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ا دخلت جـيوش احلـلفاء قالت األهـرام : 
مـــديــنـــة األســتـــانــة اجـــتــمع مـــنــدوب شـــركــة
(اســوشــيــتــدبــرس) الــصــحــافــيــة األمــريــكــيـة
بالـشـهزاده عـبـد اجمليـد أفـندى ولى عـهـد تركـيا
فــســـأله عن رأيه فـى حــالــة بـالده . وقــد كــان
جواب ولى العهـد على هذا السؤال ما يأتى :
«إن هـذه احلرب كانت أشأم حـرب على تركيا
مــنـذ وجــودهــا إلى الـيــوم  ال ألن جــيـوشــهـا
كُـسـرت بـل ألنـهـا جــعـلت األ الــتى كـانت

صديقات لها بحكم الطبيعة عدّوات .
وإنى أنـا والـسـلـطـان وحـيـد الـدين ذاته كـنـا

نسـتنـكر هـذه احلرب ونـكرهـها مـنذ نـشوبـها 
ـرحـوم الـسـلـطـان مـحـمـد اخلـامس لم ولـكن ا
يكن قادراً على منع إنـفاذها لضعفه عن مقاومة
فسدين كطلعت وأنور وأضرابهما. عصابة ا
ــا يـزيـدنــا خـجالً وحــزنـاً مــا ارُتـكب من و

الفظائع مع األرمن .
أما مسـتقبـلنا فإنـنا بحـاجة فيه إلـى مساعدة
األجـانب  ألن بالدنا باتت منـهوكة القوى .
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وإنى أفـضل أن تكـون معـاملـة بالدى مع دولة
واحـدة لـصعـوبـة الـرقـابة الـدولـيـة . وقـد بدت
هـذه الـصــعـوبـة وظـهـرت فى ظـروف وأحـوال
عديدة . وإنى أنظر بكل ارتياح إلى كل رقابة
ُتــقــام عــلى الــبالد  عــلى شــرط أن ال تــمس

هذه الرقابة حقوق السلطان» انتهى.

«إن انـتـصار احلـلـفـاء سـيُفـضى ــ بال شك ــ
إلى تـغـيـير احلـالـة فى تـركـيـا . وإن عـدد الروم
فـى األســـــتـــــانــــــة ٣٦٤٠٠٠ وعـــــدد األتـــــراك
٤٤٩٠٠٠ ; ولـذلك فال يـجـوز إطالق لـفـظـة
«الـنـزالـة الـرومــيـة» عـلى الـعــنـصـر الـرومى فى
األستـانة إذا أردنـا أن نعود إلـى التاريخ وإلى

حقوق الروم فى تلك البالد .
ولقـد بـذل الـترك جـهـدهم إلبـادة العـنـاصر
الـغـيـر التـركـية * ــ وال سيـمـا الروم واألرمن ــ
ان . وقد ألنهم كانوا حـائل دون سياسة األ
ســـاعـــد الـــبـــلـــغـــاريـــون الـــتـــرك فى عـــمـــلـــيـــة
االسـتئـصال. لـذلك بادر الـروم إلى التـرحيب

نقذين» . باحللفاء وحتيتهم حتية ا
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* الصحيح : غير التركية .
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