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قيل إنه يـوجد اآلن لـدى احلكـومة العـثمـانيـة نحو ٨٠٠
ألف بــنـدقـيــة من طـراز مـوزر وكــلـهـا مــوجـودة فى اخملـازن

احلربية لم توزع بعد العساكر.
كُتب إلى شركة روتـر من األستانة أن قد ورد تأكيد من
قـيصـيرية لـلمـذبحـة اجلديدة الـتى حدثت فـيهـا وأنه قد قتل
فـيـهـا مئـة نـفس ونـهـبت تـقريـبـاً كل بـيـوت األرمن فى قـرية
أفـرك وقـد دلت هـذه احلـادثـة اجلـديدة عـلـى أن كل جـهد
ذابح عـن األرمن ضائع بال فـائدة. أما احلكـومة فى مـنع ا
احلـكـومــة الـعـثــمـانـيــة فـقـد أشـارت إلـى اجلـرائـد األجــنـبـيـة
ذبحة وقالت إنها ال أصل لها. بتكذيب هذا اخلبر; أى خبر ا
أصـدر جاللـة الـسـلطـان أمـراً عـلـياً بـأن تـوزع اإلعـانات
الــضـــروريــة عــلى مـــزارعى األنــاضــول الــذيـن أصــابــتــهم

اضية. اخلسائر فى السنة ا
بــلغ مـــا جــمــعـــته اإلســعـــاف األرمــنـــيــة فى نـــيــويــورك
١٥٥٣٤٠ ريــاالً أمــيـركــيــاً وهـو قــدر عــلى كــونه طـائالً ال
يكفى إلعالة جـزء من األرمن الفقراء وقـد قيل إنه يقتضى
إلعــالــة فـقــراء األرمـن فى بــلــغــاريـا نــحــو ٥٠ ألف جــنــيه
وعددهم ال يتجاوز اخلـمسة أو السـتة آالف نفس فإذا قدر
بـلغ لذلك العـدد فكم يقـتضى سائـر األلوف الفـقيرة هذا ا
تقول جريدة الكرونيكل إن هذا الشتاء سيبلغ بفقر األرمن
ملكة العثمانية. إلى حد قد يكون القاضى على خراب ا
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أنـبـانـا الــبـرق الـيـوم بــأن الـلـجـنــة األرمـنـيـة الــتى دعـتـهـا
احلـكومـة الـعثـمانـية النـتخـاب بـطريـرك جديـد لهـا بدالً من
ـنفى اآلن فى أورشـليم قـد انتـخبت الـبطـريرك أزمـيرلـيان ا
األســـقف أورمــانـــيــان بــطـــريــركــيـــاً لــهــا وخـــابت أمــانى
ـوقت الـذى لم يـكن يـرضى عـنه بـرثـلــمـاوس الـبـطـريـرك ا
أحد من األرمـن بل كان وجـوده رئـيـساً عـلـيـهم من أكـبر
أســبـاب تــمـاديــهم فى الــغـيـظ والـنــفـور حــتى لــقـد اضــطـر
ـذهب اليونـانى بسـببه . ولكـننا أكثرهم إلى الـدخول فى ا
ال نـدرى إذا كـان هذا االنـتـخاب يـكـون عـلى وفق رغائب
الدولة أو ال ألن األرمن يطلبـون بطريركاً سيـاسياً أكثر منه
دينياً أى يـريدون أن يكون قـائد ثورتهم ال أمـام ملتهم فإذا
كـان كذلك فـقد أرضى األرمن وأغـضب الدولـة وإذا كان
وصل بــرثـلــمـاوس فــقــد رجع كل شئ إلى أصــله وعـادوا
يـطلـبـون جتـديد االنـتـخاب والـفـوضى ال تقـاوم والـيأس ال

يغلب .
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