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قــلـــنــا إن الــلــجــنــة الــتـى أمــرهــا جاللــة مــوالنــا
الـسـلـطـان بــالـنـظـر فى شـكـاوى األرمن تـتـألَّف من
اليَّـة وداديان باشا ثالثة  وهم أغوب باشـا وزير ا
وكـيل اخلـارجـيَّـة وڤاهـان أفـنـدى مـسـتشـار الـعـدلـيَّة

وكــلــهم من األرمـن . فـلــمــا أتــمــوا مـا أُمــروا بهِ 
رفعـوا تقـريرهم إلى احلـضرة الـشاهـانيَّـة كمـا قدمـنا
وأمــلـوا فــيهِ إقــنـاع بــطـريــرك األرمن بـالــعـدول عن
االســتـعــفــاء . وعــلـمــنــا من الــبـريــد األخــيــر أنـهم
تــوجـهــوا إلى الــبـطــريـرك  والــتــمـســوا مــنهُ بـإسم
احلـكـومة أن يـعـدل عن اسـتعـفـائهِ ويُـصدر مـنـشوراً
إلى أبــنــاء طـــائــفــتهِ يـــحــثــهم فـــيهِ عــلى اإلخالص
والطـاعة لولى نـعمتـهم جاللة السـلطان األعظم .
فأبى اإلذعان إلى طلبهم  وقال إنهُ ال يستطيع أن
يــفـعل ذلك وأنهُ عــزم عـلى االســتـقـامـة * عـزمـاً ال
ـــطـــال حـــتى ملء يـــرجع عـــنـهُ وأنهُ طـــال عـــلـــيـهِ ا
االصــطـبــار  وودَّ  لـو اعــتـزل الــهـمــوم واألتـعـاب
عاجالً وذهب إلى دير أرمـاش حيث يقـضى بقيَّة

أيامهِ فى نعيم الراحة وهدوّ البال .
وورد فى جــــريـــدة الـــســــتـــنـــدرد بــــعـــد ذلك أن
البـطـريـرك وافق أعـضـاء الـلـجـنـة علـى أن يبـقى فى
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مــنــصــبـهِ شــهــرين آخــريـن  فــإذا رأى حــيــنــئــذٍ أن
اإلصالحــات الــتـى وعــدت احلــضــرة الــشــاهــانــيَّــة
ـطـلـوبة بـإجـرائـهـا فى أرمـيـنـية قـد جـاءت بـالـغـايـة ا
وأرضت األرمن  ســـحب اســتـــعــفـــاءهُ وبــقى فى
مـنـصـبهِ  وإالَّ أصـرَّ عـلى االسـتـعـفـاء وتـنـحى عن

منصبهِ بال إبطاء .
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كُـــتـب من األســـتــــانـــة الــــعـــلــــيـــة إلـى جـــريـــدة
ـؤلَّـفة مـن ثالثـة أعـضاء الـسـتـانـدرد: إن الـلـجـنـة ا
لــلـبـحث فى حـالـة أرمـيـنــيـا  قـد رفـعت تـقـريـرهـا
عـظَّم الـذى كان مـساء الـسـبت جلاللـة السـلـطـان ا
ينتظرهُ بـفروغ صبر . وفى جملتهِ أنه ال يُوجد ب

شـعب أرمـينـيا مـن يسـتاء من اخلـضـوع واالنصـياع
إذا مُـنـحت لـهم حـريـة تُـعـادل حـريـة مـواطـنيـهم 
وأنه يُــؤمل أن الـــبــطــريــرك األرمـــيــنى الــذى ســاء
الـنــاس تـنــازلهُ ال يــبـعــد أن يـتــخــلَّى اآلن عن هـذا
الـتــنـازل ولـو إلى حـ عــلى األقل  ولـكن عـلى
شرط أن يُساعده جاللـة السلطان بالطرق الالزمة
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