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أساقفتهم وكهنتهم ورؤسائهم  وتداولوا فى أمر
الــكـنـيــسـة والـطــائـفــة ثم بـحـثــوا فى تـذكــرة الـبـاب
الــعــالى الــتى أرســلــهــا مــؤخــراً إلى الــبــطــريــركــيـة
ا لـم يقروا على أمر  اعتمدوا على أن األرمنية و

يعرضوا األمر جمللس األمة األعظم .
ـتآمـرين قـبض الـبـولـيس عـلى عـدة رجـال من ا

األرمـني * وقـد وُجـد عنـد بـعـضـهم كـرات دينـامـيـتـيـة ومحـاكـمـتـهم جـاريـة . وقد أرسل
أشياعهم رسالة إلى سعادتلـو ناظم بك وزير البوليس يُهددونهُ فيـها بالقتل ألنه قام بوظيفته

ضدهم .
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كُـتب إلى جـريـدة الـتـان من األسـتـانـة الـعـلـيَّة أن
اجلـمــعـيَّـة الــوطـنـيَّـة **عـزمـت عـلى االجــتـمـاع فى
ــاضى . ولم تـأتِ كـنــيـســة غـلــطه ســلخ أكـتــوبـر ا
الـسـاعة احلـاديـة عشـرة من صـباح ذلك الـيـوم حتى

بــدأ أعـضــاء اجلــمــعـيَّــة يــفــدون عـلـى الـكــنــيــسـة 
فـتـصــدَّى لـهم شـرذمــة من رجـال الـبــولـيس كـانت
تـنـتـظـرهم عـلى بـاب الـكـنـيـسـة وأوعـزت إليـهم أن
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قصود الثوريون األرمن . * ا
لى األرمنى باألستانة. ** اجلمعية الوطنية = اجمللس ا
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يـرجـعـوا من حـيث أتـوا ألن احلـكـومـة غـيـر راضـيـة
عن اجـتــمـاعـهم. وكـان نـحــو عـشـرين خـادمـاً من

خـدمـة الـدين قـد جاءوا بـاكـراً ودخـلـوا الكـنـيـسة 
فدعـاهم رجال البولـيس وأمروهم أن يخرجوا من

الكنيسة وال يعودوا إليها .
وقـد اجـتـمـعت اجلـمـعــيَّـة اإلكـلـيـركـيـة األرمـنـيَّـة
ـاضى  وكـانت الـعـظـمى فى غـلـطـة يـوم الـثـلثـاء ا
ـطـارنة واألرشـمـنـدريـتـي مـؤلَّـفة من األسـاقـفـة وا
وجـمــيع كــهــنــة األبـرشــيــات الــتــابـعــة لألســتــانـة
ـستعفى ووكـيلهُ أيضاً . وقد وحضرها الـبطريرك ا
ــيـان * أســقف وان تــولى رئــاســتـهــا األســقف كــر
وبـطـريــرك األسـتـانــة الـسـابـق الـذى حـظــرت عـلـيهِ
الـدولة الـعـلـيَّـة اخلروج من األسـتـانـة والـرجوع إلى
ا يُـعهد فيهِ أسقفـيتهِ خوفاً من حـدوث أمر ذى بال 
من احلــدة واحلــمـاســة . فـدارت رحى الــبـحث فى
هـذا االجــتــمـاع عــلى حــالــة الـكــنــيـســة والــطـائــفـة
األرمـنــيَّـة عـمـومـاً  ونـظـروا فى الـتـذكـرة الـوزاريَّـة
الـتى بـعث بـها الـبـاب العـالى حـديثـاً إلى بـطريـركـيَّة
ـنح الــتى تـسـامــحت بـهـا األرمن وضـمـنــهـا بـيــان ا
ـا لم يُـقــرَّ رأيـهم عـلى الـدولـة الــعـلـيَّـة لـألرمن . و

شـئ فى هـذا الـشـأن  اقــتـرح األسـاقـفــة احلـاضـرون أن جتـتــمع اجلـمـعــيَّـة الـوطـنــيَّـة األرمـنـيَّـة
الكبرى.

وجاء من أخبـار األستانة أيضاً أنهُ قبض على ڤـهرام بك األرمنى مرةً رابعة وهو مسجون
يان . يان = خر * كر
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اآلن فى الـسرعـسـكـرية  وقُـبض أيـضـاً ثانـيـة على
مــحــرر اجلــريــدة األرمــنــيَّـــة بــدعــوى اشــتــراكهِ مع
ـتآمـرين . وقـرّر بتـريكـوڤ األرمـنى الروسى مـنذ ا
بضعـة أيام وهو الذى وُجـد معهُ ختم عـمدة الثورة
األرمنيَّة بحضـور ترجمان السـفارة الروسيَّة . وقد
ـقبـوض علـيـهم اآلن فى السـرعـسكـريَّة بلغ عـدد ا
وفى نظارة البوليس نحو ست أرمنيَّاً  وعُثر على
 ثالثـ قــنـبـلــة مـحـشــوة بـالــبـارود فى خـان يــنـغـرد
بـالـســوق الـكـبـيـر . وقـد وضــعـهـا هـنـالك األرمـنى
بتـريكوڤ وشركاؤه . واليزال الـسر بوليس يتلقَّى
فى كل يـوم رسائل بـال إمضـاءات مفـعـمة بـالوعـيد
والـتـهديـد . وقد جـاءهم أخـيراً كـتـاب كتب فـيهِ ما
يأتى ـ لقد ذهبت جـميع أعمالكَ عبثاً  وستُعاقب
عــلى اضـطــهــادكَ ألمـتــنــا عـمَّــا قـلــيل  ويــجـدون

جثتكَ ملقاة فى إحدى السواقى .




