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كــنـــا نــود أن نـــبــشـــر رعــايـــا الــدولــة
ا يسر شكلة االرمنية  العثمانية بـنهاية ا
الـــقـــلــــوب ويـــعم الـــفــــرح  لـــو لم نـــر
الــهــيــجــان الــذى تــوقع فى دار اخلـالفـة

ن جـنوا  ـعظَّـمـة وتضـحـيـة كثـيـرين  ا
ولم يـجـنــوا ذنـبـاً أشــبه بـضـحــايـا قـربت
عـلى مــذبح األغــراض والـنــفــسـانــيـاث
لـيس فى األسـتـانــة فـقط  بل فى كـثـيـر
من البالد اجملـاورة وحدوث اضطرابات

أخـرى فى غــيـرهـا مـن أطـراف الـبالد 
ولـــو لم يـــكن أيـــضـــاً شك هـــنـــالك فى
هــــــجــــــوع االضــــــطــــــراب وكــــــفــــــايــــــة
ــوعــود بــهــا فى جــمــيع اإلصالحــات ا
ــمـــالك احملـــروســة. فـــإن األمــر غـــيــر ا
مقتـصر على ثورة األرمن فقط  بل إن
أكــثــر األمــة الــعــثــمــانــيــة من مــســلــمـ

وغــيــرهم يــريــدون ويــرجـون اإلصالح
الـعـمومى واتـبـاع األساسـات الـسيـاسـية
احلـقة الـتى أصـبحت دسـتوراً فى جـميع
ـــتــمـــدنـــة من اشـــتــراك األ ـــمـــالك ا ا
ــــلـــوكــــهـــا جــــمـــيــــعـــاً فـى االنـــتــــصـــار 
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ـعاً وحكـومـاتهـا وال بـأس من ان نـذكر 
من األثـر الـذى حـدث من عـدد الـنـحـلة
االول الـتى هجـمت على الـباب الـعالى
إبان هـجـوم الثـائـرين علـيه. فـإن رجال
ــابـ شــعـروا بـلــسـعـة إبــرتـهـا الـبـاب وا
احلادة وتـواردت الـشكـايـات علـيـها إلى
احلــضــرة الــشــاهــانـيــة من كـل نـاد حــتى
مصـر وسـوريا  ولـكن قـال اخملـبر : إنه
كان لـكالمهـا تأثـيـر حسن فى أصـحاب
العقول واإلنصاف وفى دوائر األحكام
دلـيال عــلى مـا هــو مـسـتــجن فى قـلـوب
األمـة من جراثـيم احلريـة وتشـوقهم إلى
رؤيـة الدولـة نـاهضـة من درجات احلـطة
إلـى درجـــات الــــوقــــار واالحـــتــــرام فى
تـداخـلة أعـينـهـا وأعـ األ األجنـبـيـة ا
فى أمـــورهـــا وقـــد كــان األلـــيـق عــدول
الــدولــة الـــرفــيــعــة الــشـــأن إلى تــرضــيــة
الــعــواطـف الــعــثــمــانــيــة وإشــراك األمـة
بـعوثان» والدستور باألحـكام بإعادة «ا
األسـاسى إلـيـهـا من قـبـول الـتـحـكـمـات
األجنـبيـة  وجعل ذلك سنـة يتخـذونها
من مــداخــلــتـهـم فى كل أمــر عــلى أنــنـا
نـرجو أن يـلـهم الـله احلـضـرة الشـاهـانـية

ـا فـيه اخلـيـر لـلـدولة ـضـادة لـروح الـعـصـر  وتـأمـر  ـشـورات ا ـقـدسـة بـأن تـقـصى جـمـيع ا ا
فـيد أن يقـاوم تيار األفكـار العام فى هذا وجلـميع اخلاضعـ لسلـطانها فـإنه من العسـر وغير ا

العصر ما ب اقوام اتخذوا لهم احلرية شعاراً والتشَّبه قانوناً .


