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مدرمان )  فأسـرع الوالى إلى هناك  ولـم يزل فى محل احلادثـة  واستولى اخلوف على
أهـالى واليــة أطـنـة خـصـوصـاً ; إذ بــد بـجـمع الـرديف من حــلب وأطـنه  وحـالـة أهـالى
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كُــــتـب إلىَّ مـــــنـــــهـــــا فى أوائل
الشهر اجلارى ما مؤادهُ :

البـدَّ أنكم عـلـمتم خـبر الـثورة
فى واليـة أطـنه وهى صـحـيـحة 
وبـــــيـــــان ذلك أنـهُ حــــدثـت ثــــورة
عـظـيمـة فى مـحل اسـمه  الـزيـتون
من واليــة أطـــنه وفى مــرعش من
واليـة حـلب  فـاجـتمـع أكثـر من
٢٠ ألف أرمنى  وجـرت مذبحة

هــائـلــة دامت نــحـو ٦ ســاعـات 
والقتلى من الفريق  يزيد على
األلف  وقــــد اســــتــــولى األرمن
عـلى الــقـلـعـة  وقـتــلـوا بـكـبـاشى
احلــامـــيــة  وجــرح قــول أغــاسى
الـضـابـطـة  وقـد بـدأ هـذا الـهـياج
فى جــــهــــة بــــايــــاس (بــــلــــدة بـــ

اإلســكـنــدرونــة وأطــنه)  حــيث
يُـــوجــد عـــدد غـــفـــيـــر من األرمن
فاجـتمعوا فى بلـدة اسمها ( شوك
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الواليـة فى خـطر عـظيم  وألقل
شـرارة تشـتـعل ثـورة عـامـة . وقد
كـان األتــراك يــخـشــون الــتـظــاهـر
قـبالً لــوجـود دراعــة أمـيـركــيـة فى
مـيــاه مـرســ  فـلـمــا عـلــمـوا أنه
لـيس عليهـا إالَّ ٥٩٠ من العساكر
تالشى خــوفـهم إالَّ أن احلــكــومـة
يــقـظــانــة  ولـكـن إذا حـصل شئ
من اخلـوف علينا  فـمن العساكر
النظامية وجميعها حتت السالح.
إنــــنـــا فـى خـــطــــر فــــاضح وأوربـــا
تهـملنـا  فهل تـنتظـر إلى أن نفنى

ثم حتاول إنقاذ أجسادنا ?
بـــلــغـــنى الــيـــوم أن الــقـــنــاصل
ســوف يـجــتــمـعــوا لــطـلب دوارع

حتفظ الراحة .
وقــد كـــتب إلـى من حـــلب مــا

مـؤاده : الهياج عظـيم هنا واخلوف مـسئولٍ على اجلمـيع  وقد أرسلت احلكـومة ٢ طوابير
إلى مرعش والزيتـون  حيث جرت موقعة عـظيمة فى هذا األسبـوع  وأمسكت احلكومة
٢٠ صنـدوقاً من األسلحة مرسلة من الـشام إلى األرمن فى مرعش  وحصلت مذبحة فى

بيالن  وهى مدينة تبعد ٣ ساعات عن اإلسكندرونة واحلقيقة مجهولة .
وحدث فى ترسوس أن ٦ من األتراك  دنـوا من كنيسة األرمن ورموهم بالشتائم  ثم
بــالـرصـاص  فـألـقت احلــكـومـة الـقـبض عــلـيـهم  وقـد هـرب بــعض أهـالى تـرسـوس إلى
ُـكاتـب يشـكـو من الـقنـاصل الـذين هم وكالء فـقط  ويـقول مـرسـ فى هذه الـواليـة . وا
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إنـهم فى شغل عن وظائـفهم هذا
بتجـارته  وذاك بخمرته واآلخر
بـالصـيد والـقنص وسـأعرفـكم ما
يجد إذا بـقينـا فى قيد احلـياة . أما
ـوجودة فى الـعـساكـر الـنـظـامـيـة ا
كل الـواليــة  فــقـد أرســلت إلى

الزيتون واستُبدلت بالرديف .


	١٣٣_

