
აგვისტოს დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

1-10 აგვისტოს, იაპონიის ქალაქ ოსაკაში,

სამხატვრო გალერეა “LADS Gallery”-ში,

გაიმართა ქართველი მხატვრის, ნინო
ქარუმიძის ნახატების პერსონალური გამოფენა

- “Life in movement“. „ჩემი მიზანია, ტილოზე

გადავიტანო ხაზებისა და ფერების კომბინაცია;

შევქმნა განწყობა, რომ ყველაფერი
მოძრაობაშია და სიცოცხლე ყველგან არის“,

ამბობს ქალბატონი ნინო.

ნინო ქარუმიძე უკვე დიდი ხანია ოჯახთან
ერთად იაპონიაში ცხოვრობს. მან თბილისში

დაამთავრა სამხატვრო აკადემია. 1997 წელს

გაემგზავრა იაპონიაში და ყოველწლიურად

მართავს გამოფენებს იაპონიის სხვადასხვა
ქალაქებში.

ქართული ფერწერა იაპონიაში

მონაწილეობა ჰქონდათ მიღებული

საქართველოს საელჩოს მიერ

დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავ
ღონისძიებაშიც.

გამოფენის გახსნისას, გაიმართა მცირე

კლასიკური მუსიკის კონცერტი. ალტისტმა,

ზაზა გოგუამ შეასრულა ცნობილი ქართველი
და იაპონელი კომპოზიტორების

ნაწარმოებები.

გამოფენას ესწრებოდა, ასევე იაპონიაში
მოღვაწე ქართველი მევიოლინე - "Kansai

Philharmonic Orchestra"-ს კონცერტმაისტერი

და ქ. კიოტოს ხელოვნების უნივერსიტეტის

ვიოლინოს კლასის პედაგოგი გიორგი
ბაბუაძე.

ქალბატონ ნინოს მეუღლე,

ზაზა გოგუა მუსიკოსია. ის

22 წელია მუშაობს და
მოღვაწეობს იაპონიაში.

არის ოსაკას

კონსერვატორიის სოლო

ალტის და კამერული
ანსამბლის პედაგოგი,

მუსიკალური აკადემიის

ლექტორი, "კობე
ორკესტრის" ალტების

ჯგუფის

კონცერტმაისტერი, ოსაკას

საერთაშორისო
კონკურსის ჟიურის

მუდმივი წევრი, აქვს

ჩაწერილი 6 ალბომი.
მართავს კონცერტებს

იაპონიის სხვადასხვა

ქალაქებში. ზაზას და
ნინოს თავიანთი

შემოქმედებით, ასევე
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7 აგვისტოს, ქ. ლონდონში დიდ

ბრიტანეთსა და ჩრდილოეთ

ირლანდიის გაერთიანებულ
სამეფოში საქართველოს საელჩოს

ორგანიზებით რუსეთ-

საქართველოს ომის ათ

წლისთავთან დაკავშირებით
ღონისძიებები გაიმართა.

საქართველოს ელჩმა თამარ

ბერუჩაშვილმა ლონდონში
გაერთიანებული სამეფოს მთავარი

ტაძრის უესტმინსტერის სააბატოს

„უდანაშაულო მსხვერპლთა

მემორიალი“ გვირგვინით შეამკო.
ღონისძიება ერთობლივად

ქართულ-ბრიტანული მხარეების

ორგანიზებით, საქართველოს
საელჩოს მიერ უესტმინსტერის

სააბატოსთან თანამშრომლობით

მოეწყო.
თამარ ბერუჩაშვილმა და საელჩოს

თანამშრომლებმა ასევე პატივი

მიაგეს 2008 წელს რუსული

აგრესიის შედეგად დაღუპულთა
ხსოვნას. ღონისძიებაში საელჩოსა

და უესტმინსტერის სააბატოს

5 აგვისტოს, ქ. ათენში, ქალაქის მთავარ მოედანზე

სტუდენტთა და ახალგაზრდობის ბერძნულ-ქართული

ასოციაციის ორგანიზებით გაიმართა ღონისძიება
სახელწოდებით „მშვიდობა ომზე მეტია“. ღონისძიებას

დაესწრო ათენში მოქმედი დიასპორული

ორგანიზაციების უმრავლესობის წარმომადგენლები,

საბერძნეთის და სერბეთის რესპუბლიკებში
საქართველოს აკრედიტირებული დიპლომატიური

წარმომადგენლები, მათ შორის საგანგებო და

სრულუფლებიანი ელჩი იოსებ ნანობაშვილი. ათენში
მყოფმა სტუდენტებმა და ახალგაზრდებმა შეკრებილ

საზოგადოებას გაახსენეს 10 წლის წინ საქართველოში

განვითარებული მოვლენები და სიტყვით მიმართეს

მათ, ხოლო პედაგოგ ნინო ფრუიძის
ხელმძღვანელობით პატარა ქართველმა ემიგრანტმა

მოსწავლეებმა ლექსებით და სიმღერებით გააფორმეს

აგვისტოს მოვლენებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.

„მშვიდობა ომზე მეტია“

ლონდონში რუსეთ-საქართველოს ომის ათი წლისთავთან 
დაკავშირებით ღონისძიებები გაიმართა

წარმომადგენლებთან ერთად, მონაწილეობა

მიიღეს დიდ ბრიტანეთში საქართველოს

თავდაცვის ატაშემ, NATO-ს საზღვაო ძალების
სარდლობაში საქართველოს შსს-ს

სამეკავშირო ოფიცერმა, ლონდონში

ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის

სასულიერო პირებმა, NATO-ს გაერთიანებული
საზღვაო სარდლობის, დიდი ბრიტანეთის

თავდაცვის სამინისტროსა და საგარეო და

თანამეგობრობის ოფისის წარმომადგენლებმა.

აღსანიშნავია, რომ უესტმინსტერის სააბატოში ომისა და

ძალადობის უდანაშაულო მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად

მემორიალი, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ომისა და ძალადობის
შედეგად დაღუპულთა ხსოვნას ეძღვნება.

ღონისძიებების ფარგლებში, ლონდონში საქართველოს საელჩოში

ცნობილი ქართველი მხატვრის, გია ბუღაძის გამოფენა “Victima”

გაიმართა. გამოფენის გახსნაზე საქართველოს ელჩმა, თამარ
ბერუჩაშვილმა დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა.

ღონისძიებას დიდი ბრიტანეთის პოლიტიკური წრეების,

ლონდონში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის,
ბრიტანულ-ქართული საზოგადოებისა და ქართული დიასპორის

წარმომადგენლები დაესწრნენ.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

პოლონეთში აგვისტოს ომის 10 წლისთავის ხსოვნისადმი 
მიძღვნილი ღონისძიებები გაიმართა

7 აგვისტოს, ქ. ვარშავაში, საქართველოს საელჩოს

ორგანიზებით, ვარშავის აჯანყების მუზეუმში

აგვისტოს ომის 10 წლისთავის ხსოვნისადმი
მიძღვნილი ღონისძიებები გაიმართა. მუზეუმის

ეზოში, ქართველ ოფიცერთა მემორიალი

გვირგვინებით შეამკეს და სიმბოლურად პატივი

მიაგეს 2008 წლის ომში დაღუპულ ქართველთა
ხსოვნას.

მოეწყო ფოტოგამოფენა, რომელზეც

წარმოდგენილი იქნა გორის ოკუპაციის მუზეუმის
ფოტო-ექსპონატები და ქართველ და პოლონელ

ფოტოგრაფთა ნამუშევრები. აგრეთვე, რუსეთ-

საქართველოს 2008 წლის ომს მიეძღვნა

კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობდნენ
პოლონეთის რესპუბლიკაში საქართველოს

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ილია

დარჩიაშვილი, პოლონეთის რესპუბლიკის
საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ბარტოშ

ჩიხოცკი, სეიმის საგარეო ურთიერთობათა

კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე და

საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფის

ხელმძღვანელი მალგოჟატა გოშევსკა და
ანალიტიკური ორგანიზაციების

ხელმძღვანელები.

კონფერენციის ფარგლებში, ილია

დარჩიაშვილმა ისაუბრა საქართველოს ევროპულ
მომავალზე. გამომსვლელთა შორის იყო

პოლონეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის

ადმინისტრაციის სახელმწიფო მდივანი ანდჟეი
დერა, რომელმაც პოლონეთის რესპუბლიკის

პრეზიდენტის ანდჟეი დუდას სპეციალური

მიმართვა წაიკითხა.

მუზეუმში, აგრეთვე მოეწყო ქართველი
რეჟისორის, თაკო რობაქიძის ფილმის ჩვენება

“Creeping Borders“. ღონისძიებას ესწრებოდნენ

ანალიტიკური წრეების, ქართული დიასპორისა
და პოლონური მედიის წარმომადგენლები.

7 აგვისტოს, ქ. კიევში, რუსეთ-

საქართველოს ომის 10 წლისთავთან

დაკავშირებით, საქართველოს საელჩოში
დოკუმენტური ფილმის "მე არ გადავკვეთე

საზღვარი, საზღვარმა გადამკვეთა მე"

ჩვენება გაიმართა.

ღონისძიებაზე მოწვეულ სტუმრებს,
მისასალმებელი სიტყვით მიმართა

საქართველოს საგანგებო და

სრულუფლებიანმა ელჩმა გელა დუმბაძემ.
ელჩმა დეტალურად ისაუბრა 2008 წელს

რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ

განხორციელებულ სამხედრო აგრესიაზე.

ასევე, გელა დუმბაძემ მადლობა გადაუხადა
უკრაინულ მხარეს საქართველოს

სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული

მთლიანობის მხარდაჭერისათვის.
ღონისძიებას ესწრებოდნენ უკრაინის

საგარეო საქმეთა სამინისტროს მოქმედი

ანალიტიკური ცენტრებისა და
არასამთავრობო სექტორის, ქართული

დიასპორის და ადგილობრივი მედიის

წარმომადგენლები.

უკრაინაში 2008 წლის აგვისტოს ომის ათი წლისთავისადმი 
მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა



აგვისტოს დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ქართლის დედა ინდონეზიის 
კუნძულზე

8-10 აგვისტოს, ინდონეზიაში, ქალაქ

ტომოჰონში ჩატარდა ინტერნაციონალური

ყვავილების ფესტივალი, რომელზეც, „Tika
Tours“-ის ხელმძღვანელ თიკა სვანიძის

ხელშეწყობით და ორგანიზებით, წელს

პირველად წარსდგა საქართველო

დეკორაციით „ყვავილების ნარიყალა და
ქართლის დედა“.

ფესტივალის ორგანიზატორებმა

საქართველოში მოგზაურობის შემდეგ,
გადაწყვიტეს, სწორედ ამ ფორმით გაეცნოთ

ინდონეზიელებისთვის საქართველო.

გარდა დეკორაციის წარდგენისა, ფესტივალზე

შესრულდა ქართული ცეკვა “მთიულური”.
ცეკვის ფორმები ინდონეზიაში შეკერეს და

ცეკვაც ინდონეზიელმა მოცეკვავეებმა

შეასრულეს.

ტომოჰონის ინტერნაციონალური ყვავილების

ფესტივალი საკმაოდ მასშტაბური

ღონისძიებაა, რომელიც 2008 წლიდან ტარდება
და რომელშიც უამრავი ქვეყანაა ჩართული.

ყველაზე ფერად და სურნელოვან

დღესასწაულზე დასასწრებად მსოფლიოს

სხვადასხვა წერტილიდან უამრავი ადამიანი
იყრის თავს.

არგენტინაში საქართველოს საელჩოს ბუენოს-აირესის

ავტონომიური ქალაქის პარლამენტმა საქართველოს

დამოუკიდებლობის 100 წლისთავის აღსანიშნავად საზეიმო
სიგელი გამოსცა, რის საფუძველზეც უახლოეს მომავალში

არგენტინის დედაქალაქში თბილისის სკვერი გაიხსნება.

არგენტინის დედაქალაქში 
თბილისის სკვერი გაიხსნება

7 აგვისტოს, ნიუ-იორკში საქართველოს

გენერალურმა საკონსულომ მოაწყო

ღონისძიება - „10 წელი რუსეთ-საქართველოს
ომიდან“, რომელიც უცხოელ მეგობრებთან და

ქართულ დიასპორასთან ერთად რუსეთ-

საქართველოს ომის მსხვერპლთა მოხსენებას

მიეძღვნა.
ღონისძიებაზე ნაჩვენები იქნა ოკუპირებული

ტერიტორიების გასწვრივ საოკუპაციო

ზოლთან არსებული სიტუაციის ამსახველი
ფოტო და ვიდეო მასალა. გენერალურმა

კონსულმა დიანა ჟღენტმა ისაუბრა

კონფლიქტის ისტორიაზე, დღეს არსებულ

ვითარებასა და საქართველოს მთავრობის
პოლიტიკაზე კონფლიქტებთან მიმართებაში.

ასევე, საერთაშორისო დღის წესრიგში რუსეთ-

საქართველოს ომთან დაკავშირებული
საკითხების გააქტიურების მნიშვნელობაზე და

ხაზი გაუსვა საერთაშორისო თანამეგობრობის

როლს კონფლიქტის დარეგულირების
პროცესში. დამსწრე საზოგადოებას, აგრეთვე,

სიტყვით მიმართა ასოციაცია „თვისტომის“

თავჯდომარემ ნიკოლოზ ჩხეიძემ.

ათი წელი რუსეთ-საქართველოს ომიდან ნიუ-იორკში



აგვისტოს დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

9 აგვისტოს, ქ. კიშინიოვში, მოლდოვაში

საქართველოს საელჩოს და ქართული დიასპორის

ორგანიზებით, რუსეთ-საქართველოს ომის 10
წლისთავთან დაკავშირებით გაიმართა

ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც მოეწყო

აგვისტოს ომისა და მისი შედეგების ამსახველი

ფოტო გამოფენა.
ღონისძიების მონაწილეებს სიტყვით მიმართა

მოლდოვაში საქართველოს საგანგებო და

სრულუფლებიანმა ელჩმა, მერაბ ანთაძემ,
რომელმაც რუსეთის სამხედრო აგრესიისა და

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ

მდგომარეობაზე გაამახვილა ყურადღება.

9 აგვისტოს, ქ. ვილნიუსში, ლიეტუვა-

საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო

აგრესიის მეათე წლისთავისადმი მიძღვნილი
ღონისძიებების ფარგლებში, თბილისის

სახელობის სკვერში, გაიმართა სოლიდარობის

აქცია-ფლეშმობი „საქართველოს

გაერთიანებისთვის“, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღეს ლიეტუველმა და ქართველმა

ახალგაზრდებმა.

ვილნიუსში 2008 წლის აგვისტოს ომის 10 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა

მოლდოვაში რუსეთ-საქართველოს ომის 10 
წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ჩატარდა

ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს დიპლომატიური კორპუსისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის

წარმომადგენლებმა, ასევე ქართული და მოლდოვაში არსებული სხვადასხვა სათვისტომოების

ხელმძღვანელებმა.

ფლეშმობის მონაწილეებმა

საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნის

ფონზე, ოკუპაციის დაგმობის ნიშნად,
სიმბოლურად გაწყვიტეს

მავთულხლართები და

გამთლიანებული საქართველოს რუკა

გამოსახეს.
აქცია საქართველოს საელჩოს

ორგანიზებით ჩატარდა.

ქართველი კიკ-ბოქსერის წარმატება ესპანეთში
11-12 აგვისტოს, ქ. ბარსელონაში, ესპანეთის 2018 წლის კიკ-

ბოქსინგის ჩემპიონატზე ჩვენმა თანამემამულემ, აკაკი

შავშიშვილმა ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა.
აკაკი შავშიშვილი 15 წელია ბარსელონაში ცხოვრობს. არის

საქართველოს ჩემპიონი და მრავალგზის პრიზიორი

კარატეში. საერთაშორისო ტურნირების გამარჯვებული. მას

შემდეგ, რაც სპორტული მოღვაწეობა გააგრძელა ესპანეთში,
მოიპოვა ესპანეთის ჩემპიონის ტიტული კიკბოქსინგში. ასევე

მოგებული აქვს რამდენიმე ბრძოლა კრივში. ამჟამად არის

ბარსელონაში არსებული სპორტული კლუბის ერთ-ერთი
დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი, სადაც ჯანსაღი

ცხოვრების წესის მოყვარულ უამრავ ესპანელთან ერთად

ქართველებსაც ავარჯიშებს.



აგვისტოს დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ზემოხსენებული ფესტივალის გახსნის საზეიმო

ცერემონიაზე ორგანიზატორებსა და დამსწრე

საზოგადოებას სიტყვით მიმართა საელჩოს
მრჩეველმა დიანა მალაზონიამ და მაჭახელას

განათლებისა და კულტურის ფონდის

ხელმძღვანელს სულეიმან ქოსეს ჩემი სახელით

სამახსოვრო სიგელი გადასცა. თავის მხრივ, ს.
ქოსემ მადლიერება გამოხატა საქართველოს

საელჩოს მიმართ გამოჩენილი ყურადღებისა და

დაფასებისათვის და მომავალი ნაყოფიერი
თანამშრომლობისათვის მზადყოფნა დააფიქსირა.

2008 წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპული გმირების 
მოსახსენებელი პანაშვიდი ისრაელში

11 აგვისტოს, ქ. ლოდის წმინდა გიორგის

ეკლესიაში და საქართველოს საპატრიარქოს

„ქართულ სახლში“, რომელიც დღიდან დაარსებისა
ისრაელში ქართული კვალის აღდგენასა და

გაცოცხლებას ემსახურება, საქართველოს საელჩოს,

ორგანიზაცია „მამულის“ და „ისრაელში ქართული

ხელოვნების ცენტრის“ ინიციატივით, 2008 წლის
აგვისტოს ომში დაღუპულ გმირთა მოსახსენებელი

პანაშვიდი გადაიხადეს. მიუხედავად იმისა, რომ

ღონისძიებას სათანადო ორგანიზატორიც ჰყავდა
და შემსრულებელიც, ტაძარშიც და შემდეგ

„ქართულ სახლში“, ჩვენი ქვეყნის ამ ერთ-ერთი

ყველაზე ტრაგიკული დღისადმი მიძღვნილი

გლოვა, ისრაელში მყოფმა მთელმა ქართულმა
დიასპორამ ერთნაირი გულისტკივილით

გაიზიარა, ისე, როგორც ამას ჩვენი უკვდავი

გმირები იმსახურებენ. საეკლესიო პირებმა მათ
სახელზე ლოცვა აღავლინეს, იგალობეს

მხედრული საგალობლები. დიასპორის რიგითმა

წევრებმა მათთვის ქართული პატრიოტული
ლექსები წაიკითხეს. გულანთებული სიტყვა

წარმოთქვა ყველამ, ვისაც სამშობლოსათვის

უძგერდა გული, მაგრამ სულ სხვა მუხტი და

განცდა შემოიტანა იმ დაუვიწყარმა ამბებმა,
რომელსაც პირველად დიასპორის წინაშე ყვებოდა

„8 აგვისტოს“ და „აფხაზეთის ომის“ სამი უშუალო

მონაწილევე, პროფესიონალი სამხედრო ვეტერანი
- ამჟამად „ისრაელში ქართული ხელოვნების

ცენტრის“ წევრები.

ფოლკლორული ფესტივალი ართვინში

11-12 აგვისტოს, მაჭახელას განათლებისა და

კულტურის ფონდის ორგანიზებით, ართვინის

პროვინციის სოფ. მაჭახელაში ჩატარდა
ფოლკლორული ფესტივალი, რომელსაც

დაესწრნენ ართვინის გუბერნატორის მოადგილე

არიფ ოლთულუ, ბორჩხას გამგებელი ჰასან

მეშელი, ბორჩხას მერი ასლან ათანი, სტამბოლის
ყოფილი მერი ქადირ თოფბაში, ცნობილი

ქართული წარმოშობის ბიზნესმენი და

ფესტივალის დამაარსებელი, ნიჰათ გოგიითი-
გოგიტიძე, ბათუმში თურქეთის გენერალური

კონსული მაქბულე ქოჩაქი, თურქეთის

თანამშრომლობისა და კოორდინაციის სააგენტოს

(TIKA) თბილისის კოორდინატორი ჰუსეინ შანლი
და საქართველოს საელჩოს მრჩეველი დიანა

მალაზონია. ფესტივალს ასევე ესწრებოდნენ

თურქეთის მასშტაბით ართვინისა და მაჭახელას
დიასპორული ორგანიზაციების

წარმომადგენლები. ფესტივალზე წარმოდგენილნი

იყვნენ ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლები
და ქართული ცეკვის ანსამბლი „ეგრისი“

თბილისიდან. ასევე, ფესტივალზე ქართული

სიმღერები შეასრულეს ცნობილმა მომღერალმა

ბაიარ შაჰინ გუნდარიძემ და ჯგუფმა „სამი და“.



აგვისტოს დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

15 აგვისტოს, ქ. ბერლინში, გერმანიის

ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს

საელჩოში გაიმართა რუსეთ-საქართველოს
აგვისტოს ომის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი

ფოტოგამოფენა.

მოწვეულ სტუმრებს მისასალმებელი სიტყვით

მიმართა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში
საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა

ელჩმა ელგუჯა ხოკრიშვილმა, რომელმაც

რუსეთის სამხედრო აგრესიასა და ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობაზე

ისაუბრა.

ღონისძიების ფარგლებში, საელჩოში

წარმოდგენილ იქნა ფოტოგრაფ გიორგი
აბდალაძის და გორის არასამთავრობო

ორგანიზაცია მეგობრობის ხიდი ქართლოსის

ფოტომასალების გამოფენა. ასევე, ბერლინის
თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებმა

ფლორიან ნოლტემ და რიკარდა ლანდაუმ

წარადგინეს პროექტი „ 10 წელი ომის შემდეგ“.

2008 წლის ომის 10 წლისთავთან დაკავშირებით გერმანიაში 
საქართველოს საელჩოში ფოტოგამოფენა გაიმართა

13 აგვისტოს, ქ. კოპენჰაგენში, დანიის სამეფოსა და

ისლანდიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩომ გია

ყანჩელისადმი მიძღვნილ საზეიმო მიღებას უმასპინძლა.
ღონისძიებაზე მოწვეულ სტუმრებს მისასალმებელი

სიტყვით მიმართა დანიის სამეფოსა და ისლანდიის

რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და

სრულუფლებიანი ელჩმა, გიგი გიგიაძემ. მიღებას თავად
კომპოზიტორიც ესწრებოდა.

საქართველოს ელჩმა გია ყანჩელის მოღვაწეობაზე

ისაუბრა და გამოჩენილ ქართველ კომპოზიტორს
დაბადების დღე მიულოცა. მისი განცხადებით,

აღნიშნულმა მიღებამ საშუალება მისცა დანიურ

საზოგადოებას, გაცნობოდნენ გია ყანჩელის

განუმეორებელ მუსიკას.
ღონისძიებაზე შესრულდა მუსიკა გია ყანჩელის

ნაწარმოებებიდან.

სტუმრებს შორის იყვნენ დანიის აღმასრულებელი და
საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები,

დანიის სამეფოში აკრედიტებული დიპლომატიური

წარმომადგენლობების ხელმძღვანელები და ქართული
დიასპორის წარმომადგნელები.

აღსანიშნავია, რომ გერმანელ სტუდენტთა ჯგუფი,

პროექტის განხორციელების მიზნით აპრილის

თვეში გაემგზავრნენ საქართველოში და
მოინახულეს, როგორც საოკუპაციო ხაზი, ასევე

არაერთი ინტერვიუ ჩაწერეს ომისგან

დაზარალებულ მოსახლეობასთან.

ღონისძიების დასასრულს, საელჩოში გაიმართა
თაკო რობაქიძის მოკლემეტრაჟიანი ფილმის

ჩვენება „Creeping Borders“.

გამოფენას ესწრებოდნენ დიპლომატიური
კორპუსის წარმომადგენლები, გერმანელი

ჟურნალისტები, გერმანულ-კავკასიური

საზოგადოების დამფუძნებელი, ასევე ქართველი

და გერმანელი სტუდენტები.

დანიის სამეფოსა და ისლანდიის რესპუბლიკაში საქართველოს 
საელჩოში გია ყანჩელისადმი მიძღვნილი მიღება გაიმართა



აგვისტოს დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

შეხვედრა ბრაზილიაში მცხოვრებ თანამემამულესთან

21 აგვისტოს, დიასპორასთან ურთიერთობის

დეპარტამენტს ესტუმრა მარიამ ტოპეშაშვილი,

რომელიც ბრაზილიის ქალაქ რიო დე ჟანეიროში
ცხოვრობს.

მარიამი საქართველოში დაიბადა. 4 წლის იყო

როცა მისი მშობლები თურქეთის გავლით

ბრაზილიაში გაემგზავრნენ. მან რიოს
პრესტიჟული, პედრო II-ის სახელობის კოლეჯი

დაამთავრა. ამასთან ერთად, დიდ დროს უთმობდა

მოხალისეობას – წიგნებს უკითხავდა
უსინათლოებს. 2014 წელს ამერიკის შეერთებული

შტატების მთავრობამ იგი აირჩია ახალგაზრდობის

ელჩად ბრაზილიიდან. მომდევნო წელს,

22 აგვისტოს, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ზვიად გონაძემ შეხვედრა გამართა

თურქეთის რესპუბლიკის ქ. სტამბოლში მოქმედი ,,ქართული ხელოვნების სახლის“ ხელმძღვანელთან,

იბერია ოზქან მელაშვილთან და ორგანიზაციის დამფუძნებელთან, გიორგი ირემაძესთან. შეხვედრაზე
მინისტრის მოადგილემ სტუმრებს გააცნო დიასპორის სახელმწიფო სტრატეგია და ის ინიციატივები,

რომლებიც საგარეო საქმეთა სამინისტროში ინერგება დიასპორასთან ეფექტური კომუნიკაციის მიზნით.

სტუმრებმა ზვიად გონაძეს ინფორმაცია მიაწოდეს ორგანიზაციის საქმიანობისა და დაგეგმილი

პროექტების თაობაზე, ასევე ისაუბრეს ქართული დიასპორის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე და
პრობლემების გადაჭრის გზებზე.

შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობას და

კულტურული ხასიათის პროექტების მხარდაჭერას.
შეხვედრის დასასრულს ზვიად გონაძემ მადლობა გადაუხადა სტუმრებს გაწეული საქმიანობისთვის და

ხაზი გაუსვა საზღვარგარეთ საქართველოსა და ქართული კულტურის წარმოჩენასა და

პოპულარიზაციაში ქართული დიასპორის უმნიშვნელოვანეს როლს.

შეხვედრა ,,ქართული ხელოვნების სახლის” ხელმძღვანელებთან

განათლების ფონდისა და აშშ–ის მთავრობის

საგანმანათლებლო პროგრამის საშუალებით მან

საბუთები ამერიკულ უნივერსიტეტებში გაგზავნა
და სრული სტიპენდიით ჩაირიცხა ჰარვარდის

უნივერსიტეტში პოლიტოლოგის ფაკულტეტზე.

მარიამი ბრაზილიის და საქართველოს მოქალაქეა.

ფლობს: ქართულ, პორტუგალიურ, ინგლისურ,
რუსულ, ესპანურ ენებს. ეს მარიამის პირველი

ვიზიტია სამშობლოში. ამავე დროს,

საქართველოში ყოფნისას ის მუშაობს
სადისერტაციო თემაზე - 2008 წლის აგვისტოს

ომის თემატიკაზე. წარმატებები მარიამს!
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

„ორი გული“ ბრაზილიაში

24 აგვისტოს, ქ. მაინში, 2018 წლის ფრანკფურტის „რივერ ბენქის” ფესტივალზე საქართველო მასპინძელი

ქვეყნის სტატუსით წარსდგა. ფესტივალი საქართველოს გენერალურმა კონსულმა იოსებ ჩხიკვიშვილმა

და ქ. მაინის ფრანკფურტის მერმა პეტერ ფელდმანმა გახსნეს. გახსნის ცერემონიალს ასევე ესწრებოდნენ

ფესტივალის კოორდინატორი ირინა საგანელიძე და საქართველოს კულტურის ატაშე გერმანიაში,

დუდანა მაზმანიშვილი. ღონისძიების ფარგლებში წარმოდგენილი იქნა მრავალფეროვანი ქართული

კულტურული და მუსიკალური პროგრამა.

ფესტივალი სამი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა, რითაც სტუმრებს საშუალება მიეცათ

გასცნობოდნენ პანტომიმისა და მოძრაობის თეატრის წარმოდგენებს, ფოლკლორული ანსამბლის

კონცერტებს, თოჯინების ოპერის სპექტაკლს და მოესმინათ ელექტრონული მუსიკის

შემსრულებლებისათვის. ღონისძიება გამოირჩეოდა მაღალი ინტერ-აქტიურობით. დამსწერე

საზოგადოება, ბავშვები აქტიურად ჩაერთნენ ღონისძიების პროცესში, მუსიკალურ თუ საცეკვაო

ნომრებში. მონაწილეობა მიიღეს ანბანის თემაზე ქართული სუვენირების მომზადების პროცესში.

ფესტივალის ფარგლებში გამოფენილი იყო ქართული რეწვის ნიმუშები - „სუვენირები

საქართველოდან“, მოეწყო სპეციალური სტენდი ქართველი ავტორების გერმანულენოვანი წიგნებით.

ღონისძიების დასკვნით ნაწილში მაყურებლის წინაშე ნინო ქათამაძე და ჯგუფი ინსაითი, ნიკოლოზ

რაჭველი და ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი სიმები და ბრასი, ჯაზ სექსტეტი QUINTESSENCE

წარსდგნენ. ფესტივალი საზეიმოდ, ქართული მუსიკის ფონზე, შთამბეჭდავი ფოიერვერკით დაიხურა.

აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის ფრანკფურტის „რივერ ბენქის” ფესტივალს ესტუმრა მილიონ ცხრაასი

ათასი ადამიანი.

საქართველო ფრანკფურტის „რივერ ბენქის” ფესტივალზე

24 აგვისტოს, ბრაზილიის ქალაქ

ფორტალეზაში გაიმართა ლირიკული

მუსიკის კონცერტი –„ორი გული”.

ქართველმა ტენორმა გიორგი გელაშვილმა,

თავის ბრაზილიელ მეუღლესთან, სოპრანო

ლიანა ფონტელესთან ერთად შეასრულეს

საოპერო კლასიკოსების: ვერდისა და

მოცარტის ასევე ბრაზილიელი, ქართველი

და რუსი მუსიკოსების: ალბერტო

ნეპოჩენოს, კლაუდიო სანტოროს,

არაყიშვილის და რახმანინოვის

ნაწარმოებები.

გიორგი გელაშვილი უკვე საკმაო ხანია

ბრაზილიაში ცხოვრობს. მან თბილისში

დაამთავრა ვანო სარაჯიშვილის სახელობის

სახელმწიფო კონსერვატორია და შეიძლება

ითქვას, რომ იგი დიდი ქართველი

მომღერლისა და პედაგოგის ნოდარ

ანდღულაძის ვოკალური სკოლის

გამგრძელებელია ბრაზილიაში, როგორც

პედაგოგი. მისი მეუღლე ასევე ეწევა

პედაგოგიურ საქმიანობას და

უნივერსიტეტის პროფესორია.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

„ჩვენ ვხატავთ აფხაზეთს“ ვენაში

25 აგვისტოს, ქ. ვენაში, ქართული სათვისტომოს

ავსტრიაში და დავით აღმაშენებლის სახელობის

ქართული საკვირაო სკოლის ორგანიზებით, ქალაქ
ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის

თანამონაწილეობით განხორციელდა ერთობლივი

პროექტი „ჩვენ ვხატავთ აფხაზეთს“, რომელიც

მინზად ისახავდა თემის გარშემო საქართველოსა
და მის ფარგლებს გარეთ მცხოვრები ქართველი

ახალგაზრდების დამეგობრებას და ყველა

ქართველის საერთო ტკივილის - ოკუპაციის თემის
გარშემო, მათ გაერთიანებას. ღონისძიება

საქართველოს საელჩოს და ქართული სამრევლოს

წინამძღვრის, არქიმანდრიტ ილია ჩადუნელის

უშუალო მონაწილეობით და მხარდაჭერით
განხორციელდა.

პროექტის ფარგლებში, საქართველოს

პარლამენტის ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ
ავსტრიაში მოქმედ საკვირაო სკოლას საჩუქრად

წიგნები გადასცა.

ქართული სათვისტომო ავსტრიაში და დავით
აღმაშენებლის სახელობის ქართული საკვირაო

სკოლა მადლობას უხდის ქალაქ ქუთაისის

ახალგაზრდული ცენტრის მოსწავლეებს, მათ

პედაგოგსა და ხელმძღვანელობას პროექტის
დაგეგმვისა და მისი წარმატებით

განხორციელებისათვის.

25 აგვისტოს, ქ. ბურსის ქარაჯაბეის რაიონის სოფ.

ბოღაზქოიში, საქართველოს დამოუკიდებლობის

დღესთან დაკავშირებული „ქართული ზეიმის"
ფარგლებში, გაიმართა „მარიობის“ ტრადიციული

ზეიმი, რომელიც მიეძღვნა საქართველოს

პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის

დაარსების 100 წლისთავს. ღონისძიება ქ. ბურსის
სოფ. ბოღაზქოის ქართული კულტურისა და

ტურიზმის ასოციაცია, ქ. ბურსის ბათუმის

ქართული კულტურის ასოციაცია და ქ.
სტამბოლის ქართული ხელოვნების სახლის

ორგანიზებით ჩატარდა. სახალხო ზეიმი,

ადგილობრივი თვითმმართველობის

მხარდაჭერით განხორციელდა და მას
ესწრებოდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების

წარმომადგენლები, მათ შორის, ქარაჯაბეის მერი.

ზეიმში მონაწილეობა მიიღეს თურქეთის
სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსულმა ისტორიული

ქართული სათვისტომოების წარმომადგენლებმა

და ქართული სიმღერებისა და ცეკვის
ფოლკლორულმა ანსამბლებმა ბოღაზქოიდან,

ბურსიდან და სტამბოლიდან, ასევე, ცნობილმა

მომღერალმა ეროლ ალქანმა. შედგა ახლად

დაარსებული ეთნო-კვარტეტის „ბენდ ლიგანის“
დებიუტი. ასევე, წარდგენილ იქნა ქართული ენის

ცენტრის ხელმძღვანელის, ეშრეფ ილმაზის

(მახარაძე) წიგნი.

ქართული ზეიმი ბურსაში

ღონისძიებას ესწრებოდა თურქეთის

რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და

სრულუფლებიანი ელჩი, ბატონი ირაკლი
კოპლატაძე და ქ. სტამბოლში საქართველოს

გენერალური საკონსულოს წარმომადგენელი.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

26 აგვისტოს, ქ. კივიოლიში,
ესტონეთის ქართული სათვისტომოს
ინიციატივით და ორგანიზებით
ჩატარდა ღონისძიება, რომელიც
აფხაზეთის და სოხუმის ტრაგედიის 25
წლისთავს მიეძღვნა. ესტონეთის ამ
ქალაქში ცხოვრობენ აფხაზეთის
ესტონური სოფლებიდან იძულებით
გადაადგილებული პირები, რომლებიც
1993 წელს ესტონეთის მთავრობის
დახმარებით გამოიყვანეს
აფხაზეთიდან. ღონისძიების ერთ-
ერთი ნაწილი იყო ამხანაგური
შეხვედრა ფეხბურთში ქართველ და
ესტონელ ბავშვებს შორის
(ადგილობრივი საფეხბურთო კლუბი -
ირბისი). შეხვედრა მეგობრულად 2-2
დამთავრდა.
აღსანიშნავია, რომ ქართულ-
ესტონური ურთიერთობების
განმტკიცების საქმეში შეტანილი
წვლილისათვის, ესტონეთში
მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილი
ქართველი და ესტონელი დევნილების
მიმართ გამოჩენილი თანადგომისა და
მხარდაჭერისათვის, ესტონეთში
ქართული სათვისტომოს - „ქართული
სახლის“ თავმჯდომარე, ზაზა
წერეთელი აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის უმაღლესის აბჭოს
მიერ დაჯილდოვდა საპატიო
სიგელით.

პატარა აფხაზეთი ესტონეთში

28 აგვისტოს, ქ. ერევნის თავისუფლების

მოედანზე პირველად ჩატარდა ქართული

კულტურის დღე - Georgian Day in Armenia”.

ღონისძიება, დევიზით „მეგობრობა

იმარჯვებს“, მიზნად ისახავდა ქართულ-

სომხური მჭიდრო კულტურული კავშირების

ხაზგასმას და გაღრმავებას.
საღამოზე წარმოდგენილი იყო ქართველი

დიზაინერების, მათ შორის ავთანდილის,

მეგი გაბუნიას და ლაშა ჯოხაძის
ნამუშევრები. ღონისძიება მუსიკალურად

გააფორმეს ქართველმა და სომეხმა

ხელოვანებმა.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ სომხეთის
რესპუბლიკის კულტურის მინისტრის

მოადგილე ნაზენი ღარიბიანი, საქართველოს

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი
სომხეთის რესპუბლიკაში გიორგი

საგანელიძე, ერევნის მერიის, სომხეთის

ქართული სათვისტომოს „ივერიისა“ და
სომხეთის რესპუბლიკის კულტურის სფეროს

წარმომადგენლები.

სომხეთში ქართული კულტურის დღე - „Georgian Day in 
Armenia” ჩატარდა
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

შეხვედრა ჩრდილოეთ ამერიკაში საქართველოს 
მართლმადიდებლური ეკლესიის ეპისკოპოსთან

29 აგვისტოს, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ზვიად გონაძე შეხვდა ჩრდილოეთ
ამერიკაში საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ეპისკოპოსს, მეუფე საბას (ინწკირველს).
საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში ის პირველი ქართველი სასულიერო პირია, რომელიც ჩრდილოეთ
ამერიკის კონტინენტზე იქნა ხელდასხმული.
შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ქართული დიასპორის აქტუალურ საკითხებს და გამოწვევებს. მინისტრის
მოადგილემ დიდი ინტერესით მოუსმინა მეუფე საბას და შეთანხმდნენ შემდგომი
თანამშრომლობისთვის. მეუფემ დიდი მადლობა გადაუხადა საგარეო უწყებას დაინტერესებისთვის.
მეუფე საბას, დიდი წვლილი მიუძღვის აშშ-ში მცხოვრები ქართული მრევლის და დიასპორისადმი
ზრუნვაში. მისი ინიციატივით და მხარდაჭერით პენსილვანიისა და ნიუ ჯერსის შტატებში ქართულ
ეკლესიებთან დაარსდა საკვირაო სკოლები და ქართული ცეკვის ანსამბლები, კარატეს კლუბი და სხვ.
ქართულ მრევლთან შესახვედრად იგი ხშირდ სტუმრობს სხვადასხვა შტატებს და ასევე კანადას. ესწრება
საქართველოს საელჩოსა და გენერალური საკონსულოს მიერ ორგანიზებულ ეროვნული
დღესასწაულების აღსანიშნავ ღონისძიებებს.

28 აგვისტოს, ქ. ალიკანტეში, ესპანეთის სამეფოში,
ყოველწლიურად, ექსტრემადურის ფოლკლორის
ფედერაცია ორგანიზებას უწევს
ინტერნაციონალურ ფესტივალს, სახელწოდებით
"FESTIVAL INTERNACIONAL LOS PUEBLOS DEL MUNDO".
წელს რიგით 32-ე ფესტივალი ჩატარდა, სადაც 15
ქვეყანა იღებდა მონაწილეობას, მათ შორის იყო
საქართველო, რომელსაც უკვე მე-7 წელია,
ალიკანტეში არსებული, მოქმედი დიასპორული
ორგანიზაცია “Asociación de la república de Georgia e
inmigrantes" წარმოადგენს. საქართველოდან
ჩამოსულ ორ კოლექტივთან -„იმერეთი“ და
„თამარისი“-სთან ერთად, დიასპორორასთან
არსებულმა თვითშემოქმედებითმა ანსამბლმა
„იბერიამაც“ მიიღო მონაწილეობა.

ფოლკლორის გარდა, ფესტივალის ფარგლებში
ჩატარდა გამოფენა -გაყიდვა და ღონისძიება
სახელწოდებით "GASTROFOL". ამ ღონისძიების
ფარგლებში, მონაწილეებმა ამზადეს თავისი
ქვეყნის ტრადიციული კერძები, ყოველგვარი
ელაბორაციის გარეშე, ანუ ცივად. აგრეთვე,
ქვეყნის პოპულარიზაციის მიზნით ქალაქის
ქუჩებში დარიგდა საინფორმაციო ბუკლეტები
საქართველოს შესახებ.

ინტერნაციონალური ფესტივალი ალიკანტეში
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

31 აგვისტოს, ქ ათენში, საბერძნეთში საქართველოს საელჩოს
მხარდაჭერით ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა გააფორმეს
„თანამშრომლობის მემორანდუმი“, რომლის მიხედვითაც
ხელმომწერები შეთანხმდნენ, რომ ითანამშრომლებენ ისეთ
მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორებიცაა საბერძნეთის
რესპუბლიკაში საქართველოს პოზიტიური იმიჯის განმტკიცება,
საქართველოსა და საბერძნეთის ორმხრივი ურთიერთობების
გაღრმავება და საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური
ინტეგრაციის მხარდაჭერა.

საბერძნეთში ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა 
პრიორიტეტულ მიმართულებებზე „თანამშრომლობის 

მემორანდუმი“ გააფორმეს

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიასპორის დეპარტამენტის დირექტორი რატი ბრეგაძე
აღნიშნულ ინიციატივას დადებითად აფასებს და იმედოვნებს, რომ პრაქტიკა ფართოდ იქნება
გაზიარებული ქართული დიასპორის წარმომადგენლების მიერ: „ ინიციატივა წარმოადგენს ეროვნული
ინტერესების გარშემო დიასპორის კონსოლიდაციისა და სახელმწიფოსთან თანამშრომლობის მზაობის
გამოხატულების მაგალითს და ემსახურება დიასპორის ერთიანობას, გაძლიერებას და სამშობლოსთან
მჭიდრო კავშირის განვითარებას. გამოვხატავთ მადლიერებას ყველა ხელმომწერის მიმართ და
ვიმედოვნებთ, რომ მსგავსი პრაქტიკა ფართოდ იქნება გაზიარებული საზღვარგარეთ მცხოვრები ჩვენი
თანამემამულეების მიერ“, განაცხადა რატი ბრეგაძემ.
აღსანიშნავია, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მემორანდუმის ხელმოწერით დიასპორის
წარმომადგენლები თანხმდებიან, რომ აქტიურად ითანამშრომლებენ საქართველოსთვის
მნიშვნელოვანი საკითხების მხარდაჭერისა და განხორციელების პროცესში.
თანამშრომლობის მემორანდუმი წარმოადგენს ღია დოკუმენტს, რომელში ჩართვაც შეუძლია
საბერძნეთში არსებული დიასპორის ნებისმიერ წარმომადგენელს.

ქ. ათენში მოქმედმა დიასპორულმა ორგანიზაციებმა 23 ივლისს
ატიკის გარეუბნის ქ. რაფინაში ძლიერი ხანძრის შედეგად
დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად მონაწილეობა
მიიღეს საქველმოქმედო აქციებში:
•არასამთავრობო ორგანიზაცია "ივერონი"-ს ხელმძღვანელის
ნატალია კაპანაძის თაოსნობით ,ბერძნულ არასამთავრობო
ორგანიზაცია "მელისას" ხელმძღვანელის ქ. ნადინა
ხრისტოპულუს მხარდაჭერით ,არასამთავრობო
ორგანიზაციებიის "ივერონის" და"მელისას" წევრებმა ქ.რაფინაში
ხანძრის შედეგად დაზარალებულებულ მოსახლეობის
დასახმარებელად საჭირო საქმინობაში მიიღო მონაწილეობა.
ამასთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაცია"ივერონის"
ხელმძღვანელმა ქ.ნატალია კაპანაძემ მომლოცვეთა მიერ
შეგროვილი სურსათი, პირველადი მოხმარების საშუალებები და
სხვა საჭირო ინვენტარი გადასცა ქ.რაფინის გამგეობას
დაზარალებულთა დასახმარებლად
•,,ათენში ქართული სახლი"-ს და დარეჯან ღამბაშიძის
მასპინძლობით ქართველი თვითნასწავლი მხატვრის სოფი
მაჭავარიანის პერსონალური ნამუშევრების გამოფენა-გაყიდვა
მოეწყო. გამოფენით შესული თანხა, დაზარალებულ ოჯახებს
მოხმარდა.

საქველმოქმედო აქცია რაფინაში ძლიერი ხანძრის შედეგად 
დაშავებულთათვის

„ქართველ სტუდენტთა გაერთიანება’’-მ ლიკა ჯანელიძის
ხელმძღვანელობით ბერძენ სტუდენტებთან ერთად,
დაზარალებულთათვის საჭირო ნივთებს აგროვებდნენ და რაფინაში
ჩასულები შეხვდნენ დაზარალებულებს, გაესაუბრნენ მათ და
არსებული სიტუაციის უახლესი ინფორმაციით მიიღეს მონაწილეობა
აჭარის ტელევიზიის გადაცემაში. მათ თოქ-შოუ ''ჰეშთეგის'' პირდაპირ
ეთერში ისაუბრეს ადგილობრივების პრობლემებსა და სახელმწიფოს
მხრიდან მათ დასახმარებლად გადადგმული ნაბიჯების შესახებ.
•,,ქართულ-ბერძნული ახალგაზრდული გაერთიანება’’-მ ნესი
რობაქიძის ხელმძღვანელობით ჩაუტანა დაზარალებულ ოჯახებს
პირველი აუცილებლობის ნივთები, ტანსაცმელი, საკვები. წყალი.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

პეკინის უცხოენათა უნივერსიტეტში ქართული ენისა და 
კულტურის  შესწავლის კურსი გაიხსნა

პეკინის უცხოენათა უნივერსიტეტში 2017–2018

სასწავლო წელს, პირველად გაიხსნა ქართული

ენისა და კულტურის შესწავლის კურსი, მესამე
არჩევითი საგნის სტატუსით. მისი ინიციატორი

ჩინეთში მოღვაწე ქართველი მკვლევარი და

მკვლევარი, საერთაშორისო ქოუჩი ნანა გოგოხიაა,

რომელმაც საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით
შესძლო აღნიშნული პროგრამის დაფუძნება.

ჩინეთის განათლების სამინისტროსგან

უნივერსიტეტს აქვს მიღებული ნებართვა,
ქართული ენა პეკინის უცხოენების

უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის

საბაკალავრო პროგრამაში შეიტანონ. ეს იქნება

ჩინეთის უმაღლეს სასწავლებლებში ქართული

ენის საბაკალავრო დონეზე სწავლების პირველი

შემთხვევა. პირველ ჯგუფში 10 სტუდენტი

ირიცხებოდა. ისინი აქტიურად იღებდნენ
მონაწილეობას ქართული კულტურის

პოპულარიზაციისათვის მიძღვნილ

ღონისძიებებშიც.
ჩინეთში საქართველოს საელჩოს ხელშეწყობით

ასევე იგეგმება ქართული ენისა და ლიტერატურის

კუთხეების მოწყობა სხვადასხვა

უნივერსიტეტებში.
‘’მოგეხსენებათ, ჩინეთი უზარმაზარი

სახელმწიფოა და საქართველოსთან მას აქვს

მჭიდრო მეგობრული ურთიერთობა. ქართული
ენის შესწავლა, სწორედ ამ ორი ქვეყნის კიდევ

უფრო დაახლოების და სამომავლო ურთიეთობის

განმტკიცების საფუძველი იქნება "– განაცხადა ნანა

გოგოხიამ.

ქალბატონი ნანა, ასევე მშვიდობის ელჩია, „მსოფლიო მშვიდობის ფედერაცის ორგანიზაციის ეგიდით“

და „ერთი გზა ერთი სარტყელის” მეგობრობის ელჩი. მისი მეუღლეა საქართველოს დესპანის ჩინეთის

სახალხო რესპუბლიკაში ვასილ ბაბუნაშვილი.
ქართული ენის შესწავლის ახალი ჯგუფი სექტემბრიდან განაახლებს მუშაობას.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

საზეიმო კონცერტი მადრიდში

23 ივნისს, ქ. მადრიდში, საკვირაო სკოლა „აისი“-ს

ხელმძღვანელ, თამარ მეტრეველის ორგანიზებით,

ანტონიო მაჩადოს სახელობის კულტურის
ცენტრში, საქართველოს დამოუკიდსბლობის 100

წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო კონცერტი

გაიმართა.

კონცერტში მონაწილეობა მიიღეს, ქართველმა და
ესპანელმა მომღერლება, კომპოზიტორებმა და

შემსრულებლებმა, წმ. გიორგის სახელობის

ქართულ ეკლესიასთან არსებული ,ქართული
საკვირაო სკოლა ,,აისი,, - ის და სკოლის ბაზაზე

დაარსებულმა ქორეოგრაფიული ანსამბლის ,,GEORGIA”-ს მოსწავლეებმა.

კონცერტის პრეზენტაცია ქართულ და ესპანურ ენაზე მიმდინარეობდა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ

ქართველი და ესპანელი, მოწვეული სტუმრები, საქართველოს საელჩოს და საკონსულოს
წარმომადგენლები, საქრთველოს ელჩი ესპანეთის სამეფოში, ილია გიორგაძე.

შესავალ სიტყვაში, მოკლედ დაანონსდა საქართველოს სახელმწიფოს ისტორიული წარსული და

ახლანდელი მდგომარეობა, წარმოდგენილი იყო ქართული ცეკვები და პოეზია, შესრულდა ქართველ

კომპოზიტორთა სიმღერები, კლასიკური ნაწარმოებების მუსიკალური კოპოზიციები.
დასასრულს ქართული სკოლის უფროსკლასელებს, სკოლის მომწმობები გადაეცათ. კონცერტის

სტუმრებს ქართულ რესტორან ,,BABBILO”-ს დამფუძნებლები გაუმასპინძლდნენ.

ტექნიკური ხარვეზის გამო, სამწუხაროდ, ივნისის და ივლისის თვის „დიასპორულ ბიულეტენებ“-ში ვერ 
გაშუქდა ქ. მადრიდში და ქ. ოდესაში დიასპორული ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული 

ღონისძიებები, რისთვისაც დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის სახელით ინფორმაციის 
მომწოდებელს ბოდიშს ვუხდით და ღონისძიებების შესახებ სტატიას, დაგვიანებით, აგვისტოს თვის 

„დიასპორულ ბიულეტენ“-ში ვაშუქებთ.

ქ. ოდესაში მოქმედი ქართული

კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის -

„ივერია“-სა და ქ. ხერსონში მოქმედი
ქართული ეროვნულ-კულტურული

გაერთიანების - „ილორი“-ს ორგანიზებით

განხორციელდა ორი სოციალური პროექტი

სახელწოდებით „ბავშვები ითხოვენ
მშვიდობას“ და „ბავშვები მშვიდობისთვის“.

აღნიშნული პროექტების იდეა ეკუთვნის

კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის -
„ივერია“-ს წევრს ლილია გრიჩულევიჩს.

ოდესაში "ბავშვები ითხოვენ მშვიდობას!" 

პირველი პროქტის „ბავშვები ითხოვენ მშვიდობას“ ფარგლებში, ომის მონაწილეების და მოხალისეების

შვილებმა, 4 ივლისიდან 14 ივლისის ჩათვლით დაისვენეს ქ. ბათუმში. ათი დღის განმავლობაში

დაგეგმილი იყო სხვადასხვა სახის კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებები. მოზარდებს
შესაძლებლობა მიეცათ გაცნობოდნენ საქართველოს ისტორიას, ქართულ კულტურასა და ტრადიციებს;

დაათვალიერეს კულტურული ძეგლები, მოინახულეს ეთნოგრაფიული მუზეუმი; გაიმართა შეხვედრები

აჭარის ადგილობრივი ხელისუფელების წარმომადგენლებთან.

მეორე პროქტი - „ბავშვები მშვიდობისთვის“ განხორციელდა 20 ივლისიდან 27 ივლისის ჩათვლით,
რომლის ფარგლებში 1992-1993 წლებში აფხაზეთის შეიარღებული კონფლიქტის დროს დაზარალებული

ოჯახის შვილებმა დაისვენეს უკრაინის ქ. ხერსონში. შვიდი დღის განმავლობაში ქართველი მოზარდები

ეცნობოდნენ სამხრეთ უკრაინას მისი კულტურით, ბუნებით, ისტორიით, ღირსშესანიშნაობებით.
ქართველმა ბავშვებმა მონაწილეობა მიიღეს ტელეკონკურსში „ტავრიული ვარსკვლავები“.

აღნიშნული პროექტები განხორციელდა ქალაქ ხერსონის მერის, ოდესაში საქართველოს კონსულის,

თორნიკე ბერეკაშვილის და საქართველოს ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის, აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობამ, საქველმოქმედო ფონდის - „ალილო 2015“ (ბათუმი),
ახალგაზრდობის დემოკრატიული განვითარების ცენტრი „სინერგია“ (ოდესა) მხარდაჭერით.



აგვისტოს დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 


