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ПВТОРТАМ.
Раҫҫей Комунисёсен Парттийӗ ытти парттисем пек мар. Вӑл 

пӗтӗм тён^ери етем йӑхне пурин^ен те хӑватлйрах малалла тӗртсе 
пырат, тён^е револ,утсийӗшӗн пурин^ен те нумай ӗҫлет. Ун пек 
пысӑк ӗҫ тӑвакан, Раҫҫейре ан^ах мар, тендере те хали дан  ни- 
хӑҫан та пулман. Ҫавӑнпа ытти патшалӑхсенци ӗҫлекенсене йертсе 
пыракансем те, ӑслӑраххисем, Р. К. П. йепле пуҫланса хӑватлӑ- 
ланса кайнине лайӑхрах тишкӗрсе пӗлме тӑрӑшаҫҫӗ. Епир Р.Е.П. 
цленӗсем пулса тӑратпӑр. Унӑн йӗркинце тӑрса ҫапӑҫатпӑр. Унӑн 
иеторине, унӑн ҫӗнтерсе пынӑ йывӑр ҫулӗ ҫю гр  кашни утӑмне, 
пролеттариата хӑтарасшӑн вӑл мӗн вӑй ҫитнӗ таран йепле тӗлӗн- 
мелле хӑватлӑ ҫапӑҫса пурӑннине нимӗн те сиктерсе хӑвармасӑр 
пнрӗн тата ытларах тӑрӑшса вӗренме тивёҫ.

Пирён партти 25 ҫуд тултарас. умён епӗ ултӑ лекси ву- 
ласа парсаттӑм. Ку кӗнекере ҫав лекснсене ҫапнӑ. Анцах вӗсем 
партти историне кӗскен ан^ах каласа параҫҫӗ. 1917 ҫултанпа 5 
ҫул хушши мӗн пулнине каласа парас тесен те темиҫе кӗнеке 
ҫырмаллз пулӗрё. Манӑн лексисем —  малтанлӑха хутран - ситрен 
каласа пани ащцах; вӗсем — партти историне вӗренме пулӑшакан, 
вал истории картине кӳртекен кӗскен каланӑ сӑмах аш}ах. Епӗ 
вӑл лексисене йулташсем пит хушнӑран, Р.Е.П. историйӗ ҫи н р н  
кӗнеке ытла сахалтан ан^ах ҫапса кӑларатӑп. Ун пек кӗнекесем 
сахал пирки, тен манӑн лексисен те усси пулӗ тесе ёмӗтленетӗп.



М А Л ТА Н Х И  ЛЕКСИ.

Мӗн вӑл партти?

Мӗн вал партти? Вӑл паллӑ йапала пек. Ун ҫин^ен калаҫма 
та кирлб мар пек. Аидах вӑл тӗрӗс мар.

Ощӗствӑ, орканисатсисем ҫинцен „мён вӑд“ тесе ыйтсан, тёр- 
лӗ классем кирек хӑҫан та тӗрлӗ калаҫҫӗ. Илер темиҫе мӗл,йун 
ҫынна пӗрлештерсе тӑракан прохсойуссене. Прохсойус мӗн иккенне 
пурте пӗлеҫҫӗ. А н р х  „прохсойус мӗн вӑл“ тесе ыйтсан, тӗрлӗ 
клас тӗрлӗ к а л а !  Маркс „прохсойуссем — сотсиалисм шкулӗ“ тех. 
Пуршуйсем ун ҫин^ен урӑхла калаҫҫӗ. Анклн ҫыруҫисем, Уэбб 
Сиднейпе унӑн арӑмӗ Беатрисса, меншевнксем хыҫҫӑн пыракан- 
скерсем, калаҫҫӗ: „прохсойус вӑл—пӗрне пӗри пулӑшмаллп, йурли- 
сене (Т)ухӑннисене) пӑхса пурӑнмалли оркатшсатси“, теҫҫӗ. Католик- 
сен парттинт>е таракан нимӗҫ прохвессӑрӗ калӗ: „прохсойус вӑл— 
богадельня14, тийӗ. Вӑл ҫавӑн пек пулмалла та. Темиҫе ҫӗр пин 
ҫынна лекекен йапала ҫи н рн  тӗрӗс сӑмах илтеймӗн: ун пек йапа- 
лана пурте хӑй класин куҫӗпе пӑхаҫҫӗ. ҪавГшпа партти мён ик
кенне пирӗн мадтанах каласа парас п ула!

Марксиссемпе пуршуйсем партти тесе мӗие калаҫҫӗ?

„П артти44 сӑмах латинсен „рагз“ тенӗ сӑмахӗн^ен пулнӑ. 
„Р аг8 “ тени—пай тени п уда! Епир, марксиссем, парттийе мёнле 
те пулин класс пайё тетпёр. Пуршуйсем урахла шухӑшлаҫҫё. Ни- 
мёҫсен кивӗ йӗркене йуратакан нумай Еӗреннё пуршуйё Ш та^ 
парттисене ревоЛ)утсишӗн тӑрӑшнипе тӑрӑшманнине кура, кивё 
йӗрке майлӑ пынипе пьщанннне кура уйӑрат. Вал к а л а !



„Парттисем пӗр-пӗринпе ҫапӑҫни —  етем правиле тура прави ҫа- 
пӑҫнн; етемӗн пайанхи камалӗшӗн тӑвакан уҫреш^енисемпе 
тура тунӑ уБрешценисем ҫапӑҫни; кӗскен каласан —  усалпа 
ырӑ ҫапаҫни пулат“ тет. Цюрихра полпттпкӑ тёлӗшёпе ӗҫле- 
кен Ромер калат: „Етем (щ ӗстви ҫуралат, ҫптӗнет, вплет.
Ҫавӑнпа вӑл ҫамрӑк та пула¥, ватӑлат те. Ҫавна кура вӑл поли- 
ттпккӑ тӗлӗшӗнцен тӗрлӗ шухӑшлат. Аца вӑхӑтӗшде етем ощёстви 
ҫпяе тӑрса ӗҫлеймест, пурне те цас ӑнласа илет, шухӑшё 
вӗҫет, а н р х  ҫӗнӗ йапала тума пултараймаст, тӗплӗ те шу- 
хӑшлаймаст. Ун т,ухне радикальный парттисем пулаҫҫӗ. Ҫитӗне 
пуҫласан етем снгҫёствин вӑйӗ нумайланат. Ун ■ҫухне пурнӑҫ йёр- 
кине кӑшт ҫӗнетме шухӑшлакап (либеральный) парттисем пулаҫҫӗ. 
Ҫитӗнсе ҫитсен, етем ошҫёстви тӗплӗ шухӑшлат, мӗн пуррине сых- 
лама тйрӑшат. Ун ^ухне пурнӑҫ йӗркине ҫаплипех хӑварма шу- 
хӑгалакан (консервативный) парттисем пулаҫҫӗ (ку шухӑшпа, ҫптӗ- 
не пуҫланӑ йе ҫитӗнсе ҫитнӗ коммунисем йе либералсем йе кон- 
серваторсем пулма тивӗҫ). Ватӑлса ҫитсен, етем оп^ёствн ҫӗнӗ 
йападаран хӑрат, киввине хытӑрах тытма тӑрапта! Ун ^ухне 
пур влаҫе те патша аллине пама тӑрӑшакан (абсолютистский) 
парттисем пуласҫӗ. Ощ)ӗствӑра ҫамрӑккисем те ҫитӗннисем те 
пур; ҫавна кура оп^ӗствӑра радикальный, Либеральный, консер
вативный, абсолютистский парттисем пулаҫҫӗ. Опцёства мёнле 
партти килӗшет, ҫав партти вӑйлӑрах пулат. Ощёствӑра ҫав парт
тисем пурте пулма тивӗҫ. Пурнӑҫ хӑпх ҫулпа пырасси парттисен- 
т;ен килет. Кирек камӑн та, ҫав парттисемпе ҫапӑҫае пулсан, 
вӗсене пӗтерме тӑрӑшмалла мар. Вӗсене нихӑҫанта пӗтерес ҫук. 
Ҫитменнине тата парттийе салатсан, вӑл пытанса ёҫдеме тыт&нат. 
Х ӑ т  парттийе кӗресси ҫыннӑн ӑсё-хакӑлёнцсн килет. Алкивиад 
хйй виливденех а^а ӑсла пулна, Перикл ӗмӗр тӑрӑшшине ҫамрӑк 
ӑслӑ пулнӑ, Сципион ҫитӗннӗ ҫын пек пулнӑ, Август ватӑ халлӗн 
ҫуралнӑ. Халӑхсен те тӗрлӗ хал: нимӗҫсем йунӗпе консерватор, ӑсӗ- 
пе либерал; вырӑссем радикал, абсолютизм йенне те сулӑнаҫҫӗ" 
тет (ҫакна пурне те вӑл 1917 ҫулдан  ҫырнй).

Пуршуйсен наукки партти мӗн иккенне мӗншӗн тӗрӗс 
каласа памаст?

Ҫапла ёнтӗ, хӑвӑрах куратӑр, пуршуйсем партти мӗн тесе ыйт- 
сан, тӗрлӗ калаҫҫӗ. Вӗсен^ен сайри-пӗри анҫах сӑмаха татса ка-



лат „партти вал— мёнле те пулин класйн ҫапӑҫакан оркаяисатсийё" 
тет. Вӑл паллах ҫапла. Ӑна епир сирёнпе лайӑх нӗлсе тӑратпӑр. 
Пуртуйсем те ӑна пӗлеҫҫӗ, аирах ӑна вёсем халӑха кадасшӑн мар. 
Мӗншӗн? Мӗншён вӗсем парламентпа риркӳ ҫинцен тӗрӗссине 
каламаҫҫӗ,— ҫавӑншӑн. Уррешренисене нумайёшне ӗҫлекенсене 
хӗсӗрлеме тунӑ; пуршуйсем ӑна „классене килӗштерме, вӗсене 
пӗрле пурӑнтарма тунӑ“, теҫҫӗ; ӗҫлекенсене хӗсӗрлеме туни ҫинрен 
рӗнмеҫҫӗ те.

Тата Водовозов партти ҫинрен мӗн каланине итлер. Водовозов 
вӑл— кадетсемпе народниксен хупшшнре тӑрат, патшалӑх ӗҫӗсем 
•ҫинрен ҫырат. Пирёншӗн вӑл хӑрушӑ ҫынах мар. Партти мӗн ик- 
кенне каласа ӑнлантарма вӑл кӗнеке кӑларнӑ. Вӑл ҫырат: „Мӗн вӑл 
партти? Ҫынсен пӗр-пӗр пысӑкрах ушкӑнӗ патшалӑх йӗрки тёлӗшӗнрен 
пӗр шухӑша килсен, ҫав шухӑша тума ҫӗнӗ саккунсем кӑларасшӑн 
пулсан, уншӑн хытӑ тӑма йе ҫапӑҫма та хатӗр пулсан—ун пек 
ушкӑн партти пулат“, тет. Ку сӑмахра нимӗн айӑп та ҫук пек, вӑл 
сӑмах тӗрӗс пек те туаӑнат. Анрах Водовозов класс ҫинрен, классем 
ҫапӑҫни ҫипрен темӗн тӗрлӗ асӑнасшӑн мар тӑрӑшат. Ун сӑмахӗпе 
партти пӗр шухӑша килнӗ ҫынсенӗн ушкӑнӗ аирах. Вӑл рӑн кирлине 
каламасар хӑварат. Ун сӑмахин йунӗ те ҫук, шӑмми те ҫук: ҫавӑн- 
па ун сӑмахӗ лёпӗркке, нимӗне те тӑм ас! нимӗне те пӗлтермест.

Милюков мӗн тет?

Илер тата Милюкова. Вӑл та хӑйӗн класӗ майлӑ калаҫат. Ми
люков вӑл—кадетсен партти пуҫлӑхӗ. Кадетсем хӑйсен парттине 
нихӑш класс майлӑ та мар теҫҫӗ. Епнр вӗсене калаттамӑр: „нихӑш 
класс майлӑ пыман партти пулмас! кадетсен парттийӗ те—класс 
парттийӗ; вӑл пуршуйсемпе улпутсен класёшӗн тӑрӑшат", теттӗмӗр. 
Милюков вӑл сӑмаха йышйнасшӑн марррӗ. Вӑл пӗр йенрен полит- 
тик, политтиккӑ ӗҫне лайӑх пёлет; тепӗр йенрен вӑл прохвессӑр, 
науккӑсене лайӑх пӗлет. Хӑй политтик пирки, вӑл кадетсен партти 
удпутсемшӗн тӑрӑшнине халӑхран пытарма тӑрӑшаррӗ. Карра кайа- 
кан хӗре туйра пӗркенрӗк айёнре тытиӑ пек, вӑл хӑйӗн парттине 
халӑх пухӑвӗсенре йалан пёркенрӗк айёпре тытаррӗ, унӑн тӗсне 
курма памасррӗ. Ун пек рухне йна хӑйён прохвессӑрлӑхӗ, наукка 
лайӑх пӗлни пулӑшаррё. Тӗрлё науккӑсем тӑрӑх. вӑл каларрё: „парт
ии тесе пӗр шухӑша килнӗ ҫынсен ушкӑнне калаҫҫӗ, ун пек ҫынсем



тӗрлӗ класран тухма пултараҫҫӗ, ҫавӑнпа партти пӗр-нӗр класс 
маЁлӑ пулмасан та йура¥,“ террё. Ҫаккӑнтан ӗнтӗ хӑвӑр та кура- 
тар: Водовозов сӑмахёпе Милюков политтикки хупшпшв кӗпер хы- 
васси пит ҫӑм&л. Водовозов сӑмахё Милюковшӑн пит усӑлӑ. Вӑл Сё
мах Милюкова хӑй парттийӗн тӗсне халӑхран пытарма пулашат, 
кадетсен улпут класӗшӗн тӑрӑшакан парттине нихӑш класшӑн та 
тӑрӑпхыан пек кӑтартма май парат.

Ес-ерсен сӑмахӗ.

Ес-ерсем мӗн теҫҫӗ тата? Вӗсем хӑйсен парттине, классен тула- 
шӗяре темесен те, вёсен хуншшнре тӑрат террӗҫ. Ҫавӑн пек калама 
вӗсене прокрамми хушаррӗ. г[]ӑнах та вӗсем хӑйсене пролеттарисем- 
шён те, хресренсемшӗн те, интелликенсишён те тӑнӑ пек кӑтартас- 
шӑнррӗ; ҫапла вӗсем пӗр вӑхӑтрах халӑхйн виҫӗ пысӑк сийӗ кӑ- 
мӑлне килме тӑрӑшаррӗҫ. Ҫавӑнпа, марксиссемпе ес-ерсен хупшшнре 
тав тухсанах, классем хушшинре тӑракан партти пулассипе пул- 
масси ҫинрен сӑмах тапранса кайрӗ. Епир калаттӑмӑр: „Кашни 
партти мёнле те пулин кдаспа ҫыхӑняӑ. Ҫавӑнпа кашни партти 
мёнле те пулин пёр класс уссишӗн тӑрӑшаг. Епир пролеттарисен. 
класӗпе ҫыхӑннӑ. Ҫапах та епир хреоренсене тӑпшан пуласшӑн 
мар. Пирӗн патшалӑхра пуринреп ытла хресрен нумай. Ун пек 
ҫӗрте пролеттарисен, хресренсемпе пёр май пулса, вӗсемпе пӗрле ӗҫ- 
леме тӑрӑшас пулат. Епнр пролеттари класӗнрен тухнӑ, Епир—ун 
парттийё. Пролеттари парттийё пулсан та, епир хресренсене те 
йертсе пырӑпӑр, вёсене те ҫапӑҫма вӗрентёпӗр; мёншӗн тесен пирён 
хресренсемпе пёрлехи асап, пӗрлехи ӗҫ пит нумай" теттӗмӗр.

Йулашки ҫулсенре пулнӑ ӗҫсем хыҫҫӑн ес-ерсея парттийӗ мӗнле 
икенне пурте лайӑх куррӗҫ. Хӑйсен парттине вӗсем классен хушшин- 
ри партти террёҫ. Вӗсем 1900-мӗш ҫултанпах, хӑйсен парттийӗ 
пуҫланнӑранпах, хӑйсен парттийё ҫинрен пурне те ҫавйн пек шу- 
хӑшлаттарма темён тӗрлё тӑрӑшаррӗҫ. Мӗншӗн вӗсем ҫавӑн пек 
тӑрӑшни халё тин паллӑ пулса ҫитрӗ. Пӗр вӑхӑтра пирён парттийе 
йертсе пынӑ Плеханов ес-ерсемпе партти мӗн иккенӗ ҫинрен нумай 
тавлашрӗ. Ун рухнехи ҫамрӑк рево.рутсионерсене нуммайӗшне Пле
ханов ун ҫпнрен кӑлӑхах нумай тавлашнӑ пек, ун ҫинрен нумай 
калаҫма кирли ҫук пек туйӑнаррӗ. Ун рухне нумайӗшё Плехановпа 
Чернова ӳикелсррӗҫ: „пӗрле пулса самодержавийе хирӗҫҫапӑҫас
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вырӑнне, кӑлӑхах парттипе класс ҫинрен тавлашаҫҫӗ" террӗҫ. Халё 
ӗнтӗ хӑвӑр та куратӑр: вӑл тав кӑлӑх пулман, пит кирлӗ тав пулнӑ,

Ҫавӑнпа ӗнтӗ партти мӗя иккенӗ ҫинрен пирӗн малтанах татӑклӑ 
каласа хурас пулат. Партти тесе епир политтиккӑлпӑн ҫапӑҫакан 
орканисатсийе калатпӑр; вёл орканисатси мёнле те пулин класс- 
пайӗ. Ҫавӑнпа партти йе пролеттарисен, йе пуршуйсен пула! Хӑшӗ 
калаҫҫӗ „партти вӑл—пӗр шухӑша килнӗ ҫынсен ушкӑнӗ, вӗсем клас- 
семпе ҫыхӑнмасан та йура! хӑйсен шухйшне вӗсем кирек ӑҫта та 
каласа ҫӳреме пултараҫҫӗ“, теҫҫё. Партти ҫинрен ун иек калани 
пирӗншӗн сахал, тӗплё мар. Тепӗр хут калатӑп: партти, пирӗншӗн, 
мёнле те пулин клас пайӗ, вӑл мёнле те пулин класран тухнӑ, хӑй 
ӗмӗрне ҫав клас ӗмӗрӗпе ҫыхнӑ. Партти мёнле класран тухат, ҫавна 
кура ӑна тӗс ҫапат, ҫавна кура унӑн пурнӑҫё пулат, ҫавна кура 
патшалӑхра вырӑн йышӑнса т ӑр а !

Класпа партти.

Епир халӗ рас-расах „ёҫлекенсен класӗ“, „клас“ тетпӗр. Вӑл 
сӑмахсем мёне пӗлтернине пурӑмӑр та пит лайӑх пӗлетпӗр, ун ҫин- 
рен пирӗн нимӗн тав та тухмас! Вӑл сӑмахсем пирӗн ӑш-рикке. 
пирӗн йуна кӗрсе ларнӑ. Клас икӗ ревсцутсинре йепле .ҫапӑҫнине 
епир хамӑр курса тӑтӑмӑр, клас мӗи иккене лайӑх пӗлсе ҫитрёмӗр, 
ҫавӑнпа вӑл сӑмах пирӗншӗн пит паллӑ. Ӗлёк апла пулман. Елёк 
каларрӗҫ: „клас кирлӗ-и, халӑх-и“? террӗҫ. Марксиссемпе народник- 
сем хушшинре тав тухсан, малтан вӗсем ун ҫинрен тавладпрӗҫ, ма- 
нӑн малаллд сӑмахран ӑна есир хӑвӑр та курӑр. Пӗр вӑхӑтра вырӑс 
сотсиалисӗсем клас мӗн иккенӗ ҫинрен йалан тавлашаррёҫ, тата: 
„рево-рутсионер мёнле те пулин класщӑн аирах тӑрӑшмалла-и, йе мӗи 
пур халӑхшӑн тӑрӑпхмалла-и“ тесе тавлашаррӗҫ.

Хӑвӑрах пӗлетёр, классем пӗр-пӗринпе ҫапӑҫса пурӑннине' рӑн 
малтан Маркс пёлнӗ. Аирах классен ҫапӑҫуне Маркс пуҫласа йаман: 
классем ҫын хӗтёртнипе ҫапйҫмаҫҫӗ, пурнӑҫ йӗрки хушнипе ҫапӑҫаҫ- 
ҫӗ. .Маркс вӑл классем ҫапӑҫни мӗн иккенне, тёнре пурнӑҫӗ—классем 
ҫапӑҫӑвӗ иккене анрах кӑтартса панӑ. Пирӗн парттийе, марксиссен 
парттине пуҫласа йаракансем те, ҫамрӑк револ,утсионррсемпе, народ- 
никсемпе тавлашса, Раҫҫейри пурн&ҫ та—классем ҫапӑҫйвӗ иккенне 
кӑтартасшӑн пулнӑ, Раҫҫейри ӗҫлекенсен класё мӗн иккенне ӑнлан- 
тарасшӑн пулнӑ. Ҫапла ӗнтӗ, пирӗн партти— ӗҫлекенсен класин пайё
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иккенне ӑнлантарма, халё пурте лайӑх пӗлсе таракан ҫав йапалана 
кӑтартса пама нумай^ен, темиҫе нунӑ ҫул тӑрӑнш ӗ тавлашмалла, 
кӗрешмелле пул^ӗ. Ҫавӑнпа ёнтё, пирён партти историне лайӑх 
ӑнласа идее тесен, пирён ^ӑн малтан ҫав тавлашу ҫипҫен, ҫав кӗ- 
реихӳ смирен пёлмелле.

Ку сӑмаха пӗтерсе йулашкин^ен манӑн акӑ мён каламалла. 
Мана калёҫ „■ҫас-^асах пёр класӑнах темиҫе партти пулаВ‘, тийӗҫ. 
Вӑл— тёрӗс. Пуршуйсен халӗ темиҫе партти: республикантсем, демо- 
кратсем, радикал - социалистсем, радикалсем, либералсем, консер- 
ваторсем, тата ыттисем те пур. Ҫавӑнпа ман сӑмаха йӑнӑш теме 
йураТ-и? Ман шухӑшпа нурамаст. Ак ҫакна манас пулмасВ пур- 
шуй парттийӗсем вӗсем хӑйсене уйрӑм парттисем мар, пёр парт- 
тин фраксийёсем ан-§ах. Вал фраксисем, пурин^ен ытла депутатсем 
суйланӑ вӑхӑтра, пёр-пёринпе автансем пек ҫаиӑҫаҫҫё, пёрне-пёри 
хут хёҫпе хӑратма тӑрӑшаҫҫё. Пуршуй парттисем хӑш ?ухне йури 
пёрне пӗри хирӗҫ Пынӑ пек кӑтартаҫҫӗ. Темиҫе мӗ^йун халӑха 
тивекен пысёк ӗҫ тӗлӗшӗпе вёсем йалан пӗр майлӑ. Вӗсем пӗр 
пӗринпе вак ёҫсем ҫин^ен ан^ах тавлашаҫҫӗ. Ҫынсене баррикада- 
сем туса ҫапӑҫтаракан, ревофутси тутаракан, пӗр-пӗринпе вӑрҫӑ 
тапраттаракан пысӑк ӗҫсем тӗлӗшӗпе, пурин^ен ытла собствен
ность тӗлӗшӗпе, пуршуй партийӗсем пурте йаланах пӗр майлӑ. 
Ҫапла ӗнтӗ, пысӑк ӗҫсем тӗлӗшӗпе пуршуйсен пёр партти андох; 
вӑл— 1 ура тытакансен, пурин те хӑйне пурлӑх пултӑр тийекенсен 
парттийё.

Псторире ун пек нумай пулнӑ. Пӗр вӑхӑтра Амерёкри ҫур-ҫӗр 
йеш р шта^семпе кӑнтӑр йенци штатсем $ура тытасси ҫищсн та
влашса ҫапйҫса кайнӑ; ҫав штатсемех кайран пӗрле пулса пуршуйсем 
майлӑ пыракан, пуйма тӑрӑшакан, капиталиссем ^ура тытнине 
ырӑлакан патшалӑх туса хунӑ. Пуршуй парттисем ҫавӑн пек пёр
не пӗри хирӗҫ пынӑ тӗлсем нумай пулнӑ, ан^ах пысӑк ёҫ тёлӗ- 
шён’вен вӗсем ёмёр пёр май тӑнӑ. Ҫавӑнпа ӗнтӗ „партти вӑл— мёнле 
те пулин класӑн пайё“ тени тёрёс сӑмах.

Тата ак ҫакна пёлес пулах. Еирек мёнле клас та сасартӑках 
хӑйне кирлё партти тӑваймаст. Нимёнле партти те хатёр халлён 
ҫуралмаст. Пурнӑҫра вӑл ӗҫ ^ас пулмас^, хӗнпе пулат. Ҫынсем 
пурте йӑнӑшаҫҫӗ. Вӗсем хӑйсене 'ҫунӗпе те ӳтӗпе те мёнле те 
пулнн клас маплӑ пек шутлаҫҫё. Ан^ах, ҫапӑҫма вӑхӑт ҫитсен, вё
сем тепёр клас майне ҫаврӑнса ӳкеҫҫӗ. Вёсен ҫулӗ тӳрӗ пымает,
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кукӑр-макӑр пырат. Ӑс-хакӑлё ҫитӗннӗ майпа вӗсене тӗрлӗ шу- 
т я.лт кӗрет. Ҫавӑнпа, пурӑна киле, тата классем ҫапӑҫнӑ вӑхӑтра, 
рево^утси тӑвӑлӗ клас айне хӑпӑтнӑ цухне вӗсем хупппин^е тёрлӗ 
ушкӑнсем пулаҫҫӗ. Пайтах ҫул иртсен тин, ёҫе татма вӑхӑт ҫитсе 
перӗнсен тин класа кнрлӗ партти пулма пултарат. Ҫак йапалана 
ӑнласа илесси ҫӑмӑл ӗҫ мар, ҫынсем хушшин^е пулакан ӗҫсене 
Маркс вӗрентнн тӑрӑх йӗрлесен анҫах вӑл йапалана ӑнлама пу
лат. Ҫапла ӗнтӗ, парттн ‘пӗр каҫра ҫуралмаст; вӑл темиҫе ҫул 
хуш пш нр ан^ах пулса ҫитет; ун хушшнн'ве тӗрлӗ ушкӑнсем пу- 
лаҫҫӗ; хӑш ушкӑнсем, хӑш ҫынсем парттийе ӑнсӑртран пырса хут- 
шӑнаҫҫӗ, кайран вӗсем нарттирен уйӑрӑлса кайаҫҫӗ; вёсен вырӑнне 
парттнйе урӑххисем кӗреҫҫӗ. Ҫав йапаласем пулса иртсен тин, 
тӑшмансемпе ҫапӑҫнӑ вӑхӑтра, класа кирлӗ партти пулса ҫитнп 
палӑрат.

Халӗ ёнтӗ епир комуниссен парттийёпе ӗҫлекенсен класё 
мӗнле ҫыхӑнпине ӑнлама пултаратпӑр. Пире калёҫ: „Партти клас 
пайё пулсан, унӑн малтан пыракан атре^ӗ (отряд), унӑн пуҫдӑхӗ 
пулсан, мӗншӗн тата ёҫлекенсен класин урӑх парттисем пур? Мёнле 
тата хӑйне ӗҫлекенсен парттийё тийекен менилвиксен парттийё 
пулнӑ, хӑйне ёҫлекенсен класёшӗн тӑрӑшакан пӑ^тти тийекен 
ес-ерсен парттийё пулнӑ? Йепле тата ӗҫлекенсен к.1Шӗ1«\сьгхйннӑ 
сотсиал-темократсемпе П-мӗш ПнтернатсионаЛ пулнӑ? ' Ч
клас пайӗ тени йӑнӑш сӑмах мар-ши вӑл“? тийвҫ. ' ,

Вӑл сӑмах йӑнӑш мар. Халӗ ӗнтӗ пирӗн $ӑцл кдай-е сӑыаха 
калас пулат. Епӗ маларах пуршуйсен парттисем ҫин^ен калани 
ӗҫлекенсен парттисене те тивет. Ӗҫлекенсен класӗ те, вёсен парт
тийё те сасартӑк ҫуралмасг. Ӗҫлекенсен класӗ пулма нумай ҫул 
кирлӗ: ыалтан пал ҫыннисем хуласене кайаҫҫё, хӑшӗ кайалла тав- 
рӑнаҫҫӗ, х&шё унтах йулаҫҫӗ; хулана йулнисем, хапрӑксен^е пиҫсе 
урӑх шухӑшлӑ пулса, ӗҫлекенсен класӗ пулса тӑраҫҫӗ. Ҫавӑн пекех 
ёҫлекенсен класин парттийё те нумай ҫул нртсен тин пулса ҫитет. 
Меншевиксем малтанхи ревоЛ)утсире (1905— 6 ҫулсенте) хӑйсене 
ӗҫлекенсемшӗн тӑрӑшнӑ пек шутлат^ӗҫ. Хӑйсепе ун пек шутла- 
кансем малтан нумай пулаҫҫё. Ан^ах ӗҫе татас $ухне, вӑл ӗҫ 
пирки ҫынсем икке уйӑрӑлнӑ. 'ҫухне, ӗлӗк тус пулннсене баррика- 
дӑн икӗ йенне тӑратнӑ ^ухне, краштан вӑрҫи тапраннӑ цухне,— 
ҫынсем тин тӗрлӗ ушкан тйваҫҫӗ, пёр ушкӑна пӑрахса тепӗрне 
хутшӑнаҫҫӗ, вара партти те пулса ҫитет. Ҫынсем ҫапла тӗрлӗ уш-
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кӑн тӑвасси, пёрне пӑрахса ыттисемпе хутшӑнасси сотсиалисӑм 
ҫӗнтерсея, классемпе парттисем пӗтсен тин пӗтме пудтарат. Вӑл 
ӗҫе ӑнласа илме ҫӑмӑл мар. Ӑна ӑнланас тесен, ҫынсем хушшин- 
т>е пулакан ӗҫсен тымарне тупас пулат; мӗлйуншар, вуншар мёл- 
йун ҫынна тапратакан ӗҫсене витӗр курма пӗлес пулаЁ

П-мӗш Интернатсионал хыҫҫӑн пыракансем ӗҫлекенсен хуш- 
шин^е халӗ те пит нумай. Анҫах II  Ннтернатсионал пуршуйсен 
парттин фраксийӗ икенне, унӑн сулахай ҫуна^ӗ антах икенне епир 
лаййх курса тӑратцӑр. Пирӗн ӗҫлекенсен класӗ пӗрре антухх, ҫа- 
пах та ӗҫлекенсен парттийё темиҫе те пур. Ёҫлекенсен партийё 
темиҫе пулсан та, пролеттарисен парттийё пӗрре ан^ах. Парттире 
ӗҫлекенсем анҫах пулма пултарат, ҫапах та ун пек партти те 
хӑш т}ухне хӑйӗн ҫулӗ тӑрӑх, прокрамми тӑрӑх, ӗҫӗ тӑрӑх пролет
тарисен парттийё пулмасЁ Вӑл Йевроппӑпа Амерӗкренех паллӑ. 
Унта ӗҫлекенсен парттийӗсем нумай, пролеттарисен парттийё пёрре 
ан^ах, вӑл —  комуниссен парттийё. Унта сотсиад-темократсен 
парттийёсем ан^ах мар, католиксен (пупсен) сойусёсеы те, тата 
ыттисем те пур. Вӗсенҫе пуршг§е те ӗҫлекенсем, кайарах пыра- 
канннсем, тӑраҫҫ.ёл/ Ҫапах та вёсем, хӑйсен ӗҫӗсемпе пуршуйсен 
парттпн фракссийёсем ан^ах.

./
/ Паллӑ ҫулсем.

Савна пурге те епир пирён парттин историне ӑнлама ҫӑмӑлта- 
рах пулта\Т', гере калар&мӑр. Пирён партти те, ыттисем пекех, са- 
сартӑках пулман, темиҫе ҫул хуш ш инр йеррнпе пулса пынй. Ну
май пулмаст, пирён партти 25 ҫул тултартзё. Ан^ах пирён партти 
хӑҫан, хӑш ҫулта пуҫланса кайнпне татса калама пит хӗн.

1877-мёш ҫул тухса пынӑ ■ҫухне (1878-мӗш ҫулта теме те йу- 
раг), Ленинкратра, Плеханов тӑрӑшнипе, „Вырӑс ӗҫлекенӗсен ҫур-ҫӗр 
йеяри сойусё“ пуҫланса кайнӑ; унӑн пуҫлӑхӗсем стожар Халту- 
ринпа ҫлесар Обнорский пулнӑ. Ҫав сойуса ёҫлекенсен парттнн 
^йн малтанхи йар^ейкки (тёвви) теме те йурат. Вӑл сойус Маркс 
вӗрентнине пӗлсе ҫитеймен-ха, ҫапах та вӑл патшапа ҫапӑҫас ӗҫе 
пуҫласа йанӑ. 1878 ҫултанпа ёнтӗ 45 ҫул нртнӗ. Пирён партти 
ӗмӗрне ҫав „Вырӑс ӗҫлекенӗсен ҫур-ҫӗр йен^п сойусӗ" пуҫланнӑ- 
ранпа шутласан та йураЁ

1883-мёш ҫулта „Ёҫе хӑтаракан ушкӑн" пуҫланнӑ. Вӑл вӑ- 
хӑтра Плехановпа Аксельрод хыҫҫӑн пыракан рево^утсионерсем
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наротниксен ■ррӗнрн сывалнё, вӗсенрн уйӑрӑлнӑ, парттийе ӗҫлекен- 
сен’̂ ен тума кирлине ӑнласа ҫитнё. Сотсиал-темократсен парттийё 
прокраммине 1885-мӗш ҫулта ҫӑн малтан ҫав ушкӑн ҫырса хатӗр- 
ленӗ; ҫавӑнпа вӑл ушкӑна Маркс вӗрентнине йышӑннӑ 'ҫӑн мал
танхи орканисатси теме йурат. Ҫапла пирён партти ӗмӗрне 1883- 
мӗш ҫултан шутлама та йурат, вара пирён партти 40 ҫул тул- 
тарнӑ, пулат.

Пирӗн парттин малтанхи сйесё Минскра 1898-мӗш ҫулти мар- 
тан 14-мӗшӗнт;е пулнӑ. Унтан шутласан, пирён партти 25 ҫул 
тултарнӑ пулат. Ан^ах 1898-мёга: ҫула хисепе илмесен те йурат. 
Ун Т)ухнехи Сйесрен усси нумайах пулмарӗ. Минскӑри Сйес тунӑ 
орканисатсисене 24 сехет иртнӗ пеккӗнех салатса пӑрахнӑ, Сйеса 
пынисене тытса хупнӑ, пирӗн тӗп комиттет пӗтӗмпех шантарсен 
аллине лекнӗ, вӑл хӑй ҫырнӑ прокраммӑн ҫӗрмӗш пайне те туса 
ёлкӗреймен.

1903-мёш ҫулта пирён парттийӗн иккӗмёш Сйесӗ пулнӑ, вӑл 
Брюссельре пуҫланса Лонтонра пӗтнӗ. Тӗрёссипе каласан, ҫав сйес 
пирён малтанхи сйес пулнӑ та. Унтан шутласан, пирён цартти 
20 ҫул тултарнӑ пулат.

1905-мӗш ҫулта Лонтонра виҫҫӗмӗш сйес пулнӑ. Вал сйесе пё- 
тёмпех пирён теме йурат, мёншён тесен унта по^шевиксем ан$ах 
пухӑннӑ, меншевиксем пулман (ун ’вухне епир вӗсен^ен уйӑрӑлайнӑ- 
Т)ё). Вал сйесра по^шевиксем 1905 ҫулти рсвол,утсийе хатёрлен- 
мелли ҫищен калаҫрӗҫ, ун цухнехи. тактиккӑн никёсне ху§ёҫ. Ҫа- 
вӑнпа вӑл сйеса.пирён малтанхи сйес теме те йурат. Вара пирён 
партти 18 ҫул тултарнӑ пулат.

1912-мӗш ҫулта епир меншевиксещен пӗтӗмпех уйӑрӑлтӑмӑр, 
Прагӑра пӗтӗм Раҫҫейри пол,шевиксен конхеренсийӗ пухрӑмӑр. Вӑл 
конхеренсин’ве „кивё тёп комиттет пӗтрӗ, парттийе ҫӗнӗрен ту- 
малла" терӗмёр. Вара 1905 ҫулти рево^утсире, ун хыҫёщи хёсӗк 
вахатсен'ве саланнӑ парттийе пуҫтарма тытӑнтӑмӑр, парттийе урӑх 
никёс ҫине лартрӑмӑр. 1912 ҫулта Ленӑ шывё патёщд ылйгӑн 
кӑларакан ёҫлекенсене ставка тунӑшӑн думайӗшне персе вӗлер^ӗҫ, 
вара ӗҫлекенсем пӗтём Раҫҫейёпе пёлхана пуҫларёҫ. Ҫав ёҫсем 
парттийе ҫӗнӗрен пухма пире нумай пулӑшрӗҫ. Пирён партти 
ӗмёрне ҫавӑнпа 1912 ҫултан шутлама та йурат.

Пире меншевиксен'вен 1912 ҫулта мар, 1917 ҫулта уйӑрӑлнӑ 
теме те пулат, вал та йӑнӑш сӑмах пулмӗ. 'Ҫӑнах та, Февра^ ре-
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вол,утсийё пулсан. патшана кӑларса пӑрахсан, пур сотсиал-темок- 
ратсен сйесӗ пухма ты тӑннӑр. Вал сйесре Ленин йулташ Советсен 
влаҫӗ тӑвасси ҫи н рн  каларӗ. Унӑн ҫавӑн вухнехи 'ҫаплӑ тесисӗсем 

. тён р р и  сотсиалисӑм историне кӗт,ӗс. Меншевиксем Ленин 
сӑмахне йышӑнмарёҫ. У н д о н  иурте, патшана кӑларнӑ хыҫ- 
ҫӑн, пур сотсиал-темократсене те пӗрлештерме май пулӗ тесе 
шутлавцӗҫ.

1918 ҫулта, Брестра нимӗҫсемпе килӗшнӗ хыҫҫӑн, пирӗн ҫи р  
р м ӗш  сйес п у лр . Вӑл сйесре пирён парттийе „Раҫҫейри кому- 
ниссен парттийё“ темелле турӗҫ. Ҫавӑнпа пирён партти ёмёрне 
1918 ҫултан шутлама та пулат.

Партти пулса пыни.

Ҫапла ӗнтӗ, партти миҫе ҫул тултарни— 20-и йе 25-и— вал 
паха мар, партти мёнле пулса пыни паха, ҫавӑн ҫи н рн  пӗлме- 
тӑрӑшас пула?. Водовозов сӑмахё тӑрӑх, пёр шухӑшлӑ ҫынсем пёр 
ҫёре пухйнаҫҫӗ те пӗрне пӗри калаҫҫӗ; „А?ӑр, партти тӑвар“,, 
теҫҫё, вара партти пулса та тара?. Ҫук, партти ун пек ӑнсйртран 
пулса тӑмаст. Партти вал, етем пекех, т;ер6 йапала. Вӑл хӑйне 
ҫуратакан класпа темиҫе мёлйун тымарпа ҫыхӑнса пётнё. Партти 
пулма нумай ҫул кирлё. Пирён партти ёмёрё, Халтурин „Вырйс 
ӗҫлекенӗсен ҫур-ҫӗр й е н р  сойусӗ“ тунӑранпа шутласан, 45 ҫул 
пулат; партти йатне улӑштарнӑранпа шутласан, 5 ҫул ан- 
$ах пулат; малтанхи Сйесрен шутласан, 25 ҫул; „Ӗҫе хӑ- 
таракан ушкӑн“ пуҫланнӑранпа шутласан, 40 ҫул пула?. Ҫапла 
ӗнтӗ, партти р с  пулакан йапала мар. Вӑл пысӑк асаппа ҫуралат; 
пролеттариат парттийё, йе урӑх клас парттийё пулса ҫитирен, 
вӑл пӗр майах папкаланат, темиҫе ушкӑна уйӑрӑла?, татах пӗр- 
лешет, татах уйӑрӑлат; тӑшмансемпе ҫспӑҫса тӗрлӗ асапсем тӳсет.. 
Ун хыҫҫӑн та вӑл партти пулса ҫитеймест, унтан уйӑрӑлакан, ун 
ҫумне хутшйнакан тата нумай^ен пула?. Пирён партти те ҫавсене- 
пурне те курнӑ.

Пирён партти 45 ҫул хуш ш инр пулса ҫитрё ӗнтӗ. Ҫапах та 
вӑл улӑшӑнса, ҫӗнелсе пырат. Тинкерсе пӑхсан, ӑна пурте курма 
пултараҫҫё. Револ>утси хыҫҫӑн пирён парттийе пит нумай хресрн- 
сем кӗнӗвр, кайран вёсем сахаллана пуҫларӗҫ. Партире вара ху- 
лари пролеттарисем нумайланрҫ. Вёреннӗ ҫынсем парттийе мал-
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тан ушкӑнӗ-ушкӑнӗпе кӗр ҫ , кайран ушкӑнӗ-ушкӑнӗпех парттирен 
тухрӗҫ. Ҫавӑнпа, парттийе лайӑх пӗлес тесен, вӑл улӑшӑпса пы- 
нине, классемпе ҫапӑҫса пурӑннине тишкёрес пулат.

Народниксем.

Пирӗн патшалӑхра марксиссен цӑн малтан народниксемпе ҫа- 
пӑҫмалла пулнӑ; ун ҫннрн  епӗ маларах та каланӑэдӗ. Народник
сем. 1870-мӗш ҫулсенр хӑватлӑланса ҫитнӗ. Пӗр й ен р н  вӗсене 
рево.|утсионерсем теме те пула?. Вӗсем патшапа пит хытӑ ҫапӑҫнӑ, 
тӗлӗнмелле ӗҫсем тунӑ. Нумайӗшё вӗсем хӑйсен ҫемйине, хӑйсен 
класне, хӑйсен пурлӑхне пӑрахса, нимӗнрен хӑрамасӑр, кирек 
мёнле асапа та р т м а  хатӗр пулса, халӑх хушшине унӑн куҫне 
уҫма кайнӑ. Уншӑн епир вӗсене питӗ пысӑк хисепе хуратпӑр. 
Ащ>ах народниксем пролеттарисен ҫулӗпе пыман. Ун 'ҫухне „халӑх 
хушшине каймалла" тесе ахаЛ) каламап. Ун 'ҫухне Раҫҫейре „клас“ 
тенӗ сӑмах пулайман-ха, рево^утсионерсем „халӑх" тенӗ сӑмаха 
ант}ах пӗлнӗ. Епир пурсӑмӑр та халӑхшӑн тӑратпӑр, халӑх тенин- 
р  усалли нимӗя те ҫук, вӑл паллӑ. А н р х  тӗплӗрех тишкӗрсен, 
народниксем кама „халӑх“ тенине пӗлме пит хӗн. П уринрн ыт
ла вӗсем „халӑх" тесе хресрнсене каланӑ, мӗншӗн тесен ун цухне 
ӗҫлекенсен класӗ пулман, вӑл ҫурала а н р х  пуҫданӑ. Ҫавӑнпа на
родниксем, рево^утсишӗн тӑрӑшнӑ пулсан та, вак пуршуйсем 
майлӑ пынӑ. Ҫапах та епир вёсен ӗҫӗн рн  тунмастпӑр, нимёнрен 
хӑрамасӑр, хӑйсене хӗрхенмесӗр патшапа ҫапӑҫнӑшГш, вӗсене пы- 
сӑк хисепе хуратпӑр.

Комуниссем хрантсуссен аслӑ ревсвъутсине мёнле 

пӑхаҫҫё?

1789 ҫулта Хрансире аслӑ револ0утси пулнӑ. Ун т»ухне те 
ӗҫлекенсен класӗ пулман, хрансуссен патшипе ун вухне пуршуй
сем майлӑ пыракан рево^утспонерсем ҫапӑҫнӑ. Ҫав рево^утсионер- 
сене епнр йепле пӑхнине астуса нлер-ха. Епир вӗсене, пуринрн 
ытла хӑйсен халйхӗшён внлме те хатӗр пулнисене, пнт пысӑк 
хнсепе хуратпӑр. Епир хрансуссен аслӑ рево.ртсийё ыӗнле пул- 
нине теплё вӗренме тӑрӑшатпӑр, ҫамрӑксене ун рх н ех и  материа-
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лиссейҫен вӗренме хушатпӑр. Сӑмахраи каласан, ун рухнехи мате
риалы ссем вёрентни халӗ хӑйсене „марксис“ тийекен ревиҫионис- 
сем вӗрентнинцен нумай усӑлӑ. Ҫавӑнпа ёнтӗ партти рӑн малтан 
ҫав материалиссем ҫырнӑ кӗнекесене кӑларма тӑрӑшат, мёншӗн тесен 
вӗсем вӗрентни хархи тӗрлӗ вӗрентӳсенцен нумайӗшӗн^ен усӑларах. 
Хал>хи вӗрентӳсем нумайёшӗ пӑхма аван пек туйӑнаҫҫӗ, анрах 
ӑшне кӗрсе пӑхсан, вӗсем Маркс вӗрентнин йахӑнне те пымаҫҫӗ. 
Тепӗр хут калатӑп: епир ҫамрӑксене хрансуссен аслӑ рево.^утсинре 
хӑватлӑ ёҫленӗ ҫынсене пысӑк хисепе хума вӗрентетпӗр. Вӑл ре- 
воЛ)утси пуршуйсемшӗн пулнине епир пӗлетпӗр. Вӑл рево.рутси 
патша пуҫне касса пӑрахрӗ, анрах ӗҫлекенсене пӗрлешме та
ракан саккун кӑларт)ӗ; епир ӑна манмастпӑр. Ҫапах та ун рухпехи 
рево^утсионерсем, хӑйсем пуршуйсем майлӑ пулнӑ пулсан та, етем 
йӑхне малалла йертсе пыракан атрет пулнӑ. Вӑл атрет феодализм 
фронтне татнӑ, халӗ хӑватлӑланса пыракан пролеттарисен рево^ут- 
сине ҫул уҫса хунӑ. Ун 'вухнёхи ■ҫаплӑ револ>утсионерсене хисепе 
хурса, вёсен ха^хи йӑхӗшрн епир йӗрӗнсе тӑратпӑр, мӗншӗн те
сен вӗсем капитал тарҫисем, ирсӗр ҫынсем. Хал>хи Пуанкаре, 
Бриан, Вивиани Маратпа Робеспьертан мӗнтен уйрӑммине епир 
лайӑх пӗлсе тӑратпӑр. Ун ^ухнехи пуршуйсен рево^утсионерӗсем, 
феодалисм вӑхӑтенце ӗҫлесе, халӑха улпутсен аллинрен хӑтарнӑ. 
Халӗ пуршуйсен хутне кӗрекен Пуанкаре, тата ыттисем те, хай- 
сене хрансуссен аслӑ рево.рутсийӗ а’р сем  теҫҫӗ пулсан та, пур
шуйсен йыттисем анрах. Вёсене епир лайӑх пелсе тӑратпӑр. На- 
родниксене те епир хрансуссен аслӑ рево^утсинре ӗҫленӗ револ,ут- 
сионерсене пӑхнӑ пекех пӑхатпӑр.

Комуниссем народниксене йепле пӑхаҫҫӗ?

Желябовӑн, Перовски Сухвийён, ҫавӑн пек тата ытти народ- 
никсен хакне епир лайӑх пӗлётпӗр. Вёсен вӑхӑтӗнр  патша йёрки 
Раҫҫейе йывӑр кир пек айалалла туртса тӑратуҫӗ, нӗтӗм патшалӑха 
йывӑр рул пек пусса тӑраррӗ. Ҫавӑн пек тискер вӑхӑтра та вёсем 
патшана хирӗҫ хӗҫ-пӑшалпа тӑтфҫ, унпа ҫапӑҫма револ>утсионер- 
сен ушкӑнне йертсе кайрӗҫ, хӑйсене ҫакнӑ ҫёре пёр хӑрамасӑр 
тӑн-тӑн утӑмпа утса пырӗҫ. Анти вӗсем, халӑх хушшине ҫӳресе, 
пролеттарисен ҫулӗпе пыман пултӑр, анти вӗсем сотсиалисйм ӗҫне 
лайӑхах пёлсе ҫитеймен пултӑр,— ҫапах та вёсен ёҫӗ, хрансуссен 
аслӑ револ>утсийӗ пекех, рапдӑ ӗҫ. Вӗсем патша йӗркин ҫтанине,
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■самодержави крепӑҫне ишме тӑрӑшнӑ. Вӗсем хӑватлӑ ҫынсем 
пулнӑ; вӗсеы хӑйсен пурлӑхне, улпутла пурнӑҫне, йӑхне, ҫемдпне, 
пуртте те пӑрахса, халӑх ирёкёшӗн ҫапӑҫма кайнӑ. Анти народ- 
никсен комйттецӗ Линкольнран пулӑшу ыйтса ҫыру йанӑ пултӑр, 
анти вёсем вак пуршуйсемшӗн ҫапӑҫнӑ пултӑр, анти вёсен сот- 
■сиалисӑм прокрамми пулман пултӑр,— еппр уншӑн вёсене айӑпла- 
мастпар, мӗншӗн тесен ун пек прокраммӑ ун г§ухне пулма та 
пултарайман.

Епнр теккаприссен (декабристсен) умӗнце те ҫӗлӗк илме хатёр. 
Вӗсем пуршуй рево^утсионерӗсен^ен пурин^ен налтан патшана 
хирёҫ тӑнӑ. Вӗсем аслӑ улпутсен, дворянсен ывӑлӗсем пулнӑ, пурте 
тенӗ пекех ахвитсерсем пулнй. Ҫапах та вӗсем, хӑйсен класне, 
ҫемйине, лайӑх пурнӑҫне пӑрахса, самодержавипе ҫапӑҫма тытӑннӑ. 
Анти вёсен те сотсиалисӑм прокраммй пулман пултӑр, вёсем те 
пуршуй рево.^утсионерӗсем антдх пулнӑ пултӑр, —- ҫапах та епнр 
вёсен ӗҫӗнҫен тунмастпӑр. Апла тума мар, вёсен ӗҫне епир раплӑ 
ёҫ тесе шутлатпӑр; малтанхи народниксем умение епир пуҫа тай- 
атпӑр; мӗншӗн тесен ёҫлекенсен класӗ ун "ҫухне тин ҫурала пуҫ- 
ланӑ, пролеттарисем ун 'рухне пулман, вёсен класӗшӗн тӑрӑшакан 
партти те ун ^ухне пулма пултарайман. Ун пек вӑхӑтра та на
родниксем халӑхшӑн вилёме кайма пултарнӑ. Антдх епир акӑ 
мӗне лайӑх пӗлсе тӑратпӑр. Пуанкарепе Врианӑн Робеспьерпе 
Маратран уйрӑмё нумай, ҫавӑн пекех Гоцпа Черновӑн та Ж еля- 
бовпа Перовскирен уйрӑмё пит нумай. Годпа Чернов калаҫҫӗ: 
„епир народниксен ӗҫне тӑватпӑр“, теҫҫӗ. Епир вӗсене калат- 
пӑр: „Брианпа Пуанкаре мёнле Маратпа Робеспьер ӗҫне т&ваҫҫӗ, 
еснр те ҫавӑн пекех народниксен ӗҫне тӑватӑр", тетпӗр.

Тепӗр хут калатӑп: малтанхи народниксен хушшин'р пит хӑ- 
ватлӑ ҫынсем пулнӑ, вӗҫем тДн пыс&к ҫ-ӑлтӑрсем; халӑхшйн тӑ- 
рӑшса, ку тӗн^ери^пур савӑнӑҫа та пйрахса, вилёме йепле каймал- 
лине вӗсем пире ёмӗр кӑтартса тӑрёҫ. Вёсем рево.^утси ӗҫне нумай 
малалла йа^ӗҫ. Ҫапах та вёсен ӗҫне пысӑклатакан кёлен^е витӗр 
тинкерсе пӑхсан, вӗсем пролеттарп ҫулӗпе пыманни курӑнат.

Вырӑс пролеттариатин историйӗ пуҫланас умӗн.

Пирён пролеттариат пула пуҫлани пайтах пулат, ҫӗр ҫула йахӑн 
та пулӗ. Мартов „Раҫҫейри ^сотсиал-темократсен исторнйӗ" йатлӑ

2
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кӗнеке ҫырнӑ. Вӑл кӗнекере меншевиклй шухӑшсем нумай пулсан 
та, епӗ ӑна вуласа тухма хушатӑп. мӗяшӗн тесен унта пӗлме кирлӗ 
йапаласем те пур. Раҫҫейри ӗҫлекенсен класӗ Х\'Г1-мӗга ёмёртех 
ҫуралма тытӑннӑ. Ун ^ухнех Раҫҫейре пысӑк савӑтсем, пысӑк 
мастерскисем пула пуҫланӑ. Ун рухнех хреевенсен^ен, кустарсен- 
$ ен ,. ремесленниксен^ен крепосни ӗҫлекенсем, ҫур крепосни ӗҫле- 
кенсем, тата пӗтӗмпех ирӗке тухнӑ ӗҫлекенсем пула пуҫланӑ.

Туган-Барановски ҫырнӑ кӗнекене (вӑл кёнекене пуршуйлӑ 
шухӑшпа ҫырнӑ, ҫапах та унта пӗлме кпрлӗ йапаласем пур), Ле
нин ҫырнӑ „Капиталисӑм хӑватлӑланса пыни“ йатлӑ кӗнекене, тата 
Струве ҫырнӑ кӗнекесене вуласан, есир хӑвӑрах курӑр—ӗҫлекен- 
сем ХУШ-мӗш ӗмӗртех тапрана иуҫланӑ.

1796-мӗш ҫулта ӗҫлекенсем Хусан хапрӑкӗсенре пӑлханнӑ, 
1797-мӗш ҫулта Мускав кӗпёрнинре пӑлхав пулнӑ, 1798-мӗш тата 
1800-мӗш ҫулсенре татах Хусанта, 1806-мёш ҫулта— Мускав кӗпӗр- 
нищ р тата ЙарославЛ)ре, 1811-мӗш ҫулта— Тампув кӗпӗрнин^е, 
1814-мёш ҫулта— Калу к а кӗпӗрнинре, 1815-мӗнт ҫулта— Йарославлре, 
1816-мӗш луҫта— Ленинкрат кӗпӗрнипре, 1817-мӗш ҫулта— татах 
Йарослав.рпе Хусанта, 1818-мёш ҫулта— Йарославл>ре, 1819-мёш 
ҫулта— Хусанта, 1821-мӗш ҫулта-—Воронешпе Калукӑ кӗпёршшре, 
1829-мӗш султа— Хусанта, 1834-мӗш ҫулта— Хусанта тата Мускав 
кёпёрнинре, 1836-мӗш ҫулта— Хусанта, 1837-мӗш ҫулта— Тула кӗ- 
пӗрнин^е, 1844-мӗш ҫулта— Мускав кӗпӗрнин^е, 1851-мӗш ҫулта— 

* Воронеш кӗпёрнин^е пӑлхавсем пулнӑ.
Унтан ытларах, 1825 ҫулта (кунтан вара ҫӗр ҫул малтан), 

теккаприссеы тапр^ннӑ вӑхӑтра, Ленинкратри Ҫанат урам тӑват- 
кӑлӗнре хапрӑкре ӗҫлекенсем те хӑшӗ-пӗри пухӑннӑ пулнӑ. Мал
танхи Микулайа хирӗҫ тапраннӑ салтаксем ҫав урам тӑваткӑлӗнре 
патшапа ҫапӑҫма хатёрлене пуҫласан, ёҫлекенсем вӗсене ырӑласа- 
тӑнӑ, Теккаприссем тапранни ҫин^ен йӗрлекенсем ун ҫин^ен току- 
менсемпех кӑтартаҫҫӗ.

1846 ҫулта Малтанхи Микулай правиттӗлстви ставка тунӑшӑн 
асап кӑтартмалла туса саккун кӑларнӑ, Ун пек саккун у н ^ен  пул- 
ман. 1848 ҫулта пӗтӗм Йевроппӑ тӑрӑх пуршуй ревсцутси тӑвӑлӗ 
иртнб. Вӑл тӑвӑл Раҫҫейе лекмен, патша правиттӗлстви ун ^ухне 
крепосни салтаксене Венкри рево^утсине пӗтерме йанӑ. Ҫапах та 
ун т}ухне пирӗн Раҫҫейре те ҫав тӑвӑл йен^ен сулхӑн ҫил 
вӗрсе тӑнӑ.

Малалла 1861 ҫул паллӑ, тӑрат. Ун т)ухне крепосни хрес^ен- 
сене хӑтарнӑ, пуршуйсем хушшин^е те йӑшӑлтатма тытӑннӑ. Раҫ-
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ҫейре ёҫлекенсен класӗ палӑра пуҫланй, 70-мӗш ҫулсенр вал клас 
пысӑкланса ҫитет. Ҫапах та теккаприссенрн кайран пулнӑ р н  
малтанхи ревортсионерсем ӗҫлекенсен хушшинцен тухман.

Чайковски ушкӑкӗ (крушокӗ).

Т)ӑн м'алтанхи рево^утсионерсен крушокӗ— Чайковски крушокӗ 
пулнӑ, вӑл 1869 ҫулта пуҫланнӑ. Вӑл крушока Перовскал С., На
тансон М., Волховской, Шишко, Кропоткин, Кравнински кӗнӗ. Вӗсем 
пурте паллӑ ҫынсем. Чайковски, политиккӑ йенӗпе пирӗншӗн тах- 
ҫанах вилнӗ пулсан та, халӗ те пуранат. Вӑл 1917 ҫулти пуршуй 
рево^утсинр ӗҫленӗ, малтанхи Исполнителни Комиттетӑн р е н ё  
пулнӑ, кайран меншевиксемпе ес-ерсенрн те сылтӑмарах сулӑннӑ. 
Намӑса пӗлмесӗр Ленин йулташ ҫи н рн  „шпион" йат сараканесне 
вӑл хӗтӗртсе тӑнӑ. Акӑ.тҫансем ӑна кайран Арханкелск кӗпёрнат- 
тӑрӗ туса хунӑ, унтан вӑл К олркп а йавӑҫнӑ, истории ҫӳпӗ йеш- 
^ӗкне кӑларса пӑрахнӑскер, халӗ вӑл Паришре пурӑнаР

Перовски-Сухви 1881 ҫулта пӗтрӗ. П-мӗш Елексантӑра вёлерме 
вӑл нумай пулӑшнӑ. Рево^утси исторгшее вӑл пит р п л ӑ  вырӑнта 
тӑрат. Натансон М. нумай пулмас вил^ӗ. Вӑл сулахай ес-ерэдӗ. 
Сулахай ес-ерсем Совет влаҫне хирӗҫ тапрансан, вӑл, вӗсенрн уй- 
ӑрӑлса, пире ҫывӑх тӑра пуҫларё. Сылтӑм ес-ерсенря вӑл рево.т,утси 
тапрансанах уййр&лр, пирӗнпе пӗрле Цнмервалвде п ы н ӑрӗ , ҫапла 
Ш -мӗш Интернатсионал тӑвас ӗҫе хутш ӑнр. Чайковски крушо- 
к ӗ н р  пулнӑ ытти ҫынсем пурте ес-ерсен парттинр т ӑ р ҫ , хӑшӗ 
вилт>ӗҫ, хӑшӗ ӗҫлекенсен тйшманӗ пулса кайрӗҫ.

Ҫав и ёрккё крушокран народниксем мӗнле пулни пит лайӑх 
курӑнса тӑрат. Вёсен хушш инрн кайран тёрлё шухӑшлӑ ҫынсем. 
тухнӑ, Кропоткин анархис пулса кайн^. Натансон интернатсиона- 
лис пулса коммуниссем патпе ҫывхарнӑ. Чайковски пӗтӗмпех пуршуй- 
сен йенне кайса ӳкрӗ. Вӑл пуршуйсен револ,утсионерӗ пулнине, н а р р  
темократ пулнине халӗ ӗнтӗ пурте пӗлеҫҫӗ. А н р х  пуршуйсемшӗя 
те вӑл ӗҫле пӗлмерӗ. Пуршуй рево.^утсионерёсем хӑйсен рево^ут- 
синце тунине вӑл 100-мӗш пайне те. тӑваймарӗ.

Ӗҫлекенсен ^ӑн малтанхи крушокӗ 1875-мӗш ҫулсенре пуҫланнӑ. 
Вӑл крушокра ёҫяекенсенрн рӑн паллӑраххисем ак ҫаксем: пир 
тӗртекен Петр Алексеев, Малиновский, Агапов, Александров, К ри
лов, Герасимов. Петр Алексеевӑн р п л ӑ  сӑмахне пурте пӗлеҫҫӗ.

2*
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Унпа пӗрле ӗҫленё ҫынсем хйшё халёте пурӑнаҫҫӗ, весенней пери— 
Моисеенко, нумай пулмаст епир ӑна парттийе илтёмёр.

„Вырӑс ӗҫлекенӗсен кӑнтӑр йенТ)И сойусӗ".

1875 ҫулта Заславский Отессӑра „Вырйс ӗҫлекенёсен кӑнтӑр 
н е н р  сойусё" тунӑ. Унйн прокрамми виҫӗ ҫултан пулнӑ „Вырӑс 
ӗҫлекенӗсен ҫур ҫӗр й е и р  сойусё“ прокрамми пекех паллах пул
ман. Пирӗн револутснре ҫур-ҫӗр йалан кӑнтӑртан малта пынӑ. 
Пурӑна киле пирӗн реводугси хӑва^ӗ ҫзгр-ҫёр йен^е пухӑнса пынӑ, 
кйнтӑрйенрреводутсийехирёҫвӑйпухӑнсатӑнӑ. Халӗ вӑл паллӑ ӗнтё.

Ҫав сойуссен прокраммисене танлаштарса пӑхсан, ҫур-ҫӗр й е н р  
сойусӑн прокрамми малта тӑрат, вӑл пире 1 ҫывӑхрах, политтиккӑ- 
шӑн ҫапӑҫасси ҫин^ен, пӗтӗм ӗҫлекенсен классне реводутсишӗн 
тапратасси ҫннт,сн вӑл тӗрӗсрех калат. Ҫав икӗ сойус мӗншӗн пӗр 
пек пулман шн?— Вӑл еойуссенр ӗҫлекенсем тӗрлӗ класран тухнГь 
ҫавӑнпа пулмалла.

Марксиссемпе народниксем.

Марксиссем народниксене мӗнле пӑхнине ӑнласа илес тесен, 
акӑ мӗне асра тытса тӑрас пулат. Ун цухне ӗҫлекенсен класӗ пит 
пё^ӗккӗ пулнӑ; ХУП-мӗш ӗмӗртех пуҫланнӑ пулсан та, вӑл класс 
ун тухне йышлӑланса, вӑй илсе ҫитеймен. Пӗтӗм Раҫҫейе самодер- 
жави йывӑр ту л пек пусса тӑнӑ. Ҫӗрле кушаксем пурте сӑрӑ. Ҫа- 
вйн пек, реводутсионерсем те ун тухне пёр шухӑшлӑрах пек ку- 
рӑннӑ. Пурте вӗсем халӑх хушшине ҫӳренё. Халӑх тесе вёсем пу- 
рищ ен ытла хрес^енсене калана. Вёсен витёр шухӑшлаоа хунӑ 
прокрамми пулман. Реводутсишён вёсем, нимӗнрен хӑрамасӑр, пӗтӗм 
халпа тӑрӑшнӑ пулсан та, реводутси ӗҫне вёсем пролеттари куҫӗпе 
пӑхайман- Ӗҫлекенсен крушокӗ 1875-мӗш ҫӳлта тин пуҫланнӑ, вӑл 
та пулин народниксем вёрентнӗ йенне сулӑнарах панӑ.

Чайковски ҫинҫен епӗ калана'рё. Вӑл народниксен сылтӑм йенне 
те сулахай йенне те кйтартрӗ. 60-мӗш ҫулсем пӗтнӗ тухне, 70-мӗш 
ҫулсем пуҫланнӑ тухне вӑл гр н  малта пыракан реводутсионерсем- 
шён йалав вырӑнне нулрӗ, реводутси ӗҫин ннкёсне хут;ӗ. Хадхи 
ӗмӗрӗн 20-мӗш ҫулсенр ҫав Чайкковскнйех Ко.т§акпа Анкли пур- 
шуйӗсен тарҫи пулрё; ӑна та наг§ар тарҫӑ ан^ах пул^ӗ. Ҫапла пёр 
ҫынах народниксен икӗ йенне кӑтартрӗ. Т)ӑнах та народниксем
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пер май икӗ ҫулпа пынӑ. Хӑшӗ реводутси ҫулӗпе пынӑ; вӗсен 
хушшин'ден реводутсишён хӑйсене хӗрхенмен, нимӗнрен хӑраман 
ҫынсем тухнй; ун пек ҫынсем— Желябов, Перовски, Сазонов, Бал- 
машев, тата ыттисем те. Хӑшӗ пуршуйсем майлӑрах ҫулпа пынӑ, 
ӗҫлесе те, ҫырса та пуршуйсене пулӑтанӑ; ун пеккирем пурте на
родниксем хушишн^е сыдтӑмра тӑнӑ; ҫав ҫулпа пыракансем пу- 
р и н р н  ытла 80-мӗш ҫулсен^е нумай пулнӑ.

70-мӗш ҫулсешр народниксене пуршуй револ>утсионерӗсем теме 
йурат. Ҫапах та вёсем нумай пысйк ӗҫсем тунӑ. Вёсен умение хӑ- 
йӗн тӑшманӗсене ҫӗннӗ пролетариат йалан пуҫне тайӗ. Аш§ах вӑл 
калӗ: «Вёсен ҫитмен тёлӗсене ан йышӑнӑр, вёсем пек хадӑх ҫин- 
'!,ен ӑнламалла мар сӑмахсем ан калаҫӑр, клас ҫинтрн калаҫӑр, 
грэлеттариат хушшине кайӑр; пролеттариат "рн аслӑ клас иккенне, 
вал пӗтӗм тён^ери ҫынсене ирӗке кӑларассине ан манӑр» тийӗ. 
Народниксен ирбксӗрех хӑват сахал пулнӑ, вёсен вӗрентӗвӗ те 
тӗлсӗр пулнӑ, мӗншён тесен вёсем- пурӑннӑ вӑхӑтра ӗҫлекенсен 
класё тин ҫуралнӑ, сӑпкара ан 'рх  выртнӑ. Пирён вёсен ҫитмен 
тӗлӗсене йышӑнас пулмаст, вёсен мӗн хӑватли пур, ҫавна ан’р х  
плес пулат: вёсем пек хӑвӑра пётӗмпех халӑха парӑр, вёсем пек, 
халӑхшӑн хӑвӑра хӗрхенмесӗр ӗҫлӗр; тёреклӗ, ^ӑтӑмлӑ пулӑр; вё
сем пек, хӑвӑр клас йӑлисене, хӑвӑр клас ырӑлӑхӗсене (пуйанлӑха, 
хисепе) пӑрахӑр; вёсем пек, хӗн вӑхӑтра йухӑма хирӗҫ пыма пул- 
тарӑр. Ҫӗр мӗн т>ухлё тӗттӗмрех, ҫӑлтӑрсем ҫавӑн ^ухлё ҫутӑрах. 
Патша вӑхӑщӗ мӗн т>ухлё тӗттӗм пулпӑ, Желябовпа Перовски те, 
ҫӑлтӑрсем пек, ҫавӑн т,ухлӗ ҫутйрах йалтӑраса тӑнӑ. Хӑйӗн тӑш- 
манӗоене ҫённё вырӑс ёҫлекенӗсем те, пӗтӗм тӗн^ери ӗҫлекенсем те 
Желябовпа Перовскийе ҫавӑншӑн хисеплеҫҫӗ.

Пуршуй ревоЛ)Утсионерӗсемпе пролеттари роволзутсионе- 
рӗсем.

Народниксем 70-мӗш ҫулсемпе 80-мёш ҫулсенр ӗҫленӗ. Вӗсем 
вбрентнин'ре пуршуйсен йухӑмӗ те пулнӑ. Вӑл йухӑмран литтерат- 
турӑра тата ытти йухӑмсем те йӳпленсе кайнӑ. Ҫав йухӑмсем 
пурте пуршуйсем майлӑрах пулнӑ. Ес-ерсем, ҫав йухӑмсемпе пырса, 
ха^хи курас кунне ҫитрӗҫ. Ҫав вӑхӑтра ёнтӗ пролеттари ревоздт- 
сионерӗсен малтанхи ушкӑнёсем пула пуҫланӑ. Вӗсем гшрӗн парт- 
тин никёсне хунӑ, Реводутси икӗ тӗрлӗ иулаБ пуршуйсен ревоадт-
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сийӗ, пролеттарисен ревофутсийӗ, ӑна йалан асра тытса тӑрас пу- 
лаЕ  Ҫавна лайӑх ӑнласа илсен анцах еппр ес-ерсем мӗнле пӗтннне 
ӑнласа плӗпӗр. Тайнах та, астӑвӑр-ха. Патшана ҫӗнесси ҫин^ен, 
пурш уй ревоЛ)утсипе тӑвасси ҫпн^ен калаҫнӑ т,ухне ес-ерсем лайӑх 
ӗҫлет^ӗҫ, хӑват та вёсен нумай'рё, мӗншӗн тесен вёсем мёншён 
ӗҫлемеллине лайӑх пӗлсё тӑр а ^ ӗҫ . Ун зухне вёсем хӑйсене те 
хӗрхенмес^ӗҫ, Гершуни пек хӑватлӑ ҫынсем те вёсен пур’р б . Пур
шуй реводутси не туса пётерсен, пролеттари рево.^утсишён ӗҫлес 
вӑхӑт ҫнтсен, вёсен ёнерхн хӑва^ӗ пайан вӗсене пӗтерекен вӑй 
пулса тӑт;ӗ. Взсем пнрӗншӗн рево^утсийе хирӗҫ пыракан пуршуй- 
сен^ен те хӑрушӑрах пулса тӑ^ӗҫ. Вёсем рево.т>утсишён тӑрӑшакан 
ёҫлекенсен класне хирӗҫ ҫапӑҫа пуҫларӗҫ. Вёсен хӑват^ӗ, вёсем 
пытанса ӗҫлеме вёренни, вӗсем халӑхпа ҫыхӑнса пӗтнп ӗҫлекенсен 
класне сийен кӳре пуҫларӗ.

Ес-ерсемпе народниҫсем улӑшӑнса пынинце ак ҫак икӗ йапа
лана курас пулат. Пӗр вӑхӑта вёсем пуршуй ревоЛ)утсионерӗсем 
пулнӑ. Самодержавипе ҫапӑҫнӑ ^ухне вёсем ӗҫе пулӑшса пыҫёҫ. 
У я ^ухне епир вёсен хутне кӗреттёмӗр, вӗсемпе пӗр фронт тытса 
ӗҫлеттӗмӗр. Анцах ӗҫлекеисен класӗ, пурлӑх тытса ырӑ курса пу- 
рӑнакансен класне, пуршуйсемпе улпутсен класне ҫӗнтерсе, пур 
влаҫе те хӑй аллнне илсен,— ес-ерсем, рево.ъутсийе пулӑшае вы- 
рӑнне, ӑна хирӗҫ пыра пуҫларӗҫ. Пуршуйсемпе улпутсене ҫӗмӗрсе 
епнр малаллн ӗҫсене тума тытӑнсан, ес-ерсем пӗтӗм фрон$ӗпе ӗҫяе- 
кенсен, пролеттарисен ревод>утсине хнрӗҫ ҫаврӑнса тӑ^ӗҫ,

Пролеттари рево.гьутсионерӗсем пуршуй рево^утсионерёсем- 
П8 ҫапӑҫни.

Пирён партти пурнӑҫне аса нлсен, акӑ мӗн курӑнат: пролеттари 
р е в о .^ у т с и о н е р б с ё м  малтан пуршуй рево.т,утсионерӗсемпе ҫапӑҫнй. 
Пролеттари рево^утсионерӗсем ӑна малтан хӑйсем те сисмен, кай- 
арах тин вёсем пуршуй рево^утснонерӗсемпе йури ҫапӑҫа пуҫланӑ, 
Патшана хирӗҫ пролеттари револ,утсионерӗсем пуршуй рево.^утси- 
онерӗсемпе пёр фронт тытса ҫапӑҫнӑ, Ан-ҫах халӑха ҫавӑрас ^ухне, 
ӗслекенсен класип кӑмӑлне ҫавӑрас ■ҫухне вёсем тёрлӗ ҫулпа пынӑ. 
Вӑл ӗҫре пролеттари реводутсионерӗсемпе пуршуй рево^утсионерё- 
сем йалан пёр-пӗрпнпо тытӑҫнӑ. Вӑл тытӑҫу нумай ҫула пынӑ. 
Гаҫҫейбн малашнехн пурнӑҫӗ ҫав тытӑҫуран килнё.



И Н К Е М Е Ш .  Л Е К С И .

Марксиссемпе народниксем тавлашни.

Марксдссемпе народниксем мӗн ҫин^ен тавлашнине икӗ сӑмах- 
пах калама пулат: вӗсем «халӑхпа» «клас». ҫин^ен тавлаптнӑ. Ан^ах 
вёсем тавлашнине лайӑх, тӗплӗ шухӑшласан тин ӑнласа илме 
пулах.

Марксиссемпе народниксем Раҫҫейӗн малашнехи пурнӑҫӗ ҫин- 
^ен, пурин^ен ытла пирён капиталисты пулассипе пулмасси ҫин^ен 
тавлашнӑ. 70-мӗш ҫулсемпе 80-мӗш ҫулсен^е, Раҫҫейре ытти пат- 
щалӑхсен^и пек капиталисӑм пулмӗ тесе, ■ҫйнах та тавлащма май 
пулнӑ. Пирӗн ун ^ухне капиталисӑм пит наг§ар пулнӑ,—шултӑра 
промышленнӑҫ пирӗн ун хзухне тин ҫурала пуҫланӑ. Ҫавӑнпа на
родниксем, хӑйсене сотсиалиссем вырӑнне хуракансем,- каланӑ: 
«Раҫҫей пурнӑҫӗ ытти патшалӑхсен ҫулӗпе каймӗ, урах ҫулпа кайӗ, 
вак промышленнӑҫран пирӗн тӳрех сотсиалисӑма сиксе ӳкме май 
пулӗ», тенӗ.

Ҫавӑнтан тата урӑх пысӑк тав, хресрн  опшииӗне мӗнле пӑх- 
малли ҫинцен тав тухса кайнӑ. Народниксем нумайӗшӗ каланӑ: 
«пирён нал опшини вӑл— комунисӑм йатуҫейкки; Раҫҫейре, ытти 
патш алӑхсенр пек, хапрӑк-савӑтсем пулмӗҫ, шултӑра промыш- 
леннӑҫ та пулмӗ, хисепсёр нумай пурлӑх пухӑнмӗ, пролеттарисен 
класё те пулас ҫук. Пирӗн Раҫҫей вак промышленнӑҫран, кому- 
нисӑм йат^ейкки пулса тӑракан йал опшинӗсещен тӳрех сотсиа- 
лисӑм йӗркнне куҫӗ» тенӗ. Ӗҫлекенсем синрн  рево^утсишён тӑрӑ- 
шакан народниксем калат^ӗҫ: «Каппталисймпа ҫапӑҫса реводутси 
тума вёсем те йурӗҫ», т е^ ёҫ . Ӗҫлекенсем реводутси ӗҫне пуринрн 
р с р а х  йнланса йышӑнннне народниксем иурӑна киле хӑйсемех
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сисрӗҫ. Ҫавйнпа вӗсем ӗҫлекенсене хӑйсен йенне ҫавӑрма пит хытӑ 
тӑрӑша пуҫларӗҫ. Ҫапах та вёсем пурищен ытла, ӗҫлекенсем ҫине- 
мар, «халӑх» ҫине тӗренме тӑрӑшрӗҫ; хӑйсен ӗҫне «халӑх» ҫине 
шанса туса п ы р ҫ , «Халӑх» тесе вёсем пурин’Бен ытла хрес^ене 
каладаҫ.

Народниксен йӑнӑшӗ.

Пурӑна киле народниксем йӑнӑшни курӑнарах пара пуҫларӗ.. 
Хапрӑксемпе савӑтсем ҫулсерен йышлӑланса пыра пуҫларӗҫ; унпа 
пӗрле ӗҫлекенсен класӗ те йышлӑланса пыцӗ; йал опшини кому- 
нисӑмпа сотсиалисӑм йахӑнне пыманни те паллӑҫемӗн паллӑрах пула 
пуҫларӗ. Ҫапла пурнӑҫ кӑшт та народниксем каланӑ пек пымарӗ. 
Ҫавӑнпа, пурнӑҫ пулӑшнипе, марксиссем народниксене ■ҫасах ҫӗн- 
терсе пӑрахрӗҫ.

Вӑл тавлашу ҫин^ен епӗ нумай каламӑп, мӗншӗн тесен вӑл 
пире ытла айакка илсе кайё. Пирён акй мёне ант}ах асра тытса 
тӑрас пулат: опшина ҫин^ен тавлашни, Раҫҫейре капиталисӑм пу- 
лассппе пулмасси снижен тавлашни, пирӗн Раҫҫен, промышленнӑҫ 
саманине курмасӑрах, халнуден никам илтмен урӑх ҫулпа кайас- 
сипе каймасси ҫи н рн  тавлашни— пулас рево^утсире пролеттариат, 
ӗҫлекенсен класӗ, мёнле вырӑн йышӑнасси ҫин^ен тавлашни пул$ё, 
пулас реко.ртсире мёнле клас пуринден малта пырасси снижен 
тавлашни пул^ӗ. Ҫав йапаласем ҫинуен тӗрлӗ майпа тавлашнӑ вӑ- 
хӑтра, тавлашакансем пурте Раҫҫейре ёҫлекенсен класӗ пулассипе 
пулмассине, пулсан вӑл мӗн тӑвассине асра тытса тӑрса тавлаш- 
рӗҫ. Ҫавӑнпа ӗнтӗ марксиссемпе народниксем мӗншӗя тавлашнине 
кӗскенӗн акӑ мёнле калама йурат: вёсем Раҫҫейри ӗҫлекенсен 
класӗ ҫи н рн , пирӗн промышленнӑҫре ӗҫлекенсен класӗ пулассипе 
пулмасси ҫинуен, пулсан реводутси ӗҫӗнуе вӑл мӗнле вырӑн йышӑ- 
насси ҫи н р и  тавлашнӑ.

Народниксен тӗрлӗлӗхӗ.

Народниксем пурте пӗр шухӑшлӑ пулман. Вёсен хушншн^е- 
тӗрлӗ шухӑш, тёрлӗ йухӑм пит нумай пулнӑ. Народниксен лакӗ- 
рён^е, анархнссенуен пуҫласа пуршуйсем майлӑ пыракансене ҫити- 
уденех, тӗрлӗ ҫынсем пулнй. Ҫавйнпа народниксенуен тёрлё ушкӑн 
пуҫлӑхӗсем, тӗрлё вӗрентекенсем тухнӑ. Народниксем тӗрлӗ пулнй. -



пулсан та вӗсене пкё ушкана уйӑрма пулат: пёр ушкӑнӗ—рево^ут- 
сишӗн тйрӑшакансем, тепёри— пуршуйсем май л а пыракансем. На- 
родниксене вӑхӑт тӑрӑх унӑрас тесен, вӗсене икӗ сыпӑка уйӑрма 
пулат: аслӑ сыпӑкӗ— 70-мӗш ҫулсенуе ӗҫленисем, кӗҫӗн сыпӑкӗ— 
80-мӗш ҫулсенуе ӗҫленисем. 70-мӗш ҫулсенуе ӗҫленисем нумайӗшӗ 
ревофутсишӗн тӑрӑшнӑ, вӗсенуен хӑшӗ анархисйм йенне те сулӑн- 
нӑ. 80-мӗш ҫулсенуе ӗҫленӗ народниксем нумайӗшӗ пуршуйсем 
майдй ӗҫленӗ, кайран вёсем кадетсен парттипе хутшӑннӑ.

70-мӗшпе 80-мёш ҫулсен^и народниксем.

70-мӗш ҫулсенуе ревоадтсишӗн тйрӑшакан народниксем пайтах 
орканисатсисем тунӑ. Ҫав орканисатсисем реводутси йе нумай усӑ 
кӳнӗ. Ун пек оркаиисатсисенуен хӑватлӑраххпсем «Ҫӗрпе Ирӗк» 
йатлипе «Халӑх Ирӗкӗ» йатли. Народниксен ҫав икӗ орканисат- 
синуен пайтах хӑватлӑ ҫынсем тухнӑ. Вӗсем нимӗнрен хӑрамасӑр, 
хӑйсене хӗрхенмесӗр нумай ёҫ тунӑ. Пролеттари ревоадтсионерӗсем 
пулмасан та, темократсем ануах пулнӑ пулсан та, вӗсем ҫапах 
револ,утсионерсем пулнӑ. Народниксен иккӗмӗш сыпӑкӗ, 80-мӗш 
ҫулсенуе ӗҫленисем, урӑхла ҫынсем пулнӑ, утс-уасах вӗеем рево- 
.уутсийе хнрӗҫ пынӑ. Ун ҫинуен Плеханов кӗнекисенуе тӗплӗ 
ҫырнӑ; пуринуен ытла «Народниксем вӗрентнин никӗсӑ» йатлӑ кӗ- 
некере нумай ҫырнӑ; вӑл кӗнекине Плеханов «Волгин» тесе алӑ 
пуснӑ; народниксем ҫинуен Плехановӑн ытти кӗнекпсенуе те пай
тах ҫырнӑ; вӑл кӗнекесем ҫипуен епӗ малалла калӑп.

К р и в е н к о .

Хам сймахӑма лайӑхрах ӑнлантармашкӑн епӗ ик-виҫ пример 
кӑтартасшӑн. Народниксен уӑн хӑватлӑ литтератторёсен^ен пӗри, 
Каблиц-Юзов, 'рперех акӑ мӗне ӗнентерме тӑрӑшнӑ: «Вак пур- 
лӑхлй ҫынсем, пуринуен ытла хресуенсем, хуҫайствӑ тӗлӗшӗнуен 
хӑйсене хййсеы нрёк, вӗсене ннкам та пусмӑрлаймас?; ҫавӑнпа вё
сем пур классенуен те малта тӑраҫҫӗ», тет. Ҫапла кулаксен, ус- 
ламҫӑсен аллинр пурӑнакан вак пурлӑхлӑ хресҫенсене народниксен 
хӑватлӑ литтератторӗ «хӑйсене хӑйсем ирёк» тесе шутлат. Кри
венко тата унтан та малалла кайнӑ. «Хӑйсене хӑйсем ирёк» хре- 
срнсене вӑл ҫаплипех хӑварасшӑн пулнӑ, нтщӗнле ирёк те парас-
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шӑн пулман. Ун пек калаҫни револ,утсийе хнрӗҫ пыни пулни пад
лах. Епир лайӑх пӗлсе тӑратпӑр: вак иурлӑхлӑ ҫынсем хуҫайствӑ 
тӗлёшӗнуен тӗн р р е  ниҫта та хӑйсемшӗн хӑйсем ирӗкре пурӑнмаҫҫӗ; 
вӗсем кнрек хӑҫанта пуйансен аллине, патпгалӑх йӗрки аллине 
лекеҫҫё. Ҫапла Кривенкопа ун майлӑ ҫынсем реводутси шухӑшне 
кайалла туртнӑ. ТуЛк ревортсионерсем урӑхла шухӑшданӑ. Вӗсем 
ӗҫлекенсен класӗ ӳссе пынпне курса тӑнӑ, ӗҫлекенсем патне ка- 
йасшӑн пулнӑ; рево.уутсишӗн тӑрӑшакан ҫӗнӗ клас, пурлӑхӗ ҫуккипе 
нимӗнпе ҫыхӑнман клас тума кирлине вӗсем лайӑх пӗлсе тӑнӑ.

М и х а й л о в с к и .

Народниксен сылтам й ё н р  тӑракан лнттератторсем атгрх ун 
пек шухӑшламан. Хӑватлӑ шухӑшӗпе нумайӗшне хӑй хыҫҫӑн идее 
пыракан Михайловски те, марксиссемпе тавлашнӑ цухне, акӑ мӗн 
каланӑ: «Хӗвел анӑҫё йенуи Йевроппӑри пек, Раҫҫейре'ӗҫлекенсем 
тапранасси йулас ҫук, мӗншӗн тесен, пирӗн ӗслекенсен класӗ ҫук, 
пирӗн ӗҫлекенсем йалпа ҫыхӑннӑ, вӗсем ҫёр ӗҫлеҫҫӗ: кирек хйҫан та 
вӗсем килӗрене~кайма пултараҫҫё, ҫавӑнпа вӗсем ӗҫсӗр йуласран 
хӑрамаҫҫӗ», тенё. % /

К о р о л е н к о .

Михайловски вӑл «Вырӑс Пуйанлӑхӗ» йатлӑ шурыал тавра пу- 
хйннӑ ушкӑн пуҫлйхӗ пулнӑ. Вӑл ушкӑна Короленко та кӗнӗ. 
80-мӗш ҫулсенр  народниксенрн пайтахйшӗ, сылтӑмалла сулӑнса 
пырса, неррипе пуршун либералӗсемпе хутшӑнса кайни пуринуен 
ытла ҫав Короленкӑран лайӑх курӑнат. Короленко вӑл художе- 
ственни (илемлӗ) йапаласем нумай ҫырнӑ, ун кӗнекисене нумайӗшӗ 
вуланӑ, ҫавӑнпа Короленкӑна пит нумай ҫын пӗлет. Короленко 
народниксен пуршуйсен майлӑрах пыракан ушкӑнӗнуе тӑнине, вӑл 
ревофутсионер пулманнине пит ӗненес килмест. Сапах та вӑл тӗ- 
рӗс. Коро.^нко вӑл ха.ухи художннксем хушшннуе пит пысӑк ху
дожник. Вӑл ҫырнӑ кёнекесене пумайтден саванса вулӗҫ. Ануах 
политтиккӑ тӗлӗшӗнуен Короленко либерал ануах пулнӑ. Тӗнуе 
вӑрҫи тапрансан, вӑл, ҫав вӑрҫа ырӑласа, кӗнеке кӑларнӑ, Ку сахал- 
ха. Вӑл вилсен унӑн ҫырӑвӗсене ҫапнӑ. Ҫав сырусенуен вӑл ытла 
та  сылтӑмра тӑни курӑнаЕ Епир пӗлетпӗр: «Вырӑс Пуйанлӑхӗ» 
ушкӑнӗ народниксен- сылтӑм йен$е тӑнӑ. Вӑл ушкӑнӑн тата хййӗн
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®ылтӑм йенӗ пулнӑ. Короленко ҫав сылтӑм йеннн сылтам вӗҫӗнрх 
тӑна. Вӑл вӑхӑтра кадетсем, Милюков парттийё, «Самах» (Речь) 
йатлӑ хаҫат кӑларяӑ, «Вырӑс Пуйанлӑхӗ» ушкӑнин сылтӑм йенуи- 
-сем ҫав хаҫатра статйасем ҫырма йурассяпе йурамасси ҫинуен тав 
кӑларнӑ. Короленко «унта ҫырма йурат» тесе пит хытӑ тавлашнӑ. 
Нумайӗшӗ йурамаст тесе постановлени тусан та, вӑл, ҫав поста- 
новлешше пӑхӑнмасӑр, кадетсен хаҫатне статйасем йара пуҫланӑ, 
мӗншӗн тесен ун кӑмӑлӗ кадетсен йенуе пулнӑ.

Народниксен икӗ ҫуна^ӗ.

Ҫапла ӗнтӗ народниксем хушшинр, анархиссенрн пуҫласа ли- 
бералсем патне ҫитпт/рнех, тӗрлӗ ҫынсем пулнӑ (народниксем 
хушшинуе анархиссен ненне суланакансем те пулнӑ, вёсем патша 
йӗркипе ҫапӑҫасшӑн пулман, анархнсла калаҫса, вӑл ҫапӑҫу кнрдӗ 
мар тенӗ). Ҫапах та народниксене икӗ лакӗре уйӑрма пулат: пӗри— 
рево^утсшнён тӑрӑшакансем, тепёри—рево^утсишӗн тӑрӑшманнисем, 
пуршуйсемпе килӗштерсе пурӑнашӑннисем, либералсем. Рево^ут- 
-сишӗн тӑрӑшакан народниксем те пролеттарисен, комуниссен, 
ҫулӗпе пыман, пролеттари ревортсийӗ ҫинуен шухӑшламан; 
латш а йӗркине вӑйпа .пӗтерме тӑрӑшнӑран апуах вӗсене рево^ут- 
сионерсем теме пулат.

Марксиссемпе народниксем тата террор ҫинуен нумай тавлашнй, 
75-мӗш ҫулалла народниксен^рево^утспонерёсем, реводутси уасрах 
ҫиттӗр тесе, халӑха хӑтарас ёҫ хӑвӑртрах пытӑр тесе, патша 
йӗркишӗн тӑрӑшакан тӗрлӗ пуҫлӑхсене вӗлерме, шухӑш тытнӑ. 
Марксиссем народниксен террорне хутшӑнасшӑн пулман. Малтан 
.вёсем ун ҫинуен (1885 ҫулта Плеханов ҫырнӑ пнрӗн малтанхи 
прокраммӑра) хӑймасӑр ануах каланӑ. Кайран, ӗҫлекенсен парт
тийё пулӑ пуҫласан, марксиссем пуҫлӑхсене пӗрерён велерессине 
хирӗҫ пит хытӑ тӑра пуҫланӑ, Вара народниксем, вӗсенуен кайран 
ес-ерсем, марксиссем ҫинуен елекле пуҫланй: „вӗсем реводетсионерсем 
мар, вёсем хӑравҫӑ, йунран хӑраҫҫӗ, ҫавӑнпа террора хирӗҫ пыраҫҫӗ*-, 
тенӗ. Халб пнре, аслӑ реводутси тунӑ хыҫҫӑн, ннкам та ун пек 
айӑплас ҫук. Ун рухне у и ланӑх ҫамрӑксем, студентсем, вёрп уӗ- 
релӗ ӗҫлекенсем вӑл сӑмаха ӗненетдеҫ, вӗсенрн  пайтахӑшӗ, рево- 
...^утсишён ҫунаканнисем, народниксен йенне кайаууёҫ.
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Марксиссем террор ҫин^ен мӗн теҫҫӗ?

Тӳррипе каласан, марксиссем „нимӗнле террор та кирлё1 мар" 
тесе каламан. Христоса ӗнекенсен „ан вӗлер“ тенё самахӗ хыҫҫӑн 
марксиссем нихӑҫан та пыман. Плеханов хӑй те темиҫе хут та 
каланӑ: „Хӑшҫынна вӗлерни— вӗлерни пулмаст, ҫӗлене вӗлер-
нинуе айӑп ҫук“ тенӗ. Пушкин патшасем ҫинуен каланй:

Ей уарусӑр, йун ёҫекен,
Сана, йӑхна еп кураймастӑп;
А^усемпех ес пӗтнине 
Курса еп савӑнса тӑрӑп.

тенӗ. Ҫав вутлӑ сӑмахсене Плеханов йалан асӑннӑ. Марксиссем 
тӑшмансемпе хӗҫ-пӑшал тытса ҫапӑҫма кирек хӑҫан та хатёр пулнӑ, 
ӑна вӗсем рево.уутснйе пулӑшакан ёҫ вырӑнне хунӑ. Хӑш синкере 
пӑшалпа, вутпа, хӗҫпе ануах пӗтерме пулат. Ун пек йапала тен
дере пит нумай. Ануах марксиссем пӗр тӑшмана хирӗҫ ан'вах мар, 
мён пур тӑшмансене хирӗҫ хӗҫ-пӑшал йӑтасшӑн пулнӑ. Вёсем 
каланӑ: „Пёр министра вӗлернипех ӗҫ улӑшӑнас ҫук, ӗҫлекенсене 
пурне те тапратас пула?’, темиҫе мӗлйун ҫынна пӗрлештерес пулат, 
ӗҫлекенсен класин куҫне уҫас пулат. Вара тин ҫапӑҫас вйхӑт 
ҫитӗ, ун уухне вара епир хӗҫ-пӑшала пӗр ҫынна хирӗҫ ануах 
йӑтмӑпӑр, пур тӑшмансене хирӗҫ йӑтӑпӑр", тенӗ. г{]ӑнах та 1905-мёш 
ҫӳлта Раҫҫейре марксиссем, хӗҫ-пӑшал тытса, тӑшмансене хирӗҫ 
тапрануӗҫ, 1917-мӗш ҫулта вӗсем, ҫапла тапранса, тӑшмансене 
ҫӗнсе пӑрахрӗҫ.

Террор ҫинуен тавлашнӑ вйхӑтра народниксем револ,утсишӗн 
маркснссенуен тӑрӑшарах панӑ пек туйана-р ӗ ҫ . Народниксем ка- 
лаудеҫ: „хӑшӗ министра вӗлерме кайа^; хӑшӗ тата, ӗҫлекенсене 
пухса, вӗсене политтикка вёрентет; паллӑ, министра вӗлерекенни—  
ревоЛ)утсионер, ӗҫлекенсене вӗрентсе пурйнаканни— „кулугурник" 
ануах", теудеҫ. Ҫавӑнпа вӑл вйхӑтра народниксемпе кёрмешме 
хёнтерех те пулуё. Ха.уӗ ҫав тавлашӑва аса илсессӗн, унӑн ты- 
марне пӑхсассӑн, кам тӗрёс ҫулпа пыни паллах. Вӑл тавлашӑвӑн 
тымарё— ӗҫлекенсен класне мӗнле куҫпа пӑхнинуе; вӑл тавдашу—  
ӗҫлекенсен класӗ реводутси ӗҫӗнуе мёнле вырӑнта тӑмаллн ҫинуен 
тавлашни пулнӑ.

Пирӗн ӗнтӗ халё пролеттарнат кекемонийӗ ҫинуен калаҫмалла,. 
мӗншӗн тесен пирён парттнйӗн малашнехи пурнӑҫӗ, полдневиксем:
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меншевиксене ҫӗнессп пролеттариат кекемонине мёнле пӑхнннуен 
жилет.

Пролеттариат кекемонийё снижен.

Кекемони (гегемония) тени— пуҫлӑхра тӑнн, йертсе пынп, малта 
тӑни тени пулат. Пролеттариат кекемонийё тени— пролеттариат 
ыттисене йертсе пынине, ыттисенуен малта пынине катаргат. Раҫ- 
ҫейре пролеттариат класё пулман вӑхӑтра пролеттариат класё 
кекемонийё ҫинуен тавлашасси те пулман, йна пурте ӑнланаҫҫӗ. 
-Ҫук класӑн кекемонийё ҫинуен тавлашаймӑн. Пролеттариат ҫурала 
пуҫласанах, вӑл вӑй илсе ҫититденех, марксиссем ҫав тин ҫура- 
.лакан пролеттариат малашнехи рево-уутсйсёнуе пуҫлӑх пулассине, 
малта тӑрассине, ыттисене йёртсе пырассине ӑнласа илуӗҫ, „ма- 
лашнехи ҫапӑҫура пролеттариат тӗпри вӑй пулӗ, хресуене хӑй 
хыҫҫӑн йертсе пырӗ“ . теууӗҫ. Ҫавӑнтан ӗнтӗ марксиссем пулас ӗҫе 
тахҫан малтан витӗр курса тӑни падлах. Марксиссемпе народник
сем 80— 90 ҫулсенуе тавлашни— ҫав пролеттариат кекемонийё 
•ҫинцен тавлашни пулнӑ.

Пролеттариат кекемонийё ҫинуен уӑн малтан Плехановпа Ле
нин калаҫа пуҫданӑ. П-мӗш Интернатсионалӑн малтанхи сйесёнуе, 
Парише 1889-мӗш ҫулта пухӑннӑ пур халӑхри сотсиалиссен кон- 
кресӗнуех Плеханов каланӑ: „Вырӑс револ,утсийӗ ӗҫлекенсен кла- 
син рево^утсийӗ пулсан аш рх  ҫӗнтерӗ, унсйрӑн ннхӑҫан та ҫӗнте- 
реймӗ“, тенӗ. Халӗ ӗнтӗ вӑл пуриншӗн те паллӑ пек, ун ҫинт^ен 
калаҫма та кнрлӗ мар нек. Пирӗн рево^утсин тӗп вӑйӗ у)ӑнах та 
ӗҫлекенсен класӗ пулуё; вӑл реводутси— ӗҫлекенсен класин рево- 
Л)утсийё пулуӗ; унсӑрӑн вӑл ҫӗнтерес ҫук^ӗ. Халӗ ӑна пурте лайӑх 
пӗлсе тӑраҫҫӗ. Ан^ах 80-мӗш ҫулсенуе самана пӗтӗмпех урӑхла 
пулнӑ. Ун ^ухне ӗҫлекенсен парттийё пулман, ӗҫлекенсен класё те 
ҫурала ануах пуҫланӑ; ун т^ухне реводутси ёҫӗнуе народниксем 
малта пынӑ пек туйӑннӑ; ун уухпе малашнехине айакка куракан 
Михайловски те „Раҫҫейре ӗҫлекенсем лйпкӑ тӑраҫҫӗ, Йевроп- 
пӑри пек вӗсем пӑлханас та ҫук“ тесе савӑнса тӑнӑ. Ҫананпа 
Плеханов вӑл вӑхӑтра каланӑ сӑмахран тӗлӗнсе каймалла: вӑл 
никам курма пултарайман пулас йапалана тахҫан малтан витӗр 
курса тӑнӑ. „Маркс тендере ӗҫлекенсен 'класӗ тупнӑ“ теҫҫӗ. Ҫавйн 
пек, Плеханов ҫин^ен те „вӑл Раҫҫейри ӗҫлекенсен класне тупнй“ 
теме йурат:. Маркс ҫин^ен йна йӑнӑш каланй. Ӗҫлекенсен класне
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Маркс тупман. Феодалисӑм вырӑнне капиталисӑм пулса пынӑ вӑ- 
хӑтра ӗҫлекенсен класӗ Йевроппӑра хӑйех ҫуралнӑ. Ануах Марксг 
вӑл клас малашне мӗнле вырйн йыщӑнассине каласа хунӑ. 1847-мӗш. 
ҫултах, ӗҫлекенсен класӗ Йевроппӑра тин ҫуралса пынӑ вйхӑтрах, 
Маркс, ӑна курса, малашне халӑхсене хӑтарас ӗҫре, т ӗ н р  рево- 
.уутсипуе вӑл малта пырассине каласа ӑнлантарнӑ. Плеханов та 
Раҫҫейре ҫав ӗҫех тунӑ. 188.9-мӗш ҫулта та, ӗлӗкрех те, Плеханов 
Раҫҫейре ӗҫлекенсен класӗ ҫуралассн ҫинуен, вӑл клас ыттп кдассемпе 
тан ануах пулмасси ҫинуен, вӑл клас— тёп клас, йертсе пыракан 
клас, пуҫлӑх клас, рево^утсн риуакне хӑй алдинуе тытса тӑракан 
клас пуласси ҫннуен. каласа ӑнлантарнӑ. Полдпевиксем народник- 
семпе тавлашни те, кайран ыттисемпе тавлашни те пурте ҫав про
леттариат кекемонийё ҫинуен тавлашни пулнӑ. Ун снижен епир 
пол^шевиксем меншевиксемпе ҫапӑҫни ҫинуен каланй тёлте йалан. 
асӑнӑнӑр.

Плеханов Тихомировпа пролеттариат кекемонийё ҫин^ен 

тавлашни.

Ҫав сӑмахах (нролеттариат кекрмошшӗ ҫннуен) Плеханов 
Тихомировпа тавлашнӑ уухне тапратнӑ. Тихомиров вӑл „Халӑх 
Ирӗкӗ" йатлӑ ушкӑнра р  хӑватлй ёҫлекен ҫын пулиӑ; вӑл ушкӑ- 
нӑн тёп комиттет р е н ӗ  пулнӑ, комиттетӑн , р  аслӑ 'ренёсенуен 
пӗри пулнӑ, вӑл ушкӑнра р  хӑватлӑ ҫыраканни пулнӑ. Кайран 
ҫав Тихомиров патша йенне кайса ӳкнё, халӑх тӑшманӗ Мен- 
шиковпа пӗрле ӗҫлесе тӑра пуҫланӑ. Тихомиров „Халӑх 
Ирӗкӗ“ йатлӑ ушкӑнӑн у и хӑватлӑ ҫынни пулнӑран, Плеханов 
пурннрн малтан унпа ҫапӑҫма тытӑннӑ. Ӗҫ ак ҫапла пулнӑ, Н а
родниксем калани суйана тухнӑ. Хуласенуе, йуринуен малтаи Ле- 
нинкратра, ӗҫлекенсем йышлӑлана пуҫланӑ. Ӗҫлекенсем рево.ртси 
ҫи н р н  вӗрентннне ыттисенуен йышӑнарах панине, вёсене шута 
хума кирлине народниксем хӑйсемех кура пуҫланӑ. Вара Тихоми
ров та, малтанхи сӑмахёсенрн кайалла р к с а , ҫапла кала пуҫланӑ: 
„Епир (народниксем) ӗҫлекенсене те вӗрентме хатӗр, револртсишӗк 
вёсем пит кирлӗ ҫынсем“, тенӗ. Плеханов ҫав сӑмахсене йарса, 
илнё те, тавлашма ӑстаскер, вӗсене Тихомирова хирӗҫ ҫа- 
вӑрса хунӑ. Вӑл народниксене хирӗҫ пит лайӑх статйа ҫырнӑ„ 
статйинр  вёсене пӗтёмпех туласа пӑрахнӑ. Вӑл каланӑ: „Есир
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ӗҫлекенсем револ,утсишӗн кирлӗ тетӗр. Вӑл тӗрӗс мар сӑмах, есир 
ӗҫлекенсем историре мӗнле вырӑнта тӑнине пӗлместӗр, ҫавӑниа 
ҫапла калатӑр. Вӑл сӑмаха тепёр май ҫавӑрса хумалла, вара вӑл 
тёрёс сӑмах пулӗ. „Ӗҫлекенсем ровол,утсишӗн кирдӗ“ теме йура- 
мает, „реводутси ӗҫлекенсемшӗн кирлӗ" темелле. Есир „ҫын шӑ- 
мат куншӑн, шӑмат кун ҫыншӑн мар“ тенӗ пек калаҫатӑр. Пирён- 
шӗн пулсан, ёҫлекенсен класё вӑл—тӗп клас, пуҫлӑх клас, ҫав клас 
ант^ах капиталлиссен тӗнтргае ҫӗмӗрсе пӑрахӗ, ҫав анцах хрееҫен- 
сене те, капиталиссене хирӗҫ пыракан ытти ҫынсене те пурне те 
хӑй тавра пуҫтарӗ. Еспр ӗҫлекенсен класёщрн пулӑшу ангр х  кӗ- 
тетӗр, вӑл клас ыттисене йертсе пырассине есир пӗлместӗр, ӑна 
есир ӑнласа илме те пултараймастӑр“, тенӗ. Ҫапла ӗнтӗ Раҫҫейре 
пролеттариат кекемонийё ҫин^ен пуринҫен малтан ӑнласа илни- 
сен'рн пӗри Плеханов пулна. Ан^ах пурӑна киле вӑл, хӑй ёлӗк 
тувӑ 'ваплӑ ӗҫӗсеие хирӗҫ пырса, ӗлӗк каланӑ сӑмахӗсен-^ен тунса, 
меншевиксен хутне кӗре пусланӑ, ҫапах та Плехановӑн малтан 
вӗрентяисем вырӑс реводутси историн^е ^аплӑ вырӑнта тӑрӗҫ.

Ленин— пролеттариат кекемонийё ҫин^ен вӗрентӗвӗн тепӗр 

ашшӗ.

Пролеттариат кекемонийё ҫин^ен вӗрентӗвӗн тепёр ашшӗ Ле
нин пулнӑ. Ҫав вӗрентӗве Ленин, вӑтӑр ҫул хушши темён тӗрлё, 
калама та ҫук хӗн вӑхӑтсент,е сыхласа, ха.^хи куна ҫитернӗ. 
1894-мӗш ҫулта Ленин реводутси ҫпн^ен хӑйӗн малтанхи пысӑк 
кӗнекйне ҫырнӑ. Вӑл кӗнеке „Халӑх тусӗсем камсем, сотсиал- 
темократсемпе вёсем йепле кӗрмешеҫҫӗ“ йатлӑ. (Ун "Бухне пире 
пурсамӑра та сотсиал-темократсем т е^ ӗҫ , ҫавна асра тытас пу
лат) Ун Т)ухне ӑиа ҫапма май пулман. Вӑл кӗнекене нумай пул- 
масг пайӑн-пайӑн ншраса тупнӑ. Пёр пайӗ политси департамент 
архивӗн^е выртнӑ, тепӗр пайӗ йут патшалахсен'р охранккӑ- 
сен^е выртнӑ, тата тепӗр пайне Берлннра тупнӑ. Кӗнеки пысӑк, 
15 листала. Халӗ вӑл кӗнекене ҫапса кӑларма хатӗрлеҫҫӗ. Про
леттариат кекемонийё ҫин^ен Ленин т^ӑн малтан ҫав кӗнекере ка- 
ланӑ, ҫавӑнтах народниксен йӑнӑшӗсене тёпё-йӗрӗпе йӗрлесе 
ҫийеле кӑларнй. Ленин ҫырнӑ: „тендере ҫёнӗ ҫӑлтӑр хӑпарат, вӑл— 
ӗҫлекенсен класё, вӑл— ыттисене хӑтаракан клас, пуҫлӑх клас, ре- 
водатсийӗн тёи хӑва^ӗ, унӑн прушини пулӗ“ тенӗ. Йулашкин^ен
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ак ҫак тӗлӗнмелле сӑмахсене ҫьтрнӑ: „Вырӑс ӗҫлекенӗсем ӗҫлекен- 
сен класӗ мӗн тӑвассине, вӑл пуҫлӑх пулассине халӗ сисмеҫҫӗ, 
сиссен те Гша пит сахаллашё кӑна сисеҫҫӗ. А щ ах вӑхӑт ҫитӗ: ун 
■Бухие ӑна Раҫҫейри ӗҫлекенсем, малта пыраканнисем, пурте ӑнла- 
нӗҫ. Вара вырӑс ёҫлекенӗсен класӗ, хӑй хыҫҫӑн хресҫене йертсе 
пыреа, пӗтӗм Раҫҫейре комунисӑм рево^утсийӗ туса пӑрахӗ“, 
тенӗ. К у сӑмахсене 1894 ҫулта каланӑ. Халӗ, 30 ҫул иртсен, 
вуласа, ҫав сӑмахсент}ен тӗлӗнсе кайатӑн. Ҫав йулашкин^ен ка
лана сӑмахсепро халӗ калакан самахсемех илтӗнеҫҫё, „хрес^ене 
хӑй хыҫҫӑн йертсе пыракан пролеттариат1* тени те „комунисӑм 
револ,утсийё“ тени те хад,хи сӑмахсемех. Пролеттариат кекемо- 
нийёшён Ленин 30 ҫул хушши ҫапӑҫнӑ. Вӑл хушӑра тёрлё в'а- 
хӑтсем пулса иртнё. Ан^ах Ленинпа полрпевиксем пролеттариат 
кекемонийӗшӗн тӑрӑшма нихӑҫан та пӑрахман.

Лекалзни марксисӑм.

Ун рухне, народниксем хушшин^е икӗ йухӑм пули а пек, марк
сиссем хушшин'бе те икӗ йухӑм пулнӑ. Кунта епир лекалрш марк- 
сисӑм ҫин^ен тӗплӗрех каласшӑн.

95-мӗш ҫулсен^е пирён патшалӑхра та ӗҫлекенсем йӑшӑлтата 
пуҫланӑ, патша йӗркине хирӗҫ тапрана пуҫланӑ. Ҫавӑн $ухне 
марксиссем хушшин^е „лекал,ни марксисӑм" йатлӑ, йухӑм пуҫланса 
кайнӑ. Нелекалрш марксисӑм Раҫҫейре хӑҫан пуҫланса кайнине 

'епир каланӑтуҫӗ вӑл 1883-мёш ҫулта, „Ӗҫе хӑтаракан ушкӑн“ пул
сан пуҫланнӑ. Лекадрш марксисӑы унтан кайран 12 ҫул пртсен 
тин пуҫланнӑ пула!1. Ҫапла Плеханов „Ӗҫе хӑтаракан ушкӑн“ 
тунӑранпа 10 ҫул ытлашшипех иртсен тин Раҫҫейре лека^ни 
марксисӑм пулма май килнӗ. Ҫав лека^ни марксисӑмра та сахал- 
тан икё йухӑм пуянӑ.

Пёр йухӑм пуҫлӑхӗсем Плехановпа Ленин пулнӑ, тепӗр йухӑм 
пуҫлӑхӗсем— Струве, Туган-Барановский, тата ыттисем пулнӑ. Ле- 
кал>ни марксисӑмӑн ҫав икӗ йухӑмё икӗ кёнекерен пуҫланса 
кайнӑ. Пӗр кӗнеки—-Струве ҫырнӑ „Критические заметки“ йатлӑ 
кӗнеке, ӑна 1894-мӗш ҫулта ҫапса кйларнӑ. Тепӗри—Ленин ҫырнӑ 
„халӑх тусӗсем камсем** йатлӑ кӗнеке. Епир уц ҫин^ен асӑннӑ-рё. 
(Ку кӗнекене халшренпе ҫапса кӑларман, ҫавӑнпа вӑл халӑх хуш- 
шине те сарӑлман. Ҫапах та вал, марксиссем хушшине, малтанхи 
рево^утсионерсен хушшине лексе, хӑй ӗҫне тунӑ).



—  33 —

Ӗлӗкхипе ха ^хи  Струве.

Струве ун 'бухне мӗнле пулнӑ-ши? Струве ун 'вухне ҫамрӑк литте- 
раттор пулнӑ. Пурте вӑл лайӑх литераттор пуласса ӗмӗтленнӗ. Хӑйне 
вӑл марксис тесе шутланӑ, Михайловскипе кӗрмешнӗ, хӑйне пирён 
партти "ренё тесе хисепленё, пирён парттин 1898-мӗш ҫулта пулнӑ 
малтанхи сйес мӑнахвисне вӑл ҫырнӑ. Сӑмахран каласан, марксис- 
сен хушшин^е ӑна пысӑк ҫӑлтӑр вырӑнне хунӑ. Струве халӗ мӗнле 
ҫын тата? Есир ӑна пӗлетӗр. Патша ирӗкне кӑшт хӑйсен майлӑрах 
улӑштарма шухӑшлакан пуршуйсем йут патшалӑхри Штутгарт ху- 
лин^е „Хӑтару“ („ Освобождение “)  йатлӑ шурнал кӑларнӑ. Струве 
1905-мёш ҫул умӗн ҫав шурналӑн ретакторӗ пулса тӑнӑ. Унтан вӑл 
Милюковпа пӗрле кадетсен парттин пуҫлӑхӗ пулса кайнй, револ,ут- 
сийе хирӗҫ ҫапӑҫа пуҫланӑ. Столыпин вӑй илсен, вӑл ӑна мухта 
пуҫланӑ. Феврал, револютсийӗ пулсан, вӑл кадетсен парттин сыл- 
тӑм йенӗ хӗрринех кайса тӑнӑ. Тата пурӑна киле вӑл пирён йут 
патшалӑхсене тарнӑ улпутсен хушшинҫе, унтан Деникин, Врангель 
тата ытти йӑнӑралсен правиттёлствисенце пит нумай ӗҫленӗ. 

Халё Струве йут патшалӑхра пурӑнат, ыттисемпе пӗрле пирӗн ре- 
во.т,утсийе хирӗҫ пыракансен пуҫлӑхӗ пулса т а р а !  Струве пек 
улӑшӑнса пыракана т;ас тупаймӑн.

Ҫапла рево^утснонерсен сулахай пенеплен револ>утсийе хирӗҫ 
пыракансен сылтӑм йенне кайса ӳкекенсем ^аплӑ ҫынсем хушшин- 
це пайтах пулкалана. Ун пек ҫынсем, Струверен пуҫне, Чайковски 
(ун ҫин^ен епё малтанхи лексире каланӑ^ӗ), Тихомиров (вӑл „Ха
лах Ирӗкӗ“ йатлӑ ушкӑнран пуҫласа патша тронё патнех ҫнтсе 
ӳкнӗ), Плеханов (малтан вӑл пролеттариат кекемонийё ҫищрн вӗ- 
рентрё, кайран, сылтӑм меншевик пулса, вӑрҫа тӑсма вӗренте пуҫ- 
ларё), Брешковскайа (малтан вӑл, народниксен сулахай й е н р  тӑрса, 
револ,утсишӗн тёрӑшрӗ, кайран рево^утсийе хирӗҫ пыракан пур- 
шуйсене хутӑшрӗ).

Вёсем пурте аха.уген улӑшӑнман. 12 ҫул хушшип^е пирӗн виҫӗ 
реводутси пул'])ӗ, пурнӑҫ пайтах улӑшанҫӗ. Ун пек ^ухне такӑна- 
кансем пайтах пулаҫҫӗ. Патша пусмӑрё масар $улӗ пек пусса 
тӑнӑ. вӑхӑтра пайтахӑшӗ, хӑйсен тӗлне тупмасӑр, йӑнӑш вырӑн 
йышӑнса тӑ^ӗҫ, нехекрен хӑйсемшӗн йут парттийе лекрӗҫ, ҫавӑнпа, 
>ӗҫе татнӑ вӑхӑтра, урӑх лакӗре куҫрёҫ. Ун пек йапала лекажии

3
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марксисӑмра та пул^ӗ. Унӑн хӑрах ҫуна^ӗ Раҫҫей ревод,утсине 
хирӗҫ пыракансене йертсе пыра пуҫларӗ. -

Струвен „Критические заметки“  йатлӑ кӗнеки.

Струве хӑйӗн „Критические заметки" йатлӑ кёнекине народ- 
никсене хирӗҫ ҫырнӑ. Унта вӑл Раҫҫейре капиталисӑм пулассипе 
пулмасси ҫииҫен калат. Народниксен Йӑнӑшне кӑтартса, Струве 
акӑ мӗн кадаса ҫырнӑ: „Есир Раҫҫей урӑх ҫулпа пырат тетӗр, 
вак хуҫайствӑсем хӑйсене ирёк пурӑнаҫҫё тетӗр. Вӑл тёрӗс
мар, пӑрахӑр народниксен куҫлӑхне, пӑхӑр-ха лайӑхрах— Раҫ
ҫей малалла пырат, Раҫҫейре хапрйксем те савӑтсем те пула
пуҫларӗҫ, хуласенце пролеттариат йышлӑлана пуҫларӗ. Раҫҫейре 
те капиталисӑм пулатех, Раҫҫей ҫулӗ те капиталисӑм урлӑ выр- 
та¥“, тенӗ. Ҫак шухӑшсем тёлӗшӗнҫен Струве, Туган-Баранов- 
ски пек, Ленинпа, Плехановпа пӗрле пынӑ,. Ун ^ухне 'р н ах  та 
пурин^ен ытла Ра^ҫейре ӗҫлекенсен класӗ пулассине, пысӑк хап- 
рӑксем, савӑтсем пулассине, капиталисӑм ҫывхарса килнине, 
унӑн ырӑ йенё те пуррине кӑтартмалла пулнӑ. Епир, марксиссем, 
капиталисӑмӑн ырӑ йенӗ ҫшпуен кирек хӑҫан та хӑйса каланӑ, 
халӗ те ӑна хӑйса калатпӑр. Капиталисӑм ӗҫлекенсене аман-
тат, вӗсене пусмӑрлат, вӗсене хуҫкалат, вӑлтӗрӗс. Ан^ах капи- 
талисӑм тата пысӑк хапрӑксем, савӑтсем лартат, электричество 
вӑйне ӗҫлеттерет, йал хуҫайствине ҫӗклет, ҫулсем тӑват, крепост
ное праворан йулнӑ синкерсене пётерет, ҫапла малалла кайма 
ҫул у ҫа !

Рево^утсишӗн тӑрашакан марксиссен икӗ ӗҫ пулнӑ. Пӗрре вё
сен народниксене ҫӗнтермелле пулнӑ, мӗншӗн тесен вёсем „капита- 
дисӑм пулмӗ, капиталисӑм вёл пысӑк синкер, тамӑк ҫури, унтан 
пирӗн, вутран тарнӑ пек, тармалла", тенӗ. Иккӗмӗшё револ,утсишӗн 
тӑрӑшакан марксиссен, капиталисӑм хӑватлӑланма пуҫласанах, ёҫ- 
лекенсен класӗ ҫуралсанах, ӗҫлекенсен парттийё тумалла пулнӑ. 
Струве малтанхи ӗҫе лайӑх тунӑ, анцах иккӗмӗш ӗҫ ҫин^ен шу- 
хӑшламан та. Капиталисӑмран хӑтӑлас ҫуккине, вӑл ҫывхарнине, 
вёл ҫитсе перӗннине, унӑн ырӑ йенӗ те пуррине, Струве лайӑх 
кӑтартнӑ; ан^ах пирӗн иккёмӗш 'вӑн кирлӗ ёҫе вӑл маннӑ. Капи- 
тадисӑм ҫитнӗ пулсан, ӗҫлекенсен класё ҫуралнӑ пулсан, расрах, 
патша вӑхӑтӗщ ех, ӗҫлекенсене пӗрлештерес пулат, ӗҫлекенсен
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парттийё тӑвас пула?, вёсене патшана хирӗҫ ан^ах мар, пуршуй- 
сене те хирӗҫ ҫапӑҫма хатӗрлес пулаП Ҫавна Струве асӑнман та. 
Хӑйӗн „Критические заметки“ йатдӑ кӗнекинҫе Струве йулаш- 
кищен ак ҫапла каласа ҫырнӑ: „Ҫапла ёнтӗ, хамӑр вӗренменнине 
асра тытса, капиталисӑм патне вӗренме кайар“, тенӗ. Струвен 
ҫак 1895 ҫулта ҫырнӑ сӑмахёсене Ленин сӑмахёсемпе танлаштарса 
пӑхас пулат. Ленин 1894-мӗш ҫулта „халӑх тусӑсем камсем“ йат- 
лӑ кӗнеке ҫырнй. Ленин та вӑл кӗнекере народниксен йӑнӑшне, 
капиталисӑм ҫывхарнине, вӑл ҫитнине, унтан хӑтӑлас ҫуккине, 
ҫул капиталисӑм урлӑ выртнине, капитализм  ӗҫлекенсен класне 
ирӗке тухма хатӗрленине кӑтартса панӑ. Анцах вӑл кӗнекине Ле
нин урӑхла пётернӗ. Ленин малашне мӗн пуласси ҫин^ен, вырӑс 
ӗҫлекенӗсем хӑйсен класин хйватне, вӑл кекемон пуласса ӑнласа 
илесси ҫин$ен, вара, хрееҫенсене хӑйсен хыҫҫӑн идее кайса, Раҫ- 
ҫейре комунисӑм револ,утсийӗ тӑвасси ҫиш§ен каласа панӑ. Ле
нинпа Струве уйрӑмӗ вӑл вӑхГгтра ҫав тӗлте пулнӑ. Ҫапах та вӗсем 
ун 'вухне нӗрле ӗҫленӗ, пӗр лакӗрте тӑнӑ, мӗншӗн тесен патша 
йӗрки пусмӑрланӑ вӑхӑтра тӗрлӗ ҫулпа пыракансем те пёр май пы- 
нӑ пек туйӑннӑ. Пӗри калат: „капитализм патне вӗренме кайар“, 
тет, тепӗри „ёҫлекенсен класне, кекемон пулас пролеттариата ҫӗк- 
лер, унпа пӗрле Раҫҫейре пролеттари револ>утсийё тӑвар1-, тет. Ҫа- 
пах та иккӗш те йунашар тӑрса народниксене хирӗҫ пӗр фронтпа 
ныраҫҫӗ. Татах калатӑп:ун пек йапаласем ун цухне пулмалла пулнӑ, 
мӗншӗн тесен ун ■ҫухне кам ӑҫталла сулӑлви лай&х палӑрса ҫитей- 
мен.

Плеханов —  теори ӑсти, Ленин —  политтиккӑ ӑсти.

Тата пирӗн Плехановӑн (Бельтовӑн) 1895-мӗш ҫудта тухнӑ кӗ- 
неки ҫин^ен калас пулат. Вӑл кӗнеке „К развитию монистического 
взгляда на историю11 йатлй. Вӑл кёнекене Плеханов пит лайӑх 
ҫырнӑ. Унта вӑл материализм тӗрӗссине кӑтартнӑ, народниксен йӑ- 
нӑшне философи йен^ен пырса кйтартнй. Ӗлӗкхи марксиссем, пурте 
тенё пекех, материалисам ҫин^ен Плехановӑн ҫав кӗнекн тӑрӑх вӗ- 
реннӗ. Ха^хи профессорсем хйшӗ, нумай иӗленҫи пулса, Плеханова 
хурлаҫҫӗ. Апла хӑтлангвден, Плехановӑн ҫав кӗнекине илсе, сту- 
дентсене унта мӗн ҫырнпне каласа ӑнлантарсан, вёсем иысӑк ӗҫ 
тунӑ пулӗ^ёҫ. Политтиккӑ йенӗпе Плеханов нихйҫан та хӑватлӑ.

з*
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пулман. Вӑд—теорийе лайӑх пӗлнӗ. Теори тӗлӗшӗпе ӑна ун ^ухне 
партти пуҫлӑхӗ вырӑнне хунӑ. Марксисӑма йышӑнакан вӗреннӗ ҫын- 
сем те, ёҫлекенсем те пурте Плехановран вӗренсе ӳснӗ. Ленин Пле- 
хановран ҫамрӑк пулнӑ, ун Т)ухне вӑл ӗҫлеме тытӑнайнӑ. Ҫапах та, 
95-мӗш ҫулсен^ен пуҫласа, вёсем реводутси ӗҫне пёрле уйӑрса 
туса тӑнӑ; халӗ вӑл паллах ӗнтӗ. Вӑл ӗҫе мӗнле уйӑрасси ҫин^ен 
вӗсем пёр-пӗринпе нихӑҫан та калаҫман, вӑл хӑйех ҫапла пулса 
тӑнӑ. Плеханов теорийе пит лайӑх пӗлнӗ, ҫавӑнпа вӑл тӑщмансене 
фидософи йен^ен пырса ҫӗмӗрнӗ, вӑл ёҫе унтан лайӑх тӑвакан никам 
та  пулман, халӗ те ҫук. Ҫамрӑк Ленин малтанах политтиккӑ, йенёпе 
ёҫле пуҫланӑ, ёҫлекенсене пӗрлештерме, партти тума тӑрӑшнӑ. Ҫапла 
Плехановпа Ленин пӗрин ҫитменнине тепӗри тултарса тӑнӑ.

Хӑйне Ҫӗпӗре йарсан, Ленин Ҫӗпӗрте „Раҫҫейре капиталисӑм 
пулни“ ҫшпуен кӗнеке ҫырса хӑй хӑватлӑ еккономнс иккенне кӑ- 
тартнӑ. Вӑл кӗнекере Ленин, Раҫҫенри тӗрлӗ хуҫайствӑсене тишкёрсе, 
Раҫҫейре капиталисӑм пуҫланнине, вйл хӑватлӑланса пынине пит 
лайӑх, тӗплё кӑтартса парат.

Ленин Струвепе тавлашни.

Ҫапла ӗнтё, лека^ни марксисӑмра малтанах икӗ йухӑм палӑрнӑ. 
Ленин Струвен „Критические заметки* йатлӑ кӗнекин$е те, ытти 
тёрлӗ ҫёрте каланӑ сӑмахӗсенр те пайтах йӑнӑш тупнӑ. Вӑл 
йӑнӑшсем ҫшг§ен Ленин „Марксистский сборник* йатдӑ кӗнекере 
ҫырнӑ (Вӑл кӗнекене ҫапман, ҫунтарса йанӑ, антугх Ленин Струве 
ҫинцен ҫырнӑ, „Тулин“ тесе адӑ пуснӑ статйа сыхӑ йулнӑ, ӑна 
Ленин кӗнекисен^е тупса вуласа пӑхма пула!'). Малтан Ленин, 
ыттисем пекех, Струвепе пӗрле пынӑ. Ан$ах Струвено шанма 
йураманнине вӑл пурин^ен малтан сиснӗ. Ун ■ҫухне Струве 
декадой марксиссем хушшиндо пит доплӑ пулнӑ. Ҫапах та 
Ленин, кирек мӗнле хӗн пулсан та, Струвене хирӗҫ пыра пуҫланӑ. 
„Тулин" тесе алӑ пуснӑ стаНшндох Ленин Струве кӗнекисендо 
пысйк айӑп тупнӑ. Вӑл Струвене ҫакӑн пек айӑпланӑ: „Есӗ 
ӗҫӗн пёр йенне кӑна куратӑн, есё капиталисӑм килнине, вӑл кре- 
ностное правона ҫӗмӗрнине кӑна куратӑн; ҫав йапаланӑпах тепӗр 
йенне есӗ курмастӑн; капиталисӑм килет тесе, пирён ун патне вӗ- 
вӗренме кайас пулмаст; пирӗн халех хамӑр класа, ӗҫлекенсен класне 
пӗрлештерме тӑрӑшас пулат, вӑл вара, патша йӗркине ҫӗмӗрсе парах-
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са, капиталпа ҫапӑҫма тытӑнӗ“, тенӗ. Ҫапла лекадни марксисӑм 
лакёрӗнде икё ушкӑн пёр-пӗринпе тавлашнӑ. Вӑл тавлашу та» 
тӗпне пӑхсан, пролеттариат кекемонийё ҫинден тавлашни, реводутси 
пулсан, пролеттариат класё ыттисене йертсе пырассипе пымасси 
ҫинден тавлашни пулнӑ; „пролеттариат пёлсе ҫапӑҫса, капитали- 
сӑма ҫӗмӗрсе пӑрахса, ӗҫлекенсен класне ҫийеле кӑдарӗ-и ҫук-и, йе 
пролеттариат, патшана хирёҫ пыракан ытти классемпе пёр турта 
хушшине кӳлӗнсе, патша йӗркине ҫӗмӗрсен дарӑнса тӑрӗ, Раҫҫейри 
ирӗке пуршуйсен аллине парӗ“, тесе тавлашни пулнӑ.

Ҫав вӑхӑтра Раҫҫейре ёҫлекенсен класё пулса пынӑ. Ытти пат- 
шалӑхсене пӑхсаы, сӑыахран каласан, Германийе илсен, Лассад 
истори ҫинден ҫ.ырнӑ кӗнекесене вудаса пӑхсан, есир акӑ мӗн ку- 
рӑр: вӑл патшалӑхра ӗҫлекенсем хӑйсен партти туса ёлкёридден 
вёсене пуршуй парттисем хӑйсен аллине илнё. Ҫавӑнпа Лассад "дан 
малтан ӗҫлекенсене пуршуй парттисенден ҫӑлса илсе- сотсиалиссен 
парттийё ҫумне хутӑштарма тӑрӑшнӑ. Ун пек йапала Германире 
андах пулман. Пуршуйсен класё пур ҫӗрте те пролеттари класёнден 
маларах пулса пынӑ, пур ҫӗрте те пуршуйсен вёрентекенёсем те, 
кёнекисем те пролеттариееннивден дасрах пулса пынӑ, вёсем ӗҫле- 
кенсене илёртсе пуршуйсем хыҫҫӑн, вёсен парттийё хыҫҫӑн пыр- 
тарма тӑрӑшнӑ.

Пирён Раҫҫейре те' ҫавӑн пекрех пулнӑ, Пирён пуршуйсем 
ытти патшалйхрисенден кайарах вӑй иле пуҫланӑ. Ҫапах та пи
рён ӗҫлекенсенӗн те малтанхи крушокёсем, ӗҫлекенсенден тухнӑ 
малтанхи реводутсионерсем ёҫлекенсен парттийё хыҫҫйн пыман 
народниксен парттийё йенелле сулӑннӑ; вал партти, реводутсишён 
тӑрӑшнӑ пулсан та, пуршуйсен парттийё пулнӑ. Ҫавӑнпа Ленинӑн 
та малтан Германире Лассад тунӑ ӗҫе тумалла пулнӑ. Ун духне 
пирён самана Германири пек пулман пулсан та, тӑшмансемпе 
урӑхларах ҫапӑҫмалла пулнӑ пулсан та, ӗҫӗ пӗрех пулнӑ. Ӗҫлекен- 
сен хӑш ушкӑнӗсем ун духне аташса кайса хӑйсен парттине лек- 
мен, народниксен, урӑхла каласан, пуршуйсен парттине лекнё. 
Т)ӑн малтан ҫав ушкӑнсене хӑтармалла пулнӑ. Унтан вара вӗсем- 
пе пӗрле ӗҫлекенсен парттийё тума тытӑнмалла пулнӑ. Ҫапла ӗнтӗ, 
ун духне народниксем хушшинде те икё йухӑм пулнӑ, лекадни 
марксиссем хушшинде те икӗ йухӑм пулнӑ. Ҫав вӑхӑтра ёнтӗ Раҫ- 
ҫейре ӗҫлекенсен класё пула пуҫланӑ. *

Халӗ епё хамӑр партти историйё ҫинден калама тыт&натӑп
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Парттийӗн хырӑмри вӑхӑ^ӗ.

Ленин йулташ „Мён тӑвас?" йатлӑ кӗнекинде акӑ мӗн каласа 
ҫырнӑ: „80-мёш ҫулсемпе 90-мӗш ҫулсенде пирён партти хырӑмра 
андах выртнӑ", тенӗ. Ҫав вунӑ, ҫул хушши ӗҫлекенсен класӗ хӑ- 
йӗн адине— пролеттарисен парттине—хырӑмра андах йӑтса ҫӳренӗ. 
Ун духне крушоксем тин пула пуҫланӑ. Вёсем тӗрексёр пулнӑ; 
пёрре саланнӑ, тепре татах пухӑннӑ; ӗҫлекенсен парттишӗн, про
леттариат кекемонийӗшён ҫапӑҫу пуҫланайнӑ.

90-мӗш ҫулсенде ӗҫлекенсем йӑшӑлтата пуҫлайӑ, ун духне 
вара вёсен парттийё пула пуҫланӑ. Вӑл вйхӑта парттийӗн ада вӑ- 
хӑдё теме йурат. Ҫав хупгӑра сапастовккӑсем тапрана пуҫланӑ. 
Сапастовкӑ хӑватлӑланса пынӑ. 1881 ҫултан 1886 ҫула ҫитидден 
40 стадкӑ пулнӑ, ун дух 80 пнн ӗҫлекен стадкӑ тунй. 1895 ҫул- 
тан 1899 ҫула ҫитидден 6 -7  хут ытла ёҫлекен, мӗн пуре 450 
пин ҫын, стадкӑ тунӑ. Ленинкратра 1878 ҫултах пысӑк сапастов- 
кӑсем пулнӑ. 80-мӗш ҫулсенден пуҫласа саластовкӑсем тата ытла- 
рах хӑватлӑланнӑ. 95-мӗш ҫулсенде текстил хапрӑкӗсенде ӗҫлекен- 
сем 30 пин ҫынна йахӑн стадкӑ тунӑ.

Сотсиал-темократсен Ленинкратри ӗҫлекенсен хушшинт^и 

малтанхи крушокӗсем.

Ҫавӑлша вӑл вӑхӑтра еҫлекенсен хушшинде сотсиал-темократ
сен крушокӗсем пула пуҫланӑ. г{]ӑн малтан ҫавӑн пек крушок 
Пулкар ҫыннн Благоев тунӑ. 1887-мӗш ҫулта вӑл Ленинкратра 
студент пулса пурӑннӑ. Хӑйӗн йулташӗсемпе (Герасимовпа тата 
Харитоновпа) вӑл Ленинкратра, хӑй тавра пёр пек шухӑшлӑ, ҫын- 
сене пухса, сотсиал-темократсен малтанхи крушокне тунӑ. Вӑл 
крупгок Халтурин тупӑ „Ҫур-ҫӗр йенди вырӑс ӗҫлекенӗсен со- 
йусӗнден“ кайа ӗҫлемен. Благоев халӗ те] пурӑнаБ Вӑл Болгари 
комунисёсен парттийён пуҫлӑхӗ, I I I  Интернатсионала тӑвакан- 
сенден пёри (нумай пулмаст Благоев Болгарире вилнӗ Ф. С.).

„Ӗҫлекенсен класне хӑтарма тӑрӑшакан сойус“ .

Пуринден ытла 1895 ҫулта нумай ӗҫ пулнӑ. Вӑл ҫул пайтах 
лайӑх кёнекесем тухнӑ; ун ҫинден епир каланӑддӗ. Вӑл кёнекесем
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-еҫлекенсен парттине мӗнле тумаллине пит тӗплё кӑтартса пан&. 
Ҫав ҫулах тата Ленинкратра „Ӗҫлекенсен класне хӑтарма „тӑрё- 
шакан сойус* пулнӑ. Ӑна пнрӗн парттийӗн малтанхи кӗпкомӗ теме 
те нураК Ӗҫлекенсен классне хӑтарма тӑрӑшакан сойуссем ка- 
йарах ытти хуяасен^е те пулнӑ: 1895 ҫулта— Иваново-Вознесенскра, 
1896 ҫулта— Мускавра. Вӑл сойуссем сотсиал-темократсен тзӑн мал
танхи орканисацийӗсем пулнӑ, вӗсен^ен ӗнтӗ пирён партти пулса 
кайнӑ. Ленинкратри сойусра пит хӑватлӑ ҫынсем пулнӑ, вёсен 
хушшин’ве 'р  ^апли ҫав сойуса тӑвакан Ленин йулташ пулнӑ. 
Ҫав сойусрах тата С. И. Радченко, халӗ Совет Раҫҫейӗн^е элект
ричество вӑйне ӗҫе кӳртме тӑрӑшакан Кржижановский, Ванеев, 
Старков, халӗ меншевик пулса таракан Мартов, Сильвин (полдпе- 
вик), Путилов савӑтӗн^е ӗҫлекен Б. Зиновьев (ун ҫишҫен епё ни- 
мён те пёлместёп), Обухов савӑтӗнтц ӗҫлекен Шелгунов (вал халё 
те пурӑна^, пирён партти ■ренӗ, анцах пӗтӗмпех суккӑрланнӑ), 
Александровски 'ҫукун шӑратакан савӑтра ӗҫлекен И. В. Бабуш
кин пулпӑ. 1905 ҫулта Бабушкина Ҫипирте Ренненкамф салта- 
кёсем персе вёлернё. Вӑл т>ӑн малтанхи пофщевиксенцен пери, 
марксисӑма пурин^ен малтан йышӑннӑ ӗҫлекенсенҫен пёри пулнӑ. 
Ленин йулташ ӑна пит йуратса асйна'рё.

Сотсиал-темократсем провинцире ӗҫлекенсем хушшин^е 

тунӑ крушоксем.

Ҫав вӑхӑтрах Раҫҫей тӑрӑх пит нумай крушоксем пулса кайнӑ. 
Нумай хуласен^е вёсем хӑватлӑ пулнӑ, пӗр-пӗринпе пёрлешме тӑ- 
рӑшнӑ. Мартов кӗнекин^е ҫав крушоксен пуҫлӑхӗсен йа^ӗсем пит 
нумай тӗл пулаҫҫё. Вӗсем ак ҫаксем: Ленинкратра— Красин, вёл 
халӗ пирӗн 'рн лӑ ӗҫлекен йулташ, Владимирте— Федосеев, Киевре— 
Мельницкий, Дон ҫин^и Ростовра— Алабышев, Одессара— Гольден- 
бах (Рязанов), Стеклов, Цыперович,- Вильнора— Кремер, Айзенш- 
тадт, Косовский тата ыттнсем те, Тулара— Хинчук. Хинчук йул
таш малтан пнрӗн парттийе тйвакансен^ен пӗрн пулнӑ, унтан вӑл 
меншевиксен йенне кайса вёсен тӗп комитте-рн ■ренӗ пулнӑ, 
меншевиксен Мускав Сове^ин малтанхи претҫетаттелӗ пулнӑ, ун
тан пирён парттийе кӗ^ё; халӗ вӑл копператси пуҫлӑхӗ. Кремер, 
Айзенштадт, Косовский Бунд йатлӑ партти тунӑ. Ҫав Бунд ҫш грн 
лӗр-ик сӑмах калас тетӗп.
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Бунд.

Пысӑк хуласенр  ӗҫлекенсем халё Бунд ҫищцн пит сахаллӑшӗ- 
илтнӗ. Ӗлӗк ревовдтсионерсем хуш ш инр вӑл пит ^анлӑл^ӗ. Бунд—  
йеврей сӑмахӗ. Вӑл— сойус тени пулат, мӗпшӗн тесен Бунд Поль- 
шапа Литва ёҫлекенӗсен сойусӗ пулнӑ. Ленинкратрипе Мускаври 
ӗҫлекенсенрн пайтах малтан Литвапа Пол>шари йеврей ремеслен
никёсем пӗрре пит хытӑ пӑлханнӑ. Ҫав вӑхӑтра вара Бунд пуҫ- 
ланса кайнӑ. Йеврей ремесленникёсем мӗншён маларах пӑлханма 
тытӑнни паллӑ. Йеврей ӗҫлекенӗсемпе ремесленникӗсене пӗр капи- 
талисӑм ан^ах пусмӑрламан; вёсене тата йеврей тесе те пит хытӑ 
хӗсӗрленӗ. Ҫавӑнпа вӗсем вырӑс ӗҫлекенӗсенрн маларах реводутси. 
йенне сулӑннӑ, маларах ёҫлекенсене пӗрлештерекен орканисатси 
тунӑ, пӗрлешсе Бунд йатлӑ сойус тунӑ.

Йеврей ӗҫлекенӗсен ҫав орканисатсийӗнҫен пайтах хӑватлӑ 
ҫынсем тухнӑ. Ун пек ҫынсен^ен йеврей ӗҫлекенӗ Лекерт пулна. 
Вӑл Вильно полицеймейстерне фон-Вале вӗлернӗ. Ун пек ҫынсем, 
йеврей ӗҫлекенӗсем хушшинҫе ӗҫленисем, халӗ те пайтах. Нума- 
йёшӗ вӗсем пирӗн парттнре тӑраҫҫӗ, пирён парттийе тума та пу- 
лӑшнӑ.

Бунд 1897 ҫулта пулнӑ тесе епӗ каланӑт^ё. Малтан, пӗр ик- 
виҫ ҫул хушпга, вӑл пирӗн парттире т,и хӑватдӑ, "р йышлӑ орка- 
нисатснрӗ. Кайран пирён аслӑ хуласем те— Ленинкрат, Мускав, 
Иваново-Вознесенск, Орехово-Зуево— вӑранҫёҫ, вырӑс ӗҫлекенӗсем 
те тапран^ӗҫ; вара ӗлӗк малта пыракан йеврей ремесденникӗсем 
иккӗмӗш вырӑна йулрҫ. Кирек мёнле пулсан та 95-мӗш ҫулсен^е 
йеврей ёҫлекенёсем хуш ш инр ёҫ лайӑх пынӑ, парттире Бунд пад
ла вырӑн йышӑнса тӑнӑ. 1898 ҫулта пирён парттин малтанхи 
сйесне пухас ӗҫре те пуринрн ытла Бунд ӗҫленӗ. Ҫавӑнпа вӑл 
сйес Минскӑра пуднӑ та, мӗншӗн тесен Минск йеврейсем пурӑна- 
кан ҫӗрте ларат. Йеврей ёҫлекенӗсемпе ремесленникёсем рево^ут- 
си ёҫёнце пёр вӑхӑта малта пынӑран, пуршуйсем хаҫатсенр те,, 
кёнекесен^е те, йеврейсене темӗн тёрлӗ йатла-рӗҫ, нумай ҫулдан 
вӗсем „Раҫҫейре ревул,утси тума пёр йеврейсем ан^ах тӑрӑшаҫҫӗ" 
тесе елекле^ӗҫ.

Пирён партти халӗ ёнтӗ пит хӑватлӑ орканисатси пулса тӑ- 
^ӗ. Ҫавӑнпа пирён парттин историне каланӑ ■ҫух, револ,утси ӗҫё- - 
шён хӑйсене хӗрхенмен йеврей ёҫлекенёсемпе ремесленникёсем
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ҫин^ен те асӑнас пулаЕ Вӗсем пурин^ен малтан тапранса 
пуршуйсемпе ҫапӑҫма тытӑнг§ӗҫ, пуринрн малтан пирён 
парттин ҫуртне тунӑ |ухне пире кирпӗҫ хума пулӑшрӗҫ.

Парттин малтанхи сйесӗ.

Халё татах ӗҫлекенсен класне хӑтарма тӑрӑшакан сойуссем 
ҫин^ен калама тытӑнар. Ҫав Ленинкратри, Мускаври, Иваново- 
Вознесенскри, Киеври, тата ытти хуласен^и сойуссем, Бунд, тата 
ӗҫлекенсем вазди  хаҫатсем кӑларакан тӗрлӗ ушкӑнсем суйласа 
йанӑ ҫынсен^ен Минскра, 1898 ҫулти мартӑн 1 -мӗшӗнҫе, пирӗн 
парттин малтанхи сйесӗ пулнӑ. Унта сакӑр ҫын пухӑнкӑ. Епир 
вёсен йатне калама та пултаратпӑр. „Ӗҫлекенсен Хаҫатӗн^ен" Эй- 
дельманпа Вигдорчик пынӑ, (Вӗсем иккӗшӗ те пурӑнаҫҫӗ; Эйдель- 
ман — пол,шевик, Вигдорчикӗ— сътлтӑм меншевик). Ленинкратри 
сойусран С. И. Радченко пынӑ, вӑл 1912 ҫулта вилнӗ (Унӑн пра- 
$ӗ И. И. Радченко пурӑиат, пирён парттире ёҫлет). Кийеври со
йусран Тучапский пынӑ, вӑл та халӗ, йӑнашмастӑп пулсан, вилнё. 
Мускав сойусён'рн— Вановский, Йекатеринославринтцн— Петрусе- 
вич, Бундран— Кремер, Косовский тата Мутник пынӑ. Мутник 
ҫшг§ен епё нимён калама та пёлместёп; Кремерпа Косовскийе епё 
паллатймтэдё. (Вёсем иккёшё те сылтӑм меншевиксен^ен те сыл- 
тӑмра тӑраҫҫӗ).

Малтанхи сйесе пухӑнса пирён парттийе тума тӑрӑщнӑ ҫын- 
сем ҫавсем пулнӑ ёнтё. Сйес тёп комиттет, тата парттийён тёп ха- 
ҫатне кйларма, ретакси суйланӑ, восвани к&ларнӑ. Ҫав восванийе 
никам та мар, ёҫлекенсен класин ха^хи ци кураймн тӑшманӗ 
П. Б. Струве ҫырнӑ; ун ҫинцен епё каланЗДё. Вал восваннйе епё 
сире вулама хушатӑп, ӑна пайтах кёнекере тупма пулаД унтан 
тата Н. Батурин ҫырнӑ „Раҫҫейри сотсиал-темократсен нсторийё" 
йатлй кёнекере те вал пур.

Ман сире ҫав восванин икё тёлне вуласа парас килет. Тёрлё- 
патшалӑхри ӗҫсем ҫин^ен ҫырнӑ тӗлте Струве 1848 ҫулта пулнӑ, 
реводутси ҫин^ен (ун ^ухно вӑл реводутси пулнӑранпа аллӑ ҫул 
тулйӑ) акӑ мӗн каласа ҫырнӑ:

«Кунтан илсе аллӑ ҫул малтан 1848 ҫулти реводутси Йевроппӑ 
тӑрӑх тасатакан тӑвӑл пек иртсе кайрӗ. Халӑхсем хушшинҫе 
историйӗн хӑватлӑ, вӑйӗ тапран^ӗ, вӑл— ха^хи ӗҫлекенсен класӗ..
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Ун вӑйӗпе пуршуйсем кивелнӗ феодал йёркине, монархи йёркине 
пӗтер^ӗҫ. Анҫах пуршуйсем ӗҫлекенсен класё хӑйсен курайми таш- 
манё иккенне ■ҫасах туйса ил^ёҫ, вара ӑна та, хМсепе те, ирӗклӗх ӗҫне 
те улпутсен аллине па^ёҫ. Ҫапах кайран пул^ёҫ: пёр вӑхӑта пу- 
сарнӑ ӗҫлекенсен класё аллӑ ҫул иртсен татах тапрана пуҫларё; 
халӗ унӑн хӑва$ӗ ӗлӗкхинрн икӗ хут ытла, вӑл халӗ хӑй ӗҫне 
лайӑх пӗлет, тӑгамансемпе ҫапӑҫса хӑйне ирӗке кӑларма вӑл ҫи- 
тӗннӗ ӗнтӗ», тенӗ.

Малалла Струве тӗн^ери пуршуйсем ирӗклёх ӗҫне сутни ҫин^ен 
кала¥, унтан вырӑс пуршуйӗсем ҫииҫен калама тытӑнат. Вӑл акӑ 
мӗн калаЁ

«Йевроппӑра хёвел-тухӑҫ йенне кайнӑҫемён-(пуриншӗн те паллӑ: 
Раҫҫей Йевроппӑра хӗвел тухӑҫӗ ненҫе) пуршуйсем политтиккӑ, 
ӗҫӗн^е вӑйсӑртарах, хӑравҫӑрах, ултавҫӑрах; ҫавӑнпа пролеттариат 
ӗҫӗ те унталла кайнӑҫемӗн пысӑкрах», тенӗ.

Петр Струвене ҫав сӑмахсене каланӑшӑн нумай айӑпне каҫарма 
пура^ пулӗ тесе шухӑшлатӑп. Ҫав сӑмахсене вӑл хӑй ҫиш§ен, 
хӑйӗн класӗ ҫин^ен ҫырнӑ-мён. Струве пек нирӗн те ҫакна ащ ах  
калас пулат: «Йевроппӑра хёвел тухӑҫ йенне кайнӑҫемӗн пур
шуйсем политтиккӑ ӗҫӗнце вӑйсӑртарах, хӑравҫӑрах, ултавҫӑрах». 
Вӑл сӑмахсем тӗрӗсси пурин^ен ытла П. Б . Струверен хӑйӗнҫен 
паллӑ.

Е к к о н о м и с ӑ м .

90-мёш ҫулсем иртнё '§ухне, парттин малтанхи сйесӗ пулас 
«умён, сотсиал-темократсен парттийё тёреклӗленсе ҫнтеймен-ха. Ҫа- 
пах та ун ^ухнех парттире икӗ йухӑм палӑра пуҫланӑ. Пӗр йухӑм- 
не «еккономисӑм» тенӗ. Ӗпӗ халӗ ун ҫин^ен калас тетӗп.

ЛекаЛ)Ни марксисӑмра мӗнле йухӑмсем, мӗнле тав пулни ҫин^ен 
епӗ кал ан ӑ^ӗ . Еккономисӑм ҫав тавран тухса кайнӑ. Еккономисӑм 
ҫинзен тавлашнӑ т̂ ух пёр йентц Маркс хыҫҫӑн пыракан ун ■ҫух- 
нехи рево.$утсионерсем, патша йёркипе ҫапӑҫма йыхӑракансем, 
«Хёлхем» (Искра) хаҫат майлисем, ӳллӗм Ленин майлӑ пулаесисем 
тӑнӑ, тепӗр йещ е еккономиссем тӑнӑ. Ҫав тавлашӑвӑн тӗпне пӑхсан, 
вал та, ӗлёкхи тавлашусем пекех, пролеттариат кекемонийё ҫин^ен, 
реводутси вахатён'ве пролеттариат ыттисене йертсе пырассипе пы- 
масси ҫищцн тавлашни пулнӑ. Вӑл шухӑш (пролеттариат кекемо
нийё ҫин^ен) кайран та нихӑҫан та пӗтмест, тӗрлӗ вӑхӑтра тёрдё
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•тӗслӗ сиксе тухат. Вӑл ВО ҫул тӑрӑшшӗ икӗ лакӗр хушшин^е йӑ- 
ран пек тӑрат. 1917 ҫулта вӑл пирӗнпе меншевикссне паррикатӑн 
икӗ йӗнне тӑратрӗ; 1895 ҫулта ун ҫин^ен статйасем, кёнекесем 
ҫырса тавлашмалла пуя^ӗ. 1898— 1900 ҫулсент/з ун ҫнн^ен парт- 
тнре тавлашрӗҫ... Сӑнаса пӑхсан, тата акӑ мӗн курма п ула! Мен- 
шевнксен парттнне тӑвас ҫынсем лека^ни марксисӑмӑн сылтӑм 
йухӑмӗшён тӑ^ӗҫ. Ҫав ҫынсемех еккономисӑмшйн тӑра пуҫларӗҫ. 
Ҫав пӗр ушкӑнах, лека^нн марксисймран пуҫласа, еккономисӑм урлӑ 
меншевиксен лакӗрне ҫитрӗ; унтан ликвитйторсен лакёрне ҫитрӗ, 
йулашкин^ен меншевпксем пуршуйсен лакёрне кӗрсе ӳкрӗҫ, ӑна 
халӗ пурте кураҫҫё. Меншевиксен ҫулӗ ҫапла ӗнтӗ. Кам пролет
тариат кекемонийё тӗлёшӗн^ен йӑнӑшат, вӑл унгоӑн ^ахал, ирт- 
мест. Пролеттариат кекемонийё тёлёшӗн^ен такӑнакан, ҫӳлтен 
кусса анакан 'ҫул пек, апаларан айала анса пыраГ. , .

Еккономисӑм ӑҫтан тухнӑ,

90-мӗш ҫулсепте сотсиал-темократсем, кругаоксен^е ӗҫлеме пӑ- 
рахса, пур ӗҫлекенсене те вӗренте пуҫланӑ. Ун-рен сотсиал-темократ
сем шант)ӑклӑрах ҫынсене ап 'р х  пухса крушоксем тунӑ. Ҫав крушок- 
сен'§е вӗрентсе рево^утсионерсем хатӗрленӗ. Ун цухне урӑхла ӗҫ- 
леме майа та килмен, мӗншӗн тесен ӗҫлекенсене сахаллӑн-сахал- 
лӑн ан^ах пухма май нулнӑ. Пурӑна киле ӗҫлекенсем хытӑрах 
пӑлхана пуҫланӑ, ста^кӑсем нумайрах пула пуҫланӑ, ун ҫин^ен 
епӗ каланӑтуБё. Вара сотсиал-темократсем те пысӑкрах ӗҫе тытӑна 
пуҫланӑ. Вӗсем каланӑ: «Крушоксен^е анцах ёҫлес пулмаст, 
ӗҫлекенсене пурне те вёрентме тытӑнас пулат. Ӗҫлекенсе- 
не пӗрерён-пӗрерён анцах пуҫтармалла мар, пур ӗҫлекенсене 
те пёрлештерме тӑрӑшас пулат», тенӗ. Ҫав вӑхӑтра ӗнтӗ «екконо- 
мисӑм» тенӗ йухӑм пуҫланса кайнӑ, Ӑна мӗншӗн еккономисӑм те- 
нине халӗ епё каласа парӑп.

Ёҫлекенсене пурне те пёрлештерме тытӑнсан, пуринцен ытла 
вёсен пурнӑҫне ҫӑмӑллатма тйрӑшасси ҫинцен, вӗсем хӑйсен килӗ- 
сещ е мӗнле пурӑнни ҫин^ен калаҫмалла пулнй. Унтан тата кру- 
шоксенце проппакантӑ ан^ах пынӑ; пур ёҫлекенсем хушшин^е ёҫ- 
леме тытӑнсан, проппакантӑран акитатсийе куҫмалла пулнӑ.

Проппакантӑпа акитатсийӗн уйрӑмӗ пур. Плеханов вёсен уй- 
рӑмне пит лайӑх кӑтартса панӑ. Вӑл каланӑ: «Пӗфӗккӗ ушкӑна
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нумай Напала ҫин^ен вӗрентсен, вӑд проппакантӑ пулат; нумай ҫынна 
(пур ӗҫлекенсене те тийӗпӗр) пёр йапала снижен ан^ах вӗрентсен, 
вӑл акитатси пулат», тенӗ. Ӑна Плеханов пит лайӑх каланӑ. ^ ӑ -  
нах та проппакантӑпа акитатси уйрӑмё ҫавӑ.

Крушоксенҫе проппакантӑ тунӑ, мӗншён тесен пё^ӗкҫеҫҫё уш~ 
кӑна, нумай мар ҫынна, вӗсен^ен рево^утсионерсем тӑвас тесе, 
нумай йапала ҫи н рн  каласа вӗрентнӗ. Акитатси вйхӑтёщ е мӗн 
пур ӗҫлекенсене пёр йапала ҫинцен, вёсен пурнӑҫӗ пит на^арри 
ҫшгҫен ашҫах каласа ӑнлантарнй.

Ҫапла, акитатси вӑхӑ^ӗ пуҫлансан, пирён еккономиккӑ ҫин^ен 
калаҫма тытӑнмалла пулт,ӗ. Апла пуласси паллах. Ахал>тен мар 
Ленин хӑйён малтанхи кӗнекине «штравсем ҫин^ен» ҫырнӑ. Ун 
^ухне Ленинкратра ӗҫлекенсем ҫине, ёҫлеме вйхӑтра пырса ҫитей- 
месен. йе у ат ^ ^ ар ах  ӗҫлесен, штрав хурау^ӗҫ. Ҫав штравсем ҫин- 

|ен  ёҫлекеноем пёр май кадаҫа^ёҫ, мӗншӗн тесен вёсем пит йы- 
вар^с-. 'Су4.текенсен шалӑвин о-мӗш, йе 4-мёш пайӗ штрав тӳлесех 
п ӗте^ ӗ . Ҫавӑнпд ӗҫлекенсем хушшинҫе, сӑмах витерех патӑр те
сен, штрав ҫин^ен калаҫмалла^ӗ. Вӑл вӑхйтра Ленин, тёрмере 
ларнӑ т)ухне те ирӗкре пурӑннӑ ^ухне те, «Ӗҫлекенсен класне 
хӑтарма тӑрӑшакан сойус» в а ^ и  ӗҫлекенсем хушшине салатма 
пайтах листовккӑсем (ҫырусем) ҫырнӑ. Ҫав листовккӑсен^е вӑл вё- 
ретнӗ шыв ҫин^ен, савӑтсен^е ҫавӑн пек тата ытти ҫитмен тӗлсем 
ҫищ;ен, ҫырнӑ. Вӑл ахаЛ) мар. Ӗҫлекенсем ун ^ухне ҫывӑрса пу- 
рӑннӑ, нумайёшё вӗсем йалтан килейнӗ, ҫырӑва пёлмен, пёрлешсе 
хуҫисене хирӗҫ пыма вӗрененмен. Ҫавӑнпа, ёҫлекенсене тапратас 
тесен, вёсене малтан хӑйсем пӗлекен, хӑйсем куракан, хӑйсене ле- 
кекен ҫитмен йапала ҫин^ен каламалла пулнӑ. Вӑл вӑхӑтра марк
сиссем пурин^ен ытла мӗншӗн еккономиккӑ, ҫин^ен калаҫни паллӑ 
ёнтӗ.

Ашҫах хӑшӗ, меншевик пулассисем, ытлашши иртсе кайрӗҫ. 
«Ӗҫлекенсене еккономиккӑ ҫин^ен ан^ах каламалла, урӑх йапала 
ҫин^ен вёсене каламалла мар, мӗншӗн тесен урӑххине вёсем ӑн- 
ланас ҫук, вёсене хӑйсене тивекен йапала ҫин^ен анҫах, екконо- 
мнккӑ ҫишрн ан^ах каламалла», тийе пуҫларёҫ. Ҫавӑнтан вара 
«еккономис» тенё сӑмах тухса кайрё. Кёнеке ҫищ ё «еккономис» тесе 
еккономи ҫнн^ен калакан наукка лайӑх пёлекенсене калаҫҫё. Ун 
Зухне «еккономис» тесе ун пек ҫынсене каламан, кам ёҫлекенсене 
вёретнӗ шывран, штравран, ҫавӑн пек тата ытти йапаларан пуҫне.
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урӑх нимӗн ҫинцен те каласшӑн пулман, ҫавсене «еккономис» тенӗ. 
Еккономиссем, хӑйсен ҫулӗпе пырса, кайран патша йёркнпе те ҫа- 
пӑҫма кирлӗ мар тийе пусланӑ. Вӗсем каланӑ: «Ӗҫлекенсем ӑна 
ӑнланас ҫук, патша йӗркипе ҫапӑҫмалла тесен, вёсем хӑраса пир- 
тен писӗҫ», тенё. Ҫав шухӑшпа пырса, еккономиссем пурӑна киле 
ҫапла кала пуҫланӑ: «политтиккӑпа пуршуйсем хӑтлаш рӑр, ёҫле- 

"кенсем пӗр хӑйсен пурнӑҫне анцах ҫӑмӑллатма тӑрӑшцӑр», тийе 
пуҫланӑ.

Екнономисӑмшӑн тӑрӑшакансем,

Еккономисӑмшӑн тӑрӑшакансен йатне каласан, есир вёсен хуш- 
шин^е хӑвӑр пайтахранпа пӗлекен ҫынсене те курӑр. Вёсем Проко- 
повичпа Кускова. Пёлтёр вёсене иккӗшне кӗскенӗн «Прокукиш» тесе 
хушамат па^ёҫ. Ӗлӗк вёсем сотсиал-темократсен парттин 'р ен ӗщ е 
■тӑ^ӗҫ, лекафни марксисӑмра ӗҫлерӗҫ. Унтан тӗлёнмелли нимӗн те ҫук. 
Струве те, вёреннё ҫынсем хушшин'р ыттисем те вал вӑхӑтра сот
сиал-темократсен парттишҫе тӑ^ёҫ, ӗҫлекенсене йертсе пыракансем 
пулса пӑхрӗҫ. Ҫав Прокоповичпа Кускова економисӑмшӑн хытӑ тӑ- 
■ҫӗҫ. Вӗсем кала^ёҫ: «Ӗҫлекенсен политтиккӑна йавӑҫмалла мар, 
вйл либералсен, патша йёркине кӑшт хирӗҫрех пыракан пуршуй
сен ӗҫё. Ӗҫлекенсен хӑйсен пё^ӗккӗ ӗҫне тумалла: хӑйсен ҫитмен 
тёлӗсене тӳрлетме тӑрӑшмалла», теэдӗҫ. Вӑл сахал-ха, Плехановпа 
тата Ленинпа тавлашнӑ ’вухне Прокоповичпа Кускова ӗҫлекенсене 
йуратӑш пул^ӗҫ. Вӗсем каладоҫ: «Ӗҫлекенсен р ш  тусӗсем— епир. 
Есир патша йёркине пӗтересшён, политтиккӑшӑн ҫапӑҫасшӑн. Вӑл 
— ёҫлекенсен ӗҫӗ мар. Есир пуршуйсен ӗҫне тӑвасшӑн. Епир, ӗҫле- 
кенсен тусёсем, вёсене урйх ӗҫ тума хушатпӑр; патша йӗрки ҫу- 
мӗн^е ӗҫлекенсен нимӗнле ёҫ те ҫук, вёсен вӗренӗ шыв ҫинт>ен, 
ёҫ хакӗ ҫищ;ен, кунне сахалрах сехет ӗҫлесси ҫин^ен ан^ах шу- 
хӑшламадда» т е ^ ӗ ҫ .

Ҫав тавлашӑвӑн тымарӗ ӑҫта? Татах ёҫлекенсен класин кеке- 
монине ӑнланманнип^е. Марксиссем те кунне миҫе сехет ёҫлесси 
ҫин^ен, ӗҫ хакӗ ҫпшҫен манма хушман. Ӑна Ленин йулташ та, 
ёҫлекенсене хӑтарма тйрӑшакан сойус та йалан асра тытса тӑнӑ. 
Пире ёҫ хакне ӳстерме, ёҫлекенсен пурнӑҫне ҫӑмӑллатма тӑрӑш- 
ман тесе никам та калаймӗ, анҫах вӑл кӑна пирӗнщӗн сахалта- 
рах'&ё; епир ёҫлекене патшалӑха тытса тӑракан, унӑн хуҫи, ӑна
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йертсе пыракан тӑвасшӑнвдӗ. Ҫавӑнпа епир калаттӑмӑр: «Ӗҫлекен- 
сен класӗ патшалӑхри ӗҫе пурне те пӗлме тӑрӑшмалла, пурин-ҫен 
ытла вӑл патша йӗркипе ҫапӑҫмалла, мӗншӗн тесен ун хурлӑхне 
вӑл йалан тӳссе тӑрат. Епир пролеттариат кекемонийӗшӗн, вӗсене 
хӑйсен килти пурнӑҫӗ ҫин^ен ан^ах шухӑшлаттарма епир никама 
та памӑпӑр», теттӗмӗр. Еккономиссене хирӗҫ пыракансем ҫапла 
калат^ӗҫ.

Раҫҫейре Прокоповичпа Еускова майлӑ пыракансем те пур'рё. 
«Ӗҫлекен Шухӑшӗ» йатлӑ хаҫат та вёсен майлӑ ҫы ра^ӗ . Вал ха- 
ҫат Ленинкратра 1896 ҫулта туха’р ё ,  унӑн ретакторё Тахтаревт,ӗ. 
Тахтарев вӑл ӗҫлекенсен пӑлхавё историйӗ ҫин^ен тӗплӗ кӗнеке 
ҫырнӑ, 90 ҫулсенр ӗҫлекенсем хушшин^е пайтах ёҫленӗ. Унпа 
пӗрле «Ӗҫлекен Шухӑшён$е» тата Лохов-Ольхин, Финляндия 
ҫынни Кок ӗҫле-рӗҫ. «Ӗҫлекен Д1ухӑшӗ» Ленинкратри крушоксен^е 
лайӑх хаҫат вырӑнне шутланаэдӗ. Ҫав хаҫат ӗнтӗ Прокоповичпа 
Кускова майлӑ пит хытӑ тӑ'§ӗ: «Ӗҫлекенсен класӗ хӑйён пурнӑҫне 
ан^ах пӗлыелле, политтикка йавӑҫмалла мар», те^вӗ.

1]ӑн малтан еккономиссене хирӗҫ Плеханов тапранҫӗ. Вӑл «Ҫул 
кӑтартакан» йатлӑ кӗнеке ҫы рнӑ^ӗ. Ҫав кёнекере Плеханов Проко- 

гповичпа Кускована пӗтӗмпех ҫӗмӗрсе пӑрахрӗ, «Ӗҫлекен Шухӑш- 
не» те лайӑх лектер'§ё. Ӗҫлекенсене политтиккӑран пӑрса пӗр 
«еккономиккӑ» тӗпрен^ӗкӗ ҫин^ен ан^ах щухӑшлаттаракансем ёҫле- 
кенсене йертсе пырас ҫынсем маррине Плеханов пит лайӑх кӑ- 
тартрӗ.

Еккономиссене хнрӗҫ тата Ленин йулташ тапран^ӗ. Вӑл вӗсене 
тата хытӑ туларӗ. Ленина ун 'ҫухне Ҫӗпӗре йанй’р ё .  Пӗр Ҫӗ- 
пӗр й алӗн р  вӑл еккономиссене ҫыру ҫырнӑ, вӑл ҫырӑва Ҫӗпӗре 
йанӑ ытти револ»утсионерсене те, хӑй майлисене, пайтахӑшне алӑ 
пустарнӑ. Ленин йулташ йалан ӗҫе ыттисемпе пӗрле тума тӑрӑш- 
нӑ, Плехановран унӑн ҫавӑ уйрӑмӗ пулнӑ. Ҫав Ленин ҫыруне ун 
^ухне пур крушоксем те вуласа пӑхнӑ. Ленин йулташӑн «Вырӑс 
сотсиал-темокра^ӗсен ӗҫӗ» йатлӑ кӗнеки йут патшалӑхра тухнӑ. 
Вӑл кӗнекенӗн умӗн^и сӑмахне халӗ меншевик пулса тӑракан 
Аксельрод сырнӑ. Аксельрод ҫав 20 ҫул ӗлёк ҫырнӑ кӗнекене мух- 
таса тйранаймаст. Ленин вӑл кёнекере пролеттариат кекемонийё 
ҫин^ен калат, еккономиссене тӗрлӗ йен^ен пырса ҫӗмӗрет.

900 ҫулсем иуҫланнӑ т>ухне еккономиссене ҫапла пӗтӗмпех ҫӗн- 
тернё. 1902 ҫулта вёсен сасси пётнӗ. 1898 ҫултан пуҫласа 1901
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ҫула ҫитиэден вёсем хӑватлӑ пулнӑ, нумайӗшин пуҫне ҫавӑрнӑ. 
Ун ^ухне, вёсене пула, ӗҫлекенсен ӗҫӗ пӗтес патнех ҫитнӗт^ӗ. Пиҫсе 
ҫитеймен ӗҫлекенсемшӗн вёсен сӑмахӗ ҫийедтен пит лайӑх пек 
туйӑнаТ)Т)ӗ, ун пек ӗҫлекенсене улталама пнт ҫӑмӑлт^ё. Ленинпа 
Плеханов, ӗҫлекенсен хушшин^е ӗҫлесе курнӑ тата ытти рево.^ут- 
сионерсем те, еккономиссене хирӗҫ тапранса вӗсене пӗтӗмпех тап- 
таса пӑрахман пулсан, кам пӗлет, ӗҫлекенсем пайтах^ен екконо- 
миссен ҫулӗпе пьшӑ пулӗдоҫ-и тен?

Еккономиссен йут патшалӑхри ушкӑнӗ.

Эккономисӑм— яелока^ни-рӗ. Патша тӳре-шарисем еккономиссене 
тытаэдёҫ. Ҫавӑнпа вӗсем хаҫатсем, листовккӑсем вӑрттӑн кӑларат]- 
т;ӗҫ. Ҫапла ёнтӗ епё лекаж и марксисӑмпа нелекалрш марксисӑм 
ҫин^ен каласа патӑм. Епир куртӑмӑр, липера^ни пуршуйсем ӗҫле- 
кенсене лекал,пи марксисӑм урлӑ та нелекални марксисӑм урлӑ та 
пйсма тӑрӑшнӑ. Хӑш цуне вӗсем, ӗҫлекенсен парттине кёрсе, 
вӗсене хӑйсен наркӑмёшӗпе пӑсма, хӑйсен пуршуйдӑ шухӑшӗ хыҫ- 
ҫӑн туртса кайса пӗтерме тӑрӑшнӑ. Хӑшё вӗсем ӗҫлекенсене кёне
кесем кӑларса пӑсасшӑн пулнӑ. Ҫавӑн пек Струве «Критические * 
заметки» йатлӑ кӗнеке ҫырнӑ, Туган-Барановский те ун пек кёне
кесем ҫырнӑ. Хӑшӗ тата ёҫлекенсене пӗрлештерес ёҫе йӑнӑш ҫулпа 
илсе кайма тйрӑшнӑ. Ун пек хӑш «еккономиссем» йут патшалӑхра 
«Вырӑс сотсиал-темокра^ёсеи сойусӗ» тунӑ. Вӑл сойус «Ӗҫлекен 
Ӗҫӗ» йатлӑ шурнал кӑларнӑ, шурналӗ пайтах сарӑлнӑ. Ҫав шур- 
налӑн ретаксине ун ^ухне ӗҫлекенсем хушшип^е ёҫлекен "ҫаплӑ 
ҫынсем пӑйтахӑшӗ кӗнӗ: 'ҫаплӑ меншевнк, халӗ пирён парттийе 
кёнӗ Мартынов, Акимов-Махновец, Иванынин, Кричевский, тата 
ыттисем те. Раҫҫейре вёсен вӑрттӑн тухакан хаҫатсем, вӑрттӑн 
ӗҫлекен крушоксем, комиттетсем пулнӑ; пурте вӗсем ёҫлекенсене 
сылтӑмалла суласшӑн, реводутсишёи тӑрӑшма ^арасшӑн, килти 
пурнӑҫӑн ҫитмен тӗлӗсем ҫш грн ан^ах шухӑшлаттарасшйн пулнӑ. 
Вӗсем вӗрентни тӗплӗ пулман, ан^ах пит хӑрушӑ пулнӑ. Вӗсем: 
«Ӗҫлекенӗн хӑй вырӑнне пёлмелле, политтикка йавйҫмалла мар, 
патша йёркине пӗлмелле мар, хӑйӗн пурнӑҫне ҫӑмйллатма ан- 
т)ах тӑрӑшмалла, ҫӳлелле туртйнмалла мар; вӑл гаурӑ шӑмӑлӑ ли- 
пералсен ӗҫё», тенӗ. Каласса вӗсем аплах хытӑ сӑмахпа каламан, 
ҫемҫерех каланӑ; хйш г§ух ырӑ кӑмӑлпа та каланӑ, мӗншӗн тесен
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вӗсенҫен хӑшне, Мартынов, Теплов, Акимов-махновец пеккисене, 
хӑйсем тёрӗс ҫулпа пынӑ пек туйӑннӑ. Тепӗр хут калатӑп, вёсен 
шухӑшӗ пнт хӑрушӑ пулнӑ, мӗншён тесен асапра пурӑнакан, тӗн- 
■ҫене сахалтарах пӗлекен ӗҫлекенсем вёсен хыҫӗнг§ен кайма та 
пултарнӑ. Вӑл пулнӑ пулсан, пирён реводутси пуласси тата пай
тах  ҫула йулнӑ пулё’р ё ,  ёҫлекенсен класё реводутси вӑхйтӗн^е хӑй 
ҫулёпе пырайман п улӗ^ӗ , пуршуйсен хыҫҫӑн кайнӑ пулӗтдё.

Еккономиссемпе поЛ)Шевиксем ӗҫлекенсен класӗ ҫин^ен 

мӗнле шухӑшлаҫҫӗ.

Еккономиссем пролеттариат кекемон пулассине шанман. Вӗсем 
каладеҫ: «Есир ёҫлекенсен классне мессия тесе шутлатӑр-им?» те^- 
рӗҫ. Епир вӗсене ҫапла калаттӑмӑр: «Мессия, мессиялӑх тенисем 
пирӗн сӑмах мар, ун пек сӑмахсене епир йуратмастпӑр. Вӑл сӑ- 
махсемпе есир мӗн калас тенине епир йышӑнатпӑр: тӗрӗс, ӗҫле- 
кенсен класне мессия теме те йурат, вал мессия ӗҫне тӑвӗ—вӑл 
пӗтӗм тӗшҫене ирӗке кӑларӗ. Ӗҫлекенсен, сӑн^ӑртан пуҫне, нимӗн 
ҫухатмалли те ҫук; вёсен пурлӑх таврашӗ ҫук, вӗсем хӑйсен вӑйне 
сутса ашҫах пурйнаҫҫё. Ҫавӑнпа вӗсем ан^ах тӗшрне урӑхла туса 
хума тӑрӑшаҫҫӗ, вӗсем ан^ах пуршуйсене хирӗҫ хрес^ене йертсе 
кайма пултараҫҫӗ.

Епир «мессия» «мессиялӑх» тенӗ пек пуп сӑмахӗсене йурат- 
мастпӑр, ун вырӑнне епир науккӑ сӑмахӗсемпе калаҫатпйр, пролет
тариат вӑл— кекемон тетпӗр, пролеттариат-кекемон ёҫ хакне пӗр 
10% ӳстерессншӗн аиҫах тӑрӑшмаст, ёҫлӗ куна пӗр ҫур сехет "§а- 
карассишӗн ан^ах тӑрӑшмаст, вӑл Е п ӗ - х у ҫ а  тет. Мана хйй 
пуҫне ҫиме ҫуратнӑ капиталисӑмшӑн епӗ пурлӑх ӗҫлесе тӑватӑп 
тет. Пёр вӑхӑта епё тара кӗрӗшсе капиталисӑмшӑн ӗҫлетӗп, аш§ах 
вӑхӑт ҫитӗ, сехет ҫапӗ,— ун т,ухне ӗҫлекенсен класӗ експроприа- 
торсене хӑйсене експроприатси тӑвӗ, пур влаҫе те хӑйён ал
лине илӗ тет», теттёмӗр.

Пролеттариат кекемонийё— Советсен влаҫӗ.

«Кекемон» тени— вырӑс сӑмахӗ мар. Вӑл сӑмах вырӑнне халӗ 
ёҫлекенсем вырӑсда сӑмах тупнӑ. «Кекемон» тийес вырӑние халӗ 
«пётӗм влаҫ советсене», пётӗм влаҫ ёҫлекенсен класие теҫҫӗ. Вӑк
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сӑмаха нумай ҫулт^ен шыранӑ, вӑл сӑмахшӑн ёҫлекенсен класӗ 
пайтах асап курнӑ; патша йӗркипе те, кадетсен парттийӗпе те,, 
пуршуйсемпе те, народниксемпе те, лека^ни марксисӑмӑн сылтӑм 
сунаг[)ӗ пулнӑ економисӑмпа та, йулашкин^ен меншевиксемпе те 
ҫапӑҫнӑ.

Ҫавӑнпа ӗнтӗ пролеттариат кекемонийё вӑл—пол^шевиксен ты- 
ыарӗ, никӗсӗ. Поддлевиксен парттнйӗ ҫав никӗс ҫин^е тӑрат. Пи
рён парттин историне йнласа илес тийекен, комунисӑм майлй ҫын 
•кирек кам та ҫавна тӗплӗрех шухӑшлаеа ӑнласа илме тӑрӑшас 
пулат.

4



ВИҪҪЕМЕШ ЛЕКСИ.

Еу лексире епё 1898— 1903 ҫулсем ҫин^ен калӑп. Вӑл ҫулсем; 
парттийӗн малтанхи сйесӗпе иккӗмӗш сйесӗ хушшин^е тӑраҫҫӗ, 
вӗсене 1905 ҫулта пулнӑ малтанхи рево.^утсийе хатӗрленнӗ ҫулсем 
теме йураЁ

Стутентсем пӑлханни.

Ку тарант^ен епӗ ӗҫлекенсен класӗ ҫурални ҫин^ен, тата вӑл 
клас хӑйӗн парттине туни ҫищрен каларӑм. Халӗ ӗнтӗ пирён ытти 
ӗҫсем ҫинцен, пурин^ен малтан вӑл вӑхӑтра стутентсем пӑлханни 
ҫин^ен калас пулат. Вӑл пӑлхану ак ҫапла хӑватлӑланса пынӑ.

Ӗҫлекен мадтан стутента вӑратнӑ, стутещё вара ӗҫлекене пу- 
лӑша пуҫланӑ. Малтан ӗҫлекенсен ста'рисем пулнӑ, унтан стутент
сем темонстратсисем тума, пӑлханма тытӑннӑ. Ҫавӑнтан паллӑ 
ӗнтӗ: стутентсен пӑлхавӗ ӗҫлекенсене тапратман, ӗҫлекенеен пӑл~ 
хавӗ стутентсене тапратнӑ. Ан^ах пӗр вӑхӑтра стутентсен пӑлхавӗ 
те ӗҫлекеясен пӑлхавне хӑватлӑланса кайма пулӑшнӑ.

Х а^хи стутентпа ӗлӗкхи стутентӑн уйрӑмӗ пит пысӑк. Пёр вӑ- 
хӑтра, пурищрн ытла 90-мӗш ҫулсем пӗтсе килнӗ т^ух, «стутент» 
тени «реводутсионер» тенӗпе пӗрех^ӗ, мӗншӗн тесен ун 'вухне 
аслӑ шкулсещр вӗренекенсем рево^утсишӗн тӑра^^ӗҫ, патша йӗр-1 

кине йуратмас^ӗҫ, ӗҫлекенсене реводутси ӗҫне тума пулӑшат^ӗҫ. 
Вӑл пире халӗ пулассӑн мар пек туйӑнат, мӗншӗн тесен епир 
йулашки краштан вӑрҫин^е стутентсене паррикатӑн леш йенце 
ан^ах курнӑ. 1923 ҫулта ӗҫ кӑшт улӑшӑнт,ӗ. мӗншён тесен сту- 
ентсем реводутси йенне сулӑна пуҫларӗҫ.
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Стутентсем улӑшӑнса пыни.

Лайӑхрах тннкерсе пӑхсан, стутентсеы Гегель калана пек улӑ- 
шӑнса пыни паллах. Малтан пирен стутентсем пурте реводутси 
майлӑтэдӗ, пур те ӗҫлекенсен класне пулӑш адоҫ. 1917 ҫулпа 1920 
ҫул хушши стутентсем пӗтӗмпе ёҫлекенсен класне хирӗҫ, рево^ут- 
сийе хирӗҫ пы^ӗҫ. Халӗ ёнтё стутентсем ул&шӑна пуҫланӑ пек; 
стутентсен^ен пайтахӑшӗ ӗҫлекенсен класне пулӑшма кирлине ӑн- 
ласа иле пуҫланӑ пек туйӑнат; хӑшӗ хӑрах урипе те пулин рево- 
Л)утси лакёрне тӑрасшӑн.

Стутентсем рево^утсишӗн тӑрӑшнӑ, вӑхӑт 90 ҫулсем пӗтнӗ тӗле 
килет. Ун 'вухне стутентсем пётӗмпе ёҫлекенсене пулӑшса тӑна. 
Ҫавӑнпа патша стутентсене ёҫлекенсемпе пӗрле хурса хӑйӗн тӑш- 
манӗ тесе хисепленӗ. Стутентсем хытӑран хытӑ пӑлхана пуҫласан, 
калаҫасса пӑрахса патша йӗркипе ҫапӑҫа пуҫласан, патша правит- 
тӗлстви вара вёсене пит хытӑ тыткала пуҫланӑ.

Стутентсем ун цухне тата аслӑ шкул автономишӗн пӑлханнӑ. 
Уншӑн пӑлханни ун ,®ухне реводутси ӗҫне пулӑшнӑ. Ванновскийпе 
Плеве вӑхӑтён^е универҫиттетсемшӗн автономн ыйтни реводутси 
ёҫне туни пулнӑ, мӗншӗн тесен вӑл патша йёркине хирӗҫ пыни 
пулнӑ. Халё самана пӗтёмпех урӑх; халё, пуршуйсене ҫёмӗрсе пӑ- 
рахнӑранпа, влаҫ пётӗмпех ӗҫлекенсен аллин^е. Универҫиттетсен 
автономине те халӗ урӑхла пӑхмалла. Шурӑ кварки майлӑ пыра
кан профессорсемпе стутентсем халӗ пролеттари рево^утсине аслӑ 
шкулсенце ларса ирттерсе йарасшӑн; универҫиттет автономийӗ вё
сене халё ҫавйнпа кирлӗ.

Ун т>ухнехи стутентсем рево^утспонерсем майлӑ пынӑ, вӗсем 
патша йёркине пӗтерме пултаракан вӑй шыранӑ. Вӑл вӑйа вӗсем 
ёҫлекенсеще тупнӑ; патша йёркин пуҫне ҫапса ҫӗмӗрмелли мӑлатук 
ӗҫлекенсен алликҫине вӗсем лайӑх пёлсе ҫлтнӗ. Ҫавйнпа вӗсем ун 
■Бухне мёнле те пулин ёҫдекенсене ҫапӑҫма пулӑшса тӑнӑ.

/ Патша стутентсемпе ҫапӑҫни.

Стутентсем ӗҫлекенсемпе пӗрле пыма тӑрӑшнине курсан, патша 
правиттёлстви вӗсене темён тёрлӗ хӗсёрлеме тытӑннӑ. Патша йёр
кине хирёҫ пыракан стутентсене хӑшне салтака тытса панӑ. Урам- 
сен^е темонстратсп туна вӑхӑтра, йе ӑҫта та пулин пухӑнса шав-

4*



—  52 —

ласан, стутентсене теҫетки-теҫеткипе, ҫёрӗ-ҫёрӗпе тытса салтака 
йанӑ. Анҫах вал пит ухмахла хӑтланни пулнЭ, вута сӳнтерес 
тесе ҫу сапнӑ пекех пулнӑ. Стутентсен пӑлхавӗ сарӑлса хӑватлӑ- 
лӑнса ан'дах пынӑ. Касармасем тӑрӑх салатнӑ стутентсем салтак- 
сен куҫне уҫма тӑрӑшнӑ, вёсен ^ӗрпне реводутси хёлхемӗ ӳкернӗ. 
Патша хӗстернипе стутентсем тата террор йенне су.т&на пуҫланӑ. 
Нумай та вӑхӑт иртмен, Карпович халӑха вёрентекен мннистӑра 
Боголепова рсво.|верпе пенё, унтан Лаговский Победоносцева пене. 
Боголепов вырӑнне Ванновский йӑнӑрала лартна. Вал вёренекен- 
сене савса вёрентмелле тенё. Анҫах ун цухнехи стутентсем ун 
самахён’вен кулнӑ кӑна.

Стутентсемпе ес-ерсем.

Кунта тата ак ҫакна манас пул мает: террор йенне кайса ее-ер- 
сен парттине хутӑшнӑ стутентсем малтан сотсиал-темократсем 
пулнӑ. Ес-ерсем, хайсем терроршӑн тйнӑ пирки, хӑйсен йенне икё 
тёслё стутентсене ҫавӑрнӑ. Пёр тёслё стутентсем рево^утсишён 
нимёнрен те хӑраман, хӑйсен пуҫне хума та хатӗр пулнӑ; ун пек- 
кисем Балмашев, Карпович, Сазонов; вёсем вёри 'ррелё пул и а, 
ӗҫлекенсен пӑлхавён^ен ырӑ пуласса вёсем ӗненмен; ӗҫлекенсен 
класёпе пӗрле пырса ҫапӑҫас вырӑнне, вёсем хӑйсем пӗт^ен ҫа- 
пӑҫасшӑн пулнӑ; ҫавӑнпа вёсем террор йенне кайнӑ. Тепӗр тёсли- 
сем ӗҫлекенсен класне кураймасӑр тӑнӑ, вӑрӑ-хурах майлӑ пулнӑ, 
вёсем Савинков йышшёсем (Савинков та хӑйне пёр вӑхӑтра сот- 
сиал-темократ тесе шутланӑ).

Сотсиал-темократсем стутентсен пӑлхавне йепле пӑхнӑ.

Сотсиал-темократсем ун ^ухне стутентсем пӑлханнине йепле 
пӑхмалли ҫищ§ен калаҫа пуҫланӑ, Еккономиссем ҫин^ен епё каласа 
п а н ӑ ^ ё , стутентсен пӑлхавне вӗсем мӗнле пӑхасси паллах. Вӗсем 
стутентсен пӑлхавне нимён вырӑнне те хуман: «стутентсем полит- 
тиккӑгаӑн антцх тӑрӑшаҫҫӗ, ёҫлекенсен пурнӑҫне ҫӑмӑллатма кӑшт 
та тӑрӑшмаҫҫё», тенӗ. А и р х  политтиккӑшан ҫапӑҫма хатӗр тара
кан, рево^утсишён тӑрӑшакан сотсиал-темократсем, Ленин йулташ 
хыҫҫӑн пыраканнисем, стутентсен пӑлхавне урӑхла пӑхнӑ. Ленин 
та, ун хыҫҫӑн пыракансем те стутентсен пӑлхавӗ пролеттарисен
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пӑлхавё маррине лайӑх пӗлсе тӑнӑ. Стутентсем пӗр вӑхӑта апт,ах 
пӑлханнине, ӳлёмрӗн стутентсем ӗҫлекенсен^ен пӑрӑнассине вӗсем 
малтанах курса тӑнӑ; стутентсем нумайӗшӗ пуйан ҫынсен аҫине, 
вӗсем, сотсиалисӑмпа комунисӑмшӑн мар, пуршуй темократншӗн 
нрӗклӗх туртса илсе, патшалӑхри влаҫе ун аллине • парасшӑн ан- 
т>ах урама тухса темонстратси тунине Ленин йулташпа ун хыҫ- 
ҫӑн пыракансем витёр пӗлсе тӑнӑ. Ашҫах вёсем пролеттари кеке- 
монийӗшӗн тӑнӑ. Вӗсем шухӑшланӑ: «Ӗҫлекенсен класё кекемон 
пулсан, вӑл рево^утсийӗн тёп хӑва^ӗ пулсан, вӑл хӑйне пулӑшма 
патша йӗркипе мён г§ухлё те пулин ҫапӑҫас тийекенсене пурне те 
илмелле», тенё. Рево^утсишён тӑрӑшакан маркссисем пулса, пролет
тариат кекомонийӗшен тӑрӑшса, вёсем, пысӑк хуҫайствӑра пур 
йапала та йура¥ тенё пек, стутентсен пӑлхавне те тпркемен. 
Вёсем калана: «Патшапа ҫапӑҫнӑ ҫӗрте стутентсен пӑлхавӗ пире 
усӑ кӳрет, патшана хирӗҫ тапраннӑ кирек мёнле палхава та 
пирён тиркес пулмаст. Стутентсем патшана хирӗҫ пӑлханаҫҫӗ пул
сан— пит аван, вёсене ӗҫлекенсен класё хыҫҫӑн пыртарар, вёсене 
пулӑшар, йертсе пырар, вёсене патша ирёкин тёрекне ишме илсе 
кайар», тенё.

Рево^утсишён тӑрӑшакан марксиссемпе стутентсем.

Ҫапла рево^утсишён тӑрӑшакан марксиссем, пулас полрпевик- 
сем, еккономиссем пек, стутентсен пӑлхавне тиркемен, ӑна йалан 
асра тытса тӑнӑ, унтан усӑ илме тӑрӑшнӑ. Полрневиксен халне, 
вёсем ыттисен^ен мӗнтен уйрӑммпне лайӑх пёлес тесен, ҫавна си
рен лапах астуса тёрас пулат. 1905 ҫу.трен, реводутси пулар^ен, 
по.Т)1невиксене уншён 'рс-^асах айӑпла^ӗҫ. «По^шевиксем сту
тентсене, ҫемствӑсене, „хӑтаракан сойуса», ҫавӑн пек пуршуй ли- 
пералёсене, патша йёркине улӑштарма тёрёшакан пуршуйсене ас- 
ран йамаҫҫӗ, вёсемпе нумай ҫадланаҫҫӗ“ тед еҫ . Меншевиксем ун 
пирки полрневиксене ёҫлекенсен класё тусё вырёпне те хумас-ҫӗҫ; 
ӗҫлекенсен тусё тесе вёсем хӑйсене анрах хисеплет^ӗҫ. Вёсем ка- 
л ар ӗҫ : «Стутентсемпе ҫемствора ӗҫлекенсем ҫумӗн^е пирён ӗҫ ҫук, 
пирӗн ӗҫ— ӗҫлекенсем хушшин^е ан^ах, епир ӗҫлекенсен пӑлхавё 
ҫин^ен ан'§ах шухёшлатпӑр», тед аҫ . Вёсем Ленин йулташа «сту
тентсемпе, липералсемпе, патша йеркине хирӗҫ пыракан ҫавӑн пек 
тата ытти пуршуйсемпе ытла пёрле ёҫлесшён» тесе ^ас-расах 
айӑпла^ёҫ.
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ПоЛ}Шевиксем стутентсене мӗншӗн апла пӑхнӑ?

По-ршевиксем стутентсене мӗншӗн апла пӑхнӑ-ши? Акӑ мӗнптӗн. 
Поршевиксем мён хййсем пулнӑранпах патша йёркине пӗтерме 
реводутси тума тӑрӑшакансене, йе вӑл йӗркене мён рухлё те пулин 
хирӗҫ пыракансене пурне те пулӑшнӑ, пурне те алӑ панӑ. Анрах 
вёсем, липера.рни пуршуйсене йурасшӑн, хӑйсен прокраммине ни- 
хӑҫан та улӑштарман, пуршуйсене ҫӗмӗрсе пӑрахма кирлине вёсем 
нихӑҫан та манман. Анрах, пуршуйсене ҫӗмӗрес тесен, малтан патша 
йёркине пётермелле пулнӑ, ӑна пётерес тесе, поршевиксем патша 
пӗвине ҫийекен пур йухӑма та пулӑшса тӑнӑ. По.ршевиксем мал- 
танах ӗҫлекенсен класне кекемон пек курнӑ, ҫавӑнпа вёсем сту
тентсен пӑлхавне те, тата ытти липерарни йухӑма та, рӑрмантарма 
мар, Ленин йулташ каларӑшне, пулӑшса тӑнӑ. Ҫав вӑхӑтрах ӗҫле- 
кенсене вёсем каланӑ: «Астӑвӑр, сыхӑ тӑрӑр, стутентсем пайан 
сирӗн майлӑ, липералсем пайан патшана хирёҫ пыраҫҫӗ; ыран, 
патшана тӗртсе ӳкерсен, вёсем сире хирӗҫ тӑрӗҫ; хӑйсене кирлине 
идеен, тӗрлё «ирӗклёх» тупсан, вёсем сире хирӗҫ ҫапӑҫа пуҫлӗҫ», 
тенӗ.

Ҫапла ӗнтӗ поршевиксен ёҫё нккӗлӗ пулнӑ: пёр йенрен тӑш- 
мансене ҫӗнтерсе сотсиалисӑм тума пултаракан ӗҫлекенсен парт
тийё тумалла пулнӑ; тепӗр йенрен патша йёркине хирӗҫ пыракан 
кирек мӗнле вӑйран та, стутентсенрен те, липералсенрен те, пур- 
шуйсенрен те, усӑ курма тӑрӑшмалла пулнӑ. Ҫавӑнпа ӗнтӗ полит- 
тиккӑшӑн ҫапӑҫма тӑрӑшакансем, ӳлӗмрен поршевиксем пулассисем, 
стутентсен пӑлхавне урӑхла пӑхнӑ, еккономиссем пек, пулас мен- 
шевиксем пек, пӑхман.

„Хӑтаракан сойуспа“ еоерсен сойусӗ.

Ун рухне пёр стутентсем аирах липера.рки пулман. Стутентсен 
нӑлхавӗнрен пуҫне тата „Х&таракан сойус“ пуҫланнӑ. Унӑн пуҫ- 
лӑхӗсем Милюков, Кускова, Струве, Прокопович, Богучарский, да
вай пек тата ытти паллӑ ҫынсем те пулнӑ. Вёсем пурте малтан 
пёр урипе сотсиал-темократсен лакёрёнре, тепёр урипе липералсен 
лакӗрӗнре тӑнӑ. Ес-ерсен сойусё 1900 ҫулсем пётнё рухне пуҫлан- 
нӑ. „Хӑтаракан сойуспа“ ес-ерсен сойусё малтан сотсиал-темократ
сен хыҫҫйп пыракансене те пайтахӑшне хӑйсен йенне ҫавӑрнӑ.
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Ҫав вӑхӑтрах ӗҫлекенсен пӑдхавӗ те, пуринрен ытла старкӑсем, 
хӑватлӑнса пынӑ. 95 ҫулсенре нумай хулара майӑн 1-мӗш кунне 
уйама тытӑннӑ, вӑл куна уйакансем ҫавӑнтан вара ҫулсерен йыш- 
лӑланса пынӑ. Пӑлхав ӳснӗҫемӗн ӗҫлекенсем еккономиссенрен писсе 
пынӑ, мёншён тесен вӗсем, ӗҫлекенсен умӗнре пырас вырӑнне, вё
сен хыҫӑнрен, вёсен хӳринре анрах пынӑ. Ҫавӑнпа Ленин йулташ, 
хӑйӗн „Мӗн тӑвас?“ йатлӑ кӗнекинре вӗсене, 'мӑшкӑлласа, „хӳре- 
сем" тенё. Плеханов тата хӑйӗн „Ҫул кӑтартакан“ йатлӑ кӗне- 
кинре еккономиссем ҫпнрен тата хытӑрах каланӑ:“ Вӗсем ёҫлекен- 
сен пӑлхавин пуҫне курмаҫҫӗ, кутне анрах кураҫҫӗ", тенё.

Ленинкратра тата ытти хуласен^е ӗҫлекенсем пӑлханни.

Пӗрре тапраннӑ ӗҫлекенсен пӑлхавӗ сарӑлнӑҫемён сарӑдса ши
на. Пуринрен ытла ӗҫлекенсем 1901 ҫулта хытӑ пӑлханнӑ. Ун 
рухне Ленинкратра та пӑлхав пулнӑ. Ленинкратра ӗҫлекенсем кун- 
серен еккономиссен прокрамминрен айаккаран-айакка иртсе кайнӑ. 
Ленинкратӑн Выборг йенри ӗҫлекенсем 1901 ҫулта, майӑн 1-мӗш 
йунхи уйав пирки, сасартӑк пит хытӑ пӑдхана пуҫланӑ, кайарах- 
па урамсенре те ҫапӑҫа- пуҫланӑ. Ҫав уйав пиркийех, унтан тата 
■стутентсем темонстратси тунӑ пирки, Ленинкратра тата урӑх ҫӗр- 
те пӑлхав персе тухнӑ. Стутентсен темонстратсине ӗҫлекенсем, пу
ринрен ытла Обухов савӑтӗнрисем, хутшӑннӑ. Йуяашкинрен вӗсем 
те городовойсемпе, салтаксемпе ҫапӑҫа пуҫланӑ. Обухов савӑрӗ 
пӑлхавне темиҫе пин ӗҫлекенсем хутшӑннӑ. Вара Ленинкратри 
■ӗҫлекенсем пурге хытӑ пӑлхана пуҫланӑ. Ҫавна илтсен, Ленин
кратри стутентсенрен пуҫне, Мускаврисем те, Киеврисем те урама 
тухнӑ. Ӗҫлекенсем те майӑн 1-мёш кунӗ Ленинкратра анрах мар, 
ыттн хуласенре те урама тухса темонстратси тунӑ.'Ҫавӑнпа ӗҫде- 
кенсен пӑлхавӗ вёл вӑхатра пит хӑватлӑн курённӑ.

Ӗҫлекенсен ҫырӑвёсем.

Ун рухне ӗҫлекенсем вӑрттӑн тухакан хаҫатсен ретаксине пай
тах ҫырусем йанй, ӗҫлекенсен пӑлхавё псторине пёлес тийекен вӑл 
ҫырусене тупса вулама пултараЕ Выборг йенре ҫапаҫу иртсен, пӗр 
хӗрарӑм ӗҫлекен акӑ мён каласа ҫырнӑ:
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„Есир пӗлместӗр ман хурлӑхӑма. Пӗр ман кӑна мар, пирён 
пурин те кӑмӑлсем хуҫӑлнӑ. Темӗн тёрле Невскийе йе хулана ка- 
йас килет/р. Йытӑ пек, кӗтесре, никам курман ҫӗрте вилесси ытла 
та хурлӑх... Епё сире тата акӑ мӗн каласшӑн: пирӗннисене ну- 
майӗшне тытса кайрёҫ, вёсем халё пӗри те цёрё йулман-и тен, 
ҫапах та епир хытӑ тӑрӑпӑр", тенӗ.

Ӗҫлекен Б . ҫырат:

„Пирён йалав ҫукҫӗ, ҫавӑншӑн пит тарӑхап. Ӳ^ӗмрен йалав та 
пулӗ, пистолетсем те тупӗҫ“, тет.

Ленин йулташпа унӑн ушкӑнӗ ун пек ҫырусене ылттӑн вырӑн- 
не хурса пуҫтара^ӗҫ; еккономиссемпе тавлашнӑ ^ухне вӗсене ҫапса 
кӑяар адаҫ , мӗншӗн тесен вӑл ҫырусем тӑрӑх ӗҫлекенсем, екконо- 
миссем каланӑ пек, ӗҫ хакне ан^ах ӳстересшӗн тӑрӑшман, вӗсем 
урана та тухасшӑн, пнстолетсеы тупса патша полицийёпе те ҫапӑҫас 
шӑн пулнӑ. Ленинкратри пӗр ӗҫлекен Ленин йулташа еккономиссен 
ҫин^ен ҫыру йанӑ. Вӑл ҫырущйн Ленин йулташ темӗн тӗрлё хӗпӗртенӗ, 
ӑна ^асрах ҫапса кӑларнӑ. Ӗҫлекен акӑ мӗн ҫырнӑ:

„Епӗ ӑна („Хёлхем“ хаҫата) йулташсене нумайӗшне кӑтартрӑм,. 
вӑл ӗнтӗ ытла лу^ӑрканса ҫитрӗ. Унта епир ҫырнӑ йапала пул- 
масан та, вӑл маншӑн пит хаклӑ йапала, „Ш ухӑшран“ та (екконо- 
миссем кӑларакан „Ӗҫлекен Ш ухӑшӗ“) нумай паха. Унта пирӗн 
ӗҫ ҫин^ен, мён пур вырӑс ӗҫё ҫин^ен ҫырнӑ; вӑл ӗҫе укҫана ху- 
раймӑн, сехетпе те виҫеймӗн. Ёҫ халӑхӗ ӗнтӗ ^асах хыпса кайма 
пултараЕ Халё айалта пурте тӗтёрленсе выртат, хӗлхем лексенех 

'пурте йалкӑшса ҫунма тытӑнӗ. Пит тӗрӗс каланӑҫке, хӗлхемрен 
ҫулӑм сиксе тухӗ, тесе! („Хӗлхем" йатлӑ хаҫатра малта „Хӗлхем- 
рен ҫулӑм сиксе тухӗ“ тенӗ сӑмахсем тйнй, вӑл сӑмахсене Пуш
кин теккаприссене йанӑ ҫыруран илнё). Ӗлёк пёр ставка та темён- 
ле пысӑк ӗҫ пек туйӑнат^ё, халё ставка хӑй кӑна нимӗн те мар- 
рине пурте кураҫҫё: ирӗклӗх тупас тесен, халӗ ҫапӑҫас пулат. 
Халӗ ӗнтӗ пире кассасем, крушоксем кирлӗ мар: кёнекесем те 
кирлӗ мар; халӗ тӳрех в&рҫа мӗнле кёмеллине, вӑрҫӑра йепле ҫа- 
пӑҫмаллине вӗрентме тытӑнмалла“, тенӗ.

„Хӗлхем“ хаҫат.

Ленин хыҫҫӑн пыракансем ёҫлекенсенҫен илнӗ ҫавӑн пек ҫы- 
русене йарса илсе каланӑ: „Малта пыракан ӗҫлекенсем халӗ ӗнтӗ 
хййсен килти пурнӑҫне ҫӗклесси ҫин^ен ан^ах шухӑшламаҫҫӗ, вёсем 
хӑйсене вӑрҫа йепле кёмеллине вёрентме, патша йёркине хӗҫ-пӑ--
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шалпа йепле ҫӗмӗрмеллине вӗрентме хушаҫҫӗ; урӑхла каласан,. 
вӗсем реворутсишён тӑрӑшакан партти тӑвасшӑн, вал партти пу- 
лӑшнипе вёсем реводутси вӑрҫинре кекемон, тӗп хӑват пуласшӑн% 
тенӗ. Ҫав вӑхӑтра ӗнтё *Хӗлхем“ йатлӑ хаҫат туха пуҫланӑ.

900 ҫулсем пуҫланнй рухне Ленин йулташ Ҫӗпёртен таврӑннӑ,. 
Ленин йулташпа пёрле ун рухне ун хыҫҫӑн пыракан Мартов, 
Потресов, тата ыттисем те таврӑннӑ. Ленинкратра вёсем Вера 
Ивановна Засулича тӗл пулнӑ. Засулич вӑл— „Ӗҫе хӑтаракан“ 
ушкӑн тӑвакансенрен пӗри пулна. Засулич урлӑ, вёсем ҫав ушкан- 
па ҫыхӑннӑ. Ушкӑнӑп пуҫлӑхӗсем Швейцарири Женевара пулнӑ. 
Ленин йулташ Ҫёпӗртех еккономиссемпе тавлашма тытӑннӑ тесе 
епӗ каланӑррё. Ленинкрата таврӑнсанах Ленин йулташ хӑй майлӑ 
йулташёсене пуха пуҫланӑ. Вӗсем ёҫлекенсем пӑлханнӑ ҫӗре тӗрлё 
хулана саланнӑ пулнӑ. Ҫав хушӑрах вӑл 1895 ҫулта хӑйпе пӗрле 
„Ӗҫлекенсен класне хӑтарма тӑрӑшакан сойус“ тунӑ ёҫлекенсеяе 
те шыра пуҫланӑ; Мускаври ӗҫлекенсемпе те ҫыхӑннӑ; унтан тата 
вӑл, ун рухне хӑй майлӑ пыракан Мартовпа, Потресовпа калаҫса, 
еккономиссемпе ҫапӑҫмашкӑн, револ>утсишён тӑрӑшакан хӑватлӑ 
партти тумашкӑн, хаҫат кӑларма шухӑш тытнӑ.

Унтан вара расах, 1900 ҫулта, Псков хулинре, канашлама 
вӑрттӑн пуху пуҫтарнӑ. Унта Ленин, Мартов, Потресов, Псковрах 
реводутси ӗҫне туса таракан Степан Радченкопа Любовь Радчен
ко пухӑннӑ (Любовь Радченко халё те пурйнат, 1905— 6 ҫулсепре 
вал Мускавра ёҫленине нумайӗшӗ астӑваҫҫӗ, анрах ун рухне вйл 
меншевикрё). Псковри Пухйва Струвепе Туган-Барановский те 
пынӑ пулнӑ; ун рухне вёсем липералсем майлӑ ҫыракан „Хӑтару“ 
йатлй хаҫат хӑларма нгухӑшланӑ; вёсен ӗҫлекенсенрен уйӑрӑласси 
килмен; ҫавӑнпа вӗсем пытанса ӗҫлекен липералсемпе сотсиал-те- 
мократсене пӗрлештерме шухӑшланӑ.

Псковри пухура ,,Хӗлхем“ йатлӑ, хаҫат кӑлармалла тунӑ. Вӑл 
хаҫата кӑларма Ленин йулташ Потресовпа пёрле йут патшалӑха 
кайнӑ. 1900 ҫулти теккапӗрте, Мюнхенра, „Хӗлхемӗн“ малтанхи 
нумёрӗ тухнӑ. Реворутси ӗҫне те, комуниссен парттине те „Хёл- 
хем" пит нумай пулӑшнӑ. Вӑл хаҫат ӗҫне анрах туман, вӑл хӑй 
йенне пит нумай ҫынна ҫавӑрнӑ, нумайёшне политтиккй ёҫне вё- 
рентнё, парттийе ҫирӗплеме пит нумай пулӑшнӑ.
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„Хӗлхем“ ӗҫӗ.

„Хӗлхеме" есир пӗлекен хаҫатсещен „Ҫӑлтӑрпа“, тата „Тё- 
рёслӗхпе“ ангр х  танлаштарма йурат. „Ҫӑлтӑрпа“ „Тӗрӗслӗх“ 
1910— 12 ҫулсен$е тухса тӑ^ӗҫ. Вёсем калама та ҫук пысӑк ёҫ 
турӗҫ. Ҫапах та вёсем „Хёлхем“ т)ухлех усӑ тӑваймарӗҫ. „Тӗрӗс- 
лёх“ реводутси умён нумай ёҫлекенсене танратрё, ҫавӑн пекех 
„Хёлхем“ те хӑй вӑхӑтен^е пайтах ӗҫлекенсене, пайтах рево^ут- 
сионерсене хускатрӗ. „Тӗрӗслӗх“ хӑй хыҫҫӑн йышлӑ йӑх хӑварт,ё, 
вӗсене „правдистсем“ тетурҫ (правда—тёрёслӗх), ҫавӑн пек „Хӗл- 
хемрен" те йышлӑ, йӑх йулнӑ, вёсене „нскровцы“ йе „ искряки “ 
тенё (искра— хӗлхем)

„Хӗлхем“ ретаксищр Плеханов, Ленин, Мартов, Аксельрод, 
Потресов, Засулич ёҫленӗ. Ҫав ултӑ ҫынран пӗри кайран полрпе- 
вик, пиллӗкёше— менпхевик пулнӑ. А н р х  Ленин ретаксире пурин- 
^ен те хӑватлӑ ёҫленё пулнӑ, ҫавӑнпа, нумай та вӑхӑт иртмен, 
вӑл хаҫата Ленин хаҫаҫӗ тийе пуҫланӑ, вӑл р н а х  та тёрӗс 
пулнӑ.

\

„Хӗлхем" ҫулӗпе унӑн шухӑшӗ.

„Хӗлхемӗн“ тӗп шухӑшёсем ак ҫаксем пулнӑ. Туш малтан вӑл 
еккономиссем ӗҫлекенсен пӑлхавне пӑснине хирӗҫ пит хытӑ «за
пада пуҫланӑ. Еккономиссем ӗҫлекенсене ӗҫ хакӗшён, ҫавӑн пек 
тата ытти йапалашӑн ан-рх тӑрӑшма вӗрентнӗ тесе епир каланӑтур. 
Ҫавӑншӑн „Хӗлхем" еккономиссене пит хытӑ йатданӑ, пит хытӑ 
мӑшкӑлланӑ. „Хӗлхем“ пролеттариат кекемонийёшён тӑрӑшнӑ, про
летариат хӑтаракан клас пулассине, рево^утсире тӗп вӑй пуласси- 
не вӑл пит хытӑ ӗненнё. Унтан „Хӗлхем" ес-ерсемпе тавлаша пуҫ- 
ланӑ. 1901 ҫултах „Хёлхем“ вёсене „сотсиалис-ревоЛ)УТСионерсем“ 
вырӑнне „сотсиалис-реакционерсем“ тенӗ. Ун 'вухне ес-ерсен парт
тийё тин пуҫланнӑ, унӑн 'ренӗсем тёрлӗ тӳре-шарасене вёлернё, 
ҫавйнпа вӗсем нумайӗшне ■ҫӑнах та рево^утсионерсем пекех ту
манна, вёсен реакционерлӑхне ун цухне курма пит хён пулнӑ. Ан- 
■ҫах Ленинпа „Хӗлхем“ ретаксийӗн ҫйв^ӗ куҫӗ вёсем сотсиал-реак- 
дионерсем пулассине, кулаксемпе вак пуршуйсемшён тӑрӑшассине 
тахҫанах курса тӑнӑ. Ес-ерсене тапӑннӑшӑн, народник крушокёсем, 
хӑщ -хӑш ӗҫлекенсем „Хӗлхеме“ ҫплене пуҫланӑ: „мӗнгаён пёр-пё-
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ринпе тытӑҫмалла, аН р, пурсӑмӑр та пӗрле тӑрса, патша йёркине 
хирӗҫ кайар“, тенӗ. Патша пусмӑрне тӳссе пурӑнакан ёҫлекенсем 
тата ҫапла шухӑшланӑ: „рево^утсионерсен пурин те, парттине- 
мённе иӑхмасӑр, ҫнрӗпрех пӗрлешсе пире патшапа ҫапӑҫма вӗрент- 
мелле", тенӗ. Ҫапла ӗнтӗ „Хёлхем“ пӗрйенцен ёҫлекенсене, пёрлеш- 
тернӗ, револ,уггеишӗн тӑрӑшакан, патшана хирӗҫ пыракан стутен- 
сене, липералсене, земствӑра ӗҫлекенсене есерсене пурне те хай 
тавра пуҫтарнӑ; тепёр йешден пёр ^арӑнмасӑр липералсемпе, ес-ер- 
семпе тавлашса, вёсен вак пуршуйлӑхне, вёсем пролет
тари рево^утсионерӗсем маррине кӑтартса, ӗҫлекенсен класин парт
ти никӗсне хывнӑ. Виҫҫёмӗш йенце тата „Хӗлхем“ пӗтём Раҫҫейри 
пролеттариатӑн пӗр ҫирӗп орканисатсийӗ тума тӑрӑшнӑ.

„Хӗлхем“ статисемпе унӑн ӗҫӗ.

Ун пек орканисатси кирли халё пурнншён те паллӑ. Ан^ах 
1900— 1901 ҫулсент,е ревоадтсионерсем кашни хӑйсен крушокӗсен^е 
ан 'р х  ёҫлесе пурӑнма вӗреннӗ, пӗтӗм Раҫҫей вазди пёр оркани
сатси кирлине, вара тин мён те пулин тума май пулассине никам та 
ӑнласа илеймен; мёнле те пулин ырлйх туртса идее тесен, мён 
^ухлӗ вӑй кирлине никам та пёлмен. Ҫавӑнпа ун цухне пётём 
пролетариата пӗрлештерме пултаракан пӗтӗм Раҫҫей вазди  пёр 
орканисатси тӑвас шухӑш— ҫёнӗ шухӑш пулнӑ, ана тӑвасси те 
пит хӗн пулнӑ. „Хӗлхем“ ун ҫин^ен хӑйӗн статйисешр ангҫах 
ҫырман, вӑл тата ■ҫӑнах та „Хёлхём“ йатлӑ орканисатси тунӑ, 
унта 100— 150 ҫын кӗнё, вёсем пурте пит г§аплӑ ревоЛ)утсионер- 
■сем пулнӑ. Ленинпа Плеханов хаҫатра ҫырннне вёсем туса пынӑ.

„Хӑтаракансемпе" ,,Хӗлхем“ .

Ан^ах ун 'духнех „Хӗлхемре“ хӑрах урипе ӗҫлекенсен лакӗрин 
тулашён^е тйракансем те пулнӑ, мӗншӗн тесен вӑл вӑхӑтра липе
ралсемпе те ес-ерсемпе те патшана хирёҫ пёр фронт тытмалла 
пулнӑ. Мартов ак мёнле йапала ҫин^ен каласа катартатх

„Хӗлхем“ паханое „хӑтаракансен“ пуҫлӑхӗ пудассисем Стру- 
вепе Туган-Барановский те ҫӳренё тесе епё каланй'рё. Вал кйна 
мар-ха, малтан „Хёлхемре" Оболенский кнеҫ те ӗҫленӗ, ун ■ҫухне 
вӑл пирён парттин 'ренё те пулса тӑнӑ. Ҫулталӑк иртсен, „Хёл-
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хем“ ӗҫлекенсен класне йертсе пыракан хаҫат иккенӗ, пролетта
риат кекемонийё ҫин^ен вӗрентекен иккенё палӑрсан, ҫула, 1902 
ҫулта, Оболенский Орел хулищен „Хӗлхеме“ ак мёнле ҫыру йанӑ: 
„Хӑтарас ӗҫре кекемон пулас шухӑша пӑрахма вӑхӑт ҫитрӗ ӗнтӗ“ 
тенӗ. Ҫавӑнпа Оболенский „Хӗлхемре“ ӗҫлеме пӑрахнй, вара 
ӑна парттирен те кӑларнӑ. Вӑл кайсан „Хӗлхемре* липерал- 
револ,утсионерсем, „Хӗлхем“ хыҫҫӑн пыракансемпе хутшӑнса пёр 
ушкӑн тума тӑрӑшакан пуршуйсем никам та йулман.

Мартов каласа кӑтартнӑ йапалана манас пулмаст. Струве 
пек, Туган-Барановскпй пек, Оболенский кнеҫ пек ҫынсем ӗҫлекен- 
сен парттийё тавра ҫӳрени нумайа пёдтерет. Ун пек йапала пул- 
ма пултарнине халё ӑнланма та хӗн, ун в У х н е  вал пулмаллах 
нулнӑ. Ленин йулташ, пысӑк хуҫайствӑра кантӑра та кирлӗ пулат 
тесе, ҫав Струвесещен, Туган-Барановскисенвен, Оболенскийсен- 
Вен пёр вӑхӑта усӑ илсе пурӑнни тӗрӗс вал. Ун 'вухне ӗҫлекенсен 
класне тёп сакайне хӑваласа кӳртнӗ, саккун ун майлӑ пулман, 
унӑн акиттаторӗсен, проппапантисӗсен пуҫа викме те вырӑн пулман, 
парттийён пёр пус укҫа та пулман. Ҫав липерал таврашёсем, пат
ша йёркине хайсен майлӑ, кураймасӑр тӑракансем, пуйан пулнӑ, 
хурӑнташӗсем вёсен т;аплӑ пулнӑ, хваттирӗсем те пысӑк пулнӑ. 
Ҫавӑнпа та ёнтӗ вӗсентен пӗр вӑхӑта усӑ курса пурӑнни тӗрӗс 
пулнӑ.

Оболенский кнеҫсем партти тавра ҫӳрени анвах мар, вӗсем 
иарттирен кайни те пайтах йапалана кӑтартат. Мӗнхпӗн вӗсем 
парттирен тухнӑ? Пӗвӗккӗ йапалла пирки-иУ— Ҫук, тӗп шухӑш 
пирки. Оболенский каланӑ: „Хӑтарас ӗҫре кекемон пулас шухӑша 
пӑрахмалла* тенё- Урӑхла вӑл „ӗҫлекенсен реводутси вӑхӑтӗнтие 
ыттисене йертсе пырас шухӑша пӑрахмалла, ӗҫлСкенсен ыттисене 
ащ>ах пулӑшмалла“ тени пулат. Вӗсем ёҫлекенсене а в Я мёнле 
пӑхнӑ. Вёсем „ӗҫлекенсем реводутси урапине туртса пьгр&Р> вӑд 
урапа ҫинве Струве пек, Туган-Барановский пек, Оболенский пек 
липералрш улпутсем ларса пыввйр, тилкепи вёсен аллинве пултйр, 
реводутси ӗҫин прокраммине те, тактиккине те вёсем пӗлсе кӑ- 
тартса паввйр", тесе птухӑшланӑ. „Хёдхем“ ун пек тӑвасшӑн 
маррине курсан, вёсем „сиртен кайатпар“, тенё. Вёсенвен мёнле 
усӑ илмеллине илсе пётерсен, Ленин йулташпа ун майлисем вёсене 
Варман, „ҫулӑр такӑр пултӑр“ тенё анвах.
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„Хӗлхем“  ӗҫӗ ӑнни, унӑн хӑва^ӗ.

„Хӗлхем“,х ӑй  тунӑ орканисатси пулӑшнипе, тата тёрлӗ статйа- 
сём ҫырса, нит пыҫйк ёҫ тунӑ. „Хёлхеме“ ӗҫлекенсем ш ӑтарнрен 
вуланине (ҫнтменнине тата „Хӗлхеме,, ҫӳхе, пурҫӑн хут ҫине 
<;агшӑ) епир ӗҫлекен ҫырӑвӗн^енех куртӑмӑр. Пайтах хуласен^е, 
Бурпн'вен ытла Мускавпа Ленинкратра, нуыай ӗҫлекенсем „Хёл- 
хем“ хыҫҫӑн кайа пуҫланӑ.

„Хӗлхемрен“ пуҫне тата Ленинӑн „Мӗн тӑвас?“ йатлӑ 
кёнеки пит нумай пулӑшнӑ. Вӑл кӗнеке 1902 ҫулта тухнӑ. Вӑл 
ахал, кӗнеке пулман, вӑл— ҫӗнӗ самана пуҫласа йаракан кӗнеке 
пулнӑ. Унта вХӗлхем“ икӗ ҫул ёҫлени ҫнн^ен ҫырнӑ. Ун ^ух- 
нехи рево^утсионерсемшён, Маркс атрюемшён, вӑл еванкели вырӑ- 
нён^е пулнй. 1903 ҫулта тин меншевиксем, ҫав кӗнвке мӗне вӗ- 
рентнине снесен, кайран та пулин унта айӑп шыра нуҫланӑ. 
„Мён тӑвас?“ тенё кӗнекенён тёп шухӑшӗ „Хёлхемённи" пекех, 
вӑл шухӑш пролеттариат кекемонийё снижен. Унтан пуҫне тата 
вал кёнекере „кустарничество" ҫин^ен, профеҫҫионалрш рево.л,ут- 
сионерсем ҫищен пит хӑватлӑ каланӑ.

„Кустарничество14.

„Кустарничество" тесе Ленин йулташ ун зухнехи крушоксем 
хайсен картинке а н р х  ӗҫленине каланё. Ун ^ухнехи рево^утси- 
онерсем пайтахӑшӗ „ҫав хулара епир крушок турӑмӑр, ҫав хулара 
тата икё крушок турӑмӑр" тесе 'йас-’р с а х  темён пысӑк ӗҫ вырӑнне 
хурса мухтанса ҫӳренӗ. Ленин йулташ ун пек ревоадтсионерсен- 
^ен кулса ҫырнӑ. Ленин йулташ каланӑ: „вал—пё^ӗккӗ ӗҫ, вал— 
„кустарничество", пире хапрӑк-савӑтсем пек асла реводутси кир- 
лё; „кустарничествона" пётерес пулат; ёлёк, ур&х нимён тума май 
пулман зухне, вал— кирлӗ ё<у§ё; халё халӑх вересе тӑрат, ӗҫлекен- 
сем вӑрҫа кӗресшӗн, хӑйсене вӑрҫа кӗме вӗрентме хушаҫҫӗ; пир 
тӗртекенсем пек, ӗҫлекенсем 30-шар пинӗн ста^кӑ тёваҫҫё; Вы
борг йенте ӗҫлекенсем политсипе ҫапӑҫаҫҫё; стутенсем те, пуршуй 
ывӑлӗсем, пинӗ пияӗпе, вуншар пннӗн урама тухса ҫара аллӑн 
патша политсийёпе ҫапӑҫаҫҫӗ. Хал>хи вӑхӑтра крушоксемпе ан^ах 
ҫалланни „кустарничество" пула¥, тӗпренҫӗк пуҫтарни пулат; пи
рён халё реводутси ӗҫне хапрЯк-савӑт ёҫё пек сарса йамалла",
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тенӗ. Хӑйӗн „Мён тӑвао" йатлӑ кӗнекин^е Ленин йулташ тата 
каланӑ: „Ҫук, пирӗн пӗтӗм Раҫҫей вазди  партти тумалла. Вӑл 
парттяре кашни трен хӑйӗн ӗҫне, хӑйӗн мӗн тумаллине пёлсе тӑ- 
малла пултӑр", тенӗ. Ун х;ухнехи револ,утсионерсен сылтӑм йенӗ 
Ленин йулташа, ӗҫе ҫапла татса уйӑрас тенӗшӗн, пит хытӑ тӑрӑн- 
нӑ: „есӗ рево^утсионерсене машшинан вин$ё, машшинан урапи 
туса хурасшӑн, есӗ револ,утсионер йатне ҫӗртесшён" тесе 
айӑпланӑ. Ленин йулташ вӗсене хирӗҫ кӑланӑ: „Ҫук, реводутси 
туса пӗтӗм тӗщ;ене хӑтарма тӑрӑшакан хӑватлӑ парттин вин^ӗ, 
йе-урапи пулни рево^утсионер йатне ҫӗртни пулмаст", тенё. Вара 
Ленин йулташ профеҫҫионахри реводутсионереепе (реводутси ӗҫне 
ант/ах туса пурӑнакансене) пӗрлештересси ҫинт}ен калаҫа пуҫланӑ.

Профессионалки рево^утсионерсем.

По^шевиксемпе меншевиксем „профеҫҫионаЛ)Ни рево^утсионер" 
тенӗ сӑмах ҫивден пайтах тавдашнӑ. Меншевиксем кайран темиҫе 
ҫу л ^ен  ҫав сӑмаха хирёҫ пынӑ, „профеҫҫиона^ни револ,утсионер- 
сем, хӑйсене ушкӑн пулса тӑрса, ӗҫлекенсен^ен уйӑрӑлӗҫ, ёҫлекен- 
семпе пӗрле пёр кӑкӑрпа сывлама пӑрахӗҫ, вӗсем ыттисен^ен 
вӑрттӑн ёҫлесе пурӑнакан ушкӑн пулса кайӗҫ", тенё. Ленин йул
таш вёсене хирӗҫ каланӑ: „Пире хирӗҫ патшан хисепсӗр хӑ- 
ватлӑ вӑйё тӑрат, пире хирӗҫ 300 ҫул туса пынӑ патшалӑх удоеш- 
■ҫенисем, пире хирёҫ кивё Раҫҫейӗн мӗн пур вӗреннӗ ҫыннисем,. 
гакулӗсем, хаҫа^ӗсем, кӗнекисем; пирён майлӑ ӗҫлекенсен тин пуҫ- 
ланнӑ ҫамрӑк пӑлхавё алг&ах. Ӗҫлекенсене пурне те пӗрлештерес 
тесен, унта-кунта сиксе тухакан вута пёрлештерсе пӗр пысӑк, 
хӑватлӑ ҫулӑм тӑвас тесен, пире ӑна тума пултаракан тӗлёнмелле 
лайӑх партти тӑвас пулат. Ун пек партти тӑвас тесен, пирён т;ӑн 
малтан, ӗҫлекенсене цунне панӑ ҫынсене пуҫтарса, профеҫҫиона^ни 
рево^утсионерсен ушкӑнӗ тӑвас пулах; вёсем реводутси ёҫёнҫен 
пуҫне урӑх нимӗн те ан тут^ӑр; вара вӗсем, ҫак пытанса ӗҫлес 
вӑхӑтра та, ӗҫлеме хисепсӗр хӗн вӑхӑтра та, хӑватлӑ партти, пур 
'ренсем те хӑй ӗҫне пӗлсе ӗҫлемелли партти, кирек мёнле хӗн 
вӑхӑтра та ёҫлеме пултаракан партти тума пултарӗҫ", тенё.

Профеҫҫиона/ьни рево^ьутсионерсем парттишӗн мӗн тунӑ?

Ҫапла Ленин йулташӑн профеҫҫионалуяи ревсвдтсионерсен уш- 
кӑнё тӑвасси ҫин^ен нумай тавлашмалла пулнӑ. Ун т;ухне вӑл гау-
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хӑш ҫёнӗ пулнӑ, нумайӗшне вӑл ухмахла шухӑш пек туйанна, 
А ш рх Ленин йулташах тӗрӗс пулнӑ, унӑн ҫав шухӑшӗ кайран 
пит нумай усӑ панӑ. . Профеҫҫиона^ни револ,утсионерсен ушкӑнӗ 
900 ҫулсенҫе пуҫланнӑ. Унтан вара 20 ҫул ытла иртнӗ ӗнтӗ. Ҫа- 
пах та халё те, пирён партти кам вӑйёпе тӑнине, пирён патша- 
лӑх ӗҫне кам илсе пынине пӑхсан, епир пур ҫӗрте те профеҫҫи- 
онаЛ)Ни револ>утсионерсен ушкӑнёнҫен тухнӑ йултӑшсене курӑнӑр. 
Пирӗн парттире ӗлӗкренпе ӗҫлесе тӑнисем пит сахал йулт^ӗҫ ёнтӗ 
(пирён парттийе 1917 ҫул^ен  кӗнисем Раҫҫейӗпе те 10 пин ҫын- 
ран ытла пулас ҫук). А н р х  вёсем пурте т,аплӑ ревсвдтсионерсеы, 
вёсене пурте итлеҫҫӗ, хисеплеҫҫӗ, вёсем пирён парттийе цемент 
пек ҫыпӑҫтарса тӑраҫҫӗ. Ҫав 10 пин профеҫҫиона^ни рево^утсио- 
нерсем пирӗн ^аплӑ атрет; урӑх нимён тумасӑр, вӗсем темиҫе ҫул 
тӑрӑшшӗ ревофутсишӗн ҫапӑҫса пурӑнаҫҫӗ. Вёсене тӗрмене те пай
тах хупнӑ, анцах тарса, йе срук тухнипе таврӑнса вӗсем датах 
реводутси ӗҫне тытӑннӑ; ӗҫлекен савӑтран каҫхине таврӑнат те, 
ҫӗр ҫывӑрсан ирхине татах савӑта ӗҫлеме кайа!; профеҫҫиона.рпг 
рево^утсионерсем те ҫавӑн пекех ӗҫленӗ.

„Мӗн тӑвас" йатлӑ кёнекере профиҫҫионал,ни рево^утсионерсе- 
не пёрлештересси ҫия^ен пайтах ҫырнӑ. Вӑл кёнеке нумайӗшин 
^ёрпне кайса тивнӗ. Бунд парттинце таракан пӗр ҫын, менше- 
виксем майлӑ пыраканскер, профеҫҫиона^ни револ,утсионерсен уш
кане тӑвас шухӑша та, кустарничествона пӗтерес шухӑша та йу- 
ратманскер, 900 ҫулсене асӑнса ҫапла ҫырнӑ:

„Ленин хӑйӗн „Мӗн тӑвас?“ йатлӑ кӗнекинце рево^утсионер 
мӗнле иулмалли ҫищцн ҫырат. Манӑн кӑшг та пулин ҫав рево- 
.^утсионер пек пулас килет. Хама ун пек шухӑш кӗнине епё 
■ҫас-ҫасах сисетӗп“, тенӗ.

Ленинйн „Мӗн тӑвас?" тенӗ кӗнекншр 'Бӑнах та пит пысӑк, 
пит кирлё тӗрӗс йзпаласем ҫинцен пайтах ҫырнӑ. Ленина хирӗҫ 
пыракан меншевиксен те, маларах тӑраканнисем, йна, ӑнланайма- 
сан та, сисме пултарнӑ.

Кийеври „Хёлхем“  орканисатсине пётерни.

„Хёлхем" орканисатсисем йышлӑланса пынӑ. Вёсем пурте ре- 
во^утси ву$ахӗсем пулнӑ, реводутси лакёрне пӑлхатса тӑнӑ. Ҫав- 
на курса патша правпттӗлстви вёсене хӗстере пуҫланӑ. Кийевре 
„Хёлхемён“ хӑватлӑ орканисатси пулнй. 1901 ҫулта, февра.ре,
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<ҫав орканисатсийе патша тӳре-шарисем пӗтерсе пӑрахнӑ, унӑн 
иуҫлӑхӗеене тытса хупиӑ. Вӗсенден хӑшӗ ак ҫаксем; Н. Бауман, 
вӑл подшевик пулнӑ, ӑна Мускавра 1905 ҫулта вӗлернё; унтан 
В. Крохмаль, кайран вӑл пётёмпех меншевик пулса кайнӑ; вӑл 
Керенскн предпарламендин председателӗсенден пӗри пулса пӑхрӗ, 
реводутсийе хирӗҫ пынӑшӑн пирён Г. П. У. ӑна Ленинкратра те- 
мнҫе хут та тыта - тыта хупкаланӑ; унтан Боговский, вӑл халё 
реводутси ӗҫне тума пӑрахнӑ; Радченко, епӗ ун ҫинден каланӑддӗ, 
вӑл халё вилнӗ; Литвинов, вал наркоминдел йулташ; Пятницкий, 
додшевик, халё Коминтернӑра ӗҫлет; тата ыттисем те. Ҫапла ёнтӗ 
„Хӗлхем" орканисатсинде подшевиксен пуҫлӑхё пулассисем те, 
меншевиксен пуҫлӑхӗ пулассисем те пӗрле ёҫлесе пурГшнӑ.

1902-мӗш ҫул.

1902 ҫулта апрелре татах пӗтӗм Раҫҫей ейесӗ пухма тытӑянӑ- 
дӗ. Белоотокра конхеренси иухӑннӑддё; унта подшевик пулассисем 
те, меншевик пулассисем те пынӑддӗ, кайран пурне те йётетсе пё- 
тернё Дан та пынӑддӗ. Вал конхеренси ҫурри таран андах ӑндӗ.

1902 ҫулта апрелён 4-мёшёнде Балмашев Сипягина вёлердё, 
•Сипягин вырӑнне Плевена лартрӗҫ. Ун духне стутенсен дӑн хытӑ 
пӑлханнӑ вӑхӑт-дё. Ыттисене йертсе пыракан стутентсем нумайё- 
шӗ ундден ӗҫлекенсемпе сотсиал-темократсем майлӑддӗ; кайран][вё- 
сем ӗҫлекенсенден уйӑрӑлса ес-ерсен парттине кӗдӗҫ. Ҫав вӑхӑтрах 
ӗҫлекенсен пӑлхавӗ те сарӑлса пыдӗ. Ун духнех Нижний Новго- 
родри ӗҫлекенсен хӑватлӑ темонстратсийӗ пулнӑддӗ, вӑл темон- 
стратси хыҫҫӑл нумай йулташсене тытса хупрӗҫ. Ӗҫлекенсен те- 
монстратсийӗсем пирки пит пысӑк сут пулдӗ, вӑл сутра, Заломов, 
Денисов, тата ыттисем те тухса калаҫрӗҫ. Денисов халё пирён 
партти дленё, вата подгаевик; вал, патша тӳре-шарисенден хӑ- 
рамасӑр, сутра пит хӑватлӑ каларё. Ун сӑмахне ҫапса та кӑлар- 
нӑддё, Нижяий-Новгород урамёсенде те, тата ытти хуласенде те 
йҫлекенсем ӑна пӗрне-пӗри вуласа панй.

Ростоври ёссем.

1902 ҫулта нойапӗрте Ростовра пӑлхав персе тухрӗ. Вӑл пӑл- 
хавран реводутси ҫывхарса килни паллах пулдё. 1902 ҫулта, 
Раҫҫейре, пуринден ытла кӑнтӑр йенде, нумай стадкӑсем пулдёҫ.
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Нойапӗр уйӑхӗнде Ростов хулинде пит пысӑк пӑяхав тапрандё. Вӑл 
еккономиккӑ пирки тапраннӑддӗ, кайран патша йӗркине хпрӗҫ 
пӑлхана пуҫларӗҫ. Пӑлхав вӑхӑтӗнде пӗрре пит пысӑк митинк ту- 
нӑддӗ. Митинка 40 пине йахӑн ҫын пухӑннӑддӗ, политси ӑна хӑва- 
ласа салатаймарё. Митинк темиҫе кун пыдӗ. Унта „Хӗлхем“ майлӑ 
пӗсерекен сӑмахсем пайтах каланӑ. Пӑлхав пуҫлӑхӗнде подшевик- 
сем тӑнӑ, пуриЪден ытла Ростов ӗҫлекенӗ, пирён партти дленё 
подшевик Ставский, унтан халӗ хёрлӗ ҫарта ӗҫлекен Гусев тӑрӑш- 
пӑ. (Ун духне Гусев Ростоври комиттетӑн дленӗ пулнӑ).

Гостоври ӗҫпе ӗҫлекенсем пӑлханнӑ вйхӑт пӗтет. Вӑл вӑхӑтра 
•еккономиссене пётӗмпех ҫӗнтерсе пӑрахнӑ. Унтан тата Нижний- 
Новгородри, Обухов савӑтӗнди, Выборг йенди, Ростоври ӗҫлекен- 
сем пурте патша йёркине хирёҫ пӑлханнӑ, еккономиккӑ пирки 
лӑлханман. Ҫавӑнтан вара ӗҫлекенсем реводутси вӑхӑтӗнде ытти
сене йертсе пырасси пит паллӑ пулдӗ.

Малтанхи Тӗп Комиттет.

Ҫав ӗҫсем пурте пирён парттин иккӗмӗш сйесё умён пулнӑ. 
Кийевре тытса хупнӑ йулташсем, Литвиновпа Пятницкий пулӑш- 
нипе, тӗрмерен тарнӑ. Вара „Хёлхем" хӑй орканисатсионни Ко
миттет тунӑ. Ҫав Комиттете пирён малтанхи Тёп Комиттет теме 
йураК Кунта вӑл Комиттете кам кӗннне калас пулаК Вёсен йа- 
дӗсенден реводутси ҫывхарса пынӑҫемӗн хадхи подшевиксен йа- 
дӗсем тёл пуларах панн паллах курӑнат. /

Орканисатсионни Комиттета ак ҫаксем кӗнӗ: халӗ Раҫҫейре 
электричество вӑйне сарма тӑрӑшакан Кржижановский, ун ҫинден 
епӗ асӑннӑддё; кайран меншевик пулнӑ Александрова; халё Нар- 
компросра ёҫлекен Ленгник; Наркомюстра ӗҫлейен Красиков; ун 
духнехи Ленинкратри Комиттетран пынӑ Краснуха; „Кӑнтӑр йен- 
ди Ӗҫлекен" йатлӑ ушкӑнран пынӑ Левин; унтан тата Розанов, ун 
ҫинден манӑн каламалла пулё-ха (1920 ҫудта ӑна тытса хупмалла 
пулнӑ). Бундран вӑл Комиттета Портной кёнӗ. Ҫав асӑннӑ ҫый- 
сенден ҫурри ытла подшевиксем, вёсем пурте Ленин хыҫҫӑн пынӑ, 
Лений вӗсене йут патшалӑхран чмӗнле ӗҫлемеллине кӑтартса тӑнӑ.

Партти прокраммине хатӗрлени.

Орканисатсионни Комнттетӑн парттин пӗтӗм Раҫҫей сйесӗ пух- 
малла пулнӑ. Вӑл сйес „Хёлхем“ хатӗрденӗ прокраммй кӑтартнй
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тӑрӑх партти никӗсне хумалла пулнӑ. Ҫав вӑхӑтрах „Хӗлхем“ 
хӑй „Шурӑм Пуҫпа“ пӗрле („Шурӑм Пуҫа“ та йут патшалӑхра 
Ленинпа Плеханов ушкӑнӗ кӑларнӑ, унта марксисӑм ҫинден ҫыр- 
нӑ) хатӗрленё партти прокраммине ҫапса кӑларнӑ.

Вал прокрамма пуринден ытла Плехановпа Ленин ҫырнӑ.. 
Ленин йулташ тӑрӑшнипе унӑн нумай тӗлӗ пир|н  хадхи прок
рамма кӗнӗ. Унӑн теори найӗнде капиталисӑм хӑватлӑланса пыни 
ҫинден, капитал пёр алла пухӑнни/ҫинден, пролеттариат пулни 
ҫинден, влаҫ пролеттариат аллине куҫасси ҫинден ҫырнӑ. 1903 
ҫулта прокраммӑ хатӗр пулнӑ. Ҫав вӑхӑтрах орканисатсионни ко- 
миттет партти сйесне пухнӑ.

Ун духяех тата тӗрлӗ ҫӗрте реводутси ҫиҫёмё ҫиҫе пуҫланӑ, 
1902 ҫулта Саратту кёпёрнинде хресденсем пӑлханнӑ, ун духнехи 
кӗпӗрнаттӑр Столыпин вӑл пӑлхава пусарнӑ. Стутентсене вӑрата- 
кан, патша йёркине йуратман пуршуйсене тёртекен ӗҫлекенсен 
класӗ хыҫҫӑн хресденсем те тапрана пуҫлани паллӑ пулнӑ. Ҫав 
вӑхӑтрах тата террориссен: Карповичӑн, Балмашевӑн, фон-Ваде 
перекен Гирш Леккертӑн пӑшалӗсем те кӗмсёртетнӗ. Хӑш хула- 
сенде темонстратси тӑвакансем патша политсийӗпе ҫапӑҫнӑ.

Парттин иккӗмӗш сйесӗ.

Ҫавӑн пек вӑхӑтра ёнтё 1903 ҫулта, ҫула, пирён парттин иккӗ- 
мёш сйесӗ пухӑннӑ. Вӑл Брюссельре пуҫландё, Бельги пуҫлӑхёсем 
дӑрмантара пуҫласан, сйес Лондона куҫрё. Сйесе 60 ҫын пынӑддӗ, 
48-ӑшне ёҫе татакан сасӑ панӑддё. Сйесе пынисем хушщинде ак 
ҫаксем пурддӗ: Ленинкратри Комиттетран пынӑ халӗ Карели Ком- 
мунинде ӗҫлекен Шотман йулташ; Акимов-Махновецпа пӗр тӑ- 
ван, Ленинкратранах пынӑ, Лидия Махновец, > вал сылтӑмриддӗ, 
еккономиссеышӗн нит хытӑ тӑраддё; Мускав Комиттетӗнден Н. 
Бауман; Раҫҫейри ҫур-ҫӗр йенди Комиттетсене пӗрлештерсе та
ракан „Ҫур-ҫёр Сойусёнден“ Лидия Карпович; Ленинкратри ватӑ 
ёҫлекенсём ӑна халё те астӑваҫҫӗ, унта вӑл „Дяденька“ йатлӑ 
пулса нумай ҫул ёҫленё, виҫӗм ҫул 7вӑл вилдӗ; ҫав сойусранах 
Стопани, вӑл Бакури ӗҫлекенсем хушшинде еҫленӗ, даплӑ подше- 
вик; Ӗпхӳ Комиттетёнден Махлинпа Леонов (Леонов кайран анар- 
хис пулса кайнӑ); Кийев Комиттетёнден Красиков; Туларинден— 
В тадимир Ильич Ульянов тӑванӗ Дмитрий Ульянов, халё вал пт-
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рӗн парттире тйрат; Одессари Комиттетран—Землячка; Крым Со- 
йусёщен— меншевик Панин; Донец Сойусёшҫен— мепшевнк Нашин
ский; Дон Комиттетӗнзён— халё нолрпевик пулса таракан Гусев, 
унтан меншевик Аккерман; Саратту* Комиттетин^ен Галкштпа Л я
дов, вёсем иккёш те поЛ)Шевпк; Харьков Комиттетён^ен— Левннапа 
Николаев; Ҫӗпӗр сойусӗн^ен— меншевик, иккӗмӗш Думанйн *ренё, 
тухтӑр Мандельберг, тата Троцки йулташ, ун т}ухне вал меншевик- 
$ё; Батум Комиттетӗн^ен— Иккӗмӗш Думанйн депутате пулнй, 
меншевик, интернатсионалис Зурабов; Баку Комиттетён^ен—Бог
дан Кнунианц, вал 1905 ҫулта ӗҫлекенсен малтанхи Советёшдс 
ӗҫленӗ, рево^утсийе хирӗҫ хум ҫӗкленсен меншевнксем йенне куҫ- 
нй; Тифлис Комиттетён^ен— Топуридзе; Бундран— Кремер, Айзенш- 
тадт, Портной, Лнбер, Медей, Косовский, пурте меншевнк; йулапт- 
кинцен Ленин йулташ, вал йут патшалйхра пурйнакан „Хёлхем" 
майлисен^ен пынй, ретаксирен тата Мартов пулнй; сйесе тата 
Плеханов, Аксельрод, Дейч тата ыттисем те пынй.

1900 ҫулсем пуҫланнӑ т^ухне парттире мёнле сынсем 

щ тӑнӑ?

„Хёлхем“ орканисатсинт;е те, ҫав сйесре те, пирён ун цухнехи 
комиттетсен'ве те ӗҫлекенсем сахалтарах пулнй. Ҫавна пирён хытй 
астуса тйрас пулат1, мёншён тесен парттире кам тӑмалли ҫинҫен 
халё те тавлашкан пур. Ун ҫинҫен хӑшӗ пит ҫймӑл калаҫаҫҫӗ. 
Пирён парттире ӗҫлекенсем, хресрнсем, вырйнта тйракансем ми- 
дине пйхаҫҫӗ те калаҫҫӗ: „пирён партти Йҫлекенсен партти мар, 
мёншён тесен унта ӗҫлекенсем ыттисен^ен нумай ытла мар“, теҫҫё. 
Пурнӑҫра вал йалан ун пек пулмасГ Епир ӗҫлекенсем ан^ах та
ракан парттисем пайтах пёлетпёр, ан^ах вёсем реводутси ҫулӗпе 
пымаҫҫё, вёсене пролеттари шӑрши ҫапман. Парттире кам тйни 
партти халне пётёмпех кйтартаймаст. Парттире кам т&ншгҫен 
нумай килет, ан^ах партти халё ытти йапаларан та килет.

„Хёлхем“ орканисатсин^е те, пирён комиттетсеще те ун 'ҫухне 
пуришҫен ытла стутентсем тата профеҫҫионалуии рево^утсионерсем 
пулнй; ӗҫлекенсем унта сахал пулнй, Бабушкинпа Шотман пек 
ӗҫлекенсен хушищрн хйпараканисем сайра пёрре ан^ах тёл-пул- 
каланй.

Ҫавйнпа парттийе пуҫласа йаракан иккёмёш сйесре те ӗҫле-
5
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кенсем сахал пулнӑ. Ҫапах та „Хёлхем“ орканисатсийё, по^ше- 
виксен малтанхи орканисатсийӗ пулнӑскер, ревофутсире пит нумай 
ӗҫ турӗ, комуниссен малта пыракан ушкӑнӗ пул^ё. Унта Ленин 
йулташ йертсе пыракан нрофеҫҫиошцри ревофутсионерсем тӑ- 
ра^^ӗҫ, ӗҫлекенсем унта саха.трӗ; ҫапах та вӑл ёҫлекенсене хӑй 
хыҫҫӑн йертсе пыҫё. Вӑл орканисатси пролеттарисен хуппшигце 
пуҫланнине туса ны$ӗ. Ҫавӑнпа ӗҫлекенсем йалан ун хыҫҫӑн пы- 
'йӗҫ, ҫавӑнпа вӑл кайран партти ту са \у $ ё .

Бундпа тавлашни.
-  ( 

Иккӗмӗш сйесре пофшевиксемпе меншевиксем пит хытӑ тав-
лашрӗҫ. Малтан тӗрлӗ халӑхсене, Бунда, мӗнле пӑхасси ҫин^ен 
тав тухрё. Патша пусмӑрӗ вӑхӑтӗн^е, сём-тӗттӗм вӑхӑтра, патша 
йёркине хирӗҫ пурин^ен малтан йеврей ӗҫлекенӗсемпе ремеслен
никёсем тапран^ёҫ, патшапа вёсем хӑйсене хӗрхенмесӗр хытӑ 
ҫапӑҫрёҫ. Ҫапах та вёсен парттийё, Бунд, меншевиксен ҫулӗпе 
пьгҫӗ. Иккёмёш сйесре тӗрлӗ халӑхсем ҫигсҫен калаҫа пуҫласан, 
Бунд меншевиклӑхӗ пит лайӑх палйр^ё. Йеврей халӑхё те,1 йеврей 
ӗҫлекенёсем те пӗтӗм Раҫҫейе саланса пурӑнаҫҫё. Савйнпа йёврей 
ёҫлекенӗсен те, финнсем пек, естонедсем пек, ӑҫта пурӑнан, ҫа- 
вӑнти орканисатсисене кӗмелле. Бунд ӑна пӑхасшӑн пулман, хӑйне 
Раҫҫейре, пурӑнакйн пур йеврей ӗҫлекенӗсен те парттийё вырӑн- 
не хуртарасшӑн пулнӑ. Епир, кашни халӑхшӑн хӑйне партти туса, 
хамӑр орканисатсийе салатасшӑн пулмарӑмӑр, мёншён тесен пирӗн 
партти пур халӑх ӗҫлекенӗсене те пӗрлештерме тивӗҫ, пӗтӗм тӗнце 
капиталёпе ҫанӑҫма тивӗҫ. „Хӗлхем“ хыҫҫӑн пыракансем, ҫав 
сӑмах ҫин^е тӑрса, йеврей ӗҫлекенӗсене хӑйсен ӗҫне туса тӑма 
тӗрлё орканисатсисемпе угакӑнсем тума, тата хӑйсен 'ҫӗлхипе ха- 
ҫатсем, кёнекесем кӑларма ан^ах ирёк парасшӑн пул^ӗҫ. ^Антцх 
Бунд хытй та^ӗ, ӗҫлекенсене халӑхне кура уйӑрма, кашни халӑха 
хӑйне партти тума ыйтрё. Ҫавӑнтан Бунд пурин-ҫен ытла хӑй ха- 
лӑхӗшён тӑрӑшни паллӑ пул^ӗ. Вӑл тав пӗрӗккӗ йапалашӑн тухнӑ 
пек, ан'вах вӑл тӗрӗс мар. Вӑл тавӑн тымарӗ пит шалта выртат. 
Мёншён тесен унта акӑ мӗн ҫин^ен сӑмах пыраР рево.|утсионер 
хӑй халӑхё1 ӗҫлекенӗсемшӗн анрах тӑрӑшмалла-и? йе пур халӑхри 
ӗҫлекенсемшӗн те тӑрӑшмалла-и?— ҫавӑн ҫинцен. „Хёлхем“ хыҫҫӑн 
пыракансем—Ленин та, Мартов та, ыттисем те— Бунда хирӗҫ пёр
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фронтпа пынй. Вара Бунд, меншевиксем пайтах сёмахра хӑй май- 
лине исиссе, вӗсемпе пӗрлеше пуҫланӑ. Ашҫах вӑл перлешӳ ун т)ух 
пулса ҫитеймерӗ, Бунд, парттирен уйӑралса, сйесрен пйрахса 
кайрё.

Партти уставин малтанхи параграфӗ ҫин^ен тавлашни.

Тепёр хут тата партти уставин малтанхи параграфе ҫин^ен 
хытӑ тавлашмалла пулг§ӗ. Унта партти р е н ё  мён тумалли ҫин^ен 
калат. Ленин йулташ вӑл параграфа акӑ мӗнле ҫырасшӑн пулнӑ:

„Кам парттин мёнле те пулин орканисатсищ;е тара'?, партти 
гренин  ёҫне туса тӑрат, р е н  укҫи тӳлет, дисдиплинана пёхӑнат—  
ҫавӑ партти р е н ё  пула?“, тёнё. Мартов ун вырӑнне ҫапла калас- 
шӑн пулнӑ: „Кам хӑй мён туни ҫищен парттийе хисеп парса тй- 
рат, партти орканисатсисене мёнле те пулин пулӑшат, ҫавӑ партти 
р е н ё  пулат“, тенё. Малтан ун ҫи н рн  тавлашма та кирлё мар пек, 
ун ҫи н рн  тавлашни сӑмахшӑн тавлашни а н р х  пек туйӑнат. 1)ӑ- 
нах та сйесре нумайӗшё ҫапла шухӑшларёс. Ан^ах в ӑл — сӑмах- 
шӑн тавлашни пулман, партти мёнле пуласси ҫищ ея тавлашни 
пулнй.

Ленин йулташ калана: „Партти р е п ё  пулас тесен, ӗҫлекенӗн, 
мёнле те пулин йа'рейкка кёрес пулат, парттийён мёнле те пулин 
орканисатсинр ӗҫлес пула?; ӗҫлекеншӗн вӑл хӑрушӑ йапала мар; 
ҫапла тусан епир хамӑр парттире кам тӑнине лайӑх пёлсе тёрӑ- 
пӑр, пирён партти вара муртак партти, т)уста пек ҫемҫе партти 
пулмӗ; пролеттарисенцен пулнӑ, пӗр тӗслӗ, ҫнрӗп партти пулӗ“„ 
тенё. Мартов, Аксельрод тата ытти меншевиксем урӑхла шухйш- 
ланӑ. Вёсем каланй: „Епир халё вӑрттӑн ӗҫлетпӗр, партттире 
тӑрасси халё хёрушӑ йапала. Пирён пата ӗҫлекен килессе килё; 
ант)ах ӗҫлекенрен пуҫне тата стутентсем, профессорсем, ытти 
вӗреннӗ ҫынсем пур; вёсем пирён пата килмӗҫ. Ҫавӑнпа партти 
■ренё дине пирён ҫӑмӑлтарах ӗҫ хурас пула?, партти алйкне 
сарлакарах удас пулат. Партти р е н ё  йа'рейккйра та орканисат- 
сире те тӑмаллине калас пулмас?; партти р е н ё  хӑй мён туни 
динрн парттийе хисеп парса тӑмалла тесен, партти орканисатси
сене мёнле те пулин пулӑшмалла тесен ҫитӗ; вара пирён пата 
стутент та, профессор та, ытти вӗреннӗ ҫын та килё“, тенё. Ленин 
йулташ ӑна хирёҫ пит хытӑ тӑнй. Вӑл калйнӑ: „Снрён пек тусан
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партти пӗтме те пу.ттарат. Пирён партти вазди  стутент та, про
фессор та, ытти вӗреннӗ ҫынсем те кирлё мар. ёҫлекенсем кирлӗ. 
Стутентсен, профессорсен пйлхавӗнрн усй илме епир хатёр; епир 
Оболенский кнеҫ, пе Петр Струве, ҫул ҫи н р  тёл-пулакан тата 
ытти ҫынсем пулйгннине тёртсе йамастпйр; а н р х  пирён ҫакна 
манмалла мар: ыттисене йертсе пырас клас— пролеттари класё, 
ҫавӑнпа партти те— пролеттарисен партийё пулма тивӗҫ", тенё. 
Ҫапла ёнтё вёл тав— сймахшйн тавлашни пулман; пирён партти—  
ёҫлекенсен, пролеттарисен, рево^утсишён тйрйшакан партти пул- 
малла-и, йе Керманирп сотсиал-темократсен парттийё пек, пётсе 
лармалла-и— ҫавӑн ҫи н рн  тавлашни пулнй. Керманири сотсиал- 
темократсен парттийё хйй майлйрах пыракансене пурне те вуншар, 
ҫёршер пин парттийе ттлрё; вара вйл парттийе, ёҫдекенсенрн 
пуҫне, ҫуррине йахйн трахтир хуҫисем кӗрсе тул^ёҫ; партти темӗн 
тӗрлӗ шыҫӑнса кайрӗ; ҫавйнпа, вӑрҫй тапрансан, панкрута тухрӗ. 
Ҫавӑн пекех есерсен парттийё те пётсе лар^ӗ. Кам лекнӗ, ҫавна 
илсе, ес-ерсен парттийё те 1917 ҫулта ытла гаыҫйнса кайрё. Вара 
вёл парттири реворутсионерсем, шӑна сӗте путнӑ пек, парттин 
йурӑхсйр ренёсем  хупш ш нр ҫухалсах кайрёҫ. Мартовпа Аксель
род сймахёсем те пирён парттийе ҫав куна кӑтартнӑ пулёт^ёҫ.

А н р х  Сйес ӑна р х л а с а  илеймерё, ҫитменнине тата партти 
ун р х н е  вйрттйн ёсле'рре. Ҫ и вр  йслй Плеханов та вйл тай" мён 
ҫинцен пынине лаййх йнласа илеймен. Плеханов кулкаласа ак 
ҫапла каларё: „Ленин сймахне итлесен—вйл тёрёс каланй пек; 
Мартов сймахне итлесен, вйл та тӗрӗсрен ннҫе мар пек; пёрре 
пёри, тепре тепёри айаккине тайат", тенё. Вйл Ленинпа Мартова 
килёштересшён пулнй пулмалла. А н р х  Ленин хйй сймахё ҫи н р  
хытӑ тй^ё, тав пит хйватлйланса кайрё. Кайран ҫапах та Мартов 
ҫӗнтерр , унйн меншевикла сймахё майлй кйшт нумайрах алй тй- 
ратрӗҫ. Сйес ҫапла „кам хйй мён туни снижен парттийе хисеп 
пара¥, кам йна пулйшат, ҫавй партти р е н ё  пулат" тесё йышйнр. 
Урйхла каласан, сйес партти алйкне пролеттари мар ҫынсемшён 
те уҫрӗ; вёсем парттийе пӗтернех пулёрёҫ; а н р х  сйес ййнйшнине 
кайран пурнйҫ тӳрлетрӗ. Мартов ҫав сйесре тавлашни ҫинрн  ҫапла 
каласа ҫырнй: „Ҫёнтерессе епё ҫӗнтертӗм, а н р х  Ленин р с а х ,  
ытти пунктсем кӳртсе, епӗ каланине пӗтёмпех пушша кӑлар^ӗ, 
вара епӗ ҫӗнтернинрн нимӗнле усӑ та пулмарё", тенӗ.

Уставйн малтанхи параграфе ҫи н р н  тавлашни пайтах йапа-
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лана вӗрентет. Л е к а р и  марксисёмра икӗ йухйм пулнй пек, пирён 
парттире те ун духнех икё партти пулнй ҫав тавлашуран пит лаййх 
курйнат

Виҫҫӗмёш тав сйесре тата пысйкрах йапала ҫинден, липе- 
ралсене йепле пӑхмалли ҫинден тухнӑ; вал тав тата .хйватлйрах 
пулнй,

ЛипераЛ)Ни пуршуйсене йепле пӑхмалли ҫин^ен тавлашни.

Ун 'духне липерадни пуршуйсем вйй илсе ҫите пуҫланй, хӑйсем 
таҫат  кӑларма тытӑннӑ, ӗҫлекенсен класне хӑйсен дӗрнине те 

‘ кӑтарта пуҫланӑ. 1900 ҫулсенде вёсен ҫапах та пуринден ытла 
латш а йбркцде ҫапӑҫмалла пулнӑ. 1903 ҫулсенде, ӗҫлекенсем кӑн- 
тӑр йенде стадкӑ тунӑ хыҫҫӑн, Ростовра пӑлханнӑ хыҫҫйи, кеке
мон пек калаҫа пуҫласан, липералсем вара сулахайалла пӑха пуҫ- 
ланӑ, патша йӗркипе те, ӗҫлекенсемпе те ҫапӑҫма тытӑннй. 
Пайан-и, ыран-и . хӑйсем ӗҫлекенсен класӗпе, ӗҫлекенсен 
ларттипе хирӗҫ тйрса ҫапӑҫассине вёсем сиснӗ.

Ҫавӑнпа сйесре липералсене йепле пӑхасси ҫинден те калаҫ- 
малла пулнй. Ленин йулташ ӗлёк „пысӑк хуҫайствӑра кантӑра та 
кирлӗ пулӗ" тесе липералсенден те усй нлме хушнӑддӗ. Халӗ вйл, 
липералсем пӗрлешсе хййсен дӗрнине кӑтарта пуҫласан, каланй: 
„Иатшапа ҫапйҫнй дух епир липералсенден те усй курма тйрй- 
шйпйр; андах ӗҫлекенсен класне пирён ак ҫакна калас пулат^— 
липерадни пуршуйсем пӗрлешеҫҫӗ, хӑйсен партти тйваҫҫӗ, кайран 
вёсем реводутсийе хирёҫ пыра пуҫлӗҫ, ӗҫлекенсене хирӗҫ тӑрӗҫ,ч 
реводутсийе вӗҫне ҫитерме парасшйн мар пулӗҫ. Ҫавӑнпа пуршуй
сем патшана хирӗҫ тапрансан, епир вӗсене пулӑшӑпӑр, андах 
вёсен класё— пирён тӑшман, ҫавна манас пулмаст“, тенӗ. Ҫапла 
сйесре пуршуйсене йепле пйхмалли ҫииден пит татӑклӑ каланй 
вӑл тёлӗшпе пирён кайран меншевиксемпе уйӑрӑлмалла пулдӗ’ 
Вёсем, Мартовпа Потресов урлй, тата ыттисем урлӑ та, ак ҫапла 
каларёҫ: „Пирён лнпералсемпе пёрле пырас пулат’, андах вӗсем 
пурне те суйламалли право партарма тӑрйшдӑр; сав правошйн 
тӑрйшсан, вёсем рево.дутсийе хирӗҫ марри паллй пулӗ вара“, тенӗ. 
Меншевиксем ҫапла калаҫни—вёсем пуршуйсенден усӑ андах шы- 
раманнине, нуршуйсемпе, алла-аллӑн тытса, пӗрле пырасшӑн пул
нине кйтартий; ҫавйнпа вёсем пуршуйсем йышӑнма пултаракан
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йапала ҫишҫен, пурне те суйламалли право парасси ҫинцен 
калаҫнӑ.

Ленинпа Плеханов ӑна хирёҫ хытӑ тӑнй. Вӗсем каланӑ: „Пур
шуйсем пайан кирек мён тума та хатёр пулӗҫ, ыран хӑйсен сӑ- 
махӗшҫен тунса ӗҫлекенсене улталӗҫ, вӗсем ҫавӑнпа пуршуй та; 
ӗҫлекенсене пуршуйсен сӑмахне шанма вӗрентес пулмаст; пуршун- 
семпе килӗшме май пур тесе вёсене улталас пулмаст; пуршуйсем 
вёсем патша йёркине пӗтерме ӗҫлекенсене хӑйсене пулӑштарасшӑн 
ан^ах11, тенё.

1903 ҫулта внҫё вӑй пулнӑ: патша йӗрки, ёҫлекенсен класӗ, 
тата липера.$ни пуршуйсем. Ӗҫлекенсен класё каланӑ: „патша 
йёркине пӗтерме липерадни пуршуйсене хамӑра пулӑштарар, ыран 
вӗсемпе хӑнсемпе ҫапӑҫма тытӑнар“, тенӗ. Ҫавӑнпа «ун ^ухне ли- 
пераЛ)Ни пуршуйсене мӗнле пӑхасси— пит пысйк ёҫ пулнӑ, вӑл ӗҫе 
мёнле те пулин татмалла пулнй, малалла мӗнле ӗҫлемелли ҫав ӗҫе 
татнин'ден килнё.

Вӑл ӗҫ ҫин^ен мёншён тавлашнине сйес ланӑх ӑнласа илеймен. 
Мартов нумай ҫуд Ленинпа пёр майлӑ пулса ӗҫленӗ, ҫавӑнпа 
партти ӑна ёненнё, ӑслӑ ҫын вырӑнне хунӑ. Ҫавӑнпа сйес Мартов, 
каланине те, Ленин каланине те йышӑннӑ, иккӗшиншён те пӗр 
пёк алӑ тӑратнӑ, вӗсем пёрне пӗри хирёҫ пымаҫҫӗ тесе шухӑ- 
шланӑ. Вйл Ленин сӑмахӗпе Мартов сӑмахӗ уйрӑмне сйес туй- 
маннине кйтартат.

Сйесра, малтан кӑтартнӑ йапаласенцен пуҫне, парттийе мёнле- 
тӑвасси ҫинт>ен, тата ытти пӗ^ӗккёрех йапаласем ҫин^ен те тав- 
лашнӑ. Ленин йулташ парттийе хытӑрах пёр алла [илме хушнӑ. 
Меншевиксем, хӑймасӑртарах, вырйнти орканисатсисене нумайрах 
ирӗк пама, парттийе федератси майлӑ тума хушнӑ,

\

,,Хӗлхем“  ретаксине кама лартасси ҫин^ен тавлашни.

„Хӗлхем“ рртаксине кама лартасси ҫишрн те тав тухнӑ. У н^- 
т;ен ретаксире улттӑн ларнӑ: Плеханов, Ленин, Мартов, Петре сов, 
Аксельрод, Засулич. Сйесра тавсем пулнй пиркн, Ленин йулташ ка
ланй: „Сйесра камсем нумайрах, ретаксийе те ҫавсем майлӑ пыра
кансене лартмалла“ , тенё; ҫавӑнна Ленин ретаксийе виҫё ҫынна—  
Плеханова, Ленина, Мартова кӳртме хушнӑ. Ан^ах ҫав виҫӗ ҫын 
хушшин^е иккёшё Мартова хирӗҫ пынӑ, ҫавӑнпа тав тухса кайнй
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Ленин йулташа: „есё парттире тахҫантанпа ӗҫлекен $ан лаййх йул- 
ташсене мӑшкӑллатӑн” тесе айӑпланй. Мартов, у'пкеленипе, ретак
сийе те кӗресшӗн пулман, Мартов майлисем нумайӗшӗ уншӑн ӑна 
ырӑланӑ. Сйес вара нимӗн тума та аптйранӑ. Кайран 23 сасса хи- 
рӗҫ 25 сасӑпа ретаксийе Плехановпа Ленина кӳртмелле тунӑ. Ҫа- 
вӑптан вара тӗн-§ене „поЛ)Шевикпа“ „меншевик“ тенё сӑмахсем 
тухса кайнӑ. Реводутси вӑхӑтӗн^е вӑл сӑмахсене урӑхда ӑнла- 
н ад аҫ . Нумайёшӗ „по.^шевиксем— нумай ыйтаканннсем, меншевик
сем—-сахаллипе тутӑ пулас тпйекенсем“ , те-рӗҫ. Вал сӑмахсем 
сйесра тухнӑ: нумайтараххнсене, ретаксийе Пдехановпа Ленина 
кӳртесшӗн алӑ ҫёкленисене, „под,шевиксем“ тенӗ, сахалтараххи- 
сене, хирӗҫ алӑ ҫёкленисене, „меншевиксем" тенё.

Партти прокрамми ҫин^ен тавлашни.

Сйесра тата прокраммӑ ҫин^ен тавлашнӑ. Ун ҫннцен каласах 
пула?, мёншён тесен Плеханов ун т)ухне татах пролеттариат ке- 
кемонийӗшӗн пит хытӑ тӑнй.

Плеханов вӑл— ҫав прокрамма ҫыракансенҫен пёри пулнӑ. Е к- 
кономиссем хӑйсен пуҫлӑхӗ Мартовиа пӗрле вӑл прокрамма хи- 
рёҫ пит хытӑ тӑнӑ, унӑн нумай тӗлне тӳрлетесшён пулнӑ. Ун 
■ҫухне нумай пунктсем ҫинцен тавлашнӑ. Тавлӑ пунктсем пурте пит 
кирлӗ пулнӑ. Т)ан малтан пурне те суйламалли право парасси 
ҫинцен тавлашнй! Ун ҫин|ен Плеханов сйесра акӑ мӗн каланӑ: 
„Епнр халё пурне те суйламалли право парасшӑн. Анд>ах епир ре- 
во^утсионерсем, ҫавӑйпа пирӗн тӳрех калас пулат— пуриншӗн те 
суйламалли право ыйтасси нихйҫан улӑшӑнми йапала мар. Хӑҫан та 
пулин пролеттариат хӑйӗн тӑшманне, пуршуйсене ҫӗнтерсен, суй
ламалли право вёсене пёр вӑхӑта памасӑр тӑрӗ“ , тене. Ҫавна нлт- 
сен пулас меншевиксем пурте пит ҫиленсе кайнӑ.

Тавлашнй майпа Учредительное Собрание ҫинцен, парламента 
миҫе ҫул урлй пуҫтарассн ҫин^ен сӑмах тапраннӑ. Прокраммара 
парламента икӗ ҫулта пӗрре пухӑнмалла тӑвасшӑн пулна. Пёр пу
лас меншевик ҫулталӑка пӗрре пухма хущнӑ. Вара Плеханов тӑнӑ 
та акӑ мёнле пит лайӑх самахсем каланӑ: „Сирӗн, тусӑмсем, акй 
мёне манас пулмас¥— пирӗншӗн, рево.^утсионерсемшӗн, парламента 
миҫе ҫул урлй пухасси ытти йапаларан килет; парламент ӗҫлекен- 
сен класӗшён усйлй пулсан, епир ун срукне тӑсӑпйр; вӑл ӗҫлекен-
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сен класне хирӗҫ пырсан, ӑна икӗ ернеренех хйваласа салатма 
тӑрӑшйпӑр11, тенё. Ҫавна илтсенех сйес пит хытӑ пӑлхана пуҫ- 
ланӑ. Хӑпг делегатсем алӑ ҫупа пуҫланӑ, хӑшё шӑхӑрма тытӑннӑ. 
Председатель шӑхӑракансене ^арӑнма хушнӑ. Вӗсенҫен пёри тӑрса 
каланӑ: „Ӗҫлекенсен парттин сйесӗн^е ҫавӑн пек сймахсем ка- 
лаҫҫӗ пулсан, шйхӑрас пулат11, тенё. Ҫав сӑмахсене калакан Ро
занов пулнй. Розанов „Мартын11 йатлӑ пулса Ленинкратра ӗҫленӗ, 
Ленинкра’три Комиттетӑн, тата Тёп Комиттетӑн ■ренё пулнӑ, ун 
'ҫухнехи ревод,утсионерсем хушшишҫе р п л ӑ  ҫын пулнй. Плеха
нов сймахне хирӗҫ шйхйрнйскер, кайран вӑл Деникин парт
тийё тума тытаннй; реводутсийе пӗтерме тытӑннйшӑн йна хупса 
лартнй, персе вёлермелле туна; а н р х , пирён ҫемҫе кймйл пирки, 
халё вйл ирӗкре ҫӳрет, политтиккӑ ӗҫне рӗтӗмпех пӑрахнӑ теҫҫӗ.

Плеханов вӗлерме сут тӑвасси син^ен калани.

Ҫав кӗске кӑна тавлашура, хӗвел шыв тумламӗнр курйннӑ 
пек, пулас поддиевиксемпе меншевиксем пит лайӑх палӑрнй. Ик- 
кӗмӗш сйесра тав кӑларакан ӗҫсем— пысӑк ӗҫсем, тӗп ӗҫсем пулнй. 
Кайран вӑл ӗҫсем, полдпевиксемпе меншевиксем хушшине йӑран 
хывса, вёсене икӗ парттийе уйӑрса пӑрахнӑ. Плеханов ун р х н е  
пит лайӑх по^шевик нулнӑ, хййне „якобинец11 тенёшӗн вӑл савӑннӑ. 
Вӗлерме сут тйвасси ҫп н р н  тавлашнӑ р х н е  меншевиксем никама 
та вёлерме кирлӗ мар тийе пуҫласан, Плеханов вёсене каланй: 
„Вӗлерме йурамаст тетёр-им? йурат. Ҫапах та, маншйн пулсан, 
хйшне вӗлерме те кнрлӗ. Есир мӗнле шухӑшлатӑр: Иккёмӗш Ми- 
кулайа цӗрӗ хйварма йурат-и, йурамаст-и? Енӗ йна вӗдерсен аван 
пулӗ тетӗп“, тенё. Меншевиксем ун цухнех липералсем пек шу- 
хӑшланӑ: йун тӑкни аван мар, тенё; вёсем рево^утсионер пек шу- 
хӑшламан. Револ^утсионерсем калаҫҫӗ: „пур ёҫе те вӑхӑтне кура 
тумаллӑ, ҫын йунне ӗҫекен Иккӗмӗщ Микулайа вӗлерни кӑшт та 
усал мар“, теҫҫӗ. Керенский ӗҫлекенсемпе салтаксене хирӗҫ вӗлер- 
мелли саккун кӑларсан, епир вӑл саккуна хирӗҫ пытамӑр, ӑна 
епир тӗрӗс турӑмйр. Микулайа, улпутсене вӗлерни—вйл пӗтӗмпех 
урйх напала.

Плеханов— шньшевин.

Суйламалли право, парламент, Учредительное Собрание, сут 
са вӗлермелли, ҫавӑн пек тата ытти йапаласем ҫи н рн  калаҫнй



■рух, Плеханов поршевик пек, пролеттариат кекемониӗщӗн таракан 
ҫын пек калаҫнӑ. Реворутсионер пулнӑ пирки, вӑл хӑйне „якоби
нец" теме йуратнӑ. Сйесра вӑл каланӑ: „Тёрёс, пирён сотсиал— 
темократсен хушщинре икё партти; есир, меншевиксем, ӗҫлекенсен 
реворутсине сутас ҫынсем", тенё. Хйщё Плеханова вал вилес умён 
анрах пӗле пуҫланӑ; ун рухне ун ҫӑлтӑрӗ анса ларнӑррӗ, вӑрҫӑ 
вйхйтёнре вал меншевиксен лакёрне куҫрӗ; ҫапах та вйл— пор- 
шевиксен никӗсне хунӑ ҫынсенрен пёри. 1903 ҫудта вӑд пирён 
щухӑщсемшӗн тӑрё. Иккёмёщ сйесра вӑл Ленинпа пёр май пырё, 
Ленинпа пёр шухӑщлӑ пулнӑран, вал партти советне, ун хаҫатин 
ретаксине лекрё.

Иккӗмӗш сйес хысҫӑн.

Сйес икке уйӑрӑлса хупӑнса ларрё. Тёп Комитетта поршевиксем 
хӑйсем анрах суйларёҫ. Мартов „парттийе хупйрлани" йатдй кё- 
неке каларрё. Вал кёнекере Ленина „раплй ҫынсене" пайтахёшне 
сйесра хур тунӑшӑн йатласа ҫырнй. Меншевиксем сйесран Раҫҫейе 
таврӑнсан „Бюро" суйларӗҫ. Вал Бюро поршевиксем супланй Тёп 
КомитТота хирӗҫ пыра пуҫларё. „Хёлхемре" Ленинпа Плеханов- 
ран пуҫне ун рухне никам та ҫырмарӗ. Ҫиврӗ ӑслӑ Плеханов кала- 
рӑшне, „нӑпӑралсем старкй турӗҫ". Ӗлӗк „Хёлхемре" ҫырса тӑнй 
„йӑнӑралсем" халё, ретаксийе Мартова та, Аксельрода та  кӳртмен- 
нипе, ручкисене пуҫтарса хурӗҫ. „Хӗлхемӗн" ултӑ нумӗрне Ле
нинпа Плеханов аирах кӑларнӑ. Вйл нумёрсенре Плеханов татах, 
авалхи пек, хӑватлй ҫырнӑ. Вйл унта урамра мёнле ҫапйҫмалли 
ҫинрен ҫырнӑ; нумай вёреннё марксис пулса, вйл прулйк карма, 
патш а шантарёсемпе ҫапйҫма вёрентнё. Ун рухне вйл реводутси 
аслатине кӗтсе тӑракан поршевиксем тӑвакан ёҫе туса тӑнй. Ан
рах расах, ытла та рас, Плеханов рака пуҫларӗ. Нумай та уййх 
иртмерё, вйл тепёр йенне ҫаврйнса ӳкрӗ. Вйл Ленина старкй тй- 
вакан йӑнӑралсене кайалла йыхӑрма хушнй; вйл вёсене, хйй 
меншевиксем майлй пулсан та, хйй аллнне илме ёмётленнё. Ленин, 
пысйк ёҫре нихӑҫан та парйнманскер, итлемен, вара ретаксирен 
тухнӑ.

Плеханов перрен йулнй, вара меншевиксен таватӑ йӑнӑралне 
кайалла „Хёлхемре" еҫлеме йыхӑрнӑ. Ҫӗнё „Хӗлхем" ҫапла мен
шевиксен хаҫарӗ пулса тӑрё. Меншевиксен йӑнӑралёсене, ытла сыл-
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тӑмалла сулӑнасран, Плеханов "дарма хӑтланнӑ. Кайран дӑплапнӑ,. 
вара хӑй те меншевик пулса кайнӑ.

Ҫапла ӗптё 1903 ҫул тухса пынӑ вӑхӑталла пирӗн нкӗ орка
нисатси, икӗ парттн пулса кайрё. По^шевикёемпе меншевиксен 
ҫулӗсем уйӑрӑлни ун т,ухне пётӗмпех палӑрдӗ; реводутси. тйвӑлӗ- 
килсе нерёнсен, вӗсем пӗтӗмпех уйӑрӑлса кайрёҫ..



т А в а т т А м ӗ ш  л е к с и .

Раҫҫейпе Йаппун вӑрҫи.

1904 ҫулта дӑн пысӑк ӗҫ— Раҫҫейпе Йаппун вӑрҫи пулнӑ. Ӑна 
пула, пирён патшалӑх реводутси йенне сулӑна пуҫларӗ; мал
танхи, 1905 ҫулта пулнӑ, револ>утси ҫавӑнпа хӑвӑртрах персе 
ҫитрё; вӑл реводутси пулмасан 1917 ҫулти ӗҫсем те пулман пу- 
лёэдӗҫ.

Малтан вӑрҫӑ мёншён тапраннине калас пулат. Ун ҫинден вы- 
рӑс сотсиал-темокрадӗсем тӗрлӗ калар/дёҫ. Меншевиксем каладдӗҫ: 
„Патша йӑхӗ, Раҫҫей престолне хӑй аллинде тытса тӑрасшӑн, ха
лах шухӑшне, патшалӑхри ӗҫсем ҫинден пӑрса, патшалӑх тулашӗнди 
ёҫсем ҫинелле йама тӑрӑшрӗ; ҫавӑнпа вӑрҫӑ тапратрӗ", тердӗҫ. 
Вӑл сӑмах та лӗр йенрен тӗрӗс. Патшалӑхра патша йӗркнне йурат- 
мапнисём пайтах^ӗ, халӑх пӑлхана пуҫланӑддӗ. Ҫавӑнпа ун духне 
Победоносцевпа Витте хыҫҫӑн пыракан правпттӗлство халӑх шу- 
хӑшне урӑх йенелле пӑрса йарасшӑн пулдӗ. Нсторире ун пек ну
май пулнӑ. Коро.дсемне императорсем •рс-дасах, хӑйсене хӗн кнле 
пуҫласан, патшалӑхри хӑнсен майлй йӗркене нумайраха тӑсасшӑн, 
халӑха ҫав йёркене йуратакан тӑвасшӑн, вӑрҫӑ тапратнӑ. Андах 
ун пек вӑрҫӑ хыҫҫӑн патша правиттӗлствисем хӑйсем те ’дас-дасах 
пётсе ларнӑ. Раҫҫейпе Йаппун вӑрҫи те ҫавӑн йышши вӑрҫӑ 
пулнӑ.

Раҫҫейпе-Йаппун вӑрҫине меншевиксем йепле пӑхнӑ.

Раҫҫейпе Йаппун вӑрҫи ун пирки анрах тапранман; Раҫҫейпе 
Йаппун тата, хӑйсен таварӗсене сутмалли ҫӗр шыраса, пӗр-пӗрин 
■ҫӗрне катса илесшӗн иулнӑ. Парттпйӗн Раҫҫейрн Комиттетӗсем
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пайтахӑшс ҫав сӑлттава, кӑтартнӑ. Меншевиксем вӑл сӑлттава кур- 
ман, ун пек сӑлттав ҫук тесе тавлашнӑ. Меншевиксем улӑшйнса. 
пынине пётӗмпех астуса илсен. акй мӗн курӑнаВ Раҫҫейпе Йап
пун вӑрҫи сӑлттавне шыранӑ рухнех вӗсем йӑнӑш ҫулпа пынӑ, ун 
рухнех вӗсем, 1917 ҫулти пек, вӑрҫӑ тымарӗ еккономиккӑра вырт- 
нине курман.

Пораженчество.

Раҫҫейпе Йаппун вӑрҫи рухнех нумайёшӗ „Епир ҫӗннинреш 
пире ҫӗнни усӑлӑрах" террӗҫ. 1917 ҫулта ун нек йухӑма „пора
женчество" терӗҫ. Ун ҫинрен кунта тӗплёрех калас пулат, вара 
поршевиксен малалли ҫулне, епир хамӑра хирӗҫ пыракансемпе та
влашнине дайӑхрах ӑнласа илӗнёр.

Еҫлекенсен парттин икӗ йене те, поршевиксем те, меншевик
сем те, унтан тата липерарни пуршуйсем те пурте ун рухне по- 
раженчествошӑн тГшӑ. Ҫавӑнтан акӑ мён курӑнат: пуршуйсем,
патша йӗрки хӑйсен ури ҫине пуснӑ ҫулсенре, хӑйсене ирёклёх 
нлесшӗн, темён тума та хатёр пулнӑ, вӑрҫӑра „хӑйсен" прави- 
виттӗлствине ҫӗнтернине те хавас пулнӑ. Ун ҫннрен лайӑхрах пӗ- 
лес тийекенсене епё „Йухӑма хирӗҫ“ йатлӑ кӗнекене вулама ху- 
шатӑп. Кунта епӗ Раҫҫейпе Иаппун вӑрҫн вӑхатӗнре поражен
чество пӗтӗм Раҫҫейе сарӑлнине анрах кӑтартас тетӗп.

1904 ҫулта липералсен ӑста ҫыракан ҫынни, монархишӗн хытӑ 
тӑраканскер, Борис Чичерин (пирён хархи наркоминдел мар, унӑн 
хурӑнташӗ) ҫапла каласа ҫырнӑ:

„Ҫак вӑрҫӑ пётсен патшалӑхри рӑлханнй ёҫсене татма ҫӑмӑл- 
тарах пулӗ, анрах ӑна тума хйҫан ҫӑмӑлтарах пулӗ—хамӑр ҫӗн- 
сен-и, йе пире ҫӗнсен-н—калама. хӗн“, тенӗ.

Ку сӑмахсенрен патша Раҫҫейӗ ҫӗннинрен ӑна ҫёнсен аванта- 
рах пулӗ тени паллах курӑнат; ҫапах та патша цёнзурӗ вӑл сӑ- 
махсене ҫапма рарйан.

1914 ҫулта, тӗнре вйрҫи тапрансан, мёнле те пулин пуршуй 
ҫавӑн пек сӑмах калӗррё-р?— Ҫук. Вӑл вӑхӑтра ун пек пуршуй 
нийепле те тупас ҫукрӗ. Мёншён тесен 1-мӗш, 2-мёш, 3-мӗш, 4-мёш 
Дума урлӑ патша правиттӗлствипе пуршуйсем килёшсе ҫитсе пӗр- 
лешнӗ; мёншён тесен 1914 ҫулти монархи 1904 ҫулти монархи 
пек марррӗ. 1914 ҫулррен улпутсемпе пуршуйсем патшалӑхри влаҫе 
уйӑрса ёлкӗррӗҫ, ҫавӑнпа пуршуйсем 1914 ҫулти вӑрҫа урӑхла
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пӑхрӗҫ. 1916 ҫулта, вӑрҫӑ хӗрсе пынӑ вӑхатра, Милюков Патшалӑх 
Думинр акӑ мӗн каланӑ: „Нимӗҫсене реводутси туса а н р х  ҫӗнме- 
май пулсан, епӗ ҫӗнесси кирлӗ мар тийӗттӗм“, тенё. Урӑхла ка- 
ласан, вӑл нимӗҫсем ҫӗннинрн ытла револ,утсирен хӑранӑ, Рево- 
футсишӗн таракан пуршуйсен р  р п л ӑ  ҫынни Борис Чичерин 
1905 ҫулта каланӑ сӑмахсене аса илсен, унтан тата липерадни пур
шуйсен р  р п л ӑ  ҫынни Милюков 1916 ҫулта калана сӑмахсене аса 
илсен, Раҫҫей улӑшӑнни, пуршуйсем хӑйсеы те улйшӑнни паллах 
курӑнат.

1904 ҫулта пуршуйсем патша правиттӗлствинрн хӑйсем вазди  
ырӑлӑх туртса илесшён пулнӑ, влаҫе улпутсемпе пӗрле уйӑрасшӑн 
пулнӑ; ҫавӑнпа вёсем Раҫҫейпе Йаппун вӑрҫи вӑхӑтӗн р  нумайёшӗ 
.Раҫҫейе ҫӗннине хавас пулнӑ. Патша правиттӗлстви ҫёнсен улпут- 
сем тата хӑватлӑланса кайассине, вара улпутсем пуршуйсемпе 
влаҫа уйӑрас ҫуккине, пуршуйсем лайӑх пӗлсе тӑнӑ.

Гершуни асӑнни.

Пораженчество ревоздтсионерсем хуш ш инр, ес-ерсем хуш ш инр 
те пит"хӑватлӑ пулнӑ. Ес-ерсен парттийё, 1914— 1917 ҫулсенр 
нимӗҫсене ҫӗнме тӑрӑшнӑскер, Раҫҫейпе Йаппун вӑрҫинр  пора- 
женчествошӑн пит хытӑ т ӑр а р ӗ . Ес-ерсен пуҫлӑхӗ Гершуни ун 
р х н е  Петропавловски крепоҫре ларнӑ. Раҫҫейпе Йаппун вӑрҫи 
ҫинрн, вӑл вӑрҫӑра вырӑс ҫарне ҫӗмёрни ҫинрн , Гершуни хӑй 
хутне кӗрекен вакат Карабчевскирен пӗлнӗ. Карабчески Гершу- 
нийе ун ҫи н рн  тёрмене ӑна курма пырсан каласа к&тартнӑ. Вы- 
рӑссен р  р п л ӑ  террориетӗпе вырӑссен патша йёркине йуратман 
р п л ӑ  в а к а р  ҫав вӑрҫӑ ҫи н рн  калаҫни пит нумай йапалана пёл- 
терет. Гершуни ун ҫи н р н  ак ҫапла ҫырат:

„Ҫак кулӑшла йапала хӑҫан пӗтӗ-ши, хӑҫан вакатиа иксӗмӗр 
а н р х  йулӑпӑр-ши? Кунта пурте тӑшман, вӑл а н р х  тӑшман мар, 
вӑл а н р х  ман пӳлӗме йулма пултараЕ

Акӑ сыхлакансем, муталансан-муталансан, пӳлӗм алӑкне хупса 
х у р ҫ , епир иксӗмёр а н р х , иксӗмӗр а н р х  йултӑмӑр“!

(Малалла пӗр-пёринрн тӗрлӗ йайала ҫи н рн  васкаса ыйтаҫҫӗ).
—  Плеве халё те вырӑнта? Т)ӗрё-и?
—  Ҫапла. А н р х  пысӑк хыпарсем те пур: пӗлетӗн-и, халӗ 

вӑрҫӑ тапраннӑ?
—  Варда13! Кампа?
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—  Йаппунипе. Пирён хйш крейссерсене ывӑттарса йанӑ, пире 
Валан ҫӗнсе пыраҫҫӗ.

— Иккӗмӗш Крым кампанийӗ? Ҫевастополь вырӑнне Порт- 
Артур?

—  Ҫавӑн пек туйӑнат.
—  Халӑх мӗнле? Тӑшмансене ҫёнесшӗн-и? Патшапа пӗрлешсе 

ун хыҫҫӑн пырар теҫҫӗ-и?
—  Тёрёс, унсӑр мар ӗнтӗ. Ан^ах ун ҫишцен ытла ӳстерсе ка- 

лаҫаҫҫӗ. Вӑрҫа нумайёшӗ йуратмаҫҫё, вӑрҫа никам та кӗтмен, ни
кам та вӑрҫасшӑн мар.

—  Тӗлӗнмелле, тет Гершуни. Ҫак Петропавловски крепоҫӗ 
тӗттӗмрех пӳлёмӗн^е тӗнт,е уҫӑлса кайнӑ пекех туйӑн^ё. Хисепсӗр 
хӑрушӑ, хисепсӗр йывӑр, хисепсӗр хурлӑхлӑ йапала ҫывхарса 
килнӗ пек туйӑн^ӗ. Вӑл патшалӑхшӑн аслати пек килсе ҫапмалла 
пек, вара ҫывӑракансем вӑранёҫ пек, нумайёшин куҫне хупса та
ракан 'ҫаршав ҫурӑлса кайӗ пек, вара пурте патша йӗркин ирсӗр- 
лӗхне курӗҫ пек туйӑн^ӗ".... тенё.

Малалла Гершуни ак мӗн ҫин^ен ҫырат. Шлиссельбург кре- 
поҫӗнте, хӑйсепе тула ҫӳреме илсе тухсан, вӑл хаҫат татӑкё тупнӑ. 
Ӑна хӑйён йулташӗсемпе вуласа, вӑл Порт-Аргура пани ҫин^ен 
пӗлнё. Вйл хыпар тӗрӗссине вӗсем крепоҫрп шантартан ■рйелёхпе 
ыйтса пёлнӗ. Вара Шлиссельбургра (ларакансем ытла савӑнса 
кайнӑ. „Епир ^ӗтӗресе кайрӑмӑр, тет Гершуни, Порт-Артур пӗтнӗ... 
патша йёрки те пӗтӗ ӗнтӗ!“ тет. Ҫавӑнтан ессерсем пораженчество- 
шӑн тӑни паллах.

Савинков хӑйӗн романӗн^е пораженчество ҫин^ен калани.

Пёр Гершуни ашуах ҫавӑн пек шухӑшламан, Савинков пекки- 
сем те ҫав шухӑшпа тӑнӑ, вӑл унӑн „Кӑвак лаша“ йатлӑ рона- 
нӗн^ен лайӑх курӑнаЕ Вӑл романта Савинков пӗр ҫын ҫишҫен 
ҫырат. Ҫав ҫын йут патшалӑхран Раҫҫейе террор ёҫне тума тав- 
рӑнат. Ҫул ҫин^е вал Цусима ҫпнҫен, патша флотне хирсе тӑкни 
ҫин^ен пёлет. Вара ун кӑмӑлӗ икке уййралат: вырӑс пулнӑ пирки 
вӑл ҫёмӗрсе пӑрахнӑ флота, пӗтнӗ ҫынсене, вӗлерсе йе путарса 
пӗтерпӗ вырӑс матрусӗсене хӗрхенет; тепёр йен^ен, рево^утсионер 
пулна пирки, вӑл Цусима патӗн^е Йаппунсем ҫёнтерни пирӗн ре- 
во^утси ҫённине, патша флотне ҫӗмӗрни реводутсийе пулӑшнине 
ӑнласа илет.

Пораженчествона. епир Вересаеван „Раҫҫейпе Йаппун вӑрҫи" 
йатлӑ кӗнекнн^е те куратпӑр. Вӑл кёнекере вырӑссен вӗреняё ҫын-
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писем мӗн шухӑшпа тӑни пит лайӑх курӑнат. Вӗсем пурте пора- 
женчествошӑн тӑни, Йаппун вӑрҫинре патша Раҫҫейне ҫӗмӗрпи 
ирёклёх ёҫӗ ҫёнтерни пулнине ӑнласа тӑни ҫав кӗнекерен лайӑх 
курӑнса тӑрат.

Поршевиксем Раҫҫейпе Йаппун вӑрҫине йепле пӑхнӑ?

Халё ёнтё ун рухнехи сотсиал-темократсен лакӗрне пӑхар. 
Поршевиксем, нимӗн рухлӗ те иккӗленсе тӑмасӑрах, патша Раҫҫей- 
не ҫӗнтернишён тӑра пуҫларӗҫ. Ун рухне „Хӗлхем“ меншевиксен 
хаҫарӗ пулса кайнӑррӗ (Ленин йулташ „Хӗлхемрен“ кайнӑррӗ, ун 
вырӑнне Плеханов хӑйне пулӑшма тӑватӑ меншевика йыхӑрнӑррӗ). 
„Хӗлхем" кирек мён пулсан та килӗшмелле, тесе ҫыра пуҫларӗ. 
Поршевиксем каларрӗҫ вӑл сӑмах тӗрёс мар. Епир кирек мён пул
сан та килӗшесшён мар, халӑха усӑ паракан вӑрҫӑсеы те пу- 
лаҫҫӗ", террӗҫ. Ҫапла ёнтё поршевиксем ун рухнех империалисӑм- 
шӑн тайраннӑ, вӑрҫа краштан вӑрҫи туса йама шухӑшла пуҫланӑ.

Меншевиксем йепле пӑхнӑ?

Малтан иккӗленсе тӑрсан, меншевиксем те пораженчествошӑн 
тӑра пуҫланӑ. 1904 ҫулта Амстердамра тёрлӗ патшалӑхри сотсиа- 
лиссен конкресӗ пулнӑ. Унта пирӗн икӗ делегаци йанӑррӗ: пӗр де- 
легацине партти йарӗпе йанӑррӗ; вӑл делегаци пуҫлӑхӗсем менше- 
виксемррӗ, мёншён тесен парттин тёп орканӗ ун рухне вёсен ал- 
линреррё; тепёр делегацине епир, поршевиксем, хамӑр йатпа йанӑ- 
рё; пирён делегацийе ун рухне йышйнмарӗҫ, ана канашламалли 
сӑмах анрах парёҫ. Ҫав конкресах Йаппун ӗҫлекенӗсенрен тата 
Катаяма пынӑррӗ; ӑна сиртен нумайӗшӗ пёлеҫҫӗ пулмалла. Плеха- 
новпа Катаяма пётём конкрес умёнре пёрне пёри ыталаса руп 
туса илрёҫ. Ҫавна курсан, пётём конкрес алӑ ҫупа пуҫларӗ. Унтан 
Плеханов пораженчество майлӑ сӑмах кала пуҫларӗ. Конкрес вал 
сӑмахшӑн та пит хытӑ алӑ ҫупрӗ. Ун ҫинрен Плеханов ак ҫапла 
ҫырат:

„Епё каларӑм: Патша Правиттӗлстви Йаппунийе ҫӗнтерни—
о

вырӑс халӑхне ҫӗнтерни пулӗ... Йаппунийе ҫӗнтернӗ пирки халӑх 
патша йёркипе килёшё те патша правиттёлстви вара халӑха тата 
хытарах ҫӑнрӑрласа хурё. Патша правиттёлстви ёмёртенпех йут

е
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ҫёрсене йарса илесшӗн тӑрат, ӑна пур те пит дайӑх пӗлсе тӑраҫ- 
ҫӗ; вӑл правиттӗлствӑ хӑне хирёҫ тӑма пултарайман таврари вӑй- 
сӑ.р халӑхсене пӗр майах пӑхӑнтарасшӑн тӑрӑсша пурӑлнӑ. Вы- 
рйс ҫӗрӗ йӗри тавра халӗ мйй ҫ у х и  пек пӑхӑнтарнӑ халӑхсем 
пурӑнаҫҫӗ; хӑйсене пусмӑрланӑшӑн вёсем пурте патша правигтӗл- 
ствине кураймасӑр тӑраҫҫӗ. Ун пирки вырӑс халӑхӗ нӑхӑнтарнй 
халӑхсенрен те ытларах асап курса пурйна'1', мӗнМӗн тесен хӑй- 
ӗн кӳршё халӑхсене пусмӑрласа пурӑнакан халӑх нихӑҫан та ирӗке 
тухайас ҫук.., терём. Ҫав сӑмахсене каласа епӗ вырӑс халӑхӗ 
шухӑшра тытса танине каларӑм, епё ӑна лайӑх туйса тӑтӑм. 
Раҫҫей сотсиад-темократӗсен парттийё сасси ун рухнехи пек ни- 
хӑҫан та вырӑс халйхин сасси пулман" тет.

Меншевиксен пуҫлӑхӗ „патша правиттёлстви ҫӗнни—вырӑс ха- 
лӑхне ҫӗнни пула!" тенӗ сӑмаха Амстердамри конкрес урлӑ пӗтём 
II  Интернатсионал алӑ пуснӑ. Ҫапла ӗнтӗ, реворутси ҫывхарса 
килнӗ пирки, пуршуйсем те пораженчествошӑн тӑнӑ пирки, мен
шевиксем те вара пораженчествошӑн тӑра пуҫланӑ.

Меншевиксем ӗҫлекенсен класне сутни.

Ҫавна аса илсен меншевиксем 1914— 1917 сулсенри вӑрҫӑ вӑ- 
хӑтӗнре ӗҫлекенсен класне сутнц паллах. Ун рухне вёсем пире, 
пораженчествошӑн тӑнӑшӑц, вырӑс халӑхне сутакансем террӗҫ. 
1917 ҫулти ийур кунӗсенре вӗсем пирӗн ҫинрен пораженчествбшӑн 
укҫа илнӗ тесе елеклеррӗҫ. Вырӑс пуршуйӗсем, влаҫ хӑйсен аллин- 
ре мар рухне, вӗсем ӗяси ҫинре улпутсем ларнӑ рухне, поражен- 
чествошӑн пит хытӑ тӑраррӗҫ, вӑл вӑхӑта пирӗн хытӑ астуса 
тймалла. Халё Мартов хӑйӗн „Раҫҫейри сотсиал-темократсен исто- 
рийӗ" йатлӑ кёнекннре меншевиксем вӑрҫӑ вӑхӑтӗнре пораженче- 
ствошӑн пулнине тунма хӗтленет. Вӑд ҫырат:

„Вырӑс ҫарне ҫӗмӗрнӗ хыҫҫӑн липералсемпе реворутсионерсем 
пайтахӑшӗ пораженчествошӑн тӑра пуҫласан, малашне те вырӑс 
ҫарне ҫӗнтерсе нырсан, патша йӗрки хӑйех, халӑх тапранмасӑвах, 
ишӗлессине шана пуҫласан, липералсемпе реворутсионерсем йап - 
пуна йурата пуҫласан, „Йаппун имнериалисӑмӗ пирёншӗн ёҫлет" 
тийе пуҫласан,— „Хӗлхем" (урӑхла каласан, ҫав хаҫата хӑйсен 
аллине илнӗ меншевиксем) пораженчествона хирӗҫ тӑрӗ, „вӑрҫӑ. 
иртсен Раҫҫей ҫине ытла йывӑр парам хуни пире кирлӗ мар, вы- 
рӑс халӑхне Йаппун штыкӗсемпе ирӗке кӑларни те пире кирлӗ мар,, 
унтан халӑха та реворутсийе те усӑ пулас ҫук, терӗ", тет.
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Иаппуне йуратнипе шньшевиксем.

Мартов куҫа кӗретех суйеҫтерет, кайран та пулин хӑй пур
шуйсем умение ҫылӑха кӗнине каҫарттарма тӑрӑшат. Йаппунсене 
йуратни ҫйн^ен „Хӗлхем" ӑна хирӗҫ тапранни ҫин^ен каласа, вӑл 
икӗ йапалана йури пӗре хума тӑрӑшат. Йаппунсем вырӑс патши ҫа- 
рӗсемпе ҫапӑҫнӑ 1)ухне хӑш липералсем рӑнах та иртсе кайрӗҫ, 
ун рухне хӑш стутентсем Йаппун патшине ырӑ сунса телекрам 
та йанӑ теҫҫӗ. Ӑна тӗплӗ пӗлекен пулман, ҫапах та патша майлӑ, 
ҫыракан хаҫатсем вӑл хыпара йури сарма тӑрӑшрӗҫ. Вӑл пулнӑ 
пулсан та, епир, реворутсионерсем, ун пек йапалана хирӗҫ пынӑ. 
Епир калаттӑмӑр: „Йаппун патши те пирён вырӑс патшипе пё- 
рех, хӑйӗн салтакёсен штыкёпе вал пире ирӗке кӑларас ҫук“, тет- 
тӗмӗр. Ҫавӑнпа епир иртсе хӑтланакансене— липералсене те, Йап
пун патшине телекрам йаракан йе йама ан^ах шухӑшланӑ сту
тентсене те—шикама та ырӑламан. Йаппуна йуратнине епир хи- 
рӗҫ^ӗ, Мартов ӑна тёрёс калаф, ан^ах епир патша ҫарне ҫӗмӗр- 
нине хавас^ё. Мартов ӗҫе йури пӑтӑратса тата акӑ мён ҫищен
КсЦГсП^

„Фин пуршуйёсене йертсе пыракан Конни Циллиакус, 1905 сул- 
та Финлянди правиттёлстви пуҫлӑхӗ пулнӑскар, Плеханова тата 
Бундан йут патшалӑхри 'ренёсене Йаппун йанӑ ҫынсемпе, вырӑс 
реворутсине укҫапа та хӗҫ-пӑшалпа та пулӑшасси ҫинрн, сӑмах тап- 
ратма хушрӗ, а н р х  реворутсионерсем Йаппун ҫыннисемпе ун 
ҫи н р н  калаҫасгаӑн пулмарӗҫ“, тет.

Вӑл тӗрӗс. Т]ӑпах та, вырӑс реворутсионерӗсем кӑна мар, вы- 
рӑс пуршуйӗсем те хӑшӗ пораженчествошӑн тӑра пуҫласан, йап
пунсем пирён хала пёлесшӗн пулрҫ: „Есир патшӑра ҫӗннине ха- 
вас; кӑмӑлӑр/пулсан, епир сире укҫапа та, хӗҫ-пӑшалпа та  пулӑш- 
ма хатёр" терӗҫ. А н р х  пирён орканисатсисем, мӗн пур реворут- 
сионерсем, меншевиксем те, Плеханов хӑй те ун пек сӑмах тап- 
ратакансемпе калаҫасшӑн та пулман. Поршевиксем калатрӗҫ: 
„Епир вырӑс патшине хирёҫ, а н р х  вал Йаппун патши майлӑ 
пулнй пулмаст“ тетрӗҫ. Ҫапах та епир пурсӑмӑр та, поршевиксем 
те, меншевиксем те, пораженчествошантрё.

Липералсем тапранни.

Йаппун вӑрҫи хыҫҫӑн пӑлхав тапрансан, липералсем те йӑшӑл- 
тата пуҫларӗҫ. Ӗҫлекенсем хӑватлй сапастовккӑ тӑва пуҫларӗҫ.

6*
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Стутентсем те пӑлханма тытӑн^ӗҫ; вара ҫемствӑри липералсем 
те пайтах сулахайалла сулӑн^ӗҫ, мёншён тесен патша йёрки 
пётес патне ҫитнине вёсем те курБӗҫ. 1861 ҫулта Крым вӑрҫи 
хресБенсене хӑтарна пек, Йаппун вӑрҫи те патша йёркине улӑ- 
штарассине липерадни пуршуйсем те сисрӗҫ. Йаппунсем патша 
ҫарне ҫӗмӗрнёҫемӗн патша йёрки тӗрексёрлӗхӗ, вал там уралӑ у л ап 
пеклёхӗ курӑнарах па^ё; вырӑс пуршуйёсем те хӑйзглӑрах, Бӑрсӑр- 
тарах пулса пыБӗҫ. Вӑл кӑпа та мар: таҫтан хӑйулӑх тупса, пур
шуйсем васкаса хӑйсене кура пӗрлеше пуҫларӗҫ. Ӗҫлекенсен кла
сё, тапранас пулсан, старӑсем , темонстратсисҫм тава'г, кайран 
хӗҫ-пйшал тытса ҫапӑҫма тытӑнат’. Липерадни пуршуйсем хӑйсене 
кура хӑтланнӑ: пухусем, банкетсем тунӑ, петицисем панӑ. г1}апла- 
раххисем, кнеҫ ӑрӑвӗнБен тухнисем, ҫемствӑра ӗҫлекенсен кӗпёрне 
пухӑвӗнБе патшана ҫырусем ҫырнӑ, вара ӑна ыттисене те алӑ 
пустарса патшана йанӑ. Вӑл ҫырусеит;е вёсем патшана каланӑ: 
„Санӑн халӑх сасснне итлес пулат, халӑха кӑшт нрӗк парас пу
лат", тенё. Унтан кайран, ҫемствора ӗҫлекенсем патшапа калаҫма 
ҫынсем суйласа йара пуҫларёҫ. Унтан ытла липералсем ннмӗн 
тума та хӑйайман вара.

1904 ҫулта ӗҫлекенсен класӗпе пуршуйсем пӗрне пӗри 

йелле пӑхнӑ?

Ҫапла Раҫҫейре ӗлӗк нихӑҫан та йӑшӑлтатман пуршуйсем те 
вӑрана пуҫласан, ӗҫлекенсен класин ӑна мӗнле пӑхмалли ҫищ;ен 
шухӑшламалла пулБӗ. Парттире ун синдец ӗлӗк те темиҫе хут 
сӑмах тапратнӑББё, темиҫе хут та ун ҫинтзен епир меншевиксемпе 
тавлашнӑББб. Ун ҫинт,еп лека^ни марксиссем народниксемпе тав- 
лашнӑ бух та сӑмах пулн&рӗ, Струвепе те, еккономиссемпе те ун 
ҫинБен тавлашнӑББё, парттин иккӗмӗш сйесӗнБе те Плехановпа 
Ленин пӗр майлӑ пулса Мартовпа, тата ун хыҫҫӑн пыракансемпе 
ҫав йапала ҫинБенех тавлашнӑББӗ. АнБах ӗлӗк липералсем тапра- 
насси ҫинБен кӑна сӑмах пыраББё; халӗ, 1904 ҫулта, вӑл персе 
ҫитрӗ, пайанхи ӗҫ п}тлса тӑБӗ: липерадни пуршуйсем Б&нах та 
йӑшӑлтата пуҫларӗҫ; ҫавӑнпа ӗҫлекенсен класин пуршуйсем йӑлпӑд- 
татнине йепле пӑхмалли ҫинБен калаҫса пӗтермеллех пулБӗ. Ун 
ҫинБен тавлашнӑ БУхне пирӗнпе меншевиксен хушшинБе пит пы- 
сӑх уйрӑм палӑрБё.



—  85 —

Меншевиксем ҫемски кампани тӑвасшӑн пулБёҫ. Вӗсем калат;- 
Бӗҫ: „Ҫемствӑра ӗҫлекенсем пур ҫӗрте те пӗтём кӗпӗрнерен пухӑнса 
пуху тӑваҫҫё. Вӑл пухусен|е Раҫҫейри ӗҫсем ҫ и т р н  калаҫаҫҫӗ, 
патша патне петицисем йараҫҫӗ. Ӗҫлекенсен класин ҫав пухусене 
хӑйӗн ҫыннисене йарас дулаЁ Вёсем унта удпутсемпе липерадни 
пуршуйсене калаг§Бар: „патша патне петици йарасса раранмасан, 
ун патне малашне тата нумайрах пет]ицисем йарсан, ӗҫлекенсем 
сирӗн майлӑ пулӗҫ, сире пулӑшӗҫ", тет^ёр. Ан^ах ӗҫлекенсен, про- 
деттарисене кирлнне ытла нумай ыйтса, липерадни пуршуйсене 
хӑратса пӑрахмалла мар", тег5т;ӗҫ. Меншевиксем маяла пыракан 
„Хёлхем" тата ак ҫапла каласа ҫыраББё:

„Раҫҫейри пӑлхава пӑхсан епир мӗн куратпӑр?— Иккех вай ку- 
ратпӑр: патша правиттёлстви, уптан лнперал,ни пуршуйсем; липе- 
раЛ)НИ пуршуйсем халё пӗрлешнӗ, вӑй вёсен пит нумай. Ӗҫлекен- 
сем халё пӗрлешеймен, ҫавӑнпа нимён тума та пултараймаҫҫӗ; 
пире никам та халё вӑй вырӑнне хуыас¥. Ҫавӑнпа пирён акй мён 
тумалла: иккӗмӗш вййа—липерадни пуршуйсене— пудӑшмалла, ана 
хӑйулӑрах пулма хистемелле, пролеттарисене кирлнне ыйтса вёсене 
кирек мён пулсан та хӑратмалла мар", терБё.

Ҫак сӑмахсенБен меншевиксем мёнле хӑтланасшӑннн пит лайӑх 
курйнат; вёсен шухӑшӗпе ӗҫлекенсен класне аса та илмелле мар, 
икӗ вӑйа анҫах пёлес пулат: патшана, унтан липерадни пуршуй
сене. ВӗсенБен хӑшӗ лаййхрах?—  Паллӑ, липерадни пуршуйсем. 
Анла пулсан, а й р  ӑна пулӑшар. Ҫав шухӑшран меншевиксем 
пролеттари ҫулӗпе пыманни паллах, вёсем пуршуйсемпе пёрле- 
шесшён, вёсемпе сойус тӑвасшӑн, ӗҫлекенсен класё хӑй ҫулёпе пы- 
ма кирлине вёсем аса та илесшён мар.

Ленин йулташ мӗнле шухӑшланӑ?

ПоБшевиксен парттийё иккёмёш сйесре пуҫланБё. Ун БУхнех 
вӑл меншевиксемпе хытй тавлашрё. Халё татах меншевиксемпе 
хытй тавлашмалла пулБё. Ун БУХне Ленин йулташ меншевиксене 
хирӗҫ темиҫе статна, темиҫе кӗнеке ҫырБӗ. Вӑл ста¥йасемпе кёне- 
кесене по.Бшевиксен малтанхи токуменБёсем теме йураВ Пирӗн 
парттин историне пёлес тесен, ҫавсене пурин те лайӑх вуласа 
тухас пулаЁ

Ленин йулташ меншевиксене хирӗҫ акӑ мён каланй: „Есир
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пире липералсене, липералла шухӑшлакан улпутсене хӑратма 
хушмастӑр, ҫав хӑравҫӑ липерал мӗлкипе есир хӑвӑра хӑвӑр хӑ- 
рататӑр. Есир икӗ вӑйа, патша правиттӗлствипе липералла кала- 
ҫакан улпутсене анрах пӗлме хушатӑр, аирах есир пёр пӗрёккӗ 
йапалана манатӑр; ҫав икӗ вӑйран пуҫне тата хисепсӗр пысӑк 
вӑй, ӗҫе татакан, пуринрен те хӑватлӑ вӑй пур; вӑл— ӗҫлекенсен 
класӗ; ӗҫлекенсен класё пёрлешнё ӗнтӗ; ун парттийё пытанса анрах 
ёҫлет, ӑна йарса пусмассерен виҫӗ вӗҫлӗ пушӑпа хёнеҫҫӗ; ҫапах 
та ӗҫлекенсен класӗ реворутсийӗн ри хӑватлӑ вӑйё. Пролеттариа- 
тӑн патшапа Родичевран пёрне суйласа илесси, йе патша йӗркнпе 
липералсен йӗркинрен пӗрне суйласси анрах мар, унӑн хӑйӗн 
шухӑшё те пур, есир ӑна маннӑ; пролеттариатӑн хӑйӗн ҫулӗ пур, 
вӑл ҫудпа пырса пролеттариат хресренпе пӗрлешесшӗн, халӑх 
реворутснйё тӑвасшӑн; ҫав реворутси урлӑ патшана тымарӗ-мӗ- 
нӗпех кӑларса ывйтасшӑн, хӗртнё тимӗрпе улпут йёркине ҫунтарса 
пӗтересшӗн; ҫапла туса пролеттарисен реворутси патне пӗр утӑм 
та пулин ҫывхарасшӑн; есир ӑна та манна", тенё.

Ленин йулташ ҫапла каланипе, епнр, поршевиксем, акй мён 
тума шухӑшларӑмӑр: „пуршуйсем, патшапа ҫапӑҫанҫи пулса, ун ури 
айёнре ҫыхлана пуҫласан, пирён, хамйр тёллён тапранса, урама 
тухас пулат, политси ураскисене ҫёмӗрес пулат, ҫавӑн пек тата ытти 
ёҫсем те тӑвас пулат", терёмёр. Меншевиксем ӑна йуратмарӗҫ, 
пиртен кула пуҫларёҫ: „политси ураскисене ҫӗмӗрме, епир, сирён 
шухӑшпа, путсёр ҫынсем-им? вал—реворутси ӗҫне туни пулат-им?" 
терӗҫ. Вёсем, липералсен кӗпёрне пухуне ҫӳресе, вёсеие кӑшт та хӑ- 
ратмасйр пулӑшнине пысӑк ӗҫ выранне хунӑ-мӗн. Ун рухне сӑмах 
ак мӗн ҫинрен пынӑ: Рево.рутси пулсан ӗҫлекенсен класё хӑй ҫу- 
лӗпе пырӗ-и, йе липера.рни пуршуйсен хӳри анрах пулё-и? Вйл 
пуршуйсен сулахай ҫунарӗ анрах пулё-и, йе реворутсин ри хӑ- 
ватлӑ вӑйӗ пулса тӑрӗ-и?— ҫавӑн ҫинрен.

Меншевиксен^ен уйӑрӑлакансем.

Ҫемствӑра ӗҫлекенсем пухусем тунӑ вӑхӑтра, меншевиксем, пур- 
шуйсемпе пёр сойус туса, вӗсене пулӑшасси паллӑ п}глсан, вёсен- 
рен Парвуспа Троцки йулташ уйӑрӑла пуҫланӑ, унррен вёсем 
меншевиксем майлӑ пынӑ. Поршевиксем меншевиксемпе 'ун рухне 
те, ёлёкхи пекех, пёрёк йапала ҫинрен тавлашман; вырӑс рево-
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..$утсийӗ мӗнле пуласси ҫин^ен, вӑл рево^утсире ӗҫлекенсеи класӗ 
§ап.та вырйнта тӑрасси ҫшг$ен; вӑл реводутси, 1848 ҫулти пек, 
пуршуйсен реводутсийе мар, урӑхла реводутси пуласси ҫин^ен; 
вӑл рево^утсире ӗҫлекенсен класё кекемон пуласси ҫищ ен тав- 
лапгаӑ, Ҫавна курса, пур рево^утсионерсем те, ёҫлекенсем те, полр 
шевиксен йенне кайа пуҫланӑ; ҫавӑнпа поршевиксем вӑл вӑхӑтра 
хӑватлӑланса пынӑ, поршевиксен парттийё ун 'вухне, шыв сӑ- 
хакан купкӑ пек, сотсиал-темократсен хуптиштрг лайӑхрах рево- 
рутсионерсене, хӑйтӗрӗссине туйнисене, пурне те сӑхса тара 
пуҫланӑ.

Ун ^ухне меншевиксемпе пире тата партти хуш ш ш гр ӗҫсем 
уйӑрса йат^ӗҫ. Пирён халё ун ҫин^ен калас пулат.

Парттири темократиейм ҫин^ен тавлашни.

1904— 5 ҫулсен^е парттири темократисӑм ҫин§ен тавлашмалла 
лулт)ё. Ана аса илсен хархи тава та лаййх ӑнласа илме пулат. 
Меншевиксем парттири темократисӑмшӑн, парттире тӗрлӗ вырӑнта 
.ларакансене суйласа лартмалла тйвасшӑн пит хытӑ тӑрат^ёҫ. Пор
шевиксем Ленин йулташпа пӗрле ӑна хирӗҫ пы^ӗҫ. Полшевиксем 
йепле темократисйма хирёҫ, парттире тӗрлӗ вырйнта ларакансене 
суйлассине хирӗҫ тӑнӑ, меншевиксем ҫав йапалана тӑвасшан пул
нй, тесе пирён хархи ҫамрӑк йулташсем тёлёнсе те кайӗҫ. Анцах 
■тёлёнмелли унта нимён те ҫук.

Вӑл акӑ мёншён ҫапла пулнй. Меншевиксем патша пусмйрӗ вӑхй- 
тёнте хӑватлӑ партти тӑвасса ёненмен, пролеттарисен парттийё ре- 
вол0утсире пит пысӑк ёҫ тӑвасса шанман. Епё маларах калана пек, 
вёсем стутентсем те профессорсем те ҫӑмӑл кёме пултаракан пар
тти тӑвасшӑн пулна; „нумай вёреннӗ ҫынсене парттире никам 
та ан хёсёрлетёр, вёсем те, парттин ытти рленёсем пекех, суйла^- 
$ӑр та, отпотеем те итледар, ҫапла парттире,. Йевроппӑри пекех, 
темократиейм пултӑр“, тенё.

Поршевиксен пуҫлӑхӗ Ленин йулташ вёсене хирӗҫ каланй: 
„Епир те темократисӑмшйн тӑратпӑр, ан^ах йна вйхӑтне пёлсе 
тйвас пулат, халё пире темократиейм йурамаст, пире патшапа 
пуршуйсене ҫӗмӗрме пултаракан ҫирӗп партти кирлё. Халё, пы- 
танса ӗҫленӗ вӑхӑтра, епир парттире темократиейм тума пултарас 
та  ҫук; пире пиҫҫе ҫитнӗ профессионалки рево^утсионерсен орка-



88 —

нисатсийӗ кирлё; вёсем реворутсишӗн те парттишён те вилёме 
кайма та хатёр; ун пек ҫынсене парттийе илме, хамйр ӗҫе вёсен 
аллине пама йурат. Халё мён пур влаҫ патша аллинре, вал пурне 
те йытй пек тулат; пурне те суйласси хыҫҫӑн, темократиейм хыҫҫӑн 
ҫӳресе, епир патша йыттисен кётӳне хамӑр парттийе салатса пӑрахма 
анрах пулӑшӑпӑр, патшанйн сыщикёсемпе провокаторёсене ха- 
мӑр йулташеене йёрлеме, вёсене тытма анрах ҫӑмӑллатӑпӑр“, тенё.

Меншевиксем, айвантарах ӗҫлекенсене тупса, вёсенрен х&йсен 
майлӑ ҫырусем илнё. Вара ҫав ҫырусене ҫапса кӑларса каланӑ: 
„Акӑ, куратӑр-и ӗнтӗ? Кӑна ӗҫлекенсрм ҫыраҫҫё. Вёсем те суйла
малли йёркешӗн, есир вёсене итлеместӗр, пусмӑрлатӑр", тенё. Ле
нинкратра Глебов-Путиловский хушаматлӑ ёҫлекен пур (ун рухне 
вӑл менщевикрӗ); суйламалли йӗркешӗн вӑл кӗнеке ҫырнӑррӗ. Мен
шевиксем ҫав кӗнекене расах ҫапса кӑларрӗҫ, кӗнекинре малта 
Аксельрод статийне ҫапнйррё. Ҫав статйара Аксельрод калат: „Ку- 
ратӑр-и ӗнтӗ: ҫак ӗҫлекен ҫӑварӗпе пётём пролеттариат калату 
пур ёҫлекенсем те суйламалли йӗркешӗн, есир ӑна парасшӑн 
мар“ , тет.

Ӑна хирӗҫ Ленин йулташ „Шӑпрӑк йумахпа тутӑ пулмаст", 
йатлӑ статйа ҫырнӑ. Статйинре акӑ мён каланӑ:

„Ӗҫлекенсен халне епир те пӗлетпӗр: пирён пекех вёсем те те- 
мократисӑмшӑн; анрах пур темократисӑмшӑн та мар, хамӑра кирлӗ 
темократисӑмшӑн; вӑхӑрӗ ҫитсенех, епир вал темократисйма ӗҫе 
кӳртме пуринрен ытларах тӑрйшӑпӑр. Есир хӑвӑр халлап&рсемпе 
ёҫе анрах пйтрататӑр. Темократиейм, суйлас йӗрке, хӑйшӗн хӑй 
хаклӑ йапала мар; ӗҫлекенсен класне хӑтарма пулӑсшан анрах 
хаклӑ. Ӑна тӗплӗ шухӑшлӑ ӗҫлекенсем пурте лайёх ӑнласа тӑраҫҫӗ.. 
Хархи вӑхйтра пире мёнле партти кирлӗ, епир ҫавӑн пек партти 
тӑвасшӑн. Халё пире ҫирӗп партти, пёр алй тытса таракан партти 
кирлӗ, пирён парттире кӗҫёнтерех вырӑнтисем асларӑх вырӑнти- 
сене пӑхӑнса тймалла пултӑр", тенӗ.

Ун рухне меншевиксем ӗҫлекенсене темократисӑмпа илӗртсе 
хӑйсен йенне ҫавӑрасшӑн пулнй, халё вйл пит лаййх курӑнса 
тӑраЁ Вӗсем ӑҫта килрё унта еҫлекенсене илӗртсе кӑшкӑраррӗҫ: 
„Епир суйламалли йёркешӗн, поршевиксем йна хирӗҫ пыраҫҫӑ; 
вйл сире хирӗҫ пыни пулат; ҫавӑнпа пурйр та пирӗн майлӑ пу- 
дӑр“, террӗҫ, Анрах ӗҫлекенсем вёсене расах пӗлсе ҫитрёҫ.

Вӑл ёҫ ака мёнле пулса пырё.
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Меншевиксен пусмӑрӗ.

Иккӗмӗш сйесре поршевиксем парттийён тёп комиттетне тег 
хаҫатне те (вал хаҫат ретаксине Плехановпа Ленина кӳртнӗррё)г 
Советне те хййсен аллине илнёррё. Партти Советне икӗ ҫын тёп 
комиттетрен, иккён партти хаҫатёнрен кӗнӗррӗ, пидлёкмёшне, пред- 
седателне, Сйесре суйларрӗҫ. Ун рухне вӑл вырйна Плеханова суй- 
ланӑррӗ. Ҫапла партти Советёнре поршевиксем нумайрахрё. Анрах 
темиҫе уйӑхранах ӗҫ улйшйнрё. Плеханов меншевиксен йенне 
кайса ӳкрё. Тёп комиттетра ларакан поршевиксене хйшне тытса 
хупрӗҫ. Пара парттийён хаҫарӗ, „Хёлхем“, меншевиксен аллине 
лекрё; тёп комиттете, тытса хупнй полшевиксен вырӑнне, менше
виксене суйласан, вал та пирён алйран тухса ӳкрӗ; Плеханов 
меншевиксен йенне кайсан, партти Соверё те меншевиксен пулса 
кайрё. Ҫапла нумай та вӑхӑт иртмерё, епир парттин, тёп оркйнёсене 
пурне те ҫухатрӑмӑр. Тёп комиттет те, партти хаҫарӗ те, партти 
Соверё те меншевиксен аллине куҫрӗҫ; вара Марттов кӑмӑлӗ тулрё, 
мёншён тесен вӑл, виҫӗ ипостаҫлё турӑ пек, Парти Соверё те, тёп 
комиттерё те, партти оркӑнӗ те хйй пулса таре.

Вйл пирёншӗн пнт йывйр вйхйт пулрё. Ун рухне парттин тёп 
оркйнёсем пурте меншевиксем майлйррё. Ленин йулташ, парттире 
кирек мёнле раплй пулсан та, Плехановран пайтах самрйкрё. Епё- 
Плехановпа хам калаҫнине астуса илетёп (Лёнина ҫамрйк тесен, 
мана ун рухне „комсололец" анрах темеллеррё). Плеханов пире 
ҫапла каласа хйратаррё: „Кам хыҫҫӑн пыратйр вара есир? Пирён 
йенре кам пынисене шутласа пйхйр-ха: епё, Мартов, Засулич, 
Аксельрод, тата ыттисем те; сирёя унта пёр Ленин анрах; пёр-ик 
уййхран сирен Ленин ҫинрен ҫерҫисем те куда пуҫлӗҫ. Есир ун 
хыҫҫӑн пыратйр! “ террё. г|)йнах та пур раплй рево.рутсионерсем 
те, хисепсӗр пысӑк ӗҫсем тунисем, пур те меншевиксем йенреррё, 
ҫавӑнпа нумайёшё вёсен йенне кайса ӳкнӗррӗ.

Тепёр хут калатйп, поршевиксен ун рухне пит йывйр вйхйтрё, 
Ҫитменнине тата кам пирён майлине те ыйтса пёлме пулмарё, 
мёншён тесен, патша ытла хытй хёсёрленипе, партти пытанса- 
анрах ӗҫлеррӗ.
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ПоЛ)Ше8иксен Комитте^ӗсен Бюри (Б. К. Б.).

Ҫавӑнпа поршевиксен расрах хӑйсен орканисатсийё тумалла 
пулрӗ. Нумайёшё, пуринрен ытла меншевиксем, Ленин йулташа 
„пӗрле ёҫлеме пӗлмест, йалан парттийе уййрасшан" тесе айӑплар- 
рӗҫ. Вӑл тӗрӗс мар: Ленин йулташ ун пек ӗҫе пит хёнпе, малтан 
тёплӗ шухӑшласа, урӑх нимён тума май пулмасан анрах тытӑ- 
наррё. Ун рухне те Ленин йулташ малтан нумайррен тёплё шу- 
хӑсласан тин парттийе уйарма шухӑш тытрё. Вӑл шухӑша тытма 
Ленин йултаща тата Раҫҫейри комиттетсем, васкарах паракан 
ҫамрӑк поршевиксем пулӑшрӗҫ; вёсем каларрӗҫ: „вӑхӑт иртет, 
реводутси ҫывхарса [жилет, расах пысӑк ӗҫсем пуҫланӗҫ (ун рух 
йанварён 9-мёшӗ ҫитсе килеррё), хамӑр партти тӑвас пулат“, 
террӗҫ. Парттин тёрлӗ оплаҫри конхеренсисенре —  ҫур-ҫӗр йенре 
те, кӑнтӑр йенре те, Мускавра та—меншевиксен аллине лекнё Тёп 
Комиттете хирӗҫ Раҫҫейре „Поршевиксен Комиттерёсен Бюри“ 
тӑвасси ҫинрен калаҫа пуҫларӗҫ. Ҫапла пӗтём Раҫҫейри порше- 
виксен тӗп оркӑнӗ пулсан тин, вӑл оркӑн меншевиксен Тӗп Комитте- 
рӗпе ҫапӑҫа пуҫласан тин Ленин йулташ урӑх партти тӑвас ӗҫе 
ырӑларё. Вара епир йут патшалӑхра поршевиксен малтанхи ха- 
ҫатне кӑларма тытӑнтӑмӑр. Вӑл хаҫата „Малалла" (Вперед) тесе 
йат панӑррӗ, 1905 ҫула пуҫлансан вӑл Женевӑра туха пуҫларӗ; 
укҫине поршевиксенрен тата вёсен ёҫне ырӑлакансенрен пёрёк- 
кён-пӗрӗккӗн пуҫтарнӑррӗ. „Малалла" ӗлӗкхи „Хӗлхем“, Ленин 
„Хӗлхемӗ“ ӗҫне тӑва пуҫларӗ, поршевиксен ҫулне хыва пуҫларё. 
Ҫапла ёнтё, 1905 ҫул пуҫланнӑ рухне, поргаевиксен Раҫҫейре тӗп 
Бюро пулса тӑрё, йут патшалӑхра „Малалла“ йатлӑ хаҫат туха 
пуҫларӗ. Меншевиксен Тёп Комиттет те хаҫат тата партти Соверё 
пуРЛВӗ-

Ианварӗн 9-мӗшӗ.

1905 ҫул пуҫланнӑ вӑхйтра партти саланнӑ халлёнех тӑраррӗ 
пытанса анрах ёҫлеррӗ, ҫитменнине тата партти икке уйӑрӑлрӗ. 
Ҫавӑн пек вӑхӑтра ӗнтӗ йанварӗн 9-мӗшӗ персе ҫитрӗ. Ун ҫинрен 
епё пит нумай каламӑп, мёншён тесен ёсир ӑна пӗлетёр. Ун 
рухне парттире тӑмад ёҫлекенсем, тин пула пусланӑ партти хуш- 
масӑрах, хӑйсемех, урама тухса Зимний (Хёллехи) дворец умёнри 
площаде пырса тулрӗҫ. Ҫавӑнтан ёнтӗ меншевиксем „патшапа ли- 
перарни пуршуйсенрен пуҫне урйх вӑй ҫук тени суйа иккенӗ
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лайӑх курӑщй. Ҫав икӗ вӑйран пуҫне тата тепӗр вӑй, ӗҫлекенсен 
класӗ пурри йанварён Э-мёшӗнҫе пит лайӑх палӑр^ӗ. Ӗҫлекенсем 
ун 'бухне хӑйсене мён кирлине хӑйсем те лайӑх пӗлеймен, вӗсем 
пӗрлешсе ҫитеймен, йертсе пыракансем те вёсен пулман, йут ҫын- 
семех вёсен пуҫлӑхӗ пулма пултарнӑ,— вӑл тёрӗс; ӗҫлекенсем ун 
'Бухне айван пулнӑ, турӑшсем йатса пынй, вёсене, каййк кӑвакал 
ушкӑнне салатнӑ пек, персе салатнӑ,—вӑл та тёрӗс; ан^ах, вӑл 
апла пулнӑ пулсан та, ёҫлекенсем ун '§ухнех хӑватлӑ вӑй пулнӑ, 
патша йёркине кисрентерме пултаракан вӑй пулнӑ. Ӗҫлекенсем 
йанварён 9-мӗпхӗн^е хусканни пӗтём Раҫҫейе 'ҫӗтӗретнӗ, вӑл липе- 
ралсен ресо^утсин’р н , петицин^ен нумай малта тӑраг. Йанварӗн 
Э-мӗшӗнҫе ӗҫлекенсен класӗ хӑй 1)ёррине кӑтартрӗ; ^ӑн ревоадт- 
сионерсенен, ҫемствори ■ҫаплӑ улпутсем кӗпӗрне пухӑвӗ тунӑ ҫёре 
ҫурес вырӑнне, вӑл пухусенҫе, никама та хӑратас мар тесе, йӑваш 
сӑмахсем калас вырӑнне, ёҫлекенсене йертсе пымаллине кӑтартрӗ. 
Ӗҫлекенсем ун 'ҫухне пӗвене татса кайакан хӑватлӑ шыв пек тап- 
ращ ӗҫ; ун $ухне вёсен йертсе пыракан та, прокрамми те ҫук^ӗ. 
Урӑхла каласан, вёсен пӗвӗ пурэдё, пуҫӗ ҫук^ӗ; парттин ун г§ухпе 
ӗҫлекенсен хушшине каймалла^ё, вёсене йертсе пымаллат^ё, вёсене 
ӗҫлекенсен класин историйё кӑтартнӑ ҫулпа илсе пымаллаг§ё.

Йанварён 9-мёшёнт)е те, унтан кайран пулнӑ ӗҫсенце те, ӗҫле- 
кенсене парттире тӑман ҫынсем йертсе пыцбҫ. Вӑл ун пек пулма 
та тивёҫт}ӗ, мёншён тесен партти ун т)ухне пытанса ан^ах еҫлетур, 
тапранакан ёҫлекенсемпе ҫыхӑнма пултараймарё. Ун пек ҫынсен- 
т;ен иаллӑраххисем— Гапон, Хрусталев, лейтенант Шмидт. Вёсем 
впҫҫёшё те тёрлӗ тёслё ҫынсем, виҫҫӗшӗ те реводутси ёҫне тин 
хутшйннӑ ҫынсем пулнй. Гапон, йанварён Э-мёшён^е ӗҫлекенсене 
йертҫе пыраканни, провокатор пулнй, кайран ӑна рево^утсионер- 
сем вёлернё. Хрусталев кайран парттирен уйӑрӑлса кайрё, мёнле 
те пулин трпа тухма тӑрӑшакан ҫын ан^ах пул/дё. Лейтенант 
Шмндт лайӑх ҫынддӗ, андах вйл та пётёмпех рево^утсионер пул
ман. Нумай пулмаст унӑн хййне ҫывйх ҫын патне ҫырнӑ ҫырӑвӗ- 
сене ҫапса кӑларнӑ. Вӑл ҫырусене сирён пурсӑрӑн та вуламалла. 
Вӑл ҫырусенден Шмидт мӗнле ҫын пулнн пит лайӑх курӑнат. Вӑл 
реводутсийе пит хытӑ йуратакан ҫын пулнӑ, рево.рутсищён вӑл 
вилме те хатёр пулнӑ, андах политиккӑ йенне вӑл пит надар 
пӗлнё. Хӑйне ҫывӑх ҫын патне Шмидт акй мён каласа ҫырат: 
„Милюкова курасдӗ, унпа манйн пит пысйк ӗҫсем ҫинден калаҫ-
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малла. Епӗ унпа килӗшессе шанатӑп. Епир унпа иӗрле пырӑпӑ- 
р ах “, тет. Ҫапла ӗятӗ Шмидт малтан ҫуррн кадет пулнӑ. Ҫапах та 
пирӗн унӑн тӑпри умӗнде пуҫа тайас пулат, мёншён тесен вӑл 
ревоЛ)утсишӗн даплӑ вилӗмпе вилнӗ.

Йанварӗн 9-мӗш кунин усси.

Ҫав виҫӗ ҫын ӗҫлекенсем пӑлханнӑ вӑхӑтра кӗтмен ҫӗртенех 
сиксе тухнӑ, вёсен прокраммӑ таврашӗ пулман, тапраннӑ ёҫлекен- 
сене йертсе пыма та пӗлмен. Хура тинӗс флодӗ пӑлхавне йертсе 
пыракан Шмидт та кадетсемпе, патшапа улпутсем майлй пыракан 
парттипе, пёр сӑмаха килесшён пулнӑ. Ҫавӑнпа вёсен, хӑйсене 
кура пысӑк ҫынсен, 1905 ҫулта сиксе тухнёскерсен, ӗҫӗ дасах 
пётсе ларнӑ, мёншён тесен ӗҫлекенсен класёнде вёсен тымар 
пулман.

Йанварён 9-мёшӗнде пулнӑ ӗҫ пирки, парттире, турӑшсемпе 
диркӳ йалавӗсем йӑтса, Зимний дворец патне кайакан ёҫлекенсене, 
хӑватлӑ тапранса ҫапӑҫма хатёр таракан V ӗҫлекенсене йертсе пы- 
расси ҫинден калаҫа пуҫларӗҫ. Унтан тата йанварён 9-мёшёнде 
ӗҫлекенсем тапранни, патшана шанассине пӗтерсе пӑрахнӑ. Вӑл- 
ӳстерее калани мар. Ӗҫлҫкенсем, ёнер андах патшана шанакан- 
скерсем, „патша хӑй лайӑх, министӑрсем андах надар “ тесе шу- 
хӑшлаканскерсем, дан пысӑк, дӑн хӑрушӑ тӑшман патша иккенне 
хӑйсемех лайӑх курнӑ.

„РевоЛ)утсишён тӑрӑшакан вӑхӑтлӑх правиттӗлство“  тени 

ҫин^ен тавлашни.

и  »
Йанварён 9-мӗшӗнде пулнӑ ӗҫ пнркн пирён парттире влаҫ 

ҫинден, „реводутсишён тӑрӑшакан вӑхӑтлӑх правиттӗлства“ кёрес- 
сипе кёмесси ҫинден калаҫа пуҫларӗҫ. По.дшевиксем хӗҫ-пӑшал тытса 
патшана хирӗҫ тйрасшӑн пулдёҫ, рево.дутсишӗн тӑрӑшакан вӑхйт- 
лӑх правиттёлство тӑвасшӑн пулдӗҫ. Меншевиксем ана хирёҫ 
пит хытй тӑдӗҫ. Маркс вёрентнӗ тӑрӑх калаҫнй пек пулса, вӗсем 
пире каладдӗҫ: „Епир—сотсиалиссем, сотсиалисймшӑн тӑрӑшман 
правиттӗлства йепле кӗмелле пирӗн?“ теддеҫ. Ҫав сӑмахсене вӗсем 
хӗвел анӑсӗнди Йевроппӑра пулнй ӗҫе асӑнтарса каладдёҫ.
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Уну§ен нумай пулмаст Франтсире „мильерандизм" тенӗ ӗҫ пулнӑ. 
Мильерандизм тени— Мильеран тенӗ сймахран ту хат. Мильеран 
вйл—хрансуссен пуршуйсен майлй пыракан республикнн прези
денте (халӗ Мильерана президентран каларнӑ С. Ф.). Мильеран ун 
фухне— сотсиалис ьё, пёр вйхйтра сулахай сотсиалис та пулса пйхрё. 
Унтан вйл пуршуйсене сутанцё, правиттёлства кёфё. Хрансуссен 
пуршуйсемшён тйрйшакан правитефствине кёнӗ фухне вӑл ак ҫапла 
каларё: „Епё унта ӗҫлекенсен хутне кӗме кӗретӗп“, терё. Анфах 
вал унта ӗҫлекенсен хутне кёмен, кёме те пултарайман, йеррине 
пуршуйсен тарҫи пулса кайнй. Мильерана хнрӗҫ вара ыарксисйма 
тёрёс тытса тйракансем пурте хирӗҫ тйнй. Иккӗмӗш Интернатси- 
оналйн Амстердама пухӑннӑ Сйесё те йна уншӑн айӑпланӑ. Вӑл 
Сйесре Жореспа Бебель ун ҫинфен пит хытӑ тавлашнй: Жорес 
Мильеран майлӑ пулнӑ, Бебель ӑна хирӗҫ пынй. Бебель ҫӗнтернё, 
вара Интернатсионал акӑ мӗнле постановлени йышӑннй: „сотсиа- 
лиссен нихӑҫан та пуршуйсен правиттёлствине кӗрес пулмаст, унта 
кӗрекен сотсиалис пуршуйсен тарҫи пулса кайат, вёсене анфах усӑ 
парат", тенё. Франсире вйл у ш ах  та ҫапла пулнй. Правиттелства 
кӗнӗ хыҫҫӑн пёр ҫултанах Мильеран ӗҫлекенсене, ставка тунй- 
шйн, пйшалпа пенё.

Меншевиксем пире"хирӗҫ ҫав ёҫе тёртсе калаффӗҫ: „Мильера- 
ндизма мантйр-им? Бӑл ёҫрен мён тухнине пёлместёр-им? Ревофут- 
сишён тйрйшакан вйхйтлйх правиттёлства пирён кёме йураманни 
паллй мар-им?" теффӗҫ. Епир вёсене калаттймйр: „Т)имёр-ха, есир 
пёр пӗфӗкҫӗ кйна йапалана курмастйр: Франсире Мильеран пра- 
виттёлства лйпкй вйхйтра, правиттёлство тёреклё тйнй вйхйтра кёфё, 
ун фухне ревофутси-таврашӗ ҫукфӗ; урйхла каласан, вйл пуршуй
сене сутйнфё. Епир 1905 ҫулта патшана кйларса ывйтасшйн, унйн 
тронё хускалнй ёнтё; вйл ӗҫе тйвас тесен, пирён ӗҫлекенсемпе 
хресҫенсене пёрлештерекен тёп оркйн тйвас пулат, урйхла кала
сан, ревофутсишён тйрйшакан вйхйтлйх правительство тйвас пула?1", 
теттёмёр.

Меншевиксем „рево/ьутсишӗн тӑрӑшакан вӑхӑтлӑх пра- 

вите/ьства“  мӗнле куҫпа пӑхнӑ.

Меншевиксем, тёрлё майлй суйса пётерсе, мильерандизм ҫи- 
не кйтартса хййсен сймахё ҫинфех тйфёҫ. Вёсен сймахё, рево-
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рутсишӗн тйрйшакан вйхйтлйх правительства кӗме кирлӗ мар 
тени, ҫийеле тухнй пулсан мӗн пулнӑ пулӗррӗ-ши?— Патшана 
пӗтернӗ хыҫҫӑн правительства пуршуйсем кёнӗ пулӗррӗҫ (мён
шён тесен камйн та пулин правительство тӑвасах пулат). Мен
шевиксене ҫав аирах кирлёррё те. Вёсем акй мёнле пйхнй: „ӗҫле- 
кенсен политтикка йавӑҫас пулмаст, вёсен ӗҫӗ пӗрӗккӗ— экконо- 
миккйшйн ҫапӑҫасси, тата липеральни пуршуйсене пулёшасси; ре- 
вольутсишён тйрйшакан (тёрёссипе каласан, тӑрӑшман) вйхйтлйх 
правиттельства Милюков та тйвё“, тенё. Т)йнах та, 1917 ҫулта Ми
люков тупйннине, вйл есерсемпе меншевиксен аллинрен ёҫдекенсен 
вӑйёпе тупнӑ влаҫе илнине вёсем пит хавас пулнӑ.

Ҫавйнтан ӗнтё меншевиксем „револьутсишён тйрйшакан вйхйт
лйх правительства" мёншён хирӗҫ тйни паллах. Вёсем пуршуйсен 
ҫулёпе пынй. Ӗҫлекенсене влаҫ патне йарас мар тесе, ёҫлекенсем 
револьутси вйхйтёнре ыттисене йертсе ан пырййррйр тесе, вёсем 
марксисла калаҫнй пек те пулнй, тата урйхла та хйтланса пётнё. 
Меншевиксем Маркс вёретннине таса тытма хётленни— пуршуйсем 
майлй пыни анрах пулнй. Вёсем ёҫлекенсемпе хреоьенсене пёрлеш- 
терессине йалан хирӗҫ кӑшкӑраррӗҫ; хййсене „хресгьен“ парттийё 
тийекен, револьутсийе хирӗҫ пыракан есерсен пуҫлйхӗсемпе, Чер- 
новсемпе, Савинковсемпе, Ееренскисемпе йалан пӗрле пырӗҫ.

Поршевиксен Лонтонри виҫҫӗмӗш сйесёпе меншевиксен 

Женевари малтанхи конхеренсийё.

1905 ҫулта парттин виҫҫёмӗш сйесё пулрё; йна польшевиксен 
малтанхи сйесё теме те йура¥, мёншён тесен унта вёсем анрах 
пулнй. Меншевиксем, пёр кйсйинре Тёп Комиттет пирерё, тепёр 
кйсйинре Партти Соверин питерё риксе ҫӳресе, нимёнле сйес та 
кирлё мар, террёҫ, мёншён тесен влаҫ вёсен аллинреррё. Пирён. 
ирёксёрех сйес пухмалла пулрё. Меншевиксем йна пит хытй хи- 
рӗҫ тӑҫӗҫ, ҫавйнпа пирён вйл сйесе Тёп Комиттете хирёҫ пырсах 
пухмалла пулрё. Сйесе Польшевиксен тёп Бюри пухрё. Сйес Лон- 
тонра, 1905 ҫулта, ҫула пулрӗ. Ҫав вйхйтрах меншевиксем Же- 
невара хййсен малтанхи пётём Раҫҫей конхеренсине пухрӗҫ. Ҫапла 
ӗнтӗ 1905 ҫулта, ҫула, ревррутси тапранас умён, поршевиксем те 
меншевиксем те хййсен вййне пухса шутларӗҫ: поршевиксем Лон- 
тона виҫҫӗмӗш сйес пухса, меншевиксем Женевйра „Пӗтӗм Р аҫ-



ҫейӗн малтанхи конхеренснйӗ" пухса, Ун рухне пайан-ыран ре
ворутси тапранассине, ӗҫе татмалли кунсем ҫитессине пурте туйса- 
тӑраррӗҫ. Ҫавӑнпа поршевиксем те меншевиксем те ҫав сйессен- 
ре реворутси тапрансан мӗн тумалли ҫинрен калаҫрӗҫ.

Виҫҫӗмӗш сйесӗн усси пыс&к пулрё. Вӑл сйесре пӗтӗм Раҫҫейӗпе 
саиастовккӑ тӑвассипе хӗҫ-пӑшал тытса патшана хирӗҫ тӑрассине 
йепле пӗрле иртермелли ҫинрен тӗплӗ калаҫрӗҫ; унррен вӑл ӗҫ ҫин- 
рен калаҫманррӗ. Халӗ вӑл пирӗншён паллӑ ёҫ пек, анрах вӑл ун 
рухне ҫӗнӗ ӗҫ пулнӑ. Халӗ пӗтӗм Раҫҫейӗпе сапастовкӑ тӑвасси 
ҫинрен калӑпӑр.

Пӗтӗм Раҫҫейӗпе сапастовкӑ тӑвасси ҫин^ен калаҫни.

П-мёш Интернатсионал ун рухне пур ӗҫлекенсем те старкй 
тӑвассине хирӗҫ пынӑ. П-мӗш Интернатсионалта ларакансем Ауэр 
хыҫҫӑн кайса каланӑ: „Пурте старкӑ туни вӑл— пурте ухмаха йерни 
пулах" тенё. Ауэр ун рухне вилнӗ, вӑл нимӗҫсен парттин пуҫлӑхӗ 
пулнӑ, пуршуйсен майлӑ пынӑ. Ауэр каланӑ: „Епир мӗн пур ӗҫ- 
лекенсене, пёр ҫын пек пӗрле ӗҫе пӑрахтарса, сапастовккӑ тума 
пултаратпӑр пулсан, реворутси тума та пултаратпӑр пула-!'; пирён 
реворутси тумалӑх хӑват пулсан, пурте сапастовкӑ тунн пире 
кирлё те мар; реворутси тума пултараймастпӑр пулсан, епир пур 
ӗҫлекенсене те сапастовкй тутарма та пултараймастпйр. Пурте 
старка туни вал—пурте ухмаха йерни пулат", тенё. Иккёмёш 
Интернатсионал хнҫҫӑн меншевиксем те ҫав йуррах йурланӑ. Ун 
рухне ранах та пур ӗҫлекенсене те сапастовкӑ тутарасси ҫинрен 
сӑмах та рёнмен, самана лапкГь тӑнӑ, Бельгире, суйламалли право 
пирки, икё куна анрах пӗрӗкҫеҫҫӗ старкӑ тусан та ун ҫинрен те- 
мён пыс&к ёҫ вырӑнне хурса калаҫнӑ, нумайёшё, Роза Люксем
бург та, ун ҫинрен пайтах статйасем ҫырнӑ.

Иккёмёш Интернатсионал, пуринрен ытла меншевиксем, ҫав 
шухӑшпа тӑнӑ вйхӑтра виҫҫёмӗш сйес пурте сапастовкӑ тӑвасси 
ҫинрен сӑмах тапратни реворутси ӗҫёшён пит усӑлӑ пулнӑ. Виҫ- 
ҫӗмӗш сйес каланӑ: „Пурте сапастовккӑ гӑвасси—ухмаха йерни 
мар, Раҫҫейре вӑл пулмаллах, епнр ӑна туса ирттерӗпӗрех", 
тенӗ.
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Хӗҫ-пӑшал ты тса  тапранасси син^ен калаҫни.

Хӗҫ-пӑтшал тытса тапранасси ҫинрен Иккӗмӗпт Интернатсио- 
яал итлесшӗн те пулман, 90-мӗш сулсенре ҫырнӑ Энгельс сймахӗ- 
сене асӑнса „вӑл— анархиссен ӗҫӗ“, тенё. Энгельс акй мён каласа 
ҫырнӑ: „Пуршуйсен ҫарёсенре вйрҫй хатӗрӗсем пит хйвйрт аван- 
ланса пыраҫҫӗ. Хуласенри урамсене пур ҫӗрте те сарлакалатаҫҫӗ. Ҫа- 
вӑнпа халё баррикадасем туса ҫапӑҫма майа килмест. Хёҫ-пӑшал 
тытса ҫапӑҫасси халё пит хӗн: ӗҫлекенсем кирек мӗн рухлӗн тап- 
рансан та, пуршуйсем вӗсене пӗр-ик сехетрех ҫӗмӗрсе пйрахӗҫ", 
тенё. Меншевиксем майлӑ пыракансем, Энгельсӑн ҫав сӑмахӗсене 
йарса илсе, „Хӗҫ-пйшал тытса тапранасси пулмаст, ун ҫинрен Эн ■ 
гельс лайӑх кӑтартса панй“, тенӗ. Раҫҫейре ӗҫ урйхлине, вӑрҫӑ 
пирки Иевроппӑри ҫарӑсен кӑмӑлӗ те улӑшӑнма пултарнине вӗсем 
аса та илмен.

Виҫҫӗмӗш сйес кунта та реворутси ӗҫне пит пысӑк усӑ кунӗ. 
Вйл хӗҫ-пйшал тытса тапранмалли ӗҫе тума шухйнг тытнӑ, вӑл 
ӗҫ йнма пултарнине, меншевиксем Энгельс сӑмахне йнланайман- 
нине кйтартнӑ. Сйес пурте сапастовкӑ тӑвассипе хӗҫ-пӑшал тытса 
тапранасси ҫинрен аирах калаҫман, вёсене пӗр вӑхӑтра ирттересси 
ҫинрен те калаҫнӑ, мёншён тесен, 1905 ҫулта та 1917 ҫулта та 
реворутси мёнле пырассине сйес малтанах курса тӑнӑ,

Виҫҫӗмӗш сйесӗн усси.

Ҫаплӑ ёнтӗ виҫҫӗмеш сйес поршевиксен тактиккин ӗмӗр пӗтми 
никӗсне хывнй, пулас реворутси мӗнле ҫулпа пымаллине кӑтартса 
панй. Вӑл сйес 1905 ҫулти реворутси умён ик-виҫ уйӑх анрах мал
тан пулнӑ; ҫавна манас пуямасЕ Ҫапла вал сйес реворутсишӗн тйрй
шакан марксиссем, ӗҫлекенсемпе пбрле пырсан, пулас реворутси 
ҫулне малтанах пӗлме пултарнине кйтартнӑ. Вал сйес, Раҫҫейри 
ӗҫсене ҫӗре выртса итлесе, вӑл ӗҫсене Маркс кйтартнй пек тиш- 
кӗрсе, малашне вӗсем мӗнле ҫулпа пырассине пӗднӗ.

Ӗҫлекенсене хӗҫ-пӑшал салатасси ҫин^ен калаени.

Меншевиксем вйл вйхйтра хййсен конференсинре урӑх ҫулпа 
пынй— „реворутсионни самоуправлений' туртса кйларнй. Вёсем Бу
лыгин Думине кёресшён пулнй, пур бое те пуршуйсен майлй тума



сӑмах пӗтернӗ. Вӑл пуринрей- ытла ■ ёҫлекенсене хӗҫ-пӑшал сала
тасси ҫинрен калаҫнинрен паллӑ. Виҫҫӗмёш сйес, ӑна пит кирлӗ 
ёҫ выранне хурса, ун ҫинрен пит тӗплӗ калаҫнӑ. Халӗ вӑл ӗҫ кирли 
пуриншӗн те паллй пек, ун ҫинрен калаҫма та кирлӗ мар пек. Ан
рах ун рухне урӑхла вӑхӑт пулнӑ. Иккёмёш Интернатсионал 
канлӗ пурӑнса ӳссе пынӑ, Каутский те, ун майлпсем те, пурте 
пӑшалтан, вутран хӑранӑ пек, хӑранӑ. Пирён парттин виҫҫӗмӗш 
сйесё ӗҫлекенсене хёҫ-пӑшал салатмалла тусан, меншевиксем хай- 
сен конхеренсинре кӑшкӑраша пуҫланӑ: „Вӑл— анархиссем хыҫҫӑн 
кайни, вйл— бунт кӑларни. Ӗҫлекенсене пирен хӗҫ-пӑгаал салатас 
пулмас^, малтан вёсене алла хӗҫ-пӑшал нлме кирлнне каласа ӑн- 
лантарас пулат“, тенё. Вёсене хирӗҫ поршевиксем каларрӗҫ: „Вы- 
рйс ӗҫлекенӗсене есир ара вырӑнне хуратӑр, вёсен аллине хёҫ-пӑ- 
шал парас вырӑнне, есир вёсене хӗҫ-пӑшал тытма кирлине каласа 
ӑнлантарасшӑн; ун пек вӑхӑт иртсе кайнӑ ӗнтӗ; ӗҫлекенсем алла 
хӗҫ-пӑшал илме кирлине пит лайӑх ӑнланса ҫитнӗ; халё вёсене 
патшапа пуршуйсене ҫӗмӗрме винтовка парас пулат“ , террӗҫ.

Ҫапла ёнтё ун рухнех епир меншевиксемпе тӗрлӗ ҫулпа пырат- 
тӑмӑр. Епир ӗҫлекенсемпе пёр май пырса ҫапӑҫасшӑнрӗ, реворут- 
сийе хатёрленеттёмёр; меншевиксем „револ,утсионни самоуправлений 
ҫинрен, урӑхла каласан, семствӑсене, хулари думӑсене йусасси 
ҫинрен, тата Булыгин Думине кӗресси ҫинрен пылак сӑмахсем 
калаҫрӗҫ.

Шидловски Номиҫҫийӗ.

Йанварён 9-мӗшӗ хыҫҫӑн патша правиттерствн ӗҫлекенсене 
ирӗксӗрех кӑшт йӑпата пуҫларӗ; Шидловски Комиҫҫийӗ турӗ 
Ленинкратри ӗҫлекенсем вӑл комиҫҫийе нумайёшӗ астӑваҫҫӗ пулӗ. 
Патша ҫав комиҫҫин председателне ҫанат рленне Шидловскийе 
лартрӗ; комнҫҫийе ӗҫлекенсен пурнӑҫне, Гапон кӑтартнӑ майлӑ- 
рах, кӑшт ҫймӑллатма хушрӗ; ӗҫлекенсене хӑйсене ҫав комиҫҫийе, 
хӑйсен нурнӑҫне ҫймӑллатасси ҫинрен калаҫма, ҫынсем суйласа 
йамалла турӗ. Паллах— вӑл комйҫҫи политтиккӑ ӗҫӗсем ҫинрен 
шухӑшламарӗ, вак-тёвек йапала ҫинрен алрах калаҫрӗ. Ҫапах та 
епир,вӑл комиҫҫи урлӑ мён тума май пулнӑ, ҫавна пурне те тума 
тӑрӑшрӑмӑр. Анрах меншевиксем ҫав комиҫҫи пирки таҫта ҫитех 
калаҫса кайрӗҫ, комиҫҫийе, шӑна сахӑра тапӑннӑ пек, тапӑнрӗҫ.

7
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Булыгин Думи.

Ӗҫлекёнсен пӑлхавӗ ӳссе пырӗ; Сойуссен Сойусӗ пулрӗ; хре- 
сренсем пӑлханнӑҫемӗн пӑлхана пуҫларӗҫ; салтаксем те патша 
йӗркине хирӗҫ пыра пуҫларёҫ; „Потемкнн Таврический*' йатлӑ 
броненосец патша йёркине хирӗҫ тапранрӗ. Вара пагша прави- 
терстви хаяӑхӑ ҫӑмӑллах парасси ҫинрен калаҫа пуҫларё, Дума 
пухма турӗ. Вӑл Думана „Булыгин Думи“ терӗҫ, мёншён тесен Ду- 
мана суйламалли саккун ҫырма патша Булыгина хушнӑррӗ. Патша 
йыттисен шухӑшёпе, вӑл Думана пёр иысйк право та памалла 
мар тунӑ, Дума канаш паракан уррешрени анрах пулмалла пулнӑ; 
хйй мӗн тума шухӑшланине пурне те вйл патшана ҫырса памалла 
нулнӑ, патша вара Дума шухӑшланӑ ӗҫе хӑй татмалла пулнӑ. 
Булыгин хатӗрленӗ суйламалли саккун тӑрйх ёҫлекенсем Думана 
лекме те пултарайман, унта улпутсемпе пуршуйсем анрах лек- 
мелле пулнӑ.

Булыгин Думи мёнле пуласси паллӑ пулсан, поршевиксем вӑл 
Думана кёресшӗн пулмарӗҫ, унта суйласшйн та пулмарӗҫ, халӑха 
тапратса вӑл Думана суйлама та парасшӑн мар пулрӗҫ. Пӑлхав 
пит хӑватлӑланса кайассине, патша хӑйӗн нарар пӗҫернӗ пӗремӗ- 
кӗпе никама йӑпатма та пултарас ҫуккине, ун пек пбремӗксене ҫӗре 
пӑрахса таптаса патшана хирӗҫ малалла утмаллине епир лайӑх 
сиссе тӑтӑмӑр. Меншевиксем патша Думине пулас парламент пек 
пйхрӗҫ, .Думана кӗресшён пулрӗҫ. Ун пирки вӗсенрен кула пуҫла- 
сан, вёсем „Думана кёме кирлё мар, пирён хамӑрӑн суйламалли 
пухусем пуҫтармалла, хамӑр ҫынсене Думана мар, реворутсионни 
самоуправлении оркӑнёсене суйламалла** тийе пуҫларӗҫ. Менше
виксен ӑна тӑвасси те пулмарё, реворутси Булыгин Думинрен те, 
меншевиксен „реворутсионни самоуправленннрен** те иртсе кайрё. 
Ӗҫлекенсем каларӗҫ: „Епир вӑйӑ вы растай  мар, хӗрӳ вӑхӑт ҫитсе 
килет, тар ншрши тухрё, реворутси инҫе мар, пире патгпа сёнекен 
Дума суйласа ҫадланас пулмас^", терӗҫ.

1905 ҫулти ок'ьапёрти ёссем.

Ҫавӑп пек вӑхӑтра окрапёр те персе ҫитрё: пётём Раҫҫейӗпе 
сапастовкӑ тапранрё, Сойуссен Сойусё хытӑ ӗҫле пуҫларӗ, окра- 
пӗрӗн 17-мӗгаёнре патша правитерстви рака пуҫларё, конститутси
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кйларрӗ. Вӑл конститутсийе мёнле Панине Витте ҫырӑвӗсенрен 
пӗлме пулат; конститутси ҫинрен тӗрлӗ парттисем, патша тавра 
тӑракансем мёнле тавлашни ҫинрен Витте пит тӗплӗ ҫыраЕ Ҫав 
вйхйтра Ленинкратри ӗҫлекенеен малтанхи Совете пулса кайнӑ. 
Епӗ „ӗҫлекснсен Совете" тетёп „ӗҫлекенсемпе салтаксен Соверӗ“ 
теместӗп. Ӑна асра тытас пулаЕ мёншён тесен Совет ун пирки 
ҫителёклӗ хӑватлӑ пулайман. Поршевиксем кадаррӗҫ: „Совет хӑ- 
ватлӑ пултӑр тесен, вӑл ӗҫлекенсен Соверё анрах ан пултӑр, тата 
салтаксен, хресренсен Соверё пултӑр", террӗҫ. Анрах, пӑлхав вӑй- 
сӑррипе, ун пек Совет тӑвасси пулмарё.

Пысӑк ёҫсем йалан халӑх хушшинре ҫуралаҫҫё, Совет та ӗҫле- 
кенсем хушшинре пуҫланнӑ. Меншевиксем каларрӗҫ: „пирён рево
рутсионни самоуправлени Совет пулса кайрё“ террӗҫ. Анрах вёсен 
реворутсионни самоуправленнийӗ Советрен пӗлӗтри ҫӑлтӑрсем пекех 
айакра тарах. Совете меншевиксем тупман, вйл ёҫлекенсем хушшин
ре, Леникратри хапрӑксемпе савӑтсенре ҫуралнӑ. Ӗҫ ҫапла тӑнӑ: 
йе Совет патша правиттерствине салатса влаҫе хай аллине илмелле 
пулнй, йе патша Совете салатмалла пулнӑ. Хӑш поршевиксем ун 
рухне, Совете сотсиал-темократсен прокраммине. йышӑнма хушса, 
кӑшт анрах йӑнӑш ӗҫ тумарёҫ. Анрах Ленин йулташпа поршевиксен 
тӗп комиттерё вӑл ӗҫе тума памарӗҫ.

Мускавра текапёрте (1905  ҫ.) пулнӑ ӗҫсем.

Мускавӑн Пресня йатлй пайёнре, текапӗр уйӑхӗнре, ӗҫлекенсем 
патша ҫарӗпе ҫапӑҫрӗҫ. Ун рухне ӗҫлекенсене полшевиксен комит
терё йертсе пырё. Вӑл комиттет пуҫлӑхӗсем ун рухне ак ҫаксемррӗ: 
1911 ҫулта йут патшалӑхра вилнё Шанцер (Марат); хархи зам- 
наркомвнудел Владимирский; пирён партти рленё, халё те пурӑ- 
накан Седой, тата ытти йулташсем.

Мускаври ӗҫлекенсем патша ҫарӗсемпе ҫапӑҫни историре пит 
пысӑк вырӑнта тӑраг. Анрах ӗҫлекенсене ун рух ҫӗнрӗҫ, йун айне 
турӗҫ. Меншевиксен лайӑх ҫыннисем те, Плеханов та, ҫав раплй. 
ӗҫрен тунрӗҫ. Ана Плеханов сивӗ сӑмахпа анрах асӑнрё: „Хӗҫ- 
пйшал тытас марррӗ“ терӗ. Епир ӑна 'каларӑмйр: „Вӑл ёҫ ййнӑш 
пулнй пулсан та, тӗрӗс пулнй пулсан та, ун ҫинрен ҫавӑн пек 
сивё сӑмах ӗҫлекенсен тӑшманё ҫӑварёнрен анрах ӗҫёрёнме пул- 
тарат?" терӗмӗр. Маркс та 1871 ҫулта Париж ӗҫлекенӗсене т а п г -
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ранма хушман. Ҫапах та вал, Париж комунарӗсене ҫӗмӗрсе пӑрах- 
сан, вёсене „хӗҫ-пӑшал тытмалла марррӗ" темен, вёсене асӑнса 
„Хрансирн краштан вӑрҫи“ йатлӑ пит лайӑх кӗнеке ҫырнӑ, хӑйӗн 
раплӑ сӑмахӗпе Париж комунарӗсен ёҫне ӗмӗр манми тунӑ. Пле
ханов. ытти меншевиксем пекех, Маркс ҫулӗпе каймарё; реворутси 
улпурё пек, ёҫлекенсем патшапа ҫапӑҫнине пёр хёрринрен анрах 
пӑхса тӑрӗ; ҫӑлтӑр сйвакан пек ҫӳлтен пӑхса „хӗҫ-пӑшал тыт
малла марррӗ“, терӗ. Поршевиксем ун пек хӑтланмарӗҫ. Ленин 
йулташ ҫапӑҫакан ӗҫлекенсене темӗн тӗрлӗ йуратрӗ. Малтанах вӑл: 
„ҫапӑҫу мёнле пулнине тӗпё йӗрӗпе пёлес пулат, кашни ӗҫлеке- 
нӗн пурнйҫне пӗлес пулат“ , терӗ. Нумайӗшӗ ҫӗнекенсене анрах 
йуратаҫҫӗ, вёсене анрах йышӑнаҫҫё. Ленин ун пек реворутсионер 
мар, уншӑн вӑрҫӑра айала пулнӑ ӗҫлекенсем те хаклӑ. Ҫӗнейменни 
хӑш рухне ҫӗннинрен те малта тӑраЁ 1905 ҫулти текапӗрте ӗҫле- 
кенсем айала пулнй те ҫавӑн йышшё йапалла. Ун рухне ӗҫлекен- 
сем ри малтан пирён партти хыҫҫан пырса патша ҫарӗпе ҫапӑҫнӑ, 
ун рухне вёсем Гапон йалавӗсем хыҫҫӑн пыман. Ёҫлекенсем‘хӗҫ- 
пӑшал тытса ҫапӑсни—вӗсем пӗр пусма ҫӳлерех хӑпарнине, хӑватлӑ 
вӑй пулса кайнине, вӗсем хӑйсене мён кирлине пёлее ҫитнине, 
вӑрҫӑ хатӗр ӗсемпе пит лайӑх авӑрланнӑ патша ҫарӗпе ҫапӑҫма 
та хатӗррине кӑтартаЁ Анти вӗсене ҫӗнтернӗ пултӑр, ҫӗнтерёпӗ- 
рех тесе епнр сӑмах паман. Ӗҫлекенсем, хӑйсем ҫӗнекен пулиррен 
рас-расах айала йулаҫҫӗ. Ҫавӑнпа, пӗтӗмпех ӗҫлекенсем майлӑ 
пулса, поршевиксем Плеханова хирӗҫ, „хӗҫ-пӑшал тытмалла марр- 
рё“ тенӗшӗн, пит хытӑ тӑрӗҫ.



ПИЛЛӖКМӖШ ЛЕКСИ.

1905 ҫулти реводутси мӗне вӗрентет.

Халӗ ӗнтӗ 1900 ҫултан пуҫласа 1909 ҫула ҫитиррен мӗн пулни 
ҫинрен калӑпӑр. 1905 ҫулти реворутси 1917 ҫулти реворутсийе 
мӗнле тумаллине вӗрентрӗ. 1905 ҫул реворутси пулман пулсан 
1917 ҫулта ҫёнесеи те ҫӑмӑл пулман пулӗррё. 1905 ҫулта Совет 
ӳкекен ҫӑлтӑр пек анрах иртсе кайрӗ. ҫапах та ӗҫлекенсен рӗрине 
вӑл шала кӗрсе выртрӗ. Ҫавӑнпа 1917 ҫулти феврар реворутси 
аслатийӗ кӗмсёртете пуҫласанах, пур ӗҫлекенсем те патшалӑхра 
Совет влаҫӗ тӑвасшӑн пулрӗҫ. Тепӗр хут кадатӑп: 1905 ҫул пул
ман пулсан 1917 ҫулти ӗҫсем паптахӑшӗ урӑхла пулса тӑнй 
пулӗррӗҫ. 1905 ҫулти реворутси хӑй ӑнмарӗ. Мӗнгаӗн? Мӗншӗн 
ӑнмарӗ вӑл?

.Меншевиксем ун ҫинрен 1909— 10 ҫулсенре, реворутси тӑшма- 
нӗсем савӑннӑ вӑхӑтра, пилёк томлӑ кӗнеке ҫырнӑ, вӑл кӗнекене 
Мартов, Потресов, меншевиксен тата ытти пуҫлӑхӗсем тӳрлетсе 
кӑларнӑ. Вӑл кёнекере меншевиксем 1905 ҫулти реворутси мёншён 
ӑнманни ҫинрен акӑ мён калаҫҫӗ: „Ӗҫлекенсен класё ытла иртсе кай
рё, хӑйӗншён ытла нумай ыйтрё. 1905 ҫул тухса пынӑ рухне кунне 
8 сехет ёҫлеме ыйтрӗҫ, тата хӑйсем тӗллёнех кунне 8 сехет анрах 
ӗҫле пуҫларӗҫ", теҫҫӗ. Меншевиксен шухйшӗпе, ӗҫлекенсем 1905 
ҫулти реворутси вӑхӑтӗнре кунне 8 сехет ӗҫлени пысӑк айӑп 
пулнӑ, Унтан меншевиксем вӑл кёнекере ҫыраҫҫӗ: „Ӗҫлекеисем, 
ытлашши нумай ыйтса, пуршуйсене нумайӗшне хййсенрен тӗртсе 
йарӗҫ; вара пуршуйсем улпутсемпе, патшапа сойус турӗҫ“, теҫҫӗ. 
Меншевиксем тата Ленинкратри ӗҫлекенсен Советне айӑплаҫҫӗ: 
„вӑл йӑнӑш ӗҫлерӗ, мёнле те пулйн халӑха йурама анрах тӑрӑшрӗ", 
еҫҫё; ҫав Совете пёр вйхйтра хӑйсем йертсе пынине меншевик-
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сем маннӑ. Вёсем тата Совете поршевиксем хыҫҫӑн пынӑшӑн айӑп- 
лаҫҫӗ. Т)ӑнах та Ленинкратри ӗҫлекенсен Соверё, унта порше
виксем сахал пулнӑ пулсан та, саманине кура, поршевиксен ҫулӗпе 
пирӗ. Вӑл кӑна та мар. Меншевиксен 1905 ҫулта тухакан „Пуҫ- 
ламёш" (Начало) йатлӑ хаҫарб те поршевиксен ҫулӗ ҫине 
п&рӑнрӗ, кайран меншевиксен йӑнӑралӗсем п}грте ҫав хаҫатран, 
хӑйсен хаҫатӗнрен, туна пуҫларӗҫ. Халӗ ӗнтӗ „Пуҫламӗшпе" „Ҫӗнӗ 
пурпӑҫ" ҫинрен калам.

,,Ҫӗнӗ Пурнӑҫпа“  ,,Пуҫламёш“ .

1905 ҫулта пытанмасӑрах полнгевиксем „Ҫӗнӗ 11урнӑҫ“, мен
шевиксем „Пуҫламӗш" йатлӑ кулленхи хаҫатсем кӑлара пуҫ- 
ларёҫ. ч

Йут патшалӑхран Ленин йулташпа пирӗн тата ытти пуҫлӑхсем 
таврӑниррен „Ҫӗнӗ Пурнӑҫа" кам лекнӗ вӑл кӑларса тӑраррё. Ретак
си пуҫлӑхё Румянцев-рӗ, кайран вӑл, реворутси ӗҫне пӑрахҫа, таҫта 
кайса ҫухалрӗ. Хаҫатра тӗрлӗ писатерсем: Горький, Минский, Теффи, 
тата  ыттисем те ҫы рарӗҫ. Горькийрен пуҫне вӗсем пурте халӗ тах- 
ҫантанпах баррикадӑн леш йенре тӑраҫҫӗ, вёсем поршевиксен ла- 
кӑрӗнре пулнине халӗ ӗненес те килмест. Йут патшалӑхран пор
шевиксен пуҫлӑхӗсем таврӑнсан, „Ҫӗнӗ Пурнӑҫ“ пӗтӗмпех порше- 
шевиксен хаҫарӗ пулса кайрӗ.

Меншевиксен „Пуҫламӗш" йатлӑ хаҫарӗ Парвуспа Троцки 
йулташ аллине лекрӗ. 1905 ҫулӑн ҫуррпнре, пуршуйсене мӗнле 
пӑхасси ҫинрен тав тухсан, ҫав икӗ рапла меншевик меншевик- 
сенрен уйӑрӑла пуҫларӗҫ. „Пуҫлймӗш" вёсен аллине лексен, вӗсем 
унта поршевикла ҫыра пуҫларӗҫ. Парвуспа Троцки йулташ хӑй- 
сене ушкӑн тунӑррё. Вӑл ушкӑн „перманентни реворутси" ҫинрен 
вӗрентеррё. Вӑл акй мӗнле шухӑш.

Перманентни рево/ьутси.

„Пуҫламӗш" ҫыраррӗ: „1905 ҫултан пуҫласа малашне пӗр май 
реворутсисем пулса пырӗҫ. Вӑл реворутсисем пӗтӗм тӗнрери про
леттариат ҫӗнтерсен тин пӗтӗҫ. Вырӑс реворутсийӗ— пӗтӗм тӗнре 
реворутсин татӑкӗ анрах, ҫавӑнпа вӑл пӗтӗм тӗнре реворут- 
сийӗ ҫӗнтерсен анрах ҫӗнтерме пултарат" террӗ. Вӑл йухӑмра
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лайӑх йапаласем нумайррӗ, анрах йӑнӑшсем те унта найтахрӗ. 
Ӗҫлекенсен класӗ хресренпе пӗрле пымасан, вырӑс реворутсийӗ 
ҫӗнме пултараймасЁ Ленин ун ҫинрен 1905 ҫулӑн ҫурринрех кала- 
нӑррӗ, ун рухнех вӑд пролеттариатпа реворутси майлӑ пыракан 
хрееренсен тиктаттури тумалла террӗ. Перманентни реворутси ҫин- 
рен вӗрентекенсем поршевиксем каланияе вырӑна хумарӗҫ: вӗсем 
хресренсен вӑйне шухӑша илмерӗҫ, ӑна пӗрӗккӗ вӑй вырӑнне ху- 
рӗҫ; ҫавӑ ӗнтё вёсен ран пысӑк йӑнӑшӗ.

Кирек мёнле пулсан та меншевиксен хаҫарӗ „Пуҫламӗш" кӑшт 
та меншевиксен ҫулӗпе пымарӗ. Ҫавӑнпа меншевиксем, реворутси 
мӗншён ӑнманнине шыраса, поршевиксемпе Ленинкратри Совете 
анрах айӑпламарёҫ, хӑйсен „Пуҫламӗшне" те, йӑнӑш ҫулпа нынӑ 
тесе, ӳпкелерӗҫ, мёншён тесен „Пуҫламӗш" ун рухне рӑнах та ре- 
ворутсийе пайтах пулашнӑ.

Ҫапла ӗнтё, меншевиксен пгухӑшӗпе, 1905 ҫулти револутси акӑ 
мӗншён ӑнман: ӗҫлекенсен класё ытла нумайа хапсӑннӑ, пулас 
ҫуккине тӑвасшӑн пулнй, поршевиксен ҫулӗпе пынӑ, ҫавйнпа ӑна 
ҫёнтернӗ; меншевиксен шухйшӗпе, ёҫлекенсен класин йӑнйшӗ ак 
ҫакӑнта: вӑл хӑйӗн прокраммине ракарман, пуршуйсене мӗн кнр- 
лине аса илмен, ытлашши иртсе кайса, кунне 8 сехет ӗҫлеме, да
вай пек тата ытти йапаласем ыйта пудланй.

1905 ҫулти реводутси мӗншӗн ӑнман.

Поршевиксем ун ҫинрен урӑхла шухӑшланӑ. Меншевиксене 
хирӗҫ вӗсем каланӑ: „Еунне 8 сехет ӗҫлеме ыйтни йӑнӑга пулнӑ 
пулсан та, йна ыйтмасӑр пулас ҫукрӗ. Пусмӑрта пурӑнакан тин 
вӑраннӑ мёрйун ҫын ннхӑҫан та хӑйсене кирлине манас ҫук, хай- 
сене пуринрен ытла мён кирлине реворутси вӑхӑтӗнре вӗсем ыйт- 
масӑр пулас ҫук. Реворутси урйхла пулма пултарат тесе ринов- 
никсем анрах шухйшлама пултараҫҫӗ. Ленинкратра пӗр поршевик 
пулман пулсан та, ӗмӗр пусмӑрта пурӑннӑ хыҫҫӑн тин вйраннӑ 
ӗҫлекенсем пуршуйсене кирлине анрах ынтмӗррёҫ, кунне 8 сехет 
ӗҫлеме те ыйтнӑ пулӗррӗҫ. Ҫнтменнине тата, ӗҫлекенсем ӑна ыЙтни 
йӑнӑш пулман, мёншён тесен унсӑрйн пулас та ҫукрӗ, пулма та 
кирлӗ марррё. Ун рухне ӗҫлекенсем Раҫҫейре сакйр мӗрйуна йахйн 
лулнй (вунӑ мӗрйун та пулнй-н тен). Реворутси ӑнасси хййсенрен 
жилнинё вӗсем лайӑх пёлсе тӑнӑ. Ура ҫине тйрсан, паллӑ вӗсем
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хӑйсен класне пуринрен ытла мӗн кирлине ыйтнӑ. 1905 ҫулта 
ӗҫлекенсене ҫӗннӗ пулсан та, вёсем хӑҫан та пулин хӑйсенне илӗ- 
ҫех“, тенӗ.

Поршевиксем 1905 ҫулти реворутси мёншён ӑнман теҫҫё вара? 
Вёсем ун рухнехи реворутси ак ҫак виҫё йапала пирки ӑнман 
теҫҫё. Пӗрремӗшӗ— ытти патшалӑхсенри ӗҫсем. 'Ҫӑнах та вырӑс ре- 
ворутсийӗ тётгре хӑлӗнрен килнӗ. Пирӗн 1917— 20 ҫулти реворутси 
тӗнре халӗнрен килнине халё пурте лайӑх пӗлсе тӑраҫҫӗ, ҫавӑн 
пекех 1905 ҫулти реворутси те тӗнре халёнрен килнё. Министр 
Витте ун рухне йут патшалӑхри банкирсенрен Раҫҫей варри кнв- 
ҫен укҫа илнӗррӗ, ҫавӑ реворутси ӗҫне пит нумай пӑсрӗ. Йут цат- 
шалӑхри пуршуйсем патшана укҫа кивҫен парса пайтах пулӑшрӗҫ. 
Ун рухне Йевроппарп пуршуйсем, хархин пек, пӗр-пӗрне.хирӗҫ 
пымасрӗҫ, килӗштерсе, пёр майлӑ пыраррӗҫ. Натша Раҫҫейӗ ун 
рухне пуршуйсен Хрансипе пит тусрӗ; Хранение Раҫҫей сойусӗ 
вӑл— патшанӑн мӗрйун штьткӗсемпе хрансуссен миллиарт маркӑ 
укҫи сойусё пулрё. Вӑл сойус пит хӑватлӑррӗ. Анрах вырӑс пат
шине ун рухне пёр Хранен кӑна пулӑшман, Йевроппӑри ытти хӑ- 
ватлӑ патшалӑхсем те ӑна пулӑшса тӑрӗҫ. Патша Раҫҫейне Йап- 
пур ҫённи хӑш капиталиссемшӗн лайӑх пулнӑ пулсан та, Йевроп- 
пари пуршуйсем ҫапах та, патша йӗркине пулӑшса, ӑна ишӗлме 
памасӑр тӑнӑ. Унтан тата Йевроппӑри пуршуйсен политтикӗсем, 
хӑйсемпе пёр май пыракан кадетсене, вырӑс липералӗсене патшапа 
килӗштерсе пурӑнтарма тӑрӑшнӑ, Хрансуссемпе ытти патша- 
лӑхри пуршуйсем патшапа липерарни пуршуйсене килёштерме 
тӑрӑшни. халӗ паллӑ ӗнтӗ, вал пулман теме йурамаст. Вырӑс пат
ши хыҫӑнре Йевроппӑрри патщалӑхсен пуршуйӗсем тйнӑ. 1905 ҫулти 
реворутсийе пӗтерекен пӗрремӗш вӑй— ҫавӑ,

Иккёмёш—хресрен тӗттӗмлӗхӗ. Плеханов пӗрре каланӑ: „Вы- 
рӑс реворутсийӗ ӗҫлекенсен реворутсийӗ пулсан тин ҫёнме пул- 
тарӗ", тенё. Вӑл сӑмахсем, „ӗҫлекенсен класё реворутси вӑхӑтӗн- 
ре кекемон пулмалла, тӗп вйй пулмалла“ тени пулсан, тӗрёс сӑ- 
махсем. Анрах Плеханов вӑл сӑмахсемпе мӗн калассине пӗтӗмпех 
каласа пӗтермен; унӑн ҫапла каламалларрӗ: „Вырӑс реворутсийё 
ӗҫлекенсен реворутсийё пулсан тин ҫӗнме пултарӗ, анрах ёҫлекен- 
сен мёнле те пулин хресренпе сойус тӑвас пулат", темеллеррӗ. 1905 
ҫулта' вӑл сойуса тума май килмен. Ленинкратри Совет ӗҫлекенсен 
соверё анрах пулнй, хресренсем ун рухне политтиккӑ ӗҫне пёлмен.



—  105 —

Путилов савӑтӗнри ӗҫлекенсем те 1905 ҫулта, йанварён 9-мӗщӗнре, 
патшана шанса, ун патне турӑшсеы, риркӳ йалавёсем йётса кайна 
пулсан, хресренсем ун рухне патшана тата хытӑрах шаннӑ пулат, 
мёншён тесен вёсем ёҫлекенсенрен те айвантарах пулнӑ. Ҫавӑнпа 
салтаксем те ун рухне урӑх 1нухйшлй пулнй, патшана ӗҫлекенсене 
ҫӗнтерме пулӑшнӑ. Патша правитерстви ун рухне салтаксем ҫине 
шанма пултарнӑ; вёсене, ӑҫта йарас тенё, ҫавӑнта йама пултарнй; 
ӗҫлекенсене хирӗҫ те йанӑ. Ӗҫлекенсен класё 1905 ҫулти йанварён 
9-мӗшӗнрен пуҫласа окрапӗрӗн 17-мӗшӗ ҫитирренех, 8— Ш  уйӑх 
хушшинрех, патша йёрки мён иккенне пӗлсе ҫитнӗ. Анрах хре- 
срен ҫарне йна рухласа илме нумайрах вӑхӑт кирлӗ пулнӑ. 'Ҫӑнах 
та, 1902 ҫултан пуҫласа, салтаксем те рас-расах пйлханнӑ, анрах 
вӑл пӑлхану тёлӗ-тӗлӗпе кйна пулнӑ, прокраммӑ таврашӗ те пӑд- 
ханакан салтаксен пулман. Ҫарта пӑлхавсем пулкалани, пуринрен 
ытла Хура тинӗс флорӗ пӑлханни, пыеӑк ӗҫсем ҫывхарнине кӑ- 
тартнй. Ҫапах та 1905 ҫулта ҫарӑ та, хресренсем те патша ал- 
линре пулнй, 1905 ҫулти реворутсинре пролеттариата пулӑшмалӑ- 
хах хресрен хатёрленсе ҫитеймен пулнй: ун рухне хресрен рево- 
рутсийе хутшйнмасӑр пӗр хӗрринре тйнй, ҫарӑ та, реворутсийе 
пулёширрен, патшана пйхйнарах пана.

Виҫҫӗмӗш— пуршуйсем, пролетариата пйрахса, патша йенне 
кайса у'кни. Меншевиксем пролеттариата анрах айӑплаҫҫӗ: „вйл 
ытлашши нумайа хапсйнса, реворутсийе пӗтеррӗ", теҫҫӗ. Вал, 
кйшт та тёрёс мар: Поршевиксем калаҫҫӗ: „Реворутсийе пуршуй
сем пӗтеррӗҫ: патшана ҫӗнтерес патне ҫитсен, вёсем, реворутсийе 
пйрахса, патшапа килёшрӗҫ. Окрапёрён 17 кунёнре пуршуйсене 
шймй пйрахсан, вёсен кймйлӗ тулрӗ. Ҫавйнтан вара, липерарни 
пуршуйсен лакйрё пролеттариата хирӗҫ кайрё," теҫҫӗ. Вйл тёрёс. 
Пролеттарисем вара пёр хййсем анрах, хййсене кирлине ыйтса, 
сапастовкӑсем тӑва пуҫдарӗҫ. Вара ҫиврӗ сймахсем шухйшласа 
кйларма йуратакан Струве ӗҫлекенсен класне „ухмах вйй" терё. 
Липерарни пуршуйсем каланй: „Ухмах вйй ‘еёнрӑртан ӗҫӗрӗнрӗ, 
хумсем выра пуҫларӗҫ, вёсене йепле те пулин лйплантармалла, 
унсйрӑн пётём патшалйхӑмӑр шыв айне пулё, пурте ишӗле пуҫлё, 
нимёнле йёрке те пулмё", тенё. Пуршуйсем хййсен класӗшӗн ёҫе 
тёрёс туса пынй. Патша правиттерстви аманнине, вйл хййсене 
ййпйлтатнине, хййсене ала панине курсан, пуршуйсем ҫавӑн-
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тах сылтӑмалла пӑрӑнрӗҫ, реворутсийе сутрӗҫ, патшапа сойус 
турӗҫ.
1905 ҫулти реворутси ҫавӑнпа пӗтнӗ ӗнтё. * '

1905 ҫул мӗн панӑ.

1905 ҫул мён панй? Ҫав айала пулнӑ реворутси хыҫ- 
ҫӑн мӗн пулнӑ? Т)ӑн малтан пуршуйсем реворутсийе хирӗҫ 
пыракан клас пулса тӑрӗҫ. Пуршуйсем йалан ун пек пулман. 
Хрансире, 1789 ҫулта, пуршуйсем улпутсемпе, патшапа ҫапӑҫнӑ, 
реворутси майлй пыракан клас пулнӑ. Раҫҫейре те пуршуйсем 
1905 ҫулррен патша йёркине хирӗҫ пынӑ. Пёр вӑхӑтра вырӑс пур- 
шуйӗсем хӑшӗ ӗҫлекеясен класӗпе сойус тӑвасшӑн пулнӑ, пирӗн 
партти тавра ҫӳренё. Струве, Туган-Барановский, пуршуйсен тата 
ытти лайӑхрах ҫыннисем пирӗнпе сӑмах пӗтересшӗн ҫӳрерӗҫ. Ле
нин йулташ Лонтонра пурӑннӑ рухне Милюков, ӑна ӗҫлекенсен пуҫ- 
лӑхӗ вырӑнне хурса, ун патне пуҫҫапма пынӑрҫӗ, пӗрле ӗҫлеме унпа 
сӑмах пӗтересшӗн пул^ӗ. Патша йёркине кураймасӑр таракан пуршуй 
сем пӗр вӑхӑтра ёҫлекенсен класӗпе пӗрле ӗҫлесшӗнтрӗ, хӑйсен ӑшён- 
^е вӗсем шухӑшларҫӗҫ: ,„1848 ҫулта Керманири тата ытти ҫёрти 
пуршуйсем пек, ӗҫлекенсене, пӗрле ӗҫленҫи пулса, алла илер те, вё
сене хамӑршӑн ӗҫлеттерер" тетрӗҫ. Ан^ах ёҫлекенсем хӑйсен кла
сне кирлине ыйта пуҫласан, пуршуйсем реворутсирен пӑрӑна пуҫла- 
рӗҫ; патша, хӑй на^ар пулсан та, ӗҫлекенсенцен хӑйсемшён аванта- 
раххине вёсем кура пуҫларӗҫ.

Ӗҫлекенсен класӗ вӑйлӑланса ҫитнине, Гапона пӑрахса, вӑл 
хӑй парттнйё хыҫҫӑн пыра пуҫланине, унӑн хӑйӗн прокрамми 
пуррине, вӑл кунне 8 сехет ӗҫлеме ыйтнине, хӑй Соверӗ тунине кур- 
сан, пуршуйсем ^асах тӗкне улӑштара пуҫларёҫ, реворутсийе хи- 
рӗҫ пыракан клас пулса тӑрӗҫ. Пуринцен ытла вёсем Ленинкратри 
ёҫлекенсен Советне пула улӑшӑшҫӗҫ. Пуршуйсем шӑрша ^ас си- 
сеҫҫӗ. Ӗҫлекенсен Советӗн^ен вӗсем хӑра иуҫларӗҫ. Вӑл Совет— 
ӗҫлекенсен правиттерстви пулассине, ӗҫлекенсен класин оркӑнӗ 
иккенне, вӑл оркӑна пуршуйсем нихӑҫан та алла илес ҫуккине 
вӗсем сисрӗҫ. Ҫавӑнтан вара пуршуйсем, сарӑ тёсе пйрахса, хурала 
пуҫларӗҫ. Пирён пролеттариат хӑватлӑланса ҫитнине, ҫавӑнпа вы- 
рӑс пуршуйӗсем, 1789 ҫулта хрансус пуршуйӗсем пек, пуҫлӑх 
нулас ҫуккине П-мӗш Интернатсионала йертсе пыракан Каутский
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те ӑнласа тине. Хрансуссен аслӑ реворутсинре ёҫлекенсен класё 
сӑпкара анрах выртнӑ, ҫавӑнпа ун рухне реворутси ӗҫне пуршуй- , 
сем тунӑ; пирён пуршуйсем реворутсийе хирӗҫ пыракан клас 
пулса тӑрӗс. Ку—-1905 ҫулти реворутсийӗн пёр парни.

Иккёмӗшӗ— ӗмӗр ҫывӑрса пурӑннӑ хресренсем вӑраннн. 1905 
•ҫулта реворутси ҫӗнеймен пулсан та, ҫӗр ҫинрен хытӑ калаҫа пуҫ- 
ларёҫ, ҫӗр ӗҫне татма комиттетсем те тйва пуҫларӗҫ. 1905 ҫулти 
реворутси хресрене вӑратрӗ, ӑна хускатрӗ. Малтанхиис иккӗмӗш 
Думара хресрен депуттарӗсем хресрен вйранннне лайӑх кӑтартрӗҫ. 
Ҫав Думасенре хресрен депуттарӗсем хӑшӗ ҫуррн таран ес-ерррӗ, трудо- 
виксен парттинре тӑраррӗҫ, хӑшӗ патша йёркишӗн тӑраррӗҫ; аи
рах ҫёр ҫинрен сӑмах тапрансан, пурте реворутсионерсем пекех 
калаҫаррӗҫ. Сылтӑм йенри хресренсем те, патшапа улпутсем шанса 
гӑраканнисем, Думара ҫӗршӗн пит хытӑ тӑрӗҫ, вёсем ҫёр ҫинрен 
жалаҫа пуҫласан, поршевиксем те вёсене алй ҫупаррӗҫ.

Ҫапла ӗнтӗ 1905 ҫулти реворутсийӗн иккёмёш парни— хресрен
сем вйранни пулрӗ. Вӑл реворутси хыҫҫӑн пуршуйсем сылтӑмалла 
«сулӑнрӗҫ, тин вӑраннӑ хресренсем сулахайалла кайрӗҫ.

1847-мӗш ҫул-и. йе 1849 ҫул-и?

1906 ҫулта парттире малашне мён пуласси ҫинрен, реворутси 
пётниие пӗтменни ҫинрен калаҫа пуҫдарӗҫ. Хӑшӗ каларрӗҫ: „пи- 
рея халӗ 1847-мёш ҫул“ террӗҫ, хӑшё тата— „1849-мӗш ҫул“ тер- 
рӗҫ. Урӑхла каласан, хӑшӗ ун рухнехи вӑхӑга 1848 ҫулта пулнӑ 
рӗворутси умӗнри вӑхӑт пек курнӑ, хӑшӗ— вӑл реворутси иртсе 
кайнӑ рухнехи вӑхӑт пек курнӑ, 1848 ҫулта тӗрлӗ иатшалӑхра пулнӑ 
реворутси, пирӗн 1905 ҫулти реворутси пекех, усӑсахал панӑ халӑ- 
ха, кӑшт нрӗк панӑ пек пулса, йӑпатнӑ анрах, реворутси ырлӑхӗ 
пӗтӗмпе пуршуйсене лекнӗ. Ҫавӑнна хӑшӗ каланӑ: „1847 ҫулта 
Керманипе ытти патшалӑхсенре мӗнле вӑхӑт пулнӑ, пирён те халӗ, 
1906 ҫулта, ҫавӑн пекех вӑхӑт", тенӗ; хӑшӗ тата „пирён 1849 ҫулти 
пек вйхӑт" тенӗ. Урӑхла каласан, хӑшӗ реворутси татах хӑватлӑла- 
нассине, тата пысӑк ҫапйҫусем пулассине кӗтсе тӑнй, хӑшӗ „ре
ворутси иртнӗ ӗнтӗ, урӑх ҫапӑҫусем пулас ҫук, халё епир айалал- 
ла анатпӑр", тенӗ.

Поршевиксем каларрёҫ: „Нирӗн халӗ 1847 ҫулти вӑхӑт, рево- 
-рутси пӗтмен, вӑл хӑй ӗҫне туса ҫитермен, реворутси хумӗ хӑҫан
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та пулин татах ҫӗкленӗ. Хресрен ҫӗр илеймерӗ, ӗҫлекенсем те 
хййсем ыйтнине илеймерӗҫ, ҫав икё клас -пирён пуринрен те йыш- 
лй. Ҫавӑнпа ӗнтӗ реворутси ёҫӗ пётмен; патшапа Столыпин рево
рутсийе пёр вӑхӑта анрах шала хӑвалаеа кӳртрёҫ, хӑватлӑ ҫапӑ- 
ҫусем татах пулёҫ. 1905 ҫулта пулни вйл— крепӑҫӑн малтанхи 
карти патӗнре ҫапӑҫни анрах, ҫапӑҫма вӗреняи анрах, 1847 ҫул. 
анрах, рӑн ҫапӑҫусем м алта". террёҫ.

Меншевиксем урӑхла шухӑшларрӗҫ. Вёсем каларрӗҫ: „Епир 
халӗ Пруҫҫи ҫулӗпе пыратпӑр. Пруҫҫире 1848 ҫул ӑнмарӗ, ҫурри 
таран реворутси ҫӗнрӗ, ҫуррн таран корор ҫӗнрӗ. Пирён те ҫа- 
вӑн пекех: патша йулрӗ, пирён ӗнтӗ конститутсионни монархи пулӗ, 
пирён малашне ҫавна кура ёҫлес пула¥; пирён ӗнтӗ пыта'нса ёҫлес 
пулмаст, пӗтӗм вӑйпа парттийе пытанмасӑр ӗҫлекен тӑвас пулат1", 
террӗҫ. Меншевиксен шухӑшӗ паллӑ. Вёсен шухӑшӗпе, реворутси 
пӗтнӗ пулсан, малашне ҫапӑҫу пулас ҫук пулсан, Раҫҫей малалла 
Пруҫҫи ҫӳлӗпе пымалла пулсан,— паллӑ, парттийён тӗп сакайӗнрен 
тухмалла, пытанмасӑр ӗҫлемелле, хӑйӗн нрокраммине ракармалла, 
патшапа тата пуршуй парттийӗсемпе пёрле ӗҫлеме тӑрӑшмалла.

Поршевиксем меншевиксемпе пӗрлешни.

1906 ҫулта ҫуркунне поршевиксемпе меншевиксем ҫапла шу- 
хӑнпанӑ ӗнтӗ. 1905 ҫулти ҫапӑҫусем пирки, тата ӗҫлекенсем хуш- 
нипе, поршевиксенпе меншевиксен штапӗсем пӗрлешнӗ. Пирӗн 
парттин историнре вӑл пнт паллӑ ӗҫ. Ӗҫлекенсем поршевиксемпе 
меншевиксене ’ ик-виҫ хут та килӗштерме тӑрӑшрӗҫ. Унта тӗлӗн- 
мелли нимӗн те ҫук. 1917 ҫулта та хӑшӗ: „Мӗншӗн уйӑрӑлмалла? 
Пирӗн майлӑ мӗн рухлӗ нумайрах, ҫавӑн рухлӗ авантарах. Пор
шевиксен ҫумне меншевиксене, тата ес-ерсене хушсан, пуршуйсемпе 
патшана ҫӗнӗпӗрех", террӗҫ. Политтиккӑ ӗҫне нарартарах пӗлекен 
ӗҫлекенсем, парттире тӑракансем те хӑшӗ-пӗри ҫавӑн пек шу- 
хӑшларрёҫ. Ҫапла 1905 ҫулта нумайӗшӗ поршевиксемпе меншевик
сене пӗрлепгтерёсшӗн пулрӗҫ. Ӗҫлекенсене ҫапӑҫура йертсе пыма 
поршевиксемпе меншевиксем пайтах ҫӗрте- пӗрле комиттетсем ту- 
нӑррӗ, вӑл комиттетсене вӗсем ҫурмаран кӗнӗррӗ. Вара ирӗксёрех 
поршевиксен Тёп Комиттерин меншевиксен Орканисатсионни Ко- 
миттерӗпе пӗрле ёҫлемелле пул^ё; унтан кайран, ӗҫлекенсем хуш- 
нипе, 1906 ҫулта, Стокгольмра, поршевиксемпе меншевиксене
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пёрлештерме партти сйес нухрё. Вал сйесре поршевиксемпе мен- 
шевпксем пурин^ен ытла „1847 ҫулпа 1849 ҫул“ ҫинтцн тавлаш- 
рӗҫ. Поршевиксем калатрӗҫ: „Малтанхи реворутсире пире ҫӗнтер- 
^ӗҫ, малашне татах реворутсн п}глӗ, мёншён тесен 1905 ҫул хӑй 
ӗҫне туса ҫитереймерӗ", т е^ ӗҫ . Меншевиксем пире каларҫӗҫ: 
„Есир пулас ҫука калаҫатӑр, халӗ 47 ҫул мар,. 49 ҫул. Пнре ҫӗ- 
мӗрсе пйрахрӗҫ, вырӑс ревоЛ)утсийӗ пӗтрӗ - ӗнтӗ, урӑх вӑл тапра- 
нас ҫук, Раҫҫейре конститутсионни монархи пулӗ, пирӗн ҫавна 
кура ӗҫлемелле, Йевроинӑри сотсиал-темократсем кӑтартнӑ ҫулпа 
иымалла" тедрӗҫ.

Меншевиксем ҫӗнтерни.

Стокгольмрн сйесре меншевиксем ҫӗн^ӗҫ. Ун $ухне, патша ҫӗн- 
тернӗ пирки, ӗҫлекенсем пӗтӗм Раҫҫейпе пусӑрӑннӑтур; ^екапёрти 
ҫапӑҫу ӑнманннпе, Ленинкратри Советӑн ренӗсене тытса хупнипе 
парттире тӑракансем те пуҫӗсене уснӑтрӗ. Ҫавӑнпа ашҫах Стокголь- 
мри сйесре меншевиксем ыайлӑ адӑ ҫӗклекен кӑшт нумайрах пул-ҫӗ, 
вара меншевиксем парттийе хӑйсен тактнккиие сӗнТ)ӗ„ҫ. Хӗҫ-пӑ- 
шал тытса тапранасси ҫин^ен сймах пуҫласан, сйес ӑна хирӗҫ 
пулт)ӗ. Сйес меншевиксен Масловпа Плеханов ҫырнӑ ҫӗр прокрам- 
мпне йышӑнҫӗ. Вӑл прокраммӑ тӑрӑх меншевиксем ҫӗре семствӑ- 
сем урлӑ пуйантарах хрес^енсене памалла турӗҫ. Унтан тата мен
шевиксем малтанхи Думана суйламалла, Думара сотсиал-темократ
сен фраксийё ’тумалла турӗҫ.

ПоЛ)Шевиксен тактикки.

Ӗҫлекенсем пӗрлешме хушнӑран, поршевиксен ирёксёрех сйесе 
иӑхӑнна пек нулма.тла пулТ)ё. Т)йннипе каласан, пёрлешме пу- 
хйннӑ сйесре поршевиксемпе меншевиксем кйшт та пёрлешейме- 
рӗҫ, Стокгольмран уйрӑм фраксн пулса салашҫӗҫ. Тёп Комиттете 
меншевиксем пнрён йулташсене те кӳртрӗҫ, ан$ах вал йулташ- 
сем тыткӑна лекнё пек ан-ҫах пул-ҫӗ. Ҫавйнпа поршевиксем, сйесрен 
саланнренех, хӑйсем варри меншевнксенцен вӑрттӑн ӗҫлесе 
тӑма тепӗр Тӗп Комиттет суйларӗҫ. Ун ^ухне пирӗншӗн пит йывӑр 
вӑхӑт-т)ӗ. Тёп Комиттетре те, Ленинкратри Комиттетре те пирён 
майлисем сах ал ^ ӗ , хамӑр ёҫе пирён меншевиксене систермесёр
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туса тӑмалла пулрӗ. Икӗ ҫекреттартан пӗри меншевпк, тепёри 
поршевик пулсан, вӗсем, пӗрне-пӗри шанмасӑр, рас-расах пёр 
пӗрин хыҫҫӑн ҫӳреррёҫ; пёр парттире икӗ партти пекрӗ.

Поршевиксемпе меншевиксем ун рухне тавлашни ҫинрен Ле
нин йулташ ҫырнӑ икӗ кӗнекерен лайӑх пӗлме пула!'. Пӗр кӗнеки 
„Ленинкратри ӗҫлекенсене Стокгольмрн Сйес ҫинрен хисен пани“ 
йатдӑ, тепӗри— „Кадетсем ҫӗнтернипе ӗҫлекенсен парттин мӗн ту- 
маллн“ йатлӑ.

„47-м ӗш  ҫулпа 49-мӗш ҫул“  снижен малалла тавлашни,

Стокгольм сйесё хыҫҫӑн реворутси лӑпланса пырӗ, меншевик- 
сҫм пуҫ пулса тӑрӗҫ. „47-мӗш ҫулпа 49-мӗш ҫул“ ҫинрен тавлашу 
та рарӑнмарӗ. .Меншевиксем савӑнса пире йалан каларрӗҫ: „Х ӑ- 
вӑр йӑнӑшнине куратӑр-и ӗнтӗ? Еснр „реворутси пётмен, раса* 
тата ‘ҫанӑҫмалла пулӗ“ теттӗр. Куратӑр-и унтанпа миҫе ҫул иртрӗ?“ 
террӗҫ. Т}анах та тепёр реворутси вунӑ ҫул иртсен, 1917 ҫулта, тин 
гапранрӗ. Уншӑн поршевиксем йӑнӑшнӑ теме йурат-и?— Ҫук. Пор
шевиксем рӑнах та ӗҫ ун пек вӑраха кайасса кӗтменррӗ; ӗҫлекен- 
сен класӗ вунӑ ҫул иртсен тин ҫӗнессине шухӑшдаманррӗ. Анрах 
вӗсем ннхӑҫан та тепӗр реворутсин срукне кӑтартман. Срук тӗлӗ- 
шӗпе пурте йӑнӑшнӑ, Маркс хӑй те тӗнре реворутсийе рас тап- 
ранӗ тесе темиҫе хут та йӑнӑшнӑ. Ун пек пуласси вал паллахт 
мёншён тесен реворутсишӗн ҫунакансен йаланах реворутсийе рас- 
рах ҫитерес килет. Ҫапах та епир каланн тӗрӗс пулнӑ; рйнах та 
реворутси пӗтмен, унӑн ӗҫӗ пулса ҫитмен, пролеттарипе хресрен 
хййсене мён кирлине илеймен, татах ҫапӑҫусем пуласси наллӑ 
нулнй, еннр Пруҫҫи ҫулӗпе пыман, хамӑр ҫулла, пысӑк ӗҫсем 
патне илсе пыракан ҫулпа пынӑ. Ҫав еппр каланисем рӑнах та 
пӗтӗмпех пулрё. Кайран йна расах пурте куррӗҫ.

Стокгольмра сйес пынӑ рухне Раҫҫейре патшалйхйн малтанхи 
Думине суйларёҫ. Вйл ёҫре кадетсен, липерарни пуршуйсен парт- 
тн.йӗ ҫӗнтеррё. Вёсем Думара пит нумай вырӑн илрӗс, 'ҫавӑнпа 
малтанхи Думана вёсем хййсен аллине илрӗҫ, Дума председательне 
Муромцева кӳртрӗҫ. Малтанхи Думара кадетсен парттийё рн ха- 
ватлӑ партти-рӗ, вал парттин пуҫлӑхӗсем— Набоков, тата ыттисем 
те— ри раплӑ калаҫакансемррӗ. Ҫапла малтанхи Дума липерарни 
пуршуйсен парттийё ҫӗнтернине кӑтартрӗ (вйл парттийе „консти—
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тутсионно—демократически партти" теҫҫӗ; кӗскенӗн „к.-д." теҫҫё. 
ҫавӑнтан „кадет" сӑмах тухса кайнӑ). Ҫавӑнпа ӗҫдекенсен парт- 
тинре кадетсене йепле пӑхмалли ҫинрен калаҫмалла пулрӗ.

Хисеп паракан министерство (кадетсен министерстви).

Ун рухне парттийе йертсе пыракан меншевиксен Тӗп Комит- 
терё кадетсем ҫӗннӗшён пит савӑннӑ. Вӑл шухйшланӑ: „Раҫҫейре 
урӑх самана пуҫлана¥, кадетсем ҫёнтерни патшалйхра ҫӗр ёҫне, 
тата ытти нысӑк ӗҫсене те татма пулӑшӗ", тенӗ. Ҫавӑнпа менше
виксем „кадетсен министерстви тумалла (кадетсене министр тумалла)" 
тийе пуҫларӗҫ. Вёсен шухӑшёпе вйл министерство патшана мар, пат- 
шалйх; Думине хисеп парса тймалла (хисеп паракан министерство 
пулмалла) пулнй. Пуршуй парламенрёсем ёмӗр ҫавӑн пек мини
стерство тӑвасшӑн. Вёсен министерстви йаланах парламента хисеп 
парса тӑнӑ пек курйнат, анрах вйл парламента мар, банкирсене 
хисеп парса тйраЕ Меншевиксем ҫавӑн пек министерство ыйта 
пуҫласанах, вёсен хыҫҫӑн пыракансем ӗҫлекенсем хушшинре „хисеп 
паракан министерство кирлё" тесе вёренте пуҫларӗҫ. Ҫапла ӗнтё 
меншевиксем йалан хййсеннех тума тйрйшнй: кунта та вёсем хйй- 
сем савнй пуршуйсене пулйшма май шыранй. Анрах вёсен ёҫё 
ӑнмарӗ, хисеп паракан министерҫтво ыйтни вёсене хййсенех пё- 
террё, пире Ленинкратра нумайёшне хамйр йенне ҫавйрма пу- 
лйшрё. Выборг йенре, савйтсем нумай тёлте, ун рухне хархин пек 
марррё, пурте меншевиксем майлйррё, епё йна лаййх астйватйп. Пире, 

*пор1певиксене, унта итлесшён те марррё. Меншевиксем кадетсен 
хисеп паракан министерстви тума, пуршуйсен министерствине 
пулйшма шухӑшланине ёҫлекенсем пӗлсен, ӗҫ пётёмпех улйшйнса 
кайрё. Вара Выборг йенре савйт хыҫҫӑн савйт меншевиксенрен 
писе пуҫларё. Ленинкрат хули конхеренснйё те меншевиксен сй
махне хирӗҫ нырё. Вйл конхеренси Финляндире пулрё, мёншён 
тесен Финляндире ун рухне ытла хӗёёрлемесрёҫ. Епё астйватйп: 
гаймат кун Финлянди вокзалӗнре, шпнонсен кётёвё витёр иртсе, по- 
й.ес ҫиие^лартймйр та Териокийе кайрймйр. Конхеренси вырсарни 
кун кунёпе пырё; поршевиксемпе меншевиксем хйш рухне ҫапӑҫса 
кайас патне ҫитеррӗҫ. Пире меншевиксен Тёп Комиттерё хёстер- 
сен те, Ленинкратра пирён майлисем нумайрах пула пуҫларӗҫ; ун
тан вара ытти хуласенре те, нумайӗшёнре, ҫавӑн пек пулрё. Ле-
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нинкратра ҫӗнтерни пирӗншӗн пӗтӗм Раҫҫейре ҫурри таран ҫӗнни 
пекех пулрё, мёншён тесен ун рухне вйй Ленинкратра-рё. Менше
виксен Тёп Комиттерё те поршевиксен Леникратри Комиттерёнрен 
вййсйртарах-рё. Пуршуйсен хаҫарёсем ун рухне кулса ҫыраррӗҫ: 
„поршевиксен Ленинкратри пёрёккё Комиттерё меншевиксен пы- 
сйк Тёп Комиттетне ҫӗнрё" террёҫ.

Малтанхи Думана хӑваласа салатни.

Хресренсем ун рухне хытӑ пӑлханарреҫ. Ҫавйнпа патшалӑхӑн 
малтанхи Думи, унта кадетсем нумай пулнй пулсан та, ирёксёрех 
ҫӗр ҫинрен калаҫа пуҫларӗ. Ҫӗр пирки Думапа патша правиттер- 
стви хушшинре тав тухрӗ. Вара Думана хӑваласа салатрӗҫ. Кадет
сен партти, ҫиленсе ҫитнипе, Финляндийе кайса вӑрттӑн конхе
ренси турӗ. Конхеренси „выборгеки воззвани" кӑдаррӗ; вал воззва- 
нийе кайран мйшкйлласа „выборг клинтйрӗ" терӗҫ. Воззвани 
халӑха куланай тӳлеме хушмас¥-рӗ. Кермани липералёсем те 1848- ' 
мёш ҫулта, реворутсишӗн хёҫ-п;Тшал тытса ҫапӑсас вырйнне, 
халйха куланай тӳлеме хушмасйр восвани ҫырнй; халйх йна тйвас 
ҫуккине вӗсем лайӑх пӗлсе тӑнӑ; ҫавӑнпа вӗсем ҫапла хӑтланни 
патшана кӑсйара кукиш кйтартнипе пӗрех пулнй. Пирён кадет
сем те ҫавӑн пек хӑтланнӑ. Патша правитерствн вал восваннйе 
ннмён вырйнне те хуман, клинтӑр пӗҫерекенсене пурне те внҫшер 
уйӑх лармалла тунӑ.

Патшалӑхӑн малтанхи Думнне салатни— патша правиттерстви 
пурпгуй липералёсемпе кйшт урлй пулнй анрах пулнй, кайран вӑл 
рас капаний. Иккёмёш Думара правнттерствйпа липералсем килёш- 
терсе ёсленё, липералсем Столыпина мухта та пуҫланӑ.

Лонтонри 1907 ҫулти сйес.

Ӗҫсем ҫавйн пек пынй вйхйтра, 1907 ҫулта, ҫуркунне, Лон- 
тонра пирён парттин пиллёкмёш сйесё пулрё. Вйл сйес миҫемӗшӗ 
ҫиирен пайтах тавлашрӑмӑр. Епир, поршевиксем, хамйрйн виҫҫӗ- 
мёш сйесрен пуҫласа, Стокгольыри сйесе тӑваттӑмӗш вырйнне 
хурса, Лонтона пухйннй сйесе пиллёкмёш теттёмёр. Меншевиксем, 
пнрён виҫҫӗмӗш сйесе шутламасйр, ку сйесе пиллёкмёш тийесшён 
пулмарёҫ, Лонтонри сйес тесе анрах каласшӑн пулрёҫ. Ку сйесре
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пирён парттийе тата виҫӗ ушкан кӗ^ӗҫ: по^аксен сотсиал-темокра- 
■ҫёсем, латышсен сотсиал-темокра^ёсем, тата Бунд. Бунд пирён 
парттирен 1903 ҫулта тухнӑлдӗ, ун ҫин^ен епё каласаттӑм. Ҫав 
ушкӑнсем пӗтӗмпе тенё пекех пирӗн майлӑ пул^ӗҫ. Ҫав ушкӑнсем 
пирӗн майлӑ пулнйран, вӑл вйхйтра реводутси лӑщ анса пына пул
сан та, Лонтонри сйесре пирёншӗн алӑ ҫӗклекенсем кйшт та пу
лин, хӑш 'вухне ик-виҫ сын та пулин, ытларах пул^ё. Меншевик- 
сем парттири владе хййсен аллин^ен йарасшйн мар пит хытӑ тй- 
рӑшрёҫ. Парттийе весенней хйтарас тесе, пирён вӑл влаҫе пит 
хӗнпе туртса илмелле пулцё.

Ун ^ухнехи патшалӑх Думине меншевиксен^ея Деретелли лек- 
нё^ё, по.рневиксен'рен Алексинский лекнёт)ё. Алексинский ун т)ухне 
полрпевшгдӗ, йна Думана Ленинкратри ӗҫлекенсем суйланДё (халё 
Алексинский патша йёркишӗн тйрат, Врангел, патенте ёҫлет, хаЛ)ё 
те хӑне „Патшалйх Думири Ленинкратри ёҫлекенсен депутате“ 
тесе алӑ пусат). Лонтонри сйесре ҫав Церетеллипе Алексинский 
Думара мёнле ӗҫлемелли ҫшг§ен тавлашмалла пу.тр. [Унтан тата 
реводутси ҫин^ен, пуршуйсен липералёсем реводутсийе мёнле пахни 
ҫинҫен тавлашмалла пул^ё. Ун ҫинрен икё йен§ен те марксисӑма 
•}]и лайӑх пӗлекеннисем, пурпшҫен те лайӑх калаҫма пултаракансем 
тавлашрӗҫ. Меншевиксещен пурин^ен ытла Плеханов тавлашрё, 
нолрневиксен^ен Ленин йулташпа вӗлернӗ Роза Люксембург тав- 
лашрӗҫ. Роза Люксембург ун т>ухне пнрӗн парттийе кӗнӗ^ё, сйесе 
те пынӑТ)ӗ. Ленин йултагапа Роза Люксембург вырйс рево^утсийё 
ҫшгден, ли пера л, ни пуршуйсем ҫин^ен пит лайӑх каларӗҫ, вӑл сӑ- 
махсене вуласа халё те политтикӑ ҫин^ен мёнле каламаллине вӗ- 
ренме пулат. Ун $ухне те Раҫҫейри ӗҫлекенсен класё реводутси 
ъйхйтӗн^е йе тӗп вӑй пуласси, йе пуршуйсене ан^ах пулӑшӑкан 
вӑй пуласси ҫин^ен тав пынӑ. Ҫавӑнпа Лонтонри сйесре тавлашни 
халё те кивелмен, халё те вырӑнлӑ.

Лонтонри сйес Тёп Номиттет суйлани.

Лонтонри сйес суйланй Тёп Еомиттете пирён майлй ҫынсем 
кӑшт нумайрах кӗ^ӗҫ. Вйл Комиттете кам кёнине епё нумайёшне 
маннй^ё, йна мана Мартов кёнеки аса илтер^ё. Тёп Комиттете ак 
ҫаксем кёнё: менщевиксенцен Мартынов (вйл хал,ё пирён парттийе 
кё^б), Н. Жордания (Грузи менщевикёсен республиккин предсе-
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дателӗ пулнӑ, халӗ Парижре пурӑттат), Гольдман-Горевпа Ной Рам- 
ишвили (меншевик, малтанхи Думан рленё); пораксенрен Тышка 
(ӑна пйлхав вӑхӑтӗнре Карл Либкнехта вӗлернӗ хыҫҫӑн расах 
персе вӗлернӗ); Бундран Абрамовичпа Либер; по.ршевиксенрен 
Ленин йулташ, Зиновьев (унррен епё Тёп Комиттете кбментууӗ), 
Гольденберг (вйл кайран меншевик та пулса пйхрё, унтан татах 
пирён пата килсе поршевик пулса вилрё), Рожков (йна сирён ну- 
майёшё пӗлеҫҫӗ пулё, ун рухне вйл поршевикрё, пирён ри лаййх 
тусрё), унтан тата вилнё Дубровинский; латышсенрен Розин (пор- 
шевик, халё вилнё), Герман. Герман вйл— харӗ ҫарта ёҫлекен Да- 
нишевский. Ун рухне вйл пурне те килёштерме тӑрӑшаррё, Тёп Ко- 
миттетра хйш рухне иолдпевиксемшён, хйш рухне меншевиксем- 
шён алй йӑтаррӗ. Ҫапла Тёп Комиттет пит рйпар пулрё, пёр шу- 
хӑшпа тйрса пёр ҫулпа пыма Тёп Комиттете пит хён пулрё. Порше- 
виксем йна малтанах рухласа илрӗҫ. Ҫавӑнпа сйӗс саланцрренех, 
Лонтонрах, вӗсем вйрттйн ӗҫлекен хййсен Тӗп Орканӗ турӗҫ. Епир 
каларӑмйр: „Тёп Комиттетре епир ирӗксёртен анрах ӗҫлӗпӗр, кирлё 
ӗҫсене хамйрйн поршевиксен оркӑнӗнре тӑвйпӑр“, терёмӗр, мён
шён тесен меншевиксемпе пирён пёрле ӗҫлесси нумайа пырас ҫук- 
кине епир лаййх курса тӑраттӑмӑр. Ҫаплй ёнтӗ, кёскенён каласан, 
Лонтонри сйес акй мён туна: унта поршевиксем ҫӗнтрррёҫ, парт
тири влаҫе меншевиксенрен туртса илрӗҫ; анрах Тёп Комиттет пи- 
рёнех пулаймарё, вйл унталла-кунталла сулйнакан комиттет пулрё, 
уйрйм фраксисем туса ёҫлесси пётмерё; поршевиксен хййсен тёп 
орканё тумалла пулрё.

Епир Лонтонри сйесрен таврйнса ёлкёрирренех Патшалйх Ду- 
мине хйваласа салатнйрё. Сотсиал-темократсен фраксине, патша 
йёркине хирӗҫ тапранма хатёрленнё тесе, тытса хупнйрё, кайран 
фраксири депутатсене сут-дуса нумайёшне катӑрка йарӗҫ. Пирён 
малашне иытанса ӗҫлемеллё пулрё. Пирён хаҫатсене хупса ларт- 
рӗҫ. Иккёмёш Думана хйваланйшйн пуршуйсем патша йёркине 
йатланй пек пулрёҫ, анрах, ёлёкхнн пек, ҫынна култарса Выборг 
тйрӑх ҫӳремерӗҫ. Вёсем Ленинкратра лӑпкй ларрёҫ, хутран-сит- 
рен анрах Столыпина хирӗҫ калаҫнй пек пулрӗҫ, йе тата, Родичев 
пек, Столыпин „мӑйкйҫё“ (ҫакмалли вырӑн) ҫинрен ҫиврӗ сймах- 
сем вёҫере пуҫларӗҫ. Анрах йна пуршуйсем йури анрах турӗҫ, ӗҫ 
латне пырсан йалан Стольшин коститутсийё тӑрйх пырӗҫ.
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Виҫҫӗмӗш Дума.

Патшалӑхӑн иккёмёш Думине хӑваласа салатсан, патша пра- 
витте^стви виҫҫӗмӗш Дума пухмалла турӗ. Думана суйламалли сак- 
куна „тӳрлетрӗ“, хресренсем суйламалла мар турӗ (ӗҫлекенсен 
ӗлӗк те Думана суйламалли право ҫукпа пӗрехрё). Ӑна мёншён 
апла туни паллй. Иккёмёш Думана суйларрен патша хресрен ҫине 
шанса тӑраррӗ. Ун ҫине патшанӑн ӑслӑ улпурӗ, ватӑ йытӑ По
бедоносцев та шанаррӗ. Патша йёркишӗн тйракансем ун рухне 
хресрен ҫине тӗренме шухӑшланӑ: „вйл пире пӗтерме памӗ, унпа 
мёнле те пулин килёштерӗпӗр, вӑл патшана хӑй ашшӗ пек курса 
шанат, патшана хирӗҫ пымӗ“ тенё. Анрах хресрен те патшана 
шанми пулнй иккёмёш Думара паллӑ пулрё. Ҫавӑнпа ёнтё, суйламалли 
саккуна улӑштарса хресрене суйламалли право парасшӑн : мар 
пулнӑ. Ӑна вёсем пит рёйе туна. Улпутсем хресренсем суйланй 
ҫынсене тата хййсен али витёр алласа кйларнй, хйш хресрен кй- 
мӑла киляӗ, ҫавна анрах суйланй. Ҫапла ёнтё патша правиттелстви 
иккёмёш Думаран пуҫласа виҫҫӗмӗш Дума ҫитиррен хресрене шанми 
пулса каина. Мёншён тесен хресрен хйй йна шанми пулнй.

Виҫҫӗмӗш Думй патша майлй пуласси паллахрӗ. Ҫавйнпа парт
тире вйл Думана кӗрессипе кӗмесси ҫийщен калаҫмалла пулрё. Порше- 
виксен хушшинре те ун ҫинрен хытй тавлашрӗҫ. Нумайӗшӗ^каларрёҫ: 
«Думана кёме кирлё мар, йна бойкот тумалла, вара виҫҫӗмӗш Ду
ма та Булыгин Думи кунне курӗ», террӗҫ. Сахалӑшӗ Ленин йулташпа 
пӗрле „виҫҫӗмӗш Думана та кӗрес пулат", террӗҫ. Ленина йатласа 
хйшё кёнекесем те ҫырса кйларрӗҫ: „Виҫҫӗмӗш Дума патша майлй 
пуласси паллах, Ленин ҫапах ӗҫлекенсене ҫав Думана йарасшӑн, вӑл 
сылтйм йенне сулйннӑ", террӗҫ. Ленин йулташ йна хирӗҫ каларрӗ: 
„Виҫҫӗмӗш Дума вӑл— вы.рйх картн, ӗҫлекенсен класӗшён пӗр вӑ- 
хӑта витере лармалла пулсан, ларӑпйрах", террӗ. Ленин йулташ 
вӑл акй мёнле шухӑшларрӗ: „1905 ҫулта ыран-пайан реводутси 
тапранас пек тӑрӗ; патша йёркине те, Булыгин Думине те вал 
ҫёмӗрсе пйрахас пекрё; 1907 ҫулта вӑхӑт улйшӑнрӗ, патша,йӗркин 
ӗмӗрӗ тата темиҫе ҫула пырасси паллах, мёншён тесен епир ӑна 
халех пётерме пултйраймаспйр, пирён тата ' темнҫе ҫул хӗсӗкре 
пурӑяма хатӗрленес пулат; патша Думи—вырӑх карти пулӗ, ан
рах унта та епир ӗҫлекенсен класне усй тума пултаратпйр:: Ду- 
мйра тухса калгҫса халӑха вӗрентме пултаратпйр", террё.
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Пытанмасӑр ӗҫлесси ҫин^ен тавлашни.

Унтан вара пытанмасӑр ӗҫлесси ҫннрен тав тухса кайрӗ. 
Парттн хӑй пытанса анрах ӗҫлеррӗ: унӑн Думари депутарӗсене 
каторка йанӑрӗ, пытанмасӑр ёҫлемелли вырӑнсем—профсойсем тата 
ӗҫлекенсен клупӗсём анрах йулпӑрӗ; унтан тата внҫҫӗмӗш Дума 
пурррӗ, ӗҫлекенсем вӑл Думана хӑйсен ҫынписене суйласайама пулта- 
раррӗҫ, вёсем вара патша майлӑ депутатсен иуҫёсем урлӑ халӑха тё
рёс сине калама пултарарреҫ. Ҫапла тавлашнӑ вӑхӑтра йӑнӑш ҫулпа 
кайасран пит хӑрушӑрӗ. Ленина хнрёҫ пыракансем ун рухне ну- 
майлаха ҫёятернӗ пулсан, пирён партти ӗҫлекенсенрен уйӑрӑлма 
та пултараррӗ. Ун рухне нрофсойуссенре пирён партти ӗҫӗ нарар 
пыраррё, мёншён тесен партти „профсойуссенре ӗҫлеме кирлӗ мар“ 
тийекенсем хыҫҫӑн кайнӑрё. Вӗсем каларрӗҫ: „Пирӗн—парттп ӗҫне 
анрах пёлес пулат, пирӗн тӗпсакайне каймалла (пытанса ӗҫлемелле 
тени дулат), унта ӗҫлемелле, профсойуссем пире кирлё мар, унта 
меншевиксем ӗҫлеррёр", террёҫ. Вӑл пирён пысӑк йӑнӑш пулрё, 
уншӑн кайран епир пит хаклӑ тӳлерӗмӗр. Профсойуссене епир 
1917 ҫулти окрапӗр хыҫҫӑн тнн меншевнксенрен туртса илтӗмӗр, 
унррен профсойуссенре меншевиксем нуыайтарахрӗ. Ленин йулташ 
каларрӗ: „пирён ёҫлекенсен класӗпе пӗрле пымалла, ӗҫлекешене 
йертсе пыракан партти пулмалла; пӗр тӗпсакайне анрах пёлес 
пулмас¥; ӗҫлекенсенрен татӑлнй ушкӑн пулас пулмаст. Ӗҫ- 
лекенсем профсойуҫсенре пулсан, пирён те унтах пулас пулат; 
патша Думине пёр ҫын та пулин йама май пулсан, йарас пулат: 
анти вал ёҫлекенсене тёрӗссине калатӑр, еппр ун сӑмахёсене 
ҫапса кӑларса тӑрӑпӑр, ёҫлекенсемшӗн мён те пулин вёсен клу- 
пёнре тума май пулсан, унта та кайас пулат. Пытаямасӑр мён 
тума май пур, пирён пурне те тӑвас пулат; пирён ёҫлёкенсенрен 
татйлас пулмай, пирён вӗсемпе пёрле пурӑнас пулат, пропаганда 
ӗҫне анрах туса тӑракансем пек пулас пулмаст, вёсем реворутси 
пулассинрен пуҫне урӑх нимён те пёлмеҫҫӗ. Ун пек ҫынсене ёҫле- 
кенсем хака хумӗҫ. Партти ӗҫлекевсемпе ҫыхӑнма тнвӗҫ, ҫул пӑ- 
рйннӑ тӗлсенре йалан ӗслекенсемпе пӗрле пулма тивӗҫ, кашни 
кун вёсене пулӑшма хатӗр пулма тпвёҫ", террӗ.

Ленин йулташ майлисем сахал цулсан та, ӑна пнт хытӑ шан- 
нипе, поршевиксем виҫҫӗмӗш Думана ҫынсем суйласа йамалла ту-
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рӗҫ. Вара Думана темиҫе депутат йама май кил ре, Ленинкратран 
Полетаева суйдаса йатӑмар. Вйл кайран „Тӗрӗслёхпе" (Правда) 
„Ҫӑлтӑр" (Звезда) йатлй хаҫатсем кӑларма пайтах пулӑшрӗ.

Поршевиксен ҫав тавне астуса тйрас пулат. Поршевиксен кай
ран „рёнсе илу (отзовизм) йатлӑ йухӑм пуҫланса кайрё. Вӑл йухйм 
ҫинрен каланӑ рухне манӑн поршевиксен ҫав тавӗ ҫннрен расах 
асӑнмалла пулӗ.

Ликвидаторсем.

Поршевиксем вӑрттӑн ӗслессипе пытанмасӑр ӗҫлесси ҫинрен 
тавлашнӑ рухне меншевиксем хӑйсен хупгшинре урӑх йапала ҫин- 
рен тавлаша пуҫларӗҫ. Вёсен „ликвидаторство" тийекен йухйм 
пуҫланса кайрӗ. Вёл сӑмах акӑ ёҫтан тухрё.

Меншевиксен пуҫлӑхӗсем хӑшё: „Тёпсакайне ликвидировать
тумалла (пӗтермелле), пытанса бҫлекен орканисатсийе пӗтерес, 
парттийе патша йӗркине хирӗҫ пымасӑр ӗҫлемелле тӑвас, партти 
прокраммине улӑштарас, ӑна патшана ҫнлентермелле мар тӑвас, 
реворутси пӗтнӗ ӗнтӗ, ӗҫлекенсен пурнӑҫин ҫитмен тӗлӗсене пётер- 
ме анрах тёрӑшас" тийе пуҫларӗҫ. Ӳн пеккисене ҫавёнпа „лик
видаторсем" (пӗтерме тёрёшакансем) терӗҫ. Меншевиксен хуш
шинре ҫавӑн пек калаҫакансенрен ри рапли— халӗ пирӗнпе ӗҫлекен, 
пирӗн хаклӑ йулташӑмӑр Ларин пулнй. Ун рухне вӑл меншевик- 
сенрен пуринрен ытла ликвидатор пулнӑ, халё вал поршевиксен 
хушшинре хӑш рухне „сулахай йенрн" пек хӑтланаВ Улёшёяу 
тёрли пур. Ун рухне Ларин йулташ Ленинкратра „Ҫӗнӗрен Ҫуралу" 
(Возрождение) йатлй шурнал кӑларма тытӑнрӗ. Столыпин вал шур- 
нала тнмесёр тйрё. Ларин майлисем тата Ежов, Потресов, Левицкий, 
тата ытти меншевиксем те пурррё. Ленин йулташ ҫав ликвидаторсен 
ушкӑнне „Столыпннан ӗҫлекенсен парттийё" тесе хушамат парӗ. Ҫав 
хушамат весемшён Каин пирерӗ вырйнне пулрё. Унтан тата вёсем, 
науккй синрен ҫырма, „Пирён Шурӑм Пуҫ" йатлй тепёр шурнал 
кйлара пуҫларёҫ. Вйл шурналта Мартов, Дан, тата ытти иенгае- 
виксем те ҫыра пуҫларӗҫ. Ларин хйй ак ҫапла каласа ҫыраррӗ: 
„Ш ӑкӑр-макӑрсене пуҫтарсан, кашни хуларах темиҫе крушок тума 
пулат, анрах унтан мён усси пулё? Лаййх ҫынсем тёпсакайне 
кайас ҫук", террё- Пирён меншевиксемпе пёрлехи Тёп Комиттета 
вёсем пӗтерсе пӑрахрӗҫ, вёсен пуҫлйхӗсем— Михаил, Роман, тата 
Юрнй—виҫҫӗшё те меншевикскерсем, Тёп Комиттетран ҫапла ка-
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ласа тухса кайрӗҫ: „Епир, Тёп Комиттет рленёсем ' пулсан та; 
аралла вырама ухмах мар: сирен Тёп Комиттет заседанисене епир 
ҫӳрес ҫук; пытанса ӗҫлекен орканисатсисене салатас пулат, вёсен 
ёмёрё иртрё ёнтё; халё, Йевроппӑри пек, сотсиал-темократсен парт
тийё тӑвас пула*", терӗҫ. Мартовпа Дан ун рухне йут патшалй- 
храрё. Парттире хййсен йатне йарас мар тесе, вёсем ытла сыл- 
тӑма каймарӗҫ, вӑта ҫӗрнерех тйрса йулрӗҫ. Ҫапла ёнтё, Ленин 
йулташ каларйшне, Потресов, Ежов, Левицкий, Ларин парттийе 
Ленинкратра ларса ншсе тёрӗҫ; Мартовпа Дан, парттийён пы
танса ӗҫлекен оркӑнӗнре ларса, парттийе шалтан пётерме шухйш- 
ларӗҫ.

Ликвидаторсемпе пуршуйсем.

Липерарни пуршуйсем ликвидаторсене пит нумай пулйшрӗҫ. 
Кадетсен „Сёмах" (Речь) йатлй хаҫарӗ меншевиксен статйине пит 
хавас ҫапаррӗ. Меншевиксен профсойусӗсене пулйшса тӑраррӗҫ, пи- 
рённисене тытса хупаррёҫ; ыеншезнксем клупсенре пёр пытанма- 
сӑр, прӗккӗн, ёҫлерӗҫ; тӗрлӗ хаҫатсенре ҫыра пуҫларӗҫ. Лнперал- 
семпе монархиссем, меншевиксем урла парттийе пётерес тесе, ӗҫ- 
лекенсен класин малта пыракан, реворутсшнён тйрйшакан уш- 
кйнне салатас тесе, ликвидаторсем майлй пулрӗҫ.

1908 ҫултанпа ликвидаторсен йухймё лаййх палӑра пуҫ- 
ларё, вара ликвидатор тенё сймах та ҫӳре пуҫларё. Меншевик
семпе перле ӗҫлесе ватйлнисем пайтахйшё, „Пирён Шурӑм-Пуҫ" 
ушкйнне хутшйнса, ликвидатор пулса кайрёҫ. Вйл ушкйнйн пуҫлӑхӗ 
Потресов пулрё. Ҫапла йут лакёра таракансем нумай пулрӗҫ. 
Парттин ёлёкхи раплй вӑхйтне варла пуҫларёҫ, ёлёк пытанса ёҫ- 
ленине, ӑс ҫитенменннпе, пӗлмесӗр, ухмахла ӗҫлени вырйнне хурӗҫ, 
Столыпина йураса ӗҫлеме вӗренте пуҫларӗҫ. Ҫапла вара Столыпи- 
нйн липерарни парттинрен пуҫне тата „Столышщён ёплекснсен 
парттцйё" пулса кайрё. Ликвидаторсем тата: „пурне те,
кампа иӗрлешсе ӗҫлес тенё, ҫавйнпа ӗҫлеме ирёк памалла" тийе 
пуҫларёҫ „поршевиксем ун пек пӗрлешсе ӗҫлеме хушмаҫҫӗ", терӗҫ. 
Ана вёсем суйса каланй. Поршевиксем те пӗрлешме никама та 
рарман. Анрах вёсем каланй: „Патша вӑхӑтӗнре ӗҫлекенеене ни- 
мёнле нрёк те пулас ҫук". тенё. Ҫапла поршевиксемпе мёншевик- 
сем тӗрлб ҫулпа уййрйлса кайрёҫ: поршевиксем, ёлёкхин пекех, 
пуринрея ытла реворутсишёя тйрӑшрӗҫ; меншевиксем патша нёр-
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кине тимесӗр ҫӑмйляӑх шыра пуҫларӗҫ. Меншевиксем реформис- 
сем пулса кайрӗҫ, поршевиксем реворутсионер халлӗнех йулрӗҫ- 
Епир вёсене те, ёҫлекенсене те калаттӑмар: «Ирӗккӗн сойус тума 
май пултӑр тесен, малтан патшана пӗтермелле, мёншён тесен вйл 
сойуссем тума нихӑҫан та ирёк парас ҫук», теттёмёр. Меншевик
сем каларрӗҫ: „Ирёккён сойус тума май пултйр тесен, пытанса 
ёҫлекен парттийе пётерес пула*, хархи йӗркене хирӗҫ пымасӑр 
ёҫлӗме вёренес пула*. Йевроппӑри сотсиал-темократсем пек пулас 
пула*", террӗҫ.

Парттишӗн тӑракан меншевиксем.

Ҫапла меншевиксем хушшинре икӗ ушкӑн пулса кайрё. Пёр 
ушкӑнӑн пуҫлӑхӗ Мартоврё, вал, парттире тӑрса, ӑна шалтан пӑсса 
пырӗ; тепӗрин пуҫлӑхё Потресоврё, вӑл хйне „ликвидатор" террӗ. 
Меншевиксен тата виҫҫёмӗш ушкйн, парттишён тйракан ушкӑн 
пулса кайрё, унӑн пуҫлӑхӗ Плеханов пулрё. Вйл татах, йулашкин- 
рен, пнрӗн реворутси ҫулё ҫине тухса пйхрӗ. Ун рухне „Сотсиал- 
Демократ" йатлӑ хаҫат тухаррӗ. Унӑн ретакторӗсем Ленин йулташ, 
епё, меншевиксенрен Мартовпа Данррӗ. Плеханов, парттишён тй- 
ракан меншевик пулнйскер, вйрттӑн ӗҫлекен партти хутне кӗрсе, ҫав 
хаҫат ҫнне пит лаййх ста*йасем ҫыррӗ. Меншевиксем йна ун- 
шӑн „ватӑлмалӑх кунйнта тӗпсакайне мухтаса йурла пуҫларӑн" 
тесё виртле иуҫларӗҫ. Плеханов унтан хйрамарё, мёншён тесен 
вал1, меншевик пулин те, рас-расах реворутси ҫудӗ ҫине тухка- 
ларрё. Мартов хӑйӗн „Раҫҫейри сотсиал-темократсен исторнйё" 
йатлй кёнекияре кала*:

„Плеханов ёмёр террора хирӗҫ пырӗ. Ҫапахта вйл пёрре, Партти 
Советёнре: „сотснал-реворутсионерсем патне кайса, вёсемпе террор 
ӗҫне перле тӑвассн ҫинрен сӑмах нётермелде, мёншён тесен, халё 
террор тумаллн вйхйт", тийе пуҫларё. Анрах Аксельродпа Мартов 
хирӗҫ пулрӗҫ: „апла пулсан, епир Советран тухатпӑр, ун ҫннрен 
парттийе каласа кӑтартатпӑр", терёҫ. Вара сотснал-реворутсионер- 
семпе килёшессн пулмарё. Террор ҫинрен поршевиксем хушшинре 
те калаҫа пуҫларӗҫ. Ҫапах та партти террор ҫулӗ ҫине тӑмарӗ", 
тет.

Плеханов 1905 ҫулта, патшапа хӗрсе ҫапйҫнӑ вйхйтра, террор 
тапратма шухйшланине епё Мартов кёнекинрен тин пёлтём. Пле- 
аяов ытти " меншевиксем пек пулманни ҫавӑнтан пит лаййх курӑ-
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нат. Террор парттийе пйсннне, ӗҫлекенсене ҫапйҫма йертсе кайма 
рйрмантарнине курса, Плеханов ӑна хирӗҫ пынӑ. Йулашкинрен, 
ҫапӑҫас вйхӑт ҫитнине курсан, вйл террор ҫинрен сймах тапратнй.

Плеханов— „тӗпсакайне мухтаса йурлакан“ .

Парттийён йывӑр ҫулӗсенре (1907, 1908, 1909 ҫулсенре) Пле
ханов татах пирӗн майлӑ пулрё, „тӗпсакайне мухтаса нурдакап" 
пулса, пирён парттийе нумай усӑ турё. Вйл, пирён варттйн туха- 
кан хаҫатра ҫырса тӑрса, пире пайтах пулйшрё, унтан тата вйл 
Думари поршевиксем тёрёс ҫулпа пынине кйтартрё, пире парттийе 
тупӑка хуракансемпе ҫапӑҫма пит нумай пулйшрё. Ун рухне мён 
терн йывйр вйхйт пулнине халё йнласа илме те хён, пире Плеханов 
ҫавӑн пек рухне пулйшни пит паха пулрё. Ун рухне, патша ҫённӗ 

’ пирки, пирён хӑватлӑ ҫынсем пайтахйшё йут патшалйха тарнйрё, 
пур ҫёрте те органисатсисем салана пуҫланӑрӗ, орканисатсисенре 
пур ҫӗрте те провокаторсем лараррӗҫ, пурте пёрне-пӗри йӗрлеррӗҫ, 
пёр-пӗринрен хйраррӗҫ, никам та никама та шанмасрё. Тёрлё ир- 
сёр кёнекесем туха пуҫларӗҫ, „Санин" йатлй кёнеке ун рухне 
тухрӗ. Ҫав ирсӗр йапаласем рево.рутсишён тйрйшакан тёрлё кру- ' 
шоксене те сйрхӑнса кӗре пуҫларӗ. Патшалйх Думи реворутсийе 
хирӗҫ пырё. Партти тёрлё вак ушкйна саланса кайре. Ликвида
торсем хыҫҫӑн кайнӑ меншевиксем ҫав хушйрах партти ҫинре 
панихида йурла пуҫларӗҫ, Ленинкратра та Мускавра та  вилём ранё 
кӗрлеррё. Ҫавӑн пек вйхйтра ёнтё меншевиксен пуҫдйхӗ Плеханов 
сасси илтӗне пуҫларӗ, меншевик халлён йулса, вйл ликвидаторсене 
ҫӗмӗрме тытйнрё. Тёпсакайёшён тйракан поршевиксене унйн сасси 
пит нумай пулйшрё.

Т)йн пуҫлйхсем хён вйхйтра палӑраҫҫӗ. Ленин йулташ парттийён 
раплй пуҫлйхӗ пуласси 1905 ҫулта мар, 1907-1909 ҫулсенре пит 
лаййх палйррё. 1905 султа реворутси хумё ҫӗкленсе пыраррё, парт
тийе йертсе пыма ун рухне ҫймйлррӗ; 1907-1909 ҫулсенре, партти 
и шёл нӗ вйхйтра, партти саланнй вйхйтра, реворутсийе те парт
тийе те никам та шанман вйхйтра, Ленин йулташ, пёррен тенёпе 
перех, ҫырса та тата урӑхла ӗҫлесе те парттийе ҫйлма тйрйшрё.
Ун рухне поршевиксем икке уйӑрӑла пуҫланӑрӗ: хйшё пытанса 
ӗҫлесшӗнррё, хйшё, варттйн ӗҫлессинрен пуҫне, пытанмасйр та ӗҫ- 
лесшӗн пулрӗҫ. Меншевиксем те икке уййрӑлрӗҫ: хйшё ликвидатор-
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сен майлӑ пулрӗҫ, хйшӗ парттнйе сыхласшӑн пулрёҫ; пёр йенре 
вёсен Потресовпа Ларинррӗ, тепӗр йенре Плехановррӗ, Мартов 
Еёсен хушшинре, ликвидаторсене ҫывӑхарах, тӑраррӗ.

1909 ҫулта поршевиксен хушшинре тав хйватлйяанса ҫитрӗ. 
1908 ҫулта, виҫҫёмӗш Думана суйланӑ рухне, епир вӑл Думана 
кӗрессипе кӗмесси ҫинрен анрах тавлашаттймӑр. Думана бойкот 
тӑвакансем 1909 султахӑйсен фраксийӗ турӗҫ, ҫапла „г|)ӗнсе Илӳ" 
(отзовизм) натлӑ йухӑм пуҫланса кайрё. Поршевиксем хӑйсен хуш- 
шинре’ак ҫак виҫӗ напала ҫинрен тавлашреҫ: „Т}ёнсе Илӳ“ (Отзо
визм) ҫинрен, „ультиматизм" ҫинрен, „богостроительство" ҫинрен.

О т з о в и з м .

Хӑш ватӑ поршевиксем, тата хӑш орканпсатсисем, лӗр вӑхӑтра 
Раҫҫей варринри Областной Комиттет та „Партшалӑх Думине йанй 
депутатсене кайалла рӗнсе илмелле" тийе пуҫларӗҫ(ҫавӑнтан „От
зовизм" пулса кайнӑ). Вӗсем акӑ мӗн каларрӗҫ: „Патша Думи— 
монархшнӗн тара'г, реворутсионерсемшӗн унта нимӗн ӗҫ те ҫук; 
унта кайни—ликвидатор пулни, реворутсирен тунни. Пытанмасӑр 
ёҫлеме халӗ мапа килмест, лайӑх поршевикӗн халё сойуссенре, 
клупсенре нимӗн ёҫ те ҫук", террӗҫ. Вёл йухйм пнт хӑрушӑрё, 
ликвидаторские анрах пулёшаррӗ. Епир ун рухне—Ленин йулташ, 
Каменев, епё—„Пролеттарий" йатлӑ хаҫат кӑлараттӑмӑр. Ун пек 
калаҫакансене епир вӑл хаҫатра „сулахай йенри ликвидаторсем" 
теттёмёр. Вёсем, тул йенрен лаййх пек, реворутсншён тйрйшнй 
пек пулса, пире пурнӑҫран татма тӑрйшннне кйтартаттймйр. Мен
шевиксем епкр профсойуссенрен, Патшалйх Думинрен, ёҫлекепсен 
хушшинрен кайасса анрах кётсе тӑраррӗҫ. Епир вак крушоксене 
питӗрӗнсе ларнине, политтиккӑ ӗҫӗнрен татйлнине вёсем пит ха- 
васрё. Тепёр хут калатйп, вйл йухйм ппт хйрушйрё, йна епир вй
хйтра пёгермен пулсан, епир ӗҫлекенсене йертсе пыракан партти 
тёвайман пулйтймйр. Поршевиксем темнҫе вунӑ ҫул тйрйшшё, кнрек 
мёнле йывйр вйхйтра та, ёҫлекенсен хушшине тйрйнса ларма, вё
сене реворутси рухне те, лйпкй пурйннй рухне кнрек мёнле ӗҫре 
те пулйшма пӗлеррӗҫ; поршевиксем йалан ҫавӑнпа вййлй пулнй та. 
Тёрлё патшалӑхри ҫамрӑк коммуниссен парттисене халё ҫавӑ ҫит- 
мест; Итталири коммуниссем пек, вёсем хййсен парттинре анрах 
питӗрӗнсе лараҫҫӗ, ҫавӑнпа ӗҫлекенсенрен татйлаҫҫӗ, ҫапла вёсем 
отзовизмйн йӑнйш ӗҫне тӑваҫҫӗ.



—  122  —

У л ь т и м а т и з м .

Ультиматизм „ультиматум" тенё сймахран тухна. Поршевиксен 
пёр ушкёнё, Ленин йулташа „пуршуйсем майлй пырй*“ тесе ай- 
йпласа, хййсене фракси турӗҫ. Вал фраксин иуҫлёхӗсем А. А. 
Богданов, А. В. Луначарский, М. Н. Покровский, тата ытти паллӑ 
йулташсемрё; ун рухне хане „сулахай" тесе шутлакан М. Горький 
та вёсен майлйрё (А. А. Богданов вйл— „Политическая экономия" 
натлӑ кӗнеке ҫыракан; ун рухне вйл поршевиксене йертсе пыра- 
кансенрен пёрирё, халё вйл пирён парттирен тухнй, вйл „Рабочая 
Правда" йатлй ушкён урла, тата пролеткультсем, рабфаксем урдй 
хййён меяшевикла вёреитёвне сарма тйрёшат), Ультиматизмпа от- 
вовизмён уйрймё пит сахал. Ультнматиссем каларрӗҫ: „Епир депу- 
татсене кайалла рёнсе илме хушмастпйр, епир вёсене ультиматум 
лартасшйн, ультиматума пйхйпманнисем Думаран тухма тивӗҫ", 
террӗҫ. Епир вёсене калаттймйр: „Вйл отзовизмпа пёрех. Патша Ду- 
минри пирён нулташсем, сайра хутра та пулин, пётём Раҫҫене рево
рутси сӑмахӗ калаҫҫӗ; есир вёсене ультиматум лартса кайалла 
илесшён", теттёмёр. Ультнматиссем майлисем поршевиксен хуш 
шинре пайтахрё вёсем поршевиксен Тен Комиттерёнре те пурррё.

Богостроительство.

Виҫҫӗмӗш йухйма „богостроительство" террӗҫ. Вйл йухӑмӑн 
пуҫлӑхӗсем А. Луначарскийпе М. Горькийррё. Богостроительство 
ҫинрен пирён тусёмёр А. В. Луначарский статйасем ҫырнӑрӗ. 
Ҫав йухйм майлах Горький „Исповедь" йатлй кӗнеке ҫырнӑрӗ. Вйл 
пит' лаййх. кёнеке, нумайёшё сирён йна вуланй та пулё, анрах унта 
„богостроитерство" майлй каланй. Богостроительсем кйшттён йенне 
сулӑнаррӗҫ. Вёсем каларрӗҫ: „Епир турра ӗненместпӗр, ҫапах та 
пирён марксисйм турри пек йапала пур", террӗҫ. Хытӑ ҫапйҫса 
айада пулнй хыҫҫйн пур ҫӗрте те ӗҫ сӳтӗле пуҫлат. Пирён те ун 
рухне ҫавён пек вйхйтрё; литераттурйра ун рухне ирсёр 1сёнекесем 
туха пуҫларӗҫ; науккӑ таврашӗнре тӗн йенне сулӑна пуҫларӗҫ. Ҫав 
тён сӗрӗмӗ пирён парттири ҫемҫерех ҫынсене те—Луначарскийпе 
Горькнйе— кӑшт лӗкнӗ. Тӗн сЗрӗмӗ лекнипе, вёсем отзовизм йенне 
сулӑна пуҫланё. Вара вӗсем, ҫирӗме йахйн ри лаййх ёҫлекенсене
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пухнӑта (орканисатсиеенре унтан ытла пухма нал вйхйтра хён 
пулнй), вӗсене, Горькйй пурйнакан Капрн йатла тпнӗс уттн ҫине 
илсе пырса, марксисӑма вӗрентме шухӑшланӑ. Анрах вёсем, марк- 
-сисёмран ытдарах, отзовизмпа богостроительство ҫинрен вӗрентнӗ. 
Вӗренме плсе пынӑ ӗҫлекенсем лайӑх ҫынеем пулнӑ, халӗ нумай- 
ёшӗ вӗсем пирӗн республиккӑра аслӑ вырӑнта лараҫҫё. Анрах бо- 
гостроительсен ӗҫӗ Капри утти ҫинре ӑнман. Марксисӑм ҫинрен 
вӗрентнине, тата Горький литтераттурӑ исторнйё ҫинрен каланине 
ёҫлекенсем лайӑх итленӗ, отзовизм ҫинрен каланине хйлхана та 
рикмен, богостроительство ҫинрен кала пуҫласан, „ҫук, ҫитӗ", тенӗ. 
В ара вӗсем ҫурри ытла, ҫав шкула тӑвакан халё вилнё Вилонов 
хушаматлӑ ӗҫлекен хыҫҫӑн, ҫӗрле тйнӑ та тннӗс утти ҫинрен 
Ленин йулташ патне тарса пынӑ. Ун рухне Ленин йулташ йут 
патшалӑхра ыттисемпе пӗрле „Пролетарий" йатлӑ хаҫат кӑларса 
пурӑннӑ. Ҫапла вӗсем богостроительсен шкулбнрен пирӗн шкула 
куҫрӗҫ, унтан, пирён майлисем пулса, Раҫҫейе кайрёҫ.

Парттин йут патшалӑхри шкулӗ пит нумай усӑ кӳрӗ. Ун рухяе 
пнрӗн партти ҫукпа пӗрехрӗ. Ҫавйнпа ҫав ыттисене йертсе пы- 
малли ҫирӗм ӗҫлекен пит пысӑк вӑй пекрӗ, вӗсем пнрӗн парттин 
Тёп Комиттерё вырӑнне пулрӗҫ,

Отзовизмпа тата ытти йухӑмсемпе ҫапӑҫни.

,Пирӗн отзовизмпа, ультиматизмпа, богостроительствопа пит хы
тй ҫапйҫмалла пулрё, ун пнркн поршевиксен фраксийӗ икке уй- 
йрйдса кайрё. Епнр Ленинкратран, Мускавран, тата ыттн ҫӗртен 
делегатсем пуҫтарса, поршевиксен конхеренсийӗ турӑыйр та Богда
нова, ун пеккисене тата ыттисене те фракспрен кйларса пёрахрй- 
мйр. Вйл поршевиксен историнре пит паллӑ вӑхӑт. „Пролетарий" 
йатлй Хаҫатра ун ҫинрен пайтах каланй. Ленин йулташ ун ҫинрен 
нумай лаййх статйасем ҫырнӑ. Ҫапӑҫма пит хёнррё, мёншён тесен 
пире хирӗҫ пыракансем паллй ҫынсемррӗ, вёсен тёрлё сёрте пулйшу 
пурррё, нумайёшё вёсен хыҫҫйн пыраррӗҫ. Хййсене „сулахайрн" 
тннекенсене ҫӗнтерсен тин поршевиксем тёреклӗленсе ҫитрӗҫ. Пире 
хирӗҫ пыракансем пире, Плехановпа перле пынйшйн, пит йатлар- 
рӗҫ. Анрах .унта пирён нимёнле ййнйш та ҫукррӗ, материализм 
тёдёшёнрен епнр халё те Плеханов хыҫҫйн пыракансемпе пёр 
майлй. Луначарскийпе Богданов фнлософи тёлёшёнрен Маркса хи-



рёҫ пыраррӗҫ, Богданов халё те, ёлекхи пекех, Маркс хыҫҫйн пы- 
мас!, Эрнст Мах хыҫҫӑи пыра!. Эрнст Мах вёрентни Маркс вё- 
рентнин йахйнне те пымас!, ун ҫинрен Ленин йулташ хӑйӗн кё- 
некинре лайӑх кӑтартса панӑ. Ун рухне пирён тёрмере ларакан 
йе Ҫипире йанӑ йулташсем Мах кӗнекнне савӑнса вуларрӗҫ. Ну- 
майӗшӗ тёрлё йенелле сулӑннӑ вӑхӑтра, пуҫӗсене уснӑ вйхйтра 
Богданов Маркса хирӗҫ вёренте пуҫларӗ. Татах калатӑп, ун рух- 
нехи вӑхӑт поршевиксен историнре пит паллӑ тара!1. Епир ун 
рухне, Плехановпа пёрле пулса, материадизмшйн ҫапӑҫаттӑмӑр.. 
Ликвидаторсене, меншевиксене, унтан тата „сулахай йенри“ ликви- 
даторсемпе отзовиссене ҫӗнтерсен тин поршевиксем тёреклёленсе 
ҫитрӗҫ. Отзовиссене тата кайран „малалласем“ (впередовцы) тийе 
пуҫларӗҫ, мёншён тесен вёсем пирён 1905 ҫулта тухакан „Малалла" 
йатлй хаҫат йатне йышӑнрӗҫ, „малалла“ йатлй кӗнеке кйдара пуҫ- 
ларӗҫ. „Малалласем" каларрӗҫ: „рйн поршевиксем— епир, есир 
сылтӑмри поршевиксем анрах, террӗҫ.

Поршевиксем вёрентнине тӗплё йнласа идее тесен, вёсем тёрлё- 
йухймпа ҫапйҫнине пёлес пулат. Поршевиксем нпхӑҫан та „пурин- 
рен те сулахайра тйма кирлё" тесе шухйшламан. Богостроительство 
патне ҫитирренех сулахайа сулӑнакансене епир нпхӑҫан та ырй- 
ламан, ун иеккисемпе епир йалан ҫапӑҫнӑ.

Парттийе тёрёс ҫул ҫине тйратасшйн, епир 1909 ҫула пётёмпех 
ҫапӑҫса ирттертӗмёр. Татах калатӑп, ун рухне пит йывӑр вйхӑтрӗ. 
Йулташсем нумайӗшӗ, реворутсионерлӗхрен тухса, пӗтӗмпех аташса 
кайрё£. Партти темиҫе ушкйна уйӑрйлса кайрё, вал ушкйнсенре 
тата ушкӑнсем, фраксисем пулса кайрёҫ. Ҫав йывӑр вӑхӑтра пирёв 
татах парттийе пӗрер рулӑн пустармалла пулрё, парттийе тумалла 
пулрё, пуринрен ытла Маркс вёрентнине пӑсма памасӑр, ӑна таса 
тытмалла пулрё.

Ун рухне поршевиксен пнт йывӑр вйхйт, ун вырйнне пит рап
лй вйхйт пулрё. Поршевиксем ун рухне хййсене хирӗҫ пыракан
сене кйшт та пулин параннй пулсан, вёсен сймахне кйшт та пу
лин йышйннй пулсан, кайран нимёнле пысӑк ӗҫ те тйвайман пу- 
лӗрӗҫ. Ҫавӑнпа ёнтё хархи ҫамрйк поршевиксен пуринрен ытла. 
ҫав тёрлё йухӑмпа ҫапӑҫнй вйхйт ҫинрен тйрйшеа вёренес пула!’, 
мёншён тесен халё татах иумайёшке илёртекен ҫавйн пек йухймсем 
пула пуҫларёҫ. ■
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УЛТТӐМӖШ ЛЕКСИ.

Пуринрен ытла Столыпин вӑхйтӗнре хён килрё. Пирён партти ун 
рухне пӗтес патнех ҫитрӗ, саланса кайрӗ; 80— 90 ҫулсенри пек, тӗрлӗ 
крушоксем пулрӗҫ. Анрах вал крушоксем, 80— 90 ҫулҫенри пек, 
хйватлй марррё, мёншён тесен, реворутсийе ҫёнтернӗ пирки, пурте 
пуҫӗсене уснйрӗ. Ҫавӑнпа ун рухне меншевиксемпе ӗҫлеме пит 
хӗнррӗ, пит хӑрушӑрӗ. Вёсем парттийе пусмйрларрёҫ, ликвидаторсем 
хыҫҫӑн пыракан меншевиксем партти пётнӗшӗн савӑнаррӗҫ. Реворут- 
сишӗн ҫунакан ҫын пӗтнӗ парттийе мён вӑй ҫитнё таран ҫӗ^ӗрен 
пуҫтарса тума тӑрӑшӗрӗ; ликвидаторсем партти пӗтнпне хавас пулрёҫ, 
кивӗ парттийе пйрахса, пӗтёмпех урйхла, ҫӗнӗ орканисатси тума 
тытйнрӗҫ. Ҫапла парттире поршевиксемпе меншевиксем темиҫе ҫул 
тйрйшшӗ ҫапйҫса пурйнрӗҫ. Ш л вйхйтра вёсене килёштерме тйрй- 
шакансем те пулрӗҫ. Халё ёнтё поршевиксемпе меншевиксене икӗ 
хут, килӗштерме тытйннп ҫинрен каласа парас тетӗп.

1908 ҫулти Паришри конхеренси.

Малтан поршевиксемпе меншевиксене 1908 ҫулти текапӗрте, 
Паришре, парттийён пӗтём Раҫҫей конхеренсинре килёштерме ты- 
тйннӑрӗ. Унта парттин йут патшалйхри рленёсем те пынӑрӗ, Раҫ- 
ҫейри комиттетсем те пайтахйшӗ ҫын йанйрӗ. Плехановпа Потре
сов хушшинре, парттишён тӑрйшакансемпе ликвидаторсем хуш
шинре тйракансем те, Мартов хыҫҫйн пыраканскерсем, парттийе 
шал йенрен пётерме конхеренсийе пынйрё. Конхеренснйе тата 
виҫҫёмёш Думари фраксийе йертсе пыракан Чхеидзене те йыхйр- 
нйрё. Анрах вйл килмерё. Чхеидзе конхеренсийе йури пыман. 
Думара меншевиксем нумайрах пулнй; вёсем парттийе вырйна ху-
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ман; вёсен шухйшёпе, Думари фракси парттийе пӑхӑнмалла пул
ман, партти фраксийе пйхйнмалла пулнй. Чхеидзе вёсен майлй 
пулнй, вёсене йертсе пынй. Чхеидзе конхеренсийе пыманни— фракси 
ликвидаторсем майлине кйтартнй.

Паришри конхеренсин ресо.рутсийёсене тёрёс теме те йурат. Вйл 
ресорутсисенре, ҫемҫен кйна, ликвидаторсене аййпланй пек пул- 
нйрё. Конхеренси те Лонтон сйесёнре суйланй Тёп комиттет та 
ликвидаторсем майлйрах пулнй, Мартов ушкйнне те тёртсе йарас- 
гайн пулман; ҫавӑнпа ликвцдаторсемпе тытӑнах ҫапйҫасшйн пул
ман, ҫавйнпа ресо.рутсине те ликвидаторсем ҫинрен ҫемҫе ҫырнй. 
Конхеренси ҫапла йна та, кйна та йурасшан пулнӑ. Ҫитменнине 
тата конхеренси реворутсийе ҫӗнтернё вйхйтра, Столыпин вйй 
илнё вйхйтра пухйннй; ун рухне „Столыпинйн ёҫлекенсен парттине" 
хирӗҫ вйрҫй тапратнй пулсан анрах усй пулнй пулӗрё. Ҫавӑнпа 
1908 ҫурти конхеренсийён усси сахал пулрё.

Пёрлехи Тёп Комиттет йулашкин^ен пухӑнни.

Полшевнксемпе меншевиксене килёпттерме тата 1910 ҫул пуҫ- 
ламйшёнре Парттин Тёп Комиттетне пухнйрё; ун рухне по.рше- 
виксем хушшинре те килёшес тийекенсем пурррё. Поршевиксемпе мен
шевиксем пёрле пухйннй ун рухне йулашки пулрё; унтан кайран 
вёсем уйрём ӗҫле пуҫларӗҫ. Поршевиксен хушшинре ун рухне икё 
ушкйн пулнйрӗ: пӗри— килӗшме тӑрӑшакансем, вёсем хййсене „парт- 
тишён тйрйшакан поршевиксем “, террӗҫ, тепёри— епир, килёшесшён 
маррисем. Малтанхи ушкйн пуҫлйхӗсем хушшинре халё пирён 
парттире аслй вырйнта ларакансем те пурррё (Рыков, Сокольников, 
Владимиров, Лозовский., тата ыттнсем те, вёсене йертсе пыра- 
каннн— Дубровинскийррё, йна тата „Иннокентий11 террӗҫ; вал пит 
лаййх ҫынррӗ, парттишён хйй пуҫне хума та хатёрррё, йна пурте 
йуратаррёҫ; парттийе вйл пит нумай усй тунйрё; патша йна Си- 
пире йарсан, вйл унта в и л н ё ) .  1909— 10 ҫулсенре меншевиксен- 
рен уййрйлма кирли паллахрё. Дубровинский, парттийе пёрлеш- 
терме тйрйшнипе, йна курман, вйл поршевиксемпе меншевиксене 
мёнле те пулин пёрле ёҫлеттерме тйрйшрӗ, ҫавӑ Дубровинскийён 
пит пысйк ййнйшё пулрё. Дубровинский ушкйнё, парттишён тйрй- 
кан меншевиксемпе, Плеханов хыҫҫйн пыраканнисемпе, пёрлешсе 
пире хирӗҫ, Ленин майлисене хирӗҫ пыра пуҫларё. Дубровински-
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тӑрӑшнипе, тата ун майлисем тйрйшнипе, Тёп Комиттет меншевик- 
семпе пӗрле ӗҫлемелле турё, унтан тата ликвидаторсене, отзовиссене 
айӑпласа та ресорутси йышйнрӗ. Ун рухне „ликвидаторсем пёр 
вйхйта антах аташса кайнй, Тёп Комиттет вёсене хирӗҫ ресорутси 
йышӑнсан, вёсем нумайёшё татах парттишён тӑра пуҫлӗҫ“ тесе 
тухйгаларрёҫ. Ҫавӑнпа Тёп Комиттет ҫавӑн пек ресорутси йышйирё.

Ленин майлисем вйл пухура сахадтарахрӗ. Вёсене хирӗҫ.ҫисем—• 
меншевиксемпе килёшме тйрйшакан поршевиксемпе, Плеханов 
майлисемррё, унтан тата Троцкий йулташ хыҫҫӑн пыракансемррё. 
Троцкий йулташ ун рухне Венара „Тёрёслёх“ (Правда) йатлй ха- 
ҫат кӑлараррӗ; вйл хаҫат ҫине меншевиксемпе пӗрлешме кирли ҫпн- 
рен ҫыраррӗҫ. Ҫавӑнпа Ленин майлисен Пуху ресорутспие ирёк- 
сӗрех пӑхӑнмалла пулрӗ.

Ҫав пухуран вара поршевиксемпе меншевиксене кнлёштерме 
тйрӑшасси пулмарё. Ун рухне ӗҫлекенсене ҫӗнтернёрӗ, парттийе тӗп 
сакайне хӑваласа кӳртнӗрё, реворутсионерсем те, ӗҫлекенсем те 
пайтахӑшӗ пуҫӗсене уснӑрӗ. Ҫавйнпа вӑл вйхйтра поршевиксемпе 
меншевиксене килёштерме тӑрйшнй.

Лена патён^и ӗҫсем. Ӗҫлекенсем тапрана пуҫлани.

Ӗҫ расах йна пуҫларё. Парттин Тёп Комиттерё пухӑннӑранпа 
нумай та вйхйт иртмерӗ, ӗҫлекенсем тапрана пуҫларӗҫ. Аҫта килрӗ 
унта сапастовкйсем пуҫланрӗҫ. Поршевиксем хййсен хаҫарӗ кйлара 
пуҫларӗҫ. Правитерство хёсёрлесен те,' вйл хаҫат ликвидаторсем 
вёрентнине хирёҫ Маркс вёрентнине сара пуҫларӗ. ЛенЙ-шывё па- 
тёнре, ылттйн кйларакан ҫёрте. ӗҫдекенсене, сапастовкй тунйшйн, 
нумайёшне персе вёлернёрё; ҫаван пирки пётём Раҫҫейре ёҫлекен- 
сем пйлхана пуҫларӗҫ. П ур виҫҫӗмёшӗнрен пуҫласа реворутсийе 
пуҫмӑрласа пурйнас вйхйт ирте пуҫларё. Геворутсионерсене хисепё 
ҫук ҫакса йе персе вёлерсе реворутси хумне пёр вйхйта пусар- 
нйрӗ. Лена ҫинри ӗҫсем пирки, тата промышленность хйватлйланнй 
пирки ӗҫлекенсем ҫёнӗ вййпа татах ҫапйҫма тытйнасси паллй 
пулрё.

„Ҫ ӑлтӑр“ хаҫат.

Реворугсийе ҫёнтернёренпе епир малтан „Ҫйлтйр“ йатлй хаҫат 
кйлара нуҫлйрймйр. Малтан унта поршевиксемпе Плеханов хыҫҫйк
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пыракан меншевиксем ҫыратдеҫ. Хаҫат пытанмасӑрах тухатрӗ. 
Ӑна йертсе пыракансем— Плеханов, Ленин, тата ыттисем те— йут 
патшадйхра пурӑнаррёс; вёсем „Ҫӑлтӑра" статйасем йарса тӑрар- 
'Ҫӗҫ. Ленинкратри ретаксире ӗҫлекен-поршевик, П атталӑх  Думи 
р е н ё , Полетаев, тата Плеханов майлй меншевик, депутат Покров
ский лараррёҫ. „Ҫӑлтӑр" малтан хӑйулӑ ҫырмас^ӗ; вӑл мӗнле ҫулпа 
пыни те паллах мартрё, мёншён тесен унта поршевиксзм те Пле
ханов майлисем те ҫыраррӗҫ. "расах „Ҫӑдтӑр" тапрана пуҫланӑ 
ёҫлекенсен хаҫа^ӗ пулса кайрё; вёсене патша йёркипе ҫапӑҫма 
йыхӑра пуҫларӗ, ӗҫлзкенсемпе ҫыхӑнса, вёсен ҫулӗпе пыра пуҫларӗ. 
Вара Плеханов майлисем хаҫатран сирёне пуҫларӗҫ, „ҪалТар“ пи
рён, поршевиксен хасарӗ пулса кайрё. Тухасса ернере икӗ хут 
тухаррё, кайран виҫӗ хут та туха пуҫларӗ.

„Ҫ ӑлтӑрӑн" усси.

900 ҫулсеиҫе малта пыракан ёҫлекенсемшӗн „Хӗлхем“ ыӗн 
рухлӗ *усй тунӑ, „Ҫӑлтӑр" та, маншӑн пулсан, 1905 ҫул хыҫҫӑн 
тапрана пуҫланӑ ёҫлекенсене ҫавӑн щухлех нумай усӑ турӗ. „Ҫӑл- 
тӑр“ Ленинкратпа пӗтӗм Раҫҫейри малта пыракан ӗҫлекенсене 
пурне те пирён йалав тавра пухрё. „Хӗлхем" еккономиссемпе ҫа- 
пӑҫнӑ пек, „Ҫӑлтӑр" та ликвидаторсемпе, малтан хӑймасӑр, унтан 
хытӑран хытӑ ҫапӑҫа пуҫларӗ. 1908 ҫулти пек, йе 1910 ҫулти 
Тёп Комиттет пухавёш р пек, „Ҫӑлтӑр“ хаҫатӗш р иккӗлё йе хӑй- 
масӑр ҫырмарӗҫ, „Ҫӑлтӑр“ сылтӑмрисемпе те, сулахайрисемпе те 
хытӑ ҫапӑҫрб, хйй ҫулӗ ҫиш р хытӑ тӑт)ӗ, ӗҫлекенсен пӑлхавне 
ҫӗнӗ ҫулпа илсе кайрё. Парттийён хӑш хаҫа^ӗсем ӗҫлекенсен ҫулб 
ҫш гр  майак пек тӑраҫҫё, мёншён тесен вӗсем хӑйсея ҫулӗнт;ен 
тухмарӗҫ, вӗҫбмҫӗр тӑшмансемпе сапӑҫма, хӑйсен ҫулӗпе пыма 
пӗ.тЕӗҫ; истори вӗсене нихӑҫан та манас ҫук. „Ҫӑлтар“ та ҫавӑн 
пек хаҫат пулрё. Вӑл „Тӗрӗслӗх" йатлӑ хаҫате тухма май хатӗр- 
лесе хурӗ. „Тӗрӗслӗх“ Пракӑри конхеренси хыҫҫӑк туха пуҫларӗ. 
Халӗ ҫав конхеренси ҫинрен кӑшт калас пулат.

Поршевиксен Пракӑри конхеренсийе.

„Ҫӑлтӑр“ Ленин майлӑ поршевиксен хаҫа^ӗ пулса ҫитсен, пи
арен меншевиксемпе пӗрле ӗҫлесси те пбтрӗ. 1908 ҫулти конхеренси
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хыҫҫӑн, пуринрен ытла 1910 ҫулти Тӗп Комиттет пухӑвӗ хыҫҫӑн 
епнр ликвидаторсем хыҫҫӑн пыракан меншевиксемпе пӗрле ӗҫлеме 
пӑрахма шухӑш тытрӑмӑр; вӗсенрен уйӑрӑлма маплӑ вӑхӑт анрах 
кӗтсе тӑра пуҫларӑмйр; ӗҫлекенсен пӑлхавӗ хӑвӑрт вӑйлӑланса пынӑ 
майпа хамӑр орканисатси тӑвас терӗмӗр.

1912 ҫул пуҫламӑшёнре ун пек вӑхӑт ҫитрӗ. Вара пирён уш
кан Чехо-Словакире, Прага йатлӑ хулара, партти конхеренсийӗ 
пухрё; вӑл конхеренси пирӗн 1905 ҫудта салатнӑ парттийе татах 
ура ҫине тӑратрӗ. Вйл конхеренсийӗн усси пит пысӑк пулрё. Унта 
Раҫҫейрен Плеханов майлӑ икӗ-виҫ делегат та пынӑрӗ. Плеханов 
хӑй конхеренсийе пырасшӑн пулмарӗ, мёншён тесен вӑл конхе
ренсийе меншевнксенрен уйӑрӑлас шухӑшпа пухнӑрӗ. Ҫапла Пле
ханов ментевиксенрен упӑрӑлма хӑранӑ.

Конхеренсире нам пулнӑ, вӑл мӗн тунӑ.

Прагари конхеренсире пуринрен ытла поршевиксем нумайррё. 
Унта ҫӗнӗ поршевиксем те, 1907 ҫулпа 1911 ҫул хушшинре рево
рутсийе хӗсӗрленӗ вйхйтра ӗҫлеме тытӑннисем, нумайррӗ, ун пек- 
кисем ак ҫаксен: Залуцкий, Серебряков (халӗ ҫул Комиссариатёнре 
ёҫлет), Воронский („Красная Новь“ редакторӗ), Орджоникидзе 
(Кавкасра аслӑ вырӑкта ёҫлесе тӑрат), тата ыттисем те. Вёсем 
хӑшӗ 1905ҫулти реворутсийе хутшӑнман та, хӑшӗ ун рухне пӗрӗккӗ 
вырӑнсенре анрах ӗҫленӗ. Пурте вӗсем ҫӗнӗ поршевиксемррё, ре
ворутсийе пусарса тӑнӑ вӑхӑтра анрах ӳссе ҫитӗннӗрӗ. Ҫапахта 
вёсем реворутси ӗҫне тунӑ ҫынсемррӗ. Ҫавӑнпа вӗсемпе ҫыхӑшни 
пирёншӗн пит лайӑхрӗ.

Конхеренсийе мӗн пурӗ 20— 25 ҫын анрах пухӑннӑрӗ. Ҫапахта 
вӑл конхеренси, Ленин йулташ йертсе пынипе, ытти ушкӑнсенрен 
ёмӗрлӗхе уйӑрӑлса, хӑне партти пулса тӑрӗ. Ӗлӗкхн ҫуррн таран 
ҫӗрнӗ Тёп Комиттете конхеренси вырӑнтан кӑларрӗ, вара каларё: 
„Партти— епир; епир поршевиксен парттин йалавне ҫӗклетпӗр; 
кам пирёнпе пёрле мар, вёсем пире хирӗҫ; ликвидаторсемпе ҫапӑ- 
ҫасшйн маррисемпе епир хытӑ ҫапӑҫӑпӑр“, терӗ.

Йут патшадӑхсене тарнӑ сотсиал-темократсен хушшинре ну- 
майӗшӗ, вунӑ ҫынтан тӑххӑрӑшӗ, меншевиксем манлӑрӗ. Прагари 
конхеренси мён тунине илтсен, вёсем шӑлёсене шатӑртаттара пуҫ- 
ларӗҫ. Меншевиксем пире йатла пуҫларӗҫ: „есир вдаҫе варларӑр,
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сирён мён пур ҫыннӑр та пёр тенкер ҫине шйнӑҫат, вал конхе
ренсийе ыранах пурте манӗҫ, мёншён тесен ӑна никам та вырйна 
хумаст, парттийе вал нимён тума та пултараймасН1, террӗҫ. Анрах 
меншевиксем калана пек пулмарё. Йут патшалйха тарна менше
виксем пире хирӗҫ пулсан та, Раҫҫейри ӗҫлекенсен хушшинри ҫӗнӗ 
реворутсионерсем пирён майлй пулрӗҫ. Прагари конхеренси, ӗҫле- 
кенсен хушшинри ҫӗнӗ ушкӑнсемпе ҫыхӑнса, ҫӗнӗ партти туса 
хурё.

Ленинкратра „Тёрёслёх“  кӑларма тытӑнни.

Прагари конхеренси „Тӗрӗслӗх“ йатлй куллен тухакан хасат 
кйлармалла турё. Пуринрен ытла вӑл хаҫата Воронский йулташ 
кӑларасшӑн пулрё. Епир малтан вйл ӗҫ йнасса шанса каймастй- 
мйр, ун рухне Раҫҫейре куллен поршевиксен хаҫарӗ кӑларса тӑма 
пире май ҫук пек туййнаррӗ. Ҫапахта тытӑнса пӑхас терӗмӗр, 
вара, ӗҫлекенсен хушшинре пӗрер пусӑн укҫа пухса, „Тӗрӗслӗхе“ 
кӑлара пуҫларӑмӑр. Укҫа пухйннӑҫемӗн пухӑнса пырӗ, ӗҫлекенсеж 
поршевиксем майлӑ пыни ҫавӑнтан пнт паллӑ пулрӗ. Ёҫлекенсен 
ушкӑнӗсем „Тӗрӗслӗхшӗн" йанӑ укҫана илсенех еиир ҫырса ху- 
раттӑмӑр, пӗр ҫирӗм пус нлсен те ҫырса хураттӑмӑр. Ӗҫлекенсем 
мӗн рухлӗ укҫа йанине пуринрен ытла Ленин йулташ тишкӗрме 
йуратаррӗ.

„Тӗрӗслӗхре“ малтан поршевиксем те Плеханов майлӑ менше
виксем те ҫыраррӗҫ. Анрах „Тёрёслёх" те „Ҫйлтӑр" кунне куррё. 
Нумай та вӑхӑт иртмерӗ, Плеханов майлӑ меншевиксем, икё пукан 
ҫинре ларса пурӑнма тарӑшаканскерсем, саманине кура, „Тёрёслёх- 
рен“ писрӗҫ, вара „Тӗрӗслӗх“ Ленин майлй поршевиксен хаҫарӗ 
пулса тӑрӗ.

Тӑваттӑмӗш Дума.

Ун рухне Тӑваттамӗш Думана суй лама вӑхӑт ҫнтрӗ. Порше
виксемпе меншевиксем татах Думана суйлассипе суйламасси ҫинрен 
тавлашма тытйнрӗҫ. Анрах вал тав ёлёкхнн пекех хйватлй пул
марё. Пол,шевнксем пит нумайёшё, пытанмасйр мён тума май пур,, 
ҫавна пурне те тума кирлине асра тытса, Думана суйласшӑн нул- 
рӗҫ. Суйламалли саккун тӑрӑх, ёҫлекенсен Думана промышленное.
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хӑватлӑ ултӑ кӗпӗрнерен пёрер ҫын йамалларӗ; суйласса ак ҫап- 
ла суйламалларё: ӗҫлекенсем малтан уполномоченн ыйсем суйламал
ларё, вёсем—выборщиксем (суйлакансем) суйламалларё; улпутсемпе 
пуршуйсем вара, кёпёрне пухӑвӗсенре, ҫав выборщиксенрен Думана 
депутат суйламалларё. Ҫапла ёнтё, Думана поршевик лектӗр тесен^ 
кӗпӗрне пухйвёнре выборщиксем пурте поршевик пулмалларӗ, мӗк- 
шӗн тесен ун пек нулсан аирах улпутсемпе пуршуйсем депутата 
ирӗксёрех поршевике суйланӑ. Ун пек тума пит хӗнррӗ, ҫапахта 
вӑл ӗҫе поршевиксем турӗҫ. Ун рухне меншевиксене пытанмасӑр 
ӗҫлеме ҫӑмӑлтарахрӗ, ҫапахта поршевиксем ултӑ кӗпӗрнере пу- 
ринре те ӗҫлекенсене хӑйсен йенне ҫавӑррёҫ. Ҫавӑнпа вӑл кёпӗр- 
несенре улпутсемпе пуршуйсем ирӗксёрех Думана поршевиксене 
суйларӗҫ. Хӑш тӗлте вӗсем, пире тавӑрасшӑн, урӑххисене суйлама 
хӗтленрӗҫ; анрах кӗпӗрне пухӑвӗсенре поршевиксем пӗр-пёриншӗн 
хытй тйрӗҫ, хӑйсем кйтартнине суйламасан, никам та Думана кай- 
асшӑн пулмарӗҫ; ҫапла ирӗксӗрех Думана, кама поршевиксем йарас 
тенӗ, ҫавна суйланй. Улпутсемпе пуршуйсем Бадаев йудташа суй- 
ланӑ рухне ҫавӑн пек хйтланнй; Бадаев вӑл— Александровски са- 
вӑтра слесарь пулса ӗҫлеррӗ, ӑна Думана кайма ҫав Савӑтри ӗҫле- 
кенсем суйланӑрӗ; кӗпӗрнери пухура окраприссемпе кадетсем тул- 
лийехре; ҫапахта вёсем ирӗксӗрех Бадаев йулташа Думана суйла- 
рӗҫ. Ҫавйн пекех Думана тата ак ҫак поршевиксем лекрёҫ: Е ка- 
теринославра—Петровский, Харьковра— Муранов, Иваново-Возне- 
сенскра — Самойлов, Костромара— Шагов, Мускав кӗпӗрнинре— 
Малиновский.

Провокатор Малиновский.
Малиновский ӗҫлекеисем хушшинре пайтахранпа ӗҫлене, 

металлиссен сойусин председателӗ пулнй, Ленинкратри ӗҫлекенсем 
(ыттисем те) ӑна пит йуратаррӗҫ, Ҫавӑнпа Малиновский Прагана 
профсойуссенре ӗҫлекенсен делегарӗ пулса пырсан, епир йна лиг 
хавас пултймйр. Епир йна Мускав иатёнри пёр савӑтра вырӑн' 
тупса патӑмӑр; Прагара суйланй Тёп Комиттет йарёпе йна пёр 
ҫул хушшк лӑпкй пурӑнма хушрӑмйр; вара, тӗрмене лекмесен, 
Патшалйх Думине суйланма хушрймйр. Вйл ранах та ҫапла пулрё. 
Малиновский вйл провокатор пулнй иккен, йна епир кайран тин 
пӗлтӗмӗр. Вйл пире нумай сийен туна. Малиновский пирён Дума 
фраксине лекрё,. нирён парттин Тёп Комиттетёнре ларрё, „Тёрё- 
слӗх“ ретаксинре ӗҫлерё, Муксаври „Ӗҫлекенеен Ҫулё“ йатлй хаҫат.
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ретаксинре те ӗҫлерӗ, ҫав хаҫат пуринрен ытла вӑл тйрйшнипе 
туха пуҫдарӗ. Ҫапах та, ун рухнехи вӑхӑта аса илсен, охранное 
отделение Малиновский урлй пире сийен тунинрен хӑне ытларах 
сийен тунӑ пек туййнат. Малиновский пире пайтах сийен туре, ун 
пирки пирён темиде ҫӗр лаййх йулташсене тытса хупнй; дапах та, 
пирёншён пулсан, Малиновский охранкана нумайрах сийен туна. 
Думана лексен, Малиновскийён ирёксёрех реворутси майлй сймах- 
сем каламалла пулрё; йна вйл, ытти депутатсем пекех, йут патша- 
лйхра пурйнакан поршевиксен пуҫлӑхӗсем ҫырса панй тарах ка- 
латрё. Малиновский Думари пирён ултй депутатсен председателёрё, 
пирён умра шанрйкран тухас мар тесе, вйл ирёксёрех пире пу- 
лйгаса тйрё.

Малиновский вал, ыттисем пек, тикӗс ҫын марррё, хйй йслйрё. 
Ашшӗ-амӑшӗ унйн порак дворянёсем пулнй, кайран вал пролетта
рисен хушшине лекнӗ. Ҫамрӑк рухне вйл темӗнле усал ӗҫ туяӑ, ҫавӑн- 
тан  вара охранка аллине лекнё. Хйй провокатор иккенне рас пё- * 
лессине еиссе, вал Дума депутатёнрен тухрё; 1914 ҫулта вйрҫа 
кайрё, унта тыткӑна лекнё; тыткӑнра пурйннй рухне вйл тыткйна 
лекнё салтаксем хушшинре поршевиксен вёрентёвне сарса пурйннй; 
ун ҫннрен тыткйнран таврйнакансем нумайӗшӗ калаҫҫӗ. Тыткйнра 
вал икё питлё хйтланман пек туй йна!. Окрапӗр хыҫҫӑн епир владе 
хамйр алла илсен, вӑл хӑйех, Раддейе таврйнса, пире хййён аййпне 
каласа кйтартрӗ. Ӑна тытса Мускава илсе килрёд, вара сут туса 
персе вёлеррёд.

Думари фракси уйӑрӑлни

Думара поршевиксен ултй депутарӗсенрен пуҫне тата менше
виксен ҫирӗ депутат пурррё; меншевиксене пурне те Кавкасри ха- 
лйхсем, вак пуршуйсем майлй пыракансем, суйланйрё; вёсен пуҫ- 
лйхё Чхеидзерё. Чхеидзене внҫҫӗмӗш Думана та суйланйрё. Думара 
вйл раплй депутат пек пулрё, феврар реворутсинре малтан нумай 
ӗҫлерӗ. Епир, „Тёрёслёх“ пулйшнипе, Думари фраксийе уййр- 
сан, меншевиксем Ленинкратра ӗҫлекенсене те тата пётём 
Раҫҫей тйрйх та „пёрле ӗҫлеме кирлё“ тесе хӗтӗрте пуҫларӗҫ. 
Ӗҫлекенсем . пӗрлешесшӗнне кура, меншевиксем йалан пире хирӗҫ 
ҫавйн пек каласа вӗрентеррӗҫ. Ӗҫлекенсем хйш руне ҫапла шу- 
хӑшлаҫҫӗ: '‘„пирён майлисем нумайрах пулсан, ӗҫ те лаййхрах
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пырӗ“ теҫҫӗ. Анрах хйш рухне кивё орканисатси реворутсийе хи- 
рёҫ пыра пуҫлат, ёҫлекепсен класне ураран кӑкарнӑ кир пек рӑр- 
мантарат; ҫавӑн пек рухне реворутсионер орканисатсийе уййрма 
тӑрашма тивӗҫ. Ӗҫлекенсем вӑл ёҫе тума кирлине хӑш рухне ин- 
кек пӗр ик-виҫ хут килсе ҫапӑнсаи тин ӑнласа илеҫҫӗ. Ҫапла пи
рён 1908— 10 ҫулсенре парттийе уййрмалла пулрӗ; 1912 ҫулта та  
ҫавӑн пек вӑхйт ҫитрӗ: ун рухне Паришри конхеренси парттийе 
уйӑрасси ҫинрен калаҫрӗ. Ҫавйн пекех 1912 ҫулта та 1913 ҫул 
пуҫланас рухне те „Тӗрӗслӗхпе“ (поршевиксен хаҫарӗ), „Хӗвел 
Ҫуттине" ( м е н ш е в и к с е н  х а ҫ а р ё), унтан Думари пирӗн ултӑ 
депутатпа меншевиксен Чхеидзе йертсе пыракан ҫирё депутата 
уйӑрмалла пулрё.

Авкусри блок.

Епир Прагара конхеренси тунйран, меншевиксем те 1912 ҫулта 
Венара пӗтӗм Раҫҫей конхеренсийе пухрёҫ, унта „авкусри блок“ 
турӗҫ. Вал конхеренсийе ликвидаторсем хыҫҫӑн пыракан меншевик- 
сем, Мартов майлй меншевиксем, унтан Троцкий йулташ ушкйнё 
пынй, Троцки йулташ ҫав блока тума пнт нумай пулйшнй, Вйл ун 
рухне пурне те мёнле те пулин пёрле ӗҫлеттерме тӑрӑшаррӗ, ҫавӑнпа 
Ленинкратри пирён „Тӗрёслӗхе" те, Думари фраксийе уййрасспие 
те пит хытй хирӗҫ пырё. Авкусри блока пире хирӗҫ тунйрё, унта 
темиҫе ушкйн кёнёрё. Блок Прагари конхеренсийе шута илмелле мар 
тунй, поршевикеене, Ленинкратра уйрӑм ӗҫлеме тытӑннӑшйн, тата 
Думари фраксийе уййрма тытйннйшйн, пит хытй йатланй, пётёмпех 
ликвидаторсен йенне сулӑнса ӳкнӗ.

Вак йапала ыйтассишен тавлашни.

Ҫав ҫул тата вак йаиаласем анрах ыйтасси ҫинрен хытй тав
лашмалла пулрё. Поршевиксем хййсен Прагари конхеренсинре те, 
хййсен „Тёрёслёхпе“ „Ҫӑлтӑр“ хаҫарёсенре те, Думари хййсен 
фраксинре те ак ҫак виҫӗ пысӑк йаиаласем ыйтаррӗҫ: демократийӗ 
республики, кунне 8 сехет ӗҫлеме, тата улпутсен ҫӗрне укҫасйр 
туртса илме. Меншевиксемпе вёсен авкус блоке пётёмпех урйх 
йапаласем ыйтаррёҫ, вёсем калаҫма, ҫырма, старка тума, пухйнма
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тата сойуссем тума ирӗк ыйтаррӗҫ. Ҫапла вёсем, поршевиксен ре
ворутси майлй прокраммине пйрахса, патша саккунне кйшт анрах 
улйштарма ыйтнй; пуринрен ытла мён кирлине ыйтасси вырйнне, 
вак йапаласемшён анрах тӑрӑша пуҫланй. Поршевиксем каларрӗҫ: 
„ун пек вак йаиаласем ыйтма та епир рармастпйр, ӗҫлекенсене 
кйшт та пулин ҫӑмӑдлӑх тӑвасшйн та епир ҫапйҫма хатӗр, анрах 
вак йаиаласем кйна ыйтас пулмаст, ран малтан пуринрен ытла 
кирлине ыйтас пудат“, террӗҫ. Урйхла каласан, епир патша йёр
кине пётерме тйрйшаттймар; меншевиксем конститутсилё монархи 
ыйтаррӗҫ, Столыпина ҫилентермесӗр ӗҫлесшӗнррё. Ҫапла ёнтё сот
сиал-темократсем ун рухне икё ҫулпа пыраррӗҫ: хӑшӗ Прагӑра 
кйтартнӑ ҫулпа, ыттисем— Венйра авкус блокӗ кӑтартнӑ ҫулпа пы- 
раррӗҫ.

Темократти респупликки ҫин^ен.

Темократти респупликки кирлё тесе поршевикс-ем темиҫе хут 
т а  каланйрӗ. Анрах 1915— 1917 ҫудсенре епир ҫав респупликкӑ 
ҫинрен тӗплех шухйшласа ҫитеймеяни халӗ паллӑ. 1905 ҫултан 
пуҫласа епир Раҫҫейре пролеттариата хресрен тиктаттури пулӗ 
тесе шухӑшлаттӑмӑр. Ҫавӑнпа епир калаттймйр: „Пирён реворутси 
ҫёнтерсен, патша витине вйл пётёмпех тасатсан, ҫав вӑхӑтрах 
хӗвел анйҫё йенре те реворутсисем пуҫланса кайсан, вара пирӗн 
реворутси сотсиалисйм йенне сулйнӗ", теттӗмёр. Ҫапах та еиир 
Ленин йулташпа пӗрле 1916 ҫулта, реворутси хумё ҫӗклене пуд- 
лани паллй рухне, темократти реворутсийе ҫинрен калаҫаттӑмйр. 
Тӗнре вӑрҫи пирки пирён Раҫҫейре те, тӗнрери ытти патшалӑх- 
сенре те мӗнле улӑгайну пулнине курсан, епир тин пролеттарисен 
реворутсийе туса сотсиалисйм тума сймах пётертёмёр.

По/ьшевиксем улӑшӑнса пыни.

1905 дултан пудласа 1917 дула дитиррен пирён шухйш 
ҫапла улйшйнса пынине епир пытармастнйр. Шухйш улйшйннй 
майпа, пуринрен ытла 1917 дул умён, пирён хушйра пит хйрушй 
тавсем те пулкаларёд. Хйшё (епё те) каларрёд: „Пирён патшалй- 
хра хресрен нумай, давйнпа пирён сотсиалисйм реворутсийё пулас 
ҫук; пирён реворутсийе пёрле ытти патшалйхсенре пролеттари ре-
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•рутеийӗ тапрансан анрах пирён реворутси пролеттари реворутво- 
син пуҫламӑшӗ пулмапултарат“, террёҫ. Вёсем (епё те) ытда нумай- 
ррен ҫав шухӑшпа сӳрерӗҫ. Анрах 1914 ҫулта тапраннӑ вӑрҫӑ 
сотсиалисӑма темиҫе вунӑ ҫул урлӑ ҫывхартса тӑратрӗ. Вал вӑрҫӑ, 
ытла йывӑр пулнӑ пулин те, капиталисӑм тымарне татрӗ, капита- 
лисӑм тӗреклӗхне пӗтеррё, пӗтӗм тӗнрере пролетари реворутси 
пулассипе ҫывхартрӗ, вйл вӑрҫӑ пирки пирён партти Ррҫҫейре 
пролеттари реворутсийе тӑвас шухӑша тытрӗ. Ҫавӑнпа ӗнтӗ пор- 
шевиксем улйщйнса пырӗҫ.

Авкус блокӗнрен пирӗн акӑ мӗн уйрӑм пурррё. Епир реворут- 
сншӗяррӗ, вёсем реворутси пуласса шанмасрёҫ, ҫ.авӑнпа конститут- 
сйонни монархипе вӗсем килӗштерсе пурӑнасшйнррё, саккунсене 
анрах кӑнгг улйштарасшӑнрӗ. Епир вӗсемпе реворутси мёнле пу
ласси ҫинрен тавдашман, мёншён тесен вёсене нимёнле реворутси 
те кирлё марррё, вёсем реворутси кӗтмесрӗҫ, конститутсионни мо
нархине тнвестён те марррё. Тӗнре вйрҫи вӑхӑтӗнре ёҫлекенсем 
мёнле ҫулиа пынине тинкерсе нӑхса, епир хамӑр шухӑша улӑш- 
тарса пытамӑр, Епир малтан ӗҫлекенсенпе хресренсен тиктаттурн 
тӑвасшӑнрӗ, ' кайран хресрене хӑй хыҫҫӑн йертсе пыракан пролет
тариат тиктаттуришбн тӑрӑша пуҫларймар; малтан епир темократн 
реворутсишӗнррӗ; унтан совет влаҫӗпе пролеттари реворутсишӗн 
тӑра пуҫларӑмӑр; 1917 ҫулта ҫула епир „Учредительное Собрание1* 
пухасшӑнррӗ, унтан Совет влаҫӗ ыйта пуҫларӑмӑр.

Ҫапла ӗнтӗ 1912 ҫул тухса пынӑ рухне, авкусра блок пулнй 
хыҫҫйн, пӗр-пӗрне хирӗҫ пыракан икӗ вӑй иулса ҫитнӗрӗ. Полше- 
виксем, ураланса, ҫӗнӗ партти турӗҫ; ликвидатор-меншевиксем, 

^  тата поршевиксемпе меншевиксене кидӗштерсе пӗр партти тума 
тӑрӑшакансем пур те, вак йаиаласем анрах ыйтаканскерсем, кон
ститутсионни монархи вӑхӑтӗнре пытанмасйр ӗҫлекен партти тӑ- 
васшӑн пулрӗҫ,

Ӗҫлекенсем хушшинре вӑл вӑхӑтра мӗн пулнӑ-ши? Вӗсем ун 
рухне вӗресе тйнӑ, уйӑхсерен хытйрах вӗренӗ. Ун рухне вӗсем 
старкӑсем тунй. Ҫав етаркйсене хутшӑнакансем сирӗн хушшӑрта 
та  нумай пулӗ. Вӗсем астӑваҫҫӗ пулӗ: 1912— 1913 'ҫулсенре ӗҫле- 
кенсем пёр май сапастовкӑ тӑваррӗҫ; Ленинкрат та, Мускав та, 
ӗҫлекенсем нумай хуласем ыттисем те, сапастовкйеем пирки, ун 
рухне рётӗресе тйраррӗҫ. Сапастовкйсем пур ҫӗрте те сике-сике 
тухаррёҫ. Ӗҫлекенсем татах хӑватлӑланса ҫитни, вёсен татах йун
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вӗре пуҫлани паллахрӗ. Ӗҫлекенсем ун рухне, кирек мӗншӗн сапа- 
стовкӑ тапратсан та, патша йӗркнпе ҫапӑҫма тытӑнаррӗҫ. Менше
виксем старкӑсене йуратмарӗҫ, вӗсене хййсен тӑшманӗ вырйнне 
хурӗҫ, вӗсене хирӗҫ пыра пуҫларӗҫ. Вёсен „Хёвел Ҫутти" йатлӑ 
хаҫарё, Чхеидзе йертсе пыракан фракси, пётём блок сиксе тйрӗҫ. 
Вёсен хаҫарё ҫыраррӗ: „Ленинкратри ӗҫлекенсене старка рирё 
йернӗ“ террӗ; йна халё те пурте астӑваҫҫё. Анрах ун пек ста- 
тйасем меншевиксемшён усӑлй пулмарӗҫ; ҫав статйасене вуласа 
ӗҫлекенсем хййсен тусӗсемпе тӑшманӗсене лайӑх рухласа илрӗҫ.

«Тӗрӗслӗх» ҫӗнтерни.

„Тёрӗслӗх" пӗр савӑт хыҫҫӑн тепӗрне мсншевиксенрен турта- 
турта иле пуҫларӗ. Ӗҫлекенсем „Тӗрӗслӗхе“ вуншар, ҫӗршер ста- 
Масем йара пуҫларӗҫ, хаҫат ёҫлекенсен штапӗ вырӑнне пулса 
тӑрё. Профсойуссен пухӑвӗсенре те, металлиссем хййсен сойусне 
суйланӑ рухне те, страховой кассасене суйланӑ рухне те, ӗҫле- 
кенсем йалан „Тӗрёслӗх" хыҫҫйп пыраррёҫ. „Тёрӗслӗх" кйтарт- 
нипе, ӗҫлекенсем пур ҫӗрте те „Тӗрӗслӗх“ майлисене, Маркс вӗ- 
реятнине тёрёс тытса тӑракансене, ӗҫлекенсене мён кирлине пурне 
те ыйтакансене суйларрӗҫ. Меншевиксем, ӗҫлекенсем хййсен майлӑ 
ниҫтата пыманнине курса, хййсен хаҫатӗнре ҫыраррӗҫ: „Халё Ле
нинкратра та ытти хуласенре те ӗҫлекенсен хушшине „Тӗрӗслӗх" 
рирӗ сарӑлнй", террӗҫ. Ҫапла вӗсем ӗҫлекенсем реворутсишӗн та- 
праннине ӑнласа илеймен, ӗҫлекенсен пйлхавё рас иртё тесе шу- 
хӑшланй, ӗҫлекенсен хушшинри шава илтес мар тесе, йури хӑлхи- 
сене мамӑк рикнӗ.

„Тӗрӗслӗхе" пит хытй хӗсӗрле пуҫларӗҫ. Ӑна пёр майах тухма 
рараррӗҫ, кашни статйашйн штрав хураррёҫ, ретакторӗсене, статйа 
ҫыракансене, ретаксире ытти ӗҫсем тӑвакансе те тытса хупаррӗҫ, 
пӗр вйхйтра хаҫат валли корректор та тупмалла мар пулрё. Анрах 
Ленинкратри нимёнрен те хӑраман ӗҫлекенсем „Тӗрӗслӗхе" пулӑс- 
ша тӑрӗҫ, ҫавйнпа, хӑне темён тӗрлӗ хӗсӗрлесен те, вйл куллен-кун 
хйватлйланса пырӗ. „Тӗрӗслӗхе“ хӗсӗрленӗҫемӗн ӗҫлекенсем йна 
йуратарах парӗҫ, ӑна кӑларма. йе штрав тӳлеме, пӗрер пусйн та 
пулин, укҫа пуха-пуха йараррӗҫ, тӗрмере ларма йалан ретакторсем 
тупса йараррӗҫ. Политси „Тёрӗслӗхе" тухма рарас тесе, темӗн те 
Туса пйхрӗ, типокрахви алӑкӗ патӗнре тухнӑ нумӗрсене сыхласа.



—  137 —

тйрса та пйхрӗ; сапах та, ӗҫлекенсем тӑрӑшнипе, нимӗн те тӑваймарӗ. 
Еҫлекенсем „Тёрӗслӗхе" салатма пит лайӑх орканисатси тунйрӗ: 
„Тӗрёслӗхён" краски те тнпсе ӗлкӗреймесрӗ, темиҫе ҫӗр ӗҫлекенсем, 
вёсен арӑмӗсем, ари-пйрисем ӑна, аркӑпа хупласа илсе кайса, са- 
вӑтсемпе хапрӗксем тйрйх с а л а т а  та пӗтереррӗҫ- „Тёрёслӗх" 
йеррипе ӗҫлекенсен тусё пулса кайрё. Реводутси историнре те, 
поршевиксен историнре те „Тёрӗслӗх" пнт раплӑ вырӑнта тйрат.

Вӑрҫӑпа рево/ьутси.

1913 ҫулта, пуринрен ытла 1914 ҫул пуҫлансан, ёҫлекенсен 
пйлхавё тата хӑватлйнса кайрӗ. Ӗҫлекенсем, сапастовкӑран пуҫне, 
темонстратсисем тӑва пуҫларӗҫ, политснпе ҫанӑҫа пуҫларёҫ. Вӑ.т 
пйяхав вӑрҫа пула анрах рарйнса ларрӗ. 1914 ҫул пуҫламйшёнре 
Ленинкратра паррикатӑсем те тунйрӗ, сапастовкӑсем нимёнле вйй 
та рарайми хйватлйланса кайрӗҫ. Татах калатйп: вӑрҫӑ тапранман 
пулсан, 1915 ҫулта пирӗн 1905 ҫулти пекех пулнӑ пулёрё; хреҫрен 
анрах 1905 ҫулти пек айван пулмӗрӗ, реворутсишён хытӑрах, 
пӗлерех ҫапйҫнӑ пулёрӗ. Тӗнре вйрҫн малтан реворутсийе рарса 
тӑрӗ пулсан та, кайран вӑл Раҫҫейе пётёмпех реворутси ҫулӗ 
ҫине тӑратрӗ, епир те вара „темократти реворутсийе" вырйнне 
„пролеттари реворутсишӗн" тӑрӑша пуҫларӑмйр. ' /

1914 дул пуҫламйшёнре пирён партти ӗҫлекенсен класне йертсе 
пыракан партти пулса ҫптнӗрӗ. Ун рухне партти варттйн ӗҫлеррё. 
Унӑн Тёп Комиттерин рленӗсем нумайёшё йут патшалйхсенре пу- 
рйнаррӗҫ. Ленин йулташ хйш йулташсемпе пёрле Кракова куҫрӗ. 
Краковран вёсем „Тӗрӗслӗхпе" „Ҫйлтйра" йертсе пырёҫ, Ленин- 
кратрн йулташсем нумайёшё Кракова тёрлё пысйк ӗҫсем ҫинрен 
канаш ыйтма пыраррӗҫ. Пирён тата Ленинкратпа Мускавра та 
штапсем пурррё, вёсем пытанса ӗҫлеррӗҫ. Ун рухне пирён парт
тире миҫе ҫын тйнине калама пит хён. 1907 ҫулта Лонтонри сйе
сра шутланй тйрйх, поршевиксем, меншевиксем, тата тёрлё ха- 
лйхри сотсиал-темократсем мён пурё 150 пин ҫынна йахйнррё. 
1914 ҫулта пирён парттире миҫе ҫын пулннне епир пёлместёмёр, 
анрах ӗҫлекенсем пурте тенёпе пёрех пирён майлй пыни паллйрё. 
Ҫав ҫулах ӗҫлекенсем урама тухса пӑлхана пуҫланйрӗ, вйрҫй тап- 
ранас умён паррикатӑсем те тӑва пуҫланӑрӗ. Пирён Думари фрак
си, Петровский, Муранов. Бадаев йӗртсе пынипе, реворутси вырахӗ
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ттулса кайнӑрӗ; фраксийе тытса хупасси паллахрӗ. Унйн рленёсене 
йалан тытаррӗҫ: ҫапла Бадаева Путилов савӑтёнре варттйн пуху 
тунй ҫӗрте тытнйрӗ; Петровскийе Донецки бассейнра кӑмрӑк кй- 
ларакансене вӑрттӑн пухнӑ ҫӗрте тытнйрё. Реворутси нумай шала 
кайни ҫавйнтан паллйрё. Авкус блокё нимён те тйваймарё, салана 
пуҫларӗ, унйн лайӑхрах ҫыннисем пирён йенне куҫа пуҫларёҫ. 
Ликвидатор-меншевиксем, хййсен хушшинре раплй ҫынсем, раплй 
калаҫакансем (Думари Чхеидзе), пулнй пулсан та, ёслекенсене 
хййсен йенне пит сахалйшне анрах ҫавйррӗҫ.

Вӑрҫӑпа партти.

Вйрҫӑ тапраннй рухне ӗҫ ҫапла тӑраррӗ. Вйрҫй пирён парт
тийе пётёмпех пётерсе пйрахрё. Т)йн малтан пирён Думари пилёк 
депутата тытса хупрӗҫ (меншевиксене тимерӗҫ). Вёсене Ленинкрат 
патёнри пёр йалта, ытти йулташсемпе пёрле варттйн пу
хйннй ҫӗрте тытрӗҫ. Депутатсенре Тёп Комиттетӑн вйрҫа хирӗҫ 
ҫырнӑ восванине тупнӑрӗ; вйл восваниие Ленин йулташ йут патша- 
лйхра пурйннй ҫӗрте ҫырнйрӗ. Восванире епир тӗнре вӑрҫине 
краштан вйрҫи туса йама тӑрӑшмалла тесе ҫырнйрӗ. Ана ҫапла 
тума кирлине халё пурте ӑнланаҫҫӗ; анрах ун рухне йна йвлана- 
кан пит сахалррё, II  Интернатсионал лакйрёнре пире уншйн ух
мах вырйнне шутларрӗҫ. Епир, II  Интернатсионалта пуринрен те 
сулахайра таракан Роберт Гримм патне пырса, пирён восванин 
хйш тёлёсене' те пулин ҫапса кйларма хушсан, вйл пире ухмаха 
йернӗ ҫынсене пйхнӑ пек хӗрхенсе пйхрё те каларӗ: „рирлӗ ҫын 
пек аташса ҫырнй ҫырӑва епё ҫапма пултараймастӑп" терӗ. II  Ин
тернатсионал панкрута тухрӗ, пётрӗ тенӗшӗн, пирӗн ҫийе пӳрнепе 
кӑтарта пуҫларӗҫ. Мёншён тесен II  Интернатсионал ун рухне пит 
раплӑрӗ, унта 25 мӗ.рйун ӗҫлекен кӗрет террӗҫ. II Интернатсионала 
йертсе пыракансем, Каутский тийӗпӗр, ун рухне каларрӗҫ: „ II Ин
тернатсионал вйрҫа тапранма рараймарё. Анрах нимён тума та 
ҫук. Интернатсионал вйл лйпкй вйхйтра анрах ӗҫлеме пултарат, 
вӑрҫй вйхӑтӗнре ӗҫлеймест, ун рухне классен пӗр-пӗринпе ҫапӑҫма 
рарӑнас пулат“ , террёҫ. Ун рухне вёсем пурте пёр сймаха перер- 
рёҫ: „Анти нимӗҫ сотсиал-темокрарёсем хййсен правире,рствишён, 
хрансусем— хййсеннишён, акаадансем те хӑйсеннишӗн ҫапйҫрӑр; 
вйрҫй рарйнсан пур сотсиал-темократсем те пёрле пухйнса пёр-
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лӗрин айӑпне каҫарӗҫ: нимён те тйваймйн, кӑшт урдӑ пултймӑр 
-ҫав, темиҫе мӗрйун ӗҫлекенён пуҫне ҫирӗмӗр ҫав, ӳлмӗрен ун пек 
.пулас ҫук ӗнтё, тийӗҫ“ террӗҫ, „Ҫавйнпа ёнтё II Интернатсионала 
кёрекен парттисенрен пӗри, поршевиксем, вёсене есир реворутси 
ӗҫне сутрӑр тийе пуҫласан, вёсем пире пёлми пулрӗҫ, епир мён 
дырнине пётёмпе никама та пӗлтермесер тйрӗҫ. Пирён сймаха 
пуринрен малтан пуршуйсем хӑлхана рике пуҫларӗҫ. Восвани хыҫ- 
•ҫйя пирён расах „СоРсиалисӑмпа вӑрҫӑ" йатлй кӗнеке тухсаррё. 
Нимӗҫсен пӗр профессорӗ пирӗн восванипе ҫав кӗнеке ҫинрен став
к а  ҫырнйрӗ. Вал унта кала!: „Ку ӗҫ ҫинрек тӗплӗрех шухйшлас 
пулат. Вӑл ҫынсене ухмах тесе йӑпанма йурат, анрах ҫакна ма- 
нас пулмаст: сотсиалисӑмра, ӗҫлекенсен хушшинре, темӗнле ҫёнё 
йухӑм пуҫланса кайнй, пирӗн, пуршуйсеп, ӑна асра хытй тытса 
тӑрас пулат", тёт. Кирек мӗн пулсан та, II  Интернатсионал пире 
йышӑнасшӑн пулмарё, епир мён каланй ҫинрен рӗнмесӗр таре; 
пире ухмах вырйнне хурса, пирён майлисем ҫук пулё тесе, II  Ин
тернатсионал пирён синрен никама та пёлтермесёр таре.

Лэнинкратра Тёп Комиттет ^ленёсене ты тса  хупни. вёсене 

сут-туни.

Ун рухне сотсиал-темократсен дисциплина пит хӑватлӑрӗ; ҫит- 
меннине тата пуршуй хаҫарӗсем нумайӗшин пуҫне ҫавӑрса пӗте- 
реррӗҫ. Ҫавӑнпа ун рухне мӗн малтанпах вӑрҫа хирӗҫ пынӑ Либк- 
нехт пеккисем те парламентсенре вйрҫӑ валли укҫа парас майлӑ 

и лӑ  тӑратаррӗҫ. Ун пек вӑхӑтра пирӗн Тӗп Комиттетӑн восванине 
мӗнле пӑхассн паллах. Тёп Комигтетӑн рленӗсем пурте йут 
патшалӑхра пурӑнмасрӗҫ, хӑшӗ Ленинкратра пурйнаррёҫ. Ле- 
нинкратрисене тытса хупрӗҫ, вара ҫав восвани пирки вӗсене 
сута парӗҫ. Тӳррипех калас пулат, сутра пур. йулташсем те 
хӑйсене тытма пӗлмерёҫ. Хӑш йулташсем, нуринрен ытла Муранов, 
Петровский, Бадаев, ҫапах та парламент рево,рутсншӗн мӗнле ёҫ- 
лемеллине пит лаййх кӑтартрёҫ, Сутра Петровский дневнпкне (кул
лен кун мён пулнине ҫырса пынӑ тетрадь) вуланӑ. Петровский 
вӑл куллен хйй мён тунине йалан ҫырса пынй. Пытанса ӗҫленӗ 
рухне ун пек нихӑҫан та тума йурамас!, анрах Петровский хйне, 
депутат пулнйран, тимӗҫ тесе шухӑшланӑ, Ҫав дневник шантарсен 
аллине лекнё, вара йна сутра вуланй. Анрах усалйн ырри те
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пур теҫҫӗ. Вӑл ҫут мёнле пынине иур патшалӑхри ӗҫлекенсем те- 
хаҫат тӑрӑх вуласа цынӑ. Покровский дневнике вӗсене ӗҫлекенсел 
депутарӗ парламентра мӗнле ӗҫлемеллине ппт лайӑх кйтартнй. 
Дневникран курӑннӑ тарах, Покровский Думара калаҫма тйрӑшман, 
вӑл пуринрен ытла варттйн пухусем туса сӳренӗ; ҫапла вйл,. 
Думара пытанмасӑр ӗҫленинрен пуҫне, тата вӑрттйн ӗҫлесе пурйн
нй. Ҫавйнпа Дума фраксине сут туни пайтӑх усй панй, вӑл пор
шевиксем мӗнле ӗҫлемеллине кӑтартнӑ.

Поршевиксем пурте вӑрҫа хирӗҫ пулрёҫ, меншевиксем вӑрҫӑ- 
шйн тйрёҫ. Меншевиксем сайра пӗри анрах, Мартов пек, вйрҫӑ 
ҫинрен нимён татса калама та аптйраса тйрӗҫ. Ес-ерсем те, менше
виксем пекех, вӑрҫйшйн пулрӗҫ.

Вӑрҫӑ вйхӑтӗнре партти тӗрӗс ҫултан тухасран пит хӑрушӑрӗ. 
Вӑрҫӑ парттишён тасатакан вут вырйнне пулрё. Партти вал вута 
тӳссе ирттеррӗ, интернатсионал ҫулӗнрен тухмарӗ, ӗҫлекенсен кла- 
сӗшӗн хӑй тӑрйшнине лайӑх кӑтартрӗ. Меншевиксемпе ес-ерсем 
вйрҫӑшӑн тӑни ахаррен пулман, вӗсем ӗлӗкренпех ҫавӑн пек дул- 
па пынй. Меншевиксем ран малтан марксиссем хушшинре сылтйм: 
йенре тӑнӑ, унтан економиссем, ликвидаторсем, вӑрҫӑ майлисем 
пулса пынй, кайран хййсен халйхёшён анрах тйракансем пулса 
кайнй, Ес-ерсен ҫулё те ҫавӑн пекрех пулнй. Поршевиксем малтан 
„Хёлхем" майлй пулнй, унтан ликвидаторсене хирӗҫ пынй, малалла 
Инсернатсионалшйн тйнй, кайран коммунисйм тума тйрйн1а 
пуҫланй.

Пуршуйсемпе меншевиксем пёр фронт тытни.

Кунта вырйс пуршуйёсемпе меншевиксем мёнле расах пёр фронт 
туни (пёр майлй пулнй) ҫинрен каласа парас пула!. Кадетсен 
парттин Тёп Комиттерё рленё Изгоев, ёлёк марксис пулнйскер. 
акй мён каласа дыра!:

„Сотсиал-темократсен пуршуйсен тёнрине хирёд пыракан Ин
тернатсионал дук, халё вйл, истории тёп вййёсем тапраннй хыддйн, 
паллй пулрё. Кашни халйхйн анрах ёдлекенсен парттийё пур; 
дав парттисене йертсе пыракансем кйлйхах хййсене сотсиал- 
темократсем теддё", тет („Вырйс Шухйшё", авкуспа денрапёрг 
1914 дул).
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Ҫапла ӗнтӗ кадетсен парттин •ҫаплй пуҫлӑхӗсещен пӗри сот
сиал-темократсен интернатсионалӗ ҫуккишӗн, кашни халӑх хуш- 
шинт,е ан^ах ӗҫлекенсен парттийё пурришӗн, вйл парттисем пурте 
хӑйсен пуршуйӗсем хыҫҫӑн пынйшӑн пит савӑннӑ, Кадетсен тепӗр 
^аплй пуҫлахӗ Петр Рысс ун ҫин^ен тата уҫйрах калат. Ун цух- 
яе Интернатсионалшӑн тӑрӑшакан Роза Люксембургпа Карл 
Либкнехт Керманире вӑрҫа хирӗҫ пыра пуҫланӑ. Нпмӗҫ пуршуйё- 
■семпе ҫапйҫакан вырӑс пуршуйӗсем уншӑн Роза Люксембургпа Карл 
Либкнехта мухтамалла пек туййнат, мёншён тесен вӗсем Вильгельм 
патша вӑйне пӗтересшӗн пулнӑ. Ан^ах апла пулман. Пуршуйсем 
ухмах мар. Вёсем, пёр вӑхӑта анцах усй паракан йапаларан пуҫне, 
тата клас уссишӗн тйрйшмаллине пит лайӑх пӗлеҫҫӗ. Роза Люк
сембургпа Карл Либкнехт Вильгельм вӑйне ^акарни вӗсемшӗн 
усӑлй пулнй; ант^ах пӗтӗм тӗн^ери пуршуйсемшӗн вӑл усйлӑ 
пулман, мёншён тесен вал Керманире Интернатсионалшйн тйрй- 
шакан, пур пуршуйсене те хирӗҫ пыракан поршевиксем пула’пуҫ- 
ланине кйтартнй. Ҫавӑнпа Пётр Рысс акӑ мён каласа ҫырнӑ:

„Кермани усси йенрен пӑхсан, Роза Люксенбургпа ун майли
сем лаййх ҫынсем мар; вёсем хййсен патшалйхне хирӗҫ пыраҫҫӗ, 
Тӳррипе каласан, Кермани сотсиал темокрарёсем, Франси, Бельги, 
Англи сотсиал-темокрарёсем пекех, тёрёс, йслй ӗҫлеҫҫӗ. Роза Люк- 
сенбургпа Карл Либкнехт ййнӑш ҫулпа пыраҫҫӗ, вйхйтне, вырйнне 
пӗлмесӗр ӗҫлеҫҫӗ“ тет („Вырйс Шухйшё“ , 1915, IV, стр. 12).

Ку сймахсене лаййх астуса тйрас пулат. Нпмӗҫ пуршуйёсемпе 
ҫапӑҫакан вырйс пуршуйӗсем Р. Люксембургпа К. Либкнехта, вёсем 
хййсен патшадйхӗшӗн тйманшйн, нарар ҫын вырйнне хураҫҫӗ; вырйс 
пуршуйӗсем ннмӗҫ пуршуйёсене, Вильгельм патшана кураймасйр 
тйнй; ҫапахта Р. Люксембургпа К. Либкнехта вёсем, хййсен тйш- 
манин вййне ракарса Интернатсионал ҫулне уҫнӑшйн, хййсен 
тйшманё вырйнне хунй. Ҫапла ёнтё вырйс пуршуйӗсем ^асах сот- 
сиал-темократсене, меншевиксене пулйша пуҫланй.

Наротниксем те, Керенский ҫйварӗпе, хййсене „епир вйрҫӑ- 
шйн“ тенё. Керенский Патшалйх Думин^е акй мён каланй: „Вы- 
рйссен аслй темократийё, патшалйхри ытти вййсемпе пёрлешсе, 
пире тйрйннӑ тйшмана хирӗҫ хытй тйрё тесе епир пит хытй шан- 
са.тйратпйр“, тенё. Вйл сймахсем пит вйхйдлй пулнй, ҫапла ка
ласа, Керенский хйй валли пуршуйсен министре пу.тйа ҫул уҫса 
хунй.
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Военно-промышленный комиттетсеп/г.

Меншевиксем Ленинкратри ӗҫлекенсене военно-промышленный: 
комиттетсене кӳрте пуҫланӑ. Вӑл комиттетсене окраприссен раплй 
луҫлйхӗ, купсасемпе улпутсем майлй пыракан Гучков савётсене 
хытйрах ӗҫлеттерес шухӑшпа туртса кёларнй: савётсем хытӑрах; 
ӗҫлесен, нимӗҫсене расрах ҫӗнӗпӗр, тенӗ; комиттерӗсене те вӑл хйй- 
ех тунй. Ленинкратри ӗҫлекенсем хушшинре вара пуршуйсем шу- 
хӑшласа кёларнй ҫав ӗҫе хутшӑнассипе хутшӑнмасси ҫинрен тав 
тухнӑ. Вӑл Комиттетсем патша правитерствине нимӗҫеемпе вйрҫма 

* пулёшнё; ҫавӑнпа поршевиксем майлӑ пыракан ӗҫлекенсем, интер
натсионалшйн тйрйшаканскерсем, унта кӗмен. Меншевиксем, кай
ран пуршуйеемпе перле министр пулнй Кузьма Гвоздев хыҫҫйн 
кайса, вйл комиттетсене кӗнӗ. Ес-ерсем те, Черновпа Натансон- 
ран пуҫне, ҫав Комиттетсенре ӗҫлессине хирӗҫ никам та рёнмен;. 
Черновпа Натансон анрах Керенский щухйшне кйшт хирӗҫ пыма. 
хйтланнй.

Вырйссем хушшинре вйрҫйшйн ран малтан Плеханов тапран- 
рё. Вал тапранни ытла та хурлйх пулрё, мёншён тесен II  интер- 
натсионалта унйн сймахне пит вырйна хураррӗҫ; пирён парттире- 
те, вйл темиҫе хут та каллё-маллё хйтланнй пулсан та, йна пит 
хисеплеррӗҫ. Плеханов нимӗҫсене урнй пек курайми пулрё, кайран 
пёр майах вйрҫёшён пит хытй тёрё. Патша тӗрӗссипе вйрҫй тап- 
ратрё, тийе пуҫларӗ. Вйл каларрё: „Епё— ватй реворутсионер, епё 
25 ҫул патша йӗркипе ҫапйҫнине хйвйр та пёлетёр, уншйн епё 
пайтах асап курнй. Халё епё калатёп: Раҫҫей тӗрӗслӗхшӗн вёрҫат, 
вйрҫй пӗтиррен пирӗн Раҫҫей правитерствипе ҫапйҫас пулмаст", 
террӗ. Меншевиксем мён тери вйрҫйшйн пулни тата ак ҫакйнтан 
паллй. Иорданский (ун рухне вйл калама та ҫук вӑрҫйшёнррё, 
халё пирён йенне куҫрӗ), хйй „Хархи Тёнре" йатлй шурнад 
ретакторӗ пулнй вйхйтра, Клейнбортйн етатийне ҫапса кӑларнй.. 
Клейнборт унта ҫырат:

АлЙ сӗлттенӗ пекех, Ленинкратри пйлхав лйпах пулрӗ, Мус- 
кавра та Баку панре те сапастовкйсем рарёнрӗҫ: ӗҫлекенсем вй
хйт пит хйрушшине ӑнласа илрӗҫ, правитерствопа ҫапйҫма вйхйт 
маррине пурне те кйтартрӗҫ". тет.

Ку сймахсем ӗҫлекенсен класне сутни пула!, мёншён тӗсен 
вӗсем капиталиссемпе нимёншӗн ҫапйҫма та хушмаҫҫё.
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Ун рухне вырӑссен парттинре мӗн пурӗ ҫирӗ йухӑмррӗ. Вёсене 
пурне те кидёштерес тесе, II интернатсионалён тёрлё халёхеем. 
хушшинри ӗҫе пӑхса таракан Бюро председателе Вандервельде. 
Брюсселре конхеренси турё. Ҫав конхеренсире пурте тенёие пёрех 
пире хирёҫ ресорутси йышёнрӗҫ, пур айӑп та поршевиксенре, те- 
рӗҫ. Ун рухне епир II интернатсионалтан тухманррӗ, ҫавӑнпа 
унӑн ресорутсине пӑхӑннӑ пек туыалла пулрё. Анрах ӗҫе епир 
хамӑр майлах тӑваттӑмӑр. Вӑрҫӑ тапрансан, Вандервельде Брю_ 
сселе пуҫтарна ҫав ҫирӗ йухӑмсем, поршевиксенрен пуҫне, иур: е 
вёрҫёшён пулрёҫ. Ун рухне партти саланнӑрӗ. Поршевиксем ан
рах партти йалавне пёрахмарӗҫ,. патша йӗркипе ҫапӑҫрӗҫ. Интер- 
натсиҫшалшӑн тӑнине кӑшт палӑртсанах патша каторка йараррӗ. 
Поршевиксене пытанмасӑр ӗҫлеме ниҫтата пами пулрӗҫ.

Циммервальдри конхеренси.

Малтанхи ҫулсенре пурте пире хирӗҫ пынӑ пек туйӑнаррӗ.. 
Тӗп Комиттетён йут патшалӑхра пурёнакан рленёсем интернатсио- 
налшйн таракансене тӗнрипех пӗрлештерме 'тытӑнрӗҫ. Ҫав шухёш- 
па епир Циммервальдри конхеренсийе кайрӑмӑр. Унта пирён май-, 
лисем сахалррӗ. Ҫапах та епир вӗсене пӗрлештерсе „Циммервальд- 
ри сухахай ушкӑн" турӑмёр. Кайран ҫав ушкӑнран II I  интер
натсионал пулса кайрё. Пирён ушкана ун рухне нумай мар нимӗҫ. 
йулташсем, тата шведсемпе латышсенрен темиҫе йулташсем кӗрӗҫ. 
Ыттисем, Циммервальда пынисем, никам та вёл ушкӑна кёресшён 
пулмарӗҫ. Циммервальдра нумайёшё тӗнре вӑрҫине те, краштан 
вӑрҫине те хирӗҫ калаҫрӗҫ. Пурте вёсем сотсиал-темократсен ҫу-. 
лёпе пырасшӑнррӗ, пролеттари реворутсийе те краштан вӑрҫине- 
те шанмасрӗҫ, варҫё валли укҫа парассине хирӗҫ пынинрен ытла, 
нимён те тӑвасшӑн марррё. Вёсене Ледебур йертсе пыраррё. Ле
нин йулташ унпа Циммервальдра пит хытй тавлашрё. Ледебур. 
каларрё: „Ленина, йут патшалёхра тарса пурйнса, краштан вйрҫи- 
шён пулма пит ҫймйл; анти вйл, Раҫҫейе кайса, хйй хыҫҫӑн кам 
пынине кйтарттар", террё. Иккёмёш Ннтернатсионалра пурте пире 
ухмах вырйнне хураррӗҫ. „Раҫҫейре вёсен хыҫҫён никам та пы- 
маст, вырйс ӗҫлекенӗсем пурте вӑрҫӑшйн, йна Кузьма Гвоздев та, 
Чхеидзе те, Керенскйй те калаҫҫӗ", террӗҫ. Т)йнахта II  интернат- 
сионалта пайтахӑшё ҫапла шухӑшларрӗҫ: „поршевиксен сймахё
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тӗрӗс те-и тен? Анрах вӗсем пӗр хӑйсем анрах, вёсен хыҫҫӑн ӗҫлекен- 
сем те никамта пымаҫҫ“ , террӗҫ.

Ленин йулташ Швейцарире.

Циммервальдре пирён майлисем сахалрре. Епир Циммервальд- 
ре сулахай ушкӑнӑн йаррейкки турӑмӑр. Вӑл йаррейккӑ, нимӗҫ 
ӗҫлекенӗсем хушшинре тата пирён йут патгаалӑхри орканисатси- 
сенре пӗрӗккӗн-пӗрӗккён укҫа пухса, нимӗҫле шурнал кӑларма 
тытӑнрӗ. Вӑл шурнала Ленин, Роланд Гольст, Радек тата ытти- 
сем те пит лаййх статйасем ҫыраррёҫ. Ҫав шурнал тавра тёрлё 
патшалйхри лаййх реворутсионерсене пуҫтара пуҫларймйр. Ун 
рухне епир Швейцарире ӗҫлеттӗмёр, мёншён тесен Швейцари 
вёрҫа хутшйнманррё. Вйл пёрёккё патшалйх, ӗҫлекенсем унта 
сахал, ҫавёнпа вйл тёнре '.реворутсине нумай пулйшма пултарай- 
масЕ Швейцарири сотсиал-темократсем пуршуйсем майлйрӗ. Ҫа- 
вйнпа Ленин йулташ ирёксёрех Цюрихра, ҫамрйк ӗҫлекенсене 
пухса, вёрҫа хирӗҫ вёсемпе калаҫа пуҫларӗ. Вара Швейцари сот- 
сиал-темокрарёсем Ленин йулташа, ҫамрйксене вйрҫа хирӗҫ ийтӑ- 
ратат тесе, парттирен кйларасшйн пулрӗҫ. 1915— 1916 ҫулсенре 
пирён майлисем пит сахалррӗ. Епир тёрлё халйх хушшинри рево- 
рутсионерсене пӗрлештерме, тата Раҫҫейри ӗҫсене тишкӗрсе пыма 
тӑрйшаттймйр.

1916 ҫул ҫ}грринрен пуҫланса епир Раҫҫейпе хытйрах ҫыхӑн- 
тёмёр. Пирён пата ӗҫлекенсем Раҫҫейрен ҫырусем йара пуҫларӗҫ. 
Ҫав ҫырусенрен ӗҫлекенсем вйрҫа хирӗҫ ҫаврйна пуҫлани лайӑх 
курёнаррӗ. Пирӗн „Сотсиал-демократ" йатлӑ хаҫат, кирек мӗнле 
хён пулсан та, Раҫҫейе те ҫиткелеррё. Раҫҫейре ӑна пит йуратса 
вуларрӗҫ, хйш нумӗрне алйпа та пулин тепӗр хут ҫыраррӗҫ. Вал 
хаҫата ҫапнй статйасем кайран „Йухйма хирӗҫ" йатлй кӗнекене 
кӗнӗ. Вал хаҫат, хййӗн йарӗ кивелнё пулсан та, нумай усй турӗ. 
„Сотсиал-демократ" тени халё мйшкйлласа каланй пек, анрах пи
рён партти йатне 1918 ҫулта пин улӑштаррёҫ.

По^шевиксенпе меншевиксен ҫулӗсем.

Поршевиксен 25 ҫул ӗҫлени ах ар  пулманни тёнре вйрҫинре 
лаййх курйнрё. Лекарни марксисӑмран пуҫласа тёнре варҫи вйхй-
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тёнре пытанса ӗҫлемелле пулиррен поршевиксем пӗр май Интер
натсионал ҫулӗпе пынине пур ӗҫлекенсем те лайӑх куррӗҫ. Пор
шевиксем хӑш рухне йӑнӑшса та пӑхӗҫ, ҫапахта вёсем пёр май 
коммунисӑм реворутсийе, ҫулӗпе пырӗҫ. Меншевиксен те хййсен 
ҫулӗ пур. Анрах вӑл лекарни марксисӑмран еккономисӑм 
патне пыраЕ унтан ликвидаторство урлӑ вӑрҫӑшӑн тӑрасси 
патне, тёнрерй ытти халӑхсене1 маиса, вырӑс халйхёшён 
анрах тйрасси патне илсе пырат. Вал вак пуршуйсен ҫулӗ. 
Тёнре вӑрҫи пётём тӗнрене темӗн тӗрлӗ асап кӑтартрӗ, 
ӗҫлекенсене тёрёс ҫултан аташтарса йӑрӗ; ун вырйнне 
пур парттийён питне те пит лайӑх кӑтартрӗ. Тӗнрерп сотсиали- 
сӑмшӑн тйрйшакан парттисем виҫӗ ҫулпа пыра пуҫларӗҫ: хӑшӗ, 
хӑйсен халӑхӗщӗн анрах тӑрӑшса, ытти халӑхсемпе ҫапӑҫма ты- 
тӑнрӗҫ; хӑшё интернатсионалпа коммунисӑм ҫулӗпе пырӗҫ; хӑшӗ 
варринри ҫулпа пырасшӑн пулрӗҫ, вёсене Каутский йертсе пырӗ, 
вёсен ҫулӗпех нумайррен Мартов пырё, Керманири „независимая" 
партти те ҫав ҫулпах пырат.

Вӑтам ҫулпа пыракансем.

Пирӗншӗн пулсан пуринрен ытла ҫав вӑтам ҫулпа пыракансем 
пит хӑрушӑрӗ, ҫавӑнпа епир пуринрен ытла вӗсемпе ҫапӑҫма 
тӑрӑшрӑмӑр. Вйл ҫапла пулма та тивӗҫ. Вӑрҫйшӑн тӑракансем 
хййсен ҫулне никамран та пытармасрӗҫ. Плеханов тӳрех каларрё. 
„Патша тӗрӗслӗхшёя вӑрҫӑ тапратнӑ", террӗ. Ҫавӑнпа вӑрҫӑргӑн 
тӑракансем пысӑк сийен тума пултараймасррӗҫ, мёншён тесен ӗҫ- 
лекенсем хӑҫан та пулин, вӗсем ӑҫталла илсе кайнине рухласа 
илсе, вӗсенрен писнӗ пулӗрӗҫ. Пуринрен ытла вйтам ҫулпа пыра
кансем хӑрушӑрӗ. II  интернатсионалӑн раплӑ ҫыннисем, порше
виксемпе меншевиксене пӗрлештерме тйрӑшакансем, пурте тенӗпс 
пӗрех вӑтам ҫулпа пыракансем майлйрӗ. Ҫавӑнпа, Керманирп 
сотсиал-темократсен парттийё икке уйӑрӑлсан, поршевиксен Тёп 
Комиттерё йнй пит пысӑк. ӗҫ вырйнне хурё; мёншён тесен, партти 
икке уйӑрӑлмасӑр пёрле ӗҫленипе, парттире сулахай йенре тйра- 
кансене вйрҫа хирӗҫ пыма пит хён пулнй.

Ҫапла ёнтё, 1910 ҫ. Тёп Комиттет пухӑвӗнрен пуҫласа, епир 
меншевиксемпе пёрле пёр орканисатси пулса ӗҫлемен. 1914— 1917 
ҫулсенре, вӑрҫй вӑхатёнре, епир хамӑра партти туса ӗҫлерӗмӗр.
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Меншевиксем тёнре вӑрҫине пулӑшса тӑрӗҫ, военно-промышленный 
комиттетсене ырӑларӗҫ, пуршуйсемшӗн тӑрӑшакан кадетсен парт- 
типе пӗрле ӗҫлерӗҫ. Поршевиксем вӑл вӑхӑтра хӑйсен ӗҫне туса 
тӑрӗҫ. Вёсен ӗҫё вӑл вӑхӑтра икӗ тӗҫлӗ пулрӗ. Йут патшалӑхра 
пурӑнакан поршевиксем реворутсионерсене пӗррӗн пӗррӗн пуҫтарса 
„Циммервалъдри сулахай ушкӑн" турӗҫ; ҫав ушкӑнран кайран 
Коммуниссен Интернатсионалё пулса кайрӗ. Раҫҫейре пурӑнакан 
поршевиксем военно-промышленный комиттетоемпе, вӑрҫӑшӑн тӑ- 
ракансемпе ҫапӑҫрӗҫ, пролеттари реворутсишӗн ҫапӑҫма ӗҫлекен- 
сене пуҫтарса пӗрлештерсе пырёҫ.

Вӑрҫӑшӑн тӑракансен пусмӑрӗ.

Вӑрҫӑ вырӑс ӗҫлекенӗсене те тӗрӗс ҫул ҫинрен аташтарса йарӗ. 
Феврар реворутсийе пуҫлансан, ёҫлекенсем нумӑйӗшӗ, Ленинкрат- 
рисем те, меншевиксемпе ес-ерсен майлӑрӗ. Вӑрҫа пула, пирӗн тӑш- 
мансем ун рухне пит хӑватлӑланса кайрӗҫ. Раҫҫейри ӗҫлекенсен 
класӗ, ҫамрӑкскер, реворутсишӗн ун рухне темӗн тума та хатёрр- 
рё, Ҫапахта пуршуйсем, „патшалӑх пӗтес патне ҫитрӗ" тесе улта- 
ласа, хаватлӑ I I  интернатсионал пулӑнгнипе, ҫавӑн пек ӗҫлекен- 
сене те вӑрҫӑ йенне ҫавӑрса пӑрахрӗҫ. Ленинкратри ӗҫлекенсем 
1914 ҫулта, вӑрҫӑ пуҫланиррен ик-виҫ ерне »маларах, патша йёр
кине пӗтерме паррикатӑсем тусаррӗҫ. Ҫав ӗҫлекенсемех, Феврар рево- 
рутсийӗ пуҫлансан, темиҫе уйӑх хушши есерсемпе меншевиксем хыҫ- 
ҫӑн, вӑрҫӑшӑн тӑраканскерсем хыҫҫӑн пырӗҫ. Ҫапла ӗнтё, тёнре вӑрҫи 
вӑхӑтӗнре ёҫлекенсем, темён тӗрлӗ асап курнӑ пулин те, пит хак- 
лӑ, пит пысӑк йапалана вӗренсе ҫитрӗҫ. Поршевиксем те вал вӑ- 
хӑтра калама та ҫук пысӑк усӑ турӗҫ. Хӑйсен майлисем ытла са- 
хал пулсан та, вёсем хййсен йалавне рӑркаса хумарёҫ; йухӑма 
хирӗҫ пырса, ёҫлекенсене окрапёрти раплӑ ҫӗнтерӳ патые ҫи- 
террӗҫ.

Феврар реворутсийе ҫинрен, парттийён ун рухнехи мухтавлӑ 
ӗҫӗсем ҫинрен, пуринрен ытла Окрапӗр реворуттийё ҫинрен, парт
тийён ун рухнехи раплӑ ӗҫӗсем ҫинрен кӑшт тӗплӗрех каласа па
рас тесен, тата вунӑ лекси те сахал пулёрё. Халё епё ун ҫинрен 
каласа параймастӑп. Ҫак кӗске сӑмахӑма епё Феврар патне ҫитсе 
пӗтеретёп. Раҫҫей хуҫайстви ҫинрен епё нимён те каламарӑм, вӑл 
манӑн пит пысӑк ҫитмен тӗл. Епё парттин истори ҫинрен анрах
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каларӑм, реворутси историйӗ ҫинрен те тӗплӗ каласа памарйм. _ 
Епё сире партти историне вӗренме тытӑнма анрах пулӑшас терём. 
Ыттине сирӗн хӑвӑрӑн тумалла пулӗ.

Феврар реворутсийе тапраннӑ рухне пирён Тёп Комиттет рле- 
нӗсем хӑшӗ йут патшалӑхрарӗ, хйшё тёрмесенре лараррӗҫ, хйшне 
Ҫипире йанӑрё. Партти ун рухне ҫукпа пӗрехрӗ, йна салатса 
йанйрӗ. Ҫапахта партти 25 ҫул ӗҫлени сайа каймарё. Пирён 
партти пёр май реворутсишӗн тӑрйшрӗ; ҫавӑнпа вйл орканисатси 
тӗреклӗ тӑнӑ вйхйтра анрах ӗҫлемерӗ, орканисатсийе салатнӑ вй
хйтра-та, партти йулман пек вйхйтра та, парттийе тёп сакайне 
хӑваласа кӳртнӗ вйхйтра та пёр май хӑй ӗҫне туса таре. Рево
рутси йалан ҫавӑн пек ҫулпа пырат, пирён партти ҫулӗ те саван 
пек пулрё. Патша вйхйтёнре парттийе темиҫе хут та салатсаррӗҫ, 
хйш рухне йна пётернё пекех туййнаррӗ; ҫапахта партти тунй 
ӗҫсем нихйҫан та сайа каймарӗҫ. Партти вёрентнине асра Тытса, 
ӗҫлекенсем татах тапранаррӗҫ, ӗҫлекенсен класин татах пётём 
Раҫҫей парттийё, пысйк партти пулса тйраррё. Сапла пирён парт
ти пӗтнӗ ҫӗртен татах сиксе тухаррё. Феврар реворутсийе партти 
хйй аллине илеймерё, мёншён тесен, ӗҫлекенсем ун рухне пат- 
шалйхщйн ҫапӑҫасшйн пулрӗҫ. Ун вырйнне, темиҫе уййхран, парт
ти ӗҫлекенсем хушшинре хйй 20—30 ӗҫленин уссине пётёмпех 
куррё. Сутй майак пек йалтйртатакан пролеттариат кекемонийё 
хыҫҫйн пырса, пирён партти вырйс ӗҫлекенсен класне меншевик
семпе ес-ерсен тыткйнёнрен хйтаррё, йна пуршуйсене пётёмпех 
ҫӗмӗрсе пӑрахас куиа кйтартрё.
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