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من جنـسيتـنا  ونُـنكـر وطنيـتنـا بالـنظر إلى مـا حلق بهـذه الدولـة من اخلزى والـعار مع ما هى
علـيه قـبالً من وصـمـة الـهمـجـيـة وشـهرة الـبـربـرة . هـؤالء هم جمـاعـة األمـيـركان يـسـلـقون
ـا سمعناهم يُعربون بـأفصح لسان بوجوب تخلص األرمن من األتراك بألسنة حداد  وطا
رق هـذا الـظـلم واالسـتعـبـاد . كل ذلك نـسـمـعه ويـسـتـصـعب عـلـينـا تـكـذيـبه لـئال يـسـلـقـونا

بألسنتهم احلادة ويصفونا معهم باخلشونة .
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لقـد عـظمـت واللَّه الـبـلوى
ــصـائب وتـفــاقــمت الـشــرور وا
عــلى أرمـــيــنــيـــا  وعــمَّت احملن
والــبـاليــا عـــلى تــلـك األصــقــاع
والــــربــــوع  وأمس تــــاريخ ٢١
اجلــارى وفــدت عــلــيــنــا جــرائــد
أميركـا  وأخصَّهـا جرائد والية
تـكسـاس تـنـقل لـنـا من احلوادث
واألخبار عن مظالم األتراك فى
أرمـيـنـيـا مـا تـرجتف مـنه الـقـلـوب
وتقشـعر األبدان حتى أنه بسبب
نقوالت صرنا نتبرأ يا قوم هذه ا
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اآلخر من العـسكر الـعثمـانى الظافـر ( زه زه )  وهنا أظـهرت اجلريـدة هزءها بـهذا العـسكر
ـوت بـالسـيف أو بنـوع من أنواع الظـافـر  فهـؤالء اجلمـاعة انـقـضُّوا عـليـنا  فـخـيَّرونـا ب ا
ـوت أهون عـلىَّ ألن موتى اإلعدام  وإمـا اإلسالم . أما والـدى فـأبى  وقال اقـتـلونى فـا
بـأيديـكم سـيـكون الـكـفـارة عن كل خطـايـاى  وهـا أنا مـنـذ اآلن أمـوت على رجـاء األمـانة
ـســيـحـيــة  ومـا كـاد يــنـتـهـى من هـذا اجلـواب حــتى بـادروه بــثالث ضـربـات من ســنـكـات ا

بواريدهم * السـامة  فـأعدمـوه احليـاة ثم قـتلـوا زوجى وأخى . أما أخى فـطُعن بـخنـجر 

ــــا ورد أخـــيـــراً مــــا قـــالـــته و
ـدينـة ننـقله إحـدى جرائـد هذه ا

إلى قراء مشيركم بحروفه :
عـــنـــد مــا اســـتـــنــطـق اجملــلس
ـــذابح ـــنـــكـــوبـــ بـــا األوربى ا
ذابح الـتى كان األخيـرة « غيـر ا
نــشـرهــا مــشـيــركم األغـر أوالً »
أرسـل الــكُــتَّــاب إلى جــرائــدهم

بلندن وباريس ما يأتى :
 حــضــرت امـرأة إلـى اجملـلس
ــــذابح ــــتــــشــــكـل لــــفــــحص ا ا
فقرَّرت مـا يأتى : كـنتُ مالزمة
مــــــنــــــزلى مـع والــــــدى وزوجى
وأخى  وب أنا منهمكة بتدبير
شـؤونى وإذا بــأحــد عـشــر نــفـراً
مـــدجَّــجـــ بـــالـــسالح  قـــسم
مـــنــهم مـن األكــراد  والـــقــسم

* سنكات بواريدهم = سناكى بنادقهم.
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ذكور  فسألوه إما اإلسالم  وإما ا فرغوا من أعمالهم الوحشية تقدَّموا إلى األب ا و
وت  فـأجروا االحـتفال اإلعـدام  ففـضل احليـاة واعتـنق الديـانة اإلسالمـية تـخلُّـصاً مـن ا
زين فـحـلق حليـته وشـعر رأسه  وعـلـموه من ثم أن الالئق واالحـتـفاء الـشـائق وأعدوا لـه ا
يقـول ما يقـولونه بصـلواتهم « هنـا ال تسأل عن الـكدر الذى أظـهرته أصحـاب جرائد هذه
الم الـبـالد لـدى اطـالعــهم عــلى هــذه اإلجــبـارات الــديــنــيــة  فــقــد كــتـبــوا وأكــثــروا من ا
والتعـنيف» . وبعد إجراء ما ذُكر  عاودوا علىَّ الـكرة مرة أخرى  فطفقتُ أبكى وأصيح
وأتضرع وأسـتجير حـتى أن قضوا وطـرهم  وذلك أن اثن أمـسكانى مـن يداى واثنان من
رجالى وواحــداً غـيـر هــؤالء كـان يـأتى بـى الـفـحــشـاء . هـنـا قــالت اجلـريــدة الـنـاقــلـة لـهـذه

وطــــفـــقـــوا يـــخــــرقـــون جـــســـده
تــخـريــقــاً حـتـى فـارق احلــيـاة
وبـعد أن أنـهـوا فظـائعـهم  هذه
فـصلوا عن األجـساد الرؤوس
ورفـعـوهـا عـلى الـرمـاح وذهـبـوا
بـــهـــا إلى حـــيث ال أدرى . أمـــا
الــذين تــبــقَّـوا فى الــبــيت فــإنـهم
جرُّونى بـشـعر رأ سى  وبـقيتُ
أصـــرخ وأســـتـــغـــيـثُ بـــالـــلَّه من
جـــــــورهـم وشـــــــرهـم  حـــــــتى
وصـــلــوا بى إلـى بــيت الـــكــاهن
«حومانس»  وهناك ظلوا بقوة
غالظتهم ووحـشيتهم يأتون بى
ـــرأى من الـــفـــحـــشـــاء واآلثــام 
ذكـور بشـكل يُغضب الكـاهن ا

اللَّه وتُنفر منه الطباع األبية .
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تشكل الفظائع: إن القومسيون ا
لــــفـــحـص هـــذه احلــــوادث  قـــد

ـرأة» جتـرَّح فــؤاده لـبـكــاء هـذه ا
وهــكــذا خــتـمت قــرارهــا بــطـلب
اإلعــانـة واالسـتــغـاثــة من اجملـلس
ـتشـكل بـنقل قـرارها عـلى أوربا ا

ظالم أرمـينيا   عساها تـسمع 
فتُـسرع لتـحريرهـا من ربق مظالم

األتراك ومفاسدهم .
ستأتى البقية
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ـملكـة اإلسالمية الـقائمة الـدولة العـلية هى ا
بـحـمـايـة الديـن اإلسالمى وأهـله مـنـذ مئـات من
السـن  بل هى الدولة الـتى كانت وحيدة أمام
دول أوربا بأسـرها  بحيـث كان ال يُستـطاع لها
ا لها من العدد الوافر رد قول أو معانـدة فعل  
ـلـوك األروبـاويـة والـشـوكـة الـقـويَّـة بـ هـؤالء ا
ــرصــاد الـــســابــقـــ  وكــانـــوا واقــفــ لـــهــا بـــا


	٩٩

