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ـدارس األحـد فـى الـبالد الـعـربـيـة ورد من جـنــاب الـقس تـروبـرج الـسـكــرتـيـر الـعـام 
ـنكـوبـ فى فـلـسـطـ وسـوريا ـنـدوب اآلت من جـمـعـيـة الصـلـيب األحـمـر خلـدمـة ا وا
وأرمينـيا رسالـة جلناب الدكـتور كرودنـيير من حـلب بتـاريخ ٤ مارس ١٩١٩ يقـول فيها

بعد الديباجة :
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ؤرخـة ١٤ فـبـراير ومـعـهـا وصل مـبلغ ٢٨٠ جـنـيـهاً اسـتلـمتُ بـكل سـرور رسـالتـكَ ا
ـصـرى; ألجل أبـناء مـصـرياً اجملـمـوع من مـدارس األحـد والـكـنـائس واألفـراد بالـقـطـر ا
ـنكـوبـ وأمام هـذه األريـحيـة الـعـظمى يـقـصـر لسـانى عن تـقد السـوريـ واألرمن ا
بـشرين الـشكـر حلضـرات نـظار ومـعلـمى وموظـفى مدرسـة األحـد وحضـرات الرعـاة وا
ـساعـدة لهـذا العمل اجلـليل وحـقاً إنـها عـطية واإلخـوة واألخوات الذين مـدوا أيدى ا
ُتـناهى. وقد جاءت إلينـا فى وقت احلاجة إليها ألن فى عيد ميالد تـدل على السخاء ا
حلب وحـدها  ُتوجد حاجة قصوى للمساعـدة فكم باحلرى فى غيرها; لذلك نشعر أن
كل قرش له قيمـة كبرى . ُيوجد هنـا فى حلب اآلن أربعون ألف أرمنى ُمـهاجر ومثلهم
فـى عـ تـاب ومـرعش وأورفـا من هــؤالء نـحـو سـتـة آالف امــرأة وولـد ال مـلـجـأ لـهم;
ة. وقد علمنا أنهم لم لذلك اضطررنا أن نضعهم فى الثكنات (القشالق) التركية القد
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يـسـتـعـملـوا صـابـونـاً وال اغتـسـلت أجـسـامهم مـن وقت ترجـيـعـهم من مـنفـاهم فى بالد
العراق كـما أنه ليس لـهم أغطيـة مناسـبة فى هذا الـشتاء الـقارس . ومعـلوم أن اجلبال

هنا مغطاة اآلن بالثلوج .
وقـد  ُخـصصت جـزءاً من عـطايـاكم لتـرمـيم بنـاء الـكنـيسـة الـثانـيـة فى ع تـاب التى

هدمها األتراك واألكراد ال لسبب إال محبة التخريب .
اضـيـة مـذبحـة فى حـلب ذُبح فـيـهـا أكثـر من مـئـة أرمنى وقـد حـصلـت يوم اجلـمـعـة ا
وكان مدبروها يقصدون أن يقتلوا كل أرمنى ولكن اجليش البريطانى والعربى تدارك
ـساك الـذين يظهر أن األمر فى حـينه وأوقف سريـان هذه احلركـة الرديئـة ضد هؤالء ا

كأس مصائبهم لم ُتمتلئ بعد .
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* الصحيح : قرأناه .

أرجو أن نُـقدم جزيل حتياتى وتشكراتى جلنـاب الشيخ مترى ألجل تقريره الواضح
شجع فقد قرأنه * بكل تمعن وتدقيق ولذة. وا

قدم حتياتى للجميع ودمت ألخيك . ستيفن تروبرج .


	١٠

