
 

  عاماً ٩٣

  على مذابح األرمن بأيدي العثمانيين

م، تعرض ١٩١٥في الرابع والعشرين من شهر نيسان    
الشعب األرمني والسرياني في تركيا إلى حملـة تصـفية   
منظمة من قبل الدولـة العثمانيـة الطورانيـة وسـلطانها     
الدموي عبدالحميد الثاني، راح ضحية هذه الجريمة البشعة 

األطفال والشيوخ والنسـاء بعـد أن تـم    مئات اآلالف من 
اقتالعهم من أرض آبائهم وأجدادهم، بحجة تعـاونهم مـع   
الجيوش الروسية التي اخترقت الحدود الشـرقية للدولـة   

  .خالل الحرب العالمية األولى  العثمانية

ففي برقية موقعة من وزير الداخليـة التركـي آنـذاك       
 ١٩١٥أيلـول  ١٦بتاريخ  ١١٨١طلعت باشا تحمل الرقم 

 :مرسلة إلى فرق الموت المكلفة بقتل األرمن، يقول

لقد ُأبلغتم من قبل أنه تقرر نهائياً حسب أوامر الجمعيـة  ( 
والذين يقفون ضـد  . إبادة األرمن الذين يعيشون في تركيا

هذا القرار ال يسعهم البقاء في وظـائفهم، ومهمـا تكـن    
وضع نهايـة  اإلجراءات التي ستتخذ شديدة وقاسية، ينبغي 

   .)طلعت باشا...لألرمن

-في الموضوع ذاته، يقول األديب التركي أورهان باموك
الحائز على جائزة نوبل لآلداب في مقابلة مـع صـحيفة   

ألف كـردي   ٣٠أنه تم قتل : تاغيس انتسايغر السويسرية
في تركيا، ومليون من األرمن، ولكن، لـيس لـدى أحـد    

ه التصريحات حفيظة وقد أثارت هذ. الجرأة على ذكر ذلك
القومويين األتراك بدعوى إهانة األمة التركية وتم مالحقته 

 .قضائياً

الصادرة يوم  ٢٦العدد" كردستان"كما ورد في صحيفة     
كـانون   ١٤هــ الموافـق لــ    ١٣١٨رمضان٢٢األحد 
مقالة لصاحبها ورئـيس تحريرهـا األميـر     ١٩٠١الثاني

  :جاء فيها) إلى األكراد(عبدالرحمن بدرخان بعنوان 

وردتني هذه األيام أخبار محزنة ومؤلمة من كردسـتان،  (
ولهذا، وبسبب ذلك الشعور الحـزين، أكتـب لكـم هـذه     

أنتم تعلمون بأنني ابن ذلك الرجِل الـذي طالمـا   . السطور
جاهد بسيفه من أجل إسعادكم ومستقبلكم، وبمقتضى الوقت 

رب ذاته، ولكن، والزمان، فإنني اليوم أتابع السير على الد

إن الذي أعرفه، أن هناك بعضـاً مـن األرمـن    ... بقلمي
يريدون جعل كردستان واليةً لهم ويرغبون بفصلها عـن  

ولهذا السبب أيضاً، أعرف أن البعض منهم يعملون . الملك
في بالد أجنبية علية الهامة وفي كردستان على نشر الفساد 

على القتال، لكن، يجب عليكم أن تعلموا جيداً بـأن   والحثّ
هذه الحالة ال تعطيكم الحقَ بأي حاٍل وأي زمانٍ أن تقوموا 

ففي جريمة معينة، يجب دوماً معاقبة المجـرم  . بقتال عام
حصراً، لكن القسم األعظم من الذين قتلتموهم إنمـا هـم   

هـذه  أناس أبرياء، وإنني على يقين تام بأن الذين يقومون ب
األفعال، هم أولئك األكراد الذين يريدون رد إحسان وكرم 
عبدالحميد، كما عليكم أن تعلموا جيداً بأن هنـاك بعـض   
األشخاص بينكم يدفعون األمور باتجاه القتل كي يعرضوكم 

  .جميعاً إلى الطعن وظلم األعداء مستقبالً

  ...أيها األكراد   

يـرِ ظلـم هـذه    إنني أعلم أنه طالما أنتم تعيشون تحـت ن 
الحكومة وظل إمرة مأموري عبدالحميد، فإنكم لن تجـدوا  
الخالص من حالتكم المزرية هذه أبداً، لكن، بدالً مـن أن  
تقوموا بإصالح وتحسين أوضاعكم وأحـوالكم، تقومـون   
اليوم بقتل جيرانكم األرمن، فهذه الحال ال تناسب مقـامكم  

اسـبكم هـو   وطبيعتكم وإنسانيتكم المعهودة، بل إن مـا ين 
سماحتكم وأن تقوموا بحماية األرمن األبريـاء فـي هـذه    

ولهـذا  . المحنة، ألنهم كما أنتم، من مظلومي عبدالحميـد 
السبب عليكم االتفاق فيما بينكم لتحرير أنفسكم مـن هـذه   
الحكومة الظالمة وتعملوا معاً متعاونين من أجـل سـعادة   

على هـذا   وطنكم، وإنكم لن تجدوا مستقبالً جيداً إن سرتم
  .الدرب التي سيوصلكم إلى الويالت والخراب

نعم، صحيح أن هناك بين األرمن بعضاً ممن يحملون لكـم     
العداء، لكنهم قلة قليلة، واألرمن أنفسهم غير راضين عنهم، لكن 

!! عليكم أن تدركوا أن عدوكم األصلي والحقيقي هو سـلطانكم 
منـذ خمـس   ذلك السلطان الذي يعمل مع طابور جواسيسـه  

  .....).  وعشرين عاماً ألجل تدميركم واإلساءة إليكم

نحن من جانبنا، وفي الوقت الذي نكرر إدانتنا الشديدة لتلك  -*
المجزرة الوحشية بحق أخوتنا األرمن ، فإننا نؤكد بـأن مـن   

، في تلك المجـزرة ال يمثلـون    كأفراد، األكراد بعضتورط 
صالح إدارة السـلطان  سوى أنفسهم ومصالحهم المرتبطة مع م

عبدالحميد المعادية لكافة الشعوب التي كانت ترزح تحت نيـر  
.العثمــــــــــــاني االحــــــــــــتالل

١٤قضايا كردستانية        )          ١٧٩(العدد                 YEKÎTÎ  الوحـــدة 


