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У М Ё Н  Ӑ Н Л А Н ТА РН И .

Ӗҫлекенсемпе хрест,енсен ҫыхӑнӑвӗ (смыт,- 
к ӑ ) — вӑл ӗҫхалӑхӗн пӗрлешӗвӗ, малашнехи 
аван пурӑцӑҫшӑн кӗреш м еш кӗн  тунӑ сойус. 
Вӑл сойус 1905-мӗш ҫулхи револэутси вӑхӑ- 
тӗнт,ех пуҫланнӑ. Ленин ун ^ухнех  патша 
влаҫне сирпетес ёҫӗн шанТ)ӑкӗ ӗҫлекенпе 
хрест,енсен пӗрлеш ӗвӗн^е, тенӗ. П уршуаллӑ 
парттисем хрест,енсене ҫӗрш ы вш ӑн, ирӗклӗх- 
шӗн кӗреш ес ӗҫрен тартма тӑрӑш нине сне
сен, Ленин ун т,ухнех пуршуаллӑ парттисем 
хрес^ен е  улталасран сыхланасси, вӗсене тӗрлӗ 
майсемпе вӑл ӗҫе тума кан ^ӗрлесси— ӗҫлекен- 
сен парттин сатат,т>и, тенӗ. 1861-мӗш ҫулти 
февралӗн 19 -м ёш ён т ,е  „хрест,енсене ирёке 
кӑларсан“, хрест,енсен пурӑнӑҫӗ малтанхинт,ен 
те йапӑхланнӑ. Татах ҫавӑн пек улталасран 
пӗртепӗр хрест,енпе ӗҫлекенсен ҫыхӑнӑвӗ ан- 
т,ах сыхлама пултарат, тенӗ Ленин. 1917-мӗш 
ҫулта, октапӗр уййхӗн^е ёҫлекенҫемпе хрес- 
т,енсен сойусӗ ҫӗнтерт^ӗ. О к та п ӗр  хыҫҫӑн ку



— 4

сойусах йанралсене, помешт,ӗксене, хапрӑк- 
савӑт хуҫисене ҫӗнтерт,ӗ. Ӳлӗм те ҫак сойус 
ҫеҫ ӗҫхалӑхне аван ҫул ҫине илсе тухӗ. Ҫак 
кӗнекере ӗҫлекенсемпе хрест,енсен сойусӗ 
ҫинт,ен Л енин  хӑй вӗрентсе каланӑ сӑмахсене 
ҫырнӑ. Ҫӗрпе влаҫа пӗрлеш се туртса илнӗ 
йек, малашне те пӗрле тытӑнса тӑмалла* ҫӗнӗ 
пурнӑҫа пӗрле тумалла, тени вӑл Ленинӑн 
т^и кирлӗ пиллӗхӗ,



Ленин ӗҫлекенсемпе хрес^енсен 
ҫыхӑнӑвӗ ҫинт>ен.

1-м ӗ ш  СЫПӐК.

МӖ Н  В А Л  Ҫ Ы Х А Н У ?

1. Помеш^ӗксемпе кӑпиталиссен ӗмӗрхи пусмӑр- 
лӑхён^ен хӑтӑлас тесен, хрес^енсен т,и малтан ӗҫле- 

кенсемпе ҫирӗп ҫыхӑнса тӑмалла.

Т)И кирлӗ, т,и тӗп ыйту —  вӑл ӗҫлекенсем 
хрест,енсем ҫине мӗнле пӑхса тӑни,— вӑл хрес- 
т,енсемпе ӗҫлекенсен сойусӗ, —  вӑл хапрӑк-са- 
вӑтсент,и малта пыракан ӗҫлекенсем хрест>ен- 
сене хӑйсен йенне ҫавӑрма пӗлни. Пысӑк 
хапрӑкӑн йӑвӑр, вӑрӑм, усӑллӑ шкулӗнт,ен пиҫ- 
се тухнӑ ӗҫлекенсемпе хрест ,енсен—  кӑпита- 
лисӑм пусмӑрӗпе, помешт^ӗксен пусмӑрӗпе, 
хӑйсен т,ухӑнлӑхӗ пусмӑрӗпе лапт,ӑнсах аннӑ 
хрест,енсен ҫыхсӑнӑвӗ т,и кирлӗ ӗҫ иккенне 
ӑнлантарма пӗлни т,и кирлӗ, т,и тӗп ыйту. 
Ҫ ак ӗҫре темӗнле йӑвӑрлӑхсем пулсан та (йӑ- 
вӑрлӑхсем нумай, вӗсем ҫине куҫа хупмалла



мар) ӗҫлекенпе хрест,енсен ҫыхӑнӑвӗ ҫеҫ хрес- 
т>енсене помешт,ӗксемпе кӑпиталиссен ӗмӗрхи 
пусмӑрлӑхӗнт^ен хӑтарӗ.

Ӗҫлекенсемпе хрест,енсен сойусне ҫирӗп- 
летсе пырсан тин, нумай пулмаст пулнӑ тӗнт,е 
вӑрҫи пек ирсёр  йапаласент>ен етем йӑхӗ хӑ* 
тӑлма пултарӗ. Кӑпиталисӑн тӗнт,и ҫине пӑх- 
сан, унта калама ҫук тискер  хирӗҫӳсем курӑ- 
наҫҫӗ: пуйан патшалӑхсем хӑйсен пуйан-
лӑхне ниҫта кайса ^икей м есёр  апгӑраҫҫӗ, ҫав 
вӑхӑтрах ытти патш алӑхсен^и халӑх выҫӑ ла- 
рат, мӗнш ӗн тесен, ытти ҫӗрти ырӑлӑхсемпе 
усӑ курма пултараймаст. Ҫавӑн пек ирсӗрлӗх- 
сент,ен етем йӑхне ӗҫлекенпе хрес^ен  ҫыхӑ- 
нӑвӗ ант,ах хӑтарма пултарат.

В. И.  Л енин. Сот,, пух. XVIII т. 1 -мӗш пайӗ 
432 433 стр. 1921 ҫ.

2. Сахал вӑйлӑ Совет Реёпуплӗкё ӗҫлекенсемпе хрес- 
т,енсем пӗрлешсе тӑнӑ пирки кӑна, хамӑрӑн помеш- 
^ӗксен хутне кӗрекен, пирэ хирёҫ тӑракан йут патша- 

лӑхоен вӑйлӑ пусмӑрлакансене ҫӗнтер^ё.

П урин^ен  ытла кайа йулса пыракан, пу- 
ринт,ен сахал вӑйлӑ патшалӑх, хӑйне хирӗҫ 
тӗн ^ ер и  тем ӗскер  пек вӑйлӑ патшалӑхсем 
вӑрҫӑпа тӑнӑ пулсан та, хирӗҫ тапӑнакансене 
кайалла ^акарм а пултар^ӗ. М ӗнлеха вӑл
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ҫавӑн пек йапала пулма пултарнӑ, тесе хамӑра 
хамӑр ыйтсассӑн, ҫав ыйтӑва аплакапла ҫавӑр- 
са пӑхсассӑн, епӗр ӑна мӗншӗн ҫапла пулни- 
не куратпӑр. П ирӗн тӗп ш ухӑш  тӗрӗс пулт,ӗ. 
П ирӗн малалла пӗлсе тӑни те, пирӗн шутласа 
хунисем те тӗрӗс пулт,ӗҫ. Пӗтӗм тӗнт,ери ӗҫле- 
кенсен масси пире тӳрех, хӑҫан кирлӗ ҫавӑн 
"5 ух пулӑшма пултараймасан та, епӗр ун 
ҫине шанса, ӑна хамӑрӑн мӗн пур политтёкӗн 
никӗсӗ туса тӑнӑ пулнӑ, —  ҫапах та т,ас парай- 
ман пулӑшу та пулин епӗр илтӗмёрех. Ҫав 
пулӑшу пире хирӗҫ тӑракансене пӗтермеш кён 
ҫителӗклӗ пулт,ӗ. Пӗтӗм тӗнт,ери ӗҫҫынни —  ӗҫ- 
лекенсем те, хрест>енсем те— пирӗн майлӑ пул- 
ни ант,ах пурин^ен ытла пире пулӑшрӗ. М ӗн 
пур тӗн^ери  ӗҫҫынни сойусӗ, еп ӗр ту м атӑр ӑш а-  
кан сойус, хамӑр Респуплӗкре пурӑнӑҫа кӗнё 
сойус, ӗҫлекенсемпе хрес^енсен сойусӗ, ытти 
патшалӑхсент,е те хӑйӗн хӑватне кӑтартрӗ.

В. И. Ленин. Сот,, пух. XVIII т. 422 — 423 стр. 1921 ҫ.

3. Пирӗн ҫӗнӗ патшалӑхӑн вӑйӗ ӗҫлекенсемпе хрес- 
■ е̂нсем орканисатсилленин^ен, тата вёсен тӑнлӑхён- 

^ен тухса пырат.

Й улаш ки вӑй т у х ӑ ҫ ӗ — вӑл' ӗҫлекенпе хрес- 
т,енсен масси, вёсен тӑнлӑхё, вёсен оркани- 
сатҫиленни.



Йе пролеттарийӗн орканисатсиленнӗ влаҫӗ 
тӑвас ӗҫе малта пыракан ӗҫлекенсемпе малта 
пыракан хрест,енсем тӑнласа илсе, халӑх тап- 
ранӑвне хӑйсен аллине илсе орканисатсилесе 
пы рӗҫ— вара епӗр кӗреш ӳре  ҫӗнтерӗпӗр.

Йе еп ӗр  ӑна тума пултараймасан, техник- 
кӑ тӗлӗш ӗн^ен пиртен вӑйлӑрах тӑшман пи ре  
хамӑра ҫӗнтерсе пӑрахӗ.

В. И. Л енин. Со'5 - пух. XVIII т. 1-мӗш пайӗ 377 ст.
(П о л и тҫу т  сйесӗнт,е калан ӑ  Ссӑмах 1921 ҫ. 17 X)

4. Еҫлекенсемпе хрес^енсен сойусне ҫирӗплетесси 
Совет влаҫӗн тӗп сатат^и.

Халӑх х у ш ш и н ^е  хрест^енсем нумай ыт- 
лаш ш и пулнине кура, пирӗн пӗтӗм политтӗ- 
кӗн те, еккон ом и политтӗкӗн те тӗп сататуҫи 
вӑл ӗҫлекенсемпе хрест,енсем пӗрпӗринпе мӗн- 
ле ҫыхӑнса тӑрас ӗҫе татӑклӑ туса хурасси. 
Епӗр пусмӑрлакан класа пӗтертӗмӗр, ҫапах 
та пирӗн икӗ ӑрасна клас— ӗҫлекенсен класӗпе 
хрест,енсем пур. Ҫавӑн пек опт,ӗствӑ йӗрки- 
не ҫӗнӗ истори ре епёр пирвайхи хут курат- 
пӑр. Хрест,енсем ыттисент,ен т,ылай ытлаш- 
ш и пулни пирён еккон ом ӗк  политтӗкӗнт,е те, 
пӗгӗм ытти политтӗкрен те паллӑ пулса пы- 
ратех. П ирӗн хал,хи тёп ыйту,— вӑл ҫак икӗ
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клас пӗрпӗринпе мӗнле ҫыхӑнса тйрассине, 
классене пӗтерес йент,ен пӑхса, тӗрӗс тйвас- 
си. Ҫ ак  ыйту темӗнле пулсан та нумай ҫул 
пирӗн умра тӑмалла.

(В. И. Л енин. Сот,, пух. 20 V .  1921 ҫ. XVIII т.
1-мӗш пайӗ 256— 257стр.)

5. Ҫыхӑнӑза хрес^енсена пусмӑрлакансен^ен, тата 
||УралатакансенТ)ен ҫӑлас тесе тумалла.

Икӗ клас кӑна тйрса йулнӑ, пролеттарипе 
хрест,енсем кӑна йулнӑ патшалӑх историре 
первайхи хут кӑна. Халӑх хушшинт,е хрест,ен- 
сем ыттисен^ен ытла питӗ нумай. Вӗсем питӗ 
кайа тӑрса йулнӑ.

Влаҫа хӑйӗн аллин^е тытса тӑракн пролет- 
тарийатпа хрес^енсем  пӗр пӗринпе ҫыхӑнса 
пы расӗҫ, рево ^ у тси  малалла кайнӑ майӗпе мӗн- 
ле пулса пырат? П ирвайхи ф орм ӑ— сойус, тат,ӑ 
сойус. Ку сатат,т,й— питӗ йӑвӑр сатат,т,й, ант,ах 
политтӗк йент,ен шутласан та, екконом ӗк  йен- 
т,ен шутласан та, вӑл пултармалла ӗҫ.

Ӗҫре ҫав ыйтӑва епӗр мӗнле тытӑнтӑмӑр? 
Епӗр хрест,енсемпе сойус турӑмӑр. Ҫ ав сойуса 
епӗр ҫапла ӑнласатӑратпӑр: пролеттариат хрес- 
т,ене пурш уаҫи пусмӑрлӑх йен^ен хӑтарат, ӑна 
пурш уаҫи хӑйён хыҫҫӑн йергсе пырасран, татд
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хӑй майлӑ ҫавӑрса йарасран ҫӑлат. Пусмӑрлакан- 
сене пӗрле кӗреш се ҫӗнтермеш кӗи хрес^ене 
пролеттариат хӑй майлӑ ҫавӑрат.

(В. И. Л енин. Сон. пух. XVIII т. Н-мӗш п. 326-стр. 
5, III 1921 ҫ.)



ц-мЁш  СЫПӐК.

Краштан вӑрҫинт,е помеш^ӗксемпе кӑпиталис- 
сене ҫӗнтерме ҫыхӑну мӗнле пулӑшни.

6. Ӗҫлекенсемпе хрес^енсем помеш^ӗксемпе, тата кӑ- 
питалиссемпе пӗрле вӑрҫни вӗсене пӗрлештернӗ.

П ирӗн килӗш ӗвӗн тӗп сӑлтавӗ, ӑна хускатса 
йараканӗ, ӑна кӑтартса параканӗ— вал краш тан 
вӑрҫи. Краштан вӑрҫи ^асҫасах  шурӑквар* 
тейтсӑсем, ессерсем тата менш евиксем  пи рехи- 
рӗҫ сойус тунӑран пуҫланса кайат,т,ӗ пулсан та, 
кашнинт,ех, кирек  мӗнле те пулин— патшалӑх 
йёркине вӑрҫӑпа улӑштарсан, й еун сӑрахи ,—-ес- 
серле, ут,ретилккӑлла менш евикле елементсем 
йаланах хыҫала тӗртӗнсе йулат,Т)ӗҫ. Ҫапла вара 
ш урквартейтсӑсен  ӗҫӗсен пуҫён^е пӗтӗмпех ка- 
питалиссемпе пом еш ^ӗксен  елемен^ӗсем пулеа 
пыт,ӗҫ. Колт,акпа Тениккӗн йӗркинт^е те, ытти 
пире хирӗҫ вӗккӗн-ваккӑн  тапӑнакансен йӗр- 
кинт,е те ҫавӑн пекех пулт,ӗ. Ҫавӑн пек пулни 
пирӗн пролеттариагпа хрест,енсен сойусӗн



ф орм ин е кӑтартса паракан тӗп фактӑр пулт,ӗ. 
Ҫ ав  йапала пирӗнш ӗн калама ҫук, икӗ хут 
хӗн лӗ£тусахут ,ӗ .  Тепӗр йен^ен, вӑлах пире ӗҫ- 
лекенсен класӗпе хрест,енсен сойусӗн йӗрки- 
не пурнӑҫа йепле кӳртсе пырасси ҫин^ен 
тертленсе шухӑшламалла мар турӗ, мӗншӗн 
тесен вӑрҫӑ вӑхӑт>ӗ вӑл ӗҫӗн йӗркисемпе усло- 
висене пире пёртен пӗр татӑклӑ кӑтартса па- 
т^ӗ, ӑна-кӑна пӑхса ҫуйласа тӑма памарӗ.

Вӑрҫӑ вӑхӑгӗн^е, крӑш тан вӑрҫи условисен- 
т,е ӗҫлекенсен класӗ ант,ах хӑйӗн тиктаттурне 
пурнйҫа кӳртсе пыма пултарт,ӗ. Краш тан вӑр- 
ҫин^е пом еш ^ӗксем  ӗҫлекенсене хирӗҫ пулнӑ 
пирки, ӗҫлекенсемпе хрестзенсем пӗр пӑркалан- 
масӑр, пӗр иккӗленмесӗр пёр пӗринпе ҫирӗп 
пӗрлеш се тӑьёҫ. Вӑл йент,ен шалти политтӗкре 
иккӗленсе тӑмалли пӗртте пулмарӗ.

В. И. Л ени н . Соту пух. XVIII т. 1-мӗш п. 257 стр.

7. Ӗҫлекенсемпе сойуслӑ пулнӑран хрес^енсем помеш- 
^ӗксене ҫӗнтер^ӗҫ.

П олиттӗк ӗҫӗн, тата вӑрҫӑ ӗҫӗн сатату^исене 
мӗн пур вӑйа хурса, тимлесе пӑхса тӑнӑ т,ух, 
епёр пӗр шухӑшламасӑр мӑлалла аванкарт хыҫ- 
ҫӑн сирпӗтсе пынӑ, мӗншӗн тесессӗн, аванкарг 
ӗҫе пултарассине епӗр пӗлсе тӑнӑ. Т ӗн ^е  полит-
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тӗкне туса пыракан т,аплй патшалӑхсемпе виҫё 
ҫул хуш ш и ҫапӑҫнӑ вӑхӑтра епӗр политтӗк 
ӗҫӗнт,е калама ҫук пысӑк улшйнусем, калама 
ҫук пысӑк ёҫ туса хутӑмӑр. Ку ӗҫре политтёкпе 
вӑрҫӑ вӑхӑт,ӗ кӑмӑла ҫӗклентерсе йанипех ӗҫле- 
кенсемпе хрест,енсен сойусӗ пулса тӑт,ӗ. М ӗн- 
шӗн тесен, кашни хрест>енех хййне х и рӗҫӗм ӗр-  
хи тӑш м анӗ— помешт,ӗк тӑнине, тата ӑна ытти 
партти претставиттӗлӗсем пулӑшнине пӗлсе, 
сиссе, курса тӑнӑ. Ҫавӑнпа та ҫав сойус ҫирӗп, 
ҫӗнтерейми Пулса тӑнӑ.

В. И. Л енин. Сот,, пух. XVIII т. 1-мӗш п. 435 стр.

8. Краштан вӑрҫин^е ӗҫлекенпа хрес^ен сойусён никё 
сёсем мёнле п ул н а ?

Е ккон ом ӗк  сойусӗсӗр вӑрҫӑ сойусё те пулма 
пултараймаст. Епӗр хрест,енпе тунӑ сойус екко- 
номёк никёсёсер нийепле те нумай вӑхӑта кай 
ма пултарайман пулӗтуҫӗ, мёншён тесен, епёр 
сывлӑшпа кйна пурӑнма пултараймастпйр. Ҫав 
еккон ом ёк  никёсё пире хамйрӑн пурш уаҫине 
ҫӗнтермеш кӗн т,и кирлё йапала пулт,ё. Пирён 
пурш уаҫи пӗтӗм тёнт,ери пурш уаҫипе пёрлеш нё 
пулнӑ. Ҫав пирёнпе хрест,ен хушшинт,и е к к о 
номёк сойусён никёсё май ҫук тӳрӗ, васкаса 
туна йапала пулнй.

-  1ӑ -



Епёр хрес^ен е  пур пек ҫӗре патӑмӑр, тата 
ҫӗр тытакансене хирӗҫ ҫапӑҫма пулӑшу патӑмӑр. 
Унӑн вырӑнне хрест,ен пире ҫимӗҫ тавраш  па- 
малла пулт,ӗ. Ку сойус халит,т,ен курайман, пӗл- 
мен сойус пулнӑ. Вӑл тавар тӑваканпа тавар ил
се тӑраканӑн ӗлӗкхи сойусӗ пек пулман. Ана 
пирӗн хрест,енсем 2-мӗш, 2 1/г-мӗш инттернат- 
сионалри керойсент,ен темиҫе хут аван пӗлсе 
тӑнӑ. Вӗсем хӑйсен.е хӑйсем ҫапла каланӑ: „Ку 
пол>шевиксем хайар пуҫлӑхсем пулсан та, ҫапах 
та вӗсем хамӑр ҫы н сем “. К ирек  мӗнле пулсан 
та ҫапла епӗр екконом ӗкла сойусӑн никӗсне 
турӑмӑр. Хӗрлӗ ҫара хрест,енсем ҫимӗҫ тавраш  
парса тӑнӑ, ун вы рӑнне Хӗрлӗ ҫар вёсен  пурлӑх- 
не, вёсен килҫуртне сыхласа тӑма пулӑшнӑ. Т)ӑ- 
нахах та, сойусӑн ^ и  пирвайхи ф орм исем  ҫите- 
лӗклӗ туса пӗтермен пулнӑ, ҫавӑнпа та ҫав ӗҫре 
т,илайах йӑнӑш сем пулнӑ. Ант,ах вӑхӑт кӗтмен, 
ёҫсене пирӗн т,ас тумалла пулнӑ, ҫар в а з д и  мӗн 
ӑна кирлё ҫавна пӗр т,арӑнмасӑр турттарса тӑ- 
малла пулнӑ, мёншӗн тесессӗн, краш тан вӑрҫи 
вӑхӑтӗнт,е мӗн пур Р аҫҫейри  тырӑ пулакан вы- 
рӑнсене пиртен татса илнӗ пулнӑ. Ҫав вӑхӑт пи- 
рӗнш ӗн тем ӗскер  пек тискер, йӑвӑр вӑхӑт пул- 
нӑ. Тӑш мана мёнле те пулин ҫӗнтерес тенӗ
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Шухйшсйр пуҫне нимӗн те ҫук вӑхӑтра, ҫав терт- 
сене, нуш асене, асапсене вырӑс халӑхӗпе ӗҫле- 
кенсен клас мӗн хӑватпа ^йтнинт^ен тӗлӗнмелле.

В. И, Ленин. Сот,, пух. XVIII т. II п. 3 2 7 — 328 стр.

9. Краштан вӑрҫин урокӗсем хрес^ене мӗне вӗрентеҫҫё?

Хрест)ене тавҫарса илме йӑвӑр: вӑл ни 
сотсиалисйм историне, ни ревоЛ)утси исто- 
рине вӗренсе курман, ант>ах вӑл хйй ҫурймӗ 
ҫинт,е пулса иртнӗ ӗҫсене астйват, вёсене 
ӗненет. Пусмйрлйха ҫӗнтермеш кӗн полфпе- 
внксен ййвйрлйхё кирлине пёлсен, тата 
Колт,ак влаҫӗпе пёрле мйн хырймсен кйпи- 
талисймӗ ҫитсе килнине курсан, вйл тйнланса 
йлет те калат: „Епӗ хамшйн ӗҫлекенсен тик- 
таттурне суйлатйп, пӳрократлй пурш уаҫи 
тиктатурне хирёҫ, вйл пӗтит,т,енех, ҫапйҫатйп", 
тет. Краш тан вйрҫи темле ййвйр пулсан та, 
темле вйрйма тйсйлсан та, темле ниҫта кёме 
ҫук пек курйнсан та, ҫапах та вйл тухайми 
вырйна кӳртсе йаманине Колт,ак историйё 
кйтартат. Вйл пурин^ен  ытла полэшевиксент^ен 
инҫе тйракан халйх массине те пурйнйҫ сйна- 
вӗсем пирки  ҫӗнӗ влаҫ йенне ҫавйрат“.

В. И. Л енин. Сот), пух. XVI т. 293 стр. (1919 ҫ. '  
29 /VII х а п р ӑ к - с а в ӑ т  комиттет^ӗсен, тата  проф сойус-  
сен кон ф ерен тси н т,е  к а л а н ӑ  сӑмах).

-  15 -
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10. Хрёс^енсене ӗҫлекенсен класёпе пӗрлё пыма 
усӑ (раш^от) пури?

Епӗр ҫапла каламалла: есӗр кайалла кайас- 
шӑн, есӗр харпӑрлӑха тага ирӗклӗ сутуилӳне 
тӗпӗ йӗрӗпех тепӗр  хут пуҫласа йарасшӑн. 
Вӗсене ҫӗнӗрен  пуҫласа й а н и -  вӑл пом еш - 
т,ӗкпе кӑпиталис аллине кӗрсе  ӳкесспне, вӗ- 
сент,ен хӑтӑлайрас ҫуккине пӗлтерет. Ҫапла 
пуласине историре темт,ул примерсем, рево- 
;ь,утси вӑхӑтӗнт,и примерсем кӑтартаҫҫӗ. Кому- 
нисӑм аспукки тӑрӑх, тата политтӗкла екко- 
номийӗн аспукки тӑрӑх пӑртак кӑ^а шухӑшласа 
илни те ҫапла пулассине катартат. Ш утласа 
илӗрха. Хрест,ен ӗслекенпе уйӑрӑлса кайсан, 
пирӗн патшалӑхра каллех помешт,ӗкпе капи- 
талиссен влаҫӗ пулни, хрест,ене усӑллӑи, усӑллӑ 
мари? Ш утласа пӑхӑрха, атӑр пӗрле шутласа 
пӑхӑпӑр.

П ролеттариатпа вӗтш ак ҫӗр ӗҫлекенсен  
еккон ом ӗк  интересёсем  т,ылайах ӑрасна пул
сан та, тӗрӗс шутласан пирӗн май пуласси паллӑ.

В. И. Л енин. Сот,, пух. XVIII т. I -м ӗ ш  п. 138 стр.
11. Хрес^ансем пёртен-пэр, мэн суйлзса илма пул- 

тараҫҫӗ.

Х рес^енсем иккёрен  пёрне, йе пол,шевик- 
сен влаҫне, йе пурш уаҫи влаҫне йышӑнмалли
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ҫиит,ен епӗр вӗсене пӗр пытармасар, тӳрех 
калатпӑр. Пол^шевиксен влаҫне йышӑнсан, 
епёр вӑй ҫитнӗ таран, хамӑр влаҫа. хамӑр 
алра тытса тама май килнӗ таран, вёсен майлӑ 
туса пырӑпӑр, вара вӗсене сотсиалисӑм патне 
йертсе кайӑпӑр. Йе полш евиксен влаҫӗ, йе 
нурш уаҫи влаҫӗ. П ур Ы тги—^ултав, тем акоки  
пулат. Ҫ ав ултавпа, ҫав темакокипе пирён 
темёскер пек вӑйлӑ кӗреш ме тӑрӑшмаллӑ 

В. И. Ленин. Сот,, пух. XIII т. 1-мёш п. 336— 337 стр .

ЁҫлекенсеМпе хресрен. 2
\



Ш - М Ӗ Ш  С Ы П Ӑ К .

ҪЫХДНАВА ПУРНДҪА МӖНЛЕ КӲРТМЕЛЛЕ?

12. Мӗншӗн хрес^енсен ӗҫлекенсем йертсе лыняна 
помеш^ӗксемпе кӑпиталиссем йертсе пынин^ен ма- 

лар?х хумалла?

Ӗҫҫынни патшалӑхӗ пуйанпа, ҫпеккул,антпа 
кӗреш нине, тата ӗҫлекенсемпе т^ухӑнсене м ён
ле кирлӗ ҫапла пулӑшса пынине хрест>енсен- 
пзен питӗ нумайӑш ӗ пӗлсе тӑраҫҫӗ. П о м е ш- 
т, ӗ к и а т ш а л ӑ х ӗ  (патша вӑхӑтӗн^е), тата 
к а п и т а л  и с ӑ м л ӑ  п а т ш а л ӑ х  (ирӗклӗ, те- 
мократтиллӗ респуплӗкре) хутте хӑҫан та, 
пур тӗлте те п у й а н  м а й л ӑ  п у л с а  ӗ ҫ л е -  
к е н с е н е  п у с м ӑ р л а м а  п у л ӑ ш а ҫ ҫ ӗ ,  в ӑ й -  
с ӑ р л а и с а  п ы р а к а н  ^ у х ӑ н с е н е  ҫ а р а т -  
н и п е  п у й с а  п ы р а к а н  ҫ п е к к у л ^ а н т с е н е ,  
п у й а н с е н е  п у л ӑ ш с а  п ы р а ҫ ҫ ӗ .  К у  
т,ӑнахах та ҫапла иккене пур хрест^ен те 
пӗлет. Ҫавӑнпа та, хрест-,енсем нумайӑшӗ —  
хӑйсен тӑнлӑхӗ уҫӑлса пынине кура, — пӗр



иккӗленмесӗр т,асрах хӑйсене кирлӗ пек ёҫле- 
ме тытӑнаҫҫӗ: в а л —  ӗҫлекенпе сойус тытасси, 
ӗҫлекен правиттӗлствипе пӗр майлӑ пулса, 
помешт>ёксен, йе кӑпиталиссен, правиттӗл- 
сгвине хирӗҫ пырасси; вӑл — совет влаҫӗпе 
пӗрле ут,ретиттӗлни сопранине хирӗҫ, „темо- 
кратти  респ уплӗкн е“ хирӗҫ пырасси; в ӑ л —  
п о ^ ш ев и к  комуниссемпе пӗрле пулса, кӑпи- 
талиссене, менш евиксене тата ессерсене хи- 
рӗҫ пырасси.
В. И. Л енин. Сот,, пух. XIV т. 239 стр. (1919 ҫ. 
23/У1 халӑха , и рӗклӗх , пӗртан лӑх  л о сун кӗсем п е  
у л тал ан и  ҫинт,ен калан ӑ  сӑмахӑн  умӗнхи сӑмахӗ).

13. Ӗҫлекенпе хрес^ен сойусӗ— совет влаҫӗн тӗрекӗ.

С овет влаҫне шанман ҫынсем, ӑна т,аст,асах 
кӑпиталиссен, империалиссен майлӑ пӗле тар 
панах, йе пӗлмен пирки сутса, улталаса 
таракан ҫынсем, Раҫҫейри пролеттариат пёр 
пӗт,Нен кӑиа влаҫа тытса тӑма пултараймаст 
тесе, илтес килми пулит,ненех кӑш кӑрнӗҫ.

ПоЛ)Шевиксем, тата вёсен мдшш_ п ы ракан - 
сем, Раҫҫейре мӗнле влаҫ тытӑнса тӑрассине 
пӗлмен пек, ӗҫлекенсен класӗпе хрест-,ене, 
пур ӗҫҫыннине, пур пусмӑрта пурӑнакан клас- 
сене пӗрлештерсе, пёрле ҫыхӑнса тӑракан

V  Н> —



Вай туса, помсш иӗкпе пурш уаҫине хирӗҫ  пы 
ракан, унпа кӗреш екен  влаҫ, ант,ах Раҫҫейре 
тсрсклё влаҫ пулма пултарнине пёлмен пек 
хӑтланаҫҫӗ ҫав ҫынсем.

П ирён парттийӗн прокрам ӗн^е ӗҫлекенпе 
Иухӑн хрест,енсен, тата ҫур пролеттарисен 
сойусӗ ант,ах Р аҫҫейри  халӑхран нумайӗшне 
пӗрлеш терсе, влаҫа тӗреклӗ пулӑшу пама пул- 
тара^, тенӗ тӗлӗшпе епӗр нихӑҫан та иккӗ- 
ленсе тӑман. Ҫавӑнпа епӗр О ктапӗрӗн  25-мӗш  
хыҫҫӑн, пӗрикви ҫ ерне хушшинт,е мӗн пур 
кансӗрлӗхсене ҫӗнтерсе, тӗреклӗ сойус ҫинне 
гӑракан влаҫ туса хутӑмӑр.

В. И. Л енин. Соту пух. XV т. 74 стр. 1918 ҫ.2 I. 
(Х алӑх  к о м и ссар  к ан аш ӗ  ӗҫлени ҫинт,ен пӗтӗм  Раҫ- 
ҫей р и  советсен  Ш-мӗш сйесӗнт,е калан<ӑ токлат .)

14. Хамӑр ҫӗршыз хуҫайствине ҫирӗплетес ӗҫре те 
ӗҫлекенсемпе хресненсен сойусӗ кирлӗ сата^

пулмалла.

Е ккон ом ёккӑн  ҫӗнӗ политтӗкӗн тёп, ни- 
кӗслӗ сагаитлв ытти сатарсем хушшинт,е ри  
пуҫлӑх сатат>т>и, вӑл хамӑрӑн ҫӗнӗ екконо- 
мӗкпа (епӗр ӑна на^ар, пӗлипӗлми ан^ах тӑ- 
ватпӑр пулсан га, ҫапах тӑватпӑрах) хрест,ен 
екконом ӗкне, темиҫе мӗлйун хресиенӗн екко- 
ном ӗкне пӗрпӗринпе ҫыхӑнтарасси. Ана иирӗн



астуса тӑмалла. Ҫав ҫыхӑну халитур,ен пулман, 
ӑна пирӗн пурин^ен  малтан тумалла. П урге 
ҫав шухӑша пурнӑҫа кӗртес тесе тӑмалла.

В. И. Ленин. Соту пух. XVIII т. 2 п. 28 стр.

15. Ӗҫлекенпе хрес^ен сойусне ҫирӗплетес ыйту

хӑҫан пирӗн ума сиксе тухрӗ?

Й ут тӑшмана пӗтӗмпех пӗтерсе хурсан, 
(епёр ӑна 1921-мӗш ҫулта ант^ах пӗтертӗмӗр), 
пирён ума тепӗр сата^ сиксе тухрӗ. Вӑл— ӗҫле- 
кенсен класӗпе хрес^енӗн еккономӗкла сойус 
тӑвасси.

В. И. Л енин. Сот,, пух. XVIII т. I п. 258 стр.

16. Мӗншӗн ҫав ыйту пирён ума сиксе тухрэ, т а 
та йалпа хула хушшин^е мёнле ҫӗнӗ ҫыхӑну курӑнса

тӑ|)ӗ?

Епӗр политтӗк тата вӑрҫӑ еппохӗнт^е ӗҫле- 
кенпе хрест^енён еккон ом ӗк  сойусӗ хуш нин- 
т,ен ^ылай мала кайрӑмӑр. Епӗр ӑна, тӑшма- 
на ҫӗнтерес тесен, тумаллах пулнӑ, тума та 
пултарнӑ. Ҫав ӗҫ пирӗнш ӗн ӑнӑҫлӑ пулт,ё, мён- 
шён тесен, политтӗк, тата вӑрҫӑ ӗҫӗнт,е епёр 
тӑш мансене ҫӗнтертӗмёр. Ант,ах еккон ом ӗк  
тӗлёшӗнт,ен гшре хамӑра та темиҫе хут ҫӗн- 
■^ӗҫ. Апла пулсан та, ун ҫине куҫа хупмалла 
мар. Хамӑрӑн ӑнман ӗҫсем ҫине куҫа хупма
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пӑрахсан тӗрӗс йапала ҫине, вӑл питӗ хуйхӑллӑ 
пулсан та тӗрӗс, тӳрӗ пӑхма вӗренсен тин епӗр 
тӑш мана ҫӗнтерме вӗренӗпӗр. Вӑрҫӑ ёҫёпе 
политтӗк ӗҫне пултарнипе епӗр мухтанма та 
пултаратпӑр. Вӑл ӗҫсем пӗтӗм тӗн^еш ён  паха 
ӗҫсем, вёсен усӑллӑхӗ малашне пур ҫӗре те 
палӑрӗха. Ант^ах еккон ом ӗк  тӗлӗшёнт^ен ҫак 
сирӗн ум ра оттает паракан иртнӗ ҫулта пирӗн 
еккон ом ӗкӗн  ҫӗнӗ политтӗкӗ ҫулӗ ҫине тӑни 
кӑна пулт,ӗ. Вал йент,ен епёр  пӑтпат кӑна 
вӗренсе пыратпӑрха. Ҫав ӗҫре епӗр кайаллӑ 
пӑхса, иртнӗ ӗҫсем йепле пысӑк, аван, калама 
ҫук ^аплӑ пулнине, мӗн пур тёнт,ешён вӗсем 
пулнине пӑхса, ҫав ӗҫсене каллех астуса, ка 
лама ҫук нумай йӑнӑшсем тӑватпӑр. Ант,ах 
хал>хи вӑхӑтра пирӗн умра тӑракан екконо- 
мӗк сатат,т,ине, пирӗн шултра промыш лённӑҫ 
йапӑхланнӑ ҫёрш ы ври  екконом ӗкӑн ҫыхӑнӑвӗ- 
сене пирӗн вӗренсе ҫитмеллех. Ҫав ҫы хӑну—  
сутуилӳ тӑвасси

В. И. Со'5 - пух. ХУПт. I п. 435-436 стр. 1921 ҫ.

17. Хрес^ен нушисене кӑнӑҫтарма мӗнле ҫӑмӑл 
ҫул пулмалавдӗ, тата ҫав ҫул ҫинт,е мӗнле ^Зрмав-

сем пур?

Ш ултра  промыш лӗннӑҫ в и р л ӗ  ӗ ҫ л е с е
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хрест,енсене сасартӑк хӑйӗн йапалисене (про- 
тукт,ӗсене) ҫителӗклӗ парса тӑрсассӑн, йе ӗлӗк- 
хинт,ен нумай ытларах панӑ пирки хрест,ен 
хуҫайствипе промышлӗннаҫ хушинт,е тӗрӗс 
ҫыхӑну пулас пулсассӑн. -  вара хрест>ен нуши- 
сем кӑнӑҫнӑ пулӗт,т>ӗҫ, хрест-,енӗн масси, парт- 
тире тӑман хрест^ен масси, ҫӗнӗ йӗрке ^ӑнахах 
та капиталисӑм йӗркинт,ен авантарах иккенне 
пӗлнӗ пулӗтуҫӗ.

Хрест>ене кирлӗ йапаласем парса кӑнӑҫта- 
ракан ҫирӗп шултра промыш лӗннӑҫ ҫинт-,ен 
калаҫас пулсан, вӑл услови пирӗн пур. Пӗтӗм 
тӗнтрше илсен, тӗнт,ипе кирлӗ йапаласем пар
са гӑма пултаракан ҫирӗп шултра прош лш лӗн- 
нӑҫ ҫӗр ҫинт>е пур. Ант,ах ӑна ҫынна пӗтере- 
кен орутисент,ен, тупӑсент,ен пуҫне нимех те 
тутарма пӗлмеҫҫӗ. Ҫынна пӗтерес ӗҫ 1 9 1 4 -  
1918-мӗш ҫулсент,е вӑрҫӑра питте ӑнӑҫлӑ пул- 
т^ӗ, ун т,ухне промышлӗннӑҫ вӑрҫӑ валуьи ӗҫ- 
лесе, 10 мӗлйун ҫын вӗлермелӗх, тага 20 мӗл- 
йун ытла т,ӑлахлатмалӑх йапала туса тултарт,ӗ. 
Ҫав вӑрҫӑ хыҫҫӑн, вӑрҫӑра ҫӗнтернё патшалӑх 
ҫыннисем те, сотсиалисӑма хирӗҫ пыракансем 
те сотсиалисӑм итейсене темӗскер пек курай- 
ман ҫынсем те, —  вҫсем те пулсан — малашне
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ҫавнаш кал вӑрҫӑ татах пуласран, путсср пол,- 
ш евиксем  пулмасан та, сыхланмалла пулат пу
ле, теҫҫӗ. Ӑна т,и пуйан патшалӑх ҫыннисем 
калаҫҫё. Хайхи вирлӗ ӗҫлекен, пуйан, шултра 
промыш лӗннӑҫ мӗн ёҫлесе тӑнине куратпӑр. 
Вӑл, т^ӑлах ҫынсене йышлӑлатас тесе ӗҫленӗ 
пирки, хрест>ене кирлӗ йапаласем тумаш кӑн 
унӑн вӑхӑТ)ӗ ҫитмен. Ҫав ҫавах епӗр, тӗнт,ипе 
шутласа, ҫавӑнпек промыш лённӑҫ пур, тем е 
пултаратпӑр. Ҫ ӗр  ҫинт-,е вӑйлӑ шултра про- 
мыш лӗпнӑҫлӑ патшалӑхсем пур. Вёсен про- 
мыш лӗннӑҫӗ ҫӗрш ер  мӗлйун хрепзене  кирлё 
йапаласем вӑхӑтра парса тӑма пултарат. Хамӑ- 
рӑн пу^ас ӗҫсене шутланӑ '5 ух вӑл пирӗн ш у- 
хӑш сен никӗсӗ пулат.

В. И. Л енин. Со 5 . пух. XVIII т. I п. 433 —  434 стр '

18. Краштан вӑрҫи хыҫҫӑн пирӗн промышленная 
мӗн вӑйпа тӑрса йул^ӗ?

П ирӗн малтанах вӑйсӑр пулнӑ шултра про- 
мышлӗннӑҫ, мӗнле тӑрса йулнине есӗр хӑвӑр та 
кунран кун ӗҫленӗ ҫӗрте, курса тӑрагӑр. Акӑ 
илӗпӗр Тонпаса. Вӑл ш ултра промыш лӗннӑҫӑн 
тёп никёсё пулат. Краш тан вӑрҫи вӑхӑтӗн^е 
вал калама ҫук ҫӗмӗрӗлсе пӗтрӗ. У крайнӑ тёр- 
лӗ империалисӑмлӑ правиттёлствӑсене мӗнт,ул



курий, ҫаван т,улах Тонпас та вёсен аллинт>е 
пулнӑ. Ҫапла пулнипе пирён шултра промыш- 
лӗннӑҫран мёскён йулашкисем кйна тйрса йул- 
нй. Кунсйр пуҫне тата 1 9 2 1 -м ӗ ш  ҫулта пулнй 
выҫлйх кйтартнй ш ара астуса илсен, епёр 
хрест,енсене патшалйх аллине куҫнй ш ултра 
промыш лӗннӑҫ йапалисене тултарма пултарай- 
манни курйнсах тйрат. Ҫапла тйвас тени пу- 
лаймарё пулсан, хайхи хрес^енпе ёҫлекенӗн, 
урйхла каласан, ҫёр ӗҫӗпе промышлӗннйҫйн 
еккон ом ӗк  тӗлӗшӗнт,ен ҫыхйну тумашкйн 
сутуилӳрен пуҫне урйх нимӗнле май та пул- 
марӗ. Акй кӑҫта йапала.

В. И. Л ени н . Сот,, пух. XVIII т. I п. 434 стр,

19. Хрес^ен нушисене кӑнӑҫтармашкӑн пирӗн мӗнле 
ҫул йулъӗ?

Кирлӗ вйхӑтра хрест>енсене промыш лӗн- 
нйҫ йапалипе кйнйҫтармашкйн ҫирӗплӗ ш улт
ра промышлӗннйҫ ҫук пулсан, ӗҫлекенпе 
хрест^енӗн вййлй сойусне йерипен ҫирёплетсе 
пырас тесен ,— сутуилӳ ҫулӗ ҫине тйрас пулат, 
ҫӗр ӗҫӗпе промышлӗннйҫа ӗҫлекенсен патша- 
лйхӗ йергсе пырса, тӗрӗслесе пырса, йна ура 
ҫине тӑратас пулат. Нийепле урйх ҫул та пирӗн
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ҫук. Темӗскер пск кирлӗрен те кирли пире 
ҫав ҫул ҫине илсе пыт,ӗ. '

В. И. Л енин. Со'5 - пух. XVIII т. I п. 4 3 4 —435 сгр.

20. Ҫыхӑнупа (смы^кӑпа) Созет влаҫӗн еккономӗккӑн 
ҫӗнё политтӗкӗ мӗнле ҫыхӑнса тӑраҫҫӗ?

Пӗтӗм тӗнт,ипе илсен, вӑйлӑ ш ултра  про- 
мыш лӗннӑҫ пур терӗмӗр. Апла пулсан, паллах, 
тӳрех сотсиалисӑм йӗркине куҫма май пур. 
Ку факгӑ тӗрес мар тесе никам та калайрас 
ҫук. Ш ултра промыш лӗннӑҫ хӑйне хӑй, тул- 
хӑнса кайнӑ пирки, т,и пуйан патшалӑхсент^е 
те ӗҫсӗр аптракансем туса хурат, йе ҫынсене 
пётермелли снаретсем хатӗрлет. Ку фактӑсе- 
не хирёҫ те, никам та ним те кйтартса парас 
ҫук. П ирӗн промыш лӗннӑҫ кайа тӑрса йулнӑ 
пирки, пирӗн халӗ промыш лӗннӑҫ кирлё таран 
сарйлса кайайман пулсан, вара епӗр ёҫе пйра- 
хйпйри? Сывлйш ҫавйрса параймасйр персе 
анйпйри? Ҫук. Епӗр ййвйр ӗҫе тьггйнйпйр, мён- 
шён тесен ёпёр пыракан ҫул —  тёрёс сул, 
Ӗҫлекенсемпе хрест,енсен ӗҫӗн уссин пусмйр- 
лакансен аллине мар, ӗҫлекенсемпе хрест,ен- 
сен аллинех хйварас ӗҫре т,и тёрӗе- ҫул вйл 
мён пур ӗҫхалйхӗ сойус туса ӗҫлес ҫул. Кун 
пирки шухйшласа тймалли ҫук. Ҫ ак  ӗҫе пирӗн
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условисент>е пурӑнӑҫа кӳртсе пырас тесен, 
хайхи пёртен пӗр майа килекен ҫыхӑну, ху- 
ҫайствӑ ҫыхӑнӑвӗ кирлӗ. Ҫавӑ ӗнтӗ епӗр ка- 
йалла ^акнин сӑлтавӗ, ҫавӑншан ӗнтӗ пирӗн 
иатшалӑх кӑпиталисӑмё патне, контсеҫҫи, су- 
туилӳ патне пырса лекмелле пулт,ӗ. Хуҫайствӑ 
йапӑхса ҫитнӗ т^ух, унсӑрӑн хрест,енсемпе 
урӑхла нимле те кирлӗ пек ҫыхӑну тума пу- 
лас ҫук. Унсӑрӑн, револ0утсин малти отрет,ӗ 
ытла та мала т^упнипе, хрест,ен массинт,ен 
татӑлса' кайас хӑруш ӑлӑх пур. Унпа хрест,ен- 
сен масси хушшинт>е ҫыхӑну пулмасан, вӑл 
рево  ьутсийӗн вилёмӗ пулат вара. Ҫавӑн ҫине 
пирӗн пуш ш ех те тӗрӗс, тӳрӗ пахмалла, мӗн- 
шӗн тесен пирӗн, еккономӗкӑн- ҫӗнё полит- 
тӗкӗ тенӗ йапала пуринт^ен ытла ҫакӑнтан 
тухат. ҪавЙнпа та епӗр пёр ш ухӑш лӑ пулса, 
каларӑмӑр: Ҫав политтӗка нумай вӑхӑтлӑха, 
ант,ах, паллах ӗнтё, ӗмӗрлӗхе мар, ӗҫе кӳрт- 
се пыма тытӑнатпӑр. Вӑл пирӗн т,ухӑнлӑхпа 
йапӑхлӑха кура, тата пирӗн ш улгра пром ы ш - 
лӗннӑҫ питех ге вӑйсӑрланса ҫитнӗ пирки 
пулТ)ӗ.

В. И. Л енин. Сот), пух. XVII т. 1-мӗш п. 436—  
437 стр. (1921 ҫ. 23, XII. П ӗтӗм Р аҫҫей р и  Совет- 

сен IX с й есӗн ^ е  тун ӑ  токлат).



21. Пирӗн ӗҫлекенпе хрес^ен ҫершывӗн пӗтӗм хуҫай- 
ствин^е ҫыхӑнӑва (смычка) пурӑнӑҫа мӗнле куртсе 

пымалла?

Хамӑр екк о н о м ӗк а  епӗр хрес^енсем пе ҫы- 
хӑнса тӑватпӑр. Ана пирён темиҫе майлӑ йуса- 
са, хамӑрӑн ш ултра промыш лённӑҫпа йалху- 
ҫайствине сотсиалисӑмлатас ӗҫе каш ни хрес- 
т^ен тӑвакан ӗҫпе ҫыхӑнтарса пымалла. Хрест^ен 
вӑй ҫитнӗ таран, нуш аран тухас тесе тапаланса, 
пёр пӑркаланмасӑр тйвакан (асаплӑ выҫӑ ви- 
лӗмрен хӑтӑлса йулас текенскерӗн , унӑн пӑр- 
каланса тӑмалли ҫук) ӗҫпе хамӑр ӗҫ хушшинт,е 
ҫыхӑну тумалла. Ҫыхӑнӑва хамӑр аван курса 
тӑмалла, халӑх аван курса тӑмалла тӑвас пулат. 
Пӗтӗм хрест,ен масси хӑйӗн йӑвӑр, калама 
ҫук йапӑхса ҫитнӗ пурӑнӑҫӗпе, халлхи темӗс- 
кер  пек асаплӑ пурӑнӑҫӗпе катари сотсиали- 
сӑм итеалӗшӗн тӑвакан ӗҫ хушшинт,е ҫыхӑну 
пуррине курса тӑмалла тӑвас пулат. Елӗк по- 
мешт,ӗксемпе кӑпиталиссен влаҫӗ вӑхӑтӗнт,е 
те, хӑш пӗр хрест^енсем ҫӑмӑлӑхсем куркалат,- 
туӗҫ, (ун туухне те т,ылай пысӑк ҫӑмӑллӑхсем 
пулкалату^ӗҫ), ант,ах вӑл ҫӑмаллӑхсемпе пӗрлех 
муш ике ирсӗр вӑрҫса, унтан калама ҫук кулса, 
мӑшкӑласа, хрест,ен массине пусмӑрласа тӑни
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курйнат,т,ӗ. Ун ҫинт,ен Раҫҫейри хрес^енсем 
пӗри те халӗ манман, малашне те т,асах ма- 
пас ҫук. Кашни ӗҫҫыннийех хал,хи ҫӑмӑллӑх- 
сем ёлӗкхи мӑшкӑласа иаракан ҫӑмӑллӑхсем 
пек маррине ӑнланса, курса тӑмалла тӑвас 
пулат.

Т ӗл — ҫыхӑнӑва ҫирӗплетсе ҫитересси, хрес- 
т,ене пулӑшас ӗҫе епӗр хрест,ене т,и кирлӗ 
кӗтесрен, хрест,ен куҫӗпе пӑхса, курӑнса та 
ракан ҫӗртен, вӑл хӑй т,ухӑн пулсан та тума 
пултаракан майсемпе пуҫласа йарасси, ӑна 
пур хрес^ене те ӗҫре кӑтартасси. Епӗр хрес- 
т,ене пулӑшма пултарнине ӑна ӗҫре кӑтартса 
памалла, тата епӗр, комуниссем, асаплӑ выҫӑ 
пурӑнакан хрест,ене йапӑхланнӑ саманара та 
ӗҫпе пулӑшнине кӑтартмалла.

В. И. Ленин. Сот,, пух XVIII т. 2-м. п. 2 6 — 29 стр.

22. Хрес^ене ӑслӑлӑх парас ӗҫре ҫыхӑнӑва йепле 
пурӑнӑҫа кӳртмелле?

Кунти, политтӗкӑн тёп ыйтӑвӗ -  вӑл ху- 
лапа йал пёрпёринпе мёнле ҫыхӑнса тани, 
мёншён тесен, револ^усти ӗҫӗ ҫавӑнтан килет. 
Пуршуаллӑ патшалӑх йаланах пур вӑй ҫитнё 
таран ӗҫлекенсен тӑнпуҫне тӗксӗмлетме тӑ- 
рӑш са пырат. Ҫавӑн пирки патша укҫипе,
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пуршуаллй парттнсен укҫппе тухакан петем 
л и ттераттур— хулари ӗҫлекенсен тйнпуҫне тёт- 
■тӗмлетмешкён тунӑ йапала. Апла пулсан епёр 
хамӑр алӑри влаҫпа хулари ӗҫлекентен йалти 
пролеттариат хуш ш ине комунисӑмла итейсем 
кӳртсе пыракан тума тйрйшмалла. Ана тума 
епӗр пултаратпӑр.

Епӗ „ком ун исӑм ла“ терӗм, ант>ах ку сйма- 
ха урӑхла майлӑ ӑнланасран хӑраса, халех 
ӑнлантарса пама васкатӑп. Комунисӑм итейӗ- 
сене сасартӑк, йепле вӑл ҫапла йала илсе 
пымалла тесе нийепле те шухӑшламалла мар. 
Йалта комунисӑма йурӑхлӑ маттериала никӗс 
пулату^ен вйл сийеплӗ пулат, тесе калама йурат, 
вйл комунисйм вилӗмӗ, теме пулат.

Ҫ ук . Йала комунисйм кӳртсе лартас тесе 
малтан тӗллемесӗрех, хулапа йалйн ҫыхйнйвпе 
тйвас ӗҫе пуҫласа йамалла. Йала комунисйм 
кӳртсе лартас ӗҫе халех тйвайрас ҫук. Унйн 
xал^ вйхйт,ӗ ҫитменха. Хамйр. умра ҫавйн пек 
тӗл тйратсан, ӗҫе усй вырйнне сийен кйна 
пулӗ.

Ант,ах хулари ӗҫлекенсемпе йалти ӗҫлекеп- 
сен хушшинт,е ҫыхйну тйвас ӗҫ, вёсен хуш- 
шинт^е ҫймйл пулма пултаракан йулташлйхла



йёркесем тӑиассп вӑл пирӗн ёҫ, вӑл, влаҫ 
умёнт,е таракан ӗҫлекенсен класён пёртенпёр 
сатат,т,и. Ӑна тӑвас тесен хапрӑк-еавӑтри ёҫ 
лекенсем хушшинт,е тёрлё, темнее тёслё пёр- 
леш ёвсем (паргти пёрлешёвё, проф сой ус  
т. ытти пёрлешёвсем) туса йамалла, вёсе- 
нён вара йала пӗрмайах кул,ттурӑ сарса пы- 
рас ӗҫе, хӑйсен куҫӗ умӗнт,е тытмалла.
В. И. Ленин. Сот,, пух. XVIII том. II пай 116 стр

(1923 ҫ. 2, II кунран  кун ҫы рнӑ  стран и тсӑсем ) ,

23. Мӗншӗн ҫыхӑну сотсиалисӑм патне илсе ҫитерӗ?

Пирӗн алра патшалӑх влаҫӗ; пирӗн екко- 
номӗк хатӗрӗсем сахал мар. Кӑпиталисӑма 
персе ӳкерсен, тата хрест,енпе еккономӗклӑ 
ҫыхӑну тусан, вара епӗр нийепле ҫӗнтерми 
вӑй пулса тӑратпӑр. Вара сотсиалисӑм тӑвас 
ӗҫ тинӗсри тумлам пек пӗ р,ӗкҫӗ комуниссеи 
парттийён ӗҫӗ кӑна пулмӗ —  вӑл пётӗм ӗҫ- 
ҫынни массин ӗҫӗ пулӗ. Вара хрест,ен „вӗсем 
мана пулӑш аҫҫӗ“( тесе калӗ, вара вӑл пирӗн 
хыҫҫӑн кайӗ. Унӑн унт,ухнехи утти ҫӗр хут 
йерипентерех  пулсан та, утӑмӗ унӑн мӗлйун 
хут тӗреклӗ, ҫирӗп пулӗ.
В. И. Ленин. Сот,, пух. х И и  т., П-м. п, 4 0 - 4 1  стр

1922 ҫ.
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24. Ӗҫлекенпе хрес^ен ҫыхӑнӑвне ҫирӗплетесси пи- 
рӗн ҫӗршывшӑн ан^ах кирлӗ-и?

Манӑн, й у л т а ш с е м ,  акӑ мӗп каламалла: 
ҫав, епӗр тума тытӑннӑ сатарра,—  ӗҫлекенпе 
хрест>ене тӗреклӗ, .еккономӗкла сойуспа, йӑ- 
вӑрлӑхсене, рухӑнлӑхсене курах пӗрлеште- 
ресси  —  ҫав сататур,а епӗр тёрӗс тума тытӑн- 
тӑмӑр, ун ҫинрен иккӗленсе тӑмалли нимӗн 
те ҫук.

Тата, ҫав сатаррӑ вырӑссен сататури аПрах 
мар, вӑл пӗтӗм тӗнре сатат^и.
В. И. Л енин. Сот,. пух. XVIII т., 1-п. 451— 452 стр.

1921 ҫ.

Х ресрене кирлӗрех йапаласем парса кӑнӑҫ- 
таракан ҫирӗп шул гра промыш лӗннӑҫ ҫинт,ен 
калаҫас пулсан, вӑл услови пирӗн пур. Пӗтӗм 
тӗнрипе илсен, тӗнрене кирлӗ йапаласем парса 
тӑма пултаракан ҫирӗп шултра промыш лӗннӑҫ 
ҫӗр ҫинт;е пур. Ант,ах ӑна ҫынна пӗтерекен ору- 
тисенрен , тупӑсент>ен пуҫне нимех те тутарма 
пӗлмеҫҫӗ. Ҫынна пӗгерес ӗҫ 1914 1918-мӗш
ҫулсенре вӑрҫӑра пит те ӑнӑҫлӑ пулрӗ. Ҫ ав 
ҫавах епӗр, тӗнрипе шутласан, ҫавӑнпек про- 
мыш лӗннӑҫ пур, теме пултаратпӑр. Ҫ ӗр  ҫинт>е 
вӑйлӑ шултра промышлӗннӑҫлӑ патшалӑхсем
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пур. Вёсен промышлӗннӑҫӗ ҫӗрш ер мӗлйун 
хресрене кирлӗ йапаласем вӑхӑтра парса тӑма 
пултарат. Хамӑрӑн пулас ӗҫсене ш утланӑрух, —  
вӑл пирӗн ш ухӑш сен никёсё пулат.
В. И. Ленин. Сот,, пух. XVIII т. 1-м. п. 433-434 с т р .

25. Ленин малалла валрьи мӗн каласа хӑварнӑ.

Ӗҫлекенпе хрест>ен правиттёлствин, тата 
комуниссен парттийён политтёкё малалла та  
пролеттариата, тата ^ухӑн  хрест,ене вӑтам 
хрест,енпе пёр сӑмахлӑ туса пымалла.
В. И. Ленин. Сот,, пух. XVI т. 161 стр. (1919ҫ. 23/Ш. 
Вӑтам хрест,ен ҫине мӗнле пӑхасси  ҫит,ен кӑтар тн ӑ  
ресол)утси).

Хыҫҫӑн калани.
Халё Ленин сориненисем ҫинт,ен илнӗ сӑмах- 

сем хыҫҫӑн кӗскен кӑна пӗрлештерсе калӑпар.
1. П ирӗн р ево^утси ш ӗн  пӗтӗм ӑнӑҫлӑхӗ ӗҫ- 

лекенпе хрест,ен хуш ш и нри  тӗреклӗ ҫыхӑну- 
ран (смыркӑран) килет.

2. Ҫав сойуса кура анрах, пирӗн вӑйсӑр, йа- 
пӑхланнӑ ҫӗрш ы в краш тан вӑрҫинт,е пирӗн 
ҫине йышлӑн тапӑннӑ вӑйлӑ тӑшмансене ҫӗн- 
терме пултаррӗ. Ҫавна кура кӑна рево^утси п е  
ҫӗнсе илнӗ ҫӗр, хапрӑксем, тата совет йӗркийӗ, 
ҫӑлӑнса йулрӗҫ.

Ӗҫлекенсемие хрео^ен... 3-



3. К раш тан вӑрҫинт>е, помешт,ӗке, хапрак ху- 
ҫине, тата весен йанралӗсене хирӗҫ ӗҫлекенпе 
хрес^ен ӗн  вӑрҫӑлӑх сойус пулнӑ. К раш тан 
вӑрҫи хыҫҫӑн, хуҫайствӑлла сойуса ^ ер ет  ҫит- 
рӗ. Вӑл с о й у с — йалпа хула хуҫайствӑна пӗр- 
ле тӳрлетмелли сойус.

4. Х ресҫенсен  пӗрне ант>ах суйламалла: йе 
ӗҫлекенпе сойус тытасси, йе каллех помеш- 
^ ӗкп е  кӑпиталис ури  айне кӗресси.

5. Ӗҫлекенпе хрес^ен  сойусён тӗп сататур,и—  
вӑл ӗҫлекенпе хрест,ен правиттӗлствине ҫирӗп- 
летесси. Ҫ ӗре  туртса илесшӗн к ӗреш ӳ  пулнӑ 
вӑхӑтра, ӗҫлекенсен класӗпе сойус тытни по- 
мешт,ӗке ҫӗнтерме пулӑшрӗ. Ҫавӑн пекех хрес- 
■ҫен хуҫайствине уралантарс ӗҫре те ӗҫлекенсен 
класӗпе ҫы хӑн н и — патшалӑх промыш лӗннӑҫне 
ҫӗклесе, йала кирлӗ таварсем йышлантарса, 
йӳнеҫтерсе т ӑ р ат — хрест,ен ӗҫне ҫӑмӑллӑх 
парат, тырпул тухӑҫне ӳстерет, йалти кулака 
ҫӗнтерме вӑй парат. Урӑхла каласан, хрест>ен 
в а а д и  те, ӗҫлекенсен класӗ валуьи те, сотси- 
алисӑм патне, комунисйм патне ҫитмеш кӗн 
ҫул такӑрлатса хурат.
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А в а н к а р т  — малти отрет.
У - Б р е т и л к к ӑ л л а  е л е м е н т с е м — октапӗр револ,утси 

хыҫҫӑн ӗҫлекенсемпе хрес^енсен влаҫӗ вырӑнне уБретиттӗлнӑй 
сопрани тӑвас текенсем. Ут>ретилккӑра пурш уаҫипе вӗсем майлн- 
сем (ессерсем, меншевиксем) пурин-ҫен ытла пулнӑ.

Е к к о н о м ӗ к  —  пагшалӑхри, йе унӑн пӗр пайӗнҫи хуҫайствӑ  
йӗрки, тытӑмӗ, йал е к к о н о м ӗ к ӗ  —  йалхуҫайстви йӗрки; хула 
е к к о н о м ӗ к ӗ  — хулари хуҫйаствӑ йӗркп.

Е к к о н о м ӗ к л а  п о л и т т ӗ к  — хуҫайствӑн ӗҫӗсене тума 
кӑларнӑ саккунсем, хушнисем, ытти йӗрке тунисем.

Е с с е р с е м ,  м е н ш е в и к с е м  —  помеш^ёксемпе тата кӑ- 
питалиссемпе вӑрҫас вырӑнне, вӗсемпе пӗр сӑмахлӑ пулса ӗҫле- 
кенпе хресҫене улталама тӑрӑшакан парттнсем.

И т е а л —  йапалана туса ҫитерес тӗл.
И т е й ӑ —  шухӑш.
И м п е р и а л и с ӑ м  — пуршуаллӑ патшалӑхсен^и мӑн кӑпи- 

талиссен тӗн^ери сутуилӳ тумалли вырӑнсене пӗр-пӗрин-ҫен турт- 
са илме кармашакан политтӗкӗ.

И м п е р и а л и с ӑ м л а  в ӑ р ҫ ӑ  — 1914— 1918-мӗш'ҫулсен-5е 
пулнӑ вӑрҫӑ. Империалисӑмла тесе, вӑрҫа йут патшалӑх ҫӗрне  
туртса илсе таварсене сутма-илме вырӑн нумай тӑвасшӑн, суту- 
илӳ вырӑнӗсене туртса илесшӗн пулнӑ вӑрҫа калаҫҫӗ.^

2 - м ӗ ш  т а т а  2 1/з - м ӗ ш  и н т т е р н а т с и о н а л с е м — мен-  
шевиксен, ессерсен майлӑ парттнсен тӗнт,ери пӗрлешӗвӗ. Хӑй- ~ 
сене хӑйсем, сотсиалисӑмла теҫҫӗ.

К ӑ п и т а л и с ӑ м  —  капитал тенӗрен. Кӑпитал —  вӑл хуҫиие  
услам паракан мул. Капитал хуҫи— кӑпиталис пулат. Патшалӑх 
йӗрки кӑпиталис аллштре тӑрат пулсан, йе вӗсем хуш са тӑнипе 
ӗҫлет пулсан— вӑл йӗрке кӑпиталисӑм пулат.

К у л ь т у р а — етемӗн ӗҫӗпё пурӑнӑҫне ҫӑмӑллатакан, аванла- 
такан йапаласем; машшинсем, ^укунҫулсем, телефон т. ыт. пу- 
рӑнӑҫшӑн кирлӗ ӑслӑлӑхсем.

К л а с— пурӑнӑҫра кирлӗ йапаласене хатӗрлес ӗҫре пӗрпек 
вырӑн йышӑнса тӑракан ҫынсем.

К р а ш т ӑ н  в ӑ р ҫ и  — патшалӑх хушшинт>е пуйанпа •ҫухӑнсем 
влаҫшӑн вӑрҫни.

Йӑвӑр сӑмахсене ӑнланмалла каласа пани.
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П а т ш а л ӑ х  к ӑ п и т а л и с ӑ м  ӗ— Ленин каланӑ тӑрӑх, пат- 
шалӑх кӑпиталисӑмё тени— патшалӑх хӑй вӑйӗпе ӗҫе кӳртсе йа- 
райман хатӗрсене вӑхӑтлӑха тара пани, тара илекенсене патшалӑх 
тӗрӗслесе тӑни пулат. Ҫавнашкалах тата мулхуҫисем пе (йе ус- 
ламҫӑсемпе) патшалӑх мулне хутӑштарса, патшалӑха кирлӗ пек 
ӗҫе куртсе пыни те ҫав шутах кӗрет.

П ӳ  р о к р а т —  ^иновпик, т,иншӑн пурӑнакан ҫын.
П у р ш у а ҫ и  —  пуйансен, мулхуҫисен, ҫын ӗҫленипе пурӑна- 

кансен класӗ.
П р о л е т т а р и  —  ҫӗрсӗр, хуҫайствӑсӑр, струментсӑр тара кӗ- 

рӗш се ӗҫлесе пурӑнакан ҫын. П р о л е т т а р и а т — ӗҫлекенсен класё.
П р о л е т т а р и а т  т и к т а т т у р  ӗ— ӗҫкекенсен класӗ влаҫа 

хӑй аллине илсе, хӑйӗн тӑшманӗсене — кӑпиталиссене пусарса 
тӑракан йӗрке.

П о л ' и т т ё к  —  патшалӑх пурӑнӑҫёнҫе, халӑххуҫайствинт;е ӗҫе  
майлаштарса пыракан саккунсем, йӗркесем. Партти, йе пӗрпӗр  
ҫын патшалӑхри влаҫа ҫирӗплетесш ён тӑвакан ёҫсем.

Т о н п а с —-Тонетски ппҫҫейн, урӑхла каласан 'Гон шывӗ ҫы- 
вӑхӗнҫи, ҫёркӑмрӑкӗнт>ен пуйан вырӑн.

С о т с и а л и с ӑ м  —  пулас оп^ӗствӑ йӗрки. Ун ^ух пур ӗҫ 
хатӗрӗсем —  ҫӗр, хапрӑксем, щукунҫулсем тата ытти те уйрӑм . 
ҫын аллин-ҫе мар, пӗтӗм етемӗн пулаҫҫӗ. Мӗн пур ӗҫе йурӑхлӑ 
ҫынсем йӗркёллӗ ӗҫлесе тӑранса пурӑнаҫҫӗ. П урнӑҫрӑ кирлӗ йа- 
паласене суту-илӳ тӑрӑх мар, халӑх хуҫайстви йӗркелесе, валеҫ- 
се гйлмалла. -Сотсиалисӑм комунисӑмӑн пуҫламӑш картлашки”

М а с с ӑ  —  халӑхӑн пӗрпӗр пысӑк ушкӑнӗ, сийӗ.
Р е с п у п л ӗ к  —  патшасӑр, корол)Сӑр, т. ыт. п ӗ ^ е н  ирӗк ты- 

такансӑр, патшалӑх ӗҫӗсене суйласа лартнӑ ҫынсем туса пыракан 
ҫӗршыв.

Р е в о ^ у т с и  —  патшалӑх йӗркине тепӗр май ҫавӑрни. Урӑх- 
ла каласан, пёр клас тепӗрин-ден влаҫа хай аллине вӑйпа, вӑр- 
ҫӑпа ҫӗм ӗрсе туртса илни.

О к т а п ӗ р ӗ н  25-м ӗ ш к у  н ӗ— (ҫӗннипе нойапӗрӗн 7-мӗшӗ) 
1917 ҫ.Октапёр револ,утсийӗ пуҫлӑннӑ кун.

О р к а н и с а т с и л е с с и — мёнле те пулсан ӗҫе тӑвас тесе, 
пурне те пӗрлеш терсе нӗрпӗринпе пӗр сӑмахлӑ туса, пӗр пуҫ- 
лӑх хыҫҫӑн каймалла тӑвасси.





Ленин создиненисене кӑларастёлӗшпе ӗҫ- 
лекен ^АССР Комиҫҫийӗ йышӑннӑ тӑрӑх, 
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