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مـوطن قومى لها (أى األرمن). حـكومتنا ال
تــعـتــرف إال بـصــديــقـتــهـا حــكـومــة (إيـروان)

األرمنية التى مازلنا أمناء على صداقتها .
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نــشـــرت جــريـــدة «أفــشـــام» الــتــركـــيــة فى
ــاضى عــددهــاالــصــادر يــوم ٢٢ ديــســمــبــر ا
ـرحـلة األخـيـرة من تـفـصـيالت ضـافـيـة عن ا
حـيــاة أنــور بـاشــا الــقــائـد الــشــهـيــر والــصـدر
األعــظم الـسـابـق ونـحن مـقــدمـون لـقــرائـنـا

فيما يلى هذه التفاصيل قالت اجلريدة :
كـثـر اللـغط  وتـعـددت األقوال وتـبـاينت
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اإلشاعات حول مصـير أنور باشـا بطل تركيا
الـسـابق فمن قـائل إنه قـضى نحـبه فى حروبه
األخـيــرة ضــد الـبــولــشـڤــيك ومن قــائل إنه
ناسبة اليزال حياً ُيرزق وأنه يتح الفرص ا
للظهور ثـانية على مسرح السياسة واحلرب.
وهــــكــــذا تـــضــــاربت األقــــوال واخــــتـــلــــفت
الــروايـات عن مــصــيـر هــذا الــقـائــد وأخـذت
الـصـحف تــتـكـهن فى ذلك تـكـهـنـاً ال يـخـرج
سـيو عن دائـرة احلدس والـتـخمـ . ولـعل ا
«تــشـيــشـرين» هــو أول من أثــبت مـقــتل أنـور
بـاشـا بـصفـة رسـمـيـة; إذ أعـلن لـلـصـحـافـي

األتـــراك أن أنــور بـــاشـــا لـــقى حـــتـــفـه يــوم ٤
عـركـة التى أغـسـطس سنـة ١٩٢٢ فى أثـنـاء ا
دارت بيـنه وب اجلـنود الـبلشـفيـة وقد جـاءتنا
تفصيالت وافـية تدل على أن ما أعلنه رئيس
خارجية روسيـا حقيقة ال مـراء فيها وأن أنور
اضى أى باشـا قتل حقـيقة يوم ٤ أغـسطس ا
ثـانى أيـام عـيـد الـفــطـر وقـد ظل نـعـشه بـعـد
مقتـلة مدة يـوم طروحاً فى جـانب مجهول

من سفح جبل منعزل من جبال آسيا .
والريب أن هـذه الـتفـصيالت الـصافـية لم
تنـشر بـعد واليـزال الـعالم فى شك من مـقتل
الـقـائــد الـتـركى والــروايـات مـخـتــلـفـة ونـحن
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نـنـشـرها لـقـرائـنا نـقـلـها إلـيـنـا أحد الـنـقـاة وهو
رجل مـكث سـبـعـة وثـمـانـ يومـاً فـى طريـقه
مـن كـابــول إلى األســتــانــة وقــد وصل مــسـاء
أول من أمس فــقـابــلــنـاه وفــضى إلــيــنـا بــهـذه
الــتـفـاصــيل الــتى سـيــعـلــنـا الـقــراء حـقــهـا من
الـعنايـةويقبـلون والريب على تـالوتها بـلهفة

زائدة:
اخالص أنور باشا لبالده

قــام أنـور بــاشـا فـى مـديــنــة «بـاطــوم» مـدة
طـويــلـة بـعـد الــهـدنـة وقـد بــلـغـة خـبــر تـقـهـقـر
اجلـيش الـتـركى واحـتالل الـيـونانـيـ مـديـنتى
«كـوتــاهــيه» و«إسـكـى شـهــر» وهــو فى تـلك
ـديـنـة قـضى عـلـيه ذلك وتـألم لـتـلك احلـالـة ا
الــتى وصـلت إلـيــهـا بالده وصـمم مــنـذ تـلك
الــســـاعـــة أن يــدخل األنـــاضـــول عــلى رأس
جـــــيش قـــــوى إلنــــقـــــاذ الـــــبالد ومـن أيــــدى
اليوناني وعلى ذلك الوقت فرصة من أثمن
الفرص لتقـد هذه اخلدمة لتركيا التى أحبها
كل احلب . وكان يـعتـقد أن قومه سـيُقدرون
جـــهـــوده فـى ســـبـــيل الــــوطن وســـرعـــان مـــا
ـة ـا فـيـه من ذكـريـات مـؤ ـاضى  يـتـنـاســون ا
وعلى هذا دعى بعض أصحابه وأنصاره إلى
االجتماع فى باطوم للنظر فيما يجب اتخاذه
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من الــقـــرارات حــيــال احلـــوادث اجلــاريــة فى
األنــاضــول . وأوعـز إلى صــديــقه : حـاجى
عروف لنا شخص سامى : الزعيم الثورى ا
ـعدات ـدينـة «طـرابـزون» لـتجـهـيـز ا ـعـايـنـة  ا
الالزمــة لـدخـول األنـاضــول . عـلى أنه لـقى
تـطـرفـ الـذين حـضروا مـقـاومـة من بـعض ا
هــذا االجـتــمـاع; إذ نــصـحــوه بـالــعـدول عن
فــكـرتـه وبـيــنــمــا كـان اجملــتــمــعــون فى جـدال
وخالف إذا بـاألنباء الـبرقيـة حتمل إليـهم خبر
انـتصـار اجليش الـتركـى فى معـركة «سـقاريه»
وعــلى إثـر هـذا اخلــبـر حـبـطـت مـسـاعى أنـور
بـاشا وعـدلت خطته اعـتقـاداً منه أن تركـيا قد
أصــبـحـت فى غـنى عـن مـســاعـدته وإنه إذا
دخل األناضول بعد فوات الفرصة فلن يجد
من قــومه الـعـطـف الـذى كـان يــجـده لـو جـاء
وقت الـشـدة . وعـلى هــذا بـعث بـبـرقـيـة إلى
صــديـقه : حـاجى ســامى : طـلب إلـيـه فـيـهـا
ا الـعودة إلى باطـوم على جـناح السـرعة . و
بـطأ احلـاج سـامى فى الـعـودة عـاد فـبعـث إليه

ببرقية ثانية جاء فيها :
«انـقض مـؤتـمـر «بـاطـوم» ولم يـضع قراراً
حـاسـمـاً . إنى متـردد نـوعـاً  ولـكنى الأزال
أُفضل الذهاب إلى األناضول رغماً من كثرة
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ا وصـلت برقـيـة أنور بـاشا األخـيرة إلى و
احلـاج سـامى عـاد أدراجه فى الـتـو والـلـحـظة
إلـى بـاطـوم وهـنـاك اجـتـمع الـبـاشـا فـتـحـادث
االثـنـان بـحـادثــة طـويـلـة اسـتـغـرقت سـاعـات
عديـدة أظهـر فى خاللهـا أنـور باشـا تصـميـماً
قـاطــعـاً عــلى دخـول األنــاضـول فـلـم يـوافـقه
احلــاج سـامـى عــلى رأيه وراح يــقــيـمـه إال مـا
عـدل عن هذا الـرأى . ولكن أنـور باشـا كان
اليزال متصـلباً فى رأيه متـشبساً بتنـفيذ خطته

سدى .
إن احلاج سامـى لم يقنط مـن اقناعه وظل
ُيجـاهـد فى هـذا الـسـبـيل إلى أن فـاز بذلك .
وكــان رأى احلـــاج ســامى يــقـــضى بــالـــســفــر
عاجالً إلى تـركـسـتـان . حيث يـأخـذ االثـنان
فـى تــألـيـف فــرق اجلــنـد والــزحـف بـهــا عــلى
الــــقــــوقـــاز حــــتى إذا  لــــهـــمــــا ذلك دخال

األناضول بجيش وافر العدد .
وهكـذا أذعن أنورباشـا لرأى رفـيقه احلاج
سامى وشخص االثنان إلى مدينة طاشقند.
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ـشهور وكان جـمال باشـا القـائد الـتركى ا
فى تلك األثناء يـسعى حثيثاً فى حشد اجلنود
األفــغـانــيــ وكــان يــوشك أن يــزحف بــهـا
ـا سمع بعزم أنور باشا على على روسيا . و
احلـضــور إلى طــاشـقـنــد بـعـث إلـيه بــالـبــرقـيـة

اآلتية:
«إنى عــلـى وشك الــقـــيــام إلـى روســيــا .
أرجـو أن تــقـابــلـنى قــبل أن تــقـوم بــأى عـمل
حـــربى» . وكــــان فـــرض جـــمــــال بـــاشـــا أن
ُيـوضح لــصـديـقه الــقـد «أنـور بــاشـا» عـزمه
ويشـرح له خطئه ويـدعوه إلى االنضـمام إليه
للعمل مـعه . ولكن أنور باشا كان قد وصل
إلى «طـاشـقــنـد» بـيـنـمـا كــان جـمـال بـاشـا قـد

وصل إلى روسيا .
وهـكــذا لم يــتـقــابل الــقـائــدان عــلى شـدة

قابلة . رغبتهما فى هذه ا


