
This is the whole story but in Arabic language ( Egypt ) 
  

  مركز ديرمواس محافظة المنيا طھاد المسيحيين في قرية دلجاأحداث اض
تبدأ القصص عادة من البداية ولكن قصتنا ھذه ال نستطيع أن نرويھا إال من النھاية فھى 

شاشة وروح المرح ، ببساطة نھاية إنسان شاب  في الثالثين من عمره مشھور بالب
  .محبوب من الكل ، ،لم يكن له أعداء من أدنى نوع ، ألنه مسالم من أرقى نوع

اتجه مع أثنين من أخوته وابن أخيه األكبر قاصدون مدينة  27/9/2009في يوم األحد 
مبتھجين واآلمال تمال قلبھم فھم كانوا  فرحين  كم 28 ملوى والتى تبعد عن بلدته بحوالى 

  ) .أشرف(تفاق على مراسم خطوبة ابن أخيه األكبر لى مدينة ملوى إلتمام االذاھبين إ
ببلدة دلجا فذھبوا بمالبسھم الجديده ، عالمة على فرحتھم ، وھم في موقف السيارات 

فألنھم لم يجدوا سيارة أخرى ركبوا تلك ) ملوى ( وجدوا سيارة ربع نقل وسائقھا ينادى 
 يريد القيام برحلته بحجة العدد لم يكتمل ، أما ھم فألنھم السيارة ، ومر الوقت والسائق ال

فطلبوا من أن يعجل بالقيام بالسيارة ليلحقوا بميعادھم فلم يجدوا  ........مرتبطين بميعاد مع 
إال ال مبااله من ھذا السائق الذى ترك سيارته وجلس على المقھى فوجدوا سيارة 

فأستقلوا ذلك الميكروباص ، وھنا نجد ) لوى م(سائقھا ينادى على نفس الخط ميكروباص 
شيئاً غريباً حدث ذلك السائق الجالس على المقھى يھم مسرعاً نحو ھوالء األخوه ، وبكل 

  أنواع األھانة والسب والقذف ، وكلمات التعيير بإعتبارھم مسيحيين ، ويقول
جتمع كل من في وھنا أ) أذاى تسيب عربيتى يا خواجه يا مھلوك وتركب عربيه تانيه (  

يوجد سائقين مسيحيين ألن يوم األحد ھو يوم راحتھم  الموقف وبالطبع في ھذا اليوم ال
فكل ما  وأجتمع الماره في الشارع لم يسألوا ما ھو الموقف الذى أدى إلى كل ھذه اللعنات ،

مقھى وجاء أيضاً أخوته الذين كانوا برفقته في ال) جر مع مسيحى مسلم يتشا( فكروا فيه ھو 
واجتمع الكل على ھوالء المساكين الذى ال حول لھم وال قوة ، فال يوجد معھم أى شئ 

كل ھذه ) ومواسير الحديد  –ين اكوالسك -والمطواي  -السنج( عن أنفسھم أمام يدافعون به 
 –المسدسات  –األلى ( األشياء تكون بصحبة سائقى تلك البلدة باألضافة إلى أسلحة الطوارئ 

ومكان إخفاء تلك األشياء خلف كرسى الكبينة ، لم تمر سوى ثوانى قصيرة لكن ) والذخيرة
 فكل ھذا الجمع ھجم على المجموعة الصغيرة وكأنھم وجدوا فريستھمحدثت أشياء كثيرة 

ھالوا عليھم بالضرب والقذف والسب ، فأستغل ذاك السائق ھذه الفرصه وصوب مطواه نا
اء ليصعقه بطعنة أخرى في صدره ، ليقع ھذا على في ظھر حنا ليلتف وينظر إلى الور

  .األرض من شدة النزيف 
أما عن أخوته وابن أخيه كانت اصابتھم في تلك األثناء ، فكثرة العدد وكثرة األسلحة 

كل ھذه عوامل أدت إلى اصابتھم في ذلك اليوم . البيضاء ، وأخذھم على غفلة دون وعى 
  .في تمام الساعة الثانيه بعد الظھر وبعد ذلك مضى كل ذاك الجمع وتركوھم بين حى وميت 

وصل إلى باقى أخوتھم الذين كانوا بالمنزل ولم يكونوا معھم فجاءوا وذاع الخبر إلى أن 
إلى مقر الوحدة الصحية بدلجا فوجدوا بابھا مغلقاً فأتجھوا إلى مدينة ديرمواس وأخذوھم 

وكان حنا مغشياً عليه ثم لفظ أنفاسه األخيرة  االستقبالودخلوا  األميريحيث المستشفى 
بالدور الثالث بالمستشفى ولكن خبأو خبر موت حنا ھناك والباقون أسعفوھم وحجزوھم 



 أھاليعلى الجميع إلى أن جاءت قوات األمن وطوقت المستشفى بعد أخراج جميع 
  .المصابين خارجاً 

بدخول  األذنوفي تمام الساعة الثامنة مساءاً جاء نائب مدير أمن المنيا فطلب ذاك الجمع 
ل وحدھم ، فسمح بدخول أثنين ھم بالداخعلى المصابين الن لالطمئنانشخص أو شخصين 

وأخبرھم بالفاجعة  لم يروا فيھا حنا ، ثم جلس معھم لمدة ساعتين باالستقبالوأجلسھم 
الكبرى أن حنا انتقل إلى رحمة هللا ، وھنا كانت الصاعقة على رأس من كانوا بالخارج فقد 

ث ، فصاح الكل بالبكاء كان أكثر من ألف شخص ينتظرون ويأملون شفاء حنا ، لكنه لم يحد
  .والعويل والصرخات واآلھات والبعض كان صامتاً والبعض يھدى من روع األخرين 

ظھراً ثم  وأستمر ھذا الحال إلى ثانى يوم إلى أن جاء الطبيب الشرعى في الثانية عشر
  .أنتھى من عمله في الواحدة بعد الظھر 
  .نھا نحو ثالثين شخصاً وجاء موعد الدفن أكثر من خمس عشر سيارة على كل م

ودخلوا به البلدة وكان الصمت ھو سيد الموقف الى أن وصلوا به الكنيسة يصلى عليه ، 
فوجيئوا ببعض من المسلمين الذين يحملون الحجارة ويحدفون بھا المسيحيين وينادون ال 

  .يا صليب فرد عليھم المسيحيين بالروح بالدم نفديك ) إلخ ..................إله اال هللا 
ولكن مع التكتل األمنى الذى شھدته الحادثه لم تحدث  مواجھات مباشرة ثم أخذ الجثمان 

وفي صمت وسرعة لم تشاھد من قبل ثم عاد الكل إلى ) المقابر ( إلى مسواه األخير 
ق زوجته ال تنطق وتبدوا عليھا عالمات الشلل النصفى وأخيه معزوز أيضاً ال ينط.منازلھم 

.  
  تل حنا ؟لماذا ق

نة والسب واھدار الدماء واستباحة قتلھم ه األقباط حتى يجدوا كل ھذه األھاما الذى أخطأ في
  ؟ 

  من وراء كل ھذا ؟
  وإلى متى يستمر الوضع ؟  

  وماذا يكون القصاص من الجانى ؟
  مساعدوه الذين ؟.  نايل منصور سحرب السائق الذى قتل حنا ھو

 –ھم عالء منصور سحرب  – وأشرف ماھر –موريس أمين  – أصابوا ماھر أمين
  .وإبراھيم منصور سحرب 

















 


