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ُتبـ األنباء التلغرافـية التى تناولناها أمس
أن الـهـدنـة ُعـقـدت بـ األرمن والـترك وأن
فاوضة بدأت بـينهم لعقـد الصلح وتناولت ا
ــصــادر ـــصــادر الــتــركــيــة وا ــقــتــبس عن ا ا
األرمنـية بالغاتهم الرسمـية عن تعاود القتال
الــذى أفــضى إلى عــقـد هــذه الـهــدنــة وإلـيك

صدرين . خالصة أقوال ا
صادر التركية األناضولية قالت ا

اضى زار مصـطفى كمال فى ٣ سبـتمبـر ا
ومـعه أركان حـربه اجلـبهـة الشـرقيـة من جبـهة

أرزروم ثم عاد إلى أنقرة .
وفى ١٥ مـنه بـدأت وقـائع الـهـجـوم الـعام
بـأن هـجــمت قـوة مـؤلــفـة من ٤٠٠٠ نـظـامى
مـن جـيـش كـاظـم قـره بــكــيــر بــاشـا و ٢٠٠٠
تــتـارى غــيـر نــظـامى ومــعـهــا مـدافـع رشـاشـة
وبعض طـيارات على مـدينـة أولتى فاحـتلـتها
فى الـيـوم نـفـسه والـسـبب فى بـدء الـهـجـوم
من هــذه الـنــقـطــة ال يــرجع فـقـط إلى أهـمــيـة
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واضع الـعسكـرية بل يرمى خـصوصاً إلى ا
غـرض اقــتـصـادى وهــو حـرمـان أرمـيــنـيـا من

نطقة . مناجم الفحم فى هذه ا
وفى ١٩ مــنـه هــاجـــمت قــوة مـن اجلــنــود
ـعـسـكــرة فى أذربـيـچــان مـوضـعـاً الـروسـيــة ا
عــســكــريــاً مـنــيــعــاً من مــواضع األرمـن وهـو
مـــضــيـق أق ســيـــبــارا فـــاقــتـــحــمـــته ودخــلت
األراضى األرمـنــيـة وقــاتـلت فــيـهــا جـزءاً من
اجلـيش األرمـنى وطـاردته واحتـلت بـاراحلى

ومازاملى .
وفى ٢١ مــنه احــتــلـوا الــبــلـدان اآلتــيـة اق
سـيــبـارا وبـاقــمـيـز وابــرمـيـز وتــمـبـثـلـى ابـربـيـز
وبـدأت نيرانهم ُتصيب مـدينة صارى قاميش
الـتى هـى عـقـدة الـسـكك احلـديـديـة األرمـنـيـة

وأهم نقطة من نقط اتصالها .
أمـا القـوى التركـية القـادمة من األنـاضول نفـسه فهى مـنقسـمة إلى قـسم يـسيران فى
ن ُيقاتل فيـما بعد أواز مهد اجتاه يرمـيان إلى غرض : القسم األول وهـو اجلناح األ
وصل حتى تـاريخ ٢٣ سبتمـبر إلى مدينة مـرده نك . وهو اجلناح األيـسر فى باماوم وقد

ذكور إلى أرغرهم . وصل حتى اليوم ا
ـصـادر األناضـولـيـة أن أرميـنـيا ـسـتفـادة من ا عـلى هـذا يتـضح من مـجـمـوع األخبـار ا
ُشـار إليه من ثالث جهات واحدة فى شرقها بـالتموى األذربيچانية تقاتل حتى التاريخ ا

سواء كانت شارية أو غيرها واثنان فى جنوبها بالقوى األناضولية نفسها.
صادر األرمنية وقالت ا
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جـــاء فى أول بالغ رســـمى من حـــكـــومــة
أريــڤـان مـؤرخ بـتــاريخ ٢٧ سـبـتـمــبـر مـا يـأتى

تعريبه حرفياً :
(قـامت اجلـنـود األرمـنـيـة بـرد الـهـجـوم فى
أنـــــحـــــاء أولـــــتـى وقـــــد طـــــرد األتـــــراك من
األراضى الـتى كـانوا يـحـتلـونـها وهم مـازالوا
يـنـسـحـبون حتـت تأثـيـر قـوانـا التى تـتـعـقـبهم
وقـد هـجـمت اجلـنـود الـروسـيـة عـلى جـنـودنا
فى لـيــلـة ١٩ ســبــتـمــبـر واحــتـلـت قـطــعـة من
األرض األرمــــنـــيـــة فى أنــــحـــاء اق ســـيـــبـــارا
واجلـيش األرمنى مشـتبك فى الـقتـال معهم.
وفى صـبـاح ٣١ سـبـتـمـبـر الـسـاعـة ١٢ احـتل
من جـديـد نــواحى سـيـبـارا وبــاقـمـبـر وايـرون
وقـد طـرد الــعـدو عـلى خط طــرانـلى مـرانـلى
وهــو يــتـحــصن خــلف مــرتـفــعـات أودون داغ

وقرابوالق داغ).
وجاء فى الـبالغ الثانى من عـموم أركـان حرب اجليش األرمـنى الصـادر من أريڤان

فى ٢٥ سبتمبر ما يأتى :
هـاجم العـدو بـتعـضيـد قوى عـظيـمة فى اجتـاه قروان سـراى وأحل نواحى بـاراحلى
ومانـا مـلى. ويسـتـمر أهـالى شابـان فى الـقتـال ضـده. وقد ارتـد العـدو من شـابان بـعد
مـواقع دمـوية تـرك فيـها فـوق ميـدان القـتال قـتلى كـثيـرين وأربعـمائـة جريح. وقـد أكره
الـعـدو أهالـى زجنى زوور عـلى إخـراج ٢٠ ألف أردب وتـسـلـيـمـهـا إليـهـم ونصـبـوا فى
شـيـروسى الـبـطــاريـات الـطـوبـجـيـة لـتــخـويف األهـالى ومـنـعـهـم من الـتـأهب لـلـثـورة
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قيم فى وجندوا خالف ذلك أرمن تـركيا ا
زجنى زوور والـبــالـغـة أعــمـارهم من ١٨ إلى

٣٨ سنة) .
وفى ١٩ أكـتـوبر نـشـرت اجلـرائد األرمـنـية
بالغـاً رسمـياً ثالـثاً من غـير تـاريخ جاء فـيه ما
يــأتى (تــســتـمــر وقــائع الــقــتـال فى مــنــطــقـتى
جوغب ومرده نك . وقـد جاء من ألكـسندر
بل أن األرمـن الذين اسـتشـاطوا غـيظاً بـسبب
احــتالل األتــراك أو الــتـى يــدخــلــون اجلــيش
أفواجاً بصفة مـتطوع . وتسيـر التجهيزات

احلربية فى منطقة شيراغى سيرا حثيثاً) .
وفـى بالغ رابـع تـــــتم بـه كل الــــــبالغـــــات
الـرسـميـة الـتى أعـلـنـتـهـا عن حـكـومـة أريـڤان

جاء ما يأتى :

ـلكية  ولم يبق فيها أعلنت منطـقة قرص منطقة حرب  وقـد انسحبت السلطات ا
إال اجليش للدفاع عنها .

وفى يـوم ٧ و ٨ أكــتـوبــر نـشـرت اجلــرائـد األرمــنـيـة وخــصـوصــاً جـريـدة جــاغـادامـار
بوجوقرت تسيت تفصيالت واردة إليها من مراسليها فى أريڤان كملخص فيما يأتى :
(تتـقدم اجليوش التركـية والتتاريـة من خمس جهات (١) قسم جـيش كاظم قره بكير
يـهاجم فى منـطقة أولتـى (٢) قسم منه ُيهـاجم فى اجتاه باطـوم (٣) جيش خالد بك (٤)
يتـجه نحو صـارى قاميش (٤) جـيش نهـاد باشا الـذى قام من وان مـتجهـاً نحون بـا يزيد
وقره كـليسـا (٥) جيش نورى بـاشا الذى يـشتغل من جـهتى زيجى درو وقـره باغ ولصد

اجليوش األرمنية األعداء وقد أعلن ناظر احلربية أمره بالتجنيد العام) أهـ
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وفـى يـــوم ١٠ أكــتـــوبـــر نـــشـــرت جـــريــدة
جاندمار تلغرافات بتاريخ ٦ منه بأن الهجوم
ــتــد عـلـى طـول جــبــهــة بــ والـتى الــتــركى 
وأغـديـر  وأكـد فـى األخـبـار الـتــالـيـة صـحـة
ر ـذكـور  هـذا الـنـبأ وأضـافت إلـيه أن اخلط ا
بــلـــوغــيــزمــان وصــارى قــامـــيش وأشــيع فى
األسـتــانـة ســقـوط صــارى قـامــيش فى أيـدى
نــورى بــاشــا وهــو خــبــر يـحــتــمـل أن يــكـون
دينة من صحيحاً لـسقوط النيران على هذه ا

٣١ سبتمبر» أهـ
فـهذه األخبـار كلهـا تدل على حـرج مركز
األرمن واضــطــرارهم إلى الــتــســيــلم وعــقـد

الهدنة.


