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مجـال لالرتيـاب . ولكـنها فـتقت ومـا رتقت .
فـعـلـيـهـا اآلن أن تُـبـين لـنا مـن أين تُـؤكل الـكتف
راد. هـذا ما سـتقـتضـيه أوربا ليُـبدأ بـاإلصالح ا
ـؤتـمـر اجلــديـد الـذى سـيـلـتـئم بـبـرلـ كـمـا فى ا
تنُبئنا بذلك رُسل البرق . فصبراً إلى أن نرى ما
سـيقـضى به قضـاة الغـرب فى دعاوى الـشرق .

وإن غداً لناظره قريب .
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لم تـصل أرمـيـنـيـا إلى حـالـة أردأ من حـالـتـها
احلـاضـرة قط . فـقد كُـتب من األسـتـانـة أن هذه
ـنـكـرات األكـراد الـبـالد أمـست مـلـعـبـاً ومـرتـعـاً 
واعــتــدائــهم وظُــلــمــهم وجــورهم . ولــيت ثم
رادعاً أو معارضاً أو كـاشفاً البلـوى أو مضطلعاً
ـسـاً أفعـاالً  وكأنىّ بـقـتل النـفوس شـكوى أو 
حُل لألكـراد وبـالـسـرقـة أُبـيـحت لـهم وبـانـتـهاك
احلُـرم إذن جلـمعـهم فـصالً عمـا يُـعانـيه األهـلون
من جـوع أصم وقــحط أبـكم . أجـارنـا الـله من

جور الناس وقحط األرض .
ولـيس لـنـا إال نـسـبـة ذلك إلـى نتـائـج سـيـاسة
بقـنسفـيلـد أو سوء ظن العـثمـانية فى الـطرف ;
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إذ وهمت أن لسياسة إنكلترة فى آسيا الصغرى
مـآرب خـفيـة مـحمـولـة عـلى ما بـدا من عـاداتـها
وإن لألرمـنـيـ مـآرب أخـرى . أمـا بـقـنـسـفـيـلـد
فـقـيل أن قـصـده كان مـوجـهـاً إلى تـعـزيـز جانب
الــعــثــمـانــيــة فـى تـلـك اجلــهــات . بـيــد أن لــيس
لألرمـنيـ من مـآرب . ولكن اخـتالف الظـنون
ــضــرة عــلى األرمن ; إذ والــتــخــمــ أوجب ا
اندفع األكراد إلى إساءتهم واإليقاع بهم . وما

أدراكَ ما يفعل الكردى .
شيخ يرى الصلوات اخلمس نافلة

ويستحل دم احلجاج فى احلرم
ولقـد أمل األرمنـيـون التـخلص من ربـقة احلـالـة  وبيـنمـا أكدت االنـتـخابـات اإلنكـليـزية
دد . ولعل هـذا الوزير احلر ال يـأنف من االلتفات بفوز غالدستـون  وباتوا يـنتظرون مـنه ا
إلـيـهم واسـتلـفـات أنـظار احلـكـومـة العـثـمـانيـة إلى حتـسـ أحـوالهم  فـإن هـذه األمـة ساءت
األيام أم حـسنت أ إخالصـاً للـبـاب العـالى من جمـيع األ العـثـمانـية األُخـر وأسبـقهن إلى
تـلبـية أوامره. فـعسـاه أن يُخـفف مصابـها ويُـنظـر إلى ما نابـها من األكـراد فوق مـا تُقاسى من

اجلوع وسوء احلال .


