აგვისტოს დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ნიდერლანდებში მოღვაწე ქართველი კლარნეტისტის, ლევან
ცხადაძისა და ჰოლანდიური ორკესტრის - “რიჩიოტი"
ქართული ტური

25 ივლისიდან 10 აგვისტომდე, ნიდერლანდების სამეფოში მოღვაწე ქართველ კლარნეტისტმა,
ლევან ცხადაძემ ამსტერდამის ქუჩის სიმფონიურმა ორკესტრთან - “რიჩიოტი„-თან ერთად,
ქართული ტური მოაწყვეს. ტურის ფარგლებში 25 ივლისიდან 10 აგვისტომდე ანსამბლმა,
ჰოლანდიასა და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში კონცერტები გამართა.
კონცერტები გაიმართა როგორც ცენტრალურ და ტურისტულ ადგილებში, ისე გარეუბნებში,
ბაღებში, სკვერებში, სკოლებში. „რიჩიოტი“-მ ცნობილი ქართველი კომპოზიტორების
ნაწარმოებები შეასრულეს.

ოდესაში საქართველოს საკონსულოს ნიკო ამირგულაშვილი
ეწვია
2
აგვისტოს,
ქ.
ოდესაში,
საქართველოს
საკონსულოს
„Building
Bridges:
Vilnius-Tbilisi”
პროექტის
ფარგლებში
ეწვია
ქართული წარმოშობის ლიეტუვას
მოქალაქე ნიკო ამირგულაშვილი,
რომელიც აღნიშნული პროექტის
ფარგლებში აპირებს გაიაროს 2000
კმ.
მარშუტით
ლიტვაპოლონეთი-უკრაინასაქართველო.
პროექტის
მიზანია
ქვეყნებს
შორის
მეგობრული
ურთიერთობების გაღრმავება.
შეხვედრას
ესწრებოდნენ
ქ.
ოდესაში არსებული ქართული
კულტურულ-საგანმანათლებლო
ცენტრი
„ივერია“-ს
ხელმძღვანელი, შორენა გეგეშიძე,
ქართული დიასპორის წევრები,
მათი უკრაინელი მეგობრები, ქ. ოდესაში საქართველოს საკონსულოს თანამშრომელები და ასევე,
ლიეტუვას საპატიო საკონსულოს წარმომადგენლები
შეხვედრაზე სიტყვით გამოვიდნენ საქართველოს ვიცე-კონსული შოთა დოლიძე და ქართული
კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი „ივერია“-ს თავმჯდომარე შორენა გეგეშიძე.

1

აგვისტოს დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩი
შავიზღვისპირეთის დიასპორულ ორგანიზაციებს ეწვია
7 აგვისტოს, თურქეთის შავიზღვისპირეთში
მივლინების
ფარგლებში,
თურქეთის
რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და
სრულუფლებიანმა
ელჩმა
გიორგი
ჯანჟღავამ შეხვედრა გამართა უნიესა და
ფაცას
ქართული
დიასპორული
ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან და
წევრებთან.
შეხვედრებზე
საუბარი
შეეხო
დიასპორასთან
დაკავშირებით
საქართველოს სახელწიფო პოლიტიკას.
საქართველოს
ელჩმა
დიასპორული
ორგანიზაციების ხელმძღვანელებსა და
წევრებს გააცნო დიასპორის სახელმწიფო
სტრატეგია და ის ინიციატივები და
სიახლეები, რაც საქართველოს საგარეო
საქმეთა
სამინისტროში
ინერგება
დიასპორასთან ეფექტური კომუნიკაციის
მიზნით.
გიორგი ჯანჯღავამ ასევე ხაზი გაუსვა ორი ქვეყნის ურთიერთობების წარმატებაში ქართული დიასპორის
დიდ როლს და აღნიშნა, რომ თურქეთის რესპუბლიკა არის საქართველოს მტკიცე მხარდამჭერი როგორც
ორმხრივ, ასევე საერთაშორისო ფორმატებში.
ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა საქართველოს ელჩს მიაწოდეს ინფორმაცია მათი
საქმიანობისა და მათ მიერ განხორციელებული პროექტების თაობაზე. ასევე, აღინიშნა დიასპორასთან
რეგულარული კონტაქტებისა და შეხვედრების მნიშვნელობა.
შეხვედრის დასასრულს, ქართული დიასპორული ორგანიზაციების ხელმძღვანელებმა მადლობა
გადაუხადეს როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ასევე საქართველოს საელჩოს
გამოჩენილი ყურადღებისთვის და გამოთქვეს მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელების სურვილი.

2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ
განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო
ინტერვენციის მსხვერპლთა ხსოვნის საღამო ვაშინგტონში
7 აგვისტოს, ქ. ვაშინგტონში,
საქართველოს საელჩოში 2008
წლის
აგვისტოს
ომში
დაღუპული
გმირებისადმი
მიძღვნილი საღამო გაიმართა.
აშშ-ში საქართველოს ელჩმა
დავით ბაქრაძემ მიმოიხილა
აგვისტოს
ომში
რუსეთის
აგრესიული ქმედებები, მათი
შედეგები და საქართველოს
დღევანდელი
გამოწვევები
რუსული ოკუპაციის სახით.
დავით ბაქრაძემ აღნიშნა საქართველოს თანმიმდევრული ძალისხმევის შედეგად აშშ-ის ამჟამინდელი
ადმინისტრაციის პერიოდში საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობის მიმართ მიღწეული
უპრეცენდენტო მხარდაჭერა, რაც გამოიხატება მთელი რიგი საკანონმდებლო აქტების დამტკიცებით,
რომელთა შორის აშშ-ის მხრიდან თვისებრივად კიდევ უფრო მაღალ დონეზე მხარდაჭერის აყვანის
გამოხატულება არის რუსეთის მიერ საქართველოს ინტერვენციის 10 წლის თავზე კონგრესში ერთხმად
დამტკიცებული „საქართველოს მხარდამჭერი აქტი“. ელჩმა განსაკუთრებით ხაზი გაუსვა საქართველოს
ერთიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ ჩვენი ამერიკელი და ევროპელი პარტნიორების მტკიცე
მხარდაჭერას.
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აგვისტოს დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
სტუმრებს, ასევე, სიტყვით
მიმართა აშშ-ის სახელმწიფო
მდივნის
მოადგილის
თანაშემწემ
ევროპისა
და
ევრაზიის საკითხებში ჯორჯ
კენტმა,
რომელმაც
აშშ-ის
ხელისუფლების
მხრიდან
საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისა
და
სუვერენიტეტისადმი
მტკიცე
და
ურყევი
მხარდაჭერა
დააფიქსირა.
საელჩოში გამართულ ხსოვნის
საღამოზე გაიმართა პროექტში
„მხატვრები მშვიდობისთვის“ მონაწილე მხატვართა ნამუშევრების გამოფენა. საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტროს პროექტის - „იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“ გამარჯვებულის აშშ-ში ტატო
ოქრუაშვილისა და ამერიკაში მოღვაწე ქართველი მხატვრის თედო რეხვიაშვილის ინიციატივით
განხორციელებული პროექტის ფარგლებში აშშ-ში მოღვაწე სხვადასხვა ეროვნების მხატვრებმა აგვისტოს
ომის თემაზე შექმნეს ფერწერული ნამუშევრები, რათა პატივი მიეგოთ მსხვერპლთა ხსოვნისთვის და
ყურადღება გაემახვილებინათ საქართველოს მიმართ რუსულ აგრესიაზე. პროექტის ფარგლებში
შესრულებული ნამუშევრები სამახსოვროდ გადაეცა საქართველოს საელჩოს ამერიკის შეერთებულ
შტატებში.
ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან ერთად, ღონისძიებას ასევე დაესწრნენ საქართველოს
მეგობრები აშშ-ის მთავრობის, არასამთავრობო ორგანიზაციების და დიპლომატიური კორპუსიდან.

ვილნიუსში საქართველოს სოლიდარობის აქცია - ფლეშმობი
„საქართველოს გაერთიანებისთვის“ გაიმართა
7 აგვისტოს, ქ. ვილნიუსში, საქართველოს წინააღმდეგ
რუსეთის ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის
მეთერთმეტე წლისთავთან დაკავშირებით, თბილისის
სახელობის სკვერში, ლიეტუველი და ქართველი
ახალგაზრდებისა და სტუდენტების ინიციატივით,
გაიმართა
საქართველოს
სოლიდარობის აქციაფლეშმობი
სახელწოდებით
“საქართველოს
გაერთიანებისთვის“.
ღონისძიების მონაწილეებმა ოკუპაციის დაგმობის
ნიშნად სიმბოლურად გაწყვიტეს მავთულხლართები
და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი
მხარდაჭერის გამოსახატავად გამოსახეს გამთლიანებული საქართველოს რუკა.
მონაწილეებს სიტყვით მიმართა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ლიეტუვის
რესპუბლიკაში ლევან ღვაჩლიანმა, რომელმაც ისაუბრა რუსეთის აგრესიის შედეგებსა და ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე ჰუმანიტარული, ადამიანის უფლებათა და უსაფრთხოების კუთხით შექმნილ უმძიმეს
ვითარებაზე. დაფიქსირდა, რომ რუსეთი არ ასრულებს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის
შეთანხმებას და შეიარაღებული ძალების გაყვანის ნაცვლად, კიდევ უფრო აძლიერებს სამხედრო ყოფნას
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, პარალელურად, დგამს ნაბიჯებს აფხაზეთისა და
ცხინვალის რეგიონების ფაქტობრივი ანექსიის მიმართულებით.
საქართველოს ელჩმა მადლობა გადაუხადა
აქციის
მონაწილეებს
საქართველოს
მხარდაჭერისა და სოლიდარობისათვის. მან
ხაზი გაუსვა, რომ ლიეტუვა საქართველოს
გამორჩეული მეგობარია და არსებულ
ვითარებაში, საქართველოსთვის ძალზე
ფასეულია პარტნიორთა ხმამაღალი და
მკაფიო მხარდამჭერი პოზიცია.
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აგვისტოს დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ნიუ-იორკში, საქართველოს გენერალურ საკონსულოში
გაიმართა ღონისძიება „11 წელი რუსეთ-საქართველოს ომიდან"
7 აგვისტოს, ქ. ნიუ-იორკში, საქართველოს
გენერალურ საკონსულოში გაიმართა ღონისძიება
„11 წელი რუსეთ-საქართველოს ომიდან".
ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა თომა
ჩაგელიშვილის დოკუმენტური ფილმის - „მე არ
გადავკვეთე საზღვარი, საზღვარმა გადამკვეთა
მე" ჩვენება და მოეწყო გეოპოლიტიკური
კვლევების
საერთაშორისო
ცენტრისა
და
მეგობრობის
ხიდი
„ქართლოსის“
მიერ
მომზადებული
2008
წლის
ომთან
დაკავშირებული ფოტო მასალის გამოფენა.
ღონისძიებას
ესწრებოდნენ
ქართული
დიასპორის წარმომადგენლები და მოწვეული
სტუმრები.

საქართველო-რუსეთის ომის მე-11 წლისთავისადმი
მიძღვნილი ღონისძიება ბერლინში
8 აგვისტოს, ქ. ბერლინში, გერმანიის
ფედერაციულ
რესპუბლიკაში
საქართველოს
საელჩოში
საქართველო-რუსეთის ომის მე-11
წლისთავისადმი
მიძღვნილი
ღონისძიება ჩატარდა. ღონისძიებაზე
გაიმართა
თომა
ჩაგელიშვილის
ფილმის
„მე
არ
გადავკვეთე
საზღვარი, საზღვარმა გადამკვეთა მე“
ჩვენება.
ფილმის
დაწყებამდე
სტუმრებს
სიტყვით მიმართა საქართველოს
სრულუფლებიანმა ელჩმა გერმანიის
ფედერაციულ
რესპუბლიკაში
ელგუჯა ხოკრიშვილმა, რომელმაც
ყურადღება გაამახვილა რუსეთის
ფედერაციის მიერ ქართული ტერიტორიების ოკუპაციაზე და იმ ფაქტზე, რომ რუსეთი აგრძელებს
საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური ნორმების უგულებელყოფას. ელჩმა ისაუბრა ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე არსებულ მძიმე ჰუმანიტარულ მდგომარეობაზე და რუსეთის მიერ საერთაშორისო
ვალდებულებების დარღვევაზე და შეუსრულებლობაზე. რუსეთის ფედერაციას არ შეუსრულებია 2008
წლის 12 აგვისტოს დადებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და ოკუპაციის პროცესის მეშვეობით
ხელს უშლის უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან
მიმართებაში.
ელგუჯა ხოკრიშვილმა ღონისძიებაზე მყოფ სტუმრებს ინფორმაცია მიაწოდა 7 აგვისტოს გორის
მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანთკარის სიახლოვეს საოკუპაციო ძალების მხრიდან ხელოვნური
ბარიერების აღმართვის უკანონო პროცესის განახლების შესახებ. გერმანიაში საქართველოს ელჩმა
რუსეთის მიერ ქართული ტერიტორიების ოკუპაციის საკითხთან მიმართებაში ხაზი გაუსვა პარტნიორი
ქვეყნების ერთიანი და პრინციპული პოზიციის მნიშვნელობას საქართველოსთვის და მადლობა
გადაუხადა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, მათ შორის პოლონეთის და უკრაინის
ელჩებს, სხვა დამსწრე სტუმრებს და ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს მხარდაჭერისთვის.
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საინფორმაციო ბიულეტენი
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ბაქოში რუსეთ-საქართველოს ომის მე-11 წლისთავისადმი
მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა
8
აგვისტოს,
ქ.
ბაქოში,
აზერბაიჯანის
რესპუბლიკაში
საქართველოს
საელჩოში
გაიმართა 2008 წლის აგვისტოს
რუსეთ-საქართველოს ომის მე-11
წლისთავისადმი
მიძღვნილი
ღონისძიება,
ღონისძიების
ფარგლებში,
მოეწყო
ფოტოგამოფენა და ნაჩვენები იქნა
დოკუმენტური ფილმი.
დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით
მიმართა საქართველოს ელჩმა
აზერბაიჯანის
რესპუბლიკაში
ზურაბ
პატარაძემ.
მან
საზოგადოებას შეახსენა 11 წლის
წინანდელი
ტრაგიკული
მოვლენები
და
მიაწოდა
ინფორმაცია რუსეთის მიერ
საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის შესახებ.
საქართველოს ელჩმა ყურადღება გაამახვილა საოკუპაციო ხაზთან და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
შექმნილი მძიმე ვითარების თაობაზე, მცოცავი ოკუპაციისა და ე.წ. ბორდერიზაციის პროცესზე,
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა უხეში დარღვევის ფაქტებსა და
ტატუნაშვილი-ოთხოზორიას
სიის
შესახებ,
საქართველოს
მთავრობის
მიერ
წარმატებით
განხორციელებულ არ აღიარების პოლიტიკასა და საერთაშორისო თანამეგობრობის ურყევი
მხარდაჭერის თაობაზე საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი.
ღონისძიებაზე ასევე სიტყვით გამოვიდა აზერბაიჯანის მილი-მეჯლისის საქართველოსთან მეგობრობის
ჯგუფის ხელმძღვანელი აფლატუნ ამაშევი.
საელჩოში გამართულ ღონისძიებას ესწრებოდნენ აზერბაიჯანის მილი-მეჯლისის საქართველოსთან
მეგობრობის ჯგუფის წევრები, პარლამენტის დეპუტატები, საგარეო საქმეთა სამინისტროს,
დიპლომატიური კორპუსის, ქ. ბაქოს ქართული სათვისტომოსა და მედიის წარმომადგენლები.

კონცერტი ,,ჯაზი ტურისტებისთვის" თბილისში

9 აგვისტოს, ქ. თბილისში, შარდენის ქუჩაზე, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პროექტის
„იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“ გამარჯვებულის ავსტრიის რესპუბლიკაში მარიამ
თაყნიაშვილისა და „მეიდან ჯგუფის“ ორგანიზებით ჩატარდა კონცერტი სახელწოდებით - ,,ჯაზი
ტურისტებისთვის". კონცერტის მიზანი იყო საქართველოში ტურიზმის განვითარებისთვის ხელის
შეწყობა. პროექტის იდეის ავტორია ავსტრიაში მოღვაწე ქართველი ჯაზ-მომღერალი თეონა მოსია.
პროექტში ასევე მონაწილეობდა ავსტრიელი პიანისტი ნიკოლა სტანოსევიჩი.
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1979 წელს საავიაციო კატასტროფაში დაღუპული ტაშკენტის
„პახტაკორის“ ფეხბურთელების ხსოვნის 40 წლისთავისადმი
მიძღვნილი ღონისძიებები
11 აგვისტოს, ქ. ტაშკენტში, აღინიშნა 1979 წელს
საავიაციო კატასტროფაში დაღუპული ტაშკენტის
„პახტაკორის“
ფეხბურთელების
ხსოვნის
40
წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, რომელშიც
ყოფილი
საბჭოთა
რესპუბლიკების
სხვა
წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს
ქართული და მსოფლიოს ფეხბურთის ლეგენდებმა ალექსანდრე ჩივაძემ, ვლადიმერ გუცაევმა, ოთარ
გაბელიამ, აგრეთვე დღეისათვის უზბეკეთში მოღვაწე
ტაშკენტის „პახტაკორის“ მთავარმა მწვრთნელებმა,
მსოფლიო ფეხბურთის ცნობილმა ვარსკვლავებმა,
ძმებმა შოთა და არჩილ არველაძეებმა.
12 აგვისტოს, საქართველოს საელჩოს შენობაში გაიმართა უზბეკეთის რესპუბლიკაში საქართველოს
საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩის ზურაბ აბდუშელიშვილის შეხვედრა ქართული სპორტის
სახელოვან წარმომადგენლებთან, რომელსაც ესწრებოდნენ ქართული დიასპორისა და უზბეკეთის
სპორტული საზოგადოების წარმომადგენლები.

ათენში აგვისტოს ომის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება
გაიმართა
11
აგვისტოს,
ათენის
განათლებისა
და
კულტურის
ცენტრში
„კავკასია“
ჩატარდა
ღონისძიება, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომს
მიეძღვნა.
ღონისძიებაზე მოეწყო ფოტო გამოფენა, ნაჩვენები
იყო თორნიკე კოპლატაძის და თაკო რობაქიძის
დოკუმენტური
ფილმები
„დევნილობის 9
წელიწადი" და „მცოცავი უკუპაცია’’.
დამსწერე საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს
საბერძნეთის
რესპუბლიკაში
საქართველოს
საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა იოსებ
ნანობაშვილმა, საგარეო საქმეთა სამინისტროს
პროექტის
„იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა
ელჩი“
გამარჯვებულმა
საბერძნეთის
რესპუბლიკაში ლიკა ჯანელიძემ, ათენის
განათლების და კულტურის ცენტრის „კავკასიას’’ ხელმძღვანელმა ავთანდილ მიქაბერიძემ და
არქიმანდრიტმა თეიმურაზ-სინესიოს კალანდაძემ.

2008 წლის ომის დროს გარდაცვლილთა მოსახსენიებელი
პანაშვიდი ლონდონის ქართულ ტაძარში
11 აგვისტოს, ლონდონის მაცხოვრის შობის
სახელობის საკათედრო ტაძარში, დმანისისა
და აგარაკ-ტაშირის, დიდი ბრიტანეთისა და
ირლანდიის მთავარეპისკოპოსის, ზენონის
(იარაჯული) ლოცვა-კურთხევით, 2008 წლის
ომის დროს გმირულად გარდაცვლილთა
სულების
მოსახსენიებელი
პანაშვიდი
აღესრულა.
პანაშვიდის
შემდეგ
შეკრებილ
საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს ტაძრის
არქიმანდრიტმა დოროთე ბარბაქაძემ და
დიდი
ბრიტანეთისა
და
ჩრდილოეთ
ირლანდიის
გაერთიანებულ
სამეფოში
საქართველოს ელჩმა თამარ ბერუჩაშვილმა.
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თურქეთში ფესტივალი „ჩვენ ჩვენა“ გაიმართა
12
აგვისტოს,
მანიასის
სოფ.
ჯუმჰურიეთის
კეთილმოწყობის,
გადარჩენისა
და
განვითარების
ასოციაციის ორგანიზებით, სახალხო
ფესტივალი „ჩვენ ჩვენა“ გაიმართა. უკვე
11 წელია, ფესტივალი ტრადიციულად
აგვისტოს თვეში იმართება და მისი
მიზანია სოფ. ჯუმჰურიეთსა და მის
შემოგარენში არსებული
ქართული
სოფლების მაცხოვრებელთა დაახლოება
და ტრადიციების შენარჩუნება.
ღონისძიებაზე
წარმოდგენილი
იყო
ადგილობრივი
სამზარეულო
და
ფოლკლორის ნიმუშები.
ფესტივალს ესწრებოდნენ ადგილობრივი
თვითმმართველობისა და სხვადასხვა
დიასპორული
ორგანიზაციების
წარმომადგენლები.

თბილისში, ,,ემიგრანტის სახლში’’ შეხვედრა გაიმართა
15
აგვისტოს,
თბილისში
,,ემიგრანტის
სახლში’’
გაიმართა
ამავე
ორგანიზაციის
ერთ-ერთი
დამფუძნებლის,
ათენის
„ქართლი
სახლის“
ხელმძღვანელის,
დარეჯან
ღამბაშიძის
შეხვედრა
სხვადასხვა
ქვეყნებიდან
ჩამოსულ
ქართველ
ემიგრანტებთან
და
ჟურნალისტებთან, რომლებიც
ემიგრაციის
თემაზე
მუშაობენ.
შეხვედრაზე საქართველოში
მიმდინარე ეკონომიურ,
პოლიტიკურ და სოციალურ პრობლემებზე ისაუბრეს. ბელგიიდან ინტერნეტ ზარის
საშუალებით ჩაერთო ,,ემიგრანტის სახლი’’-ს თანადამფუძნებელი, ქართველ ემიგრანტთა
საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი, ანა ბალამწარაშვილი. მან ისაუბრა ქვეყნისთვის
ყველაზე მტკივნეულ საკითხზე - რუსეთის მცოცავ ოკუპაციაზე გუგუტიანთკარში.
ათენში ვახტანგ VI სახელობის ქართული საკვირაო სკოლის პედაგოგმა ნინო ფრუიძემ და
ირანში, ფერეიდანში მცხოვრებმა, ჩვენმა თანამემამულემ, საიდ მულიანმა ისაუბრეს
ემიგრაციაში საკვირაო სკოლების როლის მნიშვნელობაზე. ღონისძიების დასასრულს
თანამემამულე პოეტმა, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კახის რაიონიდან ზურა პაპიაშვილმა
დამსწრე საზოგადოებას საკუთარი ლექსები წაუკითხა.
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ორდუში ქართული კულტურის ფესტივალი ჩატარდა
18 აგვისტოს, ქ. ორდუს ქართული
კულტურის საზოგადოების ორგანიზებით,
დაბა ქორგანში ქართული კულტურის
ფესტივალი
ჩატარდა,
რომელსაც
ადგილობრივი
ხელისუფლების
წარმომადგენლებთან და მოსახლეობასთან
ერთად
ტრაპიზონში
საქართველოს
გენერალური
საკონსულოს
თანამშრომლებიც დაესწრნენ.
ფესტივალზე
ქართული
ცეკვები
და
სიმღერები შეასრულეს ქობულეთის
ცეკვისა და სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლის „მხედრული" წევრებმა.
ფესტივალის
ფარგლებში,
ტრაპიზონში
საქართველოს
გენერალური
საკონსულოს
წარმომადგენელმა გიორგი ყუშიტაშვილმა დამსწრე საზოგადოებას საქართველოს ელჩის
გიორგი ჯანჯღავას მისასალმებელი წერილი წაუკითხა.

ქ. მაინის ფრანკფურტში ქართული საკვირაო სკოლას
სახელმძღვანელოები გადაეცა
18
აგვისტოს,
ქ.
მაინის
ფრანკფურტში საქართველოს
გენერალურმა
კონსულმა,
ლევან დიასამიძემ შეხვედრა
გამართა ქართულ-გერმანული
კულტურისა და განათლების
ორგანიზაცია „გეორგიკა“-სთან
არსებული საკვირაო სკოლის
პედაგოგებთან
და
აღსაზრდელებთან.
გენერალურმა
კონსულმა
საკვირაო სკოლას საჩუქრად
გადასცა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს „საკვირაო სკოლების მხარდაჭერის
პროგრამის“ ფარგლებში შექმნილი ქართული ენის ინტეგრირებული სახელმძღვანელოები.
საკვირაო სკოლის პედაგოგები მაია
შავლიაშვილი, ნინო ხალვაში-ვირთი
და მზია წიკლაური ყოველ კვირა
დღეს, სკოლის 30-მდე მოსწავლეს
უტარებენ
ქართულ
ენაზე
გაკვეთილებს.
შეხვედრაზე
ლევან
დიასამიძემ
ყურადღება
გაამახვილა
საგარეო
საქმეთა სამინისტროს საქმიანობაში
დიასპორის
საკითხების
პრიორიტეტულობაზე, რაც
ხელს
უწყობს საზღვარგარეთ ქართული
დიასპორის კავშირების გაძლიერებას
სამშობლოსთან.
8
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კახში ფერისცვალების დღესასწაულთან დაკავშირებით წირვალოცვა აღევლინა
19
აგვისტოს,
აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის ქ. კახის წმინდა გიორგის
ტაძარში
ფერისცვალების
დღესასწაულთან
დაკავშირებით
გაიმართა
სადღესასწაულო
წირვა,
რომელიც წინამძღვარმა მამა პეტრემ
აღავლინა.
საეკლესიო
მსახურებას
ესწრებოდა საქართველოს საგანგებო და
სრულუფლებიანი ელჩი აზერბაიჯანის
რესპუბლიკაში, ზურაბ პატარაძე და
საელჩოს თანამშრომლები.
წირვის დასრულების შემდეგ, ზურაბ
პატარაძემ გამართა შეხვედრები კახის
რაიონის
აღმასრულებელი
ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და
რაიონში
კომპაქტურად
მცხოვრებ
ქართველ მოსახლეობასთან. ელჩმა
დიასპორის წარმომადგენლებს
მიულოცა ფერისცვალების დღესასწაული და ასევე, სოფელ ქოთოქლოს ყოვლადწმინდა სამების ტაძრის
ამოქმედება.
აღსანიშნავია, რომ ხსენებულ ეკლესიაში ღვთისმსახურება შეწყვეტილი იყო თითქმის ერთი საუკუნის
განმავლობაში. ადგილობრივ მოსახლეობასთან კითხვა-პასუხის რეჟიმში განხილულ იქნა მათ მიერ
დასმული საკითხების ფართო სპექტრი და დაისახა მომავალი თანამშრომლობის პერსპექტივები.ც

თურქეთის უნივერსიტეტების სტუდენტებმა შაორის
„მომავლის ბანაკში“ დაისვენეს
20-24 აგვისტოს, საქართველოს
საგარეო საქმეთა სამინისტროს
დიასპორასთან ურთიერთობის
დეპარტამენტის
და
საქართველოს
საელჩოს
ორგანიზებით,
თურქეთის
დუზჯეს, რიზესა და ყარსის
უნივერისტეტების
ქართული
ენისა
და
ლიტერატურის
მიმართულების
სტუდენტებმა
შაორის
„მომავლის
ბანაკში“
დაისვენეს.
პროგრამაში
მონაწილეობა
სტუდენტებს საშუალებას აძლევს
მოინახულონ
ისტორიული
სამშობლო,
დაამყარონ
მეგობრული
ურთიერთობა
თანატოლებთან, გაიუმჯობესონ
ქართული ენის ცოდნა, მიიღონ
მონაწილეობა
ბანაკის
მრავალფეროვან
აქტივობებში,
განივითარონ საკომუნიკაციო და
სხვა სახის უნარ-ჩვევები,
გამოავლინონ საკუთარი შესაძლებლობები.
აღნიშნული პროექტი, თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს ჩართულობითა და სსიპ
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრთან თანამშრომლობით განხორციელდა.
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ბალტიის გზის 30 წლისთავის აღსანიშნავი ღონისძიება
ლიეტუვაში
23
აგვისტოს,
ქ.
ვილნიუსში,
საქართველოს
საგანგებო
და
სრულუფლებიანმა ელჩმა ლიეტუვას
რესპუბლიკაში ლევან ღვაჩლიანმა,
ლიეტუვაში მცხოვრებმა ქართველმა
სტუდენტებმა
და
ქართული
დიასპორის
წარმომადგენლებმა
მონაწილეობა მიიღეს ბალტიის გზის
30
წლისთავის
აღსანიშნავ
ღონისძიებაში.
23 აგვისტოს 30 წელი გავიდა
აქციიდან „ბალტიის გზა", რომლითაც
ბალტიის ქვეყნების მოსახლეობამ
მსოფლიოს კიდევ ერთხელ დაანახა
მისწრაფება დამოუკიდებლობისაკენ
და რომელიც წარმოადგენდა

ბალტიისპირეთის ქვეყნების ტერიტორიაზე შექმნილ 600 კილომეტრის სიგრძის ცოცხალ ჯაჭვს და
მოიცავდა მიახლოებით 2 მილიონ ადამიანს.
აღნიშნული აქცია წარმოადგენდა ბალტიის ქვეყნების სოლიდარობისა და თავისუფლებისაკენ სწრაფვის
სრულიად უნიკალურ მაგალითს.

თურქეთში „მარიობის“ ტრადიციული ფესტივალი ჩატარდა
24
აგვისტოს,
ბოღაზქოის
ქართული
კულტურისა
და
ტურიზმის
ასოციაციის
ორგანიზებით, ქ. ბურსის ქარაჯაბეის რაიონის
სოფ.
ბოღაზქოიში
ჩატარდა
თურქეთის
ისტორიული ქართული დიასპორების მე-6
ყოველწლიური სახალხო ზეიმი - “Marioba
Şenliği”.
სახალხო
ზეიმში
მონაწილეობა
მიიღეს
თურქეთის მასშტაბით არსებული ქართული
დიასპორული ორგანიზაციების წევრებმა და
ქართული
სიმღერისა
და
ცეკვის
ფოლკლორულმა ანსამბლებმა.
ღონისძიების
ფარგლებში,
დამსწრე
საზოგადოებას სიტყვით მიმართა სტამბოლში
საქართველოს გენერალურმა კონსულმა ინგა
კიკვაძემ.

სიტყვით გამოსვლისას გენერალურმა კონსულმა
ხაზი გაუსვა მსგავსი აქტივობების მნიშვნელობას
ქართული
კულტურისა
და
ხელოვნების
თურქეთის რესპუბლიკაში პოპულარიზაციის
კუთხით. ამასთან, ზეიმზე წაკითხულ იქნა
საქართველოს
ელჩის
გიორგი
ჯანჯღავას
მისასალმებელი წერილი.
თავის
მხრივ,
ქართული
დიასპორული
ორგანიზაციების ხელმძღვანელებმა მადლიერება
გამოხატეს ანკარაში საქართველოს საელჩოსა და
სტამბოლში
საქართველოს
გენერალური
საკონსულოს
მისამართით
გამოჩენილი
ყურადღებისათვის
და
კიდევ
ერთხელ
დააფიქსირეს მზაობა აქტიური თანამშრომლობის
გაგრძელების თაობაზე.
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აგვისტოს დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

გერმანიაში საქართველო-რუსეთის ომის მე-11 წლისთავთან
დაკავშირებით კინოჩვენება გაიმართა
23
აგვისტოს,
ქ.
მაინის
ფრანკფურტში
საქართველოს
გენერალურ
საკონსულოში
საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის მე-11.
წლისთავთან დაკავშირებით რეჟისორ ანდრეი
ნეკრასოვის და ოლგა კონსკაიას დოკუმენტური
ფილმის
,,რუსული
გაკვეთილები“
ჩვენება
გაიმართა.
ღონისძიება მისასალმებელი სიტყვით გახსნა
საქართველოს გენერალურმა კონსულმა ქ. მაინის
ფრანკფურტში ლევან დიასამიძემ. გენერალურმა
კონსულმა
სტუმრებს მიაწოდა დეტალური
ინფორმაცია საოკუპაციო ხაზზე ბოლო პერიოდში
განვითარებული მოვლენების შესახებ, მათ შორის
გორის
რაიონის
სოფელ
გუგუტიანთკარში
ხელოვნური ბარიერების აღმართვის და
ადგილობრივი მაცხოვრებლების გატაცებისა და ასევე, თავისუფლად გადაადგილების უფლების
შეზღუდვის ფაქტებზე. ფილმის ჩვენების შემდეგ დიასპორული გაერთიანების „გეორგიკა“
წარმომადგენელმა ჰანეს ვირთმა წარადგინა პრეზენტაცია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე,
რომელიც ასახავდა 2008 წლის აგვისტოს ომის მძიმე შედეგებს და მცოცავ ოკუპაციას.

„თბილისობა 2019“ მინსკში
24 აგვისტოს, ქ. მინსკის ისტორიულ
ცენტრში, საქართველოს საელჩოს,
ქართული
კულტურულსაგანმანათლებლო
საზოგადოება
„მამულის“,
თბილისის
მერიის,
მინსკის
აღმასრულებელი
კომიტეტისა და კომპანია „Borjomi”-ს
ორგანიზებით გაიმართა საიუბილეო
რიგით მე-5 ფესტივალი „თბილისობა
2019".
ფესტივალის ფარგლებში, ქალაქის
ისტორიული
ცენტრში
მოეწყო
საქართველოს
ტურისტული
პოტენციალის
წარმომჩენი
გამოფენები,
რომელშიც
მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივი
და
ქართული
ტურისტული
კომპანიების, ასევე საქართველოს

ეროვნული ტურიზმის ადმინისტრაციისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა
და კურორტების დეპარტამენტებმა.
მოეწყო ქართული დიასპორის კუთხე, სადაც ფესტივალის მრავალრიცხოვან სტუმრებს
შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ საქართველოს ისტორიას, კულტურასა და ტრადიციებს,
ესწავლათ ქართული ანბანი და ცეკვის ელემენტები. ასევე, წარმოდგენილი იყო ქართული
კერძები და ქართული ღვინო.
ფესტივალის ფარგლებში, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ვალერი
კვარაცხელიამ, ბელარუსის რესპუბლიკაში საქართველოს დადებითი იმიჯის წარმოჩენაში
შეტანილი წვლილისათვის ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს - ბელარუსის სახალხო
ბანკის გენერალურ დირექტორს კონსტანტინე წერეთელს, ექიმ ნიკოლოზ გორგოძესა და
მომღერალ ტარიელ მაისურაძეს მადლობის სიგელები გადასცა. გარდა ამისა, გაიმართა
ბელარუსში მოღვაწე და საქართველოდან მოწვეული შემსრულებლების კონცერტი.
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აგვისტოს დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
იმავე
დღეს,
საქართველოს
საპარტნიორო
ფონდის
აღმასრულებელმა დირექტორმა დავით
საგანელიძემ, თბილისის მერმა კახი
კალაძემ და საქართველოს ელჩმა
ვალერი
კვარაცხელიამ
მინსკში
საზეიმოდ გახსნეს „ქართული სახლი“.
პროექტი
ბელარუსის
მთავრობის
მხარდაჭერით
განხორციელდა.
„ქართული სახლი“ ორ ქვეყანას შორის
სავაჭრო-ეკონომიკური
და
კულტურული ურთიერთობების ახალ
პლატფორმას
წარმოადგენს
და
ქართული ნატურალური პროდუქტების
ექსპორტის ხელშეწყობას, ქართველ და ბელარუს ბიზნეს წრეებს შორის საქმიანი
ურთიერთობების გაღრმავებას, ქართული ტრადიციების, ისტორიისა და კულტურის
პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად.
„ქართული სახლი“ ღვინის მუზეუმს, ენოთეკას, ქართული ვაზის 8000-წლიანი ისტორიისა და
ღვინის წარმოების ამსახველ უნიკალურ ექსპონატებს, საგამოფენო, საკონფერენციო და
საპრეზენტაციო სივრცეებს, ასევე, ღვინისა და ქართული ნატურალური პროდუქტების
მაღაზიას, ქართულ რესტორანს, თონესა და მარანს აერთიანებს.

ქ. მაინის ფრანკფურტში ფესტივალის ,,მუზეუმ სუფერ ფერსტი”
ფარგლებში საქართველოს შესახებ საინფორმაციო ბუკლეტები
დარიგდა
25 აგვისტოს, ქ. მაინის ფრანკფურტის
ყოველწლიური ფესტივალის ,,მუზეუმ
სუფერ
ფერსტის”
ფარგლებში
გენერალური
საკონსულოს
ინიციატივით,
საკონსულოს
წარმომადგენლებმა
და
ქართველმა
სტუდენტებმა
საქართველოს
ტურისტული პოტენციალის გაცნობისა
და ქვეყნის პოპულარიზაციის მიზნით
ფესტივალის
დამთვალიერებლებს
საქართველოს შესახებ საინფორმაციო
ბროშურები დაურიგეს.

შეხვედრა ქართულ დიასპორასთან არგენტინაში
26 აგვისტოს, მენდოსაში სამუშაო
ვიზიტის ფარგლებში, არგენტინაში
საქართველოს
ელჩმა
ირაკლი
ყურაშვილმა
შეხვედრა
გამართა
მენდოსაში ქართული დიასპორის
წარმომადგენლებთან. აღსანიშნავია,
რომ არგენტინასა და ზოგადად
სამხრეთ
ამერიკაში
მენდოსა
გამოირჩევა
დიასპორის
წარმომადგენელთა ყველაზე მაღალი
კონცენტრაციით.
მათ
შორის
უმრავლესობა მუსიკის სფეროში
მოღვაწეობს.
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აგვისტოს დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს მოსწავლეთა მხარდამჭერი, ჰუმანიტარული
აქცია ათენში
საბერძნეთის
რესპუბლიკაში,
ქ.
ათენში მოქმედი შოთა
აბულაძის სახელობის
ადამიანის უფლებათა
დაცვის ორგანიზაციის
ინიციატივით,
ჰუმანიტარული აქცია
განხორციელდა. ჩვენი
თანამემამულეების
ჩართულობით,
150
სასკოლო ნივთი და
ჩანთა
გადაეცათ
საქართველოში,
ორგანიზაციებს
"სიკეთის ქალაქს" და
„ემიგრანტი
დედები
საქართველოს
მომავლისათვის“,
ობოლ და სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ბავშვებისთვის გადასაცემად.

ქართული კარატე იტალიაში
16 ივლისს,
იტალიის შიდა
ჩემპიონატი კარატეში ჩატარდა,
რომელშიც კარატეს ოსტატის 8
დან-ის
„შავი
ქამრის“
მფლობელის,
ევროპისა
და
მსოფლიო
ჩემპიონატების
პრიზიორის
ჯორჯიო
უგრეხელიძის
კლუბ
„Asd.Kiudokan“
მოწაფეებმაც
მიიღეს მონაწილეობა და საპრიზო
ადგილები
დაისაკუთრეს.
ჯორჯიო უგრეხელიძე, იტალიის
მოქალაქეა
და
ლივორნოს
პროვინციის ქ. სესინაში თავის
კლუბში ავარჯიშებს ყველა ასკის
მსურველ სპორტსმენებს, მათ
შორის
რამდენიმე
ჩვენს
თანამემამულეს.
იგი
რამდენჯერმე
იმყოფებოდა
საქართველოში და მჭიდრო
ურთიერთობა აქვს კარატეს ეროვნულ ფედერაციასთან - კახა ბასილიასთან და ასევე აშშ-ში, ნიუ იორკში
მოღვაწე ქართველ კარატეს და კრავ მაგას ოსტატ-მწვრთნელთან და საოპერო მომღერალთან ბექა
გოგინაშვითან.

ტექნიკური ხარვეზის გამო, ივლისის „დიასპორულ ბიულეტენ“-ში ვერ გაშუქდა
ინფორმაციები დიასპორულ ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ ღონისძიებებზე. შესაბამის
სტატიებს, დაგვიანებით, აგვისტოს თვის „დიასპორულ ბიულეტენ“-ში ვაშუქებთ.
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