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لقـد حنـقت أنـباء الـبرق األخـيرة مـن األستـانة مـا ذكرته
جـرائد الـبـريـد األخيـر من اضـطراب األمن فـيـها ومـهـاجرة
الناس لها وكثـرة اإلشاعات فى نواحيها وهى حال محزنة
جـداً ال يـؤمـل انـتـهـاؤهـا عـلى خــيـر وفـائـدة ال لـلـدولـة وال
ن الــذنب احلـقــيـقى فى ذلك لـرعــيـتــهـا ونــحن ال نـعــلم 
أجلاللـة الـسـلـطان الـذى آلى عـلى نـفـسه أن ال يتـرك أرمـنـياً
حـياً أم لألرمن الـذين آلوا أن ال يـنـفكـوا عن القـتال وفـيهم
حى ولـكن كــيف كـان الـذنب فــالـنـتـيــجـة هـائـلــة والـعـاقـبـة
ــئــة ألف نـفـس فى بـعض وخـيــمــة رائـعــة وأن قــتل نــحـو ا
ـا ال مـقــاطـعـات الـدولـة فى غـيـر سـبـيل احلـرب الـشـرعـيـة 
ـكن أن يـقنع األرمـن به سواء كـن صبـر أوربـا عـلـيه وال 

اطمعتهم إنكلترا أو لم تطمعهم.
أمــا اإلصالحـات الــتى وعـد بــهـا جاللــة الـسـلــطـان فال
ــلـكــته أشــبه ــكــنــة ألنــهــا تـضــعـف قـوتـه وجتـعـل  نــراهــا 
مالك اجلـمهورية وهـو ما ال يوافق العثـمانية وال يرضى با
مـلكـة بالـدين والشرع سـلمـون الذين تـتالف منـهم ا عـنه ا
ـســلــمــ عـلى كــونــهم أقل من وهــذا غــيظ الــكـريــتــيــ ا

سيحي بكثير شاهد على ما نصف. ا
وعلى اجلـملـة فـعمل الـدولة اآلن عـمل اليـائس الذى
ال يـعرف إلى الـفرج من سـبيل وهـو ما سـيكـون فى النـهاية
فــشالً وشــومــاً عـلــيــهــا ســواء تــداخــلت فى شــأنــهــا أوربـا
وطردتهـا من تركـيا كـما تـؤمل أو ظل األرمن علـى حالهم

معها تقاتلهم ويقاتلونها.

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π∂ d³L u½ ≥ ¡UŁö¦ « ¨ ∂∑∑ œbŽ



µ≥≤

ورد من أنـبــاء األنـاضــول أن االضـطـهــاد قـد زاد كــثـيـراً
ـذنب عـلى األرمن فـى األيـام األخيـرة حـتى عـم الـبر وا
وقــد أصـدرت احلــكــومــة الــعــثــمـانــيــة أمــرهــا إلى الــســكـة
ـوظـف األرمن احلـديديـة فى مـرسـ وادنة بـعـزل جمـيع ا

الذين فيها.

ـسيـو هانوتـو فى مجـلس النـواب عنـد البحث فى قال ا
ـسألة األرمـنية إن الـدول متفـقات على عـمل اجماعى ال ا
س سالمة تـركيـا وإن زيارة الـقـيصـر قد كـان من نتـائجـها
مـبــادلـة األفــكـار بـ الــدول وإن أوربـا بــاحتـادهــا تـقـدر أن
جتــعل جاللــة الــســلــطــان يــضــمن سالمــة رعــايــاه وحــفظ

السلم.
ــسـيــو هـانــوتـو عــلى سـوال فـى ٣ من بـاريــز . أجـاب ا
ـسـألـة األرمـنـيـة بــأن فـرنـسـا مـتـفـقـة مع سـائـر بـخـصـوص ا
الـدول حلفظ سالمـة تركـيا واحلـصول عـلى إصالحات فى
نـظامات احلـكومة . وقـال أيضاً إن فـرنسا تـود حتس حال
ـواجب اخملتـلفة الشـعوب الـشرقيه تـبعـاً لتـقالـيدها غـير أن ا
الـتى يجب عـليهـا قضـاؤها جتعـلهـا أن تقسم أعـمالـها على

اجلميع بحسب ضرورة كل منها .
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