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SYTUACJA NA KAUKAZIE POENOCNYM .
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Z dniem 5 grudnia 1920 r. na Kaukazie Północnym bolsze-

A

wley wprowadzili w życie dekret o wysiedlaniu.kozakow górskich
( prawogławnyĄh) i włościan noeiadająeych więcej niż 20 dziesięcin ziemi na Połnocy. Dekret tp
" ności Kaukazu Polnoﬂnego.

32

dopełnił miarę cierpliwości load-

с

т

пса serie

Sa

Przedtßm jeszcze „Kiedy wycofała się armja ochotnicza,

formowały się oddiiały powstaneze; po ogłoszeniu zaś dekretu,lud-

ność masowo zaczęła uciekać w góry i lasy,zabiefajac z sobą Ędją—

tek i uratowane od rekwizycji zboże, i uprowadzając bydio( według
normy bolszewickiej z 450 mil.pudów zboża na Kaukazie Północnym
należało zebrać 100 mil.pud.)Jezeli wziąć pod cwagę,że uciekały
cale rodziny( z Zonami i dziećmi), to według posiadanych wiadomości
ogólna liczbe tych uciekinierów „Wynosząca 80-100 tys.na całym Kaukazie Północnym—,nie będzie się wydawałs przesadną.
W opuszèzonyeh m stanicach»

i przysié?kach osiedlaja

się czerwonoarmiści i włościenie z » Wielkorosji»,
S

To szalone zniweczenie socjalnych i ekonomicznych wa-

runków wywołało okrutną walkę o swoje dobro z prźybyszami z Pół-

nocy, Ruchń powstańczy wciąż wzrasta,wywołując okropne represje
ze strony bolszewików.
R e p r e s j e.
Największym represjog иё strony bolszewików pod! egaty
rejony,w których ruch powstefńczy przejawił się z największą sila.
Okr. Kub. 1/ w południowej części oddziału Ekateryno-

darskiego najwięcej ucierpiały miejscowości: Riazanskiej, Erywańskiej i Achtyrskiej gob.

à

g -

SpalOna zostata potowa miasteczka » Goriaczij Kluez» i przysiółki
na północ od tego miasteczka,
2/ Oddział Majkowski bardzo ucierpiał,szcuególniej sta-

nicy,znajdujące się w górach i przysiółki w równinach( stnice »
Chajskiej,Pszechskiej i Kutierskoj).
3/ Oddział Łabiński nie mniej ucierpiał,specjalnie zaś
przysiółki i stanice Ro#dz:iestwienskajs i Nikołajewskaja; zupełnie spalona została Upornaja.

*

4/ W oddziale Batałnaszyńskim uległa kompietnemn zniszeze
niu stanica Bekeszewska,znana ze swej nienawiści do władzy sowieckiej.
5/ W okręgu Terskim ta że był stosowany okrutny sposób
walki z niezatowolonymi,*tory polega na zupełnem zniszczeniu wsi
i stanie lub wysiedlanié stałych meszkańców,zaś na ich miejsce
osiedlaje włościan i czerwonoarmistów, Na 50 wiorst na pofnoe
wysiedlenić mieszkańcy stanicy: Azinowskiej,Troickiej,Jermołowskiej,
Pietropawłowskiej; stenice źaś Pastrawskaja i Karabułachskaja,
sympatyzu jąca z bolszewikami wysiedleniu nie podległy. Ludność wysiedlana ucieka w góry,zabierając z sobą bydło, Ruch powstańczy

trwa w dalszym ciągu. '
6/ W okręgu K*zlarskim wysiedlane są steniee Iszczerskaja( rozstrzelano tam 50 ludzi) i Neurskaja. Nawpét zniszezona stanica Czerwlennaja, B&rd;o ucierpiała stanica Szczedrynskaja; Stanice Bergustenskaja( na grrnicy z okręgiem Kubańskim) znana z historji walki z bolszewikam1,komp1etnie_zmiszﬁzona.
Według posiadanych wiadomości na Kaukazie Północnym bolszewicy zpiSADLyli komplethie lub częściowo 62 punkty zamieszksłe,
R u ch

p o w s t a ń c z y.

5

Przyczyny града powéţaăczego_sq następujące: mobilizacja
do armji czerwonej wszystkich mężczyzn od 18-40 lat; ﬁrzymusowe
zabieranie chleba i innych produktów,wysiedlenia,kontrybucje i terror,

Ogromne niezadowolenie wśród ludności wywołało anulowanie
pieniędzy niesowieckich,które podziałałolna ludnosé Kackaza, jak

» iskra rzucona na słomę» tak się wyraża gazeta » Moskowskija Izwieifîjan.
Welka o chleb połączyła w ruchu powstańczym nie tylko

!
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RuchMpQwstanczy zupełnie nie jest zorganizoweny,. Naj-

energießnlejsi‘iﬂälle z liczby ueiekajacych od wiadzy sowieckiej,
łączą sig w oddziaty,ukrywaja sie w lasach'i zaroślach,
Oddziały te walczą bez przerwy z bolszewikamŁ. Walka

ich wyraże się w napadach

na małe oddziałki ęcwieckie,pociągi i

inne. Prawie każdego dnia oddział powstańczy dopełnia się przybyciem jakiegokolwiek kozeka,lub mieszkańca gór,który juź dłużej nie
mógł znieść władzy sowieckiej. P“wstancy posiadają karabiny, „K,,

nieraz i dzlała. Naboi bard.o mnło. Zaonatrnaą się w broń i naboje
dEEZîàzyte z zawasow ,Zachnwanych w wioskach, Zak bardzo brak naboi ,dowodzi to,że za jeden nabój dają worek mąki, Ludność także
jest dostarczana z pobliskich wiosek. Żeby temu przeszkodzić ,bolszewicy rewiduja przy wyjeździe w pole włościan i komaków- czy nie
schowane jest zboże w wozach,wysiedlają mieszkańców

przysłćłkói go

stanie i zabraniaja муіейдйеб ze stanic do przysiółków w pole bez
przepustek,
Pomimo to jednak oddziały powstancze zaopatrywane były
w żywność przy pośrednictwie

kćźakćw,prąeującyoh w

milicji sowiec-

kiej. KBzacy-milicjanci wyruszając na » wywiad» biorą z sobą więkske zapasy,zostewiaja w oznaczonem miejscu,Jadą do sąsiedniej stanicy,znowo biorą produkty i

znowu odwożą, Oprócz tego zdobywają

- zÿwnOÊé za pomocą hapadów na młyny etc.
Rejony działania oddziatéw powstańczych
__Готиlasachoperująnajwiększe grupy -oddziały gen.
Fastikowa,dopełniane przez mieszkańców sasiednunh wsi-wrogów komuny
îîëêëäEêî powstanedw przechowuje się w górach koło Miedw&äziewki ,
Romanowskiej( Kresnaja Gorka)Aigby,KOnosadka.
P r z y b r z e % e

C z a r n o m o r s k i e.

- Zadneoddziałyczerwone niesąwstanie im zaszkodzić,

z ĘŻPSek w góry; utrzymać na tych punktach garnizony jest niemoż-

lówem,z powodu brkku żywności na miejscu,
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2 tego względu,że kiedy zjawi się taki oddział,powstańcy uciekają

-

O k re. g:
=
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E a ba n e k i.»
W rejonie stante Erywańskiej,Szełszugskiej operują od-

działy esauła OSTROŻKO, w skład ktorego wchodzą rota oficerska100 ludzi,m walerja z kubańców i dońców- 600 ludzi, i piechota1000 ludzi, W rejonie stanie Krymskiej,Abińskiej,Troickiej i
Mingrelskiej operują oddziały składające się z 500 ludzi konnicy
i 2300 piechoty pod dowództwem pułk.ALIMEDA. W rejonie Goriaczij
Klucz operuje oddział gen. CYGANKOWA - 1500 ludzi.W rejonie
Majkopskim- oddział esacła ZACORULKO,sformowany z resztek обdziałów gen. FOSTIKOWA,pułk.UŁAGAJA i es. KRYZAMOWSKIEGO . Wogóle
w górach Majkopskich

ukrywa się wiele oddziałów partyzanckich,

które napadają na pociągi Armawir-Tuażyńskiej kolei,a jadących
w nich komisarzy i komunistow zabijają.
W rejonie Batołpaniańskim operują oddziały kozaków"
4000 ludzi, Oprócz tego 7Bgo grudnia powstali araczajewey і
kabardziney. Ogolma liczba

bowśtanćów dosięga jakoby 15,000,

Rejon powstańczy ubejmuje i część okręgu Piatisorskiegó,Terskiegc
Operujący tu dawniej oddział Sułtan-Kuliez-Gireje w liczbie

106 1244, odszedł do orkęgu Suchumskiego i obecnie znajduje się
w Sebeldy,gdzie oczekuje końca okresu topnienia śniegu,które
uniemozliwia przejście przez przełącze,
[ Okręg.T e r s k ista
Centrem тоchu àowstanczego jest rejon Kizlaro-

Hotdowsk13,gd ie operują oddziały po*k.FEDIUSZKINA z 6000 ludzi
'і duży oddział pułk.SZCZERBINA,który się składa przeważnie z
włościan gub,Stawropoksk-iej,ktérzy dezukaja schronienia od
włsdzy sowieckiej w zaroślach Tereku.
Zawdzięczając tym oddziałom linja Władykaukza-Krozny
zupełnie nie funkcjonuje.
Są wiadomości,że powstańcy zajęli stację PROCHŁADNAJA i wzięli dwa pociągi pancerne.
Oprócz tego oddziały powstańcze operugą w regenaﬂh
zam1°5nkalyﬂh przez plemiona górskie: i Ingumengi eengrem pOwstw
nia jest okreg Kazr…nowski,aÿCAeç}n1e operuje oddział pułk:

/

imienia połkoSZAMILĄ w DggE$tąąie powstańcy atakowali garni-

4

zon czerwony Auta-Chanzach, jednak nie udało im się zająć go

€
ln, .
&
Raisin.
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walki prowadzą

powstańcy

z oddziałem karnym w rejonie Temir-Chan-Szari na Gimrynskim wzgórzu, Szczegółowych wiadomości o organizacji powstańczej,ich działalności w Dagestanie i lle…ebnosci— niema.
\

Opróe
w

zielonych», l‘—t6r7y uciekają od władzy sowieckiej

crudnîu noustalo 5 wiosek w rejonie Stawropola-

Mlchagłoka і inne.Do powstańców przyłączyli się kozacy stanicy |

у"

Rożdziestwienskoj. W Stawropolu bo.szeficy ogłosili stan woggnny.
Oddz.€ J S K I

okr. K u b a ń s k i e g o.

Według niespf~wdzonyeh_;iadomości operują tam dwa
większe oddziały powstańcze,które jakoby &-go grudnia źajęły stację
Kuszczewka.
Według ostatnich wiadomości îiczba uciekających od
bolszewików w góry i zaróóśla wciąż wzras£;,zàwdzîèczajqc też

dexerterom armji czerwonej. Oprrócz tego oddziały powstańcze dopernia ja się przez kozaków,pracujących w milicji sowieckiej,ktérzy
po wydaniu dekretu o wysiedlaniu stałych mieszkańców na półnnemasowo zaczęli prźećhodziś na stronę powstańców

A r m j a

Come r wo na .

Według posiadanych wiadomości armja Czerwona rozlokowane
jest na Kaukazie Pofnocnym. Dener*3a dosięga sza. onych rozmiarów,
nie bacząc na grofbe Śmierci, Ludność pomaga dezerterom ukrywać
się i nigdy ich nie wydaje „ Z 1800 zmqbïlizowanyeh Okr,Mineratowodskiego zdezerterowało -700 . Sa viadomoéci,2e wysłane przeciwko
powstańcom -Karaczajewcom- oddziały czerwone,z wyjątkiem komi samy
przeszły na stronę powstańców. W Armawirze cały oddział nie zgodził

się pogéﬂ na front Dyscyplina utrzymuje się z trudem. Wo jskońjest
marnwe zywione z wygątkiemt.«w, oddzałów » osobago naznaczenja»
Grasugą choroby epidemiczne. Wobec n1°pewnosﬂi oddziałów wojskowycł
dla aresztowania dezerterów,d a wa ki z powstańcami i ochrony
kolei sformowane są oddziały » osobago naznaczenja»,
I.Y Ramawirze— z 300 ludzi konnych,

z 8 К.М.,Ьзд dow. PI ETROWA

II.Y Tuanse- 150 l.konnych,6 K.M.pod dow.IWANOWA.
III.W stanicy rabinskiej- oddz."arny Nr.6 i batr#Cz.K.»

.

Tove!

$32

-

IV.

Stawropolu

W

-

6

bat.»

Wochra»

(

Їх

ochrony wewnętrznej)

Odd/lazy te,składa3ąoe się z wybranynh ezerwonoarm1stor
bw rzeczywistości są biczem ludności,grabią i robią co ches. Na

całej kolei Kaukazu Północnego kursują pociągi pancerne,z powodu

ciągłźeh'napodow ze strony powstańców.
* Wobec powstania i niepewnej sytuacji bolsaewików na
Kaukazie Połnocnym,ci ostatni fortyfi.ujs punkty obronne.Ne przybrzeżu Czarnomorskim fortyfiknja TUANSE,gdzie przygotowują oko-

py umocnione drutem,je. równi % fortyflkująSOCZI i wioskę » WIESIOŁOJE». Wokoło miasta MAJKOPU wystawiono dwa rzędy drużów kol
ezastych.Trzy reflektory oświetlają droce do staniefKuterskiej,
Chanskiej i drogę Tuansińską, Punkt ten uważany jest przez bolsze

wikow za najważniejszy i tem się znajduje rota junkr£éw czerwonych i inne oddziały IX armji. Żywność i ubrenie dla armji czerwonej zdobywają drogą rekwizycji u ludności,która i sama już
nie niema.W razie stawiania oporu- posylane są'oddzśnły » osobago
-

naznaczenja» „które odbieraja wszystko co chcą,
Fr Z E R Z U C E N I E

¥ 0 J S K A.

Daje się zauważyć zgrupowanie większej ilości wojska

w rejonie SOCZI,gdzie prowadzi się zupełnie jawna agitacja na
meetingach przeciw..0 Gruzji.N& stacji Kaukazka zaobserwowano
rych wielu eszelondw w kierunku Władykaukazu do Baku,

1/ Działalność wład4xgsow1eck1q szczególnie zaś rek-

wizycje zboża i wysąedlante wywołało ogromne niezadowolenle

EGS FoR T GESTE Kaukaso Porwérod k*żakdvałuww ÏÎ“ÎÏÎIÏ
nocnego,ktorzy

uciekają prawie w niedostępne miejscowości, zabie-

r&jąc ze sobą zboże i bydło .
2/ najwięcej wrogwe element;formają się w większe i

a
=
ancka
Bartyu
mniejsze oddziały,które bez przerwy growadza walke

na Aâukazle
2 bolszewikami,wskutek czeâo sytuacja bolsz awlkow
Aigen

sana "autecere ceai
Pofnocnym staje się n1epewną.NjeLorganj„owanle 4 brak broni
WW
nie

dają

możności
З/

do gór

Ruch

partyzantom
powstańczy
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kontrnewoîncyjne stenice i wioski;

Wysiedlają dziesiątki tysięcy stałych mąeszkańoówl,a na ich miejsce

s

%

osiedlają

на-

się

czerwonoarmiści

W”…
i

włościanie

z

pËÏnoey.
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"57 Daje się zauważyć rozłam w oddziałach armji czerwouaiatauno PER
nej,wobec czego.» czerwone» dowództwo zmuszone jest do formowania
z wybrrnego elementu specjalnych oddziałów dla walki z powstancet pòTESI" ueTLT
eminiя
dezerterów i ochrony kolei.
6/ Potwierdzają się wiadomości o zgrupowaniu znacznysh

sił » czerwonych» na granicy Gruzińskiej.
dnia 16/II.1981 roku.

s

Za zgodność tłomaczenia:
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