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Przesyła się do wiadomości relację "Położenie
kozaków podczas оу&поба bolszewików", przedłożoną
przez Esauła JAKOWLEEA.
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POŁOŻENIE ZOZAKOW PODCZAS BYTHOSCI
w okresie od 24/

&о

28/7 -

BOLSZZWIKOY
19207.

érzywuşyojşţpzanonyoh na teryforjum Kubani, Trocki
wydał :::-351 папины, wtracania siş do Копкбз. mie u nich nie zabierać)?

winnych przekroczenia tego rozkazu oddaje się pod sęd i rozstrzeliwuje."
Kozacy początkowo odnosili się bardzo nieufnie i z niedowierzaniem,lecz
wkrótce poczęli się utwierdzać w przekonaniu, że bolszewicy i władze
Sowiecki e

mieniły się bardzo.) Î‘aki stosunek utrzymał 810 do pierwszych

dni kwiotniaÿAgitatorzy, z Kubani, przsdos'bawnli sie prz-z дБ:—у do
Czarnomorskiej gub.,- gdzie była armja Kubańska, wyjeśniali stosunki
panujące na Kubani, wprowadzając ferment i rozłam do wojska
kwietnia widocznym się stało iż armje kubańska utrzymać si:

“T…—2335531“
dłużej nie

mgtu.şrz;llţorlmwszy sio o tem bolsz‘ewicy zaczęli inné Âolityﬁ . l'ovzajç—
ciu Eksterinodaru i ипйот'овщь‘га găzie zosta?o sig 35 do 40 w???”
oficerów, bolszewicy początkowo nie ruszali nikogoiw-yjrwlzy oficerów,

którzy cofali si: z Bobrowolcami z jednostkami bojowemi. Wojska cofały
sie z Noworosyjska w zupełnym nieporzęądku. Wszyscy поништи sio

wy-

Cas 4
Atta
łącznie o siebie, nie zaś o kisrownictwo wojskami . Cetatii Armji OchotăiSL
czej, oraz 1,2,6 3 korpusy kubańskie zostały дозсцтпі te przez MMMMNBNWRWN
konnicę Budiennego - wéwerae zaczcto si? pleno. Urat
poddał si, szybko

NiaOszcz dzono prawie nikogo z kałmykówSeineereeee -

_kA-zîlşiv- jak również i ich rodziny, które wyrzynali „Изиџет. Budi ennowey. Kałmyków nienawidzi armja czerwona.za ich siągłe powstania i
niepoddanmś się władzy Bowieckiej;…îlîielewintelìgencji i
którzy nie zdążyli wsięść na statki, zginęło w strastny sposób. Również
wypadki rozstrzelania i grabieży, polowań na kobiety nie miały granic.
/l dwa dbi po przybyciu wo jsk zjawili sie Kamine". i Komendancilapto-

wadzono porzqduk srogo karcąc етаъівйсби.[дізнатись oficerów wciągnię-

simy

, pozwalając in Jednocześnia na zycle swobodna w Kubani wyjąwszyoficerów wziętych do точен w

aloe, tych wcielono do szeregu

jako nizszych dowódców. W иш okresie formowały 81;

топоним odózinły

czerwone. Ztororyzowani kozacy i oficerowi. wstępu-ali асы-отдых. 4о
szeregu

сјео się w przeciwnym razie rozstrzelania. szybko uzupełniała

sie l-a komna armja Budiennego , nestopnie praystapiono do uzupełnienia
X - IX - XI Amji. [I początkach maja poddały si resztki armji kubańskie
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a
|
[/ +
| institute
| ARCHIVES
New York
Aas \

[Ж

Począwszy od kwietnia bolszewicy zaczęli brać w
sea
konie, wszelkie _bydło i chleb. _Odrezunastrone

zakład w_stanicach,
-_

to ‘mzuﬁkﬁv b.wrogo -

измета brać jako zakładnikówp; iozuzn i rehvirowaé konie i zboże. Kozaków, którzy poddali się do niewoli zacz-to odsyzed do armji pracy
Lm месту? Powrót kozaka do stanicy był uniemożliwiony, gdyż
zdawało sio, iż tych, którzy walezyli przeciwko czerwonym mordowali
miejscowi bolszewicy - koloniści.

Wybranych w stanicach, aużach

komisarzy zmieniali, dając na ich miejsce tych którzy podobali
się bardziej bolszewikom, - przeważnie komunistów.

Zacz ›ły organizo-

wać się "здании komunistyczne", proponujące kozakom przystąpienie
do komuny. Zrozumieli kozacy taktykę bolszewików ićozpoozęły sig

powstania na Kubani.
Fowstanis szybko były stłumione przez bolsze←
wików.Stanica NieW,/pomysskaja"
siv „nadine/Przy
wyonfymmiu Się armji Kubańskiej nie poszedł z nie generał (Напомню!
lecz вещ: Się z kozakami w góry

rejonu.

Care niezadowolone kozactwo zaczęło

810 do niego/.W górach

rejonu Ekaterynodarskiego zacz li zbierać Się partyzanci pod dbwółtwem pułkownika механике,

wymiy na bolszewików

(wszystko to począwszy od l;;ivgtma i maja)/W Najkopskim rejonie w

stanicach Gubskiej i Chańskiej zostałe wykryta u kozaków brof,wszyscy kozacy zostali aresztowani i odesłani do Trybunału Rewolucyjnego
X Armji. Skutek był taki, iż kozacy uciekli z bronię, kryjąc się w
górach i lasach Majkopskiego rejonu.
Jeżeli uda się

esaużowi

presdostad sie

do Chańskiej stanicy - stanie on na czele partyzantów. Z Armawiru ja
już

wyjechałem do Ekaterinodaru, on zaś do Chańskiej stanicy, Nieza-

iożnio od Идей Majkopskim rejonie istnieje już powstańcze orga-

nizacjatgktćrej szłonków znam osobiście. Po kapitulacji armji
Kubañalgiej wszystkich jeńców, oraz tych oficerów, którzy mieszkali
susuo
‚M

a teryrorjum Kubani,

AR
New York

odstawiono pod silnym konwojem do Woskwy.

icjalnie - w rzeczywistości

jednak inaczej.

Wszyscy oficerowie

musieli przej$é przez odăzis? polityczny IX armji i czzezwyezajk;
Rostowską. Oficerów począwszy od rangi esauła wzwyż najez;Ściej
rozstrzeliwali,

czĘóć oficerstwa wysłano

допы-3611$" iwrudni'ﬁiekuoﬂ

głównie zaś oficerów awansowanych z podchorążych, odesłano do Moskwy.
Jednym słowem z chwilą wejścia bolszewików, prowadzoną była w stosun=
'//'
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kozectwa

stów i

nie

burżuazji,

którzy byli

Się bolszewików na
do

5

Kubani.

prześladowani

Teror

Zkaterinodaru czrezwyczajek.

mieli

rozwięzane

r;ce

Teror

rozszerzał

się

rekwizycji
zboża,

a

siodeł,

samych

dotyczy

powiększył
Fo

poddaniu

i momentalnie ukazali
z miast

koni.

kozaków,

na

prowincję

Kubań miała
nie

to

kontr-rewoluecjoni-

natychmiast
sio

z

się

armji,

chwilą

prawdziwe

zmuszajęc wprost,

lecz

do

Regostracja

w stanicawh

utwierdziła

i lasy,

iż

wkrótce

przyjazdu

oblicze.
rozkazy o

dostarczyć 15 miljonów padów

przyjmowali

maniu,

zjawieniu

bolszewicy

.Wyszły wrogie

ich w stanicach niemośljwym,
ludności męskiej

po

nagtqpl mobilizacja,

czynią,

czerwonej

pobyt

kewaler ji.
kozaków w mnie-

co wywozazo ucieszkę w góry

Бент-‚Ён jexîcdw kozaków bolszewicy zostawili tylko jedno

wyjście - wstąpić ao wojska, co zostało zaakceptowane przez kozaków
którzy zgodzili się z zamiarem zwrócenie otrzymanej broni - przy
pierwszej вроао'шобоГ-ЮрґишвЬш cigmiężycielom. Dla tych co byli
w stanicach, bolszewicy uczynili życie piektem, co wywołało nienawióć straszliwą i sprzyjało tworzeniu się oddziałów partyzanckich

A-go maja część oficerów, przy pomocy slementu wrogi ego
bolazevfgm, спама;; чипови; powstanie, lecz bol azïvicy îvozgau
dowiedzieli się o tem - w

rezultacie czego ELFA—oficerów i

caży

"kwartalny Romi tet" zei-ateii rozstrzelanif,›'Członkowie Ustawodaweze j
Rady Krajowej pod kdlàwojan odeszani zostali do Koskwy. Przy pierwszym
zjawieniu się bolszewików na Kubani,/zostali arqsztowani i шпици}!
do Rosji wszyscy patrjotyczni działacze Kubańscy.
‚Эд maja odbył się zjazd kozacki, na którym był rozpatrywany
oro-bla? federacji z Rosją Sowiecką. Kozacy proponowali utworzenię
na Kubani władzy sowieckiej - pod warunkiem by była ona konoha}.
Arzawodniczący Kubańskiego - Czernomorskiego - Sowiett—ll'odpowiodział
na to, i% o federacji nie może być mowy, gdyż Kubsń jest nieodłączną
wsią Niepodzielnej Sowieckiej Rosji. Frzemianowanie "Donskoj Obiasti'
na gubernję, a okręgów na powiaty, zekofczyzo obraz ujarzmienia
i upokorzenia химне},

Otc sa przyczyny nienawiści kozackc—bolazbwickiej

edynię

:\vojm z Polska uniemogliwia bolszewikom wykonsnie planu wysiedlenia
т».
ж
Kozaków, żeby raz na zawsze vchronié sie od powstań, Każden kozak
zrozumiał to i postanowił do ostatka bronić praw svelo)?
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przyczyny,

sa

pójście na

front
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które

Polski,

z

powodowały uciebzĘ w

zamiarem

podćenia

się

córy lub

też

przy pierwszej

spx-:sobności .
Trochę zawcześnie pokazali bolszewicy Swe włeściwa oblicze
w sytulecz to jedynie Sprzyja ogólnemu zorjentowaniu się Zozactwa
acji.
Donie,
Zupełnie prawie indentyczna sytuacja wytworzyła sięna
stworzyło
Kozactwo niezadowolone i oburzone terorem i rekwizycjemi
owo służą
tam-2631795 Armjęt. Kozacy Kadrowi, 1-2-5 korpusu części
i naughty"
w czarwonej ermji - część ześ wywiziono na “шеми"
, Z zemia rem
бедет kozaków jest przejście na jakąkolwiek Strong
walki przeciw bol sz ewikof
się w gubernj
Niezadowolenie z władzy Sowietów silnie zaznaczyło
w
Stawropolcy w roku 18 przyłęczyli się do kozekó

dając duże

bisg wypadków
uzupełnienie Armji Ochotniczej. (Gubsenja) loos delszy
Ochotniczej. Cubernja ta
nastroit Srawropolcéw wrogo do Ar
kom. Wrogi ten
przedstawie się obecnie b. energieznie bolszewi

inuahi zakaz bolszenastrój u wszystkich chŁłovów - Њива między
a, co zdawało sie
wicki zebraniajsęcy chłopom i kozakpìrsprzadpjy bydł
\
mjnovaé zassdniczo prawo własności/'x
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