
≥≥≥

جزيرة قبرص وتُفدير أمورها » .
لـهـذه األسـبـاب وغـيـرها يـحق
ألوربـا أن تـتـداخل  وهى مـنـحة
ربـانــيــة ; إذ أن الـســلـطــان يــفـتك
بــرعـايـاه إلى الــدرجـة الـتى مألت
األسـمـاع الـيـوم وهـو حتت عـهـود
مع أوربــا  فــكـيف لــو كــان حـراً
يفـعل ما يشـاء ـ والعيـاذ باللَّه ـ من
ة متوحشة حريـة تعطى لدولة ظـا
نـفس وجـودهــا عـلى األرض من
بـــراهــــ غــــضـــبـه تـــعــــالى عــــلى

اإلنسان .
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ــســـألــة األرمــنــيــة أصــبــحت ا
شـغل أوربـا الـشـاغل  حـتى لـقد
نوس على أبواب وصل إلى مينا 
توسط الدردنـيل أسطول الـبحـر ا
ؤلف من ١٧ دارعة اإلنكليزى ا
وقـــد قــالـت الــدايـــلى نـــيــوز : إن
اللـورد سـالـسـبـورى أرسل البالغ
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الـــنــهـــائـى إلى الـــصـــ عــلـى إثــر
ـــذابح الـــتى حـــصــلـت فــيـــهــا  ا
فلـيحذر السلطـان عبد احلميد من
أن يـكـون الــبالغ الـنــهـائى الــثـانى
الـــذى يــصـــدره حـــضــرة الـــلــورد
موجهـاً إليه  وفى باب الدردنيل
١٧ دارعــة من أســطـولــنـا لــتـأيــيـد
ذلك البالغ . إلى مثل هذه احلالة
صارت الـدولـة العـثـمانـيـة  حتى
صــــارت تـــتــــهـــددهــــا الــــصـــحف
األجـنـبـيــة  وقـد أفـادت األخـبـار
األخيرة أن اجلـيش العثـمانى هاج
هـيـاجـاً عـظـيــمـا عـلى إثـر وصـول
األسـطـول  وبــالـغت الـدولـة فى
حراسة يلديز والباب العالى ( من

قــبــيل تــســمــيـة الــشـئ بــضـده ) 
وذلـك عــــــلى إثــــــر اكـــــتــــــشــــــاف
دســيـســة وذلـك أن خـمــســة من
ـــكــيـــدونـــيــ ) األرمـن ( أو من ا
غــيــروا أزيــاءهـم وقــصــدوا قــريــة
مـــــــقـــــــرى كــــــوى فـى ضـــــــواحى

كتب مـن الناس  فـهجموا األسـتانة  وهـنالك مكـتب التلـغراف  فتـربصوا حـتى خال ا
أمور وأوثـقوه وخـاطب أحدهم سراى يـلديـز بكل ما يـكنه صـدره وما يخـطر على عـلى ا
بـال قومـه  ثم تهـددهم بـنـسف الـسـراى والبـاب بـالـديـنامـيت  وفى أول يـوم من الـشـهر
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احلـالى حــدث حــادث عـظــيم فى
األسـتـانة  خـالصته أن جـمـهوراً
من األرمن كـانـوا ذاهـبـ من قوم
قبـو مركـز بطريـركيتـهم إلى الباب
الـعــالى  فـاعـتــرضـهم الــبـولـيس
قــــائالً : إن كــــان قــــصــــدكم رفع
عـريـضـة كـمـا تـزعـمـون  فـعـيـنوا
جلـنة حتـملـها  وال تـذهبـوا كلكم
فأبـوا فـأمر الـيوزبـاشى الـعسـاكر
ـســيــر بـوضع أن يــصـدوهـم عن ا
حـــراب الـــبـــنـــادق فى طـــريـــقـــهم
فحـسب األرمن أنه أمـر الـعـسـاكر
بـــطـــعــنـــهـم بـــاحلــراب  فـــأطـــلق

أحــدهم عـلــيه رصـاصـة فــقـتـله 
فـــأطـــلق الـــعـــســـاكـــر الـــرصـــاص
ـثل عـلـيـهم وقـابـلـهم األرمن بـا

ـعـركــة  وقـد قـتل وجـرح فــيـهـا نـحـو ٦٠ مـن األرمن ونـحـو ٢٠ من األتـراك  فــاجنـلت ا
وخرج األرمن من مـنازلـهم فى بسـامتـيا باسـتامـبول وهم يـصرخـون باألرمـنيـة والتـركية 
لتحى احلرية وليـمت الظلم  فاعترضهم الـبوليس وجرت هناك معركـة قتل فيها بكباشى
بوليس وخرج موكب ثـالث من األرمن من سركه جى  إسكله سى ولم يـحصل بينهم
وب العسكر نزاع  وقد قبض على ٥٠٠ أرمنى  وفى رواية أخرى أنهم سجنوا ٢٠٠٠
منهم وقد خرج الصـفطاء الذين هم لعنة عـلى تركيا وعار الصق بجبهـتها  فاقتفوا آثار

عونة العسكر والبوليس . األرمن وفتكوا بهم فتكاً ذريعاً 


