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كُـتب إلى الـتـان مـن األسـتـانـة أن وزيـر الـعـدلـيَّـة
كــتب إلى بـطـريــرك األرمن جـوابـاً عـلى اســتـعـفـائهِ

يـطـلب فـيـهِ أن يـرجع الـبـطـريـرك عن االسـتـعـفـاء 
فأصرَّ البطريرك  وكتب كتاباً آخر فى ٢٠ اجلارى
يـعـتـذر عن االمـتـثـال بـطـعنـهِ فى الـسن وعـجزه عن
القـيام بـأعبـاء وظـيفـته . ولذلك يـستـعفى اسـتعـفاءً
قــطـعـيـاً وال يـفـتـر عن الـدعــاء فى عـزلـتهِ لـلـحـضـرة
ـا أيـقن الـبـاب الـعـالى بـاسـتـعفـائهِ الـشاهـانـيَّـة . و
نتظر ـاوس من بروسه  وا استـقدم األسقف برثو
أنه يُــعـرض عـلى طـائـفـة األرمن انـتـخـابهُ بـطـريـركـاً
لــهم . قــال الـكــاتب والـظــاهـر أن بــطـريــرك الـروم
األرثـــوذكس مـــصـــر عـــلى االســـتـــعــفـــاء وقـــد أبى

الرجوع عنهُ.
كُـــتب من األســـتـــانــة إلى جـــريـــدة الــســـتـــنــدرد
اإلنــكـلـيـزيَّــة أن الـلـجـنــة الـتى ألَّـفـهــا جاللـة مـوالنـا
السـلـطان من ثـلـثة أعـضـاء للـنـظر فى حـال أرمـينـية
وحتقـيق تظـلُّم األرمن  رفـعت تقـريـراً إلى جاللتهِ
قــالت فـــيهِ أنــهـــا لم جتـــد فى األرمن انــحـــرافــاً عن
الـسلطـنة السـنيَّـة أو ميالً إلى نقض والئـها . وأنهم

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π∞ d³L²³Ý µ WFL'« ¨ ¥∂± œbŽ



≥µπ

يسـكتـون عن الـتظـلُّم والـشكـوى إذا أعـطوا احلـريَّة
ـسلـم بـال محـاباة وعومـلـوا معـامـلة مـواطنـيـهم ا
وال تميـيز . وأمل اللـجنة قـوى أن بطريرك األرمن
يـعـدل عن االستـعفـاء  ويـرضى البـقـاء فى منـصبهِ
مـدةً من الـزمـان إذا مكَّـنهُ جاللـة الـسلـطـان األعظم
ــســـكــنـــة لـــروع طــائـــفــتهِ اخملـــمــدة مـن الــوســـائط ا
لــهـيــاجــهم وذلك بــأن يُــعــلن جاللــتهُ جــهـاراً أنهُ
يـنـوى إجـراء اإلصالح فى أرمـيـنـيـة . هـذا مـا روتهُ
جريدة السـتندرد وأكدَّت أنهُ البـدَّ وأن يتمَّ بعضهُ

ولكنها ارتابت فى نتائجهِ وما يكون من أمرهِ.
وكُتب من ڤـينـا إلى التيـمس أن جاللة السـلطان
األعظم تذاكرملـيَّا مع دولتلـو اغوب باشا األرمنى
ـذكـورة آنـفاً ـاليَّـة وأحـد أعـضـاء الـلجـنـة ا وزيـر ا
فـصـادقت احلـضـرة الـشـاهـانـيَّـة مـبـدئـيَّـاً عـلى إجـراء
اإلصالحات التالـية فى أرمينيـة وهى : أوالً تنظيم
األقضيَّة وثـانياً إصالح إدارة الواليات وثالثاً ضبط
ــالــيَّــة ورابــعــاً إصالح احملــاكم الــعــدلــيَّــة وجتــديـد ا
نــظــامــهــا . ويُــؤخــذ من تــفــصــيل ذلك أن األرمن
ـسـلـم فـى إدارة الواليـات . فـيـكون يـشاركـون ا
الوالى مسـلماً  ولكن وكـيلهُ يكون أرمـنياً ويُؤخذ
ــدن من األرمن  وغــيــر ذلك من ثــلث بــولــيس ا
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