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اســتـغــرب الــنـاس مــا شـاع عن
فظـائع الـبلـغـاري  وعـجـبوا كل
الــعـجـب من تـلك األعــمــال الـتى
قــالــوا إن الــبــلــغـاريــ قــامــوا بــهـا
ولـكنهم أدركوا بعـد قليل أن تلك
األخـبار عن فـظائع الـبلـغاريـ قد
اُصطنعـت فى مصنع يونانى يُديره
ـلك قـسطـنـطـ بذاته  وبـعـبارة ا
ـلك الـذى شهـر سـيفهُ أفـصح أن ا
وسار فى طـليعـة جيشه جـرد قلمهُ
أيـضــاً وسـار فى طـلــيـعــة مُـراسـلى
الصحف وافتـرى على البـلغاري

افـتـراء لم يُــصـدقه الـنـاس لـوال أنه تـكـرر مـراراً عـلـى صـفـحـات الـصـحف الـسـيَّـارة  ولـكن
ا هى احلقيـقة ال تلبث أن تظهـر  فقد تأكد اآلن أن البـلغاري براء من تلك الـتهمات التى إ

مفبركة فى مصنع يونانى راجت بضاعته أوالً وما لبثت حتى القت الكساد .
أمـا الفـظائع الـتـركيـة فأمـرها مـشهـور وتاريـخهـا يعـود إلى مئـات السـن  ولـذلك يأبى

الناس تكذيبها ولو كانت غير حقيقية .
ذابح عار على البشرية واإلنسانية وعار على ومع أن األتراك يعلمون عن يق أن هذه ا
كل دولـة مـتـمـدنة وأن هـذا الـعـار يـلحـق بالـذبـاحـ إلى الـقـبر ال يـزال الـتـركى سـائـراً على
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ــة وعـادته الــدمـيــمـة خـطــته الــقـد
قـائـمــاً كـاجلـزار فى الـقــطـيع يـذكـر

اللَّه ويذبح .
من حـســنـات األتـراك األخـيـرة
مــا رواه أحــد مُــراســلى الــصـحف
اإلنــكــلــيــزيــة وهــو ثــقـة نــزيـه قـال

بتاريخ ٢٨ تموز * الفائت :
ــعـــجــبــ بـــشــجــاعــة أنــا من ا
اجليش العـثمانى  ولكـننى أكتب
زيد األسف مـا شاهدته عياناً من
ـتــطـوعـة الـعــثـمـانـيـ فى فـظـائع ا

جنوبى ثرايس .
على أن ضـحايا هؤالء العـثماني لـيسوا من أعدائهم البـلغاري  فالـبلغاريون ال وجود
عذبة من اليوناني الذين نقول عنهم بحق أنهم أبناء لهم هنالك ولكن الضحايا والنفوس ا
الـعـثـمـانـيـة الـنـاعسـة ومـن األرمن الـذين لـهم إخـوان فى اجلـنـديـة الـعـثـمـانـيـة يُـقـاتـلـون أعداء

العثمانية ويحمون راية الهالل بسيوفهم وحرابهم وبنادقهم .
تمدن لو ذبح العـثمانيـون البلغـاري أعدائهم**   لكان لـهم بعض العـذر أمام العـالم ا
ولكـنـهم يُـعمـلـون السـيف فى رقـاب الـيونـان واألرمن والـبلـغـار العـثـمـانيـ األمـن فى ظل
رايـتـهم  وهم قـوم لم يعـقُّـوا ولم يـثوروا ولم يـتـحـركوا  بل أظـهـروا رزانـة وأمانـة وطـاعة
وت بـأيدى إخوانـهم حُماة الـعثمـانية وأبـطالها لذواتهـم فى السر واجلـهر  فكـان نصيـبهم ا
اجملـرم  ولـقد هـرب عثمـانيـو ثرايس أسـراباً أسـراباً من مـظالـم األتراك وفروا الجـئ إلى

* الصحيح : يولية.
** الصحيح : أعداءهم .
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أراضى اليونـان والبلـغار والسرب
وغـيرها من الـبالد  وهم يقولون
إنــهم لـم يــروا أفــظع مــا لــقــوه من
الـترك ومـا كانـوا قبالً يـصدقـون ما

ا قاموا به من الفظائع يشيعهُ أعداء الترك عن فظـائع الترك ومجازرهم  ولم يكتف الـترك 
حـتى جلأوا * إلى الـكذب واالفـتـراء  فأشـاعـوا أنَّ القـنصـل اإلنكـليـزى فى أدريـانوبل ضج
من فظائع البلغاري فى ثرايس وغيرها  فاحتج بلهجة شديدة على تلك الفظائع واحلقيقة
أن قــنـصل جـنـرال دولــة اإلنـكـلـيـز فـى أدريـانـوبل غـيــر مـوجـود فـيـهــا وقـد سـافـر إلى بالده
بالـرخـصـة الـسنـويـة مـنـذ زمان طـويل  وفـاتـهم أن الـعـالم ال يُصـدَّق قـولـهم إال إذا أدعـموه

باحلجج والبينات على أن حجتهم الزور وبيناتهم اإلفك والبهتان .

* الصحيح : جلئوا .
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