
שמהרניי.

הסוביטיתאסיהשלהגיאופוליטיקהלשאלת'
ורנגוןקויבי?בשטוברוק,באופןחצי-עיגול,המפהפניעלתאו-לד.

כדורשלחלקאותובזהמסמןאתהוהריהחיצוני,המעגלקועלשמצאנה
כוההצי-עיגולשלהרדיוסהעולם,מלחמתגורלנכוןאליחתךבואשרארץ,"

*
*קילומטר.אלפיםארבעתיתפוס

*
שלברוחבאחדכלאיזורים,לארבעההזהחצי-העיגונןאתנחלקאם

המעגלאלמתקרביםהאלהשהאיזוריםבמידהכינראהראהקאם,*'1000
השיבות.יתרמקבליםהםהריהקרשני

י4"נב4ערו
באיזורובורמה-בנגל,קוקותורכיה,מצרים,מתגוננותהראשוןבאיזור

ופרסהצפוניתערב-בשלישיוהודויהצפוניתפרסעירק,סוריה,-השני
חיוניתתעודההיא-האלההאיזוריםידיעתהדרומית.ערב-וברביעיהדרומית,

הבאה.בהיאבקותביותר
1(3,2,חצים(כיווניםבשלושהעכשיונערכתזהחצי-עיגולעלההתקפה

ההתקפהא.פ,6,חצים(חדשיםכיווניםבשלשהרגעככל~להת-~לעלולהיהיא
היפניםהחליטולובאההיתההדעת)עלבקושיהמתקבלדבר(אחמישיבכיוון

וההתקפההסיניתוותורכסטןטיבטבדרךשיעברואחרירוסיהעללהתנפל.
האלההצירופיםברובממנג'וקד.בהתקפההיפניםיצאואילו-השששבכיוון
נשתדלאנוביותר.החשוקיההאסטרטגיותהנקודותכאחתהסוביטיתאסיהומתגלה
.ו-2.4בכיווןגרמניתתנועהלאורהסוביטיתבאשיהלעסוק

*הסוביטיתאסיהגזרתאתלדעתהלומדיםהצדדים,משניהמומחיםלפני

שו_2ע4



הגרמניתבהתקפההקשורותשאלותשלשורהעומדתלה,הסמוכיםוהאזורים

לשוקדלחלקאפשראלושאלותהתיכונה.באסיההגרמניתובפעילותהאפשרית

ומדינית-לאומית"אתנית,משקית,:קבוצות

שאלותנחשבותהראשונההקבוצהעל
ועבודתולצבאלתושבי"האספקה'

רוסיה.שארמעלתנותקנההתיכונהואסיהשקוקובמקרההצגאיתהתעשיה

אתהקובעמורכב,צירוף-שאלותכלומר-הטרנספורט,התקנתבסיסים,הכנת

תכניות-המלחמה.עלחותמו

*העמיםשלהדתייםוהזרמיםהאתניההרכבשאלותהשניה:הקבוצהעל
קבוצהסוגעלהשוב,ובאיבסיסלשמשאוליהעלעלזה,בשטח-ארזהיושבים

זפן-איסלמיתתנועהשלאפשרותהיש-:הללוהשאלותגםנחשבות,זו
תמייקא8-

4'*פן-אירניתולתנועההסיכוייםהםמה-פן-תורכית'זתנועה

אקשורותוהמדיניהלאומיהמוטהרשאלותנחשבותהשלישיתהקבוצהעל
התורכמנים.הקירגיזים,קים*,הקזים,האוזבקהאזרבלן'נים,הארמנים,הגרוזים,בעמי

מיליוךשלושיםבתאוכלוסיהבאותהנלומר)והטטרים,הקורדיםהטג'יקים,

מיליוניםעשרוה.כמהעםקשריירםהקשורהיעזיבונה,הסוביטיתשבאסיה

חשובתפקידשמילאוהאלה,העמיםביןהגבול.שלמזהמעברהנמצאים

אתההאזרחים,ובמלחמתבמהפכההקודמת,העולםבמלחמתלאומיותבתנועות

התיורכמנים.הקורדים,האזרביג'נים,התיורכים,הגרוזים,הארמנים,את:מוצא

העמיםקי14האםזו:בשעהביותרחיוניותשאלותאלווהריוהאוזבקים.

אותשלעוררגרמניההתוכלכלומר,זו,במלחמהעצמאיתפקידלמלאהאלה

החמשי.הגיסשלחזקהעבודהבתוכםלפתחאואנטי-סוביטית,להתקופמות

משקי-צבאיבסיס.

ת.1אבצינש

והבריטיהסוביטיהצבאאתלהעמידעלולההחדשהקגרמניתההתקפה

ישרביחסתמצאבפתרונהההצלחהמידתאשרביותר,מורכבתבעיהלפני

מועד.בעודתעשהאשרההכנהלמידת
לה)מדרוםאשרטיחורצקיההברזלמסילתותחנת(רוסטובהיתהאילו.

היהואילולקוקו,רוסיהביןמסילת-הברזל.קשראזנפסקהיהשוב,נכבשת

הקשרגםנפסקהיהושרייקחסטרסןאתוכובשמזרחהלהתקדםמוסיףהאויב
ננלחמיםצבאותינשברוסיההיואזיהמרכזית.לרוסיההתיכונהאסיהבין

הטרנס-סיביריתוהמסילהובסיביר,בעבר-אורל-האהדהצבאשלבסיסו

ולעורוהתיכונה,וחסיהבקוקובסיסו-השניוהצבאעורק-הובלהולומשמשת

הבסיסיםושניהצבאותשניהטרנט-בספית.המסילהלומשמשתהטרנספורטו

המסילהידיועלתורכסטן-סיבירמסילתבעזרתהמזרחיבקצהתחברו*
*החדשה.הבלסשית'

9
הרוסיםבקבקיםוקירגיז-קיסקיסקיסקיםגםנקראואשרהקוזקים,אתלערבאין.

למחצה.הצבאייםישובי-הספראנשי
ןא2_ג!!_1

-
*



התקפהתבואאחתובעונהבעתאםבמקרהגםביסודוישתנהא*המצב
תורכיה.דרךחרקנית

גםוכןהדרומיהסוביטישהצבאמחייבהצעוןמןניתוקשלכזהמצב
למלחמההדרושבכלמובטחיםיהיוובקוקוהתיכונהבאסיההמקוםאוכלוסי
המתקיף.האויבעםהוצללת

המשק.המקומי.*
ואסיהקוקושלהמקומיהמשקיסודעלממושכתלשלחמההתנאים

האירופיתרוסיהלומר,'שאהרייתכןפנים.בשוםגרועיםאינםהסוביטיתתיכונה"
תעשיתערכו.לפיהשלישיהמששיהצירוףאתזהשטח-ארץמהוהאורלוחבל
ובכלל(כזחנשקלתקןממוגלהכבדים,כלי-נשקלייצרבכוחהשאיןאזה,החבה.

בעזרתחקלאיות,ולמכונותלמתכתהחרושתבבתיואוירונים)טנקיםקיםזה
אתוראשונהבראשלהזכירישזולתעשיהבקשרכאן.המצויותהתתכו*
לשיעורועולהבעולםהראשוןהמקוםאתתופסברוסיהייצורואשרמנגן,"
בעודטונות),מיליוניםלושה*-העולמיהייצור(טונותמיליונים*;12,11
התפוקהמקוםטונות.לח4מאותשלושלגרמניהמספקתכנלהאירופהיסכל

לניצולהתעשיהמאדמפותחהבגרוזיה.צ'יחטורי-הואזועפרהשלעיקרי"
גדולבית-הרושתנמצאבצ'יאטורהלטיפליס.ומדרוםלגריזנימדרוםנחושת"

לבתי-החרושתישרבערךמתכות,לעיבודבית-חרושתובטיפליסברזל-מננן'ל2,
ארמניהשלהחימיתהתעשיהתמלאכבירתפקידבארמניה.שנושתליציקת

בקזקסטןולחומצת-גפריתלתחמוצת-נחושהמלאכותי,לגומישלהבכתי-החרושת
ובגלילתוכתמ-י8ךגדוליםמכרותנמצאיםאקמולינסקבגלילצלסש.ליםתצפון
חקלאיות.'למכונותגדולבית-חרושתנמצאבטשקנטנחושת.מכרותסמוך"
הנפטשלי,!"בפחם.למדיולאבנפטלמדימובטחהללוהאיזוריםכלינשק
כבקו,בעיקרבקוקו,מופקיםטונות)מיליונים30הכלליתהתפוקה(רוסי"

ממקורותבאים10%יתרומיקופ.גרוזנינותנות115%הייצור4;1נותנת" '
וב1ומישיאבאשרזהמהם,אחדהאחרונות.השניםבשתים-עשרהשנמצאו

במקרההצפוניהבסיסבשבילמיוחדערךמקבלהוולגה),וביןאורלבין(
עתידהזאתובשנהטונותמליוניםשנינתן1939בשנתהדרום.מןושינותק

הכספי,ליםסמוךנפטמופקהתיכונהבאסיהטונות.מילונים7לתתוא"
עלבערך,טונותלמיליוןעולהוהתפוקהלקרסנובודסק,ומדרוםאמפהליד

מצויןקוקסהנותנותהגונותשכבות-פחםנחשבותגרוזיהשלהאנרגיהמקורות
ליםמצפוןהואןטסק1קשלהפחםתעשיתמקוםמטלורגי).(לצירוף-מתכות

תעשיתכלבאוזבקיסטן.פחםמופק,מועטתבכמותהדב6ךק*,מסביבעלחש
בשנהפחםטונותמיליונים3עדנותנתהתיכונהואסיהקוקזשלפחם"
16%מוסקבהחבל110%נותןאורלחבליטיבוסה1הייצורכלשל)20%

להבטיחכדיבהאיןאךהטרנספורטלקיוםמספקתזוכמות60%(,ודונבס
התחנותהמים.קעומשיםלהפקת-אנרגיהאדירבסיסהתעשיה.צרכיכלאת

ההשקאה,עבודותאתבתי-החרושת,אתמשמשותעבר-קוקזשלהידרו-אנומליות"
האנרגיההתיכונהבאסיהועיבודו.הנפטהפקתאתמכרות,מסילות-ברזל,כמה

צב'.



יותר.הרבהחלשהבצורהמנוצלתהמיםשל

החככואתלהלבישבשבילוהותרדינמצאיםומשיעורצמר,כותנה,
אחרינשה4במקוםהסוביטיתרופיהעומדתהכותנהבייצורהתושבים.ואת

שנותלמילוןקרובמייצרתהיאלהודוובדומהאמריקה,שלהבריתארצות
ברפובליקותמיוצרתהכותנהכמותכלטונות).מיליוןי1י6העולמיהייצור(בשנה

ותורכמניסטן.אוזבקיסטןסג'יקיסטן,
גלגלוהומיליוניועור*בצמרהאלההאיזוריםמובטחיםמזהפחותלא

צמרמספקותמדורי-דורות,ארצות-מקלהשהןהאלו,בארצותובקרצאןשל
ועיקרבעבר-קוקוהןלפריישלעיבוד-עורותבתי-חרושתטונות.באלפיועור

כולנהלעיבודהתעשיהבאוזבקיסטן).בעיקר(התיכונהבאסיהוהןבארמניה)
בתי-חרזתיךישנםיותר.אופחותמספקת,במידהומותקנתמצוידתוצמר

הייצורבתי-חרושתאולםבאוזבקיסטהלעשרותומסויות-כותנההכותנהלניקוי
מובטחותמלאהבמידהמאוד.המפותחתתעשית~,ביתמלבדמעט,ישאריגים

בגרוזיה.ישנםלשימוריםבתי-חרושתויוקעת.פיריתבבשר,האלץהאיזורים
כותנהשמןגםמיוצראלה'בחבליםהתיכונה.n~oaוברפובליקותארמניה
ישנןטחנות-קמחואיובקיסטן.באזרביג'ןישלשמןבתי-חרושתעצומה,בכמות

מפרסלהמובאאורזלניקויבתי-חרושתעובדיםבאזרביג'ןהללו.הרפובליקותבכל
המלחמהמלפניהגרעון(למדיאיןלחםוטבק.תהגםהארץגידוליבין

גפובא*מבחוץבודאי).פחתלאועכשיופודים',מיליוניםשניבשיעורהיה
יחסררזהלעומתעצים.דיאיןוכןמספקת,במידהכאןמיוצרשאינוסוכר,
שמסילות-לחשוב,גדולמשגהזהיהיהואולםבעיקר.וכותנהנפטהצפונילבסיס

פעולותאתתקלות'בלילמלאתוכלנההדרוםעםהצפוןאתהמחברותהברזל
ונשק.צבאלהעברתכנוספותרקשתבואנההאלו,הטרנספורט

תחאתיזח
לרלספקוהודופרסאתלחייבעשויהדרומיהבסיסשלהזההמצב

בהודרהמיוצרהאורזיבואאתלהגביראפשרהחסרהלחםבמקוםהחסר.את
חוצה-נשלחוממנוברוסיה)מאשרהאמפי(טונותמיליון39שלבכמות

טונותמיליונים10חיטה,גםמייצרתהודולירות,מיליונים2111בסךלארץ
מיליונית3בסךלחוץ-לארץשולחתהיאוממנומיליון)40מייצרתרוסיה(
שולחתהיאכןמרוסיה),יותר(טונותמיליונים3מייצרתהיאסוכרלירותו

חמריאארץן5מוציאההודומאוד.הרבהותהלירותמיליון1בסךטבק

לחוץ-לארץ.שולחתהיאפחםאפילומכניסה.משהיאשניםפימזון

היטה.טונותמיליון*/21שלמכסותאבלכמובן.ממנה,קרובהאירן

מוציאהאינהמייצרת,שאירןורז,"טונותמיליוןוחצישעורהטונותמיליון1

לשעהבמתאנתהבצורההאכספורטאתלתכןגםאפשראכןמאוד.מעטאלא
אתהמספקיםהכספי,היםלחופיאשרפרסשלביותרהעשיריםההבלים

הסוביטית.לרוסיהתוצרתםאתישלחופרס,שללדרומההאמוריםהמצרנים

טורח.אלףכ-5~1*
*-L.kן



***

ביותר,חשובותאחרותשאלותגםישמהודו.אספקתויקבלפקסשלודרומה

שאלתכגוןהתיבונה,באסיהביותראמיצהפעולת-תיאוםתדרושנהאשו
למספוא,גרעיניםשימורשם,ואגירתוהתיכופהלאסיהמקוקזנפטהעברת
קוקזביןהקשרהטרנסכספית,המסילהאלהטרנסאירניתהמסילההיבוך
דרךמהודוההובלההתקנתהכספי,והיםפרסדרךהתיכונהאסיהובין

נוספיםסעיפיםהקמתנפתחה,שכברהמזרחית-הפרסיתוהמסילהאפגניסטן
הצבאייםהכוחותתיאוםשאלתלכלומעל-הברזל,במפולתצריםוענפים

הלונדוניהעתוןקובעלחינםולאהתיכונה.reeN1פרסתורכיה,קוקז,להגנת
שפעולת-הגומליןשעברה,קשהלדצמבר20מיוםבגליונהעודאקונוקיסטק*

צריך-העתוןאומר-המזרח~תבאוקייניהאםתיאום.יתר*דוישתהצבאית

רוסיות,בידים-המזרחיתבאירופהאמריקניות,לידיםלהמסרהכלליה~*ד
התיכונה,אסיהכגוןשבשטחי-הבינים,הריבריטיות,הצפונית-בידיםובאפריקה

תהאכזהאיחודשלהתעודות.החשובותאחתמאוחד.פיקודלידילהגיע.יש
הגרמנים.עייהמופחותוחבלותמרעישיומניעתלהגנההאנושיהחומרכלגיוס

ולאומית.אתניתראותמנקודתהאלההאיזוריםלהכרתמיוחדערךישכךמשום

ניתדהו5השתניותהתנועות
ואסיהבקוקזיושביםמהםושלישעמים,185מקיפההסוביטיםברית

בתוכו:כוללזהשטח-ארץאיש.מיליוןכשלושים-התיכונה,



הקיי-הךבטטנית,הרפובליקהאבטונומיות:קוקזיותרפובליקותארבע1(

אוכלוסים).מיליוןשלושה(והציקנית-אינגושיתהאוסטיתדינית,

עבר-שללפדרציהיחדסמצטרפותשבעבר-קוקורפובליקותשלוש2(

תושבים).מיליוןנ711וארמניהאזרביג'ןגרוזיה,קוקז:

תורכמניסטן,ק~דגיזיססן,קזקסטן,התיכונך:אסיהשלרפיבליקותחמש3(
תושבים).מיליוןל16וטג'יקיסטןאתבקיסטן

של-תיקימלקה1,הבשקיריתהסטרית,אבטונומיות,רפובליקותשלוש
ת,יפוריאהרוסיהבתוךנמצאות-ומונגוייםתיורכייםעמים

הסוביטיתרוסיהבתחוםהןיושביםוהקירגיזים,הקזקיםן6חוץמהם,

נחלקיםוקוקוהתיכונהאסיהאוכלוסירובלגבול.שמעברהסמוךבתחוםוהן

התיורכיםעלובני-:קת.הודים-אירניםתיורכים,יסודיות:אתניותקבוצותלשלוש

ההודים-עלוהתורכמנים,האוזבקיםהקירגיזים,הקזקים,אזרביג'ן,בנינחשבים

שבט-מעיןהםהארמניםבני-יפת-הגרוזים,ועלהטג'יקיםנחשביםהאירנים

רשמיבאורחנחשביםהתיורכיםבלהשלישית.אלהשניההקבוצהמןמעבר

9נוצרים.הםוהגרוזיםהארמניםלמוסלמים,

הג*אופוליטיקאיםשיוהרגשותיהםהשקפותיהםאתלסכםאמרנולו

פנ-אופנתיורכיתפנאיסלמית,תנועותשלאפשרותעלוהגרמניםהסוביטיים

ובריטניה,רוסיהוכנגדגרמניהלעזרתתשאפנהאשראלה,באיזוריםאירנית

מוחלט.לאון"כזו:תמונהמקבלים:היינו
מצדפקפוק*גמורהסוביטימזשל

.*הגרמנים.
י

*:אלהשיקוליםמתוךנובעתזובנקודהההתאמה-למופת

הקודשמלחמתהפנאיסלמיות.אתקשהמכההכתה14~1מלחמת1(



החליפות,אתביטלההקמליתתורכיהנתפורר.המוסלמיוהעולםהצלימה.לא
ברובחרמה.עדהתנועהאתלהכותהוסיפהשלההאנטידתיתובפוליטיקה

ורוסיהתורכיההפנאיסלמיות,עלהלאומיהרעיוןהתפילהמוסלמיותהארצות
קנאותה.אתהחלישהפרסדתיים.מעניניםרחוקחדשדורגידלוהסוביטית
ואתהסמכותאתחסרהמסויים,במובןמרכז,לשמשהיתהשעלולהאפגנשסטן

משמשיםהםאףהשוננםכתוביןהשיעיםכתביןההבדליםהפוליטי.*הכוח
מעצור.

להגשמה.סיכוייהתעטיםאבללהלכה,פיכוייםיותרלהישהפנתיורביותם
כלליתתרבותלאלתיורכיםאיןגזעית.שבחינהמושךכוחלתיורכיזםאיןכיום

החלקביןהחייםובתנאיבטבעהממשיההבדלדתי.ליסודלאאףמגובשהה
בלשון,בולטלהבדלגרמולמזרח,המערבביןוכןהמיטור,הלקוביןההרשף
מוסלמים,הםהמערבייםשהתיורכיםהול,נוסף,הבדלובמשלחי-היד.בושי

משמשיםלאיחודמעצורשעניים.אלילים,עובדיבודיים,מקצתםוהמזרחיים
וגםהסוביטית.רוסיהוהחברתיות,'בארצותהלאומיותהעמוקות;התמורותגם

מתוךתורכיהשלגרמנוליבושלובמנחת-אברואההפנתיורכסםזאת:
הנחת-אבעכשיווהנהתורכיה.ידיעלפנתיורכיתתנועהוהקמתה,מכסה

לגמרי.בטלהזו
משום-אחדמצדתינריאנפ1תנועהעללדברמקוםישמזהפחות3(
-שניומצדהסוביטית,רוסיהבגבולותההווים-האירניםשלהיחסיהמיעוט
לכך.שאיפותכל-בהמרגישיםאיןוגםלפרס.מושךכוהכלחוסרמשום

הלאומיות-המדיניותהתנועותוניצולארגוןשללאפשרותבנוגעואולם
גדולהבדלנמצאהסוביטיתרוסיהשלבערפהכלל-גזעיות)לתנועותבניגוד(

שלמוחלטעלאו'נשמע:זהבנידוןגרמניה.שללזורוסיהשלהערכתהבין
הגרמנים.מצדמוחלט,הואאףוהן",1הסוביטים

הללו.המנוגדותההשקפותנבנותשעליומחומראפואנעייןהבה

המדיני-הלאומיהבסיסא.

שלהמהפכניתבתנועהעצוםתפקידמלאהמעבר-לקוקואשרהארץ
הממלכתיתובדומההציבורייםבחוגיםמאודמפורסמיםהיוובאי-כוחהרוסיה
לגביהדבריםאמוריםביחודכינוסיה.בכלהצאר)בימיהרוסיהנבחריםבית(

בגרוזיההיתההקודמתלמאת-השניםוהשבעיםהששיםבשנותעודהגרוזים.
וחבריההרוסית,העממיתהתנועהעםאמיץבקשרשעמדהחנקהעממיתהנועה
תנועהשםקמהה-90בשנותלסיביריה.והוגלוהצארממשלתידיעלנרדפו

שלתנועת-המלחמה1905.בשנתעצוםתפקידמלאהאשרסוציאל-רימוקרטית
המוסלמיבעולםקשריםלההיושלא-לאומית,אמנסיפציהעלהגרוזיהעם

היתה-הבין-לאומיים,בצירופיםתפקידמלאהלאוהיארוסיהלגבולומחוז
היוהראשונההספלכתיתבדומה(הבולטהסוציאליבאופיהתמידמצויינת

פברואר,מהפכתואחרימנשביקים)סוציאל-דימוקרטים5ומהםורוזיםצירים8
*הגרוזיתהציבוריותביקשהלאבשלטון,הזמניתהממשלההחזיקהעודכל

[1?בג*.



*פדרטיבית.רוסיהשלברעיוןותמכהרוסיהמעללהיבדל

בחורביה,הפרקמעלירדהלאאשרהארמניםשאלתהיתהמזומורכבה
הדרכיםאםעלשישבולפיהתשע-עשרה.המאהכלבמשךובפרסבעבר-קוקו

שהמזרםאירופה,למדינותככלי-משחקהימיםכלהיומעצמות,שלושבין
נדחקותהללושהמדינותככללשאיפותיהן,מטרהתמידלהןשימשהקרוב

במלחמתםאשרבחרמנים,משעןלהןלמצואחותרותהןהרימזרחהומתפשטות
חיקהאלופעםו5מדינהחיקאלפעםנופליםהםלאומיתעצמיתלהגדרה

ושמדפרעותהארמניםהאק~לוסיםעלמביאיםהםכךידיועלהאחרת,של
תורכיה.שלמלומדי)היסוריםהארמניםבחבליםהאויבתהקואליציהמצד

רושיותאנועות-חופשבהשפעתמקימיםהםהריוכלמכלשנואשולאחר

םר19עתשולחיםהםהרוסי.בעבר-קוקזשנוסדהך?ןחצוטיון,מפלגתאת
אשומתאתלעוררהזאתהפעילהמטרתפלוגות-התקוםםות.ומתרגניםלתורכיה

התיקוליםבדבר)1878(הברליניהחוזהוהגשמתלצורךהגדולותהמעצמותלב
הצעירים,בתורכיםתקוותלתלותאותםבמ2(3הכשלוןהתורכית.בארמניה

לארמנים.נרכהכלמביאהאינו1908בשנתאלהשל*המהפכהגםאולם.
ועידהושנקצוטיוןמפלגתמכנסת1914מלחמתהכרזתלפניאחדיםימים

במלחמהיחדלפעולמציעיםזולאספהשבאוהצעיריםהתורכיםנציגיבארזרום.
הארמניםשלהתקוממותולעוררהגרמנית-תורכיההקואליציהעםלהתפחדהבאה,

אבטונומיההמלחמהאחריהארמניםיקבלוזאתתמורתרוסיה.נגדבקוקו
לפעולבסתרמחליטהבתורכים,אמוןנתנהשלאהועידה,ת.יס1רהבארמניה
התורכיתהתכניתמעיןהיתההרוסיתהממשלהתכניתרוסיה.עםבצוותא

מפלוגותשאחתעדהצליחולאארמניבמרד'לפתוח'המאמציםכלאולם
הארמניםנאן.אל1915באפרילהתקרבההרוסיבצבאהארמניםהמתנדבים

שלחדשהלהשמדהוגרםהתורכיהצבאידיעלשדוכאמרדעוררוואןשל
הארמניםשלהלאומיהקוגגרסאישר1917מהפכתאחריתורכיה.בכלהארמנים

רוסיה.עםהבריתאת
אםקוניונקטורי,אופיכאמור,נשאה,הארמניםשלשאיפת-ההתבדלות

אזרבינ'ן.שלהתיורכיתהלאומיתהתנועההיתהכןלאכך.להתבטאניתן
שויון),(מושות""התיורכיתהמפלגהשלסיסמותיההיווהתיורכיזםהפנאיסלמיזם

הקיסרותהתפוררותשליסודעלתכניתהאתבנתהוהיא1912,בשנתשנוצרה
מהפכתאחריהתורכים.בעזרתמתוכה,המוסלמיםכלשלוהיבדלותםהרוסית
לדברמחכיםצפ~א,עמדתקוקז,עמילשארבדומההתיורכים,תפסופברואר
*'המיסדת.האספה

המיסדתהאספהפיזורלאחרהכללי.המצבאתשינתהאוקטוברמהפכת

שלוקומיסריוןהנ"ל,לאספהעבר-קוקושליחיביזמת1917,בנובמברנוצר
עבר-קוקו,'שלהסיםנוסד1918בפברוארהסים.לכינוסעדעבר-קוקז",

גרוזיה.אתהמקיפהקוקז,עברשלהפדרציהעצמאותעלמכריזהואובאפריל
ואזרביג'ן.ארמניה

ומפלגתהארמניתדשנקצוטיון""מפלגתאנשיהגרוזים,המנשביקים
-*.1ע,



הזה.בקיםהרובאתהיווהאז"ביג'ניתה.מושןת'
התהיךהלחץמצבה.אימתכלאתהפדרציהראתהמהרהעדאולם*

התורכית-מדרוםהסוביטי,השלטוןסץ?*מצפון:אחת:בבתצדדיםמשלושה

ומבפנים-קרס,וחבללטוםאתלכבושברסט-ליטובסק,לחוזהשעלו,*בהתאם*

הסוביטים.בעדחזקהתנועה
הושמדשצבאהארמניה,שלבגורלהנפלהבתורכיםהעיקריתהמלהמה.
שלווםונוסדותקיומואתהסיםמפסיקוהגרמניםשתורכיםדרישתלפיכליל.

משעךלהמבקשתהללוהרפובליקותמןאחוךכלעצמאיות.רפובליקות.*
פונינוהתיויכיםלגרמנים,ארוק-4הגרוזיםקיומה,לשמירתשוניםבכיוונים
הברית.למעצמותנאמנותלשמורמוסיפיםינמראהו6התורכים,.אללעזרך

האנגלים.ידיעלעבר-קוקזנכבשהגרמני-התורכיהגושאחרי*התמוטטות
בסיטחוסרהאלה.ברפובליקותאוכלותושבחוץמבפניםפזרענויות

הארמניתביןוהסכסוךאחד,מצלהממשלה,חובותאינפלציה,מספיק,כלכלי
.הארמנית-הסטרית.והאיבהמעענת)התנגשותלידישהביא(הגרוזיםובין

ו
לשמש.כמובן,יכלו,לאשני,מצד1919(,שנת~תכסוך-מלחמהלידישהביאה(

שונים'סוציאלייםכיווניםאלהעלנוסיףאםבריאה.להתפתחותבסיס
בצבא.תומכיםוהארמניםהלבנים,לתנועתמתנגדיםהגרוזיםהמנשביקים(

ביותר.הרפופההאנגליתוהפוליטיקההסוביטיםמצדהנמשךהלחץדניקין),

יותר.אופחותברורה,התמצהתהא
זמן*שהוסיפהבקי,מתוךהתנהלהעבר-קוקזעלהבולשביקיםמלחמת

כבשרשהאנגליםבשעהשםנפלהסוביטיהשלטוןסוביטי'.אי"להיותמה
בשעה.1918,שנתבנובמברמחדשהוקם'אולםהכספי,היםועברבקואת

צברשלמצבוקוקז.אתעזבווהאנגליםהלבנים,אתהכההאדוםשהצבא
שלטוךהונהג1920אפרילובחודשרע,בכלעתההיהמוקות=.מפלגת
ובפברוארסובייטית,ארץנעשיתארמניהזהלאחרזמן-מהבאזרביג'ן.סוביטי
יעם)ומלחמת-דמיםהארץבתוךלאין-קץמרידותלאחרגרוזיה,גם1921

לתוכה.שחדרהאדוםהצבא

האזרחיםבמלחמתהתיכונהאסיהב.
שהגיעו:הרופים,התיכונה.אסיהיצרהלאומיתתנועהשלאחריםטיפוסים

הרבהיוליים"לאומייםאיגודיםכאןתצאולמיי,מאוחרתבתקופהלכאן
שבטיפ'להמונימפולגיםגדולים,שטחיםפניעלמפוזריםבקהז,מאשריותר

היראמנםאםממלכתיים,אינסטינקטיםבלי'נדידה,של'במצבעודהשרויים

שהפוליטיקהרואים,אנוכךמתוךואפגניסטן.בפרסחוקיםקשרי-דםלהם
בית-הספר,בהנהגתרוסים.מתישביםבהקלטתשהתבטאה-הרוסית,הישבנית

אי-רצוךעוררהאמנםאם-וכו',.עבודהוחובתמסיםשיטתבקביעתארוסי,

ובאוזבקיסטךנקירגיזיהשעברה,המאהבסוףבאנדיג'ןהמרידותכנון(והתקוממויות
המרידות.היולאזאת,בכלהנה,הקודמת),המלחמהובימיהזאת,הא4~בראשית

72(בעמודסוף(1



מיניס-שקיבלnAbtnnבעניןמספראלסיראט-"
הממשלהמאתזמן-מהלפניהסוריהחינוךטריון

הסוריםבהי-הספרממורימשלחהלשלוחהמצרית,
נודעהכא.ההודשבמשךבקהירייערךאשרלכינוס

הואבומכתב,לקהירהשיבהנ-להמיניסטריוןכי
בכינוסטיפולהעלהמצריתלממשלהתודהמביע

אהדיםמוריםלשלוהמאדרוצההיהכיומוסיף
מלימודיהם.לנטליכוליםשאינםאלאבו,שישתתפו

לכינוסהצלחההמיניסטריוןמאחלהמכתבבסיום
בכלתומךהואכימרששומודיעהתרבותית,בפעולתו
שם.שתתקבלנהההחלטות

עירק
החליטההעירקיתהממשלהכימוסהאלסיראט-"

וצרכיםמלבושיםשתקנהמיוהדתמשלחתלהורולשלוח
רבעית84לשכסךוהמשטרה,הצבאבשבילאחרים
לפעותהאתהביעההבריטיתהממשלהדינר.מיליון
*המשלחת.עבודתעללהקל

קיבלההעירקיתהעתונותכימספר,אלסיראט-"
הסעודיתשהממשלההידיעהאתרבהרצוןבשביעת
העתוןאיטליה.עםהמדינייםיחסיהאחהפסיקה
העםבחוגיטוברושםעשהזהמעשה":כתבאלזמן-"
המפנהויאחדוההוכחהמשמשוהואוממשלתו,העירקז
אלחוואדס-"העתוןהערביות-.הארצותבכלהמדיני

בצעדתומכותהערביותהמדינותושארשעירקכתב,
שהאינטרסיםיודעיםהערביםכלבאשרחג'אז,שלהזה

החזיתשלבאינטרסיםאמיץקשרקשוריםשלהם
הדימוקרטית.

הברהנוסדהכבנדלכיפודיע,אלסיראט""
אלףלמאןמגיעהחברההוןמצמחים.שמניםלתעשית

לכךהדרושותהמכונותהובאוכברלא-י).(דינר
מומהיעמודהחברהבראשכיוהוחלטמאמריקה
כדישמנים,זרעילזרועהתתילוהאכריםאמריקאי.

הדרוש.החומראתלבית-החרושתלספק

העירקיתהממשלהקיבלהפלשתין-,:דברילפי
שייערךההרבותיהכינוסעלהידיעהאתבשמחה
קשריאתלחזקכדיבו,להשתתףוהחליטהבמצרים
שמחיםנסריהחוגי-העסקניםגםניןהערבים.חתדבות
שמתפקידיהתנועהכלמעודדיםוהםהנ-ללכינוס
הערביות.הארצותמכלוהצפרותהמדעאישיאתלכנס

י*- שואםאלווהאבעבדד"רכימוסרןאלסיראט""
לספרותפרופיסוריםענאדי,אלחמידעבדר"11

ונסעוהעירקיתהממשלהלדרישתנענופואד,במכללת
ההיסטוריהעללמוריםהמדרשבביתלהרצותלבגדד,

*הערביה.הספרותתולוותועלהמושלמית

מצרים
בניסטריוןלנסכיםב"אלסיראט-ידיעהלפי
בצירוח,מצרפםקונסולשללהצעתוהלאומיתההגנה

המצרי,הצבאעלהדנותחוברותלקונסוליותלשלוח

הערביות.בארצותזחלצבא*התעמולההרחבתלשם

8-**
החליטהכספיםמיניסטריוןכימודיע,אלד"אע-"

ביןהממשלהמקרקעותפראןאלפים.חמשתלחלק
אתושנשלכונהפתוךחהקלאיים,הספרנתיגומרי

חאושות.חקלאיותשיסותידיעלמלחניצולהקרקעות
*-

8

ממשלדשטעייםהחליט"אלדפאע-"ידיעתלפי
שמהםלדוגמא,משקיםבארץשונותבפינותליצור
לתקציבהחדירוה.העקלאותדרכיאתהאכריםילמדו
שבראשםכאלה,משקיםחמשיםליצירתנתאשרמיוחד
היאההנחההחקלאות.מחלקתמפקידיפפקחיםיעמדו

יוכפל.אינטנסיביעיבודהמעובדותבקרקעותשהיבול

מיניסטרפחה,עביש.מכרםכימוסר,אלדפאע-"
לשחוטמותרשלפיהפקורה,פרסםוהאספקה,הכספים
במחיריםבשרםאתולמכורהשבועימיכלגמלים

לעניים,בשרלהמציאכריהממשלה,ידיעלשנקבעו
קשות.בעבודותהעוסקיםלפועליםוביחור

תימן
נקטוועדןתימןממשלותכיממפר,אלסיראט""

גבולותיהן.עלהמתרחשיםהסכסוכיםלחיסולכאמצעים

בעתידיימסרהגבולותעלשיארעסכסוךשכלהוסכם
האימאםועדן.תימןכוחמבאימשותפתלועדהלבירור
מיטבעללשמוררצונואתהביעתימן,מלךיחיה,

נתיניועלופקדהמדינותשהיביןהידידותייםהקשרים

הנמצאיםהבריטייםהקציניםעםקשרי-ידידותלקשור

ועדן.תימןשביןהגבולותעל
4

ראשפחה,נחאסמוצטפאמודיעשכיאלסיראט--
אתתימןממלךקיבלבמצרים,החושההממשלה
דברעלבשמחהשמענו"הבאה:הברכהטלגרמת
שיצליחהאלהיםמאתמבקשיםואנולשלטון,עלותכם

קשוריםהםשמהעדמרגישים-לבותינודרככם.
שאנוהערביות,הארצותם5הגדולה,בממלכתכם

עליכםהשלוםגדולתהיעלנוספתגדולהלהמאחלים
אלהים-.ורחמי

ינ
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