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وقد أنـعم على حـضرته بـالنـيشان اجملـيدى من الـطبـقة األولى. ثم عـاد شاكـراً مسروراً 
وذهب إلى البـاب العـالى  وزار حضـرة فخـامتـلو دولـتلـو الصـدر األعظم وبـاقى حضرات

الوكالء الفخام .
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امتألت جرائـد أوربا فى األيـام األخيرة من
ذكــر حــوادث ادعـت أنــهــا جــرت بــ األكـراد
واألرمن . وقامت اجلرائد اإلنكليزية تتحرَّش
سـألـة كـعـادتـهـا التى ال فى الـكالم عـلى هـذه ا
ان سألة أمام بر يجـهلها أحد . وأُلقيت هـذه ا
إنــكـــلـــتـــرة  وحتـــولت إلـــيـــهـــا أنـــظـــار رجــال
ســيــاســـتــهـــا وتــكــلَّـم بــهــا كـل عــلى هــواه .
ـام وهـواهم فـى ذلك مـعــروف عـنــد كل ذى إ
ولو قلـيل بأحوال السـياسة  وهو الـتفريق ب

الراعى والـرعية  ومد أصـبعهم بـينهمـا ليتسع
لهم مجال النفوذ فى األقطار .

أمـا مسـألـة األكراد واألرمن فـخـيالـيـة ال أثر
ـا تـصـورت فى لـهـا فى عـالـم احلـقـيـقـة *  وإ
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ـادة «٦١» من معـاهـدة برلـ ١٨٧٨ قد نـصت صـراحة وعالنـية * هذا الـكالم لـيس صحـيحـاً ; إذ أن ا
على أن يحمى الباب العالى األرمن من االضطهادات والتعديات الكردية.
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مخـيـلـة أخالئـنـا اإلنكـلـيـز فـعـظّمـوهـا وكـبّـروها
حــتـى ضــاقت عــنــهــا مــخـــيــلــتــهم الــواســعــة 
فـأوســعـوا لــهـا مــحالً فى جــرائـدهم الــعـريــضـة
الطويلـة  ومجال القول واسع ولسان الغرض

ذلق حاد .
وقد أرسل فخـامة الـصدر األعظم إلى والة
البالد األرمـنـية يـسـألـهم عن ذلك  فوردت له

تقارير خالية من كل ما يشيعه اإلنكليز .
وكذلك دار احلـديث ب دولتـلو رسـتم باشا
سـفـيــر الـدولـة الـعـلـيــة ـ أيـدهـا الـلَّه ـ فى لـونـدره
وبــــ الـــلـــورد ســـالـــســــبـــورى رئـــيس الـــوزارة
اإلنــكــلــيــزيــة  وأكــد دولــته حلــضــرته أن هــذه
األراجـيف صادرة عن بـعض أولى األغراض
وأن األقــطــار األرمـنــيــة تـضـم قـبــائل مــخـتــلــفـة

شاجرات التى تقع فى الفرض ب بعض سكانها ال يخلو ذاهب  وأن ا األجناس متباينة ا
مــنـهـا مــنـزل إذا كـان ال يــضم إال أوالد أب واحـد . واســتـشـهــد له فى أحـوال أرلــنـدا وقـيـام

شاجـرات فيها عـلى قدم عظيم من سـياسيه وغيـر سياسيه (وتـرى أى يوم قمنـا لإلنكليز  ا
وألزمـناهم بـإصالح ذات الب بـينـهم وب األرلنـدي الـذين اليزالـون يتقـلَّبـون على أشواك
ظالم) . ولـنفـرض حصـول مشاجـرة ب سـكان بلـدة من البالد األرمـنيـة  فال يخفى عن ا
أخالئـنــا اإلنـكــلـيــز أن احلـاكم يــضـمن عــدم حـصــول مـشــاجـرة  بل يُــعـاقـب اجلـانــ عـنـد
حصـولها. وأمـا ما ينسـبونه إلى إهمـال الوالة وانحرافـهم عن منهـاج العدالـة  فهذه حجج
ـا رأيـنـا الـوالة الــعـثـمـانـيـ آخـذين بـنـصـرة واهـنـة واهـيـة مـتـصـلــة بـحـبـال األغـراض . وطـا
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الـضـعـيف سـواء كـان مـسـلـمـاً أو مـسيـحـيـاً ألنـهم
يعتبـرون التبـعة مرتـبطة بـعالئق العثـمانية *  وال
ان . ـذهب واإل عـبرة لـلـفـرق بـينـهـا من حـيث ا
وكــــمــــا أن الـــكــــاثــــولـــيــــكـى والـــبــــروتــــســـتــــانى
واألرثـوذكـسى والــيـهـودى مـؤتــلـفـون بـاجلــنـسـيـة

الـفـرنسـويـة أو اإلنكـلـيزيـة فى فـرنسـا وإنـكلـترة 
ـسـيـحى واليـهـودى مـشـمـولون ـسـلم وا كـذلك ا

مالك احملروسة . باجلامعة العثمانية فى ا
وهــذا مــا يــدعــونــا إلى تــطــمــ بــال أخـالئــنـا
اإلنكـليز الذين نراهم مهتمـ بأمرنا  مضطرب

الضــطــراب أحـوالــنــا من غــيــر مــا نـدعــوهم إلى
ذلك ومن غير إال ما يُتصوَّر فى مخيالتهم ويعظم فى جرائدهم .

* الـثابت تاريخـياً أن الدولـة العثـمانيـة آنذاك  أخذت تُفـعل «اجلامعـة اإلسالمية» فى مـواجهة الـتحديات
شكلـة الكردية تـفرض نفسـها فى مواجهـة السلطة الداخلـية واخلارجيـة . وفى نفس التوقـيت  بدأت ا
» ضـد األرمن ـســلــمــ الــعـثــمــانــيـة . ولــذا  أخــذ الــسـلــطــان عـبــد احلــمــيـد الــثــانى يُــؤلب األكــراد «ا
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