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الـرسالـة اآلتـيـة وردت إلـيـنـا من مـكـاتـبـنا فى
األستانة العلية بتاريخ ١٠ أبريل اجلارى وهى:
وُجـهت واليـة سـيـواس إلى حـضـرة دولـتـلو

سرورى باشا والى والية دياربكر .
وُجهت والية دياربـكر إلى حضرة سـعادتلو

سرى باشا والى والية سيواس .
انـــفــصـل حــضـــرة عـــطــوفـــتــلـــو مــيـــخـــائــيل
ـالـيـة من بـورتــقـالـيـان أفـنـدى مـسـتـشـار نـظـارة ا

وظيفته ولم يعيَّن بعد خلف له .
ال يخفى أنه يُوجد بالقرب من حديقة سراية
يـلديـز العـليـة السـلـطانـية مـقبـرة لألرمن متـروكة

مــنــذ زمن مــديـد ال يُــدفن فــيـهــا أحــد . ولـذا 
فــاســتــنــسب تــرك الــطـائــفــة إيــاهــا  ومن أجل
مـعـرفـة جــواز ذلك أرسل بـطـريـرك األرمن هـنـا
يسـتفسر مـن البطريـرك العمـومى الذى مقره فى
ـقـبرة تـفـلـيس بـالـروسـية * عن إمـكـان إعـطـاء ا

قبرة ذكورة أو عدمه  فأجابه البطـريرك العمومى بجواب مـآله أنه يُمكن إعطاء أراضى ا ا
ـدفونة ذكـورة باسم احلـضرة الـعليـة السـلطـانيـة من طرف طـائفة األرمن بـعد نـقل العـظام ا ا
فـيـهـا إلى مـقـبـرة أخـرى لـلـطـائـفـة  وذلك بـصورة اسـتـثـنـائـيـة بـنـاءً عـلى مـا لـسـيـدنـا ومـوالنا
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* مقر جاثليق كل األرمن فى إيتشميادزين بأرمينية .
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ـقاصد السـنية نحو عظم من حسن ا السلطـان ا
الطائفة األرمنية .

ذاكـرة جاريـة منـذ مدة طـويلة ال يخـفى أن ا
ـالـية يـزانـيـة ا فى مـجـلس الـوزراء بـخـصـوص ا
الــتى حــررهــا حـضــرة دولــتـلــو مــحــمـود جالل
ــالــيـة  واآلن أخــبـركم أن الــدين بــاشـا نــاظـر ا
ــيـزانــيـة ــشــار إلـيه صــدق عـلـى هـذه ا اجملـلس ا
وأرسـلهـا إلى أعتـاب احلضـرة العـليـة السـلطـانية
ـوجـبـها  وهى صـدور إرادته الـسـنـيـة لـلـعـمل 
تــتـــضــمـن إجــراء تــعـــديالت وتـــنــقــحـــيــات فى
الواليـات الصـغيـرة باألنـاطول  وذلك بـإحلاق
واليـة «حـكارى بـواليـة «وان» ووالية «درسم»
بــواليـة «مــعــمـورة الــعـزيــز» وواليــة «قـرة سى»
بواليـة «بروسـه» ثم إحلاق واليـة بـنغـازى والية
طــرابــلس الـغــرب  وجــعـلــهــمـا كــمــتـصــرفــيـة
مستقلة بناءً على أهميتها  ثم إن مجلس إدارة
أمـورون يُـلغى ـديـنة الـذى يُـحـاكم فيـه ا أمـانة ا

وتُـحـول وظـيـفـته هـذه عـلى دائـرة احملـاكــمـات فى مـجـلس شـورى الـدولـة  وتُـلـغى احملـاكم
التـجاريـة وتُفـوض أشغـالهـا إلى احملـاكم احلقـوقيـة  وتُلـغى مـديريـة التـحصـيالت فى خزيـنة
الـية وتُحول وظيـفتها إلى عُهدة مـشاورى احلقوق . وقد بلـغنا أن سيدنا ومـوالنا السلطان ا
ـأمورين الـذين يـبـقون ـوجب هـذا الـتقـريـر  وأن ا ـعـظَّم أصـدر إرادته الـسنـيـة بـأن يعـمل  ا
ذكورة يُخصَّص لكل مـنهم نصف ماهيته السابقة ناسبـة التعديالت ا خالي من وظائفهم 

بصورة مؤقتة ليتيسر لهم إيجاد خدم آخر .


