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  ٣ سند شماره

 

 

دریایی استرآباد به فرستاده روسیه در ایران در باره پیاده شدن ارتش در خلیج  گزارش رئیس پایگاه

 کراسنوودسک و مناسبات دوستانه ترکمنها با آنها . 

 

 ١٨٦٩نوامبر  ١٧

 

را ارسال « پرسیا » از خلیج کراسنوودسک که من بجای آن کرجی « یها خیوه ا» با بازگشت کرجی های 

 ١جابجایی ارتش دو هفته به تأخیر افتاد. نخستین کشتی حامل ارتش در نمودم ، اخباری از آنجا دریافت کردم. 

ر نوامبر صورت پذیرفت . ارتش د ١٠نوامبر وارد گردیده و پیاده شدن ارتش در  ٧نوامبر و کشتی آخری در 

خلیج کوچک موراویف پیاده شد ، زیرا که در کل امتداد ساحل تنها در آنجا چاه وجود دارد. رئیس گردان به 

دنبال ، ( که برای او راحت تر است  Soýmowاطالع من میرساند که صالح می بیند در خلیج سویموف ) 

ر داشت و پس از آنکه از هنگام ورودش در خلیج کراسنوودسک قرا« خیوه ایها » آب بگردند. کرجی 

( مطلع گردیدند که کشتی  Garaganjykانجئق ) ( و غاراغ Ogurjalyترکمنهای طوایف اوغورجالی ) 

به نزدیکی سواحل نمودند و روابط آنان با  مزبور برای مدت درازی آنجا ماندگار است ، شروع به کوچ کردن

 ارتش ما بسیار دوستانه بود.

با کاالهای تا ، چند تن از تجار از من تقاضا نمودند که به آنها اجازه داده شود « پرسیا » بدنبال ارسال کرجی 

خود عازم کراسنوودسک گردند. اما من آنرا مجاز ندانستم تا حکومت استرآباد امکان آنرا نداشته باشد که از 

کراسنوودسک کامال طریق آنها اخبار مبالغه آمیزی دریافت نماید. در حال حاضر آنان در مورد وقایع خلیج 

بی اطالع می باشند
١٥

 . 

 

 

 . ١آرشیو مرکزی دولتی تاریخ ازبکستان شوروی ، بنیاد شماره 

 

 

 

 ٤سند شماره 

 

 

قفقاز در باره شناسایی در بالخان ،  از گزارش رئیس گردان کراسنوودسک به میخائیل ، فرمانده کل ارتش

انبرنامه های آتی و واکنش ها در رابطه با ارسال گرد
١٦
 . 

 

 ١٨٦٩دسامبر  ٨

 

در رابطه با نقشه های آتی بخود اجازه میدهم که با صالحدید کامل اعلیحضرت امپراطور ، موارد ........... 

 زیر را بعرض برسانم :



پس از استقرارمان در آنجا ، با وجود آب زیرزمینی ،  تا بهار سال آینده ما باید با مسئله بالخان مشغول شویم.

چراگاه ، از آب و هوای سالمی برخوردار خواهیم بود. همه افراد محلی که من امکان صحبت  سوخت و علف

با آنان را داشتم ، اطمینان می دهند که در کوههای بالخان روئیدنی زیادی وجود دارد ) درختهای انجیر و 

) من خود موفق به  سرو فراوانی وجود دارند ( ، چشمه های فراوانی با آبهای همیشه خنک موجود می باشند

وجود دارد که به  قلعه عظیم ٥ ه منبع فوق ، در بالخانچشمه گردیدم ( . عالوه بر آن ، بنا ب ٤٠شمارش 

 قاال -بطور ویژه از آن یاد میشود ، آربات کهها این قلعه  یکی از .ز ایام بسیار قدیم باقی مانده انداحتمال زیاد ا

ی اطراق بخشی از ارتش ما باشد. در کنار این قلعه ، سروها و چشمه ها نام دارد که میتواند محل مناسبی برا

و همینطور جنگلی برای تأمین سوخت ما وجود دارد. پس از اشاره به منفعت اقتصادی ، در عین حال باید بر 

 در صورت تمرکز نیروی ما در میان طایفه یموت ، میاهمیت سیاسی استقرار ما در بالخان نیز تأکید نمود. 

پوشش قرار داده و رفت و آمد کاروان از بالخان بسوی توانیم خلیج های بالخان و کراسنوودسک را تحت 

کراسنوودسک از امنیت کامل برخوردار خواهد گردید ، ما با استقرار خود در بالخان و آغاز شناسایی شاخه 

بارت می باشد ، آمودریا با گذر از ) بالخان از دو گروه شمالی و جنوبی عجیحون . م ( رود ) قدیمی آمودریا 

م از یموتها را که در بیم و هراس مدا میان آنان به دریا راه می یابد ( ، می توانیم خیوه و حکام تابع به آن و

بین کراسنوودسک و آمودریا را تحت کنترل آنان بسر می برند مورد تهدید قرار داده و تمامی راههای تجاری 

قسیم مراکز تجاری ، من دو نقطه را پیشنهاد می کنم : یک نقطه بعنوان مرکز اسکان در رابطه با تبگیریم . 

این نقطه مرکز عمده فروشی و محل استقرار اداره بازرگانی ما خواهد بود . از سمت جنوب کاروانهای  -است

الخان که آسیای میانه گذر خواهند کرد ) رفت و آمد تجاری از آمودریا از خان نشین خیوه از نزدیکی ب

در رابطه با این سئوال که چرا کاروانها از سمت شاخه قدیمی آمودریا که آب کوتاهترین راه است گذر میکند. 

فراوانی در آنجا وجود دارد گذر نمی کنند باید پاسخ داد که راه آنجا غیر مستقیم و دور می باشد ( ، مرکز 

مرکز بازار تجارت های  د که این محل بطور عمدهدیگر در بالخان ، محل استقرار دائمی ارتش ما می باش

خرده و ریز با ترکمنها خواهد بود. به همراه استقرار گردان ما در بالخان جهت حفاظت دائم از مرکز اسکان 

) جائیکه غیر از وجود انبارهای بازرگانی ، انبارهای آالت و وسایل نظامی نیز وجود خواهد داشت ( ، وجود 

سالحها را بر وی مجهز به دو سالح قوی کالیبر متوسط و فرمانده توپچی کامال کافی است . تنها دو گروهان ق

متشکل از روی دو برج سنگی مستقر نموده و باید به همراه هر یک از آنان غیر از خدمه توپخانه ، گردانی 

نفر گمارده شود. گردان در سربازخانه های ٢٠تا  ١٥
١٧ 

    د شد.چوبی جایگزین خواه

شتر ( آمدند که حامل بار میوه خشک ، برنج  ١٥نجا دو کاروان کوچک از خیوه ) هر کاروان متشکل از ای

و.....بودند ، احتماال آنان عازم روسیه
١٨

خیوه ایها میگویند که تجار فصل بهار در تدارک آوردن  می باشند . 

خانهای خیوه از شنیدن خبر اسکان ما  پنبه زیاد به کراسنوودسک و فروش آن در اینجا یا آستراخان می باشند.

از آن جنبه که بعلت شرکت خود در وقایع صحرای قیرقیز مورد تنبیه قرار گیرند ، ابراز نگرانی میکنند . 

اینها آن چیزهایی است که افتخار گزارش آنان را به حضور اعلیحضرت امپراطور در هنگام بازگشت از 

) در وقایع صحرای قیرقیز ( ، با پرس و جو از این و آن ، کامال و  سانت پطربورگ داشتم . شرکت خیوه ایها

 با تمام جزئیات مورد تأئید می باشد . 

همچنین شنیدم که خان خیوه در فکر ارسال پیکی حامل پیام خواست زندگی دوستانه با روسیه می باشد . اینکه 

 ندارم . او قصد فرستادن چه کسی را ، کجا و چه وقت دارد ، هنوز اطالعی

 من اینجا آدمهایی دارم که مرا در جریان همه مسائل و اطالعات دقیق قرار می دهند. 

 

 ن . استولتف

 

 علمی . -تاریخی ، بنیاد آرشیو نظامی -آرشیو مرکزی دولتی نظامی 

 

 

 

 

 



 ٥سند شماره 

 

 

ابل گردان ارتش با از گزارش رئیس گردان کراسنوودسک ، به میلیوتین ، وزیر جنگ در باره مناسبات متق

ترکمنها
١٩
 . 

 

 ١٨٦٩دسامبر  ٨

 

ساله هم  ٨٠چند تن از ریش سفیدان یموت بالخان نزد من آمدند که در میان آنان ، پسر مأمد نیاز مالی ........ 

آنطور که پیداست ، همه آنان با نیت که در میان یموتها با نفوذترین شخص محسوب میگردد ، حضور داشت . 

خوب بدیدن ما آمدند و با دیدن چهره آنان می توان تصدیق نمود که آنان از بودن ما در اینجا خوشحال بوده و 

وجود توپخانه  رضایت دارند و آنرا بعنوان سرنوشت خود پذیرفته و قصد ابراز مخالفت با ما را هم ندارند.

کردن چوب برای ساختمان بیمارستان ، همه اینها ترکمنها را متقاعد نموده است که ها، خاکریزها و حاال وارد 

ما برای همیشه آمده ایم . من اعتقاد دارم که ما باید در وحله نخست به آنان سخاوتمندی و ماهوت هدیه کنیم . 

ی آبی ، قرمز و تکه ماهوت ارزان قیمت اما با دوام و مرتب ) رنگها ٩من خیلی آرزو داشتم که برای من 

آتا مراد خان ، شخصیت و ریش  سه تکه از هر کدام ( ، همچنین چای ارزان زیاد می فرستادید . -قهوه ای

(  Kateninسفید برجسته یموتهای خیوه مهمان من بود. او دیدار خود با ژنرال فرمانده اورنبورگ ، کاتنین )

کر فرو رفت که چطور برای سرنگون کردن خان به را که در خیوه نقش مهمی ایفا میکند بیاد آورده و بف

کاتنین اعتماد نموده و به کمک دولت روسیه امیدوار گردید. او بدین ترتیب سه سال منتظر شد ، اما پس از سه 

سال طایفه او وی را سرزنش کردند که تو با وعده کمک روسها
٢٠

بدنبال آن ، آتا  ما را فریب داده ای . 

رار کرده و مدتی در چلکن زندگی کرد. او چهار بار به ژنرال کاتنین پیام فرستاد ، اما مرادخان به بالخان ف

هیچ جوابی دریافت ننمود. او هنگامی که پیش من آمد ، شروع به گریه کرد و گفت که در نهایت امیدهای قلبی 

ایم. در حال حاضر او در او عملی گردیدند. او گمان میکند که ما بنا به درخواستهای قبلی اش به اینجا آمده 

بالخان زندگی کرده و تحت موهبت و مهمان نوازی مأمد نیاز مال قرار دارد. او میگوید که در صدد بازیابی 

او قول داد که تمامی اخبار مربوط به خیوه را گزارش نماید. غیر از  دوباره موقعیت گذشته خویش می باشد.

ع گردد و در حال حاضر وقت خود می تواند برای ما سودمند واقاو ، ریش سفید متفکر طایفه ایگدیر که در 

(  Bezakiژنرال فرمانده بزاکی ) فرماندهی  ( تحت تابعیت روسیه و تحت Gara bogazغاز ) در غارا بو

آنان که تحت این ریش سفید در ضمن برای خواهش کردن چیزی نزد من آمد. زندگی میکند ، پیش من بود. 

دارند ، در طی هفت سال بابت هر چادر یک و نیم روبل می پرداختند ، حاال آنها میدانند  تابعیت روسیه قرار

که قیرقیزهایی که در زمستان به همسایگی آنها کوچ کرده اند ، باید بابت هر چادر سه و نیم روبل بپردازند. با 

) منظور میدانند که به آنان هم  ، اما آنها اینکه هنوز به ترکمنها در باره مالیات جدید چیزی گفته نشده است

امر خواهد شد که از سال بعد همانند قیرقیزهاقزاقها می باشد (
٢١

سه و نیم روبل مالیات بپردازند. مأمد  

صوفی از من تقاضا نمود که او ترکمنها را با قیرقیزها مقایسه نکند. من بدون اینکه قولی به او بدهم ، گفتم که 

مقامات باال خواهم رساند. اجازه می خواهم که به عرض شما عالیجناب برسانم درخواست شما را به اطالع 

که به نظر من برای یک مدتی و بخصوص حاال که خواهان برقراری مناسبات دوستانه با ترکمنها هستیم ، به 

را فدا  نفع ما خواهد بود که ترکمنها را بحال گذشته خودشان بگذاریم ، ضمن اینکه ، حکومت برای آنها چیزی

نمیکند. بنا به پرس و جو ها، آنها هیچ اداره ای نداشته و برای پرداخت مالیات کسی را ندارند که بدان 

مراجعه کنند. شاید این تدبیر که ترکمنها را از قیرقیزها جدا کنیم مفید باشد. در رابطه با ارسال نظرم به 

واگذار میکنم ، با این توضیح که یجناب لشما عا حضور عالی شاهزاده تصمیمی نگرفته ام و آنرا به صالحدید

عمیقا به داشتن اهمیت درجه اول و ضروری بودن این امر اعتقاد دارم. اما در رابطه با ایجاد یک اداره برای 

ترکمنها ، بنظر من تا روشن شدن قطعی امورات اینجا نباید عجله کرد و باید گذاشت که آنها همانطور که تا 

بحال
٢٢
 میکردند زندگی کنند.زندگی  

 

 ن . استولتف



 

 علمی .  -نظامی ، بنیاد آرشیو نظامی -آرشیو مرکزی دولتی تاریخی

 

 

 

 : رونویسها

 

 

 سند بدون امضاء است. -١٥

ابتدای سند که مربوط به تجهیز ساز و برگ گردان ، رفت و آمد آن و سختی شرایط اقلیمی می باشد ،  -١٦

 نمیگردد. نظامی ، از جانب ما نشره بعلت داشتن جنبه فوق العاد

برنامه استقرار گردان ، سازماندهی  بخاطر مسئله مورد عالقه در شرحضروری است که در ادامه ،  -١٧

ارتباطات ، اشغال ارتش و عملکردهای ماههای ژانویه و فوریه ، امر شناسایی در مسیر کوههای بالخان را 

 تعقیب نمود.

، تجار خیوه کاالهای خود را از راه « قزاقها  » کراسنوودسک بعلت قیام تا زمان استقرار گردان  -١٨

در حسنقلی ،  ١٨٦٩ سال کراسنوودسک حمل می نمودند. در رابطه با وجود کاروانهای خیوه در ماه ژوئن

به فرستاده روسیه در ایران اطالع داد که  ١٨٦٩دسامبر سال  ٧رئیس پایگاه استرآباد در گزارش خود در 

آنها در  خیوه از آن اطمینان پیدا کرده اند که حاکمیت روسیه برای تجارت آنان با روسیه مانعی نمی بیند. تجار

قطعا این راه را از طریق دریا طی خواهند کرد و بهتر آنکه به آنها اجازه داده شود تا خلیج » آینده 

از این راه استفاده ه آنها میتوانند آزادانه من به تجار خیوه اطمینان دادم ک» در ادامه « . کراسنوودسک بیایند 

کنند و از ترکمنها برای کمک به کاروانها شروع به دعوت نمودم ...... همه آنها نیاز شدیدی به تجارت داشته 

ضمنا خاطر نشان سازیم که در امر نقل و قول اسناد ، اطالعات « . و خیلی با دقت به کاروانها کمک میکنند 

ورد زندگی ترکمنهای ساحل نشین وجود دارد که ما متأسفانه امکان نشر آنها را در این قابل توجهی در م

 علمی ( . -نظامینظامی ، بنیاد آرشیو  -) نگاه کنید به : آرشیو مرکزی دولتی تاریخی مجموعه نداریم . 

 ابتدای سند بعلت دارا بودن جنبه فوق العاده نظامی نشر نمی گردد . -١٩

سرکرده بزرگ یموتها و یکی از سرکردگان قیام ترکمنهای خیوه علیه حکومت  -امرادخاندر باره آت -٢٠

و  ١٩خانی ، دشمن آشتی ناپذیر خان خیوه و هوادار خط روسها ، نگاه کنید به اسناد بایگانی نیمه قرن 

 نستان .، از انتشارات آکادمی علوم ترکم ٨٩، جلد اول ، صفحه « تاریخ ترکمنستان » همچنین به کتاب 

 بحث بر سر قزاقها می باشد. -٢١

آنها  امکان تهیهدر ادامه ، در رابطه با مسئله مورد عالقه ، اطالعاتی در باره اسبهای ترکمنها و عدم  -٢٢

در این باره نگاه  برای احتیاجات ارتش و همچنین به اقتضای شرایط ، امکان تبادل آنها با شتر وجود دارد.

   علمی . -تاریخی ، بنیاد آرشیو نظامی -ف در آرشیو مرکزی دولتی نظامیکنید به گزارش استولت


