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�اھ� ،�دا*�� �( ا)! �'& در ا�� ���# "�! از* ��� را  د�.� �- �,�(  )/�در را
��ط1 �83ی و 6�ر و ���4 3( �د�ن ا�� ��ط1 از د�0  )��	�اد ;����د:�ن دو09 

"	�م �د�ن ��ط1 ا)��  ��ای درک �0�B��C ��؛@,�م و "?�ت و �=�	�ن �=�م 3>	�
0�,@ �	�B 83ی�  )��.Eرا��.  8�8B ا���:�ن�	(از �=� *FBا�� ا �	�( ا :�	6( �3��  

��� @?�ت ا��B ��ا�;"  ���ش �>�د 3( در ��ا�1 وا"J ا�0 (;�ا�/#� )'	K و 
4�دن @,� �� �6ن *�د � L�E,� ف زدن و @�ف و او را�@ �	��زی �3دن را @�ف ا

�( �Nدا� 0O	O@ ان��B )�	( را FBۀ ا��Q����ا�� ����� ا�� ����ن ���� .0  )��دم 
�JN و @�Qب آورد ـ �.�ر��ه). ا� @,�م و "?�ت و N��ط و ا;�Qان �=�م 3( در ھ� 

�ل و *�ن و زن و ;�ز�� ھ8اره را @Fل دا��Q( از �V- د� و ا��  ���Qده و ھ���Oم 
�*�� ط�ا�[ ج ��ع ا�>�ن در�X���Y .����4� �4� Z( در اوا�! @�ل ��ای /	�Q�� J و ��را

�ر��د�� ��دارB��ا�O9وس *�ن �� "�	�� از�^�ه �� J	/�دم دا��8.� و دا�,��ی 3(  .��
� ���#�ن Xری و `�8( و دا���د و ���Q9ن و �6`QC���C6 )�Q �و  03�ر �43 *�Eدار 

�د�� �� �� *a ورز���� �� �دم ��4د ھ8�اره 3( از �8ر:�ن *�د 6�ر و ��� 3>	�ه 
��b از آ�,(  �.4�د��. � �	�Q� د را��ن ��Cد��. "Fع *�د را *�اب �4�ده و ا��'( *�;
�^�ه دو09 در ا��رون �- ��ن �Oم :�;��� ھ�4ن د*��ان و #�Qا�� را 3( ا�B	'?�ت 

)��د�� 0V و را�.�ن �6�� و ا�3اه ��cف ���� و �( آ��C  از *��� و ;�وش ��ز دا��( 
�دم اط�0B را :Eا��( ��dوت �3د�� �� د����  e# .���;�: ھ�دار را�ا�V�3 �,�ده ز��ن �
K�c و �QV �,�ده  1��V� وت�d�F ھ�) در و"0 ) 0�ھ�Y( د����. از �4�B L��6ی 

4�د��� �	V,� 3( ��د . از آنھ4( را �� �,@ e#ن و ز�	fF�در �3�! ;����ده وار ات و �3
�گ  ����. ا���C د�.� *�د را 3>�( و �ل و B	�ل *�د را ��راج ��ه )� �� e# ،ا������#

�ن ���اھ�� ��Cد.�; a* ��  ��Cد�� و ��4د آ`�ز �3د�� و ا9��( �� #�ی �گ �� 
Eھ��" د" �d�( (آن ـ �.�ر��ه �� ��8اده و ا	� B��ا�9@�4 *�ن "?	( را FBو��ً (

�	FB���4ه * ا'�	 ���� �"�V� رت�4�د و �) ا�� (� �<���ن را E: �Cا�0 و 
Eھ�� را �	�د ا�� �C�� د�>��� �3د. ا���* �?�ارد دا�0  را �	��0  �	�Y 3( در

�"��ً از ��ط1 ھ�4�ار �/�O "	�م  �4=����3ه �>,	! و �� �Ob	L �3د. ���b �^�ه ��
8 �4�دC�4�د و ھ� ��ای �Y	� �^�ھ� �	>�� از ">�ن ا��'( و 6��*��( دو��9 �	ه  ��ق 

�دم ا;��Q��dن و ��ط1  �	��د در * !4B ا�9@�4 در ا����B�	�bش 	^�دا*0. ا �=�
 !��O4�د �� ھ	X.�ھ� �دم ���ا��� در � ����V( آن د���4 و ا����ان �,��  ا���د 

�د 3( دو09 ا������ و ا�� B	� ھ�4ن Y	8ی  �'����Qن ��4bری ا�.�	e در ا;�dدو09 
�ا�0 و �� در ���� 3>�رھ�ی ��ق �/�	1 	,�د..."�	ا;��Q��dن  669و  V(668'�ت 

.jر��� �	Q  در 
�ا! و ا�.	8ه ھ�ی *�د را دار��. �,� از ا�� �� ا�وز و6�د ر��� ھ� B ر�در 3>

 !�اB �� 8ه ھ�	ر ا�.�c� �4ل دور ازBب و ا��ف �fk	� ھ4	� ا	� ط��	��0 ھ�ی 
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�� *�� از د��،��0. ا	�ی �� ا;,�ر "�	�( ایھ��*� از ا��Qن  ،���اد، �6� �� ،  ��
0 داری�  !، و از *�د 3� �	.��( #��0اطFع از �	��0 و @,

��lQ ��@�ات: �  و ا
��ای  ��F,< �fا�	# L�� "�رۀ ھ��، ا:� از �- ط�ف �	ھ� در � e	�.ر ا��?@

�Q��d;0 ھ�ی ا�آن :�د��، از ط�;�   	� ھ�ی �6�ب و �6�ب ��ق�ن در ��ز@,
�ا�0Q دا��( ���� ،�0را 3( �� ا��ان و روس دا ا�� 3>�ر�Q	�ری از >,Fت � � ��، 

��د. �� �3ھ� داد �	�  F3ً از 
و  "�ن ھ� "�!، ��b از آن 3( 3>�ر ھ�ی ا���4bری `�ب، ���� ا�^��	( و #��.�ل و ھ���9

�� ا8Bام �	�و و ;�ا�Q( و ا�.�	e ا���9	���( ��ق و `�ب و �6�ب، ھ�ی �=�  )���وع 
�( ;,� #	>�وی و  �	(��، رو، ا��,� و آ�	� �3ا;���f �O در��ز	� ھ� و `�رت ا��dل

)��	�د.  ،ار دا�30( در ��ق ا�� 3>�ر "� ا��dل آ�	�ی �  ا;��ده 
��f آ�	�ی 	��( در ز�ن #/�� )��f�� 1���� روس ھ� از ط� ،#	� از آ`�ز #	>�وی 

�د��د را �( در��ی �	��m، در��ی �6#�ن و ا"	���س آرام ر���	�ه *�� k?0 ��� اO;ا� .
�رد ��f���� ��1680ه 	�ن Y	� و رو�	( در ��ل �����4.� آ�0Q 3( روس ھ� در  در 

�ارد از @?�ر  �*��ا�� ��ل در ��@�ات ��9�4 و ��"� Y	� "�ار دا���� و Y	� در 
�( ا?�ی ا�� @�ات *��� �.�ا�روس ھ� در �� ��E:�� آن J;ای ر��� ھ��f دا��( 3( 

0 ��( ��ه ا�0O;ا�.   
و �� ط�1 �b?� �=���ت د�.� در ��ل  1639�� ط�1 �b?� �=���ت روس ھ� در ��ل 

1647 ���	�6�د �� �(�b�ا@� `���، )� ��ل #	� از ا�� 3( ا;��Q��dن � )�در��ی  ، 
�د��. ھ�ف از ط� ا�� �Q;0 ط���n د�0 �6#�ن و ا"	���ن آرام و ��	��m ر�	�ه  �.��

�د.�ر�	�ن �( آب ھ�ی :�م در �6�ب رو�	(  ��;�� �( آب ھ�ی :�م در ��ق ا�� 3>�ر 
 )�در آن ز�ن �,� �( د9	! و6�د 3>�ر ھ�ی "�ی در �6�ب و `�ب رو�	( و د�.�ی 

�ر0�B ��ا�<3 )� 0�Q� ���� ��6�ب `�ب و �6�ب ھ��f 3( در �6�ب�� "�رت �=� ،
�د.�� ��4B ن "�ار دا�����  ��ق ا�� 3>�ر در آن ز

 ��ی ،�( "�رت ر�	�ن #/�از ��b  ،18"�ن از ��وع دھ� دوم ا� )��ب و  #	>�وی �@
�Q	�ر  �6�ب ��ق ا�� 3>�ر ���: )��سQ'Q: ،ا��  ��ده و �6ی ��وع ��، آ�,�ر ��

��b از  )3]�����  رو�	( 19ھ� �0c "�ن در اواf! د ،;�K ��ز	� ھ�ی  0Qا���
��ز	� ھ�ی 	�ن  و �6.��ی از ��@	� ط�	0b و �د�ن و@>��'4! >,Fت ز��د 

،)��	�د را �( �8د�,� ، ه ا��ا*�� 6�ی ھ�ی *�ن"�! �Bم ھ� و �( را رو�	( و آ�	�ی *
ا�� در ا���� ��دآوری �. ا�� ��C را ��Q	� �3 1865 در �ه 6�نھ�ی ���,�� ر���	�ه و 

�ارد *�د �دم ا�� 3>�رھ�، ھ��4/�ر 3(   �*���,�( را �Nوری � دا�� 3( در 
و @?�ر �	.��.�ن در 3>�ر � ��ه ا��، ��L ����  ا;�dن ھ� ��B& ر*�( ا�وز ��*� از

�o ���.��ۀ ل، و �( ا�O�Bد "رام راھ�ل" ���3�Q( رو�	( �� ا�� ��ط1 د�0 #	�ا ��3. 
ا �( آ�	�ی او9	� ا����Q 3( #�ی �8ار ر "��3MARCH OF CENTRAL ASIAب "

�د 3( در��� #�د��ه ���را از �8ار 43- 	��( 3>��� ��ه �	�ز*�ن، *�ن *	�ه  m�6
�ا�0. *  
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�د 3( روس ھ� ��4"�� و ���را را ـ دو� )��E.� ��,��� �	�Q� و �,� دو  ،�( ���9 از
�b��ا را�� ��ل 	* ،��د،، ��ز	�� 3( @,�4ان آن روس را ��	8 ا��dل  ( 43- ط��	�ه 
4�د��.�   

)��	�ی آ�	�ی � )�و ا��dل 3>�ر ھ�ی وا"J در ��ز	� ھ�ی ا��  #	>�;0 روس ھ� 
�	>�� آن ھ� �( ��@�ات �,� ��b از د�.� ��ا@� )Y �4ل و ��4ل  و �8د�- ��ن ھ��
��pه �وا;��Q��dن `�ب� ، ��ان3( �B ) ،دور� دروازۀ ھ�ات و ھ�ات دروازۀ ھ�� ���

�8ر:� را ��ای ا�.�	e ھ� ا���د  ،��ھ��و���ن #��ا��( � �� ��.�ھ�ی د;�ع از ���<�
�د. �4�د ��b���و ��b از �،ا�9�d ھ�از ز��ا روس ھ� �4� و�Bه ھ� 3>�ری ��3� ��� د

��pه3( ا���د؛ �� 3( ھ	q دا�� �( ا�.�	e ھ� اط4	��ن � � آ*��� #	>�وی آن ھ� *�اھ� 
0�Q� ی�c" ھ�� ��ار�� �=� و )���ن ھ� ��ر ��b از ا��d ،. اYزھ� ل ھ��� )O/�  ]�*

4! �4�دهB ه�Bداد� و � )و ��ط1 د�.�ی را ا��dل � �3د��،  ��( #	>�وی *��� ادا
���Qا����n*�ه و ��b از ا�.�	e ھ� ��4 � ،L��; ر�� ����Y )3 ه ھ�ی ا���Bو �	درو` 

�د��، �( روس ھ���د 3( روس ھ�، وا"b	0 ا� ھ� ا�� ��ن ���3. آن ھ� اط4	 را *�رده �
�ر<3 �f�� ����4د��.  ھ�  ھ�ی ���b( ط�L و ا���4bری، "��! اط4	��ن ��

"#	��ھ�#�ک" �����Qۀ ��3ب "��زی �8رگ ��و�e ھ�ی ا�����را�� در آ�	� (ا;��Q��dن، 
'�4 ا�'1 ��*�، �Yپ ا���4 �>�ا�� دا��، ��ل و آ�	�ی 	��(" نا��ا 1378، ���46 ،

 �'V( ��3: 17در � k<;ا L	��� ا�� )�3�ر �4( ای از ا;,�ر ����C روس ھ� را E  ��3ب 
�� ا���د �-  �61801�ری  24"در  ���#�ول ا�ی را �( رھ��ی �3زاخ ھ�ی دون 

�زی اور���رگ و آ�ده ��*�� ��ای @�4( ��nی ھ��،  �C� 8رگ �6.� در��	�وی 
>�ور��  )�در �4�د. در )�ر�� 3( )�;�ً  ���� � J46 �V� 0 و دو ھ8ارQ	��( ��bاد 

���� از ط��1 *	�ا �#�ول آن را ��ای �Y	� ��4B -	�ت nزم و �Nوری �  #��ا��� �Cآ� ،
�ت ھ�ی ��#�X ا�9 رود ���" ���C آن ھ�  و ���را در ھ�4اھ�  �V	ر;���... وظ � �	#

�د �� ا�.�	e ھ� را از ھ�� �	�ون �����4. و��ر ���رت آن را �'0  ا�� 3�ر و اE�ر <3
�رگ در آور��..."�  ���3ول �� #/�ز

/��b9 او�Nع آن ز�ن و �Fش ھ�ی ا�����را�� و ا��E:���;�<�3( از ا��،   )<O� و
�� و�3! ھ� و از  ��داری روس ھ� از�b3�ه ھ� و  �f���Oط�� �C ��Yال و در �Q	�ر 

دھ��ۀ آن ا�0  ن�>� �9	� و ��4ل ��0 و 3>4	� و...:�.	0 و ھ�8ه و  "�ا"�م و #�	� و ھ4
�( ا��dل *	�ه و *�"�� و ���را و �C�� د و ���,�� ��ر"�� و 3( روس ھ���... اkV�3 و B>1 آ

، ھ� "�c دا����، ھ��4/�ر 3( #�ول و ��*� از روس ھ�ی د�.� � �3د��. روس�4
�ن ����ف X4د ھ���.�	e ھ� �	�ون ���3 و ��/� ھ�� را از د�0 ا ،��)��'�ً ا��از دا��( 

.����4� �f�" آن ���د را *   
 �'V( ر در�3E�ص  ��3ب ��د ��ه 408#	��ھ�#�ک c* ا;8ا��: در ا�� � �	�Y ً��8ا

�د�� از "�	>� ��4م ��ن رو��  �,; )3 �;�Q )� )3 ���b از آن اطFع ���0 آ ���
 �# �V� -� از �b��ر �4�ده و �B !	`و���د��. 3��! @�Qس ���ط�ه وارد ��Yال ��ه 

 )� vV'9و �'0 ا �	ر را د��.�3E�د، ا;�اد � )	�����@���Y �3ال 3( ا�3�ن �bش *�ر 
  "��4( ا8Bام �4�د.

O� ال و در دور������Y ا;�اد رو�� در �	�Y د�3�ھ����Q �طو6 ����6�ب، �� �43 
�ذ ا #�د��ھ�V� �V/��دھ�8ه، 3( *�رج از "��4وی روس و �f86 از ����.�،  L	e ھ� 
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��ا�� ا�.�	e ھ� ��ای 3>	�ن روس ھ� از ا�� ��ط1 ������ ا�.�	e ھ� � :�د��. <�
�	8  ، از #�	�،د�0 �( ا"�ا��� زد�� 3( در ��	�( روس ھ� از "��4Q از *�ک ا;��Q��dن

�د.�  *�رج ���� ـ در ا�� و"0 ا	�B��ا�9@� *�ن #�د��ه ا;��Q��dن 
V( -� ر�3E��b از )V'� ��د ��ه �����Qۀ  )'�		b� ص�c* ن  در�	��@�ات 

:��3 � )���� �	�Y �	Y ن و روس و��Q��d;ا  
�اب @�03 رو��C در �/�O ��4ل دور 3( ��ا"�V@ xظ�� ��دا�0، وا��Qا ��ای "

�� ھ�  )���O�رد ��@��ا;�Oت در � )��ذ و �ا*�(، @�ا"! ا�9 ر�	�ن V� ،���C� ع��ات 
 �� �	�# �O/�ا;��Q��dن و Y	��b� -� ،اد :�م ھ�ی ��6�B را ��دا�0. او �- رو�	(، 

 �Q;0، دورا	.�: )��� �	��� را ��� ���Cرا�6 3>4	� ا8Bام �4�د...  �Nد�0 ���� ارا
3�ر ا�� E4�د. ا"�ام � �V� �	4<3 )� ً�c�� ،��4B ان����" e�����ا���م، ��6ال را

6�د آورد 3( ��b از ا���د �� b�� ھ� و 3��! ھ� را ا	�واری را ��Cرا6( "�در *�اھ�  ��
�� �N رو��C �� ز�ن ر�	�ن 43-... د;�ع و @�Vظ0 �����4."  

�ن ;9�b	0 ھ�ی رو��د 3( �>�ن داده ��د ( در ��ط1 	ھ�ف از ��N	K #	�ا�3�ر ا�� E
)��.Y ھ�� روس ھ� در )�� �3د�� و و از روی �.�ا�� �6ی ،���F د�0 ��;��  !4B 

�د��.  و ��3 ھ� ر�	�ه �� روس ھ� د��ه ��د 3(��OYر ��L ��آرا� و ��س ا�.�	e ھ� ��ه 
��F� Lش ھ�ی و�	J ا�.�	e ھ� ��ای *��o �3دن 3��� ھ�ی ���b( ط�����  ���� 3(

�د ��د. ��ه �  روس ھ� ��ه 
"m���"،ھ�#,�ک��	# ����6�ان�,� از ا;�Qان #�f	� ر��( و  ، �� ا��س �،  �c��

�د ط�ف ا�4�Bد ��ھ�ش، ;�bل، ���س، وظ	V( ���س و��ق *�د ;���ای ":8  ا;�Qان  )3
3>4	� و ھ�8ه و ��Yال و #�	� و د;J 3>[ اھ�اف  ��4م ��ط1 د��ار :Eار و #!" �3دن

�ظ[ :�د��( ھ�ی روس �����( ا�.���Qن ��:>0 و و  )3 ���6�ان ��bاً ز�Q;ا�� ا !
����Q'��� �3*�ط�ات *�د را � �  :د، 

":�,QVY��ل د;�ع ھ�� ��س و �وlQ�ت �O�9زه ا���د ... �دی 3( ز��� در دل 
�د. و درا�����0..." �4�ده *�� �� را د�Yر �.�ا��   

�� �Y	� ��س و ھ�ا�� از رو�e	�.ا� ،�C  � ���� Y( ھ� را ھ �� �� روس�4�دھ� 3
�( ھ4	� د9	!  .را �( @	& �- �^� �� @��C.� !fارد �	>�� از ھ�� دور �.�Cارد و ا;��Q��dن

�د و ھ�ات ھ� �f86 از � x�<�د�� �� ��@�ات ا;��Q��dن � ��4"FB ھ� e	�.ا�
���4� �"��  . ا;��Q��dن 

�ل رام راھ�ل،ا�.�	e ھ�" )�0 ��( ای 3(ا ، O;ا� LQ@ ً�c�� را )V	در  �6ای ا�� وظ
�ب *�ن �(  ا?� ر�	� �( �CBه �	� �����4ۀ ا�.�	 ��1879ل �ه �رچ Ob� �	e و ا

���;�:.  
�(  او9	� ا"�ام ����4ن ا�.�	e ھ� در ا�� ��ب �fآ`�ز �� 3( :8ارش ھ� ���از #�	� و ز

ا �( ر "���m"��9ن ر�	� 3( روس ھ� #Fن دار�� �� "�ا�f را ��ای ا��dل #�	� ا8Bام ���3. 
�.��.Y �� 8ام �3د��Bا �	�# �b>@1��O را  m��� .��3 م�� �ھ�ا�� را ا�� ط�ر �	�ن 

:��3  
 ��� از دا*! *	4( >�ھ�ه 	,�دم 3( �	�V� 0Q �3زاخ �� �� ��V ا;�Q روس ��ار "
4�د��... ا�� '! در �,�c و #���ه �	ا�^�Cی ��ن #��Y رو�	( را در #	>�#	� @4! 

�"b	0 دا�6�ب ��@� رو�	(  ��	�( ��م ا"�ام ��:�دان  )0 3��O/�  زای���( ��م 
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�د...��ط ���ف (ا;�Qرو��) :�V :��� ��د 	>� و از �Q	�ر "�! �( ا;��Q��dن ��� )�  )3 �
�د. او  ��	�ه ام��ف رو�� ��� j��# ده ا��؟�4� )4	4N د���	� را �# �O/�روس ھ� ��4م 

� �>�ن  )��ی �'� ھ���O>( ای را �	�ون آورد و � )����m  داد 3( ��@� �8رگ  8��
�د �	.�د��... و�>��� ��ه  !4�د ��>� از ا;��Q��dن و Y	� را ���	 �B3( ��4م  و اد

�ط �8ار ا�0."�� �Cآ�   
 :0V: رو�� *����ه �Q;ن دار��!" اF3 0: "روس ھ� دھ�V: m��� )3 از ا�� �b�ا�� "

ج ا�ا�0 ا* �6 "��4و رو�	( �م ا��,( آن��آ��� ��زه آ`�ز �3ر ا�0." و ��bاً ���m را از 
...��3 �وه �� ا�� در ا�� ��3ب آ�ه ! O�FB! و ا"���س از ��3ب ��د ��ۀ #	��ھ�#,�ک 
��Bت ا�0 3( �/. �,��ر ھ� #�ر�49ن و ھ� �دم ا�.�	e را *>4.	� ��*0ا�� وا"b( ھ� 

 ،�eدر ھ��و���ن ��6ال را�� .د�.� �L ا@���Qت �N رو�	( در ا�.���Qن ��n ر;0
�4B ان�����( زدن  ھ�� :O�" :0V	� دارم "/�bت �=�� ا�.�	e در� "�N �='9 )3

و ��bاً ;�"(  و �- ;�"( از "/�bت را ��ای ��cف #�	� ."روس ھ� ;�ار�	�ه ا�0
�( دو09 روس ��Q	� ��، د�.�ی را ��ا� آ�ده ��ش داد  در 3���( ز��� 3( او�9	��4

  و...
4�ع ��ن  .����L ��س و و@>0 روس ھ�  ا�4Bل ا��Y ن و��ان روس ھ� در آن ز�

 )�در ا"��cدی و ��آرا� ھ�ی �6ی �	��� د9	! >,Fت در:	�ی �� ا�.�	e ھ� را 
�( *�وج از ا�� و ھ� >,��F در ارو#� رو�	(  �	4c� ا�3اه ����ا����، EC9ا رو�	( 

 .0;�: )O/�  
�3د و از اد�Bی *�د �	�ون  #�	� از ھ�ی *�د را رو�	( ��و6�د *>� �=�	�ن *�د "�ت

�� #� در	��� ا�.�	�Q ھ� )�رت  �C3( آ� ،�@�� ��lQ �4fن @! دا�در ��رۀ #�	� �� ز
  ا"���س از ھ�4ن ��3ب! ...)�ف �=� �3د :�;0،

 �	��*� از ���dن ا )Xف آ�F* ،)3 ھ�ه �3ده ا���< ����� )9�O�ا���:�ن ا�� *
،���3 � �Bا�9@�4 *�ن اد��B روس ھ� ����@�ا"! �� ا J;د )��د�� 3( �، ا�� ا�.�	e ھ� 

�د ��ن،�� و :��( ای از *�ک � را#�دا*�* J;�� vV@ !	9د )�آن ھ� #�ک  از 9�ث "�وم ، 
  �3د��، �( B��ا�9@�4 *�ن!! 

�ی �ا�.�	e ھ� �د�� و �( �	�ای � ��,( ا�.���Qن ؛�( 1��B روی  ��Yوا�9ۀ ھ� !o" 
�OV<" �	�د ()V'�  ا�697 (jر��� �	Q��ون �3ام �cO ا;��Q��dن در  )3،  �/*

 �4! ����. آن ھ� '�m�6 و �cرف �=�� و ���Vت ���6 را در �cف �� رو�	( 
�ی در ��ط��Y 1ال و ھ�8ل و 3>4	� و... 	�����ھ��4/�ر 3( *�ا���� �	� رو�	( و ھ�� 

�( د��اری 	�ن روس و �o )��ا�0 ��4م ا;��Q��dن را * ��ھ�� "�ار دھ�،  ��f�@ د�6�
 .���	�  

�د 3(��� ھ�� و  �( ھ4	� د9	!  �@�Q4ر را، ھ�3EY	� و رو�	(، ��ای ا;��Q��dن داnن 
4�د��� �	kدر ؛� �� .�����   آن آ��� ھ� ��.�ی ��ای د;�ع و @�Vظ0 از *�د دا��( 

0 ��( ھ�ی 	�ن ��ھ�ن ا;��Q��dنO;ا����"� ��@�ات ا;��Q��dن ھ� در  e	�.و ا� ،
1��/ e	�.ا� J;��	! و  )� �� �		bن و  ؛���Q��d;ن ا�	و �� �� #� در 	��� ا�.�	e ھ� 

��;J  روس از �- ط�ف و 	�ن ا;��Q��dن و ا��ان �	k� ای�� aO; �.از ط�ف د�
e	�.ا� !�6�د آ��  

 �'V( در mم ;�ھ��@�398 :�Q��� �  ��3ب ا;��Q��dن در #�{ "�ن ا*	� 
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0 آن"�1884)[ آن در اواf! ��ل �� و"��و دا*! �� و @, )��ر را  ای روس <3
 )��ط ���اھ� ���43 ھ� ا���م داده ا�0. Ebا9- *�� * )�اFBن �3د 3( ا�� �3ر را 
�و در �	� @�O( ھ�ی '�;=( �3ر ا�.���Qن و ھ�� ھ	��ن  )�ر�	�ن "�ای روس 

� زا��ا9�)�V ا���د �4�د، ز��ا �	����4اران ا��O<	# 0��	� 3( `�9��ً ط�;�ار )"�; �
�د�� �و را �3	� ھ�ات و ھ�ات را �3	� ھ�� � ��4د��.�  )3 )	����� 0��� ا�� ھ� @,

 )��د ���ی 3 �,<9>� � )�*��( ا��dل �=�� ا;��Q��dن آ J6را ��Y در�� n�@
�د، از ط����دن آ��ا در m�6 ھ�ی :��E( در��;�( ��ده C	���	- ا;��Q��dن 3( �1 د�^�

���ھ� #	>��Cد 3 ��و09 زار �"�� �c@ ق ھ��Vا� ��*a ��@� ��9�4 ا;��Q��dن را  ۀ�د �� 
.����4� �		b�  

Eا�3ات ��n*�ه در ��ل # )�Q�� -� از e1884 ;ا�( �3د�� 3( ا�� *a از Oط�;	� 
FB و �		b� !'���a ھ� دو 3>�ر در *�د  0l	ھ a��� �� در��ی ��� �( در��ی آ

� ا;��Q��dن ھ� در ا�� ��ره >,��F را ��9	� ��4 �3د ز��ا ���O;ا��ل c@ .د�:Eاری �
�د "�Fً در ��ل * �	�د �� �( �b		� a* ��@�ی �	�  1882ا�4�ده � �N�O� ا�Qاز وا�

در @�9	,( ھ	0l ھ�ی دو  1884از ط�;� ا	� در ��ل  ..ا;��Q��dن و رو�	( ا"�ام ��3.
�		b� ای���د�� �,���( �^�ه را در ��*>�ن از  دو09 ��ر ��@� در @�03 �B ر�آب آ

3�ر�- "04Q رو��ن و ���dن وا"J در � دادهE��cف ��. را �@! را�0 رود*���  
 e	�.روس و ا� ���" ��� 0O;ا� ���ن ا�� ا"�ام Y ن و��Q��d;ا �	��( *a ��@�ی  J6را

�د روس��ا;0O �3ده ��;�ت دا�n ،0ردر�� وا��Qای ھ��  3( ا	��	���B *�ن �� آن 
�)	( �3د �� از آن ��cف ��د.� �	�( ا ��� a���ع �ا*�( �4�ده و �N�  "در 

�6( ��ه ����� 3(؛ اول، ��د 3( ا�.�	e و روسا�� �ا;b	� ا	�B��ا�9@�4 *�ن ���� � 
�ع �b		� ��@�ات را �( ا��Vق ھ�N���ون @?�ر *�ا����  ��b� 0 دا�0  ـl	دو09  وھ

	�ن آن، آ��C @! و ;c! ���3 ا;���d ـ �C�� )3 و;1 "�اردادی ��دو 3>�ر �( ا?k ر�	�ه  
�د. �� � ��@�ات �- 3>�ر !�B	� L	0Q؟ �		b� د��د، ��ون ا�� 3( ھ	0l �� دو09 *

?@ ���و دوم، ا	�  ؟�ر دا��( ����آن 3>�ر در Eا�3ه، "�ارداد و �b		� ��@�ات *
�ا��ه ��ه ا�0،ا;��Q��dن �( د�* )	(�� )Xر، �� آ���ر *�ر�6 از رو��ن و  �<3 -�

�د!� �	�؟  ���dن *�رج �� ���� 8	Y )Y �:���<� 0از د� �	را ` �	   ا�� 4B! ا
�( Y( ا��ازه �� )F@	0 و �� ا*�	�ر  e	�.ا� ��ا�� �lQ( �>�ن � دھ� 3( ا	� در ��ا

�ده ا�0!!��ده ا�0، �( ھ�ی �QO	� و �و ا�� 3( ھ4( �3ر � e	�.ر ا��	در ا*� �@�� �		b
�د�ن �� �Yره )��ا در ا*�	�ر و در )F@	0 ا	�ی 3( زورش �	�� ر�	�، و�9 در  و 

��ا�� زور��ان #��9ار  !0Qا���) اF/(ح "�Y!" ھ� �3ده ��4 �  
�ا;0O "��� ا�.�	e و روس  )����C ا�0 "�! از #�دا*�� �( ادا� ا�� �'& �=�ی ھ� 

3�6���د،( در ز�ن ا	��	���B *�ن ��	��از��. د آ�ه   
�رد، در �م `��ر در ا�� @� �'V(676 ��3ب ��د ��ه اش:�Q��� � ،  

�ی ��@�ی از ".�V: ا�� ًF(و روس  1868ا e	�.ا� �	��ده و �6�د ��( ا�� ط�ف 
�ف ��� ��. در ,	Yر�4�ا;F3 )Oر��ن و :� �� ،�<	�ف ���1869 زده ,	Yر�:  )�

 )O/����� ا;��Q��dن  ��b� 0( ا�	رو� �O/�F3ر��ن اFBم �4�د 3( ا;��Q��dن *�رج 
�ذ �����	( و V� �@�� )3 ���V: e	�.رد ھ�ی ا�n �9و .�����	/�ف �	� ا�.�	e و روس 
	����4 ا� دو09 روس ا�� اد�Bی �	��ی ا�.�	e را رد  �"F� �رو�	( ;aO در در��ی آ
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;" )3 0Qو روس ھ� دو �3د. ا�� e	�.3( ا� �	ر� )O;ا�4��ر��ت" در #��و:�اد ر;0 
�	/�ف )�ف �=� �� و ھ�  )O/��ذ *�د را در آ�	�ی و�/� �,�ر ���� ���b از V�
 e	�.ا� �C��0 ا	��	���B *�ن ���*�( :�د��. ���@�ات ا;��Q��dن، ��ط0'� 1 @,

�	�ا;1 �� ��@�ات ز�ن ادو�0 '�4*�ن 	>�4د و ��@�ات ا	� �	��B	��ن را 
6�ده ا	��	��B	��ن را �	>��*0. �3;�4ن @���Q3�� �3ن روس ��ای رو�	( ��@�ات 

 �و اFBم �3د 3( ا	��	��B	��ن �b		� a* ��@�ی ا	��	��B	��ن �( ��@� ا;���d آ
�ذ او در �FدرV� ذ ��ا��( و�V� ن�<*��	�4(، ���`�ن و  ،!#�� ،)X"د آ,<�ک ا��*�ی 
�ذ روس در ����Q3ن ���0 ا�0 و از0ا�V� ��b�) (!ک�,< ا;��Q��dن در 3>�ر *�دش 

��a ��ددا�0 � e	�.�3;�4ن را رد �3د. وزارت *�ر6( ا� ]��b� ن ا����	�B�	� �	ا
17  ����ان �V	� ��9ن nرد 9�;�e ��@�ات و *�ک ھ�ی ا;��Q��dن را ��ای  1872ا�3�B

4�د:� ]��b� ر�  دو09 روس ا��/
� (�� در�ـ�ی #�{) ـ��*>�ن �� وا*�ن از ��"�ل �� '! ا��cل رود 3�ـ  1�� در��ی آ )X3  
���ر *�اK9�( )6 ـ ��ط1 "��وز، *�� و ��j از �O/(ـ  ��@� ��9�4 از2 �� )X3�  ا��cل 3
	�4(، ���`�ن و ا��*�ی 3( ا�� آ*��� ا���Cی ��@� ��9�4 3 ،!#�� ،)X"ط1 آ��ـ 

�( "���! آزاد ���3ن �1�b دارد.ا;��d	0Q و �ورای آن   
�ده و @��3E� 06ر ـ  4� KNا��ن وا�* )O/���ط1 ھ�ات و  �	���@� `�ب ا;��Q��dن 

  ��ارد.
�د 3( از �- ط�ف �3ر �b		� ��@�ات "�! از دوران � ���n د��ه  ����� LQ@

�د و از L��6 د�.� در آن و"0 ھ��اری ا	� B��ا�9@�4 روی د�0 :�;�( ��ه �� ز
�د�� و �Fش دا���� �� ھ�Y(  �ر �b		� ��@�ات �� روس ھ� دا*! Eا�3ها�.�	e ھ� در 3�

�	>�� روس ھ� را از ��@�ات *�د، ���b از ھ�� دور �.�Cار��!   
  

  ادا( دارد
  
    
 


