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ـذكورة مـن اضطـهـاد األكراد أعضـاء الـطـائفـة ا
ــتــشـيــعــ الـذين غض الــبــاب الـعــالى عــنـهم ا
طـــرفــاً وأوقف حتـــرش األســاقــفـــة عن حــمى
ــســـيـــحــيـــ فى أرمـــيــنـــيـــا  وأمــر بـــإمـــســاك ا
األشـــخــاص الـــذين كــانـــوا يــجـــرئــون أنـــفــاس
ـــســيــحى لـــلــدفــاع عن أنـــفــســهم . الـــشــعب ا
وعـليه فـيسـتعـد كـثيـرون من أعضـاء اجمللس *
الــوطـنى لــطـلب وســاطـة الـدول أمـل احلـصـول
ـطـلــوب . ولـكن الـبـطــريـرك ال يُـصـدق عــلى ا
عـلـى هـذا الـرأى  ولـم يـحـمــله عـلى اإلعالن

سئـلة نهائـياً على ما يُرام باالستعـفاء إال لينـال مساعدة األمة . وكـيف كان فإننـا نتوقع بت ا
من الهدو  فإن لدولتنا العلية عزماً وطيداً على إصالح أحوال بالدها باإلطالق .
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ـــســائل الـــشــرقـــيــة ـــا رأت إنــكـــلــتـــرة أن ا
أصبحت عـلى وشك االنقضـاء  عمدت إلى
إنـفاذ ما تـقرر فى مـؤتمـر برلـ من التـنظـيمات
إلى األرمن . فـوكَّلت سفيـرها اللورد دوفرين
بـــاالعــتـــنـــاء بــإتـــمــام ذلـك حــال وصـــوله إلى
األسـتـانـة  وأمـرته بـإسـراع اخملـابـرة لتـتـخـلص

أمـام الــدول من تــعــهــدات فُـرضـت عـلــيــهـا 
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لى األرمنى باألستانة . * اجمللس الوطنى : اجمللس ا
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وحـمَّـلتـهُ مكـاتـبـات خصـوصـيـة وديـة ليـرفـعـها
لـلـحـضـرة السـلـطـانيـة . أمـا الـلـورد دوفرين 
فقد اقتـبل زيارة بطريرك األرمن ووعدهُ وعداً
ساعدة واالهـتمام بأمـر بنى طائفتهِ ; شافياً بـا
إذ قــال له إن حــالــة األرمن تــقــتــضى الــتــفـات
أوربـــا ألن إدارة والتـــهم لــيـــستُ مـــرضـــيــة .
ويُـشـيــر إلى مـثل ذلك مـكــاتب جـريـدة الـطـان
ـقــيم فى األسـتــانـة بــذكـره مــا هـو الــبـاريــزيــة ا
حــاصل اآلن فى واليــة أرضــروم الـتـى أمـرت
اإلرادة السـنية بتـعي عـدة مستشـارين أرمني

فى مــجــالـســهــا . فــيــقـول إن غــالــبــيــة هـؤالء
ـــســتـــشـــاريـن فُــصـــلـــوا دون ســـبب مـــوجب ا
وأغوب * أفـنـدى ديـر اتـزوغـان نـائب الـوكيل
العمومـى فى موش عُزل ألنه أقام احلجة على
مــتـصــرف مــوش الـذى أســاء الـتــصــرف بـحق
ـركـز . أهـالى قـريـة الــفـرجن الـكـائــنـة فى هـذا ا
وكذا رئـيس مـحكـمة اجلـزاء فى بيـازيد اُضـطر
أن يُقـدم استعـفاءهُ لـكونه ادعى على مـتصرف
البلد بـإجراءات غير حميدة إلخ . وفى األمل
أن الــــبــــاب الــــعـــالـى ال يـــغــــفـل عن إيــــجـــاب

اإلصالح لتلك البالد .

* أغوب = هاجوب (يعقوب).


