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У М С Ӑ М А Х .

Ку кӗнекене, Октапӗр реворутсийё, ӗҫле- 
кенсемпе хрест,енсем алла-аллӑн тытӑшса хура 
.йунлӑ капитталисӑма ҫӗмӗрни 8 ҫул тултарнине 
ясӑнса „Канаш" ретаксинт,и шурналиссем, тата 
типпокрафин^е ӗҫлекенсем хушшинт,е тунӑ 
токлата, автӑр вӑрӑмлатса ҫырнӑ.

Ку кӗнекере кӑлтӑкӗсем те пулӗҫ, ҫапах та 
.йулташсем тимлесе ыйтнипе, тата хамӑр т,ӑваш 
.халӑхне, пуринт>ен ытла ҫамрӑксене,- ҫак иртнӗ 
авӑрӑм ӗҫ халӑхӗн, Октапӗр рево^утси хапхи 
патне илсе пыракан йунлӑ ҫулё ҫинт,ен, кӗскен 
каласа та пулин гӑнлантарнин усси пулӗ тесе, 
.авгӑр кӗнекене кӑларма килӗшнӗ.

Пуринт,ен ьггла хал  ̂ йалта }шекен ҫамрак 
йулташсене, комсомолёссене, рево^утси исто- 
р и не  вӗренес ӗҫре, ҫак кӗнеке пулӑшассине 
автӑр  шанса тӑрат.

А в т ӑ р.





Хрес^енсен рево/ьутси^енхи пурнӑҫӗ.

1917-мӗш ҫулти ревомутсирен хресренсен 
лурнӑҫӗ питӗ нарар пулнӑ. Вёсен прависем 
ыттн классен прависем ҫумӗнре пигё пӗрӗккё, 
питӗ хӗсёк пулнӑ. Хресрен йал опрӗстви йа- 
масан урӑх ҫӗре куҫма та пултарайман. Сут 
тӑвас пулҫан та, вӗсене ытти ҫынсене сут ту на 
ҫӗрте мар, йе вулӑсри сутра, йе ҫемски на
рамник пагёнре сут тунӑ, хресренсене роскӑпа 
анрах хӗненӗ. Пӗр сӑмахпа каласан, хресрен- 
сене улпутсем, пуринрен ытла вак натсисене, 
рӑвашсене, ҫын вырӑнне те хуман.

Пуринрен ытларах хресренсем улпутсене 
пӑхӑнса тӑнӑран темӗн рухлӗ хурлӑх курнӑ. 
1861-мӗш ҫулта капитталиссене пушӑ, йӳнӗ, 
;алӑсем парас гӗлӗшпе хресренсене „ирӗклӗхе 
кӑларнӑран“ вара пушшех пурӑнма хён пул на. 
Хресренсем ӗмӗртен ӗҫлесе пурӑнна ҫӗрсене, 
ри лайӑххисене улпутсем хӑйсем 22 мӗлйун 
теҫеттинӑ касса гуртса илнӗ. Ҫав касӑксене 
пӗр кӗтессе мар, хресренсен ҫӗрӗсем хушши- 
сенре тата-тата сапаланрӑк касса илнё. Апла
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тупи хрест,енсене пушшех кансӗр пулнй: ул -  
иутсен ҫӗрӗсем ҫине хрест,енсен вылфхсем; 
кёрсе кайсан та, вӗсене хупса хрест,енсепе 
штраф тӳлеттернӗ, йе тата хрест>енсен выдфх 
кӗтӳне улпут ҫӗр урлй каҫарса каймалла пул- 
нӑшӑн улпута тӳлемелле пулнӑ. Тата хрест,ен- 
сен ҫӗр ҫитмен пирки, улпутран ҫёре тара  
хакла хакпа илмелле пулнй. Хрест,енсен ирёк- 
сёрех улпут аллине кайса хёсёнмелле пулнй.. 
Тата тёрлёрен куланайсем, налуксем хрест,ен: 
т,ухйн пурнйҫне татах та нат,арлатса тйнй.

Ҫакйн пек пурнйҫ хрест,енсене улпугсемпе 
кёрешме хушнй. Хрест,епсем ҫӗре улпут ал- 
линт^ен илмесен хййсен пурнаҫне ҫймйллагма 
ҫуккине ӑнланнй. Ҫавйнпа вӗсем улпутсене х и -  
рӗҫ восстанисем тума тытйннӑ. Ант,ах лаййх 
орканисатсиленме пӗлмен пирки, вӗсене пат- 
ша ҫарӗсем т,асах лйплантарнй. Политси вара 
хрест^енсене хӗнесе амантса, т,ӑлахлантарса пӗ- 
тернӗ. Нумайӗшне тӗрмесен^е, Ҫёпёрте ҫӗртнӗ..

Ӗҫлекенсен пурнӑҫӗ

Ҫак вйхйтрах промышлӗннйҫ в й й л й л а н н ӑ  
пирки ӗҫлекенсен класӗ те йышлӑланса, вӑйлй- 
ланса пынӑ. Капитталиссем ёҫлекенсене хӗстер- 
се тӑнй, вӗсене 14 16-шар сехет пӗр канмасйр



ӗҫлеттерсе, ҫемйисене тӑранмаллӑх та укҫа 
паман. Малтанах вӗсем патшан т,иновникӗсен- 
Т)ен, тӗрлӗрен на^алниксент^ен капитталиссем 
хёстернинт^ен, ҫӑлӑнӑҫца пулӑшу шыранӑ. А н -  
т>ах патша та капитталиссемпе пӗр майлӑ пирки 
пулӑшу ниӑҫтан та тупайман. Ҫапла ӗҫлекен- 
сем те хӑйсен пурнӑҫне ҫӑмӑллатас пирки пи
кам ҫине те шанма ҫуккине, хӑйсемшӗн хайсем 
тӑрӑшмаллине сиснӗ.

Ӗҫлекенсемпе хрес^енсен ташманӗсем.

Еҫхалӑхӗн тӑшманӗсем нумай пулнӑ. Ҫ ёр  
улпут,ӗсем те хрест,енсем ҫӗре туртса илес- 
сине сиссе, капитталиссем те хапрӑк-савӑтсене 
ӗҫхалӑхё хӑй аллине илессине сиссе, панкир- 
сем те капи тала  хӑйсем ҫеҫ сыхласа тӑрайас 
ҫуккине сиссе патша майлӑ пулса тӑнӑ. Йал- 
ти кулаксем те, пупсем те рево^утси пулсан 
хӑйсене мён пулассине сиссе, патша влаҫне 
хытӑ сыхласа танӑ. Вӗсем пурге хӑшӗ нухай- 
кйпа, хӑшӗ укҫапа, хӑшӗ т-,ейелёхпе патшана 
сыхланӑ.

Иалта хрест^енсем улпутсемпе кӗрешнӗ, ху- 
лара ёҫлекенсем капшталиссемпе кӗрешнё. Ан- 
■рах улпутсемпе капитталиссене сыхлама, ӗҫле-
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кенсемпе хресренсене хӗстерме патша тёрме- 
с е м  т у с а ,  шантарсемпе, с т р а ш н и к с е м п е ,  
пшионсемпе ӗҫленӗ. Ҫак йапалана ӗҫлекенсем 
сиссе, патшана хирӗҫ ҫапӑҫма кирлине ӑнланса 
илнё. Анрах патшана улпутсем хута кёрсе 
•тйнӑ, ҫавӑнпа ӗҫлекенсен улпутсемпе те ҫапӑҫ- 
малла пулнӑ. Ҫапла ӗҫлекенсемпе хресренсен 
интересёсем пёрлешсе тӑнӑ. 1905-мӗш ҫулти 
револ,угси умён ӗҫлекенсем патшапа с и н е  
тарса кӗрешме пуҫланӑ. Вёсем урама тухса 
„долой самодержавие" тесе кӑшкӑрнӑ вӑхӑтра 
Л енин  йулташ хӑйӗн «Йалти т>ухйнсем патне" 
йатлӑ кӗнекинре (т. IX) ак ҫапла ҫырнӑ: ӗҫле- 
кен халӑх хуласенре, урам тӑрӑх ҫухӑрса ирт- 
мешкён ант,ах мар, йулашки аслӑ  татӑклӑ 
ҫапӑҫу памӑшкӑн ҫёкленес кун ҫитесси ҫывӑх. 
Ун т,ухне пурте пӗр саспа: епӗр йе кӗрешӳре 
вилёпӗр, йе ирӗклӗхе кӗрешсе илӗпӗр, вара 
кӗреш ӳре ҫӗршерӗн вилнисем вырйнне, пин- 
шерӗн ҫӗнӗ хастар паттӑрсем тӑрса пырёҫ. 
Ун рухне хресренсем те ҫӗкленӗҫ, вӗсем пӗтӗм 
Раҫҫейӗпе ҫӗкленсе ӗҫлекенсемпе хресренсен 
ирӗкёшӗн ҫапӑҫма кайӗҫ. Нимӗнле патша пулк- 
кисем те (ҫарӗсем) вӗсене хирёҫ рӑтса тӑрай- 
мёҫ. Ӗҫлёкен халах ҫӗнгерсе, пӗтём ӗҫхалӑхне
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т^уралахран хйтарас аслӑ, сарлака ҫулпа кайӗ. 
Еҫлекенсен класӗ ирӗкпе сотсиалисӑмшӗн кӗ- 
решес ӗҫре уса курё», тенё.

Мӗпшӗн кёрешнӗ 1905-мӗш ҫулта ӗҫлекен- 
семпе хрест^енсем? ]Мӗн кирлӗ пулнӑ вӗсене? 
Т)И малтанах ӗҫлекенсем те, хрест,енсем те 
ирӗке тухасшан кӗрешнё. Еҫлекенсем хӑйсен 
йӑвӑр пурнаҫне ҫӑмӑллатма, нушаран хӑтӑлма 
тӑрӑшнӑ. Хрест,енсем ҫӗреӗр аптӑраса, гемён 
Т)ухлӗ куланайсем тӳлесе асапланса пурӑннӑ 
пирки кӗрешнё. Ӗҫлекенсем ӗҫ кунне 8 сехете 
ҫ и т и ^ е н  т,акарасшӑн, ӗҫ хакне ҫын нек пу- 
рӑнма ҫигелӗклӗ тӑвасшӑн тӑрӑшнӑ. Хрест,ен- 
еем улпут-хуҫа ҫӗрӗсене хӑйсене илесшӗн, 
гемӗн т,ухлӗ пысӑк куланайсемпе налуксене 
пӗтересшӗн пулнӑ.

Вӑл кёрешӳ 1905-мӗш ҫулта ҫеҫ пуҫланман. 
Еҫлекенсем те, хрес^енсем те нумайранпа кӗ- 
решнӗ. 1905-мӗш ҫулта пурнӑҫ т^ӑтма ҫук ытла 
хёсёнсе ҫигнипе вёсем револ^утси тапратнӑ. 
Рево^утсине ҫав вӑхӑтра иулна Йаппун вӑрҫп 
те ҫывӑхяртнӑ.

Йапиун в ӑ р ҫ и  п р о м ы ш л ӗ н н ӑ ҫ  криҫӗсӗпе 
нӗр вӑхӑтра пулнэ. Ҫавӑнпа ӗҫлекенсем ӗҫсӗр 
тӑрса йулма пуҫланӑ. Х'ё в е л а н ӑ ҫ й е н т, и
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кӗпӗрнесент,и мӗн пур ӗҫлекенсент^ен ҫурри 
ӗҫсӗр тйрса йулни те пулнӑ.

Вӗсем вара пӑлханма пуҫланӑ. Хрест^енсем 
те пӑлханкаланӑ, мӗншӗн тесен, вӑрҫӑ йавйр- 
лӑхӗ кашни кунах йал пурнӑҫне нат,арлатса, 
ҫёмӗрсе пыт,ӗ.

Ҫав вӑхӑтра ессерсем хӑйсен орканисатсине 
ҫирӗплетсе пынй. Ийунӗн 15-мёшӗнт,е 1904-ш 
ҫулта ессер Сасонӑв патшалӑхӑн шалти ӗҫне 
тӑвакан вӑйлӑ министйрне - -Плевене, ирӗклӗхе 
тухасшӑн тӑракансене пусмйрлакана, вӗлерег.

Плеве хыҫҫӑн ларакан кг^аҫ Ҫветопполк- 
М ирский, липераллӑ пуршуаҫисене „шанӑҫ“ 
панӑ; вӗсене шанӑҫ панипе, вӑл револ,утси пйл- 
хавне салатса йарасшӑн пулнӑ.

Ант,ах ҫав вӑхӑтра пуршуаҫи т^ылай ҫирӗп- 
ленсӗ ҫигнӗскер, влаҫа хййсен аллине илесси 
ҫин^ен шутланй. Ун ^ухне влаҫ пуҫӗнт,е влаҫа 
сирӗп тытма пултарайман творенсем пулнй 
пирки, пуршуаҫи правиттӗлствйна хирӗҫ пыра- 
кансен «пуҫлйхӗ> лулса, конститутси тйвасшйн 
пулнй. Паришре (Франтеире) «Освобождение» 
сойусён, сотсиал-револ,утсионерсен парттин, 
Фишьанти активӗсен, Полдншй, Круҫипе Арме- 
ни натсиллӗ парттисен п р е т с т а в и т т ӗ л ӗ с е н



конференгсийӗ пухӑннӑ. Вӗсем конститутси- 
шӗн ирӗклӗхшӗн, халӑхсене хӑйсене ӗҫлеме 
парасшӑн кӗрешме пӗрлешес, тенӗ. Унтан Раҫ- 
•ҫейри «Освобождение» сойусӗ ҫемствӑоркани- 
сатсисемпе пӗрле сйессемпе панккетсен камп- 
ланине пуҫласа йанӑ.

Унта револутси майлӑ сӑмахсем каласа ресо- 
.л^утсисем йышӑнса, правиттёлствӑ йӗркине 
улӑштармалла тесе, лапӑртатнӑ.

Меншевиксем ӗҫлекенсене липералсем май- 
,лӑ пулма т,ённе. Пол>шевиксем липераллӑ пур- 
шуаҫи ӗҫлекенсене улталама п у л т а р а с с и н е  
•ӗҫлекенсене кӑтартса, ӗҫлекенсене правиттӗл- 
ствӑна хирӗҫ хӑйсем тӗллӗн кӗрешме ^ӗннӗ. 
Ку ӗҫ тфнах та пол^шевиксем каланӑ пек пул- 
лине малашне куратпӑр.

Калпон ӗҫӗ

Еҫлекенсем хушшинт,е хййсен нушисем ҫин- 
т,ен тухса уҫҫӑн калас шухӑш ҫирӗпленсех 
пынӑ. Ҫав шухӑшпа йанвар уйӑхӗн^е Питӗрти 
■ӗҫлекенсем пӑлханнӑ. Ку пӑлхав пуҫламӑшӗ 
пулнӑ. Т>асах вӑл питӗ вӑйланса пынӑ. Правит- 
тёлствӑ ку пӑлхава пӗтерме шутласа ҫапла май 
тунӑ: Каппон йатлӑ пупа Т)ӗнсе ӗҫлекенсем
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хушшинт>е Питӗрте „хапрӑк-савӑтра ӗҫлекен- 
сен сойус" опт,ӑстви тума хушнӑ. 1904-мӗш ҫул 
пӗтес умён ун пек опт,ӑствӑсем вун пӗр пулнӑ. 
Унта 8 гшн ^лен пулнӑ. Каппон ӗҫӗ мӗнле 
пынине политси т,иновнӗкӗсем пӑхса тӑнӑ пу- 
лин те, сотсиал темократсем Каппон сопрани- 
йӗсене терӗс ҫул ҫине тӑратма тӑрӑшнӑ. Унта 
ӗҫлекенсен пурнӑҫӗ ҫинт^ен вӑйлӑрах калаҫса, 
ӑна пропакантӑ вырӑнне тума тӑнӑ.

Ҫапла ревоЛ)утси йеннеле сулӑнтарма тӑрӑш- 
нӑ. Ҫав опт,ӑствӑра тӑнӑшӑн Путтилӑв савӑтӗн- 
т,ен тӑватӑ ӗҫлекене кӑларса йанӑ. Кӑларса йана 
ӗҫлекенсене оп-§ӑствӑсен пухӑвӗсем кайалла 
илме хушнӑ. Савӑт атминистратсийӗ кӑна хи - 
рӗҫ нимле ответ та паман пирки, йанварён 
3-мӗшӗнт,е Путтилӑв савӑтӗнт,е ӗҫлекенсем са- 
пастовккӑ тапратаҫҫӗ. Ку савӑтра пӑлханнӑ хум 
ытти савӑтсене те т,асах йарса илнӗ. Каппон 
йна курса ӗҫлекенсене патша патне кайса „тё- 
рӗслӗх“ ыйтма шут тыттарнӑ. Каппон, правит- 
тӗлствӑна хирӗҫ пыракан ушкӑнсемпе канаш- 
ласа ӗҫлекенсен петитсине*) халӑх ^ухӑнлӑхне 
пӗтересси ҫинт>ен ҫырнӑ. Унта утуретиттӗлнн 
сопрани ҫин^ен те ыйтса ҫырнӑ.

— 12 —

*) Х у т  ҫине ҫырнй хӑйсен ыйтявӗ.
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Йанварӗн 9-мӗшӗн^е патшана хӑйсен нупш 
ҫинт,ен каласа парса, ӑна ҫӑмӑллатасси ҫинт,ен 
ыйтма патша ҫурт,ӗ патнелле кайнӑ. Вӗсене 
Каппон пуп йертсе пынӑ.

Ан^ах правиттӗлствӑ, ырӑ кӑмӑлпа йышӑ- 
нас вырӑнне, пухӑннӑ халӑха ним уйамасӑр 
пеме приккас панӑ. Приккаса пурнӑҫа кӳртне.

Йанварӗн 9-мӗшӗнт,и йунлӑ мунт,а пӗтӗм 
ӗҫхалӑх т,ӗрине ыраттарнӑ, вӗсем вара „тӗнпе 
патша“ ҫине шанмалла маррине т,ухласа илнё. 
Кҫлекенсем хӑйсем ирӗке тухасси хӑйсент,ен 
килнине тӑнланнӑ.

Каппона шанма пӑрахрӗҫ. Еҫлекенсене улга- 
ланӑшӑн ӑна 1906 ҫ. март уйӑхӗнт,е ӗҫлекен- 
сем асаплантарса вӗлернӗ.

Рево/ъутси хумӗ вӑйлӑланат,

Йанварӗн 9-мӗшӗнт,е пулса иртне ӗҫсем 
Раҫҫейе хумхатмасӑр хӑварма пултарайман. 
Интелекентси хирӗҫӳллӗ сӑмахсем каланӑ, сту- 
тентсем тапранса кайнӑ, ӗҫлекенсен сапастовк- 
кисем пуҫланна.

Ун пексапастовккӑсем По^шшӑра, Капкасра, 
тата Палтти тинӗс таврашӗнт,е пулнӑ. Политси- 
семпе ҫапӑҫмасӑр иртмен. Т)укун ҫул ҫинт,е



ӗҫлекенсем ӗҫлеме пӑрахса ста^касем гунӑ. 
Ста^кӑсем: Мускав ^укун ҫулӗ ҫинт,е, Вар- 
шавпа -Венӑ, тата ытти ҫӗрте те пулнӑ.

Февралпе март уйӑхӗсент,е хрест,енсен пы- 
сӑк пӑлхавӗсем пӗтӗм Раҫҫейӗпех пулнӑ. Кап- 
касра хресъецсем хӗрлӗ йалавсемпе темонс- 
тратсисем тунӑ: патша йӗрки вырӑнне респуп- 
лӗк тумалла, тенӗ. Вҫлекенсем хушшинт,е еот- 
сиал темократсем ӑнлангарнӑ сӑмахсем вӑйлӑ- 
лансах пынӑ. Санастовккӑ тунӑ ӗҫлекенсем хай- 
сен пурнӑҫӗсене аванлатасси ҫинт,ен ҫеҫ мар, 
тата вӗсем политтӗк тӗлӗшӗпе те нумай ыйтнӑ. 
Пӑлханакансем пур ҫӗрте те пысӑк пухусем 
тунӑ. Ҫав пухӑсен^е пагша йӗркине сирпӗтме, 
ревоЛ)У'гси ӗҫӗсене хатӗрленме пуҫланӑ. Сот- 
сиалиссен иарттисем вӑрттӑн прокламатсисем, 
кӗнекесем, листовккӑсем халӑх хушшине кӑ- 
ларса йанӑ. Прокламатсисем халӑх хушш ин^е 
хӑйсен ӗҫне тунӑ. Халӑх револ>утси шухӑшӗпе 
тулма тытӑннӑ.

Питӗрти ӗҫлекенсем, йанвар кунӗ иртнӗ 
хыҫҫӑн, ӗҫлеме темиҫе кун иртсен тин тытӑннӑ 
нирки, правигтӗлствӑ ӗҫлекенсене мӗн ҫит- 
менине тата мӗншӗн пӑлханнине пӗлесшӗн 
комиҫҫи суйламалла т у н ӑ .  К у к о м и ҫ ҫ и н е
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ӗҫлекенсем хушшинт^ен претставигтӗл кӗмелле 
пулнӑ. Ант^ах вӑл комиҫҫине револ^утси хӑйех 
тасатнӑ.

Лравиттӗлггвӑ ӗҫлекенсене лӑплантарма 
шутлат.

Правиттӗлствӑ ӗҫлёкенҫем хумханнине кура, 
уккас кӑларнӑ. Уккасра халӑхран ҫынсем суй- 
ласа вӗсене правиттӗлствӑ ёҫне йертмеллине 
кӑтартнӑ пулнӑ. Кӑна тума комиҫҫи тунӑ. 
Комиҫҫи пуҫлӑхӗ министӑр Пулыкӗн пулнӑ. 
Кун пек ту ни гепӗр хут палхава пусарса йани 
ҫеҫ иулнй. Ҫемски пухӑвӗсент,е хула тумисен- 
т-,е интелекентсем уҫҫан патшӑлӑх йӗркине 
улӑшгарма проектсем ту на.

Март уйӑхӗнт,е „Ирӗке кӑларакан сойус“ 
тейекенсен сйесӗ пулнӑ. Ку сйесра конҫги- 
тутси йышанасси ҫинт>ен проект тунӑ. Тата 
ҫемствасен Мускавра ийу/ь, уйӑхӗнт,е пухӑннӑ 
сйесӗнт,е конҫтигутси йышӑнас пулсан, халӑхпа 
ҫывӑхрах ӳкӗтлесе сӳтсе йавмалла тенӗ.

Ҫав вӑхӑтра „Сойуссен Сойусӗ„ вунгӑват 
тӗсле интелекентси ирофеҫҫисене пӗтӗҫтерсе 
тӑраканскер, пӗтӗм вӑйпа ут,ретиттӗлни сопра- 
ни пухмалла, тесе восвани кӑларнӑ. Унтан



„Пӗтӗм Раҫҫейри Хрес^енсен С ойусӗ“ пуҫлан- 
са кайнӑ; унта та пурте пӗр саспала: утфетит- 
тӗлни сопрани пухмалла, тенӗ.

Рево/ьутси хумӗ хӗҫ-пӑшаллӑ востани 
пулса кайат.

Ҫуркуннепе ҫулла ӗҫлекенсем хушш ин^е 
пропакантӑ ӗҫӗ малалла вӑйланса пынӑ. Ҫӗнӗ- 
рен пӑлхавсем пуҫланса кайнӑ. Пйлхавсем ӗлӗк- 
хи пек мар, вӑйлӑрах, пӗр сасӑллӑ, хастарлӑрах 
пулнӑ. Ӗҫлекенсем хӑйсем хушшин^е савӑт ху- 
ҫисемпе татӑклӑ калаҫма теппутатсем суйланӑ. 
Вырӑнӑн-вырӑнӑн ӗҫлекенсем „Кивҫен пулӑ- 
шакан,, сойуссем уҫнӑ.

Сапастовккӑ тӑвакан ӗҫлекенсем темӗн т,ухлӗ 
нушасем: выҫлӑх, сивӗ, тата ыт. те курса тӳс- 
мелле пулнӑ. Иваново Воснеҫҫенскра, Лотҫӑра, 
гата Отессӑра хӗҫ-пӑшаллӑ востани пулса кайнӑ. 
Пӑлханакан револ,утсиллӗ ӗҫлекенсемпе „По
темкин- Т а в р и ч е с к и й  “ карап ҫинт,и матруссем 
пӗрлешнӗ. Вӗсем атминистратси патне хулана 
тупӑпа персе аркататпӑр, тесӗ хӑратса ҫыру 
ҫырнӑ. Вӗсем ун пек пӑтраннине т^арнӑ. Хӑ- 
ранӑ атминистратсин алли^ен тухса ӳкне влаҫа 
матруссем хӑйсен аллине илсе ҫирӗплетеймен.

Виҫӗ револ,утси. 2
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Ҫапла вара, Отессӑри ӗҫлекенсен хӗрӳллӗ пӑл- 
хавне, матруссем вӑхӑтӗн^е пулӑшайманнипе 
тӑшман (патша) ҫарӗ сӳнтерме тытанат.

Халӑха лӑплантарма тунӑ Тумӑна пол3 
шевиксем пойккот тӑваҫҫӗ.

1905 ҫулта Йаппун вӑрҫине ^арнӑ. Авкус- 
тӑн б-мӗшӗнтзе Патшалӑх Туми манифес кӑлар- 
нӑ. Авкустӑн 6-мӗшӗнт,е Пулыкӗн кӑларнӑ 
олошенипе никам та килӗшмен. Липераллӑ 
пуршуаҫи Патшӑлӑх Тумине тфн конҫтитут- 
сишӗн кӗрешме кёмелле тенӗ. Еҫлекенсене 
йертсе пыракан полуневиксем, пролеттариата 
орканисатсилесе хӑй тӗллӗн хӗҫ-пӑшалпа само- 
тершавине хирёҫ тухмалла, тенӗ, Тага Пулы- 
кӗн Тумине хирӗҫ тӑрса, ӑна ним вырӑнне 
хурас мар тесе пойккот тунӑ. Пулас ҫапӑҫура 
пролеттари сойусӗнт>е хрест>ен ҫеҫ пулмалла, 
пуршуаҫи таврашӗ пулмалла мар, тенӗ поЛ)Ше- 
виксем.

Авкустӑн 27-мёшёнт,е аслӑ шкулсен^е пысӑк 
пухӑсем тунӑ. Пур универҫитетсен пысӑк пӳ- 
лӗмсен^е те иртен пуҫласа каҫа ҫититур,енех 
ӗҫлекенсен клупӗ майлӑ пулса тӑнӑ. Кусен т,и 
ирӗклӗ пухӑсем пулнӑ. У н и в е р ҫ и т е т с е н т , и

-  18 —



19

миттӗнксем пӑлханакан массӑна рево-рутсине 
йӗртсе пыракан пуҫлӑхсемпе ҫывӑхрах паллаш- 
тарса, револ,утси лосӑнкӗсене вырӑна, лайӑх- 
рах пурнӑҫа кӳртме пулӑшнӑ.

Ревс%утсмн угу\ пысӑк вырӑнӗ

Мускаври Сыттинӑн кӗнеке кӑларакан ҫӗр- 
те ӗҫлекенсем ҫентапӗрен 19-мӗшӗнре сапас- 
товккӑ пуҫланӑ.

Вӑл т,асах питӗ вӑйланса кайнӑ. Пӑлхавсем 
ытти ӗҫлекенсем хушшинре те пуҫланса кайнӑ. 
Ёҫлекенсем ӗҫлеме пӑрахса пысӑк пухӑсем тунӑ.

Мускав ӗҫлекенёсем пӑлханнӑ хуме Питӗре 
те куҫнӑ. Ҫентапӗрӗн 30-мӗшӗнре патшалӑх 
ху-рӗсене (укҫа) ҫапакан експетитсинре ӗҫле- 
кенсен хушшинт,е пӑлхав пуҫланӑ. Ҫавӑн пе- 
кех Невски саставӑра та пӑлхавсем тапраннӑ.

Ҫав вӑхӑтра Питӗрте рукун ҫул ҫинт,е ӗҫ- 
лекенсен слушӑшрисен пенҫҫи паракан кас- 
сӑн уставне пӑхса гухма сйес пухӑннӑ. Ку 
пирвайхи телекатлӑ сйес пулнӑ.

Сйесра суйласа йанӑ ҫынсем ҫеҫ калаҫма 
пултарнӑ. Октапӗрӗн б1—7-мӗшӗнре Мускавпа 
Хусан рукун ҫулӗ ҫинре ӗҫлекенсем сапастовк- 
кӑ тунӑ. Ана ир пуҫланнӑ тесе пӑшӑрханнӑ
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•сйес т,арма та шутланӑ, ант>ах сапастовккӑ 
вӑйлансах пынӑ.

Виҫ кун хушшинт,е пӗтӗм Раҫҫейри ^укун 
ҫулсене йарса илнӗ. Октапӗрӗн 16-мӗшӗ тӗл- 
нелле пӗтӗм ӗҫлекенсем ӗҫлеме пӑрахнӑ пирки 
40 пин ҫухрӑм тӑрӑш т>укун ҫул ним ӗҫле- 
месӗр ^арӑнса тӑнӑ. Питӗрпе Мускавра пуҫ- 
ланса кайнӑ сапастовккӑсем пур хапрӑк-савӑт- 
сене те йарса илнӗ.

Питӗрте сотсиал гемократсем пӑлханакансем 
хушшинт,е р е в о Л ) у т с и л л ӗ  вӑйсене пухса, рево- 
-^утсиллӗ правиттӗлствӑ тумалла тесе вӗрентнӗ.

Октапӗрӗн 13-мӗшӗнт,е ӗҫлекенсен теппу- 
тат)ӗсен совете тунӑ. Октапӗрӗн 14-мӗшӗнт,е 
пӑлханакан ӗҫлекенсемпе интелекентсен про- 
феҫҫийӗ пӗтӗҫнӗ, ытти пӗ^ӗкрех хуласент^е 
те сапастовккӑсем пулнӑ. Йекатеринославпа 
Харкковра парикатӑсем туса ҫапӑҫни те пулнӑ. 
Правиттӗлствӑ ӗҫлекенсене темӗн т,ухлӗ персе 
вӗлерттернӗ. Ҫапах ку нимӗн те пулӑшман.

О к т а п ӗ р ӗ н  17-мӗшӗнт>е самотершавине 
ирӗксем ҫинт,ен манифес кӑларма лекнӗ. 
.Массӑ пэлзшевиксем зсьЕҫҫӑн кайат, мен- 

шгвиксем такӑнтарасшӑн.
Лонтӑнра пулнӑ сйес шутланӑ пекех, ӗҫле- 

кенсем рево^утсине хӑйсем тунӑ. Питӗрти
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ӗҫлекенсен теппутат,ӗҫен Советне меншевик- 
сем хӑйсен ҫулӗпе йама шутланӑ, вӗсем парттире- 
тӑман массӑран пулӑшу тупасшӑн иулнӑ. Ан^ах 
меншевиксен шухӑшӗ ахалех йулнӑ. С овег 
влаҫшӑн кӗрешме пол^шевиксен ҫулӗпе кайнй. 
Совет малтанах ӗҫлекенсене политтӗк тӗлӗшӗн- 
т^ен тума тытӑннӑ ӗҫсене тума ҫул кӑтартса 
пынӑ.

Октапӗрён 19-мӗшӗнт>е Совет хаҫат тавраш - 
не ирӗклё ҫырас йӗркене п у р н ӑ ҫ а  кӗртмо 
тӑрӑшнӑ.

Ҫав вӑхӑтра т,ерносоттӗнтсӑеем ҫёмӗрсе ҫӳ- 
реме пуҫлӑнӑ. Вӗсен^ен сыхланма Совет ӗҫле- 
кенӗсене хӗҫпӑшаллантарса хулара ӗҫлекенсен 
милитсине тунӑ.

Револ^утси ӗҫӗнт,е ӗҫлекенсем ҫурма ҫулта, 
^арӑнас ҫуккине пӗлсе. пуршуаҫи ӗҫлекенсене 
^асах сутма пуҫлат. Револ,утси ӗҫӗшӗи ӗҫле- 
кенсем питӗ хытӑ кӗрешнӗ майӗпе, Совет 
ӗҫлекенсем 8 сехег ӗҫлемелли ҫинт,ен поста- 
новлени йышӑннӑ. Ҫав вӑхӑтра Кронштатра 
матруссем пӑлханнӑ. Правиттӗлствй матруссене 
полевой сута парасшйн пулнй. Совет пролет- 
тариата пӑлханакан матруссене пулӑшма т,ӗннӗ. 
Нойапӗрӗн 12-мӗшӗнт,е сапастовккӑ тухнӑ, тесе:
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пӗлтернӗ. Сапастоккӑн лосӑнкӗсем ҫапла пулнӑ: 
„Асаплантарса вӗлересси пӗттӗр“, „ПоЛ)Шшӑрл 
войеннӑй полошени пӗттӗр, ҫавӑн пекех пӗтӗм 
Раҫҫейра та к и р л ё м а р 11, тенӗ.

Ку сапастовккӑна липе ра лс е м пулӑшман, 
вӗсем тайлӑк ҫулпа шуҫса анса патшапа пӗрле 
ӗҫлеме тытӑннӑ.

Совет ӗҫлекенсене хӗ^пӑшалланма т,ӗннӗ. 
Еҫлекенсене лайӑх орканисатсилесе монарх- 
хине хирӗҫ хӗҫпӑщалпа пётӗм Раҫҫейӗпе ту- 
хас вӑхӑта хатӗрлерӗ.

Питӗрти Совет ҫине пӗтӗм Раҫҫейри ӗҫле- 
кенсем хӑйҫен влаҫӗ ҫине пӑхнӑ пек пӑхна. 
Питӗрти Совет пӗтӗм Раҫҫейри ӗҫлекенсен 
правиттӗлстви пек пулса тӑнӑ. Совет Питӗрте 
ҫеҫ мар, ытти ҫӗрте те ӗҫленӗ.

Унпа пӗрлех С о в е т  ӗҫлекенсен пурнӑҫне 
аванлатас тӗлӗшпе те ӗҫленӗ. Вӑл профсойус- 
сем тума пулӑшнӑ, тата хрес^енсемпете „Хрес- 
^енсен Сойусӗ" урлӑ пӗрлешсӗ тӑнӑ.

Револ,утс^ хумӗ йала та ҫятат.

Капитталиссем ҫав вӑхӑтра савӑтсене вӑхӑт- 
лӑха хупнӑ пирки, ӗҫсӗр йулнӑ ӗҫлекенсем 
питӗ нумай пулнӑ. Капитталиссем ӗҫлекенсене
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тискер тӑшман вырӑнне хурса, урама кӑларса 
пӑрахнӑ пек кӑларса пӑрахнисем нумай пул
нй. Ҫавӑнпа ӗҫсӗр йулнӑ ӗҫлекенсем -рылайӗ- 
шӗ йалсене саланнӑ. Вӗсем хрест,енсене хулари 
пӑлхавсем ҫинт>ен, хулара ӗҫлекенсем мӗншӗн 
кӗрешни ҫинт,ен тӗплӗрех пӗлтернӗ.

Октапӗр уйӗхент,е пулса иртнӗ ӗҫсем ҫин- 
т>ен йалсем те пӗлнӗ. Нойапӗрте хрест>енсем 
хушшинт^е пӑлхавсем пуҫланса пур кӗпӗрне- 
сене те сарӑлнӑ. Сахал вӑхӑтрах икӗ пин 
ытларах улпутсем ҫурт-йӗрне ҫӗмӗрсе салатнӑ. 
Правиттӗлствӑ хрест>енсем пӑлханнине хирӗҫ 
карагтӗлни експетитсисем йарса йун тӑктарнӑ. 
Ант>ах ҫарта тӑракансем те ӗҫлекенсемпе хрес- 
т,енсем мӗншӗн пӑлханнине ӑнлана пуҫланӑ.

Ҫавӑнпа йалти пӑлхавсене лӑплантарма ҫӑ- 
мӑлах пулман.

Ӗҫлекенсен тепутат»ӗсен сове^ӗсене 
арӗсленӗ.

Еҫлекенсен тепуга^ӗсен совет,ӗн Еҫтӑвакан 
комиттет,ӗ нойапӗрӗн 22-мӗшӗнт,е пӗтӗм ӗҫ 
халӑх перекег кассисене хунӑ укҫасене ка- 
йалла ылтӑн укҫапа илме хушнӑ. Кун пек 
тунипе самотершавин нат,арланса ҫитнӗ укҫа- 
тенкӗ йӗркине| татах йапӑхтарнӑ.



Правиттӗлствӑ ӑна хирӗҫ ӗҫлекенсен тепу- 
татфсен советфн претҫетаттӗлне Хрустал>ов 
Носсаре арӗсленӗ. Совет ун пек тунӑшӑн, 
хӗҫ-пӑш аллӑ в о с т а н и  тумалла, тесе ресо- 
л>утси йышӑннӑ. Правиттӗлствӑ ун хыҫҫӑн пат
шана хирӗҫ тата ҫӗр пирки хумханакансен 
пуҫлӑхӗсене арӗслеме приккас панӑ.

Ӗҫлекенсен тепутат,ӗсен совет,ӗпе пӗрле сот- 
сиал-темократсем, т. ыт. „Финанс манифесӗ“ 
кӑларнӑ. Манифесра ҫаксене каланӑ пулнӑ: 
Патшлӑха (правиттӗлствӑна) памалла тӳлевсене 
памалла мар, тата патшалӑх сайомӗсене йы- 
шӑнмалла мар, перекет кассисемпе панккӑсене 
хунӑ укҫасене кайалла илмелле, тенӗ.

Финанс манифесне теккапёрӗн 2-мёшён^е 
ҫапнӑ; тепӗр кунне ӗҫлекенсен советфн прет- 
ставиттӗлӗсене йӑлтах арӗсленӗ. Вӗсем вырӑнне 
Питӗрти пролеттариатсем совета ҫёнӗрен суй- 
ланӑ. Вӗсем Мускав совет,ӗпе пӗрле пӗтӗм 
халӑхпа стат,кӑ тума вӑйлӑн хатӗрле пуҫланӑ. 
Ант,ах Питӗр пролеттариатф малтанхи ҫапӑҫупа, 
тата ӗҫсӗр йулса нат,арланнӑскер, йулашки 
хут самотершавипе ҫапӑҫма кирлӗ таран вӑй 
тупайман. Ун вырӑнне Мускав ӗҫлекенӗсем 
хӗҫ-пӑшаллӑ востани тума хатёрленнӗ.



Мускав востанийӗ.

Теккапӗрӗн 8-мёшӗнт>е пӗтӗм Мускавӗпех 
сапастовккӑсем пуҫланнӑ. Нумай халӑхлӑ мит- 
тӗнксем пулнӑ.

„ А к в а р и у м 11 театӑрӗнт,и тата „Фитлӗр“ 
йатлӑ шкулти миттӗнксене Мускав кенерал- 
кӗпӗрнатӑрӗ Тупассӑв хушнипе, тупӑпа пере 
пуҫланӑ, тата Страстной плош^ӗтри ҫын уш- 
кӑнӗсене пӑшалпа пере пуҫланӑ.

Вара Мускав кенерал-кӗпернаттӑрӗ Тупассӑв 
пролеттариата йун ӑшне путарасшӑн пулнине 
ӗҫлекенсем пӗлнӗ.

Ҫӗрле теккапёрӗн 10-мӗшӗ умён Мускаври 
по^шевиксен парттин комиттет,ӗ, рево^утси- 
шӗн тӑракан ытти орканисатсисемпе пӗрле 
■ҫарпа политсине хирӗҫ ҫапӑҫмалла, тесе уҫҫӑн 
каланӑ. Вара хулара темиҫе вырӑнта парик- 
катӑсем гунӑ. Политсисемпе ҫапӑҫма пуҫланӑ. 
Хулара хӑш районсент,е пастовккӑсене район 
сове^ӗсем йертсе пынӑ. Револутсионерсем- 
трушӗннӗксем ывӑна пуҫланӑ. Сав вӑхӑтра 
правиттӗлствӑ хӑйӗн вӑйне пухат. Питӗрпе 
Мускав хушшинт^и "букун ҫул ҫинт,е ун Т)Ухне 
вӑйлӑ сапастовккӑ пулайман, ҫавӑнпа пра- 
виттӗлствӑ Питӗртен Ҫеменовский кварти
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полкине Мускава йанй. Тата Мускав ҫывйхӗнт,и 
карнисонсен^ен вӑй пухнӑ. Востани тйвакан- 
сен аллинт,е пӗр Преҫнӑ районӗ ҫеҫ йулнй. 
Унтан ӑна та парӑнтарнӑ. Ун т,ухне 100 ҫын: 
ытла вилнӗ. Раштав тӗлнелле ӗҫлекенсен тата 
пол>шевиксен парттин Мускаври комиттет,ё 
малалла вӑрҫнинт,ен усӑ пулас ҫуккине кура, 
сапастовккйна т,арас тесе постановлени тунй- 
Унтан ҫеменовтсйсем Мускавпа Хусан ъукун 
ҫулӗ ҫинт^е ӗҫлесе пурнакансене тискер каййк- 
сем пек ҫӗмӗрсе пётернё.

Рев01ьутсийе ҫӗнтернӗ.
Теккапёр уййхён^е пулса иртнӗ ӗҫсем пур 

ҫӗре те сарйлнй. Пурин^ен ытла Раҫҫеййн 
кйнтар йент,е: Новороҫҫийскйра, Ростовра 
т. ытти ҫӗрте те востанисем пулнй. Ростовра 
ӗҫлекенсене темиҫе ҫӗршерӗн персе вӗлернӗ. 
Харккйвра, Сормйвйра сапастовккй вйхйтёнт,е 
малтанах ӗҫлекенсем политсисемпе хӗҫ-пйшал- 
па ҫапйҫса йун тйкнй.

Вйтам Атйл таврашён^и кёпёрнесент,е те 
теккапёр востанийё вйхйтёнт,е пйлханмасйр* 
йулман.

Раҫҫей хёррисент,е, пуринт,ен ытла Капкаспа 
Палтти тинӗс таврашӗн^е рево^утси  пйлхавё
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ӗҫлекенсем ҫумне хрест,енсемпе паграксем: 
пӗтӗҫнӗ пирки питӗ вӑйлӑ пулса иртнӗ. Пра- 
виттӗлствӑ пӗтӗм Раҫҫейӗпех караттӗлни ексне- 
титсисем йанӑ. РевоЛ)утсиллӗ пӑлхав тунӑ ӗҫ- 
халӑхӗн йунӗ ҫырма пек  йухнӑ. Сутсӑр-мӗн- 
сӗр пере-пере вӗлернӗ. Ҫар сут>ӗсем тем пек 
тискерӗн ӗҫленӗ. Ҫав сутсем тем тӗрлӗ асап- 
ланмалла прикӑвӑрсем тунӑ.

Ҫит,ӗ гшне йахӑн вӗлермелле тунӑ, темӗн 
темӗн т,ухлӗ ҫынна арӗслесе тӗрмесене ссылк- 
кӑна йанӑ. Еҫлекенсен класӗн кӗрешӗвӗ кайа- 
рахпа хрес^енсем ҫӗнтереймесӗрех пӗтнӗ. Пу- 
ринт^ен ытла ку хрес^ен массипе тӗплӗн пӗтӗ- 
ҫеймен пирки, ҫарсем хушшинт^е револ>утсиллӗ 
хумсем сахал пулнӑ пирки пулт>ӗ. Г1уринт,ен 
ытла, ӗҫлекенсемпе хрес^енсем ҫак икӗ клас 
пӗрлешсе патшана хирӗҫ тухманнин^ен килег.

Вӑл рево^утси ӗҫлекенсене хӗҫпӑшаллӑ вос
тани тума, советсем тавра пӗрлешме, малашне 
ҫӗнтерме вӗрентрӗ.

1905-мӗш ҫулти рево/ьутси парттисен 
сӑнӗ-сӑпатне кӑтартрӗ.

Пирӗн комуниссен парттийӗ револ,утси ҫулӗ 
ҫинт,е ӗҫлекенсемпе хрест^енсене пӗрлештерс-е, 
пысӑк йӑвӑрлӑхсене ҫӗнтерсе Ленин кӑтартнӑ
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ҫулпа — сотсиалисӑм ҫулӗпе пырса, влаҫа хӑй 
аллине илсе 9-мӗш ҫул тытса тӑрат ӗнтӗ. 
Комуниссен парттийӗ хрес^енсен ӗҫӗ ӗҫле- 
кенсен ӗҫӗнт,ен уйӑрлманнине тӗплӗ курса 
тӑнӑ. Хулара ӗҫлекенсем капитталиссен пусмӑр- 
не т,ӑтса пурӑннӑ. Йалга т,ухӑнпа вӑтӑм хрес- 
^енсем помеш^ӗксен т,ури пулса, вёсен ирсӗр 
ёҫӗсене тӳссе пурӑннӑ. Пӗр сӑмахпа каласан, 
ӗҫлекен хулара нушаланнӑ, хрест,ен йалта терт- 
ленсе пурӑннӑ. Патшапа помешт,ӗксем тата 
вёсен йыттисем т,иновниксем мӗнсем ӗҫхалӑх 
сӗткенне ӗмсе пурӑннӑ.

Влатимӗр ИлйиТ) Ленин пуринт>ен малтан 
хрест,ен пурнӑҫне т,ухласа илсе, ӗҫлекенсен 
класӗ рево/ьутси тунӑ ҫӗрте, хрест,енсем унӑн 
йулташӗ пулса, патша правиттӗлствине хирӗҫ 
хӗҫпӑшаллӑ восстанине ҫапӑҫма тухасса малта- 
нах курса тӑнӑ.

Ленин йулташ ӗҫлекенсемпе хрест,енсем 
капиттала хирӗҫ пурте пӗр ҫын пек кар тӑрса 
тухсан ант^ах Раҫҫейри револ^утси ҫийеле ту- 
хассине кӑтартса, меншевиксемпе тавлашнӑ 
т,ухне те нумай ҫырнӑ. Ленин йулташ ҫапла 
каланӑ:

Пирён Раҫҫей хрест,енӗ пек нат^ар пурӑнӑҫпа,
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й ӑ в ӑ р л ӑ х р а ,  мӑшкӑлра пурӑнакан тендер 
те ҫук пул). Хрес^ен ҫинт^и пусмӑрелӑх мӗн 
т,ухлӗ йавӑртарах, ҫавӑн т,ухлӗ хрест,енсем 
револ,утсиленсе, вӑйлӑрах ҫӗкленсе пыраҫҫӗ. 
РевоЛ)утсиллӗ пролеттариатӑн хрест,енсем ре- 
вол,утсиллӗ вӑйне сотсиалисӑмла револ^утси 
€ҫне ҫирӗплетес ҫӗре йама пӗлмелле. Урӑхла 
каласан, ӗҫлекенсен класӗ умӗнт,и хрест,енсене 
ҫул кӑтартса кӑпигталисӑм нушалӑхӗнт,ен хӑ- 
тӑлма пулӑшса, сотсиалисӑмлӑ пурнӑҫа йертсе 
кайас сатат, тӑрат.

Меншевиксем пуршуйсен йеннелле сулӑнса 
пынӑ. Вӗсем пуршуйсем вӑхӑт ҫитсен рево- 
-д,утсине хирӗҫ кайассине сисмен. Пуршуйсем 
патша нравиттӗлствине сирпӗтесшӗн пулман, 
вӗсем влаҫа ан^ах патшапа хӑйсен хушшин^е 
уйӑрасшӑн пулнӑ. Ҫакна меншевиксем кур- 
ман вара.

Пирӗн витӗр курса тӑракац пол>шевиксен 
паргтийӗ револутси ҫулне лайӑх курса тӑнӑ. 
ЛоЛ)Шевиксем ӗҫлекенсем класӗн пуршуйсем- 
ле пӗрлешмелле мар, ӗҫлекенсен класӗн ҫы- 
хӑну хрест>енсемпе ант,ах пулма пултарат тенӗ. 
Ку тӗрӗссине епёр пурнӑҫра, хамӑр куҫпа 
куртӑмӑр, ӑна Совет влаҫӗ кӑтартат.

Б и ҫӗ ревОл,утси. 3



Истори пире акӑ мӗн кӑтартат: ӗҫлекенсем 
патшапа помеш^ӗксене ҫӗмӗреҫҫӗ те влаҫ пу~ 
йансен, капитталиссен аллине лекет. Кун пек 
пирӗн пӗрремӗш револ,утсире ант,ах мар, ытти 
патшалӑхсент,и ревоЛ)утсисент,е те ҫавӑн пе- 
кех пулса пынӑ.

Ҫапла меншевиксем сӑмахпа ан^ах рево^ут- 
сине йышӑннине, ӗҫпе вӗсем пуршуйсен лаке- 
йӗсем вырӑнӗн^е пулнине 1 9 0 5 -мӗш  ҫулти: 
револ,утсире питӗ лайӑх курӑнт^ӗ.

Влатимӗр Илйит^ хӑйӗн ӗмӗрӗ тӑршӗпех ҫав. 
суйа сотсиалиссемпе кӗрешнӗ, ӗҫлекенсемпе 
хрест,енсене вӗсем хыҫҫӑн кайасран т>арнӑ. 
Влатимӗр Илйит, ҫав суйа сотсиалиссем умра. 
курӑнса тӑракан тӑшмансент^ен ге хӑрушӑ тӑш- 
ман иккӗнне пӗлсе, вӑхӑтӑнт>е вёсен ирсӗр 
ӗҫсене кӑтартса пынӑ.

Малта ӗҫлекенсемпе хрест,енсен интересӗ- 
сем хуҫайствӑ тӗлӗшӗн^ен уйӑрӑлаҫҫӗ пулсан 
та, нушалӑхра, Ттусмӑрта пурӑннипе вёсен ин- 
тересӗсем ҫыхӑнаҫҫӗ, терӗмӗр. Ӗҫлекенсемпе 
хрест,енсен ҫирӗп ҫыхӑнӑвӗ кирлине 1905 
ҫулхи рево^утси лайӑх кӑтартрӗ. Ҫак оппӑт 
1917 ҫулти рево^утсире- ҫӗнтерме пулӑшрё.. 
Совет влаҫӗ 8 ҫул тытӑнса тӑни те ӗҫлекен- 
семпе хрест,енсен ҫирӗп ҫыхӑнӑвӗнт,ен килет.
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Тепӗр рево/ьутисвден.

1905-мӗш ҫулхи рево^утсийе пӗтерсе ларт- 
сан, тискер реакси пуҫланат. Еҫлекене тата 
хытӑрах хӗстереҫҫӗ, хрест,ен выҫӑллӑ-тутӑллӑ 
пурӑнса тарӑхат. Пурӑнӑҫ йапӑхнӑ пирки, йал- 
тан тухса кайакан т,ухӑнсем тӗрлӗ хапрӑксене, 
савӑтсене лекеҫҫӗ, ӗ ҫ л е к е н с е н  ӗмӗ^ӗсемпе, 
шухӑшӗсемпе палашаҫҫӗ. Хуларан тавӑрӑнсан 
вӗсем йалсене урӑхла шухӑшлаттарма тытӑ- 
наҫҫӗ, тӗттӗм хрест,ен тӑнпуҫне вӑратаҫҫӗ.

Унтан Ҫӗпӗрте, т,укун ҫулпа пысӑк хула
ран 2000 ҫухрӑмра вӑрман ӑшӗнт,е 14 ҫул 
ӗлӗкрех калама ҫук тискер ӗҫ пулСа иртнӗ.

Ленӑ шывӗ хӗрӗнт^и Потайпӑ йатлӑ ылтӑн 
тупакан вырӑна 1912-мӗш ҫулт,ен сайра ҫын 
пӗлнӗ. Унти вырӑспа акӑл/ран кӑпитталиссем- 
шӗн темӗн ^ухлӗ етем хӗн-асап курса пурӑн- 
нине пӗлекен те пулман. Ӗҫлекенсене выҫӑллӑ- 
тутӑллӑ пурӑнмаллӑх ӗҫхакӗ тӳленӗ, гаса мар 
касӑрмасент,е усранӑ; вӗсемпе вёсен арӑмӗсене 
мӑшкӑласа, нимрен те хӑрамасӑр пурӑннӑ. Унти 
ӗҫлекенсем кӑпитталпа политсин т,ӑн -рурисе- 
мех пулнӑ.

Унтан тухса кайса хӑтӑлма та май пулман 
ӗҫлекенсем пурте ылтӑн хуҫисене парӑма кӗрсе
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5'кнӗ, парӑма татмасар йаман. Парӑмӗ кунтан 
кунах ӳссе пынӑ.

Мӗн пур вӑйа пухса кӗрешмесӗр ҫав т>ура- 
лӑхран хӑтӑлма май пулман. Ҫапла 1912-мӗш 
ҫулта, феврал, уйӑхӗнт,е кӗрешӳтапранса кайрӗ. 
Вӗсем хӑйсен пуҫлӑхӗсен^ен пурӑнӑҫне йу- 
сама ыйтнӑ. Ҫав ыйтура мӗн пурӗ 13 пункт 
пулнӑ, вӗсент>ен т>и паллисем: 1) 8 сехет ӗҫлес- 
си, 2) ӗҫ хакне 30% хӑпартасси, 3) штравсене 
пӗтересси, 4) ӗҫлекенсене хӑйсен комиҫҫийӗ- 
сӗр вырӑнтан кӑлармалла марри, тата 5) пуҫ- 
лӑхсент,ен ӗ ҫ л е к е н с е м  йуратман 27 ҫынна 
кӑларса йама хушни пулнӑ. Хӑйсен ҫывӑхӗн^е 
хӗҫпӑшаллӑ охранӑ пулман пирки, пуҫлӑхӗсем 
Иркутскин^ен хӗҫпӑшаллӑ ҫар ушкӑнне т,ӗн- 
тернӗ, хӑйсем ӗҫлекенсемпе ыйтни ҫинт,ен 
иуплеме т,ӑсса тӑхтанӑ. Иркутскин^ен вара 
шантар ротмистрӗ Терешт,енкӑ салтаксемпе 
ылтӑн вырӑнне пынӑ; вӗсемпе пӗрле аслӑ пуҫ- 
лӑхсент,ен проккурор пулнӑ. Ылтӑн вырӑнӗнт,и 
пуҫлӑхсемпе пуплеме суйланӑ ӗҫлекенсене хуп- 
са лартнӑ. Акан 17-мӗшёнт,е хӑйсем суйласа 
йанӑ ҫынсене мӗншӗн хупни ҫинт,ен пуплеме 
ӗҫлекенсем Натештински тенӗ вырӑна кайнӑ. 
Ҫул ҫинт^е вӑрманта вӗсене ылтӑн вырӑнт,и



пуҫлӑхсемпе ҫав шантар ротмистри хирӗҫ кӗт- 
се илнӗ те, калаҫнӑ хушӑрах ӗҫлекенсене 
пӑшалпа пеме тапратнӑ. Унта 270 ҫынна вӗ- 
лернӗ, унтан та нумайрах амантнӑ. Ылтӑна 
ӗҫлекенсен йунӗпе шӑварнӑ,

Ант,ах инҫери пйшал сассисем Ҫӗпӗр тӗттӗм 
вӑрманӗнт>е ант>ах мар, пӗтӗм Раҫҫейре йан- 
раса кайрӗҫ. 1905-мӗш ҫулхи револ>утси хыҫ- 
ҫӑн ёҫлекенсемпе хрест>енсен пур ҫӗрте ге 
патша тӳрешари хытӑ хӗстерсе ларгнӑ пирки, 
ӗҫлекенсем пуҫсене ^иксе шӑпланса тӑнӑту^ӗ. 
Ленӑ патенте вӗлерни пӗтӗм Раҫҫейри' ӗҫле- 
кенсене ура ҫине тӑратрӗ. Питӗрги, Мускаври 
тата ыт. хуласент,и ӗҫлекенсем пысӑк сапас- 
товккӑсемпе тухрӗҫ. Вилнисен ҫемйисене укҫа, 
апат-ҫимӗҫ, тумтир пухса пулӑшрӗҫ.

Ҫаван пек тискерлӗх ӗҫлекенсене ҫӗнӗрен 
пӗрлештерме пулӑшнӑ.

Пол,шевиксен „Ҫӑлтӑр“ йатлӑ хаҫат,ӗ ҫинт,е 
сапла ҫырнӑ: „Ленӑ ҫинт,е вилнӗ ӗҫлекенсене 
памӗтнӗк лартас пулсан пирӗн вырӑс пролет- 
тариат^ӗн ҫирӗппӗн пӗрлешсе, вӑйсене тӗрек- 
лентерсе пӗр татӑк-сыпӑксӑр й у н л ӑ  мунт,а 
пулмалла мар пурнӑҫ тума хытӑ тӑрӑшас пу- 
лат, ҫав памётнӗкрен ырри пулас ҫу к “, тенӗ.
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Ҫав памӗтнӗк -п атш ап а  пуршуйсен влаҫне 
сирпӗтесси т^асах пулаймарӗ. Ант,ах Ленӑ йен
ами пӑшал сассисемпе вӑраннӑ ӗҫлекенсен класӗ 
ҫитес вьГрӑн йенелле пӗр туфӑнмасӑр утрӗ. 
Пилӗк ҫул иртсен ылтӑна ӗҫлекенсен йунӗпе 
ҫуса кӑларакансем те, вӗсене сыхлакансем те 
сирпӗнт,ӗҫ. 1914-мӗш ҫулхи патша вӑрҫинт^е 
ӗҫлекенсемпе хрест,енсем пӗр пӗринпе лайӑх 
паллашса ҫитеҫҫӗ, с а л т а к с е м  пӗр ӗмӗтлӗ 
пулаҫҫӗ.

Кэмуниссен парттийӗ кёрешӳре йертсе 
пырат.

Аслӑ Октапёр револ,утсийӗ сасартӑк килсе 
ҫапӑнмарӗ. Унӑн кунҫулӗ т,ылай вӑрӑм; вӑл 
пынӑ йӗр акӑш-макӑш йӑвӑр, асаплӑ. Унӑн тӗп 
никесне Карл Маркӑспа Фритрих Енкӗлс хыв- 
нӑ пулин те, кайран ӑна йертсе пыракансем 
темиҫе тӗрлӗ шухӑшпа темиҫе тӗрлӗ ушкӑна 
уйӑрӑла-уйӑрӑла пынӑ. Сӑмахран К. Маркс 
вӗрентнине Раҫҫейре саракан —  П л е х х а н ӑ в  
малтанлӑха пӗтӗм вӑйпа кӑпитталисӑмпа кӗре- 
шекенскер, йулашкинт,ен шалт кӑпитталиссем 
майлӑ ҫавӑрӑнса ӳкрӗ. Пёр В. И. Ленин ҫеҫ, 
М аркс вӗрентни тӑрӑх иккӗленмесӗр пырса,



ӑна пурӑнӑҫа кӗртрӗ. Пӗр вӑл ҫеҫ хурҫӑ пек 
ҫирӗп комуниссен парттине орканисатсилесе, 
ӑна йертсе пырса пӗтӗм тӗнт>е рево^утсин 
пуҫламӑшне —  Октапӗр рево^утсине турӗ.

Комуниссен парттийӗ —  М а р к с  вӗрентнӗ 
тӑрӑх пыракан пӗртен пӗр партти. Рево^утси 
йухӑмӗн^е епӗр нумай парттисем пӗлетпӗр. 
Вӗсем тӗрлӗ шухӑшпа тӗрлӗ ӗмётпе ӗҫленӗ. 
Ан^ах сотсиалисӑмӑн тӗрӗс ҫулӗпе йертсе пы
ракан пӗрех, вӑл — комуниссен парттийӗ; йу- 
лаш ки пуҫлӑх, йулашки аслӑ рево^утсионер 
В. И. Ленин пӑхса ҫитӗнтернӗ партти.

Вӑл партти темиҫе револ>утси витӗр тухнӑ. 
Сӑмахран, 1905-мӗш ҫулах илер. Ун т,ухнехи 
револ^утси мӗншӗн пӗтсе ларнӑ, мӗншӗн ҫӗн- 
тереймен?

1905-мӗш ҫулхи револ,утси ӑнӑҫлӑ пулман- 
ни: 1) ӗҫлекенсемпе хрест,енсен ҫирӗп сойус 
пулманнин^ен, 2) липераллӑ вак пуршуйсем 
ӗҫхалӑхне сутнинт,ен, 3) йут патшалӑхри мул 
хуҫисем патша правиттӗлствине револ^утсине 
сӳнтерме укҫа тенкӗ парса пулӑшнинт,ен —  
килт,ӗ.

Октапӗр револ^утси^ен пирӗн партти пы- 
танса ӗҫленӗ. Ант,ах унта та вӑл 1905-мӗш
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ҫулхи рево^утсин йӑнӑшӗсене, вӑл мӗн пирки: 
ҫӗнтерейменнине лайӑх тишкӗрсе, тӗпт,есе 
вӗренсе пынӑ. Тата ӗҫлекенсемпе хрест,енсем 
пӗр ӗмӗтлӗленнине те, ҫарти шухӑшсене те  
тӗплӗ сӑнаса, аса илсе пынӑ.

Февралз рево/ьутсийӗ.

Октапӗр рево^утси туса ирӗке ӗҫлекенсем- 
пе хрест,енсен аллине парит>т,ен тепӗр оппӑт 
пулса иртрӗ, вӑл —  нарӑс (феврал,) рево^утси- 
йӗ: патша вырӑнне кӑпитталиссем кӗрсе лараҫ- 
ҫӗ, ёҫлекенсем кӑпитталиссене патша тӳре-ша- 
рине сирпӗтме ант,ах пулӑшнӑ пек пулса тӑрат.

Раҫҫейри ӗҫлекенсен халӑхӗ самотершавипе 
пит нумай вӑхӑт кӗрешнӗ, ӑна хирӗҫ темиҫе 
хут тапӑннӑ, ант,ах кашни тапӑнмассеренех 
патша правиттӗлстви ӗҫлекенсене йун ӑшне 
путарнӑ. 1917 ҫулта ӗҫлекенсен класӗ, кому
ниссен парттийӗ кӑтартнӑ тӑрӑх, т,ухӑн хрес- 
т,енсенпе пӗрлешсе, вӗсемпе пӗр сӑмахра пулса 
ирсӗр патша правиттӗлствине ӗмӗрлӗхе пӗтерсе 
пӑрахрӗ.

Феврал, револ,утсине тума вӑрҫӑ пулӑшрӗ. 
Вӑрҫй вӑхӑтӗнт,е Романӑвсене (ӑру йат>ӗпе) 
пуршуаҫипе интелекентси пулӑшсан та правит-
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тӗлствӑн ӗ ҫ ӗ нат,арланнӑ ҫемӗн нат,арланса 
пынӑ. Романӑвсене ӗҫлекен халӑх вӑрҫӑт,т,ен 
те шанман, вӑрҫӑ пуҫласан вара, правиттӗлствӑ 
тарҫисем патша министӑрӗсем, кенералӗсем 
халӑха сутни (Сухомлинӑв, Месойетӑв, т. ы. те) 
пурне те сисӗне пуҫланӑ.

Пуршуаҫине ҫӗнтерӳллӗ вӑрҫӑ кирлӗ пулнӑ, 
вӑл йепле те пулсан халӑха улталаса пӗр йен- 
т,ен Керманине ҫӗнтересшӗн, тепӗр йент,ен 
ӗҫлекенсенпе хрест,енсен т и р н е  нумайрах 
сӗвесшӗн тӑрӑшнӑ, ант^ах, тата ҫакӑнтах вӑл 
ӗҫлекен халӑх р е в о ^ у т с и  гӑвассинт,ен гшт 
хӑранӑ, ҫавӑнпа вӑл „патша хӑй вӑл аван, ӑна 
тӗрлӗ усал ҫынсем (Распутин) пеккисем пӑ- 
саҫҫӗ“ тесе халӑха йӑпатасшӑн -пулнӑ, ант,ах 
пуршуаҫи мӗн каласан та, ӗҫлекен халӑх, вӗсем 
суйеҫтернине сиссе, вёсен сӑмахне шанмасӑр 
правиттӗлствӑпа кӑна мар, пуршуаҫипе хӑйпе 
те кӗрешме пӑрахман.

Вӑрҫӑ вӑрӑма кайнӑ пирки халӑх хуҫайстви 
нат>арланнӑ ҫемӗн нат,арланса пынӑ, тавар ха- 
кӗ ӳссе пынӑ, ҫавӑнпа вара Раҫҫей халӑхӗ ҫав 
нушана пӗтересси ҫин^ен, ҫав нушаран тухасси 
ҫинт,ен шухӑшла пуҫлат.

Пуршуаҫи тата тепӗр хуг ӗҫлекен халӑха
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хӑй йенне ҫавӑрма хӑтланнӑ, ант>ах, халӑх,. 
комуниссен парттийӗ йертсе, ҫул кӑтартса пы- 
нипе патша правиттӗлствине сирпӗтме хатӗр- 
лене пуҫланӑ. Самотершавине хирӗҫ пыракан- 
сен ӗрет,ӗ кашни кунах н у м а й л а н н ӑ  ҫемӗн 
нумайланса пынӑ, револ,утси шухӑшӗ хулара 
ӗҫлекенсем хушшинт,е кӑна мар хрест,енсем 
хушшинт,е те сарӑлнӑ ҫемӗн сарӑлса, ӳссе 
пынӑ. Патша правиттӗлстви, револ>утси ҫыв- 
харса килнине сиссе, ӑна ӗлӗкхи пек йун ӑшне 
пытарма хатӗрлене пуҫланӑ: страшниксемпе, 
кӑрту вуйсент>ен тӗрлӗ отретсем туса вӗсене 
пулеметпе пеме вӗрентме пуҫланӑ. Правиттӗл- 
ствӑ пунт (пӗт,ӗк пӑлхав) пулат, тесе шухӑш- 
ланӑ. Еҫлекенсем тӗреклӗ, пӗр пӗрне хавас- 
лантарса, рево^утси тума хатӗрленнӗ. „Пӑл- 
х ав“ пуҫланса кайнӑ куна кивӗ ҫтилпе ф ев
ралём 23 т^ислине шутлама пулат. Ҫав кун 
(тӗрлӗ претприйаттисен^е) 87.534 пролеттари 
с а п а с т о в а т  т у н ӑ .  Пёр х у с к а л с а н  вара 
сапастовкӑ ӳснӗ ҫемӗн ӳссе пынӑ: февралӗн 
24-мӗшӗнт,е 197,000 ҫынна ҫитнӗ, тепӗр кунне 
февралён 25-мӗшӗн'5е 240,000 ҫын, каҫпа ҫав 
кунах Выпорк районӗ (ӗҫлекенсен районӗ) ӗҫ- 
лекенсен аллине ӳкет. 26-мӗшӗнТ)е пӑ л х а в



татах вӑйлӑрах сарӑлат. Тепӗр кунне каҫпа 
5 сехетре правиттӗлствӑн аллинт,е пӗр крото- 
на^а^ствӑпа атмиралтействӑ ант,ах йулат.

Ӗҫлекенсен ушкӑнӗсем ревоЛ)Утси йуррисем 
йурласа „Патшапа патша правитӗлстви пӑрахӑҫ 
пултӑр!“ тесе урамсент,е кӑшкӑрса ҫӳренӗ. 
Ӗҫлекенсене хирӗҫ правиттӗлствӑ ҫар тӑ- 
ратнӑ, ант,ах ун -ҫухнехи салтаксем 1905 ҫул- 
хи пек пулман, салтаксем иккӗлӗ шухӑшла 
пуҫланӑ; вӗсем ӗҫлекенсем тӗрӗсшӗн кӗреш- 
нине сиссе вёсен йенне ҫавӑрӑна пуҫланй.

Ҫав вӑхӑтра по^шевйксен Питӗрти оркани- 
сатсийӗ (Тӗп Комиттетпа Питӗрти Комиттет 
пӳровӗ) пурне те патшапа кӗрешме т,ӗнсе Пи- 
тӗрти пӑлхава пӗтӗм Раҫҫейе сарма тӑрӑшнӑ. 
28-мӗш т^ислара по^шевиксен Тёп Комиттет 
йат>ӗпе револ^утсиллӗ правиттӗлствӑ тӑвасси 
ҫинт,ен манифес кӑларнӑ. Ҫапла ӗнгӗ поЛ)Ше- 
виксем ровол^утсийе малалла йани, ӑна йертсе 
пыни рево^утсин малтанхи кунӗнрен палӑрнӑ,

Ант,ах меншевиксемпе ессерсем револ,утсийе 
йертсе пыма мар, ӑна т,арса гӑнӑ. Вӗсем С о
вета кӗрсенех ӗҫлекенсемпе хресренсене улта- 
лама тытӑннӑ, вӗсем ҫул кӑтартса пыма мар, 
массӑран хӑраса пуршуаҫи майлӑ ӗҫле пуҫлана.



Пуршуаҫи ревсуьутси пуҫлансанах ӗҫлекен- 
семпе хрест,енсене пӗгерсе лартма тӑрӑшнӑ, 
мӗншӗн тесен, вӑл вӑхӑтра пӗтӗм вӑй ӗҫлекен- 
семпе хрест,енсент>е пулнӑ.

Халӑха лӑплантарас тесе, пуршуаҫи Мику- 
лай патшана улӑштарса унӑн шӑлнӗне лартас- 
шӑн тӑрӑшнӑ, ант^ах ӗҫлекен халӑх патша лар- 
тас тесен йахӑна та кил мен. Микулайа „ӳкӗт- 
лем е“ Ротҫанкӑпа Ш итловски халӑха систер- 
месӗр, вӑрттӑн, ун патне кайма тытӑннӑ, ант,ах 
ӗҫлекенсемпе с а л т а к с е м  теппутат,ӗсен Со- 
вет,ӗ вӑхӑтӗнт,е ун ҫинт,ен сиссе ӑна т,арнӑ. 
Ҫапла вара пуршуаҫйн правиттӗлствӑпа пёр- 
лешсе, ӗҫлекенсене пӗтерес тенӗ шухӑшӗ пӗтсс 
ларнӑ, правиттӗлствӑ пӗтнӗ хыҫҫӑн ӗҫлекенсене 
хирӗҫ пуршуаҫи хӑй пӗт,т,ен тӑрса йулнӑ.

27-мӗш -рыслара, влаҫа хӑйсен аллине 
илес тесе, пуршуаҫи патшалӑх тумин ӗҫ тӑва- 
кан комиттет туса лартат. Ҫакна вӗсем рево- 
л,утсине пулӑшас шухӑшпа мар, ӑна шала 
кайасран хӑраса т,арма, май пулсан пӗтерсе 
лартма туса хунӑ.

Ҫавӑнпа пӗр вӑхӑтрах ӗҫлекенсемпе салтак
сем те 1905-мӗш ҫулхи майлӑ хӑйсен правиттӗл- 
ствӑ —  Совет суйласа хураҫҫӗ. Пирвайхи кун-



сент,ех Совет рево-гьутсийе хӑй аллине илсе, 
ӑна тӗрӗс ҫулпа йертсе пыма тӑрӑшат.

Пирвайхи ларӑвӗнт,ех (27-мӗш т,ислара Совет 
Раҫҫей халӑхӗпе Питӗр халӑхне т,ӗнсе восвани 
кӑларат.

Ҫав восванире, халӑха револ,утси йепле 
пуҫланни ҫинт>ен кӑна мар, тата ӑна сыхлас 
тесен мӗн тумаллине те, ӑна йепле ҫулпа илсе 
каймаллине те аван ӑнлантарса панӑ. Ҫав лару- 
рах Советӑн Ӗҫтӑвакан Комиттетне суйласа 
лартнӑ.

Патшалӑх тумин вӑхӑтлӑх комиттет,ӗ тавра 
пуршуаҫипе интелекентси пухӑна пуҫланнӑ, 
тепӗр йент,ен ӗҫлекенсен теппутат,ӗсен Совет^ӗ 
тавра ӗҫлекенсемпе салтаксем пухӑна пуҫланӑ.

Вӑхӑтлӑх комиттет револ>утсийе хӑй аллине 
илсе, пӗтерсе лартма шухӑшланине сиссе, 
ӗҫлекенсен тепутат^ӗсен СовеТ)ӗ комиттета вӑл 
ӗҫе тума паман. Иккӗш  икӗ тӗрлӗ шухӑшла- 
нипе вӗсем хушшинт,е кӗрешӳ ӳснӗҫем ӳссе, 
вӑйлӑланса пынӑ. Вӑй ҫарта иккенне сиссе 
пуршуаҫи салтаксене хӑй аллине ҫавӑрма тӑ- 
рӑшнӑ, ант,ах вӑл вӑхӑтра Совета меншевик- 
сен сӑмахне (пӑхмасӑр), итлемесӗр Совета 
салтаксен теппута^ӗсене кӗртсе ҫара хӑй ал
лине илнӗ.
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Ӗҫлекенсен малтанхӑйсен тӑшманӗсемпе хӑй- 
сен йулташӗсене уйӑрса илеймен пирки, Совета 
пирвай соклашшаттӗлсем (пуршуаҫипе килӗ- 
шекенсем) кӗрсе ларнӑ. Вӗсем рево^утсиллӗ 
сӑмахсем, лосунксем каласа, ӗҫлекенсене улта- 
ласа „хӑвӑр алӑра влаҫа илме ан ш ухӑш лӑр“ 
тесе т,арса тӑнӑ.

Ҫавӑн пирки мартӑн 2 - мӗшӗнт,е влаҫ пур- 
шуаҫи аллине кӗрсе ӳкнӗ: вӗсем хӑйсен хуш- 
шин^ен суйласа Вӑхӑтлӑх Правиттӗлсгвӑ лартнӑ.

Сакӑр уйӑх хушши (феврал, ревоЛ)утсинт,ен 
октапӗр револ^утсине ҫ и т и ^ е н  пуршуаҫипе 
пролеттариат влаҫшӑн кӗрешнӗ.

Вӑхӑтлӑх Правиттӗлствӑ Ут,ретиттӗлни Соп- 
ранийе кайа хӑварса пынӑ, пуйансене налок- 
сем хумасӑр тӑнӑ, вӑрҫӑ йывӑрлӑхне ӗҫлекен- 
сен ӗнси ҫине гийенӗ, „сойуҫниксем“ хушнипе 
вӑл салтаксене фронта йарса пулкки-пулккипе 
пӗтерттернӗ, 8 сехетлӗ кун ыйтакан ӗҫлекен- 
сене хирӗҫ салтаксене тӑратнӑ, улпутсен име- 
нисене илекен хрест^енсене тӗрмене тыта- 
тыта хуптарнӑ, ӗҫлекенсемпе салтаксене хирӗҫ- 
терсе револ,утси вӑйне пӗтерме тӑрӑшнӑ. К о
м у н и с с е н  парттийӗ рево.'ьутсине пӗтерме 
паман, вӑл револ>утсин малтанхи кунӗнт,ех
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„Вӑрҫӑ пӑрахӑҫ пултӑр! пӗтӗм влаҫ Советсеие!“ 
тесе массӑна лосунк пӑрахат. Ҫак лосунксене 
ҫав тери йывӑр пулсан та пӗр иккеленмесӗр, 
пӗр т,акмасар, пурӑнӑҫра вырӑна кӳртсе тӑт,ӗ. 
Малашне по^шевиксен парттийӗпе пролеттари 
ҫав 8 уйӑх хушшинт,е мӗнле йывӑрлӑхсем 
курса хӑйсен ӗҫне, сотсиалисӑм ӗҫне малалла 
шутарнине пӑхӑпӑр.

Февра/ьпе Октапӗр хушшант,е виҫӗ кри- 
ҫӗс куратпӑр.

1.ФевраЛ) револ}утсийӗ. Ку влаҫ кр и ҫӗсӗ ,-^  
к у  хире-хирӗҫ тӑрса влаҫшӑн, тавлашакан 
классен ҫапӑҫӑвӗ. МалТанхи пӗррӗмӗш криҫӗс 
хыҫҫӑн помешт^ӗксен влаҫӗ, советсем, Сталин 
йул. сӑмаххипе —  пролеттариатпа вак пуршуа 
ҫи интересӗсемшӗн претставиттӗл пулакан- 
нисем пулӑшнипе, вӑйлӑ пуршуаҫи аллине 
кӗрсе ӳкет.

Епӗр ӗҫ халӑхӗ кӑпиттал пусмӑрлӑхӗ айӗнт,ен 
тухасшӑн йепле хайарӑн ҫапӑҫнине питех те 
аван астуса тӑратпӑр. Тата ӗҫлекенсемне хрес- 
т,енсем револ,утсиллӗ пӑлхавсем тапратса йани- 
не те пайанхи пекех астӑватпӑр. Револ>утсиллё 
пӑлхавсем Керенски правиттӗлствине сирпӗтсе



йарат>т>ен нумайах малтан тапранман; пролет- 
тариатпа хрест,енсем капитталпа хире-хирӗҫ  
тытӑҫса кайатур>ен нумай малтан тапранман. 
Ҫак пӑлхавсент,е пролеттариатӑн темиҫе хут^еи 
те май тухайман, ^акмалла пулнӑ, ҫапах та 
ҫак пӑлхавсент>е пролеттариат револ,утсиллӗ 
оппӑтсене вӗреннӗ. Хӑй пуҫланӑ ӗҫне, вӗҫне 
ҫитшу^енех туса пынӑ. Февралей Н -м ӗш ӗн^е  
Петрократ урамӗсент,е револутсиллӗ кӗрешӳ 
вӗрет. Салтаксем политсипе хире-хирӗҫ пырса 
перӗнсенех, рево^утсиллӗ халӑх йенне ҫавӑ- 
рӑнса ӳкеҫҫӗ. Крышшӑсем ҫине пулеметсемпе 
хӑпарса ларнӑ коротовойсене ҫавӑрса илсе, 
хӗҫ пӑшалне туртса илет, йе пере-пере вӗлерет.

Петрократа револ,утсине пӗтерсе лартма 
илсе пынӑ ҫар на^алуггвӑна итлеме пӑрахат. 
Микулай патша хӑраса ӳкнипе мартӑн 3-мӗ- 
шӗнт,е вырӑнтан тухат, хӑй вырӑнне Михаил 
йатлӑ шӑлнӗне парат. Ант,ах Михаил та т,ӗт- 
ресе ларакан трон ҫине ларма хӑрат. Патша 
йёрки тёп пулат.

Липералсемпе империалисӑмлӑ пуршуаҫи хӑй 
хушшинт,ен „Вӑхӑтлӑх Правиттӗлствӑна" пуд- 
ласа йаракан ^ерносоттӗнсемпе катетсен Тумӑ 
Комиттетне уйӑрса х у р а т .  Р е в о л ,у т с и л л ӗ
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темократсем Ӗҫлекенсен (кайарахпа салтаксен 
те) Тепугарёсен Советёнре пёрлешсе тӑраҫҫӗ.

Сайкунсем пуршуаҫи аллинре пулнӑ пул- 
сан та, влаҫ Созегсен йенр,е пулнӑ, мӗншӗн 
тесен, Советсем хыҫҫӑн ӗҫлекенсен класӗпе 
хресренсем пынӑ. Анрах ун рухне хййсен 
сатаррисене пӗлеймен ӗҫлекенсемпе хресрен
сем Соверёсенре сотсиал-килёшекенсем нумай 
пулнипе, — влаҫа тытса тйма пуршуаҫи аллине 
панӑ. Вӑхӑтлӑх Правиттӗлствӑра йут патшалйх- 
семпе. ӗҫ туса таракан миниҫтерствйна Милю
ков кӗрет, ҫар министӑрӗ Мускаври хуҫа 
Курков пулса тйрат. Вара унта пысйк фапри- 
кант, вӑлах пиршевик Коновалов, сахӑр ҫин- 
тикат пуҫлйхӗ 'Тереш ренко, акрарипе (ҫӗр 
-ёҫӗпе) маҫтӑр ҫын Лувов кнеҫ, тата ытти ҫав- 
нашкал хӑйамат та ,пӗр правиттӗлствйна кёрсе 
пӗтеҫҫӗ. Вакпуршуаҫи майлй сотсиалистКерен- 
ски иравиттӗлствй нуҫлӑхӗ пулса пТрат. Кунта 
вӗсем ессерсемпе согсиал-темократсен ӗҫтйв- 
комӗн постановленийӗсене хирӗҫ тӑраҫҫӗ.

Влаҫа хйй аллине илнӗ пуршуаҫи сирпӗтсе 
панй монархине влаҫ кутне каллех илсе пы- 
расси ҫинрен шухйшне хӑй пуҫӗнрен расах 
парахман. Вӑл Михаил Романовира патшана

В.чҫӗ ргво.^угсм 4



лартасси ҫинт>ен нумай калаҫнӑ, ант>ах калаҫнн 
усӑллӑ пулман. Вӑхӑтлӑх Правиттӗлствӑн Со~ 
ветсемпе килӗшмелле пулнӑ. Вара Советсеп 
текларатсийӗ иуҫласа Тумӑра ҫапӑнат. Вӑл 
текларагси ҫинт,е амниҫти ҫинт,ен, сӑмах, пщ>ет 
тата ыт. ирӗк пулмалли ҫин^ен. У т,ретиттӗлни 
Сопранине хӑвӑртрах пухасси ҫин^ен, тата 
хӑйне хӑй тытӑнса тӑракан ҫар ҫинт,ен те 
пулнӑ. Ҫак хушӑрах тата текларатси ҫӗр ӗҫле- 
кенсен саккунӗ, тата патшалӑх йӗрки ҫинт,ен 
нимӗн те шарламан. Ант,ах т,и хӑрушӑ ыйту— 
вӑрҫӑ ҫин^ен. Вара кунта Вӑхӑтлӑх Правиттӗл- 
ствӑ, мӗн йурлани гштех те палӑрат. Вӑхӑтлӑ 
Правиттӗлствӑ тулти политтӗкпа сойуҫнӗксен 
патша мӗнле опесаттӗлствӑ панӑ, ҫав опесат- 
тӗствӑсене тытса тӑма сӑмах парат.

Виҫ ҫул хушши вӑрҫӑпа сӳсленнӗ салтаксем 
миршӗн вӑрҫа пӗтересшӗн ҫуннӑ. Куна пире 
фронтри с^лтаксем „тӑшмансемпе" тӑванланни 
катартат.

Ант^ах ҫавӑн т^ухнех тата апрелей 18-мӗшӗнт,е 
Мшьукков уйрӑм ноттӑпа сойуҫнӗксен правит- 
тӗлствисене ҫапла пӗлтерет: „Раҫҫей халит,- 
т,енхи пекех „тӑшмансене“ парӑнтаратуҫенех: 
ҫапӑҫат", тет.
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Мшьукков ноттине хирӗҫ ӗҫлекенсемпе сал -  
таксен масси сиксе тӑрат. Апрелён 2 0 — 21-мё- 
шӗсен^е Питӗрте, Мускавра т. ыт. пысӑк хула- 
сент>е Вӑхӑтлӑх Правиттӗлствӑна хирӗҫ пысӑк 
темонстратсисем пулса иртеҫҫӗ. Хӗҫ-пӑшал- 
ланнӑ ӗҫлекнсемпе салтаксем Вӑхӑтлӑх П рави т-  
тӗлствӑна хӗстерме тытӑнаҫҫӗ.

Г/Зкнӗмӗш криҫӗс.

Апрелён 18-мӗшӗнт,е столитсӑ хулаурам ён- 
•^е рево^утсиш ӗн кӗрешекен халӑх туп-тулли 
пулнӑ. Ҫав кунах Мил^укковӑн остӑвкӑна тух- 
малла пулнӑ; ун хыҫҫӑнах, тата, ҫар ӗҫне т а -  
вакан Кут,ков министр та тухрӗ. Вӑхӑтлӑх П ра- 
виттӗлствӑ, вара, пӗтсе ларт>ӗ. Сотсиал- килӗ- 
шекенсем вилӗмрен хӑраса пуршуаҫипе п ӗ р -  
лешрӗҫ. Ҫакнашкал, майӑн 3 — 5 - мӗш сен^е 
темиҫе партти пӗрле (кунта комунисла партти 
кӗмен) ҫыхӑнса коалитсиллӗ правиттӗлства 
ту с а лартрӗҫ. Ку правиттӗлствӑна ессерсент^ен, 
меншевиксент,ен тата ыттисент,ен те пресга- 
виттӗлсем кӗнӗ.

Апрел уйӑхӗнт,е пулнӑ по^шевиксен ко н - 
ферентси (Ленин й. йут патшалӑхран килсе 
ку конферентсире пулнӑ) т,ухан хрест,енпе



ъйрҫйра асапланакан салтаксем пулӑшсан ле
те  м влаҫа пролеттари аллине илсе памалла, тесе 
•сӑмах татнӑ. Конферентси, вара нимрен мал- 
танхи сатат,: халйх хушшинт,е акигатси урлӑ 
совет  влаҫӗ ҫинт,ен ӑнлантармалли пултӑр, тенӗ 
„С овет  влаҫӗ сывӑ пӳлтйр!“ тенӗ лосунк ха

лйх хушшине саланнӑ.
Вйхйтлйх Правигтӗлстви ҫак вйхӑтрах сотси- 

.ал-килӗшекенсем пулӑшниие, сойуҫнёксене ыр 
пулас тесе револ^утсишӗн тӑрӑшакан ӗҫлекенпе 

зсрес^ене хирӗҫ, унпа кёрешме хатӗр тйнй.

Виҫҫӗмӗш криҫӗс пуҫланни.

И йутТ) уййхӗнт,е уҫйлнӑ Пӗтӗм Раҫҫей Совет- 
сен Сйесӗ: Вйхйтлйх Правиттӗлстйна пулйшса 
тйрйпӑр, тенӗ. Кайран ийунён 18-мӗшӗнт,е Пи- 
гӗрте пухйннй сйес Вйхйтлйх Правиттӗлствйпа 
вйрҫса, ессерсемпе меншевиксен сйесне хирёҫ 
тйрса темонстратси тунй, пол^шевиксем пётём 
халйх ҫинт,е ҫийеле тухнине кйтартса пат,ӗ. 
С ав  кунах Керенски хйй 'вӑрҫипе Калитсине 
лӗтерес тесе кайнй ҫӗргех гарса пытант,ӗ. 
Катетсем. хййсен ӗҫӗ тухманнине курса, мал- 
танах хйраса ийулӗн 1-мёшӗнт,е каҫхине пра- 
твиттӗлствйран тухрӗҫ.
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Иулӗн 3 —  Б-мӗш сен^е хулари салтаксемпе 
сҫлекенсем урама тухса: „Пӗтӗм влаҫ Совет 
аллинт,е пултӑр!“ тенине курса, Вӑхӑтлӑх Пра- 
вигтӗлствӑн политтӗкки хӑй тӗллӗнех, саланса 
кайа пуҫларӗ. Пол,шевиксем, ку темонсграт- 
■сийе вӑрҫӑсӑрах, пӗрпӗрне вӗлермесӗрех ирте- 
рес, тесе шутланӑт,ӗ; ан^ах правиттӗлствӑпа 
сотсиал-килӗш екенсен тӗп комиттетф фронт- 
ран тӗттӗм салтаксемпе касаксене т,ӗнсе пырса, 
темонстратси тӑвакансене тискер кайӑксем пек 
тулласа хут,ӗҫ.

Воинӑв йатлӑ ӗҫлекене „ Пр а в д а "  хаҫата 
х;алӑх хуш ш ин^е салатса ҫӳренӗшӗн касаксем 
асаплантарса вӗлернӗ. П о^ш евиксен оркани- 
сатсисене, тата вёсен ретаксисене ҫӗмӗрме 
тапратнӑ, тата ытти майсемпе рево^утсиш ӗн 
кӗрешнине пӗтересшӗн тӑрӑшнӑ. Сут ӗҫӗ ми- 
нистрӗ Переверҫӗв пол,шевиксем ҫинт>ен суйа 
сӑмахсем сара пуҫланӑ.

Ҫак вӑхӑтра Раҫҫейре 3-мӗш коалитси пулса, 
унӑн министӑр-претҫетаттӗлӗ Керенски пулса 
тӑрат.

Кӗтнӗ вӑхӑт ҫитет.

Коммуниссен Парттин 6-мӗш сйесӗ- ытла 
вӑрттан хӑраса пытанса лармасӑрах иртнӗ. Ку
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сйесра нимрен ыгла вӑрҫӑ ҫинт,ен, политтӗкпа 
«кономиккӑ ҫинт>ен тата у^ретиттӗлнӑй пуху- 
семпе профсойуссем ҫин^ен сӳтсе-йавнӑ.

Вӑрҫӑ ҫинт,ен: ӗҫлекен влаҫне ҫийеле кӑла- 
рас тесен, йепле пулсан та вӑрҫа т^армалла, 
тесе ресо.^утси йышӑннӑ. Политтӗк йӗркипе: 
к о н т р - р е в о ^ у т с и п е  кӗрешмешкӗн малтан 
йертсе пыраканни комунисла партти пулмал- 
ла. Ӗҫлекен клас, хӑй тиктаттурӗ пултӑр тесен, 
:хрест,ене йалти рухӑнсене пуршуйсен правит- 
тӗлствинт,ен уйӑрса илсе вӗсемпе килӗштерсе 
сҫлемелле. Ку тарант^ен ҫӗнтерсе илнӗ Совет 
влаҫне вӑйлӑлатмалла. Ана тума вӑй сахал та
рах пулсан ытти револ,утсишӗн кӗрешекен 
орканисатсисене хамӑрпа пӗрлештерсе пур- 
шуйсене ҫӗнтермелле тунӑ. •

Сйес ку вӑхӑта револутсине хирӗҫ тӑра- 
кан пуршуйсен хӗпӗртемелли вӑхӑт, мӗншӗн 
тесен, вӗсене ■ ессер парттипе меншевиксем 
револ,утсине путарасшӑн пулӑшса т ӑ р а ҫ ҫ ӗ ,  
генӗ. Ҫӗнӗрен тепӗр хут хастарлӑ тӑрса рево- 

.Л)утси тусан тин советсене тфн ӗҫхалӑх влаҫӗ 
тума пултарӑпӑр, тенӗ. Йулашкинт,ен сйес: 
<еҫлекен класӗн пулас ҫӗнтерӳвӗ нумайах йул- 
марӗ, ку ҫӗнтерӳ йепле пулсан та пулатех, 
тесе  шантфклӑ сӑмах каласа хут^ӗ.



Хёрлӗ 
квартейтсӑсем

 
автом

оппл 
синъен 

тӑш
м

ансем
пе 

ҫап
ӑҫаҫҫё.



57

Ку вӑхӑтра Керенскин рерносотеннӑй пра- 
виттӗлствин политтӗкӗ Мускава мӗн пур хирёҫ 
таракан парттисене совешранине пухнине кур- 
сан, пирӗн комуниссен парттине ӗҫлекен класӗ 
пушшех йуратрӗ. Вара унӑн вӑйӗ те ҫирӗп- 
ленни курӑнрё.

Ҫентапӗрте Питӗрти советӑн сотсиал-килӗ- 
шекенсен преҫитиумне тепӗр хут суйламалла 
пулнӑ. Ҫёнӗ преҫитиум пуҫлӑхне Тротский й. 
суйланӑ. Кунашкал правиттӗлствӑн вилӗмӗ 
кунран-кун ҫывхарма пуҫланӑ. Сотсиал-килӗ- 
шекенсем тем пек хирӗҫ тӑнӑ пулсан та, пол,- 
шевиксем Пӗтӗм Раҫҫейри Советсен 2-мӗш 
Сйесне октапӗрӗн 25-мӗшӗ тӗлнелле иртер- 
мелле тунӑ.

Октапӑр револ,утси тапрансанах меншевик- 
семпе ессерсем Комуниссем ҫинрен тӗрлӗ суйа 
елексем сара пуҫларӗҫ. Пире шалтан та, тул 
йенрен те тӑшман хупӑрласа илнӗррӗ. Анрах 
ӗҫлекенсемпе хресренсем расрах лӑпкӑ пурӑ- 
нӑҫпа хййсен хуҫайствине ҫирӗплетес тесе, 
кар тӑрсах пӗтӗм тӑшмансене ҫёмӗрсе тӑкрӗҫ. 
Влаҫ ӗҫхалӑхӗ аллинре ҫирӗппӗн тӑрё.

Патша варҫипе краштӑн вӑрҫи пирӗн хуҫай- 
ствӑ халне питрех те ҫапса хуҫрё: хапрӑк-савӑт



т,арйнт,ӗ, ҫул- йӗр йухйнт,ӗ, йалхуҫайстви иш ӗл- 
се ант,ӗ. Вӑрҫӑллӑ комунисӑмпа пурӑнма май. 
килменни курйнт,ӗ; мӗншӗн тесен, пуринтуж 
ытла, хрест,ен хуҫайствине тӗреклетме йӑвӑр» 
пулт,ӗ.

Ҫакна пурне те асӑрхаса, 1921-мӗш ҫултж 
Ленин йулташ еккономи ҫӗнӗ политтӗкӗ кирлӗ- 
тет. Ҫавӑнтан вара пирӗн иреклӗ суту-илӳ' 
(НЕП) пуҫланса кайат.

Ак ӗнтӗ 5 ҫул епӗр еккономи ҫӗнӗ полит- 
тёкӗпе пурӑнатпӑр. Ку вӑхӑгра пирӗн кӗретех: 
промышлӗннӑҫ та, йалхуҫайстви те, ытти те? 
ҫирӗпленсе, ураланса тӑт,ӗ. Пирӗн ССР Сойу- 
сӗн хуҫайствӑ халне тӗплӗ пӗлме таҫти-таҫти: 
йут патшалӑхри ӗҫлекенсем киле-киле кайаҫҫӗ. 
Епӗр вёсен умӗнт>е нимён те пытармастпӑр.. 
Хамӑр тӗреке те, туса ҫитерейменнине те: 
кӑтартатпӑр. Йут патшалӑхри ӗҫлекенсене хай- 
сен нуршуаҫийӗ тем тӗрлӗ пирӗн ната йарас- 
шйн мар тӑрӑшат, пирӗн ҫинт,ен тӗрлӗ намӑссӑр» 
суйа сӑмахсем сарат. Ан^ах лешсем ҫапах пӗр* 
вӗҫӗмсӗр кунталла, ирӗклӗ респуплӗксен сойус- 
нелле туртӑнаҫҫӗ.

Йулашкинт,ен епӗ ҫакна каласшйн.
Комуниссен парттийӗ комунисймӑн а с л ш
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ут,иттёлёсем Карл Маркспа Ф. Енкелс вӗрент- 
мине, Раҫҫейре пролеттари тиктаттури туса,. 
пурнӑҫа кӳртрӗ. Комуниссен парттийӗ пӗтём: 
тӗнт,ене ӗҫлекенсемпе хрест,енсем хӑйсен пат- 
шалӑхне тытса тӑма, тума пултарнине кӑтатрӗ.

Пролеттариллӗ револутси тунй комуниссен 
парттийӗ пӗтӗм тӗнт,ипе те пӗрре ант,ах, вал 
Раҫҫейри комуниссен парттийӗ. Раҫҫейри к о 
муниссен парттийӗ тӗнтун ултӑмӗш пайӗн^е- 
пролеттариллӗ револутси туса пӗтӗм тӗнтуери 
ӗҫхалӑх куҫё умёнуен Карл Каутскийсем") тата. 
ытти кӑпитталиссен хӳрисем вӗрентнин тӗтри- 
не сирсе йат,ӗ. Вӑл пролеттарисене, сотсиали- 
сӑма алӑра хӗҫ-пӑшалпа хӗрӳллё кӗрешсе, влаҫа. 
ӗҫлекенсемпе хрест^енсем хӑйсен аллине илсен 
апт,ах тума пулассине ӗнентерт,ӗ. Примерсем 
илмешкӗн епӗр инҫех каймӑпӑр. М енш евик- 
семпе ессерсен вӗрентнине нӑуах лапуӑтса 
лартакан пример вӑл Анклири, Мактоналуг 
т-,ухнехи, ӗҫлекенсен правиттӗлстви. Анклири 
ӗҫлекенсен парттийӗ влаҫ патне револутсисӗ-

*) Керманирй сотспал-темократсен, тат;г иккӗмёш  интернат-- 

споналӑн паллӑ теореттикӗ. Раҫҫейпе Керманиш>е револ,утси: 
лулнӑ вӑхӑтра, совета хурласа, парламентарисӑмла килӗш терсе—  

ӑна мухтанӑ.’ Хал,те ҫавнашкалах пурш уаҫи  гарҫи пулса, рапо '5- 

7>исене улталаса пурӑнат.
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рех, ҫӑмӑллӑн пырӗ, ҫавйнпа ҫапла ҫӑмӑллӑнах 
вӑл правиттӗлствӑран та сирпӗнт>ӗ.

Куна, Анклири ӗҫлекенсен парттийӗ правит- 
тӗлствӑра мӗншӗн тытӑнса тарайманнине пирӗн 

.лайӑх ӑнланмалла. Алӑ ҫӗкленипе кӑпитталисӑм 
йӗркине пӗтерме ҫук. Анклири ӗҫлекенсен 
парттийӗ правиттӗлствӑна хӑй аллине пуршуй- 
сен кймйлёпе илнӗ. Вӑл кӑпитталиссен влаҫне 
тёреклетсе тӑракан: тӗрме, политси, ҫар, хӗҫ- 
пӑшал пӗтӗмпех кӑпитталиссен аллинрех пулнӑ. 
Анклири ӗҫлекенсён правиттӗлстви вал ӗҫле- 
кенсен влаҫӗ пулман, вӑл капитталиссен влаҫӗ 
ҫийӗнт,и ҫӗтӗк кипке анрах пулнӑ.

Пире Ленин йулташ ӗҫлекенсен класӗ влаҫа 
хӑйсен аллине хӗҫ-пӑшаллӑ восстани туса анъах 
илме пултарат, тесе вӗрентнӗ. Ӗҫхалӑхӗ влаҫ 
патне ытти майсемпе пыни вӑл пушӑ вырӑн 
ҫеҫ. Сотсиалисӑма влаҫ ӗҫхалӑхӗ аллинт,е пул- 
сан ант,ах тума пулат. Xа^ь) епӗр куна хӗвел 

.анйсёнт-)И ӗҫлекенсемпе хрест,енсем те ӑнласа 
иле пуҫланине куратпйр.

Пайан та епӗр, йулташсем, Октапӗр рево- 
л},утсин 9-мӗш ҫулне куҫса тӳрех калатпйр: 
Ирёклё Респуплӗксен Сойусӗн хуҫайствине 
■ҫирёплетер; пирӗн хуҫайствй халӗ Мактоналуг,
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Т)емперлен таврашсен хитре суйасӑмахӗсент,ен' 
пин хут вӑйлӑрах пулё. П-мёш И нтернатсио- 
налӑн намӑссӑрӗсене епӗр патшалйха тытма, 
хамӑра тёреклёлетме пултарнине кйтартар.

Ирӗкри ӗҫхалӑхӗн вййхалне сйнама ҫуллен 
(кйҫал ҫеҫ мар) йут патшалйхри ӗҫҫыннисем 
килсе пурйнса кайӗҫ. Епёр вёсене кйтартмал- 
лах, мёншён тесен, вёсем пиртен тён^е рево- 
л^утсине тума вӗренеҫҫё.
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