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إن الفـظائع التى ارتـكبـها األكراد فى
سـاسـون لم يُـر لـهـا نـظـيـر فى الـتـاريخ .
فإن سهول موش غـرقتها الدماء البرية
ووادى ســـاســـون قـــد أصـــبح والـــدمـــاء
يـسـيل مــنه أنـهـاراً  والــبـنـات الـعـذارى
واألطــفـال والــنــسـاء يــطــفن فى شـوارع
موش حافـيات عاريـات ال مأوى لهن
وال شىء يـسـد رمــقـهن  وهنّ دائـرات
صـايـحـات يـنـدبن سـوء حـظـهن واأليـام
الـســوداء الـتـى خـلــقن فـيــهـا  رافــعـات
أيـــديــهن إلى احلق عـــز وجل شــاكــيــات
ظـلم احلـكام  طـالبـ مـنه زوال احلكم
مـن دولـــة أصــبـــحـت تُــشـــارك الـــقـــتـــلــة
واللصوص فى مذابحهم وفظائعهم !!
كـم وكم مـن هــــؤالء اخملــــدرات ألــــقـــ

بأنـفسـهن فى األنهر واآلبـار تخـلصاً من
ظلم األتراك وحكامهم وفظائع األكراد

واآلاليات احلميدية .
أجل  إن كــثــرة الـفــظـائع والــوقـائع
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هيَّـجت الـدم فى عروق أبـطال األرمن
ـــوت  فــــعـــاهــــدوا أنــــفــــســـهـم عـــلـى ا
وفضـلـوا ذلك عـلى احلـيـاة  وانـقـسـموا
إلى ثالث عـصـابـات  إحـداهـا بـريـاسـة
الـبطل أنـترانيك  والـثانـية بقـيادة أوهان
شهور  وثالثها بقيادة كيورك. البطل ا
وانــضم إلـيـهم عــدد عـديـد من األرمن
والـــتــجــأوا * إلى جــبــال انــدوغ وكــيــ

وكـــرشــيـك وغــلـــيه غــوزن  فـــفــتـــكــوا
باألكـراد ولم تسـلم اجلنود الـعثمـانية من
أضـــــرارهم . عـــــلى أن قـــــلــــة عـــــددهم
جـعلهم أن يـعتـصموا فى اجلـبال تخـلصاً
من هـــــجـــــمـــــات اجلـــــيـــــوش وغــــزوات
األكـراد فــأرادت اجلـنـود الـعـثـمـانـيـة أن
تُـحـيط بـهم وتــقـتـلـهم عن آخـرهم  إال
دافع لم تـصل قـنـابلـهـا إلى صوامع أن ا
اجلـبــال  كـمــا أنــهم لم يــجـســروا عـلى
مـهــاجـمـة أولــئك األبـطــال فى مـكــانـهم
فـعــهــدت إلى عــســاكـر الــبــاشــبـوزق **
االنـتــقـام من األهـالـى  فـهـجــمـوا عـلى
القرى وذبحوا فى يوم واحد ٣٠٠٠ من
األرمن األبــــريــــاء وهم يــــعــــمـــلــــون فى

* الصحيح : والتجئوا .
. رتزقة وغير النظامي ** الباشبوزق = اجلنود ا
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حقـولهـم ويحـرسون مـنازلـهم . فكـانوا
يقطعـون من النساء نـهودهن  ويبقرون
بــطـونــهن  ويــدفـنــون األطـفــال بـالــتـ
ويقطعون الشيوخ منهم إرباً إرباً !!!

فـمـديـنـة سـاسـون الـشـهـيـرة بـدخـانـهـا
وأهالـيـها يـربون عن الـعـشرين ألـفاً  لم
يبقَ لـهم أثر وذُبح ١٥٫٠٠٠ نـفسـاً بحد

الثقيل البتار فى يوم واحد !!.
وقــد قـال أحــد الــعــارفـ إنــنى لم أرَ
مـنــظــراً قــبـيــحــاً مـؤثــراً كــمـا رأيـت عـلى
ضفـاف نهر الـدجلـة  فترى ر األرمن
يناً وشماالً عـلى ضفتيه جتتزبها* ملـقاة 
الـوحــوش الــكــاســرة والـطــيــور بــعـد أن

أخذت نصيبها منها األسماك .
وأصبح بـقـايـا األرمن الـذين تـديرهم
جـمعيـة الهـنشاق يـتألبـون زمراً فى جوار
ساسون وبتليس  طالب الثأر مُفضل

وت على احلياة  ولكنهم قالئل ومن ا
ت مـنـهم بــالـسـيف مـات من اجلـوع لم 

والظماء كما قال الشاعر : 
ت بالسيف مات بغيره... ومن لم 

عــــلى أن تـــألب بــــعض ثـــوار األرمن
* الصحيح : جتتذبها .
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جــعل هـيــجـان عـظــيم فى قــبـيـلــة دابـيك
ـشـهـورة الـكـرديـة  وهـى من الـقـبــائل ا
فـهـاجـمت األخيـرة مـديـنة مـوش بـعد أن
دمــــرت ســــاســــون وأقـــفــــلـت دكــــاكـــ

ـنـازل لـيالً حتت األرمن ثم هـاجـمت ا
قـيـادة احلــاجى فـيـروز الــكـردى الـشــهـيـر
يُـحـيط به ٢٠٠ من رجـالـه . ودام القـتل
ـدينة ثالث لـيال مـتواليـة على ضـفتى ا
وهـــو يــصـــيح بـــأعـــالى صـــوته صــدرت
اإلرادة الـسـنيـة بـقـطع جذور األرمن وال
سكوڤ) خوف من اعتـراض الروس (ا

ألن دولة الروس ناقمة على األرمن .
ولم يــــقل زعــــيم األكــــراد الــــفــــقـــرة
األخـيـرة إال لـعـلـمه بـأن دولـة األتـراك ال
تـخش* بـأس دولـة ســوى دولـة الـروس
ألنهـا األقرب إلـيهـا والـتى اعتـادت على
الفتك بها وسلب أمالكها . وأما الدول
األخــرى  فـــوجــودهم كــعــدمه  إذ ال

يخشى على األتراك منه ??
عـلى أن هـذه الفـظـائع هى مـفتـعـلة 
ولم يُـقــصــد من تـعــيــ فـريــد بك (كـا
أسرار بـلـدية بـيـرا سابـقـاً) قائـمـقامـاً على
مـوش إال الشـتراكـه فى مذابح األسـتـانة

* الصحيح : تخشى.
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عـام ١٨٩٦  حــيث كــان بــهــا الــعــضـو
األكـبر الـعامل إليـقاد نـار الثـورة والفتك

فى األرمن .
ـابَّـ فى األنـاضول فـلـتـكن أعـمـال ا

عــبــرة لـلــمــصــريــ ومــحـبـى األتـراك 
ودولة أصـبحت حالـتها كـما ذكر بـشرها
فى الـزوال ألن احلــكــام إذا تـألَّــبــوا عـلى
رعـايـاهـم وذبـحـوهم ذبــحـاً . فال عـتب
عــلـى األكــراد الـــوحــوش  بل الـــعــتب
عـــلى الـــيـــد األثـــيــمـــة الـــتى هـــيَّـــجــتـــهم
وتُـعــضـدهـم فى أعـمــالـهم  وهى تُــعـد
اجلـانـيـة جنـايـة عـظـمى التـى يتـأفف مـنـها
اخلالق ــ عز وجل ــ وتمُـجها اإلنسانية

فيا للَّه ...
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