
 

 

 

 

 

 دهم بخش 

 ها به آسیای مرکزیدر بارۀ سرزمین ترکمنان و حملۀ روس
 

  سال اخیر در این منطقه به  ٢٠ه در ک  میخواهم قدری در مورد اتفاقات مه اجازه می      
 .وقوع پیوسته مطالبی را بازگو نمایم

مرکزی، از تهران آسیایرا به نام "سفر در   1سال پیش سفرنامۀ وامبری  ۵٢آنهائی که       
  1٨۶٣از طریق کویر ترکمنستان در سواحل دریای مازندران تا خیوه، بخارا و سمرقند، 

انتها و  های بیآب و علف، بیابان نند که این سرزمین بیکمی میالدی" خوانده باشند، باور ن
م مربوط ه  ههن بآند با این سرعت بوسیلۀ راهکمی وحشی ساکن آن که وی از آنها یاد    قبایل

های ها، کافه رستوران ترکمن جنگجوی آن اسکان یافته و شهرهائی با هتل اهالیشده، 
ها  . تصور آنکه حملۀ روسباشدرو ایجاد گشته کالسکه ایهه اروپائی، موسیقی نظامی و را

کاسپین و سرکوب قبایل وحشی آن منطقه، باعث تغییرات اجتماعی و شکوفائی  فراسوی به 
. تمامی سیاستمداران و فرماندهان  استاقتصادی شهرهای این نواحی شده، بسیار مشکل 

 .باشند که این حمله برای پیشرفت منطقه بسیار ضروری بودمی  عقیدههم نظامی 
ارمنستان و شمال ایران پایان یافته    سالۀ قفقاز،  ٣٠٠های  میالدی جنگ   1٨۶۴در سال       

. قرقیزها، ترکمنان و سایر  بوده ساحل دیگر دریای مازندران منتقل شد و میدان نبرد به 
برده   داری و تجارت برده  سال به   روسیه، سالیان   مازندران در همسایگی  قبایل شرق دریای 

حمالتی را آغاز کردند و ها مشغول بودند. برای پایان دادن به این عمل غیرانسانی، روس
از دیگری سرجای خود نشانده و   پس مازندران را یکی  شرقی دریای احل وتمامی قبایل س

 .مرزهای کشور خود را گسترش دادند
ذاشتند ولو یک پیروزی کوچک، باعث نگرانی  گمی ها به پیش ه روس ک می هر قد     

دولت انگلیس از نزدیک شدن  رد. ترس  کمیالعمل وادار  ها شده و آنها را به عکس انگلیسی
ود، کامأل آشکار بود. وحشت دولت انگلیس  شمیها به نواحی هند که نگین آسیا خوانده  روس

شدیدی علیه   لندن مقاالت  ایهه د. روزنامشمی روس صد چندان  با هر قدم پیشرفت قوای
 .رسیدهائی در این مورد به چاپ می ها نوشته و در انگلستان جزوات و کتاب روس
سر داشتند اما دو تزار آخر روسیه،  اگرچه افسران قدرتمند روسی هزاران اندیشه در     

 ها اقیانوس هند در همسایگی انگلیسی  های گرمرسیدن به آب  رایکنجکاوی و یا تمایلی ب
1.Vámbéry  شناس مجارشرقم،  1٩1٣سپتامبر  1۵، درگذشت 1٨٣٢ مارس 1٩وامبری، تولد آرمین ،
از  و رابوزان به تهران سفر کرد تملبس به لباس درویشی و به نام رشید افندی از طریق  1٨۶1سال در  او

هرات و تهران عبور کرد و باالخره مرکزی از آسیاید. هنگام مراجعت از نمودیدن نایرامرکزی شهرهای
هائی متحد نمودن سرزمینقسطنطنیه مراجعت نمود. اندیشه پان ترکیسم یعنی م به 1٨۶۴در ماه مارس سال 

 م مطرح گشت.  1٨۶٠که زبان ساکنان آنها ریشه در زبان آلتائی دارد، نخستین بار از سوی او در دهه 
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بود.   ترکستان  دادن اقواماختیار قرارآنها فقط سرکوبی و تحت . هدف دادندنمیاز خود نشان 
بدست ها برای ، روساسکوبلوفو  ٢،کوفمن1چرنیایف چونبا در اختیار داشتن افسرانی 

قفقاز در غرب و ترکستان در شرق دریای مازندران، بر آن شدند تا   آوردن تمامی نواحی
ابتدا آنها در صدد بودند ترکستان را  در م مربوط کنند. ه ه ائی بهه این مناطق را توسط را

هزار   ٢مسیر   میالدی یک  1٨٨٠جهت در ماه مه  نواحی اروپائی مرتبط سازند. از این   به
 سیر  رود  بین اورنبورگ و دهانۀ  تا تاشکند را از چند مسیر ممکن  ٣از اورنبورگ ورستی

برداری کردند. نقشه آهن برای احداث راهشولتز تحت نظر مهندس فنالندی کارل فن  4دریا
آهن از کاسپین نقشۀ این راههای فراسویزمان با پیشرفت ژنرال اسکوبلوف در جنگهم

رد اینک  کمی کاسپین که سابقأ نواحی روسیه را دو پارچه نظرها افتاد. کل منطقۀ فراسوی
رد. یکی دیگر از نکات مثبت  کمیم مرتبط ه ه را ب هاآهن آنها بود و راهدر اختیار روس

ها که سابقأ دور از دسترس خورد. روس  همسیاسی منطقه بر  پیشروی این بود که توازن  این
مسایگی آنها رسیده بودند. آنها مرو را به اختیار خود درآورده ه به ها بودند اینک یانگلیس

 .و در چند قدمی هرات، کلید فتح هند قرار داشتند
میالدی،   1٨٨٠  –  ٨1های  های این منطقه در سال از ادامۀ مطالب در مورد جنگ   پیش      

 .بازگو نمایمکاسپین  باید مطالبی را در مورد جغرافیای منطقۀ فراسوی 
آرال، از  مازندران، از شمال به دریاچۀ   این منطقۀ وسیع و پهناور از غرب به دریای     

ای مرتفع ایران و افغانستان محدود شده، جلگۀ  هه و از جنوب به کو 5شرق به آمودریا
کوباداغ و   در شمال به  6کراسنوودسک دهد. خلیج می ارتفاعی را تشکیلاندازه کمبی

گردد، منتهی می   بزرگ و کوچک  ٨به بلکانشرقی  که خود در سمت جنوب  7کاریکوریانین 
غربی این منطقه واقع شده و معادن نفت  بوجاداغ در جنوب و  های نفتاداغ  شود. کوه ختم می

ا و جهت آنها، بعالوۀ جریان  هه مشاهده شده است. این شرایط و موقعیت کودر آنها هم 
 ژنتیکی ساکنان    وابستگی  مازندران،  ترین قسمت دریای عرضزمینی در زیر کم های زیرآب

1.Tschernjajeff   م،   1٨٩٨اوت  1۶، درگذشت 1٨٢٨اکتبر  ٢۴میخائیل گریگوریویچ چرنیایف، تولد
همراه ژنرال کوفمن و اسکوبلوف در زمان سلطنت تزار الکساندر دوم آسیای مرکزی ژنرال روسی که به

 را فتح کرد.
٢ .Kaufmann م، اولین فرماندار نظامی  1٨٨٢، درگذشت 1٨1٨کوفمن، تولد کنستانتین پتروویچ فن

 شرقیروسیه در ترکستان
٣.Orenburg  کیلومتری جنوب شرقی مسکو در   1۴7٨د اورال در فاصلۀ شهری روسی در کنار رو

 نزدیکی مرز قزاقستان
کیلومتری پس از گذر از جنوب کشور قزاقستان و آبیاری  ٢٢٢٠زریون، این رود یا سیحون یا گل . 4

های تین یکی کوه  آند. دو سرچشمه یزرمرکزی به دریاچه خوارزم میکشتزارهای پنبۀ کشورهای آسیای 
 .است های شرق ازبکستانشان در قرقیزستان کنونی و دیگری کوه

کیلومتر از آن در  11٢۶گرفته و حدود یا جیحون، اکسوس به زبان التین، از کوههای پامیر سرچشمه . 5
هایی از آن قابل قسمت مرزهای شمالی افغانستان با تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان جاری است. قسمت 

بندر و بندر حیرتان در سواحل آن قرار گرفته است. این رود در نهایت به دریاچۀ کشتیرانی بوده و شیرخان
 ریزد.خوارزم می

6 .Krasnovodsk باشی شهر ترکمن ترکمنستان کهبلکان در غربکاسپین در ایالتخلیجی در کنار دریای
 ٢7در ارتفاع  است وترین نقطۀ راه آهن فراسوی کاسپین هزار نفر که غربی ۵1فعلی با جمعیتی حدود 

 متری در کنار آن قرار دارد. این شهر سابقأ قیزیل سو نام داشت.
7.Kurjanyn Kary    
داغ پیشین، آباد یا نبیتهای ترکمنستان در غرب این کشور به مرکزیت شهر بلکانبلکان یکی از استان. ٨

 درصد از منابع گاز طبیعی ترکمنستان در این استان قرار دارد. ٩۴



 مرکزیها به آسیای در بارۀ سرزمین ترکمنان و حملۀ روس                بخش دهم                

 

داغ با ارتفاعی  داغ و کوران ند. کپه کمی را به اقوام قفقازی آن سوی دریا ثابت طقه این من
ای هندوکش مربوط  هه متر در مرز خراسان واقع شده و در شرق به کو ٢٠٠٠حدود 

باشد.  ا از شمال غرب تا جنوب شرق، خط مرزی ایران و روسیه میهه ردند. این کوگمی
 .گذاری شده استورست ریل  ۶٠٠در مجاورت این مرز به طول 

شرقی این شمال سیاه، در  ترین کویرهای آسیا به نام کویر قراقوم یا شنآب و علفبی      
یا شن سرخ   1قوما قرار دارد. این کویر در آن سوی رود آمودریا، کویر قیزیلهه کوهپای 

ود. محدودۀ کویر قراقوم بین بخارا و آمودریا، آمودریا و مرو، مرو و تجن،  شمی خوانده 
ای شنی روان  هه و دریای مازندران است. قسمت اعظمی از این کویر را تپ ٢قازانچیک

ای آغشته به نمک هم  هه های گلی و حتی در مواقعی الی دهد. اما گاهی زمین می تشکیل 
  ، از تبخیر پس های بهاری در بعضی نقاط کویر جمع شده و ردد. آب باران گمی مشاهده 

ود. در مناطقی که نمک وجود ندارد این آب  شمی بلورهای نمک به روی الیۀ گل متبلور 
ردد اما به خاطر گرمای هوا و تابش شدید  گمی های خوشبوی کویری باعث روئیدن گل 

روند. در اواخر ماه مه، شدت گرما  خورشید، عمر آنها کوتاه بوده و به زودی از بین می 
ردد. فقط دو  گمی رسد و منطقه به بیابان برهوتی تبدیل درجۀ سانتیگراد می ۵٠به حدود 

منهای    هوا حتی به   زمستان سرمایکویری را دارند. در    نوع گیاه قدرت رشد در این منطقۀ 
شرقی این کویر بسیار خطرناک است. میزان بارش  های شمالرسد. طوفان م می ه  ه درج  ٢٠

 .باشدبرف در فصل زمستان نسبتأ زیاد می 
پرندگان مهاجر در ابتدای بهار هنگام پرواز خود به سمت شمال، در این کویر توقف       
استراحت  و پرندگان دیگر در کنار آبگیرها به  لکای مرغابی، قو، لک هه نند. گروکمی
گیاهی دارد حتی قرقاول و کبک هم دیده شده است.  پردازند. در مناطقی که بیابان پوششمی
سازند. پرندگان  ا و روستاهای متروکه آشیانه می هه ای قلعهه ای کبوتران در خراب هه دست

پردازند. از سایر جانوران  کار می گوشتخوار مانند عقاب، الشخور و جغد در این کویر به ش
خوک، االغ وحشی، شغال و ببر هم مشاهده شده است. جوندگانی هم خود را با زندگی در 

مازندران تا سواحل آمودریا    ای دریایههاند. کویر قراقوم از کنارمنطقه وفق داده  شرایط این 
گسترش دارد. سابقأ آبراه آرال به دریای مازندران  ٣ای خراسان تا دریاچۀ آرالههو از کو

های در زمان   اند. در اینکههای روان آن را خشک کردهدر این محدوده قرار داشت اما شن 
 .هائی اثبات شده است بردارینیست و با نمونه   کویر دریاچه بوده شکی  گذشته این

روان پوشیده شده   هایاسپین فقط از شن کسرتاسر منطقۀ فراسوی نباید تصور کرد که      
 رنگ سبز در دریای خاکی رنگ این   است. گاهی مناطق سرسبزی که شبیه به جزایری به

سرچشمه   ای جنوبی هه از کو ائی که هه رودخان از طریق  ود که شمیباشد هم دیده  منطقه می 
کشیدن خط آهن غیرممکن  ردند. اگر این مناطق سرسبز وجود نداشت  گمی آبیاری    گیرندمی

تکه نام دارد که در بین  اولین آنها آخال  .ذردگمی آهن دقیقأ از بین این مناطق سبز بود. راه
ائی از هه ای مرز خراسان واقع شده است. رودخان هه شرقی کوهپایکپه داغ و منطقۀ شمال 

 و قسمت   ا سرچشمه گرفته، قسمتی از آب آنها در آب انبارهای روستاها ذخیره شدههه کو  این
دنیا که بین رودهای آمودریا و سیردریا   هزار کیومتر مربع، یازدهمین کویر پهناور  ٢٩٨کویری به وسعت  .  1

 . مرکزی، واقع شده استدر ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان در آسیای
٢ .Kazantchick 
یا دریاچه خوارزم یک دریاچۀ بسته در میان دو کشور ازبکستان در جنوب و قزاقستان در شمال در . ٣

ریزند. سرزمین کهن خوارزم در کنار این دریاچه میآسیای مرکزی است. دو رود آمودریا و سیردریا به 
 این دریاچه جای دارد.
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ود که  شمیآغاز رود. در واقع کویر از آنجائی مصرف در شنزارها فرو می   دیگر آن بدون 
ا خاک مرغوب و قابل زراعتی  هه یابد. رسوبات این رودخاناتمه می ا خهه رودخان آب این

ود. این آبادی توسط  شمی نام دارد و به آن آتک هم گفته  1تجنبعد آورد. اوآس را پدید می
بابا و سفیدکوه واقع در افغانستان سرچشمه   ای کوههه ای شمالی کوهه رود تجن که از دامن

  نام هریرود خوانده شده و مرز بین ایران و افغانستان را تشکیل گرفته و در هرات به 
واقع   ٣است که در دلتای رود مرغاب ٢مروبعد سبز سرردد. جزیرۀ گمی، آبیاری دهدمی

  شمالی سفید کوه سرچشمه گرفته و در این نقطه به  ایهه شده است. این رود هم از دامن
وجود  ده را به سبز پنج سرو منطقۀ  پیوسته، ریزدآن می که از غرب به 4کوشکرودخانۀ 

مرغاب    در کنار رود  ، یوالتان 6تجن  در کنار رود  5، سرخسبعدیسرسبز    مناطق آورد.  می
هاست.  باشد که اوآس آخر کوچکتر از سایر آبادیدر کنار رود آمودریا می  7چهار جویو 

نگور عالی و خوشمزه، خربزه، زردآلو، ای  هابسیار حاصلخیز است و باغ   خاک این منطقه 
آید. در مزارع این روستاها گندم، ذرت، جو، زعفران  آلو، انار، و گردو در آنها به عمل می 

برای  گلی کوتاهی دارند که  ها دیوارهایود. باغ شمی و سایر غالت و حبوبات کشت 
این مزارع ساالنه دو بار   ازاند. جلوگیری از چرای حیوانات و بادهای شدید ساخته شده

  هائی در باروهای روستاها، مانند برج های گذشته برج ود. در زمان شمی محصول برداشت  
 .دشمیباروی روستاهای ایران ساخته   و

از   پسهای این منطقه بنویسم. در این قسمت قصد دارم مختصری در مورد جنگ      
میالدی   ٨۶1٨سمرقند در سال  و  ۶۶1٨در سال  ٨خوجند ۶۵1٨تسخیر تاشکند در سال 

  اختیار خود گرفت.غربی را در  چرنیایف، کشور قدرتمند روسیه تمام ترکستان توسط ژنرال
سرهنگ    میالدی آغاز گشت.   1٨۶٨کاسپین در سال  اولین عملیات پروژۀ راه آهن فراسوی

بندر کوچک  اختیار خود به کراسنوودسک وارد شد و شهر واسکوبلوف با نیروهای تحت 
داد تا از   بلکان قرار ایهه گذاری کرد. او مقر خود را در کورا پایه  ٩میخائیلووسک

تکه را برقرار کند. سال  ایل یمود حمایت کرده و امنیت راه تجاری تا آخال های ن ترکم
تا چیکیشالر پیش رفته بود اما در این منطقه با   1٠میالدی سرهنگ مارکوزوف 7۶1٨

 ترکمنان مواجه گشت. این درگیری بسیار مهم بود زیرا باعث شد نیروهای روس مقاومت 
 کند.جزیرۀ سبزی در کویر قراقوم در ترکمنستان که رود تجن یا هریرود از نزدیکی آن عبور می. 1
کیلومتری شمال  1۴٠مرکز استان ماری در ترکمنستان که در انتهاى جنوبی كویر قراقوم و در فاصلۀ . ٢

 شود. رود مشروب مى رود مرغاب یا مرو با شرق سرخس واقع شده و 
کیلومتر که از شمال غرب افغانستان سرچشمه گرفته، به سوی   ٨۵٠میانه بطول یرودی است در آسیا . ٣

 شود. قوم در ترکمنستان منتهی میشمال غرب جریان داشته و به بیابان قرا
هم پیوستن رودهای در مرز بین افغانستان و ترکمنستان جاریست. این رودخانه از بهای است کهرودخانه. 4
 گردد.غربی افغانستان پدیدار میچاغار در شمالرباط و قلعهآق
تجن   رود و در شرق رود مرز طبیعی آن در جنوب رودخانۀ کشف   در مرز ایران و ترکمنستان کهی  شهر.  5
 نماید.داغ مشخص میغربی آن را آخرین امتدادهای ارتفاعات کپهحدود غربی و جنوب و
آید. این رود و هریرود پدید میاز تالقی دو رود کشف رودی است در شرق شهرستان سرخس، این رود. 6

 . استترین منبع آب سطحی دشت سرخس رودهای منطقه دائمی نیست. رودخانه تجن بزرگ سایررودخانه 
همان آُمل شهر   که باختری رودخانه آمودریا در ترکمنستانلباب در کرانهآباد فعلی مرکز استانیا ترکمن. 7

 .تیموریان چهارجوی نام گرفتکهن ایرانی در آسیای میانه است که به آمویه و امو معروف بود و در زمان
فرغانه ای در کشور تاجیکستان و مرکز استان سغد که بر کرانۀ چپ سیردریا در آغاز درهشهر و ناحیه. ٨

 . شنبه استقرار دارد. خجند دومین شهر بزرگ تاجیکستان پس از دو
٩ .Michailovsk 1٠ .Markosoff 
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در این محل استقرار یابند. در این شرایط تمام سواحل شرقی دریای مازندران در اختیار  
از تقویت نیروها، بازبینی و تجسس در صحرای قراقوم  پسها قرار داشت. روس

  1٨7٣خیوه در سال  بهها روسرکشی کلشدر ساحل آمودریا،  1مخصوصأ در اوزبوی
میالدی آغاز گشت. قشون روس از سه جهت ترکستان، اورنبورگ و کراسنوودسک به  

ف مجبور  عل  و آبنشین حمله کرد. سرهنگ مارکوزوف با رسیدن به صحرای بی این خان 
.  نددشمی روی وی ای شنی روان مانع از پیشهه به بازگشت شد زیرا کمبود آب و وجود تپ

ای شنی روان کویر عبور کرد. این شاهکار وی  هه أ با قشونی کامل از بین تپ بعدالبته او 
نظیر بوده و هرگز فراموش نخواهد شد. او در این نبرد  های ترکستان بیدر تمامی جنگ 

 .هم تلفات ندادحتی یک نفر 
های ایل تکه در ساحل و مخصوصأ در کراسنوودسک چندین یورش ترکمن  بعدسال      

های ترکمنان ایل یمود حمله کرده و  ها دستبرد زدند. سپس به آئول کرده و به قشون روس 
  1٨٢٨اعمالی برای تحریک آنها انجام دادند. از آنجائیکه مطابق قرارداد ترکمنچای در سال  

ها بود، آنها تصمیم گرفتند به اعمال ناجوانمردانۀ  میالدی دریای مازندران متعلق به روس
میالدی به رهبری ژنرال  1٨77ایل تکه در این منطقه خاتمه دهند. ارتش روس در سال 

های ایل تکه اهمیت  رکشی کرد. این محل برای ترکمن کلش ٣آرواتبه قیزیل ٢لومکین
راه حیاتی منطقه    ۶تکه از این نقطه آغاز شده و  منطقۀ سرسبز آخالاستراتژیک داشت زیرا  

ا به سمت دریا، یکی به سمت روستا، یکی از  ههپیوندد. یکی از رام میه هدر این نقطه ب 
رود. البته  داغ به ایران میداغ و کپه طریق کویر قراقوم به خیوه و دیگری از طریق کوران

 از ورود قشون روس به قیزل پسروز  ۴شت. حدود رکشی موفقیتی در بر نداکلشاین 
ها چنان  نشینی کردند. روسها به آنها حمله کرده و آنها را وادار به عقب آروات، ترکمن

های خود را باقی گذاشتند که به دست  نشینی داشتند که چند قبضه از توپ شتابی برای عقب 
 .ترکمنان افتاد

داغ، ای در سمت جنوبی کوه کپه قوجاقلعه، قلعه   ژنرال لومکین از چیکیشالر تا  بعدسال       
به اترک،   4رکشی نمود و قشون خود را در آبادی چات در محل تالقی رود سومبارکلش

نام  زار ترکمن به رهبری سردار رشیدی بهه همستقر کرد. در اینجا او با هجوم بیش از د
 .نشینی کند خان روبرو شد و مجبور گشت تا چیکیشالر عقب نوروردی

ها خاتمه یافت. آنها تصمیم گرفتند تمام  میالدی هم به ضرر روس 1٨7٩نبرد سال      
 5اسبان خود قرار دهند. به این مقصود ژنرال الزاروف تکه را زیر پایمنطقۀ سبز آخال

ر انبوهی از چیکیشالر حرکت کرد. اما در طول راه او درگذشت و فرماندهی قشون  کلشبا  
ها در دنقیل ژنرال لومکین رسید. او مستقیمأ به سمت مرکز قشون ترکمن روس مجددأ به 

نفر از   177ها با از دست دادن تپه تاخت. در این محل درگیری شدیدی درگرفت و روس
نشینی شدند. در این درگیری عالوه بر تلفات نفرات،  نفرۀ خود مجبور به عقب   ٣٠٢۴ر  کلش

 ی ازمیالد  1٨٨٠دادند. در نبرد سال    را از دستزار شتر خود  ههنفر از د  ٩۶٠٠ها  روس
 شتر در میادین   برد کههزار شتر فقط هزار نفر زنده ماند. با دیدن این ارقام آدم پی می  1٨

1 .Usboy ٢ .Lumkin 
آروات رباط یا قیزیلیا شهر سردار یکی از شهرهای استان بلکان کشور ترکمنستان که پیش از این قزل. ٣

 شد. منطقه سردار همان منطقه قدیمی فراوه ایران است.خوانده می
ترکمنستان سرچشمه گرفته و از سه شاخه ترکان، چندر و سومبار تشکیل داغ در  این رود از ارتفاعات کپه.  4

 پیوندد.برون به اترک میشده است. در نهایت در نزدیکی اینچه
5 .Lasaroff 
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 .نداردجنگ کارآئی زیادی 
ها ترکمنان مغرورتر شده و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردند. آنها خود  با این موفقیت      

دانستند. در این شرایط یک قبیلۀ دیگر ترکمن به نام  ناپذیر می ها شکست را در مقابل روس
ها . با این شرایط ترکمنان دارای نیروئی شدند که حتی روس ندآنها پیوست  ترکمنان مرو هم به

ها نهایت سعی داشتند ظاهر قدرتمند خود را در ردند. روسکمی خطر    از وجود آن احساس
مرکزی حفظ کنند. اینکه آنها اختیار قفقاز تا ترکستان را در اختیار نداشته باشند برای آسیای

  1٨٨٠رکشی سال  کد. به این دلیل در لششمی قبول نبود و باعث سرشکستگی آنها  آنها قابل 
 .الدی نیروی عظیمی بسیج کردندمی

ها انتخاب  میالدی ژنرال اسکوبلوف به عنوان فرمانده روس  1٨٨٠در ماه مارس سال       
هزار سرباز از  7ریزی دقیقی در طول تابستان، در ماه دسامبر با از برنامه پسشد. او 

هالی قبضه توپ داشت. ا  7٠سواحل دریای مازندران حرکت کرد. واحد توپخانۀ این قشون  
هزار   ٣۵  و تعداد آنها به   ندتپه مستقر شده بودفرزندان خود در قلعۀ دنقیل   و  تکه با زنآخال

زار نفر سوارکار بودند. فرمانده قشون آنان در این جنگ  ه هد. از این عده دشمی نفر بالغ 
ها فقط یک قبضه توپ داشتند  قبضه توپ روس  7٠خان نام داشت. آنها در مقابل  مکدوم قلی

ای برا بود. محیط قلعه  ههردند. سالح آنها تفنگ و اسلحکمیکه با گلولۀ سنگی شلیک 
متر بود و باروی آن ارتفاع نسبتأ زیادی داشت. هنگام دیدار من از این قلعه ارتفاع    ۴۴٠٠

ریختند  اک رس می ها از باالی بارو خاز درگیری  پسها  متر بود. ترکمن   ۴تا    ٣باروی آن  
از برخورد   پسهای روسی  توپ  ایهه بارو حفاظ خوبی بود. گلول تا اجساد را دفن کنند. این

داد. ای ایجاد کرده، بدون صدمۀ شدیدی قدرت خود را از دست میبا دیوار گلی قلعه حفره 
که از باالی   ردند. ترکمنان این مزیت را داشتندکمی مدافعان با سرعت زیاد آن را مرمت 

دیوار به سوی سربازان روس شلیک کنند. خط آتش آنها قوی بود و حتی در طول شب هم 
د آن نقطه  شمی دیده  ها دادند. هرگاه نور ضعیفی در اطراق روسبه شلیک گلوله ادامه می 

دلیل ژنرال اسکوبلوف روشن کردن فانوس را در اردو ممنوع   شت. به اینگمیباران   آتش
 .کرد
ها از اردوی خود به باروی  همان ماه، روس  ٢۴میالدی تا    1٨٨1ز روز اول ژانویه  ا     

ها قرار داده . ژنرال، سربازان خود را در تیررس ترکمنروی کردندپیشتپه قلعۀ گوگ 
ها در یکی از درگیری 1برد. ژنرال آننکوفا لذت می هه بود. گوئی از شنیدن سفیر گلول

ا از قلعه خارج شده و تهاجمی صورت دادند. تلفات آنها  هه ژانویه تک ٩د. روز شمیزخ
شدید بود اما موفق شدند یک بیرق و یک قبضه توپ به دست آورند. این عمل به دفعات  

 .تکرار شد
کامأل واضح بود که این قلعه بدون خدعه و فریب فتح نخواهد شد. ژنرال دو گروه از      

روز کندن زمین با بیل و کلنگ اختصاص داد. آنها شبانه ای به سربازان خود را در گوشه 
  زمانی دیدند اما از علت فعالیت آنها آگاهی نداشتند.  ها این گروه را می ردند. ترکمن کمی کار  

به   سربازان روس یک گوش رسید تصور کردند که  به  باروکلنگ آنها از زیر  که صدای
تا با شمشیرهای    تندگماشای را دور دهانۀ تونل  اینرو عدهیک از این نقب باال خواهند آمد. از  

زیر دیوار قلعه  در  هااز باال آمدن، قطعه قطعه کنند اما روس پیشخود سربازان روس را  
 .حدود یک تن باروت ریختند

1.Annenkoff   ژانویۀ  ٢٢پترزبورگ، درگذشت در سنت 1٨٣۵ننکوف، تولد آمیخائیل نیکوالیوویچ
 ها به سمت فرماندار ترکمنستان رسید.بعدپترزبورگ، افسر، نویسنده و مهندس روسی که م در سنت 1٨٩٩
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،  1کوروپاتکین شد. سرهنگ  ها کاملروس ژانویه نقشۀ ۴٢روز  صبح ۶ساعت      
اسکوبلوف فرماندهی فرماندهان سه واحد بودند و خود ژنرال  ٣و هاجاروف ٢کوزلکوف

از   پس .واحد توپخانه آتش تهیۀ شدیدی را آغاز کرد 7کل را در دست داشت. ساعت 
 تونل را منفجر کردند که دهانۀ بزرگی در دیوار به وجود آورد. در میان گرد 11ساعت 

 .رفتگمی د اما صدای ناله و فریاد از داخل قلعه یک لحظه آرام نشمیغبار چیزی دیده ن  و
ها با تمام وجود از زنان  دو واحد نیروی پیاده از این روزنه وارد قلعه شدند. اما ترکمن      

 ها مجددأ حمله کرده و زیر آتشو کودکان خود دفاع کرده و آنها را عقب نشاندند. روس
موفق شدند ها روسخورد شدیدی  و از زد پسها، کنترل دهانه را به دست آوردند. تفنگ 

های خود را وارد قلعه کنند. در این میان واحد سوم هم وارد عملیات شد  ز توپ چند قبضه ا
خونی به راه افتاد.   ای صورت داد. نبرد شدیدی در گرفت و حمام و از جهت مخالف حمله 

م پیوستند و پرچم روسیه بر فراز باروی  ه هاز یک ساعت هر سه واحد در داخل قلعه ب   پس
 قلعه به اهتزاز درآمد. 

ها و فریاد و نالۀ زنان و کودکان با فریادهای جنگی، صدای سم اسبان، شلیک تفنگ      
م ریخت و اهالی ه هقلعه ب م درآمیخت. نظم داخله ه چک شمشیرها در داخل قلعه ب چک

دویدند. باالخره گروهی از آنها از قلعه خارج شده، رو  هدف میها بی قلعه در بین کیبیتک 
ا و  هه کنند. پیاد ژنرال دستور داد آنها را تعقیب و شده بود ۴به سوی شمال نهادند. ساعت 

کیلومتری   1٨نظام آنها را تا  واحدهای سواره در این تعقیب شرکت داشتند. واحد سواره
هزار زن، مرد و   ٨راجعت نمود. اجساد  تعقیب کرد اما به علت تاریکی شب دست خالی م

شماری از حیوانات در خون بود. تعداد بی روی هم انباشته شده کودک در داخل قلعه به
هزار نفر ذکر کرد. قلعۀ   ٢٠. ژنرال در گزارش خود تعداد کل اجساد را ندغلتیدخود می 

اسبان سر و بدن  کاری، سمتپه و اطراف آن به قبرستانی شباهت داشت و هنگام سوارگوگ 
تیفوس در اردو شیوع پیدا کرد. دکتر  رد. روز سوم بیماریکمی را لگدمال کشته شدگان

و نیم   7ا در فاصلۀ  ههپزشک قشون درخواست نمود اطراق به نزدیکی کو 4هیفلدر
 .کیلومتری منتقل شود

ند.  کمیآهن از نزدیکی این قلعه عبور تپۀ جدید شد و اکنون راه این جنگ آغاز گوگ      
  ۵۵افسر و  ۴ها در این جنگ نگام مراجعت موفق به دیدن آن شدم. تلفات روسهمن 

فرار  ها به جز تعدادی که موفق به نفر هم مجروح شدند. از ترکمن  ۴٠٠سرباز بود. حدود  
 .هزار زن و بچه و تعدادی بردۀ ایرانی جان به سالمت بردند ۵شدند فقط 

خان فرمانده  قلیها نداشتن فرمانده واحد بود. البته مکدومشکست ترکمن  کی از عللی     
 عنوان فرمانده خود قبول مرو آنها او را به  هایترکمن  از همراهیپس ا بود اما هه تک

ها  ود ترکمن شمی ذشت. گفته گمینداشتند. گذشته از آن رودخانۀ گرداب از بین قلعه 
ها باز کنند و آنها را زیر رود را به روی اردوی روسبا حفر کانالی آب اینتوانستند می

رفت و ها از دست میصورت توپخانه، چهارپایان و آذوقۀ روس آب قرار دهند. در این
 .دشمینتیجۀ جنگ کامأل دگرگون  

  باشد.میها درستی ژنرال اسکوبلوف مسئول این عملیات وحشیانه علیه ترکمن  به     
رد و آنگاه  کمی هایش در آسیا به این نحو بود که ابتدا دشمن را سرکوب  او در جنگ   تاکتیک

 شجاع و از جان گذشته درسی  هایترکمننمود. در این جنگ او قصد داشت به بخشش می 
 از نبرد  پسرگز فراموش نکنند. در این مورد او به طور یقین موفق شد زیرا ه ه بدهد ک

1 .Kuropatkin ٢ .Koselkoff ٣ .Hadjaroff 4 .Heyfelder 
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ها هرگز شمشیر خود را علیه روسیه به کار نبردند. نام این ژنرال پیروز  تپه ترکمن گوگ 
 های سردارانی چون اسکندر، تیمور و نادر در آسیا زنده خواهد ماند و در میاندر کنار نام

ند.  کمی شنیدن نام آنها در ایرانیان ایجاد  احساسی را زنده خواهد کرد که  ترکمنان همان
تکه پیدا  سال به ندرت شخصی در مناطق ترکمن نشین آخال 1٢از گذشت   پس هنوز هم 

ژانویه   ٢۴ود که در این جنگ عزیزی را از دست نداده باشد. آنها در مورد جنگ شمی
یابد "آه اسکوبلوف، چرا  خوانند که با این جمله پایان می انگیزی میمیالدی ترانۀ غم   1٨٨1

وید  گمی چنین بالئی را سر ما آوردی؟" هرگاه از او در حضور ترکمنی یاد کنی با حسرت  
 . ""ال اله اال هللا

تپه حمله کردند. صدای طبل و شیپور آنها در میان  ها با پرچم برافراشته به گوگ روس     
  بعد سال  ۵ود هنگامیکه شمی رد. گفته کمیای ایجاد مهمه ای توپ، هههصدای شلیک گلول

  روسیه در این موزیک ارتش نگام نواختن دستۀ هد،  شمیآباد  قطار وارد ایستگاه عشق  اولین
رسید و مردان خود را با صورت  گوش می کودکان به و زاری زنان و گریه  جشن، صدای

 .ردکمیزیرا نوای این مارش نظامی خاطرات آن نبرد را زنده  وفتند کمیبه زمین  
ود او در شمی ورزید. گفته اسکوبلوف مرد عجیبی بود. او به جنگ عشق می  ژنرال     

های خود را به سینه  جنگ کذائی، ملبس به اونیفورم سفید رنگ تمیزی در حالیکه مدال
رود، بر پیشرفت  عروسی می  ه به سان دامادی ک آراسته و عطرآلود، به داشت با ظاهری

 ،د. فریادهای او از شدت شوقشمیلذتی دیده  رد. در چشمان او نشانکمی کارها نظارت 
الکتریکی ایجاد   ارتعاش داشت. قدرت عجیب او در دل سربازان نفوذ کرده در آنها شوک 

جنگ را  میدانتحسین هزاران سرباز،    ه او دستور انفجار را داد صدایکمی نمود. هنگامی
 .رسددگرگون کرد، اگر چه به نظر ما نیرنگ او خشن و وحشیانه به نظر می 

میالدی فرماندهی واحد مهندسی احداث خط آهن ارتش روسیه و   1٨٨٢در سال      
عنوان نمایندۀ   ژنرال آننکوف داده شد. او سابقأ به  تکه بهگذاری در آخالمسئولیت ریل

مقام از اشخاصی   رد. وی در اینکمینظامی روسیه در سفارت این کشور در پاریس خدمت  
  ۴استفاده کرد که در کار خود تبحر داشته و به موقعیت جغرافیائی منطقه آشنائی داشتند. 

واحد، کار حفاظت از مناطق احداث خط آهن را به عهده داشت و با پیروزی ژنرال 
کاسپین نام داشت. ژنرال واحد هم به آنها اضافه شد. این گروه واحد فراسوی ٢اسکوبلوف 

قبول  دقیق یک یگان با کادر با تجربۀ قابل هایریزیآننکوف با ابتکارات خاص و برنامه 
 .زمان دادرا در ارتش روسیه سا

کاسپین در دو نوبت انجام گرفت. در مرحلۀ اول مسیر بین  آهن فراسویاحداث راه     
 دوم حدفاصل میالدی و در مرحلۀ   1٨٨٠ - ٨1های  قیزیل آروات و میخائیلووسک در سال

میالدی انجام یافت. قسمت اول این مسیر    1٨٨۵  -٨٨های  قیزیل آروات تا سمرقند در سال
 ها بین سواحلجنگی را در جنگ  و وسایل ستراتژیکی داشت و سرباز، آذوقه ا فقط استفادۀ

رد. برای موفقیت در کمی مسکونی سرسبز کویر حمل  دریای مازندران تا ابتدای مناطق
بامی برای  نظامی در روستای  اسکوبلوف دستور داد یک قلعۀ کشی، ژنرالرکاین لش

آباد حمله کرده  تپه و عشق هزار سرباز به گوگ   ٨شون او با  نیروها ایجاد گردد تا ق پشتیبانی
 .و پیروزی نهائی را نصیب خود کند

ژنرال برای این کار قلعۀ کوچک میخائیلووسک، در ساحل شرقی خلیج میخائیلووسک       
میالدی قلعۀ کوچکی در آنجا وجود داشت. علتی که ژنرال،   1٨71را انتخاب کرد. از سال  

مناطق سرسبز   کراسنوودسک ترجیح داد این بود که میخائیلووسک به میخائیلووسک را به 
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سو بندر خوب و عمیقی داشت.  زبان محلی قیزیل سک یا به تر بود. کراسنوودک منطقه نزدی
طبیعی بود که امواج خروشان دریا، به آن راه نداشت و ارتفاعات مانع   خلیج   این محل یک 

د. اما عملیات تسطیح مسیر و نصب ریل از میان  شمیاز ورود بادهای شمالی و شرقی 
آهن  هن عجله داشتند مبدأ مسیر راههمراه بود و چون برای احداث خط آ ا با مشکالتیههکو

د. شمی اندازه بیشتر مسیر بی  پذیر نشد. گذشته از آن مخارج ایندر ساحل این آبادی امکان 
رفتند و مسافرین و کاال از آنجا توسط  کراسنوودسک می  های بخار در گذشته به کشتی 
آدا بندر کراسنوودسک وند. احداث بندر جدید اوزشمی میخائیلووسک حمل  های بخار به قایق 

آهن، یک روز تأثیر قرار داد زیرا فاصلۀ باکو تا بندر جدید و اولین ایستگاه راهرا تحت 
رفتند. سیم تلگراف بین باکو و  آدا میهای بخار مستقیمأ به اوزون تر بود. حاال کشتی کوتاه 

گرما بیداد  و است آدا محل وحشتناکی کراسنوودسک کشیده شد. در طول تابستان اوزون 
ه ژنرال المکین  ک می ود. هنگاشمیند. آب آشامیدنی کم است و به ندرت گیاهی یافت کمی

در ساحل   مرغوب را از لنکران واقع  کوچکی را کرد مجبور شد خاک  قصد ایجاد باغ 
کراسنوودسک   آهن در آیندۀ نزدیک بهمازندران وارد کند. به احتمال زیاد راه غربی دریای

باشد. در ترین بندر سواحل شرقی دریای مازندران میهم خواهد رسید زیرا این شهر مهم
 .این صورت شهر وسعت پیدا کرده و تبدیل به باکوی شرق دریاچه خواهد شد

ای را آغاز کرد که نام او را میالدی ژنرال آننکوف پروژه 1٨٨٠در ماه ژوئن سال      
گذاری کرد. کارگران و اشت. او شهر میخائیلووسک را پایهخواهد د تا ابد زنده نگاه

 داده شدند. یکی از ائی اسکانهه موقتی و کلب طرح در ابتدا در چادرهای کارمندان این 
آشامیدنی بود. این دستگاه با دو ماشین بخار  گروه تبدیل آب دریا به آبکارهای این   ترینمهم
د که آب مصرفی  شمی هزار انبار آب تولید    ٢۵ه  زودی در این شهر روزان رد. بهکمی کار  

رد. سپس کار ساختمان ایستگاه  کمیشهر، گروه احداث خط آهن و حیوانات آنها را تأمین 
 شد.می  میخائیلووسک حمل به لوازم از آستاراخان و باکو   و آغاز گشت. تمام مصالح 

آهن آن" کاسپین و راهدر این قسمت مطالبی را از کتاب دکتر هیفلدر به نام "فراسوی     
 .نمکمی آهن نقل در مورد راه اندازی راه

ترین قسمت این پروژه بود. مسیر از بین  ورست ابتدای مسیر، مشکل  ٢٢کار ساختمان       
ا که از بادهای شمالی و شرقی  هه رد. ارتفاع این تپ کمی ای شنی روان عبور هه کویر و تپ 
ند. برای  کمی رسد و هرلحظه فرم و شکل آنها تغییر متر می  ۵٠و  ۴٠آیند تا بوجود می 

های روی شن دند. این عمل با ریختن آب دریا به شمیا باید مهار  هه کشیدن خط آهن، این تپ
به   ٢ایشم و باال  1اطراف مسیر و یک الیه گل به روی آن انجام یافت. فاصلۀ بین مالکاری
ای شنی روان  هه یک بیابان گلی تبدیل شد. ادامۀ مسیر تا آبادی آیدین هم شنی بود اما از تپ

سمت شرق داده و از  به  خفیفی کوچک پیچ  خبری نبود. مهندسین مجبور شدند از بلکان 
در فاصلۀ   روند. تا کازانچیک واقعطور مستقیم تا دوشک پیش شرق به آنجا در جهت جنوب 

آشامیدنی پیدا شد.  نقطه چشمۀ آب آب بود اما در اینی دریا، محیط خشک و بی ورست 1۴٨
تپه این قسمت تا آبادی  داغ واقع شده است. هنگام جنگ گوگ این منطقه در شمال کوران 

منطقۀ   نقطه تا  شد. مسیر از این برداریدریا، آمادۀ بهرهورستی   117در فاصلۀ    ٣کویماآغچا
  1٨٨۵اما در آنجا فعالیت متوقف شد و تا بهار سال  آروات ادامه پیدا کردسرسبز قیزیل

میالدی عملیاتی انجام نیافت تا اینکه به ژنرال آننکوف دستور رسید مسیر را تا مرو و  
 .آمودریا ادامه دهد
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د زیرا عمق  شمیدر این شرایط باید بندر جدیدی برای حمل وسایل و مصالح انتخاب      
گذاری تا شهر کراسنوودسک بسیار  اندازۀ کافی نبود. ریل آب در بندر میخائیلووسک به

ای بود، زیرا بادهای شرقی مقدار د و توسعۀ خلیج میخائیلووسک کار بیهودهشمی گران تمام  
نند. مهندسین طرح سومی را کمی یا ریخته و خلیج را کم عمق زیادی شن با خود به در

جزیرۀ جنوبی شبه  سمت غرب تا ساحل ورست به  ٢۵مطرح کردند و آن اینکه خط آهن را  
فوت بود و برای پهلوگرفتن اکثر   1٢آدا که عمق آب در آن و جزیرۀ شنی اوزون 1دارچه
ند کافی بود، ادامه دهند. در ماه مه  فوت آب احتیاج دار ٩های بخار که معموأل به کشتی 
برداری شد. در طول شش ماه آینده، شهر کوچکی در میالدی بندر آمادۀ بهره  1٨٨۶سال 

  7۵٠مونتاژ هر یک از آنها   و . حملنددشمیا از آستاراخان حمل  هه ساحل آن پدید آمد. خان 
ها، یک دفتر  برای شرکت روبل هزینه داشت. در طول فقط چند ماه یک کلیسا، چند دفتر 

ها، داروخانه، بازاری برای ارامنه، بازاری ا، رستورانهه تلگراف، انبارها، کاف و پست
 هایآهن و تأسیسات دیگری ساخته شد. کشتی های تکه، ساختمان ایستگاه راه برای ترکمن 

بود، انبارهای   پنبه  هایعدل و کاالی آنها که  ندبندر پهلو گرفت  بخار و بادبانی زیادی در این 
 .ای شدآدا یک شهر فعال و سرزنده شهر را پر کرد. به این ترتیب شهر اوزون

ورست طول داشت و   7۶۵دوم مسیر که  مطابق محاسبات مهندسین، مخارج قسمت     
هزار روبل برای هر ورست و در مجموع    1۶رد،  کمیقیزیل آروات را به آمودریا وصل  

میالدی تزار موافقت خود   1٨٨۵هزار روبل برآورد شد. در ماه مه  ٢۴٠لیون و یم  1٢
ساختمانی را از ماه مه، ژنرال آننکوف عملیات  ٢را با انجام این طرح اعالم نمود. روز 

های زیر ریل، قیزیل آروات آغاز کرد. مصالح ساختمان خط آهن اعم از ریل، پل، چوب 
های روسی سفارش داده شد و در ها به شرکتهای اطراف ریل، لوکوموتیو و واگن سنگ 

  نی پیشآهن با هزار پرسنل به گروه موعد معین آمادۀ تحویل گشت. واحد دوم مهندسی راه
ورستی   ٢٠۵فاصلۀ  قدری زیاد بود که اضافه شد و عملیات آغاز گشت. سرعت کار به 

نوامبر همان سال به پایان رسید. عملیات این مسیر به   ٢٩آباد در آروات و عشق بین قیزیل
و عرض   ٢آروات و گیورسورستی بین قیزیل  ٢17نبود. کار در طول  پیشسختی قسمت 

د، شمی موجود جانداری دیده  نه گیاه و نه  تکه که ورستی در منطقۀ سرسبز آخال  1۵تا  ۶
های فصلی کار مشکلی نبود.  آهن در مجاورت بستر آب رفت. حتی احداث خطگمیانجام 

ای زیر آن، بستر  ههعرض بودن آبراتالش آنها بر این بود که با زیرسازی مسیر و یا کم 
های بهاری مسدود نگردد. به این خاطر در هر ورست مسیر، به طور متوسط  رودها و آب 

 .دشمی پل آهنی طویل و پهن استفاده  ٣از 
  ۴7٩یافت. در گیورس واقع در کوتاهی عملیات در ماه دسامبر ادامه از توقف  پس     

د. اما  شمیآدا مناطق سبز و مسکونی پایان یافته و محیط کویری آغاز ورستی اوزون
آباد متعلق  زودی در حوالی اترک به منطقۀ سبزی در میان کویر رسیدند که روستای لطفبه 

ند.  کمی آهن در این نقطه از کنار مرز ایران عبور به ایران در کنار آن واقع شده بود. راه
ترین نقطۀ مسیر  زودی از جنوبیکوشکا رسید و به میالدی مسیر به  1٨٨۶فوریۀ  1۵در 

ورستی مبدأ عبور کرد. خط آهن از بامی به موازات   ۶٠۶در فاصلۀ  ٣واقع در دوشک
شرق، خط آهن مرز ایران تا دوشک ادامه یافت. در عوض ادامۀ مسیر در جهت جنوب 

به  شرق و مرو کشیده شد. در آینده یک مسیر فرعی از دوشک  سمت شمالپیچ خورده و به 
 هاروسخواهد شد. در این نقطه ورستی کشیده 1٢٠در مرز ایران واقع در سرخس  سمت

1 .Dartche ٢ .Giures ٣ .Duschek 
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سرخس ایران  وچکی به نام سرخس جدید در سواحل هریرود و نزدیکی  کمی یک پادگان نظا
مستقر خواهند کرد. خط آهن از این نقطه در مجاورت هریرود عبور کرده و به سمت  

 .هرات ادامه خواهد یافت
آهن به دوشک رسید، پروژۀ ژنرال آننکوف ارزش استراتژیک خود را اهکه ر زمانی      

 به خدمت امیر بخارا و حاکم ترکستان رسیده و نظر آنها را در مورد قبألنمایان کرد. او 
هائی ها زمین سمرقند و بخارا جویا شده بود. روس  آهن از خاک آنها و رسیدن به عبور راه

های رد خریده و یا هدیه گرفتند. مسیر خط آهن مانند زمین کمیرا که خط آهن از آنها عبور  
باشد و خاطرۀ تلخی را در بازماندگان  ا، اکنون قسمتی از خاک روسیه میهه ایستگا

 .ندکمی زنده  شانتیمورلنگ به خاطر افول ستارۀ بخت و محدود شدن قدرت
سنت   تکلیف به ای همراه بود زیرا ژنرال برای کسب ادامۀ کار در دوشک با وقفه      

های بهاری در رودهای تجن و مرغاب  بود. گذشته از آن جریان شدید آب  پترزبورگ رفته
علت استفادۀ اهالی   رودها در فصل تابستان به رد. آب این کمی طلب  را  جدیدی    ریزیبرنامه 

  د. اما درنردگمی ود که تبدیل به آبگیرهائی  شمیقدری کم    ه برای آبیاری مزارع و باغات ب
به طوریکه باال آمدن بیش از اندازۀ سطح آب   ،باشندای آوریل و مه رودها پر آب میهه ما

آهن وارد کرده بود. البته از بروز خسارات بیشتر    این خط   ها، خساراتی بهدر اطراف ریل
با کمک گرفتن از تکنیک اهالی محل و ساختن سدهای کاه  مهندسین  . سریعأ جلوگیری شد

گذاری ادامه یافت. یک  ل، آنها را مهار کردند و در ماه آوریل کار ریلگلی و کمانی شک
گذاری متر به روی رودخانۀ تجن ساخته شد. سپس کار ریل  ٨٠طول  پل چوبی موقتی به 

میالدی در  1٨٨۶در کویر بین این دو منطقۀ سرسبز ادامه یافت. ایستگاه مرو در ژوئیۀ 
کاسپین در این مرحله  آهن فراسویافتتاح شد. طول مسیر راهسرور باشکوهی    و  میان جشن

انگلیس با نگرانی شدیدی پیشرفت این    این شرایط، دولت   ورست شده بود. با توجه به  77٣
 .ردکمیپروژه را دنبال 

زد های گذشته در میان مردم اروپا زبان اشغال مرو که قدرت و ارزش آن در زمان     
میالدی شهر توسط نیروهای   1٨٨۴جام یافت. در بهار سال همه بود بدون هیچ مشکلی ان

سرهنگ علیخانوف بدون مقاومت اهالی فتح گشت و به خاک روسیه اضافه شد. سرهنگ  
در کوشکا در اروپا معروف   بعد های سال علیخانوف که به خاطر این پیروزی و موفقیت 

الی را مانند زبان مادری نام علی آوارسکی بود. او زبان اه  شد، یک خان لزگی مسلمان به
رهبری  داشت. او در نبرد خیوه به سنن آنها آشنائی تمام  و آداب رد و بهکمیخود تکلم 

  1٨7٩عثمانی در سال  ژنرال اسکوبلوف شرکت داشت. در جنگ بین روسیه و دولت
مرو رفت و   تاجری به لباس میالدی ملبس به 1٨٨٢میالدی به آسیا سفر کرد. در سال 

ای  هه اوضاع و شرایط را از نزدیک بررسی نمود. سپس گزارش مفصلی از سفر و یافت
درجه ترفیع یافت. او در مرو با   پاس این خدمات و زحمات یک  خود نوشت و به 

مرو رفته و در آنجا ساکن شده بود مالقاتی   تپه به از شکست گوگ  پس خان که قلیمکتوم 
تزار شرکت کند.   مسکو رفته و در تاجگذاری بهاو را قانع نمود که علیخانوف داشت. 
هائی نقل  نیروی تزار داستان  و از مراجعت از قدرت پس مسکو رفت و  خان به قلیمکدوم

جز معدودی به   از آنکه سایر رؤسای ترکمن از این موضوع اطالع یافتند به  پسد. کر
  مقاومت در مقابل نیروهای   میم بهتص  فرود آوردند. گروهی از آنها که  قدرت تزار سر تعظیم

مرو    هایاین ترتیب ترکمن   . بهندتزار گرفته بود تجدیدنظر کرده و دست از سماجت برداشت
ریزی خود را تسلیم علیخانوف نمودند. او به پاس این خدمات به درجۀ سروانی  خون بدون 
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دیدار من از مرو   به درجۀ سرهنگی رسید و والی مرو شد. هنگام بعدمفتخر شد و اندکی 
سالگی یکی از   ۴٠او هنوز حاکم شهر بود. با توجه به دین و شرایط آسیائی وی او در 

 .شده بودای آسیای مرکزی هه ترین چهرمعروف
از فتح مرو دو واحد از شبه نظامیان ترکمن تحت اختیار سرهنگ علیخانوف    پساندکی       

میالدی قشون روس   ۵1٨٨مارس    ٣٠فرمانده کل بود. در   1قرار گرفت و ژنرال کاماروف
روی    کپری به فرماندهی افسران ارتش انگلستان بوده و در کنار پل داش  ها که تحت با افغان 

ته بودند، درگیر شد. این نبرد باعث وحشت انگلستان  ده موضع گرفرود کوشک در راه پنج 
از خاتمۀ   پسباشند. ها عازم فتح هرات میردند که روسکمیگردید زیرا آنها تصور 

ها افتاد. این محل در کنار  ده به دست روسها مناطق سرسبز کویری یوالتان و پنج درگیری
ای ساریک و سالو بود. با  هرود مرغاب در جنوب مرو واقع شده و محل اسکان ترکمن 

  ه غربی که از شرق به رود مرغاب و کوشک، از غرب باین عمل ترکمنستان جنوب 
د کامأل به  شمی های شمال هرات و از شمال به مرو محدود ریرود، از جنوب به بلندیه

 .ها افتاددست روس
ای هه در میان آهن در مرو به علت گرمای شدید تابستان موقتأ تعطیل شد و  ساختمان راه      

ترین  ها موفق شدند از میان یکی از سخت ماه اوت مجددأ ادامه یافت. با این ترتیب روس
ورست عبور کنند. ایستگاه چهارجوی در   ٢٣٠علف قراقوم به طول  و آبهای بی همحدود

میالدی در میان جشن و سور فراوان افتتاح شد. امیر   1٨٨۶ساحل آمودریا در دسامبر 
کاسپین  فراسویجشن اعزام کرد. نمایندگانی از مناطق شرکت در این ای برایدهبخارا نماین

 .و ترکستان هم در این جشن حضور داشتند
رد. یکی کمیهمزمان دو کشتی بخار از بندر چهارجوی در رود آمودریا حرکت      

 گذاری شدای که در جنگ خیوه پایه ، قلعه ٢های جنوبی رود تا پتروالکساندرووسکقسمت 
واقع در خاک بخارا که    ٣های شمالی رود تا قلعۀ کرکیرا زیر نظر داشت و دیگری قسمت 

داد. نتیجۀ این عمل بسیار روشن است و آن  واحد قزاق در آن مستقر بود، را پوشش می
باشد. با توجه به این  های بخار میارتباط دریای مازندران با دریاچۀ آرال توسط کشتی

از   پسدخانۀ مهم آمودریا را هم به دست گرفت. درۀ این رود شرایط روسیه کنترل رو
 .رسدند می ه ه ائی بهه عبور از گذرگا

آهن بود و مشکالت فراوانی را ایجاد اما رودخانۀ آمودریا مانعی برای گسترش راه     
های کرد. ژنرال آننکوف ابتدا در نظر داشت سواحل شرقی و غربی رود را توسط کشتی 

تا   ۵٠از گذشت  پس عظیم و گرانقیمت که مرتبط کند. زیرا ساختن یک پل م ه ه بخار ب
سال با خشک شدن رود به روی زمین خشک قرار خواهد گرفت، مشکل او را حل   1٠٠

دهد. باالخره تصمیم بر  رد. این رود رفته رفته مسیر خود را به سوی شرق تغییر می کمین
انحراف رودخانه امکان امتداد این پل  آن شد یک پل موقتی ساخته شود زیرا در صورت

 .میسر بود
میالدی قسمتی از خاک بخارا را خرید عملیات تسطیح    1٨٨7زمانی که تزار در سال       

ها در و کارهای مقدماتی آغاز گشت. سرعت کار به قدری زیاد بود که در فصل بهار ریل
  به سمت  4د زرافشانآهن به موازات روخاک امیر بخارا کارگذاری شده بود. مسیر راه 

   میالدی تمام راه تا سمرقند با جشن و سور 1٨٨٨ماه مه  ٢7د. روز شمیجنوب کشیده  
1 .Kamaroff ٢ .Petro Alexandrovsk ٣ .Korki 
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 مرکزیها به آسیای در بارۀ سرزمین ترکمنان و حملۀ روس                بخش دهم                

 

اولین قطار مزین به پرچم روسیه وارد ایستگاه آذین بستۀ سمرقند شد.  فراوانی افتتاح شد و  
در این مراسم نمایندگانی از کلیۀ اقوام اروپائی، آسیائی و تعداد بیشماری از مردم شرکت  

 .های نظامی بودمام طول جشن مشغول نواختن مارشداشتند. دستۀ موزیک ارتش در ت
آهن را به گردن گرفته بود و نماینگان آن  زینۀ احداث این راهه ه وزارت جنگ روسی      

ارگران و کارمندان این پروژه، ک  میدر تمامی مدت احداث آن در محل حضور داشتند. تما 
آهن از آنها  نظامی مناطقی که راهاختیار و فرماندهی ژنرال آننکوف بودند. رؤسای تحت 

ردند. پرسنل نظامی این طرح شامل هزار کمی رد به کار احداث آن رسیدگی کمیعبور 
ها و  ریل 1یفافسر بود. این گروه وظیفه داشت تا تحت نظر سرهنگ آندره  ۶1سرباز و 

دادند. تر را انجام می تلگراف را نصب کند. کارگران آسیائی کارهای جسمی سخت   تیرهای
برداری برای عبور خط آهن و تیرهای تلگراف واحد اول نظامی، وظیفۀ دیدبانی و نقشه 

دند.  شمی بازنشسته انتخاب    و  ا از افسران در حال خدمتههایستگا  عهده داشت. رؤسای  را به
رفت. براستی که این خط آهن کامأل نظامی بود. آقای  گمیکنترل بلیط توسط سربازان انجام  

آهن بود. کارگران  باشد رئیس قسمت فنی راهکه اینک در چهارجوی مستقر می ٢کوفچیل
نفر     ۴٠٠ها حدود  دهی نظامی داشتند. تعداد روسامل بودند سازمان ک   میکه یک واحد نظا 

مرکزی با اشکاالتی روبرو شدند. با   بود. آنها برای تطابق خود با محیط ناآشنای آسیای 
و رفاه آنها بیشتر از سایرین بود. گروه   کمتری داشتند اما حقوق، مزایائی کارآ که وجودی

ها در دند و ایرانیشمی انتخاب    هاو بخارائی  ها، ترکمن یانبزرگی از کارگران از بین ایران
 .انجام امور محوله سرآمد سایرین بودند

های  مسیر توسط مهندسین روسی، کارگران آسیائی، قسمت  از تسطیح زیربنای  پس      
ای مرتفع بود که خطر  ردند. زیربنای مسیر به اندازهکمیمختلف خط آهن را کارگذاری 

هائی برای حرکت آب در نظر رفتن ریل در آب وجود نداشت. در فواصل معینی کانال فرو
ای اطراف مسیر ساخته شده  هههزار پل به روی آبرا ٣بیش از در مجموع و بودند گرفته 

ه قدری قوی بود که قدرت تحمل دو ریل سنگین و قطعات چوبی و  بود. زیربنای ریل ب
 .و نیم متر بود  ٣های خط آهن را داشت. ارتفاع خط آهن از محیط اطراف سنگ 
رفت. گمی ها انجام د و کارگذاری ریلشمی از اتمام زیربنا، کارهای فنی آغاز  پس     

ردند و یک واگن دو طبقه به بیمارستان و  کمیرئیس و سربازان در داخل واگن ها زندگی  
هائی که مصالح مورد استفاده برای  اص داشت. روزانه در سه نوبت قطارانبار آذوقه اختص

رسید. در روزهائی که شرایط آب و هوائی اجازه  از راه می ندردکمی ورست را حمل  ٢
گاری  ۴٠٠شت و توسط گمی د. مصالح در قسمتی انبار شمیگذاری ورست ریل  ۴داد می

د، به محل کار  شمی های موقتی کشیده گاری که توسط شتر به روی ریل ٣٠٠تک اسبه و 
 .دادندشت. این قبیل کارها را کارگران آسیائی انجام میگمی حمل 
باال آمدن آب    رد. یکیکمی آهن، دو خطر عملیات و طرح را تهدید  در طول ساخت راه     

های روان. با خطر  رفت و دیگری حرکت شنگمی ائی که از ایران سرچشمه هه رودخان
افتد ائی در زیر خط آهن و زیربنای آن مقابله شد. البته اتفاق می ههاول توسط ساختن آبرا

آید که ریل در زیر  ردد زیرا ارتفاع آب به قدری باال میگمی آمد قطارها متوقف    و   که رفت
 رشد دردرت قکه یرد. خطر دوم توسط کاشتن گیاهانی در اطراف خط آهن گمیآب قرار 

ها را با هوا و محیط را داشتند مهار گشت اما در بعضی نقاط محیط اطراف ریل  و  این آب
   جلوگیری ها  حرکت افتادن شن   پوشاندند تا از به گیاهانی مانند برنج میایهه حصیرها و ساق 

1 .Andrejeff ٢ .Chilkoff 
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شنی بیشتر بود،   ایهه احتمال حرکت تپ عمل در محدودۀ بعضی نقاط مسیر که کند. این
غرب حرکت  شرق به جنوب ا توسط بادهای شمالی و شرقی از شمالهه د. این تپ شمیانجام 

 .نندکمی
ی کرده بود اما  بینهزار روبل پیش   1۶گذاری را  ژنرال آننکوف هزینۀ هر ورست ریل      

کاسپین یکی  حساب هم، خط آهن فراسوی هزار روبل رسید. اما حتی با این  ٣۶در عمل به  
  گوناگونی دارد. مسیریابی این  مسئله دالیل باشد. این ترین خطوط آهن روسیه می از ارزان

آهن هزینۀ اضافی نداشت زیرا هیچ کوهی بر سر راه آن قرار نداشت و مسیر در  خط 
رفت. نیروی انسانی این عملیات به  می صورت مستقیم پیش ورستی به  ۵٠تا  ۴٠فواصل 

روزانۀ هر یک از آنها  رسید اما مخارج زیادی در بر نداشت زیرا حقوق هزار تن می  ٢٠
 کوپک بود. علت سوم سرعت احداث آن بود که تا کنون در هیچ نقطۀ کرۀ  ٣٠تا  ٢٠بین 

رفت و سرعت ساخته نشده است. پروژه فقط در یک محل پیش می این  به  راه آهنیزمین 
سال   فعالیت کنند. در طول  صورت همزمان  بتوانند در چند نقطه به  شرایط طوری نبود که

ود. شمی ها در رود ولگا و دریای مازندران متوقف در چندین نوبت رفت و آمد کشتی 
رد اما در مجموع  کمی جلوگیری  گذشته از آن گرمای هوا در فصل تابستان از انجام کار

ریزی دقیق و مرتب ستاد  نظیری پیش رفت. علت آن برنامه این طرح با سرعت بی
 .فرماندهی بود

و نیم متر و شیب مسیر اندک است. سوخت لوکوموتیوها    1عرض ریل اندکی بیش از       
  اصلۀ میان ردد. فگمیداغ استخراج فتاداغ و بوجا از ن باشد کها فقط نفت میهه و ایستگا

  7۵کیلومتر است. سفر بین مبدأ و مقصد  1۴۵٠ورست یا  1٣۶٠آدا و سمرقند اوزون
دو  هر هفته ها باشد. تابستان روبل می  ٣7شد. قیمت بلیط درجه دو حدود کمی ساعت طول 

ها در دریای  ها که حرکت کشتیافتد اما زمستان قطار پستی از مبدأ و مقصد به راه می 
ند و کمیای یک قطار از هر طرف حرکت ود، هفتهشمیمازندران و رود ولگا متوقف 

آب در مسیر قطار  تابستان باال آمدن فصل است. در طول ٣و  ٢های آن درجه واگن
وند.  شمی ها مجبور به توقف ند. گاهی قطارها به علت ریزش پلکمیهائی را تحمیل  توقف

ا را هه کیلومتر در ساعت است که زمان توقف قطار در ایستگا ٢7سرعت متوسط قطار 
تر  ک ای کوچهه و در ایستگا  ٣٠بزرگ    ایهه توقف قطارها در ایستگا  یرد. زمان گمیهم در بر

ای هه ایستگا  د. مهمترین نوشمیمرتب نگهداری    و   مسیر تمیز   ایهه باشد. ایستگادقیقه می   1۵
دوشک، مرو،  تجن،  آباد، کوشکا،  تپه، عشقآروات، گوگقازانچیک، قیزیلآدا،  مسیر اوزون 

باشد. در تمامی این  کورگان و سمرقند میچهارجوی، قراگول، بخارا، کرمینه، کاتا 
کوچکتر بوفه برای خرید غذا وجود دارد. در    ایهه بزرگ و تعدادی از ایستگا  ایهه ایستگا
قوی، آبجو، چای، شکر،   الکلینسرو، شراب، مشروبات توان کا می هه ای ایستگاهه مغاز

 .سیگار، سیگار برگ و سایر مایحتاج را تهیه کرد
آمد  و . رفتاستمرکزی کامأل مشهود  ای آسیایههآهن و البته کل رااهمیت این راه     

های شتر که کشتی کویر نام دارند و سابقأ حمل تمامی مسافرین و کاالها توسط آنها  کاروان
اند. تجارت اطراف و کل منطقه توسط  رفت در این منطقه از حرکت بازمانده گمینجام ا

را هم   آننکوف حتی تصور آن که ژنرال ستیرد و شکوفائی آن در حدی گمی آهن انجام راه
 .ردکمین

  منطقه  روی اقوام مجاور خط آهن و کلاحداث این خط آهن اثرات بسیار زیادی به      
ها، اهالی بخارا و ایرانیان با نهایت تعجب شاهد ورود اولین  زمانیکه ترکمن است. گذاشته 



 مرکزیها به آسیای در بارۀ سرزمین ترکمنان و حملۀ روس                بخش دهم                

 

ای العادهاختیار در مقابل قدرت تزاری که قادر بود چنین کار خارق قطار به ایستگاه شدند، بی
انجام دهد، سر تعظیم فرود آوردند. آنها لوکوموتیو را ارابۀ شیطان و ژنرال آننکوف را  

 قطار تلف هایر از گاهی شتری در زیر چرخه هدادند. با وجودیک پاشای سماور نام 
های اند. فرزندان استپ آهن پیدا کردهدر مجموع نظر مناسبی نسبت به راه اهالی  اما    شودمی

ر ه ه اند. تجاری کشمالی به اهمیت این وسیله برای حمل و نقل مسافرین و کاال آگاه گشته 
وسیلۀ قطار زمان مسافرت    روند با انجام سفر بهمی   1نووگوردنیبازار نیژ  ساله از بخارا به 

 ه هزار زوار روس ک 1٢ردد. حداقل چند هفته از زمان سفر گمیتر آنها چندین ماه کوتاه 
 .ودشمیوند کاسته  شمیمه ساله برای زیارت مشهد عازم ایران ه

  باشد اما نکات مثبت آن غیرقابل  آهن برای ایرانیان ارزش چندانی نداشته اگر این راه     
این دلیل دولت روسیه    آهن در مجاورت مرزهای خراسان امتداد دارد و به. راهاستانکار 

آباد تا مشهد را دست به افتتاح کنسولگری در مشهد زده است. قسمت زیادی از مسیر عشق 
ویند اما  گمی آفرین   توان با قطار پیمود. تمام اهالی خراسان قدرت تزار را دیده و به آنمی

کاسپین بیشتر  شاه از آن واهمه دارد. امنیت مناطق مرزی ایران و روسیه در منطقۀ فراسوی
 .شده و تجارت هم به اندازۀ محسوسی رونق یافته است 

آهن در مدت کوتاهی از سمرقند به تاشکند  ای دولت روسیه عملی گردد راههه اگر برنام     
الجیشی منطقه  انجام آن بسیار زیاد است زیرا موقعیت سوق  ادامه پیدا خواهد کرد. احتمال

مستقر در سیبری    نیروهای   ، رکشی خواهند نمودکتاشکند لش  ها به ند. روس کمی چنین ایجاب  
هم به آنها ملحق شده و به قدرت عملیاتی آنها اضافه خواهد گشت. ارتباط این خط آهن به  

تواند گذشته از اهداف سیبری از طرف دیگر می  آهنآهن اروپائی از یک طرف و به راهراه
 .م مفید واقع شوده  هنظامی برای مناسبات تجاری منطق 

روز با   11یا  1٠توان در طی پترزبورگ تا سمرقند را امروزه می فاصلۀ بین سنت      
ود که یکی دریای مازندران و دیگری قفقاز  شمیآهن در دو نقطه قطع قطار پیمود اما راه

به باکو از طریق   ٢قفقازآهنی از والدی ها قصد دارند راهحل مشکل قفقاز روس   است. برای
روز خواهد   ٩تا  ٨کنند. اگر این پروژه عملی گردد طول این سفر به  احداث ٣پترووسک

 .رسید
توانند  ها می طور مثال روس  الجیشی بسیار زیاد است. بهاهمیت خط آهن از نظر سوق      
و در مدت    هدمرز افغانستان رسان  مازندران به   هفته نیروهای خود را از دریای  ۴یا    ٣طی  

آهن چند ماه صد هزار سرباز را در خارج از دروازۀ هرات مستقر کنند. البته اهمیت راه
ها برای احداث هرچه بیشتر  . به این دلیل فعالیت روساستدر جنگ خیلی بیشتر از این 

هزار  7٠ان کرده است. نیروهای انگلیس در هند از خط آهن، دولت انگلیس را نگر
نفر هزار  1٠٠ود. از این تعداد حدود شمی هزار سرباز بومی تشکیل  1۵٠انگلیسی و 

باشند. البته قابلیت نظامی سربازان بومی انگلیس در هند به مراتب  استفاده در مرزها میقابل
   ها در یک جنگ احتمالی قصد تقویت روسی است. هرآینه انگلیسی  سربازانکمتر از 

1.Nischnij Novgorod   یکی از بزرگترین شهرهای روسیه در محل تالقی رود اوکا به رود ولگا در
م به خاطر شاعر روسی ماکسیم گورکی که  1٩٩٠تا  1٩٣٢های که بین سال کیلومتری مسکو ٣۵٠فاصلۀ 

 د. شدر این شهر متولد شده بود به نام گورکی خوانده می
٢.Vladikavkaz   تیای شمالی که در منطقۀ شمالی قفقاز در شهری در جنوب روسیه و مرکز ایالت اوسه

های سر به فلک بین گرجستان و روسیه از طریق کوهرک واقع شده است. تنها مسیر زمینی کنار رود ته
 کند. در زمان اتحاد جماهیر شوروی این شهر اورژونیکیژه نام داشت.کشیدۀ قفقاز از این شهر عبور می

٣.Petrovsk  مازندران که امروزه ماخاچکاال نام دارد.مرکز داغستان در جنوب روسیه در ساحل دریای 



دین سون هه دین در خراسانهه     

1٣٩ 
 

شرایط اسفناکی مواجه خواهند شد. نیروهای  را در مرز داشته باشند با  نیروهای خود
ند  ه ه از رسیدن ب پسهفته در راه خواهند بود و  ۶انگلیسی از کشور خود تا هندوستان 

 و ها برای حملحداقل همین مدت برای اعزام آنها به جبهه طول خواهد کشید. اما روس
 .مدت زیادی ندارندکاسپین احتیاج به آهن فراسوینقل نیروهای خود به وسیلۀ راه

به مرکزیت   1منطقه تقسیم شده است. مانگیشالسک ۵راه آهن از نظر اداری به این      
آباد، تجن و مرو مراکز  تکه به مرکزیت عشق قلعۀ الکساندرووسک، کراسنوودسک، آخال

 .باشد. سپس مناطق یولتان و سرخس هم به آن اضافه خواهد شداین تقسیمات می 
هزار نفر از آنها ترکمن بوده و در   11٠هزار نفر است که  ٣11تعداد اهالی محل      

٪  باقی از  ٣اکثریت دارند و  1۴٪، قرقیزها با ٪٨٣ها با باشند. ترکمن مرو ساکن می
 .ودشمیها، یهودیان و اهالی بخارا تشکیل ها، فارسارامنه، روس

   ار کیبیتک  هز  ٨٠میالدی نزدیک به    1٨٨7تکه در سال  در منطقۀ سرسبز کویری آخال      
هزار شتر،  1٢رد. آنها دارای کمی هزار ترکمن در آنها زندگی  ٣٣وجود داشت و حدود 

 .هزار گوسفند بودند  1۵٠اسب و  ٢۵٠٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 .Mangischlask 


