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فى ١٠ اجلــارى  بــدأت ســنــة
احلـكـومـة اإلنـكـلـيـزيـة الـرسـمـية 
فاجتمع مجلس الوزراء ألول مرة
ــان  وسـتـكـون قـبل الـتــئـام الـبـار
أهـم مــــــــبــــــــاحـث اجملـــــــــلس ألول
ـــســـئـــلــة اجـــتـــمـــاعه الـــنــظـــر فى ا
األرمـــنــيـــة ومن أخــبـــار اجلــرائــد
األخـيـرة الـواردة أمس أن مـجـلس
الـــنــواب األمـــيـــركى صـــدَّق عــلى
الاليـــحـــة الـــســـيــاســـيـــة  وتـــقــرَّر
وجبهـا تعي قنـاصل ألميركا فى
أرزروم وخـربوط عـلى أثـر فـظائع
األتـراك  أول خبر ورد لـلقناصل
عن الــــــفــــــظــــــائـع مع رجـل وضع

الــتــفــاصــيل فى عــصــا مــجــوَّفـة 
وهـكذا  أمـكن وصـولهـا . ويوم
ـــــا صــــلَّى الـــــبــــطــــريــــرك األحــــد 
عــازاريـان فـى كـنــيــسـة األرمن فى
األستانة  حـضر القداس جمهور
من البـوليس للمحـافظة على حياة
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الـبــطـريـرك عـلى إثـر الـوعـيـد الـذى
لـقـيه البـطـريـرك من أبـنـاء طـائـفته 
ألنه نــشـر رســالــة أثـنـى فـيــهــا عـلى
األتراك واحتـفل فى المـبات باتس
ــجـاهــرة ضــد ظــلم من إنــكــلــتــرا 
تركـيا  فقـال رئيس اجللـسة : «قد
حان الوقت ألن تتقدَّم أوربا وتأمر
ـا بـوجـوب انـقـطـاع الـفـظـائع  ور
أن فظائـع أرمنيـا ليست مـثل فظائع
البـلـغـار  لـكنـهـا تُـؤكـد أن األتراك
لـم يـــتـــغــــيَّـــروا وهـم لـــيــــســـوا أهالً
لـيـحـكـمـوا خـلق الـلَّه  ويـجب أن
تُـعــاقَب تـركــيـا بـســلخ أرمـيــنـيـا » .
وقـال الدكـتـور بـ : « إن إنكـلـترة
ذنبة ; إذ لوالها ما بقى على هى ا

وجه األرض حـــكـــومــة تـــركـــيــة 
ومـن ربَّى وحـشــاً ضــاريــاً عــلـيه أن
ـنـعه عن مــضَّـرة الـنـاس » . وقـال
ــسـتــر أتــكـ : « لم يــقـاومــنـا إال ا
الـذين يــرغـبـون حـفظ بــنـايـة تـركـيـا
ــتـهــدمـة والـذين يــعـيــشـون من مـا ا

لـهـا. لـكن غالدسـتـون يُـراقـبـهم 
وسيُـبقـيه اللَّه حيـاً ليـنقذ األرمن ».
وقـالت الـبـسـتـر لـويـد : « إن الـذين
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يسـتـرون فـواحش تـركيـا يـعـتـقدون
أن أقل هــزة تُـصــيب مــركــز تــركــيـا
تُــــفــــضـى إلى ســــقــــوط الــــبــــنــــايــــة
تـهـدمة» ومـن أخبـار اجلـرائد أن ا
االضـطـهــاد دائم  وقـد وصل الى
حـــــلب  وأُرسـل من األســـــتــــانــــة
جــــنـــــود بــــدعـــــوى أنــــهم أتـــــمُّــــوا
خدمتهم لـكن كثرة عددهم يُشير
إلى أنــــهـم يُـــرســــلــــون لــــلـــمــــواقع

العـسـكريـة وخـصوصـاً أزرجنـيان 
وأعـــلـــنـت جـــرائـــد الـــقـــوقـــاس أن
األتراك يسجنون األرمن كل يوم
والـعُـملـة الـذين خرجـوا لـلـعمل لم
يُـــســــمح لــــهم بـــالــــرجـــوع . وقـــد
امــتـألت الـســجــون خــصــوصــاً فى
ــســاكــ كــاهن بــتــلــيس  وبـــ ا
شــيـخ فى الــســبـــعــ من عــمــره ال
ذنب له إال أنه مــا أفــاد األتــراك من
مخباء * ولده وقد أرسل األرمن
عــــريـــــضــــة إلى قـــــداســــة الـــــبــــابــــا
يسترحـمون مساعدته  وصرَّحت
أمـيـركا أنـهـا سـتُرسل مـن قبـلـها من

* الصحيح : مخبأ.



±π∏

يفحص أمـور أرمينيا  وطلبت من
الـباب العالى أن يـحرس مأمورها
فـأبَى فـأعـلـنت أنـهـا تُـرسـله ويـكون
الـباب الـعالـى مسـؤوالً عن سالمته
وصـــرَّحت إنـــهـــا ال تـــســـتـــطـــيع أن
تتـنـازل  فـتـمنح دولـة أجـنـبـية حق
مـنع مـأمـوريـهـا من جـمع اإلفـادات
لنفـعهـا اخلاص وهـدايتـها الـذاتية .
صــدرت اإلرادة الــســـنــيــة بــتــعــيــ

البـطريرك أزميـرليان الـبطريرك األرمـنى اجلديد فى األستـانة بدون أن يـتعهَّد الـسلوك حسب
مشـيـئـة البـاب الـعالـى  فإن الـبـطريـرك رفض كل الـرفض أن يـكـون مُقـيَّـد اإلرادة . وقالت
انى يـهبُّ كـالنـار احملرقة إذ * ثبت خـبر الفـظائع . إن ٢٣ ـانيـا إن رأى الشـعب األ صحف أ
ـان إنـكــلـتـرا وعـدوا أن يُـعـضـدوا مـطـالب األرمن فى اجملـلس  وأن عـضـواً من أعـضـاء بـار
ـسـتــر هـربـرت يُــشـددوا الـطــلب بـوجــوب اطالع اجملـلس عــلى تـقــاريـر الـقــنـاصل . وقــال ا
غالدستون فى لـيدس : « إذا صحت فـظائع أرميـنيا ال جتدون مـن احلكومة احلـالية الـسياسة
السيئة التى منـذ ١٨ سنة كادت جترّ البالد إلى حرب وخـراب »  واألخبار األخيرة تُفيد أن
األكـراد فـتكـوا فى داغـفران بـابن كـاهن أميـزون وآخـر من كـوشار  ولألخـيـر شقـيـقان مـاتا

بعده بيوم من شدة اخلوف
وورد إلى الصحف تفصيل فظـاعة اجليش التركى فى قُرى مـوش  فإنهم بعد أن أهانوا
النـساء والبنـات األبكار قطَّعـوهن واألوالد بالصارم البـتَّار  ثم تسابقـوا على جيادهم فوق
أشالء الـضـحايـا  ـ  والـعيـاذ بـاللَّه من اإلنـسـان إذا صار حـيوانـاً . وإن عـدد الشـيـوخ والنـساء
واألوالد الـذين ذُبـحـوا بالـسـيف والـسكـيـنة فـى ١١ قريـة من قـضاء شـاواخ فى سـاسـون بلغ

* الصحيح : إذا.



±ππ

٧٥٠  وقالت الصحف الواردت*
أمس : « تــــــأكــــــد اآلن أن أهــــــالى
ســــاســــون فى فــــرارهـم إلى جــــبل
الــدوڤ حـــاربـــوا مــدة ١٩ يـــومــاً
يُــحــاولــون دفع الــعــدو الــذى كـان
يـطاردهم  ثم سلَّـموا لهم فى ٢٧
آب **; إذ غـــــــــــرَّهـم إعـالن زكـى
بــــاشــــا الـــذى وعــــدهم بــــالـــعــــفـــو
واألمــان فــلــمـــا ألــقــوا سالحــهم
فتـكوا بـهم  ومنعـوا عنـهم القوت
٣ أيـــــام وعـــــذَّبـــــوا ٦٠ شــــــابـــــاً ثم

ذبحوهم وطرحوا جثثهم فى بئر 
وقــتـلـوا الــكـاهن دونــايـد من شـنك

* الصحيح : الواردة .
** أغسطس.

*** الصحيح : ينشد.

**** ديسمبر.

وحاكم مونـسيسيان  وطمسوا عيـنىّ األب أوهانس وألزموه أن يرقص بعد هذا العذاب
زمور الذى أولهُ « سبحى يا نفسى الرب » ثم هجموا عليه فرقص مضطراً وهو ينشر*** ا

فقطَّعوه بالسيوف .
قـالت تركـيـا إن الوسـام الذى نـاله زكى بـاشا أُهـدى إليه فى يـونـيو قـبل فظـائع أرمـينـيا 
وقـرأنا فى جـرائد األسـتانـة بتـاريخ ٥ كانون األول **** من العـام الفـائت ما يـأتى بحروفه
حتت عنـوان توجيـهات « أنعمت احلـضرة الشَّـاهانية بـوسام الصنـاعة والزراعـة على حضرة
دولتـلـو زكى باشـا مشـير اجلـيش الـرابع وأوفدت إلـيه الوسـام مع الـبريـد األخيـر » وللـقار

بعد هذا أن يحكم .
كـتــبت مـادام نـوڤــيـكـوڤ إلى الــدايـلى كـرافــيك مـشـددة الــنـكـيــر عـلى حـكــومـة الـلـورد
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بـاليـطـقان *بـاليـد الـثـانيـة  ثم قـطَّعـوا الـرجـال والنـسـاء وطـرحوا بـعض حلـمـهم إلى الكالب
قائل « سُحقاً لبقايا هذه األمة اخلبيثة » .

بـيـكـونـسـڤـيـلد  وتـعـهُّـدهـا بـحـمـاية
أرمـيــنـيـا مـن روسـيـا فــكـتب إلــيـهـا
ـستر غالدسـتون من هاواردين فى ا
٦ اجلــارى مــا يــأتى : « أعــوذ بــالـلَّه
من أن يُـــظن بى أنـــنى أُريـــد الــدفــاع
عن ذلك الــوفــاق  ولــكن أرجـوك
أن ال تـزيـدى اخلـرق اتــسـاعـاً  فـإن
الـتعـهُّـد بحـمـايـة أرميـنـيـا لم يُعط إال
بـشـرط اإلصالح  وقـد أُهـمل هـذا
الـشـرط بـإجـرار وخـيـانـة  وعـنـدى
أن ذلك الـتـعـهُّد قـد تالشى من زمن
طـــــويـل . أرجـــــو أن تـــــســـــود روح
إســكـــنــدر الــثــالث عــلى مــشــورات
روسـيـا مـدة طـويلـة » انـتـهى. فـكان
غالدستون بصـفة غير رسـمية يقول
إن إنكلـترا لم تـعد مـسؤولـة بحـماية

تركيا من روسيا .
أفــادت جــرائــد أمس أن األتـراك
أمـــــســـــكـــــوا غــــلـــــمـــــان األرمن من
نـواصيـهم بالـيد الـواحدة وذبـحوهم

* اليطقان = اخلنجر .
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