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نـصرم ازدحم الـناس ازدحام فى صبـحة يـوم الثالثـاء ا
عــظـيــمـا فى مــيـدان مـحــمـد عــلى  حـتى أصــبح كـالــبـنـاء
ُـشــاهـده تـنـفـيـذ حـكم اإلعـدام عـلى ـرصـوص ; وذلك  ا
ـكان األرمـنى قـاتل الـچاويش « الـكـردى »  وقـد أحاطـا 
٣٠٠ جندى محافـظة على الراحة و ٦٠ عـسكريا شاهرى
عـينة آتى به ـشنقـة . فلمـا أزفت السـاعة ا السـيوف حول ا
بعـربـة مخـفـورة بالـفرسـان . فـلمـا وقـفت استـأذن الـكاهن
قدسـة فاقتبـلها بكل وولج العـربة وعرفه وناوله األسـرار ا

احترام ووقار  ثم خرج من عنده والدمع ملء عينيه .
ـتــهم من الــعــربـة مــوثــوق األيـدى واألرجل ثم أُنــزل ا
وهــو شـاب فى الـثالثــ من عـمـره مــربـوع الـقــامـة نـحـيف
ـصدق عـليـها اجلسم  فـتُلـيت علـيه األحـكام الـصادرة وا
من اجلناب العالى بإعـدامه شنقاً  وبعد الـنهاية  سئُل عما
إذا كان لـديه شئ يقوله ; فـأجاب بالتـركية « فـلتعش األمة
وت إال مـرة واحـدة أينـمـا كان » . األرمـنـية واإلنـسـان ال 
ـنـديل وعُـلق فى ـشـنـقـة ونـظـره مـكـفوف  ثم أُصـعـد إلى ا
ـوقف فهوى معلقاً بالـفضاء ; وبعد سبعة احلبل ثم أُزيح ا
ـغـفـرة والرضـوان  ولم دقـائق فـاضت روحـه إلى مـحل ا

يحدث ما يُكدر صفو الراحة .
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صـرية حـزب فى إعدام األرمـنى ـ انقـسـمت اجلرائـد ا
مسـئلـة إعدام األرمنى قـاتل التـركى  فذهب قوم إلى أن
السماح بـإعدام الرجل أرضى الـعدل وذهب آخرون إلى
أن إعـــدامه أغـــضب الـــعـــدل وأغـــضـب أنـــصـــار الـــعــدل
واسـتشـهـدوا بإصـرار األمـيـر وحكـومـته على إنـفـاذ حكم
اإلعـدام بـدون الـتـفات إلـى مـا بذل مـن السـعى فـى إبدال
احلكم . ووجـوه هذا الـتبايـن العظـيم محـصورة فى «هل
يوجد ظروف مخففـة للعقوبة كمـا يقول الفريق الثانى أم

ال كما يقول الفريق األول?» .
وال ســبــيلَ إلى إقــنــاع الــرأى الــعــام بــأحــد الــوجــهـ

الـسلـبى واإليجـابى إال إذا تـكرمت احلـكومـة بنـشر أوراق
التحقيق على صفـحات جريدتيها الرسميت  كما أشار
ــقــطم األغّــر بــعــدد أمس  فــإذا ثــبت الــوجه إلـى ذلك ا

السلبى انقطعت األلسن اللجالجة .


