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أرادوا األخذ بـثـأر إخوانـهم من قـبيـلـة موسى بك
الـــكـــردى  فـــأتـــوا مـــئـــات وأفــواجـــاً إلـى مــوش
متظاهرين بأنهم يُريدون زيارة دير سرب كرابد *
ــا يـقـصــدون االنـتـقــام بـعـد مــا قـرأوا مـا وهم  إ
نــشــرتهُ جــرائــدهم عن الــفــظــائع الــتـى ارتــكــبــهـا
األكـراد بــ إخـوانـهم . ويُــقـال أنهُ وردت أوامـر
ـا ارتـكبهُ بالـقـبض عـلى جـاسـو أخى مـوسى بك 

نكر. حديثاً من ا

s —_«Ë œ«d _«

ذكــرنـا غــيــر مـرَّة أن مــسـألــة األكـراد واألرمن
شاغلة ألبـاب رجال السياسة عـموماً . وقد ثبت
ذلك من تـواتر الـرسائل البـرقيَّـة التى عـلمـنا مـنها
مـــحــاكــمـــة مــوسى بك الـــكــردى فى مـــحــكــمــة
األســتــانـة . والــذى يــتــصـفَّـح اجلـرائــد األوربــيَّـة
عمـوماً وجرائد اإلنـكليز خـصوصاً يراهـا طافحةً
بأخبار األرمن واألكراد متهافتة  كما قلنا مراراً
على التهديد والوعيد تارة والنصح والتحذير أو
احلض واإلنــذار أخـــرى حــسب أمــيــال كُــتــابــهــا
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* سرب كرابد = سورب جرابيد ; القديس جرابيد .
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وأهــوائـهم . ويُــسـتـفــاد من اجلـرائــد الـتى وردت
أمس أن مـحـاكـمـة مـوسى بك انـتـهت كـمـا أنـبـأنا
التـلغراف  ولـكن نتـيجتـها لم تـكن معلـومة يوم
صــــــدورهـــــا . وقــــــد وقع اخــــــتالف فـى روايـــــة
التلغراف عـنها ; فجاء فى ما ورد على العاصمة

أن احملـكمة حـكمت عـلى موسى بـك بأنهُ جان 
ولكن جاللة موالنا السلطان األعظم أجَّل تنفيذ
احلـــــــكم عـــــــلــــــيه  وجـــــــاء فى مـــــــا ورد عــــــلى
اإلسكندريـة أنهُ صفح عنهُ . وب الروايت فرق
واضح وال يبـعد أن تـكـون رواية الـعاصـمة أصح
بــالـنــظـر إلـى مـا يــتـرتب عــلى الــصـفح من تــقُّـول
اجلـرائـد األجــنـبـيــة واألمَّـة األرمـنــيـة . ويُـقـال أن
دولــة روســيــا عــهـدت إلى بــعض قــنــاصــلــهـا فى
أرمينية فتـحرى وحتقَّق وبعث إليها بتقرير مفصَّل
عــــمـــا جــــرى بــــ األكــــراد واألرمن فـى مـــوش
وبـتلـيس  فأرسـلتهُ حـكومـة روسيـا إلى سفـيرها
فى األسـتانـة الـعلـيـة حتى يـكـون على بـصـيرة فى

سألة األرمنية . أحاديثه مع الباب العالى عن ا
وكُــتب من األســتـانــة إلى إنــكـلــتـرا أنهُ وردت
أخـبـار من وان بـبالد األرمن  تُـؤيـد مـا شاع عن
سرقـة األسلـحة والـذخائـر منـها . وذلك أن جلـنة
الــتـحـقـيـق الـتى أرسـلــهـا الـبـاب الــعـالى إلى تـلك
الـــنــواحـى كــمـــا ذكــرنـــاه فى حـــيـــنه وجــدت دار
السالح ناقصة شيـئاً كثيراً من األسلحة والذخائر
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الـتى بـيـعت لألكـراد ورعـايـا الـروس وغيـرهم 
ــقـاولــ عــلى بـنــاء الــقالع واحلــصـون فى وأن ا
ــــا يُـــســــامـــون مـن حـــيف أرضـــروم يـــشــــكـــون 
أمـورين واهتـضـامهم  فـإنهم ال يـدفعـون لهم ا
طال الـطويل أو بعـد ما يتـخلَّون حـقهم إالَّ بعـد ا
لهم عن خـمسه أو ربعه . وهـذا يُؤيد مـا تتداولهُ
ألــسـنــة رعـيــة الـدولـة الــعـلــيـة من أنـهُ لـو اســتـقـام
ـأمـورون وسـلكـوا سـبل األمـانة  لـكـانت ديار ا

الـسـلـطنـة الـسـنيـة أعـز ديار فـى الكـرة األرضـية 
وكــانت رعـيــتــهـا أســعــد رعـيــة فى ظل احلــضـرة
الـشـاهـانـيـة وعـدالـة شـرائـعـهـا وقـوانـيـنـهـا وجودة
تربـتـهـا وجمـال مـنـظرهـا وصـحة مـائـهـا واعتالل

هوائها .




