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وأما أن األمة العثمانية ال حتسد أمة أخرى
فأمر نُنكره عليها  ألننا إذاً لم نحسد أمة على
ملك أو سلـطان . فـإننا نـحسـدها على الـعمال
الـنشيـط ألن بعض عمـالنا يـسيئـون باألعمال
ــروق من الـعـدالــة . فـلـو  لألمـة والـتـوانى وا
الــتــسـاوى بــ نــشـاط عــمــال احلـكــومــة وكـرم
جاللة الـسلـطـان وحسن نـيته  لـنعـمت وقرت
عيـنها وحسدتـها األ األخرى وباتت ال حتسد

أحداً .
اليـزال غـبطـة الـبـطريـرك أورمـنـيان بـطـريرك
األرمن األرثوذكس مُصـراً على االستـعفاء من
مـنصـبه  والتـزال وزارات العـدليـة والـداخلـية
واألديـان تُـلح عــلـيه بـالـعـودة من هـذا اإلصـرار

حباً ألبناء طائفته التى أصبحت دون رئيس .
ـكن وقـد رأت احلـكـومـة أن هـذه احلـالـة ال 
اسـتـمـرارهـا  فلـجـأت إلى احلـضـرة الشـاهـانـية

لتبت فى األمر .
وبـنـاءً على األمـر السـلـطانى  حـضـر غبـطة
اب ومعه آرت باشا البطريرك أورمانيان إلى ا
ــلى  فــأبــلــغه جـاللـة داديــان رئــيس اجملــلس ا
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الـسـلـطـان بـواسـطـة البـاشـكـاتب أنـه مرتـاح إلى
أعماله فى منصبه.  فلهذا  ال يود أن يستعفى
ــنـصب  فـأجــاب غـبـطـة الــبـطـريـرك من هـذا ا
عـطوفة الـباشـكاتب أنه ال يقـدر على الـبقاء فى

منصبه إذا لم تُجب مطالبه الثالثة وهى :
إطالق احلــريــة لألرمن لــيــنــتــخــبــوا أســقــفـاً
لـسـيس دون تـداخل احلـكـومـة  وإيـقـاف أخـذ
الـبـدل العـسـكرى مـن األرمن سكـان الـواليات

الــتى نُــكــبـت بــالــفــتــنــة فى ســنــتى ٩٦ و ٩٧ 
وزجر عمال احلـكومة عن مـناهضة األرمن فى

آسيا الوسطى .
طالب فلمـا أبلغ عـطوفـة الباشـكاتب هـذه ا
إلى احلضرة السلطانية  أمرت غبطة البطريرك
ــهـا كــتــابــة فــفـعال وآرتــ بــاشــا داديـان بــتــقــد
وحــيــنـــئــذ  طــيب جـاللــة الــســلـــطــان خــاطــر
البطريرك وأمـره بالعودة إلى كرسيه والعود من
اسـتعـفـاءه ووعـده بالـرفق الـتام بـأبـناء طـائـفته
اب إلى كرسيه  ولكنه فخرج البطريرك من ا
ظل معـتزالً األعـمال ومـصراً عـلى االستـقالة
ولم يـحتـفل بـعيـد الـبشـارة فى كـنيـسـة كوم قـبو
ــتـبـعــة فى مـثل هــذه األعـيـاد . طــبـقـاً لــلـعـادة ا
ـلى فى احــدى جـلـســاته عـلى فـوافق اجملــلس ا

عمل البطريرك .
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ويـــظــــهــــر لى أن مـــســــألــــة األرمن لــــيـــست
صــغــيــرة ألن الــبــاب الــعــالى لم يــجب عــلى
ذكـرة الـتى تـلـقـاهـا من الـسـفـارة الـروسـية من ا
إعـــــــادة ٥٠ ألـف أرمـــــــنـى إلـى بـالدهم الــــــــتى
هـــجــروهــا فى أثــنــاء احلــوادث األخــيــرة  وال
ذكرة التى تـطلب فيهـا السفارة أن يُؤذن على ا
لـثالثـة آالف أرمنى بـالـعـودة إلى بالدهم ألنهم
هـاجـروا مـنـذ مـدة طــويـلـة . وقـد اتـصل بى أن
سـيو زيـنوفـيـيڤ سفـير روسـيا سـيشـتغل بـهذه ا
ـــســـألـــة حــ عـــودته مـن اإلجــازة  فـــإذا لم ا
يـسـمح الـبـاب الــعـالى لـهـؤالء األرمن بـالـعـودة
إلى أرضهم خـوَّلـتهم حـكـومة الـقـيصـر حـقوق
اجلنـسية الـروسية . وكأن الـباب العـالى قد نظر
إلـى ذلك  فــوضع قـــانــونـــاً يــحــظـــر عــلى كل
عـــثـــمـــانـى دخـــول بالد الــــدولـــة إذا خـــرج من
حـوزتهـا دون انتـهاء الـصعـوبة لـيست هـنا  بل
فى مـطالـبة هـؤالء األرمن بأمالكـهم وأشيـائهم
بعد جتـنسهم بـاجلنـسية الـروسية  واألمل كـبير
بـحل هـذا اإلشـكـال عـلى وجه يـبـعـد األزمـات

ويبقى الصالت الودية .
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