
ბექა ოდიშარიას გამოსვლა ქართული დიასპორის დღისადმი 

მიძღვნილ ონლაინ ფორუმზე - „ძლიერი დიასპორა ერთიანი 

საქართველოსთვის"  

 

მოგესალმებით, მეგობრებო, ბატონო პრემიერო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარევ, 

კოლეგებო, მთავრობისა და პარლამენტის წევრებო, დამსწრე საზოგადოებას, მივესალმები 

ჩვენს დიასპორას.  

როგორც ყოველთვის, არსებობს ადამიანური და ემოციური შემადგენელი, არსებობს 

სახელმწიფოებრივი, რასაც ვემსახურებით კიდეც. 

 ადამიანური გახლდათ ის, რომ წინა მოწვევის პარლამენტში დავიწყე მუშაობა და ვიყავი 

დაკავებული მაჟორიტარისთვის დამახასიათებელი საქმიანობით, ასევე ვცდილობდი 

ვკონცენტრირებულიყავი გარკვეულ კულტურულ საკითხებზე, თუმცა როდესაც კოლეგებმა 

ამირჩიეს, მე მუდმივად ვიმეორებ რომ დიასპორა ეს არის მეორე უზარმაზარი საქართველო და 

მომანდეს ამ პოზიციაზე მუშაობა, ჩემთვის მყისიერად ელემენტარული ჭეშმარიტება კიდევ 

ერთხელ გაცხადდა, რომ ამ ქვეშეთში არაფერი ტყუილუბრალოდ არ ხდება. 

რადგან მე გახლავართ შთამომავალი პირველი  პოლიტიკური ემიგრაციის წევრებისა და ჩემი 

დიდი ბაბუა და ბიძა დაკრძალულნი არიან ლევილის სასაფლაოზე და იმ წუთას ჩამესმა ჩემი 

გამზრდელი ბებიის სიტყვები, რომ არასოდეს  მიატოვო ნიკო ნასიძის და გიორგი პიტავას იგივე 

ლევან ბარათელის საფლავი. ალბათ მონანიებიდან გეცნობათ ფსევდონიმი რომელიც იყო 

პირველი სათვისტომოს ხელმძღვანელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ორივე გაექცა  

წითელ ტერორს, ორივემ შეაფარა თავი ჩვენს მეგობარ ქვეყანას, დღესაც  ჩვენი მეგობარია 

საფრანგეთი და მე გამიჩნდა საშუალება რომ მქონოდა აი ეს ემოციური ბმა. 

კიდევ არის ერთი დამთხვევა რომელიც შეიძლება საზოგადოებისთვის ნაკლებად 

მნიშვნელოვანია. ჩემთვის მნიშვნელოვანი ადამიანი,  ჩემი ქალიშვილი მანანა, გახლავთ 

დაბადებული დიასპორის დღეზე, ეს დამთხვევაა. ბევრად ადრე აღინიშნებოდა ეს დღე, მინდა 

ვისარგებლო შემთხვევით და მივულოცო მას რომელმაც შეზღუდულად იზეიმა პანდემიის გამო, 

მას და მის ყველა თანატოლს მთელ მსოფლიოში დამოუკიდებლობის დღე რომელმაც ასე 

ემოციურად ჩაიარა და დიასპორის დღე მინდა მივულოცო ჩვენი დროის გმირებს, მათ 

მასწავლებლებს, საკვირაო სკოლების ხელმძღვანელებს. 

ჩვენ არ გვჭირდება გმირების ძებნა. მერწმუნეთ, ისინი ნამდვილად ჩვენი დროის გმირები 

არიან, მინდა მივესალმო დიასპორულ ორგანიზაციებს, სათვისტომოებს, მინდა მივესალმო 

დედა ეკლესიის წამომადგენლებს. მეუფე დოსითიოსს, მეუფე საბას, მამებს, სხვადასხვა 

ეპარქიების წამომადგენლებს, მსოფლიოს სხვადასხვა კონტინენტებზე, მინდა მივესალმო 

შემოქმედებითი ჯგუფის ხელმძღვანელებს შეგირდებს და ოსტატებს და ყველა იმ ადამიანს 

ვისაც ჩვენ დიასპორას ვუწოდებთ, არ შემიძლია არ მივულოცო დღევანდელი დღე საგარეო 

საქმეთა სამინისტროს და პირადად მინისტრს დავით ზალკალიანს, არ შემიძლია არ 

მივესალმო ჩვენს ელჩებს, რომლებიც შეიძლება პირდაპირ პროფესიული საქმიანობის საგანი 

არ გახლავთ დიასპორასთან ურთიერთობა, მაგრამ როგორც ყოველთვის, ქართველების ჭირსა 



შიგან გამარჯვებამ თავი იჩინა და პანდემიის დროს ეს იყო უპრეცედენტო გვერდში დგომა 

ქართული დიპლომატიური კორპუსის და დიასპორული ორგანიზაციების. 

 აქ არინ წარმოდგენილი თვალსაჩინო სისტემის ჩამომყალიბებლები, რომელთაც  ერთმანეთს 

გაუზიარეს რაც გააჩნდათ ადგილსამყოფელ ქვეყნებში. ჭერიდან დაწყებული ლუკმა-პურით 

დამთავრებული. მე მინდა ასევე მივულოცო თითოეულ აქ დამსწრეს. მინდა ვთქვა, რომ 

ჩვენთვის ერთ-ერთ დიდ უპირატესობად იქცა ბატონი რატი ბრეგაძის იუსტიციის მინისტრად 

გამწესება, რადგან რატი არის  ადამიანი, რომელიც ორი წლის განმავლობაში მართლაც 

მუხლჩაუხრელად შრომობდა და იცის თითოეული დიასპორელი რით სუნთქავს, რით 

ცოცხლობს და მეტწილად განათლების სამინისტროსთან, კულტურის სამინისტროსთან, 

ცხადია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავანგარდშია ყველა ამ საქმიანობის, იუსტიციის 

სამინისტრო არის განმსაზღვრელი და მიმწოდებელი იმ სერვისების, რომელიც ასე სჭირდება 

ჩვენს დიასპორელებს.  

ახლა რაც შეეხება სახელმწიფოს, სწორად იქნა აქ აღნიშნული, ბატონი პრემიერის მიერ რომ  

სწორედ ჩვენი გუნდის სრული მხარდაჭერით გაჩნდა და მაშინდელი დამოუკიდებელი 

დეპუტატის და აწ უკვე ზეპარტიული პრეზიდენტის ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილის 

ინიციატივით ჩანაწერი კონსტიტუციაში, რომლის ქვეშაც ჩაიშალა ძალიან ბევრი 

შესაძლებლობები. მივესალმები ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ვიცე-სპიკერს და სხვებს.  

დიასპორასთან მიმართებაში, ისევე როგორც ჩვენ ევროატლანტიკურ მისწრაფებებთან 

მიმართებაში ჩვენ არაფერი არ გვყოფს. ეს არის ჩვენი საერთო უზარმაზარი სიმდიდრე. აქ არის 

ჩვენი პოტენციალი, აქ არის ჩვენი ინტელექტუალური, ეკონომიკური, დემოგრაფიული 

პოტენციალი. 

ჩვენ ვართ ერთი დიდი საქართველო, თუმცა თქვენ ხართ ერთი დიდი საქართველო, უფრო 

გაშლილი საქართველო. დღეს თქვენ გელოდებათ სულ  სხვა ქვეყანა. თქვენ  სხვადასხვა 

საჭიროების გამო,  სხვადასხვა დროს დატოვეთ ეს ქვეყანა. მაშინ იყო სხვა გამოწვევები,  სხვა 

ქვეყანა, სხვა მთავრობა და მიდგომები. დღეს თქვენ აბსოლუტურად განსხვავებული ნიადაგი 

გელოდებათ სამშობლოში. აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომა მთავრობის მხრიდან, 

აბსოლუტურად განსხვავებული შესაძლებლობები. თქვენ ხართ ის ადამიანები, რომლებიც არ 

შეუშინდებით პანდემიას და არც სხვა რამეს და თქვენი თითოეული ინიციატივა იქნება 

ფასდაუდებელი. თქვენი თითოეული მოქმედება იქნება პატრიოტული მოქმედება, მერწმუნეთ. 

 და ბოლოს, ვერ გამოვედი 26 მაისი ემოციებიდან. მსურს თავდაცვის მინისტრს მადლობა 

ვუთხრა ასეთი მაღალი ორგანიზებისთვის. ის ბოლო აკორდი, რომელიც დასრულდა 

მთაწმინდის პანთეონში იქნება დაუვიწყარი. ეს იმას ნიშნავს რომ საქართველოს პრეზიდენტი 

არის ყველაზე წარმატებული დიასპორელ. ასევე ის ღონისძიება, რომლიც პანთეონში 

დასრულდა ნიშნავს, რომ ჩვენ არც აწმყოს და არც წარსულს არ ვივიწყებთ. თქვენ ხართ 

ჩვენთვის ძალიანა მნიშვნელოვანი ადამიანები. გენერალ გიორგი კვინიკაძის სიტყვებს 

წაგიკითხავთ, ეს მისი ლოცვა იყო. 

 „ღმერთო მიეცი ჩვენს ქვეყანას ბედი და ბედნიერება, ღმერთო მიეცი ჩვენს ქართველებს 

სწავლა და მეცნიერება, ღმერთო ჩაუდე მათ გულში ძმობა და სიყვარული, რომ გაუწიონ 

ერთმანეთს ერთგული სამსახური“.  

გილოცავთ დღევანდელ დღეს. 


