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(15 Jastopada1921 roke w Konstantynopolu ukomtymuował się
извор
"SOJUSZ вищим;)
/m tersmis byłej Rosji/ . Sojusz t« - fodersoyjny i termin jego
mies określa się terminem ustalenia przes видљивим"
parstwa rosyjokiago,.a swrassone formy

. Kenstytuants
rządu +

//‘Ïﬁ zdeżności od powyższej uchwały Nezaohrosyjski aj Konstytuanty , składowg części "30JUSZ! POZUDNIORO-WSCHODNICH XARODON* ma је
prawe określić swój stosuask do Rosji, albo wchodzgo do miej ma
podstawach foderacyjnych „sibo sachowając w dalszym ciągu istuie-

aie wspoanìànaga sojuszu (albo ‘kmﬁygnmaé swój byt niezależny.
Charakter sojuszu - Massaìalìéa‘makvzaokmdemferwyjny.po

chwili obecmej w skład sojuszu wchodzą:

,

/ &„Ковабу Аопасу ,
Kubańscy ,
| o.

"

fermés,

6 „Ziania
e.

"

,
Stagropolska „/

Po sawarciu sojuszu ,prsykęc=yli się do niego komacy Astrachadsoy і за я toku portraktacib s kosakasi ural ski eui , ezerki esani
i górskiemi narodani Kmkasu.

'

s

chnili witoku pracy nad
wesystkich plasówsk wpływowych stronnictw i grup ko.
sackich Роко, а swłaszcze Kubemia na tle programu sofuszu . Коваоу
Kubańscy posiadają zagranicą bardzo dużo wsajemnis swaloze jaoych
się grup, mie mających ma miejscu prawie żadnego wpływu, ale nisu=
Oprées tego sojuss

jest w obscnej

mośżliwiających w tej sytuacji prowadzenie skoordynowemoj pracy.
INSTITUTE
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New York |
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Stjuss stawi
-

sobie jako cel:

zjednoczyć wyżej wymisni
one

narody w jedem mocny organi
zm państwowy ,osłem odbudowa
nia

życu;

okonomeznegoJimso-«egomo? ityorneg i kult
uralnego składowych
GzZęści sojuszu, .
_ Postulaty sejuszu:
I .Zerojna walka z bolszowikami as do. supełnego
ich mniszos enia
Srodki: demoralizacja
armji, sbrojne przygotowania i
- organiaaaja ogélnego pogstania na
1922 г ,
:
2 „Przeciwdziałanie zbrojnej interwsmocji do spra
wy Rosji jakiegokolwiek z cudzosiemskich mocarstw.
3 .Budowa państwowa na podstawach demokratyczn
ych z główną smsa;
władza ludowa z odpowiedzialnym rsądem,
Najbliższa. taktyka sojuszu, Wojecie w se isle
jssy

kontakt s Ukrainą

i Białorusią / jeżeli mis wejdą w skład sojusso,
to sawarein z
niemi antybolszewickiej zbrojnej komwencji i
umów handlowych/,
oras dgśenie do zawarcia tych samych umów i konw
encji z państw

a

wi,które już powstały na terenia damnogo imporjum
.
Organem wykonawczym sojuszu jest - CENTRALNY
820, w skład którego wshodsą:

won,
-

Reprezont s ja wo jaka Dońskiego - 4 mandaty,
#
R
Kubaiskiego - 1 mariat ,
и
*
*
#

"

) "

siemi Stawropolskiej - 2 mandaty
son
#
Gzarmomorskisj
2 "
wojska Astrachańskiego 2 mandaty ,

Ilości mandatów dla narodów i pańsów z którymi
sojusz jast"
w stanie rozmowy,będsie okresloma prsy podpisaniu
odpowiednich
umów, dotyczących Betgpienis ich do sojusz. Cent
ralny kori tet,
~powiadając obecnie stały zwigzek = luinodoiy tery
torjéw w nim

reprezentswanych, ob

rowadzi robotę polityczną w Europie

i na miejscu w celach informacyjnych oraz prowadzenia portrsk»
tacji celem porozumienia się z rosyjskiemi politycznemi stron
nic tWami , oraz z politycznemi grupemi i partjami narodów,w ska
sojuszu wchodzących .-
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Pertraktacje

te ustalono prowadzić ze wszystkiemi part jami

opróes bolszewików i
Wspomniany układ
/tekst

obiecano mi

ich popierających.
o konstellacji

dostarczyć na 15

sojuszu został podpisany
stycznia 1922 r./:

ezłonków Naczelnego WOJSKOWEGO KRUGA DONA,KUBANI i

przes

TEREKA/ko-

"imgorodniV oraz reprezentantów demokracji i włościan
OZIRNOMORSKIEJ i STAWROPOLSKIEJ ziemi ,a mianowicie: przez pre-

zacy

i

кеса SOJUSZU ODBUDOWANIA KOZACTNA i prezesa OGOLNO-KOZACKI3GO
EZOSCIANSEKO-GOSPODARCZEGO 80JUSZU - DUDAKOWA i jego współpra~
cownikéw: BULACELEGO i PALCZYKOWA, wszysey troje w imieniu kosaskich wojsk; przes przedst grieiela STAKROPOLSKIEJ siemi MLGINA i W.P.KRASNOKA /nie gonerała/,byłego ministra ragdu porudпјочеко „са czasów Denikima; prices przedstawiciel: #1651 СВ»
NONORSKIEJ - WORONOTICZA,który stał na czele powstania sielonych w 1920 r.,a który obecnie jest prezesem C ZARNONCRSKIEGO
WŁOSC IANSKIEGO ZJAZDU,Dowódea Czarnomorskiego włościańskiego
ruszenia i prezeeem sewnętrznej Delegacji Czarnomorskich włościan.
Sam fekt istnienia sojuszu utrzymuje się w scisłej tajem
nicy i tylko jest znany Prezesowi komitetu wykonawszego wszech
rosyjskiej komstytuanty - ARKSENTJEWOFI.
;

"аман sojuszu czerpią się od włościańskich organizacji w
пенс.;/'я а озобійсіє чустоташ, 646 фтіє)о сіє 60 тзхуз 5ко sa
wiadomością i poparciem Francji.
W stosunku do POLSKI,SOJUSZ UZNAJE JA " GRANICACH RYZKI®GO
TRAKTATU,co podaje se słów osoby bardzo zbliżonej do TORONORICZA,jednego z inicjatorów tego sojuszu,z którym znajduje sie
w scisłym kontakcie, a który czasowo wyjechał do Pragi w celach
pertraktacji i mieszka tam w hotelu "Beranck".
AFRANGKL i KRASNOW /gernerak/ przez sojusz są svalozam prew
wie ”1593bolszewikami„oważająs że jak ostatni tak i pierw

si dążą do uzurpecji władzy nad narodem rosyjskim.,
Idea sojuszu i' fakt powstania jego nio są narazis czemś
sutorytetpem,ale uważam za ważne obserwować jego rozwój,dlaczego i poświęciłem mu obszerny meldunek ,pomieważ sojuszko-
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Rosji
crdymuje ruch poustañesy na poZudniowym Eschodzie

i

jest

organizacją wyjątkowo z Чех–ред "białych" , szanującą granice Pyzkiego traktatu i niece—gain budować Rosję nie imperjslistyczno,a radykalzo- demokratyczną w lepszym явастевіт tego ади}
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Pułkownik Sztabu Generalnego i
Attachć Wojskowy w Konspolu .Za zgodność:
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