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أرسل جـمـاعة من األرمن فى األسـتـانـة العـلـية إلى
جريدة الـدالينيوز خـطاباً يشكـرونها فيه على مـساعيها
فى إدخــال اإلصالحــات اجلـديــدة فى أرمــيـنــيــة طـلــبـاً
سيـحيـ ومدافـعةً عن صواحلـهم فيـها . وقد لراحـة ا
ـسـيــو مـيــنـاسى * شـيــراز الـذى كــان مـنـدوب أنـابــوا ا
األرمن فى مؤتمـر برل ومحرر جـريدة أرمينـية ليُقدم
ِلح هـذا اخلطـاب بنـفسه . قـالت الدالـينـيوز وهـو من ا
الشائقـة حيث كتب على رق بـالعبارة األرمـينية باخلط
الــقـد  وقــد جــعــلت حــروفه عــلى شــكل الــطــيـور
واألسـمــاك واألزهـار  ورسـمــوا فـيه أســلـحـة األربع
ـاً فى ـلـوكــيـة الـتـى كـان لـهـا الــسـلـطــان قـد عــائالت ا
أرمـيـنـيـة  وأحــاطـوا بـهـا جـبل أرارات وعـلـيه سـفـيـنـة
نـوح وكـلـها بـاأللـوان اخملـتلـفـة وأرفـقوا هـذا اخلـطاب
بـتـرجـمـتـه إنـكـلـيـزيـة  وهـذا هــو نص الـديـبـاجـة الـتى

ندوب احلامل له: تختص با
إن أرمن القسطنطـينية يتأسفون على عدم إمكانهم
الـقيـام بـجـمـيع تـشـكـراتـهم فى خـطـابـهم هـذا عـلى ما
ظـهر مـن محـبة اإلنـسانـيـة الصـادرة عن الشـرف والتى
يُـدافع بـها الـدالـينـيـوز عن حقـوق أمـة مظـلـومة حـقاً ال
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تـرى أنهـا بـتـقد هـذا اخلـطـاب الذى هـو صـدى صوت
جاذبـيتـها الـضعيـف قد أدت جـميع الـواجبـات علـيها 
ولـكـنـهـا سـتُـؤدى ذلك وقت مـا تـشيـد فى األرض الـتى
ن ُسقـيت بدماء أجدادها تماثـيل التشكر األبدى شرفاً 
ضحى خدمته للعـدل واحلرية محاباةً لنسل أمة سياسية

ة أخنى عليها الهوان اليوم . قد
هذا  وإن أخـواتكَ األرمن فى القـسطنـطينـية الذين
أنـابـوكَ عن حاسـيـاتـهم بإخالص ومـحـبـة وطنـيـة يرون
من الواجب عـلـيهـم أن يغـتـنمـوا هـذه الفـرصـة ليُـعـيدوا
لكَ تأكيد حـاسيات احترامهم وإخالصهم لك . وهذا

هو اخلطاب احملرر للدالينيوز:
من جـمـاعـة األرمـن فى الـقـسـطــنـطـيـنــيـة إلى مـحـرر

جريدة الدالينيوز جريدة لندرة احلرة:
ـتلـكون الـعدد والـعُدد هـو أمر إن الدفـاع عن أُناس 
ـســاعـدة لــقـوم فى طــاقـة كـل إنـســان  ولـكن مــد يــد ا
ـلـكـتـهم أصـبـحـوا يـئـنون ساؤا* حـظـاً بـسـقـوط تـخت 
حتت نير العـبودية هو واجب ال يقدر أن يقوم به إال من
عــرف مــا هى احلــريــة . وأن األمــة األرمــنــيــة الــتى قــد
تــفـضَّــلتَ بـالــدفـاع عــنـهــا مـدة سـنــ عـديــدة ولم تـزل
كـذلك إلى اآلن ولـو أنهـا سقـطت بـسوء احلظ من ذُرى

مجدها هى أهل لـلمنـة التى تفضَّـلت بها عـليها بـواسطة جريـدتكَ الغراء الـتى تنشر حـقوقها
ـسـيحـيـة ألنـها لم جتـلب عـلى نـفسـهـا عار اجلـ بـأعمـالـها  بـل إنهـا حـتى فى زمن خراب ا

* الصحيح ساءوا .
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سـيحـية أراضيـها كـانت متـمسـكـة دائمـاً بحـبال الـديانـة ا
ـان مـتـوكـلـة عــلى الـله والـعـدالـة  وأن أهــلـهـا كـانـوا بـإ
آبائـهم الثابت قـادرين على رفع مجـد صليب مُـخلصهم
ـتــعـصــبـ وقــادرين بــالـقـوة حـتـى فى وسط الـطــوائف ا
الـنـفــسـيـة الــتى ورثـوهـا عن أجــدادهم عـلى الــثـبـات فى
مركز كأنهم فـيهم وقوف على صخرة تضربها عواصف
شـديـدة يُـشاهـدون دمـار األ الـتى كـانـت مـعاصـرة لـهم
ـاً . ولـكن سـيُـحـمـد الذيـن ساعـدونـا بـحـلـول الـيوم قـد
الـذى ننـتظـره باشـتيـاق عـاقبـة سعـيهم يـوم يُسـمع صوت
دن والـقرى وعلى تالل وفى وديان قدَّس فى ا احلـرية ا
أرمـيــنـيـة . ويــحـمــدكَ أنتَ ومن سـاعــدنـا مـعـكَ الـشـيخ
والــشــاب الــذين كـانــوا من قــبل فــريــسـة لــســيف الــظـلم
القاسى . فلتعش دولـة بريطانيا الـتى تضم فى جوانحها
رُسل احلــريـة . ونُــقــدم لكَ يــا حـضــرة احملــرر بـإخالص

اعتبارنا الفائق خلدمتكَ اه.
وفى ذيل هـذا اخلطـاب قـد رُسم شـكل عامـود جـنازة
مـكـتـوب عـليـه بالـلـغـة األرمـينـيـة مـا مـعنـاه . أرمـيـنـية فى

حداد اه.
وال شك أن من قـرأ هذا اخلطاب ينـدهش به لعظم ما
تضمـنه من التـهويل . ولـكن رويدكَ أيهـا القـار  فقد

فهمتَ من فحواه ما يقصد به األرمن فى القسطنطينية 
وما يقصد الـدالينيوز من خدمـته بدعوى هذا اإلصالح  فقد رُفع احلـجاب عن معنى كلمة
ـــراد بــهـــا لــدى األرمن اآلن إال االســـتــقالل اإلصالح عـــنــد هـــؤالء وأمــثـــالــهم . ولـــيس ا
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وخروجهم من سـلطة الدولـة العليـة سواء كانت عادلة أو
ذهب ة تـخـلـصـاً من حـكم دولـة ال تتـحـد مـعـهـا فى ا ظـا
ـا اجـتـهد والـدين  وإظـهـاراً لـهذه اإلحـسـاسـات التـى طا
رجال السياسة فى أوروبا فى سدل احلُجب عليها ووضع

األسـتـار دونـهـا . فـتـارة يُطـلـقـون عـلـيـها كـلـمـة الـتـمدُّن 
وتارة اإلصالح  وأخرى اإلنسانـية . وكلها ال معنى لها
فى احلـقيـقـة إال الوحـدة الـدينـيـة عـلى ما ظـهـر لنـا من نـشر
الدالينـيوز لهذا اخلـطاب الذى يدل داللة صـريحة على ما
ـقــتـون أولى الــطـيش قـلــنـا . والشـك أن عـقالء أوروبــا 
ـمالك الـشرقـية الـذين يُبـادرون برفع هـذا السـتار  وفى ا
بـقـيـة من الـقـوة . فـإن كـان للـمـوقـعـ عـلى هـذا اخلـطاب
عذر فـى أنهم لم يـتـربَّوا الـتربـيـة الكـامـلة  فال عـذر حملرر
الـدالـينـيـوز فى نشـره عـلى صـورته الـلهم إال أن يـكـون قد
حان الوقت الذى يجهرون فيه . غير إنا نُبر أوروبا من
ــنــحـرفــة  ونُــرجع بــالـلــوم عــلى مــحـرر هــذه األمـيــال ا
الـدالــيــنــيــوز وحـده إلقــدامه عــلى نــشــر هـذه الــكــلــمـات
اخلـارجـة عـن حـد االعـتـدال فى الـســيـاسـة . لـكن ال لـوم
فــإن جــريـدة الــدالــيــنــيــوز قـد اشــتــهــرت من بــ اجلــرائـد
األوربية بنشر األمـيال الدينيـة وبث روح التعصب الدينى
سيـحية . والشية فيـها ألن من يعمل لقوة ب الطوائف ا
جـامــعـته  قــد تـخــرج به الــغـيــرة إلى مـثـل ذلك . ولـكن
نـــعـــجب مع هـــذا أن أوروبـــا يـــتــهـــمـــون الـــشــرق وعـــلى
اخلـصوص العثـمانيـ بالتـعصب الديـنى مع أنه لو نشرت
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ا يـختص بـشعب أو أمة جريـدة تركـية مثل هـذا اخلطـاب 
حتت سـلـطـة إحـدى الـدول األوربـيـة خـطـابـاً بـعـبـارة يُـشم
منـها رائحة الـتمذهب  لـرأيتَ القيامـة قد قامت وطارت
الـنـعرة فى رؤس *سفـرائـهم وحل الـسـخط وغـضب اللَّه
علـى صاحـبـهـا . نـعم  إن نـشر مـثل هـذه األفـكـار مـضر
بالراحة الـعمومـية  مثـير للخـواطر  محـرك للسواكن .
وال ينـبغى أن يكون وجهة جـريدة من اجلرائد التى تسلك
طـريق اخلـدمـة الـعـمـومـيـة . إال أن هـذا مـثـال نـذكره عـلى
ســبـيـل الـتــفــكه  ولــيس وراءه شئ . فــعــلى الــقـار أن
ـتضمن للتهويل إلى ما يُريده األرمن يُوجه هذا اخلطاب ا
بــاضــطــرابــهم هــذا وشـكــواهم مـن الـدولــة الــعــلــيــة الـتى
ــنــشـورات األرمن الــتى تُــمـاثل تــسـتــطـيـع اآلن أن حتـتج 
هذه. ويكون لـها بعد ذلك أن تُدخل من اإلصالحات ما

يـقـوم الـعـدل بـقـطع الـنـظـر عن تـوغـر صـدورهم . ونـحن ال نـنـكـر أن األرمن مـحـتـاجـة إلى
إدخال أعمال كـثيرة  ولكن ذلك أمـر بسيط إن لو خـلت منها الـدسائس األجنبـية . وبودنا
طالب العادلة دون أن أن أوروبا تلـتفت إلى مصلحة اإلنسان من حيث هى فـتُساعده على ا
تـشـفـعـهـا بـاألغـراض الـذاتيـة الـتى من الـعـار أن تـكـون وجـهـة قـوم يُـنـادون بـرفع لـواء احلـرية

والتمدُّن .
عـظَّم قد وجَّه عنايـته السامـية إلى مطـالب األرمن  فيأمر وحيث إن اجلنـاب السلـطانى ا
بـتنـفـيذ اإلصالحـات الـعادلـة الـتى تقـتـضيـهـا احلقـوق والـواجبـات  ويغـض النـظـر عمـا كان
ا قالته اجلرائد اجلنوبـية الروسية وغيرها من أنه إذا كانت تركيا خارجاً  وال حـاجة بعد ذلك 

عازمة على إجراء ما تدعوه إصالحاً بالفعل  فيلزم أن يكون ذلك حتت مراقبة أوربا.




