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لـنـدن فى ٢ مـارس ــ وردت تـفـاصيل عن
فـظـائع ارتكـبـتهـا جنـود مـصطـفى بـاشا كـمال
فى سـهول آطـنه فى آسـيا الـصـغرى . وتـنقل
السـفن البريطـانية فصـائل من اجلنود ستُـنزلها

فى قليقية ــ اإليطالية .
وشــنـطن فى ٣ مــارس ــ  أرسل بــطـريـرك
األرمن فى األستانة تـلغرافاً إلى رئيس طائفة
األرمن فى وشـــنــــطن قـــال فــــيه: إن جـــنـــود
مــصــطــفى بــاشــا كــمــال قــتــلــوا ١٩ ألـفــاً من

األرمن ــ اإليطالية .
بــاريـس فى ٥ مــارس ــ تــنــوى احلــكــومــة
الفرنسويـة باالتفاق مع حكـومات احللفاء أن
ُتـرسل كـتـيـبـة من اجلـنـود إلى أرمـيـنـيـا حلـمـاية

ذابح . السكان األرمن من ا
لــنــدن فى ٤ مـارس ــ مــجــلس الـعــمـوم ــ
ألقى السـر دونالد ماكلـيان سؤاالً فيـما يتعلق
ستر لويد جورج قائالً: ذابح األرمن فرد ا
ـسـألـة وأنـهـا مـوضوع إن احلـلـفـاء يـدرسـون ا

البحث ب مندوبى احللفاء فى األستانة .
ـسـتـر اسـكويـت معـلـومـات تـامة وطـلب ا
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بـقـدر اإلمـكـان لـتـخـفـيف الـقـلـق الـعـام فرد
ـستر لويد جورج قـائالً إن احلكومة وجميع ا
ثل هـذا الـقلق . منـدوبى احلـلفـاء يشـعـرون 
ـسـألـة وقـد أخــذ مـؤتـمـر احلــلـفـاء يـنـظــر فى ا
باهتـمام عـلى أثر تلـقى األنباء الـسيئـةاخلاصة
ـذابح واستـقر رأيـه على قـرار أرسله إلى بـا
مــنـدوبى احلــلـفــاء فى األسـتـانــة . ولـيس من

ـؤتـمـر من أصـالـة الـرأى نــشـر مـا تــضـمـنه الــقـرار اآلن وهـو يــتـوقف عـلى مــا تـلـقــاه ا
االرشـادات . على أن احلـكـومـة منـتـبهـة تـمام االنـتـباه إلى خـطـورة احلالـة واحلـاجة إلى

ــ روتر  اتخاذ وسيلة فعالة حلماية األقليات بقدر 
لــنــدن فى ٨ مــارس ــ مــجــلـس الــعــمــوم ــ عــرض الــلــورد روبــرت سل ســؤاالً فى
ـستـر لـويـد جورج قـائالً: إن احلـكـومة موضـوع حـمـاية األرمن فى تـركـيـا فرد عـلـيه ا
الفرنسوية اتـخذت التدابير سريعاً لتـعزيز جنود الچنرال غورو تعـزيزاً عظيماً لكى يعيد
ـنع وقـوع مـهاجـمـات أخـرى ضـد األرمن فى قـليـقـيـة . وقـد أرسـلت سفن النـظـام و

فرنسوية إلى مرس أيضاً .
ندوب الـساميـ قبلـها تعـليمات أما مـا يختص بـاألستانـة فإن احللـفاء أرسلوا إلـى ا
ـندوبـون الـسامـون باالتـفاق اثـلـة ألجل اتخـاذ تدابـيـر قويـة فى احلال ويـعـمل أولئك ا
ـا تنـطوى عـليه هـذه التـعلـيمـات قبل أن ترد الـتام ولـيس هذا الـوقت مالئمـاً للـتصريح 
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لـنـدن فى ٣ مـارس ــ بـسط الـوفد األرمـنى مـطـالـبه لـدى جلنـة الـتـحـديـد وأعرب عن
ارتـيـاحه إلى الـنـتائـج التى حـصل عـلـيـهـا وهـوُ يـؤمل أن ُيؤيـد جـمـيع احلـلـفـاء مـطالب
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أرمـيــنـيـا الــتى هى أقل مــا ُيـطـلب  واألرمن
مـبــتــهـجــون جــداً لـتــوقــعـهم احلــصــول عـلى
حـريــتــهم قـريــبــاً وقـد مــنح أرمــنى من مــصـر
احلـكـومـة األرمـنـيـة مـبـلغ ثالثـمـئة ألـف جنـيه
بلغ إجنليزى واكـتتب األرمن فى منشـستر 
يـكــفى لـشـراء طــيـارتـ لـلــجـيش األرمـنى .
وأخـــذ الــچــنــرال أنــدرانـك األرمــنى يــجــمع
مبـالغ كـبيـرة فى أمـيركـا . ويشـعـرون بأنه إذا
ســاعـد احلـلــفـاء األرمن مــسـاعــدة قـلــيـلـة فى
احتالل أرميـنيا الـتركية فـإن األرمن يبذلون

منتهى اجلهد إلحياء بالدهم ــ روتر 
ــــنـــدوب بــــاريس فـى ٧ مــــارس ــ أبـــلـغ ا
الـيـابــانى مـؤتـمـر الـسـفـراء اعـتـراف احلـكـومـة

اليابانية باستقالل أرمينيا ــ هاڤاس 


