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ذكـرنـا فى عـدد سـابق أن بـعض األرمن فـاجـأوا
أحــد احملــامــ وقــتـــلــوهُ بــحــجــة أنـهُ من الــبــولــيس
الـسـرى وأنـهُ وشى بـكـثـيـرين من الـذين اشـتـركـوا
فى حادثـة قوم قبو . وقد قـرأنا فى اجلرائد األخيرة
أن هـذا الـرجل كـان سـاكـنـاً فى جـهـة قـوم قـبـو التى
حـدثـت فـيـهـا تــلك احلـادثـة مـع بـطـريـرك األرمن .
ـتـهـمـ وأنـبـأ عـنهم وقـد قُـبض عـلى كـثيـرين من ا
حــــتى أوغـــرت صــــدور األرمن عــــلـــيـهِ  وبـــاتـــوا
يـتــرصَّـدون الـفـرص لإليــقـاع بهِ . واتـفق أنهُ ذهب
ذات مسـاء إلى مـنزل صـديق له من الـصـيدلـي فى
ـة وبـيـنـمـا هـو يـتـمـشى أمـام جـوار الـسـراى الـقــد
نـزل مع صـديق آخر ريـثمـا يُـوضع الطـعام  وإذا ا
ركـبة قد وقفت بـجانبـهما ونزل مـنها رجالن ودنا
ـومإ إلـيه  وسـألهُ عن اسمهِ أحدهـما من احملـامى ا
ثـم دفع إلـــيهِ كـــتـــابــاً وانـــتـــظــر ريـــثـــمـــا فض غالفهُ
واشـتعل* بـتالوتهِ ثم طـعنـهُ بخـنجـر كـبيـر فى بـطنهِ
فشـقهُ واندلـقت أمعاؤهُ أمـامهُ فحـاول رفيق احملامى
ـعــتـدين عـنــدئـذٍ أن يـتــداخل  فــتـصـدَّى لـهُ أحـد ا
ووجه غـدارتهُ إلى وجههِ وتـهدَّدهُ بـإطالقهـا عليهِ
ــركـــبــة وتــواريــا عن ثم عــاد األرمـــنــيــان فــركـــبــا ا
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األبــصـار . أمــا الــكـتــاب الـذى دفــعــاهُ إلى احملـامى
فيتـضمن مـا يأتى ـ إنكَ خائن وهـذا جزاؤكَ وجزاء

جميع الذين يخونون األمة .
وجـاء فى أخـبـار األسـتـانـة أن احلـكـومـة الـسـنـيَّـة
أمـرت بـإبــطـال أعـمــال الـبــوسـطـة داخل األســتـانـة
ـكــاتـيب من وأوعـزت إلى مــكـاتـبــهـا أن ال تــقـبل ا
اآلن فـــصــاعــداً إالَّ إذا كـــانت مــرســـلــةً إلى خــارج
األســتـانــة وضـواحـيــهـا . وقــد كـان ذلك عــلى أثـر
الرسـائل التهـديديَّة الـتى كثر ورودهـا على موظفى

القصر السلطانى بعد حدوث حوادث األرمن .
وورد فى اجلــرائــد األخــيـرة تــفــصــيل االعــتـداء
عـلى أحـد الـكــهـنـة األرمـنـيـ فى كـنـيـسـة سـيـواس
ومــــآلهُ أن هـــذا الـــكـــاهـن كـــان شـــديـــد اإلخالص
لـلدولـة الـعـلـيَّـة . وقـد سـعى مـنـذ بـضـعـة أشهـر فى
الـتـوقـيع على عـريـضـة رفعـهـا إلى جاللـة السـلـطان
األعـظم وأظهـر فـيـها سـرورهُ وسـرور أبنـاء طـائـفتهِ
من حـالـة األحكـام احلـاضـرة . وقال إنـهم راتـعون
فى بـحـبـوحـة األمن والـسـعـادة فى ظالل احلـكـومـة
السنـيَّة . ومنـذ بضعـة أيَّام نزل أربعـة ملثـمون على
دار هـذا الـكـاهن وأوسـعـوهُ ضـربـاً مـبـرحـاً وقـطـعوا

ذراعه اليمنى . وقالوا لهُ ال يسعكَ بعد اآلن أن تُوقع على عرائض شكر جديدة ترفعها إلى
مضطهدى أمتكَ . وتركوهُ على هذا احلال وولوا مدبرين .




