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ფრაგმენტები ისტორიიდან
ქურთები მსოფლიოს უძველეს ხალხთა რიცხვს მიეკუთვნებიან. ისინი ახლო აღმოსავლე
თის ძირძვ
 ელ მოსახლეობას წარმოადგენენ და ისტორიულად, ჩრდილო მესოპოტამიის მთიან
რაიონებში, დღევანდელი ერაყის, ირანის, სირიისა და თურქეთის მომიჯნავე რეგიონებში
ცხოვრობდნენ.
ქურთების ეთნოგენეზში მონაწილეობდნენ ძველი მიდიელი და ირანული ტომები. ქურთული
ენა განეკუთვნება ირანული ენების დასავლურ შტოს და გამოიყოფა ორი ძირითადი დია
ლექტი: კურმანჯი (ჩრდილო-დასავლური) და სორანი (სამხრეთ-აღმოსავლური). ძირითადად,
სუნიტი მუსლიმები არიან, მცირე ნაწილი - შიიტები, ეზიდები, ალი-ილაჰები და სხვ.
Vll ს. მოყოლებული, ქურთების დიდი ნაწილი თანდათან იღებს მაჰმადიანობას. ამ გარე
მოებამ მათში გაამძაფრა რელიგიურ
 ი და ეთნიკური ასპექტი, რაც გამოიხატა იმაში, რომ
გამუსულმანებული ქურთები, ფაქტობრივად რელიგიურ ნიადაგზე დაუპირისპირდნენ ქურთული
ტრადიციული რელიგიის - ეზიდიზმის - მიმდევრებს. ტერმინი "ეზიდი" დიდ ქურთულ ეთნიკურ
ჯგუფში, სუბეთნოსის აღმნიშვნელი, ისტორიული პროცესების შედეგად გახდა.
1514 წელს ქურთისტანი გაინაწილა ირანმა და თურქეთმა, ხოლო პირველი მსოფლიო ომის
(1914-1918 წწ.) შემდეგ გაიყო ოთხ სახელმწიფოს შორის (თურქეთი, ირანი, ერაყი და სი
რია). ამ დაყოფამ ქურთი ხალხი ჩაგრული უმცირესობის მდგომარეობ
 აში ჩააყენა.
ქურთები დღეს ცხოვრობენ ირანში, თურქეთში, სირიაში, ერაყში (ამ ტერიტორიას ქურ
თები ქურთისტანად მოიხსენიებენ), ლიბანში, ავღანეთსა და ყოფილ საბჭოთა რესპუბ
ლიკებში (სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო, ყაზახეთი, თურქმენეთი). ლიტერატურაში
ქურთისტანი ეთნოგრაფიულ და გეოგრაფიულ ცნებად არის წარმოდგენილი. ქურთისტანად მო
იხსენიებ
 ა ერთიანი ქურთული ეთნოკულტურული ნიშნით შემოფარგლ
 ული ტერიტორია, სადაც
ქურთები კომპაქტურად არიან დასახლებულნი.
ამჟამად ქურთების მხოლოდ მცირე ნაწილია ეზიდიზმის მიმდევარი. მათი რაოდენობა
მთელ მსოფლიოში ერთ მილიონამდეა.
ქურთები, თავიანთი ხანგრ
 ძლივი ისტორიის განმავლობაში, აქტიურად იყვნენ ჩაბმულნი
წინა აზიის პოლიტიკურ ცხოვრებაში და სასახელო ფურცელი ჩაწერეს მის დრამატულ ის
ტორიაშ
 ი. ქურთმა ერმა მსოფლიოს არაერთი გამოჩენილი სახელმწ
 იფო, რელიგიური და სა
ზოგადო მოღვაწე აღუზარდა, მათ შორის, წარმოშობით ქურთი იყო აიუბიდთა დინასტიის
ფუძემდებელი, ეგვიპტისა და სირიის სულთანი სალაჰედინი (სალადინი) (Xll ს.), რომელმაც
დიდ წარმატებას მიაღწია ჯვაროსნებთან ბრძოლაში. მისი მმართველობის დროს ქურთები
ისლამურ სამყაროში განსაკუთრებულ როლს თამაშობდნ
 ენ.
ასევე, წარმოშობით ქურთი იყო ცნობილი სახელმწიფო მოღვაწე ქერიმ ხან ზენდი,
1760-1779 წწ. სპარსეთის მეფე.
ისტორიულ-ლიტერატურული მონაცემებით, ამიერკავკასიაში ქურთთა კვალი შეიმჩნევა
უკვე Vlll საუკუნიდან. საგულისხმოა, რომ ქურთული წარმოშობის ფეოდალური დინასტიის
წარმომადგენლები - შედადიდები, რასაც საფუძველი ჩაუყარა ქურთმა დიდებულმა მუჰამად
იბნ შედადმა, 951 წლიდან 1176 წლამდე მართავდნ
 ენ სომხეთის მნიშვნელოვანი ცენტრების - 
დვინისა და განძის რეგიონ
 ებს. დაახლოებით ამავე პერიოდში 950-1070 წწ. აზერბაიჯანის
ტერიტორიაზე რავადიდთა ქურთი დინასტია ბატონობდა.
ქურთისტანის პირველი გაყოფა სპარსეთსა და ოსმალეთს შორის 1514 წელს ჩალდინარის
ბრძოლის შემდეგ მოხდა, ხოლო პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ (1914-918) იგი ზემოთ უკვე
ნახსენებ ოთხ ქვეყანას შორის აღმოჩნდა დანაწევრებული. XIX ს. მეორე ნახევარში ქურ
თთა გარკვეული ნაწილი რუსეთის ქვეშევრდომობაში გადავიდა.
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ქურთულ-ქართულ ურთიერთობათა
ისტორიული მიმოხილვა
ქურთულ-ქართული ურთიერთობები სათავეს იღებს ჯერ კიდევ ადრეულ შუა საუკუნეებში
და მყარდებოდა მომდევნო ასწლეულებში. ქურთები საქართველოში ცხოვრობენ მეთორმე
ტე საუკუნიდან. საყურადღებოა ქურთული წარმოშობის მხარგრ
 ძელთა გვარის მოღვაწეობ
ა
შუაფეოდალური საქართველოს სამეფო კარზე, სადაც მის წარმომადგენლებს მაღალი სახელ
მწიფოებრივი თანამდებობები ეკავათ და, XII-XIII საუკუნეებში, საქართველოს სახელით,
სომხეთის დიდ ნაწილს მართავდნ
 ენ. ძმები ზაქარია და ივანე მხარგრძ
 ელები, ამირსპ
 ასა
ლარები იყვნენ თამარ მეფის დროს. ისინი განაგებდნენ სამხედრო საკითხებს და მნიშვ
ნელოვანი წვლილი შეიტანეს ჩვენი ქვეყნის ძლიერების განმტ
 კიცებაში. ქართულ და აღმო
სავლურ წყაროებში ჩანს არდელანის ემირატთან მჭიდრო კავშირები. არდელანს მართავდნ
 ენ
გამაჰმადიანებული ქართველები: თემურ ხან აჯარლუ (XVII საუკუნეში), მუჰამედ ხან გორჯი
(XVIII საუკუნეში), მუჰამედ რეზა ბეგ გორჯი (XVIII საუკუნეში) და ხოსროვ ხან გორჯი (XIX
საუკუნეში).
ცალკეული ქურთული ტომები საქართველოში, კერძოდ, მესხეთში, XVI საუკუნიდან ჩნდე
ბიან. XIX საუკუნის დამდეგს ქურთული მოსახლეობა ციხე-სიმაგრე ქველის მიდამოებში
ბინადრობს.
ქართულ-ქურთულ ურთიერთობებში მნიშვნელოვანი გააქტიურება იყო მე-18 საუკუნის
ბოლოს, როცა ეზიდებმა გამოხატეს სურვილი, შესულიყვნენ საქართველოს სახელმწიფოს
მფარველობის ქვეშ. ამას გვატყობინებს სამი დოკუმენტი: ასირიელ ეპისკოპოს ისაიას
წერილი მეფე ერეკლესადმი, ეზიდთა ბელად ჩობან აღას წერილი მეფე ერეკლესადმი და ეპის
კოპოს ისაიას წერილი მეფე ერეკლესადმი. ამ წერილებში მკაფიოდ ჩანს ეზიდთა სურვილი,
შეუერთდნ
 ენ იმ ანტიოსმანურ კოალიციას, რომელსაც ქმნიდა ერეკლე მეფე. ეზიდთა ბელად
ჩობან აღას მიერ მეფე ერეკლესადმი გაგზავნილი წერილის ველზე მკაფიოდ იკითხება მეფე
ერეკლეს ხელით მიწერილი ტექსტიც: "ეს ჩობან ოღლი, გვარად იეზიდი, არ არის არც ქრის
ტიანი, არც მუსულმანი. უფრო მეტად ემხრობა ქრისტიანებს და არის მუსულმანების მო
წინააღმდეგე. მასაც სურს ჩვენ შემოგვიერთდეს, რადგან ისინი ძალიან შევიწროვებულნი
არიან მუსულმანების მიერ. ეს სიგელი მიღებულ იქნა 1770 წლის 26 სექტემბერს. ირაკლი."
XIX საუკუნის 80-იანი წლების მეორე ნახევარში თბილისის გუბერნიაში, რომელშიც
ახალქალაქის, ახალციხისა და ბორჩალოს მაზრები შედიოდა, დაახლოებით 3000 ქურთი ცხოვ
რობდა. ისინი მისდევდნენ წვრილფეხა მეცხოველეობ
 ას, ყიდდნ
 ენ საქონელს, მატყლს, კარაქს,
ყველს, მატყლიდან ამზადებდნენ მაუდს, ხალიჩებს, ფარდაგებს, ქეჩას, ხურჯინებს. ნაქალა
ქევსა და წუნდაში მცხოვრები ქურთები ცხოვრების ბინადარ წესს მისდევდნ
 ენ და მიწათ
მოქმედებას ეწეოდნენ.
ზემოხსენებული ქურთები რწმენით მუსლიმები იყვნენ.
თბილისის გუბერნიის გარდა, მუსლიმი ქურთები ცხოვრობდნენ, აგრეთვე, აჭარაში, რო
მელიც ქუთაისის გუბერნიაში შედიოდა.
აჭარის ქურთების მცირე ნაწილი ზაზაზე საუბრობდა. ეს ერთადერთი ქურთი-ზაზანი იყ
ვნენ არამარტო საქართველოში, არამედ იმ დროის მთელ მეფის რუსეთში. 1939 წელს ისინი
ბათუმიდან 2 კმ-ში ცხოვრობდნენ, სოფელში, რომელსაც "ქურთების სოფელი ზაზა" ეწოდე
ბოდა და 25 კომლს ითვლიდა.
ქურთისტანის ისტორიულ ტერიტორიაზე ქურთების საზოგადოებრივი წყობილება ამგვა
რი იყო: ყველაზე მსხვილ ერთეულს ტომი წარმოადგენდა. თითოეული ტომი შედგებოდა ბა
რებისგან (პატრონიმია), თითოეული ბარი - "მალა მაზინ"-ებისა (დიდი ოჯახი) და მცირე
ოჯახებისაგან. "მალა მაზი-ნი" 30-დან 70-მდე ან უფრო მეტ წევრს ითვლიდა, რომელთა
ურთიერთობას ქურთების ჩვეულებითი სამართალი აწესრიგებდა.
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ქურთების რელიგიური ცენტრები მდებარეობდა და მდებარეობს სინჯარის მთიან მხა
რეში, მოსულის ჩრდილოეთით (ერაყის ქურთისტანი). სინჯარის ქურთ ეზიდებს წარსულში
დამოუკიდებელი თვითმმართველობა ჰქონდათ სასულიერ
 ო და საერო პირების მეთაურობით.
ეზიდების მთავარი რელიგიურ
 ი ცენტრი ამჟამადაც აინსიფნია, სადაც მდებარეობს ტაძარი
და დაკრძ
 ალულია წმინდა შეიხ ადი (ლალიში). ეზიდები პატივს მიაგებენ, აგრეთვე, წმინდა
შეიხ შამს ბაზრისა და შეიხ მუჰამედის საფლავებს.
პირველი მსოფლიო ომის წლებში ეზიდებს უმძიმესი განსაცდელი დაატყდათ თავს. ქურ
თისტანი სამი არმიის - თურქეთის, რუსეთისა და ინგლისის ჯარების საბრძ
 ოლო მოქმედე
ბის ასპარეზად იქცა. ოთხი წლის განმავლობაში ქურთისტანის ტერიტორიაზე სისხლ
 ისმღვ
რელი ბრძოლა მიმდინარეობდა, რამაც აურაცხელი მსხვერპლი გამოიწვია და აუნაზღაურებელი
მატერიალ
 ური ზარალი მიაყენა გადარჩენილ მოსახლეობას. თითოეული მეომარი მხარე ცდი
ლობდა საკუთარი მიზნებისთვის გამოეყენებინა ქურთები და აღმოსავლეთ თურქეთის, და
სავლეთ ირანისა და ერაყის სხვა ხალხები, რისთვისაც ერთმანეთს უპირისპირებდა ან/და
თავისი მტრების წინააღმდეგ ამხედრებდა მათ, რამაც ახლო აღმოსავლეთის ამ რეგიონში
სრული ანარქია გამოიწვია და მოსახლეობ
 ას მრავალი უბედურება მოუტანა
საქართველოს ტერიტორიაზე ქურთ-ეზიდთა მასობრივი გადმოსახლება მოხდა 1915-1917
წლებში. მათი ძირითადი ნაწილი 1917 წლიდან იწყებს შემოსვლას, როდესაც ოსმალეთის იმ
პერიაში ეზიდური რელიგიის მიმდევარ ქურთებს სდევნიდნენ. ეზიდები, ძირითადად, თბილი
სის ძველ უბნებში დასახლდნენ.
თანამედროვე ქურთების ძირითადი ნაწილი, კონფესიით ეზიდები, დამოუკიდებელი
საქართველოს მთავრობამ 1918 წელს მიიღო, როცა პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ,  მათ
განიცადეს რელიგიურ - პოლიტიკური  დევნა თურქეთის მთავრობისა  და მუსლიმი  ქურთების
ერთი ნაწილის მხრიდან.
1917 წლის რევოლუციის შემდეგ, 1918 წლის 3 მარტს, ბრესტ-ლიტოვსკ
 ის საზავო ხელ
შეკრულების თანახმად, მცირე აზიის აღმოსავლეთში რუსეთის ყველა მონაპოვარი, ომამ
დელი თუ ომისდროინდელი, თურქეთს გადაეც
 ა. ახლა უკვე თურქეთი უსწორდებოდა მათ, ვინც
რუსეთს დაუჭირა მხარი. ეზიდების პოლკი ჯანგირ-აღას მეთაურობით იცავდა ეზიდებს,
შეიარაღებულ წინააღმდეგობას უწევდა თურქეთის ჯარს. ეზიდებს მუსლიმი ქურთებიც არ
ინდობდნ
 ენ. მრავალი ეზიდი ეპიდემიებმა იმსხვერპლა. ცოცხლად დარჩენილებმა მთელი ქო
ნება დაკარგეს.

ქურთ-ეზიდთა ყოფა-ცხოვრება საქართველოში
ლტოლვილი ეზიდების ძირითადმა ნაწილმა საქართველოს შეაფარა თავი. 1918 წლის ბოლოს
ისინი თბილისში აღმოჩნდნ
 ენ. მათი უმრავლესობა აქვე დაბინავდა. მცირე ნაწილი დასახლდა
კახეთში, თელავის სიახლოვეს. ზოგი მათგანი თიანეთსა და ალვანში გადავიდა. თიანეთისა
და ალვანის ეზიდების უმრავლესობამ ასიმილაცია განიცადა.
საქართველოში გადმოსახლდნენ შემდეგი ტომები და ბარები: რაში, ჩოღრაში, მამრაში,
მანდეკი, მანდასორი, კორკიტი, ბარავი, ბალაკარი, ხანი, ანყოსი, მოსაკი, კაშახი, ბაინ
დური, ქორბალახი, პივაზი, სიპკი, ბოტი, გასანი, როჟეკი.
მანდეკისა და ბარავის ბარების წარმომადგენლები ზაარბრიუკენის (ყოფილი კ.მარქსის)
მოედნის მიდამოებში და ყოფილ "პესკებზე" (რიყეზე) დასახლდნენ, ბარი რაშის წარმო
მადგენლები - რუსთაველისა და მარჯანიშვილის მოედნების მიმდებარე ქუჩებზე, ჩოღრაში
- ნინოშვილსა და მის მიმდებარე ქუჩებზე, ბალაკარი და მოსაკი - სოლოლაკში, კორკიტი - 
გრიბოედოვისა და ყოფილი პაპანინის ქუჩებზე, ბანდური და ქაშახი - "ხარფუხში".
ასეთი განსახლების შედეგად თბილისელი ეზიდი-ქურთების სალაპარაკო ენაში გაჩნდა
ქუჩების დასახელება ტომისა და ბარის იმ სახელწოდების მიხედვით, რომელსაც ისინი ის
ტორიულ სამშობლოში ატარებდნენ.
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აჭარაში ქურთები ნახევრად მომთაბარე ცხოვრებას ეწეოდნენ. ორასამდე კომლი ბი
ნადრობდა შავ ტბასა და სარიჩაირის მთებს შორის, შავშეთწამუს გვერდით. მათი რძის
პროდუქტები ადგილობრივ მოსახლეობაში დიდი მოთხოვნილებით სარგებლობდა. სილამაზით
გამორჩეული ქურთი ქალები თავისუფალნი იყვნენ ყოფა-ცხოვრებაში. ქურთი ქალები ქსოვ
დნენ ხალიჩებს, მაუდს.
სოფლად მცხოვრებ ქურთებს ორი ტიპის სახლი ჰქონდათ: ზამთრისა - მიწური ან გუმ
ბათიანი, ნახევრად მიწური და საზაფხულო - კარავი. ქურთების კარვები ორად იყო გა
ყოფილი: ერთში ცხოვრობდნენ, მეორეში ყველსა და კარაქს ამზადებდნენ. საქონელი ცალკე
იყო მოთავსებული. საზამთროდ ქურთები ბარში ჩადიოდნენ და ბათუმის ახლოს, კახაბერში
სახლობდნენ.
თბილისში ჩამოსული ქურთი-ეზიდები იმის მიხედვით სახლდებოდნენ, როგორც თავიანთ
სამშობლოში ცხოვრობდნ
 ენ, ანუ თანასოფლელები ცდილობდნ
 ენ ერთად დასახლებულიყვნენ,
უფრო მეტიც, ერთი ბარის (პატრონიმიული გაერთიანების) წარმომადგენლები ერთ ქუჩაზე
სახლდებოდნენ. უმეტეს შემთხვევაში, იქვე ბინავდებოდნენ რელიგიური ჯგუფის წარმომად
გენლები, რომლებიც ერისკაცებს ემსახურებოდნენ.
საქართველოში ჩამოსახლებული ქურთი-ეზიდები სასულიერო და საერო პირებად იყოფოდ
ნენ. სასულიერო პირები, თავის მხრივ, შეიხებად და ფირებად განიყოფოდნენ. ქორწინება
რელიგიურ ჯგუფებს შორის იკრძ
 ალებოდა. ეს წესი, ძირითადად, დღემდე მოქმედებს.
ქურთ ეზიდთა ძირითადი ნაწილი გლეხი იყო, ხოლო საქართველოში გადმოსახლების შემ
დეგ, ქალაქის მცხოვრებლად იქცა. არაერთი ეზიდური ტრადიცია, მარხვა და დღესასწაული
მივიწყებას მიეცა ჯერ კიდევ ამიერკავკასიაში გადმოსახლებამდე, თუმცა უმთავრესი ახ
სოვდათ და იცავდნ
 ენ.
ქურთთა უპირველესი დღესასწაულია "როჟიე ეზიდი", რომელიც ღმერთისადმია მიძღვნი
ლი. ვიდრე სადღესასწაულო რიტუალს შეუდგებიან, სამ დღეს მარხვას იცავენ. მეოთხე დღეს,
რომელიც დეკემბრის პირველი კვირის ხუთშაბათ-პარასკევს მოდის, "აიდა ეზიდს" ზეიმო
ბენ. ამ დღესასწაულის მთავარი კომპონენტია მიცვალებულთა წილი საჭმლის გამოტანა. ეს
რიტუალ
 ი ქურთი ეზიდების ყველა დღესასწაულზე აუცილებლად სრულდება.
"როჟიე ხიდირნაბი ხიდრილისი" სურვილის შემსრულებელთა პატივსაცემი სამდღიან
ი
მარხვაა. დღესასწაულს მათი სახელი ეწოდება და თებერვლის პირველ ხუთშაბათს დგება.
"კლოჩი" აღმოსავლური კალენდრ
 ით მარტის პირველ ოთხშაბათს ეწყობა. ყოველ ოჯახში
აცხობენ კულიჩს, რომელშიც მძივს ან მონეტას დებენ. მეორე დღეს, ადრე დილით, ოჯახის
წევრები თავს იყრიან კულიჩის გარშემო, ოჯახის უფროსი ახსენებს ღმერთს და ჭრის ნამ
ცხვარს. ჯერ შუაში დაუსვამენ კულიჩს დანას - ამას "ხატა ჯოტი", ანუ "გუთნის კვალი"
ეწოდება. შემდეგ ერთ ნახევარს ნაწილებად ჭრიან, იგი წმინდანებისა და ანგელოზებისთ
ვისაა განკუთვნ
 ილი. ესენი არიან: 1) აფტ მერე დივანე - შვიდი ანგელოზი, 2) ხოდანე მალე
- ოჯახის მფარველი, 3) მამე შვან - წვრილფეხა რქოსანი საქონლის მფარველი, 4) გავანე
ზარზან - მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის მფარველი, 5) ხათუნა ფარხა - ბავშვებისა და
ქალების მფარველი, 6) შამსი - ნათელმოსილი ანგელოზი. მეორე ნახევარს ჭრიან მამრობითი
სქესის ოჯახის წევრთა რაოდენობის შესაბამისად და დიასახლისისთვის. ვისაც მძივი ან
მონეტა ერგება, ის ღმერთისგან კურთხეული იქნება. ამ დღესასწაულს მხოლოდ საქართვე
ლოს, სომხეთისა და რუსეთის ეზიდები ზეიმობენ.
ამიერკავკასიისა და რუსეთის ეზიდები, სხვა ეზიდებისგან განსხ
 ვავებით, აღნიშნავენ
აგრეთვე "როჟე მარზალას" - გარდაცვლილთა ხსოვნის დღეს. იგი ივნისის პირველი კვირის
ხუთშაბათ დღეს უწევს აღმოსავლური კალენდრ
 ით და ზაფხულის ხილის შემოსვლას ემთხვე
ვა. ამ დღეს ეზიდები ნათესავების საფლავებზე გადიან. ამიერკავკასიის ეზიდები, რომ
ლებიც საცხოვრებლად რუსეთსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში გადავიდნენ, ცდილობენ ამ
დღეს დაბრუნდნენ და ახლობლების საფლავები მოინახულონ.
ბოლო წლებში, საქართველოში მცხოვრები ქურთი-ეზიდები ცდილობენ აღადგინონ და
ვიწყებული რელიგიური დღესასწაულები. ასე, მაგალითად, საქართველოსა და სომხეთში
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მცხოვრებმა ქურთებმა აღნიშნეს რელიგიურ
 ი დღესასწაული -  "ჩარშამა სორი" (წითელი
ოთხშაბათი). ეზიდთა რწმენით, აპრილისთვის მიწა მოხნული და გამზადებული უნდა იყოს
დასათესად. ახალგაზრდები გადიან მინდორში, კრეფენ აპრილის წითელ ყვავილებს და კონე
ბად კიდებენ შესასვლელი კარის თავზე. დილით ყველა სახლი ლამაზადაა მორთული, დიასახ
ლისს კი სუფრაზე გამოაქვს წითლად, ყვითლად და მწვანედ შეღებილი კვერცხები, რომლებიც
სიცოცხლისა და სამყაროს მრავალფეროვნების სიმბოლოა. ამავე დღეს გლეხები გადიან მინ
დორში და ნათესებში მიმოაბნევენ კვერცხის სხვადასხვაფერ ნაჭუჭს, რათა წლის მოსა
ვალი უხვი იყოს.
საბჭოთა კავშირის შექმნის შემდეგ, საქართველოსა და სომხეთის ადგილობრივმა ხელი
სუფლებამ მიიღო ზომები წერა-კითხვის უცოდინარობის აღმოსაფხვრელად.

განათლების და კულტურის ასპექტები
საქართველოში წერა-კითხვის უცოდინარობის ლიკვიდაციის კომიტეტების, მუშფაკის
ინტერნატისა და მასწავლებელთა მოსამზადებელი კურსების ჩამოყალიბების შედეგად, შე
იქმნა განათლებისა და კულტურის კერათა ქსელი: თბილისში გაიხსნ
 ა კლუბი, რომლის სცე
ნაზე წარმოდგენილ პიესებში დაგმობილი იყო ხალხშ
 ი ჯერ კიდევ შემორჩენილი წარსულის
დრომოჭმული, მავნე გადმონაშთები: სისხლის აღება, 13-14 წლის გოგონების გათხოვება
ურვადის აღებით (ხშირად მცირეწლოვან გოგონებს ხანშიშესულ მამაკაცებს მიათხოვებ
დნენ ხოლმე, გოგონებს უკრძალავდნენ სკოლაში სიარულს). კლუბთან არსებობდა ხალხური
ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლი, მუშაობდა სამკითხველო დარბაზი. მთელ ამიერკავკასიაში
იყო ცნობილი შესანიშნავი მუსიკოსი და მომღერალი, მრავალი სიმღერის ავტორი, თბილი
სელი შაროე ბრო. მისი სიმღერები დღემდე პოპულარობით სარგებლობს არამარტო ამიერკავ
კასიას
 ა და რუსეთში, არამედ ქურთისტანში და დასავლეთ ევროპაშიც. 1936 წელს თბილისში
გაიხსნ
 ა ორი დაწყებითი სკოლა და ერთი შვიდწლედი. დირექცია და პედკოლექტივი, ძირითა
დად, ეთნიკური ქურთებით იყო დაკომპლექტებული.
თბილისში, პლეხანოვის (ამჟამად დავით აღმაშენებლის) პროსპექტზე, ამიერკავკასიის
სამხედრო ოლქის ოფიცერთა სახლის საზაფხულო ბაღში, შეკრიბეს ქურთი ქალების ჯგუფი,
რომელთაც ჭრა-კერვას ასწავლიდნენ. ტურგენევის ქუჩის კუთხეში გაიხსნა ქურთული სა
ბავშვო ბაღი.
ორმოცდაათიანი წლების დამდეგიდან თბილისში კვლავ აღორძინდა ქურთული კულტურუ
ლი კერები. პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლეში გაიხსნ
 ა ქურთული ენის შემსწავლელი
და ხალხური ზეპირსიტყვიერების შემკრები წრე. მას პედაგოგი, საქართველოს მწერალთა
კავშირის წევრი, "ღირსების ორდენის" კავალერი აზიზე ისკო სლოევი ხელმძღვანელობდა.
1961 წელს თბილისის 70-ე საშუალ
 ო სკოლასთან დაკომპლექტდა "ქურთული სექტორი".
მეორედან მეოთხე კლასის ჩათვლით, ბავშვები წერა-კითხვას მშობლიურ ენაზე სწავლობდ
ნენ. სექტორმა 16 წელი იარსება. მისი დაარსების ინიციატ
 ორი და ხელმძღვანელი იყო სა
ქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი, საქართველოს დამსახურებული პედაგოგი, გამოჩე
ნილი საზოგადო მოღვაწე ბაღჩოე ისკო სლოევი. ქალაქის რაიონულ საბჭოებთან გახსნ
 ილი
იყო "სახალხო უნივერსიტეტები", რომლებიც ქურთ მოსახლეობას შორის იდეურ-აღმზრდე
ლობით მუშაობას ეწეოდა.
ჩამოყალიბდა ხალხური ცეკვის ჯგუფები, შემდეგ - სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი. ბო
ლო წლებში ცეკვის ანსამბლს სერგო ქლერი ხელმძღვანელობდა.
საქართველოს მწერალთა კავშირთან შეიქმნა ქურთ მწერალთა ჯგუფი. გამოდიოდა რო
გორც მშობლიურ ენაზე, ასევე ქართულ, რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე თარგმ
ნილი ქურთ მწერალთა ნაწარმოებები. ქურთულიდან რუსულ ენაზე მთარგმნ
 ელთა შორის გან
საკუთრებით გაითქვა სახელი გლან ონანიანმა. ქურთი მწერლების ჯგუფს სათავეში ედგა
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ბახჩოე ისკო.
სამოციან
 ი წლების დამდეგს, თბილისში მცხოვრები ქურთები, რომლებიც ძირითადად სარ
დაფებში ცხოვრობდნენ, ხელისუფლების განკარგულებით, დაკმაყოფილდნენ ახალაშენებული
და კომფორტული საცხოვრებელი ბინებით.
დღეს ქურთების ძირითადი ნაწილი თბილისში, ასევე რუსთავში, ბათუმსა და თელავში
ცხოვრობს.
50-60-იან წლებში ქურთი ახალგაზრდები მასობრივად ჩაებნენ სპორტში. ბევრმა მათ
განმა წარმატებას მიაღწია. მათ შორის იყვნენ შესანიშნავი მოჭიდავეები, მოკრივეებ
 ი,
ფრენბურთელები, კალათბურთელები, აკრობატები, ტანმოვარჯიშეები. საბჭოთა კავშირში
გაითქვა სახელი მოკრივემ ალიხან ჩოხერაშიმ. იგი ხშირად გამოდიოდა საზღვარგარეთ გა
მართულ ტურნირებში.
1975 წელს თბილისისა და ბათუმის უმაღლეს სასწავლებლებში ორ ათეულზე მეტი ქურთი
სტუდენტი სწავლობდა, ხოლო რამდენიმე წლის შემდეგ, მათმა რაოდენობამ ასს გადააჭ
 არ
ბა. მომზადდნ
 ენ ქურთი იურისტები, პედაგოგები, ექიმები, ინჟინრები, არქიტექტორები,
მხატვრები, მსახიობ
 ები და მუსიკოსები. ერთ-ერთი პირველი, ვინც თბილისის კონსერვა
ტორიაშ
 ი მიიღო განათლება, იყო დოდო მირანგი. საბჭოთა კავშირის არც ერთ მხარეში,
სადაც ქურთები ცხოვრობდნენ, არ ყოფილა იმდენი მხატვარი, რამდენიც საქართველოში. მათ
შორის, განსაკუთრებით ცნობილნი იყვნენ ბასე ჯაფაროვა, მრაზ დაუდი, ანტონ მირზოევი,
ლიოვა უტეი და სხვ. ერთ ერთი პირველნი შევიდნენ თბილისის საბალეტო სკოლაში და-ძმ
ა
აჯამოვები. შემდეგ ისინი პეტერბურგში ოპერისა და ბალეტის თეატრში ცეკვავდნენ. სა
ქართველოს თეატრალური ინსტიტუტის კარი ქურთთაგან პირველმა ზინა ტალოევამ შეაღო.
საბჭოთა კავშირის დაშლამდე, თბილისის ქურთებით დასახლებული რაიონების სკოლებში,
მეორედან მეოთხე კლასის ჩათვლით, ქურთულ ენასა და ლიტერატურას ასწავლიდნენ.
1978 წელს მუშაობა დაიწყო საქართველოს საქტელერადიოს ქურთული რადიო-გადაცემე
ბის რედაქციამ, რომელიც სამი ადამიან
 ისაგან შედგებოდა. მათ მიერ მომზადებული გადა
ცემა ეთერში კვირაში ერთჯერ თხუთმეტი წუთის განმავლობაში გადიოდა. ქურთული რადიოს
სათავეებთან იდგა ქერიმ ანყოსი.
საქართველოს ქურთი მოსახლეობის ცხოვრებაში დიდ მოვლენად იქცა ქურთული თეატ
რის დაარსება (საზეიმოდ გაიხსნა 1979 წ.), რომელმაც ოც წელიწადს იარსება. მისი სახელი
გასცდა საქართვ
 ელოს ფარგლ
 ებს. თეატრის შექმნაში მონაწილეობა მიიღეს ზინა ტალოევამ
და ლიოვა უტეიმ. თეატრის რეპერტუარში შედიოდა თხუთმეტზე მეტი სპექტაკლი - ქართ
ველი, სომეხი, ოსი და რუსი ავტორების თარგმნილი პიესების მიხედვით. მაგრამ ყველაზე
შთამბეჭდავი იყო ქურთი დრამატურგის ა. ბოიკის პიესის - "სნჯო ქალიშვილს ათხოვებს"
-  მიხედვით დადგმ
 ული პირველი სპექტაკლი. ეს წარმოდგენა თეატრის არსებობის მთელი
ხნის განმავლობაში მაყურებელში უცვლელი წარმატებით სარგებლობდა. თეატრმა აქტიური
მონაწილეობა მიიღო 1989 წლის 9 აპრილთან დაკავშირებულ მოვლენებში, კერძოდ, ამ ტრა
გედიას საგანგებო დადგმა მიეძღვნა, რომელსაც მრავალი ქართველი დაესწრო.
1981 წლის 13-15 მარტს, პირველად საბჭოთა კავშირში, საქართველოში ჩატარდა ქურთუ
ლი კულტურის დღეები. ჩამოვიდა უამრავი სტუმარი სომხეთიდან, ყაზახეთიდან, აზერბაი
ჯანიდან, შუა აზიიდან, მოსკოვიდან და ლენინგრადიდან.
ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში, საქართველოში არაერთმა ქურთმა მეცნიერმა დაიცვა
სამეცნიერო ხარისხი.
საუკუნეების განმავლობაში ქურთებმა შექმნეს თავიანთი ეროვნული კულტურა და ორი
გინალური წერილობითი ლიტერატურა. ქურთების უძველესი ლიტერატურული ძეგლები ათასზე
მეტი წლისაა. სულეიმანიაში აღმოაჩინეს უცნობი ავტორის ლექსის ფრაგმენტები, რომელიც
ტყავის ნაჭერზეა დაწერილი და VII საუკუნითაა დათარიღებული. XI საუკუნის დასაწყისში
ქურთი პოეტი ალი ჰარირი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა. მას მოსდევს პოეტების მთელი
პლეადა, რომელთაგან ყველაზე გამორჩეული იყო მალა ჯიზრი (XII საუკუნე), ფაკიჰ თეირანი,
მელა აჰმედ ბატი (XV საუკუნე) და, ბოლოს, აჰმედ ჰანი (XVII საუკუნე), რომელიც ავტორია
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შესანიშნავი პოემისა - "მამი და ზინი". პოემის გმირები. მამი და ზინი ქურთისტანში
სუფთა და ტრაგიკული სიყვარულის სიმბოლოები გახდნენ.
ჟანრებისა და სიუჟეტების მრავალფეროვნებით, ქურთული ფოლკლორი ახლო და შუა აღ
მოსავლეთის ხალხების ფოლკლორში ერთ-ერთ პირველ ადგილს იკავებს. დიდი მწუხარებითაა
გაჯერებული ქურთების სამგლოვიარო მოთქმა და სიმღერები, რომლებშიც ასახულია ქურთე
ბის მრავალსაუკუნოვანი ტანჯვა. ღრმა ხალხური სიბრძნე გამოსჭვივის ქურთულ ანდაზებსა
და გამონათქვამებში. ქურთი ხალხური მომღერლები - მთხრობელები - "დანგბეჟები" - დიდი
პატივისცემითა და სიყვარულით სარგებლობენ ხალხში.
ქურთი ხალხის ეთნოკულტურა მრავალმხრ
 ივი და მრავალფეროვანია, რაც გამოწვეული იყო
სხვადასხვა ეთნიკურ ერთობებთან გამუდმებული კონტაქტებით, მაგრამ ამ კულტურაში ერ
თიანი ქურთული ნაციონ
 ალური ნიშნები მუდამ დომინირებდნენ და სხვათაგან გამოარჩევდ
ნენ ორიგინალური ნიშან - თვისებებით.
სწორედ ამ ნიშან-თვისებათა ორიგინალურობის გამო, 1852 წელს დაარსებული კავკა
სიის მუზეუმის მესვეურთა ყურადღება მიიპყრო, რომლებმაც პრიორიტეტულ მიმართულებად
დაისახეს კავკასიაში მცხოვრებ ხალხთა მატერიალ
 ურ-კულტურული ნიმუშების შეგროვება
და მუზეუმში განთავსება/დაცვა. ეს პროცესი, საუკუნის მანძილზე გრძელდებოდა, რომელთა
შორის თავისი კუთვნილი ადგილი ქურთულმა ექსპონატებმაც დაიკავა.
1900 წელს კავკასიის მუზეუმში მოწვეულ იქნა მსოფლიო კოსტიუმების გამოჩენილი
მკვლევარი და მხატვარი გერმანელი მაქს ტილკი, რომელმაც შეასრულა სხვადასხვა ხალხთ
ა
ეროვნულ სამოსში გამოწყობილი ხალხთა პორტრეტები და, მათ შორის, ქურთებისაც. ესენი
არიან ნაციონალური კოსტუმებით შემოსილი ქურთთა, როგორც ზედა ფენის, ასევე უბრალო
მოსახლეობის წარმომადგენლები, რომელთა ჩაცმულობა გამოირჩევა უაღრესად ხალისიანი
ფერადოვანი გამით. ესაა სულ 12 ნახატი, რომელთაგან ცხრა პორტრეტული ჟანრისაა.
გარდა ამისა, კოსტუმების ფონდში დაცული ქურთული მასალებიდან, აღსანიშნავია ქა
ლისა და მამაკაცის სარტყელები.
ქურთული ხელოვნების ნიმუშებს მიეკუთვნება აღმოსავლურ ნაკეთობათა ფონდში  და
ცული ქალის სამკაულ
 ები და ამულეტები, რომლებიც მუზეუმში XlX-XX სს-დანაა. ამ ნივ
თებში გამოხატულია, როგორც ქურთული საიუველირო ხელოვნების ორნამენტები, ასევე
სინკრეტული რწმენა-წარმოდგენებისათვის დამახასიათებელი მოტივები.
ახლო აღმოსავლეთი ერთ დროს კაცობრიობის კულტურულ აკვანს წარმოადგენდა. აქ,
მომთაბარე შიდა ტომებში, რომლებიც ძირითადად მესაქონლეობას მისდევდნენ, ჩაეყარა
საფუძველი ყოველგვ
 არი ხალიჩურ-თექური ნივთების წარმოებას, ამ ხალხთ
 ა შორის არიან
ქურთებიც, რომლებმაც ხალიჩური ნაწარმის თავისებური ორიგინალური ნიმუშები შექმნეს.
საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ამჟამად დაცული ქურთული ხალიჩა-ფარდაგების უმე
ტესობა ძირითადად მოქსოვილია სომხეთში, თურქეთსა და ირანის ქურთისტანში მცხოვრე
ბი ქურთების მიერ. ქურთების ხალიჩა-ფარდაგების ქსოვა თავისებურებებით ხასიათდება
(განსაკუთრებით ირანის ქურთისტანის ნაწარმი), რაც იმაში გამოიხატება, რომ ისინი
საქსელ წყვილ ძაფზე კვანძს ერთნასკვიანი გამონასკვით აკეთებენ (სენე), რაც განაპი
რობებს ქსოვილის სიმტკიცესა და ელასტიურობას.
ქურთული ხალიჩებისათვის დამახასიათებელი წაგრძელებული ფორმები, რაც მათი მომ
თაბარე ცხოვრებით, კარვის სპეციფიკით იყო განპირობებული. მათგან ყველაზე ცნობილია
"დასტის" ტიპის ნაქსოვი ხალიჩები, რომლებიც რამდენიმე ნაჭრისგანაა შემდგარი. ესენი,
ძირითადად, კარვის მიწურ იატაკზე დასაგებად გამოიყენებოდა. ბინადარ მეურნეობაზე გა
დასული ქურთები, დიდ ფიანდაზებთან ერთად, მცირე ხალიჩებსაც ქსოვდნენ.
მუზეუმში დაცული ქურთული ხალიჩების ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანია ისიც, რომ
საქსოვი მასალა - ძაფი ძირითადად მიღებულია ბუნებრივი საღებავებით, რაც განსაკუთ
რებული ღირსებაა ზოგადად ხალიჩური ნაწარმისათვის. ხალიჩების გარდა ფონდში დაუნჯე
ბულია ქურთული ფარდაგების (ქილიმი) მნიშვნელოვანი ნიმუშები.
საქართველოს ქურთების გარკვეული ნაწილი, რომლებიც თურქეთიდან იყვნენ მიგრირე
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ბულნი, ქვემო და ზემო ქართლშ
 ი ეწეოდნენ ნახევრად მომთაბარე ცხოვრებას. მიუხედავად
იმისა, რომ ეს არ არის ვრცელი ტერიტორია, ისინი არ გადასულან მთლად ბინადარ ცხოვრე
ბაზე და მათ ძირითად საცხოვრებლად, კვალინდებურად დარჩა კარავი. სწორედ ქურთთა ამ
ნაწილის კარავი და მისი დეტალებია დაცული მუზეუმში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია
კარვის თაღი-გუმბათი, რომელიც სხვადასხვა ფერის ქსოვილებისგან, აპლიკაციის წესითაა
მორთული. კარავი ასევე შედგება ხის ბოძებისგან, სათბუნებელი ქეჩებისგან, შიგნით გა
მოსაკრავი შალებისგან და სხვადასხვა საფენისგან. ქურთული კარვის ამ ნიმუშის სახით,
საქმე გვაქვს მომთაბარე ხალხის საცხოვრისის ერთ-ერთ საუკეთესო ექსპ
 ონატთან.
მიუხედავად იმისა, რომ ქურთისტანი ოთხი სახელმწ
 იფოს მიერ არის გაყოფილი, ამ ხალ
ხმა მოახერხა ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუნება, რაშიც დიდი წვლილი მიუძღვის
ქურთულ საბრძოლო იარაღს.
მართალია, ქურთთა დიდი ნაწილი მომთაბარე ცხოვრებას ეწეოდა, იარაღის კეთების ხე
ლოვნება მათთან უაღრესად განვითარდა და მისი ტარება არა მხოლოდ ბრძოლისას, არამედ,
მშვიდობიანობის დროსაც, აუცილებელ ჩვევად იქცა.
ეთნოგრაფიის განყოფილების იარაღ-საჭურვლის ფონდში დაცულია ქურთული საბრძ
 ოლო
ხელოვნების ნიმუშები, რომლებიც წარმოდგენილია იმ რეგიონ
 ის მიხედვით, სადაც ქურთები
კომპაქტურად იყვნენ დასახლებულნი.

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობა
საქართველოს ქურთი-ეზიდები, აქტიურად მონაწილეობენ ქვეყნის საზოგადოებრივ ცხოვ
რებაში. მნიშვნ
 ელოვანია არასამთავრობო სექტორის როლიც. გამოვყოფთ ქურთ-ეზიდთა
თემის ქალების ორგანიზაციას - "ქალთა უფლებების სათემო ინიციატ
 ივა", რომელიც საქ
მიანობს სხვადასხვა მიმართულებით. თავდაპირველად, 2004 წელს, შეიქმნა "საქართველოს
ქურთ-ეზიდ ქალთა დამოუკიდებელი ლიგა, რომელმაც,თავისი საქმიან
 ობის გაფართოებიდან
გამომდინარე, ქურთ ეზიდების გარდა, უმცირესობების სხვა წარმომადგენლებთანაც დაიწყო
მუშაობა. ეს არის სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნულ უმცირესობასთან მუშაობის
საბჭოსა და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტთან არსებული ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს
წევრი ორგანიზაცია. მას აქვს მხარდაჭერა სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციის, საელჩო
სა და ფონდისგან. "ქალთა ფონდი საქართველოში"-ის მიერ დაფინანსებულმა პროექტებმა
ხელი შეუწყო ორგანიზაციის გაძლიერებას, ქალთა უფლებებისა და გენდერულ საკითხებთან
დაკავშირებულ პრობლემატიკაზე მუშაობას. ეს იყო ქალთა პრობლემატიკაზე მუშაობის და
საწყისის პირველი საგრანტო დაფინანსება. მნიშვნელოვანია, რომ პროექტი რეპროდუქციუ
ლი ჯანმრთ
 ელობისა და ქალთა უფლებების შესახებ, განხორციელდა ეზიდ და ბოშა ქალებთან.
ორგანიზაციას აქტიური თანადგომა ჰქონდა კანადისა და შვედეთის საელჩოებ
 ის მხრიდან.
ამ პროექტებს დადებითი გავლენა ჰქონდათ ქალებთან და ახალგაზრდობასთან მუშაობის
კუთხით, როგორც თბილისში, ასევე ქურთი-ეზიდებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიო
ნებში. ძირითადი ყურადღება დაეთმო ქალთა უფლებების, გენდერულ, ოჯახური ძალადობის,
საკუთარი უფლებების ცოდნისა და ინტეგრაციის საკითხებს. ფონდის "ღია საზოგადოება
საქართველო" ხელშეწყობით, წარმატებით განხორციელდა პროექტი "ბულინგის პრობლემატი
კა მრავალფეროვან სასკოლო გარემოში". პროექტის ფარგლებში ჩატარდა კვლევა. შედეგები
და რეკომენდაციები წარდგენილ იქნა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა
და სპორტის სამინისტროში.აღსანიშნავია "ღია საზოგადოების ფონდის" სრული მხარდა
ჭერა პროექტშ
 ი "ჩემი თემის ქალები". როცა ტერორისტების მიერ ერაყის ქურთისტანში
მცხოვრები ეზიდების ხოცვა-ჟლეტა დაიწყო, გარკვ
 ეული რაოდენობის ოჯახები ჩამოვიდა
თბილისში. მათთან მუშაობა და დახმარების გაწევა მოხდა ქურთ-ეზიდთა თემის მხარდა
ჭერით, "ქალთა ფონდი საქართველოში" და ფონდი"ღია საზოგადოება - საქართველოს" ხელ
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შეწყობით, "ქალთა უფლებების სათემო ინიციატ
 ივის მიერ", ორგანიზაციის თავმჯდომარის,
ქალბატონ ლილი საფაროვას ხელმძღვანელობით. ლილი საფაროვა არის საქართველოს ეზიდთა
სახლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველო"-ს მიერ დაფი
ნანსებული პროექტი ითვალისწინებდა ქალების თვალით დანახული პრობლემების წარმოჩე
ნას ფოტოებზე. ერაყიდან ჩამოსულმა ფოტოგრაფმა, ჩვენი ქალების უშუალო დახმარებით,
ასახა ერაყელი, ბოშა და საქართველოს ეზიდი ქალების პრობლემები. გამოიცა ალბომი გა
მოფენის სურათების გამოყენებით. საქართველოს მეცნიერების, განათლების, კულტურის და
სპორტის სამინისტრომაც დააფინანსა რამდენიმე პროექტი, რამაც ხელი შეუწყო ეზიდური
თვითმყოფადობის, კულტურის, ხელოვნების და სხვათა შენარჩუნებასა და პოპულარიზებას.
სამინისტროს მხარდაჭერით მოეწყო საქართველოს ქურთი მხატვრების რამდენიმე გამოფე
ნა, როგორც თბილისში, ასევე თელავსა და ბათუმში. გამოიცა ალბომი საქართველოს ქურთი
მხატვრების შემოქმედების ნიმუშებით. მოეწყო პირველი ქურთი მხატვარი ქალის - ბასე
ჯაფაროვას პერსონალური გამოფენა და გამოიც
 ა ალბომი. ქურთული ფოლკლორული ანსამბლი
შეიქმნა 2013 წელს, საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით,
ქურთ ეზიდთა თემის წარმომადგენლის, საქართველოს პარლამენტის მე-8 მოწვევის დეპუ
ტატის, ბატონ თამაზ ავდალიანის მხარდაჭერით და "ქალთა უფლებების სათემო ინიციატი
ვის" თავმჯდომარის, ქალბატონ ლილი საფაროვას ხელმძღვანელობით. პროექტის ფარგლებში
შეიქმნა ქურთული ეროვნული კოსტუმები, შეძენილ იქნა ტექნიკური აპარატურა. ანსამბლი
არაერთი ფესტივალის ლაურეატი გახდა.
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ
საქმეთა საქალაქო სამსახურის ხელშეწყობით, გამოიცა მონოგრაფია-კრებული "კულტურისა
და მეცნიერების მოღვაწე თბილისელი ეზიდები", სადაც წარმოდგენილია ინფორმაცია საქარ
თველოს ქურთი-ეზიდი პოეტების, პროზაიკ
 ოსების, საზოგადო მოღვაწეებ
 ის, მეცნიერების,
მხატვრების, მუსიკალური კოლექტივებისა და თეატრის შესახებ. პროექტს ხელმძღვანელობ
და ქალბატონი ნათელა ტიტალი - ა(ა)იპ ქურთულ-ქართული სოციო-კულტურული პლატფორმის
თავმჯდომარე. "ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის
პროგრამის"(PITA) ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაც
 იის
მიერ, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური ხელშეწყობით, გამო
იცა ალბომი "წარმატებული ქურთი-ეზიდები ქალები საქართველოდან." ალბომში წარმოდ
გენილია 10 სხვადასხვა სპეციალობის ქალი და მათი განვლილი გზა წარმატებამდე. წლების
განმავლობაში, კავკასიური სახლი არის ქურთ-ეზიდთა თემის შეკრების, ღონისძიებებისა
და გამოფენების მოწყობის სივრცე. აქტიური თანამშრ
 ომლობის ფორმატი ჩამოყალიბდა
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიასთან, რექტორის, პროფესორ გია გუგუშვილის
თანადგომით, ხელოვნების ცენტრ "ფოლიანტთან", დირექტორის, შოთა რუსთაველის პრემიის
ლაურეატ
 ის, მხატვარ ქეთი მატაბელის აქტიური მონაწილეობით, საქართველოს კულტურის
აკადემიასთან, ასევე სხვა სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. მნიშვნე
ლოვანი იყო ქურთი-ეზიდი თემის წარმომადგენლების საინიციატივო ჯგუფის ფორმირება
არასამთავრობო ორგანიზაციად - "ქურთულ-ქართულ სოციო-კულტურულ პლატფორმად", რო
მელიც წარმატებით საქმიან
 ობს ორი ეთნოსის სოციალური და კულტურული სეგმენტების
ურთიერთგ
 აცნობისა და დაახლოების მიმართულებით.

მსოფლიოში ერთადერთი ქურთული სახალხო თეატრი
ქურთ ეზიდთა დიასპორის წარმომადგენლების შეფასებით, საქართველოში მცხოვრები
ქურთი-ეზიდებისთვის ჭეშმარიტი კულტურული რენესანსი იყო მეოცე საუკუნის 60-80-იან
წლებში. სწორედ ამ დროს გაიხსნა თბილისში, მსოფლიოში ერთადერთი ქურთული სახალხო
თეატრი, ქურთული სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლი. საქართველოში რეგულა
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რულად ტარდება ქურთული კულტურის დღეები; სახელმწ
 იფო რადიოშ
 ი გაჩნდ
 ა ყოველკვირეული
გადაცემა ქურთულ ენაზე; ამ წლებში მუშაობს ორი დაწყებითი და ერთი შვიდწლიან
 ი ნაცი
ონალური სკოლა. ამ პერიოდში, ქურთ ეზიდთა თემში ჩნდებიან პროფესორები და აკადემი
კოსები, მსახიობები, სპორტსმენები და მხატვრები, საზოგადო მოღვაწეები.
ქურთული სახალხო თეატრის შესახებ.
მასალა არქივიდან:
მრაზე უზო ჯაფაროვი
თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი
ჩვენ, თბილისის სახელმწიფო ვაჭრობის კულტურის სახლთან არსებულ ქურთულ სახალხო
თეატრს, 10 წელზე ცოტა მეტი შეგვისრულდა. თეატრის კოლექტივი, ვიხსენებთ პირველ რეპე
ტიციას, პირველ ლიტერატურულ საღამოს, პირველ დადგმულ სკეჩს, პირველ სპექტაკლს, პირველ
გასტროლებს...
გვგონია, რომ ეს ყველაფერი გუშინ იყო. დასი სულ ახალგაზრდა იყო, სავსე ენთუზი
აზმით, კეთილი მიზნებით, გაგვეკეთებინა მაქსიმუმი ნაციონ
 ალური სასცენო კულტურისთ
ვის. გავიდა დრო, 10 წლით გავიზარდეთ, მრავალი რამ შეიცვალა, თუმცა თეატრში დარჩა ის
ძირითადი ღერძი, რამაც თეატრს ერთგულება და ახალგაზრდული ენთუზიაზმი შეუნარჩუნა.
არ ჩამოვთვლ
 ი დასის მსახიობებს, თქვენ მათ დაუსწრებლად გაიცნობთ ბუკლეტის მასა
ლების გადაფურცვლისას. მაგრამ აუცილებლად უნდა გავუსვა ხაზი, რომ მათ მხრებზე აწევთ
ჩვენი საქმიან
 ობის მთელი სიმძიმე, თეატრი არსებობს და მოქმედებს მათი დამსახურებით.
მადლობა მათ ამისთვის.
თეატრი ჩვენი ქართველი მეგობრებისა და კოლეგების კეთილი დამოკიდებულებით არსე
ბობს, თუმცა ის ერთგული მაყურებლისა და სიყვარულის წყალობით უმკლავდება სირთულე
ებს, მაყურებელი, რომელიც მხარს გვიჭერს, გვამხნ
 ევებს, გვპატიობს ჩავარდნებს.
ჩვენ ბევრი კეთილი მეგობარი გვყავს სომხეთში, ყაზახეთში, შუა აზიაში, რუსეთსა და
სხვა ქვეყანაში. თეატრისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი იყო მოსკოვის, პარიზის, სტოკ
ჰოლმის, მელბურნის, ლონდონის ქურთული საზოგადოებრივ-კულტურული ცენტრების მხრიდან
გამოჩენილი ყურადღება. ძალიან ვუფრთხილდებით საზღვარგარეთ მცხოვრები ჩვენი თანა
მემამულეებ
 ის: ფუად ჯამილის, კენდალ ნეზანის, რეზა ჩოლპანის, კაია იზოლის, აჰმად ყა
რამურზას და ბევრი სხვა პიროვნების მხრიდან გამოჩენილ განსაკუთრებულ ყურადღებას.
ეს, ჩვენთვის, არის კიდევ ერთი საბაბი, მადლობა გადავუხადოთ ყველას, ვინც გვეხმარე
ბოდა თეატრის დაარსებასა და აღორძინებაში.

***
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ქურთული სახალხო თეატრი
დაბადების წელი: 1980
დაბადების ადგილი: საქართველო, თბილისი
თეატრის ხელმძღვანელი და რეჟისორი:
მურაზ ჯაფაროვი
დაუჯერებელია, მაგრამ ეს ასეა - ჩვენ უკვე 10 წლის ვართ. ბევრია ეს თუ ცოტა თეატრის
ცხოვრებაში? ამ წლებში გამოშვებული სპექტაკლების რაოდენობის მიხედვით, შესაძლოა,
არაა ბევრი, მაგრამ თუ უკან მოვიხედავთ და გავიხსენებთ, საიდან დაიწყო ყველაფერი
და რისი გაკეთება მოესწრო, რად იქცა თეატრი დასის თითოეული წევრისთვის, შეგვიძლია
ვთქვათ, რომ ეს წლები არის ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი. ესაა შრომაუხვი, ურთი
ერთსაწინააღმდეგო, მაგრამ ბედნიერი გზა, რომელმაც შექმნა თეატრი. იუბილეებზე მიღე
ბულია მსუყე ფრაზების წარმოთქმა და ფანფარების ჟღერა, მაგრამ ჩვენ არ გვინდოდა ამის
გაკეთება. ჩვენი ზეიმი არის თეატრალური ყოველდღიურობა, ესაა მრავალსაათიანი მუშა
ობა, უკვე საკუთარი ძირითადი საქმიან
 ობის შემდეგ, რადგან თითოეული თანამშრ
 ომელი,
ხელმძღვანელის ჩათვლით, პროფესიონ
 ალია სულ სხვა სფეროში, ხოლო თეატრი, ფორმალუ
რად, უფრო გატაცებაა, ერთგვარი ჰობია. თეატრი ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად იქცა.
მრავალწლ
 იანი მუშაობის შედეგად ისე შეერწყა თეატრალური ცხოვრება ჩვეულ ცხოვრების
რიტმს, რთულია თქვა - რა უფრო მნიშვნელოვანია: ის, რასაც ისინი აძლევენ თეატრს, თუ
ის, რასაც თეატრი აძლევს მათ. მნიშვნელოვანია ერთიც და მეორეც. ხოლო ყველაზე მთავარი
ისაა, რასაც ჩვენი თეატრი აძლევს იმ მაყურებელს, რომელმაც დიდი ხნის წინ შეიყვარა და
მიიღო თეატრი. შესაძლოა, ძნელად დასაჯერებელია, მაგრამ მთელი ამ წლების განმავლობა
ში, თეატრთან ერთად იზრდებოდა და ვითარდებოდა ჩვენი მაყურებელიც. როცა 1980 წლის 30
აპრილს, პირველად გაიხსნა ჩვენი სცენის ფარდა და გადაჭედილ დარბაზში გაისმა მშობლიურ
ენაზე მეტყველება, ძნელი სათქმელია, ამ წუთებში ვინ უფრო მეტად ღელავდა - რამპის
უკან მყოფი მსახიობ
 ები, თუ დარბაზში მსხდომი მაყურებელი. პრემიერის დღესაც და ყო
ველ საღამოს, სანამ გადიოდა იმ დროს ახალგაზრდა დრამატურგის, ასკარე ბოიკის პიესის
მიხედვით დადგმ
 ული ჩვენი პირველი სპექტაკლი - "სნჯო ათხოვებს ქალიშვილს", თეატრში
იყო სრული ანშლაგი. ეს იყო საქართველოში ქურთულ ენაზე ნათამაშები პირველი სპექ
ტაკლი. ეს იყო საკუთარ ფესვებთან, ჩვენი მაყურებლის პირველი ხილული ზიარება. მაყუ
რებლისა, რომელიც არ იყო განებივრებული კულტურული ცხოვრების მოვლენებით. სპექტაკლი
ამჟამადაც უცვლელი წარმატებით მიდის. მაყურებელს მოსწონს ყველაფერი: მსახიობთა
ოსტატობაც, თემის აქტუალობაც (მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში ბევრი რამ შეიც
ვალა საქართველოში მცხოვრები ქურთების ყოფიერებაში), შესანიშნავი იუმორიც, სითბოც,
რომლითაც მსახიობები ეპყრობიან საკუთარ პერსონაჟებს. მართალია დეკორაციები ღარი
ბული და მწირი იყო, არ იყო თანხვ
 ედრა, თუმცა დარბაზი აღფრთოვანებას და ემოციებს ვერ
ფარავდა. დასმა ირწმუნა საკუთარი ძალების, დაიჯერა, რომ თეატრი იცოცხლებდა. ასეთ დიდ
მნიშვნელობას იმიტომ ვანიჭებთ ჩვენს პირველ სპექტაკლს, რომ იგი გამოცხადებად იქცა
მაყურებლისთვისაც. მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში, თბილისში იყო რამდენიმე მცდელობა,
შეექმნათ ქურთული თეატრალური კოლექტივები, მაგრამ ამას არ მოჰყოლია განსაკუთრებუ
ლი წარმატება. ეცადნენ, შეექმნათ საბავშვ
 ო თეატრი, ამით ძალიან იყო დაინტერესებული
ქურთი ახალგაზრდობა, მაგრამ სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლების შექმნის იქით, საქმე
აღარ მიდიოდა. სწორედ ამიტომ, ბევრმა იფიქრა, რომ სცენა ამჯერადაც მუსიკოსებს დაეთ
მობოდათ, როცა ეცნობოდნენ ქალაქში გამოჩენილ აფიშებს, რომლებიც მაყურებელს იწვევდა
სპექტაკლზე... მიუხედავად იმისა რომ პირველი სპექტაკლი უკვე წარმოადგინა თეატრმა,ჯერ
კიდევ არ იყო ჩამოყალიბებული  დასი.
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როცა გამოვაცხადეთ შერჩევა და დავიწყეთ ბუნებრივი ნიჭითა   და გარეგნობით
გამორჩეულების მოძიება, ჩვენთან მრავალი ადამიანი მოვიდა. თავიდანვე   წარმოიშვა  
არაერთი პრობლემა: ბევრი მათგანი არასათანადოდ ფლობდა ენას, სხვებს კი რეალურად  ვერ
წარმოედგინათ, თუ რას მოელოდნენ მათგან თეატრში.
ბევრი, ელემენტარულად, ვერ უძლებდა სამუშაო რიტმს, იყვნენ სრულიად შემთხვევითი
ადამიან
 ებიც. ამასთან ერთად, შევეჯახეთ სრულიად მოულოდნელ, თუმცა, აღმოსავლეთის
თეატრებისთვის ტიპიურ პრობლემას: ჩვენთან დიდხანს ვერ ჩერდებოდნენ ქალთა როლების
შემსრულებლები. ბევრი ქალიშვილი იძულებული გახდა, თეატრიდან წასულიყო, მშობლების ან
ნათესავების ახირების გამო. მაგრამ დრო მიდიოდა. ჩვენ საფეხურ-საფეხურ ვლახავდით
წინააღმდეგობებს. იმავე 1980 წელს, ჩვენთან შედგა მეორე პრემიერა - გიორგი ხუგაე
ვის პიესის მიხედვით დადგმ
 ული სპექტაკლი - "მეზობლები". პირველი სპექტაკლის წარმა
ტება გაიმეორა "ხაჯე და სიაბანდმა", რომელიც დაიდგა ქურთული ფოლკლორის მოტივებზე
(ინსცენირების ავტორი - აიკ ბეილერიანი, თარგმნა ტოსნე რაშიდმა). პიესა შეეხო სულის
უნატიფეს სიმებს, აღვიძებდა ნათელ გრძნობებს, ხოლო სიყვარულის მარადიული თემა იპყ
რობდა ნებისმიერი ასაკის მაყურებელს. რასაკვირველია, სპექტაკლში იყო ხარვეზები. დღე
ვანდელი გადასახედიდან, ბევრი რამე სხვანაირად გაკეთდებოდა, მაგრამ თეატრის ჩამოყა
ლიბების გზაზე, ეს იყო დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი. განსხ
 ვავებულად წარიმართა ჩვენი
სპექტაკლების ბედი: ერთნი, რამდენიმე თვიანი ცხოვრების შემდეგ, ჩამოდიოდნენ სცენიდან
და ადგილს უთმობდნენ უფრო აქტუალურებს, სხვები კი - დღემდე ცოცხლობენ.
1981 წლიდან დღემდე, ჩვენს რეპერტუარშია სპექტაკლი "დედამთილი", დადგმ
 ული მ.შამხა
ლოვის პიესის მიხედვით. იგი მიდის უცვლელი წარმატებით. მისი პოპულარობის საიდუმლო
მარტივია: ესაა სოციალურ-ყოფითი კომედია, რომელიც სულისკვეთებით, ახლოსაა მასობ
რივ მაყურებელთან, ამას ემატება თემის აქტუალ
 ობა, რომელსაც წარმოაჩ
 ენს სპექტაკლი.
მაყურებელს ხიბლავს ის უშუალობა, რომლითაც თამაშობენ მსახიობ
 ები, სპექტაკლში ბევ
რი რამე შეცნობადი და ახლობელია. როცა მსახიობ
 ები აგვყავდა მთავარ როლებზე, კვლავ
წამოიჭრა ქალთა როლების შემსრულებლებთან დაკავშირებული პრობლემები. რძლის როლის
თამაში შემოგვთავაზა ჩვენმა ახალგაზრდა მსახიობმა შალიკოე მრაზმა. ვსინჯეთ, დასს
მოეწონა, იგი დამტკიცდა როლზე. სამაგიეროდ, მოგვიწია როლის ინტერპრეტაციის შეცვლა,
მაგრამ ამით მხოლოდ მოიგო როლმა. ამის შემდეგ იყო: ო.იოსელიანის "სანამ ურემი გა
დაბრუნდება", ა.ვამპილოვის "20 წუთი ანგელოზთან ერთად", ა.ჩხაიძის "სამიდან ექვსამ
დე", ა.პაპაია
 ნის "უცხოელი სასიძო", ი. ვიზბორის "არყის ხის ტოტი", ჟ. ანანიანის "ჩემი
სახლი - არაა შენი სახლი"...  იყო სპექტაკლები, იყო როლები, წარმატებული და ნაკლებად
წარმატებული; იცვლებოდა ინტერპრეტაციები და ჩანაფიქრები, მაგრამ თეატრში ყოველთვის
ახსოვდათ თავიანთი მთავარი მიზანი - ეროვნული თავისებურებებისა და სახალხო სული
ერების შენარჩუნება. ყოველთვის გვახსოვდა, რომ ჩვენ ვიყავით საქართველოს ქურთული
თეატრი და არა მხოლოდ დასი, რომელიც თამაშობს ქურთულ ენაზე. ბევრი მსახიობ
 ი, რომელ
მაც, წლების განმავლობაში არ უღალატა თეატრს, ჩვენთან მოვიდა ისე, რომ საერთოდ არ
იცოდა მშობლიურ
 ი ენა. აქ ასწავლიდნენ ამასაც, მაგრამ მშობლიური ფესვებისა და მშობ
ლიური კულტურის სიყვარული თეატრში სწორედ მათ მოიტანეს. ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი
მაყურებელი ამას გრძნობდა თეატრის არსებობის მთელი პერიოდის განმავლობაში.
ბოლო დროს საუბრობენ ეროვნული თვითშეგნების ზრდის შესახებ. გავბედავთ იმედი
ვიქონიოთ, რომ მაყურებელი, რომელიც მოდიოდა ჩვენს სპექტაკლებზე, ჭარბად იყო გამსჭ
ვალული ამ სულისკვეთებით. მაგრამ ჩვენ ველოდებოდით ჩვენს სპექტაკლს, დიდხანს მივდი
ოდით მისკენ. და ასეთი შესაძლებლობაც გამოვლინდა კიდეც: გაჩნდა ერევნელი ახალგაზრდა
მწერლის, აზიზე გარდანზარის, პიესა "მთათა ტირილი" (ჩვენთან მიდის სახელწოდებით - "...
და მთებიც გოდებენ"). პიესამ ყველა აგვაღელვა პირველივე წაკითხვისთანავე; იგი მიძღ
ვნილია ქურთების ცხოვრების ერთ-ერთი დრამატული ფურცლის - თურქეთიდან ამიერკავკა
სიაში მათი ემიგრაციისადმი, რაც ხდებოდა ისტორიული გარდაუვალობის ძალით, ფიზიკური
განადგურების საფრთხის ქვეშ. პიესის ცენტრში არის ამიერკავკასიაში გადმოსახლებული
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რამდენიმე ქურთული ტომის წინამძღოლის - ჯანგირ-აღას ტრაგიკული, წინააღმდეგობებით
სავსე ფიგურა. სპექტაკლი იოლად არ გამოგვდიოდა. მუშაობა მიდიოდა წელიწადზე მეტი
ხნის განმავლობაში, ბევრი რამე იცვლებოდა მუშაობის პროცესში. დიდი ყურადღება ეთმო
ბოდა ტექსტზ
 ე მუშაობას. გვსურდა, რომ თითოეული სიტყვა მკაფიოდ მისულიყო მაყურებ
ლამდე. სპექტაკლი აგებულია მთავარი გმირების: ჯანგირ-აღას და როსტამის (უბრალო ქურ
თი გლეხისა და შეიხის, რომელიც განასახიერებდა მთელ სულიერ ძალაუფლებას), მგზნებარე
დიალოგებზე. თითოეული მათგანი ცდილობდა დაემტკიცებინა თავისი სიმართლე. მთავარი
საკითხის - ისტორიულად გამართლებული იყო თუ არა ის გარემოება, რომ ამიერკავკასიის
ქურთები მოწყდნ
 ენ თავიანთ ხალხს -  მიღმა წამოწეული იყო სხვა მნიშვნელოვანი ქვე
თემები, რომლებიც ღიად პირველად გაჟღერდა მხოლოდ უკანასკნელ წლებში. ესაა ეზიდიზ
მის პრობლემაც, ესაა თვითონ ჯანგირ-აღას პიროვნების მიმართ დამოკიდებულება და სხვა
ბევრი რამ. სპექტაკლი გაგებული და მიღებული იქნა მაყურებლის მიერ; ვიმედოვნებთ, რომ
მას ექნება ხანგრ
 ძლივი სიცოცხლე. თეატრი კი კვლავ ძიებაშია, კვლავ ემზადება დიალოგის
თვის თავის მაყურებელთან. და, რასაკვირველია, კვლავ ელოდება თავის პიესას. ვფიქრობთ,
თეატრმა იპოვა ასეთი პიესა და, ამჯერად, იგი კვლავ ეკუთვნის ა.გარდანზარის კალამს და
ეწოდება "კვამლი-კვამლი".

ნათელა აბასი, 1990 წელი.

თეატრის ერთ-ერთი დამაარსებლის,
ზინაიდა ტალოევას მოგონებიდან.
"1978 წელს ჩემთან მოვიდა ცნობილი ქურთი მოღვაწე ბატონი ქერიმ ანყოსი და გამან
დო თავისი სურვილი - გაგვეხსნა ქურთული სახალხო თეატრი. შემომთავაზა ამ თეატრის
ხელმძღვანელობა, რადგან მე დამთავრებული მქონდა შოთა რუსთაველის სახელობის თეატ
რალური ინსტიტუტი. მე ვარ პირველი ქურთი ეროვნების ქალი, რომელმაც საქართველოში
მიიღო უმაღლესი თეატრალური განათლება. შევარჩიეთ რეპერტუარი და შევკრიბეთ ახალ
გაზრდა თეატრის მოყვარულები. დიდი ენთუზიაზმით დავიწყეთ რეპეტიციებ
 ი. პირველივე
სპექტაკლს - "სნჯო ქალიშვილს ათხოვებს" - მოჰყვა დიდი წარმატება ქურთულ საზოგა
დოებაში. ამ სპექტაკლში გამოვიყენე ხერხი, სადაც პატარძალს თამაშობდა ახალგაზრდა
ნიჭიერი მსახიობ
 ი ვაჟი. ყველა სპექტაკლი ანშლაგით მიდიოდა. ჩვენს თეატრში მუშაობ
და სხვადასხვა პროფესიის ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა. გვყავდა ნიჭიერი მხატვარი ლოვა
"ფირი". ქურთული სახალხო თეატრის პარალელურად, ვმუშაობდი გრიბოედოვის სახელობის
რუსულ დრამატულ თეატრში რეჟისორის თანაშემწედ და დირექტორად ქურთულ რადიოშ
 ი. ჩემ
თვის გამორჩეული სპექტაკლი იყო "სნჯო ქალიშვილს ათხოვებს", რადგან ეს ჩემი პირველი
დადგმ
 ა იყო. ძალიან თბილად მახსენდება ის წლები. ამის შემდეგ დავუბრუნდი ჩემს ძირითად
პროფესიას -  მუსიკას. გავაგრძელე მოღვაწეობ
 ა საქართველოს სახელმწიფო საესტრ
 ადო
ორკესტრ "რეროში".

***
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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).
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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.
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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 19141920 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 cîstar)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)
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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 kilamreqasê, 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 rabûnrûniștandin, erf edet, folklora xweye zengîn reng û xemla rojhilatê didine jiyana Tibȋlȋsȋya kevnar.
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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.
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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, cilberg, 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.
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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
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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.
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Fragments from history
Kurds are considered to be one of the oldest nations in the world. They represent
the ancient inhabitants of the Middle East, which historically used to live in the
mountainous areas of north Mesopotamia, Iraq, Syria and adjacent regions in Turkey
at present.
Turkish Ethnogenesis was formed by the participation of old Midian and Iranian
tribes. Kurdish language belongs to western families of Iranian languages and two
main dialects are distinguished: Kurmanji (north-western) and Sorani (south-eastern).
They are mostly   Sunni Muslims and just a small part of them are Shiits, Yezidis,
Ali-Ilahs, etc.
Starting from the 7th century, Major part of Kurds become Muslims. This fact has
aggravated religious and ethnic aspects, which has resulted in MuslimKurds confront
ing with followers of traditional religion - Yezidism, on the basis of religion. The
term "Yezid" became the symbol of sub ethnosin a big Kurdish ethnic group as a result
of historic processes.
In 1514 Kurdistan was splitted by Iran and Turkey and after the First World War
(1914-1918) it was divided into four states (Turkey, Iran, Iraq and Syria). The Kurdish
people found themselves in a position of oppressed minority as a result of this fact.
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 presented as an
ethnographic and geographic notion in the literature.The territory, where Kurds are
densely populated and areunited by the identical Kurdish ethnocultureis referred to
as Kurdistan.
Nowadays, only small part of Kurds are the followers of Yezidism. Their number is
under million in the whole world.
Kurds, during their long history were actively involved in the political life of
Front Asia and has written down glorious pages in their dramatic history. Kurdish na
tion has born lots of famous statesmen, religious and public figures. Among them was
the founder of Ayyubid dynasty, Kurd by origin, Sultan of Egypt and Syria, Salah adDin (Saladin) (Xll century), which was very successful in fighting against crusaders.
Kurds played significant role during his governance in the Muslim world.
The famous public figure, Kerim Khan Zendi, Persian King during 1760-1779 was also
Kurdish by origin.
In accordance with the historic and literary data Kurds can already be traced in
Transcaucasia from the VIIIth century. It is also worth mentioning, that the represen
tatives of Kurdish dynasty by origin -Shaddadids, have ruled main centers of Armenia
- regions of Dvin and Ganja during 951-1176. The dynasty was founded by Kurdishnoble
man Muhammad bin Shaddad. During approximately the same years in 951-1176 dynasty
of Ravaddids has ruled on the territory of Azerbaijan.
Firstly, Kurdistan was divided between Persia and Ottoman Turkey in 1514 after
Chaldirani battle, but after the First World War (1914-1918) it turned out to besplit
among the above mentioned four countries. In the second half of the XlX century part
Kurds were subordinated to Russia.
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History overview of Kurdish – Georgian relations
Kurdish-Georgian relationship dates back to early middle ages and becomes stron
ger during further periods of hundreds of years. Kurds leave in Georgia from the
twelfth century. It is worth mentioning, that Mkhargrdzeli family name of Kurdish
origin has been acting at the Royal palace in feudal Georgia, where their representa
tives occupied senior public positions and used to lead the biggest part of Armenia in
Xll-Xlll centuries on behalf of Georgia. Brothers Zakaria and Ivane Mkhargrdzeli  were     
were Commanders-in-Chief of Army in the period of King Tamar. They were responsible
for military issue and made significant contribution in strengthening the power of
our country. Close connections with the Ardalani (Erdelan) Emirates is reflected in
Georgian and Eastern historic sources. Ardelani was led by Muslim Georgians: Teymur
Khan Ajarlu (XVII century), Muhammad Khan Gorji (XVII century), Muhammad Reza Beg Gorji
(XVII century) and Khosrow Khan Gorji (XIX century).
Some Kurdish tribes, in particular in the region of Meskheti, appeared from the
XVI century. Kurdish population has settledin the vicinity of Kveli fortress at the
beginning of the XIX century.
Goergian-Kurdish relationship became more active from the end of the 18th century,
when Yezidis expressed willingness to be under the patronage of the State of Georgia.
It is proved by the three documents. A letter of Assyrian bishop Ishaya (Isaiah) to
the King Erekle, the letter of the leader of Yezidis, Chohan Agha to the King Erekle
and the letter of the bishop Ishaya to the King Erekle. These letters clearly express
willingness of Yezidis to join anti-Ottoman coalition, which was created by the King
Erekle. It can be clearly read from the comment written across the letter of Chohan
Agha by the king Erekle: "Chohan Agha, Yezid by surname, is not Christian, but he is
not muslim as well. He mainly supports Christians and is the opposer of Muslims. He
also wants to join us, because they are significantly oppressed by Muslims. This deed
has been approved on 26th of September in 1770. Irakli".
Approximately 3000 Kurds lived in Tbilisi province (Guberniya), which included
districts of Akhalkalaki, Akhaltsikhe and Borchalo in the second half of the 80s of
the XIX century. They were sheep-farming, sold cattle, wool, butter, cheese, and pro
ducedbroad cloth from wool, carpets, rugs, felt, and saddlebags. The Kurds living in
Nakalakevi and Tsunda followed the habit of living and farming.
Above mentioned Kurds were muslims.
Apart from the Tbilisi Guberniya, Muslim Kurds also lived in Adjara region, which
belonged to the Guberniya of Kutaisi.
Part of Kurds in Adjara used to speak Zaza. Kurdish Zazas lived not only in Geor
gia, but also throughout the whole tsarist Russia. They lived on 2km distance from
Batumi in 1939, in the village, that was called "the Kurdish village Zaza" and there
were 25 households there.
On the historic territory of Kurdistan social structure of Kurds was the following:
the largest unit was a tribe. Each tribe included bars (partonomic), each bar was rep
resented by "Mala Mazins" (big families) and smaller families. "Mala Mazini" included
from 30 to 70 and sometimes even more members and their relationship was regulated
by Kurdish adat law.
Kurdish religion centeres were and are located in Sinjari mountainous region, on
thenorth of Mosul (IraqKurdistan). Sinjari Kurd Yezidis in past had independent munic
ipality lead by laics and clerics. Nowadays, the major Yezid religious centre is Ain
Sifni, where the temple is located and St. Sheikh Adi (Lalish) is buried. Yezidis also
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venerate the graves of st. Sheikh Sham Basri and Sheikh Muhhamad.
Yezidis have experienced the heaviest jeopardy during the First World War. Kurdistan
became the Arena of combat action of Turkish, Russian and English troops. A bloody bat
tle was going on during the four years on the territory of Kurdistan, that has resulted
in numerous victims and un reimbursable material damage to the survived population.
Each party was trying to use Kurds and people of east Turkey, west Iran and Iraq for
their own purposes, were confronting and/or setting them against their own enemy, or
each other. This caused anarchy and brought lots of trouble to the population.
Mass immigration of Kurdish-Yezidis to the territory of Georgia took place in
1915-1917. Their big majority started to migrate in 1917, when Kurds who followed
Yezid religion were persecuted by Ottoman Empire. Yezidis has settled mostly in old
districts of Tbilisi.
The majority of modern Kurdish Yezidis were admitted by the government of Inde
pendent Georgia in 1918, after the First World War, due to the persecution of the Turk
ish government and a part of the Muslim Kurds on their religious-political grounds.
After the revolution in 1917, on the 3rd of March of 1918, all territories in Asia
Minor acquired before and during the war by Russia were transferred to Turkey on
the basis of the treaty of Brest-Litovski. Now Turkey started getting even against
those who supported Russia. The Yezid regiment lead by Jangir-Agha was protecting
Yezidis and resisted Turkish army with armament. Muslim Kurds also did not regard
them with favour. Lots of Yezidis died from epidemies. Those who survived lost all of
their property.

The life of Kurdish in Yezidis Georgian
Major part of Yezid refugees found shelter in Georgia. They appeared in Tbilisi at
the end of 1918. Their majority has settled here. Just a small part of them went to
live to Kakheti, close to Telavi. Some of them moved to Tianeti and Alvani. Most of
the Tianeti and Alvani Kurds has assimilated.
The following tribes and bars have settled in Georgia: Rashi, Choghrashi, Mamrashi,
Mandeki, Mandasori, Korkiti, Baravi, Balakari, Khani, Ankosi, Mosaki, Kashakhi, Bainduri,
Korbalakhi, Pivazi, Sipki, Boti, Gasani, Rojeki.
Representatives of Mandeki and Bavari bars settled on the territory of Zaabriuken
(former K. Marks) square and so called former "Pesks" (riverside), representatives of
bari Rashi - Rustaveli and Marjanishvili square adjoining streets, Choghrashi - Ni
noshvili and adjoining streets, Balakari and Mosaki - in Sololaki, Korkiti - Griboedov
and former Papanini streets, Banduri and Kashakhi - in "Kharpukhi".
The names of streets in accordance with the names of tribes and bars they had in
their historic motherland has appearedin the spoken language of Yezidis and Kurds in
Tbilisi because of this type of settlement.
Kurds in Adjara lead semi-nomadic lives. Up to two hundred households used to live
between the black pond and Sarichairi mountains, close to Shavshettsamu. Milk prod
ucts they were producing were in great demand. Beautiful outstanding Kurdish women
were having free lifestyle. They were knitting carpets and broad cloth.
Kurds living in the villages had two types of houses: Winter - mud-huts, or cupola,
semimud-huts and summer - shelter tents. Kurdish tents were divided into two: They
lived in one part and produced cheese and butter in the second one. Cattle was kept
separately. In winter Kurds went to valley and lived in Kakhaberi.
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Kurdish-Yezidis used to settle in Tbilisi like they used to live in their country,
i.e. countryman tried to settle together, furthermore, representatives of one bar
(Patronymic union) settled in the same streets. Representatives of religious groups
who used to serve laics mostly also settled nearby.
Kurdish Yezidis who settled in Georgia were devided into laics and clerics. Cleri
cals were divided to Kheikhs and Phirs. It was banned to get married between religious
groups. This rule is still in force.
Major part of the Kurdish Yezidis were peasants, but after migrating to Georgia,
they became city residents. Lots of Yezid traditions, fasting and festive occasions
were lost even before migrating to Transcaucasia, though they remembered and fol
lowed principal ones.
population. The principal occasion for Kurds in "Rojie Ezidi", which is dedicated
to God. They are fasting for three days before starting celebration ceremony. On the
forth day, which is the Thursday, or Friday of the first week of December "Aida Yezid"
is celebrated. Main component of this celebration is to lay the food portion for the
deceased. This ceremony is necessarily implemented on each celebration by Yezidis.
"Roje   Khidirbani Khidrilisi" is the three day fasting in honour of desire ful
fillers. The occasion has got their name and is celebrated on the first Thursday in
February.
"Klochi" is arranged on the first Wednesday in March in accordance with the East
ern Calendar. Each family bakes cakes and puts either coin, or bead. Early in the morn
ing on the next day, all family members gather around the cake, head of the family
refers to God and cuts the cake. The cake is cut first in the middle by knife - this is
called "Khata Joti", or "plough trace". Afterwards, one half is devided into parts, it
is intended for saints and angels. They are the following: 1) Aft Mere Divane - Seven
Angels. 2) Khodane Male - family guardian angel, 3) Mame Shvan - guardian of small
breed cattle, 4) Gavane Zarzan - guarding of raise cattle, 5)Khatuna Parkha - guard
ian of women and children, 6) Shamsi -radiant angel. Second part is cut in accordance
with the number of male family members and the mistress. Those who get the coin, or
bead, he/she will be blessed by God. This occasion is celebrated only by Georgian,
Armenian and Russian Yezidis.
Yezidis in Transcaucasia and Russia also celebrate "Roje Mazala" unlike other
Yezidis, which is the Remembrance Day of deceased. It is usually celebrated on Thurs
day of the first week in June in accordance with the Eastern calendar and coincides
with the summer fruit ripening. Yezidis visit the graves of close relatives on that
day. Yezidis from Transcaucasia who moved to live to Russia and foreign countries try
to return on that day and visit relatives graves.
In the recent years Kurdish-Yezidis who live in Georgia try to revive forgotten
religious occasions. For example, Kurds who lived in Georgia and Armenia has cel
ebrated religious holiday -  Charshama Sori" (Red Wednesday). Yezidis believe, that
by April land plots should be ploughed and ready for sowing. Young people go to the
fields, collect April red flowers and hang them by bunches over the entrance doors.
All houses are nicely decorated in the morning and the mistress brings to the table
eggs coloured in red, yellow and green, which is the symbol of life and diversity of
the universe. On the same day peasants go to the fields and scatter different colour
eggshells to receive abundantharvest.
After the formation of Soviet Union, local governments of Georgia and Armenia took
measures to eliminate non-literacy.
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Aspects of education and culture
By forming Nonliteracy Elimination Committees in Georgia, Mushfaki boarding school
and teachers training courses, the education and cultural network has been created:
club was established in Tbilisi and in the plays were performed on the scenes to cen
sure past outdated, bad habits like: blood taking tradition, marriage of 13-14 years
old girls by taking Urvad (often juvenile girls were married to the whitebeard men
and girls were banned to study at schools). There was a folk dance and song ensemble
and a reading room in the club. Sharoe Bro from Tbilisi became famour in the whole
Transcaucasia as a remarkable musician and singer and an author of lots of songs. His
songs are still popular not only in Transcaucasia and Russia, but also in Kurdistan
and western Georgia. Two secondary schools were opened in Tbilisi in 1936 and one
seven-year school. The director and teachers were mostly staffed by ethnic Kurds.
In Tbilisi, on the Plekhanov Avenue (David Agmashenebeli Avenue at present), group
of Kurdish women were gathered in the summer kindergarten of the officer's house of
Transcaucasia military district, that were taughttailoring. Kurdish kindergarten was
opened in the corner of Turgenev Street.
In the beginning of the fifties Kurdish cultural centers revived. In the pupils
and pioneers center Kurdish language learning and folk literature collection circle
was established. It was supervised by the member of Pen Club of Georgia, cavalier of
"medalof honors" Azize Isko Sloev.
In 1961 "Kurdish sector" has been established at the secondary school No70. Chil
dren used to study literacy in their native language from the second to the fourth
form. This sector continued to exist for 16 years. Initiator and the supervisor was
the honored teacher in Georgia and the member of the Pen Club of Georgia, Baghchoe
Isko Sloev. "People's Universities" has been functioning at the district councils of
the city which implemented ideological and educational activities.
Folk dance groups have been founded and later song and dance ensemble was estab
lished. Dance ensemble was led by Zakoe Kleri for last several years.
Kurdish writers group has been established at the Pen Club of Georgia. Works of
Kurdish writers were published in native language as well as Georgian, Russian, Ar
menian and Azerbaijanian languages. Most famous among the translators from Kurdish
to Russian language was Glan Onanian. Group of Kurdish writers was supervised by
Bakhchoe Isko.
At the beginning of the seventies Kurds received flats in Tbilisi and left base
ments.
Majority of Kurds nowadays live in Tbilisi, as well as Rustavi, Batumi and Telavi.
In the 50s-60s Kurd young people massively got involved in sports. Many of them
have succeeded. There were excellent wrestlers, boxers, volleyball and basketball
players, acrobats, gymnasts among them. The boxer Alikhan Chokherashim became fa
mous in Soviet Union. He used to participate in the tournaments abroad.
More than twenty Kurd students were studying at the higher education institutions
in Tbilisi and Batumi in 1975. Their number exceeded hundred in several years. Kurd
ish lawyers, teachers, doctors, engineers, architects, artists, actors and musicians
were trained. One of the first who has been educated at the Tbilisi Conservatoire was
Dodo Mirangi. None of the parts of Soviet Union, where Kurds used to live had so many
painters like in Georgia. Most famous among them were Base Japarova, Mraz Daudi, An
ton Mirzoev, Lyova Utei, etc. One of the first who went to Tbilisi Ballet School were
sister and brother Ajamovs. Later they were dancing at the Opera and Ballet Theatre
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of St. Petersburg. Zina Taloeva was the first Kurd, who opened the door of the Insti
tute of Drama Theatre of Georgia.
Before the Soviet Union was dissolved, Kurdish language was taught from the sec
ond to the forth form at the schools of Tbilisi districts populated by Kurds.
the editorial office of the Kurdish Radio and Television of Georgia Sakteleradio
has been established in 1978, with three members. The program prepared by them was
aired once a week for fifteen minutes. Kurdish radio was supervised by Kerim Ankosi.
The establishment of a Kurdish theater has become a big event in the life of the
Kurdish population of Georgia (opened in 1979 with the ceremony), which existed for
twenty years. It became famous beyond the borders of Georgia. Zina Taloeva and Lio
va Utei have been participating in establishing the theatre. The repertoire of the
theater included more than fifteen plays in accordance with the translated pieces
of Georgian, Armenian, Osetian and Russian authors. But the most impressive was the
first play performed according to the piece of the Kurdish playwriter - A. Boiki - 
"Snjo marries his daughter ". This performance has enjoyed continuous success among
audience throughout the whole existence period of the theater. Theatre has actively
participated in the developments related to the 9th of April in 1989, in particular,
special performance has been dedicated to the tragedy, which was attended by lots
of Georgians.
Days of Kurdish Culture has been celebrated for the first time in the Soviet Union
from the 13th to the 15th of March in 1981. Lots of guests arrived from Armenia, Kazakh
stan, Azerbaijan, Central Asia, Moscow and Leningrad.
Lots of Kurdish scholars defended their scientific degrees in Georgia during the
Soviet period.
Over the centuries, Kurds have created their own national culture and original
written literature.The oldest Kurdish literary monuments are more than thousand
years old. Fragments of a poem by an unknown author have been found in Sulaymaniyah,
written on a piece of leather and dating to the 7th century. The Kurdish poet Ali
Harir used to live and work in the XI century. He is followed by the whole generation
of poets. The most outstanding among them was Mala Jizri (XII century), Pakih Teiran,
Mela ahmed Bati (XV century) and lastly Ahmed Khan (XVII century) who was the author
of the excellent poem "Mami and Zini". Protagonists of the poem Mami and Zini became
the symbols of pure and tragic love.
Due to the diversity of genres and themes, Kurdish folklore occupies one of the
first places in the folklore of the Near and Middle Eastern peoples.The mourning songs
and sayings of the Kurds are full of great sorrow, which reflect the suffering of the
Kurds they went throughfor centuries.Deep folk wisdom is reflected through Kurdish
proverbs and sayings. Kurdish folk singers - Retellers - "Dangbejs" are greatly re
spected and loved by people.
The ethnocultural of the Kurdish people is multilateral and diverse, due to constant
relationship with various ethnic groups, but in this culture the unified Kurdish national
symbols have always dominated and reflected distinctive and original features.
It was not difficult for the supervisors of the Caucasus Museum, founded in 1852,
to notice these features, which at the first stage of the museum's activities set the
priority of collecting material cultural treasures of the peoples living in the Cau
casus and keeping them within the museum. It was a process that lasted for a century
and ended with very significant results, among which the Kurdish exhibits took their
rightful place.
In 1900, Max Tilk, a prominent German costume designer and painter, was invited to
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the Caucasus Museum to paint portraits of people dressed in national costumes of
various nationalities, including Kurds. These are representatives of Kurds dressed in
national costumes, both the upper class and the common people, whose attire is dis
tinguished by a highly cheerful color gamut. These are a total of 12 paintings, nine
of which are in portrait genre.
Besides, it is worth mentioning, that among the Kurdish materials there are men's
and women's belts preserved in the costume fund.
Kurdish works of art include women jewelry and amulets preserved in the Eastern
Workpiece Fund, which have been in the museum since the XlX-XX centuries. These items
represent not only Kurdish jewelry, but also characteristic motifs for syncretic be
liefs.
The Middle East was once the cultural cradle of mankind. Here, within the nomadic
tribes, who were mainly engaged in cattle-breeding, the foundation was laid for the
production of all kinds of carpet-felt items, among those people were the Kurds, who
created unique original patterns of carpet products.
Most of the Kurdish carpets and rugs currently placed in the Georgian National
Museum are mostly woven by Kurds living in Armenia, Turkey and Iranian Kurdistan. The
weaving of Kurdish carpets and rugs is characterized by peculiarities (especially the
products of Iranian Kurdistan), which is expressed in the fact that they make a knot
on the knitted pair of yarn with a one-knot output (senne), which contributes to the
strength and elasticity of the fabric.
Kurdish carpets are characterized by elongated forms, which were dictated by the
specifics of the nomadic dwelling, tents. The most famous of them are the "band" type
woven carpets, which consist of several patterns. These carpets were mainly used to
lay the floor at the end of the tent. The Kurds who moved to the farming lives also
weaved small carpets along with large runner carpets.
One of the hallmarks of Kurdish carpets preserved in the museum is the fact that
the weaving material - thread is mainly obtained with natural dyes, which gives spe
cial value to carpet products in general. In addition to carpets, the fund preserves
important specimens of Kurdish rugs (Kilim).
Some of the Georgian Kurds who migrated from Turkey lead semi-nomadic life in
lower and upper Kartli region. Although this is not a large area, they did not move to
a completely residential life, as tents remained their main habitat. The tent of this
part of the Kurds and its details are preserved in the museum. Especially noteworthy
is the tent arch-dome, which is decorated with different colors of fabrics, in appli
cation style. The tent also consists of wooden poles, thick felt for warmth, woolen
pieces for sticking up internally and various rugs. This sample of the Kurdish tent
is one of the best exhibits of nomadic people dwelling.
Although Kurdistan is divided by four states, this people have managed to maintain
their national identity, with a large contribution of Kurdish martial weapons.
Though, a large part of the Kurds lived a nomadic life, the art of making weapons
well developed and wearing weapons became a necessary habit not only in the battle,
but also in times of peace.
The fund of weapons and ammunition at the Ethnography Department preserves Kurd
ish martial arts, which are displayed according to the regions where the Kurds were
densely populated.
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Participation Public life
Kurd-Yezidis were actively involved in public life in Georgia. The role of the
non-governmental sector is also important. We will single out the organization of women
of the Kurdish-Yezidi community - the "Community Initiative for Women's Rights", which
operates in various fields. Initially, in 2004, the Independent Kurdish Women's League of
Georgia was established, which, in addition to expanding its activities, began to work
with other minority representatives. This is a member organization of the Council for
Working with the National Minorities at the Public Defender's office and the Council
of Minorities at the Tbilisi Municipality. It has the support of various donor organi
zations, embassies and funds. Projects funded by the "Women's Fund in Georgia" have
helped to strengthen the organization, and supported work on women's rights and gen
der issues. This was the first grant funding to start working on women's issues. It is
important, that the project on reproductive health and women's rights was implemented
with Yezidi and gypsy women. The organization was actively supported by the Canadian
and Swedish embassies. These projects have had a positive impact from the point of view
of working with women and youth, both in Tbilisi and in Kurdish-populated regions. The
main focus was made on issues of rights, gender, domestic violence, knowledge of their
own rights and integration. With the support of the Fund "Open Society Georgia", the
project "Problems of Bullying in a Diverse School Environment" was successfully imple
mented. A study was conducted as part of the project. The results and recommendations
were submitted to the Ministry of Education, Science, Culture and Sports of Georgia.
The full support of the "Open Society Fund" in the project "Women of My Community" is
noteworthy. When the massacre of Yezidis living in Iraqi Kurdistan by terrorists began,
number of families came to Tbilisi. They were supported by the Yezidi Community of
Georgia, with the help of"Women Fund Georgia" and Fund "Open Society - Georgia", and
the "Community Initiative for Women's Rights" led by Ms. Lili Safarova, chairwoman of
the organization. Lili Safarova is one of the founders of the Yezidi House of Georgia.
The Open Society Georgia Foundation project was designed to show the problems seen
by women through photographs. The photographer from Iraq, with the direct help of our
women, reflected the problems of Iraqi, gypsy and Georgian Yezidi women. The album was
published using images from the exhibition. The Ministry of Science, Education, Cul
ture and Sports of Georgia also funded several projects, which helped to preserve and
promote Yezidi identity, culture, art, etc. With the support of the Ministry, several
exhibitions of Georgian Kurdish artists were organized in Tbilisi, Telavi and Batumi. An
album of works by Georgian Kurdish artists has been published. The personal exhibition
of the first Kurdish female artist - Basse Japarova was organized and an album was
released.The Kurdish Folklore Ensemble was established in 2013 with the funding of the
Ministry of Culture and Sports of Georgia, with the support of Mr. Tamaz Avdalian, a
representative of the Kurdish-Yezidi community and a member of the 8th convocation
of the Georgian Parliament. Kurdish national costumes were created within the frame
work of the project, technical equipment was purchased. The ensemble has become the
award-winner of many festivals.
With the support of the Tbilisi City Hall Culture, Education, Sports and Youth
Affairs Civil Services, a monographic collection "Tbilisi Yezidis, figures of culture
and science" was published, where information about Georgian Kurdish-Yezidi poets,
prose writers, public figures, scientists, artists, musical circles and theater is pre
sented.The project was led by Ms. Natela Titali - Chairwoman of the Kurdish-Georgian
Socio-Cultural Platform. As part of the Tolerance, Public Awareness and Integration
Support Program (PITA), funded by the United Nations, with the financial support of
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the United States Agency for International Development (USAID), the album "Success
ful Kurdish Yezidi Women from Georgia" was published. The album presents 10 women
of different specialties and their path to success. For years, the Caucasian House
has been a space for gatherings, events and exhibitions of the Kurdish-Yezidi com
munity. The format of active cooperation was formed with the support of the Tbilisi
State Academy of Arts, as well as the Rector, Professor Gia Gugushvili, the Center of
Arts "Foliant", with the active participation of the Director, Shota Rustaveli Prize
Laureate, artist Katie Matabeli, the Georgian Academy of Culture, and other state
and non-governmental organizations. It was important to form an initiative group of
representatives of the Kurdish-Yezidi community as a non-governmental organization
- the Kurdish-Georgian Socio-Cultural Platform, which has been working successfully
to bring the two ethnic and social segments closer together.

The Kurdish People’s Theatre in the world
According to the representatives of the Kurdish-Yezidi diaspora, for the KurdsYezidis living in Georgia, there was a real cultural renaissance in the 60s and 80s of
the twentieth century. It was at this time that the only Kurdish folk theater in the
world, the Kurdish Folk Song and Dance Ensemble, opened in Tbilisi. Kurdish Culture
Days are held regularly in Georgia; A weekly program in Kurdish was broadcasted on
the state radio; Two primary and one seven-year national schools have been operating
for years. During this period, professors and academics, actors, athletes and artists,
public figures appeared in the Kurdish-Yezidi community.
About the Kurdish People's Theater
Archive Materials
Mraze Uzo Jafar
Artistic Administrator of the Theater
And now we, the Kurdish People's Theater, existing under the Tbilisi State House
of Culture, have been performing for a little over 10 years. And we, the theater team,
recall the first rehearsal, the first literary evening, the first staged sketch, the
first play, the first tours ...
We feel like it was yesterday. The troupe was completely young, full of enthusi
asm, kind of aspiration, to do everything possible for the national stage culture. And
now we've grown by 10 years. A lot has changed during this time, but the axis of the
theater has remained that has maintained an amazing commitment to the theater and
youthful enthusiasm.
Will not mention the cast members, you will meet them in absentia while flipping
through the booklet materials. But I must emphasize that they bear the brunt of our
work, the theater exists and operates on their merits. Thanks to them for that.
The theater exists because of the good attitude of our Georgian friends and colleagues,
and, of course, thanks to our sensitive audience, which supports us, encourages us, forgives
us for failures, even obvious failures. We are also dedicated and loyal to our audience.
We have many good friends in Armenia, Kazakhstan, Central Asia, Moscow and abroad.
The attention of the Kurdish public and cultural centers in Moscow, Paris, Stock
holm, Melbourne, and London was very important for the theater. We value the special
attention of our compatriots living abroad: Fuad Jamil, Kendall Nezan, Reza Cholpan,
Kaya Izol, Ahmad Karamurza and many others. For us this is another excuse to thank
everyone who has supported us all these years, helped us to stand on our feet, who
cared about our further destiny.
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Our Business Card:
Kurdish People's Theater
Birth date - 1980
Place of Birth - Tbilisi, Georgia
Permanent Supervisor and Director - Muraz Jafarov

It is unbelievable, but it's true - we're already 10 years old. Is it long or a short
period for the life of the theatre? If we consider the number of performances played
during these years, there may not be many, but if we look back and remember where
it all started and what was done and what did the theatre become for each member of
the theater troupe, we can say that these years are a good part of life.
It's a laborious, polarized, but happy way that created the theater. At the jubilee,
it is accepted to utter rich phrases and sing fanfare. But we didn't want to do that.
Our celebration is theatrical everyday life, it is a multi-hour work, already after
our main activities, because each employee, including the supervisor, is a profession
al in a completely different field, and the theater, formally, is more enthusiasm for
them, a kind of hobby. But if you try and say those words in the theater, you won't
be understood. For most of the actors, it has become an integral part of existence,
in the years of working in the theater they became intimately linkedwith it that
it is now difficult to say what is more important: what they give to the theater or
what it gives them. Both are important. And the most important thing is what our the
ater gives to the audience who fell in love with it a long time ago and accepted the
theater. It may be hard to believe, but all these years before the theater grew and
asserted itself, found its own face, our audience also grewon our performances. When
the curtain of our stage opened for the first time on April 30, 1980, and the native
language was heard in the crowded hall, it is difficult to say who was more anxious
at that moment - the actors behind Ramp or the audience sitting in the hall. Even on
the day of the premiere and every evening before our first play based on the play by
a young playwright, Askar Boyke, "Snjo Marries a Daughter", the theater always had
a the sold out notice. This was the first performance played in Kurdish in Georgia. It
was our audience's first visible communion with their own roots. A spectator who was
not pampered by the events of cultural life. The play is still going on with unchanged
success. The audience likes everything: the mastery of the actors, the urgency of
the topic (although many things have changed in recent years in the life of the Kurds
living in Georgia), the excellent humor of the village, the warmth with which the ac
tors treat their characters.
The audience reacted very sensitively, even though there was still no necessary
concordance with and the decorations were poor. The troupe started to believe in
their own strength, believing that theater would live. We attach such great impor
tance to our first performance that it has become a revelation for the audience as
well. In the 70s of the twentieth century, there were several attempts in Tbilisi to
create Kurdish theatrical groups, but this was not a great success. They tried to
create a children's theater and the Kurdish youth was very much interested in it, but
beyond the creation of song and dance ensembles, things were not going well. That's
why many people thought that the stage would be dedicated to musicians this time as
well, when the famous posters in the city were announced, which invited the audience
to the play ... So, the first play has already been performed, but the troupe has not
been formed yet.
In the beginning, when we announced the selection and started looking for people
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with natural talent and appearance, many came to us. But then many problems arose:
many did not speak the language well enough, others could not really imagine what was
expected of them in the theater. During the formation of the troupe (now it employs
about 20 people), its composition has been almost completely renewed, for various
reasons. Many of them could not stand the rhythm of work, there were also completely
random people. At the same time, we encountered a completely unexpected, however,
typical problem for Eastern theaters: the female actors could not stay with us for
long. Many girls were forced to leave the theater because of the persistence of their
parents or relatives. But time went. We were overcoming obstacles step by step. In the
same year, in 1980, the second premiere of the play "Neighbors" based on the play by
Giorgi Khugaev took place. The success of the first play was repeated by "Khaje and
Siabandma", which was based on Kurdish folklore motifs (the author of the staging - 
Aik Beilerian, translated by Tosne Rashid). The play touched the subtle strings of the
soul, awakened clear feelings, and the eternal theme of love captivated audience of
any age. Of course, there were flaws in the play. From today's perspective, a lot of
things would have been done differently, but, on the way to the establishment of the
theater, it was a big step forward.
The fate of our performances was different: one, after a few months of life, came
down from the stage and gave way to more relevant ones, the others still live today.
Starting from 1981 till present, our repertoire includes the play "Mother-in-law",
based on the play by M. Shamkhalov. It is performed with unchanged success. The se
cret of its popularity is simple: it is a social-everyday comedy, the spirit of which
is close to the mass audience and the relevance of the topic presented by the playis
added. The audience is fascinated by the immediacy with which the actors play, many
things in the play are familiar and close. When actors were had casting for the lead
ing roles, Problems still appeared in relation to the female actors. Our young actress
Shalikoe Mraz offered us to play the role of daughter-in-law. We tried, the troupe
liked her andwho was approved for the role. Instead, we had to change the interpreta
tion of the role, but the role only took advantage of it. Then there were: O. Ioseliani's
"Before Araba Turns Over", A. Vampilov's "20 Minutes with an Angel", A. Chkhaidze's
"Three to Six", A. Papayan's "Foreigner Bride", I. Vizbori's "Birch Tree Branch", J.
Ananiani's "My house is not your house" ...There were performances, there were roles,
successful and less successful; Interpretations and intentions have changed, but the
theater has always remembered its main goal -  to preserve national peculiarities
and people's spirituality. We always remembered that we were the Kurdish theater of
Georgia and not just the troupe that plays in the Kurdish language. Many actors who
have not betrayed the theater over the years have come to us without knowing their
native language at all. They were taught this here as well, but it was their love for
their native roots and native culture that brought them to the theater. We hope our
audience felt this throughout the whole period of theater's existence.
Recently, there has been talksabout increasing national self-awareness. We dare
to hope that the audience that came to our performances was overwhelmed with this
spirit. But we were waiting for our performance, for a long time we walked towards it.
And such an opportunity was revealed: the play "Crying of the Mountains" by a young
writer from Yerevan, Azize Gardanzar, has appeared (it is known with the title - "...
and the mountains mourn"). The play thrilled us all from the very first reading; It was
dedicated to one of the most dramatic pages in the life of the Kurds - their emigra
tion from Turkey to the Caucasus, under the threat of historical inevitability, under
the threat of physical destruction. At the center of the play is the tragic figure
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of Jangir-Agha, the leader of several Kurdish tribes who migrated to the Caucasus.
The play was not easy for us. The work went on for more than a year, lots of things
were changing in the work process. Much attention was paid to working on the text.
We wanted each word to reach the audience clearly. The play is based on passion
ate dialogues between the main characters: Jangir-Agha and Rostam (a simple Kurdish
peasant and Sheikh who personified spiritual power). Each of them tried to prove his
truth. Beyond the main issue - whether the fact that the Kurds of the Caucasus were
cut off from their people was historically justified - other important subtopics were
raised, which were openly voiced only for the first time for recent years. This is
a problem of Ezidism, this is the attitude towards Jangir-Aga personality and many
other things. The play was understood and accepted by the audience; We hope it will
have a long life. And the theater is still searching, still preparing for a dialogue
with its audience. And, of course, is still waiting for its play. We think that the the
ater has found such a play and, it again belongs to A. Gardanzari's pen and is called
"Smoke-Smoke".

Natela Abasi, 1990.

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

In 1978, a well-known Kurdish figure, Mr. Kerim Ankos, came to me and expressed his
desire to open a Kurdish People's Theater. I was offered to supervise this theater
because I had graduated from the Shota Rustaveli Theater Institute. I am the first
Kurdish woman who received higher theatrical education in Georgia. We selected a rep
ertoire and gathered young theater lovers. We started rehearsals with great enthusi
asm. The very first play - "Snow Marries his Daughter" - was a great success in the
Kurdish community. In this play I used a trick where the bride role was played by a
young talented actor. All the performances went smoothly. Many talented young people
of different professions worked in our theater. We had a talented artist Lova "Firi".
In parallel with the Kurdish People's Theater, I worked at the Griboedov Russian
Drama Theater as an assistant director and announcer on Kurdish Radio. The most
outstanding play for me was "Snow Marries his Daughter" because it was my first per
formance. I remember those years very warmly. After that I returned to my main pro
fession - music. I continued my work in the Georgian State Variety Orchestra "Rero".

***
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თეატრის
შემოქმედებითი
ჯგუფი

მრაზე უზო ჯაფაროვი
თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი
Mraze Uzo Jafar
Artistic Administrator of the
Theater

გულჩარა უსვ ჯაუარი
თეატრშია 1980 წლიდან.
საკავშირო ფესტივალის ლაურეატი.
თამაშობდა სპექტაკლებში:
მეზობლები - შაკე, დედამთილი დედამთილი, სანამ ურემი გადაბრუნ
დება - კესარია, უცხოელი სასიძო"
- დედა, ჩემი სახლი - არ არის შენი
სახლი - კაზიზარი.
Gulchara Usv Jauari.
Works at the theatre since 1980.
Laureate of the Union Festival.
Performed in the following plays:
Neighbours Shake, Mother-in-law" mother-in-law, "Before Araba Turns
Over" - Kesaria, "Foreigner Bride"
- Mother, "My House is not Your
House" - Kazizar.

კულილკა ასო ჩლდარგუში
თეატრშია 1980 წლიდან.
საკავშირო ფესტივალის ლაურეატი.
თამაშობდა სპექტაკლებში:
სნჯო ათხოვებს ქალიშვილს - ბა
დე, "დედამთილი - სევე, ჩემი სახლი
- არ არის შენი სახლი - გულიზა
რი, "უცხოელი სასიძო - ქალიშვილი,
"არყის ხის ტოტი - ექთანი, სანამ
ურემი გადაბრუნდება - რძალი.
Kulilka Aso Chldargushi
Works at the theatre since 1980.
Laureate of the Union Festival.
Performed in the following plays:
"Snjo Marries his Daughter" - Bade,
"Mother-in-law" - Seve, "My House
is not Your House" - Gulizar,
"Foreigner Bride" - daughter, Birch
Tree Branch" - nurse, "Before Araba
Turns Over" - daughter-in-law.

ტერ-მინასიან შამირ სურენის ძე.
დაბადებული 1933 წ.
საქართველოს დამსახურებული
მხატვარი.
თეატრის მხატვარი 1979 წლიდან.
გააფორმა სპექტაკლები: სნჯო
ათხოვებს ქალიშვილს, ხაჯე და სია
ბანდ, არყის ხის ტოტი, ...და მთებიც
გოდებენ.
Theatre Crew:
Ter-Minasian 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.

ალმასა ჯმშიდ მამოი
თეატრშია 1990 წლიდან.
თამაშობდა სპექტაკლებში:
"სნჯო ათხოვებს ქალიშვილს" ჯამე, ღვთისგან დაწყევლილები დედა.
Almasa Jmshid Mamoi
Works at the theatre since 1990.
Performed in the following plays:
"Snjo Marries his Daughter" Jame, "Cursed by God" - mother.
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ინგა ტორნ კასოიანი
თეატრშია 1989 წლიდან.
თამაშობდა სპექტაკლებში:
სიაბანდ და ხაჯე - ხაჯე, დედამთილი
- ხანე, "ღვთისგან დაწყევლილები"
- დედა, "ოცი წუთი ანგელოზთან ერ
თად" - გოგონა.
Inga Torn Kasoiani
Works at the theatre since 1989.
Performed in the following plays:
"Siabanand Khaje, "Mother-in-law"
- Khane, "Cursed by God" - mother,
"Twenty minutes with the angel"
- a girl.

ბასა მამედ აჯამოვა
თეატრშია 1982 წლიდან.
თამაშობდა სპექტაკლებში:
მეზობლები - მაიანა, სიაბანდ და
ხაჯე - მოხუცი ქალი, სნჯო ათხო
ვებს ქალიშვილს - ლოლე, "დედამთილი
- სევე, "ათასი ცოდვა" - ცოლი,
სამიდან ექვსამდე" - ვენერა, ოცი
წუთი ანგელოზთან ერთად" - დამ
ლაგებელი, "...და მთებიც გოდებენ"
- ცოლი.
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, "Mother-in-law"Seve, "Thousand Sins" - wife, "From
three to Four" - Venera, "Twenty
minutes with the angel - cleaner,
"...and the Mountains Mourn" - wife.

ჯასმე ვაზირ ოსმანოვი
დაიბადა 1959 წელს.
თეატრშია 1989 წლიდან.
თამაშობდა სპექტაკლში:
...და მთებიც გოდებენ - ჩეკისტი.
Jasme Vazir Osmanov
Born in 1959.
Works at the theatre since 1989.
Performed in the following plays:
"...and the Mountains Mourn" secret policeman.

შირნე ამო ბარავი
დაიბადა 1948 წელს.
თეატრშია 1979 წლიდან.
თამაშობდა სპექტაკლებში:
"სნჯო ათხოვებს ქალიშვილს" - აღა,
"სიაბანდ და ხაჯე" - ზაარ-ბეგი,
ათასი ცოდვა - თამადა, "...და მთე
ბიც გოდებენ - ჯანგირ-აღა.
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.

ბინბაშე აგე ჩლდარგუში
დაიბადა 1964 წელს.
თეატრშია 1987 წლიდან.
თამაშობდა სპექტაკლებში:
სიაბანდ და ხაჯე - მწყემსი,
დედამთილი - აილაზი, ღვთისგან
დაწყევლილები - ბენავი, "ათასი
ცოდვა" - გამთამაშებელი, "... და
მთებიც გოდებენ" -რაშიდი.
Binbashe Age Chldargushi
Born in 1964.
Works at the theatre since 1987.
Performed in the following plays:
"Siabandand Khaje" - herdsman,
Mother-in-law" - Ailazi, "Cursed
by God" - Benavi, Thousand Sins"
- player, "... and the Mountains
Mourn" - Rashid.

შალიკოე მრაზ ჯანგოი.
დაიბადა 1956 წელს.
თეატრშია 1979 წლიდან.
საკავშირო ფესტივალის ლაურეატი.
თამაშობდა სპექტაკლებში:
"სნჯო ათხოვებს ქალიშვილს" - სნჯო,
"მეზობლები - ადო, "დედამთილი - დი
დარა, სანამ ურემი გადაბრუნდება
- დიტო, "უცხოელი სასიძო - სასი
ძო, ღვთისგან დაწყევლილები - ბეკა
სი, "არყის ხის ტოტი - კონდაკოვი,
"ათასი ცოდვა" - ფაიატი, "სამიდან
ექვსამდე" - ჟურნალისტი, "ოცი წუ
თი ანგელოზთან ერთად, "... და მთებიც
გოდებენ - თურქი ჯარისკაცი, ერთ
-ერთი ჩეკისტი, "ჩემი სახლი - არ
არის შენი სახლი - მგელაშვილი.
Shalikoe Mraz Jangoi.
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, "Mother-inlaw"- 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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ტიტალე ავდო გსოი
დაიბადა 1950 წელს.
თეატრშია 1980 წლიდან.
საკავშირო ფესტივალის ლაურეატი.
თამაშობდა სპექტაკლებში:
"სნჯო ათხოვებს ქალიშვილს კადო, მეზობლები - ალი, სიაბანდ და
ხაჯე - აზიზ-ბეგი, სანამ ურემი გა
დაბრუნდება - აგაბო, უცხოელი სა
სიძო - სასიძოს მამა, ჩემი სახლი
- არ არის შენი სახლი - ვეფხვაძე,
"ღვთისგან დაწყევლილები - ქურთიუცხოელი, ათასი ცოდვა - თამადა,"სა
მიდან ექვსამდე - თავმჯდომარე, "...
და მთებიც გოდებენ - როსტამი.
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 Aziz-beg, "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.

თემურე ქალაშ ჩლდარგუში
დაიბადა 1958 წელს.
თეატრშია 1979 წლიდან.
თამაშობდა სპექტაკლებში:
სნჯო ათხოვებს ქალიშვილს - ოსკე,
სანამ ურემი გადაბრუნდება - ბუ
ხუტი, უცხოელი სასიძო - მილიცი
ონერი, არყის ხის ტოტი - სუკის
თანამშრომელი,"სამიდან ექვსამდე"
- დათუაშვილი.

კერამე მრაზ კალანდარი
დაიბადა 1955 წელს.
თეატრშია 1982 წლიდან.
თამაშობდა სპექტაკლებში:
სნჯო ათხოვებს ქალიშვილს - აფან
დი, სიაბანდ და ხაჯე - მოხუცი
მწყემსი, სანამ ურემი გადაბრუნდება
- იოველი, ათასი ცოდვა - ქორწილ
ში მოწვეული, სამიდან ექვსამდე" ომის ვეტერანი.

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.

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.

ისმაილე უსვ სარდაროვი
დაიბადა 1962 წელს.
თეატრშია 1989 წლიდან.
თამაშობდა სპექტაკლებში:
დედამთილი - კარამი, "...და მთებიც
გოდებენ - თურქი ჯარისკაცი, ჩე
კისტი.

ნურალიან რომანე გრაჩიკი
დაიბადა 1934 წელს.
საქართველოს კულტურის დამსახურე
ბული მუშაკი.
1980 წლიდან არის თეატრის
მხატვარ-გრიმიორი

Ismaile Usv Sardarov
Born in 1962.
Works at the theatre since 1989.
Performed in the following plays:
Mother-in-law" - Karami, "...and
the Mountains Mourn" - Turkish
soldier, secret policeman.
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შალიკოე საფო მსტოი
დაიბადა 1949 წელს.
თეატრშია 1984 წლიდან.
თამაშობდა სპექტაკლებში:
სნჯო ათხოვებს ქალიშვილს" - აღა,
უცხოელი სასიძო" - სმო, "ჩემი
სახლი - არ არის შენი სახლი" ზაარი, არყის ხის ტოტი - სისოევი,
დურგალი, ათასი ცოდვა - მუსიკოსი,
ოცი წუთი ანგელოზთან ერთად - არ
ტისტი.
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.

არამე მრაზ ბალაკარი
დაიბადა 1955 წელს.
თეატრშია 1981 წლიდან.
საკავშირო ფესტივალის ლაურეატი.
თამაშობდა სპექტაკლებში:
სნჯო ათხოვებს ქალიშვილს - ოსკე,
მეზობლები - ვაზირი, "სიაბანდ და
ხაჯე - ბაგო, "დედამთილი" - ხამო,
სანამ ურემი გადაბრუნდება - მეზო
ბელი, "უცხოელი სასიძო - სასიძო,
ჩემი სახლი - არ არის შენი სახლი"
- მელაძე, არყის ხის ტოტი - კო
როტკევიჩი, "ათასი ცოდვა" - გამ
თამაშებელი, სამიდან ექვსამდე"
- პენსიონერი,"ოცი წუთი ანგელოზ
თან ერთად - გამვლელი, "...და მთე
ბიც გოდებენ" - შეხ-ადო.
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, Motherin-law"- 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" - passer-by,"... and the
Mountains Mourn" - Shekh - Ado.

ალიკე შერაზ არაბოვ
დაიბადა 1958 წელს.
თეატრშია 1989 წლიდან. თამაშობდა
სპექტაკლში "სიაბანდ და ხაჯე" მწყემსი, "დედამთილი", "სამიდან
ექვსამდე", "...და მთებიც გოდებენ",
"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 make-up artist at
the theatre since 1980

Nura lian Romane Grachiki
Bornin 1934.
Honoured representative of the
Culture of Georgia.
Painter and a make-up artist at
the theatre since 1980
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რეპერტუარი და აფიშები ტოსნე რაშიდის ინსცენირება
ქურთული ხალხური ფოლკლორის მოტივების მიხედვით.
Repertoire and posters Staging of Tosne Rashid according
to the motives of Kurdish folklore Siaband and Khaje.
სიაბანდ და ხაჯე
(ტრაგედია 2 მოქმედებად)
დამდგმელი რეჟისორი: მრაზე უზო
მხატვარი: შ. ტერ-მინასიანი
შემსრულებლები: ინგა ტორნ, ალიკე ში
რაზ, შირნე ამო, ტიტალე ავდო, არამე
მრაზ, კარამე მრაზი, ბინბაშე აგე, მსურე
არამი, ბასა მამედი და სხვები.
(Tragedy in 2 acts)
Producer: Mraze Uzo
Artist: Sh. Ter-Minasian
Actors: Inga Torni, Alike Shirazi,
Shirne Amo, Titale Avdo, Arami Mrazi,
Karame Mrazi, Binbashe Age, Msure
Arami, Basa Mamedi, etc
ო. იოსელ
იანი
სანამ ურემი გადაბრუნდება
(დრამა 2 მოქმედებად)
რეჟისორი: მრაზე უზო
მხატვარი: ლევაე ჯნდი
შემსრულებლები: გულჩარა უსვი, ტიტა
ლე ავდო, კულილკა ასო, ნაზა ხასტი,
შალიკოე, ქარამე მერაზ, ტიტალე ამიდ,
თემურე ქალაში, არამე მრაზ და სხვ.
ასკარე ბოიკ
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 ათხოვებს ქალიშვილს
(კომედია 2 ნაწილად)
დამდგმელი რეჟისორი: მრაზე უზო
მხატვარი: შ.ტერ-მინასიანი
მუსიკალური გაფორმება:
შალიკოე მრაზი
შემსრულებლები: კულილკა ასო, შალიკოე
მრაზ,ტიტალე ავდო, ბასა მამედ, თემურე
ქალაში, დავატიე ტიტალ, ქარამე მრაზ,
ალმასა ჯიმშიდ, არამე მერაზ, შალი
კოე საფო.
Askare Boyik
Snjo Marries his Daughter
(comedy in 2 acts)
Producer: MrazeUzo
Artist: Sh. Ter-Minasian
Music: Shalikoe Mrazi
Actors: Kulilka Aso, Shalikoe Mrazi,
TiTale Avdo, Basa Mamedi, Temure
Kalashi, Davatiie TiTali, Karame Mrazi,
Almasa Jmshidi, Arame Mrazi, Shalikoe
Safo.
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მ. შამხალოვი
დედამთილი
(კომედია 2 ნაწილად)
რეჟისორი - მრაზე უზო
მხატვარი - ლევაე ჯნდი
მუსიკალური გაფორმება შალიკოე მრაზი
შემსრულებლები: გულჩარა უსივ, კულილკა
ასო, ინგა ტორნი, არამე მრაზ, ბინბაშე
აგე, ისმაილე უსვ, შალიკოე მრაზ, ბა
სა მამედ.
M. Shamkhalov
Mother-in-law
(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
არყის ხის ტოტი
(დრამა 2 მოქმედებად)
რეჟისორი - მრაზე უზო
მხატვარი - შ.ტერ-მინასიანი
შემსრულებლები: კულილკა ასო, შალიკოე
მრაზ, ტიტალე ავდო, არამე მერაზ, ტი
ტალე ავდო, ნაზა ხატო, შალიკოე საფო,
თემურე ქალაშ.
I. Vizbori
Birch Tree Branch
(Drama in 2 acts)
Director: Mraze Uzo
Artist: Sh. Ter-Minasian
Actors: Kulilka Aso, Shalikoe Mrazi,
Titale Avdo, Arame Mrazi, Titale Amidi,
Naza Khato, Shalikoe Safo, Temure
Kalashi
ჟ. ანანიანი
ჩემი სახლი - არ არის შენი სახლი
(კომედია 2 ნაწილად)
რეჟისორი: მრაზე უზო
მხატვარი: ლევაე ჯნდი
შემსრულებლები: გულჩარა უსვი, კულილკა
ასო, ტიტალე ავდო, არმე მრაზი, ტიტა
ლე ამიდ, შალიკოე საფო, შალიკოე 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
სამიდან ექვსამდე
(პიესა 2 აქტად)
რეჟისორი - მრაზე უზო
მხატვარი - ლევაე ჯნდი
შემსრუ ლებლები:
ტიტალე ავდო, ბასა მამედ, ქარამე
მერაზ, არამე მერაზ, მსურე არამ, შა
ლიკოე მერაზ, ალიკე შირაზ, თემურე
ქალაშ.
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
უცხოელი სასიძო
(კომედია 2 ნაწილად)
რეჟისორი - მრაზე უზო
მხატვარი - ლევაე ჯნდი
შემსრულებლები: გულჩარა უსვი, კულილკა
ასო, ჟანნა მერაზ, არამე მერაზ, ტი
ტალე ავდო, ისკოე უსვ, შალიკოე საფო,
თემურე ქალაშ, ტიტალე 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 მთებიც გოდებენ
(დრამა 2 ნაწილად)
რეჟისორი: მრაზე უზო
მხატვარი: შ. ტერ-მინასიანი
მუსიკალური გაფორმება: შალიკოე მრაზი
შემსრულებლები: ბასა მამედ, ტიტა
ლე ავდო, მსურე არამ, შალიკოე მრაზი,
არამე მრაზი, შირნე ამო, ბინბაშე აგე,
ისმაილე უსვ, ჯასემე ვაზირ.
A. Gardanzari
… and mountains mourn
(drama in 2 acts)
Director: Mraze Uzo
Artist: Sh. Ter-Minasiani
Music: Shalikoe Mrazi
Actor: Basa Mamedi, Titale Avdo Msue,
Shalikoe Mrazi, Arame Mrazi, Shirne
Amo, Binbashe Age, Ismaile Usvi, Jasme
Vaziri.
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