ر
رهتان تورکمن در دوسوی مرز!
رسنوشت مشتک ر
ماه فوریه (بهمن) ماه خون و جنایت ،ماه بزرگداشت یاد جانباختگان ر
بهتین فرزندا ملت تورکمن در راه رسیدن به آمال مل
ملت خویش یم باشد.
ختش ر
نگاه تاری خ به ملت تورکمن همواره غضبناک بود ،در هر مقطیع که ز
رز
گرفت
گستدۀ مردیم در راه کسب آرمانها و بدست
ز
پیشان این ملت ز
متند .از تشکیل دولت مل در تورکمستان در آغاز
رسنوشت خویش بدست خود بود ،تاری خ رقم شویم بر
قرن بیستم ز
یعن پیش از اشغال تورکمنستان توسط بلشویکها -توسط خان یموتها ،عزیز خان ها و جنید خان ها… گرفته تا
جنون… در هر مقطیع که شورش عمویم آغاز یم شود،
رهتی عثمان آخون در تورکمنستان
برقراری نظام جمهوری خوایه به ر
ر
خارج و بکمک جاسوسان و پادوهای داخل اش بخاک و خون کشیده یم شود.
ر
انقالن توسط نتوهای
این شور و شوق
ر
آنهان که در راه تشکیل جمهوری تورکمنستان شب و روز نیم
رهتان و کادرهای سیایس ،تمایم
در فوریه  1938تقریبا تمایم ر
ی
ی
برپان ساختار سیایس ،اقتصادی و فرهنگ نوین برای ملت خویش مبارزه یم کردند،
شناختند و با تمام توش و توان خود در ی
جنون
رهتان مل تورکمنهای تورکمنستان
بدست "رفقای کمونیست" ارسایل از مسکو تتباران شدند و در  28بهمن  1358ر
ر
ز
ستده یم شوند.
توماج ،مختوم ،واحدی و جرجان توسط دژخیمان رژیم جمهوری اسالیم به خوجه اعدام ر
ز
ز
رز
ز
غایغیست آتابای ها ،ندیربای آیتاک ها ،حالمتات صأحت
رهتان مل تورکمن
انداخت
استالت با براه
جانیان رژیم
ماشت کشتار ،ر
ز
مرادها ،چاری وللک ها را بتحمانه به سالج کشیده اجساد آنها را جبونانه در محل گمنایم انداختند ،این جالدان ر
حن برای
تدفت مراسم و خاکسپاری فرزندان رشید خود را ز
ز
نت ندادند.
عزیزان آنها اجازه
ز
ختی بود
استالت در کمال بتحیم تمایم تزهای مربوط به مسائل مل را به زیر پا انداخت ،نه از آوتونومیا(خودمختاری مل) ر
ی
ر
ز
ز
استالین
توتالیت
جدان که در آغاز انقالب تئوریزه شده بود ،برعکس تمامیت گرایان و رژیم
تعیت رسنوشت تا حد
و نه از حق
خیانن بزرگ ر
تلق کرده ،مدعیان این تفکر را با عناو ز
ر
ز
ین همچون "پان
تعیت رسنوشت مل را
هر نوع کسب آزادی در راه
ستد.
ر
تورکیست"" ،بورژوا ناسیونالیست" و "دشمنان خلق" و در آسیای مرکزی"همکاران
باسماج" به جوخه اعدام یم ر
کشت مشهورترین رقیب خود ز
ر
تروریسن وحشتناک مبدل شده بود که از ر ز
ز
یعن لئون تروتستگ که از چنگالش
استالت اینک به
به مکزیک گریخته بود و وی را با رتت قطعه -قطعه یم کند ،ابا ین ندارد….
ر
امنین استا ز
لت یگ پس از دیگری دستگت و از پست
بنیانگذاران جمهوری تورکمنستان در اواسط سال  1937توسط مقامات
ز
ر
غایغست آتابایف زیر شکنجه وحشیانه قرار یم گتد به وی
دولن عزل میشوند .در مقر ک گ ب در لوبیانکای مسکو،
های
ر
سپتامت  1937تا فوریه  1938تحت
باسماج یم خواند ،زده میشد .آتابایف از
اتهام همکاری با جنیدخان -که مسکو آنها را
ر
ی
ز
غایغست
شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت .در یگ از بازجون های کسل کننده که بازجو وی را خائن و دشمن خلق یم خواند
ز
ز
پیشان بازجو بکوبد ویل سه پایه به کف اطاق میخ شده بود که در این لحظه
عصبان شده یم خواست با سه پایه بر
بشدت
ز
بازجو با تپانجه گلوله ای بر پیشان این قهرمان مل شلیک یم کند .این واقعه در فوریه  1938اتفاق یم افتد .جانیان جسد این
رهت تورکمنستان شور یان را همراه با دیگر انقالبیون اعدام شده در جنگل در اطراف مسکو در گور دسته جمیع دفن یم کنند
ر
که در سال  2000راز این گور دسته جمیع که اینک در محله "کمونارکا" مسکو قرار دارد ،برمال یم شود.
از اندک اسنادی که از آرشیو ک گ ب شوروی و حزب کمونیست تورکمنستان بدست آمده یم توان به عمق شکنجه های
ز
ر
ز
استالین رن برد.
توتالیت
انسان رژیم
وحشیانه و ضد

ز
ز
چوبت" به تورکمنستان
رهتان تورکمنستان و نابود کردن آنها جالدی به اسم "یاکولف
بدستور
استالت به منظور تصفیه کامل ر
فرستاده یم شود .وی دست تمایم بازجوها را برای هر نوع شکنجه آزاد یم گذارد.
فقط یک مثال:
نج یئلالر تۆرکمنیستاندا اینگ غار ر ی
انگق دؤوری حاساپالنئپ بیلر .بیگۆنأ آدامالرئنگ غارشئسئنا
« -1937-38ر
ُ
غاریس ز
ی
فتیگ
توسالنان جنایات ایشلر غوزغالئپ ،آراسسا آدامالردان جنایاتچئالر یاسالدئ .توسساغالرا
کو ُ
گۆی چ اوالنماغا گؤز یوموپ ،توسساغ اتمأگه بویروق برن ُ
پرو ُ
روتورا/محکمهُ /اورگانالرئ-دا بو ایشه
غاتناشدئ».

(س.س.س.ر ک.گ.ب-یس نینگ آرشیو ماتریالالرئندان)

شکنجه گر و بازجوی ندیربای آیتاکوف فردی تاتار بنام ابراهیم نورایف بود که ز
زمان توسط آیتاکوف وی را از داشکنت آورده
ز
دادستان منصوب میکند .ر
وقن مردم از آزار بیش از حد وی به آیتاکوف شکایت یم کنند ،آیتاکوف او را از کار
بعنوان کارمند
اولت رئیس جمهور تورکمنستان ز
همت امر سبب یم شود که وی کینه آیتاکوف را در دل داشته باشد .ر
ز
ز
اخراج یم کند.
یعن
وقن
ز
همت نورایف پس از شکنجه های وحشتناک چون یارای نگاه کردن به چشمان آیتاکوف را نداشت
آیتاکوف دستگت یم شود،
از پشت رس گلوله ای بر رسش خایل میکند.
ز
ی
ی
ز
رهتی کادرهای رده باالی جمهوری
همت رسنوشت بر پیشان حالمتاد صأحت متادف و چاری وللکوف اعضای شورای ر
تورکمنستان رقم زده یم شود .در مورد این جنایات سفت انگلستان در مسکو یط تلگرایم که به لندن مخابره یم کند ،گزارش یم
دهد.
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ماه فوریه (بهمن) برای تورکمنها در تورکمنستان جنون (تورکمن صحرا) ز
نت ماه حرست و اندوه ،بزرگداشت یاد جانباختگان
ر
ر
ر
ز
ز
تعیت رسنوشت
گرفت و
رهتان مل ،یادآور ترورهای وحشتناک رژییم ضدبرسی علیه ملن که تنها خواست آنها بدست
ر
ز
رسزمت خود بود ،یم باشد .رژیم جمهوری اسالیم و ایدئولوژی تمامیت گرا
خویش بدست خود و دفع غارتگران زالو صفت از
و شوونیسم فارس و شییع گری ،همراه با فئودالها و ستاره بدوشان درباری که اینک بجای نشان ارتش و قبه و پاگون به ریش
و عمامه مزین شده بودند ،دست در دست هم داده بهمراه پادوهای محل شان (که ر
حن ارزش آوردن اسمشان را ندارند) و
ز
نادان که در یک سازمان سیایس تجمع کرده با حرکات و مانورهای بیش از حد رادیکایل آب در آسیاب این
به دست دوستان
ز
جانیان ریختند .دشمن در ز
رهتان مل دست یم زند و توماج ،مختوم ،واحدی و جرجان را جبونانه به
کمت فرصت به شکار ر
اسارت یم گتد و باالخره پس  10روز شکنجه اجساد تتباران شده آنها را در جنگل گلستان به زیر پل یم اندازد.
سئواالن در رابطه با آدم ی
ر
ربان رژیم:
رهتان تورکمن
 -1در نرسیه کار چریکها نوشته شد که (فقط نرسیه کار به این مسئله اشاره کرد -نه هیچ روزنامه دیگری) ر
در آن شب مرگزا با هئیت اعزایم نمایندگان دولت در امور ز
زمت و کشاورزی جلسه داشتند که پس از پایان جلسه و
در راه بازگشت به ز ز
متل توسط پاسداران ربوده یم شوند .سئوال اینجاست چرا از هئیت و نمایندگان دولت بعدا در
ر
رهتان ستاد مالقات داشتند؟ سازمان
هیچ جا و در هیچ مطبوعان نایم برده نشد و یا خود آن اشخاص نگفتند که با ر
ز
حست استگ را از پادگان ولیعرص دربیاورد ،چرا تا کنون در مورد این هئیت
چریکها که توانسته بود دستخط پاسدار
دولت ز
ز
دروغت
چتی نگفت؟ چرا این دیدار در شب صورت گرفت؟….به نظر من این دیدار یک داستانرس یان کامال
ابدایع چریکهاست ،اگر عکس آن است دست به شفاف سازی بزند.
چن ها مبارزه یم کرند کاری به کار فریدون ها و دیگر کادرهای
 -2چرا آدم ربایان رژیم که ظاهرا علیه کمونیست ها و ر
رهتان شوراها بسنده یم کنند؟
ارسایل فداییان مستقر در ستاد شوراهای تورکمن صحرا نداشته به ربودن ر
ی
رهتان تورکمن از قبل طراج شده بود ز
رز
انداخت و کشاندن آنها به ستاد،
یعن— چگونگ بدام
ربان و ترور ر
 -3طرح آدم ی
ز
محافظت تورکمن ستاد در آن شب و گماردن کسان که ر
ز
حن صدای آنها از پشت تلفن برای ارزانش که
بتون کردن

دائما با ستاد در تماس ز
رز
رز
رز
انداخت آن بگردن
رهتان به جاده و سپس
کشت و
تلفن بود ،ناآشنا بود—
انداخت جسد ر
گروه "فدائیان ترکمن" (گرویه از دانشجویان و روشنفکران جوان تورکمن در آغاز انقالب با این عنوان حرکت کردند
ی
رضان ز
مبن بر ربوده شدن توماج ها در ز
بت راه
که بعدا در پیشگام فدائیان حل شدند)  ،انکار خلخایل ،داستانرس یان
… کامال برنامه ریزی شده بود….
 -4من ر
ز
رهتان شوراهای به اسارت گرفته شده را
حن در مورد وجود دستخط های
حست استگ پاسداری که در تهران ر
دستیان کرده ،چرا دنباله موضوع
از پادگان ولیعرص تحویل گرفته و غته مشکوکم— چرا ،اگر سازمان به این نوع سند
ر
را تا آزادی توماج ها نگرفت.
 -5فرمانده وقت سپاه جواد منصوری سالها بعد در یک برنامه تلویز ز
یون ر
اعتاف یم کند و از قول خلخایل که در میدان
آزادی در مراسم سالگرد انقالب  22بهمن نشسته بودند -یم گوید -ز
یعن خلخایل به منصوری یم گوید که بچه های
رهتان تورکمنها را در گنبد گرفتند و من یم خواهم آنها بروم اعدام بکنم – منصوری یم گوید -خلخایل رفت و
سپاه ر
اعدام کرد -ز
رهتان تورکمن را به تهران بیاورند؟
یعن چرا ر
ز
ر
ز
گون
 -6تا وقن که فریدون ها ،فتاپورها ،احمد جوشن و دیگر مسئولت چریکها در تورکمن صحرا مسئله را کامال باز ی
نکنند و تا شفاف سازی کامل این سئوالها ،سازمان چریکها زیر تیغ اتهام قرار دارد و باید به ملت تورکمن پاسخ دهد.
ی
اهپیمان سیاهکل را تهران و شهرهای بزرگ لغو کرده بود ،فدائیان دو آتشه پیشگام
 -7با اینکه سازمان چریکها مراسم ر
مسئولت پیشگام تورکمن ز
ز
نت باید در این مورد پاسخگو
اهپیمان سیاهکل یم کنند .این عده از
تورکمن ارصار بر برگزاری ر
ی
باشند( .همانگونه که باید از غارت اموال گرانبهای ساختمان مهمانرسای فرمانداری گنبد و بردن آنها توسط کامیون
پدر به ز ز
متل اش پرده برداشت)
رهتان چریکها با کاردار سفارت انگلستان و سفرهای متعدد کارمندان سفارت انگلستان به گنبد که
 -8مالقات یگ از ر
بازیگران اصل پشت پرده این توطئه شوم باید باشند را ز
نت نباید از نظرها دور داشت .چریکها باید پاسخ دهند این
کادر رده باال که با کاردار سفارت بریتانیا در تهران دیدار کرد و بعد مسئله سفر انگلیش ها به منطقه پیش آمد ،به
رهتان تورکمن و اخبار منطقه را با آب و تاب
خت ترور ر
چه منظوری بود؟ این کاردار در نامه محرنامه خود به لندن ر
گزارش یم دهد.
ر
ز
صون آن موجود است) اشاره یم کنند که در آن شب قرار
روحان مبارز تورکمن آخون ارزانش در خاطراتش (نوار
-9
بود در رابطه مسائل مهیم با توماج ،مختوم و واحدی در ز ز
متل اش جلسه ای گذاشته یم شود .این جلسه برخالف
تصور ز
خت داشتند،
برج چریکهای تورکمن درباره ر
رهتان تورکمن از لغو آن در تهران ر
اهپیمان سیاهکل نبود ،چرا که ر
ی
ر
سیاسن مستقالنه از چریکها بود.
تهییج و افرایط چریکها و پیشگام تورکمن بود ،و اتخاذ
مسئله جلوگتی حرکات
ر
رهتان تورکمن به مذاق چریکها و پیشگام ترکمن خوشایند نبود.
که صد البته این حرکت ر
ی
ز
فدان با نام مستعار ت-طواق در وبالگ "گفتمان ترکمن" اذعان داشتند
همت هواداران ترکمن چریکهای
 -10اختا یگ از
که[ " :چهار نفر] بدلیل فزونی کار و طوالنی شدن جلسه ستاد ،دیر می کنند" .گویا این شخص در آن جلسه و شب
ز
مرگزا در محل ستاد ز
رهتان شوراها
حارص بود که با این رصاحت به طوالن شدن جلسه اشاره یم کند .فکر نیم کنم ر
در یک شب در دو محل جداگانه (ستاد و ز ز
متل ارزانش) جلسه مهیم بگذارند.
جنون در یاد و سینه ملت
رهتان مل تورکمن در هر دوسوی مرز -هم در تورکمنستان شمایل و هم در تورکمنستان
یاد و خاطره ر
ر
ر
تورکمن باق خواهد ماند و ملت تورکمن تا رسیدن به آرمانهای مل خویش که همانا ایجاد جامعه ای دمکراتیک یم باشد ،لحظه
ای از پای نخواهد ایستاد.

آرنه گل
مدیر مرکز مطالعات تورکمن
 15فوریه 2020
بعنوان ضمیمه این مقاله
ز
غایغیست آتابایف
 -1ویدئوی مصاحبه با کمینه آتابایف فرزند
صون برنامه ویژه ر ی
ر
ادیون بمناسبت ترور توماج و یارانش را یم آوریم.
 -2فایل

