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أخـذت اجلرائـد األجـنبـيـة واحمللـيـة فى اخلوض
عـن األرمن ومـســألـة أرمــيـنــيـا  وعــلى اخـتالف
ــشــارب نــراهم مــتــفــقــ فـى لـزوم ــضــارب وا ا
إدخـال اإلصالحـات فى جـهـات أرمـيـنـيـا . عـلى
أننا لو سـئلنا مـحررى اجلرائد مـا هى أرمينيا وأين
هى وما هى ـ أو سوء اإلدارة التى يزعم وجودها
وتُعزى إلى الدولة العلية . وما هى اإلصالحات
الـتـى يــلـزم *  فى أرمــيــنــيــا  فال يــكــون جــواب
زمالئـنـا أن من اإلنـصـاف إال ال نـدرى  بل نرى
ـسـألـة فـنـتـبـعهم . اجلـرائـد ال يـبـحـثون عن هـذه ا

وهذا هو اجلواب الصواب .
ال ننكر أن أحد بـنود معاهدة برل قد نوَّه عن
إجـراء بــعض اإلصالحــات فى أرمـنــيـا **  وأن
الدولـة الـعلـية أيـضـاً قد تـعهَّـدت بـذلك إال أننـا لو
ــعــاهـدة من وكالء ــوقَّــعـ عــلى هـذه ا ســئـلــنـا ا
ثل هذا ؤتمر البرلينى أيضاً ألجابوا  الدول فى ا
اجلواب . ولـذلك نـحث بـعض اجلـرائـد عن هذه
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** الصحيح أرمينيا.
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ـســألــة مع جــهـلــهم بــهـذه اخلــمس وحــقــائـقــهـا ا
وأســـرارهــا ضــربــاً من ضـــروب الــبــغــاء أو خــبط

عشواء .
إذا نظـرنا إلى اخلـريطـة التى رسـمتـها مـهرة من
ـسـتـر غالدسـتـون األجـانب  وأفـتى بـصـحـتـهـا ا
والــعـقــول الــنـوراء  نــرى قـطــعـة فى جــهـة آســيـا
مـالك الـعـثمـانـيـة قـد كُتب عـلـيـها الـصـغرى مـن ا
كلـمة أرمـنيا تـبتـد من بالد عراق الـعرب وتـمتد
إلى جـهـة الـبـحـر األسـود وقـسـمـاً  من جـزيـرة ابن
عمـر وجبال كـردستان وبـعض اجلهات من وادى
دن الفرات وتنتهى إلى أرضروم . وإذا فحصنا ا
ـمـالك ال نــرى بـلـدة أو مـديـنـة أو قـريـة تُـسـمى وا
أرمنيـا . وإذ تتبعنـا احلقيقـة  فإن البالد التى أراد
األجـانب تـسـمــيـتـهـا بـأرمـنــيـا هى عـبـارة عن بالد

الكردستـان واجلزيرة ووادى الفرات واألنطول 
وأشـهــر مـدنــهـا واليـة ديــار بـكــر ووان وسـيـواس
ومــوش وحــكــارى وبــايــزيــد وأرضــروم . عــلى
ة ما يدل أنهم ذكروا فى الـتواريخ احلديـثة والقـد
عـــلى وجـــود فــعـــلى لألرمـن فى هــذه الـــبالد من
آالف من السنـ . ومن قد الزمان كانت حتكم
عـلى تلك اجلـهات أكـاسرة الفـرس وتارة قـياصرة

الـروم وبــعض تـلك  الـبـالد من جـزيـرة ابن عــمـر والـبــعض مـنـهــا من أراضى ربـيــعـة ومـضـر
ـسلمـون فى عهد سـيدنا عـمر الفاروق ـا افتتـحها ا والبعض مـنها من ديـار بكر بن وائل . و
رضى اللَّه عنه  أخـذوا قسمـاً منها من أيـدى الفرس وقـسماً من أيـدى الروم وأكثر سـكانها
األصـلـيــ من األكـراد والـعــرب والـروم واألرمن  وسـكــنـهـا كـثــيـر من الـتُــرك فى األزمـنـة
األخـيـرة. وأما األرمن وإن كـانـوا منـتشـرين فـيهـا  إال أنـهم هم األقل عدداً فـى جمـيع هذه
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ـدن . ولـقـد أرسـلت الـدولـة الـعـلـيـة بـعـد خـتـام ا
مؤتـمـر برلـ إلى كل جهـة من هـذه اجلهـات أحد
الـوزراء وبـرفـقــته أحـد أعـيـان األرمن من أعـضـاء
شـورى الدولـة وأصـحـاب النـفـوذ والـشأن وهـيـئة
تــفــتــيش لــلــفــحص عـن حـقــيــقــة أحــوال األرمن
ـظالـم التى يـزعـمـون وجودهـا والـبحث وحتـرى ا
عـن اإلصالحـات الــتى يـلــزم إدخـالــهـا وإحــصـاء
ـوجودة مـن األرمن وغيـرهم مـن تلك الـنـفـوس ا

الواليات.
ــرور عــلى كل بــلــدة ومــديــنــة وقــريـة وبــعـد ا
وســؤال األهـالى عــلى حــالـهم والــفــحص خـفــيـاً
وجـليـاً ظاهـراً وباطـناً  فـلم يجـدوا أثراً لـلمـظالم
ـصـطنـعـة  وظهـر لهم أن اخملتـرعـة والشـكـايات ا
األرمـن واألكــــراد هم مع بــــعــــضــــهـم فى حــــسن
عاشرة والـوداد كأفراد عائلة واحدة  وال أصل ا
جلمـيع تلك اإلشاعـات . وظهـر من اإلحصاءات
الــرسـمــيــة أن األرمن هم األقل عــدداً فى ســكـان
جمـيع تلك اجلهات . وهاك مـثال والية ديار بكر
الــتـى يُــوجـــد فــيـــهــا األرمن بـــكــثـــرة  فــإن عــدد
مجموع نفـوس أهاليها ٨٤٠٫٠٠٠ نـسمة  منها
٢٤٠ ألف من األرمن  والــبــقــيــة عــرب وأكــراد
وأتـراك وكــذا بــقـيــة الـواليــات . وبـعــد أن مـكث
هـيئـات التـفـتيش  مـدة سنـة فى الدور والـتفـتيش
فــلم جتــد أصــيالً لــتــلك اإلشــاعــات . وغــايــة مـا
احـتج به بعض أولى الغايـات الفاسدة من األرمن
أنه يُـوجـد بـعـض األشـخـاص من زعـمـاء األكـراد
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* حتى هذا التاريخ  لم تقم الدولة العثمانية بأى
إصالح فى الواليات األرمنية الست .

يُخشى بـطشـهم  فجـمع مرخص جـهة ديـار بكر
دولــتــلـــو عــابــدين بــاشـــا جــمــيع رؤســاء األكــراد
وأرســـلـــهم إلى حـــلب  فـــمـــكـــثــوا مـــدة ســـنــ

مـــســـجــونـــ فى قـــشـــلـــة حــلـب ثم أُرســـلــوا إلى
األسـتـانــة فـلـبــثـوا كـذلـك عـدة سـنــ حتت نـظـارة
الـضبطـية موقـوف  فـلم يُوجد من ادَّعى عـليهم
بــقــرش واحــد أو لــطــمــة كف ألحــد . وحتـقــقت
براءتهم  فأطلقت الـدولة حينئذ سبيلهم وعادوا
إلى بالدهم مشتغلـ بزراعتهم وحراثتهم كأفراد
الرعيـة . ولقـد وفّت الدولـة بعـهدهـا ووعدها من
نوّه عـنها فى معاهدة طـلوبة ا جهة اإلصالحات ا
برل *  ولم يـبق ـ مـا يـسـتـحق اإلصالح  كـمـا

Æ أنه لم يكن موجود من القد
ولرب قـائل يقـول لنـا هذا مـوسى بك قد ُحكم
علـيه بخمس جنايات  فـنقول مع قطع النظر عن
فحص صدق هذه التهمة واخلبر فلو فرضنا صحة
ـا لزم من وجـود شقى فى بـلدة أن هـذه الروايـة  
تـكون سكـان تلك الـبلدة أو تـلك األقاليم بـأسرها
من األشـقيـاء . ومـثل مـوسى بك ال يـنـدر وجوده
فى كل بــلـدة ومــديــنـة حــتى فى أعــظم الــعـواصم
تـمـدَّنـة األوربـيـة التى جـمـيع سـكـانـهـا من جنس ا
واحـد ومــذهب واحـد . فـهــذا (زاك دى ريـر) قـد
ارتــكب فى نـفـس لـونـدره عــدة جـنــايـات فـجــيـعـة
مدهـشة كـقتـله عـدة من النـسـاء وجعـلهم إربـاً إرباً
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بـالـصـورة الـتى تـقــشـعـر من سـمـاعـهـا األجـسـام 
وكــذا بـاريس وبـرلـ وويـانـه وبـتـرسـبـورغ ورومه
ـضى يوم إال وكافـة العـواصم األوربـية  فـإنه ال 
ونسمع بوقوع عدة جنايات من بعض األشخاص
ـتــصــفــ بـالــصــفــات الـبــهــيــمـيــة الــذين اليــنـدر ا
وجودهم بـ نوع اإلنسـان فى كل بلـدة ومكان .
وكل آن وزمـان هـذه هى احلقـيـقـة  وأما مـا تـلهج
ــســتــر به اجلــرائــد األجــنــبـــيــة ويــتــخــذه حــضــرة ا
غالدســتــون عــصــاء الــتــوكـاء إللــقــاء اخلــطب فى
احملـافل واألنـديـة بـالـتـنـديـد فى حـق الـدولـة الـعـلـية

ـشـار إليه  ة نـعـرفهـا لـلمـسـتر ا فـهذه شـنـشنـة قـد
ـا فرغ جـرابه من روايات مظـالم البلـغار أخذ فإنه 
يـتـحـرى مـوضــوعـاً خلـطـبه احملـلــيـة  فـلم يـجـد مـا
يشف غليله سوى ما يشيعه بعض اجلرائد التى قد
أنـشـأتـهـا اجلـمـعـيـة الـفـسـادية * من بـعض قـاصرى
الــعــقـول من األرمـن فى لـونــدره ومــارسـيــلــيـا من
طـيطا شى ا مظالـم األكراد فى حق األرمن فقـام 
أو يـتــنـفس الــصـعــداء ويـنـحــنح ويُــهـمـهـم ويـتـأوه
ويـدمدم  فيـصور فى مـخيلـته األوهام ويكـسوها
سـتـحيل من أضـغاث جسم الـوجـود  ويفـرض ا

األحالم  ويُـــجـــمـــلـــهـــا فـى صـــورة الـــشـــهــود 
ـدرعـات احلربـيـة إلى جبـال الـكردسـتان ويُـؤاخذ حـكومـة بـريتـانـيا الـعـظمى لـعـدم إرسالـها ا
لالنـتقـام من مـتـوحـشى األكراد وإجـبـار الـدولـة العـلـيـة علـى منح األرمن امـتـيـاز االسـتقالل
واالنـفراد . إال أننا ال نظن أنه يـلقى أُذناً صاغـية وستحبط مـساعيه كمـا حبطت فى أيرالنده

ألن دون ما يرومه خرط القتاد .
قصود اجلمعية الثورية . * ا




