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طالب ذكرنا فى عدد أول أمس ا
األرمـنـية  وقـد وقـفـنـا فى الـصحف
ـراسل ـصـريـة عَـلَى حـديث جـرى  ا
األهــــرام اإلســــكـــنــــدرى مع كــــونى
ـنـدوب األرمـنى الـقـادم من أفـنـدى ا
األســتــانــة إلى مــصــر لــهــذا الــشـأن
فأحبـبنـا أن ننقل خالصـته إلى القراء

راسل : قال ا
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Æ ÎUOÐUO½ ÎU K− Ë WFÝ«Ë

ــ نـعم  نــطـلب الالمــركـزيـة وال
يخرجنا هذا الطلب عن العـثمانية  ونطلب مجلساً للنظر فى شؤوننا*  الداخلية كما ذكرنا

وال نقول مجلساً نيابياً ألن هذه الكلمة تخدش أذهان احلكومة .
ø r bMŽ W d(« Ác¼ rOŽ“ u¼ s  ‡‡

ـا األحــزاب األرمـنــيـة الــثالثـة حــزب (رشـنــافـزونــيـون) وحـزب ــ ال زعـيم عــنـدنــا  وإ
وقراطى) قد اتـفقت اتفاقاً تـاماً مع جمعيـتنا العمـومية فى األستانة (هيتشوك) واحلـزب (الد

طالب **. على السعى فى سبيل حتقيق هذه ا
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* الصحيح : شئوننا .
** النطق الصحيح لألحزاب األرمنية : الطاشناق  الهنشاك  الرامجاڤار .
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* الكاثوليكوس = اجلاثليق ; رئيس الكنيسة األرمنية.
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ø f¹—UÐ v  rJðUOFLł

ــ لـنـا فى بـاريس جـمـعـيـة تُـطـالب
بنفس هـذه اإلصالحات بالـنيابة عن
الــكـاثـولــيـكـوس * األرمـنى رئــيـسـنـا

الدينى األكبر فى القوقاس .
‰Ëb?? « Èb??Š« r b??=C??F???ð ô√ ‡‡

ø Êu³KDð ULO

ــ تــــعـــضــــدنــــا روســــيــــا والـــدول
األخرى غير معرضة عنا .
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ø ÎUOLÝ—

ــ نـعم تــداخـلت  وسـبق لـهـا أن
طـلبت مـن البـاب الـعـالى ثالثـة أمور
(هى الـتى أتـينـا عَـلَى ذكرهـا فى عدد

أول أمس) .
W?I?Šö?* ·U?  Ì‰U??  r b?M??Ž q¼ ‡‡

ø rJ²OC

ــ نـحن لسنا أغنـياء من هذه الوجـهة  ولكن إذا سكتت احلـكومة عن مطـالبنا وأعرضت
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عـنــا فال نـعـدم وسـيـلـة لـلـتـوصل إلى
روم . بغيتنا اإلصالح ا

هـذا  وقد اجـتـمع أحد مـحررى
جـريـدة سـلـولوڤـو الـروسـيـة الـكـبرى
مع مـحـمود مـخـتار بـاشـا سفـيـرنا فى
ـسـئـلة * بـرلـ واسـتـطـلعـه رأيه فى ا
األرمنـية  فأنكر السـفير عليه وجود
مـسئـلة أرمـنيـة فى البالد الـعثـمانـية .
فقال له احملرر ما قولكم فى استقالل
األرمن  فـــأجـــاب إن احلــكـــومــة ال
تنوى إعطـاء استقالل داخـلى لوالية
دون أخـــــرى ألن جــــمـــــيع الـــــبالد

العثمانية مفتقرة إلى اإلصالح .

سألة. * الصحيح : ا
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