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قـدمة من سـعادة إبـراهيم ذكـرة الثـالثـة ا وأمـا ا
بك  فــهى عــبــارة عن بـيــان خــتـام الــتــحـقــيــقـات
ـعـرفـته فى حق مـشتـكـيات االبـتـدائيـة الـتى جرت 
ـــوجــــودة أســـمـــائـــهم فى الـــتـــســـعـــة أشـــخـــاص ا
الــعــرضـــحــال والئــحــة الــشــكــوى ولــزوم إحــالــة
ـــذكــورة إلى وكــيل الــنــيــابــة بــاحملــكــمــة األوراق ا
االبـتـدائيـة بـاألستـانـة إلكمـال الـتحـقيـقـات الالزمة

عرفة قاضى التحقيق .
ــذكـرة الــرابــعـة  فــهى تـتــضـمن ظــهـور وأمـا ا
كارى * من أهل ديار بكر رجل يُسمى على أغا ا
يدعـى على موسى بك بأنه اغـتصب منه ما يُوازى
قــيــمــة مـائــتى جــنــيه من نــقــود أشـيــاء وحــيــوانـات
تـخـصه ونـهب منه أمـوال وأشـيـاء تخص الـتـجار
ائة جنيه  وأن لديه شاهدان على ذلك بقيمة ثما
وهـمـا مــانـوق واوسـيـب من األرمن  ويـدعى أنه
قدَّم عـدة مسـتـدعيـات لـوالية بـتلـيس ولم يـحصل
على نتيجة من ذلك . ثم قال  ولدى استجواب
ذكـورين  فإنـهما وإن كـانا قـد أخبرا الشاهـدين ا
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ذكورة  باغتصاب موسى بك للنقود واألموال ا
إال أنه يُوجد مباينة واختالف ب إفاداتهما  وأنه
ــذكـورة إلى قـلم ــسـئـلـة ا قــد صـار تـقـد أوراق ا
الـنـيابـة مع أوراق الـقـضـايا الـتى انـتـهت حتـقيـقـاتـها
ـقـامـة ضـد مـوسى بك بـدعـوى أنه نـهب أغـنـام وا

رجل يُسمى تيمور برشق بنادق الرصاص عليه 
وحـــرق رجل يُــــدعى أوخـــان واغـــتـــصب أمـــواله
حـسـبـمـا تـدعيـه زوجـته كـلـفـدار . ويُـوجـد قـضـية
أخـرى  وهى أن موسى بك اغـتصب بـنتـاً تُسمى
كـلفـدار  وفر بـها إلى اجلـبل وعقـد نكـاحهـا على
أخـيه جـبراً وأن بـعض خـدمـته اغتـصـبـوا اثنـا عـشر
رأساً من الـغـنم وبـقـرتان لـرجل يُـسـمى ابـرامو من
قريـة ناتوان  وأنه قتل رجالً يُـسمى مانوق وأخاه
سـماة قـوماش أغـوب  وأنه قتل زوج احلـرمة * ا
ثم قـال إبــراهـيم بك إنه وإن كــان قـد جـرى طـلب
ذكورة كلـفدار وأبراهام وقوماش  مراراً ألخذ ا
إفــاداتـهم  فـإنــهم تـمـنــعـوا عن احلـضــور بـالـقـول
منـهم سيُقدموا شكواهم لـقاضى التحقيق . ولقد

أرسلت أوراقهم إلى قلم النيابة الستكمال التحقيقات الالزمة .
سمى خورشيد ولد أصادور من أهالى قرية نتوان ـشتك ا وهذه صورة استنطاق أحد ا
قيم فى األسـتانة بجهة بك أوغل يپفچه لى خان فى من قضاء أخالط الـتابع لوالية بتليس ا

٧ جهلول سنة ٣٠٥
سؤال : منذ متى أنت فى األستانة?

* احلرمة = السيدة.
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. جواب : إنى فى األستانة منذ ثالث سن
دة? س : هل ذهبتَ إلى بلدكَ فى هذه ا

ج : لم أذهب قط.
س : ما هى دعواكَ من موسى بك الكردى?

ج : قـبل هـذا الـتـاريخ بسـنـة وشـهريـن ونصف فى
الساعة الثامنة أو التاسعة من النهار فى يوم من
األيـام حـيـنــمـا كـان أخى الـكـبـيـر مـانـوق وأخى
الــصـغــيـر سـيــروپه يــحـرثـان أرضــهـمــا  هـجم
عــلـيــهـمـا مــوسى بك بـعــشـرة فــرسـان  وأخـذ
مـنـهـمـا عـشـرة ثـيـران من بـقـر احلـرث . فـذهب

أخـى ســـيـــروپه ورائه إلـى قـــريـــة مـــوسى بك 
وقال له إن بقـر حرثى قد أوتى بـهم إلى قريتكَ
فــــاســـتـــردهـم لى . فــــقـــال مـــوسـى بك إذهب
وائــتــنى بــعــشـريـن جـنــيه  لــكى أحتــرى بــقـركَ
وأسـتردهم لك . فـقـال له أخى لو كـنتُ أملك
عشرين جنـيه الشتريتُ بهم عشرة ثوراً  وأما
ثـيـرانى فـهم فى اصـطـبـلكَ فـردهم إلى ألذهب

بـهم . فــأمـر مـوسى بك خـدمه فــضـربـوا أخى . فـرجع  وأرسـل مـوسى بـعض األنـفـار
ارين  فـلم يتمـكنوا من ذلك . لـيقتـلوا أخى فى الـطريق  فوجـدوه قد الـتحق ببـعض ا

ثم إن أخى مات بعد خمسة أيام من خوفه جزعاً . هذه هى دعواى .
? س : أنت كنتَ فى األستانة إذ ذاك فكيف علمتَ بجريان الواقعة بهذه الصورة

ج : أخبرنى بذلك القادمون من هنالك .
س : هل لكَ أقارب هناك?
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ج : نعم لى .
س : هل ادعيتم هنالك ?

ـن . لـــقـــد كـــان هــــو الـــبـــاشـــا وهـــو ج : نـــدعى 
القائمقام .

س : هل أخـبـر احلـكــومـة بـذلك ? وهل كُـشف
على أخيكَ ?

ج : لم نُخبر احلكومة  ولم يُكشف على أخى.
س : هل يُــوجـــد من رأى اغــتــصــاب مــوسى بك

لبقر أخيكَ وضربه له ?
ج : أمـا الـبـقـر فـقـد أُخـذوا من رأس اجلـبل  وأما
الضرب فكان فى قرية موسى بك . فمن يروه

ا أخبر . ولو وجد من رآه من أهل القرية 
ـا تُــثـبت أن مـوسى بك غــصب بـقـر أخـيكَ س : 

وضربه ?
ج : لـيس لــدّى شـهـود . فـكـيف أســتـطـيع إثـبـات

ذلك .
س : امضى على إفادتكَ ?

ج : نعم أمضى وأختم .
      خوشيد * ولد اصادور .
       أحمد   حسن صدقى

* الصحيح =   خورشيد.
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س : أخبـرنا عن إسـمكَ وإسم أبيكَ وعـن بلدكَ
وسنكَ ?

ج : اســــمـى مــــوسـى بك  وأبـى مــــيـــــرزا بك 
وبــلـــدى مــوش وولــدت فـى قــريــة جـــنــيــار 
وعمـرى ٣٥ سـنة . ولـقـد وُجدت فـى وظيـفة
          مدير  وأتعيش بالتزام أموال العشور *
س : هل أنتَ مــتـــزوج ? وهل لكَ أوالد ? وكم

هم ? وهل لكَ ملكاً ?
ج : إنى مـتـزوج  ولى ثالث نسـوة  ولى ابـنان
وبنتان  ولنا خمسة أبعاديات ومنزل واحد.

س : كم تبعد قرية تتوان ** عن قريتكم?
ج : خمسة عشر ساعة ; إذ تتوان هى فى قضاء بتليس ونحن فى لواء موش.

البقية تأتى            
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* العشور : جمع ضرائب قدرها ١٠ % على األراضى الزراعية.
** وردت اسم هذه القرية على أشكار مختلفة : «ناتوان» و «نتوان» .
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س : يــدعى عـلــيكَ بـأنكَ قــبل الـتـاريخ بــأربـعـة
عـشـر شهـر ونـصف قـد ذهـبت مع عـشرة من
الـفـرسـان واغـتـصـبت عـشـر ثـيران مـن حرث

سيروپه من قرية تتوان ?
ج : إنى منذ ستة أشهر باألستانة . ولقد مكثتُ
سـنـة فى بتـليـس بأمـر البـاب الـعالى . ولـعدم
مــســـاعــدة الـــوالى  لم أخـــرج من بــتـــلــيس
قـطـعـاً. وال أصل لــهـذه الـدعـوى  فـإنى لم

أغصب شيئاً .
س : إنكَ قــد فــررتَ مــدة من بــتــلـيـس وذهـبتَ

منها ?
ج : ذهـبتُ فى هــذا الـربـيع إلى مــنـزلى  وبـقى
أهلى وأوالدى فى بتليس . فالتزمتُ أعشار
قـضــاء خـوى . قــدمتُ لألســتـانــة بـنــاءً عـلى

األمر الصادر بذلك .
س : إن خورشـيد أخ سـيـروپه يدعـى بأنكَ بـعد
أن أخـذتَ بقـره  قـدم إليكَ وطـلبـهم منكَ
فضربتموه وأرسلتَ من يتبعه ليقتله  فمات
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من خوفه بعد ثمانية أيام .
ج : لم يـقع شئ من ذلـك  ألن هـنـالكَ يُـوجـد
مــديــر ومــتــصــرف ووالى . لــو وقع شئ من

ذلك لعلموا به .
س : فلو لم تأخذ بقره فلما يدعى عليكَ ?

ج : إن خـورشــيـد هـذا هــو مـنــذ خـمس أو ست
سن فى األستانة  فلو حصل شئ من ذلك
ألقــام قــضــيـة عــلىَّ إمــا هــنــالكَ أو راجع دار

األستانة العلية لالشتكاء هنا .
س : أفلم يدع عليكَ .?

ج : إنى أســـمع بـــهـــذه الـــدعــوى اآلن  ومـــاله
دعوى علىّ وال خصومة ولكن يغرونه اآلخرون.

س : متى ذهبتَ بأهلكَ إلى بتليس .?
ج : لـقد انتـقلتُ بـأهل بيتى إلـى بتلـيس فى شهر

اضية . مارت من ربيع السنة ا
س : امضى إفادتكَ هذه .?

ج : أختمُ عليها .
       موسى صبحى   

         أحمد حسن صدقى
صورة قرار

بـعد االطالع على صورة هـذا االدعاء وإجراء التحـقيقات االسـتنطاقـية فى شأن ما نُسب
ظنون إلى موسى بك الكردى أحد أهالى قريـة جنيار من توابع موش البالغ عمره ٣٥ سنة ا
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بـأخــذ وغـصب عـشـرة ثـيـران من حـرث سـيـروپه
وضــربه لـســيـرويه وتـعــقـبه وإخــافـته وتــسـبـبه فى

موته
ـدعى خـورشيـد ولـد أصادور لم فحـيث أن ا
يُـبرهن دعـواه بـالبـينـة ولم يُـوجد من شـاهد ذلك
وحيث أنه لعـدم إخباره احلـكومة لم يـجر كشف
أخيه أيضاً . ومـع كون موسى بك منكر لذلك

لم يُـوجـد دليل وال أمـارة تُـؤيد دعـوى اخلصم .
وبــــقى هـــذا االدعــــاء عـــبــــارة عن مــــجـــرد قـــول
ادة ١٢٣ خـورشـيد ولـد أصـادور . فبـنـاءً عـلى ا
من قـانـون أصـول احملـاكـمـات اجلـزائـيـة تـقرر مـنع

محاكمة موسى بك .
فى ٢ صـفـر ســنـة ٣٠٧ فى ١٦ جـهــلـول سـنـة

٣٠٥
ـشـتـكى ايـرانـوس ولـد حـزار صـورة إفـادات ا
من قرية ايزوط من موش فى ٧ أيلول سنة ٣٠٥

سؤال : منذ متى أنتَ فى األستانة .?
جواب : منذ سنت ونصف .

دة .? س : هل ذهبتَ إلى بلدكَ فى بحر هذه ا
ج : لم أذهب .

س : ما تدعى على موسى بك .?
ج : قبل الـتاريخ بسنت فى أحـد األيام وال أدرى أى يوم كان  أرسل إلىّ موسى بك أحد
سمى مارديـروس وطلب حضورى إلـيه . فذهبتُ مع ولدى خـاچيك فقال لى خدمـته ا
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مـوسى بك بــلـغـنـى أنكَ قـد اشـتــكـيت عـلىّ.
فـقـلتُ حاشـا لم أشـتكـيكَ . فـقال لى سـتُـقيم
هذه اللـيلة هنا . فـأقمتُ تلك الـليلة فى أوطة
ــسـمـى پـولى ثـم ذهـبتُ فى كــيـخــيـا الــقــريـة ا
الصباح إلى عنـد موسى بك فأستأذنته بالسفر
فأذن لى . فذهبتُ إلى منزلى  فلما وصلتُ
اضية قالت لى زوجتى قـدم علينـا فى الليلـة ا
مـوسى بك فـدخل وأغــلق الـبـاب وأمـر إثـنـان
من خــدمـــته فــمــســـكــونى وأخــذ هـــو الــبــنت
فتسـلَّط على عرضـها. فتـفكرتُ فى أمرى إن
أخبرتُ احلكومة بذلك  فأكون قد أخدشتُ
شـــــرفـى وأهـــــتـــــكـت عـــــرضـى  وأنـــــا رجل
متـمول أدفع خـمسـة آالف غرش سـنوياً من
عوائـد أمالكى للميـرى . فقلتُ حُرمت علىّ
هـذه الـبـلـدة  وتـركتُ أهـلى وعـيالـى وجئتُ

إلى األستانة . هذه هى دعواى .
س : يـظهـر من كـالمكَ أنكَ لم تُـخـبـر احلـكـومة

بذلك .?
ج : لم أُخبر خوفاً على حياتى من موسى بك .

ا تُثبت أن موسى بك تسلَّط على عرض بنتكَ .? س : 
ج : كان ليالً ولم يعلم بذلك إال اللَّه  فكيف أستطيع اإلثبات .?

س : ما اسم بنتكَ ? وكم عمرها .?
ج : اسمها أونو . وعمرها ثمانية عشرة سنة  وكانت متزوجة برجل اسمه حامو من قرية

قارص .
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س : نــراكَ تــفــكــرتَ كــثــيــراً حــتى تــذكــرت اسم
صهرك . فهل يجهل اإلنسان اسم صهره ?

ج : كــنتُ نــسـيـتُ اسـمه . فــتــأمـلت قــلــيالً حـتى
تذكرته .

س : نــظــراً لــوجـود صــهــركَ فـى قــريــة قـارص 
فـيـلزم أن تـكون بـنـتكَ أيضـاً هـنالك . فـما أتى
بـهـا تـلك الـلـيـلـة إلى داركَ حـتى تـسلَّـط موسى

بك على عرضها فى داركَ .?
البقية تأتى       
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ج : كــنتُ طـلــبـتــهـا إلـى مـنـزلـى قـبل ذلك بــثالثـة
أيام وكان زوجها فى قريته .

س : كم تبعد قريتكَ من قرية موسى بك?
ج : ساعة إال ربع .

س : كيف عرف موسى بك بأن بنتكَ هى عندكَ
حتى أتى إلى داركَ .?

ج : موسى بك يجئ ويذهب دائماً إلى قريتنا .
س : هل لـكَ دعوى ثـانـيـة عـلى مـوسى بـك غـير

هذه .?
ج : نعـم .

س : ما هى دعواكَ ? أخبرنا .
ج : إن موسى بك قـبل هذا الـتاريخ بـثالث سن

كــان يـبـنـى قـصـراً فـى مـرعى قــريـتـنــا  وكـنتُ
زعيم القريـة إذ ذاك  فطلب منى عـشرة أنفار
من الـــفُــعــلــة فــأرســلــهم لـه من أهل الــقــريــة
فاشتـغلوا فى بنـائه مدة ست يـوماً . فلم يدفع
لــهم أجــرة حـتـى كـانــوا يــذهــبــون بــجـبــرهم
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ويأكلون من عند أنفسهم .
س : ما هى أسماء الفُعلة الذين أرسلتهم .?

ج : إن الـــذين اشـــتـــغــلـــوا لــيـــســوا هـم الــعـــشــرة
األول بل كل يوم كان يـشتغل عـشرة أنفار

ناوبة . من أهل القرية با
س : فهل لديكَ وكالة منهم لطلب أجوراتهم ?

ج : ما عندى وكالة ولستُ بوكيل لهم .
س : فهل لكَ دعوى أخرى .?

ج : نــعم إن مــوسى بك كــان يــســتـخــدم فى كل
عــام مـائـتىّ عـربـة ومـائـتـى نـفـر جلـمع الـعُـشب

والورق ونقله ولم يدفع أجرة ألحد .?
س : هل لـديكَ تـوكيل من هـؤالء لالدعـاء على

موسى بك .?
ج : ما عندى توكيل كتابةً .

س : هل لك دعوى أخرى .?
ج : ليس لى دعوى غير هذه .

س : امض على إفادتكَ .?
ج : نعم أمضى .

إيرانوس
أحمد حسن صدقى

صورة إفادة موسى بك وإخوته .
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بــعـد سـؤال اســمه واسم أبــيه وعـمــره وعـيـاله
وقريته وصنعته وملكه وجوابه عنهم.

س : كم تبعد قرية أيزوط عن قريتكم .?
ج : تــبــعــد بـقــدر ســاعــة ونــصف  وأصل اسم

القرية هو آوزوط.
س : هل تـعـرف ايـرانـوس ولـد خرار مـن الـقـرية

ذكورة? ا
ج : نعم أعرفه .

البقية تأتى                 
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لـقـد انــتـهت مـحـاكــمـة مـوسى بك الـكـردى 
وأصدرت محكمة اجلنايات حكمها ببراءة ساحة
ـعـزية إلـيـه . وهـذه صورة ـواد ا مـوسى بك مـن ا

القرار الصادر بذلك.
بــعــد ســمــاع دعــوى الــطـرفــ ومــدافــعــاتــهم
ـداولة ومـطالـعـة أوراق التـحقـيـقات وتـدقيـقـها وا
فى شــأن ذلك  فــحـســبـمــا تـوضـح تـفــصـيالً فى
أوراق ضـــــبط الـــــدعــــوى واخلـالصــــة حـــــيث أن
عزية إلى اإلخبارات الواقعة بخصوص األفعال ا
مـوسى بك متبـاينة ويُـناقض بعـضها بـعضاً ولم تُر
جرمـية موسى بك  فـلقد قررت كافـية للحـكم 
ا أُسند إليه من احملكمة برائة * ساحة موسى بك 
أفـعـال اإلحراق والـغـصب بـأكـثـرية اآلراء  ومن
أفــعـال نــقب اجلــدار والـســرقــة بـاالتــفـاق  وعن
دعـوى قـتـله بـاشـاجـاص بـاألغـلـبـيـة  وحـكـمت
بــلــزوم إطالقه من الــســجـن واخالئه إن لم يــكن

مسجوناً بسبب آخر فى ٩ ربيع اآلخر سنة ٣٠٧ .
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* الصحيح براءة.




