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2 მაისს, ნიუ-იორკში, მანჰეტენზე ბოჰემიან ნეშნლ ჰოლში,
საქართველოს გენერალური საკონსულოს ორგანიზებით
დამოუკიდებლობიდან 101-ე წელი საზეიმოდ აღინიშნა.
საღამოზე მიწვეული იყვნენ ქართული დიასპორის წევრები,
დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები,
ჟურნალისტები, საქართველოს ამერიკელი და უცხოელი
მეგობრები.

ნიუ-იორკში საქართველოს გენერალური საკონსულოს 
ორგანიზებით დამოუკიდებლობის 101-ე წელი აღინიშნა

შეკრებილ საზოგადოებას მისასალმებელი სიტყვით ნიუ-იორკში საქართველოს გენერალურმა
კონსულმა დიანა ჟღენტმა მიმართა. თბილისიდან, ვიდეო-ჩართვით ქართველ თანამემამულეებს
დამოუკიდებლობის დღე ქართულ და ინგლისურ ენებზე მიულოცა საქართველოს საგარეო საქმეთა
მინისტრმა დავით ზალკალიანმა. ასევე სტუმრებს მიესალმა ჩრდილოეთ ამერიკის ეპისკოპოსი, მეუფე
საბა (ინწკირველი), რომელმაც აღნიშნა, რომ ღონისძიებას ესწრებიან ბავშვები, რომლებმაც „არ უნდა
დაივიწყონ ჩვენი სამშობლო, სადაც არ უნდა ცხოვრობდნენ და იფიქრონ მის განვითარებაზე“.
საზეიმო შეხვედრაზე საქართველოს და ამერიკის ჰიმნები შეასრულა ნიუ-იორკში მოღვაწე მომღერალმა
ნინი წიკლაურმა.

ქართველი მხატვრების ნამუშევრების გამოფენა 
პეტროზავოდსკში

2 მაისს, ქ. პეტროზავოდსკის საგამოფენო
დარბაზში გამოფენა - “საქართველოს პალიტრა
III“ გაიხსნა.
გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ქ. სანქტ-
პეტერბურგში მოღვაწე ქართველი მხატვრების,
არქიტექტორების და მოქანდაკეების
ნამუშევრები. გამოფენა 26 მაისს დაიხურა.
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4 მაისს, კანადის ბრიტანეთის
კოლუმბიის პროვინციის დედაქალაქ
ვიქტორიაში მდებარე „აფხაზის
ბოტანიკურ ბაღში“, რომელიც
ქართველი პოლიტიკური და საზოგადო
მოღვაწის კოტე აფხაზის შვილმა, ნიკო
აფხაზმა დააფუძნა, საქართველოს
საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა
კონსტანტინე ქავთარაძემ ქართულ
საღამოს უმასპინძლა.
ღონისძიებას პროვინციის ოფიციალური
პირები, ბაღის მფლობელი
ორგანიზაციის - TLC-ს ხელმძღვანელები
და წევრები, ბაღის მოვლაში ჩართული
მოხალისეები, ნიკო აფხაზის მეგობრები
და კოლეგები დაესწრნენ.

კანადაში „აფხაზის ბოტანიკურ ბაღს“ 10000 კანადური 
დოლარის საბანკო ჩეკი გადაეცა

კონსტანტინე ქავთარაძემ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელით, TLC-ის საზეიმოდ
გადასცა 10000 კანადური დოლარის საბანკო ჩეკი, რომელიც კანადაში ამ ქართული მემკვიდრეობის
შენარჩუნება-განვითარებასა და საქართველოს შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას მოხმარდება.

გიორგობა ფილადელფიაში
4 მაისს, ფილადელფიაში, პენსილვანიის წმ. გიორგის
სახელობის სამრევლოს ინიციატივით, გიორგობის
დღესასწაულთან ერთად საზეიმოდ აღნიშნა ჩრდილოეთ
ამერიკის ეპარქიისა და სამრევლოს დაარსების 10
წლისთავი.
2009 წელს, საქართველოს ეკლესიის წმიდა სინოდის
განჩინებით დაარსდა ჩრდილეთ ამერიკის ეპარქია,
რომლის პირველ მმართველად ბათუმისა და ლაზეთის
მიტროპოლიტი დიმიტრი (შიოლაშვილი) დაინიშნა. იმავე
წელს, დაარსდა ფილადელფიის წმიდა გიორგის
სახელობის სამრევლო. ჩრდილოეთ ამერიკის
ამჟამინდელი ეპისკოპოსის საბას (ინწკირველი) ლოცვა-
კურთხევით, 2019 წელი საიუბილეო წლად გამოცხადდა,
რაც ეპარქიაში არსებულ სამრევლოებში ტაძრის
დღესასწაულების გამორჩეულად, საიუბილეო
ღონისძიებებით აღნიშვნას ითვალისწინებს.
საიუბილეო ღონისძიებების ფარგლებში, ჩატარდა
სადღესასწაულო ლიტურგია, რომლის დასრულების
შემდგომ წმიდა გრიგოლ ფერაძის სახელობის კულტურის
ცენტრის ორგანიზებით, გაიმართა საზეიმო კონცერტი,
რომელიც გაიხსნა წმიდა ნინოს სახელობის მონასტრის
მონაზვნების, ამერიკელი დედების ,,ქრისტეს აღდგომის’’
საგალობლის ქართულ ენაზე შეასრულებით. დამსწრე
საზოგადოებას ეპისკოპოსი საბა (ინწკირველი) მიესალმა
და ისაუბრა სამრევლოს დაარსებისა და განვითარების
ისტორიაზე. მან მადლობა გადაუხადა იმ სასულიერო
პირებს, ვინც მოღვაწეობდა წმ. გიორგის სახელობის
სამრევლოში დაარსებიდან დღემდე და ასევე ყველას, ვინც
გვერდით უდგას ეკლესიას.

ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს კულტურის ცენტრის ქორეოგრაფიულმა და მუსიკალურმა
ანსამბლებმა. საზოგადოების წინაშე, ასევე, წარსდგნენ მოწვეული სტუმრები ნიუ-ჯერსიდან და ნიუ-
იორკიდან: ცეკვის ანსამბლი "იბერიელები", ქართული კულტურის ცენტრ „ფესვებთან“ არსებული
ცეკვის ანსამბლი, მომღერალი ნინი წიკლაური, ალეკო მიქელაძე და ჯგუფი „მეგობრები". საღამოს
უძღვებოდნენ ანა ჯანგველაძე და დიტო სახოკია.
ღონისძიებას ესწრებოდა საქართველოს კონსული გიორგი არჩემაშვილი. ეპისკოპოსმა საბამ და გიორგი
არჩემაშვილმა სამახსოვრო დიპლომები გადასცეს ღონისძიების ორგანიზატორებს და მონაწილეებს.
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4 მაისს, ქ. კიევში, საერთაშორისო

ხელოვნების ფესტივალის „Карпатський

простір" ფარგლებში, ქართულ რესტორან

„დიდი გულის” მესვეურებმა ქართული

სამზარეულოს პრეზენტაცია გამართეს.

ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო

საქართველოს საგანგებო და

სრულუფლებიანმა ელჩმა უკრაინაში გელა

დუმბაძემ. მან დამსწრე საზოგადოებას

მოკლედ მოუთხრო საქართველოს

ისტორიის შესახებ, ისაუბრა ქართული

ქართული სამზარეულოს დღე კიევში

4-5 მაისს, „ნიდერლანდების სამეფოში

ქართული კულტურის ცენტრის"

ორგანიზებით, პირველად
ნიდერლანდების სამეფოში "ქართული

თეატრის დღეები 2019" გაიმართა.

4 მაისს, საქართველოს საგანგებო და

სრულუფლებიანი ელჩი
ნიდერლანდების სამეფოში გიორგი

შარვაშიძე, ბელგიისა და ჰოლანდიის

ეპარქიის ეპისკოპოსი მეუფე
დოსითეოსი, ქართული დიასპორის

წარმომადგენლები და ზუგდიდის შალვა

"ქართული თეატრის დღეები 2019" და კუნძულ ტექსელზე 
მეორე მსოფლიო ომის დროს დაღუპული ქართველი და 

ჰოლანდიელი მეომრების ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 
ნიდერლანდების სამეფოში

3

კულინარიის თავისებურებებზე. პრეზენტაციას ესწრებოდა 200-მდე ადამიანი, მათ შორის, 10-მდე

ქვეყნის ელჩი.

ფესტივალის ფარგლებში გაიმართა ზაზა ხალვაშის ფილმის - „ნამე” ჩვენება.

დადიანის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული თეატრის

დასი კუნძულ ტექსელზე მეორე მსოფლიო ომის დროს

დაღუპული ქართველი და ჰოლანდიელი მეომრების
ხსოვნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას დაესწრნენ.

ქართულმა დელეგაციამ და ქალაქ ტექსელის მერიის

წარმომადგენლებმა ქართველ და ჰოლანდიელ მეომართა

საფლავებს პატივი მიაგეს და გვირგვინით შეამკეს
მემორიალი. „De Burght“–ის ეკლესიაში ჰოლანდიელი

მეომრების ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ჩატარდა.

სპეციალურად ამ დღისთვის, ზუგდიდის შალვა დადიანის
სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული

თეატრის მსახიობებმა კუნძულ ტექსელთან მდებარე ქალაქ

დენ ჰელდერში სპექტაკლი - „დამსჯელი 14“ წარმოადგინეს.

სპექტაკლს საქართველოდან და ბელგიიდან მოწვეული
სტუმრები, მათ შორის, საქართველოს ელჩი ნიდერლანდების

სამეფოში გიორგი შარვაშიძე, ბელგიისა და ჰოლანდიის

ეპისკოპოსი დოსითეოსი, ტექსელის მერიის
წარმომადგენლები და ტექსელზე მცხოვრები

ჰოლანდიელები ესწრებოდნენ.
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6 მაისს, იტალიის რესპუბლიკის ქალაქ ბარიში,

ვალიზას თეატრში საქართველოს

დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი

ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიების

ორგანიზატორები იყვნენ საქართველოს საპატიო

საკონსულო (აურელიო ჯირონდა და ნინა

ზურაბიშვილი) და ასოციაცია ,,ფესვები’’

(ოსვალდო მაშოპინტო და მანანა მემანიშვილი).

4

„მოქალაქის კინოს დღე“ პარიზში

სპექტაკლის დროს მაყურებელს შესაძლებლობა

ჰქონდა ეხილა ჰოლანდიაში მცხოვრები და მოღვაწე

სოხუმელი მხატვრის გიორგი შენგელიას ფაიფურის

ქანდაკებების გამოფენა სახელწოდებით - „ბავშვები

ისვრიან უკან”. სწორედ ამ ნამუშევრებით გამოხატა

გიორგი შენგელიამ პროტესტი ომის და

უსამართლობის წინააღმდეგ, რომლის მონაწილეც

თავად გახდა აფხაზეთში.

5 მაისს, თეატრალურმა დასმა, ქ. ამსტერდამში,

ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოების მიხედვით

დადგმული სპექტაკლი "დაბრუნება" წარადგინა.

5 მაისს, პარიზის ქართველთა კულტურის

კერა „ლაზმა“ მონაწილეობა მიიღო პარიზის

მე-18 რაიონის ასოციაციების საერთო

ღონისძიებაში - ,,მოქალაქის კინოს დღე’’.

აღნიშნული ღონისძიება პარიზის მე-18

რაიონის მერიის ხელშეწყობით იმართება და

წელს მეორედ ჩატარდა.

ღონისძიებაზე კულტურის კერა „ლაზთან“

არსებულმა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა

ქართული ეროვნული ცეკვები შეასრულა.

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი 
ღონისძიება ბარიში

ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს

საქართველოს საპატიო საკონსულოსთან და

ასოციაცია “ფესვებთან“ არსებული ქართული

საკვირაო სკოლის აღსაზრდელებმა, ცეკვის

ანსამბლმა - “ფესვები“, ქალთა კვარტეტმა -

,,იავნანა’’ და ქ. ბარიში მცხოვრებმა ემიგრანტმა

პოეტებმა.



მაისის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

წირვას ესწრებოდნენ თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩი გიორგი ჯანჯღავა, ქართული

დიასპორული ორგანიზაციების ხელმძღვანელები და წევრები, სტამბოლში მცხოვრები საქართველოს

მოქალაქეები.
წირვისას მსოფლიო პატრიარქმა და ქართველმა სასულიერო პირებმა იქადაგეს, რა დროსაც მსოფლიო

პატრიარქმა ისაუბრა მართლმადიდებელ ეკლესიათა შორის მშვიდობისა და ერთობის დაცვის

მნიშვნელობაზე და იქვე ხაზი გაუსვა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია II-ის მოღვაწეობას.

ამასთან, მსოფლიო პატრიარქმა გამოხატა მზადყოფნა, რომ მომავალშიც ხელი შეუწყოს სტამბოლში
ქართული რელიგიური კერის გაღვივებას ქართველი სასულიერო პირების დახმარებით.

ქადაგების დასასრულს, ქართველმა სასულიერო პირებმა მსოფლიო პატრიარქს წმ. გიორგის ხატი

გადასცეს საქართველოს საპატრიარქოს სახელით.

სტამბოლში გიორგობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი წირვა 
აღევლინა 

5

6 მაისს, ქ. სტამბოლში, ანკარაში საქართველოს

საელჩოს, საქართველოს საპატრიარქოსა და

სტამბოლში საქართველოს გენერალური
საკონსულოს ორგანიზებითა და მსოფლიო

საპატრიარქოს ხელშეწყობით, სტამბოლის წმ.

გიორგის სახელობის ტაძარში, ქართველ

სასულიერო პირებთან ერთად
კონსტანტინეპოლის - ახალი რომის

მთავარეპისკოპოსმა და მსოფლიო პატრიარქმა,

მისმა ყოვლადუწმინდესობა, ბართლომეოს I-მა
წირვა-ლოცვა აღავლინა. აღსანიშნავია, რომ

წირვის განმავლობაში მსოფლიო პატრიარქმა

არაერთხელ აღავლინა ლოცვა ქართულ ენაზე.

ამასთან, წირვაზე ქართული საგალობლები
შეასრულეს სპეციალურად ამ დღისთვის

საქართველოდან ჩამოსულმა მგალობლებმა.

კახის რაიონში ქურმუხობის დღესასწაული აღინიშნა

6 მაისს, გიორგობის დღესასწაულთან

დაკავშირებით, „ქურმუხობის“

ტრადიციულ სახალხო დღესასწაულში
მონაწილეობის მიღების მიზნით,

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კახის

რაიონში მდებარე ქურმუხის ტაძარს

ეწვივნენ აზერბაიჯანში საქართველოს
ელჩი ზურაბ პატარაძე, საგარეო საქმეთა

სამინისტროს დიასპორასთან

ურთიერთობის დეპარტამენტის
დირექტორი რატი ბრეგაძე და ქ. განჯაში

საქართველოს გენერალური კონსულის

მოვალეობის შემსრულებელი თეიმურაზ

სანაძე.
ვიზიტის მიმდინარეობისას, გაიმართა

შეხვედრები კახის რაიონის

აღმასრულებელი ხელისუფლების

ხელმძღვანელთან მუსა შექელიევთან და ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან. აგრეთვე,

ჰუმანიტარული აქციის ფარგლებში, რეგიონის მკვიდრ ქართველი ეროვნების მოსახლეობას საჩუქრად

გადაეცა პირველადი მოხმარების საკვები პროდუქტები, კახისთავის N1 საშუალო სკოლასა და ბაღს
საკანცელარიო ნივთები, სპორტული ინვენტარი და სათამაშოები, ხოლო შეზღუდული

შესაძლებლობების მქონე მოზარდს ეტლი.



მაისის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

„შოთა რუსთაველის კულტურის ცენტრის” დამფუძნებლები სეზენ გონენჩ ოქჯანი და ორჰან ბერიძე,

რომლებმაც ღონისძიებაზე ჩაიტანეს ხელნაწერი ვეფხისტყაოსანი.

დავით ზალკალიანი სლოვაკეთში მცხოვრებ ქართულ 
დიასპორას შეხვდა

6

წლევანდელ „ქურმუხობაზე“

დასასწრებად კახის რაიონს ეწვივნენ

საქართველოს მართლმადიდებლური

ეკლესიის ხორნაბუჯისა და ჰერეთის

ეპისკოპოსი, მეუფე დიმიტრი,

საქართველოს პარლამენტის

დეპუტატები ირაკლი შიოლაშვილი,

სიმონ ნოზაძე, გურამ მაჭავარიანი და

ზაქარია ქუცნაშვილი,

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის

მერი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი, კახეთის

რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის

აპარატის, დედოფლისწყაროსა და

ლაგოდეხის თვითმმართველობათა

წარმომადგენლები, ასევე, ქ. სტამბოლის

6 მაისს, ქ. ბრატისლავაში, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა სლოვაკეთში
ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს საელჩოში, შეხვედრა გამართა ქართული დიასპორის
წარმომადგენლებთან.
მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა ქართული დიასპორის მნიშვნელოვან როლზე საქართველოს
განვითარების და ქვეყნის პოზიტიური იმიჯის წარმოჩენის საქმეში და აღნიშნა, რომ დიასპორასთან
ურთიერთობა საქართველოს მთავრობის და საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ისევე როგორც
საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური მისიების საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი
მიმართულებაა. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, იგი ყოველი ვიზიტის დროს ხვდება სხვადასხვა ქვეყანაში
მცხოვრებ ქართულ დიასპორას, რა დროსაც მიმდინარეობს ინფორმაციის გაცვლა დიასპორისთვის
აქტუალურ საკითხებზე.
დავით ზალკალიანმა შეხვედრის მონაწილეებს გააცნო ის მნიშვნელოვანი სამთავრობო პროექტები, რაც
მიმდინარეობს დიასპორასთან დაკავშირებით, როგორიცაა საკვირაო სკოლებისთვის
სახელმძღვანელოების შექმნა, დიასპორასთან საკომუნიკაციო პლატფორმის - ერთიანი ვებ-პორტალის
შექმნა და „დიასპორული ინიციატივების ხელშეწყობა“.



მაისის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

შეხვედრაზე მინისტრმა

ასევე ვრცლად მიმოიხილა,

როგორც ქვეყნის საგარეო

პოლიტიკის მიღწევები,

ასევე მთავრობის მიერ

მიმდინარე და დაგეგმილი

რეფორმები ეკონომიკის და

განათლების სფეროს

მიმართულებით. როგორც

დავით ზალკალიანმა

აღნიშნა საქართველო,

პრემიერ-მინისტრის

7

ინიციატივით, მნიშვნელოვან

რესურსს მიმართავს და 2022

წლისთვის მშპ-ის 6% დაიხარჯება.

მისივე განაცხადებით ერთ-ერთი

პრიორიტეტული ამოცანაა ქვეყნის

ეკონომიკის ინკლუზიური

განვითარება, რათა სახელმწიფოს

ეკონომიკური ზრდა თითოეული

მოსახლეობის კეთილდღეობაზე

აისახებოდეს.

საქართველო, როგორც ევროპა-აზიის დამაკავშირებელი ბუნებრივი დერეფანი დიდ როლს

თამაშობს როგორც ენერგო რესურსების, ასევე ტვირთბრუნვის დივერსიფიკაციაში.

მინისტრმა დიასპორის წარმომადგენლებს მოკლედ მიაწოდა ინფორმაცია სლოვაკეთში მისი

ვიზიტის შესახებ, რაც უკავშირდება ვიშეგრადის ოთხეულისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის

წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრებას.

საქართველოს ევროპული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის მიზნებზე საუბრისას, დავით

ზალკალიანმა ხაზი გაუსვა საქართველოს მნიშვნელოვან წარმატებას, რაც აღიარებულია ჩვენი

პარტნიორების მხრიდან. მინისტრმა ისაუბრა ინტეგრაციის პროცესის პრაქტიკულ

განზომილებებზე, რომელსაც წარმატებით იყენებენ საქართველოს მოქალაქეები, მათ შორის

არის ვიზალიბერალიზაცია. მან ხაზი გაუსვა დიასპორის ჩართულობის მნიშვნელობას, რათა

საქართველოს მოქალაქეებმა არ დაარღვიონ ვიზალიბერალიზაციის წესები და ბოროტად არ

იქნას გამოყენებული თავშესაფრის მაძიებელთა სტატუსი.

დიასპორის წარმომადგენლებს დავით ზალკალიანმა ასევე ინფორმაცია მიაწოდა საქართველოს

ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე, ქვეყნის სამშვიდობო პოლიტიკაზე.

ევროკავშირის აქტიურ ჩართულობასა და მნიშვნელოვან როლზე ამ პროცესში.

მიმოხილული იქნა საქართველოს

სატრანზიტო ფუნქციის

ეფექტური რეალიზაციისთვის

დაგეგმილი და მიმდინარე

ინფრასტრუქტურული

პროექტები, რაც თავის მხრივ

წარმოადგენს საგარეო

პოლიტიკის მნიშვნელოვან

მიმართულებას, რადგან



მაისის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

საქართველოს პრეზიდენტის საჯარო ლექცია ვარშავის 
უნივერსიტეტის აღმოსავლეთ სწავლებათა ინსტიტუტში

ასევე, დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს ორგანიზაცია „Georgica“-ს ხელმძღვანელმა მაია

შავლიაშვილმა და მისმა წარმომადგენლებმა ჰანეს ვირტმა და თამარ კირშკე-ჯერენაშვილმა.

ჩვენებას ესწრებოდნენ ქ. მაინის ფრანკფურტში მცხოვრები ქართული დიასპორისა და გერმანულ-

ქართული გაერთიანებების წარმომადგენლები.
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ფილმი პირველად ნიქოზის ანიმაციური

ფილმების საერთაშორისო ფესტივალზე იქნა

ნაჩვენები აგვისტოს ომის ათი წლისთავთან

დაკავშირებით, მეორედ კი მისი წარდგენა

მაყურებლისთვის ქ. მაინის ფრანკფურტში,

საქართველოს გენერალურ საკონსულოში

განხორციელდა.

ჩვენების დასაწყისში მიტროპოლიტის

ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ ისაუბრა

საქართველოს გენერალურმა კონსულმა ლევან

დიასამიძემ, ხოლო ნიქოზის საერთაშორისო

ფესტივალისა და ფილმის შესახებ დამსწრე

საზოგადოებას მიტროპოლიტმა ისაიამ მოუთხრო.

7 მაისს, ქ. მაინის ფრანკფურტში, საქართველოს

გენერალურ საკონსულოში დიასპორული

ორგანიზაციის - ქართულ-გერმანული

კულტურისა და განათლების გაერთიანების -

,,Georgica” ინიციატივითა და საქართველოს

გენერალური საკონსულოს ხელშეწყობით

გაიმართა ნიქოზისა და ცხინვალის

მიტროპოლიტ ისაიას (ჭანტურია)

დოკუმენტური ვიდეო ფილმის - „ნიქოზი 2008

წელი” ჩვენება, რომელშიც ასახულია რუსეთ-

საქართველოს ომის დროს ნიქოზში მიმდინარე

მოვლენები და ადგილობრივი მოსახლეობის

ყოფა.

ვიდეო-ფილმის - „ნიქოზი 2008 წელი” ჩვენება ქ. მაინის 
ფრანკფურტში 

7-8 მაისს, პოლონეთის რესპუბლიკაში

ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში,

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე

ზურაბიშვილი ვარშავის უნივერსიტეტის

აღმოსავლეთ სწავლებათა ინსტიტუტს ეწვია და

სტუდენტებისათვის საჯარო ლექცია წაიკითხა.

საქართველოს პრეზიდენტს უნივერსიტეტში

აღმოსავლეთ სწავლებათა ინსტიტუტის

დირექტორმა იან მალიცკიმ და

ქართველოლოგიის მიმართულების

ხელმძღვანელმა, პროფესორმა დავით ყოლბაიამ

უმასპინძლეს.

საქართველოს პრეზიდენტმა ლექციაზე

საქართველოს საგარეო პოლიტიკის

პრიორიტეტული მიმართულებები მიმოიხილა და ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ

ინტეგრაციასა და პერსპექტივებზე ისაუბრა.



ურთიერთობებით და კონფლიქტის გადაწყვეტის გზებით. საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნულ

საკითხზე საუბრისას ხაზი გაუსვა საქართველოს მშვიდობიან პოლიტიკას და განაცხადა, რომ რუსეთის

მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით საქართველოს დასავლელი
პარტნიორების იმედი აქვს.

მაისის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა, საქართველოს

ევროინტეგრაციის პროცესში დიდი და

პოზიტიური როლი შეასრულა პოლონეთისა და
შვედეთის ინიციატივამ 10 წლის წინ, აღმოსავლეთ

პარტნიორობის ინიციატივის დაფუძნებასთან

დაკავშირებით, რომლის შედეგადაც საქართველომ

მიიღო ასოცირების ხელშეკრულება,
ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის

ხელშეკრულება, ვიზალიბერალიზაცია და სხვა.

სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით,
ევროინტეგრაციის პროცესში აღნიშნული

მიღწევების შემდეგ, დღეს საქართველო ცდილობს

ევროკავშირთან განავითაროს სექტორული

სალომე ზურაბიშვილმა ვარშავის უნივერსიტეტში

საჯარო ლექციაზე ხაზი გაუსვა შავი ზღვის

მნიშვნელობას, როგორც უსაფრთხოების
თვალსაზრისით, ასევე სავაჭრო-ეკონომიკური

თვალსაზრისით ევროკავშირის პროექტებთან

მიმართებაში. საქართველოს პრეზიდენტმა

ყურადღება გაამახვილა საქართველო-პოლონეთის
განსაკუთრებულ, ორმხრივ ურთიერთობებზე,

ხოლო ვარშავის უნივერსიტეტში

ქართველოლოგიური კვლევების მიმართულებას
მსოფლიოში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი

უწოდა. ლექციის შემდეგ სტუდენტებმა

შეკითხვები დაუსვეს საქართველოს პრეზიდენტს,

დაინტერესდნენ საქართველო - რუსეთის
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თანამშრომლობა და ჩაერთოს ევროკავშირის კონკრეტულ პროგრამებში - განათლების, კულტურისა, თუ

სატრანსპორტო სექტორების მიმართულებებით. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საქართველო მიესალმება

ევროკავშირისა და ნატოს ღია კარის პოლიტიკას და ორიენტირებულია განვითარებაზე, რათა

წარმატებით გაიაროს წევრობამდე დარჩენილი გზა.



მაისის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

9 მაისს, ქ. გროდნოში, ქართველთა
საზოგადოებრივი გაერთიანების
თავმჯდომარემ ელგუჯა მანიამ და
ბელარუსში საქართველოს საელჩოს
თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს
გროდნოს ოლქის ქალაქ ვოლკოვისკში
მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების
დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში.
ღონისძიების ფარგლებში, ვოლკოვისკის
რაიონული აღმასკომის თავმჯდომარესთან
მიხეილ სიტკოსთან და ადგილობრივი
ხელისუფლების წარმომადგენლებთან
ერთად საელჩოს თანამშრომლები და

მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი 
ღონისძიებები ბელარუსში

დიასპორის წევრები იმყოფებოდნენ ქ.

ვოლკოვისკის მეორე მსოფლიო ომის მუზეუმში,

რომელიც ატარებს პეტრე ბაგრატიონის სახელს.

მუზეუმში დამსწრე საზოგადოებისთვის

ჩატარდა ექსკურსია, სადაც ხაზი გაესვა

ქართველი მეომრების თავდადებასა და წვლილს

ბელარუსის ტერიტორიაზე საომარი

მოქმედებების დროს.

ასევე შედგა გროდნოს ოლქის ბერესტოვიცის

რაიონში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული

ქართველი პოლკოვნიკის გერონტი

ციტაიშვილის მონუმენტის ყვავილებით

შემკობის ცერემონია, რომელსაც ქართულ

სათვისტომოსთან ერთად დაესწრნენ გერონტი

ციტაიშვილის შთამომავლები.

10

10 მაისს, თურქეთის რესპუბლიკაში
საქართველოს საელჩოს, საქართველოს
საგარეო საქმეთა სამინისტროს

პროექტის - „იყავი შენი ქვეყნის
ახალგაზრდა ელჩის“ გამარჯვებული
კანდიდატის თურქეთის
რესპუბლიკაში გიორგი ცეცხლაძისა
და ქართველი სტუდენტების
ორგანიზებით, ანკარის ჰაჯეთთეფეს
უნივერსიტეტის მეგობრობის
საერთაშორისო დღეზე 50-მდე
ქვეყანასთან ერთად წარმოდგენილი
იყო საქართველოს სტენდი.
ქართველმა სტუდენტებმა მოწვეულ
სტუმრებს მიაწოდეს ინფორმაცია
საქართველოს შესახებ.

ქართული კულტურის დღე ანკარაში

სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან ერთად საქართველოს სტენდი მოინახულა
ჰაჯეთთეფეს უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფესორმა, დოქტორმა ჰალუქ ოზენმა.



მაისის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

მეცნიერების განვითარებაში შეტანილი

წვლილისათვის დაჯილდოვდნენ: გიორგი

გრიგოლია, მიუნხენის უნივერსიტეტის
მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის

სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის

საპატიო დოქტორი. საკუთარი მოღვაწეობის

განმავლობაში მან ხელი შეუწყო საქართველოსა
და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის

უმაღლესი სამედიცინო სასწავლებლების

დაახლოებას. გიორგი გრიგოლია 2008 წელს
აქტიურად იყო ჩაბმული რუსეთ-საქართველოს

ომის დროს დაჭრილი თანამემამულეების

მკურნალობის საქმეში.

სხვადასხვა სფეროში შეტანილი განსაკუთრებული 
ღვაწლისთვის დიასპორის წარმომადგენლები დაჯილდოვდნენ
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2019 წლის 10 მაისს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მეორედ უმასპინძლა დიასპორის
წევრთა განსაკუთრებული ღვაწლის აღიარების ოფიციალურ ცერემონიას. აღნიშნული პროექტი
მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრთან (ICMPD) თანამშრომლობით
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - „მიგრაციის მართვის მდგრადობის ხელშეწყობა
საქართველოში“ (ENIGMMA 2) ფარგლებში განხორციელდა.
პროექტის - „დიასპორის წარმომადგენელთა განსაკუთრებული ღვაწლის აღიარება“ ფარგლებში
გამართული კონკურსის შედეგად გამოვლინდა 11 გამარჯვებული 6 ნომინაციაში.

ზურაბ ბერეჟიანი, ლაკვილას უნივერსიტეტის ფიზიკური და ქიმიური მეცნიერებების ფაკულტეტის

პროფესორი. იგი მრავალი წელია მოღვაწეობს იტალიაში, მათ შორის ბირთვული ფიზიკის ნაციონალურ

ინსტიტუტში (INFN), ლუდვიგ მაქსიმილიანეს უნივერსიტეტსა და ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში
მისი ინიციატივით დაფუძნებული გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში არაერთმა ქართველმა

სტუდენტმა მოახერხა სასწავლებლად გამგზავრება იტალიაში.

ქართული კულტურის პოპულარიზაციაში

შეტანილი წვლილისათვის დაჯილდოვდნენ:

იბერია ოზქან (მელაშვილი), რომლის
ინიციატივითა და უშუალო მონაწილეობით

ჩამოყალიბდა ანსამბლი „კავკასიის მთა“ და

„მაჭახელას უხუცესთა ანსამბლი“. მან 2011 წელს ქ.

სტამბოლში დააფუძნა „ქართული ხელოვნების
სახლი“, სადაც ქართული სამუსიკო ხელოვნების

დაუფლებასთან ერთად, აქტიურად მიმდინარეობს

ქართული მრავალხმიანობის მეცნიერული
შესწავლა. 2018 წელს, მისი ინიციატივით

განხორციელდა პროექტი „ქართული

მრავალხმიანობა დასავლეთ თურქეთში“.

ზურაბ ცუცქირიძე, საფრანგეთში მოქმედი ქართული ანსამბლის „დეისი“ ხელმძღვანელი. ქართული

ცეკვისა და ხელოვნების პოპულარიზაციის გარდა, მისი დაფუძნებული ანსამბლი აქტიურად ეწევა

საქველმოქმედო საქმიანობას, განსაკუთრებით ონკოლოგიური დაავადების მქონე ბავშვების
გადასარჩენად. „დეისი“ თანამშრომლობს და დონაციას ახდენს ქ. ნიცაში არსებულ ბავშვთა

საავადმყოფო „Lenval“-თან და ქ. სტრასბურგში არსებულ საავადმყოფო „Hautepierre“-თან.

თინათინ სვანიძე-ვენკო, ნიდერლანდების

სამეფოში „ქართული კულტურის ცენტრის“

დამფუძნებელი, კომპანია Tika Tours-ის
მფლობელი, რომელიც ხელს უწყობს

ნიდერლანდელი ტურისტების საქართველოთი

დაინტერესებას, ქართული ტურისტული

პოტენციალის, კულტურისა და ტრადიციების
გაცნობას. თინათინ სვანიძის ინიციატივით

იმართება არაერთი კულტურული ხასიათის

ღონისძიება, რომელიც ემსახურება საქართველოს
იმიჯის პოპულარიზაციას ნიდერლანდებში.



მაისის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

პარალელურად დალი უბილავა-დე გრააფი აქტიურად მოღვაწეობს ევროპის კოსმოსური სააგენტოს,

ESA/ESTEC ვიზიტორთა ცენტრში „Space Expo“, სადაც ის ჰოლანდიელი და საერთაშორისო პუბლიკისთვის

კოსმოსური მეცნიერებისა და პროექტების შესახებ საგანმანათლებლო პროგრამებს ახორციელებს.

სახალხო დიპლომატიაში შეტანილი

წვლილისთვის დაჯილდოვდა: დალი უბილავა-

დე გრააფი, ნიდერლანდების სამეფოში, ქალაქ
ლეიდენში მოქმედი ფონდის „არტექოს“

დამფუძნებელი. ფონდი ახორციელებს

პროექტებს ხელოვნების სფეროში, ორგანიზებას

უწევს ფესტივალებს, კონცერტებს,
თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშების და ფოტო

გამოფენებს, ჰოლანდიური ანიმაციური

ფილმებისა და ქართული კინოკლასიკის
ჩვენებებს, მასტერკლასებს. არტპროდიუსინგის

საქველმოქმედო საქმიანობაში შეტანილი

წვლილისთვის დაჯილდოვდნენ: ლიანა ჯიქია-

გოგრიჭიანი, გაერთიანებულ სამეფოში პირველი
ქართული საკვირაო სკოლის დამაარსებელი. ლიანა

ჯიქია-გოგრიჭიანი გახლავთ მრავალი

საქველმოქმედო ხასიათის ღონისძიების

ორგანიზატორი, მათ შორის აღსანიშნავია ქეთი
მელუას სახელობის ყოველწლიური ფესტივალი,

ღონისძიება „ქართული რთველი" და ა. შ. მისი

ხელმძღვანელობით დაარსებული გაერთიანებული
სამეფოს პირველი ქართული სკოლა არის

ბრიტანეთის მთავრობის ჯილდოების „Apollo Awards“-

ის და და „Make a Difference Awards“-ის მფლობელი.
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ქართული სპორტის პოპულარიზაციაში
შეტანილი წვლილისთვის დაჯილდოვდა: ლევან
გოგინაშვილი, დიდ ბრიტანეთში მოქმედი
ქართველ ძიუდოისტთა კლუბის „ფალავანი"
დამფუძნებელი. სპორტული აქტივობების გარდა
ლევან გოგინაშვილი ხელს უწყობს
აღსაზრდელებში ქართული ტრადიციების
დამკვიდრებას, ქართული ენისა და კულტურის
სიყვარულს. კლუბის აღსაზრდელები არიან
მრავალი ტურნირის გამარჯვებულები. ერთი
წლის წინ „ფალავანმა" გუნდური პირველობა
მოიპოვა პარიზსა და ათენში გამართულ ევროპის
ბავშვთა კლუბებს შორის ტურნირში.

თინათინ ჩითინაშვილი, გერმანიის ქართული

სათვისტომოს თავმჯდომარის მოადგილე,

ახალგაზრდული ჯგუფის „იბერისის“
დამფუძნებელი, რომელიც აერთიანებს ქართული

ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლს. „იბერისი“ ასევე

გახლავთ ორგანიზაციის „გერმანელი

ახალგაზრდები ევროპაში“ (DJO) წევრი. თინათინ
ჩითინაშვილი რედაქტირებას უწევს ჟურნალს

„ქართული“; აქტიურად ეხმარება „Au-pair“-ის

პროგრამით გერმანიაში ჩასულ საქართველოს
მოქალაქეებს, აკვალიანებს და სწორ ინფორმაციას

აწვდის მათ გერმანიაში საქმიანობის შესახებ. 2011

წელს დაარსდა გერმანიის ქართული სათვისტომოს

საქველმოქმედო ფონდი, რომლის საქმიანობასაც იგი
დაარსების პირველი დღიდან აქტიურად

წარმართავს.



მაისის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ლუიჯი მაგაროტი, ქართველოლოგი,

ვენეციის კა'ფოსკარის უნივერსიტეტის'

პროფესორი; თითქმის ნახევარი საუკუნეა,
რაც იკვლევს ქართული ცივილიზაციის

საკითხებს და ეწევა ქართული

კულტურის ინტენსიურ

პოპულარიზაციას საზღვარგარეთ. მისი
რედაქტირებით, თარგმნით და

თანაავტორობით გამოიცა ქართველ

მწერალთა ნაწარმოებები. სხვადასხვა
დროს, პროფ. ლუიჯი მაგაროტოს

მინიჭებული აქვს საპატიო ჯილდოები

და წოდებები: საქართველოს

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის

13

უცხოელი წევრი (2002 წ.); საქართველოს ღირსების ორდენი (2003 წ.); თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი (2014 წ.).

გამარჯვებულებს ანტიკური ხანის ქართული ოქრომჭედლობის და საქართველოს მატერიალური
კულტურის უმნიშვნელოვანესი ნიმუშის, ექვთიმე თაყაიშვილის მიერ შეგროვებული და გადარჩენილი

საგანძურის ექსპონატების ასლები გადაეცათ.

ღონისძიებას საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, საქართველოს

მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტის წევრები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და
მოწვეული სტუმრები დაესწრნენ. დიასპორის წარმომადგენელთა დაჯილდოების ცერემონია ქ.

თბილისის საკრებულოში გაიმართა.

ნომინაციაში - საქართველოს უცხოელი მეგობარი დაჯილდოვდნენ: ჰაინალკა ბაბირაქი,

ლიტერატურათმცოდნე, ქართველოლოგი, მთარგმნელი და პოეტი, რომელიც 20 წელიწადზე მეტია

აქტიურად იღვწის ქართულ-უნგრული კულტურული კავშირების განსამტკიცებლად. ჰაინალკა
ბაბირაქი საქართველოსადმი მიძღვნილი არაერთი სამეცნიერო ნაშრომისა და პუბლიკაციის ავტორია,

უნგრულ ენაზე თარგმნილი აქვს ქართული პოეზია. მისი პირველი წიგნი „უნგრულ-ქართული

ლიტერატურული კავშირები”, რომელმაც ფართო პოპულარობა ჰპოვა უნგრულ საზოგადოებაში,

ბუდაპეშტში 1997 წელს გამოიცა. ჰ. ბაბირაქმა სადისერტაციო ნაშრომი ქართულ-უნგრულ
ლიტერატურულ კავშირებზე ჯერ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტში, ხოლო მოგვიანებით - უნგრეთის მეცნიერებათა აკადემიაში დაიცვა. 2013 წელს

უნგრეთში გამოიცა ჰაინალკა ბაბირაქის მეორე წიგნი „კავკასიური საქართველო“.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

10 მაისს, დუბლინში საქართველოს საელჩოში

გაიმართა პოეზიის საღამო - „ლექსად თქმული

საქართველო“, რომელშიც მონაწილეობდნენ
ქართული დიასპორის წევრები, ავტორ-მთქმელები

და ლექსის მთქმელები. ღონისძიებაზე მოწვეულნი

იყვნენ ქართული პოეზიის მოყვარულები.

ქართველმა პოეტებმა და ლექსის მთქმელებმა
თამარა სამქანაშვილმა, დავით ჯოხაძემ, რუსუდან

ბენდელიანმა, მაკა შავერდაშვილმა წაიკითხეს

ლექსები საქართველოზე, თბილისზე, აფხაზეთზე,
ემიგრაციაზე და ისაუბრეს თავიანთ

შემოქმედებაზე. ღონისძიებაზე შესრულდა

ქართული სიმღერები და საგალობლები.

დუბლინში პოეზიის საღამო - „ლექსად თქმული საქართველო“ 
გაიმართა

14

„თანამედროვე საქართველო“ ესპანეთში
11 მაისს, მადრიდში, საქართველოს საგარეო

საქმეთა სამინისტროს პროექტის - „იყავი

შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩის“
გამარჯვებული კანდიდატის თამარ

არველაძის ორგანიზებით, საქართველოს

შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით

ღონისძიება - „თანამედროვე საქართველო”

გაიმართა. ღონისძიებაზე წარმოდგენილი

იყო სხვადასხვა სახის საინფორმაციო

ექსპოზიცია და ნამუშევრები, რამაც
სტუმრებს შესაძლებლობა მისცა, დაენახათ

თანამედროვე საქართველო. გაიმართა

ახალგაზრდა მხატვრის სალომე ჯოხაძის

ნამუშევრების გამოფენა, რომელზეც
მრავალფეროვნად, განსხვავებული ტექნიკის

საშუალებით იყო გადმოცემული 21-ე

საუკუნის საქართველო. აქვე გამართულ
ფოტოგამოფენაზე წარმოდგენილი იყო

საქართველოს ცალკეული რეგიონების

პოეზიის საღამოს მსვლელობისას შედგა
საუბრები სხვადასხვა ეპოქის ქართველი
მწერლების, მათ შორის, თანამედროვე ქართული
პოეზიის შესახებ.
დიასპორის წევრებს სიტყვით მიმართა
ირლანდიაში საქმეთა დროებითმა რწმუნებულმა
გიორგი ზურაბაშვილმა, რომელმაც ქართული
დიასპორის წარმომადგენლებს მადლობა
გადაუხადა საქართველოს იმიჯისა და
კულტურის პოპულარიზაციაში შეტანილი
წვლილისთვის და ამ კუთხით კიდევ უფრო
მჭიდრო თანამშრომლობისათვის მზადყოფნა
გამოთქვა.

განსხვავებული ლანდშაფტების და სხვადასხვა საუკუნის ქართული ეროვნული სამოსის ამსახველი

ფოტომასალა. სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ საჭირო რეკომენდაციებს საქართველოში

ტურისტული მოგზაურობის დასაგეგმად.



მაისის დიასპორული
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

12 მაისს, ქ. სან-ფრანცისკოში, აღინიშნა ქართული

სამოციქულო ეკლესიის 10 წლის იუბილე.

ღონისძიებას საქართველოს ელჩი ამერიკის
შეერთებულ შტატებში დავით ბაქრაძე,

საქართველოს გენერალური კონსული ნიუ-

იორკში დიანა ჟღენტი, ჩრდილოეთ ამერიკის

ეპისკოპოსი, მეუფე საბა (ინწკირველი) დაესწრნენ.
მათ მოწვეულ სტუმრებს მიმართეს

მისასალმებელი სიტყვით.

საიუბილეო ღონისძიება ქართული ხელოვნების
წარმოჩენით აღინიშნა. შესრულდა ქართული

სიმღერები და ცეკვები. ღონისძიებაზე

მონაწილეობა მიიღეს ჯგუფი „ზუმბას“ წევრებმა

ირაკლი რუსიამ და ზაზა კორინთელმა.

ჩრდილოეთ ამერიკის ექსარქიის დაარსების 10 წლის იუბილე 
ქ. სან-ფრანცისკოში

11 მაისს, ქ. სანქტ-პეტერბურგში, საკონცერტო

დარბაზ „პეტერბურგში“ ქორეოგრაფიული

ხელოვნების XI საერთაშორისო კონკურსი
სახელწოდებით - „მოცეკვავე სამყარო“ გაიმართა.

კონკურსში მონაწილეობა მიიღო საზოგადოებრივ

ორგანიზაციასთან - ეროვნული კულტურული

ავტონომია „ივერია“ არსებულმა ქართულმა
ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა „ლაზიკა“,

რომელმაც „I ხარისხის ლაურეატის“ ტიტული

მოიპოვა. ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელია
კობა ზარქუა, ქორეოგრაფი ცოტნე ცაცუა.

ქორეოგრაფიული ხელოვნების XI საერთაშორისო კონკურსი 
სანქტ-პეტერბურგში

12 მაისს, თესალონიკის წიგნის მე-16-ე

საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში,

გაიმართა ბერძენი ავტორის - ევიტა
კარაგეორგუს ქართული მოტივებით

გაჯერებული წიგნის - „ცხოვრების ბოლო

წუთები მდედრობითი სქესისაა?“ პრეზენტაცია.

წიგნში ასახულია ქართველი ემიგრანტი ქალის
ყოფა, რომელიც ეკონომიკური მდგომარეობის

გაუმჯობესების მიზნითაა წასული ემიგრაციაში.

ქართული წარმომადგენლობის სახელით, წიგნი
მიმოიხილა საბერძნეთში მცხოვრებმა

თანამემამულემ, მთარგმნელმა ლიკა ალექსიძემ.

15

ბერძენი მწერლის ევიტა კარაგეორგუს წიგნის პრეზენტაცია 
თესალონიკში

ღონისძიებას დაესწრნენ თესალონიკის ქართული დიასპორის წარმომადგენლები.
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

12 მაისს, ქ. ათენში, საქართველოს საგარეო საქმეთა

სამინისტროს პროექტის - „იყავი შენი ქვეყნის

ახალგაზრდა ელჩი“ გამარჯვებული საბერძნეთის
რესპუბლიკაში ლიკა ჯანელიძის ორგანიზებით

ათენის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის

ცენტრში, საქართველოს დამოუკიდებლობის

დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია გაიმართა,
რომელიც პოსტ-საბჭოთა სივრცის საქართველოს და

ქვეყანაში განხორციელებულ დემოკრატიულ

რეფორმებს მიეძღვნა.
საზოგადოებას სიტყვით მიმართა საბერძნეთის

რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და

სრულუფლებიანმა ელჩმა იოსებ ნანობაშვილმა.

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი 
კონფერენცია ათენში 

ღონისძიებას ესწრებოდნენ დიასპორული

ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ქართველი

სტუდენტები და უცხოელ მეგობართა ჯგუფის
წევრები.

კონფერენციის დასასრულს ცეკვის ანსამბლმა

,,პატარა ემიგრანტები’’ შეასრულა ქართული

ხალხური ცეკვა.

12 მაისს, საბერძნეთში, ბავშვთა

სოფელმა ფილიროში უმასპინძლა

საქველმოქმედო ღონისძიებას,
რომელშიც ადგილობრივ

ბერძნულ აუდიტორიასთან

ერთად, მონაწილეობა მიიღეს

თესალონიკის ქართულმა
საზოგადოებრივმა ჯგუფმა

„თესალონიკის ქართველობა“

(ხელმძღვანელი - ზაზა
სულამანიძე) და თესალონიკის

ქართულმა საზოგადოებამ

„საქართველო“ (ხელმძღვანელი -

ელგუჯა მინაძე), ასევე, ქ.
თესალონიკში საქართველოს
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საქველმოქმედო აქცია საბერძნეთში

გენერალური საკონსულოს ვიცე–კონსულმა გოჩა გოჩაშვილმა.

აქციის ფარგლებში, გაიმართა კონცერტი, სადაც, სხვა მონაწილეებთან ერთად, სცენაზე გამოვიდა

საზოგადოება „საქართველოსთან“ არსებული ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საქართველო“
(ხელმძღვანელი რუსუდან საბაძე, ქორეოგრაფები კახა ლამპარიძე და ია გოჩიტაშვილი), რომელმაც

დამსწრე საზოგადოების წინაშე ქართული ეროვნული ცეკვებით წარსდგა. საღამოდან შემოსული თანხა

მთლიანად გადაეცა ბავშვთა სოფელს ფილიროში.



მაისის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

13 მაისს, თესალონიკის მერიის საკონცერტო

დარბაზში ფესტივალი ,,მრავალენოვანი ქალაქი

თესალონიკი 2019’’ გაიმართა. საქართველოს
საგარეო საქმეთა სამინისტროს პროექტის -

„იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩის“

გამარჯვებულმა საბერძნეთის რესპუბლიკაში

ლიკა ჯანელიძემ საზოგადოებას ანბანით
მოთხრობილი საქართველო წარუდგინა.

პროექტი, რომელიც საგანგებოდ

ფესტივალისთვის მომზადდა, ითვალისწინებს
ანბანით მოთხრობილი საქართველოს

ისტორიის, კულტურისა და ტრადიციების

ბერძნულად გადმოცემას.

საბავშვო ზეიმი ქ. ოდესის ქართულ-კულტურულ 
საგანმანათლებლო ცენტრ „ივერიაში“
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13 მაისს, ქ. ოდესაში, ქართულ-კულტურულ

საგანმანათლებლო ცენტრ „ივერიასთან“ არსებულმა

საკვირაო სკოლა ,,ანა-ბანამ” გამართა შემეცნებითი
ხასიათის ღონისძიება.

ღონისძიებაზე სკოლის აღსაზრდელებმა წაიკითხეს

ლექსები და ნაწყვეტები ქართული ნაწარმოებებიდან.

ოდესაში საქართველოს კონსულის მეუღლემ ნინო
ბრეგვაძემ სკოლის აღსაზრდელებს წაუკითხა ლექცია

ქართველი წმინდანების ცხოვრებისა და მოღვაწეობის

შესახებ. ამასთან, ნაჩვენები იყო ანიმაციური ფილმი
,,წმინდა გიორგის ცხოვრება და მოღვაწეობა“.

ღონისძიების ბოლოს, საკვირაო სკოლის მოსწავლეებს

წიგნები და სამახსოვრო საჩუქრები გადაეცათ.

მრავალენოვანი ფესტივალი თესალონიკში

საღამოზე წარმოდგენილი იყო ქართული ენისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა მასალა, სადაც იდეის

ავტორმა მარინა საქიძემ (ოსიპიადუ) წლების განმავლობაში აღნიშნულ ფესტივალში ქართული

დელეგაციის ჩართულობის მნიშვნელობაზე, ხოლო ლიკა ალექსიძემ ქართული დამწერლობისა და
კულტურის შესახებ ისაუბრეს.

ღონისძიების დასასრულს ფესტივალის ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა ზაირა გარდავამ

მადლობა გადაუხადა მოწვეულ სტუმრებს მონაწილეობისთვის.

14-17 მაისს, მალტის ქართული

კულტურის ცენტრის ორგანიზებით,

კუნძულ მალტაზე გაიმართა

ღონისძიება - „Jazz & Wine“ - ქართული

ღვინის დღეები მაია ბარათაშვილთან

ერთად.

ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო
ქართული ხელოვანების მიერ

დამზადებული ხელნაკეთი ნივთები

და ქართული ღვინის კომპანიები.

ღონისძიება - „Jazz & Wine“ კუნძულ მალტაზე



მაისის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრები დიასპორის 
წარმომადგენლებთან ლატვიის რესპუბლიკაში
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რაც შეეხება ორმხრივ ურთიერთობებს,

პრეზიდენტის განცხადებით,

შესაძლებელია მისი გაღრმავება და

განვითარება კულტურული და

ეკონომიკური ურთიერთობების

თვალსაზრისით.

სტუდენტებმა პრეზიდენტთან სამომავლო

გეგმების შესახებ ისაუბრეს და აღნიშნეს,

რომ საჭიროა, უცხოეთში

განათლებამიღებული სტუდენტების

მოტივაციის ამაღლება, რათა ისინი

დაბრუნდნენ საქართველოში და დაეხმარონ

საკუთარ ქვეყანას განვითარებაში.

პრეზიდენტის განცხადებით, ქვეყნის

მომავალი განვითარებისათვის

მნიშვნელოვანია, სახელმწიფომ დასახოს

სტრატეგია, თუ რა მიმართულების

სპეციალისტები დასჭირდება, რათა

მომავალმა სტუდენტებმა სწავლის

მიმართულებები მოთხოვნების შესაბამისად

განსაზღვრონ.

შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ქართველი

ახალგაზრდა საჯარო მოხელეები,

რომლებიც ლატვიის საგარეო საქმეთა

სამინისტროს სამთვიან სასწავლო

15 მაისს, საქართველოს პრეზიდენტმა

სალომე ზურაბიშვილმა ლატვიის

რესპუბლიკაში ვიზიტის ფარგლებში

გამართა შეხვედრები ქართველ

სტუდენტებთან და დიასპორის

წარმომადგენლებთან.

სტუდენტებთან შეხვედრაზე, სალომე

ზურაბიშვილმა ისაუბრა ლატვიაში მისი

ვიზიტის მნიშვნელობის შესახებ და

აღნიშნა, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნები

საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში

გაწევრიანების პროცესის მთავარი

მხარდამჭერები არიან.

სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით, არსებობს

დიასპორასთან დაკავშირებული ახალი

ინიციატივები, ერთ-ერთი ინიციატივა

იუსტიციის სახლებში დიასპორისათვის საჭირო

პროგრამაში ,,ევროკავშირის სამართალი და
ეკონომიკა" მონაწილეობენ, ევროკავშირის
წევრი ქვეყნების მაგალითებზე დაყრდნობით
ევროინტეგრაციის პროცესის მიმდინარეობას
ეცნობიან და პრაქტიკაში საჯარო სამსახურის
მუშაობის სპეციფიკას აკვირდებიან.

ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან
შეხვედრაზე, საქართველოს პრეზიდენტმა
ისაუბრა დიასპორის როლზე.

პრეზიდენტის განცხადებით, მისი
ვიზიტებისას, სხვადასხვა ქვეყნებში დიასპორის
წარმომადგენლებთან შეხვედრები მათი
პრობლემების წარმოჩენასა და ქვეყნის
საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში
მათი ჩართულობის გაზრდას ემსახურება.
საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ
საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველები
უცხოეთში საქართველოს ელჩები არიან და
საქართველოს სახეს და ქვეყნის საგარეო
პოლიტიკის მნიშვნელოვან ნაწილს
წარმოადგენენ.



მაისის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
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ინფორმაციის თავმოყრას უკავშირდება,
რათა ერთი ფანჯრის პრინციპით,
სამშობლოში დაბრუნების მსურველმა
დიასპორის წარმომადგენლებმა მიიღონ
ყველა საჭირო ინფორმაცია: საქართველოში
ბიზნესის დაწყების, სოფლის მეურნეობის
მიმდინარე პროგრამებისა თუ რეგიონების
ეკონომიკური პოტენციალის შესახებ, რათა
მათ უფრო აქტიურად შეძლონ
დაბრუნების შემდეგ ქვეყნის სოციალურ-
ეკონომიკურ და საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში ჩართვა.

15-20 მაისს, ქეთევან დუმბაძისა და მილანში

არსებული დიასპორული ორგანიზაცია

,,სამშობლო გულით სატარებელის’’
თავმჯდომარის ნუნუ გელაძის ორგანიზებით,

საქართველოს განათლების, მეცნიერების,

კულტურისა და სპორტის სამინისტროს

პროექტის - „ცოცხალი წიგნების" მოწვევით
საქართველოს სტუმრობდნენ იტალიელი

პოეტები როზარია ლო რუსო, რიტა პაჩილიო,

ანიტა პისკაცი, მილანის გამომცემლობა „ლა
ვიტა ფელიჩეს" პოეზიის განყოფილების

კურატორი დიანა ბატაჯა და მთარგმნელი

ნუნუ გელაძე.

იტალიური „ცოცხალი წიგნები“ საქართველოში

18 მაისს, თბილისის საერთაშორისო ლიტერატურული

ფესტივალის ფარგლებში, მწერალთა სახლში გამართულ

იტალიური პოეზიის საღამოზე მოწვეულმა სტუმრებმა
წაიკითხეს საკუთარი ლექსები, ხოლო ნუნუ გელაძემ

დამსწრე საზოგადოებას მათი ქართული თარგმანი

წარუდგინა.

მიმდინარე წელს კვლავ იგეგმება პოეზიის საღამო
ქართველი და იტალიელი პოეტი ქალების მონაწილეობით.

ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო პოეტმა და

მთარგმნელმა გიორგი ლობჟანიძემ, რომელიც შარშან
გენუის ლიტერატურული ფესტივალის მონაწილე იყო.

პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საჭიროა, ქართული
დიასპორა უფრო მეტად იყოს ინფორმირებული
ორმაგი მოქალაქეობის შესახებ, რომელზეც ის
დეპუტატობის დროს მუშაობდა და რომელიც
ახალი კონსტიტუციის მიღების შემდეგ
ამოქმედდა.
პრეზიდენტისა და ქართული დიასპორის
შეხვედრას რიგაში ესწრებოდა საქართველოს
პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის
საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ბექა
ოდიშარია, რომელმაც დიასპორის
წარმომადგენლებს დიასპორასთან
დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლების
ხედვა გააცნო.



მაისის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

16 მაისს, საქართველოს პრეზიდენტი

სალომე ზურაბიშვილი, ესტონეთის

რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტის
ფარგლებში, ესტონეთში მცხოვრებ

ქართული დიასპორის

წარმომადგენლებსა და სტუდენტებს

შეხვდა.
პრეზიდენტმა დიასპორასა და უცხოეთში

სასწავლებლად წასულ ქართველ

სტუდენტებს საქართველოს
განვითარებისა და წინსვლისათვის

მნიშვნელოვანი ძალა უწოდა და აღნიშნა,

რომ სწორედ დიასპორაა ქვეყნის

განვითარებისათვის მებრძოლი ძალა.
ქართველმა სტუდენტებმა

პრეზიდენტთან სამშობლოში საკუთარი

საქართველოს პრეზიდენტი ტალინში ქართველ სტუდენტებსა 
და დიასპორის წარმომადგენლებს შეხვდა
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ცოდნისა და გამოცდილების გამოყენების შესაძლებლობებსა და პრობლემებზე ისაუბრეს. სტუდენტები

დაინტერესდნენ, გააჩნია თუ არა საქართველოს სახელმწიფოს განვითარების ხედვა, რა მიმართულებით

იგეგმება ქვეყნის განვითარება და რა ნიშა უნდა დაიკავოს მან, როგორია საქართველოს სამომავლო,
კონკრეტული ნაბიჯები ევროპული ინტეგრაციის მიმართულებით.

როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა შეხვედრისას აღნიშნა, მომავალი წლები ევროკავშირთან

ინტეგრაციისთვის უნდა გამოვიყენოთ და მოვახდინოთ ევროკავშირის სხვადასხვა სექტორებსა და

პროგრამებში პრაქტიკული გაწევრიანება.
პრეზიდენტის განცხადებით, ყოველდღიურად უნდა ვიმუშაოთ იმისათვის, რომ კონკრეტული შედეგი

ვნახოთ. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ბოლო 10 წლის განმავლობაში, მუდმივ პროგრესს განვიცდით და

იმისათვის, რომ ეს პროგრესი შევინარჩუნოთ, საჭიროა, შევინარჩუნოთ ის განცდა, რომ წინ მივდივართ.

სალომე ზურაბიშვილმა სტუდენტებთან ისაუბრა მიმდინარე წლის ზაფხულში ქ. ბათუმში დაგეგმილ
საერთაშირისო კონფერენციის მნიშვნელობაზე, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წლისთავს

ეძღვნება.

საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით, ქართული დიასპორის წარმომადგენლებისა და
სტუდენტებისათვის პრეზიდენტის სახელით მიღება გაიმართა.



მაისის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

17 მაისს ქ. ტაშკენტში, სკოლა „ინტელექტში“,

„ქვეყანათმცოდნეობის“ პროექტის ფარგლებში

ჩატარდა „საქართველოს დღე“, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს საელჩოს

წარმომადგენლებმა. სკოლის მოსწავლეებმა

ქართულ ენაზე წაიკითხეს ლექსები, შეასრულეს

ქართული სიმღერები და ცეკვები. ასევე, ისაუბრეს
საქართველოს ისტორიასა და ლიტერატურაზე,

გამოჩენილ ქართველ საზოგადო მოღვაწეებზე,

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ქართული

ათენში ღონისძიება ,,ანბანით მოთხრობილი საქართველო’’ 
გაიმართა
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17 მაისს, ქ. ვაშინგტონში, ჯონ კენედის

სახელობის ცენტრის მილენიუმის სცენაზე, ქ.

ნიუ-იორკში მოქმედმა ქართული კულტურის
ცენტრმა „ფესვები“ (ხელმძღვანელები: ვანო

გოდერძიშვილი და შორენა ბარბაქაძე)

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი

მიძღვნილი კონცერტი გამართა.
ანსამბლი მაყურებლის წინაშე ქართული

პოლიფონიური სიმღერებითა და ეროვნული

ცეკვებით წარსდგა. ნიუ-იორკში მცხოვრებმა,
ქართველმა მომღერალმა ნინი წიკლაურმა

ქართული ჰიმნი შეასრულა.

ღონისძიების მეორე ნაწილში ნაჩვენები იყო ნოდარ დუმბაძის მოთხრობის მიხედვით გადაღებული

ფილმი ,,ჰელადოსი’’ ბერძნული ტიტრებით.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოს საელჩოს მრჩეველი გიორგი შოშიტაშვილი და ამავე სკოლის
დირექტორი ევანგელოს მოკოს, ქართული ენის პედაგოგი ხათუნა ლობჯანიძე.

ვაშინგტონის კენედის ცენტრში, ქართული კულტურის ცენტრმა 
„ფესვებმა“  კონცერტი გამართა

საქართველოს საელჩოს დესპანმა გიორგი ციკოლიამ სიტყვით მიმართა დამსწრე საზოგადოებას და

აღნიშნა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი ღონისძიებები ქვეყნის პოპულარიზაციისა და

წარმოჩენისთვის საერთაშორისო მასშტაბით.
კონცერტს ესწრებოდნენ მოწვეული ამერიკელი სტუმრები, ქართული დიასპორის წევრები,

საქართველოს საელჩოს და ქართული ეკლესიის წარმომადგენლები.

„საქართველოს დღე“ ტაშკენტის სკოლა „ინტელექტში“ 

დამწერლობის უნიკალურობას. ნაჩვენები იყო ნაწყვეტები ცნობილი ქართული ფილმებიდან და

საგანგებოდ უზბეკი ბავშვებისთვის ჩაწერილი ვიდეომისალმება საქართველოდან.

საქართველოს კონსულმა გიორგი ბოჭორიშვილმა, საელჩოს სახელით სკოლას საჩუქრად გადასცა
რუსულ ენაზე ნათარგმნი „ვეფხისტყაოსნის“ გამოცემა.

16 მაისს, ქ. ათენში, საქართველოს საგარეო

საქმეთა სამინისტროს პროექტ „იყავი შენი

ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩის“ გამარჯვებულმა
კანდიდატმა საბერძნეთის რესპუბლიკაში ლიკა

ჯანელიძემ ქ. ათენის 50-ე ბერძნულ საჯარო

სკოლაში ,,ანბანით მოთხრობილი საქართველო’’

ბერძნულად წარადგინა.
ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს ამავე

სკოლის მოსწავლეებმა და ქართული ენის

პედაგოგმა მადონა ჯავახიშვილმა.



მაისის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ბერლინში ახალგაზრდა ქართველი ხელოვანების გამოფენა 
გაიმართა
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17 მაისს, ქ. ჰააგაში, ნიდერლანდების სამეფოში

მცხოვრები ქართველი მწერლისა და

მთარგმნელის არჩილ ჯავახაძის მიერ
შესრულებული იაკობ ცურტაველის

ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოების „შუშანიკის

წამების“ ნიდერლანდურ ენაზე თარგმანის

პრეზენტაცია გაიმართა.
ღონისძიებაზე ნიდერლანდების სამეფოში

საქართველოს ელჩმა გიორგი შარვაშიძემ

მადლობა გადაუხადა არჩილ ჯავახაძეს
ნაწარმოების თარგმნისათვის. მან აღნიშნა, რომ

ჰოლანდიელ მკითხველს საშუალება მიეცა,

გაეცნოს უძველეს ქართულ ნაწარმოებს

მშობლიურ ენაზე.
პრეზენტაციაზე არჩილ ჯავახაძემ ნაწარმოების

თარგმნის პროცესზე, მის შინაარსსა და

მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ასევე, არჩილ ჯავახაძემ

17 მაისს, გერმანიის ფედერაციულ

რესპუბლიკაში გაიმართა ქ. ბერლინში

მოღვაწე ახალგაზრდა ქართველი
ხელოვანების მარიამ ფრიდონიშვილის და

ქეთევან გორგილაძის ნამუშევრების

ერთობლივი გამოფენა.

ღონისძიება გერმანიის ფედერაციულ
რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს

ინიციატივით გაიმართა, რომლის

ფარგლებში საქართველოს დიპლომატიური
წარმომადგენლობა 2019 წლის მანძილზე

ახორციელებს გერმანიაში მოღვაწე

ახალგაზრდა ქართველი ხელოვანების,

სტუდენტების მხარდამჭერ პროექტს.
ზემოაღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს

თვეში ერთხელ საელჩოს სივრცის

დათმობას გამოფენისთვის, workshop-

ისთვის, დისკუსიებისთვის, ერთობლივი

სტუდენტური ღონისძიებებისათვის.

იაკობ ცურტაველის „შუშანიკის წამების“ ნიდერლანდური 
თარგმანის პრეზენტაცია

დამსწრე საზოგადოებას მის მიერ ქართულ ენაზე

დაწერილი წიგნი “ნიდერლანდების სამეფოს

პრინცი ბერნარდი” წარუდგინა.
არჩილ ჯავახაძეს უკვე ნათარგმნი აქვს რამდენიმე

ნაწარმოები, მათ შორის, კონსტანტინე

გამსახურდიას „დიდოსტატის კონსტანტინეს

მარჯვენა“, დათო ტურაშვილის „ტყეების მეფე -
ლეგენდები დავით აღმაშენებელზე“ და გურამ

ოდიშარიას „პრეზიდენტის კატა“. არჩილ ჯავახაძე

აგრეთვე ნიდერლანდურ-ქართული და ქართულ-
ნიდერლანდური პირველი ლექსიკონის ავტორია.

ღონისძიებას ნიდერლანდების სამეფოში მოღვაწე

სამეცნიერო და საგანმანათლებლო წრეების და ასევე

დიასპორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
პრეზენტაციის შემდეგ წარმოდგენილი იყო

გამოფენა ქართული ანბანის სამი სახეობა -

ასომთავრულად, ნუსხურად და მხედრულად
შესრულებული ქართული დამწერლობის ნიმუშები.



მაისის დიასპორული
საინფორმაციო ბიულეტენი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

23

17 მაისს, ქ. მაინის ფრანკფურტში საქართველოს

გენერალურმა კონსულმა ლევან დიასამიძემ და ქ.

მაინის ფრანკფურტის გოეთეს სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენათმეცნიერების

ფაკულტეტის პროფესორმა მანანა თანდაშვილმა

სერტიფიკატებით დააჯილდოვეს 2018 წლის

ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს
პავილიონში მომუშავე მოხალისეთა გუნდის

წევრები.

17 მაისს, სომხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს

საელჩოს ინიციატივით გაიმართა ქართული

საქველმოქმედო სათვისტომო „ივერია“-ს ვიცე-
პრეზიდენტის ნინო სპანდერაშვილის წიგნის -

„ხელისგულიდან ხელისგულამდე“ პრეზენტაცია.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ სომხეთის პრემიერ-

მინისტრის აპარატის ეროვნული უმცირესობების და
რელიგიის საკითხების განყოფილების

წარმომადგენელი ნაირა გულიანი, სომხეთის

მწერალთა კავშირისა და სათვისტომო „ივერიას“
წევრები, სომხეთის რესპუბლიკის განათლების

ეროვნული ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე

ნვერ ვირაბიანი, თბილისელ სომეხთა კავშირის

„თბილისელების კლუბის“ თავმჯდომარე ედუარდ
ედიკისელიოვი, საელჩოს თანამშრომლები და სხვა

მოწვეული სტუმრები. სომხეთის რესპუბლიკაში

საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა
ელჩმა გიორგი საგანელიძემ მისასალმებელ სიტყვაში

აღნიშნა, რომ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ნინო

სპანდერაშვილის შემოქმედებას. მიულოცა
კრებულის დაბადება და შემოქმედებითი

წარმატებები უსურვა.

ღონისძიებაზე გენერალურმა კონსულმა ლევან

დიასამიძემ და პროფესორმა მანანა თანდაშვილმა

ისაუბრეს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის
მნიშვნელობაზე, მასზე ქართული ლიტერატურის,

კულტურის და ზოგადად, საქართველოს, როგორც

ევროპული ოჯახის განუყოფელი ნაწილის

წარმოჩენასა და პოპულარიზაციაზე.
ღონისძიებაზე ასევე ნაჩვენები იყო კლიპი

ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს

შესახებ.

ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის მოხალისეთა გუნდის 
წევრების დაჯილდოება

ქართული პოეტური კრებულის პრეზენტაცია ერევანში

ნინო სპანდერაშვილის ლექსები თარგმანებითურთ წაიკითხეს სათვისტომო „ივერია“-სთან არსებული

საკვირაო სკოლის მოსწავლეებმა. კრებულში შემავალი ლექსების საკუთარი თარგმანები კი წაიკითხეს

პოეტმა გაგიკ დავთიანმა და მთარგმნელმა ნვერ ვირაბიანმა.
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18 მაისს, სტოკჰოლმში, თების ეკლესიის

საკონფერენციო დარბაზში, ქართველი

მღვდელმსახურის, მამა შიოს (ბიწკინაშვილი)

მხარდაჭერით გაიმართა ქართველი

ახალგაზრდების გაცნობითი შეხვედრა,

რომელსაც ესწრებოდა საქართველოს ელჩი

მალხაზ კაკაბაძე. იგი ახალგაზრდებს ესაუბრა
საქართველოს ისტორიასა და დღევანდელ

გამოწვევებზე. ახალგაზრდებისთვის ჩატარდა

სემინარი კონფლიქტის მართვასა და ლიდერის
როლზე.

18 მაისს, ქ. მირგოროდში, სრულიად უკრაინის

საზოგადოებრივი გაერთიანება „გეორგიას” ორგანიზებით და

უკრაინაში საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით, გაიმართა
ქართული კულტურის რიგით მე-10 ფესტივალი, რომელიც ქ.

მირგოროდში დავით გურამიშვილის სახლ-მუზეუმის

დაარსების 50 წლისთავს მიეძღვნა.

ღონისძიება გახსნეს და მისასალმებელი სიტყვით დამსწრე
საზოგადოებას მიმართეს უკრაინაში საქართველოს ელჩმა

გელა დუმბაძემ, ქ. მირგოროდის მერმა სერგეი სოლომახამ და

სრულიად უკრაინის საზოგადოებრივი გაერთიანება
„გეორგიას” პრეზიდენტმა ბესიკ შამუგიამ.

შეხვედრა ქართველ ახალგაზრდებთან შვედეთში

მირგოროდში დავით გურამიშვილის ხსოვნის საღამო 
გაიმართა

უკრაინაში საქართველოს ელჩმა ყვავილებით შეამკო დიდი პოეტის დავით გურამიშვილის ძეგლი და

საფლავი.

ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა საქართველოდან მოწვეული მუსიკალური ანსამბლის „ქართული
ხმების” კონცერტი.

GIMPHA-ს მეექვსე საერთაშორისო სამედიცინო კონფერენცია 

ფარგლებში რამდენიმე სესია ქართული

ინტერნაციონალური სამედიცინო და საზოგადოებრივი

ჯანდაცვის ასოციაციის დაარსების იდეა ნიდერლანდების
სამეფოში მოღვაწე ექიმ-პათოლოგისტს ალექსი

ბაიდოშვილს ეკუთვნის. 2012 წლის 27 ოქტომბეს, ქალაქ

ამსტერდამში შეიკრიბა 25 თანამემამულე კოლეგა 11

სხვადასხვა სახელმწიფოდან, რომელთა ერთობლივი
ძალისხმევით და გადაწყვეტილებით დაარსდა GIMPHA.

2013 წლის თებერვალში GIMPHA ჰოლანდიაში

დარეგისტრირდა. GIMPHA ერთიანი მიზნის -
საქართველოს მოსახლეობისთვის სამედიცინო

მომსახურების გაუმჯობესების მხარდაჭერას ემსახურება.

ასოციაციის პრეზიდენტია ექიმი ალექსი ბაიდოშვილი.

18-19 მაისს, ქალაქ თბილისში, სასტუმრო „რედისონ ბლუ

ივერიაში“, ქართული ინტერნაციონალური სამედიცინო და

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ასოციაციის (GIMPHA)

ორგანიზებით, სამედიცინო კორპორაცია ევექსთან

პარტნიორობით ჯანდაცვის მეექვსე საერთაშორისო

კონფერენცია გაიმართა. კონფერენცია მიზნად ისახავდა

ქართველი და ევროპელი ჯანდაცვის პროფესიონალების
შეხვედრას, ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებას მედიცინის

განვითარების ხელშესაწყობად.

კონფერენციას 900-ზე მეტი მონაწილე ესწრებოდა
საქართველოდან. ორი დღის განმავლობაში კონფერენციის
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აღმზრდელობით მნიშვნელობაზე, წაიკითხეს ლექსები და გააცოცხლეს რამდენიმე მოთხრობის

პერსონაჟი. ღონისძიების ორგანიზატორი იყო საკვირაო სკოლის პედაგოგი მარინე წიქორაძე.

19 მაისს, ბარსელონას წმიდა ნინოს

სახელობის სამრევლოსთან არსებულ ,წმიდა

ანთიმოზ ივერიელის სახელობის ქართულ
საკვირაო სკოლაში „დედა ენის" დღისადმი

მიძღვნილი ღონისძიება სახელწოდებით -

,,დედა ენა ერთია, სალოცავი ღმერთია"

ჩატარდა. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს

საკვირაო სკოლის ჯგუფებმა ,,მერცხლები" და

,,მარაბდა". მოსწავლეებმა ისაუბრეს იაკობ

გოგებაშვილის "დედა ენის"

19 მაისს, დასავლეთ ევროპის მიტროპოლიტ

აბრაამის კურთხევით პარიზის ვარიეტეს დიდ

საკონცერტო დარბაზში ჩატარდა წმ. თამარ
მეფის სახელობის ტაძრის დაარსების ათი

წლისთავისადმი მიძღვნილი კონცერტი. მასში

მონაწილეობდნენ საქართველოდან ჩამოსული

სტუმრები, მსახიობი და მომღერალი, ბუბა
კიკაბიძე, კომპოზიტორი და სიმღერების ავტორი

მაცაცო სებისკვერაძე, ქართული ნაციონალური

ბარსელონაში დედა ენისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 
გაიმართა

პარიზში წმ. თამარ მეფის სახელობის ტაძრის კურთხევიდან 
ათი წლისთავისადმი მიძღვნილი კონცერტი გაიმართა

ბალეტი “სუხიშვილები”, “თეატრალური

კვარტეტი” და მომღერალი ლელა თელია.

კონცერტში ასევე მონაწილეობა მიიღო
პარიზში მოღვაწე მომღერალმა ელგა

ფორჩხიძემ, წმ. თამარ მეფის ტაძარის

გუნდმა “თამარიონმა”, ცეკვის ანსამბლმა

და საკვირაო სკოლის ყველაზე უმცროსი
თაობის აღსაზრდელებმა.
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20-21 მაისს, ქ. ნიკოლაევში გაიმართა საქართველოს

დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი

საზეიმო ღონისძიება - „საქართველოს კულტურის
დღეები“. ღონისძიება ორგანიზებული იყო

ნიკოლაევის ოლქში ქართული ნაციონალურ-

კულტურული გაერთიანება „იბერიას“ მიერ, მისი

თავჯდომარის, ვალერი ეხვაიას ხელმძღვანელობით
და ადგილობრივი ხელისუფლების მხარდაჭერით.

ნიკოლაევის საოლქო კულტურის სასახლეში

ჩატარდა ქ. ოდესაში მოქმედი უკრაინის ხალხური
მხატვრული კოლექტივის ქართული ცეკვისა და

საქართველოს კულტურის დღეები ნიკოლაევში

წარმომადგენლები, მათ შორის იყო ხერსონის ოლქში ქართული ნაციონალურ-კულტურული

გაერთიანება „ილორის“ თავჯდომარე ელიკო მარკელია.

კულტურის დღეების ფარგლებში, 18 მაისს, ნატალია გრეჩნევის გალერეაში, საქართველოს საკონსულოს
მხარდაჭერით, გაიმართა უკრაინის ფოტორეპორტიორთა ეროვნული კავშირის წევრის სერგეი

ზოლონკოს ფოტო გამოფენა - „ძველი თბილისის ფანჯრები", რომელიც 40 მრავალჟანრიანი ფოტოსგან

შედგება და ძველი თბილისის თანამედროვე ცხოვრებას ასახავს.

სიმღერის ანსამბლ „საქართველოს“ და

ნიკოლაევის საცეკვაო ანსამბლ „თამარიონის“

საზეიმო კონცერტი.
ღონისძიების საზეიმო გახსნაზე დამსწრე

საზოგადოებას მისასალმებელი სიტყვებით

მიმართეს ქ. ოდესაში საქართველოს კონსულმა

თორნიკე ბერეკაშვილმა და ქ. ნიკოლაევის მერმა
ოლექსანდრ სენკევიჩმა.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ ადგილობრივი

ხელისუფლებისა და ქართული დიასპორის

საბავშვო წიგნის პრეზენტაცია უკრაინაში საქართველოს 
საელჩოში

მ.წ. 21 მაისს, ქ.კიევში სრულიად უკრაინის
საზოგადოებრივი გაერთიანება „გეროგიას“-თან
არსებულმა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა -
„იბერილი“ მონაწილეობა მიიღო საქართველოს
საელჩოში, გამომცემლობა „მიმინო“-ს
ორგანიზებითა და უკრაინაში საქართველოს
საელჩოს მხარდაჭერით გამართულ
ღონისძიებაში.
ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო საბავშვო
შემეცნებითი წიგნი - «Листи від пана Тукана з
Грузії». დამსწრე საზოგადოებას მისასალმებელი
სიტყვით მიმართეს საქართველოს საგანგებო
და სრულუფლებიანმა ელჩმა გელა დუმბაძემ,

გამომცემლობა „მიმინო“-ს დამფუძნებელმა
იულია კუზნეცოვამ, წიგნის ავტორმა კატერინა
პერკონოსმა და უკრაინელმა მხატვარმა ირინა
დონსკაიამ, რომელმაც სპეციალურად შექმნა
ილუსტრაციები აღნიშნული წიგნისთვის.
ღონისძიებაზე სტუმრების წინაშე ანსამბლი

„იბერილი“ წარსდგა ქართული ცეკვებითა და

სიმღერებით. ასევე, გაიმართა ქაღალდის
მისალოცი ბარათების შექმნის მასტერკლასი.
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21 მაისს, საქართველოს ელჩი ეგვიპტის არაბთა

რესპუბლიკაში ალექსანდრე ნალბანდოვი

შეხვდა ქართველ სტიპენდიანტ სტუდენტებს,
რომლებიც ქ. კაიროში ეგვიპტის არაბთა

რესპუბლიკის განათლების სამინისტროსთან

არსებულ უცხოელთათვის არაბული ენის

შემსწავლელ კულტურის ცენტრში ენის
გაძლიერებულ სასწავლო კურსს გადიოდნენ.

სტუდენტებმა ელჩს გაუზიარეს თავიანთი

შთაბეჭდილებები სასწავლო პროცესთან და
ეგვიპტეში მათი ყოფნის პერიოდთან

დაკავშირებით. ასევე აღნიშნეს, რომ სასწავლო

კურსის ფარგლებში მიღებულ ცოდნასა და

გამოცდილებას აქტიურად გამოიყენებენ
საქართველოში დაბრუნების შემდეგ. თავის

მხრივ ელჩმა წარმატებები უსურვა სტუდენტებს

სწავლასა და მათ მომავალ საქმიანობაში.

შეხვედრა ეგვიპტეში მცხოვრებ ქართველ სტუდენტებთან

ელჩმა კონსტანტინე სურგულაძემ გახსნეს.

საქართველოს ელჩმა მისასალმებელ

სიტყვაში ქართული ნაციონალური
სამოსის თავისებურებებსა და

მნიშვნელობაზე ისაუბრა.

კონფერენციის გახსნის ცერემონიალის

შემდეგ, რექტორმა საქართველოს ელჩს
უნივერსიტეტის ემბლემა და

უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული

საიუბილეო წიგნები
გადასცა.საქართველოს საელჩოს სახელით

უნივერსიტეტის რექტორს კი ქართული

ხელნაკეთი მინანქარი და სხვა საჩუქრები

გადაეცა, მათ შორის თექის ოსტატის
ცისანა ქოთილაიძის საგანგებოდ ამ

ღონისძიებისათვის დამზადებული შავი

თექის ნაბადი, რომელზეც ქართული
ანბანი და „ლა საპიენცას“ ემბლემა არის

გამოსახული.

22 მაისს, რომის ლა საპიენცას

უნივერსიტეტში, საქართველოს საგარეო

საქმეთა სამინისტროს პროექტ „იყავი შენი

ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩის“

გამარჯვებული კანდიდატის იტალიის

რესპუბლიკაში ნენო გაბელიას

ინიციატივით გაიმართა საერთაშორისო-
სამეცნიერო კონფერენცია ქართულ

ეროვნულ სამოსსა და საქართველოს

ისტორიასა და ტრადიციებზე -
,,საქართველოს ანარეკლი-მოდისა და

კულტურის უძველესი ისტორია’’.

კონფერენცია, ლა საპიენცას

უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფესორმა
ეუჯენიო გაუდიომ, ლა საპიენცას ფონდის

პრეზიდენტმა ანტონელო ბიაჯინიმ და

იტალიის რესპუბლიკაში საქართველოს

რომში საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა
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23 მაისს, ქ. ვილნიუსის ოფიცერთა სახლში,

ლიეტუვის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს

მხარდაჭერით გაიმართა სპექტაკლი „ოცნებისა და
ნატვრის ხე“, რომლის ავტორი და რეჟისორია

ლიეტუვაში ქართული დიასპორული

ორგანიზაციის „კახეთი“ ხელმძღვანელი ლევან

სეფაშვილი.
მოწვეულ სტუმრებს სიტყვით მიმართა ლიეტუვას

რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და

სრულუფლებიანმა ელჩმა ლევან ღვაჩლიანმა. მან
ხაზი გაუსვა ლიეტუვასა და საქართველოს შორის

კულტურული ღონისძიებების გაცვლების

მნიშვნელობას, ამასთან, ელჩი მიესალმა

ლიეტუვაში ორგანიზაციის „კახეთი" საქმიანობას

სპექტაკლი „ოცნებისა და ნატვრის ხე“ ქ. ვილნიუსის 
ოფიცერთა სახლში

და განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა მის ხელმძღვანელს ლევან სეფაშვილს.

სპექტაკლი საბჭოთა კავშირის პერიოდში რეპრესირებული ქართული და ლიეტუვური ოჯახის

ისტორიას მოგვითხრობს. სპექტაკლი ლიეტუვურ ენაზეა დადგმული და ნაჩვენები იქნა ლიეტუვის
რამდენიმე ქალაქში.

24 მაისს, ქ. ოდესაში საქართველოს

საკონსულოს ორგანიზებით,

საქართველოს დამოუკიდებლობის
დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღება

გაიმართა.

ღონისძიებაზე ქ. ოდესაში საქართველოს

კონსულმა თორნიკე ბერეკაშვილმა
სტუმრებს მისასალმებელი სიტყვით

მიმართა.

მიღებაზე სიტყვით გამოვიდნენ ოდესის
ოლქის სახელმწიფო ადმინისტრაციის,

ოდესის საკრებულოს, ქ. ოდესაში

უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს

წარმომადგენლები და სასულიერო
პირები.

დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 
ოდესაში

ღონისძიების ფარგლებში წარმოდგენილი

იყო ქ. ოდესაში მოქმედი უკრაინის ხალხური

მხატვრული კოლექტივი ქართული ცეკვისა
და სიმღერის ანსამბლი „საქართველო“,

საღამო მუსიკალურად გააფორმეს ქართული

კულტურულ - საგანმანათლებლო ცენტრ

„ივერიას”-თან არსებულმა ქართული
საკვირაო სკოლა „ანა-ბანა“-ს მოსწავლეებმა

და მომღერლებმა საქართველოდან სალომე

ბაკურაძემ, ნოდიკო ტატიშვილმა და დავით
მგელაძემ.
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24 მაისს ქ. თესალონიკში საქართველოს
გენერალური საკონსულოს ორგანიზებით,
გაიმართა საქართველოს დამოუკიდებლობის
დღისა და ევროპის საბჭოში გაერთიანების 20
წლისთავისადმი მიძღვნილი მიღება.
საზეიმო ღონისძიებაში მონაწილოება მიიღეს
თესალონიკის ქართული ცეკვის ანსამბლმა -
„მამული“ და თბილისის ოპერისა და ბალეტის
თეატრის ანსამბლმა - „სულიკო“. „მამულმა“
სტუმრებს ქართული ხალხური ცეკვები
წარუდგინა, ხოლო „სულიკომ“ საქართველოს
ჰიმნი, არიები იტალიური და ქართული
ოპერებიდან და ქართული პოლიფონიური
სიმღერები შეასრულა. ასევე, ღონისძიებაზე
მოეწყო ქართული ეროვნული სამოსის,
რომელიც წარმოადგინა ქართულმა კომპანიამ

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე თესალონიკში

„ნაციონალური სამოსის სახლი“ და კომპანია
"Dec&Art-ის" ქართული ხელნაკეთი
აქსესუარების გამოფენა.
მიღებას ესწრებოდნენ თესალონიკის მერი -
იანის ბუტარისი, ხელისუფლების
ადგილობრივი ორგანოების
წარმომადგენლები, თესალონიკში
აკრედიტებული საკონსულო
დაწესებულებების ხელმძღვანელები,
სასულიერო პირები, ჩრდილოეთ
საბერძნეთში მოღვაწე ბიზნესმენები,
ადგილობრივი პრესისა და ტელევიზიის,
განათლებისა და კულტურის და ქართული
დიასპორის წარმომადგენლები.

სტამბოლის „შოთა რუსთაველის კულტურის ცენტრის“ 
თანადამფუძნებელი ორჰან ბერიძე ქუთაისს სტუმრობდა

24 მაისს, ქუთაისის აკაკი წერეთლის

სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

გაიმართა შეხვედრა სტამბოლის „შოთა
რუსთაველის კულტურის ცენტრის" ერთ-ერთ

დამფუძნებელთან ორჰან ბერიძესთან.

სტუმარმა წაიკითხა ვეფხისტყაოსნის

სტროფები და ქართველ პოეტთა ლექსები.
25 მაისს, ამჯერად ხელოვანთა საზოგადოება

„მზის თეატრის" ეგიდით, დიმიტრი

ნაზარიშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმში
შედგა პოეზიის საღამო, რომელზეც საკუთარი

შემოქმედება წარადგინეს ქუთაისელმა

პოეტმა ნათია ჯიმშელეიშვილმა და ორჰან

ბერიძემ.
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24 მაისს, ქ. სანქტ-პეტერბურგის „მიუზიკ ჰოლის“

თეატრში რეგიონალური საზოგადოებრივი

ორგანიზაციის - პეტერბურგის ეროვნული
კულტურული ავტონომია „ივერიის“ დაარსების

30 წლისთავისადმი და საქართველოს

დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი

საზეიმო ღონისძიება გაიმართა.
ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ ქ. სანქტ-

პეტერბურგში მოქმედი ჯანო ლიპარტელიანის

სახელობის სანიმუშო ანსამბლი „სიხარული",
ქართული ხალხური ცეკვების ანსამბლები

„საქართველო“, „იბერია“, „ლაზიკა“, ვოკალურ

ჯგუფები - ტრიო „ბალადა“, „არაგვი“,

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი 
საზეიმო ღონისძიება სანქტ-პეტერბურგში

„ნოსტალგია“ და „დარიალი“. ღონისძიებაში მონაწილეობა

მიიღეს ადგილობრივმა ანსამბლებმა „საუკუნის რიტმები“

და „როსიანოჩკა“.
საიუბილეო ღონისძიებას ესწრებოდნენ რუსეთის

ფედერაციაში შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოში

საქართველოს ინტერესების სექციის ხელმძღვანელი გიორგი

ქაჯაია, კონსული ზვიად ტატიშვილი, ქართული დიასპორის
წარმომადგენლები და სხვა მოწვეული სტუმრები.

24 მაისს, ქ. ლონდონში, პროექტის „იყავი შენი

ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“, გაერთიანებულ

სამეფოში გამარჯვებული კანდიდატის სოფო
ქევხიშვილისა და ქართული სათვისტომოს თანა-

ორგანიზებით, წერა-კითხვის გამავრცელებელი

საზოგადოების 140 წლისთავისადმი მიძღვნილი

ღონისძიება ჩატარდა.
დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის

გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს

საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა თამარ
ბერუჩაშვილმა, აკადემიკოსებმა რონალდ

რეიფილდმა, ჯილიან ევისონმა, ელენე

მელიქიშვილმა, ბექა კობახიძემ, ასევე,

გაერთიანებულ სამეფოში წერა-კითხვის გამავრცელებელი 
საზოგადოების იუბილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 

გაიმართა

არქიმანდრიტმა დოროთე ბარბაქაძემ და lib.ge-ს

დამაარსებელმა გიორგი კეკელიძემ, წერა-კითხვის

გამავრცელებელი საზოგადოების დაარსებასა და მის
მნიშვნელობაზე ისაუბრეს.

ღონისძიებაზე შედგა ანა სადლაძის წიგნის

„Untamed: 8000 Vintages of Georgia“ და ხელოვან

ანდრო სემეიკოს მიერ რედაქტირებული წიგნის
„Unveiling Vazha Pshavela“ პრეზენტაცია, ასევე, მოეწყო

მხატვარ ანდრო სემეიკოს ნამუშევრების გამოფენა.

ღონისძიების დასასრულს, ქართულმა სათვისტომომ
გაერთიანებული სამეფოს პირველი ქართული

საკვირაო სკოლის ხელმძღვანელი ლიანა ჯიქია-

გოგრიჭიანი და დიდ ბრიტანეთში მოღვაწე

სპორტსმენი ლევან გოგინაშვილი გაწეული
ღვაწლისთვის დააჯილდოვა.
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24 მაისს, პენსილვანიის შტატის, ქ. ფილადელფიის

მერიის შენობის წინ, საქართველოს

დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად
პირველად, საზეიმო ვითარებაში აღიმართა

საქართველოს დროშა.

ცერემონია აშშ-ში საქართველოს საელჩოსა და

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს
პროექტ „იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩის“

გამარჯვებული კანდიდატის აშშ-ში ტატო

ოქრუაშვილის ორგანიზებით გაიმართა.
ცერემონიის ფარგლებში ქ. ფილადელფიის მერმა

ჯეიმს კენიმ (Mayor James Kenney) ხელი მოაწერა

პროკლამაციას, რომლის მიხედვითაც 24 მაისი

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით 
ფილადელფიაში, მერიის წინ ქართული დროშა აღიმართა

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის

აღსანიშნავ დღედ გამოაცხადდა.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ ასევე ფილადელფიის
მერიის წარმომადგენელი შეილა ჰესი და

კონგრესმენი ბრენდან ბოილი, საქართველოს

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი აშშ-ში

დავით ბაქრაძე, საქართველოს გენერალური
კონსული ნიუ-იორკში დიანა ჟღენტი,

საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლები,

ჩრდილოეთ ამერიკის ეპისკოპოსი მეუფე საბა
ინწკირველი და ქართული დიასპორის

წარმომადგენლები.

დროშის აღმართვის პატივი ერგო ლეიტენანტ გიორგი ქავთარაძეს, რომელიც სპეციალურად არიზონის

შტატიდან ჩამოვიდა. საქართველოს და ამერიკის ჰიმნები ქართველმა მომღერალმა ნინი წიკლაურმა

შეასრულა. ქართულმა ანსამბლებმა სტუმრებისათვის ქართული ცეკვები და სიმღერები შეასრულეს.
ღონისძიების მხარდამჭერი იყო ქართული რესტორანი „Georgian Bakery & Café“.
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24 მაისს, საქართველოს საგარეო საქმეთა

სამინისტროს პროექტ „იყავი შენი ქვეყნის

ახალგაზრდა ელჩის“ გამარჯვებული
კანდიდატის იტალიის რესპუბლიკაში ნენო

გაბელიას ორგანიზებითა და ინიციატივით

ვიტერბოში, ტუშას უნივერსიტეტში

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი
მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა, რომელიც,

ამასთანავე, მიეძღვნა საქართველოს უმაღლეს

სასწავლებლებსა და ტუშას უნივერსიტეტს
შორის თანამშრომლობის 12 წლისთავს.

იტალიის რესპუბლიკაში საქართველოს

საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა

კონსტანტინე სურგულაძემ ტუშას
უნივერსიტეტის რექტორს ალესანდრო

რუჯერის მადლობა გადაუხადა ვიტერბოსა და

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე იტალიაში

საქართველოს უნივერსიტეტებს შორის არსებული თანამშრომლობისათვის და ქართველი

სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლების მიმართ გაწეული სამსახურისთვის. არსებული

პროგრამის ფარგლებში, სისტემატურად ხდება სტუდენტთა აკადემიური და ადმინისტრაციული
პერსონალის გაცვლითი ვიზიტები.
უნივერსიტეტის ეზოში ნენო გაბელიას

ორგანიზებით მოეწყო სპეციალური ღონისძიება,

რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოს
კულტურისა და ტურისტული შესაძლებლობების

პოპულარიზაციას.

სტუმრებს საშუალება მიეცათ, გაცნობოდნენ რომში

არსებული თექის სახელოსნოს „მწყემსის სახლის“
ექსპოზიციას და კომპანია „მარიგოლდის“ ქართული

ეროვნული სამოსს.

გაიმართა ქართული ღვინის დეგუსტაცია, სადაც
წარმოდგენილი იყო კომპანია „შათირის“ საფერავი.

სასწავლო წლის დასასრული პარიზში

25 მაისს, ქ. პარიზში, ასოციაცია - ქართველთა კულტურის კერამ ,,ლაზი“ მეათე სასწავლო წლის

დასრულება საზეიმოდ აღნიშნა.

ასოციაციასთან არსებული ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის ქართული საკვირაო სკოლის ქართულის
მასწავლებელმა ნანა ფალავანდიშვილმა, ბავშვებს მიულოცა სასწავლო წლის დასასრული, გააცნო

სკოლის სამომავლო პროგრამა.
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25 მაისს, ქ. შტუტგარტში, გერმანიის

ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს

საელჩოსა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს
დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის

მხარდაჭერითა და ქ. შტუტგარტში არსებული

ქართველ მუსიკოსთა გაერთიანების - Art Music

Georgia-ს ორგანიზებით გაიმართა საქართველოს

დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი

საზეიმო კონცერტი და კულტურის

საერთაშორისო დღე.
ხელოვნების და მუსიკის საზოგადოება -Art Music

Georgia, რომლის დამფუძნებელიც არის ქ.

შტუტგარტში მოღვაწე ქართველი მუსიკოსი ანა

ნანუაშვილი, ეწევა საქართველოსა და ქართული

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი 
საზეიმო კონცერტი და კულტურის საერთაშორისო დღე 

შტუტგარტში

ქართული კულტურის ცენტრმა „ლაზი“,

ანტვერპენის ქართული ცეკვის ანსამბლმა „მედეა“.

დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ
ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით

მიმართა საქართველოს საგანგებო და

სრულუფლებიანმა ელჩმა გერმანიის ფედერაციულ

რეპუბლიკაში ელგუჯა ხოკრიშვილმა, რომელმაც
ხაზი გაუსვა მსოფლიოში არსებული დიასპორული

ორგანიზაციების მნიშვნელოვან წვლილს ქართული

კულტურის პოპულარიზაციაში.

26 მაისს, ნიდერლანდების სამეფოში

საქართველოს პროექტ „იყავი შენი ქვეყნის

ახალგაზრდა ელჩი“ გამარჯვებული
კანდიდატის ერეკლე კოპლატაძის იდეითა

და ორგანიზებით, საქართველოს

დამოუკიდებლობის დღეს ჰოლანდიის

ქალაქ გრონინგენში ქართული მუსიკა
აჟღერდა.

„თბილისო“, „ჩიტო-გვრიტო“, „სულიკო“,

ირაკლი ჩარკვიანის „ვიცი, რომ“ და
ფრაგმენტი ოპერიდან „დაისი“ ჰოლანდიის

ქალაქ გრონინგენის შუა საუკუნეების

სამრეკლოს ზარებზე ცოცხლად შესრულდა.

ჰოლანდიის ქალაქ გრონინგენის შუა საუკუნეების სამრეკლოს 
ზარებზე ქართული მუსიკა ცოცხლად შესრულდა

ქართული მუსიკა, რომელიც 26 მაისს მთელს ქალაქს ესმოდა, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს

მიეძღვნა.

კულტურის პოპულარიზაციას და ხელს უწყობს ქართული და გერმანული კულტურის

ურთიერთგაზიარებას.

საზეიმო კონცერტში მონაწილეობა მიიღეს გერმანიაში, იტალიაში, ესპანეთსა და აშშ-ში მოღვაწე
ქართველმა არტისტებმა, მუსიკოსებმა, ქ. ნიუ-იორკის ქართულმა ანსამბლმა „ფესვები”, პარიზის
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26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის და

ქართული დიასპორის დღეების აღსანიშნავად,

კორეის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩომ იქ
მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს

უმასპინძლა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო

საქართველოსა და კორეას შორის ბოლო

პერიოდში განვითარებულ ურთიერთობებს,
მიღწეულ შედეგებს და არსებულ გამოწვევებს,

აგრეთვე კორეის უმაღლეს სასწავლებლებში

მიმდინარე სასწავლო პროგრამებს და
საქართველოს მოქალაქეებისათვის გამოყოფილ

კვოტებს. დამსწრე თანამემამულეებს მიეწოდათ

დეტალური ინფორმაცია საქართველოს

მთავრობის მიერ დიასპორის
წარმომადგენლებისათვის შემუშავებული

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე კორეის რესპუბლიკაში

26 მაისს, ქ. ტალინში, ესტონეთში არსებული

ქართული დიასპორული ორგანიზაცია „ქართული

სახლის“ ორგანიზებით, საქართველოს
დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი

ღონისძიება გაიმართა. საზეიმო კონცერტზე

შესრულდა ქართული ფოლკლორული სიმღერები და

ლექსები, საკვირაო სკოლა „მზიურის“
აღსაზრდელებმა წარმოადგინეს ქართული ეროვნული

ცეკვები.

ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით
მიმართეს ესტონეთის რესპუბლიკაში საქართველოს

საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა თეა

ახვლედიანმა და ორგანიზაცია „ქართული სახლის“

თავმჯდომარემ ლევან გორელაშვილმა.
თეა ახვლედიანმა ქართული სათვისტომოს

წარმომადგენლებს საქართველოს დამოუკიდებლობის

დღე მიულოცა. ელჩმა ყურადღება გაამახვილა ორ
ქვეყანას შორის არსებულ განსაკუთრებულ

ცალკეული პროექტების შესახებ, მათ შორის საქართველოს საჯარო სექტორში დასაქმების მსურველთა

რეზერვის ჩამოყალიბების, საგრანტო პროგრამა „დიასპორული ინიციატივების ხელშეწყობის“,

„საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“, საქართველოში დაგეგმილი
ახალგაზრდული ბანაკების პროგრამებისა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების აღებასთან

დაკავშირებული აქციების თაობაზე.

შეხვედრაზე ასევე განხილულ იქნა კორეაში ქართული ღვინის, საქართველოს ტურისტული

პოტენციალისა და ქვეყნის სხვა ღირსშესანიშნაობების შესახებ კორეულ საზოგადოებაში ცნობადობის
ამაღლების მიზნით განსახორციელებელი აქტივობები და აგრეთვე საელჩოს მიერ ორგანიზებულ

ცალკეულ ღონისძიებებში დიასპორის წარმომადგენელთა ჩართულობის შესაძლებლობები.

აღნიშნულის შემდგომ შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა, რა დროსაც ელჩმა უპასუხა
საქართველოს მოქალაქეების მიერ დასმულ კითხვებს მათთვის საინტერესო თემატიკაზე.

შეხვედრის დასასრულს, საქართველოს მოქალაქეებმა საელჩოს წინ სიმბოლურად აღმართეს

საქართველოს დროშა.

ურთიერთობებზე და ამ ურთიერთობებში სათვისტომოს როლს გაუსვა ხაზი. საუბრისას თეა

ახვლედიანმა პატივი მიაგო საქართველოსთვის თავდადებულ ადამიანებს, რომლებმაც წვლილი

შეიტანეს და იბრძოლეს საქართველოს ერთიანობისთვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის;
აღნიშნა, რომ დემოკრატიული პრინციპებისადმი პატივისცემა, ტოლერანტობა, ერთიანი ევროპული

ფასეულობები და ევროპული მომავალი ქართველი ხალხის ისტორიულ არჩევანს წარმოადგენს და

რწმენა გამოთქვა, რომ გაერთიანებული ძალისხმევითა და ერთიანობით, წარმატებით მოხდება ჩვენი

ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებთან გამკლავება, საქართველოს ორი რეგიონის დეოკუპაციის
ჩათვლით. თეა ახვლედიანი ესტონეთში მცხოვრებ ქართულ დიასპორას წარმატებები უსურვა მათ

მომავალ საქმიანობაში.

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ესტონეთში
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26 მაისს, მიუნხენში, გერმანიის ქართული სათვისტომოს

ორგანიზებით საქართველოს დამოუკიდებლობის

დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა.
შეხვედრას მიუნხენის ქართულ საზოგადოებასთან

ერთად ესწრებოდნენ საქართველოს კონსული

მიუნხენში ზაზა მეგრელიშვილი, მწერალი ალექსანდე

პაიკიძე საქართველოდან და მსოფლიოს მრავალგზის
ჩემპიონი მიზანში სროლაში ნინო სალუქვაძე თავის

მსროლელთა გუნდთან ერთად.

საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიასა და მის
მნიშვნელობაზე მოხსენება წაიკითხა საქართველოს

საგარეო საქმეთა სამინისტროს პროექტ „იყავი შენი

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიუნხენში

ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩის“ გამარჯვებულმა

კანდიდატმა გერმანიის ფედერაციულ

რესპუბლიკაში ირინე ჩიხლაძემ. სტუმრებს სიტყვით
მიმართა მედიცინის დოქტორმა გიორგი გრიგოლიამ,

რომელიც წელს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და

მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო

ცენტრის პროგრამის - „საქართველოს
მაღალპროფილური დიასპორის ჩართყლობა“

გამარჯვებული გახდა ნომინაციაში მეცნიერებაში

შეტანილი წვლილისათვის.

26 მაისს, საქართველოს ისტორიული მეგობარი ქვეყნის -

ისრაელის ქალაქ თელ-ავივის მუნიციპალიტეტის დიდი

შენობა საღამოს რამდენიმე საათით ქართული დროშის
ფერებით განათდა და იქ შეკრებილმა ქართველებმა და

ისრაელელებმა ერთად შეასრულეს საქართველოს ჰიმნი.

იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის წინამძღვრის

თანადგომითა და მხარდაჭერით, საქართველოს საელჩოს
და ქართული დიასპორული ორგანიზაცია „მამულის“

წარმომადგენლებმა, ისრაელში ქართული საკვირაო

სკოლა „მამულის“ აღსაზრდელებმა იერუსალიმის ჯვრის
მონასტრის ეზოში კიპარისის 2 ნერგი დარგეს, ხოლო,

თავად ტაძარში, შოთა რუსთაველის ფრესკის წინ,

„ავთანდილის ანდერძი“ წაიკითხეს.

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ისრაელში

კიპარისის ერთი ნერგი ტაძრის ეზოში, ქართული

საგალობლების ფონზე, ისრაელში მცხოვრებმა უხუცესმა

ქართველმა ჯიმშერ კილაძემ და „მამულის“ ყველაზე
უმცროსმა მოსწავლემ ერთად დარგეს.

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი

მიძღვნილი მიღება თელ-ავივის მუზეუმში გაიმართა,

რომელსაც იერუსალიმის პატრიარქი და სხვა
სასულიერო პირები, ისრაელის პრემიერ-მინისტრის

კანცელარიის უფროსი, ისრაელში მოღვაწე 20-ზე მეტი

სახელმწიფოს ელჩი, ქართველ ებრაელთა და ისრაელში
მცხოვრები ქართველი თანამემამულეები ესწრებოდნენ.

საზეიმო სიტყვა საქართველოს ელჩმა პაატა კალანდაძემ წარმოთქვა და დამსწრე საზოგადოებას

საქართველო-ისრაელის ურთიერთობებში ბოლო წლების განმავლობაში მიღწეული წარმატებების

შესახებ ისაუბრა. საზოგადოებას სიტყვით იერუსალიმის საქმეთა და ისრაელის გარემოს დაცვის
მინისტრი ზეევ ელკინი მიესალმა, რომელმაც ხაზი გაუსვა ისრაელის სახელმწიფოსთვის საქართველო-

ისრაელის თანამშრომლობის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას.

ტრადიციისამებრ გამოვლინდნენ და დაჯილდოვდნენ წლის საუკეთესო სტუდენტები გერმანიაში.

სადღესასწაულო შეხვედრას მუსიკალურად ქართული საკვირაო სკოლის ბავშვები და გუნდი „იბერისი“

აფორმებდნენ, ცეკვები კი სათვისტომოს ბავშვთა ცეკვის გუნდმა „Geo-Mix" მა წარმოადგინა.
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26 მაისს, ქ. ათენის ვახტანგ VI სახელობის

ქართულ საკვირაო სკოლაში საქართველოს

პირველი რესპუბლიკის დაარსებისა და
დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღე

აღინიშნა. ამ დღესთან დაკავშირებით სკოლის

წამყვანმა პედაგოგმა ნინო ფრუიძემ ღია

გაკვეთილი ჩაატარა, რომელიც საქართველოს
ჰიმნით დაიწყო.

პირველკლასელებმა წაიკითხეს მუხრან

მაჭავარიანის „წერილი შვილთან" და
წარმოადგინეს ინტერპრეტირებული სცენარი

ხალხური ზღაპრის „კომბლეს" მიხედვით.

პატარებს სწავლის წარმატებით

დამთავრებისათვის გადაეცათ სიგელები.

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი 
ღია გაკვეთილი ათენის ვახტანგ VI  სახელობის ქართულ 

საკვირაო სკოლაში

26 მაისს, საფრანგეთის ქართული სათვისტომოს

ორგანიზებით და საფრანგეთში საქართველოს

საელჩოს მხარდაჭერით, ქართული დიასპორის
წარმომადგენლებთან ერთად, საქართველოს

დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნა ლევილის

ქართულ მამულში.

საზეიმო ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს
ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა,

საფრანგეთში მცხოვრებმა ფრანგმა და

ქართველმა მუსიკოსებმა.
შეკრებილ საზოგადოებას სიტყვით მიმართა

საფრანგეთში საქართველოს საქმეთა დროებითმა

რწმუნებულმა თეონა გიუაშვილმა,

სათვისტომოს ვიცე-პრეზიდენტმა თამარ
დემურიამ და სათვისტომოს წევრმა ვასილ

კეკელიამ.

საზეიმო ღონისძიებამდე, ორგანიზატორებმა და
მოწვეულმა სტუმრებმა გვირგვინებით

შეამკეს პირველი რესპუბლიკის მთავრობის

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ლევილის ქართულ 
მამულში

თავმჯდომარის, მთავრობისა და დამფუძნებელი საბჭოს წევრებისა და პოლიტიკური ემიგრაციის

წარმომადგენელთა საფლავები.

მამა არჩილ დავრიშაშვილმა გადაიხადა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი
პარაკლისი წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესიაში.

იმავე დღეს, საფრანგეთის ქართული სათვისტომოს ინიციატივით, თბილისში, საქართველოს პირველი

რესპუბლიკის სახელობის ბაღის ტერიტორიაზე, 1921-1991 წლების საქართველოს პოლიტიკური

ემიგრაციის მსხვერპლთა მემორიალი გაიხსნა. სკულპტურა „მერანის" ავტორია ქართული პოლიტიკური
ემიგრაციის შთამომავალი, მოქანდაკე დარეჯან ბერეკაშვილი.

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პროექტ „იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩის“

გამარჯვებულმა კანდიდატმა საბერძნეთის რესპუბლიკაში ლიკა ჯანელიძემ მოწვეულ სტუმრებს

დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა.
ღონისძიებას ესწრებოდნენ დიასპორული ორგანიზაცია ,,ქართული სახლის’’ წევრები, ემიგრაციაში

მყოფი პედაგოგები და დიასპორის წარმომადგენლები.
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ბერძნულ-ქართულმა 
კულტურულმა ასოციაციამ 

მოსწავლეთათვის კონკურსი 
ჩაატარა

26 მაისს, ქ. ათენში მოქმედმა ბერძნულ-

ქართულმა კულტურულმა ასოციაციამ ქართული

ენის შემსწავლელი კურსის მოსწავლეთათვის
ჩაატარა კონკურსი და საქართველოს

დამოუკიდებლობის დღე ამ ფორმით აღნიშნა.

კონკურსის სახელწოდება იყო ,,ვისი "გორის"

ვარ’’. ბავშვებისთვის ეს კონკურსი ძალიან
ინფორმაციული და სახალისო აღმოჩნდა.

26 მაისს, კვიპროსის რესპუბლიკაში საქართველოს

საელჩომ, კვიპროსში მცხოვრები ქართული

დიასპორის წარმომადგენლებთან და საკვირაო
სკოლების აღსაზრდელებთან ერთად, საქართველოში

და მის ფარგლებს გარეთ მცხოვრებ თანამემამულეებს

კვიპროსის ღალიის X საუკუნის ქართული

სამონასტრო კომპლექსიდან მიულოცა საქართველოს
დამოუკიდებლობის დღე.

საზეიმო ღონისძიების დასაწყისში ქართული

დიასპორის წარმომადგენლებს კვიპროსში მოღვაწე

26 მაისს, მინსკში ქართული კულტურულ-

საგანმანათლებლო საზოგადოება „მამულის’’

ორგანიზებით, საქართველოს დამოუკიდებლობის
დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა.

წმინდა პეტრე და პავლე მოციქულების სახელობის

ტაძარში გაიმართა ლოცვა ქართულ ენაზე,

რომელსაც დაესწრნენ ქართული სათვისტომოს
წარმომადგენლები და საელჩოს დიპლომატები.

ამასთან, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის

აღსანიშნავად, ეკლესიის ეზოში გაიმართა
ქართული სათვისტომოს წარმომადგენლების

კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს

ქართველმა მომღერლებმა და მოცეკვავეებმა,

კვიპროსში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისდმი
მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა

მინსკში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი 
მიძღვნილი კონცერტი გაიმართა

ანსამბლმა „მზიური საქართველო“ და ქართული საკვირაო სკოლების აღსაზრდელებმა, რომლებმაც

შეასრულეს საქართველოს ჰიმნი და წარმოთქვეს ლექსები ქართულ ენაზე.

ღონისძიების დასასრულს, სათვისტომოს ხელმძღვანელობამ ბავშვები სიგელებით დააჯილდოვა.

მამა ზაქარია ფერაძემ გააცნო ღალიის სამონასტრო კომპლექსისა და კვიპროსში ქართული კვალის

აღმოჩენის მოკლე ისტორია. კვიპროსის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა

ელჩმა რევაზ ლომინაძემ თანამემამულეებთან დამოუკიდებლობის დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და
აღნიშნა, რომ სიმბოლურია 26 მაისის უცხო ქვეყანაში არსებულ ქართულ გარემოში აღნიშვნა,

განსაკუთრებით საკვირაო სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობით, ვინაიდან ცოდნას მივყავართ

რეალურ თავისუფლებამდე.

ღონისძიების დასასრულს, ღალიაში შეკრებილმა ქართული დიასპორის, საკვირაო სკოლებისა და
კვიპროსის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლებმა შეასრულეს საქართველოს

სახელმწიფო ჰიმნი.
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26 მაისს, ნიურნბერგის ქართული კულტურის ცენტრ
"ინკოს" ორგანიზებით საქართველოს
დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი
კონცერტი გაიმართა. ამასთანავე აღინიშნა
კულტურის ცენტრის დაარსების 20 წლის იუბილე.
საზეიმო ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ ჰანოვერის
სახელმწიფო ოპერის ბარიტონი გიორგი დარბაიძე,
მრავალი პრიზების მფლობელები, პიანისტები, ნიუ-
იორკიდან მერაბ ებრალიძე და ანა ნანუაშვილი -
შტუტგარდის ქართველ მუსიკოსთა გაერთიანების -
Art Music Georgia-ს ხელმძღვანელი. გარდა ამისა,
მონაწილეობა მიიღეს და სტუმრების

26 მაისს, ქ. სტრასბურგში, ქართული კულტურის

ასოციაციის ორგანიზებით საქართველოს

დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო
ღონისძიება გაიმართა.

კონცერტში სტრასბურგის წმ. ქეთევან წამებულის

სახელობის მომღერლების გუნდ ,,სადარის“-თან ერთად

მონაწილეობა მიიღეს საბავშვო მუსიკალურმა სტუდიამ
„მთიებმა“, ქართული ცეკვის შემსწავლელი სტუდია

„დეისი“-ს სოლისტებმა სოფო ირმაშვილმა და მარიამ

შუბითიძემ, რომლებიც მაყურებლის წინაშე ქართული

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ნიურნბერგში

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ქ. სტრასბურგში

27 მაისს, ქ. სანქტ-პეტერბურგში, რეგიონალური

საზოგადოებრივი ორგანიზაციის - „ქართული

ეროვნულ-კულტურული ავტონომია ივერიას”
მხარდაჭერით გაიმართა ღონისძიება - „პუშკინის

იუბილე ტიფლისში, ერთადერთი მის

სიცოცხლეში“. ღონისძიება მიეძღვნა პოეტის

დაბადებიდან 220, ხოლო საქართველოში მისი
მოგზაურობის 190 წლისთავს.

საღამოზე გაიმართა რეზო გაბრიაძის

ნამუშევრების გამოფენა. ღონისძიებას
მუსიკალურად აფორმებდა საზოგადოებრივ

ორგანიზაცია „ივერიასთან“ არსებული ქართული

მუსიკალური კოლექტივი.

ღონისძიება „პუშკინის იუბილე ტიფლისში, ერთადერთი მის 
სიცოცხლეში“ სანქტ-პეტერბურგში

წინაშე ქართული ეროვნული ცეკვებით
წარსდგნენ კულტურის ცენტრ „ინკოსთან“
არსებული ანსამბლი „იბერია“ და სპეციალურად
ამ ღონისძიებისთვის ქ. ნიუ-იორკიდან
ჩამოსული ქართული ცეკვის ანსამბლი „ფესვები“
შორენა ბარბაქაძის ხელმძღვანელობით.
ღონისძიებას დაესწრო საქართველოს საგანგებო
და სრულუფლებიანი ელჩი გერმანიის
ფედერაციულ რესპუბლიკაში ელგუჯა
ხოკრიშვილი, რომელმაც დამსწრე საზოგადოებას
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე
მიულოცა.

ცეკვით; ასევე მონაწილეობდნენ ტენორი დავით სუმბაძე, ემიგრანტი პოეტი გვანცა იაკობიძე და

სტრასბურგში მყოფი ქართველი სტუდენტები.
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„ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ მემორიალით პატივს

მივაგებთ იმ ადამიანების ხსოვნას, პირველ რიგში

პოლიტიკური ემიგრაციის მსხვერპლთა ხსოვნას,
რომლებიც არ ეგუებოდნენ ჩვენი ქვეყნის

ოკუპაციას და ემიგრაციის პირობებში

განაგრძობდნენ ბრძოლას თავისუფლებისთვის.

დღეს რომ საქართველო ასე ახლოს არის
ევროპასთან სწორედ მათი დამსახურებაა. რა თქმა

უნდა, ბრძოლა თავისუფლებისთვის არ არის

დასრულებული, სანამ ჩვენი ტერიტორიები არის
ოკუპირებული, ამიტომ მომავალში აუცილებლად

გავაგრძელებთ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ და

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში

ინტეგრაციისკენ სვლას და ამ მიმართულებით
ჩვენ აუცილებლად დიდი იმედი გაქვს, ჩვენი

სათვისტომოების, რადგანაც მათი ხმა და მათი

აქტივობა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში

უაღრესად მნიშვნელოვანია.“- განაცხადა საგარეო
საქმეთა მინისტრმა.

დარეჯან ბერეკაშვილის მიერ შესრულებული

მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლი

ნიკოლოზ ბარათაშვილის „მერანის“ მოტივზეა
შექმნილი და საქართველოს თავისუფლებისათვის

მებრძოლი ქართველი პოლიტიკური

ემიგრანტების ხსოვნას ეძღვნება.

ქანდაკება 1921 წელს ემიგრირებული ქართველი
პოლიტიკოსების მიერ დაფუძნებულმა

საფრანგეთში მყოფ ქართველ ლტოლვილთა

სათვისტომომ, ქალაქ თბილისს საჩუქრად გადასცა.
ქანდაკების აღმართვა საგარეო საქმეთა

სამინისტროსა და თბილისის მერიის

ხელშეწყობით განხორციელდა.

26 მაისს, თბილისში, საქართველოს პირველი

რესპუბლიკის სახელობის ბაღში, 1921-1991 წლების

საქართველოს პოლიტიკური ემიგრაციის
მსხვერპლთა მემორიალი გაიხსნა.

გახსნის საზეიმო ღონისძიებაზე დამსწრე

საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს საქართველოს

პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა,
პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ,

საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა

და ქართული სათვისტომოს პრეზიდენტმა
საფრანგეთის რესპუბლიკაში ოთარ

ზურაბიშვილმა.

საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხაზი გაუსვა

მემორიალის გახსნის მნიშვნელობას და ისაუბრა
პოლიტიკური ემიგრაციის ღვაწლზე. დავით

ზალკალიანის განცხადებით, ბრძოლა

თავისუფლებისთვის არ არის დასრულებული,
სანამ ქვეყნის ტერიტორიები ოკუპირებულია.

თბილისში 1921-1991 წლების საქართველოს პოლიტიკური 
ემიგრაციის მსხვერპლთა მემორიალი გაიხსნა
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27 მაისს, ლატვიის რესპუბლიკაში, ქ. რიგაში,

საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით,

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე
აღინიშნა.

ღონისძიების ფარგლებში საქართველოს

დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა ლატვიის

რესპუბლიკის სეიმას სპიკერმა ინარა
მურნიეცემ.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ პარლამენტის,

მთავრობის, ლატვიაში აკრედიტებული
დიპლომატიური კორპუსის, სამეცნიერო და

აკადემიური წრეების, მედიის და ქართული

დიასპორის წარმომადგენლები.

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ლატვიის 
რესპუბლიკაში

27-28 მაისს, ქ. თბილისში, სახელმწიფო

ცერემონიების სასახლეში, საქართველოს საგარეო

საქმეთა სამინისტრომ დიასპორის დღისადმი
მიძღვნილ ყოველწლიურ ფორუმს „ძლიერი

დიასპორა ერთიანი საქართველოსთვის“

უმასპინძლა. ფორუმი, რომელიც ორი დღის

განმავლობაში გაგრძელდა, მიზნად ისახავდა
უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან

თანამშრომლობის გაღრმავებას, სამშობლოსთან

მათი კავშირის უზრუნველყოფას, მათ აქტიურ
ჩართულობას ქვეყნის აღმშენებლობის პროცესში

და დიასპორის წინაშე არსებული პრობლემების

გადაჭრის გზების ძიებას. ღონისძიება ოფიციალურად გახსნა საგარეო

საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა. დამსწრე

საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს, საქართველოს
პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა, პრემიერ-

მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ, საქართველოს

პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ,

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა,
უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ და

საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და

კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ
ბექა ოდიშარიამ.

"ქართულმა კვარტეტმა" და ლატვიაში მცხოვრებმა ქართველმა მეცო სოპრანომ ცირა თოლორდავამ

შეასრულეს საქართველოს და ლატვიის ჰიმნები, ასევე, ქართული და ლატვიური სიმღერები.

თბილისში დიასპორული ფორუმი-2019 ჩატარდა

„თანამემამულეებზე ზრუნვა საქართველოს
სახელმწიფომ თავის ერთ-ერთ უმთავრეს
მოვალეობად გაიხადა, რაც აისახა ჩვენი ქვეყნის
უზენაეს კანონში - კონსტიტუციაში
განხორციელებული ცვლილებებით.
საქართველოს მთავრობა ახორციელებს
მნივშნელოვან პროექტს დიასპორასთან
ურთიერთობის განსამტკიცებლად. სულ
ახლახანს წამოვიწყეთ უპრეცედენტო პროექტი,
„დიასპორული ინიციატივების მხარდაჭერა“. ეს
გახლავთ მექანიზმი, რომელიც სახელმწიფოს
საშუალებას აძლევს დააფინანოს დიასპორის
წარმომადგენელთა პროექტები და თქვენი
იდეების ხორცშესხმას“.
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ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვუთმობთ
საზღვარგარეთ მცხოვრებ ჩვენს ახალგაზრდა
თანამემამულეებს. მათი გამოცდილება
განსაკუთრებით ფასეულია ჩვენი სამშობლოს
უკეთესი მომავლისათვის. ჩვენ მუდმივად
ვფიქრობთ ახალ ინიციატივებზე, რომლის
მეშვეობითაც ჩვენი ქვეყანის სამსახურში
ახალგაზრდა, პროფესიონალ კადრებს
მოვიზიდავთ. ამის ნათელი მაგალითია
სამინისტროს ახალი პროგრამა - „იყავი შენი

ღონისძიების გახსნითი ნაწილის

დასასრულს, საგარეო საქმეთა

სამინისტროს დიასპორასთან

ურთიერთობის დეპარტამენტის

დირექტორმა რატი ბრეგაძემ

დამსწრე საზოგადოებას

წარუდგინა დიასპორული ვებ-

პორტალი -WWW.GDA.GE,

რომელიც მსოფლიოს

სხვადასხვა ქვეყნებში მცხოვრები

თანამემამულეების და მოქმედი

ფორუმის ოფიციალური, გახსნითი

ცერემონიის დასრულების შემდეგ,

მონაწილეებმა მუშაობა განაგრძეს ოთხ

თემატურ ჯგუფში: განათლება, კულტურა,

მედია და სახალხო დიპლომატია, ბიზნესი და

ეკონომიკა. თემატური ჯგუფების

შეხვედრების ფარგლებში, თითოეულ

ჯგუფში, მიმდინარეობდა პრეზენტაციები.

მომხსენებლებმა წარმოადგინეს თავიანთი

ხედვები და გაუზიარეს პროფესიული ცოდნა

და გამოცდილება ფორუმის მონაწილეებს.

დისკუსიაში აქტიურად იყვნენ ჩართულები

როგორც დიასპორის წარმომადგენლები,
ასევე, საჯარო მოხელეები. დღის ბოლოს,
ჯგუფების მოდერატორებმა შეაჯამეს
შეხვედრების შედეგები და მოისმინეს
რეკომენდაციები სხვადასხვა თემატიკაზე.
„უკვე ორი დღეა მიმდინარეობს დიასპორის
დღესთან დაკავშირებული დიასპორული
ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობას
ღებულობენ მთელი მსოფლიოს სხვადასხვა
ქვეყანაში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეები.
დიასპორის დღის ფარგლებში, მოქმედებს
ოთხი სამუშაო ჯგუფი, სადაც მონაწილეები
წარმოადგენენ მოხსენებებს სხვადასხვა
პრობლემურ თემატიკაზე.

ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი“ და „მომავლის ბანაკი“. - განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა
თავის გამოსვლაში.

მოქმედი დიასპორული ორგანიზაციების ერთმანეთთან და სამშობლოსთან მჭიდრო კავშირის

განვითარების ხელშეწყობას. ვებ-პორტალის სლოგანია „ჩვენ ერთი სამშობლო გაქვს“.
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ხდება პრობლემების იდენტიფიცირება,
მიზნის დასახვა და ბუნებრივია, შესაბამისი
ამოცანების განსაზღვრა. ფორუმის მთავარი
მიზანი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ
წარმოდგენილ იქნას პრობლემატიკა და
განისაზღვროს ის გზები, თუ როგორ
შეიძლება მათი გადაჭრა. ის პროგრამები,
რომლებიც ჩვენ წელს წარმოვადგინეთ
ფორუმზე, გამოძახილია სწორედ 2018 წლის
ფორუმზე გამოთქმული მოსაზრებებისა.

კერძოდ, დიასპორული ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამა და ასევე დიასპორული ვებ-

პორტალი, რომელიც უკვე ამოქმედდა სატესტო რეჟიმში და მოემსახურება მთელ მსოფლიოში

მცხოვრებ ჩვენ თანამემამულეებს და ასევე ქართულ სახელმწიფოსაც.“ - განაცხადა რატი

ბრეგაძემ.

27 მაისს, დიასპორის დღისადმი მიძღვნილი ყოველწლიური ფორუმის - „ძლიერი დიასპორა

ერთიანი საქართველოსთვის“ დასასრულს, საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკალიანის

სახელით ოფიციალური მიღება გაიმართა.
ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოს

მთავრობის, საკანონმდებლო ორგანოსა და

აღმასრულებელი ხელისუფლების

წარმომადგენლები და ფორუმის

მონაწილეები.

დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა

საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით

ზალკალიანმა.

“გვიხარია, რომ გვქონდა შესაძლებლობა

საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესი

თანამდებობის პირებს მოემართათ

თქვენთვის.

ძალიან მიხარია, რომ ჩვენთან ერთად იყო უწმინდესი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს -

პატრიარქი ილია მეორე. მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გითხრათ გაწეული

საქმიანობისთვის და აღვნიშნო, რომ ყველა ჩემი ვიზიტის დროს, დიასპორასთან შეხვედრა,

ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ყველა ელჩმა იცის, რომ განსაკუთრებული

ყურადღება უნდა დაუთმოს დიასპორასთან ურთიერთობას.“-განაცხადა დავით ზალკალიანმა.
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საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებით, მნიშვნელოვანია რომ ქართული
დიასპორა ფლობდეს ინფორმაციას ქვეყანაში არსებული უსაფრთხო გარემოსა და საქართველოს
სამშვიდობო პოლიტიკის შესახებ - „მნიშვნელოვანი შეხვედრა არის ქართული დიასპორის
წარმომადგენლებთან. მათ გავუზიარეთ ინფორმაცია სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც
დაკავშირებულია ჩვენი ქვეყნის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან. მათ გავაცანით
ინფორმაცია საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკასთან მიმართებაში და ოკუპირებულ
რეგიონებში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით“ - განაცხადა ლაშა დარსალიამ.

28 მაისს, „დიასპორის ფორუმი 2019“-ის
ფარგლებში, საგარეო საქმეთა მინისტრის
მოადგილე ლაშა დარსალია და
შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო
მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური
დიასპორის წარმომადგენლებს შეხვდნენ.
აღმასრულებელი ხელისუფლების
წარმომადგენლებმა ფორუმის
მონაწილეებს მიაწოდეს ინფორმაცია
კონფლიქტის მშვიდობიანი
დარეგულირების გზებისა და სამშვიდობო
ინიციატივის - „ნაბიჯი უკეთესი
მომავლისკენ” შესახებ.

ფორუმის ფარგლებში დიასპორის
წარმომადგენლებმა პატივი მიაგეს
საქართველოს ერთიანობისათვის
ბრძოლაში დაღუპულთა ხსოვნას
და გვირგვინით შეამკეს გმირთა
მემორიალი.
დიასპორის დღისადმი მიძღვნილ
ფორუმში მონაწილეობა მიიღო 400-
მდე სტუმარმა, მათ შორის
დიასპორის 120 წარმომადგენელმა
25 ქვეყნიდან. ფორუმი
საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს ორგანიზებითა და
მიგრაციის საერთაშორისო
ორგანიზაციისა (IOM) და
მიგრაციის პოლიტიკის
განვითარების საერთაშორისო
ცენტრის (ICMPD) მხარდაჭერით
გაიმართა.
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28 მაისს, ვანკუვერში პირველად გაიმართა

საქართველოს დამოუკიდებლობის

დღისადმი მიძღვნილი საღამო, რომელსაც
კანადაში საქართველოს ელჩმა

კონსტანტინე ქავთარაძემ უმასპინძლა

ვანკუვერის ისტორიული "Vancouver Club"-

ის შენობაში.
საქართველოს ელჩმა სიტყვით მიმართა

დამსწრე საზოგადოებას, რომელთა შორის

იყვნენ ვანკუვერში მცხოვრები ქართველი
თანამემამულეები, ვანკუვერის ქართული

ეკლესიის მოძღვარი და საქართველოს

ისტორიითა და ტრადიციებით

დაინტერესებული კანადელები.

ასევე, სტუმრებს სიტყვით მიმართეს ვანკუვერში

ახლადჩამოყალიბებული ქართული დიასპორული

ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა, ადგილობრივი
ქართული ეკლესიის მოძღვარმა მამა შიომ, კანადელმა

ექიმმა და სპორტსმენმა ტერენს კოსიკარმა, რომელმაც 2010

წლის ვანკუვერის ზამთრის ოლიმპიადაზე მძიმედ

დაშავებული ქართველი სპორტსმენის ნოდარ
ქუმარიტაშვილის გადარჩენას ცდილობდა. ამ ტრაგიკული

ინციდენტის შემდეგ, კოსიკარმა წამოიწყო ნოდარ

ქუმარიტაშვილის სახელობის საერთაშორისო მოძრაობა,
რომლის მიზანი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ტრავმის

მქონე სპორტსმენების რეაბილიტაციაა. საქართველოს

ელჩმა და ვანკუვერელმა ქართველებმა მხარდაჭერა

გამოუცხადეს ამ ინიციატივას და მოძრაობაში ჩართვის
სურვილი გამოთქვეს.

ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა დამოუკიდებლობის

დღისადმი მიძღვნილი ფოტოგამოფენა და საზეიმო
მიღება.

ვანკუვერში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე იზეიმეს

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი 
კონცერტი კიევში

29 მაისს, ქ. კიევის ნაციონალური ავიაციური

უნივერსიტეტის კულტურისა და ხელოვნების

ცენტრში, ქართული კულტურულ-
საგანმანათლებლო ცენტრ „იბერიას“ ორგანიზებით,

ქართული ხალხური ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლ

„იბერიას“ კონცერტი გაიმართა.

სტუმრებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართეს
უკრაინაში საქართველოს საგანგებო და

სრულუფლებიანმა ელჩმა გელა დუმბაძემ და

ქართული კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრ
„იბერიას“ პრეზიდენტმა მანანა სულაქველიძემ.

საზეიმო ღონისძიება, რომელზეც წარმოდგენილი

იყო 30-ზე მეტი ცეკვისა და სიმღერის ნომერი,

ტრადიციულად მიეძღვნა საქართველოს
დამოუკიდებლობის დღეს.
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29 მაისს, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ

ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში

საქართველოს საელჩომ საქართველოს
დამოუკიდებლობის დღისა და საქართველოს

პარლამენტარიზმის 100 წლის იუბილესთან

დაკავშირებით საზეიმო მიღება და გამოფენა

გამართა. ღონისძიება ქ. ლონდონის „Institute of

Directors“-ში ჩატარდა.

საღამო საქართველოსა და გაერთიანებული

სამეფოს ეროვნული ჰიმნებით გაიხსნა,
რომელიც ქართული დიასპორის

წარმომადგენელმა ნატალია სარდლიშვილმა

შეასრულა.

ღონისძიებას დაესწრნენ

დიდი ბრიტანეთის

პარლამენტის ლორდთა
და თემთა პალატის

წევრები, სახელმწიფო

სტრუქტურების, დიდ

ბრიტანეთში
აკრედიტებული

დიპლომატიური

მისიებისა და
საერთაშორისო

ორგანიზაციების,

ბიზნესის, კულტურის,

აკადემიური წრეების,
მედიისა და ქართული

დიასპორის

წარმომადგენლები.
სტუმრებს შორის იყვნენ

საერთაშორისო საზღვაო

ორგანიზაციის
გენერალური მდივანი

გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საელჩომ 
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და საქართველოს 

პარლამენტარიზმის 100 წლის იუბილე აღნიშნა

კიტაკ ლიმი, საქართველოს საკითხებზე პარტიათაშორისი საპარლამენტო ჯგუფის ხელმძღვანელი

ჯონათან ჯანოღლი, თავდაცვის სამინისტროს აღმოსავლეთ ევროპის დირექტორატის დელეგაცია.

ღონისძიებაზე ბრიტანელმა ცნობილმა მსახიობმა ჯოანა ლამლიმ ისაუბრა საქართველოს სხვადასხვა
რეგიონებში მოგზაურობასა და მის დაუვიწყარ შთაბეჭდილებებზე, ქართულ სტუმართმოყვარეობასა და

ტრადიციებზე, რომელსაც თავის საავტორო გადაცემაში - „Silk Road Adventure“ ცალკე ეპიზოდი

მიუძღვნა.

დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილ მიღებაზე წარმოდგენილი იყო ქართული დიასპორის
წარმომადგენლის მერი ჭიჭიაშვილის ხელნაკეთი მინიატურული ნამუშევრების გამოფენა.

დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს ელჩმა თამარ

ბერუჩაშვილმა და მისი უდიდებულესობა ელისაბედ მეორის დიპლომატიური კორპუსის მარშალმა,
ალისტერ ჰარისონმა. ღონისძიებაზე სპეციალური სტუმრის სტატუსით სიტყვით გამოვიდა ცნობილი

ბრიტანელი მსახიობი და აქტივისტი გადაცემა „Silk Road Adventure“-ის ავტორი და ბრიტანული

დაჯილდოების ცერემონიალის - „BAFTA“-ს წამყვანი ჯოანა ლამლი.
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ღონისძიების ფარგლებში მოეწყო გასვლითი

შეხვედრა დნეპრის სანაპიროზე. მოგვიანებით, 31

მაისს, მოზარდები ხერსონის ოლქში განთავსებულ
სამხედრო ბაზას ესტუმრნენ და დაათვალიერეს.

ექსკურსიის ფარგლებში ბავშვები ეწვივნენ

საბრძოლო დიდების ოთახს. მოზარდებმა,

მოინახულეს უკრაინის შეიარაღებული ძალების
სახმელეთო ჯარების სამხედრო ავიაციის მე-11

ბრიგადა, რომლის პირადი შემადგენლობა და

ვერტმფრენები მხარს უჭერდნენ საქართველოს 1992-
1993 წლების რუსეთთან სამხედრო კონფლიქტის

დროს აფხაზეთში.

ვიზიტის მონაწილეებს შესაძლებლობა მიეცათ

ენახათ ჰელიფორტი და გასაუბრებოდნენ ბრიგადის
პერსონალს. ვიზიტის დროს ბავშვებმა სამხედროებს

გადასცეს საქართველოდან ჩამოტანილი საჩუქრები.

29 მაისს, ქ. ოდესაში, საერთაშორისო

სოციალური პროექტი - «Діти хочуть миру»

განხორციელდა, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღეს საქართველოდან, პოლონეთის

რესპუბლიკიდან და უკრაინის სხვადასხვა

ქალაქებიდან ჩასულმა მოზარდებმა.

კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამა ქ.
ხერსონის ქართული ეროვნულ-კულტურული

გაერთიანება „ილორის“ და საქველმოქმედო

ფონდ „ალილო 2015“-ის ჩართულობით, ელიკო
მარკელიას ხელმძღვანელობით, ასევე, ქ.

ხერსონის მერის ვლადიმერ მიკოლაენკოს,

საქართველოში უკრაინის საელჩოსა და ქ.

ოდესაში საქართველოს საკონსულოს

მხარდაჭერით შედგა.

„ბავშვებს სურთ მშვიდობა“ ოდესაში

წარმატებებზე, აგრეთვე ქართული სახელმწიფოს განვითარების პროცესში დიასპორის ჩართვის

აუცილებლობასა და მნიშვნელობაზე. მან ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს მიაწოდა

ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებულ იმ პროექტებზე, რომელთა მიზანია ხელი
შეუწყოს ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუნებას, საზღვარგარეთ საქართველოს პოზიტიური

იმიჯის წარმოჩენას და, ამასთანავე, დიასპორას შესაძლებლობას აძლევს უკეთ მოახდინოს საკუთარი

იდეების რეალიზება.

შეხვედრაზე ასევე განხილულ იქნა ინსბრუკში დიასპორული ორგანიზაციის დაფუძნებასთან
დაკავშირებული საორგანიზაციო საკითხები და კონკრეტული ერთობლივი პროექტების

განხორციელების შესაძლებლობები.

30 მაისს, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი

ელჩი ავსტრიის რესპუბლიკაში, დავით დონდუა ქალაქ

ინსბრუკში მცხოვრებ ქართული დიასპორის
წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრა საელჩოს

ინიციატივით გაიმართა და მისი მიზანი ავსტრიაში

მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების და ქართული

დიასპორის წარმომადგენლების წინაშე არსებული
პრობლემების გაცნობა და მათი გადაჭრის შესაძლო

გზების განხილვა იყო.

შეხვედრაზე საქართველოს ელჩმა ისაუბრა

საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიულ რეფორმებსა

და საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე მიღწეულ

შეხვედრა ქალაქ ინსბრუკში მცხოვრებ ქართული დიასპორის 
წარმომადგენლებთან 
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30 მაისს, ქ. ბარსელონაში მოქმედი წმიდა

გიორგის სახელობის ქართული

მართლმადიდებლური ასოციაციის
მოწვევით, კოტე მარჯანიშვილის

სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დასი,

ბარსელონას წმიდა ნინოს სახელობის

სამრევლოს ესტუმრა. 1 ივნისს,
თეატრალურმა დასმა სამრევლოსთან

არსებულ წმიდა ანთიმოზ ივერიელის

სახელობის ქართული საკვირაო სკოლა
მოინახულა და შეხვედრა გამართა სკოლის

აღსაზრდელებთან, პედაგოგებთან და

მშობლებთან.

კოტე მარჯანიშვილის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის 
დასი ბარსელონაში

და აღმოსავლეთ ევროპული კვლევების სკოლის ბიბლიოთეკაში ქართული სექციის გახსნას.

აღსანიშნავია, რომ ეს ბიბლიოთეკა ლონდონის ერთადერთი საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკაა, რომელსაც

ქართული სექცია აქვს.
ღონისძიებაზე სლავური და აღმოსავლეთ ევროპული კვლევების სკოლის დირექტორმა, პროფესორმა

დიან ფ. კონკერმა, საქართველოს ელჩმა თამარ ბერუჩაშვილმა და სოფო ქევხიშვილმა ისაუბრეს

ბიბლიოთეკაში ქართული სექციის არსებობის მნიშვნელობასა და აუცილებლობაზე. ლონდონის

საუნივერსიტეტო კოლეჯის ქართული ენის მასწავლებლებმა ქეთი კალანდაძემ და მარინე თიგიშვილმა
სტუმრებს ქართული ანბანი და ლიტერატურა გააცნეს.

31 მაისს, ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის

(UCL) სლავური და აღმოსავლეთ ევროპული

კვლევების სკოლაში (SSEES), ლონდონის
საუნივერსიტეტო კოლეჯის ქართული ენის

შემსწავლელი კურსების დამაარსებლების, ქეთი

კალანდაძისა და მარინე თიგიშვილის, ასევე

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს
პროექტ „იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩის“

გამარჯვებული კანდიდატის სოფო ქევხიშვილისა

და საქართველოს საელჩოს თანაორგანიზებით,
ჩატარდა ქართული ლიტერატურისადმი

მიძღვნილი ღონისძიება, რომელიც მიეძღვნა

ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის სლავური

ქართული ლიტერატურისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 
ლონდონში

ანსამბლ „საქართველოს“ კონცერტი ოდესაში
31 მაისს, ქ. ოდესაში ჩატარდა საქართველოს

დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება,

რომელზეც საკუთარი შემოქმედება და განახლებული
რეპერტუარი წარმოადგინა უკრაინის ხალხური მხატვრული

კოლექტივის ქართული ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლმა

„საქართველო“. ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელია აკაკი

იაკობაშვილი, ხოლო ქორეოგრაფი ირმა ხუციძე.
ღონისძიებას ესწრებოდნენ ქ. ოდესაში საქართველოს კონსული

თორნიკე ბერეკაშვილი, ადგილობრივი თვითმმართველობისა

და დიასპორული ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

2 ივნისს, მარჯანიშვილის თეატრი მაყურებლის წინაშე წარსდგა სპექტაკლით „ქალები“, რომელიც ნილ

საიმონის ნაწარმოების მიხედვით დადგა მარჯანიშვილის თეატრის რეჟისორმა ციცინო კობიაშვილმა.
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სიყვარულისა და ურთიერთპატივისცემის განმტკიცებას.

31 მაისს, თბილისის მწერალთა სახლში

ემიგრანტთა პოეზიის საღამო

„მერცხლების გადმოფრენა” გაიმართა.
ყოველი წლის მაისში, უკვე ტრადიციად

ქცეული ღონისძიების მონაწილეები

იყვნენ ხათუნა შავგულიძე (ინგლისი),

ნინო სპანდერაშვილი (სომხეთი) და
ზურაბ პაპიაშვილი (აზერბაიჯანი,

ისტორიული ჰერეთი).

საღამო საქართველოს დამოუკიდებლობის
101-ე წლისთავს მიეძღვნა. იგი

ემიგრანტთა პოეზიის წარმოჩენის გარდა,

მიზნად ისახავდა ემიგრანტთა

გაერთიანებას, ემიგრანტ და ადგილობრივ

ქართველთა შორის სამშობლოს

ემიგრანტთა პოეზიის საღამო თბილისში

ქრისტიანული აღმოსავლეთის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლის ერთ-

ერთმა უმნიშვნელოვანესმა სამეცნიერო ცენტრმა, რომის პაპის აღმოსავლურმა

ინსტიტუტმა, სერიალით „ქრისტიანული აღმოსავლეთის კრებული“ იტალიურ
ენაზე გამოსცა ჩვენი თანამემამულის, საეკლესიო მეცნიერებათა დოქტორის,

ნეაპოლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ლ’ორიენტალე“ აზიის, აფრიკისა და

ხმელთაშუა ზღვისპირეთის კათედრის პროფესორის, გაგა შურღაიას

მონოგრაფია: Vaxt’ang I Gorgasali re di Kartli. Alle origini dell'autocefalia della Chiesa

ortodossa di Georgia, Roma: Pontificio Istituto Orientale, 2018 (Orientalia Christiana

Analecta, 303), 706 p. (ქართლის მეფე, ვახტანგ I გორგასალი. საქართველოს

მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის სათავეებთან, რომი: რომის პაპის
აღმოსავლური ინსტიტუტი, 2018 (ქრისტიანული აღმოსავლეთის კრებული, 303,

706 გვ.).

31 მაისს, ქ. თესალონიკის ქართული ცეკვის

ანსამბლ „მამულის“ ორგანიზებით და

საქართველოს გენერალური საკონსულოს
ეგიდით, თესალონიკის ისტორიულ თეატრ

„კოლოსეონ“-ში ჩატარდა კონცერტი - „ხალხური

ცეკვის ზეიმი“. ღონისძიებაში მონაწილეობა

მიიღეს როგორც საქართველოდან მოწვეულმა,
ისე სხვადასხვა ქვეყნის ხალხური ცეკვის

ანსამბლებმა საბერძნეთიდან, სომხეთიდან და

რუმინეთიდან. „მამულის“ ხელმძღვანელების
ზაზა გიუნაშვილისა და ნათია ამირანაშვილის

ძალისხმევით, მაყურებელმა სცენაზე იხილა

ქართული ეროვნული ცეკვები.

„ხალხური ცეკვის ზეიმი“ თესალონიკში

ქართველოლოგიის დიდი შენაძენი - ნეაპოლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის პროფესორის, გაგა შურღაიას მონოგრაფია

როგორც დასავლელი ბიზანტინისტი, ბოლონიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ანტონიო

კარილე ნაშრომის წინათქმაში აღნიშნავს, პროფესორ გაგა შურღაიას გამოკვლევა მყარ ფუნდამენტურ

საფუძველს უყრის საქართველოს საკათალიკოსოს ჩამოყალიბება-განვითარების უძველეს ისტორიას,
რომელმაც არა მარტო განსაზღვრა საქართველოში მართლმადიდებელი ეკლესიის განვითარების

მაგისტრალური გზა, არამედ წარუშლელი გავლენა მოახდინა ქვეყნის შემდგომდროინდელ სოციალურ-

პოლიტიკურ და კულტურულ განვითარებაზე.
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მონოგრაფიაში ქართული, ბერძნული, ლათინური, სირიული და სომხური ისტორიული და კანონიკური

წყაროების, აგრეთვე, საკვლევი პრობლემის გარშემო არსებული ქართული და უცხოური სამეცნიერო

ლიტერატურის ღრმა და ყოველმხრივი კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე გამოთქმული და
დასაბუთებულია სრულიად ახლებური თვალსაზრისი ქართველი ხალხის საეკლესიო, პოლიტიკურ და

სულიერ ცხოვრებაში უდიდესი მოვლენის – ვახტანგ გორგასლის მიერ საეკლესიო რეფორმის

განხორციელების შედეგად საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის

ჩამოყალიბების განმაპირობებელი მიზეზების, დროისა და მისი საერთაშორისო კანონიკური
მნიშვნელობის შესახებ, რაც შესაძლებელი გახადა როგორც ქართული, ისე უცხოური ისტორიული

წყაროებისა და საკვლევი მოვლენისადმი სრულიად ახლებური მეთოდებით მიდგომამ და

საერთაშორისო საეკლესიო ინსტიტუტების ისტორიისა და, საზოგადოდ, იმდროინდელი მსოფლიოს
უაღრესად ფართო ისტორიულ კონტექსტში გააზრებამ.

წინამდებარე კომპლექსური, დისციპლინათაშორისი ორიგინალური სამეცნიერო გამოკვლევა, რომელშიც

სკრუპულოზურადაა გაანალიზებული მრავალრიცხოვანი წერილობითი წყაროები, ისტორიული

დოკუმენტები და თანამედროვე ისტორიოგრაფიის მიღწევები, ახლებურად წყვეტს არა მხოლოდ
საქართველოს სოციალურ-პოლიტიკური, კულტურული და საეკლესიო ისტორიის, არამედ V ს-ის მეორე

ნახევრის აღმოსავლეთ რომის იმპერიისა და აღმოსავლური სირიული ეკლესიის ისტორიის დღემდე

არსებულ არაერთ გადაუჭრელ პრობლემას.

2 მარტს, თესალონიკში, მწერალთა და ხელოვანთა

შემოქმედებითი გაერთიანების ცენტრის - „გურჯის“

ორგანიზებით (ხელმძღვანელი თამარ-ლეილა
სოლოღაშვილ-სეფაშვილი), გაიმართა გერმანიაში

მცხოვრები მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის - ეკა ჰორნის

პოეტური კრებულის - „ტრამალებს მიღმა“ პრეზენტაცია.

ღონისძიებაზე, ასევე, მოეწყო მხატვრების ვაჟა
ბიბილაშვილის, ეთერ გოგოლაძისა და დარეჯან

გოგიჩაიშვილის ნახატების გამოფენა.

გამომსვლელებმა წაიკითხეს ლექსები ეკა ჰორნის
კრებულიდან. გაიმართა სიმღერის პრემიერა - ემიგრანტი

ეკა ჰორნის წიგნის - „ტრამალებს მიღმა“ პრეზენტაცია ქ. 
თესალონიკში

ტექნიკური ხარვეზის გამო, მარტის და აპრილის „დიასპორულ ბიულეტენებ“-ში ვერ გაშუქდა 
ინფორმაციები დიასპორულ ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ ღონისძიებებზე. შესაბამის 

სტატიებს, დაგვიანებით, მაისის თვის „დიასპორულ ბიულეტენ“-ში ვაშუქებთ.

პოეტის მზაღო ოსიშვილის ლექსზე შექმნილი სიმღერა თანამემამულე ცირა ნიკოლოზიშვილმა

შეასრულა.

ასოციაციამ „ემიგრანტი დედა“ (ხელმძღვანელი ზოია სულხანიშვილი) და გაერთიანებამ „გურჯი“ ეკა
ჰორნს გადასცეს მადლობის სიგელები.

საღამოს ესწრებოდნენ ქ. თესალონიკში საქართველოს გენერალური კონსული მუხრან გულაღაშვილი,

ვიცე-კონსული გოჩა გოჩაშვილი, თესალონიკის ქართული სამრევლოს წინამძღვარი, პროტოპრესვიტერი

გიორგი მათურელი, მღვდელმონაზონი იერონიმე (ქათამაძე) და მღვდელმონაზონი ირინეოსი
(შენგელია), თესალონიკის ქართული დიასპორის წარმომადგენლები.

9 აპრილის 30-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება ბაქოში
29 აპრილს, აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში

საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით, ქ.

ბაქოში, სასტუმრო „HILTON“-ის

საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა 1989

წლის 9 აპრილის 30-ე წლისთავისადმი

მიძღვნილი ღონისძიება და ფოტო-გამოფენა.

ფოტო-გამოფენაზე, ასახული და

წარმოდგენილი იყო 9 აპრილის მოვლენები.
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ხსოვნის საღამო შესავალი სიტყვით გახსნა საქართველოს ელჩმა ზურაბ პატარაძემ, რომელმაც დამსწრე

საზოგადოებას მიაწოდა ინფორმაცია საქართველოს თანამედროვე ისტორიის ამ ტრაგიკული

მოვლენებისა და იმ პროცესების შესახებ, რაც წინ უსწრებდა ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის
ახალ ეტაპს ყოფილი სსრკ-ს ტოტალიტარული რეჟიმის მმართველობის დროს. ელჩმა აღნიშნა, რომ 30

წლის წინანდელი 9 აპრილი, ერთდროულად, არის დიდი მწუხარებისა და დიდი სიხარულის დღე,

აერთიანებს ორ უმნიშვნელოვანეს ისტორიულ თარიღს მე-20 საუკუნის თანამედროვე

საქართველოსთვის, რადგან 1989 წლის ტრაგიკული მოვლენებიდან 2 წლის თავზე, უდანაშაულო

9 აპრილის 30-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

ბერლინში

ბაქოში დატრიალებული ტრაგიკული მოვლენების შესახებ, როდესაც მსგავსი სცენარით,
აზერბაიჯანელ ხალხს სასტიკად გაუსწორდა სსრკ-ს ტოტალიტარული რეჟიმის სამხედრო მანქანა.
ქ. ბაქოში გამართულმა ღონისძიებამ გამოიწვია დიდი ინტერესი აკრედიტაციის ქვეყანაში.
ღონისძიებას ესწრებოდნენ: მილი მეჯლისის დეპუტატები, მათ შორის საქართველო-აზერბაიჯანის
მეგობრობის ჯგუფის თავმჯდომარე აფლატუნ ამაშოვი და წევრები, აღმასრულებელი
ხელისუფლების, დიპლომატიური კორპუსის, საზოგადოების, ქართული დიასპორისა და
ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები.

მსხვერპლთა ხსოვნის უკვდავსაყოფად,

საქართველოს უზენაესმა საბჭომ, ქვეყნის

ყოფილი პრეზიდენტის ზვიად
გამსახურდიას ხელმძღვანელობით,

მიიღო საქართველოს სახელმწიფოს

დამოუკიდებლობის აღდგენის

ისტორიული აქტი და ოფიციალურად
გამოაცხადა საქართველოს

დამოუკიდებლობა.

თავის გამოსვლაში, საქართველოს ელჩმა
ასევე ისაუბრა 1990 წლის 20 იანვარს, ქ.

9 აპრილს, ქ. ბერლინში საქართველოს საელჩოში გერმანიის
ფედერაციულ რესპუბლიკაში ჩატარდა 9 აპრილის 30

წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.

ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა იური როსტის და გიორგი
ცაგარელის დოკუმენტური მასალების ფოტოგამოფენა და
ელდარ შენგელაიას მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური
ფილმის ჩვენება „9 აპრილის ქრონიკა.“

საელჩოში მოწვეულ სტუმრებს სიტყვით მიმართა
საქართველოს ელჩმა გერმანიაში ელგუჯა ხოკრიშვილმა,

რომელმაც ისაუბრა 9 აპრილის მნიშვნელობაზე საქართველოს
დამოუკიდებლობის და თავისუფლებისათვის ბრძოლაში.

საღამოს ესწრებოდნენ გერმანიის
საგარეო საქმეთა სამინისტროს,

გერმანიის ბუნდესტაგის,

ბერლინში აკრედიტებული
დიპლომატიური კორპუსის,

გერმანული მედიის და
ქართული დიასპორის
წარმომადგენლები.
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9 აპრილის 30-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება ფინეთში

12 აპრილს, ფინეთში საქართველოს საელჩოს
შენობაში 9 აპრილის 30 წლისთავთან
დაკავშირებით მოეწყო აღნიშნული
თემატიკის ამსახველი ფოტო-გამოფენა და
გაიმართა დოკუმენტური ვიდეო რგოლების
„9 April” და “Thank you for freedom” ჩვენება,

რომელსაც დაესწრნენ ფინეთის საგარეო
საქმეთა სამინისტროს, დიპლომატიური
კორპუსის, ფინეთის პოლიციისა და
არასამთავრობო ორგანიზაციის
წარმომადგენლები, ასევე ფინეთიდან
საქართველოში ევროკავშირის
სადამკვირვებლო მისიის ყოფილი
თანამშრომლები და ფინეთში მცხოვრები
ჩვენი თანამემამულეები.

ღონისძიების მსვლელობისას ფინეთში საქმეთა
დროებითმა რწმუნებულმა უჩა გაბეჩავამ სტუმრებს
მიაწოდა დეტალური ინფორმაცია 30 წლის წინ, 9

აპრილს ქ. თბილისში რუსთაველის გამზირზე
დატრიალებულ ტრაგედიასთან დაკავშირებით,

ისაუბრა ქართველი ხალხისთვის და საქართველოს
უახლესი ისტორიისთვის, როგორც 1989 წლის 9

აპრილის, ასევე 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს
დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის ხელმოწერის
მნიშვნელობაზე. საუბრისას მან ასევე ხაზი გაუსვა 90-

იანი წლებიდან მოყოლებული საქართველოში
განვითარებულ მოვლენებს, ვრცლად ისაუბრა
რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ
განხორციელებულ აგრესიულ ქმედებებზე და
ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ მძიმე
ვითარებაზე.

დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ქართული 

კულტურის საღამო ლოს-ანჯელესში

14 აპრილს, ქ. ლოს-ანჯელესში, „Oh

My Ribs“-ის თეატრში, სამხრეთ
კალიფორნიაში ქართული
კულტურისა და განათლების
ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა
დედაენის დღისადმი მიძღვნილი
ქართული კულტურის საღამო.

ღონისძიებაზე ცენტრის
პრეზიდენტმა ირმა გვილიამ
ისაუბრა ეროვნული დღესასწაულის
მნიშვნელობაზე, მიმართა დამსწრე
მოზარდებს და მათი ყურადღება
გაამახვილა ქართული
დამწერლობის ისტორიისა და
ქართული ანბანის უნიკალურობის
მნიშვნელოვან ფაქტებზე. საზეიმო
საღამო გაგრძელდა ანსამბლ
„ადილეისა“ და დები ჩამგელიანების
კონცერტით.
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