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اسـتـولى عــلـيـهــا جـيش الــقـوقـاس وبـدد
خيَّالـة األكراد ابتـدأ الترك بـاضطهاد األرمن

وأخـــذ هــؤالء يـــلــجـــأون إلى الـــقــوقــاس 
قاتلة األتراك. تالمذة األرمن يتطوعون 

ورد أمس رسالة بـرقية من بتروغراد إلى
الــكـردنــكل اإلنـكــلـيـزيــة مـفــادهـا أن جـيش
الــقــوقـاس الــروس لم يــنــفك مـهــاجــمـاً فى
أرمــيـنـيــا الـتـركـيــة والـنـصــر حـلـيف له وأهم
ـاضـيـ اسـتـيالؤه انـتـصـاراته فى الــيـومـ ا
عــلى مـــعــقل حـــصــ يــبــعـــد ٢٥ مــيالً عن
شـــرقى أرضــروم . فـــقــد بـــدد هــذا اجلــيش
خـيَّـالـة األكــراد وصـيَّـرهـا عـصـائب صـغـيـرة
تــهـيم عــلى وجــوهـهــا فى األوديــة ومـعــابـر
اجلــبــال الــواقــعـــة إلى اجلــنــوب من احلــدود
الـروسـيــة . ويـبــاشـر اآلن قــسم من اجلـيش
الروسى مطاردتها من تلك اجلهات ليمنعها
من شن الغارات على خطوط مواصالته .
كان يـعاون األكراد فى هذا الـقتال جنود
نـظامـية وفالحون مـسلـحون  وقـد حاولوا
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التقدم إلى اجلهـة الشماليـة الشرقية مـن كارا كلتيـا  فصدهم الروس وأحلقـوهم بهم خسائر
ـعـروفة بـاسم اخلـيَّـالـة احلـمـيـديـة فى شـكالـت وحسن ثـقيـلـة . وتـرابط اآلن خـيَّـالـة األكـراد ا
كـالت وعـلى طول احلـدود الـفارسـيـة . وهنـالك أيـضاً عـدة عـصائب مـن جنـود العـجم غـير
نـظـمة قـائمـة بـحركـات حـربيـة على الـتـخم التـركـية الـفـارسيـة بقـيـادة األميـر حـشمت مـدير ا
راسل أن األتراك بدأوا  باضطهاد األرمن بولـيس طهران السابق وإبراهيم بك ويروى هـذا ا
ـسـاكـ يـفـرون من ديـارهـم ويـعـبـرون احلدود بـشـدة عـظـيـمـة  وأخـذ األلـوف من أولـئك ا
طالب ملجأ فى بالد القـوقاس الروسية  وهم يقولون إن مع اجلنود التركية أوامر بقتل كل
أرمـنى يـعـثرون عـلـيه بـقـرب احلـدود  وتـرَّوج إشـاعـات أن عـصـائب أرمـنـيـة تـهـاجم مـديـنة

«وان» .
ومن أجل مــظـاهـر نــقـمـة األرمن عــلى مـضـطــهـديـهم الــتـرك أن الـتالمــذة األرمـنـيـ عن

بتروغراد يتطوعون مئة بعد مئة حملاربة األتراك .
راسل أول أمس نحو ست من هؤالء الـتالمذة مسافرين إلى القوقاس . وقد أرى هـذا ا
وقد اجتـمع جمهور غـفير من رفقـائهم لوداعهم وتـشييعهـم  وكانت األلوف تهـتف حينئذ
ـة األنـاشـيد األرمـنـيـة الـقومـيـة والـدعـوات إلطـالة حـيـاة الـقـيصـر  ثم ألـفى أحـد كـهـنة مـتـر
ظلوم . األرمن خطاباً حماسياً شديداً حثّ فيه أبناء قومه على التطوع لتحرير أخوانهم ا
ـورنن بـوست اإلنـكلـيـزيـة مـراسـلـهـا فى بـتـروغراد أن ويـؤخـذ من رسـالـة بـعث بـهـا إلى ا
اجلنود التركـية حاولت يوم السبت إزاحـة الروسي من مركز مـهم فى كوه زيكوى كانوا قد
احـتلـوه فى الـيوم الـسابق وهـو يبـعد عن أرضـروم نـحو ٣٢ مـيالً وكل تلك األراضى جـبلـية
ويبـلغ علـو أحد جـبالـها فى واليـة أضروم نـحو سـتة آالف قـدم وتقـوم على قـمتـه قلـعة قواد
ـشاة وأمامـها عدة فـصائل من فـرنسـان األكراد ولديـها ٤٨ مـدوعا سهـلياً التـرك فرقـت من ا
رتـفعات التى يـحتلها ـــــــــــــــــــــــــ ومـدافع أخرى متعـددة من خراز ثقيل . ثم هـاجموا ا
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رة  ولـكـنهم كـانوا يـرتـدون عنـها بـاخلـيبـة . وعبـثاً ـرة بعـد ا الـروسـيون وصـادموهم فـيـها ا
ن  ثم استمر العراك إلى أصيل اليوم وانتهى حاولوا االلـتفاف بجناح القوات الروسيـة األ
بانتصار قوات الـروسي الذين أحسنوا استخدام مـدفعيتهم اجلبليـة . وكانوا يسددون نيرانها
عــلي الـتالل الـواقـعـة وراء صـفـوف األتـراك واألكـراد حــتى مـهـدوهـا . ثم أخـذوا يـصـنـبـون
الـقنابل عـلى اجلنود التـركية من أمـاكن غير مـنتظرة  فـأسفر األمـر عن تمزق صـفوف الترك
يـمنة  وبقى الروس مسيطرين وانهزام ميسرتهم أوالً . وأخيراً  زتـبعتها قوات الصدر وا

ؤدية إلى أرضروم  وينتظر وصولهم إليها اليوم أو غداً . على الطريق ا
ـدحورة  فمـتفـرقة طرائـق فى بطون األوديـة ومعـابر اجلبـال الصـعبة أمـا اجلنـود التركـية ا

سالك . ا
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