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ال يــــزال مــــجــــلـس األرمن الــــروحــــانى
واجلـــســـمـــانى يـــعـــقـــد اجلـــلـــســات ويُـــوالى
االجتـماعـات للـنظـر فى أحوال أبـناء رعـيته
سـكـان األناضـول الـذين تـرده أخبـار الـسوء
عـنـهم  ويُـهددهم األكـراد والـتـرك بـالذبح
فى كل يــوم . فـقــد تـرك الــرجـال مـنــازلـهم
وحـقـولـهم وجلـأوا بـنـسـائـهم وأوالدهم إمـا
إلى الدور األجـنبيـة أو إلى البرارى والـقفار
خــوفـاً من الــفـتك بــهم . وقـد قــدم حـضـرة
صاحب الغبـطة البطـربرك أرشرونى مذكرة

إلى الباب العالى هذه خالصتها :
إننا منذ قدمنا مذكرتنا السابقة إلى الباب
ـا يُـقـاسيه األرمن العـالى  وأخـبـرناه فـيـها 
حــــوالى أطَّـــنه والــــواليـــات الـــشـــرقـــيـــة من
االضـــطـــراب والـــعـــذاب  فـــلم تـــر عـــمالً
يُــــخـــفف عـــنــــهم هـــذه اآلالم وال يـــزالـــون
معـرضـ لـلـمثل الـعـام الـذى يُـهددون به .
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. * الصحيح : احملرض

** الصحيح : ورفعها.

وبــالــرغم عـن هــذه الــتــهــديــدات لم تــهــتم
جازاة أحد من احملرضي *. احلكومة 
ـوظـف وبيـنـمـا كنـا نـتوقـع حتسن إدارة ا

ـة وصـلـتـنـا أخـبـار مـتـعـددة تُـفـيـد سـوء الـظـا
احلـــالــة . فــاجلـــنــايــات األفــراديـــة والــنــهب
وغصب النـساء والبـنات والسـرقة أصبحت
ألـوفـة يومـياً . فـبات األرمن من احلـوادث ا
مـن جــرَّاء هــذه احلــالـــة فى قــلق عـــظــيم بال
راحــة وال سـكـون ورجــعـوا إلى مــهـاجـرة
البالد كـما كـانوا يـفعلـون فى زمن احلـكومة
احلــمـيــديـة  وتــدلـنـا جــمـيـع هـذه األحـوال
عــــــلـى أن ال حـق لألرمـن فى احلـــــــيــــــاة فى

السلطنة العثمانية .
ـا أننـا لم نـر تـأثـيـراً وال نـتـيـجـة لـوعود و
احلكومـة العديـدة التى وعدتـنا بها رأيت أن
أكل األســـر فى أخــر مـــرة لــوجـــدان رجــال

احلكومة وحمايتها وشفقتها .
بطريرك األرمن فى تركيا

أرشرونى
ذكرة ودفعها** وقد استلم الصدر هذه ا
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إلى نـظارة العـدليـة للجـواب عليـها ألن قلم
ذاهب تابع لـها فأجـابت النظارة األديان وا
ا ـذكورة عـلى مـذكـرة غـبـطـة الـبـطـريـرك  ا

يأتى :
«ال  نــرى داعــيــا لــشـــكــايــات الــبــطــريق
أفــنــدى من إجــراءات  احلــكــومـة فـى واليـة
بتليس فالتقارير الرسمية الواردة من الوالى
وهـكذا وقـد ظهـر لنـا تمـاماً أن تُفـيد 
الرؤساء الروحي يُبالغون فى األخبار التى
يـرسلـونهـا إلى البـطريـركية قـبل أن يـراجعوا
مــــركـــز الــــواليــــة الــــرســــمى لــــتــــصـــحــــيح

أفكارهم».
ـا اسـتـلـمت الـبـطـريـركـيـة هـذا اجلواب و
عـــزمت عـــلى قـــطع عالقـــاتــهـــا مع الـــبــاب
العـالى  ومراجـعـة الدول األوروبـية وقـاية
ذبـحة التى يتوقعون ألرمن األناضول من ا

حدوثها قريباً .
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