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عـاث األكـراد وســطـوا عـلى من جـاورهم 
وكــثــيـــراً مــا نــقــلـت إلــيــنــا الـــصــحف األوربــيــة
شـيرة إلى إفسادهم واألسالك البرقيـة األخبار ا
وتـعــديــهم عــلى األرمن الــذين فـى جـوارهم .
وقد أطردوا خطة كنا توقعنا نسيانها وإزالتها أال
وهى الــســلب والـنــهب والــغـزو  وزادوا عــتـواً
الزمـة هـذا عــلى عـتــو حـتى حــدَّثـتـهـم الـنـفـس 
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نــشــرت الـتــيــمس رسـالــة عن مــكـاتــبــهـا فى
األستانة مؤداها أن غبطة بطريرك األرمن أعلن
لـلمـجـلس الشـعبى * فى أرمـيـنيـا اعـتمـادهُ على
تـقـد اسـتعـفـائه فى شـهر لـولـيو ** الـقادم ألنه
لم ينل مـا يطلـبهُ منـذ ثالث سنوات من إصالح
ـآل الـبنـد ٦١ مـن عُـهدة أحـوال طـائـفـتهِ إنـفـاذاً 
ـا يُالقـى حاالً مـؤتـمـر بـرلـ . وتـشـكى أيـضـاً 
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لى. * اجمللس الشعبى = اجمللس ا
** الصحيح يوليو .
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ـذكورة مـن اضطـهـاد األكراد أعضـاء الـطـائفـة ا
ــتــشـيــعــ الـذين غض الــبــاب الـعــالى عــنـهم ا
طـــرفــاً وأوقف حتـــرش األســاقــفـــة عن حــمى
ــســـيـــحــيـــ فى أرمـــيــنـــيـــا  وأمــر بـــإمـــســاك ا
األشـــخــاص الـــذين كــانـــوا يــجـــرئــون أنـــفــاس
ـــســيــحى لـــلــدفــاع عن أنـــفــســهم . الـــشــعب ا
وعـليه فـيسـتعـد كـثيـرون من أعضـاء اجمللس *
الــوطـنى لــطـلب وســاطـة الـدول أمـل احلـصـول
ـطـلــوب . ولـكن الـبـطــريـرك ال يُـصـدق عــلى ا
عـلـى هـذا الـرأى  ولـم يـحـمــله عـلى اإلعالن

سئـلة نهائـياً على ما يُرام باالستعـفاء إال لينـال مساعدة األمة . وكـيف كان فإننـا نتوقع بت ا
من الهدو  فإن لدولتنا العلية عزماً وطيداً على إصالح أحوال بالدها باإلطالق .
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ـــســائل الـــشــرقـــيــة ـــا رأت إنــكـــلــتـــرة أن ا
أصبحت عـلى وشك االنقضـاء  عمدت إلى
إنـفاذ ما تـقرر فى مـؤتمـر برلـ من التـنظـيمات
إلى األرمن . فـوكَّلت سفيـرها اللورد دوفرين
بـــاالعــتـــنـــاء بــإتـــمــام ذلـك حــال وصـــوله إلى
األسـتـانـة  وأمـرته بـإسـراع اخملـابـرة لتـتـخـلص

أمـام الــدول من تــعــهــدات فُـرضـت عـلــيــهـا 

W¹—bMJÝù« ¨± ’ ¨ ±∏∏± WO u¹ π X³ « ¨ ±±¥∏ œb‡Ž

لى األرمنى باألستانة . * اجمللس الوطنى : اجمللس ا


