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جاء فى جريدة احلقائق الغراء ما يأتى :
بــلـغــنــا أن دولـتــلــو نــوبـار بــاشــا رئـيـس مـجــلس نــظـار

ـلـيـة  ـصــريـة سـابــقـاً قـد عــاودته األريـحـيــة ا احلـكــومـة ا
ــوجــود فى جــهــة ســيس فـــأرسل إلى بــطــريــرك األرمـن ا
التـابعـة والية أطـنة ٣٠٠ لـيرا إنـكـليـزية لـيسـتعـ بهـا على
إنـشـاء مـكتـب لرهـبـان األرمن فى تـلك اجلـهـة . والـغالب
ـا يـعقـبـها من عـلى الـظن أن هذه الـهـديـة ستـكـون مـقدمـة 
الـهـدايـا اجلـمـة الـتـى يُـنـفـقـهـا نـوبـار بــاشـا تـرويـجـاً لـغـايـاته
ومقـاصده . فنـحن لذلك نسـتلـفت أنظار سـعادتلـو شاكر
بــاشــا والى أطــنــة إلى مــراقــبـة هــذه األحــوال  وال نُــريـد
ا نعـلمه فى سعادته من اإلسهاب فى هـذا البحث اكتـفاءً 
فـاسـد اه بحـروفه . ومـا أشارت احلـكمـة والـتيـقظ لـدرء ا
إلـيـه هـذه اجلــريـرة * لم تــنـفــرد به  فــقـد ســبق لــلـجــرائـد
الـعـثـمـانـيـة اإلشـارة إلى وجـود مـخـابـرات بـ دولتـه وب

غـبـطـة بـطـريـرك األرمن فى األسـتـانـة الـعـلـية حـتى قـيل أن
دولـتـلـو نـوبـار بـاشـا كان فـى عزمـه أن يزور دار اخلـالفة 
فــأحس بـأن زيــارته هـذه ال تُــصـادف الـغــرض  فـأحـجم
عـنـهـا واتـخـذ جتـوله بــ الـدول الـتى من صـاحلـهـا حتـريك
الثـورات فى أرمـيـنـية ومـاشـاكـلهـا شـاغالً له . وعـنـدنا أن
قاصد التى دولتـلو نوبار باشا قد ال يكـون عنده من هذه ا
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أشارت إليها اجلرائـد العثمانية شئ  فإنه يأبى أن يتهافت
عـلى منـصب يعـلم حق الـعلم مـا يقـف فى طريـقه إليه من
لـية متـغلبة ـا ال تكون احلـمية ا العقبـات والكوارث  ور
عـلى أمـيـاله  فـتسـهل أمـامه الـعـقـبـات واخملـاطـر  بل هو

رجل عاقل يعلم ما جتر النبائث * .
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عـلـم الـقــراء أن إعــطـاء احلــضــرة الـشــاهــانـيــة الــبـراآت
ألسـاقـفـة البـلـغـار عـلى مـا شـرحـنـاه من قـبل  كـان  فـعالً
العتراض الروسيا وبطريرك القسطنطينية ووكالء اليونان
والصـرب ورومـانـيـا حتى أن سـفـيـر الـروسيـا فى األسـتـانة
العـلية قدَّم للـباب العالى الئـحة شديدة الـعبارة  واضطر
بـطريـرك األرمن إلى االستـقـالة  وحتـرش اليـونانـيون إلى
الـقدح والـطعن بـأعـمال الـدولة الـعلـيـة  وقام الـصربـيون
طالب شتى  واشتدت حركة األرمن . فكان من عاقبة

عظَّم تنفيذ هذا . ذلك أن أوقف السلطان ا
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* النبائث =  الثرثرة.




