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წინასიტყვაობა
ილია ჭავჭავაძის განუხორციელებელი პროექტი:  

ქართველების ეროვნული იდენტობა

ის, რომ ილია ჭავ ჭა ვა ძემ გა დამ წყ ვე ტი რო ლი ითა მა შა თა ნა-
მედ რო ვე ქარ თუ ლი ეროვ ნუ ლი ცნო ბი ე რე ბის /ი დენ ტო ბის ჩა მო-
ყა ლი ბე ბა ში და გავ რ ცე ლე ბა ში, დღეს არა ვის თ ვის არის სა ეჭ ვო. 
მაგ რამ რამ დე ნად გან ხორ ცი ელ და ეროვ ნუ ლი იდენ ტო ბის ის 
ვერ სი ა, რომ ლის დამ ყა რე ბა/ გავ რ ცე ლე ბა საც ილია ცდი ლობ-
და? რამ დე ნად ვართ დღე ვან დე ლი ქარ თ ვე ლე ბი/ სა ქარ თ ვე ლოს 
მო ქა ლა ქე ე ბი იმ პრო ექ ტის გამ გ რ ძე ლებ ლე ბი, რომ ლიც ილი ამ 
და იწყო და რო მე ლიც, ილი ას აზ რით, ქარ თ ვე ლე ბის და სა ქარ თ-
ვე ლოს მო მავ ლის უპი რო ბო და უალ ტერ ნა ტი ვო სა ფუძ ვე ლი იყო? 
ამ ტექ ს ტე ბის წა კითხ ვა მოგ ცემთ სა შუ ა ლე ბას პა სუ ხი გას ცეთ 

ამ და კი დევ ბევრ კითხ ვას, რო მე ლიც, დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, გა-
წუ ხებთ, რა კი ამ წიგ ნის ხელ ში აღე ბა და წა კითხ ვა გა დაწყ ვი ტეთ.
ეს შვი დი ტექ ს ტი ეროვ ნუ ლი იდენ ტო ბის / ც ნო ბი ე რე ბის ილი ას 

ხედ ვას გად მოს ცემს. ჩვენ თ ვის ჩვე უ ლი და თა ვის თა ვად ცხა დად 
მიჩ ნე უ ლი ა, რომ ილია ერის ის ტო რი ის და ერის მახ სოვ რო ბის 
რე- კონ ს ტ რუ ი რე ბას (იხ. სტა ტია „ოსმალოს სა ქარ თ ვე ლო“) ახ-
დენ და, ასე ვე, უც ნა უ რი არ არის ის, რომ ილია ცდი ლობ და არ-
სე ბუ ლი სო ცი ა ლურ - პო ლი ტი კუ რი დის კურ სი დან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი, 
ეროვ ნუ ლი იდენ ტო ბის შე სა ბა მი სი ახა ლი დის კურ სი შე ექ მ ნა (იხ. 
„პატარა სა უ ბა რი“)1. მაგ რამ პა სუ ხი კითხ ვა ზე, ილი ას აზ რით თუ 
რო გო რი სო ცი ა ლურ - პო ლი ტი კუ რი ფი ლო სო ფი ა/ მ სოფ ლ მ ხედ-
ვე ლო ბა უნ და იყოს ქარ თ ვე ლე ბის ეროვ ნუ ლი თვი თი დენ ტი ფი-
კა ცი ის სა ფუძ ვე ლი, გა ურ კ ვე ვე ლია და ილი ას შე სა ხებ სა ზო გა-
დო ებ რი ვი აზ რის ნა წილს არ წარ მო ად გენს. 

1 მა გა ლი თად, სო ცი ა ლურ - პო ლი ტი კურ დის კურ ს ში სიტყ ვის „ქალი“ სიტყ ვე ბით 
„დედა“ და „დედაკაცი“ ჩა ნაც ვ ლე ბით. ასე ვე, სიტყ ვის თ ვის „ერი“ — სა ზო გა დო-
ე ბის არა სა სუ ლი ე რო ნა წი ლის მნიშ ვ ნე ლო ბის გა უქ მე ბა და ერ თი ა ნი ის ტო რი-
უ ლი ორ გა ნიზ მის / პ რო ცე სის მნიშ ვ ნე ლო ბის და ნერ გ ვა.
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ამ კრე ბულ ში მო ცე მუ ლი სხვა ტექ ს ტე ბი („დედათა საქ მე“, ქა -
ლი მას წავ ლე ბე ლი“, „ივერიის წი ნა სიტყ ვა ო ბა“ და „შინაური მი  მო-
ხილ ვის“ მე ხუ თე და მე თორ მე ტე თა ვე ბი) ქარ თუ ლი იდენ ტო ბის 
სო ცი ლურ - პო ლი ტი კუ რი სა ფუძ ვ ლის / ფი ლო სო ფი ის ილი ა სე ულ 
ვერ სი ას გად მოს ცემს. ამ ტექ ს ტე ბის გაც ნო ბის შე დე გად თქვენ-
თ ვის ცხა დი გახ დე ბა, რომ ილი ას თ ვის ეროვ ნუ ლი იდენ ტო ბის 
სო ცი ა ლურ - პო ლი ტი კურ სა ფუძ ველს იდე ა თა სა მი სის ტე მის გა-
დაკ ვე თა წარ მო ად გენ და. ეს სის ტე მე ბი ა: ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი 
(უფრო სწო რად — ადა მი ან თა თა ნას წო რო ბა) (1), გან მა ნათ ლებ-
ლო ბა (2) და პრაგ მა ტიზ მი (3). 
თა ნას წო რო ბა ში ილია ქა ლის და კა ცის უფ ლე ბე ბის თა ნას წო-

რო ბას გუ ლის ხ მობ და. ცხა დი ა, რომ ილი ას უნ დო და ქარ თუ ლი 
ეროვ ნუ ლი იდენ ტო ბა იმ დროს ყვე ლა ზე უფ რო თა ნა მედ რო-
ვე — სქე სებს შო რის თა ნას წო რო ბის და თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ში 
სქე სე ბის თა ნა ბა რი მო ნა წი ლე ო ბის იდე ა ზე დამ ყა რე ბუ ლი ყო (იხ. 
„დედათა საქ მე“, „ქალი-მასწავლებელი“).

გან   მა  ნათ   ლებ   ლო  ბის მთა  ვა  რი ინ   ს   ტ   რუ  მენ   ტი ილი  ა  სათ   ვის 
მე     დიაა (იხ. „ივერიის“ წი  ნა  სიტყ   ვა  ო  ბა“), ოღონდ მე  დია არა რო -
გორც გზავ   ნი  ლი, არა  მედ რო  გორც მო  სა  შუ  ა  ლე, მე  დი  უ  მი, გა -
ნათ   ლე  ბის და მეც   ნი  ე  რუ  ლი კვლე  ვის შე  დე  გად მი  ღე  ბუ  ლი აზ   რის 
მიმ   ტა  ნი სა  ზო  გა  დო  ე  ბამ   დე. ტექ   ს   ტი  დან ჩანს, რომ მე  დი  ას, უკ   ვე 
ილი  ას დრო  ინ   დელ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში, ჰქონ   და მი  ღე  ბუ  ლი ძა  ლა -
უფ   ლე  ბის იარა  ღის ფორ   მა. დღე  ვან   დელ ენა  ზე რომ ვთარ   გ   მ   ნოთ, 
ილია  იმ აზ   რის მომ   ხ   რე იყო, რომ მე  დი  ამ ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბუ  ლი პო -
ზი  ცია (message) კი არ უნ   და მი  ა  წო  დოს სა  ზო  გა  დო  ე  ბას, არა  მედ 
სრულ   ფა  სო  ვა  ნი ინ   ფორ   მა  ცია გა  დას   ცეს (იყოს medium-ი), ხო  ლო 
სა  ზო  გა  დო  ე  ბის წევ   რებ   მა თა  ვად უნ   და გა  ა  კე  თონ არ   ჩე  ვა  ნი. 
პრაგ მა ტიზ მი არის პო ზი ცი ა, რო დე საც პო ლი ტი კო სი/ სა ზო-

გა დო ებ რი ვი აქ ტი ვის ტი ყო ვე ლი მო ქა ლა ქის და ქვეყ ნის სა  ჭი რო-
ე ბი დან (სასარგებლობიდან და უსაფ რ თხო ე ბი დან) გა მომ დი ნა-
რე იღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას და მის თ ვის მთა ვარ ღი რე ბუ ლე ბას 
არ წარ მო ად გენს პო პუ ლა რუ ლი და მიმ ზიდ ვე ლი თე ო რი ე ბის 
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ორ თო დოქ სუ ლი გან ხორ ცი ე ლე ბა და მიმ დევ რო ბა. „შინაური მი-
მო ხილ ვის“2 „ივერიის“ 1881 წლის მე-5 ნომ რის წე რილ ში ილი ას 
მი ერ სარ კაზ მით გან ხი ლულ მა მა მა თა და შვილ თა ბრძო ლის 
„თეორიამ“, ასე ვე — იმა ვე წლის მე-12 ნომ რის წე რილ ში ლი ბე-
რა ლიზ მ - კონ სერ ვა ტო რო ბის ანა ლიზ მა არ შე იძ ლე ბა არ გა გახ-
სე ნოთ ჩვენს სი ნამ დ ვი ლე ში, დღე ვან დე ლი სა ქარ თ ვე ლოს პო-
ლი ტი კურ და ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ სივ რ ცე ებ ში მიმ დი ნა რე კა მა თე ბი 
და მი ღე ბუ ლი დას კ ვ ნე ბი/ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც, ილი-
ას რომ ცოდ ნო და, ბავ შ ვურ ჯი უ ტო ბად და დამ ღუპ ველ თა მა შად, 
„მამათა და შვილ თა ბრძო ლის თე ო რი ის უპი რო ბო მიმ დევ რო ბის 
მსგავ სად“ ჩათ ვ ლი და.
ამ ტექ ს ტე ბის წა კითხ ვის შემ დეგ თქვენ თ ვის ცხა დი გახ დე ბა, 

რომ დღეს ილი ას პრო ექ ტის მხო ლოდ მცი რე ნა წი ლია შეს რუ-
ლე ბუ ლი — შე იძ ლე ბა ით ქ ვას — მხო ლოდ და მხო ლოდ ერის 
ის ტო რი ის და ეროვ ნუ ლი მეხ სი ე რე ბის კონ ს ტ რუ ი რე ბის მხრივ. 

რაც შე ე ხე ბა თა ნას წო რო ბას, ნა ხავთ, რომ ილი ას დრო ინ დე-
ლი სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის ქა ლი- მას წავ ლებ ლის მდგო მა რე-
ო ბა, უფ რო სწო რედ — მი სი მდგო მა რე ო ბის სა ზო გა დო ებ რი ვი 
აღ ქ მა, ბევ რად არ გან ს ხ ვავ დე ბა დღე ვან დ ლი სა გან, ადა მი ა ნე-
ბის უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბის სხვა, უფ რო თა ნა მედ რო ვე ფაქ-
ტო რებ ზე რომ არ ვი ლა პა რა კოთ.
რაც შე ე ხე ბა გან მა ნათ ლებ ლო ბას, ნა ხავთ, რომ არა მარ ტო  

ილი ას მი ერ აღ წე რი ლი მე დი ის მდგო მა რე ო ბა შე ე სა ბა მე ბა თა-
ნა მედ რო ვე ვი თა რე ბას ქარ თულ მე დი ა ში, არა მედ, ილი ას ხედ-
ვა, თუ რო გო რი უნ და იყოს კარ გი და სა ჭი რო ჟურ ნა ლი — დღე-
საც აქ ტუ ა ლუ რია და გვეს მის / ვ კითხუ ლობთ ხოლ მე — ერ თი -ო რი 
ჟურ ნალ - გა ზე თის რე დაქ ტო რე ბის / მ ფ ლო ბე ლე ბის სტა ტი ე ბი დან 

2 „შინაური მი მო ხილ ვა“ — ილი ას მი ერ „ივერიაში“ (იხ. შე ნიშ ვ ნა № 6) და ნერ გი-
ლი პუბ ლი ცის ტუ რი ჟან რი, რო მე ლიც იხი ლავ და ყო ველ დღი ურ სა ზო გა დო-
ებ რივ და პო ლი ტი კურ პრობ ლე მებს. „შინაურ მი მო ხილ ვებ ში“ დი დი ად გი ლი 
ეთ მო ბო და სა ზო გა დო ებ რი ვი გა ნათ ლე ბის სა კითხებს, სკო ლას, მას წავ ლებ-
ლებს, მთავ რო ბის პო ლი ტი კას გა ნათ ლე ბის დარ გ ში და აღ ზ რ დის სის ტე მას.
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/ მი სი ის გა ნაცხა დე ბი დან. თქვენ თ ვის ცხა დი გახ დე ბა, რომ დღე-
საც ისე ვე გან ვიც დით გან მა ნათ ლებ ლო ბის ნაკ ლე ბო ბა /ა რარ სე-
ბო ბას, რო გორც ილი ას დროს.
რაც შე ე ხე ბა პრაგ მა ტიზმს, ნა ხავთ, რო გორ კო მი კუ რად — 

ტრა გი კუ ლად თუ არა — ემ თხ ვე ვა ილი ას მი ერ აღ წე რი ლი სა-
ზო გა დო ებ რი ვი მოთხოვ ნე ბის იდენ ტი ფი კა ცი ის და გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბე ბის სი მუ ლი რე ბის წე სი სა ქარ თ ვე ლო ში დღეს მიმ დი ნა რე 
ანა ლო გი ურ პო ლი ტი კურ თუ სა ზო გა დო ებ რივ პრო ცე სებს. 

თა ნას წო რო ბა, გან მა ნათ ლებ ლო ბა და პრაგ მა ტიზ მი ჯე რაც 
არ არი ან ქარ თუ ლი ეროვ ნუ ლი იდენ ტო ბის ნა წი ლე ბი. მე ტიც — 
შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ დღი თი დღე ამ სა მე უ ლის ქცე ვა ქარ თუ-
ლი იდენ ტო ბის ში ნა არ სად და სა ფუძ ვ ლად სულ უფ რო და უფ რო 
სა თუ ო ა. 
ილი ას ტექ ს ტე ბი დან შე იტყობთ, რა ტომ არის იდე ა თა ამ სამ 

სის ტე მა ზე ეროვ ნუ ლი იდენ ტო ბის და შე ნე ბა აუცი ლე ბე ლი. იმე დი 
მაქვს, ამ ტექ ს ტე ბის წა კითხ ვის შემ დეგ ერ თად ვი პო ვით პა სუხს 
იმ კითხ ვებ ზე, რო მე ლიც გვა წუ ხებს (რაკი ჩვენ — ამ მცი რე წიგ ნის 
მომ ზა დე ბა, ხო ლო თქვენ — მი სი წა კითხ ვა გა დაწყ ვი ტეთ), და 
რო მე ლიც ყო ველ ჩვენ განს და ჩვე ნი არ სე ბო ბის გა რე მოს — ჩვე-
ნი ქვეყ ნის — წარ სულს, აწ მ ყოს და მო მა ვალს ეხე ბა.

გიგი თევზაძე

13.05.2010.
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დედათა საქმე
ტფილისი, 12 დეკემბერი, 1888 წ.

დე და თა საქ მე, რო მე ლიც ჩვენ ში მო ნათ ლუ ლია ქა ლე
ბის საქ მედ, დღი თიდღე წინ მი დის გა ნათ ლე ბულს ქვეყ
ნებ ში, დღი თიდღე მომ ხ რე ებ სა ჰპო უ ლობს, ძლი ერ დე ბა 
და კუთ ვ ნილს ად გილს იჭერს ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბა ში. დე
და თა მხნე ო ბა, სა მარ თ ლი ა ნის უფ ლე ბის მო პო ვე ბა ზედ მი
მარ თუ ლი, აღა რა ჰრჩე ბა „ხმად მღა ღა დე ბე ლად უდაბ ნო სა 
ში ნა“ და დღე თით ქ მის ისე არ გა დის, რომ სად მე — რა
საკ ვირ ვე ლი ა, გა ნათ ლე ბულს ქვეყ ნებ ში კი — ცო ტად თუ 
ბევ რად დე და თა საქ მე ფეხს არ იმაგ რებ დეს და ცხოვ რე
ბის სარ ბი ელ ზედ ცოტ  ცო ტა ო ბით მა ინც ად გილს არ იპყ
რობ დეს შემ დე გის წარ მა ტე ბი სათ ვის. დე და თა სქეს მა კა
ცობ რი ო ბის უკე თეს თა წარ მო მად გე ნელ თა თა ოს ნო ბით, 
ღვაწ ლით და გარ ჯით უკ ვე და იმ ტ კი ცა უფ ლე ბა უმაღ ლე
სის სწავ ლი სა და გა ნათ ლე ბის მი ღე ბი სა და ეხ ლა მარ ტო 
ბრმა ნი და თვა ლახ ვე ულ ნი ღა ეურ ჩე ბი ან ამ უფ ლე ბას. დე
და თა სქეს მა და იპყ რა ამას თა ნა ვე ზო გი ერთს სფე რა ში უფ
ლე ბა სა ხელ მ წი ფო თუ სა ზო გა დო სამ სა ხუ რი სა და თუმ
ცა აქ ბევ რი რამ კი დევ დარ ჩე ნია და საპყ რო ბად, მაგ რამ ეს 
პირ ველ დაწყე ბი თი ბი ჯიც უმ ნიშ ვ ნე ლო არ არის შემ დე გი
სათ ვის. იგი უსა მარ თ ლო ბა, რო მე ლიც დღეს აქა მომ დე დე
და თა სქესს, ამ ნა ხე ვარს მთე ლის კა ცობ რი ო ბის, სა ძი ძა ო
დამ და სამ ზა რე უ ლო დამ გა რეთ არ უშ ვებ და და ამათ გა რე 
არა ვი თარს საქ მე ში მო ნა წი ლედ არა ხდი და, ასე რომ ლუკ
მა პუ რის სა შო ვა რის გზა საც არ აძ ლევ და, დიდ ხანს ვე ღარ 
გა უძ ლებს ერ თხელ ფე ხად გ მულს მოძ რა ო ბას.

რომ უფ რო დი დი ავა ლა მის ცენ ამ მოძ რა ო ბას და დე
და თა სქესს მი სი სა მარ თ ლი ა ნი ად გი ლი მი ე ზო მოს კაც თა 
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ცხოვ რე ბა ში, დე და თა საქ მე ამ ბო ლოს ხა ნებ ში იმა ზედ მი
ი მარ თა, რომ ქვეყ ნის საქ მე თა გამ გე ო ბა ში და კა ნონ მ დებ
ლო ბა ში ხმა მი ა ნი ჭოს დე და თა ცა, რო გორც მა მა კაც თა 
აქვსთ მი ნი ჭე ბუ ლი. ამ მხრით ამე რი კამ ჯერ  ხა ნად ყვე ლა 
ქვეყ ნებს წინ გა უს წ რო და იქ დღეს არამ ც თუ ვის მე ეხა მუ
შე ბა, რომ მო ხე ლე თა და ქვეყ ნის საქ მე თა გამ გე ბელ თა სა
არ ჩევ ნოდ მა მა კა ცებ თან ერ თად დე და თაც კენ ჭი იქო ნი ონ, 
არა მედ თი თონ დე და ნიცკი რომ ამორ ჩე ულ იქ მ ნან თუნდ 
რეს პუბ ლი კის პრე ზი დენ ტა დაც, არა ვინ გა იკ ვირ ვებს და 
იოცებს. 

ამ ხა ნებ ში ამე რი კის ქა ლაქ ში, რო მელ საც ბოს ტო
ნი ჰქვი ან, ქა ლა ქის გამ გე ო ბის არ ჩევ ნე ბი იყო. თუმ ცა რო
გორც აქ, ისე სხვა გა ნაც ამე რი კა ში, დე და თა აქვსთ უფ ლე ბა 
არ ჩე ვან ში მო ნა წი ლე ო ბი სა, მაგ რამ დღეს ა ქა მომ დე დე და ნი 
ამ უფ ლე ბას ბევრს არა ფერს დას დევ დ ნენ და არ ერე ოდ
ნენ არ ჩე ვა ნებ ში. ეხ ლა კი, ამ ბო ლოს არ ჩე ვა ნებ ში, თით ქ
მის ყვე ლა ნი მო სუ ლან და დე და თა კენ ჭის წყა ლო ბით დე
მოკ რა ტე ბი, რო მელ თაც აქა მომ დე ხელთ ეპყ რათ გამ გე ო ბა 
ქა ლა ქი სა, და მარ ცხე ბუ ლან და რეს პუბ ლი კე ლებს გა უ მარ ჯ
ვ ნი ათ. 22.000 დე და კა ცი ჩა წე რი ლა, სა არ ჩე ვა ნოდ მო სუ ლი. 
ამათ თა ვი სი სა კუ თა რი კო მი ტე ტი ჰქო ნი ათ „ასთა დე და
თა“. ამ „ასთა დე და თა“ კო მი ტეტს ისე ხერ ხი ა ნად წა უყ ვა
ნია არ ჩე ვა ნის საქ მე, რომ სწავ ლა გა ნათ ლე ბის საბ ჭო ში და 
ქა ლა ქის გამ გე ო ბა ში სულ თა ვი სი მომ ხ რე რეს პუბ ლი კა ნე
ლე ბი გა მო ურ ჩე ვი ათ3.

3 რო გორც ჩანს, ილია გუ ლის ხ მობს ამე რი კელ ქალ თა სუფ რა ჟის 
ასო ცი ა ცი ას (AWSA), რო მე ლიც ბოს ტონ ში და არ ს და 1869 წელს. 
„სუფრაჟი“ (Suffrage) ნიშ ნავს ხმის უფ ლე ბას. სა ვა რა უ დო ა, რომ ილია 
არ ახ სე ნებს ასო ცი ა ცი ის ზუსტ სა ხელს იმ დ რო ინ დელ რუ სე თის იმ
პე რი ა ში სიტყ ვა „სუფრაჟისტკის“ უარ ყო ფი თი კო ნო ტა ცი ის გა მო. 
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თუმ ცა ევ რო პა ში ესე საქ მე ში გა მო ყე ნე ბუ ლი უფ ლე
ბა დე და თა სქე სი სა თით ქ მის არ სად მა გა ლითს არ წარ
მოგ ვიდ გენს, მაგ რამ დე და თა სა ნუ გე შოდ უნ და ვსთქვათ, 
რომ აქაც  კი არ ჩე ვა ნის საქ მე ში აზ რი მათ კენ არის გა დახ
რი ლი და ლა მის დღე სა თუ ხვალ საქ მი თაც გან ხორ ცი
ელ დეს. კონ სერ ვა ტორ თა მე თა უ რი სა ლუს ბე რი, რო მე
ლიც დღეს მთა ვარ მი ნის ტ რია ინ გ ლის ში, მომ ხ რეა იმი სი, 
რომ დე და თა მი ე ნი ჭოთ სა არ ჩევ ნო უფ ლე ბა. ამას წი ნათ 
ლორ დი სა ლუს ბერი4 ყო ფი ლა შოტ ლან დი ა ში, ეს მომ ხ
რე ო ბა გა მო უცხა დე ბია და ყვე ლა ნი გა უ ო ცე ბი ა, რად გა ნაც 
კონ სერ ვა ტორ თა მე თა უ რის გან არა ვინ არ მო ე ლო და  დე
და თა უფ ლე ბი სათ ვის გა მო სარ ჩ ლე ბას. ედინ ბურ გ ში უთ
ქ ვამს, რომ მე ჩემ თა ვად არ ვე ურ ჩე ბი ამ მხრით დე და თა 
ემან სი პა ცი ა საო და „შორს არ არის ის დრო, რო ცა დე და
თაც ექ ნე ბათ ხმა ამორ ჩე ვი სა, რო ცა ისი ნი მი ი ღე ბენ მო
ნა წი ლე ო ბას რო გორც ჩვე ნის ქვეყ ნის სა პო ლი ტი კო საქ მე
თა მსვლე ლო ბა სა და მი მარ თუ ლე ბა ში, ისეც სა პო ლი ტი კო 
კაც თა ამორ ჩე ვა ში ო“. ამი სათ ვის არა ვი თარს დაბ რ კო ლე ბას 
არა ჰხე დავს მთა ვარ მი ნის ტ რი ინ გ ლი სი სა.

თუ კონ სერ ვა ტორ თა მე თა უ რი ასე ძლე უ ლა დე და თა 
საქ მის სა მარ თ ლი ა ნო ბი თა და ასე თის აზ რით გამ ს ჭ ვა ლუ
ლა ამ საქ მის სა სარ გებ ლოდ და გა სა მარ ჯ ვებ ლად, სხვას ვის
ღა არა აქვს სა ბუ თი სთქვას, რომ შორს არ არის ის დრო, 
რო ცა დე და თა საქ მე თა ვი სას გა ი ტანს და ეს მთე ლი ნა ხე
ვა რი სქე სი კა ცობ რი ო ბი სა მოწ ვე ულ იქ ნე ბა წუ თი სოფ ლის 
სუფ რა ზედ თა ვი სის კუთ ვ ნი ლის ად გი ლის და სა ჭე რად. რა კი 

4 რო ბერტ არ ტურ ტალ ბოტ გას კო ინ  სე სი ლი, სა ლის ბე რის მე3 
მარ კი ზი Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil, 3rd Marquess of Salisbury 
(3 თე ბერ ვა ლი 1830 – 22 აგ ვის ტო 1903), პრი ტა ნე თის პრე მი ერ  
მი ნის ტ რი 13 წლის გან მავ ლო ბა ში (1886 1892 და 18951902).




