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أشـرنـا أمس إلى االجـتـمـاع الـذى عـقـده
األرمن بعد ظـهر األحد فى مـلعب برنـطانيا
وجاءنـا نص اخلطـاب الذى ألـقاه األڤـوكاتو

أصادوريان وهو بنصه :
سيداتى وسادتى 
حتيةً واحتراماً

أما بـعد فـإن الغـرض من اجتـماع أفراد
ا هـو لـلنـظر كـان إ طائـفـتنـا اليـوم فى هـذا ا
فى لـزوم وضرورة االجـتـماع بـ األحزاب
الــســيــاســيـة  ومــجــمــوع أمــتــهــا ووجـوب
احتادهم عـلى الـعمـل والسـعى فى مـا يجب
عمـله فى هذا الـطور التـاريخى االجـتماعى
ذى احلـوادث االسـتـثــنـائـيـة الـتـى تـمـر الـيـوم

على الشعب األرمنى وقضيته .
سألة األرمنية لم تتجه قط ولم إن هذه ا
تتـجه نحـو االستـقالل السـياسى  ولـيست
هى نتـيـجة أيـة حـركة سـيـاسيـة أخـرى ترمى
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إلى احلــــيــــاد أو االنـــــفــــصــــال عن الــــدولــــة
ا أثبت األرمن العثمانيون العثمانيـة . ولطا
بـأقـوالـهم وأعـمـالــهم إخالصـهم لـدولـتـهم
ـتـواصل إلعـالء شـأنـها احملـبـوبـة وسـعـيـهم ا
وإدعــــام شــــوكــــتــــهــــا . وهم الــــيــــوم وقـــد
ـشيـئـة الـلَّه وبـسـعى أصـبـحت هـذه الـدولـة 
اخمللص من أبنـائها دولة «دستـورية يتمنون
الـبــقــاء لـهــا ويـرتــبـطــون بـعــرش سـلــطـانــهـا
ـعـظم ارتبـاطاً روحـيـاً» مجـاهدين احملـبوب ا
بالنفيس والنفس فى سبيل مجده وعالئه.
عــلى أن هــذا الــشــعب اخملــلص اجملــاهــد
ـقـدسـة ـوه االقـتـصـادى وحـقـوقه ا يـطـلب 

الالزمة لتأم كيانه .
بـعد سـقوط السـلطـة االستـبدادية وزوال
االضطـهادات احلميديـة التى عاناها األرمن
ـاً مـدة وحتــمـلـوهــا عـبـئــاً «ثـقــيالً» ونـيـراً مــؤ
ثالث عاماً  الح لنا أمل فى صياغة كياننا
فى ظل نــظـــام وقــانــون الــســلــطــة اجلــديــدة
الدسـتوريـة غير أن مـذابح أطنـة سنة ١٩٠٩
واالضـطـهــادات الـتى قــاسـيـنــاهـا مـنــذ سـنـة
٩١٢ * قـد ذهـبت بـآمـالـنـا وقـطـعت رجـاءنا
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فى عدل رجـال حـكـومـتنـا وإنـصـاف أولـياء
أمـــور دولــتــنـــا . ولم تــر بـــعــد تـــوالى تــلك
الـرزايــا عـلـيــنـا وصــبـرنــا الـطــويل فى حتـمل
بالياها ومـخاتلـة مديرى شؤون* حكـومتنا
لـنا بـوعـودهم الكـاذبـة بالـنـظر فى اإلصالح
ـتأ الالزم لواليـاتنا  إال أن تـنضم إلى ا
ـظـلـومـ مـثـلـنـا من إخـوانـنـا الـعـثـمـانـي وا

اخملـلـصــ لألريـكـة الــسـلـطـانــيـة الـعـثــمـانـيـة
اخلــائــفــ عــلــيــهــا من الــعــدوان والــتـســلط
األجـــنــبـى من جـــرَّاء هـــذه اإلدارة احلـــالـــيــة
االستـبدادية احملـزنة  وتتـعاون جمـيعاً على
الــطـــلب إلى الـــدول األوروبــيـــة الــعـــظــمى
إليـجــاد ضـمــانـة مـتــيـنــة حلـفظ كــيـان بالدنـا
الـعـثـمـانــيـة وصـد غـارات األجـنــبـيـ عـنـهـا
وقطع آمالهم األشعـبية فيـها . وليس لنا أن
ننام بـعد اآلن عن رياح غـربية تمـر بنا مرور
الـطـرق اجملـتـاحـة الـكـاسـحـة وتـدفع بـأبـواب

ديارنا أمام جيوش االحتالل األجنبى .
هذا هـو الغـرض الوحـيد الـذى اجتـمعـنا

من أجله اليوم .
ظـلـوم وإننـا نـرى السـوريـ إخوانـنـا ا

* الصحيح : شئون.
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ـة ـعـروفـ بـالـهــمـة الـعـالـيـة والـعـز مــثـلـنـا ا
ـهـذبـة والـنـفـوس الـثــابـتـة والـعـقـول الـنـيـرة ا
األبـيـة الـذكـية يـخـطـون خطـواتـهم الـواسـعة
فـى ســبــيل اإلصالح وإيــجــاده فى واليــات
بالدهم الـــتى أصـــبــحت مـــجــدبـــة ومــا هى
ــجـدبــة من جــراء اسـتــبـداد الــوالة فـيــهـا .
تبارك اللَّه فى تـلك النفوس الـعالية لم تكل
ولم تتوان عن طلب اإلصالح وعما تُالقيه
من رجـال حـكومـتـها ووالتـهـا من العـقـبات
الـصـعـبـة والـتـهــديـد االسـتـبـدادى والـسـجن

الغير شرعى * واالضطهاد احلميدى .
سـالم عــلى هــذا الــشـــعب احلى بــفــضل

عمله واجتهاده :
سالم عـلـى هـذا الــشـعب الــذى حـمل
الـــشــعــار الــعـــثــمــانى إلى ديـــار هــجــرته فى
أوروبا وأمـريكا وأفريقيـا مُبجالً مُحترماً من

اجلميع :
ــــطــــالب ــــظـــلــــوم ا سالم عــــلـى األخ ا
بحـقـوقه الـساعى وراء صـيـانـة كيـانه ومـجد

دولته :
وعـنــد اخلـتـام  ال يـسـعــنـا إال أن نـشـكـر

* الصحيح : غير الشرعى .
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ـصري أجـمع ـعظَّم وا لـسمو اخلـديوى ا
مـا القـيــنـاه فى مـصــر الـعــثـمـانــيـة من حُـسن

الضيافة والقِرى والعدل واإلنصاف .
عظَّم : فليحى * خديوينا ا
صريون الكرام : وليحى ا

وليحى اإلصالح والـوفاق ب الواليات
العـثمانيـة على اختالف مـذاهبها وأجـناسها
فـى ظل عـــــرش مــــوالنــــا األعــــظـم جاللــــة
الـسلـطان محـمد رشـاد اخلامس الـدستورى

العادل ــ أبقاه اللَّه :   األڤوكاتو
آ. اصادوريان فى ٨ يونيو ٩١٣       
أما خـطـاب الـسـيـد رشـيـد رضـا صاحب

اخلالصة .
إنى خـاطـبـتـكم ألول مـرة فـى االجـتـماع
الـذى عــقـدتــمـوه فى الــكـنـيــسـة األرمــنـيـة
فتبادلنا الرغائب واألمانى فى صالح بالدنا
وحلـسـن أحـوالــنـا وازديــاد قـوة دولــتـنــا وهـا
نـحـن نـعـود اآلن لـلـكالم مـرة ثـانـيـة فى هـذا

وضوع . ا
إن ذكــرى ابــتـهــاجــنــا بـإعالن الــدســتـور

* الصحيح : فليما .
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واألعـيـاد الـتـى أقـمـنـاهــا ألجـله ال تـزال فى
خواطـرنا فلم ينسهـا أحد . وإن فيما نذكره
من حوادثها أن إخـواننا األرمن كانوا أشدنا
ابــتـــهــاجــاً بــذلك وســروراً  وال بــدع فــهم
ـطلقة كانوا أكـثرنا حتمـالً ألذى احلكومة ا
ومن الــبــديــهى أن يــكــونــوا أكــثــرنــا سـروراً
بزوال ذلك العهد الذى مسهم فيه الضر .
لـيس من ينُكـر أن األرمن شعب نشيط
مـــقــدام ســـائـــر فى طـــريق االرتـــقــاء األدبى
واالقـتــصــادى واالجــتــمــاعى . واإلنــسـان
محب لوطنه بطبعه . فهم يحبون أن يكون
مستوى ارتقاء وطنهم كمستوى ارتقائهم.
يـــحــــبــــون أن تـــكــــون بالدهـم مـــيــــدانـــا
الجتـهادهم . إنـهم يطلـبون من حكـومتهم
الــــشىء الــــذى هـــو من حـق كل أمــــة عـــلى
حـكومـتـهـا  وهـو الدفـاع عـنـهـا فى اخلارج
وتقرير األمن والعدل وإيجاد الوسائل التى
تُــســـهل عــلـى الــشــعـب سُــبل االرتـــقــاء فى
الـداخل . هـذا حـق لألمـة عـلى حـكـومـتـهـا
فى كل زمان ومكـان  وهذا يـطلبه األرمن
من احلكومة الـعثمانية وأنتم ترون أنه طلب
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محق وعـادل . فهم على مخالـفتهم لنا فى
الـــدين والـــلـــغــة واجلـــنـس والــعـــادات وفى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يطـلبـون عنا
كـــــمــــا  يـــــحق لــــكـل أمــــة أن تـــــطــــلـــــبه من
حـكـومـتـهـا وهـو الدفـاع عـنـهـا فـى اخلارج
ومــنــحــهــا الــعــدل واألمـن وتــمــهــيــد سُــبل

االرتقاء لها .
كثَّر الـلَّه خير األرمن . ومـاذا ننتـظر غير
هذا من شعب مخالف لنا فى كل شىء? .
ـنعـنى من أن أمـد يد إننى ال أرى مـانـعاً 
الـتـحـيـة والـصــداقـة إلى شـعب هـذا حـاله .
إلى شـعب يـقـول لـنـا نُـريـد أن نـكـون معـكم
ولـكن كونوا عادلـ أحسنوا إدارة بالدنا ال

تكونوا عثرة فى طريق ارتقائنا .
نـعم سـمــعـنـاه بـاالسـتـمـرار واإلصالح
ولـــكن عـــلـى مَن احلق فـى ذلك ? كل يـــوم
يـعدونـهم ويعـدون غيـرهم باإلصالح  ثم
يختلقـون القوان واإلصالحات كـلها حبر
عــــلى ورق . لــــو جــــمـــعـت مـــشــــروعـــات
اإلصالح الـــتى أضــاعــوا الــوقـت عــبــثــاً فى
ترتيـبها لـظهر أنـها كافـية لتـحويل البالد إلى
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جنة . فكل أعمالهم خياالت وإيهامات ال
كن حتقيق شىء منها .

هـكـذا كان االحتـاديـون من قـبل  وأما
اآلن فـــقـــد تـــظـــاهـــروا بـــالـــعـــداء لإلصالح
ومــقـــاومــة أهـــله وأخـــذوا الــســـلـــطــات من
أصحابها الشرعي وأعلنوا بأعمالهم أنهم
غـيـر مسـئـولـ عن أفـعـالـهم  والـلَّه وحده
الـــذى ال يُــســأل عـــمــا يــفـــعل . وهم فــوق
كـونــهم غـيــر مـسـئــولـ عن أعـمــالـهم جتـاه
أمــتـهم  فــإنـهم ال يـقــبـلــون من أمـتـهم وال
يصغون منها إلى رجاء  واللَّه يقبل الدعاء

من عباده وهو اللطيف اخلبير .
سيو فيسيه  كلمة ا

ـسيو فـيسيه مـدير اجلورنـال دى كير أمَّا ا
ومــديـر شــركــة هـاڤــاس  فـإنه قــال إن الـلَّه
قـضى بأن يُـشارك األرمـن فى مصـابهم ألنه
عـــنـــد نــزولـه  أول مــرة فـى األســتـــانـــة عــام
١٨٩٥ حـــــدثـت مـــــذابـح األرمن  وكـــــان
هؤالء التعساء يفرون من وجه الفرسان فى
جـهـة آق ميـدان فـهـجم عـلـيه هـنـاك أحدهم
لـــظـــنـه أنه أرمـــنى وأراد إطالق الـــرصـــاص
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عـلــيه . ولــكن جـواداً ــــــــــــ فــسـقط حتت
حوافره قبل إصـابته بالرصاص . وفى أثناء
ــذابح اجـتــاز بالد األنـاضــول من حـيـدر ا
باشا إلى طـرابزون وسيواس فـرأى جميع
ـذابح  ولكن حـكومـات أوربا الـفظـائع وا
مـا كــانت تُـريـد أن تـسـمع كـلـمـة واحـدة فى
ـوضـوع ولـوال حـزم شـركـة هـاڤاس هـذا ا
سيو كمبون ومسـاعدة السفير الفرنـساوى ا
لـــــهـــــزأوا وســـــخـــــروا من  كـالمه ولـــــكن
ـذابح. الــسـفــاحــ اضـطــروا إلى إيـقــاف ا
ـــذابح لم ومـن ذاك الـــعـــهـــد إلى الــــيـــوم وا

تـــبـــطـل واجـــتـــزت عــــام ١٩٠٩ أطَّـــنـــة 
فشاهدت ما حل باألرمن . على أن شجرة
احلـريـة ال تـنــبت إال وعـلى جــزعـهـا الـدم .
فاليـوم يوجد لـلحريـة رجل فى كل األقطار
واألمـصـار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهذا نصه :
اجتـمع اليـوم ٨ يـونيـو ١٩١٣ فى تيـاترو
بــرنـــطــانــيــا نــحــو ألف شــخص من طــائــفــة
ـؤلَّـفــة من جـمـيع األرمن بـدعـوة الــلـجـنــة ا
األحزاب برئاسة تغران أفندى غامصرآغان
الكاتب األرمـنى بعد سـماع اخلطـباء ومنهم
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فرنـسـاوى وطلـيـانى وسورى قـرَّروا مـا يلى
:

لء االرتــــيـــاح أوالً ــ أنــــهـم يـــحــــيَّــــون 
االتــــفـــاق الــــتـــام الـــذى أُبــــرم بـــ جــــمـــيع
األحزاب السياسية األرمنية وجميع طبقات
األمة األرمـنـيـة لـلدفـاع عن حـقـوق الـشعب
ــلــيـة فى ــدنـيــة وا األرمــنى الــدســتـوريــة وا

الظروف السياسية احلاضرة .
ثانـيـاً ــ إنهم يـحتـجـون بكل قـواهم على
احلــــالـــة الـــتـى وصـــلـت إلـــيـــهــــا الـــواليـــات
األرمـنـيـة وهى تـزداد سـوءاً يـومـاً فـيـومـاً .
ركزية فى األستانة بسبب إهمال احلـكومة ا

شؤومة *. وبسبب سياستها ا
ثـالثـاً ــ إنـهم يـبـسـطـون جلـمـيع الـشـعوب
واأل أن أرمـن مـــصـــر شـــاعـــرون بـــحـــالـــة
إخوانهم التى ال تُطاق فى تركيا وموقنون
بـأن الوعـود التى تـعدهـا احلكـومة الـعثـمانـية
هـى وعـــــــــود بـــــــــاطــــــــــلـــــــــة تــــــــــتـــــــــكـــــــــرر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
تـبعة اآلن فى مـعاملة الـشعب األرمنـى  وهى سياسة رابـعاً ــ أنهم يـعلنـون أن السيـاسة ا

شئومة . * الصحيح : ا
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اإلسكات واإلضعاف ستُـفضى إلى سلسلة من احلوادث تـقع تبعتها على احلكـومة العثمانية
وحدها .

ضـطهدين فـهم مع ما تـقدم كـله يوجـهون عـبارة ودهم ووالئـهم إلى جمـيع مواطـنيـهم ا
فى تــركـيـا وتــعـداد اجلـور فى الــشـرق وهم يـعــلـنـون أنــهم مـسـتــعـدون ألن يـقــدمـوا لـهم كل

قدس عن حياتهم وأعراضهم وأموالهم . مساعدة أدبية ومادية للدفاع ا
دنية واحلرية  ولهم وهم يعلنون ارتياحهم الذى يجاهده اآلن الشعب السورى باسم ا
وصـوفة خلـير الـعنـاصر الثـقة أن هـذا اجلـهاد وجـهاد الـشعب األرمـنى يُفـضيـان إلى الـنتـيجـة ا

ظلومة وخير السلطنة العثمانية . ا
وهم يقررون أن يرفـعوا نسخـة من هذه القرارات إلى وزراء خارجـيات الدول األوروبية
وإلى ســفــراء هــذه الــدول فى األســتــانــة ولــلــبــاب الــعــالـى ولــبــطــريــرك جــمــيع األرمن فى
اتــــــــشــــــــجــــــــازين* وإلـى بــــــــطــــــــريــــــــركـــــــتــــــــهـم فـى  األســــــــتـــــــانــــــــة وإلـى الــــــــوفـــــــد اآلن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جميع الصحف فى القطر ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

* الصحيح: إيشميادزين.
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