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ا نـقـلته إلـيـهم جرائـد هذا علم الـقـراء الكـرام 
الـقـطر وغـيـرها أن مـسـألة أرمـيـنيـة أصبـحت الـيوم
من أهم مـسائـل هذا الـعصـر حـتى لقـد قـال جاللة
موالنـا السلطان األعـظم أنها شغل شاغل جلاللته
وهم مــتــثــاقـل عــلى عــاتـق حــكــومــته ; إذ وقــوع
الـشــقـاق بـ األكـراد واألرمن يُـفـضى إلى اإلحن
والـفـ من جهـةٍ وإلى تـداخل الدول األوربـيَّة فى
أمــور الـــســلــطـــنــة الــداخـــلــيَّـــة من أخــرى . وكال
األمرين مُضـرّ بالسـلطـنة السـنيَّة  آيل إلى امـتهان
األمـة الـعـثـمـانـيَّـة . ولـقـد تـفـاقم اخلـطب وتـعـاظم
الـشــقـاق بـ األرمـن واألكـراد فى أرمــيـنـيــة حـتى
أصبـح من يُحاول إخـفاء ذلك عن الـباحـث كمن

بصرين . يُحاول إخفاء الصبح عن عيون ا
والريـب أنكَ لـــو اســـتــقـــصـــيتَ أســـبـــاب هــذا
الشـقاق إلى أصولهـا  لوجدتـها كأسبـابه فى بقية
الـبـلـدان  وهى تــسـلُّط الـتـعـصـب والـتـنـطع عـلى
الـقـلوب  وتـكاثف غـشـاوة اجلهل عـلى الـبصـائر
واألذهـان . فـجـهـلـة األكـراد يـزعـمون أن األرمن
من جيل غير جـيلهم  وقوم غـير قومهم  ودين
غـيـر ديـنـهم فـيـسـتـبـيـحـون أمـوالهـم وأعراضـهم .
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وجـهـلــة األرمن يـزعـمـون مـثل ذلك فـيـسـتـحـلـون
التنكيل بـهم والتشفى منـهم . ولو أدرك الفريقان

أنـهـمـا من جـبـلـة واحـدة ورعـيـة سـلـطـان واحـد 
وأن مصاحلهم واحدة ومصائب الواحد منهم هى
مـــصــائب اآلخـــر  وأن ارتـــقــاءهم فـى الــرفـــاهــة
واحلــضـارة قـائم بـاحتـادهـم  لـعـدَّلـوا فى أمـورهم
وأنـصـفـوا فى مـعامـلـة بـعـضهـم بعـضـاً وعـلـموا أن
الدين ال يُفرق اإلخوان  وال يُوجب تعادى أهل
ــصـلـحـة ـتــحـدين فى ا الـوطـن الـواحـد وتــفـريق ا

والدولة والوطن .
فجهـلهم يعـميهـم عن رواية ما فـيه مصلـحتهم
ويُمـيت العـواطف السـامـية فـيهم ويـثُيـر الشـهوات
التى حتط الـنفس عن عـلو مقـامها إلى مـقام سافل
غير محـمود . على أن اجلهل ال يُفارق الرعية إال
عارف بـ أضالـعها ويُـضئ نبراس بعد مـا تنـبث ا
الـعـلم عـلى أذهان خـاصـتـها وعـامـتـها . وتـتـقوَّى
الصفـات األدبيـة فى نفـوسهم بـكل ما يُـعززها من
الفضـائل اجملرَّدة الـتى يعـلمهـا صغـارهم أو القدوة
احلــسـنـة الــتى يـراهــا كـبــارهم فى رؤسـائــهم عـلى
ـا كـان انـتـشار اخـتالف وظـائـفـهم ومـراتـبـهم . و
عارف ب أفراد األمة يستغرق زمناً طويالً وكان ا

تـهـذُّب الـنـفـوس ال يـتم إال بـعـد تـمـادى الـسـن 
كان والة األمـور هم الـذين يُـعتـمـد علـيـهم مـعظم
االعــــتـــمــــاد فى إرشــــاد الــــرعـــيــــة اآلن إلى مــــا به
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مـصلـحـتهـا وردعهـا عـما بـه مضـرتـها وهـلـكتـها .
وهذا مـا يـنـتـظـره جاللـة موالنـا الـسـلـطـان ورجال
حـكومـته الـفـخـام من الذين يـلـقـون إلـيهم مـقـالـيد
البالد ويُـسلمونـهم أزمّة أمور الـعباد . وقد عـلمنا
باخلبر واتصل إلينا باخلبر أنهُ لم يتولَّ زمام األمور
والٍ عـــادل فى إحــــدى واليـــات الـــســــلـــطـــنـــة إالَّ
اسـتــقـامت فــيـهــا أحـوال الــعـبــاد السـيــمـا إذا كـان

ـأمورين  همـاماً مـقـداماً ال يـغضى عن هـفوات ا
بل يـكبـحهم عن ركـوب أهوائـهم وإطالق الـعنان
لــشـــهــواتـــهم . وقــد اتـــفق أصـــدقــاء الـــســلـــطــنــة
وأعـداؤهـا ومـحـبـوهـا وكـارهـوهـا عـلى أن جـاللة
موالنـا السـلطان أشـدُّ السالطـ رغبةً فى إصالح
رعيته وأعظمهم اهـتماماً بترقية سلطته *حتى لقد
قــال الـعالمـة األسـتـاذ فـامـبـيــرى بـعـد مـقـابـلـته إنى
رأيتُ الكثيـرين من ملوك األرض  فـلم أر بينهم
أشدَّ اهـتمامـاً برعـيته من سـلطان آل عـثمـان . فلو
جــرى والة األمــور فى أرمـــيــنــيــة طــبـــقــاً لــرغــبــته
ا بلغ وأنفـذوا العدالة ب العبـاد حسب مشيئته  
أمــرهـا مـا بــلغ  ولم تــقع الـســلـطــنـة حتت انــتـقـاد
الــدول األوربـيَّـة  وال أصـبـحت مـســألـة أرمـيـنـيـة

مضغة فى أفواه الشامت .
وعـلى ذلك  فـقـد صدرت اإلرادة الـشـاهـانـيَّة
إلـى الـبــاب الــعــالى بـتــنــظــيم أحـوال الــعــدلــيَّـة فى

* الصحيح سلطنته .
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أرمينية  واستـبدال جميع قضاتـها احلالي الذين
لم يُـحــسـنــوا الـقــضـاء بــ الـنـاس  ولـم يُـقــيـمـوا
الـعـدل والقـسـطـاس بـقضـاة آخـرين قـد زال غـشاء
اجلـهل عن بـصـائرهم وتـلـقـوا الـدروس القـضـائـية
عن أربـابــهـا وحـصَّـلـوا فــيـهـا الـشـهــادات الـنـاطـقـة
بعـلـمـهم وفـضـلـهم . وسـيـتمُّ هـذا االسـتـبدال فى
زمن مــعـ حــتى يــجــرى األمـر عــلى مــهل  فال

يحصل ما يخدش األذهان .
فـهذا إصالح ال يُـبقى لألرمن بـاباً لـلشـكوى 
وال يـــتــرك جلـــهــلــة األكـــراد فــرصــة لـــشن الــغــارة
وإقالق راحة الـعبـاد . واألمل وطيدٍ أنـهُ يتمُّ طبق
مرام احلـضـرة الشـاهـانيـة  وكل عـثمـانى مـتصف
بصـدق الـوطنـيـة . وأما اإلصالح الـثـانى فمـتـعلق
بـاجلـنـديـة . وهـو صـدور فـرمـان عـالى الـشـأن إلى
جــمــيع الـقــواد بــأن يُــطـلــقــوا سـراح اجلــنــود حـال
اسـتـيـعابـهم مـدة خـدمـتـهم فى اجلـيش . وقـد كان

القواد يتصرفون بحرية اجلنود حسب مشتهاهم 
فيُبقونهم إذا شاؤوا زماناً طويالً بعد انتهاء مدتهم
بــحــجــة أن أنـفــار الــقــرعــة قـد تــأخــر حــشـدهم .
فـــصــدور هــذا الــفــرمــان إنـــصــاف لــلــجــنــدى من
اسـتـبــداد رئـيــسه به  ولـذا وقع أحــسن مـوقع فى
نـفـوس اجلـنود الـذين هم حـامـية الـسـلـطنـة وفـخار

األمة .




