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انــتـخب األرمن لــعــرض مـطــالـبــهم عـلى
مؤتمر الصـلح اثن من كبـار عقالئهم وهما
بـوغـوص بــاشـا نـوبـار واألسـتـاذ أهـرونـيـان
وفى صحف الـبريد تـفصيل األقـوال التى فاه
نـدوبان أمـام مجـلس العـشرة فى بـها هـذان ا

مؤتمر الصلح .
ــنــاســبــة ذلك إن عــدد األرمن ــا قــيل  و
الـعــثـمــانــيـ كــان قـبل احلــرب نـحــو مـلــيـون
و٨٠٠ ألف : فـمن هــؤالء نـحـو ثـلـثـهم بـقى
فـى الـبالد ولم ُيــحـكـم عـلــيه بـحــرمـانه من
احلـيـاة أو إبـعـاده عن وطـنه . والـثـلث الـثـانى
ـانى قـد ُفــنى عن آخـره حــتى أن األسـتــاذ األ
ـانـية فى الـدكـتـور بـسـيوس رئـيس الـبـعـثـة األ
األنـضـول * اعـتـرف فى تــقـريـره الـسـرى إلى
حـكـومـته نـقالً عن إحـصـاء رسـمى تـركى أن
عدد األرمن الذين ُقـتلوا بلغ ثالثمائة ألف .
وقـد ظـهـر اآلن أن الــذين مـاتـوا أثـنــاء نـفـيـهم
ـقـدار . وعـلى وتــبـعـيـدهم يـزيــد عـلى هـذا ا
ذلك فـــإن احلــكـم بــأن ثـــلث األرمن قـــد بــاد
بـالغـة . وأما وُفنى لـيس فيه أقل شـائبـة من ا
نفي . الثلث الثالث فـهو بقية األحـياء من ا
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وعـلى ذلك فعـدد الشـعب األرمنى فى تـركيا
اآلن نـحـو ملـيون ومـائتى ألف شـخص يضم
ـائـة ألف مـوجودون فى إلـيـهم مـلـيـون وثـمـا
ــائــة ألف وثالثــة أرمــيــنــيــة الــروســيــة وثــمــا

وعشرون ألفاً متفرقون فى أنحاء العالم .
فمجمـوع األرمن على هذا احلـساب نحو
ثالثـة ماليـ فى األنـضول والـقـفـقاس وأقل

من مليون فى اخلارج .
ندوبـان : أما األراضى التى يطـلبها قال ا
األرمن وطــنـــاً لــهـم فــبـــعــضـــهــا من األمالك
الــــتــــركــــيــــة والــــبــــعـض اآلخــــر من األمالك
الـروســيــة. وفى األراضى الــروسـيــة تــتـألف
اآلن اجلمهورية األرمنية التى فى القفقاس .
وهذه اجلمهورية مؤلَّفة من مقاطعة (إريڤان)
والــقــسم اجلــنــوبى من مــقــاطــعــة (تــفـلــيس)
والـقــسم اجلـنــوبى إلى الــغـرب من مــقـاطــعـة
(اليزابـتبول) ومن مـقاطعة (الـقارص) ماعدا

القسم الذى فى شمال (أردهان) .
ـتـدة إلى وعـلى هــذا فـتـلك اجلــمـهـوريــة 
نحو ثالث كيلو متراً من ميناء (باطوم) على
الـبـحـر األسـود وعـلى طـول ١٥٠ كـيـلـومـتـراً
عــلـى ســواحل بـــحــر (قـــزوين) وكل (وادى
متد من بحر (قزوين) إلى (باكو) . سورا) ا
ويـطـلب األرمن أن يـضم إلـى تلـك البالد
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حالً عـنـصـريـاً مـبـنـيـاً عـلى أسـاس قـو ال يـخـشى مـعه أن تـثـور الـقالقل الـعـنـصـريـة فى
سـتقبل فالبـد ــ فيمـا يظـهر ــ من االلتـجاء إلى طريـقة تـبادل األراضى فيـتنازل األرمن ا
عن قـراهم الـتى فى الـغـرب من الـبالد الـتى يـسـكـنـونـهـا ويـأخـذون بـدالً مـنهـا أراضى
ــقـدارهـا من الــقـرى الـتى يــسـكـنــهـا الـكــرد والـتـرك فى الــشـرق وبـهــذا تـتـصل بالدهم
ـألوفـة فى تلك ـشاغب ا الـقفـقاسـية بـبالدهم األنـضولـية ويـسـتريـحون وُيـريحـون من ا
الواليـات وُتصبح الـبالد كلـها ذات عـنصر واحـد متـشاكل فى مسـتواه االجـتماعى .
ومهـما تكن مشاكل هذا احلل متعبة للسـكان ورجال السياسة إال أن الراحة التى تعقب

تاعب . هذا احلل ُتنسى ما يتكبد فى سبيله من ا

من أرميـنية العثمانـية (ديار بكر) و (خربوط)
و (وان) و(بــــــــتــــــــلــــــــيـس) و (ســــــــيـــــــواس)
و(أرضـروم) و(طــرابـزون)  وُيــسـتــثـنى من
هـــذه اجلــهـــات األراضى الـــكــرديـــة الــتى فى
جـنــوب مــجــرى نـهــر (دجــلـة)  واألراضى
ـسكـونـة بـالـتـرك غـربى مـجـرى نـهر (أردو) ا

إلى (سيواس) .
هــذا مــا يــطــلــبه األرمن  والــذى نـراه أن
ا ال توجد مسألـة األراضى فى تلك اجلهـة ر
مسـألة أشـد تـعقـداً منـها كـما يـعتـرف بذلك
األرمن أنـفـسـهم  ألن تـلك الـواليـات ليس
بيـنـها واليـة واحدة لـهم فيـهـا األكثـرية الـلهم
إال أن تـكـون واليـة (وان) الـتى كـان عددهم
كـثيـراً فـيـها قـبل احلـرب ونسـتـبـعد أن يـكـونوا

فيها كذلك اآلن .
ـســألـة األرمــنـيـة وإذا كــان البـد من حـل ا
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