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 پیشگفتار مترجم

 

میالدی از سوی آکادمی علوم ترکمنستان شوروی بچاپ رسید.  ١٩٦٠کتابی را که در دست دارید ، در سال  

بوده و عنوان ترکمنی « الحاق ترکمنستان به روسیه » این کتاب عنوان دو گانه ای دارد ، عنوان روسی آن 

با موقعیت شاید   ده شده است. این دوگانگی عنوانآور« ملحق گردانیدن ترکمنستان به روسیه » آن بصورت 

ایام تاریخی و شرایط جغرافیایی واقتصادی ترکمنهای مناطق مختلف در آن دوران و ویژگیهای طوایف 

 . باشد اشتهاق آنان به روسیه  ربط  دگوناگون و شرایط و چگونگی الح

بنا به شواهد تاریخی آن دوره که در اسناد مختلف کتاب حاضر موجود می باشند، وارد شدن طوایف مختلف 

ترکمن به ترکیب روسیه در شکل و مضمون خود از یکدیگر متمایز گردیده و یکسان و همزمان نبوده است . 

سرکوب ارتش تزار به روسیه ملحق  تکه به زور و -چنانچه اگر بخشی از ترکمنها مثل ترکمنهای آخال

گردانیده شدند که واقعه خونین گؤک دپه نمونه شاخص آن بشمار می آید ، اما بخشهای دیگری از ترکمنها 

بتدریج و بطور صلح آمیز و حتی داوطلبانه ، تبعیت دولت روسیه را پذیرفتند. از اینرو در انتخاب عنوان این 

وان ذکر شده کتاب استفاده نمود ، با این توضیح که در تفسیر و تحلیل کتاب میتوان بطور عام از همان عن

چگونگی این الحاق قاعدتا باید به تمایزات و ویژگیها و چگونگی آن بر اساس اسناد مکتوب تاریخی اشاره 

ه پس نمود. در این رابطه نکته قابل ذکر آنست که بدنبال عدم تجدید چاپ این کتاب ، کلیه کتب و مقاالت منتشر

 منتشر گردیدند.« الحاق داوطلبانه ترکمنها به روسیه » از آن با تیتر 

سند مختلف بوده که همه آنان در خدمت چگونگی آغاز استقرار روسیه در ترکمنستان ،  ٤٥٠این کتاب حاوی 

، و  اهداف اشغال سرزمین ترکمنها و اهمیت آن برای دولت تزار ، علل مناقشات روسیه با انگلیس در منطقه

در نهایت ، چگونگی الحاق گام به گام کل ترکمنستان به روسیه قرار دارد. از اینرو ، این کتاب میتواند برای 

ن می باشند ، منبع پژوهشگران بیطرف تاریخ و محققینی که در صدد مطالعه دقیق وقایع  آندوره ترکمنستا

 بشمار آید. بسیار ارزشمند و سودمندی

از نامها و اسامی اماکن و تلفظ بسیاری الزاما ز زبان روسی ترجمه گردیده است ، از آنجا که این کتاب ا

نوشته شده است که امکان دارد برخی از آنها  یج کنونی در جمهوری ترکمنستانبه خط التین را طوایف نیز

آنان نادرست ادا شده باشند که در آنصورت ، از تذکرات دوستان صاحب نظر در اصالح و ذکر تلفظ صحیح 

 صمیمانه متشکر خواهم بود.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

در تهیه اسناد این مجموعه ، همکار علمی جزء انیستیتوی تاریخ ، باستان شناس و اتنوگراف آکادمی علوم 

ترکمنستان آغایف ، همکار ارشد این انیستیتو آکوپف ) مؤلف مسئول (، ارشدان همکاران علمی آرشیو 

شوروی، ز.ای . آغافونوف ، ی . س. دزیویل ، ک. ز. محسن اف ، همکار مرکزی دولتی تاریخ ازبکستان 

تاریخی ، پ.ی. آلتشوللر ، گ . ح . دغتیارف ، ب. و. فیلیپ اف،  -ارشد علمی آرشیو مرکزی دولتی نظامی 

دریایی ، و.ح .  -و همکار علمی ، پ.ک. فدوتوف ، همکاران علمی ارشد آرشیو مرکزی ناوگان دولتی

 و. پتراش ، آ.ای. سافرونف ، شرکت نمودند. نورنف ، و.

در امر روشن شدن این اسناد، همکار ارشد علمی آرشیو مرکزی دولتی تاریخ گرجستان شوروی ، 

ل.ک.آفریکیان ، همکار ارشد علمی انیستیتوی تاریخ ، باستان شناسی و اتنوگرافی آکادمی علوم ترکمنستان 

ار گروه تنظیم کنندگان اسناد را پروفسور آ.ک. غارریف از شوروی، ب. قربانف ، اشتراک ورزیدند. ک

انیستیتوی تاریخ ، باستان شناسی و اتنوگرافی آکادمی علوم ترکمنستان شوروی ، ی.پ. وورونین ، از آرشیو 

 -تاریخی ) رئیس بخش آرشیو(، آ.آ.سامارف ، از آرشیو مرکزی نیروی دریایی -مرکزی دولتی نظامی

ف ، از آرشیو مرکزی دولتی تاریخ ازبکستان شوروی ) رئیس بخش آرشیو(، آ.ن. نظامی، ک.ز. محسن ا

 یوویدزه ، از آرشیو مرکزی دولتی تاریخ گرجستان شوروی ) رئیس بخش آرشیو ( هدایت نمودند.

فهرست کلمات کوتاه شده ، نامگذاری بنیادها و روز شماری حوادث ، توسط دولت اف ،همکار علمی جزء 

ریخ ، باستان شناسی و اتنوگرافی آکادمی علوم ترکمنستان شوروی مورد تنظیم قرار گرفته است. انیستیتوی تا

 فهرست اسامی خاص و عناوین جغرافیایی نیز توسط او صورت گرفته است.    

در تکمیل مطالب گرافیک باستان شناسی این اسناد که از آرشیو مرکزی دولتی تاریخ ازبکستان شوروی اخذ 

همکار ارشد علمی آرشیو مذکور گ. آ. ولوشینا  و همکار علمی جزء  گ. پ. یون و همچنین در  گردیدند ،

 تاریخی ، ن.پ.ژوکوسکی کمک بسیاری  نمودند. -تهیه مطالب ، رئیس بخش آموزشی آرشیو دولتی نظامی

ی دولتی تاریخ انیستیتوی تاریخ ، باستان شناسی و اتنوگرافی آکادمی علوم ترکمنستان شوروی و آرشیو مرکز

ازبکستان شوروی ، بدین ترتیب از همه اشخاص و موسسات علمی و تحقیقی که ما را در تهیه مطالب این 

 اسناد یاری نمودند ، صمیمانه تشکر میکند. 
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 ١فصل 

 

 ( .١٨٦٩ -١٨٧٤ استحکام روسیه در ترکمنستان غربی ) -

 

 

 ٢فصل 

 

تکه و تشدید روز افزون اختالفات انگلیس و روسیه در  -ترکمنستان در دوره تدارک نخستین مأموریت آخال -

 (. ١٨٧٤ -١٨٧٨آسیای میانه ) 

 

 

 ٣فصل 

 

تکه. اشغال آخال توسط ارتش تزار و ایجاد استان زاکاسپ )ماوراء  -ترکمنستان در دوره مأموریت آخال -

 ( . ١٨٧٨ -١٨٨١م ( )  خزر .

 

 

 ٤فصل 

 

تشدید روز افزون اختالفات انگلیس و روسیه در ترکمنستان. تقویت تأثیر روسیه در جنوب شرقی  -

 ( . ١٨٨١ -١٨٨٤ترکمنستان. الحاق مرو ) ماری کنونی . م ( به روسیه ) 

 

 

 ٥فصل 

 

مارگرانه انگلیس در ترکمنستان. جنبش ترکمنهای واحه مرغاب برای ملحق شدن به روسیه. تالشهای استع -

 ( . ١٨٨٤ -١٨٨٦ماجرای داش کؤپری. الحاق واحه مرغاب به روسیه ) 

 شده. فهرست کلمات تلخیص -

 فهرست اسامی بنیادها . -

 تاریخ وقایع . -

 فهرست اسامی ویژه . -

 فهرست عناوین جغرافیایی. -

 

 

 

 

 

 مقدمه

 



 

دی قرن گذشته، وقایع مهم قابل اهمیتی در تاریخ ترکمنستان میال ٨٠تا نیمه سالهای  ٦٠از اواخر سالهای 

روی دادند که اثرات عمیقی بر زندگی خلق ترکمن گذاشته و تأثیرات بزرگی بر تمام رشد روز افزون آتی او 

بر جای نهادند. در طی این دوران ، سرزمین ترکمن که محدوده میان سواحل شرقی دریای خزر و رود 

میگردید ، به امپراطوری روسیه ملحق گردیده بود. در تاریخ خلق ترکمن مرحله جدیدی از آمودریا را شامل 

رشد آغاز گردید که آن با مؤلفه های رشد جدی زندگی اقتصادی و سیاسی و بیش از همه با اعتالی عظیم 

ی و ملی رقم مبارزه  ضد فئودالی و ضد امپریالیستی بعنوان پیش زمینه های عینی و ذهنی آزادیهای اجتماع

خورده است. الحاق ترکمنستان به روسیه ، علیرغم اعمال ستم استعمارگرانه از سوی تزاریسم ، اهمیت 

 مترقیانه قابل اهمیتی برای خلق ترکمن بهمراه داشت.

همه اینها ، اهمیت فوق العاده پرداخت علمی تئوریک و عملی مسئله الحاق ترکمنستان به روسیه و روشنگری 

 نب آنرا نشان میدهد.  کلیه جوا

مسئله الحاق آسیای میانه و منجمله ترکمنستان به روسیه ، همواره از سوی مؤلفین چه روسی و چه خارجی 

مورد توجه قرار گرفته است. از جمله کسانی که نسبت به این مسئله تا قبل از انقالب اکتبر بطور پایه ای کار 

( ، و . س.  Kuropatkin( ، آ . ن . کوروپاتکین )  Grodekowکرده اند میتوان از ن . ای . گرودکف ) 

درباری تاریخ نویسی ، این  -( و دیگران نام برد. اما از موضع تفکر طبقاتی بورژوایی  Esadzeاسادزه ) 

مسئله نتوانست و نمی توانست مورد روشنگری کامل علمی قرار گیرد. روشنگری علمی این مسئله در واقع 

لنینیستی صورت پذیرد. تاریخدانان شوروی در امر مطالعه  -اساس متدولوژی مارکسیستی توانست تنها بر

این مسئله ، کارهای بسیار جدی و ثمر بخشی ارائه نمودند. در این امر و جهت رفع کمبودها و تحریف ها ، 

دند ، نقش اسناد حزبی خلقهایی که وارد ترکیب روسیه گردیده و از ارزش علمی مارکسیستی برخوردار بو

بزرگی ایفا نمودند. بویژه در این رابطه ، قرارهای کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی ، وزرای 

مین سال پیوست مجدد  - ٣٠٠اتحاد جماهیر شوروی ، ریاست شورایعالی اتحاد جماهیر شوروی در باره 

ه ، بدون استثنا اهمیت زیادی اوکراین به روسیه و تزهای کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی در این بار

فرمولیزه شده اند. در « کمونیست » داشتند. برخی گره گاهها و نکات اصولی این مسئله در صفحات مجله 

نتیجه پیشبرد بحثهای علمی ، تجزیه و تحلیل فاکتهای تکمیلی و وقایع مربوط به این دوران ، تحقیقات 

نه به روسیه با تالش تاریخدانان شوروی انجام گرفتند. مطابق ارزشمندی در رابطه با مسئله الحاق آسیای میا

فصول آثار امروزی در رابطه با تاریخ جمهوریهای آسیای میانه و در چند اثر تحقیقی و همچنین مقاالت 

مختلف که غیر مستقیم به این مسئله پرداخته و آنرا در ارتباط با معضل عمومی تاریخ آسیای میانه مورد 

داده اند ، حل علمی گره گاهها و نکات اصولی میسر گردیده و در آنها یگانه برآورد عام درست بررسی قرار 

ازالحاق آسیای میانه به روسیه بمثابه واقعه مهم تاریخی مترقیانه و با اهمیت در زندگی خلقهای آسیای میانه و 

 منجمله خلق ترکمن ارائه گردیده اند.  

میالدی که در شهر تاشکند برگزار گردیده و به بررسی  ١٩٥٩وئن سال اجالس متحده علمی ماههای مه و ژ

اهمیت مترقیانه الحاق آسیای میانه به روسیه اختصاص داشت ، در امر مطالعه و بررسی بعدی مسائل اشاره 

 شده از اهمیت زیادی برخوردار بود.

برادر شرکت ورزیده و عملکرد  در این اجالس ، دانشمندان مشهوری از مسکو ، لنینگراد و از چند جمهوری

چندین ساله محققین شوروی در خصوص مطالعه مسئله مذکور مورد بحث و جمعبندی قرار گرفته و بر پایه 

آن ، وظایف جدیدی بدانان محول گردید. در این اجالس بویژه اشاره گردید که یکی از مشکالت جدی در امر 

ه ، کافی نبودن اسناد و مدارک مطالعه شده می باشد که این امر تحقیق علمی مسئله الحاق آسیای میانه به روسی

بر فقدان مجموعه کاملی از اسناد بایگانی داللت دارد
١

 . 

انتشار اسناد بایگانی حاضر هدف خود میداند که در درجه معینی به از بین بردن این نقطه ضعف جدی یاری 

 تاریخ شوروی کمک نماید.رسانده و به ادامه مطالعه مسئله مذکور توسط آکادمی 

 روسیه فوق العاده دشوار بود. کشوراقتصادی و سیاسی ترکمنستان در ایام الحاق خود به  -وضعیت اجتماعی

فاقد یک وحدت سیاسی کامل بود ، سرزمین ترکمنها دچار تفرق  بوده و میان دولتهای فئودالی همسایه  مثل 

 شده بود.این پراکندگی سرزمین ترکمنها ، یکی از عواملی بود که  پرسیا ) ایران . م ( ، خیوه و بخارا پراکنده

خصلتا پروسه دشوار الحاق ترکمنستان به روسیه را که بطور نا یکسان در مناطق مختلف صورت گرفت 

تکه به امپراطوری روسیه به شیوه نظامی صورت گرفت ، ولی الحاق  -موجب گردید. اگر الحاق واحه آخال



غربی  به روسیه نسبتا بصورت صلح آمیز و بخشهای جنوب شرقی آن بطور داوطلبانه  مناطق ترکمنستان

متحقق گردید. در اینجا باید در امر الحاق صلح آمیز مرو ، یول آتان و دیگر مناطق ، بویژه به آن نقش جدی 

تن یک جنگ توده های مردمی اشاره نمود که توانستند نقشه ها و افکار عناصر ضد روس را که براه انداخ

خونین را با روسیه تدارک دیده بودند ، نقش بر آب کنند. این پیچیدگی و ناروشنی پروسه الحاق به روسیه تنها 

مختص ترکمنستان نبوده ، بلکه آن کل آسیای میانه را شامل میگردید ، که این امرضرورت مطالعه دقیق 

 خلقهای مختلف را بطور مشخص ایجاب میکند. شرایط ویژه و جریان تاریخی این روند در مناطق و در میان

ترکمنهایی که تحت قیمومیت امیر بخارا بودند ، نخستین گروهی بودند که وارد ترکیب دولت روسیه 

گردیدند
٢

. اما وقایعی که در این دوره با زندگی طوایف ترکمن خان نشین بخارا مرتبط می باشند و همینطور 

اسناد دولت روسیه به اندازه کافی و بطور مستقیم بازتاب نیافته اند. بهمین  زندگی اقتصادی و سیاسی آنها ، در

علت ، خواننده در مجموعه حاضر تنها چند سند مشخص را می یابد که غیر مستقیم با این مناطق مربوط می 

امیر باشند. در همین ایام بطور کلی در چند مجموعه اسناد ، اشارات غیر مستقیمی در باره طوایف ترکمن 

 بخارا وجود دارند. 

بدنبال ملحق شدن ترکمنهای خان نشین بخارا به روسیه ، توده عظیمی از ترکمنهای ساکن کناره دریای خزر 

و پس از اشغال دریاچه  ١٨٦٩نیز وارد ترکیب دولت روسیه گردیدند. الحاق این مناطق در سال 

 کراسنوودسک توسط ارتش روسیه صورت گرفت.

جموعه حاضر به روند کلی الحاق ترکمنستان غربی به روسیه اختصاص دارد. در این اسناد فصل اول م

مجموعه ، مدارک با ارزشی در رابطه با اهداف اشغال توسط گردانهای ارتش روسیه که از سوی ژنرال 

( فرماندهی میشد و همینطور در باره اقدامات و تدابیر بعدی دولت روسیه برای  Stoletowاستولتف ) 

 حکام موقعیت روسیه در شرق سواحل دریای خزر آورده شده است.است

اشغال کراسنوودسک از اهمیت استثنایی فوق العاده ای برخوردار بود. این امر برای ارتش روسیه بعنوان 

، ٤، ١سرپلی برای نفوذ به اعماق ترکمنستان و همچنین خان نشین خیوه بشمار میرفت. ) اسناد شماره های 

 ره (.، و غی١٠، ٧

، نخستین کاروان کاالها توسط تجار بومی به نقطه جدید سرازیر شدند. همزمان با رشد  ١٨٦٩در سال 

 تجارت ، تدابیری در رابطه با تسخیر متداوم اقتصاد منطقه و استخراج ذخایر معدنی اتخاذ گردید.

روات صورت گرفت ، از سوی گردان کراسنوودسک اکتشاف راه تا غئزئل آ ١٨٦٩ -١٨٧٠در طی سالهای 

 -١٨٧٢که در مسیر راه ، مواد ذیقیمت زیادی در عرصه نظامی و سیاسی جمع آوری گردیدند. در سالهای 

، مناطق اکتشافی بطور فزاینده ای گسترش یافته و این مسیرها را در بر گرفت : از شمال شرقی تا  ١٨٧١

غئزئل آروات. در جریان این اکتشافات ، بالخان و گودال ساری غامئش ، از جنوب منطقه اترک و شرق تا 

مجموعه اطالعاتی از ترکمنها و بویژه در رابطه با ویژگیهای زندگی و زیست دامداران کوچ نشین در منطقه 

اترک و گرگان ، و مسیر کوچ و ارتباط آنان با افراد ترکمن حاصل گردید. اما همه این اکتشافات در شرق 

نگرفتند. زدن در ترکمنها از سوی گردان به میزان دوری آنها از کوه ، سواحل دریای خزر براحتی صورت 

 Topyمأموریت سرکوبگرانه ای در بخش توپی آتان ) ١٨٧٢در اولویت قرار داشت. در ماه نوامبر سال 

atan  ترکمنها صورت گرفت.« غارت » ( به بهانه مبارزه با 

وی تزاریسم به خان نشینهای آسیای میانه پیوند داشت. الحاق ترکمنستان به روسیه بطور غیر مستقیم با پیشر

بهمین جهت ، رهبری حکومت تزار در کنار پیشبرد وظیفه تحکیم موقعیت روسیه در سواحل دریای خزر 

با » ترکمنستان ، در عین حال اهداف مطالعه راهها و امکانات انتقال گردان ارتش قفقاز به خان نشین خیوه را

(. پیشبرد این وظایف قبل از همه در خدمت آن  ٢٧تعقیب می نمود ) سند شماره « زینه متحمل شدن کمترین ه

 اکتشافاتی بود که از سوی گردان کراسنوودسک اتخاذ گردیده بودند.

 میالدی صورت پذیرفت ، نقش تعیین کننده در این مورد  ١٨٧٣اما در امر تابعیت خان نشین خیوه که در سال 

سک ، بلکه گردان ترکمنهایی ایفا نمودند که از تاشکند فرستاده شده بودند. از آنجا که را نه گردان کراسنوود

اسناد مربوط به پیشروی این گردان بچاپ رسیده اند
٣

، عاقالنه نبود که آنها را در مجموعه حاضر توأم  

 نمائیم.

برگزیدیم که اطالعاتی در رابطه با از میان تعداد اسناد زیادی که در اختیار ما قرار داشت ، ما تنها آنهایی را  

اقتصادی طوایف ترکمن ساکن  خان نشین ها و  همچنین  عواقب  مرتبط  با  حل  به اصطالح  -سهم اجتماعی



، ٥٢، ٥١، ٤٩، ٤٨، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٣٩در خیوه در بر داشت. ) اسناد شماره های « مسئله ترکمن » 

 ، وغیره (.١٤٤، ٥٧

ال سرزمین خان نشین خیوه ، بطرز بیرحمانه ای با جماعت ترکمن رفتار نمودند. ژنرالهای تزاری با اشغ

(  Golowaçewسرکوب خونین ، زور گویی بیرحمانه و ستم بر مردم بومی توسط ژنرال گولوواچف ) 

( ، همه اینها از علل و موجبات شکل گیری قیام و شورشهای خودانگیخته  ٥٧،  ٤٦)اسناد شماره های 

 و غیره (.  ٥٣، ٤٧خان نشین خیوه بشمار می آید ) اسناد شماره های ترکمنهای 

روی داد. دولت تزار مجبور گردید که ترتیب و مدت غرامت  ١٨٧٦یکی از برجسته ترین این قیامها در سال 

 را مورد بازبینی قرار دهد.

ستان را بهمراه طاقت فرسایی سهم سنگین اهالی ترکمن ، همدردی گرم توده های زحمتکش مناطق ازبک

(. ازبکها ترکمنهای فراری را زیر حمایه خود قرار میدادند. کمی دیرتر ، ژنرال  ٥٤داشت ) سند شماره 

( .  ٥٦سند شماره « ) همبستگی میان ازبکها و ترکمنها تأئید میگردد » ( نوشت :  Kaufmanکااوفمان ) 

، یک نیروی جدی بر علیه حاکمیت خان خیوه  ترکمنهای ساکن خان نشین خیوه در اتحاد با زحمتکشان ازبک

(  Iwanowبشمار می آمدند. با در نظر داشت این وضعیت ، رئیس گردان بخش آمودریا ، ژنرال ایوانف ) 

 ( . ٥١پیشنهاد نمود که در رابطه با ارتباط متقابل با ترکمنها ، حقوق بیشتری به خان داده شود ) سند شماره 

کر کشی به خیوه و گسترش دامنه نفوذ روسیه ، ضرورت بازبینی اشکال هدایت با به سرانجام رسیدن لش

مناطق کراسنوودسک در دستور قرار گرفت. در ارتباط با این مسئله ، تصمیم گرفته شد که بخشی اداری 

 ١٨٧٤بریاست فردی تشکیل شود که هم قدرت مدنی و هم قدرت نظامی را در دست داشته باشد. در سال 

زاکاسپ ) ماوراء خزر. م ( در چارچوب حاکمیت محلی مانقیشالق و کراسنوودسک ایجاد  بخش نظامی

گردید. تشکیل بخش نظامی کراسنوودسک و ارگانهای اداری آن ، نخستین گام جدی تزار در امر برقراری 

داره دستگاه اداری در ترکمنستان غربی بود. این امر در عین حال ، یکی از اولین آزمایشات در عرصه ا

اداری بود که از سوی استعمارگران تزاری در سرزمین ترکمنها پیش برده میشد. عملکرد حاکمیت  -اقتصادی

محلی آنطور که از اسناد پیداست ، بطور غالب خصلت نظارت پلیسی بر مردم داشت. این سیستم اداره 

د. ساختار قضایی ، سیستم فئودالی را میتوان بصراحت در استانهای تازه ملحق شده مشاهده نمو -نظامی

مالیاتی ، خدمات و نظایر آن ، بطور استثناء بر پایه سیاستهای شوونیستی و استعمارگرانه غارت توده های 

 زحمتکش استوار بود.

وجود اسناد بیشمار بر آن داللت دارند که چطور اهالی ترکمن در مناطق مختلف تالش میکردند که مناسبات 

وسی برقرار نمایند. اما اکثریت سران نظامی با برخوردهای خشن و زورگویانه خود حسنه ای با گردانهای ر

تکه بودند.خط  -موجبات جدی مناقشات با ترکمنها را فراهم می نمودند. آنان خواهان اشغال فوری واحه آخال

ررسی ، مشی سیاسی حاکمیت تزار جهت اشغال دوباره منطقه مذکور و برنامه های آتی آن در دوره مورد ب

میالدی آورده شده است ) سند  ١٨٧٥آوریل سال  ٣آشکارا در نامه وزیر دفاع به همتای قفقازی خود در 

 ( .  ٧٤شماره 

مکالمات وسیع خانها و ریش سفیدان ترکمن با سران روس و دیدار مکرر آنها از کراسنوودسک ، به نزدیکی 

ثیرات محسوسی بر آنان بر جای گذارداهالی بومی با گردان نظامی زاکاسپ یاری رسانده و تأ
٤

. بتدریج جو 

کم گردید. احمی روحیه صلح دوستی و مهرورزی خصومت و بی اعتمادی از میان رفته و در میان اهالی بو

در این شرایط ، نظری در رابطه با  تکه را فراهم نمود. -این امر زمینه های الحاق صلح آمیز واحه آخال

تکه در شکل حکومت محلی مطرح گردید. این امر می بایست  -ه روسی در آخالمعقول بودن تأسیس یک ادار

در آن خدمت قرار میگرفت که بعنوان عامل تکمیلی فشار بر تکه های آخال جهت حل نهایی مسئله اتنخاب 

بعنوان ارگان ارتباط میان مردم و بخش رهبری» حکومت نیم بند خانی و 
٥

(.  ٨٥عمل کند ) سند شماره «  

تکه ها در این ایام ،خصومتهای میان طایفه ای تشدید گردید که  -این مسئله مهم است که در میان آخال ذکر

 میالدی ، رئیس  ١٨٧٦البته حاکمیت تزار تالش میکرد از این امر بهره برداری نماید. در ماه ژوئن سال 

 ه رعایت ارتباط با دستگاه اداری تکه آنها را دربار -بخش نظامی زاکاسپ ، طی نامه ای به ریش سفیدان آخال

 استان زاکاسپ مورد خطاب قرار داد.

به اجبار نوربردی خان
٦ 

تکه عازم   -را مؤظف نمودند که به مسئله اسناد کتبی کاروانهایی که از واحه آخال

 جموعه ( .  نمونه چنین  مثالهایی که  در بسیاری از  اسناد  م ١١٠کراسنوودسک بودند بپردازد ) سند شماره 



 -حاضر آورده شده است ، از آن داللت دارد که حاکمیت تزار تالش میکرد که مستقیما در امور داخلی آخال

 تکه ها دخالت کند. 

تکه  -تکه همچنین از سوی اداره بخش آمودریا نیز آن هنگامی که آخال -رابطه مشخص با اهالی واحه آخال

واهان حل مسائل روزمره خود با خان خیوه بودند ، مورد حمایت ها بدانان مراجعه کرده و یا از طریق آنان خ

قرار گرفت. بطور نمونه و بطور مشخص در بحبوحه مبارزه در رابطه با این مسئله که چه کسی باید خان 

آخال باشد ، چند تن از ریش سفیدان به اداره بخش آمودریا مراجعه کرده و از آنان تقاضا نمودند که خان
٧

را  

، وغیره (. ١٠٢، ٩٧، ٩٥، ٩٣، ٩٠سی حکمرانی خیوه به نزد آنان ارسال نماید) اسناد شماره های جهت برر

تکه ها و  -اعزام منتصبین حکمران خیوه ، به نحو قانع کننده ای حکایت از بحران جدی سیاسی درون آخال

ن سیاسی تالش نمودند تشدید خشونت بار تضادهای اجتماعی میان آنها در این دوران داشته است. ماجراجویا

که از این امر در جهت منافع دولتهای فئودال همسایه بهره برداری نمایند . بطور مثال ، شخصی بنام عبدل 

حسن
٨ 

تکه پیشنهاد نمود که تابعیت ایران را بپذیرند. در رابطه با عملکرد این ماجراجو و  -به ترکمنهای آخال

، ١١٧، ١١٤هران ، در این اسناد آورده شده است ) اسناد شماره های تکه به ت« نمایندگان » ارتباط آن با سفر

 ، و غیره (.   ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١١٨،١١٩

تکه باز هم شدت  -میالدی مشاهده میگردد که مبارزه سیاسی درونی در جامعه آخال ١٨٧٦در آغاز سال 

ن اطالعات انگلیس و کمک دیگر میگیرد. این امر عمدتا با عامل بیرونی و بیش از همه با فعال شدن سازما

 عناصر ضد روس و با شایعه کردن مسئله تدارک لشکرکشی ارتش روسیه به آخال ارتباط داشت.

سیاست جنگ افروزانه امپریالیسم انگلیس شدیدا بر برنامه تجاوز استعمارگرانه در آسیای میانه متکی بود. 

هد اقدامات روسیه تزاری را دنبال میکرد و این درست طبیعتا انگلیس کاپیتالیست گام به گام با تمام جد و ج

بدان خاطر بود که انگلیس ، روسیه را بعنوان رقیب اصلی خود در این منطقه میدید . روایت معمول در باره 

و هند که از سوی استعمارگران انگلیسی ترویج داده میشد بر هدف متهم کردن اشغال « خطر روسیه » 

ف روسیه متکی بود تا بدینوسیله برنامه های ویژه استیالگرانه استعماری نوین خود سرزمین بیگانگان از طر

را در شرق و منجمله در آسیای میانه مورد توجیه و استدالل قرار دهند. با تبعیت خانهای آسیای میانه از 

گرفت. اما میالدی تحت حاکمیت روسیه تزاری قرار  ١٨٧٣روسیه ، بخش عمده سرزمین آسیای میانه تا سال 

انگلیس با اینکه درمقابل واقعیت تسلط روسیه بر بخش عمده آسیای میانه قرار داشت ، با این وجود به 

هیچوجه خواهان دست کشیدن از برنامه استیالگرانه خود در منطقه نبود. حال با توجه به شرایط موجود ، 

، چندین سند در این رابطه آورده شده اشغال ترکمنستان در اولویت برنامه قرار گرفت. در مجموعه حاضر 

، وغیره ( ، که ١٩٩، ١٩٥، ١٧٩، ١٧٨، ١٥٥، ١٥٣، ١٤٦، ٣٨، ٣٤، ١٤است ) اسناد شماره های 

اطالعات کامال مهمی را در باره عملکرد سازمان اطالعات انگلیس و دستیاران ترک و قاجار آن ارائه 

 میدهد.

، سیاست تطمیع و شانتاژ، اغراق در توان انگلیسی ها که همه اشاعه شایعه پراکنی های گسترده علیه روسیه 

اینها هنوز همه اعمال و اشکال فعالیتهای سازمان اطالعات انگلیس را شامل نمیشد ، بطور گسترده ای در 

میان ترکمنها مورد پذیرش قرار گرفت. هدف اصلی همه این عملکردها از آن عبارت بود که اهالی بومی را 

ی مسلحانه ترکمنها بر علیه روسها شورانده و با استفاده از آن ، نیات خاص خود را در سرزمین تا سازمانده

(  Nepirترکمن ها مورد گسترش و تحکیم قرار دهند. بطور نمونه ، پس از دیداری که مقام انگلیسی ، نپیر ) 

، بطور فزاینده ای خصومت و دیگر مأموران اطالعاتی مرزبانی انگلیس با فرستادگان ترکمن ایران داشتند 

قلعه« دورهای » و « نزدیکان » میان ساکنین به اصطالح 
٩
 تشدید گردید. 

استراتژیک آن و  -، و وضعیت نظامی١٨٧٩تکه تا سال  -برای مطالعه شرایط کلی موجود واحه آخال

 ر به گؤک دپه ،مشورتهای داده شده به فرماندهی تزار جهت اتخاذ تدابیر برای پیشروی موفقیت آمیز بیشت

(، فرمانده فرستاده به خراسان که  Petrusewiçیادداشتهای جامع جمع آوری شده توسط ژنرال پطروسویچ ) 

   با هدف کسب اطالعات در باره آینده نوار مرزی بدانجا رفته بود ، بسیار جالب است.  

 ره افسران روسی که حرکت سریعارزش این اسناد از آن عبارت است که در آنها روحیه شدیدا نظامی در دای

تکه را طلب میکردند ، منعکس گردیده اند. دالیل ارائه شده توسط پطروسویچ که بنیان  -بمرکز واحه آخال

پیشنهادات وی را تشکیل میدهد ، کامال از روحیه شوونیستی و استعمارگرانه برخوردار است. او از وارد 

اری نمیکند. استنتاج اصلی پطروسویچ از آن عبارت بود که در آوردن تهمت های مستقیم به خلق ترکمن خودد



وجود نداشته و تنها یکراه باقی میماند و « پیشروی صلح آمیز به واحه تکه » شرایط وضعیت موجود ، امکان 

 آنهم بکارگیری زور است.با توجه به این، او پیشنهاد کرد که هرچه سریعتر وارد یک جنگ نهایی و بیرحمانه

نشان داده شود . پطروسویچ در « ناممکن بودن مقاومت » تکه گردیده و بدانان  -کمنهای واحه آخالبا تر 

پایان  یادداشتهای خود  و با خارج شدن از حدود وظایف خویش ،  ضرورت  پیشروی  ارتش روسیه را از 

تکه بسوی هرات -طریق آخال
١٠
میتواند از یک راه  روسیه» مطرح میکند. او در ضمن بدان اشاره میکند که  

 «.دیگر و بدون گذر کردن از خاک ایران بدانجا پیشروی نماید 

تکه آنطور که بدون استثناء در کلیه اسناد آورده شده است ، الحاق واحه مرو به  -هدف نهایی پیشروی به آخال

ت که مدتها تا قبل از روسیه و تثبیت مرز دولتی با ایران و افغانستان بود. با استناد به این امر میتوان گف

 -تکه ، مجموعه شواهدی در باره ترکمنهای مرو و رابطه آنها با ترکمنهای آخال -سازماندهی مأموریت آخال

تکه جمع آوری گردیده بود. از این نقطه نظر ، چندین سند و از میان آنها بخصوص رابطه رئیس ستاد ناحیه 

، ١٩٩، ١٩٧( جالب توجه است ) اسناد شماره های  Pawlowستوان دو پاولف )  -نظامی قفقاز، ژنرال

تکه ، بخشی از اهالی مرو تالش  -( . همانطور که از این اسناد پیداست ، در ایام مأموریت آخال ٢٢٢، ٢٠٦

 میکردند که از توده اصلی ترکمنها جدا نشوند و در برابر پذیرش تابعیت روسیه ایستادگی میکردند.

، حاکمیت تزار در جهت تحقق تدابیر بمراتب قاطعانه تری در امر تصاحب میالدی  ١٨٧٩در آغاز سال 

تکه برآمد. تدارک پیشروی جنگ به آخال آغاز گردید. در باره اهداف و وظایف پیشروی ،  -واحه آخال

راهها، ابزار و تدابیر تحقق آن ، بطور مشروح در گزارش رئیس بخش نظامی زاکاسپ به ستاد ناحیه نظامی 

 ، و غیره (.  ٢٤٣، ٢٤٠، ٢١٣، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١در چندین سند آورده شده است ) اسناد شماره های  قفقاز و

در مجموعه حاضر اسنادی آورده شده اند که در آنان شواهد مهمی در رابطه با مناسبات حاکمیت ایران نسبت 

، و ٢٠٩، ٢٠٧، ٣، ٢به پیشروی ارتش روسیه به عمق ترکمنستان موجود می باشند ) اسناد شماره های 

 غیره ( .

میالدی از چکیشلر آغاز گردید. در  ١٨٧٩تکه در پایان ماه جوالی سال  -تعرض نیروی اصلی گردان آخال

آغاز ماه سپتامبر شواهدی مبنی بر نبرد های پیشروانه ای که غیر مستقیم در قلعه گؤک دپه درگرفتند ، بدست 

 آمدند.

در اسناد مجموعه حاضر آورده شده اند ، فوق العاده جالب می باشند.  اطالعات مربوط به دفاع گؤک دپه که

در این اسناد در کنار عملکرد سازمانگران و مناسبات اهالی نسبت به وقایعی که با آغاز نبرد جدی پیوند 

ط دارد، شواهدی در باره سیستم بنای استحکاماتی هر چند ابتدایی ، اما دقیقا کارکرده و فکر کرده شده توس

 ( .   ٢٣١تکه ها موجود می باشند ) سند شماره 

تکه ،  -میالدی ناموفق بود. برای فتح نهایی واحه آخال ١٨٧٩تکه در سال  -نخستین مأموریت آخال

کار آماده سازی  ١٨٨٠سازماندهی یک مأموریت نظامی دیگر ضرورت یافت.حاکمیت تزار در سال 

یادداشتهایی در باره » ود. در این رابطه ، موارد جالبی منجمله مأموریت جدید و بررسی جزئیات آنرا آغاز نم

که از سوی بخش نظامی زاکاسپ تدوین گردیده بود وجود دارد ) اسناد شماره های « عملیات نظامی جاری 

به « وادار » ، شرایط سیاست خارجی که حاکمیت تزار را «  یادداشتها» ، وغیره ( . در این ٢٤٨،  ٢٤٣

تکه نمود برشمرده شده ، و در عین حال علل ناکامی مأموریت اول که بنا به نظر  -ی به آخالتسریع پیشرو

مؤلفین این اسناد عمدتا ناشی از طوالنی بودن ارتباط  و قطع رابطه با پشت جبهه که عقب نشینی ارتش 

ی تدارکاتی برای راموجب گردید بود ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. حال ، در حین پیشبرد کارها

مأموریت جدید که چند ماه بطول انجامید ، فرماندهی تالش نمود که کاستیهای سازماندهی مأموریت اول را بر 

 طرف کند. این بار پیشنهاد گردید که ضربه متمرکز وهمه جانبه ای به گؤک دپه وارد آورده شود.

متمرکز گردیدند. این گردانها در سر راه  ، گردانهای ارتش روسیه در غئزئل آروات١٨٨٠در تابستان سال 

، در نزدیکی ١٨٨٠خود به این نقطه ، چندین بار با حمله سواره های ترکمن مواجه گردیدند. در پائیز سال 

 «       مجالت عملیات نظامی ارتش»گؤک دپه درگیریهای سختی درگرفت. اطالعات جامع در باره این نبردها در

 ( . ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٣ماره های آورده شده است ) اسناد ش

قلعه گؤک دپه چندین ماه تحت فشار و محاصره قرار داشت. حمالت زیادی به آن صورت گرفت و با شدت 

ماه ژانویه و علیرغم همه قهرمانیهای بی نظیر مدافعان آن که در آن باره اسناد  ١٢گیری این حمالت از 

ماه ژانویه سال  ١٨دت میدهند ، عاقبت قلعه گؤک دپه در بسیار زیادی  منجمله گزارشات فرماندهی تزار شها

( ،  Gäwörsسقوط کرده و ارتش تزار چند روستای عشق آباد را اشغال نمود و پس از آن گأوؤرس )  ١٨٨١



تکه  -تکه را نیز به تصرف خود درآورده و بدین ترتیب ، مسئله واحه آخال -انتهایی ترین نقطه واحه آخال

 حل گردید.

، تدابیر بعدی چندی در رابطه با تکمیل ساختار اداری زاکاسپ از سوی دولت تزاری  ١٨٨١یز سال در پائ

، و غیره (. حاکمیت تزار در جهت جذب سران بومی ٣٨٤، ٢٦٧، ٢٦١اتخاذ گردید ) اسناد شماره های 

هره جوید. از این فئودال بسوی خود ، تالش میکرد که از عالئم و عناصر هر چه بیشتر تأثیرگذار در منطقه ب

 نقطه نظر میتوان بویژه به مناسبات  حاکمیت  تزار با  مختومقلی  خان  بعنوان  یکی از  سازماندهان  و  الهام

دهندگان استحکامات گؤک دپه اشاره نمود. پس از سقوط قلعه گؤک دپه او به مرو فرار کرد. حاکمیت تزار 

اعطای مقام دولتی ویژه و باالیی را داد. طبیعی است که این کرارا به او پیشنهاد بازگشت به آخال با قول 

پیشنهاد اتفاقی نبود. حاکمیت بر آن باور بود که مختومقلی خان بعنوان یک رهبر نیرومند فئودال در گستره 

تکه ، میتواند در صورت ایجاد رابطه مناسب با او، امید قابل اتکایی برای تزاریسم در زاکاسپ  -واحه آخال

. با این هدف ، چند تن از نمایندگان بزرگ اشراف فئودال ترکمن به پطربورگ فرستاده شدند که آنها در باشد

اداری سیستم اداره استعمارگرانه  -آنجا به کسب عناوین جنگی ، نشانهای دولتی و وظایفی در دستگاه نظامی

، وغیره ( بطور ٣٢٩، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٦٩، ٢٦٨بخش زاکاسپ نائل گردیدند. مطالب اسناد ) شماره های 

تکه حکایت دارند ) اسناد شماره  -روشن و گویا از نابرابری اجتماعی این دوره در میان ترکمنهای واحه آخال

، و غیره (. این اسناد ، نظرات مؤلفین بورژوایی در فقدان به اصطالح اختالفات طبقاتی در ٢٨١، ٢٦٩های 

میان ترکمنها را مورد افشاء قرار میدهد
١١ 

.       

تکه ، بطور موقت پیشروی خود بسوی مرو  -حاکمیت تزار با متحقق نمودن برنامه تابعیت نظامی واحه آخال

را متوقف نمود. این امر نوعی از مانور تزاریسم بود که میخواست بدان طریق از یکسو محافل سیاسی 

سوی دیگر این امکان را کسب نماید که  کند ، و از« آرام » انگلیس را که از پیشرویهای روسیه نگران بودند 

وضعیت مرو را بطور دقیق مورد مطالعه قرار داده و بر طبق آن ، تاکتیکهای مناسب اتخاذ کند. حاکمیت 

تزار با ایستادن بر سیاست صلح و احتیاط در رابطه با مسئله مرو ، بر آن باور بود که تحکیم همه جانبه 

ی و هم سیاسی و هم اداری ضرورت دارد. مکاتبات گرمی با رهبران ارتباط با مرو هم در عرصه اقتصاد

طوایف واحه مرو پیش برده شد. در این مکاتبات ، نه تنها تمایل خود سران طوایف به ارتباط شخصی با 

حاکمیت تزار اشاره شده است ، بلکه خواست عمومی اهالی مرو در پذیرش تابعیت روسیه نیز بازتاب یافته 

نامه ها در عین حال ، نکات مهمی در رابطه با وضعیت مرو بیان گردیده است ) اسناد شماره  است. در این

 ، و غیره (.٣٤٥، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٣٣های 

، نسخه قرارداد میان « مرو » قابل اشاره است که در این مجموعه ، از نقطه نظر عادی کردن مناسبات با 

حاکمیت تزار به مجموعه اطالعات در  ( . ٣٢٢د شماره فرماندهی تزار و سران مرو آورده شده است ) سن

باره  ترکمنهای مرو و آتک و پندی اهمیت زیادی قائل بود. این امر تنها به اطالعات داده شده در نامه های 

و دیگر  سران طوایف ترکمن محدود نبوده ، بلکه دستگاه رهبری روسیه جهت جمع آوری اطالعات مشابه

ی را ارسال نمود. در این رابطه ، اطالعات جمع آوری شده توسط جبارقلی خدای قلیفاسناد، افراد ویژه ا
١٢
 

 (.   ٣٣٣، ٣٠٨و دئقما سردار جالب توجه می باشند ) اسناد شماره های 

عازم مرو  ١٨٨٢اطالعات باز هم مهمتر در باره مرو ، از سوی اعضای کاروان تجاری که در آغاز سال 

، و غیره ( . این مسئله در ٣٧١، ٣٥٨، ٣٤٣، ٣٤٢،  ٣٤١) اسناد شماره های بودند جمع آوری شده است 

آغاز جذب واحه مرو به سیستم بازار عمومی روسیه صورت گرفت. بهمین جهت ، در میان اطالعات جمع 

آوری شده توسط اعضای کاروان تجاری ، اطالعات مربوط به اهمیت تجاری مرو و مشخصه تقاضای خرید 

امکانات رشد تجارت پنبه کاری در نوار رودخانه مرغاب ، در مورد وضعیت آتک و تجن ، و  آن ، در باره

 مسائلی از این دست ، از جایگاه ویژه ای برخوردار بود. اسنادی که در نتیجه اعزام این کاروان بدست آمدند، 

 با همه مشخصات خود ، امکان الحاق صلح آمیز مرو را فراهم نمودند.

تکه در گذشته ، دسایس مأموران  -ساسیت وضعیت داخلی مرو همچون وضعیت واحه آخالپیچیدگی و ح 

میالدی ، بویژه  ١٨٨١نظامی انگلیس را با مشکل مواجه ساخت. در همان مرو بسال  -امنیتی  سیاسی

، ٣١١، ٣١٠، ٢٧٧کارگردانی میکرد ) اسناد شماره های  O'donawanروزنامه انگلیسی « خبرنگار »

( . در باره اعمال دیگر مأموران انگلیس در مخالفت با نواحی مرو ، اطالعات جالبی در  ٣٣٥، ٣٣٤

، ٣٢٤گزارشات رؤسای روس و همچنین در نامه های ساکنین بومی آورده شده است ) اسناد شماره های 



 ٨٠ل ( توپدار که در آغاز سا Kidiaýew، و غیره ( . در این رابطه ، نامه کیدیایف ) ٣٧٥، ٣٤٩، ٣٤٨

 ( . ٢٧٠میالدی در اسارت ترکمنهای مرو قرار داشت ، بسیار جالب توجه است ) سند شماره 

اقدام میکردند و فردی بنام سیاه پوش آنرا رهبری « درویش » گروه کامل مأموران انگلیسی تحت عنوان 

 این امر در نتیجه  یک  میکرد .  پس از الحاق مرو ، همه این  گروه  در  دست  حاکمیت  تزار گرفتار  آمدند.

سازماندهی صورت گرفت. در این مجموعه ، مشخص ترین اسناد در این باره آورده شده است ) اسناد شماره 

« مجله » ، و غیره ( . اطالعات مهم چندی در مورد وضعیت مرو در ٤٢٣، ٤١١، ٤٠٨، ٣٨٢، ٣٧٧های 

 (  و در گزارشات  کتبی  ژنرال   ٣٧٣شماره   )  سند  ١٨٨٣ماه اوت سال   ٢٥اجالس ویژه برگزار شده در 

( و در دیگر اسناد موجود می باشند. در این اسناد در عین حال به  ٣٦٨گرودکف به رئیس ستاد ) سند شماره 

 نظرات و تدابیر تصاحب منطقه نیز اشاره شده است.

نه تجن مستقر گردید. در ، گردان ارتش روسیه در روستای غارری بنت در کنار رودخا ١٨٨٣تا پایان سال 

قراری مبنی بر پذیرش داوطلبانه « گنگش » میالدی، جلسه ریش سفیدان مرو بنام  ١٨٨٤اول ژانویه سال 

تابعیت روسیه را به تصویب رسانده و با این هدف ، هیأت ویژه ای را به عشق آباد گسیل نمود ) اسناد شماره 

، و  ٤٠١،  ٣٩٨،  ٣٩٥،  ٣٩٤،  ٣٩١،  ٣٩٠،  ٣٨٩،  ٣٨٨،  ٣٨٦،  ٣٨٥،  ٣٨٤،  ٣٨٣، ٣٨٢های 

ای که توسط هیأت اعزامی به امضاء رسید درج شده است ) سند « سوگند نامه » غیره ( . در این مجموعه ، 

 ( . ٣٩٩شماره 

برخی اسناد بر آن داللت دارند که چطور در واحه های ملحق شده ، سازماندهی ویژه دستگاه اداری مناطقی 

،  ٣٩٢،  ٣٩٠،  ٣٨٩،  ٣٨٤استان زاکاسپ بودند از نو صورت گرفت ) اسناد شماره های که بخشی از 

 ، و غیره ( . ٤٤٩،  ٤٣٦،  ٣٩٤

مسئله مرو رابطه تنگاتنگی با مسئله آتک واقع در دامنه کوه داشت. از این نقطه نظر ، یادداشتهای سفر 

اری راجع به اعمال بیدادگری و زور گویی ( که اطالعات بیشم Lessarمهندس روس بنام پ . م . لسسار ) 

های حاکمیت فارس نسبت به اهالی ترکمن ارائه میدهد ، فوق العاده جالب توجه می باشند ) اسناد شماره های 

، و غیره ( . در این مجموعه ، نامه های زیادی از سوی ریش سفیدان طایفه سارئق و  ٣٦٧،  ٣١٢، ٢٨٣

هش پذیریرفته شدن به تابعیت روسیه آورده شده است ) اسناد شماره های آتک خطاب به رؤسای تزار با خوا

 ، و غیره ( . ٤١٠،  ٣٧٤،  ٣٧٢،  ٣٥٦،  ٣٢٢، ٢٩٢

بدنبال الحاق داوطلبانه مرو ، سیلی از تقاضا از سوی مناطق غیر ملحق شده در باره پذیرش آنان به تابعیت 

، و غیره ( .  ٤٤٧،  ٤٤٥،  ٤٣٧،  ٤١٩،  ٤١٥،  ٤١١،  ٤١٠روسیه سرازیر گردید ) اسناد شماره های 

مسئله الحاق واحه یول آتان بالفاصله حل گردید. اما مسئله الحاق واحه آتک و پندی تا تعیین نهایی مسئله 

 مرزی میان روسیه و افغانستان به تعویق افتاد.

انی روسیه و افغانستان اسناد زیادی که فصل آخر این مجموعه را عبارت میسازد ، به کار کمیسیون مرزب

انگلیسی نمایندگی میکردند که از « متخصصین » اختصاص دارد. طرف افغانی این کمیسیون را عمدتا 

 موقعیت خود برای سازماندهی برخوردهای مرزی و اعمال تحریک آمیز بر علیه روسیه استفاده می نمودند.

مسلحانه ای میان نیروهای روسیه و میالدی ، در محل داش کؤپری برخورد  ١٨٨٥ماه مارس  ١٨در 

افغانستان که به میزان معینی نتیجه همین اعمال تحریک آمیز انگلیسی هایی که گردانهای افغانی را هدایت 

 میکردند بود ، در گرفت. نتیجه این درگیری منجر به پیروزی روسها و اشغال واحه پندی بدست روسها بود.

روسیه به پایان رسید. بر اساس توافق نامه امضاء شده در سپتامبر سال  اینگونه مسئله الحاق ترکمنستان به

به امضاء رسید ، مرز میان روسیه و  ١٨٨٧میالدی در پطربورگ و بر پایه پروتکل لندن که در سال  ١٨٨٥

 ١٨٨١دسامبر سال  ٩افغانستان تعیین گردید. آن در واقع ادامه مرز با پرسیا بود که بر اساس مقاوله نامه 

 وضع گردیده بود.

 همه جریانات آخر رشد تاریخی نشان داد که این امرتا چه حد از نقطه نظر پیشرفت اجتماعی برای ترکمنهایی   

که وارد ترکیب روسیه شدند ثمر بخش بوده است . سه دهه گذشت و غرش آزادیبخش انقالب اکتبر آغازگر 

خلق ترکمن و دیگر خلقهایی که زیر یوغ  عصر نوینی در تاریخ بشریت گردید ، عصر سوسیالیسم .

رهایی یافته و تحت « بیگانه » و « خودی » استعمارگر قرار داشتند ، برای همیشه از ستم استثمارگران 

رهبری حزب کمونیست ، با اطمینان در راه ایجاد یک دنیای نوین گام نهادند. خلق ترکمن در نتیجه تحقق 

جهانی بزرگی از عقب ماندگی  -برادرانه خلق روس ، جهش تاریخی پیگیرانه سیاست لنینی و با حمایت

 فئودالی به قله ترقی اجتماعی انجام داده و با گذر درد آور از مرحله رشد سرمایه داری ، به یک  -پدرساالری



جمهوری سوسیالیستی شکوفا در شرق فرا روئید. خلق ترکمن هم اکنون بعنوان عضو برابر حقوق در خانواده 

 درانه ملل سوسیالیستی و به همراه این جبهه گسترده بسوی قله جامعه کمونیستی پیش میرود.برا

 

 

********** 
 

 

تاریخی ، آرشیو مرکزی دولتی  -مطالب مستند برای چاپ این مجموعه ، در آرشیو مرکزی دولتی نظامی 

 ی دولتی ترکمنستان شوروی،دریایی ،  آرشیو مرکزی  دولتی  تاریخ  شوروی ، آرشیو مرکز -نیروی نظامی

آرشیو های مرکزی دولتی گرجستان و ازبکستان شوروی تهیه شده اند. درج این اسناد با همکاری مشترک 

 این آرشیو ها صورت گرفته است. 

جهت تنظیم مجموعه حاضر ، از میان بنیادهای آرشیوهای اشاره شده ، بیشتر اسناد مهم و با ارزشی که اکثرا 

ار انتشار یافته اند برگزیده شده اند. در این رابطه ، مطالب بنیادهای آرشیو مرکزی دولتی تاریخ برای اولین ب

گرجستان و ازبکستان شوروی بیش از همه قابل توجه تر می باشند. بخشنامه ها از پطربورگ ، احکام 

نها عمدتا از طریق اداره فرماندهی کل ارتش ، گزارشات رؤسای مقامات پائین ، پیغام ها ، تلگرامها و همه ای

 اداری قفقاز و ترکستان انجام میشد.  -جات نظامی

اکثر این اسناد در شکل اصل مدارک در بنیادهای آرشیو دولتی تاریخ گرجستان و ازبکستان شوروی نگه 

« میالدی  ١٩روسیه و ترکمنستان در قرن » بنام  ١٩٤٦داری میشوند. درمجموعه منتشر شده در سال 

( ، اسناد این دو آرشیو تقریبا معرفی نشده  Sennikowو سننیکف   Solowýewپروفسور سولوویف )تألیف 

اند ، با اینکه این مجموعه در اساس اختصاص به مسئله الحاق ترکمنستان به روسیه دارد. جهت مقایسه در 

الب آرشیو مرکزی باره این مجموعه که از حجم زیادی هم برخوردار نیست ، عمدتا و تقریبا بر اساس مط

تاریخی تهیه شده است. با این وجود باید خاطر نشان ساخت که انتشار بیرونی این مجموعه ،  -دولتی نظامی

با عرضه کردن چندین مطلب مستند مهم و ناشناخته تا آن دوره در محافل علمی ، نقش معین و مثبتی را در 

 زمان خود ایفاء نمود .

 ١٣٩٦علمی ، بنیاد شماره  -بخش آسیایی ، بنیاد آرشیو نظامی ٤٠٠نیاد شماره در این مجموعه ، اسنادی از ب

آرشیو   ٥،  ١٠٨٧،  ٢١٠،  ٥٢١،  ٥٤٥تاریخی ، بنیادهای شماره های  -آرشیو مرکزی دولتی نظامی

آرشیو مرکزی دولتی تاریخ  ٧١٥، بنیاد شماره  ١مرکزی دولتی تاریخ گرجستان شوروی ، بنیاد شماره 

آرشیو  ٤١٠و  ١٧آرشیو مرکزی دولتی اتحاد شوروی ، بنیاد شماره های  ١شوروی ، بنیاد شماره  ازبکستان

دولتی استان اورنبورگ  ٦دریایی و چندین سند دیگر از آرشیو بنیاد شماره   -مرکزی دولتی نیروی نظامی

گویایی از همه مراحل درج گردیده اند. مطالب مستند این بنیادها مشترکا یکدیگر را تکمیل کرده و تصویر 

 الحاق ترکمنستان به روسیه ارائه داده و به روشن تر شدن بیشتر اجزای جداگانه آن کمک میکند. 

اما چند مورد از اطالعاتی که در این مجموعه آورده شده است ، دچار پیش داوری و یک جانبه نگری هستند. 

استراتژیک و  -بر سر برنامه های نظامی این پیش داوری و یک جانبه نگری ها در آن اسنادی که بحث

استعمارگرانه تزاریسم در زاکاسپ می باشد ، مشاهده میگردند. نکته آشکار آن که در مواردی ، اغراق و 

حتی تحریف فاحش فاکتها ، اخذ نتایج بی اساس و لحن حقارت آمیز مؤلفین ، تهمت های مکرر و مستقیم به 

شبیه به آن اثرات معینی بر مطالب مجموعه حاضر گذارده اند. اما این امر به اهالی بومی ، همه اینها و اعمال 

هیچوجه نباید برخورد بی دلیل نیهیلیستی را نسبت به این اسناد موجب گردد. با وجود همه پیش داوریهای 

نه موجود در آنها ، این اسناد بخشا آن فاکتهای عملی را منعکس میکنند که علیرغم وجود تعابیر مغرضا

جایگاهی در تاریخ دارند. از اینرو ، مهمترین وظیفه محققین این دوره تاریخی شوروی از آن عبارت است که 

فاکتها را بطور دقیق و همه جانبه تجزیه و تحلیل نموده و آنها را از طریق جدا کردن اطالعات درست از 

 نادرست ، در معرض ارزشیابی عینی علمی قرار دهند.

سناد مجموعه حاضر با رعایت ضرورت آسان سازی کار خواننده صورت گرفته است تا انتخاب مطالب ا

برای او این امکان فراهم گردد که با مقایسه فاکتهای مختلف ، به درستی آنها متقاعد شود. مسئله در آنست که 

های مکاتبات چه بسا این و یا آن فاکت بالفاصله در چندین سند بیان میگردند. این امر با خصلت و ویژگی



اداری مأموران تزار قابل تفهیم است. بطوریکه گاها در باره یک ماجرای نه چندان مهم ، چند گزارش مختلف 

بسته به مقام گزارش دهنده ارائه میگردد. عالوه بر آن ، حاکمیت تزار به منظور جمع آوری درست اخبار و 

 فاقاتی که در اسناد آورده شده اند بکار میگرفت.اطالعات جامع ، افرادی بومی را از ساکنین محل وقوع ات

حاکمیت تزار بدنبال بازگشت این افراد از مرو ، بر اساس سخنان آنها گزارشات متناسبی را تنظیم می نمود. 

برخی از آنها در این مجموعه گنجانده شده اند. ارزش این گزارشات از آن عبارت است که آنها علیرغم اینکه 

افی برخوردار نیستند، اما در بسیاری موارد ، به روشن شدن اجزای جداگانه وقایع مورد همیشه از دقت ک

انتقادی  -مطالعه این دوره یاری رسانده و به تثبیت وضعیت روی داده در منطقه کمک میکنند. مطالعه علمی

نستان و همه این مطالب فوق الذکر ، تصویری عمومی از نابرابری اجتماعی حاکم بر روستاهای ترکم

 همینطور در باره مواضع اقشار مختلف  اهالی بومی  در رابطه  با  مسئله  الحاق  ترکمنستان به روسیه ارائه 

 میدهد .   

در ترجمه بزبان روسی این مجموعه ، چندین نامه از خانها و ریش سفیدان ترکمن آورده شده است. این نامه 

زار نوشته شده و به تدقیق شدن مسائل جزئی مورد تحقیق ها در زمانهای مختلف  و خطاب به مأموران ت

 کمک میکنند.

 این مجموعه از پنج فصل عبارت است.

فصل اول شامل اسنادی است که به مسئله استقرار و استحکام موضع روسیه در شرق سواحل دریای خزر 

 میپردازد. 

خته میشود. در این فصل همچنین در فصل دوم ، به مسئله گسترش تأثیر روسیه در غرب ترکمنستان پردا

اسنادی نیز در باره شورشهای ترکمنهای خان نشین خیوه که قلع و قمع و سرکوبی افراط آمیز آنها توسط 

ارتش تزار را موجب گردید ، آورده شده است. در این فصل در عین حال ، اطالعاتی پیرامون رابطه متقابل 

ه شده است. در چند سند نیز در باره تالشهای ضد روسی حاکمیت تزار و اهالی ترکمنستان جنوبی داد

 مأموران انگلیسی و قاجار گفته شده است.

 تکه می پردازد. -در فصل سوم اسنادی آورده شده اند که به مسئله مأموریت اول و دوم آخال

نجم و مطالب مربوط به الحاق واحه مرو به روسیه ، در فصل چهارم این مجموعه آورده شده است. فصل پ

آخر این مجموعه ، پایان مرحله الحاق ترکمنستان به روسیه را در بر میگیرد. این مرحله شامل پذیرفته شدن 

 داوطلبانه ترکمنهای واحه پندی و آتک از طرف روسیه است.

جغرافیایی ، مطابق با قواعد چاپ اسناد تاریخی که از سوی انیستیتوی تاریخ  -تکمیل متون باستان شناسی

می علوم اتحاد شوروی ، انیستیتوی بایگانی تاریخ مسکو و اداره کل بایگانی تدوین شده ، صورت گرفته آکاد

 ( .  ١٩٥٦است ) چاپ دوم . مسکو 

روسیه و ترکمنستان در قرن » در ترکیب این مجموعه ، همچنین مطالبی آورده شده است که قبال در مجموعه 

اشاره گردید . همه اسنادی که برای بار دوم انتشار یافتند ، پس از بچاپ رسیده بودند که بدان « میالدی  ١٩

 بررسی دوباره اصل آنها و با رمز جدید چاپ گردیده اند.  

در این مجموعه ، تعداد نه چندان زیادی سند وجود دارند که فاقد تاریخ می باشند. اینها عمدتا یا نامه های 

ینکه بر روی کاغذهای چرکنویس نوشته شده اند. در این حالت ، اهالی بومی به مأموران تزار هستند و یا ا

تاریخ این نامه ها یا بر اساس مضمون آنها و یا با مقایسه آنها با دیگر اسناد تعیین میگردند . درحواشی تحت 

 اللفظی ، تذکرات و نکات متناسب قابل تفهیم داده میشود.

جغرافیایی صورت گرفته است.  -کار باستان شناسیکار بررسی متون تلگرامها بر اساس قاعده عمومی 

همچنین امور مربوط به نقل و قول اسناد بطور طبقه بندی شده و به تفصیل ، در حواشی  آورده شده است. 

فوقا اشاره گردیده مورد « قاعده » پینوشت اسناد و عالئم جدی معموال حفظ گردیده و مطابق با خواست 

 بازنویسی قرار گرفته اند.

تلخیص متون در حواشی تحت اللفظی تذکر داده شده است. عالئم ستاره ای که در حواشی آورده شده اند ، در 

خود اسناد موجود می باشند. نام تیره ها و طوایف و همچنین اماکن ، معموال در شکل آوانویسی معاصر آورده 

وشته ها طرح نشده اند. در این حاالت ، یا شده اند. موارد استثنایی آن عناوینی هستند که هنوز در هیچیک از ن

 چند شکل نوشتاری آنها آورده شده اند و یا آن شکلی که بیشتر به تلفظ ترکمنی نزدیکتر است.

این مجموعه شامل تاریخ وقایع ، فهرست تلخیص شده کلمات و اسامی بنیادها ، فهرست نامها و عالئم 

 جغرافیایی می باشد.



 

 

 آ. الیاسف

 

 

 

 

 

 یسهای مقدمه :رونو 

 

مجموعه مطالب جغرافیایی ، نقشه برداری و تاریخی در رابطه با آسیا در چندین جلد بچاپ رسیده اند،  -١

) در ترجمه بزبان روسی ( و دیگر مطالب  ١٨٨٦، سال « تعیین حدود افغانستان » مجموعه مطالب مستند 

ند. در این مجموعه ها اسنادی آورده شده اند که منتشره ، به لحاظ ویژگی هایشان پاسخگوی این مطالبات نیست

باید گفت که آن به مسئله خاص « تعیین حدود افغانستان » بیشتر جنبه اتفاقی دارند و در رابطه با مجموعه 

تعیین مرز دولتی میان روسیه تزاری و افغانستان پرداخته و از اینرو تنها به چند مورد از مشکل مذکور 

 اشاره نموده است.

ما در اینجا در رابطه با واقعه فوق از ترکمنهای مانقیشالق که تعداد نسبتا نه چندان زیادی را شامل شده و  -٢

پذیرفته بودند صحبت نمی کنیم. اطالعات جامع در این باره را میتوان از  ١٧ -١٨تابعیت روسیه را در قرن 

کسب نمود ) تا الحاق « میالدی  ١٨ -١٩مناسبات روسیه و ترکمنستان در قرن » مجموعه اسناد بایگانی 

ترکمنستان به روسیه ، از سوی انیستیتوی تاریخ ، باستان شناسی و اتنوگرافی آکادمی علوم ترکمنستان جهت 

 چاپ آماده میگردد(.

، « مجموعه مطالبی در رابطه با تاریخ تسخیر منطقه ترکستان » ( ،  Serebriannikowسربریاننیکف )  -٣

 (. ١٩٠٨) تاشکند ، 

( فرستاده ویژه برای جمع آوری مدارک از  Maha Magometowدر باره همه اینها ، ماخا ماگومتف )  -٤

میالدی گزارش داده است. بنا به گواه اسناد ، ماخا ماگومتف ، متولد دارگینتس ، گروه  ١٨٧٥آخال در سال 

بان ترکمنی آشنایی داشت ، اصول و سواره ای تحت اداره گردان نظامی کراسنوودسک تأسیس نموده ، با ز

 قوانین مذهبی را میدانست که مجموعه این امور، امکان معاشرت او را با اهالی بومی میسر میگرداند.

 منظور بخش نظامی زاکاسپ است. -٥

بنا به نظر مأموران تزار ، نوربردی خان مناسب ترین انتخاب بعنوان خان در میان تکه ها بوده است.  -٦

بر سر آنست که در میان بسیاری از اسناد ، شواهدی در میان ریش سفیدان تکه مبنی بر وجود سند موضوع 

حق استفاده از زمین که در یک زمانی به او از طرف خانهای خیوه داده شده است وجود دارد. نوربردی خان 

ن امر تأثیر سیاسی او صاحب یکی از این سندها بود که ضمنا زمین او از وسعت زیادی برخوردار بوده و ای

را همچون یک خان در منطقه وسیعی گسترش میداد. بهمین جهت ، حکومت تزار تالش میکرد که از او 

 تکه استفاده نماید. -بعنوان تکیه گاه خود در واحه آخال

 فرستادگان عبارت بودند ازموسی موتاوایلی و ویس نیاز یوز باشی . -٧

ن بود. او در دوران خانی خود در ایران، برای مدتی در نزد نوربردی عبدل حسن خان پسر حکمران قوچا -٨

 خان زیسته و در این مدت موفق به نزدیکی زیاد با این خان بزرگ فئودال ترکمن گردید.

به آن قلعه هایی گفته میشد که در مرکز واحه « دورها » تکه دهها قلعه وجود داشت.  -در واحه آخال -٩

می گفتند. گرایش به « نزدیکان » مابقی قلعه ها از گؤک دپه تا غرب را اصطالحا  گؤک دپه قرار داشتند.

 قوی تر بود.« دورها » در مقایسه با « نزدیکان » الحاق داوطلبانه به روسیه در میان 

انگلیسی بحث داغی به بهانه طرح نظرات مشابه ای از سوی مقامات  -در صفحات روزنامه های هندی -١٠

افغانستان و هند از سوی روسیه ، « تهدید » هی تزار صورت گرفت. آنها با طرح کردن خطر رسمی فرماند

 هدف گسترش توسعه طلبی امپریالیسم انگلیس در شرق را مورد توجیه و حمایت قرار میدادند.

 ١٨٧٥( و سقوط خیوه. سال  Oksusعملیات نظامی در اوکسوس )  -(  Mak.Gahanماک.گاهان )  -١١

 . ٢٤٧صفحه  میالدی ،



 جبار قلی خدای قلیف ، ساکن شهرسبزه ، فرماندهی مرو را از سوی حاکمیت ترکستان بر عهده داشت. -١٢
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