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ـعتـبـرة ما جاء فى صـديـقتـنـا ( غـيرت ) الـتـركيـة ا
تـعــريـبـه : إن اجلـرائــد األوربـيــة الـتى أخــذنـاهــا هـذا
ـوسيو غالدسـتون التى األسبـوع تبحث عن خـطبة ا

أوردناها فى شستر .
وسـيو غالدسـتون فى نـطقه : انظــروا ما يقـول ا
سألة األرمينية يقـول : « يجب على إنكلترا حـسم ا
ـسـألـة بــصـورة قـطـعـيــة  وال يـجب أن تُـنـظــر هـذه ا
كـمــسـألـة ديـنـيـة بل كــمـسـألـة مـدنـيــة كـتـخـلـيص أمـة
مــظــلــومــة فــإن مــعــاهـدة ١٨٣٦ و ١٨٥٦ و ١٨٧٨
جتـوز مـداخـلــة إنـكـلـتـرا عــنـد ظـهـور أى احـتالل فى
ــسـئـولــيـة إذا امـتــنـعت عن أرمــنـيــا  وتـدخل حتت ا
ذلك  فـــيـــجب عـــلى إنـــكـــلـــتـــرا أن تُــوفـى أشــراط

سئولية . عاهدة لنتخلَّص من ا ا
وبــعـد هـذا  قـرَّرت جــمـعـيـة إنـفــلـو األرمـنـيـة أن

تُوزيع ألف جنيه حملتاجى األرمن .
ولـعـله أصـاب جـنـاب غالدسـتـون الـعـته بـقـدر ما

عنده من العمى .
ـمــالك الــعـثــمـانــيـة وأحب أى أرمــنى ظُـلـم فى ا
تخليصه بهم  وإذ سبقت لنا مقالة عن حقيقة حال

سألة األرمنية  فال جند لزوماً لإلطالة . ا
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* الصحيح : مدنية.
** بروتستو = عدم دفع الكمبيالة.

تظلم كخادم للمدنية فلمَ ال يُعاون غالدستـون ا
ـوت مـنهم ـتـعـوزين الـذين  عـلى تـخـلـيص هـؤالء ا
فى أيرالنـده ويريه كل يـوم آالف من العـائالت التى
من اجلـوع حتت اضـطـرابـات الـسـفـالـة والـنـدالـة فـهل
مـديـنة * اإلنـكـلـيـز تُـعـد من شـرائط اإلنـسـانـيـة مـحـو

سعودين باإلغفال . سعادة األقوام ا
يـجـب الـنـظـر إلى حـيل غالدسـتـون هـذه بـصـورة
جـنـاية أُجـريت بـصورة فـظـيعـة ألن الـبلـغـاري أيـضاً
ــثل هــذه احملـركــات حملــو مــيــئـات فى زمن خُــدعــوا 
األلــوف مـن الــنـــفـــوس  ولــكـــنـــهم فـــهــمـــوا ســوء
حركتـهم فيـما بـعد حتى حتـيَّروا اآلن  فـوصلوا إلى

قتل بعضهم وقيام كل عائلة لتدمير األخرى .
فــإن مــقــصــد غالدســتــون أن يُــجـرب األرمـن مـا
بالـبلغـار من الفـجائع واجلنـايات  ونظن أن األرمن
ليـسوا جهالء بقدر ظن غالدسـتون  فال ينخدعون
إلى احلد السـتـعـقاالته  أمـا الـكرد فـال يُوجـد فـيهم
من هـو مـحتـاج إلعـانة اإلنـكـليـز  فـلم يُمـكـنهم أن

يتداركوا احتياجاتهم بالذات .
وإن كان نطق غالدستون هذا فُند من طرف أحد
العـثـمـانـيـ حتت إمـضاء ( خـلـيل خـالـد ) بـكل شدة
وعمل عـنهـا بروتـستو ** لكـننـا ال نقـدر أن نعرف

تصوُّرات غالدستون بعد هذا .


