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أرسـل ١٢٠٠٠ قــتــيل و ٣٥٫٠٠٠
نفس بال ملجاء *

أنـــبـــأنـــا الـــبـــرق أن ســـفـــراء الـــدول
الـثالث ; أعـنى بـهــا روسـيـا وإنـكـلـتـرا
وفـرنــسـا أصـرت عــلى وجـوب تـأديب
ـذابح وسفك الـدماء األكراد وإبـطال ا
ــمـــالك ـــفــقـــود إلـى ا وإعــادة األمـن ا
الـعثـمـانيـة  وإال اضـطـرت الدول إلى
الــتــداخل فى األمـــر تــداخالً فــعــلــيــاً
وتـــكــون عــاقـــبــة ذلـك وخــيــمـــة عــلى
الدولـة العـلـية واسـتقاللـها. وقـد شرع
جاللـة السـلطـان بإصـدار األوامر بـنفى
بعض مـشايخ األكراد  ولكن ذلك ال
يــــــكـــــفـى ألن عـــــدد األكــــــراد يـــــبــــــلغ
٤٫٥٠٠٫٠٠٠ نـــفــســاً . فــإذا نُــفى أو
قُـتل أو سُـجن اثـن أو عـشـرة  فذلك
ـقـصــود والـنـفى ال ال يـفى بـالــغـرض ا
يُـؤثر فى عـشائـر األكراد الـهمـجة  بل
يــجـعـلـهم أشـر خــلـقـاً . ومن الـواجب
قـــطع دابـــرهم كــمـــا فـــعل الـــســلـــطــان

…d¼UI « ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞¥ dÐu² √ ≤∏ WFL'« ¨ ±∏ œbŽ

* الصحيح : ملجأ .



¥µ∂

مـــــحــــمــــود فى االنــــشــــكــــاريــــة * ألن
أعـــمــالــهـم أصــبــحـت ال تُــطــاق  فال
يُـوجـد بـيت كـردى من أولـئك األكـراد
إال فيه واحد أو اثنان من نساء أو بنات
األرمن ألن اجلــــنـــــود الــــعــــثـــــمــــانــــيــــة
واآلاليــات احلـمـيــديـة الـتـى فـتـكت فى
األرمـن وخـــربت قـــراهـم لم تـــتـــرك ال
كــبــيــراً وال صــغــيــراً . فــالــبالد اآلتــيــة
ســـرثــــاك ومــــكـــراغــــون والــــيـــغــــبـــون
وأفــاســاغـبــور وأرويــست لم يــبق لــهـا
ذابح تـزداد يوماً عن يوم حتى أثر وا
اضطر بـعض األرمن إلى االلـتجاء إلى
الـثـورة وحـمل الـسالح وااللـتجـاء إلى
اجلــــبـــال تــــاركـــ األمـالك والـــنــــســـاء
واألطـــــــفـــــــال واألهـل واخلـالن ألجل
الــدفــاع عـن أرواحــهم واالنـــتــقــام من

سافكى الدماء الظا العتاة .
وقد اجتمع جمع منهم حتت رئاسة
الــبـــطل أنـــتــرانـــيك فى جـــبل األنــدوغ
ـــــعــــروف بــــأنـــــدوك طــــاغ) اجملــــاور (ا
ـسمى بالتركى أوج للـكنائس الثالث ا

كـــلـــيـــسه فـى مـــقـــاطـــعـــة األســـكــرد 
وهاجـمـوا احدى قـرى األكـراد فقـتـلوا

* الصحيح : اإلنكشارية .
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مـنــهم ٩٠ نــفـســاً وقـتل مــنـهم ١٢ (ثم
هجموا عـلى قرية ذيف فقتلوا ٤٠ من
األكـــــراد ٦٠ جــــنـــــديـــــاً من اآلاليــــات
احلــمـيــديـة وقــتل من األرمـن الـثــائـرين
ـا رأى احلكام آن * أكثر ١٨ نـفساً . و
قـــرى ســاســـون انــدثـــرت  اضــطــرت
احلــكــومــة الــعــثــمــانــيــة إللــغــاء مــركــز

ركز موش .  ساسون وضمه 
عــلى أن قـــيــام الــثـــورة بــ األرمن
وظـف واجلنود احلميدية والفتك فى ا
ــابَّـــ  وتالفـــيــاً لـألمــر أرسل هـــاج ا
مـــــــذكـــــــرة إلـى بـــــــطـــــــريــــــــرك األرمن
األرثـوذكـس فى األســتـانــة طــالــبــاً مـنه
إرسال مبشـرين ووعاظ من الكهنة من
قـبله إلى الـواليات األرمـنيـة كى يحـثُّوا
األهـــالـى لـــتـــرك الـــفـــ والـــعـــودة إلى
الــطـاعـة  فـأرسـل الـبـطـريــرك مـنـدوبـاً
لــنـــصح األهــالـى إال أن األرمن الــذين
تعـودوا على حركة األتـراك (ويعلمون
جــيــداً كــيـف أنــهم ذبــحــوا شــبــان ديــر
الــقــمـر بــعــد أن ســلـمــوا سالحــهم فى
لـبـنـان عام ١٨٦٠ ? وكـيف ذُبح دروز
حوران عـام ١٨٩٥ ونُـفيـت مشـائـخهم**

* الصحيح : أن .
** الصحيح : مشايخهم.
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إلى أقـاصى البالد بـعـد تركـهم السالح
ــهم الــطــاعــة.  ومــذابح أورفه وتــقــد
أعظم شـاهد عـلى أنَّ احلكـام لم يقووا
عـلى الـفتك بـاألرمن وذبـحهم إالَّ بـعد
اسـتالمهم مـنهم األسـلحـة  قإنه بـيوم
واحــد ذبـحــوا مــنــهم ١٥٠٠٠ ألــفـاً).
ولـذلـك قـرروا فـيـمــا بـيـنــهم عـدم تـرك
وت قبل االسـتسالم ألنهم الـسالح وا
مــيــتـ عــلى احلــالـتــ  فــلم يُــصـغــيـا
لـنصـائح الـكهـنـة  فهـاجـمتـهم اجلـنود
ا وجـدت أنها غير قادرة العـثمانية . و
عـلى مطاردتهم فى قـمم اجلبال عادت
اجلـــنــود  فـــفـــتــكـت بــأهـــالى الـــقــرى
اجملــاورة لــهـــا وأكــثــرهــا مـن الــســريــان
الــقـدمــاء بـحـجــة عـضـدهـم إلى الـثـوار
وقتـلت منـهم ١٢٫٠٠٠ قتـيالً وأصبح
٣٥٫٠٠٠ نفـساً بال مـلجـأ وال مأوى.
ــديـنــة من الــنـســاء سـوى ولم يــدخل ا
١٥٠٠ والــبــاقى اقــتـســمــتــهم عــشــائـر
األكـــراد واآلاليـــات احلــمـــيـــديـــة الــتى
تــظــلـــهــا الــرايـــة الــعــثـــمــانــيـــة والــعــلم

احلميدى!!.
ويــــــزعم الــــــبــــــعض أن األجــــــانب
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يتـحامـلون عـلى الدولـة العـلية  أو أن
الــعـــداوة الـــديــنـــيـــة جتــعـل الــنـــصــارى
ومـلوكـهم وحـكامـهم يـضغـطـون على
الـــــــدولـــــــة وقـــــــصـــــــدهـم ضـــــــررهـــــــا
واضـــمـــحاللـــهـــا وهـــو زعم فـــاســد .
فالـدول الـعظـام مع مـا رأته فى أرمـينـيا
ـــــفـــــاســـــد احلــــوادث ـــــظـــــالم وا من ا
والكـوارث مـنـذ عـشـرة أعـوام  فـإنـها
لم تـــعــتــرض الـــدولــة فى داخـــلــيـــتــهــا
فـتـركتـهـا وشأنـهـا . ولـكن اآلن  وقد
رأت أن الـكـيـل قـد طـفح  فــبـعـد ذبح
األرمن  ابـتـدأ األكـراد بذبح الـسـريان
والـكـلـدان  كـمـا أنـهم بـعـد أن فـتـكـوا
فى دروز حوران أصبـحوا يفـتكون فى
ـــمـــالك الــــعـــربـــان حـــتى أصـــبــــحت ا
الـعـثمـانـية دار مـذابح ! دار قـتـلة!! دار
لصوص  وأصبحت الفوضى ضاربة
أطـــنــــابـــهــــا  والـــزراعــــة ال أثـــرَ لــــهـــا
والـصــنـاعـة فـى تـقــهـقـر  فــأضـرَّ ذلك
بـأحـوال بالدهم الـتجـاريـة  وضاعت
عـــلــــيـــهم وعــــلى رعـــايــــاهم األمـــوال
ــــذابح الــــكـــــثــــيــــرة عــــلى أثــــر تـــــلك ا

ظالم. وا
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فــهل إذا تــداخــلــوا تــداخالً فــعــلــيــاً
يعـدون مـخـطـئـ . كال  ثم كال ألن
اإلنـــســان إذا عــجــز عـن إدارة أعــمــاله
ن هو أهالً فـالـضـرورة جتـبره لـعـهـدهـا 
لــتـحـسـ أحـوالـهـا وتــدبـيـرهـا لـتـركـهـا

وشأنها .
ومن راجع الــتــاريخ يـر* أن الـدول
الـقـدمـاء لـم يـفـقـدوا أمالكـهم إالَّ عـنـد
تراخيهم األعمال وتسليم إدارتها لغير
أهــلـــهــا  فــســاء فــالـــهم وتــضــعــضت
أحــوالــهـم  فــعمَّ الـــفــســـاد فى الــبالد
وزهقت روح العـباد  فانتـظر األهالى
ـا سـنــوح الــفــرص لــوقت الــفــرج . و
دنت الساعة وفاجأهم العدو اخلارجى
فـتـحـوا له الـبالد والـصـدور وسـاعـدوه
ــقـدور . عـلـى إبـادة الــظــالم وإنــفــاذ ا
والــعـالم الــعـاقل من يــعـتـبــر مـا أصـاب
ـصائـب ويـبتـلى غـيره قـبـل أن تدركـه ا
بالنوائب فيـستجير وال مُجير  فالعدو
يُصـبح من اخلـارج والـداخل  فـيـفتك
. به فتكاً سريعاً ويجعله عبرة ب األ

* الصحيح : يرى .
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