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من تــأمل بــعـ الــعـقل ونــظـر إلى
أحـوال الدول األجـنـبـيـة يـرى أن هذه
الـــدول ال تــــخــــلـــو من أعــــداء ألـــداء
وأصدقاء أحباء ينقسمون إلى قسم
قسـم أجنـبى وقـسم مـن نفـس األمة
ولـــكل غـــايـــات ومـــقـــاصـــد يـــســـعى
وراءهــا. فـــإن احتــدت قـــوة اخلــوارج
واحلـــكـــومـــة فى غـــفـــلـــة عن أمـــرهم
تـزعـزع ركن األمن وعـمَّت الـفوضى
وتبـدَّد شمل الـسالم وهاجـرت رعايا
تـلك الـدولـة الـغـافلـة وذهـبت فى كل
مـــكـــان  ولـــنــا شـــاهـــد عـــدل عـــلى
اضـمحالل الـدول الـغافـلـة بكـثـير من
احلــوادث والــعــجــائب الــغــابـرة الــتى

ن اعتبر . التزال تُمثل العبر 
وكل دولـة تُـقـسَّم قـسـمـ تُـخرب
مثل السـفينة إن هـوت فى جلة غرقت
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ويغـرق كل من فيهـا معـاً  فإن أعداء
ـا دولـتــنـا الــعـلــيـة ــ أعـزهــا الـلَّـه ــ طـا
جــاهــروا بـــالــعــداء وأظـــهــروا احلــقــد
والـــبــغــضــاء ضـــد وطــنــهم ومـــلــتــهم
ونشروا أقواالً كـذباً وافتراء يـختلقون
بـــهـــا األقـــوال الـــكـــاذبـــة ويـــرقـــمـــون
األحاديث الفارغة الباطلة بُغية درهم
يلـتـقمـونه أو رتـبة يـحـصلـون عـليـها
ولكن فـات هؤالء األغـبيـاء أن األسد
ال تخاف * هـرهرة الكالب . فـمهما
تطاولـوا بكالمهم وتعـدوا بتلفـيقاتهم
ال يــــنــــالـــون إال اخلــــزى والــــعـــار وال
يـحـصـلون إال عـلـى وصـمـة (اخلـونة)

خونة األمة والدين .
ولـــقــد ذكـــرت جــريــدة مـــصــر فى
عددهـا الـصـادر فى يـوم اخلـميس ١٦
أغــســطس احلــاضـر نــقالً عـن مـراسل
روتــر فى األســتــانــة أنه حُــرقت قــريــة
لـقــضـاء ســامـوس من أعــمـال أرمــنـيـا
وذبُـح فى نـفـس تـلك الــقــريـة مــائــتـ

أرمــــنـى بــــ أوالد ونــــســــاء ورجــــال
ونُـهب ثالث قـرى مـجـاورة لـهـا وكل

* الصحيح : ال يخاف .
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ذلـك بــإيــعــاز من ســعــادة عــلى بــاشــا
ـذكور  واحلـال إننا وقع ا قومـندان ا
ـا نُـكــذب هـذا اخلـبــر لـعـدم صــحـته و
ذكور نعهده بسـعادة هذا القـومندان ا
ـرؤة* والـشــهـامـة وحـب الـعـدل من ا
وكـرم الـطبـاع وحـبه لـلمـسـاواة وعدم
التـحيـز لفـريق دون اآلخر . كل ذلك
يـدلــنـا عـلـى عـدم حـصــول هـذا األمـر
ووجود األمن الـعـام منـتـشـراً فى تلك
ؤمن الربوع بظل ظليل موالنا أمير ا

ورجاله األمنـاء ودراية هذا القومندان
العادل .

وإننـا ننصح إخوانـنا أرباب اجلرائد
ــصــرى أن ال يُــشــوشــوا فـى الــقــطــر ا
األفكار ويقلقوا اخلواطر فى نشر مثل
هـذه احلـوادث واألخـبــار الـعـاريـة عن
ـــبــنـــيــة عـــلى األغــراض الـــصـــحــة وا
والـغـايـات . ولـنــا عـودة قـريـبـة نُـبـدى

رأينا فيها والسالم .
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