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ورداً على ذلك  إن البلغاري خالفاً لألرمن
والـروم وغـيـرهـم من األ اخملـتـلـفـة غــيـر الـتـركـيـة
ـفـتـرقـ فى ـمـلـكـة لـيـسـوا  ـؤلَّف مـنـهـا جـسم ا ا
واليـات شــتى هــنـا وهــنـاك بل هـم مـجــتـمــعـون
متضامون عـائشون معاً فى خمس واليات فقط;
أى فى واليــة طـون وصــوفــيــا وأدرنـة ومــنــا ســتـر

وسالنيك .
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وقــد لـــهــجت صــحـف األخــبــار  إن فى عــزم
الــبـاب الـعــالى أن يـطــلب انـفــراط اجلـيش الـروسى
اجملـتــمع الــيـوم عــلى احلـدود  وأنه ســيـســأل دولـة
النمسا عن مقـصدها فى تعبئـة اجليوش على تخوم
ـاسـيــا وبالد اخلـرواط . ويـسـتــنـد فى طـلـبه فـرط د
اجليش الـروسى على هـذه احلجـة ; أى أن األتراك

لـوا أو يحصلوا على الـسكينة الضـرورية إلجراء اإلصالحات التى وعدوا ال يتأتى لهم أن 
ا يـتهددهـم ذلك اجليش  وال يقـدر أعضاء دار الـندوة أن يلـتئمـوا كما أنـها سوف جتـرى طا
يتـفـاضوا بـجأشٍ مـطـمئن وروع هـاد فى وضع الـقوانـ اإلصالحيـة مـادام عسـاكر روسـيا

تترقب الفرص القتحام بالدهم.
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أما  دولتلـو موسى باشا الـكردى البطل الذى
عُـزى إلـيه اسـتـخالص أردهـان من يـد روسـيـا 
فقـد ُنكب هـو وجمـاعـته (وعددهم أربـعة آالف
خيـالة) نـكبـة عظيـمة كـما ذكر مـراسل التـلغراف
قيم فى أرزروم *. ونحن نروى اخلبر ملخصاً ا
وال نضـمن صحـته لضـعف استـناده . فـقد زعم
ذكور أن مختار باشا وجه هذا البونتى راسل ا ا
الـكـردى فى أربـعــة آالف خـيـال جنـدةً لــلـعـسـكـر
الــتـركـى احملـصــور فى قـرص **  لــكــنه قـبل أن
يـصل إليهـا أُحيط به وبـجماعـته ولم يسـلم منهم
إال الـقــلـيل . وهــذا اخلـبــر ال يـخـلــو من مـبــالـغـة
رعب  قـد كُسر هـيب ا عظيـمة فـموسى بـاشا ا
وهُزم فى مناوشةٍ مع الروسي ; إذ كان يهمُ أن
يــخـتــرمَ صـفــوفــهم ويـدخـل قـرص. وأُخــذ مـنه
مدافع وبارود وغـير ذلك كمـا روت وكالة روتر

ـمكن أن يـكون ـتقـدّم . لـكن لم يُقـتل من جمـاعـته سوى ثـلثـة وثمـانـ . فمن ا فى اخلـبر ا
مراسل الـتـلغـراف روى اخلبـر نـفسه  وبـالغ فى عدد الـقـتلى كـيمـا يُـشيع اخلـوف فى صدور
وقـعة مذبحـة . وقال إنه لم يسلم ساعـدة التُرك  ولذلك دعـا هذه ا اإلنكـليز فيـستهويـهم 
من خيالة مـوسى باشا سوى مـاءت وبناءً عـلى ذلك  لم يبق عند مـختار باشـا من اخليالة

إال ما قَلَّ  .
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* أرزروم = أرضروم .
** قرص = كارس.


