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نـشـر الـتــمس رسـالـة وردت إلـيه من آسـيـا
راسل : الصغرى  فعرَّبنا ملخصها . قال ا
أبــعث إلـــيــكم بـــرســالــتـى هــذه الــصــادرة
أخبـارها من مـصدر رسـمى ُيوثق به لـتكـونوا

ـ حــقـيـقــة مـا يــجـرى فى هــذه الـبالد  عــا
ويــطــلَّع قـراء جــريــدتـكـم عـلى مــا هــنـالك 
وأنى سـأجعل مـقـدمتـها صـورة الـرسالـة التى
وردت إلـىّ من غــــبـــــطــــة بــــطــــريــــرك األرمن
بـاألسـتـانـة الــذى اضـطـر إلى أن ُيـعـلم الـبـاب
بــأنه مــسـتــعــد الــتـنــازل عن وظــيـفــته  إذ لم
يسـتطع عـلى حتـصيل حـقوقه بـالتـعويض عن
االضطـهادات الـتى حلـقت بشـعـبه األرمنى .

وهذا ملخص رسالة البطريرك :
أبـرمت أوربـا حتــديـد الـبـنـد ٦١ من ُعـهـدة
بــرلـــ  فــحـــســـبت أنــهـــا به وجـــدت الــداء
الشـافى لعـلل الشعـب األرمنى . وكانت فى
ما ظـنت مخـطئة  فـإن حالة هـذا الشعب لم
تـتـغــيَّـر ومـازال الـظــلم نـاشـراً ألــويـته فى بالد
أرمــيـنــيـا  ومــوظـفـو احلــكـومــة  ُيـضــاعـفـون

اضـطهاد النـصارى وليس من رادع . وفى زيـتون ُتعامل احلـكومة األرمن بصـرامة وقسوة 
وتُـقـاصـهم أشـد الـقصـاص ظـلـمـاً وعـدوانـاً بـحـجة الـعـصـيـان . وغـايـة ذنـبـهم تـشـكيـهم من
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ضـرائب ال اسـتطـاعـة لهم عـلى الـقـيام بـها .
وكثيـراً ما رجوت حـكومة الـباب أن ترى فى
حــــالـــتــــهم وُتــــخـــفـف ويالتـــهـم وتـــردع من

يـسـومـهم احلـطــة والـهـوان وسـوء الـعـذاب 
فـلم يــكن لـرجع صـوتـى صـدى  فـعـرضتُ
سـألة بالـتفصـيل على وكالء الدول الـعظام ا
أمل أن يـأخذوا بيدى وُيـساعدونى فى طلب
تــنــفــيــذ الــبــنــد ٦١ من الــعُــهــدة  فــلم أجنح
. ومـازال شـعـبى مـنـتـظـراً بـفـروغ صـبـر أيـضـاً
وعود بهـا من حكومته إجـراء اإلصالحات ا

وحكومة إنكلترة ... أهـ .
كاتب : وقد ورد لى مع هذه الـرسالة رسائل أُخر من أساقفة األرمن وكهنتهم من قال ا
جهـات أرمـيـنيـا وسـيـليـسـيا * عن االضـطهـادات الـتى ُيـعـانيـهـا هـذا الشـعب ومـا يـتـحمل من
األكراد. . واطـلعـتُ على كـتاب آخـر من البـطريـرك يقـول فـيه : إن احلكـومة الـعثـمانـية فى
اجلـهـات األرمـنـيـة ** لم ُتـغـيـر شـيـئـاً من قـوانـ أحـكـامهـا األولى  وال نـظـرت إلى إصالح
ـهـاجرة إلى ـا عـملت قـد حـمـلت نحـو خـمسـ ألـفـاً من شعب األرمـن على ا مـهم وهى 
روسيا ناس احلن الوطنـى والبالد التى نشأوا فيها.  ومازال إلـى الساعة كثيرون منهم فى
ـوسـيـو اليارد . وقـد شـارك الـعـسـكـر األكـراد بـديـار بـكر فى الـسـجـون رغـمـاً عن وسـاطـة ا

إساءة العمل وإجراء ما ال يحسن  وذلك ُيناسب ما نشر التيمس عن مكاتبهِ قبالً .

* سيليسيا = قيليقية.
** اجلهات األرمنية = الواليات األرمنية الست : ڤان  سيڤاس  خربوط  بتليس أرضروم  ديار

بكر.


