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ГЕРМ А Н И РИ  ӖҪҪЕМ.

Х р е е ^ е н ӗ н  Г е р м а м и  р е в о л ю ц и й ӗ  ҫ и н ^ е н  л а й ӑ х
п ӗ л с е  т ӑ м а л л а .

Герма^ири ха^хи ӗҫҫем ҫин^елг провӑлӑксӑр телеграф тӑрӑх 
пур хуласене те г§асах хыпар ҫитсе тӑрат; йалсене вӑл хыпар '§ас 
ҫитмест. Хуласен'р пурте хаҫат вулаҫҫӗ, тендере мӗн пулнине 
тепӗр кунах пӗлеҫҫё. Йал ун ҫинцен ик-виҫ уйӑхран тин илтет. 
Хӑш йала хаҫат нихӑҫан та пымаст, ун пек йалсем ҫын сӑмахӗпе 
ан'§ах пурӑнаҫҫӗ. Ҫын сӑмахӗ ^ас-^асах йунӑш йе ултавлӑ пулат. 
Ҫавӑнпа йал тӗттӗмре пурӑнат: ӑҫта, мӗн, йепле пулнине пёлмест.

Европа варрин'це, унӑн ■ҫӗринце, пӗр аслӑ патшалӑх пур. Унӑн 
промышленнӑҫӗ хӑватлӑ; унта утмӑл мӗлйуна йахан ҫын пурйна¥, 
пурте вӗсем ҫыру пӗлеҫҫӗ. Ҫав утмӑл мӗлйунлӑ халйх халё пӗтес 
патне ҫитнӗ; пирӗн хреэденсемпе ӗҫлекенсем пулӑшмасан, вӑл пӗтме 
те пултарат.

Ун ҫин^ен пирӗн хфес^ен пёлет-и? —  Ҫук. Ӑна пӗлме кирлех, 
мӗншӗн тесен пайан Герман,и халӑхне пӗтерме тапйннӑ тӑшман, 
ыран пирӗн СССР халӑхӗсене тапӑнма пултарат. Пирӗн Тампов 
хрес^енӗ, йе т;ӑваш ҫынни Герма^ийе шухӑша та илмест, ыран 
хӑйие пӗр-пӗр йӑнӑрал пуса пӑрахма та пултарат. Ун пек ӗҫҫем 
пирӗн пайтах пул^ё. Англи, Франци, нимёҫ ҫарӗсем, тата ыттисем 
те Колчакпа, Деникинпа, Врангелпе, Юденичпа тата ытти шурӑ 
йӑнӑралсемпе пӗрле пире нумай суранлантарса пётер^ёҫ, вал су- 
рансем пирён халӗ те тӳрленсе ҫитеймен. Ҫавйнпа хрес^енсем 
пурте Герман,ири ёҫҫем ҫин^ен, унти революци ҫин^ен пӗлсе тӑрас 
пудат. Пирӗн кӳрше вут хыпнӑ, ун патне вӑрӑ кӗнӗ Лирён хре- 
с^ен нимӗн тумасӑр пӑхса тӑрсан, вут ун ҫуртне те йарса илӗ, 
вӑрӑ та ун патне кёрсе ӑна ҫемйипех пӗтерсе пӑрахӗ.
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Ӗ л ӗ к х и  Г е р м а Н)и, В и л г е л м  Г е р м а ц  и й ӗ.

Гермаципе Гермацийӗн уйрӑмё пур. Пирӗн ӗҫлекенсемпе хре- 
сценсем вӑрҫй^енхи, револющгренхи Гермами йепле пулнине 
пур те пёлеҫҫё. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн, революци хыҫҫӑн пулнӑ Германии 
урӑхла. Улпутсещцн, капиталиссен-цен хӑтӑлсан Гермами тата 
урӑхла пулӗ.

В ӑрҫӑренхи  Гсрмаци мӗнле-^ӗ? Европӑ варрин^е вӑл пит пы- 
сӑк сарӑлса выртаГҫӗ. Унӑн хисепӗ ҫук хапрӑк-савӑт^ё, улпут 
именисем'вё, темиҫе ҫӗр хулатД вӗҫӗмсӗр зукун-ҫулт^ӗ, пур йенне 
те шӑрт пек штык тӑратнӑцё: тулалла— йут ҫӗрсене йарса илсе ҫа- 
ратма, шалалла —  ирӗклӗхшён пӑлханакан ёҫлекенсене пусарма. 
Унӑн пуҫлӑхӗ Вилгелм^ӗ. Ун тавра кӗтёвё - кӗтӗвӗпе баронсем, 
ҫӗрулпуҫӗсем-рӗ, аслӑ вырӑнсене вӑл улпутсемпе баронсене анцах 
лӑртаГҫё. Африкӑра та, Азире те, ытти ҫёрсенҫе те Гермами ҫа- 
рӗеем тёрлӗ халӑхсене ҫаратса вӗсене Вилгелме пӑхӑнтарагрҫ. 
Уншӑн Вилгелме пёр сӑмах ■ҫӗнекен те пулмарӗ, мӗншӗн тесен 
влаҫ пур ҫӗрте те вӑрӑ-хурахсен алин^е^ӗ, вӗсем тӗнгуене уйӑрасси 
ҫинҫен анг§ах шухӑшлатҫӗҫ.

Тӗн^ери лайӑх ҫӗрсене пӗр-пёринпе килӗштерсе уйӑрайманнипе 
вӑрӑ-хурахсем вӑрҫӑ тапратрӗҫ; темиҫе мӗлйун хрес^енпе ӗҫлекен- 
сене йун айне путарса пётер^ӗҫ. Вилгелмпе унӑн йыттисемшӗн 
темиҫе ыӗлйун ҫын хирёлни, хисепӗ ҫук халӑх пурлӑхӗ пӗтни мӗн 
вӑл? Уншӑн ҫав темиҫе мӗлйун ҫын вилли ҫинце хӑйӗн влаҫне 
тӗреклентересси ан^ах кирлё пулнӑ. Герман,и касармиселгр ултав 
сӗрӗмӗпе ӑнран кайнӑ нимёҫ салтакӗсем < тён^е пуҫлӑхӗ Германии 
пултӑр, Гермами», тесе анг§ах йурласа ҫӳрет^ӗҫ.

Ӗлӗкхи Герман,ийе пӗлекен хрееҫенсем халӗ те пит нумай: 
нумайӗшӗ вӗсем Герман,ире тыткӑнра пурӑн^ӗҫ, нумайӗшӗ нимӗҫ 
улпурсен ҫӗрӗсем ҫин^е, нимёҫ капиталисёеен ханрӗкӗсен^е аса- 
планса ӗҫлесе пурӑн§6ҫ. Ҫав ӗлӗкхи Гермаци пур патшалӑхри 
ёҫлекенсемшӗн те пит хйруша тӑш ман^ӗ. Нимӗҫ улпуҫёсемпе ка- 
питалисӗсем 1848 ҫула нихӑҫан та манас ҫук. Вӑл ҫул ӗҫлекен- 
семпе хрееҫенсем пӗтӗм Европӑра пит хытӑ, пӑлханнӑ, ҫавӑнпа 
ӑна пуршуйсем «ухмахланнӑ ҫул» тенӗ. Нимёҫ улпуҫӗсемпе капи- 
талиссем татах ҫавӑн пек революци пуласран хӑраса тӑнӑ. Мӗншӗн 
тесен Герман,и пролетарисем хӑватланса, пуршуйсен вӑйӗ ■ҫакса 
пынӑ, халӑх хуҫайствине те вара пуршуйсем малалла ҫӗклесе йама 
лултарайми пулнӑ.

Гермаци патши Вилгелм пур капиталиссен, пур улпутсен, пур



патшасен тусӗ пулна. 1905 ҫулта, январӗн Э-мёшён^о, Питӗрти 
ӗҫлекенсене пере-пере вӗлерсен, пирӗн патшалӑхра революци та- 
пран^ӗ; хрееҫенсем улпут именисене ҫунтара пуҫларӗҫ. Вара Ми- 
кулай патша хайӗн пгрӗш не, Вилгедм патшана, ҫыру йанӑ. Вил
гелм ӑна пулӑшма пулнӑ. '}]аиах та ӗҫ шала кайнӑ пулсан, 
Вилгелм хӑй пек йун ӗҫекен Микулайа пулӑшма хӑйӗн пул- 
киеене йанӑ пулӗ$ӗ. Анцах Микулайӑн хӑйӗн йыттисем те ҫителӗ- 
клё пулгуёҫ; халӑх та ун ^ухне ытла тӗттёмгр ;  ӗҫлекенсемпе хре- 
суепсепе вӑл Вилгелмсӑрах ҫӗнсе пӑрахрӗ.

Ҫапах та Вилгелмце Микулай 1914 ҫулта пӗр-пӗрне хирёҫ 
хӑйсен ҫарӗсене йа^ӗҫ. Мӗншӗн? Пӗрне-пӗри тӑшман пулнӑран-и?— 
Ҫук. Вӗсем хакне килӗшеймен; ҫавӑнпа. Ун гуухне пӗтӗм тён^ери 
капиталиссем икке уйӑрӑлнӑ, ӗҫлекенсемпе хрес^енсоне хӑйсемшӗн 
ҫапйҫма тапратнӑ. Англи, Франци, Америк, Япоци капиталисӗсем 
пирӗн ӗҫлекенпе хрееҫен йунӗшӗн Вилгелмрен хаклӑрах панӑ. 
Вара Микулай союҫниксемпе пӗрле темиҫе мӗлйун ёҫлекенпе хре- 
суеие Вилгелма хирӗҫ тапратна.

^  Ҫав вӑрҫӑран епӗр 1917 ҫулта революци туса тухрӑмӑр. Вил
гелм ун 'уухне хӑватлӑ/уб; пуршуйсен’р н  пуҫне, ӑна унан лакей- 
ёсем, Герман,ири ҫоциал - демократсем, нулашатуӗҫ. Пирӗн ӗҫ пит 
на'уар'рё: халӑх йухӑнса ҫитнӗ^ӗ; ҫарӑ халран кайнӑ/уӗ, хай йунӗ 
капиталиссемпе улпутсемшён тӑкӑннине курса тӑратуё. Ӗҫлекен- 
семпе хресуеисем вӑрҫа пётерешӗн пулуӗҫ. Епӗр пурне те, пӗр- 
пӗрин ҫёрне тимесӗр, никама та пусмӑрламасар, килӗшу тума 'ҫӗн- 
тёмӗр. Вилгелм пирӗнпе кидӗшӳ тума турӗ те, ануах Брестра тунӑ 
договор тӑрӑх пирӗн лайӑх ҫӗрсене катса илуӗ. Ҫитменнине тата 
нимӗҫ йӑнӑралӗсем Краснова пулӑшрӗҫ, Скоропадскийе Украинӑна 
ҫӑварӑхлама, тӗрӗк ҫарӗсемпе Грузи меньшевикӗсене Кавказа пус- 
мӑрлама пулӑшрӗҫ. Ҫавӑнтан ӗнтӗ ака мӗя паллӑ: Гермацире 
улпутсем ҫӗнтерсен, вӗсем татах Вилгелма патша тӑвӗҫ, 1918 ҫулта 
Герма^и революцийӗ ҫурса пӑрахнӑ Брест договоре тарӑх пирӗн 
ҫӗрсене илӗҫ, пире хисепӗ ҫук укҫа тӳлеттерӗҫ.

Брест договорӗ нимёҫ ҫарне ҫӑлаймарӗ, унан ёмӗрне кӑшт 
ан-уах тӑсрӗ. Нимӗҫ ҫарне 'уасах пӗтер^ӗҫ, вара Вилгелм та 
лӗтрӗ.

В ӑ р ҫ ӑ  х ы ҫ ҫ ӑ н х и  Г е р м а н, и.

Америкӑн, Англин, Франции пӗрле тар та, тимӗр те, ылтӑн та, 
йун та Гормацин'усп нумайрах пулнӑ, Вилгелм ҫарне вёсем сёмёрсе 
пӑрахрӗҫ. Вӑрҫӑ йывӑрлахё пур патшалахсен'уе те— ҫӗнекеннисент^е



те, айала пулнисен'уе те —  ӗҫҫыннисем ҫине кшгҫӗ. Германцрй ӗҫ- 
ҫыннисем хӑйсен патшине, Вилгелма, вӑрҫӑ тапратяӑшӑн вырӑн- 
тан кӑларса пӑрахрӗҫ.

Герман,ири социал-демократсем (пирён меншевиксемпе ессер 
пекисем), улпутсемпе капиталиссене итлесе, Вилгелма т,ӗрӗ хӑвар- 
т§ӗҫ, ӑна тата, сарӑлса пурӑнмалӑх, ёҫлекенсен тӑшманӗсене пулӑш- 
малӑх, темӗн т,ухлӗ укҫа па^ӗҫ. Герма^ире вара Францири пек 
республика пулт,ӗ. ^

Ӗҫлекенсем Гормацире, пирти пек, канашшем тӑвашшӑн-уӗ. 
Ацҫах социал-демократсем, улпутран тухнӑ офицерсемпе пӗрле 
пулса, ӗҫлекенсене хирсе пӑрахрӗҫ; вёсен пуҫлӑхёсене, Карл Либ- 
кнехтпа Роза Люксембурга, вӗлер^ӗҫ; сутйесем вӗсене вӗлерекен- 
сене, нимӗн тумасӑрах, ирӗке кӑларса йацӗҫ. Ҫапла Гермаадре 
ӗҫлекенсемшӗн нимӗн ҫӑмӑллӑх та пулмарӗ. Ҫӗрпе хапрӑк-са- 
вӑтсем улпутсемпе капиталиссен аллинех йул^ӗҫ. Капиталиссем 
социал-демократсене министрсене кӳртсе, вёсене хӑйсен прикащӑ- 
кӗсем турӗҫ.

Верса^ти килӗшӳ тЭрӑх, Антантӑ (Франци, Белги, Англи, Ита- 
Д)И, Америк) капиталисӗсем Гермаци тирне сӳме тытӑн^ӗҫ. Гер
ман, и Франципе ыттн патшалӑхсене, вӑрҫӑ расхутне тӳлемешкӗн, 
темиҫе мӗлйарт ылтӑн пама пуд^ӗ. Вӑл ылтӑна улпутсемпе капи- 
талиссент,ен пухма тивӗҫ^ё, мӗншӗн тесен Вилгелм вёсен ырӑлӑ- 
хӗшӗн вӑрҫӑ тапратнӑ, вара Герман,и вӑл парӑма тӳленӗ те пу- 
лёГ)ё. Ащ цх капиталиссемпе улпутсем хӑйсен мулне кӑшт та т,ака- 
рашшӑн пулмарӗҫ; ҫавӑнпа мӗн пур парӑм, вӑрҫӑн мӗн пур сийенӗ 
ӗҫлекенсем ҫине кил'уё. Вӑрҫӑра мӗлйун ытла вилсе пӗтнин^ен 
пуҫне, ҫырмипе хӑйсен йунне тӑкшгат,ен пуҫне, вӗсем тата Англи, 
Франци, Гермаци капиталисесемшӗн йӳн хакпа асапланса ӗҫлесе 
пурӑнмалла пул^ӗҫ.

Ҫав хурлӑха тӳсенмесӗр, ӗҫҫыннисем темиҫе хут та тапранса 
пӑхрӗҫ. Ан’уах Герман,и меншевикӗсем офицерсемпе, улпутсемпе, 
капиталиссемпе пӗрле пулса ӗҫлекенсене йаланах йун айне пу- 
тарса пы^ӗҫ.

Хӑйсен тупашӗсемшӗн ан'уах тӑрӑшакан капиталиссем вӑрҫӑпа 
йухӑннӑ халӑх хуҫайствине ҫӗклеймерӗҫ. Хапрӑксемпе савӑтсем 
хупӑна пуҫларӗҫ. Ӗҫҫёр йулакансем йышлӑланса пкг§ёҫ, ҫпме хакӗ 
таҫта ҫитех ӳссе кайрӗ. В ара ӗҫлекеясем хапрӑксемпе савйтсенуе 
комитетсем тӑва пуҫларёҫ; ҫпеку^антсене, хапрӑк-савӑт хуҫисене 
тишкёрме тытйн^ӗҫ. Вара капиталиссемпе меншевиксем татах ӗҫле- 
кенсене хёсӗрле пуҫларӗҫ.



Ҫапах та Карл Либкнехтна, тата Роза Люксембургпа перле 
ёҫлекенсене хӑтарма, Гермацире Совет нрӗкӗ тума тӑрӑшнисем 
ҫапӑҫма пӑрахмарӗҫ; вӗсем Гермами комунисӗсен партийӗ турёҫ. 
Вӑл партире халӗ ҫур мӗлйун 'улен. Пурте вӗсем йе ҫапӑҫҫа пиҫнӗ 
ватӑ революцйонерсем, йе пулас Герман,ишӗн вилме ҫунса тара
кан ҫамрӑксем. Ҫав парти пире те пит нумай усӑ турӗ. Гермацире 
(тата ытти патшалӑхсен^е те) комуннссен партийӗ пулмасан епӗр 
тен пӗтнӗ те пулӑтӑмӑр. Тӑшмансем пур йен-уен те сырса илнӗ 
вӑхӑтра пире ҫав туссем ант,ах пулӑшрӗҫ. Пире пусма ҫёҫӗ ҫӗк- 
ленӗ Франци аллине, йе ыттисен аллнне вӗсем сирсе йа^ӗҫ; Гер- 
маци урлӑ пире хирӗҫ вӑрҫӑ хатӗрӗсем туртарма памарӗҫ. Ытти 
патшалахсен'уи ӗҫлекенсем те лире пулӑшрӗҫ, ҫапах та Гермап,и 
ӗҫлекенёсем ■уулех пулӑшакан пулмарӗ. Мёншӗн тесен Гермаци 
ӗҫлекенӗсем Раҫҫей канашӗ хӑйсен тӗрекё икенне лайӑх пӗлсе 
тараҫҫё.

Х а ^ х и  Г е р м а ^ и .

Герман,и ҫарсӑр тӑрса йулсан (Версал,ре килӗшнё тӑрӑх, Гер- 
магуийе 100 пин рейхсвер (патшалӑх ҫарӗ), тата 200 пин хура 
рейхсвер анҫах хӑварнӑ), Франци унӑн лайӑх ҫӗрӗсене иле пуҫ- 
ланӑ. Верса^ре килӗшнӗ тарах вал Гермацийӗн тимӗр нумай 
ҫӗрне, Саара, штҫӗ. Францнйӗн ҫӗр кӑмрӑкӗ сахал пулнӑ. Ҫавӑнпа 
вӑл тата Германии хайӗн парӑмне вӑхӑтра тӳлейменшӗн, унӑн 
кӑмрӑк нумай ҫӗрне, Рура йарса илуӗ. Ун 'ҫухне нимӗҫ ӗҫлеке- 
нӗсем татах нумай пӗтрӗҫ, татах вӗсен йунне тӑкрӗҫ. Ҫапах та 
вӗсем, францус капиталисӗсемшӗн ӗҫлешшӗн пулмарӗҫ, ҫавӑнпа 
вӗсем кӑмрйк пит сахал кӑлара пуҫларӗҫ. Вара Гермаци промы- 
шленнӑҫӗ, ӗлӗкех аманнӑскер, тата ытла на^арланса ҫитрӗ. Ӗҫле- 
кенсене пит йӳн тӳле пуҫларӗҫ, уйӑха тенкӗ ҫурӑран ьттла тӳле- 
мерӗҫ. Ҫавӑнпа нимӗҫҫен укҫи— марка— ытла та хйв;ц йӳнеле 
пуҫларӗ, ун пек пирӗн тенкӗ нихӑҫан та йӳнленмен. Вӑл ~ ҫакӑн- 
тан паллӑ:

П ӗ р  д о л л а р ш ӑ н  т ӳ л е н ӗ :

Берлинра Мускавра
маркӑсем тенйӗсем

январӗн 2-мӗшӗн|е . . . .  7.260 32
апрелӗн 3-мбшбн'уе . . . .  21Л00 60
йулӗн 2-мӗшӗн,5 е . 160.000 164



августӑн Ьмӗшӗн^е . , 
ҫен¥апӗрӗн З-мӗшён^е . 
октапӗрӗн 1-мӗшӗн^е . 
октапӗрён б-мёщӗн^е 
ок^апӗрӗн йв-мӗшӗн^ӗ .

1.100.000 248
9.700.000 425

241.000.000 842
800.000.000 915

65.000.000.000 1350

Ҫапла ӗнтӗ ҫак ҫул пуҫланнӑранпа тенкӗ хакӗ 42 хут, маркӑ 
хакӗ'9 мӗ.^йун хут ӳкрё! Ҫавӑнтан ӗнтӗ нимӗҫ хуҫайстви ытла та на- 
'уарланса ҫитни паллах. Унӑн тымарне революци ан§ах улӑштарма 
пултара^, ӑна пурте— ӗҫлекенсем те, хрес/уенсем те, капиталиссем 
те—пит лайӑх пёлсе тӑраҫҫё.

К а п и т а л и с с е м  х й й с е н  п у ҫ н е ,  х ӑ й с е н  м у л н е  ҫ ӑ л м
т ӑ р ӑ ш а ҫ ҫ ӗ .

Капиталиссемпе ҫӗрулпуҫёсем тӑрӑшнӑ пулсан, Гермацл Фран- 
цийе парас парамне такҫанах татнӑ пулӗ^ё, хал,хин пек пӗтес 
патне ҫитмен пулё'уё. Ан'уах капиталиссемпе ҫёрулпууёсем, хӑйсен 
мулне кӑщт та пулин катса, нихӑҫан та ӗҫлекенсен пурнӑҫне ҫӑ- 
мӑллатас ҫук. Хӑисен тупӑшне цакаридан, вӗсем Герман,ийе 
20 хут сутса йама хатӗр. Т)ӑнах та вӗсем нумайӗшӗ хӑйсен ха- 
прӑк-савӑ^ӗсене сутса йа^ёҫ; хйшӗ тата, пирӗн капиталиссемпе 
улпутсем пек, ылтӑнӗсене, прилйануёсене, ■ҫӑматанӗсене илсе йут 
ҫӗрсене тараҫҫё.

Киле йулнӑ улпутсемпе офицерсем татах Вилгелме патша та- 
вашшӑн; Гермами ҫарне хӑватлӑлантарса, ёҫлекенсемпе хрееҫенсен 
пӑлхавне пусарашшӑн; улпутсен влаҫне тӗреклӗлентерме татах 
вӑрҫӑ тапраташшӑн. Вӗсем хӑйсен партийӗ тунӑ, ана ф а ш и с -  
с е н  п а р т и й ӗ  теҫҫӗ. Ҫав фашиссен партийӗ мӗн пур влаҫе ка- 
питалиссен, графсен, баронсен, йӑнӑралсен аллине парашшӑн. Вӑл 
парти ытти патшалӑхсен^и фашиссемпе сӑмах ҫӳретет, вёсемпе 
пӗрлешше вӑл пирён канашлӑ Раҫҫейе пӗтерме шухӑшлат.

Ҫапла ӗнтӗ, Гермацире революци пуласси, влаҫ улашӑнасси 
паллах. Революци тума унта пит хӗн, ҫавӑнпа унта ҫапӑҫу пир- 
тшгуен те хӑватлӑрах пуле. Революцийе Гермацире пурте хатӗр- 
ленеҫҫӗ: хӑшӗ пуҫӗпе 'уӑматанӗсене ҫӑлашшӑн, хӑшӗ ӗҫлекенсен 
комуниссен партине тӗреклӗлентерешшӗн, хӑшё тата улпутсен, 
фашиссен партине ҫийеле кӑларашшӑн.

Пултӑр тесен те, ан пултӑр тесен те, Гсрмацире пролетарисен 
революцийӗ пулатех. Краштан вӑрҫи пуласси те паллах.



Г е р м а Е ) И р и  п р о л е т а р и с е н  х & в а ^ ӗ .

Ӗҫлекенсем вӑл вӑрҫӑра мӗнпе ҫапӑҫӗҫ? Вёсен вӑйё пысӑк-ши? 
Кам вӗсемпе пёр май пулё?

ГермаН)Ире халӗ ӗҫ ак мӗнле. Нимӗҫ халӑхӗ нумайӗшӗ кому- 
ниссен хыҫҫӑн кайнӑ. Ӗҫлекенсен класӗ пӗтӗмпе комуниссене 
ан^ах шанаЁ йертсе пымалли ҫӗре йадан комуннссене суйлат; 
ӗҫлекенсем кӑна мар, Германцйён вак пуршуйӗсем те—кӗҫӗнтерех 
^иновниксем, вакрах лавкахуҫисем, булкӑ пӗҫерекенсем—нумайӗ- 
шӗ комунниссем хыҫҫӑн пыраҫҫӗ, комуниссем халӗ те вак пуршуй- 
семпе пуҫтарӑнса революци тапрансаЬ мӗн тумаллине, революци 
иртсен пур ирӗке те ӗҫлекенсемпе хреернсене парсан мӗн тумал
лине, ун цухне сутуилӳ ӗҫне йепле майа йамаллине, ҫӑкйр ӑҫтан 
тупмаллине, тата ытти ӗҫҫем ҫин^ен канаш тӑваҫҫӗ. Комуниссем 
хресуенсемпе те вӗсен^ен мӗн илме йуранипе йураманни ҫин^ен, 
вӗсене кӑлӑх сийен тӑвасран сыхланмалли ҫинуен пухӑнса кала- 
ҫаҫҫё: епёр йунйшнӑ тӗлсене вӗсем хытй астуса тйраҫҫӗ.

Нимӗҫ хресценӗсем, пурин^ен ытла 'уухапнисемпе вӑтаммисем, 
ӗҫлекенсене пулашма хатӗр тӑраҫҫӗ. Ҫапла Гермацире комуннис- 
сен сймахне, пуршуйсен правитӗлстви вырӑнне ӗҫлекенсенпе хре- 
срнсен  правитӗлстви тӑвас тенине, нумайӗшӗ хапӑл тӑваҫҫӗ.

Ҫар тёлешӗн^ен те ӗҫлекенсен ӗҫӗ на^ар мар. Пирӗн 1-917 
ҫулта хӗрлӗ гварди тунӑ пек, кӑҫал ҫуркуннеренпех вӗсем хӗрлӗ 
сот^асем тӑваҫҫӗ. Ха^ӗ ҫав сотн,асен|е -уёрёк мӗфйуна йахӑн ҫын 
пухӑннй. Малтанлӑха вӑл пит аван. Ҫавӑн пек сотцасем халӗ 
кашни кун пулса пыраҫҫӗ. Епӗр хсрлӗ гвардийе васкаса, йӗркесёр, 
ёҫе пӗлмесӗр таваттӑмӑр. Нимӗҫ ёҫлекенӗсем хӗрлӗ сотцасене ӗҫе 
пӗлсе тӑваҫҫӗ; ҫар ёҫне вёсене пит лай&х вӗрентеҫҫӗ. Унтан тата 
пурте ҫыру пӗлеҫҫӗ, нумайӗшӗ вӑрҫӑра пулнӑ, ҫар ӗҫне лайӑх вӗ- 
ренсе ҫитнӗ. Ҫавӑнна ҫав хёрлӗ сотн,асен хӑва^ӗ пит пысӑк.

Ёҫлекенсемпе хрееҫенсем ҫапла пӗр майлӑ пулсан, Герма1уире 
комуниссен партийӗ хӑватлӑланасси, революци ҫӗнесси паллах.

»
Ы т т и  п а т ш а л ӑ х с е н ^ и  ё ҫ ҫ е м .

Пирён хрееҫенсем тата ак ҫакна пӗлсе тӑмалла.
Тёщ;е вйрҫи пӗтес 'вухне ӗҫлекенсемпе хрееҫенсем нумай тӗлте 

вӑрҫа пётерешшӗн пӑлхана пуҫларӗҫ. Х&ш тӗлте хайсен прави- 
тӗлствине те улӑштаруӗҫ. Малтан хӑраса ӳкнӗ патшасем, улпутсем,
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капиталиссем, вӑй пухса Герман>ире те, ытти патпталахсенре те 
ӗҫлекенсене хӗсе пуҫларӗҫ. Вӑрҫӑра ӗҫлекенсем татах темӗн тӗрлӗ 
асап кура пуҫларӗҫ.

Ита^ире ӗҫлекенсем пёр вӑхӑтра хапрӑк-савӑтсене хӑйсен ал- 
дине илнӗ^ӗ. Анрах, комуниссен партийё ҫуккипе, влаҫе коро.р ал- 
линех хӑварнипе, хапрӑк-савӑтсене вёсен аллинрен кайала туртса 
илцёҫ. Унтан влаҫе, пуршуйсемшён тӑрӑшакан, ӗҫлекенсене хирёҫ 
пыракан фашисем ил^ёҫ. Вёсем хисепӗ ҫук йал ҫунтарса, ҫаратса 
пӗтер^ӗҫ. Т)ухӑн хрееҫенсене те, ёҫлекенсене те таптаса пурӑна 
пуҫларӗҫ. Итал,ири ӗҫлекенсем халӗ темён тӗрлё асапланса пурӑ- 
наҫҫӗ.

Верса^те килёшнӗ тӑрӑх, Австрийе темиҫе татӑк туса ҫаратса 
пӑрахрёҫ. Австрии промышленнӑҫне пӗтерцӗҫ. Халӗ унта ӗҫлекен- 
сем выҫӑ вилеҫҫӗ.

/ .

Б о л г а р и п е  ы т т и  п а т ш а л ӑ х с е н р  ӗ ҫ ҫ е м  м ӗ н е  в ё -
р е н т е ҫ ҫ ӗ.

Болгарире пёр вӑхӑтра хресценсен партийӗ влаҫ илнӗ^ӗ; пар- 
тин пуҫлӑхӗ министр Стамболийскицӗ. Вӑл парти мӗншӗн пӗтии 
ҫиирен пирӗн хрес^енён хытӑ шухӑшлас пулат.

Варҫӑ, хыҫҫӑн Болгарире комуниссен партийё хӑватлӑланса 
пыҫӗ. Стамболийски вӑл партийе пӗтерешшӗн пул^ё. Парламентра 
хӑй майлӑ депутатсем ҫурри ытла пулнӑран, вӑл хӑйён вӑйӗ ну
май пулӗ тесе шухӑшланй. Комуниссене, ёҫлекенсене, хресҫенсене 
хёсӗрле пуҫланӑ. Вара акӑ мӗн пулнӑ.

Волгари офицерӗсем, пуйансемпе, тата Болгарире пурӑнакан 
Врангел салтакёсемпе пёрле пулса, хресҫен правитӗлствин мини- 
стӑрӗсене, хуласен^и, йалсен^и хресрен партийӗ лартнӑ пуҫлӑхсене 
пурне те тытса хупрӗҫ, Стамболийскийе хӑйне вёлерсех пӑрахрӗҫ. 
Вара хресҫенсен парти комуниссене тимелле м ардане, вёсемпе пӗр 
май пулмалла'рне лайӑх ӑнласа ил^ӗ. Комуниссем те, хрес^енсен 
партине, вӑл хӑйсене тивнӗ пулсан та, пулӑшма кирлӗ^ине, ӑнласа 
илҫёҫ. А н р х  кайран пул^ӗҫ. Пуршуйсем хрес'§енсене пинӗ-пинӗпе 
персе вёлер^ӗҫ, вёсен ҫёрёсене туртса ил^ӗҫ. Ҫавӑн иек асапа 
курсан тин комуниссенпе хресҫенсен партийӗсем Болгарире пёр май 
пулса ӗҫле пуҫларёҫ. Ҫакӑнтан ӗнтё акӑ мӗн паллӑ: хрееҫенсем 
комуниссемпе ӗҫлекенсем пулӑшшан тин удпутсене ҫӗнме пулта- 
раҫҫӗ. Хресҫенсен комуниссемпе, ёҫлекенсемпе кирек хаҫан та пӗр 
май пулас пулаБ Халӗ ҫавна хресренсем Болгарире кӑна мар,
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ытти патшалӑхсещц те лаййх ӑнласа ҫитрӗҫ. Ҫавӑнпа ӗнтӗ Аме- 
рикре те ёҫлекенсемпе хрес^енсем пёр парти тунӑ.

Болгарире халӗ фашиссен правитӗлстви. Пур патшалӑхсен^е те 
улпутсемпе капиталиссем хӑйсен ёмӗрӗ пётсе килнине сиссе тӑ- 
раҫҫё. Ӗҫлекенсемпе хрее§енсене хӑйсен аллин^е тытса тӑрашшӑн 
вӗсем темӗн тума та хатӗр. Гермацири ёҫлекенсем влаҫе хӑйсен 
аллине илме тапранашшӑн тӑраҫҫӗ. Улпутсемпе капиталиссем вӗ- 
сене темён тӗрлё хирӗҫ пырӗҫ. Мӗншӗн тесен вӗсем, Гермацири 
ӗҫлекенсем пирӗн канаш Раҫҫейёпе пёрлешше тбн^ери мӗн пур 
фашиссене хнрӗҫ пырасса лайӑх пӗлсе тӑраҫҫё. Вӗсем ҫав сойуса 
пӗтерсе татах пирён пата килешшӗн; Гермацири 20 ыёлйун ёҫле- 
кенсене хирсе тӑкса пирӗн патшалӑха ҫёмёрсе пӑрахашшӑн.

Ун пек пуласси паллах. Унсӑрӑн, мёншӗн вӗсем, Колчаксен, 
Деникинсен, тата ытти йӑнӑралсен правитӗлствине йышӑнса пирён 
правитёлства хади рен  йышӑнмасӑр тӑраҫҫӗ? Мӗншӗн, епӗр хамӑр 
ҫарра 'ҫакарашшӑн танӑ ҫёрте, вёсем хайсен ҫарӗсҫце 'ҫакарашшӑн 
мар? Пире тапӑнашшӑн мар пулсан, мӗншӗн вёсем хӑйсен ҫарне 
ӳстереҫҫӗ? Инкекрен пирёнпе калаҫма килсен те вӗсем хӳне ^ул 
■рксе килеҫҫё. Тӗн^енӗн ултӑмӗш пайне ҫурлапа млатук йышӑнса 
тӑнине фашиссем темӗн тёрлӗ кураймасӑр тӑраҫҫӗ. Вӑй ҫитсен, 
вёсем пире тахҫанах пӗтернё пулӗҫӗҫ. Анҫах Герма^ире ёҫлекен- 
сем тапранни вёсен аллине ҫыхса тӑрат. Ҫавӑнпа ӗнтё пирён хре- 
еҫенсем пурте Гермацири ӗҫҫене ^ӗрене хываҫҫё. Ҫавӑнпа ӗнтё 
пирён ёҫлекенсемне хресценсем Герман>и ёҫлекенӗсемпе хресҫенсен 
ӗҫне асран йамаҫҫё. 70 мӗлфундӑ Герман,и халӑхё пёр хирӗҫ та- 
масӑр хӑйне пусма парас ҫук; 20-мӗ^йун Гермаци ӗҫлекенӗ пёр 
ҫапӑҫмасӑрах кайалла цакас ҫук. Вӑл ҫапӑҫӑва Герма^и таврашӗ- 
щ ц  патшалӑхсем: Пол,ша та, Чехо-Словаки те, Вергри те, Румы%и 
те пур те хутшанӗҫ.

Венгрппе Румьпрре влаҫ фашиссен (улпутсемпе капиталиссен) 
аллинт]е. Вёсем пирӗн чреернсене хӑйсен хрееҫенёсен пурнӑҫне 
к ӑтарташ ш ан . Вёсене Францнпе Англи правитӗлствисем хӗтёртеҫҫӗ. 
Кӑҫал ҫула Англипе Франци йӑнӑралӗсем Пол,шан, Румьпрн, 
Чехо-Словакин, пирӗн таврари тата ытти патшалӑхсен ҫарёсене 
пйхса ҫӳрерёҫ, ҫарӑ хатёрё ҫин^ен канашларӗҫ. Ҫав патшалӑхсем 
пурте вӑрҫа хатӗрленнине епӗр тӗплё пёлсе тӑратпар.

Пирӗн асаплӑ ҫулсен^е (краштан вӑрҫи цухне) па^ак улпуҫӗ- 
сем, шурӑ йанӑралсем нулашнипе, Англипе Франци ылтӑнӗпе, вё
сен хёҫпӑшалӗпе, Белоруссипе Украинан нумай ҫёрне катса илцёҫ. 
Унта пурӑнакан халӑхсене па^ак улпуҫӗсеы патшаран та хытӑ»
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хӗсӗрлеҫҫӗ; вӗсене хӑйсен ^ӗлхипе калаҫма памаҫҫӗ. Вӑл ӗҫе епӗр 
х/тш ӑнма пултараймастпӑр. Ҫапах та пирён Украинапа Белорусси 
халӑхӗсем пур те ҫав куна курмалла пуласран сыхӑ тӑрас пулат.

Румын>и йарса илнё пирӗн Бессарабинҫе те ҫавӑн пекех. Ру- 
мьЩ)И шантарӗсем улпут йӗркине хирӗҫ калаҫакансене хӑшне 
ҫакаҫҫӗ, хӑшне тӗрлӗ майпа асаплантарса пӗтереҫҫӗ. Бессараби 
хресрнёсем крепитлӗ хресрнрен те на^ар пурӑнаҫҫӗ. Румын,и хӑй 
нимӗн те мар, вал хӑйӗн хуҫисем, францус капиталисӗсем, хуш- 
нине ан^ах тӑваР

Европӑра халӗ тӑвйл ҫывхарса килнӗ вӑхӑтра, тар шӑрши са- 
ралнӑ вӑхӑтра, ҫав патшалӑхсем пирӗнпе в&рҫасси ҫин^ен шухӑш- 
лаҫҫӗ. Пал,ак улпӳ^ӗсем хӑйсеп хаҫа^ёсем ҫшгце пӗр пытармасӑрах 
лирӗн Канашшене хирӗҫ вӑрҫӑ тапратасси ҫин^ен. Минска, Киеве, 
тата ытти хуласене илесси ҫин^ен ҫыраҫҫӗ.

Ҫав ӗҫҫене курмасан-илтмесен, хатёрленсе сыхӑ тӑмасан епӗр 
пӗтме те пултаратпӑр.

Капиталиссемпе улпутсем пире труках пӗтереймерӗҫ; ҫавӑнпа . 
ирӗксӗрех пире сывлӑш ҫавӑрма па^ӗҫ.

Хресҫен йулташшем! Сыхӑ тӑрӑр! Сывлӑщ ҫавӑрма панӑ вӑхӑт 
хӑҫан пӗтессе, тӑшман хӑҫан килсе ҫапӑнасса никам та пӗлме 
пултараймаст.

Тӑшман пире сисмен вӑхӑтра йарса ан илейтӗр тесен, пирӗн 
йаланах сыхӑ, йаланах хатӗр тӑрас пулат.

Г е р м а ^ и  р е в о л ю ц и н ^ е н  м ӗ н  т у х м а  п у л т а р а ? .
Ф р а н д и п е  П о б и т а  х ӑ р а т н и .

Гермаци революцийӗ ырйпа йё усадпа пӗтни пирӗн хресценшён 
пӗр мар. Ҫавӑнпа хрес§енён Гермами революци йепле пӗтме пул- 
тарнине те пӗлсе тӑрас пулат.

Француссен правитёдстви, нимӗҫҫен ҫарӑ сахаллипе, вёсен ҫӗр 
кӑмрӑкӗ кӑларакан Рур оплӑҫне туртса илешпгӗн пултӑр. Рурта 
халӗ француссен пысӑк ҫарӑ тӑраЕ Ан^ах ҫарӑ, йут ҫӗре илсе, 
унти ӗҫлекенсемпе ҫапӑса пуҫласан, саланма тытӑнаР салтаксем 
хӑйсене йут ҫӗре кӑлйх илсе пынине, ӗҫлекенсене тивсе усал ӗҫ 
тунине сисе пуҫлаҫҫӗ, вара ӗҫлекенсен йенне кайа пуҫлаҫҫӗ. 
Ҫапла 1918— 19-мӗш ҫулсен^е пире хирӗҫ йанӑ францус матрусӗ- 
сем карапӗсене ҫавӑрса кайалла Францийе таврӑнҫӗҫ. Нимӗҫ, 
францус, акӑл"§ан, амерӗк салтакёс^м те ҫавӑн пекех турӗҫ. Рурта 
таракан францус ҫарӗсем, ӗҫлекенсемпе хирӗҫ тӑрса ҫапӑсман 
пулин те, халех салана пуҫланӑ. Ҫапӑҫма хушшан, вӗсем малтан,



капиталиссемшӗн ӗҫлекенсемпе ҫапӑҫма кирлӗ-ши тесе, темиҫе хут 
та шухӑшласа пӑхӗҫ. Рура илесех тесен, Францийӗн Гермаци ытти 
ҫӗрӗсене те ҫарӑ йарас пулат; ун пек тума Францийӗн ҫар та ди- 
тес ҫук, ҫитсен те ӑна тума пит хӗн. Гермацийӗн халӗ ҫарӑ пит 
сахал. Ан^ах вӑрҫӑ пй/гне ҫитсен, нимӗҫ ӗҫлекенӗсемпе хресрнӗ- 
сем ҫӗр пин ан^ах салтак тӑратмӗҫ.

Хресҫенсен ак ҫакна манас пулмасЕ Халӗ 1918— 19 ҫулсем 
мар. Ун 'ҫухне Франци пире хирӗҫ хӑйӗн ҫарӗсене йанӑ^ӗ. Ун 
^ухне, хӑйён ҫарӗсене шанса, Франци Версадае Гермацийе ҫарат- 
малли килӗшӳ турӗ. Халӗ Францире комуниссен партийё пур. Вӑл 
Гермаци ӗҫлекенӗсене пӑвма памӗ.

Гермацире те комуниссен партийӗ пур. Вӑл та вӑрҫӑ ан пул- 
тар тесе темӗн тёрлӗ тарӑшат. Ытла дийе кёрекен капиталиссен 
йыттисене шӑмӑ пӑрахса лӑплантарат.

Ҫапах та инкек иртсе кайӗ тесе шанса тӑма йурамаст. Гер- 
мацире революци тапрансан, Франци пӑхса тӑрӗ-ши вара? Йе тата 
ПоЛ)Шӑна идер. Вӑл Германцйӗн татӑкне ҫӑташшӑн ан§ах тӑрат. 
Вӑл нимӗҫҫен ӗҫне хутшӑнмасӑр тӑрӗ-ши вара? Тӑмӗ темеллийех 
ҫук. Гермйци революцине кӳршӗ патшалӑхсем хутшӑнмасан епӗр 
пит савӑнӑтӑмӑр^ӗ; мӗншӗн тесен, никам та ^ӑрмантармасан, ни- 
мӗҫ ӗҫлекенӗсемпе хресҫенёсем халӑх хуҫайствине, кирек-мёнле хён 
пулсан та, ^асах ҫӗклесе йарӑцӗҫ. А щ ах Франципе Илцшӑ (тен 
ыттисем те-и) нимӗҫҫен ӗҫне хутшӑнмӗҫ теме шан^ӑк пит сахал. 
Пуршуйсем Канаш республикине мӗн тери курайманнине хрес§ен- 
сем лаййх пӗлеҫҫӗ. Пуршуйсен Франципе удпутсен Полцпи хӑй- 
семпе йунашар Гермацире Канаш Республики тума нийепле те па- 
рапш ӑн пулмӗҫ. Вӗсем Гермаци ӗҫне хутшГшсан мӗн пулӗ вара? 
Вара вӗсем Гермацири ӗҫлекенсемпе хресрнсене йун айне пу- 
тарма тӑрйшӗҫ. Ӑна тусан, пире пӗтерме тытӑнӗҫ.

Ҫ а п а х  т а  е п ӗ р  в ӑ р ҫ а ш ш ӑ н  ма р .

Ытти патшалӑхсем Гермаци революцине ан тивудер тесе, епӗр 
мӗн тума кирлине пурне те тӑвӑпӑр. Пимӗҫ комунисёсем, ӗҫлеке- 
нӗсемпе хрес^енӗсем те ҫаплах шухйшлаҫҫё. Йут патшалӑхсемпе 
вӑрҫӑ ан пултӑр тесе, вӗсем темӗн пама та хатӗр. Француссене 
камрак кирлӗ. Рурта кӑмрӑк кйларакан вырӑнсене вёсем ҫуррине 
ишсе пӗтер^ӗҫ, хӑйсене кирлӗ таран кймрӑк илеймеҫҫӗ. Нимёҫ 
ӗҫлекенӗсем, вӑрсӑ ан пултӑр тесе, француссене тен кӑмрйк парса- 
тӑма та пулӗҫ. Епӗр те хамӑр правитӗлствӑна в&рҫӑ пуласран мӗн
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чума май килнине пётёмпе тума хушӑпӑр; мӗншӗн тесен вӑрҫӑ, 
пулсан пирён ытти патшалӑхсемпе суту-илӳ тӑвасси пӗтсе ларма 
та  пултарат.

Халӗ, тӑвӑл ҫӗкленсе килнӗ вёхӑтра, капиталиссенрн пурне 
те кӗтсе тӑмалла. Епёр капиталиссемпе улпутсене хӑваласа йар- 
сан, капиталиссен патшалӑхӗсем пире блокадӑпа аптӑрата пуҫла- 
рӗҫ. Ун $ухне вӗсем калагҫӗҫ: «Канаш Раҫҫейӗнрн бол,гасвик ^ирӗ 
сарӑлат, вӑл ^ир пирӗн халӑха та йере пуҫларӗ. Атӑр, Канаш 
Раҫҫейне пур й ен р н  те хупӑрласа тӑрар: халӑха мӗн кирлине 
унта илсе ан корейрӗр. унтан та нимӗн те илсе ан тухайрӑр» 
т е т р ҫ . ГермаН)Ире совет влаҫӗ пуласран вёсем тата ытла хараса 
тӑраҫҫӗ. Пирӗн ҫинцен вёсем темён те пёр елеклесе пӗтеретрҫ. 
«Бо.|шевиксем вёсем— тискер каййксем, Раҫҫейре урамсем тӑрӑх 
упасем ҫӳреҫҫё» тетр ҫ . Вӑл сӑмаха ёненекен те пур'рё. Нимӗҫҫем 
длинен апла калаҫҫан никам та ӗненес ҫук. Нимӗҫҫем пурте ҫы- 
рӑва пӗлнине, пур ӗҫе те ӑстине, вёсен промышленнӑҫӗ хӑватлине 
пурте пёлсе тӑраҫҫӗ. Ҫавӑнпа та капиталиссем ГермаН)Ийе хупӑр- 
лашшӑн, йе пётерешшӗн пулӗҫ. Вара пире те пысӑк сийеи пулӗ. 
Пирӗн тёрлӗ таварсене (тырра, вӑрмана, нефта, тата ыттисене) 
Гермацийе йамасан, йе Гермацирен пире таварсем кӑларма па- 
масан, пирён хуҫайствӑ вӑй илме пултараймаст.

Ҫавӑнпа, Герман,ире революци тапрансан пирӗн кӳршёсем пире 
хирӗҫ ан тӑтц}ӑр тесе, пире Гермаципе сутилӳ тума ан 'ррман- 
т а р р р  тесе, пирӗн иравитӗлствӑ халех тӑрӑшма тытӑнмалла.

Курайман тӑшмансем пире вӑрҫӑшӑн тесе хисеплеҫҫӗ. Нумай 
пулмаст, Америк ҫенатӑрӗ Кинг Троцки йулташпа калаҫнӑ. Тро- 
цки йулташ ӑна тӳрех каланӑ «епер вӑрҫашшӑн мар, пуринпе те 
килӗштерсе пурӑнма тӑрӑшатпар» тенӗ.

Ҫапах та пирӗн пурне те акӑ мӗн калас пулат: «Кам та пулин 
пирён революци ырӑлӑхӗсене туртса илсе пире пӗтерме тӑрсан, 
пирӗн ӗҫлекенсемпе хресҫенсем пур те пӗр ҫын пек харӑс тап- 
ранса виледан  ҫапӑҫма тытӑнӗҫ!»

У л п у т с е м п е  к а п и т а л  и с с е м - ф а ш и с с е м  м ӗ н  
т ӑ в а ш ш ӑ н .

Гермацире фашиссем, шуррисем ҫӗнтерсе влаҫе хӑйсен аллине 
илсен мӗн пулӗ?-— Вара Гермацире краштан вӑрҫи вӑраха кайӗ. 
Вӑл вӑрҫӑра кам хӑшин майлӑ пуласси паллӑ.
1846— 8 ҫулсенр Венгрире хресҫенсем революци турӗҫ; вӗсем улпут-



сен-ҫен хӑтӑлашшӑн пул^ӗҫ. Вара Раҫҫейри улпутсем, Патак 
Микулай патшапа пӗрле, Венгрийе вырӑс салтакӗсене йа^ёҫ. 
Вӗсем хресҫенсене йун айне туса пусар^ёҫ; пӳр|бсене ҫунтарса 
йа^ӗҫ.

Ҫапла, тӗрлӗ патшалӑхри улпутсем пӗрне-пӗри тӑванӑн курна. 
Халӗ те ҫавӑн пекех. Нимӗҫ улпут]бсем Франципе По^ша улпурсене 
кураймасӑр тӑраҫҫӗ; нимӗҫ ӗҫлекенӗсене вёсем тата ытларах курай- 
маҫҫӗ. ГермаН)Ире ӗслекенсем совет влаҫӗ тума тытӑнсан, вӗсем 
Франципе По^шӑ капитадисӗсемпе, пёр авкана та пулин, пӗр сӑ- 
маха килме пултарӗҫ, совет влаҫне пӗрле пулса пӗтерме тӑрӑшӗҫ. 
Вара пирӗн Раҫҫейри совет влаҫне пӗтерме тытӑнӗҫ. Герман,и 
улпувӗсем хӑйсен хаҫатӗсем ҫищ е халӗ те ҫыраҫҫӗ: «Тӗн^ене пӑсса 
тӑракан канашлӑ Раҫҫейе пур улпутсем те пӗрле пулса пӗтерме кирдӗ» 
теҫҫӗ. Тӗрлӗ патшалӑха саланса пӗтнӗ Врангел, Деникин, Юденич 
йыттисем татах пире тулама тытӑнасса кӗтсе ан^ах тӑраҫҫӗ. Халӗ 
вёсем, Европӑ пӑлхана пуҫлансан, калаҫҫӗ: «Кирлӗ пулӑпӑрха. Ев- 
ропӑ, на пӑлханакан ёҫ сысписенцён хӑтарма, Раҫҫейри ӗҫлекенсемпе 
хресҫенсен влаҫне пӗтерме, пирех килсе пуҫҫапса йӑлӑнӑҫха» теҫҫӗ. 
Вёсен шухӑщӗ—пире улпутсен ҫӗрне илнӗшӗн тавӑрасси ан-§ах. Шур- 
рисем хӑйсен Сербире тухакан хаҫа^ӗ ҫине ҫыраҫҫӗ: «Раҫҫейре совет 
влаҫне пӗтерсе йӗрке кӳрес пулсан, ӑна Раҫҫейрен тарнӑ шурри- 
сем тӑвёҫ. Европӑран, хӗҫпӑшалпа укҫаран пуҫне, нимӗн те кирлӗ 
пулмё. Совет влаҫӗпе ҫапӑҫасса Николай Николайтща Врангел 
хыҫҫӑн пыракан вырӑссем ҫапӑҫӗҫ». теҫҫӗ

Ҫапла ӗнтӗ, пирӗн тӑшмансем Европӑ пӑлханнӑ вахӑтра татах 
пире тапӑнашшӑн. «Есӗр, Францири, Англири, тата ыттй ҫӗрти 
капиталиссем, пире укҫапа хӗҫ-пӑшал ант,ах парӑр, вёсен тирне 
сӳме хамӑрта пултарӑпӑр» теҫҫӗ. Ӗнтӗ халех вёсем туман тыханӑн 
пилӗкне хуҫма тытӑннӑ. Халех вӗсем: «Раҫҫейе пырӑпӑр та, мӗн 
пур ҫӗре, мӗн пур хапрӑк-савӑтсене, мӗн пур влаҫе ӗҫлекенсемпе 
хресвенсен^ен кайалла туртса илӗпӗр» тесе аллисене йӑваласа 
тӑраҫҫӗ. Вёсен шухӑшӗ ҫавӑ. Вёсем пурте, хресҫен хуҫайстви, 
хрес$ец ҫӗрӗ йенелле п&хса, урнӑ кашкӑр пек, шӑлӗсене шаккаса 
лараҫҫӗ. Ӗлӗк хӑйсем пёр май ӗҫҫе-ҫисе, вы^аса-кулса сарӑлса 
пурӑннине асран пӗрре те йамаҫҫӗ. Мӗнле те пулин вӗсем пирӗн 
пата ҫитешшӗн, вара пирӗн виҫӗ тире сӳсе илӗ^ӗҫ.

Аю;ах пирӗн хресҫен Скоропадски 'ҫухне Украинара, Бело- 
руссире, муссаватсем 'вухне Кавкасра, Колчак т;ухне Уралпа Атӑл 
тӑрӑх, Чайковскипе акӑл^ансем ^ухне Арханкелскӑра улпутсемпе 
капиталиссем мӗн хӑтланнине нихйҫан та манас ҫук.
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Пёр май патак, тёрме, катӑркӑ, ҫакса йе персе вӗлерӳ. Ан 
'ҫӗн, выфӑх! Хрест,ен прави ҫиттт}сн ҫӑварна та ан уҫ! Улпута хӑ- 
ратнӑшӑн, ӑна сийен тунӑшӑн пӗтӗмпех тӳле! Пӗ^ӗкҫеҫҫӗ Финлян- 
дире ан 'р х  шуррисем 50.000 ҫын пӗтернӗ. Пирте вӗҫем вунӑ мӗ^йун 
пӗтерме гаухӑшлаҫҫӗ, ун ҫш грн вӗсем пӗр пытармасӑр калаҫаҫҫӗ.

Пирӗн патшалӑха шуррисеМ ҫӗнтерсен мён тӑвассине хресҫен- 
сен пурин те лайӑх пелсе тӑрас пулат. Вёсем улпутсем курнӑ 
сийене пӗтӗмпе тӳлеттерӗҫ; вёсен ҫерне, именисене кайалла пар- 
тарӗҫ; патша парӗмӗсене тӳлеттерӗҫ, куланайа тата ӳстерсе йарӗҫ. 
Вӑл кам ҫине килё? Ҫӑхан ҫӑхан куҫне 'ҫавмаст. Улпутсем ҫавна 
пурне те хрест>енсен ӗнси ҫине хурӗҫ.

Ҫапла ӗнтӗ пирён хреернсемшӗн Герман,ире революци ҫӗннипе 
ҫӗнменни пӗр .пулат-и? Пирёншӗн унта ӗҫлекенсемпе хресденсен 
цравитӗлстви пулсан та, улпутсен йе фашиссен правитӗлстви пулсан 
та пӗрех-и? Ӑна тӗттӗм хрес^ен те пёр мар тесе калӗ. Пӗр мар 
пулсассӑн, хрееҫенӗн пит сыхӑ тӑмалла; кирлӗ вӑхӑтра аллине 
хӗҫ-пӑшал тытмалла; хӑйён правитӗлствине кирек-мӗне те хатӗр 
тӑма хушмалла.

Пире вӑрҫй кирлӗ мар, ӑна епӗр малтах каларӑмӑр. Ащ)ах 
епӗр хамӑра тиме те памӑпӑр, никам тарҫи те пулмӑпӑр. Пире 
ирӗксӗр вӑрҫтарсан, парӑнсах тӑмапӑр, революци ырлӑхне пӗтерме 
памӑпӑр. Ҫавна пурте пӗлсе тӑ/рйр!

Епӗр кам тӗрӗспе пынине лайӑх куратпӑр; Герман>ире революци 
ҫӗнни пире усӑллине лайӑх пӗлсе тйратпӑр. Ҫавӑнпа пирӗн кӑмӑл 
нимӗҫҫен ӗҫлекенӗсемпе хреернсем йенщ.

Акӑ Германии пӗр катӑкён^е, Баварире, шуррисем тапранҫӗҫ, 
влаҫе хӑйсен аллине ил^ӗҫ. Вара пур ӗҫрен те малтан, ӗҫлекен- 
сене хӗсӗрлеме тытӑн^ӗҫ. Унта хал}ӗ ӗҫлекенсем шурӑ Венгрири, 
Финляндири, Румьщири ӗҫлекенсен пурнӑҫне кураҫҫӗ. Вӑл усал 
пурнӑҫа Гӗрман,ипе Раҫҫейри ёҫлекенсем те курмалла ан п у л ^ ӑр  
тесе, пирӗн хытӑ тӑрйшас пулаЕ

Г е р м а н,и р е в о л ю ц и й ӗ  ҫ ӗ н н и н  у с с и .

Герман,ире йе ӗҫлекенсемпе хресценсем ҫӗнёҫ, йе шуррисем 
ҫӗнӗҫ. Шуррисем ҫӗнсен мӗн пуласси паллӑ, ӗҫлекенсемпе хрес^ен- 
сем ҫӗнсен пирӗн хрес^еншӗн акӑ мӗнле усй лулӗ. Герман>ири 
ӗҫлекенсенпе хрес^енсен правитӗлстви 'р н  малтан пирён совет 
влаҫӗпе сойус тӑвӗ (пӗрлешӗ), ана а^а та йнланат. ГермаН)Ипе 
пирӗн патшалӑхра ик ҫӗр мӗ^йун халйх. Ҫав икӗ патшалӑх пӗр-
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лешшен, вӗсене тендере никам та ҫӗнейес ҫук. Герман,ийӗн про- 
мышленнйҫ хӑватлӑ, унта пур ёҫе те машинӑпа тӑваҫҫӗ, а и р х  
Еерманийӗн тьтрӑ сахал. Пирӗн машинӑсем ҫук, тырӑ нумай. Гер- 
манрше пёрлешшен, пнрӗн те нимӗҫҫен те хуҫайстви ■ҫасах ҫӗ- 
кленсе кайӗ. Гермами пире машинӑсем парӗ. Ҫёре машпнӑпа ӗҫле- 
сен, пирӗн хисепсӗр нумай тырӑ пула пуҫлӗ; вӑл тырӑ хамӑра кӑна 
мар, пӗтём Европа тйрантарса пурӑнма та ҫитӗ. Керманипе пирӗн 
патгаалӑх пӗр-перинпе пӗрлешшен мӗн 'Бухлӗ ырӑлӑх пулассине 
епӗр халӗ шухӑшласа илме те пултараймастнӑр.

Ҫав союса вак-тӗвек патшалӑхсем те, хӑйсене кам та пулин 
тивесрен хӑранипе, пурте хутшӑнё^ӗҫ. Вара Европӑра вӑрҫӑ ни- 
хӑҫан та пулмӗ, мӗншӗн тесен вӑл союс пит хӑватлӑ пулӗ, усал 
куҫпа пӑхсах кнрек кам вйрҫине те -ррма пултарӗ. Вӑл союс пу- 
лӑшнипе, асапланса пурӑнакан халӑхсем пурте ирӗке тухса ун 
ҫумне хутшӑнӗҫ. Вара Европӑри патшалӑхсем, Америкри Штатсем 
пек, пёрлешше союслӑ пӗр патшалӑх тӑвӗҫ. Вӑл союса кӗрес тий- 
екен кӗрӗ, кӗрес теменнине ирӗксӗрлемӗҫ. Вӑл союс ҫинт,ен илтсен, 
тӗнцери халӑхсем пурте тапранӗҫ; пурте ирӗке тухашшӑн пулӗҫ: 
асаплӑ пурнӑҫ.ран, пулас вӑрҫӑран хӑтӑлашшӑн ҫав союса кӗме 
тӑрӑшӗҫ.

Ҫ а п ӑ ҫ а с с и п е  ҫ ӗ н т е р е с с и  х ӗ н н и .

А н'рх вӑл ӗҫе тӑвасси ҫӑмӑл пулмӗ; нумайден хытӑ ҫапӑҫмалла 
пулӗ. Нимӗҫ ӗҫлекенӗсем ҫёнсессӗн те, пурнӑҫа майласа йама вӗ^ 
сене пит хӗн пулӗ. Нимӗҫҫен маркки (укҫи) ытла хавӑрт йӳнелсе 
пырат. Ҫӗнсен тепӗр кунех вӑл йӳнелме 'ррӑнмӗ. Пирти пекех, 
нимёҫҫен малтанлӑха пит хӗн пулӗ.

Франци Рура памасӑр тӑрӗ, ҫавӑнпа нимӗҫҫен промышленнӑҫӗ 
валли кӑмрӑк тупма пит хӗн пулё, промышленнӑҫ малтанлӑха, 
пнрти пек, ^акса пырӗ. Пурин^ен ытла ҫиме тёлешӗн^ен хён пулӗ. 
Герма^и хӑйне кирлӗ ҫимелли йапаласен тӑватӑ пайӗн^ен виҫӗ 
пайне анг§ах хӑй тӑват, пёр пайне ытти патшалӑхсен^ен кӳртерет. 
Унтан тата Герман,ире ӗҫлекенсемпе хресрнсем ҫӗнсен, капита- 
лиссен патшалӑхӗсем Герма^ийе, пире тунӑ пек, блокада тума 
(йӗри тавра хупррласа таварсем йамасйр тӑма) пултараҫҫё. Вара 
ГермаН)И ёҫлекенӗсемпе хресҫенсене тата хӗн пулӗ. Епӗр ун пек 
блокадӑна ҫӗнтӗмӗр. Нимёҫ ёҫлекенӗсемпе хрее§енсем те, пирӗн 
150 мӗ^йунлӑ халӑх вёсен майлине пёлсен, ҫав блокадӑна ҫӗнсе 
пӑрахӗҫ.



Х р е с ҫ е н с е м ,  с ы х ӑ т ӑ р ӑ р !

Хресгҫенсвм! Есёр кирек ӑҫта пурӑнсан та, пирӗн ӗҫ ҫук тесе 
ан калӑр! Вӑл пирӗн ӗҫ ыар тесе ан шухӑшлӑр! Нимӗнле халӑх 
та халӗ хӑй тӗллӗн пурӑнаймаст. Вӑрҫӑ хыҫҫйн иирӗн хуҫайствӑ 
халӗ ҫӗкленсе пырат. Мӗншӗн? Мӗншӗн тесен епӗр Герман,ипе 
сутилӳ тӑватпӑр. Саранча пирӗн хирсене пӗтерме тытӑннине пурар 
та пӗлетӗр. Ҫав хурта пӗтерекен наркӑмӑша епӗр Герм анией  
илетпӗр. Пӗ^ӗкҫеҫҫӗ йапала, ҫапах та ҫав йапала пулмасан са
ранча пирён хирсене пӗтӗмпе пӗтернё пулӗцё. ГермаН)Ипе сутилӳ 
тӑвасси пире калама та ҫук кирли ҫав хурт наркӑмӗшӗн^енех 
паллӑ. Герман>исӗр пурӑнма пире ытла та хӗн. Гермацийе ҫухатса 
машинӑсемсӗр йулсан, пирён хрес^ен хуҫайстви пӗгсе ларма та 
пултара^; машинӑсем пулсан, пирӗн мӗн пур хуҫайствӑ ҫӗкленсе 
кайӗ. Герман>ире улпутсемпе капиталиссем ҫӗнсен, епӗр те вӑйран 
кайӑпар, пирён патшалцх кранӗсем те тйшмансемшён уҫӑлёҫ, ҫйткӑн 
капиталиссемпе улпутсем татах пирӗн ҫийе вӑрҫӑпа килӗҫ.

Унтан вара пирён хирсене, йалсене, хуласене урӑх саранча 
хуплӗ, вйл 'ҫул ҫине г§уд та х&вармӗ.

Хрес$ен! Гермами революци ҫумбнце санӑн мӗн ӗҫ пуррнне 
пӗлтӗн-и ӗнтӗ? Пӗдтӗн пулсан сыхӑ тӑр!
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ТРОЦКИ ЙУЛТА Ш  ГЕРМАН)И РЕВОЛЮ ЦИ ЙӖ 
ҪИНТ)ЕН КАЛАНИ.

Мускав кёпёрнин'р металлиссен Сйесӗнт}е Троцки йулташ Гер
мами революцийӗ ҫинцен токлат тунӑ. Вӑл акӑ мӗн каланӑ.

Хал,хин пек ӗҫҫем пин ҫулта пӗрре ант)ах пулаҫҫӗ. Ку тар- 
ан 'рен  тендере пулнй ӗҫҫенцен ^и пысӑккисем иккӗ-^ӗ: пӗри фран- 
цуссен аслӑ революцийӗ, тепӗри— Наполеон вӑхйтӗнг§е халӑх куҫни, 
ун ^ухне хёвел анӑҫё йенҫен Мускава та хум килсе ҫапнӑ. Халӗ 
пулакан ёҫҫем ҫумӗн^е ҫав ӗҫҫем ытла та пӗТ)ӗккӗ.

Пайанхи кунтан пилӗк ҫул кайран Герман,и революцийӗ ёҫле- 
кенсен ӗмӗтне тултараймарӗ. Ун т,ухне ӗҫлекенсене йертсе пыракан 
социал-демократсем влаҫе пуршуйсемпе уйӑр^ӗҫ, кайран ӑна 
пётӗмпех пуршуйсен аллине тщ ёҫ. Халӗ Герма^и икӗ ҫул йуппин- 
■ҫе тӑраГ: пӗр ҫулӗпе кайсан пӗтмелле, тепӗринпе кайсан пролета- 
рисен революцийӗ пулмалла.
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Р е в о л ю ц и  х ӑ ҫ а н  ҫ ӗ н м е  п у л т а р а Ё

Революци тума виҫӗ йапала кирлӗ: промышленнйҫ хӑватлй пул- 
малла, машинӑсем нумай пулмалла, тата ӗҫлекенсем вӑйлӑ пулмалла. 
Малтанхи икӗ йапалн Гермагрре пур. Ӗҫлекенсем те унта ппт 
нумай: 60 мӗ.$йун халӑхран 15 мӗл>йунӗ хапрӑк-савйтсен^е ӗҫлеҫҫӗ. 
Ӗҫлекенсем социал-демократсене пӑрахса комунисен йенне сулӑн- 
нӑҫемӗн сулйнаҫҫӗ. Комуниссен партийё унта ҫамрӑк. Ҫапах та 
революци тума унйн хӑва^ӗ ҫитмелле пек туййнат.

Гермацд ӗҫлекенӗсем ҫапаҫма хатӗр. Ан^ах хӑйулӑ ҫапӑҫмаш- 
кйн, вёсен хӑйсепе йертсе пыма пудтаракан парти пуррине курса 
тӑрас пулаР Вӗсем халӗ ҫапӑҫма тытӑнмасйр тӑраҫҫӗ, мӗншӗн 
тесен вӑл ҫапӑҫу пнт хӑватлӑ пулмалла, пуршуйсем йе ӗҫлекенсем 
петмесӗр трарӑнас ҫук.

Хал,хи вӑхӑтра Рермацири комуниссен партийӗ уйӑхсерен хӑ- 
ватлӑланса пырат. Вӑл партийе ӗҫлекенсем — соцпал-демократсен 
хыҫҫӑн пынисем те ыттисем те—халӗ нумай кӗреҫҫӗ.

Г е р м а м и  с а л а н н и .

Гермагр француссем Рура илсен салана пуҫларӗ. Ш треземан*) 
правнтӗдстви Франци правитӗлствине пӑхӑн^ӗ. Ан^ах Франци пра- 
витӗлстви хӑйне пӑханнӑ Гермаципе калаҫашшӑд та пулмарӗ, мӗн- 
шӗн тесен нимӗҫҫем вӑй илсе Францийе пӗтересрен хӑрарӗ.

Халӗ Герман,ире ӗҫҫем ак мӗнле. Фашиссен аллине лекнӗ Ба- 
вари Герма^ийӗн аслӑ правителствине пӑхӑнашшӑн мар. Баварипе 
йунашар Саксонипе Тюринги правитӗлствисем комунисемпе сулахай 
социал-демократсен аллин^е (халӗ Саксонипе Тюринги правитӗл- 
ствисем те пуршуйсем майлӑ пыракан сылтйм социал-демократсен 
аллине лекрӗҫ).

Герман,ире икӗ вӑй: пёр йент,е— революци тума хатӗр таракан- 
сем, тепёр йенҫе— фашиссем, вёсен хушшинҫе— ниҫталла та кайма 
пӗлмен вак пуршуйсем, иккӗленекен социал-демократсем. Ун пек 
аптӑраса тӑракансем нумай, ан^ах революци хумё вёсене йалан 
хӑшне сулахайалла, хӑшне сылтӑмалла ҫапса йараР

Р е в о л ю ц и  ҫ ӗ н е й и ,  ҫ ӗ н е й м и ?

Тӑшмана ҫӗнес тесен, ӑна ҫапса ӳкерсе ҫапӑҫайми тӑвас пу
лат. Герма^ири комуниссен партнйӗ ҫавӑн пек ҫапма пулта-

Халӗ Штреземан правитӗлствӑран сирпӗнсе тухнӑ. Ред— р.



райӗ-ши? Ӑна татса калама пит хӗн. Ҫапах та ӗҫлекенсен класӗ 
ҫӗнмелле пек туйӑнат.

Пуршуйсен аллинда халӗ 100.000 ҫарӑ (рейхсвер), 135.000 по- 
лицн, тата фашиссем; фашиссен хӗҫпӑшалта нумай^командирсем 
те пит лайӑх. Андах фашиссем пӗтӗм патшалӑх тарах саланса 
тӑраҫҫӗ. Вӗсем хущшинда ӗҫлекенсем те пур; ӗҫлекенсем хёрсе 
ҫапӑҫнӑ вӑхӑтра пуршуйсене пӑрахма та пултараҫҫӗ.

Революци йенда—хӗрлӗ сотцасем. Вӗсем миҫи паллй мар. Ҫа- 
пах та вёсем пит нумай. Ӗҫлекенсем, хӑйсен тӑшманӗсене ҫӗнме- 
лӗхех, кпрек хӑҫан та хӗрлӗ еотндасем ҫителӗклё тума пултараҫҫӗ.

• Пайанхи кунтан пӗр-ик ерне кайарах Герматрре ҫапӑҫу иуҫ- 
ланмалла пекда. Халӗ ӗҫ улӑшӑн^ӗ.

Гермацире ҫапӑҫу ик тӗлте пулмалла пек: фашиссен майлӑпы- 
ракан Баварире, тата ӗҫлекенсен майлӑ пыракан Саксонипе Тю- 
рингире. Тӗп правитӗлствӑ ӗҫлекенсен соттрсене салатма хушнине 
Саксони итлемерӗ. Саксонийе ҫарӑ йара пусласан, социал-демократ
сем те пшклендаҫ, мӗншӗн унта ҫарӑ йаратӑр тесе тёп цравитӗл- 
ствӑран ыйта пуҫларӗҫ. Саксонийе ҫӗмӗрни— хӑйсене ҫӗмӗрни пул
нине вӗсем лайӑх пӗлсе тӑраҫҫӗ.

Ҫапла ӗнтӗ, Герман,и хумханнӑҫеМӗн хумханат. Ӗҫлекенсем те 
соцнал-демократсем хыҫҫӑн пыма йӑлӑхса ҫите пуҫларӗҫ. Ёҫ ӑҫталла 
кайни пуриншӗн те паллӑ. Ҫапӑҫас вӑхйт ҫитсе перёлда.

Х а л ё  ҫ а п ӑ ҫ м а  а в а н  в ӑ х ӑ т .

Германире ӗҫ халхин пек пырсан, влаҫ дасах ӗҫлекенсен ал
лине лекӗ. Андах ӗҫ унпах пӗтмӗ.

Герман,и кӳршисем— Франци, Белги, Подаш, Чехо-Словӑки, ти- 
нӗс йендан тата Англи.

Айгли, вӑйӗ пулсан, ӑна революцийе хирӗҫ йарӗда. Андах 
Англин фло'вё андах вӑйлӑ. Типӗ ҫёрте вӑл ӗмӗртенпех надар ҫа- 
пӑҫаЁ Нумай пулмаст вал пире вӑрҫӑпа хӑратма щухӑшларӗ. 
Ӑна хнрёҫ епӗр йараплансем тума тытӑнтӑмӑр. Англи тӗрӗкпе 
Францийе те хӑратаймасЁ Тинӗс ҫинда вӑл вӑйлӑ. Революци 
тинӗсре пулсан, Ангди ӑна пӗтерӗ^ӗ, андах революци типӗ 
ҫӗрте пула!.

Ф р а н ц и  м ӗ н  т й в ӗ ?

Франци, ухмаха йерсе, революци тӑвакан Герматрйе пӗтёмпех 
йарса илес тесен, ӑна 1.500.000 йе 1.700.000 салтак кирлӗ. Ун
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дахлӗ оалтӑк Франци халӗ пухма пултараймаст. Франци дарение 
халӗ 700.000 салтак. Ун ҫумне тата 8— 10 ҫӗр пин вӑл нийепле 
те пухас ҫук. Ҫавӑн цухлӗ ӗҫлекенсемпе хресдансем пухас пулсан, 
Франци пуршуйӗсене хӑйсенех усал пулӗ. Ҫапах Франци ӑна тума 
тытӑнмӗ темеллийех ҫук. Хӑй вилӗмне сйссе, пуршуйсем темӗн 
хӑтланма та пултараҫҫӗ.

П о $  ш ӑ.

Гермаци революцине хирӗҫ Пол,шй та тапранассӑн пек туйӑн- 
маст. Вӑл Гермами ҫёрне андах катса илме тӑрӑшӗ, унтан малалла 
каймӗ нек туйӑнаЕ

Пнре йӗри-тавра хӗсӗрленине, тӑшман Мускав хапхи патне 
ҫптнине пурсӑр та астӑватӑр. Епӗр давсасене сартӑмӑр та, тӑш- 
мансем сирпӗнсе кайрӗҫ. Нимӗҫ ӗҫлекенӗсем те ҫавӑн пёк тума 
пултарадҫӗ. Пол0шӑ вӗсене хӗссен, вссем те хӑйсен давсисене сарма 
пултараҫҫӗ.

Пол,шӑ мӗн тавассине Герман,и ӗҫлекенӗсен андах мар, пнрӗн 
те пӗлес пулат.

П о ^ ш ӑ п а  в ӑ р ҫ ӑ  п у ^ и ,  п у л,ыи?

Хйш йулташшем калаҫҫӗ: Пол,шӑпа вӑрҫӑ пулмаллах, теҫҫӗ. 
Епӗ ӑна шансах каймастӑп. Мӗне кирлӗ вӑрҫӑ? Пире вӑрҫӑ кирлӗ 
мар. Халӑх хуҫайствине епӗр халӗ нумайах ҫӗклеймерӗмӗр. Тырӑ 
хакне ҫӗклеме, хапрӑк-савӑтсенда тӑвакан йапаласен хакне ӳкерме 
епӗр халӗ вёренсе ҫитеймен. Пирён сурансем тин тӳрлене пуҫла- 
рёҫ. Вӑрҫӑ пирӗн хуҫайствӑна пит пысӑк сийен кӳме пултарат.

Ҫавӑнпа пирӗн вӑрҫа мӗнле те пулин сирсе йама тӑрӑшмалла.
Гермацире ӗҫлекенсем хӑйсемех ҫӗнтерме пултарӗҫ; ҫарӑ йарса 

вӗсене пулӑшма кирлё мар, хӑй пуршуйёсене хӑй вӑйӗпе ҫӗнеймен 
революци шандаклӑ революци мар.

Полрпӑ куштанӗсем калаҫҫӗ: «Гермагрпе Раҫҫей Полрнӑна хӗс- 
терекен клешг§е». теҫҫӗ. Вӑл тӗрӗс мар. Пожгла хӑй пирӗнпе Гер
мами хупшшне савӑл иек кёрсе ларцӗ. Ригӑ хулинда епӗр Гер- 
маципе йунашар пулашшӑнда, анцах ун пек тума По-^шӑ хӑй 
пире памарӗ.

Й е  к ӗ п е р ,  йе  х ӳ ме .

Пол,шӑ пирӗнпе Гермаци хушшинда йе кӗпер, йе хӳме пулма 
пултараЕ Кӗпер пулсан, епӗр хакне пӗтӗмпех укҫанӑн кӑларса
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парӑпӑр. Пире Герман,ийе ҫул кирлӗ. Вӑл ҫул пурсӑмӑра та кирлӗ, 
ӑна хресдансен пурин те пӗлмелле. Вӑл йал кулакӗсене те кирлӗ. 
Вӑл ҫулсӑр пирён йал хуҫайстви пётме пултарат. Пол,шӑн хӑйён 
шухӑшламалла: кӗпер пулмалла-и унӑн, хӳме-и.

Д ӳм е пулас пулсан, П одай  данах та клешце хушшнне лекӗ. 
Тӳррипех калас пулах: ппре вӑрҫӑ кирлӗ мар, андах Европӑпа 
сутилӳ тума хамйра 'ҫӑрмайтарма памӑпӑр. Полдаӑн пире ирӗ- 
ксӗрех Европӑри краштан вӑрҫине ҫарӑ йарса хутӑшмалла 
тӑвас пулмаст.

Вӑрҫй тапранмасӑр пулма пултарат-и?—  Пултарат. Епё малта- 
нах каларӑм: хӑш йулташшем варҫӑсӑр пулмӗ теҫҫё, терӗм. Ан
дах пирён правитӗлствӑн ун пек шухӑшлас пулмаст. Пирӗн хуҫай- 
ствӑна ҫӗклемелле, ҫарра хӑватлӑлантармалла, йаруплансем нумай- 
рах тумалла. Андах ӑна епӗр вӑрҫӑшӑн тумастпӑр.

Европара тӑвӑл тапранасси пуриншӗн те паллӑ. Пнрён вӑрҫа 
сирсе йама тӑрӑшас пула!1. Ҫавйнпа пирён ёлёкхиндан вунӑ хут 
ытла ӗҫлемелле. Гермада революци ҫывхарса килни пирӗн ӗҫе 
улӑштармаст.

Гермацире революци ҫывхарса килет. Мӗн тумалла ӗнтӗ пя- 
рӗн? Пур ӗҫе те пирӗн хӑвӑртрах, авантарах тӑвас пулат.

Вӑрҫӑ пуласах пулсан, вӑл мӗншӗн тапраннине, кам айӑплине 
пирӗн ӗҫлеке-нсемпе хресдансен пурин те лайӑх пёлсе тӑрас пулат. 
Ытла хыпӑнса ӳксе пуҫа ҫухатас пулмаст. Ӗҫ нумай пулӗ, хӑрупй 
тӗлсем те пайтах пулӗҫ. Пирӗнпе ирӗксӗр вӑрҫа тапратсан, хрес
дансен пурин те, вӑл вӑрҫа пирён сирсе йама май пулманнине 
пӗлсе тӑма тивӗҫ. Вара, кирек мён пулсан та, епӗр ҫӗнтерӗпӗр.



ГЕРМ АНИ ПЛАНЕ.

I. Германн ҫбрӗ.

Ку план ҫшг§е Вйрҫӑ хыҫҫӑнхи Германийе кйтартнӑ. Вӑрҫ&ж- 
Жен Германийӗн ҫӗрӗ, колонисене шутламасӑр, 540.857 тӑваткӑл 
километраже (километр-ҫухрӑма йахӑн). Халӗ унӑн ҫӗрӗ 468.677 
тӑваткӑл километр ан^ах. Ҫапла Германи хӑй патён^и ҫӗрне ан- 
Жах 72.000 тв. километр ҫухатнӑ. Ку шута Франди йарса илнӗ 
Рур ҫӗрӗ кӗмест. Унтан тата Германи хӑйӗн мӗн пур колонисене 
ҫухатрӗ. 1913 ҫулта вӑл колонисенже мӗн пурӗ 2.952.924 тв. кило
метраже, 13 мӗЛ)йун ҫынжжӗ.

II. Германи хал&хӗ.

1919-мӗш ҫулта шутланӑ тӑрӑх, Германире 59.660.000 ҫын пу- 
рӑнаГ Ҫӗр ҫынтан нимӗҫҫем— 92,5, по^аксем—5,47, ыттисем— 2,03.

Ҫитённӗ ҫынсем Германире мӗн пурӗ 34 мӗ^йун.
Классем тӑрӑх вӗсем ак ҫапла уйӑрӑлаҫҫӗ:

ӖҪ ЙА^Ӗ. Хуҫасем.
Ҫур пролет- 

тарисем.

Тӗрлӗ вы- 
рӑнта тӑ- 
ракансем.

Ӗҫлекен-
сем.

Йалхуҫайствинже . 1.180.750 1.275.500 190.500 7.172.000

Промышленнӑҫре . 550.000 1.200.000 1.020.000 11.800.000

Сутуилуре . . . . 500.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000

Килти тарҫӑсем . . — — — 390.000

Вакатсем, тухтӑр- 
сем, артиссем, ҫа- 

■ вӑн пек ирӗкре 
ӗҫлекенсем . . . 500.000 1.000.000 950.000

Нимӗн тумасӑр пу- 
рӑнакансем. . . 1.700.000 —

•
—

Мӗн пурӗ . 4.430.750 3.475.500 3.210.000 22.750.000
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Ҫапла битӗ Германийӗн мӗн пур халӑхне илсен, ҫӗр ҫынтан 
38-шӗ ёҫлекекенсене килет; ҫитӗннисене анрах идеен, ҫӗр ҫынтан 
ӗҫлекенсене 66 ки'лет. У рахла'кадасан, ҫитӗннисенрен виҫӗ пайран 
иккӗшӗ пурте ёҫлекенсем.

III. Германи пайёсем.

Герыанире халӗ 15 респупликкӑ, тата 3 ирёк хула. Вӗсем 
ак ҫаксем:

РЕСПУПЛИКӐ

ЙАТ}ӖСЕМ.

Ҫӗрӗ ыиҫе 
тӑваткӑл 

километр.

О.Г»-'
Миҫе пин 

ҫын.

Аслӑ ху- 

лисем.

М 302 П 
«в ® Кч О. 3К С-
м  ^

А н гальт................... 2.294 331 Дессау 58

Б а д е н ....................... 15.070 2.209 |
Карлсруэ
Мангейм

136
230

Б а в а р и я .................. 75.992 7.054 |
Мюнхен
Нюренберг
Аугсбург

631
353
155

Брауншвейг . . .
Ва'лъдек...................
Вюртенберг . .

3.672
1.121

19.507

481
66

2.519

Брауншвейг
Ародьзен
Штутгарт

140
3

309

Г е с с е н ................... 7.688 1.291 |
Дармштадт
Майнц

82
103

Лилле-Детмолъд. . 
Мекленб.-Стрелиц . 
Мекленб.-П1верин. 
Ольденбург. . . .  
П руссия...................

1.215
2.930

13.127
5.429

291.562

154
106
651
518

36.075

Детмольд
Ней-Стрелиц
Шверин
Ольденбург
Берлин

15
И
45
33

1.903

Саксония . . . • . 14.993 4.663 |
Дрезден
Лейпциг
Хемниц

529
604
304

Тюрингия . . . . 11.763 1.508 <
Веймар
Гера

37
74

Шаумбург-Липпе . 340 46 Бюккенбург 6

И р ё к х у л а с е м.

Бремен . . . . .
Гамбург ...................
Любек.......................

256
415
298

311
1.050

121

Бремен
Гамбург
Любек

258
986
113



IV. Германи хуҫайстви.

Вӑрҫӑ пирки, тата вӑрҫа хыҫҫӑн пулнӑ ёҫҫем пирки Германи 
хуҫайстви ытла та нарарланса ҫитрӗ.

Германире халӗ вӑрҫӑрренхинрен тырӑ нумай сахал тӑваҫҫӗ. 
Вӑл ак ҫак таплитеӑран паллӑ (ку таплитсӑра тырра ииншер квин- 
то-рпе шутланӑ; квинто.р =  6 пӑт 10 кӗрепенкӗ):

Ҫулсем. Тулӑ. Ыраш. Урпа. Сӗлё. Ҫӗрулми. Т)ӗкентӗр.
1913 . . 41.400 113.093 33.427 85.929 457.759' 142.568
1922 . . 18.957 53,491 15.814 41.308 261.154 73.880

Вырӑх та Германире нумай ракнӑ. Пиншер пуҫ шутласан:

Ҫулсем. Лашасем. Енесем. Сурӑхсем. Каракасем. Сыснасем.
1913 .  . 4.523 20.444 5.476 3.474 25.116
1921 . . 3.683 16.840 5.882 4.337 15.876

Германире вӑрҫӑ хыҫҫӑн сахар кӑлармалли рёкёнтёр нумай 
кайа ака пуҫланӑ, ҫавӑнпа сахар та нумай кайа тӑва пуҫланӑ. 
1913— 14 ҫулсенре Германире сахӑр 2.618 пин тоннӑ туяӑ, 
1921—22 ҫулсенре— 1.296 пии тонна анрах. Тимёр ӗҫӗ те Герма- 
нире нумай ракнӑ. 1913-мёш ҫулта Германире 19.309 пин тонна 
тимӗр тунӑ, 1921-мӗш ҫулта — 8.000 пин тонна аирах. Хурҫӑ 
1913-мӗш ҫулта 18.935 пин тоннӑ тунй, 1921-мӗш ҫулта— 9.400 
пин тоннӑ анрах.

Германи маркки Мӳнелсе пырса нимён тёшне те тӑми пулрё. 
Йут патшалахсенре вал марккӑшӑн халӗ нимён те памаҫҫӗ. Вӑр- 
ҫӑррен толлӑршӑн (Амерӗк укҫи, ылтӑн укҫапа икӗ тенкӗ тӑра!) 
4а/в марккӑ паратрӗҫ, нумай пулмаст толлӑршан 2.240 мӗрйун 
марккӑ пара^рӗҫ, халӗ толлӑрсене марккалла сутмаҫҫӗ те.

Германи туххурӗ халӗ пит сахал, расхутсене пит сахал саплат. 
Нимӗҫ социал-демокрарё Квессел шутланӑ тӑрӑх, 1923 ҫулти йан- 
варте Германире 100 тенкӗ расхутран 23 тенки анрах туххутпа 
сапланнӑ, ҫенрапӗр уйӑхӗнре 70 пусӗ анрах сапланнӑ.

Германийӗн суту-илӳ ёҫӗ те пӗтсе пырат. 1913 ҫулта Германи 
йут патшалӑхсене 1.474 мё.рйун центнӗр (центнӗр =  3 пӑт) сутнӑ, 
1921— 22 ҫулсенре 436 центнер анрах. Кӑҫал Германи сутуилӗвӗ 
тата хӑвӑртрах нӗтсе пырӗ. Май уйӑхӗнре Германи йут патшалӑх- 
сене ылтӑн укҫапа шугласан 614 мӗл,йун марккӑлӑх тавар кӑ- 
ларрӗ; йу.рре— 106 мё.рйуп марккӑлӑх анрах'.
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Х ӖВЕЛТ УХӐҪӖНТр! ТӖП ИЗДАТЁЛСТВӐН г1]1 - 
ВА Ш  СЕКЦ И Й Ӗ КӐ ЛА РА КА Н  КЁНЕКЕСЕМ :

Т ) й в а ш л а  щ у р н а л с е м п е к ӗ н е к е с е м  пур .

Шурнал „Ӗҫлекенсен Сасси“ № 3 .................................10 пус (ылт.).

» „ № 5— 6  30 „
„ „ № 7 50 „

„ „ „ № 8 . . .  . . . .  50 „ „

К Ӗ Н Е К Е С Е М :

1) Коваленко. Политкрамӑта кӗнеки............................... 20 „ ,,
2) Н. Мещеряков. Канаш Раҫҫейӗщц коопераци . 15 „ „
3) А. Зубрилин. Ҫарансем ӳстерӗр.
4) Хресҫенсен Германщ революци ҫин^ен мӗн пёлсе тӑмалла.
5) П. Гуров. Ҫӗр котӗксё (сакунӗ).
6) Тимухха Хветри. Тырпул тӑвас ӗҫ.

„  7) 0. А. Андреев. Хире паранкӑпа вы^ах^ёрлёхе ҫитерекен тёрлё 
тымарҫпмӗҫ акса тӑвасси ҫищ;ен.

8) 0. А. Андреев. Ҫӗре сёнетесси ҫин^ен.
9) А. Скоморохов. Сӗтлӗ енесене нӗлсӗ суйласси.

10) А. Зубрилин.— Как получать большие урожаи хлебов при недо
статке навоза.

11) Его-же.— Как улучшить крестьянское хозяйство.
12) Его-же.— У  коровы молоко на языке.
13) Его-же.— Трехполье—гибель, спасение в многополье.
14) Скоморохов А. Л.— Заразные болезни домашних Животных и

борьба с ними.
15) Ф. Энгельс.— Принципы коммунизма.
16) Степанов.— Мысли о религии.
17) Антонов-Авсеенко.— Строительство Красной Армии.
18) Заровнядный.— Простые беседы по самообразованию.
19) Ленин.— 0  НЭП-е (статьи и речи).
20) Его-же.— 0  просвещении (статьи и речи).
21) Сейфуллина.— «Перегной».
22) Устав и программа РКСМ.



ХӖВЕЛТУХӐҪӖЕТрИ ТӖП ИЗДАТЁЛСТВӐН Т)Ӑ- 
ВА Ш  СЕКЦ И Й Ё К Ӑ ЛА РА КА Н  КӖНЕКЕСЕМ :

^ ӑ в а ш л а  ш у р н а л с е м п е к ӗ н е к е с е м  пур .

Шурнал „Еҫлекенсен Сасси“ М 3 ............... . , 10 пус
99 99 99 № 4 ..................... . . 10 >5

11 19 11 № 5— 6 . . . . . . 30 11

” п 11 № 7 . . . . ' .  . . , 50 11

99 11 99 № 8 ...................... . . 50 99

К Ӗ Н Е К Е С Е М :

1) Коваленко. Политкрамӑта кӗяеки ................................20 „  „
2) Н. Мещеряков. Канаш Раҫҫейӗнтщ коопераци .1 5  „ „
3) А. Зубрилин. Ҫарансем ӳстерёр.
4) Хрееҫенсен Гермаци революци ҫищцн мёп иӗлсе тӑмалла.
5) П. Гуров. Ҫӗр котӗксӗ (сакунё).
6) Тимухха Хветри. Тырпул тӑвас ӗҫ.
7) 0. А. Андреев. Хире паранкӑпа вы^ӑх^брлёхе ҫитерекен тӗрлӗ

тымарҫиыӗҫ акса тӑвасси ҫинцен.
8) 0. А. Андреев. Ҫӗре сӗнетесси ҫин^ен.
9) А. Скоморохов. Сӗтлӗ енесене нёлсӗ суйласси.

10) А. Зубрилин.— Как получать большие урожаи хлебов при недо
статке навоза.

11) Его-же.— Как улучшить крестьянское хозяйство.
12) Его-же.— У  коровы молоко на языке.
13) Его-же.— Трехполье—гибель, спасение в многополье.
14) Скоморохов А. Л.— Заразные болезни домашних Животных и

борьба с ними.
15) Ф. Энгельс.— Принципы коммунизма.
16) Степанов.-—Мысли о религии.
17) Антонов-Авсеенко.— Строительство Красной Армии.
18) Заровнядный.— Простые беседы по самообразованию.
19) Ленин.— 0 НЭП-е (статьи и речи).
20) Его-же.— 0 просвещении (статьи и речи).
21) Сейфуллина.— «Перегнои».
22) Устав и программа РКСМ.
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«Что должен знать каждый крестьянин о Германской 

революции».—Перев. Ф. Н. Сергеева.


