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«تـركــيـا» : حُـكـم بـاإلعـدام
فـى األسـتــانــة عـلـى ثـمــانــيـة من
األرمن الذيـن ألقـوا الـديـنـاميت
اضى فـيهـا فى شهـر أغسـطس ا
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يــســؤنـــا جــداً أن نــعــود لـــذكــر تــلك
الفظائع التى تقشعر منها األبدان  وقد

ـاضـيـة  ظـنَّــنـا أنـهـا انـتـهت من الـسـنـة ا
ولكن ظهـر لنا أنـها تتجـدَّد كل يوم عيد
جـلــوس سـلـطــان األتـراك احلــالى عـلى
ــــــذابح عــــــرش آبــــــائه  كــــــأن هــــــذه ا
والفـظـائع من مـظـاهـر الود واإلخالص
اللـذين يتظاهر بهما عـبيد السلطان نحو
جاللـتهِ أو كـأن إهراق الـدم األحـمر فى
أراضى الـسلـطـان من ضروريـات الزيـنة
وعـالمــات األبــهــة الــتى يـــنــبــغى إقــامــة
ـهـا يـوم عـيـد جـلـوسهِ الـشاهـانى . مـعـا
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وقـد اعتـادت احلـكومـة الـتركـيـة أن تأتى
ـقـدمـات مـلـفـقـة اشـتـهـرت بـهـا لـتـكون
تـعـمــيـة ألبـصــار بـعض الـذين يــهـتـمـون
بـــــاألرمن وتـــــتــــهـم تــــلـك احلــــكـــــومــــة
ساكـ بأنهم الغيـرمخـتلة* !! هـؤُالء ا
بدأُوا فى الثورة وأن جمعيتهم الثوروية
تُـــســاعـــدهم عـــلى ذلك . وهـــكــذا من
التـلفـيق الذى يـظهـر للـقار الـكر من

التفصيل اآلتى :
أغـــــار بـــــعـض رُعـــــاة األغـــــنـــــام من
مـلكـة التـركية األعـجام عـلى حدود ا
فـقــامت حـكـومـة هـذهِ الـدولـة تـقـول إن
األرمن هم الــذيـن تــعــدوا وثــاروا . ثم
يـوجد فـى األستـانـة حـزب اسـمهُ حزب
تـركــيـا الــفـتـاة غــايـتهُ إصالح الــسـلــطـنـة
الـعثـمانـية وتـغيـير الـهيـئة احلـاكمة اآلن
فـقـام ثالثـة مـنـهم ووضـعـوا الـديـنـامـيت
أمــام ديـوان الـصــدر األعـظم  فــقـالت

تـلك احلكـومة الـعـادلة أن األرمن فـعـلوا هـذا وأمـرت بالـقـبض علـيـهم وسجـنهـم ونفـيهم
وقـتـلـهم . ثـم جـاءت الـتـلـغـرافـات فى أول هـذا األسـبـوع تـقـول إن جـمـاعـة من وحـوش
األكراد أغـاروا على قـضاء سالمـاس ونهـبوا قـريتـ من قرى األرمن وذبـحوا نـحو ٢٠٠
منهم . ويـعلم اللَّه إذا كان هذا الـعدد صحيحـاً أو مخففاً . ونـحن اآلن نخشى أن تكون
ذابح أخـرى هائلة تالشى تلك ذبحة التـى نحسبها صـغيرة بالنـسبة لغيـرها مقدمة  هذه ا

* الصحيح : غير اخملتلفة .
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ـســكــيـنــة  وال ذنبَ لـهــا سـوى األمــة ا
طــــلب بــــعض اإلصـالحــــات واحلــــريـــة
ـــعــتـــدلــة الـــتى ال تُــرضى رجـــال تــلك ا
ــبــاركـة . أمــا دول أوربــا الـتى الــدولـة ا
أعــمـاهـا الـطــمع ونُـزع من قـلــبـهـا الـرفق
والعدل والشفقة  فقد أغمضت أعينها
ـظـلـومـ عن الـنـظــر لـهـؤالء الـتـعــسـاء ا

وصمَّت آذانـها عن سـماع صـوت دمهم
ــهـرق عــلى إطالل بـالدهم وقـراهم . ا
ونـــــحن نــــســــأل الــــلَّـه أن يُــــريح هــــؤالء
ـــســـاكـــ من تـــلـك احلـــكـــومــة  وأن ا
يــســتـأصـل من الـعــالم أســبــاب الــفــسـاد
والــــظــــلم والــــشــــر  وأن تــــمــــحى كل
مـضـطـرد لـكـنـيـسـته حـتى يـسـود الـهـدوء
والـســكـيـنــة فى الـعـالم وتــعم الـراحـة كل
ـســيـحــيـة. صــقع ووادٍ بــفـضل الــديـانــة ا
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