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أنـبأتـكم عن تـفـصيالً بـكـيفـيـة تشـرُّف حـضرة
ثول بـ يدىّ اجلناب بطريـرك األرمن اجلديد بـا
الــعـالى جـريـاً عـلـى الـعـادة. وقـد رأيتُ أن أذكـر
ـقــالـة الـتى ألــقـاهــا عـنـد لـكم صــورة الـدعــاء وا

حضوره أمام السُدة السنية :
موالى صاحب الشوكة والعظمة

إن عـــبــدكَ احلـــقـــيـــر عـــاجـــز عن أداء واجب
الشـكر واحلمد لسُدة جاللتكم السـنية السلطانية
ا تـعـطفت به مـكـارم جاللتـكم عـلى هـذا العـبد
ـقــام بــطـريــرك األرمن بــدار الـســعـادة بــتــعـيــيــنه 
ـلـوكـية. ـثـول بـ يـدىّ عـظـمـتـكم ا وتـشـرُّفه بـا
مـوالى إن قـيـام عـبـدكم بـإبـقـاء حـسن اخلـدمات
لـوكى هو من أعظم وافـقة لرضـائكم الـعالى ا ا
الـواجــبـات الـتى تـقـضى بـهـا الـصـداقـة والـتـبـعـيـة
لوككم هذا . وألجل والصفة الروحانية على 
موفقية عـبدكم للقيام بذلك  يُؤمل أن ينال من
مـــراحم اخلـالفــة الـــعــظـــمى مـــا نــالـه أسالفه من
األلطـاف والعنايات السنية الـسلطانية واالعتماد
واألمنية من عهد جدكم األعظم األمجد ساكن
اجلنـان أبو الـفـتح السـلطـان مـحمـد خان الـغازى
محى مقام البطريكية باألستانة العلية منذ فتحها

إلى يومنا هذا .
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وعـــبـــد جـاللـــتـــكـم الـــذى اليــــقـــبل الــــعـــتق
واإلطالق يــســتـــرحم من لــدن مــ عــظــمــتــكم
توجـيه أنظـار العـنايـة الـرفيـعة إلـيه الحتـياجه إلى

ذلك فى كل آن وشأن .
وإنى ألفتخر بتـقد عظيم الشكر عن صميم
الـقــلب أصـالـة عـن نـفـسـى  ونـيـابــة عن عـمـوم
سـتظـلـ بظل عبـيـدكم أبنـاء الـطائـفـة األرمنـيـة ا
ورأفـــة جاللــتـــكم ولـــواء عــدلـــكم حتت جـــنــاح
ـفـتـخـرين بـااللـتـجـاء لـسُـدة ـلـوكــيـة وا ـراحم ا ا
سلـطانـكم العـليا عـلى ما نـالوه جمـيعـاً من النعم
ـــنح الـــتى ال الـــشــاهـــانـــيـــة الـــتى ال تُـــحـــصى وا
ــمـتــعــ عـلى الــدوام فى عــصـر تُــســتـقــصى  ا
ـ والـرفـاهـة وسـعـادة احلـال ـنـيـر بـا جاللــتـكم ا
ورغـد الـعـيش . وأُعـلن ذلك لـلـعـمـوم ابـتـهـاجـاً
بتـوجـيه تلك الـعـنايـة الـسامـية لـعـبيـد جاللـتكم.
ولم تـزل هـذه الـطـائـفــة شـاكـرة لـنـعم عـظـمـتـكم
مـستـظلـة بلـواء عدل سـلطـانكم إلى األبـد مقـيمة
على ترديـد آيات الدعـاء ببـقاء صولـتكم الرفـيعة

وطوَّل أيام شوكتكم الكبرى .
وإنى أبتـهل برفع أكف الدعـاء بالضـراعة إليه
تــعـــالى أن يُــد ذاتــكـم الــشــريــفـــة عــلى أريــكــة

السلطنة السنية وسرير اخلالفة العظمى أبد اآلبدين ودهر الداهرين .
ـذكورة ـا يُـعـرب عن رضـاء جاللـته عـلى الـطـائـفـة ا وعـنـد ذلك أُجـيب تـكـرمـاً وتـعـطـفاً 

ا أبداه حضرة البطريك من حسن الطوية وصدق العبودية . وسروره 


