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الـتـى يُـقـيم فــيـهـا بــنـاءً عـلى اســتـرحـام األرمن
وطـلـبــهم حتـريـراً من سـعـادة الـوالـى بـتـعـيـيـنه لـهم

مديراً .
ثم إن غضب األرمن عليه وغيظهم منه ناشئ
مـن إلـقــائه الــقــبض عــلى أحــد مــفــسـدى األرمن
ـسـمى (يـارم بـابـاس) حـيـنـمـا كـان يـتـجـول هـذا ا
الـراهب إللـقـاء الـفـسـاد فى أذهـان األرمن وإيـقاد
نار الثـورة ب األهالى . ولذلك أخذ األرمن فى
ـظالم وإسـنادهـا إليه  وحتى اختراع مـفتـريات ا
ــــفـــتــــريـــات الــــتى ذُكــــرت فى أنـه من جــــمـــلــــة ا
ـذكور وأُسـنـدت إليه إدعـائـهم بأنه الـعـرضحـال ا
تــــســــلَّط عــــلـى عــــرض بــــنت أنــــقــــو من أهــــالى
قـرنـفـمـوشـاجن مع أن هـذه الـبـنـت كـان قـد هرب
بهـا أحد معلـمى األرمن . وكان عمر موسى بك
إذ ذاك  عشر سنـ وذلك قبل احملاربـة الزائلة .
وبنـاءً عـلى اشـتـكاء والـدهـا  إلى مـيـرزا بك الذى
كــان مــديــراً فى تــلك الــنــاحــيــة إذ ذاك أرسل من
ـعـلم وأتى بـالـبنت وسـلَّـمـها ألـقى الـقبـض على ا
ـسمى بـوستـريان من إلى أبيـها  وأن الـشخص ا
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أهالى قرية أرغواناق الذى يروى بأن موسى بك
أحرقـه بالـنـار قـد مـات بـإصابـة الـصـاعـقـة وحتقَّق
ــعــرفــة الــكــشف الـــذى حــصل عــلــيه من ذلـك 
جانب احلكـومة . وكان موسـى بك وقتها مـقيماً
ـوجب أمـر من الـصدارة الـعـظمى . فى بـتـليس 

وال علم له بذلك .
ـدعــو مــيـرد وأمــا بــنت زعــيم قـريــة حــرص ا

الــذى ادَّعى عــلـى مـوسـى بك بــأنه هــرب بــهـا 
فــلــيس هــو الــذى هــرب بــهــا  بل قــد تــزوجت
ـسمى جـزائر بحـسن رضـاها واخـتيـارهـا بأخـيه ا
بك . بــعــدمــا اهـتــدت لــلــدين اإلسالمى  ولم

تزل حتت نكاح أخيه بالعقد الشرعى .
وأمــا أغـوب الـذى اتُــهم مـوسى بك بــقـتـله 
فلـقـد ثـبت بـالتـحـقـيقـات الـقـضـائيـة الـتى أجـراها
مـأمـورو الــعـدلـيـة فى مــوش بـأنه قـد مـات حـتف
وعـود . وحتقَّق كذلك أن ال أنفه بحـلول أجله ا
ــا يــدّعــوه من قــتــلـه طــفالً وســلــبه بــعض أصـل 

األشياء .
وأمــا مــا يــدعــيـه أوخــانس أحــد أهــالى قــريــة
واردونق  فلـقد اشـتكى علـى موسى بك بذلك

لـدى احلكـومة احمللـية  وأُجـريت فى ذلك التـحقيـقات الالزمـة القضـائيـة فى محلـها . فـعند
االستعالم رسـمياً عن ذلك  تـتضح احلقـيقة. وباالخـتصار أجـاب موسى بك بأنه ال أصل

وال صحة جلميع ما يسندونه إليه ويشتكون به عليه.
ـوضَّــحــة أن الـتــســعـة أشــخـاص الــذين قــدَّمـوا وحــسـبــمــا عُـلم مـن هـذه الــتـفــصــيالت ا
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الـعـرضـحـال والئـحـة االشـتكـاء عـلى مـوسى بك
أحــدهم لم يُــوجــد  ولم يُــعــلم مــحل إقــامـته .
وأما الـثمـانيـة الباقـون  فخـمسـة منـهم ليـسوا من
ــدَّعـــ شــخــصـــيــاً عــلـى مــوسى بك  وال هم ا
وكالء عن أصـحـاب الـدعــاوى  وال صـفـة لـهم
فى ذلك  وال يُـمكن الـنـظر لـهم بصـفـة مخـبرين
ألن إخباراتهم الواقعة هى عبارة عن مسموعات
مجردة عن الدالئل وأمـارات الثبوت ولم يُـستفد

منها نتيجة .
وأمــا الـــثالثـــة أنــفـــار  وهم خـــورشــيـــد ولــد
اصــادور وإيــرانــوس ولــد حــازار ومـقــرديـچ ولـد
أوخـانس احلـجـار  وإن كـانـوا حـائـزين لـصـفات
دَّعيـ باحلقوق الـشخصـية  إال أنهم حيث لم ا
ـدعــيـاتـهم ال ـثـبــتـة  يــأتـوا بـالــدالئل والـبـراهــ ا
يُوجـد من اإلمارات مـا يدل عـلى صدق صـحتـها

.
وحيث إن الـذين يُروى تضـررهم واشتـكائهم

من موسى بك ليسوا موجودين هنا  فلم يكن تعميق التحقيق زيادة عما ذُكر .
وحيث إنه مقدم عرضحال والئحـة الشكوى أرشاق السمسار معترف بذاته بأنه ال صفة

له فى هذه الدعوى وال شأن .
                                             (البقية تأتى)




