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سيـو (أ. مايالت) األستاذ كـتب ا
فى (مدرسـة فرنسـا) مقالـة فى جريدة

(بالتابا) قال فيها :
شـاء زعمـاء االحتاديـ أن يتـخذوا
وسـائل لـم يـتـيــسـر مــثـلـهــا حلـلــفـائـهم
ـــان  ألجل تــوحــيــد الـــســلــطــنــة األ
ــا رأوا أنـهم عـاجـزون الـتــورانـيـة  و
عن إدراك شـــأن الـــعـــنــصـــر األرمـــنى
الـذى هـو أكـثـر تـمـدنـاً مـنـهم صـمـموا
عــلى إفـنـائـه . فـإنـهم مــنـذ احتـدوا مع
اإلمــبـراطـوريـتـ الـچــرمـانـيـتـ شـرع
ان يعـلمونهم مـاهية التـنظيم على األ
انـيـة فأوجـدوا فى الـسـنة الطـريـقـة األ
الثانـية لـلحرب الـعظمـى علمـاً جديداً

وهو علم إفناء األرمن .
وكـان أول ما عمله الـتورانيون فى
هـذا الـبــاب أنـهم أمـروا بـإخـراج أبـنـاء
هذا الـعنصر من األرض الـتى يقيمون
فيـهـا مـنذ أكـثـر من ألـفى سنـة . وبـعد
أن أرسلـوا  فـقتـلوا الـرجـال وشنـقوا
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الـفـتـيات  أهـلـكوا بـاجلـوع والـعطش
ـنــفى من بـقى والــتـعب عــلى طــريق ا
مـن الـنــسـاء واألطــفـال إذا أرســلـوهم
إلى صـحـارى سـوريــا والـعـراق حـتى
يلقوا هـناك ربهم . وعـلى هذا النمط

 إفناء مئات األلوف من األرمن .
ــــا دخل اجلـــــيش الـــــروسى إلى و
أرضــــروم) و (طـــرابـــزون) لـم يـــجـــد
هـنـاك إال بــعض عـشـرات من األرمن
بدالً من عـشرات األلوف الـتى كانت
ــــدن . وقـــد عـــلم تـــقـــيـم فى تـــلك ا
ان بكل أخبار اإلفناء  فلم يبدوا األ

أقل احتجاج .
وقـد أُفـنى األهـالى فى مـكـان آخـر
مـن ســوريــا بـــطــرق أخـــرى . فــإنــهم
أخـــــــــذوا مـــــــــنـــــــــهـم كـل األقـــــــــوات
وحصـروهم فى نواحى مـنعـوا دخول
الـزاد إلـيـهـا  وهـكـذا مات ألـوف من
ـانــيـا الـســوريــ جـوعــاً . وعـرفـت أ

ة دون أن حتتج . بهذه اجلر
هــــــــكـــــــذا جــــــــرى إهـالك األرمن
والسـوري مـعاً  وقـد فـرَّ منـهم عدد

كبير إلى الواليات الروسية .
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عــلى أن الــعـــنــصــر األرمــنى قــادر
عـلى جتديد أهـالى أرض أجداده التى

نـظـمة  خـرَّبهـا الـبـرابرة بـطـريقـتـهم ا
وإن (أرضــروم) الــتـى لم يــكن فــيــهــا
أرمنى تقريبـاً عندما دخلها الروس قد
اجـتـمع فـيهـا نـحـو تسـعـة آالف أرمني
فى مدّة السـنت الـتى حكـمها الروس

فيهما .
ولقد برهن األرمن فى روسيا مدة
ــاضى عـلى مــا يـســتـطــيـعـون الــقـرن ا
الـقــيـام به حتت ســلـطــة ال تـقــول إنـهـا
حـرة أو مــسـتــقــلـة بل تــؤيـد الــسـلم .
فـإنـهم فى واليـة الــقـفـقـاس الـروسـيـة
ـــدّة وجــيــزة وأتــوا ســبــقـــوا اجلــمــيع 
أعـــمــــاالً بــــاهـــرة فى مــــدّة احلـــرب :
وستمـكنهم الـثورة الروسيـة من ترقية

حياتهم الوطنية .
فـمن الالزم عنـد إبرام الـصلح جـعل من بقى مـن األرمن فى تركـيا أحـراراً  فإن احلـلفاء
مـتفقون علـى جعل هذا التحـرير شرطاً من شـروط الصلح  وقد أعـلن ذلك رسمياً كل من

تحدة . (بيشون) فى فرنسا  و (لويد چورج) فى إنكلترا  و (ويلسون) فى الواليات ا
فـإن االضطـهـادات الـتى استـمـرّت أجيـاالً  والـتى حتوَّلـت إلى أفظع اجملـازر أثـناء انـتـشار
دنيـة فى الشرق  برهنت على عجز األتراك عـن حكم أمة كاألمة األرمنية . ولذلك كان ا

ثابة تأييد للبربرية . عدم إعطاء األرمن حقوقهم 
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