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أمـا جـريدة الـنوفـل برس لـيبـر فـتسـأل : إذا كان ال
ـصريـة فى نفس ـسألـة ا يُـمـكن أن «تنـظر الـدول فى ا
ـؤتـمـر الـدولى الـذى تطـلب إنـكـلـتـرا عقـده لـتـسـوية ا

سألـة األرمنية»  وهـو رأى ال يخلـو من األهمية  ا
وقـد حل فى بعض الـدوائر الـسـياسـية مـحل االعتـبار
الالئق به  ولكننا ال نرى إنكلترا بعده إال غير ملحة

فى عقد مؤتمر للنظر فى شئون أرمينيا .
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أول خـبـر مـوثـوق بـصـحـته عن
فظائع األتراك واألكراد فى أرمينيا
رسالة وردت إلى الدايلى تلغراف
من مُـراسلها اخلصـوصى كتبها فى
موش ثم أرسلها من القرص * على
األسالك الـتلغرافيـة الروسية وهذا

مآلها . موش فى ٢٣ شباط**.
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* القرص = كارس .
** شباط = فبراير .
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أبـــعث إلـــيـــكم اآلن تـــقـــريــرى
األول رغمـاً عمَّا لقـيته من مقاومة
األتراك الذين أفرغوا كنانة خبثهم
لستر احلقائق ومنع البحث قبل أن
حـضرت الـلجنـة إلى هنـا . وبيـنما
كــان الــقــنــصل هــالــوارد يــجــتــهـد
لــــيــــصل إلى ســــاســــون  بــــذلت
احلـكومـة وسعهـا وخصـوصاً زكى
ذبحة الهائلة باشا  إلخفاء آثار ا
الـتى أصــفـهـا لــكم والـتى أنــكـرهـا
زكى باشـا واألرمن يُـجبـرون على
الــــرجـــوع إلى أوطـــانــــهم اخلـــربـــة
لـيُعـمروهـا حتى لـقد أمـرت اجلنود
أن تُـــســـاعــــد عـــلى تــــرمـــيم قُـــرى
جــلــيــكــوزان وســـيــمــال وشــجك
فـفــعـلـوا  ثم إنــهم حـاولـوا إفـراغ
احلـــفــرة الـــتى نُــبـــشت وراء مــنــزل
شيخ قرية جليكوزان  وهى التى
وُضـعت فـيـهـا جـثـث مـيـئات * من
األرمن مُـقـطَّـعـة األعـضـاء بـ أيـد
وأرجل ورؤوس  وكــان اجلــنـود

قـد نقـلـوا إلى هذه الـنـاحـية عـدداً من صـناديق الـبـترول  لـيـحـرقوا بـهـا القـريـة فاسـتـعمـلـوها
إلحـراق اجلثث والعـظام  فـلم تنفع احلـيلـة  فعمـدوا إلى نهـر قريب  وحوَّلـوا مجراه إلى
احلفـرة فخـاب سـعيـهم أيـضاً  فـاستـعـملـوا عدة طـرق  ولـكن بقى شئ كـثـير من األجـساد

* الصحيح : مئات .
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الــــبــــالـــــيــــة . وفى أثـــــنــــاء ذلك 
حـضرت الـلـجنـة برئـاسـة عبـد اللَّه
بــاشـا وأعــلــنت أنه بــنـاءً عــلى أمـر
ســـلـــطــانى يُـــطـــلب من األرمن أن
يشـرحـوا ظالمـتـهم مـن األكراد أو
العساكر التركية  ليُعاقب اجملرم.
فــلــمــا انــتــشــر اخلــبـر  خـفَّ عـدد
ــــســـاكــــ وتـــركـــوا غــــفـــيــــر من ا

مخابـيهم وأرادوا بيان شكواهم 
فأُلقى الـقبض عليهم وأُعيدوا إلى
مـــكـــان بــعـــيـــد  ولـــكن الـــبــعض
حـضـروا وشـرحـوا شـكـواهم أمـام
الــنــواب األجــانب الــذين وصــلـوا
إلى قـرية خـنوسـكاله  ونـزلوا فى
مـــنــزل احلـــاكـم الــتـــركـى . وكــان
نزل البوليس الضـابطة يطـوفون با
فـيـمـنـعـون كل من جـاء لـلـشـكـوى
عـــــــــلى أنـه رغـــــــــمــــــــاً عـن هــــــــذه
ــــضـــايـــقــــات وقـــبل أن بـــداء * ا
الـــبــحـث الــرســـمى تـــمــكـن ثالثــة
أشـخـاص من الـدخـول فى نـصف
الـــلـــيـل عـــلى الــــنـــواب األجـــانب

ـقام ضيـا بك الذى كـان من جمـلة أعـماله أنه ألـقى القبض وشـكوا إليـهم سوء تـصرُّف الـقا
على ٣٥ أرمنياً بـدون سبب وال ذنب  وزجهم فى سجن أرزروم الذى انتشرت فيه احلمى

* الصحيح : بدأ.
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القوية فمات منهم ستة أشخاص
كما أنه سـلب أصحـاب الثروة من
األرمن وذلـك أنه ألــــقى الــــقـــبض
عـلـيـهم وامـتصَّ منـهم مـا اسـتـطاع

ـــــال إلطـالق ســـــراحـــــهم  مـن ا
وأكد هؤالء فى شـكواهم لـلنواب
أنه ال أقل من ٢٦٣ عـائلـة أو نـحو
٢٥٠ شـخص من مقاطـعة خنوس
هـــربــوا إلـى الـــقــوقـــاس فـــراراً من
االضطهـاد  لكن النواب لم يكن
فى وســـــعــــهـم الــــنــــظـــــر فى هــــذه
الــشـــكــوى ; إذ هى خـــارجــة عن
وظـــــيــــفـــــتــــهـم ثم إن تـــــاجــــراً من
خوسـابرد يُسـمى كمـليان رفع إلى
النواب عريضة يشكو فيها من ابن
ـذكـور الــذى فـرَّ بـابـنـته ضــيـا بك ا
واغــتــصــبـهــا  وكــان والــدهــا قـد
أزوجها قـبل أن بلغت سن الزواج
فــــــراراً مـن قـــــوعــــــهـــــا فـى أيـــــدى

األتراك فرفض النـواب النظر فى شـكواه أيضاً . ومن جـملة الذين تـقدَّموا لبـيان شكواهم
ابـن الـكــاهن الـذى عــذَّبه األتـراك وقــتـلــوه  فـوصل إلى الــنـواب وال ثــوب عـلـى جـسـده 

ا تيسَّر وأرسلوه إلى موش . فستروا عورته 
وقـضى الـنـواب لـيـلهم فـى قريـة كـارا كـويـرو حيـث بقى الـعـدد الـقـليـل من عائـلـة غـيـركو
اضى ٦١ شخصاً  فأصبحوا اليوم ٩ فقط والباقى الكبيرة وكان عدد أفرادها فى الصيف ا
ذهـب قـتالً فى جـلـيـكـوزان . أمـا الـبـيـان الـذى ســيـعـرضه أصـحـاب الـشـكـوى عـلى الـنـواب

واللجنة فهذا محصله .
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إن سـلــوك األكـراد فى بــاكـرتـلى كــان الـسـبب فـى قالقل سـاسـون  فــإن أولـئك األكـراد
ُـسـمَّى هـجـمـوا فـجـأة علـى مـاشـية قـوم مـن األرمن  واسـتـاقـوهـا ; إذ ذاك شكـا رئـيـسـهم ا
ايـة وعـشرة من الـعسـاكر الـتـركيـة فى سهل ـعـسكـر  جركـوا إلى اتهـو بك الـضابط الـتركى ا
ذكور  وسـخر منـه فعاد وعـمد مع األهالى ميـركيمـواوزان فاسـتهزاء * الضابط بـالزعـيم ا
إلى االسـتـعداد لـلـدفـاع عن حـوزتهم  وهـجـمـوا على األكـراد الـذين كـانـوا على وشك أن
نـاوشـة جُرح كـردى وقُتل كـرديان  فـحمل هـوالء احدى يـدخلـوا قريـة شنك وفى هـذه ا
اجلــثث وعــرضــوهـا جــهــاراً  واتـخــذوا ذلك أعــظم بــرهـان عــلى تــعـدى األرمـن  وأنـهم
عـزول  وبـعث عـلى لسـان الـبرق إلى جـاهروا بـالـثورة  اقـتـنع حتسـ بـاشـا والى بتـلـيس ا

عـاقبة األرمن  فأثاروا احلرب عليهم  ا كان  فوردت األوامر بإرسال اجليش  األستانـة 
وجـعلوها بالـصيغة الـدينية كـأنها جهاد فـى سبيل اللَّه وقراء ** الضابط الـتركى على اجلنود
رقــيـمــاً زعم أنه فــرمـان ســلــطـانى يُــخــول اجلـنــود احلق فى مــحـو األرمن الــعُــصـاة عن وجه

األرض.
ـا صدر هـذا األمـر الـقـاضى بـإلـقـاء الـسيـف فى رقاب ويـقـول أنـسـباء *** جـركـوا : إنه 
ـغـائـر والـكـهوف األرمن هـربـوا إلى جـبل أنـدوك قـرب جـلـيـكـوزان واخـتـبـاوا **** فى ا
ة ثم جـاءت العسـاكر  وأعلنـت للقوم أن وتهيـأوا  للدفـاع عن أنفسـهم ببنـادق صوانيـة قد
عسكر التركى فأجاب العساكر السلطانية حتمى كل من يُسلم سالحه ويلجاء ***** إلى ا
هـذا الطـلب كاهن أرمـنى بالـنيـابة عن ٣٦٠ أرمـنيـاً من رجال ونـساء وأوالد  فـأمر الـضابط
سـاء ساروا بـهم إلى مسـافة عن التـركى أن يُقـدم لهم الـطعـام والشـراب تأمـيـناً لـهم . وفى ا

عسكر فقتلوهم جميعاً وطُرحت أجسادهم فى احلفرة التى تقدم ذكرها . ا
وفى رسـالـة مُـكـاتب الـدايلـى تلـغـراف أنـبـاء كـثـيـرة غـيـر هـذه سـنـأتى عـلى مـلـخـصهـا فى
األعداد القـادمة مع بيان ما يرد فى رسائله التالية  ونـعد القراء أن ال نكتم من أخبار أرمينيا
ـشـير شـيـئاً  واألمـل أن نتـمـكن من الـتـوسُّع فى نـشـر هـذه األخـبـار وسواهـا مـتى أصـدرنـا ا

مرت فى األسبوع عن قريب ــ إن شاء اللَّه ــ .

* الصحيح : فاستهزأ.
** الصحيح : قرأ.

*** أنسباء = أصهار.

**** الصحيح : اختبأوا.

***** الصحيح : يلجأ.
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غالدســـــتــــون واألرمـن ـ هــــذه
صــورة الــعــريــضـــة ـ الــتى كــتــبــهــا
األرمن فـى تـفـلـيـس  وأرسـلـوهـا
إلى بالد الـقوقـاس  ليـوقع علـيها
ـسـتر األهالـى بقـصـد رفـعـهـا إلى ا
غالدســتـون . افــتُـتــحت الـرســالـة
بــذكـــر مــثـل الــســـامــرى الـــصــالح
(إجنـيل لـوقـا ص ١٠ عدد ٢٩ إلى
٣٧ ) وتالهـا ما يأتى / أيهـا السيد
الــكـر قــد ذكــرنـا مــثل الـســامـرى
الـصـالح الـذى ضـربـه لـنـا مـعـلـمـنـا
الــسـمــوى بــعـد أن قــرأنـا خــطـابكَ
الـبـلـيغ الـذى لـفظـته فـى هاواردين
دفــاعـاً عـن األرمن الــذين عــاشـوا
مـدة مـئات مـن السـنـ حتت حكم
األتــراك  وقــاسـوا الــصــعـاب من
األتـراك واألكـراد بــسـبب ديـنـهم.
سيحى الصادق وهو ذا أنتَ أيها ا
واإلنـــكـــلـــيــزى الـــعـــظـــيـم صــرت

ــقـام الـسـامـرى لـذاك اجلـريح  ومـن بالد بـعـيـدة بـسـطـت الـرحـمـة واإلنـسـانـيـة  لألرمن 
فقلـوب جمـيع األرمن فى كل أنحـاء العـالم تُبـارك اسمك  والتزال تُـبارككَ مـا بقى فـيها
ة من اإلجنيل األرمنى الذى هو حراك  وبياناً لشكرنـا الذى ال حدَّ له نُقدم لكَ نسخـة قد

ملوء بهما قلبكَ . انتهى . ينبوع احملبة الفعاَّلة واحلق ا


