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اطـلعـنا عـلى صـورة تلـغراف وارد إلى الـعتـبة
ـلوكيـة بإمـضاء مائـة واثن وثالثـ نفراً العـلية ا
من أعيان األرمن نشرته جريدة الطريق  فأردنا
تـعـريبـه بـحروفـه  لـيـعلـم الـقراء صـدق مـا روته
جريدتنا الـقاهرة مراراً بشـأن تكذيب اإلشاعات
الــتـى يُــذيــعـــهــا األجــانب أصـــحــاب األغــراض

وينسبونها إلى األرمن . وهاك نصه :
بـلغـنا أن بـعضـاً من اجلرائـد األجنـبيـة فى هذه
األيــام أخــذت تـــنــشــر مــفــتـــريــات حتت عــنــوان
(مـظــالم أرمــنــســتــان)  ودرج بــعض احلـوادث
اخملـتـرعة بـصـفة مـظـالم عمـد  ورؤسـاء األكراد
ـســلـمــ واتـهـامــهم بـأنــهم لـعـدم مـن األهـالى ا
وجـود الـچـراكــسـة شـرعـوا فى اغــتـصـاب بـنـات
األرمن بـالـصـورة اجلـبـريـة وإدخالـهـم فى خـدمة
نـسائـهم  وأن هذه األعمـال السـيئـة جترى على
مــرأى ومـــســمع مـن مــأمـــورى احلــكـــومــة  بل
ـشـاركـتـهم الخـتالل األمن . ولـوجـود الـنـفور
بــ األكــراد واألرمن  الزال األكـراد يــجـدون

وقـوف فى بلدة «وان» إلى غير ذلك من األراجيف فى قتل األرمن  وأنه يُـوجد كثير من ا
واألكاذيب العدوانية التى أوجبت القيل والقال فى اجملالس واحملافل .
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عـلى أنه ال أصل وال صـحـة جلمـيع مـا ذُكر 
وأن أمراء األكراد ورؤسـاءهم فضالً عـن كونهم
لم يـغـتـصـبـوا بـنـتـاً ال بـاجلـبـر وال بـالـرضـا  فـإنـنـا
ــسـلـمــ وبـاألخص األكـراد وجـمــيع األهـالى ا
الـذين هم مـوضـوع الـبـحث كـاإلخـوان  وكـافة
مــعــامـالتـهـم مــعــنــا هى بــغــايــة الـرفـق واجملــامــلـة
كــمـعــامــلـة األخ ألخــيه  وكــمـا هــو شـأن أبــنـاء
األوطان لبعضـهم  وأن جميع أمـوالنا وأمالكنا

وحـقــوقـنـا مــصـونـة ومـحــفـوظـة مـن الـتـعـرُّض 
ـسلـمـ فى كـافة احلـقوق ونـحن مـتسـاوون مع ا
والـتـصـرفـات  ولـيس بـيـنـنـا وبـ أبـنـاء أوطـانـنـا
عـمـوماً أدنى بـغض أو نـفـور  بل كـلـنـا فى غـاية
الــوفــاق والــوداد. وكــمــا أنــنــا لـم نــفــهم مــعــنى
الـتـوقــيـفـات الـتى أشـاعـتــهـا اجلـرائـد  لم نـسـمع
بــحـــصــول أدنى تــعــدى أو ضــرر عــلى أحــد من

األرمن .
وكل هذه األراجـيف واإلشاعات مـبنـية على
تـحابـة من الـدولة الـعلـية تنـفـير الـدول األوربيـة ا
وإسقاط األرامنة من أنـظار الثقة واالعتماد لدى
الدولـة العـليـة والـسعى فى حـرمانـهم من مراحم

راحم السنية السلطنة السنية. إال أن آمال األرامـنة وأمانيها مربوطة ومنحصرة باأللطاف وا
الشاهـانية  وليست األرامنة فى احتياج إلى مـراجعة األجانب  وليس لها ملجأ وال مأوى
لوكـية . وأمـا األمن والضبط فى هـذه اجلهـات فهو عـلى ما يُرام . وأن ـراحم ا سوى ظل ا
والى الـواليـة خـلـيل بك صـادق ومـستـقـيم ومـقـدَّم ومـحق. وأمـا اهتـمـامه فى تـأمـ الـراحة
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الـعمـوميـة وغـيرته إلجـراء مقـتضى الـعدالـة حتى
فى جزئيات األمور وشدة حزمه وسرعة عزمه
فـهــو من أعــظم الــوســائل الســتــجالب دعـوات
لوكية  فكيف عبـيدكم األرامنة للسُدة السـنية ا
يتُصوَّر وجود مظالم على هذه الطائفة مع كونها
فى غـاية الراحـة واالطمئـنان والتـشكر واالمـتنان
ــا تــنــاله فى كل حــ وآن من الــعــدالـة الــســنــيـة

لوكية ? . راحم ا وا
ـوقــعـ عـلى هــذه الـعـريـضـة وإنـا عــبـيـدكم ا
ـستـظـل أصـالـة عنـا ونـيابـة عن جـمـيع األرمن ا

بــظـل الــعـــواطف الــشـــاهـــانــيـــة فى واليــة «وان»
نـستـرحم قبـول رجـائنـا برد وتـكذيب اإلشـاعات
ذكـورة . وإنـا نـعـد هذه وسـيـلـة لـتأيـيـد صـداقة ا
رتبطـة بحبل الرق واالعتصام األرمن الوثـيقة وا

لـلـسُـدة الـسـنـيـة الـسـلـطـانـية . وعـلى كـل حال 
فاألمر لـصاحب الشوكـة والقدرة سيـدنا وموالنا

السلطان األعظم أدام اللَّه بقاه .


