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شـاجرة والـنزاع فى شـاع أن النـاس عـادوا إلى ا
مـديــنـة أرضــروم وواليــتـهــا . وذاع اخلــبـر فى بالد
أوربا حـتى أقـلق الـفكـر . ثم وردت كـتـابة رسـمـيَّة
من األسـتانة الـعلـيَّة فى تكـذيب اإلشاعـة وتكذيب
ما قيل من أن األرمن قطعوا األسالك البرقيَّة لقطع
االتـصــال . وجـاء فى تــلك الـكــتـابــة الـرســمـيَّـة إن
قـناصل الـدول بعثـوا بتـكذيب اإلشـاعة إلى دولهم

أيضاً .
َّـا كُتـب إلى جريـدة التـيـمس من ڤيـنا أن يُـؤخذ 
رجال الـسيـاسة فى لـندن وڤـينـا يعـترفـون اليـوم بأن
جاللـة الـسـلـطـان األعـظم بـاذل جـهـدهُ فى إصالح

بالد األرمن . وقــد وعـد بــذلك خـطّــاً وشـفــاهـاً 
ـؤاخذة فى ولم يـبقِ للـدول الـعظـام بابـاً لـلكالم وا

هذا الشأن .
وقد اسـتدعى دولتلو ثريـاً باشا كا سر احلضرة

ـاب الهـمايونى  الـشاهانـيَّة بطـريرك األرمن إلى ا
فلما حضر أراهُ إرادة سنيَّة من احلضرة الشاهانيَّة 
يطلب فـيهـا منهُ أن يسـترجع اسـتعفـاءهُ . وقد وُعد
طـالب التى ذكرها فى فيهـا وعداً رسميَّـاً أن تُحلَّ ا
آخر عـرائـضهِ بشـأن امتـيـازات كنـيسـتهِ مـحل النـظر
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واالعـــتــبــار فـى احلــال  وأن تــصـــلح أحــوال بالد
األرمن فى آسيَّـا بال إبطـاء . فـأجاب الـبطـريرك أنهُ
يـترك اسـتعـفاءهُ فى مـحلهِ  ولـكنهُ يـبقى فى مـقامهِ
الـكـهـنـوتى بـضـعـة أشـهـر من الـزمـان حـتى تـتـحـقَّق
الـوعود . ثـم طلب تـعـيـ جلـنـة للـنـظـر فى مـطـالبه
ـابــ زيـارة ـشــار إلــيـهــا . وعـاد فى الــغـد فــزار ا ا
رســمــيَّـة لــتــقــد رســوم الـتــهــنــئــة بـعــيــد اجلــلـوس

أنوس. ا
نـشـرت شـركـة روتـر تـلـغـرافـاً من ڤـيـنـا مـفـادهُ أن
ـركزيـة الـسريـة أرسلـت منـشوراً الـلـجنـة األرمـنيـة ا
إلى سـفراء الدول فى األسـتانـة العلـيَّة تُبـين لهم فيهِ
قـصود مـن قيـام العـامة عـلى بـطريـركهم الغـرض ا
فى كــنـيــسـة قــوم قـبــو . وتـقـول إن األرمـن وطـنـوا
ة على أن يفعـلوا ما هو أعظم من ذلك وأهمُّ العـز
إذا لم يُـبادر إلـى إصالح مسـاوئـهم وإنـصـافهم من

ـهم . أمـا الـذين أثـاروا الـفـتـنـة فى قـوم قـبو  مـظـا
فـشاع أن جاللـة موالنـا السـلطـان صفح عـنهم بـعد
صدور احلكم عـليهم . ثـم كذَّبت جرائـد األستانة
تـــلك اإلشــاعـــة ; وقــالت إن احلـــكم الــذى صــدر
عـليـهم لم يُـغيَّـر فيـمـا سوى إبـدال احلكم بـاإلعدام
عـلى زعيـمـهم بـاألشغـال الـشـاقة مـدة ١٥ سـنة فى

السجن .




