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وردت إلـينا مـحررات من دار الـسعادة تُـبشـر بأن جاللة
اخلـليـفـة مـهتم غـايـة االهتـمـام بسـرعـة اإلصالحات  وأن
كثيـرين من األرمن الذين هاجـروا على أثر الـثورة األخيرة
قد عـادوا إلى األستـانـة العـليـة حتت ظالل الـعلم الـعثـمانى
ـعـاطـاة أشـغـالـهم وكــنف احلـضـرة الـشـاهـانـيــة  وأخـذوا 
الـسـابــقـة  وأن عـمــوم الـســفـراء مـســرورن من هـذا األمـر
عـاديـة  والسيـما تـهاويل بخالف مـا تتـشـدق به اجلرائـد ا
روتــر الـتى قل من يـصـدقـهـا فــهـذه بـشـرى نـزفـهـا إلى أبـنـاء
دولــتــنــا الــعــلــيــة  ولــيــعــلم اجلــمــيع أن مــا تــتــقــوله تــلك
الـصـحف وتـلك الـشـركـات الـبـرقـيـة  مـا هـو إال تـهـويل
وإيـهام يقـصدون به كـسر قـلوبـنا  وهـدم عزتـنا  حتى ال
تقول إن لـنا دولـة على األرض ( ال سمح الـلَّه ) وهذا كله
ا وجدونا ال نكترث من فنون السياسة لنوال مآربهم ولطا
بـــتــهـــويالتــهـم  وال بــبــروقـــهم وال بـــرعــودهم فـــذهــبت

أعمالهم سُدى وعادوا بصفقة الغبون .
ا نغلبهم نـحن إال بقوة اللَّه جل جالله ثم بانضمامنا و
واحتــادنـا  بـحــيث نـكــون جـمـيــعـنـا بــقـلب واحـد وكــلـمـة
واحدة تربطنا رابطة اجلـامعة العثمانية فبهذا نكيد األعادى

شتهانا ــ إن شاء اللَّه . ونفوز 
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ـتـحـدة تـقـريـراً فريـداً فى أصـدرت حـكـومـة الـواليـات ا
ـندوبون عن تـاريخ هذه الـبالد ذكرت فـيه أن كل ما كـتبه ا
شوؤن * تركيا عليه سـمة الغلو واإليغال  ومعظمه بهتان
وافــتـراء  فـرأت نـفـسـهــا بـعـد الـتـدقــيق مـضـطـرة أن تـقـول
الصـدق واحلقـيقة  كـما توجب عـليـها العـدالة بالـنظر إلى

أمة تُعاملها بالوداد والوالء .
ـذكـور  أن مـا ذكـره وفى جـمـلـة مـا جـاء فى الـتـقـريـر ا
ذابح سيـروس هم عن هرب النساء األمـيركانيات أيام ا
الــتى حـدثت فى ( حــسـقـيــنى بـأرمـيــنـيـا ) والـتــجـائـهن إلى
قـنصـلية اإلنـكلـيز ال إلى قـنصـليـة أميـركا هـو كذب وبـهتان
ا كان الهـياج مستمرا أواره والدليل على فسـاده  هو أنه 
ـا فى تـلك الـبـلـدة لم يـكن فـيـهـا أحـد من األمـيـركـيـ  و
ـنــدوبـ هبّ األرمن كــان عـلــمـنــا يـرفــرف فــوق مـنــازل ا

واجلـنـود الـعثـمـانيـة حـولـها  حتـرسـهم من نـوائب األيام 
فما نالهم أقل ضرر  ولم يكن عليهم من حذر سوى من
غالظتهم وفظـاظتهم  وعدم مـباالتهم باألقوال الـسفيهة

التى ليس وراءها غير سوء التقلب ا هـ .
ـنـزهـة عن من تـمـعن فى هـذا الــقـول  يـرى أن احلـرة ا
األغراض تـنـشـر مالـهـا ومـا علـيـهـا شأن اخلـدمـة الـعمـومـية
وأرباب الـصـحف الـصـادقـة خالفـاً جلرائـد بالدنـا الـشـرقـية
فإننا ال نرى لهذه اخلطـة الشريفة من أثر فيها  فكاأننا آلينا
على أنفسنا أن ال نتكلم بالصدق  وال جنارى آل الصدق
بل نــصب صــواعق الـتــنـديــد عـلـى دولـتــنـا عــلى كل حـال

فهكذا األدب وهكذا الغيرة ..........
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ذكر مـراسل الـدايلى لـيـفربـول فى لـندن أن مـن جمـلة
اإلصالحـات الــتى تـنـويـهــا الـدول لـتـركــيـا أن يـبـحث فى
قصـر السـلطان نـفسه ويـصلح اخلـلل الذى فـيه وأن يعزل
راسل جاللـته إذا وجد ذلـك واجبـاً . ولكن يـقول هـذا ا
ـانـيـا يـعارض هـذا األمـر كـثـيراً ألنه يـعـتـبر إن إمـبـراطور أ
لوك مقـدس فال يجب مس عروشهم وإذالة أقدارهم ا
ـلك فال يـجب إهـانته ألن هـذا اإلمـبراطـور مـولع جـداً با
واجلرى على مذهب أوليـفيه كرومويل اإلنـكليزى الذى
قتل شارل األول وحرر إنكلترا من ربقته أو على مذهب
لوك وعزلهم أول الفرنسوي الـذين كانوا يعتدون قتل ا

شروط اإلصالح.
ورد من أنـبـاء األسـتـانة أن قـد وصـلـهـا أخـيـراً سـبـعون
أرمـنـيـاً قادمـون من بالد الـيـونـان فـمنـعـتـهم احلـكـومة عن
الـنـزول إلـى الـبـر أو مـحـادثـة أقـربـائـهم من الـشـاطى فـزاد

. نكوب ذلك فى شقاء أولئك ا
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