
დეკემბრის დიასპორული 
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ძვირფასო თანამემამულეებო,

მსურს გულითადად მოგილოცოთ დამდეგი
შობა-ახალი წელი და გისურვოთ მშვიდობა,
ჯანმრთელობა, წარმატება და კეთილდღეობა!
მე წელს პირველად მომეცა შესაძლებლობა,
მინისტრის რანგში შევხვედროდი ქართულ
დიასპორას და დიასპორულ ორგანიზაციებს
სხვადასხვა ქვეყანაში, რაც ძალიან ემოციური და,
ამასთან, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რათა
უკეთ გამეგო თქვენი საჭიროებები და
ურთიერთსასარგებლო კავშირის
შესაძლებლობები. მადლიერება მინდა
გამოვხატო თითოეული იმ თანამემამულის და
ორგანიზაციის მიმართ, რომელთა ძალისხმევა,
მიუხედავად ბევრი სირთულისა და მწირი
რესურსებისა, მიმართულია სამშობლოსთან
მჭიდრო კავშირის, მოზარდ თაობაში
მშობლიური ენის, ეროვნული და კულტურული
იდენტობის შენარჩუნებისკენ. აგრეთვე, მინდა
აღფრთოვანება და დიდი პატივისცემა
გამოვხატო საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართული
დიასპორის იმ თვალსაჩინო წარმომადგენლების
მიმართ, რომლებსაც განსაკუთრებული წვლილი
შეაქვთ საზღვარგარეთ საქართველოს
პოპულარიზაციაში და პოზიტიური იმიჯის
წარმოჩენაში, სამშობლოსა და დიასპორის
ადგილსამყოფელ ქვეყნებს შორის ორმხრივი
ურთიერთობების გაღრმავებასა და, შესაბამისად,
ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში. მინდა იცოდეთ,
რომ საქართველოს ხელისუფლების მიზანია
მაქსიმალურად დაფასდეს და ხელი შეეწყოს
თითოეულ თქვენს სასიკეთო ნაბიჯს, რომელიც
კიდევ უფრო ხელშესახებს გახდის დიასპორისა
და სამშობლოს კავშირის უწყვეტობას.

განვლილ 2017 წელს საქართველომ, მრავალი
გამოწვევების მიუხედავად, ევროპული
მისწრაფებებისა და ევროატლანტიკური
ინტეგრაციის, დემოკრატიული ინსტიტუტების
განმტკიცებისა თუ ეკონომიკური განვითარების
გზაზე, მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწია. ასევე,
შევეცადეთ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაგვედგა
დიასპორული პოლიტიკის მიმართულებით.
კერძოდ, საქართველოს ახალ კონსტიტუციაში
გაჩნდა ჩანაწერი, რომლის თანახმადაც სახელმწიფო
იღებს ვალდებულებას იზრუნოს უცხოეთში
მცხოვრები თანამემამულეების სამშობლოსთან
კავშირის შენარჩუნებასა და განვითარებაზე.
თქვენთან ერთად შემუშავდა და დამტკიცდა
პროგრამა - „ერთიანი, ძლიერი, სამშობლოსთან
მჭიდრო კავშირის მქონე დიასპორა“, რომელიც
უზრუნველყოფს თანამემამულეებისათვის
სახელმწიფოს ფართო შესაძლებლობებზე წვდომას,
საქართველოსათვის კი სახელმწიფო ინტერესების
ეფექტიან განხორციელებას.

საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების უფლებებისა და ინტერესების დაცვა,
დიასპორასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება და მათი პრობლემების უკეთ გაცნობიერებისათვის
რეგულარული და ინტენსიური შეხვედრების უზრუნველყოფა, საზღვარგარეთ მოქმედი ქართული
სათვისტომოების, საკვირაო სკოლებისა და ფოლკლორული ანსამბლების მხარდაჭერა, რაც ეროვნული
და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნების ქვაკუთხედს წარმოადგენს, კვლავ რჩება
სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების ერთ-ერთ პრიორიტეტად. მიღწეული
წარმატებების მიუხედავად, კარგად გვესმის, რომ საქართველო კვლავ დიდი გამოწვევების წინაშე
დგას. ჩვენ ვაშენებთ ქვეყანას, სადაც ჩვენს შვილებს უკეთესი მომავალი ექნებათ, ქვეყანას, სადაც
საქართველოდან სხვადასხვა მიზეზების გამო წასულ ჩვენს მოქალაქეებს შეეძლებათ სამშობლოში
ღირსეულად დაბრუნება და თავიანთი ნიჭისა და შესაძლებლობების რეალიზება. მინდა გრძნობდეთ,
რომ სამშობლო თქვენ გელოდებათ. ჩვენი ქვეყნის აღმშენებლობის პროცესში თქვენი ცოდნა,
გამოცდილება და ქართული დიასპორისა და სახელმწიფოს მჭიდრო თანამშრომლობა
უმნიშვნელოვანესია. ჩვენი ერთობა ჩვენი სამშობლოს წარმატების საწინდარია.

კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამდეგ შობა-ახალ წელს და გისურვებთ წარმატებებს!

მიხეილ ჯანელიძე

საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი
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ქართული კულტურის დღეების ფესტივალი ალიკანტეში

1-4 დეკემბერს, საქართველოს საგარეო საქმეთა
მინისტრის მოადგილე ზვიად გონაძე ესპანეთის
სამეფოს ეწვია, სადაც საპატიო სტუმრის
სტატუსით ქალაქ ალიკანტეში ქართული
კულტურის დღეების ფესტივალს დაესწრო.
ღონისძიება ქართული დიასპორული
ორგანიზაციის - „ქართველ ემიგრანტთა
ასოციაცია“ ეგიდით გაიმართა. ფესტივალის
ფარგლებში ქართული ღვინის, მინერალური
წყლების და ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა-
გაყიდვა გაიმართა. მაყურებელთა წინაშე კი
ალიკანტეში მოქმედი ქართული ცეკვის ანსამბლი
„ივერია“ და ბარსელონაში არსებული ცეკვის
ანსამბლი „საქართველო“ წარსდგნენ.
ღონისძიების ფარგლებში ასევე გაიმართა
ქართული ღვინის დეგუსტაცია, ქართველ
მხატვართა ნამუშევრების გამოფენა, ქართული
ფილმების პრეზენტაცია. სტუმრებს
შესაძლებლობა მიეცათ გაცნობოდნენ
საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს და
სამომავლო პერსპექტივებს.

ფესტივალის მონაწილეებს მისასალმებელი
სიტყვით მიმართეს საქართველოს საგარეო
საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ზვიად გონაძემ
და ქ. ალიკანტეს მერიის მიგრაციის სამსახურის
ხელმძღვანელმა გლორია ვარა ხინესმა, რომელმაც
საქართველოსა და ესპანეთის სამეფოს
ურთიერთთანამშრომლობის გაფართოვების
პერსპექტივებზე ისაუბრა.

აღსანიშნავია, რომ ალიკანტეს უნივერსიტეტში
გაიმართა შოთა რუსთაველის 850 წლისთავისადმი
მიძღვნილი საღამო. უნივერსიტეტს ქართული
წიგნები და ქართველი სკულპტორის, ქეთი
მელქაძის მიერ შექმნილი სერვანტესის
სკულპტურა გადაეცა, რაც უნივერსიტეტის
ცენტრალური ბიბლიოთეკის საექსპოზიციო
დარბაზს დაამშვენებს.

ზვიად გონაძემ შეხვედრა გამართა
უნივერსიტეტის რექტორთან მანუელ
პალომართან, რომელმაც ქართულ დელეგაციას
აღუთქვა სრული მხარდაჭერა ქართველი
სტუდენტების მიმართ. შეხვედრაზე განხილულ
იქნა ალიკანტეს უნივერსიტეტსა და წამყვან
ქართულ უნივერსიტეტებს შორის
თანამშრომლობის პერსპექტივები.
მხარეებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოს
პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკასა და
ალიკანტეს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას შორის
კავშირების მნიშვნელობას.

ესპანეთის სამეფოში ვიზიტის ფარგლებში, ასევე
გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა
მინისტრის მოადგილის შეხვედრა ქ.ალიკანტეს
მერთან გაბრიელ ეჩავარისთან, რომელმაც
ქართული დიასპორისადმი სრული მხარდაჭერა
დაადასტურა.
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ქართული კულტურის საღამო ქ.უფაში

2 დეკემბერს, ქ.უფაში (ბაშკირეთის
რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია), შოთა
რუსთაველის სახელობის ქართული
ნაციონალურ-კულტურული ცენტრის
ორგანიზებითა და ბაშკირეთის კულტურის
სამინისტროს და ხალხთა მეგობრობის
სახლის მხარდაჭერით, ქართული
კულტურის საღამო გაიმართა.
მოწვეულ სტუმრებს ქართულმა
სათვისტომომ შესთავაზა მრავალფეროვანი
საკონცერტო პროგრამა მომღერლების -
თამაზ გურეშიძის, მარგო სიამიდის, სოფიო
ჩუბინიძის და ქორეოგრაფიული ანსამბლის -
„სიყვარულის“ მონაწილეობით. აჭარული
ცეკვა შეასრულეს ბაშკირეთის სოციალურ
ტექნოლოგიათა ინსტიტუტის სტუდიის
წევრებმა, ხოლო მსურველებმა ანსამბლ
„სიყვარულის“ მიერ ორგანიზებულ
ქართული ცეკვის მასტერ-კლასში მიიღეს
მონაწილეობა.
მოწვეულ სტუმრებს ასევე საშუალება ჰქონდათ გადაეღოთ სურათები ქართული ეროვნული სამოსის
სხვადასხვა ატრიბუტიკით, დაეთვალიერებინათ სათვისტომოს გამოფენა და უფელი მხატვრის
ანჟელიკა ფუფაევას ნახატები ქართულ მოტივებზე. ანტიკვარული მაღაზიას
„Летопись“ წარმოდგენილი ჰქონდა საქართველოს ისტორიასთან დაკავშირებული ანტიკვარული
ექსპონატები. ქართული კულტურის საღამოს ორგანიზატორმა, ბაშკირეთში მოქმედი ქართული
ნაციონალურ-კულტურული ცენტრის თავმჯდომარემ დავით გურეშიძემ დამსწრე საზოგადოებას
მიმართა და მადლობა გადაუხადა ქართული ტრადიციებისა და ისტორიისადმი გამოხატული
ინტერესის გამო.

ქართული საღამო დუბლინში

3 დეკემბერს, დუბლინში მდებარე „ჩესტერ
ბითის“ ბიბლიოთეკაში, ბავშვთა ქართული
სიმღერის ანსამბლის „Mixed Melodies” კონცერტი
გაიმართა. ანსამბლის მიერ შესრულდა როგორც
ტრადიციული ქართული ხალხური, ასევე,
ცნობილი ინგლისურენოვანი საახალწლო
სიმღერები. კონცერტმა მსმენელის დიდი
მოწონება დაიმსახურა.
ვოკალური ანსამბლი „Mixed Melodies”, რომელსაც
ხელმძღვანელობს ქალბატონი ზიზი
ნანობაშვილი-ლოფტუსი, დუბლინში მცხოვრებ
ქართველ ბავშვებს აერთიანებს და მნიშვნელოვანი
წვლილი შეაქვს ირლანდიაში ქართული
კულტურის წარმოჩენის საქმეში. ღონისძიების
ორგანიზატორები იყვნენ საქართველოს საელჩო
ირლანდიაში და ბავშვთა ქართული სიმღერის
ანსამბლი „Mixed Melodies“.
საგულისხმოა, რომ “ჩესტერ ბითის”
ბიბილიოთეკაში დაცულია უძველესი და
უნიკალური ექსპონატები - ხელნაწერები,
მინიატურული ნახატები, წიგნები მსოფლიოს
სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე
დაახლოებით 2700 წლიდან თანამედროვეობამდე,
რომელთა შორის უნიკალური ქართული
ხელნაწერებიც ინახება.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ქართული საღამო ამსტერდამში

3 დეკემბერს, ქართული კულტურის კვირეულის
ფარგლებში, ნიდერლანდების სამეფოს დედაქალაქ
ამსტერდამში, ქართული კულტურის ცენტრის
ორგანიზებითა და კომპანია Tika Tours-ის
დაფინანსებით, ქართული საღამო ჩატარდა. საღამოს
ესწრებოდნენ ბელგიის და ჰოლანდიის ეპისკოპოსი
დოსითეოსი და საქართველოს საგანგებო და
სრულუფლებიანი ელჩი ნიდერლანდების
სამეფოში კონსტანტინე სურგულაძე.
ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ ჰოლანდიაში
მცხოვრები ქართველი ხელოვანები, რომლებმაც
სხვადასხვა ნამუშევრები წარმოადგინეს: ქართული
ჭედურობა, ფერწერა, მინანქარი. ასევე, მოეწყო
ამსტერდამში მოღვაწე ჩვენი თანამემამულის თიკა
სვანიძე-ვენკოს კომპანია Tika Tours-ის კუთხე,
სადაც საზოგადოებამ დეტალური ინფორმაცია
მიიღო საქართველოს ტურისტული პოტენციალისა
და ახალი პერსპექტივების შესახებ.

სტუმრებმა ქართული ღვინო და კერძები
დააგემოვნეს, ხოლო საქართველოდან მიწვეულმა
მომღერლებმა, ნინო ჩხეიძემ და დათუნა
მგელაძემ, საქველმოქმედო კონცერტი გამართეს
და ემიგრანტებისთვის საყვარელი და
მონატრებული ქართული სიმღერები შეასრულეს.
ამ კონცერტზე ასევე მონაწილეობა მიიღეს
ჰოლანდიაში მცხოვრებმა ახალგაზრდა ნიჭიერმა
მომღერლებმა მარიამ ვეკუამ და ტატო გაბელიამ.
ნიდერლანდების სამეფოში მოღვაწე მხატვარმა
გიორგი შენგელიამ სპეციალურად ამ
საღამოსთვის საქველმოქმედო პროექტის
ჩანახატები გამოფინა. საქველმოქმედო
კონცერტიდან და გამოფენებიდან შემოსული
თანხა ფონდ “დაეხმარე საქართველოს“ გადაეცა.

საახალწლო ზეიმი ნიუ იორკში

12 დეკემბერს, ნიუ იორკში,
საქართველოს გენერალურ
საკონსულოში, ტრადიციული წინა
საახალწლო შეხვედრა გაიმართა,
რომელიც მიზნად ისახავს
საახალწლო საჩუქრების შეგროვებას
ოკუპაციის ზოლს გასწვრივ, შიდა
ქართლის სოფლებში მცხოვრები
ბავშვებისათვის. საზეიმო შეხვედრას
ესწრებოდა საქართველოს საგარეო
საქმეთა მინისტრის მოადგილე
ხათუნა თოთლაძე.
გენერალურმა კონსულმა დიანა
ჟღენტმა აშშ-ში მცხოვრებ ქართულ
ოჯახებს და დიასპორულ
ორგანიზაციებს მადლობა
გადაუხადა საახალწლო აქციაში
მონაწილეობისთვის.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

საშობაო კონცერტი ლონდონი-პარიზი

2017 წლის 9 დეკემბერს, ქალაქ ლონდონში, საზღვარგარეთ მოქმედმა ქართულმა სათვისტომოებმა -
ლონდონისა და პარიზის დიასპორულმა ორგანიზაციებმა, „გაერთიანებული სამეფოს პირველი
ქართული სკოლა“ და ასოციაციამ Toison D'IMAGE ერთობლივი პროექტი - კულტურის ფესტივალი,
„საშობაო კონცერტი 2017 - ლონდონი პარიზი“ განახორციელეს. პროექტი მიზნად ისახავდა ორი
ქვეყნის - დიდი ბრიტანეთისა და საფრანგეთის ორი დედაქალაქის ქართველთა ერთიანობას.
ერთობლივი ღონისძიების ორგანიზატორები იყვნენ გაერთიანებული სამეფოს პირველი ქართული
სკოლა და მისი ხელმძღვანელი ლიანა ჯიქია-გოგრიჭიანი, ლონდონის ქართული ცეკვის სტუდია
„ფესვები“, ლონდონის არტ სტუდია „გონიერი“, ლონდონის ახალგაზრდა ინვალიდთა თანადგომის
ჯგუფი - „ანა და მეგობრები“. საფრანგეთის მხრიდან - ასოციაცია Toison D'IMAGE და მისი
პრეზიდენტი ნატო დარჩიაშვილი-ტაპია, ასოციაცია „ქართველთა კულტურის კერა ლაზი“.
სამდღიანი ღონისძიების ფარგლებში პროექტის ხელმძღვანელებმა განიხილეს ერთობლივი
სტრატეგიული განვითარების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს უცხოეთში გაზრდილი მომავალი
თაობისთვის საქართველოს მთავრობის მხრიდან გარკვეული კანონების შემუშავებას, რაც ხელს
შეუწყობს ევროპაში საქართველოს წარმოჩენას და პოპულარიზაციას. სათვისტომოთა
ხელმძღვანელებმა და წევრებმა ერთმანეთს გაუზიარეს თავიანთი გამოცდილება პედაგოგიური
პრაქტიკის მხრივ, მომავალი თაობის აღზრდისა და სწორი მიდგომების თვალსაზრისით, იმსჯელეს
ქართველი ემიგრანტების როლზე სამშობლოს მიმართ და იმ ქვეყნის წინაშე, რომელმაც ისინი მიიღო
და გაითავისა. ღონისძიება აგრეთვე მიზნად ისახავდა ახალგაზრდების დამეგობრებას და ევროპის ორ
დედაქალაქში მცხოვრები ოჯახების შეკავშირებას.

საშობაო კონცერტისთვის პარიზიდან ლონდონში ჩავიდნენ ასოციაცია „ლაზის“ მოცეკვავეთა და

მომღერალთა გუნდების წევრები, რომელთაც მასპინძლობა გაუწიეს ქ. ლონდონში მცხოვრებმა

ქართულმა ოჯახებმა. ღონისძიების მონაწილეებს მიესალმნენ დიდი ბრიტანეთისა და
ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საგანგებო და

სრულუფლებიანი ელჩი თამარ ბერუჩაშვილი, ქართული სათვისტომოს ხელმძღვანელი ირინე

სარაჯიშვილი და ლონდონში მოქმედი ქართული სათვისტომოებისა და საზოგადოებრივი

გაერთიანებების წარმომადგენლები. საშობაო ზეიმის მონაწილენი დალოცა ლონდონის
საკათედრო ტაძრის იღუმენმა მამა დოროთემ (ბარბაქაძე). ზეიმის მონაწილენი დაჯილდოვდნენ

სიგელებით, რომლებიც მათ გადასცეს საქართველოს ელჩმა გაერთიანებულ სამეფოში თამარ

ბერუჩაშვილმა, ქართული სკოლის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა რამაზ კარტოზიამ და ანსამბლ
ფესვების სახელით შალვა ქავთარაძემ. გაერთიანებული სამეფოს პირველმა ქართულმა სკოლამ

მონაწილეებს გადასცა ფესტივალის სიგელები და სამახსოვრო საჩუქრები. საშობაო ზეიმი

ლონდონის საკვირაო სკოლის დაარსებიდან 15 წლის იუბილეს დაემთხვა. მას საკვირაო სკოლის

კურსდამთავრებულებიც ესწრებოდნენ, რომლებმაც დამსწრე საზოგადოებას გააცნეს სკოლის
დამთავრების შემდეგ თავიანთი კარიერული წარმატებები, ისაუბრეს ადგილობრივ

საზოგადოებასთან მათ ინტეგრაციაზე. კონცერტის მონაწილეებმა შეასრულეს პოპულარული

ქართული, ინგლისური და ფრანგული საშობაო სიმღერები და ქართული ცეკვები.
სათვისტომოებს სამომავლოდ გადაწყვეტილი აქვთ აქტიური თანამშრომლობა და ერთობლივი

პროექტების განხორციელება.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

„სახლში, სამშობლოდან შორს“

2017 წლის 13 დეკემბერს, საქართველოს

საელჩოს ორგანიზებით, ლონდონში

მცხოვრები ქართველი მხატვრის ანა
სტეინჰაუზ-კანდელაკის გამოფენა

გაიმართა. გამოფენა, სახელწოდებით

„სახლში, სამშობლოდან შორს“ გაიმართა.

გამოფენაზე ძირითადად წარმოდგენილი
იყო ბრიტანეთში მცხოვრები და მოღვაწე

ქართველი ემიგრანტების პორტრეტები.

საღამოზე სტუმრებს მისასალმებელი
სიტყვით მიმართა საქართველოს

საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა

თამარ ბერუჩაშვილმა და საზოგადოებას

მხატვარი წარუდგინა, რომელმაც ისაუბრა
საკუთარი შემოქმედების შესახებ. ანა

კანდელაკი ფიგურატიული მხატვარია.

ხელოვანის ინტერესი ფსიქოლოგიის
სფეროთი განსაკუთრებით ვლინდება

პორტრეტული ჟანრის ნამუშევრებში,

სადაც მას ყურადღება ძირითადად
მოდელების ინდივიდუალიზმის ასახვაზე

აქვს გადატანილი. აღსანიშნავია, რომ ანა

კანდელაკის ნამუშევრები ინახება კერძო კოლექციებში საქართველოში, აშშ-სა და არაბეთის

გაერთიანებულ საამიროებში.

ეროვნულ კულტურათა რესპუბლიკური ფესტივალი მინსკში

13 დეკემბერს, ბელარუსის რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს, რელიგიებისა და ეროვნებების
საქმეთა რწმუნებულის აპარატისა და ეროვნულ კულტურათა რესპუბლიკური ცენტრის
ორგანიზებით, მინსკის ფილარმონიის დარბაზში, ეროვნულ კულტურათა მე-12 რესპუბლიკური
ფესტივალის საზეიმო გახსნის ცერემონია გაიმართა, რომელშიც ქართული სათვისტომოს
წარმომადგენლები იღებდნენ მონაწილეობას.
აღნიშნულ ფესტივალზე ბელარუსში მცხოვრები სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები მათი
ქვეყნების კულტურას ცეკვით, სიმღერით, ისტორიით, ტრადიციებით, დეკორატიული ხელოვნებითა
და ეროვნული სამზარეულოს საშუალებით წარმოადგენენ.
ტრადიციულად, პირველ ეტაპზე, ტარდება შესარჩევი ტური ბელარუსის ოლქებსა და ქ. მინსკში.
რამდენადაც ფესტივალი ტარდება ყოველი 2 წლის განმავლობაში, იგი დაყოფილია ეტაპებად:
შესარჩევი ტური, ოფიციალური გახსნა ქ. მინსკში და ფესტივალის მთავარი ღონისძიება ქ. გროდნოში.
წელს, ეროვნული კულტურების მე-12 რესპუბლიკური ფესტივალის საზეიმო გახსნაში მონაწილეობა
მიიღეს ოცამდე ეროვნების წარმომადგენლებმა, მათ შორის ქართული სათვისტომოს ანსამბლმა -
„მზიური საქართველო“.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

შეხვედრები დიასპორასთან ოტავასა და ტორონტოში

14 დეკემბერს, ქ. ოტავაში, გაიმართა საქართველოსა და კანადას შორის დიპლომატიური

ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავსადმი მიეძღვნილი ღონისძიება. კანადის ხელისუფლების

წევრებთან, პოლიტიკოსებთან, საგარეო საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების მაღალი
თანამდებობის პირებთან, აკადემიური წრეების წარმომადგენლებთან, ჟურნალისტებთან,

ბიზნესმენებთან, საზოგადოების ცნობილ წევრებთან, დიპლომატიური მისიების

ხელმძღვანელებთან ერთად, მიღებაზე იმყოფებოდნენ ოტავასა და მონრეალში მცხოვრები

ქართველები. სტუმრებს სიტყვით მიმართა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა
კანადაში კონსტანტინე ქავთარაძემ. მიღების ფარგლებში გაიმართა გამოფენა, რომელიც ქართულ

ეროვნულ სამოსს მიეძღვნა. საელჩო სტუმრებს ქართული ღვინით გაუმასპინძლდა.

17 დეკემბერს, ქ.ტორონტოს ქართულ რესტორანში "Georgia", საგანგებოდ ამ ქალაქში მცხოვრები

ქართველებისათვის, საქართველოსა და კანადას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების

დამყარების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი მორიგი მიღება გაიმართა. ბატონმა ელჩმა სტუმრებს
წარუდგინა საელჩოს მიერ გაწეული საქმიანობის ამსახველი პრეზენტაცია, ისაუბრა იმ პროექტებზე,

რომლებსაც საელჩო ახორციელებს კანადაში საქართველოს პოპულარიზაციის მიზნით და აღნიშნა,

რომ ამგვარი შეხვედრები, რომლებზეც ელჩი ანგარიშს ჩააბარებს კანადაში მცხოვრებ ჩვენს

თანამემამულეებს, ტრადიციად იქცევა.
შეხვედრის დასასრულს, ტორონტოში არსებულ ქართულ საკვირაო სკოლას გადაეცა საელჩოს

ხარჯებით შეძენილი ქართული ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოები, სხვადასხვა სასკოლო

მასალა. სტუმრებს საელჩო ქართული ღვინითა და კერძებით გაუმასპინძლდა. აღსანიშნავია, რომ
მიღებაზე მოწვეული იყო ტორონტოს უნივერსიტეტის არქეოლოგიის ცენტრის მკვლევარი სტეფან

ბატიუკი, რომელმაც ამერიკელ, ფრანგ, იტალიელ, ისრაელელ და დანიელ კოლეგებთან ერთად,

მეცნიერულად დაადასტურა, რომ ქართულ კულტურულ მეღვინეობას 8000 წლოვანი ისტორია აქვს.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

საახალწლო ზეიმი დუბლინში

16 დეკემბერს, ქ.დუბლინში, საქართველოს საელჩოში გაიმართა საახალწლო მიღება, რომელზეც

სხვა სტუმრებთან ერთად მიწვეულნი იყვნენ ირლანდიაში მცხოვრები თანამემამულეები, მათ

შორის, დუბლინის წმ. მაქსიმე აღმსარებლის სახელობის ქართული ეკლესიის
მღვდელმსახურები, ქართული საკვირაო სკოლა „ლამპარის“ მასწავლებლები და ქართული

ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლები. ღონისძიებაზე შეკრებილ სტუმრებს მიესალმა საქართველოს

საელჩოს საქმეთა დროებითი რწმუნებული გიორგი ზურაბაშვილი, რომელმაც თანამემამულეებს

დამდეგი შობა-ახალი წელი მიულოცა. საზეიმო ღონისძიებაზე საახალწლო სიმღერები შეასრულა
დუბლინში მოქმედმა ბავშვთა ქართული სიმღერის ანსამბლმა „Mixed Melodies”, რომელსაც ზიზი

ნანობაშვილი-ლოფტუსი ხელმძღვანელობს.

გიორგი ზურაბაშვილმა ანსამბლის ხელმძღვანელსა და წევრებს მადლობა გადაუხადა
საელჩოსთან მჭიდრო თანამშრომლობისთვის, ირლანდიაში ქართული კულტურის

წარმოჩენისთვის და სამახსოვრო საჩუქრები გადასცა.

საჩუქარი ქართველ პატიმრებს

19 დეკემბრს, „საქართველოს რესპუბლიკისა და

ემიგრანტების ასოციაციის“ წევრები და

პრეზიდენტი მანანა გოგოლაძე, ალიკანტეს

(ესპანეთის სამეფო) პროვინციაში მდებარე ვიენის

სასჯელაღსრულების დაწესებულებას

სტუმრობდნენ, სადაც ამჟამად საქართველოს ხუთი

მოქალაქე იმყოფება. ღონისძების ფარგლებში,

რომელსაც 150 ადამიანი ესწრებოდა,

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო

ინფორმაციას ალიკანტეში გამართული ქართული

კულტურის დღეების შესახებ.

ასოციაციის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს საქართველოს ღირშესანიშნაობებზე, რელიგიაზე,

ტრადიციებზე, მითოლოგიაზე. მოეწყო ქართული ფოლკლორის მცირე პრეზენტაცია, გაიმართა

მასტერ-კლასი ქართული ანბანის შესახებ, რამაც დიდი ინტერესი და მოწონება დაიმსახურა.

შეხვედრის დასასრულს, დიასპორულმა ორგანიზაციამ ქართველ პატიმრებს წიგნები გადასცა

საჩუქრად, ხოლო სასჯელაღსრულების დაწესებულების ხელმძღვანელობამ სამადლობელი სიგელი

გადასცა ასოციაციის პრეზიდენტს და წარმომადგენლებს.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ნათია თოდუა გერმანული „ვოისის“ გამარჯვებული გახდა

2017 წლის 17 დეკემბერს, გერმანიის ქალაქ
ბერლინში ჩატარდა გერმანიის მუსიკალური
კონკურსის, „The Voice of Germany“-ს
ფინალი, რომელიც პირდაპირი ეთერით
გადაიცემოდა გერმანულ ტელე-არხზე -
SAT1. ქართველი ახალგაზრდა ნათია თოდუა
გერმანული Voice-ის მეშვიდე სეზონის
გამარჯვებული გახდა. აფხაზეთიდან
დევნილი 21 წლის ქართველი მომღერალი 26
000 კონკურსანტიდან 4 ფინალისტს შორის
მოხვდა, ხოლო ფინალში მაყურებელთა
ხმების 50,10% მოიპოვა და კონკურსში
გაიმარჯვა. გადამწყვეტ ტურში მან 4 სიმღერა
შეასრულა, მათ შორის ერთ-ერთი - Sunrise
Avenue ცნობილ ვოკალისტ სამუ ჰაბერთან
ერთად, რომელიც მისი მენტორი გახლდათ.
The Voice სატელევიზიო სიმღერის
კონკურსია, რომელიც მსოფლიოს არაერთ
ქვეყანაში დიდი პოპულარობით სარგებლოს, მათ შორის გერმანიაში, სადაც ნათია „ოპერის“

გაემგზავრა, რაც გერმანიაში ცხოვრებას და კონკრეტული ოჯახისთვის ბავშვების მოვლაში დახმარებას
გულისხმობს. ნათიამ სიმღერა გერმანიაშიც სცადა და რეალობამ მოლოდინს გადააჭარბა -მუსიკალურ
პროექტში ამერიკელი მომღერლის ჰიტის, Put A Spell On You შესრულების შემდეგ მასზე ალაპარაკდნენ.
მენტორების მხარდაჭერასთან ერთად, ნათიამ გერმანელი ხალხის სიყვარულიც დაიმსახურა და ერთ
დღეში აფხაზეთიდან დევნილი გოგონა პროექტის ვარსკვლავად იქცა. განსხვავებული ხმის ტემბრი და
საინტერესო იმიჯი მისი წარმატების მთავარი იარაღი აღმოჩნდა.
ესოდენ დიდი წარმატება, გარდა ნათიას ნიჭისა და ვოკალური მონაცემებისა, გერმანიაში მცხოვრები
ჩვენი თანამემამულეების დამსახურებაცაა, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართულნი ხმის მიცემის
პროცედურაში და დიდი როლი ითამაშეს ნიჭიერი მომღერლის გამარჯვებაში.
დღეს ნათია ახალი გამოწვევებისთვის ემზადება - ენის ინტენსიური კურსების დასრულებისთანავე,
სურს სწავლა გერმანიის მუსიკალურ აკადემიაში განაგრძოს.

პროგრამით

საშობაო ზეიმი ქალაქ ვენაში

17 დეკემბერს, ავსტრიის ქართულ
სათვისტომოსთან არსებულ
საკვირაო სკოლაში საშობაო ზეიმი
გაიმართა. სკოლის მოსწავლეებმა
ღონისძიებაზე ქართული
საახალწლო სიმღერები და
ცეკვები შეასრულეს.
განსაკუთრებით ემოციური
პატარებისთვის თოვლის
ბაბუასთან შეხვედრა იყო,
რომლის გამოჩენასაც ყველა
მოუთმენლად ელოდა.
თოვლის ბაბუას გარდა, ბავშვებმა
საჩუქრები სხვა სტუმრებისგანაც
მიიღეს. ავსტრიაში საქართველოს
საელჩოს წარმომადგენლებმა,

გიორგი ტაბატაძემ და მაია აბულაშვილმა ბავშვებს ტკბილეული გადასცეს. ზალცბურგიდან ჩამოსულმა
სტუმარმა თათია გელაშვილმა სათვისტომოს საქართველოდან გამოგზავნილი 61 წიგნი აჩუქა, ხოლო
ერთ-ერთმა მშობელმა დავით ჭელიძემ კი მის მიერ სკოლის შესახებ გადაღებული ვიდეო რგოლი
გადასცა.



დეკემბრის დიასპორული 
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ქართული ფილმის პრემიერა ათენში

17 დეკემბერს, ათენის ერთ-ერთ ცნობილ, ისტორიულ
კინოთეატრ “ალკიონის”-ში (ΑΛΚΥΟΝΙΣ), ახალი
ქართული ფილმის "დედეს” პრემიერა გაიმართა.
სცენარის ავტორი და რეჟისორი მარიამ ხაჭვანი
ღონისძიების ორგანიზატორებმა ამ დღისთვის
სპეციალურად მოიწვიეს სხვა საპატიო სტუმრებთან
ერთად. პრემიერას წინ უძღოდა საქართველოს
კულტურის შესახებ მცირე პრეზენტაცია, რომელიც
წარადგინა მასპინძელმა, კინოთეატრის დირექტორმა
ველისარიოს კოსივაკისმა, დამსწრე საზოგადოებას
მიესალმა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი
ელჩი იოსებ ნანობაშვილი.

განსაკუთრებით შთამბეჭდავი იყო
ფილმის ავტორის გამოსვლა და, ასევე,
მცირე მიმოხილვა სვანეთის კულტურაზე
და ტრადიციებზე, საერთო ბერძნულ-
ქართულ კულტურული და ისტორიული
ურთიერთობების შესახებ, რომელიც
სტუმრებს წარუდგინა ცნობილმა
ელინისტმა, კლასიკური ფილოლოგიის
დოქტორმა ავთანდილ მიქაბერიძემ.
ფილმის ჩვენების წინ, დიასპორული
ორგანიზაციის „კავკასიის“
ახალგაზრდულმა ვოკალურმა ანსამბლმა
შეასრულა „სვანური ნანა“.

„სულში შენახული საქართველო“

2017 წლის 18 დეკემბერს, საქართველოს

საელჩოში, დიდ ბრიტანეთში მცხოვრები

ქართველი პოეტის ხათუნა შავგულიძის ახალი
წიგნის „სულში შენახული საქართველო“

პრეზენტაცია გაიმართა, რომელიც მისი მესამე

პოეტური კრებულია. წინა კრებულები - „ფიქრის

რაში“ და „ჩვენ დავბრუნდებით“ - გამოიცა 2009
და 2016 წლებში. პოეტი ასევე ეწევა

მთარგმნელობით საქმიანობას და, 2016 წლიდან,

მწერალთა კავშირის წევრია.

ღონისძიება, რომელშიც ქართული დიასპორის

წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ, დიდ

ბრიტანეთში საქართველოს საელჩოს

მხარდაჭერითა და ორგანიზებით ჩატარდა.

საღამოზე სტუმრებს მიესალმა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩი თამარ

ბერუჩაშვილი და საზოგადოებას წარუდგინა ემიგრანტი პოეტი, რომელმაც საკუთარი ლექსები
წაიკითხა.

აღსანიშნავია, რომ ამ საინტერესო ფილმს ოცამდე საერთაშორისო პრემია აქვს უკვე აღებული
სხვადასხვა ქვეყანაში. ღონისძიებისა ორგანიზატორი და მასპინძელი იყო ათენის განათლებისა და
კულტურის ცენტრი "კავკასია", თანამშრომლებთან და ცენტრის ნიჭიერ აღსაზრდელებთან ერთად.



დეკემბრის დიასპორული 
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

წლის ქართველი სტუდენტი საბერძნეთში - 2017

18 დეკემბერს, მიგრაციის საერთაშორისო დღეს, ათენში,
სასტუმრო ,,ბესტ ვესტერნ კანდიაში“, საბერძნეთ-

საქართველოს სტუდენტთა და ახალგაზრდა ასოციაციის

ეგიდით „საბერძნეთში წლის ქართველი სტუდენტის“

დაჯილდოების ცერემონიალი გაიმართა. შესარჩევი
კომისიის გადაწყვეტილებით, 2017 წლის

გამარჯვებული გახდა ათენის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის დოქტორანტი თეონა ბერიძე. რომელსაც
ჯილდო ასოციაციის პრეზიდენტ ლიკა ჯანელიძესთან

ერთად, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა

ელჩმა იოსებ ნანობაშვილმა გადასცა.

ქართული ლიტერატურის ზეიმი ანკარაში

2017 წლის 22 დეკემბერს, ქ. ანკარაში,

საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით და

ქართული დიასპორის მონაწილეობით,
ჩატარდა ლიტერატურული საღამო

„ქართველი კლასიკოსები თურქულად“ და

გამოფენა: „აკაკი წერეთლის ცხოვრება და

შემოქმედება“. საღამოზე ქართველი
კლასიკოსების და თანამედროვე პოეტების

ნაწარმოებები ქართულ და თურქულ ენებზე

წაიკითხეს: მწერალმა და საქართველოს
„ოქროს საწმისის“ ორდენის მფლობელმა,

ქევსერ რუჰიმ (ქეთევან ხანთაძე);

მთარგმნელმა ჰასან ჩელიქმა; ქ. რიზეს რეჯეფ

თაიფ ერდოღანის სახელობის
უნივერისტეტის დოქტორმა და

მთარგმნელმა, ჰარუნ ჩიმქემ; თურქოლოგმა, მთარგმნელმა და ქ. იზმირში საქართველოს საპატიო

კონსულის თანაშემწემ მაყვალა ხარებავამ; დუზჯეს

უნივერსიტეტის პროფესორმა ნანა კაჭარავამ;
ჰაჯეთეფეს უნივერსიტეტის დოქტორანტმა და

მთარგმნელმა მარიამ გაფრინდაშვილმა და დუზჯეს

უნივერსიტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის

მიმართულების სტუდენტებმა (ხელმძღვანელები:
დუზჯეს უნივერსიტეტის ქართული ენის

მიმართულების პროფესორები, მაკა სალია და შორენა

ლომაია). სტუმრები აგრეთვე გაეცნენ მწერლის და
მთარგმნელის ფაჰრეთთინ ჩილოღლუსა და ქ. რიზეს

რეჯეფ თაიფ ერდოღანის სახელობის უნივერისტეტის

დოქტორისა და მთარგმნელის, გულ მუქერრემ

ოზთურქის თარგმანებს. საღამოს ფარგლებში
ნაჩვენები იქნა თურქი მუსიკოსის ერჰან დოღანის

ვიდეო-რგოლი ამირან სვიმონიშვილის ლექსზე

„გარდავალ“.

საღამოს დასასრულს, დუზჯეს უნივერსიტეტის სტუდენტებმა შეასრულეს „სულიკო“ ქართულ და

თურქულ ენებზე. ღონისძიებას დაესწრნენ თურქეთის კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს

ბიბლიოთეკებისა და გამომცემლობების გენერალური დირექტორატის გენერალური დირექტორი, ალი
ოდაბაში, ეროვნული განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი, გავლენიანი გამომცემლობების

ხელმძღვანელები, ცნობილი მწერლები და პოეტები, ქართული დიასპორული ორგანიზაციების

ხელმძღვანელები და წარმომადგენლები თურქეთის სხვადასხვა რეგიონიდან, ანკარაში მყოფი

ქართველი სტუდენტები.



დეკემბრის დიასპორული 
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

შეხვედრა ქართული სათვისტომოს წარმომადგენლებთან

22 დეკემბერს, ქ.მინსკში, საქართველოს
საელჩოში ბელარუსის რესპუბლიკაში, გაიმართა
შეხვედრა ქართული სათვისტომოს
წარმომადგენლებთან. შეხვედრას ესწრებოდნენ
მინსკის ქართული სათვისტომო „მამულის“
წარმომადგენლები, ანსამბლი „მზიური
საქართველოს“ წევრები, მინსკში მყოფი
სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები.
შეხვედრაზე განხილულ იქნა 2017 წლის
განმავლობაში სათვისტომოს მიერ ჩატარებული
ღონისძიებები, ანსამბლი „მზიური საქართველოს“
მიერ „ეროვნული კულტურების რესპუბლიკურ
ფესტივალში“ მონაწილეობა და, ასევე, დაიგეგმა
2018 წლის აქტივობები.

სომხეთში მცხოვრები თანამემამულეები ახალ 

წელს ერთად აღნიშნავენ
24 დეკემბერს, ქ.ერევანში, სომხეთის

ქართულ სათვისტომოსთან არსებული

საკვირაო სკოლის 2017-2018 სასწავლო
წლის პირველი სემესტრის შემაჯამებელი

და სათვისტომოს წევრთა 2017 წლის ბოლო

შეხვედრა გაიმართა. სათვისტომოს

პრეზიდენტმა სვეტლანა ნამჩევაძემ და

საკვირაო სკოლის პედაგოგებმა შეაჯამეს

სკოლის მუშაობა და დასახეს სამომავლო

გეგმები. დამდეგი შობისა და ახალი წლის
საზეიმო განწყობისთვის, სკოლის

მოსწავლეებმა წაიკითხეს ქართული

ლექსები, შეასრულეს ქართული ცეკვები

და სიმღერები. ღონისძიებას ესწრებოდა
საელჩოს უფროსი მრჩეველი ნინო

აფციაური.

ქართველმა დიპლომატმა საკვირაო სკოლის მოსწავლეებს სასწავლო წლის პირველი სემესტრის

წარმატებით დახურვა მიულოცა, ისაუბრა საელჩოსა და საკვირაო სკოლის თანამშრომლობის

საკითხებზე და სამომავლო გეგმებზე.
ღონისძიება გაშუქდა საინფორმაციო სააგენტო „ალიქმედიას“ მიერ, სახელწოდებით „სომხეთის

ქართველები ახალ წელს ერთად აღნიშნავენ.“


