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ال يـــخـــفى أنه مـــنــذ ســـتــة أشـــهــر قـــد أخــذت
صحـف األخبار واجلرائد تـلهج بذكر موسى بك
الـكردى  وما تُعـزيه بعض أفراد األرمن إليه من
ـظـالم الفـظيـعة واجلـنـايات الـشنـيـعة والـتعـديات ا
لـلـعـديـد من حـرق ونـهب وسـلب األمـوال وقـتل
النـفوس والـتسـلُّط على األعـراض إلى غير ذلك

من أنواع اجلرائم .
وبـناءً عـلى ذلك  كـانت قد صـدرت األوامر
الشـديـدة من الـبـاب الـعـالى ونـظـارة الـعـدلـية إلى
واليـة بـتـلـيس بـإجـراء الـتـحـقـيـقـات والـتـدقـيـقات
ــعــزيــة إلى مــوسى بك ــواد ا الالزمــة فى شــأن ا
وإرسال النتـائج . وكان موسـى بك إذ ذاك غائباً
عن بتليس  فـلما بلغه ذلك  ذهب إلى حضرة
صاحب السعـادة إبراهيم بك أفندى أحد أعضاء
مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز الـذى كـان تـعـيَّن لـلـتـجـول فى
جمـيع الواليات اآلسيوية لـتفتيش أحوال احملاكم
واحلـكام وتـدقيق مـعامالتـها  وطلـب منه إجراء
دعـي عـليه  فـأشار مـواجهـته ومحـاكمـته مع ا

عـــلــيه إبــراهـــيم بك بــالــذهـــاب إلى األســتــانــة 
وطــلب مـحــاكـمـتـه هـنـالك حــتى ال تـبــقى حـجـة
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خلصـمائه الذين يدَّعون بـأنهم يخشون بأسه من
االدعـاء عـلـيه فى مـحل إقـامته لـتـأثـيـر نـفوذه فى
تلك اجلهات  فانقاد لذلك موسى بك  وقدم

أمور مخصوص . لألستانة مرفوقاً 
ولـقـد كـنـا ذكـرنـا قـدوم موسـى بك لألسـتـانة
باخـتياره واسـتدعـائه من مراحم الـسلطـة السـنية
مــواجـــهــتـه ومــحــاكـــمــتـه مع الــذين يـــتــهـــمــونه
بــارتــكــاب الــفــضــائع واجلــرائـم وصـدور اآلراء
الـسنـيـة بـإعالن الـكـيـفيـة إلى واليـة بـتـلـيس التى
هى مــقــر إقــامـتـه ومـوطـن خـصــمــائه  وأن من
يـعــجــز عن الــقـدوم إلـى األسـتــانــة يُـرسَّـل عـلى
مــصـارفـات احلـكـومـة الـســنـيـة أو يُـوكل عـنه من
يـقــوم بـاالدعـاء عــلى مـوسى بك . وبــنـاءً عـلى
ــلــوكــيـة ذلك  لــقــد تــقــدم لــلـعــتــبــة الــعــلــيــة ا
ـــضى بــأســامى تـــســعــة أنــفــار من عــرضــحــال 
األرمن . ولـــدى الــتــحــرى فـى األســتــانــة  لم
يُـوجـد لـهؤالء أثـر فـيهـا  فـصـدرت األوامر إلى

ـواد التى يـشكـو منـها ـشتـك وحتـقيق ا ـشار إلـيه بتـحرى أصـحاب اإلمـضاء ا إبـراهيم بك ا
والـوقــائع الـتى يــنـســبـونــهـا إلى مــوسى بك بـغــايـة الــعـدل والــضـبط والــدقـة وإرسـال أوراق
ـمضية منهم إلى نظارة العدلية  فأخذ إبراهيم بك فى حترى اإلفادات اخملتومة بأختامهم وا
شـتـك  فـوجـد منـهم ثمـانـية أنـفار . وأمـا الـتاسع  فـلم يـجده فـشرع فـى ضبط وحتـقيق ا

شتك فى محلهم. دعاوى هؤالء ا
شـتكـ بعيـنهـا باإلفادات الـواضحة وقُـدم نتـائج التحـقيـقات االبتـدائيـة وأوراق إفادات ا
شـار إليه هى أربـعـة مذكـرات  وإنا بـعد إلى نظـارة العـدلـية . ومـا ورد فى هذا الـشـأن من ا
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ـــذكـــرات ذكـــر تــــفـــاصـــيل مــــا احـــتـــوتـه هـــذه ا
وترجمتها حرفـياً  نذكر صورة احملاكـمة العلنية
الـــتـى أُجـــريت فـى هـــذه األيـــام فى مــــحـــكـــمـــة
اجلـنـايـات فى األسـتــانـة الـعـلـيــة  لـيـعـلم الـقـراء
الكـرام حـقيـقة هـذا الـرجل الذى شـاع اسمه فى
ه األوراق . فـأمـا اآلفـاق وامـتُــلـئت بـذكـر مــظـا
ـقدمـة مـن سعـادة إبـراهـيم بك ـذكرة األولـى ا ا
بــتـاريخ ٨ تـمـوز * سـنــة ١٣٠٥ هـذه تـرجــمـتـهـا
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لقد جرى ضبط وحترير إفادات الثمانية أنفار
تـقدم الذين هم من أهل مـوش وقراهـا التـابعـة ا
بأسمائـهم عرضحال لـلركاب العـالى السلطانى

باالشتكاء ضد موسى بك الكردى .
ـسمى فـادَّعى أحـد هـؤالء الثـمـانـيـة  وهـو ا
ــقــيم فى خــورشــيــد ولــد أصــادور من األرمن ا
مركـز اخالط بـأنه سمـع من بعض الـقـادم من
ــاضــيــة أخـذ بــلــده بــأن مــوسى بك فى الــســنـة ا
ــسـمى سـرويه من عـشــرة ثـيـران من بــقـر أخـيه ا
أرض حراثته. وعندما ذهب أخوه ليستردهم.
طـلب مــنه مــوسى بك عـشــرين جــنـيه. ولــعـدم
ـبـلغ  ضـربه مـوسى بك . وبـعد إعـطـائه هـذا ا

* تموز = يولية .
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عــودته لـقــريــته بــثــمــانـيــة أيــام  مــات خــوفـاً .
وخلوفـهم من مـوسى بك  لم يُـراجع احلـكـومة
احمللية لالشـتكاء على موسى بك . ولذلك قدَّم
عرضـحاله لـلـحضـرة السـنيـة السـلطـانيـة . وقال
أنه ال يُـمـكـنه إثـبـات مـا ادعـاه بـالـبـيـنـة والـشـهود
لـــعـــدم وجــود مـن شــاهـــد هـــذه األعـــمــال رأى
الــعــ وأنه قــد أخــبــر اخلــدام الــذى قــدَّم هــذا
الـعرضـحـال بـذلك  وأن لـيس لـديـه وكالـة من
أحــد األهـــالى إلقــامــة ادعــاء آخــر ضــد مــوسى

بك.
وادعى حازار ولـد قـروبت اإلسكـافى وأحد
دعـو أورانوس ولد أوخـانس ومقرديچ العـلنه ا
ولـد إبـراهـام بــأن مـوسى بك قـتل أحـد أقـاربـهم
ـدعـو مـانـوق وابـنه أغـوب . وادَّعـى ايـرانوس ا

بـأن مـوسى بك اغـتـصب اثـنـا عـشـر غـنـمـة وبقـرتـان وأنه راجـع إلى قـائـمـقـام اجلهـة  فـلم
يـحـصل عـلى نـتيـجـة إال أنه ال يُـوجد مـن رأى اغتـصـاب مـوسى بك لهـذه احلـيـوانات  وأن
ـقتـول ستذهب إلى األسـتانـة لالدعاء . وأما هم ليـس لديه بيـنة . وقـال اآلخرون أن ورثة ا

فليس لديهم وكالة لالدعاء بذلك .
وادَّعى أورانـوس ولد حـازار بأن مـوسى بك تسـلَّط على عـرض بنـته جبـراً  وإنه لعـلمه
بأن احلكـومة احمللية ال تهتـم بالنظر فى قضيـته  لم يُراجع احلكومة  بل راجع الـبطريقخانة
فى ذلك مـنـذ سنـتـ  وأنه اآلن لم يـحصل عـلى جـواب من الـبطـريـقـخانـة وأن دعـواه هذه
ه  وأنه وإن لم تـكن مــنـدرجـة فى عـرضــحـال الـشـكــوى  إال أنه كـان حـاضـراً عــنـد تـقـد

اليُمكنه إثبات دعواه بالبيَّنة والشهود لعدم وجود من حضر ذلك .
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وأدعى مـقــرديچ ولــد أوخـانس احلــجـار من
أهــالى قــريــة اردون بــأن مــوسى بك قــبل ثـالثـة
سـن أحـرق حانـوته وعُشب أرضه  فـاشتـكاه
إلى احلـكومـة . وعـنـد التـحـقيـق لم يشـهـد أحد
من القـرية بـذلك خلوفهم مـن موسى بك  فلم
تثبت عليه التهمة  وإن موسى بك أخذ بعدها
مــنه عــشــرين جــنــيه  وإنه ثــقـب جــداره لــيــلـة
بـلغ ٣٥٠٠ قرشاً وسرق من بيـته نقود وأشـياء 
إال أنه ال يـقـدر عـلى إثبـات هـذه الـسـرقة  وإن
أخــاه سـيُــقـدَّم لـألسـتــانـة لالدعــاء عــلى مـوسى

بك.
ـذكـور أســمـائـهم فى وقـال أحـد الــثـمـانــيـة ا
ـدعو أرش ولـد حـازار من أهالى العـرضحـال ا
موش بأنه اليدعى على موسى بك بشئ . وال
ـا ذُكــر  إال أنه كــان حـاضــراً عـنــدمـا عـلم لـه 
تقدَّم هذا العرضحال للركاب العالى السلطانى
عرفة بعض األرامنة ونادوه فى موكب اجلمعة 

للوقوف معهم .
ولـدى الــسـؤال من مـحـرر هـذا الـعـرضـحـال
ــدعـو أرشـاق ولــد خـاچـيـك من أهـالى مـوش ا
ـعـزيـة ـظـالم ا عن مـا أحـواه هـذا الـعـرض مـن ا
ـوسى بك وكيـفية اطالعه عـليـها وحتريـره لهذا
الغرض  أجاب بأنه شخص ليس له ادعاء من
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مــوسى بك  وأن مــا ذكــره فى الــعـرضــحــال قـد
واد بلـغه من بعض أهالى بـلدته  وسمع بعض ا
ـقـيـمـ فى األسـتـانـة  ومن ـشـتـكـ ا من ذات ا
ـــضـــابط الـــتـى وردت لـــلـــبـــاب الـــعـــالى بــــعض ا
والبـطريـقخانـة بهذا الـشأن  وإن موسى بك وإن
لم يكن له تعدى عليه مباشرة  إال أنه قد تسبَّب
فى ضرره بـقتل بعض معامـليه وسلب أموالهم ;
إذ هـو مـشتـغل بـالـسمـسـرة ومقـيم فى األسـتـانة .
فـلم يُـمـكـنه حتـصـيل مـطـلـوباتـه منـهم  وأنـه قدَّم
ـوجـودين هـذا الـعــرضـحــال مع بـعض من أهـل ا

باألستانة .
ـوجـود أسـمـائهم ـشتـكـ ا وأمـا الـتـاسع من ا
دعـو موسس من الـشيـال بـناءً فى العـرضحـال ا
عــلـى تــبــديل مــحـل إقــامــته  فــلـم يُــوجــد عــنــد
الـتحرى ألخذ إفادته . ولـدى السؤال من موسى

ــعــزيــة إلــيه  ــوضــحــة أعاله وا ــواد ا بـك عن ا
أجـاب بـأنه ال أصل جلـمـيع مـا ذُكـر ونُسـب إليه 
ـنونـ مـنه جداً وأن جـميـع أهالى األرمن كـانـوا 
إلى حـ قدوم سـعـادة عـارف بـاشـا والى بـتـليس

فعيَّنه مديراً (أى مأمور مركز) لناحيته .
                                               (البقية تأتى)




