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جـاءنــا الـكــتـاب اآلتى مـن جـنــاب احملـتـرم
اخلـورى يــوسف كـشـونى وكـيـل بـطـركـخـانـة
األرمن الـكاثـولـيك باإلسـكـندريـة فـنشـرناه
شــاكـرين حـضـرته عــلى مـا تـفـضـل به عـلـيـنـا
وعـــلى الـــشـــعب اإلســـكـــنـــدرى وعــلـــمـــائه

األفاضل من عبارات الشكر والثناء .
حـضرة األديب الـفـاضل صـاحب جـريدة

اإلكسبرس الغراء .
بـاألصالة عن نـفسى وبلـسان حال اجلـالية
األرمنـية القـاطنة فى هذا الـثغر اجلـميل أشكر
لكم مـعروفكم فيما تكـرمتم بنشره فى العدد
ــــــــــ من جـــريـــدتـــكم الـــزاهـــرة بـــتـــاريخ ٤
( ـصـريـ احلـاضـر بــعـنـوان (احتــاد األرمن وا
وخالصــــة الـــقـــول: إن مــــكـــارم أخـالقـــكم
وطـيب عنـصـركم ومنـكم قد حـمـلتـكم على
حــسن الــظن بـــهــذا الــشــعب حـــيث أثــبــتم
بالبرهـان الواضح واحلجة الـدامغة براءته من
اآلراجيف والتهم الباطلة التى الشك فى أن
مـروجهـا عدو لـلـجهـت وأن تـلك األوهام
التى من نـكـد الطـالع قـد لفت نـظـر العـامة أو
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بـعــهـضم آذانـاً صــاغـيـة تـلــقـوهـا واعــتـبـروهـا
حقائـق راهنة مع أنهـا من ابتكـار هذا العدو
تجاهل وإال فأين تذهب تلك الثقة بالدولة ا
بــ هـــذين األخــوين من الـــســنــ الــعــديــدة
ا والتى أرى لزومـاً إلى إيضاح الـواضحات 
كـان أو هـو كـائن بـ أصـحـاب األعـمال من
ة على اختالف صرية الكر األرمن واألمة ا

أوضاعها فى الهيئة االجتماعية .
ــولى ســبــحــانه وتــعــالـى الـذى عــلى أن ا
القاة ـصـير قـد هـيـأ  ـــــــــــــ كل شئ والـيه ا
هذه األمـة الوافـدة طبـيبـاً حاذقـاً نطـاسيـاً أُريد
به بـركـة عـقالء األمـة ووجـهـائـهـا من عـلـمـاء
ـعــاجلـتـهـا بـالـلـ أعالم آبــاء كـرام مـسـرعـ 

ـوعظة احلسنـة وكان فى مقدمة والعطف وبا
هــؤالء الـنـبالء صــاحب الـفــضـيـلــة والـفـضل
الـعالمـة الـكــامل الـسـاطع عـبـد اجملـيـد الـلـبـان
ـياه ـفـيـد أعـاد ا الـذى بـرأيه الـسـديد ـــــــــــ ا
إلـى مـــجــــاريــــهــــا . كل ذلك ـــــــــــــ بــــديع
يـشف عن شــهــامـة نــادرة ونـظــر ثـاقب لــهـذا
أشكـر عطف فـضيـلته لتـشريـفه إيانـا حضوره
ـعيته من األساتذة مع حـضرات الذين كانوا 
ـا هم فـعـلوا احملـترمـ أثـابـهم اللـه عز وجل 

نه وكرمه . من اخلير وطول العمر 
وتــفـضــلـوا رعــاكم الـله بــقـبــول عـواطف

واحترامى إلخ .
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