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وأمــا أخـبــار كـريـت واألرمن فى الـســلـطــنـة
العـثمانـية  فاألولى التزال شـاغلة لـلبال على
خالف ما يُرام  ويـظهر أن األهالـى قد عقدوا
النية على مقاومة اجلنود العثمانية . فالتلغراف
أنـبـأنا أمس بـحـدوث منـاوشـة أخرى بـيـنهم فى
سـفاقـيا  واجلـرائـد تتـضـمن أن خمس مـئة من
الـثـائــرين امـتـنـعــوا فى مـعـاقل اجلـبــال الـبـيـضـاء
واجتـمعوا فى مكان يُقـال له اومالو . والثانية ـ
أى أخـــبــار األرمن ـ تُــبـــشــر بــاحــتـــمــال حتــسُّن
األحوال بـعد مـا أثبـتت محـكمـة األستـانة على
مــــوسى بك الــــكــــردى أنه قــــتل خــــمـــســــة من
األرمن وال يـبق إالَّ صدور احلكم عـليه جزاءً
ــا جــنـتـهُ يـداهُ ألنهُ لــوال فــظــائع هــذا الــكـردى
وأخيه جاسو الذى فـاق السفاح فى فتكه قبلما
يتم الـسادسـة عشـرة من عمـره وسائر مـن يلوذ
ــا بــلــغت مــســألـة بــهــمــا من أشــقـيــاء األكــراد 
األرمن مــا بــلـــغت من تــطــاول األلــســنــة عــلى
الـدولـة العـلـيـة وهـياج األمـة األرمـنـيـة وتداخل
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ذكرنـا قريباً ما نعتقـدهُ من أن إثبات جناية القتل
عـلى موسى بك الـكردى يُـسكن روع األرمن بـعد
مــعــاقـبــته عــلى ذنـبـه واألخـذ بــثـأر األبــريــاء مـنهُ .
وأمـلـنـا وطـيـد أن مـشـاكل األرمن واألكـراد تـنتـهى
بـعد ذلك . وأمـا اآلن فـأخبـارها تـزداد شـؤماً يـوماً
فـيـومـاً ولـيس فـيـهـا مـا يـطـمـئن مـعهُ الـبـال ويـسـكن
اخلـاطـر . ويُـقـال فى اجلـرائـد األوربـيـة الـواردة مع
بـريد أمس أن مـسألة األرمن شـاغلـة للبـاب العالى
ــرُّ يــوم ال يــجــلس عن كل شــاغل  وأنـهُ قــلــمــا 
الـوزراء فيه للـنظـر فيهـا  فالصـدر األعظم يذهب

إلـى وجــوب تــغـــيــيـــر األحــوال فى تـــلك الــبالد 
وسائر الوزراء يُشيرون بترك األمور كما هى أسوة
ـسـيـحـيـ فى بـقـيـة لألرمن بـغـيـرهم مـن الـرعـايـا ا
واليات السلطـنة . ويُقال إن جاللة السلطان يرى
رأيــهـم أيــضــاً  وذلك يــنــطــبق عــلى مــا أنــبــأنــا به

التلغراف منذ أيام .
وال ندرى أمـن باب احلقيقـة أم التهويل  كتب
ـقيمـ فى األستانة إلى اجلـرائد اإلنكـليزية بعض ا
أن أرمن قـوة قـاف * اخلـاضــعـ حلـكــومـة الـروس
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