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ნუგზარ მძინარიშვილის წიგნის – „მისტერ „მ“ საქართველოდან“ 
პრეზენტაცია თბილისში
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3 აპრილს, საქართველოს მწერალთა სახლში ლატვიაში
მოღვაწე თანამემამულის, ნუგზარ მძინარიშვილის წიგნის –
„მისტერ „მ“ საქართველოდან“ პრეზენტაცია გაიმართა.
ლატვიაში მცხოვრები ჩოგბურთელი პირველია
ქართველებიდან, რომელიც უიმბლდონის „დიდი სლემის“
(Grand Slam) მონაწილე იყო იუნიორთა და მამაკაცთა შორის
(1961-62). მსოფლიოს უძლიერეს მოთამაშეებს შორის
დამკვიდრდა და ლეგენდარულ როდ ლეივერთან იბრძოდა.
მძინარიშვილი ყველა თანრიგში იყო საბჭოთა კავშირის
ნაკრები გუნდის წევრი – 1958 წლიდან 1967 წლამდე. სამი
წელი ზედიზედ იყო საბჭოთა კავშირის უძლიერეს
ჩოგბურთელთა ათეულში. გახლდათ საქართველოს
ნაკრების უფროსი მწვრთნელი (1981-84), ლატვიის ნაკრების
უფროსი მწვრთნელი (1986-1992), ლატვიის ჩოგბურთის
კავშირის გენერალური მდივანი (1987-1992),
ბალტიისპირეთის ჩოგბურთის კავშირის გენერალური
მდივანი (1990-1991), ევროპის ვეტერანთა ჩემპიონატის
ბრინჯაოს მედალოსანი ლატვიის ნაკრების გუნდის
შემადგენლობაში (საარბრიუკენი,1995); იყო ლატვიის
პრეზიდენტის საკონსულტაციო გამგეობის წევრი (2011-
დან), არის ლატვიის ქართველთა საზოგადოება
„სამშობლოს“ თავმჯდომარე.

მძინარიშვილმა კარიერა ლეგენდარულ ქართველ
ჩოგბურთელთან, ალექსანდრე მეტრეველთან ერთად
დაიწყო. მასთან ერთად გახდა ევროპის გუნდური
პირველობის (21 წლამდე) პრიზიორი (1963), უნგრეთის
ღია პირველობის ჩემპიონი (1964). ნუგზარ
მძინარიშვილმა წიგნი სწორედ მეტრეველსა და
საქართველოში ჩოგბურთელთა პირველი თაობის
მიღწევებს მიუძღვნა.
წიგნის პრეზენტაციას უძღვებოდა ცნობილი
სპორტული კომენტატორი, ჯამლეტ ხუხაშვილი.
ღონისძიებას ესწრებოდნენ თავად ალექსანდრე
მეტრეველი და სპორტული საზოგადოების
წარმომადგენლები.
„საქართველოში ახალი თაობა მოდის და მათ უნდა
იცოდნენ, საიდან იწყებოდა ჩვენი ჩოგბურთის
ისტორია და რა წარმატებები გვქონდა. მიხარია, რომ
მეტრეველთან ერთად ვიწყებდი კარიერას, რომელიც
ნამდვილი ლეგენდა გახდა“, – განაცხადა წიგნის
ავტორმა, ნუგზარ მძინარიშვილმა.

3 აპრილს, პროექტ „იყავი შენი ქვეყნის
ახალგაზრდა ელჩის“ გამარჯვებულმა
ჩეხეთის რესპუბლიკაში დემეტრე
რუხაძემ ქ. თბილისში არსებული წმ.
გიორგის სახელობის საერთაშორისო
სკოლის მოსწავლეებს ჩეხეთის
რესპუბლიკისა და მისი ისტორიული
ძეგლების ისტორია გააცნო.
შეხვედრაზე დიმიტრი რუხაძემ
მოსწავლეებს წარუდგინა პროექტ „იყავი
შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩის“
პროგრამა და მიზნები. ლექციის ბოლოს
მოსწავლეებმა მათთვის საინტერესო
შეკითხვები დასვეს.

ჩეხეთის ისტორიული ძეგლების გაკვეთილი თბილისში, წმ. 
გიორგის სახელობის საერთაშორის სკოლაში 
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4 აპრილს, ქ. სტამბოლში, საქართველოს
გენერალურმა კონსულმა ინგა კიკვაძემ,
ჭოროხის ხეობის ბორჩხელთა ასოციაციას
ქართული ენის შემსწავლელი კურსისათვის
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს
მიერ „საკვირაო სკოლების მხარდაჭერის
პროგრამის“ ფარგლებში შექმნილი
სახელმძღვანელოები გადასცა.
აღნიშნულ ასოციაციაში, უკვე 4 წელია,
მოქმედებს დედა ენის შემსწავლელი კურსი,
სტამბოლის უნივერსიტეტის დოქტორანტის
ნატალია დვალის ხელმძღვანელობით.
ასოციაციის ხელმძღვანელობამ მადლობა
გადაუხადა როგორც საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტროს, ასევე ქ. სტამბოლში
საქართველოს გენერალურ საკონსულოს
გამოჩენილი ყურადღებისა და
მზრუნველობისათვის და მჭიდრო
თანამშრომლობის გაგრძელების სურვილი
გამოთქვა.

ჭოროხის ხეობის ბორჩხელთა ასოციაციას სახელმძღვანელოები 
გადაეცა

საუნივერსიტეტო კულტურული დღესასწაული მადრიდში

4 აპრილს, ესპანეთის სამეფოში,
ქ. მადრიდში საუნივერსიტეტო
კულტურული დღესასწაული
"Global Village" გაიმართა.
ღონისძიებაში, პროექტ „იყავი
შენი ქვეყნის ახალგაზრდა
ელჩის“ 2019 წლის
გამარჯვებული კანდიდატის
ესპანეთის სამეფოში თამარ
არველაძის ორგანიზებით
საქართველომ პირველად მიიღო
მონაწილეობა და ორმოცამდე
ქვეყანას შორის
განსაკუთრებული კუთხის
სტატუსი მოიპოვა.

სტუმრებს საშუალება
ჰქონდათ დაეგემოვნებინათ
ქართული ტრადიციული
კერძები და ქართული ღვინო,
რომელიც 30 საუკეთესო
ღვინის მსოფლიო
ჩამონათვალშია შესული.
ღონისძიების ბოლოს,
მადრიდში მოქმედი
ქართული ცეკვის აკადემიის -
„საქართველო“ მოცეკვავეებმა
სამი ქართული ცეკვა
შეასრულეს.
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5 აპრილს, ქ. ვაშინგტონში, საქართველოს საელჩოში,
დიასპორული ორგანიზაცია „ქართული ცენტრი“-ს
ინიციატივით, ყოველწლიური ქართული
კულტურის საღამო - “Experience Georgian Culture”
გაიმართა.
საღამო საქართველოს საელჩოს მრჩევლის სოფია
გეგეჭკორის მისალმებით გაიხსნა. სტუმრებს
მიესალმა „ქართული ცენტრი“-ის პრეზიდენტი
ვლად ბრეგვაძე და ქართული კულტურის
პოპულარიზაციის გაწევისთვის რამდენიმე
თანამემამულე დააჯილდოვა.
საღამო მრავალფეროვანი პროგრამით გამოირჩეოდა -
სიმღერები შეასრულეს მამუკა გოგიბერიძემ და
გიორგი ფოფხაძემ; გიორგი ბითაძემ წარმოადგინა

იუმორისტული ნომრები. ასევე ღონისძიებაზე
წარმოდგენილი იყო ვაშინგტონში და
საქართველოში მცხოვრები და მოღვაწე ქართველი
ხელოვანების - თამარ მოსულიშვილის, გოშა
დიმიტრუკის, ნინო უტრუგაშვილის, თეა
ოქროპირიძისა და ანა ტყაბლაძის ნამუშევრები.
საღამო მიმდინარეობდა ქართული ფოლკლორის
თანხლებით. გაიმართა ქართული ტრადიციული
ცეკვების წარმოდგენა ქორეოგრაფ ანი კანდელაკის
და „Georgian Dance DC”-ის მონაწილეობით.

5 აპრილს, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში

საქართველოს საელჩოს ახალი ინიციატივის ფარგლებში

გაიმართა ქ. ბერლინში მოღვაწე ახალგაზრდა ქართველი
მხატვრის, სოფი შარაბიძის ნამუშევრების გამოფენა -

„თვალებს მიღმა“.

საქართველოს საელჩო 2019 წლის მანძილზე ახორციელებს

გერმანიაში მოღვაწე ახალგაზრდა ქართველი
ხელოვანებისა და სტუდენტების მხარდამჭერ პროექტს.

ზემოაღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს თვეში

ერთხელ საელჩოს სივრცის დათმობას გამოფენისთვის,
workshop-ისთვის, დისკუსიებისთვის და ერთობლივი

სტუდენტური ღონისძიებებისთვის.

ბერლინში ახალგაზრდა ქართველი მხატვრის, 
სოფი შარაბიძის ნამუშევრების გამოფენა მოეწყო
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ღონისძიებას ასევე ესწრებოდა „ვეფხისტყაოსნის“ თურქულ ენაზე მთარგმნელი პროფესორი ბილალ

დინდარი. ღონისძიების ორგანიზატორები არიან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი და აჭარის სკაუტური ორგანიზაცია.

ბათუმში თურქეთელმა ქართველებმა  „ვეფხისტყაოსანის“ 
პირველ საერთაშორისო ფესტივალში მიიღეს მონაწილეობა

4

5-8 აპრილს, ქ. ბათუმში ჩატარებულ

„ვეფხისტყაოსნის“ პირველ

საერთაშორისო ფესტივალში
თურქეთელი ქართველების

დელეგაციამ მიიღო მონაწილეობა.

მოწვეულ სტუმართა შორის იყვნენ

თურქეთის რესპუბლიკაში მოქმედი
ქართული კულტურის ცენტრის,

შოთა რუსთაველის კულტურის

ცენტრის, ბეიკოზის, ბათუმისა და
მისი შემოგარენის ქართული

კულტურის ასოციაციის, ქართული

ენის ცენტრისა და ჭოროხის ხეობის

ბორჩხელთა ასოციაციის
ხელმძღვანელები და მმართველთა

საბჭოს წევრები.

კიევში დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა

6 აპრილს, ქ. კიევში, სრულიად

უკრაინის საზოგადოებრივი

გაერთიანება „გეორგიას“
ორგანიზებითა და უკრაინაში

საქართველოს საელჩოს

მხარდაჭერით, დედაენის

დღისადმი მიძღვნილი
ღონისძიება გაიმართა.

სპეციალურად ღონისძიებისთვის,

დიასპორული ორგანიზაციის
წარმომადგენლების თხოვნით,

საქართველოდან მოწვეული იყო

ქართველი პოეტი ქეთევან

შენგელია, რომელმაც დამსწრე
საზოგადოებას გააცნო თავისი

შემოქმედება.

სტუმრებს მისასალმებელი
სიტყვით, ასევე, მიმართეს

სრულიად უკრაინის საზოგადოებრივი გაერთიანება „გეორგიას“ პრეზიდენტმა ბესიკ შამუგიამ და

უკრაინაში მცხოვრებმა ცნობილმა ქართველმა მწერალმა, მთარგმნელმა და დიპლომატმა რაულ

ჩილაჩავამ.
ღონისძიების დასასრულს, ქეთევან შენგელიამ საღამოს სტუმრებს უსახსოვრა თავისი პოეტური

კრებულები საკუთარი ავტოგრაფით.



აპრილის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ლუკა ოქროს 
(ოქროსცვარიძე) კონცერტი გაიმართა

მას ჩატარებული აქვს კონცერტები კარნეგი-ჰოლში,

ამსტერდამის კონცერტგებაუში, ვიგმორჰოლში,

რუდოლფინუმში, ვალენსიის და ბარსელონას პალაუ

დე ლა მუზიკაში. ოქროსცვარიძე მრავალი

საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელია, მათ შორისაა:

ვლადიმირ კრაინევის VI საერთაშორისო კონკურსის

სპეციალური პრიზი (უკრაინა, 2002), თბილისის

ახალგაზრდა პიანისტთა პირველი საერთაშორისო

კონკურსის I პრემია (საქართველო, 2003), მოსკოვის

ნეიგაუზისსახელობის ახალგაზრდა პიანისტთა III

საერთაშორისო ფესტივალის მთავარი პრიზი

(რუსეთი, 2008), ვლადიმირ გოროვიცის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსის IV პრემია და

მაყურებელთა სიმპათიის პრიზი (უკრაინა, 2010), ალმათის პიანისტთა V საერთაშორისო კონკურსის I

პრემია (ყაზახეთი, 2011).

პიანისტი საქართველოში კონცერტების გამართვას ყოველწლიურად გეგმავს.

კვიპროსის რესპუბლიკაში მოქმედ საკვირაო სკოლებში მორიგი 
შემეცნებით-სახალისო გაკვეთილები გაიმართა
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6 აპრილს, თბილისის სახელმწიფო

კონსერვატორიის დიდ საკონცერტო

დარბაზში ლონდონში მოღვაწე ქართველი

პიანისტის, ლუკა ოქროს (ოქროსცვარიძე)

კონცერტი გაიმართა. ეს მის საშემსრულებლო

კარიერაში საქართველოში ჩატარებული

რიგით მე-3 კონცერტი იყო. პიანისტი თავის

ევროპულ საკონცერტო ტურს შუბერტისა და

ლისტის კომპოზიციებით აგრძელებს.

6-7 აპრილს, კვიპროსის რესპუბლიკაში,

საქართველოს საელჩოს მოწვევით, საქართველოს

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული

სააგენტოს საგანმანათლებლო სამსახურის

თანამშრომლებმა კვიპროსის ქ. ნიქოზიასა და

ლიმასოლში მოქმედი ქართული საკვირაო

სკოლების მოსწავლეებისთვის მორიგი შემეცნებით-

სახალისო გაკვეთილები „დამწერლობა ქართული“

და „ხელნაწერი წიგნის მორთულობა“ ჩაატარეს.

საკვირაო სკოლების აღსაზრდელები გაეცნენ ქართული დამწერლობის
სამ სახეობას, ასევე მოისმინეს ძველი ქართული ხელნაწერების შექმნის
მოკლე ისტორია. მოგვიანებით, წინასწარ მომზადებული მასალების
დახმარებით, თავად შექმნეს სხვადასხვა ხელნაწერის მინიატურები.
გაკვეთილების დასასრულს, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული საგანმანათლებლო სამსახურის წარმომადგენლებმა
საკვირაო სკოლებს საჩუქრად რუკები და სააგენტოს მიერ გამოცემული
წიგნები გადასცეს.



აპრილის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

7 აპრილს, ქ. სანქტ-პეტერბურგში, ჯანო

ლიპარტელიანის სახელობის სანიმუშო

ანსამბლ „სიხარულის“ დაარსების 20

წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო

კონცერტი გაიმართა.

საიუბილეო კონცერტში მონაწილეობას

იღებდნენ სანქტ-პეტერბურგში

მოქმედი ადგილობრივი ანსამბლები.

სცენაზე ერთობლივი ნომრებით

გამოვიდნენ ანსამბლ „სიხარულის“

ანსამბლ - „სიხარულის“ საიუბილეო კონცერტი სანქტ-
პეტერბურგში
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ძველი და ახალი თაობის წარმომადგნელები.

კონცერტის დასასრულს, სანქტ-პეტერბურგში

მოქმედი რეგიონალური საზოგადოებრივი

ორგანიზაცია - ქართული ეროვნულ-

კულტურული ავტონომია „ივერიას”

პრეზიდენტმა, ბადრი კაკაბაძემ ანსამბლ

„სიხარულს“ და მის ხელმძღვანელს სოფიკო

ლიპარტელიანს მადლობის სიგელები და

მედლები გადასცა.

ხარების დღესასწაული ერევანში

7 აპრილს, ქ. ერევანში, სომხეთის

რესპუბლიკაში მცხოვრებ ეროვნულ

უმცირესობათა ოფისში, ქართველთა

საქველმოქმედო სათვისტომომ -

„ივერია“ აღნიშნა საეკლესიო

დღესასწაული ხარება.
სათვისტომოს ხელმძღვანელობამ და
საპატიო სტუმრებმა, მათ შორის
სომხეთის რესპუბლიკაში
საქართველოს საგანგებო და
სრულუფლებიანი ელჩის მეუღლემ,
ეკატერინე ბაქრაძემ და უფროსმა
მრჩეველმა ნინო აფციაურმა
მისალოცი სიტყვებით მიმართეს
დამსწრე საზოგადოებას, რის

შემდგომაც საკვირაო სკოლის აღსაზრდელებმა ლიტერატურული კომპოზიციები

წარმოადგინეს გაზაფხულის თემატიკაზე. სათვისტომოსთან არსებული ანსამბლის -

„ციცინათელა“ მიერ შესრულებულ იქნა ქართული სიმღერები.



აპრილის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ინტერნაციონალური ფესტივალი ესპანეთში

უნივერსიტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის ფილოლოგიის მეცნიერებათა

დოქტორი მარიამ სულხანიშვილი. კონსტანტინე გამსახურდიამ ისაუბრა მამის ცხოვრებასა და

ფართო საზოგადოებისათვის ნაკლებად ცნობილ ეპიზოდებზე. მან ასოციაციასა და

ემიგრანტებს საჩუქრად გადასცა ზვიად გამსახურდიას წიგნი „კოსმიური წირვა”.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ ქართველი ემიგრანტები და სხვადასხვა დიასპორული

ორგანიზაციების წევრები. ღონისძიებას საქველმოქმედო ხასიათი ჰქონდა - საღამოზე შეგროვდა

თანხა 8 წლის ბარბარე პაპუნაშვილისთვის, რომელიც ქ. სტამბოლში მკურნალობს.
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ცეკვების საერთაშორისო ფესტივალი ათენში

7 აპრილს, ქ. ათენში, ,,ბერძნულ-ქართული

კულტურული ასოციაციის’’ ორგანიზებით და

CID-UNESCO-ს მხარდაჭერით ცეკვის

საერთაშორისო ფესტივალი გაიმართა.

ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო ,,ბერძნულ-

ქართულ კულტურულ ასოციაციასთან“

არსებულმა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა

(ქორეოგრაფები: ხატია ძამუკაშვილი, შმაგი

ჯიმშერაშვილი), რომელიც მაყურებლის წინაშე

ქართული ცეკვით წარსდგა.

7 აპრილს, ქ. სტამბოლში, საქართველოს

პირველი პრეზიდენტის - ზვიად

გამსახურდიას 80 წლის იუბილესთან

დაკავშირებით ასოციაცია „აისში“ ჩატარდა

სემინარი, რომელზეც მოხსენებით

წარსდგნენ კონსტანტინე (კოკო)

გამსახურდია; მისი თანამოაზრე წინა

მოწვევის ქ. გორის საკრებულოს წევრი,

ქონების მართვის და ბუნებრივ რესურსთა

საკითხის კომისიის თავმჯდომარე, შიდა

ქართლის კოორდინატორი, პარტიის

„თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა"

წევრი ზაზა მეზვრიშვილი და დუზჯეს

ზვიად გამსახურდიას 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი 
ღონისძიება სტამბოლში

7 აპრილს, ესპანეთის სამეფოში ქ. ალიკანტეში

მოქმედი დიასპორული ორგანიზაციის -

,,საქართველოს რესპუბლიკა და ემიგრანტები’’

ორგანიზებით ლა ნუსიის მე-6 ინტერნაციონალური

ფესტივალი გაიმართა.

ფესტივალზე 33 ქვეყანამ წარადგინა თავისი

ფოლკლორი. ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო

ბარსელონის (ქორეოგრაფიული ანსამბლი

"საქართველო"), მადრიდის (ქართული ცეკვის

აკადემია "Georgia" ) და ალიკანტეს (ფოლკლორული

ანსამბლი "იბერია") თვითშემოქმედებითმა

კოლექტივებმა. ქართული სამზარეულო მაია

თავბერიძემ წარმოაჩინა.

ღონისძიებაზე შეკრებილმა 200-მდე თანამემამულემ ხარების წმინდა დღესასწაულიც იზეიმა.



Georgian Wrestling Club-ის სპორტსმენებმა მიიღეს მონაწილეობა. ლაშა ტაველურმა და სოლომონ ჯოჯუამ

თავიანთ წონით კატეგორიებში ოქროს მედლები და საპრიზო თანხა დაიმსახურეს. კლუბმა ერთი ოქროს

და ორი ვერცხლის მედალი მოიპოვა.

აპრილის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

7 აპრილს, ქ. ათენში, ,,საბერძნეთის ქართველ

ქალთა კავშირის“ და „ქართველ ემიგრანტთა

საერთაშორისო ცენტრის“ ათენის
წარმომადგენლობის ინიციატივით, ,,ქართული

სახლის“ ხელმძღვანელის დარეჯან ღამბაშიძის

ორგანიზებით, ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა-

გაყიდვა სახელწოდებით - „ჩვენ ვაწარმოებთ“
გაიმართა.

ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს ათენში

მცხოვრებმა საშუალო და მცირე ბიზნესის
წარმომადგენლებმა.

ღონისძიების ფარგლებში, პროექტ „იყავი შენი

ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩის“ გამარჯვებული

კანდიდატი საბერძნეთის რესპუბლიკაში ლიკა
ჯანელიძე წარსდგა პრეზენტაციით - „გაიცანი

საქართველო". პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი

იყო საქართველოს ისტორია და კულტურა,
ქართული დამწერლობის წარმოშობა, ღვინის

დამზადების ტექნოლოგია. ნაჩვენები იყო

ვიდეო-რგოლი „ანბანით მოთხრობილი

7 აპრილს, ქ. ნიუ იორკში, ჩატარდა „New York Athletic Club

Open” ღია გუნდური ჩემპიონატი, რომელშიც მეორედ

მიიღო მონაწილეობა ბრუკლინში, დავით ფრანგიშვილის
მიერ დაარსებულმა ქართული ჭიდაობის კლუბმა - Georgian

Wrestling Club და საქართველოს ნაკრების წევრების

გაერთიანებულმა გუნდმა, მისივე ხელმძღვანელობით.

პირველად, 2016 წელს გუნდურ ჩემპიონატში იასპარეზეს
და ამერიკის ოლიმპიურ ნაკრებთან მხოლოდ ერთი იუკოს

უპირატესობით დამარცხდნენ. წელს მიწვეულ იყვნენ

საქართველოს ნაკრების ორი წევრი - ფრიდონ გიგანი და
ლაშა ტაველური, აგრეთვე, ამერიკაში მოვარჯიშე

სპორტსმენები - ძიუდოისტი გელა კელეხაშვილი, სოლომონ

ჯოჯუა და გიორგი ფრანგიშვილი.

ნიუ იორკის ჩემპიონატზე, კლუბმა მესამე საპრიზო ადგილი
დაიკავა. პირველი შეხვედრა ქართველებს ისრაელის

ოლიმპურ, ძირითად გუნდთან, მოუწიათ. შემდგომ

ინგლისისა და გერმანიის ნაკრების გუნდები დაამარცხეს.
13 აპრილს, ქ. ბოსტონში ჩატარდა აშშ-ის ძიუდოს

ოლიმპიური ნაკრების უფროსი მწვრთნელის ჯიმი პედროს

სახელობის "Pedro's Judo Challenge„ ჩემპიონატი, სადაც
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საქართველო“; ახალგაზრდა ელჩმა ისაუბრა ქართული ფოლკლორის, ქორეოგრაფიისა და მრავალხმიანი

მუსიკის შესახებ. ფესტივალის მხარდამჭერი იყო საბერძნეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩო და

ათენის მუნიციპალიტეტი.

გამოფენა-გაყიდვა „ჩვენ ვაწარმოებთ“ ათენში 

ქართული ჭიდაობის კლუბი ნიუ იორკის ძიუდოს 
ჩემპიონატზე



აპრილის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

8 აპრილს, ქ. ნიუ-იორკში,
საქართველოს გენერალურ
საკონსულოში 1989 წლის 9 აპრილის
ტრაგედიის 30 წლისთავისადმი
მიძღვნილი საღამო გაიმართა.
საქართველოს გენერალურმა კონსულმა
დიანა ჟღენტმა ისაუბრა 9 აპრილის
ტრაგედიაზე, საქართველოს უახლეს
ისტორიასა და დღევანდელობაზე.
გაიხსენეს გმირები და პატივი მიაგეს
მათ თავდადებას თავისუფლებისათვის
ბრძოლაში.
ამ ტრაგიკული მოვლენების მონაწილე
ქართველმა ემიგრანტებმა დამსწრე

ნიუ-იორკში 9 აპრილის ტრაგედიის 30 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი საღამო გაიმართა

8 აპრილს, ქ. კიტოში, საქართველოს

საგარეო საქმეთა მინისტრის

მოადგილე ვახტანგ

მახარობლიშვილი, ეკვადორის

რესპუბლიკაში ვიზიტის ფარგლებში,

გამართა შეხვედრა ეკვადორში

მცხოვრები ქართული დიასპორის

წარმომადგენლებთან.

მინისტრის მოადგილემ ეკვადორში

მცხოვრებ თანამემამულეებს მიაწოდა

ინფორმაცია მისი ვიზიტის, ქ. კიტოში

გამართული ორმხრივი შეხვედრებისა

9

საზოგადოებას და დიასპორის წარმომადგენლებს გაუზიარეს მათი თვალით დანახული 9
აპრილის დიდი განცდა და ემოცია, მათი შეფასება 30 წლის შემდეგ. ეს დღე ერთდროულად
არის ტრაგედიის, ერთსულოვნების და ერთობის დღე.

ვახტანგ მახარობლიშვილი ეკვადორში ქართული დიასპორის 
წარმომადგენლებს შეხვდა

და ქვეყენებს შორის თანამშრომლობის პრიორიტეტული მიმართულებების შესახებ.

ვახტანგ მახარობლიშვილმა მზადყოფნა გამოთქვა ეკვადორის რესპუბლიკაში საქართველოს

საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან (რეზიდენციით ბუენოს-აირესი) ერთად, ხელი შეუწყოს

კიტოში მცხოვრებ მცირერიცხოვან ქართულ დიასპორას საქმიანობის განვითარებაში.



აპრილის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

9 აპრილს, ქ. ვაშინგტონში,

საქართველოს საელჩომ 9 აპრილის

ტრაგედიის 30 წლისთავისადმი
მიძღვნილ საღამოს უმასპინძლა.

ღონისძიებას საქართველოს მეგობრები,

ამერიკის მთავრობის და ქართული

დიასპორის წარმომადგენლები
ესწრებოდნენ. მათ 9 აპრილის გმირებს

პატივი მიაგეს.

საქართველოს საგანგებო და
სრულუფლებიანმა ელჩმა დავით

ბაქრაძემ და აშშ-ის სახელმწიფო

მდივნის მოადგილის თანაშემწემ ჯორჯ

კენტმა 1989 წლის აპრილის ტრაგიკული
მოვლენები გაიხსენეს.

ღონისძიებაზე, რომელსაც მოწვეული

სტუმრები და ქართული დიასპორის

ვაშინგტონში 9 აპრილის გმირებს პატივი მიაგეს
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9 აპრილს, კახის რაიონის სოფელ

ალიბეგლოში, კახის წმინდა გიორგისა და

წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრების
წინამძღვრის დეკანოზ პეტრე ხუმარაშვილის

ორგანიზებით და ქ. განჯაში საქართველოს

გენერალური საკონსულოს მხარდაჭერით, 1989

წლის 9 აპრილს თბილისში მომხდარი
სისხლიანი ტრაგედიის ხსოვნის 30-ე

წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

გაიმართა.
ადგილობრივმა მრევლმა, 9 აპრილს

დაღუპულთა ხსოვნის ობელისკის გარშემო

დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად

სიმბოლური 21 ნაძვის ხე დარგო. გენერალური

განჯაში 9 აპრილის 30-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 
ღონისძიება გაიმართა

საკონსულოს თანამშრომლებმა და ქართულმა დიასპორამ ცოცხალი ყვავილებით შეამკეს ობელისკი.

ღონისძიება გახსნა გენერალური საკონსულოს ხელმღვანელის მოვალეობის დროებითმა

შემსრულებელმა თეიმურაზ სანაძემ. საზოგადოებას მიმართა კახის წმინდა გიორგისა და წმინდა ნინოს
სახელობის ტაძრების წინამძღვარმა დეკანოზმა პეტრე ხუმარაშვილმა და დაღუპულთა სახელების

მოსახსენიებლად პანაშვიდი გადაიხადა. ღონისძიებას დაესწრნენ ადგილობრივი ხელისუფლების

წარმომადგენლები.

9 აპრილს დაღუპულთა პატივსაცემად ლოდში პანაშვიდი 
გადაიხადეს

9 აპრილს, ისრაელის სახელმწიფოში, ქ. ლოდში, წმინდა

გიორგის სახელობის მონასტერში, დიასპორული

ორგანიზაცია „მამულის“ და საქართველოს საელჩოს
ინიციატივით, 1989 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა

ხსოვნისადმი მიძღვნილი პანაშვიდი გადაიხადეს,

რომელსაც ისრაელში მცხოვრები ქართული დიასპორის

წარმომადგენლები და საელჩოს თანამშრომლები
დაესწრნენ.

წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, დეკანოზმა პავლე ზაქარაიამ 9 აპრილს დაღუპულთა მოსახსენიებელი

პანაშვიდი გადაიხადა.



აპრილის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ღონისძიება „ჩვენ გვახსოვს 9 აპრილი“ ოდესაში
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9 აპრილს, ქ. ოდესაში, საქართველოს

საკონსულოში გაიმართა ღონისძიება - „ჩვენ

გვახსოვს 9 აპრილი’’, რომელიც მიეძღვნა
საქართველოს ეროვნული ერთიანობისა და

სამშობლოსათვის დაღუპულთა ხსნების

დღეს. ღონისძიება ჩატარდა ქართული

კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრ
„ივერიას” ორგანიზებითა და ქ. ოდესაში

საქართველოს საკონსულოს მხარდაჭერით.

ქ. ოდესაში საქართველოს საკონსულოს,
კულტურის ცენტრ „ივერიასა” და მასთან

არსებული ქართული საკვირაო სკოლა „ანა-

ბანას“ წარმომადგენლებმა უკრაინელ

მეგობრებთან ერთად გაიხსენეს 1989 წლის 9
აპრილს თბილისში დატრიალებული

ტრაგიკული მოვლენები, პატივი მიაგეს

საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის დაღუპულთა ხსოვნას, ხაზი გაუსვეს საქართველოსა და

უკრაინის მეგობრულ ურთიერთობებს და ამ ორი მეგობარი ქვეყნის ხალხების ბრძოლას სამშობლოს

თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის.

ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს ქ. ოდესაში საქართველოს კონსულმა

თორნიკე ბერეკაშვილმა, არქიმანდრიტმა ანდრეიმ, ქართული კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრ

„ივერიას“ ხელმძღვანელმა შორენა გეგეშიძემ, ქართული საკვირაო სკოლა „ანა-ბანას“ დირექტორმა მეგი

ლაშხიამ და ქართული დიასპორის ახალგაზრდა წარმომადგენელმა ანა ჯიჯავაძემ. შედგა ვიდეო
ჩართვა საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალურ დირექტორთან გიორგი

კეკელიძესთან.

ქართველი სტუდენტების ორგანიზებით 9 აპრილთან 
დაკავშირებით ესტონეთში მშვიდობიანი აქცია ჩატარდა

9 აპრილს, ქ. ტალინში, თავისუფლების

მოედანზე, ესტონეთში მცხოვრები ქართველი

სტუდენტების ორგანიზებით, 9 აპრილის
ტრაგიკული მოვლენებიდან 30 წლის თავზე,

მშვიდობიანი აქცია გაიმართა.

შეკრებილებმა პატივი მიაგეს იმ გმირების

ხსოვნას, რომელთაც თავი გაწირეს საქართველოს
დამოუკიდებლობისათვის. 9 აპრილის ისტორია

ქართველმა ახალგაზრდებმა ესტონელ

თანამოძმეებს გაუზიარეს, როგორც ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც წინ

უძღვოდა საბჭოთა კავშირის ზეგავლენის

შემცირებას ჩვენს ქვეყანაში, საბოლოოდ კი

საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას
1991 წლის 9 აპრილს.

შეკრებილმა სტუმრება სიმბოლურად თითო სანთელი დაანთეს დაღუპულთა მოსაგონებლად. მათ ვიდეო

და ფოტო გამოფენაც დაათვალიერეს, რომელიც 3 ენაზე იყო მომზადებული. ღონისძიების დასასრულს

სტუმრებმა ერთხმად იმღერეს საქართველოს ჰიმნი.



აპრილის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
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სტოკჰოლმის თების მუნიციპალიტეტის ეკლესიაში  ქართული 
დიასპორის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა

9 აპრილს, სტოკჰოლმის თების მუნიციპალიტეტის ეკლესიაში,

შვედეთის სამეფოში საქართველოს საელჩოსა და შვედეთში

წმინდა გიორგის სამრევლოს მღვდელმსახურის მამა შიოს
ხელშეწყობით გაიმართა ქართული დიასპორის

წარმომადგენლების შეხვედრა. მამა შიომ გადაიხადა 1989

წლის 9 აპრილის მოვლენებისას ტრაგიკულად დაღუპულთა

სულების მოსახსენებელი პანაშვიდი, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღო წმინდა გიორგის სამრევლოს გუნდმა.

შეკრებილებს სიტყვით მიმართა საქართველოს ელჩმა

შვედეთის სამეფოში მალხაზ კაკაბაძემ, რომელმაც შეკრებილ
საზოგადოებას 1989 წლის 9 აპრილის ირგვლივ

განვითარებული მოვლენების შესახებ მოუთხრო და

შეხვედრის მონაწილეთა კითხვებს უპასუხა.

შეკრება გაერო-ს ოფისთან მდებარე “Broken Chair”-თან გაიმართა, რომელიც თავისუფლებისა და ომის

მსხვერპლთა სიმტკიცის სიმბოლოა.

9 აპრილს, ქ. ჟენევაში, საქართველოს მუდმივი

წარმომადგენლობისა და ბერნში საქართველოს

საელჩოს თანაორგანიზებით, ჟენევაში გაერო-ს
ოფისთან, 9 აპრილს საქართველოს

თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის

დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი

ღონისძიება გაიმართა.
ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს ჟენევაში

საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობისა და

ბერნში საქართველოს საელჩოს თანამშრომლებმა,
ასევე ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა,

რომელთაც საქართველოს თავისუფლებისა და

დამოუკიდებლობისთვის დაღუპულთა ხსოვნას

პატივი მიაგეს.

ჟენევაში 9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა

ბელგიაში მცხოვრები ქართველი ახალგაზრდები ნატო-ს 
შტაბ-ბინას ესტუმრნენ

10 აპრილს, პროექტ „იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩის“ გამარჯვებული კანდიდატის ბელგიის

სამეფოში ნინო ახალშენიშვილის ორგანიზებით, ბელგიაში მცხოვრები ქართველი ახალგაზრდები ნატო-

ს შტაბ-ბინას ესტუმრნენ. ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრა გაიმართა ნატო-ში საქართველოს
წარმომადგენელთან, ალექსანდრე მაისურაძესთან. შეხვედრის დასაწყისში, ნატო-ში საქართველოს

ელჩმა მიმოიხილა ნატო-საქართველოს ურთიერთობების ბოლო დროინდელი აქტიური დინამიკა, რის

შემდეგაც შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა. ახალგაზრდები განსაკუთრებით

დაინტერესდნენ შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხით, ნატო-ს წინაშე მდგარი დღევანდელი
გამოწვევებითა და კიბერ-უსაფრთხოების თემით თავდაცვის სფეროში.

შეხვედრაში მონაწილე ახალგაზრდებს ჰქონდათ ასევე საშუალება დაეთვალიერებინათ ნატო-ს ახალი

შტაბ-ბინა, რომელშიც ალიანსი 2018 წლიდან გადავიდა.



აპრილის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

10 აპრილს, საქართველოს პრემიერ-

მინისტრი მამუკა ბახტაძე ევროპის

საბჭოში საქართველოს მუდმივ
წარმომადგენლობაში იმყოფებოდა, სადაც

დიასპორის წარმომადგენლებს და

სტრასბურგის საკვირაო სკოლის

მოსწავლეებს შეხვდა.
მთავრობის მეთაური მათ საქართველოში

მიმდინარე რეფორმებზე, მათ შორის,

განათლების მიმართულებით დაგეგმილ
მასშტაბურ ინიციატივაზე ესაუბრა.

პრემიერ-მინისტრმა დიასპორის

წარმომადგენლებს მიაწოდა ინფორმაცია

იმ პროექტების შესახებ, რომლებიც
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საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა სტრასბურგის 
საკვირაო სკოლის მოსწავლეებთან

ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას ისახავს მიზნად.

საკვირაო სკოლის აღსაზრდელებმა პრემიერ-მინისტრს მცირე კულტურული პროგრამა წარუდგინეს.

11 აპრილს, ქ. სტრასბურგში, წმინდა პიერის ეკლესიაში,

ევროპის საბჭოსთან საქართველოს მუდმივი

წარმომადგენლობის ორგანიზებით გაიმართა ქართული
ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო

აკადემიური ანსამბლს „რუსთავის“ კონცერტი,

რომელიც საქართველოს ევროპის საბჭოში

გაწევრიანების 20 წლისთავს მიეძღვნა.

კონცერტს ესწრებოდნენ ქართული დიასპორის, ქ.

სტრასბურგისა და ქ. კელის მერიის წარმომადგენლები.

დამსწრე საზოგადოების წინაშე საკუთარი პროგრამით
წარსდგა მუდმივ წარმომადგენლობასთან არსებული

ქართული საკვირაო სკოლის მოსწავლეებით

დაკომპლექტებული, ქ. სტრასბურგის წმ. ქეთევან-

წამებულის სიმღერის გუნდი „სადარისი“.

ანსამბლ „რუსთავის“ კონცერტი სტრასბურგში

რომში ახალი ქართული დიასპორული ორგანიზაცია დაარსდა
11 აპრილს, ქ. რომში, გაიმართა ახალი ქართული

დიასპორული კულტურული ასოციაციის - „რომის

ქართული დიასპორა“ პრეზენტაცია, რომელიც რომში
მცხოვრებმა ქართველმა ქალბატონებმა ეკა კაჭარავამ,

სალომე რუხაძემ და დარეჯან კიკოლიაშვილმა

დააარსეს.

დამსწრე საზოგადოებას ასოციაციის დამფუძნებლებმა
თავიანთი ხედვები და სამომავლო გეგმები გააცნეს.

პრეზენტაციის დასასრულს იტალიელებისაგან

შემდგარმა ქალთა ვოკალურმა ანსამბლმა ‘’Le Vie dei

Canti’’, რომლის სამხატვრო ხელმძღვანელია ეკა

კაჭარავა, შეასრულეს ქართული სიმღერები.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოს საელჩოს

წარმომადგენლები.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

„II სამოგზაურო ფესტივალი“ ქ. ნიქოზიაში

13 აპრილს, ქ. სტამბოლში, ქართული

კულტურის ცენტრის ორგანიზებით

დედაენის დღისადმი მიძღვნილი
ღონისძიება გაიმართა.

ღონისძიებაზე სერთიფიკატები გადაეცათ

ჭოროხის ხეობის ბორჩხელთა ასოციაციაში

მოქმედი ქართული ენის შემსწავლელი
კურსის მოსწავლეებს, ხოლო ქართული ენის

მასწავლებლებმა ისაუბრეს თავიანთ

14

სტამბოლში დედაენის დღე აღინიშნა

13 აპრილს, ქ. ვენაში, პროექტ „იყავი შენი ქვეყნის

ახალგაზრდა ელჩის“ გამარჯვებული კანდიდატის

ავსტრიის რესპუბლიკაში მარიამ თაყნიაშვილის
ორგანიზებით გიორგი ცაგარელის ფოტოგამოფენა

მოეწყო, რომელიც 9 აპრილს განვითარებულ მოვლენებსა

და ტრაგედიისას დაღუპულთა ხსოვნას მიეძღვნა.

მარიამ თაყნიაშვილის მიმართვა დამსწრე
საზოგადოებისადმი 9 აპრილის ისტორიული

ვენაში 9 აპრილის 30-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 
ღონისძიება გაიმართა

გამოცდილებასა და თურქეთის რესპუბლიკაში ქართული ენის სწავლების პროცესზე.

აუდიტორიის წინაშე საკონცერტო პროგრამით წარსდგენ ეთერ იავუზ გორაძე და ქართული ხელოვნების

სახლთან არსებული მრავალხმიანი ქორო.

მნიშვნელობის აღნიშვნის გარდა მოიცავდა რუსეთ-

საქართველოს ამჟამინდელ ურთიერთობებს, რუსეთის მიერ

მცოცავ ოკუპაციას და საქართველოს მისწრაფებებს
ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ.

შეხვედრაზე აღნიშნულ ფოტომასალასთან ერთად,

თვალსაჩინოებისათვის, ასევე, წარმოდგენილი იყო 9

აპრილის მოვლენების ამსახველი ვიდეო მასალაც.

12-13 აპრილს, ქ. ნიქოზიაში, კვიპროსული
ტურისტული კომპანიის “Travelhouse”-ს
ორგანიზებით „II სამოგზაურო ფესტივალი“
გაიმართა, რომელშიც საქართველოს
საელჩოს ინიციატივით, მონაწილეობა
მიიღო კვიპროსში ქართულ
სათვისტომოსთან - „ძალა ერთობაშია“
არსებულმა ბავშვთა ქორეოგრაფიულმა
ანსამბლმა „იმედი“. ანსამბლი დამსწრე
საზოგადოების წინაშე ქართული ცეკვებით
წარსდგა.

ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის
წარმომადგენელმა ნინო ტურაშვილმა. მან სტუმრებს
მიაწოდა ინფორმაცია საქართველოს ტურისტული
პოტენციალის შესახებ.
ქართული სტენდის მრავალრიცხოვან
დამთვალიერებლებს შორის იყო კვიპროსის
რესპუბლიკის ტრანსპორტის, კომუნიკაციებისა და
შრომის მინისტრი ვასილიკი ანასტასიადუ.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

13 აპრილს, ქ. ვენაში, ვენის სახელმწიფო

უნივერსიტეტში 9 აპრილის ტრაგედიის 30

წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება
გაიმართა.

ღონისძიებაზე მისასალმებელი სიტყვით

გამოვიდა საქართველოს ელჩი ავსტრიის

რესპუბლიკაში, დავით დონდუა, რომელმაც
ისაუბრა 9 აპრილის როლზე დამოუკიდებელი

საქართველოს ისტორიაში და, როგორც უშუალო

თვითმხილველმა, გაიხსენა ტრაგედიის დღეს
განვითარებული მოვლენები.

პროექტ „იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩის“

გამარჯვებულმა კანდიდატმა ავსტრიის

რესპუბლიკაში მარიამ თაყნიაშვილმა თავის
მოხსენებაში ყურადღება გაამახვილა უშუალოდ

ტრაგედიის მონაწილე პირებზე და აუდიტორიას

წარუდგინა გიორგი ცაგარელის ფოტოები.

ვენის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 9 აპრილის ტრაგედიის 30 
წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა

15

ვენის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა

ლიკა კევლიშვილმა ისაუბრა

დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში
პოსტსაბჭოთა ქვეყნების გამოცდილებაზე და 9

აპრილის ტრაგედიის შესახებ დასავლური პრესის

გამოხმაურებაზე.

ღონისძიებას მოდერაციას უწევდა ვენის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი, მარიკა

ბექაური.

9 აპრილისადმი მიძღვნილი საღამო
ორგანიზებული იყო ავსტრიის რესპუბლიკაში

საქართველოს საელჩოს და ავსტრიის ქართველ

სტუდენტთა ასოციაციის მიერ.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ სხვადასხვა
უნივერსიტეტების ავსტრიელი და ქართველი

სტუდენტები და ქართული დიასპორის

წარმომადგენლები.

14 აპრილს, ქ. მინსკში, ქართული კულტურულ-

საგანმანათლებლო საზოგადოება „მამულის’’ და საქართველოს

საელჩოს ორგანიზებით და ბელარუსის მართმადიდებლური
ეკლესიის მხარდაჭერით, წმინდა პეტრე და პავლე

მოციქულების ტაძარში პირველად ღვთისმსახურება შესრულდა

ქართულ ენაზე. ღვთისმსახურება შეასრულა მამა მაქსიმემ,

რომელმაც ქართველ მრევლს აღუთქვა მხარდაჭერა, ტაძარში
სამომავლოდ ქართულ ენაზე წირვა-ლოცვების შესრულებასთან

დაკავშირებით.

ლოცვის დასრულების შემდეგ, ტაძრის ეზოში შედგა დიასპორის წარმომადგენლების შეკრება. მათი

მხრიდან აღნიშნა, რომ ღვთისმსახურების ქართულ ენაზე შესრულება კიდევ უფრო შეაკავშირებს

ბელარუსში მცხოვრებ ქართველებს.
ღვთისმსახურებას დაესწრო საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ბელარუსის

რესპუბლიკაში ვალერი კვარაცხელია და საელჩოს თანამშრომლები.

ღვთისმსახურება ქართულ ენაზე მინსკში
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

14 აპრილს, ქ. სანქტ-პეტერბურგში

რეგიონალური საზოგადოებრივი

ორგანიზაციის - ქართული ეროვნულ-
კულტურული ავტონომია „ივერიას”

ინიციატივით დედაენის დღე აღინიშნა.

ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო ქართულ

ენაზე გადაღებული ფილმი „დედე“. ფილმი
გადაღებულია სვანეთში, ყაზბეგსა და კასპში.

მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ მასში მყოფი

არც ერთი მონაწილე არ არის მსახიობი, გარდა
ერთისა. ფილმი დაფინანსებულია ოთხი

ქვეყნის - საქართველოს, ირლანდიის, კატარისა

და ჰოლანდიის მთავრობის მიერ.

დადაენის დღისადმი მიძღვნილი ფილმი სანქტ-პეტერბურგში

დედა ენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ოდესაში

16

ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოს კონსული ოდესაში თორნიკე ბერეკაშვილი, ვიცე-კონსული

შოთა დოლიძე და ქართული დიასპორის წარმომადგენლები.

14 აპრილს ქ, ქართულ კულტურულ-საგანმანათლებლო

ცენტრ „ივერიას“ ინიციატივით, ოდესაში საქართველოს

საკონსულოში, ქართული ენისადმი მიძღვნილი
ღონისძიება გაიმართა.

ღონისძიების ფარგლებში, ქართული კულტურულ-

საგანმანათლებლო ცენტრ „ივერიას“ ხელმძღვანელმა

შორენა გეგეშიძემ დამსწრეებს მოუთხრო 1978 წლის 14

აპრილის მოვლენების შესახებ და კიდევ ერთხელ გაუსვა

ხაზი იმ ისტორიულ ფაქტს, რომ ქართველმა ერმა

მშობლიური ენისთვის სახელმწიფო სტატუსის
შენარჩუნება შეძლო. ღონისძიებაზე ქართული საკვირაო

სკოლის „ანა-ბანა“-ს აღსაზრდელებმა წაიკითხეს ლექსები,

ასევე გაიმართა კალიგრაფიული კონკურსი - „დაწერე ეს“.

14 აპრილს, ქ. ხარკოვში, ქართულმა

ეროვნულ-კულტურულმა

საზოგადოებამ - "საქართველო" დედა
ენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

გამართა.

ღონისძიების ფარგლებში ჩატარდა

კალიგრაფიის კონკურსი, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღეს საზოგადოება

„საქართველოსთან“ არსებულმა

საკვირაო სკოლის აღსაზრდელებმა.
საზოგადოების ხელმძღვანელმა, ნონა

გოგოხიამ კონკურსის გამარჯვებულები

მადლობის სიგელებით დააჯილდოვა.

დედა ენის დღე ხარკოვში

ფილმის, რომლის რეჟისორია მარიამ ხაჭვანი, პრემიერა კარლოვი-ვარის საერთაშორისო

კინოფესტივალზე შედგა, სადაც სპეცილური პრიზიც კი მიიღო.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

16 აპრილს რიზეს რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის
უნივერსიტეტის კულტურის ცენტრში გაიმართა
გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის
რექტორის მოადგილის, პროფესორ გიორგი
სოსიაშვილის საჯარო ლექცია თემაზე: "თურქულ-
ქართული ურთიერთობები".
ლექციას ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის ქართული
ენისა და ლიტერატურის სპეციალობის, ასევე
ისტორიის სპეციალობის სტუდენტები, ლექტორ-
მასწავლებლები და სხვა დაინტერესებული პირები.
მოგვიანებით, ტრაიზონში საქართველოს
გენერალური კონსულის ავთანდილ მიქაცაძის
მიწვევით, გორის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტის წარმომადგენლები ტრაპიზონში
საქართველოს გენერალურ საკონსულოს
ესტუმრნენ. შეხვედრას, რომელზეც ქართულ-
თურქულ ურთიერთობებსა და ამ სფეროში
არსებულ გამოწვევებზე იყო საუბარი, ესწრებოდნენ
ასევე საპატიო კონსულობის კანდიდატი, ბატონი
ალი ილმაზი და ტრაპიზონის უნივერსიტეტის
ქართველი სტუდენტები.

ქართველი მეცნიერების ვიზიტი რიზეს უნივერსიტეტის 
ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრაზე

17

ქართული ენის დღესთან დაკავშირებით, 14

აპრილს, უნივერსიტეტის რიზეს უნივერსიტეტში,

ქართველოლოგიის მიმართულების
სტუდენტებთან და პროფესორებთან შეხვედრა

გამართეს სემიოტოლოგმა, პროფ. ცირა

ბარბაქაძემ, აკაკი წერეთლის

სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ქართული ენის მიმართულების

ხელმძღვანელმა, პროფესორმა რუსუდან

სარინაძემ და ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული

ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებულმა

პროფესორმა მაია კიკვაძემ. აგრეთვე, ქართული

ენისა და ლიტერატურის სპეციალობის მოწვევით,
15 -16 აპრილს რიზეს რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის

უნივერსიტეტს სტუმრობდნენ გორის

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის
რექტორის მოადგილე, გიორგი სოსიაშვილი და

ამავე უნივერსიტეტის კანცლერი, გიორგი

ხორბალაძე. გორელ სტუმრებს შეხვდა
უნივერსიტეტის რექტორი, ბატონი ჰუსეინ

ქარამანი. შეხვედრაზე ისაუბრეს ორი ქვეყნის

ურთიერთობების მიმართ აკადემიური მიდგომის

მნიშვნელობაზე, გამოითქვა ორმხრივი მზაობა
ურთიერთთანამშრომლობის შემდგომი

გაღრმავება-გაფართოებისათვის.

14 აპრილს, ქ. ათენში, ,,ქართველ ემიგრანტთა

საერთაშორისო ცენტრისა“ და ათენის „ქართულმა

სახლმა“ დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ,,პოეზიის

ფესტივალი’’ გამართეს. ეს იყო ქ. ათენში გამართული

რიგით მეორე ფესტივალი.

ღონისძიება ქართული ცეკვითა და ათენში მცხოვრები

პოეტების ლექსებით გაიხსნა. საკვირაო სკოლის
მოსწავლეებმა წარმოადგინეს ინტერპრეტაცია - მეფე

ფარნავაზის მიერ ქართული დამწერლობის შექმნის

ისტორია, შემდეგ კი ქართული ენის დაკნინების და
წართმევის მცდელობა. ემიგრანტმა პოეტმა ლელა

ჭიაურელმა ყველა სტუმარს დაუწერა სახელობითი

ლექსები და მოიწვია სცენაზე.

ღონისძიების დასასრულს შესრულდა სიმღერა
,,საქართველო’’.

პოეზიის ფესტივალი ათენში
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დედაენის დღისადმი მიძღვნილი საღამო კვიპროსზე

14 აპრილს, ქ. ნიქოზიაში, კვიპროსის

რესპუბლიკაში, დედა ენის დღისადმი მიძღვნილი

ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ
საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი

ელჩი კვიპროსის რესპუბლიკაში რევაზ ლომინაძე,

კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგამოფენო-
საგანმანათლებლო პროგრამების განყოფილების

უფროსი ნესტან ბაგაური, კვიპროსში მოქმედი

ქართული საკვირაო სკოლების მოსწავლეები,
მასწავლებლები, საქართველოს საელჩოსა და

დიასპორის წარმომადგენლები. საქართველოს

ელჩმა და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის

წარმომადგენელმა ისაუბრეს დედა ენის დღისა და
საზღვარგარეთ მცხოვრები ახალგაზრდა

თანამემამულეებისთვის ქართული ენის

შენარჩუნების მნიშვნელობაზე. ნაჩვენები იყო 3D
ინსტალაცია „ქართული ხელნაწერი“.

14 აპრილს, ქ. მინსკში, ქართული საკვირაო

სკოლა „ნიჭიერის“ ხელმძღვანელის, პედაგოგ

მზია აკობიას ორგანიზებითა და მინსკში
არსებული ქართულ კულტურულ-

საგანმანათლებლო საზოგადოება „მამულის’’

მხარდაჭერით, გაიმართა დედაენის დღისადმი

მიძღვნილი ღონისძიება.
კონცერტში მონაწილეობა მიიღეს ქართული

საკვირაო სკოლების, ქართული ენის

პედაგოგების მზია აკობიას და ლელა ქანთარიას
მოსწავლეებმა, რომლებმაც წაიკითხეს ლექსები

და შეასრულეს სიმღერები ქართულ ენაზე.

კონცერტს დაესწრნენ სათვისტომოს და

საელჩოს წარმომადგენლები.

31 მარტს, ღონისძიების დასკვნით ნაწილში კვიპროსის რესპუბლიკაში მოქმედი ქართული საკვირაო

სკოლების მოსწავლეთათვის ჩატარებული კალიგრაფიის კონკურსის გამარჯვებულთა დაჯილდოების

ცერემონია გაიმართა. გამარჯვებულებს გადაეცათ პრიზები და სიგელები.

დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება მინსკში

ქართული კომედია ათენში

14 აპრილს, ქ. ათენში, ქართულ-

ბერძნულმა თეატრალურ-

კულტურულმა ორგანიზაციამ -
,,დიონისე’’ ქართული კომედია „ცოტაც

გვაცალეთ" წარმოადგინა.

ერთმოქმედებიანი კომედიური ჟანრის

სპექტაკლი ემიგრაციის თემას
მიეძღვნა. სცენარის ავტორი და

რეჟისორია მირიან ზალოშვილი.
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დედაენის დღე პარიზში

14 აპრილს, ქ. პარიზში

ასოციაცია ქართველთა

კულტურის კერა „ლაზთან“
არსებულმა საკვირაო სკოლის

მოსწავლეებმა, ზეიმით აღნიშნეს

დედა ენის დღე. მოეწყო

ბავშვების ნახატების და
ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა.

მაია გიორხელიძემ

(გამომცემლობა „მედუზა“),
ბავშვებსა და მშობლებს

ფრანგულად ნათარგმნი

ქართული ზღაპრების კრებული

– „მომიყევი ზღაპარი და თან
გავაფერადოთ“ წარუდგინა.

14 აპრილს, ქ. ჰააგაში, დედაენის დღის

აღსანიშნავად, საქართველოს ელჩი

ნიდერლანდების სამეფოში გიორგი
შარვაშიძე საელჩოსთან არსებული

ქართული საკვირაო სკოლის გაკვეთილს

დაესწრო. გიორგი შარვაშიძე სკოლის

საქმიანობას გაეცნო.
დედაენის დღესთან დაკავშირებით

ბავშვებს ჩაუტარდათ პრეზენტაცია

ქართული ენის ისტორიის შესახებ.
გაკვეთილის ბოლოს საქართველოს ელჩმა

საკვირაო სკოლის პედაგოგებს სკოლის

განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის

განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა.
მან ხაზი გაუსვა დიასპორის საკითხებისა

და ქართული საკვირაო სკოლების

პრიორიტეტულობას და აღნიშნა ის

ინიციატივები, რაც საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტროს გააჩნია

საზღვარგარეთ ქართული დიასპორის და

სამშობლოსთან მათი კავშირის

გასაძლიერებლად. ასევე გიორგი შარვაშიძე
მოსწავლეებს უახლოეს მომავალში

საქართველოს საგარეო საქმეთა

სამინისტროს მიერ „საკვირაო სკოლების
მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში

შექმნილი სახელმძღვანელოების გადაცემას

დაპირდა, რომელიც განათლების,

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროსთან თანამშრომლობით

მომზადდა საზღვარგარეთ არსებული

საკვირაო სკოლებისათვის.

ქართული საკვირაო სკოლის ღია გაკვეთილი ჰააგაში
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ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება შვედეთში

14 აპრილს, შვედეთის სამეფოში, დიასპორული

ორგანიზაცია „ილია ჭავჭავაძის სახელობის

შვედეთის ქართული სათვისტომოს“
ორგანიზებით, სტოკჰოლმის კულტურის

ცენტრში „სენსუს“ გაიმართა ქართული ენის

დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, რომელიც

ანსამბლ „ნერგების“ ხელმძღვანელმა და
მუსიკის მასწავლებელმა, ლელა კუხიანიძემ

გახსნა.

შეხვედრის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა
შვედეთის სამეფოში საქართველოს საგანგებო

და სრულუფლებიანმა ელჩმა მალხაზ კაკაბაძემ.

ელჩმა ისაუბრა ქართული ენის, როგორც

14-17 აპრილს, თბილისის სახელმწიფო

კონსერვატორიის, ფოლკლორის სახელმწიფო

ცენტრისა და ფონდ „ქართული გალობის“
პროექტის „ჩვენებურების სიმღერა

ინეგოლიდან“ ფარგლებში, თურქეთის

რესპუბლიკის ინეგოლის რაიონში

მცხოვრები ქართველების 40 კაციანი
დელეგაცია სტუმრობდა საქართველოს.

დელეგაციის შემადგენლობაში ინეგოლის

კავკასიური ფოლკლორისა და კულტურის
საზოგადოების ხელმძღვანელი ომერ ფარუქ

დემირთაში, ბურსის ბათუმისა და მისი

შემოგარენის კულტურისა და თანადგომის

საზოგადოების ხელმძღვანელი ეშრეფ
შენთურქი (კირკიტაძე) და ბოღაზქოის

ქართული კულტურისა და ტურიზმის

ასოციაციის თავმჯდომარე დოღან ილმაზიც
(მახარაძე) შედიოდნენ.

ჩვენებურების სიმღერა ინეგოლიდან

მოწვეული სტუმრების წინაშე წარსდგა დიასპორულ ორგანიზაციასთან არსებული ბავშვთა

ფოლკლორული ანსამბლი „ნერგები“ (ქორეოგრაფები ლომინ ბერაია და ზურაბ ცინაძე). ანსამბლის

წევრებმა ქართული ლექსები, სიმღერები და ცეკვები წარუდგინეს ზეიმზე მისულ სტუმრებს.
მუსიკალური კომპოზიციები შეასრულა ქართველმა მევიოლინემ ვიტალი კენჭაძემ.

მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი და

თვითმყოფადი ენის მნიშვნელობაზე და ხაზი

გაუსვა საზღვარგარეთ მყოფ მოზარდებში
ქართული ენის შენარჩუნების აუცილებლობას.

ელჩმა ასევე, დამსწრე საზოგადოებას გაუზიარა

მოგონებები 1978 წლის 14 აპრილის ისტორიულ

მოვლენებთან დაკავშირებით.
ღონისძიებაზე დასასწრებად საქართველოდან

შვედეთში ჩავიდა საბავშვო მწერალი ნინო

სადღობელაშვილი, რომელმაც ბავშვებს ქართული
ზღაპრები და ნოდარ დუმბაძის საბავშვო

ლექსების საიუბილეო გამოცემა „ნოდარ ბაბუს

ლექსები“ გადასცა საჩუქრად.
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დელეგაცია სრულიად საქართველოს

კათოლიკოს-პატრიარქმა, მცხეთა-თბილისის

მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და
ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტმა,

უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია II-მ მიიღო

და დალოცა. სტუმრებმა მიღებისთვის

მადლობა გადაუხადეს სრულიად
საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს და

ანსამბლ „რირაშის“ წევრებმა

ფოლკლორული ნომრები შეასრულეს.
პროექტის ფარგლებში, თბილისის

სახელმწიფო კონსერვატორიის,

ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრისა და

ფონდ „ქართული გალობის“ ორგანიზებით,

15 აპრილს თბილისში, შოთა რუსთაველის

სახელობის სახელმწიფო დრამატულ

თეატრსა და 17 აპრილს ბათუმის დრამატულ
თეატრში გაიმართა კონცერტები -

„ჩვენებურების სიმღერა ინეგოლიდან“.

საღამოზე შედგა კონსერვატორიის

ოთხენოვანი გამოცემის - „ქართული
მრავალხმიანობა დასავლეთ თურქეთში:

პიტერ გოლდის ნაკვალევზე“ პრეზენტაცია.

წიგნი გასულ წელს ფრანკფურტის წიგნის
ბაზრობისათვის გამოიცა.

საღამოზე წარმოდგენილ იყო მე-19 საუკუნის

ბოლოს თურქეთში, კერძოდ, ინეგოლში

(ბურსას პროვინცია) გადასახლებული
აჭარლების ფოლკლორული სიმღერები და

ცეკვები. მათ რეპერტუარშია აფხაზური

საცეკვაო ფოლკლორიც. 1960-იან წლებში
პიტერ გოლდის მიერ ჩაწერილი და დღემდე

შემონახული სიმღერები და ცეკვები, სულ

მცირე 150 წლისაა.
თბილისში გამართულ საღამოს ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი,

საქართველოში თურქეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ფატმა ჯერენ იაზგანი

და სხვა მაღალი რანგის სტუმრები.
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16 აპრილს, ქ. კიევში, უკრაინაში

საქართველოს საელჩოში გაიმართა

დედა ენის დღისადმი მიძღვნილი
ღონისძიება - მხატვრული

დამწერლობის კონკურსი, რომელშიც

მონაწილეობა მიიღეს უკრაინაში

არსებული ქართული დიასპორული
ორგანიზაციის აღსაზრდელებმა და

საელჩოს თანამშრომელთა შვილებმა.

საქართველოს ელჩმა გელა დუმბაძემ
ბავშვებს მოუთხრო ქართული ანბანის

ისტორიისა და განვითარების შესახებ.

მან ხაზი გაუსვა მშობლიურ ენის

დაცვის მნიშვნელობას.

დედა ენის დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება კიევში

16 აპრილს, ყაზახეთის რესპუბლიკის ქალაქებში, ნურ-სულთანსა და ალმათში ქართული ხალხური

სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის „SEU GEORGIA”-ს სოლო კონცერტი - „99 წუთი საქართველოში“ -

გაიმართა.
ანსამბლი „SEU GEORGIA“ -ს ყაზახეთის რესპუბლიკის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო

ხელისუფლების, ადგილობრივი საზოგადოებისა და ქართული დიასპორის წარმომადგენლების წინაშე

მდიდარი ქორეოგრაფიითა და ქართულ ხმათა მრავალფეროვნებით წარსდგა.

აღსანიშნავია, რომ ღონისძიებები საქართველოს საელჩოს და ყაზახური კომპანია „I Media”-ს

ორგანიზებით, ასევე ყაზახეთის რესპუბლიკაში ალმათისა და ჟამბილის ოლქებში საქართველოს საპატიო

კონსულის მიხეილ სებუას მხარდაჭერით გაიმართა.

ყაზახეთის რესპუბლიკაში ქართული სიმღერისა და ცეკვის 
ანსამბლის „SEU GEORGIA” - ს კონცერტები გაიმართა

ბავშვებმა დაწერეს და გააფორმეს ქართული ანბანი. აღსანიშნავია, რომ კონკურსში მშობლებმაც მიიღეს

მონაწილეობა. ღონისძიების დასასრულს, საქართველოს ელჩმა კონკურსანტებს სამახსოვრო საჩუქრები

გადასცა.
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16 აპრილს, ქ. ტალინში, ესტონეთში ევროკომისიის

წარმომადგენლობაში, ესტონეთის რესპუბლიკაში

საქართველოს საელჩოსა და ქართული დიასპორული ქოლგა
ორგანიზაციის „ქართული სახლი“ ერთობლივი ორგანიზებით,

1989 წლის 9 აპრილის ტრაგედიიდან 30 წლის აღსანიშნავი

ღონისძიება გაიმართა. მოწვეულ სტუმრებს 9 აპრილის

ტრაგიკული მოვლენების ამსახველი ფოტო-გამოფენის
დათვალიერების, ისევე როგორც აღნიშნულ თემაზე

მომზადებული ვიდეო მასალის გაცნობის საშუალება მიეცათ.

დამსწრე საზოგადოებას მისასალმებელი სიტყვით მიმართეს
ესტონეთის რეპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და

სრულუფლებიანმა ელჩმა თეა ახვლედიანმა, ესტონეთის

საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკური დეპარტამენტის

გენერალურმა დირექტორმა ლემბიტ უიბომ, დიასპორული

ორგანიზაცია „ქართული სახლის“

წარმომადგენელმა იაშა ყურშუბაძემ,

ესტონეთში ევროკომისიის
წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა

კეიტ კასემეტსმა.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ ქართული

დიასპორის, ესტონეთის პარლამენტის,
სახელმწიფო უწყებებისა და ესტონეთში

აკრედიტებული დიპლომატიური

კორპუსის წარმომადგენლები.

ტალინში 9 აპრილის 30-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 
ღონისძიება გაიმართა

17 აპრილს, ქ. თბილისში, ეროვნული

ბიბლიოთეკის ვაზისა და ღვინის დარბაზში

წიგნის - დ„ვაზისა და ღვინის ანბანი“
თურქული თარგმანის (Gürcistan’da Asmanın

ve Şarabın Abecesi) წარდგენა გაიმართა.

წიგნის ავტორია მევენახეობა-მეღვინეობის

მკვლევარი (მეღვინე) გიორგი ბარისაშვილი,
თურქულ ენაზე თარგმნა თურქეთში

მცხოვრებმა ქართველმა მწერალმა,

პუბლიცისტმა, ჟურნალისტმა და
მთარგმნელმა ფაჰრეთთინ ჩილოღლუმ

(ფარნა ბექა ჩილაშვილი). წიგნის თურქულ

ენაზე გამომცემელია ართვინში მცხოვრები

ქართველი შენოლ თაბანი (ნიკო
ღვინიაშვილი) და რედაქტორი - ანკარაში

მცხოვრები ქართველი მწერალი ქევსერ

რუჰი (ქეთი ხანთაძე). გამოცემა მოიცავს
ქართული ვაზისა და ღვინის შესახებ

მნიშვნელოვანი ისტორიული ფაქტების

კრებულს, რომელიც ანბანურადაა

დალაგებული.

ფაჰრეთთინ ჩილოღლუს თარგმანის წარდგენა თბილისში
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17 აპრილს, ქ. ბაქოში ვიზიტის ფარგლებში,

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის

მოადგილემ ლაშა დარსალიამ, დიასპორასთან
ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორთან,

რატი ბრეგაძესთან ერთად, შეხვედრა გამართა

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის დიასპორასთან

მუშაობის სახელმწიფო კომიტეტის
თავმჯდომარესთან ფუად მურადოვთან.

შეხვედრას ესწრებოდა აზერბაიჯანში

საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი
ელჩი ზურაბ პატარაძე.

მხარეებმა მიმოიხილეს ორმხრივი

თანამშრომლობის საკითხები და ერთმანეთს

საქართველოს დელეგაცია აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 
დიასპორასთან მუშაობის სახელმწიფო კომიტეტის 

თავმჯდომარეს შეხვდა

გაუზიარეს მოსაზრებები აზერბაიჯანში ქართული და საქართველოში აზერბაიჯანული დიასპორების

წინაშე მდგარი აქტუალური საკითხების შესახებ. აღინიშნა, რომ ორი მეზობელი სახელმწიფოს

ტერიტორიებზე, საუკუნეების განმავლობაში ძმურად და მეგობრულად ცხოვრობს ეთნიკურად
ქართველი და აზერბაიჯანელი მოსახლეობა, რომლებსაც საკუთარი წვლილი შეაქვთ საქართველოსა და

აზერბაიჯანის აღმშენებლობის საქმეში. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ძლიერი დიასპორა არის დიდი

რესურსი და ძალა საქართველოსა და აზერბაიჯანისთვის. ფუად მურადოვმა ქართულ მხარეს მიაწოდა

ინფორმაცია საქართველოში ვიზიტისა და დიასპორასთან მუშაობის სახელმწიფო კომიტეტის
საქმიანობის შესახებ.

17 აპრილს, ბრიტანეთის გაერთიანებულ

სამეფოში, პლამტონის სოფლის

მეურნეობის კოლეჯის ტერიტორიაზე, ერთ
წელზე მეტი მოსამზადებელი სამუშაოების

შედეგად, ქართული ქვევრის ღვინის

პირველი მუზეუმი და მარანი გაიხსნა.

პროექტის ინიციატორი ბრიტანული
კომპანიის „Aritisan Cru“ დამფუძნებელი,

ქართველი თანამემამულე ჰენრი

მჭედლიშვილია, რომელმაც თავისი
ჩანაფიქრი პლამტონის კოლეჯის, სსიპ

ღვინის ეროვნული სააგენტოს და

ბრიტანულ-ქართული სავაჭრო პალატის

მხარდაჭერით, ასევე ქართული ღვინის
კომპანიის „შუმის მეღვინეობის“

სპონსორობით განახორციელა.

გაერთიანებულ სამეფოში ქართული ქვევრის ღვინის 
პირველი მუზეუმი და მარანი გაიხსნა

მუზეუმი და მარანი ხელს შეუწყობს კოლეჯის სტუდენტებისთვის ქვევრის ღვინის დაყენების

ტექნოლოგიის სწავლასა და პრაქტიკული გამოცდილების მიღებას.

მუზეუმისა და მარნის გახსნის ცერემონიაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს საგანგებო და
სრულუფლებიანმა ელჩმა დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში

თამარ ბერუჩაშვილმა, რომელმაც საპატიო სტუმრის სტატუსით კოლეჯის ტერიტორიაზე საფერავის

ყურძნის ჯიშის ვაზი დარგო.

მუზეუმის დათვალიერება და მარანში დაყენებული ქვევრის ღვინის დეგუსტაცია შესაძლებელია ყოველ
შაბათ-კვირას 12:00 და 15:00 საათზე.
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18 აპრილს, ყაზახეთის რესპუბლიკაში საქართველოს

საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ზურაბ აბაშიძემ ქ.

ალმათიში მოქმედი ქართული საკვირაო სკოლის პედაგოგს
მანანა ყუშიტაშვილს, საკვირაო სკოლებისთვის

განკუთვნილი სახელმძღვანელოები გადასცა.

ქართული საკვირაო სკოლის სახელმძღვანელო მშობლიური

ენის სწავლებასთან ერთად მოიცავს საქართველოს
ისტორიის, გეოგრაფიისა და კულტურის საკითხებს.

აღნიშნული ინტეგრირებული სახელმძღვანელო

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს
დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მიერ

„საკვირაო სკოლების მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში

შეიქმნა. კომპლექტში შედის სახელმძღვანელო, მოსწავლის

რვეული, კალიგრაფიის რვეული და მასწავლებლის

გზამკვლევი.

ალმათის ქართულ საკვირაო სკოლას სახელმძღვანელოები 
გადასცა

19 აპრილს, ქ. დონეცკში საქართველოს

კონსულმა ირაკლი ადვაძემ ქ. დნიპროში

საზოგადოებრივ ორგანიზაციასთან - “ქართული
სული” არსებული საკვირაო სკოლის

აღსაზრდელებს საქართველოს საგარეო საქმეთა

სამინისტროს დიასპორასთან ურთიერთობის

დეპარტამენტის მიერ „საკვირაო სკოლების
მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში შექმნილი

სახელმძღვანელოები გადასცა.

კონსულმა მადლიერება გამოხატა საკვირაო
სკოლის პედაგოგის ნაირა აქუბარდიას მიმართ,

მის მიერ უკრაინაში მცხოვრები ბავშვებისთვის

ქართული ენისა და ისტორიის შესწავლის

საკითხში შეტანილი წვლილისთვის.

საზოგადოებრივ ორგანიზაცია „ქართული სულს” საკვირაო 
სკოლებისთვის განკუთვნილი სახელმძღვანელოები გადაეცა

19-21 აპრილს, ქართველ მწერალთა და შემოქმედთა ჯგუფი

პროექტ „ცოცხალი წიგნების" ფარგლებში სტამბოლში

იმყოფებოდა. თურქეთში მაცხოვრებ ქართველებს შეხვდნენ
პროექტის მონაწილე მწერლები მანანა ჩიტიშვილი, ელა

გოჩიაშვილი, მანანა მენაბდე, ცირა ბარბაქაძე, ტარიელ

ხარხელაური და ვასილ ბესელია.

მწერალთა ჯგუფს ხელმძღვანელობდა ქეთევან დუმბაძე.
ქართველი პოეტების მასპინძელი მწერალი ირაკლი

კაკაბაძე და სტამბოლის ქართველთა სათვისტომო იყო,

ხოლო თანაორგანიზატორი ქ. სტამბოლში საქართველოს
გენერალური საკონსულო.

პროექტის ფარგლებში 3 სხვადასხვა ღონისძიება შედგა:

შეხვედრა თანამედროვე ქართველ მწერლებთან და

პოეტებთან; „ნოდარ ბაბუს ლექსების დღე" და მანანა
მენაბდის კონცერტი „სიზმრები საქართველოზე".

„ცოცხალი წიგნები“ სტამბოლში
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20 აპრილს, ქ. ზაპოროჟიეში მოქმედი

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია „შოთა

რუსთაველის” საკვირაო სკოლის
აღსაზრდელებს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს

დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის

მიერ „საკვირაო სკოლების მხარდაჭერის

პროგრამის“ ფარგლებში შექმნილი
სახელმძღვანელოები გადაეცა.

შეხვედრისას საზოგადოებრივი ორგანიზაცია

„შოთა რუსთაველის” ხელმძღვანელთან, მამუკა
ქაჩლიშვილთან განხილულ იქნა საკვირაო

სკოლის გამართულ ფუნქციონირებასთან

დაკავშირებული საკითხები.

საზოგადოებრივ ორგანიზაცია „შოთა რუსთაველს” 
ზაპოროჟიეში სახელმძღვანელოები გადაეცა

20 აპრილს, ქ. სტამბოლში, მაჭახელას ფონდთან არსებული

ქალთა კომისიის ორგანიზებით ხელნაკეთი ნივთების

ყოველწლიური გამოფენა-გაყიდვა, სამზარეულოს დღე და
კონცერტი გაიმართა. ღონისძიებიდან შემოსული თანხა

ადგილობრივ ხელმოკლე სტუდენტებს მოხმარდება.

კონცერტზე გებზეს ართვინელთა ასოციაციის ხალხური

ფოლკლორული ანსამბლის მიერ შესრულდა ართვინის რეგიონის
ტრადიციული ცეკვები. დამსწრეთა წინაშე, წარსდგნენ

თურქეთის რესპუბლიკაში ცნობილი ანსამბლი „კოლივა” და

ახალგაზრდა ქართველი მომღერალი მარიამ ელიეშვილი.
ღონისძიებას ესწრებოდნენ თურქეთში მოქმედი დიასპორული

ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

ქართული ხელნაკეთი ნივთების ყოველწლიური გამოფენა-
გაყიდვა სტამბოლში

20-21 აპრილს, ქ. ათენში, იუნესკომ ჩაატარა

ორდღიანი ღონისძიება ქალაქის სხვადასხვა

რაიონებში არსებული ცეკვისა და სიმღერის
სტუდიების მონაწილეობით. ღონისძიება აღდგომის

დღესასწაულს მიეძღვნა.

20 აპრილს, წმ. ლაზარეს შაბათს, გაიმართა

ღონისძიების გახსნა, სადაც მონაწილეობა მიიღო
ათენის რამდენიმე მუნიციპალიტეტთან არსებულმა

ცეკვის სტუდიამ; მათ შორის იყო „ბერძნულ-

ქართული კულტურულ ასოციაციასთან’’ არსებული
ქორეოგრაფიული ანსამბლი. საბერძნეთში

მცხოვრები საქართველოს, უკრაინის, რუმინეთის და

სომხეთის ემიგრანტმა მოზარდებმა მოწვეულ

სტუმრებს წარუდგინეს ეროვნული ცეკვები.

აღდგომის დღესასწაული ათენში

კონცერტის დასასრულს გაიმართა ტრადიციული სააღდგომო მაგიდის გამოფენა. მოსწავლეებმა შეღებეს

სააღდგომო კვერცხები.

21 აპრილს, ქართველმა მოზარდებმა ქართული ეროვნული ცეკვებით კიდევ ერთხელ გააოცეს
მაყურებელი. ,,ბერძნულ-ქართულ კულტურულ ასოციაციას“ ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის და

განსაკუთრებული წვლილის შეტანისათვის, იუნესკომ სამახსოვრო სიგელი და დიპლომი გადასცა.

ზაპოროჟიეში
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21 აპრილს, თბილისის სახელმწიფო

კონსერვატორიის დიდ საკონცერტო დარბაზში,

ქართულ-გერმანული ოჯახის წარმომადგენლების
კონცერტი გაიმართა. კონცერტში გერმანიაში

მოღვაწე ქართველ მევიოლინე, ბელა ბერკემერ-

მახარაძესთან მონაწილეობდნენ მისი მეუღლე,

დირიჟორი, პიანისტი და კომპოზიტორი უვე
ბერკემერი და მათი ქალიშვილი, ნინა ბერკემერი

(ვიოლინო, ვოკალი).

საღამოზე ჟღერდა უცხოელ და ქართველ
კომპოზიტორთა - ბახის, ბრამსის, მენდელსონ-

ბართოლდის, პიაზოლას, ვივალდის, აზარაშვილის

ნაწარმოებები.

ხარკოვში, ეროვნულ-კულტურულ საზოგადოება 
,,საქართველოს” სახელმძღვანელოები გადაეცა

21 აპრილს, ქ. დონეცკში საქართველოს

კონსულმა ირაკლი ადვაძემ, ქ. ხარკოვში

ეროვნულ-კულტურულ საზოგადოება
„საქართველოს“ და მასთან არსებულ

ქართულ კულტურულ-საგანმანათლებლო

ცენტრს, საქართველოს საგარეო საქმეთა

სამინისტროს მხარდაჭერით შექმნილი
სახელმძღვანელოები გადასცა.

კონსული დაესწრო საგანმანათლებლო

ცენტრის ღია გაკვეთილს ქართულ ენაში.
საგანმანათლებლო ცენტრის

აღსაზრდელებმა გაკვეთილის

დასრულების შემდეგ რამდენიმე ქართული

ცეკვა შეასრულეს.

თბილისში გერმანიაში მოღვაწე მევიოლინის ბელა-ბერკემერ-
მახარაძის კონცერტი გაიმართა

ირაკლი ადვაძემ მადლობა გადაუხადა ხარკოვის ეროვნულ-კულტურულ საზოგადოება „საქართველოს“

ხელმძღვანელს ნონა გოგოხიას საზოგადოების საქმიანობაში აქტიური მონაწილეობისათვის.

21 აპრილს, ქ. ათენში, პროექტ „იყავი შენი

ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩის“

გამარჯვებულმა საბერძნეთის

რესპუბლიკაში ლიკა ჯანელიძემ,

ტურისტულ კომპანია TAZA-ს ოფისში,

გამარულ ღონისძიებაზე წარადგინა

საქართველო.
ლიკა ჯანელიძემ საქართველოს შესახებ

საინფორმაციო კუთხე მოეწყო და

ბერძნულ ენაზე შექმნილი ბროშურის
პრეზენტაცია გამართა.

ათენში საქართველოს 
კუთხე მოეწყო
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22 აპრილს, ქ. ლისაბონში, საქართველოს საგარეო

საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა

სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში, გამართა
შეხვედრა პორტუგალიაში მცხოვრები ქართული

დიასპორის წარმომადგენლებთან.

შეხვედრაზე მინისტრმა ისაუბრა საქართველოში

მიმდინარე პროცესებზე, როგორც საგარეო
პოლიტიკის წარმატებებზე, ასევე არსებულ

გამოწვევებსა და ქვეყნის განვითარების

სამთავრობო ხედვაზე.
დავით ზალკალიანმა დიასპორის

წარმომადგენლებს გააცნო სახელმწიფოს მიერ

ინიცირებული ცალკეული პროექტები, რომელიც

ხელს უწყობს საზღვარგარეთ ქართული
დიასპორის გაძლიერებას, მათ შორის საკვირაო

სკოლების გამართულ ფუნქციონირებას,

დიასპორული პროექტების დაფინანსებას და
უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან

ეფექტური კომუნიკაციის ქსელის

დამკვიდრებას.

დავით ზალკალიანი პორტუგალიაში მცხოვრებ ქართველებს 
შეხვდა

შეხვედრაზე მინისტრმა ასევე მიმოიხილა

ევროკავშირთან ინტეგრაციის წარმატებული

პროცესი და განსაკუთრებული ყურადღება
გაამახვილა ვიზალიბერალიზაციის

გადაწყვეტილების როგორც პოლიტიკურ ასევე

პრაქტიკულ მნიშვნელობაზე, რომლითაც

ისარგებლა საქართველოს 600 ათასამდე
მოქალაქემ.

დავით ზალკალიანის განცხადებით,

საზოგადოების გარკვეული ნაწილის მხრიდან
ადგილი აქვს ევროკავშირის/შენგენის ზონასთან

უვიზო რეჟიმის არამართლზომიერ გამოყენებას,

რამაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს მის

შემდგომ შენარჩუნებაზე. როგორც
შეხვედრაზე მინისტრმა აღნიშნა საქართველოს

მოქალაქეების ნაწილის მხრიდან ევროკავშირის

ცალკეულ ქვეყნებში თავშესაფრის მოთხოვნის

მცდელობა ფუჭია, რადგან პარტნიორების მხრიდან საქართველო განიხილება უსაფრთხო წარმოშობის

ქვეყნად და განაცხადები ფაქტობრივად არ კმაყოფილდება. მან ასევე შეშფოთება გამოთქვა ცალკეული

პოლიტიკოსების მხრიდან ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებისთვის საზღვარგარეთ უკიდურეს
გაჭირვებაში მყოფი თანამემამულეების საკითხის გამოყენების გამო.

დავით ზალკალიანის განცხადებით ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა მთელი ერის უმნიშვნელოვანესი

მონაპოვარია და ყველას ვალია მას გაუფრთხილდეს. მან ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს

მოუწოდა ამ საკითხზე სწორი კომუნიკაცია ჰქონდეთ საქართველოში დარჩენილ ახლობლებთან. მისივე
განცხადებით საქართველოს მთავრობა აქტიურად მუშაობს ევროპელ პარტნიორებთან ცირკულარული

მიგრაციის შესახებ შეთანხმებების გაფორმებისთვის, რაც თავის მხრივ შეამცირებს უკანონო მიგრაციას.

შეხვედრაზე ხაზი გაესვა პორტუგალიასთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებაში დიასპორის

დიდ როლს და აღინიშნა საზღვარგარეთ საქართველოს საელჩოების აქტიური ჩართულობის

მნიშვნელობა დიასპორულ ცხოვრებაში.
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24 აპრილს, ქ. სტოკჰოლმში, შვედეთის

კულტურის სახლში გაიმართა შვედ

მეგობართა საზოგადოების შეხვედრა. საღამო
გახსნა საზოგადოების პრეზიდენტმა სვენ

ჰოლსტრომმა. სტოკჰოლმში, შვედეთში

წმინდა გიორგის სამრევლოს

მღვდელმსახურმა მამა შიომ ქართული
აღდგომის წეს-ჩვეულებებზე ისაუბრა.

ეკლესიის მრევლისგან შემდგარმა გუნდმა,

თემურ პოტასკაევის ხელმძღვანელობით,
შეასრულა სააღდგომო საგალობლები. შვედ

მეგობართა საზოგადოების წევრმა, თეა

გოგოხიამ დამსწრე საზოგადოებას ქართული

სააღდგომო ტრადიციები გააცნო. მან
სააღდგომო კვერცხისა და ტრადიციული

სააღდგომო პასკის მნიშვნელობაზე ისაუბრა.

1989 წლის 9 აპრილს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ნაჩვენები იქნა ამ თარიღისადმი

მიძღვნილი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი „საქართველოს ბრძოლა თავისუფლებისთვის’’. დამსწრე

საზოგადოებას სიტყვით მიმართა შვედეთის სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა
ელჩმა მალხაზ კაკაბაძემ, რომელმაც ისაუბრა 1989 წლის 9 აპრილს მომხდარ ტრაგედიაზე. საღამოს

დასკვნით ნაწილში, სტოკჰოლმის ოპერის კოლეჯის ქართველმა სტუდენტმა, ზაზა გაგუამ, როგორც

ქართულ, ისე შვედურ ენაზე რამდენიმე რომანსი და სიმღერა შეასრულა. მას აკომპანიმენტს პიანისტი

დოროტა ზაროვიეცკა უწევდა. პიანისტმა საერთაშორისო რეპერტუარიდან რამდენიმე მუსიკალური
კომპოზიციაც შესთავაზა დამსწრე საზოგადოებას.

შვედ მეგობართა საზოგადოების შეხვედრა

25 აპრილს, დუბლინში, საქართველოს საელჩოში შედგა შეხვედრა ირლანდიაში მყოფ ქართველ

სტუდენტებთან. შეხვედრა გაიმართა მრგვალი მაგიდის ფორმატში, რომელიც მიეძღვნა აღმოსავლეთ

პარტნიორობის ინიციატივის 10 წლისთავს. შეხვედრაზე საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესზე
ისაუბრა საქმეთა დროებითმა რწმუნებულმა გიორგი ზურაბაშვილმა და ხაზი გაუსვა ხელშესახებ

შედეგებს, როგორიცაა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება, ღრმა და თავისუფალი ვაჭრობა და

უვიზო მიმოსვლა. მან ქართველ სტუდენტებს, ასევე, გააცნო საქართველოში მიმდინარე წარმატებული

რეფორმები.
ღონისძიებაზე მოწვეული იყო პოლიტოლოგი, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის პროფესორი კორნელი კაკაჩია, რომელმაც საქართველოს ევროინტეგრაციის მოდელები

განიხილა საინტერესო კონტექსტში, მათ შორის, რეგიონალური ინტეგრაცია და ინდივიდუალური
ინტეგრაცია; ასევე, მიმოიხილა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მხრიდან დანახული

საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პერსპექტივები.

შეხვედრის დასასრულს, საქმეთა დროებითმა რწმუნებულმა გიორგი ზურაბაშვილმა და პოლიტოლოგმა

კორნელი კაკაჩიამ უპასუხეს სტუდენტების შეკითხვებს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის
პრიორიტეტებისა და ამ კუთხით, განვითარებული მოვლენების გარშემო.

შეხვედრა ირლანდიაში მყოფ ქართველ სტუდენტებთან

26 აპრილს, ქ. მოსკოვში, გალერეა „ტრიუმფმა“

„რია ქებურიას ფონდთან“ ერთად გახსნა რიგით

მე-11 გამოფენა სახელწოდებით: „თუ აქ
იცხოვრებდი, სახლში იქნებოდი“.

გამოფენაში მონაწილეობენ თანამედროვე

ქართველი ხელოვანები: ტატო ახალკაციშვილი,

უტა ბექაია, თამარა კვესიტაძე, ლუკა ლაზარი,
ლევან მინდიაშვილი, დარო სულაკაური,

რუსუდან ხიზანიშვილი, ლევან ჭელიძე, ნინო

ჩუბინიშვილი და გიორგი ჩხეიძე. გამოფენა 23
მაისამდე გაგრძელდება.

ქართველ ხელოვანთა ნამუშევრების გამოფენა მოსკოვში, 
გალერეა „ტრიუმფში“
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„დედაენის“ დღისადმი მიძღვნილი რიგით მე-5 კონფერენცია 
ინეგოლში

27 აპრილს, ქ. ინეგოლის კავკასიის

ფოლკლორისა და კულტურის

საზოგადოებაში (ხელმძღვანელი
ომერ ფარუქ დემირთაში)

„დედაენის“ დღისადმი მიძღვნილი

რიგით მე-5 კონფერენცია ჩატარდა.

დამსწრეთა წინაშე სამეცნიერო-
პოპულარული მოხსენებით

წარსდგნენ ეთნოლოგი, პროფ.

როზეტა გუჯეჯიანი და მწერალი
და მთარგმნელი, ინეგოლის

ქართული ენის შემსწავლელი

კურსის მასწავლებელი აბდულლაჰ

თათაროღლუ. კურსის მოწაფეებმა
წარმოადგინეს კომპოზიცია ნოდარ

დუმბაძის წიგნიდან „მე ვხედავ

მზეს”.

27 აპრილს ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორმა გიორგი კეკელიძემ, ქ. მადრიდში არსებულ

ქართული საკვირაო სკოლა ,,აისს’’ საჩუქრად წიგნები ჩაუტანა. საბავშვო ლიტერატურა

მადრიდის წმინდა გიორგის სამლოცველოში არსებულ ბიბლიოთეკაში ინახება

29 მარტს, ქ. ვაშინგტონში, საფრანგეთის

საელჩოს და „Smithonian Institution“-ის

თაოსნობით ჩატარდა ყოველწლიური
ფრანკოფონიის დღისადმი მიძღვნილი

ფესტივალი - "La Grande Fête Francophonie Cultural

Festival“, სადაც ოცზე მეტი ქვეყნის

წარმომადგენლებმა წარადგინეს თავისი
კულტურა. ფესტივალში საქართველოს

საელჩოსთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს

ვაშინგტონში არსებულმა დიასპორულმა
ორგანიზაციამ - „ქართული ცენტრი“ ვლად

ბრეგვაძის ხელმძღვანელობით და ქართული

ცეკვის ანსამბლმა - “Georgian Dance

DC”, რომელიც შარშან ჩამოყალიბდა ქალაქ ვაშინგტონში, გვანცა ტურაშვილის და მაია მონროს მიერ,

ქორეოგრაფი - ანი კანდელაკი.

ქართული ცეკვის ანსამბლი ვაშინგტონის ყოველწლიურ 
კულტურულ ფესტივალზე



აპრილის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

30 მარტს, ავსტრალიის ვიქტორიის შტატის ქ.

მელბურნში, მალვერნის წმ. გიორგის ტაძრის

დარბაზში საქველმოქმედო კონცერტი
გაიმართა, რომელიც მიზნად ისახავდა

საქართველოს, მესტიის მუნიციპალიტეტის

სოფელ მაზერის სკოლის მხარდაჭერას.

კონცერტის დაწყებამდე, შეკრებილ
საზოგადოებას მიმართა საქართველოს ელჩმა

გიორგი დოლიძემ. მან მადლობა გადაუხადა

ღონისძიების ორგანიზატორებს და დამსწრე
საზოგადოებას ქართული სკოლის დახმარებისა

ქართული სკოლის მხარდამჭერი საქველმოქმედო კონცერტი 
მელბურნში

და ზოგადად საქართველოს გვერდში დგომისათვის.

სვანეთის სოფელ მაზერის სკოლის მხარდაჭერა ავსტრალიაში, კერძოდ, მელბურნში მოღვაწე ქართველი

ეთნომუსიკოსის, მელბურნის უნივერსიტეტის მუსიკალური კონსერვატორიის საპატიო წევრის,
„ავსტრალიის ქართული გუნდის“ დამაარსებლის, იოსებ ჟორდანიას ინიციატივაა. მისი თაოსნობით

დაიწყო პროექტი „ქართული სკოლის პროექტი“, რომლის მიზანია სოფელ მაზერის სკოლის წყლის

სისტემის რეაბილიტაცია, სკოლაში მუსიკალური პროგრამის ხელშეწყობა, სკოლის უზრუნველყოფა

ძირითადი საკანცელარიო ნივთებით და მთამსვლელ გივი წერედიანის შესახებ მემუარების გამოცემის
დაფინანსება.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ ქ. მელბურნში საქართველოს საპატიო კონსული პიტერ მაკმალენი და

ქართველი თანამემამულეები.

ქართული საღამო ქვემო ავსტრიაში

ქართველი ფოტოხელოვნების გამოფენა ტალინში 

16 მარტს, ქვემო ავსტრიაში, ქ. სანქტ-პოლტენში პროექტ „იყავი შენი

ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩის“ გამარჯვებულის კანდიდატის ავსტრიის

რესპუბლიკაში მარიამ თაყნიაშვილის და ნინო ძიძიგურის
ორგანიზებით ქართული საღამო გაიმართა. ღონისძიებას

ადილობრივი სტუმარი ესწრებოდა. მარიამ თაყნიაშვილმა სტუმრებს

გააცნო საქართველოს ისტორია, კულტურა, ტრადიციები, ქართული

მუსიკა, ანბანი და იუნესკოს მიერ დაცული ისტორიული ძეგლები.
საღამო დასრულდა ვენაში მცხოვრები ქართველი მომღერლების

თეონა მოსიას, შორენა მოსიას და ლევან ხუბულავას მიერ

შესრულებული ქართული ხალხური სიმღერებით.

28 მარტს, ტალინის ძველ ქალაქში მოქმედ გალერეაში „ოკაპი“, გაიმართა

საზღვარგარეთ მოღვაწე სამი ქართველი ფოტოხელოვანის, თემურ

ხვინგიას (ესტონეთი), შალვა ხახანაშვილისა (საფრანგეთი) და ზურა
არაბიძის (საქართველო/რუსეთი) ერთობლივი ფოტოგამოფენა

„იდეალური შავი“ (Ideal Black).

ღონისძიება ესტონეთში მცხოვრები, ქართული წარმოშობის

ფოტოგრაფის, თემურ ხვინგიას ორგანიზებით, მისსავე გალერეაში,
ტალინის მუსიკის კვირეულის ფარგლებში ჩატარდა. გამოფენაზე

წარმოდგენილი იყო არქიტექტურულ თემატიკაზე ფოტო და

გრაფიკული ეფექტებით შექმნილი კომპოზიციები.
ღონისძიებას ესწრებოდა ესტონეთის რესპუბლიკაში საქართველოს

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი, თეა ახვლედიანი, რომელიც

გაეცნო ქართველ ხელოვანებს და მათ შემოქმედებას. მოგვიანებით

გაიმართა საქართველოს ელჩის შეხვედრა ხელოვანებთან, სამომავლო
თანამშრომლობისა და ერთობლივი პროექტების მხარდაჭერის მიზნით.

ტექნიკური ხარვეზის გამო, მარტის „დიასპორულ ბიულეტენ“-ში ვერ გაშუქდა ინფორმაციები 
დიასპორულ ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ ღონისძიებებზე,. შესაბამის სტატიებს, 

დაგვიანებით, აპრილის თვის „დიასპორულ ბიულეტენ“-ში ვაშუქებთ.
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