaryȇ yȇ cûrbicûr da tȇzȇ zanȋyaryȇ 
xweykirin, ûnȋvȇrsȋtȇt, zanko û zanȋngehȇ bajȇr da bûn dersbȇj,doktorȇn zanyarȋyȇ, dozȇnt, 
profȇsor û hvd. … 

Komên sitiran-reqasȇ, govendȇ, folklorȇ hatin damezrandin, Di salên dawî, ansambla reqesê 
bi serokatiya SêrgoKleri komara Gurcistanȇ da hate naskirin.

Di salên 50 û 60-an de, ciwanên Kurd ketin nav sportê. Ji wan geleka ҫawa komarȇ Gurcistanȇ, 
wusa jȋ welatȇ Sovȇtȇ û dinîyayȇ da hatin naskirin.. Di nav wan de werzîşvanên hêja, boksor, 
gulașgȋr, lîstikvanên volleyball-basketbolê, akrobat bûn. Boxer Alpixan Çoxreşî navê xwe ji bo 
Yekîtiya Soviyetê bilind kir. Wî gelek caran li derveyî welêt pêşbaziyan dikir.

Li cîhanê tenê Theateranoya Gelê Kurd

Di jȋyana Kurde Gurcistanȇ da, rojȇn bȋranȋnȇ yȇ hȇja bûn13-15ê Adarê sala 1981-a. Ew roj weke 
cejneke rengȋn bi ҫalakyȇn kilam-reqasȇ, dengbȇjȋya gelȇrȋ, folkilarȇ, ȇvarȋyȇn edebȋyetȇ derbas bûn. 
Wan roja, cara yekem, li asta Yekîtȋya Sovêtȇ da, li Gurcistanê Rojên Kultura Kurdȋ hatin derbazkirin. 
Gelek mêvan ji Komarȇn Ermenîstan, Qazakîstan, Azêrbaycan, AsyaNavîn, bajarȇn merkezȋ Moskvayȇ 
û Lenîngradȇ tevȋ wan șaynetȋyan bûn.

Gelȇ Kurd, wek neteweke kevnar, xweyȇ ҫandeke kevnar û dewlemend e. Edebȋyeta wȇ ji 
dewranan tȇ. Helbestvanȇn wek Ehmedȇ Xanȋ, Mela Cizȋrȋ, Feqȋyȇ Teyra û gelekȇ din karin daynin 
rex helbestvanȇ cihanȇ yȇ here mezin. Zargotina gelȇrȋ ya Kurdan, ҫawa di nava folkilora gelȇn 
rojhilata navȋn û nȇzȋk, wusa jȋ di nava gelȇn cihanȇ da bawarkȋ ya here zengȋn û pir cûre ye. 
Pirrengiya bawarȋyȇ jȋ, xazma ҫanda bawarȋyȇn wek Ezdaytȋyȇ, ku ji kûraya hezaran salan tȇn, 
hewaskarȋke mezin didin e wȇ ҫandȇ. 

Xisûsȋya derbaskirina erf-edet, eyd-erefatan, șȋn-șayan, cûrȇn mûzȋka û sazbendiya pȋroz, cil-
berg, xemla civakȋ û ruhanȋyȇ, pȋrozgeh, û gelek tiștȇn din yȇn kȇm netewȇn wek Ȇzdiyan hewcȇ 
parastinȇ ne. Cȋkȋ wusyȋ amin Mûzȇyxana bajarȇ Tibȋlȋsȋyȇ ye.

Ev mûzexane ya here kevn e li Kovkazȇ. Ev ȋdara cȋyȇ parastina tiștȇn dȋrokȋ yȇ kevnar sala 
1852 a hatȋye demezirandin, bûyȇ cȋyȇ parastina kevnarȋyȇn gelek netewan,wusa jȋ kevnarȋyȇn 
Kurdan. Di nava wan salȇn dirȇj da gelek nimûmȇn kevnarȋyȇn hȇja, yȇ gelȇ Kurd vȇ mûzexanȇ 
da hatine parastin.

Di sala1900 ȋ, sêwiraner û wênesazê cilûbergan yȇ navdar Maks Tîlk, ji Almanîyayȇ alȋyȇ 
Muzexaneya Kefqasyayê da hat vexwendin, da ku wêneyên cilûbergên neteweyên cûrbicûr di 
nav wan de yȇn Kurdan jȋ bide nȋgar kirin. 

Ev bi tevahî 12 wene ne, jiwan 9 sûretȇn lehengȇ Kurda ne.
Hunera kurdî ya zȇr- zȋv, xemla jinan (sedsalȇn XIX-XX) ku Weqfa Hunerȇ Rojhilatȋ da hatȋbûn 

parastin anȋn mûzexanȇ. Van keviniyarȋyan him ji bo kevneșopȋyan û him jȋ bo motȋfȇn bawarȋyȇn 
syncretȋk tên radigȋhȋnin. 

Mûzexanȇya Neteweyȋ ya Gurcistanȇ da gelek kevnarȋyȇn girȇdayȋ jȋyana Kurdan ya koҫerȋyȇ û 
nȋvkoҫerȋyȇ, komkujyên li ser Kurdan, tiștȇn xisûsyȇn bawaryȇn kurdewarȋye kevnar didin kivșȇ. ҫekan, 

Di nav matȇryalȇn Kurdȋ yȇ Mûzexanȇ da cilȇn jin û mȇran, wenȇyȇn dȋrokȋ yȇn cûrbicûr tȇn 
parastin.

Di fonda etnografi ya çekan û cebilxanan da ҫek û sȋlihȇnșȇr û xwe parastin ȇn kevnare kurdȋ 
gorî herêma ku kurd lê dijîn tȇn parastin

Bi tomerȋ ev mûzexanȇya cihanȇ da bûye navendeke pir amin û girȋng, li ku kevnaryȇn dȋroka 
gelȇ Kurd bi xemxurȋ tȇn parastin.

Beşdarî jiyana giştî bibin

Niha piranîya Kurdan Gurcistanȇ Ȇzdȋ ne, li bajarȇ Tibîlîsê, hinek jȋ Rûstavî, Batûmî û Têlavî 
yȇ dijîn. Jȋyana wandi navgurcȇn bira da ȇdȋji 100 salȋbȇtir e. ҪawademaSovȇtȇ, wusajȋ ji peyhil 
weșȋnȇ ra Kurd bi rengek çalak beşdarî jȋyanagiştaya wȇko marȇ dibin û jialȋ yȇ parasti naziman, 
ҫand, kûltûra, reng û rûyȇxweyȋnetewȋ, wusaxisûsȋyȇnbawarȋyȇ da gihȋștineencemȇnberbiҫav.

Kurdȇn Ȇzdȋ di navasazȋ û komelȇnkȇmnetewan, mafȇ mirovan, gȇncan, jinan, yȇncivakȋ, ҫandȋ, 
olȋ da aktȋv in. Di sala 2004-an de, Komela Jina Azad a Gurcistanê Lili Safarova hatea vakirin.. Ji 
bober firekirina çalakiyên xwe, ji bi lî kurdȇn êzîdi, hindika yêndin jȋ wergirt li navaxwe. Ji boparastina 
mafȇ hindikayan komele di gel Parȇsgerê mafê mirovan û şêvra bajarê Tbiîlîsî kardike. Ji warȇ alȋkarȋ 
û fȋnanse kirnȇ ȋdarȇ û sazû manên cûda, bayloz xanȇ piștgirȋyȇdikin. Hinek pirojeji hêla Weq fa 
Jinêya Gurcistanê ve hatine fînanse kirin. 

Rêxistina jinan Kurdȇn êizdî -û “Civata fornsiyatîfa Mafên Jinê”, karȇn cûrbe cûr bo parastina 
mafȇn jinan derxînin holê.



3332

DEREQA TÎYATRA GELERÎ YA KURDÎ MESELE 
Jî Arşîvê Mirazê Uzo Cefarov
Serkarê hûnêrî ye têatrê

Ev, Tȇatroya Kurdaye gelȇrȋ, ya rex mala kûltûrȋ ya karkirȇn bazirganȋ yȇn bajarȇ Tbȋlȋsȋyȇ 
nȇzȋkȋ 10 salȋ ye. Û em, kolȇktȋva Tȇatroyȇ, timê jibȋr tȋnin pȇjdahatina xwe ya ewlin, ȇvarȋya xwe 

Tȇ bȇjȋ ew hemû duh bûn. Koma lȋstikvanȇ me,ya gȇnc, bi hêza dilxwezîya ȇntûzîzmê, bi 
dilovanȋ gav avît jibo avakirina kûltûra șanogerya netewȋ. Ȗ awa em mezin bûne, 10 salî ne.

Di nava wȇ demȇ da gelek guhertin ҫȇ bûn, lȇ li tȇatroyȇ ew bingeh ma, bi kȋjanȇ berbirbûna 
dilgerm û ȇntyziazma cȋwan hat parastin

Ez yek bi yek lȋstikvanȇ komȇ ji wera nav nakim, hûn dûrvabi wan ra nasin, lȇ ez dixwezim 
ese destnȋșan bikim, ku temamȋya karȇ me li ser pișta wan e, bi xȇra wan tȋator heye, dixebite. 
Sipas jibo wan.

Tȋatroya me heye,dxebite saya berbirbûna qenc ya heval û hevkarȇn meye gurc, bȇguman 
temașevanȇ meye dilsoz, ku piștgirȋya me dikin,heta tȇkҫûna da, tȇkҫûnȇ așkere da jȋ piștgirȋya 
me bernedan. Em ji,temaşevanên xwe re jî fedekar û dilsoz in.

li Ermenistan, Qazaxistanê, Asya Navîn, Moskvayê, li derva, gelek hevalên me yȇ baş hene. 
Têatroye guhdarya Navendȇn civakȋ-kûltûrȋ yênMoskvayȇ, Parîsȇ, Stockoholm, Mêlbournê û London 
kișand ser xwe. Em gelek balind qȋmet dikin ghdarȋya hemwelatȋyên xwe yên li derveyî welêt dijîn – 
birêz Fûad Cemîl, Kendall Nezan, Riza Çolpan, Kaya Izol, Ahmed Karamûza û gelekên din.

Ev, ji bo me, firsendeke din e ku spasȋya wan hemû kesên bikin yȇn van hemû salan piştgirȋya 
tȇatroyȇ dikin, ji me re dibin alîkar ku em li ser pȋya bisekinin. Sipasȋya me wanra yȇn bo pêşaroja 
me bȇxem nȋnin.

Karta karsazîya me:
Têatra Kurdȋ ya gelȇrȋ
Sala bûyînê - 1980
Cihê jidayikbûnê - Gurcistan, Tbîlîsî
Rȇvabirȇ herdem, Derhêner - Mirazȇ Ûzo Cefarov

Cȋyȇ bawarȋyȇ nȋne, lȇ rastȋ ye, em 10 salȋ ne. Ew dem di jȋyana tȋatroyȇ da geleke yan hindik? 
Bi hesabȇ spȇktakila yên di nava wan sala da pȇk hatin, dibe pir nȋne,lȇ eger em vegerin û ji bîr bî 
nin, me ji ҫi dest pê kir û ҫi karibûn bikin, tȇ standin tȋatir jibo her lȋstikvanekȋ bû ҫi. Tê ber ҫavan, 
ku ew sal bûne pareke jiyana lȋstikvana n, a xwes. Ew salȇn karȇ giran, bi dijweryan va dagirtȋ jibo 
demezirandina tȋatroyȇ bûne salȇn hewaskar.

Demȇn șaynetȋyan, yûbelêyan, eydan peyvên pesindayȋnȇ, șȇkirandinȇ, qȋmetkirinȇ 
bihȋstin,xweșin. Lȇ me nexwest wȇ yekȇ bikin. Eyda me-ew xebata tȋatroyȇ ya rojane, ew karȇ 
pirsehet bû ji pey karȇ meyî hȋmlȋ ra. Lê bicêribîne van axaftina tîatroyê da bibêje, bi kêmanî hûnê 
fehm nekin. Ji bo piranîya lîstikvanan, dema xebata wan e li tîatiroyê, tîatro wan ra bû parҫeyek 
heyîtya wan, ew bi tîatroyê va wusa hatine girêdan û niha dijwer e bê gotin, wanra ҫi girȋnge, ҫi 
tȋatroyȇ daye wan, yan ҫi wan daye tȋatroyȇ. Herd jî girîng in. Lê ya here girîng ewe, ku Tȋatroya 
meye ji alȋyȇ temașevana qebûlkirȋ û hizkirȋ dide wan ҫi ew hiz dikin.

Dibe, dijwer bȇ bawarkirin /ȋnakirin/, di nava wan hemû sala da, heta tîatiro kamil bû, gîhîșt, 
dȇmȇ xwe yȇ esil ȋspat kir bi spȇktakila me temașevan jî hazir kirin,perwerde û zȇde bûn. 

Dema 30 Nȋsanȇ, sala 1980 ȋ, cara ewlin perdȇ dika tîatiroya me vebûn, di zala tije temașevan 
da dengê axaftina bi zimanê dȇ hate bihȋstin, dijwer bê gotin, kȇ wan deqan zȇde heyecan bûn 
lîstikvanê pișt perdȇ,yan ew yȇn zalȇ da rûniștibûn.

Di roja lȋstika sipȇktakila ewlin (pirȇmȇrȋ) û her ȇvar, dema spȇktakila pȋȇsa diramatûrgȇ hȇ 

wȇ demȇ gȇnc Eskeê Boyȋk «Sinco qîza xwe dide mȇr »dihate lȋstin,zala tȋatroyȇ bi temașevanan 
dagirtȋ bû.

Ew sipêktakila ewlin bû li Gurcistanȇ bi zimanê Kurdî dihate lîstin,bûyareke girȋng bû emrȇ 
ҫanda me da. Sipȇktatilȇ temașevan diber berbi koka wan-ҫanda kal-bavan, pșȋyan.

Lîstika me bi serfirazî û serkeftin derbas bû û heta roja heyîtȋya tîyatiroyê domand . 
 Her tișt temaşevanan xweș hat: him pisporȋ û bi serkeftin lȋstika lîstikvanan, aktûalbûna 

mijarê (nenihȇri gelek tişt di salên dawî di jȋyana Kurdên Gurcistanê da hatibû guhertin), hûmora 
gundtȋyȇye xweș, germayȋ bi kîjanan lîstikvan bi dilqê xwe ra ruhdar dibûn.

Berbirbûna temaşavanan ya erȇnȋ himder lȋstika lȋstkivana carekȇ va hate texmȋnkirin, nenihȇrȋ hȇ di 
nav asambila lȋstikvanan da dijwerȋyên (kêmasî)așkere hebûn, dêkorasîya kesȋb bû. Lê koma lȋstikvanan, 
bi hêza xwe bawer bû, bawer dikir ku tȋatra wan wȇ bijȋ û pȇșda here. Ji bo wȇ jȋ em girîngȋyê wusa mezin 
didine xût spektatila xwe ya ewlin, ji bo ew bona temaşevanan bû dȋharȋke mezin.

Di dewîya salên 70-î, sedsala borî da li Tbîlîsî, gelek hewildan hatin kirin jibo demezirandina 
komênTîatroya Kurdȋ, lê serkeftin nebû. Hewl dan tȋatroya zaroka demezirȋnin, nenihȇrȋ di wȋ warȋ 
da daxweza gȇncan mezin bû, lȇ ji bilî avakirina asambila kilam -reqasȇ tișt neҫû sȇrȋ.

Ji ber vȇ yekȇ jȋ, dema li kolanê bajȇr da afȋșȇ teglȋfkirina temașevanan bo sipȇktakilȇ hatine 
xanȇ, gelek fikirȋn, ku vȇ carȇ jȋ wȇ rȇ bidne reqasvan û mûzȋkavanan.

Ȗ wusan sipȇktekila ewlin hate lȋstin lȇ girûpa lȋstikvanan ya demezirandȋ ( avakirȋ ) hȇ tune bû.
Di destpêkê de, demaku me elametȋ da bobijartina lîstikvanan û dest bi lêgerîna mirovên jêhatî 

yên bi șureta xwezayî kir, gelek kes hatin bal me. Lê zûtirȇ gelek pirsgirêk derketin ber me: pir 
kes di zimên da qels bûn, baş ne diaxivin, yên din, bi rastȋ texmȋn nedikin ka tȋatrȇ da ҫi ji wan 
tȇ hȇvȋkirin. Di demadamezrandina koma lîstikvanan (nuha nêzîkê 20 kesȋ tȇda kar dikin), ji ber 
sedemên cihêreng, kom bawarkî ҫend cara bi tomerî hate guhertin û nûkirin. 

Gelekan bi hindikayî ji rȋtima xebatȇ teyax nekirin, hebûn jȋ yȇn wusa kun izanbûn bo ҫi hatin e.
Tevȋ van hemûyan, heman demê da,em rûbirû li ber pirsgirȇkeke din jȋ sekinȋn, ku pirsgireka 

hemû Tiatiroyȇ Rojhilatȇ ye, kȇmasȋya lȋstikvanȇ rolȇ /dilqê / jinan. Hinek keҫ ji nerazbûna xizm, 
dê-bavên xwe neҫar bûn ji tȋatirȇ herin.

Dem derbas bu, me gav bi gav, astengîyê din jî hel kirin. Sala 1980 î me lîstika spêktakilan 
dudan « Cîran»,pîêsa Gêorgî Xûgayêv derxist ser dikayê..

Serketina /aҫixîya/ lȋstika spȇktakila ewlin ji hêla lîstika « Xecê û Siyabend » va hate dubarebûn, 
bingeha kȋjanê motȋfaên zargotina kurdî bû ( avtorê derxistina sipȇktakilȇ li ser dikayȇ Hayk 
Bȇylaryan, werger Tosinȇ Reșȋd).

Bê guman, di lîstikê da kêmasî hebûn, gelek cû meyê bixwesta bi șȇwekȋ din bûna,lê di rêya 
avakirina tȋatroyȇ da, ew gaveke pȇșdaҫûyȋnȇ ya mezine berbiçav bû.

Qedera sipektakilȇn me cûda bûn: yek, piştî çend mehên jiyanê, ji dikê derdket û cî dida yeke 
bêtir aktûel, yên din – hîn jî zindî ne.

Ji sala 1981 hetanîniha, spêktakila meye « Xasî » kuli ser bingeha pȋȇsa M.Șamxalov tȇ lȋstin 
bêhempe bi serkeftin û serfirazî didomîne.

Sura papulerbûna vȇspȇktakilȇ ewe, ku komêdîyake civakî,ya rojane ye, mijar aktûel e, 
pirsgirȇkȇn tȇda nêzîkî hest û ruhê temașevanan ne. Temașevan, gelek bûyarȇ sipȇktakilȇ da, ku 
lȋstikvan bi serkeftin dilȋzin,nȇzȋkȋ jiyana xwe ya rojane dibȋnin.

Dema me lȋstikvanȇn bona rolȇn (dilqȇn) sereke (pȇșeng) dibijartin, dȋsa bo lȋstikvanȇn rola 
jinan pirsgirȇk rû didan. Ji bo pȇkanȋna rola bûkȇ me daxwez ji lȋstikvanȇ gȇnc Șalȋkoyȇ Miraz kir. 
Cȇribandin, koma lȋstikvanan xweș hat, ew jibo wȇ rolȇ hate pejirandin. Her tișt baș derbaz bû, bi 
guherînê wȇ rolȇ,lȋstika spȇktakilȇ ser ket.

Iosêlîanî, « 20 deqîqe li gel melekê » Horȋyȇ?? A. Bampîloba, « SêhetanîŞeş » ?A.Çxaîdzê, « 
Zavayêxerîb » A. Papayan , « Dara araqê » I. Vîzbor, « Mala min - ne malateye » J. Ananyan…*** 
Paşêhatin: Sipȇktakilȇn « Hȇerebewalnegeryaye » ?ya O.

Spȇktakil hebûn, rol hebûn, fikir û șirovȇn serkeftȋ û kȇm serkeftȋ, qȋmetkirin û ramanan dihatin 
guhestin, lê di tȋatroyȇ da,her gav,armanca me ya bingehîn nedihat jibȋrkirin – parastina taybetmendȋên 
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netewî û ruhê gelȇ xwe. Her dem, di bîra me da bû,ku em tȋatroya Kurdî ne li Gurcistanê, lȇ ne 
hema koma lȋstikvana ku bi zimanê kurdî dilîze.

Gelek lîstikvan, yên ku, wan salan da, karê tȋatroyȇ betal nekirin, hatine cem me,bawarkȋ 
zimanȇ xwe yȇ dȇ nizanbûn. Vira ew fȇr bûn, û hema wan bi evȋna ax, kok û ҫanda xwe tȋatir 
xemilandin.

Em bi hȇvȋ ne, ku temașevanȇn me, di nava salȇn heyȋtȋya tîatroyȇ da, ev yek tȇ derxistin.
Di van demên dawî, li ser germbûna hişmendȋya neteweyî, zȇde nîqaş di wȋ warȋ da têne 

kirin. Em bi hȇvî ne, ku temașevanȇn tȇne sipȇktakilȇ me,ew jî bi heman hizrê ne. Lȇ em benda 
sipȇktekila xwe ne, em demeke dirêj berbi wê ҫûn. Ȗ awa firsendek wusa ji me ra hate așkere 
kirin: pȋȇsa «Qîrȋnaҫiya» ya nivȋskarȇ gȇncȋ jȋ Yȇrȇvanȇ Ezȋzȇ Gerdenzerȋ (cem me ew hate lîstin 
bi navȇ «… û ҫȋya dinalin»). Pȋȇsa hema ji xwendina ewlin va gișka xweș hat. Ew yek ji rûpelên 
here diramatîk ji jiyana Kurda bû, koҫberȋ, penaberȋya wan ji Tirkiyê berbi Pișkovkasȇ. Bûyar 
diqewimîn ji hevtemûlnekirna gele dîrokî, bi qeziya komkujȋ kokbirȋyaye fîzîkî. Merkeza naveroka 
pȋȇsȇ tiragêdîya fȋgûra serokȇ hinek qebȋlȇn kurdan Cangȋr axa bû, kû koҫberȋ pișkovkasȇ bûbûn. 
Sipȇktekil bi hȇsanȋ nehat stendin, karê li ser lȋstikȇ nȇzkaya salekȇ domand, pir tișt wȇ navberȇ 
/pȇvajoyȇ/ da hatine guherîn. Me hewl dida, guhdarȋya mezin bidin xebata li ser tȇkistȇ, xwestin 
ew bû, ku her peyv bi zelalȋ bigihȋje temașevanan. Sipȇktakil hat avakirin li ser dâloga gur, navbera 
karaktȇrȇn pîêsê yên sereke Cangȋr axa, Rostem, gundîkî kurdî sade û Șȇx, Șȇx-wek nûnerê 
deshiletdarîya ruhanî. Hate cêrbandin, ku ji wan her yek karibe rastȋya xwe bȇje, ȋsbat bike.

Ji dervayȋ pirsgirȇkȇ, gelo bi dȋrokȋ tȇ heqkirin ku bûyarȇn qetandina kurdȇn Pișkovkasê ji gelê 
wan, yekem car, ew jȋ van salên dewî bi rengek vekirî tȇ axaftin.

Ew pirsgirȇka ȇzdȋtȋȇ ye, ku șexsyeta Cangȋr axa û gelekȇ din jȋ dikevin navê.
Lȋstik ji hȇla temașevanan va hat fehimkirin û pejirandin : em hȇvȋ dikin, ku bo wȇ, jȋyaneke 

dirȇj wȇ hebe. Lȇ tȋator dȋsa di nava lȇgerȋnȇ da ye, dȋsa amade dibe temașevanȇ xwe ra bikeve 
dȋalogȇ, bȇguman dȋsa benda pȋȇsa xwe ye.

Tȇ texmȋnkirin, tȋatirȇ pȋȇsa wusa dȋt, vȇ carȇ jȋ ew dȋsa ji qelema Ezȋzȇ Gerdenzerȋ, bi navȇ 
«Dim-Dim» e …

Natêla Abasî, sala 1990.
Werger Eskerê Boyîk

   Ji bîranînên yek ji damezrînera şanoyê, Zinaida Taloeva.

“Di sala 1978-an de, kesayetiyek navdar ê Kurd, birêz Kerim Ankosi, hat ba min û daxwaza xwe ya 
vekirina Theateranoya Gel a Kurd anî ziman. Ji ber ku min Enstîtuya theateranoyê ya Shota Rustaveli 
qedand pêşkêşî min hat ku ez pêşengiya vê şanoyê bikim. Ez yekem jina Kurd im ku li Gurcistanê 
xwendina şanoyê ya bilindtir dibîne. Me repertuar hilbijart û ciwanhezên şanoyê civand. Me bi coşek 
mezin dest bi provayan kir. Lîstika yekem - “Snjo keçek dizewice” - di civaka kurd de serkeftinek 
mezin bû. Di vê lîstikê de, min sawek bikar anî ku derê bûk ji hêla kurê lîstikvanek jêhatî yê ciwan ve 
tê lîstin. Hemû pêşandan bi aramî derbas bûn. Di şanoya me de ji pîşeyên cûda gelek ciwanên jêhatî 
xebitîn. Hunermendek meyê jêhatî Lova “Fir” hebû. Hevdem digel Theateranoya Neteweyî ya Kurdî, 
ez li ribanoya Drama Rûsî ya Griboedov wekî alîkar derhêner û derhênerê radyoya Kurdî xebitîm. Ji 
bo min, balkêş şanoya “Snjo Keçek Dike” bû ji ber ku ew performansa min a yekem bû. Ez wan salan 
pir bi germî bibîr tînim. Piştî wê ez vegeriyam pîşeya xweya sereke - muzîk. Min di Orkestraya Pop a 
Dewletê ya Gurcistanê “Rero” de xebata xwe domand.



37

Fragments from history
Kurdsareconsideredtobeoneoftheoldestnationsintheworld.Theyrepresent

theancientinhabitantsoftheMiddleEast,whichhistoricallyusedtoliveinthe
mountainousareasofnorthMesopotamia,Iraq,SyriaandadjacentregionsinTurkey
atpresent.

TurkishEthnogenesiswasformedbytheparticipationofoldMidianand Iranian
tribes.Kurdish languagebelongstowesternfamiliesof Iranian languagesandtwo
maindialectsaredistinguished:Kurmanji(northwestern)andSorani(southeastern).
TheyaremostlySunniMuslimsandjustasmallpartofthemareShiits,Yezidis,
AliIlahs,etc.

Startingfromthe7thcentury,MajorpartofKurdsbecomeMuslims.Thisfacthas
aggravatedreligiousandethnicaspects,whichhasresultedinMuslimKurdsconfront
ingwithfollowersoftraditionalreligionYezidism,onthebasisofreligion.The
term"Yezid"becamethesymbolofsubethnosinabigKurdishethnicgroupasaresult
ofhistoricprocesses.

In1514KurdistanwassplittedbyIranandTurkeyandaftertheFirstWorldWar
(19141918)itwasdividedintofourstates(Turkey,Iran,IraqandSyria).TheKurdish
peoplefoundthemselvesinapositionofoppressedminorityasaresultofthisfact.

Nowadays, Kurds live in Iran, Turkey, Syria, Iraq (this territory is called as
Kurdistan by Kurds), Lebanon, Afghanistan and former Soviet Union republics (Ar
menia, Azerbaijan, Georgia,Kazakhstan, Turkmenistan).Kurdistan is presentedasan
ethnographicandgeographicnotionintheliterature.Theterritory,whereKurdsare
denselypopulatedandareunitedbytheidenticalKurdishethnocultureisreferredto
asKurdistan.

Nowadays,onlysmallpartofKurdsarethefollowersofYezidism.Theirnumberis
undermillioninthewholeworld.

Kurds,duringtheirlonghistorywereactivelyinvolvedinthepoliticallifeof
FrontAsiaandhaswrittendowngloriouspagesintheirdramatichistory.Kurdishna
tionhasbornlotsoffamousstatesmen,religiousandpublicfigures.Amongthemwas
thefounderofAyyubiddynasty,Kurdbyorigin,SultanofEgyptandSyria,Salahad
Din(Saladin)(Xllcentury),whichwasverysuccessfulinfightingagainstcrusaders.
KurdsplayedsignificantroleduringhisgovernanceintheMuslimworld.

Thefamouspublicfigure,KerimKhanZendi,PersianKingduring17601779wasalso
Kurdishbyorigin.

InaccordancewiththehistoricandliterarydataKurdscanalreadybetracedin
TranscaucasiafromtheVIIIthcentury.Itisalsoworthmentioning,thattherepresen
tativesofKurdishdynastybyoriginShaddadids,haveruledmaincentersofArmenia
regionsofDvinandGanjaduring9511176.ThedynastywasfoundedbyKurdishnoble
manMuhammadbinShaddad.Duringapproximatelythesameyearsin9511176dynasty
ofRavaddidshasruledontheterritoryofAzerbaijan.

Firstly,KurdistanwasdividedbetweenPersiaandOttomanTurkeyin1514after
Chaldiranibattle,butaftertheFirstWorldWar(19141918)itturnedouttobesplit
amongtheabovementionedfourcountries.InthesecondhalfoftheXlXcenturypart
KurdsweresubordinatedtoRussia.

36
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History  overview of Kurdish – Georgian relations
KurdishGeorgianrelationshipdatesbacktoearlymiddleagesandbecomesstron

gerduringfurtherperiodsofhundredsofyears.Kurds leave inGeorgiafromthe
twelfthcentury. It isworthmentioning, thatMkhargrdzeli familynameofKurdish
originhasbeenactingattheRoyalpalaceinfeudalGeorgia,wheretheirrepresenta
tivesoccupiedseniorpublicpositionsandusedtoleadthebiggestpartofArmeniain
XllXlllcenturiesonbehalfofGeorgia.BrothersZakariaandIvaneMkhargrdzeliwere
wereCommandersinChiefofArmyintheperiodofKingTamar.Theywereresponsible
formilitaryissueandmadesignificantcontributioninstrengtheningthepowerof
ourcountry.CloseconnectionswiththeArdalani(Erdelan)Emiratesisreflectedin
GeorgianandEasternhistoricsources.ArdelaniwasledbyMuslimGeorgians:Teymur
KhanAjarlu(XVIIcentury),MuhammadKhanGorji(XVIIcentury),MuhammadRezaBegGorji
(XVIIcentury)andKhosrowKhanGorji(XIXcentury).

SomeKurdishtribes,inparticularintheregionofMeskheti,appearedfromthe
XVIcentury.KurdishpopulationhassettledinthevicinityofKvelifortressatthe
beginningoftheXIXcentury.

GoergianKurdishrelationshipbecamemoreactivefromtheendofthe18thcentury,
whenYezidisexpressedwillingnesstobeunderthepatronageoftheStateofGeorgia.
Itisprovedbythethreedocuments.AletterofAssyrianbishopIshaya(Isaiah)to
theKingErekle,theletteroftheleaderofYezidis,ChohanAghatotheKingErekle
andtheletterofthebishopIshayatotheKingErekle.Theselettersclearlyexpress
willingnessofYezidistojoinantiOttomancoalition,whichwascreatedbytheKing
Erekle.ItcanbeclearlyreadfromthecommentwrittenacrosstheletterofChohan
AghabythekingErekle:"ChohanAgha,Yezidbysurname,isnotChristian,butheis
notmuslimaswell.HemainlysupportsChristiansandistheopposerofMuslims.He
alsowantstojoinus,becausetheyaresignificantlyoppressedbyMuslims.Thisdeed
hasbeenapprovedon26thofSeptemberin1770.Irakli".

Approximately 3000 Kurds lived in Tbilisi province (Guberniya), which included
districtsofAkhalkalaki,AkhaltsikheandBorchalointhesecondhalfofthe80sof
theXIXcentury.Theyweresheepfarming,soldcattle,wool,butter,cheese,andpro
ducedbroadclothfromwool,carpets,rugs,felt,andsaddlebags.TheKurdslivingin
NakalakeviandTsundafollowedthehabitoflivingandfarming.

AbovementionedKurdsweremuslims.
ApartfromtheTbilisiGuberniya,MuslimKurdsalsolivedinAdjararegion,which

belongedtotheGuberniyaofKutaisi.
PartofKurdsinAdjarausedtospeakZaza.KurdishZazaslivednotonlyinGeor

gia,butalsothroughoutthewholetsaristRussia.Theylivedon2kmdistancefrom
Batumiin1939,inthevillage,thatwascalled"theKurdishvillageZaza"andthere
were25householdsthere.

OnthehistoricterritoryofKurdistansocialstructureofKurdswasthefollowing:
thelargestunitwasatribe.Eachtribeincludedbars(partonomic),eachbarwasrep
resentedby"MalaMazins"(bigfamilies)andsmallerfamilies."MalaMazini"included
from30to70andsometimesevenmoremembersandtheirrelationshipwasregulated
byKurdishadatlaw.

KurdishreligioncentereswereandarelocatedinSinjarimountainousregion,on
thenorthofMosul(IraqKurdistan).SinjariKurdYezidisinpasthadindependentmunic
ipalityleadbylaicsandclerics.Nowadays,themajorYezidreligiouscentreisAin
Sifni,wherethetempleislocatedandSt.SheikhAdi(Lalish)isburied.Yezidisalso

veneratethegravesofst.SheikhShamBasriandSheikhMuhhamad.
YezidishaveexperiencedtheheaviestjeopardyduringtheFirstWorldWar.Kurdistan

becametheArenaofcombatactionofTurkish,RussianandEnglishtroops.Abloodybat
tlewasgoingonduringthefouryearsontheterritoryofKurdistan,thathasresulted
innumerousvictimsandunreimbursablematerialdamagetothesurvivedpopulation.
EachpartywastryingtouseKurdsandpeopleofeastTurkey,westIranandIraqfor
theirownpurposes,wereconfrontingand/orsettingthemagainsttheirownenemy,or
eachother.Thiscausedanarchyandbroughtlotsoftroubletothepopulation.

Mass immigration of KurdishYezidis to the territory of Georgia took place in
19151917. Their big majority started to migrate in 1917, when Kurds who followed
YezidreligionwerepersecutedbyOttomanEmpire.Yezidishassettledmostlyinold
districtsofTbilisi.

ThemajorityofmodernKurdishYezidiswereadmittedbythegovernmentofInde
pendentGeorgiain1918,aftertheFirstWorldWar,duetothepersecutionoftheTurk
ishgovernmentandapartoftheMuslimKurdsontheirreligiouspoliticalgrounds.

Aftertherevolutionin1917,onthe3rdofMarchof1918,allterritoriesinAsia
MinoracquiredbeforeandduringthewarbyRussiaweretransferredtoTurkeyon
thebasisofthetreatyofBrestLitovski.NowTurkeystartedgettingevenagainst
thosewhosupportedRussia.TheYezidregimentleadbyJangirAghawasprotecting
YezidisandresistedTurkisharmywitharmament.MuslimKurdsalsodidnotregard
themwithfavour.LotsofYezidisdiedfromepidemies.Thosewhosurvivedlostallof
theirproperty.

The life of Kurdish in Yezidis Georgian
MajorpartofYezidrefugeesfoundshelterinGeorgia.TheyappearedinTbilisiat

theendof1918.Theirmajorityhassettledhere.Justasmallpartofthemwentto
livetoKakheti,closetoTelavi.SomeofthemmovedtoTianetiandAlvani.Mostof
theTianetiandAlvaniKurdshasassimilated.

ThefollowingtribesandbarshavesettledinGeorgia:Rashi,Choghrashi,Mamrashi,
Mandeki,Mandasori,Korkiti,Baravi,Balakari,Khani,Ankosi,Mosaki,Kashakhi,Bainduri,
Korbalakhi,Pivazi,Sipki,Boti,Gasani,Rojeki.

RepresentativesofMandekiandBavaribarssettledontheterritoryofZaabriuken
(formerK.Marks)squareandsocalledformer"Pesks"(riverside),representativesof
bariRashiRustaveliandMarjanishvilisquareadjoiningstreets,ChoghrashiNi
noshviliandadjoiningstreets,BalakariandMosakiinSololaki,KorkitiGriboedov
andformerPapaninistreets,BanduriandKashakhiin"Kharpukhi".

Thenamesofstreetsinaccordancewiththenamesoftribesandbarstheyhadin
theirhistoricmotherlandhasappearedinthespokenlanguageofYezidisandKurdsin
Tbilisibecauseofthistypeofsettlement.

KurdsinAdjaraleadseminomadiclives.Uptotwohundredhouseholdsusedtolive
betweentheblackpondandSarichairimountains,closetoShavshettsamu.Milkprod
uctstheywereproducingwereingreatdemand.BeautifuloutstandingKurdishwomen
werehavingfreelifestyle.Theywereknittingcarpetsandbroadcloth.

Kurdslivinginthevillageshadtwotypesofhouses:Wintermudhuts,orcupola,
semimudhutsandsummersheltertents.Kurdishtentsweredividedintotwo:They
livedinonepartandproducedcheeseandbutterinthesecondone.Cattlewaskept
separately.InwinterKurdswenttovalleyandlivedinKakhaberi.
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KurdishYezidisusedtosettleinTbilisiliketheyusedtoliveintheircountry,
i.e. countryman tried to settle together, furthermore, representatives of one bar
(Patronymicunion)settledinthesamestreets.Representativesofreligiousgroups
whousedtoservelaicsmostlyalsosettlednearby.

KurdishYezidiswhosettledinGeorgiaweredevidedintolaicsandclerics.Cleri
calsweredividedtoKheikhsandPhirs.Itwasbannedtogetmarriedbetweenreligious
groups.Thisruleisstillinforce.

MajorpartoftheKurdishYezidiswerepeasants,butaftermigratingtoGeorgia,
theybecamecityresidents.LotsofYezidtraditions,fastingandfestiveoccasions
werelostevenbeforemigratingtoTranscaucasia,thoughtheyrememberedandfol
lowedprincipalones.

population.TheprincipaloccasionforKurdsin"RojieEzidi",whichisdedicated
toGod.Theyarefastingforthreedaysbeforestartingcelebrationceremony.Onthe
forthday,whichistheThursday,orFridayofthefirstweekofDecember"AidaYezid"
iscelebrated.Maincomponentofthiscelebrationistolaythefoodportionforthe
deceased.ThisceremonyisnecessarilyimplementedoneachcelebrationbyYezidis.

"RojeKhidirbaniKhidrilisi" isthethreedayfastinginhonourofdesireful
fillers.TheoccasionhasgottheirnameandiscelebratedonthefirstThursdayin
February.

"Klochi"isarrangedonthefirstWednesdayinMarchinaccordancewiththeEast
ernCalendar.Eachfamilybakescakesandputseithercoin,orbead.Earlyinthemorn
ingonthenextday,allfamilymembersgatheraroundthecake,headofthefamily
referstoGodandcutsthecake.Thecakeiscutfirstinthemiddlebyknifethisis
called"KhataJoti",or"ploughtrace".Afterwards,onehalfisdevidedintoparts,it
isintendedforsaintsandangels.Theyarethefollowing:1)AftMereDivaneSeven
Angels.2)KhodaneMalefamilyguardianangel,3)MameShvanguardianofsmall
breedcattle,4)GavaneZarzanguardingofraisecattle,5)KhatunaParkhaguard
ianofwomenandchildren,6)Shamsiradiantangel.Secondpartiscutinaccordance
withthenumberofmalefamilymembersandthemistress.Thosewhogetthecoin,or
bead,he/shewillbeblessedbyGod.ThisoccasioniscelebratedonlybyGeorgian,
ArmenianandRussianYezidis.

Yezidis in Transcaucasia and Russia also celebrate "Roje Mazala" unlike other
Yezidis,whichistheRemembranceDayofdeceased.ItisusuallycelebratedonThurs
dayofthefirstweekinJuneinaccordancewiththeEasterncalendarandcoincides
withthesummerfruitripening.Yezidisvisitthegravesofcloserelativesonthat
day.YezidisfromTranscaucasiawhomovedtolivetoRussiaandforeigncountriestry
toreturnonthatdayandvisitrelativesgraves.

IntherecentyearsKurdishYezidiswholiveinGeorgiatrytoreviveforgotten
religiousoccasions. Forexample,Kurdswho lived inGeorgiaandArmeniahascel
ebratedreligiousholidayCharshamaSori"(RedWednesday).Yezidisbelieve,that
byAprillandplotsshouldbeploughedandreadyforsowing.Youngpeoplegotothe
fields,collectAprilredflowersandhangthembybunchesovertheentrancedoors.
Allhousesarenicelydecoratedinthemorningandthemistressbringstothetable
eggscolouredinred,yellowandgreen,whichisthesymboloflifeanddiversityof
theuniverse.Onthesamedaypeasantsgotothefieldsandscatterdifferentcolour
eggshellstoreceiveabundantharvest.

AftertheformationofSovietUnion,localgovernmentsofGeorgiaandArmeniatook
measurestoeliminatenonliteracy.

Aspects of education and culture
ByformingNonliteracyEliminationCommitteesinGeorgia,Mushfakiboardingschool

andteacherstrainingcourses,theeducationandculturalnetworkhasbeencreated:
clubwasestablishedinTbilisiandintheplayswereperformedonthescenestocen
surepastoutdated,badhabitslike:bloodtakingtradition,marriageof1314years
oldgirlsbytakingUrvad(oftenjuvenilegirlsweremarriedtothewhitebeardmen
andgirlswerebannedtostudyatschools).Therewasafolkdanceandsongensemble
andareadingroomintheclub.SharoeBrofromTbilisibecamefamourinthewhole
Transcaucasiaasaremarkablemusicianandsingerandanauthoroflotsofsongs.His
songsarestillpopularnotonlyinTranscaucasiaandRussia,butalsoinKurdistan
andwesternGeorgia.TwosecondaryschoolswereopenedinTbilisiin1936andone
sevenyearschool.ThedirectorandteachersweremostlystaffedbyethnicKurds.

InTbilisi,onthePlekhanovAvenue(DavidAgmashenebeliAvenueatpresent),group
ofKurdishwomenweregatheredinthesummerkindergartenoftheofficer'shouseof
Transcaucasiamilitarydistrict,thatweretaughttailoring.Kurdishkindergartenwas
openedinthecornerofTurgenevStreet.

In the beginning of the fifties Kurdish cultural centers revived. In the pupils
andpioneerscenterKurdishlanguagelearningandfolkliteraturecollectioncircle
wasestablished.ItwassupervisedbythememberofPenClubofGeorgia,cavalierof
"medalofhonors"AzizeIskoSloev.

In1961"Kurdishsector"hasbeenestablishedatthesecondaryschoolNo70.Chil
drenusedtostudyliteracyintheirnativelanguagefromthesecondtothefourth
form.Thissectorcontinuedtoexistfor16years.Initiatorandthesupervisorwas
thehonoredteacherinGeorgiaandthememberofthePenClubofGeorgia,Baghchoe
IskoSloev."People'sUniversities"hasbeenfunctioningatthedistrictcouncilsof
thecitywhichimplementedideologicalandeducationalactivities.

Folkdancegroupshavebeenfoundedandlatersonganddanceensemblewasestab
lished.DanceensemblewasledbyZakoeKleriforlastseveralyears.

KurdishwritersgrouphasbeenestablishedatthePenClubofGeorgia.Worksof
KurdishwriterswerepublishedinnativelanguageaswellasGeorgian,Russian,Ar
menianandAzerbaijanianlanguages.MostfamousamongthetranslatorsfromKurdish
toRussianlanguagewasGlanOnanian.GroupofKurdishwriterswassupervisedby
BakhchoeIsko.

AtthebeginningoftheseventiesKurdsreceivedflatsinTbilisiandleftbase
ments.

MajorityofKurdsnowadaysliveinTbilisi,aswellasRustavi,BatumiandTelavi.
Inthe50s60sKurdyoungpeoplemassivelygotinvolvedinsports.Manyofthem

have succeeded. Therewere excellentwrestlers, boxers, volleyball and basketball
players,acrobats,gymnastsamongthem.TheboxerAlikhanChokherashimbecamefa
mousinSovietUnion.Heusedtoparticipateinthetournamentsabroad.

MorethantwentyKurdstudentswerestudyingatthehighereducationinstitutions
inTbilisiandBatumiin1975.Theirnumberexceededhundredinseveralyears.Kurd
ishlawyers,teachers,doctors,engineers,architects,artists,actorsandmusicians
weretrained.OneofthefirstwhohasbeeneducatedattheTbilisiConservatoirewas
DodoMirangi.NoneofthepartsofSovietUnion,whereKurdsusedtolivehadsomany
painterslikeinGeorgia.MostfamousamongthemwereBaseJaparova,MrazDaudi,An
tonMirzoev,LyovaUtei,etc.OneofthefirstwhowenttoTbilisiBalletSchoolwere
sisterandbrotherAjamovs.LatertheyweredancingattheOperaandBalletTheatre
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ofSt.Petersburg.ZinaTaloevawasthefirstKurd,whoopenedthedooroftheInsti
tuteofDramaTheatreofGeorgia.

BeforetheSovietUnionwasdissolved,Kurdishlanguagewastaughtfromthesec
ondtotheforthformattheschoolsofTbilisidistrictspopulatedbyKurds.

theeditorialofficeoftheKurdishRadioandTelevisionofGeorgiaSakteleradio
hasbeenestablishedin1978,withthreemembers.Theprogrampreparedbythemwas
airedonceaweekforfifteenminutes.KurdishradiowassupervisedbyKerimAnkosi.

TheestablishmentofaKurdishtheaterhasbecomeabigeventinthelifeofthe
KurdishpopulationofGeorgia(openedin1979withtheceremony),whichexistedfor
twentyyears.ItbecamefamousbeyondthebordersofGeorgia.ZinaTaloevaandLio
vaUteihavebeenparticipatinginestablishingthetheatre.Therepertoireofthe
theaterincludedmorethanfifteenplaysinaccordancewiththetranslatedpieces
ofGeorgian,Armenian,OsetianandRussianauthors.Butthemostimpressivewasthe
firstplayperformedaccordingtothepieceoftheKurdishplaywriterA.Boiki
"Snjomarrieshisdaughter".Thisperformancehasenjoyedcontinuoussuccessamong
audiencethroughoutthewholeexistenceperiodofthetheater.Theatrehasactively
participatedinthedevelopmentsrelatedtothe9thofAprilin1989,inparticular,
specialperformancehasbeendedicatedtothetragedy,whichwasattendedbylots
ofGeorgians.

DaysofKurdishCulturehasbeencelebratedforthefirsttimeintheSovietUnion
fromthe13thtothe15thofMarchin1981.LotsofguestsarrivedfromArmenia,Kazakh
stan,Azerbaijan,CentralAsia,MoscowandLeningrad.

LotsofKurdishscholarsdefendedtheirscientificdegreesinGeorgiaduringthe
Sovietperiod.

Overthecenturies,Kurdshavecreatedtheirownnationalcultureandoriginal
written literature.The oldest Kurdish literary monuments are more than thousand
yearsold.FragmentsofapoembyanunknownauthorhavebeenfoundinSulaymaniyah,
writtenonapieceofleatheranddatingtothe7thcentury.TheKurdishpoetAli
HarirusedtoliveandworkintheXIcentury.Heisfollowedbythewholegeneration
ofpoets.ThemostoutstandingamongthemwasMalaJizri(XIIcentury),PakihTeiran,
MelaahmedBati(XVcentury)andlastlyAhmedKhan(XVIIcentury)whowastheauthor
oftheexcellentpoem"MamiandZini".ProtagonistsofthepoemMamiandZinibecame
thesymbolsofpureandtragiclove.

Duetothediversityofgenresandthemes,Kurdishfolkloreoccupiesoneofthe
firstplacesinthefolkloreoftheNearandMiddleEasternpeoples.Themourningsongs
andsayingsoftheKurdsarefullofgreatsorrow,whichreflectthesufferingofthe
Kurdstheywentthroughforcenturies.DeepfolkwisdomisreflectedthroughKurdish
proverbsandsayings.KurdishfolksingersRetellers"Dangbejs"aregreatlyre
spectedandlovedbypeople.

TheethnoculturaloftheKurdishpeopleismultilateralanddiverse,duetoconstant
relationshipwithvariousethnicgroups,butinthisculturetheunifiedKurdishnational
symbolshavealwaysdominatedandreflecteddistinctiveandoriginalfeatures.

ItwasnotdifficultforthesupervisorsoftheCaucasusMuseum,foundedin1852,
tonoticethesefeatures,whichatthefirststageofthemuseum'sactivitiessetthe
priorityofcollectingmaterialculturaltreasuresofthepeopleslivingintheCau
casusandkeepingthemwithinthemuseum.Itwasaprocessthatlastedforacentury
andendedwithverysignificantresults,amongwhichtheKurdishexhibitstooktheir
rightfulplace.

In1900,MaxTilk,aprominentGermancostumedesignerandpainter,wasinvitedto

theCaucasusMuseumtopaintportraitsofpeopledressedinnationalcostumesof
variousnationalities,includingKurds.ThesearerepresentativesofKurdsdressedin
nationalcostumes,boththeupperclassandthecommonpeople,whoseattireisdis
tinguishedbyahighlycheerfulcolorgamut.Theseareatotalof12paintings,nine
ofwhichareinportraitgenre.

Besides,itisworthmentioning,thatamongtheKurdishmaterialstherearemen's
andwomen'sbeltspreservedinthecostumefund.

KurdishworksofartincludewomenjewelryandamuletspreservedintheEastern
WorkpieceFund,whichhavebeeninthemuseumsincetheXlXXXcenturies.Theseitems
representnotonlyKurdishjewelry,butalsocharacteristicmotifsforsyncreticbe
liefs.

TheMiddleEastwasoncetheculturalcradleofmankind.Here,withinthenomadic
tribes,whoweremainlyengagedincattlebreeding,thefoundationwaslaidforthe
productionofallkindsofcarpetfeltitems,amongthosepeopleweretheKurds,who
createduniqueoriginalpatternsofcarpetproducts.

MostoftheKurdishcarpetsandrugscurrentlyplacedintheGeorgianNational
MuseumaremostlywovenbyKurdslivinginArmenia,TurkeyandIranianKurdistan.The
weavingofKurdishcarpetsandrugsischaracterizedbypeculiarities(especiallythe
productsofIranianKurdistan),whichisexpressedinthefactthattheymakeaknot
ontheknittedpairofyarnwithaoneknotoutput(senne),whichcontributestothe
strengthandelasticityofthefabric.

Kurdishcarpetsarecharacterizedbyelongatedforms,whichweredictatedbythe
specificsofthenomadicdwelling,tents.Themostfamousofthemarethe"band"type
wovencarpets,whichconsistofseveralpatterns.Thesecarpetsweremainlyusedto
laythefloorattheendofthetent.TheKurdswhomovedtothefarminglivesalso
weavedsmallcarpetsalongwithlargerunnercarpets.

OneofthehallmarksofKurdishcarpetspreservedinthemuseumisthefactthat
theweavingmaterialthreadismainlyobtainedwithnaturaldyes,whichgivesspe
cialvaluetocarpetproductsingeneral.Inadditiontocarpets,thefundpreserves
importantspecimensofKurdishrugs(Kilim).

SomeoftheGeorgianKurdswhomigratedfromTurkeyleadseminomadiclifein
lowerandupperKartliregion.Althoughthisisnotalargearea,theydidnotmoveto
acompletelyresidentiallife,astentsremainedtheirmainhabitat.Thetentofthis
partoftheKurdsanditsdetailsarepreservedinthemuseum.Especiallynoteworthy
isthetentarchdome,whichisdecoratedwithdifferentcolorsoffabrics,inappli
cationstyle.Thetentalsoconsistsofwoodenpoles,thickfeltforwarmth,woolen
piecesforstickingupinternallyandvariousrugs.ThissampleoftheKurdishtent
isoneofthebestexhibitsofnomadicpeopledwelling.

AlthoughKurdistanisdividedbyfourstates,thispeoplehavemanagedtomaintain
theirnationalidentity,withalargecontributionofKurdishmartialweapons.

Though,alargepartoftheKurdslivedanomadiclife,theartofmakingweapons
welldevelopedandwearingweaponsbecameanecessaryhabitnotonlyinthebattle,
butalsointimesofpeace.

ThefundofweaponsandammunitionattheEthnographyDepartmentpreservesKurd
ishmartialarts,whicharedisplayedaccordingtotheregionswheretheKurdswere
denselypopulated.
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Participation Public life 
KurdYezidis were actively involved in public life in Georgia. The role of the

nongovernmentalsectorisalsoimportant.Wewillsingleouttheorganizationofwomen
oftheKurdishYezidicommunitythe"CommunityInitiativeforWomen'sRights",which
operatesinvariousfields.Initially,in2004,theIndependentKurdishWomen'sLeagueof
Georgiawasestablished,which,inadditiontoexpandingitsactivities,begantowork
withotherminorityrepresentatives.ThisisamemberorganizationoftheCouncilfor
WorkingwiththeNationalMinoritiesatthePublicDefender'sofficeandtheCouncil
ofMinoritiesattheTbilisiMunicipality.Ithasthesupportofvariousdonororgani
zations,embassiesandfunds.Projectsfundedbythe"Women'sFundinGeorgia"have
helpedtostrengthentheorganization,andsupportedworkonwomen'srightsandgen
derissues.Thiswasthefirstgrantfundingtostartworkingonwomen'sissues.Itis
important,thattheprojectonreproductivehealthandwomen'srightswasimplemented
withYezidiandgypsywomen.TheorganizationwasactivelysupportedbytheCanadian
andSwedishembassies.Theseprojectshavehadapositiveimpactfromthepointofview
ofworkingwithwomenandyouth,bothinTbilisiandinKurdishpopulatedregions.The
mainfocuswasmadeonissuesofrights,gender,domesticviolence,knowledgeoftheir
ownrightsandintegration.WiththesupportoftheFund"OpenSocietyGeorgia",the
project"ProblemsofBullyinginaDiverseSchoolEnvironment"wassuccessfullyimple
mented.Astudywasconductedaspartoftheproject.Theresultsandrecommendations
weresubmittedtotheMinistryofEducation,Science,CultureandSportsofGeorgia.
Thefullsupportofthe"OpenSocietyFund"intheproject"WomenofMyCommunity"is
noteworthy.WhenthemassacreofYezidislivinginIraqiKurdistanbyterroristsbegan,
numberoffamiliescametoTbilisi.TheyweresupportedbytheYezidiCommunityof
Georgia,withthehelpof"WomenFundGeorgia"andFund"OpenSocietyGeorgia",and
the"CommunityInitiativeforWomen'sRights"ledbyMs.LiliSafarova,chairwomanof
theorganization.LiliSafarovaisoneofthefoundersoftheYezidiHouseofGeorgia.
TheOpenSocietyGeorgiaFoundationprojectwasdesignedtoshowtheproblemsseen
bywomenthroughphotographs.ThephotographerfromIraq,withthedirecthelpofour
women,reflectedtheproblemsofIraqi,gypsyandGeorgianYezidiwomen.Thealbumwas
publishedusingimagesfromtheexhibition.TheMinistryofScience,Education,Cul
tureandSportsofGeorgiaalsofundedseveralprojects,whichhelpedtopreserveand
promoteYezidiidentity,culture,art,etc.WiththesupportoftheMinistry,several
exhibitionsofGeorgianKurdishartistswereorganizedinTbilisi,TelaviandBatumi.An
albumofworksbyGeorgianKurdishartistshasbeenpublished.Thepersonalexhibition
ofthefirstKurdishfemaleartistBasseJaparovawasorganizedandanalbumwas
released.TheKurdishFolkloreEnsemblewasestablishedin2013withthefundingofthe
MinistryofCultureandSportsofGeorgia,withthesupportofMr.TamazAvdalian,a
representativeoftheKurdishYezidicommunityandamemberofthe8thconvocation
oftheGeorgianParliament.Kurdishnationalcostumeswerecreatedwithintheframe
workoftheproject,technicalequipmentwaspurchased.Theensemblehasbecomethe
awardwinnerofmanyfestivals.

With the support of the Tbilisi City Hall Culture, Education, Sports and Youth
AffairsCivilServices,amonographiccollection"TbilisiYezidis,figuresofculture
andscience"waspublished,whereinformationaboutGeorgianKurdishYezidipoets,
prosewriters,publicfigures,scientists,artists,musicalcirclesandtheaterispre
sented.TheprojectwasledbyMs.NatelaTitaliChairwomanoftheKurdishGeorgian
SocioCulturalPlatform.AspartoftheTolerance,PublicAwarenessandIntegration
SupportProgram(PITA),fundedbytheUnitedNations,withthefinancialsupportof

theUnitedStatesAgencyforInternationalDevelopment(USAID),thealbum"Success
fulKurdishYezidiWomenfromGeorgia"waspublished.Thealbumpresents10women
ofdifferentspecialtiesandtheirpathtosuccess.Foryears,theCaucasianHouse
hasbeenaspaceforgatherings,eventsandexhibitionsoftheKurdishYezidicom
munity.TheformatofactivecooperationwasformedwiththesupportoftheTbilisi
StateAcademyofArts,aswellastheRector,ProfessorGiaGugushvili,theCenterof
Arts"Foliant",withtheactiveparticipationoftheDirector,ShotaRustaveliPrize
Laureate,artistKatieMatabeli,theGeorgianAcademyofCulture,andotherstate
andnongovernmentalorganizations.Itwasimportanttoformaninitiativegroupof
representativesoftheKurdishYezidicommunityasanongovernmentalorganization
theKurdishGeorgianSocioCulturalPlatform,whichhasbeenworkingsuccessfully
tobringthetwoethnicandsocialsegmentsclosertogether.

The Kurdish People’s Theatre in the world
AccordingtotherepresentativesoftheKurdishYezididiaspora,fortheKurds

YezidislivinginGeorgia,therewasarealculturalrenaissanceinthe60sand80sof
thetwentiethcentury.ItwasatthistimethattheonlyKurdishfolktheaterinthe
world,theKurdishFolkSongandDanceEnsemble,openedinTbilisi.KurdishCulture
DaysareheldregularlyinGeorgia;AweeklyprograminKurdishwasbroadcastedon
thestateradio;Twoprimaryandonesevenyearnationalschoolshavebeenoperating
foryears.Duringthisperiod,professorsandacademics,actors,athletesandartists,
publicfiguresappearedintheKurdishYezidicommunity.

AbouttheKurdishPeople'sTheater
ArchiveMaterials

MrazeUzoJafar
ArtisticAdministratoroftheTheater

Andnowwe,theKurdishPeople'sTheater,existingundertheTbilisiStateHouse
ofCulture,havebeenperformingforalittleover10years.Andwe,thetheaterteam,
recallthefirstrehearsal,thefirstliteraryevening,thefirststagedsketch,the
firstplay,thefirsttours...

Wefeellikeitwasyesterday.Thetroupewascompletelyyoung,fullofenthusi
asm,kindofaspiration,todoeverythingpossibleforthenationalstageculture.And
nowwe'vegrownby10years.Alothaschangedduringthistime,buttheaxisofthe
theaterhasremainedthathasmaintainedanamazingcommitmenttothetheaterand
youthfulenthusiasm.

Willnotmentionthecastmembers,youwillmeettheminabsentiawhileflipping
throughthebookletmaterials.ButImustemphasizethattheybearthebruntofour
work,thetheaterexistsandoperatesontheirmerits.Thankstothemforthat.

ThetheaterexistsbecauseofthegoodattitudeofourGeorgianfriendsandcolleagues,
and,ofcourse,thankstooursensitiveaudience,whichsupportsus,encouragesus,forgives
usforfailures,evenobviousfailures.Wearealsodedicatedandloyaltoouraudience.

WehavemanygoodfriendsinArmenia,Kazakhstan,CentralAsia,Moscowandabroad.
TheattentionoftheKurdishpublicandculturalcentersinMoscow,Paris,Stock
holm,Melbourne,andLondonwasveryimportantforthetheater.Wevaluethespecial
attentionofourcompatriotslivingabroad:FuadJamil,KendallNezan,RezaCholpan,
KayaIzol,AhmadKaramurzaandmanyothers.Forusthisisanotherexcusetothank
everyonewhohassupportedusalltheseyears,helpedustostandonourfeet,who
caredaboutourfurtherdestiny.
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OurBusinessCard:
KurdishPeople'sTheater
Birthdate1980
PlaceofBirthTbilisi,Georgia
PermanentSupervisorandDirectorMurazJafarov


Itisunbelievable,butit'struewe'realready10yearsold.Isitlongorashort
periodforthelifeofthetheatre?Ifweconsiderthenumberofperformancesplayed
duringtheseyears,theremaynotbemany,butifwelookbackandrememberwhere
itallstartedandwhatwasdoneandwhatdidthetheatrebecomeforeachmemberof
thetheatertroupe,wecansaythattheseyearsareagoodpartoflife.

It'salaborious,polarized,buthappywaythatcreatedthetheater.Atthejubilee,
itisacceptedtoutterrichphrasesandsingfanfare.Butwedidn'twanttodothat.
Ourcelebrationistheatricaleverydaylife,itisamultihourwork,alreadyafter
ourmainactivities,becauseeachemployee,includingthesupervisor,isaprofession
alinacompletelydifferentfield,andthetheater,formally,ismoreenthusiasmfor
them,akindofhobby.Butifyoutryandsaythosewordsinthetheater,youwon't
beunderstood.Formostoftheactors,ithasbecomeanintegralpartofexistence,
intheyearsofworkinginthetheatertheybecameintimatelylinkedwithitthat
itisnowdifficulttosaywhatismoreimportant:whattheygivetothetheateror
whatitgivesthem.Bothareimportant.Andthemostimportantthingiswhatourthe
atergivestotheaudiencewhofellinlovewithitalongtimeagoandacceptedthe
theater.Itmaybehardtobelieve,butalltheseyearsbeforethetheatergrewand
asserteditself,founditsownface,ouraudiencealsogrewonourperformances.When
thecurtainofourstageopenedforthefirsttimeonApril30,1980,andthenative
languagewasheardinthecrowdedhall,itisdifficulttosaywhowasmoreanxious
atthatmomenttheactorsbehindRamportheaudiencesittinginthehall.Evenon
thedayofthepremiereandeveryeveningbeforeourfirstplaybasedontheplayby
ayoungplaywright,AskarBoyke,"SnjoMarriesaDaughter",thetheateralwayshad
athesoldoutnotice.ThiswasthefirstperformanceplayedinKurdishinGeorgia.It
wasouraudience'sfirstvisiblecommunionwiththeirownroots.Aspectatorwhowas
notpamperedbytheeventsofculturallife.Theplayisstillgoingonwithunchanged
success.Theaudiencelikeseverything:themasteryoftheactors,theurgencyof
thetopic(althoughmanythingshavechangedinrecentyearsinthelifeoftheKurds
livinginGeorgia),theexcellenthumorofthevillage,thewarmthwithwhichtheac
torstreattheircharacters.

Theaudiencereactedverysensitively,eventhoughtherewasstillnonecessary
concordancewithandthedecorationswerepoor.Thetroupestartedtobelieve in
theirownstrength,believingthattheaterwouldlive.Weattachsuchgreatimpor
tancetoourfirstperformancethatithasbecomearevelationfortheaudienceas
well.Inthe70softhetwentiethcentury,therewereseveralattemptsinTbilisito
createKurdishtheatricalgroups,butthiswasnotagreatsuccess.Theytriedto
createachildren'stheaterandtheKurdishyouthwasverymuchinterestedinit,but
beyondthecreationofsonganddanceensembles,thingswerenotgoingwell.That's
whymanypeoplethoughtthatthestagewouldbededicatedtomusiciansthistimeas
well,whenthefamouspostersinthecitywereannounced,whichinvitedtheaudience
totheplay...So,thefirstplayhasalreadybeenperformed,butthetroupehasnot
beenformedyet.

Inthebeginning,whenweannouncedtheselectionandstartedlookingforpeople

withnaturaltalentandappearance,manycametous.Butthenmanyproblemsarose:
manydidnotspeakthelanguagewellenough,otherscouldnotreallyimaginewhatwas
expectedoftheminthetheater.Duringtheformationofthetroupe(nowitemploys
about20people), itscompositionhasbeenalmostcompletelyrenewed,forvarious
reasons.Manyofthemcouldnotstandtherhythmofwork,therewerealsocompletely
randompeople.Atthesametime,weencounteredacompletelyunexpected,however,
typicalproblemforEasterntheaters:thefemaleactorscouldnotstaywithusfor
long.Manygirlswereforcedtoleavethetheaterbecauseofthepersistenceoftheir
parentsorrelatives.Buttimewent.Wewereovercomingobstaclesstepbystep.Inthe
sameyear,in1980,thesecondpremiereoftheplay"Neighbors"basedontheplayby
GiorgiKhugaevtookplace.Thesuccessofthefirstplaywasrepeatedby"Khajeand
Siabandma",whichwasbasedonKurdishfolkloremotifs(theauthorofthestaging
AikBeilerian,translatedbyTosneRashid).Theplaytouchedthesubtlestringsofthe
soul,awakenedclearfeelings,andtheeternalthemeoflovecaptivatedaudienceof
anyage.Ofcourse,therewereflawsintheplay.Fromtoday'sperspective,alotof
thingswouldhavebeendonedifferently,but,onthewaytotheestablishmentofthe
theater,itwasabigstepforward.

Thefateofourperformanceswasdifferent:one,afterafewmonthsoflife,came
downfromthestageandgavewaytomorerelevantones,theothersstilllivetoday.

Startingfrom1981tillpresent,ourrepertoireincludestheplay"Motherinlaw",
basedontheplaybyM.Shamkhalov.Itisperformedwithunchangedsuccess.These
cretofitspopularityissimple:itisasocialeverydaycomedy,thespiritofwhich
isclosetothemassaudienceandtherelevanceofthetopicpresentedbytheplayis
added.Theaudienceisfascinatedbytheimmediacywithwhichtheactorsplay,many
thingsintheplayarefamiliarandclose.Whenactorswerehadcastingforthelead
ingroles,Problemsstillappearedinrelationtothefemaleactors.Ouryoungactress
ShalikoeMrazofferedustoplaytheroleofdaughterinlaw.Wetried,thetroupe
likedherandwhowasapprovedfortherole.Instead,wehadtochangetheinterpreta
tionoftherole,buttheroleonlytookadvantageofit.Thentherewere:O.Ioseliani's
"BeforeArabaTurnsOver",A.Vampilov's"20MinuteswithanAngel",A.Chkhaidze's
"Three to Six", A. Papayan's "Foreigner Bride", I. Vizbori's "Birch Tree Branch", J.
Ananiani's"Myhouseisnotyourhouse"...Therewereperformances,therewereroles,
successfulandlesssuccessful;Interpretationsandintentionshavechanged,butthe
theaterhasalwaysremembered itsmaingoaltopreservenationalpeculiarities
andpeople'sspirituality.WealwaysrememberedthatweweretheKurdishtheaterof
GeorgiaandnotjustthetroupethatplaysintheKurdishlanguage.Manyactorswho
havenotbetrayedthetheaterovertheyearshavecometouswithoutknowingtheir
nativelanguageatall.Theyweretaughtthishereaswell,butitwastheirlovefor
theirnativerootsandnativeculturethatbroughtthemtothetheater.Wehopeour
audiencefeltthisthroughoutthewholeperiodoftheater'sexistence.

Recently,therehasbeentalksaboutincreasingnationalselfawareness.Wedare
tohopethattheaudiencethatcametoourperformanceswasoverwhelmedwiththis
spirit.Butwewerewaitingforourperformance,foralongtimewewalkedtowardsit.
Andsuchanopportunitywasrevealed:theplay"CryingoftheMountains"byayoung
writerfromYerevan,AzizeGardanzar,hasappeared(itisknownwiththetitle"...
andthemountainsmourn").Theplaythrilledusallfromtheveryfirstreading;Itwas
dedicatedtooneofthemostdramaticpagesinthelifeoftheKurdstheiremigra
tionfromTurkeytotheCaucasus,underthethreatofhistoricalinevitability,under
thethreatofphysicaldestruction.Atthecenteroftheplayisthetragicfigure
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ofJangirAgha,theleaderofseveralKurdishtribeswhomigratedtotheCaucasus.
Theplaywasnoteasyforus.Theworkwentonformorethanayear,lotsofthings
werechangingintheworkprocess.Muchattentionwaspaidtoworkingonthetext.

Wewantedeachwordtoreachtheaudienceclearly.Theplayisbasedonpassion
atedialoguesbetweenthemaincharacters:JangirAghaandRostam(asimpleKurdish
peasantandSheikhwhopersonifiedspiritualpower).Eachofthemtriedtoprovehis
truth.BeyondthemainissuewhetherthefactthattheKurdsoftheCaucasuswere
cutofffromtheirpeoplewashistoricallyjustifiedotherimportantsubtopicswere
raised,whichwereopenlyvoicedonlyforthefirsttimeforrecentyears.Thisis
aproblemofEzidism,thisistheattitudetowardsJangirAgapersonalityandmany
otherthings.Theplaywasunderstoodandacceptedbytheaudience;Wehopeitwill
havealonglife.Andthetheaterisstillsearching,stillpreparingforadialogue
withitsaudience.And,ofcourse,isstillwaitingforitsplay.Wethinkthatthethe
aterhasfoundsuchaplayand,itagainbelongstoA.Gardanzari'spenandiscalled
"SmokeSmoke".

NatelaAbasi,1990.

From the memories of one of the founders 
of the theatre, Zinaida Taloeva


In1978,awellknownKurdishfigure,Mr.KerimAnkos,cametomeandexpressedhis
desiretoopenaKurdishPeople'sTheater.Iwasofferedtosupervisethistheater
becauseIhadgraduatedfromtheShotaRustaveliTheaterInstitute.Iamthefirst
KurdishwomanwhoreceivedhighertheatricaleducationinGeorgia.Weselectedarep
ertoireandgatheredyoungtheaterlovers.Westartedrehearsalswithgreatenthusi
asm.Theveryfirstplay"SnowMarrieshisDaughter"wasagreatsuccessinthe
Kurdishcommunity.InthisplayIusedatrickwherethebriderolewasplayedbya
youngtalentedactor.Alltheperformanceswentsmoothly.Manytalentedyoungpeople
ofdifferentprofessionsworkedinourtheater.WehadatalentedartistLova"Firi".

InparallelwiththeKurdishPeople'sTheater,IworkedattheGriboedovRussian
DramaTheaterasanassistantdirectorandannounceronKurdishRadio. Themost
outstandingplayformewas"SnowMarrieshisDaughter"becauseitwasmyfirstper
formance.Irememberthoseyearsverywarmly.AfterthatIreturnedtomymainpro
fessionmusic.IcontinuedmyworkintheGeorgianStateVarietyOrchestra"Rero".

***
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მრაზე უზო ჯაფაროვი
თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი

Mraze Uzo Jafar
Artistic Administrator of the 
Theater

ტერ-მინასიანშამირსურენისძე.
და  ბა  დე  ბუ  ლი 1933 წ.
სა  ქარ   თ   ვე  ლოს დამ   სა  ხუ  რე  ბუ  ლი 
მხატ   ვა  რი.
თე  ატ   რის მხატ   ვა  რი 1979 წლი  დან.
გა  ა  ფორ   მა სპექ   ტაკ   ლე  ბი: სნჯო 
ათხო  ვებს ქა  ლიშ   ვილს, ხაჯე და სი  ა 
ბანდ, არყის ხის ტო  ტი, ...და მთე  ბიც 
გო  დე  ბენ.

Theatre Crew:
TerMinasian Shamir, son of Suren
Born in 1933.
Honored Artist of Georgia
Works as an artis at the theatre 
since 1979.
Decorated the following plays: 
Snjo Marries his Daughter, Khaje 
and Siaband, Birch Tree Branch, And 
the mountains mourn.

გულჩარაუსვჯაუარი
თე  ატ   რ   შია 1980 წლი  დან.
სა  კავ   ში  რო ფეს   ტი  ვა  ლის ლა  უ  რე  ა  ტი.
თა  მა  შობ   და სპექ   ტაკ   ლებ   ში: 
მეზობლები  შა  კე, დედამთილი  
დე  დამ   თი  ლი, სანამ ურე  მი გა  დაბ   რუნ  
დე  ბა  კე  სა  რი  ა, უცხოელი სა  სი  ძო" 
 დე  და, ჩემი სახ   ლი  არ არის შე  ნი 
სახ   ლი  კა  ზი  ზა  რი.

GulcharaUsvJauari.
Works at the theatre since 1980.
Laureate of the Union Festival.
Performed in the following plays: 
Neighbours Shake, Motherinlaw"  
motherinlaw, "Before Araba Turns 
Over"  Kesaria, "Foreigner Bride"  
 Mother, "My House is not Your 
House"  Kazizar.

ალმასაჯმშიდმამოი
თე  ატ   რ   შია 1990 წლი  დან.
თა  მა  შობ   და სპექ   ტაკ   ლებ   ში: 
"სნჯო ათხო  ვებს ქა  ლიშ   ვილს"  
ჯა  მე, ღვთისგან დაწყევ   ლი  ლე  ბი  
დე  და.

Almasa Jmshid Mamoi
Works at the theatre since 1990.
Performed in the following plays: 
"Snjo Marries his Daughter"  
Jame, "Cursed by God"  mother.

კულილკაასოჩლდარგუში
თე  ატ   რ   შია 1980 წლი  დან.
სა  კავ   ში  რო ფეს   ტი  ვა  ლის ლა  უ  რე  ა  ტი.
თა  მა  შობ   და სპექ   ტაკ   ლებ   ში: 
სნჯო ათხო  ვებს ქა  ლიშ   ვილს  ბა 
დე, "დედამთილი  სე  ვე, ჩემი სახ   ლი 
 არ არის შე  ნი სახ   ლი  გუ  ლი  ზა 
რი, "უცხოელი სა  სი  ძო  ქა  ლიშ   ვი  ლი, 
"არყის ხის ტო  ტი  ექ   თა  ნი, სანამ 
ურე  მი გა  დაბ   რუნ   დე  ბა  რძა  ლი.

Kulilka Aso Chldargushi
Works at the theatre since 1980.
Laureate of the Union Festival.
Performed in the following plays: 
"Snjo Marries his Daughter"  Bade, 
"Motherinlaw"  Seve, "My House 
is not Your House"  Gulizar, 
"Foreigner Bride"  daughter, Birch 
Tree Branch"  nurse, "Before Araba 
Turns Over"  daughterinlaw.

ინგატორნკასოიანი
თე  ატ   რ   შია 1989 წლი  დან.
თა  მა  შობ   და სპექ   ტაკ   ლებ   ში: 
სიაბანდ და ხა  ჯე  ხა  ჯე, დედამთილი 
 ხა  ნე, "ღვთისგან დაწყევ   ლი  ლე  ბი" 
 დე  და, "ო  ცი წუ  თი ან   გე  ლოზ   თან ერ  
თად"  გო  გო  ნა. 

Inga Torn Kasoiani
Works at the theatre since 1989.
Performed in the following plays: 
"Siabanand Khaje, "Motherinlaw" 
 Khane, "Cursed by God"  mother, 
"Twenty minutes with the angel" 
 a girl.

თე  ატ   რის
შე  მოქ   მე  დე  ბი  თი 
ჯგუ  ფი

ბასამამედაჯამოვა
თე  ატ   რ   შია 1982 წლი  დან.
თა  მა  შობ   და სპექ   ტაკ   ლებ   ში: 
მეზობლები  მა  ი  ა  ნა, სიაბანდ და 
ხა  ჯე  მო  ხუ  ცი ქა  ლი, სნჯო ათხო 
ვებს ქა  ლიშ   ვილს  ლო  ლე, "დედამთილი 
 სე  ვე, "ათასი ცოდ   ვა"  ცო  ლი, 
სამიდან ექ   ვ   სამ   დე"  ვე  ნე  რა, ოცი 
წუ  თი ან   გე  ლოზ   თან ერ   თად"  დამ  
ლა  გე  ბე  ლი, "...და მთე  ბიც გო  დე  ბენ" 
 ცო  ლი. 

Basa Mamed Adjamova
Works at the theatre since 1982.
Performed in the following plays: 
"Neighbours"  Maiana, "Siabanand 
Khaje  old lady, "Snjo Marries his 
Daughter"  Lole, "Motherinlaw" 
Seve, "Thousand Sins"  wife, "From 
three to Four"  Venera, "Twenty 
minutes with the angel  cleaner, 
"...and the Mountains Mourn"  wife. 

ჯასმევაზიროსმანოვი
და  ი  ბა  და 1959 წელს.
თე  ატ   რ   შია 1989 წლი  დან.
თა  მა  შობ   და სპექ   ტაკ   ლ   ში:
...და მთე  ბიც გო  დე  ბენ  ჩე  კის   ტი. 

Jasme Vazir Osmanov
Born in 1959.
Works at the theatre since 1989.
Performed in the following plays: 
"...and the Mountains Mourn"  
secret policeman. 

შირნეამობარავი
და  ი  ბა  და 1948 წელს.
თე  ატ   რ   შია 1979 წლი  დან.
თა  მა  შობ   და სპექ   ტაკ   ლებ   ში:
"სნჯო ათხო  ვებს ქა  ლიშ   ვილს"  აღა, 
"სიაბანდ და ხა  ჯე"  ზა  არ      ბეგი, 
ათასი ცოდ   ვა  თა  მა  და, "...და მთე 
ბიც გო  დე  ბენ  ჯან   გირ   ა  ღა. 

Shirne Amo Baravi
Born in 1948.
Works at the theatre since 1979.
Performed in the following plays: 
"Snjo Marries his Daughter" Agha, 
"Siabanand Khaje Zaar  beg, 
Thousand Sins"  toast master, 
"... and the Mountains Mourn" 
Jangir  Agha.

ბინბაშეაგეჩლდარგუში
და  ი  ბა  და 1964 წელს.
თე  ატ   რ   შია 1987 წლი  დან.
თა  მა  შობ   და სპექ   ტაკ   ლებ   ში:
სიაბანდ და ხა  ჯე  მწყემსი, 
დედამთილი  აილა  ზი, ღვთისგან 
დაწყევ   ლი  ლე  ბი  ბე  ნა  ვი, "ათასი 
ცოდ   ვა"  გამ   თა  მა  შე  ბე  ლი, "... და 
მთე  ბიც გო  დე  ბენ" რაშიდი. 
Binbashe Age Chldargushi
Born in 1964.
Works at the theatre since 1987.
Performed in the following plays: 
"Siabandand Khaje"  herdsman, 
Motherinlaw"  Ailazi, "Cursed 
by God"  Benavi, Thousand Sins" 
 player, "... and the Mountains 
Mourn"  Rashid. 

შალიკოემრაზჯანგოი.
და  ი  ბა  და 1956 წელს.
თე  ატ   რ   შია 1979 წლი  დან.
სა  კავ   ში  რო ფეს   ტი  ვა  ლის ლა  უ  რე  ა  ტი.
თა  მა  შობ   და სპექ   ტაკ   ლებ   ში: 
"სნჯო ათხო  ვებს ქა  ლიშ   ვილს"  სნჯო, 
"მეზობლები  ადო, "დედამთილი  დი 
და  რა, სანამ ურე  მი გა  დაბ   რუნ   დე  ბა 
 დი  ტო, "უცხოელი სა  სი  ძო  სა  სი 
ძო, ღვთისგან დაწყევ   ლი  ლე  ბი  ბე  კა 
სი, "არყის ხის ტო  ტი  კონდაკოვი, 
"ათასი ცოდ   ვა"  ფა  ი  ა  ტი, "სამიდან 
ექ   ვ   სამ   დე"  ჟურ   ნა  ლის   ტი, "ოცი წუ 
თი ან   გე  ლოზ   თან ერ   თად, "... და მთე  ბიც 
გო  დე  ბენ  თურ   ქი ჯა  რის   კა  ცი, ერ   თ   
ერ   თი ჩე  კის   ტი, "ჩემი სახ   ლი  არ 
არის შე  ნი სახ   ლი  მგე  ლაშ   ვი  ლი.

ShalikoeMrazJangoi.
Born in 1956.
Works at the theatre since 1979.
Laureate of the Union Festival.
Performed in the following plays: 
"Snjo Marries his Daughter"  Snjo, 
"Neighbours"  Ado, "Motherin
law" Didara, "Before Araba Turns 
Over"  Dito, "Foreigner Bride"  the 
bride, "Cursed by God"  Bekas, "Birch 
Tree Branch"  Kondakov, Thousand 
Sins  Faiati, "From three to Four" 
journalist, "Twenty minutes with the 
angel", "...and the Mountains Mourn". 
Turkish sildier, one of the secret 
policeman, My House is not Your 
House"  Mgelashvili.
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ტიტალეავდოგსოი
და  ი  ბა  და 1950 წელს.
თე  ატ   რ   შია 1980 წლი  დან.
სა  კავ   ში  რო ფეს   ტი  ვა  ლის ლა  უ  რე  ა  ტი.
თა  მა  შობ   და სპექ   ტაკ   ლებ   ში: 
"სნჯო ათხო  ვებს ქა  ლიშ   ვილს  
კა  დო, მეზობლები  ალი, სიაბანდ და 
ხა  ჯე  აზიზ      ბე  გი, სანამ ურე  მი გა 
დაბ   რუნ   დე  ბა  აგაბო, უცხოელი სა 
სი  ძო  სა  სი  ძოს მა  მა, ჩემი სახ   ლი 
 არ არის შე  ნი სახ   ლი  ვეფხ   ვა  ძე, 
"ღვთისგან დაწყევ   ლი  ლე  ბი  ქურ   თი   
უცხო  ე  ლი, ათასი ცოდ   ვა  თა  მა  და,   "   სა 
მი  დან ექ   ვ   სამ   დე  თავ   მ   ჯ   დო  მა  რე, "... 
და მთე  ბიც გო  დე  ბენ  როს   ტა  მი. 

Titale Avdo Gsoi
Born in 1950.
Works at the theatre since 1980.
Laureate of the Union Festival.
Performed in the following plays: 
"Snjo Marries his Daughter" 
 Kado, "Neighbours"  Ali, 
"Siabanand Khaje Azizbeg, "Before 
Araba Turns Over"  Agabo, 
"Foreigner Bride"  father of the 
bride, My House is not Your House" 
Vepkhvadze, Cursed by God" 
"Kurdish foreigner, Thousand Sins" 
 toast master, "From three to 
Four"  chief,"... and the Mountains 
Mourn"  Rostam. 

თემურექალაშჩლდარგუში
და  ი  ბა  და 1958 წელს.
თე  ატ   რ   შია 1979 წლი  დან.
თა  მა  შობ   და სპექ   ტაკ   ლებ   ში: 
სნჯო ათხო  ვებს ქა  ლიშ   ვილს  ოს   კე, 
სანამ ურე  მი გა  დაბ   რუნ   დე  ბა  ბუ 
ხუ  ტი, უცხოელი სა  სი  ძო  მი  ლი  ცი 
ო  ნე  რი, არყის ხის ტო  ტი  სუკის 
თა  ნამ   შ   რო  მე  ლი,    "   სა  მი  დან ექ   ვ   სამ   დე" 
 და  თუ  აშ   ვი  ლი. 

Temure Kalash Chldargushi
Born in 1958.
Works at the theatre since 1979.
Performed in the following plays: 
"Snjo Marries his Daughter"  
Oske, "Before Araba Turns Over" 
 Bukhuti, "Foreigner Bride"  
policeman, "Birch Tree Branch" 
 KGB agent, "From three to Four" 
 Datuashvili.

ისმაილეუსვსარდაროვი
და  ი  ბა  და 1962 წელს.
თე  ატ   რ   შია 1989 წლი  დან.
თა  მა  შობ   და სპექ   ტაკ   ლებ   ში:
დედამთილი  კა  რა  მი, "...და მთე  ბიც 
გო  დე  ბენ  თურ   ქი ჯა  რის   კა  ცი, ჩე 
კის   ტი. 

Ismaile Usv Sardarov
Born in 1962.
Works at the theatre since 1989.
Performed in the following plays: 
Motherinlaw"  Karami, "...and 
the Mountains Mourn"  Turkish 
soldier, secret policeman.

კერამემრაზკალანდარი
და  ი  ბა  და 1955 წელს.
თე  ატ   რ   შია 1982 წლი  დან.
თა  მა  შობ   და სპექ   ტაკ   ლებ   ში:
სნჯო ათხო  ვებს ქა  ლიშ   ვილს  აფან  
დი, სიაბანდ და ხა  ჯე  მო  ხუ  ცი 
მწყემ   სი, სანამ ურე  მი გა  დაბ   რუნ   დე  ბა 
 იოვე  ლი, ათასი ცოდ   ვა  ქორ   წილ  
ში მოწ   ვე  უ  ლი, სამიდან ექ   ვ   სამ   დე"  
ომის ვე  ტე  რა  ნი.

Kerame Mraz Kalandari
Born in 1955.
Works at the theatre since 1982.
Performed in the following plays: 
"Snjo Marries his Daughter"  
Apandi, "Siabanand Khaje  old herds 
man, "Before Araba Turns Over" 
 Iovel, "Thousand Sins"  person 
invited to the mariiage party, "From 
three to Four"  war veteran.

ნურალიანრომანეგრაჩიკი
და  ი  ბა  და 1934 წელს.
სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კულ   ტუ  რის დამ   სა  ხუ  რე 
ბუ  ლი მუ  შა  კი.
1980 წლი  დან არის თე  ატ   რის 
მხატვარ      გ   რი  მი  ო  რი

Nura lian Romane Grachiki
Bornin 1934.
Honoured representative of the 
Culture of Georgia.
Painter and a makeup artist at 
the theatre since 1980

შალიკოესაფომსტოი
და  ი  ბა  და 1949 წელს.
თე  ატ   რ   შია 1984 წლი  დან.
თა  მა  შობ   და სპექ   ტაკ   ლებ   ში:
სნჯო ათხო  ვებს ქა  ლიშ   ვილს"  აღა, 
უცხოელი სა  სი  ძო"  სმო, "ჩემი 
სახ   ლი  არ არის შე  ნი სახ   ლი"  
ზაარი, არყის ხის ტო  ტი  სი  სო  ე  ვი, 
დურ   გა  ლი, ათასი ცოდ   ვა  მუ  სი  კო  სი, 
ოცი წუ  თი ან   გე  ლოზ   თან ერ   თად  არ  
ტის   ტი.

Shalikoe Safo Mstoi
Born in 1949.
Works at the theatre since 1984.
Performed in the following plays: 
"Snjo Marries his Daughter"  Agha, 
"Foreigner Bride"  Smo, My House 
is not Your House"  Zaari, "Birch 
Tree Branch"  Sisoev, joiner, 
Thousand Sins"  misician, "Twenty 
minutes with the angel"  anartist.

არამემრაზბალაკარი
და  ი  ბა  და 1955 წელს.
თე  ატ   რ   შია 1981 წლი  დან.
სა  კავ   ში  რო ფეს   ტი  ვა  ლის ლა  უ  რე  ა  ტი.
თა  მა  შობ   და სპექ   ტაკ   ლებ   ში:
სნჯო ათხო  ვებს ქა  ლიშ   ვილს  ოს   კე, 
მეზობლები  ვა  ზი  რი, "სიაბანდ და 
ხა  ჯე  ბა  გო, "დედამთილი"  ხა  მო, 
სანამ ურე  მი გა  დაბ   რუნ   დე  ბა  მე  ზო 
ბე  ლი, "უცხოელი სა  სი  ძო  სა  სი  ძო, 
ჩემი სახ   ლი  არ არის შე  ნი სახ   ლი" 
 მე  ლა  ძე, არყის ხის ტო  ტი  კო 
როტ   კე  ვი  ჩი, "ათასი ცოდ   ვა"  გამ  
თა  მა  შე  ბე  ლი, სამიდან ექ   ვ   სამ   დე" 
 პენ   სი  ო  ნე  რი,    "ო  ცი წუ  თი ან   გე  ლოზ  
თან ერ   თად  გამ   ვ   ლე  ლი, "...და მთე 
ბიც გო  დე  ბენ"  შეხ   ა  დო. 

Arame Mraz Balakari
Born in 1955.
Works at the theatre since 1981.
Laureate of the Union Festival.
Performed in the following plays: 
"Snjo Marries his Daughter" 
 Oske, "Neighbours"  Vazir, 
"Siabanand Khaje  Bago, Mother
inlaw" Khamo, "Before Araba 
Turns Over"  neighbour, "Foreigner 
Bride"  thebride, My House is not 
Your House"  Meladze, "Birch Tree 
Branch" Korotkevich, "Thousand 
Sins  player, "From three to Four" 
 pensioner, "Twenty Minutes with 
the Anger"  passerby,"... and the 
Mountains Mourn"  Shekh  Ado. 

ალიკეშერაზარაბოვ
და  ი  ბა  და 1958 წელს.
თეატრშია 1989 წლიდან. თამაშობდა 
სპექტაკლში "სიაბანდ და ხა  ჯე"  
მწყემსი, "დედამთილი", "სამიდან 
ექვსამდე", "...და მთე  ბიც გო  დე  ბენ", 
"ცირკის დირექტორი", "ოცი წუთი 
ანგელოზთან", "თურქი ჯარისკაცი".

Alike Sheraz Arabov
Bornin 1958.
Works at the theatre since 1986
Featuring in following 
performances: "Siaband and Khaje'' 
 "Mother in law''Ailaz, ''Damned 
by Lord''  Bemal, ''From three to 
six'' director of circus, ''Twenty 
minutes with angel''  visitor ,Cry 
of mountains ''  Turkish soldier

Honoured representative of the 
Culture of Georgia.
Painter and a makeup artist at 
the theatre since 1980
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გვ. 10 ეზიდი ქალები საქართველოდან.
pg. 10 Yezidi women from Georgia.

გვ.16-17 ხალიჩა. ქურთული 
მატერიალური კულტურის ნიმუშები 
საქართველოს ეროვნული მუზეუმიდან.
pg. 6-17 Carpet. Kurdish artifacts 
from the National Museum of Georgia.

გვ. 18 ფარდაგი. ქურთული 
მატერიალური კულტურის ნიმუშები 
საქართველოს ეროვნული მუზეუმიდან.
pg. 18 Kilim. Kurdish artifacts from 
the National Museum of Georgia.

გვ. 22-23 ანდრო ჩელდარგუში. 
ვიტრაჟი
pg. 22-23 Andro Cheldargush. 
Stained glass

გვ. 27 ფარდაგი. ქურთული 
მატერიალური კულტურის ნიმუშები 
საქართველოს ეროვნული მუზეუმიდან.
pg. 27 Kilim. Kurdish artifacts from 
the National Museum of Georgia.

გვ. 35 ლალეში
pg. 35 Lalesh

გვ. 42 ეზიდი ქალი. ქურთული 
მატერიალური კულტურის 
ნიმუშები საქართველოს ეროვნული 
მუზეუმიდან.
pg. 42 A Yezidi woman. Kurdish 
artifacts from the National Museum 
of Georgia.

გვ. 43 ეზიდი ქალი სომხეთიდან. 
ქურთული მატერიალური კულტურის 
ნიმუშები საქართველოს ეროვნული 
მუზეუმიდან.
pg. 43 A Yezidi woman from Armenia. 
Kurdish artifacts from the 
National Museum of Georgia.

გვ. 4445 ვერცხლის გულსაკიდი. 
ქურთული მატერიალური კულტურის 
ნიმუშები საქართველოს ეროვნული 
მუზეუმიდან.
pg. 44-45 A heartshaped silver. 
Kurdish artifacts from the 
National Museum of Georgia.

გვ. 50 ვერცხლის გულსაკიდი. 
pg. 50 A silver necklace.

გვ. 51 ეზიდი ქალი.
pg. 51 A Yezidi woman.

გვ. 52 ქურთი მამაკაცი სომხეთიდან. 
ქურთული მატერიალური კულტურის 
ნიმუშები საქართველოს ეროვნული 
მუზეუმიდან.
pg. 52 A Kurdish man from Armenia. 
Kurdish artifacts from the 
National Museum of Georgia.           

გვ. 53 ქურთი მამაკაცი სომხეთიდან. 
ქურთული მატერიალური კულტურის 
ნიმუშები საქართველოს ეროვნული 
მუზეუმიდან.

pg. 53 A Kurdish man from Armenia. 
Kurdish artifacts from the 
National Museum of Georgia.

გვ. 54 ვერცხლის გულსაკიდი. 
pg. 54 A silver necklace.

გვ. 55 დამბაჩა კაჟიანი. 
ქურთული მატერიალური კულტურის 
ნიმუშები საქართველოს ეროვნული 
მუზეუმიდან.
pg. 55 A flinty pistol. Kurdish 
artifacts from the National Museum 
of Georgia.

გვ. 60 ვერცხლის გულსაკიდი. 
pg. 60 A silver necklace.

გვ. 61 ხაჯე. სპექტაკლი 
"სიაბანდ და ხაჯე". 
pg. 61 Khaje. Performance 
"Siaband and Khaje".

გვ. 62-63 მელაძე. სპექტაკლი 
"ჩემი სახლი  არ არის შენი სახლი". 
pg. 62-63 Meladze. Performance  
"My home  is not your home".

გვ. 64 ფარდაგი. ქურთული 
მატერიალური კულტურის 
ნიმუშები საქართველოს ეროვნული 
მუზეუმიდან.
pg. 64 Kilim. Kurdish artifacts 
from the National Museum of 
Georgia.

გვ. 65 სპექტაკლი "დედამთილი".
pg. 65 Performance "Motherinlaw".

გვ. 66 ამულეტი "ჰეკალა სადაფი". 
ქურთული მატერიალური კულტურის 
ნიმუშები საქართველოს ეროვნული 
მუზეუმიდან.
pg. 66 An amulet "Heykala Sadaf". 
Kurdish artifacts from the 
National Museum of Georgia.

გვ. 68-69 ფარდაგი. ქურთული 
მატერიალური კულტურის 
ნიმუშები საქართველოს ეროვნული 
მუზეუმიდან.
pg. 68-69 Kilim. Kurdish artifacts 
from the National Museum of Georgia.

გვ. 70-71 სპექტაკლი "დედამთილი".
pg. 70-71 Performance "Motherinlaw".
გვ. 72-73 ხაჯე. სპექტაკლი 
"სიაბანდ და ხაჯე".
pg. 72-73 Performance 
"Siaband and Khaje".

გვ. 77 სპექტაკლი "ჩემი სახლი  არ 
არის შენი სახლი".
pg. 77 Performance  
"My home  is not your home".

გვ. 78 აფიშა "დედამთილი"  
19811982 წწ.
Pg.78 Poster "MotherinLaw" 
between 19811982 years.

გვ. 79 "სნჯო ათხო ვებს ქა ლიშ ვილს"
Pg. 79 "Sendgo Dauhter's Wedding 
Party"

გვ. 80 სპექტაკლი "არყის ხის ტოტი".
pg. 80 Performance "Birch Tree 
Branch".

გვ. 82-83 სპექტაკლი "ჩემი სახლი  
არ არის შენი სახლი".
pg. 82-83 Performance "My home  
is not your home".

გვ. 85 სპექტაკლი "და მთებიც 
გოდებენ".
pg. 85 Performance "Cry and 
mountains".

გვ. 86 სპექტაკლი "და მთებიც 
გოდებენ".
pg. 86 Performance "Cry and 
mountains".

გვ. 88-89 ხაჯე. სპექტაკლი  
"სიაბანდ და ხაჯე". 
pg. 88-89 Khaje. Performance 
"Siaband and Khaje".

გვ. 90-91 სპექტაკლი "დედამთილი".
pg. 90-91 Performance  
"Motherinlaw".

გვ. 92-93 სპექტაკლი "დედამთილი".
pg. 92-93 Performance "Motherinlaw".

გვ. 96-97 "სნჯო ათხო ვებს ქა ლიშ ვილს"’
Pg. 96-97 "Sendgo Dauhter's 
Wedding Party"

გვ. 98-99 სპექტაკლი "დედამთილი".
pg. 98-99 Performance "Motherinlaw".

გვ. 100-101 სპექტაკლი "არყის ხის 
ტოტი".
pg. 100-101 Performance  
"Birch Tree Branch".

გვ. 102 სპექტაკლი "სიაბანდ და ჰაჯე".
pg. 102 Performance "Siaband and 
Khaje".

გვ. 105 სპექტაკლი "უცხოელი 
სასიძო".
pg. 105 Performance "Foreign 
groom".

გვ. 106-107 სპექტაკლი "უცხოელი 
სასიძო".
pg. 106-107 Performance "Foreign 
groom".

გვ. 114-115 აფიშა "სნჯო ათხო ვებს 
ქა ლიშ ვილს"’1980 წ.
pg. 114-115 Poster "Sendgo 
Dauhter's Wedding Party"’1980

ილუსტრაციები
Illustration

სიაბანდდახაჯე

(ტრაგედია 2 მოქ   მე  დე  ბად)

დამ   დ   გ   მე  ლი რე  ჟი  სო  რი: მრა  ზე უზო

მხატ   ვა  რი: შ. ტერ      მი  ნა  სი  ა  ნი

შემ   ს   რუ  ლებ   ლე  ბი: ინ   გა ტორნ, ალი  კე ში 

რაზ, შირ   ნე ამო, ტი  ტა  ლე ავ   დო, არა  მე 

მრაზ, კა  რა  მე მრა  ზი, ბინ   ბა  შე აგე, მსუ  რე 

არა  მი, ბა  სა მა  მე  დი და სხვე  ბი.

(Tragedy in 2 acts)

Producer: Mraze Uzo

Artist: Sh. TerMinasian

Actors: Inga Torni, Alike Shirazi, 

Shirne Amo, Titale Avdo, Arami Mrazi, 

Karame Mrazi, Binbashe Age, Msure 

Arami, Basa Mamedi, etc  

ო.იოსელიანი

სა  ნამ ურე  მი გა  დაბ   რუნ   დე  ბა

(დრამა 2 მოქ   მე  დე  ბად)

რე  ჟი  სო  რი: მრა  ზე უზო

მხატ   ვა  რი: ლე  ვაე ჯნდი

შემ   ს   რუ  ლებ   ლე  ბი: გულ   ჩა  რა უს   ვი, ტი  ტა 

ლე ავ   დო, კუ  ლილ   კა ასო, ნა  ზა ხას   ტი, 

შა  ლი  კოე, ქა  რა  მე მე  რაზ, ტიტალე ამიდ, 

თე  მუ  რე ქა  ლა  ში, არა  მე მრაზ და სხვ. 

ას   კა  რე ბო  იკ

O.Ioseliani

Before Araba Turns Over

(Tragedy in 2 acts)

Director: Mraze Uzo

Artist: Levae Jndi

Actors: GulcharaUsvi, TitaleAvdo, 

KulilkaAso, NazaKhasti, ShalikoeMrazi, 

KarameMrazi, TitaleAmidi, 

TemureKalashi, Arame Mrazi, etc

სნჯო ათხო  ვებს ქა  ლიშ   ვილს

(კომედია 2 ნა  წი  ლად)

დამ   დ   გ   მე  ლი რე  ჟი  სო  რი: მრა  ზე უზო

მხატ   ვა  რი: შ.ტერ      მი  ნა  სი  ა  ნი

მუ  სი  კა  ლუ  რი გა  ფორ   მე  ბა:  

შა  ლი  კოე მრა  ზი

შემ   ს   რუ  ლებ   ლე  ბი: კუ  ლილ   კა ასო, შა  ლი  კოე 

მრაზ   ,   ტი  ტა  ლე ავ   დო, ბა  სა მა  მედ, თე  მუ  რე 

ქა  ლა  ში, და  ვა  ტიე ტი  ტალ, ქა  რა  მე მრაზ, 

ალ   მა  სა ჯიმ   შიდ, არა  მე მე  რაზ, შა  ლი 

კოე სა  ფო.

Askare Boyik

Snjo Marries his Daughter

(comedy in 2 acts)

Producer: MrazeUzo

Artist: Sh. TerMinasian

Music: Shalikoe Mrazi

Actors: Kulilka Aso, Shalikoe Mrazi, 

TiTale Avdo, Basa Mamedi, Temure 

Kalashi, Davatiie TiTali, Karame Mrazi, 

Almasa Jmshidi, Arame Mrazi, Shalikoe 

Safo.

მ.შამხალოვი

დე  დამ   თი  ლი

(კომედია 2 ნა  წი  ლად)

რე  ჟი  სო  რი  მრა  ზე უზო

მხატ   ვა  რი  ლე  ვაე ჯნდი

მუ  სი  კა  ლუ  რი გა  ფორ   მე  ბა  

შა  ლი  კოე მრა  ზი

შემ   ს   რუ  ლებ   ლე  ბი: გულ   ჩა  რა უსივ, კუ  ლილ   კა 

ასო, ინ   გა ტორ   ნი, არა  მე მრაზ, ბინ   ბა  შე 

აგე, ის   მა  ი  ლე უსვ, შა  ლი  კოე მრაზ, ბა 

სა მა  მედ.

M.Shamkhalov

Motherinlaw

(comedy in 2 acts)

Director: Mraze Uzo

Artist: Levae Jndi

Music: Shalikoe Mrazi

Actors: Gulchara Usvi, Kulilka Aso, 

Inga Torni, Arame Mrazi, Binbashe Age, 

Ismaile Usvi, Shalikoe Mrazi, Basa 

Mamed.

ი.ვიზბორი

არ   ყის ხის ტო  ტი

(დრამა 2 მოქ   მე  დე  ბად)

რე  ჟი  სო  რი  მრა  ზე უზო

მხატ   ვა  რი  შ.ტერ      მი  ნა  სი  ა  ნი

შემ   ს   რუ  ლებ   ლე  ბი: კუ  ლილ   კა ასო, შა  ლი  კოე 

მრაზ, ტი  ტა  ლე ავ   დო, არა  მე მე  რაზ, ტი 

ტა  ლე ავ   დო, ნა  ზა ხა  ტო, შა  ლი  კოე სა  ფო, 

თე  მუ  რე ქა  ლაშ.

I.Vizbori

Birch Tree Branch

(Drama in 2 acts)

Director: Mraze Uzo

Artist: Sh. TerMinasian

Actors: Kulilka Aso, Shalikoe Mrazi, 

Titale Avdo, Arame Mrazi, Titale Amidi, 

Naza Khato, Shalikoe Safo, Temure 

Kalashi

ჟ.ანანიანი

ჩე  მი სახ   ლი  არ არის შე  ნი სახ   ლი

(კომედია 2 ნა  წი  ლად)

რე  ჟი  სო  რი: მრა  ზე უზო

მხატ   ვა  რი: ლე  ვაე ჯნდი

შემ   ს   რუ  ლებ   ლე  ბი: გულ   ჩა  რა უს   ვი, კუ  ლილ   კა 

ასო, ტი  ტა  ლე ავ   დო, არ   მე მრა  ზი, ტი  ტა 

ლე ამიდ, შა  ლი  კოე სა  ფო, შა  ლი  კოე მრაზ.

J.Ananian

My house is not your house

(comedy in 2 acts)

Director: Mraze Uzo

Artist: Levae Jndi

Actors: Gulchara Usvi, Kulilka Aso, 

Titale Avdo, Aarme Mrazi, Titale Amidi, 

Shalikoe Safo, Shalikoe Mrazi.

ა.ჩხაიძე

სა  მი  დან ექ   ვ   სამ   დე

(პიესა 2 აქ   ტად)

რე  ჟი  სო  რი  მრა  ზე უზო

მხატ   ვა  რი  ლე  ვაე ჯნდი

შემ   ს   რუ  ლებ   ლე  ბი:

ტი  ტა  ლე ავ   დო, ბა  სა მა  მედ, ქა  რა  მე 

მე  რაზ, არა  მე მე  რაზ, მსუ  რე არამ, შა 

ლი  კოე მე  რაზ, ალი  კე ში  რაზ, თე  მუ  რე 

ქა  ლაშ.

A.Chkhaidze

From Three to Six

(play in 2 acts)

Director: Mraze Uzo

Artist: Levae Jndi

Actors: Titale Avdo, Basa Mamedi, 

Karame Mrazi, Arame Mrazi, Msure 

Arami, Shalikoe Mrazi, Alike Shirazi, 

Temure Kalashi.

ა.პაპაიანი

უცხო  ე  ლი სა  სი  ძო

(კომედია 2 ნა  წი  ლად)

რე  ჟი  სო  რი  მრა  ზე უზო

მხატ   ვა  რი  ლე  ვაე ჯნდი

შემ   ს   რუ  ლებ   ლე  ბი: გულ   ჩა  რა უს   ვი, კუ  ლილ   კა 

ასო, ჟან   ნა მე  რაზ, არა  მე მე  რაზ, ტი 

ტა  ლე ავ   დო, ის   კოე უსვ, შა  ლი  კოე სა  ფო, 

თე  მუ  რე ქა  ლაშ, ტი  ტა  ლე ამიდ. 

A.Papaiani

Foreigner Bride

(comedy in 2 acts)

Director: Mraze Uzo

Artist: Levae Jndi

Actors: Gulchara Usvi, Kulilka Aso, 

Zhanna Mrazi, Arame Mrazi, Titale 

Avdo, Iskoe Usvi, Shalikoe Safo, 

Temure Kalashi, Titale Amidi.

ა.გარდანზარი

... და მთე  ბიც გო  დე  ბენ

(დრამა 2 ნა  წი  ლად)

რე  ჟი  სო  რი: მრა  ზე უზო

მხატ   ვა  რი: შ. ტერ      მი  ნა  სი  ა  ნი

მუ  სი  კა  ლუ  რი გა  ფორ   მე  ბა: შა  ლი  კოე მრა  ზი

შემ   ს   რუ  ლებ   ლე  ბი: ბა  სა მა  მედ, ტი  ტა 

ლე ავ   დო, მსურე არამ, შა  ლი  კოე მრა  ზი, 

არა  მე მრა  ზი, შირ   ნე ამო, ბინ   ბა  შე აგე, 

ის   მა  ი  ლე უსვ, ჯა  სე  მე ვა  ზირ. 

A.Gardanzari

… and mountains mourn

(drama in 2 acts)

Director: Mraze Uzo

Artist: Sh. TerMinasiani

Music: Shalikoe Mrazi

Actor: Basa Mamedi, Titale Avdo Msue, 

Shalikoe Mrazi, Arame Mrazi, Shirne 

Amo, Binbashe Age, Ismaile Usvi, Jasme 

Vaziri.

რე  პერ   ტუ  ა  რი და აფი  შე  ბი ტოს   ნე რა  ში  დის ინ   ს   ცე  ნი  რე  ბა 
ქურ   თუ  ლი ხალ   ხუ  რი ფოლ   კ   ლო  რის მო  ტი  ვე  ბის მი  ხედ   ვით.
Repertoire and posters Staging of Tosne Rashid according 
to the motives of Kurdish folklore Siaband and Khaje.
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