
მარტის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

1 მარტს, ავსტრიის რესპუბლიკაში, ქ. ვენაში, ვენის
სახალხო თეატრის „Volkstheater“- ის მცირე
დარბაზში, საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით
გაიმართა ქართველი საოპერო რეჟისორის ირინა
გაჩეჩილაძის მიერ დადგმული ჯან კარლო მენოტის
საოპერო სპექტაკლი „ტელეფონი”. სპექტაკლში
მონაწილეობდნენ ვენაში მოღვაწე ქართველი
ხელოვანები: სოპრანო - რუსუდან ბარბაქაძე,
პიანისტი- გიორგი კაჩინსკი, მსახიობი - მიხეილ
მენაბდე და ბარიტონი - დიმიტრი შაფაქიძე.
ავსტრიის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო
და სრულუფლებიანმა ელჩმა ბატონმა დავით
დონდუამ სიტყვით მიმართა დამსწრე
საზოგადოებას.

ავსტრიაში მოღვაწე ქართველი ხელოვანების სპექტაკლი

საქართველოს ელჩის შეხვედრა აზერბაიჯანის რეგიონებში 
მცხოვრებ თანამემამულეებთან

1 მარტს, საქართველოს საგანგებო და

სრულუფლებიანი ელჩი აზერბაიჯანის

რესპუბლიკაში ზურაბ პატარაძე, ქ. განჯაში

საქართველოს გენერალური კონსული მამუკა

ბალავაძე და საელჩოს მრჩეველი გიორგი ბუაჩიძე

ეწვივნენ კახის რაიონის სოფ. ალათემურისა და

სოფ. ალიბეგლოს ქართულ ისტორიულ

დიასპორას. ჰუმანიტარული დახმარების სახით,

ბავშვთა ქართული ხალხური ქორეოგრაფიული

ანსამბლების - „მზე“ და „ფესვები“ კოლექტივებს

საჩუქრად გადასცეს გახმოვანების სისტემები.

ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს ელჩი და

გენერალური კონსული გაეცნენ ახალი ქართული

1

სკოლის მშენებლობის პროცესს სოფ. ალიბეგლოში, გაიმართა შეხვედრები ადგილობრივ

მოსახლეობასთან, შეჯამდა საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი რეგიონში და კიდევ ერთხელ

განიხილეს იქ მცხოვრები ეთნიკური ქართველების საყოფაცხოვრებო საკითხები.

ზურაბ პატარაძემ და მამუკა ბალავაძემ მოინახულეს წმინდა ნინოს ეკლესია და ქურმუხის წმინდა

გიორგის სახელობის ტაძარი.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ ავსტრიაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის, არასამთავრობო და
აკადემიური წრეების, ასევე, ქართული დიასპორის წარმომადგენლები. სპექტაკლის შემდეგ სტუმრებს
საშუალება ჰქონდათ დაეგემოვნებინათ ქართული ტრადიციული ტკბილეული.

ჰოლანდიაში მცხოვრები 14 წლის გიორგი ვენკოს
საქველმოქმედო აქცია

1 მარტს, ჰოლანდიაში, ქ. ამსტერდამში მოქმედი
ქართული კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი
თიკა სვანიძე-ვენკო მეუღლესთან და ვაჟებთან
ერთად კახეთში, მოხუცთა სახლს „ბეთელს“
ესტუმრა.
ლევან ვენკომ მოხუცთა სახლის ბენეფიციარებს
გადასცა საჩუქრები, მათ შორის შშმ პირებისათვის
განკუთვნილი ეტლები; გაესაუბრა მათ, მოისმინა
პრობლემების შესახებ და დახმარებას დაჰპირდა.
ვენკოების ოჯახის წევრებმა მოხუცების წინაშე
ქართული სიმღერები შეასრულეს. მათ არც
მოხუცები ჩამორჩნენ და ერთად იმხიარულეს.
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საქველმოქმედო ღონისძიების პროგრამით
გათვალისწინებული იყო ქართული კერძების
გაყიდვა, უკრაინის ხალხური მხატვრული
კოლექტივის, ქართული ცეკვისა და სიმღერის
ანსამბლ „საქართველო“-ს კონცერტი, ქართული
დიასპორის ნიჭიერი წარმომადგენლების -ქეთი
ჯიჯავაძის, ნიკოლოზ უჩავას, გვანცა თოდუას, ნია
დვალიშვილის და ქართული დიასპორის მეგობრების
- უკრაინის ეროვნული მხატვრული კოლექტივის
„Радість“ და სომხური დიასპორის წარმომადგენლების
სირანუშ მინასიანთან ერთად გამოსვლა. ასევე
ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა საქველმოქმედო
აუქციონი, რომლისთვის გასაყიდი ლოტები
წარმოადგინეს ქართული დიასპორის
წარმომადგენლებმა.

2

საქველმოქმედო კონცერტი მცირეწლოვანის დასახმარებლად 
ოდესაში

2 მარტს, ქ. ოდესაში, სავაჭრო ცენტრ, „Fresh Market”-ის
პავილიონში გაიმართა საქველმოქმედო კონცერტი ქ.
ოდესაში მცხოვრები 4 წლის თანამემამულე სანდრო
გუბელაძის დასახმარებლად. პატარა სანდრო
გუბელაძე ებრძვის მძიმე დაავადებას და საჭიროებს
სასწრაფო მკურნალობას გერმანიის სამედიცინო
კლინიკაში. საქველმოქმედო ღონისძიება ქართული
კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრ „ივერია”-ს
და ოდესის ქართული ეროვნულ-კულტურული
საზოგადოება „საქართველო“-ს ორგანიზებითა და ქ.
ოდესაში საქართველოს საკონსულოს მხარდაჭერით
გაიმართა.
აღნიშნულ საქველმოქმედო ღონისძიებაში
მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს საგანგებო და
სრულუფლებიანმა ელჩმა უკრაინაში გელა დუმბაძემ
და ქ. ოდესაში საქართველოს კონსულმა თორნიკე
ბერეკაშვილმა.

2 მარტს, გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში მოქმედ
ხელოვნების და კულტურის ცენტრ „იბერია“-სთან
არსებულმა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა
„იბერიამ“ ცეკვების რეგიონალურ კონკურსში -
Nord Ballettförderkreis მიიღო მონაწილეობა, სადაც
წარმატებით წარმოადგინა ქართული ეროვნული
ცეკვები. სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩასულ 197
მონაწილეს შორის ანსამბლმა პირველი ადგილი
დაიმსახურა. ამით ანსამბლს პირველი
კატეგორიის კვალიფიკაცია მიენიჭა, რაც მას
შესაძლებლობას აძლევს მონაწილეობა მიიღოს არა
მარტო ჩრდილოეთ გერმანიის, არამედ მთელი
გერმანიის მასშტაბით დაგეგმილ კონკურსებში.

ჰამბურგის ქორეოგრაფიულ ანსამბლ „იბერია“-ს გამარჯვება 
საერთაშორისო კონკურსში 

სანდრო გუბელაძის მხარდასაჭერად შეიკრიბა დიასპორის უამრავი წარმომადგენელი და მათი
უკრაინელი მეგობრები. საქველმოქმედო ღონისძიებიდან შემოსული თანხა სრულად მოხმარდა სანდრო
გუბელაძის მკურნალობას.

12-14 აპრილს ანსამბლი გეგმავს კონკურსში - DEUTSCHE BALETTWETTBEWERB მონაწილეობას, რომელიც
ქალაქ ფიურსთენფელდბრუკში ჩატარდება.
ქალაქ ჰამბურგში მოქმედი ხელოვნების და კულტურის ცენტრი „იბერია“ და მასთან არსებული
ანსამბლი, რომელსაც ანა ჩოხელი ხელმძღვანელობს, მონაწილეობს გერმანიაში გამართულ
კულტურულ ღონისძიებებსა და საერთაშორისო კონკურსებში და მაყურებლის დიდ მოწონებას
იმსახურებს.
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„ბორჯღალოსნები“ ქართველ ახალგაზრდებს შეხვდნენ 
ბრიუსელში

2 მარტს, ქ. ბრიუსელში, პროექტ - „იყავი შენი ქვეყნის
ახალგაზრდა ელჩი“-ს გამარჯვებული ბელგიის სამეფოში ნინო
ახალშენიშვილის ინიციატივით, გაიმართა ბელგიაში
მცხოვრები ქართველი ახალგაზრდების შეხვდა საქართველოს
მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების წევრებთან, რომლებიც „რაგბი
ევროპის ჩემპიონატის“ მორიგ შეხვედრაში ბელგიის ნაკრებს
დაუპირისპირდნენ და დიდი ანგარიშით 6:46 დაამარცხეს.
შეხვედრის დასაწყისში საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი

შეასრულეს ბელგიაში მოღვაწე ქართველმა მუსიკოსებმა ჟორჟ-
ლუკა და ავთანდილ ილურიძეებმა.
შეხვედრას ესწრებოდა ლელობურთის საპატიო პრეზიდენტი
და ნატოსთან საქართველოს სამხედრო წარმომადგენელი,
გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე, რომელმაც დამსწრე
საზოგადოებას სიტყვით მიმართა.
ბელგიაში მცხოვრები ქართველი ახალგაზრდა მორაგბეების
თქმით, მათთვის დიდი მოტივაცია და სტიმული იყო
"ბორჯღალოსნებთან" პირადად შეხვედრა და გასაუბრება,
რადგან მათ სწორედ "ბორჯღალოსნების" მაგალითზე დაიწყეს
რაგბის თამაში.

შეხვედრა სტამბოლის ქართულ 
დიასპორასთან ქართულ სახლ 

„გალაკტიონში"

3

3 მარტს, ქ. სტამბოლში, საქართველოს წიგნის
გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის
თავმჯდომარე გვანცა ჯობავა სტამბოლში მოქმედ
ქართულ სახლში - „გალაკტიონი" ქართული
დიასპორის წარმომადგენლებს შეხვდა და
თანამედროვე ქართულ ლიტერატურულ
პროცესებზე ესაუბრა.

შეხვედრის ბოლოს გათამაშდა რაგბის ფედერაციის
მიერ გადმოცემული ბურთები და კვართი
მორაგბეთა ავტოგრაფებით.
საქართველოს ახალგაზრდა ელჩმა
განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა
საქართველოს საელჩოს ბელგიაში, რომელმაც
უმასპინძლა აღნიშნულ შეხვედრას და ბაჩო
ხურციძეს, რაგბის კავშირის მაღალი სპორტული
მიღწევების დირექტორს.

„დედის დღე“ ამერიკაში
3 მარტს, ფილადელფიაში წმ. გრიგოლ ფერაძის სახელობის

კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის საკვირაო

სკოლაში „დედის დღის“ აღსანიშნავად ღია გაკვეთილი

ჩატარდა. გაკვეთილს ესწრებოდნენ ჩრდილოეთ ამერიკის

მღვდელმთავარი, მეუფე საბა (ინწკირველი) და სკოლის

ხელმძღვანელი, დეკანოზი კონსტანტინე პაიჭაძე.

პედაგოგმა ნინო ბუკიამ აღსაზრდელთა დედებს ნამდვილი

დღესასწაული მოუწყო. ღია გაკვეთილის თემა - გაზაფხულის

მოსვლა და დედის დღე იყო. პატარებმა ლექსებითა და

სიმღერებით მიულოცეს დედებსა და ბებიებს ეს დღე.

გაკვეთილის დასასრულს, მეუფე საბამ მადლობა გადაუხადა პედაგოგ ნინო ბუკიას გაკვეთილისთვის,

მშობლებს თანადგომისათვის და აღნიშნა, რომ მათი თანადგომის გარეშე შეუძლებელია რაიმე

წარმატების მიღწევა.
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3 მარტს, ქ. სტამბოლში, შოთა რუსთაველის

სახელობის კულტურის ცენტრში გაიმართა დედის

დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, რომელშიც

მონაწილეობდნენ სტუმრები საქართველოდან, ქ.

ანკარიდან და სტამბოლში მცხოვრები ქართველები

და სხვა ეროვნების წარმომადგენლები.

ღონისძიებაზე ანკარაში მცხოვრებმა თანამემამულემ

გიზოლდა ჩანტლაძემ, წარადგინა პოეტური

კრებული „მზის არილი“, რომელშიც მისი ლექსებია

გამოქვეყნებული.

სტამბოლის შოთა რუსთაველის სახელობის 
კულტურის ცენტრში დედის დღე აღინიშნა
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ყველა სტუმარს ინდივიდუალურად მიეცა მილოცვისა და მისასალმებელი სიტყვის წარმოთქმის

შესაძლებლობა. სტუმართა შორის იყვნენ მხატვარი თამარ (ბაილა) ჭეიშვილი, პოეტი და მწერალი,

გამომცემლობა "უქიმერიონი"-ს დირექტორი, ხელოვანთა საზოგადოება "მზის თეატრის" ხელძღვანელი

ნათელა ჯიმშელეიშვილი და სხვ.

სტუმრებმა მონაწილეობა მიიღეს ხელნაწერი ვეფხისტყაოსნის პროექტში და გადაწერეს პოემის თითო

სტროფი.

ათენში საკვირაო სკოლებს სახელმძღვანელოები გადაეცა

3 მარტს, ქ. ათენში, საბერძნეთის რესპუბლიკაში

საქართველოს საელჩოს მრჩეველმა გიორგი

შოშიტაშვილმა ათენის კულტურის ცენტრ

„კავკასია“-ს, ქართულ-ბერძნული კულტურისა

და განათლების ცენტრ „არმაზ“-ს, ბერძნულ-

ქართული კულტურულ ასოციაციასა და ათენის

ვახტანგ მეექვსეს სახელობის ქართულ საკვირაო

სკოლას, ასევე, ქ. ათენის 50-ე საჯარო სკოლაში

ქართული ენის შესწავლის პროგრამაში ჩართულ

მოსწავლეებს საქართველოს საგარეო საქმეთა

სამინისტროს „საკვირაო სკოლების

მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში შექმნილი

სახელმძღვანელოები გადასცა.

შეხვედრებზე ხაზი გაესვა ქართული ემიგრაციის მომავალი თაობებისათვის მშობლიური ენის ცოდნის

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. საელჩოს წარმომადგენელმა ქართველ მოსწავლეებს წარმატება უსურვა,

რათა მომავალში ღირსეულად ემსახურონ თავიანთ სამშობლოს, საქართველოს.

კვიპროსის რესპუბლიკაში მეორე ქართული საკვირაო 
სკოლა გაიხსნა

3 მარტს, კვიპროსში, საქართველოს

საელჩოს ინიციატივითა და

კვიპროსის განათლებისა და

კულტურის სამინისტროს

მხარდაჭერით, ქ. ლიმასოლში

ქართული საკვირაო სკოლა გაიხსნა.

ეს მეორე საკვირაო სკოლაა

კვიპროსის რესპუბლიკაში ქ.

ნიქოზიას შემდეგ.

საკვირაო სკოლაში ისწავლება

ქართული ენა და ლიტერატურა,

საქართველოს ისტორია.
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სტამბოლში ქართული კულტურის ცენტრში დედის დღე 
აღინიშნა

3 მარტს, საქართველოდან ქართული კულტურის

ცენტრის ორგანიზებით, ქ. სტამბოლში, დედის

დღე აღინიშნა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ

როგორც ქართული ისტორიული დიასპორა, ასევე

საქართველოდან ჩასული ახალი მიგრანტები.

სტუმრებს სიტყვით მიმართეს და საკუთარ

გამოცდილებაზე ისაუბრეს ქართული ენის

შემსწავლელი კურსების მასწავლებლებმა, მანანა

გურგენიძემ და მერი დიასამიძემ. სტუმრებმა

ისაუბრეს დედის დღის დამკვიდრების ისტორიასა

და მის მნიშვნელობაზე.

დავით ზალკალიანი რუმინეთში ქართული დიასპორის 
წარმომადგენლებს შეხვდა

მიღწეულ წარმატებებს და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების სახით არსებულ გამოწვევას.

მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა თანამედროვე, დემოკრატიული, ევროპული ტიპის საქართველოს

ჩამოყალიბებაში დიასპორის უმნიშვნელოვანეს როლზე და საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ

პრიორიტეტად სწორედ დიასპორასთან კავშირების გაღრმავება დაასახელა. მან ისაუბრა ამ

მიმართულებით საქართველოს მთავრობის ინიციატივებზე, რაც ხელს უწყობს დიასპორის გაძლიერებას

და სამშობლოსთან მათი კავშირის განმტკიცებას.

მინისტრმა აღნიშნა, რომ როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ისე საზღვარგარეთ

საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები ვალდებულნი არიან ყოველდღიურ

კომუნიკაციაში იყვნენ დიასპორასთან.

საუბარი შეეხო საზღვარგარეთ

საქართველოს კულტურის

პოპულარიზაციას და იმიჯის

ამაღლებას, რუმინეთთან

კულტურული და

ხალხთაშორისი კავშირების

კიდევ უფრო განვითარებას,

მათ შორის, რუმინელი

ტურისტების საქართველოთი

დაინტერესების საკითხს.

მინისტრისა და დიასპორის

წარმომადგენელთა შეხვედრა

კითხვა-პასუხის რეჟიმში

წარიმართა.

3 მარტს, ქ. ბუქარესტში, რუმინეთში ვიზიტის

ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა

მინისტრმა დავით ზალკალიანმა შეხვედრა გამართა

რუმინეთში მცხოვრებ ქართველებთან.

დიასპორასთან შეხვედრა რუმინეთში საქართველოს

საელჩოში გაიმართა. მინისტრმა დიასპორის

წარმომადგენლებს ინფორმაცია მიაწოდა

საქართველო-რუმინეთის ორმხრივი

ურთიერთობების შესახებ და მათ გაღრმავებაში

დიასპორის წარმომადგენელთა როლს გაუსვა ხაზი.

საუბარი ასევე შეეხო საქართველოში მიმდინარე

პროცესებს, ევროპული ინტეგრაციის გზაზე
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დედის დღე და მაყვალა გეურკოვა-სააკიანის ხსოვნის დღე 
ერევნის ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის ცენტრში

3 მარტს, ქ. ერევანში, სომხეთის ქართული

სათვისტომო „ივერია“-ს ორგანიზებით

გაიმართა მაყვალა გეურქოვა-სააკიანის ხსოვნის

საღამო. იგი იყო საქართველოსა და სომხეთის

მწერალთა კავშირების წევრი, საქართველოს და

სომხეთის უმაღლესი პრემიების ლაურეატი,

მინიჭებული აქვს 27 სხვადასხვა წოდება,

სომხეთის მეცნიერებისა და განათლების

სამინისტროს ოქროს მედალი, სომხეთის

მწერალთა კავშირის ოქროს მედალი. იგი იყო

3 მარტს, ქ. ვენაში, დედის დღესთან

დაკავშირებით, ავსტრიაში მოღვაწე

ქართველი ჯაზ-მომღერლის, „Rimtiri Jazz”-ის

სტუდიის დამფუძნებლის თეონა მოსიას

ორგანიზებით, ქალაქ ვენის “Klaviergalerie“-ს

დიდ საკონცერტო დარბაზში გაიმართა

კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობდნენ

ავსტრიელი და ავსტრიაში მცხოვრები

ქართველი ბავშვები. ღონისძიებას დაესწრნენ

ქართული დიასპორის და საქართველოს

საელჩოს წარმომადგენლები.

ავსტრიაში მოღვაწე მუსიკოსის თეონა მოსიას 
საბავშვო სტუდიის კონცერტი

6

სომხეთში ქართულ სათვისტომო „ივერიასთან“ არსებული საკვირაო სკოლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი

და პირველი მასწავლებელი, გაზეთ „ივერიის“ დამაარსებელი და თანა-რედაქტორი იყო.

ქართული სათვისტომოს მიერ ორგანიზებულ ხსოვნის საღამოზე დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით

მიმართეს სათვისტომოს ვიცე-პრეზიდენტმა ნინო სპანდერაშვილმა, საგანგებო და სრულუფლებიანი

ელჩის მეუღლემ ეკატერინე ბაქრაძემ, კონსულმა სოზარ კვინჩიამ და უფროსმა მრჩეველმა ნინო

აფციაურმა. ხსოვნის საღამოზე გამოითქვა მოსაზრება, სათვისტომოსთან არსებული საკვირაო სკოლის

საკლასო ოთახს მიენიჭოს მაყვალა გეურქოვა-სააკიანის სახელი.

ვენის ქართული საკვირაო სკოლის მოსწავლეების შეხვედრა 
„სენიორთა კლუბის“  წევრებთან

3 მარტს, ავსტრიაში მოქმედი ქართული

სათვისტომოს ორგანიზებით, დედის დღესთან

დაკავშირებით, სათვისტომოსთან არსებული

„სენიორთა კლუბის“ წევრები ვენის ქართული

საკვირაო სკოლის მოსწავლეებს შეხვდნენ.

„სენიორთა კლუბი“ ავსტრიაში მცხოვრები

ქართველების ინიციატივით შეიქმნა. კლუბში

გაწევრიანება და მის საქმიანობაში ჩართვა ყველა

მსურველს შეუძლია.
კლუბის მთავარი დანიშნულებაა ავსტრიაში მცხოვრები ქართველი პენსიონრების აქტიურად

ჩართვა ქართული სათვისტომოს საქმიანობაში, რათა მათ მიერ დაგეგმილი აქტივობებით ხელი

შეუწყონ ქართული დიასპორის გაერთიანებას და ავსტრიაში ქართული კულტურის

პოპულარიზაციას.



მარტის დიასპორული
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

7

3 მარტს, ქ. მეხიკოში, საქართველოს

ელჩი მექსიკის შეერთებულ შტატებში

ზურაბ ერისთავი და საელჩოს

თანამშრომლები ქართული

დიასპორის წარმომადგენლებს

მასპინძლობდნენ. დედის დღესთან

დაკავშირებით, საელჩომ საზეიმო

სადილი გამართა, რომელზეც

მექსიკაში, 2018 წელს,

დიპლომატიური მისიის მიერ ესპანურ

ენაზე გამოცემული წიგნის - Historia de

Georgia - პრეზენტაცია მოეწყო.

ელჩი ზურაბ ერისთავი მეხიკოში მცხოვრებ ქართველებს შეხვდა

საელჩოს მრჩეველმა, თამარ გამილაღდიშვილმა, თანამემამულეებს გააცნო მისიის მიერ 2019

წლის განმავლობაში გათვალისწინებული ღონისძიებები და კულტურისა და განათლების

მიმართულებით დაგეგმილ პროექტებში აქტიური მონაწილეობა შესთავაზა მექსიკაში

მცხოვრებ ქართველებს.

ქართული დიასპორის წარმომადგენლები განსაკუთრებული ინტერესით და ენთუზიაზმით

შეხვდნენ საელჩოს ინიციატივას ქართული სამზარეულოს პრეზენტაციის მოწყობის, რეგიონში

ცნობილ საერთაშორისო ფესტივალებზე ქართული ფოლკლორული ანსამბლების, თეატრების,

მუსიკოსების მოწვევის იდეას და ქართული კულტურის პოპულარიზაციის მიზნით დაგეგმილ

სხვა ღონისძიებებს.

შეხვედრის დასასრულს, ელჩმა მადლობა გადაუხადა და სიმბოლური საჩუქრები გადასცა

საპატიო სტუმრებს.

ტალინის საკვირაო სკოლა „მზიურმა“ 
დედის დღე აღნიშნა

3 მარტს, ესტონეთში, ქ. ტალინში მოქმედმა

ქართულმა საკვირაო სკოლა „მზიურმა“

დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

ჩაატარა. სკოლის მოსწავლეებმა საკუთარი

ხელით გააკეთეს და მხატვრულად გააფორმეს

მისალოცი ბარათები და დედებს ამ ფორმით

მიულოცეს დედის დღე.

ქართული ხალხური ცეკვების კონცერტი არხანგელსკში

5 მარტს, რუსეთის ფედერაციის ქ. არხანგელსკში,

ხალხური შემოქმედების სახლში საკონცერტო

პროგრამით წარსდგნენ ქ. სანქტ-პეტერბურგში

მოქმედი ჯანო ლიპარტელიანის სახელობის

ქართული ხალხური ცეკვების მოყვარულთა

ანსამბლი „სიხარული“ - სამხატვრო ხელმძღვანელი

სოფიკო ლიპარტელიანი და ტრიო „ბალადა“ -

ხელმძღვანელი დავით მეგრელიშვილი.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

6 მარტს, ქ. სტამბოლში, "ქართული

კულტურის სახლს" საქართველოს

გენერალური კონსული ინგა კიკვაძე ესტუმრა

და ქართული ენის შემსწავლელი კურსის

მოსწავლეებს შეხვდა.

გენერალურმა კონსულმა მოსწავლეებს

საჩუქრად საქართველოს საგარეო საქმეთა

სამინისტროს „საკვირაო სკოლების

მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში

შექმნილი სახელმძღვანელოები გადასცა და

მათ შეკითხვებს უპასუხა.

8

6 მარტს, ქ. კიევში, საქართველოს საელჩოში

საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან

ელჩი უკრაინაში გელა დუმბაძე უკრაინაში

მცხოვრებ ცნობილ ქართველ პოეტს, მთარგმნელს,

დიპლომატს რაულ ჩილაჩავას შეხვდა.

შეხვედრისას საუბარი შეეხო საქართველოსა და

უკრაინას შორის კულტურულ ურთიერთობებს.

საქართველოს ელჩი დაინტერესდა რაულ

ჩილაჩავას შემოქმედებითი პროცესებით და

ესაუბრა სამომავლო თანამშრომლობის გეგმებზე.

სტამბოლის ქართული კულტურის სახლს საკვირაო 
სკოლებისთვის განკუთვნილი სახელმძღვანელოები გადაეცა

შეხვედრა პოეტთან და მთარგმნელთან 
რაულ ჩალიჩავასთან კიევში

საჯარო დისკუსია ვაშინგტონში
5 მარტს, ქ. ვაშინგტონში, დიასპორული

ორგანიზაციის „ქართული ასოციაცია აშშ-ში" და

ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის თანა-

ორგანიზატორობით, ჩატარდა საჯარო

დისკუსია „აშშ - საქართველოს პარტნიორობის

უსაფრთხოების, პოლიტიკისა და ეკონომიკური

მიმართულებების საფუძვლები."

კონფერენციაზე სიტყვით წარსდგნენ

საქართველოს ელჩი აშშ-ში დავით ბაქრაძე და

ამერიკა-საქართველოს ბიზნეს საბჭოს

თავჯდომარე მამუკა წერეთელი. კონფერენციას

წარუძღვნენ „ქართული ასოციაცია აშშ-ში"

დირექტორთა საბჭოს წევრები ცოტნე დადიანი

და დარინა მარკოზაშვილი.

დამსწრე პროფესიული აუდიტორიის კითხვების შესაბამისად კონფერენციაზე განიხილეს საქართველოს

მნიშვნელობა გეო-პოლიტიკურ ჭრილში და საერთაშორისო მნიშვნელოვანი სავაჭრო და ეკონომიკური

პროექტების განხორციელებაში საქართველოს ადგილმდებარეობის მიმზიდველობა. დისკუსია ასევე

შეეხო საქართველოს კონტრიბუციას საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში, საერთაშორისო

მნიშვნელოვანი სატრანზიტო პროექტების დადებით გავლენას, რუსეთიდან მომავალ საფრთხეებს და

ზოგადად რეგიონში მიმდინარე პროცესებს.



მარტის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

7 მარტს, ქ. სტოკჰოლმში, ორგანიზაცია „Kulturfyren“-ში,
საქართველოს შვედ მეგობართა საზოგადოებისა და მისი
ხელმძღვანელის სვენ ჰოლმსტრომის ორგანიზებით
გაიმართა საქართველოს შვედ მეგობართა
საზოგადოების შეხვედრა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ
შვედეთის სამეფოში საქართველოს საელჩოს უფროსი
მრჩეველი გიორგი მესხელი, თავდაცვის ატაშე მალხაზ
ჯამურელი და საელჩოს რეფერენტი ანა სტურუა.
შვედეთში საქართველოს ახალგაზრდა ელჩმა,
სტოკჰოლმის თავდაცვის აკადემიის მაგისტრანტმა
მარიამ ორჯონიკიძემ ღონისძიებაზე წარადგინა
ფოტოგრაფ დინა ოგანოვასა და მწერალ სალომე ბენიძის
ერთობლივი ფოტო-წიგნი ”sHEROes”. ორენოვანი
ქართულ-ინგლისური წიგნი გამომცემლობამ „წიგნები
ბათუმში“ 2018 წელს გამოსცა და პრეზენტაციაც

სტოკჰოლმში საქართველოს შვედ მეგობართა საზოგადოების 
შეხვედრა გაიმართა

ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. ამავე ღონისძიების ფარგლებში, საზოგადოების წევრმა სუზან

მენცელ პერსონმა დამსწრე საზოგადოებას გაუზიარა თუშეთში ცხენებით მოგზაურობით

მიღებული შთაბეჭდილებები, წარმოადგინა საქართველოს ბუნების ამსახველი ფოტოები და

ისაუბრა ქართული სტუმართმოყვარეობის ტრადიციებზე. ღონისძიების მეორე ნაწილში

შვედმა მკვლევარმა, სოდერთორნის უნივერსიტეტის პროფესორმა ლარს ვიგერლანდმა

შეკრებილ სტუმრებს გააცნო საქართველოში ქვევრის ღვინის წარმოების უძველესი

ტრადიციები და ამ მიმართულებით მის მიერ დაწყებული კვლევის - In Vino Veritas შედეგები

გაუზიარა. გამოფენამ შვედი სტუმრების დიდი დაინტერესება გამოიწვია.

შეხვედრის დასასრულს გაიმართა მიღება, სადაც საელჩო სტუმრებს ქართული ღვინით

გაუმასპინძლდა.
9

ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს,
როგორც სტუმარი ქვეყნის პროგრამის
ფარგლებში შედგა. წიგნი 2008 წლის რუსეთ-
საქართველოს ომს ეხება და მისი მთავარი
გმირები ომგამოვლილი ქალები არიან.
პრეზენტაციის ფარგლებში ნაჩვენები იქნა
ფოტოგამოფენა და დოკუმენტური ფილმი წიგნის
გმირების შესახებ. მარიამ ორჯონიკიძემ ისაუბრა
რუსეთ-საქართველოს ომის სავალალო
შედეგებზე და ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ
საქართველოს ტერიტორიების 20% კვლავ

შეხვედრა სტამბოლის „დედა ენის ცენტრში“
7 მარტს, ქ. სტამბოლში, ქართული დიასპორის სავაჭრო-

სამრეწველო პალატის თავჯდომარის მრჩეველმა ზურაბ

ჯიბღაშვილმა, უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისა

და დიასპორული ორგანიზაციებისათვის ქართული

დიასპორის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის საქმიანობის

გაცნობის მიზნით, შეხვედრა გამართა „დედა ენის

ცენტრის“ ხელმძღვანელთან ეშრეფ ილმაზთან და ამავე

ცენტრის წევრებთან. „დედა ენის ცენტრს“ მან საჩუქრად

გადასცა „დედა ენა“ და სხვა ქართული წიგნები.

შეხვედრას ესწრებოდნენ ქ. სტამბოლში საქართველოს

გენერალური კონსული ინგა კიკვაძე და საკონსულოს

წარმომადგენლები.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

9 მარტს, ქ. საქარიაში, „საქარიას

ქართველთა კულტურის ასოციაციის“

ორგანიზებით ცნობილი ლაზი

მომღერლის ბიროლ თოფალოღლუს

კონცერტი გაიმართა. ასოციაციის

ბაზაზე მოქმედი ქართული ცეკვების

შემსწავლელი ჯგუფის ახალგაზრდებმა

კონცერტზე შეასრულეს ქართული

ცეკვები, რამაც დამსწრე საზოგადოების

დიდი მოწონება დაიმსახურა.

კონცერტი, რომელსაც ქართულ-

ლაზური დიასპორის წარმომადგენლები

და ადგილობრივი მოსახლეობა

დაესწრო, გაშუქდა ადგილობრივი

მედია - საშუალებების მიერ.

ღონისძიებას თურქეთში საქართველოს

საელჩოს დესპანი გელა ჯაფარიძე

დაესწრო.

ლაზი მომღერლის ბიროლ თოფალოღლუს კონცერტი 
საქარიაში

დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ოდესაში

10

9 მარტს, ოდესის საოლქო

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ქართული

კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრ

„ივერია“-ს ორგანიზებით, მათთან

არსებული საკვირაო სკოლაში „ანა-ბანა“

დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

ჩატარდა. სკოლის აღსაზრდელებმა

წარმოადგინეს საკონცერტო პროგრამა.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ ქ. ოდესაში

საქართველოს კონსული თორნიკე

ბერეკაშვილი მეუღლესთან, ნინო

ბრეგვაძესთან ერთად; პროექტის „იყავი

შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“ 2018

წლის გამარჯვებული უკრაინაში

სანდრო თოფურია; საქართველოს

ეროვნულ-კულტურული

საზოგადოება "საქართველო"-ს

ხელმძღვანელი აკაკი იაკობიშვილი,

ხერსონის ეროვნული კულტურის

ასოციაცია "ილორი"-ს ხელმძღვანელი

ელიკა მარკელია და დიასპორის

წარმომადგენლები.

ღონისძიება გაშუქდა ადგილობრივი

და ქართული ტელეარხების მიერ.

10 მარტს კი ქ. ოდესაში, საქართველოს საკონსულოში შედგა თორნიკე ბერეკაშვილისა და სანდრო

თოფურიას შეხვედრა ოდესის, ნიკოლაევისა და ხერსონის დიასპორების ახალგაზრდობასთან.

შეხვედრაზე ისაუბრეს დიასპორის წინაშე მდგარ პრობლემატურ საკითხებზე. სანდრო თოფურიამ

დამსწრეებს საკუთარი პროგრამა და სამოქმედო გეგმა გააცნო.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

9 მარტს, ქ. ბარსელონაში, „წმიდა

ნინოს" სახელობის ტაძარში, საღამოს

ლოცვის შემდეგ, ქართული

მრავალხმიანი გალობის საღამო

გაიმართა.

წარმოდგენილი იყო საგალობლები და

ხალხური სიმღერები. გაიხსენეს ის

მრავალსაუკუნოვანი და რთული

ისტორია, რაც ქართულმა გალობამ

განვლო.

მეგობრობის ზეიმი 
საბერძნეთში

9 მარტს, ქ. კალამატას (სამხრ.

საბერძნეთი) პროფკავშირების სასახლეში

მესამედ გაიმართა მეგობრობის ზეიმი

საბერძნეთის ორ ქალაქში - კალმატასა და

ათენში მოქმედ ქართული დიასპორული

ორგანიზაციების თაოსნობით.

საღამოში მონაწილეობა მიიღეს ქ.

კალამატას ქართული ხალხური

სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლმა

„მანდილმა“ და ქ. ათენის ქართული

ხალხური ცეკვისა და სიმღერის

ანსამბლმა „კავკასიამ“.

საღამოს მოწვეული სპეციალური

სტუმარი იყო მწერალი და პოეტი მარიამ

ხუცურაული.

ღონისძიების ორგანიზატორები იყვნენ

ქართულ-ბერძნული კულტურული

სათვისტომო „პონტოს“ (თავმჯდომარე

თინა კაკაბლიშვილი) და ათენის

განათლებისა და კულტურის ცენტრი

„კავკასია“ (თავმჯდომარე ავთანდილ

მიქაბერიძე).

საღამოში მონაწილეობდნენ

ბარსელონას წმინდა ნინოს

სახელობის ტაძრის სამრევლოსთან

არსებული, ქართული გალობისა და

სიმღერის ვაჟთა ანსამბლი "Gorgian

folk", სამრევლოსთან არსებული

ქართული გალობისა და სიმღერის

გოგონათა ანსამბლი "ბეთანია",

სამრევლოსთან არსებული ქართული

მრავალხმიანი გალობის და

ხალხური სიმღერების შემსწავლელი

წრის აღსაზრდელები.

11

ქართული მრავალხმიანი გალობის საღამო ბარსელონაში

ღონისძიება გაიმართა სამრევლოსთან არსებული ქართული გალობის გუნდების რეგენტის,

საგალობლებისა და ხალხური სიმღერების შემსწავლელი წრეების ხელმძღვანელის ირაკლი

დევდარიანის თაოსნობით.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ქართველი ილუსტრატორების ნამუშევრების გამოფენა 
დარმშტატში

9 მარტს, გერმანიის ქალაქ

დარმშტატში, დარმშტატის

ილუსტრატორთა კავშირის

ორგანიზებით, გაიმართა 14

ქართველი ილუსტრატორის

ნამუშევრების გამოფენა.

ღონისძიებაში მონაწილეობა მიღეს ქ.

მაინის ფრანკფურტის საკვირაო

სკოლის მოსწავლეებმა, რომლებმაც

ორიგინალური პერფორმანსით

გააცოცხლეს ქართული ანბანი და

გააცნეს დამსწრე საზოგადოებას.

გამოფენა სიტყვით გახსნა საქართველოს გენერალურმა კონსულმა ქ. მაინის ფრანკფურტში იოსებ

ჩხიკვიშვილმა. გენერალურმა კონსულმა ხაზი გაუსვა მშობლიური ენისა და ეროვნული

თვითმყოფადობის შენარჩუნებაში საზღვარგარეთ მოქმედი საკვირაო სკოლების მნიშვნელობას.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ ქართველი ილუსტრატორები ლევან კვარაცხელია და ეთო გზირიშვილი.

გამოფენა „50 ქალი საქართველოდან” მადრიდში

12

9 მარტს, ქ. მადრიდში, პროექტ „იყავი შენი ქვეყნის

ახალგაზრდა ელჩი“-ს გამარჯვებული ესპანეთის

სამეფოში თამარ არველაძის ორგანიზებით

გაიმართა გამოფენა „50 ქალი საქართველოდან”.

გამოფენა ქალთა საერთაშორისო დღეს და

ქართველი მებრძოლი ქალების ფასდაუდებელ

მიღწევებს მიეძღვნა. გამოფენაზე წარმოდგენილნი

იყვნენ გამორჩეული ქართველი ქალები,

მხატვრები, მწერლები, სპორტსმენები და

საზოგადო მოღვაწეები, რომლებიც მე -19 და მე -20

საუკუნეებში მოღვაწეობდნენ და რომლებსაც

დიდი წვლილი მიუძღვით ემანსიპაციის

პროცესში, ქალის სოციალური და პოლიტიკური

შეზღუდვებისგან განთავისუფლებაში და ქალთა

პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებების

ჩამოყალიბებაში. მათი შემოქმედება, ძალისხმევა,

შეუპოვრობა და თავდადება გარდამტეხი და

უმნიშვნელოვანესი ცვლილებების მომტანი

აღმოჩნდა ქართული საზოგადობისათვის. რომ არა

მათი დაუღალავი ბრძოლა, დღეს რეალობა

სხვაგვარი იქნებოდა.

მე -19 საუკუნის ბოლოს ქართველმა ქალებმა ხმის

მიცემის უფლება მოიპოვეს და საქართველოს

პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის (1918-

1921) დამფუძნებელთა კრების წევრებიც გახდნენ.

მათ საფუძველი ჩაუყარეს თანასწორობის,

თავისუფლების და დამოუკიდებლობისთვის

ბრძოლის იდეას, რომელსაც დღეს ახალი თაობები

ეუფლებიან და აგრძელებენ. ღონისძიება

გაფორმებული იყო ქართული ტრადიციული

მუსიკით და სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ

დაეგემოვნებინათ სხვადასხვა სახის ქართული

ღვინოები და ქართული ტრადიციული

სამზარეულოს კერძები.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

10 მარტს, ქ. ნიუ-იორკში გაიმართა

საერთაშორისო ტურნირი კარატეში „Open New

York, 2019”, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო

მსოფლიოს 17 ქვეყნის წარმომადგენელმა.

აღსანიშნავია, რომ ტურნირში

მონაწილეობდნენ ამერიკაში მოქმედი, ჩვენი

თანამემამულეების მიერ დაარსებული კარატეს

კლუბების სპორტსმენები ქ. ნიუ-იორკიდან და

ქ. ფილადელფიიდან.

ქ. ნიუ-იორკში არსებული კარატეს კლუბი

„ოქროს საწმისი“ – “Golden Fleece Karate Club“,

კაპიტონ ჯანაშიას და დავით ჯაფარიძის

ხელმძღვანელობით, ამერიკელ და ქართველ

სპორტსმენებს ავარჯიშებს და ტურნირებსა თუ

ჩემპიონატებზე წარმოაჩენს. „ჩვენი კლუბი

წარმოდგენილი იყო ოცამდე მონაწილით, მათ

შორის იყო ნიკოლოზ შანიძე, რომელმაც

პირველად მიიღო მონაწილეობა ასეთ მაღალი

დონის ტურნირზე, სადაც თავი გამოიჩინა და

ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა; ასევე ქართველი

ემიგრანტი გელა თეთრალური, რომელმაც

ვერცხლის მედალი მოიპოვა.

ნიუ-იორკში კარატეში საერთაშორისო ტურნირი  გაიმართა

საერთაშორისო ფოლკლორული ფესტივალი 
სანქტ-პეტერბურგში

საერთო ჩათვლაში ჩვენი კლუბი "ოქროს საწმისი"

გამოირჩეოდა ძალიან მაღალი შედეგით: 4 ოქროს

მედალი, 5 ვერცხლის და 7 ბრინჯაო“, - განაცხადა

კაპიტონ ჯანაშიამ სოციალური ქსელის

მეშვეობით. აღსანიშნავია ასევე ის ფაქტი, რომ

კლუბის ხელმძღვანელებს კაპიტონ ჯანაშიას და

დავით ჯაფარიძეს, ჩემპიონატის დაწყებამდე,

შესაბამისი ატესტაციის გავლის შედეგად

მიენიჭათ ამერიკის ნაციონალური ფედერაციის

მსაჯის სტატუსი, რაც ქართველი

თანამემამულეების დიდი წარმატებაა.

ქ. ფილადელფიაში, რამდენიმე წლის წინ გიორგი

ელიზბარაშვილისა და გიორგი გელაძის მიერ

დაარსებული კარატე კლუბის - “Phily Karate Club”

ქართველმა და ამერიკელმა სპორტსმენებმაც

იასპარეზეს „ნიუ იორკის ღია ჩემპიონატზე“.

10 მარტს, ქ. სანქტ-პეტერბურგში, საერთაშორისო

ურთიერთობების, რეალიზაციისა და მიგრაციული

პოლიტიკის კომიტეტისა და ციმბირისა და შორეული

აღმოსავლეთის ხალხთა განვითარების ფონდის

„ჩრდილოეთის ცისარტყელა“ ერთობლივი

ძალისხმევითა და ორგანიზატორობით გაიმართა V

საერთაშორისო ფოლკლორული ფესტივალი -

„ვინარჩუნებთ ტრადიციებს“, რომელშიც მონაწილეობა

მიიღო ქ. სანქტ-პეტერბურგში მოქმედმა ჯანო

ლიპარტელიანის სახელობის ქართული ხალხური

ცეკვების ანსამბლმა - „სიხარული“.

ქართულ ანსამბლს ნომინაციაში - „ხალხური ცეკვა“, 13-15

წლის ასაკობრივ ჯგუფში, გადაეცა I ხარისხის

ლაურეატის დიპლომი.

13
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

10 მარტს, ისრაელის სახელმწიფოში

მოქმედი „ქართული ხელოვნების

ცენტრის“ ორგანიზებით

განხორციელდა ონლაინ ჩართვა

მწერალ როსტომ ჩხეიძესთან.

ღონისძიებას ისრაელში მცხოვრები

თანამემამულე, თამარ წერეთელი

მასპინძლობდა.

როსტომ ჩხეიძე დამსწრეებს მწერალ

მიხაკო წერეთელის ცხოვრებასა და

შემოქმედებაზე ესაუბრა და მათ

შეკითხვებს უპასუხა.

„ქართული ხელოვნების ცენტრი

ისრაელში“ პერიოდულად მართავს

მსგავს ღონისძიებებს.

გასაუბრება ქართველ მწერალთან ისრაელში

10 მარტს, ქ. სტამბოლში, წმინდა გიორგის სახ.

ეკლესიაში, მიტროპოლიტ კირილიოსისა და

იღუმენ მამა მიქაელ ბრეგვაძის მიერ ჩატარდა

თანაწირვა, რომელსაც სტამბოლის ქართველი

მრევლი დაესწრო. ღვთისმსახურების შემდეგ

თანამემამულეებმა გადაინაცვლეს დახმარებისა და

თანადგომის ასოციაცია „აისი“-ს ოფისში, სადაც

შედგა სემინარი თემაზე ,,სად მივყავართ

მიგრაციის ბედისწერას?“. სემინარის შემდეგ

მოეწყო ჯუბა ღებელის პოეზიის საღამო. პოეტმა

საკუთარი შემოქმედება გააცნო დამსწრეებს.

ღონისძიება იყო საქველმოქმედო და შეგროვილი

თანხა მოხმარდება თანამემამულე დარეჯან

ჭინჭარაულის მკურნალობას.

სტამბოლში ქართული წირვა აღევლინა

10 მარტს, სტამბოლში ქართული

კულტურის ცენტრს საქართველოს

გენერალური კონსული ინგა კიკვაძე

ესტუმრა და ქართული ენის

შემსწავლელი კურსის მოსწავლეებს

საქართველოს საგარეო საქმეთა

სამინისტროს „საკვირაო სკოლების

მხარდაჭერის პროგრამის“

ფარგლებში შექმნილი

სახელმძღვანელოები გადასცა.

მხარეებმა გამოთქვეს მომავალში

ურთიერთთანამშრომლობისათვის

მზადყოფნა.

14

ქართული კულტურის ცენტრს სტამბოლში საკვირაო 
სკოლებისთვის განკუთვნილი სახელმძღვანელოები გადაეცა
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

10 მარტს, ქ. პარიზში, ქართველთა კულტურის

კერა ,,ლაზი“-ს მხარდაჭერით ქართულ

რესტორან ,,კოლხეთში’’ გაიმართა ფრანგულად

ნათარგმნი ქართული ზღაპრების კრებულის –

„მომიყევი ზღაპარი და თან გავაფერადოთ“

პრეზენტაცია. წიგნები საქართველოში დაიბეჭდა

და ოთხი ზღაპრისგან შედგება. ზღაპრები მაია

გიორხელიძემ თარგმნა, ილუსტრაციები მხატვარ

ირაკლი კახაძეს ეკუთვნის. წიგნები 8 წლის

ასაკის ბავშვებისთვისაა გათვალისწინებული.

პირველ წიგნში გამოქვეყნებულია ზღაპრები

„ზარმაცი შვილი“ და „ხარბი ოქრომჭედელი“,

ხოლო მეორეში – „ორი ძუნწი“ და „ეშმაკი

მებაღე“.

მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ გამომცემლობა

„მედუზა’’ თავისი ზღაპრების კრებულით

წარდგა პარიზის წიგნის სალონზე 15 - 18 მარტს.

ამავე დღეს რესტორან ,,კოლხეთ’’-ში ქართველი

მხატვრის ნინა აბულაძის ნამუშევრების პარიზში

რიგით მეორე გამოფენა გაიმართა.

ქართული ზღაპრები პარიზში

10 მარტს, გერმანიის ფედერაციული

რესპუბლიკის რაინ-მაინის რეგიონში

მცხოვრები ქართული დიასპორის

წარმომადგენლების გელა ზასოფის და გია

ოკუჯავას ინიციატივითა და ქ. მაინის

ფრანკფურტში საქართველოს გენერალური

საკონსულოს მხარდაჭერით გენერალურ

საკონსულოს ბაღში ქართული ვაზი დაირგო.

8-დან 10 მარტის ჩათვლით, ქ. ლონდონში,

კინოთეატრმა „Close-up“-მა სერგო

ფარაჯანოვისადმი მიძღვნილ ვიზუალური

ხელოვნების პროგრამას უმასპინძლა. სერგო

ფარაჯანოვის ფილმოგრაფიის

რეტროსპექტივისადმი მიძღვნილი

ვიზუალური ხელოვნების პროგრამა

სახელწოდებით – Reminiscence

განხორციელდა ორგანიზაცია cARTveli-ის

ინიციატივით, რომელიც ხელს უწყობს

ქართველი ხელოვანების პოპულარიზაციას.

15

ქ. მაინის ფრანკფურტში გენერალური საკონსულოს ბაღში  
ქართული ვაზი დაირგო

სერგო ფარაჯანოვისადმი მიძღვნილი ვიზუალური 
ხელოვნების პროგრამა ლონდონში
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

11 მარტს, მაჭახელის განათლების, კულტურისა

და სოლიდარობის ფონდში მოქმედ ქართული

ენის შემსწავლელ კურსებს ქ. სტამბოლში

საქართველოს გენერალურმა კონსულმა ინგა

კიკვაძემ საქართველოს საგარეო საქმეთა

სამინისტროს „საკვირაო სკოლების

მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში

შექმნილი სახელმძღვანელოები გადასცა.

კურსზე ამჟამად 30 მოსწავლე ირიცხება.

პედაგოგმა, ქართული სახლის „გალაკტიონი“

დამაარსებელმა, ირაკლი კაკაბაძემ, მადლობა

გადაუხადა საგარეო საქმეთა სამინისტროს და

გამოხატა ურთიერთთანამშრომლობისათვის

მზადყოფნა.

მაჭახელის ფონდს საკვირაო სკოლებისთვის განკუთვნილი 
სახელმძღვანელოები გადაეცა

უზბეკეთში ალექსანდრე ლომთათიძის ხსოვნას პატივი მიაგეს 

პროექტის მიზანი ცნობილი კინორეჟისორის

ფილმების რეალურ სივრცეში გაშლა და ეკრანიდან

ცხოვრებაში გადატანა იყო. პროგრამის ფარგლებში

წარმოდგენილი იყო თანამედროვე ქართველი და

უცხოელი ხელოვანების ვიდეო ნამუშევრები,

მოეწყო პერფორმანსები და შედგა დისკუსია

ფარაჯანოვის გავლენაზე თანამედროვე

ხელოვნებაში. ვიზუალური ხელოვნების პროგრამა

ლონდონის აღმოსავლეთ ნაწილში, ბრიკლეინის

ბაზრის ტერიტორიაზე გაიმართა, რომელიც

განსაკუთრებულად იზიდავს ძველი ნივთების, ე.წ.

ვინტაჟის მოყვარულებს. უტა ბექაიამ ფარაჯანოვის

ფილმების მიხედვით შექმნა კოსტიუმირებული

მიზანსცენები, რომელიც შეერწყა ბრიკლეინის

ბაზრის მრავალფეროვნებას. მამუკა ჯაფარიძემ

სპეციალურად ამ პროექტისათვის კავკასიური

16

12 მარტს, ქ. ტაშკენტში, უზბეკეთში

საქართველოს საელჩოს და უზბეკეთის

ქართული სათვისტომოს

წარმომადგენლებმა, საქართველოს

დამფუძნებელი კრების პირველი სხდომის

100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით,

ყვავილების გვირგვინით შეამკეს და სულის

მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაუხადეს

საქართველოს პირველი პარლამენტის -

დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის

მოადგილეს ალექსანდრე ლომთათიძეს,

რომელიც დასაფლავებულია ქ. ტაშკენტის ს.

ბოტკინის სახელობის ქრისტიანულ

სასაფლაოზე.

ფარდაგისაგან შექმნა ე.წ ფარაჯა, რაც ბგერითი ასოციაციით უკავშირდება ფარაჯანოვს. პროგრამაში

აგრეთვე წარმოდგენილი იყო სოფო მედოიძის ვიდეო ინსტალაცია – კითხვები და პასუხები, რომელსაც

ავტორი თავად ახმოვანებდა. ანდრო სემეიკოსა და იუ-ჩენ ვანგის ორნაწილიანი ფილმი, ერთი მხრივ,

რეალური ღონისძიების დოკუმენტაციას წარმოადგენდა, მეორე მხრივ კი სოციალურ კომენტარს

განსხვავებულობის თემაზე, იმ ფართო სოციალურ-კულტურულ კონტექსტში, რომელშიც სერგო

ფარაჯანოვს უწევდა მოღვაწეობა. ვიზუალური ხელოვნების პროგრამაში ასევე მონაწილეობდნენ

კინოკურატორი გარეტ ევანსი, ლონდონში ქართული კონო-ფესტივალის დირექტორი ჯეისონ ოსნორნი

და კინომცოდნე – ჯეიმს რორტონი.



მარტის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

12 მარტს, ქ. ნიუ იორკში, საქართველოს გენერალურმა

საკონსულომ უმასპინძლა ნიუ-იორკის, ნიუ ჯერსის და

პენსილვანიის შტატებში არსებული ოთხი საკვირაო სკოლის

აღსაზრდელებს და პედაგოგებს თანამედროვე ქართული

ზღაპრების კრებულის - „იყო ერთი გოგო“ პრეზენტაციაზე,

რომელიც გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საქართველოს ოფისის

ინიციატივით და შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით მომზადდა

და გამოიცა ქართულ ენაზე. კრებული 12 პოპულარული

თანამედროვე ქართველი ავტორის 21 ზღაპარს აერთიანებს. ეს

არის ამბები ქალებზე, რომლებმაც საქართველოს ისტორიასა თუ

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში საკუთარი მნიშვნელოვანი კვალი

დატოვეს.

შეხვედრას ესწრებოდნენ საპატიო სტუმრები - საქართველოს

საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ხათუნა თოთლაძე,

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის

17

პირველი მოადგილე ქეთევან მახარაშვილი, საქართველოს

მუდმივი წარმომადგენელი გაერთიანებული ერების

ორგანიზაციაში კახა იმნაძე, გაეროს ქალთა ფონდისევროპის

და ცენტრალური აზიის რეგიონალური დირექტორი ალია ელ

ასიირ, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი

საქართველოში ერიკა კვაპილოვა, გაეროს მოსახლების

ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა

ბაქრაძე, ასევე გაეროს ქალთა ორგანიზაციის სათაო ოფისის

წარმომადგენელი ნათია ჩერქეზიშვილი და გაეროს ბავშვთა

ფონდის სათაო ოფისის წარმომადგენელი მაია ცქიტიშვილი,

ერთი ზღაპრის ავტორი ნენე კვინიკაძე. სტუმრებმა ისაუბრეს

პროექტის მნიშვნელობაზე.

12 მარტს, ბუენოს-აირესის ავტონომიური ქალაქის

პარლამენტში, ქალაქში მდებარე სკვერისთვის

"საქართველოს დედაქალაქის თბილისის სკვერის" -

“Plaza Tbilisi, Capital de Georgia” სახელწოდების

მინიჭების მიზნით საჯარო მოსმენა გაიმართა.

ღონისძიებაზე სიტყვით წარსდგა საქართველოს

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი არგენტინაში

ირაკლი ყურაშვილი. დამსწრეთა შორის იყვნენ

ბუენოს-აირესში მცხოვრები ქართული დიასპორის

წარმომადგენლები, სალომე ჭეიშვილი, ლიდია

ტერიაშვილი და გოჩა შათირიშვილი, რომელთაც

სიტყვით მიმართეს კომისიას ქალაქში თბილისის

სკვერის გახსნის თაობაზე.

სკვერის გახსნის იდეა საქართველოს საელჩოს

ეკუთვნის და საქართველოს პირველი დემოკრატიული

რესპუბლიკის 100 წლის იუბილეს ეძღვნება.

საჯარო მოსმენის შემდეგ საკითხი მომდევნო შიდა

პროცედურულ საფეხურზე გადავიდა. ბუენოს-აირესში

თბილისის სკვერის გახსნა ახლო მომავალში იგეგმება.

„იყო ერთი გოგო“ - თანამედროვე ქართული ზღაპრების 
კრებულის პრეზენტაცია საქართველოს გენერალურ 

საკონსულოში ნიუ-იორკში

ბუენოს-აირესში მდებარე სკვერისთვის  "საქართველოს 
დედაქალაქის თბილისის სკვერის" სახელწოდების მინიჭების 

მიზნით საჯარო მოსმენა გაიმართა

შეხვედრის დასასრულს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ხათუნა თოთლაძემ

საკვირაო სკოლის აღსაზრდელებს საჩუქრად გადასცა ზღაპრების კრებული.



მარტის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

14 მარტს, შოთა რუსთაველის სახელობის

კულტურის ცენტრის ორგანიზებით, პროექტის

„გადაწერე ვეფხისტყაოსანი“ ფარგლებში, ცენტრის

წარმომადგენლები პოემის თურქულ ენაზე

მთარგმნელთან, პროფ. ბილალ დინდართან ერთად

ჭოროხის ხეობის ბორჩხელთა ასოციაციას

ესტუმრნენ. ვეფხისტყაოსნის გადაწერაში

მონაწილეობა მიიღეს ასოციაციაში მოქმედი

ქართული ენის შემსწავლელი კურსის მოსწავლეებმა

პედაგოგ ნატალია დვალის ხელმძღვანელობით.

პროფ. ბილალ დინდარმა ისაუბრა უკვდავი პოემის

შესახებ და საკუთარი მთარგმნელობითი

საქმიანობის თაობაზე.

ხელნაწერი ვეფხისტყაოსნის მოგზაურობა სტამბოლში

14 მარტს, ქ. სტამბოლში, საქართველოს

გენერალურმა კონსულმა ინგა კიკვაძემ,

„ქართული ხელოვნების სახლს“

საქართველოს საგარეო საქმეთა

სამინისტროს „საკვირაო სკოლების

მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში

შექმნილი სახელმძღვანელოები გადასცა.

გენერალური კონსული ქართული ენის

გაკვეთილს დაესწრო, მოსწავლეებს

წარმატებები უსურვა და გამოთქვა

მომავალში მხარდაჭერისათვის მზაობა.

18

ქართული ხელოვნების სახლს სტამბოლში საკვირაო 
სკოლებისთვის განკუთვნილი სახელმძღვანელოები გადაეცა

16 მარტს, თურქულმა გამომცემლობამ „Gece Akademi”

გამოსცა წარმოშობით ქართველი ხელოვნებათმცოდნის,

დოქტ. ფევზი ჩელების საავტორო ნაშრომი "ქართული

ხელოვნების მიმართულებანი დასაბამიდან დღემდე".

ფევზი ჩელები არის ქართული უნივერსიტეტის

კურსდამთავრებული. მას 2018 წელს მიენიჭა დოქტორის

წოდება. მის სადისერტაციო ნაშრომში აღწერილი და

განხილულია დუზჯეს მხარეში მცხოვრები

ქართველების მეტყველების თავისებურებანი. ფევზი

ჩელები ამჟამად არის დუზჯეს უნივერსიტეტის

აკადემიური პერსონალის წევრი. წიგნში განხილულია

ქართული ხუროთმოძღვრება, ფერწერა, ქანდაკება და

ხელნაკეთობები. ნაშრომი თურქულენოვან მკითხველს

აცნობს ქართულ ხელოვნებას.

ასოციაციის დამაარსებლები ასევე სტამბოლის

ბეიქოზის ბათუმის ქართული კულტურის

საზოგადოებას და იქ არსებულ დედა ენის

შემსწავლელ კურსს ეწვივნენ. კურსის

მოსწავლეებმა პედაგოგ მერი დიასამიძის

ხელმღვანელობით გადაწერეს ვეფხისტყაოსნის

თითო სტროფი.

შოთა რუსთაველის სახელობის კულტურის

ცენტრის ხელმძღვანელის სეზენ გონენჩ ოქჯანის

თქმით, მსგავსი ვიზიტები სხვა ასოციაციებშიც

განხორციელდება.

ფევზი ჩელების საავტორო ნაშრომი წიგნად გამოიცა
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

15 მარტს, თბილისში, საქართველოს მწერალთა

სახლში ამერიკაში მცხოვრებმა ქართველმა

ჟურნალისტმა ნანა ღონღაძემ საზოგადოებას

წარუდგინა საკუთარი წიგნი და დოკუმენტური

ფილმი „ცხოვრება პუანტებზე“, რომელიც მეოცე

საუკუნის ქართველ პრიმაბალერინას თამარა

თუმანოვას (თუმანიშვილი) ცხოვრებასა და

შემოქმედებას ასახავს. დოკუმენტური ფილმი

დრამატურგიით, კომპოზიციითა და ფაქტების

სიმრავლით საინტერესო და დინამიურ

სანახაობას წარმოადგენს. ამავე სახელწოდების

წიგნს საარქივო დოკუმენტური და ფოტომასალა

ახლავს.

ნანა ღონღაძის ფილმისა და წიგნის

პრეზენტაციას „მწერალთა სახლში“ ქართველი

ხელოვანები და საზოგადოებისთვის ცნობილი

პირები დაესწრნენ. პრეზენტაციაზე ნიუ-

იორკიდან სპეციალურად ჩამოვიდა ჯორჯ

ბალანჩინის ფონდის კვლევების დირექტორი

ნენსი რეინოლდსი.

დოკუმენტური ფილმის ჩვენება მ. წ.20

თებერვალს, ვაშინგტონში, საქართველოს

საელჩოში გაიმართა.

ნანა ღონღაძის წიგნის 
პრეზენტაცია თბილისში

15 მარტს, ქ. ნიუ-იორკის უცხოელ

კონსულთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ

საერთაშორისო ქალთა დღის აღსანიშნავ

ღონისძიებაზე დაჯილდოვდნენ სხვადასხვა

ქვეყნის ემიგრანტი ქალბატონები,

რომლებიც ცხოვრობენ და მოღვაწეობენ

ქალაქ ნიუ-იორკში და განსაკუთრებული

წვლილი აქვთ შეტანილი თავიანთი ქვეყნის,

დიასპორის ან ქ. ნიუ-იორკის

კეთილდღეობის საქმეში სხვადასხვა

მიმართულებით, როგორიცაა: კულტურა,

ბიზნესი, სახელმწიფო მართვა, განათლება

და ა.შ.

საქართველოს გენერალურმა საკონსულომ

წელს აღნიშნა ნიუ-იორკში მოღვაწე

ქართველი მსახიობის, ხათუნა იოსელიანის

მიერ შეტანილი განსაკუთრებული წვლილი

ქ. ნიუ-იორკის ქართული თეატრის

დაარსების საკითხში.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ საპატიო

სტუმრები, მათ შორის ნიუ-იორკის მერიის

ოჯახური და გენდერული ძალადობის

საკითხთა კომისარი სესილ ნოელი და

სახელმწიფო დეპარტამენტის

წარმომადგენელი ბრუკ ნობელი.

ღონისძიებაზე ქართული ეროვნული ცეკვა

შეასრულა ქ. ნიუ-იორკში არსებულმა

ანსამბლმა "ფესვები".

ხათუნა იოსელიანი ნიუ-იორკში დააჯილდოვეს

19
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

10-15 მარტს, ქ. ვარშავაში,

პოლონეთის რესპუბლიკაში

საქართველოს საელჩოს

პატრონაჟით ქართული დღეები

გაიმართა. ღონისძიების

ფარგლებში დამსწრე საზოგადოება

გაეცნო საქართველოს ტურისტულ

პოტენციალს, ქართულ

კინემატოგრაფიას, ქართულ ენას.

საზოგადოებას, აგრეთვე, მიეწოდა

ინფორმაცია საქართველოში

პოლონური არასამთავრობო

ორგანიზაციების საქმიანობის

შესახებ. ღონისძიების დასასრულს

გაიმართა ქართული ღვინის

დეგუსტაცია.

ქართული დღეები ვარშავაში

საქართველოს თასი მინი ფეხბურთში

20

პროექტ „იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“-ს გამარჯვებულმა პოლონეთში თამარ ლორთქიფანიძემ

დამსწრე საზოგადოებას საქართველოს შესახებ პრეზენტაცია გაუმართა. მან ისაუბრა ქართულ-პოლონურ

ურთიერთობებზე, საქართველოში არსებულ ბიზნეს გარემოზე, საინვესტიციო პოტენციალსა და

ახალგაზრდა ელჩის სამოქმედო გეგმაზე, რომელიც საქართველოს შესახებ ცნობადობის ამაღლებას და

ქვეყნის ფართოდ პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად.

16 მარტს, ქ. პრაღაში, პროექტ „იყავი შენი ქვეყნის

ახალგაზრდა ელჩი“-ს გამარჯვებულის ჩეხეთის

რესპუბლიკაში დემეტრე რუხაძის ორგანიზებით

გაიმართა საქართველოს თასი 2019 მინი ფეხბურთში

კოლეჯ სტრაჰოვის კომპლექსზე.

ტურნირის მონაწილეები გადანაწილდნენ

თბილისის, ქუთაისის, ბათუმისა და სოხუმის

გუნდებში. პირველ ნახევარფინალში, სადაც

ქუთაისის გუნდი დაუპირისპირდა თბილისის

გუნდს, ქუთაისის გუნდმა მოახერხა ფინალში

გასვლა. მეორე ნახევარფინალში, სადაც სოხუმის

გუნდი შეხვდა ბათუმის გუნდს, სოხუმის გუნდს

ერგო ფინალურ ეტაპზე თამაშის უფლება.

ფინალური მატჩი, რომელიც საკმაოდ დაძაბულ

ბრძოლაში წარიმართა, სოხუმის

გუნდის გამარჯვებით

დასრულდა. სოხუმის გუნდი

გახდა პირველი გუნდი,

რომელმაც ერთი წლით ჩაიბარა

საქართველოს თასი. ტურნირის

დასასრულს, პროექტ „იყავი

შენი ქვეყნის ახალგაზრდა

ელჩი“-ს გამარჯვებულმა

ჩეხეთის რესპუბლიკაში

საუკეთესო მოთამაშეებს

საქართველოს ნაკრების

ოფიციალური მაისურები

გადასცა.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

17 მარტს, ქ. ათენში, ბერძნულ-

ქართულმა ასოციაციამ უმასპინძლა

სტუმარს საქართველოდან - პოეტს

მარიამ ხუცურაულს. ასოციაციის მიერ

გამართულ ღონისძიებაში

მონაწილეობდნენ ორგანიზაციის

თითქმის ყველა ასაკის მოზარდები.

პირველი-მეექვსე კლასის მოსწავლეებმა

წაიკითხეს ლექსები. მუსიკალური

ნომრებით ღონისძიება დაამშვენეს

სტუდია "ნერგებმა", სტუმრის

ამღერებული ლექსებით კი გიორგი

გაბოძემ. განსაკუთრებული ელფერი

შეხვედრას ქართულმა ეროვნული

ცეკვების შესრულებამ შესძინა. პოეტის

სტუმრობის იდეა და ორგანიზება

ეკუთვნის ნანა ჭინჭარაულს, საღამო

მოამზადა და უძღვებოდა ქართული

ენის პედაგოგი თამარ აფციაური.

პირველი საპარლამენტო სესიის 100 წლის იუბილე პარიზში

21

16 მარტს, ქ. ათენის ვახტანგ VI სახელობის

ქართულ საკვირაო სკოლას, პოეტი მარიამ

ხუცურაული ესტუმრა.

საკვირაო სკოლის აღსაზრდელები მარიამს

გაესაუბრნენ და შეკითხვები დაუსვეს. პოეტმა

ბავშვებს საჩუქრად „სანათას სახლის" სახელობის

ლოგო და მაისური გადასცა, სკოლის

ბიბლიოთეკას კი ღვაწლმოსილი მწერლებისა და

პოეტების წიგნები უსახსოვრა.

16 მარტს, საფრანგეთში საქართველოს საელჩოსა და

საფრანგეთში ,,ქართული სათვისტომო’’-ს

დირექტორატის ორგანიზებით აღინიშნა საქართველოს

დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების

1919 წლის 12 მარტის პირველი საპარლამენტო სესიის

100 წლის იუბილე. ორგანიზატორებმა და სტუმრებმა

ყვავილებით შეამკეს დამფუძნებელი კრების

თავმჯდომარის ნიკოლოზ (კარლო) ჩხეიძის საფლავი

პერ ლაშეზის სასაფლაოზე და დამფუძნებელი კრების

წევრების საფლავები ლევილის ქართველ

მამულიშვილთა სასაფლაოზე. ლევილის ქართული

მამულის სალონში საზოგადოებას მოხსენებით -

,,ქალები ქართული პარლამენტარიზმის სათავეში’’

მიმართა საფრანგეთის სოციალურ მეცნიერებათა

უმაღლესი სკოლის (EHESS) დოქტორანტმა ანა

ჭეიშვილმა.

პოეტი მარიამ ხუცურაულის შეხვედრა ათენის ქართული 
დიასპორის წარმომადგენლებთან
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16 მარტს, ქ. ათენში, პროექტ „იყავი შენი ქვეყნის

ახალგაზრდა ელჩი“-ს გამარჯვებული საბერძნეთის

რესპუბლიკაში საქართველოს ლიკა ჯანელიძე

ტურისტული სააგენტო Aktina Travel Group - ის

სპეციალური მიწვევით ცნობილ ბერძნულ საგამოფენო

სივრცეში Metropolitan Expo -ში დაესწრო Food Expo -

Greece -ს პრესტიჟული გამოფენის გახსნის

ცერემონიას.

საქართველოს ახალგაზრდა ელჩმა ტურისტული

კომპანიის ხელმძღვანელის კლერი ძერძვილის

ინიციატივით გამოფენაზე მიწვეულ სტუმრებს

საქართველოს ტურისტული რესურსების შესახებ

ინფორმაცია მიაწოდა და მისი პროექტის ფარგლებში

შექმნილი ბერძნულენოვანი ბროშურები დაურიგა,

სადაც საქართველოს გასტრონომიული და ზამთრის

ტურისტული პოტენციალის ამსახველი ინფორმაციაა

განთავსებული.

ქ. ლონდონში ანსამბლ „ფესვების“ საქველმოქმედო კონცერტი 
გაიმართა

22

ქ. ლონდონში მოქმედი ქორეოგრაფიული

ანსამბლი „ფესვები“, ქორეოგრაფ შალვა

ქავთარაძის ხელმძღვანელობით, წლებია

მოღვაწეობს დიდ ბრიტანეთში და აქტიურად

ეწევა ქართული კულტურის პოპულარიზაციას.

ანსამბლმა 3 მარტს გამართულ საერთაშორისო

კონკურსში - Stars of Albion, სადაც 25 ქვეყანა

მონაწილეობდა, ცეკვის კატეგორიაში ცეკვა

აჭარულისათვის კონკურსის გრან პრი მიიღო,

ხოლო ცეკვა ჯეირანმა კი პირველი ადგილი

დაიმსახურა.

16 მარტს, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ

ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში, ქ. ლონდონის

რუდოლფ შტაინერის სახელობის სახლში, ლონდონში

მოქმედი ქორეოგრაფიული ანსამბლ „ფესვები“-ს

კონცერტი გაიმართა. „ფესვების“ წლევანდელი

კონცერტი საქველმოქმედო ხასიათის იყო და

ბათუმელი პატარა გიგლა ზაქარაძის ფინანსურ

მხარდაჭერას ემსახურებოდა, რომელიც რამდენიმე

დაავადებას ებრძვის.

ღონისძიების მხარდამჭერები იყვნენ გაერთიანებულ

სამეფოში საქართველოს საელჩო, ლონდონის

მაცხოვრის შობის სახელობის საკათედრო ტაძარი,

ბრიტანულ-ქართული სავაჭრო პალატა,

საქველმოქმედო ორგანიზაცია „ანა და მეგობრები“,

შემოქმედებითი სტუდია „გონიერი“ და სხვა

ორგანიზაციები.

ანსამბლ „ფესვების“ მოცეკვავეების მიერ

შესრულებულმა ქართულმა ცეკვებმა „ქართული“,

„განდაგანა“, „ფარცა“, „ჯეირანი“, „სამაია“, „აჭარული“,

„დავლური“, დამსწრე საზოგადოების დიდი მოწონება

დაიმსახურა. კონცერტში, აგრეთვე, მონაწილეობა

მიიღეს შემოქმედებითი სტუდია „გონიერის“

აღსაზრდელებმა, რომლებმაც ანსამბლ „ფესვების“

მოცეკვავეებთან ერთად რამდენიმე ცეკვა და ქართული

საესტრადო და ქალაქური სიმღერები შეასრულეს.

საქართველო საბერძნეთის პრესტიჟულ გამოფენაზე
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დიდ ბრიტანეთში ახალგაზრდა ელჩის ორგანიზებით 
ქართული საღამო გაიმართა

18 მარტს, ქ. ლონდონში, პროექტ „იყავი შენი

ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“-ს გამარჯვებული

დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის

გაერთიანებულ სამეფოში სოფო ქევხიშვილისა და

ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის ქართული

საზოგადოების ორგანიზებით, გაიმართა

ღონისძიება - „კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება

საქართველოში".

ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯში ქართული

საზოგადოება ახალგაზრდა ელჩის და კოლეჯში

მოსწავლე ქართველი სტუდენტების მიერ ცოტა

ხნის წინ დაარსდა და უცხოელ სტუდენტებსაც

აერთიანებს, საზოგადოების მიზანია

საქართველოს ცნობადობის ამაღლება და

ქართული კულტურის პოპულარიზაცია.

„კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება

საქართველოში" - საზოგადოების მიერ

ორგანიზებული პირველი

ღონისძიებაა.

ღონისძიებაზე გამოიფინა ქართული

ეროვნული სამოსის მწარმოებელი

ფირმის - „ფაფანაკის“ მიერ შექმნილი

ნაციონალური სამოსი და ახალგაზრდა

ხელოვანების ლიზი გეგენავას, თეკლა

გამცემლიძის და გიორგი ინაიშვილის

ნამუშევრები.

ღონისძიებაზე დიდ ბრიტანეთში

მოქმედმა ბრიტანელების ანსამბლმა

„მასპინძელმა“ ქართული ხალხური

მრავალხმიანი კომპოზიციები

შეასრულა. საღამოს დასასრულს,

სტუმრები ქართულ ენას გაეცნენ.

ქართველმა სტუდენტებმა მათ ქართული სიტყვები შეასწავლეს და თავიანთი სახელები ქარულ ენაზე

დააწერინეს.

17 მარტს, ქ. სტამბოლში, კაფე

"გალაკტიონში", მაჭახელის ფონდის

ქართული ენის შემსწავლელი

კურსის მოსწავლეებს

სერთიფიკატები გადაეცათ.

ცერემონიას ესწრებოდა ქ.

სტამბოლში საქართველოს

გენერალური კონსული ინგა კიკვაძე.

სტამბოლის მაჭახელის ფონდის ქართული ენის კურსის 
მოსწავლეებს სერთიფიკატები გადაეცათ
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ხაჭაპურის მასტერ-კლასი მექსიკაში

19 მარტს, ქ. მეხიკოში, სორ ხუანას სახელობის

სამონასტრო კომპლექსის უნივერსიტეტში,

საქართველოს საელჩომ უმასპინძლა

სტუდენტებს, პროფესორ-მასწავლებლებს,

დიპლომატიური კორპუსის

წარმომადგენლებს და ქართული

კულინარიის, კერძოდ კი, ხაჭაპურის

გამოცხობის მასტერ-კლასი შესთავაზა.

საქართველოს ელჩი ზურაბ ერისთავი

ფრანგულ ენაზე მიესალმა საპატიო სტუმრებს

და ქართული კულტურის, ღვინის და

კულინარიული ტრადიციების შესახებ

ისაუბრა.

ელჩმა მადლობა გადაუხადა უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას ფრანკოფონიის თვის ფარგლებში

დაგეგმილი ღონისძიების მასპინძლობისათვის და სტუმრებს ქართული ღვინის დეგუსტაცია შესთავაზა.

მასტერ-კლასს, რომელმაც განსაკუთრებით სტუდენტების დიდი ინტერესი გამოიწვია, საქართველოს

ელჩის მეუღლე ირინა ერისთავი და საელჩოს მრჩეველი, თამარ გამილაღდიშვილი-გაგუა უძღვებოდნენ.

19 მარტს, ქ. ბათ-იამში, ისრაელის ქალთა

ორგანიზაცია „ბათ ამის“ ინიციატივით,

„ეშკოლ პაისის“ აუდიტორიაში

საქართველოს საელჩოს მრჩევლის, მანანა

დუმბაძის შემოქმედებითი საღამო

გაიმართა. შეკრების მთავარი მიზეზი იყო

ისრაელის პრესტიჟულ ლიტერატურულ

ჟურნალ „იტონ 77“-ში მანანა დუმბაძის

მოთხრობის - „კაპროვანის ზონის ლედი

მაკბეტი“ პუბლიკაცია ებრაულ ენაზე.

მთარგმნელი - ანა კოლი, ტექსტის

რედაქტორი - ცნობილი ისრაელელი პოეტი

ლალი ციპი მიხაელი.

აღსანიშნავია, რომ ხსენებული ჟურნალის ამ

გამოცემას განსაკუთრებული სტატია

მიუძღვნა ისრაელურმა გაზეთმა „ჰაარეც“,

რომელშიც მანანა დუმბაძის მოთხრობასაც

თვალსაჩინო ადგილი დაეთმო. 19 მარტის

შემოქმედებითი საღამო, ფაქტობრივად,

ქართველ ებრაელთა თემისთვის ამ

მოთხრობის წარდგენა გახლდათ. საღამო

მიჰყავდა „ბათ ამის“ პრეზიდენტს, ლია

კრიხელს და პოეტ ნუგზარ ჯანაშვილს.

ღონისძიებას ესწრებოდა და საზოგადოებას

სიტყვით მიესალმა ქართველი ებრაელი

მწერალი, ჟურნალ „მენორას“ რედაქტორი,

სახელმოხვეჭილი დრამატურგი გურამ

ბათიაშვილი. მანანა დუმბაძემ აუდიტორიას მოთხრობიდან საკვანძო ნაწყვეტები წაუკითხა. მსახიობმა

მეგი რომმა კი ეს ნაწყვეტები ებრაულ ენაზე ააჟღერა. ისრაელში ქართული დიასპორული ორგანიზაცია

„მამული“-ს და პირველი ქართული საკვირაო სკოლის დამაარსებელმა ირაკლი კილაძემ მანანა დუმბაძეს

ქართული დიასპორის აქტიური მხარდაჭერისთვის მადლობის სიგელი გადასცა. პოპულარულმა

ისრაელელმა კომპოზიტორმა ალექსანდრე პელეგმა საღამო თავის მშვენიერი კომპოზიციებით გაათბო

და დამსწრე საზოგადოება აამღერა.

მანანა დუმბაძის მოთხრობა ისრაელურ ლიტერატურულ 
ჟურნალში დაიბეჭდა
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საქართველოს ახალგაზრდა ელჩების შეხვედრა და სასწავლო 
ვიზიტი ვენაში

19-22 მარტს, ქ. ვენაში, ავსტრიაში ევროკავშირის მიერ

დაფინანსებული პროექტის ENIGMMA2-ის ფარგლებში

საქართველოს ახალგაზრდა ელჩების სასწავლო ვიზიტი

გაიმართა. მიგრაციასთან დაკავშირებული საკითხების,

კონკრეტულად კი განვითარებისა და დიასპორის

ჩართულობის უკეთ შესასწავლად და კომუნიკაციის უნარ-

ჩვევების გასავითარებლად ახალგაზრდა ელჩები, ICMPD-

ის სათაო ოფისში სამ დღიან ინტენსიურ ტრენინგზე

დასასწრებად შეიკრიბნენ. სასწავლო ვიზიტის დროს

ახალგაზრდა ელჩებს შესაძლებლობა ჰქონდათ

ჩართულიყვნენ დისკუსიაში მიგრაციის პოლიტიკის

განვითარების საერთაშორისო ცენტრ ICMPD-ის

ექსპერტებთან - ბერნარდ პერჩინიგისთან და მარიონ

ნოაკისთან, საერთაშორისო დიალოგისა და თანამშრომლობის ვენის ინსტიტუტის (VIDC)

წარმომადგენლებთან, ევროპის აფრიკული დიასპორის ახალგაზრდული ფორუმის (ADYFE) წევრებთან და

საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან ავსტრიაში დავით დონდუასთან. ამასთანავე,

ელიზაბეტ მინკოვმა ICMPD-დან, კომუნიკაციის უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებით გამართა სამუშაო

შეხვედრა სახელწოდებით „სოციალური მედიის პრინციპები“, რომლის დროსაც მონაწილეებს მიეწოდათ

ინფორმაცია სოციალური მედიის გავლენისა და იმ ინფორმაციის მნიშვნელობის შესახებ, რომლის

გავრცელებაც სოციალური მედიის სხვადასხვა პლატფორმის გამოყენებით ხდება. სასწავლო ვიზიტის

ბოლო დღე ახალგაზრდა ელჩების სამომავლო აქტივობებს, მათი განხორციელების ვადებსა და

სამოქმედო გეგმაში სასწავლო ვიზიტის შედეგების შესაბამისად შესატან ცვლილებებს შეეხო.



მარტის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

26

ღონისძიება რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ ვენაში

20 მარტს, ქ. ვენაში, პროექტ „იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“-ს გამარჯვებულებმა საერთო

ღონისძიება ჩაატარეს. ღონისძიების მიზანი იყო გაზრდილიყო ცნობადობა აფხაზეთის და სამაჩაბლოს

ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, მიმდინარე მცოცავ ოკუპაციაზე და ასევე რუსული შემზარავი

აგრესიული პოლიტიკის შესახებ საქართველოს და ასევე უკრაინის მიმართ.

ახალგაზრდა ელჩებმა წარადგინეს პრეზენტაციები რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების შესახებ

ისტორიული წარსულიდან დღემდე.

ღონისძიება დაასრულა თანამემამულე მომღერალმა ია ღვინიაშვილმა სიმღერით ,,ჰერიო ბიჭებო",

რომელიც მიეძღვნა რუს ოკუპანტებთან ბრძოლაში და რეპრესიებში დაღუპულ მოსახლეობას.

20 მარტს, ქ. ტაშკენტის ვესტმინსტერის

საერთაშორისო უნივერსიტეტში (WIUT)

გაიმართა ყოველწლიური ღონისძიება -

„კულტურის გამოფენა“, რომელშიც

უზბეკეთში აკრედიტებულ სხვადასხვა

ქვეყნების დიპლომატიურ მისიებთან

ერთად მონაწილეობა მიიღეს

საქართველოს საელჩოსა და ქართული

დიასპორის წარმომადგენლებმა.

საქართველოს საელჩომ ორგანიზება

გაუკეთა ტრადიციული ქართული

ეროვნული სამოსის ფოტო-გამოფენას.

ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იყო

აგრეთვე ქართული ენისა და ანბანისადმი,

ქართული ტურიზმისადმი მიძღვნილი

„კულტურის გამოფენა“ ტაშკენტში

ბროშურები და ბუკლეტები; ტრადიციული ქართული სამზარეულოს აქსესუარები (სასმისები, თიხის

ნაკეთობები და ა. შ.). გაიმართა ქართული ენის, ფოლკლორისა და ტურიზმისადმი მიძღვნილი ვიდეო-

კლიპების ჩვენება.

გამოფენაში აქტიური მონაწილეობისა და საინტერესო ექსპოზიციის მოწყობისათვის ტაშკენტის

ვესტმინსტერის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობამ საქართველოს საელჩოს

წარმომადგენლებს გადასცა საპატიო სიგელი და სამახსოვრო საჩუქარი.
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შეხვედრა ქართული დიასპორის 
წარმომადგენლებთან ყაზახეთში

20 მარტს, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა

ელჩმა ყაზახეთის რესპუბლიკაში, ზურაბ აბაშიძემ და

საელჩოს უფროსმა მრჩეველმა რევაზ საყვარელიძემ

შეხვედრა გამართეს მანგისტაუს ოლქში მოქმედ

ქართული კულტურული ცენტრის წარმომადგენლებთან.

20 მარტს, ქ. ვაშინგტონში, საქართველოს საელჩომ,

სმითსონიანის ინსტიტუტის შვილობილ

ორგანიზაციასთან „Smithsonian Associates“

პარტნიორობით, უმასპინძლა საფრანგეთში

მოღვაწე ცნობილი ქართველი რეჟისორის ოთარ

იოსელიანის ფილმ „შანტრაპას” ჩვენებას. ფილმი

საელჩოს პირველმა მდივანმა მარიკა მიქელაძემ

ქართული სინემატოგრაფიის ისტორიის მოკლე

ექსკურსით წარადგინა სმითსონიანის ინსტიტუტის

დილონ რიფლის ცენტრში.

ჩვენება საქართველოს კინემატოგრაფიის

ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით

განხორციელდა. ღონისძიებას ამერიკელ

სტუმრებთან ერთად ქართული დიასპორის

წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

„შანტრაპა”-ს  ჩვენება ვაშინგტონში

21 მარტს, ქ. სტოკჰოლმში, საერთაშორისო პოეზიის

დღეს, შვედეთის მწერალთა სახლში ქართული

პოეზიის საღამო გაიმართა. ღონისძიება

განხორციელდა საქართველოს საელჩოს, შვედეთის

მწერალთა კავშირის, გამომცემლობა „Smockadoll”-ის და

შვედეთის კულტურის საბჭოს მხარდაჭერით.

ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს ქართველმა

პოეტებმა ლია სტურუამ, ეკა ქევანიშვილმა და

შვედური გამომცემლობის „Smockadoll” ხელმძღვანელმა

კრისტიან კარლსონმა.

ქართული პოეზიის საღამო შვედეთში

შეხვედრა გაიმართა ქალაქ აქტაუში, ქართული კულტურული ცენტრის „საქართველო“

წარმომადგენლებთან, რომელსაც ავთანდილ გავაშელიშვილი ხელმძღვანელობს. ღონისძიების

ფარგლებში დამსწრე საზოგადოებას მიეწოდა ინფორმაცია ბოლო პერიოდში საქართველოში მიმდინარე

მოვლენებისა და საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ.

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოსა და ყაზახეთის შორის ეკონომიკური

ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივებს. ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ქართულ დიასპორას დიდი

როლი ენიჭება ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური, კულტურულ–ჰუმანიტარული ურთიერთობების

განვითარებაში და მნიშვნელოვანი კონტაქტების დამყარებაში. სათვისტომოს წარმომადგენლებს, ასევე

მიეწოდათ ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიასპორასთან ურთიერთობის

დეპარტამენტის მიერ ინიცირებული პროგრამების შესახებ.

შეხვედრის ფარგლებში საქართველოს კონსულის მოვალეობის შემსრულებელმა რევაზ საყვარელიძემ

კონსულტაცია აღმოუჩინა საქართველოს მოქალაქეებს საკონსულო სფეროში. ხაზი გაესვა საქართველოს

მთავრობის ინიციატივის მნიშვნელობას საზღვარგარეთ გარდაცვლილ საქართველოს მოქალაქეთა

საქართველოში გადმოსვენების ხარჯების ანაზღაურებასთან დაკავშირებით. აღინიშნა, რომ საკვირაო

სკოლის დაფუძნების შემთხვევაში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო უზრუნველყოფს

საზღვარგარეთ არსებული საკვირაო სკოლებისათვის შექმნილი სახელმძღვანელოების გამოგზავნას,

რომელიც მშობლიური ენის სწავლებასთან ერთად მოიცავს საქართველოს ისტორიის, გეოგრაფიისა და

კულტურის საკითხებს.
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დამსწრე საზოგადოებას ქართველი პოეტები

წარუდგინა მწერალთა კავშირის წარმომადგენელმა

ანეტ როსენგრენმა. შვედეთის სამეფოში

საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა

ელჩმა მალხაზ კაკაბაძემ თავის გამოსვლაში

ისაუბრა ქართული პოეზიის როლზე და

საქართველოს და შვედეთს შორის არსებულ

მეგობრულ ურთიერთობებზე. ელჩმა

განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი საქართველოს და

შვედეთის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ 10 წლის

იუბილეს, რომელიც წელს აღინიშნება. შვედურ და

ქართულ ენებზე ლექსები კრებულიდან წაიკითხეს

გამომცემელმა კრისტიან კარლსონმა და თავად

პოეტებმა. ღონისძიება შვედურ ენაზე

მიმდინარეობდა, რომელსაც თარგმნიდა საელჩოს

რეფერენტი ანუკი სტურუა. გამომცემელმა კრისტიან კარლსონმა ისაუბრა ქართულ თანამედროვე

პოეზიაზე, მთავარ თემებზე, გამოწვევებზე, პოეტის როლზე. მან განსაკუთრებით აღნიშნა შვედეთში

მცხოვრები ცნობილი ქართველი პოეტისა და პერფორმანს არტისტის ზურაბ რთველიაშვილის

წვლილზე და თქვა, რომ სწორედ ზურაბ რთველიაშვილის მეშვეობით ეზიარა ის ქართულ

ლიტერატურას, რამაც ქართველი ავტორების მიერ შექმნილი ნაწარმოებების შვედურ ენაზე გამოცემა

გადააწყვეტინა. ღონისძიებას თავად ზურაბ რთველიაშვილი, ცნობილი ქართველი პოეტი პაატა შამუგია

და გამომცემელი ქეთევან დუმბაძეც ესწრებოდნენ. მათთან ერთად, სტუმრებს შორის იყვნენ შვედეთის

მწერალთა კავშირის წევრები, საქართველოს შვედ მეგობართა საზოგადოების წევრები, საელჩოს

თანამშრომლები და ქართული დიასპორის წარმომადგენლები.

ქართველი პოეტების შეხვედრები შვედ მკითხველთან ასევე გაიმართა ქ. მალმოში 19-20 მარტს. 22

მარტს პაატა შამუგიამ მონაწილეობა მიიღო პოეზიის ფესტივალში სტოკჰოლმის მთავარ ბიბლიოთეკაში,

სადაც მან საკუთარი ლექსები წაიკითხა ქართულად. 24 მარტს კი ქ. უფსალაში საერთაშორისო პოეზიის

დღესთან დაკავშირებული მორიგი ღონისძიება შედგა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ლია სტურუამ,

ეკა ქევანიშვილმა, პაატა შამუგიამ, ზურაბ რთველიაშვილმა და ქეთევან დუმბაძემ.

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი არგენტინაში 
მცხოვრები ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს შეხვდა

22 მარტს, ქ. ბუენოს-აირესში,

საქართველოს საგარეო საქმეთა

მინისტრი დავით ზალკალიანი

არგენტინაში ვიზიტის

ფარგლებში, საქართველოს

საელჩოში შეხვდა არგენტინაში

მცხოვრები ქართული დიასპორის

წარმომადგენლებს. როგორც

შეხვედრაზე მინისტრმა აღნიშნა,

მიუხედავად სიმცირისა,

არგენტინაში მცხოვრებ

ქართველებს შეუძლიათ

მნიშვნელოვანი როლი შეასრულონ საქართველოსა და არგენტინის ურთიერთობების განვითარებაში და

არგენტინაში საქართველოს შესახებ ცნობადობის ამაღლებაში. მინისტრმა შეხვედრის მონაწილეებს

მიაწოდა ინფორმაცია მისი ვიზიტის, არგენტინაში გამართული ორმხრივი შეხვედრებისა და ქვეყენებს

შორის თანამშრომლობის პრიორიტეტული მიმართულებების შესახებ. საუბარი შეეხო საქართველოში

მიმდინარე პროცესებს, ქვეყნის განვითარების ხედვას, აღინიშნა ის პროგრესი, რაც საქართველოს აქვს

ევროპული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. მინისტრმა ასევე ისაუბრა საქართველოს

წინაშე მდგარ გამოწვევებზე და ოკუპირებულ რეგიონებზე, ქვეყნის სამშვიდობო პოლიტიკაზე და

აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობის ამოცანაა უზრუნველყოს ქვეყნის სტაბილური განვითარება.

დავით ზალკალიანმა დიასპორის წარმომადგენლებს გააცნო დიასპორის საკითხებში სახელმწიფოს

ცალკეული ინიციატივები და გამოთქვა მზადყოფნა, ხელი შეუწყოს არგენტინაში მცხოვრებ

მცირერიცხოვან ქართულ დიასპორას საქმიანობის განვითარებაში.
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22 მარტს, საქართველოს საგარეო საქმეთა

მინისტრმა დავით ზალკალიანმა, ბრიუსელში

ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრა გამართა

ბელგიაში მცხოვრები ქართული დიასპორის

წარმომადგენლებთან.

დავით ზალკალიანის განცხადებით,

აუცილებელია, რომ საზღვარგარეთ

საქართველოს მისიები აქტიურ

კომუნიკაციაში იყვნენ ქართულ

დიასპორასთან. მინისტრმა ხაზი გაუსვა

დიასპორის წარმომადგენლებისთვის

შემუშავებული ერთი ფანჯრის პრინციპზე

აგებული სახელმწიფო სერვისებისა და

შეხვედრას ესწრებოდა ბელგიაში მოქმედი თამარ მეფის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი.

მინისტრმა შეხვედრაზე ხაზი გაუსვა საზღვარგარეთ მოქმედი ქართული ეკლესიების მნიშვნელოვან

როლს უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისთვის და ეკლესიისა და სახელმწიფოს თანამშრომლობის

მნიშვნელობას ქართულ დიასპორასთან კავშირების განმტკიცების და მათი დახმარების

უზრუნველსაყოფად. ასევე, დადებითი შეფასება მისცა ქართული ეკლესიის როლს საგარეო

პოლიტიკური მიზნების განხორციელებაში, რომლის მაგალითად მოიყვანა საქართველოს ეკლესიის

მღვდელმთავრების ვიზიტი ბრიუსელში და შეხვედრები ნატოსა და ევროკავშირის წარმომადგენლებთან.

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბრიუსელში 
ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრა გამართა ბელგიაში 

მცხოვრები ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან

ინფორმაციის მიმწოდებელი ვებ-პლატფორმის

მნიშვნელობას, ასევე, „საკვირაო სკოლების

მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში

სამსაფეხურიანი სახელმძღვანელოების

გამოცემას და სკოლებისთვის მათ უსასყიდლო

გადაცემას.

დავით ზალკალიანმა ქართული დიასპორის

წარმომადგენლებს ინფორმაცია მიაწოდა

ნატოში მისი ვიზიტის შესახებ და ნატო-

საქართველოს წარმატებულ თანამშრომლობაზე

ისაუბრა.

22 მარტს, პოლონეთში. ქ. ვარშავაში, ევროპის საბჭოს

საპარლამენტო ასამბლეის დიასპორის პოლიტიკის

ქვეკომიტეტის კონფერენცია გაიმართა, რომელშიც

მონაწილეობა მიიღო საგარეო საქმეთა სამინისტროს

დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის

დირექტორის მოადგილემ, ვარლამ ბაძაღუამ.

კონფერენციამ, სახელწოდებით - „დიასპორის როლი

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში“,

განიხილა თანამედროვე, გლობალურ სამყაროში

დიასპორების მძლავრი პოტენციალი და მათი როლი

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში, აგრეთვე,

იმსჯელა დიასპორის წვლილზე დემოკრატიული

სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში, სხვადასხვა

ქვეყნების პარლამენტისა და დიასპორული

ორგანიზაციების როლზე და მათ ჩართულობაზე

ქვეყნის განვითარებაში.

ქ. ვარშავაში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 
დიასპორის პოლიტიკის ქვეკომიტეტის  კონფერენცია გაიმართა
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ვარლამ ბაძაღუამ, თავის გამოსვლაში ისაუბრა

ხელისუფლების მხრიდან მასპინძელ და

წარმოშობის ქვეყნებში დიასპორის

მხარდაჭერისა და მაღალ პროფილური

დიასპორის ჩართულობის მნიშვნელობაზე,

საქართველოს სახელმწიფოსათვის

დიასპორის საკითხებისა და სახელმწიფო

პოლიტიკის პრიორიტეტულობაზე.

კონფერენციაზე აღინიშნა, რომ მიმდინარე

წლის 16 დეკემბერს, საქართველოში, ქ.

თბილისში, საქართველოს პარლამენტისა და

საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჩართულობით,

ჩატარდება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო

ასამბლეის დიასპორის ქვეკომიტეტის სხდომა

და საერთაშორისო კონფერენცია დიასპორის

საკითებზე, რომელზეც მოწვეულნი იქნებიან

წარმომადგენლები ევროპის საბჭოს წევრი

ქვეყნებიდან, დიასპორისა და მიგრაციის

საკითხებზე მომუშავე ექსპერტები.

მოსკოვში მცხოვრებმა ქართველმა ახალგაზრდობამ 
მონაწილეობა მიიღო ინტელექტუალურ თამაშებში

23 მარტს, ქ. მოსკოვში, „ერთა სახლში“ გაიმართა ინტელექტუალური თამაში „ერთად გავიცნოთ

საქართველო“. პროექტის მიზანია გააერთიანოს საქართველოს პატრიოტი ქართველი ახალგაზრდები.

იდეის ავტორია რუსეთში საქართველოს ფედერალური ნაციონალურ-კულტურული ავტონომიის

ახალგაზრდა ლიდერთა საბჭოს ხელმძღვანელი ვიქტორია გვეტაძე, ხოლო იდეის განხორციელებაში მას

დახმარება გაუწიეს აქტივისტებმა გიორგი ტურავამ, ნიკა ბიწაძემ და დავით ბაბაევმა.
„ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 5 გუნდმა, თითოეულ გუნდს წარმოადგენდა 5 წევრი: გუნდი
„თბილისი”, კაპიტანი - ანნა ხოტივრიშვილი; „თუთაშხი”, კაპიტანი - ლაშა გვაზავა; „ჭაჭაკუია”, კაპიტანი
ანდრო ივანოვი; „საფერავი“, კაპიტანი-ვიაჩესლავ ზაქარაია; „გივის მეზობელი“, კაპიტანი გულიკო
ახალბედაშვილი. მონაწილეებმა უპასუხეს სხვადასხვა სირთულის 31 შეკითხვას. ვიქტორინაში
გაიმარჯვა გუნდმა „საფერავი”. გამარჯვებულებს გადაეცათ სპეციალური პრიზები, ხოლო მონაწილეებს
სამახსოვრო საჩუქრები.
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23 მარტს, საქართველოს ელჩი თურქეთის

რესპუბლიკაში გიორგი ჯანჯღავა და

სტამბოლში საქართველოს გენერალური

კონსული ინგა კიკვაძე ქ. ინეგოლს ეწვივნენ.

ვიზიტის ფარგლებში, ისინი ინეგოლის

კავკასიური ფოლკლორისა და კულტურის

ასოციაციის მოდერნიზებული შენობის

გახსნის ცერემონიას დაესწრნენ. ღონისძიებას

ასევე ესწრებოდნენ საქართველოს

პატლამენტის წევრი და თურქეთის

პატლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის

ხელმძღვანელი არჩილ ხაბაძე, ადგილობრივი

ხელისუფლების წარმომადგენლები და

ქართული დიასპორული ორგანიზაციების

ელჩისა და გენერალური კონსულის ვიზიტები თურქეთის 
რეგიონულ დიასპორულ ორგანიზაციებში

ხელმძღვანელები თურქეთის სხვადასხვა

რეგიონიდან. გახსნის ცერემონიის

ფარგლებში, საქართველოს ელჩმა სიტყვით

მიმართა დამსწრე საზოგადოებას, ხაზი

გაუსვა აღნიშნული ასოციაციის საქმიანობის

მნიშვნელობას და შემდგომი წარმატებები

უსურვა მათ ორი ქვეყნის საკეთილდღეოდ.

ქართველმა დიპლომატებმა “ინეგოლის

კავკასიური ფოლკლორისა და კულტურის

ასოციაციას” ქართული ენის შემსწავლელი

კურსისთვის საქართველოს საგარეო საქმეთა

სამინისტროს მიერ „საკვირაო სკოლების

მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში

შექმნილი სახელმძღვანელოები გადასცეს.

სახელმძღვანელოების გადაცემის შემდეგ დიპლომატები გაესაუბრნენ ქართული ენის შემსწავლელი

კურსის პედაგოგსა და მოსწავლეებს და ხაზი გაუსვეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საქმიანობაში

დიასპორის საკითხების პრიორიტეტულობას.

პოლონეთში საელჩოსთან მოქმედ საკვირაო სკოლას 
სახელმძღვანელოები გადაეცა

23 მარტს, პოლონეთში საქართველოს საელჩოში,

საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიასპორასთან

ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორის

მოადგილემ ვარლამ ბაძაღუამ და ელჩმა ილია

დარჩიაშვილმა, საელჩოსთან მოქმედი საკვირაო

სკოლის მოსწავლეებსა და პედაგოგს ლანა ბურკაძეს

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ

„საკვირაო სკოლების მხარდაჭერის პროგრამის“

ფარგლებში შექმნილი სახელმძღვანელოები

გადასცეს.

ღონისძიებაზე დიასპორასთან ურთიერთობის

დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ და ელჩმა

სტუმრებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართეს და ისაუბრეს იმ ინიციატივებზე, რაც საგარეო უწყებას

გააჩნია საზღვარგარეთ ქართული დიასპორის გასაძლიერებლად.

ღონისძიების ფარგლებში, დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ

ვარლამ ბაძაღუამ შეხვედრა გამართა ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან.
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24 მარტს, ქ. სტამბოლში, საქართველოს ელჩი

გიორგი ჯანჯღავა თურქეთის რესპუბლიკაში

და ქ. სტამბოლში საქართველოს გენერალური

კონსული ინგა კიკვაძე შოთა რუსთაველის

კულტურის ცენტრს, ბეიქოზის ბათუმისა და

მისი შემოგარენის ქართული კულტურის

ასოციაციას, ქართული ხელოვნების სახლსა

და ქართულ სახლს „გალაკტიონი” ეწვივნენ

და შეხვედრა გამართეს აღნიშნული

დიასპორული ორგანიზაციების

ხელმძღვანელებთან და წევრებთან.

თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩისა და 
გენერალური კონსულის შეხვედრები დიასპორასთან

შეხვედრაზე საუბარი შეეხო დიასპორასთან

დაკავშირებით საქართველოს სახელწიფო პოლიტიკას.

ქართველმა დიპლომატებმა დიასპორული

ორგანიზაციების ხელმძღვანელებსა და წევრებს გააცნეს

დიასპორის სახელმწიფო სტრატეგია და ის ინიციატივები

და სიახლეები, რაც საგარეო საქმეთა სამინისტროში

ინერგება დიასპორასთან ეფექტური კომუნიკაციის

მიზნით.

ელჩმა ასევე ხაზი გაუსვა ორი ქვეყნის ურთიერთობების

წარმატებაში ქართული დიასპორის დიდ როლს და

აღნიშნა, რომ თურქეთის რესპუბლიკა გახლავთ

საქართველოს მტკიცე მხარდამჭერი როგორც ორმხრივ,

ასევე საერთაშორისო ფორმატებში.

ამასთან, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო

ზოგადად ქართული დიასპორის წინაშე არსებული

გამოწვევებისა და პრობლემატიკის გადაჭრის გზებს.

დიასპორის წარმომადგენლებმა ქართველ დიპლომატებს მიაწოდეს ინფორმაცია მათი საქმიანობისა და

მათ მიერ განხორციელებული პროექტების თაობაზე. აღინიშნა, თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს

დიასპორასთან რეგულარულ კონტაქტებსა და შეხვედრებს.

ლია პეტრიაშვილის წიგნის პრეზენტაცია ათენში

24 მარტს, ქ. ათენში, „ქართულმა სახლმა" პოეტი ლია

პეტრიაშვილის წიგნის "ძველი სახლის სევდა" პრეზენტაცია

გამართა. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ ქართველი ხელოვანი

ქალბატონები. ღონისძიების წამყვანი იყო ქართული

საკვირაო სკოლის პედაგოგი ნინო ფრუიძე.

ლია პეტრიაშვილის შემოქმედებით მოღვაწეობაზე და მის

განვლილ გზაზე ისაუბრა ქართული სახლის წევრმა ნინო

კვატაშიძემ.

საღამოში მონაწილეობა მიიღეს მომღერლებმა და საკვირაო

სკოლის ქორეოგრაფიული ანსამბლის მოცეკვავე ბავშვების

ერთმა ჯგუფმა.

ლია პეტრიაშვილმა დამსწრე საზოგადოებას წაუკითხა

ლექსები და აღნიშნა, რომ მის წიგნში მოთხრობილი ამბები

რეალურია და მისეული ემოციებითაა გადმოცემული. ის

თავის კეთილშობილურ წარსულს ესათუთება და განიცდის

მასთან განშორებას. წიგნის სათაური, ანუ "ძველი სახლი"

მთელი საქართველოა, რომელიც საკუთარი შვილების

მოლოდინში სევდითაა მოცული.
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25 მარტს, ქ. დუბლინში, საქართველოს

საელჩოში გაიმართა საქართველოს

პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის

საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ბექა

ოდიშარიას და საქმეთა დროებითი

რწმუნებულის გიორგი ზურაბაშვილის

შეხვედრა ირლანდიაში მცხოვრებ ქართულ

დიასპორასთან. შეხვედრაში, მონაწილეობა

მიიღეს პარლამენტის წევრმა, ფრაქციის

„ქართული ოცნება-ძლიერი ეკონომიკა“

თავმჯდომარემ გოჩა ენუქიძემ, საქართველოს

ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ლევან

კობიაშვილმა და საქართველოს განათლების,

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის

მინისტრის მოადგილემ შალვა გოგოლაძემ,

რომლებიც დუბლინში იმყოფებოდნენ 2020

წლის უეფას ევროპის ჩემპიონატის ირლანდია-

საქართველოს შესარჩევ მატჩთან დაკავშირებით.

საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის 
საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ბექა ოდიშარია  

დუბლინში ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს შეხვდა

საქმეთა დროებითმა რწმუნებულმა გიორგი

ზურაბაშვილმა აუდიტორიას

მისასალმებელი სიტყვით მიმართა,

დიასპორის წარმომადგენლებს წარუდგინა

სტუმრები და მადლობა გადაუხადა

თანამემამულეებს საელჩოსთან მჭიდრო

თანამშრომლობისათვის.

დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა

კომიტეტის თავმჯდომარე ბექა ოდიშარია

დაინტერესდა ქართული დიასპორის

პრობლემებით და მათ წინაშე არსებული

გამოწვევებით. მან მადლობა გადაუხადა

დიასპორის წარმომადგენლებს ქვეყნის

პოპულარიზაციის საქმეში შეტანილი

წვლილისთვის და ხაზი გაუსვა ძლიერი

დიასპორის მნიშვნელობას ქვეყნის

განვითარებისათვის.

ლევან კობიაშვილმა თანამემამულეებს გააცნო ფეხბურთის ფედერაციის საქმიანობა, ხაზი გაუსვა

საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერას რიგი ახალი პროექტების განხორციელების პროცესში და

საელჩოში მისული სტუმრები მიიწვია 26 მარტს დუბლინის „ავივას“ სტადიონზე დაგეგმილ 2020 წლის

უეფას ევროპის ჩემპიონატის ირლანდია-საქართველოს შესარჩევ მატჩზე დასასწრებად.

გოჩა ენუქიძემ ყურადღება გაამახვილა საქართველოს ეკონომიკური განვითარების დღის წესრიგსა და

შთამბეჭდავ ეკონომიკურ ზრდაზე. ასევე, საუბარი შეეხო დიასპორის ეკონომიკური შესაძლებლობების

შესწავლის საკითხს და უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების მონაწილეობით ეფექტური

საინვესტიციო მექანიზმების შემუშავების აუცილებლობას.

სპორტის დარგში საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული ახალი პროგრამები მიმოიხილა

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილემ შალვა გოგოლაძემ და

დასძინა, რომ განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ამ სფეროს პოპულარიზაციას საზღვარგარეთ.

დიასპორის წარმომადგენლებმა კმაყოფილებით აღნიშნეს, რომ საელჩოში შეხვედრები ტრადიციულ

ხასიათს ატარებს და მათ ეძლევათ შესაძლებლობა შეხვდნენ მათთვის საინტერესო ადამიანებს,

ისაუბრონ თავიანთ მიღწევებსა და მათ წინაშე არსებულ პრობლემებზე.
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25 მარტს, ქ. ბრიუსელში, ქართველი

სტუდენტების ორგანიზებით, საქართველოს

პრეზიდენტისა და ევროკავშირში

საქართველოს მისიის მხარდაჭერით, ევროპის

კოლეჯში ქართული კვირეული გაიხსნა.

ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა

კონფერენცია თემაზე - „Between a Rock and a

Hard Place - Georgia's European Integration and

Relations with Russia“. საქართველოს ელჩმა

ნატალი საბანაძემ და ევროპის საგარეო

ქმედებათა სამსახურის რუსეთის,

„აღმოსავლეთ პარტნიორობის", ცენტრალური

აზიისა და ეუთო-ს დირექტორატის

ხელმძღვანელმა ლუკ დევინმა საქართველო -

ევროკავშირის ურთიერთობები მიმოიხილეს.

ბელგიაში ქართველი სტუდენტების ორგანიზებით ქართული 
კვირეული გაიხსნა

28 მარტს, საბერძნეთის დედაქალაქში, ათენის

განათლებისა და კულტურის ცენტრ ,,კავკასიაში”

პოეტ ხათუნა ჩიტაძის წიგნების პრეზენტაცია და

ათენში მცხოვრები ემიგრანტი პოეტის რუსუდან

ჯანელიძის მიერ ორგანიზებული

შემოქმედებითი საღამო გაიმართა.

ღონისძიებას დაესწრო საბერძნეთის

რესპუბლიკაში საქართველოს ახალგაზრდა

ელჩი ლიკა ჯანელიძე, მასპინძელი

ორგანიზაციის დამფუძნებელი და

ხელმძღვანელი ავთანდილ მიქაბერიძე და

სტუდენტთა და ახალგაზრდობის ბერძნულ-

ქართული ასოციაციის აღმასრულებელი

დირექტორი ანა ხულუზაური.

კონფერენცია გაიხსნა საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის წერილობითი მიმართვით,

რომელიც დამსწრე საზოგადოებას ევროპის კოლეჯის ქართველმა სტუდენტმა ანა ხუციშვილმა გააცნო.

კვირეულის ფარგლებში ჩატარდა კულტურული საღამო და გაიმართა ტრადიციული ქართული

სადილი.

ქართული ნაციონალური სამოსი სანქტ-პეტერბურგში

27 მარტს, ქ. სანქტ-პეტერბურგის სახელმწიფო

კომიტეტში „ერთა სახლი“ გაიმართა ციმბირის

თემის ეთნო-მოდის ჩვენება. ქ. სანქტ-

პეტერბურგის სახელმწიფო ეკონომიკური

უნივერსიტეტის ქართველ სტუდენტთა

შემოქმედებითმა გაერთიანებამ „თაობა“,

სიამოვნებით მიიღო მონაწილეობა აღნიშნულ

ღონისძიებაში. მათ წარმოადგინეს ქართული

ნაციონალური სამოსი და შეასრულეს ცეკვა

„ქართული“ (სოლისტები ედენ ბენიაშვილი და

უზეირ სადიგოვი).

ქ. სანქტ-პეტერბურგის სახელმწიფო

ეკონომიკური უნივერსიტეტის ქართველ

სტუდენტთა შემოქმედებითი გაერთიანების

„თაობა“ სამხატვრო ხელძღვანელია ლოლიტა

გოგოხია.

ხათუნა ჩიტაძის წიგნების პრეზენტაცია ათენში
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28 მარტს, ქ. ბათ იამში, ისრაელში ქართული

ხელოვნების ცენტრის ორგანიზებით, ზურა

დოიჯაშვილის კონცერტი ჩატარდა.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ ისრაელში

მცხოვრები ქართველი ემიგრანტები და

ქართველი ებრაელები. კონცერტს

საქველმოქმედო ხასიათი ჰქონდა. ქართული

ხელოვნების ცენტრის ხელმძღვანელის მარინე

გელაშვილის თქმით, კონცერტზე

წარმოჩინდნენ და დაჯილდოვდნენ

ისრაელში მცხოვრები ქართული ოჯახები,

რომლებიც ენთუზიაზმით ემსახურებიან

ქართულ ფასეულობებს და მხარში უდგანან

ქართველ ემიგრანტებს.

ზურა დოიჯაშვილის კონცერტი ისრაელში

ორ ქალაქს შორის არსებული

ურთიერთობები, რის შემდეგაც ამავე

ცენტრის მოსწავლეებმა სტუმრებს

წარუდგინეს თავიანთი ნამუშევრები.

საღამოს დასასრულს პროექტ „იყავი შენი

ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“-ს

გამარჯვებულმა მერი უღრელიძემ მადლობის

სიგელები გადასცა ღონისძიების

მონაწილეებს.

სცენა დაეთმო დიასპორული ორგანიზაცია „მამულთან“ არსებული ქართული საკვირაო ქართული

სკოლის ბავშვებს, რომლებიც სკოლის წყალობით სულ ახლახან ამეტყველდნენ მშობლიურ ენაზე და

საკონცერტოდ გაბედულად შეასრულეს სიმღერა - „ჩონგური საქართველოა, სიმები ჩვენ ვართ ყველაო".

ასევე, შედგა რამდენიმე დამწყები მომღერლის დებიუტი. საღამომ გულთბილ ვითარებაში ჩაირა.

ქუთაისი-პარიზის კულტურულ ურთიერთობებისადმი 
მიძღვნილი ღონისძიება პარიზში

29 მარტს, ქ. პარიზში გაიმართა ღონისძიება,

რომელიც ეძღვნებოდა ქუთაისი-პარიზის

კულტურულ ურთიერთობებს მე-20

საუკუნიდან დღემდე. ღონისძიება ჩატარდა

ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის

ორგანიზებითა და პროექტის „იყავი შენი

ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩის“ 2018 წლის

გამარჯვებულის მერი უღრელიძის

ხელშეწყობით.

საღამოს პირველ ნაწილში ცენტრის

ხელმძღვანელმა ნატალი პატარიძემ და

ჟურნალისტმა დათო ლიკლიკაძემ

ისტორიულ ჭრილში მიმოიხილეს
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30 მარტს, ქ. რომში, პროექტ „იყავი შენი

ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“-ს გამარჯვებული

კანდიდაის იტალიაში ნენო გაბელიას და

რომის კულინარიული სკოლის „პეპე ვერდე''-

ს პრეზიდენტის რიკარდო დერის

ორგანიზებით, გაიმართა ქართული

სამზარეულოს საღამო. ახალგაზრდა ელჩმა

მოწვეულ სტუმრებს, პრეზენტაციის სახით

გააცნო ქართული

ქართული სამზარეულოს საღამო იტალიაში

30 მარტს, ქ. მინსკში გაიმართა ქართული ენისადმი მიძღვნილი

კონცერტი. საღამოს ორგანიზატორი იყო ქართული კულტურულ-

საგანმანათლებლო გაერთიანება "მამული" და ქართული საკვირაო

სკოლა, პედაგოგ ლელა ქანთარიას ხელმძღვანელობით.

კონცერტი გახსნა და დამსწრე საზოგადოებას მობრძანებისთვის

მადლობა გადაუხადა გაერთიანება "მამული"-ს ხელმძღვანელმა კახი

პაკაცოშვილმა.

საღამოს ესწრებოდა ბელარუსის რესპუბლიკაში საქართველოს

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ვალერი კვარაცხელია,

რომელმაც წაიკითხა ირაკლი აბაშიძის ლექსი „ხმა კატამონთან",

ისაუბრა ამ დღის მნიშვნელობაზე და გაიხსენა 1978 წლის 14 აპრილს

განვითარებული მოვლენები.

სუფრის ტრადიცია, სტუმრებმა დააგემოვნეს

ქართული კერძები და ქართული ქვევრის

ღვინო.

იტალიელებს საშუალება ჰქონდათ ადგილზე

ენახათ როგორ მზადდება ხინკალი,

ჩურჩხელა და მოესმინათ თამადის

ტრადიციის შესახებ.

საღამო გაგრძელდა ვიქტორინას ფორმატში -

შეკითხებით საქართველოზე.

გამარჯვებულები დასაჩუქრდნენ ქართული

ღვინით და ჩურჩხელით.

კონცერტში მონაწილეობა მიიღეს

საკვირაო სკოლის მოსწავლეებმა,

ცეკვის ანსამბლმა "მზიური

საქართველო" (ხელმძღვანელი

დიანა დარასელია) და ქალთა

კამერულმა გუნდმა სვეტლანა

კუნცევიჩის ხელმძღვანელობით.

საღამოს წამყვანი იყო ლიკა

ბუზარიაშვილი.

ქართული ენისადმი მიძღვნილი კონცერტი მინსკში 
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30 მარტს, პარიზის რეგიონის ქალაქ იერში,

ქართველთა კულტურის კერა ,,ლაზი“

მიწვეული იყო საპატიო სტუმრის სტატუსით

რიგით მე-17 კულტურულ ფესტივალზე.

ქართული კულტურის ცენტრმა იერის

მაყურებელს შესთავაზა რამდენიმე

კულტურული ღონისძიება: გამოფენა, სადაც

წარმოდგენილი იყო მე-19 საუკუნის ფრანგი

მოგზაურების მიერ საქართველოში

გადაღებული ფოტოები; ქართულ ცეკვები და

სიმღერები; კონფერენცია საქართველოზე და

ქართული ღვინის შესახებ.

საზოგადოების წინაშე მოხსენებით წარსდგა

კულტურული მემკვიდრეობის კურატორი,

პარიზში რიგით მე-17 კულტურული ფესტივალი გაიმართა

31 მარტს, ქ. ათენში, „ქართულ სახლში"

საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად

გამსახურდიას დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი

მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიებას

ესწრებოდნენ ათენის ემიგრანტები, პროექტის

„იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩის“

გამარჯვებული საბერძნეთის რესპუბლიკაში ლიკა

ჯანელიძე და ბერძენი სტუმრები. ღონისძიების

ინიციატორი იყო 90-იანი წლების მოვლენების

მონაწილე მაია რუსაძე, რომელმაც ფართო

მიმოხილვა გააკეთა პირველი პრეზიდენტის

პოლიტიკური მრწამსისა და მისი მონაპოვრის - 1991

წლის 31 მარტის რეფერენდუმის თაობაზე, რაც

საფუძვლად დაედო საქართველოს რესპუბლიკის

დამოუკიდებლობის აღდგენას.

საფრანგეთის სოციალურ მეცნიერებათა

უმაღლესი სკოლის EHESS დოქტორანტი ანა

ჭეიშვილი.

კონფერენციის შემდგომ გაიმართა ქართული

ღვინის დეგუსტაცია. სტუმრებმა დააგემოვნეს

6 სახეობის ქართული ღვინო, რომელიც ანა

ჭეიშვილის მიერ დაარსებულმა

„საქართველოს მეღვინე ქალთა ასოციაციამ“

წარმოადგინა. ღონისძიების ერთ-ერთი

მიზანი იერისა და ქართველი მეღვინე

ქალბატონების თინათინ ჯახუას, დონა

იოსელიანის, გვანცა და ბაია აბულაძეების

დამეგობრება იყო.

ღონისძიების წამყვანი იყო საკვირაო სკოლის პედაგოგი ნინო ფრუიძე. ემიგრანტებმა გაიხსენეს

ეპიზოდები ზვიად გამსახურდიას ცხოვრებიდან, ანთებული სანთლებით და შავლეგოს სიმღერით

დარბაზში დიადი ზვიადისეული ეპოქის ემოციები იღვრებოდა. შესრულდა სიმღერები, საკვირაო

სკოლის მოსწავლეებმა წაიკითხეს ლექსები.

ზვიად გამსახურდიას დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი ღონისძიება ათენში
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30-31 მარტს, საქართველოს საგარეო საქმეთა

სამინისტროს დიასპორასთან ურთიერთობის

დეპარტამენტის დირექტორის რატი ბრეგაძის

ლატვიაში ვიზიტის ფარგლებში,

საქართველოს საელჩოში საკვირაო სკოლა

საზეიმოდ გაიხსნა. სკოლის ოფიციალურ

გახსნას ესწრებოდნენ ლატვიის

რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და

სრულუფლებიანი ელჩი თეა მაისურაძე,

საელჩოს თანამშრომლები, საკვირაო სკოლის

მოსწავლეები, მშობლები და პედაგოგები.

რატი ბრეგაძემ მონაწილეებთან ისაუბრა

საკვირაო სკოლის როლზე და მის

მნიშვნელობაზე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ

ლატვიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოსთან 
ქართული საკვირაო სკოლა დაფუძნდა

31 მარტს, ქ. ათენში, ორგანიზაცია ,,საბერძნეთის

ქართველ ქალთა კავშირის" (თავმჯდომარე ნუნუ

ღურჭუმალიძე) ინიციატივითა და თანადგომით,

საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით, ათენში

„ქართველ ემიგრანტთა საერთაშორისო ცენტრი“-ს

ორგანიზატორობით და ძალისხმევით გაიმართა

ქართული ბიზნესის ფესტივალი.

ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ ათენში არსებული

ორგანიზაციები, მცირე და საშუალო ბიზნესის

მფლობელები, ხელოვანები, მუსიკოსები,

მხატვრები, პოეტები, კოსმეტოლოგები, რესტორნის

მფლობელები, კონდიტერები, მზარეულები.

ბერძნებთან და ფილიპინელებთან ერთად

წარდგენილ იქნა ქართული სამზარეულო: ხინკალი

და ხაჭაპური. ღონისძიების პროექტი ,,BAHAR’’

გულისხმობდა ტრადიციული კერძების

დაგემოვნებას მეზობელი ქვეყნისათვის.

,,ქართული სახლი’’-ს წევრის ია ქურდაშვილის

ნახელავმა განსაკუთრებული მოწონება

დაიმსახურა.

ანსამბლ „პატარა ემიგრანტების" (ხელმძღვანელები

კესარია სამხარაძე და ივიკო მეფარიშვილი)

ქართულმა და ლაზურმა ცეკვებმა, კულტურის

პროგრამის წარდგენისას ანშლაგით ჩაიარა. გიორგი

გაბოძის სიმღერამ კი ბერძენი თუ უცხოელი

სტუმრები მოხიბლული დატოვა.

მცხოვრებ ქართველ ბავშვებში ეროვნული

თვითმყოფადობისა და მშობლიური ენის

შენარჩუნებისათვის. საკვირაო სკოლის

ბავშვებს საქართველოს საგარეო საქმეთა

სამინისტროს „საკვირაო სკოლების

მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში

შექმნილი სახელმძღვანელოები გადაეცათ.

საზეიმო ღონისძიებაზე საკვირაო სკოლის

მნიშვნელობაზე ისაუბრეს სკოლის

მასწავლებლებმა ანა ოკრიბელაშვილმა, გოჩა

ხუსკივაძემ და რუსუდან ბასარიამ. აღინიშნა,

რომ სკოლა კიდევ უფრო გაფართოვდება,

ხოლო სასწავლო პროცესი გახდება უფრო

მრავალფეროვანი. ამჟამად საკვირაო სკოლაში

ბავშვები ქართულ ენას, ხატვას და მუსიკას

ეუფლებიან.

ქართული ბიზნეს ფესტივალი ათენში
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31 მარტს, ბარსელონას წმიდა ნინოს სახელობის სამრევლოსთან არსებულ „წმიდა ანთიმოზ ივერიელის"

სახელობის ქართულ საკვირაო სკოლაში ჩატარდა ჯგუფი „მარტყოფის" პატარა ინტელექტუალთა

კონკურსი.

მსგავსი ღონისძიება პირველად გაიმართა საკვირაო სკოლის აღსაზრდელებისთვის. კონკურსი იყო

ძალიან საინტერესო, ემოციური და სახალისო.

პატარებს და მათ მასწავლებელს გადაეცათ სამახსოვრო სიგელები და სუვენირები.

პატარა ინტელექტუალთა კონკურსი ბარსელონაში

31 მარტს, კვიპროსის რესპუბლიკაში საქართველოს

საელჩოს ორგანიზებით, ქ. ნიქოზიასა და ქ.

ლიმასოლში მოქმედი ქართული საკვირაო

სკოლების მოსწავლეთათვის დედა ენის დღისადმი

მიძღვნილი კალიგრაფიის კონკურსი ჩატარდა.

სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფად დაყოფილ

კონკურსანტებს ერთი ძირითადი და ერთი

არჩევითი დავალება ჰქონდათ შესასრულებლად: 1)

ცნობილი ლიტერატურული ნაწარმოებიდან

ნაწყვეტის გადაწერა (ძირითადი); 2) ძველი

ქართული ხელნაწერის ასლის შექმნა (არჩევითი).

საკონკურსო ნამუშევრები გაიგზავნა კორნელი

კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა

ეროვნულ ცენტრში, სადაც კომპეტენტური ჟიურის

მიერ შეფასდება.

კალიგრაფიის კონკურსში გამარჯვებულთა

დაჯილდოების ცერემონია გაიმართება 14 აპრილს,

დედა ენის დღეს.

31 მარტს, ქ. კიშინიოვში, მოლდოვას რესპუბლიკის

ეთნიკურ უმცირესობათა ურთიერთობების ბიუროს

შენობაში საქართველოს საელჩოს ინიციატივით, გაიმართა

მხატვრულ ფილმ „ექვთიმე ღვთისკაცი“-ს ჩვენება და

ჩვენების შემდგომი განხილვა.

ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ ფილმის რეჟისორი

ნიკოლოზ ხომასურიძე, საქართველოს დიასპორული

ორგანიზაცია „სამშობლოს“ და კიშინიოვში მიმდინარე

შეზღუდული უნარების მქონე ადამიანებისთვის

ადაპტირებული ვიდეო და აუდიო გამოსახულების

შექმნის საერთაშორისო სემინარის მონაწილეები,

მოლდოვას ჟურნალისტური წრეების წარმომადგენლები.

ფილმის დამთავრების შემდეგ საქართველოს ელჩმა

მოლდოვას რესპუბლიკაში მერაბ ანთაძემ ინტერვიუ მისცა

ინტერნეტ პორტალ Русское телевидение в Молдове-ს

წარმომადგენლებს.

კალიგრაფიის კონკურსი კვიპროსში

მოლდოვაში „ექვთიმე ღვთისკაცი“-ს ჩვენება გაიმართა
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დავით ზალკალიანი მიუნხენში მცხოვრები ქართული 
დიასპორის წარმომადგენლებს შეხვდა

15 თებერვალს, ქ. მიუნხენში,

საქართველოს საგარეო

საქმეთა მინისტრი დავით

ზალკალიანი ქართული

დიასპორის

წარმომადგენლებს შეხვდა.

შეხვედრაზე, რომელსაც

გერმანიაში ქართული

სათვისტომოს ხელმძღვანელი

ლერი დათაშვილი და

სათვისტომოს წევრები

ესწრებოდნენ, განხილულ

იქნა დიასპორასთან

ურთიერთობის საკითხები და

ის ახალი პროექტები და ინიციატივები, რაც მთავრობას გააჩნია საზღვარგარეთ მცხოვრები

თანამემამულეების ინტერესების დასაცავად და მათი საჭიროებების უზრუნველსაყოფად.

შეხვედრაზე მინისტრმა განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი დიასპორის წარმომადგენლებსა და საქართველოს

საელჩოებს შორის ინტენსიური კომუნიკაციის აუცილებლობას. დავით ზალკალიანმა ასევე მიმოიხილა

საქართველო-გერმანიის ურთიერთობები, რომელიც გასულ წელს მნიშვნელოვანი შედეგით - გერმანიის

ფედერალური კანცლერის ანგელა მერკელის საქართველოში ვიზიტით დაგვირგვინდა. საუბარი შეეხო

ევროინტეგრაციის გზაზე მიღწეულ პროგრესს, მათ შორის, ევროკავშირთან ვიზალიბერალიზაციის

პროცესის მიმდინარეობას. მინისტრმა ისაუბრა თავშესაფრის მაძიებელთა სტატიის ბოროტად

გამოყენების შემთხვევებზე და ამ მხრივ ხაზი გაუსვა დიასპორის წარმომადგენელთა აქტიური

ჩართულობის მნიშვნელობას, რათა მოხდეს მსგავსი უკანონო ქმედებების პრევენცია და საქართველოს

მოქალაქეებს მიეწოდოთ სრულფასოვანი ინფორმაცია ვიზალიბერალიზაციის წესების შესახებ.

მინისტრმა დიასპორის წარმომადგენლებს ასევე გააცნო თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვის ზრდის

შემცირებისკენ მიმართული მთავრობის ინიციატივები, მათ შორის ის საინფორმაციო კამპანია,

რომელსაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს რეგიონებში ახორციელებს. მან ასევე ისაუბრა

ქართველი სამართალდამცავი ორგანოების წარმატებულ თანამშრომლობაზე გერმანიის შესაბამის

სამსახურებთან.

შეხვედრაზე საუბარი წარიმართა ქართული დიასპორის აქტივობაზე გერმანიაში, მათ შორის ხაზი გაესვა

საკვირაო სკოლების მნიშვნელობას საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველ ბავშვებში ეროვნული

თვითმყოფადობის შენარჩუნების მიზნით.

მინისტრმა ასევე ისაუბრა საქართველოს მთავრობის რეფორმების გეგმებზე და ქვეყანაში არსებული

უსაფრთხოების გარემოზე.
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შოტლანდიაში ქართული ცენტრის ხელმძღვანელმა გლაზგოს 
კოლეჯში საქართველოს შესახებ პრეზენტაცია გაიმართა

18 თებერვალს, ქ. გლაზგოში, შოტლანდიაში ქართული ცენტრის ხელმძღვანელმა მაია გიგიბერიამ

Glasgow Clide Colledge-ში საქართველოს შესახებ პრეზენტაცია წარადგინა. ღონისძიება შოტლანდიის

პარლამენტის მედიის რედაქტორის ჩარლზ ფლეტჩერის ორგანიზებით განხორციელდა და მას კოლეჯის

ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის შოტლანდიელ სტუდენტებთან ერთად, სხვადასხვა ქვეყნებიდან

შოტლანდიაში სასწავლებლად ჩასული სტუდენტებიც ესწრებოდნენ.

მაია გიგიბერიამ აუდიტორიას გააცნო ქართული კულტურა, ენა და ტრადიციები. სტუდენტები

განსაკუთრებით აღფრთოვანებულები დარჩნენ ქართული ანბანით და მისი უნიკალურობით. მაია

გიგიბერიამ, აგრეთვე, ისაუბრა ქართულ ეროვნულ ცეკვებზე და მრავალხმიან სიმღერებზე, ქართული

ღვინის ისტორიაზე. მან განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო საქართველოს კულტურული და

პოლიტიკური აღმავლობის ხანას - თამარ მეფის ეპოქას, ისაუბრა ამ ეპოქის სამართლებრივ წყობაზე,

რომელიც ჰუმანისტურ იდეალებს ეფუძნებოდა.

აღნიშნული პრეზენტაციის შესახებ ინფორმაცია კოლეჯის ვებგვერდზეც გამოქვეყნდა, რასაც თან

დაერთო ქართული ანბანის ფოტოები.

გერმანიაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში 
საქართველოს პრეზიდენტი დიასპორის წარმომადგენლებს 

და ქართველ სტუდენტებს შეხვდა

20 თებერვალს, ქ. ბერლინში, გერმანიაში

ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს

პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დიასპორის

წარმომადგენლებს და ქართველ სტუდენტებს

შეხვდა.

საქართველოს პრეზიდენტმა შეხვედრა გამართა

გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში მცხოვრები

ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან.

პრეზიდენტმა მოკლედ შეაჯამა ის ვიზიტები,

რომელიც საქართველოს პრეზიდენტად არჩევის

შემდეგ გამართა ბრიუსელში, ავღანეთში,

საფრანგეთში, გერმანიაში.

პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მან აქტიური

საქმიანობა საგარეო ურთიერთობების

მიმართულებით დაიწყო, რადგან საგარეო

ურთიერთობები ისეთი პატარა ქვეყნისათვის,

როგორიც საქართველოა, ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს

არის ის, რაც საქართველოს ხელისუფლებას აძლევს

უფრო მეტი და მჭიდრო თანამშრომლობისა და

კონტაქტების განვითარების შესაძლებლობას.
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პრეზიდეტმა დიასპორასთან ის საკითხები და პრობლემები განიხილა, რომელიც საზღვარგარეთ

მცხოვრებ ქართველებს აწუხებთ.

საქართველოს პრეზიდენტი დიასპორის წარმომადგენლებს იმ პერსპექტივებზე ესაუბრა, რომელიც

სამშობლოში დაბრუნებისას შეექმნებათ. ასევე მან ყურადღება გაამახვილა ე. წ. ცირკულარული

მიგრაციის საკითხზე, რომელიც გარკვეული პროფესიების მქონე საქართველოს მოქალაქეებისათვის,

გარკვეული დროით, საზღვარგარეთ ლეგალური დასაქმების უფლებით სარგებლობას გულისხმობს.

პრეზიდენტის განცხადებით, ცირკულარულ მიგრაციასთან დაკავშირებული ხელშეკრულება უკვე

ხელმოწერილია საფრანგეთთან, ამ ეტაპზე მუშავდება ის დარგები და დეტალები, რითაც შეიძლება

ისარგებლონ საქართველოს მოქალაქეებმა. ამ მიმართულები დაწყებულია მუშაობა გერმანიასთანაც.

პრეზიდენტმა დიასპორასთან ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების პროცესზე, საქართველოს

პარტნიორების მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე, ცილისწამებისა და დეზინფორმაციის გავრცელების

საფრთხეებზე, ორმაგი მოქალაქეობის საკითხზე და საქართველოს საშინაო პოლიტიკაზე ისაუბრა.

ტექნიკური ხარვეზის გამო, თებერვლის „დიასპორულ ბიულეტენ“-ში ვერ გაშუქდა 
ინფორმაციები დიასპორულ ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ ღონისძიებებზე, საქართველოს 

პრეზიდენტის და საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრებზე. შესაბამის სტატიებს, 
დაგვიანებით, მარტის თვის „დიასპორულ ბიულეტენ“-ში ვაშუქებთ.



მარტის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 


