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قــد كــتـب الــلَّه الــشـــقــاء لــســـاكــنى هــذه
ـرَّ فى أيام الـسلـطان الـسلـطنـة  فقـد ذاقوا ا
عـــبـــد احلـــمــيـــد . والـــســـرور الــذى خـــالج
فؤادهم بانقالب حـكمه رجع فتغـير اليوم
ألن األحوال لم تتحـسن حتسناً يُذكر  كما
كـانــوا يــتــوقـعــون فــقـد كــانت الــضــربـات

 * مـتـوالـيـة عـليـنـا فى هـذه اخلـمس الـسـن
وسـبـبهـا سـوء الـتـدبـير الـذى أظـهـره رجـالـنا
الـــذين جـــلــــســـوا عـــلى مــــنـــصـــة احلـــكم .
فـالـقـالقل لم تـقف يــومـاً واحـداً واحلـوادث
احملزنـة كانت كثـيرة حتى أن الـعدو يهـاجمنا
من اخلــارج وجـــهالء هـــذه األمــة يـــســعــون
إلضرام النار مـن الداخل وال يكفينا ذلك
ونــحن فــقــراء بــكل شىء الــرجــال والـعــلم
ــال واجلـهـل والــتـعــصـب ـــــــــــــــــ بـ وا

الـطـبـقـة الـعـامـة ليـس فقـط ب األكـراد بل
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بـ األتـراك واألرمن أيـضـاً . فـقـد تواردت
الـتـلـغرافـات هـذا األسـبـوع عـلى بـطـريـركـية
األرمن هـنا تُـنبئ بـتوقـيع شـر عظـيم ستُـبديه
لنا األيام إذا كانت احلـكومة احلالية ال تتخذ
ــهـيـجـ عـنـد الـوسـائل الـفـعَّــالـة لـتـوقـيف ا

حدهم .
نـشـرت أمس جــريـدة أزادامـارد تـلـغـرافـاً
ورد عـلــيـهــا من وكـيـلى بــطـريـرك الــسـريـان
وبـــطــريـــرك األرمن فـى بـــتــلـــيـس جــاء فـــيه
تـــفــصـــيل هــجـــوم األتــراك واألكـــراد عــلى
ـســيــحــيــة الــسـريــانــيــة واألرمــنــيـة الــقــرى ا
وتـــخــريــبــهـــا وعــدد من قُــتـل من أهــلــهــا .
والــذين بــقــوا فى قــيــد احلــيــاة هــامــوا عــلى

وجوههم فى البرية .
وجـاء فى هـذا الـتـلـغـراف أن احلـكـومة ;

ساك أى حكومة بتليس لم حتم هؤالء ا
فلذلك التـجأوا  إلى البرارى لعل الوحوش

تعطف عليهم .
أمـا أســمـاء الـقـرى الـتى دمـرهـا اخملـربـون
فـهى كـمـا يـأتى : پـوزان . سـرقـلى . شـيخ
أونــيـا . پـالــونى . تـمــزرك . غـالپ . وقـد
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* وفعالً  لم حتدث مذابح فقط فى حق األرمن  ولكن إبادة كاملة األركان ابتداءً من أبريل ١٩١٥.

أشــاع بـــعـض األتــراك واألكـــراد أن األرمن
هم الــــذيـن ســـبــــبــــوا لــــنـــا احلــــرب مع دول
الـبـلـقـان وطـاف عـدد مـنـهم بـ إخـوانـهم

سلم يُحرضونهم على األرمن . ا
هـذه صورة مـصغـرة من احلوادث احملـزنة
الــتى تــقـع يــومــيــاً فـى بــر األنــاضــول . أمــا
حـكـومــتـنـا هـنــا  فـهى تـعـد يــومـاً بـعـد يـوم
طلوب  وقد مضى علينا أكثر باإلصالح ا
مـن ٤ شـهــور نـقــرأ فى اجلـرائــد يـومــيـاً أنــهـا
شـكَّـلت قـومـسـيـونـاً وأناطـت به مـسألـة حل
اخلـالف الــواقع بـــ األرمن واألكــراد ــ إال
أنها لـآلن لم تقم بشىء من ذلك  ونخاف
من أنـهـا تُـمـاطل إلى أن يـحل اخلـوف الـذى
تــتــوقــعه  وحتــدث مــذبــحــة عــمـومــيــة فى
األنـاضــول ألن الـتـلـغـرافــات الـعـديـدة الـتى
تــواردت عـلـى اجلـرائــد مـنــهـا تــثـبت تــسـلح

األكراد واألتراك *.
وقد رجعت احلـكومة اليوم تعد بأنها ستـحل اخلالف العظيم القائم ب سكان األناضول
مـسلـم ومسـيحـي ــ حـقق اللَّه اآلمـال بالـقريب الـعاجل ــ قـبل أن تهـاجمـنا روسـيا بـحجة

وضع اإلصالح والسالم ب سكان األناضول .


	39

