კონფერენციის მასალები
წმიდა მოწამეთა დავით და კონსტანტინეს სახელობის (თერჯოლა)
კავშირის თავჯდომარის შესავალი სიტყვა:
მოგესალმებით წმინდა მოწამეთა დავით და კონსტანტინეს კავშირის სახელით,
უპირველეს ყოვლისა, აქ მოწვეულ მოძღვრებს, მართლმადიდებლური კავშირების
წარმომადგენლებს, კონფერენციის ყველა მონაწილეს.
მოგილოცავთ დღევანდელი დღეს, რამეთუ იმ განსაცელების ჟამს, რომელთა წინაშეც დგას
ჩვენი ქვეყანა, ერის და ბერის ერთი ნაწილი შეიკრიბა, რათა იმსჯელოს ისეთ
უმნიშვნელოვანეს საკითხზე, როგორიც განათლების სფეროა.
სანამ შევეხებოდე კონფერენციის ძირითად თემას, მინდა ყურადღება გავამახვილო იმ
მიზანდასახულ პოლიტიკასა და იდეოლოგიაზე, რომელიც მიმართულია ეკლესიისა და მისი
,,სისავსის“ – მრევლის წინააღმდეგ. მავანი ცდილობს საზოგადოების მრევლის პოზიცია, მისი
ქმედითუნარიანობა წარმოაჩინოს პოლიტიკურ მოთხოვნად და ამით აბრკოლებს მრევლს
გამოხატოს თავისი პოზიცია, დაიცვას სამშობლო და სარწმუნოება გადაგვარებისა და
განადურებისაგან.
სახეზე გვაქვს მცდელობა, ეკლესია გადააქციონ ,,გარეგნულ დაწესებულებად“. ამის
ნათელი დადასტურება იყო საზოგადოებრივ არხზე, გადაცემაში ,,ევროპული არჩევანი“
წარმოდგენილი სტუმრების – ,,ილიას უნივერსიტეტი“, ბაბტისტური ეკლესიის ქალი
ეპისკოპოსი, ეგრეთწოდებული საერთაშორისო ჟურნალისტის მიერ გაცხადებული აზრი, რომ
ეკლესია გაცდა თავის ფუნქციებს და იქცა ქართული ნაციონალიზმის თავშესაფრად. მათი
გაღიზიანების ძირითადი მიზეზი ის არის, რომ ისინი ვერ ეგუებიან ქართული ეკლესიისა და
მისი საჭეთმპყრობლის პოზიციას ეროვნულობისა და მართლმადიდებლობის დაცვასთან
დაკავშირებით.
აი, რას ბრძანებს პატრიარქი პატრიოტიზმზე, ,,საერთოდ ყველა ერს თავისი იდეა აქვს, რა
არის ჩვენი იდეა და რაში გამოიხატება იგი? ეს შეიძლება გამოვთქვათ ერთი
ყოვლისმომცვლელი სიტყვით – ჭეშმარიტების მსახურება, რაც პირველ რიგში გამოიხატება
უფლისადმი ჩხვენს უდიდეს სიყვარულში, მისდამი ერთგულებასა და თავგანწირვაში. დიახ,
უზენაესი ჭეშმარიტებისადმი თავდადება არის ქართული იდეა. ამიტომაც გვიანდერძა წმინდა
მეფე ვახტანგ გორგასალმა: ,,ეძიებდით ქრისტესთვის სიკვდილსა.“ ქართველისათვის
პატრიოტიზმიც ღვთისმსახურებაა, ჩვენი სულისკვეთება კარგად ჩანს ამ სიტყვებში:
,,სამშობლოს არვის წავართმევთ, ჩვენც ნურვინ შეგვეცილება“. დიახ, ქართული იდეისათვის
უცხოა ექსპანსია და აგრესია.
ამიტომ, ფუჭია მცდელობა, გარკვეულმა ძალებმა ქართველი კაცის სიყვარული
სამშობლოსადმი წარმოადგინონ, როგორც ექსტრემიზმი და აგრესიული ნაციონალიზმი.
მეგობრებო, განათლების სისტემა არ არის განყენებული თემა, ის სწორედ საერთო
კონტექსტში უნდა განვიხილოთ, რადგან ამ სისტემაში მიმდინარე მოვლენები გარკვეულ
მიზანდასახულ პოლიტიკას წარმოადგენს.
კონსტიტუციურ შეთანხმებაში ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის, ე.წ. კონკორდატში, მე–5
თავის 1 მუხლში წერია: ,,საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მართლმადიდებლური
სარწმუნოების შესახებ საგნის სწავლება ნებაყოფლობითია. სასწავლო პროგრამის დადგენა–
შეცვლა, პედაგოგთა დანიშვნა და განთავისუფლება ხდება ეკლესიის წარდგინებთ“.
დღევანდელი მდგომარეობით რელიგიის სწავლება საერთოდ ამოღებულია სკოლებიდან,
უფრო მეტიც, მართლმადიდებლობაზე საუბარი და სალოცავი კუთხის მოწყობაც,
ფაქტიურად, შეუძლებელია.
ზემოთაღნიშნულ გადაცემაში, როდესაც შეახსენეს ჩვენი ეკლისიის მოწინააღმდეგეებს: ,,რა
გინდათ ბატონო, ხომ ამოვიღეთ რელიგიის სწავლება სკოლეიდან?“ მათი პასუხი ასეთი იყო:

,,კი, მაგრამ, ახლა გეოგაფიისა და მათემატკის პედაგოგები გახდნენ მართლმადიდებლობის
მქადაგებლები, რაც უნდა აიკრძალოს“.
აი, ასე გვიკრძალავენ ჩვენს ქვეყანაში მომავალ თაობასთან მართლმადიდებლობაზე
საუბარს, რომელიც ჩვენი ერის გადარჩენის ქვაკუთხედია.
უმნიშვნელოვანესი საკითხია საგანმანათლებლო სისტემაში უცხო ენის სავალდებულო
სწავლება პირველი კლასიდან. პირველი კლასიდან ბავშვისთვის უცხო ენის სწავლება,
როდესაც ცნობიერებაში მშობლიური ენა ჯერ კიდევ მყარად არ არის ფორმირებული,
ადვილად მოარყევს მშობლიური ენის საფუძვლებს. ამას ადასტურებენ როგორც
ადგილობრივი, ასევე სხვა ქვეყნების აღიარებული პედაგოგიკის
მეცნიერებათა
წარმომადგენლები.
მინდა განვაცხადო ჩვენი პოზიცია, ის რომ ქართველი მოსწავლეებისათვის ინგლისური
ენის სწავლება სავალდებულო გახდა პირველი კლასიდან, მიზანმიმართული პოლიტიკაა,
რითაც ცდილობენ ქართული სახემწიფოსთვის იმ ერთ–ერთი ძირითადი საყრდენის
გამოცლას, როგორიც ენაა.
ასევე მტკინვეული თემაა, ჩვენი რაიონის საჯარო სკოლებში ე.წ კლას–კომპლექტების
შექმნა. ამის თაობაზე აგვისტოს თვეში მივმართეთ საკრებულოს შესაბამის კომისიას და
რაიონის რესურსცენტრის ხელმძღვანელს. კითხვა მდგომარეობდა შემდეგში: ,,რით იყო
განპირობებული აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება და ეს პროცესი ხომ არ გამოიწვევდა
პედაგოგების შემცირებას, სწავლების ხარისხის გაუარესებას და, საბოლოო ჯამში, რამდენიმე
საჯარო სკოლის დახურვას?“ რაზედაც პასუხი არ მიგვიღია.
ძვირფასო მეგობრებო, უპიველეს ყოვლისა მინდა მოგმართოთ წმინდა დავით და
კონსტანტინეს სახელობის კავშირის წევრებს, მე კარგად მესმის და ვაცნობიერებ თუ როგორი
საფრთხისა და განსაცდელის წინაშე დგას ყოველი თქვენთაგანი, მაგრამ როცა ჩვენს ქვეყანაში
ღებულობენ კანონს ე.წ. რელიგიური უმცირესობების შესახებ, რომლითაც ღია ბრძოლა
გამოუცხადეს
მართლმადიდებლურ
სარწმუნოებას,
როდესაც
ჩვენ
გვყავს
მართლმადიდებლობისთვის დევნილი რწმენის პატიმრები და საფრთხეშია ქართული ენა,
ახლა გულგრილობა და გვერზე გადგომა ყოვლად დაუშვებელია. მართლმადიდებლობისთვის
არ არსებობს ბრძოლაში დაღლა ,,აურაცხელი არიან ჭირი მართალთანი და ყოველთა მათგანი
იხსნას იგი უფალმან“ დღეს ჩვენ განგებამ უდიდესი განსაცდელის წინაშე დაგვაყენა, ეს
უწინარეს ყოვლისა ჩვენი სარწმუნოების გამოცდაა, ადამიანის დაცემული ბუნება უწყოდა
უფალმა, როდესაც ბრძანა ,,მე მოვედი სახელითა მამისა ჩემისათა და არა შემიწყნარეთ, უკეთუ
სხვაი მოვიდეს სახელითა თვისითა და იგი შეიწყნარეთ! (იოანე 5.43) „ეს სხვაი ანტიქრისტეა“
იგი მოვა მომავალში, მაგრამ მისი წინამორბედნი უკვე მოდიან და ვაი მათ, ვინც მათ
შეიწყნარებს.
მეგობრებო, ,,სარწმუნოება თვინიერ საქმეთა მკვდარ არს,“ ვიყოთ ქრისტიანები და
ჭეშმარიტი ქართველები ჩვენი საქმეებით.
წმ. მოწამეთა დავით და კონსტანტინეს სახელობის კავშირის თავჯდომარე
დავით ისაკაძე

ავთანდილ უნგიაძე:

SeiZleba Tu ara I klasidan vaswavloT ucxo ena?
„თუ დედაენით არ ხარ გაზრდილი, გულში გაკლია ცეცხლი ქართული“

mokle pasuxi aseTia: ucxo enis Seswavla I klasidan ar aris mizanSewonili,
xolo mSobliur enasTan erTad misi anbanuri swavlebis dawyeba yovlad
dauSvebelia. qvemoT davasabuTebT am mosazrebas.
es Tema metad aqtualuria dRes saqarTveloSi, vinaidan ganaTlebis reformis
erT-erTi mimarTuleba pirveli klasidan inglisuri enis swavlebas adgens. aq
unda sagangebod xazi gaesvas imas, rom pirveli klasidan bavSvi iwyebs ori enis,
qarTulisa da inglisuris anbanis, gramatikisa da marTlweris Seswavlas. da es
xdeba imis fonze, rodesac mSobliuri ena jer ar aris mozardis cnobierebaSi
da qvecnobierSi sakmarisad myarad formirebuli.
pedagogikis mecnierebaTa warmomadgenlebi Tvlian, rom ucxo ena mas Semdeg
unda vaswavloT mozards, rodesac igi sakmaod gaimagrebs mSobliuri enis
codnas, gaimagrebs imdenad, rom mSobliuri enis konstruqciebis rRveva ucxo
enis zegavleniT ar iyos mosalodneli. amis gareSe mozardi verc mSobliur enas
iswavlis srulyofilad, da verc ucxo enas.
didi qarTveli pedagogi, iakob gogebaSvili, aseve daviT uznaZe, sxva Zveli
Tu Tanamedrove qarveli mecnierebi Tvlidnen, rom mozards ucxo ena pirveli
klasidan ar unda vaswavloT. msoflio gamocdilebaze dayrdnobiT optimaluri
asaki ucxo enebis Sesaswavlad iwyeba 10 wlidan. swored ase damtkicda
ramdenime wlis win saganmanaTleblo standartiT, rom ucxo enis swavleba
saxelmwifo skolebSi mesame klasidan dawyebuliyo. ბევრმა არ იცის, რომ ეს
საერთაშორისო სტანდარტია, ფართოდ აპრობირებული სისტემა. დღემდე ამ სტანდარტით
ისწავლებოდა უცხო ენები ჩვენს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებშიც. პირველ უცხო ენას
მესამე კლასიდან ასწავლიდნენ, მეორე უცხო ენას კი - მეშვიდედან. კიდევ ვიმეორებთ - ეს
საერთაშორისო, ევროსაბჭოს სტანდარტია. ase iyo dRemde. magram, erTi xelis mosmiT,

es standarti Secvales da iZulebiTi wesiT bavSvebs inglisuri enis Seswavla I
klasidanve ganusazRvres. arCeviTi, nebayoflibiTi mainc yofiliyo? magram ara –
antipedagogiurTan erTad, direqtiuli toniT ganaCines.
ცნობილი გერმანელი ფსიქოლოგის, ფილიპ ნიუმენის თვალსაზრისით, უცხო ენა მხოლოდ
8-9 წლის ბავშვებს უნდა ვასწავლოთ. ამ პრინციპის ერთგული არიან დასავლეთის ყველა
წამყვან სახელმწიფოში. აშშ-ის ზოგიერთ შტატში უცხო ენის სწავლება იწყება 8 წლიდან,
ზოგიერთში - 9 წლიდან. ზოგიერთი შტატის სკოლებში უცხო ენა საერთოდ არ ისწავლება,
მისი შესწავლა მხოლოდ კოლეჯში იწყება. ინგლისშიც კანონით არის აკრძალული 8 წლამდე
უცხო ენის სწავლება, იქ მოქმედებს „ინგლისურად მოლაპარაკეთა კავშირი“. mavani ityvis:

3-4 wels ra mniSvneloba aqvso. vupasuxebT: Zalian didi, gadamwyveti
mniSvneloba aqvs. jer erTi, am asakSi 1 weli metad didia, ufro meti, vidre 5
weli mozardobaSi, - am 1 weliwadSi bavSvi Seiswavlis mSobliuri enis anbans,
xolo kidev 2-3 weliwadSi ise gaimyarebs mis condas, rom ucxo ena veRar
moaryevs mozardis cnobierebaSi mSobliuri enis safuZvlebs. winaaRmdeg
SemTxvevaSi igi ver gaxdeba srulyofilad metyveli verc erT enaze.
ინიციატივა იმის თაობაზე, რომ ინგლისური ენის სწავლება პირველი კლასიდან უნდა
დაიწყოს, სახიფათოა. rogorc Cans, aq gamosWvivis gadawyvetileba, romelic

ramdenime wlis win warmoTqva iseTma odiozurma pirovnebam, rogoric gigi
TevzaZea: `inglisuri saxelmwifo enad unda gamocxaddeso~. amitom xom ar
alaparakda ganaTlebis ministri, batoni SaSkini `lingvistur revoluciaze?~.
ukve saubroben imaze, rom xelisuflebas meore saxelmwifo enad inglisuris
gamocxadeba surs. amitomac aris mzadeba imisken, rom qarTuli sazogadoeba
bilingvuri gaxdes (bilingvizmis raobaze qvemoT gveqneba saubari). amitomac
ismis xelisufalTagan saubari saqarTvelos singapurizaciaze. Cven amis
kategoriuli winaaRmdegni unda viyoT. Cven ara singapuri, aramed zneobrivi,
marTlmadidebluri, ganaTlebuli, TviTmyofadi, tadiciebis pativismcemeli
qveyana da mSobliur enaze srulyofilad metyveli qarTuli sazogadoeba gvinda.
eqspertebi Tvlian, rom es midgoma, _ I klasidan inglisuris swavleba, qarTuli saxelmwifoebriobis winaaRmdeg aris mimarTuli, radgan, rogorc iakob
gogebaSvili ambobda: `erovnul etlSi unda SevabaT jer dedaena da kevrad
mivubaT mas ucxo enani~. qarTveli kaci istoriulad Semecnebisken, codnisa da
swavlisken iyo midrekili. aki uTqvams kidec: ramdeni enac ici, imdeni kaci
xaro. magram, Tuki mSobliur enas ver daeuflebi, anu Tu Sin kacad ar ivarge,
rogorRa iqnebi kaci gareT? ueno-uerovnebo moqalaqes sikeTe verc Tavisi
samSoblosTvis moaqvs da verc sxva qveynisTvis.
eqspertebi, maT Soris fsiqologebi miiCneven, rom dauSvebelia ori enis
saanbane swavleba pirvelive klasidan, radgan amas ver itans bavSvis goneba da,
rac mTavaria, meore, ucxo enis imavdroulad Seswavla xels uSlis mSobliuri
enis aRqmas. amis Sesaxeb saubari gveqneba qvemoT, rodesac ganvixilavT msoflio
mecnierebis, humboldtis, sepiris, uorfis, vaisgerberisa da sxvaTa kvlevebs.
თავის დროზე იაკობ გოგებაშვილმა და მისმა თანამოაზრეებმა თავგამოდებით იბრძოლეს
იმისათვის, რომ უცხო ენა დედა ენის კარგად შეწავლის შემდეგ, რამდენიმე წლის შემდეგ
დაეწყოთ. ენა სახელმწიფოებრივ აზროვნებას აყალიბებს. როცა "დედა ენას" ქმნიდა, იაკობ
გოგებაშვილი ბავშვთა ფსიქოლოგთან, თეოლოგთან და მხატვართან ერთად მუშაობდა,
ითვალისწინებდა მოზარდის ფსიქოლოგიის, შესაძლებლობების ყველა დეტალს.
xolo ra xdeba dRes saqarTveloSi? ინგლისური ენის შესწავლა ქართული ენის
იგნორირების ხარჯზე ხდება. დაუკვირდით, ქართული ენა არავის სჭირდება, მთავარია,
ინგლისურის ცოდნა და, ამიტომაც, პირველი კლასიდან ასწავლიან. ხელისუფლებამ
მშობლიური ენა ყველა სახელმწიფო დაწესდებულებიდან, სკოლებიდან და უმაღლესი
სასწავლებლებიდან შეგნებულად გამოდევნა. გაუქმდა ქართული ენის სახელმწიფო კომისია,
არსებობა შეწყვიტა ენის სახელმწიფო პალატამ; განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში
სახელდახელოდ შეიქმნა ქართული ენის სამმართველო, რომელიც მცირე ხანში „ქართული
ენის პროგრამად“ იქცა, ანუ ფაქტობრივად არ არსებობს სახელმწიფო ორგანო, რომელიც
სახელმწიფო ენის დაცვაზე, მის მომავალზე იზრუნებს, ხოლო ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
ამ პრობლემას მარტოდმარტო ვერ გაწვდება. აბა, შევხედოთ, როგორ ზრუნავენ სხვა ქვეყნებში
სახელმწიფო ენაზე. ზემოთ ხსენებული „ინგლისურად მოლაპარაკეთა კავშირი“ მკაცრად
აკონტროლებს ენის ნორმების დაცვას ინგლისში. ეს ის ორგანიზაციაა, რომელმაც ბრიტანეთის
ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ტონი ბლერიც არ დაინდო გრამატიკული შეცდომის გამო და
მისი პედაგოგიც კი შეარცხვინა. როცა აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ფილიპ
გორდონმა წერილი მისწერა ავღანეთში დაღუპული ერთ-ერთი ჯარისკაცის დედას,
რომელშიც არაერთი გრამატიკული შეცდომა იყო, პრესამ წერილი დაუყოვნებლივ გამოაქვეყნა
და გორდონს ბოდიში მოახდევინეს. ასე ზრუნავენ ენის სიწმინდეზე ქვეყნებში, რომელთა ენაც
მსოფლიო ენად არის აღიარებული, ხოლო ჩვენთან, სადაც უმწვავესი დემოგრაფიული
პრობლემებია, მსოფლიო ენათა შორის ერთ-ერთი ძველი, - ქართული ენა ორი წლის წინ

მომაკვდავ ენათა შორის შერაცხეს, ხელისუფლება კი არაფერს აკეთებს მის დასაცავად.
პირიქით, საფრთხეს უქმნის მას ანტიმეცნიერული რეფორმებით.
საქართველოში სახელმწიფო ენა, ფაქტობრივად, აღარ არის სავალდებულო საგანი
უნივერსიტეტის ყველა ფაკულტეტზე, ეროვნული უმცირესობები გამოცდას არასახელმწიფო
ენაზე აბარებენ - რა არის ეს, თუ არა მიზანმიმართული სახელმწიფო პოლიტიკა? რაც შეეხება
დასავლეთის გამოცდილებას, ბალტიის ქვეყნებმა რამდენიმე წლის წინ მიიღეს კანონი
სახელმწიფო ენის შესახებ, მის დასაცავად, და ამას მათთვის ევროკავშირსა და ნატოში
შესვლაში, თუ, მაინცა და მაინც, ეს არგუმენტი მოყავთ ჩვენს „რეფორმატორებს“, ხელი არ
შეუშლია; საფრანგეთში მოქმედებს კანონი „სახელმწიფო ენის შესახებ“, რომლითაც მკაცრად
არის შეზღუდული ტელესივრცესა თუ რადიომაუწყებლობაში არაფრანგულენოვანი
გადაცემების დრო და საფრანგეთს არავინ აბრალებს ანტიდემოკრატიასა და დისკრიმინაციას.
ქართველი ერის ტრაგედიაა ის, რომ, თუ სტუდენტი ინგლისურს არ ისწავლის, დიპლომს
ვერ მიიღებს. ინგლისური სახელმწიფო ენის რანგშია აყვანილი. იგივე გააკეთეს სელჩუკებმა
თავის დროზე, როდესაც ქართული ენის მოსპობა განიზრახეს. ასე იქცეოდა კოლონიზატორი
მეფის რუსეთი, როდესაც რუსიფიკაციის პოლიტიკას ახორციელებდა საქართველოში. ამის
წინააღმდეგ იბრძოდნენ ჩვენი დიდი მამულიშვილები, ამის გამო არ მოგვწონდა რუსეთის
ქვეშევრდომობა, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი, საზოგადოდ, მართლმადიდებლობას არ
ებრძოდა საქართველოში; არ გვინდოდა გარუსება და სწორედ მაშინ და ამიტომ ათქმევინა
დიდმა ილიამ ლელთ ღუნიას სიტყვა, რომელიც საპროგრამოდ იქცა და რომელმაც
განსაზღვრა ქვეყნის მომავალი სამოქმედო გეგმა: „ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნოდესო“.
ახლა დასავლეთი, აშშ-ს მეთაურობით, გვისაზღვრავს, თუ რა ვასწავლოთ საქართველოში,
იმასაც წაახალისებს, რომ ინგლისური იყოს ძირითადი ფუნქციონალური ენა საქართველოში;
მართლმადიდებლებსაც ებრძვის, - გავიხსენოთ რომ აშშ-ს ელჩის, ჯონ ბასის პირადი
პატიმრები არიან სარწმუნოების დაცვისთვის დაპატიმრებული 8 ახალგაზრდა კაცი,
რომლებიც სწორედ ბასის მითითებით არიან მკაცრად გასამართლებულნი (თუმცა, როგორც
ჩანს, ამ საქმეს ხელი არც ვატიკანმა და სხვა ანტიმართლმადიდებლურმა და სექსატნტების
დამცველმა ორგანიზაციებმა და პირებმა, - თავისუფლების ინსტიტუტმა, სახალხო დამცველმა
და სხვებმა დააკლეს); უზნეობასაც მრავლად გვაყრის თავს, - აშშ-ს კონსული მამაკაცი თავის
ქმართან ერთად ჩამოვიდა საქართველოში სამოღვაწეოდ - მარტო ეს რად ღირს!; სატანისტური
რიტუალების ხელშემწყობადაც გვევლინება, - ე.წ. სატანისტრური რიტუალის, ჰელოუინის
სკოლებში ჩატარებისა და ქალაქში ღონისძიების გამართვის ხელშემწყობი სწორედ აშშ-ს
საელჩო იყო 2009 წ. რა გამოდის, რუსეთი ცუდი იყო და აშშ კარგია? რუსიფიკაცია მიუღებელი
იყო, ხოლო ანგლო-საქსიზაცია, თავის სექსიზაციასთან ერთად, კარგია? ნურას უკაცრავად,
ორივე მიუღებელია, მეტიც, - მეორე უარესია, რადგან უზნეობასა და ღმრთისგმობასაც
ნერგავს. ამიტომ ვამბობთ, რომ დღევანდელი ხელისუფლება და მისი სატელიტი
ორგანიზაციები და მასმედია ანტიქართული და ანტიმართლმადიდებლური პროგრამის
დაკვეთას ახორციელებენ საქართველოში. ამ პროგრამის ერთ-ერთი ნაწილია ინგლისურის
სწავლება პირველი კლასიდან.
პირდაპირ ვამბობთ: ის, რომ სექტემბრიდან ქართველი მოსწავლეებისთვის ინგლისურის
სწავლა სავალდებულო გახდა, მიზანმიმართული სახელმწიფო პოლიტიკაა. ასეთი რამ
მხოლოდ იმ ქვეყნებში ხდება, სადაც ესა თუ ის უცხო ენა მეორე ან მესამე სახელმწიფო ენად
არის გამოცხადებული ან ფაქტობრივად ქცეული. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ეს ხელისუფლება
ინგლისურის მეორე სახელმწიფო ენად გამოცხადებას აპირებს. ამიტომაც საუბრობს მიხეილ
სააკაშვილი ასე ხშირად საქართველოს სინგაპურიზაციაზე, რაც ჩვენთვის მიუღებელია.
ჯორჯ ორუელმა თავის ბრწყინვალე რომანში „1984 წელი“ აღწერა საზოგადოება, სადაც
სახელმწიფო, სხვა ხერხებთან ერთად, ენობრივი ჟარგონის - „ახალენის“ შექმნითა და
გავრცელებით მანიპულირებს, რაც ასოციაციას იწვევს ჩვენს დღევანდელობასა და
ბარბარიზმებითა და კალკებით გადატვირთულ მეტყველებასთან, როცა ქართული
სალიტერატურო ენის ნორმების დარღვევა არაფრად მიიჩნევა, ქვეყნის პირველი პირები კი

პირდაპირ აცხადებენ, რომ სახელმწიფო სამსახურში მიღებისას უპირატესობა არა
სახელმწიფო ენის ფლობას, არამედ ინგლისური ენისა და კომპიუტერის ცოდნას ენიჭება.
ცნობილია, რომ ადამიანი რომელ ენაზეც აზროვნებს, იმ ერის წარმომადგენლად მიიჩნევს
თავს, ამიტომ ენა ეროვნული იდენტობის ქვაკუთხედია. დღევანდელ მსოფლიოში 4000-ზე
მეტი ენაა, ანბანი კი მხოლოდ - 14, მათ შორის, ქართული. ქართული ენა ერთ-ერთი
უძველესი და უმდიდრესია მსოფლიოში, ცნობილი ენათმეცნიერი, ნიკო მარი ამბობდა:
დედამიწის ზურგზე არ არსებობს აზრი თუ მოვლენა, რომლის გადმოცემა ქართული ენით არ
შეიძლება, ამ მხრივ ის არაერთ ევროპულ ენას აღემატებაო. დღეს კი ეს ენა მომაკვდავია და
ხელისუფლება მის საბოლოოდ დასამარებას ცდილობს. ამიტომაც ალაპარაკდნენ, დამატებით,
კანონზე რეგიონალური ენის სტატუსთან დაკავშირებით, რაც ცალკე განხილვის თემაა და მის
შესახებ იხ. ჩვენი საიტი www. religia.ge.
გლობალიზაციის პირობებში ისედაც ძალზე მძლავრია უცხოენოვანი ლექსიკის მოძალება
და რაც მთავარია, უცხო ენები, განსაკუთრებით ინგლისური, რომელიც ჩვენს
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თანდათან სახელმწიფო ენის ადგილს იკავებს. თუ
პრეზიდენტის ინიციატივა განხორციელდება, ამით, უპირველესად, ცხადია, ქართული ენა
დაზარალდება, ასევე დაზარალდებიან ის თაობები, რომლებიც ფართო განათლებისკენ გზას
მშობლიურ ენაზე ვეღარ გაიკვალავენ.
თუ ბატონი პრეზიდენტის მიზანი ახალგაზრდების მიერ ინგლისური ენის უკეთ შესწავლაა,
ამისთვის სხვა გზები არსებობს და ეს არ უნდა მოხდეს სახელმწიფო ენის დაკნინებადაზარალების ხარჯზე. მრავალი ადამიანი შესანიშნავად საუბრობს ინგლისურად, თუმცა მათ
პირველი კლასიდან არ უსწავლიათ იგი. ამიტომ ვეჭვობთ, რომ ჩვენთან სახელდობრ
ინგლისურის კარგად სწავლა კი არ არის მთავარი მიზანი, არამედ - მის სახელმწიფო ენად
ქცევა და ბილინგვური საზოგადოების ფორმირება.
საფრთხეების თვალსაზრისით, გასათვალისწინებელია ის ფაქტორიც, რომ ქართულ ენას არა
აქვს ისეთი ფართო გავრცელების არეალი - როგორიც ინგლისურს, ესპანურსა თუ ფრანგულს.
ამ ენაზე საუბრობს საქართველოში მცხოვრები 4 მილიონი ადამიანი, მსოფლიოს სხვადასხვა
ქვეყანაში ჩვენი დიასპორების არც თუ მრავალრიცხოვანი წარმომადგენლები. ასე რომ,
ქართული ენის ბედი, მისი ყოფნა-არყოფნის საკითხი მხოლოდ ჩვენს ხელთაა.
ზემოთქმულთან დაკავშირებით არ შეიძლება არ შევეხოთ დღევანდელ კანონს,
საქართველოს განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმას, სადაც განსაზღვრულია
ქართული
ენის
სტატუსი,
მაგრამ
არასრულფასოვნადაა
წარმოდგენილი
ენის
კონსტიტუციური გარანტიები, კონკრეტულად, სწავლების ენა, რაც შემდეგში მდგომარეობს:
სახელმწიფო დაფინანსება უნარჩუნდებათ იმ სკოლებს, რომელთათვისაც სწავლების ენა არ
არის სახელმწიფო ენა, უფრო მეტიც, თითოეული მოსწავლის სწავლების ხარჯები
დაფინანსებული იქნება, თუ მოსწავლის მშობლიური ენა არ არის ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებაში სწავლების ენა!
ანუ, ეს ნიშნავს: უცხოელს უნდა ასწავლო მისი მშობლიური ენა სახელმწიფო დაფინანსებით!
სად ხდება ეს, რომელ ქვეყანაში?! პრეცედენტი არ არსებობს! ის, რომ ქართული ენა
სახელმწიფო ენაა, ეს კონსტიტუციური მუხლი ძალადაკარგულად შეიძლება ჩაითვალოს,
რადგან, პრაქტიკულად, ქართული ენა ასეთ გარემოში იქცევა მეორეხარისხოვან ენად, რადგან
პრივილეგირებული ენა ჩვენს ქვეყანაში უკვე არის ინგლისური ენა, რომლის ცოდნის გარეშე
ქართველი სამუშაოზე ვერსად მოეწყობა, უფრო მეტიც: უმოკლეს ხანში სამსახურიდან
დაითხოვენ ყველა მასწავლებელს, ვინც ინგლისურენოვან ტექსტს ვერ ჩააბარებს, ანუ ეს
იგივეა: ვინც ვერ მიიღებს სერთიფიკათს, ვერ მოიპოვებს უფლებას, იმუშაოს მასწავლებლად!
თუ რა მსოფლიო პროცესებს უკავშირდება ეს, ამის შესახებ ქვემოთ უფრო დაწვრილებით
ვისაუბრებთ. მოკლედ კი ვიტყვით, არომ ასე განგვისაზღვრეს გლობალისტური მსოფლიოს
დამპროექტებლებმა. როგორია გლობალისტების განზრახვა? ეს არის ეროვნული

ცნობიერების, მეცნიერების, განათლების, ეროვნული კულტურის დანგრევა, ეროვნული
სარწმუნოების ჩრდილში მოქცევა.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გამო, წინასწარ შემზადებულ ნიადაგზე, იწყება ინგლისური
ენის სწავლება პირველი კლასიდან, რაც ყოვლად მიუღებელია, ამ მიუღებლობას
ადასტურებენ პედაგოგიური თუ ფსიქოლოგიური აზროვნების უდიდესი წარმომადგენლები:
იაკობ გოგებაშვილი, ილია ჭავჭავაძე, დიმიტრი უზნაძე და სხვები და სხვები. თუნდაც
გავიხსენოთ ახლო წარსულიდან ქართველი პროფესორი, ბატონი გურამ რამიშვილი. იგი
წერდა: „სწორედ დედაენის საფუძვლიანი ცოდნა უნდა იქნეს სხვა ენების სწავლების,
კულტურის აღქმისა და გაგების ბაზისად!“. რა თქმა უნდა, აქსიომაა, რომ განათლების სისტემა
უნდა აიგოს უპირველესად დედაენაზე და უნდა ეფუძვნებოდეს ქართულ ქრისტიანულ
ღირებულებებს. „თუ დედაენით არ ხარ გაზრდილი, გულში გაკლია ცეცხლი ქართული“, –
არცთუ შორეულ საუკუნეში ბრძანა დიდმა მუხრანმა და ეს ჭეშმარიტებაა! დამანგრეველებმაც
იციან ეს და ამიტო სურთ, დაკნინდეს ენა ქართული, მისი მატარებელი ერის გონი და სული,
ანუ ჩაქრეს ცეცხლი ქართული..
„რა ენა წახდეს, ერიც დაეცეს, წაეცხოს ჩირქი ტაძარსა წმინდას!“ – დროთა სიავემ
ათქმევინა ეს სიტყვები დიდ ქართველს! ავი დროება კვლავაც წინ გვივის. ისიც რეალობაა,
რომ უკვე კარგახანია დაგვიდგა ჟამი ქმედებისა, რომ ჩვენ შორიდან არ უნდა ვუყუროთ ერის
დაცემას! სხვა რა ჰქვია თუნდაც იმ ფაქტს, რომ ჩვენი სასკოლო სახელმძღვანელოებიდან
ერთიმეორის მიყოლებით ქრება ძველი ქართული მწერლობის უბრწყინვალესი ძეგლები, ჩვენ
კი ვერაფერს ვაკეთებთ ამის საწინააღმდეგოდ. ასე ვერ გადავარჩენთ ქართულ ენას! როგორ
შეიძლება ამ საკითხებზე ზრუნვა გადავდოთ და უკეთეს მომავალს ველოდოთ?! სანამ დროა,
სანამ ჩვენი ისტორია ჯერ კიდევ გრძელდება, ჩვენი მატიანე ჯერ კიდევ იწერება,
ვიმოქმედოთ! გავუფრთხილდეთ წარსულს, თუ გვინდა რომ გვქონდეს მომავალი! –
ამბობდნენ დიდი ქართველები და ჩვენც დავადგეთ ისტორიულად ნაცად ამ გზას!

enis raoba da mniSvneloba
ineresmoklebuli ar iqneba, Cveni gansaxilveli Temis paralelurad, enis
raobis, misi pirovnebasTan da erTan mimarTebis sakiTxebsac SevexoT, Tu rogor
ganmartavs am aspeqtebs mecniereba da ganmartaven gamoCenili mecnierebi.
arsebobs sepir-uorfis (e.w. lingvisturi fardobiTobis) hipiTeza imasTan
dakavSirebiT, rom enobriv sazogadoebaSi am sazogadoebis azrovnebisa da qcevis
tipi damokidebulia enis tipze. es hopoTezა exmianeba gamoCenili germaneli
filosofosis, humboldtis hipoTezas, romelic Tvlida enas `Sualedur
samyarod~ (Zwischenwelt), romelic ganTavsebulia adamianebsa da maT
garemomcvel samyaros Soris. humboldtis mixedviT, adamiani mis mier msolfios
aRqmaSi, msoflSemecnebaSi mTlianad Tavisi enis daqvemdebarebaSi imyofeba.
moviyvanT humboldtis cnobil frazas: `eris ena misi sulia, eris suli misi

enaa, da Znelia raime ufro igiveobrivi warmoidgino~.
enisa da azrovnebis urTierTmimarTebas Seexeba benjamen li uorfis kvlevebi.
man gasuli saukunis 30-an wlebSi Camoayaliba hipoTeza: `ena gansazRvravs
azrovnebas~. am hipoTezas sxvagvaradac warmoTqvamen (e.w. Serbilebuli
varianti) `ena zemoqmedebs azrovnebaze~.
humboldtis ideebi ganaviTara amerikelma mecnierma eduard sepirma. misi
TvalsazrisiT, yoveli ena axdens samyaros struqtuirebas (struqturulad
agebs) sakuTari, am enisTvis damaxasiaTebeli saxe-xatebiT. sepirma Semoitana

termini - enaTa `araTanazomadoba~ (incommensurability). igi enas ganixilavda
rogorc mkacrad organizebul sistemas, romelSic yvela Semadgeneli elementi
(bgerebi, gramatika, sityvebi) urTierTdakavSirebulia, sadac organizebuli
sistemis
yvela
elementi
enis
Sida
kanonebiT
mkacr
ierarqiul
urTierTdamokidebulebas eqvemdebareba. aqedan gamomdinare, erTi enis sistemis
proecireba meore enიs sistemaze ise, rom ar moxsdes komponentebs Soris
Sinaarsobrivi urTierTdamokidebulebebis deformireba, SeuZlebelia. sepiris
sityvebiT, `ena ar aris iarliyi, romelic ukve mza azrs SeiZleba CamovkidoT~.
sepirs
esmoda,
rom
gansxvavebuli
enobrivi
sistemebi
ara
mxolod
gansxvavebulad afiqsireben kulturuli gamocdilebis Sinaarss, aramed TavianT
enobriv matarebel adamianebs sinamdvilis Wvretisas, Semecnebisa da aRqmisas
mxolod misTvis damaxasiaTebel saSualebebs, enobrivi `instrumentebs~ aniWeben,
romlebic araTanmxvedrni, araTanazomadni arian sxva enis saSualebebisa da
instrumentebisa. samyaroebi, romlebSic cxovroben gansxvavebuli sazogadoebebi,
_ es gansxvavebuli samyaroebia, da ara erTi da igive samyaro, romelsac,
ubralod, gansxvavebuli iarliyebi hkidia. sepiri amtkicebda, rom: `Cven vxedavT,

gvesmis da sazogadod aRviqvamT msoflios, saxeldobr, ese, da ara sxvagvarad,
ZiriTadad, imis wyalobiT, rom Cveni arCevani misi interpretaciis dros
ganisazRvreba mocemuli sazogadoebis enobrivi faqturiT, enobrivi CvevebiTa da
meTodebiT~. sepiris es mosazrebebi Tanamedrove mecnierebmac daamowmes.
masaCusetis universitetis mkvlevarebma sepiris mtkiceba konkretul (mag. ferTa
aRqmisa da klasificirebis) SemTxvevaSi eqsperimentulad daadastures, igives
mianiSneben kaliforniis universitetis mkvlevaris, pol keis kvlevis Sedegebi.
sepiris mosazrebebma Sves axali konceptualuri sqema, romlis mixedviTac
enis meSveobiT Cven ara marto gansxvavebulad aRviqvaT, aramed gansxvavebuladve
vaxdenT sinamdvilis proecireba-programirebas.
cnobili germaneli mecnieri, leo vaisgerberi Tvlida, rom yoveli ena
unikaluria da yovel enaSi Cadebulia e.w. msoflios miseuli suraTi –
kulturo-specifiuri modeli. ase, rom SeiZleba iTqvas, rom eris azrovnebis
xasiaTi ganisazRvreba eniT. swored vaisgerberma Semoitana cneba msoflios
enobrivi
suraTis
Sesaxeb,
romelic
ase
popularulia
Tanamedrove
lingvistikaSi.
imas, visac unda, rom romelime eris TviTmyofadobisa da cnobierebis
safuZvlebi moSalos, man mas mSobliuri enis safuZvlebi unda mouSalos.
rodesac vardebis revoluciis Semdeg daigegma ganaTlebis reforma, misi
ZiriTadi mimarTulebebi. pirvel rigSi daiwyes antimarTlmadidebluri da
antierovnuli ganaTlebis kanonis miRebaze zrunva. magram kanonis miRebas win
uswrebda ucxoeTidan dafinasebuli kvlevebi swored am miarTulebebiT. maT
Sesaxeb Cven vwerdiT Cvens broSuraSi `ganaTlebis reforma – ilias saxeliT
ilias gzis uarmyofeli~. erT-erTi RonisZiebis, henrix biolis regionaluri
fondis mxardaWeriT 2004 w. 23-25 ianvars Catarebuli konferenciis, _
`marTlmadideblobis roli saqarTvelos saxelmwifos sazogaroebaSi”, _
angariSSi weria Semdegi (citata): qarTuli `sazogadoeba organizebulia

ramdenadme gansxvavebulad. . . Cvens sazogadoebaSi eklesiis Semecnebis erT-erT
ZiriTad Tvalsazriss warmoadgens misi Semecneba warsulis konteqstSi, misi

aRqma, rogorc damakavSirebeli rgolisa, romelzec damyarebulia, arc meti, arc
naklebi, TviT eris identuroba. . . saeklesio diskursis ZiriTad Semadgenels
warmoadgens religiuri nacionalizmi. . . unda iTqvas, rom msgavsi
msoflSegrZnebis fesvebi saSualo skolebSi mSobliuri literaturis
swavlebaSi imaleba. . . ar aris saWiro didxans vamtkicoT, rom eklesiis
adgili sazogadoebaSi mzaddeba da Seinaxeba enis saSualebiT~. (citatis
dasasruli) (ix. dasaxelebuli broSuara, gv.7-8). ganmartebisaTvis aRvniSnavT,
rom religiuri nacionalizmis qveS fsevdo-liberal-reformatorebs esmiT
antiekumenisturi, anu eklesiis marTebuli, mociqulebrivi swavleba, da ara
filitizmiT damaxinjebuli swavleba, - es ukanaskneli, cxadia, miuRebelia
eklesiisTvis. amitomac vambobT, rom asparezze gamosuli `moRvaweebis~ saxeli
ara liberalebia, - WeSmariti liberalizms xom marTlmadidebloba qadagebs, _
aramed fsvdoliberalebi. maT Tamamad SegviZlia vuwodoT librelebi, vinaidan
Tvalebze libri aqvT gadakruli da becad uyureben yovelive imas, rac ase
Zvirfasia qarTveli kacisTvis _ marTlmadidebloba, erovnuloba, zneoba,
tradiciebi.
daakvirdiT zemoT moyvanil citatas. kerZo aspeqtSi savsebiT marTebulia
liberal-damaqcevelTa Tvalsazrisi imasTan dakavSirebiT, rom mSobliuri ena
aris is instrumenti, romelic mozardSi warsuls akavSirebs awmyosTan da Sobs
qveynisTvis istoriulad mizanswraful momavals; rom eniT kavdeba moswavleSi
marTlmadidebluri rwmena, erovnuli cnobiereba, kultura da tradiciebi. diax,
savsebiT sworad gansazRvres samizne da, aki, Seuties kidec: jer maqsimalurad
SezRudes mSobliuri literaturis swavleba skolebSi, agiografia da qarTuli
erovnuli istoria sanagveze mosasrolad Seracxes (ministr lomaias cnobili
sityvebia), klasikosebi aiTvalwunes. axla amasac ar jerdebian da undaT, rom
mSobliuri ena safuZvlianad gmoaZevon saswavleblebidan, misi adgili ki
inglisurs daakavebinon, - anu deda mSobeli dedinacvliT Seucvalon Cvens
Svilebs da ase aumxedron isini maT RviZl mSoblebs, winaprebs, qveyanasa da
eklesias.
zemoTqmulidan gamomdinare, meore daskvnis gakeTebac SeiZleba. eris
cxovrebaSi enis rolis gaTvaliswinebisa da im RonisZiebebidan gamomdinare,
romelsac marionetuli xelisufleba axorcielebs saqarTveloSi mSobliuri
enis winaaRmdeg, da, sazogadod, ganaTlebis sferoSi, aseve, sxva qveynebSi
mimdinare analogiuri procesebidan gamomdinare, savsebiT aSkara xdeba, rom
kacobrioba ukve emzadeba im epoqisaTvis, romelsac antiqristes mmarTveloba
hqvia da romlis drosac iqneba erTi ena, erTi saxelmwifo da erTi politikuri
lideri, - antiqriste, - romelic imavdroulad religiuri lideric iqneba.
iZulebiTi wesiT, msgavsad imisa, rogorc es saqarTveloSi xdeba, rodesac
inglisuris swavlebas bavSvebs I klasidan aiZuleben, axorcieleben susti
qveynebis cxovrebis, m.S. ganaTlebis sistemisa da reformis mimarTvas Sesabamisi
mimarTulebiT. Cven amas vuwodeT antiqristes standartebis danergva. es
procesi sakmaod Sorsaa wasuli. gaixseneT eklesiis didi mamis, serafim rouzis
cnobili sityvebi imasTan dakavSirebiT, rom axla gacilebiT ufro gvianaa,
vidre Cven gvgoniao, - igulisxmoba apokalifsuri periodis moaxloeba. saxezea
amis niSnebi, Tundac is, rom mravalmxriv Zaladoben Cvenze, raTa gadagvagvaron,

rwmena da mSobliuri ena wagvarTvan, - naxevari samSoblo xom ukve wagvarTves,
axla undaT, rom suli amogvxadon. magram aviwydebaT, rom `isini etlebiTa da
hunebiTa, xolo Cven saxeliTa uflisa CvenisaჲTa vxadodiT~.
modiT, aqve SevexoT bilingvizmis sakiTxsac.
bilingvizmi
bilingvizmis Temac Cvens ZiriTad TemasTan mimarTebaSi metad saintereso da
aqtualuria. faqtobrivad, qarTuli sazogadoeba bilingvizmisken miyavT.
winaswarve davZenT, rom Cven biligvisturi ki ar, aramed qarTulad sworad
metyveli da ucxo enebis mcodne sazogadoeba gvinda. bilingvizmis dros aris
safrTxe imisa, rom adamiani srulyofilad ver daeuflos mSobliur enas,
metadre – aramSobliurs. mecnieruli TvalsazrisiT danaxuli bilingvizmis
sakiTxi dagvexmareba swori orientirebis moZebnaSi ucxo enebis Seswavlis
TemasTan dakavSirebiT.
manamde SevexoT mecnieruli TvalsazrisiT saintereso erT kvlevis sagans,
kerZod, Semdeg sakiTxs: ufro Wkvianebi arian Tu ara ucxo enebze molaparakeni?
kanadeli mkvlevari, elen bialistoki ambobs, rom meore enis codna exmareba
adamians ukeT aiTvisos zogierTi unar-Cvevebi. Cven sakiTxi ufro siRrmiseulad
gvainteresebs, Torem ucxo enis Seswavla zogierTi unar-Cvevis aTvisebas xels
rom Seuwyobs, es savsebiT logikuri da gasagebia. dasmuli kiTxva sakmaod bevri
msjelobisa da Seswavlis sagani iyo – dawyebuli humboldtidan, da
damTavrebuli
Tanamedrove
mkvlevarebiTa
da
kvlevebiT.
humboldti,
magaliTisaTvis, Tvlida rom orenovneba cudia.
1950-ani wlebis daswyisSi mecnierebma daadgines, rom adamianebi, romlebic
ramdenime (or an met) enaze saubroben, inteleqtualuri ganviTarebis donis
kvlevis testebs uaresad gadidonen da monolingvebTan SedarebiT am testebSi
uares Sedegebs aCvenebdnen. amgvarad, ucxo enis codna pirovnebis inteleqts,
apriorulad da pirdapiri mniSvnelobiT, ar zrdis. imave xasiaTisaa amerikis
mecnierebis ganviTarebis asociaciis kvlevis Sedegebi. sul bolo kvlevebma
daadastureben, rom mtkiceba, TiTqos meore enis codna uciloblad adamains
ufro Wkvians xdis, ar aris marTebuli. Cven ar vambobT, rom ucxoenebis
Seswavla ar aris kargi, magram pologlotoba poliWkvianobas rom ar niSnavs,
amas mecnieruli kvlevebi calsaxad adastureben.
Cveni msjelobis mizani ar aris imis damtkiceba, rom enebis Seswavla cudia
da uaryofiT gavlenas axdens adamianis inteleqtze, magram imis damadasturebel
mecnierul mosazrebebs ki moviyvanT, rom mraval enaze molaparakeoba,
apriorulad, Wkvianobas ar niSnavs da rom ucxo enis arasworad, eramecnieruli
principebiTa da midgomebiT, pedagogikis moTxovnebis argaTvaliswinebiT
Seswavlas moaqvs ara pozitiuri, aramed negatiuri Sedegebi mozardis
inteleqtualuri, fsiqiuri, socialuri da kulturuli Camoyalibebis
TvalsazrisiT. amas amtkiceben kvlevebi. bevri mtkiceba rad unda, - saxezea
polilingvistur
garemoSi
moqceuli
sazogadoeba
da
mraval
enaze
ametyvelebuli misi individebi, uRmerTobisa da garyvnilebis morevSi Tavdayira
gadaSvebuli kacobriobis sul ufro mzardi ugunurobac saxezea. hoda, daskvna

TqvenTvis momindia. is bibliuri istoriac gavixsenoT, Tu rogor gaCnda
mravali ena dedamiwaze, adamianis gonivruli moqmedebis wyalobiT Tu, piriqiT,
ugunurobis, ampartavnobisa da RmerTmbrZolobis gamo.
idealuri orenovani individebi, romelTa arseboba l. blumfilds
SesaZlebeli egona, sinamdvileSi ar arseboben. faqtobrivad, bilingvebi maT mier
SeTvisebul yovel enas iyeneben gansxvavebul socialur konteqstSi da ar
SeuZliaT maT mier SeTvisebuli yoveli ena, an Tundac erT-erTi maTgani yvela
SesaZlo konteqstSi gamoiyenon.
bilingvizmis problema terminebis siuxvidan da am terminebis uzustobidanac
Cans: pirveli/meore, ZiriTadi/meorexarisxovani, Tavisi/sxvisi, saxlis, ojaxis,
mSobliuri, mTavari, dominanti, STamomavlobiTi/SeZenili, garemos ena, dedis an
mamis ena. amas garda, asxvaveben Zlier da ufro sust enebs, xolo sasurveli
aris dabalansebuli orenovneba. pirveli gamokvlevebi bilingvizmSi Caatares
ronJam da leopoldma (Ronjat 1926, Leopold 1939-1949).
u. vainraixma (1979) wamoayena SemdgomSi sakmaod cnobili idea imis Sesaxeb,
rom bilingvizmi SeiZleba iyos Sedgenili (compound), rodesac ori enis sistema
qmnian raRac erTs; koordinatiuli (coordinate), rodesac ori enis sistema
SedarebiT damoukideblad arseboben, subordinaciuli (subordinate), rodesac
meore enis sistema Seicnoba pirvelis meSveobiT. es klasifikacia amJamad aRar
aris aqtualuri, Tumca rig SemTxvevaSi kargad axasiaTebs situaciur suraTs,
iqneba es meore enis Seswavlis, lingvisturi gansxvavebebis arsebobisa Tu
neirofiziologiuri realizaciis variantis asaxvis sakiTxebi.
gamokvlevebiT damtkicebulia, rom namdvilad normalurad orenoveba
viTardeba im SemTxvevaSi, rodesac adamians erT enaze mainc SeuZlia gamoxatos
Tavisi azri ramdenadme srulyofili, adeqvaturi formiT. Tuki metyveleba
srulfasovnad arc erT enaze ar aris Camoyalibebuli, maSin irRveva Tavad
struqtura azrisa, azrovnebisa, da marcxiT mTavrdeba sxvadasxva situaciebSi
TviTgamoxatvis mcdelobebi, rasac mivyavarT ara mxolod fsiqiur stresebTan,
aramed urTierTobaTa da adamianis pirovnulobis xarisxis did danakargebamde.
es movlena, romelsac ewodeba naxevarenovneba, friad damRupvelia aseve
sazogadoebisaTvis, vinaidan misi wevrebis garkveul nawils ar SeuZlia
areguliros Tavisi emociebi, ar SuZlia Tavisi grZnobebi, moTxovnilebebi,
survilebi sityvieri formiT gamoxatos. xolo rodesac adamians ar SeuZlia
gamoTqvas is, rac unda, maSin mas, pirvel rigSi, ar SeuZlia iyos
konkurentunariani sazogadoebaSi, meorec, mas ar SeuZlia gamoiyenos
komunikaciis standartuli formebi, mesamec, igi iZulebulia mimarTos
TviTrealizaciis raRac sxva formebs, xandaxan – Zladobas. am SemTxvevaSi
arasrulfasovan orenovnebas fsiqologiur tramvamde mivyevarT. anu saxezea
arasrulfasovnebis kompleqsis Taviseburi forma da misi savalalo Sedegebi.
diglosias (berZnulidan - orenovneba) uwodeben iseT situacias, rodesac
funqcionaluri gansxvaveba gamoyenebul enebs Soris didia (mag., rodesac saxezea
garemos, mSobliuri ena da sxva romelime ena, m.S. xelovnurad danergvadi an
Tavsmoxveuli ena), amasTan izrdeba albaToba imisa, rom garemocvis ZiriTadi
(mag. mSobliuri) ena bavSvebma ar Seiswavlon sakmarisi moculobiTa da siRrmiT,
- es imitom, rom mozards SeiZleba moeCvenos, TiTqos mSobliuri ena

meorexarisxovania, an sulac ar aris saWiro. aseve, izrdeba imis albaToba, rom
bavSvma aiTvisos situaciuri metyveleba, anu garkveul situaciebSi da garkveul
urTierTobebSi imetyvelos erT enaze, sxva situaciebSi meoreze, amasTan yvela
situaciaSi romelime erT enaze ar SeeZlos srulfasovani saubari.
yovelive es, razec vsaubrobdiT, ganekuTvneba im daSvebiT situaciebs,
rodesac pirovneba, romelic ramdenime enis matarebelia, ar axdens am enebis
erTmaneSi Serevas. magram realurad ase ar xdeba: gacilebiT xSirad
metyvelebisas adamianebi gadadian erTi enidan meoreze, sesxuloben calkeul
sityvebsa da gamonaTqvamebs, saubroben erT enaze meore enis gavleniT,
erTmaneTSi ureven sityvebs, marTlweras, frazis agebulebas, gamoTqmis
artikulaciasa da diqcias. amasTan, aseTi aRrevebi gansakuTrebiT xSiria
mozardebSi, romlebic erTdroulad or enas, - ori enis anbans, gramatikasa da
marTlweras swavloben. amasTan, imisda mixedviT, Tu Sesaswavli masala droSi
rogor aris gadanawilebuli da romel enaSi ufro adre swavlobs igi ama Tu
im leqsikur Tu gramatikul masalas, xan erTi enidan gadaaqvs meoreSi esa Tu
is forma, xan – meoridan pirvelSi. yovelive es aisaxeba da magrdeba
mexsierebaSi, xolo rac ufro adreulia asaki, miT ufro didia qvecnobierSi
daleqvisa da damagrebis xarisxi da siRrme, da, Sesabamisad, sakmaod izrdeba
albaToba imisa, rom
mozardi arasrulfasovnad metyvel pirovnebad
Camoyalibdes.
rac ufro adreul asakSi iwyeba ori enis paraleluri aTviseba, miT ufro
izrdeba imis safrTxe, rom bavSvma ver ganasxvavos, ver ganacalkeos enebi
erTmaneTisgan, amasTan, didia albaToba imisa, rom gamoimuSaos orive enisTvis
erTi baza, moxdes enebis erTmaneTze daSreveba, erTmaneTSi aRreva. piriqiT,
rodesac mozards ukve sakmarisad aqvs gamomuSavebuli da Camoyalibebuli unarCvevebi mSobliur enaSi da aRqma imisa, rom es ena aris misi mSobliuri,
ZiriTadi ena, maSin igi meore enas am mSobliuri enis saSualebiT iTvisebs, da am
dros xdeba orive enis urTierTgamdidreba. amis sapirispirod, Tuki adreuli
asakis gamo bavSvs jer ar aqvs gamomuSavebuli ZiriTadi, mSobliuri enis codna
da cnobiereba, maSin izrdeba safrTxe imisa, rom paralelurad Sesaswavlma
enebma ki ar gaamdidron erTmaneTi, aramed, piriqiT, – gaaRaribon. bevri
mkvlevari eWvis qveS ayenebs imasac, rom bilingvis yovel enas iseve SeeZlos
ganviTareba, rogorc monolingvisas. metic, arian mecnierebi, romlebic TavianTi
kvlevebis safuZvelze adastureben, rom, rogorc wesi, monolingvis enis codnis
siRme gacilebiT didia, vidre polilingvisa mis mier Seswavlil calkul enaSi.
ori enis suqcesiuri (TanmimdevrobiTi) aTvisebis SemTxvevaSi meore ena
aucileblad SeiTviseba pirveli enis fonze, mis safuZvelze da mis prizmaSi.
pirveli aris wamyvani kognitur ganviTarebaSi, gansazRvravs samyaros
inteleqtualur suraTs. mSobliuri enis movlenebis meore enaSi gadatanis
strategiebi, enobrivi gamoTqmebis urTierTgamartiveba, zegeneralizacia SeimCneva
uklebliv yvela aseT SemTxvevaSi. amasTan, meore enaSi zogierTi komunikaciuri
Cvevis SeZenas SeuZlia srulyos bavSvis codna pirvel enaSi: kiTxvis zogierTi
Cvevebi, Tavazianobis formulebi, enobriv intuiciaze dayrdnobis unari,
gamonaTqvamis Sinaarsis Sesaxeb varudebis ageba – yovelive aman SeiZleba
dadebiTi gavlena moaxdinos mSobliuri metyvelebis ganviTarebaze. arc Tu

iSviaTad umjobesdeba mSobliuri enis diqcia, warmoTqma da artikulacia.
piriqiT, adreul asakSi, rodesac mSobliuri ena ar aris sakmarisad
Camoyalibebuli da damagrebuli bavSvis fsiqikaSi da cnobierebaSi, da rodesac
erTdroulad xdeba ori enis adreuli, m.S. anbanuri Seswavla, daSreveba, maSin
zemoT xsenebuli dadebiTi efeqti iqceva uaryofiT efeqtad, ris Sedegadac
adamiani srulfasovnad verc erT enas ver iTvisebs.
gamokvlevebma aseve aCvenes, rom Tuki Zlieri enaa is, romliTac adamiani
ojaxSi metyvelebs, xolo sazogadoebaSi dominirebs ena, romelic aris am
adamianisTvis susti ena, maSin es adamiani, miuxedavad misi gonebrivi monacemebisa
da niWebisa, am sazogadoebaSi mniSvnelovan profesiul warmatebas ver miaRwevs.
aseTi situacia SeiZleba Seiqmnas, Tuki ers Tavs moaxveven ucxo enas da mas
saxelmwifo enad aqceven. aseTi viTareba SeiZleba Seiqmnas saqarTveloSi, radgan
aris niSnebi imisa, rom saxelmwifos aqvs programa, inglisuri ena saxelmwifo
enad aqcios saqarTveloSi. am SemTxvevaSi mSobliuri enis, qarTulis matarebeli
mozardebis ZiriTadi masa iqneba Cavardnili iseT situaciaSi, rodesac isini ver
SeZleben TavianTi SesaZleblobebisa da unarebis ramdenadme srul realizebas
sazogadoebaSi. es gamoiwvevs sazogadoebis degradacias, sazogadoebas aqcevs
momsaxure personalis rangis erad, ara amoazrovned, aramed momxmarebel masad,
ara mecnieruli azrovnebiTa da inteleqtis gamovlinebiT moRvawe xalxad,
aramed plebeebad, snobebad da mdare sinjis xrovad.
saqarTvelo erTxel ukve aRmoCnda msgavsi safrTxis winaSe 30-ode wlis win:
sabWoTa kavSiris zeobis periodSi iyo mcdeloba imisa, rom saqarTveloSi
saxelmwifo enad rusuli ena gamocxadebuliyo. sabednierod, maSin, 1978 wlis
14 aprils, sazogadoebam
didi aRSfoTeba gamoxata da protesti ganacxada
amasTan dakavSirebiT, gamovida quCaSi Tavisi uflebebisa da TviTmyofadobis
dasacavad da Sedegsac miaRwia. sabWoTa xelisuflebam, moskovma ukan daixia.
maSindel sabWoTa, damyayebuli ideologiis mqone da uRmerToebis epoqis
xelisuflebas ufro didi TviTSegneba aRmoaCnda, vidre Cvens zogierT
xelisufals, maT, romelTac dRes saqrTveloSi inglisuris saxelmwifo enis
rangSi ayvana surT da amisTvis inglisuri enis Seswavlis, bilingvizmis
aramecnierul, arapedagogiur da araadeqvatur midgomas gvTavazoben. komunisti,
uRmerTo, pirjvris nacvlad pirvarskvlav gamomsaxveli breJnevi da Sevardnaze
ufro humanurebi aRmoCndnen, vidre qarTvelad wodebuli, sxaTa dasanaxad
pirjvris gamomsaxveli zogierTi Tanamdebobis piri, isini, romlebic Cvens
Svilebs umecrebisa da gaunaTleblobisken erekebian.
ერთი მსოფლიო, ერთი ენა, ერთი ხალხი!
დავუბრუნდეთ ჩვენს ძირითად თემას. თამამად შეიძლება ვთქვათ, რომ ქართული ენა
საფრთხეშია. ილია ჭავჭავაძემ, წმ. ილია მართალმა, ჩვენი ერის რაობის ქვაკუთხედად დადო
ფორმულა: ენა, მამული, სარწმუნოება. ქართული ენა უნიკალური, კაცობრიული
ღირებულების მქონე ენათაგანია. მისი მოშლა გამოაცლის ჩვენი ერის სულიერ ტაძარს ერთერთ ბოძთაგანს და ერის სულიერ-შემეცნებითი შენობა არამდგრადი, წასაქცევად
გამზადებული შეიქმნება.
მოდით, ამ საკითხ გლობალურად შევხედოთ. ჩვენ უკვე აშკარად ვხედეავთ, რომ ჩვენი
ქვეყნისა და ერის ბედი, მისი სულიერი და მატერიალური ცხოვრება საქართველოს გარეთ

იგეგმება. ეს ცვლილებები მიმდინარეობს გლობალიზაციის აპოკალიფსური პროცესის
კონტექსტში და ფარგლებში. ჩვენ თვალი უნდა გავუსწოროთ სინამდვილეს, ინტეგრაციისა და
გლობალიზაციის სახით მსოფლიოში მიმდინრე პროცესებს და სულიერი და ცნობიერი
რეგრესისკენ მიმავალი ცვლილებების მიზეზები სწორედ იქ ვეძებოთ! ეს ისეთ პროცესთა
პროცესია, რომელიც მცირე ქვეყნების ფასეულობებს უგულებელყოფს და დევნის, მისთვის
ზედმეტია ყოველივე ის, რასაც ჩვენი წინაპრები სისხლითა და ოფლით, ლოცვითა და
შრომით, სასოებითა და მომავლის იმედით ქმნიდნენ, - ეს ყოველივე უფასურდება – თითქოს
აღარაა საჭირო.
მაგრამ მსოფლიოს თუ არ ჭირდება, ჩვენ ხომ გვჭირდება, ჩვენ რაღა დაგვემართა, რა ღმერთი
გაგვიწყრა, - რას ვაკეთებთ მის დასაცავად. ქართული დავივიწყოთ, უცხო ავითვისოთ, ამით
ხომ იმას მოვიმოქმედებთ, რომ მოამაგე, დამაშვრალი, სიყვარულიოთ თავგანწირული,
მოხუცებული დედა შინიდან გავაგდოთ და შინ, ტახტრევანზე ავხორცი და ვნებაშლილი
დედინაცვალი დავაბრძანოთ? სწორედაც რომ ღმერთი გაგვიწყრა ჩვენი ცოდვების გამო და ისე
ვიქცევით, როგორც ლექსშია: „დედას ვუყვარვართ შვილები, დედა არ გვახსოვს შვილებსა,
მიტომაც წუთისოფელი, სულ მუდამ გვაცოდვილებსა“. მაგრამ გონს უნდა მოვეგოთ, იმედი არ
დავკარგოთ, სასოწარკვეთას არ მივეცეთ.
ჩვენი უწმინდესი, საქართველოს პატრიარქი, ილია მეორე ასე ბრძანებს: „ჩვენ არ უნდა
დაგვაბნიოს უცხო ქვეყნებისა და მათი ცივილიზაციების შემოჭრამ. . .“. შემდეგ ხაზს უსვამს
მშობლიური ენის დიდ მნიშვნელობას: „დიდი ძალაა და დიდი საუნჯეა ქართული ენა: ენა
არის ის საშუალება, რითაც ადამიანი, უპირველეს ყოვლისა, ესაუბრება უფალს, წარმოთქვამს
ლოცვებს! ენა არის უდიდესი ძალა; ჩვენ მუდამ ვიცავდით ამ ჩვენს საუნჯეს და კვლავაც
დავიცავთ!“. დიახ, ენა საუნჯეა ყველასათვის და მათ შორის – ქართველი ერისთვისაც!
ქართველთათვის იგი იმითაც არის ფასდაუდებელი, რომ ამ ენამ იტვირთა და დაიტია ჩვენი
უფლის, იესო ქრისტეს მიერ მოტანილი ჭეშმარიტი სწავლება, გაითავისა მისი ვნება, ჯვარცმა
და აღდგომა, ქართულად აამეტყველა და მარგალიტებად დაგვიფინა წმიდა წერილი, დიდი
სჯულის კანონი, წმინდანების განმარტებები და ნააზრევები. დიდება უფალს, - მოგვეცა ენა,
გამომთქმელი სინანულისა და ღმრთის დიდებისა.
მაგრამ რა განგვისაზღვრეს, რას ფიქრობენ ამის საპირისპიროდ მსოფლიო საერთაშორისო
ორგანიზაციები? მათ შორის, პირველ რიგში, რა იგეგმება გაეროს კონცეფციით
საქართველოში, რამაც ჩვენს პრესაშიც გაიელვა სათაურით „გლობალური განათლება
დემოკრატიისათვის“? კონცეფცია დასათაურებელია ასე: „ათასწლეულის განვითარების
მიზნები საქართველოში“. აი, ამონარიდები აღნიშნული დოკუმენტიდან:
9 განათლების ხარისხისა და ინსტიტუციური გაუმჯობესების გზით საქართველოს
განათლების სისტემის ინტეგრაცია მსოფლიოს საგანმანათლებლო სივრცეში;
9 სასკოლო განათლების თორმეტწლიან ციკლზე გადაყვანა, სასკოლო განათლების
საერთაშორისო სისტემებში ჩართვა;
9 2015 წლისათვის პროფესიული განათლების სისტემის შრომის ბაზარზე ორიენტირებულ
სისტემად გარდაქმნა.
ამ, ერთი შეხედვით, მომხიბლველ სიტყვებს მიღმა, სინამდვილეში გაუნათლებლობა და
მდაბიოობა იმალება. არ იფიქროთ, მსოფლიო განათლების სისტემაში ჩართვა მოიაზრება
სწავლების ხარისხის ამაღლებად. ეს ასე არ არის. არსებობს მეორე დოკუმენტი – „იუნესკოს“ –
ანგარიში განათლების სისტემის შესახებ, რომელიც ამბობს, რომ მათი რეფორმები,
განხორციელებული განვითარებად ქვეყნებში, ეფექტურად ემსახურება მიზანს, რადგან ხელს
უწყობს წერა – კითხვის ცოდნას ამ ქვეყნებში. ანუ, მსოფლიო რეფორმატორთა განზრახვით და
მათი რჩევებით ხელისუფლება გვაბრუნებს იმ ეპოქაში, როდესაც დიდმა ილიამ წერა-კითხვის
გამავრცელებელი საზოგადოება შექმნა და დაიწყო წერა-კითხვის გავრცელება მთელს ერში.
უკან გვაბრუნებენ იმ ეპოქაში, თითქოს ამის შემდეგ არ გაგვევლოს განათლებისა და დიდი

მეცნიერული მიღწევების, მსოფლიო მეცნიერული სკოლების შექმნისა და ავტორიტეტის
მოპოვების, დიდი ლიტერატურისა და პოეზიის შექმნის გზა.
ჩვენი სასკოლო რეფორმის მიზანი კიდევ ერთხელ ადასტურებს ზემოთ თქმულს, რადგან
იგი ასეა ჩაწერილი: წერა, კითხვა, მეტყველება, მოსმენა. ისევ დავუბრუნდეთ გაეროს
კონცეფციას, რომელიც თავის თავს ასე განმარტავს: გაეროს კონცეფცია – ეს არის 21‐ე
საუკუნის კონცეფცია სკოლის სწავლების მიზნით, და იქვე თვითონვე სვამს კითხვებს: რა არის
21‐ე საუკუნის სკოლების ტრანსნაციონალური და ტრანსკულტურული მისია? როგორ
ვახორციელებთ მას დაწყებით და ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში? რას ვაკეთებთ
მასწავლებელთა მოსამზადებლად? – გვესაუბრება გაეროს კონცეფციაში პროფესორი ჯონ
პატრიკი, შემდეგ აგრძელებს თავის შეუვალ აზრებს და დასძენს: „ვფიქრობ, აქ განხილული
საკითხები სავსებით შეესაბამება 21‐ე საუკუნის სამოქალაქო განათლების მისიას როგოც აშშ‐
ის, ასევე მთელი მსოფლიოს სხვა დემოკრატიულ ქვეყნების სკოლებში.“ „ყველა სასკოლო
დეფინაცია უნდა განისაზღვროს მსოფლიო სტანდარტების მიხედვით, პროგრამებში
დემოკრატიის გლობალური ინტეგრაციის საერთაშორისო ფორმებით; პროგრამა სკოლაში
გლობალური ინტერნაციონალური უნდა იყოს!“ – ბრძანებს ეს უცხოელი. ნახეთ, სწავლება არა
ეროვნული, არამედ გლობალურ-ინტერნაციონალური უნდა იყოს! აქვე იმასაც გავიმეორებთ,
რომ ჩვენისთანა განვითარებადი (მათი შეფასებით) ქვეყნებისათვის ეს გლობალურად
ინტერნაციონალური პროგრამა გულისხმობს წერა-კითხვისა და ელემენტარული ცოდნის
მიცემას, ყოველივე იმისა, რაც ჭირდება მომსახურე პერსონალს, და არა შემოქმედს,
შემეცნებაზე და მეცნიერულ აზროვნებაზე ორიენტირებულ პიროვნებას, ჭირდება პლებეურ
საზოგადოებას, და არა იმას, რაც აუცილებელია ფუნდამენტური და ჰუმანიტარული
მეცნიერების განვითარებისთვის, მსოფლიო კონკურენტუნარიანი ცოდნის მიცემა-მიღებასა
და მეთოდიკებისთვის. არადა, იმ ავადსახსენებელ საბჭოთა პერიოდში, რომლის ნოსტალგია
ნამდვილად არა გვაქვს, - ღმერთმა დაგვიფაროს! - დიდი უღმერთობისა და ურწმუნოების
იდეოლოგიის მიუხედავად, ვიძენდით ცოდნას, ვიყავით მსოფლიო მეცნიერების,
განსწავლულობის, ერუდიციისა და ინტელექტუალიზმის ნაწილი. უფრო ადრე კი ვიყავით
მსოფლიო განათლების ქვეყანა, - გავიხსენოთ გელათისა და იყალთოს აკადემიების პერიოდი
და მიღწევები. გასაკვირი კია, - ჩვენმა რეფორმატორებმა ხომ ყველაფერს ეროვნული უწოდეს:
ეროვნული გამოცდები, ეროვნული სასწავლო გეგმა და ყველაფერი ეროვნულის სახელდებით
აღნიშნეს, და, თურმე, გლობალური ინტერნაციონალური განათლების რეფორმას არ
ატარებენ? აი, ამას ქვია თვალებში ნაცრის შეყრა!
განათლების დეზორიენტირებული რეფორმა ასევე გულისხმობს მასწავლებელთა
გადამზადებას: სწორედ მათ უნდა გაზარდონ მომავალი გლობალისტ-ინტერნაციონალები,
უსამშობლო, უმამა-პაპო მომავალი თაობა, პავკა მოროზოვები და ნეო-კომკავშირლები.
ამიტომაც გამოუცხადეს ომი ყოველივე მართლმადიდებელურსა და ეროვნულს, ამისთვის
შექმნა ერთმა ღმრთისმბრძოლმა და უზნეო პიროვნებამ დირექტორთა გაერთიანება,
ატერორებდა მასწავლებლებს, უტარებდა მათ ტრენინგებს, რათა მათ აღეკვეთათ ნებისმიერი
მართლმადიდებლური გამოვლინება სკოლის სივრცესა და მოსწავლეთა ყოფა-ქცევაქში.
დიახაც, - ამბობს მათეული ხედვა, - თუ მომავალ მასწავლებელს არ ვასწავლეთ შედარებითი
სწავლების, საერთაშორისო და გლობალური დემოკრატიის სიკეთე, როგორღა შეძლებს იგი
მსოფლიო მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის მქონე პიროვნების აღზრდას, – დაახლოებით
ასე გვიმტკიცებს ამერიკელი პროფესორი ჩვენ განათლების რეფორმის მთავარ გზავნილს,
მიმართულს უღემღთობისა და უზნეობისკენ. ასე რომ, ჩვენმა რეფორმატორებმა იციან, ვის
ზრდიან მოსწავლის სახით. ყოველივე ამის შემდეგ ცხადია, რომ ჩვენ ცოტა უმისამართოთ
ვიქნევთ მუშტებს, როცა ვებრძვით მხოლოდ ქართველ აღმასრულებლებს, ნაცვლად იმისა,
რომ ვებრძოდეთ ორივეს ერთად: თეორიტიკოსებს – დასავლეთში და აღმასრულებლებს – ‐
ქვეყანაში! ვეძებოთ გზები, რათა „ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნეს,“, როგორც ბრძანა დიდმა
ილიამ. ე.ი არ უნდა დავმორჩილდეთ ე.წ. მსოფლიო რეფორმის ეგრეთწოდებულ „მამებს“,

რომელთა ინტერესები, მათივე კატეგორიული მოთხოვნით, ერთიანდება მათს იდეაში: „ერთი
მსოფლიო, ერთი ენა, ერთი ხალხი!“, ნაცვლად „მამულის, ენის და სარწმუნოებისა,“.
სრულიად აშკარაა, რომ, აი, უკვე მერამდენედ, ისტორია გამოცდას გვიწყობს: ცდის ჩვენს
ღირსებას, ზნეობას, ურთიერთგატანის ნიჭს, - სწორედ ეს არის ჩვენი ისტორიული ტრადიცია
და ამიტომაც არ უნდა შევეგუოთ ქვეყანაში არსებულ ეროვნულ‐იდეოლოგიურ სიცარიელეს.
იმას, რაც არის მტრობა მამულის, ვერ უნდა ჰგუობდეს მას მამულიშვილი! ეს იქნება
ნამდვილი მამულიშვილობა! ახლა საჭიროა შვილებს სამშობლო დავუტოვოთ და არა
საცხოვრებელი სახლი! გვიფიქრია კი იმაზე, რა გარემოში იზრდება ჩვენი ახალგაზრდობა,
ჩვენი აღსაზრდელები? რამდენ ცდუნებას უნდა გაუძლონ ჩვენმა შვილებმა, ჩვენმა
მოსწავლეებმა, საერთოდ, ჩვენმა გოგო – ბიჭებმა: ღამის კლუბებს, კაზინოებს, სტრიპტიზ‐
ბარებს, უზნეო ფილმებს, ტელეეკრანისა და ინტერნეტ‐საიტების აშკარად ამორალურ
„სწავლებებს“!
ვითარება რომ მეტად რთულია, ამას თვითოეული ჩვენთაგანი ხვდება. მაგრამ გვაიმედებს
ის, რომ ქართული ენის მოსპობის მცდელობები საქართველოს ისტორიაში მრავალჯერ
ყოფილა და მიუხედავად ამისა, ფაქტია, რომ ამ ძნელბედობას გაუმკლავდა საქართველო,
გაუმკლავდა, პირველ რიგში, ეკლესიის წინამბრძოლობითა და ერის მამების თავდადებით. ამ
ბრძოლებს დიდი პიროვნებები შეეწირენ, ილია მართლის მოწამებრივი გზაც ხომ ამაზე
მეტყველებს, მისი მკერდის შემანგრეველი ტყვია ხომ ბოლშევიკების წინამორბედებმა და
სულიერმა ძმებმა ჩამოასხეს, ახლა ნეობოლშევიკები იღწვიან ერის მკერდის შენგრევისათვის,
მისი გულის, ქართული ენის ამოგლეჯისა და სულის წარწყმედისათვის. შეეწირენ მამულს
მამულიშვილები, და მით ქვეყანა გადაარჩინეს; უბრძოლველად ბრძოლა არავის მოუგია,
მითუმეტეს, ვერ მოიგებ ომს! ჩვენც ვიბრძოლოთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ინგლისური ენა
რომ სრულიად ჩაანაცვლებს ქართულს ენას, როგორც სახელმწიფო ენა, ამას მტკიცება აღარ
სჭირდება! აბა, რას ჰქვია მსოფლიო ინტეგრაცია და გლობალიზაცია?! ამას რად უნდა მეტი
ფაქტების მოყვანა?! ეს გადაწყვეტილება მიღებულია საერთაშორისო დოკუმენტებით და ჩვენ
დაგვრჩენია ან მორჩილება, ან – წინააღმდეგობა! - მესამე გზა არ არსებობს!
ძვირფასო თანამემამულენო!
გავერთიანდეთ, ხელი - ხელს მივცეთ, მხარი - მხარს, და დავიცვათ ქართული
სახელმწიფოებრიობა და ეროვნული თვითშეგნება, უპირველესად - ბავშვის გონებრივი
ჩამოყალიბებისას! უზრუნველვყოთ ჩვენი მომავალი თაობის ჰარმონიულად აღზრდისა და
ჩამოყალიბების, მშობლიური ენის შესწავლის ხელსაყრელი პირობები, ქართული ენის
სახელწიფო ენის სტატუსის შეურყევლად დაცვის გარანტიები. ჩვენ გვაქვს უფლება ვიყოთ
ქართველნი, ვმეტყველებდეთ ქართულად, ვაზროვნებდეთ ქართულად და ჩვენი სახელმწიფო
ენა იყოს ქართული!
ავთანდილ უნგიაძე,
ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანფდიდატი,
მართლმადიდებელ მშბელთა კავშირი

akaki gomarTeli:

dedaena safrTxeSia
mSobliuri ena, esaa udidesi Zala xalxis, eris konsolidaciisa da
integraciisaTvis, umniSvnelovanesi faqtoria Zveli da axali Taobis
SekavSirebisaTvis. arc erT saskolo sagans ar aqvs iseTi ganmsazRvreli roli
bavSvis aRzrdaSi, rogorc mSobliur enas, nebismieri mecnierebis karis gasaRebi
mas aqvs mibarebuli: skolis sagnebis warmatebiT daufleba emyareba imas, Tu
rogor flobs moswavle saswavlo enas.
dedaena, eris da TiToeuli adamianis yofierebis garemoa, mis gareSe
warmoudgenelia maTi arseboba. rogorc araxelsayrel bunebriv garemos SeuZlia
daazianos adamianis janmrTeloba, aseve araxelsayreli, araswori enobrivi
garemo gamoiwvevs calkeuli pirovnebis da mTeli eris sulier degradacias,
ayenebs ers, rogorc kulturul-istoriuli fenomenis sruli mospobis,
ganadgurebis realuri safrTxis qveS. skolebSi mSobliuri enis jerovani
swavleba aris gza eris TviTgadarCenisa, ganviTarebisa, gza, romelic
uzrunvelyofs mis momaval cxovrebas, eris momaval istoriul yofas. ai ras
ambobs cnobili rusi mecnieri konstantine uSinski mSobliuri enis Sesaxeb:
“sxvadasxva sagnebis Seswavla amdidrebs bavSvis Semecnebis unars, awvdis ra mas
axal-axal imformacias. gramatikis (enis) Seswavla ki aviTarebs adamianis
TviTSemecnebis unars!... misi Seswavla aris sawyisi adamianis sakuTar Tavze,
Tavis sulier mdgomareobaze dakvirvebisa.”
adamiani da ena ganuyofelia. ena ar arsebobs adamianis gareSe, iseve
rogorc gonieri adamiani ar arsebobs enis gareSe. adamiani enis meSveobiT
aRiqvams gare samyaros, kulturas, unaxavs maT xalxs da gadascems mamidan
Svils, Taobidan Taobas. da bolos, mSobliuri ena es aris safuZveli, romelic
ayalibebs adamians, gansazRvravs mis qcevas, cxovrebis wess, msoflmxedvelobas,
mentalitets, erovnul xasiaTs, ideologias. dedaena mkacri da sando
maswavlebelia, masSi Cadebulia ideebi, wes-Cveulebebi. dedaena ara marto
asaxavs da gadmogcems, aramed TviTon ayalibebs erovnul xasiaTs.
maSasadame, Tuki dedaena ayalibebs eris kulturasa da cxovrebas, maSin
manve
unda
iTamaSos
ganmsazRvreli
roli
erovnuli
suliskveTebis
CamoyalibebaSi.
kidev erTxel davesesxebiT konstantine uSinskis, romelic svams kiTxvas:
“ra aris aRzrdis mTavari mizani?” – da iqve pasuxobs: ”adamianis sulieri
ganviTareba, romlis miRwevac SeuZlebelia Tu ar daveyrdnobiT xalxis
kulturul-istoriul tradiciebs, erovnuli xasiaTis gansakuTrebul Tvisebebs”
– yovelive amis ZiriTadi matarebeli ki aris dedaena.
ადამიანების სულიერ თანამეგობრობაში, რომლის გვირგვინს ერი და ეროვნება
წარმოადგენს, არის ერთი სპეკალი - ენა, რომლითაც ისინი ერთმანეთს საუკუნეების
განმავლობაში უკავშირდებიან და უგებენ. დროთა განმავლობაში ეს ენა ქმნის ერთიან
სულიერ ყალიბს - მონოლითს, რომელიც “არც ცხადი ძალით წაირთმის, არც მალვით
მოიპარების". ისტორიას მრავლად ახსოვს ისეთი მაგალითები, როდესაც ერთი
მონოლითი ისტორიულ წყვეტას განიცდიდა და მომავალ თაობებს აღარაფერი
გაეგებოდათ წინა თაობებისაგან დანატოვარი ენისა. ამიტომ წარმოიშვა ძველი და ახალი

ენის ცნება. თანამედროვე ბერძენი ძველ ბერძნულს ისევე სწავლობს, როგორც
ნებისმიერი არაბერძენი, თანამედროვე სომეხი ძველ სომხურს ისევე სწავლობს, როგორც
დანარჩენი არასომეხი, თანამედროვე ინდოელი ძველ ინდურს ისევე სწავლობს, როგორც
დანარჩენი არაინდოელი შეისწავლიდა და ა. შ. ანუ ამ ენებში დიდი ისტორიული წყვეტა
მოხდა და ეს მათ ენებზეც აისახა.
ჩამოთვლილ უძველეს კულტურულ ენებს შორის სრულიად გამორჩეულია
ქართული ენა, რომელიც ასეთ წყვეტას არ აჩენს და თანამედროვე ქართველი, რაც უნდა
გასაკვირი იყოს, წინაპართა ენის შინაარსს იგებს. ჩვენ უსათუთესი ძაფებით ვართ
დაკავშირებული ჩვენს სულიერ საწყისებთან და საამაყოც (და არა საამპარტავნო) გვაქვს.
სიცოცხლეც დაგვიდევს სასწორზე ამ ენის დასაცავად. ამას ისიც ემატება, რომ ქართული
ანბანი ზედმიწევნით ასახავს ქართულ მეტყველებას, ანუ თითო ბგერას თითო ასო
შეესაბამება. ჩვენი ენისა და ანბანის ეს გენიალური თავსებადობაც გვეამაყება თავისი
უნიკალურობის გამო. აკი ამბობდა ნიკო მარი - თავისი თვისებით ქართული ენა
მსოფლიო ენააო და მართლაც ასეა.
ამ ენამ ბუნება და პათოსი ქართული სულის დინებისა ყველაზე ძალუმად
გამოხატა, იდინა, იდინა და დღემდე ფორმობრივად მეტ-ნაკლებად სახეცვლილი, მაგრამ
არსობრივად მონოლითური მოვიდა; მოვიდა თვითმყოფადი ბუნებით და ყველაზე
მეტად განსაზღვრა ერის თვითმყოფადობა. თავისი ისტორიით მან ქართველი ერის
ერთიანი ისტორიული ყოფიერების არსებითი როლი შეასრულა. ეროვნული ცნობიერება
ხომ ცხოვრების, ისტორიული რეალობის წიაღშია ჩაფლული ენის წყალობით და ამითაა
განუმეორებელი და სულისმიერ აღქმას დაქვემდებარებული, მკაცრ რაციონალურ
ჩარჩოებს გაცილებული. სწორედ ენა თამაშობს გადამწყვეტ და იდუმალ როლს ერის
წარმოქმნა-განვითარებაში. კონკრეტული ქართული ენა აყალიბებს კონკრეტულ ერს ქართველობას და საქართველოს.
თანამედროვეობამ
გაისიგრძეგანა
ენის
დამსახურება
ერის
წინაშე
და
განსაკუთრებული ადგილი მიუჩინა თავის არსებობაში. იმისათვის, რომ არ დაირღვეს
მისი ერთიანობა (რამეთუ ასეთი რღვევა ერის რღვევის ტოლფაისა).

rusi pedagogi veseli ambobs: “ers rom Tavisi ena ar aswavlo, es imas
niSnavs, rom ar gindaT eris azri, misi sulieri Zal-Rone, niWi gaixsnas da
gaimarTos. eg is iqneba, rom ar gindaT eri bavSvobidan gamovides. Tu Cven ar
davawyebinebT ers Tavisi dedaenis swavlebas da Tundac mis magier sxva, Zalian
maxlobeli enis swavlebas movyvebiT, maSin uaress vizamT: srulebiT SevSliT
eris gonebriv ganviTarebas, srulebiT SevSliT mis sulier bunebas.”
მთელი სამყარო ჩვენთვის, ადამიანებისათვის, ენაში და ენით არსებობს. მთელი
ჩვენი ცოდნა ენით გამოითქმის. ადამიანის სულიერ-გონითი სამყაროც ენაშია
დაუნჯებული. ერი უკვდავია, თუ ის საკუთარ ენაზე ლაპარაკობს. უკვდავია ის
კულტურა, რომელიც ამა თუ იმ ენაზე იქმნება. უკვდავია ეროვნული ტრადიციები,
ადათ-წესები, ჩვეულებები, ყველაფერი ის, რაც ერის სულიერ საგანძურს შეადგენს.
ენა ინახავს და მომდევნო თაობებს გადასცემს მთელ იმ სიმდიდრესა და
გამოცდილებას, რაც ერს საუკუნეების განმავლობაში შეუქმნია რელიგიური, მეცნიერული
თუ მხატვრული ტექსტების სახით. ამ აზრით, ენა ხალხის კოლექტიური მეხსიერებაა.
ენის სიწმინდეს საშიშროებას უქმნის პირველი კლასიდან უცხო ენის შესწავლის
დაწყების Semotana. მოზარდი, რომელიც უცხო ენაზე დაიწყებს სწავლას, მშობლიურ ენას
მხოლოდ ყოველდღიური მეტყველების დონეზე დაეუფლება, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ
ბარბარიზმები და ვულგარიზმები, ჟარგონები და კალკები მისი მეტყველების ბუნებრივი
შემადგენელი ნაწილი იქნება.
სამწუხაროდ, გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც დაუფარავად და დაბეჯითებით
ამკვიდრებენ აზრს: რაკი დღეს თითქმის მთელი მსოფლიო ინგლისურად ლაპარაკობს, რა

საჭიროა ქართული ენის სწავლება და მის სიწმინდეზე ზრუნვა, დროა საქართველოს
სახელმწიფო ენად ინგლისური გამოვაცხადოთო?!

ilia wers: “Cven rom egre daJinebiT da ukandauxevlad vTxoulobT dedaenisaTvis sruls da daubrkolebels gzas saswavlebelSi, - eg, marto deda-enis
siyvaruliT ar mogvdis. vTxoulobT da vnatrulobT imitomac, rom udeda-enod
gonebis gaxsna bavSvisa yovlad SeuZlebelia. maSin skola gonebis gaxsnis
saxsari ki ar aris, gonebis daCagvrisaa, gonebis daxSvisaa, daTrgunvisaa,
gaTaxsirebisaa, - da gana es sasurvelia visTvisme?”
ჩვენ დეკლარირებულად „დემოკრატიულ და თავისუფალ ქვეყანაში“ ვცხოვრობთ.
თავისუფლება, დემოკრატიის თვალსაზრისით, არჩევანის თავისუფლებასაც გულისხმობს
და სწორედ ამ თავისუფლებაზე აპელირებით ცდილობს მავანი, ქართველის,
მართლმადიდებლისა
და
ზოგადსაკაცობრიო
faseulobebis
თვალსაზრისითაც,
არატრადიციული
ღირებულებების
დანერგვას.
ამავე
დროს,
ფაქტობრივად,
ძალადობრივად ითრგუნება ჩვენი ერის უმთავრესი უფლება – ისაუბროს, წეროს და
იაზროვნოს მის მშობლიურ ენაზე. პირველი კლასიდან იძულებით ინგლისურის სწავლა,
თანაც, ხუთის წლის ასაკიდან, მომავალში მოზარდის ფსიქიკას ხომ არ დაამახინჯებს?
ჩვენ „დედაენაზე“ ვსაუბრობთ და მშობლიური ენის დიდ ქომაგ იაკობ
გოგებაშვილს დავესესხებით: „არც ერთს უცხო ენას არ შეუძლიან ავარჯიშოს ალღო
ენისა, როგორც დედინაცვალს არ შეუძლია ბავშვს დასდოს ღვიძლის დედის ამაგი,
საშინელ მდგომარეობაში ვარდება ერი, როდესაც მის ენას პატივი და უფლება აქვს
აყრილი და მას რიგიანად ვეღარ სწავლობს სკოლებში. ამ შემთხვევაში, სკოლა ცუდად
მოქმედებს თვით სახლობაზედ, აქაც სუსტდება ღვიძლი ენა. ამის გამო, სრული
მეტყველება ერში იკარგება და იგი წარმოადგენს ნახევრად დამუნჯებულ ბრბოს. სუსტი
ენა ჰბადებს სუსტს აზრს, სუსტს ხასიათსა და ერის ცხოვრებაში დგება ის საუბედურო
ხანა, რომელსაც cnobilma რუსმა სწავლულმა და filologma – andrei პოტებნიამ
დაარქვა „sazizRari gapartaxebis xana“ („период мерзости запустения“). ამ უბედურ
ხანას, sazizRari gapartaxebis xanas თავის სასარგებლოდ იყენებენ მოცილე ერნი და
ნახევრად დამუნჯებულს, დაქვეითებულს ხალხს ხელიდან აცლიან მიწა-წყალს,
დოვლათს და ყველა ეროვნულ საუნჯეს...
რუსეთთან შეერთების შემდეგ სარწმუნოება უზრუნველყოფილ იქნა; მაგრამ ბევრი
ქართველი ვერა გრძნობს, ვერ ამჩნევს ხიფათს და განსცდელს, რომელიც მოელის მის
დედაენას, და არა ზრუნავს შესაბამს ღონისძიებაზე. პირიქით, დარწმუნებულია, რომ
როგორც სარწმუნოებას, ისე ენას არაფერი დაუშავდება: "ქართული ენა სად წაუვათ,
შემდეგშიც მოასწრებენ მის შესწავლასაო". მაგრამ ასე ფიქრობენ მხოლოდ უბირი გონების
პატრონნი. სხვებს-კი კარგად აქვთ შეგნებული სიბრძნე ქართულის ანდაზისა: მიმპარავი
ძაღლი უარესია მყეფარზედაო. ამ უკანასკნელებს კარგად ესმით მშობლიური ენის
მნიშვნელობა, ესმით, რომ იგი არის მთავარი ბურჯი ერის არსებობისა და წარმატებისა,
ესმით, რომ დედა-ენის შეუსწავლელობა მათს შვილებს დააქვეიეTeბს ზნეობითაც,
გონებითაც, ხასიათითაც და მისწრაფებითაც.
დროა, გონს მოვიყავნო ჩვენი თავი შემდეგი სიტყვების მოგონებით, რომელიც
დაბეჭდა თავის წლიურს ანგარიშში ყოფილმა მზრუნველმა, კავკასიის ოლქისამ, pedagogma
da mweralma იანუარი ნევეროვმა, როდესაც ჰმარტავდა საჭიროებას ქართულის ენის
საფუძვლიანად შესწავლისას: ar arsebobs ganaTleba mSobliuri enis gareSe, radgan
swored deda-ena aris srulyofili azrovnebis saZirkveli (Нет оброзованния без
возможно полного знания своего родного языка как орудия мысли")..
იაკობისეულ შეშფოთებას ჩვენს დროში
საქართველოს ხელისუფლების ახალი
ლინგვისტური პოლიტიკა (რომელსაც თავად „ლინგვისტურ რევოლუციას“ უწოდებენ.)
იწვევს ამ შეშფოთებაზე ფსიქოლოგებს პასუხი უკვე აქვთ: pirveli კლასიდან – უცხო

ენის სწავლება, მე-7 კლასიდან – მეორე, 18 წლიდან – რამდენიც გნებავთ, წინააღმდეგ
შემთხვევაში, ადამიანს მსოფლმხედველობა არ უყალიბდება და აზროვნება ხელოვნური
ხდებაო.
ოპონენტი იტყვის – „რაც მეტი ენა იცი, იმდენი კაცი ხარო“, ასეც თქმულა და
მართალიც aris, თუმცა ჯერ ერთი კაცი იყავი და მერე – მრავალი. აკაკი წერეთლის
ხუმრობაც შეიძლება გავიხსენოთ, როცა მას უთხრეს – თვენს ნათლულს ინგლისურად
დაუწყია ლაპარაკიო. – დავიღუპეთ, აქამდე მარტო ჩვენ ვიცოდით, რა სულელიც იყო და
ახლა ამას მთელი მსოფლიო გაიგებსო, – უხუმრია აკაკის.

Cveni mSobliuri ena qarTuli enaa. swored am enaze viwyebT saubars,
magram radgan Cven am enaze saubari SegviZlia, es jer kidev ar niSnavs imas, rom
Cven es ena viciT.
swored dawyebiT klasebSi viwyebT am enis dauflebas, swored aq eyreba
safuZveli saliteraturo enis Camoyalibebas, metyvelebas, bgerebis sworad
warmoTqmas.
dedaena bavSvs odiTganve WeSmarit mamuliSvilad CamoyalibebaSi uwyobda
xels: deda-ena ayvarebda samSoblos, keTilsindisierebas, adamianis pativiscemas,
Sromas. gamoumuSavebda borotisa da keTilis garCevis unars, mtkice nebisyofas.
arc erT sagans ar SeuZlia ise ganaviTaros adamiani, rogorc es SeuZlia
mSobliuri enis Seswavlas.
rusi pedagogi konstantine uSinski gvmoZRvravs: “bavSvi rom swavlobs
deda-enas, igi swovs sulisaTvis sicocxles da Rones, RviZli enis RviZli
ZuZudan, deda-ena ise uxsnis bunebas ymawvils, rogorc verc erTi bunebis
mcodne kaci; ise acodinebs xasiaTs im xalxisa da sazogadoebisa, romelTa
Sorisac bavSvi cxovrobs, maT istorias, Tvisebas da midrekilebas, rogorc
vercerTi istorikosi.”
dedaenis swavleba pirvel klasSi iyofa winasaanbano da saanbano
periodebad. winasaanbano periodi erT Tves grZeldeba, saanbano ki mTeli
saswavlo wlis manZilze. es erTi Tve ar aris sakmarisi imisTvis, rom 5-6
wlis bavSvi saskolo reJims Seeguos da moamzados niadagi wera-kiTxvis
dasawyebad. aseve uZneldebaT patarebs wera-kiTxvis saTanadod Seswavla. da axla
am fonze warmoidgineT, ra dReSi Cacvivdebian Cveni patarebi, roca mSobliuri
enis paralelurad, meore misgan sruliad gansxvavebuli, inglisuri enis
Seswavla unda daiwyon.
swavlis pirveli weli yvelaze mniSvnelovania. bavSvis fsiqologia da
goneba jer kidev Camoyalibebis procesSia. pirvelklasel bavSvs mravali
dabrkolebis gadalaxva uwevs: sxvadasxva savarjiSoebis CatarebiT aswavlian
mSobliur enaze sworad metyvelebas, wera-kiTxvas, nebisyofis gamomuSavebas,
yuradRebis koncentrirebas da a.S. da am dros iZulebulia deda-enisagan
radikalurad gansxvavebuli enis – inglisuris Seswavlis procesSi CaerTos, aq
maTi asaki da fsiqologia nu dagvaviwydeba, isini xom jer 5 an 6 wlisani arian.
germaneli pedagogikis dedaboZi da ganTqmuli mecnieri adolf
distervegi ambobs: “is met-naklebi goneba-gaxsniloba, romliTac bavSvi Sedis
skolaSi, aucileblad unda iyos sazRvari, saidanac unda mohyves adamiani
swavlebas. amis gamo maswavlebelma gansakuTrebuli yuradReba unda miaqcios im
enas, romelsac bavSvebi iyeneben skolaSi Sesvlisas. axali unda aixsnas Zvelis

daxmarebiT, ucnobi – nacnobiT. sxva gza ar aris, sxva Rone da saSualeba
SeuZlebeli saqmea”.
saanbano periodi iTvaliswinebs wera-kiTxvis swavlebas; xmamaRal gabmul,
swor da Segnebul kiTxvasa da marTlweras.
wera-kiTxvis swavleba tardeba bgeriTi analizur-sinTezuri meTodis
kiTxva-weris xerxiT. es imas gulisxmobs, rom jer sityvebis bgeriTi analizi
xdeba, kiTxvis swavleba win uswrebs weris swavlebas. wera-kiTxvis swavlebis
procesSi sistematuri yuradReba unda mieqces moswavleTa leqsikuri maragiT
gamdidrebas, (rac, RvTis wyalobiT, uxvad aqvs momadlebuli qarTul enas)
moswavleTa ZalebiT ucnobi sityvebis axsnas, kiTxvaze swori pasuxis gacemas,
elementaruli gabmuli metyvelebis Cvevis gamomuSavebas, suraTze zepiri
Txzulebis Sedgenas, kiTxvaze “ratom”, “risTvis”, mofiqrebuli pasuxis gacemas
da sxva. yovelive amis paralelurad SeuZlebelia igive Seasrulo meore,
sruliad gansxvavebuli leqsikis mqone enaSi.
Semdeg iwyeba sakiTxavi mxatvruli nawarmoebebis kiTxva. mxatvrul
teqstze muSaoba aneitralebs Semecnebis im siZneleebs, romlebic wera-kiTxvis
process Tan axlavs. magram, roca mis paralelurad iswavleba ucxour enaze
dawerili teqstis kiTxva. es aucileblad Seaferxebs teqstis srulyofilad
wvdomis unars, imitom, rom, bavSvma or enaze unda SeZlos azrovneba da mere
naazrevis erTmaneTTan dakavSireba, rac am asakis bavSvisaTvis siZneled unda
CaiTvalos.
dedaenis
saxelmZRvaneloSi
aris
sasaubro
suraTebi.
suraTebis
TvalsaCineobam ara mxolod fsiqologiurad unda moamzados, ganawyos 5-6
wlianebis swavlebisaTvis, aramed Seqmnas realuri situacia codnis iseTi
winamRZvrebis mosapoveblad, romlebic Tavidanve uzrunvelyofen bavSvis
metyvelebas, azrovnebas, fantazias, yuradRebas, sxva fsiqikuri funqciebis
ganviTarebas da kiTxvis dasawyebad saimedo niadagis momzadebas. amitom,
winasaanbano periodSi suraTebze muSaobas didi saswavlo, aRmzrdelobiTi,
SemecnebiTi da esTeTikuri Rirebuleba aqvs. igive xom unda Seasrulos ucxo
enaSi suraTze sasaubrod. daismis kiTxva - bavSvisagan xom ar viTxovT
SeuZlebels? Tu imas gaviTvaliswinebT, rom es orive saganSi srulyofilad
unda moxdes, maSin saqmes ki ar vakeTebT, aramed vafuWebT, radgan aucileblad
moxdeba romelime enis arasulyofilad Seswavla.
Sveicarieli pedagogi da sazogado moRvawe, iohan pestaloci ambobs:
`bavSvis sulieri Zalebi Soreulze, ucxoze ar unda avarjiSo, vidre Ziri ar
gamagrebia, da ar ganaTlebula imaze varjiSiT, rac maxlobelia bavSvisTvis, rac
gars artyia, rac bavSvis RviZli da Tavisiania”.
aseve gasaTvaliswinebelia is momentic, rom suraTebis aRwera ara
mxolod leqsikuri maragis gamdidrebas uwyobs xels, aramed emsaxureba frazis
agebasac. amdenad isini xels uwyoben ara mxolod kiTxvis swavlebis procesis
gaumjobesebas, aramed, amasTan erTad leqsikuri maragis gaumjobesebas da frazis
agebis Cvevis gamomuSavebasac. sainteresoa, es rogor unda SeZlos 5-6 wlis
bavSvma, roca mas saWiro leqsikuri maragi jer kidev ar gaaCnia mSobliur enaSi
da rogor aagos frazebi or enaze?!

dedaenis gakveTlebi kombinirebuli xasiaTisaa: axlis axsna yuradRebis
centrSia, magram codnis ganmtkiceba, ganvlilis ganmeoreba da codnis aRricxva
sistematiurad tardeba. xSirad erTdroulad xdeba suraTis aRwera da teqstis
kiTxvac, fonematuri smenis ganviTarebac, kiTxvaze pasuxis gacemac da gabmuli
metyvelebis ganviTarebaze varjiSic, didi adgili eTmoba mecadineobaze
TvalsaCinoebis, da aqtiurobis principebis danergvas, weris higienis wesebis
dacvas. amrigad, dawyebiT klasSi erT gakveTilze erTdroulad ramdenime
amocana kompleqsurad wydeba, rac saWiroebs patarebis fsiqikis Taviseburebis
codnas, patarebis gonebis daZabvas. am dros meore enac aseve moiTxovs did
Zalisxmevas; xom ar imoqmedebs es uaryofiTad bavSvis fsiqikaze, Zalian bevrs
xom ar moviTxovT misgan?
aseve
gasaTvaliswinebelia
isic,
rom
bavSvebi
individualurad
azroveneben, avlenen metyvelebis naklovanebebs. es problema ki Tavs iCens ara
marto qarTulis, aramed inglisuris Seswavlis procesSic, amisTvis ki saWiroa
specialuri savarjiSoebi. rac ueWvelad Seqmnis sirTules metyvelebis
naklovanebis aRmofxvraSi. aRniSnvis Rirsia isic, rom sabavSvo kompiuterebSi
CatvirTuli masala aris amerikuli inglisuriT, saxelmZRvaneloebi ki
Sedgenilia britanuli inglisuriT.
e.w. “lingvisturi revolucia” dedaenis gaugonari Seviwroebis xarjze
mimdinareobs. Tu qarTuli enis gakveTilze mTeli jgufi erTdroulad zis
saklaso oTaxSi erTi pedagogis xelmZRvanelobiT, inglisuris gakveTilze
aRniSnuli jgufi orad iyofa da ori pedagogi emsaxureba.
zogadsaganmanaTleblo skolebSi yovelwliurad, sistemurad xdeba
qarTuli enis gakveTilebis saaTebis Semcireba meorexarisxovani sagnebis da maT
Soris inglisuri enis xarjze. yovlad miuRebelia aseve Zveli, gamocdili,
erovnuli
suliskveTebis
matarebeli pedagogebis
inglisuri
enis
da
kompiuteruli programebis arcodnis gamo maTi skolidan daTxovna da xSir
SemTxvevaSi uprincipo, gamoucdeli, naklebad erovnuli suliskveTebis da e.w.
`unar-CvevebSi~ xelgawafuli maswavleblebiT Canacvleba. aqedan kargad Cans, Tu
rogor zrunavs axali ganaTlebis reforma deda-enaze.
mterma kargad icis, rom Cveni სარწმუნოება ხერხემალია ჩვენი ეროვნული
სხეულისა,
Cveni
erovnuli
tradiciebi,
wes-Cveulebebi,
dedaena
Sesisxlxorcebulia მართლმადიდებლობაsTan, maTi შეცვლით ან დაკარგვით ჩვენ
ვკარგავთ ქართულ სულს.

jer kidev 1992 wels patriarqi saaRdgomo epistoleSiBbrZanebs:
“სკოლის ცხოვრებაში სიახლის შეტანა რომ აუცილებელია, ყველა გრძნობს, მაგრამ
ზოგჯერ არასწორ ნაბიჯებს დგამენ. მაგალითად, აპირებენ ინგლისური სკოლების გახსნას,
სადაც პირველი კლასიდანვე ყველა საგანს ბავშვებს უცხოელები შეასწავლიან და ეს მიაჩნიათ
ფრიად სასარგებლოდ; სინამდვილეში კი იგი დიდი შეცდომაა და ნიშნავს ჩვენს წარსულს
მოწყვეტილი თაობის აღზრდას. ანდა, ფიქრობენ რელიგიური სკოლების დაარსებას, სადაც
საღვთისმეტყველო გაკვეთილებს პასტორები ჩაატარებენ. განა შეიძლება ასე ხელვყოთ ჩვენი
მეობა? “
ai, ra weria იუნესკოს რეკომენდაციაში qarTuli enis Sesaxeb: „დედაენა“
წარმოადგენს
გლობალიზაციისა
და
სოციალური
ტრანსფორმაციის
პროცესში
კულტურული მრავალფეროვნების შენარჩუნების ერთ-ერთ საყრდენს: მოიცავს იმ
ტრადიციებისა და გამოხატვის ფორმებს, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში თაობებს

გადაეცემოდა; ხელს უწყობს საქართველოს მოქალაქეთა სოციალურ ერთობას, ავითარებს
მოზარდთა ინდივიდუალიზმისა და პასუხისმგებლობის გრძნობას.” rogorc vxedavT

reformatorebi aqac ki ewinaaRmdegebian sakuTar Tavs.
მდგომარეობა მეტისმეტად საგანგაშოა! მივმართავთ ყველას, პირველ რიგში,
ხელისუფლებას, mSoblebs, ქართველ სტუდენტობას, ახალგაზრდობას, შემოქმედებით
ინტელიგენციას, საზოგადოების ყველა ფენას, ყველას, ვისაც უყვარს თავისი ქვეყანა,
თავისი კულტურა, თავისი სულიერება, ვიზრუნოთ მშობლიური ენის სიწმინდეზე. "ერის
ცხოვრება, მისი დიდება, მის ისტორია დაცულ არს ენით", ან: "რა ენა წახდეს, ერიც
დაეცესო",- გვმოძღვრავდა გრიგოლ ორბელიანი. არსებითად იმავეს ბრძანებდა ილია
ჭავჭავაძე: "მტერობა ენის, არს მტრობა ქვეყნის".
ძვირფასო
თანამემამულენო!
ქართველებო!
ვიზრუნოთ
მშობლიური
ენის
გადარჩენისათვის! შეგახსენებთ იუნესკოს საგანგაშო განცხადებას იმის შესახებ, რომ
გლობალიზაციის პროცესებიდან გამომდინარე, მსოფლიოში არსებული 7 ათასამდე
ენიდან ნახევარზე მეტს სიკვდილი ემუქრება. საშუალო გაანგარიშებით ყოველ ორ
კვირაში ერთი სალაპარაკო ენა კვდება. თუ ყოველმა ჩვენგანმა ქართული ენის
სიწმინდის დაცვა სისხლხორცეულ საქმედ არ მიიჩნია, დღეს იქნება თუ ხვალ მკვდარ
ენებს შორის შეიძლება ქართული ენაც აღმოჩნდეს. ნუ ვიზამთ ამას! ნუ წავალთ ჩვენი
ენისა და ერის თვითლიკვიდაციის გზით!

wm. giorgis saxelobis saZmos (WiaTura) Tavmjdomare:
akaki gomarTeli

