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1-МӖШ ТАТӐК.

Уйрӑм халӑхсем йе натсисем йепле пулса кайни ҫин^ен.

Пирӗн саманара пӗтӗм тӗнцери ёҫ халӑхӗ хӑйне ирӗке кӑла- 
расш ӑн кӗрешет. Раҫҫейре, ревоуутси ырлӑхӗпе, ӗҫ халӑхӗ пӗтӗм- 
пех ирёке тухрӗ, хӑй пурӑнйҫне хӑй хуҫа пулса тӑ^ӗ. Ант^ах, мӗне 
пёлтерет-ши ҫав пётём тӗн^ери ӗҫ халӑхӗ тилмӗрекен ирӗклӗх? 
Ан^ах щ  малтан мӗн ҫин^ен аса  илтерет пире ҫав Раҫҫей ӗҫ 
халӑхӗ ирӗке тухрӗ тенӗ сӑмах?

Епир пёлетпӗр: ҫав ирӗклӗх-пурищен ытла ӗҫ халӑхӗ мул май- 
кӑҫӗнт,ен, капиталисӑм пусмӑрӗн^ен, пёр ҫынна тепӗр ҫын пур- 
лйх вӑйӗпе цуралӑхра тытас йёркерен хӑне хӑтарнине пире витёр 
кӑтартса тӑрат.

Епир пӗлетпёр, нумай та пулмастЕ’ Раҫҫейре ёҫ
1. Класслӑ халӑхӗ ҫитмӗл те ҫи^ӗ пусмӑр айбн^е тапаланса пу- 

пусмӑр. р ӑ н а ^ ӗ . Ҫав саманара пур Раҫҫейри халӑхссм те
икӗ пайа питӗ паллӑ уйӑрӑлса т ӑ р а ^ ӗ ҫ : пӗр пайӗн^е 

ҫӗр улну^ӗсем, хапрӑксемпе савӑтсен хуҫисем, панкӑсен пуҫлахё- 
сем, алӑра хисепсӗр нумай укҫа тытакансем, вёсен ӗҫие туса, вёсен 
кӑмӑлне курса пурӑнакан аслӑ 'рнавниксем  хисепленехдӗҫ; тепӗр 
пайӗнг5е тара кӗрӗшсе пурӑнакан ӗҫ халйхӗ, ҫуклӑхпа пӑнцӑхнӑ 
хрееҫен, выҫӑпа антӑхнӑ ӗҫлекенсем хисеплене^ӗҫ. М алта асӑннӑ, 
си— пурӑнӑҫ хуҫи вырӑнӗн^е хисеплене’р ё :  ун аллин^е пур халӑх 
пурлӑхӗ, патш алӑх ирёкӗ, пурӑнӑҫ илемӗ-сӗткенӗ хёсӗнсе пытанса 
тӑратдо. Иккӗмёш си— „хура халӑх", „хура йунлӑ", „хура шӑмӑ- 
л ӑ “ етемсен вырӑнбнг§е хисеп йышанса тӑрат^де. Ҫак сире пӗтём 
ӗҫ халӑхӗ, пӗтӗм йурлӑ хресценсем хисеплене^ӗҫ. Ҫак ӗмӗр пур- 
лӑх курман-тытман етемсем пурӑнӑҫра мӗн ҫуралнӑранпа в и л и д а н  
тӗрӗсрен ^уралӑ '5унсен вырӑнён^е хисепленет^ӗҫ. Вӗсем пурӑнӑҫа»



: у'ТТ
м ар, хӑйсене те хӑйсем хуҫа пулман: вӗсем пур ут-тир вӑйне, пур 
т]уп хавалне хырӑма йепле те пулин выҫӑлй-тутӑла тытасшӑн мул- 
ҫӑсене ҫук хакп а сутса пурӑннӑ, патш алӑх ӗҫӗ ҫин^ен, пурӑнӑҫ 
Лӗрки ҫипуен, унӑн пылакӗ-илемӗ ҫин^ен вӗсем шухӑпглама та 
пултарайман.

Ҫапла ревоЛ)утси умён Раҫҫейре икӗ си питӗ витӗр палӑрса 
тара^т/х: пӗри „ҫӳлти“, „таса йунлӑ“ си, тепри „айалти“, „хура 
йунлӑ" си. М алта асӑннӑ си ҫ ӳ х е ^ ӗ , йышлӑ мар^ӗ, ҫапах та  вӑл 
хура  халӑх  ӗнси ҫине тӑрӑнса ларса, унӑн сӗткенне сӑпса пек 
ёмсе ӑна пётёмпех пусмӑрласа п уран а 'рё , ӑна пур йен^ен те ху
р ал ах  сӑнтДрӗпе ҫыхса т ӑ р а д а . Ҫав сисене йут т}ӗлхепе классем 
теме йурат. пӗр сийе тепёр си пусмӑрласа пурӑнас йӗркене класслӑ 
лусмӑр теме йурат.

Ан^ах хӑш  та  хӑш  иккёленекен вулуҫӑ ■ҫӑвашсен хуйппин^е 
тахҫан тан  улпутсем пулман, хапрӑксемпе савӑтсем пулман, 'ҫӑнтан 
мулҫӑсем пулман, ҫавӑнпа ^ӑвашсем ҫак класслӑ пусмӑр айӗн^е 
асапланса пурӑннӑ тени тӗрӗсех те мар теме пултараЕ Ҫак иккӗ- 
ленёве хирӗҫ епир пӗр-ик сӑмах кйна калӑпӑр, мӗншӗн тесен ун 
ҫин^ен нумай калаҫса сӑмаха сайа йама та  кирлӗ мар. Тршахах 
т а  кӑш т кӑна аса  илер: кам ал л и н ^ ед а  ирӗклӗ ҫӗрсем, лайӑх ҫа- 
рансем, тупӑш п аракан  вӑрмансеы? Кам алдинтугрё пирӗн хушшӑ- 
мӑрти тупӑш паракан армансем, савӑт таврашсем, мул выл>атакан 
^уту-илӳ вырӑнӗсем? Кам ал л и н 'р 'р ё  патш алӑхри влаҫ, кам адлин- 
"Ве’В’бё ҫемствӑ ӗҫё, вулӑсри ёҫсем? Пурте улпутпа капиталҫӑ аллин- 
^ з . А валранпа йурлӑ ^ӑвашсем, йалти пурлӑхран татӑлнӑ ҫынсем 
йут ҫӗрсем тӑрӑх: Атӑл тӑршӗпе, Ҫипир, К апкас, Туркестан та- 
враш ӗн^е, пур Раҫҫейри хуласен^е, савӑт-хапрӑксен^е, улпут имегҫи- 
еен^е тара  кӗрӗшсе ёдлесе ҫӳ р ед аҫ . Ҫак етемсен ёнси ҫин^ен пӗтӗм 
ылхавлӑ пурӑнӑҫ тӑршӗпе мул мӑйкӑҫӗ хывӑнмас^ӗ. Ҫав мул пус- 
м ӑрех йал пурӑнӑҫне те пӗтёмпех пусса хупласа тӑра-рӗ . Пуйан- 
сем патенте тарҫӑра тӑракансем, халӑх ҫищ;е хуралуӑра, кӗтӳҫёре, 
ытти те ҫавӑн пек ёҫре ҫӳрекенсем, йат пайне тивекен ана-ҫарана 
ҫитменлӗх каснипе нумай ҫула тара парса пурӑнакан хрес^енсем, 
ҫав ҫитменлӗхе пула тахҫан малтан пуйансене тёрлӗ ӗҫе: вырма, 
ҫапма, ака тума ҫук хакп а кӗрӗшекенсем— вёсем пурте мул кан- 
тӑрипе пӑвӑнса пурӑннӑ. Вӑтам хрееденсем те, пёр тӗрлӗ тирпейлӗ 
кил-ҫуртпа пурӑнакан хрееҫенсем те мул серетипе пур йен^енех 
те ҫыхӑнса тӑнӑ: вӗсем йаланах кирлёшён усламҫӑсене парӑм а



кӗрсе пурӑннӑ, вӗсене йаланах пур суту-илӳҫӗсем те улталаса т ӑ -  
нӑ.: асапланса тунӑ тырӑ тавраш не вёсен питӗ йӳне сутмалла. 
пулнӑ, савӑт йе хапрӑк таварне пысӑк хакпа илмелле пулнӑ.. 
Хысна, улпутсен аллищ и ҫемствӑ, ^ирку— пурте х р еер н р ен  кула- 
най пухнӑ, хы рҫӑ хырнӑ. Пурте вёсен хадӑх  пурлӑхне щӑмласа- 
пурӑянӑ. Й ал ҫынни хӑйне хӑй те хуҫа пулман: уратниксем, стар - 
шинасем, приставсем, ҫемски на^а^никсем, исправниксем—  пӗтём. 
пурӑнӑҫӑн хуҫисем ҫаксем пулнӑ. Ҫак пусмӑр никама та  тиркемен:: 
вырӑс-и, ^ӑваш -и, тутар-и,— йурлӑ пулсан вӑл пурне те хӑй айне 
пӑ'1)ӑркаса ^икнӗ. Ҫав мул пусмӑрё, улпутсемпе капиталҫӑсен, пур< 
пуйансен пусмӑрӗ, ҫак класслӑ тенӗ пусмӑр пур халӑхсен те ҫӳҫне—  
ш ӑртне пёр турапа касса ҫаратса тӑнӑ.

Ҫак пусмӑра Раҫҫейри хастарлӑ ӗҫ халӑхӗ хӑй ҫинҫен сирсе1- 
ывӑтрё, капиталисӑмӑн мӑйне касса пӑрахрӗ, мулӑн ^ӗрине ■ргссе? 
ывӑтрё. Ҫак пусмӑрах сиресшӗн ыття сӗрсент,е пӗтӗм тӗн^ери про
летариат халӗ питё хёрӳлӗ кӗрешет. Ҫак кӗрепхӳре тён^ери пин 
тӗслӗ халӑхсен ӗҫлекенӗсем пӗр пёринпе алтивӗҫҫӗн тӑрса кӗре- 
шеҫҫӗ. Капитал пусмӑрӗ пёр халӑха тепёр халӑхран уйӑрмасӑр п у с -  
мӑрлама тӑрӑш ат. Ҫавӑн пекех ирёке тухасщӑн кӗрешекен ӗҫ х а -  
лӑхӗ те халӑха халӑх, ^ёлхене ^ёлхе уйӑрмасӑр пӗрлешсе кӗрешет.. 
Ҫапла халӑхпа халӑх пӗрлешсе кӗрешсен ҫеҫ пур тӗн^ери ӗҫлекен- 
сем ирӗке тухма пултараҫҫӗ. Ҫак класслӑ кёрешӗве кӗнеке 'дӗлхипе- 
интернатсионаллӑ, кӗрешӳ теҫҫӗ— вӑл пур тендер и халӑхсен проле
тариате те иӗр шухӑшлӑ пулеа, пӗр ^ёрепе пурӑнса, пӗр йун т а п -  
пипе сывласа тӗн^ери пуршуаҫийе хирӗҫ пӗрлешсе ҫапӑҫнине пӗл- 
терет.

Ҫапла пёр халӑх тепӗр халӑха пусмӑрласа пу-
2. Натсилӗ рӑннине калаҫҫӗ, ҫапла пуйанрах, паттӑртарах, ҫу- 

пусмӑр. тӑланнӑрах халӑх имшеркерех халӑхсене пусмӑрласа
пурӑннине калаҫҫӗ. Х алӑха халӑх пусмӑрласси те пӗ- 

тёмпех классдӑ пусмӑрпа ҫыхӑнса тӑрат. Ӗ ҫ  халӑхё тён-ҫере пин 
тёслӗ уйрӑм ^ӗлхепе калаҫсан т а  пёр ш ухӑш па, пёр кймӑлпа, пёр 
интереспе пурӑнма тӑрӑш ат, хадӑхсен „ҫӳлти“ сийӗсем ҫеҫ, улпут
семпе пуршуаҫи ҫеҫ йут халӑхсене йалан тудаса пурӑнма тӑраш ат.

Ҫак пусмӑра кирек мёнле '§ӑваш ҫынни те питӗ витӗр пӗлсе 
тӑрат. Вӑл нусмӑрпа асапланса ■рваш хура халӑхӗ 700 ҫула йахӑн 
пурӑннӑ. Ӗдӗк кирек мӗнле 'уӑваш та мӗн ҫуралнӑранпа мӗн ви- 
лит^ен хӑйён г§ӑвашлӑхӗн'§ен хёйех снйен курса пурӑннӑ. Ҫак
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пусмӑр Т)ӑваш пурӑнӑҫне ерешмен карти пек йӗри-тавра карталаса 
илнё. Т)ӑпахах та  аса кӑна илер: ^ӑваш  йалта пӑщ А хса пурӑни- 
■рен ӗҫе кайӗ^рӗ, вӗренме кайвг§г§ё, вы рӑна кӗрӗгр ӗ-вы р ӑсла  ^ӑнтан 
пӗлменни касса тӑрат^ӗ, цӑваш  кёнеке, хаҫат, шурнал тавраш  ву- 
лётуҫӗ— ангр х  вы рӑсла ҫырнӑ ҫырӑва вӑл тӗплё ӑнланаймас^ӗ; щӑ- 
ваш  Т)ӗлхи, тумё, йӑлисем —  пурте мӑшкӑл^ӑк вырӑнӗн^е хисепле- 
неТ)Т)ёҫ. гЦӑващ халӑхӗ вырӑс халӑхёпе йе тутар халйхёпе те тан 
вырйнне хпсепленмееҫӗ, вӑл Раҫҫейре хӑйне уйрӑм пусмӑрлӑ со- 
слови вырӑнӗн^е хисепленет^ӗ. 'Ҫӑваш ёҫлекенсемпе 'р в а ш  хрес- 
^енёсен ӗнси ҫипт,е мул пусмӑрӗн^ен пуҫне тата  тепӗр йывӑр пу- 
слӑх в ы р т а ^ ё , ӑн а  пӑтсиле пусмӑр теме йурай Малалла ҫав пусмӑра 
йепле спрсе пӑрахасси ҫин^ен вӑй ҫитнӗ таран тӗплӗрех калӑпӑр.

Х алӑх тени арап сӑмахё, натси тени
3. Халӑх йе натси ла^ин сӑмахӗ. Х алӑх тесе етемсен уйрӑм
теним ӗне пёлтерни ушкӑнне калаҫҫё. Ан^ах ҫапла мӗнле ушкӑна

ҫинцен. калаҫҫё-ши? Ҫапла малтан пӗр ӑруран
ш ӑтса пулнӑ й ӑха  калама йурат пек туйӑнат, 

ан^ах  ҫак тёрёсех мар: х а^хи  халӑхсем пурте тӗрлӗ ӑрусен йӑхӗ- 
сем пӗр пӗринпе хутшӑннипе пулса кайнӑ: ҫапла вырӑссем авалхи 
славенсем хвинсемпе хутшӑнпипе пулса кайнӑ, хал>хи хрантсуссем, 
анкӑлудансем, нимӗҫсем авалхи тӗрлӗ йӑхсем: каллсем, рим^ансем, 
кермантсӑсем, приттсем ыт. те пӗр пӗринпе хутпгӑннипе пуле а 
кайнӑ. Илер ^ӑващ сепех: вёсен ӳттир тёсне, ш ӑмш ак станӗпе ви- 
ҫине, ӳтпӳ хавалне, ӑспит вӑйне, ^ун туртӑмёсене, тӗрлӗ йӑлисене 
аса илсен— ^ӑваш сем ^ӳрк йӑхӗпе хвйн йӑхӗ хутшӑинипе пулса 
кай н и  паллӑ. 'Ҫавашсен хушшин^е сарӑ ҫӳҫлё, кӑвак  куҫлӑ, шул- 
тӑр а  ш ӑмш аклӑ ҫынсем пурри ^ӑваш  ^ерин^е вы лакан 4 ӳрк йунӗ 
хвин  йунёпе хутшӑннине пӗлтерет теҫҫё. Ҫакна ^ӑваш  историйӗ те 
питӗ витӗр кӑтартса тӑр аР  тёп авал "ҫӑваш пурӑннӑ, ҫӗрсен^е 
нумай тӗслӗ хвин йӑхёсем пурӑннӑ: ҫармӑссем, мӑкшӑсем, ирҫесем, 
арсем (ву^ексем), каратайсем, мошарсем, мишерсем (м епгрра йӑхӗ), 
ҫав йӑхсем нумайӗшӗ ^ӑваш ланса пӗтнӗ. Хӑш  ӑслӑлӑхҫӑсен шухӑ- 
ш ёпе—-•рваш халӑхӗн вирйиал 'тура^ӗ ^ӳрксем ы тларах та  нумай 
хвпнсемпе хутшӑннипе пулса кайнӑ. Унтан авалхи ^ӑваш  ҫёрӗн-ҫи 
хуласеп];е пурӑнакан ^ӑвашсем: суту-илӳҫӗсем, ремеслаҫӑсем, тӗрлё 
алӑстисем. ■рнавниксем, '1)ӑ в а т  улпуҫёсем пурте вырӑсланса пётнӗ. 
Ҫапла монкол рассин^ен пулнӑ ^ӑвашсем вырӑссемпе хутшӑнса 
п ӑ^ ах  урӑх рассӑна куҫса кайнӑ. У нтан йулашки ӗмӗрсен^е Т)ӑваш-
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■сем йалё йалепӗ тутарланса кайни паллӑ, ^ӑваш сем мӑкша йе ҫар- 
мӑса ҫавӑрӑнса кайни те паллӑ. Т ата пирӗн саманара Тӑнай шывб 
тӑршӗпе пӑлхарсем пурӑнаҫҫӗ, ӑслӑлӑхҫӑсен шухӑшӗпе вӗсем авалхи 
■рвашсене. Атӑл пӑлхарёсене тйван пулнӑ теҫҫӗ, ан^ах нумай 
ӗмӗрсем тӑршӗпе вӗсем славенсемпе йуна хутӑш тарса пынипе 
халӗ вӗсем пӗтёмпех славенланса кайнӑ. Ҫапла ӗнтӗ халӑх тени пур 
ҫав  халӑх  ҫыннисем те пӗр ӑруран, пӗр йӑхран, пӗр рассӑран 
пулнине пӗлтермест, вӑл етемсем историре пӗрлеигсе пурӑнса ҫеҫ 
пёр халӑха ■ҫӑмӑртаннине пӗлтерет.

Ант)ах пур етемсем те авалран пӗрлешсе пурӑннипе пёр халӑх 
пулса тӑрайман. Илер Раҫҫейе: унта ҫёр халӑх ытла нумай ёмёр- 
сем  тӑршӗпе йунашар ҫӗршыв ҫин^е, пёр пурлӑх йӗркипе, пӗр 
латш алӑх  йӗркипе ҫыхӑнса пурӑннӑ, ҫапах вӗсем пӗр халӑха ҫа- 
вӑрӑнайман. Апла пулсан —  мӗнле пёрлешӳлӗ уш кӑна епир халӑх 
тесе калатпнр?

Ҫапла епир $и малтан пӗр ^ӗлхепе калаҫакан уш кӑна калат- 
■пӑр. Пӗр цӗлхелӗ ушкӑн ҫеҫ халӑх йатне йышӑнма пултара-!’. П ат- 
ш алӑхра нумай ^ӗлхе пулма пултарат, ант,ах пӗр халӑх тӗрлӗ цёл- 
хепе калаҫма пултараймаст. Ҫавӑнпа тӑван ■ҫӗлхе халӑхӑн ■ҫи палдӑ,

аслӑ тымарӗ вырӑнӗнце хисепленет.

Аетҫах ҫапах та  казд ех  пӗр ^ӗлхепе калаҫакансен упхкӑнӗ те 
йаланах  пӗр халӑх внрӑнӗн^е кӑн а пулма пултараймаст. Анкли, 
Америккӑ, Ирланти ҫыннисем пӗр 'ҫӗлхепе, Норвекипе Тани ҫын- 
нисем пӗр ^ёлхепе, тутарсем, мишерсем, крешӗнсем пӗр зёлхепе 
калаҫаҫҫё, анҫах вӗсем пурте хӑне уйрӑм тӗрлӗ халӑхеен вырӑ- 
пёнт,е хисепленеҫҫӗ. Тепӗр йен§ен ха.^хи Ш вейтсарире виҫӗ тӗслӗ 
'ҫӗлхспе калаҫакан ушкӑнсем пурӑнаҫҫӗ: нимӗҫсем, хрантсуссем, 
ита.’ран сем , ан^ах вӗсем хӑйсепе пурте пёр халӑх, пёр швейтсар 
халӑхӗ теҫҫӗ. Ҫавӑнпа та  халӑх тесе пёр ^ӗлхепе ҫеҫ калаҫакан 
уш кӑна калама йурат тени те пӗтӗмпех тӗрӗс мар.

Историпе ^ӗлхерен пуҫне халӑх тенӗ ушкӑнӑн тата тепӗр пал- 
лӑ пур: вӑл ҫав ушкӑн йышӑнса тӑракан ҫӗршыв, унӑн террито- 
рийӗ пула^.

Ҫав территорисем питӗ айакра уйрӑм тёлсент,е пулсан— халӑх 
пӗр г1)блхепе калаҫсан та уйрӑм халӑхсене уйрӑлса кайма пултара¥, 
ҫапла пёр пӗрин^ен океан урлӑ выртакан Анклипе Америккӑ анкӑ^- 
■§анӗсем хӑйсене уйрӑм халӑхсен вырӑнне хисеплеҫҫӗ. Ҫавӑнпа та
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к ашни уйрӑм халӑхӑн тепӗр тӗп тымарӗ вӑл йыш ӑпса тӑракавг 
ҫершыв пулса тӑраЕ

Андох каад ех  тендере пӗр тӗлте ҫӗршыв йышйнса пурӑнман 
халӑхсем те- пур: ҫапла еврейсем пӗтӗм тендере сапаланса п урӑ- 
иаҫҫӗ, ■рк^нсем пурӑнӑҫне пӗтӗм Европпӑ тӑрӑх  куҫса еӳресе 
нрттереҫҫӗ.

Ҫӗршывран пуҫне кашни уйрӑм халӑхӑн тепӗр пысӑк паллӑ 
иур: ҫав паллӑ халӑх  тенӗ ушкӑнӑн пӗр пурлӑх йёрки, пӗр х у -  
ҫалӑх майӗ пуррине пӗлтерет, вӑл ҫав ушкӑн пур йен^ен те пёр 
економиккӑ ҫыххипе ҫыхӑнса тӑннине пӗлтерет. Епир пӗлетпёр, 
тӗп  авал вырӑссем тёрлӗ йӑхсене уйрӑлса пурӑннӑ, пыра киле 
ҫеҫ ҫав йӑхсем пӗр пӗринпе суту-илӳ туса, пӗрпёрин^ен хуҫалӑх 
йӗрки йышӑнса, пёрле ҫёнӗ ҫёрсене куҫса, вӗсене колонисатсилесе’ 
пӗр халӑх  пулса кайнӑ. Ҫав йӑхсене пӗр халӑха ҫавӑрӑнма п у - 
ринрен ытла пурлӑх йӗрки, економиккӑ ҫыххи пулӑшнӑ.

А щ а х  йулашкинцен каад ех  тата тӗрлӗ йӑхсент)ен пӗр халӑх 
пулма пӗр истори, пӗр 'вӗлхе, пӗр ҫёршыв, пӗр пурлӑх йёрки ҫеҫ 
ҫитмест, ҫапла анкӑадансемпе ирлантсӑсем пӗр 'ҫӗлхепе калаҫаҫҫӗ, 
йунаш арах ӗмӗртен пӗрле пурӑнаҫҫӗ, пӗр пурлӑхпа, пёр економик- 
кӑп а  ҫыхӑнса пурӑнаҫҫӗ, ҫапах та  ӗмёрсен тӑршӗпе пӗр пӗринпе 
кӗрешсе, йӳҫӗнкелесе пурӑнаҫҫӗ. Ҫапла вёсем уйрӑм халӑхсен в ы р ӑ - 
нёпт}е хисепленни вёсен -ҫунлӑх сӑншгҫӗ, халӑх характӗрӗ, ^ун сулӑ- 
нӑҫё, ^ӗре туртӑмё, йӑласем, ӗнненӳсем уйраммин^ен килсе тӑрат- 

Каш ни халӑхӑн  $ун хавалӗ, кӑмӑл тавраш  уйрӑмрах, унӑн 
йӑлисем, пурӑнӑҫ сӑнӗ ытти халӑхсенҫен уйрӑмрах, унтан тёрлӗ 
халӑхсем ку^турӑн тӗрлӗ пусми ҫин^е вырӑн йышӑнса тӑраҫҫӗ:. 
хӑш ӗ тёттӗмрех, хӑш ӗ вӗренӳ тӗлешӗнт>ен, ӑслӑлӑха, техниккӑпа, 
куфтурӑ тавраш не йышӑнас тёлешӗн^ен ҫив^ёрех пулаҫҫӗ. Ҫавӑнпа. 
та  тӗрлӗ й ӑхсещ ен  пӗр халӑх  пултӑр тесен тата  вӗсем ку.т,турА 
йен^ен пӗрлешӳлӗ пуранмалла.

Ҫапла ӗнтӗ халӑх йе натси тесе авалран пӗрле, пӗр историпе пу- 
рӑнса иртернё, пёр 'ҫӗлхепе калаҫакан, пӗр ҫӗршыва йыш ӑнса та
ракан , пӗр пурлӑх йӗркипе пурӑнакан, пӗр -§унлӑх ку^турӗпе п у - 
рӑнакан  етемсен уш кӑнне калаҫҫӗ.

Ҫак йенцен пур тёлешӗпе те асӑрхасан т;ӑваш халӑхӗ ҫапла 
палӑрса тӑрат: ■ҫӑваш йа^ӗ кӗнекесен-ҫе ХУ-мӗш ӗмӗртенпе палӑрса; 
тӑра¥, ҫапла ^ӑваш сен историлӗ самани, вӗсем пӗрле 'рм ӑртанса, 
п урӑнса иртернӗ витӗр паллӑ самана тӑватӑ ҫӗр ҫула йахӑн тӑ,-



сӑлеа тӑрат. Хал/хи нумай историҫёсен шухӑшӗпе рваш сем  аваж 
пӑлхарсем йатлӑ пулнӑ, вёсен Атӑл тӑршӗпе 'цанлӑ патшалӑх пул- 
вй, ҫакӑ тӗрӗс пулсан —  ■рвашсем историлё пурӑнӑҫ пусми ҫине- 
хрисгр а н л ӑ  ерӑн 1Х-мӗш ӗмӗрӗшуех— вырӑссемпе пӗр вӑхӑталлах 
пуснӑ пулат, апла пулсан— р в а ш с е н  историлӗ самани пин ҫул 
ытла авала тӑсӑлса т а р а !  'Ҫӑваш р л х и  урал-алтай р л х и сеп  т>ӳрк 
туратӗн^е хисепленет, ^ӑвапх ^ӗлхине сӑмах тымарӗсемпе сӑмах 
ҫаврӑнӑҫӗ тӗдеш ӗн рн  тутарпа тӗрӗк р л х и  питӗ ҫывӑх. Т)аваш 
$ӗлхи йал халӑхӗн, ҫӗр ӗҫӗпӗ ҫеҫ пурӑнакан халӑхӑн р л х и , ҫа- 
пах та  ҫав т,ёлхере 17 пин тымарлӑ сӑмаха йахӑн ҫеҫ хисепленег 
(тендере ■р пуйан хрантсус ^ӗлхин^е 35 пин сӑмах). Т)ӑваш р л -  
хинце тутарсен^ен йышӑннӑ сӑмахсем, унтан вырӑссен^ен йышӑн- 
нӑ сӑмахсем питӗ нумай, унтан т/аватсеп авалранпа арапсещрн,- 
еврейсенрн , перссентен, ерменсен^ен, хвин йӑхӗсен-ҫен йышӑннӑ, 
сӑмахсем йышлӑ. Н. И. Ашмари кӑтартнипе р в а ш  рлхш где авалхи 
крексемпе латршсен^ен йышӑннӑ самахсем те пур, ҫапла карас тенӗ 
сӑмаха ^ӑвашсем авал литовтсӑсен^ен йыш ӑннӑ пулат, литовтсӑ- 
сем хӑйсем ҫав сӑмаха крексемпе латинсещ ен й ьш ӑн н ӑ пулат. 
"рӑвашсем авалранпа хӑйсем те ытти халӑхсене ^хӑйсен сӑмахӗсене 
йышӑнтартарнӑ: ҫапла вырӑссем лошадь унтан лачуга' тенӗ сӑмах- 
сене ^ӑваш сен р н  йышаннӑ пулат, Н . И. Ашмарин кӑтартнипех 
нимӗҫсем авал рваш сен цен  тӑхӑр тымарлӑ сӑмах йышӑнса туйан- 
нӑ пулат, унтан р в а ш  сӑмахӗсем тутар, пушкӑрт, кӑркӑс ■ҫӗлхи- 
сеп 'р  пайтах, ■ҫӑваш сӑмахӗсем тата хвин йӑхӗсен: ҫармӑссеи, мӑк- 
шӑсен, ирҫесен, в у р к сен , пермексен, сыренсен рлхиилуе питӗ ну
май (ҫармӑс рлхи н ц е  ҫурри ытлашшипех ^ӑваш  сӑмахӗ), туишп 
еӑмахӗ халӗ кӳршӗлӗ пурӑнман хвин йӑхӗсен: м ар ар сен , осрксен , 
самойетсен, карелсен, хвин^антсӑсен, естсен ^ӗлхисещ р те пур  
теҫҫё (м а р а р  р л х и н ^ е  ^ӑваш  'ҫӗлхин^ен куҫнӑ тымарлӑ сӑмахсем 
230 ытла). Т)ӑваш р л х и  виҫӗ уйрӑм калаҫӑва уйрӑлса палӑрса 
тӑраВ  анатри калаҫӑвӗ, вирйал калаҫӑвӗ, анатйен^и калаҫу. Ана- 
три калаҫупа $ӑвашсещ;ен 4 0 % , а н а т й е н р  калаҫӑвёпе 1 0 % , 
вирйал калаҫӑвӗпе 50°/0 калаҫат. Вирйалсем Тркме, Ҫёрпӳ, Йетӗрне, 
Кӑрмӑш  уйесӗсенлуе пурӑнаҫҫӗ, унтан вӗсем Самар кӗпӗрнин^е, Пуш- 
кӑрт ҫӗрӗн^е, Ҫипирте пайтах (вирйал тени авалхи сӑмах, вирелле 
тенӗ сӑмахпа тӑван сӑмах, вӑл ҫӳлте, ту ҫи щ е пурӑнакан теннине 
пӗлтерет), анатйен^и калаҫӑвӗпе Ш упаш кар уйесӗн ӑш ӑ йенҫе 
пурӑнакап р в аш сен е  калаҫҫӗ. Сӑмахсем тӗлешӗн^ен, сӑмах ҫав-
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рӑнӑҫӗ тӗлеш ӗщ рн анатри калаҫӑвӗ ытти калаҫусеш}ен пуйантарах 
Т)ӑвашла кӗнекесем Х У Ш -мӗш  ӗмӗртенпе ҫапйнма тытӑннӑ, вӗсене 
вы рӑс алхвавицӗпе, вирйал ^ӗлхипе пи^етленё. 'Ҫӑваш литературла 
^ӗлхи иртнӗ ӗмёрен 70-мӗш ҫулсен^е тапранса кайнӑ, ҫав ӗҫе 
П ӑв а  'р в а ш ӗ  И. Я. Яковлев тапратса йанӑ, литература т>ӗлхийӗн 
никӗсӗ вырӑнне вӑл Ш в а  ^ӑваш ӗсен 'ҫёлхине хунӑ. Вирйалпа 
ан атри  калаҫӑвёсен хушшин^е уйрӑм питӗ сахал: анатри ^ӑваш па 
вирйал ҫынни пӗр пёрне питӗ лайӑх ӑнланаҫҫӗ.

Территори тӗлёшӗпе т,ӑвашсем ҫёр ^ӑмӑрӗн 50-па 60 сарлакӑ- 
шӗсен хушшштТ)И ҫӗршывсене йышӑнса пурӑнаҫҫӗ. Ҫӗр ҫин^е ^ӑ- 
вашсем 35— 40 пин тӑваткӑл ҫухрама йахӑн вырӑн йышанса 
тӑраҫҫӗ. Раҫҫей варрин^и халӑхсен^ен 'рваш сем  пуринт,ен те 
ы тларах пӗрле ^ӑмӑртанса пурӑнаҫҫё. Т)ӑващ халӑхӗн ҫурри пӗр 
тӑтӑш  т}ӑмӑртанса 'р в а ш  оплӑҫӗн^е пурӑнат, унта ^ӑваш  8 6 %; 
ытти ҫурри тДвашсен^ен Т)ӗмпёр, Самар, Сарӑту, 'Ҫулхула, Аҫтӑр- 
хан, Томск, Енисей, Новониколаевск, Тонол, Куркан, Т)еляпа, Омск, 
^ум ен  кёпӗрнисенце, Уссури таврин^е, Туркестанра, К аркӑс рес- 
пупликкин^е тата та тӗрлӗ тӗлте сайра сапаланса пурӑнаҫҫӗ, ^ӑмӑр- 
тан ар ах  ^ӑваш сем Тутарпа П уш кӑрт респунликкисен^е, унтан 
Самар кёпӗрнин^е пурӑнаҫҫӗ. Т)ӑваш халӑхӗн йышлӑлӑхӗ пӗр мӗ^- 
йун та  виҫҫӗр пин ҫын ы тлараха ҫитсе пырат. 'Ҫӑваш халӑхӗ вӑ- 
там лӑхран кашни ҫул 1, 1 % йышлӑланса пырат (тутарсем 1 ,2 % 
йыш лӑланса пыраҫҫӗ, вырӑссем т^ӑваш ■ҫухлёрехех йышлӑланса 
пыраҫҫӗ). Т ӗ к р р и  нур етемйышӗпе танлаш тарсан ҫӗр ^ӑмарӗ ҫинҫе 
пин ҫынран пӗри ^ӑваш  пулах, Раҫҫейри ҫӗр ытлашширех халӑх- 
ран  пӗри цӑваш халӑхӗ пулса тӑрат, Раҫҫейрн ҫёр етем ^у- 
нӗнцен пӗри ^ӑваш  пулса тарах, ^ ӑ в а ш  тӗп ҫӗрӗ Вӑтам Атӑл 
таврин^е выртат. Раҫҫейри пур 'цӳрк йӑхӗсен^ен те ^ӑваш  халӑхӗ 
^и хӗвеланӑҫнерех пурӑнат. 'Ҫӑваш территорийӗ вырӑс халӑхӗн 
ёмӗрхи колонисатсийӗн тӗн ҫулӗ ҫин^е вырта¥, ҫак авалран йы- 
ш ӑннӑ вырӑн 'ҫӑваш историйёнтр; питӗ паллӑ вырӑн йыш ӑнса тӑ- 
рат, ун ҫшгҫен тёплӗрех малалла калӑпӑр.

П урлӑх тёлешӗпе ^ӑвашсем пӗр нӗринпе питӗ сахал ҫыхӑнса 
тӑраҫҫӗ: вӑл ^ӑваш сен промӑшлёнӑҫ на^аррин^ен, хуласем ҫуккин- 
■ҫен, вёсен ҫёршыв тӑвӑррин^ен, вӑл йурлинҫен, вёсен таварсӑр 
йе натураллӑ тенӗ хуҫалӑх йёркин 'рн  (ҫапла йапала тавраш  туса 
кӑларакан  хӑне кирлӗшӗн ҫеҫ —  сутлӑхш ӑн мар туннине калаҫҫӗ) 
килсе тӑраЕ  ^ӑваш сен  пёр пӗрин х у н ш и щ н  економиккӑ ҫыххи
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вирйалсем анатри рвашсен^елг тырӑ-нулӑ йе выл(ӑх тавраш  туйанка- 
ланшшт)ен, анатри рваш сем  вирйалсенрн  вӑрман йе алӑсти йана- 
лисем туйанкалан нин рн  ҫеҫ палӑрса тӑрат.

Куфтурӑ тӗлешӗпе р в аш сем  пӗр пӗринпе тёреклӗрех кӑшӑл- 
семпе ҫыхӑнса р м ӑ р та н с а  пурӑнаҫҫӗ. ^ ӑв аш  х у п ш ш гр  вырӑсла 
■рпӗр ӑнланса тӗрӗсрех калаҫакан р в а щ  5% -ран  ытла мар, хӗр- 
арӑмсем пӗтӗмпех вырӑсла нимӗн те пёлмеҫҫӗ. Трвашсен кил-ҫурт 
ҫавӑрас, ҫимӗҫ пӗҫерес-хатӗрлес йёркесем, тум тумланас йӗркесем 
ытти х ал ӑх сен р н  п ӑ р х  уйрӑм (т,ӑваш прохвессорё Н. В. Нико- 
лрки хисепӗпе ■ҫӑваш хӗрарӑмӗсент,ен икӗ п р у р н ӗ  ҫеҫ сарахван- 
сем тӑхӑнса майраланеа ҫӳрет). Т]ӑваш вӑйисем, йӑлисем, ёненё- 
вӗсем те ытги халӑхсенцен нумай уйрӑм. ^ӑваш сен^ен 25 пин 
йуна йахӑн ( 2 %)  авалхи р в а ш  тӗнӗпе пурӑнат', ытти 98%  вы- 
рӑс тӗнне авалхи тӗн йӗркипе хутӑш тарса пурӑнат, тӗне кӗмен 
р в а ш с е н е  „ р н р в а ш с е м 11 теҫҫӗ, шыва кёнӗ р в а ш с е н е  вырӑслан- 
н ӑ  Т)ӑвашсем теҫҫё. 'Ҫӑвашсен ытти халӑхсемпе танлаш тарсан уй- 
рӑмрах пурӑнӑҫ, уйрӑм тӗс-пит, уйрӑм йун, уйрӑмрах щӑмшак, 
уйрӑмрах хуҫалӑх йӗрки, ҫавӑнпа вёсен п у ҫ ё н р , ӑш-^икре, т(ё- 
рере, йунра уйрӑм сулӑнӑҫсем, уйрӑм тапӑсем, уйрӑмрах туртӑм- 
сем пур. Ҫавӑнпа пур йен^ен пӑхсан та р в а ш  халӑхё тӗн^ере 
хӑне уйрӑм халӑх вырӑнӗн^е хисепленме пултарат.

Епир пӗлетпӗр, етемсем тёп авал кайӑк-
4. Халӑхсем мӗнле $акак пек пурӑннӑ. У щ ухн е  етемсен пӗрле- 
пулса кайни ҫинцен. шӳлё пурӑнӑҫӑн йёрки пулман: етем вӑрман- 

Кӗтӳлӗ пурӑнӑҫ семпе ҫеҫенхирсещ е, унтан шывсем тӑрӑх  мӗн 
самани. килнӗ ӑна пуҫтарса тӑранса пурӑннӑ.

Ҫак саманара етемсем хӑш  чдхне кётёвӗ- 
'кётӗвӗпӗ пухӑнкаласа, унтан ҫавӑнтах р л и а р  саланкаласа пурӑннӑ. 
Ҫак саманана йӗркесӗр уртапа (кӗтӳленсе) пурӑннӑ пурӑнӑҫ йӗрки 
теҫҫё. Ҫак саманара етем хир кай ӑкён р н , вы^ӑх-т^ӗрлӗхрен ну- 
майах та уйрӑм пулман: вӑл хурткӑпш анкӑна, ӳсетӑрансен тыма- 
рёпе, вёсен ҫимӗҫӗпе, 'рбрб ашпа, нулӑпа, ытти мӗн тӗл пулнӑ 
унпа тӑранса пурӑннӑ, вӑхӑ^ӗпе етеме етем те ҫинӗ. Ҫак самана
ра  арларӑмлӑ пурӑнас йӗрке те р н т а н  пулман, етемсем урлӑ- 
пирлё тӑванпа тӑвана асӑрхамасӑр мӑшӑрланса ҫеҫ пурӑннӑ. Ҫак 
вӗҫӗмсёр вӑрӑм саманара етемйышӗ тӗрлӗ расасене уйрӑлса кайнӑ. 
Р аса тесе епир етемйышӗ ӳттир тёсёпе, ӳтпӳ станӗпе, ӳтпӳ виҫипе 
тёрлӗ пайсене уйрӑлнине калатпӑр, ҫапла ш урӑ ӳтлӗ етемсене
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капкас расси теҫҫӗ, тӗттӗмрех сӗмлӗ, сарлака питлё, р л ӑ ш  куҫлӑ 
йӑхсене монкол расси теҫҫӗ, унтан ҫӗр ҫи щ е хёрлӗрех сӗмлӗ р аса  
пур (Америккӑри интейтсӑсем), хапхура тӗслӗ расасем те пур 
(некрсем, малайтсӑсем). Ҫав расасем сасартӑк пулса кайман; вёсем 
вӗҫӗмсёр вӑхӑт тӑршӗпе пулса пынӑ: йалан ш ӑрӑх ҫанталӑклӑ ҫӗр- 
сенре пурӑнакан етемсем йеррипен тӗксӗмленнӗҫем тӗксӗмленсе- 
пырса хура ӳтлӗ пулса кайнӑ, сивӗрех ҫанталӑклӑ ҫ ӗ р сен р  пурӑ- 
нанан етемсем ҫутӑлнӑҫем ҫутӑлса пырса сарӑ ӳтлӗ пулса кайнӑ.

й]ӑвашсем монкол рассшгҫе хисепленеҫҫӗ. Вӗсем йышлӑланса кё- 
тӳлӗ пурӑнӑҫ йӗркипе пурӑнма тытӑнни х р и с р а н л ӑ  ерӑрен нумай 
пин ҫул малтан пулнӑ. Авалхи р в а ш  мӑнаслашшӗсем ҫак сама
нара Аҫире хал,хи Монколи тавраш ӗн^е, Алтай тӑвё ҫ ы в ӑх ёп р  
пурӑннӑ теҫҫӗ.

Т|ӑнтан пёрлешӳлӗ пурӑнӑҫ йӗркипе пурӑнма етем- 
Ӑрулӑ еем тӗрлӗ орурсем п е кайӑк-цакак йе пулӑ тытса, 

пурӑнӑҫ тырӑ аккаласа, унтан хир кайӑкӗсене илештерсе вӗ-
йӗрки. сене в ы р ах -р р л ӗх  вырӑнне усраса усӑ курма хӑнӑх-

сан ҫӗҫ тытӑннӑ. Ҫак саманара етемсем урлӑпирлӗ 
сапаланса пурӑнма пйрахаҫҫӗ, вёсем хӑйсен в у р х ӗ  тав р аш ё н р  
пӗр пӗринпе рӑмӑртанса пурӑнма тапратаҫҫӗ. Ҫав тёп авал пулнӑ, 
пёрлешӳлӗ ушкӑнсем— уйрӑм ӑрусем, пёр йунран пулнӑ, пӗр пӗрне 
тӑван етемсен ушкӑнёсем пулнӑ. Ӑру пуҫбнтуе тёп авал щ  в атӑ  
ама тӑнӑ теҫҫӗ, ҫав йӗркене ӑслӑлӑх р л х и п е  м атриархат теҫҫё. 
Ӑру п у ҫ ӗ н р  хёрарӑм  тӑни ҫав саманари пурӑнӑҫ йёркищ ен килнӗ: 
етемсем ухутапа тӑранса пурӑннӑ ^ухне арҫынсем кунён-ҫӗрӗн 
хйрте йе вӑрманта кайӑк тавраш не йӗрлесе айкаса ҫӳренӗ, в у р х  
тавраш ён 'р  ҫиме хатёрёсене сыхлакан, а^а-пӑ^ана сыхласа ӳстере- 
кен хӗрарӑм  хӑй  « ҫеҫ пулнӑ, ҫавӑнпа та  вӑл ӑру пуҫлӑхӗ пулма 
пултарнӑ. П ы ра киле, ы тларах та етем в ы р ӑх -р р л ёх е  кӗтӗвё кё- 
тёвӗпе усрама вёренсен, пуҫлӑхра арҫынсем тӑра пуҫланӑ, мӗшӗн тесен 
кӗтӳсене кӗтес ӗҫ, тырӑ акас ӗҫ вёсен ҫинте тӑнӑ, ҫавӑнпа пурӑ- 
нӑҫра та вӗсем паллӑрах вырӑн йышӑнса тӑнӑ. Ҫак саманара ӑру- 
ран пуҫне урӑх пӗрлешӳ тавраш  пулм ан^ун^ух  халӑх тавраш , 
патш алӑх тавраш  та  пулман. Ӑрусем хӑш ӗ пайтах йышлӑ пулнӑ, 
а н р х  ҫапах та  вёсен пурлӑх пӗрле пулнӑ, тӗн^е тӑрӑх  куҫса ҫӳ- 
рекен етемсен кашнийӗн уйрӑм харпӑрлӑх пулма та  пултарайман, 
ӑна вӑл ыттисемпе пӗрлешмесӗр тума та  сыхӑ усрама та  пулта- 
ман. П ӗр вырйнта тырӑ акса пурӑнма хӑнӑхакан  етемсем уйрӑм



лёрлешмесӗр нимӗн тума та  пултарайман: вёсен тырӑ ани тума 
ҫеремсем уҫмалла, вӑрмансене хӑртмалла, тымартан тасатмалла 
пулнӑ, акнӑ тырӑсене кайӑк-^акакран сыхламалла пулнӑ, хӑйсем 
■тунӑ пурлӑха вӑрӑ-хурйх таврашён^еи сыхламалла пулнӑ. Саван
на та  ҫак вӑхӑтра ҫарансем, уйсем, вӑрмансем, шывсем, пур унта 
ҫӳрекен выдДх-'ррлёх, пур аккаланӑ тырӑсем ӑрӑвӑн пӗрлехи хар- 
л ӑрлӑх  вырӑнён^е хисӗпленнӗ. Кашни ӑрӑвӑн ҫапла уйрӑм ӑру 
харпӑрлӑхӗ пулнӑ, ҫав харпйрлӑха уйӑрса пӗлсе тӑрас тесе вӑл 
хӑй йапалисем ҫине: вылуах-цёрлӗхе, анасем ҫине, утӑ уҫланкисем, 
вӗллесем, кӳлсем ҫине уйрӑм ӑру паллисем тунӑ. Ӑрулӑ пурӑнӑҫ 
■саманин^е ҫемйелё пурӑнӑҫ йӗрки— машйрлӑ, пурӑнйҫ йӗрки— ҫывӑх 
тйвансем пӗр пӗринпе мӑшӑрланмалла мар йӗрке пулса пынй. Ӑру 
ӗҫӗсене ӑрупуҫлӑхӗ «мӑнасатте» (патриарх) туса танӑ: вӑл калани, 
вӑл хушни ӑрушӑн саккун пулнӑ. Тӗрлӗ ӑрусене тивекен ӗҫсене 
ӑрупуҫлӑхсем пӗрлешсе туса тӑнӑ. Ҫак саманара йалан куҫса ҫӳ- 
рекен ӑрусем вы .|ӑх  ҫӳремелли лайӑх вырӑнсене йышӑнас тесе йа- 
ланах пӗр пёринпе тавлашмалла, вӑрҫмалла пулнӑ, вӑрҫнӑ ■ҫух вё
сем ушкӑн-ушк&н пуҫтарӑнса вӑрҫнӑ, ҫав ушкӑнсен пуҫён^е вӑр- 
■ҫӑсен^е ҫарпуҫлӑхёсем тӑнӑ; ҫак ҫарпуҫлӑхсем те питӗ хисеплӗ 
ҫынсем пулнӑ, ҫавӑнпа ӑрупуҫлӑхсем ӑру ӗҫне тунӑ т>ух канаш а 
ҫав ҫарпуҫлӑхсене те цёлшӗ. У нтан тата ҫак саманара ӑрусен 
тӗнпуҫлӑхсем пулнй, вӗсем пёр ӑрупа йе нумай ӑрупа пёрлешсе 
уҫук пек парне кӳмелли— памалли кӗлӗсен йӗркине тытса танӑ, 
вӗсем те ӑрупуулахсемпе ҫарпуҫлӑхсем пекех хисеплӗ ҫынсем 
пулиӑ. Ҫак вахӑгра каш ни етем хӑй ӑруне ҫеҫ пӗлнӗ, ҫав ӑру 
уншӑн пӗртен пӗрех пёрлешсе пурӑнмалли ушкӑн пулнӑ, ҫав ушкӑна 
урӑх йӑхран, урӑх йут йунран пулнӑ етем пырса кӗреймен, ун 
ҫумне ҫыпҫӑнайман. Ҫак вӑхатрах  ^урасем усраса усӑ курас йӗрке 
те тухса кайнӑ. Т^уралӑха вӑрҫӑра тнткӑна лекнӗ йе сутӑн илӗннё 
ҫынсем ҫакланнӑ, вӗсем ӑрусем ҫине выЛ)ӑх вырӑнӗн^е ӗҫлесе пу- 
рӑнса тӑнӑ. Ҫак ӑрулӑ пуранӑҫ йӗркипе^пур тёгг§ери халӑхсем те 
пурӑнса иртернӗ. Ҫак йёркепех пирӗн ӗмёрте те нумай етемсем 
пурӑнаҫҫӗ: ҫапла пире ^ӗлхепе те йунпа та  тӑван кӑркӑссем, турк- 
меисем х а л и ^ ен ех  пӗр вырӑнтан тепӗр вырӑна куҫҫа ҫӳресе 

жётӳсем усраса тӑранса уйрӑм ӑрусемпе пурӑнса пуранӑҫа ир- 
тереҫҫӗ.

г|)ӑвашсем ^ӑнтан ӑрулӑ пурӑнӑҫ пусмн ҫин^е ҫёҫ тӑни ӗнтё 
лин  ҫул ытла иртрӗ. Вӑл хрисҫианлӑ ерӑн IV — УП-мӗш ӗмёрӗсен-
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■§е пулнӑ пулмалла, цӑвашсем Аҫирен йеррипен Европпа куҫса- 
килнӗ саманара пулнӑ пулмалла. Ҫак йёрке пурӑнӑҫран сасартӑ- 
ках ҫухалма пултарайман: пур тӗкҫери хресҫенсен хушшин^е те, 
пиншер ҫул ытла урӑх йӗркепе пурӑнсан та, ҫав ӑрулӑ пурӑнӑҫан 
шӑрши х а л и д ан ех  тухса пётмен. Т)ӑвашсем пек кайа йулнӑ х а - 
лахсен хушшин^е йрулӑ пурӑнӑҫӑн йулашкпйӗсем х а л и ^ ен ех  вит- 
тӗр палӑрса тӑраҫҫӗ: ватӑрах  йе ҫул тӗлешён^ен асларах ҫынсене 
сумасӑвасси, хӗрарӑмсене пусмӑрта тытасси, ӑрусем йалсенҫе уй- 
рам ӑрусемпе ларасси, ӑрупа ваттисене асанасси, тӗрлӗ -ҫӳксем- 
^ӳклемесем тӑвасси, уйрӑм ӑрупа уйрӑм ӗҫкӗ-ҫпкӗ тӑвасси— ҫаксем 
пурте 1)ӑвашссм ӗлёк ӑрулӑ пурӑнӑҫ йӗркипе пурӑннине кӑтартаҫҫё. 
^уралӑхлӑ хуҫалӑх т,ӑвашсен хушшиттҫе хӑватлах пулайман пулӗ, 
ҫапах Т)ӑваш ^ӗлхин^е ■ҫура тенӗ сӑмах пурри, 'ҫурасем ҫин^ен 
асӑнакан халлапсем— нумахсем, етемсене вӑрласа кайакан таркӑн- 
сем ҫ.ин^ен калакан калавсем, ^ӑваш ссн хупппин^и т)ура йатла 
йал йа-рсем 'вӑвашсен те ^урасем пулнине пӗлтереҫҫӗ пумалла.

Ӑру йӗркипе етемсем йаланах пурӑн- 
Етемсем племесемпе, ма пултарайман. Етемсем ё р р с е  йышлӑ-
территорилӗ —  сосло- ланса пынипе пыра-киле ирӗксёрех пёр
вилӗ йӗркепе пурӑннӑ ӑруран нумай йрусем пулмалла пулна,

самана. ҫапла майпа пӗр ӑруран туратланнӑ ну
май ӑрусен^ен пёр йахла етемсен ушкӑнӗ 

йе племи пулмалла пулнӑ. Ҫак ӑрусен^ен пулса кайнй племесем 
йышлӑланнӑҫем йышлӑланса пынӑ, ҫавӑнпа пӗр племери ҫынсем 
пӗр ӑрура пурӑннӑ пек тушӑртанса, авалран йулнӑ ӑру йӗркипе 
хы тӑ хӗсӗнсе пусӑрӑнса пурӑнайман. Унтан пы ра киле етемсем 
'Бурасене те хӑйсемпе пӗр племе тесе хисеплеме хӑнахнӑ. Ҫапла 
майпа пӗр племере йут йунран йӑхпӑ етемсем те шутлана пуҫла- 
нӑ. Унтан етем ӗр^енӗҫем ҫӗршыв тӑварланса пына, ҫавӑнпа 
етемсем ирӗксӗрех ҫер ӗҫлесе пӗр тӗлте пурӑнма хӑнӑхмалла 
пулнӑ.

Ҫӗр ӗҫлеме, кил-ҫурт ҫавӑрма уйрӑм .ҫемйепе ҫеҫ меллёрех 
пулнӑ-— ҫак ӗҫе йышлӑ ӑру пӗрлешсе ӗҫлеме пултарайман. Унтан 
ҫӗр ӗҫлесе пуранакансене йышлӑ ушкӑнпа пӗр тӗлте пуранма, 
йалпа пурйнма лайӑхрах пулна, ҫавӑнпа тӗрлӗ ӑрусем пӗрлешсе 
пӗр тӗлте пурӑнмалли йӑла тухса кайнӑ. Ҫапла ӑрусем хӑйсемпе 
хӑйсем ҫеҫ пёрлешсе хупӑнса пуранас, ытти ӑрусен^ен йутшӑнса 
пурӑнас йӗрке ирёксӗрех улӑшанса саланса пынӑ. Ҫапла пӗр тав -
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рара пурӑнакан ӑрусем нумай ӗмӗрсен хӑршӗпе пӗрле пурӑншше' 
етемсен пысӑкрах ушкӑнсем—  уйрӑм племесемпе уйрӑм йӑхсем 
пулса кайнӑ. Унтан ҫак саманарах тата ак ҫапла пурӑнӑҫ 
йӗрки тухса каймалла пулнӑ: ҫӗр ӗҫӗ питӗ йывӑр, йӗрӗнтерекен 
ёҫ, ҫавӑнпа та  ӑна малтан хӗрарӑмсем, 'вурасем, йурлӑ ҫынсем 
ҫеҫ ӗҫленӗ. ВыЛ)ӑх— ^ӗрлӗхпе йе 'ҫурасемпе пуйан ҫынсем, ҫарпуҫ- 
лӑхсем, тӗнпуҫлӑхсем, тытӑм йӗркнне туса пурӑнакансем ҫёр ӗҫӗн- 
'ҫен пӑцах йутшӑнса тӑнӑ, ӑна '§ура ёҫӗ тенӗ. Хӑйсем вӗсем пу- 
рӑнӑҫра кирлӗ йапаласене ытти ҫӗрсене кайса туйанма йуратнӑ, 
унтан ҫӗр ӗҫлекенсенҫен хййсене ҫителӗклӗ тырӑ, аш-пӑш тавраш  
идее тӑма хӑнӑхнӑ. Авалхи кермантсӑсем каланӑ: «йунпа туйан- 
малли йапалана тар йухтарса туйанни намӑс» тенӗ. Перссен халӗ 
те шахсевен йатлӑ йӑх пур: ҫав йӑх етеммисем халӗ те ҫӗр ёҫне 
'Вӑнтан етемме тивӗҫлӗ ӗҫ вырӑнне хумаҫҫӗ, ҫӗр ӗҫлекенсене вӗсем 
«айван такасем» теҫҫӗ, хӑйсем вӗсем пӗр 'уарӑнми вӑрҫӑш са ытти 
ҫӗрсене ҫеҫ туласа пурӑнма йуратаҫҫӗ. Ҫапла етемсем куҫса ҫӳре- 
ме пӑрахса пӗр вырӑнта пурӑнма хӑнӑхнӑ саманара икё пайа 
уйӑрӑлса кайаҫҫё: пӗр пайӗ йалан вӑрҫма хатӗр, вӑрҫӑ, ӗҫне х ӑ -  
нӑхнӑ, ҫапӑҫусетг|]е пиҫнӗ йӳрӗкҫӗсем пулаҫҫӗ, тепёр пайӗ йалан 
пӗр вырӑнта ҫёр ёҫлесе пурӑнакансем пулаҫҫӗ. Ҫӗр ёҫлекенсем 
хайсем вӑрҫа ҫӳреме йуратман, ӳсекен тырра та  пӑрахса кайма 
пултарайман, тӑшман пусмӑрласа килсен кил-ҫурт таврашне п ӑ- 
рахса тарма та  пултарайман. Ҫавӑнпа вӗсем ирӗксёрех ҫар ӗҫне 
хӑнйхнӑ, ҫӗр ёҫлемен йӳрӗкҫӗсене пӑхӑнса вӗсен^ен хутлёх шы- 
ранса пурӑнмалла пулнӑ. Унтан ҫӗр цаваласа уйрӑм ҫемйесемпе 
пурӑнакан племе пӗр пёринпе ҫыханса тӑраймаст, пур йӑх пура- 
нӑҫӗнре кирлӗ ёҫсене хӑй пӗрлешсе туса тӑраймаст.

Ҫапла ирӗксӗрех племе ӗҫне, унӑн йӗркнне, вӑл йышӑннӑ ҫӗр- 
шыва астуса сыхласа тӑракан сослови тухса кайат1. Вйл «таса», 
ҫӳлти, шурӑ, шӑмӑлӑ тенӗ си йе сослови пулса тӑрат. Ун айӗн^е 
хура халӑх, ӗҫ халӑхӗ, хура ш ӑмӑлӑ тенё хадӑх таптанса пурӑн- 
ма тапратат. Ҫавӑнпа ку ҫапла пурӑнӑҫ йӗркипе сословилӗ йе 
силӗ йӗрке теҫҫӗ.

Унтан тата ҫак йӗркене силӗ еӑмах ҫумне территорилӗ сӑмах 
хуш са калаҫҫё. Вӑл ак мӗне пёлтерет: етемсем ӑрусемпе пурйннӑ 
'Оух-пуйанрах, хӑватлӑрах, ҫийелерех улӑхнӑ ӑрусем тупӑш а ну- 
рин^ен ытла ■ҫурасене ӗҫлеттерсе илсе пурлӑха йышлӑлатса пурӑн- 
нӑ. Ҫапла ку вӑхӑтра пурӑнӑҫӑн тӗп ннкӗс пуканӗ, йрулӑ хуҫалӑхӑн
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ашкёсӗ— ^урасем пулнӑ. Хвеоталисӑм (сословилё— территорилё йӗр- 
кене тата пӗр сӑмахпа ҫапла калаҫҫӗ) саманин^е пурӑнӑҫӑн, пур 
пурлӑхӑн никёсӗ ҫӗршыв йе территори пулса тӑрат. Ҫак саманара 
етем пур кирлӗ ы рлӑха та  ҫӗршывран туйанса пурӑнат. Ҫавӑнпа 
ҫак  вӑхӑтра етемсем вӑрҫӑсен^е пӗр пӗрне ты ткӑна.илсе т}урасем 
туйанас вырӑнне пурин^ен ытла ҫӗршыв тавраш не ҫавӑрса илсе 
ӑн а  хӑйсен харпӑрлӑхӗ тума тӑрӑш аҫҫӗ. Ҫавӑнпа паттӑр, вӑрҫӑра 
ҫийеле тухнӑ, хӗҫ-пӑш алпа кӗрмешсе пурӑнма хӑнӑхнӑ сисем ҫак 
вӑх ӑтр а  ҫӗрсене, ҫарансене, вӑрманеене, шывшура, ҫӗр айён’р  
пурлӑхсене хӑйсен аллине туртса илсе хура х алӑха хӑйсем ҫине 
ӗҫлеттерсе пурӑнма тытӑнаҫҫӗ. Ҫапла улпутсеп, ҫӗр хуҫисен классе 
пулса тӑрат. Х ура хал&х, ҫӗр ӗҫлесе пурӑнакан етемсем ҫав сийӗн 
пусмӑрё айӗн^е пурӑнмалла пула!'. Ҫак вӑхӑтра хура халӑх тӗрлӗ 
калаҫусене уйӑрӑдса тӑрат, ҫав калаҫусем уйрӑм племесем, тӗрлӗ 
ӑрусен йӑхёсем пӗр таврара пурӑнса пӗр пӗринпе хутщӑннипе 
пулса тӑраҫҫӗ. Ҫӳлти си ҫак саманара пӗр ^ӗлхепе калаҫма, ли
тература 1)ӗлхи кӑларма, куЛ)Турӑ тума тӑрӑш ат. Аиъ;ах ҫав ку^- 
тура тӗрлӗ племесене, тӗрлӗ калаҫусене уйӑрӑлса, пусмӑрта асап- 
ланса пурӑнакан хура халӑх  йыгаӑнма пултарайман.

Ҫак йӗркепе вӑтам ёмӗрсеиуе пур халӑхсем те пурӑннӑ. Ҫак 
йӗркепех пайтах вӑхӑт тӑршӗпе туаваптсем те пурӑннӑ. Ҫак йӗр- 
кепе ■ҫӑвашсем П ӑлхари саманин^е, тутар саманин^е (Хусан пат- 
ш алӑхӗ ваха'уё), унтӑн Мускав патш алӑхӗн малтанхи ӗмӗрсен^е 
лураннӑ. М алтах асӑпсаттӑмӑр— -уӑвашссм Атӑл ҫине хӗвелту- 
хӑҫсн^ен куҫса килсе ларнӑ. Ҫав вӑхӑтра хӑлхи  пирён ҫӗршыв 
тавраш ӗнуе хвин йӑхёсем пурӑннӑ, вӗсем ытларах ухутапа ҫеҫ 
пурӑннӑ, вёсеиуеп ками йатлӑ йӑх ҫеҫ тырӑ акма пӗлнӗ, анргх 
ҫав йӑх  лаш а усраса ӑна ҫӗр ӗҫлеттерме пӗлмен, ҫав меле ку 
йӑх  ■ҫӑвашсен^ен йышӑннӑ теҫҫӗ. Т)ӑваш:сем Аҫире ■ҫухнех кӗтӳеем 
усрассин'уен пуҫне тырӑ тавраш: урпа, вир, тулӑ та аккаланӑ. 
ЬТраш акас йӑлана ■ҫӑвашсем славен йӑхёсен^ен йышӑннӑ. Мал
тан  т/ӑвашсен уйрӑм-уйрӑм ӑравёсем ҫеҫенхирти шывсем тӑрӑх 
унтан вӑрман хушшин^и ирӗклӗ уҫланкӑсене кӗре-кӗре ларнӑ. 
Ҫапла ӑрусем ларнӑ вырӑнсешуе йалсем пулса кайнӑ, вӑрмана кӑ- 
ларса тасатса ларнӑ йалсене кассем тенӗ. Малтан 'ҫӑвашсем Ы у _ 
рӑ, Т^улман, Тӗп Атӑлсем тӑрӑх, Ҫарӑмсан шывӗ таврашбнце пу- 
рӑнн ӑ пулё теҫҫӗ. г!]авашсем йыш ӑннӑ ҫӗршыв хура тӑпралӑ, ман- 
тӑр тӑпралӑ пулнӑ, ҫавӑнпа вёсем питӗ нумай ты рӑ тӑва пуҫлана,
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тырра вӗсем акупуҫсемпе акаласа акнӑ. ^ӑваш сем  йыш ӑннӑ ҫёр- 
щыв пнтӗ килӗшӳлӗ, нурлӑх тума пнтӗ усӑлӑ пулнӑ: епир пӗлет- 
пӗр-авад кул>турӑ тавраш  тинӗссемпе унтан тавар ҫӳретме лайӑх 
йухӑм ншвсем тӑрӑх  ҫеҫ пулма пултарнӑ. Т)ӑвашсен ҫӗршывӗ Е в- 
роппӑ таврине Аҫипе ҫыхса тӑракан Лтӑл тӑрӑх вырӑн йышӑнса 
тӑнӑ, ҫавӑнпа та  пирӗн таврара авалран ^аплӑ ку^турӑ ҫуралса 
аталаннӑ, вӑл П алхари ку^турӗ пулнӑ. Атӑл тарах  етем ӑсё ас- 
туса илейми вӑхӑтрайпа йалан каллӗ-маллӗ тавар ҫӳренӗ, Атӑл 
тавраш ӗн^е авалранпа мул вы дана, вӑйлӑ суту-илӳ пулнӑ, хуласем 
пулса тӑнӑ, хуласен^е тёрлӗ алӑстисемпе ремеслаҫӑсем тухса каи
на, ҫӗр халӑхӗ тырӑ, ва^ӑх-^ӗрлёх, пыл тавраш ӗ сутса усӑ курма 
тытӑннӑ. Ҫак пурлӑх йӗркине тытса, асӑрхаса, уйласа, майласа 
тӑма тӗреклӗ, йёркелӗ патш алӑх кирлӗ пулнӑ, вӑл хвеоталисӑм 
йевӗрлӗ йӗрке пулат. Етемсем ун ^ухне икӗ сийе уйрӑлса тӑраҫҫӗ: 
ҫӳлти си улпут классё: мӑрсасем, турхансем, тӑрӑнсем, тӳресем 
пулса тӑраҫҫё, айалти си ҫёр ӗҫлесе пурӑнакан хура халӑх  пулат. 
Ҫав улпутсем кашнийӗ ҫёр хуҫи вырӑнёнт>е хисепленсе иӗр-пӗр 
таврана хӑйсен аллин^е тытса тӑраҫҫё. Улпутсем пурте пёр тан 
пулмаҫҫӗ: вёсен хушшшгуе кёҫӗнреххисем те аслӑраххисем те пулнӑ, 
кӗҫӗнреххисем аслӑраххисене пӑхӑнса тӑнӑ, ӑслисем патщасене 
пӑхӑнса тӑнӑ (малтан П ӑлхарире пёр вӑхӑтрӑ темиҫе патш а та 
хисепленнӗ). Ҫӳлти си арапсен^ен ҫырулӑх йыш ӑнат, ӑслнлӑхпа, 
ӑсталӑхпа, вёсен тӗн йӗркипе паллаш ат. Авалран йулнй $ул па- 
метниксем ҫин^е, П ӑлхари сам анищ ен йулнӑ паметниксем ҫин^е 
'б&ваш сӑмахӗсем тӗлпулаҫҫё, ҫавӑнпа нумайӗшӗ ӑслӑлӑхҫӑсем П ал- 
хари натш алӑхён т)ёлхи ^ӑващ  'ҫӗлхи иулнӑ пулӗ теҫҫё. Ҫӳлти си 
■рваш сен'рн ҫеҫ пулман, вӑл тӗрлӗ халӑхсен^ен пулнӑ пулӗ: П ал
хари хулисешуе суту-илӳ ёҫёпе тӗрлӗрен халӑх пурӑннӑ: арапсем, 
ерменсем, перссем, еврейсем, славенсем, ҫавӑнпа вӑл калаҫма ■ҫӑ- 
важ  хура халахёшуеп нуыай уйрӑмрах калаҫна пулмалла, унтан 
унӑн кул,турӗн тӗп никӗсӗ арапсешуен йышӑннӑ, ку^турӑ пулнӑ, 
ҫавӑнпа вӑл "уаваш йӑхӗш ен йут кудтурӑ пулнӑ.

Ҫапах та ҫав ку^тура ҫӗр ёҫлесе пусмӑрта пурӑнакан ^ӑвага-
сен тӗп йӑхӗ те йыш ӑнкаласа йулнӑ, ӑна пирӗн ^ӗлхе виттёр кӑ- 
тартса тӑраЕ  тӗрлӗ виҫесене пӗлтерекен сӑмахсем: сехет, тадӑк, 
тӗн йёркине пӗлтерекен сӑмахсем: тамӑк, йёрӗх, киремет, есрейлӗ, 
пирӗшти, кепе, ытти нумай ҫавӑн пек сӑмахсем те арап ^ӗдхин- 
г1)Сн йыш ӑннӑ сӑмахсем. Ҫак саманара 'уӑвашран ш ӑтса пулнӑ

2
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■ҫӳлти си хвин йӑхӗсене: ҫармӑссене, вууексене, мӑкшӑсене, ирҫе- 
сене те пусмӑрласа пурӑнса вӗсене нумай '§ӑваш' сӑмахӗсене йы- 
ш ӑнтарса хӑварнӑ. Пӑлхарийӗн 'уаплӑ кул0турне нГгуах тӗп 'уӑваш 
кул/гурё пулнӑ теме йурамаст, ҫапах та ҫав кул/гурӑ ■уӑваш хура 
халӑхӗн ӗнси сишуе, нумай йенуен унӑн хӑвалуӗ-хавалӗпе пулнӑ 
тесен нумай йунӑш пулмаст. Ҫак вӑхӑтра тӗп ■уӑваш йӑхӗ сапа- 
ланса пурӑннӑ, тӗрлё таврари улпутсемпе тӳресен аллшгҫе пурӑн- 
нӑ , ытти кӳршӗлӗ йӑхсемпе хутшӑнса пурӑнпӑ, ҫак саманасен^е 
ҫапла уйрӑм пурӑннипе луӑваш тӗрлӗ калаҫӑвӗсем тухса кайнӑ 
пулас. Ҫапах т а  ҫав -уӑващ йӑхӗсем пӗр патш алӑхра, пӗр хуҫа- 
лӑхпа, пӗр пурӑнӑҫ йёркипе, пёр тенпе, пёр ы тларах та  т,ӑваш- 
ран пулнӑ си пусмӑрӗшуе пурӑннипе вӗсем пёр халӑх иккенне 
сисе пуҫланӑ, вӗсене натсилё тӑнпуҫ шӑрщи кӗре пуҫлана.

М алалла етемсен пурӑнӑҫӗнҫе ҫёнӗ 
Капиталисӑм натси- йёрке тапранса канат. Ҫав ҫӗнӗ йӗркене
сем, натсилӗ патш а- суту-илӳ мулӗн, сутилӳлӗ каппталисӑм са-

лӑхсем. манн теме йурат. Сутилӳлӗ капиталисӑм
тени Т)И малтан етемсен хуҫалӑх йёрки 

пётӗмпех урӑхла улӑш ӑнса ҫавӑрӑнса ӳкнине пӗлтерет. Ҫак самана 
уммӗн етемсем, хресуенсемпе 'уурасем, пурӑнӑҫра пур кирлӗ йапа- 
ласене хӑйсем ҫеҫ туса пурӑннӑ, вёсен улиуцёсем те вӗсем тунӑ йапа- 
ласене ҫеҫ хайсен кӑмӑлне кирлӗ таран туйанса пурӑннипе сапӑр 
пулнӑ. Ҫак вӑхӑтра етемсем ытти ҫӗрсене сутса тупӑш  тӑвас тесе 
йап ала тума тӑрӑш ман, пурӑнӑҫра кирлӗ йапаласене те ытти ҫёр- 
сен-уен сутӑн илес тесе шухӑшламан. Каш ни йал, кашни ҫёр, 
каш ни уйрӑм хуҫалӑх хӑне кирлине хӑйех туса тӑмалли йёркене 
натураллӑ хуҫалӑх йёрки теҫҫё. Ҫак йӗркене пула кашни етем, 
каш ни ӑру-йӑх, кашни племе, кашни халӑх каш ни тӗлте хӑй тёл- 
лӗн, хӑне уйрӑм, тбггуене тухмасӑр, тён'уене паллашмасӑр пурӑннӑ. 
Ҫак йёркене пула етемсен нурӑнӑҫӗ питӗ тӗксӗм пулнӑ: пурлӑх 
алӑран  алла куҫса ҫавӑрӑнса аслӑланаймаи, тӗрлӗ йент,ен тупӑшлу, 
промӑшлӗнӑҫ тавраш ӗ тапранма та  пултарайман; хрееҫенсем пёр 
йыш ӑннӑ ҫӗр ҫумне ҫыхӑнса пурӑннӑ: ҫӗр хуҫисен аллштуе хпсен- 
леннипе вӗсем ҫёнӗ ҫӗрсене куҫса йе ҫӗнӗ йёрке йышанса пурлӑха 
малалла йама пултарайман, хуласепри ремеслаҫӑсем те кашни пёр 
ӗҫ, пӗр тсех сумне ҫыхӑнса ёмӗрне пӗр тӗслӗ йапаласем ҫеҫ туса 
тӑмалла пулнӑ; политиккӑ, йенёпе влаҫ ҫак саманара улпутсен ал- 
лин'уе ҫеҫ пулнй, кулугурӑ та ҫав улпутсемшӗн ҫеҫ пулнӑ, пусмӑрта
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пурӑнакан хреернсем де ремеслаҫӑсене ҫав кул>турӑн шӑрши те тиме 
пултарайман; ҫак вӑхӑтра хура халӑха нусмӑрта нумаГгҫенрех те 
тӗреклӗрех те тытас теее ҫӳлти сословпсем кулугурӑ таврашне 
йури халӑхран уйрӑм ҫулпа, халӑх унтан ирӗксӗрех йутшӑнса тӑ- 
малли ҫулпа йама тӑрӑш нӑ, ҫапла нимӗҫсен те вырӑссен те улду- 
■рсем хрантсус кул>турёде пурӑнма тӑрӑш нӑ; ҫапла халӑх тӗттӗмре 
анӑраса нурӑнтӑр тенӗ ш ухӑш ранах авал пур халӑхсене те кӗл- 
тума та  йут ӑнламан ^ӗлхепе кёлтутарас йӑла тухса кайнӑ: ҫапла 
католпксем латин •ҫӗлхппе, православнисем авалхи славен ■ҫёлхипе, 
мӑсӑЛ)Мансем арап ^ёлхипе кёлтӑвас йӗрке тухса кайнӑ. Ҫак хвео- 
таллӑ не территорилё— сословилё тенӗ йёрке пӑсӑк пулнӑ, пурӑ- 
нӑҫа пур йент)ен те ^ӑрмантарса тӑнӑ, ӑна малалла утма памасӑр 
тӑлласа тӑпӑ. Ҫак йёркене капиталисӑм йерринен аталанса хӑват- 
лаланса пырса ҫӗмӗрсе салатса пйрахнӑ,

Капиталисӑм тр! малтан пур ӗҫлесе тӑвӑнакан папалана сут- 
лӑхш ӑн тума тӑрӑш ат, ҫав йапалана вӑл тавара ҫавӑрасш ӑн тӑ- 
рӑша¥, ҫавӑнпа ҫак хуҫалӑх йӗркине таварлӑ хуҫалӑх йӗрки теҫҫё. 
Т авара алӑран алла ҫӳретекен, ӑн а  каллё-маллӗ ҫавӑрса тӑракан 
хӑват— мул, укҫа, ҫавӑнпа тата ҫак йӗркене укҫа хуҫалӑхён йӗрки 
теҫҫё. Суту-илӳ, пёр пӗринпе йапала улӑштарас йӑла тён авалах 
пуҫланса кайнӑ, анҫах  етемсем ӑрулӑ пурӑнӑҫ йӗркипе нурӑнна 
^ух, хурала хуҫалӑх т,ух, кайарахпа хвеоталлӑ йӗркеде пурӑннӑ 
рух та  суту-илӳ туӑнтан аслӑланадман. Суту-илӳ малтан тинӗссем йе 
пысӑк кимӗсем ҫӳреме йурӑхлӑ шывсем тӑрӑх  выртакан ҫёрсен^е 
пуҫланса кайнӑ. Суту-илӳ тӑвакан вырӑнсея^е, суту-илӳ мулё вы лакан 
вырйнсеш р хӑвӑртах хуласем пулса тӑраҫҫё. Ҫав хуласем тёд 
авалранах та дулнӑ, ан^ах ^уралӑх сам ан и н р  те хвеоталисӑм са- 
манин^е те хуласем 'ҫӑнтан аслӑланма пултарайман: хула тавраш  
промӑшлёнӑҫ, ремесласем йышлӑланса хӑватлӑлансан, йалсен^е 
ҫёр ӗҫлеме пӑрахнӑ хресрнсем  пыра-пыра тулсан ҫеҫ аслӑланма 
пултарат. г1]уралах самандн^е сутлах тавара пурин^ен ытла $у- 
расем ҫеҫ тунӑ, ҫавӑнпа хуласещ р ремеслаҫӑсен сословиё йе про
летариат классе т;ӑмӑртанма пултарайман, хвеоталисӑм саманинце 
хуласем те йалсем пекех сословисен пусмӑрё айёнҫе иурӑннӑ: ху
ласем кашни хӑй таврпне кирлё йапаласене ҫеҫ туса кӑларма 
тӑрӑш нӑ, ҫавӑнпа ремеслаҫӑсем те уйрӑм сословипе пурӑннӑ: ҫав 
сословире хисепленмен етем ремесла ёҫне ёҫлеме пултарайман, 
пӗр ремеслаҫӑна ҫырӑннӑ етем ёмӗрнех ҫав ӗҫпе ҫеҫ пурӑныалла
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пулнӑ, унӑн йӑхӗ ӗмӗрне ҫав ӗҫе ееҫ ӗҫлесе пурӑпмалла пулнӑг 
кашни ремеслаҫӑ пӗр ӗҫ ҫеҫ ёслеме пултарнӑ: п ӑта тӑвакан иӑта 
тума, такан авакан такан авма т. ҫ. п. Ремёслаҫӑсем хуласен^е 
уйрӑм ушкӑнпа пурӑннӑ: ҫав ушкӑн мӗн 'Бухлб тавар туса кӑла- 
рассине, ӑн а  мӗн хакпа сутмаллине, ӑна ӑҫта сутмаллине малта- 
н ах  хисенлесе кӑтартса тӑнӑ, йаланах ҫав ушкйн тавар  хакне 
ӳкӗрӗсмар тесе ӑна нумай туса кӑларма т)арнӑ. Р  нтан ремеслаҫӑ- 
сен классе те пролетариат та  ҫӗр ӗҫӗн^ен хӑпса кайнӑ х р е с р и - 
сещ рн  пула¥, аи^ах хрееҫенсем улпутсен аллинҫе пурӑцнипе ҫӗр 
ӗҫне пӑрахса хулана пурӑнма куҫма хӑйсен ирӗкӗпе пултарайман.

Ҫак йӗрке суту-илӳ мулӗшӗн пӗтӗмпех йурӑхсӑр йёрке пулнӑ: 
ӑна Т)И малтан, иурин^ен ытла пысӑк тупӑш кирлб пулнӑ, ҫав ту- 
пӑш а нисӑклатас пулсан промӑшлӗнӑҫа аслӑлатмалла пулнӑ, ҫакна 
малта кӑтартнӑ сословилӗ йӗрке пӑ^ах  ^арса тӑнӑ. Суту-илӳ капи- 
талпе тавара сутма рынок кпрлӗ пулнӑ, анҫах  т5уралӑхра пекех 
пурӑнакан халӑх тавар тавраш  илме пултарайман. Хвеоталисӑм 
саманин^е кашни улпут, кашни кнеҫ хӑй таврин^е патш а пекех. 
пулнӑ, ҫавӑнпа унцухне кашнн тӗлте хӑне уйрӑм йӗрке пулпӑ; 
пӗр тӗлте суту-илӳ тума пӗртех паман, тепӗр тӗлте сутилӳҫӗсене 
пысӑк налуксем илсе аптӑратпа, кнеҫпе кнеҫ йаланах вӑрҫӑ кӑ- 
ларса ҫапӑҫнӑ, тавар ҫӳретмелли ҫулсен$е вӑрй-хурах ҫӳренӗ, су- 
тилӳҫӗсене йаланах ҫаратнӑ. Суту-илӳ капиталне хӑй ӗҫне ^антан 
тума урӑх йӗрке кирлӗ пулнӑ: ӑна канлӗ пурӑнаҫ, патш алӑхра 
пӗр йӗрке, 'р п ӗ р  тирпейлӗ тытӑм кирлӗ пулнӑ, ремесла ӗҫне, тӗрлӗ 
тупӑш лӑва аслӑлатма, ӑна ирӗклёрех пурӑпма пултаракан, пёр 
вы рӑнтан тепӗр вырӑна куҫма пултаракан ӗҫ халӑхё кирлӗ пулнӑ, 
т ав ар а  нумайрах та  тупӑш лӑрах та  сутса тӑыа ӑна пурлӑхпа тӗ- 
реклӗрех хресрон кирлӗ пулнӑ, тавара  сутма-илме ӑна патш алӑхра 
пӗр натсилӗ ^ёлхе, хура халӑх та  ӑнланакан л}ӗ.ухе кирлӗ пулнӑ, 
патш алӑхри пур тӗлте те пёр пек тытӑма тьггса тӑма, тавар ҫав- 
рӑнӑҫпе майласа тӑма ҫав натсилӗ 'ҫӗлхепе ҫырнӑ литература кирлӗ 
пулнӑ. Ҫапла хуласепт,е ҫуралса аталанакан пуршуаҫи мӗн ӳснӗ- 
ҫем, мӗн аслӑланнӑҫем улпутсене хирӗҫ, вёсен сословилӗ пурӑнӑҫ 
йӗркине хирӗҫ пыра пуҫланӑ, ҫав йӗркепе кёрешме тапратнӑ. Ҫав 
вӑхӑтрах  хреоҫенсем те йаланах улпутсен пусмӑрне ывӑтас тесе 
пӑлханнӑ, хуласен^е хуҫасен аллинтр пурӑнакан ремеслаҫӑсем те 
тсехлӑ, пусмӑртан х&тӑласшӑн пӑлханнӑ.

Суту-илӳ мулӗ аслӑланнӑҫем улпутсем, кнеҫсем, патшасем пуйна



сутилӳҫӗсене парӑма кӗрсе пёте пуҫланӑ, хӑйсем те ҫуту-плӳ тума 
йеррипен вӗренсе хӑнӑхса пынӑ. Ҫапла пурӑнӑҫ хуҫи укҫа, мул 
пулса тӑра?, хуҫалӑхӑн тӗп тыткп капитал пулса тӑра^. П атш алӑх 
хӑй те пӗтёмпех ҫав капитала парӑнмалла пула?: расхутсене сап- 
лама ӑна укҫа кирлӗ пула?, вӑл мулҫӑсене, тӗрлӗ усламҫӑсене па- 
рама кӗрсе пӗтет. Ҫав вӑхӑтрӑх вӑрҫӑ хатёрӗсеие хатӗрлеме, пы- 
сӑк ҫар усрамалли йаналасене туса кӑларма ӑна хӑне те про- 
м&шлӗнӑҫ кирлӗ пула?. Ҫапла патшал&хсен хвеоталлӑ йӗрки йер- 
рипен капиталисӑм йӗркине ҫавӑрӑна?. Ҫӗнӗ йёрке хрее§енсене 
улпутсен пусм ӑрёирн  кӑларсан ҫеҫ $ӑнтан пулса тӑра?: вӑл Евро
пара Х У Ш -п а Х1Х-мӗш ӗмӗрсен^е пулса тӑра?. Хрес^енсене пур 
тӗлте те пусмӑртап йе ҫӗрсӗр йе сахал ҫӗр парса кӑлараҫҫӗ, ме
шен тесен капиталисӑма пролетариат пулма пултаракан, йӳне те 
пулин ӗҫлесе пурӑкма пултаракан ҫӗрсёр хресцеи халӑхё кирлӗ 
пулнӑ. Хресеене сахал ҫӗрпе пусмӑртан кӑларни йалхуҫалӑхӗн 
авалхи натураллӑ йӗркине ҫӗмӗрсе пӑраха?: улпутсемпе капнтал- 
ҫӑсем, йалти пуйан хресрпсем  сутлӑхшӑн ҫеҫ тырӑ-пулӑ ӳстерме, 
вы ^ӑх-^ӗрлӗх ӗрретме тӑрӑш ма тытӑнаҫҫӗ. Ҫапла ыайпа сутилӳлӗ 
мулшӑн тавар ҫаврӑнйҫӗ ас.тӑланса кайа?, патшалйхра натсилё 
рынок пулса тӑра?. Ҫак вӑхӑтран пуҫлаҫа пур пурӑийҫра кирлё 
напала та  тавара ҫавӑрӑна?, етем хӑй те, унӑн вӑйӗ-сывлӑхӗ те 
тавар вырӑнне сутӑнма тытӑнат.

Ҫак саманана натсисем рӑмӑртанма тапратнӑ самана теҫҫӗ. 
Т)ӑнахах та ҫак вӑхӑтра тӗрлӗ хвеоталсен аллитеҫе пурӑнакан 
тӗрлё племесем, ӗлӗк йутш ӑнса пурӑннӑ- пор ӑруранах та пулнӑ 
йӑхсем йеррипен пёрлешме тытӑнаҫҫӗ: пӗр патш алӑх йӗрки айне 
кёрсе ӳкеҫҫӗ, пусмӑр сӑтгҫӑрёсентрн нумайӗшӗнцен хӑтӑлаҫҫӗ, тӗрлӗ 
тӗле ҫӳреме, тӗрлӗ ёҫ ӗҫлеме ирӗк илеҫҫӗ, тӗрлё йӑхсене пӗрлеш- 
терекен натсклӗ ^ӗлхепе, натсидӗ куЛ)Турӑпа паллашма тытӑнаҫҫё. 
Антдх ҫапах та сутилӳлӗ капиталисӑм саманин^е '^ӑмӑртаннӑ ха- 
лӑха. Т)ӑнтанах натси теме йурамас?, ӑна натси пулма хатӗрленнӗ 
халӑх  теме йура?. К у саманара сословисемте пётӗмпех ҫухалса кайма 
пултараймаҫҫё, мӗшӗн тесен вӗсем пӗтӗмпех пӗтменни суту-илӳ ка- 
ппталҫисемпе усламҫасемшӗн усӑлӑ пулнӑ: пурӑнӑҫра ннмӗн тумасӑр 
пурӑнакан улпутсем вёсен аллш гр  ӗмӗр тухми парӑмра тӑрса вӗсене 
питӗ нумай услам парса тӑнӑ. Ҫак вӑхйтра сутилӳлӗ капитал пу- 
ринрен ытла ҫав творенсен пусмӑрлӑ йӗрки пӑтранса тӑннипе, са- 
ланнӑ-саланман тӑнпнпе ӳссе атаданса пынӑ. Сутилӳҫёсен хуш-



шине улпутсем те нумайӗшӗ кӗрсе тулма пуҫланӑ. Е у  вӑхӑтрахап - 
рӑк-савӑт сахал иулнӑ, машинӑсемпе ӗҫлес йӑла тин кӑна аслӑ- 
ланма тытӑннӑ, пролетариат ^ӑнтан пуҫтарӑнса ҫитеймен, хрес§ен 
тёрлё классене уйрӑдса, авалхи улпутсен пусмӑрё сӗрӗмӗн^ен 
урӑлса ҫитсе ҫив^ёленеймен-ҫавӑнпа ҫийелтен пуршуаҫи, айал- 
тан  хура халӑх хвеоталисӑм йёркине тӗпӗ-тымарёпе кӑларса ы вӑ- 
тас тесе ҫителёклӗ хы тӑ тӑрӑш ман. У нтан укҫа йӗрки тухсаи 
патш алӑх хрес^ене тӗрлӗ куланайпа, хы рҫӑ тавраш ӗпӗ калама сук 
хы тӑ аптӑратнӑ, ҫав вӑхӑтрах  сутилӳҫёсемпе уеламҫӑсем халӑха 
питё улталаса пурӑннӑ. Ҫавӑнпа хура халӑх йаланах питӗ пӑл- 
ханнӑ: патш алӑх пусмӑрне те, сутилӳлӗ мул пусмӑрне те хӑй ҫин- 
т}ен сирсе пӑрахасш ӑн йаланах хатӗрленсе тӑнӑ. Ҫакна кура иур- 
шуаҫи улпутсемпе пӗрлешерех пурӑнма сулӑннӑ. Х ура халах  ирёке 
тухнӑ халӑх вырӑнӗы^е хисепленсен те ҫак саманара куланай 
сослови вырӑнне ҫеҫ хисепленнӗ. Капитал, влаҫ, натсилӗ культура 
ҫак вӑхӑтра улпутсен классӗпе пуршуаҫи аллишҫе ҫеҫ пулнӑ, пӗ- 
тӗм халӑх  пурлӑх йенёпе те политиккӑ яенӗпе те кул,турӑ, йенӗпе- 
те пӗрле ҫы хӑнса тӑрайман, ҫавӑнпа ӑиа натси теме те йурамаст.

М алалла ҫӗнӗ самана тапранса кайат, ӑна промӑшлӗнӑҫлӑ ка- 
питалисӑм самани теҫҫӗ. Етем хӑй ӑсӑпе, хӑй ӑсталӑхёпе ҫутҫан- 
талӑк хава'вёсене: пӑс, електрӑвӑйне ытти хӑватсене те хай аллине 
нлет, вӗсене хӑйш ӗн ӗҫлеттерсе усӑ курма ты тӑнат. Акӑш-макӑш 
пысӑк машннасем тухсан ӗлӗк пёртех те тӗлленмен аслӑ хапрӑк- 
семпе савӑтсем пулса тйраҫҫӗ, шывсем тӑрӑх карапсемпе пӑрахут- 
сем ^упаҫҫё, типӗ ҫӗрсен^е тзукун ҫулсем хывӑнаҫҫӗ. Пӗтӗм тӗнт}е 
пурлӑх йенӗпе пӗтӗмпех пӗрлешсе ҫыхӑнса кайа?. Пур пурӑнӑҫра 
кирлӗ йапалана промӑхнлӗнӑҫ туса кӑларма тӑрӑш ат. Тендере кал- 
лӗ-маллӗ тавар ҫеҫ выл,ат. У кҫа, мул, капитал пётӗм пурӑнӑҫа 
тӗпӗ йӗрӗпе ҫавӑрса илет. Промӑшлӗнӑҫ аслӑланннпе хуласем ка
лама ҫук хӑвӑртӑн  пы сӑкланса иыраҫҫӗ. К апитал хуласен^е пӗр- 
тен пӗр хуҫа пулат: сословисене пӑ^ах  йӗтерет. К апитал йалтан 
тавар  илсе, йала тавар парса тӑрса йалсене пӗтӗмпех хуласене, 
хапрӑк-савӑтлӑ районсене пӑхӑнтарӑ?. Капиталш ӑн улпутсем ха- 
рам-хырӑмсем, сословисем ӑна ирӗккӗн ӗҫлеме кансӗрлекен ^ӑр- 
мавсем; вӑл тӗрлӗ ҫӗрсене хӑй пусмарӗ айне илсе вёсене пӗрлеш- 
терме тӑрӑш ат, вӗсене пӗр пёринпе суту-илӳ ӗҫӗпе ҫыхат, вӑл пёр 
ҫӗртеи тепӗр ҫӗре х алӑха ӗҫе ҫӳреме хӑнӑхтарат. Ҫапла майпа 
уйрӑм пурӑнакан племесем пӗр пӗринпе паллаш аҫҫӗ. К апитала уйрӑм
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племесем пурӑнакан территорисенр ҫеҫ ёҫ туыа тӑвӑррйн туйӑ- 
нат, вӑл пётем халӑха пӗрлештерсе, пётӗм халӑх  пурӑнакан ҫёр- 
ш ывран пӗр натсилӗ патш алӑх тума тӑрӑш ат. Ҫав патш алӑха 
тытса тӑыа ӑна ҫар, тытӑм йёрки, сут йӗрки, шкул кирлӗ. Про- 
мӑшлӗнӑҫра ёҫлеттерме ун в а зд и  ӑстасем, техникеем, иншенереем 
кирлӗ. Ҫавӑнпа капиталисӑм ӑслӑлӑхпа ӑсталӑха мадалла йама 
тӑрӑш ат. ПромӑШлӗнӑҫ халӑх питӗ йурлй пулсан, тӗттём пулсан- 
малалла кайаймаст, мӗгаӗя тесен йурлӑ халӑ.х, нат}ар пурӑнма вӗ- 
реннё халӑх промӑшленӑҫ туса кӑларна йапаласене илмесӗр пурӑнма 
пултарат. Ҫавӑнпа ҫак саманара пуршуаҫи халӑха ҫырупа пал- 
лаштарастнӑн, ун хушшинце кӑшт та  пулин кул,турӑ сарасшӑн 
тӑрӑш а^. Унтан нуршуаҫийе малтан влаҫ кирлӗ, ҫав влаҫа вӑл 
пӗр ирӗксӗрлесе ҫеҫ хӑй аллине илме пултараймаст, мёшӗн тесен 
ку саманара пролетариат ҫителӗклӗ вӑйлӑ, хресвенсем те ӗмӗрхи 
ы йхӑран вӑранаҫҫӗ. Пуршуаҫи хура х алӑха тӗрлё майпа 
йӑпатса хӑй йенне ҫавӑрат, ҫав ёҫе вӑл парламент урлй, шкул 
урлӑ, натсилё, ку^турӑ урлӑ тӑват. Ҫапла пӗр в ӑх ӑта  халӑхӑн  пур 
класслӑ сийӗсем те ҫителӗклё ҫывӑх пӗрлешсе ҫитеҫҫӗ. Ҫав нат
силё пӗрлешӗвӗн пуҫӗн^е нуршуаҫи тӑрат, вӑл творенсен сослови.тӗ 
йӗркине хирӗҫ пӗтӗм халах йа^ӗпе кёрешет, вал улпутсемпе, унтан 
хвеоталлӑ пӳрокра^ипе пётӗм халӑх ирӗкёшён йе темократншӗн 
кёрепхетӗп тесе кӑтартат, унӑн йалавӗ ҫищ р „ирёклӗх, танлӑх, 
тӑван лӑх" тенӗ виҫӗ сӑмах халӑх  куҫне илӗртсе йӑмӑхтарса тӑ- 
раҫҫӗ. Пёр вӑхӑта натсилӗ патш алӑхпа натсилӗ капиталисӑм 
аталанса ҫитит^ен халӑх  хушшин^е класслӑ хирӗҫлӗхсем ытлах 
витӗр палӑрмаҫҫӗ, ҫак саманара нумайӗшӗ ёҫ халӑхӗ, хрес^енсем, 
вак пуршуаслӑ классем пурӑнӑҫра пуршуаҫи хыҫҫӑн ҫеҫ пыраҫҫё. 
Ҫак йёркене натсилӗ-темократилё патш алӑх йёрки теҫҫӗ. Ҫак йӗрке 
кашни халӑхӑн хӑне патш алӑх пултӑр, кашни патш алӑхра пӗрех 
халӑх пултӑр тесе кӗрешет. Ҫак йӗркене йы ш ӑннӑ халӑхсене, ҫак 
йӗркешӗн кӗрешекен халӑхсене натсисем теҫҫӗ.

Ҫапла ёнтӗ промӑшдӗнӑҫлӑ капиталисӑм пусми ҫине улӑхса 
ҫитнё, натсилё-темократилӗ патш алӑх йӗркине йы ш ӑннӑ халӑхсем 
ҫеҫ натсисеи вырӑнӗн-ҫе хисепленеҫҫӗ, ҫав халӑхсем ҫеҫ натси 
тенӗ йата ^ӑнтан йышӑнма пултараҫҫӗ.

, Т)ӑваш халӑхӗн малалла ^ӑнтап натсн пулас пулсан ҫав ка- 
питалисӑм х у р а н ӗ н р  пиҫӗнсе тухмалла пулнӑ: унӑн промӑщлёнӑҫ, 
хӑватлӑ мул, т)ӑнтан пуршуаслӑ пурӑнӑҫ йёрки, хӑйён рӑваш  пур-
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шуаҫийӗ пулмалла пулнӑ, вари тин унӑн натсилӗ кулугурӑ та  пулнӑ 
пулӗт^ё. Ан^ах ^ёваш сене ҫак ҫулпа аталанса пыма тӳрӗ килмен. 
Т)ӑвашсем сутилӳлӗ капиталисӑм саманине кёнӗ-кӗменех, капита- 
лисӑм пусми ҫине пуснӑ-пусмацах хӑйсен ирӗкне ҫухатнӑ, малтан 
тутарсен, унтан вырӑссен улпутсемпе пдтщ рҫл&  сисен пусмӑрне 
кёрсе ӳкнё. Ҫав пусмӑра пула тзӑвашсем авалхи хуҫалӑх йӗркипе 
ҫеҫ пӑн^ӑхса хали 'рен ех  пурӑннӑ, вёсен хуншшн'де ^йнтан капи
тал пухӑнса т^ймӑртанайман, промӑшлӗпӑҫ тапранайман; ҫав пус- 
мӑрах пула 'вӑвашсен авалхи кулугурлӑ сийӗсем вырӑсланса-тутар- 
ланса пӗтпӗ, пуршуаҫи те т;ӑвап1сен хушшин^е ҫуралса ӳсеймен-вӑл 
йалан вырӑсланса пынӑ. Ҫапла ^ӑвашсем пек кайа йулнӑ, кул^тур- 
сӑр халӑхсене нумайёшӗ халӗ вӗсем натсисем мар, натсилӗ ыйхӑ- 
ран  вӑранма пуҫланӑ наротносрем  ҫеҫ теҫҫё. Ҫак сӑмах пӗр йен- 
'Вен тӗрёс те пек, тепӗр йетрен тӗрӗсех те мар-ун ҫин^ен малалла 
уйрӑм калӑпӑр.



П-МӖ1П ТАТӐК.

Пӗр халӑха тепӗр халӑх пусмӑрлас йӗрке мӗнле тухса
кайни ҫинтуен.

Ан^ах малта каяанӑ, пек пур халӑхсем
1. Нумай халӑхсе- те аталанса ҫитме пултарайман. К апнтали-
не ты тса  тӑракан сӑмӑн тымарӗ тщ малтан кӑмрӑкпа тимӗр,

патшалӑхсем. унтан ытти кирлӗ Т)ӗрё хатёрсем; унтан ка-
питалисӑма аталанса аслӑланма етем вӑйӗ, 

ҫӗр ӗҫӗн^ен хӑпнӑ, худасенре ӗҫсӗр пурӑнакан етемсен вӑйӗ йыш- 
лӑ кирлӗ пулнӑ, тата капиталисӑм йарӑнса уттӑр тесен ӑн а тавар 
ҫӳретме лайӑх шыв ҫулӗсем, етем хӑй хастарлӑхӗпе туса хывнӑ 
1)Укун йе т)ул ҫулӗсем кирлӗ пулнӑ. Пур тӗлте те ҫак пурлӑхсем, 
ҫёршывӑн ҫак ырлӑхёсем пёр тан пулман, ҫавӑнпа та  капитали- 
сӑм аталанӑвӗ йе ҫӳтӗленӗвӗ пур ҫӗрсенуе те пёр пек ҫютуён, пӗр 
пек хӑватлӑн, пёр пек хӑвӑрттӑн пулса ҫитме пултарайман. К а- 
питалисӑмӑн малтанхн сӑпки— Хӗвеланӑҫ Европпи— унта ҫителёк- 
лӗ ҫёр пурлӑхӗ пулнӑ, унта халӑхсем те ӗмёртен пӗрлешсе пурӑнса ҫи- 
телеклӗ ҫӳлӗ ку.р,турӑ пусми ҫин^е пурӑннӑ. Европпӑн хӗвелтухнӑҫ 
йенре вӗҫӗысӗр ҫеҫенхирсем, нрӗклӗ ҫӗршыв пулнӑ, ануах унта уйрӑм 
тӑрӑш са ӗҫлемесӗр тупма май ҫук пурлӑхсем ҫеҫ пытанса выртнӑ 
ирёклӗ ҫеҫенхирсен^е пурӑнакан етемсем хӑйсем те ҫав пурлӑх- 
сене шыранасшӑн тӑрӑшман. Х р п е р а н л ӑ  ерӑн вунпилӗк ӗмӗр тӑр- 
шёпе Аҫире, унтан Хёвелтухӑҫ Европпнн'ре пирӗн тӑван расан 
монкол йӑхӗсем хуҫа пулма тӑнӑ. Вӗсем кӗтӳсем усраса тӑранса 
пурӑннипе, пӗр вырӑнтан тепӗр вырӑна куҫса ҫӳрес йӗркепе пу- 
рӑннипе— питӗ вӑрҫӑ кӑларма, унтан сапӑҫма хастар халӑхсем 
пулнӑ; ҫак тӗрӗс-и, тёрӗс мар-и— пире Европпӑ историҫӗсем ҫапла 
калаҫҫӗ. Йепле пулсан та епир ак мӗне куратпӑр: Европпара
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а н к ӑ д а н с е м , коллантсӑсем, хрантсуссем, нимёҫсем, исиансем, пор- 
тукалсем тбхнпкка малалла йараҫҫӗ, промашлёнӑҫ ӗҫне малалла 
уттартараҫҫб, ҫав вӑхӑтрах  Хевелтухйҫрп Европпӑ халӑхӗсем: 
вырӑссем, вёсепе кӳршӗлӗ Австри халӑхӗсем нумай ӗмёрсем тар- 
шӗпе Аҫирен каска-каска ҫил-тӑвӑл пек пусмӑрласа килекен халӑх- 
семпе ҫапӑҫса пурӑннӑ, ҫавӑнпа вёсем ҫар йышлӑ тытса хӗҫ-пӑ- 
ш ал ҫӗклеме, вӑрҫӑ вӑрҫма меллӗ патш алӑх йӗрки йышӑнмалла 
пулпӑ. Ҫавӑн пек патш алӑх йӗркп пур таврари ҫёршывсене 
пёр тытӑм хай аллищ й хӑй тыхса тӑрсан, ҫав тытӑм ханар та тӗ- 
реклӗ те пулсан ҫеҫ пурӑнӑҫра килӗшӳлӗ пулма пултӑрнӑ. Ҫапла 
нумай ӗмӗрсем тӑршёпе сапаланса пурӑннӑ вырӑссем йалан ту~ 
тарсемпе кӗрешес асапа пула М ускав тавраш ӗн^е т>ӑнӑртанса пёр 
аслӑ вырӑс патш алӑхӗ туса хураҫҫӗ. Ҫак патш алӑх йаланах вӑрҫӑ 
кӑларса, кунён-ҫӗрён вӑрҫма хатӗр пулса пурӑнат. Пур вӑрҫса 
илнӗ ҫӗршыва вӑл хӑне пӑхӑнтарат, ҫав ҫӗршывсен^е пурӑнакан 
халӑхсене хӑй  пусмӑрӗ айне пӑ^ӑркаса хураЕ  Ҫапла йалан вар- 
ҫӑп а кӗрметнипе вырӑссем те вӗсем пӑхӑнтарнӑ хадӑхсем те ӗмёр- 
тен ӗмӗре йухӑнса пурӑнаҫҫӗ, пурӑнӑҫа малалла йараймаҫҫӗ, про- 
мӑшлӗнӑҫ тавраш  тапратаймаҫҫӗ. Ҫапла майпа пӗр натсилӗ патш а- 
лӑхсен^ен пуҫне Европпӑра нумай халахлӑ патш алӑхсем пулса 
тӑраҫҫӗ, ҫак патш алӑхсен^ен ■р паллӑ вырӑн Раҫҫейпе Австри 
йыш ӑнса тӑнӑ. Ҫак патшалӑхсем капиталисӑм урапи ҫине т)ӑнтан 
ларса ҫитейменнипе пурӑнӑҫӑн пуршуаслӑ-темократилӗ йёркпне те 
йыш ӑнса ҫитеймеҫҫӗ: Раҫҫейпе Австрире мӗн р ев о зд ты щ ен ех  ты - 
тӑм ы тларах та  улпутсемпе пӳрокра^и ('рн авниксен ) аллищетудб. 
Ҫак нуыай халӑхлӑ патшалӑхсент)е пёр халӑх аслӑ халӑх , патш а- 
лӑх  хуҫи вырӑцӗнт,е х и сп лен ед а , ытти халӑхсем т,уралӑ, пусмӑрлӑ, 
патш алӑха ирӗксӗр пӑхӑнса пурӑнмалли халӑхсен выранён'уе хисеп- 
л е н е ^ ё ҫ . Раҫоейре ҫавӑн пек халӑх вырӑнӗнтр вырӑссем (великорос- 
сем) хисеплене’р ё с ,  пусмӑрлӑ халӑхсен вы рӑнӗя^е тӗрлӗ ӑруран—  
йӑхран  пулнӑ ҫӗр халӑх  ытлашншпех хи сеп лен е^ӗ . П атш алӑхра влаҫ 
вы рӑс улпуцӗсемпе вырӑс пӳрократщйӗн, уитан аталанса ҫитеймен 
вы рӑс пуршуаҫи ал л и н ц е^ӗ , вырӑс хура халӑхӗ, ы тларах та  урӑх 
ӑрулӑ-йӑхлӑ халӑхсен хура халӑхӗсем калама ҫук йывӑр пусмӑр- 
лӑхра п у р ӑ н ад е ҫ . Ҫапла майпа нумай халӑхлӑ патшалахсем пул
са тӑнипе пӗр х ал ӑх а  тепӗр халӑх  пусмӑрлас йӗрке тухса кайаЕ 
Ҫак йёрке ытла та  виттӗр Раҫҫейпе Австрире палӑрӑ^, ҫак пат- 
шалӑхсент^е т,и тендере пӑсӑк самотершавлӑ йӗркесем пулаҫҫӗ, ҫак
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натш алӑхсем пур халӑхсене туласа, пур тӗщ;ери рево^утсилё х у - 
сканусене пусарса пурӑнаҫҫӗ, ҫаванпа вӗсем тӗщ;е шантарёсеп 
йатне йышӑнаҫҫӗ.

Нумай халӑхлӑ патш алахсен^е те пур
2. Нумай халӑхлӑ пурлӑх, пур тытӑм пӗр ҫӳлти си аллинг§е

патш алӑхсенеи ҪеҪ пулнӑ, хуҫа вырӑнӗнҫе хисепленекен
нвтсисом пб клас- халахан еҫ халахе5 пётем хура халахете ҫав

сем си пусмӑрӗн айёнце тапаланса ҫӗҫ пурӑннӑ.
Ҫавӑнпа тӗплӗрен ш ухӑщ ласан пусмӑрлӑ ха- 

лӑхсене вырӑс халӑхӗ таптаса пурӑннӑ тени тӗрёс мар; тёрӗсрен 
каласан ҫакӑн ҫш грн  пусмӑрлӑ халӑхсене вырӑс улпурсем пе вы- 
рӑс капиталҫисем пусмӑрласа пурӑннӑ тес пулат. Ҫав пусмар пуе- 
мӑрлӑ халӑхсене те пётӗмпех пӗр пек тивмен: пусмӑрлӑ халӑхсен 
ҫӳлти снйӗсем нрӗклех пурӑннӑ, патш алӑх вёсене хӑйсен тӑван 
халӑхӗсене те туласа пуран’ма ирӗк парса тӑнӑ, ҫапла пусмӑрта 
пурӑнакан пал0ексен ӗҫ халӑхне, круҫинсен хура халӑхне, каркас- 
сен йӳрӗкҫӗ халӑхне, ытти пур халӑхсене ҫак халӑхсен тӑван ул- 
пут>ӗсем, 'ҫинавникёсем, тӑван ^ӗлхепе халаҫакан пуршуаҫийех 
туласа пурӑннӑ. Ҫапла ёнтӗ натсилӗ пусмӑрӑн тёп тымарӗ класслӑ 
пусмӑр ҫеҫ пулса тарат. Ҫав класслӑ пусмӑр пусмӑрлӑ халӑхсен 
ёҫ халӑхӗш ён тата уйрӑм йывӑр пулат, мӗшбн тесен пусмӑрлӑ ху
ра халӑхсем патш алӑхра хӑне уйрӑм пӗтбмпех пӑхӑнса тӑмалла, 
уйрӑм пӑрахҫӑ сослови вы рӑнӗщ р хпсенленсе пурӑнмалла пулнӑ.Ҫ ак 
класслӑ пусмӑрӑн уйрӑм йывӑрлӑхне ҫеҫ епир натсилё пусмӑр тет- 
пӗр. Унтан ҫав натсилӗ пусмӑр пусмӑрлӑ халахсен ёҫ халӑхӗпе 
хура халӑхне таптаннин 'рн  пуҫне пусмӑрлӑ племесен ҫӳлти сийӗ- 
сене те: улпу^ӗсене, пуршуаҫине, интелликентсине пӗр хӗррипе пус- 
мӑрланӑ: вӗсене патш алах мулӗ, тӗп халӑхӑн натсилӗ капитале хӑй 
ҫеҫ хуҫа пуласгаӑн хёсӗрленӗ, вӗсене влаҫ сахалтарах панӑ, натсилӗ 
ку.ц,турӑ тума ^аркаланӑ. Ҫапла натсилӗ пусмӑр пур хура халӑха, 
пётӗм халӑха тенӗ пек те пӗр йен^ен пусмӑрласа тӑнӑ, ҫапла 
Раҫҫейре рево^утси дан ех  ирӗке тухас тесе кӗрешекен Хвинл,ан- 
'ҫийе, Полряана вырӑс патш алӑхӗ пусмӑрласа хӑй айён^е тытса 
танӑ, пур йут йуялӑ— ^ӗлхелё халӑхсеке те вырӑс патш алӑхӗ тӑ- 
ван т)ёлхепе вӗренме ирёк паман, хаҫатсем, кӗнекесем каларма 
хушман, йут йунлӑ— ^блхедё халӑхсене нноротсӑсем тесе вёсене 
патш алӑхра тивёҫ (право) йенреп танлӑ етемсен ушкӑнӗ вырӑнне 
хисеплемен. Пумай халӑхлӑ патш адахсен 'р  классемпе натсисем



йепле пӗр пӗринпе пӑтранса пӗрне пӗри пусмӑрланине Австри 
исгорийё питӗ лайӑх кӑтартса тӑрат. Австрире тӗп хуҫа халах 
вырӑнӗн^е пкӗ халӑх хисепленнӗ: нимӗҫсемпе ыа^йарсем; ҫак ха- 
лӑхсен улпу^ӗсемпе пуртуаҫиӗ патш алӑхри тытӑм тыткине хӑйсем 
ҫеҫ тытса тӑма тӑрӑнш ӑ; ҫак халӑхсенреп кайарах тата  икӗ халӑх  
пулнӑ, вӗсеиреп па^ексем  нимӗҫсен пусмӑрӗн^е, хорватсем мал]йар- 
сен п у см ӑр ӗн р  пурӑннӑ; па^ексемпе хорватсен творенсен кдассӗ- 
сем вӑйлӑрах пулнӑ, ҫавӑнна вӗсем цӗлхе тёлешӗн^ен, тытӑм тӗ- 
лешӗн^ен те кӑш т ахтономлӑрах пураннӑ, ҫапла ҫак халӑхсем 
ҫурма правалӑ халӑхсен вырӑнӗн^е шутланнӑ; унтан Австрире 
тата  ултӑ халӑх  пурӑннӑ, ҫак халӑхсен улпутсемле пуршуаслӑ 
классем пулман, ҫак халӑхсем хресрен халӑхӗсем пулнӑ, хресҫен- 
рен пуҫне вёсен хуласенуе ремеслаҫӗсемпе тӗрлӗ тӗлте сапаланса 
пурӑнакан  ӗҫлекенсем ҫеҫ пулнӑ; ҫак халӑхсем: ■рхсем, кӑнтӑр 
славенӗсем, руҫҫинсем, словаксем, румынсем, ҫак халӑхсене-кӳршӗлӗ 
пурӑнакан ма^йарсемпе нимёҫсем, унтан пал,ексемпе хорватсем пус- 
мӑрласа пурӑннӑ; ҫавӑнтах тата  ма^йарсен ҫӗршывӗн'§е нимӗҫ са
хал пулнӑ, ҫак нимӗҫсене те ма^йарсем ытти тӗттӗмрах халӑхсене 
лусм ӑрланӑ пекех пусмӑрласа пурӑннӑ. Ҫапла пӗр халӑха тепӗр 
халӑх пусмӑрлас йӗрке пурин^ен ытла нумай натсилӗ иатщ алӑх- 
седгуе палӑрса тӑрат, ҫав иатш алӑхсенре натсилё пусмӑрӑн 
айӗпӗ халӑхсен ҫӳлти сийӗсене ҫеҫ тивни те тӗрӗсрен палӑрат.

У нтан пӗр халӑха тепӗр халӑх пусмӑр-
3. Напиталисӑм ха- ласси пирӗн саманара п у р и н р н  ытла капи-
лӑхпа халӑха пӑт- талисӑм йӗркине пула пулса пират. К аннта-

ратса пыни. лнсӑмӑн 'рбрн, унӑн йун таппи хуласемпе
хапрӑклӑ-савӑтлӑ таврасенце ҫеҫ. Капитали- 

сӑм пур туса кӑларакан тавар в аад и  кирлӗ т>6рб хатӗрсене, хут- 
малли хатӗрсене, ёҫлеттермелли етем вӑйне йалсещ ен  туртса т а 
р а !  Ҫав вӑхӑтрах  хуласем, хапрӑксем, савӑтсем хӑйсеп тавраш не 
пур йен^ен те ӗҫлекенсепе, тӗрлӗ вырӑнсен^е тӑракан ҫынсене 
пухса пӗр вырӑнсен^е рӑмартантараҫҫӗ. Еапиталисӑм пӗтӗм тӗн^е- 
не хӑй  хуҫа пулма тӑрӑш а^, пур тёнрери халӑхсене те хутӑш тар- 
са пӗтерме т а р ӑ ш а !  Ҫав хутӑш ӑнура ҫив^ёрех, авалран ҫутӑла- 
нӑрах  п ан ӑ халӑхсем имшеркерех халӑхсене ирӗксӗрех пурӑнӑҫра 
айаларах  хӑварса пыраҫҫӗ, ҫавӑнпа сапаланарах пурӑнакан им- 
ш ерке халӑхсен ҫыннисем ирӗксӗрех хӑйсен халӑхлӑхне ҫухатса тав-



рарн паттӑр халӑх ҫумне ҫыпҫӑнма т&рӑшыалла пулат, ун кулугур- 
не пӑхӑнса ӑна илешсе йышӑнмалла п у л а !  Ҫак йент,ен тендере 
Америккӑ питӗ паллӑ вырӑн йышӑнса тӑрат: Америккӑра халӗ ан- 
кӑвдан ■рлхипе калаҫакан американсем 64 %  ҫеҫ, ытти 3 6 %  ҫср 
тӗслӗ йут халӑхсем: вӗсем ҫуллен хисепсӗр нумайӑн Америкка пурӑнма 
куҫса пыраҫҫӗ, пырса илешнӗҫемех американланса кайаҫҫӗ, ҫа- 
в ӑ ш а  Америккӑ патшалӑхне тӗрӗсрен „халӑхсен арм апё“ теҫҫӗ, 
вӑл сав патш алӑх тӗрлӗ халӑхсене арманра авӑртса кӑларса са
нах тунӑ пек ^асах  пӗр американ натсийӗ тунине пӗлтерет. Ҫак ӗҫе 
Ӑ мериккӑ пӗрте ирёксӗрлесе тумаст, ӑна йут халӑхсен еттемисем 
хӑйсен ирёкӗпех хӑйсемех туса пыраҫҫӗ. Ҫапла тума, пер х ал ӑх  
тепӗр халӑха кул,турӑ йепӗпе пӑхӑнма, паттӑртарах халӑхӑн кул,- 
турне йышӑнма каниталисӑм йӗрки ирёксӗрлесе хуш са тӑрат: суту- 
илӳ ӗҫӗпе, хапрӑк ӗҫӗпе пурӑнса иртерес тесен, тӗрлӗ вы рӑнта 
тӑрса иртерес тесен таврари тӗп халӑх  ■ҫӗлхиие, унӑн пурӑпӑҫ 
йӗркнне ирӗклӗ ирёксёрех тӑрӑш са йышӑнас пула*, сӑпкара туй- 
аннӑ ^ӗлхене пӑрахса йут 'вӗлхене йыш ӑнас п у л а !  Ҫапла ӗнтӗ 
капиталисӑм халӑхсене пӗр пӗринпе пӑтратса хутӑш тарса пырса 
вӑйсӑрта^ах халӑхсене паттӑртарах халӑхсене пӑхӑнтарса тӑрат, 
вӗсене ҫав паттар халӑхсен кул,турне йыш ӑнтарса тӑрат. Ҫак нат- 
снлӗ пусмӑр теме тивӗҫлё йапала пёр йептрн питӗ усӑлӑ, мӗшӗн 
тесен вӑл тӗн^ерн уйрӑм халӑхсене пӗрлештерсе пӗр халӑх тума 
пулӑшат, атуах  ун ҫинцен малалла уйрӑм калӑпӑр.

М адтах асӑпсахтӑмӑр: тендере пус- 
мӑрта пурӑнакан халӑхсем хреа§еп ха- 
лӑхӗсем. Хал&х пурлӑх йӗркипе, кул,турӑ 
тёдешёпе мен 'ҫухлё ҫӳлӗ пусма ҫин^е 
тӑрат, ҫавӑн ^ухлӗ ҫав халӑх  хуласен- 
^е суту-илӳ ӗҫӗпе, промӑшлӗпӑҫ ӗҫӗпе, 
тӗрлӗ йенӗпе тупӑш тупӑшласа, патш а- 

лӑхри тёрлӗ вырӑнсен^е тӑрса пурӑнӑҫа иртерет. Й ал халӑхӗ ка- 
питалисӑм саманинҫе пптӗ на^ар пурӑнат: ӑна капитал пур йенден 
те тылласа ҫеҫ пурӑнат. Ҫавӑнпа капиталисӑм вӑхӑтӗнце хрееҫен 
хула тавраш ён^ен писсе, йна кураймасӑр п у р ӑ н а ! Хуласен^е 
йут ӑрулӑ-йӑхлӑ етемсем ы тларах пурӑнаҫҫӗ пулсан тӗттӗм хрес- 
'р н  ҫав етемсен пӗтӗм халӑхне те курайми п у л а !  Ҫапла хал ӑх а  
хадӑх курайман йӗрке тухса кайат: ҫак йӑда питӗ пӑсӑк йӑла: 
вёл тӗшуери пур ӗҫ халӑхне те пӗрлештерес ӗҫе ^арса тӑрат. Ҫак

4. Нумай халӑхлё пат- 
шалӑхсенве капитали- 

сӑм халӑхпа халӑх хуш - 
шинре хирӗҫлӗхсем нё- 

ларни.
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пёр халӑхран тепер халӑх писсе пурӑнни питӗ сийенлӗ: вӑл ул- 
путсемпе пуршуаҫишӗн ҫеҫ усӑлӑ, вал ӗҫ хадӑхӗн класслӑ тӑнпуҫ- 
не аташ тарса ҫав улпутсемпе пурпгуаҫийе хирёҫ кӗрешес вырӑнне 
хура халӑха хура халӑхпах  йуҫӗнтерсе пурӑнтарса вёсен пӗрлеш- 
се пӗр ирӗклӗхшӗн кёрешес ӗҫне путарса т а р а !  Пур тендере те 
пуршуаҫи пӗр халӑха тепӗр халӑх ҫине тӑратасш ӑн тӑр ӑш ат ., 
Ҫапла Расҫейре авалран кирек мӗнле пысӑк инкек-синкек пулсан 
та: пысӑк пушарсем, х а а д р ,. ытти ҫавӑн пек инкек пулсан та, вӑр- 
ҫӑ  тавранх тапрансан, вы ҫлӑх тавраш  пулсан та, тавар тавраш ӗн 
хакӗ ӳссен, пурӑнӑҫ урӑх йещ рн  йепле те пулин на^арлансан та, 
йалан пуемӑрлӑ хӑлӑхсене: еврейсене, палрксене, ыттисене те 
а й ӑ п л а ^ ӗ ҫ . У нтан халӑхпа халӑх  х у ш ш и и р  хирӗҫлӗхе ытла та  
интелликентси, вӗреннӗ, вы рӑнта тӑрса пурӑнӑҫа иртерекен си ыт- 
ларах та  хӗтӗртсе вӗрилентерсе т а р а 'р ё . Пуршуаҫи хурӑ халӑха 
йепле сӑлтавпа пулсан та пусмӑрласшӑн тӑрӑш ни пире виттёр 
паллй: ӑна мула ӳстерме, тупӑш тума рынок кнрлӗ, ҫавӑнпа 
каш нн халӑх пуршуаҫнйӗ хӑй  нусмӑрласа пурӑнакан тӑван хура 
халӑх ҫывӑхне йут пуршуаҫийе йарасш ӑн мар тӑрӑш ат. Ан'дах 
интелликентсийе мён кирлӗ-ши? Интелликентси те хӑйӗн тӑван 
халӑх  хушпшн^е капитала ӳстересшӗн, промӑшлӗнӑҫа аталанта- 
расш ӑн тӑрӑш ат, мӗшӗн тесен капиталисты вӑйдӑланпаҫем интел- 
ликентсийӗн пурӑнӑҫӗ лайӑхланса пырат, уншӑн нумай ӗҫлесе 
тӑран са пурӑнмалли вырӑн т у п ӑ н а ! Ҫав вы рӑнш ӑнах интелликент
си пурин^ен ытла кёрешет те: вӑл хӑй тӑван халӑх  хупшшн^е 
тӑван  'вӗлхене пёлекен вёрентекенсем, 'рнавниксем  пулздӑр тесе 
кӗрешет. Ҫапла халӑхсен хушшинри натсилӗ хирӗҫлёхсене гр  мал
тан пуршуаҫипе интелликентси хӗрӳлентерсе вӑйлӑлатса тӑраҫҫӗ. 
П усмӑрлӑ халӑхсен интелликентсийӗ тӑван р л х еш ён , тӑйан шкул- 
ш ӑн, патш алӑхри вырансемшӗн, натсилӗ кул>тӳрӑшӑн паттӑр, пус- 
мӑрласа пурӑнакан халӑхсен интелликентсипе кӗрешни пӗр й е н р н  
усӑлӑ та: ҫав кӗрешӳ капиталисӑмӑн пусмӑрдӑ йеркине пӗтерме 
кӑшт та  пулнн пулӑшат, ун ҫ и н р н  лерелле калӑпӑр.

П урӑнӑҫра улпутсемпе пуршуаҫи
5. Нумай халӑхлӑ, улпут- хуҫа пулса тӑрсап халӑхпа халӑх йӳ- 
лӑ-пуршуаслӑ патшалӑх- ҫӗнкелесе пурӑнасси пӗтме пултарай- 
с е н р  натсилӗ хирӗҫ- манни тӳрех паллӑ. Е пир пӗлетпӗр-ка- 

лёхсем пӗтейменни. питалисӑм сам ан и н р  кашни етеме те-
пӗр етем каш кӑр в ы р ӑн ӗн р  тӑшман
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пулса тара!’, ҫак саманара пурӑлӑҫра пур й е н р н  те пур тӗлте 
те вӗҫӗмсӗр тавдашу, кӗрешӳ ҫеҫ к у р а н а ! Ҫак вӑхӑтра кашни 
•рун харпӑрлӑх р р и  в ы р ӑн ён р  пурӑнат, кашни р н  хӑп ӗмӗрбнрс 
ҫав  харпӑрлӑха йепле тӗ пулин ӳстересшӗн, ӑна йут ҫыпнӑнне 
ирӗксӗр йе улталаса та пулин туртса идее те ӳстересшӗн ҫеҫ тӑрӑ- 
ш ат. Ҫак саманара йепле уйрӑм етемсем ӑмӑртмалла тавлашса пу- 
рапаҫҫб— ҫавӑн пекех пӗр р р ӑ н м и  сипе си, класспа класс йалан 
кӗрешсе пурӑнаҫҫӗ. Ҫак кӗрешӳ капиталисӑм вилсе ҫӗр айне кӗ- 
месӗр пӗтме пултараймаст, ҫавӑнпа халӑхп а халӑх  хирӗҫленсе пу- 
рӑиасси те пётме пултараймаст, мӗшӗн тесен хура халӑха туласа 
унӑн йунне ёмсе пуранакан сисем йут халӑхсен ӗҫ халӑхне тула- 
масӑр пурӑнма пултараймаҫҫӗ. У нтан халӑхпа халӑх тавлаш са 
ҫапӑҫва пурӑнни капнталҫӑсемшӗн питӗ усӑлӑ— ҫав тавлаш у— ҫа- 
пӑҫу ёҫ халӑхӗн класслӑ тӑнне аташ тарса тӑрат. Нумай х а л ӑ х л ӑ ’ 
п атш алӑхсен р  вак халӑхсем нрӗке тухасш ӑн кӗрешеҫҫӗ, ахто- 
номилӗ пурӑнассишӗн кӗрешеҫҫӗ. Анрах пур халӑхбене ҫнтелӗклӗ 
ирӗкре пурӑпма паракан патш алӑхра та  каниталисӑм сам ан и н р  
натсилӗ пусмӑра р н т а н  пӗтерме пултаракан ирёклӗх пулма пул- 
тараймаст, мӗшӗн тесен ҫав ирӗклӗх капиталисӑм йёркнне пӗтӗм- 
пех хирӗҫ пырат, урлӑ тӑрат. Унтан тата ҫав ёлӗкхи пусмӑрлӑ 
халӑхсем ирӗке тухсанах вёсен ҫӳлти сийӗсем вёсен хушшшгре 
сайра пурӑнакан ытти халӑхсен сийӗсене тулама тытанйҫҫӗ, 
ҫапла пирӗн куҫ у м ӗ н р х  пал>ексем вырӑс патш алӑх пусмӑрӗ 
а й ӗ н р  асапланса п у р ӑ н ар ӗ ҫ , халӗ хӑйсем патш алӑх турӗҫ те 
хӑйсем патёири вак хадӑхсене: еврейсене, украинсене, пелорус- 
сене тӳсме ҫук хытӑ хёстерсе пурӑнаҫҫӗ. Ҫапла капиталисӑм йӗр- 
кипе пурансан пусмӑрлӑ халӑхсем хӑйсем те ытти халӑхсепе 
пусмӑрлама хӑват илесшён тӑрӑш аҫҫӗ. Натсилӗ хирӗҫлӗхсем клас- 
сем пӗтсен ҫеҫ пӗтме пултӑраҫҫӗ, натсилӗ пусмӑр мён пур тымарӗ 
мӗнёпе капиталисӑм пусмӑрб снрӗлсе пӗтсен ҫеҫ пӗтме пултарат.

М алта епнр натсисем р н т а н  промӑш-
6. Империалиеӑм нат- лӗяӑҫлӑ каниталнсӑм сам аш ш р  ҫеҫ ата- 
силӗ пусмйрӑн тӗп ланса ҫитеҫҫё терёмӗр. Ҫак вӑхӑтра кашни 
аслӑ, р  хӑрушӑ сий- ӳссе ҫитӗнсе ҫитнӗ халӑх  ҫеҫ хӑне нат- 

енлӗ тымӑрӗ. снлӗ патш алӑх тума тӑрӑш ат терӗмӗр.
Анрах пыра киле т ӗ н р р и  етемйышӗн пу- 

ранӑҫонце ҫӗнӗ самана тапранса кайат— ӑна хвннаислӑ капиталн- 
сём самани теҫҫ.ӗ. Вӑл ак мӗне пӗлтерет: тендере техниккӑ малалла
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кайнӑҫем акӑш -макӑш  пысӑк савӑтсемие хапрӑксем пулса тӑраҫҫӗ, 
промӑшлӗнӑҫ калама ҫук хӑватлӑланса кайат, ҫакна пула мул та  
ы тла хӑватлӑланса кайат, капитал аслӑланса 'дӑмӑртанса ҫитет. 
Унтан калама ҫук пысӑк хапрӑксемпе савӑтсене ӗҫлеттерсе тӑма, 
вӗсене ҫителӗклб таран рерб хатӗрсем туйантарса тӑма, аслӑ 
машинӑсем туйантарма, вӗсенце тара  кӗрӗшсе ӗҫлекен хисеп- 
сӗр нумай ӗҫхалӑхне выҫулӑ-тутӑлӑ та  пулин тӑрантарса тӑма, 
ханрӑкссн'§е туса кӑларакан йапаласемпе пӗтӗм тӗн^епе суту-илӳ 
тума ытла нумай, пысӑк, вӑйлӑ мул кирлӗ пулнӑ. Ҫакна кура ка- 
питалҫӑсем пёр пӗринпе пӗрлешсе ӗҫлеме тапратаҫҫӗ, ҫапла вӗсем 
тӗрлӗ аксионерлӑ тенӗ ушкӑнсем тӑваҫҫӗ, ҫапла промӑшлӗнӑҫа 
тытса ҫавӑрса таракан трестсемпе ҫи к р катсем  пулса тӑраҫҫӗ. Ҫак 
трестсемпе ҫинтщкатсем, унтан пуйан панккӑсем пӗрлепгсе пур 
пурӑнӑҫӑн та хуҫисем пулса тӑраҫҫӗ. Ҫапла промӑшлӗнӑҫ капита- 
лӗпе панкӑсен капитале пӗрленгаине хвинанс (укҫа, мул) капиталӗ 
теҫҫӗ, ҫавӑина нурӑнйҫра ҫав капитал пуҫ пулса тӑнӑ саманана 
та  хвинанслӑ капиталисӑм самани теҫҫӗ. Ҫак вӑхӑтра мул пурӑ- 
нӑҫрӑ пӗртен пӗр хуҫа пуласшӑн тӑрӑшатх Хвинанслӑ капитал 
аталанса ^ӑмӑртанса ҫитизден капиталҫӑсем рынокра тавар сутпӑ- 
илнӗ тзух пӗр пӗринпе тавлаш са тавар хакне сутассине ӳкерсе, 
илессине йӳнелтерсе хӑйсене хӑйсемех те сийен т ӑ в а ^ ӗ ҫ , хӑйсем 
илес тупӑш а хӑйсемех те ■ҫакаравдӗҫ. Хвинанс капиталӗ ҫак йёр- 
кене пётӗмпех пӗтерсе хурасш ӑн тӑрӑш ат, вӑл рынокра тавар сутнӑ- 
илнӗ ӗҫре пӗртен пӗр хуҫа пулса хӑй кӑмӑлне кирлӗ таран тупӑпт 
илме тӑрӑш ат. Ан^ах капиталисӑм саманин^е рынок пуриншӗн те пёр 
пекех ирӗклӗ, унта кирек кам та  кирек мёнпе те суту-илӳ тума пул
тарат’. Апла пулсан-хвинанс капиталё мёнде майпа пётём тён^ери 
рынока, пур тбнтуери пуйанлйха, пур тӗнҫери пурлӑхӑн тыткине 
пётӗмпех хӑй  аллине ҫеҫ ҫавӑрса илме пултарат? Ҫак ӗҫе вал ак 
йепле тйваТ’: епир пӗлетпӗр-тӗнтр хуҫалӑхён ^ӗрӗ йунё, тӗщ р 
пурлӑхӗн тӗп ш ӑнӑрӗ, промӑшлёнӑҫӑн тёреклӗ туни нумай йапала- 
сен^ен те пулса тӑмаст: ҫав йапаласем ҫӗр кӑмрӑкӗ, тимёр, нехта, 
хлопок, йӗс-пӑхӑр, ылтӑн, каучук; ҫак йапаласене пула ҫеҫ про- 
мӑшлӗнӑҫ ӗҫлеме пултарат, ҫак йапаласем промӑшлӗнӑҫшӑн '511 

кирлӗ йапаласем пулса тйраҫҫё, ҫак ^еро хатӗрсен^ен пуҫне про- 
мӑшлӗнӑҫ виҫӗ сехет тӑршёпе те сывлама пудтараймаст. Кам ҫак 
т)ёрӗ хатӗрсеие ҫавӑрса хӑй аллине илет, ҫав тендере хӑй хуҫа 
нулса тӑрат. Ҫакна кура хвинанс капитале хӑйён мӗн ҫитнӗ хава-
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лӗпе ҫав 'ҫӗрӗ хатӗрсене хӑне 'пӑхӑнтарм а, хӑй аллине илме тӑрӑ- 
ша¥. Ӗлӗк промӑшлёнӑҫлӑ каниталисӑмшӑн хӑй патшалӑхӗн^и хӑй 
халӑхӗн натсилӗ рынокӗ те ҫителӗклӗ пек туйӑнса тӑнӑ. Ан^ах 
хвинанс капиталӗшӗн вӑл пурӑнакан патш алӑх тӑвӑр, вӑл пӗтӗм 
тӗнТ)Сне хуҫа пуласшӑн, ҫавӑнпа вӑл ӗлӗк промашлӗнӑҫлӑ, капитал 
йышӑннӑ патш алӑх ^икисене ҫёмӗрме тытӑнат. Ҫапла алӑ-урине 
пӗтӗм тӗн^е ҫине тӑсма хвинанс капиталне тата ҫав малта асӑннӑ 
'ҫёрлӗхсем айакри, етем нумайранпа пусман йе йут халӑхсем пуснӑ 
ҫӗрсент,е: А ҫире, Ахрикра, Америккӑра— ытларах ҫав ҫӗрсен^е пы- 
танса выртни хушат. Ҫапла хвинанс капитале пӗтӗм тендере хӑй 
ҫеҫ пӗртен пёр хуҫа пулма тӑрӑш ат. Унӑн хӑй ӗмётленнӗ ӗыӗтне 
ҫийеле кӑларма хӑват хисепсӗр нумай: ӑна патшалахсент,и тытӑм- 
сем пӗтӗмпех пӑхӑнса тӑраҫҫӗ, ун аллпн^е патшалӑхсен хӗҫ-пӑшал 
хӑвацӗ, ун аляииҫе акӑш -макӑш  аслӑ техниккӑ хӑва^ӗ: вӑл пӗтӗм 
тӗ н р н е  'букун ҫулсемпе кӑш ӑлласа пётерет, унӑн пётӗм тинӗссемпе 
океансем тӑрӑх  хуласем пек пысйк карапсем ^упаҫҫё, унӑн тупписем 
ҫӗршер ҫухрӑмран апакран переҫҫё. Ҫавӑнпа тӗн^е хуҫи хвинанс 
капиталӗ пулса тӑрат: ӑна пур патшалӑхсем, пӗтӗм тӗн^е пӑхӑн- 
са тӑрат, хӑйсен ӗмёртен вӗҫӗмсӗр хӑватлӑ вӑйӗпе мухтапакан 
патшасем те ҫак капиталӑн тарҫисем ҫеҫ пулса тӑраҫҫӗ, ун аллш гр  
пукане тавраш  пек ҫеҫ выл,анса пурӑнаҫҫӗ. Хвинанс капитале пӗ- 
тӗм тён^ене хӑй кӑмӑлӗ хушнипе хӑне кирлӗ таран вакласа, пай- 
ласа, 'ркелесе  хӑне уйрӑм-уйрйм пӑхӑнтарат. Ҫапла хвинанс ка
питален пур тёнТ)Сне те пӑхӑнтарас йӑлнне империалисӑм, империа- 
лисӑмлӑ политиккӑ теҫҫӗ. Ҫак политиккӑ питӗ усал, ирсёр, ун тапта- 
вӗн^е пётӗм тен^ери хадӑхсен шӑымп-шакки ш ӑтӑртанса ҫӗмӗрӗлсе 
саланса пётет. Ҫак йӗрке авалхи хвеаталисӑм самани йевӗрлӗре- 
хех пулса тӑ^ё, анҫах вӑл ҫав йӗркерен те темиҫе хут хӑруш ӑ ирсӗр. 
Авалхи хвеоталисӑм саманине ак йепле вӑл йевӗрлё: йепле авал 
пӗтӗм ҫӗршыва хвеотадсем татӑкӑн хӑйсен аллин^е тытса тӑнӑ, 
ҫавӑн пекех хвинанс капиталӗпе паттӑр патшал&хсем пирӗн са
манара пӗтӗм тён’уене татӑкӑн уйӑрса пӗтерсе унта хуҫа пулса 
пурӑнаҫҫӗ, ҫапла вӑрҫӑ уммён пӗтӗм тён^ене таткаласа уйӑреа 
хуҫа анкӑадан, нимӗҫ, унтан американ хвинанс капиталӗ пулса 
тйратудӗ; унтан йепле авал удпутсемпе ҫӗр хуҫисен] хушшиш§е 
аслйраххисем те кӗҫӗнреххисем те пӗрне пӗри пӑхйнса п у р ӑн ад еҫ , 
ҫавӑн пек хвинанс капитален пусмине ҫитнӗ патшалӑхсен хуш- 
ш ищ р аслисем, кӗҫӗнтереххисем, тщ кӗҫӗннисем п у р ^ ё : кӗҫӗнрех

3
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патшал&хсем асл&раххисене, аслӑраххисем $н аслисене пӑхӑнса 
пурӑнаэдӗҫ. А н р х  ҫак йӗрке авалхи хвеоталисӑм йёркинҫен те 
ирсӗр те хӑруш ӑ та: авал та  ҫӳлти сисем ӗҫ халӑх ёнси ҫин^е 
пурӑннй, анҫах капиталисӑм саманин^е ҫав пусмӑр тата усала 
тухса кайяӑ: ҫав пусм&р мёфйуншар етемлӗ халӑхсене пӗтӗмӗшпех 
зд-ралӑха хӑварнӑ, ме^йуншар ӗҫлекен етемсен массисене туланй, 
ҫатта-ҫарам аса хӑварнй, нумай мӗ^йуншар етемсене вӑрҫа хӑваласа 
унта вёсене етем т,ӗлхи калама пултарайман асаппа асаплантарса 
пӗтернӗ: вӗсене амантнӑ, вӗлернӗ, йурӑхсӑра кӑларнӑ. Ҫакна тӗ- 
рӗслес тесен иртнӗ вӑрҫа ҫеҫ асӑнас пулат, ӑна епир империалн- 
сӑм вӑрҫи тетпӗр: ҫав вӑрҫа анкӑлуҫанпа нимӗҫ хвинанс капиталӗ- 
сем кӑларнӑ, вӗсем ӑна тӗнт,ере и ккёш ӗнрн  пӗри ' р  аслӑ, хуҫа 
пуласшӑн к&ларна, ытти пур вӑрҫакан патшал&хсем: вырӑссем, 
тӗрӗксем, нта^йансем ыттисем те ҫав капиталсен йуррине йурласа 
ҫеҫ тӗн'§ене ш ӑнӑҫми йун тӑкнӑ.

Хвннанс капиталӗн, паттӑр патш алӑх-
7. Тӗн^ене пусмӑрлӑ сен пусмӑрлӑхӗн^е пурӑнакан ҫӗршывсене 

колон,исене уйӑрни. колонргсем теҫҫӗ, ҫав ҫӗрсенце пурӑнакан
халӑхсене колон>иаллӑ халӑхсем теҫҫё, 

ҫапла уйрӑм ҫӗршывсене пусмӑрласа пурӑнас йӗркене колон)иаллм 
политиккӑ теҫҫӗ. К апиталпа паттӑр халӑхсем йепле тӗнцене ҫа- 
вӑрса илнине пӗлес тесен малалли таплитса асӑрха ҫав 35-мӗш 
стр. таплптсӑ вӑрҫӑ пӗтсен 1920-мӗш ҫулта пулса тӑнӑ йӗркене 
кӑтартаг.

Ҫав таплитса цӑнтан ӑнланас тесен тёп ҫӗршыв пысӑкӗшёсене 
кололи пысӑкӗшӗсемпе танлаш тарса пӑхас пула4, унтан тӗп ҫӗр- 
шывра ытти халӑхсене пусмӑрласа пурӑнакан етемсен йышлӑлӑхне 
колои,нсент,е пурӑнакан етемсен ^ун хисепӗпе танлаш тарса пӑхас 
пулат. Ҫапла танлаш тарсан епир куратпӑр: кашни уйрӑм пёр 
акӑзд ан а  тӑхӑр  колон,иаллӑ ’рура тивет, кашни акӑадан  пӗэден пу- 
ҫӗпе тахӑр  йут етемме пӑхӑнтарса пур&на?, акӑвдансем пурӑнакан 
ҫӗршыв вӗсем ирӗксӗр пусмӑрласа пурГшакан колонрюен^ен ҫёр 
вӑтӑр  хут кӗҫӗн, Хрантсийӗн тёп ҫёршывӗ унӑн кололрсен^ен ҫи- 
рӗм тӑватӑ  хут кӗҫӗн. Халӗ епир пурӑннӑ вӑхӑтра тӗн^ен виҫҫӗ- 
рен икё пайне капиталпа паттӑр халйхсем пусмӑрласа туласа 
пурӑнаҫҫӗ, 1914-мӗш ҫу.т§ен пӗтӗм тӗн^ере пурӑнакан етемйышӗн 
ҫурри ытла паттӑр халӑхсен колспраллӑ, пусмӑрлӑхӗн^е асапланса 
пур&ннӑ, вӑрҫӑ нртсен ҫав пусмӑра етемйышӗн пилӗк пайӗн§ен тӑ-
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ваттӑшё ытлашшипех кӗрсе ӳкнӗ, ҫапла тендере пилӗк ҫынран 
тӑваттӑш ӗ колон^иаллӑ т>урасем пулса тӑраҫҫӗ. Ак мӗшӗн епир 
малта империалисӑм натсилӗ пусмӑрӑн '§и усал тӗсӗ, $и хӑруш ӑ 
ирсӗр хурми терӗмӗр.

Тендере промӑшлӗнӑҫ, техниккӑ, кул,-
8. Капиталисӑм кайа турӑ тӗлешӗн^ен кӑйа йулнӑ ҫӗрсене ҫав
йулнӑ ҫӗрсене хӑй йенценех малта пыракан ҫӗрсемпе тан-
хыҫҫӑн мӗнле мелпе лаштарсан епир ци малтан ак мӗн сӑнат-

сётӗрсе лыни. пӑр: Европпӑра нумай тӗлте пӗр тӑваткӑл
сухрӑм ҫинҫе 2 0 0  ҫынна йахӑн  пурӑнат, 

кай а  йулнӑ ҫӗрсенце, калӑпӑр Ахриккӑ Конкиице, Перҫире, пирӗн 
Ҫипирте, тӑваткӑл ҫухрӑма пӗр, пилӗк, нумай вунӑ ҫын тивет.
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Ҫапла ӑҫта промӑшлӗнӑҫ— унта халӑх  питӗга, тӑвӑрланса пурӑнат. 
Ҫапла та  пӗр йен^ен тӗрӗсрен етем йышлӑлаини, вӑл хунаса пынн 
ку^тура, пурлӑха, пӗтӗм пурӑнӑҫа лайӑхлатма пулӑшакан йапала 
теҫҫё. Ҫапла колотраллӑ ҫёрсен^е халӑх питӗ сайра пурӑннине 
тата  епир ак мӗнтен куратпӑр: Европпӑра халӗ нумай хуласен^е 
пӗр хулара мӗл,йун ҫын ытла пурӑнат, ҫавӑн пек хуласем пайтах, 
вӗсен-ҫен кӗҫӗнтерех хуласен хисепӗ те ҫук, ҫав вӑхӑтрах  коло- 
н,иаллӑ ҫӗрсенҫе аслӑ хуласем ҫукпа пёрех, пулсан та  вёсем питӗ 
сахал. Ҫапла коло^иаллӑ ҫӗрсен^е хуласем кӗҫённи, унтан вёсем 
сахалли пире нумай йапала ҫин^ен снстерет: малтан вӑл унти
халӑхсем промӑшдёнӑҫлӑ, пурӑнӑҫйн йӗркине т,ӑптан кӗрсе ҫнтей- 
меннине пёлтерет. Илер тата  цукун ҫулсене: промӑшлӗнӑҫпа паттӑр 
ҫӗрсен^е йалпа йал хушшин^е те ■ҫукун ҫул пур, ҫав пӑспа ҫив^ӗ 
ҫӳрекен йапалана пула унта пурӑнӑҫ вёресе тӑрат, колонргаллӑ 
ҫёрсен^е т,укун ҫул тавраш  питех те сахал, ҫавӑнпа унта пурӑнӑҫ 
пӑцах пӑн^ахса тӑрат. Й улаш кищ ен илер тата империалисӑмпа 
хӑватлӑланнӑ ҫёрсемпе коло^иадлӑ ҫӗрсен таварҫаврӑнӑҫне: мӗнле 
тавар ӑҫтан сутӑнса— илӗнсе тӑннине асӑрхаса илсен, епир курат- 
пӑр: капиталисӑмӑн ҫӳлӗрех пусми ҫин^е тӑракан ҫӗрсем ҫулран 
ҫул темиҫе хут ы тларах колон,иаллӑ ҫӗрсемпе суту-илӳ туса тупӑш. 
тӑваҫсӗ, ҫакӑ хвинанс капитале пирӗн саманара т,и малтан коло- 
Н)Исен йенне туртӑнса тӑннине кӑтартат, вӑл тупӑш  нумайрах илес 
кӑмӑлпа пурин§ен ытла ҫав колон>исем ҫине хӑй алӑ-урине хума 
тӑрӑш нине кӑтартат, тепӗр йен^ен вӑл коло^исем те ҫулран ҫул 
ы тларах пурӑнӑҫ йӗркипе, пурлӑх йӗркипе капиталисӑмпа ҫыхӑнса 
тӑм а тытӑннине кӑтартат. Тендере суту-илӳ, патш алӑхпа патш алӑх 
хушшин'ве пулакан суту-илӳ ҫёр ҫул авал ҫёрте вунӑ хут сахал 
пулнӑ; ҫакй пирён йулашки ӗмӗрте тён^е хуҫалӑхӗ пётӗм тӗш§ене, 
пур пӗтӗмпех кайа йулнӑ ҫёрсене те хӑй ҫулӗ ҫнне тӑратм а тӑ- 
рашнине кӑтартат. Ҫапла хвинанс капитале саманинт>е ҫав капитал 
пӗтӗм тӗн^ене хӑйӗн серетипе серетелесе илет. Мӗшӗн ҫав капи
тал коло^иаллй ҫӗрсен^е ӗҫлесшӗн ҫес пуршг§ен ытла тӑрӑш ат-шн? 
Нумай каламасӑр та  паллӑ: ӑна вӑл нумайрах тупӑш илесшӗн ҫеҫ 
тума тӑрӑш ат: кайа йулнӑ ҫӗрсещ е ҫӗр пурлӑхёсем сайа кайса 
выртаҫҫӗ, нимӗн х ак  та  тӑмаҫҫӗ, етем те унта тӗттӗм, йурлӑ, вӑл 
пӗтӗмпех ҫук хакп а сутӑнса капиталш ӑн ёҫлесе пурӑнма пултарат, 
ак мёшӗн капитал ҫав ҫӗрсене туртӑнса тӑрат. Ҫапла империали- 
сӑм хӑйӗн уссишён, хӑне нумайрах тупӑш  илесшён колоциаллӑ
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-ҫёрсемпе хытӑран хы тӑрах ҫыхӑнса тӑма тӑрӑш ат, ҫав ҫӗрсене 
ирёксӗрех хӑй хыҫҫӑн сӗтёрсе пырат, унти халӑхсене ы тларах та  
усал йенёпе пулсан та капиталисӑмлӑ пурӑнӑҫ йӗркине кӳртсе 
пы ра!. У нтан пуранӑҫра хуҫа мул пулса тӑрсаи, ҫав мул ӑҫта 
сулӑна!, ӑҫта 'ркӗн ет , ҫавӑнтах ёҫлекенсемпе хура халӑхӑн пуҫне 
■ркмелле пула!'. Ӑҫта промӑшлӗнӑҫ хӑвӑртӑн аслӑланса пырат, 
унтӑ ӗҫ нумай та хаклӑрах та пула!, ӑҫта промӑшлӗнӑҫ тапра- 
найман йе тапрансан тӑ  пёр пекех пӑн^ӑхса тӑра!-ун та халӑх 
ӗҫсёр аптӑрат, пушӑ ҫын нумайипе ӗҫ нимён х ака  тӑмас!; ҫавӑн 
лек ҫӗрсенце халӑх ӗр^енӗҫем унӑн пурӑнӑҫӗ йурӑхсйрланса пы- 
р а!, ҫапла йӗркепе йулашкинҫен халӑхӑн выҫӑ ҫӗҫ вилсе пӗтме 
йула!. Ҫавӑнпа кайа йулнӑ ҫӗрсен^ен халӑх тарма тӑрӑш ат, урйх 
ҫӗнӗ ҫӗре, ӑҫта ӗҫ пур ҫӗре куҫма ты тӑна!. А нҫах капиталисӑм 
ҫёнӗрен йыш ӑннӑ ҫӗрсене кайа йулнӑ халӑхсем ҫителёклӗ нумаййн 
куҫма пултараймаҫҫӗ: капитала хура ӗҫ ӗҫлекенсем кирлӗ мар, 
вӗсене вӑл коло^исен^е а х а ^  те тупа!, ӑна ӑстасем: мастер- 
сем, иншенерсем, хапрӑк ӗҫлеме ӗмёртен пиҫсе хӑн ӑхн ӑ етемсем 
кирлӗ, ҫавӑнпа капитал хӑй хыҫҫӑн ■ҫи малтан тӗп ҫӗршыври 
ёҫлекенсенех сётӗрсе куҫартара!. Ҫавӑнпа т а  Америккӑ, Ахриккӑ, 
Австра^и ирӗк ҫӗрёсене йулашки ёмӗрсенҫе капиталисӑмӑн ҫӳлӗ 
пусми синҫе тӑракан халӑхсемех: акӑ,рансем , нимӗҫсем, хрантсуссем, 
ы тти европейтсӑсем те куҫса тулаҫҫӗ, ^ӑтлӑхра пурӑнакан китай- 
сем, интуссем, ытти те ҫавӑн пек халӑхсем ҫав ҫӗрсене куҫма 
иултараймаҫҫӗ: вӗсем тӗттӗм, пусмӑрта пурӑнаҫҫӗ, вӗсем ҫӗнӗ ҫӗр- 
•сене куҫни капиталш ӑн та  усӑлӑ, йапала мар: мӗн ^ухлӗ вёсем 
тӑвӑрланса йурлӑ, пурӑнаҫҫӗ, ҫавйн 'вухлӗ вӗсем капиталш ӑн йӳне- 
рех ӗҫлесе пурӑнаҫҫӗ. У нтан ҫав колог^иаллӑ халӑхсем капитал 
усӑ. куракан ҫӗрсене куҫни капиталш ӑн хӑруш ӑрах та: ҫав халӑх - 
-сем хӑҫан та  хйҫан ӗмёрхи ыйхӑран вӑранса ■ҫуралӑхран ирӗке 
тухасш ӑн кӗрешме тытӑнма иултараҫҫӗ. Ҫапла империалисӑм хӑй 
пӗтӗм т6нг§ене сарӑла!, ӑна серетелет, картала!, ҫавӑрса идет, 
хӑне авалран пӑхӑннӑ, унан йӗркине йыш ӑннӑ халӑхсен етеми- 
сене куҫарса пӗтӗм тӗн^ене хӑй  аллине идет; тӗттём, кайа йулнӑ, 
коло^иаллӑ хал&хсене тӗн^ене тухмалла мар хӳмепе ирӗксӗр хуп- 
ласа тӑрса вӗсене пӑпрӑхса пурӑнмалли пурӑнӑҫа хӑвар а!. Ҫав 
ҫ ӗ р с е н р  тӗттӗм те йурлӑ та  халӑхсене вӑл ҫук хакпа ӗҫлеттерсе 
пур вӗсбм тунӑ йапалана хйне кирлӗ ҫӗре хӑваласа тӑр а!, хӑй 
■ҫав ҫӗрсене кирлӗ-кирлёмар йапалана хӑй  кӑмӑлӗ кирдӗ таран
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пысӑк хакп а сутса вӑл хисепсёр нумай тупӑш курса тара!. Ҫа 
тупӑш а вал кай а йуднӑ ҫӗрсене туласа, ҫаратса, вёсен пётӗм сӗт- 
кенне ӗмсе-тлшласа унта пурӑнакан халӑхсене вьп&ӑх пурӑнӑҫне 
х ӑварса  тӑр а!.

Ҫапла капитӑлисӑм пӗр йещ ен  колон,иаллӑ халӑхсене хӑй й ӗр- 
кине паллаш тара!, вӗсене тӗнҫе хуҫалӑхӗн ҫаврӑнӑҫӗ ҫумне ҫы - 
п ӑҫтара!, тепӗр йеиҫен вёсене калама ҫук асаплӑ ылхавлӑ пурӑ- 
нӑҫа хӑвар а!. Ҫак тӗлешӗн^ен пирӗн вӗрентекен Хритрих Енкел>с 
вырӑссен капиталҫисем синцен ҫапла ҫырса хӑварнӑ: «вырӑс пу- 
смӑрӗ йепле ирсӗр, славенсен йалипе йепле таса  мар пулсан та 
ҫапах  вӑл Х ура тинӗспе К аҫпи тинӗсӗшӗн, Вӑтам Аҫишён, тутар- 
семпе пуш кӑртсем тӗн вёсене ҫутӑлантаракан (сивилисатсилекен, ма
лалла уттаракан) йапала» тенӗ. Ҫакна Енке.|с  капиталисӑм кайа 
йулнӑ ҫӗрсемпе унти халӑхсене хӑйен ҫӗнӗ йёркине йышӑнтарнине 
асӑнса каланӑ. Капиталисӑм тӗттӗм халӑхсене хӑй хыҫҫӑн сӗтӗрсе 
ҫёнӗ пурӑнӑҫ йёркине ҫывӑхартни тӗрёс. Ан^ах тепӗр й е и р н  пу- 
смӑрлӑ халӑхсем ҫав ырлӑхшӑн пӗрте хисеплесе пӗтерме ҫук пы- 
сӑк хак  тӳлени те тӗрӗс. Ҫав хака  тӳлесшӗн пусмӑрлӑ халӑхсем 
пётём пуҫне хураҫҫӗ, пётӗм ^унне— цёрине параҫҫӗ, хайсен етем- 
лӗхне манса мул ■ҫурисем пулса пурӑнӑҫа иртереҫҫё.

Империалисӑмӑн колон,исен вырӑнён^е хи-
9. Кол01Т,исенТ)И сепленекен ҫӗрсевг§е пур тӗлте те хуҫалӑх йёрки

пурлӑхпа  ты тӑ м  йурӑхсӑр авалхи йёрке. Ҫавӑн пек ҫӗрсен^е
йёрки. нумай тӗлте пирӗн саманара халӑхсем кӗтӳсем

кётсе, нӗр тёлтен тепӗр тӗле куҫса ҫӳресе, 
ӑрулӑ йёркепе нурӑнса пурӑнӑҫа иртереҫҫӗ (арапсем, кӑркӑссем, 
туркменсем); ы тти тёлсен^е халӑхсем хрес^ен пурӑнӑҫӗпе, авалхи 
ӑрулӑ опшинӑ йӗркипе пурӑнаҫҫӗ (Китай, И н р ) ;  унтан тата  хӑш 
тӗлте ҫав халӑхсем  сословилё йёркепе, уйрӑм пӗр пӗршг§ен йе 
аслӑ йе кёҫён сисене уйӑрӑлса пурӑнаҫҫӗ. Ҫапла колщ иалла халйх- 
сем Европпӑ халӑхӗсем сакӑр ҫӗр ҫул авал пурӑннӑ пурӑнйҫпах 
пурӑнаҫҫӗ. Ҫав халӑхсенцен нумайӗшӗ пӗр вырӑнта пурӑнма та  хӑ- 
нӑхса ҫитеймен, ҫавӑнпа вёсем хвеоталисӑм йеркине те ^ӑнтан 
йышйнса ҫитеймен. Х ӑш  тӗлте ҫав ҫӗрсент>е пурӑнӑҫра пур йен^ен 
те хуҫа пулса тён пуҫлӑхӗсем, йумҫӑ— асамҫӑ таврашсем ҫеҫ пу- 
рӑнаҫҫё (г[}ипет, Монкол0и), хӑш  тёлте пур халӑха та  ҫар сынни- 
сем пӑхӑнтарса пусмӑрласа пурӑнаҫҫё (Перҫи), хӑш  тӗлте халӑх 
ҫёр ӗҫне хӑнӑхса ҫитӗннӗ пулсан та  ун ёнси ҫинце ытла йышлӑ.
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улпутсен классӗ ларат. Пирӗн вӑхӑтрах  хафхи перссен хушшин^е 
2 2  % ытлашшипех пӗр тӗлтен тепӗр тӗле куҫса ҫӳрекен йӳрӗкҫӗсем. 
Ҫак йен'вен ытла та тӗлӗнмелле Монко^и патшалӑхӗ: 1918-мӗш
ҫулта унта пур х алӑха та  ҫырса тухнӑ, ҫав перепӗҫ кӑтартпӑ та
рах  МонкоЛ)Ире халйх ҫаплӑ сисене уйрӑлса тӑрат: творенсем 
5 ,6 % , ирӗклӗ етемсем 26 ,2% , ^уралӑхра, тӗрёсрехпе каласан кре- 
пӑслӑ пусмӑрта пурӑнакапсем 1 6 ,6 % , монахсем 44 ,6 % , нийепле 
сословнйе те ҫыпҫ&нман етемсем 7 %; ҫапла Монкол>ире пайанхи 
кун та  вунсакӑр ^унран пӗри улпут, творен, улт& ҫынтан пӗри пӗ- 
тӗмпех Т)ӑнтап ӗтем шутӗн^е те хисепленмесӗр пусмӑрта пурӑ- 
на¥, икӗ ҫынран пӗри пекех ёҫ халӑхне улталаса пурӑнакан та- 
ра-хырӑм монах; ҫак йен^ен пирӗнпе кӳршёлӗ пекех пурӑнакан 
калмӑксен халӑх  хушшинҫе ҫуррине йахӑн е^ӳн йатдӑ кӗлё ӑсти- 
сем: вёсем ёҫлемесӗр ыттисем ёҫленнине ҫисе-тӑранса лайӑх пу- 
рӑнаҫҫё. Хавелтухӑҫри халӑхсен хушшинт,е нумай тёлте ҫӗршыв 
та  хура хрес1;ен халӑхӑн аллин^е мар, вӑл ӑна утланса пурӑна- 
кан експлоататтӑрлӑ сисен харпӑрлӑхӗ вырӑнӗн^е хисепленет; ун
тан тата ислам тӗнне йыгаӑннӑ халӑхсен хушшин^е пурӑнӑҫра 
пур йенцен те тён тытӑмӗ ҫеҫ хуҫа пулса тӑрат. Ҫапла ёнтӗ ко- 
лоН)Иаллӑ ҫёрсен^е пурлӑх йеркипе тытӑм йӗркн пӑ^ах  авалхи, 
йурӑхсӑр, цуралӑхлӑ йӗркесем. Ҫав халӑхсен хушпшнҫе пурӑн&ҫ 
та  пӗтёмпех ур&х сӑнлӑ: вӗсем ытла та  пусӑрӑнса тӗксӗм пурӑ- 
нӑҫпа пурӑнаҫҫӗ.

Ҫак тӗн^ерен пытанса, хӑйсемпе хӑйсем хупӑнса— питӗрӗнсе 
пурӑнакан хал&хсене империалисӑм ерешменкартипе тёрлӗ^ йен- 
$ен карталанӑ пек карталаса— сӑн^ӑрласа ҫавӑрса илет. Иепле 
майпа тӑват ӑна вӑл? 4]и малтан вӑл влаҫа хӑй аллине илме йе 
пӗтӗмпех хӑне пӑхӑнтарма тӑрат. Ҫакна вӑл тӗрлӗ майпа тӑва4: 
йе тӳрӗх пӗр иккӗленмесӗр ҫарпа йут ҫёре пырса кӗрсе унӑн хӗҫ- 
пӑш ала ӑста тытма пӗлмен халӑхне хӑй йен^ен пӗр тумлам йун 
тӑкмасӑр пӑхӑнтарат та  ҫав ҫӗршыва хӑйӗн харпӑрлӑхё, ҫапӑҫса 
туйаннӑ, сопствёнӑҫ теме пуҫлат, ҫапла империалисӑм колоц>исене 
^асах  хӑйех хайласа кӑларнӑ сӑлтавпа, хӑйех йӑк ш ыраса тупнӑ 
сӑлтавпа вӑрҫӑ кӑларса, хӗҫ-пӑш ала ӗҫе кӳртсе пӑхӑнтарса ҫа- 
вӑрса  илет, ҫапла майпа капиталисӑм колон>исене ■рсах мӗскӗн айӑп- 
сӑр халӑхсен йунне такса йун пусмӑрёпе— сӑн^ӑрёпе пусмӑрласа 
идет; хӑш  ҫухне империалисӑм йут ҫӗрсене туртса илнӗ ^ух хӗҫ- 
пӑш ал ҫёклесе аппаланма кнрлӗ те пулмаст: малтан вӑл темиҫе
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ҫул тӑрш ӗпе хӑй сӑнанӑ ҫӗре пур йенҫен те лӑскат, хырат, ҫара- 
та¥, унти халӑха вӑйсӑрлатаТ', унтан етемсем ҫак йӗркене хӑнӑх- 
каласан сасартӑк ҫав ҫӗре х&йён ҫӗр шывӗ теме пуҫлат те унти 
х алӑха хӑй ҫӗршывӗн патш алӑх йӗркипе пурӑнтарма ты тӑнтарат, 
ҫак йӗркепе йут ҫӗре йышӑнассинне аьркҫи йӗрки теҫҫӗ. Ҫак икӗ 
йеркепе: вӑрҫй сӑлтавӗпе йе мул серетипе, хӗҫ-пӑш ал вӑйӗпе йе 
укҫа нен^ӗкӗн хӑва^ёпе ҫеҫ империалисӑм хӑйӗн х а^х и  колонр!- 
сене туйанса йулнӑ. Х ӑш  ■ҫухне тата империалисӑм хӑне пӑхӑн- 
тармалли ҫӗре тулаш йен^ен нӑхсан нрӗкре хӑварнӑ пекех хйва- 
рат: унӑн патш алӑх йӗркине тимест, улӑштармаст, йатне ҫухат- 
маст, ҫапах  ҫав ҫӗрте пӗтӗмпех хӑй хуҫа пулса тӑрат: ҫакна вӑл 
к а а д е х  мула пула ҫеҫ тӑваЕ  Капитал хӑй сӑнанӑ ҫӗре пур йен- 
■ҫен те ^икёнет, кӗрет, сарӑлат, тымар йарат, патшасене, патш а- 
лӑх тытӑмне, хыснана ӗмӗр татӑлми парӑма кӳртсе пӗтерет те 
в ар а  хӑй хуҫа пулса тӑрат, ҫапла майпа рево^утси уммӗн пирӗн 
куҫ умӗн^ех вырӑс капитале П ерҫи патш алӑхӗн хуҫи пулса тӑ^ӗ, 
ҫапла майпах рсвол,утсиг§т;енех Раҫҫейе Х вивапа П ухара пӑхӑнса 
пурӑнату§ӗҫ. Империалисӑм колон>ийе хӑне пахӑитарас тесен нп- 
мӗнле усал, ирсёр йапалана та  тиркемест: акӑадансем хисепсёр 
нумай йыш лӑ иитуссене хӑйсене пӑхӑнтарсан, Ин$и ҫёрӗн калама 
ҫук нумай пуйанлӑхӗсене ҫавӑрса илсен 1857-мӗш ҫулта халӑх  
хы тӑ пӑлхана пуҫланӑ; ҫак пӑлхава пӗтерес тесе, ӑна ӳлмӗрен те 
ӗмӗрне ҫӗкленмелле мар тӑвас тесе акӑадансем  пӗтӗм ҫӗршыв, пӗр 
муклашка, пӗр курӑк п ё р 'р , пёр тумлам шыв таран^ен П ри та^и  импе- 
рийӗн харпӑрлӑхӗ теме пуҫлаҫҫӗ. Ҫапла пур ҫӗр ӗҫлесе пурӑнакан 
интуссем те акӑадансен тарҫисем, щурисем, П рита^ирен  ҫёршыва 
тара  илсе ҫеҫ ёҫлесе тӑранса пурӑнма пултаракансем пулса тӑ- 
раҫҫё. М алта епир Е вроппӑра авалхи хвеоталисӑм таварлӑ— ук- 
ҫалӑ хуҫалӑх саманин^ен малтан хӑватлӑланнҫем хӑватлӑланнине 
кӑтартсаттӑмӑр (ҫав хӑватлӑлану пуршуаҫи аталанса ҫитсе хвеота- 
лисӑм йёркипе кӗрешме тапратиту§ен пулнӑ). Йепле хвеоталисӑм 
вӑйлӑданнӑҫем хрес§ен пурӑнӑҫӗ на^арланса пынӑ, ҫавӑн 
пекех империалисӑм ҫӗнӗ кологҫисенҫе тӗреклёленнӗҫем х р е е р н  пу- 
рӑнӑҫӗ, хура халӑх пурӑнӑҫӗ йурӑхсӑра тухса пырат (пролетариат 
ҫищ ен  асӑнмастӑпӑр, мёшӗн тесен империалисӑм колон,ине илещме 
ҫес ты тӑннӑ саманара ҫав ҫӗрте пролетариат ■ҫӑнтан йышлӑ пулма 
пултарайман). Мӗшӗн ҫапла-ши ку? В ӑл ак  мӗпхӗн: капиталисӑма 
промйшлӗнӑҫа хӑватлӑлатма тӗрлӗ ■ҫӗрӗ хатӗрсем кирлӗ, кӑдӑпӑр
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ӑн а  пёр^ё тырӑ хаклӑ йышшӗ ҫӑнӑхсем тума кирлё, ҫӑм— сукна 
тавраш  тума кирлӗ; унтан капиталисӑмӑн тён^ене йӗритавра ҫи- 
пленӗ "вукун ҫулсем яур , унӑн тинӗссем урлӑ нумай тавар сӗ- 
тӗрекен пӑрахутсем, карапсем, паршасем пур. Вӑл кирек мёнле 
тавара та  сисмен вӑхӑ/грах тёнцен пёр хӗрринцен тепӗр хӗррине 
леҫме пултарат. Ҫавӑнпа вӑл пӗр ҫӗнӗ ҫёршыва йыш ӑнсан унтан 
еуту-илӳре витекен кирек мӗнле те тавара ытти ҫӗрсене леҫсе сутса 
тупӑш  тума тытӑнат. К айа йулнӑ колоН)Исепт;е халӑх йалта ҫёр 
ӗҫӗпе пур&нат, ҫавӑнпа капитал ҫав ҫӗрсенҫен ^и малтан ҫӗр ӗҫӗпе, 
сат-п ах^а ӗҫёпе, вы ^ах-^ӗрлёх усрас еҫпе тунӑ ■ҫӗрӗ хатӗрсене 
ытти ҫёрсене хӑвалама тытӑнат.

Ҫавӑнпа капиталисӑм урине пуссанах коло^исеп^е ты рӑ— пулӑ 
хаклӑланат, йӳнеҫекен тавар пулса тӑрат. Тырӑ— пулӑ хаклӑлан . 
нӑҫем ҫёр ӗҫӗ тупӑшлӑ ӗҫе ҫавӑрӑнат, ан^ах ӑҫта тупӑш  шӑрши 
•сисӗнет— унта мул ■ркӗнетех. Епир пӗлетпӗр, мудҫӑсем, капиталҫӑсем 
хӑйсем вӗсем нимӗн те ёҫлемеҫҫӗ, вӗсем ӗҫ халӑхне, хура халӑха 
хӑйсен ҫине ӗҫлеттерсе пурӑнма тапратаҫҫӗ. Ан^ах ҫав ӗҫе вё
сем ҫёре хӑйсен аллине пуҫтарса илсен ҫеҫ тума пултараҫҫӗ. Ҫа- 
вӑнпа империалисӑм пырса илешсенех коло^исенце ҫӗршыва йӳн 
хакпа ӗмӗрлёхе капиталҫӑсем илсе пётереҫҫӗ те пӗтём хура х а - 
лӑха хӑйсене тара кӗрёшсе ҫеҫ ӗҫлесе тӑран са пурйнма хӑвараҫҫӗ. 
Капиталҫӑсем анасене, ҫарансене, вӑрмансене, шывсене, хӑш  цухне 
пӗтём йалсене те темиҫе йаллӑ таврасене те малтан илӗртсе ӗмӗр 
пӗтми парӑма кӳртсе кайран тавар илнӗ пек ӗмёре хӑйсене в аад и  
илнӗ туса хураҫҫӗ. Ҫавӑнпа ӑҫта имперналисӑм урипе пусат-унта 
т;и малтан хресҫен пурӑнӑҫӗ йурӑхсӑр йывӑра йулат, Коло^исен^е 
пур тӗлте те хрееҫенсем йӗ патраксем йе тара  илсе ҫёр ёҫлесе 
пурӑнакансем, хӑй ҫӗрё—-шывӗпе ирӗкён ӗҫлесе пурӑнакан хрес§ен 
тавраш  колоН)Исепг|е  пӗртех те йудмаст. Империалисӑм колон,иалдй 
халӑхсене тулама тапратсанах т̂ и малтан ҫав халӑхсен ӗнсисем 
ҫинтзе ларакан сисем пуҫне ҫӗклеҫҫӗ: вӗсем йутран килекен хӑ- 
ватлӑ мула парӑнса ҫав мулщӑн ӗҫлесе пурӑнма тытӑнаҫҫӗ— ҫав 
ӗҫ вёсен хура халӑха, йунпа таван ёҫ халӑхне тулани пулах. 
Европейтсӑсем колон,исен'§е ^уралӑхра пурӑнакан халӑхсен хуш- 
шинце хайсем питех курӑнмаҫҫӗ те: вёсем пысӑк пар^исемпе ҫеҫ 
тавар тавраш не кӳрсе-леҫсе сутилӳлеҫҫӗ, ҫав тавара халӑх хуш- 
шин^е улталаса ваккӑя пухакансем йе сутакансем колсяраллӑ, ха- 
лӑх сутилӳҫисемех пудаҫҫӗ. Ҫак сутидӳҫӗсем, вак усламҫӑсем им-
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периалисӑм пуснӑ ҫ ё р с е н р  х алӑха ытла та  ирсӗр туласа пурӑ- 
наҫҫё— мӗшӗн тесен вӗсем нимӗнрен хӑрами пуласҫӗ: хура халӑх 
вёсене хирӗҫ хумханма ты тӑнас нулсан— ӑна ^асах  империалист- 
сен коло^и сен р  пурӑнакан ҫарӗ пӗр хӗрхенмесӗр пӗтӗм ҫёршыва 
йуна пӗвесе ҫав хумхану тавраш не пусарат. Ҫапла коло^иаллӑ 
халӑхсене пӗр вӑхӑтрах  икӗ усал антӑратса тӑрат, вёсен 'ҫӗрё 
йунне икӗ ирсӗр сӗлек ӗмсе пурӑнат: пӗри йутран килнё импе- 
риалистсен мулӗ, тепри ҫав капиталӑн ҫунацӗ а й ӗ н р  аталанакан 
вырӑнти мул, вы рӑсла каласан туҫемлӑ капитал, вырӑнти сутилӳ- 
ҫӗсемпе усламҫӑсен капиталӗ. Ҫав империалисӑм тарҫисен вы рӑ- 
н ӗ н р  хисепленекен сутилӳҫӗсемпе капиталҫӑсем ко л о вр сен р  ка- 
питалисӑмлӑ п атш алахри н рн  те йышлӑ: ҫапла И лгрре 1911-мӗш ҫ. 
пулнӑ перепӗҫ кӑтартнипе вак  сутилӳҫӗсемпе усламҫӑсем кашнн 
ҫёр ҫын пуҫне 4— 5 пулнӑ. Ҫав вак сутилӳҫӗсемпе усламҫӑсем ин- 
туссемех пулнӑ, вӗсем акӑлдан  капиталҫисене интус халӑхне ҫа- 
ратм а пулӑш акан интуссемех пулнӑ. У нтан коло^и сеп р  хура х а 
лах пурӑнӑҫӗ питӗ йурӑхсӑр н а р р р и  тата ак хӑш  йен^ен курӑ- 
нат: коло^исешуе ёҫ халӑхӗпе хура халӑх  х у п ш и н р  ҫурри нимӗн 
ёҫсӗр те, ннмӗн пурлӑхсӑр та  пурӑнат: ҫапла 1907-мёш ҫулта
пулнӑ перепӗҫ кӑтартнипе Е кипетра вунпёр ҫынтан пиллӗкӗшӗ 
ӗҫсӗр аптӑраса пурӑнаҫҫё, унтан вунӑ ҫынтан виҫҫӗшӗ йут 
ҫын патӗщ>е тарҫӑра пурапаҫҫӗ. Ҫапла ҫурри ытла халӑх пурлӑх- 
сйр та  ӗҫсӗр те пурӑнни ӑн а империалистсем ту лан и н р н , ҫарат- 
н и н р н  килет; халӑхӑн виҫҫӗмӗш пайӗ тарҫӑра кёрёшсе пурӑнни 
те ҫав уеал нмпериалисама пула ҫеҫ пулнй. Ҫапла колотраллӑ ха- 
лӑхсем пурлӑх телеш ӗн р н  пӗтӗмпех йухӑнса пӑщ Д хса пурӑнаҫҫӗ, 
р в ӑ н п а  вӗсем х а .р  н а р р  срлуеҫҫё, вы ҫлӑх мӗн пулсан, йе кётмен 
ҫӗртен урӑх мӗнле те пулин инкек-синкек пырса перӗнсен вӗсем 
хисепсӗр нумайӑн пӗтеҫҫӗ, ҫавӑнпа колонраллӑ халӑхсем нумай- 
ёшӗ ҫулран ҫул ^акса  пыраҫҫё. Ҫапла к о л о ^и сен р  халӑх питӗ те 
на^ар  пурӑнни тата  капиталисӑм унӑн авалхи пурлӑх йӗркине 
сасартӑках ҫём ӗрнин рн , ӑна салатнин^ен, урӑх йенне ҫавӑрса 
пӑрахнинцен килет: ҫапла Инжире питӗ тӑварланса пурӑнакан х а - 
лӑх ёлӗк и к р к о  йатлӑ тырӑ нумай акса унпа тӑранса пурӑннӑ, 
ан$ах акӑадансене ҫав ш гр к о  кирлӗ пулман, вёсене манухвактурӑ. 
таварӗ туса кӑларма пурищ>ен ытла хлопок нумай кирлӗ пулнӑ, 
халӗ те вӑл промӑшлӗнӑҫщӑн питӗ кирлӗ йапала. А кӑадансем ин- 
туссене и н р к о  акма пӑрахса хлопок ӳстерме ъёрентеҫҫё, хлопок-
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ш ӑн хаклӑ тӳлесе ҫав ӗҫе интуссене хӑнӑхтараҫҫӗ, ҫапла И щ ире 
и н р к о  сахаллӑн акйнма тытӑнат: вӑл х алӑха ҫиме те ҫитмест, 
в&л н а р р т а р а х  пулнӑ ҫулсенце халӑх йаланах вы ҫӑхса асапланат, 
вӑл пулман ҫу л сен р  халйх мӗл,йуншарӑн вилсе пӗтет. Хаклӑ, та- 
варлӑ хлопок акнипе те интус пуйаймаст-- ^ейе акӑлран  капитал- 
ҫисем вӑл хлопокпа йе ытти таварпа тунӑ укҫана кулапайсем, 
хырҫӑсем урлӑ кайалла хырса нлеҫҫӗ. Ҫапла ӗнтӗ империалисӑм 
хай колонрне лӑскат, хырат, ҫаратаЕ  Ҫавӑнпа та  империалистсе- 
не вӑрӑх  хурахсемпе танлаштарни, вӗсене распойниксенцен те 
усал тени пӗртех ытлашши сӑмах мар.

Ҫапах та ҫав колон>исене туласа ҫа-
10. К о л о хр се н р  пус- ратса пурӑнакан капиталисӑмӑн ырлӑхӗ те 
мӑрлӑ халӑхсем ӗмӗр- пур: вӑл ко л о н р сен р  хадӑхсене силлет, 
хи ыйхӑран йеррипен тыллат, сутилӗве, промӑшлӗнӑҫ ёҫне кӑшт 

вӑранса пыни. та  пул>ин илештерет, ҫавӑнпа та  вйл ҫав 
халӑхсене вёсен ӗмӗрхи ыйхинтзен йерри

пен вӑратса пырат. Пусмйрлӑ халӑхсенё ы йхӑран вӑраннӑҫем 
патсилӗ тӑн кӗрсе пырат, вӗсем натсилӗ ирӗклӗхшён империали- 
сймпа кӗрешме тапратаҫҫӗ.

Капиталисӑм колонрйе р  малтан пырса пуснӑ саманара им- 
периалистсене хирӗҫ пётӗм килон,иаллӑ халӑх тӑраг: йна хирӗҫ 
халӑхӗ те тата та ы тларах унӑп ҫӳлти сийӗсем тӑраҫҫӗ. Коло£|,и- 
с е н р  улпутсем, унти племесен пуҫлӑхӗсем, унти тытӑм йӗркине, 
ҫар ӗҫне, тӗн йёркине тытса тӑракан классем мёшӗн капиталҫӑ- 
сене хирӗҫ тӑни тӳрех паллӑ: Европпӑри йе Америккӑри капитал 
пы ри 'рен  хӑйсен ҫӗршывӗ ҫин^е вӗсем хӑйсемех хуҫа пулнӑ, хӑй- 
сен хура халӑхсене ^уралӑхра тытса хӑйсен кӑмӑлӗ т ӑ р ан и р е н  
туласа пурӑннӑ. Капиталисӑм пурӑнӑҫра хӑй ҫеҫ пӗртен пӗр хуҫа 
пулма тӑрӑш ат, к о л о н р сен р  авадхи йӗркене вӑл тӗпӗ-йӗрӗпе ҫӗ- 
мӗрет, колон,исенгр  ҫӳлти сисене пурӑнӑҫран пӗр хӗррине пӑрса 
хӑварма тытӑнат. Ҫавӑнпа малтан ҫак сисем илешсе ш ӑнӑҫса ҫи- 
теймен империалистсемпе хӗрӳлӗ кӗрешеҫҫӗ: ҫапла И щ д р е  ката
рах  пурӑнакан йӑхсем халргренех акӑлрансене пӑхӑнмасӑр кӗ- 
решсе пурӑнаҫҫӗ, ҫаплах пирӗн К апкас халӑхӗсем те вырӑс им- 
периалисрсене пӑхӑнасш ӑн мар пулса утмӑл ҫул ытла ҫапӑҫнӑ; 
пирӗн куҫ умӗнце те ҫак сӑлтавпа тапраннӑ кӗрептӳ нумай ҫёр- 
с е н р  пу.тр: 1900-мӗш ҫулта К итайра иоксерсем йе пысӑк р м а р -  
сем тенӗ ушкйнсен пӑлханӑвӗ пул^ӗ, ҫав палхану империалистсене
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Китай ҫо р ӗн р н  хӑвалас тенӗ сӑлтавпа тапраннӑ, 1910-мёш ҫулта 
пирӗнпе кӳршӗлӗ пурӑнакан патш алӑха Корейӑ ҫӗрне ЙапуН)И пус- 
мӑрласа ҫавӑрса илсе хӑй ҫӗршывӗ ҫумне ҫ ы п ӑҫтар р — йапунсемпе 
вёсем ҫак ирсӗр ӗҫе татса туса х у р и р е н  нумай ҫулсем тйршӗпе К о- 
р ейӑя  ҫӳлти сийёсем: творенсемпе мулҫӑсем ҫителӗклӗ хӗрӳлӗ кӗ- 
решрӗҫ. Х алӗ те ҫакӑн пек кӗрешӳ пӗтӗм империалисЗм айне 
пулнй тендере пырат: ҫапла пирӗн вӑхӑтра Аҫипе Ахриккӑри 
арапсен йӑхӗсем, М о н к о р п е  А хканистан халӑхёсем империалист- 
сене парӑнмасӑр кӗрешеҫҫӗ. Ҫак кӗрешӗвён пуҫӗнце ҫӳлти сисем 
тӑраҫҫӗ; вӗсем авалхи ӑрулӑ.— хвеоталлӑ йӗркене пӑсас мар тесе 
кӗрешеҫҫӗ, мӗшӗн тесен ҫав йӗрке вӗсене усӑлӑ, вӑл вӗсене влаҫ 
т а  пуйанлӑх та туйантарса тӑрат. А н р х  хура халӑх пулӑшмасан 
вӗсем хӑйсемех кӗрешме пултараймаҫҫӗ: ҫавӑнна вёсем хура ха- 
лӑха  тӗрлӗ сӑлтав хайласа тупса ҫав кӗрешӗве ҫыхлантарса йа- 
раҫҫӗ: ҫапла ислам тӗнне йыш ӑннӑ ҫӗрш ы всен р  халӑхсем евро- 
пейтсӑсене хирӗҫ вӗсем тӗне ан п у см ӑр л ар ӑр  тенӗ сӑлтавпа ч§ас- 
■ҫасах пӑлхану тапратаҫҫӗ, К итайра тӗттӗм хура халӑх европейт- 
сӑсене «шурӑ птуйтансем» тесе 'ҫӗнет, ҫавӑнпа та ҫав усал шуй- 
тан  ш у тӗ н р  тӑракан  етемсемпе вӑрҫма— ҫапӑҫма вӑл йалан 
хатӗр.

Анцах к о л о р с е п р  ҫӳлти сисем ҫапла кӗрешни н у м ай р ен  пы- 
мас¥, капиталисӑм илешсе ҫитнӗҫем, вы рӑнаҫса тӗреклӗленнӗҫем 
ко л о н р сен р  ҫӳлти сисем ӑна пӑхӑнаҫҫӗ, пы ра киле пӗтӗмпех ка
питал тарҫи вырӑнне кӗрсе ӳкеҫҫӗ. ^ ей е  капитал мул туйантарса, 
парнесенпе-курнеҫссм пе илӗртсе, хура х алӑха к&мӑл ҫитнӗ таран 
тулама хӗҫ-пӑш алпа пулӑшса вӗсене пӗтӗмпех хйй аллине ҫавӑрса 
илет. Ҫапла ко л о н р сен р  пӗр вӑхӑта  айакран куҫса килнӗ капи- 
талисӑмпа авалхи вырӑнти хвеоталисйм йӗрки килӗшӳлӗрех пурӑ,- 
наҫҫӗ: ҫапла пирӗн сам анара Европпӑ империалисрсем  Тӗрӗк пат- 
т а л ӑ х ӗ н р  йурӑхсӑр авалхи султанат йӗркине хӑйсен а л л и н р  
тытса ӑн а  тӗрёк хура халӑхӗ сирпӗтесрен сыхласа т ӑ р а р ӗ ҫ , Ки
тайра пӗтӗм т ӗ н р р е н  ҫӑхансем виле ҫине пухӑннӑ пек пуҫтарӑннй 
империалистсем М антшури р н а с р й ӗ  тенё патш асен йӑхне сых
ласа пулӑш са т ӑ р а р ӗ ҫ  (ҫав йӑха 1911-мӗш ҫулта рево^утси ҫапса 
ӳ к е р р ) , ҫаплах выр&с патш алӑхӗ рево зд тси р ен ех  Перҫи, П ухара, 
Х ива патшисемпе вёсен тарҫисене пулӑшу парса т ӑ р а ^ ӗ ,  ҫап- 
лах  халӗ те акӑлуҫансем И н р р е  ратш ӑсен ҫӳлти сийёсене, П ер- 
Зире муштехитсем тенӗ ҫӳлти сисене пулӑшу парса тӑраҫҫӗ, Ки-
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тайра тӗнце империалиоҫӗсем уйрӑм таврари кӗпёрнатӑрсемпе 
ҫарпуҫлйхӗсене пулӑшу парса тӑрса вӗсене вунӑ— вунпилӗк ҫул- 
танпа пӗр пёринпе ҫапӑҫтараҫҫӗ, ҫапла майпа вӗсем Китай хура 
халӑхӗ пӗрлешсе ӑна пусмӑрланӑ империалисӑмпа кӗрешес ӗҫе 
■ҫӑрмантарса тӑраҫҫӗ. Ҫапла колон рсен р  капиталисӑм унти пурӑ- 
нӑҫӑн авалхи йурӑхсӑр йӗркине сыхласа упраса тӑма та тӑрӑш ат.

А н-рх капиталисӑман ҫапла тӑрӑш ни сайа кайса ҫеҫ пыратг 
вӑл ирӗклӗ-ирӗксӗрех, хӑй сиснӗ— сисменех пусмӑрлӑ, халӑхсене 
ӗмӗрхи ыйхйран вӑратат. Ҫак ӗҫ йепле пулса пырат'? К о л о ьр сен р  
ҫӳлти сисем Европпӑ ку^турёпе паллашнӑҫем паллашса пыраҫҫӗ, 
пурӑнӑҫ сӑнне ку-рурлӑ пурӑнӑҫ йевӗрлӗ ҫавӑрма тӑрӑш аҫҫӗ, 
а р с е н е  Европпӑ щ кулӗсещ е вӗрентме тытӑнаҫҫӗ. Колон,ире вӑ,й- 
лӑран вӑйлӑ вы паса— вӗресе таракан мула ун ӗҫне туса тӑма, 
тавар ҫаврӑнӑҫне майласа тӑма вырӑнти халӑх  р л х и н е  вӗреннӗ 
ҫынсем кирлӗ. Ҫапла колондсензе малтан ҫӳхе те пу^ин вӗреннӗ 
ҫынсен сийӗ, туҫемлӑ интелликентси сийӗ ш ӑтса ӳссе сарӑлма 
тапратат. К олон рсон р  капиталисӑм ҫулран ҫуда хрее§енсен авал
хи натураллӑ хуҫалӑх йёркине ишсе пырат, х р е с р н  хуҫалӑхне 
тӗн^ери тавар ҫаврӑнӑҫӗпе йертсе пыма тӑрӑш ат, ҫапла хрес^ене 
т ӗ н р п е  паллаштарнӑҫем вӑл ы йхӑран вӑратса пырат.

Коло1[)Исенг{е йеррипен промӑшлӗнӑҫ та  тапранат: туҫемлӑ ка
питал ■ҫймӑртанма тапранат, хапрӑк-савӑтсем сайра та  п у .р н  тӑ- 
вӑнаҫҫӗ, пан кӑ тавраш сем уҫӑлаҫҫӗ. Ҫапла к о л с л р с е н р  ҫӗнӗ ту- 
ҫемлӑ пурщуаҫи ҫуралса аталанат. Пуршуаҫипе пӗрле пӗр вӑхӑт- 
рах ӗҫ халӑхӗ, р н т а н  пролетариат та  пуҫтарӑнса тӗвӗленме тытӑ- 
нат. У нтан  коло^иаллӑ халӑхсен хушшин^е капитал халӑхсене 
тылланӑҫем ҫӗрсёр хресцепссм, тӗрлӗ патраксем, хура ӗҫ еҫлекен- 
сем, ӗҫсӗр аптӑранӑ етемсем, пурлӑхран татӑлнӑ етемсем, пур 
й е н р н  те ҫаралнӑ ҫуксем, кӗскен каласан фумпен— пролетариат 
хисепсӗр нумайланса пырат. Ҫакна пурне те пула коло$исенце 
ревоадтсилӗ сулӑнӑҫсем, йухӑмсем, хусканусем тапранаҫҫӗ. Пирӗн 
сам анара ҫав колопрсеш р револртсилё йухӑмсен п у ҫ ӗ н р  туҫемлй. 
пуршуаҫипе интелликентси тӑрат, ҫавӑнпа унта рево^утси халӗ пур- 
шуаслӑ— темократилӗ йёркепе пырат.

К о л о н р сеп р  ревоЛ)утсилӗ хусканусен йалавӗ ҫинци тӗп лосункё 
колонрсене р  малтан империалистсен п усм ӑрӗн рп  хӑтарассипе 
пблтерет. Ҫак ӗҫре ӗҫхалӑхӗ те хура хресҫен халӑхӗ те йун тӑкса 
снтелӗклӗ хӗрӳдӗ кӗрешет, ҫавГшпа пирӗн саманара ко л о н р сен р
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рево^утсилё кӗрешёве пӗтӗм хал&х хӑй хулпуҫҫи ҫпнт,е ҫёклесе 
тӑрат, кӗскен каласан ҫав кёрешӳ натсилӗ сӑнпа пырат теме йу
рат. П ы сӑк колон,псенке пирӗн вӑхӑтра пусмӑрлӑ халӑхсем ирӗке 
тухасш ӑн питӗ тарӑхса тармакланса кёрешеҫҫё. «Х ӑвалӑр ҫитӗ- 
йутран кнлнӗ вӑрӑ-хурахсене, пӗтерӗр халӑх  йунне ӗмекен ёмӗт- 
сӗр ҫӑткӑн сӗлексене, хӑтӑлӑр ш урӑ ӳтлӗ пӑвансен мӑйкӑҫӗн^ен. 
ҫӗрш ывра тӗсӗ ан йултӑр халӑха пусмӑрласа мӑшкйлласа пурӑна- 
кан империалистсен— иностраптсӑсен»— ҫакӑн пек т,уп хавалӗпе 
каланакан ^ёнӳсем халӗ пӗтём тён'вене ^ӗтретсе тӑраҫҫё, капита- 
лисӑм ури ай ӗщ и  ҫӗре хумхатаҫҫё, ун айён^ен никӗс пуканӗсене 
сирлӗтсе ывӑтма хатӗрленсе тӑраҫҫӗ. Ҫак колон,исенци хӑватлӑ 
рево^утсилӗ кӗрешёве капиталисӑм ҫӑмӑллӑн пусарма та  тен пул- 
тарӗздӗ, ан^ах  пирён телейе май капиталисӑмлӑ иатшалӑхсем 
пёр пӗринпе те тулаш са ҫеҫ пурӑнаҫҫӗ, вӑхӑ^ӗпе вӗсем пёр нӗрне 
сийен тӑвас тесе хӑш  коло^исен^и рево^утсилӗ йухӑмсене те пу- 
лӑшу паркалаҫҫё. Ҫапла пирӗн сам анара Тӗрӗк ҫӗрён^е Аптул- 
Хамит йатлӑ усал султана ним.ӗҫ империалис^ёсем пулӑнтса тӑ- 
р а д е ҫ ,  ҫав вӑхӑтрах  хрантсуссем «ҫамрӑк тёрӗксем» тенё рево- 
^утсионерсен ушкӑнне пулӑшу парса тӑра'5'§ӗҫ, 1908-мӗш ҫулта 
султана вырӑнтан кӑларса ывӑтса тӗрёк патш адӑхӗнҫе влаҫа сав 
ҫамрӑк тӗрӗксен партзийӗ хӑй аллине н.тҫӗ, малтан ҫак п а р 'р й е  
авалхи  йӑлапа хрантсус нмпериалисБӗсем пулӑшу парса тӑ^ӗҫ, 
анг§ах виҫ-тӑват ҫул та  иртмерӗ— 1912-мӗш ҫулта П алкан вӑрҫи 
тапран'!]ӗ, ҫак вӑрҫӑра вырӑс империалисймӗн кӑмӑлне курса хрант
суссем П алкан вак халӑхсене пулӑшу п ара пуҫларӗҫ, вара  ҫамрӑк 
тёрӗксене нимӗҫсем пулӑш а пуҫларӗҫ, ҫав&нпа 1914-мӗш ҫулхи 
вӑрҫӑра ҫамрӑк тӗрёксем нимӗҫсемпе пӗрлешсе А нтанта хнрӗҫ ҫа- 
пӑҫрӑҫ. Ҫапла нимёҫсемпе хрантсуссен империалисҫӗсем халӗ те 
Тӗрӗк ҫӗрӗпт,е влаҫа тӗреклӗ тытса тӑракан  тӗрӗк натсионалисҫё- 
сене малтан пёрисем, унтан теприсем пулӑшса тА рҫ . Перҫире 1907- 
мӗш ҫулта ревофутси ҫӗнтери^^ен перссен патшине ш аха вырӑс пат- 
ши хусахӗсем пулӑш са т ӑ р а ^ ӗ ҫ , перссен рево^утсионерсене акӑл,- 
л)ан империалис^ёсем пулӑш са тӑратуҫӗҫ, вырйссемпе акӑддансем  
П ерҫи патш алӑхне пусмӑрласа пурӑнма ҫурмашар уйӑрса килӗш- 
сен-перссен рево.^утсионерсемпе темокра^ёсене нимёҫсем пулӑш а 
пуҫларёҫ, ҫав&нпа та  вёсем 1914-мӗш ҫулта вӑрҫӑра нимёҫсен 
майлӑ ҫапӑҫрёҫ. П ирӗн саманара К итайра Й апуннпе Америккӑ им- 
периалис^ёсем хы тӑ тавлаш аҫҫӗ: пёрне иӗри снйен тӑвасш ӑн вё-
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сем 'васах Китайри рево-вутсилӗ йухймсене те пулӑшаҫҫе. Ҫапла 
империалистсен коло^иаллӑ политиккине асӑрхасан кап и тали зм  
хӑне в аад н  х ӑй ех  вилӗм ш&тӑкӗ алтат тени парах тӗрӗс.

Колонрюенве реворутсилӗ хускану-тапранусем сарӑлса, тарӑн- 
ланса, тёреклёленсе пырасси пурин^еи ытла туҫемлӑ капитали
з м  аталаннинрен килет. Пысӑк колоьрсенве ҫав вырӑнти капи- 
талисӑм халӗ пайтах вӑйлӑ, вӑл ытла та хӑвӑртӑн иртнӗ вӑрҫӑра 
хӑватлӑланрӗ: тӗнре империалисрёсем пёр пӗринпе ҫапӑҫнӑ вӑ- 
хӑтр а  колорнсем ирӗклӗрех пурӑнрӗҫ, империалистсем пулӑшннпех 
вӑрҫӑ хатӗрне хатӗрлекен промӑшлӗнӑҫ тапратрӗҫ, вӑрҫа пула 
колон,исем кӑларакан рӗрӗ таварсем: тырӑ-пулӑ, аш-п&ш тавраш , 
ытти йапаласем те хакра пулрӗҫ, йӳнеҫӗлӗ пулрӗҫ, ҫавӑнпа коло- 
н,исенве пӑртак капитал пуҫтарӑнрӗ, ҫав в&хӑтрах метропалисем 
тенӗ империалистсен тӗп ҫӗршывӗсем вӑрҫӑра ытла та йухӑнрӗҫ, 
унти капитал та  нумай вӑй Зрлап рё, ҫапла статистиккӑ кӑтарт- 
ниие Инрире вӑрҫӑ вӑхӗтӗнре промӑшлӗнӑҫ 4— 5 хут ытлашши- 
пех аслӑланнӑ, интуссен панкӑсенре выртакан мул та  ҫавӑн вух- 
лех нумайланнӑ. Х алӑх кап и тали зм  урапи ҫнне ш аларах кӗрсе 
ларнӑҫем ун хушшинре ӗҫхалӑхӗ рӑмйртанат, интелликентси 
йышлӑланат, хресрен халӑхӗ те ҫутӑланса пырат (халӗ Инжире 
хресвенсен хушшинре ҫыру пӗлекен арҫынсем 1 2 % , хӗрарӑмсем 
5,6). Ҫавӑнпа та ҫакӑн рухлӗ ӳссе ҫитӗннӗ халӑх йут халӑх пус- 
м ӑрӗщ рн хӑтӑласш ӑн, хӑне ирӗклӗ патш алӑх тӑвасш ӑн кӗрешме- 
месӗр пултараймаст. М алтан Инжире акГодапсен пусмӑрёнрен 
хӑтӑласш ӑн кӗрепшелли ушкйна ҫамрӑксем тапратса йанӑ, ӑна 
Инрире Ҫамрӑксен У ш кӑнӗ тенӗ, унтан ҫав акӑлрансен пусмӑ- 
рӗнвен хӑтӑлас З л т а в п а х  Натсилё Конкресс тенӗ пӗрлешӳ пулса 
тӑрат, ҫак пӗрлешӳ интуссем натеилӗ ирӗклӗхшён кёрешнӗ ӗҫӗн 
пуҫӗнре тӑрат. 1906-мӗш ҫулта интуссем Инжире хӑй ирӗкӗпе пу- 
рӑнакан патш алӑх йӗркн пултӑр тесе йышӑнаҫҫӗ, ҫак ӗҫе ҫийеле 
кӑларас тесе вёсем акӑлрансемпе суту-илӳ тумалла мар'тесе, акӑлг  
ран таварӗсене пойкотламалла тесе йышӑнаҫҫӗ, ҫав ӗҫе вӗсем пу- 
ркнрен ытла вырӑнти вак промӑшлӗнӑҫа, тӗрлӗ ремесласене хута 
йарас тесе тума йышӑнаҫеё. Ҫак саманара интуссен хушшинве ҫӳ- 
рекен пёр прокламатсире акаррансем ҫинрен ҫапла ҫырнӑ: «ҫак 
вӑрӑсем, ҫак пирӗн пром йтлӗнӑҫа пӑнрӑхтаракансем, пирӗн ҫёр- 
шыври сутилӗве пӗтерекенсем, хӑйсен ҫӗрёнрен килекен тавара 
пула пирӗн тӗртӳҫӗсене, тимӗрҫёсене, пӑхӑрҫӑсене пӗтерекенсем,
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пнрӗн ҫӗрте пур тӗлте те лавкасем уҫса пирӗн пур пуйанлӑха 
ҫаратса тӑрса пирӗн тӑван халӑха ҫийекенсем— пирӗн ҫӗрте ты- 
тӑм йёркине тытса тӑма тивӗҫлӗ ҫынсем-и вара вӗсем? Кам пире 
есрейлӗ— выҫлӑх хырӑмне пӗтӗрсе 'р к р ӗ , кам пире гр р — р р п е  
асапланса пурӑнма х ӑ в а р р — вӗсем пирӗн хуҫасен в ы р ӑн ӗн р  хи- 
сепленме пултарайаҫҫӗ-и вара?» Вӑрҫӑ уммӗн акӑадансем И н р й е  
ирӗклӗх паманнине кура унта тӗрлӗ вӑртӑн ушкӑнсем хӗҫ-пӑш ал 
ҫӗклесе кёрешме тапратаҫҫӗ: пӑлхавсем тапратаҫҫё, хы сна вы рӑ- 
нёсене ҫаратаҫҫӗ, рн авн и ксен е  вӗлере-вӗлере пӑрахаҫҫӗ. В ӑрҫӑра 
а к ӑ л р н  империалисрсен ырлӑхӗпе интуссем— салтаксем мбл,йуп 
ҫын ы тла асап курса таврӑнаҫҫӗ, ҫав салтаксем пурте ревофутси 
йенне ҫавӑрӑнаҫҫӗ. П ирӗн вӑхӑтра И н р р е  револ>утси йухӑмӗ ти- 
нӗс пек хумханса тӑрат, ҫав йухӑм акӑл/г/ансеп империадисӑмлӑ 
пусмӑрне ыран— пайан путарас пек хумханат.

Тӗрёк ҫ ӗ р ӗ н р  вӑрҫӑ пӗтсен ҫамрӑк тёрёксен вырӑнне влаҫа 
Х алӑх  Хават](5 йатлӑ пар],и илет, ҫав парт,и тӗрӗк халӑхне пӗтём- 
пех импсриалисӑм пусмӑрӗщ]сн ирӗке кӑларас тесе тӑрӑш ат, те- 
миҫе йулашки ҫулсем тӑршёпо вӑрҫӑ вӑрҫат, хрантсуссемпе, акӑЛ)- 
р н с е м п е  тавлаш ат— ҫапӑҫат, йулаш кин рн хӑй ёҫне ҫийеле кӑла- 
раК  халё Тӗрёк патш алӑхӗ никама та пӑхӑнмасӑр пурӑнакан п ат- 
ш алӑх, унта халӑх  тытӑмӗ йе урӑхла каласан респупликкӑ йӗрки, 
вӑл канашлӑ, Раҫҫейпе килӗштерсе пурӑнат.

Ы тти пысӑк к о л о р с е н р  К итайпа Перҫире халӑхсем пӗр $а- 
рӑнми ирӗке тухасш ӑн кӗренгеҫҫӗ, а н р х  унта империалисӑмлӑ 
пусмӑр питӗ тӗреклипе, халӑх питё" *ёттӗммипе, вак ӗҫпе сапа- 
ланса пурӑннипе, унтан Перҫире хвеоталисӑмлӑ йӗрке питӗ тӗ- 
реклипе ҫав кёрешӳ питё йывӑррӑн ҫийеле тухса пырат. Ҫапах 
ҫывӑх ҫу л сен р х  епир Китай, Перҫи, ытти тӗнтери хисепсӗр ну
май колон0исем хӑйсен м ӑй ӗн р н  пусмӑр с& нррне татса ыв&тнине 

курӑпӑр.
Ҫапла ӗнтё халӑха халӑх пусмӑрласа пурӑнас йӗрке, х ал ӑх а  

хал ӑх  туласа пурйнас йала мула пула ҫеҫ тухса кайнӑ, пирӗн са
манара вӑл капиталисӑма пула ҫеҫ пурӑнӑҫра вырӑн йышӑнса тӑ- 
рат. П ирён ӗмӗрте халӑха халӑх п ӑ р р к а с а  пурӑнасси пӗтёмпех 
империалисӑм тенё капиталҫӑсен политиккинрн ҫеҫ тухса тӑрат. 
Ҫавӑнпа натсилӗ пусмӑртан хӑтйлас тийекен халӑхсем гр  малтан 
капиталисӑм йёркине пӗтерес тесе кӗрешмелле. Ҫак ӗҫе тума ка- 
питалисӑм хӑйех пулӑш п арса тӑра^: вӑл коловраллӑ халӑхсене
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тӗнцепе паллаш тарса вӗсене ҫив^ӗлентерет, вӗсене ҫаратса ӗмӗрхи 
ыйхӑран уҫат, хура халӑхпа ӗҫхалӑхне т)ӑмӑртапса класслӑ тӑн- 
пуҫ туйанма пулӑша^. Ап^ах йепле пулсан та колон,иаллӑ пус- 
мӑрлӑ халӑхсем хӑйсен вӑйӗпе ҫеҫ ирӗклӗк курма пултараймӗҫ: 
ҫав ирӗклӗхе вӗсем тендере капиталисӑмах ҫуратса ӳстернӗ калама 
ҫук пысӑк, ҫивг1)ӗ, вӑйлӑ хӑват пулӑшнипе ҫеҫ курёҫ-ҫав хӑват 
тендере пӗрлешсе кӗрешекен пролетариат пулса тӑраГ. Ҫав рево- 
Л)утсилӗ пролетариат натсилё пусмӑра йепле майпа пётерме тӑ- 
рӑш ни ҫинг§ен сӑмах малалла пулӗ.



Ш-МӖШ ТАТӐК.
Пусмӑрлӑ халӑхсене пусмӑртан ^ӑнтан ирӗке пролетариат 

ҫеҫ кӑларма пултарни ҫин^ен.

Ҫак авалран рево.^утсисен йалавӗсем 
 ̂ Пӗтӗм т е н '|6р и ҫиН1)(1 йӑлтартатса тӑракан  сймахсем ну~

пролетарисем  перле- май йапалана пелтереҫҫе. Несем пире ка~
Шӗр!“ лаҫҫӗ: ӗҫлесе, тар йухтарса, йун тумлатса

хӑне хӑйех тӑрантарса пурӑнакан етемсем: 
хура ӳтлё-и вӗсем йе ш урӑ ӳтлӗ-и, тннӗспе океанӑн ку йен^е пу- 
рӑнаҫҫӗ-и йе леш йен^е пурӑнаҫҫӗ-и, христиан, ислам, путисӑм 
тӗнӗпе йе киремет тавраш не ҫеҫ пуҫҫапса пурӑнаҫҫӗ-и йе пӗр 
тёнсӗрех те лайӑх пурӑнса иртереҫҫӗ-и вӗсем, пӗри пёр патш а- 
лӑхра, тепри тепӗр патш алӑхра пурӑ,наҫҫӗ-и вӗсем —  ҫапах вӗсем 
пӗр тӑванран  та  ҫывӑх тйвансем, вёсем ӗмӗрне пӗр ҫулпа пыракаи 
ӗмӗр уйӑрӑлми йулташсем. Т ӑвана тӑван та пӗри муллӑ, тепри 
ҫук пулсан'хёсбрлемесёр пултараймас^, харпӑрлӑхпа мул аҫа-ы вӑла 
пӗр пӗрне тӑш мана кӑларса уйӑрса йараҫҫӗ. А н^ах пролетарийӗн 
харпӑрлӑх ҫук, унӑн пӗртен пӗр мулӗ— унӑн сывлӑхёпе вӑй ха- 
валӗ, ҫавӑнпа пролетарипе пролетарийён пӗр пӗринпе нимӗн уйӑр- 
малли те ҫук. Пролетарийён тӑван патш алӑх ҫук, ӑн а  етемйышё 
тёрлӗ патш алӑхсене уйӑрӑлса тӑни кирлӗ мар, мӗшӗн тесен ҫапла 
етемйышӗ уйрӑлса пурйннипе ҫеҫ пуршуаҫи хура халӑха пӗтӗм 
тендере туласа пурӑнат. Пурш уаслӑ йӗркепе пурГшакан „тӑван “ 
патш алйхра пролетари тара  кӗрӗшсе ӗҫлесе, хӑй сывлӑхне хӑйӗн 
„тӑван “ пуршуаҫине ҫук хакп а сутса асапланса ҫеҫ пурйнат. 
Мӗн сӑлтавпа вӑл „тӑван “ натш алӑха тӗреклӗлентересгаӗн тарӑш -
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тӑр? Тӑван патш алӑх улпутсемпе пуршуаҫийе ҫеҫ кирлӗ —  вӗсем 
ӗҫ халӑхне, хура халӑха уйрӑм патш алӑх т,икипе "ркёлесе, халӑха 
натсилӗ хупӑпа хупласа, ӑна тӗрлӗ ултавлӑ питӗркӗҫпе питӗрсе 
тытса ҫеҫ ӗмёр 'рран м и  ^ӑскаса, вёсен йунне-сӗткенне сӑхса пу- 
рйнаҫҫӗ. П ролетариат кала?: пирӗн пурсӑмӑрӑн та пӗр тӑшман —  
ҫав тӑшман пуршуаҫи, унӑн капиталисӑмлӑ пурӑнӑҫ йёрки, ҫак 
тӗн^ери тӑш мана пӗтерсен ҫеҫ, унӑн мӑйне касса сирпӗтсен ҫеҫ 
пур тён^е ёҫ халӑхё. пур хура халӑх ^ӑнтан ирӗклӗхе тухӗ тет. 
П ролетариат кала?: пёр етеме тепӗр етем пусмйрлас йӗрке ҫёр 
тӗпне анса кайтӑр, етемсем 'р п т а п  ирёклӗхре, ■ҫӑнтан пёр пӗринпе 
т а н  пурӑнас пулсан капитала пурӑнӑҫра пӑ^ах пӑрахҫа кӑларсан 
ҫес пурӑнма пултараҫҫӗ, тет. У нтан пролетариат кала?: халӑха 
халӑх  пусмарласси пёр етеме тепӗр етем капитал пӑйавӗпе пӑвас 
йӗркерен ҫеҫ тухса пырат, ҫавйнпа пӗтӗы тӗн^ере ҫӳлти сисем 
сирпёнсен, тӗн^ери хадӑхсемпе йӑхсем пӗрлешсе пёр йышпа пу- 
рӑнма тытӑнсан ҫёҫ, патшалӑхсем пӗтсен, натсидё хупӑсем хав- 
ш анса дӑш тӑртса ӳксен, капиталисӑм самани вырӑнне коммуннсӑм 
самани пулса тӑрсан ҫеҫ халӑха халӑх кышласа-^ӑмласа нурӑнасси 
пӗтёмпех ҫухалё тет. Ҫавйнпа пролетариат пётём тёнт)ери ёҫха- 
лӑхне пёрлешме, алтивӗҫҫён ӗҫлесе-кӗрешсе пурӑнма 'р н ет , ҫапла 
вӑл халӑхсене пӗрдештерекен ҫулпа, йут сймахпа каласан интер- 
натсионаллӑ ҫулпа ҫеҫ пыма тӑрӑш ат. Йулашкинцен пролетариат 
кала?: йут халӑхсене пусмӑрласа пурӑнакан халӑх хӑй  те ирӗк- 
лӗхре пурӑнма пултараймаст, унӑн йут халӑхсен йунне ёмсе пат- 
тӑрланнӑ сӳлти сийёсем хӑйсен „тӑван“ ӗҫхалӑхне тата та  ытла
рах хёстерме пултараҫҫӗ, ҫав&нпа тепёр халӑха пусмарласа пурӑ- 
накан  халӑх хӑне в а зд и  хӑйех  ■ҫуралӑх сӑн^арӗ ш ӑратса хыва?. 
тет. Ҫакӑнтан пролетариат пур тӗлте те натснлӗ пусмӑра хирӗҫ 
йун тӑкса, ҫанна тавӑрса кӗрешни тухса пыра?. Ҫ авӑнпахта про
летариат пур тёлте те кирек хйҫан та  патш алӑхпа патш адӑх 
хушшинҫе тухакан вӑрҫӑсене хирӗҫ, патш алӑхсен^е халӑха халӑх 
туласа пураннине хирёҫ, империалисӑмлӑ патшалӑхсем имшеркерех 
патш алйхсене, ы тларах та  тата  колон,исене туласа пурӑннине хн- 
рӗҫ питё хӗрӳленсе кёрешет. Пролетариат пур ^урал&хра асапла- 
накан ййхсене, пур пусм&рлӑ халӑхсене империалисӑма хирёҫ хус- 
канма, капиталисӑм пусмйрне ывйтса, ҫапӑҫса ирёке тухма •ҫёне?. 
Ҫак ӗҫе ҫийеле кӑларма ӑна капиталисӑм хӑйех пулӑша?, ун ҫин- 
^ен епнр малта та  каларӑмӑр, малалла та уйрӑм кёскен калӑпӑр.

4*
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П ирӗи саманара пӗтӗм тӗнтуу пётӗм 

2 Истори хӑйех ха- ?6Р 'р м ӑр ӗн  хуҫалӑхӗ ҫулран ҫула пӗр
лӑхсене пӗрлештерсе кил-ҫурт, пӗр кил-йыш хуҫалӑхӗ пек пулса

ПЬ|НИ пи рат. П ромашлӗнӑҫа пула, вӑйлӑ транс
порта пула пӗтӗм тён^е пурлӑхӗ пӗрле 

ҫы хӑнса тӑра?, ҫапла 'р в а ш  утӑ ҫулакан ҫава Европпӑран килет, 
'ҫӑваш вы ракан машинӑ, ҫӗлекен машинӑ Америккӑран килсе та
ра?, ҫав вӑхӑтрах  'ҫӑваш акса ӳстернӗ пёрт,ӗ тён^ене кайса, т}ӑ- 
ваш  арӑмӗ ӳстернӗ т]ӑхӑ ҫӑмарти, ■рваш каскалаканё каскаласа 
тунӑ крепки пӗтём тёя^ене кайса тӑрат. Капиталисӑм саманнике 
пур хадӑхссн те пурлӑхӗсем пӗр пӗринпе йавӑнса пӑтранса ҫыхӑ- 
наҫҫӗ, пӗр йӑвари пурлӑх-хуҫалӑх йевӗрлё пулса тӑраҫҫӗ. Ҫапла 
капиталисӑм п у р  тӗщ рри мула, пурлӑха, пуйанлӑха пӗр ҫулпа 
илсе пыма тӑрӑш а?, вӑл халӑхсен хушшин^е пӗр интернатсионал- 
лӑ капитал тума тӑрӑш а?. К апиталисӑмах тӗщ§ере пӗр майлӑ тех- 
никкӑ, ӑсталӑх, пӗр тӗслӗ хуҫалӑх йӗрки, пӗр сӑнлӑ пурӑнӑҫ йёрки 
тума тӑрӑш а?; тӗнҫери капиталисӑмӑн пӗр йышшӗ политиккӑ, пӗр 
пек ӑслӑлӑх, илемӗш. Пирӗн саманара капиталисӑмӑн тӑррин-р  
пусмисем ҫштре тӑракан  халӑхсем пёр пӗрин^ен пӗртех те уйрӑм 
мар: хрантсуссем, нимёҫсем, акйадансем, итал>йансем пурте пӗр 
пек пурӑнӑҫпах пурӑнаҫҫӗ, пӗр п ӗри щ ен  вӗсем ^ӗлхепе ҫеҫ кӑш т 
уйӑрӑлса тӑраҫҫӗ. Т ё и р р и  халӑхсен хула ҫыннисем, вёсен ёҫха- 
лӑхӗпе интелликентсийӗ пур тёлте те пӗр пекрехех пурӑнат: хула 
ҫынни— вырӑс-и вал, а к ӑ д а н -и , йапун-и, интус-и, некӑр-и йе 
йулаш кищ ен ^ӑваш -и— вӑл пӗр тӗслё тум тумлана?, пӗр йевёрлӗ 
ёҫкё— ҫикӗ ҫийет, пӗр ман,ирлӗ ёҫ ӗҫлет, пёр пек хватирсент)е пу- 
рӑна?, пёр класслӑ интереспе пурӑна?, пӗр тӗслӗ искусствӑпа т)ун~ 
не йӑпата?, тӗнтере пӗр ннтернатсионаллӑ ӑслӑлӑхпа ӑс-питне 
ҫив^ӗлетет. Ҫапла халӑхсене кӑпиталисӑм пур йен^ен пӗр пӗринпе 
ҫыха?, пёр пёрне илештерет. П ирӗн саманара ытла та  уйрӑм нат- 
силӗ сӑн-питпе авалхи ӑрулӑ-хвеоталлӑ йёркепе, хресрен пуранӑ- 
ҫӗн йӗркипе пурӑнакан халӑхсем ҫеҫ пӗри тӗиришцен ытла касса 
уйӑрӑлса тӑраОҫӗ. Ҫавӑппа та ӗнтӗ капиталисӑм хӑйех те тӗшҫери 
етемйышне пёрлештерсе пыма тӑрӑш а?. Вӑл тӗн$ене тавар ҫаврӑ- 
нӑҫӗпе пур йен^ен те серетелесе ^ӑмӑрта?, ҫӗр домЕрне $укун 
ҫулсемпе, карапсемпе, пӑрахутсем ҫӳрекен шыв ҫулӗсемпе, вӗҫекен 
машинӑсем ҫӳрекен ҫулсемпе йӗритавра кӑш ӑлласа пӗрлештерет. 
Вӑл пӗр тӗлтен тепёр тӗле мул пӑрахса, ӗҫ халӑхне мӗ^йунш ар
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ушкӑнсемпе пӗр ҫӗршывран тепӗр ҫӗршыва куҫартарса, вӗсене ху- 
тӑш тарса пӗтерсе етемйышё пӗр ҫемйе пулас ӗҫе ҫы вӑхартара?. 
Нумай калама та кирлӗ мар —  капиталисӑм ҫак тӗлешён^ен етем 
историн^е усӑлй ёҫ туса хунӑ, вӑл пур халӑхсем те пӗрлешес са- 
манана ҫывӑхартарнй. К аад ех  калама та кирлӗ мар— тёя^е ху- 
ҫалӑхне хӑй аллине пролетариат илсен, тёнт,ере вӑл хуҫа пулса 
тӑрсан— халӑхсем тата темиҫе хут хӑвӑртрах  пӗрлешсе пырӗҫ, 
хӑвӑртах  пётӗм етемйышӗ пӗр йӑхлӑ-ӑрула халӑх пек, пӗр йышлӑ 
ушкӑн пулса тӑрӗ. Ҫапла ёнтӗ халӑхсем малашне пӗрлешсе ҫи- 
тесси, вёсен пёр интернатсионаллӑ хуҫалӑх, пёр пурӑнӑҫ йӗрки —  
•сӑнӗ, пӗр кулугура пуласси пуҫра ахал, хайласа кӑларнӑ йапала 
мар, вӑл етем историйен тёп сакунӗ, унӑн пӗртен пӗр тёрӗс ҫулё.

Ҫапла ӗнтё истори хӑйех, пурӑнӑҫ,
3. Халӑхпа халаха йе пурлӑх йӗрки хӑйех халӑхсене пӗрлеш-
пӗрлештерекен йе тата  терсе пырат. Ҫак ӗҫ халйхсен кӑмӑлне
та ытларах пёр пёрин- курса мар, вӗсем ҫапла пултӑр тенӗ

■®ен йутш ӑнтаракан шухӑшне - туртӑмне пула мар —  ҫук,
йёрке. Ҫав ?,асах халӑхсен кӑмӑлне хирёҫ

пырса та пул,ин ҫапах пулӑнса пырат. 
Ант.ах ҫакна пӗлнипе „апла пулсан халӑхсене пӗрлештерес ёҫпе, 
халӑхсен хушшин^и хирёҫлӗхсене пӗтерес ёҫпе кӗрмешме кирлё мар, 
натсилӗ ыйтусемпе ^ӑрманма та  кирлӗ мар“ теме йурамаст. Халӗ 
тён^е историне пролетариат ҫавӑтса пырат, малашнехи пулас 
лайах самана нумай йенёпе ҫав пролетариатран килсе тӑрат: вӑл 
тёрёс ҫулпа пырсан ҫав самана д ӑвӑр тр ах  та  ҫитӗ лайӑхрах та 
пуле, вӑл йунӑшсан малалла курас лайӑх саманасем вӑраха та  
кайё<; лайӑхах та пулмӗҫ. Ҫавӑнпа та пролетариат мён аталанса 
истори тилкепине хӑй аллине ты тнӑранпа халӑха халӑх пусмӑр- 
лас йёрке ҫине тпшкерсе пӑхса ӑна тӗрлӗ йенёпе майласа пӗтерме 
тӑрӑш ат. Ҫак ёҫе пролетариат ҫыхланмасӑр та  пултараймаст; ха- 
лӑхпа халӑх хушшин^е тухакан хирӗҫлӗхсем йаланах ӑна хӑне 
пырса перӗнеҫҫё, вӑхӑ^ӗпе ун ҫулне пӳлеҫҫӗ. У нтан халӑхсен ҫав 
иӗрне пёри пусмӑрлас йӗркеренех йалан хӑрушй, вӑрҫйсем тухса 
пыраҫҫё, йалан ҫавӑн пиркийех тендере пӗр ^арӑнми айӑпсӑр 
хура халӑх йунӗ йухат. Ҫапла ■ҫасах халӑхпа халӑх хушшин^е 
пулакан кёрешӳсен пӗр хӗррин^е ҫеҫ тӑма пролетариат пултӑрай 
маст— йаланах унӑн ҫав кӗрешӳсен ӑшён^ех тӑмалла пулат. 

П ролетариат нихӑҫан та  халӑхпа халӑх йӳҫӗнкелесе пурӑнтӑр
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темест. Вӑл калаИ ӗҫхалӑхӗпе хрееденӗн, пур халӑхсенӗн те пӗр- 
тен пёр тӑшман —  ҫав тӑшман тендере тёрлӗ "ҫӗлхепе калаҫат, 
тёрлӗ тир ҫакса ҫӳрет, ҫапах та  вал тӗн^ере пӗр— ҫав тӑшман ул- 
путсемпе каниталҫӑсем, ҫак тӑшман пурлӑхпа пёрле ҫыхӑннӑ, вӑл пӗр 
ӑш-^иклӗ, пӗр шухӑш лӑ, пӗр йӑлалӑ. Пур тёшҫери, пур хӑлахсен 
хушшинлрг мул хӑйӗн ирӗкне-влаҫне пӗрлешсе ёҫлесе ҫеҫ ҫийелле 
кӑларса пырат, ҫавӑн п а пролетариат та  унпа кӗрешнӗ Т)ух ӑна 
пӗрлешӳлӗ вӑйпа ҫеҫ ҫӗр ҫумне ҫёклесе ҫапма пултарӗ. Пролета
риат калат: хирёҫлёх, кёрешӳ, вӑрҫӑ, халӑхпа халӑх  хушшин^е 
мар, пёр сипе тепёр си хушшин^е, пёр класспа тепёр класс хушшин^е 
ҫеҫ пулмалла тет. Вал калат: „пёрте пёр '{ӗлхепе калаҫакан йӑ- 
хӑн  ҫӳлти сипӗсемпе хура халӑх килӗштерсе, канлӗ нурӑнмалла, мӗ- 
шӗн тесен вӗсем пӗр «тӑван халӑх»“ тепи пӗтӗмпехсуйа сӑмах тет. 
Т)ӑнахах та  улпутпа хресҫен хушшин^е, капиталҫӑпа ёҫлекен хуш- 
ш и н 'р , усламҫӑпа ҫук хушшин^е вӗсем пёр ӑруран пулса пёр 
'бӗлхепе калаҫсан та  мёнле тӑванлӑх пулма пултарат? Вёсем пурте 
пёр халйх шутонтрз хисепленни каш кӑрпа путеке пёр картана ҫеҫ 
хупса тытнине кйтартмаст-и вӑра? Ҫавӑнпа пролетариат халӑхп а  
халӑх  хушшинце килӗшӳдӗх пултӑр, каш ни халӑхӑн хӑйӗн ӑшӗнтр 
ёҫхалӑхӗ ӑна пусса тӑракан сисемпе кӗрештёр, ҫавӑнпа вӑрҫӑпа 
ҫапӑҫу пулас пулсан вӑл тӗрлё халӑхсен хуш ш ищ е мар, халӑхсен * 
хӑйсен ӑшӗн^е класспа класс хушшинт;е пултӑр тет. Ҫав халӑхсен 
ӑш ён^е пы ракан класслй кӗрешӳсен^е кашни натсийӗн ёҫхалӑхё 
хӑй  вӑйӗ— хавалӗпе ҫеҫ кӗрешсен нихӑҫан та  ҫӗнтерес ҫук, вӑл 
нехекрен ҫӗнтерсен те ӑн а  ытти ҫӗрсенци капиталҫӑсем те пулрш 
пырса као д ех  пӑтуӑркаса ӳкереҫҫӗ. Ҫавйнпа пролетариат тӗн^ере 
хӑй  хуҫа пулас тесен, хӑйӗн кӑмӑлне килекен йёрке тӑвас тесен, 
капиталисӑм вырӑнне коммунисӑм тӑвас тесен— вӑл ■р малтан хӑй 
пӗтӗм тӗнт>ере пӗртен пӗр вӑй, пӗр хӑват, пӗр тӑнлӑ, пёр ш ухӑш лӑ— 
сулӑнӑҫлӑ йыш пулмалла. Ҫавӑнпа пролетариатӑн ӗҫре, пурӑнӑҫра, 
ш ухӑш ра пур йапаларан та малта пётӗм тён^ери ӗҫхалӑхне пӗр- 
лештересси тӑраН  Х алӑхпа халӑх х у тш и н ^е  хирӗҫлёх тухсан та, 
пӗр хал ӑх а  тепёр хадӑх  пусмӑрлас йӗркепе кӗрешӳ тапрансан т а  
пролетариат ҫав ӗҫре ёҫхалӑхне пёрлештерес те ӑн а  хӑватлӑлан- 
тарас, улпутсемпе пуршуаҫийе вӑйран ӳкерес тесе ҫеҫ 'р кӗн ет . 
Ҫакй тендере пролетарла политиккӑн никёсӗ пулат. У нтан пёрте 
пёр х алӑх  йут халӑх  пусмӑрӗ айне кёрсе ӳксен ҫав пусмар сийе- 
нё пурин^ен ытла ӗҫ халӑхӗпе х р е с р н е  тивет, унтан тата  паттӑр
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халӑхсен йут имшержв халӑхсене туласа пурӑннипе капиталҫӑсен 
классе ҫеҫ вӑй илет, тӗреклӗленет, тӗреклӗленнӗҫем вӑл хӑй ӗҪ 
халӑхёпе хӑй хресренне тата  та  хы тӑрах пусмӑряаса хӗсме ты- 
тӑнат. Ҫавӑнпа натсилӗ кёрешӳсенре пролетариат кирек ӑҫта та. 
кирек хӑҫан  та  пусмӑрпа асапланса пурӑиакан халӑхсем майлӑ, 
пут халӑхсене пусм^рласа ирӗксӗрлесе пурйнакан халӑхсене, тё- 
рӗсрен каласан вёсен ҫӳлти сийёсене хирӗҫ кӗрешет. Пролетариат 
пурӑнӑҫра пёр етеме тепёр етем нусмӑрлас йӑла та  ҫухалтӑр тет, 
савӑнпа вӑл пӗр йышлӑ халӑха тепӗр йышлӑ халӑх  пусмӑрлан- 
нине хирӗҫ мён вӑй ҫитнӗ таран вӗриленсе кёрешет. М алтах епир 
асӑнсаттӑмӑр: натсилӗ пусмӑр класслӑ пусмӑртан ҫеҫ тухса пырат, 
пирӗн саманара халӑха халӑх  хӗсёрлесси капиталисӑм йӗркинрен 
ҫёҫ тухса пырат. Капиталисӑма пӗтерсе тӑпраиа таптаса вилӗм 
шӑтӑкне ^икекен вӑй пролетариат ҫеҫ, ҫавӑнпа малашне натсилӗ 
пусмӑрсене сирсе пӗтӗмпех ҫухатакан вӑй та  пролетариат ҫеҫ пу
лат. Нусмӑрлӑ халӑхссн пусмӑртан ирӗке тухас шащДк пролета
риат ҫин^е ҫеҫ, вёсен малашнехи пур ӗмӗтленнӗ ёмӗрӗсем проле
тариат ҫӗнтерсе ҫийеле тухассипе ҫеҫ ҫыхӑнса тӑмалла. Пусмӑрлӑ 
халӑхсем рӑнтан ирёклӗхе курас тесен пролетариат ҫулӗпе ҫеҫ, 
пролетариат хы ҫёщ ен ҫеҫ пымалла. Ҫак ҫул ҫеҫ тӗрӗс ҫул, ҫак ҫул ҫеҫ 
халӑхсен хушшинри пусмӑрлӑхсемпе хирӗҫлӗхсене пӗтерет, ҫак ҫул 
ҫеҫ халӑхсене пёрлештерсе пырса вӗсене пӗр тӑван йыш а ҫавӑрма 
пултарат.

Ы тти ҫулсем пурте сийенлӗ йунйш ҫудсем, ҫав ҫулсемпе улпут- 
семпе пуршуҫи пырӑт. Х алӑхсене ҫав йунӑш ҫулпа илсе пыракан- 
сем муллӑ сисем пулаҫҫё. Ҫав сисем хӑйсен влаҫне тӗреклӗлентерес 
сӑлтавпа йалан халӑхпа халӑха хирӗҫтерсе пурӑнма тӑрӑш аҫҫё. 
Вёсем пёр хадӑха тепӗр халӑха хирӗҫ хӗтӗртеҫҫё, вӑрҫӑ кӑла- 
раҫҫӗ, ҫапӑҫтараҫҫӗ. Тён^ере мӗн етем астунӑрампа пӗр рарӑнми 
йун йуха^— ҫав йуна пёрле пухсан вӑл тӗнрене те ш ӑнӑҫмӗт^ӗ. 
Ҫав йун мулшӑн тӑкӑннӑ, ҫав йун халӑхсем йунӑш ҫулпа, мулҫӑ,- 
сен ултавлӑ ҫулёпе пыннипе ҫёҫ тӑкӑннӑ. Капитал кирек мӗнле 
йапаларан та  рейе: вӑл пӗлет— тӗн^ери ӗҫ халӑхӗ, пур хура ха- 
лӑхсем те пёрлешсе пурӑныа тапратсан унӑн пурӑнас кунӗ пӗтсех 
ларат. А валах тён^ери халӑхсен пӗр усал пусыӑрҫи ҫапла кананӑ: 
„сӳтсе уйӑр— вара тытса тӑрӑн “ . тенӗ, ҫапла вӑл халӑхсене пёр 
пёринпе ҫапӑҫтарса вӑйсӑрлантарнипе ҫеҫ хӑне пӑхӑнтарнине ка- 
ланӑ. Пуршуаҫи те ҫак сймаха питӗ лайӑх пӗлее тӑрат. Ҫавӑнпа
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вӑл каш ни уйрӑм хал ӑх а  уйрӑм картара, уйрӑм хупӑ ай ӗш р пу- 
рӑнтарма тӑрӑш ат. Ҫакна пуршуаҫи тӗрлӗ майпа туса пы раЕ  Т)И 
малтан пуршуаҫи кашни халӑх  картинке, ун ӑшӗшҫе канлӗх пул
малла, унӑн тӗрлӗ сийёсем пёрле килёшӳлӗ пурӑнмалла тет. Вӑл 
калат: пуйан-и, ҫук-и, улпут-и, ахал, ҫын-и -т- пёр йунран пулнӑ 
пулсан, пӗр Т)ӗлхепе калаҫсан вӗсем тӑван етемсем тет; ҫавӑнтах 
тата вӑл калат: тендере кашни етемӗн ^ӑн  тӑшманӗсем йут ӑрулӑ- 
йӑхлӑ халӑхсен етемисем, тет. Ҫапла майпа пуршуаҫи ӗҫ халӑхёпе 
хура халӑхӑн  кӑмӑлне пӑтратса йунӑш ҫулпа йама, хӑне хирёҫ 
тулса пы нӑ ҫилле йут халӑхсен ҫине ӳкерме тӑрӑш ат Ҫак улпут- 
сенпе пуршуаҫи ӗҫне ҫийеле кӑларас тесе тӑрӑш са ӗҫлекенсем пин 
тёслӗ мел тупса тёттӗм халӑх  пуҫне ҫавӑраҫҫӗ, кӑмӑлне тӗксёмлен- 
тереҫҫӗ, ӑна тӑнран йараҫҫӗ.П урш уаҫи халӑха пӗрте пёр халӑх  

цхше ҫӗклентерес тесен хаҫатсемпе шурналсенце кунён-ҫёрӗн суй- 
са ҫав х алӑха хурлаҫҫё, ӑна хирӗҫ хӗтӗртеҫҫӗ, ҫавӑн ҫин^енех 
кӗнекесем син^е ҫыраҫҫӗ, театӑрсент;е вӑйӑра ҫав халӑха мӑшкӑл- 
лаҫҫӑ, 'ҫиркӳсешде-миҫётсеще пупсем— мулласем ҫав халӑх  ҫин^е- 
нех сӳйеҫтерсе пӗтереҫҫӗ. Ҫапла ӗҫлесе пӗтерсен йулашкин^ен вӑр- 
ҫӑ  тухса кайат та  ҫав вӑрҫӑра тӗттӗм халӑх  ^ӑнтанах  тӑшманпа 
кӗрешетӗп тесе йун тӑкат. Ҫак сӑмах пӗрте ытлашши маррине пӗлес 
тесен йапунпа нимӗҫ вӑрҫине кӑн а аса илер: ҫав вӑрҫй вӑхӑтӗн- 
$е патш а, улпутсем, капиталҫӑсен тарҫисем хрес^ен хуш ш ищ е 
мӗиле кӑн а суйа сӑмах сармарёҫ, нумайӗшне ҫав сӑмаха тӗттӗм х а 
лах шант)ӗ, пӗр в ӑх ӑта  т>ӑнахах та  йапунсемпе нимёҫсен^ен писсе 
тӑт;ӗ. Пуршуаҫи хӑне кирлӗ пулсан йут патш алӑхсен халӑ- 
хёсене ҫеҫ хирёҫ мар, хӑйён патшалӑхёнт}е пурӑнакан уйрӑм х а -  
лӑхсене хирӗҫ те хӑйӗн тӗп халӑхне хӗтӗртсе— вӗскёртсе ҫав халӑ- 
х а  тулатараг: ҫапла Раҫҫейре револ^утси хумӗсем тапрана пуҫла- 
■сан вырӑс пуршуаҫи тӗттӗм халӑха еврейсене хирёҫ, пал,ӗксене, 
хвиндднтсӑсене хирёҫ хётӗртсе тӑрса халӑх  кймӑлне пӑтратса тӑ- 
рату§ӗ, ҫаплах пуршуаҫи Тӗрӗк ҫӗрӗшде ерменсемпе крексене, йапун 
патш алӑхӗн^е корейтсӑсене, Америккӑра некӑрсене хӑиӗп тӗп ха- 
лӑхне вӗскёртсе тулаттарса пурӑнат. Ҫакна та  пуршуаҫи ӗҫ халӑ- 
хӗн класслӑ тӑнпуҫне пӑтратасш ӑн тӑват. Ҫак ӗҫе тума малтан 
питӗ нумай тӗн тавраш  пулӑшат. Епир пӗлетпӗр: кашни тён хӑне 
ҫеҫ тёрӗс тет, хӑне хай мухтат, ыттисене хурлат, пӗр тӗне парӑн- 
нӑ ҫынсем ытти тӗнлӗ ҫынсене пёр пек, пёр тан етемсен вырӑнне 
хумаҫҫӗ, ҫапла ислама парӑнн ӑ мӑсӑ^ман х р и а р а н а  ^ӑнтан ҫын
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вырӑнне хумаст, ун ҫине сиввён ҫеҫ пӑхат, ҫапла х р и с р а н л ӑ  тен- 
пе пурӑнакансем те ыттисем ҫине ҫӳлтен кӑна пӑхкалаҫҫё. Ҫапла ёнтӗ 
халӑха халӑх пусмӑрлассине ци малтан тӗн сӗрӗмӗ пулӑш са т а 
рах У нтан ҫак ёҫех тӗрӗслесшӗн пуршуаслӑ ӑслӑлӑх мёнле кӑна 
суйа вӗрентӳсем кӑлармарӗ! Т)и малтан капитала парӑннӑ ӑслӑлйх- 
ҫӑсем пур тёнт;ери халӑхсене икӗ пайа уйӑр& ^ӗҫ: пӗр тӗслё 
халӑхсене вӗсем историсӗр, ку^турсӑр халӑхсем тетуҫӗҫ, теприсене 
историлӗ те кулугурлӑ та  халӑхсем тетщӗҫ. У нтан вӗсем вёрентет)- 
^ӗҫ: каш ни халӑхӑн сӑппит, унӑн характере, унӑн ӳтяе Т)ун х ава- 
лӗ ёмӗртен ӗмӗре улйшӑнми йапала тет^ӗҫ. Ҫапла каласа вӗсем 
халӗ историсӗр те кул/гурсӑр тенӗ халӑхсем малашне те ӗмӗр ёмӗр- 
не тӗн^ен 'ҫаплӑ историлӗ ҫулӗ ҫине нихӑҫан та  тухаймӗҫ тег§- 
^ӗҫ. Мӗшӗн вёсем ҫапла вёрентни паллӑ: апла пулсан ҫав халӑх- 
сем ытти аслӑ историлӗ халӑхсен пусмӑрӗн^е пурӑнма тивёҫлӗ п у л а !  
Ҫапла пирен ӗмӗрте нимӗҫ ӑслӑлӑхҫисем вырӑссен, ытти славен 
йӑхӗсен пуҫ шӑмшакӗ килӗшӳлё мар, ҫавӑнпа вӗсем айван, ^ӑнтан 
кул/гурӑ тавраш  нихӑҫан  та  тума пултараймаҫҫӗ, ҫавӑнпа вырӑс- 
сем нимёҫсене пӑхӑнса пурӑнмалла тетурҫ. Ҫанла ӑслӑлӑх нимӗҫ 
империалисӑм кӑмӑлне курса ҫеҫ суйса тӑрат^ӗ. Ҫаплах вырӑс 
империалиеҫӗсем те Раҫҫейри вак халӑхсем ҫинт;ен, хвинпа тзӳрк- 
ӑрӑвӗн^ен йӑхпӑ халӑхсем ҫин^ен темӗн те суйса ҫыра-рсҫ: вёсен 
сӑмахӗпе ҫав халӑхсем ухмах та,, вёсен пуҫра мимӗ те сахал, вёсем 
вӗренме те пултараймаҫҫӗ, вёсем пурӑнӑҫа та  йӗркелӗ ҫавӑрса пу- 
рӑнма пултараймаҫҫӗ пулат. Ҫак вӗрентӳ пӗтӗмпех суйа. г|]ӑн ӑс- 
лӑлӑх каланипе тӗнт^ере нимён те пӗр вырйнта тӑмаст: йаланах 
лгурте ш ӑват, йухат, ӳсет, йаланах ҫӗршыв, хуҫалӑх йӗрки удӑ- 
шӑнса пырат, вёсем удӑшӑннипе халӑх  та улӑш ӑнса пырат. ТТи- 
рён саманара халӑхпа халӑх  тан марри, ҫӗршыв, пурлӑх-пуйанлӑх 
пӗр тан маррин^ен, пӗр халӑхӑн авалхи пурӑнӑҫӗ, унӑн псто- 
рийе телейлӗ, тепӗр халахӑн  вӗсем телейсӗр пулнин^ен ҫеҫ килет. 
Ҫаванпа халӑхсеп ӗмёр улӑщӑнми натсиле характер пур тени суйа 
еӑмах, ҫавӑнпа халӗ тӗттӗмре пӑн^йхса пурӑнакан халйхсем ма
лашне те ҫутӑ кураймӗҫ тени йурӑхсӑр ултавлӑ сӑмах: вӑл суйине 
рево^утси пире тӳрех касса лартса кӑтартрё: историсӗр, ку^тур- 
•сӑр тенӗ, нихӑҫан та хӑйсен ирёкёпе, хӑйсен аллин^е патш алӑх 
йёркине тытса пурӑнман пӑрахҫӑ вак халӑхсемех халӗ хӑйсен 
ирӗклӗ ахтономлӑ ҫӗрӗсен^е ш авласа пурӑнаҫҫӗ. Унтан пуршуаҫийе 
халахпа халӑха сивёнтерсе пурӑнма халӑхсен авалран йулнӑ уйрам
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йӑлисен, уйрӑм пурӑнйҫ йӗрки пулӑшалх Ҫавӑнпа пуршуаҫи каш ни 
халӑх пур йен^ен те: тум тумланас, ҫурт-йӗр ҫавӑрас, ҫимӗҫ х а- 
тӗрлес, ӗҫкӗ-ҫнкӗ тавас, праҫниксем иртерес ытти те нумай тёле- 
шёпе тёп авалхи йёркепе-йӑлапа кӑпа пурӑнтӑр тесе тӑрӑш ат.

Ҫапла ёнтӗ пусмӑрлӑ халӑхсен у м ӗ н р  икӗ ҫул: пӗр ҫуд пу- 
ҫӗнҫе т(‘нт,е пролетариат^ тара"?, тепёр ҫ.ул пуҫӗнт,е пуршуаҫи тӑ- 
рат. П ролетариат халӑхсене капиталисӑма тӗпё-тымарӗпе хӑртласа 
пӗтерсе пурӑнӑҫра етеме етем пусмӑрласийӗн тӗсне те хӑварас 
мар тесе хӑйпе пёрле кӗрешме ^ӗнет. Пурш уаҫи пусмӑрлӑ халӑх- 
сене каш ни халах хӑй натсилё хунӑна витӗнсе пур&нсан ҫеҫ те- 
лейлӗ пулма пултарат тесе йӗкӗлтесе ӑна пӗр сиккеленмесӗр ӗмёрхи 
пусмӑртах пурӑнма сунат. Пусмӑрлӑ халӑхсем халӗ ҫакна сиссе 
илт>ёҫ: ҫавӑнпа вӗсем [ирӗклӗхшён кёрешӳ тапратса пролетариат 
ҫине ҫеҫ ш анҫӑк тытса кӗрешеҫҫӗ'

П ролетариат мён ҫуралса ура ҫнне 
тӑнӑранпах кирек ӑҫта та, кирек хӑ- 
ҫан та натсилӗ пусмӑрпа кёрешнӗ. 
Х1Х-мӗш ӗмӗр тӑршӗпе тендере хисеп- 
сӗр нумай вӑрҫӑ, питӗ нумай револ>утси 
пулнӑ, ҫав вӑрҫӑсен^е, рево^утсилё кё- 

решӳсен^е пролетариат йаланах пусмӑрпа асапланакан хутне кӗр- 
се пусмӑрлакана хирӗҫ кӗрешнӗ. Ку кёнекере ҫав кӗрешӳ ҫинт}ен 
тӗплӗ калама вырӑн ҫук, ҫавӑнпа ун ҫинрен пёр-ик сӑмахпа ҫеҫ 
асӑнса илёпӗр. М аркҫисӑма пуҫласа йаракан К. М аркспа X. Е н - 
кед>с пиртен 60— 80 ҫул кайа ӗмёрӗсене натсилё пусмӑрпа хӗрӳлӗ 
кӗрешсе иртернё. Вӗсем мӗн т,ухлӗ тӗн^ери пролетариата пӗрлеш- 
терсе, ӑна интернатсионаллӑ орканисатсисемпе цамартаса хӑватлӑ- 
латма тӑрӑш нӑ, ҫавӑн  ^ухлӗ вёсен натсилё пусмӑрпа кӗрешмелле 
пулнӑ, мёшӗн тесен ҫав пусмӑр пролетариат пӗрлешес ӗҫе тӑлла- 
са 'рарса тӑнӑ. „Пӗтӗм тёи^ери цролетарисем, пӗрлешӗр!" тенӗ т;ё- 
нӗве тӗрёслес тесе кӗрешсе пурӑннӑ К. Маркс пӗр халӑх  та  те
пёр халӑха пусмӑрлама пул^араймаст тенӗ, пур тӗн^ери халӑхсем 
те пёр етемпе тепёр етем пек тан тенӗ, ҫавӑнпа вӑл йалан ирёк- 
лӗхшён кӗрешекен халӑхсен майла пулнӑ. Ҫак тӗлешӗпе епир икӗ 
пример кӑтартма пултаратпӑр, ҫав приморсем К. М аркс пусмӑрлӑ 
Ирлант^ипе пусмӑрлӑ П о^ш а ирӗклёхшён кёрешнё ӗҫ ҫине мёнле 
куҫпа пӑхнине витӗр кӑтартаҫҫё. И р л а и р  пирён вӑхӑтра та  акӑ.%- 
■ҫан империалисӑмӗн пусмӑрӗ айён'де ирӗклӗхшён йун тӑкса кӗ-

4. Натсилӗ пусмӑрпа  
пролетариат империали- 
сӑмлӑ вӑрҫӑ-рен йепле 

кӗрешни.
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решсе пурӑнат. Ҫак пусмӑрлӑ халӑх пек асап курнӑ халӑх  тен
дере сахал. Маркс сам ан и н р  И р я а н р й е  акӑвдан  улпурсем  пус- 
мӑрласа пурӑннӑ, И р л ан р й ӗн  мӗн пур ҫёршывӗ ҫав улпутсен 
аллшгце пулнӑ, И р л ан 'р  х р е с р н ё  йурӑхсӑр йурлӑ пурӑннӑ. 
И р л а н р й ё н  хула халӑхӗ те, ӗҫ .х ал ӑх ӗ  те а к & р ан  капиталҫисен 
п усм ӑрӗн р  пурӑннӑ. Ҫавӑнпа И р л а н р  акӑадансен пусм йрӗнрн 
пӗтёмпех хӑтӑлас тесе кӗрешнӗ. Ҫак кӗрешӳре К . Маркс мӗн пур 
^унӗпе мӗскӗн ирлантсӑсен йенце пулнӑ. В ӑл каланӑ: И р л а н р й е  
пётӗмпех ирӗке кӑларас пулат, вӑл хӑй кӑмӑл тусан ӑна А н к .р - 
рен тётёмпех уйрӑм патш алӑх тума та  ирёк пама кирлӗ тенӗ. 
Ҫакна вӑл р  малтан, пурищ рн ытла пролетариат ӗҫне малалла. 
йарас ш ухӑнш а каланӑ: И р л а н р й е  пусмӑрта тытас йӗрке А н к р -  
йён улпутсен классне вӑйлӑлата^, Анк^ипе И р л а н р  п р о л е та р и а те  
пӗр пӗринцен пистерсе тӑрат?, мӗшӗн тесен И р л а н р  ӗҫлекенӗсем 
пур акӑлданеем ҫине те сиввбн пӑхаҫҫё, ҫапла пролетариатпа 
пролетариат сивӗнсе пурнни пуршуаҫишӗн ҫеҫ усӑлӑ тенӗ. Т)ӑна- 
хах та К. Маркс самайинце те халӗ те Анклрт пуршуаҫи хӑй ха- 
лӑхне йалан ирлатеӑсене хирӗҫ хӗтӗртсе пурӑнат. У нтан ҫак тӗ- 
лешӗпе К. Маркс тата  пӗр пысӑк шухӑш кӑларса каласа хӑварнӑ; 
ҫак шухӑш  йут халӑха пусмӑрлакан халӑх хӑй те ирӗкре пу- 
рӑнма путарайыаст, тени пулат. Й улаш ки н рн  ҫак т ӗ н р н  ӑслӑ 
вӗрентекенӗ тата ҫапла каласа хӑварнӑ: И р л а н р й е  пусмӑрта тыт- 
нине пула акӑвдан  пролетариате хӑй та тӗрӗссине каласан пур- 
шуасланса пырат1, ҫапла пӗтём т ӗ н р н е  пусмӑрласа туласа пурӑ- 
накан халӑхӑн пуршуаҫипе пӗрле тен пуршуаслӑ пролетариат та  
пулма пултарат, тенӗ. Ҫапла К. Маркс натсилё пусмӑра пула 
пролетариат та  пӑсӑлма пултарнине тахҫан ӗлӗкех сиссе тӑнӑ.

Пофщӑ тёдеш ёнрн-'те  К. М аркс ҫаплах пӑхнӑ. Т ӗщ ен е хёҫ- 
пйшалпа, ҫар вӑйӗпе ҫавӑрса илнӗ Раҫҫей ҫ и н р н  вӑл ҫапла ка
лана: Раҫҫей вӑл хисепсӗр пысӑк пурлӑх-пуайнлӑх туйаннӑ хуҫа, 
а щ а х  ҫаз пурлӑха вӑл вӑрласа илнё, ҫавӑнпа унӑн пурлӑхне па- 
рама тӳлемелли кун ҫитсен кайалла ирӗксӗр туртса илӗҫ 'тенӗ. 
Ҫапла вӑрланӑ пурлӑх тесе вӑл Раҫҫей патшисем йут ҫёршыв- 
семпе йут халӑхсеие ирёксӗрлесе пӑхӑнтарса Раҫҫей ҫумне хуш- 
нине каланӑ. X. Е н ке^с Пол,шӑ ҫ и н р н  ҫапла каланӑ: Раҫҫей—  
тӗнце пхантармӗ, Раҫҫей ҫарё— Европпӑн револ,утсилӗ ёҫ халӑхне 
пусарса таптама ҫеҫ пӑхса тара'!1, Пол0ш ӑран уйрӑм патш алӑх ту- 
ни вырӑс патшин вӑйне ^акарат, ҫавӑнпа вӑл пролеттариатшӑж
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усӑлӑ тенӗ. У нтан вӑл каланӑ: Полрла Раҫҫейрен уйӑрса уйрӑм 
патш алӑх туни вырӑс хал&хне хӑне те усӑлӑ, мӗшӗн тесен Раҫҫей 
Побита пусмӑрта тытас сӑлтавна унта хисепсӗр йышлӑ ҫар тытат, 
ҫав патш а ҫарӗ пур ҫин$е вырӑс халӑхӗ ирӗке тухас ҫук, тенӗ. 
Е нкедр тата  тӗлӗнмелле тӗрӗс йапала каласа хӑварнӑ: хӑҫан  
та  хӑҫан  П о^ш ӑ ирӗке тухё, ҫавӑн ^ухне Раҫҫейре патнгалӑх 
йёрки месерле ҫавӑрӑнса ҫӗнӗ йӗркене ӳкё, тенё; ҫапла Енкел»с 
сӑнахӗпе По.|Ш ӑ ирӗклёхӗпе Раҫҫей револ>утсийӗ пӗр миталӑн икӗ 
ненӗсем ҫеҫ пулмалла пулна. Ҫапла пролетариат ■ҫӑнтап аталанма 
пуҫланӑ к&на вӑхӑтра та  унан малтанхи тӗп вӗрентекенӗсем нат- 
снлӗ политиккӑн никӗсне пёр йунӑшмасӑр хывса хӑварнӑ. Ҫав никӗс 
ҫин^ех натсилӗ ыйту тӗлешӗпе тӑвӑнакан пролетарлӑ, политиккӑ, 
х а л н р е н е х  тӑрат. М алалла та  маркҫистсем К. М аркспа ЕнкеЛ)С 
кӑтартнӑ ҫулпах пынӑ. Ҫав ҫул пролетариат кнрёк мӗнле пусмӑра 
та  хирӗҫ пынипе, халӑхп а халӑх  тавлаш нӑ цух вӑл вӑйсӑртарах- 
хипе асапланарах пурӑнаканнине пулӑнгнине, пролетариат ёҫне 
харбҫ пымасан кирек мёнле халӑх  та хЯне уйрӑм патш алӑх ту
п а  пудтарнине пӗлтерет. П ролетариат ӗҫне хирӗҫ пымасан тет- 
пӗр, мёшӗн тесен пролетариат итеолокӗсем пуринҫен мала проле
тариат ӗҫне ҫеҫ хунӑ. Ап§ах историре пусмӑрла халӑх  ирӗке ту- 
хасш ӑн кӗрешни хӑҫан та  хӑҫан  пролетариат ӗҫне хирӗҫ пыма 
лултарнӑ-нш  вара? П ултарнӑ та  пултарат та. Ҫапла Е нке^с вӑхӑ- 
т ё н 'р  П алкан вак халӑхӗсем ирӗке тухасш ӑн кёрешнӗ, вӗсене ҫав 
ӗҫре вырӑс патшисем пулӑш са тӑнӑ, вёсем хайсем те ҫав патш а- 
сене пулӑшу паркаласа тӑнӑ. Е нке^с  вӗсем ҫин^ен каланӑ: 
ҫав халӑхсем  тӗн^е пролетариат ӗҫне хирӗҫ пырсан-манӑн вёсем 
син^ен илтес те килмест, тенё. У нтан Е нке^с вӑхӑтёнтзех Кер- 
мани 1871-мӗиг ҫулта Хрантсирен туртса илнӗ е^сассем пӑлханнӑ. 
Ҫав п ӑлхав ҫинцен Е н ке^с ҫапла каласа хӑварнӑ: „едоассем пус- 
мӑрта, ан ^ах  вӗсем ы ран-пайан пулас рево^утси уммӗн Кермани- 
пе Х рантси х у ш ш и н р  вӑрҫӑ кӑларма тӑраҫҫӗ пулсан, халӑха х а 
л а х  ҫине вӗскӗртсе йарса пулас рево.тутсийе каад ех  кайалла х ӑ- 
вараҫҫӗ пулсан— епӗ калатӑп: г1)арӑнӑр! Йепле пролетариат нумай 
тӳсӗмлӗ, ҫаплах есир те тӳсёмлӗ пулӑр. Вӑл ирӗке тухсан ҫеҫ 
есир те ирӗке тухӑр, вйл ирӗке тухайман пулсан епир сире кӗ- 
решекен пролетариат ӗҫне пӑсма ирӗк памӑпӑр" тенӗ. Ҫапла 
ӗнтё маркҫисӑм кирек мӗнле халйх та  кирек ӑҫта та хӑне патш а- 
лӑх туса хӑйпе хӑй пурӑнмалла темест, апла вӑл калама та  пул-
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тараймас'1', мӗшӗн тесен вӑл халӑхсене пёрлештерме тар ӑш ат. Ҫа- 
вйнпа вӑл пурин^ен ытла патшалӑхсен^и пусмӑрлӑ йеркене халӑх - 
сене танлӑ килӗшӳлӗ пурӑнма паракан иӗркене ҫавӑрм а тӑрӑш ат; 
патш алӑхра кивӗ ҫурма— пуршуаслӑ, ҫурма— хвеоталлӑ йӗрке пул
сан, ҫав патш алӑх хӑйӗн усал хӑва^ӗпе тӗн^е пролетариатне сий- 
енлӗ пулсан— вӑл ҫав патш алӑхран уйӑрӑлас тесе кӗрешекенсене- 
пулӑшат*. Ӑҫта та  пулин пусмӑрдӑ халӑх хӑне уйрӑм патш алӑх тӑ- 
вас тесе кӗрешнӗ ӗҫ пуҫӗнҫе кайа йулнӑ халӑхӑн кивё йенне туртакан 
ҫӳлти сисем ҫес тӑраҫҫӗ пулсан, вӗсем ҫапла хӑйсен халӑхӗсене 
уйӑрса, тён^е ҫулӗнт;сн парса вӗсене йурӑхсӑр кивё йӗркепе пу- 
рӑнтарасш ӑн тӑрӑш аҫҫӗ пулсан, унтан натсилӗ ирӗклёхшӗн халӑх- 
сем реаксипе, пролетариат тӑпшанӗсемпе пӗрлешсе кёрешеҫҫӗ 
пулсан (вырӑс патшипе П алкан халӑхӗсем)— ҫак ӗҫе пролетариат 
пулӑшмаст те, кирлӗ пулсан хирёҫ те пырат.

Ҫак шухӑш тӗщ;е ӗҫ халӑхӗн историне кӑтартакан тӗрӗре уйрӑм 
хӗрлӗ ҫип пек касса витӗр курӑнса тӑрат.

Йулашки вӑхӑтра натсилӗ ыйтупа вырӑс п р о л е т а р и а т е  ав
стри п р о л етар и ат  нумай кёрмешсе иртерет. Мёшӗнни паллӑ— ҫак 
икӗ патш алӑх та  ^и нумай халӑхлӑ патшалӑхсем пулнӑ. П ролетариат 
йышлӑланса хӑватлӑланнӑҫем, ун ҫумне пусмӑрлӑ халӑхсен проле
тариате те ҫыпҫӑннӑҫем натсилӗ ыйту ҫивт)ӗленнӗҫем ҫив^ёленсе 
пырат. Вал пролетариат хунишш^е нумай тав  кӑларат, йулашкин- 
^ен пролетариат хуш ш ин 'р  икӗ уйрӑм йухӑм, икӗ сулӑнӑҫ палӑ- 
ра¥. Ҫав икӗ йухӑм пы ра киле пӗр пӗрнн^ен уйрӑлнӑҫем уйрӑлса 
пырат; йуланш ш ^ен вёсем пӑ^ах  тӑш мана ҫавӑрӑнаҫҫё. Мӗнле 
йухамсем вӗсем? П ӗрне вӗсен^ен 'дӑптан пролетарлӑ интернатсио- 
наллӑ йухӑм, тепёрне ҫуйа пролетарлӑ сотсиал-патриотлӑ йухӑм 
теме пулат. Пӗри вӗсент^ен пурӑнӑҫра пёр ҫеҫ утӑм пусса утас 
пулсан та вал пролетариата усйлӑ-и усӑлӑ мар-н тесе тишкерсе 
пӑхат, вӑл пурин^ен ытла мала, хӑй  „тӑван“ тенӗ халӑхӗн^ен те 
мала тӗщ;ери ӗҫ халӑхне хурат, ӑн а  пӗрлештерес ӗҫе вӑл хӑй ха- 
лӑхӗн ӗҫне ҫеҫ майласа тӑрассин^ен мала хурат, классене вӑл 
натсисен'цен ытларах асӑрхаса тӑрат, натсилӗ кӗрешӗве класлӑ 
кӗрешевӗ пӑхӑнтарма тӑрӑш ат. Ҫак мӗне пёлтернине епир малта 
та  пайтах каласаттӑмӑр, ҫавӑнпа тӳрех тепӗр йухӑм ҫин^ен 
сӑмах пуҫлӑпӑр. Тепӗр йухӑм малтанхи йухӑмӑн прокраммине- 
ш ӑлтах пуҫлӗ-вӗҫлӗ тӑратат, ӑна упӑнерен месерле ҫавӑрса пара- 
хат: вӑл тёщ;ери пролерариатран мала хӑй  „тӑван “ халӑхне,
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хӑйён  „тӑван “ патш алӑхне хурат, хӑйӗн халӑхёпе патш алӑхне 
хӑватлӑлантарассине вӑл тӗн'§ери пролетариата пӗрлештерес- 
син^ен мала хурат, ҫапла вӑл классене ҫителеклӗ асӑрхамасӑр 
куҫне натсисем ҫине ҫеҫ хн ват , класслӑ кёрешеве натсилӗ 
кӗрешӗве пӑхӑнтарат. Ҫак суйа йухӑм кадат: пролетариата
упраса аталантаракан сӑпка— тӑван ҫӗршыв, пӗр йунран пулнӑ, 
пӗр ч}ёлхепе халаҫакан  тӑван  халӑх, тӑван  патш алӑх, вӗсем тир- 
пейлӗ, пуйан, хӑватлӑ пулсан пролетариат та  телейлӗрех пурӑнат, 
хӑвӑртрах  та  хунаса пырат, тет. Ҫапла ш ухӑш ласа вӑл хӑй  ҫӗр- 
шывне, хӑй патш алӑхне аслӑлатасш ӑн хирек хӑҫан  та  хӗҫ-пӑш ал 
ҫеклеме хатӗр, ытти йут ҫӗршывсемпе халӑхсене пусмӑрласа ҫа- 
вӑрса илме хатӗр, ҫак ӗҫре вӑл хӑйӗн улпу^ёсемпе, хӑйӗн пуршу- 
аҫипе пӗрлешсе алтивӗҫҫӗн ытти халӑхсене хирёҫ кӗрешме хатӗр 
Ҫак йен'вен ҫак йухйм пӗтёмпех пуршуаҫи майлӑ: вӑл пуршуаҫи- 
1ӗн йут халӑхсене пусмӑрлакан политиккине тӗреклӗлентерет, ӗҫ 
халӑхӗн  класслӑ тӑнне аташ тарса ӑна йунӑш ҫулпа йарат; ҫавӑнпа 
ӑна суйа пролетарлӑ йухӑм теме пулат, унтал тӗн^ере пу- 
рин§ен мала хӑй тӑван тенӗ ҫӗршывне, халӑхне, патш алӑхне ху- 
нӑш ӑн ӑн а сотсиал-патриотлӑ йухӑм теҫҫё (патриот тесе тӑван 
ҫӗрш ыва ытла йуратакана калаҫҫё); унтан ҫак йухӑма хӑй хал&х- 
не ҫеҫ пурин^ен те малта, пысӑк хисепре ш утласа тӑнӑш ӑн ӑна 
тата  натсионалисӑмлӑ йухӑм теҫҫӗ; ҫав йухӑм хыҫҫӑн кайакансем 
■ҫасах хӑйсен халӑхне йуратнин^ен пуҫне ытти халӑхсене тӳрех 
курайми те пулаҫҫё, хура халӑхпа ёҫ халӑхне те йут халӑхсен- 
цен писсе тӑма сунаҫҫӗ, ҫавӑнпа ҫак йухӑма натси ӗҫӗпе ытла 
та  вӗриленсе пурӑннӑш ӑн тата  шовинисӑмлӑ йухӑм (шовинисӑм 
тени хрантсус ^ӗлхин^е тӳрех вёриленнине пӗлтерет) теҫҫӗ.

Ҫак икӗ йухӑм та  Раҫҫӗй ӗҫ халӑхё т,ӑнтан ^ м а р т и н с а  хӑй 
ӗҫёшӗн кёрешме тапратсанах палӑраҫҫӗ. Т)И малтан ҫак тӗлешёпе 
паллӑ тав 1903-мёш ҫулта Раҫҫей сотсиал-темократилӗ пар^и пу- 
хӑвӗпт}е пула^: ҫав пухура Раҫҫейре сотсиал-темократилӗ пар^и 
пӗрре ҫеҫ пулмалла-и, пур ӗҫ халӑхё те пёрле ҫеҫ т;ӑмӑртанса тӑ- 
малла-и йе каш ни уйрӑм халӑхӑн  хӑне уйрӑм пар^и пулмалла-и, 
ҫав парвисеы хветератсилӗ йӗркепе ҫеҫ ҫыхӑнса тймалла-и тесе 
т а в  тухса кайа¥. Ҫав тава  еврейсен П унт йатлӑ сотсиал-темокра- 
тжлӗ пар’ви тапратса йарат: ҫак пар^и хӑне Раҫҫей парвин^ен 
уйр&м пар^и вырӑнне, унпа тан пар^и вырӑнне, унпа токоворлӑ 
Ёӗркепе ҫӗҫ кӑшт ҫы ханкаласа тӑракан  пар^и вырӑнне хисепле-
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ме тӑрӑш ат. Ҫакна вал еврейоен ӗҫ халӑхӗн Раҫҫей ӗҫ халӑхӗн- 
ретг уйрӑм ӗҫсем, уйрӑм интерессем пур тесе сӑлтавлат. Пуху каш
ни халӑхӑн уйрӑм сотсиал-темократилӗ парри пулсан Раҫҫей ӗҫ 
халӑхӗ пӗтӗмпех сапаланса ҫеҫ пурӑнассине курса Пунт сунавне 
йншӑимаст. М алалла 1906-мӗш ҫулта Пунт ӗҫ халӑхне тата  та 
ытла уйӑрса пайракаласа вӑйсӑрлатма пултаракан йапалана йы- 
ш ӑнат: вӑл калат— Раҫҫейре кашни халӑхӑн  хӑйӗн . ку^турлӑ кир- 
лӗхӗсене сапласа пурӑнмалли уйрӑм ахтономлӑ вырӑнсем пулмалла 
тет. Ҫак ӗҫе Пунт пыра киле Раҫҫейре улпутлӑ— пуршуаслӑ йӗрке 
"ҫухне те тума пулат тет. Т)ӑнах та Австрири халӑхсен пурӑнӑҫне 
пӑхсан вӑл пулма та пултарнӑ-и тен. Ант^ах мене пёлтерме пул- 
тарнӑ ҫав йёрке? Вал пур Раҫҫейри еврейсем, тутарсем, па^ексем, 
калӑпӑр ^ӑвашсем те уйрӑм сослови пек пулса тӗрлӗ тёлте сапа
ланса пурӑнсан та хӑйсен шкул ӗҫне, ку^турӑ ӗҫне уйрӑм хӑйсем 
реҫ тытса тӑма пултарнине пӗлтернӗ. П ӗр йен^ен пӑхсан ҫак ёҫ 
наварах та мар пек, ан^ах  патш алӑхра пуршуаслӑ йӗрке пулсан 
вӑл пӑсӑк йёрке* вал кашни натсийӗн ӗҫ халӑхне уйрӑм натсилӗ 
хупӑпа хупӑнса, пӗр пёринпе пӗрлешмесӗр, пёр пӗринрен нут- 
ш анса пурӑнма ҫес пулӑшат, унтан ҫав йёрке кашни натсийӗн ӗҫ 
халӑхне хӑйӗн пуршуаҫипе, улпуҫёсемпе, тӗн тытӑмӗпе пёр кар
тина хупса вӗсемпе килӗшӳлӗ пурӑнма ҫеҫ хӑварат, ^ӑнтан кала- 
сан ҫав йёрке каш ни натсийӗн ӗҫ халӑхне унӑн хӑйӗн натсилё 
ҫӳлти сисен аллине ҫеҫ кӳртсе пӑрахат; каламасӑрах паллӑ— пур- 
шуаслӑ йӗрке пур ҫин’§е ку^турӑ ёҫӗ пуршуаҫи аллинтр ҫеҫ пулма 
пултарат. Ҫапла натсионаллӑ сулӑнӑҫа пуда Пунт Раҫҫей ӗҫ х а- 
лӑхне пёрлештерес ёҫе пӗтӗмпех пӑсма тӑрат. У нтан еврейсен 
хушшинт;е тепёр сионисӑм йатлӑ парри ^ӑмӑртаиат: вӑл тӳрех 
тён’р р и  ӗҫ халӑхӗ пёрлешеесине шанмаст, еврей ӗҫ халӑхӗн ыт
ти  натсисен ӗҫ халӑхӗнцен уйрйм ҫул пур тет, йулашкшг§ен вӑл 
еврей ӗҫ халӑхё халӗ пурӑнакан ҫӗрсене пӑрӑхса кайса, П алести- 
нӑна кайса уйрӑм еврей патш алӑхӗ тумалда тет (ҫавӑнпа вӗсем 
Палестинӑри Сион йатлӑ ту йатне йышӑнаҫҫӗ). Еврей ӗҫ халӑхӗ 
хушшин^е пекех аташусем К апкас сотсиал-темокрарӗсен хушшшгуе 
пулкалаҫҫӗ. Ҫакна кура 1913-мӗш ҫулта Раҫҫей сотсиал-темократ- 
сем подрневиксем ҫак ӗҫе пур йенрен те сӳтсе тишкерсе пӑхса ун 
ҫищ)ен ҫапла татса каласа хураҫҫӗ: 1) пӗрне пӗри туласа пурӑ- 
накан капиталисӑм саманин^е халӑхсем патш аяӑхра респупликкӑ 
йе халӑх тытӑмӗ тӗнӗ йёрке пулсан ҫеҫ килӗшӳлӗ пурӑнма пулта-
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раҫҫӗ; ҫав йӗрке 1щ> халӑхсене, пур ^ӗлхесене танлаш тармалла; 
патш алӑхра пӗри аслӑ, тепри кӗҫӗн йе пусмӑрлӑ тенӗ халӑх пул
малла мӑр, халӑхсене килёшӳлӗ пурӑнтарас тесен вӗсене хййсен 
ҫёршывӗн^е хӑйсен ирӗкӗпе, территорилӗ ахтономи йёркипе пу- 
рӑнма ирӗк памалла; 2) кул>турлй ахтономи, шкул ӗҫне, ку^турӑ 
ӗҫне ҫеҫ каш ни х ад ӑх а  хӑне пани пролетариатш ӑн сийенлӗ йапа- 
ла, 3) ёҫ халӑхӗн пӗтӗм Раҫҫейре пӗртен пӗр нӗрлӗгаӳлӗ оркани- 
сатсисем ҫеҫ пулмалла, ҫапла пӗрлешсен ҫеҫ ннтернатсионаллӑ кӗ- 
решӳ ҫийеле тухӗ; т ӗ н р р и  ӗҫ халӑхӗ ҫулран ҫул пӗрлешсе ин- 
тернатсионалдӑ, ку^турӑ туса пырат, улпутсем, пуршуаҫи, пупсем 
ҫеҫ ӗҫ халӑхне натсилӗ ку^турӑпа йӑпатса аташ тарыа тӑрӑш аҫҫӗ. 
Ҫак 'вӑнтан тӗрӗс ҫула т ӗ н р р и  пролетариат пуҫӗ В. И . Ленин 
кӑтартса панй.

У нтан ҫак саманара Раҫҫей сотсиал-темокрарсен хушшшгҫе 
пусмӑрлӑ халӑхсем хӑйсен патшалӑхӗнцен уйӑрӑлса хӑйсен ирӗ- 
кӗпе пурӑнма пултарайни— пултарайманни ҫ и н р н  нумай тавлашу 
пулнӑ. Ҫак тавлаш у та  К. Маркс сам ан ш гр  пекех Пол,шӑ тӗле- 
шӗпе тухса кайнӑ. 1896-мӗш ҫулта П-мёш Интербатсионал конк- 
рессӗ халӑхсем хӑйсен кӑмӑлӗпе патш алӑхран уйрӑлса хӑйсем 
патш алӑх  тӑвасси ҫ и н р н  „кирек йепле пусмӑрлӑ халӑх та  хӑй  
ирӗкӗпе пурӑнма пултарат" тесе йыш ӑннӑ. Ҫак тӗлешӗпе сотси- 
ал-темократи малта асӑннӑ 1913-мёш ҫулхи канаш лӑвӗ те питӗ 
тӗрӗс, тӳрӗ, витӗр паллӑ ҫул кӑтартса панӑ. Ҫав канашлу кала
на: патш а п а тш а л ӑ х ӗ н р  пусм&рта асапланакан кирек мӗнле х а 
лах та  уйӑрӑлса ирӗке тухма пултара^, анцах пусмӑрлӑ халӑхсен 
ӗҫ халӑхӗ ӑна хӑйӗн „тӑван “ вырӑнне хисепленекен улпутсем, 
пуршуаҫи, пупсем улталасран питӗ сыхланмалла: вӗсемпе „халӑх" 
ӗҫне пӗрлешсе тӑватпӑр  тесе вӗсемпе кӗрешессине пӗрте ҫйрман- 
тармалла мар, ҫав вӑхӑтрах  йут халӑхсене пусмӑрлакан натсий- 
ӗн ӗҫ халӑхӗ хӑйӗн империалисӑмлӑ пуршуаҫипе мён вӑй ҫитнӗ 
таран  кӗреш нӗ 'ҫух пут халӑхсене пусмӑрлас йёркепе те хӗрӳлӗ 
кӗрешмелле, мӗшён тесен ҫапла майпа ҫеҫ пусмӑрлӑ халӑхпа пус- 
мӑрлакан халӑхӑн ӗҫлекенӗсем т;ӑнтан пӗрлешрме пултараҫҫё, 
тенӗ.

Ҫак натсилӗ хирёҫлёхсене майлассипе нёртен пӗр тӗрӗс ҫула 
вырӑс пс^шевикӗсем, ҫи малтан вёсен п у ҫ ӗ н р  таракан  В. И. Ленин 
ҫӗҫ кӑтартса тӑнй. Ы тти п а р р с е м  ҫак й е н р н  ёҫе питӗ пӑтратса
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ҫӗҫ тӑнӑ: аслӑ великотершавлӑ халӑхсен сотсиалисҫӗсем: нимӗҫ 
сотсиал-темокрарсем, вырӑс менревикӗсем, акӑвдансен ӗҫ халӑхӗн 
пар^иӗ натсилӗ пусмӑр ҫ и н р н  шухӑш ласшӑн та нулман, вӗсем 
натсидӗ ыйтупа кёрмешнине ннтернатсионалисӑма та  хирӗҫ пырат 
тенӗ, ҫапла вӗсем пӗлсе тӑрса та— пӗлмесӗр-сисмесӗр те халӑхсене 
пусмӑрта тытакан хӑйсен империалисӑмне пул&шу парса тӑнӑ; 
ҫав вйхӑтрах ҫакна кура пусмӑрлӑ халӑхсен сотсиалисрсем  класслй 
кӗреш ӳре хййсен халӑхне ҫёҫ ирӗке кӑларас ӗҫе ытла та  мала 
хунӑ. В ӑ х ӑ р п е  ҫак вӑхӑтра тёрлӗ халӑхсен сотсиаллӑ п а р р с е м  
пӗр и ёр и н р н  пётӗмпех те сивӗнсе пурйннӑ, ҫапла Австри сотсиал- 
тем окрарсем  йаланах пёр п ӗр и н р н  уйрӑм, пӗр пӗринпе тавлаш са- 
кӗрешсе ҫеҫ пурӑннй. Ҫав малта асӑннӑ кашнп натсийӗн ӗҫ ха- 
лӑхӗ уйрӑм парТ)И тума кирлӗ тени, патш алӑхри халӑхсене уйрӑм 
„кул,турлӑ ахтономи" парса в ӗ с е н р н  хйне уйрӑм сослови пек 
ушкӑн тӑвас тени п у р и н р н  ытла Австрире пулса пынӑ.

Ҫапла ӗнтӗ вӑрҫӑ уммӗн нӑтснлӗ ыйту тӗлешӗпе т ӗ н р  проле
т а р и а т  хуш ш ищ е икӗ йухӑм кӗрешет: пӗри т>и малтан т ӗ н р  пролӗ- 
тарпатне пӗрлештерсе хӑватлӑнтарса пымӑ тӑрӑш ат, тепри гр  
малтан хӑй халӑхне ирекё кӑларма ҫӗҫ тӑрӑш ат. Пӗри $ӑн тӗрӗс 
ҫул, тепри п ӑ р х  йунӑш ҫул: йулашки ҫул пӗтӗмпех йунӑшшине, 
вӑл т ё н р  историйӗн сакунне хирёҫ пыннине малтах ҫителӗклӗ 
тӗплӗ кӑтартрӑмӑр, вӑл йунӑшне малалла империалисӑмлӑ вӑрҫйпа 
рево.|утси ш ӑратса хывса кӑтартнӑ, пек кӑтартрёҫ.

сотсиал-патриотсем пулса тӑнннне кӑтартрӑмӑр. В ӑрҫӑ пуҫланнӑ- 
ранпа ҫак суйа туссем тӳрех хайар  тӑшмуша ҫавӑрӑнса ӳкеҫҫё. 
Империалисӑм хӑй уссишӗн, халӑхсене тӳпелесе пурӑнас йӗркене 
тӗреклёлентересшӗн ӗмёр пулман вӑрҫӑ тапратрӗ: иур т ӗ н р р и  ха- 
лӑхсене: шурӑ, хура, хӗрлӗ ӳтлисене пухса, пур вайпитти, ҫынсене 
пуҫтарса вёсеые нихӑҫан шутласа кӑларма ҫук нумай пӗр пёрне 
п ӗтер тер р . Ҫӗр ■ҫймӑрӗ ҫ и н р  ахӑр  самана пулса т ӑ р :  тёндене 
йун йухӑмӗ пусрӗ, хисепсӗр асап, р р -^ ӗ р , выҫлӑх, вӗсемпе йуха- 
кан куҫ-сулли пусрӗ. П урӑнӑҫ ӗмёр йухӑнманнине й у х ӑ н р , нур- 
лӑхпа хуҫалйх пӗтӗмпех ишӗл^ӗҫ. В ӑрҫӑ сӗрӗм ён рн  т ӗ н р  халб те

5. Пусмӑрлӑ халӑхсен 
вӑрҫӑпа рево^утси  

в ӑ хӑ тӗ н р  суйа тусё- 
сем.

М алта епнр пусмӑрлӑ халӑхсен р н  
тусӗ пролетариат ҫеҫ, р н  тӑшманӗ пур- 
шуаҫи ҫеҫ икенне кӑтартрӑмӑр. Йулаш- 
к и н р н  епир пролетариат х у ш ш и н р  те 
пусмӑрлӑ халӑхсен суйа тусӗсем тӗрлӗ

5
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урӑлаймаст, нумайҫен малашне те урӑлаймӗ. К ама кирлӗ пулнӑ 
ҫак вӑрҫӑ? Вӑл империалистсене ҫеҫ кирлӗ пулнӑ. Мӗшӗн вӗсем 
ҫак ирсӗр ӗҫе тапратнӑ? А на вӗсем тӗнт>ере хӑйсем ҫеҫ хуҫа пу- 
ласш ӑн, пӗтём тён^ене пусмӑрласшӑн ҫеҫ тапратнӑ: акӑлдансемне 
ннмёҫеем 'ҫӑнтанах тӗн^е хуҫи пуласшӑн, хрантсуссем Европпӑ 
хуҫн пуласшан, американсем Европпӑ халӑхёсене хӗтёртсе ҫапӑ- 
ҫтарса вӗсепе вӑйсӑрлатса хӑйсем ҫийеле тухасш ӑн, йапунсем 
Аҫире хӑйсем ҫеҫ хуҫа пулас ёҫе ҫы вӑхартарасш ӑн, вырӑссем, 
италисем, тӗрӗксем, австриаксем ҫав паттӑр империалисӑмлӑ пат- 
ш алӑхсен, вёсен каппталӗ хыҫҫӑн кайса, унтан вӑрҫӑ хыҫҫӑн 
тӗн^ене уййрнӑ ^ух мӗн те пулин ^ӗпӗтсе йулма пулми тесе ҫав 
вӑрҫа пуҫне 'р к н ё , ҫапла вырӑс империалисҫёсем тӗрӗксене пус- 
м ӑрласа вӗсен^ен Кӗстентшшол,па Тартанела туртса идее тесе 
ӗмётленнё. Тӳрех яаллй-ҫак вӑрҫӑ п р о л етар и ата  хрес^ене кирлӗ 
пулман. Ан1)ах халӑхсен суйа тусёсем тӗрлӗ сотсиал-патриотсем 
апла шухӑшламан: вёсем каш ни халӑх хушшин^е, каш ни патш а- 
лӑхра ёҫ халӑхӗпе хресҫене рӑрҫа ^ӗннӗ, хӑйсем ирӗкрен вӑрҫа 
кайса ҫапӑҫнӑ, ҫапӑҫакан прави^ёлствӑсепс пур й е н р н  те пудӑшса 
тӑнӑ, ҫав империалисӑмлӑ прави^ӗлствӑсен хушпщн^е министрсен 
вырӑнӗсене те йыш ӑннӑ. Вӗсем аташ са-суйса вӑрҫӑра халӑхсем 
хӑйсен ирӗкӗшӗп кӗрешеҫҫе, вӑрҫӑ хыҫҫӑн халӑха халӑх пусмӑр- 
лас йёрке пӗтет тесе хура х алӑха йӑпатпӑ. А н^ах вӑрҫӑ пире 
мӗн кйтартрё? Вал тӗщ ери  30 патш алӑха, ҫӗр ҫи щ п  етем-йышён 
виҫё пайӗн^ен иккӗшне уртарса ҫапӑҫтар^ӗ, хёрёх пёр мӗдйун 
салтака хӗҫ-пӑш ал ты ттарса пӗрне пӗри вӗлерме, амантма хушрӗ. 
В ӑрҫӑ хыҫҫӑн епир мӗн куртӑмӑр? Х алӑхсен „крӗкёш ӗн“ кӗреше- 
кен империалистсем ҫӗнтерсен нимӗҫсене, тӗрёксене пӗтёмпех пус- 
мӑр миххине пӑцӑркаса ■рксе ӑна пуса ху^ёҫ, тӗн^ери пусмӑрлӑ 
коло1[,исене хӑйсене плсе вал,еҫрёҫ те вёсене тата хы тӑрах пус- 
мӑрлама мӑйкӑҫдарӗҫ. Европпӑра нумай ҫӗнӗ натсилӗ патшалӑхсем 
туса: Пофихӑ, 'Ҫехо-Словаки, Юко-Слави, Х в и н ^ а н р , Литва,' Лат- 
ви, Естони патш алӑхӗсене ҫӗнёрен туса унти халӑхсене пуршуаҫи 
аллине ҫеҫ парса вӗсене пӗтёмпех хӑйсене пӑхӑнса тӑракан  тар- 
ҫӑсен вырӑнне хӑвар^ёҫ. Х ура халӑхпа еҫ халӑхӗн пурӑнӑҫё ҫав 
патш алӑхсен^е ӗлӗкхин^ен те йы вӑра йул^ӗ. У нтан ҫав ҫӗнӗ пат- 
ш алӑхсен^е нумай вак халӑхсем иурӑнаҫҫӗ: ҫапла, П о^ш ӑра па- 
4,ексем 5 2 % , Румындре 7 0 % , г|]ехо-Словакире ■ҫехсем 4 4 % , Йуко- 
Славире ҫерпсем 42%  ҫеҫ. Ҫапла вӑрҫа пула тата  нумай халӑхлӑ
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■ҫёнё патшалӑхсем пулса тӑт>ӗҫ, нумай халӑхсем пӗр пусмӑртан 
тепёр пуҫмӑра кӗрҫе ҫеҫ ӳкрӗҫ. Пуршуаҫи авалран „пӗтём тӗн^ери 
пролетарисем, пӗрлешӗр!" тенӗ ^ӗнӗве хирӗҫ „халӑхсем, уйрӑлӑр“ 
тетэдӗ. Ҫак хӑй шухӑшне вӑл вӑрҫӑ хыҫҫӑн ӗҫре кӑтартрӗ. Импе- 
рналисӑм хӑй ҫеҫ тён^е хуҫи пуласщӑн Европпа авалхи хвеота- 
лисӑм ҫаманине ҫавйртзӗ: унта темӗн вухлӗ патш алӑх туса, ха- 
л&хсене патш алӑх йёркипе вакласа вёсене халӗ пурне те пусмӑр- 
ласа  пурӑнат: ҫав патшалӑхсемпе халӑхсен ирёклӗхӗн мӗлки те 
ҫук: пӗрисем в ӗ с е н р н  акӑадан , теприсем хрантсус капиталӗсен 
йуррине йурласа, ҫав капиталсем ҫине сывласа ҫеҫ пурӑнаҫҫӗ. 
Империалисӑм хӑйӗн ирсёр ӗҫне тӳрех кӑтартасш ӑн мар, ӑна вӑл 
ултавлӑ сӑлтав виттнпе витсе пытарат: вӑл ҫапла ҫӗнӗ патшалйх- 
сем туса иусмӑрлӑ халӑхсене ирёке кӑлартӑм тет. В ӑрҫӑра аса- 
планна хура халӑхсен ҫиллине хӑй ҫ и п р н  сиресшӗн вӑл малалла 
вӑрҫӑ, пулмалла мар, пур халӑхсен х у щ ш и н р  тавсене Натсисен 
Лики (Пӗрлешӳлӗ Ҫыххн) тенӗ ущкӑн майласа сӳретсе тӑмалла 
тет. А н^ах пурте ҫак суйа сӑмах: пур т ӗ н р ,  пур патшалӑхсем 
те кунён-ҫӗрӗн вӑрҫа, пёр пӗрне тулама хатӗрденеҫҫё: ҫарсене 
йышлӑлатаҫҫё, вӑрҫӑ хатёрёсем хатӗрлеҫҫӗ, тӗттӗм хура халӑхсене 
ытти халӑхсене хирёҫ хётӗртсе пурӑнаҫҫӗ.

Мӗн тӑваҫҫӗ ҫакпа кура пур халӑхсен те сотсиал-патриорсем? 
Пепле вӗсем вӑрҫӑ' уммӗн те вӑрҫӑ в ӑ х ӑ т ӗ н р  те пуршуаҫи хыҫҫйн 
.ҫеҫ пынӑ-халӗ те ҫацлах ун хыҫҫӑн ҫеҫ пыраҫҫӗ: вӗсем вӑрҫӑ тӗрӗс 
ёҫшён пулнӑ тесе ёҫ халӑхёпе х р е с р н е  ҫуйса пурӑнаҫҫӗ, вйрҫӑ 
хыҫҫӑн пуршуаҫи тунӑ йӗркене мухтаса пурӑнаҫҫё, политиккӑра 
пуршуаслй Натсисен Лики хӳри хыҫҫӑн ҫеҫ утма пӗлеҫҫӗ. Сотсиал- 
патриотсен 2-мёш Интернатсионал тенӗ пӗрлешӗвё пур пуршуаҫи 
тунӑ йёркене йышӑнса тӑраТ’, ҫавйнпа вӑл пирӗи саманара т ӗ н р  
пролетариа^ӗн суйа тусӗ мар, тӳрех пролетариат тӑшманӗ вырӑ- 
пбнце хисепленмелле пулат. П нрӗн саманара т ӗ н р  икӗ пайа 
уйӑрӑлса тӑрат: пӗри К анаш  Раҫҫейӗ, ытти ҫ ӗ р с е и р  коммунислй 
парцисем, пур револ0утсилӗ ёҫ халӑхӗ, тепри капиталисӑмлӑ пат- 
шалӑхсем, тён$е пуршуаҫнйӗ, ҫак икӗ хӑват пёрле пурӑнма пул- 
тараймаст, ҫавӑнпа пӗрне пёриншён ҫӗҫӗ хӑйраса ҫеҫ пурйнат, 
сотсиал-патриотсем, вёсен 2-мёш Интернатсионалӗ, ҫак ӗҫре ка- 
нашсене хирӗҫ пуршуаҫипе пӗрле тӑрат. П айанхи кун хӑш  капи- 
талисӑмдӑ патш алахсен^е влаҫа сотсиал-патриотсем тытса тӑраҫҫӗ, 
ан ^ах  вёсен политикки пуршуаҫи политиккинрн пёртех уйрӑм
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мар, ҫапда Ашц>ире халӗ ӗлӗк 2-мӗш Интернатсионал пуҫлӑхӗ 
пулнӑ Мактонад,т правитӗ^ствӑ пуҫлахӗ пулса тӑрсан та  Анк^ийӗн 
ӗмӗрхи йурӑхсӑр империалисӑмлй политиккин пёр п ё р р  те улӑ- 
щ ӑнман.

В ӑрҫӑ  пӗтнӗ ҫӗре рево^утсисем т а п р а н р ҫ . Ҫак рево^утсисент,е 
ӗҫ халӑхӗ вдаҫа хӑй аллине илсе пурӑнӑҫра ҫӗнӗ йӗрке тӑвас тесе 
кӗрешрё. Ӗ ҫ  халӑхӗ влаҫ пролетариат аллишуе пултӑр, тендере 
канаш  ирӗкӗ пултӑр, тендере пӗр канаш лӑ респупликкӑ пултӑр 
тесе кӗрешрӗ. Ҫакӑ пулсан ҫеҫ класслӑ та  натсилё те пусмӑр 
пӗтме пултарат. А н^ах мӗн турёҫ-ши ҫуйа сотсиалистсем ҫав ре- 
вол>утсилӗ кӗрешӳре? Керманире, Венкрире, Австрире, П ӑлхарире, 
ытти пур ҫ ӗ р сен р  те вёсем рево^утсийе сӳнтерме, ирӗке тухасшӑн 
кӗрешекен ӗҫ халӑхне тӑллантарса р р м а н т а р м а  ҫеҫ т&рӑшрӗҫ. 
Вёсем ёҫ халӑхӗ пурӑнӑҫра хӑй хуҫа пулма пултараймаст, вӑл 
х а ^ ӗ  ҫитӗнсе ҫитеймен теҫҫӗ, ҫавӑнна вёсен кӑмӑлӗпе вӑл пур- 
шуаҫи айӗн^ех таптанса пурӑннипе те сапӑр пулмалла пулат. 
Сотсиал-патриотсем халӑхсене ирӗке кйларас ӗҫ ҫине мӗнле куҫпа 
пӑхннне Раҫҫей рево^утсийӗ питӗ витӗр кӑтартса п а р .  Рево^утси 
пулсанах вӑрҫа царса влаҫа ӗҫ халӑхӗпе х р е с р н  аллине парас 
вырӑнне пирӗн мен)шевиксемие сотсиал-ист-ревоадтсионерсем Раҫҫей 
йут ҫӗрсене хапсӑнса вӑрҫмаҫт, йут халӑхсене пусмӑрлас тесе вӑрҫ- 
маст, ҫавӑнпа вӑрҫа  р р м а  кирлӗ мар тесе т ӑ р ҫ .  вйрҫа р р е а н  
нимӗҫ империалисӑмӗ тендере ҫӗнтерме пултарё тесе улталаса тӑ- 
^ӗҫ. Ҫапла вӗсем империалисӑм ёҫне ӗлӗкхи пекех пулӑшу парса 
тӑТ)ӗҫ. 1917-мӗш ҫулта ҫур ҫул тӑршӗпе ҫеҫ правитӗлствӑ п у ҫ ӗ н р  
сотсиал-патриот Керенски т а р .  Ант/ах ҫав ҫур ҫултан ытла мар 
кеске вӑхӑтра та  Раҫҫейӗн пусмӑрлӑ халӑхӗсем нумай манмалли 
мар йапала к у р р ҫ . Рӗволуутси пуҫлансанах ' р  малтан ӗыёр ирӗк- 
лёхе тухаспхӑн кӗрешсе пурӑннӑ Х в и н р н р  Раҫҫейрен уйрӑласшӑн 
тапӑҫа пуҫларӗ. Хвинл,ан'§и пусмӑра ҫӗр ҫул кайа ҫеҫ кёрсе ӳкнӗ, 
ӑна вырӑс патшисем иусмӑра ирӗксёр п ӑ р р к а с а  р к н ӗ .  Х в и н л р н р  
ҫапла русм ӑрта  пурӑнассипе нихӑҫан та  килӗгаме пултарайман, 
й аланах ирӗке гухасшан патшасемпе кӗрешсе пурӑннӑ, ҫавӑнпа 
патш ана ӳкерсеи хвинл,антсӑсем тивӗҫлӗрен ирӗклӗх илтӗмёр тенӗ. 
А щ ах  мӗнле ирӗклӗх кӑтартрӗ вёсене Керенски? Вӑл Х в и н р н -  
■рри ҫейма хӑваласа салатса йалуӗ, хвин^антсӑсене сире пусмӑр- 
ласа пураннӑ патш а влаҫӗ епӗ пуҫ тӑракан  правитӗл,ства аллине 
кӗрсе ӳкрӗ тесе мӑшкӑлласа йӑпатрё. Унтан Керенскийӗн У краи -
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нӑпа хы тӑ кёрепгаелле пул^ӗ: У краина ахтономи ыйтрӗ, ҫӗр ӗҫне 
майлама хӑй аллине ҫеҫ пама ыйтрӗ, украинтсӑсенцен уйрӑм ҫар 
тума ыйтрӗ. Ҫак тивёҫлӗрен ыйтнӑ йапалсенгр н  Керенски пӗрне 
те памарӗ. Пуршуаҫи, ме^шевиксеы, сотсиалист-рево^утсионерсем 
пур украинтсӑсене те мӑшкӑлласа, вӗсем самостийниксем, сепара- 
тистеем тесе вёриленсе кураймасӑр тӑ^ӗҫ. Ҫаплах правитӗлствӑ 
ытти халӑхсен: латышсен, тутарсен, круҫинсен, кӑркӑссен ыттисен 
те ревсодтси вӑхӗтӗп^е т,ӑмӑртаннӑ натсилӗ орканисатсисене ӗҫлеме 
памарӗ, вӗсене вы рӑна хумарӗ. Керенски правитӗлстви ҫапла 
айкашни пӗр йенцен усӑлӑ пул’рё: Раҫҫейри пур пусмӑрлӑ, халӑх- 
сем те пуршуаҫипе сотсиал - патри отсеи рн  нихӑҫан та ирӗклӗх 
илессине кётсе тӑма йураманнине хййсен куҫӗпе хӑйсемех пётӗмпе 
кур^ӗҫ. Ҫапла рево^утси великотершавлӑ халӑхсен сотсиал-патрио- 
'ҫӗсем вак халӑхсене пусмӑрлас ӗҫрен пӗртех те хӑпса уйӑрӑлай- 
маннине кӑтартрё.

Тепӗр йеш§ен ҫав рево^утси пусмӑрлӑ халӑхсен хӑйсен сотсиал- 
патрио'бёсем ирӗклӗхшӗн йепле ■ҫӑнтан кӗрешнине те кӑтартрё. К анаш  
ирӗкӗ пулса тӑрсан, краш танлӑ вӑрҫӑ тапрансан— мӗн кӑна тума- 
рӗҫ ҫав суйа сотсиалистсем! Вӗсем пур халӑхсен хушшин^е те пур 
тӗлте те контр-рево^утси й ещ е  кӗрешрӗҫ, ҫав кӗрешӳре хӑйсен 
натсилӗ ирӗклӗхне нмпериалисӑма сутса тӑ^ӗҫ. Ҫак ӗе ҫшгҫен 
тёплӗ калас пулсан пысӑк уйрӑм кӗнеке ҫырмалла, кунта епир 
пӗр-икс&махпа кӑна "р  пысӑк ёҫсене ҫеҫ асӑнӑпӑр. Пурте астӑватпӑр 
— пуршуаҫипе ӗҫ халӑхӗ хёҫ— пӑш алпа кӗрешнӗ саманара Х вин^ан- 
'р ,  Латви, Литва, Естони, ГПелоруҫ.и, У краина еотсналист,ӗсем 
хӑйсен ирӗклёх илесшӗн тапӑҫакан ӗҫлекенсемпе хресрн сен ҫен  
хӑраса, вӗсене пусарас кӑмӑнпа нимӗҫ ҫарне, вӗсен йӑн&радёсене 
ирӗклӗрен пӑхӑн^ӗҫ, хӑйсен пуҫӗсене пусмӑра '§икрӗҫ, хӑйсен ҫӗр- 
шывне Ви^кеЛ)М патш а салтакӗсене таптатар^ӗҫ; ҫаплах хӗвел- 
тухӑҫёнҫи халӑхсен сотсиад - патрисгҫӗсем: круҫинсем, ерменсем, 
Капкас, Крым, Хусан тутарӗсем, пушкӑртсем, ^ӑваш  сотсиал- 
патрро§ӗсем те империалисӑмлӑ акӑвдансене, К <щ ака, Теникина, 
ытти империалисӑмлӑ йӑнӑралсене парӑнса канаш  влаҫӗпе кӗреш- 
рӗҫ. Ҫапла вак халӑхсен сотсиалис^ёсем империалистсемпе кӗрешни 
вӗсем хӑйсен халӑхӗсем ирёклӗх илессине пӑ^ах сутса йаннине 
пӗлтерет. У нтан краш танлӑ вӑрҫйра канашсене хирёҫ урса ҫӳлти 
■сисем, вак халӑхсен улпу^ӗсем, капиталҫисем, ■ҫинавникӗсем, пу-



—  70 —

пӗсем-муллисем ҫеҫ кёреш рӗҫ, ҫав кӗрешӳре пусмӑрлӑ халйхсен 
сотсиал-патрио^ӗсем хӑйсеи пуршуаҫийӗпе алтивӗҫҫӗн кӗрешрӗҫ.

Ҫапла ӗнтё аслӑ, великотершавлӑ, куфтурлӑ халӑхсен суйа 
сотсиалис^ӗсем те, вак, имшерке, пусмйрлӑ, ку^турсйр халӑхсен 
суйа сотсиалиеҫёсем те вӑрҫӑпа рево-^утси вӑхйтён^е вӗсем пус- 
мӑрлӑ халйхсем ирёке тухас ӗҫе хирӗҫ пынннне, ӑна тӑлласа, 
пӑтратса ^ӑрмантарнине ҫеҫ кӑтартрӗҫ.

Р . К. П. пёртен пӗр цӑн пролетарлӑ
6. Пусмӑрлй халӑхсен пар^и, вӑл $и малтан капиталисӑм йӗр- 
ирёкӗшӗн Р. К. П. мён кине, мул пусмӑрне тӗпё-тымарӗпе пётерме 

ту  ни. тӑрӑш ат, унтан вӑл ҫавӑнтах пурӑнӑҫри
пур ытти пӑсӑк йапаласене п ӑ^ах  пӗтерме 

тӑрӑш ат, ҫав класслӑ пусмӑртан пуҫне ытти пӑсӑк йапаласещ рн 
т;и ирсёр пӑсӑк йапала— х ал ӑх а  халӑх пусмӑрлани, халӑхпа халйх 
хирӗҫленни, х алӑхп а халӑх  пурӑнӑҫра тан марри. Р . К . П . йепле 
пурш уаслӑ йӗркене пурӑнйҫран тымарӗпе хӑртласа, ӑн а  пёр пӗр^ё, 
пӗр ҫӳпӗ таран ^ен  ҫумласа кӑларса ывӑта¥, ҫавӑн пекех вӑл пу- 
рйнӑҫра халйхсене пусмӑрлассин ш ӑрш ине те хӑварасш йн мӑр 
тӑрӑш ат.

Вырӑс по^шевикӗсем пусмӑрлй халйхсен ирӗкӗшен вӑрҫӑ уммӗн 
мӗнле кёрешнине малта каласаттӑмӑр. Вйрҫа тапрансан та  вёсем, 
ы тларах та вёсен те, пётём тен^е пролетариа^ён те пуҫӗнте тар а
кан В. И. Ленин ҫав Карл М аркспа Хритрих Е нкедо кӑтартнӑ, 
тӗрёс пролетарлӑ ҫулпах пынӑ. Вёсем Е вроппӑра тар тётӗмӗн шӑрши 
туха пуҫласанах каланӑ: т ё н 'р  империалисӑмӗ хӑй ҫеҫ хуҫа пулас 
тесе вӑрҫа  кӑларат, ҫав вйрҫа вӑл ҫӗнтерсе пйхӑнтарнӑ халӑхсене 
тата  та  ы тларах ^уралӑха хӑварасш ӑн кӑларат, ӑна вӑл хйне- 
хирӗҫ ҫурхи пӑр-ш ы в пек хускалма хатӗр пролетариата йун йух- 
тарса вӑйсӑрлатас сӑлтавпа кӑлара¥, тенӗ. Пол,шевиксен вӑрҫӑ 
вӑхӑтӗн^е тӗп лосункӗ империалисӑмлӑ вӑрҫа краш танлӑ вӑрҫа 
ҫавйрмаллине, вӑрҫӑри салтаксем халӑхпа халӑх ҫапйҫассине пй- 
рахса  хӗҫ-пйш ала пуршуаҫийе хирӗҫ ҫавӑрмаллине пӗлтернӗ. В. И. 
Ленин каланӑ: ӗҫ ҫыннипе йурлӑ хресҫенён тйшманӗ йут ҫӗрте 
мар, вӑл килтех, вӑл тӑван  ҫӗршыврах. Унтан В. И . Ленин ка
лана: усал сӑлтав-тёллевпе кӑларнӑ вӑрҫйра ревсц>утсилё класс 
хййӗн прави^ёлстви пӗттӗр, ҫав вӑрҫӑра хӑй пуҫне хйй ҫитёр 
тесе тарӑш масӑр пултараймаст, патш а аллин^е пурйнакан Раҫҫей 
халахсен тӗрми, вйл пӗтӗм тӗн^ене кивӗ йёрке йенне туртса тйра-
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кан хӑват, ҫавёнпа вӑл вӑрҫӑра ҫӗнтерейменни лайӑхрах тенӗ. 
Ҫакна кура пуршуаҫипе вырӑс сотсиал-патрио^ӗсем Ленин та унпа 
пӗр ш ухӑш ра тӑракансем те пурте нимӗҫ империалисӑмӗ майлй 
ӗҫлеҫҫӗ тенӗ. Ант;ах ҫак сӑмаха вӗсем т;ӑл интернатсионалистсене 
халӑхсен куҫӗ умӗнҫе хурлас тесе ҫеҫ сӳйеҫтерсе хайласа кӑлар
ий, ҫав сймаха вёсем хййсем те шанман, мёшён тесен вӗсем пур 
•§ан интернатсионалистсем те пур патш алӑхсен^е те, пур тендере 
те империалисӑмдй вӑрҫа пӗтерсе ӑна капиталисӑма хирӗҫ тытй- 
нассишён, пётём тӗнцере пӗр ҫулпа пыракан пролетарий рево- 
Л)утси тӑвассишён кӗрешнине курса тӑнӑ. Ленин малтанах пӗлсе 
тӑрса вйрҫӑ халӑхсене пусмӑр сйн^ӑрӗ ҫеҫ туйантарё, халӑхсем 
ирёке рево^утси ырлӑхӗпе ҫеҫ тухма пултарёҫ тенӗ сӑмахсем кай- 
арах тёп тӗрӗс сӑмӑхсем пулса гцӑр>ёҫ.

Раҫҫейре рево^утси пулса тӑрсан, по^шевиксем тӗрӗсрен ка- 
ланӑ: „йе вӑрҫй рево^утсийе вёлерет, йе револ>утси вйрҫа вӗле- 
рет“, тенӗ. ^ ӑ н а х а х  та  имперналисӑмлй вӑрҫа малалла майласа 
тӑмалла пулсан Раҫҫейре ирӗксӗрех пуршуаҫи влаҫӗ ҫеҫ, унйн 
тиктатурӗ пулмалла пулнӑ, мулҫӑсемпе йӑнӑралсем вёсен аллищ ц 
нумай мӗ^йунлӑ ҫар пур ҫин^е рево^утсире ӗҫ халӑхёпе хресцен 
патшалйх йёркине хӑй аллине илесшён тапӑҫнине тӳссе тӑма пул
тарайман. Ҫ акна пёлсе тйрса поЛ)1невиксем вӑрҫа пӗтерес, ӗҫ ха- 
лйхӗпе хрес^енрен пухнӑ ҫара киле тавӑрса револ>утсийе тёреклё- 
лентерес, ытти ҫапӑҫакан патшалйхсен салтакӗсене те империали- 
сӑмлӑ вйрҫа пӑрахса вӑл туйантарнй хӗҫ-пӑш алпа кашни хӑй 
ҫёрӗп^е ревофутси тапратса влаҫа хайсен аллине илес ӗҫе пулӑ- 
шас тесе хӗрӳлё ёҫленё. Ҫапла ёҫленни сайа каймарӗ, вйл исто- 
рире пулман пысӑк ӗҫ туса паг§ӗ: Раҫҫейре влаҫа пролетариат хӑй 
аллине и.т§ӗ, Европпӑра револ,утсисем тапран^ӗҫ, пётӗм тён^ешӗн 
усал ирсёр вӑрҫӑ сӳнсе лар^ӗ.

Р. К. П . тӑрйшнипе ҫийеле тухнӑ йупа ревоадтси пулса ҫит- 
сен пёр ернеренех „Раҫҫей  Х алӑхӗсен Тивёҫлӗхӗсене П ӗлтерни" 
(„Декларация прав народов России11) тенӗ сакун тухрӗ. Ҫав текла- 
ратсийён тӗп сунавӗсем ҫаксем: 1) Раҫҫей халӑхӗсем пурте тан, 
хййсен ҫӗршывён^е хййсем пёртен пӗр хуҫа; 2) каш ни халйх хӑй 
ирёкӗпе пурйнма, хӑйӗн ирӗклё кӑмӑлӗпе патш алӑхран уййрйлса 
хӑне уйрӑм патшалйх тума пултара'!1; 3) халӑхлӑхпа тӗн тӗлешӗн- 
■ҫен авалран йулнӑ пур хӗсӗрлӳсем пӗтеҫҫӗ, паттӑр халйхсен ытти 
халӑхсене пусмйрлас ирӗк пӑрахҫ.ӑлана^; 4) Раҫҫейре уйрйм ҫёр-



шывсӑр сапаланса пурӑнакан халӑхсемпе халӑх  татӑкӗсем хӑйсен 
ирӗкӗпе пурӑнса аталанма пултараҫҫӗ. У н тан  1918-мӗш ҫулта 
кӑрлатщн 13-мӗшӗн$е тепӗр рево^утсилӗ тӗп сакун никӗсӗ вырӑ- 
н ӗщ е  хиеепленекен текларатси йе пӗлтерӳ тухрӗ, унан йацӗ: „Ӗҫпе 
експлоататси (тулу, ҫарату, ирёксёрлӳ) ай ён 'р  пурӑнакан халӑхӑн  
тивёҫлӗхӗсене пёлтерни („Д екларация прав трудящегося и эксшгоа- 
тнруемого народа")- Ҫав пӗлтерӳре ҫапла каланӑ: „Раҫҫей К анаш лӑ 
Респупликӗ пӗрлешӳлӗ натсисен ирӗклӗ сойусӗя никӗсӗ ҫин^е ла- 
рат, вӑл канаш лӑ натсилӗ респупликкӑсен хветератсийё (пӗрле- 
шӳлӗ уш кӑнӗ, сойусӗ) пулах". Ҫапла пролетариат хӑй ирӗке тухсан, 
пурӑнӑҫра хӑй  хуҫа пулса тӑрсан пур пусмӑрта пурӑнакансене ^и 
малтан ирӗке кйларасш ӑн тӑраш ат.

Сапла Р. К. П . пусмӑрлӑ хадӑхсен пӗртен пёр вӗсене пусмӑр- 
тан  трштан ҫӑлма тӑрӑш акан  вӑй пулса тйрат. Ҫакна кура краш - 
танлӑ вӑрҫӑра контр-револ>утси й ещ р  аташ каласа тӑн ӑ  пусмӑрлӑ 
халӑхсем ^асах  пролетариат майлӑ пулса тӑраҫҫӗ, йут патш алӑх- 
семпе вырӑс империалисҫӗсене хирӗҫ тӑраҫҫӗ, вӗсене сутӑннӑ хай- 
сен пуршуаҫине персе ӳкереҫҫӗ, ӗҫ халӑхне таллантарса ҫеҫ та 
ракан хӑйсен суйа сотсиалисҫёсене пӗр хӗррине пӑрса ывӑтаҫҫӗ, 
канаш сене авалхи пусмӑрлй Раҫҫейрен пӗр ирёклё, килӗшӳлё- 
тусдӑ пурйнакан патш алйх тума пулӑшаҫҫӗ.

Ҫав канаш сен мёнле патш алйх йӗрки пулса тӑрат? 'Ҫи малтан 
ҫав йёрке хветератси, сойус, халӑхсен пӗрлешӳлӗ ушкӑн йёрки. 
Ҫак йӗрке ^йнтан 1923-мӗш ҫулта пулса тӑ^ӗ, унтанпа ёлӗкхи 
Раҫҫейе халӗ К анаш лӑ Сотсиалисӑмлӑ Респупликкӑсен Сойусӗ тесе 
^ӗнеҫҫӗ. Ҫак йӗркене пирӗн патш алӑхӑн тӗп сакунӗсемпе, тӗп 
конститутсипе килӗштерсе тунӑ, ҫав конститутсире халӑхсен ирёклё 
тивӗҫлӗхёсем ҫин^ен малта асйннй текларатсисем каланӑ сунавсем 
пурте кӗрсе вырӑнаҫнй. Ӗлӗкхи Раҫҫейӗн кашни халӑхӗ унӑн ка- 
нашӗсем кӑмӑл тусан пӗтӗмпех уйрӑм патш алйх йӗркипе пуранма 
пултарат, ҫапла тума ӑн а  никам та ^армаст. А нҫах канаш лӑ йёр- 
кен ирӗклӗхне курса, халӗ пёр халйх та  уйрӑмах пурӑнасгаӑн 
мар, ытти канаш лӑ натсилӗ респупликкӑсемпе пӗрлешсе пурӑнас- 
ш ӑн. Ҫапла майпа патш а Раҫҫейӗ к а зд е х  иёрле пётёмпе $ймӑр- 
тан'вё, ан ^ах  Раҫҫейе ҫапла пухса пӗрлештерекен вйй хӗҫ-пӑш алпа 
пусмӑр пулмарӗ, ҫав в ӑ й — ирӗклӗ халйхсен хӑйсӗн кӑмӑлё ҫеҫ 
пул^ӗ. Ӗлӗкхи пусмйрлӑ Раҫҫей халӗ ҫав ҫӗрсещщх пурӑнакан 
ирбклӗ танлӑ халйхсен пӗрлешӳне пӗлтерет, халӑхсен сойусне
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пёлтерет. Ҫав пӗрлешӳ мӗнле еыхӑсемпе ҫы хӑнса тӑрат? Вӑл пур 
ҫӗ р с е н р  пӗр хуҫа, пӗр ӗҫ халӑхӗ ҫеҫ хуҫа пулнипе, иур ҫёрсен^е 
те пёр канаш лӑ йёрке пулнипе, пур пусмӑрлӑ халӑхсем те ирӗк- 
лёх шант)ӑкне пролетариат ҫш гр  ҫеҫ тыгнипе ҫыхӑнса тӑрат. Пнрӗн 
Сойусра тӗрлӗрен халӑхсем пур: йышлисем те сахаллисем, пур- 
лӑхпа паттӑрисем те йурлисемте, ҫителӗклӗ ку^турлисеы те ку.угур- 
■саррисем те, ӗлӗкхи Раҫҫей кӑвапи ҫум ёщ ех выртаканнисем те пин- 
шер ҫухрӑм айакра выртаканнисем те. Ҫавӑнпа тӗрлӗрен халӑхсем 
тӗрлӗрех йӗркепе Сойуспа ҫыхӑнса тӑраҫҫӗ: У краинапа К апкас 
хыҫӗн'ҫи респупликкӑсем пӗтӗыпех уйрӑм хӑйсен ирӗкӗпе пурӑна- 
кан, Сойуспа токоворпа ҫеҫ ҫы хӑнса тӑракан респупликкӑсен вы- 
рӑнӗн^е хнсепленеҫҫӗ; Туркестанпа Пелоруҫҫи ҫурма-уйрӑм, ҫурма- 
нӗрлешӳлӗ респупликкӑсен вырӑнёнт^е шутланаҫҫӗ, К ӑркӑс, Тутар, 
Пушкӑрт, Кортсӑсен, Такестан, Йакут, Нимӗҫ респупликкисем 
Сойус ӑшӗн^е пурӑнакан, ахтономлӑ тытӑм йӗркипе Раҫҫейпе ҫы- 
хӑнса пурйнакан респупликкйсен вырйнён^е шутлӑнаҫҫӗ; унтан 
нумай вакрах халӑхсем: 'ҫӑвашсем, ҫармйссем, вуҫексем, сыренсем, 
карелсем, калмӑксем, пуретсем, ойратсем (Алтай хйлӑхӗ), Капкасри 
тӗрлё халӑхсем хӑйсен ирӗкӗпе уйрӑм кӗпӗрпесем пек ахтономлӑ 
опдӑҫсен^е пурйнаҫҫӗ, вёсем Хветератсилӗ Раҫҫей ӑшӗн^е ахто- 
номлӑ ҫӗрсен вырӑнён^е хисепленеҫҫӗ. Ҫапла авалхи халӑхсен 
тӗрми вырӑнён^е хисепленекен Раҫҫей тӗн^ере ха.пп ден  пулман 
ирёклё патш алӑха ҫавӑрӑн^ӗ. Ҫак ёҫе Р . К. П. турӗ, ҫак ҫула 
В. И. Ленин кӑтартрӗ, ҫак ҫулпа халӗ пур пусмӑрлӑ халӑхсем те 
малалла утса пыраҫҫӗ. Ҫак йёрке сасартйках пулса тӑмарӗ, анл)ах 
питӗ хӑвартӑн 4— 5 ҫул хушшикҫе пулса т&ҫӗ, ҫапла ревоЛ)утси 
саманин 4— 5 ҫул хушшнн^е ҫакӑн 'пёк пысӑк ӗҫ т&ванни пус- 
мӑрлӑ халӑхсен малашнехи ёмӗтне ҫунатлантарат, йна пӗр иккӗ- 
ленмелле мар ш ан^ӑклй тӑва¥. Ленин кӑтартса пан ӑ ҫулпа пыра- 
кан  Р. К . П. халӑхсене ■ҫӑ.нтанах натсилӗ пусмӑртан хйтарас, 
авалхи пусмйрйн сӗрӗмне сирес, унйн шӑршине те хӑварас мар 
тесе пӗр ^арӑнми тйрӑш са ӗҫлет. Вӑл иусмӑрлӑ халӑхсене ирӗке 
кӑларас тесе ҫырура, ҫеҫ кйтартмаст, вӑл ҫав ӗҫе пурйнйҫра 
•рнтан  вырйн йыш ӑнтарасш ӑн тӑрӑш ӑт. Вӑл пусмӑрлӑ халӑх- 
сене ирӗке кӑларас тесе кӗрешме пӗтӗм тён^е пролатериатне 
■ҫӗнет. Пурин-рн ытла вйл ҫав пусмӑрпа кӗрешме пусмӑрлй халйх- 
сене хайсене ^ӗнет. Пусмӑр сӗрӗмӗ пусмӑрлй халйхсен хушшин^е 
халё те питӗ вӑйлй, ҫав пусмйр йулашкийёсем, ун мухмӑрӗ хйвӑр-
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тах  пӗтме пултараймаст. Пусмӑрлӑ халӑхсен пурлӑх йӗрки йурӑх- 
сӑр, вӗсен хуҫалӑхӗ авалхи кивӗ йёркепе пы рат, вёсен хапр&к- 
семпе савӑтсем ҫук, вёсен вак  промӑшлӗнӑҫӑтт претприа'рсем  те- 
сахал, вёсен х у ш ш и н р  ӑсталӑхпа ремесла тавраш ё те сахал, вёсем 
йурдӑ, пур й е и р н  те йухӑннӑ, пурлӑх нацаррипе вёсен х у ш ш и н р  
сутӑнакан-илӗнекен тавар  питё сахал ҫавӑрӑнат, вёсен х у ш ш и н р  
кооператси тавраш  ш атса тӗвӗленме ҫес тапратат; унтан пусмӑрлӑ 
халӑхсем  ытти халӑхсем пек пурлӑха пур й ещ ен  те тишкерсе 
асӑрхаса, виҫсе-сӳтсе, мул пулмасан йе ҫитмесен тёрлё й е н р н  
тупӑш ласа тупса, мула пёрлещсе пуҫтарса пурлӑха маларан ыа- 
лалла йарса пыма хӑнӑхм ан. Пусмӑрлӑ халӑхсем тёттӗм, ҫыру са
хал пӗлеҫҫё, вёсен хӑйсен ку^турӑ тавраш  ҫук, йут р л х е л ӗ  куль
тура та  вӗсем хӑвӑртӑн  йыш ӑнма пултараймаҫҫӗ. Пусмӑрлӑ х а- 
лӑхсем кивё пурӑнӑҫ сӑнӗпе, авалхи йӑласемне, кирлӗ-кирлӗмӑра 
ӗненсе пурӑнма ы тларах туртӑнса тӑраҫҫӗ. Пусмӑрлӑ халӑхсем 
ӳтпӳ вӑйёпе те, сывлӑхпа та, р н л ӑ х  х ӑ в а р п е  те вӑйсӑрланарах 
панӑ. Ҫавӑнпа вёсем авал ирӗклёрех пурӑннӑ халӑхсемпе ^ӑн тан  
танлашмалла пулсан —  ҫав танлаш у вӑрах  вӑхӑт тӑршӗпе нумай 
вӑй хурса тӑрӑш са ӗҫлесен ҫеҫ пулма пултарат. К анаш  ирӗкӗ 
ҫакна пӗлсе тӑрса пусмӑрлӑ халӑхсене пур й е н р н  те пулӑшса 
тӑрат. В ӑл вёсене есир ирӗке тухрӑр, ҫавӑнпа ӗнтӗ кирек те 
мӗнле пурӑнӑр темест, хӑвӑран  авалран йулнӑ йурӑхсӑр пурӑнӑҫра 
кирек мӗнле майпа та  ан$ах хӑвӑр  вӑйӑрпа кӑн а йусӑр темест, 
вӑл  пусмӑрлӑ халӑхсене пӗрлешӳлӗ вӑйп а ҫӗклемелле, пулӑшу 
парса тӑрса  вӗсене ура ҫине тӑратмалла тет. Ҫавӑнпа канаш  
ирӗкӗ ахтономлӑ ҫӗрсене ҫёре, ҫарана, вӑрм ана тытса усӑ курас 
йӗркере тӗрлӗ ^котсем пара¥, хапрӑксене - савӑтсене ҫав ҫӗрсене 
куҫарма та  унта ҫӗнӗрен тума та  тӑрӑш ат, ҫав х аи р ӑк -савӑтсеп р  
ӗҫ тавраш не р  малтан пусмӑрлӑ халӑхсен ӗҫлекенӗсене пама тӑ- 
рӑш ат, ҫав ҫ ӗ р с е н р  вырӑнти пӳтшета в а зд и  сойус х ы с н и н р н  
нумайрах укҫа парса тӑрат, иусмӑрлӑ халӑхсене вӗренме, х асат- 
сем, кӗнекесем кӑларма, ку^турӑ ӗҫне малалла йама нумайрах 
пулӑш са тӑрат, ӗлӗк пусмӑрта пулнӑ ҫ ӗ р с е н р  тытӑм йёркине, 
сут бҫне, пур канашсем те партии те ӗҫлекен ӗҫе ҫав пусмӑрлӑ 
халӑхсен ӗҫлекенӗсемпе йурлӑ хреср н ӗсен  аллине ҫеҫ пам а тй- 
рӑш ат, ҫав ҫ ӗ р с е н р  патш алӑх йёркине вырӑнти р л х е п е  м айласа 
тӑма хуш ат, тӗрлӗ майпа пур йеи^ен те ӗлӗк йут халйхсене пус- 
м ӑрласа пурӑннӑ натсисен хушшин-ҫе йулнӑ йурӑхсӑр йӑласемпе;
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кӗҫӗн имшерке халӑхсене мӑшкӑллас, вӗсене ирёксӗрлес, тан хи- 
сеплес мар йӑласемпе питӗ хӗрӳлӗ кёрешет. Ҫак пӗ^ӗкҫӗ кӗне- 
кере канаш  ирӗкӗ пусмӑрлӑ халӑхсемшён мӗн туннине пурне те 
ҫырма вырӑн ҫук, ун ҫиггден уйрӑм пысӑк кӗнеке кӑларас пулат. 
Йулашкин^ен ҫакна кӑна калӑпӑр: канаш лӑ Раҫҫейри пек пус- 
мӑрлӑ халӑхсем нихӑҫан та  ниҫта та  ирёклё, килӗшӳлӗ, пёрле- 
шӳлӗ иурӑнман.

Ҫакна питӗ лайӑхйн пӗлсе астуса тӑрса пусмӑрдӑ халахсен 
малашне та  пролетариат хыҫҫӑн, унйн ирӗклӗ ҫулӗпе ҫеҫ утмалла. 
Пусмӑр к а зд е х  ҫавӑрӑнса ан килтёр тесен, вӑл урӑх ан пудтӑр те
сен, унӑн тымарӗ те ан йултӑр тесен— пурӑнӑҫра капиталисӑм 
пулмалла мар, пуршуаҫи пулмалла мар, пурӑнӑҫра коммунисӑм 
пулмалла, пурӑнӑҫ хуҫи ӗҫ халӑхӗ пулмалла. П ирӗн саманара 
тӗн^ере ике вӑй-хӑват кёреш ет— пёр вӑй тӗн^е ӗҫ халӑхӗ, тӗн^ен 
пёрлешнӗ пролетариат^, тепӗр вай тӗщ р  пуршуаҫийӗ, ӗҫ халӑхӗпе 
кёрешме пӗрлешнӗ капиталҫисем, пёр вӑй пирён канаш лӑ сойусдӑ 
патш алӑх, тепри пур тӗн^ери капитадисӑмлӑ патшалӑхсем, пӗр 
йен^е пуршуаҫипе капитал, ҫав йентрх тӗрдӗ суйа сотсиалист)ӗсен 
2-мӗш Интернатсионал тенӗ пӗрлешёвӗ, тепӗр йещ)е т>ӑн ӗҫлесе 
пурӑнакан пролетариатӑн пӗрлешёвӗ Коммунислӑ Ш -м ӗш  И нтер
натсионал. Ҫапла хире хирӗҫ тӑракан икё вӑй-хӑват хушшин^е 
пӗтӗм тендере пӗр 'ҫарӑнми кёрешӳ иырат. Ҫав кӗрешӳре пур пус- 
мӑрлӑ халӑхсемпе пур колотрсем [пролетариатпа пӗрле кёрешеҫҫӗ. 
Ҫапла пусмӑрлӑ халӑхсемпе колон>исем те империалисӑма хирӗҫ ҫӗк- 
ленсе хускални питӗ пысӑк ӗҫ: епир малтах каларӑмӑр— капиталисӑм 
мён пур хӑне кирлӗ ^ӗрӗ хатӗрсене колотрсен 'рн  ҫеҫ илсе тар ат , 
ҫав 'ҫӗрӗ хатӗрсене илсе тӑрасси пӗр вӑхӑта  ^арӑнсассӑнах унӑн 
хапрӑкӗсем— савӑ^ӗсем сӳнсе лараҫҫӗ. Капиталисӑм пур хӑне кирлӗ 
сёткене колон,исене ёмсе ҫеҫ туйана*, ҫав колотрсен^ен ҫеҫ туртса 
вӑй илсе тӑрат’. П ёр те пӗр кун тӗн^ери пур колотрсемпе пур 
пусмӑрлӑ халӑхсем тӗнтрри капиталисӑмпа и м п ер и ал и ста  хирӗҫ 
пётӗмех тапрансан, хускалсан, хумханса пёрлешсе хӑватлӑ пӑлхав 
кӑларсан— капиталисӑм пӗтетех, ун ^ухне ӑна тӗн^ен орканисат- 
силеннӗ пролетариате пуса йӑвантаратах. Ҫакна питё лайӑх про
летариатпа унӑн 7)ӑн револ,утсилӗ пар$ийёсем— комунисдӑ, пар’р -  
сем те лайӑх $ухлаҫҫӗ, ҫакнах пур пусмӑрдӑ коло^иаллӑ, халӑхсем 
те питӗ аван ^ухласа тӑраҫҫӗ, ҫавӑнпа вёсем пӗрне пӗри алӑ п арса  
хӑйсен тендере пӗртен пӗр тӑшманне капитала хирӗҫ кӗрешеҫҫё.
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Коминтерн ӗҫ халӑхӗн, комунислӑ пар^исен пӗрлешӗвӗ. Унтан 
пуҫне тата  хрееҫен хура халӑхӗсене пёрлештерсе тӑракан хӑват пур, 
ӑн а  Хресҫен Интернатсионалӗ теҫҫӗ. Тӗн:§ери Хресҫенсене Пӗрлеште- 
рекен К анаш  теҫҫӗ. Ҫак пӗрлешӳлӗ вӑй пӗтӗм тӗн^ере сапаланса 
пурӑнакан хрес^енсене, мул пусмӑрӗ айӗн^е тапаланса пурӑнакан 
ҫӗр халӑхӗсене, хура халӑхеене, ы тларах та  тата  ҫуклӑхпа йухӑн- 
еа  ҫитнӗ пусмӑрлӑ халӑхсен хрес^енӗсене пролетариат ҫулёпе йер- 
тсе пыра¥, вӗсене г§йнтанран '^ӑн ирӗклёх ҫулӗпе йертсе пырат. 
<Ҫавӑнпа та  пур пусмӑрлӑ хура халӑхсен ӗмӗ^ӗпе шантДкё тӗнт/з 
пролетариате ҫин^е, унтан ҫав пролетариат пулӑшнипе хӑйсен 
аталаннӑ ^ӑм ӑртаннӑ перлешӳлӗ вӑй— хӑ,ват,ё ҫи щ е  ҫеҫ 
пулмалла, вёсен малалла тилмӗрсе пӑхакан куҫӗ Ш -м ӗш  Интер- 
натсионал ҫин^е, Х реорн сен  Интернатсионаллӑ К анаш ӗ ҫин^е 
ҫеҫ пулмалла, вёсен ^ӗрине хускатса сиктерекен сӑмахсем ҫаксем 
ҫеҫ пулмалла: Пӗтӗм пролетарисем, пӗрлешӗр! Пӗтӗм тендер и про- 
летарисемпе пётӗм тён^ери пусмӑрлӑ пурӑнакансем, пёрлешёр!



1У-МӖШ ТАТАК (ВӖҪӖ)
Авалхи пусмӑртан йулнӑ сийенсене пӗтерес тӗлешӗпе ^ ӑ - 

вашсем малашне мӗн тумалли ҫин^ен.

Ӗмӗрхи пусмӑр сийенӗ ■ҫӑваш хура х а -
1. Пусмӑр сӗрӗмӗ лӑхён ёнсн ҫин§е халё те питӗ хӑруш ӑн ку- 
хӑвӑрт сирёлеймё. паланса лараЁ  Ҫав сийен ӑспа ҫавӑрса ил- 

ме ҫук пысӑк, вӑл хисеплесе Кӑларма ҫук 
тӗрлӗ тӗслӗ. Т)ӑваш пурӑнӑҫне хӑш  йен^ен кӑн а ан п ӑх— пур тӗл- 
те те, кирек хӑҫан  та  авалхи пуемӑр йёрӗ касса палӑрса тӑрат. 
Ҫав* пусмӑр 'сийенне пур тӗлешёпе те сиресси питё пысӑк ёҫ, вӑ- 
рахӑн  ҫеҫ пулӑнса тӑмалли ӗҫ, вӗҫне ҫи т и д а н  малашне ҫеҫ пу- 
лӑнса тӑмалли ӗҫ. П ӗр йен^ен ҫакна епир малтах тӗрёслерӗмӗр: 
ӑна епир натсилё пусмӑр класслӑ пусмӑр пётсен, капиталисӑм 
пӗтсен ҫеҫ пётме пултарнине кӑтартнипе тӗрёслерӗмёр; тепёр йен- 
т;еп капиталисӑм йёрки пётсен те вал хӑварнӑ сийенсем пурӑнӑҫ- 
ран ^асах ҫухалса пётес ҫукки тӳрех паллӑ: ҫуклӑхпа, тӗттӗмлёхпе, 
сывлӑхсӑрлӑхпа хавш анса ҫитнё пусмӑрлӑ халӑхсеы пусмӑр пёт
сен те пайтах'вен ытти ирӗкре пурӑннӑ халӑхсемпе танлашма пуд- 
тараймӗҫ. Ҫавӑлпа канаш  ирӗкӗ пур ҫиггр, сотсиалисӑмпа кому- 
нисӑм самани тапраннӑ вӑхӑтра натсилё пусмӑр ҫин^ен ш ухӑш лама 
та  пӑрахма кирлӗ теме йурамаст, мёшён тесен ҫав пусмӑр пӗтсен 
те унӑн йулашкийӗсем, унтан ш ӑтса пулнӑ сийенсем авал пус- 
мӑрта пурӑннӑ халӑхсене ҫителӗклӗ хы тӑ аптӑратса тӑрӗҫ. Н у
май ҫёрсем ҫул тӑршёпе пусмӑрта пурӑннӑ т;ӑван1 халӑхё те ҫав 
пусмӑрӑн сийенлё йулашкийёсен^ен нумай ёмӗрсем иртыесӗр хӑ- 
тӑлаймӗ. Ак мӗшён пусмӑр сийенӗсене пӗтерес ёҫ ^ӑвашсемшён 
питӗ пысӑк ёҫ, ак мӗшён ӑна пирён витӗр пёлсе тӑрас пулаЁ Ку 
кӗнекере ҫав ӗҫ ҫин^ен тӗплё калама вырӑн ҫитмерӗ, ҫавӑнпа
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епир, ӳлмӗрен ун ҫшгҫен уйрӑм кӗнеке тухассине ш анса тӑрса, 
халӗ 1 и кирлӗ йапаласем ҫин^ен ҫеҫ пӗр-ик сӑмах калаыа шут 
тӑватпӑр .

г]]ӑваш  историйӗ— пусмӑрлӑ халӑх  исто- 
2, 'Ҫӑвашсене натсилӗ рийӗ. Т)ӑваш йа-§ӗ историре ҫыру ҫине
пусмӑр хӑҫан, унтан ҫы рӑнса п алӑрш рен ех  'ҫӑваш ӑрӑвӗ-йӑхӗ
юӗнле майпа лӑскама йут халӑхсен пусмӑрӗпе паллашмалла

ты тӑнни ҫин^ен. пулнӑ. П ин ҫул кайа П ӑлхари патш алӑ-
х ӗ щ е  пурӑнӑҫ хуҫисем? улпутсем, тӳресем, 

ҫарпуҫлӑхсем, унтан хуласен^и сутилӳҫӗсем пулнӑ. 1]ӑваш тенӗ ӑру- 
дй ушкӑнсен йӑхӗсемпе плӗмисем хура халӑх, ҫӗр ӗҫлекен, хура 
ӗҫ ӗҫлекен халӑх  вы рӑнӗн^е пурӑннӑ. Улпутсемпе тӳресем, унтан 
сутилӳҫӗсем '§йвашсенх,еп те унтан ытти тӗрлӗ халӑхсен^ен те пулнӑ- 
ҫав си Т)ӑваш ■ҫӗлхин^ен уйрӑмрах ■дӗлхепе калаҫнӑ, унӑн арап- 
сен$ен, х^сарсеп^ен, перссен^ен йыш ӑннӑ пурӑнӑҫ йӗрки, кул/гурӑ 
пулнӑ. Ҫав куфтурӑ ҫумне ҫӗр халӑхӗ, улпутсене парӑнса пурӑ- 
накан  х р е с р н  халӑхӗ ҫыпҫӑнма пултарайман, мӗшӗн тесен вӑл 
йе '5уралӑ,й е  пусмӑрлӑ пурӑнӑҫпа пӑн ^ӑхса пурӑннӑ. П атш алӑхра 
влаҫа ты тса таракан  сисем хӑйсем те хура халӑхран уйрӑмрах 
пулас тесе, хура халӑха уйрӑм, т;урадӑха ҫеҫ тивӗҫлӗ- йӑх вырӑн- 
не картас тесе пур кул&турӑ ӗҫӗн йӗркине: ^ёлхене, ҫырӑва, йӑ- 
ласене халӑх  весенней йутш ӑнмалла ҫулпа йама йури тӑ- 
рӑш нӑ. Ӑслӑлӑх кӑтартнипе, П ӑлхари хулисен^е хӑш ё 'р ваш се- 
мех, хӑш ӗ йут халӑхсен ҫыннисем пурӑннӑ, вӗсем т/ӑваш '§ӗлхи 
йевӗрлӗ, а щ а х  ^ӑваш  ^ӗлхи щ ен  уйрӑмрах ^ӗлхепе калаҫнӑ, вёсен 
ҫав пӑлхар  йе тата арап ^ӗлхипе ҫыракан ҫырулӑх пулнӑ, ҫав 
хула ҫыннисем, вӗсемпе пёрле туӑвашсен йалсещ д  тёрлӗ ҫӗр ху- 
ҫисем арапсен^ен йыш ӑннӑ тӗн йёркипе пурӑннӑ. П ӑлхарирн 
ҫӳлти сисен ^ӑваш  хура халӑхӗн^ен, ытти хвин хура халйхӗсен^ен: 
ҫарм ӑссещ ен, вуҫексен^ен, мӑкшӑсешуеп ытти йӑхсен^ен те хӑне 
уйрӑм ■ҫӗлхелӗ кулугурӑ пулни ҫав хура халӑхсене туласа пурапма 
ҫеҫ пулӑшнӑ: ҫав уйрӑмлӑх ҫӳлти сисем уйрӑм ӑслӑ, вӗреннӗ, пур 
напалана та  пӗлекен, тӗн^епе паллаш са пурӑнакан сослови вырӑ- 
нёш§е хисепленессине пулӑшса тӑнӑ. Ҫапла ӗнтӗ гр в а ш  пурӑнӑ- 
ҫӗн^е натсилё пусмӑр шӑрши, йут ку^турӑн пусмӑрён ш ӑрш и тёп 
авалран ах  сисёнсе тӑрат.

Ҫав нусмӑр Х)ӑващ ҫурӑмён шӑмми ҫине тутар саманин^е пӗ- 
тӗмпех улӑхса ӳкет, Тутарсем П ӑлхарийе пӗтереҫҫӗ, ун вырӑнне
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•тутар патш алӑхӗ туса хураҫҫё. Тутарсем ҫав саманара пӗр вы- 
р ӑн та  ҫӗр ӗҫлесе пурӑнма хӑнӑхайман халӑх пулнӑ, вӗсем кӗтӳсем 
кётсе пёр вырӑнтан тепӗр вырӑна куҫса ҫӳрекен халӑх  пуляӑ, 
унтан вӗсем вӑрҫӑ кӑларма, ыттн халӑхсемпе ҫапӑҫма йуратарах 
паракан  халӑх  пулнӑ. П ӑлхарийе вӗсем ҫапӑҫса вӑйпа пӑхӑнтар- 
пӑ, унтан тӳрех пӗтӗм славен йӑхӗсене пуринрен ытла пӑхӑнта- 
расш ӑн кӗрешме тытӑннӑ. Ҫак вӑхӑтра рӑваш  ҫӗр халӑхӗн пурӑ- 
нӑҫӗ питӗ нарара йулнӑ: унӑн ҫёршывне канӗҫсӗр йӳрӗкҫӗсем 
пуснӑ, тырӑ пуссисене вы.рӑх кӗтӗвӗсем таптанӑ, йалсемпе ху- 
ласеие ҫар пур йенрен те пусмӑрланӑ. Т)ӑваш хура халӑхӗ ҫак 
пусмӑра тӳсеймесӗр темиҫе хут хӗҫ-пӑш ал ҫӗклесе пӑлхавӑр тап- 
ратса кӗрешнӗ, пӗр вӑхӑтра тутарсен тёп ҫарӗ Мускав йенне вы- 
рӑссене хирӗҫ кайсан вӑл пур тутар ҫар ҫыпнисемпе вёсен улпу- 
рӗсене, тӳрисене те вӗлерсе пӗтернё. Ҫакна кура тутаҫ ханӗсемпе 
вёсен тарҫисем тата  пушшех хайарланнӑ: вёсем пӑлхарсен хули- 
еене, рӑвагасен йалёсене ҫунтарса ҫӗмӗрсе пӗтере пуҫланӑ, пӑлха- 
накан таврари етемсене ара-пӑра таранрен вӗлерсе пӗтерме ты- 
тӑннӑ. Ҫав вйхӑтрах пур таврари аван ҫеҫенхирсене тутарсем 
йыш ӑна пуҫланӑ, пур аслӑрах йухӑм шывсене вӗсем хӑйсен алли- 
сене ҫавӑрса илме ты тӑннӑ. Ҫапла рӑващсем ирӗксӗрех пӗр йы- 
ш ӑнса хӑнӑхнӑ ҫӗршыва пӑрахса Атӑл урлӑ каҫса хӗвеланӑҫнелле 
йе снвӗ йенелле рккӗнмелле пулнӑ. Хӑшӗ рӑвашсем Муромпа Ар- 
самас таврнне ҫнтирренех те тутар ханёсен пусмӑрӗнрен хӑтӑлас 
тесе тара-тара ӳкнӗ. Хусан патш алӑхӗн саманинре 'дӑваш хура 
халӑхӗн пурӑнӑҫё питӗ йурӑхсӑра йулнӑ: тутар ханӗсемпе мӑрсв- 
сем, унтан вёсене кура 'расах тутарланса кайнӑ раваш  улпурӗсем 
те питё ҫӑткан пулнӑ, куланай илсе аптӑратнӑ, ҫынсене ҫара ил
се, унтан йалан вӑрҫа хӑвал аса  аптӑратнӑ. Т)ӑваш: килти пурӑ- 
нӑҫё те ёлӗкхннрен ы тларах пусмӑрлӑ пулса тӑнӑ: Хусан патши- 
семпе вёсен мӑрсисем пӗтём хӑйсем ҫапӑҫса йыш ӑннӑ ҫӗршыва 
хӑйсен харпӑрлӑхӗ вырӑнне, хӑйсене ҫеҫ тивӗҫлӗ ырлӑх вырӑнне 
хисеплеме ты тӑннӑ,пӑхӑнтарнӑ халӑхсене вӗсен кӑмӑлне ҫеҫ курса 
пурӑнмалла туса хунӑ. Ҫакна пула авалхи улпутпа патш алӑх 
пусмӑрё ик-виҫ хут ытла йывӑрланнӑ. ^ ӑ в а ш  патш алӑхӗнре тӗп 
аслӑ  рӗлхе тутар рёлхи пулса тӑнӑ, хуласенре тутарсем ҫеҫ хуҫа 
пулса тӑнӑ, пур ҫӳлти сисем те йе тутарсем йе тутарланакан рй- 
ваш , ҫармӑс, мӑкшӑ ытти вак халйхсен те улпурӗсем пулнӑ, рӑ- 
ваш сен хура халӑхӗ йут халӑх, вӑрҫӑра тыткӑна лекнӗ халӑх
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ш утӗн^е хисеплене пуҫланӑ. П ӑлхари саманин^е ■рващсен хӑйсек 
патш алӑх пекки пулнӑ, малашне ^ӑвашсем натсилё патш алӑх ту
ма нултарнӑ ӗмӗтсем курӑнса тӑнӑ. Ҫак ӗмётсене Х усан патш а- 
лӑхӗ пётӗмпех сӳнтернё. Вырӑс патшиеен аллине кёрсе ӳксен те 
тутар улпувӗсемпе мулҫисем рево^утси уммӗнценех ■ҫӑваш хура ха- 
лӑхне пусмӑрта тытма тӑрӑш нӑ, вӗсем ^ӑваш сене хӑйсен хура 
халӑхӗ, вӗсене пӑхӑнса пурӑнмалла халӑх  выранне хисепленӗ, $ӑ- 
ваш  хура халӑхне хӑйсен ҫине кӑна ӗҫлеттерсе пурӑнас тесе вё
сен ӑн а  вырӑссен^ен уййрса тутар хура халӑхёпе хутӑш тарса 
пӗтерес тесе тӑрӑш нӑ, ҫапла тума ёлӗк вёсем т>и мадтан тӗн урлӑ 
пултарнӑ, ҫавӑнпа вёсем ^ӑваш сене вулӑсё— вулӑсёпе тутарлантарнӑ. 
Йулашки саманара, капиталисӑм саманин^е тутарсен ҫӳлти сийё- 
сен уйрӑм империалиСамлӑ вёрентӳ пулнӑ, ӑна панисламисӑм йе 
пант;уркисӑм тӗҫҫӗ: вӑл пур т)ӳрк ӑрӑвӗн^ен йӑхнӑ халӑхсене пӗр 
тӗне ҫавӑрса, пӗр халӑха ^ӑмӑртаса, вӗсещ ен  уйрГш аслӑ импе- 
риалисӑмлӑ патш алӑх тума тӑрӑш ат.

й)И '^ӑнтан хӑруш ӑ пусмӑра т}ӑвашеем Мускав патш йсене п ӑ- 
хӑнсан кӗрсе ӳкеҫҫё. Хусан патш алӑхё пусмӑрпа аптӑратнине тӳ- 
сеймен йенне ■ҫӑвашсем малтан Х айар И ван ҫарне ҫӑкӑр-тӑварпа 
хирӗҫ тухса илеҫҫё, вӑрҫӑра ӑн а  пулӑшу парса тӑраҫҫё, хӑйсем 
те хан ҫарӗпе хирӗҫ ҫапӑҫаҫҫӗ. А н^ах ■ҫасах вёсен ӳкӗнёҫе йул- 
малла пулат. Мускав патшисем тата паттӑртарах пулаҫҫё, ҫавӑипа 
вӗсем пусмӑр мӑйкӑҫне тата  хы тӑрах пӑрса ҫыхаҫҫё. Мускав пат
шисем пётӗм тёнҫене хӑйсене нӑхӑнтарм а тӑрӑш аҫҫё, темиҫе ҫӗр 
ҫул тӑршӗпе ҫавӑнш ӑн тӑрӑш са ■ҫӑнахах та т ӗщ ен  ултӑмёш иайне 
ҫавӑрса илеҫҫӗ, хӗвелтухӑҫнелле Китайпа Й апун 'рки сен е ҫитсе 
перӗнш рен пур йут халӑхсене те пӑхӑнтараҫҫӗ. Ҫав пӑхӑнтару 
вӑрҫса ҫапӑҫмасӑр пулма пултараймаст, ҫавӑнпа Мускав патшисен 
пӗр тӑтӑш  вӑр ҫӑ  кӑларса ҫеҫ пуранмалла пулат, ҫавӑнпа вы рӑс- 
сен патш алӑх йӗрки те хайар, усал, ытти халӑхсене хӗсёрлекен 
йёрке пулат. У нтан  вырӑс патш алӑхӗ сарӑлса аслӑланса пыни 
патш асен кӑмӑлён^ен кӑна килмен, пурищ ен ытла вӑл вырӑс 
йӑхӗ хы тӑ ёр 'р се  паттӑрланса пынин^ен, ҫав вӑхӑтрах  унӑн ҫёр- 
шывӗ тӑвӑрланса пынинт;ев килнӗ. Вырӑс племисене ирӗклӗ ҫӗр- 
шыв кирлӗ пулнӑ, ҫав ҫӗршыва вӗсем хӗвелтухӑҫён^е шыраниӑ, 
мёшӗн тесен хевелан ӑҫӗш р Е вроппӑра халӑх  авалах тӑкӑс пурӑн- 
нӑ. А н^ах хбвелтухӑсёнце те пурӑнма меллёрех ҫёрсене унта 
ӗмӗртен пурӑнакан халӑхсем йыш ӑпнӑ пулнӑ; ҫав халӑхсене х ӑ-
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валаса куҫармасӑр, пусмӑрласа хёсмесёр вёсем лайӑх ҫёрпхыв йы- 
шӑнма пултарайман. Ҫакӑнтан колонрсатсилӗ тенӗ усал политиккӑ 
йёрки тухса кайнӑ-вӑл пур лайӑх, усӑлӑ ҫёршыва вырӑс колон,и- 
саторёсене ҫеҫ иама тӑрӑш нӑ. Унтан колонрсатси п у ҫ ӗ н р  р с а х  вырӑс 
улпурсем  танӑ, вёсем хӑйсен хресрнӗсем пе Мускав тавр аш ӗн р н  
хӗвелтухӑҫнелле ӑҫта кӑмӑл савнӑ ҫавӑнта куҫса ларнӑ, калама- 
сӑр та паллӑ— вёсен кӑмӑлӗ ӑҫта усӑ йе тупӑш нумай— ҫавӑнта 
туртнӑ. У нтан Мускав патшисем хӑйсен патш алӑх йӗркн тёреклӗ- 
рех пултӑр тесе тӑрӑнш алла пулнӑ, йут халӑхсен хугашине пур 
тёле те вырӑс кологҫисаторӗсене кӳртсе лартмалла, пур ҫар ҫӳре- 
мелли, тавар ҫӳремелли, мул вы ^амалли ҫулсемпе вырӑнсене ҫав 
колонисаторсен аллине ҫеҫ памалла пулнӑ— ҫав ҫулсем авал аслӑ 
шывсем, ҫав вырӑнсем хуласем пулнӑ. В ы рӑс колон,исатсийё мал
та йут халӑхсем йышлӑн пурӑнман сивӗ ҫӗрсене хӗвелтухӑҫнелле 
Атӑл урлӑ каҫса В етка таврине йышӑнат, ҫак колснрсатсийе хи- 
рӗҫ пӑлхарсем вӑрҫӑ кӑларса ҫапӑҫаҫҫӗ. Унтан пыра кнле вырӑс- 
сем Ока шывӗ тӑрӑх анса вӑл Атӑла йухса тухнӑ таврана йы- 
шӑнаҫҫӗ, г|]улхулана и ӑк ш ӑсен р н  туртса илеҫҫӗ, Т)улхулана мӑк- 
шӑсен ал л и н р н  вырӑссене парасмар тесе каад ех  пӑлхарсем ҫарпа 
Атӑл тӑрӑх  улӑхса вырӑссемпе ҫапӑҫаҫҫё. Ҫапла П ӑлхарн халӑхӗ- 
сем Атӑл таврнне славен йӑхӗсем пуса пуҫласан вёсене кансёр 
пулассине ёлӗкех сиснӗ. Ӑ на сисмесӗр тӑма та вёсем пултарай
ман— вырӑс кнеҫӗсем тёп авалтанпа вёсен ҫӗршывне пыра-пыра 
ҫапӑҫнӑ, унтан Атӑл тӑрӑх  вырйс хусахӗсен ушкӑнёсем йаланах 
кпмӗсемпе анса П ӑлхари хулисемпе йалёсене ҫаратнӑ. Вырӑс ко- 
лсдрсатсийё "§улхула таврине урипе р н т а н  пуссанах— Атӑл ай- 
нелле малалла тӑсӑлса утма тытӑнат. Вырӑссем хӗвелтухӑҫнелле 
те кӑнтӑралла та  куҫса сарӑлнӑ ^ух ҫулран ҫул пёр р р ӑ н м и , 
ащ ;ах йеррипен. унтан пӗр тӑтӑш ӑн, кӳршӗ йалпа кӳршё йалсём 
пёр пӗринпе ҫыхӑнса тӑрса, пӗр пӗрне куҫран ҫухатмасӑр куҫса 
пынӑ. Сасартӑк татӑкӑн-тат.ӑкӑн таҫта айакка йут ҫӗрсен ӑшне 
кӗрсе ларма вёсем пултарайман— апла шалр, кӗрсе кайсан вӗсене 
таврари йут халӑхсем хупӑрласа илсе вӗлерсе пӗтернӗ. Ҫавӑнпа 
вырӑс колсмрсатсийӗ хӗвелтухӑҫнелле йеррипен ш уса пьшӑ. ^ӑв аш  
тёп ҫёрӗ патне вырӑссем ХУ1-мӗш ӗмӗрӗн пуҫлам ӑш ӗн р пырса 
ҫитнӗ. ^ӑващ сене кологрсаторсенрн  уйӑрса хӳпёрлесе тӑракан 
пӗртен пӗр ҫӗршыв х ӑ в а р  Сйрӑ шывӗие Сӑрӑ сёмвӑрманӗ пулнӑ. 
Сӑрӑ шывне хӑйсен аллине илмесёр колснрсаторсем р в а ш  ҫӗрӗ
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ҫине пусма пултарайман, Лтӑл тӑрӑх  та  айалалла анма пултарай- 
ман-мёшӗн тесен Сйрӑран айалалла Атӑлӑн икӗ йепт)е те тӑшмансем 
'рваш сем пе ҫармӑссем пурӑпнӑ. Ҫавӑнпа ^колоцисаторсем т]и мал
тан Сӑрӑ, шывне ҫавӑрса илнӗ. Истори кӑтартнипе, 1523-мёш 
ҫулта Сарӑ Атӑла йухса тухнӑ вы рӑнта вырӑссем ҫармӑсеемпе 
унтан 'рваш оемпе питӗ хӑруш ӑ ҫапӑҫнӑ, ҫав ҫапӑҫура вырӑссем 
ҫнйеле тухнӑ та  ҫапӑҫнӑ вы рӑнта Ваҫил>сурск йатлӑ хула тунӑ. 
Ҫапла ӗнтӗ пирён таврана колон,исатси йухӑмӗ пырса перӗннине 
пӗлтӗр тӑватӑ  ҫӗр тул^ӗ. Сӑрӑ айлӑмне хӑйсене аллине илсен— коло- 
нисаторсем ■ҫӑваш ҫӗрне икӗ й е н р н  хупӑрласа ҫавӑрса илеҫҫё: Сӑрӑ 
тӑрӑх  улӑхса Йетӗрне, Кӑрмӑш , У латӑр тавраш ӗн^и ҫӗрсене ҫа- 
вӑра— ҫавӑра илеҫҫӗ, ҫав вӑхӑтрах вёсен тепӗр йӳпё Атӑл тӑрӑх  
йеррипен анса Атӑл хӗррисене йыш ӑнса пырат. Х усана тутарсен- 
^ен и л и ^ е н е х  кологрюатси хумӗсем ^ӑваш  тӗп ҫӗрне пётёмпех 
таптаса иртсе кайаҫҫӗ: 1553-мӗш ҫулта Х усана и л и р е н  ик ҫул 
малтан авалхи т)ӑваш хули вырӑнӗн^е колон>исаторсем Свинашск 
хули туса хураҫҫӗ. Ҫапла 'ҫӑвашсем Хусан патш алӑхӗ п ётед о н ех  
вырӑс колоН)Исатси айне йулнӑ, ҫавӑнпа та вёсем ирӗксӗрех ту- 
тарсемпе вырӑссем кӗрешнӗ 'вух вырӑссен майлӑ пулмалла пулнӑ, 
мӗшӗн тесен хирӗҫ тӑрсан вӗсене кологрсаторсем нимӗн мар пё- 
терсе пӑрахм а пултарнӑ. Х усана илсен вырӑс кояон,исатсийё Атӑл 
тӑрӑх  малалла йарӑнат, пӗр аллӑ ҫул хуншшнг§е вӑл У латӑр, П ӑва, 
Тетӗпт, Спас, ристай  таврин^и ^ӑваш сепе хупӑрлат, унтан тата 
пӗр аллӑ-ҫёр ҫул хушпшнце колон,исатси йухӑмӗ г|)ёмп6р, Самар 
таврин^и, Пуш кӑрт ҫ ё р ӗ н р  'рваш сен  урлӑ иртсе кайат. Ҫапла 
пётӗм 'ҫйваш халӑхё к!олоН)Исатси айне йулни ёнтё 250— 300 ҫул 
иртрӗ.

КолоН)Исатси "ри малтан йут ҫӗре пуссанах ӑн а пӑхӑнтарса 
тёреклӗленме тӑрӑш ат. Ҫав тӗреке вӑл малтан хёҫ-пӑш алтан, ун
тан  ҫартан ҫеҫ кӗтсе тӑрат. Ҫавӑнпа вӑл пур ^ӑваш  хулисен^ен 
т,ӑватсене, ы т т и  вак  халӑхсемпе тутарсене хӑваласа ҫав хуласене 
вырйс крепӑҫӗсем тӑват, ҫапла авал '§ӑваш хулисем: Ш упаш кар, 
Й етёрне, Ҫёрпӳ, 'Ҫикме, Сӗве ыт. те вырӑс хулисене ҫавӑрӑнаҫҫё. 
У нтан  ҫав хуласем халӑх  пӑлхавне хирӗҫ тёреклё тӑма пултар- 
•$ӑр тесе хуласен йёритавра ларакан ■ҫӑваш йалёсене хӑвадаса 
унта вырйс хусахёсенё, тӗрлӗ ҫар ҫыннисене куҫарса вырӑс йалё
сене лартат. У н тан  пур пысйкрах Ҫавал пек шывсем тӑрӑх  та  
вӑл 'Бӑвашсене хӗсёрлесе куҫтарса вырӑссене йыш ӑнтартарат. Ҫапла
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пӑхӑнтарнӑ ҫӗре колонисатсилеме ыалтан патш алӑх тӑрӑш ат. 
У нтан вырӑс хрес^енӗсем нумайшӗӗ хййсен ирӗкӗпе те, пурин- 
т)ен ытла улпутсен пусмӑрён^ен хӑтӑлас тесе ^ӑваш сен хушшине 
пыра-пыра лараҫҫӗ, вёсене те патш алӑх ^и лайӑх ҫёр шывсене 
йышӑнма пулӑшат. Йулашкин^ен нумай 1 ӑваш  ҫӗрёсене улпут- 
семпе мӑнастырсем йыпгӑнаҫҫӗ те унта пусмӑрлӑ вырӑс хресҫенӗ- 
сене куҫараҫҫӗ. П ы ра киле пӗтӗм ^ӑваш  ҫёршывне патшасем хай
сен харпӑрлӑх шутне картаҫҫӗ, трӑваш халӑхне хӑне те патш алӑх 
йе патшасен харпӑрлӑх вырӑнне картаҫҫӗ.

Кололи сатси пӗр хӗҫ-пӑш ал вӑйӗпе ҫеҫ тӗреклӗ пулаймаст, ҫа- 
вӑнпа та вӑл аван ҫӗршывсене пӑхӑнтарнӑ халӑхсен^ен туртса 
илсе колоН)Исаторсене 1}урлйх йенӗпе тӗреклӗлетме тӑрӑш ат. Ҫав 
сӑлтавяах ш ӑнӑҫнӑ— ш ӑнӑҫманах колонршаторсем пур таврари су- 
ту-илӗве хӑйсен аллине илме тапӑнаҫҫӗ: 'Бӑвашсене, ытти вак ха- 
лӑхсене те хӑйсем тунӑ таварпа та хуласенте йе пасарсен^е сутса 
илсе тупӑш тумалла мар тийекен саккунсем- тухаҫҫӗ, ҫав саккунсем 
тйрӑх пур таврари суту-илу колонисаторсен аллин^е ҫеҫ пулмалла 
пулнӑ. У нтан колонисаторсем таврари арман пек тӗрлӗ тупӑш 
паракан меслетсене йе ултавна, йе тӗне кӗменшӗн тесе, йе тӳрех 
ирӗксӗрлесе цӑваш сеп^ея туртса илсе пӗтереҫҫё. Унтан патш алӑх 
'ҫӑвашсем пётӗмпех колоцисаторсен суту-илӳ мулён мӑйкӑҫӗпе пӑвӑн- 
т;ӑр тесе вӗсене вырӑс хрес^снёсеп^ен икшер хут ытла куланай 
тӳлеттерсе в&йсӑрлатат, вӗсене тӗрлӗ усламҫӑсен аллине парӑма 
кӳртсе пӗтерет. Й улаш ки н рн  Петӗр патш а вӑхӑтӗн'§е ^ӑвашсем 
пӑлхавӑр кӑларма хӗҫ-пӑш ал ан тӑвайт,ӑр тенӗ сӑлтавпа пур Т)ӑ- 
ваш  йалёсен |и  тимӗрҫӗсен лаҫӗсене ишсе пӗтереҫҫӗ, тимӗрҫӗсене 
ирӗксӗр мопилисатсилесе, ытти ӑстасене те мопилисатсилесе Пи- 
терне Петеркох хули тума, унтан Тон шывёсен$е тӗрӗксемпе 
вӑрҫма карапсем тума пуҫиле хӑваласа канаҫҫӗ. Ҫапла 'рваш ссн  
хуншшн^е пӗтӗмпех ӑсталӑх сӳнсе ларат. У нтан трӑвашсене нумай- 
ӗшне салтака ӗмӗр таврӑнми пуҫиле илсе кайаҫҫӗ, хысна ӗҫне ӗҫ- 
леттерсе, М ускава ӑлав туртартарса аптӑратаҫҫӗ. Х ӑш -хӑш  -дӑваш 
йалӗсене Урал хапрӑкӗсемпе савӑт;ӑсен ҫумне, тавар савӑ^ӗсен 
ҫумне, мӑнастырсен ҫумне ӗмӗрлӗхе пусмӑра ҫырса вӗсемсён ӗҫ- 
леттерсе пурйнтараҫҫӗ, Самар тавраш ӗн^е икё пин цуи ^ӑваш  
улпут хресҫенӗ те пулса пӑхат. У нтан ҫак саманара ■ҫӑвашсем 
■ҫунлӑх ку^турӑ тӗдешёпе питё усал асапа йулаҫҫӗ: ■ҫӑваш ^ёлхи. 
ййлисем, тумё, унйн авалхи тӗнӗ— пурте мӑшкӑлтрӑк вырӑнӗнтф

6*
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пула¥. Ҫак йепрен ытла та ирсёр айкашакансем тДвашсен хуш - 
шинг{)11 миссионерсем, унтан тӳресемпе тёрлӗ тийексем пулаҫҫӗ: 
вёсем сутра, "рркӳре, ҫӗр виҫнӗ ^ух, кулапай пухнӑ ■дух, патш а
лйх ӗҫне ёҫлеттернӗ $ух, патшалйх вырӑнӗсен^е тёрлӗ ӗҫсене 
тунӑ г1)ух вырӑсла пӗлмен, ҫы рӑва пӗлмен т^йваш хура халйхне 
сйпса пек сйхса, сёлек пек ӗмсе пурйнаҫҫӗ.

Ҫак саманара та  пусмӑрлӑх ^йваш хрес-
3. Капиталисйм са- 'Б6™ 6 'Б11 малтан пурлйх йенёпе туласа тй-

манинТ)И пусмйр- Ра^- Капнталпсйм аталаш вден  ^ӑваш  хрес-
лд_х _ ^енӗсем патш алӑхпа патш асен ҫемйи ҫине

ӗҫлесе пурӑнаҫҫӗ. Раҫҫейри [хрес^енсене ул
путсен пусмарёнден «ирёке» кӑларсан ■ҫӑвашсем те ҫав суйа ирӗке 
тухнӑ пек пулаҫҫӗ. 'Ҫӑвашсене ҫав суйа ирӗке ҫёр виҫепе ҫеҫ 
парса кӑлараҫҫё, лайӑх ҫӗрсене, ҫарансене, вӑрмансене пурне те 
тенӗ пекех хы снана касаҫҫё, ҫав хресҫене пан ӑ ҫук ҫӗршӗн хрес- 
-ҫен ҫине ёмӗр пётмп парӑм хураҫҫё. Унтан вак халӑхсене ытла 
та  пусмӑрлакан империалисймлӑ патшалйх куланап тӳлеттерсе 
хрес§ене пӗтӗмпех йапӑхтараг. Капиталисӑм аслйланнӑҫем мул 
Мускав тавраш ӗн^е аслӑланса 'рм ӑртап  ат, ҫав мул пирӗн мён пур 
ҫӗршыв сӗткенне айакран туртса тӑрат, пирӗн ҫёршыва колон,ийе 
ҫавӑрат. Авал Ш упаш кар тавраш ӗн^е саманине кура. Т)улхула тав- 
р аш ӗш р  пекех промӑшлёнйҫ пулнӑ: нумай тир савӑ^ё, пысӑк ар- 
мансем, вӑрман савӑ^ӗсем, т,ан савӑ^ёсем йышлӑ пулнӑ. П арш а- 
семпе пӑрахутсем пӑспа ҫӳреме тытӑнсан, ^укун ҫулсем хывӑн- 
сан— пирён таврари пур аталанма тытӑннй промӑшлёнйҫ меслецӗ- 
сем сӳнсе лараҫҫӗ, пур ^йвашсем туса кӑларнӑ тавар йӳн х акп а  
'р р р ӗн  ха.Т)Л,ен айакка леҫӗнсе тӑмалла пулат: тырй пӗрт>ӗ х а зд ӗн , 
тир, ҫйм, вӑрман туса ҫирӗплетмен х а зд ӗ н  ҫеҫ сутӑнса тарат. 
'Дӑваш ҫёрӗнҫе сутилӳлӗ мул, усламҫӑсен мулё ӗҫлет— вӑл йут ҫёр- 
сене промӑшлӗнӑҫ каппталӗ вал>л,и -ҫёрӗ хатӗрсем ҫеҫ леҫсе тӑрат. 
Ҫакна пула ■ҫӑваш ҫӗрӗн^е промӑшлӗнаҫ аталанаймаст, пролетариат 
аталанайыаст, натсилё пуршуаҫи те ^ӑмӑртанаймаст, ҫавӑнпа нат
силё пуршуаҫи тйвакан натсилё кулугурй та тапранаймаст. Поли- 
тиккй йенӗпе трӑвашсем ытти вак халӑхсемпе хрест]ен хупшшнце 
те уйрӑмрах сослови вырӑнӗн^е пурӑнмалла пулаҫҫӗ: вёсем ҫӗмст- 
вйсене хййсен аллине илме пултараймаҫҫӗ, унта ёҫлеме те пулта- 
раймаҫҫӗ, кооперативсешуен вёсене пӑраҫҫӗ, вулйсри йе йалти ӗҫ- 
сене те хайсене туса тӑма вёсене ирӗк памаҫҫё —  вёсем йутран
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килнӗ улпутсен, семски нарлни ксен , пристйвсемпе уратниксен ал- 
л и н р  пулаҫҫё. ^ӑв аш  хрееҫенӗсем кӑшт та пулин хӑйсем пурй- 
нӑҫӗпе камӑлсйртарах пулнине кӑтартсанах патш а тарҫисем «’§а- 
вашсем патшалйх тӑшманёсем, вӗсем уййрӑлма ҫеҫ пйхаҫҫӗ», тесе 
елеклесе полптсипе шантармерийе хӗтӗртеҫҫӗ. К у^турӑ тёлешӗпе 
те р в аш сем  хнсепсёр нумай й е н р н  пусмӑрта пурйнаҫҫӗ: вӗсене 
тӑван р л х е п е  шкулсенце пнрвайхи ҫул вӗреимелӗх, р в а ш л а  пук- 
вар ҫеҫ вуламалӑх ирӗк параҫҫӗ, хысна та  ҫемствӑсем те р в а ш -  
сен х у п ш и н р  шкул сахалтарах уҫаҫҫё, йури р в а ш а  ы тларах тӗт- 
тӗылӗхре пураптарма тӑрӑш аҫҫӗ, ш кулсенр вӗрентекенсене, пупсене 
хулари вак вырйс пуршуаҫнрен тухнй етемсене хуыа тйрӑшаҫҫӗ, 
р в а ш с е н  х у т ш и н р  аслӑрах шкулсем уҫмаҫҫӗ, аслйрах ш ку л сеп р  
вёренсе тухнй р в а ш с е н е  р в а щ  ху ш ш и н р  ӗҫлеме прӗк памаҫҫё, 
р в а ш л а  хаҫатсем, шурналсем, кёнекесем кйларма р р а ҫ ҫ ё . Ҫакна 
вырӑс улпуҫӗсемпе вырас пуршуаҫн йури пёлсе тӑрса туна, мӗшӗн 
тесен р в а т  халӑхӗ мӗн 'вухлӗ тӗттӗм, ҫавӑн ^ухлӗ унӑп тнрне 
сӳме меллӗ пулнӑ. Кулугурй йенӗпе р в а ш с е н е  пусмӑрлас ӗҫӗн пу- 
ҫ ё н р  авалхи пекех пупсемпе миссионерсем пулнй— вӗсем улпут- 
семпе пулшуаҫийӗн кӗрёшнӗ тарҫисем пулнй.

Йепле р в а ш  хура халӑхӗ йунпа тар тйкса
4. Т)ӑвашсем халӑх пурӑннй, ҫавйн •ҫухлех вйл хӑй нрӗкёшӗн 

ирӗнлӗхёшен кӗ- тармакланса кӗрешнӗ. Тёп авал та, кайарахпа 
решни. та Ҫав кӗрешӗвён пуҫӗщ р пусмйрлӑ х р е с р н

халӑхё, р в а ш  хура халйхӗ тӑнӑ. Тёп авал 
р в аш сем  мӗн р х л ӗ ,  йепле майпа кӗрешни ҫ и н р н  пире истори 
сахал калат, ҫапах историрен паллӑ: Х Ш -мӗш  ёмёртех цӑвашсене 
тутарсем иусмйрласанах вёсем питӗ вӑйлӑ пӑлхавӑр тапратса пӗр 
вӑхӑтра хансен влаҫне ӳкерсе пӑрахнӑ, ҫавӑнш ӑн тавӑрса тутар 
ҫарӗ р в а ш с е н е  йалӗ-йалӗпе вёлерсе пӗтернӗ. Вырӑссем Х усана 
илес тенё уммӗн те Ар р в аш ӗсем  хан патне хӗҫ-пӑш алпа пырса 
ӑн а  вырйссемпе килӗшме хуш нӑ. Ҫапла истори пире р в а ш с е н  
а л л и н р  хёҫ-пйшал выданные, вёсем авал йун тӑкса хӑйсен ӗҫӗ- 
шӗн тӑма пултарнине пӗлтерет. Ҫавнах рвапгсем  нумай хут вы
рйс ҫарӗпе ты тӑнсах вӑрҫса кӗрешни те пӗлтерет. Ҫак вӑхйтра 
р в а ш с е м  п у р и н р н  ытла ҫӗршывшйн, унтан ҫӗр ӗҫлеме канлӗх 
нлесшӗн кӗрешнӗ. Ҫак саманара р в а ш  рри сем п е, пусмӑрлй хрес- 
рн сем п е  пӗрлешерех р в а ш  улпурсем , тӗрлӗ ҫӗр хуҫисем те кӗ- 
решпӗ, а н р х  тӳрех паллӑ —  вёсем халйх ирӗкӗшӗн мар, хййсене



тйван х алӑха хййсем ҫеҫ туласа пурӑнма ирбк пултӑр тесе кӗрепг- 
нӗ. У нтан ҫак сам анара р в а ш  улпутсен сийё те хресцен те т,ӑ- 
ваш  йӑхӗ йут халӑх  пусмарӗ а й ӗ н р  ан пултӑр тесе, р в а ш  ха- 
лйхӗ хӑй ирӗкӗпе пурӑнмалла пултӑр тесе кӗрешнё, тата ҫак саманара 
р в а ш с е м  П ӑлхари саманине асӑнса ирӗклӗ р в а т л  патш алӑхӗ 
ҫ и н р н  те сӗмленсе кӗрешнё пулас. К ай арахп а Мускав патшисен 
аллине кӗрсе ӳксен те р в а т с е м  хисепсёр нумай кӗрешеҫҫё. Ну
май йунлӑ хӑватлӑ кӗрешӳсем колоН)Исатси халӑха туласа ҫаратса 
вй й сӑрлап тари рен  ХУП-мӗш не Х У Ш -м ӗш  ӗмӗрсен^е пулнӑ, ытла 
та  ҫав кӗрешӳ Раҫинпа Пукатшов пйлхавӗсен в ӑ х ӑ т ё н р  пулнӑ. 
Ҫав п ӑл х ав сен р  р в а ш  хура халӑхӗ тпнёс пек хумханса тӑнӑ: 
вйл хӑй пӑшалсем, тупӑсем тунӑ, пур тӳресене вёлсрсе пӗтернӗ, 
пупсене 'р р кӳ сен  тй р р и н р н  ы вӑтнӑ, Мускав й е н р н  пыракан ҫар 
ушкӑнёсемпе хирехирӗҫ тӑрса ҫапӑҫнӑ, йут ҫӗрсене пӑлхавӑр йен- 
не сулӑнӑр тесе й ев р сем  ҫӳретнё. Ҫак кёрешӳре цӑваш  х р е с р -  
нёсем вырӑс хусахӗсемпе, пусмӑрлӑ вырӑс хресряёсем пе пёрлешсе 
алтивёҫҫӗн тӑрса кӗрешнӗ. Х ура халӑхпа, хрееҫенпе пӗрле ҫак 
сам анара р в а ш  у л п у р сен  тутарланса йе вырӑсланса пӗтеймен 
ушкӑнёсем те кӗрешкеленё. Ҫ ав пӑлхавсен^е нумай пин матур 
р в а ш  пуҫӗ ҫухалнӑ. Мӗшӗн пулнӑ-ши ҫав кӗрешӳ? Вӑл хура х а 
лах пусмӑрлӑхран хӑтӑлас тенё сӑлтавпа пулнӑ. Ҫав кӗрош усен р  
хура халӑхӑн  прокрамми ҫыру ҫине тӗплёрен ҫырӑнса йулнӑ, ҫав 
ҫы рӑва вуласан епир ӑнтан кайатпӑр, ӑна рево^утси ыран пулас 
р х  ҫы рнӑ пекех туйӑнаН Ҫав пӑлхавӑрсене пула патшалйх йёрки 
кисренсе тйннине кура, Кӗтернне патш а ҫӗнё саккунсем кӑларас 
тесе пуху пухнй, ҫав пухйва П нтёре р в а ш с е м  те, тӗне кӗннисем 
те вы рӑс тӗнне йышйнманнисем те, кайнй. Ҫав р в аш сем  пӗрлешсе 
хӑйсен кӑмӑлӗ суннине хут ҫине ҫырса панӑ, ҫав хут ҫ и н р  р -  
вашсем ирӗксӗр туртса илнё ҫӗршывсене кайалла ыйтаҫҫё, кирек 
мӗнле йапала та туса кӑларса сутма-илме ирёк ыйтаҫҫё, сутра 
р в а ш л а  калаҫма ирӗк ыйтаҫҫӗ, ■ҫӑвашсемшён шкулсем ыйтаҫҫӗ, 
р в а ш с е н  х у п ш и н р  ултавҫа тӳресен вы рӑяне халӑх хйй суйласа. 
хунӑ ҫынсене лартма ыйтаҫҫӗ, хресрнсем ш ӗн сахал профайла 
кивҫен мул паракан панкӑсем уҫма ыйтаҫҫё, усламҫӑсемшӗн са
хал п р о р н  илмелле йӗрке кйларма ы й р ҫ ҫ ӗ , ватӑсемпе тӑлӑхсем 
в аад и  хы сна ш у р п е  вулӑссенце уйрйм ҫӳртсем тума ыйтаҫҫӗ. Ҫав 
икҫёр ҫула йахӑн кайа ыйтнй йапаласене нумайёшне епир халӗ 
тин тума тытӑнатпӑр. Ҫакӑ хура халӑх тӗттӗм авалта та  хӑне мӗн
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кирлине витӗр пӗлсе тӑннине кӑтартат, анҫах хӑй пӗлнине туса 
пыма унӑн вӑй ҫнтменнине, унтан мел ҫитменнине кӑтартат.

Капиталисӑм саманинде, ы тларах та  Х1Х-мёш ӗмӗрӗн вӗҫӗн^е, 
унтан ХХ-мёш ёмёрӗн пуҫӗн^е те цӑвашсем натсилё пусмӑрпа пёр I 
■дарӑнми кӗрешеҫҫё. Ҫак саманари кӗрешӗве епир лайӑхрах пӗлет- 
пёр— ун ҫинтзен ҫыру витӗр кӑтартса тӑрат, унтан ҫав кӗрешёвён 
нумай ӗҫёсем епир астӑвасса та  пулнӑ. У нтан йулашки ӗмёрте 
^ӑваш  халӑхне те капиталисӑмлӑ пурӑнӑҫ йӗркийӗн сӑнӗ ҫапа пуҫ- 
лаяипе, т}ӑвашсем тӗрлӗ класслӑ сисене уйӑрӑлса пыма тытӑннипе 
ҫӑв кӗрешӗвӗн уйрӑм йенӗсем, тӗсӗсем, сйлтавӗсеы пӗр пӗрин^ен 
касӑларах палӑрса тӑраҫҫӗ.

Т)ӑвашсен хущшин^е вырӑс партргйӗсем ӗҫлеме тытӑнаҫҫӗ, 'вӑваш 
политтнккӑ пар^ийёсем те сиксе тухаҫҫӗ, 1905-мӗшпе 1917-мӗш 
ҫулхи ревоЛ)утснсем хумханса кансан ^ӑвашсем те ҫав ревсцутсисе- 
не пётӗмпех ^ӑмаҫҫё, хӑйсем мён ыйтнине тӳрех палӑртаҫҫӗ. Н ат
силё пусмӑрпа, халӑх ирёклӗхшён кӗрешес тёлешёпе ^ӑваш сен хуш- 
шшгҫе нумай тӗрлӗ йухӑм, нумай тӗрдё сулӑиӑҫ пулнӑ, ҫав йухӑм- 
сеппе сулӑнӑҫсен тёп йӑранёсем ҫаксем палӑрса тӑнӑ (сылтӑмран 
сулахайа): 1) ^ӑватна авалхи тӗттӗмлӗхпе 'вуралӑхрах пурӑнма 
сунакан йухӑм, ҫак хура йухӑы патшасен ҫине кӗлтуса, унӑн 
ирсӗр тарҫисен куҫӗн^ен ҫеҫ пӑхса пурӑнма суннӑ: ҫак  йухӑмпа 
йалти ы тларах пӑсӑк кулаксем, нумайӗшё миссионерсеыпе пупсем, 
вёсен аллияце тӑракан $иркӳ шкулӗсен^е вӗрентекенсем, Т)ӑвапг 
тавринг{]и хуласен^е вы ранта тӑракан ^йваптсем, г§ӑвашсен вак су- 
тилӳҫисем пынӑ, пумайӗшӗ вӗсем вырӑссен Михаил Арханкел йе 
Вырӑс Х алӑхён Сойусё тенё пар^ийӗсен^е тӑнӑ йе вёсене пулӑшса 
тӑнӑ; ҫак йухӑм пусмӑр сӑн^ӑрне пӑрахасш ӑн мар— ӑна авалхин- 
"рн те хы тӑрах тӗреклӗлентересшӗн кӗрешнӗ: вӑл хӑй 'р в аш л ӑх - 
ран та туннӑ, вырӑс руссихвикаторӗсене 'ҫӑвашсене тулама пу- 
лӑшса тӑнӑ, нумайӗшё ҫавӑн пек ^ӑвашсем ^ӑвапх 1)ӗлхи йурӑхсӑр, 
^ӑваш ла ҫырулӑх кирлӗ мар, шкул та  кирлё мар тесе те вырас 
шурпалӗсемпе хаҫацӗсен^е ҫырат^ӗҫ, вёсем И ван Й акӑл^ӑ ҫин^ен 
те вӑл цӑваш  халӑхне пӑсат, ӑна вырассен^ен унрӑм ҫулпа йарат, 
вӑл хӑҫан та хӑҫан уйрӑм 'даваш патш алӑхӗ те тӑвасш ӑн пулӗ 
тесе елекле'5'§ӗҫ; ҫапла ҫак йухӑм хура йунлӑ улпутсемпе* политси 
тарҫи ҫеҫ пулни тӳрех паллӑ; 2) патш асен икӗ пуҫлӑ ймӑрткайӑк 
ҫунат}ӗ айӗн^ех те 'дӑвашсене ҫутӑлантарма, асаплӑ пурГшйҫран 
лайӑх пурӑнӑҫ ҫулӗ ҫине нлсе тухма пула? тенё йухӑм; сак йухӑм



пуҫӗн^е И ван Й акалцӑ тӑнӑ, ун хыҫҫӑн пуртех тенӗ пек гдӑваш 
пупӗсем, нумайӗшӗ шкулсен^е вӗрентекенсем, нумайӗшӗ хрееденсем 
те пынӑ: ҫак йухӑмӑн тӗп ш ухӑш ӗ— патшасен, унӑн аслӑрах тар- 
ҫисен кӑмӑлӗсене тупса 'дӑвашсен хуш шия^е нумайрах шкул уҫас- 
син’де, 'дӑвашсене аслӑрах шкулсене йарса ^ӑваш  интелликентсине 
аслӑлатассинце, ■ҫӑваш ■дӗлхипе ҫырулӑхне хӑватлӑлатассшгде тӑнӑ; 
И ван  Й акӑл1)ӑ 'дӑнахах та  виҫё йудашки патшасемие те: икӗ Елек- 
сантӑрсемпе те унтан 2-мёш М икулайпа та курӑнӑҫса вёсене йӑ- 
лӑнса, нумай вёсен министӑрӗсене хӑй йенне ҫавӑрса хӑй ӗҫне 
нумай йенӗпе ҫийелле кӑларса пынӑ; ҫак йухӑм т}ӑваш ӗҫӗшӗн 
кулугурӑ йенӗпе ирёке тухасш ӑн кӗреш ес ӗҫре вӑл тӳрех патш а 
тарҫисемпе пынӑ, ҫавӑнпа ХХ-мёш ӗмӗрӗн пусламӑшӗшдвн пуҫласа 
хура х а д ӑ х /ҫ а к  йухӑмран писе пуҫланӑ; ҫак йухӑм патш асен „ырӑ 
кӑмӑлӗ ҫине“ шанни йунӑш пулнине хӑй те куртдб: револ,утси ҫъг 
вӑхарнӑҫем  патш алӑх гдӑваш ҫутӑлануне ^арса пьгдӗ, И ван Й а- 
кӑл^а хӑне те пур ^аваш  шкулёсене те пӑхса тӑмалли вырӑнтан 
кӑларт)ӗ, патш а тарҫисене-ҫӑваш  пупӗсене вӗсем ҫирӗм-вӑтӑр ҫул 
тӑрш ӗпе ^ӑваш ран пёрре те пулип ерхерей тума нӑлӑнса ыйтсап 
та  ӑн а  тума та  ирӗк памарё; ҫак йухӑм авал нумай усӑ та тунӑ: 
вӑл Т)йва1псем вёренес ёҫӗн, ҫырулӑх тӑвас ӗҫӗн никӗсне хунӑ, 
ан-дах унӑн сийенӗ те нумай пулнӑ, хализденех то йулнӑ: вӑл 
хӑйён  ку.дтурӑ сарас ӗҫе 'р р к ӳ  ӗҫёпе пӑтратса уйрӑдми ҫыхса 
иынӑ, ӑслӑлӑх ҫуттине тён тӗтӗмӗ - сёрёмӗпе хупласа тӑнӑ; ҫак 
йухӑм патш а хӑй пуҫне хӑй ҫисен, монархи пётее ларсан р в а ш  
пурйнӑҫӗнҫен пӑрахҫа тухса ӳкрӗ, ҫак йухӑм хыҫҫӑн халӗ те пы- 
ракан  р в а ш с е м  ҫине ӗҫ халӑхӗ йумӑҫӑ-вӗрӳҫӗсем ҫине пӑхн ӑ пе
кех пӑхат; 3) пуршуаслӑ йухӑм —  ҫак йухӑм хыҫҫӑн аслӑ шкул- 
с е п р  вӗреннӗ р в аш сем , х у л асен р  те й а л с е н р  те пысӑк мул 
пухнӑ -дӑваш капиталҫисем, хуласемпе сутилӳлесе ҫутӑланса ҫив- 
т,ӗленнӗ йал кулакӗсем, семствйсенде, кооперативсенр ӗҫлекен р -  
вашсем пынӑ, восетгден хӑш ӗ вырӑс катецёсен п а р р н р  тӑнӑ, вё
сем ■ҫӑваш пек пусмӑрлӑ халӑхсем влаҫа патш а алЛищен пуршуа- 
ҫийе парсан ҫеҫ нрӗклӗрех сывлӗҫ тенӗ; р в а ш  пуршуаҫийӗ ^ӑмӑр- 
танса ҫитейменнипе ҫак йухӑм ҫинҫе, имшерке пулнӑ, пуршуаҫи 
хуплансан вӑл та  хупланса лар])ӗ, ҫапах та  ҫав йухӑм та  пирӗн 
историре хӑйён йёрне хӑварнӑ— -дӑвашла „Х ыпар“ хаҫатне кӑларма 
малтан вӑл тытӑннӑ; 4) вак пурш уаслӑ йухймсем: ҫаксем 'дӑваш 
хушшинде йышлӑ. пулнӑ, 1905-мӗшпе 1917-мёш ревофутси вӑхӑ-
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т ё н р  вӗсем пӗр вӑхӑтлӑха ■рваптсен хушшинри револитсилӗ хумха 
нйвӑн ҫийел йенгр  палӑрса тӑнӑ, вёсен хыҫҫӑн пӗтӗм вӑтам р в а ш  
х р е с р н ӗ , йурлӑ х ресрн сем  те, нумайӗшӗ й а л с е н р  вёрентекенгемпе 
унтан аслӑрах шкулсенце вёренекенсем пынӑ; ҫав йухӑм сенрн  
малта кӑтартнӑ рево^утсисен в ӑ х ӑ т ӗ н р  р м ӑ р та н с а  ҫитнӗ оркани- 
■сатсисем: Раҫҫейри сотсиалист-рево^утсионерсен п а р р й ӗ н  уйрӑм 
натсилӗ 'ҫӑваш орканисатсийӗ, пӗтём ^ӑваш  вӗрентекенӗсемне р -  
ваш  халӑхне ҫутӑлантарасш&н тӑрӑш акансен сойусӗ, П ӑвапа Й е- 
тёрне у й есӗсен р  вӗрентекенсен ушкӑнӗсем, пӗтӗм Раҫҫейрн хрес- 
р н с е н  сойусӗн р в а ш  ушкӑнӗсем; унтан 1917-мӗш ҫулта р в а ш  
сулахай сотсиалист - ревофутсионерӗсен ушканӗ ҫителӗклӗ паллй 
пулнӑ, ҫак рево^утсире пӗр вӑхӑтлӑха хӑне уйрӑм тДваш натсилӗ—  
сотсиалислӑ п а р р  те орканисатсиленме тапӑннӑ; унтан р в а ш с е н  
х у н ш и щ р  ытти тёрлё п а р р с е н  ҫулӗпе уйрӑм ӗҫлекенсем палӑрнӑ: 
халӑх сотсиалисрӗсем, сотсиал-темократсем м енревиксем, анархист- 
сем, толстовтсӑсем ыт. те; пёри та ҫак н у х ӑм сен р н  капиталисӑм 
йёркине пӗтересшӗн тӑрӑшман, апла пулсан т/ӑваш халӑхне пус- 
мӑртан хӑтӑлтарасш ӑн та  р н т а н  кӗрешме вёсем пултарайман; 
р ваш сем ш ён  вёсем мӗн пурӗ ку^турлӑ, ахтономи ҫеҫ ыйтнӑ, 
а н р х  капиталисӑмна империалисӑм нихӑҫан та ҫав ахтономийе 
парас ҫуккине, парсан та нимён усси те пулмассине вӗсем сисеймен;
5) комунислӑ йухӑм— ҫак йухӑм р в а ш с е н  х у п ш и н р  1918-мӗш 
ҫулта р м а р т а н с а  орканисатсйленет, р в а ш  комунисрсем  Раҫҫей- 
ри Коммунислӑ П а р р  прокраммипе ӗҫлесе р в а ш с е н  ӗҫлекен мас- 
сисем натсилё пусмӑртан хӑтӑлас сӑлтавпа кӗрешессине пӗтӗм 
т ӗ н р р и  пролетариат капиталисӑм йёркине пӗтересшӗн кӗрепшипе 
ҫы хӑнтарса хураҫҫӗ, ҫав кӗрешӳре р в а ш  ӗҫ халӑхӗн у м ӗ н р  утса 
пырса х а л и р е н  сисӗнеймен ҫӗнӗ ҫул ҫине пырса тухаҫҫӗ: р в а ш  
халӑхне территорплё, оплӑҫлӑ ахтономи туйантараҫҫӗ, ҫакӑ Т)ӑваш- 
сем нумай ӗмӗрсем тӑршӗпе сӗмленмен те ӗҫ пысйк историлӗ ӗҫ, 
■ҫав ӗҫ йупа револ,утсийӗн ырлӑхёпе ҫеҫ пулса тӑ^ӗ.

5. Ӗлӗкхи пусмӑр -^аш та  хаш  хадах  ӗлӗкрен капиталисӑм
сӗрӗмне пӗтёмпех х у р а н ӗ н р  пиҫсе тухайман— вӑл натси йатне
сӗвӗрӗлтерсе пӗ- те тивёҫлӗ йышӑнайман. К апитала ҫӗнтерсен,

терес тесен пирён капиталҫӑсене пӑрса п&рахсан— пролетариат
малашне тумалли капиталисӑмӑн пур пурлӑх хӑватне йышйнаР

па/зла вҫсбм. х ^
Пурл&х тӗлешӗпе Ун промашлен&ҫне, техниккине, ӑстал&хне.

Колонргсемпе кайа йулнӑ ёлӗкхи пусмӑрлӑ ҫӗр-
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сем туӑнтан танлй пурӑнӑҫа промӑшленӑҫпа техниккй йенӗпе авал 
малта пынӑ ҫӗрсемпе танлаш сан ҫеҫ курӗҫ. Ҫакна пёлсе тӑракан  т,ӑ- 
ваш  ёҫ халӑхӗн пӗтӗм ёмӗтленнӗ ӗмӗ^ӗ интустрире пулмалла. Т )ӑват 
ҫӗршывне интустрилеме ҫак капиталисӑм комунисӑма куҫас вӑ - 
хӑтлӑх  саманин^е ӗҫ халӑхӗпе хӑй ёҫӗпе пурӑнакап х р е е р н  пӗрле- 
шӳлӗ вӑйпа ҫеҫ тума пултарат. Пӗрлешӳлӗ мул пухасси, сотсиалисдӑ, 
капитал пуҫтарасси, ҫав мулпа— капиталпа хапрӑк-савӑтсем тӑвасси 
пирӗн пурлӑх йӗркийӗн никёсӗ пулмалла. Ҫав ӗҫе патш алӑхӑн 
сутилӳлӗ вырӑнӗсемпе тӗрлӗ хуҫалӑх вырӑнӗсем унтан кооператси 
ҫеҫ тума иултараҫсӗ, вёсем пур мула, пур т,ӑваш ҫӗрӗн^е вы лакан 
капитала ҫавӑрса илсе тӑрсан, ӑна уйрӑм мулҫӑсене памасӑр тӑр- 
сан ҫеҫ тума пултараҫҫӗ. Ҫак ӗҫе тума тата патш алӑх капиталне 
^ӑваш  ҫӗршывӗ тавраш не ӗҫлеме ^ӗнмелле: капиталисӑм йут сер- 
сене пусмӑрласа ҫаратасш ӑн колонисатсиленӗ, пролетариат вӗсене 
ҫӗклесе ура ҫине тӑратасш ӑн, унта промӑшлӗнӑҫа аталантарасш ӑн 
вёсене колонисатсилеме пултарат. М алашнехи ӗмӗтсене ш ан^ӑклӑ 
тӑвас тесен ҫывӑх ҫулсепт;ех С ӗнтёрвӑрринр  йывӑҫ каскалан 
инструкторсене хатёрлекен шкула г|]ӑвапт Промӑшлёнӑҫ Техникуме 
тумалла, Т)ӗмпӗрти Й алхуҫалӑх Техникумё ҫумӗн^е йалхуҫалйхӗ 
тӑвакан  ^ёрӗ хатӗрсене йусакан промӑшлёнӑҫӑн, унтан алӑста- 
лӑхлӑ промӑшлёнӑҫ пайё уҫмалла; пур 'ҫӑвапх ҫӗршывӗн^е хупӑнса 
тӑракан промӑшлӗнӑҫ месле^ӗсене хута йамалла, 'ҫйваш тавринтрт 
хапрак-саватсен'ве ӗҫлеме 'вӑвашсене хӑйсене вӗрентсе х ӑн ӑх - 
тармалла, каш ни вулӑсра пӗрре те пулин йсталӑх гакулӗ уҫмалла, 
й а л с е к р , вулӑссенТ)И, уй ессен р , оплӑҫри кооперативлӑ ушкӑнсем 
1;и малтан мӗнле те пулса промӑшлӗнӑҫ месле^ӗ тума тӑрӑш малла, 
ҫӗр ӗҫне пӑрахас, ҫӗртен хӑпас тийекен ■ҫӑвашсене ытти ҫӗрсен^и 
хапрӑксемпе савӑтсеие ш ӑнӑҫтарма тӑрӑш малла, вёсене пӗрлешсе 
/цамӑртанса пурӑпма, тӑван ҫӗрпхывпа ҫыхӑнса тӑма, ӗҫе вӗренсе 
ҫитсен киле таврӑн са пирӗн хуш ӑмӑрта ҫав ёҫе тапратма пу- 
лӑшмалла.

Ҫёр ӗҫӗ Т)ӑваш халахӗн тёп ӗҫӗ, ан^ах  вӑл пӗтӗмпех на’р р .  Ҫак 
йен^ен тщ пӑсӑкки— ҫӗр ҫитменни, ҫӗр тӑвӑрлӑхӗ. Ӑ на пӗтерес те
сен Атӑл таврин^и ирӗк ҫёрсене 'вӑваш хрееҫенӗсене куҫма пама 
ыйтмалла, куҫма меллё ирӗклӗ ҫӗрсене пӗрлешсе Ҫипирте, Турке- 
стан ра шыранмалла, куҫакансене патш алӑх та  халӑх  хӑй те пу- 
лӑш у памалла. А тӑлпа Сӑрӑ тавраш ӗн^и ҫӗмвӑрман уҫланкисене 
уҫса ^ӑваш  хрееҫенӗсене куҫармалла. Ан$ах куҫасси йывӑр ӗҫ,
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вӑрахӑн пулакан ӗҫ. Ҫӗр ирӗклӗрех пултӑр тесен хрее§ен ытти 
йещ вн  тупӑшлама хастарланмалла, пӗр ҫӗр ӗҫӗ ҫине ҫеҫ тирӗнсе 
пурӑнас йӑлана пӑрахма тӑрӑшмалла. Ҫапла хрсоденрен ҫурри 
ытла ҫӗр ёҫён^ен хӑпса урӑх ёҫпе пурӑнма тытӑнсан ҫеҫ ӗҫлекен- 
семшӗн ҫителӗклӗ ҫӗр пулӗ. Опшинӑ йёркине пӗтӗмпех салатмалла, 
ун вырӑнне пӗрлешӳлӗ коллективлӑ хуҫалӑхсем тума тӑрӑш мал- 
ла, уйрӑм хреерн сем  хӑйсен уйрӑм т)ӑнтан хуҫалӑх тӑвассине 
^армалла мар. Т ата та  пин тӗслӗ й е н р н  йалхуҫалӑхне ҫирӗпле- 
тесси ҫищ;ен калама пулат, ант>ах ун ҫин^ен калама кунта вырӑн 
ҫук. Кунта епир ҫакна ҫеҫ калатпӑр: 'ҫӑваш хадйхӗ пусмӑрта пу- 
рӑннипе вӑл йурла йернӗ, ҫавӑнпа хуҫалӑхне малалла йама пул
тарайман, ҫав пусмӑра пулах тӗнт^ерен йутшӑнса пурӑннӑ —  унӑн 
хуҫаЛЙхӗ хӑне тутӑ тытма, хӑйӗн ҫине витме кирлӗ йапаласене 
ҫеҫ туса кӑларма тӑрӑш нӑ. Ҫак пӑрахҫӑ йёркене п ӑрахасах  пулат. 
Хрес'вен хуҫалӑхне хрееҫен хӑй ҫеҫ ҫине тӑрса ёҫлесен йусаса 
ҫирӗпдетме пултарат, епир ӑна ҫав ӗҫе тума пулӑшу кӑна пама 
пултаратпӑр. Ҫапла ^ӑн ахах  пулӑшас тесен пирӗн ҫак йапаласене 
тумалла пулат: ^ӗмпӗрти Иалхуҫалйх Техникумне тӗп ^ӑваш  тех
никуме, Т)ӑнтан акрономсем кӑларакан техникум тумалла, пыра 
киле вӑл аслӑ шкула ҫавӑрӑнмалла, унтан В ӑрнарти пек кӗҫӗнрех 
техникумсем ^ӑвашсемшӗн ытти ҫӗрсент}е те уҫмалла, йалхуҫалӑх 
кооператсине, йалхуҫалӑх панкисене, кивҫенпаран йулташлӑхсене 
'Вӑвашсен хушшин^е тӗреклӗлентерме тӑрӑш малла. Ҫывӑх ҫулсен- 
^ех т)ӑвашсемшӗн пӗрре те пулин уйрӑм йалхуҫалӑх гаурналё к ӑ - 
ларса тӑмалла тумалла. Пирӗн 'ҫӑваш хушшин^е халӗ ҫёр ӗҫӗн 
йурӑхсӑр виҫпуслӑ йӗрке, ҫӗр т;ӑнтан пӗлӗнсе ӗҫленмест, вӑл имҫампа 
ҫирӗпленмест, машина тавраш пе ӗҫленмест, йадхуҫалӑхӗн ^ӗрӗ 
хатёрёсене йусакан промӑшлёнӑҫ ҫуҫ— кӗскен каласан хуҫалӑх пи- 
рён пӑ^ах нимӗне те йурӑхсӑр. 'Ҫӑнтан халӑхсен шутне кӗрес те
сен ҫав авалхи пусмӑр ыйхин^ен вӑранса, ҫанӑсене тавӑрса епир 
хуҫалӑха ӑслӑлӑх ҫулёпе йама тӑрӑш малла. Ҫав ёҫе тума хамӑрӑн 
вӑй ҫитмесен патш алӑхран пулӑшу ыйтмалла, вӑл пире пулӑша- 
тах, мӗшӗн тесен унӑн влаҫӗ ёҫ халӑхӗн аллин^е тӑрат. Ҫакӑнта, 
мӗн суннине епдр хӑвӑртах , ӑна сасартӑках тума пултараймӑпӑр, 
ӑна вӑрахӑн  та нумай асаппа та тӑвӑпӑр, ҫаванпа ӑна пурне те 
хал>ех тума тапратас пулат\

П урлӑх тӗлешӗнреи тата хисепсӗр нумай тӑвӑс ӗҫсем курӑнса 
тӑраҫҫё, хӑш ӗ вӗсен^ен пнтӗ пысӑк ӗҫсем, ҫапла К анаш а ^ём п ӗр-
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н е , ҫав К анаш а Ш упаш карпах ^укун ҫулпа ҫыхас ӗҫ пур, ант;ах 
ҫав ӗҫсем вунш ар ҫул иртмесӗр пулаймӗҫ, ҫавӑнпа вӗсен ҫинрен 
халӗ каламасав та йурӗ.

Ҫӗнӗ 'ваплӑ ^ӑваш  историйӗ 'ҫӑвашсен 
Политиккӑ тӗле- ирёклӗ тӗп ҫӗрӗн^е пулса пыра¥, унӑн ты-

Шӗпе. марӗ ҫав ҫӗршывра ш ӑтеа ӳссе тӗреклӗле-
нет. Ҫавӑнпа ахтономийе мӗн вӑй ҫитнӗ та

р ан  упрама, ӑн а  тӗреклӗлентерме кирлӗ. Вӑл ие кирлӗ йе кирлӗ 
мар тенӗ сӑм аха пӑрахм а вӑхӑт ҫитрӗ. Ахтономи пулни 4 ҫул 
кӑна пулса иртрӗ— ҫапах та  вӑл хисепсӗр нумай ырлӑх па^ӗ. 
Ахтономи айакра сапаланса пурӑнакан 'рваш семгаӗн те питё 
усӑлӑ напала— вӑл т;ӑваш хура халйхӗ те хӑне хӑй хуҫа пулма 
пултарнине, хӑй  ирӗкӗпе хӑй  пурӑнма пултарнине кӑтартат, ҫав 
ахтономийех Т)ӗмпёрти ^ӑваш  шкулӗсене п у л ӑтса  упраса тӑрат, 
пур тӗлте те сапаланса пурӑнакан т}ӑвашсен хутне кӗрсе пурӑнат. 
Оплӑҫра халё ^ӑваш  халӑхӗн сурри ҫеҫ пурӑнат, ҫапах та вӑл 
лур ^ӑваш  халӑхӗш ӗн те питӗ усӑлй. Оплӑҫа аслӑлатас пулат, ун 
ҫумне ^ӑвашсем пурӑнкалакан Т)ёмпӗрпе Самар кӗпёрнисен уйесӗ- 
сене, унтан Тутар респупликкин хӑш  вуласӗсене хуш ас та  ӑнӑ ^ӑваш  
респупликкине ҫавӑрас пула^, ҫав респупликкӑн пуҫхули вырӑнне 
г1)ӗмнӗре илес пулат. В ара тин ^ӑваш  ахтономийӗ пурдӑхпа тӗрӗс- 
тӗкел пурӑнакан пулӗ, рАвагл ҫӗрӗн варрин^е вырӑн йыш ӑнса тӑр- 
са вӑл пӗтӗм т^ӑваш халӑхне те пулӑшу п арса тӑрӗ. Унтан тёрлӗ 
тӗлте сапаланса пурӑнакан ■дӑвашсене пёрле пустарма майӗ пул
сан уйрӑм Т)ӑваш вулӑсёсем, уйесӗсем тӑвас пулат, ҫав уйрӑм 'р -  
ваш  вулӑсӗсем, районӗсем, уйесӗсем пӗрлешсе хӑйсен ӗҫӗсене хай- 
сем туса пурӑнма тӑрӑш малла, ы тларах та ку^турӑ ӗҫне вӗсем 
хӑйсем ҫеҫ ^ӑнтан  тӗрӗсрен тума пултараҫҫӗ. К анаш  ирёкӗ тӗрек- 
лӗлентӗр тесен, хура халӑх  ӑна т;унпа парӑнтӑр тесен— патш алӑх 
вы рӑнӗсен^е т]ӑваш хупппинре ^авапхсемех йе 'ркапгла таса пӗле- 
кен ҫынсем ҫеҫ пулмалла; ҫав вы рӑнсещ р рӑваш ла калаҫмалла, 
оплӑҫра ҫырма та  рӑваш ла ҫырмалла, унта ■ҫӑваш т,ӗлхи вырӑс 
-рлхипе тан хисепленмелле, вӑл патш алӑх ■ҫӗлхи вырӑнӗн^е пул
малла. М алашне тбнгг,е етемйышне пролетариат ҫавӑтса пырат, 
ҫав пролетариат пирён ҫитӗнсе ҫитеймея, ҫавйнпа канаш  ирӗкӗ 
нирён ҫӗрте хӑватлӑ пултӑр тесен 'ҫӑваш хапрйк-савӑт п р о л етар и ате  
пур йен^ен те ӳстерме тӑрӑш ас пулат’, ^ӑваш  хуш нш ш р пайтах 
йышлй ҫурма— пролетарисене: тара  кӗрӗшсе ӗҫлекенсене, патраксене,
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йут ҫӗрсене ӗҫе ҫӳрекенсене пӗрлешсе 'рм ӑртанм а пулӑшас пулатр 
ҫаплах йалсенци йурлӑ хрес$енсене пӗрлештерсе вӑйлӑлатас пулату 
вӑтам хрееҫенсемпе килӗшӳлӗ пурӑнса вёсене пур йещ;ен те пу- 
лӑшу парса тӑрас пулат. В ара тин 'рваш сен  хӑйсен ҫёрӗн^е хай- 
сен ирӗкӗпе нуранмалли йёрке тӗреклӗ те шантДклӑ та пулӗ.

В. И. Ленин каласа хӑварнӑ: „натсилё 
Кул,турӑ тёлешӗпе. кулугурӑ вӑл улпутсен. пунсон, пуршуаҫийӗн 

куЛ)Турӗ“ тенӗ. Апла пулсан пирӗн саманара 
куфтурӑ ҫищ рн  калаҫни килёшӳлех-нги вара? Вӑл килӗшӳлӗ те 
питех те кирлӗ те. Йул. Ленин ҫапла пуршуаслӑ кул,турӑ ҫинцен 
каланӑ. Ҫав кул,турӑ пӑсӑк сийенлӗ ҫулпа пынине малта ҫителӗклӗ 
нумай каласаттӑм ӑр— ҫав кул/гурӑи пӑсӑкӗ— кашни х алӑха уйрӑм 
хупӑпа хупласа тӑма тӑрӑш ни, пӗр халӑхран тепӗр халӑха си- 
вӗнтерсе пурӑнтарма тӑрӑш ни, каитаи халӑхш ӑн уйрӑм натсилӗ 
патгаалӑх туса ытти имшеркерех халӑхсене пусмӑрласа пурӑнма 
тӑрӑшни, ёмӗрсем тӑршӗпе мӗн етем астӑвасса халӑха халӑхпа 
вӑрҫтарса-ҫапӑҫтарса ҫӗр ҫине шӑнӑҫми йун тӑкни. Ҫапла кашнн 
халӑхш ӑн уйрӑм натсилё кулугурӑ туса пуршуаҫи ӗҫ халӑхне, 
хрес^ене илӗртсе улталаса пурӑннӑ, унӑн тӑнпуҫне пӑтратса ата- 
ш тарса пурӑпнӑ, Ҫапла натсилё кулугурӑ капиталисӑма пулӑшу 
парса, ӑна тӗреклӗлентерсе тӑнӑ. Турех паллӑ-ун пбк ку^турӑ, 
кирлӗ мар пире. П ире ӗҫ халӑхӗшӗн усӑлӑ, пролетариат ҫулӗпе 
пыракан кулугурӑ кирлӗ. Ҫав ҫул ӗҫ халӑхӗн интернатсионаллӑ. 
пӗрлешӗвӗн ҫулӗ. Ҫавӑнпа пур тён^ери халӑхсен те пӗр кулугурдЯ, 
сулӑнӑҫ, пӗр туртӑм пулмалла —  вал малашне цён^ере пёр кул,ту- 
рӑлӑ пёр етемйыш пулас вӑхӑтӑ  ҫквӑхартарасш ӑн тӑрӑш малла. 
А п 'р х  апла пулсан"— пирӗн саманарах уйрӑм халӑхсем хӑйсен 
авалран йулнӑ ку^турне пӑрахса пёр нёринт,еп йут ку^турӑсене 
йьипӑнма ҫеҫ тӑрӑш малла мар-ши? '|)ӑвашсен тӗлешӗпе каласан— 
вӗсем хӑйсен ҫӗлхине пӑрахҫа кӑларса, сӑмахне, йуррине, так- 
макне, вӑйисене нӑрахҫа кӑларса тӳрех вырӑсланма тӑрӑшмалла 
мар-ши? Ҫапла ыйтни вырӑнӑҫлӑ сӑмах, вӑл пирӗн хуш шӑмӑрта 
р с а х  илтӗнекен сТшах. А н р х  ҫав сӑмах йунӑш сӑмах, ҫав шу- 
хӑш  йунӑш шухӑш. г1]и малтан пролетариат культура тесе мён 
ҫин^ен калат? Вӑл ^ӗлхе ку^турӗ ҫин^ен кӑна, г§ӗлхепе ҫыхӑнса 
тӑракан шкул ӗҫӗ ҫин^ен, ӑслӑлӑх ҫин^ен, ҫырулӑх ҫин^ен, иле- 
мӗш ҫ и и р н  калат. Ҫав кул»тура вӑхӑтлӑх саманин^е кашни про
летариат пуринг§еп ытла хӑй пуршуаҫин^ен йыш ӑнса йула¥, ӑна
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пӑсӑк сулӑнӑҫсемпе йурӑхсӑр йухӑмсен^ен тасатса хӑй  ҫулӗпе 
йарса малалла аталантарма тӑрӑгаат, ҫавӑнпа вырӑс пролетариате 
халӗ вырӑс пролетарлӑ ку.угурӑ тӑвассишӗн, нимӗҫ пролетариате 
ннмӗҫ пролетарий кулугурӑ тӑвасш ӑн кӗрешет. Халӗ т)ӑнтан интер- 
натсионаллӑ ■ҫӗлхе те ҫук, хйш -§ӗлхе ҫӗр ^ӑмӑрӗ ҫин$е пӗртен пӗр 
т,ёлхе вырӑнне йышӑнассине те пӗлместпӗр. Ҫавӑнпа тӗнҫери ха- 
лӑхсен т,и хӑватлӑ, ци т,аплӑ пролетариа^ӗсен хуш шинзе тӑван 
•ҫёлхелӗ кул(турӑран тунасси ҫинт^ен пӗр сӑмах та  илтӗнмест. 
А н^ах апла пулсан епир мӗншӗн йаланах ҫак сӑмаха хамӑр хуш- 
ш ӑмӑрта илтетпӗр-ши? Епир ӑна хамӑр нат>арлйхпа, хамӑр ёҫсемпе 
пурӑнӑҫ йурӑхсӑрипе калатпӑр, ҫак тӗлешӗнҫен „аи тӑран ӑ кӑ- 
вакал  кутӑн г£ӑмнӑа тене авалхи симах питӗ тёрӗс. 'Ҫӑваш халӑхне 
тӗн^е ҫулӗ ҫине кӑларас тесен 'р в а ш  $ӗлхи, ҫырӑвӗ, йслӑлӑхӗ, ✓ 
искустви урлӑ ҫеҫ кӑларма пулат. Мӗл,йунҫурӑлӑ халӑха сасартӑк 
вы рӑслантарма тендере халӗ нимӗнле вӑй-хӑват, нимӗнле мӗл 
те ҫук. Ӗмӗртен тӗттӗыре пӑн^ӑхса кӑвакарса пурӑннӑ ^ӑваш  
хура халӑхне малтан ҫырӑва вёрентес пулат, йна кӗнеке, 
хаҫат, шурнал вулама хӑнӑхтарас пулат, ӑслӑлӑхрап пӗлӳ шы- 
ранма илештерес пулаЁ тӗндо илемӗшпе ^уна йӑпатса пурӑнма 
вёрентес пулат, вара  тин малашне хӑҫан та  хӑҫан ҫутӑланса ҫит- 
сен вал малалла мӗн тумаллине хӑйех лайӑх курӗ— тӗщ>ери етем- 
йыш ҫумне йе малтан вырӑс куЛ)Турне йышӑнса йе тӳрех урӑх 
майпа ҫыпҫӑнӗ. 'р в а ш с е м  пурӗпӗр пӗтеҫҫӗ тенӗ сӑмах ҫӑмӑл ка
лана сӑмах: епир малтах каларӑмӑр —  халӑхсене интустрипе тех- 
никкӑ ҫеҫ пӗрлештерсе пӗр х алӑха ҫаварат, хресҫен халӑхӗ 
историре нихӑҫан та  ҫӗр ҫине пусӑрӑнса ларнӑранпа хӑй халӑх- 
лӑхне ҫухатма пултарайман, хрес^ен вӑл кивӗ йенне, авал йенне 
туртӑнса таракан  калама ҫук пысӑк хӑват, ӑн а  интустрипе тех- 
ннккӑран пуҫне нимӗнле ҫутҫанталӑк хӑват,ё те кисрентереймест. 
Х ӑҫан  ■ҫӑваш ҫӗршывӗ хапрӑк тӗтёмӗпе внтӗнсе тӑрё, електрӑ вӑйӗпе 
ҫуталса тӑрӗ, ^укунпа сывлӑщ ҫулёсемпе урлӑ-пирлӗ касӑлса тӑрӗ- 
ҫавӑн  'цухне ^ӑваш сем т}ӑвашлӑха ҫухатса пыннине курӑпӑр. Анҫах 
вӑл хӑҫан  пулӗ? Вйл вӑхӑтӑн  вӗҫӗ паллах та мар, ҫавӑнпа ун 
ҫишҫен сӑмахламалла та  мар. Унтан хӑшӗ аптӑранӑ йенне 
тӗплӗ шухӑш ламасӑр 'ҫӑвашсем вырӑслансанах телейлӗ пурӑнӑҫа 
кӗрсе ӳкӗҫ теҫҫӗ. Ан$ах иурӑнӑҫ 'ҫӗлхерен килмест, ^блхе улй- 
ш тарнипе, тум улйштарнипе пурӑнӑҫ лайӑхланма пултараймаст. 
Вырӑслансан та  ■ҫӑвашсем сасартӑк :§улхула вырӑсӗсем пек сатур,
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ӑслӑ, ӗсҫен, таса халӑх пулаймаҫҫӗ, вӗсем пурӗпӗр трахомӑпа, 
•ррт^ӗрпе йапӑхнӑ вырйсланнӑ ^ӑвашсемех пулаҫҫӗ. Вак халӑхсем 
халех хӑйсен т,ӗлхипе манмалла тени вӑл малашне те вёсене нат
силё пусмйр айёшуе тытассине пӗлтерет, ак мёшён канаш  ирёкё 
пур 'ҫуралӑ, коло^иаллӑ, пусмӑрлӑ халӑхсене мӗн вӑй ҫитнӗ таран 
тӑван  Т)ӗлхе ку^турне аталантарма хушат, ӑн а  аслӑлатма пулӑшат. 
Анцах кал>т)ех хӑшё калаҫҫё— вак халӑхсем хӑйсен 'вӗлхине ҫите- 
лӗклӗ ҫивцӗлетме пултараймӗҫ, цӑнтан литература тума пултарай- 
мӗҫ теҫҫӗ. Ҫак суйа пуршуаслӑ вӗрентӳ— ӑна вак имшерке халӑх- 
сене ӗмӗрне пусмӑрта тытас хайлапа ҫеҫ кӑларнӑ. Т)ӑваш хура 
халӑхӗ хӑй вӑйӗпе калама ҫук хӑватлӑ сӑмах туйаннӑ, хӑй ^ӗл- 
хине 700— 800 ҫулхи пусмӑрта та ҫухатман, халӗ ирӗке тухсан 
мӗнле йӗркепе вӑл т)ӗлхесӗр н,имуй халӑх пулса^тӑтӑр?

Кул,тура тёлешӗпе ҫывӑх ҫулсен^е пирӗн умра ҫапла тӑвас 
ӗҫсем курйнса тараҫҫӗ: ш к у л  ӗ ҫ ӗ п е :  1) кашпи ^ӑваш  йалӗшце 
лӗрре те пулин пӗр сыпӑклӑ шкуд пулмалла, шкул ӗҫӗпе епир 
таврари вырӑссен^ен кайра пыратпӑр, ҫав йӗркерен хӑтӑлмадла; 
пирӗн ӗмӗрте ^ӑваш  хушшштҫе ҫыру пӗлмен ҫын йулмалла мар; 
2) т>ӑваш таври ш р аслӑрах шкулсен^е тивӗҫлӗпе гр  малтан ^йваш- 
сене вӗрентме тӑрӑшмалла; 3) Раҫҫейри аслӑ ш кулсещ е ^ӑвашсем 
йалан хӑйсене тивӗҫлӗ вырӑн йышӑнса тӑрса ҫителӗклӗ йышлӑн 
вӗренмелле, 4) Т)ӗмпӗр шкулне канаш  ирӗкӗ 'ҫӑваш хура хадӑхне 
ёмӗрлӗхе пиллесе иан ӑ —  ӑна ^ӑваш  аслӑ шкулне ҫавӑрма 
мӗн вӑй ҫитнӗ таран тӑрӑшмалла; ^ ӗ л х е т ӗ л е ш е п е ;  1) пёр сы- 
пӑклӑ шкулеен^е, сутра, патшалйх вырӑнӗсенҫе ■ҫӑвашла калаҫса 
ҫырса ӗҫлемелли йӑлана йыгаӑнмалла; 2) туӑваш хаҫацӗпе 'вӑваш 
шурналне ^ӑн ахах  хура халӑх  вуласа илешсе ҫеҫ ҫутӑланма пул
тарнине пӗлсе мӗн вӑй ҫитнё таран аслӑлатма кирлӗ, ҫывӑх ҫул- 
с е к р  пире пӗр хаҫатпа пӗр щурнал та  ҫителӗклё; 3) ■ҫӑвашла кӗнеке 
<;апас ӗҫе пӗрле ^ӑмӑртаса мӗн вӑй ҫитнӗ таран аслӑлатмалла—  
пирӗн умра хисепсӗр нумай шкулра вӗренмелли кӗнекесем, хуҫа- 
лӑх кӗнекнсем, политиккӑ кёнекисем, халӑх йуррисене, халлапё- 
сене, такмакӗсене пуҫтарса ҫапнӑ кӗнекесем, пур вырӑссен те 
ытти тён'вери те классиксемпе тёп ӑслӑлӑхҫӑсен кёнекисене ку- 
ҫарса ҫапса кӑлармалли ӗҫсем курӑнса тӑраҫҫӗ; ҫак ёҫпех й с л ӑ л ӑ х  
ӗ ҫ ӗ ҫыхӑнса тӑрат: т;ӑваш шкулне, 'цӑваш ■ҫӗлхине аталантарма 
•§ӑваш халӑхӗ ҫин^ен тӗплесе пӗлекен ӑсдӑлӑх ҫеҫ пултарат, ҫак 
йен^ен ҫывӑх ҫулсен^е мӗн тӑрсан та 'ҫи малтан: 1) Т)ӗмпӗр шкулне
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Т)ӑваш аслӑ шкулне ҫавӑрса унта 'ҫӑвашсешцен кул/гурӑ ӑслӑлӑх- 
ҫисене: г§ӗлхеҫӗсене, тӑван  ҫӗршыва пӗлекен историҫӗсене, естест- 
воветсене (ҫутҫанталӑкҫӑсеяе), муҫейҫӗсене, илемёшҫёсене (Т)ӑваш 
искусствине пӗлекенсене), ^ӑваш ла аслӑрах ш ку л сен р  вӗренме 
хатӗрленекен вӗрентӳҫӗсене хатӗрлес пулат, 2) ■рваш Ӑслӑлӑх 
Ушкйнне пулӑшу парса тӑрса унӑн пайӗсене пур уйессемпе вулас- 
сен-де те уҫас пулат, 3) ҫак ҫулсен^ех Н. И. Ашмарин ^ӑваш ла, 
вырӑсла, латинла ҫырнӑ сӑмахпуххине пи^етлес пулат, 4) пур вы- 
рӑс йе ыттп йут халӑхсен ^ӗлхипе ^ӑваш  ҫин^ен ҫырнӑ кӗнеке- 
сене тӗплесе пӗлсе ^ӑваш ла куҫарса йе кӗскетсе те пулин каласа 
пит>етлес пулат, 5) ■рваш ӑслӑлӑхҫисене вырӑс асла шкулӗсене, 
унтан ытти п атш алӑхсен^и , шкӳлсене вӗренсе ҫив^ӗленме кайма 
пулӑш ас пулат; и л е м ӗ ш  т ӗ л е ш ӗ п е  ' р  малтан: 1) Ш упаш кар 
театӑрнё пӗтӗм '§аваш халӑхӗн твп театӑрӗ вырӑнне хурас пула?1, 
ӑн а  пур рӑваш  т ӗ н р  тӑрӑх  вӑй ӑ  кӑтартса йалан пӗр вырӑнтан 
тепӗр вы рӑна куҫса ҫӳремелли театр тӑвас пулат, 2) пур вулне
сение те йаля.н теата_р вӑйи в ы л акан ушкӑнсем пулмалла, 3) Ш у- 
паш карта кӗсле, купӑс, ытти мусӑкӑ инструмен^ӗсем тӑвакан 
шкул— мастерскуй уҫас пулат, 4 ) й ал сен р , вулӑссен^е, уйёссен^е 
т,ӑваш хорӗсем пулмалла, 5) Ш упаш карти мусӑк шкулне пӗтӗм 'л>ӑ- 
ваш  халӑхӗш ӗн '{(ӑваш шкулӗ тумалла— вӑл х алё вырӑс_пщудӗ;
6) 'ҫӑваш оплӑҫӗнре кӗҫӗн те пулин пӗр сӑрлакан-тӗрлекен шкул- 
мастерскуй уҫмалла; 7) авалхн илемсене пуҫтарса сыхлама Т)ӗм- 
пӗрпе Ш упаш картн тӗп муҫейсене мула шеллемесӗр ^ӑнтан муҫей- 
сем тумалла; 8) 'ҫӑваш хӗрарамӗсем илемлӗ тӗрӗсем тӑвас йӑлана 
тата  ӳстерсе тӗреклблентерсе тӗрӗсене йут ҫӗрсене сутса тупӑш 
илес мелсене ш ы р а н м а л ^ а ^ ^ ӑ э а ш  алӑстнсене рынокра аван хакпа 
йӳнеҫекен илемлӗ й ап ал^аге#  ^ м а  хӑнӑхтармалла; п у р ӑ н ӑ ҫ  с ӑ -  
н ё п е  й ӑ л а с е н е  улӑштарас тӗлешёпе те пирӗн пите хӗрӳлӗ ӗҫле- 
меллн ӗҫсем курйнса тӑраҫҫӗ: пнре хамӑрӑ хамӑрӑн авалран йулнӑ 
йӑласемех ирёклёренех йалан пусмӑрлӑх айне сӗтӗрсе тӑраҫҫӗ, 
ҫавӑнпа ҫав йӑласен^ен халӑхӑ йепле те пулин пистерме тӑрӑш ас 
пулат: пирӗн хуш ш ӑмӑрта хӗрарӑма пусмӑрласа пурӑнас йёркесем: 
вӑрласа авланас, арӑм а хулӑн парса илес, арӑмсене сурпанпа 
хупласа кйлҫуртра уйрӑм пусмӑрта тытас йӗркесем х а л и ^ е н е х  
паллӑ; унтан пирён хуш ш ӑмӑрта йумҫӑ— вӗрӳҫёсен ултавӗ, пуп- 
сен ултавӗ халӗ те хӑватлӑ, ҫав ултав мӗн сӑлтавпа пулнине, 
мӗшӗн вӑл х а л и ^ ен е х  халӑх зунне парйнтарса пурӑннине пӗлес
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тесен халӑх йӑлисене, ёненёвёсене тӗплесе пӗлсе вёсен йунӑшне 
кӑтартас пула¥; пирӗн пурӑнӑҫри йурӑхсйрлӑхсене пурне те ка
ласа та  пётерме ҫук: 'цйвашсем таса мар пурӑнаҫҫӗ, пур хатӗр- 
тен те техӗмлӗ ҫимӗҫ хатёрлеме те пӗлеймеҫҫӗ, пӗлменлӗхпе цирзӗрпе 
аптӑраҫҫӗ (ҫывӑх ҫулсен^ех оплӑҫра ■ҫӑваш хвершӑлӗсемпе аку- 
шеркӑсене хатӗрлекен шкул уҫмалла, уйрӑм пӗрре те пулин куҫ 
пуфнитси уҫмалла), йурӑхсӑр ёҫкӗ-ҫикё туса тӑкакланаҫҫё, кнлте 
ерех-сӑра туса ытлашши ёҫеҫҫё— нумай ытти те сийенлё йапала тӑ- 
ваҫҫӗ; ҫав сийенлё йӑласене ^акарас пула^, пӗтерме тӑрӑш ас пу
ла^, вёсен вырӑнне халӑх хушшин^е ӳтпӳшӗн те ■ҫуншӑн та  усӑлӑ 
йӑласемпе вӑйӑсем: спектак^сем, контсертсем, акатуйсем, кӗрешӳ- 
сем, ытти тӗрлё спорт вӑййисем, хореем тума тӑрӑщ ас пула-!’.

Продетариатӑн хӑйён рево^утсилӗ кёрешӳ йуррин-ҫе ҫапла тӗрёс 
сӑмахсем пур:

Ҫак сӑмахсене пролетариатпа пёрле пур пуснӑрлӑ халӑхсем 
те ^ипер ӑнласа ӑш а илмелле. Иусмӑрлӑ халӑхсен пусмартан хӑ- 
тӑласси мӗн цухлӗ тӗн^ен пӗрлешӳлӗ пролетариатӗн^ен килет, 
ҫавйн ^ухлех пусмйр сийенӗсеш§ен пӗтёмпех хӑтӑласси вӗсен^ен 
хййсен^ен те килет. Ҫакна пӗлсе тӑрса епир, 'ҫӑвашсем те, пус- 
мӑр мухмарӗнҫен хам ӑрах урӑлма, пусмӑр сӗрӗмне-сийенне хаыӑр 
вӑйпах сирме тӑрӑш ар.

Пире никам та ҫӑлас ҫук, 
Х ӑтӑлас тесен хӑтӑлапӑр 
Хамӑр алйпа ан’вах.
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