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մցտվե վ;2 ղոմ տո? Ռոմի ովղոմ ոո ոց
տոՀ, որվ$ սՐ:Ն,

• ճնսղրսեմոչ ոոոմ 7

?ոս

,:ժվցեսը) ոմզոոցտո ղվ
-մզի ոո 7 Հովր ճlզղղթ ղվքԻվո մսոոկմո5 կղոոտ
մս մյ2 ժտցե
7զեոստո վեցջ մց ժտցե երս3
-ոաո տո? մս ղմս կ դար յրոսեմո5 կղողո տո
որոկցմո Ն, եցղոովոոտոե, 7իսlողորմոե ղվրոսե
-մո5 ջոմո մսղո մտյեոոոմվ ղօտՀոեոզմուJ
ւժցեոցո ոկ մորմոՐ ոտոեմտկ մdմվե
տվմորջ ղոցըԻսկղստովմ Ի
Ք

Փ

3

մ ս՞նսդրսեոսն Ճlոi77

ժօզեմո

*յոզեոս,կ

7գղղթ՝ մորվքԻստմորջ ղվթղօմկ

դոկտկղստովմ Ի
ոJ ջջ * մաղո ոոոմ ոա
*մ, տցեոոոմվ 7որ Ռոկվղո մա * ոոեզեվեղոչ ար
4յրոկցմ,

վդղատովմ:Ի տ?ոեւցմոմ մղամոետ
ար մ()
դվյո7 մկ մմզղվեոմն
մվ մlցնչՌոչ մվ 7իտցոսմոի մոմորմանաղո տովո)
մm) մմ:

3

տցՏ դրամա մնորս մր Ռոաոջ դո վեգկվմփի մժով
մա ոկեՀղ լ : մ, վղտՌոՐ դրադզրո ճlոilմ ՀցՈնչՈտչ
դՌովր
մգտվե յոգ* ոցեոմսոողոոր
մվ
մա
քՌոt
«
ոժմոի ղոկոմնմոմ մաղոր
մյկողմ մկ ար եմոր
տկեոոոմվ հոոսմոեմոեյիսմզողեմոե, դոկողմ 7յ
7եսոստոե, Տզր7նր մր վժոնոԺ 7վոցտոկնգեց-է,

: ոփոiմօ

տամ է

մ:ս ոՀոիաՈ

****Փ

ՈՀlՎ, ՂւլԴՔյՎՍՏՈՎՈ:ՂՈ

մտորոՏղո եոան
-մոչ աղցղոմոկոտկ մաՂ, ՛յրցոկո եզկոշյս Ղ,,
աղII:ո ղ մորվքԻսկորսմսով մղովքյոսմ
մղովըԻստոորվ

-mrl :

4

:

4

մղովքյոսմմո մվ ղժզվոՌո
մորո$

ճ8լր մվ ղոկ մզղեմնեոեո

մատոմoե տո?

4

մոոցըյոստմորՀջ ղվժմվՎԵ մմոսՈ մա յրզտվե կլեո
նմամկմՂ դվթմվՎԵ մմոսՈ ղց? կոզեզտ դվղղ
3
մմցտո? դրամզղտոտո$ղո կոաոկոչ մսոո

ոց

~զրո

7զղմ դրվք]ոսղոմոջվի Ռոմի մաղո մժտզ

“հՌոt7,
նոilմ 2ղվ ովքյովո դո 7ողտվե մր կցեո 7ոսո
"mԱ

ժովտմոե, ժոցեոս 7զղմ դրվքԻսղոժոջվի Ռոմի մր
վը) վղ Հք]ց մս i ոո ղղվ8ոմի վեզԺ յոզդրսեոսե
7ո ղմցդ սոջտոե, 77,,
՞ մրոկզմոa ՌոզղստովմԺ
եզԺ յրզտոմով ոկ 7ոեմոկ
մվ դկմաղ եզղկմկ
ոթմվե ՀորսՀոգոոստո:Ո մորոչ մաղո 7ո ոՀՈ,,
:,, ոցեոս,կ 7զղղթ՝ մորվքԻստ
-մոր?ջ ղվթմվե ՀղոսՀոջոոստոի ոզ,, 7իսlողոր
-մոե որվ, մժղվ ոզե, ղվտ7ոեոզմոմ մտոոո$ղո
դկմաղ տոոս ,,մողորվ ժ** ոժտվր րվ րզջմոlՆ,
աթժմվե ՀղոսՀոջոոստոնի,
4

3

4

ճ7ոկլր

ոոոմ

3

*«: ով

մեՏ ովե ժղտոմով մկ 7ոեմոկ մժմվե մս որցմ
4

-ոՍ ։ փո2 վվմոտ ոսկմզ յրոկ ոցկ ոս վմոտ դՌովր

7վմեո դցտո մոկմզ մողմկ: յոցՀ մոմոդ
հՌոtl
~ոկողոոոչ 7իսմս (զոմկ ոկՇվքմ յով մա ոգեոց)
ոոմի րվ րվորս մր տպո նսղրսեսզր վեղոԺ
ոըյովո տո րցեոս,կ 7զղոթ մր կՀնո ոց որվչ

յնվ 7յ ՀղՎ : մորվքյոսղոստովմ:Ի 7 հորաեմողո
դիմզտո? ետեմոր դրստոորվ 7ք) վկհմտկ ոկ տ7վր
Շ

* մտորr

-ոՖղո եցղոպոոտոե,
այրոտրար ոկ մորո5
մաղո վետ եմոկ մմցդժղոմվոստոԵ մոոՏ
g

թթ

:::ոոտ ար

-

ոկ

?ոօվ ոց ծնր ոսմզդժորարջոտր ըԻար դրսե հքյ
Ռողմց,կ րվ մեՏ,, 7վոօով եցոկո որոկզմոմ մվ
ոցեո7մզ` ի : iնզտմտեր մվ մցկողոսմո? մկ ղվ,
-ոկոտ մIզղտր ոմցդ, ղվրոկզմոմ մվ 7իս/ողորվՀ
մ, հոոսեոք] 7նր վժոստրտր կղրամսով 7յ մկտ
7յ
-մտմե մկ մնր ղվկոզղզո 7եսaրկե ջորտմտ տովպ
ո ոոոզտ
եոդե, մղրատ ղվտոոոՖղո
մա Ոտկվղ
մտրեոտոմվ ՌոզղստովմԺ մամմզ մր իրսկվմՎ
7ոտոոոչ մողմկ մց:
մս: մոկ ղոմ եՌոմ : մկտոն մկ iilոilմ կվեցեցե
ոտնեո ղվ/ոկնր մiջոչ մկ ովկնր դրամզղջոեոն
-մոկ մվ մժղվ զքյ դժղվոմո մմզղորվքյոսկոսոկոչ
7իսմոմի դրամ
մվ մյդե մկ մղծաո մսղո րոկ դ
-զղջոեոեմոկ մվ տց$ մաղո մյոօով մկ մոժոտոե
4

3

"mu

-ոյոտոոոչո: : մտեոսկ ոտզղմ որվքԻսոցտ որզմ
-մց մրոկզմոժ| եվկողօ տ?ոե, մվ ե7ոեմոկ մվ մյկող
--ամո?ոկ մամմզ 7յ 7զղմ դրվըԻսղղթ աոՀողո ոս
տովով Ռոմի թղոզքյոստմորՀջ մաղո եիսդրվքԻսմօե
ղվժտվր ջոոսքմոի կցնո -ոս մոսո մվ 77 «7որն
-մոկ ոժմվՎ, ոմոսՈ մրոցք]ոս?ոսեե տո? եցոկո
ոոեզտող նոդե դրստ տոատ ոսովոջ ար ժմվե

դոզքԻաղկզր վՀորսՀոջոոստոի մտորոՏղի
,յդհժմվե
iրոկնր
ոոոմ
3
7Շ,,
դդaեվկո ոցFորսՀոցոոստո:l
-muց

եսեղո-Օ

3

կ

Ա,, տո կցնո յվ 3ղ թկ ով$մսով մաղո իսմոմի
եոսեմոչ մվ արոկզմոմ

3

րցոյ,, վեզժ 7ով մս 7ոսո մկ վ*Տմսով

եզոոոոոտ մտոոո5ղո

*,

-ոե

ոկ վյհմոկ 7ք] Ո Հիա
ոցո 7վմոս մկնր մց: 4 եՌոt դՌովր մմզղազ7 -մտեր
եստ դրամզղկոեոոո ղվեդրսե ժեմաղոաո մս մվ
Ճիսորվը/ոստրմոտմոջ ղնեեոմզե դրվքԻսղոոRվ ար
-ոեոտո տձոեողո ղոցնմիսեսք ար Ռոմի 7 iք]
ողվՈ մղոաց7 Ոտմի 7իստոցոսմո հոաոի կոմկ ~ց
երսեղմ դցմվ մորվՐ մմզղեաղտզչ ոսlցդրսեորմոե
մորո5 եղամա ոպոի, մղովըյոստՀոԽողող -ովրվ,
ովո ջոոաղաոո] եղադո կղողո 7ցՌոկողմզ
Հք] ոոորագե Ժ7վոզտ դար մկ *,:ղո
եՈտՎյ,, որվ$ դրան Հոօվ ոկ աովչմսով ոոոո մվ
արոկցմոմ
տի ովժողմօ| *ոա-iյտաոց ոկ րվՌող : ոոոո7
մտորոՏղո ղ յովտոոRո,կ մա յրվՌող ժօզեմո
րողմկ ղոմ ար 7զդրսե7ցոո մաղո Ռոմի րոկ ~ղո
եցկ ղոմ ար 7զորսեմզի մա Ռոկվղո կlցոո կցեո
րզոմ եմոմ մ*Տ րվ րզ* մողմկ ոսՀղվ մս
եոզմոտոկ 7 :ղո :
դվծոա),, մժղոմվոստոետ * ոոոո7 մտորոՏղո
ոց

6

Աm) մՄՄ-7Ա "

3

-

ջջ

0

կ գնեոս եզր վեցե ոցեսհեցտՈ մս մժնցե ժոցմվո
*ugց

ժոցեմոՐ մզր մաlաt7 նիստմո • ղմոեմո

Մm) ԱII

ոոմվ

ց : Ի0յ մս ղթով մզրհ ենսհեզտՈ մզր ~ոետՀոԵ
մո

ժղվտմոե, -ղվե
մdԻ վնահեցտՈ:
վղոետ?ոԵ 7 վմոմցմոՀյ ոցեր
7ցոստոե, -ոս 7զմվո ղ ՞:ս ովղղզրո 7վմոս մկնր :
7յ

մզր ղմեեոմցե մմոմզմոՎՍ

Զ

ժեմամկմքի եոակ ոդրվք/ոստՀո կ րվեմո մա տո
տ?ոաՇղո ոոմվ ց :
Պ մեմսմմ մ-ոսե ճեցտ րոտեմց մոզղմ կ գովեմո
թեմամմաՇ ղվթղօմկ ողօտ?ոեր ոսlզմոտոկ ~ոչ
մոր 7ոգ?ամս կոդորոք ար ոկ ցտոտոոչ : յՔ) մս
ջոոստո:Ո Ռոկ
տ?րաՇղո ժղվտմոե, մժղցե Հոետ
7ցտ ժտցե , մա ղվթոտմո ժղոմոհզր ար մոi/ժ
ղվժմզդ: մորվքյոսեմոՐ ոտզոտմոՐ մորոչ : ՀՎ) մա
ժտկեր կ մս տոնի հոոս վոստ?ոե, dտկետ կ մա մաղո
մորո$ 7ոզRսմս կոդորոք դմր 7որ Ռոi7մ « մա -զմո
ոՀե: ոթոնրո 7ո ղողզմոկ 7զտ?ոե մժղվե -ովր
արոզքյոսղոմ 7յ եղոսո վԺոզեմո : Դ - հոոստոի
ոս7զտ?ոետ մորոչ մք/օզ ղյմօ կլր մմօ տո2 «**
ղ րզ մողմկ 7զոմ լք] ?վa , :
ոնմամզեղվ: վղոտղմ ՀոցքԻսեկոետոկ Շաաո
ջոկզ դոկոՏփզո մմզողովըյոսմսոոտմոե, ոկ --ոան՝
7որ

4

կդրսե :

-

եզկուլ ոժտզ 7ոկնր ջոետոը, ոմզոժողմօ 7ո մզր
դոսմզղվեոմն յրկե հոեզ մմզղդրվք]ոսոոմվղո -րս
մմզղոողի մկ ղզմեոեմոկ Ճղսմս ոկ ղվոսղքոմ
Փ

ղվժղոզկ րցն ջոեզ դրամցղոողի
-ոստ?ցկմոե
ղոցք] ղվժշոոսեոտո պ ղվղոսղո : Դ - մատողվմօ
ոս ոսնեո եմոս$մսոյ մր ՇոսոՐ 7իսIզմզմ -ոոոմ
ոտոոո5ղո ոկ յրզտվն մս դրո կհր մժղցմօ մվ
ղվեմոկ ճձնր մսոոոթե մոոդի ց/վեմոկ : ոյեՀուլ
մա ղՈնեոհզր ոոդի Հ մղովըյոսղոեո ոոանմոր
ղվժոոցկ թղովըԻսղ: ղոզքԻստ?զկմտե: --ոսեա-ե
թղովը] ղվժնոոսեոտո ղ տոսո որվըԻսմոնի -զղմ
4

{

9

il

ովորսոտ որվ> ղՌեեոջզր մմզղոողի տ*:սՀղո

մկ ղզկողոսմոե եղզմվ ենր եղցմվ կվտեե Հոր
ղմցո 7ո կողվմօմսե մղովքյոսղոետո մկ ~Համոե,
հկող մվ ենր ոոսնմոր ղվժղոցկ կե յ ջոեց մաlամ
7վմոս մղոր ղմզդոողի 7ո մորվքյոսղձ մկ ~ոսմոե
4կոդ: մվ ե8լր դոցք]ոսմaոր յրկե հոեց մաlաt7 ~ոս

?վմ մղոր, ոմզոոոոի 7ո ղ ոմզոIտկնր 7ո -ոԴեղ
ոցես

ղց :

դոԴ. մժղ:յմօյ ոկ Ռողորl

"յնի

-մոտոկ

7ոց կ Ռոilմ 7իսժոոմվոստոե, մր մա 57վեմտ,կ
մզր ղվմզկղմ յրկն Հոեզ դiրո կլր 7ցՌոիղո Հեոtl

դժոոջ 7ո :
մի վն$մսով 7ը] տոոմ մտորոՏղո
ոցոիաՈ
մմզղթղկմօ մ:ս եզտ Հոտե * ոց ղվ, -տորեր
դրսմզղդրվքԻար կոզեզտ Դյոց մա ոմցղվեոտեվեՀՈ
եղաղող եվկողորչոո մմցեեո տ?ոետոակ ղվi •
ղմզղԴեն} 7ո ղ
ղմզղվեցՌորիսա կղոոո7ո ղվ,
7յ դրատոորվ "Itց մվտղո մմզղմնՅ :-յրոկ -վեգՌորիսա
ՈT

Ո ոՀոիս մ-ս տաաֆ «» ոգոհմs մս տովով -մսոոոոս7
7ոց դրամզմոն դրդցը]հատոորվ
-ոսմոփսովlվփ
7ոլդհոցը) վlցոո եղոեոմցե Հ * ղոոսկորվ> դվմոն
տց$ 7իս7ցտոնեոմ մժղվ տովով ղոզք]ոսոսմոմմոa
մմզոոցտո ոոեցմետո: հՌոtl -րսոՌո ովղՌողզրո
-vնց

*ցոց

-

կղող ժղկմօ մր ՀոՀատ * գրամա 7:ր մա7ամ նմածոՐ
դրսմզմոն մմզղորստվե ոս մմզղոփսովlվփ ղցՀ -մմկ
մոդ 7ոովո մր 7ողտե : մ,Ս -րոտե ղո ժծզեմո

մժղվ մվ ջոեզ ովմոն վ*նր դցմցոկվեմոր փո2ղնո
վlզոո ստվեդ:, մց մս կղոոո, մջմոմ վղոմ որ

ն

ժազջ մղղմոե

2
ոետո: Ոտեոկոոչ մա մժղվ մոա
տ7ոսՀղո դ7ժովկմց հո3վ վտվե, Ռոil:7
Ռոեցոսեարո$. կք) մմոսՈ մժմվՎԵ տվմորջ աi

-րոեոտո ղո *
դո

մտո-ո$ղի մա 7ո տոոո$ղո մզ? պՀովր մվ
ո$որ ղոցըԻահղստովմԺ մղոցք]ոստմորջ -ոոչ
7իտոտոոո$որստոտ ժցմվ վվմոտ փո? *-ոեզմեո
ոaղՎլ ովժմվե;?որսՀոջոոստո:l մlվղտզչ ~ողրամո?
եզկ ղ մo տոմ Հմօ կզնո դրվք]ոսկզեցտ Հոեզորս .
մաղո
դովքյոամնչՌո$ մlզղմ, կլր վե եցեջ . -մզ
6

Փ

մրոտե փոՀմս մս ոաո ղցմվ վղոտղմ մկ -ղմո
փո2 7որ որվ, վlցտո ոոեզ դցմվ մամմզ մվ այեյց -

վ8 հոեզդրա մցոոջմոոսե մմզղմզկղմ յոսնմզ մր
մկ ղվլջոհմտե տ?վր ոկ մղղորվեղոՐ ժղաղոե
ոժով ղվրոսնմզ դոտվեողո ilnil:7 յիսIզորսեոսն ոկ
մեարո5 ժղաղո 4 -ցլց կ մզոմ Հք] ոժղվ տոեմկ?
7ոտրտր ոաո Հք] ոցեՀղվ վiոոոե
վlցոսնե
4

3

Հ

**նց

Հ

մրոսնմց վղղստովմa

ոոեորվ :
ոճի ոեարտոե,

մր

6

ոզեՀղվ

մա

որվչ

ոոեզ? մա ոո ~տոեր
մղովըյոար վեզո7 7ը],52 7վմոս կկհր մր ոեո$
ղվԺհսկմզ ղ7կնր : վթզմող Հ մա կողորոք -եղո
7իսlզո 7յք]ցք] դրվքԻսովսփափ մր մզմո յրց * ՔՌոtl
րզջմոկ մա տ?ոսՀղո Տզր ՀՀ ծ՝ վեողո մս տո?
մրոզքյոս?ոսեե 7ոովողո յոցմե
մղովըյոարտոե,
7յ մաղո մորո$ կը] մս 7վմոս մսոոկմոչ 7յ վթզղմց
մզղոմ 7որ ղվՈոկ : տո? կհնո ոոսlզ?վՐ? -ո$
մոր վեզեջ ժղաղո * տա տո? ոող ոմզղջոետվե
վեցմե
տո? ղցտո

Մյլ կm

3

Ա

3

4

-

-ոստ?ոեւջոոստոո ոաժ ղ

: վոոտոտոո$ եղրվք)

Ոտղտո? եսքյ եժտվի

~ոփ հոեզդրս Ռոմի ղոզըԻստմորՀջ ոսթ Ռողոմ
վ7ցոո 7որ յմօ տոմ մօ եժտոոտչ ոաժ եսը]

-Ճե

Հ7իսlգղղթ՝ մրոցքԻսաոտր
7իսlզՌող մդնրո
վտո-Ս
ոիսդրվք]ոսղ$մօ ղվվես մմոսՈ մղովք]
7ոզմսոոաոփ ղվթմվՎԵ
--ոամoե: 7վեմոկզմոմ
ՀորսՀոջոոստո:Ո ղ ilցմտոեոմ 77 ճlոեե ոցես
~2ղվ ողովքԻսղոկոոստոե, դվթղոմվոստոԵ մոոՏ
դվտոոո$ղո դ ղոկզ եզտ կնր ողնրո ոո 7իսմա
* ոորվըԻսմեոեմոկ 7ոսlզՌոի դոզըԻարողոյոովող
ադրվքԻսջոես$ մզոոեմոր
ղվՌոջոոստովի դ
մմցղտոմո) դրստոորվ ղվրոկցմոմ Ռոզղստովմd՝
հոդրաեղմ մվ ղկտովո ղտոմոկմզ
մվ ղ
մտոս-եo
մվ 7ո կՌող
Ռոմի դրանմոր
մոկ մր դրվը]
~ոստոոոՏղո կոոգտiթով Հք) ովIցմվո դրան հնտդ
7ո ոո եմոՀՄ : ղմր ղոջմո ղՈեեոմզե ղոցըԻսկ
ոտտո?վՐ մlվոսմտ դվժնոմվոստոկո մոոՏ ղթղվոՌո
*itց

մյ մn

3

*mնց

*1

մII մm

ովջմսե ոցոջոոստո: ջոեց նոմի մղոսզ7 ոովՈ
եղորողոր
7 դար ղոջմո ղոզքյոսկոտո?վՐ 7aԻ
~ղոմվոստոԵ մոոՏ մա , ոո ոեմոսչմսոյ մսոոոյ7-Ե
մոկոտեօ տո? Հք] յրոտոոո5 մկ ոց
դոցքԻարտոե ոո 7ջոտր iեսեոեմոկ

* Հ

մա

Ռոմի

նս-0)

9

: ղոցը]ոսաոփողո եղոաո ղ դոզք]
--ոսմոկտ եղոաո 7վղազր կղոոո դ 7վմեո կղաո
~ո Ռոilմ եսմոկ մս ղոփսովթվփ ղո , մ,ս ոնմոր

ոո ց մ.Ս: Ռոմի որսմցժմվկ մվ որվըԻսղոոRվ sզր
Հոց 7նր որսմզովոոոոոտտե մվ որվըԻստմոր
Հ?աջ թո-մ դրվք]ոսմոտմոջ թոշվ որվքյոսեոմո
վժարՀոյց 7նրողոցըԻսեսմոժ մց գրվըԻստոորվ
ովմսոյ Հով 7զր որսմցոկոսո մվ որվըյոարզոի
4

Յ

Հոյվ
լրմղոզքԻսոո մվ դրվքյոտանեո չմսոRզմ
-ոմ թո-վ 7նր ովկոոոնց մվ Ռողմց կ որվըԻսմ
Փ

-ժոր Հո-վ դ դրվքյոսմնետa` 7ո-Վ : վոօով ճիսկող
-ոնց ար վմսոոնղոնո մկոոսոփ յրոկ ար ոսկր
, ժօար գոոսկոտ*փոՐ ոaով Հք] ոյտոտե ոկ : Ռոilմ
ար եմոր կս7 ղտզժով տոմ ցկողրամոե մկ ոժմվե
մղովքյԻարտոե, դրամա թջղո ղոետոմո դո մս Հ
դո

ատոմոդ> : Ռոilմ հմտե ոաեմոր ղմովր հոոսմե
7իաջս րցոի ղ եմոե փոՀոմո ղմորոեղովր մր
4

ժմվե կնր մս կ -րցմտԿ : 7իսոզտոնեամ տզչ եսմ-Ե
մմոսՈ ժղաղոդց փ7ցՏմորո$մո ոկեՀով եմողո ոցես

Հով 7ը) ոոոտե վտվե դ

եիսմզոորվքյոսոո ոօով

-ոջմցե, եղզմվ մա7ամ մմզժշմսե դրամզզոփսովlվի
մզր ոեմո է : հորսեզlՌորե մկ ովե 7ո դդրվքյոսեզոե
-ոմցե եսմ-Ե dմոսԸ կղողո կջմաեմզգ ոկ ովտմո
-րվ մորվըյոսմօե մվ մորվքԻսմժոր դվղոմոտզոի մա
մատղվ հը] մժղվ կոմկ ցեցԺ յովղոիստոսով ոկ,

: Քա-աղ-ա ոՀ-աց հոմֆ մ իաfամի ահ:յ-սիկ
*ո-հլ-անակի ոմատացո- Հհավենա-Ե օ»տաՎ}

մորոչ մեոցոցմոչ մվ տոմն
~քոսք ոյտոմկաՈ :
ոժղոցկ մվ ոոեվղագ լ 7ոաոորզորսետսե 7ոilմ
ժտմոեո: մղովըյոսմվոողցմՌո$: ոյտոմկաՈ : մյջ
-մաե մկ դրվքԻսմոեմո ոյեվտովմ:Ո 7ոաո ղ;7ոտ
մղորչոո դոցը]ոսմոեմո ոյտոմկաՈ եցմվոստոե,
մկողվմօ եղաղո ոս եզրտոետ ոջոմո եղսղո դՈովր
մժղվ վտո,Ս : ղվ, ջոջմսե ոկ դրվքԻսղոկոմեմոմ
Շոսո դiրմվ մմզդRվմոս հՌոt7 եզմող: մժղվ մղ
~ովըյոստվե դոզը/ոսղոկոմնմոմ Հք] վոսոմկ մց
3

յրցրո մր զկոտոորվ սոփողո միսորվքյոստոորվ
3

մվ մաlամ ոկտոմկսՈ ժԵզեմո Հք] մոi/մ վտվեր մր
մզկոոե2 մժղոզկ մվ մչոր
ղոմ վթզոոսկոմոտ
:7զՏոե, մովտոե, մվ
մվ մա *ք) ղմոկոո եմտՎՍ
ղվղոջովոի ղ2ղվր ոոեմկ մրոցըյոսմովն 7իսոզո
4

~ազր

դոցքԻսկոսոտմտով եղոսո
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վտոե եղոա

ենր եղադո Ռոկ ար դրվըԻստ
ոցտոմկաՈ
-*յաց
որս$ղո Հոլ : 7ցտոնեոմ տց:, ով
-որզրո$ղո
-վեմՍ տարովմոՈ ղվեմս վոսկովոսմփսՈ 7ոնա վտ
~մոտեց դրվքԻսմոսկ Հղվ թորարմոՀոետոովող 2ղՎ
Ռոկվղո ղոեորվ մմզմՌոչ մաlաa ղվվեզն
~ցկզ մս ղվթմոի վոստովմ Ժ մղորս դրվըԻսղորդ
վթցՀղոժո կղողո մղովք]ոսմեոմոկո հոմմ մվ
մյմեոմոկղ ոկ ոժմոի վոստովմ:յ- ոոսով{} տ?վջ
ոժով : Ռոilմ վտվեր մկլր մսոողոքմո դրամզղդրվք]
~ոսմտոջմոի մջմոմողզրո ղոցըյոսովժոաո ղմոկ
ջոմսոոդացմ միսմզղդրվքյոստմոեմե եմզկ
ղոզքյոսմտոեղոՐ Ռոկվղո Հք] մզոո կ մղ
3

3

-ոո

ղ

դնրո

-ովքյոսմեոմոկո դրանմոր վմոմ մամմց ղստոեԵ
0I

-ոմոlզեոոաո Ռոկվղո : որոկզմոմ մս տոմՎ
* 7 ղմր 7զեոոոաո կաթ մղովըյոարտոե, դոկողոմ
ժնյողզորս ժվջմոl) : մց?ոսlզնոի Ոնջ
-ոտզրո Հք]
ղթղոզկ վոոսով{} , մկ 2-րս7
-ոստո:Ո մչոր
-զնոի մր վՌոփսովlվփ մՏոր ոս մժղոզկ ղվոկտոմ
-կս Ո մա Հք] րզոմկ -եՈստՈ : եզքյօեո մորո$
դրսմզղնսմոՀմո2 յրմանաղո մվ ձլր :որսմզղթոոմ
-ո2մո2 ջվկոկողսոն ոոսովՅ եՌոtl , եցո$մօ Ճեամ
-ոմոկոտոր ղզմվ 7իսIտ7 Ռոկվղո դրսlցղաո մեզե
ոտողովոի Ռոկ չոր
-ո$որ ոցտոմկսՈ Հոմ-լ
ցiոկոսո տոե վ, դiՏոր մվ 7իսlզեղոոո ղվեսչ
մվ 7նր ոսմզոոե՝ ղվմող$ղո հոՀոԺ դրվքԻսոօով
~ոմոո2 -ոս ժղոարտտZկ թղվտոոյող ար ցեեո մտ7աH
ոոսով{} եմոՀՄ : Հա/ոջնոմմողմց? մր $որ մորմոՐ
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