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قـالت الـتـان يُـؤكـدون فى األسـتـانـة أن اجلـمـعـية
ـــؤلَّـــفــة من األكـــلـــيــرس الـــوطـــنــيـــة األرمـــنـــيــة * ا
والـــعــوام** أجــابـت عــلـى ســؤال الـــبــاب الـــعــالى
ــطـالب األرمـن والـوســائل الــتى يــنــبـغى ــتــعــلق  ا
ـشار اتـخـاذهـا فى أرمـيـنـيـة  وذلـك أن األعـضـاء ا
إلـيـهم أرسلـوا إلى الـبـاب الـعالـى خالصة الـتـقـارير
الـتـى جـاءتـهم من أسـاقـفـة األرمن فى أرمـيـنـيـة عن
األحـــوال احلــاضــرة . وطــلــبــوا فى خــتــامــهــا نــزع
األســلـــحــة من األكـــراد وتــألــيـف الــچــنـــدرمــة من
األرمـن.  وقـــد عُـــرضت خـالصـــتـــهم هـــذه عـــلى
اجمللس األعـلى الذى عُقـد يوم السـبت فى السراى
الـهـمـايـونـيَّـة الـعـامـرة . وكـان دولـتـلـو سـعـيـد بـاشـا
الـصدر األعـظم السـابق حاضـراً فأقـر على وجوب
إرجاع هذه اخلالصـة إلى بطـريرك األرمن وإبالغه

شـفاهـاً أنه ال يُـمـكن الـنـظـر إلـيـهـا بـعـ االعـتـبار 
وأن الـبـاب الـعـالى يـعـتـبـرهـا كـأنـهـا لم تـكن  ولم

تُرسل إليهِ على اإلطالق .
وروت شــــركــــة روتــــر ذلـك وزادت عــــلــــيهِ أن
الــبــطـريــرك عــاد فـردَّ اخلـالصـة إلى الــبــاب الــعـالى
وشـفـعـهـا بكـتـاب يـقـول فـيهِ أن هـذه أول مرة ردَّت
فــيـهــا احلــكـومــة كــتـابــةً رســمــيَّـة من الــبــطـريــركــيَّـة
األرمـنيَّـة وأنهُ ال يـتحـمل تبـعـة ما يـعقب ذلك من

العواقب الوخيمة .
لى األرمنى  . * اجلمعية الوطنية األرمنية = اجمللس ا

** العوام = العلمانيون ; أى غير الديني .
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اضى أن أنـبأتـنا الـرسائل الـبـرقيَّـة فى األسبـوع ا
أرمـنـيـاً طـعـن مـطـران األرمن فى األسـتـانـة بـسـكـ

فـجرحـهُ . وتفـصـيل ذلـك علـى مـا ورد فى جـرائد
ـطـران خـارجـاً من الـبـريــد األخـيـر أنهُ بـيـنـمــا كـان ا
الـكـنيـسـة لقـيهُ غالم أرمـنى شـاهراً سـكـيـنهُ وانقض
عــلــيهِ قـائـالً خـذهــا أيـهــا اخلــائن وطـعــنهُ فى ذراعهِ
طـران من وجههِ وجنا فـجرحهُ جـرحاً بالـغاً . ففـرّ ا
ـطران بـنـفسـه . ويُقـال إن هـذا الغـالم حاول قـتل ا
تشفياً منهُ ألنهُ أقرَّ أمام جلنة التحقيق إقراراً جنح بهِ
األرمن فى حادثة قوم قـبو . وقد كان لهذهِ احلادثة

تأثير عظيم فى نفوس األرمن فى األستانة .
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