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АЛҒЫСӨЗ

И. В. Сталиннің Шығармаларының екіішй томына 
көбінше 1907 жылдың екінші жартысынан бастап 
1913 жылға дейінгі, Сталин жолдастың Турухан өлке- 
сіне айдалуына дейінгі дәуірде жазылған шығармалар 
енгізіліп отыр, ал Сталин жолдас айдауда 1917 жыл- 
ғы февральға дейін болды. Бул шығармалар Сталин 
жолдастын революциялық қызметінің, көбінесе, екі 
дәуірін, Бакудегі дәуірі мен Петербургтегі дәуірін 
қамтыйды.

1907 жылдың алғашқы жаргысындағы шығарма- 
лар бірінші орыс революциясы кезіндегі большевик- 
тердің тактикасы жайында жазылған («К. Каутскиіі- 
дің «Орыс революциясы ның қозғауыш куштері мен 
болашағы» деген кітапшасының грузинше басылуына 
арналған алғысөз», «Петербургтегі сайлау күресі жа
ле меньшевиктер» дегсн мақала және басқалары). 
Бул кездегі мақалалар «Чвени Цховреба» және «Дро» 
деген большевиктік грузин газеттерінде басылған. Бу- 
лар орыс тілінде туцғыш рет жарыяланып отыр.

1907 жылғы июньнен бастап жазылған — Сталин 
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жолдастың көбінше Бакудегі революциялық қызметі- 
нің дәуірінде жазылған шығармалар марксистік рево- 
люцияшыл қупыя партийны сақтап, нығайту жолында 
большевиктердің жойымпаз меньшевиктерге қарсы 
жүргізген күресін көрсетеді («Партия дағдарысы және 
біздің міндеттеріміз», «Баку комитетініц 1910 ж. 22 
январьда қабылдаған қарарлары», «Кавказдаи жазыл- 
ған хаттар»), Революциялық жумысшы қозғалысы мен 
кәсіпшілік одақтарына басшылык ету мәселелері жө- 
яінде жазылған мақалалар: «Біздіц соңғы кездегі ере- 
уілдеріміз нені көрсетсді?», «Мупай өнеркәсіпшілері 
экономикалық террор туралы», «Кеңес және жумыс- 
шылар», тағы басқалары. РСДЖП V съезінің қортын- 
дылары жөнінде жазылған еңбек — «РСДЖП-ныц 
Лондондағы съезі (Делегаттын жазып алғандары)». 
И. d. Сталиннің екінші томға енгізіліп отырған, бул 
дәуірдегі макалалары «Бакинский Пролетарий», «Гу
док», «Социал-Демократ» газеттерінде басылған.

1911 жылдың екінші жартысында Сталин жолдас- 
тыц революциялық қызметінін Петербургтегі дәуірі 
басталады (1911 — 1913 жылдар). Сталин жолдас, Ор- 
іалық Комитеттіц Орыс бюросына басшылық етіп, 
партиянын. Прага конференцнясының, қарарларын жү- 
зеге асыру жөнінде партиянын. Россиядағы жумысын 
басқарады. Көбінесе жумысшы қозғалысындағы рево- 
люциялык жаца өрлеу жайындагы, IV Мемлекеттік 
думаның сайлауына байланысты большевиктік пар
тиянын. міндегтері жайындағы шығармалар осы мез- 
гілде жазылған. Ол піығармалар-. «Партия үшіні» де
ген үндеухат, «Жаңа дәуір», «Олар жэқсы Істеп жа- 
тыр...», «Қозғалды!...», «Петербург жумысшы ларыныц 
вз жумысшы депутатына тапсырған аманаты», «Өкіл- 
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дердің еркі», «Петербургтегі сайлау» деген мақала- 
лар және басқалары. МақаЛэлар Петербургтегі «Звез
да» және «Правда» газеттерінде басылган.

Екінші томға И. В. Сталиннің «Марксизм және улт 
мәселесі» деген (1913 ж.) белгілі еңбегі еніп отыр^булі 
еңбекге улт мәселесі жөніндегі большевиктік теория 
мен программа дамытылған

Сталин жолдастың Турухан айдауында жүріп жаз- 
ған «Мәдени-улттық автономия туралы» деген мака- 
ласы және басқа бірқатар шығармалары әлі күнге 
дейін табылған жоқ.

БК(б)П Орталыц Комитеті жанындағы 
Маркс — Энгельс — Ленин Институты
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к. КАУТСКИЙДІҢ «ОРЫС 
РЕВОЛЮЦИЯСЫНЫҢ ҚОЗҒАУЫШ КҮШТЕРІ 
МЕН БОЛАШАҒЫ» ДЕГЕН КІТАПШАСЫНЫҢ 

ГРУЗИНШЕ БАСЫЛУЫНА АРНАЛҒАН
АЛҒЫСӨЗ1

Карл Каутскийдің есімі жаңалық емес. Оны журт 
социал-демократияның айтулы теоретйгі ретінде көп- 
тен бері біледі. Бірак Каутский тек бул жағынан ғана 
белгілі емес, сонымен бірге тактикалық мәселелердін 
көрнекті, пайымшыл зерттеушісі ретінде де ол тамаша 
кісі. Бул жөнінде ол европалык жолдастардыц ара- 
сында ғана емес, бізде де зор беделді болып алды. 
Муның өзі таңырқарлық та нәрсе емес: бүгін, такти*  
калық алауыздықтар россиялык социал-демократия- 
ны екі фракцияға бөліп отырған кезде, өзара сын екі- 
нің бірінде қыйқылжыңға айналып, істі шиеленістіре 
түсіп, ақыйқатты білу тым қыйынға соғып отырған 
кезде, — К. Каутский сыяқты әділ, тәжрибелі жолдас- 
тың пікірін тыңдау аса қызғылықты нәрсе. Міне сон- 
дықтан да біздің жолдастар Каутскийдің: «Мемлекет- 
тік дума», «Москва көтерілісі», «Аграрлық мәселе», 
«Орыс шаруалары мен революция» деген және басқа 
тактикалык макалаларын аса кулшынып үйренуге кі- 
рісті. Бірак мына кітапшаға жолдастар бурынғыдан 
да өлшеусіз зор көңіл бөліп отыр, оның себебі: социал*  
демократияны екі фракцияға бөлетін басты мәселелер- 
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дін бәрі де'осы кітапшада айтылған. Әигіме мынада: 
біздіц күрделі мәселелерімізді аяықтау үшін таяуда 
шетелдік жолдастарға жүгінген Плеханов, бақсақ, сол 

Тйәселелер жөнінде Қаутскийге де жүгініп, оның ді 
белгілі пІкір айтуын сурапты, буған Каутский, оның 
ез сөздеріне қарағанда, осы кітапша жүзінде жауап 
қайырыпты. Будан кейін, әлбетте, біздің жолдастар 
осы аталған кітапшаға аса зор көціл қойып қарауға 
тиісті болды. Біз үшін бул кітапшаның өте-мөте үлкен 
манызы бар екендігі де айқын.

Сондықтан егер біз жалпылама түрде болса да 
взімізДегі алауыздықтар мәселелерін еске түсіріп, со- 
кымен қатар Каутскийдіц белгілі мәселелер жөніндегі 
көзқарастарын білсек, өте пайдалы болады.

Каутский кімнін жағында, ол кімді жақтайды, боль*  
шевиктерді ме әлде меньшевиктерді ме?

Россиялық социал-демократияны екі жікке бөліл 
отырған бірінші мәселе — біздің революциями ц жалпы 
сыйпаты туралы мәселе. Біздің революцияныц социа
листа емес, буржуазиялық-демократиялық револю
ция екендігі, бул революция капитализмді емес, фео- 
дализмді қыйратып аяқталуға тиіс екендігі — журт- 
тың бәріне де мәлім. БІрақ осы революцияға басшы- 
лық ететін кім жәйе халықтын наразы элементтеріи 
вз төирегіне біріктіретін кім: буржуазия ма әлде про
летариат па? деген сурак туады. Франциядағыдай про
летариат буржуазиянын, соңына ермекші ме, әлде про- 
летариатқа буржуазия ермекші ме? Сурақтыц өзі міне 
ссылай қойылып отыр.

Меньшевиктёр Маріыновтыц сөзімеи мыианы ай- 
тады: біздің революция буржуазиялық революция, му- 
йыц өзі француз рсволюциясының, қайтармасы болып 
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табылады, сондықтан буржуазиялық революция ретін- 
дегі француз революциясына буржуазия басшылык 
еткен болса, біздін революцияға да буржуазия басшы
лык етуге тиіс. «Пролетариат гегемониясы дегеніміз — 
зыяндьт утопия...» «Пролетариат әсіре буржуазиялык 
оппозицияның соңына еруге тиіс» (Мартыновтың «Екі 
диктатурасын» карацыз).

Ал большевиктер былай дейді: біздін революция- 
ның буржуазиялык революция екені рас, бірак будан: 
біздің революция француз революциясынын кайтар- 
масы болып табылады, Франциядағы болған сыякты, 
буған да буржуазия сөзсіз басшылык етуге тиіс деген 
уғым мүлде тумайды. Франциядағы пролетариат сана- 
сезімі аз, уйымдаспаған күш еді, соның салдарынан 
революциядағы гегемонияға буржуазия ие болды. Ал 
біздегі пролетариат оған қарағанда анағурлым саналы, 
анағурлым уйымдаскан күш, соның нәтижесінде ол 
кәзірде буржуазиям шылау болу роліне қанағаттана 
алмайды, сондықтан аса революцияшыл тап рсгінде 
өз заманьшдағы қозғалысқа басшы болады. Пролета
риат гегемониясы дегеніміз — утопия емес, ол — пак
ты факт, пролетариат наразы элементтерді іс жүзінде 
өз төцрегіне біріктіреді. Сондыктан кімде-кім «бур
жуазиялык оппозицияға еру керек» деп пролетариат- 
ка ақыл айтса, ондай адам пролетариатты дербестік- 
тен айырады, ондай адам Россия пролетариатын бур- 
жуазиянын колшоқпарына айналдырады (Лениннін 
«Екі тактикасын» қарацыз).

Бул мәселеге Қ. Каутский калай карайды?
«Либералдар көп реттерде улы француз револю- 

циясын дәлел етеді, ал көп реттерде кыйсынсыз дәлел 
етеді. Осы замандағы Россияның жағдайлары 1789 
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жылғы Франциядағы жағдайларға қарағанда көп жа- 
ғынан мүлде басқаша» (кітапшаныц үшінші тарауын 
қарақыз)... «Орыс либерализм! Батые Европа либера
лизм^ қарағанда мүлде басқаша, дәл осы бір себеп- 
тің өзінен де улы француз революциясын тікелей кә- 
зіргі орыс революциясына үлгі етіп алу — барып тур- 
ған қателік болады. Батыс Европада революциялық 
қозғалыстардағы жетекші тап усақ буржуазия, әсіре- 
се үлкен қалалардың усақ буржуазиясы болды» (төр- 
тінші тарауыи қараңыз)... «Буржуазиялык революция- 
лардыц, яғни қозғауыш күші буржуазия болған рево- 
люциялардыц заманы өтіп кетті, Россия үшін де ол 
заман өтіп кетті. Россиядағы пролетариат ендігі жерде 
буржуазиялық революциялардыц кезіндегідей буржу- 
азияныц жай шылауы және қолшоқпары емес, дербес 
революциялық мақсаттар кездеген дербес тап» (бесін- 
ші тарауын қарацыз).

Орыс революциясыныц жалпы сыйпаты туралы 
К. Каутский осылай дейді, пролетариаттын кәзіргі 
орыс революциясындағы ролін Каутский осылай түсі- 
неді. Буржуазия орыс революциясына басшылық ете 
алмайды,— демек, революцияның көсемі пролетариат 
болуға тиіс.

Біздегі алауыздықтардың екінші мәселесі: либерал- 
дық буржуазия, тым болмаса, кәзіргі революцияда 
пролетариаттыц одактасы бола ала ма?

Большевиктер: бола алмайды дейді. Рас, француз 
революциясы кезінде либералдық буржуазия револю- 
циялық роль атқарды, бірақ оның себебі: ол жердегі 
ran күресі онша шиеленіспеген еді, пролетариаттыц 
гана-сезімі томен еді, либералдарға шылау болу ролі- 
мен ол қанағаттанды, ал біздегі тап күресі мейлінше 
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шиеленіскен, пролетариат анағурлым саналы, сондык- 
тан либералдарға шылау болу роліне көне алмайды. 
Пролетариат саналы түрде күрескен жерде, либерал*  
дық буржуазия революцияшыл болудан калады. Сон- 
дықтан да пролетариаттың күресінен шошынған ли
берал кадеттер реакцияның колтығынан пана іздеп 
жүр. Сондықтан да олар реакциядан гөрі революцияға 
карсы көбірек күресуде. Сондыктан да кадеттер2 ре- 
вслюциямен одактасудан гөрі, революцияға. қарсы 
реакциямен тезірек одактасады. Я, біздің либералдык 
буржуазия және онын қорғаушылары кадеттер реак- 
цияның одақтастары болып табылады, булар револю- 
цияның «білімпаз» душпандары. Ал кедей шаруалар — 
мүлде баскаша мәселе. Большевиктердің айтуынша, 
тек ең кедей шаруалар ғана революцияшыл пролета- 
рнатқа кол созады, тек солар ғана кәзіргі революция- 
нын басынан аяғына дейін пролетариатпен берік одак 
жасай алады. Реакция мен кадеттерге карсы күресте 
пролетариат нақ сол кедей шаруаларды колдауға тиіс. 
Ал егер осы айтылған басты екі күш өзара одақ жа- 
саса, егер жумысшылар мен шаруалар бірін бірі қол- 
дайтын болса, онда революциянын жеңуі де қамта- 
масыз етіледі. Мунсыз революцияның жеңуі мүм- 
кін емес. Сондықтан да большевиктер сайлаудын ал- 
ғашқы кезецінде, Думаның ішінде де, Думаның сыр- 
тында да кадеттерді колдамайды. Сондыктан да боль
шевиктер сайлау кезінде болсын, Думада болсын, 
реакция мен кадеттерге карсы күресте тек шаруалар- 
дыц революцияшыл өкілдерін ғана қолдайды. Сондык
тан да большевиктер халыктыц калыц бу карала рым 
бүкіл Думаның төңрегіне емес, Дүманың тек револю*  
цияшыл бөлегініц төцрегіне ғана біріктіреді. Сондык- 
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тан да большевиктер кадет министрлігін тағайьіндау 
туралы талаптарды қолдамайды (Леннннің «ЕкТ так
тика» және «Кадеттердің жеңуі» деген еңбектерін қа- 
раңыз).

Меньшевиктер ыүлде басқаша пікір айтады. Рас, 
либералдык буржуазия реакция ыен революциянын 
арасында әрі-сәрі болып жүреді, бірақ. ақыр соңында, 
олардың пікірінше, калай дегенмен либералдык бур
жуазия революцияға барып қосьілады, қалай дегенмеи 
революциялык роль аткарады. Неге? Неге десеніз ли
бералдык буржуазия Францияда революциялык роль 
атқарды, неге десеңіз ол ескі тәртіптерге қарсы оппо- 
зицияда, демек, оньің өзі революцияға қосылуға мәж- 
бүр болады. Меньшевиктердің пікірінше, либералдық 
буржуазияны және кадеттер сыяқты оның қорғаушы- 
ларын кәзіргі революцияға опасыздық істеушілер деп 
атауға болмайды, олар революциянын. одақтастары 
болып табылады. Дәл сондықтан да меныиевиктер 
сайлау кезінде де, Дума ішінде де кадеттерді қолдай- 
ды. Меньшевиктер: тап күресі ешкашанда жалпы кү- 
реске нуқсан келтірмеуге тиіс дегенді айта береді. Дәл 
сондықтан да олар халык буқараларын Думаның тек 
революцияшыл бөлегінің төңрегіне емес, бүкіл Дума- 
нын төңрегіне бірігуге шақырады, дәл сондықтан да 
олар кадет министрлігін тағайындау туралы талапты 
барынша қолдайды, дәл сондыктан да меньшевиктер, 
тек кадеттерді өздеріиен үркігіп алмау үшін ғана, мак
симум программаны умыт қалдырудан, минимум про- 
граммаиы квмітуден, сөйтіл демократиялық рес- 
публиканы іске асырмай тастаудан тайынбайды. Мүм- 
кін, кейбір оқушы муның бәрін меньшевиктерге жабы- 
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лып жүрген жала, деп есептер де, фактыларды қерек 
етер. Ал фактылар мынадай.

Меньшевиктердің белгілі әдебиетшісі Малишевский 
таяуда былай деп жазды:

«Біздін, буржуазия республшсаны қаламайды, де- 
мек, бізде республиканық болуы мүмкін де емес...», 
еидеше. «... біздің револцияның нәтижесінде әсте де- 
мократиялық республика емес, конституциялы тәртіп 
орнауға тиіс». Сондықтан Малишевский «республика 
жөніндегі жалған үміттерден» күдер үзіндер деп «жол- 
дастарға» ақыл айтады (қараңыз: «Бірінші жыйнақ»’, 
288, 289-беттері).

Бул, бір.
Сайлау қарсаңында меньшевиктердің касемі Чере- 

ванин былай деп жазды;
«Қейбіреулердін, усынып отырғанындай, өкімі күш- 

ті, бүкілхалықтық Қурылтай жыйналысы үшін шаруа- 
лармен бірлесіп, үкіметке де, буржуазияға да қарсы 
күрес жүргізуге әрекеттену пролетариат үшін мағна- 
сыз және ақылға сыйымсыз нәрсе болар еді». Біз, 
дейді ол, кәзір кадеттермен келісім жасауды және ка
дет министрлігінің болуын көздеп жүрміз (қараңыз: 
«Наше дело»4, Ke IX

Бул, екі.
Бірақ мунын. бәрі тек жазылған нәрселер. Меньше- 

виктердің екінші бір көсемі Плеханов, мунымен де 
тынбай, жазылғанды іске асыруды кездеді Сайлау 
тактйкасы туралы мәселе жөнінде партия ішінде қым- 
кыйғаш айтыстар жүргізіліп жаткан кезде, журттың 
бәрі: сайлаудың алғашқы кезеңінде кадеттермен келі- 
су лайық па деп, сурастырып жүрген кезде, — Плеха
нов кадеттермен тіпі і келісуді де жеткіліксіз деп есеп- 
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теп, кадеттермен тікелей вдак жасауды, кадеттерге- 
уақытша қосылуды уағыздай бастады. 24 ноябрьдегі 
(1906 ж.) «Товарищ»5 газетін веке түсіріңіздер; еол га- 
зетте Плеханов өзінін кішкене мақаласын басты. «То- 
варищты» окушылардың бірі Плехановтан: социал-де- 
мократтардыц кадеттермен ортак платформада болуы 
мүмкін бе, егер мүмкін болса, «...сайлау жөніндегі ор
так платформа кандай болмак?» деп сурайды. Плеха- 
иовтыц жауабы: ортак платформа қажет-ақ жэне 
осындай платформа боларлык нәрсе «өкімі күшті Ду
ма»... «Будан баска жауап жоқ, болуы мүмкін де емес» 
(караңыз: «Товарищ», 1906 ж,. 24 ноябрь). Плеханов- 
тык бул сөздерінен не угым туады? Булардан тек кана: 
пролетарлар партиясы, яғни социал-демократия, 1с 
жүзінде кәсіп иелерінің партиясына, яғни кадеттерге, 
қосылуға тиіс, солармен бірлесіп жумысшыларға ар- 
нап үгіт хаттар басып шығаруға тиіс, бүкілхалыктык. 
Қурылтай жыйналысы жөніндегі ураннан, социал-де- 
мократиялық минимум программа дан іс жүзінде бас- 
тартып, оның орнына өкімі күшті Дума жөніндегі ка- 
деттік уранды көтеруге тиіс деген уғым туады. Шын- 
дығында муныц өзі кадеттердіц сойылын соғьпт, со- 
лардын алдында өз кадірін арттыру үшін біздің ми
нимум программадан бастартқандық болады.

Бул, үш.
Бірақ Плехановтың онша батып айтпағанын, мень- 

шевиктердің үшінші көсемі, Васильев, тамаша батьіл- 
лыкпен айтып берді. Тыңдап караңыз:

«Ен алдымен бүкіл коғам, барлык азаматтар... 
конституциялы өкімет орнатсын. Осы екімет халык- 
тық өкімет болғансын, халык езінін тап-табына және 
мүдделеріне қарай жіктелуі арқылы... барлык мәселе- 
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лерді шешуге кірісе алады. Ол кезде таптар мен топ- 
тардың күрес жүргізуі орынды ғана емес, кажет те 
болып табылады... Ал нак кәзіргі кезеңде мундай кү- 
рес ажалды және қылмысты нәрсе болып табылады...» 
Сондыктан әралуан таптар мен топгар ««ең жақсь» 
программалардың» бәрін де уақытша қоя турып, конс- 
тптуциялы бір партия болып бірігулері қажет...» «Ме- 
нің усынысым — ортақ платформа жасау; онык тыя- 
нағы өкімі күшті қоғам үшін ең керекті иегіз жасау 
болады; тек осындай қоғам ғана лайықты Думаны ту- 
дыра алады...» «Бул платформанын мазмуны... халык 
вкілдігініи алдында жауапты минпстрлік... соз бостан- 
дығы мен баспасөз бостандығы болып табылады...» 
жэне т. т. (караныз: «Товарищ», 1906 ж., 17 декабрь). 
Ал бүкілхалыктык Курылтай жыйналысын жэне жал- 
пы біздің минимум программаны алсак, Васильевтін. 
ойынша, мунын бэрін «коя туру» кажет...

Бул, торт.
Рас, меньшевиктердің төртінші косемі, Мартов,, 

меньшевик Васильевке косылмай, жоғарыда аталған 
мақаласы үшін оны такаппарлықпен сегеді (қараңыз: 
«Отклики»6, № 2). Бірак оның есесіне Плеханов Ва- 
сильевті қатты мақтайды; Плехановтың пікірінше, Ва
сильев, «швейцар жумысшыларьшыц социал-демокра- 
тиялық кажымас және сүйікті уйымдастырушысы» 
және ол «орыс жумысшыларының мүддесі үшін көп ең- 
бек ете алады» (қараңыз: «Мир Божий»,7 1906 ж. 
июнь). Осы екі меньшевиктің қайсысына сену керекг 
Плехановқа ма әлде Мартовка ма? Оның үстіне, Мар- 
товтын өзі таяуда: «Буржуазия мен пролетариат™ к 
арасындағы тайталас самодержавиенің позициясын кү- 
шейтеді, сөйтіп халык қозғалысынын табысты болуынл
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<5өгет жасайды» деп жазған жок па еді? (қараңьіз: 
Эльмар, сХалық пен Мемлекеттік дума», 20-бет). 
Марксизмғе жатпайтын осы көзқарастыц өзі Васильев 
усынып отырған либералдык «усыныстын.» шын негізі 
-екенін кім білмейді?

Қөріп отырсыздар, меньшевиктердің либералдык 
буржуазияныц «революцияшылдығына» қызығып кет- 
кож сонша, онын «революцияшылдығынан» көп үміг 
егіп отырғаны сонша, олар осы буржуазияныц сойылын 
соғып, социал-демократиялық программаның өзін 
умыт қалдырудан тайынар емес.

Біздің либералдык буржуазияға К. Каутский қалай 
■қарайды, пролетариаттың шын одақтасы деп ол кімді 
«септейді, бул мәселе жөнінде ол не айтады?

. <Кәзіргі кезде (яғни кәзіргі орыс революциясында) 
■пролетариат, буржуазиялық революциялардың кезін- 
дегідей, буржуазияныц жай ғана шылауы және кол- 
■шоқпары емес, қайта дербес революциялық мақсат- 
тарды көздейтін дербес тап. Ал сонымен, пролетариат 

юсындай қыймыл көрсететін жерде, буржуазия револю- 
11ИЯШЫЛ тап болудан қалады. Орыс буржуазиясы, те- 
гінде өзі либералдык буржуазия болғандықтан, және 
өзінің дербес таптық саясатын жүргізетіндіктен, абсо- 
лютизмді сөзсіз жек көреді, бірақ оныц өзі революция
ми одан бетер жек көреді... ал оныц кездейтіні саяси 
<5остандық болғаидықтан, муны көздеудегі оныц негізгі 
себебі сол — бул саясатты революцияға тыйым сала- 
тын бірден-бір қурал деп есептейді. Сонымен, буржуа
зия Россиядағы осы күнгі революциялық қозғалыстың 
қозғауыш күштеріне жатпайды... Революциялық кү- 
рестің басынан аяғына дейіи тек пролетариат пен ша- 
руалардыц ғана мүдделері берік үйлесіп отырады. Нак, 
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осы үйлесімділіктің өзі орыс социал-демократиясынын. 
бүкіл революциялық тактикасына негіз болуға тиіс... 
Шаруаларсыз біз Россияда кәзір жеңіскс жете алмай- 
мыз» (бесінціі тарауын қараңыз).

Каутский осылай дейді.
Муны түсіндіріп жатудың қажеті жок деп ойлай- 

мыз.
Біздегі алауыздыктардың үшінші мәселесі: біздін 

революциянын женісініц таптық мағнасы кандай не- 
месе, баскаша айтканда, біздің революцияда қандай 
таптар жеңіске жетуге тиіс, өкіметті қандай таптар 
жеңіп алуға тиіс?

Большевиктер былай дейді: кәзіргі революциядағы 
басты күштер пролетариат пен шаруалар болатындык- 
тан, өзара біріне бірі көмек көрсетпейінще олардың 
жецуі мүмкін болмайтындығынан,—өкіметті де қолы- 
на алатын нақ осылар болады, сондықтан революция' 
ның жеңуі дегеніміз пролетариат пен шаруалардын 
диктатурасы болып шығады (Лениннің «Екі тактика» 
және «Кадеттердің жеңуі» деген еңбектерін қараңыз).

Ал меньшевиктер, керісінше, пролетариат пен ша
руалардын диктатурасын жаратпайды, олар пролета
риат пен шаруалардын өкіметті жеңіп алатынына сен- 
бейді. Олардың пікірінше, өкімет кадеттік Думанын 
колы на көшуге тиіс. Сондыктан да олар жауапты ми- 
нистрлік жөніндегі кадеттік уранды ерекше беріліп 
қуаттайды. Сонымен, пролетариат пен шаруалардын 
диктатурасының орнына меньшевиктер бізге кадеттер- 
дің диктатурасын усынып огыр (қараңыз: Мартынов- 
тың «Екі диктатурасы», сонымен катар «Голос Тру
да»’, «Наше Дело» жэне баска газеттер).

Бул мэселеге К. Каутский калай қарайды?
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Бул жөнінде Каутский тіке былай дейді: «орыс со- 
циал-демократиясының революциялык күші және оның 
жеңуініц мүмкіншілігі өнеркәсіптік пролетариат пен 
шаруалардың мүдделерінің үйлесімділігінде» (бесінші 
тарауын қараныз). Яғни революция женгенде, проле
тариат пен шаруалар ортақ жеңіс жолында бірлесіп 
күрескен кезде ғана жецеді, — кадеттердін диктатура- 
сы ревелюцияға кас бвлып табылады.

Біздегі алауыздыктардың төртінші мәселесі: рево
люциялык дауылдар кезінде революциялык уақытша 
үкімет дейтін, әлбетте, өзінен өзі келіп туады, — сонда 
социал-демократияның революциялык үкіметке қаты- 
суы лайык па?

Большевиктердік айтуынша, принциптер жагынан 
алып карағанда, мундай уақытша үкіметке қатысудыц 
лайык екені былай турсын, сонымен бірге практика 
жүзінде қажет нәрсе; мундағы мақсат: социал-демок
ратия ол жерде, революциялык уакытша үкімет ішін- 
де, пролетариат пен революииянык мүдделерін лайык- 
ты түрде қорғап отырсын дегендік. Егер көшедегі кү- 
ресте пролетариат шаруалармен бірлесіп ескі тәртіп- 
терді күйретсе, егерде осылармен бірге қан төгетін 
болса, онда оп, әрине, революцияны ойлағандай нәти- 
желерге жеткізу үшін нак осы шаруалармен бірге ре
волюциялык уақытша үкіметке енуі тиіс (Лениннін 
«Екі тактикасын» қараңыз).

Ал меньшевиктер революциялык уакытша үкіметкс 
катысуды жаратпайды — муның өзі социал-демокра- 
тияға лайық емес көрінеді, муның -өзі социал-демок- 
ратқа келіспейтін көрінеді, муның өзі пролетариаттыц 
түбіне жетеді-міс. (Мартыновтыц «Екі диктатурасын» 
қарацыз).
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Бул жөнінде К. Каутский не айтады?
«Революпиянын будан былайғы жерде дамуының 

нәтижесінде жеңіске жететін социал-демократиялык 
партия болуы әбден мүмкін...» Бірақ будан «Россияда 
болып жаткан революция, тіпті оиың өзі өкіметтің 
тутқасын социал-демократияға уақытша тапсырған 
күнде де, Россияда өндірістің социалистік әдісін дереу 
енгізеді» деген уғым тумайды (бесінші тарауын қара- 
ңыз).

Қөріп отырсыздар, КаутскийдІң пікірінше, револю- 
циялық уақытша үкіметке қатысудың лайық екені бы- 
лай турсын, тіпті «өкімет тутқасы уақытша» жалғыз 
социал-демократияның қолына ен тиіп қалуы да мүм- 
кін.

Біздегі алауыздықтардың басты-басты мәселелері 
жөнінде Каутскийдің көзқарастары міне осындай.

Көріп отырсыздар, социал-демократияныц аса ірі 
теоретигі Каутский мен большевиктердіц пікірлері өза- 
ра толық үйлеседі.

Муны меньшевиктердің өздері де бекер демейді; 
әрине, мойындамайтындар тек кейбір «басыбайлы» 
меньшевиктер; булар Каутскийдің кітапшасын, мүм- 
кін, көрмеген де болар. Мысалы, Мартов: «Каутский 
өзінің ақтық қортындысында, пролетариат пен ша- 
руалардың диктатурасын уран еткен Ленинмен және 
оньщ пікірлестерімен қосылады» деп ашық айтып отыр 
(қараңыз: «Отклики», № 2, 19-бет).

Ал мунык мәнісі меньшевиктер К. Қаутскийге ко- 
сылмайды деген сез, яғни, дурысырақ айтқанда, Каут
ский меньшевиктерге қосылмайды деген сез.

Сонымен, меньшевиктерге косылатын кім, және, 
ақырында, меньшевиктер кімге қосылады?
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ғ Бул жөнінде тарихтан көрініп отырған жағдай мы*  
нау. 27 декабрьде (1906 ж.) Соляной қалашығында 
(Петербургте) айтыс жыйналыс болып етті. Айтыстар 
кезінде кадеттердін көсемі П. Струве былай деді: «Сіз- 
дер бәрініз де кадет боласыздар... Меньшевиктерді 
кәзірдін өзінде жартылай кадеттер деп этап жүр. Пле- 
хановты журттың көбі кадет деп есептейді; шынында 
да, Плехановтың кәзіргі айтып жүрген пікірлерініңкө- 
бін кадеттер қуттықтай алады, тек бір өкініш жері, 
онын, өзі бул пікірлерін кадеттер жалғызсырап жүрген 
кезде айтпады» (караңыз: «Товарищ», 1906 ж., 28 де
кабрь).

Меньшевиктерге қосылатындар міне осылар.
Егер меньшевиктер де осыларға косылып, либерал 

лизмнің жолына түссе, тавданатын не бар?..

10 февраль, 1907 ж.

Ki man шаның текст! бойыншя 
басылып отыр 
Кол койган: К оба

Орыстасы грузин тілінея іуіірилғая



ПЕТЕРБУРГТЕП САЙЛАУ ҚҮРЕСІ 
ЖӘНЕ МЕНЬШЕВИКТЕР

Сайлау күресінің мундай шиеленісуі еш жерде де 
Петербургтегідей болған емес. Партиялар арасында- 
ғы мундай тартыс-таластар еш жерде де Петербург- 
тегідей болған емес. Социал-демократтар, халыкшыл- 
дар, кадеттер, қаражүздіктер, социал-демократиянын. 
ішінде большевиктер мен меньшевиктер, халыкшылдар 
ішінде трудовиктер9, эсерлер және халықшыл социа- 
листер, кадет партиясыныц ішінде солшыл кадеттер 
мен оңшыл кадеттер — осылардың бәрі де шнеленіске» 
күрес жүргізді...

Оныц есесіне партиялардьщ бейнесі еш жерде де 
Петербургтегідей анық әйгіленген емес. Мунын өзі 
осылай болуға да тиіс еді. Сайлау күресі дегеніміз — 
нақты іс, ал партияларды тек іс жүзінде ғана тануға 
болады. Әрине, күрес неғурлым шиеленісе жүргізілсе, 
күресушілердің бейнесі де соғурлым айқын көрінуге 
тиіс болды.

Бул жөнінде большевиктер мен меньшевиктердііі 
сайлау күресі кезіндегі әрекеттері өте қызғылыкты.

Сіздер, сірә, меньшевиктердің айтқандарын умыт- 
паған боларсыздар. Олар сайлаудан бурын-ақ: Қурыл- 
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тай жыйналысы мен демокрагиялык республика — ке- 
рексіз жүк, ең алдымен керегі Дума мен кадет министр*  
лігі, сол себепті кадеттермен сайлау келісімін жасасу 
керек деген болатын. Әйтпесе қаражүздіктер жеңіл 
кетеді-міс. Сайлау қарсанында меньшевиктердіц кв- 
семі Череванин былай деп жазды:

«Қейбіреулердің усынып отырғанындай, екімі күш- 
ті, бүкілхалықтық Қурылтай жыйналысы үшін ша
ру а лармен бірлесіп, үкіметке де, буржаузияға да кар- 
сы күрес жүргізуге әрекеттену пролетариат үшіи мағ- 
насыз және ақылға сыйымсыз нәрсе болар еді» (қара- 
цыз: «Наше Дело», № 1).

Меныневиктердің тағы бір көсемі, Плеханов, Чере- 
'ванинді қостады, ол да Қурылтай жыйналысын жарат- 
тіады, сөйтіп оның орнына кадеттер мен социал-демок- 
раттар үшін «ортак платформа» боларлық «өкімі күш- 
ті Думаны» усынды (қараңыз: «Товарищ», 1906 жыл- 
ғы 24 ноябрь).

Ал белгілі меньшевик Васильев анағурлым ашып 
айтты: тап күресі «кәзіргі кезецде ажалды және қыл- 
ыысты нәрсе..:», әралуан таптар мен топтар «ен жақсы 
лрограммалардың» бәрін де уақытша қоя турып, конс- 
титуциялы бір партия болып бірігулері кажет...» (қа- 
раңыз: «Товарищ», 1906 жылғы 17 декабрь).

Меньшевиктер осылай деді.
Большевиктер әуел бастан-ақ меньшевиктердін мун- 

дай позициясын сект!. Олар былай деді: социалистер- 
дін кадеттермен келісуі лайык емес, — социалистер 
сайлау күресінде дербес бой корсетуге тиіс. Сайлау*  
дың алғашқы кезеңінде келісімге тек кана шінара жол 
беруге болады, онда да бүкілхалықтық Қурылтай
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жыйналысын, барлық жер біткенді конфискациялауды, 
сегіз сағаттык жумыс күнін, т. т. бүгін тандағы ураМ 
етіп отырған партиялармен ғана келісім жасау керек. 
Ал кадеттер муньщ бәрін жаратпайды. «Каражүздік 
кауіп» деген — кейбір аңқау адамдарды шошыту үшін 
либералдардың ойдан шығарған нәрсесі. Каражүздік- 
іср Думаны «толтыра» алмайды. Меньшевиктер «Қа- 
ражүздіктер қаупін» сөз қылғанда, либералдардың 
■айтканын кайталайды. Оның есесіне «кадеттер каупі» 
бар, ал мунын езі шын қауіп болып табылады. Біздің 
‘міндет — барлық революцияшыл элементтерді өз төн- 
регімізге топтау және революцияға карсы реакциямен 
одак жасасып отырған кадеттерге карсь^күреОг^мгЬ^з 
зу болып табылады. J5i3 к??#!н өЬінде: реакцняға 
да карсы, либераЬдйқ буржуазия мен ұі^ын, дородушдо 
ларына да карсы е^іуз^кіъі күреі? жүргһуге тиіспіз.

Большевиктер осылай уФйл. №

Міне енді Петербургтегі социал-демократиялық 
конференцияньщ10 ашылар күні жақындап келеді. Осы 
жерде, осы конференцияда, пролетариаттың алдына 
скі тактика: кадеттермен келісу тактикасы және ка- 
леттерге карсы күрес жүргізу тактикасы қойылуға тиіс 
болды... Кәзір, осы конференцияда, пролетариат боль
шевиктер мен меньшевиктордіц осы күнгс дейінгі ай- 
тып келгсн сөздерініц бәріие де баға бсруге тніс бол
ды. Бірақ меньшевиктер өздерінің жеиіліп калатынын 
анғарды, конференция өздерінің тактикасын сөгетінін 
сезді, сөйтіп конференциядан кегуге, социал-демокра- 
якядан кол үзуге уйғарысты. Кадеттермен келісім жа- 
сауды көздеп, меньшевиктер жік тудырды. Кадеттер
мен саудаласу аркылы олар Думаға «өз адамдарын» 
бікізбек болды.
2 И. В.Сталвн, ?-гомі
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* Большевиктер осы оңбаған қылықты қатты сөктг. 
Олар цифрлар келтіре отырьш, «қаражүздік қауіптщ*  
жоқ екенін дәлелдеді. Большевиктер эсерлер мен тру- 
довиктерді аяусыз сынай отырып, буларды контррево
люция мен кадеттерге қарсы күресуге шақырды, про- 
летариаттын. төңрегіне топтасыңдар деп ашықтан-ашық 
шақырды.

Сөйтіп большевиктер революцияшыл элементтерді 
пролетариаттың төкрегіне біріктіріп жүрген кезде, олар 
пролетариатгың берік тактикасын булжытпай жүзеге 
асырып жүрген кезде, — нақ осы мезгілде меньшевик 
тер, жумысшылардың сыртынан, кадеттермен келіс 
сездер жүргізді.

Ал кадеттер болса бірте-бірте оң жаққа ауа баста- 
ды. Столыпин «келіс сездер жүргізу үшін» кадеттердіц 
лидері Милюковты езіне шақырды. Кадеттер «партия 
атынан» реакциямен келіс сездер жүргізуді бірдауыс- 
тан Милюковка тапсырды. Кадеттердің революцияға 
қарсы реакциямен келісім жасамақ болғаны анық бол- 
ды. Сонымен катар кадеттердің тағы бір лидері, Стру
ве, ашыктан-ашық былай деді: «кадеттер конституцня- 
ға жету үшін монархпен келісуді көздейді» (караныз: 
«Речь»1’, 1907 жылғы 18 январь). Кадеттердің реакция
мен одактаскалы отырғаны айкын болды.

Ал меньшевиктер сонда да кадеттермен келіс сез
дер жүргізіг отырды, сонда да олар кадеттермен олак- 
тасуға талпынды. Байғустар! Кадеттермен келісімге 
келеміз деп, реакциямен келісім жасаскалы отырған- 
дарына өздерініц акылы жетпеген!

Сол аралыкта өкімет орындары руқсат еткен айтыс 
жыйналыстар басталады. Осы жерде, осы ь итингілер- 
діц үстінде, «қаражүздік қауіп» деген — қурғақ қыял
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екендігі, негізгі күрес кадеттер мен социал-демократ? 
тар арасында жүргізіліп отырғандығьі, сонымен кім- 
де-кім кадеттермен келісім жасасса, оның өзі социад- 
демократияға опасыздық ісгеген болып табылатыііди- 
ғы әбден анықталды. Меньшевиктер ёнді митингілердс 
көрінбейтін болды: олар екі-үш жерде кадеттерге ара 
түсеміз деп әрекеттеніп еді, бірак көріне көзге маскара 
болды, жалт беріп буғып калды. Кадеттердін куйыр- 
шыктары — меньшевиктер кәзірдін өзінде-ак есебінен 
жаиылды. Айтыс майданы большевиктер мен кадет
терге қалды. Булардың арасындағы күрес митин- 
гілерді қыздырып жібердһ Эсерлер мен трудовиктер 
кадеттермен келіс сөз жүргізуді кабылдамай отыр. 
Халықшыл социалистер әрі-сәрі. Большевиктер сайлау 
күресіне басшылык ете бастауда.”

Бул кезде меньшевиктер қаііда болды?
г Олар депутаттык үш орын жөнінде кадеттерге сез 
салып жүрді. Мунын өзі кісі иланбайтын нәрсе, бірак 
мунын өзі факт, сондыктан біздің міндег — шындыкіы 
ашык айту болады.

Большевиктер: кадеттердіц гегемониясы жойыл- 
сын! дейді.

Ал меньшевиктер бул уранды жаратпайды, осы ар- 
кылы кадеттердін гегемониясына бағынып, солардын 
соңында куйыршык болып жүр.

Осы аралыкта жумысшы куриясы бойынша сайлау 
өткізіледі. Меньшевиктік аудандардың бәрінде дерлік 
жумысшылар эсерлерді өкіл етіп сайлағандығы анық- 
талады. «Біз кадеттермен келісім жасаушыларға да
уне бере алмаймыз, қалай дегенмен олардан эсерлер 
артық», — депті, бақсак, жумысшылар. Жумысшылар 
социал-демократтарды либералдар деп атайдьт, Сөйтіп
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буржуазияшыл демократтармен, эсерлермен бір бол ран
ды макул көреді! Меньшевиктердің оппортунист^ Mi
ne осындай халге әкеліп соқтырып отыр!

Большевиктер өздерінің берік тактикасын жүргізе 
отырып, барлық революцияшыл элементтерді пролета- 
рнаттыя, төнрегіне топтасуға шақырады. Эсерлер мен 
трудовиктер ашықтан-ашық: калеттердің гегемония- 
сы жойылсын! деіен болыпевиктік уранға косылады. 
Халыкшыл социалистер кадеттерден қол үзіседі. Со- 
циал-демократтар мен эсер-трудовиктер арасындағы 
келісім қайткен күнде де каражүздіктер жеңерліктей 
дәрежеде дауысты бөлшектемейтіндігі журттың бәріне 
аян бола бастайды, Не кадеттер, не әсіре солшылдар 
жеңуге тиіс, — «қаражүздік қауіпэ деген — қурғақ 
қыял.

Сол аралықта кадеттер меньшевнктермен келіс сөз- 
ді тоқтатады. Тәрізі, істің сәті түспесе керек, Болыие- 
ииктер болса эсерлермен, трудовиктермен және хй- 

лыкшыл социалистермен келісім жасасты, кадеттерді 
оқшау қалдырды, сөйтіп реакция мен кадеттерге кар
ем жаппай шабуылға көшті Петербургте үш бөле < 
сайлау тізімі: қаражүздіктердің, кадеттердін және әсі- 
ре солшылдардың, тізімдері жарыяланды. Сөйтіп, мен - 
шевиктердің айтқаны келмей, большевиктердің үш 'л- 
2Йм болады дегеиі жүзеге асты.

Пролетариатқа жексурын көрінген, кадеттердін ко- 
Лынан нәр татпай қалған, эсерлер мен трудовиктерг» 
келемеж болған, тарих жүзінде масқарасы шыккан 
мёвьшевиктер қаруларын тастайды да, әсіре солшыл- 
дардың тізімів жақтап, кадеттерге қарсы, дауыс бере- 
'дв Меньшова ктердің Выборг аудайдық комиссиясы:
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меньшевиктер әсіре солшылдарды жақтап, кадеттерге 
карсы, дауыс береді дегенді ашық айтып отыр.

Ал муның мәнісі: меньшевиктер «қаражүздік қауГп» 
бар дегенді бекерге шығарды, олар кадеттермен келі- 
сім жасауды теріс деп білді, сөйтіп — кадеттердің ге- 
гемониясы жойылсын! деген болыиевиктік уранды 
жақтады деген сөз.

Муның мәнісі, онан соц: меньшевиктер өз тактика- 
сын теріс деп білді және большевиктердің тактикасын 
ашық мойындады деген сөз.

Муның мәнісі, ақырында: меньшевиктер кадеттер- 
дің соңында салпақтауын қойып, енді большевиктер- 
дің соңынан салпақтап ере бастады деген сөз.

Ақырында, сайлау өткізілді, соның нәтижесінде, 
Петербург бойынша бірде-бір қаражүздік сайланбаған 
болып шықты!

Петербургте большевиктік тактика осылай рас- 
талды.

Меньшевиктер жеңіліске осылай ушырады,

^Чвени Цхавреба*  („Біздіц іурмыс*)'*  
іазетһ Л& lt IS февраль f 19 JI ж. 
Мақалаға қол қойылмаган

Орысшасы грузин тілінен аударылғаи



КАДЕТТЕРДІҢ САМОДЕРЖАВИЕСІ ME 
ӘЛДЕ ХАЛЫҚТЫҢ САМОДЕРЖАВ ИЕСІ ME?

Революция кезінде өкіметті кім қолға алуға тиіс, 
коғамдық-саясн өмірдің тутқасын қай таптар усгауға 
тиіс? — Халык, пролетариат және шаруалар! — деді 
большевиктер, кәзірде де булар осыны айтып отыр. 
Булардың пікірінше, революцнянык женісі дсгеніміз — 
сегіз сағаттык жумыс күнін жеқіп алуды, бүкіл поме- 
{циктер жерін конфискациялауды, сөйтіп демократия- 
лық тәртіптер ориатуды көздеген пролетариат пен ша- 
руалардың диктатурасы (самодержавиесі) болады. 
Меньшевиктер халық самодержавиесін жаратпайды 
жэне олар осы күнге дейін — өкіметті кімдер колға 
алуға тиіс деген сурақка тіке жауап бермей келді. Ал 
енді, меньшевиктер кадеттерге карап анық бет бурған 
кезде, — олар: өкіметті пролетариат пен шаруалар 
емес, кадеттер қолға алуға тиіс дегенді батылдау 
айтып оть:р. Тындап караңыз:

«Пролетариат пей шаруалар диктатурасы дегеиіиіз... пара, 
докс» (үйлесімсіз нәрсе)... Муның езі «эсерлік көзқарастарға бейім- 
делгендік» (қараныз: меньшевиктік орган «На Очереди»” №4; 
4—5-беттері, Потресовтық мақаласы).

Рас, аса көрнекті марксист К. Каутский пролетариат
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пен шаруалардың диктатурасы кажет екенін ашык 
айтады, бірақ К. Каутскийдің Потресовпен тайтала- 

сарлык шамасы бар ма: Потресовтың нағыз марксист 
екенін, ал Каутскийдің марксист емес екенін әркім-ақ 
біледі ғой!

Тағы бір меньшевик мынадай косымша пікір ай- 
тады:

«Жауапты министрлік ураны өкіметті алу жолындағы күрес- 
тіц, өкіметті бюрократияныц қолынаи халықтың қолына әперу 
жолындағы күрестің ураны болады» (қараңыз: бул да сонда, 3- 
бсті. Қольцовтыц мақаласы).

Көріп отырсыздар, Қольцовтың пікірінше, жауапты 
мннистрлік ураны халық күресінің ураны болуға тиіс, 
яғни пролетариат пен шарулар осы уран астында кү- 
рес жүргізіп, демократиялық республика үшін емес, 
кгдет министрлігі үшін қан төгуге тиіс.

Міиеки, бақсақ, меньшевиктердіц: екіметті халық- 
тың жеңіп алуы деп жүргендсрі осы екен!

Тек оіілап қараңыз: бақсак, пролетариат пен іпа- 
руалардың диктатурасы зыянды екен, ал кадеттердің 
диктатурасы пайдалы екен! БіздІн коздейтініміз ха- 
лыктың самодержавнесі емес, кадеттердің самодержа- 
виесі деседі!

Я, я! Меньшевиктерді халық жаулары кадеттер бе- 
кер мақтап жүрген жоқ қой!..

9Дро*  („Заман")" газеті, № 3,
мар п, 19і)7 ж,

Мс қалаға қил қайылмаған

Орысшлсы грузен тілінен ауяарьмған



ПРОЛЕТАРИАТ ҮҚІМЕТПЕН КҮРЕСЕДІ, 
БУРЖУАЗИЯ ҮКІМЕТПЕН ОДАҚТАСАДЫ

<1789 жылғы француз буржуазиясына Караганда 
Пруссия буржуазиясы... әуел бастан халыққа опасыз- 
дық істеуге және ескі қиғамның тәж киген өкілімен 
келісім жасауға бейім болған... әйтеуір бір сословиеніц 
дәрежесіне дейін қулдырап кетті».

Пруссия либералдары туралы Қ. Маркс осылап 
деп жазды.

Ал, шыиында да, революцияның әліде шындап қу- 
лаш жаймаған кезінде-ақ, неміс либералдары «жоғар- 
ғы екіметпен» ынтымақтасуға бой урды, Олар тезара- 
да осы ынтымағын жүзеге асырды, онан соң үкіметпеи 
бірлесіп, жумысшылар мен шаруаларға қарсы дүрсе 
коя берді. Либералдардыц осы екі жүзділігін К. Маркс- 
тіц сондай өткірлікпен, дәл әшкерелегені мәлім:

«Өзіне де сенбейтін, халыққа да сенбейтін, жоғар- 
ғыларға қарсы күнкілдегіш, төменгілерден үрейленгіш, 
осы екі дәрежедегілердің ексуі жөнінде де озімшіл 
және взініц езімшілдігіи лайымдайтын, коясерва- 
торлар жөнінде революцияшыл, революионерлер жө- 
аінде консерваторшыл, өзінің меншікті урандарьіна 
цанбайтын, дүниежүзілік дауылдан қоркатын жә- 
ме соны өз пайдасын көздеп пайдаланатын» күщ- 
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жігер дегеннен қуралақан, турған бойы плагиат кү- 
йінде буржуазия осыған бой урды, неге десеціз оның 
бойында ешқандай тыи қасиет жоқ, оның тын. ка- 
сиеті өзініц пасыктығында, ол өзімен өзі саудаласа- 
ды, ынтасы жоқ, дүниежүзілік-тарихи қабілеті жоқ — 
карғыс басқан бейне шал... көзсіз, қулақсыз, мурын- 
сыз — нағыз өлексе, — міне, март революциясынаи 
кейінгі жерде Пруссия мемлекетінің туткасын устаған 
Пруссия буржуазиясы осындай күйде еді» (қарацыз: 
«Жаңа Рейін Газеті»).15

Кәзір, орыс революциясының жағдайында, бізде- 
де оеы секілді нәрсе байқалып отыр.

Әнгіме мынада: 1789 жылғы француз буржуазия- 
сынан біздің буржуазия да өзгеше. Біздін, либералдык 
буржуазия жумысшылар мен шаруаларға қарсы, «жо- 
ғарғы өкіметпен келісімге келетінін» неміс буржуазия- 
сынан гөрі тезірек және анағурлым ашык айтты. Ли
бералдык буржуазия партиясы, кәдімгі атышулы ка- 
деттер халықтың сыртынан Столыпинмен әлдеқашан 
астыртын келіс сөз жүргізе бастады. Бул келіс сөздер- 
дің көздеген мақсаты не, егер шынында да халықтың, 
мүдделерін сатып отырмаған болса, кадеттердің «со- 
ғыс-түз» минисҮрімен сөйлесетін қандай әнгімесі бар 
еді? Осы мәселе жөнінде француз және ағылшын га- 
зеттері таяуда: революцияны ауыздықтау үшін үкімет 
пен кадеттер өзара одақтаскалы отыр деп жазды. Осы 
астыртын одақтың шарттары мынадай: кадеттер өз- 
дерінін, оппозициялык талаптарынан бастартуға тиіс, 
муның есесіне үкімет бірнеше кадеттерге министрлік 
орын бермек. Қадеттер ренжіп қалды, — муның өзі 
етірік, десті. Бірақ іс жүзінде, бақсақ, муның рас еке- 
мі анықталды, іс жүзінде кадеттердің оңшылдармен: 
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және үкіметпен кәзірдің өзінде-ақ одақ жасасқанды- 
•ғы анықталды.

Думадағы соңғы дауыс беру ісі кадеттердің. үкІ- 
метпен одақ жасасқанын көрсетпегенде, нені көрсете- 
ді? Фактыларды еске алыныздар. Социал-демократтар 
аштықка ушыраған шаруалар жөнінде комиссия қу- 
руға усыныс енгізеді. Олардын көздейтіні, ашыққан- 
дарға жәрдем керсету ісін, депутаттар мен төрешіл- 
дерден тыс, халықтьің өзі қолға алып, Гурко — Лид- 
вальдардың16 «ерлік әрекеттерін» халықтың өзі әшке- 
релесе екен дейді. Бул әрі дурыс, әрі көнілге қонымды 
усыныс, өйткені мунын, бәрі депутаттардың халыкпен 
байланысын нығайтады, муның бәрі халықтың туйык 
наразылығына саналы сыйпат береді. Шынында кім*  
де-кім халықтын. мүдделерін шын көздесе, социал-де- 
мократтардын усынысын, халықка пайдалы амалдеп, 
іқалайда қуаттаған болар еді. Ал, кадеттер калай етті, 
олар соииал-демократтарды куаттады ма? Жоқ! Олар 
октябристермен47 және қаражүздіктермен қосыла, со- 
циал-демократтардын усынысын бірауыздан өткізбей 
тастады. Кадеттердің лидері Гессен социал-демократ- 
тарға: сіздердің усыныстарыцызды жүзеге асьірған 
күнде халык козғалысы туады, сондыкган бул усыныс 
зыянды, — деп жауап берді (қарацыз: «Парус»1*,  
№ 24). — Мен сіздерге толық қосыламын, кадет мыр- 
залар, сіздердікі дурыс,— деп Столыпин кадеттерді 
.квтермеледі (муны да содан қараңыз). Осыиын нәти- 
жесінде социал-демократтарды тек эсерлер, халық- 
шыл социалистер жәие трудовнктердік көпшілігі ғана 
куаттады.

Сонымен, Дума екі лагерьге: халық қозғалысыньщ 
зкауларының лагеріне және халық қозғалысын жақ- 
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тайтындардыц лагеріне белінді. Бірінші лагерьдегілер: 
қаражүздіктер, октябристер, Столыпин, кадеттер және 
басқалары. Екінші лагерьдегілер: социал-демократтар, 
эсерлер, халықшыл социалистер, трудовиктердің кеп- 
іхіілігі және басқалары.

Муның аты кадеттердің кәзірдіц езінде-ақ үкімет- 
пен одақ жасаскандығы емей немене?

Көріп отырсыздар, большевиктердің тактикасы, 
халыққа опасыздык істеген кадеттерге сенімсіздік ту- 
дыратын және соларға қарсы күреске шақыратын так
тикасы дурыс болып отыр.

Бірақ муның өзі жеткіліксіз, Әцгіме мынада: фран
цуз және ағылшын газеттері таратып жүрген, жоғарьі- 
да көрсетілген лақаптар толығынан расталуда. Соңғы 
кундерде астана газеттсрі «сенімді жерлерден» алын- 
ған мәліметтерге сүйеніп, кадеттер үкіметпен келісім 
жасап та қойыпты деп хабарлап жүр. Сонсын, білсе- 
н.із, бул келісімнің шарттары. тіпті егжей-тегжейіне 
дейін анықталыпты. Рас, кадеттер муны мой ын да май 
отыр, ала йда булары — тек кана фарисейлік, одан 
баска түк те емес. Тыңдап қараңыз:

«Аса сенімді жерлердеи алынгаи мәліметтерге сүйен:п, «Се
годня»19 былай деп хабарлайды: Столыпнннің Мемлекеттік дума- 
да сөнлеген кешегі сезі кадеттер мен октябристер үшін эсте күт- 
легек нәрсе емес еді. Бул туралы премьердіц, Кутлердіи... және 
■еңшнл орталықтан екіл болып катысқан Федоровтың арасында бір 
кун удайы алдыяала келіс сөздер жүргізілді. Осы кісілердін ара
сында ақтық келісім «Словонын»* 0 редакцнясында жасалды; сол 
Жёрге Витте азамат та келмекші екен... Қелісімнід узын ырғасы мы- 
мадай: 1) Кадеттер ашықтан-ашық солшыл партиялармен барлық 
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байлалысын үзеді де, Думала айнымас орталық бағыт устанды, 
2) Кадеттер еэдерініц аграрлык программасынын бір бөлегінен бас- 
тартып, оны октябристердін, программасына жақындатады. 3) Ка
деттер $лттардың тең праволы болуын уакытша талап етпейді. 
4) Кадеттер сыртқы заемды қолдайды. Мунын есес'ше кадеттерге- 
мынадай уаде беріліпті: 1) Кадет партиясы тезден жарыя етіледі. 
2)... Кадеттерге: жерге орналастыру және егін кәсібі, халық ағар- 
ту, сауда мен өнеркәсіп жэне заң миннстрліктерініқ портфельдері 
усынылады. 3) Шінара кешірім жасалады. 4) Қадеттердіқ соғыс- 
түз соттарын жою туралы зақ жобасы қуатталады» (қарацыз: 
«Парус», № 25).

Істің жайы осылай.
Халык күрес жүргізіп жатқан кезде, жумысшылар 

мен шаруалар реакцияны қүйрету үшін кан төгіп жат- 
қан кезде, кадеттер, халық революциясын ауыздық- 
тау үшін, осы реакциямен одак жасасып отырі 

Кадет дегендеріңіз міне осындай!
Олардыц Думаны «сактайық» деп жүрген себебқ 

бақсақ, осы екен!
Ашыққандар туралы комиссия қурылсын деген со

циал-демократ! ардың жобасын олардың, қуаттамаған 
себебі осы!

Кадеттердіц демократияшылдығы туралы меньшд- 
виктік тезис осылай күйреп отыр.

Меньшевиктердің кадеттерді колдау тактикасьг 
осылай күйреп отыр: осыдан кейінгі жерде кадеттерді 
қолдау дегеніміз — үкіметті қолдау деген сөз болады! 

Большевиктердін: қысыл-таяң кезеңде бізді шаруа- 
лардың. мәселен, эсерлер және басқалары секілді, са- 
налы өкілдері ғана қолдайды деген көзқарасьі дурыс 
болып отыр.
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Кадеттерге карсы күресте оларды біз де колдауға 
тиіс екеніміз айкын.

Әлде, мүмкін. меньшевиктер кадеттерді будан бы
лай да колдамақ шығар?..

„Дро" („Заман") газе ml, ЛЗ 6Л
!7 март, 1907 ж.
Мақалаға қол қойылмаған

Of ысшісы грузин тіліиен аударылғін
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Қайтыс болған жолдастарды шексіз мақтау біздің, 
партия топтарында әдетке айналып кетгі. Әлсіз жак- 
тарын айтпай, жақсы жақтарын асыра дәріптеу — осы 
күнгі некрологтардын, айрыкша бір өзгешелігі болып 
отыр. Муның өзі, әрине, жөнсіз эдет. Бул әдетке біз- 
дін ергіміз келмейді. Біз Г. Телия жолдас туралы тек 
шындықты ғана айтсақ дейміз, Телияның шындык- 
та қандай болғанын оқушыға танытсақ дейміз. Міне 
осы шындықтан біздіи білетініміз: Г. Телия жолдас 
алдынғы катарлы жумысшы ретінде жәке партия қыз- 
меткері ретінде мейлінше мінсіз, партия үшін аса баға- 
лы адам еді. Социал-демократиялық партияға оте-мв- 
те тән қасиеттердіи бәрі де: білімге қумарлык, тәуелсіз- 
дік, үздіксіз ілгері умтылу, табандылык, еңбек сүйгіш- 
тік, адамгершілік күш-жігер, — кысқасы осынын, бәрі 
де Телия жолдастың бойында бар еді. Пролетарға тән 
ен. жақсы сыйпаттар Телияның, бойынан табылушы еді. 
Муныц езі асыра дәріптегендік емес. Бізге муны кәзір 
оның қьісқаша өмір баяны көрсетеді.

Телия жолдас «ғалымдардан> емес еді. Ол ездігі- 
нен оқып сауатын ашты, саналы адам болды. Чагани 
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селосынан кеткеннен кейін (Телияның туған жері Ку- 
таис уезіндегі Чагани селосы сді), ол Тифлистегі бір же- 
ке семьяға үй қызметшісі болып жалданды. Осы арада: 
жүріп-ақ, ол орысша сөйлеуді үйреніп, кітап оқуға қу- 
нығып алды. Бірақ үй қызметшісі болып істеу оны тез- 
ак жалықтырды да, көп узамай ол теміржол мастерс- 
койларына, ағаш усталығы цехына жумыска кірді. 
Осы мастерскойлардан Телия жолдас үлкен тәлім ал
ды. Булар онын мектебі болды, осы арада ол социал- 
демократ болды, осы арада шынығып, табанды күрес- 
шец болды, осы жердің өзінде ол қабілетті, с а налы 
жумысшы ретінде көзге көрінді.

1900— 1901 жылдарда-ақ Телия алдыцғы қатарльг 
жумысшылардың ішінде айтулы басшылардың бірі 
есебінде көзге түскен еді. 1901 жылы Тифлисте болған 
демонстрация22 кезінен бастап Телия жолдас дамыл 
көрген емес. Жалынды насихат, уйымдар куру, жа- 
уапты жыйналыстарға қатысу, өздігінен социалистік 
білім алу жөніндегі кажырлы жумыс, — міне ол езініц 
бүкіл бос уақытын осыған жумсап отырды. Оны поли
ция қудалады, «қолына шам алып» іздестірді, бірақ 
муның бәрі тек оның күреске деген жігері мен ынта- 
сын екі есе арттырды. 1903 жылғы (Тифлистегі) де- 
монстрацияның23 демберушісі Телия жолдас еді. Поли- 
цияның өкшелеп қудалауына қарамастан, ол ту көтер- 
ді, ол сөз сөйледі. Осы демонстрациядан кейін-ак ол 
біржола қупыя жағдайға көшеді. Сол жылдан бастап 
уйымның тапсыруы бойынша Закавказьеніц әртүрлі 
калаларына «саяқат» жасай бастайды. Нақ сол жы
лы, уйымның тапсыруы бойынша, қупыя баспахана 
орнату үшін ол Батумға журіп кетті. Бірак Батум 
станциясында оны әлгі баспахананыц жабдьіқтары- 
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мен устап туткынға алады да, азғана уақыттан кейШ 
Кутаис түрмесіне жвнелтеді. Осы кезден баста п оиыд 
«беймаза» өмірінде жана дәуір басталады. Түрмеде 
өткізген бір жарым жыл уақыт Телия үшін кур кеткен 
жок. Түрме онын екінші мектебі болды. Үзбей білім 
алу, социалист!к кітаптарды оқу және айтыстарға қа- 
тысу аркылы ол өзінің ақыл-ой ләрежесін едәуір арт- 
тырды. Сол жердін. езінде онын революцчялык мойы- 
массыйпаты біржолата өсіп жетілді, оның осы сыйпа*  
тына жолдастарының көбі тәнті еді. Бірақ нак сол түр- 
менің өзі оған ажал таңбасын салды, нақ сол түрменін 
өзі оны айықпас наукаска (көкірек ауруына) ушырат- 
тьт, сөйтіп осы ауру біздің аяулы жолдасымызды ка- 
бырға енгізді.

Телия өзініц денсаулығы катерлі екенін білетін, 61- 
рак ол буған алак болған емес. Тек қана жалғыз нәр- 
cere — «салтанат курып, кыймылсыз отыруға> оныц 
жаиы төзбеуші еді. «Маған кен алқапта өзімше кулаш 
жаятын, халык букарасын кайгадан көріп, онын, ку- 
шағына енетін, кызметін істейтін күн қашан туар 
екен», — деп, түрмсде камауда отырған жолдас оси
ны арман стуші еді. Осы арманы орындалды да. Бір 
жарым жылдан кейін оны Кутаистін «кіші» турмссі- 
не көціірген кезде, Телия түрмеден дереу қаіцып кетті 
де, Тифлистен келіп шыкты. Сол кезде партия ішінде 
жік туған сді. Телия жолдас сонда меньшезиктер жа- 
ғында болатын, бірак — меныиевизмді «куран» деп, 
оздерін — діншілдер деп, большевиктерді — кәлірлер 
деп есептейтін «басыбайлы» меньшевиктерге ол осте 
уксас емес еді. Телия өздерін «анадан туа социал-дс- 
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мокрапыз» деп атайтын және, барып турған надандар 
болғансын: біз — жумысшымыз, бізге біліміцнің керегі 
жоқ— деп өңешін кере айқайлайтын «алдыңғы қатар- 
лы» жумысшыларға да уқсас еместі. Телияның өзгеше 
бір касиеті: ол фракциялық фанатизмге мойын сунбай- 
тын, біреуге көзсіз еліктеушілікті жан-тәнімен жек кө*  
ретін, сөйгіп барлық жағдайды өз ақылымен танып-бі- 
луге талпынатын. Міне сондықтан да, түрмеден қашып 
шыққаннан кейін, ол дереу кітаптарға умтылды: «ЕкІн- 
ші съездін протоколдарын», Мартовтың <Қауіпті кезе- 
ңін», Лениннің <Не істеу керек?» дегенін, оның «Бір 
адым ілгерісін» оқыды. Жүзі сарғайып, жүдеген Телия- 
нын. бас көтермей кітапқа үңіліп отырғанын көрер едің, 
сонда ол күлімдеп: «Байқасам, большевик я меньшевик 
болуды шешудің өзі онша оңай емес екен; осы кітап- 
тарды оқып шыкпайынша менің меныиевиктігімнін. ірге- 
сі осал бола бермек» дейтін. Міне сөйтіп Телия жолдас 
қажетті әдебиеіті әбден оқыды, большевиктер мен 
меньшевиктердін арасындағы таласіарды акылға сал- 
ды, бәрін де өлшеп-пішіп көрді, тек содан кейін ғана: 
«Жолдастар, мен большевмкпіп, меніңше, кімде-кім 
большевик болмаса, ондай адам марксизмнін, револю- 
циялық рухына күмәнсіз опасыздық істейді» деді.

Осыдан кейін ол революцияшыл марксизмнін (боль- 
шевизмнін) апостолы болады. Уйымнын, қарары бойын- 
ша 1905 жылы ол Бакуге жүріп кетті. Баспахана ор- 
нату, аудандық уйымдардың жумысын жолға салу, 
басшы уйымға қатысу, «Пролетариатис Брдзола»**  
үшін мақалалар жіберіп туру — міне Телия жолдас ол 
жерде осындай қызмет істеді. Белгілі сәтсіздік кезінде 
омы да қамауға алды, бірақ ол мунаи да «сытылыд 
3 И. В. Сталин, 2-тои
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иіықты» да, Тифлиске тартты. Тифлистіқ б'асшы уйы- 
мында біраз істегеннен кейін, ол большевиктердің 1905 
л-ылғы Таммерфорста болған бүкілроссиялық конфе*  
ренциясына қатысты. Оның сол конференция  да н алған 
әсерлері қызық-ақ. Ол партияның болашағына зор 
үмітпен қарайтын және көздері жайнап: осы партия 
үшін ақтык. күшімді аямаймын — деуші еді. Бірақ, Рос*  
спядан қайтып келісімен ол төсек тартып жатып қал*  
ды да, содан былай бас көтермеді, бақытсыздықтын 
езі осы еді. Тек осы жолы ғана ол айтақаларлық әдеби 
кызметке кірісті. Науқастанып жатқан кезінде ол: 
«Бізге не керек» (қараныз: «Ахали Цховреба»»25), «Ес- 
кі өліктер мен жаца өліктер» (Арч. Джорджадзеге жа- 
уап), «Анархизм жәпе социал-демократия»*,  «Бізді 
бланкистер деп атайтын себебі не» деген және баска 
кітапшалар жаэды.

Соцғы күндерінде ол бізге кавказдық социал-де- 
мократиянын, тарихы жөнінде кітапша әзІрлеп жатқа- 
нын жазып еді, бірақ мейрімсіз ажал қажырлы жол- 
дасымыздын қолындағы қаламын мезгілсіз түсіріп 
тастады.

Телия жолдастық қысқаша, бірақ дауылды өмірі- 
кін бейнесі осындай.

Такғажайып қабілеттілік, саркылмас жігер, тәуел- 
сіздік, іске шын берілгендік, батырға біткен қайсарлык 
және апостолдық дарын — осы сыйпаттардың бәрі де 
Телия жолдастыц бойында бар еді.

Телия сыяқгы адамдар тек пролетариаттыц қата-

« Соағы екі кітапша басылған жоқ, ейткені тінту кезінде 
■вшицшшц қолына түсіи кетхен.
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рынан рана кездеседі, Телия сыяқты батырлар тек про- 
летариаттан ғана шығады, сондыктан нақ сол проле
тариат біздіц жолдасымызды— жумысшы Г. Телия- 
ны — қазаға ушыратқан қарғыс атқыр қурылыстан 
өш алуға тырысады.

(*3аман л) газеті, № 10
22 март, 1907 ж,
Кол қойгин: Ко .. »

Орысшасы грузин тілінен аударылған



АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРЛЫ ПРОЛЕТАРИАТ ЖӘНЕ 
ПАРТИЯНЫҚ БЕСІНШІ СЪЕЗІ

Съезге әзірлік жумысы аяқтап келедіЧ Фракция- 
лар күштерініц ара салмағы бірте-бірте айқындалып 
көрінуде. Өнеркәсіпті аудандардыц дені большевиктер- 
ді қолдайтындығы анықталуда. Петербург, Москва, 
Орталық өнеркәсіпті аудан, Польша, Прибалтика 
өлкесі, Орал — большевиктер тактикасыныц журтқа 
сенімді болып отырған жерлері, міне осылар. Кавказ, 
Каспи мацындағы елке, Россияның оцтүстігі, «Бунд»м 
кқпалындағы аудандардыц кейбір қалалары, «Спил- 
каның»28 шаруа уйымдары — меньшевик жолдастар- 
дыц күш алып отыратын жерлері, міне осылар. Рос- 
сияньщ оцтүстігі — меньшевиктер сеніммен пайдала- 
иатын бірден-бір енеркәсіпті аудан. Меньшевизмніц 
баска таяныш пункттері — көбінше усақ өндіріс орта- 
лықтары.

Меньшевиктердіц тактикасы — көбінесе мешеу қа- 
лалардың тактикасы екені анықталып отыр; ол қала- 
дағылар революцияныц дамуына және таптық сана- 
сезімніц өсуіне қырын қарайды. ~
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Большевиктердің тактикасы — көбінесе алдьіңғы 
катарлы қалалардың, өнеркәсіп орталықтарының так
тикасы екені анықталып отыр; бул жерлерде револю- 
цияның улғаюына және таптық сана-сезімнің дамуына 
басты көңіл бөлінеді...

Бір кездері россиялық социал-демократияның ат 
төбеліндей ғана мүшелері бар еді. Ол кезде оның сый- 
паты интеллигенттік сыйпат еді де, пролетариаттың кү- 
ресіне өзінің әсерін тигізуге дәрменсіз болды. Ол кез
де партия саясатын кез келген бір-екі адам жүргізуші 
еді, партиялық-пролетариат буқарасының үні естілмеу- 
ші еді... Бүгінгі жағдай — мүлде басқаша. Бүгінгі біз- 
дің алдымыздағы асқан улы партия — Россиялык, Со- 
циал-Демократиялық Жумысшы Партиясы; оның қа- 
тарында 200 000 ға тарта мүшелер бар, ол пролетариат 
күресіне өзінің әсерін тигізуде, бүкіл Россиянин рево- 
люциялық демократиясын өз тенрегіне жыйнауда, 
сөйтіп «осы әлемнін мыктыларынын» үрейін ушыруда. 
Ал осы улы партияның өте-мөте асқан улы партия жә- 
не тамаша партия болатын себебі: опы басқару тізгі- 
нін кез келген бір-екі «білімпаз адамдар» емес, партия 
буқарасының өзі қолға алып отыр. Бул жағдай Дума- 
ға сайлау кезінде, партия буқарасының өзі, «беделдЬ 
Плехановтың усынысын былай тастап, кадеттермен 
«ортақ платформа» жасауды лайыксыз деп тапқан 
кезде өте-мөте айқын көрінді. Рас, меньшевик жолдас- 
тар біздің партияны интеллигенттік партия деп атай- 
ды, бірақ булай деулерінің себебі: бул партия езінің 
негізгі көпшілігі жағынан меныпевиктік партия еместі- 
гінен болуы керек. Бірақ егер 18 миллион пролетар»
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лардың ішінде 400 ОСЮ ғана мүшесі бар герман социал*  
демократия партиясы өзін пролетарлық партия дек 
атауға праволы болса, — Россиядағы 9 миллион про- 
лстарлардың ішінде 200 000 мүшесі бар Россиялық со*  
пиал*демократия  партиясы да пролетарлық партия бо*  
лып есептелуге праволы...

Сонымен, Россиялык социал-демократия партиясы*  
ныц асқан улы партия болатын тағы бір себебі: мунын. 
өзі болашаққа каргй өз жолымен беталып отырған жә- 
не өзінің бурынғы «көсемдерінің» сыбысына сын көзі- 
мен қарайтын иағыз пролетарлық партия.

Петербургте және Москвада еткен соңғы конферен- 
цвялар буғаи айғақ бола алады.

Екі конфнеренцияда да жумысшылар мурындык, 
болды, екеуінде де барлық делегаттардың оннан тоғы- 
зы жумысшылар болды. Екі конференция да Плеханов 
сыяқты «ескі көсемдердің» ескірген, қыйсынсыз «нус- 
қауларын» қабыл алмады. Екі конференция да жал*  
пыға жарыя етіп большевизм кажет деп таныды. Осы 
арқылы Москва мен Петербург меиьшевиктік тактика- 
ға сенбестік білдіріп, кәзіргі революцияда пролетариат*  
тын гегемониясын кажет деп таныды.

Петербург пен Москванын атынан бүкіл саналы 
пролетариат сөйлеп отыр. Москва мен Петербург бас
ка қалаларға жетекші болып отыр. Январьдағы және 
октябрьдегі қыр көрсетулер кезінде Москва мен Пе
тербург нусқау беріп отырды, данқты декабрь күнде- 
рінде қозғалысқа осылар басшылық етті. Болашақ ре*  
волюциялық тегеурінге дабыл берушілер де осылар бо*  
латындығында күмән жоқ.
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Ал Петербург пен Москва большевизмнін тактика- 
сын колданады. Большевизмнің тактикасы — бірден- 
бір пролетарлык тактика, — бул қалалардыи жумыс- 
шылары Россиянин. поолетариатына міне осыны ай- 
тып отыр...

.Дро*  (.Заман*)  газе ml, Aft 25,
Я апрель, 1*07  ж,
Маналога қол қойылмағам

Орыайасы грузин тілінен іудағылпи



ШЫМ-ШЫТЫРЫҚ..

«Лахваридегі»29 «публицистер» өз тактикасын әлі 
күнге дейін ешбір белгілемей-ақ қойдм. Бірінші ни- 
меріиде олар: біз кадеттердін өздерін емес, тек кадет- 
тердін. «прогрестік адымдарын» ғана қолдаймыз деп 
жазды. Біз муның езі кісі күлерлік софизм екенін көр- 
дік, өйткені меньшевиктер Думаға сайланғалы отыр- 
ған кадеттердің «адымдары» үшін ғана емес, кадет- 
тсрдін, өздеріне де дауыс берді; олар Думаға кадеттер- 
діқ «адымдарын» ғана емес, кадеттердің. өздерін де 
өткізді; олар Думанын, председательдігіне кадеттіи 
«адымдарын» ғана емес, өзін де өткізді, — осының бэ- 
рі меньшевиктердін кадеттерді қолдаған фактысын ай- 
қьін сыйпаттайды. Муның айқын екені, меньшевиктер- 
діқ кадеттерді колдау туралы көп сөз кылғаны сондай, 
бул фактыны мойындамаудың өзі тек күлкіңді ғана 
келтіріп жүрдһ

Енді олар сәл ғана «ойланып», басқаша әнге басты: 
рас, «сайлау кезінде біз кадеттерді қолдадық» (қара- 
н.ыз: «Лахвари», № 3), бірақ бул тек сайлау кезінде 
ғой, онық есесіне біз Думада кадеттерді емес, тек қана 
олардын, «адымдарын» қолдаймыз, ал сіздер «Дума- 
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дағы тактиками сайлау кезіндегі тактикадан ажыраг- 
пай отырсыздар» деседі, Біріншіден, Думада сені ақ- 
мақтықтан аман сақтайтын, ал сайлау кезінде сағам 
ақмақтық жөн сілтейтін «тактика» өте ерсі-ақ. Екінші- 
дсн, меньшевиктердің Думаныи председателі етіп ка- 
детті еткізгені рас емес пе? Кадетті председатель етіп 
өткізгенді қандай тактика деу керек: «Думадағы так
тика» дейміз бе әлде Думадан тыс тактика дейміз бе? 
Біздіңше Головинді көшенің председателі етіп көшеде 
өткізгея жоқ, Думанын. председателі етіп Думаның 
езінде өткізді.

Анығында меньшевиктер Думадан тыс кандай так
тика жүргізсе, Думаның өзінде де сондай тактика жүр- 
гізді. Бул тактика дегеніңіз — кадеттерді колдау так- 
тикасы. Егер кәзір олар муны мойындамай отырған 
бслса, оның себебі: өздері шым-шытырықтың қурбан- 
дығы болды.

Кадеттерді қолдау дегеніміз кадеттердің атағьпг 
шығару деген сөз емес, олай десеңіздер, эсерлерді кол- 
даймыз деп, өздеріціз де сол эсерлердің атағын шы- 
ғарып жүрсіздер, — дейді «Лахвари». Осы «лахварис- 
тердің» масқарапаздығы-ай! Социал-демократияның 
тарапынан берілген қолғабыс атаулынын кандайы бол- 
са да соның өзі колдап отырған партийным атағын шы. 
ғаратындығына олардың, баксақ, акылы жегпейді 
екен. Сондықтан да олар әралуан «қолғабыс» жөнінде- 
уәделерін аямай бере берді... Я, сүйікті жолдастар,. 
эсерлерді қолдай отырып, социал-демократия халық- 
тыц алдында эсерлердің атағын шығарады, дәл сон- 
дыктан да мундай қолғабысқа тек бірден-бір шара 
есебінде ғана және кадеттерді жену амалы есебінде- 
ғана жол беругө болады. Эсерлерді қолдау дегеііІ*  



42 И. В. Стадий.

міз — эсте идеал емес, муныц өзі кадеттерді ауыздык- 
тау үшін колданылатын амалсыз машакат. Сіздер жу- 
мысшылар мен шаруаларды сататын кадеттердін. өз- 
дерін қолдап келдіңіздер, ал кадеттерден эсерлердіц 
артыкшылыгы, булар революцияға косылады...

«Айталық, кадеттер жалпыға бірдей сайлау право- 
сын талап етіп отыр. Муның өзі онда үлкен машакат 
болады екен де, өйткені бул кадеттік талап қой» (муны 
да содан қараңыз).

Түу, негкен маскарапаздар! Біліп койыцыз: жалпы- 
та бірдей сайлау правосы дегеніціз — муның өзі, бак- 
сак, <кадеттік талап» екен’ Жалпыға бірдей сайлау 
правосы кадегтердіқ талабы емес, революцияшыл де- 
мократиянын талабы екенін, бул талапты социал-де
мократия басқалардың бәрінен гөрі табанды түрде қор- 
тайтынын Тифлис меньшевиктері, бақсақ, білмейтін кө- 
ріяеді! Жок, жолдастар, егер сіздер тіпті кадеттердін 
революцияшыл демократтар емес екенін де түсінбейтін 
болсаңыздар; егер сіздер кадеттерге қарсы, пролета- 
риаттың гегемониясын нығайту жолындағы күрес — 
біз үшін бүгін таадағы мәселе екенін де уқпайтын бол- 
саңьіздар; егер сіздер кеше не айтқандарыцызды жә- 
не бүгін не айтып жүргендерінізді пайымдауға да дәр- 
менсіз болсацыздар, — онда қаламүшті жайына койып, 
ең әуелім шьім-шытырықтан сыгылып шыққандарыцыз 
макул, тек содан кейін ғана «сынды» қолға алғанда- 
рыныз жөн...

Думанын, атымен ант етеміз, сөйгкендеріңіз дурыс...

(93аманл) газеті, № 25л
10 апрель, 1907 ж,
Мақалага цел цабылмагм

Юрысшкм труімн Нліяец іударъыт



БІЗДІҢ ҚАВКАЗДЫҚ МАСҚАРАПАЗДАР

Біздің мақалаларымыз жөнінде меньшевиктік га
зет «Лахвари» қаһарын твгіп отыр — тағылған айыя 
нысанаға дәл тисе керек. Мунын. өзі, әрине, өте тамаша 
көрініс...

Муның мәнісі қалай?
Біз: Думаныц оңға карай бет буруы бізге таңданар- 

лык нәрсе емес деп жазғанбыз. Неге? Неге десеңіз: 
Думада либералдық буржуазия үстемдік етіп отыр, ал 
осы буржуазия үкіметпен одактасып, жумысшылар мен 
шаруалардан безіп отыр. Думаның әлсіздігі — осыдан. 
Ал егер жумысшылар мен революцияшыл шаруалар ре- 
волюцияға қас Думаның соңынан ермей отырса, ал 
егер олар да Думадағы көпшіліктен кетіп отырса,— 
онда мунық мәнісі он сегізінші ғасырдағы Франция 
халқынан гөрі біздің халық саналырак деген сөз. Ду
манын. тағыда бір әлсіздігі — осыдан. Думаның әлсіз- 
дігін және онын оңға қарай бет бурған себебін біз осы- 
лай түсіндіргенбіз.

Бақсақ, осы түсініктен кейін біздің меньшевиктер- 
діц зәресі зәр түбіне кетіпті, енді олар үрейленіп байба- 
лам салуда:
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«Жоқ, егер болыпевиктердін түсінігі дурыс болтан болса, ол 
везде біз лажсыздан колды бір-ақ сілтеп: орыс революциясыныд 
қурып біткені дер едік> (қараңыз: «Лахвари», № 6).

Байғустар! Олар өздерінің революцияшылдығына 
кадеттердің революцияшылдығына сенгендей берік 
сенбейді! Либералдар революцияға опасыздық істеген 
екен, — демек, революцняның әлсірегені! Жумысшы- 
лар мен революцияшыл шаруалар, бақсақ, буларша 
түк емес көрінеді. Егер будан артыққа пайымдарың, 
жетпесе, өз сорларың да!

Олар тіпті өз қарабастарына да сенімді емес. Мәсе- 
лен, будан бір жарым жыл бурын, «Схивн»30 газетінде, 
нақ сол меньшевиктер баскаша жазған еді:

«Декабрьдегі стачка буржуазияны революциядан бездіріп. 
оны конссрваторлық жолға түсірді. Будан былайғы жерде рево
люция либералдарға қарсы бағытта дамуға тиіс. Буған револю- 
цнянык күтпі жете ме? Муныцезі, революцияның қозғаушысы бо- 
латын кім, соған байланысты. Әлбеттс, бул арада да революция*-  
ныц косемі пролетариат болып табылады. Күшті және сенімді 
одақтасы болмаса, пролетариату жалғыз өзі революцияны же- 
ріне жеткізе алмэйды. ал оның муидай одақтасы болатын тек қа- 
на шаруалар» (қарацыз: «Схиви», № 12).

Я, меньшевиктер, социал-демократияның көзқара- 
сын жақтап жүрген кездерінде, осылай деген еді...

Ал енді, социал-демократияға теріс карал кеткеи 
кездерінде, олар басқаша әнге басып: революцияның 
белі, қуткарушылары либералдар деп жарыялап жүр. 

Осыдан кейін де олар шімірікпестен: Кавказ мень*  
шевиктері масқарапаздар емес, олар өздерінің кадет*  
тік сыйқын жасыру үшін социал-демократияның киім- 
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дерін жамылып жүргеидер емес деп бізді сендірмек бо- 
лады!

«Бірінші Думала, — дейді меньшевиктер, — кадеттердің ба- 
тылдау қыймылдап, Дума алдында жауапты миннстрлікті, тағы 
тарыларды талап еткен себебі не? Дума қуылған күннің ертеңін- 
ле кадеттердің Выборг үндеуіне қол қойғавын не деп түсіндіру 
керек?

Олар бүгін неге олай етпейді?
Бул сурауға больиіевиктердін, саяси философиясы жауап бер*  

мейді және бере алиайды да» (муны да содан қораңыз).

Өздеріңді босқа жубатасыңдар, қоркак жолдастар. 
Біз бул сурауға әлдеқашан жауап бергенбіз: кәзіргі 
Думаның әрсіз болатын себебі: пролетариат кәзір бі- 
рінші Дума дәуіріндегіден гөрі саналы және нық бірік- 
ксн, сондықтан либералдық буржуазияны реакцияның 
тарапына итермелеп отырған да осы жағдай. Ендігәрі 
естеріаде болсын, либералшыл жолдастар: пролетариат 
неғурлым саналы түрде күрессе, буржуазия соғурлым 
контрреволюцияшыл бола береді. Біздің беретін түсіні- 
гіміз осындай.

Ал сіздер екінші Думаның әрсіздігін не деп түсінді- 
ресіздер, сүйікті жолдастар?

Мәселен, «Лахваридың» 4-номерінде сіздер: Дума- 
ның әлсіздігіне, оның әрсіз болуына «халықтың сана*  
сыздығы және уйымдаспағандығы» кінәлі деп жаза- 
сыздар. Сіздердің айтуларыңызша, бірінші Дума ана- 
ғурлым «батыл» еді, — демек, ол кезде халықтың «са
налы жәье уйымшыл» болғаны ғой. Екінші Дума ана- 
ғурлым әрсіз, демек, быйылғы жылы халықтың «сана- 
лылығы мен уйымшылдығы» былтырғыдан гөрі кем, — 
демек, революция жумысының және халық саналылы- 
ғының өспей, кері кетіп отырғандығы ғой! Сіздердіц 
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айтайын дегендеріңіз осы емес па, жолдастар? Өзде- 
рініздін кадеттерге ауғандарыңызды осы арқылы ак- 
гамак болып отырған жоқсыздар ма, сүйіктілер?

Егер будан былай да маскарапаз болып қаламыз 
десеңдер, өз сорларың, өздеріңнің шатасқан «логика- 
ларықның» соры...

Лров (.Заман*)  газеті, М 39»
13 олғель, ]9& ж.
Макалага қол цойнлмағам

Орысшасы грузин тілінен аумрылгіи



ДУМАНЫҢ ҚУЫЛУЫ ЖӘНЕ 
ПРОЛЕТАРИАТТЫҢ МІНДЕТТЕРІ

Екінші Дума куылды31. Ал оны жайдан-жәй куған' 
жоқ, дәлме-дәл бірінші Думаны қуғандағыдай — ай- 
қай-шумен қуды, Мунда фарисей патшаныц қуу жө- 
нінде «шын өкініш білдіріп» шығарған <куу манифесі» 
де бар. Жумысшылар мен шаруалардың сайлау право- 
ларын жоққа шығаратын «жаца сайлау заңы» да бар. 
Тіпті Россияны «жацарту» жөнінде, әрине, атып-асу 
және үшінші Дума арқылы «жаңарту» жөнінде, беріл- 
ген уәделер де бар. Қысқасы, мунда кешегі бірінші 
Думаны куардағы жағдайлардың бәрі де бар. Патша 
бірінші Думаны қуғандағысын қысқаша кайталады...

Ал патша екінші Думаны тектен текке және ешбір- 
мақсатсыз қуған жоқ. Патша Дума арқылы шаруалар- 
мен байланыс жасауды, оларды пролетариаттың одақ- 
тасынан үкіметтің одақтасына айналдыруды көздеп еді, 
сөйтіп, пролетариатты жалғыз қалдьірып, оны шетте- 
тіп, революция ісін бүлдіруді, оның жецуін мүмкію 
емес нәрсе етуді көздеп еді. Бул үшін үкімет қарацғы 
шаруалар буқарасының арасында әзірінше біраз ыкпа- 
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лы бар либералдық буржуазияның жәрдеміне арқа 
■сүйеп, нақ сол буржуазия аркылы сан миллион шаруа- 
лармен байланыс жасамақ еді. Үкімет екінші Мемле- 
кеттік думаны осылай пайдаланбак еді.

Бірак керісінше болып шықты. ЕкіншІ Думаның ал- 
ғашқы мәжілістерінде-ақ шаруалардың тек үкіметке 
ғана емес, сонымен бірге либералдық буржуалардың 
дспутаттарына да сенбейтінідігі мәлім болды. Дауыс 
берудің бірсыпыра кезеңдерінде бул сенбестік өсе түс- 
ті де, ақыр соңында барып либералдық буржуазияның 
депутаттарына ашықтан-ашық өшігуге айналды. Со
нымен, үкімет либералдардың төңрегіне, либералдар 
арқылы —ескі өкіметтін. төнрегіне шаруа депутатта- 
рын топтай алмады. Үкіметтің ниеті — Дума арқылы 
иіаруалармен байланыс жасап, пролетариатты шеттету 
ниеті — іске аспай калды. Керісінше: шаруа депутат- 
тары пролетариат депутаттарынын төңрегіне, социал- 
демократтардык төнрегіне барған сайын нық біріге 
түсті. Ал олар либералдардан, кадеттерден неғурлым 
қашыктағаи сайын, социал-демократиялық депутат- 
тарға соғурлым үзілді-кесілді жақындай берді. Ал му- 
ныд озі Думадан тыс шаруаларды пролетариаттың төн- 
регіне топтастыру ісін едәуір жеңілдетті. Демек, іс 
жүзінде шаруалардан пролетариат емес, либералдық 
буржуазия мен үкімет шеттетілді, — пролетариат сан 
миллион шаруаларды өз маңына иык біріктіре берді — 
демек, үкіметтіқ көздегеніндей революцияның Ісіне 
емес, қайта контрреволюпиянық ісіне кедергі келді. 
Сол себепті екінші Думаның өмір сүруі үкімет үшін 
барған сайын қауіпті бола берді. Сондықтан үкімет Ду
маны старатты».
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Ал шаруалардың пролетариатпен жақындасу ісіне 
ойдағыдай кедергі жасау үшін, қараңғы шаруа бука- 
раларын социал-демократтарға өшіктіріп, оларды өз 
төңрегіне топтастыру үшін үкімет екі түрлі шара кол- 
данды.

Біріншіден, үкімет социал-демократтардың Дума- 
дағы фракциясына келіп жабысты, жедел көтеріліс 
жасауға шақырды деп фракция мүшелеріне өтірік 
айып тақты, сөйтіп, оларды Думаның куылуы жөнін- 
дегі басты айыптылар етіп көрсетті. Сүйікті шаруалар- 
ау, біз сендердің «Думашықтарыңды» кумаған да бо- 
лар едік, бірақ социал-демократтар көтеріліс жасай- 
мыз деп бізге кыр көрсетті, сондықтан біз оны <тара- 
туға» мәжбүр болдық десті.

Екіншіден, үкімет «жана зан» шығарды, осы заң 
бойынша шаруа сайлаушылары санының жартысын ке*  
мітті, помещик сайлаушыларының санын сонша есе кө- 
бсйтті, соңғылардың жалпы жыйналыстарда шаруалар- 
дан депутаттар сайлауына ерік берді, жумысшылар- 
дан белгіленетін сайлаушылар санының да жартысы- 
на жуығын кемітті (237 сайлаушы орнына — 124), сай- 
лаушыларды <жер жағдайына, иемденетін цензілерініц 
тегіне және ултына карайэ қайта белуге үкімет өзін 
праволы етті, сайлау үгітін еркін жүргізу мүмкіндігініц 
бәрін де жойды т. т., т. с. Үкіметтің осылай еткендегі 
мақсаты: жумысшылар мен шаруалардыц революция*  
шыл өкілдерін үшінші Думаға жібермеу; оны поме- 
шиктер мен фабриканттардың либералдық және реак*  
цияшыл екілдерімен толтыру; шаруалардан, олар- 
дың өз қалауынан аса консерваторшыл де-

И. В. С т а л н и, 2-гом
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путаттарды еткізуге мүмкіндік жасап, шаруалар- 
дык өкілдігін бурмалау, сонымен, пролетариатгш? 
өз тенрегіне калыц шаруа буқараларын ашықтан- 
ашық топтастыру женіндегі мүмкіндігін жою,— демек, 
езінің шаруалармен ашықтан-ашык жақындасуына 
мүмкіндік жасау еді.

Екінші Мемлекеттік думаны қуудын жай-мәнісі 
осындай.

«Пибералдық буржуазия осынын бәріне түсіне к.ой- 
са керек, өздерінін. кадеггері арқылы үкіметтін дегенін 
Істеп отыр. Екінші Думаның кезінде-ақ либералдык. 
буржуазия ескі үкіметпен ынтымактасқан болатын, 
сәйтіп шаруа депутаттарының алдында қуйтыланып, 
оролетариатты шеттетуге тырысып еді. Қуғын алдын
да кадеттердік лидері, Милюков, ез партиясын: күит 
біткеннін, бәрін де <Столыпин үкіметініц» төнрегіне топ- 
тастырып, сонымен келісім жасасып, революцияға кар- 
сы, атап айтқанда пролетариата қарсы соғыс жарыя- 
лауға шақырды. Ал кадеттердін екінші лидер!, Струве,, 
^уғыниан кейінгі кездің өзінде, социал-демократия 
делутаттарын үкіметке «устап беру идеясын» қорғады, 
кадеттердІ ашықтан-ашык, революцияға қарсы күрос 
жолына түсуге, контрреволюцияшыл октябристерме» 
бірігуге және, беГшаза пролетарнатты шеттегіп, оны- 
мен күрес жүргізуге шақырды. Кадет партиясы үнде- 
мей отыр, — демек, өзініқ лидерлеріие қосылғаны ғой.

Әлбетте, либералдык буржуазия кәзіргі кезецнік 
мгйліншс маиызды екенін түсінеді.

Ендеше пролетариаттыц алдына патша өкіметін қу- 
ігату міндеті де бурынғыдан айкын қойылып отыр. Ой-
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лап каранызшы. Бірінші Дума болды. Онан соқ екінші- 
сі де болды. Бірақ екеуі де революция мәселелерінің 
бірде бірін «шешпеді»— «шешуге» дәрменсіз де еді. 
Бурынғы қалыпта: шаруалар жерсіз, жумысшылардын. 
сегіз сағаттық жумыс күніне, барлық азаматтардың 
саяси бостандыкка қолдары жетпсй қалып отыр. He
re? Here десеціз: патша өкіметі әлі өлген жоқ, ол, бі- 
рінші Думадан сон окіншісін қудалап, әліде өмір сүріп 
кследі, ол контрреволюцияны уйымдастырып, револіо- 
шіяның күштерін ыдыратуға, сан миллион шаруаларды 
пролегарлардан бөліп тастауға тырысуда. Оның бер- 
жағында, революцияның астыртын күштері — қалалар- 
дағы дағдарыс пен деревнялардағы аштық — жумыс- 
шылар мен шаруалардың қалың буқараларын барған 
саііын қаттырақ қобалжыта түсіп, революциямыздын 
негізгі мәсслелерін шсшуді барған сайын батыл түрде 
талап ете отырып, өз жумысын тынбай жүргізуде. 
Патша өкіметінің күшепуі тек дағдарысты шиеленісті- 
ріп отыр. Либералдық буржуазняның әрекеттері — 
шаруаларды пролетарлардан бөліп тастау әрекеттері— 
тск революцияны күшейтіп отыр. Патша өкіметін қу- 
латпайынша және Бүкілхалықтык Қурылтай Жыйна- 
лысын шақырмайьінша жумысшылар мен шаруалар- 
дың қалың буқараларын қанағаттандыру мүмкін емес 
екендігі айқын. Тағы бір сондай айқын нәрсе: патша 
екіметіне және либералдық буржуазияға қарсы тек 
шэруалармен ғана одақтасып, революцияның негізгі 
мәселелерін шешуге болады.

Патша өкіметін қулатып, Бүкілхалықтық Қурылтай 
Жыйналысын шакыру керек — екіншІ Думаның қуы- 
луы бізді міне осындай нәрселерге итермелеп отыр.
4»
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Опасыз либералдық буржуазияға қарсы соғыс жүр- 
гізіп, шаруалармен берік одақ жасасу керек — екінші 
Думаның қуылуы бізге міне осыны айтып отыр.

Пролетариаттың міндеті — саналы түрде осы жол- 
ға түсіп, революцияның көсемі ретіндегі өз ролін аб- 
роймен атқару болып табылады.

„Каконекпи Пролетарий*  
газет), № /, 20 июнь» ж, 
Мацалаго қол қойыллағам

ГазеттХң тексті бОйНШЛ 
басылып отыр



РОССИЯЛЫҚ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ 
ЖУМЫСШЫ ІІАРТИЯСЫНЫҢ 

ЛОНДОНДАҒЫ СЪЕЗІ
(Делегаттық жазъіп алғандары)п

Лондондағы съезд аяқталды. Либералдық жазу- 
ніы-сымақтардың, әралуан Вергежскийлер33 мен Кус- 
ковалардың34 куткендері болмады, — съезд жік тудыр- 
ған жоқ, қайта партияны бурынғыдан да тығыз топ- 
тастырып, бүкіл Россиянин, алдыңғы қатарлы жумыс- 
шыларын бөл-інбес бір партияға бурынғыдан да нык 
біріктіре түсті. Муның өзі нағыз бүкілроссиялық бірігу 
съезі болды: өйткені буған біздік польшалық, бунда- 
лық және латыш жолдастар тунғыш рет аса көп келді, 
булар партия съезінің жумысына туцғыш рет белсене 
қатысты, демек, туңғыш рет өз уйымдарынын тағды- 
рын бүкіл партияның тағдырымен байланыстырды. Бул 
жағыпан алғанда Лондондағы съезд Россиялық Со- 
цнал-Демократиялық Жумысшы Партпясын топтасты- 
рып, нығайту ісіи едәуір ілгері бастырды.

Лондондағы съездің бірінші және маңызды нәти- 
жесі осындай.

Бірак Лоидондағы съездін маңызы мунымен тын- 
байды. Әцгіме мынада: әлгі либералдық жазушы-сы- 
мақтардың тілегі болмай, съезд «большевизмнің» же- 
щімеи, революцияшыл социал-демократияның біздің 
партиядағы оппортунистік бағытты, «меньшевизмді» 
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жеңуімен аякталды. Біздін революциядағы әралуац 
таптар мен партиялардын. ролі туралы жәие оларға біз- 
дің көзқарасымыз туралы мәселе жөніндегі біздегі ала- 
уыздықтар, әрине, журттың, бэріне мәлім. Тағыда бір 
белгілі нэрсе сол — партияныц ресми орталығы, өзінің 
қурамы жағынан меньшевиктік орталығы, бір қыдыру 
сөздерінде бүкіл партияға қайшы келіп отырдьь. Мына 
оқыйғаларды-ақ еске алыиыздаршы: Орталық Комитет 
жауапты кадет министрлігі туралы уран тастгп еді, 
бірінші Дума кезінде партия муны қабыл алмады; та- 
ғыда сол Орталық Комитет бірінші Дума қуылғаннан 
кейін «Думаның сессиясын қайта жүргізу» туралы уран 
тастап еді, партия муны да қабыл алмады; Орталык 
Комитет бірінші Думанын, куылуына қарсы жаппай 
ереуіл жасау жөнінде белгілі үндеуін шығарды, партия 
муны да қабыл алмады... Осы қолайсыз жағдайға ты- 
йым салу қажет болды. Бул үшін ең алдымен партия*  
пық оппортуниста Орталық Қомитетті женудегі накты 
табыстарына, паргиямыздық өткен жыл бойындағы 
ішкі даму тарихынын, маңызын артгырған жецістеріне 
қортынды жасау да кажет болды. Міне сондықтан 
Лондондағы съезд революцияшыл социал-демократня- 
нык барлық осы женістеріне кортынды жасады, сөйтіп 
оның, жекісін баянды етіп, осы социал-демократияныц 
тактикасын қабылдады.

Демек, ендігі жерде партия социалистік пролета- 
риаттыи булжымас таптық саясатын жүргізетін бола- 
ды. Продетариаттық кызыл туы ендігәрі либерализм 
ділмарларынын алдында иілмейтін болады. Пролета- 
риатка жараспайтын иителлигенттік турлаусыздыққа 
влтіре соққы берілді.

Біадің партняныц Лондоидағы съезініқ екініиі идти- 
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жесі, маңызы жағыиан кем түспейтін нэтижесі осын
дай.

Бүкіл Россиядағы алдыңғы катарлы жумысшылар 
революцияшыл социал-демократияның туы астына бу- 
кілроссиялық біртутас партия болып іс жүзінде бірікті 
— Лондондағы съездіц мағнасы осындай, оның жалпы 
сыйпаты осындай.

Енді съезді толығырақ сыйпаттауға көшейік.

I

СЪЕЗДІҢ ҚУРАМЫ

Съезге небәрі 330 шамасы делегат қатысты. Олар- 
дың 302 сі — 150 000 нан астам партия мүшелерііпц 
өкілдері — шешуші дауыспен, басқалары — кеңесші 
дауыспен катысты. Фракцияларға карай бөлгенде: (тек 
қана шешуші дауыстылары) 92 большевик, 85 меньше*  
вик, 54 бундышы, 45 поляк және 26 латыш.

Съездің мүшелерін әлеуметтік жағдайлары жағы*  
нан алып қарағанда (жумысшылары және жумысшы 
еместері) съезге келгендер мыналар еді: дене еңбегін- 
дегі жумысшылардын, небәрі 116; конторщиктер мен 
приказчиктер — 24; басқалары — жумысшы еместер. 
Оның бержағында дене еңбегіндегі жумысшылардыц 
фракциялар бойынша есебі мынадай болды: больше- 
виктік фракцияда — 38 (36 процент); меньшевиктіх 
фракцияда — 30 (31 процент); поляктарда—27 (61 про
цент); латыштарда—12(40 процент); бундышылар- 
да — 9 (15 процент). Ал профессионал революционер- 
лердің фракциялар бойынша есебі мынадай еді: боль- 
шевиктж фракцияда — 18 (17 процент); меньшевнктік 
фракцияда — 22 (22 процент); поляктарда —- 5 (1! про*  
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цент); латыштарда — 2 (6 процент); бундышыларда — 
9 (15 процент).

Осы санаққа бәріміз де «цайран калдыц». Бул ка- 
лай? Меньшевиктер — біздің партийны интеллигент- 
тсрден қуралған деп тым кеп даурығып жүруші еді, 
олар большевиктерді интеллигенте! ндер деп күндіз, ту*  
ні сөгуші еді, олар барлық интеллигенттерді партиядан 
куамыз деп қоқан-лоқкы жасаушы еді, олар ылғый 
профессионал революционерлерді сынап-мінеп келіц 
еді, — енді кенеттен олардыц фракциясындағы жумыс- 
шылардыц саны «интеллигент» — большевиктердегіге 
қарағанда анағурлым аз болып шықты! Олардағы 
профессионал революционерлер большевиктердегіге 
карағанда анағурлым көп болып інықты! Бірақ біз 
меньшевиктердіц айқайын: «әркім ауырған жерін ай- 
тып онбай салады» деп түсіндірдік...

Делегаттардыц «жёр жағдайына» лайық бөлінуііғ 
алып қарағанда съездің курамы туралы цифрлар бу- 
дан да цызғылықты. Меньшевиктік делегаттардыц де- 
ні көбінше шаруа және қолөнеркәсібі аудандарынан*  
Гурия да н (9 делегат), Тифлнстен (10 делегат), кішірос- 
снялық шаруа уйымы «Спилкадан» (12 делегат болуы 
керек), Бундыдан (орасан көпшілігі—меньшевиктер) 
және, әлде калай, Дон бассейнінен (7 адам) жіберіліп 
отыратындығы анықталды. Ал большевиктік делегат
тардыц дені кілең ірі ьнеркәсіпті аудандардан: Петер*  
бургтен (12 делегат), Москвадаи (13 немесе 14 деле
гат), Оралдан (21 делегат), Иваново-Вознесенскіден 
(11 делегат), Польшадан (45 делегат) жіберіліп оты- 
рады.

Сірә, большевиктердің тактикасы ірі өнеркәсіптегі 
пролетарлардың тактикасы, тап кайшылықтары өте- 
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мете шиелеиісіп, тап күресІ өте-мөте қызу жүргізілетіж 
аудандардың тактикасы екендігі айкын болар. Боль
шевизм— муның өзі нағыз пролетарлардың тактикасы.

Екінші жағынан, будан кем емес тағы бір айқын 
нәрсе: меньшевиктердің тактикасы әсіресе қолонеркә- 
сібі жумысшылары мен шаруалардан шыққан шала 
пролетарлардыц тактикасы, тап қайшылықтары онша 
шкеленіспеген исәне тап күресі буркеулі жаткан ау- 
дандардың тактикасы. Меньшевизм — муның өзі про- 
летариаттың шала буржуазиялық элементтерінің так
тикасы.

Қелтірілген цифрлар осыны сыйпаттайды.
Ал муның мәнісін түсіну қыйын емес: либералдык. 

буржуазиямен одақ жасасу туралы лодзілік, москва- 
лық немесе иваново-вознесенскілік жумысшылардык 
арасыкда шындап сөз қылуға болмайды, өйткені нақ 
сол либералдық буржуазияның мүшелері жумысшы- 
ларды жумыстан қуу арқылы және жаппай локауттар 
арқылы қайта-қайта «жазалап», оларға карсы аяусыз 
күрес жүргізіп отыр ғой — ондай жерде меньшевизм 
ө?іне ниеттестер таба алмайды, ондай жерде больше
визм керек, бітіспес пролетарлык тап күресінің такти
касы керек. Ал енді керісінше, гуриялық шаруаларға 
иемесе әйтеуір бір шкловтық қолөнершілерге тап күре- 
сінің идеяларын уғындыру аса қыйын, өйтксні олар 
тап күресінің жанға батарлык үздіксіз соққыларын сез- 
бейді, сондьіқтан «жалпы жауға» қарсы келісім жа- 
саудың қандайынан болса да тартынбайды — ондай 
жерде әзірінше большевизм керек емес, ондай жерде 
меньшевизм керек, өйткені ол жерлерде келісім жаса
су, ынтымаққа келу дсгендеріңізәдетке айиалып кет- 
кен.
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Съездің улт-ултқа бөлінуі жөніндегі қурамы да 
сон дай қызғылықты. Санақ бойынша меньшеввктік 
фракциядағылардын, көпшілігі еврейлер (әрине, бунды- 
шыларды қоспағанда), онан кейін грузиндер, сонаи 
соц орыстар. Оның есесіне большевиктік фракциядағы- 
лардың орасан кепшілігі орыстар, онан кейін еврейлер 
(әрине, поляктар мен латыштарды қоспағанда), сонан 
сон грузиндер т. т. Бул жөнінде болыиевиктердің бірі 
(сірә Алексинский35 жолдас болар) әзілдеп; меньше- 
виктер — еврейлер фракциясы екен, ал большевиктер— 
нағыз орыс фракциясы, ендеше біздер, большевиктер, 
партия ішінде еврейлік қырғын жасасақ қайтеді, де- 
генді айггы.

Фракциялардын курамы нелікген булай екенін тү- 
сіндіру қыйын емес: большевизмніц ту тіккен жерлері 
көбінше ірі өнеркәсіпті аудандар, Польшадан баскасы 
кілең орыс аудандары, ал меньшевиктік аудандар усак 
«ндфісті аудандар, сонымен бірге еврейлердің, гру- 
зиндердің, т. с. аудандары.

Ал съезде көрінген ағымдарды алсақ, мынаны айту 
ксрек: съездің ресми түрде 5 фракция (большевиктер, 
меньшевиктер, поляктар, т. т.) болып белінуі принцип- 
тік сыйпаты бар мәселелерді (пролетарлық емес пар- 
тиялар туралы, жумысшы съезі туралы мәселе т. б.) 
талқылағанға денін ғана белгілі күшін, он да да мар*  
дымсыз күшін сақтады. Принципті мәселелерді талқы- 
лаған кезден бастап ресми түрде топ-топқа жіктелудің 

•е?4 іс жүзінде жайына каллы да, дауыс беру кездерін*  
де съезд ылғый 2 бөлімге: большевиктер мен меньше*  
т.иктерге бөлініп отырды. Ал центрист немесе батпак 
деп аталып жүргендер съезде болған жоқ. Троцкий тек 
«керексіз әсем зат» болып қалды. Бул жерде поляк*  
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тардыд бәрі ашыктан большевиктерге косылды. Ла- 
тыштардың орасан көпшілігі де ашықтан большевик- 
терді қолдап отырды. Іс жүзінде делегаттарынын, ора
сан көпшілігі әрдайым меньшевиктерді қолдап отыр- 
ған Бунд ресми түрде барып турған екүшті саяса? 
жүргізді, муның өзі бір жақтың күлкісін келтіріп, екін- 
іііі жақтың ызасын коздырып отырды. Роза Люксем
бург жолдас Бундының осы саясатына өткір-көркем 
лілмен дәл мінездеме беріп, біллан деді: Бундының бул 
саясаты буқараға ықпалын жүргізерлік есейген саяси 
уйымныц саясаты емес, бул — ылғый аңысын аңдап, 
көзін тігіп қарап: бәлкім ертең қант арзандар деп дә- 
меленіп күтетін саудакүнемдердің саясаты. Бунды- 
інылардан тек 8 — 10 делегат кана большевиктерді 
қолдап отырды, онда да әрқашан емес.

Жалпы алғанда басым күш, айтақаларлыктан дә- 
режедегі басым күш большевиктер жағында болды.

Сонымен, үзілді-кесілді большевиктік сыйпаты бол- 
мағанмен де,,съезд большевиктік съезд болды. Мень- 
іпевиктік қарарлардан тек партизандық қыимылдар 
туралы қарар ғана өтті, он да да тіпті кездейсоқ қабыл- 
данды: өйткені большевиктер бул жолы таласқа түспе- 
ді, дурысын айтқанда таласты жеріне жеткізуден тар- 
тынды, ондағы ниеті тек «меньшевиктердің тым болма- 
са бір рет көцлі кеншісін» дегендік еді...

II
КҮН ТӘРТІБІ. ОРТАЛЫҚ КОМИТЕТТІҢ ЕСЕБ1. 

ДУМАДАҒЫ ФРАКЦИЯНЫҢ ЕСЕБІ

Съездегі саяси ағымдар жағынан алып қарағанда 
сіездін жумыстарын 2 ге бөлуге болар еді.

Бірінші бөлімі: съездіц күн тәртібі, Орталық Коми- 
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теттің.есептері және Думадағы фракцияныц есебі сы- 
якты формалды мәселелер жөніндегі, саяси терец мағ- 
насы бар, бірақ фракциялардыц бірінің «абройына», 
фракциялардыц бірі «ренжіп қалмаса екен», «жік ту- 
маса екен» дегек пікірге байланысты яки байланысгы 
болатын, — сондықтан да формалды мәселелер делі- 
нетін, — мәселелер жөніндегі жарыссөздер. Съездік. 
бул бөлімі аса кызу өтіп, уақыттың ен, көбін жеп қой- 
ды. Булай болған себебі: «мораль» жағын көздеушілік 
(«ренжіп қалмаса екен» деушілік) дегеннің өзі принцип 
жағын көздеушілікке ырық бермеді, демек, көзге ай*  
қын түсерлік жіктер жасалған жоқ, «қайсысы жеңеті*  
нін» бірден ацғару мүмкін емес еді, сондықтан фрак- 
циялар, «әдепті-бейтарап кісілерді» өз жағына көбірек. 
тарту ниетімен, басым болу үшін жанталасып күрес 
жүргізді.

Екінші бөлімі: пролетарлық емес партиялар, жу- 
мысшылар съезі, т. т. туралы мәселе сыяқты принципті 
мәселелер жөніндегі жарыссөздер. Ал мунда «мораль» 
жағын көздеушілік болған жоқ, көзге айқын түсерлік 
цринципті ағымдар бойынша айқын жіктер туды, фрак*  
циялар арасындағы күштердін. ара салмағы бірдеік 
анықталды, сондықтан да съездіц бул бөлімі аса са- 
бырлы және нәтижелі түрде өтті, — мунын, өзі жарыс*  
сөздерде принципшілдік болудыц айқын дәлелі болды 
— съезд жумыстарыныц нәтижелі және сабырлы түр*  
де жүргізілуіне еқ жақсы кепіл болды.

Енді съезд жумыстарының бірінші бөлімін қысқаша 
сыйпаттап өтуге көшелік.

Съезді ашып, ез сөзінде «оқта-текте» буржуазия*  
лық қоғамның «прогресшіл элеменггерімен» келісімге 
келіп отыру қажеттігін көрсеткен Плеханов жолдастыц. 
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созінсн кейін съезд бес адамнан (фракциялардан бір- 
бір кісіден алып) президиум сайлады, мандат комис- 
сяясын сайлады, сөйтіп күн тәртібін белгілеуге көшті. 
Лйта кетерлік нәрсе, меньшевиктер, былтырғы, Бірігу 
съезі кезіндегідей, бул съезде де большевиктердің усы- 
яысына — кәзіргі кезеңнің сыйпаты және пролетариат- 
тын біздің революциядағы таптык міндеттері туралы 
м.эселелер күн тәртібіне енгізілсін деген усынысына ба- 
рынша өршеленіп қарсы шыкты. Революция өрлеп ба
ра ма әлде қулдыйлай түсіп' отыр ма, осыған сәйкес 
оны «жою» керек пе әлде жеріне жеткізу керек пе; 
пролетариаттың біздіц революциядағы, өзі және орыс 
коғамындағы баска талтардың арасында үзілді-кесіл- 
ді шек жүргізетін таптық міндеттері қандай, — мень
шевик жолдастар қорқатын мәселелер міне осылар еді. 
Күн көзінен көлеңке қалай үріксе, булар да осы мәсе- 
лелерден сондай үрке кашады, олар біздегі алауыз- 
дықтардың түп негіздерін жарыққа шығарудан тайса- 
лады. Неге? Неге десеңіз: меньшевиктер фракциясы- 
пын. өзінде бул мәселелер жөнінде терең алауыздықтар 
бар; неге десеңіз: меньшевизмнін өзі біртутас ағым 
емес, меньшевизм дегеніміз — әралуан ағымдардыц, 
большевизмге қарсы фракциялық күрес жүргізген кез- 
де байқалмайтын, ал кәзіргі кезеңдегі және біздің так- 
тикамыз жөніндегі принципті мәселелер көтерілгенде 
бірден көзге түсе қоятын ағымдардың жыйынтығы бо- 
лып табылады. Меньшевиктер өз фракциясына тән осы 
ішкі әлсіздікті сездіруден тайсалады, Большевиктер 
бул жайды білетін, сондықтан да, жарыссөздердіц зор 
принципшілдікпен сөйленуін көздеп, жоғарыда аталған 
мәселелердің күн тәртібіне енгізілуін талап етті. Мень
шевиктер принципшілдік өздеріне тажал болып тиетінІн 
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көріп, қарысып турып алды, «әдепті жолдастарға» оз- 
дерінің «ренжіп қалатынын» сездірді, — сондықтан 
съезд кәзіргі жағдай және т. б. туралы мәселені күи 
тәртібіне енгізген жоқ. Акыр аяғында мынадай күн тәр- 
тібі қабылданды: Орталық Қомптеттің ссебі, Думада- 
ғы фракцияныц есебі, порлетарлық емес партияларға 
көзқарас туралы, Дума туралы, жумысшы съезі тура
лы, кәсіпшілік одақтары туралы, паргизаидық қыіім ил- 
дар туралы, дағдарыстар, локаутгар және жумыссыз- 
дық, Штутгарттағы халықаралык конгресс,36 уйымдас- 
тыру мәселелері.

Орталық Комитеттің есебі туралы басты баяндама- 
шылар ретінде Мартов жолдас (меньшевиктер агынаи> 
және Рядовой37 жолдас (большевиктер атынан) шығып 
сөйледі. Мартовтың баяндамасы шындығында қубы- 
лыстардың бетін барынша ашып көрсетерлік баянда- 
ма емес, кінәсіз Орталық Комитеттіц партияға, онан 
соң Думадағы фракцияға басшылык етпек болғаны ту
ралы, бірақ «сумдык» большевиктер өздерінің принцип- 
шілдігі аркылы көлденең келіп, оның әрекет істеуіне 
кедергі жасағаны туралы жамбір мүләйім әңгіме болып 
шықты. Кейіннен партия қабылдамай тастаған, жауап- 
ты кадет министрлігі туралы, «Думаның сессиясын 
кайта жүргізу».туралы, т. т. және т. с. сыяқты мәселе- 
лер туралы Орталық Комитеттің урандарын Мартов: 
жағдайдың өзі белгісіз еді және тыныштық кезінде бу- 
лардан басқа урандар усыну мүмкін емес еді деп жу- 
ып-шайды. Орталық Комитеттіц жаппай ереуіл ‘жасау- 
ға, онан соң бірінші Думаның қуылуынык артынша-ақ 
шінара қыр көрсетуге шақырған сәтсіз үндеуін де Map*  
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тов, жағдайдың әлгіндей белгісіз болғандығын және 
буқаралардың ой-ниетін дәл білуге мүмкін еместігін 
сылтау етіп, жуып-шайды. Орталық Комитеттің Петер
бург уйымында жік тудырудағы ролі туралы оте аз- 
аіітгы38. Оның есесіне большевиктсрдің белгілібір то- 
быныц ынтасы бойынша шақырылған, әсксри және жа- 
уынгерлік уйымдардың конференциясы туралы тым 
кеп сөйледі; Мартовтың пікірінше, бул конференция 
партия уйымдарына ірткі салып, анархия тудырыпты. 
Баяндамасының соңында Мартов съезді кәзіргі кезең- 
нің өте-мөте шиеленісіп шатасып кеткені себепті пар- 
тияға басшылық ету жөніндегі жумыс жағдайларының 
кыйындығын еске алуға, сөйтіп Орталық Комитетке 
онша катал қарамауға шакырды. Анығында Орталык 
Қомнтегте елеулі кунәлар бар екенін Мартовтың өзі де 
мойындады.

Рядовой жолдастыц баяндамасы мүлде өзгеше бол- 
ды. Оның пікірінше, партияиың Орталық Комитетініц 
ыіндеті: 1) партнянын программасын корғап, іске асы- 
ру, 2) өзіне партия съезі тапсырған тактикалық нусқау- 
ларды жүзеге асырып сіыру, 3) партияның тутас бо- 
луын көздеу, 4) партияның игілікті жумыстарын бірыц- 
ғай жөнге салу. Солай бола турса да Орталық Коми
тет бул міндеттердің бірін де орындамады. Партиянын 
программасын қорғап, іске асырудың орнына Орта- 
лык Комитет бірінші Думаның белгілі аграрлық үн- 
деуі19 жөнінде Думадағы социал-демократтардын 
фракциясына: оппозицияның бірлігі үшін, кадеттерді 
езімізге тарту үшін, бүкіл (помещиктік) жерді конфис- 
кациялау туралы біздің аграрлық программаныц белгі- 
лі тармағын думаның үндеуіне енгізбеңдер, тек жердіц 
иеліктея алынуы туралы, алынғанда: төлеммен алына 
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ма әлде төлемсіз алына ма, ол жағын керсетпсй-ак. 
жай пікір айтумен тыныидар деп усыныс жаеады.

Тек ойланыздаршы: партияныи Орталык Комитет! 
партия программасының жерді конфискәциялау туралы 
ей мацызды тармағын алып тастауды усынған. Орта- 
лык Комитет партияныи программасын бузған! Орта
лык Комигет—программаны бузушы,— мундай ку
лак естімсген масқаралыкты акылға сьійғызуға бола 
ма?

Оман кемін. Тым болмаса БірІгу съезініц нусқаула- 
-рын жүзеге асырудың орнына; таптардыц Думадан 
тыс күресіне зор саналылык енгізу мақсаттарымен пар- 
тиялардың Дума Ішіндегі күресін үздіксіз улғайту ор
нына; пролетариаттыи нағыз тәуелсіз таптык саясатын 
.жүзеге асырудың орнына, — Орталық Комитет жауап- 
ты кадет министрлігі туралы, «Думапың сессиясын 
кайта жүргізу туралы», <түрлі шашбау көтерушілсрге 
карсы күресе отырып. Дума үшін», т. т. және т. с. сы- 
якты урандарды, партияныи Думадағы күресін бәсец- 
дететін, таптардыц Думадан тыс жердегі қайшылық- 
тарын бүркейтін, пролетариаттыц айбынды саясаты 
мен либералдық буржуазияныи ымырашылдык саяса- 
тыныи арасындағы шек біткеннің бәрін де жоятын, ал- 
ғашкы саясатты соиғы саясатқа бейімдейтін урандар
ды усынды. Ал Орталык Органның, демек, Орталык 
^Комитеттіц мүшелерінің бірі Плеханов жолдас кадет- 
термен келісімге‘келу жөнінде будан бетер әрекет к? 
тегенде: Қурылтай жыйналысы жөніндегі уранды бы
ла# қойып, либералдық буржуазияға қолайлы, «өкімі 
күшті Дума» женіндегі уранды көтеріп, либералдык 
буржуазиямен одақ жасасайық деп партияға усыныс 
<ткен кезде, — Орталық Комитет Плеханов жолдас- 
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л>щ партийны масқаралайтын қылығына қарсы нара- 
зылық білдірмегені былай турсын, тіпті сонысына 
рыйзалық білдірді, алайда, өзінін, рыйзалығын ресмн 
түрде батып айта алған жоқ.

Орталық Комитет пролетариаттың тәуелсіз таптық 
саясатының негізгі талаптарын және Бірігу съезІнің 
каулыларын міне осылай бузып отырды!

Орталык Комитет пролетариаттың таптық сана-се- 
зімін қараңғылады; Орталық Комитет пролетариагтын 
саясатын либералдық буржуазиянын саясатына бағын- 
дырды; Орталық Комитет кадет либерализм! арсыз- 
дарының^алдында пролетариат туын иді — меньше- 
визмнің оппортунистері бізді міне осындай халге жет- 
кізді!

Орталык Комитет партияның бірлігі мен тәртібін 
сақтамағаны былай турсын, Петербург уйымында жік 
тудыру бастамасын өзі бастап, партияның бірлігі мен 
тартібін үнемі бузып отырғанын біз енді айтып та 
отырғанымыз жок. .

Орталык Комитет партияның жумысын біріктірме- 
генін де айтып жатпаймыз— өйткені бул өзінен өзі 
түсінікті.

Осынын бәріне, Орталық Комитеттін осы қателікте- 
рінін болуына себеп не? Эрине, оның себебі, Орталык 
Ксмитетте мәжіліс қурған «сумдық» адамдардың бо- 
луынан емес, сол кезде Орталык Комитетті лык тол- 
тырған меньшевизмнін партияға басшылық етуге қабі- 
летсіздігінен, оның. саяси ағым ретінде біржолата күй- 
регендігінен. Бул жағынан алып қарағанда Орталык 
Комнтеттін букіл тарихы меньшевизмнің, кері кету та- 
рихы болып табылады. Орталық Комитетке <бэгет жа- 
садықдар», оған <көлденең келдіңдер» деп, т. т. жәнв 
5 И. 0. Сталин, 4-тои
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т. с. айтып, меньшевик жолдастар бізді қағытып отьф- 
ған кезде; жөн-жосық айтқансыған осы жолдастарға 
біз жауап бермей кете алмаймыз: я, жолдастар, біэ 
Орталық Комитеттің біздіц программаны бузуына «ба
гет жасадық», оның пролетариат тактикасын либерал- 
дык буржуазиянын, тілегіне сәйкес бейімдеуіне «бөгет 
жасадық» және будан былайда бөгет жасай бермекпіз, 
ейткені біздің қасиетті міндетіміз осында болады...

Рядовой жолдас міне осы мазмунца сөйледі.
Жолдастардың, көпшілігі, тіпті кейбір бундышылар 

да, Рядовой жолдасгын, пікірін жақтайтын^ығы жа- 
рыссөздерден мәлім болды. Ал егер сонда да Орталык 
Комитеттің, қателерін атап көрсеткен большевиктердін 
қарары өтпеген болса, оныц себсбі: «жік тумаса екен» 
детен ниетті көэдеушілік жолдастарға қатты эсер ст- 
ті. Әрине, Орталық Қомитетке сенім білдіру туралы 
мсньшевиктік қарар да өткен жок. Орталық Комитет- 
Tin жумысына баға берместен журт кезектегі істерге 
жай көше салды...

Думадағы фракциянын. ёсебі туралы мәселе жөнін- 
дегІ жарыссөздер жалпы алғанда алғашкы мәселе жө- 
ніндегі жарыссөздерді қайталау болып шықты. Олай 
болуы түсінікті де: Думадағы фракция Орталық Қоми- 
теттіц тіхелей басшылығымен әрекет істеді, сондықтан, 
орине, Орталық КомитеттІ сынау немесе оны қорғау 
дегеніміз сонымеи бірге Думадағы фракцияны сына- 
ғандық немесе соны қорғағандық еді.

Екінші баяндамашы Алексинский жолдастың (бі- 
рінші баяндамашы Церетели жолдас еді) айтқан пікірі
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кызыкты болды: Думадағы фракциянын, дені меньше- 
вкктік фракцияның, Думадағы оппозициянын бірлігі 
туралы, оппозициями жікке бөлмей, кадеттермен бірле- 
сіп іс істеу туралы ураны — асы меньшевиктік уран, 
Алексинский жолдастың сөзімен зйтқанда, Думада 
толығынан күйреді, өйткені бюджет, армия мәселелері, 
т. т. сыяқты ен маңызды мәселелер хсөнінде кадеттер 
Столыпинмен бірлесіп кетті де, меньшевик социал-де- 
мократтардың шаруалардан сайланған депутаттармен 
қол устасып, үкіметке және кадеттерге қарсы күресу- 
леріне тура келді деп айтқаны қызықты болды. Мень- 
шевиктер өз позициясының күйрегенін іс жүзінде мо- 
ііындап, Думада оңшылдар мен кадеттерге қарсы кү- 
ресте шаруалардан сайланған депутаттарды жетекке 
алу кажеттігі туралы большевиктердін, уранын жүргі- 
зуге тиісті болды.

Польшалык жолдастардын: Думадағы фракциянын 
жалпы жыйналыстарға народовшылармен49 бірге ба- 
руы сорақылык, өйткені Польшаның осы каражүздік- 
гері Польшадағы социалистерді әлденеше рет кырғын- 
ға ушыратты, кәзірде де қырғынға ушыратып отыр деп 
айткандары да жацағыдан кем кызықты емес. Буған 
кавказдық меньшевиктердің екі лидсрі41 бірінен соң 
бірі турып: Думадағы фракция үшін партиялардың өз 
үйлерінде не істеп жатқандығы маңызды емес, — олар« 
дык Думада өздерін калай устапжүргені манызды, ал 
народовиылар Думада өздерін азды-көпті либералдык 
калыпта устайды деп жауап қайырды. Сонда: партия- 
ларға сын такканда олардың Думадан тыс істейтін 
ісіне карай емес, олардың Думаға свйлейтін сөзіне қа-
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■рай сын тару керек болып шығады. Оппортунизма 
будан артық барар жері жок...

Шешендердіқ көпшілігі Алексинский жолдастык < 
Пікірін костады, бірақ алайда: «ренжітпейік» деушілік- I 
тін салдарынан, бул мәселе женінде де ешкандай қа- 
рар кабылданған жоқ. Карар туралы мәселені былай 
қойып, съезд тікелей келесі мәселеге көшті.

Ш
ПРОЛЕТАРЛЫҚ ЕМЕС ПАРТИЯЛАР ТУРАЛЫ

Формаллы мәселелерден біз принципті маселелер- 
ге, біздегі алауыздыктардын мәселелеріне көшеміз.

БіздегІ тактикалық алауыздықтардын. мәселелері 
дегеніміз — иіздін революцияныц ықтыймал тағдырла- 
ры туралы, орыс қоғамының әралуан таптары мен пар- 
тияларынын. осы революцнядағы ролі туралы мәселе- 
лер. Біздің революция буржуазиялык революция, ол — 
капиталиста тәртіптердін, емес, крепостниктік тэртіп- 
тердіц талқандалуымен тынуға тиіс, оныц нәтижесінде 
тек қана демократиялық революция жасалуы мүмкін, 
— бул пікірге, сірә, біздіц партиядағылардың бәрі де 
қосылатын көрінеді. Онан сон, біздіц революция түге- 
лінен және жалпы алғанда баяулап отырған жоқ, өр- 
леп барады, сондыктан біздің міндетіміз революцияны 
<жою> емес, оны ақырына дейін жеткізу болады, — 
бул пікірге де журттыц бәрі, тым болмаса формальды 
түрде, косылып отыр. өйткені меньшевиктер, фракция 
ретінде, әлі күнге дейіи ешжерде де бөтен пікір айткан 
емес. Бірақ біздіц революцияны ақырына дейін қалай 
жеткізу керек? Пролетариаттыц, шаруалардыц, либе- 
ралдык буржуазиянын осы революциядағы ролі қан« 
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дай? Кәзіргі революцияны акырына дейін жеткізу үшіи 
қандай күресуші күштердіи басын қосуға болады? Кім- 
мсн бірлесу керек, кімді соғу керек, г. т. және т. с. Біз- 
дегі алауыздықтар міне осы арадан басталады.

Меньшевиктердіц пікірі. Біздің революция буржуа- 
зиялык революция, сондыктан жалғыз буржуазия Fa- 
на революциянын, көсемі бола алады. Буржуазия Фран- 
циядағы улы революциянын көсемі болды, Европаныц 
басқа мёмлекеттерінде де революциялардың көсемі 
сол буржуазия еді — біздің орыс революциясыныц кө- 
семі ді сол болуға тиіс. Пролетариат — революция да
ры басты күресуші, бірак ол буржуазиянын сонынан 
жүріп, оны ілгері итермелеп отыруға тиіс. Шаруалар да 
революциялық күш, бірак онда реакциялық сыйпаттар 
тым көп, сондықтан пролетариаттың либералдық-де- 
мократияшыл буржуазиядан гөрі шаруалармсн апа- 
ғурлым сирек бірлесіп қыймылдауьша тура келеді. Бур
жуазия пролетариаттың шаруалардан гөрі сенімдірек 
одақтасы болып табылады. Барлык күресуші күштер, 
көсеміміз деп, либералдык-демократияшыл буржуазия, 
ның төнрегіне топталуға тиіс. Сондықтан буржу*  
азиялык партияларға біздің көзкарасымыз: пролета- 
риатты басшы етіп, шаруалармен бірлесіп үкімегке жә- 
не либералдық буржуазияға қарсы шығу керек деген 
революциялық кағыйда бойынша емес, — либералдык 
буржуазияны басшы етіп, бүкіл оппозиииямен бірлесіп 
үкіметке карсы шығу керек деген оппортуниста қағый- 
да бойынша белгіленуге тиіс. Либералдармен ымырала- 
су тактикасы «сыдан келіп туады.

Меныневиктердін пікірі міне осындай.
Болыпевиктердін пікірі. Біздің революция шынында 

да буржуазиялық революция, бірақ муның өзінен: ре*
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волюциянын көсемІ біздіц либералдық буржуазия б> 
лады деген уғым мүлде тумайды. 18-нші ғасырда фран
цуз буржуазиясы француз революциясынын көсемі 
болды, бірак. онын себебі не? Онын, себебі: француз 
пролетариата әлсіз болды, ол ез алдына қыймыл кер- 
сетпеді, ол өзінін таптық талаптарын усынбады, онын 
таптык. сана-сезімі де, уйымы да жоқ еді, пролетариат 
ол кезде буржуазиянын сонына ілесті, сондықтан бур
жуазия өзінін буржуазнялык. мақсаттары үшін оны kJ- 
рал ретінде пайдаланды. Керіп отырсыздар, буржуазия і 
ол кезде пролетариатқа карсы күресте патша өкіметі 
сыякты одақтасты керек еткен жок—өйткені пролета- 
рнаттын өзі онын одақтас малайы болды,—сондықтан 
да ол кезде буржуазия революцияшыл боларлықтай, 
тіпті революцияға басшылық етерліктей дәрежеде еді. * 
Ал біздегі, Россиядагы, жағдай мүлде басқаша. Орыс | 
пролетариатын онша әлсіз деуге болмайды: ол енді 
бірнеше жылдар бойы, өзінін таптық талаптарын усы- 
на отырып, ез алдына дербес қыймыл көрсетіп келеді; 
ол өзініц мүдделерін түсінерліктей, таптық сана-сезім*  
мен жеткілікті түрде қарулаиған; ол өзінін партиясына 
нық біріккен; оның Россияда аса мықты партнясы бар, 
ол партиянын өз программасы және тактикалық — 
уйымдастыру принциптері бар; осы партиянын басшы- 
лығы аркасында ол кәзірдіц езінде-ақ буржуазияға 
қарсы күресте бірқатар тамаша жеқістерге жетіл 
отыр... Осы жағдайларда £іздін пролетариат либерал- 
дык буржуазияға қуйыриіық болу роліне, сол буржуа
зиянын колындағы мылқау қурал болу роліне қана- 
ғат ете ала ма? Ол осы буржуазияны өзінің көсемі етіп, 
соның сонына ере ала ма, еруге тиіс пе? Ол револю- 
иияныц көсемі болмай кала ала ма? Біздің либералдык 
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буржуазияныц лагерінде не болып жатқанына’ кара- 
кыздаршы: пролетариаттың революцияшылдығынан 
үрейленген біздің буржуазия, революцияға басшы бо- 
лудың орнына, контрреволюцияның. қушағына еніп 
отыр, пролетариата қарсы сол контрреволюниямен 
одак жасасып отыр. Ал онық партиясы, кадеттер пар- 
тиясы, жалпы әлемнің алдында ашықтан ашық Столы- 
пинмен ымыраласады, патшашылдыктыц пайдасына 
халыктық революцияға қарсы бюджетті және армия- 
ны жақтап дауыс береді. Орыстың либералдық бур- 
жуазиясының өзі революцияға кас күш екені, ол күш- 
ке қарсы нағыз аяусыз соғыс жүргізу керек екені ай- 
қын емес пе? Пролетариат өз алдына кыймыл корсет
ке» жерде буржуазия революцияшыл болудан қалады 
деген Каутский жолдастың пікірі дурыс-ақ смес пе?..

Сонымен: орыстың либералдық буржуазиясы рево- 
люцияға қарсы; оның өзі революцияның қозғаушысы 
да, ал тіпті, көсемі де бола алмайды, оның өзі револю
циями ң қас душпаны, сондыктан оған қарсы кажыр- 
лы күрес жүргізу керек.

Біздіц революцияның бірден-бір көсемі, патша са- 
модержавиесін қулату үшін Россиядағы революциялык 
күштерді керек ететін, соларды өзінің соңынан ерте 
алатын көсемі, — пролетариат болып табылады. Тек 
пролетариат қана елдегі революцияшыл элементтердІ 
ез төңрегіне топтастырады, тек сол ғана біздін. рево- 
люцияны ақырына дейін жеткізеді. Социал-демокра- 
тияның міндеті — пролетариатты революцияныц көсе- 
мі болуға әзірлеу үшін бар мүмкіншілікті жасау бо- 
лады.

Большевиктік кезкарастың түйіні осында.
Біздің революцияны ақырына дейін жеткізу ісінде
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пролетариаттыи сенімді одақтасы кім болмақ — дет 
сурауға большевиктер: пролетариаттыи ауызға алар- | 
лық бірден бір сенімді және мықты одақтасы револю- \ 
цияшыл шаруалар болып табылады деп жауап қайы- | 
рады. Қрепостниктік тәртіптердін. барлық негіздеріне і 
қарсы пролетариатпен бірлесіп күрес жүргізетін опа- і 
сыз либералдық буржуазия емес, революцияшыл ша- I 
руалар болып табылады. I

Осыған сәйкес, буржуазиялық партияларға біздін ' 
көзқарасымыз: пролетариатты басшы етіп, революция
шыл шаруалармен бірлесіп патша ькіметіне және ли- 
бералдық буржуазияға қарсы шығу керек деген ка- 
-ғыйда бойынша белгіленуге тиіс. Осыдан — кадеттік 
буржуазияның гегемониясына (жетекшілігіне) қарсы 
күрестің қажеттігі, демек, кадеттермен ымыраласудын 
соракы екендігі келіп туады.

Большевиктердіц пікірі міне осындай.
Баяндамашылардын. Ленин мен Мартыновтын, жә- 

не басқа барлық шешендердін. сөздері осы екі пози- 
цияның шеқберінде сөйленді.

Мартынов жолдйс, пролетариат гегемониясының 
болуын үзілді-кесілді теріске шығарып, сонымен қатар 
кадеттермен одақ жасасу идеясын үзілді-кесілді қор- 
ғап, меньшевиктердің көзқарасын біржола «терецдет- 
ті».

Басқа шешендер, олардын орасан көпшілігІ, боль- 
иіевиктік позицияны жақтап сөйледі.

Герман социал-демократтарының атынан съезді 
қуттықтап, біздегі алауыздықтар жөнінде біздің гер- 
маниялык жолдастардық көзқарасын сыйпаттап Сер
геи Роза Люксембург жолдастыц сөздері өте-мөте 
қызғылыктьі болды. (Біз бул жерде Р. Л-тық әртүрлі 
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уақытта сөйленген екі сөзін бірге косып отырмыз.) Ре- 
волюцняның көсемі ретіндегі пролетариаттын, ролі ту- 
ралы, революцияға қарсы күш ретіндегі либералдық. 
буржуззияның ролі туралы, т. т. және т. с. мәселелер 
женінде большевик торге толык косыла отырып, — Р. 
Люксембург меньшевизмнің басшыларын, Плеханов пен 
Аксельродты, сынады, оларды оппортунистер деп ата- 
ды, олардын. позициясын Франциядағы жоресистердін 
позициясына теңеді. Роза Люксембург: большевиктер- 
де де кейбір оқыс істер, ғажап мінездер, шектен тыс 
қаттылық бар екенін білем, бірақ олардын мунысы» 
әбден түсінем, қостаймын да: меньшевиктік оппорту
низм^ бос кеуде, іркілдек бейнесін көре турып қат- 
ты болмаудын реті жок. Франциядағы гедистерде42 де 
осындай шектен тыс каттылық бар еді, олардын, бас- 
шысы Гед жолдас белгілі сайлау қулақтандыруында: 
«бірде бір буржуа маған дауыс беруші болмасын, өйт- 
кені мен парламентте барлык, буржуаларға карсы шы- 
ғып, тек пролетарлардын мүдделерін ғана корғаймын» 
деп жарыялаған болатын. Мунысына қарамастан, осьғ 
қаталдықтарына қарамастан біз, герман социал-де- 
мократтары, гедистердің марксизмге опасыздық істе- 
гендерге, жоресистерге қарсы күресінде әрқашанда сол 
гедистердің жағында болдык. Большевиктер жөнінде- 
де осыны айту керек: біз, герман социал-демократта- 
ры, олардың меньшевик оппортунистерге қарсы күре- 
сінде большевиктерді қолдап отырамыз...

Р. Люксембург жолдас міне осы мазмунда сейледі. 
Германиялык. Социал-Демократия Партиясымын 

Орталық Комитетініц съезге жолдаған, Роза Люксем
бург окып берген атакты хаты будан да қызғылықть*  
болды. Қызғылықты болатыны, хатты жолдаушыларі 
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либерализма карсы күресу керек деп партияға ақыл 
айтады, орыс революциясыныи көсемі ретіндегі орыс 
пролетариатынын өзгеше ролін мойындайды, — сөйтіп 
осы арқылы большевизмнің барлық негізгі қағыйдала- 
рын мойындайды.

Сонымен, Европадағы аса ысылған, аса революция- 
шыл партия герман социал-демократиясының маркси- 
змге опасыздық істеушілерге қарсы, меныпевиктерге 
•қарсы күресуші нағыз марксистер деп большевиктерді 
ашыктан ашык, әйгілі түрде қолдайтындығы айқын 
болды.

Польша делегациясынын президиумдегі өкілі Тыш
ко жолдастың кейбір сөздері де қызғылықты болды. 
Екі фракцияның екеуі де: біз марксизмнің турғьісында 
•берік турмыз деп бізді сендірмек болады, деді Тышко 
жолдас. Бірақ, сайып келгенде, осы турғыда турған 
•большевиктер ме әлде меньшевиктер ме, қайсысы еке- 
нін екінін, бірі оңай түсіне қоймайды... Сонда «сол жақ- 
тан» бірнеше меньшевиктер: «Марксизмнің турғысын- 
да турған бізбіз» — деп оның сөзін бөлді. «Жоқ, х<ол- 
дастар», — деп жауап берді Тышко оларға, — «сіздер 
ол турғыда турған жоксыздар, келбеп жатырсыздар: 
ейткені пролетариаттың тап күресіне басшылық ету 
ісіндв сіздердін, мейлінше дәрменсіз болуларыцыз, улы 
Маркстің улы сөздерін жаттау қолдарыныздан келге- 
німен, оны қолдана білмейтіндіктеріңіз, — осының барі 

■сіздердің марксизм турғысында тік турғандарыңызды 
лмес, көлбеп жатқандарыңызды керсетеді».

Муның өзі көркем өткір айтылған еді.
Шынында да, тым болмаса мына фактыны-ақ алы- 

цызшы. Меньшевиктер: социал-демократияның міндеті 
әрқашанда және әржерде пролетариатты дербес саяси 
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күшке айналдыру дегенді жиі айтады. Осы дурыс па? 
Сөзсіз дурыс! Бул — Маркстіи улы сөздері; әрбір 
марксист бул сөздерді әрқашанда есте сақтауға тиіс. 
Бірақ меньшевик жолдастар бул сөздерді калай қол*  
данады? Олар пролетариатты коршаған буржуазиялык 
элементтердің тобынан сол пролетариаттың тәуелсіз 
дербес тап болып іс жүзінде бөлініп шығуына көмекте- 
сіп отыр ма? Олар пролетариаттың төңрегіне револю- 
цияшыл элементтерді топтап, пролетариатты револю- 
цияяын көсемі болуға әзірлеп отыр ма? Фактыларға 
карағанда меньшевиктер мундай еш нәрсе істеп отыр- 
гзн жок. Керісінше: меньшевиктер либералдық бур- 
жуазиямен неғурлым жиі-жиі келісім жасасып отыру 
керек деп пролетариатқа акыл айтады, — ал, сөйтіп, 
пролетариаттың дербес тап болып бөлініп шығуына 
емес, оның буржуазиямен араласып кетуіне көмекте- 
седі; меньшевиктер революцияның көсемі болудан бас- 
іарту керек, бул рольді буржуазияға тапсырып, бур- 
жуазияныц соңына еру керек деп пролетариатқа ақыл 
айтады, — ал, сөйтіп, пролетариаттың дербес саяси 
күшке айналуына емес, — оның буржуазиянын куйыр- 
ілығына айналуына көмектеседі... Яғни, меньшевиктер 
марксистік дурыс кағыйда бойынша тиісті жумыс ic- 
темей,‘мүлде керісінше істеп отыр.

Я. Тышко жолдастын, айтқаны рас: меньшевиктер 
марксистік турғыда турған жоқ, көлбеп жатыр...

Жарыссөз біткеннен кейін қарардың екі жобасьт: 
меньшевиктік және большевиктік жобалары усынылды. 
Екеуінің ішінен орасан көпшілік дауыспен большевик*  
тердія жобасы негізге алынды.

Будан соң жобаға түзетулер енгізіле бастады. 80 
оіамалы түзетулер енгізілді. Ол түзетулер көбінесе жо- 
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баның екі тармағына: революцияның көсемі ретіндегй 
пролетариат туралы тармакка және революцияға кар
ем күш ретіндегі кадеттер туралы — екінші тармақка 
енгізілді. Муның өзі жарыссездердпі ец кызғылықтьғ 
жағы еді, ейткені фракцнялардың бейнелері нак осы 
арада өте-мөте айқын көрінді. Бірінші маңызды түзету 
енгізген Мартов жолдас. Ол: «революция көсемі ретін- 
дегі пролетариат» деген сөздерді «авангард ретіндегі 
пролетариат» деген сөздермен алмастыруды талап ет- 
ті. Ондағы дәлелі: «авангард» деген сөз мағна жағы- 
нан дәлірек келеді деді. Оған Алексинский жолдас кар
ем шықты. Алексинский былай деді: әцгіме дәлдігінде 
емес, осы тармақта айтылып отырған екі пікірдіц ка- 
рама-қарсылығында: өйткені «авангард» және «косей» 
деген сөздер —мүлде екі басқа уғым. Авангард (ал*  
дынғы отряд) болу дегеніміз — алдыңғы қатарда күре» 
су, атысқа көбірек ушырайтын жерлерде болып, кан 
төгу деген сөз, сонымен бірге басқалардың қарама- 
ғында болу, кәзіргі жағдайда, буржуазиялық демок- 
раттардың қарамағында болу деген сөз: авангард еш: 
кашанда жалпы куреске басшылык етпейді, қайта әр- 
кашанда авангардтмн. өзін басқарады. Керісінніе: не
сем болу дегеніміз — алдынғы катарда күресу деген 
сез ғана емес, сонымен бірге жалпы күреске басшылык 
ету, сол күресті ез мақсатына бейімдеп жүргізу деген 
сез. Біз, большевиктер, пролетариата буржуазиялык 
демократтардың басшылык еткенін қаламаймыз, — біз 
халықтын, бүкіл күресіне пролетариаттың өзІ басшылык 
етіп, бул күресті демократиялық республика жасау 
бағытында жүргізсе екен дейміз.
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Осының нәтижесіндс Мартовтың түзетуі өтпей 
калды.

Осы тәрізді барлық басқа түзетулер де өтпеді.
Түзетулердің екінші бір тобы кадеттер туралы тар- 

аіаққа қарсы бағытталған еді. Меньшевиктер: кадет- 
тердің әліде контрреволюция жолына түспегенін мо- 
йындау керек деп усыныс жасады. Бірак съезд бул усы- 
аіысты алмады, сөйтіп бул сыяқты усыныстардың бәрі 
де қабылданбады. Будан соц меньшевиктер: белгілібір 
жағдайларда кадеттермен тым болмаса техникалық 
келісім жасауға жол берілсін деп усыныс жасады. 
Съезд бул усынысты да кабылдамады, бул жөніндегі 
түзетулерді аяқсыз қалдырды.

Ақыр соңында қарар түгелінен дауысқа салынды, 
сонда 159 адам — большевиктік қарарды жактап да
уне берді, 104 адам қарсы болды, басқалары бейтарап 
калды.

Съезд орасан кепшілік дауыспен большевиктердін, 
карарын қабылдады.

Сол кезден былайғы жерде большевиктердін, көз- 
карасы партийным, көзқарасы болды.

Мунын үстіне, дауыс берудің өзінен маңызды екі нә- 
тиже шыкты:

Біріншіден, дауыс берудін нәтижесінде съездін 
«формалды, жасанды түрде 5 фракцияға (большевиктер, 
меньшевиктер, поляктар, латыштар, бундышылар бо- 
лып) бөлінуі қалды да, принципті түрде, жацаша: боль
шевиктер (буғая барлық поляктар және латыштардың, 
көпшілігі енеді) және меньшевиктер (буған бунды
шылар түгелінен дерлік енеді) болып бөлінді.

Екіншіден, осы дауыс берудін нәтижесінде жумыс- 
іиылардың фракцияларға бөлінуі жөніндегі анағурльім
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дал санағы шықты: болыпевиктік фракцияда 38 жу- 
мысшы емес, 77 жумысшы (38 ге 27 полякты, 12 ла*  
тышты косқанда) бар екені, ал меныпевиктік фракция' 
да 30 жумысшы емес, 39 жумысшы (30 ға 9 бунды- 
шыны косканда) бар екені аныкталды. Сейтіп меньше*  
викіік фракция интеллигент™ фракция болып шықты,

* Булай етудін аса қажеттігі сол; меньшевик жолдастар, бур* 
жуазиялық газеттердін редакцняларына орналасып алып, осы 
ыәселенін еткен кездегі және кәзіргі жагдайы туралы жалған 
лақаптар таратып жур («Товарищ» те басылған «Жумысшы съе. 
аі» туралы мақаланы қарзныз; муны жазған көрнекті бір меньше
вик және бул макала «Бакинский День»43 газетінде көшіріліа 
басылған).

IV

ЖУМЫСШЫ СЪЕЗІ ТУРАЛЫ

Жумысшы съезі туралы мәселе жөніндегі жарыс- 
сөздерді сыйпаттаудан бурын мәселенін, тарихымен 
танысу кажет*.  Әнгіме мынада: бул мәселеніқ өзі тым 
шатасып кеткен, анықталмаған мәселе. Біздегі ала- 
уыздықтардың баска тармактары жөнінде партия ішін*  
де кәзірдін. өзінде ап-анык екі ағым: большевик™ 
ағым мен меньшевиктік ағым бар болып отырса, — ал 
жумысшы съезі туралы мәселе жөнінде біз екі ағымды 
емес, әлі тіпті аныкталмаған және қарама-қарсы қай- 
шылықтары толып жаткан бір.қора ағымдарды көріп 
отырмыз. Рас, большевиктер ауыз бірлікпен, белгілі 
пікір айтып жүр: олар тегінде жумысшы съезіне қар- 
сы.. Оның есесіне меныдевиктер арасында — барып 
турған кыйыр-шыйыр қым-қыйғаш, шым-шытырык 
бірдеңе: олар көптеген топтарға бөлініп кетті де, олар- 
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дың әрқайсысы, баскаларына кулак аспай, өзінше ән- 
детуде. Аксельрод бастаған петербургтік меньшевик*  
тер жумысшы съезін шакырғанда партия куру 
үшін шакыру керек десе, — Эль бастаған москвалык 
меныпевиктер окы партия куру ниетімен емес, пар- 
тнядан тыс «жалпыорыстық жумысшы одағын» жасау 
мақсатымен шакыру керек дейді. Ал Ларин44 бастаған 
октүстіктегі меньшевиктер будан да асып түсіп, жу
мысшы съезін шақырғанда партияны да, «жумысшы 
одағын»да жасау максатымен емес, — анағурлым өре**  
сі кең «еңбек одағын» жасау мақсатымен шақыру 
керек; муның, өзі, барлык пролетариат элементтерімен 
бірге, эсерлік, шалабуржуазиялык, «еңбекші» элемент- 
терді де камтый алатындай болуы кажет дейді. Одес- 
садағы және Каспи маңындағы топтар сыяқты, кісі 
күлерлік кітапшаның дуана «авторлары» — «Бродяга> 
мен «Шура»45 дейтіндер — сыяқты ыкпалы кемдеу 
баска топтар мен адамдар туралы енді мен айтып та 
отьгрғаным жок.

Меньшевиктердің арасында epic алған шым-шыты- 
рық міне осындай.

Бірақ жумысшы съезін қалай шакыру керек, қа- 
лай уйымдастыру керек, оны ненің қарсаңында шақы- 
руға болады, съезге кімді шакыру керек, съезді шакы
ру бастамасын мойнына алатын кім болмақ?

Меньшевиктердіқ арасында съездіц мақсаты тура
лы мәселе жөнінде қандай шьім-шытырық болса, бар
лык осы мәселелер женінде де сондай шым-шытырык 
туып отыр.

Біреулері жумысшы съезіне жүргізілетін сайлауды 
Думаға жүргізілетін сайлаумен байланыстыру керек, 
сейтіп «басқыншылык, жолмен» жумысшы съезіи коса 
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набат уйымдастыру керек лесе, — екінші біреулері 
үкіметтін, «керенаулығына» иек сүйеу керек, тым бол- 
маса оның «руксатын» алу керек дейді, ал үшінші бі- 
реулері, тіпті 3 — 4 мыц болса да, делегаттарды шет 
елге женелту керек, сөйтіп жумысшы съезін купыя 
түрде сонда өткізу керек деп акыл айтады.

Меньшевиктердің біреулері тек қалыптасқан жу
мысшы уйымдарынан ғана съезге өкілдер келуі керек 
деп отырса, екінші біреулері уйымдасқаны болсын, 
•уйымдаспағаны болсын, ең кемі 10 миллиондай адам 
болыл есептелетін пролетариат біткеннің бәрінен де 
съезге өкілдер тарту керек деп акыл айтады.

Меньшевиктердін. біреулері жумысшы съезін интел- 
лигенттерді қатыстыра отырып, с.-д. партиясыныи 
ынтасы бойынша шақыру керек деп отырса, екінші бі- 
реулері партияны да, интеллигенттерді де былай қо- 
йып, интеллигенттерді ешбір қатыстырмай-ақ съезді 
тек жумысшылардын өз ынтасы бойынша ғана шақьі- 
ру керек деп ақыл айтады.

Меньшевиктердің біреулері жумысшы съезін жедел 
шақыруды талап етіп отырса, екінші біреулері, әзірін- 
ше жумысшы съезі жөніндегі идея жолында үгіт жүр- 
гізумен ғана тынып, съездің шакырылуын белгісіз бір 
уақытка қалдыру керек деп усыныс жасайды.

Ал онда, бірнеше жылдан бері пролетариаттың ку- 
ресше басшылық етіп келе жаткан, өзінІң қатарында 
нык біріккен 150 000 мүшесі бар, 5 съезді бастан өт- 
керген т. т. және т. с. сыякты жумыстар істеп, өмір су- 
ріп отырған кәзіргі Социал-Демократиялық Жумыс
шы Партиясыи қалай ету керек? «Оны мурдем кетіру 
керек пе» әлде басқаша ету керек пе?

Буған меньшевиктердің бәрі де, Аксельродтав бас- 
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тгп Ларинге дейін, бізде про.іетарлық партия жоқ деп 
бірауыздан жауап қайырады. «Әңгіменің мәні сол, біз- 
де партия дегеніц жок>, — десті бізге меньшевиктер 
съезд үстінде, — «бізде тек усақбуржуазиялык, интел- 
лнгенцияның уйымы ғаиа бар»; жумысшы съезінің кә- 
меіімен осы уйымнын орнына партия куру керек ac

ai. Меньшевиктерден белгіленген баяндамашы Аксель
род жолдас партия съезінде міне осыны айтты.

Бірақ сабыр етінізші, бул қалайша? Демек, бірінші- 
сінен (1898 ж.) бастап соңғысына дейін болған біздің 
партийный, элгі съездерінін, бәрі, буларды уйымдастыру 
ісіне меньшевик жолдастардын ©здері аса жігерлі түр- 
де қатысқан съездердің бәрі; пролетариаттың ушан-те- 
ціз ақшасы мен күш-жігерінің осынша шығын болуынын, 
барі, съездерді уйымадстыруға қажетті шығын болуы
нын бәрі, бул шығын женінде большевикгер қандан Ki
nski болса, меньшевиктер де сондай кінәлі еді, — 
демек, осынын, бәрі де тек кама алдаушылық пен фа- 
рисеГілік екен ғой?!

Демек, партийный. прокетарнатқа арнап жазған 
осы жауынгерлік үндеулерінің бәрі, меньшевиктер 
де кол койған үндеулердін бәрі; партияның басшылығы 
арқасында, көбінесе партиянын бастамасы бойынша 
1905 — 1с,06 — 1907 жылдары жүргізілген осы ереуіл- 
дер мен көтерілістердін бәрі; біздің партиянын басшы- 
лығы арқасында пролетариаттың колы жеткен осы та- 
быстарының бэрі; партиянын, жолында, партиянын туы 
астыида Петербургтің, Москваның және басқаларының 
кешелерінде қаза тауып, Сибирьдегі жер қушағына 
еніп, түрмелерде шіріп, қурбан болған осы мыңдағап 
лролетгриат адамдарынын бәрі, — демек, муның бәрІ 
•ш кана комедия және алдаушылық екен ғой? - -1

6 И. В. С 1 < л и н,
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Сөйтіп, бізде партийных жоқ болғаны рой? Бізде 
тек «усак буржуазиялық интеллигенцияных уйымы» 
рана бар екен рой?

Эрине, муның езі шылғый етірік, кісіні ашындыра- 
тын, арсыздықпен айтылған өтірік еді.

Аксельродтық жоғарыда айтылған сөзін есіткенде 
петербургтік және москвальіқ жумысшылардых шексіз 
ашьшған себебі де, сірә, осы болуға тиіс. Олар орында- 
рынан ыршып турып, баяндамашы Аксельродқа: «Бур
жуй біз емеспіз, шет елде отырған мына сен өзің. бур- 
жуйсын; біз — жумысшымыз, біздің өзіміздің социал- 
демократиялық партиямыз бар, біз оны корлауға жол 
бермейміз» деп батыл жауап қайырды...

Бірақ, айталық, жумысшы съезі болады, тіпті бо- 
лып өтті де дейік. Демек, кәзіргі с.-д. партиясын ар
хи вке өткізген болдық, сөйтіп кайткен күнде де жу
мысшы съезін шақырдық, біз осы съезде «жумысшы> 
одағын ба, «енбек» одағын ба, әйтеуір сол сыяқты бір- 
дене уйымдастырмақпыз. Будан кейін не болмақ? Бул 
съезд қандай программа қабылдамақ? Жумысшы съе- 
зінін бейнесі қандай болмақ?

Буған меньшезиктердің біреулері: жумысшы съезі 
социал-демократияның программасын, әрине, біраз ык- 
шамдап кабылдай алады деп жауап береді де, осының 
артынша: социал-демократияның программасын оных 
қабылдамауына да болады дегенді коса айтады; олар- 
дың ойынша, пролетариатқа будан оншалык келер-ке- 
тер кесір жоқ. Екінші біреулері анағурлым батыл жа
уап айтады.- усақбуржуазиялык әдеттер біздің проле- 
тариаттых бойына әбден сіңген, сондыктан, ек бір ык- 
тыймал нәрсе, жумысшы съезі социал-демократиялык 
программаны емес, усақбуржуазиялық демократиялык
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партийны кері кетіретін әрекеттерге қарсы үгітке ты- 
йым салынсын деп съезге өтініш етті.

Онан сон бір қызык нәрсе: меньшевик шешендердің 
сөздерінен (Плехановтан басқасын айтам, өйткені ол 
жумысшы съезі туралы тегі еш нәрсе айтқан жок) ба- 
сынан аяғына дейін: партия жойлысын, социал-демок
ратия жойылсын — партиясыздык жасасын, социал-де- 
мократиялық емес «жумысшы одағы» жасасын деген 
урандардың сарыны естіліп турды. Шешендер бул 
урандарды ашық көтерген жоқ, бірак олардың сөзде- 
рінен осы урандардын, емеуріні сезіліп турды.

Барлық буржуазияшыл жазушылар, синдикалистер 
мен эсерлерден бастап кадеттер мен октябристерге 
дейін, — осылардың бәрі де жумысшы съезін тектен 
гек қызу жақтап журген жоқ: булардың барі де біз- 
дің партиянын. душпандары ғой, ал жумысшы съезія 
шақыру жөніндегі практикалық жумыс партияны едә- 
уір әлсіретіп, кері кетірер еді. Ендеше олар «жумысшы 
съезі жөніндегі идеяны» калай қуттықтамасын?

Большевик шешендер мүлде басқаша пікір айтты.
Болыпевиктерден белгіленген баяндамашы Лин

дов47 жолдас, меньшевиктердің өз арасындағы басты- 
басты ағымдарды қысқаша сыйпаттай келіп, жумыс
шы съезі жөніндегі идеяны тудырған жағдайларды 
энықтауға көшті. Жумысшы съезін үгіттеу жумысы 
1905 жылы, октябрь күндерінен бурын, репрессиялар 
кезінде басталды. Октябрь — ноябрь күндерінде бул 
жумыс тоқтап қалды. Жақа репрессиялар жүргізілгсн 
хслесі айлардын. ішінде жумысшы съезін үгіттеу жу- 
мысы қайтадан epic алды. Бірінші Думанын тусында, 
шамалы бостандык күидерінде, үгіт бәсенсіді. Онан 
сои. Дума куылғаннан кейін, қайтадан күшейді, т. т.
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Бүдан шығатын қортынды айқьш: шамалы бостандық 
кундерінде, партияньщ емін-еркін улғаюға мүмкіндігі 
бар ксзде, «өресі кең партиясыз партия» жасау мақса- 
тымен жумысшы съезін үгіттеу жумысы табиғи түрде 
ногізін өзінен өзі жояды; ал керісіише, репрессия күн- 
дерінде, партияға жаңа мүшелер келіп қосылудыц ор- 
пына партиядан кетушілік epic алған кезде, жумысшы 
съезін үгіттеу жумысы өресі тар партияны улғайту 
немеее «өресі кен, партиясыз партиямен» алмастыру 
жслындағы жасанды амал ретінде, өзіне белгілі негіз 
табады. Бірақ ешқандай жасанды амалдардың іске 
сәт болмайтындығы өзінен өзі түсінікті: өйткені пар
тияны шындап улғайту үшін жумысшы съезі емес, сая- 
сн бостандық керек; ал жумысшы съезініи өзі осындай 
бостандыққа муқтаж болып отыр.

Онан сок. Жумысшы съезі жөніндегі идея, нақты 
күйінде алғанда, негізінен жалған нәрсе: өйткені ол 
идея фактыларға негізделмей, «бізде партия жок» де
ген теріс қағыйдаға негізделіп отыр. Әңгіме мьіиада: 
бізде пролетарлык партия бар, ол өзін пролетариаттын 
душпандарына тым көп танытып отыр — бул жағдай- 
ды меньшевик гердін өздері де ете жақсы біледі — со- 
иымен бізде кәзірдіц өзінде на к осындай партия бар, 
дэл сондықтан да жумысшы съезі жөніндегі идея мей- 
лінше жалған идея болады. Эрине, егер бізде 150 мың- 
игн астам алдынғы қатарлы пролетарлары бар жэне 
жүз мыңдаған күресшілерді сонынан ертіп отырған 
партия жоқ болса; егер біз 60-ншы жылдардағы гер
ман социал-демократтары сыяқты немесе өткен ғасыр- 
дың 70-нші жылдарындағы француз социалистері сы- 
яқты ықпалы кем аттөбеліндей азғана адамдар бол- 
гак>_ онда біз өзіміз-ақ жумысшы съезінен социал*  
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демократинлык партиями сығып алу үинн сол жуиыс- 
піы съезін шақыруга талпынғаи болар едік, Бірақ әд- 
гіменің мәні сонда: бізде кәзірдін. еэінде-ақ партия бар, 
буқаралар арасында ықпалы орасан зор нағыз проле* 
тарлық партия бар, ал жумысшы съезін шақыру үшін, 
хыяли түрдегі «партмясыз партийны» жасау үшів, біз- 
діқ лажсыздан еқ алдымгн кәзіргі партийны «куртуы- 
мызға», ен алдымен соны қыйратуымьізға тура келеді. 

Міне сондықтан да жумысшы съезіи шакыру жө- 
ніндегі жумыс сөзсіз практика жүзіяде партийны кері 
кетіру жолындағы жумысқа әкеліп соғады. Ал онын 
срнына әйтеуір бір кездері «ересі кен партиясыз пар
тия» жасаудыи сэті түсе ме, жок па, онан соа соны 
жасаудың езі керек пе, жоқ па, — ол әлі скіталай нәрсе. 

Міне сондықтан да біздін партийныц душпандары, 
аралуан кадетгер мен октябристер, жумысшы съезінін 
пандасына үгіт жүргізгендігі үінін меньшевиктерді әб- 
ден мактап жүр.

Mine совдықган да большевиктср жумысшы съезіи 
иіақыру жеиіндегі жумыс әрі қауіпті, әрі зыянды деп 
ойлайды: ейткені ол жумыс буқаралардыц алдында 
партнянын беделій түсіріп, оларды буржуазиялык де- 
мократиянын ыкпалына бағыидырады.

Линдов жолдас міне осы мазмунда сөйледі.
Жумысшы съезін жактап с.-д. партиясына қар- 

сы болу керек пе, әлде партияны жақтап жумысшы 
съезіне қарсы болу керек пе?

Съезде мэселе міие осылай койылды.
Большевик жумысшы делегаттар мәселеге бірден 

түсінв қойып, жігерлі түрде «партийны жақтап» сөйле- 
ді: «біз партаяныц патриоттарымыз», — дссті олар, —
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«біз өз партиямызды сүйеміз, сондыктан да шалдыққаң 
шітеллигенттердің оны қорлауына жол бермейміз».

Бір қызғылықты нәрсе, герман социал-демократия- 
сының өкілі Роза Люксембург жолдас большевиктер- 
дің пікіріне толык қосылды. «Біз, герман социал-де- 
мократтары, — деді ол, — меньшевик жолдастардын. 
кісі күлерлік жаңғалақгығына таңбыз: букараның өзі 
партийны іздеп, соған қарай ентелеп талпынып отыр- 
ған кезде, булар буқараны долбармен іздеп жүр».

ШешендердІң орасан көпшілігі большевиктерді 
қолдайтындығы жарыссоздерден анық көрінді.

Жарыссөздер аяқталғаннан кейін карардын екі 
жобасы: большевиктердіц жобасы мен меньшевиктер- 
дік жобасы дауысқа салынды. Булардын ішінен боль- 
шевиктердің жобасы негізге алынды. Принципті сый- 
паты бар түзетулердің бәрі де дерлік қабылданбады. 
Жумысшы съезі туралы мәселені талқылау бостанды- 
ғын тужыруға қарсы енгізілген, азды-көпті елеулі мәні 
бар тек бір ғана түзету кабылданды. Түгелінен алған- 
да, каулыда: сжумысшы сьезі женіндегі идея партий
ны кері кетіреді», <қалың жумысшылар буқараларын 
буржуазиялық демократиянын ықпалына бағындыра- 
ды», сондыктан бул сыякты идея пролетариатқа зыян- 
ды дегендер айтылған. Оның бержағында, жумысшы 
дспутаттарының советтерінен және олардын съездері- 
нен жумысшы съезінің айырмашылығы қарарда айқын 
кврсетілді; жумысшы депутаттары советтерінің съез- 
дері партияны кері кетірмейді, онымен бәсекелеспейді, 
қайта, олар партияның соңына ере отырып, рёволю- 
циялық өрлеу кезеңдерінде оның практика жүзіидегі 
мәселелерді шешуіне көмектесе отырып, партияныц 
озін нығайтады деп көрсетілдһ
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Акыр сонында қарар копшілік дауыспен тутас ка- 
былданды, 165 адам жақтап, 94 адам қарсы қол ке- 
терді. Басқалары қалыс қалды.

Сөйтіп, съезд жумысшы съезі жөніндегі идеяны 
лартияға жат, зыянды идея дсп, қабыл алмады.

Осы мәселені дауысқа салудың нәтижесінде бізгс 
мынадай маңызды жағдайдың беті ашылды. Баксақ, 
дауысқа қатыскан 114 жумысшы делегаттардын тек 
254 ғана жумысшы съезін жақтап дауыс беріпті. Бас- 
қглары қарсы болыпты’ Проценті жағынан алып Ка
раганда жумысшы съезін жактап дауыс берген жу
мысшы делегаттар 22°/о, қарсылары — 78%. /Кәне өтс- 
мете бір маңызды нәрсе: жумысшы съезін жақтан 
дауыс берген 94 делегаттың ішінде жумысшылэры 
тек 26% қана, ал интеллигенттері—74%болып шыкты.

Ал меньшевиктер әрдайым: жумысшы съезі жөнін- 
дсгі идея — жумысшылар идеясы, тек большевик «ин- 
теллигенттер» ғаңа съездін шакырылуына кедергі жа-s 
can отыр деп, және баска осы сыяқтыларды айтып дау
ры ғатын еді ғой. Егер осы дауыс берудің нәтижесіне 
карап төрелік айтсак, онда ең, дурысы: жумысшы съезі 
жөніндегі идея, қайта интеллигент қыялшылдардын 
пдеясы деу шындыққа жақынырақ болар еді...

Тіпті меньшевик жумысшылардың өздері де жу
мысшы съезіне дауыс бермеген тәрізді ғой: 39 жумыс
шы делегаттардың (30 меньшевик+9 бундышы) ішінде 
жумысшы съезін жактап дауыс бергендері тек кана 24 
адам.

Баку. 1907 жыл.
БірІкшІ рет Пролетарий*
еазетЫде басилтн. Л» 1 жлне 2» 
3& июнь лсенр Ю июль» 1907 ж.
Кол қойған: К о 6 a Иеаноеаі



ПІ МЕМЛЕКЕТТІҚ ДУМАДАҒЫ 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ 

ДЕПУТАТТАРҒА 
ТАПСЫРЫЛҒАН АМАНАТ

Баку цаласындағы жумысіиы кураясынан белгіленген. 
өкілдердіц жыйналысында 1907 жылы 22 сентябрьдв 

цабылданғанР

Мемлекеттік думадағы социал-демократиялық де- 
пугаттар айрықша фракция болуға тиіс, бул фракция, 
партия уйымдарының бірі ретінде, партиямен аса ты- 
ғыз байланыс жасап, оның басшылығына, партия Ор- 
талық Койитетінің нусқауларына бағынуға тиіс.

Мемлекеттік думадағы социал-демократиялық. 
фракциянык негізгі міндеті — еңбекшілерді капиталис
та қанаудан азат ету үшін де, пролетариаттыц саяси. 
көсем ретіндегі ез роліи, Россиядағы кәзіргі буржуа- 
зиялық-демократиялық революцияда агқаратын ролііғ 
орындауы үшін де сол пролетариат іып, таптык, тәрбие 
алуына және тап күресіне кемектесу болып табылады.

Осы мақсатпен фракция қандайда болса да өзініи 
таптық-пролетарлық саясатын, социал-демократняны 
кадеттерден бастап эсерлерге дейінгі барлык баска 
уйымдардан және революцияшыл партиялардан езгс- 
ше етіп керсететін саясатын жүргізуге тиіс. Думадағы 
саяси партиялар меи топтардын қапдайымен болса да 
оппозициялық әрекеттердіц бір болуын сақтау мақсат- 
тарына бола, фракция езініц осы міндетін ешбір қур- 
бан ете алмайды.
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Біздія депутаттар Думала поиешиктік-қаражүздік 
яартиялардын да, опасыз лнбсралдық-монархиялық 
буржуазияшыл кадеттер партиясыныц да бүкіл контр- 
революцияшылдық сыйпатын үздіксіз эшкерелеп оты- 
руға тиіс. ЕкІнші жағыпан, олар шаруалық усақ бур*  
жуазняшыл партияларды (эсерлерді, энестерді және 
трудовнктерді) лябералдардан айырып алуға тиіс және, 
езініц қаражүздікке карсы күресінде де, кадет бур*  
жуазиясына қарсы күресінде де буларды соцына ерте 
стырып, булжымас демократиялық-революциялық 
саясат жолына салуға тиіс, Сонымен бірге социал-де- 
мократиялық фракция реакциялық жалғая социалнс- 
тік утопияларға қарсы күрес жүргізуге тиіс; ейткені 
зсерлер, энестер және баскалары өздерінія талаітта- 
рын, негізіиде үсақбуржуазиялык талаптарын coJi уто- 
пиялармен әсерлеп, осы арқылы жумысшы табынын 
таза таптық пролетарлық-социалистік сана-сезгмін 
бүркеп отыр. Біздіи. фракция Думаның трибунасынав 
кәзіргі революция жөніндегі бүкіл шындықты барша 
халықка айқын керсетіп беруге тиіс. Ол: Россияда бей*  
бітшілік жолмен халыктын азаттык. алуыиа мүмкіндік 
жок екеиін, азаттыкка жетудіц бірден-бір жолы — пат-

* ша екіметіне карсы бүкілхалықтық күрес жүргізу жо
лы екенін халықка жарыя етіп айтуға тиіс.

Содиал-демократияныц ураны, халықты жана. 
ашык күреске шакыратын нысана етіп көтеретін ура
ны, жалпыға бірдей, тэте, тек және жасырын сайлау 
правосына лайык бүкіл халық еркін сайлаған Қурыл 
тай жыйналысы болып табылады; мүнын. өзі патша са
модержавие^ біржолата қуртып, Россияда демокра- 
тиялык республика орнатады. Пролетарлық урандар- 
га қарама-қарсы либералдық буржуазия көтеріп отыр- 
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ған, жауапты министрлік және баскалары сыякты өзге 
урандардың ешқайсысын социал-Демократиялык фрак
ция қабылдауға да, қуаттауға да тиісті емес.

Мемлекеттік думадағы зан, шығару және баскала
ры жөніндегі күнделікті қызметке қатыса отырып, со- 
циал-демократиялық фракция тікелей заң шығарудын 
мақсаттарын емес, азінің сын мен үгіт жөніндегі түпкі- 
лікті міндеттерін көздеп отыруға тиіс; нақты өкімет то- 
лығынан самодержавиелік үкіметтін қолында турған 
кезде мундай заң шьіғарудыц өзі мейлінше баянеыз 
жэне нәтижесіз болатынын халыққа түсіндіру керек,

Ш Мемлекеттік думада осылайша жумыс істей оты
рып, социал- демократнялық фракция патша сам одер- 
жавиесіне қарсы пролетариаттын, және пролетариат- 
пен бірге шаруалардың кәзіргі кезде Думадан тыс жүр- 
гізіп отырған күресіне көмектесиек.

№1 жыли сентябрь#*  
жш үндеуійщ болып басылгац

Үндеухаттыц тысті 
бойынша басылып отыр



ҚЕҢЕСКЕ БОЙКОТ ЖАРЫЯЛАУ ҚЕРЕҚ!1’

Мунай өнеркәсіпшілерімен болатын кеқеске қатысу 
және оғаи бойкот жарыялау мәселесі біз үшін принцип- 
ті мәселе емес, практика жүзіндегі мақсатқа үйлесімді 
мәселе. Біз, кейбір ызалы және дені оншалықты сау 
емес «адамдардын» усыныстарына еліктеп, кенес біт- 
кеннің бәріне де және әркашан бойкот жарыялай бер- 
мейміз. Және керісінше, біз кадет тектес жолдастары- 
мыздың істеп жүргендеріне еліктеп, кеңеске қатысу 
пайдасына мәселені біржолата үзілді-кесілді шешіп коя 
да алмаймыз. Кеиеске қатысу және бойкот жарыялау 
жөніндегі мәселені біз нақты фактылардың, тек каиа 
фактылардыц турғысынан алып қарауға тиіспіз. Оныи 
бержағында букараларды топтастыру жөніндегі біздін, 
міндетіміз белгілі фактылардың арқасында, белгілі жағ- 
дайларда кеңеске қатысуды қажет ететін болып шы- 
ғуы мүмкін, — онда біз сөзсіз қатысуға тиіспіз. Ал ке- 
рісінше, баска жағдайларда нақ әлгі міндеттін өзі бой
кот жарыялауды қажет етуі мүмкін, — онда біз кенес- 
ке сөзсіз бойкот жарыялауға тиіспіз.

Онан сои, алжаспау үшін біз өзіміз қолданып отыр- 
ған уғымдарды күні бурын аныктап алуға тиіспіз. Ке- 
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песке «катысу» дегеніміз не? Кецеске «бойкот жарыя
лау» дегеніміз не? Егер біз, жыйналыстарда жалпы та- 
лаптарды белгілей отырып, өкілдерімізді сайлай оты
рып, т .т. жэне т. с. сыяқты жумыстар істей отырып, ке
цеске кедергі жасау максатын кездемесек, ал кайта,— 
кецеске барғанда, кецестің тәртібіне бағына отырып, 
соран сүнене отырып, мунай өнеркәсіпшілерімен келіс 
сездер жүргізу үшін, ақыр соңында белгілібір келісімге 
келу үшін баратын болсақ, — он да біз өзіміздің муидай 
әрекетімізді кеңеске қатысу деп атауға тиіспіз. Ал егер 
біз, талаптарымызды усына отырып, осы талаптарды 
апықтап белгілеу үшін өкілдерімізді сайлай отырып, 
белгіленіп болтан талаптарды дәріптеп, жарыялай оты
рып, мунай өнеркәсіпшілері мен жүргізілетін кенес жу- 
мыстарына қатысу максатын емес, кеңестің өзіне ке- 
дергі жасау максатын, күреске дейін мунай өнеркәсіп- 
шілерімен шарт жасаудың қандайына болса да кедергі 
жасау максатын (күрестен кейІнгІ, әсіресе ойдағыдай 
жүргізілген күрестен кейінгі шартгы біз қажет деп 
есептейміз) көздейтін болсақ, — онда біз өзіміздіц мун- 
дай эрекетімізді кеңескё бойкот жарыялау, бойкот бол. 
ғанда, әрине, белсенді түрде бойкот жарыялау деп 
атауға тиіспіз, өйткені муның өзі кенестің аяқсыз қа- 
луымен тынады. *

Бул арада Дума жөніндегі тактиканы кекес жөнін- 
дегі тактикамен ешбір шатастырмау керек. Кенеске ка
тысу және бойкот жарыялаудағы максат кәсіпшілік- 
тердегі кәзіргі тәртіптерді жақсарту үшін жағдайлар 
жасау, ал Думаға қатысудағы немесе бойкот жарыя- 
лаудағы максат —• елдегі жалпы жағдайларды жақ- 
сарту болып табылады. Кеңестің тағдырын бүтіндей 
тек қана осы жердегі пролетариат шешеді, өйткені про



91 И. В. Сталии

летариат қатыспаса, кеңес өзінен өзі керексіз болып 
қалады, ал Думаға қатьісудын, немесе бойкот жарыя- 
лаудық тағдырын жалғыз пролетариат қана емес, со- 
нымен бірге шаруалар да шешеді. Ақырында, кепеске 
белсенді түрде бойкот жарыялау (кедергі жасау) ісі 
белсенді қыймылдар көрсетпей-ақ жүзеге оңай асыры- 
лады, ал Думаға бойкот жарыялаудың нәгижелері жө- 
нінде муны айтуға болмайды.

Жаллы пікірлер айтканнан кейін, енді алдағы ке- 
неске бойкот жарыялау туралы иақты мәселеге ко
шен ік.

Баку жумысшыларынын экономикалық күресінік 
тарихын 2 дәуірге белуге болады.

Біріаші дәуір — соңғы кезге дейінгі күрес дәуірі; ол 
кезде негізгі әрекет істеушілер мастеровойлар еді, ол 
кезде кәсіпкерлер59 өздерінің кесемдеріндей көріп» 
мастеровойлардын, соңынан іркілмей, калтқысыз ере 
беруші еді, ол кезде кэсіпкерлер ездерінің өндірістегі 
ролі орасаи екенін уғына қоймаған еді. Мунай өнеркә- 
сіпшілерінің. бул дәуірдегі тактикасын мастеровойлар- 
ды әллештеу тактикасы деп, мастеровойларға удайы 
кецшілік жасап, ал кәсіпкер жумысшыларды удаііы 
көзге ілмеу тактикасы дел сыйпаттауға болады.

Екінші дәуір — кәсіпкерлердін оянған кезінен, олар- 
дың өз алдына кыймыл керссткен кезінен, сонымен ка
тар мастеровойлардын шетке ығыстырылған кезінеи 
басталады. Оның бержағында бул қыймыл мейлінше 
келемеж сыйпатты кыймыл болып шығады, өйткені 
муның. өзі 1) маскара сыйлыктар алудан әрі аспайды 
және 2) мастеровойлар женінде аса катерлі сенімсіздію- 
ті өршітеді. Мунай өиеркәсіпшілері еэгерген жағдайды 
пгидалануға тырысыл, ездерінін тактикасыя да &?гер> 
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теді. Олар еидігі жерде настеровоВларды алнмтежі 
ді. оларды көтермелеуге тырыспайды да—«йпкеавиек- 
дігі жерде кәсіпкерлер мастеровойардыж гоа.ыяа ыа- 
ғьій ере бермеіпшін олар жақсы біледі—қайта, мужал 
өнеркәсіпшілерінің өздері мастеровойларды кзсімф- 
лерден тыс ереуіл жасауға араадатпак болады да, ось*  
арқылы мастеровойлардын едәуір әлсйдЁпв кврсетси 
буларды ездеріне көнгіш етуге тырысалзд. Сопааев жа- 
тар, будан бурын кәсіпкерлерге ешхаидаж хеша баж& 
келген мупай өнеркәсшшілері, евді вағыз барын турғаж 
арсыздықпев сыйлықтар беру аркьлы, осы кәсіякерлер"- 
ді әлпештеген болады. Осы аркыяы булар кәсіпашх. 
жумысшыларын мастеровойлардаи амыруға, зкыр со- 
кында олардың қулқыв бузып, мувай евераәсмшкр&- 
ве малайша жағынып қарайтын дертае уншратыа, £- 
тіспес күрес жөніндегі приншштіж оршла садоакумезс- 
дік пен малайға тән тіленшілік жетндегі «зфшшпгі» 
тудыруға, сөйгіп, жағдайды актақадарликтай жаксар» 
ту жумысын атыиея жок. кылуға тырысахы.

Алдағы кедесті олар нак осы мажсатцем «Аяаж 
шығарған».

Будан анқын кврінетіи варсе: алхыкғы клтарж*  
жоддастардың міндеті— кәсшшілік жуэдсшыдзр&г 
үшін аяусыз күрес жүргізу, кэсцнвывд жуямаиыттрп 
ның саяасында иунан вяеркәсишіілері жмешде аокШ 
сеш мсіздік тудыру аркыли, оларш сауддкүмеяаік »ем 
тіленшілік женіндегі зыгады адеттераса арылгу арен- 
ш кәсіпщілік жумысшыларын мастеровойлардыц тве- 

регіне топтастыру жолыяда күрес жүргізу бояыо табы- 
лады. Тукғыш рет бой керсетш отырғая, <жда да кем- 

меж боларлық, икемсіз кыймыл («бешкеш»ы. т, Tj 
сетщотырған кәсшкерлербукарасьшабіз. тураше жад» 
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сарғанда жоғарыдан жақсармайды, саудаласу жолы- 
мен де жаксармайды, теменнен, мастеровойлармен бір- 
лесе отырып, жалпы күрес жүргізу жолымен жақсара- 
ды дегенді үзілді-кесілді, батыл айтуға тиіспіз (айтқан- 
да мәймөңкелсп емес, батыра айтуымыз керек!).

Тек осы міндетті еске ала отырып, біз кецес жөпІн- 
дегі мәселені дурыс шеше аламыз.

Міне совдықтан, біздің онымызша, алдағы болатын 
кенеске қатысу, кәэір, шінара күрес жүргізіліп жатқан 
кезде, жалпы күрес әлі тумаған кезде, мунай өнсркә- 
сіпшілері оңға да. солға да сыйлықтар таратып, кәсіп- 
керлерді мастеровойлардан айырып, олардың есейме- 
ген сана-сезімін бузып жатқан кезде, сол жалпы кү- 
реске дейін міндетті түрдегі шарт жасасу мақсатымен 
мунай өнеркәсіпшілерін және жумысшыларды бірлесіп 
жумыс істеуге шақыру, осындай кезеңде «кеңеске ба
ру», біздің, ойымызша, — буқараның бастарындағы 
«беиікештік» соқыр сенімдерді аластағандық емес, 
қайта нығайткандық болады. Муның өзі мунай өнер- 
кәсіпшілері жөнінде буқараның санасында сенімсіздіь 
емес, қайта сенім тудырғандық болады. Муның езі кә- 
сіпкерлерді мастеровойлардын төңрегіне топтастырған. 
дық емес, оларды мастеровойларга жакындатқандьій 
та емес, кайта оларды біразға дейін жалғыз қалдырып, 
капиталистердін шенгеліне іліктіргендік болады. ‘

Эрине, «жаман айтпай жаксы жок», Кочегар5* жол. 
дас айтқандайын, күресті уйымдастыру, «күресті ул- 
ғайту» жағынан кенестін езі кәзіргі кезенде де біраз 
пайда келтіре алар еді. Ал егер кенестен келетін зыян 
нак сол біраз пайдадан асып түсетін болса, онда кеңес- 
ті керексіз қоқсық нэрседей свзсіз аластап тастау кё- 
рек. Өйт^ені, егер Кочегар. жолдас«кеңеске барғанда». 
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кебінесе, кеңес «күресті уйымдастырады», «күресті ул- 
ғайтады» деп баратын болса, онда өрлеу кезінде, жал- 
пы күрес карсақында, уйымдастырылатын жалпы ку- 
рестіқ бас кезінде «кеңеске баруға» не себепті болмай- 
тындығы тіпті түсініксіз ғой? Қорқатын не бар? Онда 
«жалпы уйымдастыру», «күресті улғайту» өте-мөте ка
жет кой? Онда букара жоғарыдан жасалатын кеңші- 
ліктерге онша алданбас еді ғой! Бірақ өкілдер сайлау 
дегеніміз — буқараны уйымдастыру деген сөз бола 
қоймайдьі; мәселенің түйіні осында. Уйымдастыру (га- 
пондык уғымдағы емес, өзіміздің уғымдағы уйымдас- 
п.іру) дегеніміз, — еқ алдымен, капиталистер мен жу- 
мысшылар арасындағы бітіспес қайшылықты уғынар- 
лык сана-сезімді дамыту деген сөз; әнгіменің түйіні 
осында. Тек осындай сана-сезім туса болғаны, баска- 
сы өзінен өзі реттследі.

Ал алдағы болатын кеңес нақ осындай нәтиже бере 
алмайды.

Сондықтан кеңеске бойкот жарыялау тактикасы 
ғана біздің кәзіргі жағдайлардағы міндетімізге сәйкес 
келетін бірден-бір тактика бола алады.

Бойкот тактикасы жумысшылар мен мунай өнеркә- 
сіпшілері арасыидағы бітіспес кайшылықты уғынатын 
сана-сезімді жаксылап дамытады.

Бойкот тактикасы «бешкештік» соқыр сенімдерді 
ыдырата отырып, кэсіпшілік жумысшыларын мунай 
өнеркәсіпшілерінен ажырата отырып, оларды мастеро- 
аойлардың төнрегіне толтастырады.

Бойкот тактикасы мунай өиеркәсіпшілері жөяінде 
сенімсіздік тудыра отырып, турмысты ондайтын бірден 
бір амал ретінде күрестің, қажет екендігін буқараға 
жақсылап көрсетіп бсреді.
7 И. В. Сталин, 2-том



И. В. Сталия

Сондықтан біз бойкот науқанын ашуымыз ке 
рек: заводтык жыйналыстар жасау, та ла пт ар усыну. 
жаллы талаптарды аныктап тужырымдайтын өкілдер 
сайлау, талаптарды баспасөз жүзінде таратып, түсінді- 
ру, буларды біржола бекіттіру үшін тағыда букараныя 
талкысына салу керек, т. т. және т. с., осының бәрін 
бойкот уранымен, жалпы талаптарды көпшілікке жете 
танытып, «жария мүмкіншіліктерді» пайдаланып,— 
кси.еске бойкот жасарлыктай, оны келемеж етерліктей, 
сейтіп. жалпы талаптар жолындағы күрестіи қажетті- 
гін атап көрсетерліктей етіп жүргізу керек.

Сонымен, кецеске бойкот жарыялау керек!

, Гудок*  гшті, М 4і Газеттің тгксті бойыниіа
19 сентябрь, 1907 ж. бскылып отыр
Км цоЬал: Км.
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завод комиссияларын да Мойындағысы келмейді. Бі*  
рак енді біз оларды жумысшылардың өміріндегі ең Ірі 
мәселелердің бірі болып саналатын, жумысшылар кь 
несі туралы және коллективтік шарт туралы мәселен! 
<дешу ісіпе одактар басшылық, етеді және етуі тиіо 
'екендігіне еріксіз мойындаттық.

Жумысшылардың уйьшдарына қарсы күрестё му*  
най өнеркәсіпші мырзалар және өкімет орындарына 
дашнакцакан51 мырзалар мен социалист-революционер- 
лер жәрдемге келіп отырса да, мунан өнеркәсіпші мыр
залар мен өкімет орындарына кәсіпшілік одақтарынын 
жетекшілік орнын біз еріксіз танытып отырмыз.

Дашнакцакан мырзалар дуан бастығы мырзаныя 
аіақыруын дереу кабылдай қойды да, сайлауға кірісті; 
әрине, бул жерде булардыц өздерінін көздеген мақсат- 
гары болды, ол мақсаттар: сайлау науқанын жүргізу 
жөнінде кәсіпшілік одақтарынын қойып отырған шарт- 
тарын, оның ішіиде ең бастысы — жумысшы уйымда- 
рын мойындауды — жүзеге асыртпай тастау еді.

Бірақ дашнакцакан дардын, асығыс істеріне мунай 
өнеркәсіпші мырзалар, алайда, қанағаттанбады. Даш- 
накнакандарға Абиянц, Радуга, Арарат, Фарос және 
баска осы сыяқты усак фирмалар ерді, ал ipl армян 
фйрмаларынық тек екі-үшеуінде рана сайлау өтті.

Каспи-Қара теңіз қоғамыныи, Нобель, Кокорев, 
«Борн», Шибаев, Асадуллаев, Москва-Кавказ серіктік- 
терінін жэне баска фирмалардын жумысшылары қарар 
шығарып, бул сыякты сайлауға қарсы шықты, кәсіпші*  
лік одақтарына руқсат куәліктері берілмейінше сай- 
лауға катысудан бастартты.



Сайлау алдында 1Q1

• Аса 1р> жэне ыкпалды фирма ла рдық жумыс.шыла- 
ры ездерінік еркін анық жэне аиқын аіітып салды да, 
мунай ■ внеркәсіпші мырзалйрға ғана емес, сонымен 
катар бостан босқа әсем сөіілеуді сүйетін өздерінін 
«достарына» да осылай жауап қаиырды.

Кәсіпшілік одақтарының қойып отырған шарттары, 
<Біз қеңеске неліктен бармай отырмыз» деген кітап- 
шасында социалист-революционерлердің айтып отыр- 
ғанындай, «иесемдердін» ойдан шығарған нэрсесі емеа 
екендігін жумысшылар өздерінін. қаулылары арқылЫ 
анык және айкын растап шықты.

Өкімет орындары, мунай өнеркәсіпшілері және даш«» 
накцакандар кәсіпшілік одақтарыныц ықпалының кү« 
щеюіне қарсы күресіп отыр. Жумысшылар кәсіпигілік 
одақтарынасенім білдіріп, кәсіпшілік одақтары қойып 
отырган щарттарға өздерінің тілектес екендігін көрсе- 
тіп отыр.

«Кеңес» жәие «келісім сөздер» деген әңгімелер 
жумысшыларға кубыжык емес және қубыжық болуға 
тиіс те емес, сондай-ақ жумысшылар ереуілдін қарса- 
қында келісім сөздер жүргізуден және талаптар қою- 
дан да корықпайды. Талаптар қою кей кезде дауды 
epeybi жасау арқылы шешу кажеттігін жойып отыра
ды. Көбінесе керісінше болып отырады. Бірақ «келісім 
сөздер» істіц барлық шын бейнесін жумысшылардыіі 
алдына жайып салу үшін, кеңес жөніндегі наукан ж?*  
ыысшылардың өмірінің барлық мәселелерін кеи түрде 
қою жэне оларды ашық түрде талкылау арқылы, жу- 
иысшыларға аса бағалы енбек сіңіруі үшін — кәсіпші- 
яік оДактары қойып отырған және сайланушы өкіл-
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дерге бсрілетін тапсырмаға спетін шарттарды жүзеге 
асыру кажет.

Егер барлық жумысшы букарасыниң көз алдында 
жүргізілетін болса, кслісім создсрдіц қандайы 6олсен 

«корқынышты емес». Усынылып отырған шарттар ке- 
цеске байланысты мәсслслердің бэріиің де талқылану 
ісіне барлық жумысшылардыц кецінеп қатьісу мүмкіи- 
дігін қамтамасыз етеді.

Шендриков кеңесі тәрізді аты өшкір кецестің мәдгі 
бақый жаназасы оқылды.

Механикалық өндіріс одағыпа «қосылып отырған» 
жолдастар бізге ерді, олар «қайткенде де кеңес бол- 
сын» деген ураннан бастартты, біз осындай нәтижего 
иё болдык. Сөйтіп олар да негізгі шарт орындалмаса, 
кәсіпшілік одактарының жетскшілік орны қабылдан- 
баса, сайлауға бойкот жасамак болды. Біз ендігі жер- 
де «қайткен күнде де» бойкотты жақтаймыз деушІ 
эдамдардың болмауын да камтамасыз етеміз. Кекес, 
ал ец бастысы, кеңес жөніндсгі науқан, егер бул үшім 
қажетті жағдайлар болатын Солса, жумысшылар үшін 
тиімді нәрсе.

Жумысшылар оздсріпіц соцғы карарларымен біздіп 
позициямыздың дурыс скендігін растап отыр.

Руқсат куәлігі бізге берІлді. Демск, муньіц мәнісі 
одақтардыц жетекшілік орнын өкімет орындары мен 
иунай өнеркәсіпшілері мойындады деген сөз.

Аса ірі фирмалардың жумысшыларынын. көпшілігі 
езіміз көрсеткен шарттар бойынша ғака сайлауға қа- 
тысатындықтарын айтты.

Енді біз ешбір алаңсыз, іркілмей өкілдср сай-
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лзуға кірісе аламыз жэие оларға мынадай тапсыр- 
ма беруді усынамыз: сайлағанда сондай 16 делегат 
сайланыздар, олар уйымдастыру комиссиясында іселі- 
сім сөздер жүргізудін. міндетті шарты ретінде, ең ал- 
дымен мына төмендегі пункттердің мойындалуын та- 
лап ететін болсынт

1) Кеиесті еткізу уақытын тец праволы тараптар ре. 
тінде жумысшылар мен өндіріс неиершің өкілдері бел- 
гілеулері тиіс, яғни осы екі жақтың келісімі бойыпша 
белгіленуі керек.

2) Әрбір жүз жумысшыдан бір-біреуден сайлаііып 
келген барлық екілдердің жыйналысы кенестіц ақы- 
рына дейін болып туруға тиіс, бул жыйналыс» қажетЬ 
пе карай, жумысшылардыц, 'кеңес мүшелерінің, деле- 
гаттардың есепті баяндамаларын тыңдау үшін және 
оларға жетекші нусқаулар беріп отыру үшін — дүркін- 
дүркін шакырылып туруы керек.

3) Талап етіліп және усынылып отырған договор 
шарттарык талқылау үшін зоводтарда, кәсіпшілік срын. 
дзрында жәнс мастерскойларда жыйналыстар өткізугс 
вкілдердіц праволары бар.

4) Мунай өперкәсібіндегі жумысшылардьщ және 
механикалык жумысшылар кәсіпшілік одақтарыныи 
басқармасы муиай өнсркәсіпшілерімен бірге өткізілетін 
ксиестіц тура өзіне, өздерінің шешуші дауыссыз деле- 
гаттарын жіберуге право алады, сол сыяқты кеңестіц 
барлық комиссияларында, өкілдердің жыйналыста- 
рында, заводтардағы, кәсіпшілік орындарындағы және 
т. б. жыйналыстарда буларға баяндамалар жасау пра
вой*  беріледі.



ПЙ4 И; В. Сталин

Б) Уйымдастыру комиссиясына зкіберілетін делегат- 
гарды өкілдердІц Советі, бүтін бірыңғай орын ретінде, 
йндіріс-ендіріске бөлмей, сайлайды. Уйымдастыру ко- 
миссиясында да келісім сөздер, осы сыяқты, бүтін бі- 
рыңғай орын ретінде жүргізіледі (барлық жумысшылар 
үшін бірыңғай шарт болады).

.Гудок*  іазеті,№ 14, 
JS янларъ, Ь08ж. 
Ма^амгл

Газеттіц текеті йсйынила 
басылып олыр



ТАҒЫДА КЕПІЛДІ КЕҢЕС ТУРАЛЫ

Кеқес жөнінде науқан қызу жүріп жатыр. Өкілдер- 
сайлау ісі бітуге жақын. Жакын арада өкілдер Сове- 
ті шақырылады. Кеңес бола ма, болмай ма, қандай га*  
рантиялар (шарттар) болған кезде кеңестің болуы қо- 
лайлы, бул кепілдерді қалай уғу керек — міне өкілдер- 
Советі ең алдымен осы мәселелермен шуғылданады.

Өкілдер Советінде біздің устайтын жолымыздык 
бағыты қандай болу керек?

Қайталап айталық, мунай енеркәсіпшілерімен бір*  
лесіп кеңес өткізу біз ушін жаналық емес. Бізде 1905- 
жылы бір кеңес болды. 1906 жылы екінші де кенес 
болды. Бул кенестер бізге не берді, булар бізді не нәр- 
сеге үйретті, булар өздерін өздері актай алды ма?

Бізге сол уақыттың өзінде де жэне осы сонғы уа- 
қыттын ішінде де кеңес өзінен өзі, ешкандай шартсыз- 
ақ букараны бірлестіреді десіп жүрді. Алайда бурынғы 
кецестердің бір де біреуі букараны бірлестірмегеніи, 
бірлестіре де алмайтынын, — тек бір ғана сайлау жур- 
гізілгенін, «бірлестіру» жумысьіның бәрі осымен ғана 
тынғанын — фактылар бізге керсетті.

Себеп?
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Себебі: бурыкғы кецестерді уйымдастырғанда еш- 
кандай сез бостандығының, жыйналыс бостандығынык 
тіпті нышаны да болған емес, буқараны заводтар бо- 
йынша — кәсіпшіліктер — казармалар бойынша жый- 
науға, алда турған әрбір мәселе женінде тапсырмалар 
белгілеуге, жалпы аГпқанда, кеиестің. барлық ісіне бел- 
сене араласуға мүмкіншілік болған емес. Олай болса, 
ол кезде жумысшы буқарасына қарап отыруға тура 
келді, тек қана жумысшылар буқарасынан алыс турғаи 
делегаттар ғана қыймыл жасады. Ал буқараның тек 
әрекет үстінде ғана уйьімдасатындығы бізге ежелден 
мәлім...

Онсоң —себеп: жумысшылардык туракты уйымы 
ретінде, кеңес біткенше еркінше әрекет жасап отыра- 
тын, өзінің төңрегіне барлық фирмалар мен аудандар*  
дык жумысшыларын біріктіретін, осы жумысшылардын 
коятын талаптарын белгілейтін және сол талаптардын 
«егізінде, жумысшылардан сайланған делегаттарды 
бақылап отыратын — Өкілдердіц Советі болған емес. 
Бірақ мунай өнеркәсіпшілері өкілдердің бул тәрізді 
Советін куруға руқсат бергісі келмеді, ал кенес шақы- 
?уды талап етіп жүргендар буған оп-окай көне салды.

Біз енді ол уакытта, өз төңректеріне өкілдер Со- 
иетін бірлестіріп, оны тап күресінің жолына бағыттап 
отыратын қозғалыс орталыктары — кәсіпшілік одақта- 
ры болмағандығы туралы сөз етіи те етырғаньімыэ 
жок...

Бір кездері бізге журт кеңес тіпті өзінен взІ жумыс
шылардын. талаптарын қанағаттандыра алар десіп жү*  
ретін. Бірақ алғашқы екі кеқестіқ тәжрибесі булай деп 
жорамалдауды да теріске шығарып отыр. Өйткені бі- 
рінші кеңесте біздіц делегаттарымыз жумысшылардын 
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қойып отырған талаптары туралы сөйлей бастағанда, 
мунай өнеркәсіпшілері олардың сөзін бөліп: «кеңестін 
алдындағы күн тәртібіне муның қатысы жок», кенес 
қайдағыбір талаптар туралы емес, «өнеркәсіпті суйык 
отынмен қамтамасыз ету туралы> мәселені шешу үшін 
шақырылған деді. Ал біздің делегаттарымыз екінші ке- 
несте жумыссыздардың да делегаттарын қатыстыру- 
ды талап еткенде, мунай өнеркәсіпшілері: олар бул сы- 
‘ІК.ТЫ талаптармен санасуға өкілдігіміз жок деп, бул 
жолы да делегаттардың сөзін бөліп тастады. Сөйтіп, 
<ілар біздің делегаттарымызды желкелеп қуып шыкты. 
Ал кейбір жолдастар жалпы күрес ашу арқылы өзіміз- 
дія делегаттарға жәрдемдесу керек деп мәселе қой- 
ғакда, мундай күрестің мүмкін емес екендігі анықтал- 
ды, өйткені екі кеңестің екеуін де капиталистер езде- 
ріяе тиімді туйық уакытка, — Еділ өзені қатып калып, 
мунай заттарының бағасы төмендей беретін, демек жу- 
мысшылар жеңеді екен деп ойлаудын өзі акылға сый- 
майтын уақытқа, қыстын. күніне орайластырған.

Өткен кеңес өзін өзі міне осылай «ақтады».
Өзінен езі, өкілдердін ерІкті Советінсіз болатын ке- 

нес, одақтар катыспайтын және олардыц басшылы- 
ғында болмайтын кенес, оның үстіне тағы кыстыгүні 
шақырылатын кенес, — бір сөзбен айтканда, кепілсіз 
кеңес — қурғақ свз екені айкын. Мундай кеңес жумыс- 
шыларды бірлестірмейтіні былай турсын, біздіц талап*  
гарымыздың орындалуына көмегі тимейтіндігі былай 
гурсын — қайта — талаптарымызды қабылдату Ісіне 
іріткі саладьт, оның мерзімін алыстатады: өйткені мун*  
дай кеңес нақтылы ешнәрсе берместен, жумысшылар*  
ды курғак уәделермен асырайды.
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Өткен екі кеңес бізге міне осыларды сабақ етіл 
қалдырып отыр.

МІне осылай болғандықтан саналы пролетариат 
1907 жылы ноябрьде үшінші кеңеске бойкот жарыя- 
лады.

Өткен кенестеріің, көрсеткен барлық тәжрибесіне 
караман, мунай пролетариатынын көпшілігінің тілегіне 
карамай, ақырында, кәсіпшілік одақтарының арасында 
жасалған шартқа қарамай, ешбір кепілдігІ жоқ кеңес 
үшін үгіт жүргізіп отырған, механика жумысшылары 
одағындағы кейбір жолдастар осыны естерінде сақтай- 
тын болсын.

Олар осыны естерінде сақтасын да, бул шарттьг 
бузбайтын болсын.

Бірақ будан, кенес атаулынын бәріне бірдей қолды 
бір-ак сілтеуіміз керек екен деген мағна туа ма?

t Жоқ, мундай мағна тумайды!
Бойкотшыл эсерлердіц: кеңеске қатыспауымыз ке

рек, өйткені кенеске шақырып отырғандар — біздін 
душпандарымыз, буржуалар деп жүргендеріне — тек 
күлкімен ғана жауап беруге болады: өйткені бізді жу- 
мыс істеу үшін фабрикаға да, завод немесе кәсіпшілік- 
ке де шакырып отырғандар нак сол душпандар, сол 
буржуйлар ғой. Сондыктан бір ғана сол үшін, яғни біз- 
ді оған душпандарымыз, буржуйлар шақырғандығы 
үшін, біз фабриканы, заводты немесе кәсіпшілікті бой
кот жасауға тиіспіз бе? ӨЙтетін болсақ, аштан кыры- 
луға болады ғойі Олай болса, буржуйлардын шакы- 
руын қабылдап, оның жумысын істеуге барғандыктан 
жумысшылардың бәрі де есінен алжасқан болды ғойГ 

Дашнакцакандардыд: біз кеңеске қатыспауымыэ 
керек, өйткені бул кецес буржуазиялық мекеме дейтін 
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•сөздеріне, — мундай сорақы сөздерге мүлде кеңіл бел- 
месе де болады: өйткені осы қоғамдық турмыстың бә- 
рі де буржуазиялық <мекеме» ғой, фабрика, завод, кә- 
сіпшілік — осылардың бәрі де буржуазияньщ өзінін 
«кескін-бейнесіне қарай қурылған», солардың пайда- 
сын көздейтін буржуазиялық мекемелер ғой — сондык- 
тан булар буржуазиялық мекемелер екен деп қана бу- 
лардың бәрін бойкот жасамақпыз ба? Булай болған 
куиде біз қайда коныс аудармакпыз, Марека ма, 
Юпнтерге ме, әлде, мүмкін, дашнак-эсерлердің аспан- 
дағы сарайларына көшіп барармыз?..*

• Дашнакцакандар мен эсер мырзалардың позициясынык ж«* 
віл-желпі екендігі, турмыстан аулақ екендігі баспахана жумыс» 
шыларыныц ез қожайындарымен бірігіп өткіэетін кеқесіне жәве 
слардың арасындағы коллектнатік шартқа булардың өзінің жем 
дарайтыядығынан-ақ көрініп тур. Ол-ол ма, олардың кейбір ыүше* 
дерініц бул іске қатысуын булар айып деп санаыайды.

Жоқ, жолдастар! Біз буржуазия позициясына сыр- 
тымызды бермей, кайта оған шабуыл жасауымыз ке- 
рек! Позицняларды буржуазия қолыида қалдырмай, 
бірден-бірге жеңіп алып, буржуазияны позициясынан 
айдап шығуымыз керек! Мундай оп-оңай акыйқатты 
қыяли сарайларлыц адамдары ғана түсіне алмайды.

Талап етіп отырған кепілдерге алдынала ие болып 
алмайынша, біз кеңсске бармаймыз — ал бірәқ, талап 
етіп отырған кепілдерімізді ала алсақ, біз кеңеске ба- 
рамыз, барғандағы мақсатымыз: осы кепілдерге сүйене 
отырып, кенесті қайыр-садақа сурау қуралынан, бу- 
дан былайғы жердегі күрестің куралына айналдыру 
болады,— дәл осы сыяқты, белгілІ кажетті шарттар 
орындалғаннан кейін, біз жумыска барудан бастарт- 
паймыз, ондағы мақсатымыз: фабриканы, заводты, кә- 
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сіпшілікті езу орнынан азаттық орнына айналдыру бо
лиды.

Жумысшылардың женіп алған кепілдіктері бар ке- 
ңесті уйымдастырып, 50 мыц жумысшы букарасын 
өкілдер Советін сайлауға және өзіміздің коятын та- 
лаптарымызды белгілеуге шакырып, біз Бакудегі жу
мысшы козғалысын күрестін жаңа жолына, тиімді 
жолына саламыз: стихиялық (бытыраңқы) және беш- 
кештік қозғалыстын. емес, уйымдаскан саналы қозға- 
лыстын жолына саламыз.

Атап айтқанда, кепілді кецестен біздін күтіп отыр- 
ғанымыз міне осы, біздің: кеңеС кепілді болсын, неме*  
се ешқандай ксңсс болмасын55 деп отырғаиымыздын 
да себебі міне осы!

Мейлі, ескі кеңесшіл мырзалар кепілдіктерге қарсь»- 
үгіт жүргізе берсін, мейлі. олар кепілсіз кеңесті көкке 
катере берсін, мейлі, олар Зубатов батпағыныи түбімен 
жер бауырлап екбектей берсін, — бірак пролетариат 
оларды батпактан сүйреп шығарып, оларға тап күресі*  
нің кең даласымен жүруді үйретеді!

Мейлі, дашнак-эсер мырзалар бнікке «шарыктай» 
берсін, мейлі, олар жумысшылардын. уйымдасып жүр- 
ғізіп отырған әрекеттеріне өздсрінің ушпақтағы муна- 
расында отырып, бойкот жарыялай берсін, — бірак 
саналы пролетариат оларды биік ушпақтан сүйреп, 
езіміздін күнаһар жерге түсіреді де, кепілді кецестін 
алдында еріксіз бастарын идіртеді!

БІздін мақсатымыз айкын: пролетариат™ өкілдер 
Советінің төнрегіне жыйнау, ал бул Советті өзіміздін 
жалпы талаптарымызға жету үшін, өзіміздін турмысы- 
мызды жаксарту үшін кәсіпшілік одактарының, твнре 
гіне бірлестіру.
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Біздің жолымыз айқын: кепілді кеңес арқылы му- 
най өнеркәсібіндегі пролетариаттын, шын муқтаждарыв 
канағаттандыру.

Бір кезде біз екілдер Сс-ветін кеңестің, белшссінеі» 
батпаққа батып отырған, жақтаушыларына да қарсы, 
эсер дашнакшыл бойкотшылардыц ертегі қыялдары- 
аа да карсы күресуге шакырамыз.

Болса белгілі кепілдігі бар кецес болсын, ол болма- 
са кеңестің кергі і жоқ!

.Гудок*  ілзеті, М 17, Га-лет/пің тексті
3 февраль. 1908 ж. Зосылші отыр
Момьшо цы койылыгл*



Б13ДІҢ СОҢҒЫ ҚЕЗДЕП ЕРЕУ1ЛДЕР1МЙ 
НЕНІ КӨРСЕТЁДІ?

Январь-февраль айларындағы ереуілдердің елеулі 
сыйпаты біздің козғалысымызға жана элементтер енгі- 
зііі отырған кейбір жаңа ерекшеліхтер болып табыла- 
ды. Бул ерекшеліктердің біреуі туралы — ереуілдердін 
корғаныштық сыйпаты туралы — «Гудокте»6® айтылған 
болатын. Бірақ мукыц езі сыртқы ерекшелік. Баска 
ерскшеліктер, біздін қозғалысымызға жарығын түсіріп, 
айқындап көрсетіп отырған, ішкі ерекшеліктер мунан 
анағурлым қызғылықты. Біздін айтып отырғанымыз 
талаптардың маиызы туралы, ереуілдерді жүргізудіи 
гәсілдері туралы, күрестің жаңа әдістері туралы 
және т. т.

Біріншіден, көзге түсе кететін нәрсе — койылып 
отырған талаптардыд мазмуны болып табылады. Му- 
ның бір өзгешелігі, ереуілдердің едәуірі сыйлық ақылар 
туралы талап қоймай отыр (Нобель, Мотовилиха, Мо
лот, Мирзоевтар, Адамовтар және т.т.). Ал сыйлык 
ақылар талап етілген жерде, бір ғана «бешкеш» үшін 
күресуден уялып, жумысшылар буларды өздерінің та- 
лаптарыныц ең сонына ысырып тастап отыр (Питоев 
және басқалар). ЕскіліктІ бешкештік соқьір сезім шын- 
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дяп күйреп бара жатса керек. Жумысшылардын алдын. 
да «бешкештің» қадірі түсе бастап келеді. Усақбуржуа- 
зиялық талаптардан (сыйлык акылардан) пролетарлық 
талапгарға: неғурлым озбыр әкімдерді (Нобель, Молот, 
Адамовтар) аластау, жумыстан шығарылған жолдас- 
тарды қайтадан жумыска алу (Мирзоев), кәсіпшілік- 
завод комиссияларының (Нобель, Мирзоев) правола- 
рын кецейту талаптарына көшіп отыр. Бул жөнінде 
әсіресе мирзоевшылардың ереуілі ерекше кызғылықты57. 
Олар мунан былайғы жерде комиссиянын келісі- 
мінсіз фирма бірде-бір жумысшыны жумыстан иіығар- 
мауының кепілдігі ретінде, комиссияны мойындауды 
және жумыстан шығарылған жолдастарды қайта алу- 
ды талап етіп отыр. Ереуілдің жүріп жатқанына екі 
жеті болды және өте сирек кездесетін бірауыздыльіқ- 
пен өтіп жатыр. Жумысшылардын «біз сыйлық ақылар 
үшін немесе сүлгі мен сабын үшін күресіп отырғанымыз 
жоқ, жумысшы комиссиясынын правосы және онын 
абройы үшін күресіп отырмыз» деп, қандайлық зор 
мақтанышпен айтып отырғандыктарын білу үшін бул 
жумысшыларды көру керек — жумысшылардын, сана- 
сында қандай езгерістер болғанын түсіну үшін осылар- 
дың барлығын білу керек деймін.

Соқғы ереуілдердің екінші ерекшелігі кәсіпшіліктегі 
буқаранын сана-сезімдерінің оянуы, белсенділігініц 
артуы болып табылады. Әңгіме мынада: осы уакытқа 
дейін кәсіпшіліктердегі жумысшыларға мастеровойлар- 
дың соцына еруге тура келуші еді, ергенде әрдайым 
ықыласымен ере бермейтін, булар ездігімен сыйлык. 
ақылар үшін ғана бой керсететін. Оның бержағында 
булар мастеровонларға шінара жаулық көзбен қарай- 
тын; буған мунай өнеркәсіпшілерінін (былтырғы жылы 
8 И. В. Сталия, 2-том
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Биби-Эйбат қоғамы, жуық арада Лапшин) провокатор*  
лық-бешкештік саясаты дем беріп отыратын. Соңғы 
ереуілдер кәсіпшіліктердегі жумысшылардың енжарлы- 
гы бірте-бірте қалып бара жаткандығын керсетіп оіыр. 
Нобельдегі ереуілді (январь), мастеровойларды соцына 
ерте отырып, көтерген осылар болды. Мирзоевтағы 
ереуілге (февраль) pyx берген де сол кәсіпшіліктердегі 
жумысшьтлар болды. Белсенділіктің артуымен бірге бу- 
j-эрдың мастеровойларға жаулығы да кеми беретіні өзі- 
нен өзі түсінікть Кәсіпшіліктердегі жумысшылар мас- 
теровойлармен қол устасып, бірге жүре бастады.

Үшінші ерекшелік — ереуілшілердің біздің кәсіпші*  
лік одағына достық көзбен қараулары және, жалпы 
алғанда, ереуілдерді анағурлым уйымшылдықпен ©т- 
кізулері мунан да қызғылыкты. Алдымен көзге түсетін 
бір ерекшелік, — ІстІ ойдағыдай етіп жүргізуте кесірі 
тиіп келген, бурынғыдай қырық кулаш талаптардың, 
жоқтығы (былтырғы жылғы Каспи серіктігін естеріңіз- 
ге түсіріңіздер), — кәзір буқараны бірлестіре алатын, 
бірнеше мацызды талаптар ғана қойылып отыр (Но
бель, Мирзоевтар, Мотовилиха, Молот, Адамовтар). 
Екіншіден — оеы ереуілдердің бірде-бірі дерлік кәсіп- 
шілік одағының белсене қатысуьіңсыз өткІзіліп отырған 
жоқ: жумысшылар одақтың өкілдерін шакыруды ка
жет деп табады (Кокорев, Нобель, молотшылар, Мир
зоевтар және басқалар). КәсіпшілІк және заводтық ко- 
миссияларды одакка бурынғыдай қарсы қоюшылық өт- 
кен іске айналып барады. Одакка журт езінін, туған- 
баласындай қарай бастап отыр. ҚәсшшілІқтер мен за- 
водтардағы комиссиялар одақтың бәсекешісі болудан» 
енді сол одақтыц тірегіне айналып отыр. Соңғы кездегі.



Біздін сонғы кездегі ереуілдеріміз нені көрсетеді? 115"

ереуілдердің, уйымшылдығының күштілігі осыдан туып 
отыр.

Міне осыдан келіп төртіншІ ерекшелік туады — бул 
езгешелік соңғы кездегі ереуілдердің бурыиғыға кара- 
ранда ойдағыдай болып өтуі немесе, дурысырақ айт- 
канда, бірен-саран ереуілдердің бүтіндей кулауыныц 
оншама жиі еместігі және удайы қулай бермейтіндігі 
болып отыр. Біздің айгып огырғанымыз, ец алдымен, 
Кокоревте болған ереуіл. Біздің ойымызша Кокорев ге 
болған ереуіл біздің күрес әдістеріміздіц дамуындағы 
бір кезеңді жер болып табылады. Бул және кейбір бас
ка ерсуілдер (Питоев, Мотовилиха) мынаны көрсетіп 
отыр: 1) іс уйымшылдыкпен жүргізілсе, 2) оған одақ 
белсене қатысса, 3) белгілі түрде табандылық болса 
және 4) күрестің дер кезін тауып белгілесе — бірен-са- 
рзи ереуілдер онша нәтижесіз бола бермейді. Қалай 
дегенмен де, «бірен-саран ереуілдер жойылсын» деген 
«принципиалдық» урандардың, соңғы кездегі қозға- 
лыстың фактылары толық дәлелдемей отырған, қатер- 
лі урандар екені анықталып отыр. Қайта, біздің ойы
мызша, егер одақ басшылық ететін болса және оның 
дер кезін таба білсе, бірен-саран ереуілдер пролетари- 
чіты бірлестірудің аса маңызды факторына айналады.

Біздің пікірімізше, соңғы кездегі ереуілдердің ана- 
ғурлым маиызды ішкі ерекшеліктері міне осылар.

.Г\док' газеті, 21, Газеттің текеті бойынша
2 март, 190$ ж, басылып отыр
Кол сйган:Н.Нато
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МУНАЙ ӨНЕРҚӘСІПШІЛЕРІНІҢ 
ТАҚТИҚАСЫНДАҒЫ БЕТБУРЫС

Буған — біздід мунай өнеркәсіпшілеріміздің жу- 
мысшылар мен қожайындар арасындағы «европалық» 
қарым-қатнастар туралы «сез қылып» жүргеніне — көп 
уақыт өткен жоқ, небәрі бірнеше ғана ай өтті.

Ол кезде олар өздерін ымырашылдықпен устауға 
тырысты. Мунын, өзі түсінікті де: «терең ойлы» Риннын. 
коллективтік шарттың қудайлық тегі туралы талмас- 
тан уағыздауы, бірен-саран ереуілдердің толқынынын 
күшейіп бара жаткандығы, «европаша» кеңес өткізу 
арқылы «өндірісті тәртіпке салмақ болып», мунай өнер- 
кәсіпшілерінік ниет білдірулері, өкімет орындарының 
тарапынан болған белгілі кысым, — осылардың бәрі де 
мунай өнеркәсіпшілерін сол ымырашылдық қалыпқа, 
«европалық» қалыпқа ыңғайлады.

— Ереуілдердегі анархия жойылсын, — деп, Рин 
айқай салды.

— Жасасын тәртіп, — деп, мунай өнеркәсіпшілері 
буған үн қосты.

Сонымен «тәртіп» те орнаған тәрізді. Қожайыядар 
тарапынан болып отыратын жазалардын саны азайған 
тәрізді. Ереуілдердін саны да азайып отыр. Мунай
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өнеркәсіпшілері «келісуді жөн деп тапты» (қараңыз: 
«Нефтяное Дело» газеті, декабрь).

Ал енді міне наукан басталды. Жумысшылар ескі, 
купыя жүргізіліп келген кеңесті батыл түрде кабылда- 
май тастады. Булардың орасан көпшілігі кепілді кенес- 
ті куаттап шықты. Сөйтіп жумысшылар: кекесті толы- 
ғынан пайдалану жөнінде, кеңесті уйымдаскан, сана- 
лы күрестің қуралына айналдыру жөнінде тілек қойып 
отырғандығын айқын көрсетті.

Ал енді біз не көріп отырмыз?
«Европалық» қарым-қатнастар туралы сөздер енді 

естілмейтін болып кегті. «Өндірісті тәртіпке салу» жө*  
ніндегі «ниет» туралы — бір ауыз соз жоқ. «Ереуілдегі 
анархия» мунай өнеркәсіпшілеріп бурынғыдай қорқыт- 
пайды — керісінше — жумысшыларға шабуыл жасап, 
олардың бурын жеңіп алған табыстарын кайтадан тар*  
тып алып, алдыңғы қатардағы жолдастарды жумыс- 
тан шығарып, т. т. жасап — олардың өздері жумысшы- 
ларды «анархияға» итермелеп отыр.

Сірә, мунай өнеркәсіпшілерінің мунан былай келісім- 
ге келуді кажет деп таппай отырғандығы көрінедІ. 
Олар шабуыл жасауды артык көріп отыр.

Мунай өнеркәсіпшілерінің съезінде-ақ, январьдык 
аяқ кезінде, олар жумысшыларға қарсы шабуыл ашты. 
Олар одақтардың өкілдерінің ауыздарын ашырмады. 
Олар поселкелер туралы мәселені жылы жауып таста*  
ды. Олар мектеп туралы, дәрігерлік жәрдем туралы 
мәселелерді, т. т. «жоймакшы» болды. Олар жумыс- 
шыларды халық үйлерін басқару ісіне катысу право- 
сынан айырды.

Осыларының бәрімен мунай өнеркәсіпшілері өздері*  
ніц «европалык емес», «жаңа» жолға түсіп отырғандық*  
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тарын, жумысшыларға ашыктан-ашық шабуыл жасау 
жолына түсіп отырғандықгарын сездірді.

Съезд Советі вздерінін съезінін, «ісін» жүргізуде. Ол 
«аурулар үшін он тиіядік салық» деген бір нәрсені 
енгізіп, жумысшыларға шабуыл жасады. Біз мунай 
өнеркәсіпшілерінін тактикасындағы осы езгерісті көр- 
сететін. Советтін, усақ тәртіптері туралы ешнәрсе ай- 
тып отырғанымыз жоқ.

Онан әрі, бурын жеціп алынған кәсіпшілік-заводтық 
праволарды жою, штатты қысқарту, алдыңғы қатар- 
дағьіларды жумыстан айдап шығару, локауттар жа
сау, т. т. түрінде жумысшыларға кысым жасау «күшей- 
тіліп отыр».

Олар кәсіпщілік-заводтық комиссияларды жоққа 
иіығарды. Ротшильд (Балахандар), Қаспи бірлестігі, 
Шибаев (Балахандар), «Борн» (Балахандар), Биеринг, 
Мирзоев жэне Нафталан бірлестігіндегі комиссиялар 
жөнінде қақтығысулар осыны айкын көрсетіп отыр.

«Штатты қысқарту» керек деген сылтаумен, олар 
ыкпалы күшті жолдастарды, әсіресе кецеске сайлан- 
ған екілдерді «қуып» жатыр. Қаспи бірлестігіндегі, 
«Борндағы», Мухтаровтағы (Балахандар), Лапшинда- 
ғы (Биби-Эйбат), Мальниковтағы фактылар бул жөнін- 
де ешбір күмән қалдырмайды.

Вотандағы локаут мунай өнеркәсіпшілерінін «жа- 
ца» тактикасының бастамасы болып саналады.

Олар осылардьін бәрімен жумысшылардың күшін 
тоздыратын стихиялы-анархиялык кетерілістердіц жо
лына игермелёйді.

Ереуілшілерді жазалау түрлёрі мунан да гөрі ерек- 
ше. Біздің айтып отырғанымыз Мирзоевтыц фирм асы, 
атап айтқанда, осы фирманын. басқарушысы Маркаров 
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мырза; бул өзі ереуіл жасап отырған армяндарға қар- 
сы берденкемен қаруланған мусылмандарды айдап са- 
лып, армяндар мен татарлардың өзара қақтығысулары- 
на жағдай жасап отыр.

Мунай өнеркәсіпшілерінің тактикасындағы өзгсріс 
міне осылай.

Сірә, мунай өнеркәсіпшілері <европаль»қ шаралар- 
ды» ендігі жерде керек етпейтін тәрізді.

Кеңестің «ойдағыдай> болатынынан көңілдері на
лип, жумысшылардын, негізгі талаптарын қанағат- 
тандырмай-ақ, бірғана кеңес арқылы «өндірісті тәртіп- 
ке салудың» мумкіндігі жөніндг үміттерін үзіп, кеңес 
бейберекет жасаудың куралы емес, елу мыңдаған бу- 
караны уйымдастыру қуралына айналып бара жаткан- 
дығын квріп, — енді мунай өнеркәсіпшілері кеңесті мә- 
лімсіз бір уақытка қалдырып, тіпті болмаса оның куа- 
тын кетіріп, қалайда ретін тауып, ксңестен қутылғысы 
келеді,

Бул үшін олар жумысшыларды мезгілі жетпеген 
квтерілістерге түрткілеу арқылы, қалыпгасып келе жаі- 
қан жалпы қозғалысты жеке-жеке, бірен-саран қозғаг 
лыстарға ыдырату арқылы, жумысшыларды тап күре- 
сінің кең даңғыл жолынан, бөлек-бөлек қақтығысудың 
қалтарысты бурац жолына салып жіберу арқылы кы- 
сым жасау системасына қол жүгіртіп огыр.

Осылардын бәрімен олар жумысшылардыц кецілін 
кегілді кеңестен баска нәрсеге аударғысы келеді, жу
мысшыларды бірлестіре алатын өкілдер Советінің жу- 
мысшылар көзінде маңьізын жойғысы келеді, жумыс
шылардын. бірігуіне бөгет жасағысы келеді, сөйтіи, өз- 
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дерінің талаптарын жүзеге асыру жолында жумысшы- 
лардын дайындалуына бөгет жасағысы келеді.

Осылайша қыймыл жасап, олар әлі уйымдасьш 
болмаған жумысшыларды мезгілі тумаған жалпы кө- 
теріліске түрткілеуге тырысады; мундай көтеріліс олар 
үшін жумысшылардың кайратын «әбден» қажытуға, 
кепке дейін мунайдын, «үздіксіз» шығарылып туруыпа 
мүмкіндік берер еді деп ойлайды.

Мунай өнеркәсіпшілерініц тактикасындағы бегбу- 
рыстың мәні осындай.

Осы айтылғандардың бәрін ескере келгенде, біздіп 
тактикамыз кандай болуға тиіс?

Біздің уйымдаспағанымызды пайдаланып, мунай 
енеркәсіпшілері бізге шабуыл жасап отыр, — олай бол- 
са, біздін. міндет: қолда бар қуралдарымызбен душпан- 
ның соққыларынан қорғана отырып, өзіміздін. одақтын 
төңрегіне бірлесу болып табылады.

Біздің жалпы қозға лысым ызды бөлшектемек бо
лып, олар бізді стихиялық бірен-саран майда көтеріліс- 
терге түрткілейді, — олай болса. біздің міндетіміз: му
най өнеркәсшшілерінін кармағына түспеу, мүмкін ка- 
дерінше, бірен-саран ереуілдерден бой тарту, жалпы 
қозғалысты ыдыратпау болып табылады.

Кенесті мәлімсіз бір уақытқа калдырып, мерзімі ту- 
маған жалпы көтеріліске түрткілеп, олар бізді бірлесу 
куралымыздан айырмақ болады, қолымыздан өкілдер 
Советін тартып алмақ болады, —олай болса, біздін, 
міндетіміз: өкілдер Советін дереу шакыруды талап 
ету, жумысшылардың қоятын талаптарын белгілеу ici- 
мен айналысу және осындай жумыстыц үстінде бука- 
раны өкілдер Советінін, төңрегіне бірлестіру болып та*  
былады. —
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Өкілдердің Советін күшейте келіп, 50 мындаға» 
букараны соның төцрегіне жыйнай келіп, мунай өнер- 
кәсіпшілері мырзалардың европалык. тәртіпке жатпай- 
тын әрекеттерін лайықты түрде жеңіп шығу бізге қы- 
йын болмайды.

9Гудок“ !азетІ„ № 22.
9 март, 1908 ж.
Мацадаға ңсл қойылмаган

Газсттіц тлксті бойъшимь 
басылып отыр



ДАЙЫНДАЛУ ҚЕРЕҚ!

Мунай өнеркәсіп жумысшылары одағының басқар- 
масы өкілдер Советін58 тезірек шақыруға шаралар 
колдану туралы қаулы алды.

Басқарма бул қаулыны алғанда, мунан әрі күткісі 
келмейтін және өкілдер Советін дереу шақыруды та- 
лап ететін жумысшылардың көптеген арыздарына 
сүйенді.

Механика жумысшыларынын, одағы да осы бағыт- 
та кыймылдамақ болып, қаулы алды.

Екі одақтын, екеуі де фабрикалық бас инспекторға 
осы жақын күндердін, ішінде тиісті арыздар берді.

Тез арада мәселе не олай, не былай болып шешілер 
деп ойлауға болады.

Одактардың беріп отырған арыздарына өкімет жә- 
«е капитал иелері не деп жауап қайтаратындығын—біз, 
зрине, әлі білмейміз.

Мүмкін, олар жумысшылардың тілектерін қарсы 
алар, өкілдер Советін дереу шақыратын болар, ал бу- 
лай болған күнде, кекес жумыстары «дурыс жүріп ке
ту і» ықтымал.
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Басқаша да болуы мүмкін, әзірше тура жауап бер- 
мей, олар соза беруге де барады.

Мунай өнеркәсіпшілеріне жумысшыларды алдатпау 
үшін біз осылардын бәріне де, не олай, не былай болып 
шешілуіне, дайын болыгі туруымыз керек.

Біз мунай өнеркәсіпшілеріне дайындықпен бетпе-бет 
тура қалуға минут сайын әзір болуымыз керек.

Ал бул үшін қойылатын талаптарды белгілеуге де- 
реу кірісу керек.

Біз кепілді кеңеске қатысамыз. Бірақ мунай проле- 
тариатынын, барлық буқарасы қабылдаған талаптары 
болмағанда мунай өнеркәсіпшілерінің алдында біздің 
бетке устайтынымыз не болмақ? Ал онда біз жалақы 
туралы, жумыс күні туралы, поселкелер туралы, халық 
үйлері туралы, дәрігерлік жәрдем туралы, т. т. туралы 
жумысшылардың талаптарын белгілеуге кірісейік те.

Біздің, одак іске кірісті де. Поселкелер, дәрігерлік 
жәрдем, халық үйлері және мектеп жөніндегі мәселе- 
лер туралы одақ өзінің пікірін «Гудок» газетінің бетін- 
ле айтып шықты. Бул талаптарды одак «Кеңеске ар- 
налған материалдар» деген атпен жеке кітапша етіп 
бастырып та шығарды.

Бірақ бул әлі жеткіліксіз
Талкылап, өздері үшін бірдсн-бір қажет пікірлерін 

айту үшін осы талаптардың бәрін де букараның алдына 
салу қажет.

Оның үстіне, жалақы және жумыс күні жөніндегі 
мәселелерді одақ әлі белгілеген жоқ, — демек, бул мә- 
селелер жөніндегі талаптарды белгілеуге кірісу қажет.

Осы мақсатпен біздің одақ қойылатын талаптарды 
белгілеу ушін арнаулы комиссия сайлауда.

Бірлесіп отырып турмысымыздағы толғағы жеткен 
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мәселелерді шешу үшін, бул комиссия кекес жөніндегі 
өкілдермен және төрт ауданнын кәсіпшілік-заводтық 
комиссияларымен байланыс жасайды.

Онан соң заводтарда, кәсіпшіліктерде, казармалар- 
да жалпы жыйналыстар шакьірылады да, осы талаптар 
біржола бекітіледі.

Кепілді кенеске әзірлену жөніндегі біздің жумысы- 
мыздын жоспары осындай болуы тиіс.

Қоятын талаптарды белгілеп, оларды буқараға 
жеткізу арқылы ғана, біз сол буқараның өзін өкілдер 
Советінің төңрегіне бірлестіре аламыз.

Буқараны өзінін Советінін. төнрегіне жыйнай келіп, 
біз сол букараны мунай өнеркәсіпшілерінік тарапынан 
шығатын күтпеген істерден қауіпсіздендіруге мүмкін- 
шілік аламыз.

Кепілдердің пункттерін «анықтау» туралы былжы- 
рақ философияға салу емес («Промысловый Вестник- 
ті»и қараныз) және «көктемнін келе жатқандығы» ту
ралы женіл ойлы айкай емес (эсерлерді естеріқізге тү- 
сіріңіздер), — жумысшылардың талаптарын белгілеу, 
міне біздін, ең алдымен, төніп келе жатқан оқыйғалар- 
ды еске ала отырып, колға алатын ісіміз осы.

Сонымен, кепілді кеңеске ауыз бірлікті күшейте 
•тырып әзірленейік!

.Гудок*  гдееші, /Л 93, 
16 март, 190$ ж.
Маііалага қол қойылмагак

Газеттіц тексті боВыкшл 
баелиыл етыр



ЭҚОНОМИКАЛЫҚ ТЕРРОР ЖӘНЕ 
ЖУМЫСШЫ ҚОЗҒАЛЫСЫ

Жумысшылардын күресі әрқашанда және қай жер- 
де де үнемі бір түрде болып отырмайды.

Қожайындарға қарсы күресе отырып, жумысшылар
дын, машиналарды сындырған, заводтарды өртеген уа- 
қыттары болған. Машина — кайыршылықтың негізі 
міне осы! Завод — езу орны міне осы! Ендеше, қыйрат 
оларды, өрте — дейтін жумысшылар ол кезде.

Муның өзі қалыпка түсіп жетпеген, анархиялық-бү- 
лікшілік қақтығысудың заманы еді.

Біз күрестІң басқа түрін де, өртеудің, қыйратудыц 
күшінен жумысшылардын көңілдері калып, күрестің 
«неғурлым қатаң түрлеріне» — директорларды, баска- 
рушыларды, меңгерушілерді, т. т. өлтіруге көшкен тү- 
рін де білеміз. Машиналар мен заводтардың бәрін 
бірдей жоя алмайсың, дейтін онда жумысшылар, және 
муның өзі жумысшыларға тиімсіз де ғой, террор аркы- 
лы баскарушылардык зәресін алу қашанда мүмкін нәр- 
се, — ендеше урындар оларды, үрейлерін алыңдар!

Мунын өзі экономикалық күрестен туған, террорлық 
жеке-дара қақтығысулардың заманы еді.
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Жұмысшылардың қозғалысы күрестің бул турін 
де, ана түрін де, еткен заманның ісі етіп қатты сөгіп 
шыкты.

Муның өзі түсінікті де нәрсе. Завод шындығында 
да жумысшыларды қанау орны, және машина әлі күн- 
ге дейін осы қанауды кеиейтуде буржуазияға жәрдем- 
десіп отыр, онда ешбір күмән жок, бірақ мунан кайыр- 
шылықтын, көзі завод пен машинанын нак өздері екен 
деген мағна тумайды. Кайта, қулдықтың буғауын үзу- 
де, қайыршылықты жоюда, езудін қандайын болса да 
женіп шығуда пролетариатка мүмкіндік беретін, атап 
айтқанда сол завод, сол машина — бул үшін тек осы- 
лардың бәрі жеке капиталистердің жеке меншігінен 
халыктың қоғамдык меншігіне айналулары қажет.

Екінші жағынан, егер біз шынында да машиналар- 
ды, заводтарды және темір жолдарды қыйратуға және 
ертеуге кіріссек, өмір әлде неге айналар еді? Онда вмір 
ку мекен далаға айналар еді де, бір жапырақ нанынан 
алдымен жумысшылардың өзі қағылар еді!..

Машиналар мен заводтарды сындырмауымыз керек 
екені, — қайта, егер біз шынында да қайыршылықты 
жоюға талпынып отырған болсақ, мүмкіндік болған 
кезде, соларға езіміз ие болып алуымыз керек екені 
түсінікті нәрсе.

Міне сондықтан да жумысшы қозғалысы анархия*  
лык-бүлікшілік қақтығьісуларды кабылдамай отыр.

Буржуазияны үрейлендіру үшін жумсалып отыр- 
ғандыктан, экономнкалык террордын да өзін взі актай- 
тын, сырт көзге белгілі «дәлелі» бар екендігі күмәнсіз. 
Бірақ тез өтіп кететін өткінші нәрсе болған сон, мун- 
дай үрейдін, не мәні бар? Ал енді мунын тек әткінші 
нәрсе болатындығы қашанда, қай жерде де экономи*
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калык террорды қолдана берудің мүмкін емес екендігі- 
нен анык көрініп тур. Бул, біріншіден. Екіншіден, егер 
артымызда сүйеніш болып турған, жумысшылардын. 
талаптары үшін күресуге әрқашан дайын турған және 
жеңіп алғандарымызды сақтап кала алатын, жумыс
шылардын күшті көпшілік уйымы болмайтын болса, 
буржуазияны кірпік қаққандай ғана уақыт үрейленді- 
ру және осыдан келіп туатын жеңілдік бізге не бермек?. 
Ал оныц бержағында, экономикалык террор бул сыяк- 
ты уйымға ынтызарлықты жоятынын, жумысшылардын, 
бірлесуге деген ынтасын, дербес бой кврсетуге деген 
ынтасын куртатындығын — не деген рахат, мүддемізді 
корғайтын батыр террористеріміз бар дегізетінін—фак- 
тылар сондайлық айқын керсетіл отыр. Біз жумысшы
лардын, санасында өздігімен кыймыл жасау рухын да- 
мытуымыз керек пе? Жумысшылардын санасында бір- 
лссу тілсгін дамытуымыз керек пе? Эрине, керек! Бірак 
экономикалык террор жумысшылардын санасынан бі- 
ріншіні де, екіншіні де жойып жіберетін болса, біз 
экономикалык террорды колдана аламыз ба?

Жоқ, жолдастар! Қалтарыс жерден тарпа басса- 
лып буржуазияны қорқыту біздің бойымызға жабысып 
қглған нәрсе емес — мундай «істерді» белгілі шапкын- 
шылар-ақ істей берсін. Біз, буржуазняға ашықтан-ашык 
қарсы шығуымыз керек, біз оны бір жола жеқіп шық- 
қанға дейін үнемі үрей үстінде устауымыз керек! Ал 
бул үшін бізге керегі экономикалык террор емес, жу
мысшыларды күреске бастай алатын мыкты көпшілік 
уйым.

Міне сондықтан жумысшы қозғалысы экономика
лык террорды қабылдамайды.

Осы айтылғандарға байланысты, ертеуге жэне око-
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номикалық» өлтірістерге қарсы бағытталған Мирзоев- 
тағы ереуілшілердің соңғы қарарының ерекше маңы- 
зы бар. Бул қаулыда 1 500 мирзоевшылардың бірлес- 
кен комиссиясы кочегарканы өртеу (Балаханда) жә- 
яе экономикалык жағдаймен байланысты бір меңгеру- 
шінің өлтірілу фактысын (Сурахандар) айта келіп, «кісі 
«лтіру және өртеу тәрізді күрес әдістеріне қарсылық 
білдіретіндігін» айтады (қараңыз: «Гудок» № 24).

Осынысымен мирзоевшылар ескі террорлык, бүлік- 
шілік бағыттардан мүлдем қол үзісіп отыр.

Осынысымен олар нағыз жумысшы қозғалысының 
жолына біржола түсіп отыр.

Біз Мирзоев гағы жолдастарды қуттықтаймыз және 
барлық жумысшыларды да осылар сыяқты батыл түр- 
де пролетарлық көпшілік козғалысы жолына түсуге 
шақырамыз.

9Гудок*  газ'ml, № 25, Гвлеттің яіекстІ байыкшл
J0 март» /908 ж. басылып отмр
^Мақалаға қол қойылмағаи



МУНАЙ ӨНЕРКӘСІПШІЛЕРІ 
ЭКОНОМИКАЛЫК ТЕРРОР ТУР АЛЫ

Экономикалык террор туралы мәселе «журттың» 
назарын аударуын кой май келеді.

Бул жөнінде біз өз пікірімізді айтқанбыз да, эконо
микалык террор жумысшы табына зыянды іс, сондык- 
тан оның өзі күрестің жарамсыз әдісі болып табылады 
деп сөккен болатынбыз.

Кәсіпшіліктер мен заводтардағы жумысшылар да 
өздерінің пікірлерін осы рухта айтып шықты.

Өз пікірін, әрнне, мунай өнеркәсіпшілері де айтып 
жатыр. Бірақ олардың «көзкарасының» жумысшылар 
кезкарасынан түбірімен өзгеше екендігі аныкталып 
отыр, өііткені олар, «жумысшылар тарапынан шыккан» 
экономикалык террорға карғыс танбасын таға отырып, 
мунай өнеркәсіпшілер тарапынан шығып отырған дәл 
осындай террорға карсы ешнәрсе айтпай отыр. Біздің 
айтып отырғанымыз экономикалык террор туралы му- 
иаГі енеркәсіпшІлерінің белгілі органында басылған бас- 
иақала (караңыз: «Нефтяное Дело» № 6, К—за мыр- 
заның макаласы60).

Осы басмакала туралы сөйлеселік. Бул макала му*  
най өнеркәсіпшілерінік «көзкарастарын» негіздеуші ре. 
В И. В. С і а л ■ н, 2-гом
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тінде ғана емес, жумысшылармен күрестің кәзіргі ке- 
зіндегі олардың қалпын білдіруші макала ретінде де 
бізге кызғылыкты макала болып табылады.. Уғынуға 
колайлы болу ушін муны үш бөлімге белу кажет: бірін- 
шісі, К—за мырзанын. жумысшыларға және олардьщ 
уйымдарына карсы жеке жағдайлар жөнінде айткан 
бөлімі; екінші — экономикалык террордыц себепгері 
туралы; үшінші —оған қарсы күрестің шаралары ту*  
ралы.

Жеке жағдайлардан бастайык. Ең алдымен мирзо- 
евшылар туралы. Журтка мәлім, Сурахандағьі басқа- 
рушының өлтірілуінен және кочегаркада болған өрттен 
кейін іле-шала мирзоевшылардың бірлескен комиссия- 
сы 1 500 жумысшының атынан күрестің мундай әдісіне 
карсы бір дауысган наразылык жасады, сөйтіп орт пен 
кісі өлтірудін ереуілмен байланысы жоқ деп тапты. Бул 
наразылыктық шын наразылык екендігіне күмәндануға 
дәлел жоқ тәрізді еді. Бірак К—за басқаша деп ой лай
ды. Ол казбалал караушы «сыншыл» болғансып, жу- 
мысшылардың шын көнілмен айтып отырғандығын кү*  
мәнға алуды қалайда жен табады, ол: «комиссия ка- 
телесіп отыр», өрт пен кісі елтірудін ереуілмен тікелей 
байланысы бар дейді. Ал муның өзі 1 500 жумысшының 
өкілдерінің бір дауыспен жасаған наразылығынан 
кейін болып отырған әңгіме! Мунысы фактыларды бур- 
малағысы келгендік емей, жумысшыларды каралағысы 
келгендік емей, жала жабу аркылы болса да, жумыс*  
шыларды «маскара дінгегіне байлағысы» келгендік 
смей немене? Міне енді осыдан кейін «адамдардың 
кылмысты мінездерін қорғаушылық» туралы өзінің. ма- 
каласында соншалыкты көл сөз етіп отырған К — за 
мырзаныц ак ниетгілігіне сенуге бола ма?
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К — за мырза мирзоевшылардан кейін біздің. одаққа 
көшіп отыр. Біздін одақтың тез өсіп келе жатқандығы 
журттың бәріне мәлім. Кенес женіндеігі барлық науқан- 
дар соның тікелей басшьілығымен жүргізіліп отырған- 
дығының өзі де жумысшылар арасында одақтың ықпа- 
лының орасан зор екендігін көрсетеді. Ал «Гудок» га
зет!: «одактын ықпалы жәқе оныц манызы күн сайын 
өсіп келеді, одақ жумысшылар букарасының тіпті не- 
ғурлым артта калған, мәдениетсіз топтарының көзінде 
дс олардын экономикалык күресінін табиғи жетекшісі- 
ніи орнын алып отыр» дегенініц өзінде де ол тек жал- 
пыға мәлім фактыны айтып отыр. Я, муның бәрі де 
жалпыға мәлім факт. Бірақ біздің қайсар «сыншы» 
фактылармен санаспайды, ол аспанның астындағы нәр- 
сенің бәріне «күмән келтіреді», қалайда окушылардың 
алдында тек жумысшы одағының кадірін, абройын тү- 
сірсе болғаны, ол тіпті фактыларды жоққа шығаруға 
да дайын! Міне енді осылардан кейін де Қ — за мырза- 
ның өзі жөнінде біздің одақты жақтаушымын, «эко
номикалык күресті ізгі жолға салудың» корғаншысы- 
мын деп айтуға батылы барып отыр!

ӘуелІ а деген кісі, онан соң б деп те айтады, біздің 
одақты сөгіп отырған кісі, біздін газетімізді де сөгуге 
тиіс, — міне сондықтан К — за мырза біздің «Гудокке» 
көшіп отыр. Бул ретте, бақсак, былай екен: «Гудок» 
газеті «экономикалык күрес атмосферасын ретсіз өш- 
пснділіктен, қатерлі ашудан, жоқтан өзгеге күйгелек- 
тенуден және мәдениеттілікке жатлайтын кыиырлык- 
тан тазартуға қолынан келіп турған шараларды істе- 
мейді» екен. «Гудок» газеті тек «баска уйымдарға, пар- 
тняларға, таптарға, газеттерге, жеке адамдарға, тіпті 

S*
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: ФЗІНІН бауыры «Промысловый Всстникке» шабуыл жа- 
гауды ғана» біледі екен.

К—за мырза осылай соғып отыр. Атақты «сыншы- 
нын» осы сандырағының бәріне біздіқ кулак аспауы*  
мызға да болар еді — қожайынына жағу үшін капитал 
малайынын. аузына келгснін оттайтыны аз ба еді! БІ- 
рак енді болары болғасын,*бір  жолға Бакудын улы сын- 
шыеына бірср сөзімізді арнайык.. Сейтіп «Гудок» газеН 
<жүрес атмосферасьш ретсіз өшпенділіктен, катерлі 
ашудан тазартпай отыр»... Айталык, мунысынын бәрі 
де дурыс екен. Қасиетті капиталдың курметі үшін ай- 
'тыңыздаршы осы: өшпенділік пен ашуды көбтесе ту- 
ғызатын «Гудоктың» тасқа баскан сөзі ме неһіёсе жу- 
кысшыларды удайы жумыстан шығарып отырған, ау- 
руларға жәрдем үшін 10 тыйындық салық деген бір 
нәрсені енгізіп отырған, халық үйлерін жумысшылар- 
дан тартып алып отырған, кочидің6’ жәрдемін пайда- 
лэнып, жудырық жумсап, т. т. істеп отырған мунай 
өнеркәсіпіиілерініц нақты істері ме? «Экономнкалык 
күрестІ Ізгі жолға салудың» «шексіз шын» қорғаншысьі 
К—за мырза мунай өнеркәсіпшілерінің журтты ашулан- 
дыратын және ештендіретін әрекеттері туралы не се- 
бепті ешболмаса бір ауыз сөз айта кетуді орынды дсп 
таппайды? Экономикалық террордың жолына түсіп ке
те алатын «күдікті» элементтер біздін газетімізді окы- 
майды ғой, ең алдымен олардың ашуына тиетін, өш- 
пенділік туғызатын нәрсе — мунай өнеркәсіпшілерінін 
жазалау әрекеттері мен кысым жүргізулері ғой, — олай 
болатын болса, «Гудокке» қарсы соншама шабаланып 
отырған К—за мырза мунай өнеркәсіпші мырзалардьтң 
«күдікгі істері» туралы жумған аузыи неліктен ашпай
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отыр? Міне осыдан кейін К—за мырзаның, бетсіздірінде 
шек жок екендігі анық емес пе? ;

Екіншіден, «Гудок» «экономикалык күрее атмрс? 
ферасын ретсіз өшпенділіктен, катерлі ашудан тазар-і 
іуға» тырыслады дегенді К — за мырза кайдан алын 
отыр? Ал «Гудоктьщ» экономикалық террорға және 
итальяндық ереуілге қарсы жүргізіп отырған үгіті- ще» 
уйымдасқан түрдегі ереуілдердід пайдасын айтып„ 
анархиялық бүліншілік ереуілдерге қарсы жүргізіп 
отырған үгіті ше, жалпы тап болып ездерінін мүдде- 
леріи қорғаудың пайдасын айтып, бірен-саран көтері*  
лістерге карсы жүргізіп отьірған үгіті ше, — есылардын 
бэрі де «күрес атмосферасын ретсіз өшпенділіктен, қа- 
терлі ашудан тазарту» болмағанда не болмакшы? Осы- 
иыц бәрін К—за мырза неғып білмейді? Немесе, мүмкін, 
ол өзі капиталдын сөзуәрі бола турып, муны білмеген*  
ситін шығар? Олай болатын болса, онда «мораль» ту- 
ралы, «адамшылық уждан» туралы осы айтылып отыр- 
ған әсем сөздердің қажеті не?

«Гудок» «басқа уйымдарға, партияларға, таптарға, 
газеттерге, жеке адамдарға, тіпті «Промысловый Вест*  
никкө» де шабуыл» жасал отыр дел, айыптауын К—за 
мырза әлі койған жоқ. Тіпті дурыс айтасыз, К—за мир
за, сіз капыда шындықты айтып койып отырсыз, «Гу
док» шынында да баска таптарға жэне олардыц орган- 
дарына қарсы күрес жүргізуде! Барлық басқа таптар 
мен топтардЫң қанауында отырған жумысшылардың 
газетінен мунан баска тағы нені талап етуге болады? 
«Күнәсіз періште» болғансығандарыңыз жетер, қулық» 
ты қойып, турасын айтыцыздар: мунай өнеркәсіпшіле- 
рінін. органы «Нефтяное Дело» ның және оның кожа- 
йыны —съезд кецесінің жумысшы табына, жумысшы- 
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лар партиясына, жумысшылар газетіне карсы «шабу- 
ыл» жасау үшін курылып отырғанын сіздер неғып біл- 
мейсіздер? Съезд кенесініц 10 тыйындық салық деген 
бір нәрсені енгізгені туралы, порцияның бағасып көте- 
ру туралы, мектеп пен барактарды азайту туралы жә- 
не жумысшылардың халык үйлерін қайтарып алу, т. т. 
туралы берген сонғы буйрықтарын сіздер неғып есіціз- 
ден шығардыкыз? Осы азиялық буйрыктарды мунай 
өнеркәсіпшілерінің органы «Нефтяное Дело» актауға 
тырысып отырған жоқ па екен? Әлде, мүмкін, мунысы 
жумысиіыларға карсы «шабуыл» емес, «адамдардын 
кылмысты мінезін ізгі жолға салу», экономикалық кү- 
ресті тәртіптеу, т. т. болар? Бірақ олай бола қалған 
күнде жумысшыларды қанап отырған мунай өнеркәсіп- 
шілері жөнінде, жумысшыларды алдап отырған олар- 
дың уйымдары жөнінде, жумысшыларды бузып отыр- 
ған олардың органы жөнінде, мысалы, мунай өиеркә- 
сіпшілерініц азнялық анайы істерін «философия» жа- 
ғынан негіздеу үшін, күлкі келтіргендей күшеншектеніп 
отырған, К — за жөнінде жумысшы газеті не істеу ке- 
рек деп буйырасыз? Сонымен, К—за мырза жумысшьг 
лар мен қожайындардың арасында тап күресі сезсіз 
болатын нәрсе екендігін неғып уқпайды? О, әрине! К — 
за мырза муның бәрін де өте жаксы түсінеді, өйткені 
оныц езі жумысшыларға және оныц уйымына қарсы 
күрес жүргізіп отыр ғой! Бірақ, біріншіден, ол күрес 
атаулынын. бәріне карсы айгып отырған жок, ол жу
мысшылар тарапынан жүргізілетін күреске карсы ай- 
тьш отыр; екіншіден, мунай өнеркәсіпшілері күрес жүр- 
гізіп отырған жок, олар тек «күресті ізгі жолға салып 
отыр» ғой; үшіншіден, К — за мырза жумысшыларға 
карсы емес, — қайта ол мунай өнеркәсілшілерінің. пай*  
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дасы үшін... бүтіндей жумысшыларды жактайды ғой; 
төртіншідея, К — за мырзаның «алып қалтаға салып» 
отырғаны бар, — мунымен де, әрине, санасу керек қой...

Сірә, К — за мырзанын, батылдығы оныц «ужданы- 
мен», керекті жерінде, вздерінін, кеқею қаблеті жөнін- 
де ойдағыдай-ақ бәсекелесе алатын тәрізді.

К—за мырзанын басмақаласындағы пролетариата 
және оныц уйымына қарсы айтылған кейбір жеке жағ- 
дайлар міне осылай болып отыр.

Енді оның мақаласынын екінші бөліміне көшейік.
Мақаласының бул бөлімінде автор экономикалык 

террордың себептері туралы айтады. Мунда «бақсақ» 
экономикалык террордын себебі жумысшылардың арт- 
та калған топтарынын «ақылдарыныц каранғылығы» 
мен «еріктерінің кылмыс гылығы» болып табылатын кө- 
рінеді. Ал «қараңғылық» пен «қылмыстылық» жумыс
шы одақтары мен жумысшы газеттерінің жумысшылар 
арасында ағарту және ізгі жолға салу жумысын жігер- 
лі түрде жеткілікгі етіп жүргізбеуінен дейді. Әрине, 
«нрограммалар (одақтардың программалары ма?) эко
номикалык террорды кабылдап отырған жоқ», бірак 
«емірдін жалған жолмен кеткенін көріп отырғандық- 
тан» тек бір ғана «программа жүзінде қабылдамау жет- 
кіліксіз ғой» деген сөзді қосады К — за мырза. — «Бул 
жерде... барлық партиялар мен одақтардың «туып 
отырған пәлемен»... белсенді күрес жүргізуі қажет». 
«...Жумысшылардын барлык достары, өздерінің пар- 
тиялық топтың қайсысына жататынына қарамастан, 
...экономикалык террорға қарсы жігерлі турде күрес 
жүргізетін болса ғана, тек сонда ғана кісі өлтіру жо- 
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йылады», т. т. деп, К—за мырза өзінін ойын түсіндіреді. 
Сонымен, жумысшылар қарацғы, сондыктан олар 

жиі-жиі кісі елтіруден тайынбайды, ал олардың қаран- 
ғы болатыи себебі: одақтар мен газеттер оларды «ағар- 
туға, ізгі жолға салуға» тырыспанды, — демек, бәріие 
де кінәлі жумысшы одақтары мен жумысшы газеттері.

К—за мырза осы лай соғып отыр.
■. Біз К* —за мырзанын басындағы экономикалык тер
рор туралы бықып жатқан былыктарға токтамаймыз, 
біз бул жерде оның экономикалык террор программа- 
лык мәселе деген надандығын айтыл отырмыз. Біз тек 
бір ғана нәрсені ескерткіміз келеді: 1) егер К—за мырза 
«программалық террор» туралы айтқанда, одактар ту
ралы айтып отырған болса, Россияда одактардын еш1- 
біреуінін де программасынын жоқ екенін ол неғып біл- 
мейді, — муны тіпті әрбір жумысшы да біледі ғой! 
2) егер ол партийны айтып отырған болса, экономика*  
лык террор программалык мәселе емес, тактикалыі мэ. 
селе екендігін, әрбір гнмназиске аян осындан нәрсені 
ол неғып білмейді! Ендеше, программа туралы осынша- 
лык мылжыннын. кажеті не? Мунай өнеркәсіпші мырза*  
лар мунан гөрі тәуірірек, тым мундай надан емес «иде- 
ологты» жалдап алмағаныиа таңғаламыз.

Экономикалык террор жөнінде «турмыс жалка н 
жолға түсіп кетті», сондыктан «біз» турмыспен күресуі- 
міз керек деген, К—за мырзанын тағыда бір (надан- 
дық кана емес!) мағнасыз сөзіне біз токталып жатпай- 
мыз. Біз тек мынаны ғана ескертеміз: егер теріс жолға 
ғүсіп отырғандар турмыстан артта калған жеке адам- 
дар болмай, нақ турмыстын өзі болатын болса, онда 
біздін ісіміз онбас еді. Экономикалык террорға қарсы. 
күресті емірдің өзі, дамып бара жаткан кудіретті өмірг 
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дің өзі керек етіп отыр; этап ай ткан да біздің үгіттіц ку
пи осында. Егер К—за мырза муны түсінбейтіи болса, 
біз оған планеттердің баска біреуіне қоныс аудар деіг 
кеңес береміз, ол, мүмкін, дамып бара жатқан өмірге 
қарсы күресу жешіндегі өзінің теориясын сол жакгз 
колдана алар...

Ен дурысы К — за мырзанын «аналнзына» көшелікі 
Ең алдымен біз мынаны сурағымыз келеді: К — за 

мырза шынында да экономикалық террорды туғызын 
отырған сол жумысшы одақтары мен жумысшы га- 
зеттері деп неғып ойлайды екен?

, Жумысшыларды «ағарту» дегсннін мәнісі не? Му- 
нын мәнісі жумысшыларды саналы, жоспарлы күреске 
үйрету ғой! (К—за мырза буған қосылады!). Бірак буд 
жумысты уйымдасқан күрес жолында ауызша және 
баспасөз бетінде угіттейтін жумысшы одақтары мен 
олардың газеттері болмағанда кім жүргізе алушы еді?

Экономикалық күресті «ізгі жолға салу» дегеннің. 
мәнісі не? Муның мәнісі күресті ешкашанда жеке 
адамдарға қарсы емес, тәртіптерге қарсы жүргізу деген 
сөз гой! (Буған К—за мырза да қосылады!). Бірақ бул 
Іспсн жумысшы одақтары мен олардың газеттерінен 
басқа кім айналысушы еді?

Ал қайта, анағурлым саналы жумысшыларды устау, 
жумыстан шығару аркылы жумысшылар табына қар*  
сы күресті жеке жумысшыларға қарсы күреске айнал- 
дырып отырған мунай өнеркәсіпшілерінің өздері емес 
пе?

Ал егер К—за мырза шынында да өзінің жумысшы 
одэқтары мен олардың газеттеріне тағып отырған 
айыбының дурыстығына квзі жететін болса, онда ол 
неліктен өзінін. кеңестерін осы оцақгар мен газеттерге 
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айтып отыр? «Баска таптарға, газеттерге, жеке адам- 
дарға карсы», т. т. карсы «шабуыл жасап отырган» 
уйымдар К—за мырзаның кеңесімен жүрмейтіндігін ол 
неғып білмейді екен? Ол неліктен кур суды піскілей 
береді!

Сірә, ол өзі тағып отырған айыбының дурыстығы- 
на өзі сенбейтін болар. '

Ал егер К—за мырза, осыларға қарамастан, одақ- 
тарға карсы шығып отырған болса, онда ол муны оку- 
шының көңілін нағыз себептен баска жакка аудару 
үшін, нағыз «айыпкерлерді» оқушыдан жасыру үшін 
істеп отыр.

Жоқ, К—за мырза! Экономикалык террордың иағыз 
себептерін окушыдан жасыра алмайсыз!

«Экономикалык кісі өлтірушіліктің» нағыз себебһ 
жумысшылар да және олардык уйымдары да емес, 
мунай өнеркәсіпші мырзалардың ашуға тиіп, өшпендЬ 
лік туғызып отырған әрекеттері болып табылады.

Сіз пролетариаттын белгілі топтарындағы «каран- 
ғылықты», «надандықты» атап отырсыз. Ал бірақ осы 
«қарацғылыққа», «надандыққа» қарсы мектептер мен 
лекциялар арқылы болмағанда, еиді қайда күресуге 
болады? Еидеше мунай өнеркәсіпші мырзалар мектеп 
пен лекциялардың санын неліктен қыскартып отыр?. 
Ендеше — сіэ, «қараңғылыкка» қарсы күрестің «шын 
пейілді» жақтаушысы, жумысшылардын колдарынан 
мектептерді және лекиияларды тартып алып отырған 
мунай өнеркәсіпшілериіе карсы нелікген айкай сал- 
майсыз?

Сіз мінез-қулықты «ізгі жолға сэлу керек» дейсіз. 
Олай болатын болса, сіз, қанырымды улық, халықтың 
.көнілін көтерудің бағалы орталықтар болып табыла- 
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тын халық үйлерін жумысшылардыц қолынан мунай 
-өнеркәсіпші мырзалар тартып алып жатқанда неге 
жумған аузыцызды ашпай қалдыцыз?

Сіз «экономикалык күресті ізгі жолға салу» тура
лы тәтті әуенге басып жүрсіз. Бірақ капиталдын жал- 
дама малайлары жумысшы Ханларды63 өлтіргенде 
(Нафталан қоғамы), «Борн», Каспи серіктігі, Шибаев, 
‘Мирзоев, Молот, Мотовилиха, Биеринг, Мухтаров. 
Мальников, тағы баскалар неғурлым алдыңғы катар- 
дағы жумысшыларды жумыстан қуып шығарып жат- 
канда, Биби-Эйбатта Шибаев, Мухтаров, Молот, 
«Руно», Кокорев, тағы баскалар жумысшыларды саба- 
ганда сіз неге жумған аузыцызды ашпадыцыз?

Сіз жумысшылардын «кылмысты мінезі» туралы, 
«ретсіз өшпенділігі», т.т. туралы сөз қыласыз. Бірак 
мунай өнеркәсіпшілері жумысшыларды өшіктіргенде, 
■олардыц ішінен — фирмаларда істемейтін жэне жу- 
мыссыздардыц ең нәзік, ец жанды жеріне, қытыгына 
тиіп, өшіктіргенде сіз кайда буғып қалдыңыз? Сіз, 
қайырымды улык, жумысшылардыц нак осы тобын 
аштыкка душар етксн нәрсе аурулар үшін енгізілген 
10 тыйыидык салық пен съезд кеңесініц асханасында 
аіорцияның бағасын көтеру болғанын білесіз бе?

Сіз экономикалык террордан туған «қан мен жас- 
іың» сумдықтары туралы сөз қыласыз. Бірақ съезд 
кеңесінің ауруханаларынан орын таба алмай жаткан, 
жарымжан болған көп жумысшылар жөнінде кан мен 
жастың қаншалык төгіліп жатқаньін білесіз бе? Мунай 
•енеркәсіпші мырзалар барақтардыи санын неліктен 
азайтып отыр? Сіз жумысшы одактары мен олардыц 
газеттеріне қйрсы кандай айкай салсаңыз, бул жөнінде 
неге сондай айкай салмайсыз?
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Сіз «уждан», т.т. туралы соғып жүрсіз. Ендеше, 
му на и өнеркәсіпші мырзалардын, барлык осы кнсым*  
лары жөнінде, сіздің беті жылтыр ужданыңыз неліктен 
үн қатпайды?

Сіз айтасыз... бірак енді жетер! «Экономикалык 
кісі өлтірушіліктін» негізгі себебі жумысшылар мен 
олардыя уйымдары емес, мунай өнеркәсіпші мырзалар
дын ашуға тиетін, өшпенділік туғызатын әрекеттері 
екені анық сыякты.

Барлық бәлені жумысшыларға жауып, сойтіп 
«журттың» алдында өзінің қожайындарының әрекетте- 
рін ақтамақшы болып отырған К—за мырза мунай 
өнеркәсіпші мырзалардын сорлы малайы екендігі де на к 
сондай анык нәрсе.

* * *

Енді К—за мырза макаласынын үшінші бөліміне к®- 
шелік.

Өзінін макаласынын. үшінші бөлімінде К—за мырза 
экономикалык террорға қарсы күресудін, шаралары 
түралы сөз кылады, бул рет ге онық усынып отырған 
«шаралары» экономикалык террордын «себептері жө- 
ніндегі» оныц өзініц «философиясыяа» толығынан сәй- 
ксс келіп отырады,

Бакуден шыккан улы фнлософты тыңдалық.
«Пайда болып отырған пәлеге қарсы белсснді түрде 

күрес жүргізуіміз қажет және бул күрестің уранын бел- 
гілеуіміз кажет. Кәзіргі кезде барлық партиялар мен 
уйымдар үшін, одактар мен үйірмелер үшін мундай 
уран бола а.іатын: «экономикалык террор жойылсын»- 
деген уран. Қашан осы уран жазылған таза ак жалау 
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батыл турде кетерілгенде ғана, тек сонда ғана... кісі 
елтіру жойылмак».

К—за мырза осылайша философия соғады.
Көріп отырсыздар, К—за мырза өзінің қудайы — 

капиталға мейлінше берілген.
Біріншіден, «экономикалык кісі өлтірушіліктін» бар- 

лык «айыбын» ол мунай өнеркәсіпшілерінен алып (фи- 
лософиялык мағнада алып отыр!), жумысшыларға, жу
мысшылардын одактары мен газеттеріне жауып отыр. 
Сейтіп ол кәдімгі «әлем» алдында мунай өнеркәсіпші 
мырзалардын азиялық-шабуыл тактикасын бүтіндей 
«ақтап» отыр.

Екіншіден,— және мунысы мунай өнеркәсіпшілері 
үшін ең бастысы, — ол «кісі өлтірушілікке» қарсы, му
най өнеркәсіпшілерінен ешқандай шығын шығаруды 
керек етпейтін, ец арзан қурал «ойлап шығарып 
отыр» — экономикалык террорға қарсы одактар мен 
газеттіц үгіт жумысын күшейтуді тауып отыр. Муны- 
мен ол: мунай өнеркәсіпшілері жумысшыларға кенбеуі 
керек, «шығынданбауы» керек дегенді тағыда баса 
айтып отыр.

К—за мырзаны тындай отырып, мунай өнеркәсіпші 
мырзалардын: әрі арзан, әрі жаксы! — деп куануына 
болады.

Эрине, мунай өнеркәсіпші мырзалар бул кәдімгі 
«элем» пікіріне «пыскырып та» карамаған болар еді. 
Бірақ кайдағыбір К—за, «жалпы адам баласынын уж- 
даны» үшін, «элем» алдында оларды актау кызметін оз 
мойнына алатын болса, булар оған неге карсы балсын?

Ал ксрісінше, оларды осылайша ақтаудың артынан, 
Іле-шала, нақ сол Қ—зашлң өзі экономикалык террорға 
карсы ец «дурыс» жэне ец арзан курал усынып отырса, 
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илар буған неге қуанбасын? Мейлі, одақтар мен газет- 
тер мейлінше еркін және ешбір бөгетсіз өз үгіттерін*  
жүргізе берсін, тек мунай өнеркәсіпшілердін. калтасы 
амап болып, дәурен сүре берсін. Ал енді мунысы либе- 
ралдық емес пе!... Міне ендІ осылардан кейін өадері- 
нін «қарақшы-булбулын», К—за мырзаны әдебиет май- 
данына шығармайтын несі бар. '

Оның бержағында, К—за мырзаның усынып отыр- 
ған шараларының сондайлық күлкі келерлік нәрсе екен- 
дігін бірден түсіну үшін, аздап кана ой тоқтатсаи, сана- 
лы жумысшылардын, турғысынан көз жіберсең, соның, 
өзі де жетіп жатыр.

Бул жерде әнгіме бір ғана одакгарда және газе пер- 
де болып отырған жоқ — одақтар мен газеттер эконо- 
мнкалық террорға карсы көптен бері-ақ үгіт жүргізігғ 
келеді, бірақ, буған қарамастан, «кісі влтірушілік» ка
ла йда жойылмай отыр. Мәселенін түйіні анағурлым 
басым дэрежеде осы өзіміз айтып отырған «экономи- 
калық кісі өлтірушілікке» дем беріп келген және берііт 
отырған мунай өнеркәсіпші мырзалардың ашуға тніп, 
өшпенділік туғызатын әрекеттерінде болып отыр, му
най өнеркәсіпші мырзалардың экономикалық жазалау- 
ларында, қысымдарында, осылардың азиялық шабу- 
ыл тактикасында болып отыр.

Тәнір жарылқасын, айтыцызшы: одақтар мен газет- 
тердін жүргізетін бір ғана үгіті, ол соншама ықпалды 
болған күнде де, мунай өнеркәсіпші мырзалар жумыс
шылардын бір жеңісінен кейін екінші женісін тартып 
алумен булардьің анағурлым санасыздарын «экономи- 
кальіқ кісі өлтіруінілікке» иіермелсп отырган, ешлен- 
лілік туғызушы эрекеттерікің тусында не істей алады! 
Әрине, террорға қарсы бір ғана үгітгіц өзі, қаншалык- 
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ты «таза ак жалаумен> шыкса да, кісі өлтірушілікті 
жоя алмайды.

Сірә, «экономикалық кісі өлтіруіиілік» «жойылуж 
үшін, жәй үгіттен гөрі, неғурлым тереңірек шаралар- 
керек екені, ең алдымен мунай өнеркәсіпшілерінін жу- 
мысшыларға кысым жасаудан, жазалаудан бастарту- 
лары керек екені, жумысшьілардың қойып отырған 
әділетті талаптарын канағаттандырулары керек екені 
анық нәрсе сыякы... Жалакыны қысқарту, жумысшы- 
лардың халық үйлерін тартып алу, мектептер мен ба- 
рактардың санын қысқарту, аурулар үшін 10 тыйындык 
салык, порцияның бағасын арттыру, алдынғы катарлы 
саналы жумысшыларды жумыстан шығару және олар- 
,чы сабау. т. т. әрекеттер түрінде жүргізіп отырған азия- 
лык-шабуыл тактикасынан мунай өнеркәсіпшілері бас- 
тартқан кезде ғана, мунай өнеркәсіпшілері жумысшь» 
букарасы мен олардын одактары жөнінде, булардың 
<теи праволы» күш екендігін мойындап, европалық. 
мэдениетті көзқарасқа бірыңғай кашкен кезде Fa
il a, — тек сол кезде ғана «кісі өлтірушіліктің» «жойы- 
луынаэ жағдай туады.

Осылардыц бәрініц түсінікті екендігі соншалық, му- 
ны тіпті дәлелдеп жатудын да кажеті жок.

Бірақ К—за мырза муны түсінбейді және тіптітүсіне 
де алмайды, дурысын айтқанда, түсінгісі де сслмейдІ, 
еіітксні муның өзі мунай өнеркәсіпші мырзалар үшін 
«тиімсіз» болады, ойткені муның өзі олардан белгілі 
иіығындар шығаруды талап еткен болар еді, өйткені 
муның өзі экономикалық «кісі өлтірушіліктін» «айып- 
тылары» туралы барлық шындықтың бетін ашқан бо
лар еді...
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‘ Коріынды біреу ғана: К—за мырза капиталдың 
жалдамшы малайы болып табылады.

Алайда мунан, Қ—за мырзанын малайлық ролінен 
туатын нэрсе не?

Мунан туатын нэрсе міне мынау: К—за мырзанын 
айтып отырғандарынын бәрі де оның өз басынан шық- 
қан нэрсе эмес, соған «дем беріп отырған», мунай енер- 
кәсіпшілерініц сөзі. Демек, К—за мырзанын макаласы 
оның өз философиясы емес, мунай өнеркәсіпші мырза- 
лардың философиясы. Сірә, К—за мырзаға сөйлетіп 
қойып отырғандар — мунай өнеркәсіпшілері болар, 
Қ—за мырза тек солардың «ойларын, тілектерін жәнэ 
пейілдерін» айтып беріп отыр.

, Б:з тексеріп отырған К—за мырзаның макаласының 
көніл қояр жері осында, тек осында ғана болып отыр.

. К—заны Қоза деп, К—за «адам» дел алып кэраған*  
да, Қ—за біз үшін түкке турғысыз нәрсе, ешқандай 
куны жоқ, салмағы жоқ материя, Сондықтгн К—за 
мырзанын «жеке басыма» «кол суғып» отыр деп «Гу*  
доктін» үсіінен шағым жасауы кур бос әуре болыл 
табылады. «Гудок» ешқашанда оның «жеке басын» 
керек еткен еыес деп, біз К—за мырзаны кәміл сендіре 
аламыз.

Ал бірак К—за — өзіндігі жок бір нәрсе ретінде, 
Қ—за—«адамдығы» жоқ нәрсе ретінде, мунай внеркә- 
сіпші мырзалардыц пікірлерін, пыйғылын тек айтып бе*  
pin отырушы нэрсе ретінде,—К—за мырзанын біз үшін 
белгілібір бағасы бар екендігі де сөзсіз. Біз К—занын 
өзін де, онын мақаласын да осы турғыдан қараймыэ.

Қ—за мырза бостан боска соғып отырмаған болар. 
Егер ол өзінің макаласынын бірінші бөлімінде одак*  
тарға қарсьі, олардыц абройын түсірмек болып, өр-
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пелене шаптығып отырған болса, егер ол макаласыныц 
екінші бөлімінде, мунай өнеркәсіпшілерінін, азиялык 
буйрықтары жөнінде ләм деп аузын ашпастан, эконо
микалык террорды үдетіп отыр деп одақтарды айып- 
тайтын болса, егер ол мақаласыныи үшінші бөлімінде, 
өздерінің қожайындарының шабуылды тактикасын 
былай койып, «кісі өлтірушілікке» қарсы бірден-бір қу- 
рал ретінде террорға қарсы үгіт жүргізуді атап отыр- 
Ғ2н болса, онда муныц өзі мунай өнсркәсіпшілерінің 
жумысшы буқарасына женілдік жасау жолына түскісі 
хелмейтіндігін көрсетеді.

Мунай өнеркәсіпшілері шабуыл жасайды, мунай 
өнеркәсіпшілері шабуыл жасауға тиіс, ал сіздер, жу- 
мысшылар және одақтар шегінулерің тиіс—Қ—за мыр- 
заныц мақаласы бізге міне осыны айтып отыр, мунай 
пнеркәсіпшілері өзінің «қарақшы-булбулына» бізге Mi
ne осыны айтқызып отыр.

К—за мырзаныц мақаласының кулқы міне осылай.
Бізге, жумысшыларға қалған іс, біздің уйымдары- 

мызға және газеттерімізге қалған іс: мунай өнеркәсіп- 
шІ мырзалардан мейлінше сақ болу, олардың айдап са
лу әрекеттеріне берілмеу, әрі табжылмай, әрі абьір- 
жымай, бурын қандай болса, дәл сондай, өзіміздің сти- 
хиялық күресімізді белғілібір жоспармен, белгілібір 
максатқа жеткізетін нағыз тап күресіне айналдыру 
жолымен алға карай жүре беру болып табылады.

Ал капиталдың әртүрлі жалдамалы малайларының 
скі жүзді былшылын алатын болсақ. буған біздін зер 
салмауымызға болады.

.Гудок’ гозеті. №№ 2S. 30 ' Газеттің тексті бойыніия.
жжеН; 21 апрель, 4 жмі басылып отыр
18 мй, 1903 ж.
Кол қойган: К> Kama
10 И» В, С т а д н я, 2-том
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ЖАРАМСАҚТАНУШЫ «СОЦИАЛИСТЕР»

Тифлисте шығарылатын басқа газеттермен қатар 
«Наперцкали>6* деп аталатын бір грузин газеті де бар. 
Бул — жаңа газет, бірак сонымен бірге вте ескі де га
зет, өйткені онын езі 1905 жылы шыкқан «Схиви» га- 
зетінен бастап, осы уақытқа дейін Тифлисте шығары- 
лып келген барлық меньшевиктік газеттердің жалғасы 
болып табылады. «Наперцкалиді» редакциялайтын 
меньшевиктік оппортунистердік ескі тобы. Бірақ, ари
не, мәселе мунысынлз ған? емес. Бул жсрде моселенін, 
ен бастысы бул топтын оппортунизм! бір ерекше, 
ертегі тәрізді оппортунизм болып отырғандығында. Оп
портунизм дегеннің өзі прииципсіздік, саяси турлау- 
сиздык кой, ал енді біз Тифлис меныпевиктсріндей 
мундай уяты жок турлаусыздык баска топтардың бір- 
де-бірінде байкалған емес деп айта аламыз. 1905 жи
ли бул тол революциянын көсемі рстіндегі пролетари- 
аттың ролін мойындаған болатын («Схивиді» қараңыз). 
Ал 1906 жылы; «жумысшылардан ешнәрсе күтуге бол- 
майды... істі бастау тек шаруалар тарапынан ғана шы- 
ғады» деп, бул топ езініц «позициясын» өзгертті («Схи- 
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виді» караңыз). Ал 1907 жылы бул топ: «революцияда 
басшылық либералдык буржуазиянікі болу керек» деп 
(«Азриді»65 қараңыз), өзінің «позициясын» тағыда өз- 
гертті, т. т., т. с.

Ал бірак аталып отырған топтың принципсіздігі 
ешкашанда, нак кәзіргідей, 1908 жылдың жазьіндағы- 
дай арсыздыққа жеткен емес. Біздің айтып отырғаны- 
мыз, жарлы-жакыбайларды идея жағынан қулдықта 
устап келген, экзарх дегеннің елтірілуі жөнінде, <На- 
перцкалидің» Сергеи бағасы. Муның қалай елтірілу та. 
рихы журттын. бәріне де мәлім. Белгісіз бір топ адам 
экзархты өлтіріп, одан соң, «қылмыс болған жерде» 
болып, протокол жасап алып, қайтып келе жатқан та- 
ғы бір жандарм ротмистрін өлтірген, онсоң ол топ эк- 
зархтың өлігін шығарып бара жатқан бузықтарға келіп 
тиіскен. Бул топ, сірә, бузықтар тобы да емес, бірак 
сонымен катар революцияшыл да топ емес болар, өйт- 
кені ешқандай революцияшыл топ күш жыюдын. кәзір- 
гі жағдайьінда, пролетариаттың бірлесу ісін қатерге 
салмайынша, мундай іске бел байлай алмайды. Социал- 
демократияныц бул сыяқты топтар жөніндегі пози- 
циясы журттың бәріне мәлім: бул сыяқты топтардың 
шығу жағдайларын анықтай келіп, сол жағдайларға 
қарсы күресе отырып, ол сонымен бірге идея жағынан 
да, уйымдастыру жағынан да сол топтардың өзіне 
қарсы күрес жүргізеді, пролетариаттың көзі алдында 
олардың, беделін түсіріп, пролетариатты олардан ажы- 
ратып алып отырады. Ал «Наперцкали» булай етіп 
отырған жоқ. Ешнәрсені анықтамастан және өзі еш*  
нәрсе қоспастан ол жалпы террор атаулыға карсы бір- 
неше әдепсіз либералдык, сөздерді лак еткізіп куса са- 
лады да, сонсоц оқушыларға: бул сыяқты топтарды 
10*.
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полицияға білдіру керек, оларды полицияға устапберу 
керек! — деп, артык-кемі жоқ, осылай деп кецес бере- 
ді, кеңес беріп қана қоймайды-ау, тіпті міндеттейді. 
Мунысы, әрине, масқара, бірақ бул факт. «Наперцка- 
лиді» тыңдацыз:

«Экзархты өлтірушілерді сотқа беру — бойымызға 
түскен қара дақты біржолата жоюдың бірден-бір жолы 
міне осы... Алдыкғы қатарлы адамдардың міндеті осы> 
(қарацыз: «Наперцкали» № 5).

Социал-демократтар өз еріктерімен полицияға арыз 
түсірушілердің ролін атқаратын адамдар болып отыр— 
Тифлистен шыққан меньшевиктік оппортунистер бізді 
міне осы жағдайға жеткізіп отыр!

Оппортунистердің саяси турлаусыздығы көктен тү- 
сіп отырған жок. Бул олардың қалайда буржуазняның 
тілектеріне бейімделуге тырысуынан, өздерінің «ко- 
жайындарына» жағынуға, олардан мақтау алуға ты
рысуынан туып отыр. Бейімделудің оппортунист так- 
тикасыныц психологиялык негізі міне осылай. Міне ен- 
ді өздерінің «қожайындарының» алдында жаксы атты 
болу үшін, оларға жақсы көріну үшін, ең болмағанда, 
экзархтыц өлтірілуі жөнінде буржуазияның ашулы қа- 
теріне ушырамау үшін, — біздің меньшевикшіл оппор
тунистер, полиция тыңшыларының ролін өз мойнына 
алып, олардыц алдында қурдай жорғалап отыр!

Бейімделу тактикасы мунан әрі асып кете алмайды!

ФАРИСЕЙЛІК ЕТУШІ ЗУБАТОВШЫЛДАР

Оппортунизмніц ерекше бейнелерін шығарып отыр- 
ғаи Кавказдыц басқа қалаларының қатарында Баку 
де бар. Бакуде де онан бетер оңшыл, сондықтан да
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Тифлистегі топқа қарағанда, анағурлым принципсіз 
топ бар. Біздін айтып отырғанымыз буржуазиялық 
«Сегодня» газетімен заңнан тыс ымыраласып отырғап 
«Промысловый Вестник» емес — бул туралы біз бас- 
пасөзде жеткілікті-ақ жазғанбыз. Біздің айтып отырғэ- 
нымыз шендриковшыл «Правое Дело» тобы, Баку мень- 
шевиктерініц түп атасы туралы. Рас, бул. топ Бакудс 
кептен бері жоқ, Баку жумысшылары мен олардын 
уйымдары қуғынға ушыратқаннан кейін Петербургкс 
коныс аударуға мәжбүр болды. Бірак бул топ өзініц 
жазусымақтарын Бакуге жіберіп туралы, бул топ тек 
Баку мәселелері туралы ғана жазады, өзін жактайтын 
адамдарды Бакуден ғана іздейді, Баку пролетаряатын 
«өзіне каратып алуға» тырысады. Сондыктан бул топ 
жөнінде әңгімелескеніміз теріс болмас еді. Сонымен, 
біздіц алдымызда «Правое Делоның» 2—3-номері жа- 
тыр. Буныц беттергн аша бастағанда — біз^бәз-баягы 
Шендриков66 мырзалардын. кызу компаничсынын бей- 
несін көреміз. Міне Илья Шендриков, Джунковский 
мырзаның белгілі «колын кысып» жүрген қулық істер- 
діқ ескі шебері. Міне, бурынғы эсер, бурынғы меньше
вик, бурынғы «зубатовшыл», енді отставкаға шыққан 
Глеб Шендриков та осында. Міне тағы атышулы даң- 
ғаза «асқан таза» Клавдия Шендрикова, бул өзі барлыі; 
жағынан да сүйікті хаиым. Ал енді Грошевтер, Калн- 
ниндер сыяқты, бір кездері қозғалыста роль атқарып, 
ендігі жерде турмыстан калып койған, тек өткенді ар- 
ман етумен өмірін өткізіп отырған, солардың түрліше 
«жолын устаушылар» да мунда жетіп жатыр. Тіпті мар. 
кум Лёваның көлецкесі де көз алдымызда елестейді... 
Бір сезбен айтқанда, көрініс толық-ақ!
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Алайда, булардың кімге қажеттігі бар, өткен қараң- 
ғы заманның қадірсіз бейнесін жумьісшылардың ал- 
дына әкеліп несіне тосады? Олар жумысшыларды выш- 
каны өртеуге шақырып отырған жоқ па? Немесе пар
тийны eery, оны ыласқа жығып таптау үшін шақырып 
отыр ма? Әлде жумысшыларды ертпей, кеңеске баруға, 
сонсон Джунковский мырзамен бірлесіп, өзінің іс-міс- 
терін бітіріп алуға шақыра ма?

Жоқ! Шендриковтар Баку жумысшыларын «сақтап» 
калмақ! 1905 жылдан кейін, яғни Шендриковтарды жу- 
мысшылар қуып жібергеннен кейін, олар «жумысшы- 
лардың терең қузға қулап кеткелі турғанын» көріп (қа- 
раңыз: «Правое Дело», 80-беті), міне енді, Шендриков
тар жумысшыларды «сақтап қалу» үшін, оларды «ту- 
йыктан» босату үшін «Правое Делоны» жазып отыр. 
Бул үшін олар ескі жолға қайта түсіңдер деп отыр. 
соңғы үш жылдың ішіндегі тапқандарыңнан безіңдер, 
«Гудокке» және «Промысловый Вестникке» ту сыртта- 
рыиды көрсетіңдер, кәзіргі одақтарға қолды бір-ак сер- 
мецдер, жумысшылар комиссияларынан шендриковшыл 
еместердін. бәрін де куып шығып, келісім камерасының 
төнрегіне бірлесіңдер де, социал-демократиядан кол 
үзіндер деп отыр. Будан былай ереуілдердің керегі жоқ. 
қупыя уйымдардын да керегі жоқ — жумысшыларга 
ксрегі — Джунковский мырзанык... руксатымен,—«мә. 
селелерді» Шендриковтар және Гукасовтар67 отырып 
«шешетін» тек келісім камерасы ғана болып табылады.

Баку жумысшыларынын, козғалысын олар «туйык- 
ган» осылайша шығармақ!

«Нефтяное Делодағы» хамелеон К—за мырзанын 
дәл өзі («Нефтяное Делонык» 11-номерін қарацыз)
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Ал енді Москвадағы Зубатов, Петербургтегі Гапон, 
Одессада Шаевич жумысшыларды дәл осылай етіп 
«қорғаған» жоқ па еді? Және осылардың бәрі де жу- 
мысшылардыц барып турған жаулары болып шыққан 
жок па еді?

Ал енді тапа тал түсте бул «қорғаушы»-фарисейлер 
кімді апдамақ?

Доқ, Шендриков мырзалар, — сіздер К—замен бір- 
ге Баку пролетариату әлі «есейген жоқ» деп жүрсеңіз- 
дер де, ол әлі «естиярлық аттестагын алу үшін сыннан 
өту керек» (кімнің алдында сыннан өту керек?) деп 
жүрсекіздер де (караңыз: «Правое Дело» 2-бетІ), — сіз- 
дер калайда оны алдай алмайсыздар!

Беттеріңіздегі пердені жулып тастап, өздеріңізге 
лайық орынды көрсетуге Баку пролетариатының сана*  
сезімі жетеді!

Сіздер кімсіздер, қайдан келдіңіздер?
Сіздер социал-демократтар емессіздер, өйткені сіз- 

дер социал-демократияға қарсы күрес жүргізу үстінде, 
партиялықка қарсы күрес жүргізу үстінде өсіп, осымен 
күн көріп отырсыздар!

Сіздер одақшыл да емессіздер, өйткені сіздер со- 
циал-демократияның рухы табиғи ретпен бойларына 
сіңген жумысшы одақтарын ласқа жығып, аяққа басып 
отырсыздар!

Сіздер, фарисейлікпен «халық достары» деген пер
деж жамылып жүрген кәдімгі белгілі нағыз гапоншыл- 
сыздар, нағыз зубатовшылсыздар!

Сіздер ішкі жауларсыздар, сондықтан да пролета- 
риаттың ен, қауіпті жауларысыздар!
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Шендриковшылдар жойылсын! Шендриковшылдар- 
Fa ту сыртыцызды көрсетініздер!

Шендриков мырзалар, сіздердің «Правое Делоцыз- 
ға» біз міне осылай жауап береміз!

Фарисейлікпен куйтыланғандарыңызға Баку проле- 
тариаты міне осылай жауап бередіі.

лБак8и^кий Пролетарий*  іазеті. /Л 6, 
20 июль 1908 ж.
Кол ісобод; Ко.,

Газеты тедеті боынша 
басылып отыр



ҚЕҢЕС ЖӘНЕ ЖУМЫСШЫЛАР

Қенес жөніндегі науқан тоқтатылып отыр. Екі жак- 
тың арасыыдағы келісім сөз үзілді68. Ескі, бірак мәңгі 
бақый жаңа кеңес тағыда шақырылмай қалып отыр. 
Өкілдер Советі, уйымдастыру комиссиясы, қойылатын 
талаптарды белгілеу, буқара арасында баяндамалар 
жасау, өздерініц комиссияларыньщ тенрегіне жумыс- 
шыларды кеңінен топтастыру, комиссияларды одақтар- 
дың төңрегіне, одактарды социал-демократияның төн- 
регіне уйымдастыру, — осы жумыстардыц бәрі де 
тоқтатылып, өткен күндердің істері болып тасталытт 
отыр. Қеңес арқылы «өндірісті тәртіпке салу» және жу- 
мысшылар мен кожайындардык арасындағы «қарым- 
катнастарды ізгі жолға салу» жөніндегі фарисейлік 
ескі әңгімелер де умытылды. Тифлистің ескі маскара- 
пазы Джунковский мырза «ойын» бітті деп қулақтан- 
дырып отыр. Капиталдың иығы жауыр болған малайьқ 
Кара-Мурза, оған қол шапалақтап отыр. Перде жабыл- 
ды, біздің көз алдымызда көптен бергі белгілі көрініс 
кайта пайда болды: мунай енеркәсіпшілері де, жумыс- 
шылар да, жана дауыл, жаңа кақтығысуларды күтіп» 
өздерінің ескі позииияларында калып отыр.
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«ТүсініИсіз> болып турған бір ғана жері бар: күні 
кеше мунай өнеркәсігшгілері жалбарынып, жумысшы- 
ларды кеңеске шақырып еді ғой, «бірен-саран ереуіл- 
дердің анархиясын» жоюға өздерімен «келісімге келу- 
ге» шақырып еді ғой, ал атышулы Джунковский арен
ды өкімет орындары беделді жумысшыларды шакырып 
алып, ресми түрде олармен келісім сөздер жүргізген еді 
ғой, оларға коллектив™ шарттын пайдасын айтқан еді 
ғой, — ал енді міне аяқ астынан осындай өзгеріс бола 
калыпты, — енді кеңес қажетсіз нәрсе, коллективтік 
шарт зыянды нәрсе, тек «бірен-саран ереуілдердің анар*  
хиясы» керек нәрсе деп, жарыялап отыр!

Муның мәнісі не, бул «ғажап істі» не деп түсінуге 
болады, сайып келгенде, кеңесті болдырмай тастаудын 
«айыпкері» кім?

Әрине, буған айыпты жумысшылар деп, жауап бе- 
реді Джунковский мырза: біз болсақ келісім сөздерді 
әлі бастағанымыз да жок, ал олар одақтар туралы өз- 
дерінің ультиматумды талаптарымен кеуделеп барады, 
алдымен жумысшылар одактарынан бастартсын, тек 
сол кезде ғана бізде кеңес болады, булай болмаған 
жүнде бізге кеңестік керегі жоқ! — дейді ол.

Мунай өнеркәсіпшілері де: қосыламыз осыған, жу*  
мысшылардың өзі айыпты, олар одақтарынан бастарт
сын, бізге одактың керегі жоқ! — деп, ду ете түседі.

Жумысщы жауларының артынша, осылардың сөзін 
кайталап, олардын, айтып отырғаны дурыс, шынында 
жумысшылардың өздері айыпты дейді, жумысшылары 
жок одақ, «механика өндірісініц одағы»: шынында да, 
жумысшылар одақтардан неге бастартпайды, өзінін та- 
лаптарынан бастартып, алдымен саудаласып алған 
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дурыс болмай ма, талаптар туралы сонан соң сөз кө- 
терген тәуір болмай ма? — дейді булар.

Солай, солай деп, оқушылары жоқ газет, «Промыс
ловый Вестник» жумысшылары жок одақка басын 
изейді: жөн білетін жумысшылар алдымен саудаласа- 
ды, ультиматумдар туралы сонан сон айтады, ен алды
мен өзінің позициясын беріп, содан сон, оны қайтадан 
жеңіп алады, ал Баку жумысшыларында мундай жен 
білетіндік болмай шықты, олар тіпті жен білмейтін 
адамдар, бойкотшылар дерлік адамдар болып шықты.

Біз осыны білгенбіз, осының бәрін біз әлдекашан 
болжағанбыз деп, дашнактар мен социалист-револю- 
ционерлер маңызданады: егер жумысшылар одақтар- 
дан мүлде қол үзіп, бойкот деп айкайлаған болса, еш- 
бір дайындықсыз-ақ, кайдағыбір қалың буқара деген- 
ді бірлестіріп жатпай-ақ, турасынан ереуілге қойып кет- 
кен болса, онда олар: «жер мен ерік» болмайынша ке- 
ңестің болмайтындығын, «өз правосын күресте алаты- 
нын»69... түсінген болар еді — дейДі.

Баку пролета риатының «достары» мен кастары осы- 
лай деп отыр.

Баку пролетариатына тағылып отырған бул айып- 
тардың негізсіз екендігін дәлелдеп жатудың қажеті 
бар ма? Жумысшыларды кенеске қумар деп айыптап 
жүрген дашнактар мен сониалист-революционерлерді 
жаңағы сол жумысшыларды кенеске бойкот жасады 
дел айыптап жүрген механиктер мен мунай кәсіпшілс- 
рін тек біріне бірін қарама-қарсы койса-ак болғаны,— 
бірін бірі жоққа шығаратын бул көзкарасгарды қара- 
ма-қарсы қойса-ақ болғаны, деймін мен, — бул аталып 
өткен айыптардың барлык сөкеттігі мен жалғандығын 
бірден түсінуге болады...
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Ал олайболатын болса, кенесті шакыртпай койған 
нағыз айыпты кім?

Кеңестің тарихын жүгірте шолып өтелік. Мунай 
өнеркәсіпшілерг жумысшыларды кенеске бірінші рет 
шақырып отырған жоқ, — біз осымен міне төртінші ке- 
ңесті бастан кешіріп отырмыз (1905, 1906, 1907, 1908 
жылдар). Қашанда кеңеске алдымен шақырушылар 
мунай өнеркәсіпшілері болған және коллективтік шарт 
жасасу жөнінде жумысшылармен «келісімге келуге» 
өкімет орындары оларға қашанда жәрдемдесіп келген. 
Мунай өнеркәсіпшілерінің өздерінің бір кездеген мак- 
саты болды: олар аздаған женілдіктер арқылы ереуіл- 
дердід болмауын, сөйтіп мунайдын, үздіксіз шығарылу- 
ын қамтамасыз еткісі келді. Өкімет мүшелерінің орасан 
көпшілігінін. өздері ірі-ірі мунай фирмаларының акци- 
онерлері екендігін, мунай енеркәсібіне салынатын са- 
лықтар мемлекеттік бюджеттін. ете маңызды кіріс 
етатьяларының бірі екендігін, Баку мазуты «отан өнер- 
кәсібін» асырап отырғандығын, сондыктан мунай өнер- 
кәсібіндегі болмашы кедергінін езі бүкіл Россия енер- 
кәсібінің жағдайына эсер ететіндігін сөз кылмай-ак 
қойған күннің өзінде, өкімет орындары мунай патша- 
лығында «тыныштық пен бейбітшілік» болуын анағур- 
лым тәуір көреді.

Бірақ мунымен әлі әнгіме аяқталмайды. Жоғарыда 
айтылғандардың бәрін сөз қылмай-ақ қойғаи күннік 
өзінде де, Бакудіц бейбіт болуы үкіметке мына жағы- 
пан да пайдалы: Бакудін мунай пролетариатының жә- 
не сонымен байланысты теңіз пролета риатының да — 
жаппай бас көтеруі басқа қалалардың пролетариатына 
үлгі көрсетіп, эсер етеді. Фактыларды еске түсіріңіздер. 
Бакуде 1903 жылы көктемде болған бірінші жалпы 
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ереуіл Россиянин оңтүстік қалаларында атақты июль 
ереуілдері мен демонстрацияларға жол ашты70. 1904 
жылы ноябрь—декабрь айларында болған екінші жал- 
пы ереуіл71 бүкіл Россиядағы даңқты январь— февраль 
көтерілістерінің жаршысы болды. 1905 жылы, армяндар 
мен татарлар арасында болған кескілесуден тез 
айығып алып, Баку пролетариаты өзінің кайратын 
«бүкіл Кавказға» жая отырып, қайтадан урыс даласы- 
на шықты. Ақырында, 1906 жылдан бастап, Россияда 
революция кейін шегінгеннен соң да, Баку әлі күнге 
«жуасыған жок», ол осы уақытқа дейін іс жүзінде бір- 
сыпыра бостандықтармен пайдаланып отыр және әр 
жылы, Россиянин қай буршымен салыстырғанда да 
анағурлым жақсы түрде, пролетарлык маёвканы мей- 
рамдайды, сөйтіл басқа қалалардың касиеттІ сезімін 
іуғызып, көзін кызықтырады... Міне енді осылардан 
кейін, жумысшилармен кенесуде, олармен «келісімге 
келуде», коллективтік шарт жасауда мунай өнеркәсіп- 
шілерін әрдайым колдай отырып, Баку жумысшылары- 
нык ашуын қоздырмауға өкімет орындарының неліктен 
тырысып отырғандығын түсіну қыйын емес.

Бірақ біз, большевиктер, әрдайым бойкотпен жауап 
беріп келдік.

Себеп?
Себебі: мунай өнеркәсіпшілері букарамен және сол 

буқараның көз алдында шарт жасағылары келмеді, — 
олар буқаранын, сыртынан, үркердей бір топ адаммен 
жасағылары келді: олар көп мыңдаған мунай жумыс- 
шыларыниң буқарасын осы жолмен ғана алдауға бо- 
латындығын жақсы біледі.

Біздің кеңестің манызы неде? Біздің кеңесіміз — 
мунын. өзі талаптар туралы мунай пролеггариаты мен 



158 И. В. Сталин

мунай буржуазиясының, арасында жүргізілетія келісім 
сөздер. Егер келісім сөздер келісімге жеткізетін болса, 
ол уакытта кецес, екі жаққа бірдей міндетті, белгілібір 
мерзімге арнап коллективах шартпен бітеді. Жалпы 
айтқанда, біз кеңеске ешбір қарсы емеспіз, өйткені 
онын өзі белгілі жағдайларда, ортақ галаптардын негі: 
зінде жумысшыларды тутас бір уйымға біріктіре алады. 
Бірақкенйс: 1) буған буқара барынша белсенді қатыса. 
тын болса ғана, ездерінің талаптарын еркін түрде тал- 
қылап, делегаттарын бақылап отыратын, т. т. болса Fa- 
на; 2) кажетті реттерде, өздерінің талаптарын жалпы 
ереуілмен қуаттауға буқаранын мүмкіншілігі болатын 
болса ғана, тек сонда ғана кенес жумысшыларды бірік. 
тіре алады. Кәсіпшіліктерде, заводтарда жыйналыстар 
өікізу үшін белгілібір бостандык болмаса, еркін жый 
нала алатын өкілл₽п Совет! болмаса, одактардың бас- 
шылығы болмаса жумысшылар белсенді түрде кенесе 
ала ма,талаптарды тл.т-ыпай ала ма. т. т. істеи ала ма? 
Әрине, істей алмайды! Жумысшылар өздерінің талап
тарын қыстыц күні су жолы жабылып, сыртқа мунай 
тасу тоқталған кезде, кожайындар, басқа уакыттарға 
карағанда, жалпы ереуілге узак қарсыласа алатын 
кезде қорғай ала ма? Тағыда айтамыз, қорғай 
алмайды! Бірак буған дейін болып келген кеяестердін 
бәрі де нак осы қысқа қарсы шақырылып келді жэяе 
ол кенестерде іалаптарды еркін талқылау болмасын, 
өкілдердін, ерікті Советі болмасын, одақтар араласпа- 
сын деп келді, жумысшы букарасын және оның уйым- 
дарын мукыяттықпен шетке кақпайлап отырды, барлык 
істі шендриковшыл багыттағы үркердей бір топ <адам> 
ға> беріп отырды. СІздер, жумысшы мырзалар, делегат., 
тарыцызды сайлақыздар, соисон, үйді-үйлеріцізге тарай
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берулеріңізге болады! дегендей етті. Жумысшылары 
жоқ кеңес, жумысшыларды алдау үшін болатын ке 
цес —үш жыл бойында бізге айтылып келгені міне 
осы. Мундай кеңестер тек бойкот жасалуға лайықты 
кеңестер еді, сондықтан да біз, большевиктер, оларға 
бойкот жарыяладық...

Жумысшылар осылардың бәрін бірден түсіне қой- 
ған жоқ, сондықтан да 1905 жылы олар бірінші кенес- 
ке барды. Бірақ олар кеқесті болдырмай, кеңестен ке- 
тіп калуга мәжбүр болды.

Екінші кеңеске қатысып, 1906 жылы, жумысшылар 
тағыда кателесті. Бірақ олар, бул кецесті тағыда бол
дырмай, ксиесті тағыда тастап кетуге мәжбур болды.

Осымың бәрі турмыстың өзі жумысшылардын бул 
эрекеттерін іске асырмағандығын және жумысшылар
дын, бул қатссін түзеткендігін көрсетеді, турмыстын. өзі 
жумысшыларды купыя жүргізілетін, алдау үшін жүр- 
гізілетін шендриковтік кеңестерге бойкот жарыялау 
жолыпа итергендігін көрсетеді.

Жумысшыларды осы сыяқты кеиестерге шақырған 
меньшевиктер, жумысшыларды алдауда әдейі болмаса 
да мунай өнеркәсіпшілеріне жәрдемдесіп келді...

Бірак 1907 жылы істің беті басқаға айналды. Бір 
жағынан, өткен екі кеиестін, тәжрибесі, екінші жағы- 
нан, большевик! ердің үгітінін күшеюі тиісті жемісін 
бсрді: өкімет орындары мен мунай өнеркәсіпшілерінің, 
кенеске катысуға шақырған (бул свді үшінші кеңеске 
шакыруы еді!) усыныстарын жумысшылар батыл түр- 
де кабылдамай тастады.

Осы кезден бастап Баку жумысшыларынын козра- 
лысында жаца ксзсц басталадн...

Муны жумысшылардын. кенестен қорқкандығы деу*  
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ге бола ма? Эрине, болмайды! Орасан зор ереуілдерді 
бастарынан кешіріп турып, мунай өнеркәсіпшілеріыев 
келісім сөз жүргізуден булар қорқушы ма еді?

Муны жумысшылардьщ коллективтік шарттан қаш- 
қандығы деуге бола ма? Әрнне, болмайды! «Декабрь 
иіартын» бастарынан кешіріп турып, коллектив™ 
шарттан булар қорқсын ба?

Жумысшылар, 1907 жылы ноябрьде кеңеске бойкот 
жарыялады да, будан былай шендриковтік қупыя ке- 
нсстермен жумысшылардың душпандарының әурегеса- 
луына өзінін. жол бермейтін дәрежеге жеткендігін да- 
лелдеді.

Міне енді, өкімет орындары мен мунай өнеркәсіпіш. 
лері, бойкот гын. слесін көріп, бізден, — осы сіздер са- 
йып келгенде қандай шарттармен кеңеске қатысқан бо- 
лар едіқіздер деп сураганда, біз кеңестіч басынан ая- 
тына дейін жумысшы буқарасы мен оның одақтарыке*  
цеске кен. түрде қатыстырылатын болса ғана қатыса- 
мыз деп, жауап бердік. Қашан жумысшыларға: 1) өз-. 
дерінін, талаптарын еркін талкылауына, 2) е.сілдердік 
болашақ Советін еркін шақыруына, 3) өздерінін, одақ- 
терынық кызметін еркін пайдалануына, 4) кеңесті ша- 
кыру уақытын еркін белгілеуіне мүмкіндік бергенде га. 
на, — тек сонда ғана жумысшылар кеңе».ке қатысады 
деп жауап қайтардық. Бул ретте одақтарды мойындау 
туралы пункт алдымен койылды. Алосы пункттердін 
езі кепілдер деп аталды. Бул жолы ен. алғаш рет: болса 
кеп.лді кецес, не болмаса ешқандай кеңестің керегі 
жоқ! деген атақты тужырым айтыла бастады.

- Мунымен біз жумысшылардың қатысуынсыз бо- 
латын, ескі, шсндрнковтік кеқестерге бойкот жарыялау 
тактикамызға опасыздық жасағаи болып шығамыз ба?, 
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ТіптІ де жок’ Ескі кеңестерге бойкот жарыялау сол 
күйінде өзгерусіз қалды,— біз тек жаңа кенесті, ке- 
пілді кеңесті, тек осындай кеңесті ғана атап отырмыз!

Мундай тактиканың дурыстығын дәлелдеп жаіудың 
қажеттігі бар ма, тек осындай тактика болғанда ғана 
біз кеңесті жумысшыларды алдау қуралынан оларды 
одақтардыи төнрегіне жыйналған, өздерінің талапті- 
рын қорғай алатын, сан мықдаған бірлікті армия жасау 
куралына айналдыра алар едік, міне осыны дәлелдеп 
жатудын қажеттігі бар ма?

Тіпті меньшевиктер де, механика жумысшыларының 
одағы да, «Промысловый Вестник» те, тіпті осылар да, 
бул сыяқты позицияға қарсьі тура алмады, олар біздін 
артымызша одақтар жөніндегі пунктті ультиматумды 
пункт деп жарыялады. Меньшевиктер кенеске гана 
емес, одақгар туралы пунктті канағаттандырмай турып, 
одақтарға руқсат қағаздары берілмей турып, өкілдер 
сайлауға да қарсы болған; біздін колымызда осыларды 
дәлелдейтін документтер бар. Муның бәрі уйымдасты- 
ру комиссиясындағы келісім сездерге дейін, өкілдер 
Советіне дейін, өкілдер сайлауына дейін болған іс. Эри
не, енді олар ультиматумды талап келісім сөздердің 
тек ақырғы жағында ғана көтерілуі тиіс», біз «ең ал- 
дымен талаптардын, ультиматумдығына қарсы күрескен 
болатынбыз» деп айгулары мүмкін («Промысловый 
Вестниктін» № 21 қараңыз), бірақ муның өзі меныие- 
вчктер тобындағы турлаусыз оппортунистердің әдегте- 
гі, ежелден белгілі «жалтарғыштьи ы» ғой, муның өзі 
таіыда біздің тактнкамыздың тыянақтылығын дәлел- 
дейтін нәрсе ғой!

Тіпті «кенес атаулыныц барлығына» қарғыс айтыя 
келген эсерлер мен дашнактар да, тіпті осылар да, ке*  
11 И. е. с т а Л и ІЬ 2-том
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нес жөніндегі дайындық жумысқа қатысатын болью 
уйғарып, біздің тактикамызға «бастарын иіп отыр»!

Жумысшылар біздін позициямыздын дурыстығын 
тусініп, булардыц басым көпшілігі осыған дауыстарын 
бсріп отыр, Суралған отыз бес мьің. жумысшылардан 
эсерлер мен дашнактарға (шартсыз бойкот) дауыс бер- 
гендер тек қана 8 мың адам, меньшевиктерге (шартсыз 
кеңес) — 8 мың, ,ал біздің тактикамыз үшін, кепілді ке- 
нес үшін дауыс бергендер — 19 мыц адам болды.

Сонымен, жумысшылар меньшевиктердің тактика- 
сын, жумысшылар қатыстырылмайтын және ешқандай 
кепілдері жоқ кеңес тактикасын қабылдамай тастады. 
Сол сыякты, жумысшылар дашнак-эсерлердін тактика- 
сын да, өмірмен байланысы жок бойкот тактикасы мен 
уйымдастырылмаған жалпы ереуіл тактикасын қабыл- 
дамай тастады. Жумысшылар кепілді кеңесті, кеиестін 
бастан аяқ барысын жалпы ереуіл уйымдастыру мақ- 
саттары үшін жоспарлы түрде пайдалануды жақтан 
шықты.

Кеңестің шақырылмай қалуының шын сыры міне 
осыйда!

Мунай өнеркәсіпшілері бір ауыздан кепілсіз кеңестІ 
жақтап шықты. Олар мунысымен меньшевиктердін так- 
тикасына дем берді. Біз муны меньшевиктер позиция- 
сынын кате екендігіне ең жақсы дәлел деп атаймыз.

Бірак жумысшылар кепілсіз кеңеске карсы болған- 
дыктан, мунай өнеркәсіпшілері өздерінің тактикасын 
өзгертті де... кеңесті шақырмай тастады, оған бойкот 
жасады. Сөйтіп, олар дашнак-эсерлердіи тактикасымен 
ынтымақтас екендіктерін керсетті. Біз муны дашнак- 
эсерлер позициясының жарамсыз екендігіне ең жақсы 
дәлел деп атаймыз.
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Баку пролетариатының тактикасы ен дурыс такти
ка бОЛЫП ШЫК.ТЫ.

Сондықтан да мунай буржуазиясының барлық күші 
осы тактикаға шабуыл жасап жүр. Мунай буржуазия- 
сы меньшевиктердің кепілсіз кенесін толық жактап 
отырса да, — түбі әлде қалай болады деп, олар даш- 
как-эсерлердің бойкотынан да устап айрылмайды, ал 
кепілді кенесті атап отырған Баку пролетариатымен 
тіпті келіскісі келмейді!

Муның өзі түсінікті де нәрсе. Тек мынандай жағ- 
дайды есіңізге түсіріцізші: белгілі пункттер-кепілдер 
жөніндегі талаптар қанағаттандырылады; жумысшы- 
лардың талаптары өте-мөте кең түрде талқылана бас- 
тайды; жумысшы буқарасының арасында өкілдер Со- 
Бетінін, орыны барған сайын нығая бастайды; өздерінік 
талаптарын белгілеу жумысының үстінде жумысшы бу- 
қарасы өзінің Советінің төнрегіне, ал сол Совет аркылы 
одактардың төңрегіне бірлесе бастайды; бүтін бір ар
мия болып уйымдасқан елу мьщ буқара мунай өнеркә- 
сіпшлерінің алдына өздерінің талаптарын қояды; му
най өнеркәсіпшілері күрессіз жумысшыларға көнуге 
нсмесе өздері үшін өте-мөте қолайсыз кезде ойдағыдай 
уйымдастырылған жалпы ереуілмен санасуға мәжбүр 
болады, — міне осылардың бәрі мунай буржуазиясына 
тиімді бола қойсын ба? Ал енді осылардан кейін, «Неф
тяное Дело» мен «Баку»72 газеттеріндегі буржуазня- 
шыл айуандар үрмей, мыяуламай қалай турсын? Енде- 
ше, қарғыс атқыр кепілдері болмайынша жүзеге ас- 
па йтын болса, ондай кенес! курысын, — деп, мунай 
енеркәсіпшілері кеңесті шақырмай қалдырып отыр.
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Өкімет орындары мен мунай өнеркәсіпшілерінін 
кеңесті шақырмай қоюынык себебі міне осында.

Кеңестің тарихы осылай деп отыр.
Ал «Промысловый Вестник» осының бәрін умытып, 

«Баку» мен «Нефтяное Делоның» басмақалаларын 
үсті-үстіне қайталап айтып, «басшылардың әдепсізді- 
гі» туралы мылжындауын қоймай жүр! Тіпті Тифлнс 
меньшевиктерінін грузин тіліндегі газеті де, Баку ка- 
деттеріне73 үн қосып, «өзініц дауысын көтеруді» жен- 
тауып отыр! Сорлы қуйыршықтар!

Алайда, Істің, жаңа жағдайына қарай біздің такти- 
камыз қандай болу керек?

Мунай өнеркәсіпшілері кеңесті шақырмай қойды. 
Олар жалпы ереуілге итермелеп отыр. Мунан біз енді 
дереу жалпы ереуілмен жауап қайтаруымыз керек екен 
деген мағна туа ма? Әрине, тумайды! Мунай өнеркәсіп. 
шілерінін, орасан көп мунай қорын жасап үлгіргендігін, 
жалпы ереуілге қарсы тойтарыс беруге олардын көптен 
эзірленіп жүргендігін айтпағанның озінде, бул сыякты 
байсалды күреске біздің өзіміздің, де әлі дайын емес 
екендігімізді умытпауымыз керек. Біз әзірше жалпы 
экономикалық ереуілден батыл түрде бастартуымыз 
керек.

Әзіргі жағдайға сай келетін, шегінудін, қолайлы ту- 
pi — ереуілді тек фирмаларда ғана жургізу деп табу 
болуға тиіс. Нақ бір «принциптен» туып отырғандай 
етіп, ереуілдердің қолайлы екендігін теріске шығарушы 
(Л. А. Ринның74 кітапшасын караңыз) меньшевиктер 
қатты қателеседі. Көктемде болып өткен ереуілдердіи 
тәжрибесі, одақтар мен біздің уйымымыз белсенді түр- 
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де араласатын болса, фирмалар бойынша өтетін ереуіл 
пролетариатты уйымдастыру үшін керек ец дурыс ку- 
ралдардың бірі бола алуы мүмкін екендігін керсетіп 
отыр. Бул қуралды біз қалайда берік устап, айрылмау- 
ымыз керек: біздің уйы.мымыз негурлым пролетариат 
күресінің барлық істеріне белеенді түрде араласуы- 
мызға қарай өсіп отыратындыгын біз умытпауға тиіс- 
піз.

Біздіц таяу арадағы тактикалық міндеттеріміз міне 
осы.

Өкімет орындары, кеңесті шақырмай қойып, «Баку 
бостандығы» деген бостандықты мүлдем жойғысы ке- 
леді. Мунан, күрес майданын қара күштердіц еркіне 
калдырып, біз астыртын жумысқа мүлдем көшуіміз ке
рек деген мағна туа ма? Эрине, тумайды! Реакция қан- 
шама зәрін төксе де, ол біздің одақтарымыз бен уйым- 
дарымызды қаншама қыйратса да, ол кәсіпшілік-завод 
комиссияларын жоя алмайды; мундай әрекеттер завод- 
тар мен кәсіпшіліктерде «анархия мен қақтығысулар» 
туғызбай қоймайды. Біздің міндеггіміз, социализм ру
хни сіціре отырып, оларды фирмалар бойынша бірлесті- 
реотырып, осы комиссияларды күшейту болуға тиіс. 
Аленді осыны жүзегеасыру үшін біздің заводтардағы 
және кәсіпшіліктердегі уяларымыз ез тараптарынан 
осы комиссияларға удайы жетекші болып огырулары 
тиіс және өз тараптарынан фирмалардағы өздерінің 
өкілдері арқылы ауданаралық уйым болып бірлесулері 
тиіс.

Біздіц таяу арадағы уйымдастыру міндетіміз міне 
осы.
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Өзіміздің осы таяудағы міндеттерімізді орындап, со- 
нымен одактарды және өзіміздің уйымымызды нығайга 
отырып, мунай капиталына қарсы жүргізілетін бола- 
шақтағы күрес үшія біз сан мыңдаған мунай жумыс- 
шыларының буқарасын бірыңғай бірлесгіре аламыз.

„Бакинский Пролетарий*  газетінің 
1908 жылғы 20 июлъдегі б^номеріне 
цосымша болып басылған.
К°л қойған: К о б а

„Бакинский Пролетарий*  
іазетімің цосымшасыныц 
тексті бойынша басылып
отыр



ПАРТИЯ ДАҒДАРЫСЫ ЖӘНЕ 
БІЗДІҢ МІНДЕТТЕРІМІЗ

Біздің партияның ауыр дағдарысқа кездесіп отыр- 
ғаны ешкімге Де жасырын емес. Мүшелердің партиядам 
шығуы, уйымдардың кыскаруы мен нашарлауы. булар- 
дың бір бірінен кол үзуі, біріккен партия жумысының 
жоқтығьг, — осылардың бәрі партияның ауру екенін, 
оныи күрделі дағдарысқа ушырап отырғанын көрсетеді.

Партияға әсіресе ауыр тиіп отырған нәрсе — бірін- 
шіден, партия уйымдарының қалың буқаралардан қол 
үзгендігі. Біздің уйымдарымыздыц өз қатарында мын- 
даған адамдары болып-ак, жүз мыңдаған адамдарды 
соңына ерткен кезі болып еді. Ол кезде партийным бу
каралар арасындағы негізі берік еді. Кәзір олай емес. 
Уйымдарда мыңдаған адамдардың орнында ондаған, 
вн тэуір дегенінде, жүздеген адамдар қалды. Жүздеген 
мың адамдарға басшылық ету мәселесін алатын бол- 
сак, ол жөнінде сөз көтеруге де турмайды. Рас, біздін 
партия буқараларға идеялық ықпалын кен түрде жүргі- 
зе алады, оны букаралар біледі, оны букаралар қа- 
дірлейдһ «Революцияға дейінгі» партиядан «револю- 
шіядан кейінгі» партийным, айырмашылығы ек алдымен 
міне осында. Бірақ партийным, барлык ыкпалы сайып 
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келгенде міне осымен бітеді. Алайда бір ғана идеялык 
ықпал әлі жеткіліксіз болады. Әцгіме мынада: идеялык. 
ықпалдың кеңдігі уйымдастырушылық жағынан ны- 
ғаюдың тарлығына келіп тіреліп отыр, — біздің уйым- 
дарымыздык қалың буқарадан қол үзуінің көзі міне 
осында болып отыр. Дағдарыстың бүкіл күрделілігін 
дереу түсіну үшін Петербургті алып көрсетсек те же- 
тіп жатыр, онда жетінші жылы 8 мың шамалы мүше 
бар еді, ал кәзір әрең дегенде 300—400 адам табыла- 
ды. Дәл осындай халге ушырап отырған Москва, Орал, 
Польша, Донец кені, т. т. туралы біз енді айтып та 
отырғанымыз жоқ.

Бірак муның өзі әлі осымен бітпейді. Партия тек 
буқарадан кол үзгендігінен ғана емес, сонымен қатар 
өз уйымдарының бір бірімен байланысы жоқтығынан, 
бірыңғай партиялық өмірдің жоқтығынан, бір бірінен 
қол үзіп отырғандығынан кыйыншылық көріп отыр. 
Петербург Кавказца не істеліп жатқандығын білмейді, 
Кавказ Оралда неістеліп жатқандығын білмейді т. т. 
сөйтіп әрбір елке езінің өзгеше өмірімен күн көріп жүр. 
Басыцқыpan айтсақ, бурынғы бірыцғай, бір жалпы өмір 
сүруші партия, бесінші-алтыншы-жетінші жылдарда 
біздін бәріміздін мактаныш етіп айтып жүрген партия- 
МЪіз енді іс жүзінде жоқ. Біз нағыз барып турған оңба- 
ған майдагерлікке кездесіп отырмыз. Бір жағынан, шет' 
елдерде шығып жатқан «Пролетарий»75 мен «Голос»74 
органдары, екінші жағынан, «Социал-Демократ»77 орга
ны Россия бойы бытырап жатқан уйымдарды байла- 
ныстырмай отыр және байланыстыра алмайды, оларға 
бірынғай партия өмірін бере алмайды. Я, шынында да, 
шет елде жүрген, россиялық шындықтан алыс турған 
органдар үйірмешілік дәуірді әлдекашан басынан 
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өткізген партияның жумысын бірыцғай ізге салып, бай- 
ланыстыра алады деп ойлаудың өзі таңыркарлык 
нәрсе болған болар еді. Рас, бір бірінен кол үзген уйым- 
дардың арасында оларды идеялық жағынан байланыс- 
тыратын жалпыға ортақ көп нәрселер бар, — оларда ре- 
волюцияның сынынан өткен бір жалпы программа, ре
волюция макулдаған жалпы практикалық принциптер, 
дацқты революциялық салттар бар. «Революцияға дей- 
інгі» партиядан «революциядан кейінгі» партияның екін- 
ші маңызды айырмашылығы дәл міне осында. Бірак му- 
ның өзі де әлі жеткіліксіз. Әңгіме мынада: партия уйым- 
дарының идеялық бірлігі ол уйымдардың уйымдасты- 
рушылық жағынан усақталуы мен бір бірінен қол үзіп- 
отырғандығынан партияны әлі толык куткара алмайды. 
Тіпті жәй ғана хат арқылы хабарласып отырудын. өзі 
партия ішінде азын-аулақ болса да ойлағандай дәре- 
жеде қойылмағанын көрсегсек те жеткілікті. Партий
ный бірыиғай организмге шын Ііәнісінде байланысьг 
жөнінде біз енді айтып та отырғанымыз жок.

Сонымен: 1) партияның қалын букарадан кол үзген- 
дігі және 2) оның уйымдарының бір бірінен кол үзген- 
дігі — партия кездесіп отырған дағдарыстың мәні осын- 
дай.

Осынын барлығының себебі: революцияның өзінін 
дағдарыска ушырауы, контрреволюцияның уақытша*  
женуі, қыр кврсетулерден кёйінгі толас, ақырында, бе
стий — алтыншы жылдар бойында пайдаланған азын- 
аулак жартылай бостандықтын бәрінен партияныи. 
айырлуы болып табылатынын түсіну қыйын емес. Рево
люция ілгері басып келе жатқанда, бостандыктар бо
лып огырған кезде партия дамып, кеңейіп, нығайып» 
отырды. Революция шегініп еді, бостандықтар болмэт» 
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еді, — партия да ақсай бастады, интеллигенттердіц, ал 
■одан кейін әсіресе турақсыз жумысшылардын да пар- 
трядан қашуы пайда болди. Әсіресе «бесіншг жылдыц 
лнтеллигенттерінің» мардымсыз ой-өрісі байлығын өз- 
дерінің. күрделі тілектерімен басып өткен, шын мәнісін- 
дегі алдыкғы қатарлы жумысшылар есебінен партия 
катары өскен кезде интеллигенттердің қашуы тездетіле 
түсті.

Осыдан, әрине, болашақ бостандыктар езі келгенше 
партия дағдарыста қатып-сеніп отыра беруге тиіс де
тей ешқандай қортыиды шығарылуы тиіс емес; кейбЬ 
.реулер осылай қате түсініп жүр. Біріншіден, бостандық- 
тардыц өзінің келуі көбінесе партиянын, дағдарыстан 
■сауьіғып, жаналанып шыға алуына байланысты ғой: 
-бостандықтар аспаннан түспейді, олар, сөз арасында 
айта кету керек, жақсы уйымдасқан жумысшы партия- 

■сы арқасында болады. Екіншіден, таптар күресінін 
-журттыц бәріне белгіяі заңдарының бізге айтуы бойын- 
ша, буржуазияның бірден бірге күшейіп келе жатқан 
уйымшылдығы өз соңынан пролетариаттың да тиісгі 
уйымшылдығын сөзсіз туғызуға тиіс. Ал бірден-бір жу. 
мысшы партиясы болып табылатын біздің партияныи 
«үн бурын жаиалануы біздің пролетариаттың, тап ре- 
іінде, уйымшылдығының өсуінің қажетті шарты болып 
хабылатыны әркімге де белгілі ғой.

Демек, бостандықтардың келіп жетуіне дейін пар
тиянын. сауығуы, оның дағдарыстан қутылуы мүмкін 
нәрсе ғана емес, сонымен қатар сөзсіз нәрсе болып та- 
•былады.

Барлық әңгіме осы сауығудыц әдісгерін табуда, 
-атап айтқанда партияныи: 1) букарамен байланыс жа- 
«сауына және 2) бір бірінен қол үзген уйымдарды бірың- 
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ғай уйымға біріктіруіне жәрдем ететін жолдарды ашып 
табуда болып отыр.

♦ «♦

Сонымен, біздің партия дағдарыстан қалай шыға 
алады, бул үшін не істеу керек болады?

Біреулер бізге: партийны мүмкінінше жарыя ёту ке
рек және оны жарыя дума фракциясының төңрегіне 
топтастыру керек дейді. Бірақ, ең аяғы мәдени коғам- 
дар және басқа сол сыякты болмашы жарыя мекеме- 
лердің өздері қатты қуғынға түсіп отырған кезде, пар
тийны қалайша жарыя етуге мүмкін болады? Әлде 
партияның революциялық талаптарынан бастарту ар- 
қылы болуы мүмкін бе? Онда муның өзі партияны жа- 
налау емес, оны қайта көрге көму болып шығады ғой! 
Оның үстіне дума фракциясын^щ өзі тек буқаралардан 
рана емес, онымен қатар партия уйымдарынан да қол 
үзіп отырғанда, партияны букарамен қалайша байла- 
ныстыра алады?

Мәселені булайша шешу оны бурынғысынан да мей- 
лінше шатастыратыны, сөйтіп партийный, дағдарыстан 
шығуын қыйындататыны айқын нәрсе.

Енді біреулер бізге: мүмкіні болғанынша партиялық 
қызметтерді жумысшылардың өздеріне көбірек беру 
керек, сөйтіп партияны турақсыз интеллигенттік эле- 
менттерден арылту керек дейді. Партияны керегі жоқ 
конақтардан арылтудың және атқарылуға тиісті қыз- 
меттерді сол жумысшылардың өз қолдарыиа берудіц 
партияны жаңалау ісіне көп жағынан жәрдем ете ала- 
тынында күмән жоқ. Бірақ уйымның ескі системасы 
тусында, партия жумысының ескі әдістері тусында, 
шет елде отырып «басшылық ету» тусында «|<ызметтер- 
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ді берудін» бір ғана өзі партийны буқарамен байла*  
ныстыра алмайтынынын, сөйтіп оны бірыңғай тутас 
уйымға біріктіре алмайтынынын. да айқындығы әлгіден 
кем емес.

Сірә, жартылай шаралармен күрделі ешнәрсе Істей 
алмайтын боларсың, — ауру партийны негізінен сауық- 
тыру үшін негізгі қуралдар іздеу қажет болар.

Партия ең алдымен букарадан қол үзгендігінен 
кыйыншылық көріп отыр, сондықтан партияны бул бу- 
карамен қалай болғанмен де баиланыстыру керек. Bi- 
рак муның өзі біздің жағдайларымыз тусында, ен. алды
мен және көбінесе, әсіресе калын, буқараны толқытып 
жүрген мәселелер негізінде мүмкін болмак. Букаралар- 
дыц кайыршылану фактысы мен капиталдыц шабуыл 
жасауын алып-ақ көрелік. Жумысшылардың басынан 
бейнебір дауыл сыяқты fta зор локауттар өтті, ал бірақ 
ондірістің кысқаруы, капай болса солай есеп беріп шы- 
ғарып жіберу, жалақыны азайту, жумыс күнін узайту 
және, жалпы алғанда, капиталдың шабуыл жасауы әлі 
күнге дейін созылып келеді. Осылардын. бәрі жумыс- 
шылар арасында кандай ауыр халдер, қандай ауыр ой- 
пікір туғызатынын, жумысшылар мен қожайындар 
арасында кандай көп «түсініспеушілік» пен жанжалдар 
туғызатынын, осы негізде жумысшылардың басында 
кандай көп кызык мәселелердін туатынын айтып жет- 
кізу қыйын. Тек біздіц уйымдарымыз, жалпы саясі» 
жумыспен катар, осы усақ соктығысулардың бәріне 
араласып отыратын болсын, оларды таптардың улы 
күресімен байланыстырып отыратын болсын, сөйтіп бу- 
караларды олардың кәрсетіп отырған күнделікті кар- 
сылықгары мен тілектерін іс жүзіке асыруды қолдай 
отырып, біздің партияның улы принциптерін накты 
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фактылармен көрсетіп отыратын болсын. Тек осындай 
негізде ғана «әбден жаншылған» буқараларды жан- 
дандыруға болатыны, тек осындай негізде ғана оларды 
қурып кеткір мызғымас орнынан «қозғауға» болатыпы 
әркімге де айқын болуға тиіс. Ал букараларды осы 
мызғымас орнынан «козғау» дегеніміздін мәнісі — 
оларды біздің уйымдарымыздын төңрегіне ойлағаны- 
мыздай етіп дәл топтастыру дегсн сөз.

Фабрикалық және заводтық партия комитеттері — 
буқаралар арасында бул жумысты өте-мөте үлкен та- 
быспен жүргізе алатын партия органдары міне осылар. 
Фабрика-завод комитеттеріне кіруші алдыңғы қатарлы 
жумысшылар— өз төңрегіндегі букараларды партия 
төңрегіне топтастыру колынан келетін нақты адамдар 
міне осылар. Тек жумысшылар күресінің барлық ісіне 
фабрика-завод комитеттерінің үздіксіз араласып оты- 
руы, жумысшылардың күнделікті мүдделерін қорғап 
отыруы және бул соцғыларын пролетарлар табының 
түп негізгі мүдделерімен байланыстырып отыруы қа- 
всет. Фабрика-завод комитеттерін партияның негізгі ка- 
малына айналдыру керек — міндет міне осындай.

Онан соң, буқарамен сол жакындасудың мүддесі 
үшін, партияныц басқа, жоғарғы органдарының да бу- 
қаралардық тек саяси ғана емес, сонымен катар эконо- 
микалык мүдделерін де қорғауға сэйксстеліп курылуы 
кажет. Өндірістің азын-аулақ маңызы бар бір де бір 
тарауы уйымның есінен шықпауы қажет. Ал бул үшін 
уйымды қурарда территориялык принцип ендірістік 
принциппен толықтырылуы қажет, яғни мәселен, өн- 
дірістің түрлі тарауларындағы фабрика-завод комитет- 
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тері ендірісіне карай түрліше ауданшалар болып ку- 
рылып, сөйтіп бул ауданшалар территория жағынан 
аудандарға бірігуі» т. т. қажет. Ёгер кішкене ауданша- 
лардың саны тым өсіп кететін болса, оқасы жоқ, — 
оның есесіне уйым өзінің негізінің беріктігі мен турақ- 
тығы жағынан утады, уйым букарамен тығызырак бай- 
ланысады.

Дағдарыстан кутылу ісінде партия уйымдарыныи 
курамы мунан да гөрі үлкен маңызды орын алады. 
Алдыңғы қатарлы жумысшылардыц ен тәжрибелі және 
ец ыкпалдылары барлык жергілікті уйымдарда болуы 
кажет, уйымнын, істері олардын берік колдарында 
жыйнақталуы кажет, уйымдағы практикалық және 
уйымдастырушылық орыннан бастап әдебиет орында- 
рына дейін барлык маңызды орындарда осы адамдар, 
тск дәл сол адамдар, отыруы кажет. Егер маңызды 
орындарды алған жумысшылардыя тәжрибелері мен 
даярлығы жегкіліксіз болып шықса да окасы жоқ, ал- 
ғашқы кездерде тіпті сүрінетін-ак болсын, — тәжрибесі 
күштірек жолдастардың практикасы мен акылы олар
дын білім көлемін кеңітеді және олардан ақыр-аяғында 
козғалыстың нағыз әдебиетшілері мен көсемдеріп шың- 
дап шығарады. Бебельдердің аспаннан түспейтінін, 
олардыц тек жумыс үстінде, практикада шыңдалып 
шығатынын умытпау керек, ал біздін қозғалысымыз 
кәзір бурын-сонды болып көрмеген дәрежеде орыс Бе- 
бельдеріне, жумысшылар арасынан шыққан тәжрибелі 
және устамды көсемдеріне муктаж болып отыр.

Міне сондықтан біздің уйымдастырушылык ураны- 
мыз: «партия жумьгсынын. барлык салаларында алдың- 
ғы катарлыларға кен жол ашылсын», «олар үшін epic 
кекірек болсын» деген болуы тиіс.
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Алдыңғы қатарлыларға, басқару үшін қажет бола- 
тын талап пен ынтанын устіне, тағыда күрделі білім ке
рек болатыны өзінен өзі түсінікті. Ал бізде білімді жу- 
мысшылар аз. Бірак нақ осы жерде тәжрибелі және*  
қайраткер ингеллигенттердін жәрдемі керек болады, 
Ең болмаса аудан бас сайын бір-бірден жоғарғы дәрс- 
желі үйірмелер, алдынғы катарлылардың «әңгімелерін» 
уйымдастыру қажет, сөйтіп марксизмнін теориясы меи 
практикасын «үйрену» кажет, — міне осының бэрі ал- 
дыңғы катарлылардын білім кемтіктерін едәуір толық- 
тырып, олардан болашақ лекторлар мен идеялык бас- 
шыларды шыңдап шығарған болар еді. Осыларме» 
катар алдыиғы қатарлылар өз заводтары мен фабри- 
каларында жиі-жиі рефераттар жасап туруы қажетг 
аудитория алдында «кулап калу» қоркынышынан тай- 
ынбастан «мейлінше көп практика алуға» тырысу ка
жет. Аудитория алдында орынсыз сыпайы болуды жә- 
не коркуды мүлдем тастау керек, батылдыкпен, ез- 
күиііне сенушілікпен қарулану керек: алғашкы кезде*  
жаиылыс жасап алсан окасы жок, бір-екі рет сүрінесің» 
ал одан. кейін «су үстінен жүріп кеткен Христос» сыяк-> 
ты емін-еркін жүруге үйреніп аласың.

Қыскасы: 1) пролетариаттьщ жалпы таптық муқ- 
таждарымен байланысатын күнделікті муктаждары не- 
гізінде үгітті күшейту, 2) партиянын өте-мөте күрделҒ 
аудандық орындары ретінде фабрика-завод комитет- 
терін уйымдастыру және нығайту, 3) партиянын маныз- 
ды қызметтерін алдыңғы катарлылардын колына «бе
ру», 4) алдыңғы қатарлылардың «әнгімелерін» уйым
дастыру — белгілі жолдар міне осылар, булардык.; 
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арқасында біздің уйымдарымыз өз төнрегіңе калың 
буқараларды топтан алады.

Партия дағдарысынан қутылу үшін көрсетілген 
чсолдарды өмірдіц өзі усынып отырғанын атап кетпеу- 
ге болмайды. Орталык. аудан мен Орал әлдекашаннан 

-бері интеллигенттерсіз күн көріп келеді, ол жерлерде 
уйым жумыстарын жумысшылардың өздері басқарып 
жүр. Сормовода, Луганскіде (Донец кенінде), Никола. 
евта — ол жерлерде жумысшьілар сегізінші жылы лис- 
токтар шығарып отырды, Николаевта, листоктардың 
үстіне, — жасырын орган да шығарып отырды. Ал Ба- 
кудегі уйым жумысшылар күресінің барлық істеріне 
үнемі араласып келді және араласып отыр, жумысшы- 
лардың мунай өнеркәсіп иелеріне қарсы жасаған бір де 
бір дерлік соқтығысуын көзден таса еткен емес және 
көзден таса етпей отыр, мунымен катар, әрине, жалпы 
«аяси үгіт жүргізіп отыр. Осылардың арқасында, сөз 
арасында айта кету керек, Баку уйымы осы уақытқа 
дейін буқарамен байланысын баянды етіп отыр.

Партияны қалың жумысшылар буқарасымен байла- 
ныстырудыц әдістері жөніндегі істіц жәйі міне осын- 
дай.

Бірақ партия тек буқаралардан қол үзгендігінен ға- 
-на қыйыншылық көріп отырған жоқ. Партия оның үсті- 
«е өз уйымдарының бір бірінен қол үзгендігінён қыйын- 
іпылық көріп отыр.

Осы соцғы мәселегё көшелік.

Сонымен, бір бірінен қол үзіп жүрген жергілікті 
З'йымдарды өзара қалай байланыстыру керек, оларды' 
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байланысты, бірынғай өмір сүруші, бір партияға калай 
жыйнау керек болады?

Кейде жүргізіліп отыратын жалпы партия конфе- 
рснциялары бул міндетті шешер, уйымдарды біріктірер 
деп оіілап калуға болатын сыякты. Немесе шет елде 
шығатын «Пролетарий», «Голос» және «Социал-Демо
крат» ақыр-аяғында партийны жыннап, топтастыратын 
иіығар. Муның біріншісінің де, сол сыяқты екіншісінік 
де, унымдарды байланыстыру үшін маңызынын. аз емес 
екендігінде күмән жоқ. Осы уақытка дейін, ең кем 
дегенде, конференциялар мен шет елдердегі органдар 
бір бірінен қол үзіен уйымдарды біріктірудін, бірден-бір 
куралы болып келді. Бірақ, біріншіден, муның үстіне 
ете сирек өткізіліп жүрген конференциялар уйымдарды 
тек азын-аулақ уакытқа ғана байланыстыра алады. 
сондықтан муныц өзі керегіндей болып, оншалықты 
берік болып шыкпайды, жалпы алғанда: конференция
лар арасында байланыстар үзіледі, сөйтіп іс жүзіндегі 
майдагершілік бурынғысынша кала береді. Екіншіден, 
шет елдердегі органдарды алатын болсақ, олардыц 
Россияға өте аз мөлшерде келіп жететінін енді сөз кыл- 
мағанның өзінде, — олар табиғи түрде Россиядағы пар
тия өмірінің өрісінен қалып койып жүр, жумысшылар- 
ды толқытып жүрген мәселелерді дер кезінде сезіп, іліп 
әкете алмайды — ал сондықтан — біздің жергілікті 
уііымдарымыздьі бірыңған етіп, берік күшпен байла
ныстыра алмайды. Фактылардың айтуына Караганда, 
Лондон съезі өткеннен бергі жерде партия екі конфе
ренция78 өткізді және шет елдердегі органдардын он- 
шақты номерлерін басып шығарды, ал сөйтсе де біздіц 
12 И, В. С т а л и и, 2-томЛ 
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уйымдарды шын партияға айналдыру ісі, дағдарыстан 
кутылу ісі әрең-әрец дегенде ілгері жылжыды.

Демек, конференциялар мен шет елдердегі органдар» 
партийны байланыстыру үшін өге манызды, алайда, 
дағдарыстан кутылу үшін, жергілікті уйымдарды берік 
түрде біріктіру үшін жеткіліксіз.

Сірә, тынғылыкты шара керек болар.
Ал мундай шара тек бір ғана жалпы орыс газетіғ 

партия жумысының как ортасында туратын және Рос- 
сияда шығатын газет кана бола алар еді.

Россия бойы бытыраған уйымдарды біріктіру ісі 
жалпы партия жумысы негізінде ғана мүмкін болмак. 
Ал жалпы жумыс жергілікті уйымдардын тәжрибесіи 
бір жалпы орталықта біріктірмейінше, ал будан қоры- 
тылған тәжрибе кейін барлык жергілікті уйымдарға 
таралып отырмайынша мүмкін болмайды. Жалпы орыс 
газеті дәл осындай орталык, партия жумысына басшы- 
лық етуші және оны бағыттаушы орталық бола алар 
еді. Бірақ газет жумыска шын мәнісінде басшылық ете 
алуы үшін, газетке жергілікті орындардан сурақтар, 
арыздар, хаттар, хабарлар, шағымдар, қарсылықтар, 
жумыс жоспарлары. буқараны ойландырып жүрген мә*  
селелер, т. т. үнемі ағылып келіп жатуы керек; газет 
пен жергілікті орындардыц арасында нағыз тығыз бай- 
ланыс, нағыз берік дәнекер болуы керек; газет, соны*  
мен, материалдарға жеткілікті түрде ие бола отырып, 
қажетті мәселелерді дер кезінде сезіп, қозғап, жазьш 
отыруы керек, материалдардан қажетті нускаулар, 
урандар шығарып алып, оларды бүкіл партияның, өз- 
дсрінің барлык уйымдарының игілігіне айналдыру ке
рек...

Мундай шарттарсыз партия жумысына басшылык 
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болмайды, жумыска басшылық болмайынша — уным- 
дарды бүтін бір тулғаға айналдыратын берік байланыс- 
тыру болмайды!

Міне сондықтан біз нақ жалпы орыстык (шет ел- 
дерде шығатыны емес) және нақ басшылык (жәй уа- 
гыздаушы емес) етуші газеттін қажеттігін атап айт- 
қьімыз келеді.

Мундай газетті уйымдастыру мен баскару ісін ез 
колына ала алатын бірден-бір мекеме — партиянын 
Орталык Комитеті болып табылатынын айтып жатудын 
да кажеті жок. Партия жумысына басшылық ету міі>- 
деті мунсыз да Орталык Комитеттін. міндеті болып та- 
былады. Бірақ бул міндет кәзіргі кезде нашар орып- 
далып келеді, осының нәтижесінде жергһпікті уйым- 
дардың бутіндей дерлік бытыраңқылығы болып отыр. 
Ал жақсы жумыс істейтін жалпы орыс газеті пар
тийны және партия жумысына басшылык етуді шын 
мәнісінде топтастыру үшін Орталык Комитет колында 
иағыз мықты курал бола алар еді. Ол-ол ма, тек осын- 
дай жол арқылы ғана Орталық Комитет сөз жүзіндсгі 
орталықтан шын мәнісіндегі жалпы партия орталығы 
на, партияны іс жүзінде байланыстырушы және онын 
жумысына іс жүзінде үн беріп отыратын орталықкз 
айнала алады деп, біз кесіп айта аламыз. Осыған баіі- 
ланысты жалпы орыс газетін уйымдастыру және баска- 
ру Орталық Комитеттің туп-тура міпдеті болып табы- 
лады.

Сонымен, Орталык КомитеттІң төңрегіне партияны 
біріктіруші және топтаушы жалпы орыс газетін, орган 
ретінде, уйымдастыру — міндет міне осындай, партия 
кездесіп отырған дағдарыстан қутылу жолы міне осып- 
дай.
И*
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Барлық айтылғандарды қорытайық. Революция дағ- 
дарысы салдарынан партия ішінде де дағдарыс туды — 
унымдар букарамен берік байланысын жоғалтып алды, 
партия жеке-жеке уйымдарға бөлшектеніп кетті.

‘ Біздің уйымдарымызды қалың букарамен баііла- 
яастыру кажет — бул жергілікті орннда орындалатын 
міндет.

Аталған уйымдарды өзара байланыстыру, партия*  
яыц Орталық КомитетІнің теңрегіне жыйнастыру — 
бул орталыкта орындалатын міндет.

Жергілікті міндетті шешу үшін, жалпы саяси үгітпен 
катар, күнделікгі аса шуғыл тілектер негізінде жүргізі- 
лстін экономикалық үгіт қажет, жумысиіылардың кү- 
ресіне үнемі араласып отыру, фабрика-завод партия ко- 
митеттерін курып, нығайту керек, мүмкіні бопғанынша 
партия қызметінің көбін алдыңғы қатарлы жумысшы- 
лардын колы на жыйнау, жумысшылардың устамды 
жӘйе білімді көсемдерін тәрбиелеу үшін алдынғы ка- 
гарлылардьщ «әнгімелерін» уйымдастыру кажет.

Ал орталыкта орындалатын міндетті иіеіпу үшін 
жергілІкті уйымдарды Орталық Қомитетпен байланыс- 
гыратын және оларды бүтін бір тулғаға біріктіретін 
кзлпы орыс газеті қажет.

Тек осы міндеттерді шешкендө ғана партия дағда- 
рыстан сауығып, жаңарып шыға алады, тек осы шарт- 
гарды орындағанда ғана партия ержүрек орыс проле- 
гариатына лайык авангард болудың жауапты ролін өз 
мойнына ала алады.

Партия дағдарысынан қутылудың жолдары мінө 
осындай.

1 * Партия өз төнрегіндегі жарыя мүмкіншіліктерді, 
дума трибунасы мен кәсіпшілер одақтарыная бастап,
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кооперативтер мен жаназа кассаларына дейін, не
гордым толық пайдаланса, дағдарыстан кутылу мін- 
детініц, Россиялық Социал-Демократиялық Жумысшы 
Партиясын жаңалау мен оңалту міндетінің соғурлым 
тез орындалатынып айтып жатудын. да қажеті жок.

бакинской Пролетарий*  газе ml, Газеттің тексті бойынша
№6ж9не№ 7;1 жэне 27 август, 1909 ж. басылып отыр 
ЛІақалага қо < қойылмаған



БОЛҒАЛЫ ТУРҒАН ЖАЛПЫ 
ЕРЕУІЛ ЖӨНІНДЕ

Баку жумысшылары ауыр кезеннін үстінде отыр. 
Мунай өнеркәсіп иелерінін өтхен жылдын жазғытуры- 
мында басгалған шабуылы әлі күнге дейін созылып 
келеді. Жумысшылардыц бурыиғы женіп алғандары 
түгі қалдырылмай қайтып алынып жатыр. Ал жумыс- 
шыларға үндемей, «шексіз» шыдап отыра беруге «тура 
келіп отыр».

Жалақы көрор көзге азайту, немссе пәгер-үй, 
сыйлық төлемін, т. т. қайтып алу арқылы кысқар- 
гыльш жатыр. Үш кезекпен ісгеудің орнына екі кезек- 
пгн істеу болғандықтан жумыс күні узартылуда, ал 
жумыс мерзімінен тысқары және отряд болып жумыс 
істеу іс жүзінде міндетті түрге айналып келеді. «Штат 
қысқартылғандығы» деп аталып жүргендер бурынғы- 
сынша тоқталмай келеді. Жумысшыларды — әсіресе 
саналы жумысшыларды — сәл нәрселер үшіп, ал кейде 
ешбір дәлелсіз де жумыстан шығарып жатыр. «Қара 
тізімдер» еиібір шімірікпестен қолданылып келеді. «Ту- 
рақты» жумысшылар тәртібінің орнына «уақытша», 
күндеп істейтін жумысшылар тәртібі пайда болды. 
оларды сәл нәрселер үшін әрқашан жалақыдан қур 
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қалдыруға болатын болды. Штрафтар салу және урып- 
соғу «тәртібі» мейлінше етек алуда. Қәсіпшілік-завод 
комиссияларымен енді санаспайтын болды. Мүгедек 
болғандар туралы заң нағыз барып турған арсыздык 
түрде еленбей жүр. Дәрігерлік жәрдем дегеніңіз 
мейлінше азайды. Аурулар үшін он тыйындык қайыр- 
садақа сураудың «катан заны» қалмай келеді. Денсау- 
лық және тазалық сақтау ережелері дегеніңіз умытыл- 
ган. Мектеп ісі әбден ақсаулы. Халық үйлері дегенініз 
мүлдем жок. Кешкі курстар жок. Лекциялар жок. Тек 
есеп беріп жумыстан шығара беру деген, үсті-үстіне 
есеп беріп жумыстан шығара беру деген бар! Мунай 
вкеркәсіп иелерінің арсыздығының каншалықты шексіз 
кеткендігі мынадан көрінеді: көптеген ірі фирмалар, мә- 
селен, «Каспи серіктігі» пәтер-үй ақы төлемеу үшін «өз» 
жумысшыларына фирма әкімшілігінің руксатынсыз үй- 
ленуге көрер көзге тыйым салып отыр. Міне осының 
барлығы мунай корольдарына кешіріліп жатыр. Ал сон- 
дықтан олар өзінің күшін сезіп, айлакерлікпен ойлап 
шығарған шабуыл жасау тактикасының ойлағандай 
болып шығып жатканын көріп, жумысшыларды қорла- 
уын қоймай келеді.

Ал мунай өнеркәсіп иелері шабуылының ойдағыдай 
болып отырғандығы тіпті де кездейсоқ нәрсе емес. Бул 
үшін оған толып жатқан сыртқы жағдайлар көп себеп 
болып отыр. Муның өзі ең алдымен, Россиядағы болып 
отырған жалпы толас, капиталдыц шабуыл жасауы 
ушін қолайлы мүмкіншілік туғызып отырған контрре- 
волюциялық жағдай болып табылады. Басқа жағдай*  
лар болған болса, мунай өнеркәсіп иелеріне өздерініқ 
араидарын өлшеп ашуға тура келетінін айтып жатпа- 
сақ та түсінікті. Онан кейін, мунай өнеркәсіп иелеріне 



184 И. В. Сталин

жағыну үшін қандай қылмысқа болса да баруға даяр 
отырған ойраншы Мартынов бастаған жергілікті әкім- 
шіліктің нағыз барып турған малайлықпен қурдан жор- 
ғалаушылығы, — ең болмаса «Мирзоев ісін»-ак еске 
түсірейік. Онан сон, жумысшылардьің уйымдасушылы- 
ғынын, нашарлығы, муның өзі көбінесе кәсіпшілікте іс- 
тейтін букара қурамының ауыса беру сыйпатынан бо- 
лып отыр. Мунай өнеркәсіп иелеріне карсы күресте кә- 
сіпшілікте істейтін жумысшылардың маныздылығы әр- 
кімге де айқын, алайда нақ осылар әрі көбінесе дерев- 
нямен байланысты, .әрі уйымдасқан түрдегі күреске 
«кабілеті» аз адамдар болып жүр. Акырында, жалақы- 
ның (айта кету керек, сыйлық, пәтер-үй, жол қаража- 
ты, моншаға жуыну, т. с. телемдерінен куралатын жа- 
лақының) уакталуы оның қысқаруын оңайлатып жүр. * 
Жалақыныц «өзі» бурынғы мелшерінде қалады 
деген алданышты бетке устай отырып, жалакыны бөл- 
шектеп, сыйлық, пәтер-үй, жол каражаты, т. с. төлем- 
дерін бірте-бірте қайырып алу аркылы бүркенген түр- 
дегі қысқартуға қарағанда, жалакыны турадан тура 
қысқартудың оңай емес екенін дәлелдеп жатудың ка
жет! де жоқ.

Осының бәрі мунай өнеркәсіп иелерінін тәжрибесГ 
мен уйымшылдығының өсуіне байланысты мунай пат- 
шалығында капиталдың шабуыл жасау ісін едәуір же- 
цілдететіні табиғи нәрсе.

Мунай корольдарының булкутырған шабуылы ка
тан тоқталады, олардық арсыздығының шектері бэр 
ма деген мәселеге келсек — муның өзі оларға қарсы. 
жумысшылар тарапынан күшті, уйымдаскан түрде той- 
тарыс бола ма деген мәселеге байланысты.

Әзірге бір ғана нәрсе айқьін: мунай өнеркәсіп иелерд 
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жумысшыларды «түпкілікті» мойынсундырғысы келе- 
ді, күресуге ынтасын «біржола» жойғысы келеді, «езі- 
ііің» жумысшыларын <қалай болған күнде де» тыңда- 
ғыш қулдарға аГіналдырғысы келеді. Мундай мақсатты 
олар өтксн жылдың жазғытурымында-ақ, мәслихатты 
болдырмай жумысшыларды уйымдаспаған түрде жал
пы ереуілге айдап салуға тырысқан кезінде, сөйгпг 
оларды бірден соққының астына алуға тырысқан кезін- 
де көздеген болатын. Нақ сол мақсатты олар кәзір, жу- 
мысшыларға қасақана-үнемІ шабуыл жасап, сөйтігт 
оларды өз бетімен қыр көрсетуге жиі-жиі итермелеп 
отырған кезінде көздеп отыр.

Жумысшылар әзірге үндемей отыр,- өшпенділігін 
ішіне жыйнап, мунай өнеркәсіп иелерінің соққыларын 
үнсіз көтеріп отыр. Бірак, бір жағынан, мунай өиеркә- 
сіп иелсрінің бірден бірге арсызданып, қалған-қутқан 
мардымсыз жеңілдіктерді де дым қалдырмай қайтып. 
алып жагқанын, сөйтіп жумысшыларды қайыршылық- 
қа дейін жеткізіп, оларды қорлап, өз бетімен тәртіпсіз 
көтеріліске алдап айдап салғалы отырғанын еске ал- 
сақ, екінші жағынан, жумысшылардың төзіп отыра-. 
бсруінің бірдсн бірге сарқылып келе жатқанын, сөй- 
тіп муның өзі орнын мунай өнеркәсіп иелеріне қарсы 
басталып отырған үнсіз, бірден бірге күшейіп келе жат-- 
қан наразылық сыбысына беріп отырғанын еске алсақ,. 
— осының бәрін еске алсақ, мунай өнеркәсіптеріндегЬ 
жумысшылар ызасының оталуы жуық арада турадан- 
тура болмай қоймайтын нәрсе деп толық сеніммен ай- 
туға болады. Екінің бірі: не жумысшылар кулдарша, 
бағынышты қытай қаратабандарының халіне дейін тө- 
мендеп, шынында «шексіз» төзіп отыра беретін болады^ 
не олар тәуір өмірге жол ашып, мунай өнеркәсіп иелері- 
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не қарсы шығатын болады. Буқаралар арасында бірден 
бірге өсіп кележатқан наразылық жумысшылардың 
*сөзсіз екінші жолмен, мунай өнеркәсіп иелеріпе қарсы 
күрес ашу жолымен жүретінін дәлелдейді.

Ал мунай өнеркәсібінің халі мынадай: оның өзі жу- 
мысшылардыц тек қорғаныс жасау күресін ғана емес, 
текескі позицияларды ғана устап туруын емес, онымен 
катар шабуылға да шығуын, онымен катар ж а на пози- 
ннялар женіп алуын да, жалақыны будан былайда кө- 
бейтуді, жумыс күнін будан былайда қысқартуды, т. т. 
катере алады.

Шынында да, егер мунай өнеркәсіп иелерінін табыс- 
тары, Россия мен Европанык баска кәсіп ислерінің та- 
быстарымен салыстырғанда, кәзіргі кезде шексіз моя 
болып отырса; егер мунай рыногі кысқару былай тур- 
сын, ал кайта, өсіп, жаңа облыстарды (мәселен, Болга- 
рияны) басып алып жатса, егер фонтандар саны бірден 
бірге көбейіп жатса, егер мунай бағасы төмендеу былай 
турсын, ал қайта өсу жағына бағыт алып отырса, — он- 
да жумысшылардың кулшылықпен төзіп отыра беру- 
дін буғауларын талқандап шығуына, уялып үндемеу- 
шіліктін қамытын лақтырып тастауына, мунай өнеркә- 
сіп нелеріне карай карсы шабуылдың туын көтеруіне, 
сөйтіп олардан жана, тәуір екбек жағдайларын женіп 
алуларына толык мүмкіншілігі барлығы айкын емес 
пе?..

Бірак осылардын бәрін еске ала отырып, мынаны да 
Умытпау керск: алдағы болғалы турған жалпы ереуіл, 
осы уақытка дейінгі Бакуде болған барлык среуілдер- 
дін ішіндегі ен күрделі, ең узақ және ен табандысы бо
лады. Егер бурынғы болып өткен ереуілдерде: 1) Рос- 
•сиядағы жалпы өрлеу, 2) осыған байланысты жергілік- 
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ті әкімшілік орьіндарының бір жөн «бейтараптылығы», 
3) бірінші ереуілді көргенде-ақ есінен айырылған мунай 
кәсіп иелерінің тәжрибесіздігі мен уйымдаспағандығы 
бізге қолайлы жағдайлар жасаған болса, — ал кәзір 
бізде ол жағдайлардың біріншісіяін де, екіншісінің де, 
ушініиісінің де жок екендігін еске алу керек бола- 
лы. Жалпы өрлеудіц орнына мунай өнеркәсіп иеле- 
рін батылдандыратын жалпы толас болды. Жергі- 
лікті әкімшілік орындарынын бір жөн «бейтарап- 
тылығынын» орнына — «жуасытудьің» барлық қурал- 
дарын толық іске жумсауға әзір отырған жергілікті 
әкімшілік орындары пайда болды. Мунай өнеркәсіп 
иелерініц тәжрибесіздігі мен уйымдаспағандығының 
орнына — олардын уйымшылдығы пайда болды. Онын, 
үстіие, мунай өнеркәсіп иелерікіц күресте шыцдалганы 
сонша, олардын өздері жумысшыларды ереуілге шақы- 
рып жур. Олар жумысшыларды тіпті жалпы ереуілге де 
айдап салудан қашпайды, өйткені тек ол ереуіл уйым- 
даспаған түрде болып, жумысшыларды «бірден бүріп 
тастауға» мүмкіншілік берсе-ақ болғаны.

Осылардын. бәрі уйымдасып алған жауларға қарсы 
жумысшыларға күрделі және ауыр күрес жүргізуге ту
ра келетіндігін керсетеді. Күрес болмай қоймайды. 
Сансыз көп қолайсыз жағданларға карамастан жеңіс 
мүмкін. Тек жумысшылардың куресі стихиялы, быты- 
ранқы түрде болмай — қайта уйымдасқан, жоспарлы 
жәие саналы түрде болып отыруы кажет.

Тек осындай жағдайда ғана жеңіске жетеміз деп 
ссептеуге болады.

Жалпы ереуілдін дәл кашан басталатынын біз біл- 
мейміз — қалай дегенмен де оның өзі мунай өнеркәсіп 
иелеріне пайдалы кезінде басталмайды. Әзірше бір нәр- 
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сені ғана білеміз: жалпы ереуілге табанды даярлык 
жумысты кәзірден-ақ ашу керек, оған өз ақылының, 
жігерінін, батырлығының барлык күшін салу керек.

Біздің топтасушылығымьізды, біздің уйымшылды- 
ғымызды күшейту — біздің даярлық жумысымыздыц 
туы міне осыидай.

Сондықтан социал-демократиянын, төңрсгіне, одак- 
іардың төңрегіне жумысшыларды жаппай толтасты- 
руға кәзірден бастап-ак кірісу керек. Ен, алдымен, екі 
фракцияны бірыңғай тулғаға біріктіріп, уйымдағьі жік- 
шілдікті қурту керек. Сонымен катар одақтар арасын- 
дағы жікшілдікті де куртып, оларды бір күшті одакка 
біріктіру керек. Кәсіпшілік-завод комиссияларын жан- 
дандыру қажет, оларды социализм рухымен рухтанды
ру, оларды буқаралармен байланыстыру және солар 
арқылы өздері бүкіл мунай армиясымен байланысуы 
қажет. Жумысшыларды бір күшті армияға топтастыра 
алатын жалпы талаптарды жасап шығаруға кірісу ка
жет. Жумысшылардын мунай өнеркәсіп иелеріне карсы 
жургізегін барлық соқгығысуларына ылғый арала- 
сып отыру қажет, сөйтіп социал-демократия төцрегіне 
жумысшыларды іс жүзінде топтастырып отыру қажет. 
Қысқасы, кыйын, бірақ даңқты болғалы турған алдағы 
жалпы ереуілді лайыкты түрде қарсы алу үшін талмас- 
тан, барынша, даярлану қажет.

Біз жалпы экономикалық ереуілге даярлану жөнін- 
дегі бір ауызды жумысқа шақырамыз.

.Вашскиіі П» Онтарио- /амті, М 7, разсттің тсксті бойынша .
27 any cm, IMJjk, басилып отыр
Кра қойгщ К. Ко



ПАРТИЯДАН"

Төменде біз Баку комитетініц «Пролетарий» редак- 
шіясындағы алауыздықтар туралы карарын басып 
огырмыз. Бул алауыздыктар жаналык емес, олар же- 
нінде біздің шет елдерде шығатын баспасөзімізде коп
те» бері айтыс болып келе жатыр. Тіпті большевиктер 
фракцнясыиыц Ішіндс де жік туды десіп жүр. Алайда 
Баку жумысшылары бул алауыздықтардың мазмунын 
аз біледі немесе мулдем таныс емес. Сондықтан біз бул 
қарарға бірсыпыра түсініктер беріп өтуді кажет деп 
есептейміз.

Ең алдымен большевиктер фракциясы ішіидегі жік 
туралы. Біз фракция ішінде ешқандай жік жоқ жәнв 
болған емес, тек жарыя мүмкіншіліктер туралы ала- 
уыздык кана бар деп ашык айтамыз. Ал муидай түр- 
дегі алауыздыктар большевиктік фракция сыкылды 
жумысы әрі бай, әрі жігерлі фракцияда әркашан бол- 
ғанды және болып та отырады. Фракцияда бір кездо 
аграрлық программа, партизандық кыр керсетулер, 
одақтар және партия туралы мәселелер жөнінде едәуір 
длауыэдықтар болғаны әркімге белгілі, алайда, булар- 
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ға карамастан, фракция бөлінген жок, өйткені баска ірі 
тактикалық мәсёлелер жөнінде фракцияда толы к ын- 
тымақтастық болды. Осы көтеріліп отырған мәселе ту- 
ралы да соны айтуға болады. Демек, фракция ішіндегі 
жік туралы сөздер— нағыз оіідан шығарылған был- 
шыл.

«Пролетарий дің» 12 кісіден қуралған кек редакция*  
сындағы80 алауыздықтардың өзіне келсек, екі ағым 
байқалып отыр: редакцияныц көпшілігі (10 кісіге 2 Ki
el қарсы) одақтар, клубтар, әсіресе Думаныц трибуна- 
сы сыяқты жарыя мүмкіншіліктер партийны нығайту 
мүдделері ушін пайдалануы тиіс деп ойлайды, партия 
фракцияны Думадан шақырып алуға тиісті емес, қай- 
та, партия фракцияға өздерінің қателерін түзеу үшін 
және Дума трибунасынан дурыс ашық сониал-демок- 
ратиялык үгіт жүргізу үшін жәрдемдесуге тиіс деп ой
лайды. Редакцияныц азшылығы (екі кісі), муныц төң- 
регіне жыйналып жүрген шакырымпаздар мен ультима*  
тнстер деп аталып жургендер, керісінше, жарыя мүм- 
кіншіліктердің оншалыкты куны жоқ деп ойлайды, Ду
ма фракциясына сенімсіз түрде қарайды. фракциями 
куаттауды кажет деп білмейді және белгілібір жағдай- 
ларда тіпті фракцияны Думадан шақырып а.іудаи да 
қашпайды.

Баку комитеті редакция азшылығының кезқзогсы 
партия мен пролетариат мүдделерін қанағаттандыра 
алмайды деп біледі, сондықтан редакция көпшілігініц, 
екілі Ленин жолдас болып отьгрған көпшіліктің пози- 
цаясын узілді-кесілді жақтап шығады.
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«ПРОЛЕТАРИЙДІҢ» КЕҢ РЕДАКЦИЯСЫНДАҒЫ 
АЛАУЫЗДЫҚТАР ТУРАЛЫ БАКУ.

КОМИТЕТШЩ ҚАРАРЫ

Баку комитеті «Пролетарнйдің» кенейтілген редок- 
циясындағы істердін, халін, редакцияның, екі бөлімініц 
жіберген баспа жүзіндегі документтер бойынша. тал- 
қылап мына төмендегі қортындыға келді.

1) Ісгің мәні турғысынан алып қарағанда, редакция 
көпшілігінің думалық және думадан тыс жумыс жөнін- 
дсгі позициясы бірден-бір дурыс позиция болып табы- 
лады. Баку Комитеті тек осындай позиция ғана нағыз 
болыпевиктік, тек әрпі жағынан ғана емсс, рухы жағы- 
нан большевиктік позиция деп аталуы мүмкін деп есеп- 
тейді.

2) «Шақырымпаздық», фракция ішіндегі ағым ретін- 
де, жарыя мүмкіншіліктерді, әсіресе Дума трибунасын 
бағаламаушылыктың, партия үшін зыянды бағаламау- 
шылықтыц нәтижесі болып табылады. Баку Комитеті 
толастыи кәзіргі жағдайлары тусында, ашық жүргізі- 
летін социал-демокрагиялык. үгіттіц басқа буяап горі 
күрделі қуралдары жоқ болып отырған кезде Дума 
трибунасы арқылы жумыс істеуге болады және партия 
жумысыныц маңызды салаларыныц бірі болып табылу- 
ға тиіс деп ашық айтады.

3) «Ультиматизм», Дума фракциясына партия тәрті- 
бі туралы ылғый еске салу, — большевиктер фракциясы 
іилнде ешқандай ағым болып есептелмейді. Муныц өзі 
Орталык Комитеттің Дума фракциясы жөніндегі пра- 
воларын қыр көрсетумен тындырмақшы айрықша ағым 
болуға әрекеттенетіндігінен, — «Ультиматизм» дегені- 
ңіз «шақырымпаздықтын.» ең жаман түрі болып табы- 
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.лады. Баку Комитеті Орталық Комитеттің фракция 
ішіндегі жэне фракция сыртындағы тек үздіксіз жүргі- 
зетін жумысы ғана фракцияны шын мәнісінде партия- 
лық жәие тәртіпті орык ете алады деп ашык айтады. 
Баку комитеті дума фракциясы кызметінің соцғы ай- 
ларынык фактылары осыныц бәрін айқын дәлелдеп 
отыр деп есептейді.

4) «Кудай жасампаздық» деп аталып журген әде- 
биет ағымы және, жаллы алғанда, социализмге діни 
элементтср енгізушілік,— марксизм негіздерін ғы- 
лыми емес жолмен түсіндірудін, сондықтан пролета
риат үшін зыяиды түсіндірудіц нәтижесі болып табы- 
лады. Баку Комитет! марксизм дүниеге белгілібір көз- 
карас болып діни элементтермен одак жасау аркылы 

•емес, қайта олармен аяусыз KYpecv нәтижесінде жаса- 
лып, шыңдалып шыкты деп атап керсетеді.

5) Осы айтылғандардың бәрін көрсете келіп, Баку 
КомитетІ былай деп есептейді: редакция азшылығынын 
төнрегіне топгалушы осы көрсетілген ағымдармен 
идеялық жағынан аяусыз күресу партия жумысынын 
мыкты кезекті міндеттерінін бірі болып табылады.

6) Екінші жағынан, редакцияның екі бөлімі, көрсе- 
тілген алауыздыктарға карамастан, фракция үшін үл- 
кен маңызы бар мәселелерде (кезеңді бағалау, проле- 
тариаттың және баска таптардың революциядағы ролі, 
т. т.) өзара ынтымақтас екенін еске алып, — Баку Ко
митет! фракцияның бірлігі, демек, редакцияныц екі бө- 
лімдерінің бірлесіп жумыс істеуі де, мүмкін жэне ка
жет болып табылады деп ойла'йды.

7) Осыған байланысты Баку Комитеті редакция көп- 
шілігінің уйымдастырушылық саясатына қосыл манды 
жэне редакция азшылығын жақтаушыларды «біздіц 
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арамыздан» қуу атаулының бәріне қарсы шығады. Ба
ку Комитеті сонымен қатар редакция қаулысына ба- 
ғынбау туралы әцгіме көтсрген жэне жана, будан да 
гөрі күиіті тартыстар үшін жаңа себеп туғызған Мак
симов жолдастың бет алысына да қарсы шығады.

8) Мундай болып отырған колайсыз жағдайды жою 
үшін практикалык шара ретінде Баку Комитет! жалпы 
партия конференциясымен8’ қатар, большевиктер кон- 
ференциясын шақыруды усынады...

«NN-дағы мектеп» және «солшылменьшевиктер- 
ге> көзқарас туралы мәселелер жөнінде Баку Қомитеті 
материалдардыц жеткіліксіздігі себепті белгілі карар- 
лар қабылдаудан әзірше тоқтала турады.

2 август, 1909 ж.

.Бакинский Пролетарий' газет!, №7. Газеттің текст! войыкшл
Т7 август, 1909 ж, йасшмп отыр

13 и. В. С т а л ■ в, 2-том



ДЕКАБРЬ ЕРЕУ1Л1 МЕН 
ДЕКАБРЬ ШАРТЫ ТУРАЛЫ

(Бес жылдығы жвкінде)

Жолдастар!
Бүгін 1904 жылғы декабрьде болған жалпы эконо- 

микалық ереуілдің Баку аудандарында жарыяланған 
куніне 5 жыл толды.

Бул күндері жумысшылар мен мунай өнеркәсіп иеле- 
рінін. атақты декабрь шартын, біздің «мазут конститу- 
циямызды» жасап шығарғанына 5 жыл толады.

Біз бул күндерді үлкен мақтанышпен еске аламыз, 
өйткені олар біздің женісіміздің күндері, мунай өнеркә- 
сіп иелерінін женіліске ушыраған күндері болып табы
лады!

Біздіц көз алдьімызда біздің барлығымызға белгілі 
данкты жағдай елсстеііді, ереуілге шыккан мындаған 
буқаралзрдыц «Электрикалық Силаны» қоршап алып, 
өздерінід делегаттарына декабрь талаптарын жазғыз- 
ган кезі, ал мунай ©неркәсіп иелері өкілдерінің «Элект- 
рнкальіқ Силаға» тығылыл, жумысшылардың қорша- 
уында отырыл, —«өздерінін қосылатьшдығын айтқан^, 
іпартқа қол қойған, «барлығыпа да көпгеи»... кезі елес- 
ісйді.

Муның өзі кедей-пролетарлардың бай-капиталис- 
терді шын мәнісінде жецгендігі, мунай өяеркәсібіндегі
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«жаңа тәртіптердіи» бастамасын салған жеңіс болыв 
ед?.

Декабрь шартына дспін біз орта есеппен күніне 11 
сағат істейтін едік, — ал шарттан кейін 9 сағат жумыс 
істслетін болып белгіленді, мунай қазып шығарушы жу- 
мысшылар үшін бірте-бірте сегіз сағаттық жумыс күні 
снгізілетін болды.

Декабрь шартына дейін біз орта есеппен 80 тыйын 
шамальғ ақьі алатын едік, — ал шарттан кеііін ақыны 
күніне бір сом бірнеше тыйынға дейін көтерегін болды.

Декабрь ереуіліне дейін бізге пәтер-үйге толейтін 
акша да, пэтер-үйге керекті жабдык та бермейтін еді,— 
ал ереуілдің аркасында біз мастеровойлар үшіи олар- 
дын біріншіеғн де, екіншісін де алатын болдьғқ, енді тек 
оларды баска жумысшыларға да бергізу ғана қальш 
отыр.

Декабрь ереуіліне дейін кәсіпшіліктер мен заводтар- 
да бізд? ешбір сураусыз урып-соғатын және айылка 
буйыратьғн капитал колшоқпарларының толық озбыр- 
лығы болып келіп еді, — ал ереуілдіц арқасында белгі- 
лі тәртіп орнады, белгілі «конституция» болды, буған 
байланысты біз өзіміздіц делегаттарымыз арқылы өз 
сй-пікірімізді айтуға, мунай өнеркәсіп иелерімен бірле- 
сіп отырып келісуге, олармен бірлесіп отырып өзара қа- 
рым-қатнас жасауға мүмкіншілік алдык.

«һамшарадан»* 2 және «камыт киген малдан» біз 
бірден жаксы өмір үшін күресуші адамдарға айналдық!

Декабрь ереуілі мен декабрь шартьшың бізге бер- 
гсндері міие осылар!

Бірақ іс мунымен бітпсйді. Декабрь ереуілінің бізге 
берген ец негіздісі — өз күштерімізге сенім туғызуы, 
жеңетіндігімізге сенім болуы, жана тартыстарға шығу

13*
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даяршш, капиталист қулдыктьщ буғауларьш «тек 
езйиіздід меяшһпі колымызбеи ғаиа>„. қыйратуға бо- 
лвтавдшъш сажаға ешізуі божьш табыладаь *

Од кездерден бері біз барлық уакыт боЗы жалақы- 
«ы кебейту, кәашшыктерде істеушілерге потер-үй те- 
жмдерін бергізу, «мазут юксплгуіішкыв» баяяды ету. 
кәсіпшілік-завод камисспяларьтен бгртіндел есептесіи 
отырғызу, одақтарға уйымдасу, еоцнал-демократия 
теарегіне топтасу арк^лы wept жыджъш келеміз._

Бірак муның бәрі код уақытха бармады- Револзо- 
цияныд шегтеуінея және контррезолхмшпшя күшеюі- 
кеа кейін, әсіресе 1S08 жылдьщ басыиая бері, мунаб 
аверкәсіп келері, кунаі шығэру id мея муйаб' рынагі 
азайды деғендерді айтып фарясе&вікке саяынып. 
бурынғы женІп алынғавдарды қайтарып алып жатыр. 
Олар сыйлык пен пэтер-үй үшін теленетіндерді қайтып 
алъдт жагыр. 8 сағаттан үш кезекпсл істеудіц орнына 
12 сағзттан екі кезекпеи жумыс Істеу ъәртібів енгізіп 
жатыр. Олар дәрігерлік жәрдемді кыскартып жатыр. 
Олар осы кунн'И ©зінде-эқ халык. үйдерін тартып алн 
&ъі, иектептерді тартыл алуда, буларға жартымсыз ты- 
йын-тебек жумсайды, ал сонымен катар полицияяы ус- 
тауға жылына 600 мыц сомнан астам каражат шығара- 
ды. Біз енді урып-соғулар мен штрафтар салуды қайта 
орнатка.чдығы турады, комиссияларды жайғавдығы 
туралы, патша үкшетшж кызметшілері — Ірі капвтал- 
дыд қолшокдарлары тарапынаи одақтарға қуғын бо- 
лъш отырғзндығы туралы зйгьш та отырғаншшз жок.

Соньшен сонғы екі жылдьщ ішіяде бізді тек өзіміз- 
дін халімізді будан быламда оцдай берудеи бастарт- 
кызып қава койғав жоқ, сонымен катар бурыяғы халі- 
жзді де нашарлатъш жіберді, бурывғы жецістеріміздІ



Діяепв|№ ереуіл£ жяғ

«оц, вйткеті жыл бойыядағы артапга ба₽ағ етвжя Ш№ 
ш оаадт—21! тыйыяг балы® ®тыф Вшбф каржы 
жркауды? кере® квЕшиа^тБів фоэтаодак шыгарылатьш 
njwii^—«йрден Сйрге юэбеййт квзгеда. РЬшо® куияеи 
«jure югаейА» келеді, журт тае камірдг м$иа*
жяуғ» вдипііі кедвда Муняйдьг шетие пшғару токгзу- 
оіэ «ею воеж Алайдау мунзй вяеркасііт иелерййц ixrrev 
уі яиғуршы*  (жалғаа сайыя^ жумысазылардз® «аайда- 
двдоы» ■ «вғу^шм көя етіа сыгьпг алғата еайыіқ олар 
жуіаыспіыларға соғурлым ржсымсыа белый келеді, 
кыоньвнфды ©эвурлым каггы езііг кележ еаналы жол- 
даипардаи сееурлым кад етіп жумыста® шыгарьпг жа> 
іыр^яаыіғаягкутк^йдард^ соғурльш батылтартып альт 
жатырй*  ■
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Жолдастар, мундй өнеркәсібінің жәйі мунай жу- 
мысшыларынын. жалпы күресі үшін бірден бірге қолаіі- 
лы болып келе жатқаны, ал мунай өнеркәсіп. иелерініц 
жантүршігерлік кылыктары жумысшыларды осындай 
күреске итермслейтіні айқыіі смес пе?

Өйткені, жолдастар, екініц бірі: не біз тілсіз қулдар- 
дык халіне дейін төмснлеп, шексіз төзіп отыра бсретін 
боламыз, не біздіц жалпы талзитарымыз үщің жалпы 
күреске шығатын-боламыз. ; *

Біздің өткен өміріміз бсн кәзіргі өміріміздің, біздід 
күресІміз бен біздің жецістерІ ліздің бәрі біздіц скінші 
жолға түсуіміздің керек екснін, жалақыңы кобсйту 
үшін, сегіз сағаттық жумыс күні үшін. поселок: пен па- 
тер-үйге төлейтін ақы бергізу үшіи, халық .үулері мүм 
мектептер үшін, дәрігерлік жәрдсм мен мүгедск бол- 
ғандарға ақы төлету үшін, косіпшуіік-завод комиссия*  
лары мен одақтардыц праволары үшін жүргізілетіц 
жалпы ереуіл жолына түсуіміздіц керек екенін корсе
теді.

Ал біз, жолдастар, қулақ естіиеген жазалауларға 
қарамастан, мунай өнеркәсІп нелерінің өсіп келе жатқан 
уйымшылдығына қарамастан өз дегенімізге жетеміз, 
егер жалпы ереуілге даярлык жумысгы күшейтсек, егер 
біздің кәсіпшілік-завод комиссияларымызды нығайт- 
сақ, егер біздіи одақгарымызды кецейтсек, егер со*  
циал-демократияныц төирегіне топталсақ біз #зіміздін 
қожайындарьімызды, будан 5 жыл бурын еріксіз көн- 
діргсндігіміз сыякты, көндіре аламыз.

Социал-демократия бізді 1904 жылғы декабрьде 
жеңіске бастап апарған болатын, сол социал-демокра
тия бізді уйымдасқан түрде жүрғізілген жалпы ереуіл 
арқылы болашақ жеңістерге де бастап апарады.



Декабрь ереуілі мен декабрь шарты туралы - 1-99

Даңқты декабрь күресінің тәжрибесі осылай дейді.
Олай болса, бүгінгі күн, төртіпші жыадың дека- 

брінде болған жецімпаз ереуілдің басталған күні, бізді 
жалпы ереуілге даярлану жөніндегі ыитымақты және 
табанды жумысқа рухтандыратыл болсын!

Бул күнге деген біздің жалпы тілсктестігіміз со
циал-демократия бастайтын болашақ жалпы ереуілдің 
мунай өнеркәсіп пелеріне кёрсететін үрейлі ырымы бо- 
латын болсын!

Болашақ жалпы ереуіл жасасын!
Социал-демократия жасасып!

РСДЖП Баку Комитете

13 декабрь, 1909 ж.

үндеухат бслып басьиган Үндгухаитың твксті боЯымша
басы лип ощир
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I

БАКУ

МУНАЙ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ ХАЛІ

ЕлімІзде біраз «тыныштык» орнағаннан кейін, Рос*  
еияда егін шығымы жаксы болғаннан кеііін және ор- 
талық-өнеркәсіптік ауданда жумыстар кыза бастаған- 
нан кейін мунай өнеркәсібі біршама өрлеу кезеңіне кір- 
ді. Жалғыз-жарым ереуілдердің қатерлі болуы арқа- 
сында (катал саяси кысымдардыц және мунай өнеркә- 
сіпшілерінін уйымшылдығының артуы салдарынан), 
ереуілдердің болуына байланысты, алынбай қалған му*  
найдың мөлшері небәрі тек жарты миллион пут кана 
төмендеді (1908 ж. 11 миллион путка тек болды, ал 
1907 ж. — 26 миллион пут еді). Ереуілдердің болмауы 
және мунайды қауғалап тарту жумысының, біркелкі 
жүріп отыруы фонтанды мунайдыц көбсюіне қолайлы 
жағдайлардың бірі болып табылды. Мунай өнеркәсібі- 
нік, хал-жағдайында орнаған (салыстырып айтканда) 
беріктілік соңғы жылдары айрылып қалған рынокті 
мунай өнеркәсібіне қайтарды. Быйылғы жылы мунай 
шыгару 500 миллион путка дейін көтерілді — сонғы 
төрт жылдыц бірде-бірінде мунай шығару бул нифрға 
жеткен емссті (өткен жылы 467 млн. пут болып еді). 
Орталық-өнеркасіптік ауданныц суйық отынға муқ-
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таждығынын күшеюі аркасында, Оцтүстік-Шығыс, Ря
зань Орал және Москва — Қазан темір жолдарынын 
Довец кемірінен мунайға көшуі арқасында мунайдың 
басқа жаққа тасылуы өткен жылғыдан едәуір артык 
болды. Мунай өнеркәсіпшілері байбалам салып жатсэ 
да, мунайдың бағасы төмендеген жоқ, ескі бағасы 
сакталып отыр, өйткені жыл бойындағы орта баға.өт- 
кен жылғыдай (21 тыйын) болып отыр. Ал енді кайы- 
рымы мол скважиналар жиі-жиі фонтандап атып, му
най өнеркәсіпшілерін жауынша куйған мунаймен сый- 
лауда.

Қысқасы мунай өнеркәсіпшілерінің «істері» оңалыіг 
келеді.

Алайда экономикалық қысымдар әлсіремек турсын, 
қайта, бурынғысынан бетер күшейіп барады. «Сый- 
лык>, пәтер-үй төлемдерін қайтарып алып жатыр. Yu® 
сменалы жумыс (8 сағаттық жумыс) екі сменалы жу- 
мысқа (12 сағаттык жумыска) ауысып, мерзімнен тыс 
отряд болып жумыс істеу системаға айналып отыр. Дә- 
рігерлік жәрдем және мектеп шығындары барынша*  
азайып барады (ал мунай өнеркәсіпшілері полнцияньг 
устауға жылына 600 мың сомнан асгам жумсап отыр!). 
Асханалар мен халык үйлері кайтарылып алынып та 
қойды. Кәсіпшілік-завод комиссияларын, кәсіпшілік 
одақтарын мүлде елемейді, саналы жолдастарды жу- 
мыстан шығарып тастау бурынғыша жүріп жатыр. 
Штрафтар мен урып-соғуіпылық қайтадан басталуда.

Патша өкіметінін малайлары, полиция мен жандар
мерия—мунай корольдарының қызметіне бүгіндей бе- 
рілді. Бакудың мунайлы аудандарын шпиондар және 
провокаторларымен толтыру, мунай енеркәсіпшілеріме» 
болмашы қактығысып калганы үшін жумысшыларды 
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топ-тобымен жер аудару, іс жүзіндегі «бостандықтыи» 
— Бакудың бір артықшылығыныц— тас-талқанын шы- 
ғару және қамау үстіне қамау — жергілікті әкімші- 
ліктің «конституциялык» жумысыиыц бейнесі міне 
осындай. Мунысы түсінікті де: біріншіден, жергілікті 
әкімшілік өзінің «жаратылысы бойынша», ең болмашы 
«бостандық». бола турса да, муның қандайын болсын 
туншыктырмай тура алмайды; екіншіден, оның осылай 
етуіне міндетті болуына тағы бір ссбеп пут басына тө- 
леу, казна участоктерінен істелген жумысына карай 
төлеу, тасымал үшін және тариф төлеу түрінде мунай 
өнеркәсібі қазнаға жылына кемінде 40 миллион сом 
«табыс» келтіріп турады, солай болғандықтаи ол — ты- 
нышгық болуы үшін, қаугалап мунай шығарудың да- 
мылсыз жүріп отыруы үшін жергілікті әкімшілікке 
«муктаж болады». БІз мунай өнеркәсібіндегі болмашы 
■кідіріс орталық-өнеркәсіпті ауданға жаман эсер ететі- 
нін, ал муның өзі өз тарапынан үкімет «істерінің» бере- 
кесін кетіретінін енді айтып та отырғанымыз жок. 
Рас, соңғы кездерде үкімет мунай аудандарында біраз 
«бостандық» беру керек деп тауып, жумысшылар мен 
мунай өнеркәсіпшілерінің «кеңестерін» жасаған бола- 
тын. Бірақ мунын, өзі өткен такта, контрреволюциянын 
мүмкіншіліктері екіталай уақытта болған еді — ол 
ксзде жумысшыларды алдарқату саясаты анағурлым 
тнімді саясат еді. Ал енді жағдайдың беті анықталды, 
контрреволюция <ада*жуда»  нығайып алды, — енді 
айуандық қысымға алу саясаты алдарқату саясатынын 
орнын басты, кырғыншы Мартынов тәтті әуенді Джун*  
ковскийдің орнын басты.

Оның бержағында, жумысшылар жалғыз-жарым 
■ереуілдердің тиімді екендігінен ада-жуда күдерін үзе 
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Састады, булар енді жалпы экономикалык ереуіл тура- 
лы батыл айта беретін болды. Мунай өнеркәсіпшілері- 
нің «істері» оцалып келе жатса да, қысымның күшейіп 
бара жатқандығы— жумысшыларды қатты ызаланды- 
руда, оларды жзуынгсрлік калыпқа түсіруде. Сондык- 
тан, жумысшылардыц бурыңғы женіп алғандарын кай- 
тадан батыл тартып ала түскен сайын, жумысшылар-.. 
дыц бастарында да жалпы ереуіл идеясы соншалык, 
толық пісіп жетіліп келеді, олар ереуілдің «жарыяла- 
нуын» соншалық зарығып «күтудс».

Мунай өнеркәсібі жағдайынын да ереуілге колайлы 
екенін, жумысшылардыц да ерсуілге ынтығып отырға- 
н.ын ссепке алып, біздіц уйым жалпы ерсуілге әзірлік 
жумысын бастамақ болып уйғарды. Қәзіргі уакытта 
Баку комнтеті букараның пікірін сурастырумен және 
барлык, мунай пролетариатын бірлестіре алатын жалпы. 
талаптарды жасаумен айналысып отыр. Бул талаптар- 
ға мына төмеидегілер кіруі ықтымал: 8 сағаттық жу- 
мыс күні, жалақыны өсіру, мерзімнен тыс және отряд- 
тік жумыстарды жою, дәрігерлік жәрдемді күшейту, 
поселкалар мен пәтер үйдер, халық үйлері мен мек- 
тсптер, комиссиялармен және одақтармен санасу. Біз- 
дін уйым және оның атқару ориы, Баку комитеті, бы- 
лай деп шамалайды: контрреволюция күшейіп, мунай 
внеркәсіпшілерінің уйымшылдығы артып отырса да, жу’ 
мысшылар, егер булар кәсіпшілік-завод комиссиялары 
турінде, одақтарын улғайтқан, нығайтқан түрде, со- 
ииал-демократияның төңрегіне жумылу түрінде, өзде- 
рінің таптық уйымшылдығын жау күштеріне карсы қоя 
білсе, жумысшылар өз үлесін ала алады ғой деп ша
малайды. Қыймылға кірісудіц уакытын белгілеудің, өзі 
куні буры и білуге болмайтьш, алуан-алуан жағдайлар- 



2П4 И. В. Сталин

ға байланысты. ӘзІрге бір-ақ нәрсе анық, — ереуіл бол- 
май қоймайды, «бір минутты боска жібермей», соған 
эзірлену керек...

КӘСІПШІЛІК ӨЗІНДІҚ БАСҚАРМА

Баку пролетариатының еміріндегІ мәнді жағдай — 
бір ғана мунай өнеркәсібініц жандануы ғана емес. Та
гила бір мәнді оқыйға — жуырда біздіц жерде бастал- 
ған «земство науканы». Біздіц айтып отырғанымыз — 
Бакудың мунайлы аудандарындағы кәсіпшілік өзіндік 
басқарма туралы. ІшкІ істер министрлігінің шет аймақ- 
тардағы земство туралы белгілі «ережелерінен» кейін 
және Кавказ наместнигінің Кавказд^ земствоны енгізу- 
дегі іс жүзіндік шаралар туралы «әмірлерінен» кеііін 
мунай өнеркәсіпшілері кәсіпшілік өзіндік басқарманын, 
жобасын жасауды қолға алды. Мунай өнеркәсіпшіле- 
рінің кезектегі (28-ші) съезІ сөзсіз нығытатын жобаныл 
негізі, шамамен айтқанда, мынадай. Кәсіпшілік аудан 
(Балаханы, Романы, Сабунчн, Сураханы, Биби-Эйбат), 
кәсіпшілік өзіндік басқарма деп аталатын, қаладан да, 
уездеп де ерекгие Земствонын б:п? болмақ. Кәііпшілік. 
езіндік басқарманың қызметтері: сумен, жарықпен 
қамсыздау, жол салу, трамвай, дәрігерлік жәрдем, ха- 
лық үйлері, мектептер, мал соятын орындар, моншалар 
салу, жумысшы поселкаларын салу және т, с. Өзіндік 
басқарманын, өзі жалпы алғанда 1890 ж. 12 июньдегі81 
«кағыйданың» үлгісінде уйымдаспақ, айырмасы— «қа- 
ғыйда» бойынша земство мүшелерініц жартысы мія- 
дітіі түрде дворяндарға берілуші еді, ал бул жоба бо
йынша, дворяндар болмағандықтан (кәсіпшілік аудан- 
ды уезден бөліп, мунай өнеркәсіпішілері жер иелерінні 
басым болыц кетуінен сақтанды, ездерін басым етті;» 



Кавиаздзн жазылған хаттар 206

мүшелердің жа'ртысын мунай өнеркәсіпшілерінін. бәріне 
де емес, тек 23 ірі мунай өнеркәсшшілеріне. береді. 
Өзівдік басқармадағы 46 орыннан 6 орын ведомстволар 
меи қоғамдық мекемелердін, өкілдеріне беріледі; 4 орын 
жүз мыадаған жумысшы халыкка беріледһ 18 орын— 
салықтардың 2/з төлейтіндерге, яғни 23 ірі мунай өнер- 
кәсіпшілерге (барлык бюджет 600 мың сом шамасын- 
дай); 9 орын — салықтардың Ча төлейтіндерге, яғни ірі- 
лердін, вассалдық тәуелділігінде отырған 140—150 орта 
мунай өнеркәсіпшілерге; қалған 9 орын — усақ сауда- 
енеркәсіп буржуазиясына (1400 дей адам) беріледі.

Көріп отырсыздар, муның өзі, бір жағынан, артық 
дәрежелі капиталистср, екінші жағынан—енбек пен ка- 
пііталдыц айқын соқтығысуларыньщ майданы болуға 
тиісті, біркелкі өнеркәсіптік земство болып табылады.

Нақ осындай земство уйымдастырып, мунай өнеркә- 
сіпшілері мынаны кездейді: біріңшіден, «съезді» бірың- 
ғай синдикатқа айналдырып, өздерінің съездерін мәде- 
ни-шаруашылық қызметтерінің көпшілігінен босатып, 
кәсіпшілік өзіндік басқарманын. мойнына артуды кез- 
дейді; екіншіден — кәсіпшіліктегі жумысшы халықтың 
муқтаждарына жумсалатын шығынға баска буржуа- 
эияны да, көмекші кәсіп орындарының, подрядпен бур*  
ғылаудың иелерін және т. с. қатыстыруды көздейді. Ал 
енді жумысшыларға берілген, «Мемлекеттік 3-ші дума- 
ныц қағыйдасына муапық» сайлаушы (жумысшы ку- 
риясынан сайланган өкілдер, онсоң 4 сайлаушысы) 
т®рт дауысқа келетін болсақ, — онда муның өзі му
най өнеркәсіпшілерінің қурбандығы ғана емес, қайта 
тіпті тиімді нәрсе: жумысшылардың терт дауысы езін- 
дік баскарманы перделеу үшін пайдаланатын нәрсе — 
муның өзі әрі «либералшылдық», әрі... арзан түседі, 
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соидыктан мунай корольдары буған оп-опай квне 
койды.

Екінші жағынан, кәсіпшілік өзіндік басқарма мунай 
өверкәсіп буржуазиясын және, былайша айтқанда, <кө- 
мекші» буржуазияны бір бүтін етіп біріктіретін болған- 
дықтан, кәсіпшілік езіндік басқарма оси кезге дейін 
бытыраңқы болып келген мунай өнеркәсібі мен кемек- 
ші кәсіп орындарының жумысшыларын да біріктіруге 
тиісті екендігінде және төрт өкілі аркылы өздерінін 
жалпы талаптарын айгуда жумысшыларға мүмкіндік 
туғызуы тиісті екендігінде күмән жоқ.

Осылардын бәрін еске ала отырып, Баку комитеті 
кәсІпшілік өзіндік баскарма туралы өзінің қарарында 
жобаланып отырған өзіндік басқарманьі буған қатысу 
мағнасында пайдалану керек деғі уйғарды, мундағы 
мақсат — жумысшылардың жалпы экономикалық муқ- 
таждары жолында үгіт жүргізу және жумысшыларды 
уйымдастыру ісін күшейту болып табыладьь

Онсоң, сайлау системасының шсңберін кецейтуді 
көздеп, кәсіпшілік өзіндік баскарма жалпы алғанда осы 
кезге дейін шақырылып келген мәжілістердід — бул 
мәжілістерде жумысшыларға берілген дауысгын, саны 
мунай еяеркәсіпшілершікімси тек болатынды — жу- 
мысшылар үшін аса маңызды мәселелермен айяалыса- 
тынын ескеріп, біздін. уйым өзінщ қарарында өзіндік 
басқармада жумысшылэрға берілетін дауыстардык са
ны тең болсын деп талап етеді; онын үстіне осы кара- 
рында езіндік басқармзныи ішіндегі күрес оның сыр- 
тында жүргізілетін күреспен сүйемелденіп отырса ғана; 
ивіндік басқарманың сыртыядағы күрестің мудделерш 
орындап отырса ғана, өзіндік баскарманың ішіндсгі 
күрестің күціі бола алады дел атап керсетеді.
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Муның үстіне, кәсіпшілік өзіндік басқарма аудаяы- 
пан Балаханы, Сабунчн, Романы селоларын—шынлы- 
ғында жумысшы поселкаларын — бөліп тастау туралы 
губерниялык кеңесгің жумысшылар үшін тнімсіз екенін 
еске алып, біздің уйым осы селоларды кәсіпшілік взін- 
дік басқарма ауданына кіргізуді талап етеді.

Ақырында, карардың жалпы бөлімінде, жалпы, тек, 
тікелей және жасырын дауыс беру жергілікті өзіндік 
басқармалардын, емін-еркін дамуының және кәзіргі 
таптық қайіиылықтардың емін-еркін білінуінің қажетті 
шарттары екенін айта келіп, Баку комитеті, жергілікті 
тыңғылықты демократпялық өзіндік басқармалар қуру 
ушін алдын-ала жағдай ретінде, патша өкіметін кулату 
жэне бүкілхалыктық Қурылтай жыйналысын шақыру 
кажет екендігін баса айтады...

Кәсіпшілік өзіндік баскарма әзіріпе қурылу дәре- 
;::есінде. Мупай өнеркәсіпшілері комиссиясынын. жоба- 
сын мунай 'өнеркәсіпшілерінің съсзі нығытуы керек, он- 
соц ол жоба наместник кеңсесі арқылы ішкі істер ми- 
шістрлігіне, сонан сон Мемлскеттік думаға түседі жәпе 
т. т. Солай бола турса да, біздің уйым мунай өнеркәсіп*  
шілерін әшкерелсу, қалык буқаравыц арасында өзініц 
платформасын уғындыру, бүкілхалықтық Қурылтай 
жыйиалиси жолында үгіт жүргізу мақсатымен наукан- 
ды кәзірдеи-ақ бастауды, кәсіпшіліктер мен зазодтар- 
да жыйналыс шакыруды уйғарды. Тағыда осы максат- 
тьі көздеп, біздің уйым мунан өнеркәсіпшілерінің съезі- 
не «катысудан» да, сондай ақ өзіміздің фракцияны қа- 
жетті матсриалдармен күнілгері қамсыздай отырып, 
дума трнбунасын пайдаланудан да бастартпайды.
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УЙЫМНЫҢ ХАЛ-ЖАҒДАЙЫ

Кәсіпшіліктерде Бакудың езіне ғана тән кейбір жағ- 
дайлардың (әкімшілік орындары әлі толық жоя қойма- 
ган, жыйналыс жасауға кейбір мүмкшшіліктердһі бо- 
луы; кәсіпшілік-завод комиссияларының болуы) себебі- 
нен, Бакуде біздің уйымның хал-жағадайы, Россиянин 
басқа жақтарындағы өзіндей уйымдарға қарағанда 
тиімді екені байқалады. Муның үстіне жарыя мүмкін- 
шіліктер дейтіндердің бар болуы да жумысымызды же- 
нілдетуде. Осының арқасында унымныи. байланыстары 
■едәуір мол. Бірак күшіміздің, харжыларымыздьщ тап- 
шылығынан бул байланыстар пайдаланылмай қалып 
отырады. Татар, армян және орыс тілдерінде ауызша 
және, ен алдымен, баспасөз жүзінде үгіт жүргізу ксрек, 
бірақ қаржыларымыз (және күшіміз) тапшы болған- 
дықтан орыс тілімен ғана тынуға тура келіп отыр, ал 
алайда, мәселен, мусылман жумысшылар өндірісте аса 
манызды орындарда (қауғалап мунай шығаруда) істей- 
ді жэне олар орыс немесе армяндармен салыстырғанда 
сан жағынан анағурлым көп. Орыс тілінде шығып тура- 
тын «Бакинский Пролетарий» (Баку комитетінің орга
ны)85, ен, алдымен, осы қаржынын жоктығынан мінекей 
3 ай бойы шыккан жоқ. Баку комитет! өзінің соцғы 
мәжлісінде Тифлис комятетініц мүмкін қадерінше терт 
тілде немесе үш тілде (орыс, татар, грузин, армян тілде- 
ріндс) ортақ орган шығару туралы усынысын қабыл- 
дады. Біздіц уйымдэ мүшелер (создің. дәл мағнасында 
айтқанда) 300 ден аспайды. Ал меньшевик жолдастар- 
мен (100 ге таяу адам) бірігу әлі іске аса қоііган 
жоқ,— әзірше тек осындай тілектер ғана бар тәрізді, 
ал бір ғана тілек жікті жоя қоймайды ғой. ... Наслхат 
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жумысы, бізде «әңгімелесу» деп аталып жүрген, жо- 
ғары үйірмелерде ғана жүріл жатыр. Муның езі лек- 
циялық система. Қүрделі насихат әдебиетінің оте-мөте 
тапшылығы сезіледі.- Партия буқарасына партиядан 
кол үзіп калушылық жәие Россиядағы партия уйыыда- 
рының жумыстары туралы түк білмеушілік жаман эсер 
етуде. Жалпы россиялық орган, жалпы партия конфе- 
рснциялары жене Орталық Комитет мүшелеріиің уй- 
ымдарды дүркін-дүркін аралап туруы іске жәрдеы бо- 
лар еді. Баку комитеті кабылдағаи жалпы уйымдасты- 
ру сыйпатындағы қаулыларыныц ішінде анағурлым 
ыаныздысы екеу: жалпы партия конференциясы және 
жалпы орыстык орган туралы каулылар*.  Бірінші мә- 
селе жөнінде Баку комитет!, толғағы жеткен ыәселе- 
лерді, ен. алдымен, уйымдастыру мәселелерін шешу 
үшін конференцияны мүмкін қадеріяше тез ша- 
қыруды қажет деп табады. Мунымен катар, соңғы зй 
ларда фрзқцияның ішінде пайда болған колайсыз жағ- 
дайларды жою үшін, большевнктер конференциясыя 
шакыруды да Баку комитеті кажет део табады. Екінші 
мәселе жөнінде Баку комитет!, уйымдардын, бір-бірі- 
мен байланысы жок екенін айта келіп, Россия да шы- 
ғып туратын жалпы орыстық орган партия уйымдарын 
бір бүтін етіп байланыстыра алар еді деп шамалап,— 
партия осывдай газеггі уйымдастыру жумысына кіріс- 
сін деп усыныс жасайды.

• Ссы томныц 224 — 227-беттерІн қарацыз. Рвд.
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„ЖАРЫЯ ЖУМЫС МҮМКІНД1КТЕР1“

Егор біздің уйым дағдарысты едәуір оиай жеціп 
шыққан болса, егер уйымымыз өзінің жумысын ешка- 
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шан үзбеген болса және күнбе-күнгі мэселелерге эруа- 
қыт көціл бөліп отырған болса — буған көбінесе ось» 
кезге дейін болып келген «жарыя жумыс мүмкіндікте- 
рі» себеп болды. Эрине, «жарыя жумыс мүмкіндіктері- 
ніц» жойылмай келген себебінің өзі мунай өнсркәсібінін. 
айрықша жағдайларына және муныц жалпы улт шаруа- 
шылығында алып отырған орнына байланысты, бірақ 
кәзір әңгіме бул туралы емес... Бакудепі «жарыя жумыс 
мүмкіндіктерінің» ішінде — айрықша кызғылықтысы 
кәсіпшілік-завод комиссиялары. Бул комиссияларды 
ултына және саяси көзкарастарына қарамастан сол 
фирмадағы жумысшылардың бәрі сайлайды. Комиссия*  
лардын. қызметтері кәсіпшілік-завод мәселелері жөнінде 
фирманыц әкімшілік орындарымен келісім сөздер жүр- 
гізу болып табылады. Сөздің тура мағнасында айтқан- 
да, булар әлі жарыя уйымдар болып табылмайды, бірақ 
бөгделей және факт жүзінде булар толығынан жарыя 
уйымдар, ейткені өкімет орындарының руқсатымен 
шығатын жумысшылардың «есеп кітабына» бүтіндей 
енген «декабрь шартыньщ» негізінде жумыс істейді. 
Біздің уйым үшін кәсіпшілік-завод комиссияларынын. 
манызы түсінікті нәрсе: осылар арқылы біздің учым 
мунай жумысшыларының барлық буқарасына ықпалын 
жүргізу мүмкіндігін алады, бірак тек буқара алдында 
комиссиялар уйымның уйғарымын өгкізетін болуы ка
жет. Рас, кәзіргі уақытта комиссиялардың маңызы тым 
ондай зор емес, ейткені мунай енеркәсіпшілері ендігі 
жерде булармен есептеспейді, бірақ комиссиялармен 
жумысшылар «есептеседі», ал муның өзі бізге бәрінен 
де гөрі манызды болып табылады.

Комиссиялардан басқа тағыда одақтар бар, дэл 
айтқанда екі одак бар: «мунайшы жумысшылар одағы>
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(900 дей мүшесі бар) жэне «механикалык жумысшылар 
одағы» (300 дей мүшесі бар). «Мунай шығарушылар» 
одағын елемеуге де болады, өйткені мунын мацызы өтс 
шамалы. Біз мунай өнеркәсібіне тікелей қатысы жоқ 
басқа кәсіптердегі одақтар туралы, сондай-ак, эсерлер- 
діц ықпалындағы моряктардын. жасырын одағы (200 
дей мүшесі бар) туралы, булардың мунай өнеркәсібі 
үшія маңызы бола гурса да, ештеңе айтпай отырмыз. 
Жоғарыда аталған екі одактың біріншісі (большевик- 
ісрдің ықпалында) жумысшылар арасында айрықша 
беделді. Бул одақ өндіріс принцип! бойынша қурылған, 
жэне мунай еңбегіндегі барлық дәрежедегі жумысшы- 
ларды (мунай шығару, бурғылау, машина жүргізу, му
най тазарту жумысшыларын, қара жумысшыларды) бі- 
ріктіреді. Уйымдастырудың мундай түрі күрес жағда- 
йынан, мысалы, машина жүргізуші жумысшылардың 
мунай шығарушы жумысшылармен және т.б. байланыс- 
пай жасаған ереуілдерін нәтижесіз етіп қалдыратын 
жағдайдан туып отыр. Жумысшылар*  муни түсінді де, 
«механикалық жумысшылар одағынан» тол-тобымен 
шыға бастады. Мәселе мынада: кәсіп негізіндг 
қурылған «механикалык жумысшылар» одағы (меньше- 
виктердің ыкпалында), өндіріс припципін мойындамай- 
ды, жалпы бір одактыц орнына жеке-жеке үш одақ 
(машина жүргізушілер, мунай шығарушылар, мунай су- 
рыптаушылар) болсын деп усынады. Бірақ кәсіптері

♦ Муны Дмитриев әлі түсінген жоқ, ол өзінін, «Кәсіпшілік коэ- 
ғалыстыа практикасынан» деген кітабында мунай жумысшылары- 
ныц күрес жагдайларын «анаЛиздау» негізінде емес, едбек тех- 
никасына негіэдеп: кәсіптері түрліше гой, сондықтан одағы да 
басқз-басқа болуы тніс деп, үш одақ болуы қажет екендігііі «Дэ- 
лелдейді»... ■ ' " '

1Р
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бойынша уйымдастыру принципін Баку тәжрибесі элде- 
қашан іске асырмай тастаған. «Механикалык жумыс- 
шылар» одағының тез кулдыйлап қулауына, былайша 
айтқанда осыныц өзі себеп болды. Оның бержағында, 
муның өзін одак басшылары да мойындап отыр; булар 
механикалык жумысшылар емесгі де одаққа мүше етіл 
алып, сонымен өздерінің принциптерін бузып отыр. Бул 
басшылардың жалған мен-мендігі болмаған болсз, 
«механикалык жумысшылар» одағы өздерінін катала- 
рын ашыктан-ашык мойындап, әлдеқашан «мунай жу- 
мысшыларының одағына» қосылған болар еді.

Сез арасында осы қосылу туралы анта кегелік. 
Одақтардың косылуы туралы «келісім сөздің» жүріп 
жатқанына міне енді екі жыл болды, бірак әлі күнге 
дейін ешбір келісімге келген жоқ, өйткені: 1) көптеген 
бодьшевиктердің арасында көріябей калармыз деп кор- 
қып, меньшевик басшылары бул қосылуғд біле-тура бө- 
гет жасаумен жүр; 2) одактардын істеріне ықпалын 
жүргізіп отырған фракциялар әлі біріккен жоқ. Бірік- 
кенде кіммен бірікпекші? Меньшевиктердің есебіне жа- 
татын 80—100 «мүшелердің» өздорі де әлі күнге бірік- 
пеген. Әйтеуір осы соңғы 8 айдын ішінде, мунай аудан- 
дары жалпы заводтық науқан, земство науқаны, алко- 
гольмен күресу, т. т. маңызды-маңызды науқандарды 
бастарьінан-кешіріп отырса да, біз меньшевиктік «бас- 
шылық коллектив!» тарапынаи бірде-бір листок шығар- 
ғанын, журт алдында бірдс-бір шығып сөйлегенін көр- 
ген емеспіз. Факты жүзінде меньшеізиктердің уйымы 
жоқ, ол жойылған. Былайша айтқанда, бірігерлік ешкім 
жок. Ал одактардын косылу жумысына бул жағдай- 
дык бөгет болатындығы табиғи нәрсе...

Екі одақтыцекеуі де бипартиялық одактар. Бірак
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партия уйымымеп барынша тығыз байланыс жасая т?- 
руына мунып кедергісі жоқ.

Одактардық, әсіресе «мунай жумысшыларывдағы- 
ның> буқараға ыкпалы аз емес. Ал муныц өзі неғуривлі 
еті тірі элементтерді біздін уйыыкык төнрегіве жумыл- 
дыру ісін езінен езі жеюддетеді.

«Жарыя жумые мүмкіндіктерінін» мунан басқала- 
рынын ішінде, Баку пролетариатыныи неғурлым еті тірі 
элемеиттерініц басы біріккен орталыктары ретінде, кө- 
ніл қоюға лайыктылары клубтар (эсдэктердін ывда- 
лында) және тутыяу кооперативы «Труд»**  (эсер-эедэк- 
тердің ықпалында) болып табылзды. Булардъщ әсіресе 
барлық мунайлы аудандарда істеп турған «Знание—о- 
ла»87 клубының («Наука» клубы тек кдлада істейді) 
біздіц уйымға қатнасгары жонінде — одақтар турады 
айтқанымызды айтуға болады...

Сопғы 2 жеті алкагольге карсы науканмея етті; жа ■ 
рыя жумыс істейтін аппэрагтардын бәрі де дерлік осы 
жумыспен болды. Баку комитетініц бул мәселе жевш- 
дегі позициясы өзінщ, қарарында айтылған. Бул қарар- 
да алкоголизм^ капитализм тусыяда болмай коймай- 
тын, капитализмшц кулауымен, социализмнід үстем 
болуымен жойылатыи зулымдык. деп карады. Овыц 
бержағында кәзіргі самбдержавиежк-крелостннкти 
тэртіптер жумысшылар мен шаруаларды правосыз 
кулдардың халіне түсіріп» мэлеяи муқтаждарын 
қанағаттандыру мүмкіндіктерінен айырып. екбекшілер 
тсбының арасында иаскуяемдіктщ тарауыяа катты се- 
бепкер болып отыр. Қазнаны байытудыя квзі ретінде 
«өкімет» өкілдері маскүиемдікке тікелей дем {fepta 
отырғандығын біз енлі айтып та отырганымыз жок. 
Mine осылай болғаидықтан Бану Комитет! маскүмем- 
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дікпен күресу жонінде съездер және «Ішкілік ішпейтін- 
дер коғамын» уйымдастырып жүргён либералдардын 
уағыздары да, поптардың еснеті де өмірдегі тецсіздік- 
тен туған және самодержавиелік тәртіптермен әбден 
күшейіп отырған маскүнемдікті куртпак турсын, азайта 
да алмайды деп атап көрсетеді. Капиталиста тәртіп- 
тердің шеңберінде маскүнемдікті жою емес, они тек 
барынша азайтуды максат ететін күрес жүргізу ғана 
мүмікн, осындай күрес қана кажет. Мундай күрестіц 
ойдағыдай болуы үшін ең алдымен сатиіа өкіметін ку- 
лату және демократиялык республиканы орнату ка
жет, муяың өзі тап күресінің және кала мен деревняда 
лролетариаттык унымдасуының емін-еркін дамуына, 
оның мәденн дәрежесінің өсуіне және оның күшін со
циализм үшін улы күреске кеңінен әзірлеуге мүмкіндік 
береді. Баку Қомитеті маскүнемдікпен®8 күресу жонін- 
дегі алдағы съезді орыс пролетариатынын. демократия
лык және социалистік талаптары үшін күресудін кура- 
лы деп қарайды және өзінің делегат гарына пролетарл- 
аттың таптық міндеттерін съезде бүркемелеуге тырыса- 
тын оппортунист мүшелермен күресу керек деп тапсы- 
рады.

20 дехабрь.

гштініңіі-хомерінде, 1910 ж. 13 
фсіраліда басылған
Кол цойгап: К. С.

Г/Карыв жрлгыг мумгіндіктірі*  
дыен епариуы 1909 ж. 20 деі.абрьдг 
жалылган
№<і һоЯган: һ\ Стефин

Газеттің текеті бойынша 
басылші отыр. 9Жарыя 
мыс мүмкіндіктерг денк 
пгарауы қолжазбасы бойык- 

ша басилып отыр



II

ТИФЛИС

Өнеркәсібініц дамуы мағнасында Тифлис Бакуге ті- 
кслей карама-қарсы келеді. Егер Баку мунай өнеркәсІ- 
бінің орталығы ретінде қызғылықты болагын болса, 
Тифлис Кавказдьің әкімшілік-сауда және мәдени орта*  
лығы ретінде ғана кызғылыкты болуы мүмкін. Тиф- 
листе өнеркэсіп жумысшыларыныц барлык саны 20 
уыадай, яғни полицейлер мен солдаттардан да аз. Бір- 
ден-бір ірі кәсіпорны— темір жолдардың маетерекой- 
лары (3 500 дей жумысшысы бар). Басқа кәсіпорын- 
дзрында 200, 100 ден, кебінесе 40—20 жумысшыдан 
Cap. Бірақ онын есесіне Тифлисте сауда орындары жә- 
не осыған байланысіы «сауда пролетариаты» быкып 
жатыр. Россиянин үнемг қызып, жанталасып жататын 
ірі рыноктарына онша тәуелде еместігі Тифлиске өзінін 
токыраушылык таңбасын салғандай. Ал ірі өиеркәсіп 
орталықтарына ғана тән қатал таптык соқтығысулар- 
дың болмауы, Тифлисті, сырітан қозғаушы болмаса 
былқ етпейтін, бейне бір батпаққа айналдырған. 
Меньшевизмнің, нағыз «оцшыл» меньшевизмніц Тиф- 
листе осыншалық узақ уақыт емір сүруі дәл осы жағ- 
дайларға байланысты. Ал Бакуде булай емес, мунда 



215 И. В. Сталин

большевиктердія берік устаған таптық позицнясы жу- 
мысшылардыя арасынаи қолма-қол сүнеу тауып оты- 
рады!

Бакуде сөзіиен өзІ аян> яәрселер, Тнфлисте узак 
айтыстардын нәтижесінде ғаиа аян болады, — больше' 
виктердін ымыраға кеніспебтін сөздері үлкен қымын- 
шылықтармен уғылады. Тифлис большевнктерініц ай- 
тыстарға «айрықша бейім» туратыядыгы, ал қайта, 
меиьшевиктердін мүмкін қадерінше айтыстардан <қу- 
тылғысы» келіп туратындығы дәл осы жағдайларға 
бгйлаиысты. Бірақ бул антылғандардая туатын мағна 
тек мынау ғана: революцияшыл социал-демократия' 
яыи Тифлис пролетариатын социэлистік жолда сауат- 
таядыру жумысы екініц біріндё және лажсыз түрдё 
меньшевизмге қарсы идеялық күрестіц формасына 
ауысып отырады. Осылай болғаидықтан ең алдымен 
күресуімізге тиісті және, әзірше Тнфлисте басым болып 
отырған, Тифлис меньшевиктері тудырып отырған идея- 
лык атмосфераны тым болмаса іполып болса да біздіи, 
анализ жасап шьіғуымыз айрықша қажет. Бул атмос
фераны жойымпаздық атмосфера дел, уйымдастыру 
мағнасында ғана емес, тактикалық мағнасьшда да, 
программалық мағнасында да жойымпаздык атмосфе
ра деп бағалауға болады. Тифлистегі партия істершін. 
хал-жайын шолып етуді біз осы атмосфераны сыйпат- 
таудан бастаймыз.

ПРОГРАММАЛЫҚ ЖОЯЫМПАЗДЫҚ

Меньшевиктердщ «журтшылық пікірі» керініп оты- 
ратын орган грузин мсньшевиктерініц баспасөзі болып 
табылады. Тифлис меньшевиктерініц кредосы сҚауырт 
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маселелер» («Азри» мен «Дасацкисидщ»®9 №№ қара- 
ныз) деген макалаларда айтылған. Бул макалалардык 
авторы Тифлис менъшевнктерінін ішінде ен, ықпалды 
Ан90 жолдас болып табылады.

Тнфлисте идеялық жойымпаздыкты әзірлегев осы 
нақалаларды баяндауға көшейік.

Осы айтылған макалаларда автор «барлық мүлікті 
қайта бағалауға» кіріседі және партия (әсіресе боль» 
шевиктер) өзініц программалық, әсіресе тактикалык 
қағыйдалары жөнінде адасыпты деген қортындыға ке- 
леді. Автордың пікірі бойынша, «буржуазия мен про- 
летариаттын күпггерін біріктіру ушін» — революциянын. 
жеңуіне бірдеи-бір кепіл осы — «партияның барлык 
тактикасын түп негізімен өзгертуэ кажет. Дурысында, 
автордық өзі-ақ айтсыншы.

<Большевиктер — дейді автор — ол (пролетариат) еяніц прог- 
рпимасыньщ барлық минимумын (буржуазия революцнясында) жү- 
;гге асыруы керек деп дәлелдемек болды. Бірақ б£л миаимум- 
кцц элеуметтік жағын жүзеге асыру буржуазияаыц ендірісін ма- 
тауға әкеліп соқтырғзн болар еді ғой, орасаи зор контрреволюаия- 
ға жоя ашып, барлық буржуазияныц қарсылығык тудырған болар 
сді гой- Cerb сагаггық жумыс күнін жүзеге асыру кәзіргі жетіл- 
иегев буржуазиянын мүдделеріне сай келеді деуге кімшң батылм 
барар екен?> «Большевиктердің минимум программаны жүзеге 
асыру дегендері қур декламация» екені анық нәрсе (ңарацыэ: 
«Азри» № 17, 1908 жылғы февраль).

Эрине, минимум программаньің бәрін жүзеге асыру 
туралы айтқан бір ғана большевиктер емес, жалпы пар- 
таялық минимум программадан басқа ешкандай боль- 
шевнктік минимум программаны тарих білмейді — бірак 
нақ осы жерде бізге керегі бул емес. Бізге керегі «бур
жуазиянын жетілмегендігінен» және осыдан келіп 
контрреволюциялық катер туатындығынан біздің ав- 
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тордын., сірә, жойылуға жататын «қур декламация» 
ғой деп, программаныц «әлеуметтік жағына» иіүйлігіп 
отырғандығы болып отыр.

Ан жолдастац өнеркәсіптің шын жағдайының (Ан 
жолдас, сірә, өнеркәсіптің мешеу қалғандығын «бур- 
жуазияның жетілмегендігі» деп қате айтьш отырған 
болар. —Қ. Ст.) ешқандай анализын, ешқандай цифр*  
ларын, көңіл қоярлық ешкандай мәліметтерін таба ал- 
м.тіісы.і. Ол 8 сағаттық жумыс кунін жүзоге асыргаиды 
буржуазия көтермейді, сонан келіп «пролетариат пен 
буржуазияныц күштерін біріктірмейінше» .революция*  
нық жеңуі мүмкін емес деген жадағай қағыйдаға сү- 
йенеді, — демек, программаның «әлеуметтік жағы» 
жойылсын дейді...

• «Буржуазия» деп автор барлык жерде де «идеологтары ха* 
леттер болып табылатын» либералдық сорта» буржуазняны айта- 
да.— К. Ст.

Біз автордын. бул айтқандарыныи, біздіц замандағы 
либералдардын, екінің бірінде социал-демократтарға 
қарсы айга беретіндерінің сөкеттігін дәлелдеп жатпаіі- 
мыз. Біздіңше, Тифлис меньшевиктерініц бейнесін бір- 
ден-ақ анғару үшін солардың айтқандарын келтірсек 
те жетіп жатыр.

Бірақ біздіц автор программанын «әлеумсттік жа- 
ғына» ғана қарсы шығып отырған жок. Ол программа*  
ның саяси жағын да, нақ анадай тіке және ашықтан- 
ашық айтпаса да, сүймейді. Өзін тыцдап көрелік:

«Бір ғана пролетариаттық немесе бір ғана буржуазняның*  ку
рса қалай болғанда да реакцняны күйрете алмайды... Булардың 
күштерін біріктіру, бул күштерді белгілі турде қыйыстыра білу
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және буларды бір ортақ мақсатқа бағыттау реакцияны жеңудің 
Сірден-бір жолы (курсив біздік) болып табылатыны анық»... 
«Реакцняның жеңілуі, конституцияны қолға алу және осы конс- 
титуцняны жүзеге асыру буржуазия мен пролетариаттыц күште- 
рін саналы түрде біріктіруге, сөйтіп оны ортақ мацсатқа бзғыт- 
тауға байланысты»... Бул жерде «пролетариат өзінің ымыраға ' 
көнбейтіндігімен жалпы қозғалысты әлсіретпейтіндей болуы ке- 
рек>. Бірақ «буржуазияның таяудағы талаптары тек жеңіл-желпі 
конституция ғаиа» бола алатындықтан * пролетариаттыц міндеті: 
егер ол «езінің ымыраға көибентіндігімен жалпы қозғалысты әл- 
сіреткісі» келмесе және «буржуазия мен пролетариаттыц күште- 
рін саналы түрде ортақ бір мақсатқа жумсауды» бузғысы келмс- 
се, қыскасы, егер ол контрреволюцняныц жецуін дайындағысы 
келмесе, сірэ, өзінің «раднкалды конституциясын» тасгау болып 
табылатын болар (караңыз: «Дасацкиси» Кг 4, 1908 ж.). ■'З

Қортынды анық: әрине, революциянын. «жеңіп шы- 
ғу мүддесі» үшін, демократиялық республика жойыл- 
сынғ жасасын «жалпы қозғалыс» және... «баяу консти
туция»...

Көріп отырсыздар, мунда «гаптарды біріктіру» ту- 
ралы, пролетариаттыц таптық міндеттерін уақыгша 
умыта туру туралы, демократиялық республиканы, т. т. 
қоя туру туралы 1906 жылы «Товарищте» басылған 
бурынғы с.-д. Васильевтіц мақаласын жаман түрде, 
кайталап айтқандык бар. Айырмасы: Васильев тіке, 
анық айтып еді, ал. Ан жолдас барынша анықтап айту- 
ға именеді.

Орыстың социал-демократиялық баспасезінде ерте- 
де-ақ талданып, өзінің негізінде бағаланған бул либе- 
ралдық балдыр-батпақтыц бәрін талдап жатура кәзір 
біздің уакытымыз да, ьіқыласымыз да жок. Біз тек зат- 
тарды өз атымен атамақшы едік: Тифлис меньшевик- 
терінін «жаңа» фракциялык. манифест деп қабылдаған 
біздіц авгордыц бул программалык жаттығулары пар- 
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тияның минимум программасын жою болып табылады, 
біздін программами кадеттердің программасьша еэй- 
кестіруді талап ететін жою болып табылады.

Тифлис меньшевнктерінің «жана» программасынан 
олардыц «жана тактнкасыпа» көшелік,

ТАКТИКАЛЫҚ ЖОПЫМПАЗДЫҚ

Ан жолдас партияның тактикасына өте-мөтё нара- 
зы, оныц пікірінше, партияның тактикасын «туп негізі*  
мен езгерту» қажет («Дасацкисидіңв 4-номерін кара*  
ңыз). Сондыктан ол өзішн мақаласының көбін осы так- 
тикаяы сынауға арнайды. Ол әсіресе белгілі «Плеханов 
тужырымына> (Россияда революция жумысшы қозға- 
лысы ретінде жеңеді, немесе мүлде жеңбейді»9*)  қарсы 
шабуыл жасап, муны пролетариат гегемониясы туралы 
кағыйдамен тецейді, сейтіп ол бул тужырым ешқандай 
сынды кетермейді дейді. Бул «тужырымды» ол «жалпы 
қозғалыстык» мүддесі үшін... «ортақ бір мақсатқа» 
«буржуазия мен пролетариаттың күпггерін біріктіру» 
туралы «жана» (ескі!) қағыйдамен ауыстыру керек деп 
усынады. Тыңданыздар:

«Буржуазиялык революцняда пролетарнаттыц жетекшілһс ро- 
лі туралы қагыйда не Маркстіц теориясымен, не тарихя фактылар- 
мен яегізделіп отырған жоқ».

Ол теорияға негіздейді:
«Пролетариат ез колымея езініц жауларыныц тартіптерія ор- 

ната алмайды. Демек, буржуазия революцнясына пролетариат 
тарапынан басшылық ету детей мүмкін емес иәрсеъ

Ол тарихи фактыларға негіздейді.
«Біздія революция сонымеа (Ярге <ЯздІц жумысшы қозталы*  

сыиыз болыц еді, бірақ сонда да революция женбеді. Плеханов 
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тужырымынш «лн-озі ақтамағаидығы анық нәрсе» (қаракыз: 
«Азрн*  Аі 17).

Әрі қысқа, әрі анық. Лондон съезіне жазған өзінің 
қуттықтау хатында пролетариаттың жетекшілік ролі 
біздін революцияда «Маркстің теориясымен» де, «та- 
рихи фактылармен» де езін өзі ақтап отыр деп таныған 
(сірә ушқалақгықпен айгылған болар!) тек герман со- 
циал-демократиясын аяуға тура келеді. Біздің (бақы г- 
сыз) партияны біз енді айтып та отырғанымыз жоқ...

Біздін, автор пролетариаттың жетекшілік ролін не
мей ауыстырып отыр, мунын, орнына не усынып отыр?

<БІр ғаяа пролетариат™ қ. — дейді Ан жолдас, — немесе бір 
ғаиа буржуазияның, күресі калай болғанда да реакциями куйрете 
алмайды... Булардың күштерін біріктіру, б?л күштерді белгілі 
түрде қыйыстыра білу Және буларды бір ортақ мақсатқа бағыт- 
тау реакцияны жеқудің бірден-бір жолы болып табылатыны 
анық». Бул жерде «пролетариат өзініц ымыраға кенбейтіндігімсн 
жалпы козғалысты әлсіретпейтіидей болуы керек».«. (қараиыз: 
«Дасацкиси» № 4). Өйткені, «пролетариат пен буржуазияныц ара- 
сындағы тап күресі неғурлым нашар болса, буржуазия револю*  
Ц.НЯСЫ, эрнне, басқа жағдайлары тепе-тец болып кездессе, соғур- 
лым жецімпаз (барлық жерде де курсив біздікі. —К. Ст.) бол-, 
ыақшы» (қарақыз: «Азрц» Ns 15), деп автор біэді сендірмек.

Автордың қандайлық «басқа жағдайлардыц гепе- 
тендігі» туралы айтып отырғаны бір аллаға мәлім бо
лар. Революция... мүддесі үшін ол тап күресінін. нашар- 
лауын уағыздап отыр — анығы тек осы ғана. Револю
ция пролетариаттың, пометиктер мен либералдарға 
қарсьі деревня кедейлерін соцына ертіп отырған проле
та риаттың, тап күресіне қаншалық күшті тірелсе, бул 
революцияныц жеңісі соншалық толық болмақ деген 
біздіқ барлық революциямыздың тәжрибесі растап 
итырған кағыйда, — міне бул қағыйда біздің автор 
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үшін жеті қьірканын, аржағындағы қупыя сыр болып 
калып отыр. «Пролета риаттың күштерін буржуа знянын 
күштерімен біріктіру»—революциями ң үстем болуынын, 
бірден-бір кепілі міне осында деп табады Ан жолдас.

Бірақ автордын, осыншама мол үміт артып отырған 
буржуазпясы кім өзі? Тындаңыздар:

«Реакционерлер, — дейді автор, — әсіресе кадеттспге қарсы 
қатты күресіп отыр... өйткені Россиянин бәлашақ иырзалары, 
вдеологиясын кадеттер жактап отырған осы орта таптан шы> 
ғады. Реакционерлердіқ қолынан мемлекеттік өкіметті жулып алу 
үстемдік етуге пісіп-жетілген орта буржуазияның ғана қольгнан 
келеді, оси тап олардың тупа-тура бәсекешісі, сондықтая да ре- 
акцнонерлер бәрінен де гөрі осыдан қоркады». Жалпы айтқандэ 
«революция атаулының барлығында да реакциялық сословие ре- 
волюционерлерден де гөрі баяу буржуазиядан қорқатынды. Неге? 
Неге десеңіз: бул тап, жоғарыда өзіміз айтқандай, ескі тәртіптін 
қолынан билік тізгінін өз қолына алушы тап болып табылады. Де
нек, нақ осы тап, езінің баяу конституциясы арқасында жана к?*  
рылысты орасан басым көпшілікке тиімді етіп жасауға, сонымен, 
реакциянық сүйенген негізін жоюға туған тап (караныз: «Азри» 
h's 24). Бірақ «буржуазия пролетариаттыц көмегінсіз жақа тәртіпті 
орната алмайтын» болғандықтан «буржуазия оппозициясыа про*  
летариаттыц қолдауына тура келеді» (қарацыз: «Дасацкисн» № 4).

Сонымен, «баяу» мопархиялык конституциясы бар 
«баяу» кадет буржуазиясы — революциями сактап ка- 
лушы, бақсақ, міне осылар екен ғой.

Ал шаруалар ше, революцияда булардыц ролі қап- 
даилық?

«Эрике, — дейді біздің автор, — шаруалар қозғалысқа арала*  
сады, оған стихиялы сыйпат береді, бірақ шешуші рольді атқа*  
ратыя кәзіргі эаманғы екі тап кана»: баяу буржуазия иен проле*  
тэриат (қарадыз: «Дасацкнси» h's 4).

Сонымен, шаруаларға айрыкша үміт артатын еште- 
не жок көрінеді.
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Енді бәрі де түсінікті болды. Революцияның үстем 
болуы үшін баяу конституциясы бар баяу кад :т бур
жуазиям керек. Бірақ муның бір өзі жене алмайды,. 
сондыктан оған пролетариаттың жәрдемі керек. Про
летариат буған жәрдем беру керек, өйткені пролета- 
риаттың баяу буржуазиядан басқа ешбіреуге, шаруа- 
лардың өзіне де, үміт арта алмайды. Бірақ бул үиіін 
пролетариат өзініц ымыраға көнбейтіндігін тастау ке
рек, сөйтіп, баяу буржуазияға қолын созып, баяу кадет 
конституциясы үшін жалпы күрес жүргізуі керек. Қал- 
ғандары өзінен өзі үйлесе береді. Революцияныц жеңіп 
шығу кепілі жумысшылар мен шаруалардыц баяу бур
жуазия мен крепостниктерге қарсы күресі деп білетін 
партия, — адасатын көрінеді.

Қысқасы, шаруаларды соцына ертетін пролетариат- 
тыц жетекшілік ролініц орнына — пролетариата»! мур- 
пынан жетелейтін кадет буржуазиясының жетекшілік 
ролі керек болыпты.

Тифлис меньшевиктерінін <жаңа» тактикасы міне 
осындай.

Барлык осы либералдық-бейбастак коқысты талдап 
жатудыц біздіңше кажеті жоқ. Тек Тифлис меныиевик- 
терінін, «жаца» тактикасы революцияда өзін өзі ақта- 
ған партия тактикасын жоюшылық екенін, пролета
риат™ баяу кадет буржуазиясының куйыршығына ай- 
иалдыратын жоюшылық екенін айта кетуіміз қажет. 
Sipbfwl рет Лиску*  е ионный, ЛастоктІң*

газетікің
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йасылган
Кол кийгані К. С т.



БАКУ ҚОМИТЕТІНІҢ 1910 ж. 22 ЯНВАРЬДА 
ҚАБЫЛДАҒАН ҚАРАРЛАРЫ

С4лдагы жалпы партия кунференцияіына)

I
САЯСИ ҮГІТ ЖӘНЕ ПАРТИЙНЫҢ ІС ЖҮЗІНДЕ 

ТОПТАСУЫ ТУРАЛЫ

Бір уақытта орыс революциясыныц козғауыш күш- 
-терініц басында болып тықсырылып, гуйықтықта қалу- 
інылық қалпы жойылуға бет алып келеді

Балкандарда, Персияда және Қыйыр Шығыста пат
та саясатының сәті түспеуі; кедейлерді жерсіз қал- 
дыратын, байларды байытатын 9 ноябрьдегі92 зан 
аркылы шаруаларды тыныштандырмак болып үкіметтін 
босқа күшеиуі; жумысшыларды негізгі правосынан 
айыратын, оларды капитал жыртқыштарына қурбан- 
дыққа шалатын үкіметтің «жумысшы саясатының» тү*  
гелдей канағаттанғысыздығы; қазнаныц борышыныц 
өсіп бара жаткандығы және біртіидеп Россняны шет ел 
капиталына сатып бітіру; интенданттардың жәие темір 
жолдарды басқарушы қулардың урлықтарынан, тыңшы 
лолициянын. палеқорлығьінан, охранканың бузақылы- 
тынан, т. т. көрініп отырған әкімшілік аппараттыц то- 
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лығынан қаусауы — осылардың бәрі, калғуда турған 
революция күштерін контрреволюцияның нгере алмай- 
тынына буқараның көзін жеткізе отырып, сонғы айлар- 
дыц ішінде жумысшылар арасында байқалып отырған 
жандануға дем береді, булардың арасында еліміздің 
саясн өміріне қызығушылықты қоздырады: не істеу 
нерек, қайда бармақпыз? деген және т. с. сурақтар 
тудырады.

Партия алдына кен турде саяси партия үгітінің ка
жет екендігі қауырт мәселе болып койылып отыр. Ал 
баспасез бостаядығымен пайдаланатын либералдану- 
иіы контрреволюционерлердің жары я «съездерэ және 
«қоғамдар» арқылы буқараны көнбісті етіп алу әрекет- 
тері, сөйтіп буқаралар арасында социал-демократиянын 
ықпалын жою әрекеттері — партия-саясат үгітінін ка
жет екендігі туралы мәселені партиянын не өмір сүру, 
не өлу мәселесіне айналдырып отыр.

Алайда біздің уйымдардың бір-бірінен қол үзіп 
отырғандығы және Росси^да үнемі істеп туратын және 
жергілікті уйымдарды іс жүзінде біртутас партия етіп 
біріктіретін (жетекші) практика жүзіндік орталықтын, 
болмауы нағыз партиялык (майдагерлік-топшылык 
емес) саяси үгіт жүргізу мүмкіншілігін жояды, «либе- 
ралдар» тарапынан дамылсыз болып жүрген жалаға 
шындап карсы коярлық елеулі мүмкіндігінен партийны 
айырады, сөйтіп жумысшылардын көз алдында партия
нын қадірін түсіреді.

Мундай жағдай «жарыя мүмкіндіктерді» лайдала- 
нудык орнына, бытыраңқы және сондыктан да нашар 
болып отырған жасырын уйымдарымызды «жарыя мүм- 
15 И. В. С т « » ■ н. Мом
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кіндіктердің», әрине, социал-демократияның мүдделе- 
ріне зыянды түрде, шындап пайдаланып кетуіне апарып 
соқтыратьінын біз айтып та отырғанымыз жоқ.
f Осылардын бәрінен келіп, партияны іс жүзінде топ- 

тастыру үшін, демек, партия-саяси үгіт жумысын жүзе*  
ге асыру үшін шаралар жасауды Баку комитеті алда 
турған және кезек күгтірмейтін мәселе деп табады.

Баку КомитетІ қажетті шаралардың ішінде басты 
орындарды мына мәселелер алуға тиіс деп уГіғарады:

1) практнкалық (жетекші) орталыктын. орнын Рос*  
сияға ауыстыру;

2) жергілікті орындармен байланысты және жоғары- 
да аталған практикалық орталықтың редакциясымен 
Россияда шығып туратын жалпы орыс газетін уйым- 
дастыру;

3) жумысшы қозғалысыныц маңызды-маңызды ор- 
талықтарында (Оралда, Донец кенінде, Петербургте, 
Москвада, Бакуде жәяе т, б.) баспасөздің жергілікті 
ьргандарын уйымдастыру.

Жоғарыда аталған шараларды жүзеге асырудың өзі 
айырмалықтарына қарамастан барлық иіын партиялык 
элементтерді соцнал-демократиялық партияға бірікті- 
рер еді, саяси үгіт жумысын кеңінен жүргізуге мүмкін- 
дік тудырар еді, «жарыя мүмкіндіктерді» партмямызды 
улғайту және нығайту мақсаты жолында кеңінен пай*  
лалану ісін елеулі түрде жеңілдеткен болар еді деп 
Баку комитет! қаггы сенеді.

Сондықтан Баку комитеті партияның Орталык Ко*  
митетіне жалпы партия конференциясын тезіиен шақьі- 
руды усынады, жоғарыда аталған мәселелерді сонык 
тадқылауына салады.
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11

АЛДАҒЫ ЖАЛПЫ ПАРТИЯ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНА 
ӨКІЛДІК ТУРАЛЫ

Баку комитет! жалпы партия конференциясын ша- 
кырудың уйымдастыру жоспарын («КезектегІ міндет», 
«Пролетарий дің» № 50) карай келіп, конференцияға 
(белгіленген өкілдіктерден тыс) қызмет істеп отырғаіі 
және іс жүзінде өмір сүріп отырған жасырыя партия 
уйымдарының өкілдері қатыстырылуы керек деп таба- 
ды, бул жерде пролетариаттың көптеген букарасы жый- 
налған ірі орталыктарға айрықша көніл белу керек.

Өкілдікгердің осылай болуы керек екендігін веғіз- 
деп жатудың қажеті жоқ (конференцияның күн тәрті- 
біндегі мәселелер жөнінде арнаулы қаулыны қараңыз).

Конференция курамының кем, белу қажеттігнг ма- 
қулдай отырып, алайда жарыя «уйымдарда» істейтін 
топтардың айрықша екілдігіне Баку комитеті езінің 
үзілді-кесілді қарсы екендігін білдіреді.

Баку комитеті мундай топ жергілікті уйымға кіріп, 
сонын басшылығына бағынған күнде де немесе өзінтсһ 

қана социал-демократиялық топпын деп санап, бірак 
жергілікті уйымның басшылығыиа бой усынбаған күн- 
де де — мундай топтардың айрықша өкілдігі конфе 
ренцияның жумысына елеулі ешнәрсе енгізе алмайды 
дел табады. Бірінші жағдайда партия уйымының өкіл- 
дігі баска бір айрықша өкілдікті қажетсіз етіп калды- 
рады. Ал екінші жағдайда айрықша өкілдік сөзСіз- 
партиялик конференция болуға тиісті конференииянын 
сыйлатына қайшы келеді.

мстяде болыл шшман Листоктің текеті бойыиша 
басъиыл отыр



АВГУСТ БЕБЕЛЬ,
ГЕРМАН ЖУМЫСШЫЛАРЫНЫҢ ҚӨСЕМ1

Бебельді, герман жумысшыларынын. байсалды кесе- 
мін, бір кезде «жәй ғана» токарь болған, енді атақты 
саяси кайраткер болып отырған, «тэж кигендер» мен 
патентті ғалымдардық өзі онын, сынына шыдамай, бал*  
ганың соққысынан қашқандай қашатын, сөзіне сан мил- 
лиондаған герман пролетариаты, пайғамбардың сөзін- 
дей, уйыйтын Бебельді білмейтін жан бар ма?

Осы жылғы 22 февральда ол кісінін туғанына 70 
жыл болды.

Бүкіл Германияның күресуші пролетариаты, Социа- 
листердін Интернационалдык Бюросы, жер шарындағы 
барлык елдердін, уйымдасқан пролетариаты бул куні 
карт Бебельдің 70 жылдық мерекесін тойлады.

. Бебель осыншалық курметті кандай қызметімен 
тапты, пролетариат үшін ол не істеді?

Бебель төменгі жумыспіы тобынан калай көтерілді, 
«жәй» токарьдан бүкіл дүние пролетариатынық улы 
күресімпазына қалай айналды?

Онын. өмірінің тарихы қандай?
Бебельдін, балалық шағы қайыршылыкта, жоқшы- 

дыкта өтті. Ол үш жасында асырап отырған, озі кедей, 
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өзі көксау унтер-офицер әкесінен айрылды. Балаларын 
бағатын баска біреуді табу үшін, БебельдІң шешесі 
екінші рет турме надзирателіне күііеуге шығады. Бурын 
казармада турған шешесі енді балаларымен түрменін 
үніне көшіп барады.

Бірақ үш жылдан кейін екінші күйеуі де өледі. Асы- 
рап-бағатын адамынан айрылған семья өзінің туған же- 
ріне, провинциялық түкпірге ауысып, сонда өлмешініц 
күнін өткізеді. Бебельді, кедей деп, «кедейлердің мек- 
тсбіне» алады, бул мекгепті ол 14 жаеында ойдағыдай 
бітіріп шығады. Бірақ мектепті бітіруге бір жыл қал- 
ғанда ол тағыда бір бақытсыздыкка ушырайды, ол — 
соңғы таянышы — анасынан айрылады. Өзімен өзі кал- 
тан журдай жетім Бебель, сонан ары окуға мүмкіндігі 
болмай, таныс токаріне шакірт болып орналасады.

Каторғалык, біркелкі өмір басталады. Ертеңгі 
сағат бестен кешкі жетіге дейін Бебель өмірін мастере- 
койда өткізеді. Оның өміріне біраз жубаныш кіргізген 
кітап болады, барлық бос уақытын кітап оқуға арнай- 
ды. Бул үшін өзініц қожайынына күнде ертеңгісін жу- 
мыс басталғанға дейін су тасып, жетісіне табатын 5—6 
тиінін төлеп кітапқанаға жазылады.

Қайыршылық пен жокшылык жас Бебельді күйрет- 
пегені, жарыкка карай талпыну талабын курта алмаға- 
ны былай турсын, қайта — оның жігерін шыңдай түскен 
тәрізді, білімге қумарлығын жандыра түскен тәрізді, 
сурақтар тудырып, соған кітаптардан қумарта жауап 
іздеттіре түскен тәрізді.

Сөйтіп муқтаждықпен күресудің үстінде пролета- 
рпаттың азаттығы үшін талмайтын болашақ күресімпаэ 
шыңдалып шықты.

Бебель 18ге қараған жасында шәкірттік мерзімін 
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бітіріп, естияр токарь өміріне кіреді. 20 жасында ол 
Лейпцигте жумысшылардын, жыйналыстарына қатна- 
сып, жумысшы-социалистердің сөздерін тындайды. Му- 
ның өзі Бебельдің жумысшы шешендерімен жүзбе-жүз 
кездескен алғашқы жыйналысы еді. Бебель әлі социа*  
лист еместі, ол либералдарға тілектес болатынды, бірақ 
жумысшылардын бой көрсетулеріне шын ықыласымен 
қуанады, соларға қызығады — оған солардай, жумыс
шы шешендеріндей, болсам деген қумарлық пайда бо*  
лады.

Осы уақыттан бастап Бебельде жана өмір баста- 
лады — еяді онын белгілі жолы болады. Бебель жумыс
шы уйымдарына араласып, сол уйымдарда күш салып 
жумыс істейді. Көп узамай оның ықпалы артады, оны 
жумысшылардын, кәсіпшілік одактарыныц комитетіне 
сайлайды. Одақтарда істеп жүріп, ол социалистермеи 
күреседі, либералдармен бірлесіп кыймылдайды, бірак, 
социалистермен күресе жүріп, біртебірте булардыц 
жолы дурыс екендігіне көзі жете баста йды.

26- жасында-ақ Бебель социал-демократ болады. Бе- 
бельдін атағының тез өскендігі соншалық, бір жылдан 
квйін (1867 ж.) оны одақтар комитетінің председателі 
және парламентке жумысшылардын бірінші депутаты 
етінеайлайды.

Сөйтіп Бебель, күресе жүріп, жеңе жүріп, айнала- 
сындары кедергілерді бірден бірге жеңе отырып, ақы- 
рында жумысшылардын төменгі тобынан көтеріледі, 
Германиянық күресуші жумысшыларынын көсеміне ай- 
налады.

Осы кезден бастап-ак Бебель социал-демократия- 
ны ашықтан-ашык, жақтап шығады. Оның таяудағы 
мақсаты — либералдармен соғыс ашу, жумысшыларды 
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олардың ықпалынан босатып алу, жумысшыларды өзі- 
ніч социал-демократиялық партиясына біріктіру бола- 
ды.

Бебель өзінін осы максатына келесі 1868 жылы, 
Нюрнберг съезінде жетеді. Осы съезде Бебель тарапы- 
яан жасалған аяусыз шебер шабуыл либералдардың 
толық жеқілуіне әкеліп соқтырады, ал либерализмнің 
кыйраған журтында герман социал-демократиясы ке- 
ліп туады.

Жумысшыларды азат ету жумысшылардың өздері- 
нің ісі болуға тиіс, сондықтан жумыспіылар буржуазия*  
тыл либералдармен араларын үзісіп, өзініц жумысшы 
партиясына бірігуі керек дейді съезде Бебель, — міне 
сонда съездін, орасан көпшілігі, ат төбеліндей либерал- 
дардын дегеніне қарамастан, Бебельдін артынша Карл 
Маркстіц улы сөздерін қайталап айтқан.

Жумысшылардын толық азат болуы үшін барлық 
елдердін жумысшылары бірігуі қажет, сондықтан Ха- 
лыкаралык Жумысшылар серіктігіне қосылу керек, — 
дейді съезде Бебель, —міне сонда съездің көпшілігі 
Бебельдің. артынша устаздың улы сөздерін кайталаи 
айтқан.

Германиянын социал-демократиялық партиясы осы- 
лай туды. Бебель оның кіндік шешесі болды.

Сол заманнан бастап, Бебельдің өмірі партия өмірі- 
мен біте қайнап араласады, оның қайғысы мен куаньь 
шцпартияның кайғысы мен куанышы бэлады. Бе- 
бельдіц өзі герман жумысшыларының сүйікті адаиы, 
рухтандырушысы болады, өйткені, жолдастар, жумыс*  
шыларды өз аяғынан тік турғызу үшін, оларды буриҒуа- 
зияшыл лябералдардын, торынан босатып алу үшін, сөй*  
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тіп оларға оз партиясын жасап беру үшін осынша кеп 
еңбек еткен адамды суймеске болмайды.

1870 жыл жас партияға бірінші сын болды. Фраи*  
циямен соғыс басталғалы жатгы, герман үкіметі соғыс 
үшін, Бебельдің өзі мүшесі болып отырған, парламент- 
тен ақша талап етті, соғысты қуаттай ма немесе қарсы 
ма — ашып айту керек болды. Соғыс пролетариаттық 
жауларына ғана тиімді екенін Бебель, әрине, түсінді, 
бірақ, байлардан бастап жумысшыларға дейін герман 
коғамының барлық жіктері жалған пагриоттық қызуға 
берілген еді, үкіметке ақша беруден бастартуды отан- 
ға жасаған опасыздық деп атаушы еді. Бірақ, Бебель 
жпатриоттық» соқыр сеніммен есептесіп жатпастан, 
өрге карсы жүзуден қорықпастан, парламент трибуна- 
сынан дауыстап: мен социалист және республикашыл 
болғандықтан — соғысты қуаттамаймын деді, халык- 
тардын, бауырмалдығын жақтаймын, француз жумыс- 
шыларымен жауласуды емес, біздің герман жумысшы- 
ларынын олармен бірігуін жақтаймын деді. Кінә тағу. 
мазақ ету, жирене қарау — керек десе жумысиіылар 
тарапынан да Бебельдің батыл сездеріне берілгеи 
жауап осылай болды. Бірақ ғылыми социалнзмнііг 
принциптерін берік устаған Бебель көтерген туын ешка- 
шан өз жақтастарыныц соқыр сенімінің дәрежесіне апа- 
рып түсірмейді, — қайта, Бебель оларды қолдан келген- 
ше соғыстың апатқа ушырататын тақсіретін анықтагт 
түсіну дәрежесіне дейін көтеруге тырысады. Соңынан 
жумысшылар өздірінін кателерін уқты да, табанды, 
күшті Бебелін бурынғыдан бетер унатты. Бірак онын 
есесіне үкімет Бебельді екі жыл түрмемен сыйлады, 
онд*а,  алайда, ол жәй жатпады, «Әйел және социализм» 
деген атақты кітабын жазды.
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70-жылдардың акыры мен 80-жылдар партияға 
жаңадан сын жылдары болады. Социал-демократиянын 
есіп бара жатқанынан үрейленген герман үкіметі «со- 
циалпстерге карсы айрыкша зандарын» шыгарады, пар
тийны, одақтық уйымдарды қыйратады, бірін калдыр- 
май барлық социал-демократиялық газеттерді жабады, 
жыйналыстар мен одақтардың бостандығын жояды, 
күні кеше жарыя істеп отырған социал-демократиялык 
партийны астыртын жумысқа апарып тығады. Осылар? 
арқылы үкімет социал-демократиялық партияны сәтсіз, 
тақсіретті бой көрсетулерге итермек еді, аздырмақеді, 
кыйратпақ еді. Ақылдан адаспас үшін, тактиканы дер 
кезінде өзгерту үшін, жаңа жағдайларға акыл-оймеи 
орайласу үшін ерекше табандылық және бурын-сонды 
болмаған көрегендік керек еді. Көптеген социал-де- 
мократтар провокацияға беріліп, анархизмге бой урды. 
Басқалары әдепсіздікке түсті, либералдардың дәре- 
жесіне түсіп азды. Ал енді Бебель өз орнынан таб- 
жылмады, біреулерінің көңілін сергітсе, екіншілерінін- 
парыксыз қызулығын тежеді, үшіншілерінің сөз қу- 
марлығын әшкереледі, сөйтіп партийны шеберлікпен 
даңғыл жолға салып ілгеріге, тек ілгеріге карай ба- 
ғыттап отырды. 10 жылдан кейін жумысшы қозғалы- 
сыныц өсіп бара жатқаи күшінен тайсалып, үкіметтіи 
шсгінуі керек болды да, «айрықша зандарды.» жойды. 
Бсбельдің устаған жолы бірден-бір дурыс жол болып 
шықты.

90-жылдардын акыры және тоғызжүзінші жылдар- 
лартияға тағыда бір сын болды. Өнеркәсіптің ерлеуімен 
Жане экономикалық жеңістердің біркелкі жецілдігі- 
мен масаттанған социал-демократияның баяу элемент- 
тері ымыраға көнбейтін тап күресінің және социалистік.



Ж= ML BL Ствяив

Бфак Бебель тек партия шецберіядегі істериен ка- 
мратгаиба&жы Овыя быксык дворявдарды іреп сала- 
тшц лябераллардыд бет пердесін жулатын, «империя*  
дык, үкіметтЬ маскара діягегіне апарып шегелейтін 
гермам шфшмсяпядеті айбыиды сдедері, ояыд кәсіп*  
«<йк вдактарындағы кет жыддым. кызметі—осъиар- 
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дын бәрі де, пролетариаттыц адал күзетшісі ретінде 
бзрлык жерде, кай жердр күрес кайнаса, кай жерге 
онын. пролетарлық тасқын күші кажет болса, Бебелъдін 
нақ сол жердей табылып отырғандығын көрсетеді.

Герман социалистері және халықаралык социал ис
тер Бебельді міне осы үшін қадірлейді.

Эрине, Бебельдің кателері де болды — бул кімде 
болмайды (өлгендер ғана кателеспейді), — бірақ кәзір, 
Бебельдің 42 жылдык басшылығынан кейін, 600 мыннан 
астам мүшесі бар, 2 миллиондай кәсіпшілік-уйымдасқан 
жумысшысы бар, 3—4 миллион сайлаушының сенімін 
нзіне каратып отырған, коллын бір ғана нусқауымен 
Пруссияда жүз мындаған ереуілді жасап жібере бере
ты партияға сіқірген ірі енбектерінің тасасында оның 
усақ қателерініц бәрі көрінбей кала береді.

Және бір елеулі нәрсе — Бебельдін курметіне арнал- 
ган салтанатты мерекенін күндері герман социал-де- 
у.ократиясынын, күші анағурлым айкын көрініп отырған 
күндермен, Пруссияда жаппай еайлау правосы үшін 
бурын-сонды болмаған сансыз көп адамдар катысып, 
уйымшылдықпен етіп жаткан ереуілдердің күндерімен 
туспа-тус келіп отыр,

Еңбегім еш кетпеді деп айтуға Бебельдің толык 
правосы бар.

Қарт Бебельдің, я, өте-мөте карт, бірак көнілге тіп- 
ті жас Бебельдін, бурынғыша өз орнынан табжылмай, 
арпалысқан жаңа күрестерді, жаңа женістерді күтіп 
отырған Бебельдіц өмірі мен кызмсті осындай.

Осындайлык етІ тірі, нак өзі торізді мәнгІ-бақый 
жас, мәқгі-бақый ілгерісіне карайтын Бебельді күресу- 
ці< пролетариат кана туғыза алды.

Ескі, шірік, капиталисты дүниені қыйратуға талмас- 
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тан жулқынып отыратын Бебельдің кызу бейнесіне ксн 
өрісті ғылыми социализмніқ теориясы ғана бере алды.

Бебель езінін. өмірімен және қызметімен пролета- 
риаттың күшіне және оның женімпаздығына, социа- 
лизмнің үстем болуы сөзсіз екендігіне куә болып отыр...

Қымбатты устазымыз — токарь Август Бебельге сә- 
лемімізді жолдайық, жолдастар!

. Біз үшін, орыс жумысшылары үшін, Бебель сыяқты- 
ларға айрықша муқтаж болып отырған жумысшы қоз- 
ғалысы үшін ол бізге үлгі болсын.

Жасасын Бебель!
Жасасын Халықаралық Социал-Демократия!

РСДЖП Баку комитеті

1910 ж. 23 мар mm а жеке үндеухат 
болып басыліан ■’

Үндеухаттыц тлксті бойынша 
басылып отыр



ПАРТИЯНЫҢ ОРТАЛЫҚ КОМИТЕТІНЕ 
СОЛҢВЫЧЕГОДСҚІ АЙДАУЫНАН 

ЖАЗЫЛҒАН ХАТ

Жолдас Семен! Кеше жолдастардан сіздің хаты- 
нызды алдым. Ең алдымен Ленинге және баскаларға 
жалынды сәлем. Ал енді сіздін. хатыныз туралы және 
жалпы алғанда «қарғыс атқан мәселелер» туралы.

Менің ойымша одақтьің (Ленин — Плеханов) уста- 
ған жолы бірден-бір дурыс жол: 1) нағыз партиялык 
элементтердің бәрін топтастыруды талап ететін Рос- 
сиядағы жумыстың шын мүдделеріне осы жол, тек осы 
жол ғана жауап береді; 2) меньшевик-жумысшылар 
мен жойымпаздардың араларына ор қазып, соңғылар- 
ды ыдыратып, қырып, жойымпаздардың езгісінен жа- 
рыя уйымдарды азат ету процесін осы жол, тек осы 
жол ғана тездетеді. Жарыя уйымдарда ықпал үшінкү- 
рес бүгінгі күннін қауырт мәселесі болып, партийным, 
қайта туу жолындағы қажетті кезеңі болып табылады, 
алодақ осындай уйымды жойымпаздықтың қоқысынан 
і азарту дын, бірден-бір қуралы болып табылады.

Одақтын жоспары Лениннің қолынан шыкқаны кө- 
рініп тур, — ол бір ақылды адам, ол шаян жатағынын 
кайда екенін жаксы біледі. Бірақ мунын өзі енді одак, 
атаулының бәрі бірдей жаксы деген сөз емес. Ал Троц- 
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кийлік одақ (ол өзі «синтез» деген болар еді) — бул бір 
сасық принципсіздік, әлденеше түрлі тіринциптердін 
Маниловша былықпайы, принципсіз адамның «жақсы» 
принципті арман етіп шарасыз налуы. Мәселенін логи- 
кссы өзінід жаратылысы бойынша-ақ берік принципке 
қурылған болады, ол былықпайды көтермейді. Ленин — 
Плеханов одағынын. өмірге сай болуының өзі — бул 
одактын. барынша принципиалдылығында, партияныц 
қайта туу жолдары туралы мәселе жөнінде көзкарас- 
тардың бірыңғайлығына негізделгендігінде. Бірақ му- 
ныц өзі қосылу емес, дәл одақ болғандықтан да,—нақ 
осылай болғандықтан да большевиктерге езінің фрак- 
циясы болуы қажет. Жумыс үстінде большевиктер пле- 
хановшыларды ада-жуда қолға үйретіп алуы да әбден 
мүмкін, бірақ муны мүмкін дейміз де қоямыз. Өте-мөте 
ықтымал нәрсе болғанмен, қайткенде де осылай шеші- 
леді екен деп уйқтауға және үміт етуге болмайды. 
Большевиктер неғурлым топгасып қыймылдаса, неғур- 
лым уйымшылдықпен бой көрсетіп отырса, буларды 
қолға үйрету мүмкіндігі соғурлым арта бермек. Сон- 
дықтан біз темірді шыңдаған үстіне шыңдай түсуіміз 
керек. Впередшілер туралы түк айтпаймын, ейткені бу- 
лар кәзір жойымпаздардай жән^ плехановшылдардай 
кызғылықты емес. Егер бір кездері есі кірер болса — 
әрине, жақсы, ал есі кірмейді екен — онда жөніне бан- 
сын, мейлі, өздерімен өздері бола берсін.

Шет ел туралы менің ойым осылай.
Бірақ муныц өзі бәрі емес және тіпті бастысы да 

емес. Ец бастысы — Россияда жумысты уйымдастыру 
мәселесі. Алауыздықтардыц мәселелері жарыс сөздер- 
де емес, ең алдымен жумыс үстінде, принциптерді қол- 
дану үстінде шешілетінін біздіқ партияның, тарихы кер- 
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сетіп отыр. Сондықтан бүгінгі күнніц міндеті — орые 
жумысын белгілі бір қатал принциптің айналасында 
унымдастыру болып табылады. Істің жәйін жойымпаз- 
дар бірден түсінді де (олар иісшіл-ақ), жумысшылар- 
дын жарыя уйымдарынан орын тебе бастады (орын 
теуіл алды да), оның бержағында, бақсақ, жумыска 
бағыт беріп отыратын, т. т. істейтін өзінің орыстық жа- 
сырын орталығы бар екен. Ал біз болсақ әлі «әзірлену- 
дсміз», репетиция сатысында жүріп жатырмыз. Меніц- 
ше, соңға қалдыруды күтпейтін кезектегі міндет жасы- 
рын, жартылай жарыя және жарыя жумыстарды алғаш 
уақытта басты-басты орталықтарда (Питер, Москва, 
Орал, Оңтүстік) біріктіретін орталық (орыстык) ton 
уйымдастыру болып табылады. Муны қалай атасаныз 
да ықтыярыныз — «Орталық Комнтеттің орыс белімі» 
дейсіз бе не Орталық Комителтіц жанындағы жәрдем- 
ші топ дейсіз бе—муның бәрі бір. Бірақ осындай топ- 
тын болуы, ауа, нан кандай кажет болса, нақ сондай 
қажет. Қәзірде жергілікті орындарда қызметкерлердің 
араларыкда мәлімсіздік, жалғыздық, қол үзіп қалу- 
шылық жайлап отыр, бәрінің де еңсесі түсіп, жумысқа 
қолы жуыспайды. Жаңағыдай топ жумысты жандан- 
дырған болар еді, анықтық енгізген болар еді. Ал му
цин өзі жарыя жумыс мүмкіндіктерін шындап пайдала- 
иуға жол ашқан болар еді. Партнялылықтың қайта 
тууы, меніңше, осыдан бастап қозғалған болар еді. 
Пленум93 қаулысын мойындайтын қызметкерлердің 
алдын ала кенесін, әрине, Орталық Комитеттін басшы- 
лығымен, уйымдастырған теріс болмас еді. Булардың 
іэрі де орталық мекемелердің94 реформасынан кейін 
және плехановшылдар тарапы келісім бергей’ жағдай- 
да болуы керек. Жоғарыда аталған орталык топка осы 
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кенестің колайлы адамдар беруі де өте ықтымал. Мун- 
дай кеңестің пайдалылығы толып жаткан баска жағы- 
нан да, меніңше, анық нэрсе. Ал жойымпаздардын, 
троцкийшілердің, впередшілердін, наразылығынан ко- 
рықпастан, тайсалмай, аяусыз қыймылдауға тура келе- 
ді. Егер плехановшылдар мен лениншілдер Россиядағы 
жумыстың негізінде бірлесетін болса, онда олар нара- 
зылық атаулының қандайына болса да көціл аудармай 
жумыс істеуіне болады.

Россиядағы жумыс туралы мен осылай ойлаймын.
Енді өзім жайында. Менің алты айым қалды95. Мер- 

зімім біткесін қызметтерікізге мен дайын. Егер кызмет- 
корлерге муқтаждық шынында да күшті болса, мен та- 
банда босап шыға алам. «Мысльдін.»96 1-номерін оқы- 
дым. Байқайым, кешегі күнгі душпандасып жүргендер- 
дін бірлесіп бой керсету фактысынын өзі жумысшылар 
арасында қаншама аныктык енгізеді, бойларыи сергі- 
іеді, жойымпаздардын қатарына ылац салады, бе- 
рекетін кетіреді. Әрбір жөні түзу адам мунын, өзі жаман 
емес деп айтады.

Айдауда жөні түзу адамдар бар, сондықтан олар- 
ды дүркін-дүркін жасырын түрде шығып туратын әде- 
биетпен қамтамасыз етіп турған өте жақсы болар еді. 
«Социал-Демократтың» № 17 және былайғысын да, со- 
яымен қатар «Социал-Демократқа» «Қосымшаны» да 
жіберіңіз. Бізде «Рабочая Газетанын»97 № 1 де, № 2 де 
жоқ, «Голос Социал-Демократа» да жоқ. «Звезданы»98 
енді алатын тәріздіміз ғой. Посылкалар үшін адрестер 
мьшау: 1) Сольвычегодск, Вологда губерниясы, Иван 
Исаакович Богомоловқа; 2) Сольвычегодск, Вологда 
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губерниясы, Петр Михайлович Серафимовқа. Менімен 
хат жазысу адрес!: Сольвычегодск, Вологда губерния
сы, Григоров үйі, —Николай Александрович Возне
сенский.

Жолдастық сэлсммен /Г. С.

Заказной етіп жіберудің керегі жоқ. Өздерініздегі 
жумысгар туралы жазуыцызды каггы өтінем.

/S1J лс. J/ деьабръде жахылғм XtrmmHfi кешірмесі бойынвф
басылыл отыр

И «.же» ■Пі» Ітм



ПАРТИЯ ҮШІН!”

Елде саяси өмірге ықылас күшейе бастады, соныме» 
б.рге біздің Партия дағдарысы да аякталмақшы. Ка
тил сірескен қалып өзгере бастады. Жақында больш 
еткен жалпы партиялык конференция”0 Партийны» 
кайта тууынын айқын белгісі болды. Орыс революция- 
сының есуімен бірге шынықкан және сол революция- 
нын бәсецдеуімен бірге күйретілген біздіи Партия ел- 
діц саяси оянуымен бірге сөзсіз аяғынан басуға тиісті 
еді. Жумысшылардың нақты жалақысыныц кемуімев 
катар, өнеркәсіптін, негізгі салаларының жандануы жә- 
не капиталистер пайдасынын. артуы; пролетариаттыя. 
жарыя, купыя уйымдарының күшпен күйретілуімен ка
тар, буржуазияның экономикалык және саяси уйымда- 
рының еркін дамуы; шаруа шаруашылығының күйзелуі- 
мен катар тіршілікке қажетті азык-түлік бағасынык 
кетерілуі және помеіциктер пайдасыныя көбеюі; «жа- 
нарған» контрреволюциялық тәртіптін, бишаралығын 
керсететін, 25 миллионная аса халықтын, басына түсіп 
отырған ашаршылық, — осының бәрі еңбекші топқа, 
алдымен пролетариата, олардын. саяси өмірге ыкыла- 
сын күшейту жөнінде эсер етпей коя алмады. Айта ке- 
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тейік, бул оянудың айқын белгілерінің бірі — Россия- 
лык Социал-Демократнялық Жумысшы Партиясынын 
осы жылы январьда болып өткен кояференциясы.'

Ал, ойдағы, жүректегі ояну өзімен өзі болып кала 
алмайды, — ол кәзіргі саяси жағдайда қалайда буқа- 
ранык ашық аттанысына айналуға тиісті.

Жумысшылардың турмысын оадау керек, жалақы- 
ны көбейту керек, жумыс күнін кысқарту керек, завод- 
тарда, фабрикаларда, рудннктерде жумысшылардын 
хал-жайын негізінен өзгерту керек. Ал осының бәрін 
калай істеу керек, әлі күнге дейін тыйым салыньш отыр- 
ған бірді-екілі, жалпы экономикалық қыр көрсету жо- 
лымен Істемегенде қандай жолмен істеу керек?

Қожайындармен еркін күресу правосын, ереуіл жа- 
сэу, одақ куру, жыйналыс жасау, сөз сөйлеу, баспасөз 
шығару праволарын, т. т. тартып алу керек: мунсыз 
жумысшылардын өз турмыстарын ондау женіндегі кү- 
ресі мейлішпе қыйын болмақшы. Ал осының бәрін ка
лай істеу керек, ашық саяси қыр көрсетулер, демонст- 
рациялар, саяси ереуілдер, т. т. жасау жолымен істе- 
мегенде қандай жолмен істеу керек?

Ашаршылық ауруына әбден шалдыққан елді бул 
аурудан арылту керек, кәзіргі жағдай қалпын — жер 
кәсібіндегі он миллиондаған енбекшілер оқтын-оқтын 
ашаршылыққа, оііын алуан-алуан азабына ушырап 
отыратын қалыпты —жою керек: аш ата-аналар, көэ 
жастарын көл етіп, өздерінің улдары мен қыздарын 
«арзан қаққа» сатып жатқанда, буған кол кусырып қа*  
pan отыру мүмкін емес қойі Шаруалардын шағын ша- 
руашылығын күйзелтіп, егін шықпай қалған сайын мил
лион да ған шаруаларды аштық бүліншілікке кіріптар 
етіп отырған кәзіргі айуандық финанс саясатыа түп-тү- 
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бімең жою керек! Елді адйыршылықтан, азушылыктаи 
'қутдару керек! Ал патша өкіметінін. ордасын төменгі 
қабатынаи жоғарғы қабатына дс\ін тегіс қыйратпай 
турріц, осынын бәріп істеуге мүмкін бе? Патша үкіме- 
тінл ронымен бірге крепостннктік тәртіптін. барлық кал*  
дықтарын халықтың кец етек алған революннялык 
козғрлысы арқылы, халықтын таригх таныған көсемі со- 
ии^дастік пролетариат басшылык етіп отырған қозға- 
лыс арқылы жоймай қалай жою керек?..

<Дл, болашақ аттаныстар бытыраады, тәртіпсіз бол- 
мауы үшін, пролетариат өзінің болашақ аттаныстардын 
біріктірушісі, басшысы ретіндегі зор ролің аброймед 
орындап шығуы үшін, — осылардын. бәрі үшін, халык- 
тық қалың букарасының революцнялық саналы болуы. 
пролетариаттын, таптық сана-сезімі болуы үстіне, жер- 
гілікті уйымдардыц жеке-жеке әрекеттерш жаллы бір 
әрекет етіп біріктіре алатын және буқараның револю- 
циялык қозғалысын жаудың басты бекінісіне бастап 
отыратын әрі күшті, әрі орамды пролетарлық партия- 
ның да болуы керек. Пролетариат'партиясыныц, Рос*  
сиялық Социал-Демократиялық Жумысшы Партиясы- 
нық ісін жолға кою керек, — міне, пролетариат бола- 
шақтағы революциялык. аттаныстарды ойдағыдай қар- 
сы алу үшін, ек кажеттісі осы.

Партийны ынтымақтастырудың зәру қажеттігі төр- 
тінші Мемлекеттік дума сайлауының. жақындауына 

‘ байланысты тағыда айқын көрініп отыр.
Ал, Партийный ісін калай жолға қою керек?
Алдымен, жергілікті партия уйымдарын нығайту 

керек. Олар усақ-усақ топтарға бөлініп, тауы қай- 
тушылык, істіқ болашағына сенбеушілік текізіне батыт 
янтеллигенттік күштерден айрылып, жиі-жиі провока-
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торлар сойканына ушырап отырады, — жергілікті 
уйымдардын өміріндегі бул көцілсіз көріністер кімге 
иәлім емес? Күштіи булай бытырауын жою керек, оны 
істеуге болады даі Бір жағынан, жумысшы буқарасы- 
нын оянуы, екінші жағынан, осы оянудын белгісі .болып 
табылатын жақында еткен конференция — бул быты- 
рауды жою ісін анағурлым жеиілдетеді. Уйымдасудағы 
бытырандылыкты жоюда өз қолымыздан келгеннің бә- 
рія істейік! Әрбір қаладағы, әрбір өнеркәсіп пунктінде- 
гі соаиал-демократ жумысшылар тегіс бірлессін, түрлі 
фракциянікімін демей, қупыя түрдегі Россиялык Со- 
циал-Демакратиялық Жумысшы Партиясыныц қажет- 
тігіне сенетін адамдардын бәрі бірлессін,— бәрі де 
жергілкіті партия уйьімдарына топгансыні Жумысшы- 
ларды бір армкяға — каналушылар армиясына топтай- 
тын стгпоктар,— дәл сол станоктар жумысшыларды 
қанау мсң зорлық-зомбылыққа қарсы күресушілердін 
тутас бір партиясына уйымдастырушы да болсын!.. Бул 
жөнде уйым мүшелерінін санын көбейтуді ғана ойлау- 
дың қажеті жок: жумыстын кәзіргі жағдайында мунып 
өзі қауіпті болып шығуы да мүмкін. Әцгіме жолдастар- 
дың сапалы болуында, әнгіме жергілікті уйымдардын 
текрегіне топталған ыкпалды-инабатты жолдастардын 
өздері қызмет етія жүрген жумыстын маңызды екенін 
анғаруында, өз істерін революцияшыл Социал-Демок- 
ратияның жолымен табанды жүргізуінде. Сонсын» ссы
лай біріккен жергілікті уйымдар өзімен өзі болмасын, 
олар пролетариат күресініц барлық ісіне, оныц ец <уса- 
ғынан>, ен әдеттегісінен бастап, ең ірісіне, ен «әдеттеи 
тыстарыпа» үздіксіз араласып отырсын, енбек пен ка- 
питалдын бірде-бір айқасы, жумысшылар буқарасынын 
патша үкіметінін ануандығьша қарсы білдірген бірде- 
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бір наразылығы олардың ықпалынсыз болмасын: тек 
осы жолмен ғана жергілікті уйымдарды нығайтуға, са- 
уықтыруға болатынын еш уакытта естен іпығармау ке*  
рек. Міне, сол үшін де олар жумысшылардыц букара- 
лық ашық уйымдарымен, одактармен жэне клубтар- 
мен, мейлінше тығыз байланыс жасап, булардын өсуіне 
барыяша көмектесіп туруы керек.

ИнтеллигенттІк күш болмағандықтан, ауыр, кыйын 
міядеттер тек жумысшылардың ғана үстіне түсіп отыр, 
буран жумысшы жолластар таңдаябасын: ешкімге ка
жет! жоқ кішіпейілдікгі, «үйреніспегенэ кызмет дея 
қорқуды мүлдем тастау керек, партияның күрделі жу- 
мыстарын істеуге батыл кірісу керек! Бул ретте бірді- 
екілі кателік болса, оқасы жоқ: бір-екі сүрінесін, одан 
кейін аяқты еркін басуға дағдыланасыц. Бебельдер ас- 
паннап түспейді, олар тек төменнен, партия жумысы- 
ның түрлі саласында істеп ысылу арқылы шығады...

БІрақ жергілікті уйымдар, қаяшама мыкты, ыкпал- 
ды болғанмен, жеке-жеке алғанда Партия емес. Пар
тия ету үшін оларды әлі бір жерге жыйнау керек, бәрі 
бірыңғай тіршілік ететін тутас бір уйым жасау керек. 
Бір-бірімен байланысы жоқтығы былай турсын, бірінін 
бірі дүниеде бар екенін білмейтін жергілікті бытырайды 
уйымдар, өзіменөзі болып, жумысты өзбілгенінше тә- 
уекелмен істеп, кейде біріне бірі қайілы жол устап отыр- 
ған уйымдар — муныц бәрі Партия ішіндегі майдагер- 
ліктің белгілі көріністері. Жергілікті уйымдарды бір-бі- 
рімен байланыстыру жэне оларды Партийный Орталык 
Қомитеті теңрегіне топтау — ыіне, майдагерлікті қур- 
тип, пролетариат партиясының ісін жолға қою дегені- 
міз осы, Жергілікті уйымдармен тығыз байланысты, 
оларға үнемі мәлімет беріп отыратын жэне оларды бір- 
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бірімен байланыстырып отыратын ықпалды Орталык 
Комитет, жалпы пролетариат аттанысының барлық іс- 
теріне үнемі араласып отыратын Орталық Комитет, кен 
түрде саяси үгіт жүргізуге Россияда купыя шығып ту- 
ратын газеттері бар Орталық Комитет, — міне партий
ны жанарту, топтастыру ісі осы бағытта жүргізілуге 
тиіс.

Әрине, бул сыяқты күрделі міндеттерді орңндау 
жалғыз Орталық Комитеттіц қолынан келмейді: жергі- 
лікті уйымдардағы жолдастар, өздері жер-жерден үне- 
мі көмектесіп отырмаса, ОрталықКомитеттің сөзсіз бос 
орынға, партийный, жалған нәрсеге айналатынын есте- 
рінде устау керек. Сондыктан Орталық пен жергілікті 
уйымдар ынтымактасып істеу керек — міне, Партияны 
жанаргудың аса кажетті шарты осы, біз жолдастарды 
осыған шақырамыз.

Сонымен, жолдастар, Партия үшін, кай та өркендеп 
«еле жатқан купыя түрдегі Россиялык Социал-Демок*  
ратиялық Жумысшы Партнясы уиіін күресейік!

БІртутас Росснялық Социал-Демократиялық Жу
мысшы Партиясы ж аса сын!

РСДЖП Орталъщ Коматеті

1912 ж мартта &tttt үндеухат . Кыжазбаеы бойынша басылып міцр 
4іымп



БІРІНІШ МАП ЖАСАСЫНР"

Жолдастар!
Өткен ғасырдың ішінде-ақ барлық елдёрдіц жумыс- 

шылары бүгінгі күнді, Бірінші май күнін, жыл сайыв 
мейрамдайық деп каулы еткен. Ол қаулы 1889 жылы 
барлық елдердіц социалистерініц Парижда болған кои- 
гресінде кабылданған; онда жумысшылар бүгінгі күнді, 
Бірінші май күнін мейрам етуге уйғарды, өйткені бул 
кезде табиғат қысқы уйкысынан оянады, орман-тоғай- 
лар мен таулар көктсн көрпе жамылады, егін-дала 
гүлге бөленеді, күн қыза бастайды, әуеде жакалык 
қуанышы сезіледі, табиғат бейие бір сайрандап, масат- 
танғандай болады, — жумысшылар дәл бүгінгі күні бү- 
кіл дүние жүзіне ашык, бардауыспен жар салып: жу
мысшылар адам баласын көктемге жеткізіп, капита- 
лизмнің буғауынан кутқарады, жумысшылар дүниені 
бостандық пен социализм негізіиде ж а карту үшів жа- 
ралған деді.

Әр таптын өзініц сүйікті мсйрамы бар. Дворяндар- 
дыд өз мейрамдары бар; ол мейрамдарында дворяндар 
шаруаларды талау справосын» жарыялайды. Буржуа- 
лардыц өз мейрамдары бар; ол мейрамдарында бур*  
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жуалар жумысшыларды канау «правосын» «дәлелдей- 
ді». Поптардың да өз мейрамдары бар; ол мейрамда- 
рында поптар өмір сүріп турған тәртіпті, еқбекшілер*  
қайыршылыктан қырылып, жатыпішерлер сән-салта- 
натқа белшесінен батып жатқан тәртіпті мақтайды

Жумысшылардың да өз мейрамы болу керек; онда 
жумысшылар: барлық журт бірдей еқбек етсін, барлык. 
журт бірдей еркін болсын, барлық журт бірдей тед бол- 
сын деп жар салуға тиіс. Сол мейрам — Бірінші май*  
мейрамы.

Жумысшылар 1889 жылы-ақ осылай деп қарар ет- 
кен.

Содан бері Бірінші май күягі митингілер мен де- 
монстрацияларда жумысшы социализмінің жауынгер*  
У раны барған сайын қаттьі есітілуде. Жумысшылар 
қозғалысының мухиты барған сайын қатты тасып, Ев
ропа мен Америкадан Азияға, Африкаға, Австралияға 
дейін жана елдер мен мемлекеттерге жайылып отыр. 
Жумысшылардың бір кездегі әлсіз халықаралық одағы 
бірнеше ондаған жыл бойында, әрдайым конгресі бо- 
лып туратын, дүниенін барлык түкпіріндегі мнллионда- 
ған жумысшыларды біріктіретін интернационалдык зор 
уйымға айналды. Пролетарнаттың ашыну теңізі улы. 
толқын болып көтеріліп, капиталнзмнің шайқалып тур- 
ран негізіне барған сайын долданып соғады. Көмір ка- 
зушылардын Англияда, Германия да, Бельгияда, Аме- 
рикада, т. т. жақында болып өткен улы ереуілі, бүкіл 
дүние жүзінін қанаушылары мен патшаларын үрейлен 
діргеіГ ереуіл, — социалнстік револциянын алыс емес 
екендігінін айкын белгісі...

«Біз алтын тәнірісіне табынбаймыз!» Бізге буржуа - 
лар мен езушілер дүниесі керек емес! Сурапыл қайыр-
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шылығымен, кая тегушілігімея коса, капитализмді кар- 
'ғыс атсын, отан елім келсін! Еқбек дүняесі жасасьи, 
социализм жасасын!..

Міне, барлық елдердің саналы жумысшылары бугів- 
гі күні осылай дел уран салады

СейтІп, олар вздерінің женетіндігіне сеяіл, байсал- 
ды, күшті келбегпен, жерүнекке карай, жаркын сәулеМ 
соцнализмге карай бег тузеп барады, барған сайыв 
Карл Маркстіц: «барлык елдердін жумысшылары, бірі- 
гіндер?» деген улы уранын жузеге асыра береді.

Еркін елдердің жумысшылары Бірінші майды осы- 
лай мейрамдайды.

Орыс жумысшылары, өз жағдайларын түсіне бас*  
тағаннан бері, өздерінін. жолдастарынан калып койғы- 
сы кслмей, унемі шет елдердегі жолдастарына дауыс 
когып ешнәрсені елемей, патша үкіметінің айуандық 
жазасына кара май, Бірінші майды бірге мейрамдап 
жур. Рас, соңғы 2—3 жыл ішінде, контрреволюцияшыл 
озбырлык дәуірлеп, партия бытыраған ксзде, өнеркәсіп 
депрессияға ушырап, қалын буқара ара сын да саясатқа 
бейкам карау мейлінше кушейген кезде орыс жумыс
шылары өздерінін. кадірлі жумысшы мейрамын бурын- 
гыша мейрамдай алмады. Ал, слімізде соцғы уакытта 
басталған ояну, жумысшылар арасындағы экономика- 
лык ереуілдер, екінші думаға депутат болған социал- 
демократтардың ісінен болмаса кайта карау жөнінде- 
гі саяси карсылыктар, 20 дан астам губернияға жайв- 
лып отырған аштык салдарынан шаруалардыц қалык 
букарасы арасында туа басіаған наразылықтар» жуз 
мыцдағаи приказчиктердік россиялык алпауыттардын 
«жакарғая» қурылысына карсылығы — осыныц бәрі 
елдегі қалын уйкы серіліп, онын, оонына елімізде, алды- 
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мен пролетариат арасында саяси ояну басталғанын 
керсетеді. Mine сол үшін де орыс жумысшылары быйыл 
бүгінгі күні өзінің шет елдегі жолдастарына кол соза 
а лады және қол созуға тиісті де. Mi не сол үшін де олар 
Біріиші май мейрамын солармен бірге белгілі түрде 
мейрамдауға тиісті.

Бүгінгі күні олар өздерінің еркін елдердегі жолдас- 
тарымен бірге екенін, алтын тәцірісіне табынып отыр- 
ыағанын және келешекте де табынбайтынын айтуға 
тиіс.

Мупын үстінё олар барлык елдердің жумысшыла- 
рының жалпы талаптарына ездерінін орыстык талап- 
тарын — патша өкіметін қулату, демократнялық рес
публика орнату жөніндегі талаптарцы косуға тиіс.

«Біз тәж-тақ сумдарын жек көремізі», «Біз халык 
үшін азап шеккендерді қадірлейміз!» Қанға белшесінев 
батқан патша өкіметіне өлім келсін! Жер меншіктену- 
ші дворяндарға өлім келсіні Фабрикалардағы, завод- 
тардағы, рудниктердегі сум кожайындарға өлім келсін! 
Шаруаларға жер берілсін! Жумысшылар 8 сағат жу- 
мыс істейтін болсын! Россиянын. бррлық азаматтарына 
демократиялык республика берілсін!

Міне, орыс жумысшылары бүгін тағы осылай деп 
Уран салуға тиіс.

Орыс либералдары — Россияда патша өкіметі ны*  
ғайды, ол халыктын негізгі тілегін орындай алады деп, 
ездерін де, журтты да сендірмек болып жүр; бул өтірік 
және соңғы Николайға жағынушылық.

Орыс либералдары — революция курыды, біз «жа- 
қарған» курылыс орнатгык деп, алуан-алуан дауыспев 
айтып жүр; бул журтты алдау және фарисейлік’

Төцректеріце кез жіберіңдерші: қайғы-қасірет бас- 
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кан Россия «жаңарғаи», «овдалған» курыдосты елге 
уксаб ма?

Демократяялык конституция орнына — дарға асу, 
жабайы зорлық-зомбылык тәртібі орнап отыр!

Бүкілхалыктық парламент орнына — қаражүз поме- 
щиктердін каражүз Думалары курылып отыр’

17 октябрь манифесінде-ак уәде етілген «азаматтар 
бостандығыньщ булжымас негізі» орнына, сез бостан- 
дығы, жыйиалыс, баспасөз, одақ, стачка бостандығьг 
орнына — <арам колмен бакылау», <тыйым салу», га- 
зеітерді жабу, редакторларды жер аудару, одақтарды 
күйрету, жыйналыстарды қуу тәртібі орнап отыр!

Адамныц кара басына тимеу орнына — турмедегЬ 
лерді урып-соғу, азаматтарды корлау, Лена кенівде 
ереуіл жасағандарды қанға батыру болып отыр!

ПІаруалардын, тілегін орындау орнына — шаруалар 
бУқарасын барған сайын жерсіздендіру саясаты жүргі- 
9ІЛІП отыр!

Me тәртіпке салу орнына —
интендант кьізметтерінде де, темір жол басқармала- 
рыида да, орман-тоғай шаруашылығында да, теціз ве- 
домствосында да урлык етек алып отыр!

Үкімет орындарында тәртіп, дисциплина орнату ор
нына— соттарда подлог жасау. тыцшылык полиция- 
ларда алдап-арбап. қорқыту, охранка бөлімдерінде кісі 
влтіру, провокациялау күшейіп отыр!

Орыс мемлекетінін халықаралык беделін арттыру 
орнына — Таяу Шығыс пен Қыйыр Шығыс мәселесін- 
де орыс «саясаты» масқаралыққа ушырап отыр, канғэ 
батып жаткан Персия женіаде жендеттік, булдіргіштік 
дызмет жүргізіліп отыр!

Жай халыктар жайбаракат, рахат жасау орнына •—
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БіріншІ май жасзсын!
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МИЛЛИОНқалаларда өзін өзі өлтіріп, деревняларда 30 
шаруа ашзршылыққа ушырап отыр!

Халыктын мінез-қужы түзелу, сауығу орнына — 
. монастыря ар да, ресмнморальдін берік қамалы болған 
монастырларда адам айтқысьіз сайқалдық күшейіп
отыр!

Осылардын бәрініц кортындысы ретінде— Лена ке- 
нінде жүздеген енбекніілер атыльш отыр!..

Кол жеткен еркіндікті куртушылар, дарға асуға, 
атуға қумарлар, «бақылауды», «тыйым салуды> ойлап 
шығарушылар, уры ннтенданттар, уры. инженерлер, та- 
лаушы полицейлер, кісі өлтіруші охранниктер, сайқал 
Распутнндер— міне Россияны «жанартушылар» осы-

Сөйтсе де дүниеде — Россияда бәрі ретті, револю
ция курыды деп, батылы барып айтатын адамдар бар!

Жоқ, жолдастар: мнллиондаған шаруа ашаршы- 
лықка ушырап отырған жерде, жумысшыларды ереуіл 
жасағаны үшін атып отырған жерде — революция өмір 
суре береді, ол адам баласынык сүйегіне мін болып 
отырған россиялық патша өкіметін жер бетінен курт- 
қакша емір сүре береді.

Сондықтан біз бүгінгі күні, Бірінші май күні белгілі 
түрде митингілерде, көпшілік жынындарында немесе 
қупыя жыйналыстарда— қай жерде колайлы келсе, 
сол жерде — былай деп айтуьгмыз керек: патіиалык 
монархияны әбден қулату үшін күресуге ант етеміз, 
Россияны азат етуші болашақ орыс революциясын қ£т- 
тықтаймыз!
> Свйтіп, шет елдердегі өзіміздіц жолдастарымызға 
кол созайық, солармен бірге былай деп уран салайық: 

Капитализм жойылсын!
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Социализм жасасын!
Орыс революциясыныц туыи жоғары көтерейік, 

оған былай деп жазайык:
Патшалық монархия жойылсын!
Демократиялық республика жасасын!
Жолдастар! Біз бүгін Бірінші манды мейрамдаймыз- 

БІріншІ май жасасын!
Халықаралық Социал-Демократия жасасын!
Россиялық Социал-Демократиялық Жумысшы 

Паргнясы жасасын!

РСДЖП Орталыц Комитет/

ПП яг. Колжазбасы бойынша Сасылып отыр



ЖАҢА ДӘУІР

Жумысшылардың экономикалық аттаныстарынык 
ізінше — олардың саяси аттаныстары болып жатыр.

Жалақы үшін болған стачкалардың ізінше — Лена- 
дағы атыс жөнінде қарсылықтар, митингілер, саяси 
ереуілдер болып жатыр.

Жер-жерлерде— Питер мен Москвада, Рига мен 
Киевте, Саратов пен Екатеринославта, Одесса мен 
Харьковте, Баку мен Николаевта — Россиянин барлык 
түкпірлерінде жумысшылар өздерініц Ленада қырғын 
тапқан жолдастарын қорғап бас кетеруде.

«Біз тіріміз, біздіқ ал қызыл канымыз сарнылмас 
күштің жігерімен қайнауда»!..

Жумысшылар козғалысы өзінің өршіп кёле жаткан 
оянуында үш басқышты өтіп отыр. Муның өзі контрре- 
волюциялық жүгенсіздіктен кейін болып отыр.

Будан екіі жил бурын жумысшылар тойымсыз ко- 
жайындардык барған сайын күшейген қысымына бір 
рет қарсылык, көрсетіп байқаған еді. Корғану стачка- 
лары болды, кей жерлерде шабуыл ереуілдері де бол- 
ды — міне, козғалыс осылай жанданды. Бул бірінші 
басқыш еді. Муны Москва ауданы бастады.

Будан бір жарым жыл бурын жумысшылар шабуыл 
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ерсуілдеріне көшті. Экономикалық жана талаптар пой
ди, контрреволюция дәуірлегеи кезде жумысшылардаи 
тартып алынған 1905 —-1906 жылдардағы жағдайды 
қайтарып алу шарасын көрді. Бул екінші баскыш еді. 
Муны батыс аймактар бастады.

Енді үшіиші басқыш, саяси қозғальіс дәуірі бас- 
талды

Басқыштан баскышка!
Күткеніміз де осы еді. Өнеркәсіптің негізгі салала- 

рының өрлеуі жәие нақты жалақыныц кемуімен қатар 
капиталйстерге түсетін пайданын көбеюі; жумысшылар 
уньмлдаръшың күйреуімен катар буржуазияньгң кәсіп- 
гівілік жәие саяси уйымдарының өсуі; тіршілікке кажет- 
ті азық-түліктер бағасының артуы және 30 миллион ша- 
руа ашаршылыкка ушырап, муқтаждықтың салдары- 
и аи ата-аналар өздерішң улдары мен қыздарын сатып 
жатқанда помещиктердің табысыныц көбеюі — осы- 
лардътц бәрі жумысшы табы арасына саяси жандану 
енгізбей тура алмады.

Леиадағы атыс тек дабыл ғана болды.
Сірә, «Шипкеде тъім тЫннш емес*.  Муны, елді «ты 

сыштандыруға» шуғыл ззірленіп жаткан өкімст екіл- 
дері де сезедһ Мунын езі, сірә, біздін, сырткы саясат 
істерімізге де эсер етсе керек...

Ал, саяси қарсыльжтар — ереуілдер туралы хабар*  
лар үздіксіз түсіп жатыр.

Күмән жоқ, азаттық қозғалысының қайнарбулак 
күші әрекетке кірісті...

Жыл кустары, сіздерге салемі

Пітірбурчпің .3«мдв*  гамжі 
М ЭД алдо», ДО2 аг. : '

■ ":,?s

ГттяОц яикеяй боДмим 
восы«мл лтыр



ЛИБЕРАЛ ФАРИСЕЙЛЕР

«Речь» тағы «қателесті»! Ол Ленада болған айуан- 
дықтар жөнінде «үкімет» тарапынан «оспадарсыз» 
жауап «күтпеген» екен. Ол министр Макаров Трещсн- 
ко мырзаларды «заң, жолымен жауапқа тартады» деп 
«сенген» екен. Қенеттен, Макаров: Трещенко орынды 
істеді, жумысшылар будан былай да атыла береді 
деді!

Осы жөнде либералдық «Речь» газеті: «біз кателес- 
тік» деп, жалған күйреген болады (қараңыз: «Речь», 12 
апрель).

Бишара кадеттер, бул олардыц, үкіметке сеніп, не- 
шінші «қателесуі» екен!

Жақында ғана олар Россияда конституция бар деп 
«ойлаған» еді; сөйтіп, олар барлық тілде: «біздің бір- 
лескен үкіметіміз» «барынша конституциялы» деп, Ев
ропа алдында ант еткен еді. Муны олар Россиядан ау- 
лақта, Лондонда айткан еді. Россияға — «бақылауы», 
«тыйым салуы» бар елге келуі-ақ муң екен, олар 
өздерінік «қатесін» мойындап, «түңіле бастады».

Жакында ғана олар, Столыпин елді парламент )жө- 
німен «жаңару» жолына салды деп, «сенген» еді. Ал, 
17 И- В. С т « л и и. 2-том
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Столыпин әйгілі 87-статьяны102 колдана бастаған еді, 
кадеттер тағыда «кателер» мен «шатақтар» туралы ән- 
ге басты.

Қадеттердщ ереуілдерге козкарас жөнінде орыс 
үкіметін (порт жумысшыларыныц ереуілін еске түсірің- 
дер) ағылшын үкіметімен салыстырып, теңеп жүргені 
жақында ғана емес пе еді? Лена драмасының, болуы- 
ақ мук екен, кадеттер тары да вздерінің «біз қателестік» 
деген фарисейлік әніне басты.

Бір қызығы: «қателер» меи «түнілулер> барған са- 
йын артып барады, ал, кадеттердіц үкімстті айналды- 
ру тактикасы езгермей-ақ келеді!

Бишара, бишара кадеттер! Олар, тегі, өздерінің ак 
жүректігіне нанатын акдау оқушыларға «сенетін» болу 
керек,

Олар Россия азаттығынын. жауына жағынып, қы- 
лымсуын халық байқаманды деп «ойлайды».

Олар әлі мынаны аңгармай отыр: буған дейін олар 
ездерінің үкіметке көзқарасы жөнінде «кателесіп» кел- 
ген болса, енді буқарадан «түділетін» болады, өйткені 
буқара, ақыр аяғында, олардык контрреволюциялык 
сыйпатын байкап, оларға сырт беретін болады.

Сонда кадет мырзалар кімді алдар екен?
Үкі метке малай болып жағынады, елді фарисейлік*  

пен алдайды, — оларды несіне «халық бостандығы 
партиясы» деп атайды екен?

Летербургтің .Sttarta*  гчаеті, Газеттіц тексті байыяша
15 апрель, 1912 ж. бдгылыл втнр

ак; С.



БИПАРТИЯЛЫҚ АЛАҢҒАСАРЛАР

Енпартиялык прогрессизм сәнге айналды. Орыс нн- 
теллигентінің жаратылысы сэндай — оғаи сән керек. 
Олар саниндікке әуестенді, декаденттікпен айналысты, 
— ендігі кезск бипартиялыққа келді. ,

Бипартиялық дегеніміз не? *
Россияда помещнктер мен шаруалар бар, олардыц 

мүдделері бір-біріне қайшы, олардын, араларында ку
рсе болмай қоймайды, Ал, бипартиялық бул фактыны 
елемейді, мүдделер қайшылығы туралы үндегісі кел- 
мейді.

Россияда буржуалар мен пролетарлар бар, бул тап- 
тардық бірініц женуі екіншісінін жеңілуі .болады. Ал, 
бипартиялық мүддвлер қайшылығын бүркей түседі, 
олардыц күресіне көз жумып қарайды.

Әр таптың өзінің партйясы бао, ол партияныц срек- 
ше программ асы, ерекше беті бар. ГІартиялар таптар- 
дың күресіне басшылық етеді. Партиялар болмаса кү- 
рес болмас еді, былық болар еді, айқындық болмас еді, 
мүдделерді шатастырушылық болар еді. Ал, бипартия- 
лық айқындықты, белгілілікті сүймейді, ол буалдып- 
лыкты, программасыздыкты сүйеді.
17»
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1 Таптык қайшылықтарды бүркеу, таптар күресі жө- 
нінде үндемеу, белгілі бет-бейнесі болмау, програм- 
малыкпен күрссу, былыкка әуес болу, мүдделерді ша- 
гастыру — міне бипартиялық деген осы болады, 

Бипартиялық не тілеиді?
— Бірлеспейтінді бірлестіруді, болмайтынды бол- 

дыруды тілейді.
Буржуалар мен пролетарлараы бір олакка біріктіру, 

помещиктер мен шаруалардың арасын жарастыру, жүк- 
т1 аққу, шортап һәм шаян күшімен сүйреу — міне би- 
партиялық осыған умтылады.

Бипартиялық өзінің бірлсспейтінді бірлестіру қо- 
лынан келмейтінін сезеді, сөйтеді де:

«Егердеки болса еді,
Алма ауызға түссе еді!» — 

деп аһ урады.
Бірақ алма ауызға түспейді, сондыктан бипартия- 

лық әрдайым опьіқ жеп, аланғасзрлыкка ушырайды.
Бипартиялық дегеніміз — басы жоқ адам, якіі, 

анығырақ айтсақ, кабак бас адам.
«Запросы Жизни»101 дегеи «прогресшіл» журнал дал 

осы позицияда.
«Оңшыл.партиялар каулы алды, — дейд! «Запросы 

Жизни», —олар бүкіл прогресшіл оппозицияға қарсы 
куресу үшін реакпияшыл калын бір топ болып бірігуде.. 
Сондыктан оншылдар одағына солшылдар одағы кар
ен койылуға тиіс, бул одақ коғамның прогресшіл эле- 
менттерін тегіс қамтуы керек» (қараныз: «Запросы 
Жизни» № 6).

Ал бул «прогресшіл элем’енттер» дегеніміз кімдер?
Ол —бейбіт жаңартымпаздар104, кадеттер, трудо- 

зиктер, социал-демократтар Яғни «прогресшіл» бур*  
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жуалар, либералдык істеп жүрген помещиктердіц жері- 
не ынтық болып жүрген шаруалар, буржуалармен күре- 
сіп жүрген пролета рлар.

«Запросы Жизни» осы «элементтерді» бірлестірмек 
болады!

Расында, бул өте келісті іс, бірақ... ақылды іс емес. 
Сөйтіп, принципсіз адамдардың осы журналы IV 

Дума сайлауындағы тактика туралы социал-демократ- 
тарға лекция оқымақ болады? ч

Алаңғасарлар-ай!..

Петербургтің .Звезда*  гаэеті, 
№ 30, IS апрель, 1912 ж.
Кол қойган: К, С — н

Газеттіц тексті бойшива 
• басылып отыр



ӨМІР ЖЕҢЕДІ!

„Жумысшылардың коалициялар... 
бостандыгын талап етіп эісіберген 
петицияляры олардың халін еіи- 
қандай жеңілдеткен жоқ. қайта, 
жу яысшылар бул талаптарыиа 
жауип ретінде атылды"...

Депутат Кузнецоптыц 
сөзінен

Бул тым ертеде емес, будан бір жыл бурын ғана 
болды, «жарыя партияға» жаиы қу.мар жойымпаз мыр-‘ 
залар, у-шу, абыр-сабыр болып, петиция науқанын аш- 
каи кезде болды.

Жойымпаздардың «публицистикалық» органы, 
журттыц бәріне мәлім «Дело Жизни»105: жумысшы қоз- 
галысыныц кезекті міндеті — петиция арқылы коали
ция правосы үшін күресу деп жазды.

Жойымпаздардын «ғылыми» органы «Наша За
ря»106, осы міндетті дәлелдей келіп, жумысшыларды: 
петиция «қалын буқараны» өзінің төңрегіне топтайды 
деп сеидірмек болды.

Сөйткенше болмады, Лена кенінде қанды драма 
болды, кәдімгі өмір өзінің шиеленіскен қайшылықтары- 
мсв сахнаға шықты, — жойымпаздардын. петициялык 
тактикасының күлі көкке ушты. Закды ереуілдер, пе- 
тициялар, өтініштер — бәрі жоққа шыкты. «Жаңарған» 
қурылыс өзінің айқын жүзін көрсетті. Ал, осы қу.ры- 
лыстын, өкілі министр Макаров, меилінше айқын бел-
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сын деп, 500 жумысшынын. атылуы әлі аз, бул тек бас- 
тймасы ғана, кудай қосса, мундайлар ендігі жерде де 
болып турады дегенді айтты...
' Қасқа емес, көзге тиді деген осы! У-шумен иіыккан 

петициялық тактика өмірге соқтығып, күйреді! Пети- 
пиялар саясаты дәрменсіз болып шықты!

Ендеше, ескі Россия мен жана Россия арасындағы 
гасырлық дауды петициямен шешу нәсіп болмады...

Ал, Лена қырғыны жөнінде Россиянин барлық түк- * 
пірінде болып жатқан жумысшылардың көптеген ми- 
тингілері мен ереуілдсрі олардың петиция жольтмен 
жүрмейтіндігін тағыда айкын көрсетіп отырған жоқ па?

Жумысшылардан сайланған депутат Кузнецовтың 
мына сөзіне кулак салындаршы:

«Асылында жумысшылардың коалициялар бостан- 
дығын талап етіп жіберген петициялары олардың халін 
ешқандай жеңілдеткен жоқ, қайта жумысшылар бул 
талаптарына жауап ретінде атылды»...

Депутат Кузнецов міне осылай дейді
Жумысшылардан сайланған, өзіне жақын жумыс- 

шы ортасының үніне қулақ қойып жүрген депутат бас- 
каша айта да алмайды ғой.

Жоқ, жойымпаздардың жолы болмады!..
Ал, петициялық тактика ше? Оны қайда коймақ кё- 

рек?
— Оны ендІ, әрине, жумысшылардан аулағырақ 

біржерге қою ксрек...
Я, я, өмір үйреткен сабақ тіпті жойымпаздар үшін 

де текке кетпеген тәрізді. Олар петиция мастығынан 
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айығайын деген сыякты. Айықсын, олардың айығуын 
куттықтаймыз, шын жүректен қуттыктаймыз!

Өйткені біз: өмір бәрінен күшті, әрдайым өмір же- 
цеді деп көптен айтып келеміз ғой...

Пстербургтіц „Звезда*  газеті, 
М 30, іб апрш,1912 ж.
Кол цойіан: К Сал а и

Газеттің текст! бойыкша 
басылып отыр



ОЛАР ЖАҚСЫ ІСТЕП ЖАТЫР...

Ленадағы атыстан кейін бүкіл Россияда ереуілдер' 
мен қарсылықтар көбейді.

Министр Макаровтыц Думада берген «түсінігінен»- 
кейін Россиянин астанасында демонстрация болды.

Үкімет Россияны канды «буйрықтар» қыспағына 
тыкпақшы болды.

Бірақ Россия үкіметтен мықтырақ болып шықгы, 
сондықтан ол өз жолымен жүруді мақул көрді...

Лена оқыйғасының тарихына тағы бір көз жібе- 
рейік.

Лена кенінде 6 000 жумысшы ереуіл жасады. Ереуіл і 
бейбіт, уйымдасқан түрде болды. Эрине, тек жалғаншы 
«Речь» қана Ленада «стихиялық бүлік» болды деп айта 
а лады (караңыз: № 103). Бірақбіз оқыйғаны жалғаншы- 
«Речь» бойынша бағаламай, көзімен көрген Тульчинс- 
кийдің «мәліметіне» қарай бағалаймыз. Ал, Тульчинс- 
кий мырза: ол күні жумысшылар өздерін үлгілі усгады,, 

'жумысшылардыи қолдарында «ешқандай тас, таяіс 
.болған жоқ» дейді. Будан ары кендердегі жумыс жағ- 
•дайынык өте ауырлығы, жумысшылардың шағын тала*  
бы, сегіз сағаттық жумыс күні болсын деген талаптя- 
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рынан өз еріктерімен қайтуы, мунан басқа келісімдер- 
ге де келуге әзірлігі айтылады — муныц бәрі Ленада- 
ғы бейбіт ереуілдің таныс суреті.

Алайда үкімет жумысшыларды, бенбіт, қару-жарақ- 
сыз жумысшыларды, қолдарына темекі дорбасын ус
тал, қалталарына тутқындағы жолдастарын босату 
жөніндегі арыздарын салып жүрген жумысшыларды 
ату керек дел тапты...

Трещенко жауапқа тартылған жоқ,— будан онын 
істі жоғарғы жақтьің буйрығы бойынша істегені аиқьін 
емес пе?

Трещенко емес, жумысшылар жауапка тартылсын 
деген тоқтам болды, — будан біреуге пролетариаттың 
қаны керек болғаны айқын емес пе?

Атыс күні үкімет екі қоянды бірдей соғып алмак 
болды. Біріншіден, Лена жалмауыздарынын. жерігін 
кандырмақшы еді. Екіншіден, басқа қалалар мен жер- 
лердегі жумысшыларды қорқытып, — капитал буғауы- 
на үнсіз көне беріңдер, әйтпесе Лена жумысшыларына 
істегенімізді сендерге де істейміз демекші еді.

Ақырында бул ойының бірде-біріне жетпеді.
Лена жалмауыздары қанағаттанған жок, өйткені 

кендерде ереуілдер әлі болып жатыр.
Ал, баска қалалардын жумысшылары корыккан 

жок, корку былай турсын, кайта олар жумысшылардыц 
атылуына қарсылық білдіру ретінде ереуіл үстіне ереуіл 
жасап жатыр.

Ол ол ма. Макаровтын «түсінігіне» Россияның ас- 
танасы, Петербург, мыңдаған студенттердін, жумыс- 
шылардын демонстрациясымен жауап берді

Орыс когамынын аса ссзгіш тобы, оқушы жастар, 
орыс халкыныц аса революцняшыл тобына, пролета- 
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риатка, колсоздьі; сөйтіп, олар кьтзыл тулар көтеріп: я, 
«осылай болды», бірак енді олай болуға тиісті емес деп 
жар салды!

Ленадагы экономикалык боіібіт ереуіл бүкіл Рос- 
сиядағы саясн ереуілге, бүкіл Россиядағы саяси ереуіл 
Россиянин дәл орталығында мыңдаған студенттер 
мен жумысшылардың демонстрациясына әкеліп соқ- 
ты,— өкімет өкілдсрінін жумысіпылармен күресіп тап- 
қандары міне осы болды.

Я, азаттық қозғалыстыц «кертышқаны», көреген 
орыс үкіметі інін жақсылап «казып» жатыр!

Тағыда осындай екі-үш «ерлік» істесе, онда министр 
Макаровтың байбалам сөздерініц түгі де қалмайды дсп 
сеніммен айтуға болады.

Істеріңді істей беріңдер, мырзалар, істей беріңдер!

Лгтербурггп 'щ „Здезда" газеті, Гаэеттің тексті бойыніиа
ЛА 31, 17 апрель, 1912 ж. басылып отыр
/Сол қойған: К. Солим



КОЗҒАЛДЫ!..

Буғауланған ел өз езушісінің аяғы астында жатты. 
Елге халықтық конституция керек еді, — муның ор- 

яына ол шектен асқан зорлық-зомбылық көрді, «тыйым 
салу», «бақылау» шараларын алды.

Елге халықтық парламент керек еді, — мунын орны- 
на оған мырзалар Думасын, Пуришкевич пен Гучков- 
тын. Думасын тартты.

Елге сөз, баспасөз, жыйналыс, стачка, одақ бостан- 
дығы керек еді, — муның орнына ол жер-жерлерде тал- 
кандалған жумысшы уйымдарын, жабылған газеттер- 
ді, тутқынға алынғап редакторларды, таратылған жый- 
налыстарды, жер аударылған ереуілшілерді көрді.

Ел шаруаларға жер талап еткен еді, — мунын орны
на оған аграрльіқ заңдар шығарып берді, бул заңдар 
селоныд ат төбелінден азғана байларының пайдасы бо
лып шықты, шаруалар букарасын жерге бурынғыдан 
да жаман муқтаж етті.

Елге әркімнің <жеке басы» мен «жеке меншігі» қор- 
ғалады деп уәде берілген еді, — муның орнына түрме- 
лер мен айдауда «сенімсіз адамдар» толып кетті, ал, 
тыңшылық полицняның бастыктары (Киев пен Тифлис- 
ті еске түсірінізі) кісінін. жеке басын қорлап, жеке мен- 
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шігін талау үшін бандалармен, урылармен одақ жасап 
отыр.

Елге «жаксылық» болады, «бағдәулет» орнайды 
деген еді, — муның орнына шаруалардын шаруашылы- 
ғы бірден бірге қулдыйлап барады, он миллиондаған 
шаруалар ашаршылыққа уиіырап отыр, мыңдаған жан 
цынга, сүзек ауруларының қурбаны болып отыр...

Ал, ел бәріне де төзе берді, төзе берді...
Төзе алмағандар өзін өзі елтірді.
Бірақ әр нәрсенің сарқылар жері бар, — елдің тозі- 

мі де сарқылды.
Ленадағы атыстар үнсіздік музын бузды, сөйтіп — 

халык қозғалысы дариясында сең қозғалды.
Қозғалды!..
Кәзіргі тэотіптегі зулымдык пен онбағандықтык бә- 

рі, касіретті Россиянин жанына батқан нәрсенің бәрі — 
осының бәрі бір фактыға жыйналды, Ленадағы оқый*  
ғаға барып қуйды.

Міне сол үшін де Ленадағы атыстар ереуілдер мен 
демонстрациялар жасауға дабыл болды.

Соңғы кездегі оқыйғалардын, шешуін осыдан — тек 
осыдан ғана — іздеу керек.

Ал, Думаның басшылары — октябристер, кадеттер, 
прогрессистер107 стүсінікті» жоғарыдан, өкімет өкілде*  
рінен күтіп отыр’

Окыйғанын. ойыншығы болған Трещенко деген біреу 
туралы октябристер «сурау салыпты», прогрессистер 
жай «сурапты», кадеттер сөз қылуды «орынды көріптЫ

Муны олар Макаров: «осылай болды, осылай бола 
бермек> деген мактаншақ сөзін айткан кезде істеп 
отыр!

Россия астанасында он мындаған жумысшылар 
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ереуіл жасап жатыр, эскер соғыс қалпына келтірілді, 
вз ішіміздегі «шиеленісудің» себебінен «біздіц» Дарда- 
нел мәседесі женіндегі сыртқы саясатымыз сәтсіздікке 
ушырап отыр, ал олар жоғарыдан, «ықпалдылардан» 
жауап күтіп отыр!

Соқырлар! Бул күнде свз иесі екімет екілдері емес, 
пролетариат екенін көрмейді!..-.

*3ыада" газещі, Газеттіц тексті бойыниіа
№ Л, J9 апрель, 1912 ас, басылып отыр
Кол қойган: К. С.



ОЛАР САЙЛАУҒА ҚАЛАЙ ӘЗІРЛЕНІП 
ЖАТЫР

IV Дума сайлауы108 жакындап келеді; азаттык коз- 
ғалыстың жаулары күшін жыГпіап жатыр.

БІзге қарсы турған, алдымен, коитрреволюнияшыл 
партиялар: әсіре оңінылдар, ултшылдар, октябристер. 
Булардың бәрі, қалайда үкіметті қуаттайды. Алдымыз- 
дағы сайлау науқанында олар кімге сүйенбекші? Эри
не, олар халықтын қалын буқарасының тілектестігіне 
сене алмайды: өз тағдырын Ленада атыс жүргізген 
үкіметтін. тағдыры мои байланыстырып отырған партия 
буқараныц тілектестігіне сене алмайды! Олардың бір- 
дсн-бір сеяетіні — үкімет «буйрықтары». Ол, әдеттегі- 
иіе, «буйрықтап» кенде қоймайды. Ішкі істер министр- 
лит губернаторларға осы күні-ақ әмір таратты; бул 
әмірінде «болыстардан сайланатын ©кілдерге барынша 
сенімді адамдарды, солшылдгр қатарында жок адам- 
дарды сайлауды камтамасыз етудің шараларын» усы- 
ныл отыр. А‘л, іс жүзінде бул «шаралардың» бәрі қайда 
апарып соғагыаын біз тәжрибеден жаксы білеміз: сол- 
шыл. кандидагтар тізімнен ©шіріледі, оларға қарсы 
әдейі сот жасалады, туткынга алулар, жер аударулар 
болады—.міне «шаралар» легеніміз осы! Екінші жағь- 
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нан, касиетті синод епархичлық елископтарға: алды- 
мыздағы сайлауға мейлінше белсеніп қатнасыңдар, 
Думаға шіркеу мүдделерін табанды қорғайтыя адам- 
дарды сайлаңдар, осы мақсатпеи сайлау алдында епар- 
хиялық дін иелерінің съездерін өткізіңдер, сайлау 
алдында арнаулы газеттер шығаруға кірісіңдер, т. т. 
ді»п кеңес береді.

Егерде тіпті шіркеу бастықтарына да үкімет пар- 
тиялары үшін «шіркеу жумысын» қойып, «дүниелік 
жумысқа» кірісуге тура келсе, онда үкімет партияла- 
рының ісі жаман болғаны!

Демек, сайлауда діни губернаторлар мен үкімет 
губернаторлары кысым жасамақ, — міне, оларды.ц қол- 
дана алагын амалы осы.

Рас, тағы бір а мал бар, о л — бипартиялық белгісін 
тағып алу, сайлаушыларды алдап, қалайда Думага 
өтіп кету, сөйтіп кейін оердені лактырып тастау. Жа- 
кында бипартиялық пердесін киіп шыккан Ковно улт- 
шылдарыньің «ісі» дәл осыған қарай бет алып отыр. 
Бірақ бул — нәзік амал, сондықтан бул біздін. сөлекег 
дәулерге жараса қоймас...

Ал, Россия либералдарынын: кадетгердін, бейбіт 
жаңартымпаздардың, прогрессистердің жөні басқа. Бу- 
лар жылпос адамдар, булар бипартиялық пердесія 
сарқа пайдалана алар... Мундай бипартиялық түлеген 
кадеттерге қажет, ете қажет.

Әңгіме мынада: III Дума кезінде обывательдер ок- 
тябристерге, кадеттерге сын көзімен қарауды үйренлі. 
Екінші жағынан, сенімін ақтамағандықтан, «бірінпі 
курия» адамдарынык, қаланың ірі буржуаларының, ок- 
іябристерден «қөңілдері қайтты». Ендеше кадеттермен 
ііинистрлікке таласатын октябристерді «ерд^н аударып 



Олар сайлауға қалай әзірленіп жатыр 273

тастауға» мүмкіндік бар. Бірақ «бірінші курияға» про
греешь бейбіт жаңартымпаздар арқылы жетпегенде 
калай жету керек? Сондықтан бейбіт жаңартымпаздар- 
мен арадағы одақ жасасын! Рас, бул үшін «сәл» он- 
шылдану керек, бірак муньің оқасы жоқ: пайдалы же*  
рінде оншылдануға болмай ма екен?

Содымен, солға карай!
Екінші жағынан, «екінші куриядағы> «қаланың 

усақ, орта адамдары», интеллигенция, прнказчиктер 
және басқалар, бірсыиыра солшылданды, олар әсіресе 
кәзір етек алып отырған Лена оқыйғасымен байланыс- 
ты солшылданды. Кадеттер өздерін саяси зор кінәлІміз 
деп біледі, олар «халық бостандығы» ісіне опасыздық 
етуге тым көп әрекет жасады; қудай біледі, олар, егер 
жіберетініне сенсе, кәзірде де министрлікке умтылғаң 
болар еді! Міне, сол үшін де каланың демократ топта- 
ры кадеттерге қьірын қарай бастады. Осындай сайлау- 
шыныц алдында бетпердссіз сөйлеудің, өзінің опасыз 
либералдық келбетін көрсетіп сөйлеудіц қауіптірек 
екенін тағы айтып жату қажет пе? Ал, олай болса, қа- 
ланыц солшылданған, кәзір кадеттерден алыстай бас- 
таган, бірақ социал-демократтарға әлі косылып кетпе- 
ген адамдары үшін не ойлап шығару керек? Эрине, 
прогресшіл туман... яғни прогресшіл бипартиялық ке
рек. О, жоқ, прогрессистер кадеттер екен деп ойла- 
маңдар! Жоқ, олар тіпті кадеттер емес, олар тек ка- 
деттердің кандидаттарына ғана дауыс береді, олар 
кадегтердің тек «бипартиялық» приказчиктері ғана.. 
Кадеттер де «билартиялык» прогрессистерді дәріптей- 
ді: басқаша мүмкін емсс, ен болмаса сөз жүзінде бн- 
партиялыкка қарай... солшылдану керек!

Сонымен, оцға карай!
18 И В. С г а л и н, 2-том
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Бір жағынан... екінші жағынан... оңға карай... солға 
карай... Міне, халықты либералдық жолмен алдаушы 
партияның, кадеттер партиясының саясаты осылай.

Сайлаушылардың бастарын айналдыру — міне, рос- 
'сиялық либерал дар осындай шараларға сеніп отыр.

Ал, — муны баса айту керек — бипартиялық буза- 
кылар сайлауда зор роль атқаруы мүмкін. Егерде соци- 
ал-демократтар бетін перделеген либерал мырзаларды 
әшкерелемесе, олар болғалы отырған сайлауға байла- 
иысты күшті науқан жүргізбесе, ол.пр қаланың демок- 
ратиялық топгарын азаттық қозғалыстын көсемі төң- 
регіне, орыс пролетариаты төирегіне топтауға бар кү- 
шін салмаса, — онда бипартиялық бузақылар зор роль 
атқаруы мүмкін.

Пешербургтің „Звезда" газетЬ Газемтің жждгт/ бойынша
М ЗД 19 апрель, 1912 ж. басылып отЫр
J&M уойган: К, С о л хі #



ҚОРТЫНДЫЛАР

Саяси өрлеудің алғашқы толқыиы қайта бастады. 
«Соңғы» ереуілдер болып жатыр. Қарсылық білдіруші 
ереуілшілердің дауыстары әлі әр жерде бір есітіледі, 
бірақ бул ең «соңғы» дауыс болмак. Ел әзірге «кәдімгі 
калпына» түсе бастады..,

Соңғы оқыйғалардан пролетариат қандай сабак ала 
алады?

сҚозғалыс кундерінің*  суретін еске түсірейік.
4 апрель. Ленадағы ату. 500 шамалы кісі қурбағі 

болды, — өлді, жараланды. Елде тыныштық сыяқгы. 
Үкіметтіи көціл күйі берік. Оңтүстікте қарсылық ереуіл- 
дер басталды.

10 апрель. Дума да сурау салынды. ЕреуІлдер саны 
артты. Қауіп-қатер күшейе бастады.

11 апрель. Министр Макаров: <осылай болды, осы- 
лай бола бермек» деп жауап қайтарды. Тимашёв Ма
карова «түгел» қосылмайды. Бул — өкімет екілдері 
арасындағы алғашқы жарғышак. Петербу|.гте митин- 
гілер мен ереуілдер болып жатыр. Провинцияда қозға- 
лыс күшеюде.
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15 апрель. Петербургте студенттер мен жумысшы- 
лардың демонстрациясы болды.

18 апрель. Петербургте 100 000-нан аса жумысшы 
ереуіл жасады. Жумысшылардын. демонстрациялары 
болды. Өкімет есінен танды. Макаров Думада көріну- 
ге қорықты. Тимашёв кешірім сурады. Өкімет шегінді. 
«Журтшылық пікіріне» жол берілді.

Кортынды айқын: үндемеушілікпен, шыдамдылық- 
пен қулдықтан қутылуға болмайды. Жумысшылардын 
даусы неғурлым қатты шықса, реакциялык күиітер со- 
ғурлым есінен танады, соғурлым тез шегінеді...

«Қозғалыс күндері» — саяси партияларды сынай- 
тын ен жақсы алаң. Паргияларды айтып жүрген сөз- 
деріне қарай бағаламай, «күрес күндерінде» өздерін 
қалай устауына қарай бағалау керек. Өздерін «халық» 
партиясымыз деп атайтын партиялар бул күндерде өз- 
дерін қалай устады?

Әсіре-каражүздік помещиктер тобы, бастығы За- 
мысловскийлер мен Марковтар болып, Ленада болған 
ату жөніндегі қуаныштарын әрен. жасырып қалды. 
Олар: рахмет жауғыр өкімет күшін, қаталдығын көр- 
сетті, «жалқау» жумысшылар өздерінін. кіммен істес 
болып отырғанын біліп қойсын! деді. Олар Макаровка 
кол шапалактады. Олар Думадағы социал-демокра- 
тиялық фракцияның сурақ салуына қарсы дауыс берді. 
Олардың «Земщина»109 деген газеті өкіметті Лева 
«үгітшілеріне» қарсы, бүкіл Россиядағы ереуілші жу- 
мысшыларға, жумысшы газеті «Звездаға» қарсы айдап 
салды.

Баяу-каражүздік помещиктер тобы, бастығы Бала- 
шовтар мен Крупенскийлер болып, Лена атуына, асы- 
лыяда, ешкандай қарсы болған жоқ, — олар тек екі-
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меттіц тым ашық, аііқын әрекет істегеніне өкінді. Сон- 
дықтан олар, «атылғандарға» өтірік жылаған болып. 
екіметтен ату жумыстарында «әдепті болуды» тіледі. 
Олар социал-демократиялық фракцияның сурак салуы- 
на қарсы дауыс берді, олардың «Новое Время»1’0 деген 
газеті «кезі жеткен ереуілшілерге» «аяу болмасын», дс- 
монстрацияшылар «жеңіл айыппен немесе тутқынғэ 
алынып қана кутыл.масын, қатты жазаға тартылсын», 
ал тутқынға алынған «үгігиіілер» енді түрмеден боса- 
тылмасын деп усынды.

Консерватор помещиктер мен буржуа зияның масыл 
топтарының паргиясьі, октябристер партиясы, бастығы 
Гучковтар мен Гололобовтар болып, атылғандар жо- 
ніңде қайғырған жок, Ленада «қару-жаракты дурыс 
қолданбау» арқасында өздсрі қолдап отырған мннистр- 
ліктіц «қолайсыз нәрсеге» (ереуілге) ушырағанына қай- 
гырды. Бул партия Макаровтын сөзін «онша эдспті сез 
емсс» деп санаумен катар, өзінің «Голос Москвы»’” 
деген газетінде «төгілген кан үшін үкімет кінәлі емес» 
деп сенетіндігін білдірді. Бул партия социал-демократ- 
тардың сурақ салуын іске асырмады. Бул партия өкі- 
метті «үгіттеушілерге» қарсы.айдап салды. Тимашёв 
Макаровты актауға кіріскенде, бул партия: енді «дау» 
бітті деп, соған қол соқты.

Либерал помещиктер мен буржуазияныц орташа 
тобыныц партиясы, кадеттер партийны, бастығы Мнлю- 
ковтар мен Маклаковтар болып, Ленадағы атуға карсы 
неше алуан өткір сөздер айтты, бірақ әнгіме мемлекет- 
тік тәртіптің негізінде емес, Трещенко, Белозёров сыяқ; 
ты жске адамдарда деп тапты. Сондықган булар Мака
ровтын сөзі жөнінде «біз қателестік» деген фарисейлік 
әнге баса келіп, Тимашёвтын «қагесін моГіындагаи*  
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сөздсрін естіді де, жым болды. Бір жағынан, бул пар
тия өкімет өкілдеріне ел сот жасасын дел талап еткен 
социал-демократиялык фракцияны қуаттады. Екінші 
жағынан, бул партия әлгі екімет екілдерінен ереуіл 
жасаған жумысшыларды «мәдени шаралармен» тоқта- 
гуды өтінген енеркәсіп буржуазиясынын өкілдерін, бей- 
біт жацартымпаз мырзаларды қуттықтады. Кадеттер 
партиясы озініц жақсы ниеттілігі жөнінде ешбір шүбә 
болмауы үшін «Речь» деген газетінде Лена ереуілін 
«стихиялық бүлік» деп жарыялай қойды.

. «Қозғалыс күндерінде» бул «халықтық» партиялар 
өздерін міне осылай устады.

Жумысшылар муны есінде устасыи, сөйтіп IV 
Думаның «сайлау күндерінде» оларға тиісінше баға 
бсрсін.

«Күрес күндерінде» жумысшылардың мүддесін қор- 
ғаған, ең дурысын айтқан тек социал-демократиялық 
партия ғана болды.

Қортынды айкыи: социал-демократия — пролета
риат ты и бірден-бір қорғаушысы. Аттары аталған басқа 
партиялардық бәрі де — жумысшы табының жауы; 
олардың бір-бірінен айырмасы сол —олар жумысшы- 
ларға қарсы әртүрлі жолмен күреседі: бірі «мәдени жол
мен», екіншісі «онша мәдени емес» жолмен, үшіншісі 
«мүлде мәдени емес» жолмен күреседі.

Кәзір, өрлеудіц *алғашқы  толқыны кайтқан кезде, 
бурын көзінен өтірік жас ағызып, жасырынып қалған 
арам ойлылар қайтадан көріне бастады. «Земщина» 
жумысшы баспасөзіне қарсы «шара» қолдануға ша- 
қырады. «Новое Время» «кәміл» жумысшыларды 
аямауға шақырады. Ал, өкімет «сенімсіздерді» үсті- 
үсгіне тҮткынға алып, «іске» кірісіп жатыр. Булар өзде 
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рінің «жаңа жорықтарында» неменеге сеніп отыр, бір 
кеэде декбірінен жаңылып қалған өкіметке мундай күш 
кайдан бітті?

Олар бір-ақ нәрсеге сенеді: әрдайым калың буқара- 
ның қарсылығьін уйымдастыра қоюдың мүмкін емес 
екеніне, жумысшылардың уйымшыл еместігіне, олар- 
дың жете саналы еместігіне сенеді.

Петер бургтің „З&зда*'  іазеті, Гампипщ тексті бойыніла
ЗД 22 апрель, 1912 ж, баеылып а/пыр

#04 қойғвя: /G С а ллн



БІЗДІҢ МАҚСАТТАРЫМЫЗ

Қімде-кім «Звезданы» оқыйтын болса, оның қызмст- 
керлерін білетін болса, оныи кызметкерлері «Правда- 
иыц> да1” кызметкерлері болып табылатынын білетіп 
болса, ол адамға <Правданын» қай бағытта жумыс 
Істейтіндігін уғу қыйын емес. Орыс жумысшы козғалы- 
сының жолына халықаралық социал-демократиянын 
жарык сәулесін түсіру, жумысшылар арасында жумыс- 
шы табының досгары мен душпандары туралы шын- 
дықты тарату, жумысшылардың мүдделерін қорғау — 
міне «Правданьщ» коздейтін мақсаттары осылар.

Бул максаттарды алға қойғанда, біз социал-демок- 
ратияшыл жумысшылардың арасындағы кайшылык- 
тарды бүркемек емеспіз. Қайта біз, күшті, еміргс банла- 
нысты қозғалыстын қайшылықсыз болуы мүмкііі емес 
деп ойлаймыз, — «көзкарастардык’ толық үйлесуі» тек 
кабірде ғана болатын нәрсе! Бірақ бул —ажырасу се- 
бептері бірлесу себептерінен көп дегеи сөз емсс. Мүлде 
олай емес! Алдыцғы катарлы жумысшылар қаншама 
ажырасып отырса да, олар өздерініц бәрі бірдей, фрак- 
цияларына қарамастан, қаналушылар екендігін, өздері- 
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нің бәрі бірдей, фракцияларына қарамастан, правосыз 
адамдар екендігін умыта алмайды. Сондықтан «Прав
да», ен, алдымен және көбінесе, жумысиіыларды про- 
лстариаттың таптық күресінің бірлігіне шақырмак, 
калай болған күнде де бірлікке шакырмак. Біз душпан- 
дарға қаншалықтЫ мейрімсіз болатын болсақ, бір-бірь 
мізге соншалықты көнгіш болуымыз қажет. Жумысшы 
қозғалысының душпандарына соғыс жарыялау, козға- 
лыстың ©з ішінде тату және ыитымақты жумыс жүргі' 
зу — міне өзінің күнделікті жумысында «Правданық*-  
қолданатын бағыты осы.

Муны кәзір ерекше баса айту керек; өйткені кәзірде 
Лсна окыйғасы және алдымызда турған IV Думаныц 
сайлауы жумысшылардың алдына біртутас таптык. 
уйым болып уйымдасудыц қажегтігі туралы мәселені 
©те қатты койып отыр...

Жумысқа кірісумен қатар, біздің жолымызда толытг 
жаткан қыйыншылықтардын, көлдекең турғанын біле- 
міз. «Звезданы» еске түсірудіц өзі-ақ жеткілікті; ол 
толып жатқан конфискаларды жәие «жауапқа тарты- 
луды» басынан кешіріп отыр. Бірақ, кәзіргі кезде 
«Правданың» төнрегіне уйымдасып отырған жумыс- 
шылардың тілектестігі будан былай да болып отыратьпт 
болса, қыйыншылықтар қоркынышты емес. Жумысшы- 
лардын бул тілектестігі оны күреске жігерлендірігт 
отырмақ! Біз бул сыяқты тілектестіктің күшейе беруін 
калаған болар сдік. Біз, оның үстіне, жумысшылардык 
тек тілектестікйен ғана қанағаттанып қоймай, газеті- 
міздің жумысына белсенді түрде қатысуларын калаған 
болар едік. Жумысшылар жазуиіылык ісі «үйренішті іс 
емес» деген сөзді айтпайтын болсын: жумысшы әде- 
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биетшілер даяр күйінде аспаннан түспейді, олар тек 
жүре-келе әдебиет жумысы үстінде ғана дайындалып 
шықпақ. Істі тек тайсалмай қолға алу керек: бір-екі рет 
сүрінгенсоң жазуға үйренесің...

Сөйтіп, жумыла іске кіріселік!

22 апрель» 1912 де. 
іИа^алаға ңал қойылмагал

Галеттің тексті бойынша 
басылып отыр



ПЕТЕРБУРГ ЖУМЫСШЫЛАРЫНЫҢ ӨЗ 
ЖУМЫСШЫ ДЕПУТАТЫНА 
ТАПСЫРҒАН АМАНАТЫ”

Орыс халқыньін, бесінші жылғы қозғалыстап туған 
талаптары шешілмей қалып отыр.

Реакциянын, және «жаңарған қурылыстың» дамуы 
бул талаптарды қанағаттандырмағаны былай турсын, 
қайта — керісінше — оларды одан әрі шиеленістірді.

Жумысшылардың, көбінесе-ак, ереуіл жасауға мүм- 
кіншілігі жок, — өйгкені бул үшін оларды оқтың асты- 
на алмайды деп ешбір сенуге болмайды; жумысшы- 
лардың одақтар курыл, жыйналыстар жасауға мүмкін*  
шілігі жоқ, — өйткені бул үшін оларды қамап коймайды 
деп ешбір сенуге болмайды; ол ол ма, жумысшылардың 
Думаға депутаттар сайлауға да мүмкіншілігі жоқ, 
өйткені өкімет оларды бәрібір «түсіндіреді»114 немесе 
айдап жібереді: жуықта путиловшыларды және Нева- 
дағы кеме жасайтын заводтын, жумысшыларын <түсін- 
дірді» ғой!

Біз, помещиктердің және земство бастықтарыныц 
езуінде жатқан, ашаршылыққа ушырап отырғап он 
миллиондаға к шаруалар туралы сөз кылып та отырға- 
нымыз жоқ...

Осының бәрі бесінші жылдың қойған талаптарыныд 
орындалуы керектігін көрсетеді.
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Россиянин экономякалық өмірінік кәзіргі халі, бо- 
лашақ өнеркәсіп дағдарысынын, кәзірдің өзінде көрініп 
отырған белгілері және шаруалардың қальің буқара*  
сынын қайыршылыққа уиіырауының барған сайын кү- 
шеюі — бесінші жылдың койған міндеттерінің шешілуін 
вте-мөте қажет етеді.

Сондыктан біз — Россия келешектегі буқаралық 
козғалыстардын қарсаңында тур деп ойлаймыз; бул. 
козғалыстардыц бесінші жылғыдан да күшті болуы 
мүмкІн. Буған дәлел: Лена аттаныстары, «түсіндірулер- 
гс» қарсы наразылык ереуілдері, т. т.

Бул қозғалысгардың жетекшісі бесінші жылдағы 
сыяқты, орыс қоғамынын. ен алдыңгь: табы — орыс 
пролетариаты болады.

Ал оған, Россиянин азат болуын шынымен тілейтін, 
көп қорлық көрген шаруалар ғана одақтас бола алады.

Екі майданда да күрес жүргізу, — феодалдык-бю • 
рократтық тәртіптерге қарсы және ескі өкіметпен одақ 
жасағысы келетін либерал буржуазияға қарсы күрес 
жүргізу, — міне халықтың болашақ аттаныстарыныц 
формасы осындай болуға тиіс.

Ал бул күрес жумысшы табы халықтың козғалысы- 
на басшылык етсе ғана, жеңімпаз күрес болады.

Бірақ, халық қозғалысының көсемі ретіндегі ролін 
аброймен атқара алатын болу үшін, жумысшы табы өз 
мүдделерін түсініп, зор уйымшылдықпен қарулануы ке- 
рек.

Кәзіргі жағдайларда пролетариаттың қалың буқа- 
расын ағарту үшін және оларды уйымдастыру үшін ке- 
ректі жақсы қуралдардын бірі —Дума трибунасы бо- 
лып табылады.

•Міне осы максатпен біз Думаға өзіміздін депута*  
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тымызды сайлал отырмыз, оған жэне IV Думаның бү- 
кіл социал-демократиялық фракциясына Думанын 
трибунасынан біздің талаптарымызды кең түрде тара- 
гуды тапсырьш отырмыз, оларға мырзалар Думасын- 
да заң шығару ойынына салынып кетпецдер деп 
отырмыз.

Біздің тілейгіпіміз — IV Думаның социал-демокра- 
ікялык фракциясы, әсіресе біздіц депутатымыз, қара- 
бет Думанын ішіндсгі өздерініц душпандарына карсы 
күресте жумысшы табының туын жоғары устайтын 
болсын.

Біздің тілейтініміз — Дума трибунасының шыңынан: 
пролетариаттың іүпкі мақсаты туралы, бесінші жы.і- 
дыц қысқартылмаған толық талаптары туралы, орыс- 
тың жумысшы табы— халық қозғалысынын көсемі 
екендігі туралы, шаруалар — жумысшы табыныц ең се- 
німді одақтасы екендігі туралы, либерал буржуазия — 
<халық бостандығыиыц» душланы екендігі туралы — 
социал-демократиялық фракция мүшелерінің дауыста- 
ры қатты шығатын болсын.

Біздің тілейтініміз — жоғарыда айтылған урандарға 
сүйене отырып, IV Думаның социал-демократиялык 
фракциясы өз жумысында бірлікті, ынтымакты болсын.

Ол қалың букарамен удайы байланыс жасау арқы- 
лы күш алып отыратын болсын.

Ол Россияның жумысшы табыныц саяси уйымымен 
бірге аяқ басыл отыратын болсын.

1912 ж оклгірьдіъбірінші 
жартыгында жекв үидеулат 
болып басылгах

Газеттің тексті бойинша 
басылып отыр



г
ӨҚІЛДЕРДІҢ ЕРҚІ

Жумысшы куриясы бойынша еткён саилаудын. кор
ты ндысы толық аныкталып отыр’15. Алты сайлаушы- 
ның ішінде жойымпаздар — 3, «Правдами» жактай- 
тындар — 3. Олардың ішінен кімді депутаттыкка бел- 
гілеу керек? Шынын айтканда, кімді белгілеу керек еді? 
Бул женінде өкілдердіц жыйналысы ешқандай нусқау 
берді ме?

Жойъімпаздардың өздерін жақтайтын адамдарды 
өткізе алған себебі — олар өкілдерден өздерінің кезқа- 
растарын жасырып калды, «бірлік» дегенді сылтау 
етіп, алауыздықтарды бүркеді. Алауыздықтардың бо*  
луын жаратпайгын бипартнялык өкілдер олардың сөзі- 
не сенііі, оларды жактап шықты. Бірақ жойымдаздар 
суды каншама лайлауға тырысса да, бір мәселе женін- 
де — және ец басты маселе жөнінде — өкілдсрдің еркі 
басым болып шықты. Бул — аманат туралы мәселе. 
Өкілдердін. жыйналысы көпшілік дауыспен депутатка 
тапсырылғаи белгілі аманатты. «Правданы» жактау- 
шылар жасаған аманатты кабылдады.

Өзінін сайлау туралы есепті баяндамасында «Луч»11® 
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бул жөнде ешнәрсе айтпай отыр, бірақ ол барлык, 
өкілдерге бслгілі шындықты оқушылардан жасыра 
алмайды. Өкілдердіц еркін біз оған бурмалатып қоа 
алмай.мыз.

Аманат — депутатка берілетін нусқау. Депутатты 
депутат ететін — аманат. Аманат кандай болса, де
путат та сондай. Петербургтің ірі заводтары усьінып^ 
окілдердін жыйналысында қабылданған аманатта не: 
айтылған?

Бул аманатта ен алдымен бесінші жылдың қойғағғ 
міндеттсрі туралы, ол міндеттердің шешілмей қалған*  
дыры туралы, еліміздің экономикалык және саяси жағ- 
дайы ол міндеттердің шешілуін сөзсіз қажет етіп отыр- 
гандығы туралы айтылған. Елдін азат етілуі, аманаттын. 
айтуы бойынша, күрес арқылы, екі майданда да күресу 
аркылы: бір жағынан — феодалдық-бюрократтық кал- 
дықтарға қарсы, екінші жағыяан — опасыз либерал 
буржуазияға қарсы күресу арқылы жүзсге асырылуы 
мүмкін. Ал мунда жумысшыларға сенімді одақтас бо
ла алатын — тек қана шаруалар. Бірак пролетариат 
гегемондық етсе (басшылық роль атқарса) ғана күрее 
жсңісті болуы мүмкін. Жумысшылардын. саналылыгы 
мсн уйымшылдығы неғурлым мол болса, олар халық 
кесемі ретіндегі ролін соғурлым жаксы атқарады. Ал 
кәзіргі жағдайда Дума трибунасы буқараны уйымдас- 
тыру және оны ағарту жөніндегі ец жақсы қуралдар- 
цын. бірі болып табылады, сондықтан да жумысшылар 
Думаға депутат сайлап отыр, ол депутат және IV Ду- 
маның бүкіл социал-демократиялық фракциясы проле
тариатом! негізгі міндеттерін корғасын, елдін қыскар- 
тылмаған толық талаптарын қорғасын деп отыр...

Аманаттын. мазмуны міне осындай.



“2S8 И. В. Сталин

Бул аманатгын. жойымпаздардың «платформасына» 
пегізінен қайшы екендігін түсіну кыйын емес, — бул 
аманат жойымпаздарға бүтіндей қарсы аманат.

Мәселе мынада: егер жойымпаздар делутаттыққа 
калайда өздерінік кандйдатын усынуға тырысагын 
болса, онда аманат не болмақ, өкілдер съезініц бул 
туралы белгілі қарары болғандықтан, ол аманатты де
путат жүзеге асыруға міндетті емес пе?

Жойымпаздарға қарсы аманатты жойымпаздар жү- 
зеге асыруға тйіс, — бул сыяқты масқарашьілықка 
біздін жойымпаздар шыдар ма екен?

«Бірлік» дегенмен ойнау оларды туйыққа аларып 
камағанын олардын өздері сезе ме екен?

Не, мүмкін, олар аманатты бузбақ щығар, оны 
у.мытпақ шығар?

Ал онда өкілдердің еркі не болмақ, ол ерікті Петер
бурга жумысшылары сөзсіз қорғап шықпай ма?

Өкілдердін, еркімен санаспауга жойымпаздардын 
батылы барар ма екен?

Олар әлі жеңдік деп жүр, бірақ бул аманаттың жо- 
йымпаздарға қарсы адам ғана депутат бола алады 
деп атап көрсегіл, оларды өлердей жеціліске ушырат- 
қанын — олар сезе ме екен?

„правда" гамяі M 147, Гамттің mtteml боЛшша
/9 октябрь, 1919 ж. басьиып отир
/кол цэйған: К, Cm,



ПЕТЕРБУРГТІҢ ЖУМЫСШЫ ҚУРИЯСЫ 
БОЙЫНША ӨТКЕН САЙЛАУДЫҢ 

ҚОРТЫНДЫЛАРЫ ЖӨНІНДЕ

I. ӨҚІЛДЕРДІ САЙЛАУ

1907 жылға карағанда, жумысшылардың ой-пікір- 
леріндегі ерекше белгі — олардың сайлауға көп көңіл 
қоюы. Егер әр жердегі кәсіпорындарда быгырап жүр- 
ген усақ топтарды еске алмасақ, онда бойкотистік 
пікір мүлде жоқ деп батыл айтуға болады. Обухов’*’ 
бойкот жарыялаған жоқ, оған завод әкімшілігі сайлау 
мүмкіншілігін бермеді. Бойкотистердің уйымдасқан 
түрде бас көтерген жері—Невадағы кем-? жасайтын за
вод қана болды, бірақ онда да жумысшылардың ба
сим көпшілігі сайлауға катысуды жақтап шықты. Жу- 
мысшылардың қалын, буқарасы сайлауды жақтады. Ол 
ол ма, олар сайлауды талап етіп, сайлауға зор ынтамен 
қатысты, өйткені олардың алдарына жойылмастық 
кедергі қойылған жоқ. Буған жақын арада «түсінді- 
рулерге» қарсылық көрсеткен көпшіліктің наразылы- 
ғы дәлел бола алады.

Сайланғандардың бәрі дерлік социал-демократтар 
немесе социал-демократтарға бейім адамдар. Бізден 
болмаған жағдайлардың себебінен, дәйекті жумысшы 
демократиясынын. платформасын гек бірнеше кәсіп- 
ирыидарда ғана түсіндіріп үлгіруге мүмкіншілік бол- 
10 Іі. В. С т « л н н. І-:оа
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ды; ал жойымпаздар өздерінін. платформасын тіпті 
жумысшылардан әдейі жасырды. Бірақ, мүмкіншілік 
болған жерлердің бәрінде де, жумысшылар «аманат» 
ретінде жойымпаздарға қарсылардың платформасын 
қабылдады. Мундай жағдайларда жойымпаздар, — 
шамасы ездерін де, өздерінін көзқарастарын да ка- 
дірлемегендіктен,—«шындығында біз де осындай ама- 
натты жақтаймыз» деді (Невадағы кеме жасайгын за
вод), және жойымпаздар коалиция бостандығы тура- 
лы «түзетулер» енгізді, бірақ ол «түзетулер» керегі 
жоқ нәрсе деп табылып, қабылданбады. Демек, сай- 
лау көбінесе «адамына карай» болды. Сөйтіп, өкілдер- 
діц басым көпшілігі социал-демократтар немесе со- 
ларға бейім адамдар болып шықты.

Жумысшылардыц мүдделерін қорғаушы— тек ка- 
на социал-демократия,—өкілдердің сайлауы міне осы- 
ны көрсетіп отыр.f

2. САЙЛАУШЫЛАРДЫСАЙЛАУ

Жыйналған 82 өкілдің ішінде жойымпаздарға ай- 
қын карсы адамдр 26 болды, айкын жойымпаздар— 
15, калған 41 адам — «жәй социал-демократтар», со- 
циал-демократтарға бейім адамдар және бипартиялық 
солшылдар.

Осы 41 кісі кімді жактап шыкпақ, олар қандай сая- 
си бағытты мақулдамақ — «Фракцияшылдардың» ен, 
алдымен көнілін бөлген мәселе міне осы мәселе болды.

Өкілдердің жыйналысы басым көпшілік дауыспен 
«Правданың» адамдары усынған аманатгы жақтап 
шықты. Мунысымсн ол жыйиалыс өзініц бет-бейнесін 
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көрсетті. Жойымпаздарға қарсылардың саяси бари
ты жеңіп шыкты. Жойымпаздардыц буған кесір тнгізу 
әрекеттері іске аспай калды.

Егерде жойымпаздар саясн адал адамдар болса, 
олар өздерінің, көзқарастарын кадірлейтін адамдар 
болса, — онда олар өздерінін кандидаттарын алып 
тастап, барлық орынды <Правданы» жактаушыларға 
берген болар еді. Өйткені тек аманатты жактайтын 
адамдардьщ ғана кандидат бола алатындығы өзінен 
әзі түсінікті. Аманаттың душпаны бола турып аманат- 
ты қорғаушы адам болып көріну — бул тексаяси банк- 
роттардың ғана істейтін ісі. Жойымпаздар муны да 
істеп отыр! Олар, — вздеріпің кезкарастарын өкілдер- 
ден жасырып, уақытша «өзіміздін. адамдар» болған*  
сып, қабьілданған аманатқа «ешқандай қарсылыкта<- 
рының жоқтығын» айтып, бірлік дегенді бетке устДа 
және жойымпаздарға карсыларды жікшілдер деп есеп- 
теп, олардың үстінен шағым етіп, — фракцияда жок 
өкілді сендіруге, лажын тауып өз адамдарын «өткізіп 
жіберуге» тырысты. Ал, шынында да, олар, өкілдерді 
алдап, өз адамдарын өткізіп жіберді.

Жойымпаздардың авантюризмінің ушы-қыйыры 
жоқ екендігі анық нәрсе болатын.

Петербург пролетариатының «Правданын» саяси 
бағытына, тек соныц ғана бағытына, тілектес екендігі, 
өкілдердің еркі бойынша, тек «Правданы» жактаушы 
адам ғана жумысшылардың депутаты бола алатын- 
дығы — будан да гөрі анық нәрсе болатын.

Біз будан аргық жеңісті тілегеніміз де жок...
19*
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3. EKI Б1РЛ1К

Депутатты сайлау мәселесіне кешуден бурын, сай- 
лаушыларды сайлаған кезде мәселенін тағдырын шеш- 
кен «бірлік» туралы бір-екі ауыз сөз айту қажег; суға 
кеткен тал қармайды дегендей, жойымпаздар осы 
«бірлікке» жармасып отыр.

Жақын арада Троцкий «Лучта»: «Правда» бір кез- 
де бірлікті жақтаушы еді, ал кәзір ол бірлікке қарсы 
— деп жазды. Бул дурыс па? Дурыс та, теріс те. 
«Правда» бірлікті жақтаушы еді деуі дурыс. «Прав
да» кәзір бірлікке қарсы деуі теріс: «Правда» қашаи 
да болса дәйекті жумысшы демократиясын бірлікке 
шақырады.

Онда әцгіме неде? Әңгіме мынада болып отыр: 
«Правданың» және «Луч» пен Троцкий діи. бірлікке 
қөзқарастары мүлдем баскаша. Бірлік, тегінде, әртүр- 
лі болады.

«Правданыц» ойынша — тек большевиктер мен 
партияшыл меньшевнктер ғана біртутас болып бірле- 
се алады. Партияға қарсы элементтерден, жойымпаз- 
дардан ажырасу арқылы бірлік жасау керек! еГІрав- 
ца» осындай бірлікті әрқашан жактап келді, будан бы- 
лай да жақтамақ.

Ал Троцкийдіц мәселеге көзқарасы басқаша: ол 
партиялыққа карсы адамдарды да, партиялықты жақ- 
тайтын адамдарды да тсгісіиен бір жергс әкеліп үйеді. 
Сондықтан да ол, әлбетте, ешкандай бірлік шығара 
алыайды: бірлестіруге болмайтын нәрсені бірлестірсм 
дел, ол бес жыл бойы балалық үгіт айтып жүр, акы- 
рында оның тапқан нәрсесі — бізде кәзір екі газет 
бар, екі платформа бар, екі конференция бар, ал жу- 
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мысшы демократиясы мен жойымпаздардың а расы я да 
тырнақтай да бірлік жоқ!

Большевиктер мен партияшыл меньшевиктер бар- 
ған сайын біртутас болыи бірлесіп келе жатыр, ал 
жойымпаздар осы біртутас бірлестік пен өздерінің ара- 
сына шыңырау ор қазып отыр.

Қозғалыстың практикасы «Правданын» бірлік жос- 
парын макулдап отыр.

Қозғалыстык практикасы бірлестіруге болмайтын 
нэрсені бірлестіру жоніндегі Троцкнйдің балалық жос- 
парын теріске шығарып отыр.

Ол ол ма. Қыяли бірліктің үгітшісінен Троцкий, 
жойымпаздарға жағымды іс істейтін, жойымпаздар- 
дың приказчигіне айналып отыр.

Бізде бірімен бірі бәсекелесіп отыратын екі газет- 
тің болуы үшін, бәсекелесіп отыратын екі платформа*  
ның болуы үшін, бірін бірі теріске шығарып отыратын 
екі конференцияның болуы үшін—Троцкий қолынан 
келген нәрсенің бәрін істеді, — ал кәзір осы қур кеуде- 
лі палуан бізге бірлік туралы тілмәрсіп отыр!

Бул — бірлік емес, тек маскарапаздардың ойнай- 
тын ойыны.

Ал егер бул ойын жойымпаздарға өздерінің үш 
сайлаушысын өткізіп жгберуге мүмкіншілік берген бол- 
са, оның себебі — өздерінің урандарын жумысшылар
дан жасырған бірлік маскарапаздарын қыска мерзім 
ішінде әшкерелеуге мүмкіншілік болмады...

4. ДЕПУТАТ САИЛАУ

Осыдан-ак, Думаға бір кандидат сайлау туралы 
«Правданы» жактауышларға жойымпаздар усыньгс жа*  
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саған кездерінде, олардын кандай «бірлік» туралы ан
име жасағылары келгендігін түсіну қыйын емес. Олар, 
екілдердіқ еркіне қарсы, Петербург пролетариатынын 
аыанатына қарсы, тура жойымпаздардын кандидаты- 
на дауыс беруді усынды. Өкілдердің аманаты касиетті 
нәрсе, аманатты жақтайтын адам гана депутат бола 
алады деуден басқа, «Правданы» жактаушылар буған 
не деп жауап бермек? Жойымпаздардын турлаусызды- 
ғына бола өкілдердің еркін бузу керек пе, әлде Петер
бург пролетариатынын аманатын орындау үшін бул 
жойымпаздардын кесірлігін аяқ асты қалдыру керек 
пе? «Луч»: «Правда» жік шығарып отыр деп айкай са- 
луда, сайлаушыларға болмаған нәрсені апарып тануда; 
ал жумысшылардан сайланған алты сайлаушы тас са- 
лыссын деген «Правданын» усынысына жойымпаз- 
дар неге келісім бермеді? Жумысшылардың атынан 
ортақ кандидат өткізу мақсатымен біз гіпті осыған да 
көндік, ал жойымпаздар тас салысу туралы біздін усы- 
нысымызды неге қарсы алмады? — деп біз сурақ қоя- 
мыз. «Лучты» жақтаушылар Думаға бір кандидат 
усынудың орнына алты кандидат усынуды неліктен 
артық көрді? Мүмкін «бірлік» мүддесі үшін шығар?

«Луч» былай дейді: — Гудков кандидаттықка 
«Правданын» адамы Бадаевты усынды; бірак усыныс 
қабылданбай қалды, — деп, бул жойымпаздық газет 
жәй ғана қосып қояды. Бірақ «Лучтағы» жойымпаз
дар мынаны қалайша умытқан: «Правданын» адамы 
смес, олардың өздсрінің адамы Петров ез кандидатын 
алып тастаудан бастартты, сөйтіп ол іс жүзінде «бір- 
лікке» жойымпаздық турғыдан қарайтындығын кер- 
сетті. Олар осыны да бірлік деп атайды-ау! «Лучтың» 
баска бір адамы Гудков өзініц кандидатурасын «Прав- 
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даның> адамы Бадаев сайланып өікончен кейін усын- 
ды, мүмкін, бул да бірлік болып есептелетін шығар? 
Буған кім сенбек?

«Луч» фарисейлікпен белгілі саясп беті жоқ Суда
ков жөнінде жар салып отыр; бірліктің мүддесі үшін 
ол өзінің кандидатурасын алып тастапты-мыс. Бірақ 
Судаков сайлана алған жоқ, өйткенІ ол екі-ак дауыс 
алды, «Луч» муны калайша білмейді? журттың көз ал- 
дында өтірік айтуға батылы барып отырған газетті не 
деп атауға болады?

Саяси турлаусыздық,— жойымпаздардың «қасие- 
ті» осы-ақ болғаны ма?

Жойымпаздар, Петербург жумысшыларының 'ер- 
кіне қарсы, кадеттер мен октябрнстердің еркін орын- 
дап, Думаға өздерінің адамын өткізуге тырысты. Бул 
сыяқты депутатка Петербург жумысшылары сенбестік 
жарыялар еді, — жумысшы букарасынан қол үзген 
«Луч» муны қалайша түсінбейді?

.Правда*  ?азеті,М> /5/, Газеттің тексті бойынша
24 октябрь» /912 ж. басылып отыр
Кол қойган: К. Cm.
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Бүгін Петербургге сайлау болады. Сайлау екінші 
курияда жүргізіледі. Екі лагерь: социал-демократтар 
мен кадеттер күресуде. Сайлаушылар елдің тагдырыи 
кімге тапсыратындығын шешуге тиіс.

Социал-демократтардың тілейтікі не?
Кадеттердіц тілейтіні не?
Социал-демократтар, жумысшы табының өкілдері 

болғандыктан, адам баласын канау атаулыдан азат 
етуге тырысады.

Ал кадеттер, либерал буржуазияның. өкілдері бол- 
ғандықтан, өздерінің болашақтарын адамды адамнын 
қанауына негіздеп қурады; рас, бул қанау — біраз 
қырланған қанау, бірақ қанаудың аты канау ғой.

Социал-демократтардыц ойынша — елді жаңарту 
туралы мәселе шешілген жоқ, ол мәселені шешу керек, 
шешкенде елдіц өзінің күшімен шешу керек.

Кадеттердің ойынша — елді жанарту туралы сездер 
керексіз сездер, неге десеціз <бізде, қудайға шүкір, 
конституция бар>...

Социал-демократтардын ойынша —- елді жаңарту
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жолында Россия екі Россия болып бөлініп отыр: ескі, 
ресми Россия болып және болашақ, жаңа Россия болып 
бөлініп отыр.

Қадеттердің ойынша — «конституция сыйға берілігт 
отырған» кезде, екі Россиянин <мундай бір-біріне ка- 
рама-қарсы болуы» «будан былай мүмкін емес нлрсе», 
неге десеңіз <Россия — біреу».

Қортынды біреу: кадеттердің конституция женін- 
дегі идеалы жүзеге асып отыр. ҮшішіЦ июнь ережеле- 
рінің көлемі оларға тарлык жасамайды.

Мысалға, Милюковтын, 1909 жылы Лондрндағы 
банкетте сейлеген сөзін алалык; ол банкетке Россия
нин «атынан» онымен бірге октябрист Гучков жәие 
«баяуэ қаражүздік Бобринский катысты; Милюков Mi
ne былай дейді:

<Сіздердіи алдарыкызда отырғандар — саясн пікірлеріндс 
ете эор айырмашыльіғы барадамдар, бірақ бул айырмашылықтар, 
бірін бірі толықтыра отырып, констнгүциялық Россия жөніндегі 
улы идеалымыз болып табылады» (қараңыз: И. Ефремовтык 
«орыстын халык өкілдері», т. т. деген кітабы, 81-бет).

Демек, «халық бостандығының» мүдделері үшін... 
кадет Милюковты каражүздік Бобринский «толықты- 
рып отыру керек», — бақсақ, кадеттердін <улы идеа
лы» осы екен.

Лондондағы банкетте жумысшылардын бір де өкі- 
лі болған жоқ, шаруалардың бір де өкілі болған жоқ, 
бірақ кадеттердің «улы идеалы» жумысшыларсыз да, 
(яаруаларсыз да бола береді екен...

Бобринскийлердің, Гучковтардың және Милюков- 
тардыц конституциясы, жумысшылардың өкілдерін 
катыстырмайтын, шаруалардын өкілдерін қатыетыр-
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•майтын конституция — міне кадёттердің «идеалдары» 
юсы!

Осины кере отырып, үшінші Думала кадеттердің: 
1) халықка қарсы бюджетті жақтап, 2) жанама салық- 
тарды жақтагі, 3) түрме үшін каражат шығаруды, т.т. 
жактап дауыс бергендігіне тацдануға бола ма?

Осыны көре отырыи, жумысшылардың, шаруалар- 
дыц және бүкіл демократиянын, талаптарына кадеттер- 
дін қарсы шығып отырғанына таңдануға бола ма?

Осыны кере отырып, кадеттердің, Маклаков арқы- 
лы, студенттер козғалысы жөнінде «неғурлым жігерлі, 
катан., мейрімсіз болуды» талап еткеніне, ал Лсна жу- 
мысшыларынын. бейбіт ереуілін «Речь» газетінде «сти- 
хиялык бүлік» деп қорлағанына таңдануға бола ма?

Жоқ, бул—«халық бостандығыныц» партиясы емес, 
«халық бостандығына» опасыздық жасаушылардын 
лартиясы.

Мундай адамдар — халықтың сыртынан бюрокра- 
тиямен сауда жасауға ғана шебер адамдар. Виттемен, 
Столыпинмен және Треповпен жүргізілген, ал кәзір Са- 
зоновпен жүргізіліп отырған «келіссөздер» — тіпті де 
кездейсок нәрсе емес.

Мундай адамдар — қаражүздіктермен одактасып, 
Харьковтегі, Костромадағы, Екатеринодардағы, Рига- 
даты сайлауларда социал-демократтарды сүріндіруге 
ғана шебер адамдар.

Елдің тағдырын мундай адамдарға тапсыру—қор- 
лыққа ушырату үшін елді жаудың колына берумен 
бірдей.

Біз, өздерін сыйлайтын сайлаушылар ездерінің аб- 
ройын кадеттсрдің тағдырымсн байлаиыстырмайды 
леп сенеміз.
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Орыс халкына қарсы ауыр күнәлары үшін бүгін ка
деттер тиісті жазаларын тартатын болсын.

Жумысшы сайлаушылар! Өздеріңнің мүдделеріңді 
қорғайтын адамдарға дауыс беріңдер, социал-демок- 
раттарға дауыс беріңдер!

Приказчик сайлаушылар! Сендердін, дем алу мүд- 
делёріңе теріс қарайтын кадеттер үшін дауыс бермен- 
дер, — сендердің мүдделеріңді дәйектілікпен қорғай- 
тын тек социал-демократтар ғана, социал-демократтар- 
га дауыс беріңдер!

Поляк сайлаушылар! Сендер улттық еркін даму пра- 
восын талап етіп жүрсікдер, — естеріңде болсын: жад
ны бостандық болмайынша, улттар бостандыгы болуы 
мүмкін емес, ал кадеттер бостандыққа опасыздық жа- 
сап отыр!

Еврей сайлаушылар! Сендер еврейлердің тең пра- 
волы болуын талап етіп жүрсіңдер, ал естеріңде бол
сын: Бобринскийлермен ауыз жаласып отырған Милю- 
ковтар және оңшылдармен одақ жасасып отырған 
кадеттер тең право орнатуга тырыспақ емес!

Халықтыц бостандығына оласыздык жасап отыр- 
ғандарды жақтайсыңдар ма, әлде сол бостандықты 
корғаушыларды жақтайсыңдар ма, кадеттерді жак- 
тайсыңдар ма, әлде социал-демократтарды жақтай- 
сындар ма — қалау өздеріңде, азаматтар!

„Правда" газеті, № /52, Газоттіқ тексті бойынша.
25 октябрь, /2/2 ж. басылып отыо
Қол қойгак: К, € т.



РОССИЯНИН, БАРЛЫҚ ЖУМЫСШЫЛАРЫ 
МЕН ЖУМЫСШЫ ӘИЕЛДЕР1НЕ!”

9 январь

Жолд астар!
Біз тоғызыншы январьды — жүздеген жумысшь 

бауырларымыздың қанымен жуылған кунді тағы кар 
сьі алып отырмыз; 1905 жылы 9 январьда Николае 
Романов патша, турмыстарын жақсартуды сурап, жай- 
баракат және қарусыз келген жуздеген жумысшылар 
лы атып тастады.

Содан бері сегіз жыл өтті. Сегіз жыл узақ уакыт; 
бостандыктың көзді ашып-жумғандай елесін есептеме- 
гснде, бул уақыттың ішінде патша мен помещиктер 
елімізді үнемі жәбірлеп, азаптап келді!

Кәзірде де, бурынғы сыяқты, Россияда бейбіт стач
ка үшін жумысшыларды атып жатыр, — мундай іс Ле
вада болды. Қәзірде де, бурынғы сыякты, миллион-мил
лион да ған шаруалар аштыққа ушырауда, — мундай іс 
1911 жылы болды. Кәзірде де, бурыяғы сыяқты, патша 
түрмелерінде халықтың таадаулы улдэрын азаптап жэ- 
нс қорлап, оларды жаппай өзін-өзі өлтірушілікке әкеп 
соқтырып отыр, — мундай іс жақында Кутомарда, Ал- 
гачыда’19, т. т. болды. Кәзірде де, бурынғы сыяқты, 
шаруалар үшін жер талал еткен. барлық халық үшін бос- 
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тандық талап еткен матростар мен солДаттарды пат*  
шанын соты аркылы атып жатыр, — мундай іс жакын 
арада Қара теңіздің 17 матросы120 жөнінде болды. Ни
колай Романов, помещик қузырлы бүкілроссиялық са
модержец, езінін «кудай» берген өкіметін, поптардың 
шапанын жамылған синодтын жауыздар мен қаражүз- 
дікітерден — Пуришкевичтер мен Хвостовтардан — па- 
тиха алған өкімін осылай жүзеге асырып отыр.

Үстіміздегі жылы елімізге қанды өкімін жүргізгені- 
не 300 жыл толран мерекесін гойлағалы отырған Рома- 
новтардьің монархиясы, бурынғыша, Россияны өзінің 
қыспағьіна салып туншықтырып отыр.

Бірак кәзіргі Россия — Романовтардыц тепкісінде 
узақ уақыт, үн шығармай сарнаған бурынғы мүсәпір, 
көнбісті Россия емес. Бәрінен де бурын, — бостандық 
үшін күресушілердің бәрініц алдында келе жатқан біз- 
діц орыс жумысшы табы бурынғысылдай емес. Енді 
1913 жылғы 9 январьды біз еңсесі түсіп, қорланған 
кулдарша қарсы алмаймыз, кеудені көтеріп қзрсы 
аламыз, — халықтык Россиянин қайтадан оянғанын, 
контрреволюция музының уатылғанын, халық қозғалы
сы сеңініц қайтадан жылжый бастағанын, «артымызда 
жаца әскерлер келе жатқанын»... сезетін, білетім, бірлі- 
гі күшті жауынгерлер армиясы ретінде қарсы аламыз.

Сегіз жыл! Аз уақыг болса да, бастан өткен көп... 
Осы уакыттың ішінде біз үш Мемлекеттік думаиы көр- 
дік. Көпшілігі либералдар болған, бірак жумысшылар 
мен шаруалардыц дауыстары жер жарған бір:нші екі 
думаны, қаражүздік помещиктердің дегенімен, патша 
тарэтып жіберді. ҮшІнші Думаныд өзі қаражүздік дума 
болды да, шаруаларды, жумысшыларды — бүкілхалық- 
тых Россиячы — бурынғыдан да гөрі қанап, езу жздін- 
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де бес жыл бойына патша қарақшыларымен бірге істе- 
сіп келді.

Түнерген контрреволюция жылдарында жумысшы 
табына турмыстың нағыз ащы уларын татуға тура кел- 
ді. 1907 жылдан бері, ескі тәртіптің күштері буқаранын 
революциялық қозғалысын уақытша баскан кезден бе- 
pi, жумысшылар қос тепкінің астында сарнауда. Оларь 
дан өте-мөте рахымсыз түрде өш алып отырған патша 
бандасы болды. Оларға капитал шабуылы да төнуде. 
Фабриканттар мен заводшылар, саяси реакцияны пай*  
даланып, жумысшылардың зор еңбекпен, зор қурбан- 
дыкпен жеңіп алғандарынын бәрін бірте-бірте тартып 
алумен кёледі. Локаутгардыц жәрдемі арқасында, жан
дармерия мен полицияның корғауіі арқасында қожа- 
йындар жумыс күнін арттыруда, жалақыны қысқарту- 
да, фабрикалар мен заводтарда ескі тәртіптерді орна- 
туда.

Тістерін қайраған жумысшылар үнін шығармады. 
Сегізінші және тоғызыншы жылдар — қаражүздіктер- 
діц мерейінің барынша үстем болып, жумысшылар қоз- 
ғалысыныц барынша бәсевдеген жылдары болды. 
Бірак 1910 жылдың жазында-ак жумысшы стачкалары 
қайта туа бастады. Ал 1911 жылдын, аяғында, прово*.  
кациямен сотталған, И Думаныц социал-демократ де- 
путаттарының каторгада қалуына қарсы он мыңдағав 
жумысшылар белсене қарсылық көрсетті121.

Жумысшылардын. жаппай қозғалысы П Думаның 
социал-демократ депутаттарына шығарылған каторга- 
лық үкім жөнінде болған 1907 жылдың 22 ноябріидегі 
ереуілмен аяқталдьһ Ал жумысшылардыц жаппай қоз- . 
ғалысы 1911 жылдың аяғында, тағыда сол II Думанын. 
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социал-демократ депутаттарының тағдырымен байла- 
нысты қайта туды; осы алдыңғы қатарлы күрескерлер- 
діц, жумысшы табының осы қаһармандарының ісін кә- 
зір IV Думаның жумысшы депутаттары қолына алы.г» 
отыр.

Саяси күрестің жандануы жумысшылардың эконо- 
микалық күресінін. жандануын да тудырады. Саяср 
стачка экономикалық стачкаға дем береді және кері- 
сінше. Толқынды толқын қуады, сөйтіп жумысшы коз- 
ғалысы қатты ағынмен латша монархиясының және- 
капитал самодержавиесінің тірегіне қарсы умтылады, 
Жаңа өмірді көксеген жумысшылардыц жаңа топтары: 
бірден-бірге ояна түседі. Калын. буқара жаңа күреске- 
бірден-бірге көп тартыла береді. Лена атысы жөніндегі 
стачкаларға, 1 май ереуілдеріне, жумысшылардын, сай- 
лау праволарынан айрылуына қарсылық көрсету стач- 
каларына және Қара теңіз матростарыныц жазаға тар- 
тылуына қарсылық көрсету стачкасына миллиондай. 
адам қатысты. Булар — революциялық стачкалар бәл- 
ды, өзінің туына: «Романовтардың монархиясы жойыл. 
сын, Россняны туншықтырып отырған бүкіл ескі, шірі- 
ген, помещиктік курылыс жойылсын!» деп жазған. 
стачкалар болды.

Жумысшылардың революциялық қозғалысы кулаш 
жайып, өсіп кследі, Жумысшы табы жаңа күреске ха- 
лықтың басқа да топтарын тарта бастады. Адал адам- 
дардын, бәрі, жақсы турмысқа умтылушылардың барі 
патша итаршыларының зорлығына қарсылык көрсете- 
бастады. Пуришкевичтердіц бүтіндей және толык. 
үетемдік етуіне тіпті буржуазия да рыйза болмай, күң-. 
кілдеп отыр.
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3 июнь тәртібі ешкіыді де және ешнәрсені де жа- 
растырмады. Рөмановтар монархиясы бүтін турғанда, 
помещиктердің үстемдігі қол суққысыз болып турған 
да, Россияда еркін өмірдін жоқ екендігін контрреволю- 
цияның барлық жылдары көрсетті.

Жана революция өсіп жетіліп келеді, мунда жумыс
шы табы бүкіл азаттық армиясыныц көсемі ретінде та- 
ғыда курметті роль атқарады.

Жумысшы табынын туына бурынғыша ескі үш та- 
лап жазылған, осылар үшін көп қурбандыққа ушырап, 
көп қан төгілген болатын.

Жумысшыларға керегі —8 сағаттык. жумыс күні 
берілсін!

Шаруаларға керегі — барлык помещиктік, патша- 
лық және монастырлық жерлер төлеусіз берілсін!

Бүкіл халыққа керегі —* демократиялық республика!
Қәзіргі Россиядағы күрес осы талаптардыц твңре- 

сінде жүрді және жүріп те отыр. Бул талаптарды жу- 
мысшылар жақында болған Лена ереуілдерінде де алға 
койды. Оларды жумысшы табы 9 январьда да алға 
кояды.

1912 жылдың 9 январыпда-ақ Петебрурггегі, Рига- 
даты, Николаевтағы жумысшылар стачкалар мен де- 
монстрациялар жасамақ болған. 1913 жылдыц 9 янва- 
рында біз муны барлық жерде — бүкіл Россияда істей- 
ыіз. 1905 жылдын 9 январында жумысшылардың қаны- 
мен аралас бірінші орыс революциясы туды. 1913 жыл
дын басы Россиядағы скінші революциянын табалды- 
рығы болатын болсын. Романовтардың үйі, 1913 жылы 
озініц 300 жылдық мерекесін тойлауға даярланып, әлі- 
де узак уакыт Россиянин арқасына орнығып алмақ.



Россиянин барлык жумысшылары мен жумысшы әйелдеріне! 305

1913 жылдын, 9 январында бул қарақшыларға былай 
дейік:

Жетер! Романовтардыц монархиясы жойылсын! Де*  
мократнялык. республика жасасын!

Жолдастар! 1913 жылдьщ 9 январы орыс жумыс- 
шылары туратын және күресетін жерлердің бірде-бірін- 
де өткізілмей қалмасын.

Бул күнді жыйналыстармен, қарарлармен, міітингі- 

лермен және, мүмкіндігі болса,
бір күндік стачкамен және 

демонстрациялармен 
барлык жсрде вткізейік. і

Бул күні күресте қаза тапкан ерлерді еске түсірейік. 
Олардың аруағын сыйлаймыз десек, мунын. ең арты- 
ғы — бул күні бүкіл Россияда біздің мына ескі талап- 
тарымыз жер жаратын болсын: ’

Демократиялық республика!
Помещиктік жерлерді конфискациялау!
8 сағаттық жумыс күні!

Россиялық Соцаал-Демократиялық Жумысшы 
Партиясыныц Орталық Комитет!

Жолдастар!
9 январьда қарсылық көрсетуге әзір болыңдар!

1912 жылғы декабръдың аяғында 
— 1913 жъығы январьдың басында 
***** үнсеухат болъиі басылған

Ундеулаттың те к с ml бойинінл 
басылыл отыр

20 И. В. С т і л я н, 2-томі



ПЕТЕРБУРГТЕП САЙЛАУ
(С.-Петербургтец хат)

1907 жылғы сайлаудан 1912 жылгы сайлаудын 
айырмашылығы — бул жолғы сайлау жумысшылар 
арасындағы революциялық жандануға дөп келді. Ол 
кезде революция толкындары басылып, контрреволю- 
цняныц мерейі үстем болған еді, ал 1912 жылы жаңа 
революцияның бірінші толқыны басталды. Сондықтан 
да ол уақытта жумысшылар сайлауға жалкау қарады, 
тіпті кей жерлерде сайлауға бойкот жасады, бойкот 
жасағанда да, әрине, селқос жасады; мунымен селқос 
бойкот жасау — жалқаулыктың және күш бәсевдеуінің 
белгісі екендігін көрсеггі. Сондықтан да енді, револю- 
цкянын өрлеген жағдайында, жумысшылар, божыраған 
саяси жайбарақаттықты былай тастап, аса шабытта- 
ііып сайлауға шықты. Ол ол ма: жумысшылар сайлау 
үшін күресті, олар, барлық полициялық қулық-сумдык- 
тар мен кедергілерге қарамастан, «түсіндірулерге*  кар
ем зор ереуілдер жасау жолымен сайлау праволарына 
қолын жеткізуге тырысты және буған колы жетті де. 
Муның өзі саяси дағдарыстыи өткендігініц, революцня- 
нын. тоқырап қалған жсрінен қозғалғандығьшың белгісі 
екендігі шубәсіз. Рас, мәсслен, жалпы саяси ереуіл ту- 
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ралы мәселе қоюға боларлықтай, жаңа революцияның 
толқыны әлі оншзлықты күшті емес. Бірақ, кәзірдің 
взіндеақ оның күштілігі сонша — сайлауды кыздыру 
мүддесі үшін, пролетариаттың күштерін уйымдастыру 
мүддесі үшін, буқараны саяси ағарту мүддесі үшін, кеп 
жерлерде «түсіндірулер» шырмауын үзігі шығуға бо- 
лады.

I

ЖУМЫСШЫ КУРИЯСЫ

I. САЙЛАУ ҮШІН КҮРЕС

Ереуіл науқанын партиямыздыц Орталық Комитеті- 
ніц өкілі мен Петербург комитеті бастағанын сскерте 
кету артық болмас. 4 октябрьдің кешінде, сайлаушы- 
ларды сайлау қарсаңында, уездік комиссиядан ең ірі 
заводтардың (Путилов және басқалар) өкілдерінің «тү- 
сінік алғаны» бізге мәлім болды. Бір сағаттаи кейін 
Петербург комитетінің Аткару комисеиясы Орталық 
Комитеттің өкілімен122 бірге жыйналды да, сайлаушы- 
лардың жака тізімія жасап, бір күндік ереуіл жасау 
туралы қаулы шығарды. Сол күні түнде Путилов заво- 
дының социал-демократиялық тобы жыйналып, Петер
бург комитетініц қаульісын қабыл алды. 5-інде Путилов 
ереуілі басталды. Бүкіл завод болып ереуіл жасады. 
7-інде (жексембі күні) Нева кеме курылысы заводынын 
социал-демократиялық тобы жыйналды да, Петербург 
қомитетінің каулысына қосылды. 8-інде бүкіл завод 
ереуіл жасады, Булардың соңынан басқа да фабрика- 
лар мен заводтар ерді. Тек «түсіндірілген» кәсіпорын- 
дар ғана емес, .«түсіндірілмеген» кәсіпорындар да 
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(Паль), сол сыяқты, «сайлау ережелері» бойынша жу- 
мысшы куриясынан сайлауға правосы жоқтар да ереуіл 
жасады. Тілектес -болғандықтан ереуіл жасады. Ре- 
волюциялық өлеңдер мен манифестацияларда ешкан- 
дай кемшілік жоқ... 8октябрьдІц түнінде губерннялык 
сайлау комиссиясыньщ санлаушылардың сайлауын 
бузғандығы, уездік комиссиянык «түсініктерін» жой- 
гандығы, путиловтықтардыц «правосын қайта берген- 
дігі», сайлауға көптеген кәсіпорындарды қатыстыра
тины белгілі бола бастады. Жумысшылар жеңіс салта- 
патын қурды. Жумысшылар женіп шықты.

Ереуіл жарыялау кезіндегі Нева кеме курылысм 
заводы мен Путилов заводындағы жумысшылардыц 
кабылдаған қарарлары та маша:

<Біздщ сайлау праволарымызды бузушылықка қар- 
сылық көреете отырып, тек патша екіметін қулатып, 
демократиялық республиками орнатқанда ғана жумыс- 
шылардыц лравосы мен сайлаудың шын бостандығы 
камтамасыз етілетінін ашып айтамыз».

Жойымпаздардыц: «...тек жалпыға бірдей Мечле*  
кеттік думаны сайлау правосы ғана сайлау правосына 
кепілдік болар еді» деген қарары қабыл алынбады. Бул 
карарлар заводтардың социал-демократиялық топта- 
рында күнілгері талкыланды, ал, мысалы, Нева кеме 
қурылыс заводының тобында жойымпаздардын кара- 
рына тілектестердін жоктығы аныкталған кезде, сол 
қграрды жактаушылар оны митингіде партияда жок 
буқаранын, алдына коймауға, қайта топтың қабылда- 
ган карарын қолдауға міндетті болды. Олардың абы- 
ройына, өздерінің уәдесін орындағанын айта кету ке- 
рек. Бірақ оныц есесіне жойымпаздыққа карсылар да 
тэтулық білдіріп, өкілдікке Гудковты еткізумен жауап
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берді; олар заводта колшілік болғаидықтан оны екЗДа- 
та» алатын еді. Егер «Лучтың» тіпті бір тамшы сондай 
[жауапкершілік ссзімі болса, жаман болмас еді; ол, за- 
водтарда болмаған нәрсені жаксы жаза біледі, бірак 
жоғарыда айтылған Нева заводындағы карар туралы 
аузын да ашпады, ал муныц үстінс путилозтықтардыц 
қарарын мүлде бурмалады.

Сөйтіп, жумысшылар сайлау үшін күресті де, сай- 
лауға қолы жстті. Нева кеме курылыс заводында сай- 
лауға қарсы боска сөйлеген Петербург эсерлер: будан 
сабақ алсын.

Жумысшылар сайлау үшін күрескенде, демократиз- 
чық республика уранын көтеріп күресті. Будан «жарым- 
жарты реформанып» фетишистері, «Лучтың» жойым- 
паздары сабақ алсын.

2. ДЕПУТАТҚА АМАНАТ

Өкілдердің съезі жыйналған кезде <түсіндіргіш» 
ереуілдер әлі жойылмаған еді. Петербург комитеті жа- 
зып, Питердің ірі заводтары (Путилов, Нева кёме ку
рылыс заводтары, Паль) макулдаған аманатгы окілдер 
қабыл алады деп күнілгері айтуға болатын еді. Шы- 

иында да, аманат басым көпшілікпен кабыл алынды, 
тек жойымпаздардьтң болмашы тобы ғана кол кө гермей 
калды. Булардын. сайлауға кедергі жасамақ болған 
әрекетін журт «кедергі болмаңдар!» деген дауыстармен 
қарсы алды.

Өкілдер өздерінің депутатка жазған аманатында 
«бесінші жылдың міндеттері» туралы, бул міндеттердін 
сшешілмей қалғандығы» туралы, Россияның экономи- 
калық және саяси дамуыныц «оларды шешпей қоймай*  
тындығы» туралы айтады. Кадеттік буржуазияның ке- 
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л^сімпаздық саясатына қарамастан, жумыспіылар мен 
революцияшыл шаруалардыц патша өкіметін қулату 
жолындағы күресі, көсемі тек пролетариат қана бола 
алатын күрес, —• міне, аманат бойынша. бесінші жыл- 
дыц міндеттерін шеше алатын осылар (қараңыз: «Ама
нат», «Социал-Демократта» № 28—29).

Қөріп отырсыздар, бул мүлде либерал жойымпаз- 
дардың «III Думаның аграрлык қаулыларын кайта қа- 
ряуы» немесе «Мемлекеттік думаньің жалпыға бірдей 
сайлауы» емес (жойымпаздардың платформасын қа- 
раңыз)123.

Петербург жумьтсшылары партиямыздык револю- 
циялық дәстүрлеріне сенімді болып қалып отыр. Өкіл- 
дердің съезі революцияшыл социал-демократиянын 
урандарын, тек соларды ғана, мойындады. Съезде мә- 
селені партия да жоқтар шешті (82 өкілдіқ 41 өкілі «жәй 
социал-демократтар» мен партияда жоқтар еді), ал 
егер, тіпті осындай жыйналыста да Петербург комите*  
тінің аманаты кабылданған болса, онда бул — Петер
бург комитет! урандарынын. берік тамырлары жумысшы 
табыныд сезімдері мен ойларыпда жатыр деген сөз.

Осынын бәріне жойымпаздар қалай қарады? Егер 
олар өздеріиің көзқарастарына сенген болса және саяси 
адалдығы жағынан аксамаған болса, олар аманатқа 
қарсы ашық күрес жүргізіп, өз аманатын усынған болар 
е;іі, немесе, • жеціліс тапса, өздерінің кандидаттарын 
тізімнен шығарып тастаған болар еді. Олар жойымпаз- 
дыққа карсылардың тізіміне қарсы өздерінің сайлау- 
шылыққа белгілейтін кандидаттарыиыц тізімін усни- 
ды ғой, — сол сыякты өздерінің кезқарастарык, ез- 
дерінің аманатын неге ашык усынбады? Ал «О' 
йымлаздыққа қарсьілардыц аманаты өткен кезде 
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олар — аманатқа қарсымыз, аманаттың келешектегі 
қорғаушысы болып сайлана алмаймыз, аманатты жақ- 
таушыларға орын беріп, ©з кандидатураларымызды 
тізімнен шығарамыз, деп неге ашық және адал нистпен 
арыз етпеді? Өйткені бул — саяси адалдыктың негізгі 
ережесі ғой. Немесе, мәселе жетерліктей толык, талқы- 
ланбай, съезде іс партияда жоқтардыц кол көтеруімен 
шешіліп, мүмкін, жойымпаздардың аманатка соқпай 
нетуі сондықтан шығар? Олай болса, булар, өкілдер 
съезінен бірнеше күн бурын қупыя жыйналып, айтыстан 
кейін жойымпаздыққа қарсылардың платформасын қа- 
былдаған (көпшілік 16 дауыс, карсы 9 дауыс, қол к©- 
термей қойған бір дауыс алды) социал-демократтардың 
26 өкілініц қарарына неге бағынбады, жыйналысқа 
жойымпаздардың басшылары да, ола^дың өкілдері де 
катнасты ғой? Бүкіл съездің аманагын да, социал-де- 
мократтардың 26 өкілініц еркін де бірдей аяққа басып, 
жойымпаздар қандай жоғары пікірге сүйенді? Сірә, 
мундағы жалғыз пікір: жойымпаздықка қарсыларға 
қырсық жасап, «қалай болса да» өз адамдарынтықпа- 
лау болса керек. Әңгіме мынада: егер жойымпаздар 
ашық күреске шықса, олар өздерінің бірде бір адамын 
еткізе алмас еді, өйткені жойымпаздар дың «III Дума- 
ныц аграрлык каулыларын қайта қарауына» тілектестік 
окілдер арасынан табылмайтыны журттың бәріне анык 
еді. Бір-ақ жол қалды; ол жол: өзінін, туын жасыру, 
«шынын айтқанда, біз де осындай дерлік аманатты 
жақтаймыз» дей отырып, аманатты жақтаушы бола 
қалу, сөйтіп «қалай болса да» өз адамдарын өткізу 
еді. Олар осылай етті де. Осылай етіп, жойымпаздар 
өздерінің жеңілгенін мойындады да, өздерін саяси күй- 
реушілердің қатарына қосты.
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Ал, душпанды өзінін, туын бүктеуге мәжбүр ету, 
яғни они өзінің туының жарамсыздығын мойындауга 
мәжбүр ету, яғни өзініи. жауынык идеялык, жагынан 
басым екендігін мойындауға мәжбүр ету — міне бул, 
этап айтқанда, мораль жағынан жену деген сөз.

Міне, «ғажап нэрсе»: жойымпаздарда — «кек жу- 
мысшы партиясы» бар, ал жойымпаздыққа қарсылар- 
да тек «тар үйірме» ғана бар, сонда да «тар үйірме» 
«кең партиями» женіп отыр!

Дүниеде болмайтын керемет бар ма!..

8. ПЕРДЕ РЕТІНДЕГІ Б1РЛ1К ЖӘНЕ ДЕПУТАТ САЙЛАУ

Буржуазиялық дипломаттар соғьісты даярлаған 
уақытта, «бейбітшілік» пен «достық карым-қатнастар» 
туралы бар даусымен айқайлай бастайды. Егер сыртқы 
істер министрішң біреуі «бенбіпшлік конференциясы» 
үшін сіресіп отырып алса, онда «онып үкіметі» жаца 
дредноуттар мен монопландарды жасауға әлдеқашан 
заказ беріп койған деп біліңдер. Диплом аттын сөзі мен 
ісі бір жерден шықпауға тиіс, — өйтпесе, ол қдндай 
дипломат? Сөз деген — бір нәрсе, ал іс — тіпті екінші 
нәрсе. Жақсы сөздер — жаман істі бүркеу үиіііГ перде 
болады. Шын дипломат — курғақ су, ағаш темір.

Бірлік туралы жалған айқайларымен қоса жойым- 
паздар туралы да осины айту керек болады. Партия- 
да бірігуді жақтайтын Плеханов жолдас жақын арада 
жойымпаздар конференциясының124 карарлары жөнін- 
де «олардан дипломатия исі аңқып тур» деп жазды. 
Содан кейін сол Плеханов жолдас олардың конферен- 
циясын «жікшілдік» конференциясы деп атады. Тура- 
сын айтқанда, жойымпаздар бірлік туралы дипломатия- 
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лык айқайлармен жумысшыларды алдайды, өйткені 
олар, бірлік туралы айта отырып, жік тудырады. Шы- 
нында да, жойымпаздар — өздері тудырған жіктің жа- 
ман істерін бірлік туралы жаксы сөздермен бүркемелей- 
тін, социал-демократия ішіндегі дипломаттар. Жойым
паздар бірлік үшін сіресіп отырып алса, оніа ол жік 
үшін бірлікті әлдеқашан аяққа басқан деп біліңдер.

Петербургтегі сайлау тура осының дәлелі болып та- 
былады.

Бірлік дегеніміз — бәріиен бурын, әлі уйымдасып 
жетпеген, әлі социализмнің жарық сәулесін көрмегеп 
жумысшы табының ішіндегі социал-демократиялык 
жолмен уйымдасқан жумысшылар кыймыльшың бірлі- 
гІ. Социал-демократиялық жолмен уйымдасқан жу
мысшылар өздерінің жынналыстарына мәселелер қоя- 
ды, оларды талқылайды, қарарлар шығарады, содан 
кейін, бірыңғай тутас болып, азшылық үшін сөзсіз мін- 
детті болатын осы қарарлар жөнінде партияда жоқтар- 
дыц алдында сөз сөйлейді. М}'нсыз социал-демокра- 
тияныц бірлІгІ жоқ және бола алмайды да! Петербург- 
те мундай карар болды ма? Я, болды. Бул — жойым- 
паздарға карсылардың платформасын кабыл алған 
социал-демократиялық (екі бағыттағы) 26 өкілдің ка- 
рары. Жойымпаздар осы қарарға неге бағынбады? 
Олар социал-демократиялық өкілдер көпшілігініц ерхі- 
не неге кеселдік жасады? Петербургтегі социал- 
демократия бірлігін олар неге аяққа басты? Оның сс- 
бебі, жойымпаздар — бірлік пердесін жамылып жік 
жасайтын, социал-демократияның ішіндегі дипломат
тар. .

Сонсын, бірлік дегеніміз — бүкіл буржуазия дүние- 
сініц алдында пролетариат қыймылының бірлігі. Проле
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тариат өкілдері қарарлар шығарады да, азшылық көп- 
шілікке бағынған жағдайда, бірыңғай тутас шығып, ол 
карарларды жүзеге асырады. Мунсыз пролетариаттың 
бірлігі жоқ және бола алмайды да! Петербург пролета- 
риатының мундай қарары болды ма? Я, болды. Бул — 
екілдер съезініқ көпшілігі қабыл алған жойымпаздыққа 
қарсы аманат. Жойымпаздар өкілдердің аманатына 
неге бағынбады? Олар өкілдер көпшілігінін, еркіне неге 
кеселдік жасады? Петербургтегі жумысшы табының 
-бірлігін олар неге аяққа басты? Оңын себебі, жойымпаз- 
дардыц бірлігі деген — бірлікке кесел жасау саясатын 
бүркейтін дипломатиялық бос сез...

Жойымпаздар, кепшіліктік еркіне кесел келтіріп, 
ауыткушы адамдарды (Судаков) өткізіп, нағыз дипло- 
маттық қасиетті уәделер беріп, акырында үш сайлау- 
шыны түсіріп алған уақытта, — қалай болады? деген 
сурақ туды.

Бірден-бір адал жол — жеребе салу еді. Сондыктан 
жойымпаздыкқа қарсылар жойымпаздарға жеребе са- 
луды усынды, бірақ жойымпаздар оны қабылдамадыП 

Усыныс жайында большевик Х-пен сөйлескен жо- 
йымпаз Ү (екі жактын, сөйлескен адамының аттарын 
біз керек болған жағдайда және тиісті сырды сактаған 
жағдайда атай аламыз}”5, өзінің пікірлестерін сурас- 
тырғаннан кейін, «жеребе салу үйлесімсіз, өйткені біз- 
дін сайлаушыларымыз біздіц басшы коллективіміздін 
қарарымен байланысты» деп жауап берді.

Жойымпаз мырзалар біздің осы айтқанымызды 
жокқа шығарып байкап көрсін!

Соцнал-демократиялық өкілдер көпшілігшің еркіне 
жеселдік жасау, өкілдер съезінің көпшілігінің еркіне 
■кеселдік жасау, жеребе салудан бастарту Думаға ор- 
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так кандидатуралар усынудан бастарту, осыныц бәрі 
бірлік мүддесі үшін деу, — жойымпаз мырзалар, сіз- 
дердікі тіпті өте өзгеше «бірлік» екен!

Жойымпаздардың жікшілдік саясаты жаңа нәрсе- 
де емес. Олар купыя партияға қарсы 1908 жылдан бері 
карай үгіт жүргізіп келеді. Петербургтегі сайлауда 
жойымпаздардың істеген жүгенсіздігі олардың ескілік- 
тен келе жаткан жікшілдік саясатының жалғасы бо- 
лып табылады.

Троцкий өзінік «біріктіру» науқанымен жойымпаз- 
дардың ескі «істеріне» «жаңа ағым> кіргізді деседі. 
Бірақ бул дурыс емес. Троцкийдік «каһармандықэ күш 
салуына және оның «сумдық қорқытуына» қарамас- 
тан, ол ақырында колдан булшық ет жасаған жай ай- 
қайшыл палуан болып шықты, өйткенІ ол 5 жыл «қыз- 
метінің» ішінде жойымпаздардан баска ешкімді бірік- 
тіре алмады. Айқайы жаңа — істері ескі!

Ал сайлауға қайта келейік: Жеребе салуды кабыл- 
дамай, жойымпаздар тек бір нәрсеге ғана сенді: бур- 
жуазияның (кадеттер мен октябристердің) жомымпазлы 
унататындығына сенді. Бул таза есепқорлықты да- 
рытпау үшін, Петербург комитетініц барлык сайлаушы- 
ларға дауысқа түс деп нусқау беруден баскаша істеуі- 
яе болмады, өйткені жойымпаздарда «ауыткушы» да 
«Судаков) болды және тегінде олардың уйысқан тобы 
брлмады. Петербург комитетінің нусқауын орындап, 
жойымпаздарға қарсы сайлаушылардың бәрі дауыска 
түсті. Сөйтіп жойымпаздардың таза есепкорлығьіның 
жолы болмады! Іріткі түсу жойымпаздыққа қарсылар- 
да болған жоқ, өздерінің «коллективінің> қарарыиа 
карсы бірінен-бірі қалыспай дауысқа түскен жойымпаз 
сайлаушылардың арасында болды. Гудковтың Бадаев- 
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тъщ кандидатурасына келіскендігіне таңьірқану керек. 
емес еді (Гудковтың заводында еткен жойымпаздыққя 
карсылардың*  аманаты оный, тынышын кетірген бола- 
тын!), — канта, жойымпаз Петров, онын. артынан Гуд- 
ковтыц өзі Бадаев санланғаннан кейін дауысқа түсу 
фактысына таңырқану керек еді.

Бул айтылғандардан шығатын қортынды біреу: 
жойымпаздар үшін, бірлік дсгеніміз — олардын жікиііл- 
дік саясатын бүркейтін перде, олардың Петербургте со
циал-демократия мен пролетариатгың еркіне қарамай’ 
Думаға мініп барғысы келген ағаш аты.

I!

■ ҚАЛАЛЫҚ КУРИЯ

Лена окыііғасы және жалпы алғанда жумысшылар- 
арасындағы жандану екінші куриянын. сайлаушылары 
үшін боска өткен жоқ. Қала халқының демократиялық 
топтары едәуір солшылданды. Егер бес жыл бурын, ре
волюция жецілгеннен кейін, олар бесінші жылдың ар- 
мандарын «жерлеген» болса, кәзір жаппай ереуілдер- 
дсн кейін, ескі армандар жандана бастады. Кадсттердііі 
екіжақты саясатына белгілібір наразылық кейлі туды; 
муны кадеттер байқамай қалмады.

Екінші жағынан, октябристер ірі коммерсанттзр мсіг 
фабриканттардын. сенімін «ақтамады». Орын босап 
калды; муны да кадеттер байқамай қалмады.

Сондықтан кадеттер осы жылдыц май айында-ақ 
скі майданда бірдей ойнауға уйғарды. Күресуге емес, 
ойнауға уйғарды.

Қадеттердіц әртүрлі екі куриядағы сайлау науқаны- 
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»ың екіжақтылығыныц себебі осы; муның взі сайлау- 
шыларды таңдандырмай қоймады.

Социал-демократтардың сайлау науканының сал- 
мағы, демократиялык топтарға ықпал жүргізу үшін, 
кадеттермен күресуде болды. Не контрреволюцияшыл 
буржуазияның гегемониясы, не революцияшыл проле- 
тариаттың гегемониясы, — міне, большевиктердің «схе- 
масы» осы; жойымпаздар буған карсы көп жылдар 
бойына текке күресіп келеді, енді олар буған, өзінен «зі 
айқын және болмай қоймайтын өмір қажеттігі болған- 
дықтан, ықтыярсыз бағынып отыр.

Екінші куриядағы женіс демократиялык топтардыц, 
жай-күйі жагынан демократнялық топгар болғанмса, 
әлі өз мүдделерін танымаған топтардьщ мінез-хулык- 
тарына байланысты. Бул топтар кімнің соцынан ереді, 
социал-демократтардық соңынан ере ме, әлде кадет- 
тердің соңынан ере ме? Үшінші лагерь де болды, ол 
октябристермен біріккен оңіиылдар еді, бірақ «кара- 
жүздіктердің қаупі» туралы елеулі бір нәрсе айтуга 
тура келмеді, өйткені оңшылдардын тек болмашы ғана 
дауыс алуы анық еді. Ал «буржуазияны коркытпау» 
туралы әнгімелер бола турса да («Невский Голоста- 
ғы»ігв Ф, Д. мақаласын қараныз), олар журтты тек 
мыйығынан ғана кулдірді, өйткені социал-демократия- 
ның алдында бул буржуазияны тек «қорқыту» ғана 
емес, сонымен қатар оныц өзін, оның атынан шығатын 
адвокаттарын — кадеттерді позициясынан лақтырып 
тастау мәселесі де турғандығы айқын еді.

Не социал-демократиянык гегемониясы, не кадет- 
тердің гегемониясы, — өмірдің езі мәселені осылай 
қойды.

Науканнык барлык барысында социал-демократия- 
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нын. ерекше уйысуыныц қажет болғаны осыдан айқын 
көрінетін еді.

Сондықтан да Петербург комитеті жаньшдағы сай- 
лау комиссиясы, меньшевиктерден және жалғыздаған 
жойымпаздардан куралған, басқа комиссиямен келісім 
жасады. Сайлау женіндегі үгіт толық еркін болғанда, 
Дума кандидаттарынын тізіміне «өзінін атын немесе 
ісін партиялыққа карсы күресумен байланьістырған 
адам кіре алмайды» (келіссөз «протоколынан» көшір- 
ме) дегенді міндетті шарт етіп, адамдар туралы келісім 
жасасты. Социал-демократияның екінші куриядағы 
белгілі тізімі тек жойымпаздыққа қарсылардың, «өзінін 
атын және ісін байланыстырған» белгілі Питер жойым- 
паздарын, Аб... мен Л... ды еткізбей тастауы нәтижесін- 
де ғана іс болып иіықты. Бул жерде, «бірлікті жақтау- 
шыларды сыйпаттау» үшін, олардың, Тифлисте Чхеид- 
зені сайлағаннан кейін, оны Ш Думаның бурынғы мү- 
ніесі, социал-демократ Покровскийдіқ кандидатурасы- 
мен ауыстырудан ада-жүде бастартқднын, екінші тізім 
жасап, науқанды бузамыз деп қауіп тудырғанын айта 
кету артык болмайды.

Ад «сайлау жөніндегі үгітгің еркін болуы*  туралы 
ескерту, тегінде, артық болып шықты, өйткені кадет- 
термен күресуде, революцияшыл социал-демократия- 
лык, яғни большевиктік науқаннан баска, ешқандай 
науқан мүмкін емес екенін науқанныц барысы козбс-коз 
көрсетті. «Пролетариат гегемониясы» туралы және 
«жаңа парламенттік әдіскс» карама-қарсы «күрестік 
ескі әдістері» туралы, «екінші қозғалыс» туралы және 
«жауапты кадет министрлігіиіц уранынын. жарамсыз- 
дығьі» туралы Петербург шешендерінің және социал- 
демократия кандидаттарының, сөйлеген сөздері кімніц 
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есінде қалған жоқ? «Оппознцияның жіктелмеуі» тура- 
лы, «кадеттік буржуазияның солшылдануы» туралы, 
осы буржуазияға «қысым жасау» туралы жойымпаз- 
дардың уағыздары қайда кетті? Ал, кейде кадеттерді 
тіпті өлшеусіз «мүжіп», «зәресін ушырған», «Лучтан» 
шыққан жойымпаздардың кадеттерге қарсы үгіті, — 
осының бәрі өмірдің өзі тіпті «нәрестелер арқылы» да 
шындыққа жеткенія көрсетіп отырған жоқ па.

і Данный., Мартовтың және басқа «кадет мүжушілік- 
ке» қарсылардың принциптік ар-уяттары қайда кеткен?

Жойымпаздардык «кең жумысшы партиясы» «ас- 
тыртын үйірмемея» күресуде тағыда жеңіліс таптьт. Ой- 
лап қараңызшы: «кең жумысшы (?) партиясы» кішкене, 
тіпті кішкентай «уйірменің» тутқынында! Керемет...

Ш 

ҚОРТЫНДЫЛАР

Жоғарыда айтылғандардан, ең алдымен, екі лагерь 
туралы, үшінші июнь тәртібін жактаушылардың лагері 
мен оған қарсылардың лагері туралы әңгімелердің не- 
гізі жоқ екені анық. Іс жүзінде сайлауда екеу емес, үш 
лагерь шықты: революция лагері (социал-демократтар), 
контрреволюция лагері (оңшылдар) және революцияға 
ор қазушы, контрреволюцияның диірменінс су қуюшы 
ымырашылдар лагері (кадеттер). Реакцияға қарсы «бір 
тутас оппозиция» деген есте де болған жоқ.

Сонсын, сайлау мынаны көрсетіп отыр; шеткі екі ла. 
герь арасындағы жік ашыла береді де, осының салда- 
рынан ортадағы лагерь іриді, ірігенде демократиялық 
кейіптегілерді социал-демократия жағына шығарып, өзі 
бірте-бірте контрреволюция жағына қарай ауысады.
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Осы себепті, жоғарыдан болатын «реформалар» ту- 
ралы, «дүмпулердің» мүмкіи еместігі туралы және 
сконституцияныц» қорғауында Россияныц «тутас өсуі» 
туралы әнгімелер өзінің негізін жоғалтады. Окыйғалар- 
дың барысы жаца революцияға жеткізетіні сөзсіз, сон- 
дыктан бізге, Лариндардың және басқа жойымпаздар- 
дын сендірулеріне қарамастан, «жаңа бесінші жылды» 
бэстан кешіруімізге тура келеді.

Ақырында, сайлау мынаны көрсетіп отыр: пролета
риат, тек пролетариат қана, отанын тутқыннан босату- 
ды ацсаған Россиядағы барлық адал және демокра
тия шыл адамдарды бірте-бірте өз айналасына жыйнас- 
тырып, болашақ революцияға басшылық етуге міидет- 
ті. Буған көз жеткізу үшін, жумысшы куриясындағы 
сайлаудың барысымен таныссақ, өкілдердін аманатын- 
да ашық айтылған Петербург жумысшыларының тілек- 
терімен таныссақ, олардың сайлау жолындағы револю- 
циялық күресімен таныссақ, осынын. өзі жегкілікті.

Осының бәрі, Петербурггегі сайлау революциялык 
социал-демократияиыц урандарыныц бүтіндей дурыс 
екендігін растады, деп айтуға негіз болады.

Революциялық социал-демократияиың өмірге сәй- 
кастігі мен қуаттылығы — бірінші қортынды осы.

Жойымпаздардың саяси күйреуі — екінші қортын- 
ды осы.

.Соцпая-Дгмекрат" газетһМЬ 30; Газеттің текіті бойынша
13 (2$) январь, 1913 ж» басылып. отыр
Қол қойған: К. Сталан



УЛТШЫЛДЫҚ ЖОЛЫНДА
(Кавказдан хат)

Жойымпаздар конференциясының даңқын мәнгілік 
еткен қаулылардың ішінде «мәдени-улттық автономия*  
гуралы каулы соңғы орын алып отырған жоқ.

Ол каулы мынау:
<Кавказдық делегацияның — РСД>ҚП-ның кавказ- 

дық уйымдарының соңғы конференциясында да, осы 
уйымдардын әдебиет органдарында да кавказдық жол- 
дастардың улттық мәдени автономияны талап етудің 
қажеттігі туралы пікірі анықталды — деген мәлімдеме- 
сін тыңдағаннан кейін, конференция, бул талаптың мә- 
ні жөнінде сөз қыл.май-ақ, мынаны атап өтеді: әр улг- 
гың өзін өзі билеу правосын дурыс деп таныйтын пар*  
гиялық программа пунктін мундай тусіндіру сол прог- 
рамманың. дәл мағнасына қайшы келмейді; сонымен 
катар, конференция РСДЖП-ның таяудағы съезінін, 
күн тәртібіне улт мәселесі енгізілсе екен деген тілегін 
білдіреді».

Бул каулынын маңызы, улгшылдық толқыннын кө- 
герілу фактысы алдында, жойымпаздардың оппорту
нист! к ауытқуын кврсеткендігінде ғана емес. Онык ма*  
цызы тағы мынада: оның ішіндегі әрбір сөз — алтын. 
21 И. В. С t а л г н, 2-том
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Мысалы, конференция, «бул талаптың мәні жөнінде 
сөз қылмай-ақ», сондада «атап өтеді» және шешеді, 
дегеннің өзі не турады? Тек опереткаларда ғана осы- 
лай шешеді гой!

Нсмесе мына сөйлемді алыцыз: «эр улттыц өэін өзі 
билеу правосын дурыс дептаныйтын партиялык прог
рамма пунктін мундай түсіндіру сол программанын дэл 
мағнасына кайшы келмейді». Тек ойлап карацызшы! 
Программанын жоғарыда айтылған пункті (9-шы пункт) 
улттардын бостандығы туралы, улттардын еркін даму 
правосы туралы, оларға турліше зорлық көрсетуге кар
ем күресу жөніндегі партияның міндеттері туралы ай- 
тады. Бул пункттін мазмуны бойынша, жалпыайткан- 
да, улттардын правосына шек койылмау керек, ол ав
тономия мен федерацняға дейін де, сепарацияға дейін 
де барады. Будан: сол улт өзініц тағдырын калайше- 
шеді, централизмның пайдасына шеше ме, әлде се- 
паратизмныц пайдасына шеше ме? партия үшін му- 
ның бәрібір, екеуі де бірдей жаксы,— деген мағна 
шыға ма? Будан: «бул талаптыц мәні жонінде сөз 
қылмай-ақ, улттардын абстрактылык правосына ғана 
сүйеніп, жанай сөзбен болса да, біреуіне автономия- 
ны, екіншісіне федерацияны, үшіншісіне сепарацияны 
усынуға болады, —• деген мағна шыға ма? Улт еэ 
тағдырын өзі шешеді, бірақ будан: пролетариаттын 
мүдделеріне көбірек сәйкестіріп шешу рухында пар
тия улттыц еркіне эсер етуге тиіс емес, — деген маг- 
на шыға ма? Партия дін бостандығын жақтайды, әр 
адамныц қалаған дінін устауга праволы болуынжақ- 
тайды. Осыдан: партия Полынада католицизмді, Гру- 
зияда православиені, Арменияда грегориандықтьі 
жактайды, ол дүниеге көзқарастың осы формалары- 
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мен күреспейді, — деп қортынды ші.ғаруға бола ма?.. 
Партия программасының 9-шылункті мен мәдени-улт- 
тық автономия — мүлде әртүрлі екі нәрсе екені, бу- 
лар, аЙталык, Хеопс пирамидасы мсн жойымпаздар- 
дың атышулы конференциясы сыякты, бір-біріне «кай- 
шы келетіні» озінен өзі анық емес пе?

Ал конференция мәселені нак осындай табансыздык 
жолмен «шешеді» той,

Жойымпаздардың жогарыда айтылған қаулысының 
ен маңызды жері — Кавказдағы интернационализмнін. 
ескі туына опасыздық жасап, конференцияға осындай 
каулы шығартқан кавказдык жойымпаздардын арасын- 
дағы идеалық күйреу.

Кавказ жойы.мпаздарынын ултшылдық жаққа ка
рай бет буруы — кездейсоқ нәрсе емес. Партия дәстүр- 
лерін жоюды олар алдақашан бастаған. Минимум прог- 
рзмманың «әлеуметтік белімін» жою, «пролет арнаттың 
гегемониясын» жою (қарацыз: «Дискуссионный Лис
ток» № 2'w), купыя партийны жарыя уйымдар жанын- 
дағы көмекші уйым деп жарыялау (қарацыз: «Днев
ник» № 9|?*)  — осыныц бәрі жалпыға белгілі нәрсе. Ен- 
лі кезек улт мәселесіне жетті.

Кавказдағы уйымдар оздсрініц шыкқан уакытынан 
бастап (90-шы жылдардыц басы) өте интериашюнал- 
дык сыйлатта болды. Жауларына қарсы ынтымакпен 
курес жүргізіп келген грузин, орыс, армян жэнс мусыл- 
ман жумысшыларының біртутас уйымы — міне, пар
тия өмірініц суреті осындай еді... 1903 жылы, Кавказ 
одағының негізін салған кавказдык (дурысында закав- 
казьелік) социал-демократиялык унымдардыц біріниіі 
курылтай съезінде, уйымды интернационалдык прин- 
21*
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■циппен қуру — бірден-бір дурыс принцип деп кайтадан 
■жарыяланған болатын. Содан бері карай Кавказ со- 
*циал-демократиясы ултшылдықпсн күресу негізінде өс 
Үі. Грузин социал-демократтары «өздерініц» улгшылда- 
рымен, ултшыл-демократтармен жэне федералисте р- 
мен күресті; армян социал-демократтары сездерінін*  
дашнакцакандарымен күресті; мусылмая социал-де
мократтары панисламистермен!ш күресті. Сөйтіп, Кав
каз социал-демократа  ясы өздерініц уйымдарын, фрак- 
цпяларга Сайланыссыз, солармен күресу негізінде ко- 
цейтіп, нығайтты... 1906 жылы, Кавказдыц облыстык 
конференциясында, мэдени-улттык автономия туралы 
мәселе бірінші рет көрінді. Бул мэселені енгізіп, оны ма- 
кулдап шешуді талап еткен кутаистыктар топсымағы 
болатын. Мәселе, сол кездегі сөзбен айтқанда, «кый- 
рай қулады»; муның бір себебі — оған Костров пен 
осыны жазып отырған кісі аркылы екі фракциянын 
екеуі де қатты карсы шықты. «Кавказдыц облыстык 
өзіндік басқармасы» дегеніміз — күресте біріккен Кав
каз пролетариатыныц мүддесіне аса сай келетін, улт 
мәселесін шешудің ең жақсы жолы деп каулы етілді. Я, 
1906 жылы солай болды. Ал, бул қаулы кейіннен бол- 
ған конференцияларда да кайталанып отырды, Кавказ
дыц меньшевнктік баспасөзінде де, болыпевиктік бас- 
пасөзінде де, жарыя баспасөзде де, қупыя баспасөзде 
де қорғалып, көпшілікке жеткізіліп отырды...

Аленді, 1912 жылы, әрине (әрнне!), пролетариаттын, 
мұддесі үшін «бізге» мэдени-улттык автономия керек 
«болып шықты»! Муныд мәнісі не? Не өзгеріс болды? 
Мүмкін, Кавказ пролетариатыныц социалистігі жетіы-



Ултпіылдық жолында 325

сізірек бола бастаған шығар? Ал онда жумысшылар 
арасына уйымдастыру және «мәдени» жағьиан улттык 
межелер куру әлдекайда жөнсіз ғой’ Мүмкін, онын со
циалист^! артығырак бола бастаған шығар? Ал, м?н- 
дай жағдайда, қыйрап жаткан және сшкімге де керек- 
сіз межелерді қолдан қурап, нығайтатын бейнебір «со- 
циалистерді» калай деп атауға болады?,. Сөйтіп, істін 
мәні неде болды? Я, істін мәні мынада: Кутаис шаруа- 
лары Тифлистің «социал-демократиялык октябристе- 
рін» өзінің соңыпа ертіп алды. Кавказ жойымпаздары- 
нын ісін- будан былай жауынгер ултшылдыктан үрейі 
ушкан Кутаис шаруалары шешетін болады. Кавказ жо- 
йымпаздары ултшылдық толқынға қарсы тура алмады, 
олар интернационализмнің сыналған туын кулатып ал
ды да... ултшылдық «толкынымен» ыға берді, ен соиғы 
байлыктан айрылды: «ондай бос зат не үшін керек»...

Ал, А-ны айткан Б-ны да айтуы керек: барлык нәр- 
сенін логикасы бар! Кавказ жойымпаздарынын грузин- 
дік, армяндік, мусылмандық (және орыстык?) улттык- 
мәдени автономиясының артынан грузиндік, армяндік, 
мусылмандық және баска жойымпаздардыц партияла- 
ры жүреді. Ортақ уйымнын орныиа әрбір улттың жеке 
уйымдары, былайша айтқанда грузиннің, армяннің жә- 
не баскалардың «Бундтары» болады.

Кавказдық жойымпаз мырзалардың улт мәселесін 
<шешуІ> осыған әкеліп сокпай ма?

Мейлі, біз олардың батыл болуына тілектеспіз. Не 
істегісі келсе, соны істесін!

Калай болғанда да, біз оларды былай деп сендіре 
аламыз: кавказдық уйымдардың екінші бөлегі, грузин-

■ і 



326 II. В. Сталин

дердің, орыстардың, армяндардың және мусылмандар- 
дын. ішінен шыққан партиялық социал-демократтар 
ултшыл-жойымпаз мырзалардан, Қавказдағы интерна- 
ционализмнің даңқты туыяа опасьвдық етушілерден 
батыл түрде қол үзедІ.

^Социал-Демократа газеті ЛА ЭД. Газет тің тексті боиынша
/2 (25) январь. 1913 ж. басьмып стыр
Қол қоаган: Я. С лц



МАРКСИЗМ ЖӘНЕ УЛТ МӘСЕЛЕСГ”

Россиядағы контрреволюция дәуірі «күндей күркі- 
уеп, нажағайдай от шашып» қана койған жоқ, соны- 
мен кабат қозгалыстан түңілуге, жалпы күшке сен- 
беушілікке ушыратты. Журт бурыя «сәулелі келешек- 
ке» сенуші еді, — ултына қарамастан, бәрі бірге курс- 
суші еді: ең алдымен жалпыға ортақ мәселе керек! 
Журт енді ішІнен күманданды, — улттық мекендеріне 
карай тарай бастады: әркім өзіне ғана сенсін! Ен ал
дымен «улттык проблема» керек!

Сонымен бірге елдің экономикалық турмысында 
көрнекті өзгеріс болып жатты. 1905 жыл боска кеткен 
жоқ: деревнядағы крепостниктік укладтың калдықга- 
рына тағы бір соққы берілді. Аштықтан кейін сгіннін 
бірсыпыра уакыт бітік болуы жәнс одан сон басталған 
өнеркәсіп өрлеуі капитализмді алға жылжытты. Дерев - 
нядағы жіктелу және калалардың өсуі, сауда мен кат- 
нас жолдарының дамуы алға карай үлкен қадам бас- 
ты, Бул әсіресе шеткері аймақтар жөнінде өте дурыс. 
Бірақ бул Россия улттарының шаруагпылық жағынан 
бірігу процесін жылдамдатпай копған жоқ. Ол улттар 
козғалыска кірісуге тиісті болды...
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Бул уакыттын ішінде қалыптанып болтан «консти- 
туцнялык режим» де сол улттарды опту багытында 
қыймыл жасады. Газеттер мен жалпы әдебиеттін кө- 
беюі, баспасөз бен мәдени мекемелерге бірсыпыра бос- 
тандық берілуі, халық театрларыныц өсуі, т. с., ешбір 
күмәнсіз, «улттык. сезімдердің» күшеюіне дем болды. 
Дума өзінің сайлау науқанымен, саяси топтарымен 
улттарды жандандыруға жаңа мүмкіншіліктер берді. 
улттарды жумылдыруға жаца кен арена ашты.

Ал жауынгер ултшылдықтын жоғарыдан өрлеген 
толқыны, шеткері аймақтардан «бостандық сүйгіштігі» 
үшін кек алатын «дәулеттілер өкіметінін,» тарапынан 
болған толып жатқан репрессиялар, — кейде ерескел 
шовинизмге айналатын төменгі ултшылдықтыц жауап 
толқынын тудырды. Еврейлердің арасында сионизм- 
ніц,3> күшеюі, Польшадағы өсіп келе жатқан шовинизм, 
татарлардын арасындағы панисламизм, армяндардын. 
грузиндердін, украиндардын арасында ултшылдықтын 
күшеюі, обывательдік тегіс антисемитизм жағына бе- 
йімделуі,— мунын бәрі жалпыға мәлім фактылар.

Ултшылдық толқыны, жумысшылар буқарасын кам- 
ту қаупін туғызып, біртебірте күшейіп төне берді. Сей- 
Tin азаттық қозғалысы бәсеңдеген сайын, ултшылдык 
өркендеп өсе берді.

Осындай қыйын шақта социал-демократияға өте 
ардақты міндет — ултшылдыққа соққы беру, буқараны 
жалпы «ығудан» қорғау міндеті жүктелді. Өйткені со
циал-демократия, тек социал-демократия ғана, муны 
орындай алатын еді, ултшылдыққа интернационализм- 
нің сыннан өткен қуралыл, тап күресінің бірлігін, бөлін- 
беушілігін қарсы қоя алатын еді. Сөйтіп ултшылдык- 
гын толқыны неғурлым күшейе төнген сайын, социал- 
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домократияның Россиядағы барлық улттардын проле*  
тарларынын туыскандығы мен бірлігін жақтаған үні со- 
гурлым қатты шығуға тиісті болды. Бул жөнде ултшыл- 
дық қозғалысты тікелей кездесгіретін шеткері аймак*  
тардың социал-демократтарынан ерекше табандылык 
талал етілдІ.

♦ Қараныз: «Бундтын IX коиференииясы туралы есеп». 
Қараңыз; «Август конференциясынық хабары».

*** Караныз: бул да сонда.

Бірақ социал-демократтардыи Оәрі бірдец міндетті 
орындарлық дәрежеде болып шыға қоймады, е« алды- 
мен шеткері аймақтардағы социал-демократтар осын*  
дай дәрежеде болып шықпады. Бурын жалпыға ортак 
міндегтерді баса көрсетіп келген Бунд енді алдыңғы 
қатарға өзіне тән, таза ултшылдык мақсаттарды қоя 
бастады: бара-бара ол мулде «сембіні мейрамдауды» 
және «жаргонды дурыс деп танұды» өзінің сайлау нау*  
каяынык айбынды пункті етіп жарыялады*.  Бундтыи 
соңынан Кавказ ерді: бурын баска кавказдық социал*  
демократтармён бірге «мәдени-улттық автономияны» 
теріс деп таныған, кавказдык социал* демократтардын 
бір белімі енді оны кезектегі талап ретінде қойыв 
отыр**.  Біз ултшылдық ауыткуға дипломатиялық түр- 
де ерік берген жойымпаздардың конференциясы тура- 
лы айтып та отырғанымыз жоқ***

Ал будан шығатын қортынды — россиялық социал*  
демократияның улт мәселесі жөніндегі көзқарастары 
әлі социал-демократтардың бәріне бірдей анық емес.

Демек, улт мәселесін шындап, барлык жағьтнан тал*  
қылау кажет. Ултшылдык туман кайдан шыкса даг 
оған қарсы дәйекті социал-демократтар жумылып, ка- 
жымай-талмай жумыс жургізуі керек.
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1 
улт

Улт деген не?
Улт деген — ец алдымен тутастык, адамдардын 

белгілібір тутастығы.
Бул тутастык нәсілдің де, тайпанын да тутастығы 

емес. Қәзіргі итальян улты римляндардан, германдар- 
дан, этрустерден, гректерден, араптардан, т. т. курал- 
ған. Француз улты галдардан, римляндардан^ бриттер- 
ден, германдардан, т. т. қуралған. Әртүрлі нәсілдер мен 
тайпалардың адамдарынан қуралып улт болған ағыл- 
шындар, немістер жане басқалар туралы да осыны ай- 
ту керек.

Сөйтіп, улт — нәсілдің де, тайпанын да тутастығы 
емес, адамдардын. тарихи жағынан қальіптаскан тутас- 
тығы.

Екінші жағынан, Кирдің немесе длександрдыц ?лы 
мемлекеттерініц, тарихи жағынан қуралғанмен, әртүр- 
лі тайпалар мен нәсілдерден куралғанмен, улт деп ата 
ла алмағаны күмәнсіз. Олар улттар емес еді, белгілібір 
жаулап алушының жецуіне не жецілуіне карай кейде 
кулап қалған, кейде біріккен топтардың кездейсоқ жә- 
не байланысы кем жыйынтығы еді.

Сөйтіп, улт — кездейеоқ және уакытша жыйынтык 
емес, адамдардын. берік тутастығы.

Бірақ берік тутастықтын бәрі бірдей улт бола бер- 
мейді. Австрия мен Россия да — берік тутастык, алай- 
да оларды ешкім улт деп атамайды. Улт тутастығынын 
мемлекет тутастығынан анырмасы не? Оның бір айыр- 
масы — улттьщ тутастығы жалпыға ортак тілсіз болуға 
мүмкін емес, ал мемлекет үшін жалпыға ортақ тілдін 
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бол\ы міндетті нәрсе емес. Австриядағы чех улты мен 
Россиядағы поляк ултыныц өмір сүруі олардың әрқай- 
сысындағы жалпыға ортақ тілсіз мүмкін болмас еді, ал 
Россия мен Австриянын тутастығына олардын ішінде 
голып жатқан тілдердің болуы кедергі жасамайды. Әң« 
гіме, әрине, ресми-кеңселік тілдер туралы емес, халык- 
тың сөйлойтін тілдері туралы болып отыр.

Сөйтіп. тіллііі тутастығы— улттын өзгеше белгіле- 
рініқ бірі.

Бул, әріше, әртүрлі улттар ылғый және барлық жер*  
лерде әртүрлі тілдердс сөйлеседі немесе бір тілде сөй- 
лейтіндердің бәрінің бір улт болуы міндетті нәрсе деген 
сөз емес. Әрбір улттың ортақ тілі болуы керек, бірак 
әртүрлі улттардыц әртүрлі тілдері болуы міндеттІ нәр- 
се емес! Бірден әртүрлі сөйлейтін улт жоқ, бірақ бул 
әлі — бір тілде сөйлсйтін екі улгтың болуы мүмкін емеа 
деген сөз емес! Ағылшындар мен солтүстік американ- 
дар бір тілде сөйлеиді, сонда да олар бір улт емес. Нор- 
вегтер мен датчандар, ағылшындар мен ирландар ту
ралы да осыны айту керек.

Ал, мәселен, ағылшындар мен солтүстік американ- 
дардың, тілдері ортак болғанмен, бір улт болмайтынды- 
ғы неліктен?

Бул алдымен олардың бірге турмай, әртүрлі терри*  
торияларда туратындығынан. Улт тек узақ уақыт, үз- 
бей байланыс жасаудың нәтижесінде, адамдардың ата- 
бабасынан бермен қарай бірге туруының нәтижссінде 
ғана куралады. Ал узак уақыт бірге туру ортақ терри- 
ториясыз мүмкін емес. Ағылшындар мен американдар 
бурын бір территорияны, Англияны, мекен етіп, бір улт 
болған. Сонсын ағылшындардыц бір бөлігі Англиядан 
жаца территорияға, Америкаға, көшіп, онда, жаңа тер- 
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риторияда, бірсыпыра уакыттар еткен сон, жана сол- 
түстік американ ултын курды. Әртурлі территориялар 
өртүрлі улттардын курылуына акеліп сокты.

Сейтіп, территориянык тутастыгы — улттын езгеше 
белгілерінін бірі.

Бірақ әлі мунымен бітпейді. Территориянын тутас- 
іығы өзінен өзі әлі улт уғымын бермейді. Ол үшін, му- 
ның үстіне, улттың жеке бөлімдерін біртутас етіп бірік- 
тіретін ішкі экономикалык байланыс керек. Англия мен 
Солтустік Амсриканын, арасында мундай байланыс 
жоқ, сондықтан да олар әртурлі екі улт болып табы- 
лады. Бірақ Солтүстік Американын жеке түкпірлерҒ 
өздерінің арасындағы еңбек бөлінісінің, катнас жол- 
дарынын өркендеуінін, т. т. аркасында экономикалык. 
жағынан тутасып бір-бірімен байланысты болмаса. 
солтустік американдардын өздері де улт деген атка 
ие бола алмас еді.

Мысалға грузиндерді-ак алайық. Реформадан бу- 
рынғы уақыттардағы грузиндер ортак территорияда ту- 
рып, бір тілде сөйледі. сонда да олар, асылында, бір улт 
болған жок, өйткені олар, бір-бірінен қол үзген толып 
жатқан княздікке бөлінгендіктен, ортақ экономикалык 
турмыста тура алмады, ғасырлар бойы өз арасында со
тые жүргізді және, біріне бірі персияидар меи туріктер 
ді*  шағыстырып, бірін бірі күйзелтті. Кайсыбір жолы 
болған патшанын княздіктерді уакытша және кездей- 
соқ түрде біріктіру ісін кейде жузеге асырғаны, мык- 
тағанда, жеңіл-желпі администрациялық жағын ғанэ 
камтып, князьдардың кесірлігі меи шаруалардың нем- 
қурайды қарауына ушырап тез кыйрап отырды. Грузия- 
нын экономикалык жағынан бытыранды кезінде баска- 
ша болуға мүмкін де емес еді... Грузия, улт ретінде, XIX 
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ғасырдың екінші жартысында ғана жарыққа шыкты, 
ол кезде крепостниктік тәртіптің қулауы мен елдің эко- 
номикалык турмысының өсуі, қатнас жолдарының ор- 
кендеуі мен капитализмнін шығуы Грузияның облыста- 
рының арасында еңбек бөлінісін жасады, ақыры княз- 
діктердІң шаруашылық жағынан туйықтығын бузып, 
оларды біртутас етіп байланыстырды.

Феодализм сатысынан өтіп, өз ішінде капитализма! 
дамыткан баска улттар туралы да осыны айту керек.

Сөйтіп, эконом икал ық турмыстың тутастыгы, эко*  
номикалық жағынан байланыстылық — улттың өзгеше 
белгілерініц бірі.

Бірақ мунымен де бітпейді. Айтылғандардын. бәрЬ 
нің үстіне, улт болып біріккен адамдардыц рухани пі- 
шінінің өзгешеліктерін де еске алу керск. Улттар бір- 
біріиен тек турмыс жағдайлары жөнінен ғана емес, әрі 
улттық мәдениеттің өзгешеліктерінен көрінетін рухани 
пішіні женінен де айрылады. Егер бір тілде сөйлейіін 
Англия, Солтүстік Америка, Ирландия қалайда әртүрлі 
үш улт болып отырса, бул жөнде олардағы өмір сүру- 
діц әртүрлі жағдайларынын, нәтижесінде ата-бабала- 
рынан бермен қарай жасалған өзгеше психикалық пі- 
шіннің ролі аз емес.

Әрине, пснхикалық пішіннің немесе — журттың бас- 
қаша атап жүргеніндей — «улттық мінез-хулықтыц» 
кур өзі сырттан қараған кісіге турлаусыз нәрсе болып 
көрінеді, бірак ол мәдениеттің, ортақ улттын өзгеше- 
лігінен көрінетін болғандықтан ол турлаулы нәрсо 
және ол еленбеуге тиіс емес.

«Улттық мінез-хулықтың> мәңгі өзгермей қалатьін 
нәрсеемес екенін, турмыс жағдайларымен бірге өзге- 
ріпотыратынын айтып жатпасақ та болады; бірақол 
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әрбір белгілі кезедде вмір сүріп отыратын болғандык,- 
тан, ол улттын фнзиономпясына өзінің белгісін салады.

Сөйтіп, мәдениеттін, тутастығынан көрінетін психи- 
калык пішіннің тутастығы — улттыц өзгеше белгілері- 
нін бірі.

Сонымен біз улттьің барлық белгілсрін сарқа айі- 
тық.

Улт дегеніміз адамдардың тарнхи жағынан қалыл- 
тасқан берік тутастығы; бул тутастық тілдің, терри- 
торнянық, экономикалық турмыстың және мәдениет 
тутастығынан көрінетін психикалық пішіннің т£тас- 
тығы негізінде туған.

Бул арада тарихи кубылыс атаулыныц бәрі сыяқты 
улттың да ©згеру занына бағынатыны, өзініц тарихы, 
басы мен ақыры бар екені өзінен езі түсінікті.

Жоғарыда көрсетілген белгілердің бір де бірі, жеке 
алғанда, улттың уғымын аныктап беруге жеткіліксіз 
екеніи баса айту керск. Ол ол ма: улттың улт болудан 
калуы үшін бул белгілсрдің, біреуінің-ак жок болуы 
жеткілікті.

Ортақ «улттық ыінез-хулқы» бар адамдарды табу- 
ға болады; дегенмен олар экономика жағынан быты- 
ранды болса, әртүрлі территорияларда турса, әртүрлі 
тілдерде сейлесе т. т. болса, олар бір улт болмайды. 
Мәселен, біздіц пікірімізше, тутас бір улт болып табыл- 
майтын россиялық, галициялық, америкалық, грузия- 
лық, таулық еврейлер осындай.

Территориясы мен экономикалық турмысы тутас 
адамдарды табуға болады; дсгенмен олар тіл мен 
«улттык мінез-хулықтың» тутастығысыз бір улт бо
лып табылмайды. Мәселен, Прибалтика өлкесінің не- 
містері мен латыштары осындай.
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Ақырында, норвегтер мен датчандар бір тілде сөй- 
лейді, бірақ баска белгілерініц жоктығынан олар бір 
улт болып табылмайды.

Белгілердіц бәрі тегіс бар болса ғана бізге улт уғы- 
мын береді.

сУлттық мінез-хулық» улттыц белгілерінін бірі емес, 
бірден-бір мәнді белгісі, ал баска белгілердің бәрі улт- 
гың белгілері емес, шынъшда, улттың даму жағдайлары 
болып керінуі мүмкін. Мәселен, Австриядағы социал- 
демократияның улт мәселесі жөніндегі әйгілі теоретик- 
тері Р. Шпрингер мен, әсіресе, О. Бауэр осындай квэ- 
қараста.

Олардың улг теорнясын карап көрейік.

Шпрннгердің пікірінше, «улт дегеніміз— бірдей ойлэйтыи-жә- 
ие бірдей сөйлейтін адамдардыц одағы». Улт — «кәзіргі заманда- 
ғыадамдар тобыныц «жерге» байланыссыз мәдени тутастығы»*  
(курсив біздікі).

Сөйтіп, улт дегеніміз — бір-бірінен канша кашык 
болса да, қай жерде турса да, бірдей ойлайтын және 
бірдей сөйлейтін адамдардың «одағы» екен.

Бауэр будан да гөрі әрі кетсді.

«Улт деген не? — деп сурайды ол. — Муның өзі адамдарды 
Ултка біріктіретів тіл тутастығы ма? Бірак ағылшындар мен ир 
ландар... бір тілде сөйлсііді, алайда олар түтас бір халык болып 
табылмайды; еврейлердің мҮлде ортақ тілі жоқ, сонда да олар 

улт болын табылады»**.

Сонымен улт дсгеніміз не?

♦ Қараңыз: Р. Шпрингердің «Улттык проблемасы». 43-бет; 
•Общественная Польза*  бастырып іиығарған, 1909 ж.

•• Қарацыз: О. Бауэрдіц «Улт мәселесі мен социал-демократ 
тиясы», «Серп» бастырып шығарған, 1909 ж., 1—2 бет.
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«Глт дегеніміі — мінез-хулыцтыц шамалы тугастығы»*.

• Қараныз: бул да сонда, 6-бет.
*• Қараңьіз: бул да сонда, 2-бет.

Қараңыз: брл да сонда, 24 — 25-бсг.
**•* Қарацыз: бул да сонда, 139-бег.

Ал мінез-хулық, бул арада — улгтык мінез-хулык 
дегеніміз не?

Улттыд мінез-хулық дегеніміз — «бір улттык адамдарын екін- 
ші улттыц адамдарынан айыратын белгілердіқ жыйынтығы, бір 
ултты екінші улттан айыратын фмзвкалық және рухани касиег*  
гердід жыйындысы»**  * **•*.

Бауэр, әрине, улттық мінез-хулықтың аспаннан гүс- 
оейтінін біледі, сондықган да ол бшіай деп қосады:

«Адамдардың мінез-хулқы олардың гағдырынан баска еште- 
ценен де белғіленбейді»... «улг деғеніміз—тағдырдыи тутастыгы- 
нан басқа ештеие де емес», ал муны белгілейтін «жағдайлар; бул 
жағдайларда адаидар өз тіршілігіне қуралдар шығарады және өі 
енбегінің енімдерін беледі».

Сонымен, біз ултгың, Бауэр айгкандай, ен «толық» 
уғымын аныктауға келдік.

«Улт дегеніиіз — тағдыр тутастығына негізделген мінез-хулыд 
-гутастығына байланысгы адамдардыц бүкіл жыйынтығы»** 1*.

Сейтіп, улт дегеніміз — тағдыр тутастығына негіз*  
делген, міндетті түрдегі территорияның, тілдін, эконо- 
микалық турмысіын іутастығымен байланыстырмай 
алынған, улттык мінез-хулыктын. тутастығы екен.

Ал булай болған күнде улттан не қалады? Эконо- 
микалык жағынан бірінен бірі қашық, әртүрлі террито*  
рияларда туратын, ата-бабасынан бермен карай әр тіл- 
дерде сөйлейтін адамдарда кандай улт ту^астығы бо- 
лушы еді? ,
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Бауэр свройлср туралы, смүлде ортақ тілі жок»*  
болса да, улт ретінде сөз қылады; бірақ бірінен бірі 
мүлде кол үзген, әртүрлі территорияларда туратын, әр- 
түрлі тілдсрде сөйлсйтін, мәселен, грузиялық, дағыс- 
таіідык, россиялық, америкалық еврейлерде қандай 
«тағдыр тутастығы» мен улт байланыстылығы болушы 
еді?

* Қараныз: бул да сонда, 2-бет.

22 И. В. С т а л н и, .-іиы

Күмән жоқ, жоғарыда айтылған еврейлер грузин- 
дермен, дағыстандықтармен, орыстармен, американ- 
дармен бірге ортақ экономикалық, саяси турмыста ту- 
рады, солармен ортақ мәдени жағдайда турады; бул 
олардың улттық мінез-хулықтарына өзінің белгісін сал- 
май тура алмайды; егер оларда ортақ бірдеңе қалған 
болса, ол — дін, бір тектілік, улттық мінез-хулықтыц 
кейбір қалдыктары. Муның бәрі күмәнсіз. Бірақ жоға- 
рыда айтылған еврейлердің «тағдырына» олардың жан- 
жағын қоршаған нағыз әлеуметтік-экономикалык, мә- 
дени ортадан гөрі қатып-семіп қалған діни ғурыптар 
мен жоғалып бара жатқан психологиялық қалдықтар 
күштірек эсер етеді, деп қалайша шындап сөз қылуға 
болады? Ал тегінде тек осылгй шамалағанда ғана 
еврейлер туралы улт ретінде сөз қылуға болады ғой.

Онда Бауэрдін ултының спирптуалистердін. мисти- 
калық, өзінен өзі болған «улттық рухынан» айырма- 
сы не? ■“

Бауэр улттың «айырмалы белгісі» (улт мінез-хулкы) 
мен улттардық турмыс «жағдайларын» бір-бірінен айы- 
рып тастап, олардың арасына жан ©те алмастык шек 
қояды. Бірақ улттық мінез-хулық дегеніміз турмыс 
жағдайларының көрінісі емсй, жан-жакты қоршаған 
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орта дан алынған ой-пікірдің жентегі емсй, немене? 
Улттык мінез-хулыкты оны туғызған нсгізден окшау 
қалдырып, айырып тастап, тек'сониц өзімен ғана ты> 
нуға қалайша болады?

Сонсын, XVIII ғасырдың аяғы мен XIX расырдын. 
басында, Солтүстік Америка әлі «Жана Англия» деп 
аталған кезде, ағылшын ултын солтүсгік американ ул- 
тынан айыратын, шынында, не еді? Эрине, улттык мі- 
нез-хулық емес: ейткені солтүстік американдар Англия
дан шығушылар болды, олар Америкаға, ағылшын тілі- 
нен баска, ағылшыннын улттық мінез-хулқын да ала 
барды; оларда жана жағдайлардык әсерінен өзіне тән 
ерекше мінез-хулык жасала беруге тиіс болғанмен, 
олар, әрине, ағылшынның улттык мінез-хулқын т$з жо- 
ғалта алған жоқ. Сонда да, мінез-хулыктыц азды-көп- 
ті тутастығына қарамастан, олар сол кездің өзінде-ак 
Англиядан ерекше улт болды! Ол кезде улт ретіндсгі 
«Жаца Англияның» улт ретіндегі Англиядан айырма- 
сы — ерекше улттық мінез-хулық болмағаны, немесе 
улттық мінез-хулык болудан гөрі, Англиядан ерекше 
ортанын, турмыс жағдайларыныц болғаны сөзсіз,

Сонымен, шынында улттын ешқандай бірден-бір 
айырмалы белгісі болмайтыны айқын. Белгілердің жый- 
ынтығы ғана болады; улттарды салыстырғанда белгі- 
лердің ішінен кейде бірі (улттык мінез-хулык), кейде 
екіншісі (тіл), кейде үшіншісі (территория, экономика- 
лық жағдайлар) айқынырак білінеді. Улт дегеніміз ту- 
тас алынған барлық белгілердіц қыюласуы.

Ултты улттык мінез-хулықпен теңдестіретін Бауэр- 
дің көзкарасы ултты негізден айырып тастайды және 
оны қайдағы бір көзге көрінбейтін, езімен өзі болғав 
күшке айналдырады. Бул нағыз жігерлі қыймыл жа- 
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саушы улт емес, мистика лык, турлаусыз, өлі бір нәрсе 
болып шығады. Өйткені, тағы айтам, мәселен г, узия- 
лык, дағыстандық, россиялық, америкалық және басқа 
еврейлерден қуралған, мүшелсрі бірін бірі түсінбейтін 
(әртурлі тілдерде сөйлейтін), жер жузінің әртурлі бе- 
лімдсрінде туратын, еш уакытта бірін бірі көрмейтін, 
еиі уақытта, бейбітшілік уақытта да, соғыс уакытында 
да, бірге шықпайтын еврей улты деген нендей улт?!

Жок, социал-демократия езініц улттық программа- 
сын мундай қағаз жүзіндегі «улт» ушін жасамайды. Ол 
қыйыыл жасап, жылжып отыратын, сондықтан да өзі- 
мен сандстырмай қоймайтын шын улттармен ғана са- 
насады.

Бауэр, сірә, тарихи категория болып табылатын улт 
пен этнографиялық категория болып табылатын тайпа- 
ны шатастырып отыр.

Тегінде, позициясының әлсіздігін Бауэрдің өзі де 
сезіп отырған болар. Кітабының басында еврейлерді 
улт*  деп батыл айта келіп, Бауэр кітабыныц аяғында 
«капиталистік қоғам тегінде олардың (еврейлердің) улт 
болып сақталуына мүмкіндік бермейді»**,  оларды 
баска улттармен ассимиляциялап отырады деп, өзін өзі 
түзейді. Оның себебі — «еврейлеірдіқ туйык колониза- 
циялық облысы жоқ»***,  ал мундай облыс, мәселен, 
чехтарда бар, чехтар, Бауэрдің пікірінше, улт болып 
сақталуға тиіс екендігі көрінеді. Қысқасьі: оның себебі 
— терри горияның жоқтығы.

* Оньщ кітабынын 2-бетін қараңыі
•• Қараныз: б?л да сонда, 389-бет.

•** Қарацыз: 388-бег.

Булай ойлағалда, Бауэр — улттық автономия еврей 

22»
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жумысшыларынын талибы бола алмайды*  деп дэ- 
лслдемекші еді, бірақ ол мунысымен улттын белгілорі- 
нің бірі болыл табылатын территория тутастыгын теріс 
деп таныйтын өз теориясын байкаусызда астан-ксстен 
қылып отыр.

* Карацыз: 396-бет.
** Қзраныз: 2-бет.

Қарацыз: 130-бет.
Бул да сонда, 130-бет.

Бірақ Бауэр будан да әрі кетеді. Ол өзінін кітабы- 
ның басында «еврейлердің мүлде ортак тілі жок, сонда 
да олар улт болып табылады»**  дсп батыл айтады. 
Бірақ ол жүз отызыншы бетке жетіп үлгірмей-ақ, бағы- 
тын өзгертіп, тағыда батыл түрде: «ортақ тілсіз ешбір 
улттың болуы мүмкін емес ехені күмәнсіз»***  дейді 
(курсив біздікі).

Бауэр бул арада «тіл — адамның қарым-қатнасьр 
нық аса макызды куралы» деп дәлелдемекші еді, 
бірақ ол мунымен бірге дәлелдегісі келмеген нәрсесін, 
атап айтқанда: тіл тутастығының манызын теріс деп 
таныйтын өзінін улт теориясының орынсыз екенін де 
байкаусызда дәлелдеді.

Идеалистік жіппен тігілген теория өзін өзі осылай 
бекерге шығарып отыр.

II
УЛТ ҚОЗҒАЛЫСЫ

Улт — жай ғана тарихи категория емес, белгілібір 
заманның, өрлеп келе жаткан капитализм заманыныц, 
тарихи категориясы. Феодализмнің жойылуы мен капи- 
тализмніқ өркендеу процесі әрі адамдардык улт болып



Марксизм және улт мәселесі 341

қуралу процесі де болып табылады. Мәселен, Батыс 
Европада іс осылай болған. Ағылшындар, француздар, 
германдар, итальяядар және басқалар феодалдық бы- 
тырандылыққа үстемдік етіп отырған капитализмніц 
жеиісті салтанаты кезінде улт болып куралды.

Бірақ улттардын куралуы оларда әрі улттардың өз 
алдына улттық мемлекеттерге айналуы болып табылды. 
Ағылшыннын, француздыц және басқалардыц улттарй 
арі ағылшынньщ және басқалардың мемлекеттері бо>- 
лып табылады. Бул процестен тыс қалған Ирландия 
жалпы жағдайды өзгертпейді.

Шығыс Европада *іс  бірсыпыра басқаша болып отыр. 
Батыста улттар мемлекеттерге ^ласкан кезде Шығыста 
улт аралық мемлекеттер, бірнеше улттан қуралған мем- 
лекеттер, қурылды. Австрия-Венгрия, Россия міне нак 
осындай. Австрияда саяси жөпінен ең ересегі немістер 
болып шықты — авсгриялық улттарды мемлекет етіп 
біріктіру ісін өз мойнына алған да солар. Венгрияда 
мемлекеттік уйымшылдыққа ец ьщғайлысы мадьярлар 
болып шықты, олар — венгриялық улттардын уйгқысы, 
Венгрияны біріктірген де солар. Россияда улттарды бі- 
ріктірушініқ ролін улы орыстар оз мойнына алды: бу- 
ларды тарихи жағынан калыптасқан күшті, уйымшыл 
дворяндық соғыс бюрократиясы басқарды.

Шығыста іс осылай болды.
Мемлекеттердін. қурылуының бул өзгеше жолы әлі 

жойылмаған феодализм жағдайларында ғана, нашар 
'дамыған капитализм жагдайларында ғана бола алды; 
бул кезде кейінгі қатарға шегерілген улттар экономя^ 
калық жағынан әлітутас улттар больш жыйнақталып 
үлгіре алмады.

Бірақ капитализм шығыс мемлекеттерде де дамыЙ 
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бастады. Сауда мен қатнас жолдары дамып келеді. Ірі 
қалалар шығып келеді. Улттар эконом икалық жағынан 
жыйнақталып келеді. Шегерілген улттардын тыныш 
турмысын бузып-жарған капитализм ол улттарды қөте- 
рілдіріп, козғалысқа итермелеп отыр. Баспасөз бен те*  
атрдыц дамуы, рейхсраттын (Австрияда) және Дума- 
кын (Росси я да) ісі «улттық сезімдердіц» күшеюіне дем 
больтп отыр. Жаңа туған интеллигенция «улгтық идея, 
ға» қанығып с/гыр және осы бағытта қыймыл жасап 
отыр...

Бірак жанадан оянып өз алдына турмыс кура бас*  
таған бурынғы шегсрілген улттар‘енді тәуелсіз улттық 
мемлекет болып қурЛлмайды: олар өздерінің жолында 
алдақашан мемлекеттід басына отырып алған, команда 
беруші улттардын басшы топтары тарапынан өте күшті 
қарсылықты кездестіріп отыр. Кешігіп қалды!..

Австрияда чехтар, поляктар, т. т., Венгрняда xvp*  
ваттар және басқалар, Россияда латыштар, литвандар, 
украиндар, грузиндер, армяндар және баскалар осылай 
улт болып қуралып келеді. Батыс Европада бірді-екілі 
болатын нарсе (Ирландия) шығыста ережеге айналды.

Батыста Ирландия өте ауыр халге улт қозғалысы 
арқылы жауап берді. Шығыета оянған улттар да солай 
жауап беруге тиіс болды.

Европаның шығысындағы жас улттарды күреске 
■термелеген жағдайлар осылай қурыла берді.

Күрес, шынында, бүкіл улттардын арасында емес, 
қрманда беруші улгтар мен шегерілген улттардын ус- 
тем таптарының арасында басталып, қызды. Күрссті 
әдетте не езілген улттың калалық усақ буржуазиясы 
команда беруші улттын ірі буржуазиясына карсы жүр- 
гізеді (чехтар мен немістер), не езілген улттыц село 
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буржуазиясы үстем улттын помещиктеріне қарсы жүр- 
гізеді (Польшадағы украиадар), не езілген улттардын 
бүқіл «улттык» буржуазиясы команда беруші улттын 
үстем дворяндарына қарсы. жүргізеді (Росснядағы 
Польша, Литва, Украина).

Буржуазия — кыймыл көрсетушінің ең бастысы.
Жас буржуазия үшін негізгі мәседе—рынок. Өз то- 

варларын өткізу, сөйтіп баска улттын буржуазиясымен 
басеке жасағанда жеңіп шығу — буржуазияныц мақ- 
саты осы. Онын осыдан шығатын тілегі—«өзінін», «кол
туна» рыногін жасап алу. Рынок—буржуазиянық улт- 
шылдықты үйренетін бірінші мектебі.

Бірак іс, әдетте, рынокпен тынбайды. Күреске үстем 
улттын жартылай феодалдық, жартылай буржуазиялык 
бюрократиясы өзінің «сүйрелеп, айрылмау керек» деген 
әдісін колданып араласады. Команда беруші улттыц 
буржуазиясы — ол усак болсын, ірі болсын, бәрібір — 
взімсн бәсскелесушінін «тезірек», «батылырақ» саза- 
йын беруге мүмкіндік алады. «Күштер» бірігеді, сөйтіп 
«буратана» буржуазняға карсы кейде репрессияға ай- 
«алатын толып жаткан шек кою шаралары басталады. 
Күрес шаруашылык майданынан саяси маііданға көше*  
ді. Қоныс ауыстыру босгандығына шек қою, тілге қы- 
сым жасау, сайлау праволарына шек кою, мектептерді 
азайту, дінге қысым жасау, т. с. «бәсекелесушініқ» үс- 
тіне жауады. Эрине, мундай шаралар команда беруші 
улттын буржуазиялык таптарынык мүдделерін ғана 
көздемейді, әрі үстем бюрократияның ерекцге, былайша 
айтқанда, езіне тән максаттарын да көздейді. Бірақ нә- 
тижелері жағынан мунда түк айырма жоқ: буржуазия- 
лықтаптар мен бюрократия бул арада қол устасып жү- 
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реді — әңгіме Азстрия-Венгрия туралы болсын немесе 
Россия туралы болсын, бәрі£ір.

Езілгеи улттың барлық жағынан қысым көрген бур
жуазиям табиғи түрде қозғалысқа кіріседі. Ол өзінін 
қарабасынын ісін жалпы халықтың ісіне балап, «бауыр 
журтына» жүгініп, «отан» туралы айқайлай бастайды. 
Ол «отаннын» мүддесі (үшін... «отандастардан» езіне 
армия қурастырады. «Журт> та шақырғанда ылғый 
қатыспай қала бермей, оның туынын. маңьіна жыйнала- 
ды: жоғарыдан болған репрессиялар оларды да шалып, 
наразылық туғызадьі.

Улт қозғалысы осылай басталады.
Улт қозғалысының күші улттын қалың буқарасы- 

ныц, пролетариат пен шаруалардың, оған қатынасу 
дәрежесі арқылы белгіленеді.

Пролетариаттың буржуазиялық ултшылдыктыц туы 
астына жыйналу, жыйналмауы, — бул таптык кайшы- 
лықтардыц даму дәрежесіне, пролетариаттын саналы- 
лығы мен уиымшылдығына байланысты. Саналы про
летариаттын езіне тән сыналған туы бар, сондықтан 
оған буржуазияның туы астына жынпалудын түк ка
жет! жоқ.

Шаруаларға келсек, олардық улт қозғалысына қа- 
тысуы бәрінен бурын репрессиялардың сыйпатына бай
ланысты. Егер репрессиялар, Ирландияда болған сыяк- 
ты, «жер» мүдделерін камтыса, онда шаруалардың қа- 
лың буқарасы дереу улт қозғаласының туы астына 
жыйналады.

Екінші жағынан, егер, мәселен, Грузияда пәлендей 
елеулі орысқа қарсы ултшыл ық жок болса, оның, б&- 
рінен бурын, себебі — онда мундай буқара арасындағы 
ултшылдыққа азық бере алатын орыстың помеіциктері 
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не орыстың ірі буржуазиясы жок. Грузияда армянға 
қарсы ултшылдык бар, ал оның себебі — онда усақ, әлі 
буыны қатпаған грузин буржуазиясын тө.мпсштеп, ар- 
мянға қарсы ултшылдыкка птермелейтін армянның Ірі. 
буржуазиясы әлі бар.

Осы фактыларға карай улт қозғалысы не бірден dip- 
re өрши түсіп, буқаралық сыйпатта болады (Ирландия,. 
Галиция), не бірте-бірте жанжалға, кур атак үшін «кү- 
рсске» ауып, ушы-қыйыры жоқ усак кактығыстарға 
айналады (Богемчяның кейбір қалашықтары).

Улт қозғалысының мазмуны, әрине, барлық жерде 
бірдей бола алмайды: оны тегісінен қозғалыстың қоя- 
тын әртүрлі талаптары белгілейдІ. Ирландияда козға- 
лыстыц аграрлық сыйпаты бар, ал Богемияда «тілдік» 
сыйпаты бар: мунда азаматтардын тец праволылығы 
мен дін устау бостандығын талап етеді, ал онда «өз» 
чиновниктері мен өз сейімі болуын талап етеді. Түрлі 
талаптарда кейде жалпы улт атаулыны сыйпаттайтын 
түрлі белгілер (тіл, территория және басқалар) байка- 
лады. Бір ковдл бәлуге татырлық нәрсе — Бауэрдін 
бэрін қамтыйтын «улттык мінез-хулкы» туралы талап- 
ты ешжерде кездестірмейсін. Бул түсінікті дс: «улттык 
мінез-хулық» жеке өзін алғанда, турлаусыз нәрсе және, 
И. Штрассердік дурыс айтқанындай, «онымен саясат 
қурып жатудыц кажеті жоқ>*.

Улт козғалысьіның формалары мен сыйпаты жалпы 
алғанда осындай.

Жоғарыда айтылғандардан — өрлеп келе жатқан 
капитализм жағдайларындағы улттық күрестің бур- 
жуазиялық таптардын өз арасындағы күресі болып та-

* Каоянчз: онык «П r Arbeiter und die Nation» деген кітабы 
1912 ж.. 33-бет.
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былатыны айқын көрінеді. Кейде буржуазия улт қозға- 
лысына пролетариат™ тарта алады, онда улттық күрес 
сырткы көрінісі жағынан «жалпы халыктық» сыйпатта 
болады, бірақ бул тек сыртқы керінісі ғана. Өзініц түп- 
кі мәнінде ол ылғый буржуазиялық күрес, көбінесе 
буржуазияға тиімді, соған конымды күрес болып қала 
береді.

Бірақ будан — пролетариат улттарды езу саясаты- 
на қарсы күресуге тиіс емес деген қортынды еш шык- 
пайды.

Қоныс ауыстыру бостандығына шек кою, сайлау 
прааоларынан айыру, тілге қысым жасау, мектептерді 
азайту және баска репрессиялар жумысшыларды бур- 
жуазиядан гөрі көбірек қамтымаса, кем қамтымайды. 
Мундай күй бағыньішты улттардын пролетариатынын 
рухани күшгерін еркін дамыту ісіне тек кедергі жасай- 
ды. Татардын не еврейдін жумысшысына жьма.-ъіс- 
тарда, лекцияларда ана тілімен пайдалануға мүмкіндік 
берілмей отырғанда, оларға мектептердің есігі жабык 
болып отырғанда, олардың рухани зейіндерін толык 
дамыту туралы шындап сөз қылуға да болмайды.

БІрақ ултшылдық репрессияларды қолдану саяса- 
ты пролетариаттын. ісі үшін екінші жағынан да қауіпті. 
Ол саясат қалың буқаранын кеңілін әлеуметтік мәселе- 
лерден, тап күресінің мәселелсрінен бөліп, улттык мәсе- 
лелер жағына, пролетариат пен буржуазняға «ортақ» 
мәселелер жағына аударады. Ал муның өзі «мүдделер- 
дін сәйкестігі» туралы жалған уағыз жүргізу үшін, про- 
летариаттың таптық мүдделерін кемескілеу үшіи, жу
мысшыларды рухани жағынан кірілтар ету үшін колай- 
лы жағдай жасайды. Сонымен барлық улттардын жу- 
мысшыларын біріктіру ісіне елеулі кедергі жасалады. 
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Егершоляк жумысшыларының едәуірі әлі кунге буржуа- 
зиялық ултшьілдарға кіріптар болып калып отырса, 
олар әлі күнге интернационалдық жумысшы қозғалы- 
сынан шет қалып отырса, муның көбінесе себебі — то- 
зығы жеткен «дәулетгілердің өкімі» деген поляктарға. 
қарсы саясат осындай кіріптарлық үшін жағдай жасап 
отыр, жумысшыларды осы кіріптарлықтан азат ету ісін 
қыйындатып отыр.

Бірак репрсссиялар колдану саясаты мунымен ток- 
тамайды. Ол езу «системасынан» кенде улттарды ша- 
ғыстыру «сисгемасына», қырғын, погром «системаеы- 
на» көшеді. Әрине, соңғысы барлық жерде және барлык 
уақытта бірдей мүмкін бола бермейді, ал ол мүмкін 
болған жерде, — сәл бостандық та жоқ жағдайларда, 
— ол кейде, жумысшыларды біріктіру Ісін қан мен көз 
жасына бояу каупін туғызып, сурапыл мөлшерде қол- 
данылады. Кавказдан және Россиянин, оңтүстігіяен та- 
лай мысалдар кслтіруге болады. «Бөлшекте де, өкімің- 
ді жүргізе бер» — шағыстыру саясатының. максаты осы. 
Ал мундаіі саясаттың сәті болып жүргендіктен, бул 
саясат пролетариат үшін зор кырсық, мемлекеттегі бар- 
лык улттардың жумысшыларын біріктіру ісіне елеулі 
кедсргі болып табылады.

Бірак жумысшылар барлық жолдастарын тутас бір 
инюрнационалдық армияға толық біріктіруге, оларды 
буржуазияға рухани жағынан кіріптар болудан тез жә- 
не түпкілікті азат етуге, өзінің бауырлары қандай улт- 
тан шыққан болса да, солардың рухани күштерін то- 
лык және еркін дамытуға қуштар.

Сондықтан жумысшылар улттарды езу саясатының 
барлық түрлеріне, ен нәзік түрлерінен бастап, еи өрес- 
кел түрлеріне қарсы, әрі шағыстыру саясатыныц да 
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барлық түрлеріне қарсы күресіп отыр және будан бы- 
лай да күреседі.

Сондықтан барлық елдердің социал-демократиясы 
улттардың өзін өзі билеу правосын жарыялайды.

Өзін өзі билеу правосы, яғни: &з тағдырын шешуге 
улттын езінін ғана правосы бар, улттыц тіршілігіне зор- 
лап араласуға, оның мектептерін жәие басқа мекемеле- 
рін қыйратуға, онын, әдет, ғурыптарын бузуға, оның ті- 
ліне қысым жасауға, праволарын жыруға ешкімніц пра
восы жоқ.

Бул, әрине, — социал-демократия улттыц әдет, ме- 
кеме атаулысыныц бәрін қолдап отырады, деген сөз 
емес. Ол, улгка зорлық көрсетушілікке карсы күресе 
отырып, улттың өз тағдырын өзі шешу жөніндсгі право- 
сын ғана берік жақтайды, сонымен қабат, бул улттык 
енбекші бука расына зыянды әдеттер мен мексмелсрден 
қутылуына мүмкіндік беру үшін, бул улттың сол зыян
ды әдеттері мен мекемелеріне карсы үгіт жүргізеді.

Өзін езі билеу правосы, яғни — улт өзінің калауын- 
ша турмыс қура алады. Ол өзініц турмысын автономия 
негізінде қуруға праволы. Ол басқа улттармен федсра- 
циялық қатнастар жасауға праволы. Ол мүлде болініп 
шығуға праволы. Улт суверенитетті және барлық улг- 
тар тец праволы.

Бул, әрине, — социал-демократия улттын көрінген 
талабын жақтай береді, деген сөз емес. Улт тіпті ескі 
тэртіпке кайта оралуға да праволы, бірак бул әлі — со. 
цнал-демократия ол улттын анау-мынау мекемесінің 
мундай қаулысына кол кояды деген сөз емес. Проле- 
тариаттыд мүдделерІн қорғайтын социал-демократия- 
нын міндеттері мен әр таптардан қуралған улттың 
праволары — екеуі екі басқа нәрсе.
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Улгтардың өзін өзі бнлеу правосы жолында күресе 
■отырып, социал-демократия ултты езу саясатын түбі- 
мен қуртуды, ол саясатты мүмкін болмаптын етуді, 
сейтіп улттардын күресін әлсіретуді, бәссндегуді, оны 
азайтып. минимумға жеткізулі максат стеді.

Улттық күресгі терецдетіп, оршітуге, улт козғалы- 
сын созып, шиеленістіруге тырысатын буржуазияның 
саясатынан саналы пролетариаттыц саясатын айыра- 
тын мәнді нәрсе осы.

' Сондыктан да саналы пролетариат буржуазиянын 
«улттык» туы астына жыйиала алмайды.

Сондыктан да Бауэр усынып отырған «эволюциялы- 
улттық» саясат деген саясат пролетариаттың саясаты 
бола алмайды. Бауэрдін өзінін «эволюциялы-улттык> 
саясатын «кәзіргі замандағы жумысшы табының» сая- 
сатымен кыюластыруға әрекет жасауы*  жумысшылар- 
дың тап күресін улттардың күресіне икемдеу әрекеті 
болып табылады.

• Қараныз: Бауэрдің кітабы, 166-бет.

Улт қозғалысынын, өзінін түпкі мәнінде буржуазия- 
лық козғалыстың, тағдыры — буржуазиянын тағдыры- 
мен табиғи байлакысты. Улт козғалысының түпкілікті 
кулауы буржуазия қулағанда ғана мүмкін болады. Тек 
социализм дәурен сүргенде ғака толық бейбітшілік ор- 
иай алады. Бірак улттық күресті минимумға жеткізу, 
оны тамырынан бәсеңдету, оны пролетариатқа барын- 
ша зыянсыз ету — капитализм шенберінде де мүмкін. 
Швейцария мен Американы мысалға алсаныз да осыны 
көрсетеді. Бул үшін елді демократияландыру керек жә- 
не улттардың емін-еркін дамуына мүмкіншілік беру 
керек.
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III

МӘСЕЛЕНІҢ ҚОЙЫЛЫСЫ

Улттың ез тағдырын әзі еркін шешуге правосы бар. 
Оның өз қалауынша турмыс куруға, арине, баска улт- 
тардыц праволарын тықсырмай турмыс қуруға право
сы бар. Бул даусыз.

Бірақ, улттын. көпшілігінін, бәрһіен бурын пролета- 
риаттын мүдделерін еске алғанда, улт лэл калай тур- 
мыс қуруға тиіс, онын, келешектегі конституциясы 
қандай формада болуға тніс?

Улттын автономия болып турмыс кУруына правосы 
бар. Онын тіпті бөлініп кетуге де правосы бар. Бірак 
бул әлі — улт муны кап дай жағдайларда болса да 
істеуге тиіс, автономия немесе сепарация ултка, ягни 
оныц көпшілігіне, яғни еңбекшілер буқарасына барлық 
жерде, барлық уақытта тиімді, деген сез емес. Закав- 
казьелік татарлар, улт ретІнде, өздерінің, мәселен, сей- 
міне жыйнала алады және, өздерінін бектері мен мол- 
даларынын ықпальіна бағынып, өздерінде ескі тәртіп- 
терді қайта орната алады, мемлекеттен беліиіп шығуды 
шеше алады. ӨзІн езі билеу туралы пункттің мағнасы 
бойынша олардын буған толық правосы бар. Бірақ бул 
татар ултынык еңбекшілер буқарасыныц мүдделеріне 
сай келе ме? Улт мәселесін шешуде бектер мен ыолда- 
лардың буқараны өздерініц соңынан ертуіне социал- 
демократия қалай болса солай қарай ала ма? Социал*  
демократия іске араласып, улттыц тілегіне белгілібір 
ықпал етуге тиісті емес пе? Ол мәселені татар, буқара*  
сына барынша тиімді етіп шешудің нақты жоспарымен 
шығуға тиісті емес пе?

Ал еңбекшілер буқарасының мүдделеріне мәселенін 
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кай турде шешілуі көбірек "Сәйкес келеді? Автономия 
ма, федерация ма, әлде сепарация ма?

Мунын бәрі — белгілібір ултты коршаған накты та- 
рихи жағдайларға байланыстырылып шешілетін мәсе- 
лелер.

Ол ол ма. Басқа нэрселер сыякты, жағдайлар да 
өзгеріп отырады, сондыктан бір кезең үшін дурыс қарар 
екінші кезең үшін ыүлде жарамайтын болып шығуы 
мүмкін.

XIX ғасырлын ортасында Маркс орыс Польша си
ниц бөлініп шығуын жақтады, оныкі дурыс та еді, 
өнткені ол кезде мәселе жоғарғы мәдениетті оны кый- 
ратқан төменгІ мәдениеттен босату туралы болды. 
Сонсын, ол кезде мәселе теория жүзінде ғана емес, 
академикалык жағынан емес, практика жүзіиде, нағыз 
турмыс жүзінде қойылды...

Ал XIX ғасырдыц аяғында поляк маркснстері Поль- 
шаныц бөлініп кетуіне қарсы шыкты, олардікі де дурыс 
еді, өйткені соңғы 50 жылдын һііінде Россия мен Поль- 
шаның экономикалық және мәдени жактарынан жа- 
қындасуына бейімделген терен өзгерістер болды. Онын 
устіне, бул уақыттың ішінде бөліну туралы мэселе 
лрактикалық істен шет елдердегі интеллигснттерді ра
на қозғайтын академикалық талас ісіне айналды.

Бул, әрине, белгілібір ішкі, сыртқы жағдайлардың 
болуы мүмкін екендігін, ол жағдайлардың тусында 
Польшапыц бөлінуі туралы мәселе қайтадан кезекке 
койылуы мүмкін екендігін жокқа шығармайды.

Будан шығатын қортынды — улт мәселесін тек да*  
мулы күйінде алынған тарихи жағдайлармен байланыс*  
тырып қана шешуге болады.

Белгілібір ултты қоршаған экономикалық, саяси» 
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мәдени жағдайлар, — белгЬіібір улт дал калай турчыс 
куруға тиіс, оный келешектегі коне (игу циясы кап дай 
формада болуға тиіс, деген мәселені шешудің бірден- 
бір кілті осы. Бул жөнде әрбір улт үшін мәсслсні ерек- 
ше шсшу керек болуы мумкін. Мәселенің диалектика- 
лык койылысы тегінде бір жерде қажет болатын болса, 
нак осы жерде, улт мәселесінде өте-мөте қажет.

Осылай болғандықтан біз улт мәселесін «шешудің» 
ете көп тараған, бірақ әрі өте орашолак бір әдісіне, 
басында Бундтан шыкқан бір әдісіне үзілді-кесілді 
қарсы шығуға тиіспіз. Біз австриялық және оңтүстік 
славяндық*  социал-демократияға сүйене кою Жөніядегі 
женіл метод туралы айтып огырмыз; ол социал-демо
кратия кәзірдін өзінде улт мәселесін шешіпті-мыс және 
орыс социал-демохраттары іиешу әдісін содан ала 
қоюға тиісті-мыс. Жәнеде, аЙталык, Австрия үшін ду- 
рыс нәрсенін бәрі Россия үшін де дурыс керінеді. Сей- 
Tin, бул арадағы ен манызды, шешушІ нәрсе: жалпы 
.алғанда Россиядағы, әсіресе Россия көлеміндегі әрбір 
жеке улттың турмідсындағы накты тарихи жағдайлар 
еске алынбайды.

• Оңтұстік славян социад-деиократиясы Австрияныц сцтүс- 
тігіндс істейді,

Қаракыз: В. Коссовскййдің «Улттык мәселелері», 16—17- 
'беттер, 1907 ж.

Мәселен, белгілі бундшыл В. Қоссовскнйді тыкдап 
көріңіз:

«Бундтык IV съезінде мәселенің (әңгіме улт ыәселесі турэлы 
болыпотыр«И. Ст.) принциптік жағы талқыланғанда, съезд мүше- 
лерінің бірінік мәселені онтүстік славян соцнал-демократнялық 
партиясынык қарары рухында шешу керек деп усынған усынысын 

журттық бәрі макулдады»**.
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Акырывда съездің «бір ауыздан қабылдағаны»... 
улттық автономия болды.

Осы ғана! Орыс өмір шындығына анализ жасауда 
жоқ, Росснядағы еврейлердіц турмыс жағдайларын 
зерттеу де жоқ: әуелі шешу әдісін оңтүстік славян со- 
циал-демократиялық партиясынан ала қойды, сонсын' 
«мақулдады», одан кейін «бҒр ауыздан қабылдады»! 
Бундшылар Россиядағы улт мәселесін осылаіі қойып, 
осылай «шешеді»..,

Ал шынында, Австрия мен Россиянин жағіайлары 
мүлде әртүрлі. Мінеосы себептеи, Брюннде (1899 ж.)134 
улттык. программаны қабылдағанда оңтүстік славян, 
социал-демократиялық партиясыньін карары рухында 
кабылдаған (рас, кейбір мардымсыз түзегулер ёнгізіп 
қабылдаған) Австрия социал-дёмократиясы мәселеге 
мүлде, былайша айтқанда, орыс сыякты қарамайды 
және мәселені, әрине, брыс сыяқты шешпейді.

Бәрінен бурын мәселенің қойылысын алайык. Мә- 
дени-улттық автономиянык австриялық теоретиктері, 
брюнндегі улттық программаны және оңтүстік славян 
социал-демократиялық партияның қарарын түсіндіру*  
шілер, Шпрингер мен Бауэр, мәселені қалай қояды?

■ Қараңыз: Шпрингердін «Улттық ароблемасы», 14-бет,. лі: 

23 И. В. Сіалыі, і-юы

<Біз бул араца, — дейді Шпрингер, — тегінде рлтгар мемлеке- 
тінің болуы мумкін бе және, жеке алганда, австриялык улттар 
саясн біртутас болыл қурылуға ділгер ме, деген мәселені жауап- 
сиз қалдирамыз; біз бул мәселелсрді шешілген деп есептейміа. 
Осы ескертілген мумк'нд'к пен қажеттікті қостамайтың кісіге бір- 
діқ зерттеуіміз, әрине, негізсіз болады. Біздің тақырыбымыз бы-, 
лаб: бул улттар біоге өмір сүруге ділгер; оларға қандай лраволық 
формалар журтты і бәрінен жақсы туруға мүмкіндік береді?» 
(курсив Шприигердік.)*.
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Сөйтіп, бастама пункт — Австрияныц мемлекеттік 
тутастығы.

Бауэр де нак осыны айтады:
<Біз — австриялық улттар кәзір қай мемлекеттік одақта TVp- 

са, нақ сол мемлекеттік одақта қала береді, деген болжауға сүйе- 
неміэ және — осы одақтың шсңберінде улттардыц ез араларын- 
дағы қатнастары мен олардың бәрінін мемлекетке қатнастары 
қандай болады, деген сурақ қоямыз»*.

* Қараныз: Бауэрдіц <Улт мәселесі мен социал-демократия- 
сы». 399-бет.

Тағыда сол: ең 'алдымен керегі — Австрияныц ту- 
тастығы.

Россиялық социал-демократия мәселені булай қоя 
аяа ма? Жоқ, қоя алмайды. Қоя алмайтын себебі — ол 
әуел бастан-ақ улттардың взін езі билеу көзкарасын 
жақтайды, бул көзкарас бойынша улттын, бөлініп ке- 
туге правосы бар, Тіпті бундшыл Гольдблат та россия- 
лык. социал-демократияныц екіиші съезінде россиялык 
социал-демократияның өзін өзі билеу көзкарасынан 
бастарта алмайтынын мойындады. Гольдблат сонда 
былай деді:

«Өзін езі бнлеу правосына еш қарсылық етуге болмайды. Егер 
бір улт ез алдына дербес болу үшін күрескеи күнде, буған қарсы 
болуға болманды. Егер Польша Россиямен бірге «ззкды неке» 
жасағысы келмесе, буған кедергі болу біздің жумысымыз емес».

Муның бәрі осылай. Бірак будан шыгатын қортын- 
ды — австриялық социал-демократия мен орыс социал- 
демократиясының бастама пункттері бірдей еместігі 
былай турсын, қайта, керісінше, тура қарама-карсы. 
Осыдан кейін улттық программаны австриялықтардан 
ала қою мүмкіншілігі туралы сөз кылуға бола ма?
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Сонсын. Австриялықтар «улттар бостандығын» ?сак 
реформалар арқылы, ақырын аяңмен жүзеге асырғысиг 
келеді. Мәдени-улттық автономияны, практикалық ша
ра ретінде усына отырып, олар негізгі өзгеріске, демок- 
ратиялык-азаттық қозғалысқа сүйенбейді, муны олар 
келешекте мақсат етпейді. Ал орыс марксистері «улттар 
бостандығы» туралы мәселені мүмкін болатьш негізгі 
өзгеріспен, демократиялық-азаттық қозғалыспен бай- 
ланыстырады, өйткені реформаларға сүйенуге олардың 
дэлелі жоқ. Ал мунын өзі Россиядағы улттардьтц мүм- 
кін бола-тын тағдыры жағынан карағанда істің жәйін 
мәиді түрде өзгертеді.

«Әлбетте, — дейді Бауэр, — ултгық автономия ?лы қарардың, 
үзілді-кесілді батыл қыймылдың нәтижесінде туады, деп ойлау 
қыйын. Австрия улттық автономияға қарай бір ауанмен, ақырын, 
азапты процесс арқылы, ауыр күрес арқылы жүреді; осы ауыр 
күрестід салдарыиан зац шығару ісі мен басқару ісі узаққа со- 
зылғзн ауру күйде болады, Жок, жака мемлекеттік-праволык 
қурылыс улы зац шығару актьгсы арқылы емес, жеке облыстар 
үшін, жеке қауымдар үшін шығарылатын толып жатқан жеке 
зацдар арқылы жасалады>*.

Шпрингер де нақ осыны айтадьт:
«Мундай институттардыц (улттық автономия органдары. 

И. Ст.) бірер жылда, тіпті ондаған жылда жасалмайтынын мен 
жаксы білем, — деп жазады ол. — Жалғыз пруссиялық баскарма- 
ііы уйымдастырудың өзі узақ уақытты керек қылды... Өзінің не
га гі адмннистрациялъж мекемелерін түпкілікті белгілеу үшін 
Пруссняға жыйырма шақты жыл керек болды. Оондықтан журт 
иені — Австрия, үшін қанша уақыт, қанша қыйындықтар керек 
екенін білмейді, деп ойламасын»**.

♦ Қаракыз: Бауэрдін <Улт мәселесі», 422-бет.
** Қараңыз: ІІІпрингердің «Улттық проблемасы», 281 — 282- 

беттер.

23*
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Муның бәрі анық-ақ. Бірақ орыс марксистері улт 
мәселесін «үзілді-кесілді батыл қыймылдармен» байла- 
яыстырмай тура ала ма? Олар «улттар бостандығына» 
жетудің қуралы ретінде бірлі-жарым реформаларға, 
«толып жаткан жеке завдарға» сүйене ала ма? Ал егер 
олар муны істей алмайтын болса, істеуге тиісті емес 
болса, онда будан австриялықтар мен орыстардын кү- 
рес методтары мен перспективалары мүлде әртүрлі 
екені анык емес пе? Мундай күйде австриялықтардың 
біржақты, жарым-жарты мәдени-улттық автономиясы- 
мен қалайша тынуға болады? Екінің бірі: не біреуден 
ала коюды жақтаушылар Россиядағы «үзілді-кесілді 
және батыл қыймылдарға» сүйенбейді, не олар буларға 
сүйенеді, бірақ «не істеп отырганын өздері де білмейді».

Акырында, Россия мен Австрияның алдында турған 
кезекті міндеттер мүлде әртүрлі, сондықтан улт мәселе- 
сін шешудің методы да әртүрлі болуға тиіс. Австрия 
парламентаризм жағдайларында тур, онда кәзіргі жағ- 
дайлар тусында парламентсіз даму мүмкін емес. Бірақ 
Австрияныц парламенттік турмысы мен заң шығару ісі 
улттық партиялардың қатты түйісулері аркасында кө- 
бінесе мүлде тоқтап қалады. Австрия көпген душар 
болған созылмалы саяси кризистің себебі де осы. Сон- 
дықтан онда улт мәселесі саяси турмыстын өзегі, емір 
сүруге байланысты мәселе болып табылады. Сондық- 
тан, австриялық социал-демократ саясатшылардын 
кайткен күндё де бәрінен бурын улттық түйісулер тура- 
лы мәселені шешуге, шешкенде, әрине, кәзірдіц өзінде 
умір сүріп отырған парламентаризма сүйеніп, парла- 
мснттік әдіспен шешуге тырысьш отырғандығы таңыр- 
қарлық ңәрсе емес...

Россияда олай емес. Россияда, біріншіден, «қудайға
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шүйр, парламент жоқ»’33. Екіншідея—және бул ең 
бастысы — Россиянин саяси турмысының өзегі — улт 
маселесі емес, аграрлық мәселе. Сондықтан Россняда 
срыс мәселесінің тағдырлары, ал, олай болса. улттарды 
«азат етудің» де тағдырлары аграрлық мәселенін, ше- 
шілуіне байланысты, яғни крепостниктік қалдықтарды 
қуртуға байланысты, яғни елді демократияландыруға 
байланысты. Россияда улт мәселесінің өз алдына дер- 
бес және шешуші мәселе ретінде емес, елді кулдықтан 
босату жөніндегі жалпы және өте маңызды мәселенін. 
бір бөлімі ретінде койылуының себебі де осы.

«Лостриялық парламенттен жеміс шықпауының жалғьіз-ах 
себебі, — деп жззады Шпрингер, — әрбір реформа улттык партня- 
лардың ішінде олардың ынтымағын бузатын қайшылықтарды ту- 
гызады, сондықтан да партнялардын көсемдері реформалардың 
нсі шығатын нәрселердің бәрінен қашып бағады. Австрия прогресі 
тегінде улттарға толық праволық позициялар берілген күнде ға- 
іга бо.іуы мүмкін; бул оларды парламентте түпкілікті жауынгерлік 
отрядтарды устау қажеттігінен қутқарады және олардыц шаруа- 
шылық, элеуметтік міндетгерді шешуге бет буруларына мүмкіндік 
береді»*.

Бауэр де осыны айтады:

<$лт татулығы бэрінен бурын мемлекетке қажет. Тіл турасын- 
дағы нағыз есуастық мәселеге бола, кайдағыбір улт шекарасында 
ашулэнғаи адамдардыц таластарына бола, әрбір жаңа мектепке 
бола заң іпығару ісі тоқталып вдлуына мемлекет еш төзіп отыра 
адиайды»**.

Муның бәрі түсінікті. Бірақ Россияда улт мәселесі- 
иіц мулде басқаша түрде қойылып отырғаны да түсі- 
нікті. Россияда прогрестін, тағдырын улт мәселесі емес,
, I

* Қараныз: ШпрингердІқ «Улттық проблемасы», 36-бет.
•• Қараңцз: Бауэрдіц «Улт мәселесі», 401-бет.
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ағрарлық мәселе шешеді; улт мәселесі — бағынышты 
мәселс.

Сөйтіп, мәселенін, қойылысы да әртүрлі, перспекти- 
валар мен күрес методтары да әртүрлі, кезектегі мін- 
деттер де әртүрлі. Істің жәйі осындай болып отырғанда 
Австриядан үлгі алу және программаны біреуден ала 
коюға шуғылдану тек, улт мәселесін кеңістік пен 
уақыттан тысқары алып «шешетін», қағаз кемірген 
адамдардың ғана қолынан келетіндігі анық емес пе?

Тағыда: нақты тарихи жағдайлар — басгама пункт, 
мәселенің диалектикалық қойылысы—бірден-бір дурыс 
қойьілыс, — міне, улт мәселесін шешудіц кілті осы.

IV 
МӘДЕНИ-УЛТТЫҚ АВТОНОМИЯ

Біз жоғарыда Австрия улттық программасынын 
формалдық жағы туралы, методологиялық негіздері 
туралы айттық; осы методологиялық негіздердің себе- 
бінен орыс марксистері австриялык, социал-демокра- 
тиядан үлгі ала салмайды, оның программасын өзінс 
программа ете алмайды.

Енді программаның өзінін түпкі мәні туралы сөз 
кылайық.

Сөйтіп, австриялық социал-демократтардың улттық 
программасы қандай?

Оны бір сөзбен айтуға болады: мәдени-улттык авто
номия.

Оныц мәнісі, біріншіден, автономия, айталық, көбі- 
несе чехтар мен поляктар мекен еткен Чехияға яки 
Польшаға берілмейді, территориясына қарамай, Авст- 
‘риянын кай жерін мекен етсе де, жалпы чехтар мен по- 
ляктар атаулыға беріледі.
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-■ Сондықган да бул автожяшя терртторвшк еявге; 
улғтык автономия дел аталады.

Огіык мәнісі, екшшіден, Австраякшг ар будн ими ши в 
тараған чехтар, аоляктар, яемктер, т. т, дара адамдар 
ретінде, жеке алыаьш, тутас уда бодав убмждагшрм»- 
яады жэне осы куЁнде Аве грим жклекеташ брама
на еиеді. Булай бодеавда Австрмм даиммвбшш сбдае- 
тардык одағы бдемаДцы, 'лдааіішдажіідаіі дарамдаА 
конституция бобывша таяыжав авгадакидадаМЕ удавэр- 
дьщ одам бояадаи

Ояын мәшсі, үшідавдея; осы авмкда^.
чехтар, т. т. үшін куршуға тиасп жата jaroraet жеве^
мелер «саяс^<> тек даздвяда вадаяе-
лерді самой «гавежжр
жалпы австрнялык авдаамеаяге Іребякркляр дадабдая&

ик-улттық автаяоммг дао те шзашвдгс
Австркялык сададодадовродм ДОФ вадам Ірнм» 

конгресівде дабиддагав яраЕдииін ними тешггіЕб яода>- 
дай*.

<Австрвядағы ужтвяЕ етестер сдаеэ врэдресіге ио
дерн бонда» деа, мжвдевйЕэддайймгё
рінен бурш мадият явмшпда шадатб дадо» даж- 
<оиыа шешйуі жывм» тевд» тэдг&ЙЬгау цро
восына мгіэдейв к^рдакав цшда деаЭДМйимед аддеде 
тусыяда гаяа ардак бамдада» дир даяерт? даМпі- rtp<O 
грамма бит*  дай»
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«Австрия халықтарьінын улттық өзгсшсліктерін*  сактагі, да- 
мыту тек толық тен праволылық кеэінде және езу атаулы жоқ 
кезде гана мүмкін болады. Соцдықтан бәрінен бурын бюрократия*  
лы мемлекеттік ііентрализмніц системасы, сол сыяқты кей жер- 
лердің феодалдық артықшылықтары да жонылуға ініс.

* М. Паниннің орысша аудармасында (Бауэрдің Панин аудар- 
ган кітабын қарақыз) «улттық өзгешеліктер» дегеннін орнына 
<улттық жекеліктер» делінген. Панин бул жерді теріс аударған, 
неміс текстінде «жекелік» деген сез жок, онда .nationalen Eige- 
narf туралы, яғнн езгешеліктер туралы айтылган; бул екеуінід 
мағнасы мүлде бір емес.

** Қарацыз: Брюнндегі „Verhandlungen des Geeammtpar- 
teilagee-, 1899 ж.

Осы жағдайларда, тек осы жағдайларда ғана, Австрияда yjir- 
тық жанжал орнына улттык тәртіп орнай алады, атап айтҚаида, 
мына негіздерге сүйеніп орнай алады:

1. Австрия улттардын демократиялық одағы болып табыла- 
тын мемлек-етке айналуға тиіс.

2. Тарихн тәжілік- жерлердіц орнына өзін өзі билейтін, улт- 
тық шек қонылған корпорациялар қурылуға тиіс; бул қорпорация- 
лардың эр қайсысында заң шығару ісі мен басқару ісі жалпығ.т 
бірдей, тете, тен түрде дауыс беру негізінде сайлапған улттық 
палаталардың қолында болуға тиіс.

3. Бір улттың ішіндегі взін өзі билейтін облыстар бір-гіп, улт- 
тық түтас одақ қурады; бул одақ езінін улттық істерін толық ав- 
тономиялы түрде шешеді.

4. Аз улттардьің праволары империялық парламент шығаратын 
ерекше заң арқылы қамтамасыз етіледі».

Программа Австрияның барлык улгтарын бірлі?ске 
шақырумен бітеді**.

Бул программ а да «терригориализмнін» кейбір ’здері 
қалғандығын байқау қыйын емес, бірак жалпьі алғанда 
бул программа ул гтық автономииның тужырымы болып 
табылады. Мәдени-улттық автономияның бірінші үгіт- 
шісі Шпрингердің бул программаны куана карсы 
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алуы*  тегін нәрсе емес. Бауэр де бул программами 
колдап, оны улттық автономияның.ктеориялык жені- 
сі»**  деп атайды; тек айкынырақ ету максатымен, ол 
4-пункттің орнына мектеп істерін және баска мәдени 
істерді меңгеру үшін «өзін өзі билейтін әрбір об листы ң. 
ішіндегі аз улттарды конституция арқылы публикалы- 
праволық корпорация етудің» қажеттігін, көрсететія 
анығырақ тужырымды алуды усынады***.

* Қарацыз- Шпрингердіц «Улттық проблемасы», 286-бст.
•* Қаракыз: <Улт мәселесі», 549-бет.

Қараяыз: бул да сонда, 555-бет. ‘
♦*w Қараңыз: Шпрингердің «Улттық проблемасы», 19-бет-

Қарацуз: «Улт мәселесі», 286-бст.

Австриялык социал-демократияныц улттык прог- 
раммасы осындай.

Бу.і программаныц ғылыми негіздерін тәптештеп. 
карайык.

Австриялык социал-демократиянын. өзі уағыздап 
жүрген мәдени-улттық автономияны қалай дәлелдейті- 
иін қарап көрейік.

Мэдени-улттык автономийның теоретиктері Шприн
гер мен Бауэрге бурылайық.

Улттық автономпяның бастама пункті — белгілібір> 
территорияға байланыссыз адамдардың одағы ретінде- 
гі улт туралы уғым көрінеді.

«Улттыц, — Шпрннгердің пікірінше, — террнториямен ешқандай 
ыәнді байлакысы жоқ; улттар— автономиялық дара одақтар»****-

Бауэр де улт туралы «белгілібір облыста ерекше 
үстемдік тимейтін» «дара тутастық» ретінде сез кы- 
лады*****.  '



362 И. В. Сталин

Бірақ улт болып қурасатын адамдар ылғый тутас 
«өпшілік болып тура бермейді, — олар кебінесе топ- 
топка бөлінеді жэне осы куйде бөтен улт организміне 
тығылады. Оларды әртүрлі облыстар мен қалаларға 
пайда табуға айдайтын — капитализм. Ал, бетен улт 

юблыстарына еніп, онда азшылык болумен катар, бул 
топтар жергілікті көпшілік улттардан тілді, мектепті, 
т. с. қысымға алу жағынан жәбір көреді. Осыдан келіп 
■улттық шайқасулар шығады. Осыдан келіп іеррито- 
риялык автономияның «жарамсыздығы» шығады. Мун- 
дай күйден шығудын бірден-бір жолы, Шпрингер мен 
Бауэрдің пікірінше, — мемлекеттің әр жерлеріяе быты- 
раған белгілібір азшылык ултты араластаптардын бір- 
тутас улттық одағы етіп уйымдастыру. Олардын, пікі- 
ріншс, тек осындай одак кана азшылык улттардын мә- 
дени мудделеріи қорғай алады, улт жанжалдарын сол 
ғана жоя а лады.

«Улттарға дурыс уйым жасап беру керек,—дейді Шпрингер, 
■■— оларға праволар мен міндеттер беру керек»* ... Эрине, «зан 
жасау оңай, бірақ ол журт күткендей эсер ете ме. жоқ па>... 
«Егер улттар үшін зан, жасағыц келсе, бәрінен бурым улттардын 
•езін жасау керек»**  ... «Улттарды коиституциялық түрде кррама- 
Дынша улттық правоны жасау жэне улт жанжалдарын жою мүм- 
кін емес»***.

* Қараиыз: «Улттық проблема», 74-бет.
** Қарақыэ: бул да сонда, 88 — 89-бсттср.

"♦* Қараныз: бул да сонда, 89-бет.
***♦ Қараңыз: «Улт маселесі», 552-бет.

Бауэр де осы тәріздіні айтып, «жумысшы табынын, 
«соятын талабы» ретінде «дара принципке сүаеніп, аз- 
«лллықтарды конституция арқылы публикалы-право- 
лык корпорация етуді»****  усынады.
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Ал улттарды қалай уйымдастыру керек? Эр кісінін 
кай ултқа жататынын қалай білуге билады?

«Қайсысына жататындыгы. — дейді Шпрингер, — улттыв 
иатрнкулдар арқылы белгіленеді; облыста туратын әрбір кісі езі- 
иіц қай ултқа жататындығык жарыялауға тиіс»*.

* Қараңыз: «Улггық проблема», 226-бет.
** Қарацыэ: «Улт мәселесі» 368-бет.

»*» Қарацыз: «Улт мәселесі», 375-бет.
Қарацы»*. «Улттық проблема*, 234 бет.

«Дара принцип бойынша, — дейді Бауэр, — халық ержеткен 
азаматтардың ез еріктерімен жазған арыздары арқьілы... улт-улт- 
қа белінеді»; м<не сол үшін «улттық кадастрлар дайындалып қою- 
га тніс»**.

Сонсын.

«Улттық жағынан бір текті округтердегі немістердің бәрі, — 
дейді Бауэр, — одан соң екі текті округтердіц улттық кадастрла- 
рына енгізілген немістердіц бәрі неміс ултын курады және улттық 
совет сайлайды»***.

Чехтар, поляктар жәіге басқалар туралы да осыны 
айту керск,

«Улттык совет дегеніміз, — Шпрингердің пікірінше, — мәде- 
ни-улттық парламент; буран улттык мектептің, улттық әдебиеттін, 
искусствоның, ғылымныц қамын ойлауға, академиялар, музейлер. 
галлереялар, театрлар қуруга керекті қурялдардың негіздерін бел- 
гілеп1>мақулдау ісі жүктелсді», т, с.****.

Улттын, уйымдасуы және оның орталық мекемесі 
міне осындай.

Осындай аралас таптыц мекемелерін қура отырып, 
Австрия социал-демократиялық партиясы, Бауэрдің пі- 
кірінше, «улттық мәдениетті... бүкіл халықтьің қолы 
жогетін іс етуге және осы бірден-бір мүмкін жол арқы- 
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лыулттыц барлық мүшелерін улттық-мәдени тутас етіп 
біріктіруге»*  тырысады (курсив біздікі).

* Караныз: <Улт мәселссі>, 553-бст.
** Қараныз: бСл да сояда, 337-бет.

*** Қараныз: бул да сонда, 333-бет.
Қараныз: бул да сонда, 555-бет.

***** Караныз: бул да сонда, 556-бет.

Муныц бәрі тек Австрияға ғана қатысты, деп ойлап 
калуға болады. Бірақ Бауэр муиы макулдамайды. Ол: 
улттык автономия Австрия сыякты бірнеше улттардан 
қуралган басқа мемлекеттерде де міндетті нәрсе, деп 
үзілді-кесілді айтады.

«Дәулетті таптардыц улт саясатына, улттар меылекегіидегі 
екімет билігін тартып алу саясатына, — Бауэрдін пікірінше,—бар
лык улттардың пролетариата взінін. улттық автояомняны талап 
етуін карсы қояды»**.

Сонсын, улттарлың өзін езі билеуі орнына улттық 
автономияны байқаусызда қолданып, ол былан дейді:

«Сейтіп улттық автономия, улттардын езін езі билеуі, у.іттар 
мемлекетінде тУратын барлык улттардыц пролетариатынын кои- 
стнтуцнялық программасы болмай қоймайды»***.

Бірақ ол будан да әрі кетеді. Ол Шпрингер екеуі 
«конституциялағанэ аралас таптардын. «улттык одак- 
тарының» келешектсгі социалнстік қоғамның бір түрлі 
чусқасы болатынына кәміл сенеді. Өнткені ол мынаны 
біледі: «социалистік коғам қурылысы... адамзатты улт
тык шек қойылғаи коғамдарға боледІ»****,  социализм 
тусында «адамзаттыц автономиялы улттык қоғамдар 
болып жіктелуі» шығады*****,  «сонымен, социалисты 
коғам, күмән жок. жеке улттык одактар мен террито- 
риялық 'корпорацнялардыц қырық қурау керінісі болыл 
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табылады»*,  олай болса, «улттықтьің. социалистік 
лринципі — улттык принцип пен улттық автоноыияның 
ең жоғарғы синтезі»**.

♦ Караңыз: «Улт мәселесі», 543-бет. 
Қарақыз: бул да сонда, 542-бет.

< Қарацыз: «Улт мәселесі жөнінде Брюни партейтагінде бол
тай айтыстар», 48-бет.

Шамасы, жетер...
Бауэр мен Шпрннгердің енбектерінде мәдени-улг- 

тық автономия осылай дәлелденген.
Бәрінен бурын, мүлде түсініксіз және ешнәрсемен 

дәлелдеуге болмайтын түрде, улттардың өзін өзі билеуі 
орнына улттық автономияны қолданушылык көзге тү- 
ссді. Екініц бірі: не Бауэр өзін өзі билеушілікті түсінбе- 
ген, не ол түсінген, бірақ оны әлдебір себептерден 
эдейі тарылтып отыр. Өйткені былай екенінде күмән 
жоқ: а) мәдени-улттық автономия улттар мемлекетінің 
тутастығын квздейді, ал өзін өзі билеушілік мундай 
тутастық шецберінен шығып кетеді; б) өзін өзі билеуг 
шілік ултқа толық право береді, ал улттық автономия 
пек «мадени» праволарды ғана береді. Бул — біріншЬ 
Лрн.

Екіншіден. келешекте ішкі, сыртқы жағдайлар бас- 
каша қыюласып, белгілібір улт улттар мемлекетінеп, 
мәселен, Австриядан, шығуға бел байлайтын^ болуы 
әбден мүмкін, — русиндік социал-демократтар Брюнн 
партейтагінде өздерініц халқының «екі бөлімін» бірту- 
тас етіп біріктіруге дайындығын айтты ғой***.  Сонда 
«барлық улттардың пролетариаты үиіін болмай қоймай*  
тын» улттык автономия не болмақ? Ултты Прокруст 
калыбы тәрізді мемлскет гутастығынын, шеңберіне са- 
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лып қалай болса солай қысу аркылы да мэселе «шеше 
ме» екен?

Сонсын. Улттык автономия улттар дамуының бүкіл 
ерісіне кайшы келеді. Улттык автономия улттарды 
уйымдастыру уранын береді, бірак, егер турмыс, эконо- 
микалық даму улттардан толып жатқан топтарды бө- 
ліп тастап, түрлі облыстарға бытыратса, ол улттарды 
жасанды түрде біріктіруге бола ма? Капитализмнін 
алғашқы сатыларында улттардын бірігетінінде күмән 
жок. Бірақ мьшау да күмәнсіз: капитализмнің жоғарғы 
сатыларында улттардын бытырау процесі басталады, 
пайда табуға кететін, ал одан соң тіпті мемлекеттін, 
баска облыстарына мүлде коныс аударатын толып 
жаткан топтардын улттардан бөліну процесі бастала
ды; мундайда коныс аударғандар бурынғы байланыс- 
тарын жоғалтады, жаңа қоныстарда жаңа байланыс- 
тар жасап алады, әлденеше атаға келгенде жаца одет, 
ғурыптарға дағдыланады, тіпті жана тіл де үйренуі 
мүмкін. Мынадай сурактар туады: бірінен бірі оңаша- 
ланып кеткен осындай топтарды тутас бір улттық 
одаққа біріктіру мүмкін бе? Бірікпейтін нәрсені бірікті- 
руге мүмкіншілік беретін керемет куш кайда? Мәселен, 
прнбалтикалык немістер мсн закавказьелік немістерді 
«бір улт етіп біріктіру» акылға сыя ма? Ал егер мунын 
бәрі ақылға сыймайтын болса, мүмкін емес болса, онда 
тарихтын тегершігін кері айналдыруға тырыскан ескі 
ултшылдардың утопиясынан улттық автономияның 
айырмасы не?

Бірак улттын бірлігі қоныстың қашықтауы арқасын- 
да ғана бәсеңдеп қоймайды. Тап күресінік шиеленісуі 
архасында, өз ішінен де бәсеңдейді. Капитализмнін 

■алғашқы сатыларында пролетариат пен буржуазиянын 
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«мәдеии тугастығы» туралы әлі сөз қылуға болады. 
Бірак ірі индустрия дамып, тап күресі шиеленіскен кез^ 
де «тугастык.» бузыла бастайды. Бір улттың қожайыи- 
дары мен жумысшылары бірін бірі уғудан калып келе- 
жатқанда, улттың «мәдени тутастығы» туралы шыпдаік. 
сөз қылуға болмайды.*  Буржу азиясоғысты аңсап отыр- 
ғанда, ал пролетариат «соғыска соғыс» жарыялап 
отырғанда, кандай «тағдыр тутастығы» туралы еөз бо
дун мүмкін? Осындай қарама-карсы элеменгтерден 
аралас таптың тутас бір улттық одағын уйымдастыру- 
ға бола ма? Енді осыдан кейін «улттын барлық мүше- 
лерін улттық-мәдени тутас етіп біріктіру»*  туралы сөз 
қылуға бола ма? Осыдан, улттык автономияның тагг 
күресінің бүкіл өрісіне қайшы келетіні анық емес пе?

• Қарақыз: Бауэрдіц <Улт мэселесі». 653-бет.

Біряқ бірер минутқа: «ултты уйымдасгыр» дегеіг 
уран —жүзеге асарлық уран, делік. Аргық дауыстар*  
алу үшін ултты «уйымдастыруға» тырысатын буржуа- 
зиялык-ултшыл парламентарларды әлі түсінуге бола
ды. Бірақ социал-демократтар улттарды «уйымдасты
ру», улттарды «конституциялау», улттарды «куру» !сі- 
мен кашаннан бері шуғылданатын болды?

Таптар күресі өте-мөте шиеленісхен заманда аралае 
таптын, улттық одақтарын уйымдастырып жүрген бул 
нендей социал-демократгар? Осы уақытқа шсйін ав- 
стриялық социал-демократияда — басқа социал-демок- 
ратиядағы сыякіы— бір-ак міндет- пролетариат*  
уйымдастыру міндеті бар еді. Бірак бул міндет, сірәг 
«ескірген» көрінеді. Енді Шпрингер мен Бауэр «жана», 
қызығырақ, міндетті, ултты «қуру», «уйымдастыру» 
міндетін алға койып отыр.
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Ал, логика мынаны міндеттейді: улттық автономия- 
цы қабылдаған кісі бул «жаца» міндетті де қабылдауға 
тиіс, бірак муны қабылдау таптык позициядан шығу, 
ултшылдык жолына тусу деген сөз.
. Шпрингер меи Бауэрдің мәдени-улттық автономия- 

<ы — ултшылдықтың нәзік түрі..
Ал, австрияльіқ социал-демократтардың улттык 

программасының «халыктардыд улттык өзгешеліктерін 
сақтап, дамыту» туралы ойлауди міндеттеуі кездейсок 
нәрсе емес. Тек ойлап карацыз: закавказьелік татар*  
лардык «Шақсей-Баксей» мейрамында өзін-өзі уруы 
сыякты «улттық өзгешеліктерін» «сактау» керек екен! 
Грузиндердің «кек алу правосы» сыяқтьі «улттық өз- 
гешеліктерін» «дамыту» керек екен!..

* Осы тараудыц басынан қарааді

Мундай пункт әдейі жазылған буржуазиялық-улт- 
шыл программадан орын алуға тніс, ал егер бул пункт 
австриялық социал-демократтардын, программасында 
€олып отырса, оныц себебі — улттық автономия мундай 
пункттерге төзеді, оларға қайшы келмейді,

Бірақ кәзіргі уақытқа жарамайтын улттық автоно*  
мия келешектегі, социалисты коғамға мүлде жара- 
майды.

«Адамзаттыц улттық шек қойылған қоғамдарға бе- 
лінуі»*  туралы Бауэрдін пайғамбарлығын кәзіргі за: 
мандаты адам баласының бүкіл даму өрісі бекерге 
шығарып отыр. Улттық межелер бекіп келе жатқаң 
жоқ, қыйрап, қурып келе жатыр. Маркс кырқыншы 
жылдарда-ақ: «улт даралығы және түрлі халықтардын 
мүдделерініц қарама-қарсылығы кәзірдің өзінде-ақ бір- 
ден бірге жоғалып келеді» деген, «пролетариаттыц
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\стемдігі олардың жоғалуын будан да гөрі жылдамда- 
іалы»* 31 деген. Адамзаттың одан ксйінгі дамуы, капи
талист^ өндірістің зор көлемде өсуі, улттардың жікте- 
луі және адамдардыц бірдсн бірге байтақ территорпя- 
ларға бірігуі — Маркстің ойын әбден дәлелдейді.

Бауэрдін социалист қоғамды «жеке улттық одак- 
тар мен территориялық корпорациялардың қырьік, ку- 
pay көрінісі» стіп көрсстуге тырысуы Маркстіц социа
лизм жөніндегі концепшіясыныд орнына Бакуниннін 
рсформаланған концепциясын қолдануға айлалы эре- 
кет жасау болып табылады. Социалнзмнің тарнхы — 
мундай эрекеттердің қандайының болса да ішіиде бол- 
май қоймайтын қүйреу элементтері барлығын көрсе- 
тсді.

Біз Бауэр мактаған кайдағы бір «улгтыціыц социа
лист принципі» туралы сөз қылып та отырғанымыз 
жоқ; ол, біздің пікірімізше, тап күресініц социалист 
принципінің орнына «улттықтың» буржуазиялык 
«принципін» қолдану болып табылады. Егер улттық ав
тономия осындай күмәнді принципке сүйенетін болса, 
онда ол жумысшы қозғалысына тек зыян ғана келгІре 
алалы деп тану керек.

Рас, бул ултшылдық пәлендей айқын емес, ойткені 
ол социалист!к сездср арқылы әбден бүркенген, бірақ 
соның үшін де ол пролетариата аса зыянды. Ашық 
ултшылдықты әр уақытта да бір жайлы қылуға бола- 
ды: оны байқау қыйын емес. Бүркенген және бүркеулі 
күйінде біліп болмайтын ултшылдыкпен күресу анағур- 
лым кыйынырақ. Социализмніц сауытын кигенде, ол 
неғурлым берік, итжанды болады. Ал жумысшылар 
арасында емір сүргенде, ол айналаны бузады, турлі 
24 и. в. С т • И» 2-гом
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улттардын жумысшыларын бір-біріне сендірмеу, дара*  
устау женіндегі зыянды идеяны таратады.

Бірақ улттык автопомияныц зыяны мунымея сар- 
қылмайды. Ол, улттарды дара устау үшін ғана емес, 
жумысшылардыц тутас бір қозғалысын ыдырату үш’и 
де негіз дайындайды. Улттык автономия идеясы жу- 
мысшылардыц тутас бір партиясын улттарына карай 
қурылған жеке-жеке партияларға бөлшектеуге психо- 
логиялық тыянактар жасайды. Партиядан кейін одак.- 
тар да бөлшектенеді, сөйтіп толык даралық туады. Ту
тас бір таптык козғалыс жеке-жеке улттык жылғаларга 
осылай бөлінеді,

«Улттык автопомияныц» шыккан жері Австрия 
осындай қубьілыстың ең кісі қайғырарлық үлгілеріи 
көрсетеді. Бір кезде тутас болған австриялық социал- 
демократиялық партия 1897 жылдан бастап-ақ жеке- 
жеке партияларға бөлшектенді (Вимберг партейтагі’35). 
Улттық автономияны қабылдаған Брюнн партейтагінсн 
(1899) кейін, бөлшектену одан әрі күшейді. Ақырында, 
интернационалдық тутас бір партияның орнына кәзір 
улттық алты партия болып отыр; булардың ішінде чех 
социал-демократиялык партиясьпіыц тіпті неміс со*  
циал-демократиясымен байланыс жасағысы да ксл- 
мейді.

Ал, партияларға кәсіпшілік одактар байланысты. 
Австрияда, қай-қайсысында болса да, жумыстык денін 
пақ сол социал-демократияідыл жумысшылар аткара- 
ды. Сондықтан партиядағы сепаратизм одақтардағы 
сепаратизма соқтырады, одақтар да жіктеледі, деп 
қауіптенуге болатын еді. Шынында да осылай болып 
шыкты: одақтар да улттарына қарай бөлінді. Қәзір 

■екініц бірінде-ақ іс тіпті мынадай күйге жетіп жүр: чех 
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жумысшылары неміс жумысшыларының ереуілдерін 
бузып жүр немесе муниципалнтеттердін, сайлауындл 
чех буржуаларымен бірігіп, неміс жумысшыларыиа 
карсы шығып жүр.

Будан көрінетіні — мәдени-улттык автономия улт 
мәселесін шешпейді. Ол ол ма: мәдени-улттық автоно
мия улт мәселесін шиеленістіріп,шатастырады, жумыс- 
шы қозғалысының бірлігін бузуға, жумысшыларды 
улттарына карай бөліп даралауға, олардын арасында 
егесті күшейтуге қолайлы жағдай жасайды.

Улттық автономияныц қулқыны осындай.

V
БУНД, ОНЫН. УЛТШЫЛДЫҒЫ, оның 

СЕПАРАТИЗМ!

Біз жоғарыда — улттық автономияны чёхтарға, по- 
ляктарға, т. т. кажет деп таныйтын Бауэр, сойте турса 
да, мундай автономняның еврейлер үшін болуына кар
сы шығады, дедік. «Жумысшы табы еврей халқы үшін 
автономия талап етуге гиісті ме?» деген суракка Бауэр 
*улттық автономия еврей жумысшыларының талабы 
бола алмайды»*  деп жауап береді. Бауэрдіц пікірінше, 
муның себебі — «капиталиста қоғам олардын (еврей- 
лердің. И. Ст.) улт ретінде сақталуына мүмкіндік бер- 
мейді»**.

• Қарацыз: «Улт мәселесі», 381, 396-беттер.
•» Қарацыз: бул да сонда, 389-бет.

Қысқасы: еврей улты өмір сүруден қалып отыр — 
олай болса, жок улт үшін автономия талап етуге бол- 
майды. Еврейлер ассимиляцияланып келеді.

Еврейлердік, улт ретіндегі, тағдыры туралы бул

14*
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көзкарас жана көзқарас емес. Оны Маркс, көбінесе, 
неміс еврейлерін еске ала отырып, кырқыншы жылдар- 
да-ақ айткан* 186. Оны Каутский, орыс сврейлерін еске 
ала отырып, 1903 жылы қайталаған**.  ЕндІ оны 
Бауэр австриялық еврейлер женінде қайталап отыр, 
бірақ муныкінің айырмасы — ол еврей ултының кэзір*  
гісін емес, келешектегісін мойындамай отыр.

* Қарақыз: оның «Еврей мәселесі жөнінде> деген еңбегі, 
J906 ж.

♦♦ Қараныз: оның «Қишиневтегі қырғын жэне еврей мэселесі» 
деген еңбегі, 1903 ж.

Қараңыз: <Улт мәсслесі», 388-бет.

Еврейлердін, улт ретіңде, сакталуы мүмкін еместі- 
гін Бауэр «еврейлердің туйык. колонизациялық облысы 
жоқ»***  деп түсіндірді. Бул түсіндіру, негізінде ду- 
рыс болғанмен, бүкіл шындыкты көрсегпейді. Әңгіме, 
бәрінен бурын, мынада: еврейлерде жерге байланысты, 
улттық негіз ретінде ғана емес, «улттық» рынок ретін- 
де де табиғи түрде біріктіретін турғылыкты калын бу- 
кара жок. 5—6 миллион орыс еврейлерінің ішінде тек 
3 — 4 проценті ғана ауыл шаруашылығымен амалсыз 
байланысты. Қалған 96 проценті сауда ісінде, өнеркә- 
сіпте, қалалық мекемелерде кызмет істейді және, 
жалпы алғанда, калаларда турады, бірақ, бүкіл Рос- 
сияға тарағандықтақ ешбір губернияда көпшілік емес.

Сөйтіп, басқа улттардың облыстарына азшылык 
улт болып еніп кеткен евренлер, көбінесе, өнеркәсіпші- 
лер, саудагерлер ретінде де, еркін кәсіп адамдары ре- 
тінде де «жат» улттарға қызмет етеді, тіл және баска*  
лДр жағынан «жат улттарға» табиғи түрде бейімделіп 
отырады. Осынын бәрі, калитализмнін дамыған форма
та рын а лайық түрде улттардың араласуы күшеюімен
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байланысты, еврейлердің ассимиляциялануына апара- 
ды. «Отырыкшылық белгілерінің» қуруы бул ассимилд- 
цияны тек жылдамдата алады.

Осылай болғандықтан орыс еврейлеріне у'лттык ап- 
тономия әперу туралы мәселе бірсыпыра өрсскел сы Т 
патта болып отыр: журт келешегі бекерге шығарылып 
отырған ултка, өмір сүрегіндігін әлі дәлелдеу керек бо*  
латын ултка автономия усыныл жүр!

Сөйтсе де, Бунд өзінің VI съезінде (1905 ж.) улт- 
тык автономияның рухында «улттық программа» қа- 
былдап, осы өрескел, турлаусыз позицияға түсті.

Буған Бундты екі жағдай итермеледі.
Бірінші жағдай — Бундтын еврейлердің, тек еврей- 

лердің социал-демократияшыл жумысшыларынын уйы- 
мы болып өмір сүруі. Еврей жумысшыларынын арасын- 
да жумыс істеген социал-демократиялық топтар 1897 
жылы-ақ «дербес еврей жумысшыларынын уйымын»*  
қуруды мақсат еткен. Олар 1897 жылы, Бундқа бірігіп, 
мундай уйымды курды да. Бул әлі россиялық социал- 
демократия, тутас уйым ретінде, факт жүзінде өмір 
сүрмеген кезде болды. Сол уакыттан бері Бунд үздіксіз 
есіп, кеңейді, россиялық социал-демократияның жәй 
күндерінде бірден бірге айқын коріне түсті... Бірақ то- 
ғыз жүзінші жылдар келеді. Жумысшылардың буқара- 
лық қозғалысы басталады. Польшалык социал-демок
ратия есіп, букаралык күреске еврей жумысшыларыи 
қатыстырады. Россиялык социал-демократия өсіп, 
<бундшыл» жумысшыларды өзіне тартады. Бундтын 
территориялык базасыз улттық шенберлері тар болып 
шығады. Бундтын алдына мынадай мәселе койылады:

* Қараңыз: Кастелянскнйдің редакциясы бойынша шыккдн 
«Улттык қозғалыстың формалары» etc., 772-бет.
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не жалпы интернационалдык толкынға араласып кету! 
керек, не экстерриториялык уйым ретінде өзінің дербес 
змір сүруін жактау керек. Бунд соңғыны тандап алады.

«Еврей пролетариатынын бірден-бір өкілі» болып та-*  
былатын Бундтын. «теориясы» осылай куралады.

Бірақ бул өрескел «теорияны» өйтіп-бүйтіп «жәй 
гана» ақтау мүмкін болмай каллы. Әйгеуір бір «прин- 
циптік» астар керек, «принциптік» ақтау керек. Mine 
осындай астар улттык автономия болып шықты. Бунд, 
а острия лык социал-демократиядан ала койып, улттык 
автономияға жармаса кетті. Австриялықтарда мундай 
грограмма болмаған күнде де, Бунд, өз алдына өмір 
с/руін «принцип» жүзінде ақгау үшін, оны өзі-ақ ойдая 
т::ығарар еді.

Сонымен, Бунд 1901 жылғы (IV съезд) қоргалап 
■арекет жасаудан кейін «улттық программаны» 1905 
жылы (VI съезд) түпкілікті қабыл алады.

Екінші жағдай — тутас облыстардағы өзге компак- 
тылы көпшілік улттардың арасында еврейлердің жеке 
азшылык улт ретіндегі ерекше күйі. Біз жоғарыда — 
бул күй еврейлердің улт болып емір сүруін әлсіретеді, 
оларды ассимиляция жолыиа түсіреді, дегенбіз. Бірак 
бул — объективтік процесс. Субъективен жағынан, ев- 
рейлердіц ойларында, бул процесс реакция туғызады 
ионе азшылық улттардыц праволарының гарантиясы 
туралы, ассимиляциядан гарантиялы болу туралы мә- 
селе қояды. Еврей «ултыныц» өмірлілігін уағыздай оты- 
рып, Бунд «гарантия» көзқарасына түспей тура алма- 
ды. Ал бул позицияға түскенсін, ол ул гтық автономия- 
ны кабылдамай тура алмады. Өйткені егер Бунд әйтеуір 
бір автономияға жармаса алатын болса, тек улттык 
автономияға, яғнн мәдени-улттық автономияға ғана 
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жармаса алатын еді: еврейлерде белгілібір тутас тер
ритория жок болғандықтан еврейлердің территория- 
^:ық-саяси автономиясы туралы сөз дс болуға мүмкін 
емес еді.

Бундтың сц әуел бастан-ақ улттык автономиянын 
сыйпатын азшылық улттардыц праволарыныц гарагь 
гпясы рстінде. улттардыц «еркін дамуының» гарантия- 
сы ретінде баса көрсеткені оған тән нәрсе. Бундтыи 
россиялык. социал-дсмократияның II съезіндегі өкілі 
Гольдблаттыц улгтық автономияны «олардың (улттар
дыц. И. Ст.) мәдени дамуына толық бостандық беруге 
гарантия жасайтын мекеме»*  деп тужырымдауы да 
кездейсоқ нәрсе емес. Бундтын идеясын жақтаушылар 
төртінии думаның социал-демократиялық фракциясына 
енгенде де нак осы усыныспен енді...

* Қарацыз; II съездін протоколдары. 176-бет.

Бунд еврейлердің улттык автономиясы жөніндсгі 
ерескел позициясына осылай түсті.

Біз жоғарыда жалпы улттық автономия атаулыны 
талдадық. Ол талдау улттық автономияның ултшыл- 
дыққа апарып соқтыратынын көрсетті. Біз төменде 
Бундтың да нақ осыған келіп соққанын көреміз. Бірақ 
Бунд улттық автономияны дербес турғыдан да қарай- 
ды, азшылық улттардыц праволарыныц гарантиялары 
турғысынан қарайды. Мәселені осы, дербес турғыдаи 
ла талдайық. Муның екібастан қажет болатын себебі: 
азшылық улттар туралы — еврейлер туралы ғаиа 
смес— мәселенің социал-демократия үшін кернекті Ma
il ызы бар.

Сөйтіп, улттардыц «мәдени дамуына толық бостан- 
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дык. беруге гарантия жасайтыи мекеме» болып шыкты 
(курсив біздікі. И. Ст.).

Ал «гарантия жасаитын мекеме», т. с. деген не?
Бул бәрінен бурын — Шпрингер-Бауэрдін «улттык 

советі», маденн істерді басқаратын сейм тәрізді бірдеңе.
Бірақ бул мекемелер улттардың «мәдени дамуына 

толық бостандық беруге» гарантия жасай ала ма? 
Қайдағыбір мәдсни істерді баскаратын сеймдер улттар- 
ды ултшылдық қысымдардан аман сақтауға гарантия 
жасай ала ма?

Бунд: жасай алады, деп шамалайды.
Бірак тарих керісінше айтады.
Орыс Польшасында бір кезде сейм саяси сейм бол- 

ды, ол, арине, поляктардьщ «мадени дамуына» бостан- 
дык беруге гарантия жасаймын деп тырысты, бірақ ол 
муны істей алмады, кайта — керісіише — Россиядағы 
жалпы саяси жағдайларға қарсы күресте тен. болма- 
ғандыктан ушып түсті.

Финляндияда сейм көптен бері бар, ол да фин ултын 
«каскүнемдіктен» қорғауға тырысады, бірак ол бул 
жөнде көп нәрсе істей алып жүр ме — муны журттык 
бәрі көріп отыр.

Эрине, сеймніц сейм! бар; демократиялық жолмен 
уйымдасқан Финляндия сеймін Польшаныц аристокра- 
тиялық сейміндей бір жәйлі ету оп-оңай емес. БІрақ 
калайда шешуші нәрсе — сеймнің езі емес, Россиядағы 
жалпы тәртіптер. Егер Россияда кәзір нақ бурынғыдай, 
Польшаның сеймі жойылған жылдардағыдай өрескел- 
азияттық қоғамдық-саяси тәртіптер болса, Финляндия 
сеймінің күйі будан да жаман болар еді. Оның үстіне, 
Финляндияға «қаскүнемдіктер жасау» саясаты есіп ке
де ді; ол саясат жеділді деп айтуға билмайды...
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Егер ескі, тарих жағынан пішінделгеп мекемелер- 
жайында, саяси сеймдср жайында әңгіме осылай болып 
отырса, — онда жас сеймдер, жас мекемелер, онын 
үстіне «мәдени» сеймдер сыяқты әлсіз мекемелер улг- 
тардың еркін дам\ына екібастан гарантия жасай а.і- 
мапды.

Әнгіме, сірә, «мекемелерде» емес, елдегі жалпы 
тәртіптерде. Елде демократизация жок _болса— улт- 
тардың «мәдени дамуына толык бостандық беруге» 
гарантиялар да болмайды. Ел неғурлым демократия- 
шыл болса, «улттардың бостандығына» «каскүнемдік- 
тер жасау» соғурлым азырак болады, «каскүнемдік- 
терден» аман болу гарантиялары соғурлым кьбірек 
болады, деп кәміл сеніммеп айтуға болады.

Россия — жартылай азияттык ел, сондыктан да- 
«қаскүнемдіктер жасау» саясаты онда көбінесе нағыз- 
өрескел формаларда, қырғын формаларында болады; 
Россияда «гарантиялардың» шектен асқан минимумға 
жеткенін сез қылмасақ та болады.

Германия — азды-көпті саяси бостандығы бар Ев
ропа ғой. Онда «қаскүнемдіктер жасау» саясатынын 
еш уакытта қырғын формаларында болмайтыны та- 
ңыркарлык. нэрсе емес.

Францияда «гарантиялар», эрине, одан да көбірек^ 
өйткені Франция Германиядан гері демократияшылы- 
рак.

Біз Швейцария туралы сез кылып та отырранымыл 
жоқ; Швейцариянын демократняшылдығы, буржуазия- 
лық демократияшылдык болғанмен, жоғары дәрежелі 
демократияшылдык болғандықтан, онда улттар еркін. 
тирады — азшылық болса да, кепшілік болса да бәрі- 
бір.
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Сейтіп, Бунд, қур «мекемелердің» өзі улттардын то- 
лык мэдени дамуына гарантия жасай алады деп, жал
кая жолға түсіп отыр.

Бундтын, өзі де Россиядағы демократизациями «ме- 
кемелер жасаудың» және бостандык гарантия л арыны к 
алғы шарты деп есептейді, деушілер болар. Бірак бул 
дурыс ем ее. «Бундтыя VHI конференциясы туралы 
есептен»’37 — Бундтыя «мекемелерге» Россиядағы кэ- 
зіргі тәртіптер негізінде, еврей қауымын «реформалау» 
.жолымен ие болғысы келетіні көрінеді.

Бунд басшыларынык бірі сол конференцияда былай 
деді:

«Қауым келешектегі мәдени-улттық автономняныц уйтқысы 
бола алады, Мәдени-улттық автономия дегеніміз — улттың езіне 
взі қызмет істеуінін формасы, улттық тілектерді қанағаттандыру 
формасы. Қауым формасында да осы мазмун бар. Бул — бір шын- 
жырдыд буындары, бір эволюциянык кезендері»*.

• Қарацыз: «Бундтын VIII конференциясы туралы есеп», 
4911 ж., 62-бет.

•• Қарадыз: бул да сонда, 83 — 84-беттер.

Осыған сүйене отырып, конференция «еврей қауы- 
мын реформалау үшін және оны заң шығару жолымен 
бу дүниелік мекемеге айналдыру үшін», демократиялык 
жолмен уйымдасгырылған мексмеге айналдыру үиіін 
күресу керек, деп қарар шығарды**  (курсив біздікі. 
И. Ст.).

Бундтыя шарт пен гарантия деп санайтыны — Рос
сиянин демократиялануы емес, сврейлердің келешекте- 
гі «бу дүниелік мекемесі», «еврей қауымын реформа
лау» жолымен, былайша айтқанда, «заң шығару» ре- 
тімен, Дума арқылы қолға түсетін мекеме екені анык 

лэрсе.
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Вірак, біз жоғарыда кур «мекемелердін» өзі, бүкіл 
мемлекетте демократиялық тәртіптер болмаса, «гаран- 
тиялар» болып кызмет ете алмайтынын көрдік.

Дегенмен, келсшектегі демократиялық курылыста 
каланша болмақ? Демократизм тусында да «гарантия 
жасаіітын» және басқа дербес «мекемелер» керек бо- 
лар ма екен? Бул жөнде, мәселен, демократияшыл 
Швейцарияда іс калай болып отыр? Онда Шпрингердін 
«улттык советі» тәрізді дербес мәдени мекемелер бар 
ма? Мундай мекемелер оларда жоқ. Біракбудан онда 
азшылық болып табылатын, мәселен, итальяндардыц 
мәдени мүдделеріне нуксан келмей ме? Ондай ешнәрсе 
естілмейді. Бул түсінікті де: Швейцариядағы демокра
тия бейнебір «гарантия жасайтын» және баска дербес- 
улттык «мекемелердің» қандайын болса да керексіз 
етеді.

Сөйтіп, кәзірде әлсіз, келешекте керексіз — мәдени- 
улттық автономняның мекемелері осындай, улттық ав
тономия осындай.

Бірақ улттык автономия, өмір сүруі және келешегі 
күмәнді «ултка» таңылғанда, зыянды да болады. Он
дай да улттық автономияны жақтаушылардық «улт- 
тыц» барлық өзгешеліктерін, пайдалыларын ғана емес, 
әрі зыяндыларын да сақтап, сүр қылуларына тура ке- 
леді, — «ултты» ассимиляциядан «қутқарса» болғаны, 
оны «сактаса» болғаньт.

Бунд осы қауіпті жолға амалсыз түсуге тиіс болды. 
Ол шынында да түсті. Біз Бундтың соңғы конферен- 
цняларының «сембі», «жаргон» және басқалар туралы 
белгілі каулыларын айтып отырмыз.

Социал-демократия барлык улттар үшін ана тіл пра- 
восын талап етеді, ал Бунд буған канағаттанбайды, — 
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ол «ерекше жігермен» «еврей тілінің правосыч» жақ- 
тауды талая етеді (курсив біздікі. И. Ст.)*,  жәнеде 
Бундтыц өзі, IV Думанын сайлауында, «олардың (яғ- 
ни сайлаушылардын) ішінде еврей тілінің поавосын 
жа«сауды міндетіне алатындарға қурмет етеді»**.

* Қарацыз: «Бундтыц VIII конференциясы туралы есеп». 
85-бет.

•• Қараныз: «Бундтыц IX конференциясы туралы есеп». 
1912 ж., 42-бет.

••• Қарацыз: «Бундтыц VIII конференциясы туралы есеп», 
89-бет.

Ана тілініц жалпы правосы емес, еврей тілінің, 
жаргонный жеке нравосы керек екен! Жеке улттардыц 
жумысшылары бәрінен бурын өз тілі үшін: еврейлер 
еврей тілі үшін, грузинлер грузин тілі үшін, басқалар 
баска тілдері үшін күресе берсін. Барлық улттардыц 
жалпы правосы үшін күресу — екінші дәрежедегі нәр- 
се. Сіз барлық езілген улттардың ана тіл правосын 
дурыс деп танымасаңыз да болады; ал егер сіз жаргон 
правосьтн дурыс деп танысаныз, біліп қойыңыз: Бунд 
сізге кол көтереді, сізді «курмет етеді».

Бірак онда Бундтыц буржуазиялык ултшылдардам 
айырмасы не екен?

Социал-демократия аптаның ішінде міндетті түрде 
болатын бір демалыс күнін белгілеуді талап етсді, ал 
Бунд буған қанағаттанбайды, ол «заң шығару тәртібі 
мен» «еврей пролетарнатына сембіні мейрамдауға пра
во берілуін, баска күнді де мейрамдауға зорлаушылык- 
тың жойылуын» талап етеді***.

Бунд тағы «бір қадам ілгерілеп», еврейлердіц бу- 
рынғы ескі мейрамдарының бәрін мейрамдау правосын 
талап етеді, деп білу керек. Ал егер, Бундтыц сорына, 
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еврей жумысшылары сокыр сенімнен бас тартып, сем- 
біні мейрамдағысы келмесе, онда Бунд өзініц «семб» 
лравосы» жолындағы үгіті арқылы оларға сембіні 
сскертеді, олардын арасында, былайша айтқанда, «сем- 
бі рухын» дәріптейді...

Сондыктан Бундтын VIII конференциясында ше- 
шендердің «жалынды сөздер» сөйлеп, «еврей ауруха- 
наларын» талап еткені әбден түсінікті, жәнеде бул та- 
лап былайша дәлелденді: «өз адамдарынын, ішінде 
аурудың көңілі көтеріңкі болады», «поляк жумысшы- 
ларының арасында еврей жумысшысыныц көңілі бэсең 
болады, еврей дүкеншілерініц арасында оныц көңілі 
көтерінкі болады»*.

* Қараңыз: «Бундтыц VIII конференцнясы туралы есеп», 68-бет.
Қараңыз: «Наша Заря», 1912 ж., Ks 9—10, 120-бет.

Еврейлік нәрсенің бәрін сақтау, еврейлердің улттык. 
өзгешеліктерінің бәрін, пролетариатка керер қөзге 
зыяндыларына дейін, сүр қылу, еврейлерді еврейлік 
емес нәрселердің бәрінен шеттету, тіпті ерекше ауру- 
ханалар қуру, — міне, Бунд осындай халге түсті!

Бунд «социализмді ултшылдыққа бейімдейді» де
ген Плеханов жолдастікі мың да бір дурыс еді. Әрине, 
Вл. Коссовский және сол тәрізді бундшылар Плеханов- 
ты «демагог»** ’38 деп балағаттай алады — қағаз бә- 
ріне де көне береді — бірақ Бундтың ісімен таныс 
адамдарға мынаны түсіну қыйын емес: ол батырлар 
өздері туралы шындықты айтуға қорқады, «демаго
гия» туралы ащы сөздерді көлегейлейді...

Ал, улт мәселесінде осындай позицияда болғансын, 
Бунд, әрине, уйымдастыру мәселесінде де еврей жу- 
мысшыларын дараландыру жолына , социал-демокра- 
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тиядағы улттық куриялар жолына түсуге тиіс болдьк 
Улттық автономиянын. логикасы осындай!

Шынында да, Бунд «бірден-бір екілдік» теориясьг- 
нан жумысшылардың «улттық шегарасын айыру» тео- 
риясына көшіп отыр. Бунд россиялық социал-демокра- 
тиядан «өзінің уйымдастыру курылысында улттарына 
карай шегараны айыруды»*  талап етіп отыр. Ал «ше- 
гараны айырудан» ол «дараландыру» теорпясына ка
рай «бір қадам ілгерілеп» келеді. Бундтыц VIII конфе*  
ренциясында «улттың өмір сүруі — даралық»**  деген 
создер боска айтылған жок.

* Қарацыз: «Буйдтыц VII сьезі туралы хабарландыру»*й, 
7-бет.

■:--*»!Қараңыз: «Бундтың VIII конференциясы туралы есеп», 
72-бет. . >

Уйымдастыру федерализмінің ішінде азудың және 
сепаратизмніц элементтері бар. Бунд сепаратизмге ка
рай келе жатыр.

Ол, шынында да, баска ешкайда бара алмайды. 
Оның экстерриториялық уйым ретінде емір сүруінің өзі 
оны сепаратизм жолына айдайды. Бундтын, белгілібір 
тутас территориясы жоқ, ол «жат» территорияларға 
кыстырылады, ал онымен жанасып отырған полый а - 
лық, латыштық, россиялық социал-демократиялар — 
интернационалдық-территориялық коллективтер. Ал 
бул мынаған әкеліп соқтырады: осы киллективтердін 
әрбір улғаюы бундты жойсырату», оның іс көлемін та- 
рылту болып табылады. Екінін, бірі: не бүкіл россиялык 
социал-демократия улттык федерализм негізімде каита 
курылуға тиіс,— онда Бунд өзіне еврей пролгтариатын 
.«қамтамасыз етуге» мүмкіндік алады; не бул коллек- 
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тивтердің территориялық— интернационалдык прин
цип! күшінде қалады, — онда Бунд польшалык, латыш - 
тык социал-демократияларда болып отырғандай іш- 
тернационалдык негізінде кайта қурылады.

Бундтың әуел бастан-ақ «россиялық социал-демок
ратиями федеративтік негізде кайта қуруды»*  талап 
етуініц себебі де осы.

* Қарадыз: «Улттық автономия туралы және росснялык со- 
циал-демократияны федеративтік негізде кайта куру туралы мар
селе жөнінде», 1902 ж., Бунд бастырып шығарған.

•• Қараңыз: «Наше Слово» № 3, 24-бет, Вильна, 1906 Ж;-

1906 жылы Бунд, төменнен шыққан біріктіру толқы- 
нына жол бере отырып, орта жолды таңдап алды, рос- 
сиялық социал-демократияға енді. Бірақ ол оған қалаіі 
енді? Польшалык, латыштық социал-демократиялар 
бірлесіп бенбітшілік жумыс істеу ушін енгенде, Бунд 
федерация үшін соғысу максатымен енді. Бундшылар- 
дын. басшысы Медем сонда нақ былай деді:

«Біз идиллия үшін бармаймыз, күрес үшін барамыз. Идиллия 
жоқ, оны жақын арада тск Маниловтар ғана күте алады. Бунд 
партняға барынша қаруланып енуге тніс»**.

Муны Медемнің зулымдығы деп білу қате болар 
еді. Әңгіме зулымдықта емес, Бундтың ерекше позн- 
циясында; бул позиция бойынша ол интернационалдық 
негізінде курылған россиялык социал-демократияға 
карсы куреспей тура алмайды. Ал, оған қарсы күресіп, 
Бунд, әрине, бірлік мүдделерін бузды. Ақырында, іс 
мынадай күйге жетті: Бунд уставты бузып және IV 
Думанын сайлауы кезінде польшалык социалдемок- 
ратияға карсы полыпалық ултшылдармен бірігіп, фор- 



384 PI. В. Сталин

малдық жағынан россиялық социал-демократиядан 
ажырады.

Бунд, сірә, ажырасуды өз талапкерлігін ең тәуір 
қамтамасыз ететін нәрсе деп таныған болар.

Сөйтіп, уііымдастыру жағынап «шегараны айыру» 
«принципі» сепаратизмге, толық ажырасуиіылыққа 
әкеліп соқтырды.

Федерализм туралы бурынғы «Искрамен»140 айтыса 
келіп, Бунд бір кезде былай деп жазған:

«Бізді «Искра» — бундтыц росснялық социал-демократия же- 
ніндегі федеративтік көзқарастары олардыц арасындағы бай.іа- 
нысты элсіретуге тиіс. дсп ссндіргісі келсді. Біз бул пікірді Рос- 
сиядағы практикаға сүйсніп бскерге шығара алмаймыз, мунык се- 
бебі — россиялық социал-демократия федеративтік бірлік ретінде 
адір сүріп отырган жоқ. Бірақ біз 1897 жылғы партейтаггін, қара- 
ры негізінде федератиотік сыйпатқа түскен Австрия социал-де- 
мократиясыныц ете-мете өнегелі тәжрибссіне сүйене аламыз»*.

* Қарацыз: «Улт автономнясы туралы ыаселе женіндё» «Іс. 
1902 ж., 17-бет, Бунд шығарған.

Бул 1902 ж. жазылған.
Бірақ кәзір 1913 жыл. Кәзір бізде россиялық, «прак

тика» да, «Австрия социал-демократнясының тәжри- 
бесі» де бар.

Булар нені көрсетеді?
«Австрия социал-демократиясьіиыц өте-мөте өнёгё- 

лі тәжрибесінен» бастайық. 1896 жылдан бурын-ақ 
Австрия  да тутас бір социал-дсмократиялық партия 
емір сүреді. Сол жылы Лондондағы халықаралық конг- 
ресте чехтар ең бірінші рет жеке өкілдікті талап етіп, 
оны алады. 1897 жылы, Вена партейтагында (Вимберг- 
те), тутас партия формалдық жағынан жойылады жә- 
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не оның орнына улттық алты «социал-демократиялық 
топтың» федеративтік одағы курылады. СонсЬін ол 
«топтар» өз алдына дербес партияларға айналады. 
Партиялар аз-аздап бірте-бірте өздерінің араларында- 
ғы байланысты үзіп ажырасады. Партиялардыц соцы- 
нан парламенттік фракция ажырасады—улттық «клуб- 
тар» қурылады. Одан кейіп одақтар келсді, олар да 
улттарына карай бөлшектенеді. Істіц ақыры тіпті коо- 
перативтерге дейін барады; чех сепаратистері жумыс- 
шыларды ол кооперативтсрді бөлшектеуге шакырады*.  
Біз сепаратиста үгіттің жумысшылардың ыитымақ се- 
зімін бәсеидетегінін. оларды көбінесе штрейкбрехерлік 
жолына итермелсйтінін аіітып та отырғанымыз жоқ.

• Қараиыз: .Daknmente des Separatlemns*, Ванек141 кітаіши- 
сынан алынған сөз. 29-бет.

25 и, В. С т а л и ■. 2-том

Сөйтіп, «Австрия социал-дсмократиясыныц өте-мө- 
те өиегслі тәжрибесі» Бундқа карсы, бурынғы «Искра
ми» жактайды. Авсгриялық партиядағы федерализм 
нағыз сорақы сепаратизма, жумысшы қозғалысын бу- 
зушылыққа әксліп соқтырды.

Біз жоғарыда «Россиядағы практпканыц» да осыны 
керсететінін көрдік. Бундтық сопаратистер, чех сепара- 
тистері сыяқты, жалпы россиялык социал-демократия- 
дан ажырасты. Одақтарға, бундтық одақтарға келсек, 
олар әуел бастан-ақ ултшылдык негізге сүйеніп уйым- 
даскан, яғни басқа улттардың жумысшыларыиан қол 
үзген болатын.

Толық даралық, толык ажырасушылык,— федера- 
лизмнің «орыстық практикасы» міне осыны көрсетеді.

Істің мундай күйініц жумысшыларға ынтымақ сезЬ 
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мін әлсірету, іріткі салу арқылы эсер етіп отырғаиы та- 
ңыркарлық нәрсе емес; ал бул іріткі Бундқа да сініп ке- 
леді. Біз еврей жумысшылары мен поляк жумысшыла- 
рының жумыссыздықтын. салдарынан бірден бірге жиі 
ушырап келе жатқан қағысуларын айтып отырмыз. Бул 
жөнде Бундтың IX конференциясында мынадай сездер 
айтылды:

«...Бізді ығыстырып отырған поляк жумысшыларын біэ қыр- 
гыншылар, сарылар деп есептейміз, олардың стачкаларын қолда- 
маймыз, ол стачкаларды бузамыз. Екіншіден, ығыстыруға ығысты- 
румен жауап береміз; еврей жумысшыларын фабрикаларға жо- 
латпаушылыкқа жауап ретінде біэ поляк жумысшыларын қолмен 
жүргізетін станоктарға жолатпаймыз... Егер біз бул істі ез қолы- 
мызға алмасақ, жумысшылар басқаларға еріп кетеді»*  (курен» 
біздікі. И. Ст.).

* Қарақыз: «Бундтыц IX конференциясы туралы есеп», !9-бет

Бундтың конференциясында ынтымак, туралы осылаіі 
лейді.

«Шегараны айыруда», «даралануда» будан әрі ба- 
рар жер жоқ. Бунд мақсатына жетті: ол түрлі улттар- 
дын, жумысшыларының шегараларын айырып, төбелсс 
ке, штрейкбрехерлікке дейін жеткізеді. Өйтпесіне бол- 
мады: «егер біз бул істі өз колымызға алмасақ, жумыс
шылар басқаларға еріп кетеді»... *

Жумысшы қозғалысының берекесін кетіру, социал- 
демократияның катарына іріткі салу — бундтық феде
рализм міне осыған келіп соқтырады.

Сонымен, мәдени-улттық автономия идеясы, ол 
идеяның туғызатын жағдайы Россияда, Австрчядағы- 
дан да гөрі, көбірек зыянды болып шықты.
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VI

КАВКАЗДЫҚТАР, ЖОЙЫМПАЗДАРДЫҢ 
КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

Біз жоғарыда кавказдық социал-демократтардын 
ултшылдық «ығуға» қарсы төзе алмаған бір бөлегінің 
турлаусыздьіғы туралы сөз қылдық. Бул турлаусыздык, 
осы айтылған социал-демократтардын.— сорақы нәрсе 
болса да — мәдени-улттык автономияны жарыялап, 
Бундтың Ізіне түскендігінен көрінді.

Бүкіл Кавказға облыстық автономия керек, Кавказ*  
дың қурамына енетін улттарға мәдени-улттық автоно
мия керек, — бул социал-демократтар — реті келген- 
сін айта кетсек, орыс жойымпаздарына бенім социал- 
дсмократтар — өз талаптарын осылай тужырымдайды.

* Қараңыэ: «Чвеня Цховреба» («Біздіц Турмыо)142 дегев 
грузин газеті, 1912 ж., № 12»

Олардың көрнекті басшысы әйгілі Н-ді тыңдап ко- 
рсйік:

«Кавказдыц халқының нәсілдік кУрамы жағынан да, тсрри- 
ториясы мен ауылшаруашыльіқ ыәдениеті жағынан да орталык 
губермиялардан эор айырмасы бар екені журттыіі бәріне мәлім. 
MJ-ндай елкснің пайдаланылуы мен материалдық дамуы жергілікті 
өзгешеліктерді білетін, жергілікті климат пен мәдениетке әдеттен- 
ген жергілікті қызметкерлерді керек қылады, Жергілікті террито
риями пайдалану мақсатын кездейтін заңдардың бәрі жергілікті 
орындарда шығарылып, жергілікті күштер арқылы іске асырыла- 
тын болуы керек. Олай болса, кавказдық өзіндік басқарманың 
орталық органдарының міндетіие жергілікті мәселелер жөніндегі 
зацдарды шығару Ісі кіреді... Сонымен, кавказдық орталықтыд 
міндетІ — жергілікті территориями шаруашылық жағынан пайда
лану мақсатын, елкенің материалдық гүлдеиу мақсатын кездейтін 
мкдар шығару»*.

26»
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Сөйтіп, керегі — Қавказдың облысгық автономия*  
сы ёкен.

Егер Н.-нІң бірсыпыра турлаусыз, ыңғайсыз дәлел- 
демесіне көціл бөлмесек, оның қортындысын дурыс деп 
тану керек. Жалпы мемлекеттік конституциянын, шен- 
берінде қыймыл ететін Кавказдың облыстық автоно- 
миясын Н. де теріс деп танымайды, — облыстық авто
номия, Кавказдың қурамы мен турмыс жағдайлары өз- 
геше болған себепті, шынында да керек. Муны россия- 
лық социал-демократия да дурыс деп танып, II съезде 
«халқының турмыс жағдайлары мен қурамы жағынан, 
орыска тэн облыстардан айырмасы бар шеткері а им ги
тар үшін облыстық өзіндік басқарма керек» деп жа- 
рыялаған.

Бул пунктті II съездің талкысына салғанда, оны 
Мартов «Россиянин байтах, жері және біздіц бір орта- 
лыққа бағынған басқармамыздың тәжрибесі бізге Фин
ляндия, Польша, Литва, Кавказ сықылды ірі орындар- 
да облыстық өзіндік басқарманын өмір сүруін қажетті, 
қолайлы деп санауға мүмкіншілік береді» деп дәлелде- 
ген.

Ал будан шығатын қортынды — облыстық өзіндік 
басқарма деп облыстық автономияны уғу керек.

Бірақ Н. будан да әрі кетіп отыр. Оныц пікірінше, 
Қавказдыц облыстық автономиясы «мәселенін. бір жа- 
ғын ғана» қамтыйды.

«Осы уақытқа дейін біз жергілікті турмыстық материалдык 
дамуы туралы ғана айтып келдік. Бірақ өлкенің экономикалық 
дамуына экояомикалық тіршілік кана емес, рухани, мәдени тірші- 
лк те дем береді»... <Мәденн жағынан күшті улт экономикалык 
жағынан да күшті»... «Бірақ улттардыд мәдени дамуы тек улт 
тілінде ғана болуы мүмкін»... «Сондыдтан ана тілімен бавланысты 
мэсслелердін бәрі млдепн-улттық мәселелер болып табылады.
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Оку, сот Істерін жүргізу, шеркеу, әдебиет, искусство, ғылыи, 
театр мәселелері және баска мәселелер — осындай мәселелер. 
Егер елкенің материалдық даму ісі улттарды біріктіретін болса, 
улттық-мәденя істер, олардың әрқайсысын жеке қызметке қойып. 
оларды ыдыратады. Бірінші тәрізді тіршілік белгілібір террито- 
рияға байланысты»..*  «Мәденн-улттық істер мундай емес. Олар 
белгілібір территорияға байланысты емес, белгілібір Улттык емір 
сүруіке байланысты. Грузии тілініц тағдыры — қайда туратын 
грузинге болса да ортак нәрсе. Грузин мәдениетшіц тек Грузняда 
туратын грузпндерге ғана қатысы бар деу үлкен надандық болар 
сді. Мәселен, армян іперкеуін алайық. Оның ісіи баскаруға әртүр- 
лі жерлер мен мемлекеттерде туратын армяндар катысады. Бул 
арада территория ешқандзй роль атқармайды. Немесе, населен, 
грузин музсйін жасауға тифлистік грузин де, бакулік, кутаистік, 
петербургтік және басқа грузин де куштар. Демек, мәдени-улт- 
тык ісгердің бәрін мецгеру, баскару ісі куштар улттардың езде- 
ріне берілуге тиіс. Біз кавказдық улттардың мәдени-улттық авто- 
номиясын жарыялаймыз**.

* Қараңыэ: «Чвени Цховреба» деген грузин газеті, 1912 ж^
М 12.

Қысқасы: мәдениет— территория емес, территория 
— мәдениет емес болғандықтан, мәдени-улттық авто
номия кажет. Мәдени-улттық автономияның пайдасы- 
на Н.-нін. айта алатын нәрселерінің бәрі осы.

Біз бул арада улттык-мәдени автономия атаулыға 
тағы тоқталып жатпаймыз: біз жоғарыда оның теріб 
сыйпаты туралы айтқанбыз. Біз тек мынаны ғана баса 
көрсеткіміз келеді: тегіиде түкке жарамайтын мәдени- 
улттық автономия кавказдық жағдайлар турғысынан 
қарағанда одан сайын мағнасыз, маскара нәрсе болып 
табылады.

Муның себебі мынау.
Мәдени-улттық автономия дамыған мәдениеті, әде- 

бпеті бар, азды-көпті дамыған улттардың болуын керек 
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кылады. Осындай жағдайлар болмаса бул автономия 
бүкіл мағнасын жоғалтады, акылға сыймайтын нәрсеге 
айналады. Ал Кавказда жабайы мәдениеті бар, ерек- 
ше тілі бар, бірак ана тіліндегі әдебиеті жоқ халыктар, 
оның. үстіне бірсыпырасы ассимиляцияланып, бірсыпы- 
расы ілгері дамып бара жатқан өткінші халыктар то- 
лып жатыр. Оларға мәдени-улттық автономиями қалай 
колдануға болады? Мундай халықтарды қайтпек ке
рек? Оларды, мәдени-улттық автономняның күмәнсіз 
көздеп отырғанындай, жске мәдени-улттық одактарға 
қалай «уйымдастыруға» болады?

Әр тілдерде сөйлейтін, бірақ өз әдебиеті жоқ мингр- 
елдерді, абхаздарды, аджарларды, свандарды, лезгин- 
дерді және басқаларды кайтпек керек? Оларды қандай 
улттарға жатқызу керек? Оларды улттық одақтарға 
«уйымдастыруға» бола ма? Оларды қандай «мәдени іс- 
тердің» маңына «уйымдастыру» керек?

Кавказдыц арғьі жағындағыларьі грузиндермен ас
симиляцияланып бара жатқан (бірақ әлІ тіпті де асси
миляцияланып бітпеген), ал Кавказдыц бергі жағында- 
ғыларыныц бірсыпырасы орыстармен ассимиляцияла
нып, бірсыпырасы, өз әдебиетін қурьіп, Ілгері дамып ба
ра жатқан осетиндерді кайтпек керек? Оларды тутас 
улттык одакка қалай «уйымдастыру» керек?

Грузин тілінде сөйлейтін, бірақ түрік мәдениетін 
қолданатын, ислам дініндегі аджарларды кандай улт
тык одаққа косу керек? Оларды дін істерін негІзге алып 
грузиндерден белек, басқа мәдени істерді негізге алып 
грузиндермен бірге «уйымдастыруға» болмас па екен? 
Ал кобулестер ше? Ингуштар ше? Ингилойцтер ше?

Толып жатқан халықтарды тізімнен щығарып тас- 
гайтын бул не деген автономия?
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Жоқ, бул — улт мәселесін шешу емес, бул— бое 
уакыттағы кур қыялдың жемісі.

Ал тіпті болмайтын нәрсені болды делік, біздің Нл 
нін улттык-мәдени автономиясы жүзеге асты делік. 
Сонда ол автономия неге соқтырады, одан кандай нә- 
тижелер шығады? Мәселен, болмашы ғана проценттей 
сауаттылары бар, кудіреті күшті молдалар басқарған 
мектептері бар, дін рухы сікген мәдениеті бар закав- 
казьелік татарларды алайық... Оларды мәдени-улттық 
одакка уйымдастыру — оларға молдаларды басшы 
етіп қою деген сөз екенін, оларды реакцияшыл молда- 
ларға жем етіп беру деген сөз екенін, татар буқарала- 
рын ең зулым жауының рухани жағынан қулдауына 
жана бастион жасау деген сөз екенін түсіну қыйын 
емес.

Бірақ социал-демократтар қашаннан бері реакцио- 
нерлердің диірменіне су қуятын болып еді?

Закавказьелік татарларды мәдени-улттық одаққа, 
одақ болғанда буқараларды ең зулым реакционерлерге 
кул ететін одаққа қамау керек көрінеді, — кавказдык 
жойымпаздар будан тәуірірек ешнәрсені «жарыялай» 
алмады ма екен?

Жок, бул — улт мәселесін шешу емес.
Кавказда улт мәселесі кеш қалған улттар мен ха- 

лықтарды жоғарғы мәдениеттің жалпы арнасына салу 
рухында ғана шешіле алады. Тек осындай шешу ғана 
прогрестік шешу болады және социал-демократияға 
колайлы шешу болады. Кавказдың облыстық автоно- 
миясының колайлы болатын себебі сол — ол кеш кал
ган ултіарды жалпы мәдени дамуға тартады, ол сол 
улттарға усак улттык шағындыктың шеңберінен шығу- 
ға жәрдем береді, ол сол улттарды алға итермелел, со-
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ларға жоғарғы мәдениеттің игілігін лайдалануды же 
ңілдетеді. Ал мәдени-улттык автономия тура карама- 
карсы бағытта кыймыл жасайды, өйткені ол улттарды 
бурынғы шснберіпде сірестіреді, оларды мәдениет да*  
муының төменгі сатыларына бекіндіреді, олардын мә*  
дениеттің жоғарғы сатысына көтерілуіне кедергі жа
сайды. ’

Сонымен улттық автономия облыстық автономия- 
ның жақсы жақтарын дарытпай, оны жоққа айналды- 
рады.

Нак сондықтан Н.-нің улттық-мәденн автономия 
мен облыстық автономияны қыюластырып усынып 
отырған автономиясыяын, кісі күлерлік түрі де іске жа- 
рамайды. Бул жасанды кыюластыру істі жақсартпай- 
ды, қайта нашарлатады, өнткені ол, кеш қалған улттар- 
дың дамуын кідіртетіні былай турсын, әрі облыстық ав- 
тономияпы улттык одактарға унымдасқан улттардыа 
шайқасу аренасына айиалдырады.

Сөйтіп, тегінде іске жарамайтын, мәдени-улттык ав
тономия Кавказда мағнасыз реакциялык сергелденге 
айналар еді.

Н.-нін, және оныц кавказдык пікірлестерінің мәдени- 
улттық автономиясы міне осындай.

Кавказдық жойымпаздар «бір қадам ілгері» басып, 
уйымдастыру мәселесінде де Бундтыц соңына ере ме,— 
муны келешек көрсетер. Осы уақытка дейін социал-де- 
мократияның тарихында уйымдастыру ісіндегі федера
лизм әрдайым программадағы улттық автономияның, 
алдында болып отырды. Австриялық социал-демократ- 
тар 1897 жылдан бастап-ақ уйымдастыру ісінде феде
рализм жүргізді және тек екі жылдан кейін (1899) улт- 
тық автономияны қабылдады. Бундшылдар улттык ав- 
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тономия туралы ең бірінші рет 1901 жылы ашық сөз 
қылды, ал уйымдастыру ісіндегі федерализмді 1897 
жылдан бастап-ақ практикада қолданды.

Қавказдық жойымпаздар істі ақырынан, улттық ав*  
тономиядан бастады. Егер олар будан былай да Бунд- 
тын жолымен жүре беретін болса, онда 90-жылдардын, 
аяқ кезінде интернационалдык негізінде қурьілған кә- 
зіргі бүкіл уйымдастыру үйін олардың әуелі қыйратуы- 
на тура кследі.

Бірақ жумысшыларға әзірше әлі түсініксіз улгтык 
автономияны қабылдау қаншалық дәрежеде оңай бол
са, әлдснеше жылдар бойы қурылған үйді, Қавказдың. 
барлык улттарының жумысшылары мәпелеп өсірген үй- 
ді қыйрату да соншалық дәрежеде кыйын болады. Осы 
геростраттық әуре-сарсацға кіріссең болғаны, — ж?- 
мысшылар көздерін ашып, мәдени-улттық автономия*  
ның ултшылдық мәнін түсінеді.

Егер кавказдықтар улт мәселесін әншейіндегі тәсіл- 
мен, ауызша жарыссөздер меи әдеби дискуссия арқы- 
лы шешіп отырса, жойымпаздардың бүкілроссиялық 
кояференциясы әншейіндегіге мүлде усамайтын тәсілдІ 
ойлап шығарды. Әрі оңай, әрі қарапайым тәсіл. Тыңда- 
ныздар:

«Кавказдық делегацияның... рлттық-мәдени автономиями та
лая етудің қажеттігі туралы мәлімдемесін тыадағаннан кейів 
жоифереяция, бул тзлаптың мәні женінде сез қылмай-ақ, мыианм 
атап «теді: әр рлттың езін езі билеу правосын дррыс деп таный- 
тмн программа пунктін му'ндай түсіндіру сол программаның дәд 
мағнасына қайшы келмейді».

Сайтіп, бәрінен бурын — бул мәселенің «мәні жөнін- 
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де сөз қылмау керек», ал сонсын — атап ету керек» 
Оте бір ерекше тәсіл...

Ал бул ерекше конференция нені <атап өтеді»?
Улттық-мәдени автономияны «талап етудің» улт- 

тардың өзін өзі билеу правосын дурыс деп таныйтын 
программанық «дәл мағнасына қайшы келмейгіндігін» 
атап өтеді.

Осы кыйсынды талдап көрейік.
Өзін өзі билеу туралы пункт улттардын праволары 

туралы сөз қылады. Бул пункт бойынша улттар автоно
мия болуға ғана емес, бөлініп шығуға да праволы. Әң- 
гіме саяси жағынан өзін өзі билеу туралы болып отыр. 
Бүкіл халықаралық социал-демократияда көптен белгі- 
лі болған бул улттардын, саяси жағынан өзін өзі билеу 
правосын әрлі-берлі теріс түсіндіруге тырысқанда, жо- 
Йымпаздар кімді алдамақ болды?

Әлде, мүмкін, жойымпаздар: бейнебір, мәдени-улт- 
тық автономия увттардың правосына «қайшы келмей- 
ді» деген софизм аркылы қорғанып, сылтауратар? Яғни, 
егер белгілібір мемлекеттін барлық улттары мәдени- 
улттық автономияның негізіне сүйеніп кУрылуға көнсе, 
онда олар, улттардыц белгілібір тобы, буған толык пра
волы және оларға ешкім саяси турмыстың баска фор- 
масын зорлап таңа алмайды дер. ӘрІ жаналык, әрі да- 
нышпандық. Буған: жалпы айтқанда, улттар өз ішінде 
конституциями жоюга, онын орнына озбырлық смете- 
масын колдануға, ескі тәртіптерге қайта оралуға пра
волы, деп косу керек болмас па екен, өйткені улттар, 
тек улттардын өздері ғана, өз тағдырын өзі шешуге 
праволы. Тағы айтамыз: бул мағнада мәдени-улттық 
автономия да, қандай улттық реакциялық болса да 
улттардың праволарына «қайшы келмейді».
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Қурметті конференцияныц айтайын дегені осы емес 
пе екен?

Жок, бул емес. Ол: мәдени-улттық автономия улт- 
тардың праволарына емес, программаның «дәл мағна*  
сына» «қайшы келмейді» деп ашық айтып отыр. Әнгіме 
бул арада улттардың праволары туралы емес, програм
ма ту рал ы болып отыр.

Бул түсінікті де. Егер жойымпаздардың конферен- 
циясына бір улт барса, онда конференция — мәдени- 
улттық автономия болуға улттыц правосы бар, деп 
тура атап айтар еді. Бірақ конферениияға улт барған 
жоқ, кавказдық социал-демократтардың, рас, нашар 
социал-демократтар болғанмен, қалайда социал-демо- 
краттардың «делегациясы» барды. Және олар улттар- 
дың праволары туралы сураған жоқ, мәдени-улттық ав
тономия социал-демократияныц принциптеріне қайшы 
келмей ме, ол социал-демократняның программасыныц 
«дәл мағнасына» «қайшы» келмей ме? деп сурады.

Сөйтіп, улттардыц праволары және социал-демо- 
кратияның программасыныц «дәл . мағнасы» — екеуі 
бір нәрсе емес.

Улттардыц праволарына қайшы келмегенмен, про- 
грамманыц «дәл мағнасына» қайшы келе алатын та*  
лаптардыц да барлығы айкын.

Мысал. Социал-демократтардың программасында 
дін устау бостандығы туралы пункт бар. Бул пункт 
бойынша адамдардың қандай тобыныц болса да қала- 
ған дінін: католицизмді, православиені, т. т. устауға 
лравосы бар. Социал-демократия дінге репрессия жа- 
саушылықтың бәріне карсы, православныйларды, като- 
ликтерді, протестанттарды қуғьіндаушылыққа карсы 
күреседі. Бул — католицизм, протестантизм, т. т. про- 
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граммовый «дэл мағнасына кайшы келмейді» дегея сел 
болып табыла ма? Жак. олай болып табылмайдьс Со
циал-демократия католицизм мен протестантизма! ку- 
ғыядаушылыкқа қарсы эрдайым протест жасайды, ал 
улттардыц налагав діиін устау правосын эрдайым қор- 
гайды, бірақ сонымев бірге ол, пролетариатты» дурыс 
уғынылған мүдделеріне суйене отырып, соцвадастік 
кезкарастын мерейів үстем ету ушін, католицизмге де 
царсы, протестантизмге де қарсы, православиеге де 
карсы үгіт жүргізеді.

Ал оный, муны істейтін себебі — протестантизм, ка
толицизм, православие, т. т. күмән жок, программанын 
«дал мағнасына қайшы келедЬ, яғни пролетарнаттыц 
дурыс урынылган мүдделеріне қайшы' келеді.

Өзів взі билеу туралы да осыны айту керек. Улттар 
»3 калауынша турмыс қуруға праволы, олар ездерініц 
улттык мекемесінін қавдайын болса да, зыяндысыв да, 
аайдалыеын да сақтал қалуға праволы, — ешкім улт
тардыц турмысына зорлап араласа алмайды (правосы 
жоқі). Бірак, бул әлі — социал-демократия улттардыя 
аыянды мекемелеріие қарсы, улттардыц мақсатқасәй- 
кеспейтіи талаптарына қарсы күреспейді, угіт жүргіз- 
бейді детей сез емес. Қайта, социал-демократия осын- 
дай үгіт жүргһуге және, улттарды пролетарнаттыц 
мүдделеріне мейлінше сәйкесетін формада турмыс қу- 
ратындай етід, улттардыц тілегіне эсер етуге міндетті. 
Нақ сондықтан ол, улттардыц өзін өзі билеу правосы 
үшін куресе отырып, сонымен қатар, мәселен, татарлар- 
дың белінуіяе де қарсы, кавказдық улттардыц мәдсни- 
улттық автономиясына да қарсы үгіт жүргізеді, ейткені 
муиын екеуі де, бул улттардыц праволарына қайшы 
келмегенмен, алайда, программаныц «дәл мағнасыпа».
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яғни кавказдык пролетариаттын мүдделеріне кайшы 
келеді.

«Улттардың ораволары» мен программаныд «дәл 
мағнасының» екеуі мүлде екі басқа нәрсе екендігі 
айкын. Программанык <дәл мағнасы» пролетариаттын 
мүдделерін, пролетариаттын программасында ғылыми 
түрде тужырымдалған мүдделерді, көздейді, ал улттар- 
дын праволары кандай таптын болса да — буржуазия
ми, аристократияның, дін иелерінін, т. т. мүдделерін 
көздей алады, көздегенде осы таптардың күші мен 
ыкпалына карай көзден алады. Анадағы — марксистің 
міндеттері, мынадағы—түрлі таптардан қуралғанулт- 
тардын праволары. Мэселен, Хеопс пнрамидасы мен 
жойымпаздардын атышулы конференциям сыякты, 
улттардың праволары мен социал-демократизмиін 
принціштері біріне бірі кайшы кслуі де, «кайшы кел- 
меуі» де мүмкін. Булар тіпті салыстыруға келмейтін 
«әрсе.

Ал будан шығатын қортынды — курметті конферен
ция нағыз кешірілместік дәрежеде мүлде екі түрлі екі 
«әрсені шатастырып алды. Улт мәселесін шешу болып 
шыкпады, мағнасыздьіқ болып шықты; бул мағнасыз- 
дык бойыиша улттарлың праволары мен сошіал-демо- 
кратияның принциптері біріне бірі «қайшы келмейді», — 
олай болса, улттардын әрбір талабы пролетариаттын 
мүдделерімен бірдей бола алады, олай болса, өзін өзі 
билеуге умтылатын улттардың бір талабы да програм- 
манын «дәл мағнасына кайшы келмейді»!

Логиканы аямаған...
Осы мағнасыздыктын негізінде жойымпаздардын 

конференциясыныц кәзіргі атакты қаулысы шыкты; 
бул қаулы бойынша улгтық-мәдени автономияны та-
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лап ету программаның «дәл мағнасына кайшы кел- 
мейді».

Бірақ жойымпаздардын. конференциясы логика зац- 
дарын ғана бузып қоймайды.

Ол әрі, мэдени-улттык автономияны макулдап, рос- 
сиялық социал-демократияның алдында өзінің борь'- 
шын да бузып отыр. Ол программаның «дәл мағнасын» 
ашықтан-ашық бузып отыр, өйткені программаны қа- 
былдаған II съездін, мадени-улттық автономияны үзіл- 
ді-кесілді түрде қабылдамай тастағаны мәлім. Бул жоя- 
де сол съезде былай делінген:

«Гольдблат (бундшыл): ...Мен улттардыц мэдени даму бос- 
тандығын қамтамасыз ететін ерекше мекемелер қуруды кажет деп 
санаймын, сондықтан 8-параграфка «және улттардыц мәдени да- 
муына толық бостандық беруге гарантия жасайтын мекеиелерді 
куру» деп қосуды усынамын (бул, журтқа мәлім, мәдеин-улттык 
автономиянык бундтық тужырымы. И. Ст.).

Мартынов мынаны айтады: жалпылық мекемелер жеке мүд- 
делерді де қамтамасыз етерліктей болып қурылуға тніс. Улттар- 
дык мэдени даму бостандыгын қамтамасыз ететін ешқандай ерек
ше мекемені қуру мүмкін емес.

Егоров: Улттық туралы мәселе женінде біз тек кері усыныс- 
тарды ғана қабылдай аламыз, яғни біз ултты қысымға салушыл^к- 
тьің қандайына болса да карсымыз. Бірак, белгілібір улт өзімен 
өзі болып дамыЙ бере ме, жок па, бул біздің социал-демократтар- 
дык жумысы емес. Бул — стихнялық процестін ісі.

Кольцов: Бунд делегаттарыныц ултшылдығы туралы сез бол- 
ғанда, олар эрдайым окпелейді. Шынында Бундтын делегаты ен- 
гізген түзету — ултшылдық сыйпаты бар түзету. Олар бізден тіп- 
тІ қурып бара жаткан улттарды да колдау үшін таза шабуыл жа- 
сау шараларын талзп етіп отыр».

... Ақырында «үш кісі қарсы болған кепшілік Гольдблаттыц 
түзетуін кабылдамай тастады».

Сөйтіп, жойымпаздар конференциясынын програм- 
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мгның «дәл мағнасына кайшы» келгені анық. Конфе*  
ренция программаны бузды.

• Қарацыз: «Наша Заря», 1912 ж., № 9—10, 120-бет.
♦♦ Қарацыз: «Наше Слово». № 8. 1906 ж., 53-бет,

Енді жойымпаздар, мәдени-улттык автономияны 
бейнебір мақулдаған Стокгольм съезіне сүйеніп, ақтал- 
мақшы болып отыр. Мәселен, Вл. Коссовский былай 
деп жазады:

«Журтқа мәлім. Стокгольм съезінде қабылданган договор 
бойырша Бундқа өзінің улттық программасын (улт мәселесі жал- 

пы партиялық съезде шешілгенше) сактауға руқсат берілген. Бул 
съезд — улттық-мәдени автономия қалайда жалпы партиялық 
программаға қайшы келмейді, деп таныған»*.

Бірақ жойымпаздардың, бул әрекеті бос әрекет. 
Стокгольмдегі съезд Бундтың программасын макул- 
дауды ойлаған да жок — ол тек мәселені уакытша 
ашық куйде қалдыруға көнді. Батыр Коссовскиндің бү- 
кіл шындықты айтуға ерлігі жетпеді. Бірақ фактылар 
взінен өзі түсінікті. Олар мымадай: •

«Галин мыпадай түзету енгізді: «Улттық программа туралы. 
мәселе съезд карамаған себепті ашық күйде калады». (Жақтау- 
шылар — 50, қарсылар — 32).

Дауыс. Ашық күйде қалады дегеинің мәнісі не?
Председатель. Егер біз улт мәселесі ашык күйде қалады де

сен, муның мәнісі — Бунд келесі съезге дейін бул мэселе жөнін- 
. дегі өзінін карарын сақтай алады»**  (курсив біздікі. И. Ст.)

Көріп отырсыздар, съезд тіпті Бундтың улттық про- 
граммасы туралы мәселені «қараған жоқ> — ол тек, 
Б>ндтын өз программасының тағдырып шешуді келееі 
жалпы съезге дейін өзіне беріп, бул мәселені «ашык 
күйде» қалдырды. Басқа сөзбен айтқанда: Стокгольм- 
дегі съезд, мәдени-улттық автономияға қандай түрде 
болса да баға бермей, мәселеден бултарды.
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ажа койш. метода кереж дея табарлноай бошо квдо*  
ласум әбдея яухкж. Муядай реғтерде кедергі жасау, 
әраве, марвсжзераж id емес.

Ал шьигагшж кортыиаы —- орыс марксисте?!
fлггардыд айв вза б&иеу яраярдарыяа соеизай кете ал*
майлм.

Свйтіи, «эм «з1 бкку аралосы— уят маселесш ше- 
шудегі кажепі мумкт.

Соасыв. БелгЬкИф себетгердея тутастык шецберле- 
рйиде кдлудн артык көрегія улгтарды кайтпек керех?

Біэ мэдени-улггык автовомвявыц тукке жарамай- 
тындыгнн кердж. Біршшіяен, <м каждая жасалғая ікаае 
іуршска үблеспейзд, ейтхеяй ок турмыстың. нағыз 
і^мшстыц ыдыратып, мемлекетгік ар түкпіріне апарғав 
адамдарын жасамды тұрде бір ултка жыйнастыруда 
кездейді Еквшцдев. ал fлтшыддыкка втермелейзд 
ейткеяі ая адамдарды улттык курняларына карай <ара- 
ларыв а*ыру>  квзкарясыяа, улггарды «уйымдастыру»
кезқдрасына, «улттык езгешелвгтерді» «сактау» және 
дәрштеу кезкарасына соктырады,— бул соцнал-демо- 
-кратяэта келіспейтія fc_ Рейхсратгағы Моравня сеиа- 
рзтвстеріящ, веміе социл-демократ депутатгарынаи

ЗД я. в. с*««  >**« ■■ 
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бөлініп шығып, Моравиянык буржуазиялық депутат- 
тарымен бірге бір жерге, былайша айтқанда, Моравия 
«колосына» біріккені кездейсоқ нәрсе емес. Бундтағы 
сепаратистердің, «сембі» мен «жаргонды» кекке кете- 
pin ултшылдыққа шырматылғаны да кездечсок нәрсе 
емес. Думала әлі бундтық депутаттар жок, бірак Бунд- 
тыц ауданында клерикалык-реакциялық еврей қауымы 
Gap, ол қауымның «басшы мекемелерінде» Бунд әзіршс, 
еврей жумысшылары мен буржуаларының «бірлесті- 
гін» жасап отыр*.  Мэдени-улттық автономияның ло- 
гикасы міне осындай.

• Қараныз: «Бундтын VIII конференциями туралы есеп», қа- 
уым туралы қарардың ақыры.

Сөйтіп, улттық автономия мәселсні шешг.еііді.
Ал шешудің жолы қайсы?
Бірден-бір дурыС шешу — облыстық автономия, 

Польша, Литва, Украина, Кавказ, т. с. сыяқты қальш- 
таскан тутас орындардын автономиясы.

Облыстык автономияның артықшылығы, бәріиен 
бурын, мынау: онда территориясыз фикциямен емес, 
белгілібір территорияда тура тын белгілібір халыкпен 
істес болуға тура келеді. Сонсын, ол адамдарды ултта- 
рына карай айырмайды, улттық межелерді нығайтпай- 
ды, — кайта, ол бул межелерді кыйратады жэне бас- 
каша айырылуға, тапгарына карай айырылуға жол ашу 
үшін халықты біріктіреді. Акырында, ол облыстык жа- 
ратылыс байлықтарын барынша жақсылап пайдаланьш 
отыруға және, жалпы орталықтың қарарларын күтпей- 
ақ, өндіргіш күштерді дамытуға мүмкіндік береді, — 
бул мәдени-улттық автономияға тән емес міндет.



Марксизм және улт мәселесі 403

Сейтіп, облыстық автономия улт мәселесія шешу- 
дегі қажетті пункт.

Облыстардың ешбірінің улт жағынан жаппай бір 
текті емсстігінде күмән жоқ, өйткені олардык әр қай- 
сысына аз улттар кіріп кеткен. Польшадағы еврейлер, 
Лптвадағы латыштар, Кавказдағы орыстар, Украина- 
дағы поляктар, т. т. міне осындай. Сондықтан — аз 
улттарды көп улттар езеді, деп кауіптенуте болады. 
Вірак кауіптенудің тек ел ескі тәртіптерде қала бергеи 
күнде ғана негізі бар. Елгс толық домократизмді бер- 
сеціз — қауіптену де бүкіл негізінен айрылады.

Журт бытыранды аз улттарды тутас улттык одаққа 
матаулы усынады. Бірақ аз улттар жасанды одакты 
керексініп отырған жоқ, өзінің жергілікті орындарында 
рсалдық праволардың болуын керексініп отыр. Толық 
демократизация болмаса мундай одак оларға не бере 
алады? Немесе: толық демократизация болса улттық 
одақтың кандай қажеттігі бар?

Аз улттарды ете-мөте кіжіндіріп отырған не?
Аз улттар улттык одактың жоқтығына наразы бо- 

лып отырған жок, ана тіл правосыныц жоктығына на
разы болып отыр. Оларға ана тілін пайдалануға мүм- 
кіндік берсеціз, — наразылык өзінен өзі қурыйды. .

Аз улттар жасанды одактың жоқтыгына наразы 
болып отырған жоқ, ана тіліндегі мектебінін жоктығы- 
на наразы болып отыр. Оларға осындай мектепті бер- 
сеиіз, — наразылық бүкіл негізінен айрылады.

Аз улттар улттық одақтыц жоқтығына наразы бо
лып отырған жоқ, уждан бостандығыныц (дін устау 
бостандығынын), жүріс-турыс бостандығының және 
басқа бостандықтардыц жоқтығына наразы болыа 
26*
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отыр. Оларға осы бостандықтарды берсеціз, — олар 
наразы болуын қояды.

Сөйтіп, улт тец праволылыгының барлық түрлері 
(тіл, мектеп және баскалар) — улт мәселесін шешудегі 
кажетті пункт. Демек, толык демократизация негізінде 
жасалған және улт артықшылығының барлык түрлері- 
не, аз улттардың праволарын қьіспаққа салудың не 
тежеудік кандайына болса да тыйым салатын жалпы 
мемлекеттік зац керек.

Аз улттардыц праволарына қағаз жүзіңде емес, 
шыныида гарантия жасайтын осы, тек осы ғана бола 
алады.

Уйымдастыру. жүзіндегі федерализм мен мәдени- 
улттык автономияныц арасында логикалық байланыс- 
тыц бар-жоғы жөнінде дауласуға да, дауласпауға да 
болады. Бірак мәдени-улттық автономияиыц толык 
ажырасушылыкка, сепаратизма айналатын шексіз фе- 
дерализмге колайлы жағдай жасайтындығы жөніпде 
дауласуга болмайды. Егер Австриядағы чехтар мсн 
Росснядағы бундшылдар істі автономиядап бастап, 
сонсын федерацияға кешіп, сепаратизммеи аяктаса, — 
бул жөнде, күмән жоқ, мәдени-улттық автономиянын 
табиғи түрде таратып отырған ултшылдық ылаңы үл- 
кен роль атқарады. Улттық автономия мен уйымдас- 
тыру федерациясының бірге келе жаткандығы кездей- 
соқ пәрсе емес. Бул әрі түсінікті. Анаусы да, мынаусы 
да улт-ултқа айыруды талап етеді. Анаусы да, мынау
сы да Рлт-улт болып уйымдасуды көздейді. Уқсасти- 
гында күмән жок. Тек айырмасы: анада жалпы халык- 
тыц арасын айырады, ал мынада социал-демократия- 
шыл жумысшылардын арасын айырады.

Біз жумысшыларды улттарына карай айырудыц, не*
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ге әкеліп соқтыратынын білеміз. Жумысшылардыц 
тутас бір партиясынын. қулауы, одақтардың улт-ултКа 
белшектенуі, улттык жанжалдардың шиеленісуі, улт
тык штрейкбрехерлік, социал-демократия қатарына те- 
лык іріткі салу, — уйымдастыру федералпзмінщ иәтн- 
желері осындай. Австриядағы социал-демократиянын 
тарихы мен Россиядағы Бундтың ісі муны келістіріп 
дәлелдейді.

Буған қарсы бірден-бір курал — интернационалдық 
негізгнде уйымдасу. *

Жергілікті орындарда Россиядағы барлык улттар- 
дын, жумысшыларын бірыңғай, тутас коллективтерге 
біріктіру, бул коллективтерді бір партияға біріктіру — 
міндет осы.

Партияның мундай курылысының біртутас партия 
ішіндегі облыстардың кең көлемдегі автономиясын 
жоққа ціығармайтыны, қайта керек қылатыны өзінен 
взі түсінікті.

Кавказдыц тәжрибесі уйымныц осындай турпаты- 
ның өте қолайлылығын көрсетеді. Егер кавказдықтар 
армян жумысшылары мен татар жумысшыларынын 
арасындағы улттык жанжалдарды бәсеңдете алса, егер 
олар қырғындар мен атыс-шабыстардың болу мүмкін- 
шілігінен халықты қауіпсіз ете алса, егер Бакуде, улт
тык топтардың осы калейдоскопында, кәзірдің өзінде 
улттык қақтығыстар мүмкін болмай отырса, егер онда 
жумысшыларды зор қозғалыстың арнасына тарта ал
са, — бул жөнде кавказдық социал-демократияның ин- 
тернациопалдық қурылысы аз роль аткарған жок.

Уйымныц турпаты практнкалық жумыска ғана эсер 
етіп қоймайды. Ол жумысшыныц бүкіл рухани турмы- 
сына да өшлес із қалдырады. Жумысшы ез уйымымен 
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бірге өмір сүреді, ол онда рухани жағынан өседі және 
тәрбие алады. Сөйгіп жумысшы өзінің уйымында бо- 
лып, онда өзге Улттардан шыккан жолдастарымен 
әрдайым кездесіп, ортак коллективен басшылығы ар
ка сын да солармен бірге ортак күресті жүргізе отырып. 
ол: жумысшылар бәрінен бурын — гаптық бір семьянин 
мүшелері, соинализмнін. тутас бір армиясының мұше- 
лері, деген пікірге терен уйыйды. Ал муның жумысшы 
табының қалың букарасы үшін зор гәрбиелік мацызы 
болмай қоймайды.

Сондықтан унымның интернационалдық турпаты — 
жолдастык сезімнің мектебі, интернацнонализмніц лай- 
дасын көздейтін аса зор үгіт.

Улт-ултқа бөлінген уйым ондай емес. Улттык жағы- 
на карай уйымдасса, жумысшылар улттык шеңберге 
тығылады, уйымдастыру межелері аркылы бір-бірінен 
арасын айырады. Мундайда жумысшылардың арасын- 
дағы ортақ нәрсе емес, оларды бір-бірінен айыратын 
нәрсе айқын көрінеді. Мунда жумысшы бәрінен бу
рый — ез ултынын мүшесі: еврей, поляк, т. т. уйымдағы 
улттық федерализмнік жумысшылар арасында улттық 
даралык рухын күшейтетіні таныркарлык нәрсе емес.

Сондықтан уйымның улттык турпаты — улттык ша- 
ғындык пен сіреспеліктін. мектебі.

Сонымен, біздін, алдымызда уйымныц принциптік 
жағынан әртүрлі екі турпаты тур; ол: ннтернационал- 
дық бірлік турпаты мен жумысшыларды улттарыня 
карай уйымдастыру жағы.чан <араларын айыру» тур
паты.

Бул екі турпатты ымыраластыру әрекетінен бул 
уақытқа дейін нәтиже шыккан жоқ. Австриялық со
циал-демократияның 1897 жылы Вимбергте жасалғаи
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ъімыралы уставынык күлі кекке уніты. Австриялык. 
партия, одақтарды соңына ертіп, белшек-бәлшек бол- 
ды. «Ымыраластыру» угопнялы ғана емес, зыянды да 
болып шықты. «Сепаратизм өзініц бірінші салтанатын 
Вимберг партейтагінде алды»*  деген Штрассердікі жвн. 
Россияда да нақ осылай. Бунд федерализмімен Сток
гольм съезінде жасалған «ымыра» толық күйреумен 
(лттІ. Бунд Стокгольмдегі келісімді бузды. Стокгольм- 
нен соң алғашқы күндерден бастап-ак Бунд жергілікті 
орындардағы жумысшыларды барлық улттардың жу- 
мысшыларын қамтыйтын тутас бір уйымға біріктіруге 
кедергі болып турып алды. Сөйгіп, 1907 жылы да, 1908 
жылы да россиялык социал-демократпянын. — барлык 
улттардын жумысшыларыныц арасында төменнен жа- 
салған бірлік енді жүзеге асатын болсын’44 деп бірнеше 
рет талап еткеніне қарамасган, Бунд өзінін сепаратис
та тактикасын қарыса жүргізе берді. Бунд уйымдас- 
тыру женіндегі улпык автономнялан бастап, іс жүзін- 
де толық қол үзушілІкпен, сепарагнзммен аяқтау үшІн, 
федерацияға көшті. Ал россиялык, социал-демократия- 
дан қол үзіп, Бунд оның ішіне лағушылық пен береке- 
сіздікті енгізді. Ягеллоның ісін145 еске түсірсек те бо- 
лады.

Сондықтан «ымыраластыру» жолы, утопиялы және 
зыянды жол ретінде, тасгалуға тиіс.

Екінін бірі: не Бундтың федерализм! турады, онда — 
россиялык социал-демократия жумысшыларды ултта- 
рына карай «араларын айыру» негізінде қайта курыла- 
ды; не уйымның интернационалдык турпаты турады, 
<жда — Бунд, кавказдык, латвнялык» польшалық со-

• Қэрақыз: оныц:.Д)ег Arbelter und die Nation<! дегеа еңбегі, 
1912 ж.
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циал-демократияның үлгісі бойынша, территориялық. 
автономия негізінде кайта қурылып, еврей жумысшы- 
ларын Россиядағы баска улттардыц жумысшыларымен 
тікелей біріктіру ісіне жол ашады.

Екінің ортасы жоқ: принциптер «ымыраға» келмей- 
ді, жеціп шығады.

Сейтіп, жумыАіыларды ннтернационалдық біріктіру 
принцип! — улт мәселесін шешудегі қажетті пункт.

Вена, 1913 ж., январь.

Бкрінші pen иНросвещемие* 4* журмалымш^
3-&-кьм*рлерІнде  басылгак,
март — май, 1913 ж.
Кел қобған: К. С т а лям



СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ 
ФРАКЦИЯДАҒЫ ЖАҒДАЙ

«Правданың» 44-номерінде жеті социал-демократ 
депутаттың «арызы» басылып шыкты; бул арызда олар 
алты жумысшы депутатка147 душпандықпен карсы шы- 
гып отыр.

«Правданын» сол номерінде алты жумысшы депу
тат, олардың арызын жік туғызудыц бірінші қадамы 
деп бағалап, оларға жауап кайырды.

Сөйтіп, жумысшылар: социал-демократиялық фрак- 
цняда бірлік бола ма, болмай ма? деген мәселеге кез- 
десіп отыр.

Осы уақытқа дейін социал-демократиялык фракция 
бір фракция болып келді және өзінің бірлігі арқасын- 
да күшті фракция болып келді, пролетариаттың душ- 
пандарын өзімен санасуға мәжбүр етуге жеткілікті 
күші бар фракция болып келді.

Еиді бул фракция екі жікке белініп кетуі мүмкін, 
бул душпандардыц коңілдерін көтеріп, оларды куант- 
пак...

Не болып калды? Социал-демократиялык фракцня- 
нын мүшелері неліктен соншалық қатты жікке бөліяіп 
отыр? Жумысшы табыныц душпандарының көз алдын- 
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ла, газет бетінде өздерінің жолдастарына шабуыл жа- 
сауға жеті депутатты түрткілсп отырған не нирсе?

Өздерінің сарызында» олар екі мәселе көтеріп отыр: 
«Луч» пен «Правдаға» қатысу туралы мэселемен осы 
газеттерді қосу туралы мәселені көтеріп отыр.

Жеті депутаттың ойынша: социал-демократ депу- 
таттар екі газетке бірдей қатысуға міндетті, алты депу- 
тагтын «Лучқа» қатысудан бастартулары социал-де- 
мократиялык фракцняның. бірлігін бузғандык, болып 
табылады.

Бірак. бул осылай ма? Жеті депутаттікі жен бе?
Біріншіден, устаған бағытына езің қосылмақ түгіл, 

юл бағытты езің зыянды бағыт деп отырып, ол газетке 
қалай қатысуға болады, бул тацқаларлық нәрсе емес 
пе? Мәселен, ортодокс Бебельді ревизионистік газетке 
немесе ревизионист Фольмарды ортодоксиялык газетке 
катысуға калайша зорлауға болады? Мундай талап 
жөнінде Германияда қаркылдап күлген болар еді, ейт- 
кені онда журт іс бірлігінің көзқарастағы айырмашы- 
лықты бекерге шығармайтынын біледі. Ал бізде... бізде, 
кудайға шүкір, әлі мәдениет жок.

Екіншіден, бізде Россиядағы тәжрнбені тікелей кэр- 
сетіп отырған мысал бар; буған қарағанда, депутат- 
тардын әртүрлі екі газетке қатысулары фракцияның 
бірлігін әсте бузбайды. Біз мунда ушінші фракция’48 
туралы айтып огырмыз. ҮшІнші Думадағы социал-де- 
мократиялық фракцняның 13 мүшесінің 9-ы тскқама 
«Звездаға», 2-І текқана «Живое Делоға»’49 қатьтсқан- 
дығы, ал калған екеуінің бірінші газетке де, >екінші га
зетке де мүлде қатыспай қойғандығы ешкімге де жа- 

сырын нәрсе емес... Алсейгсе де мундай жағдай үшінші 
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фракциянын бірлігін ешбір бузған жоқ’ Фракция әр- 
дайым бірлікпен жумыс істеп келді.

Жеті депутаттың, міндетгі түрде «Луч» газетіне 
катысуды талап етіп, теріс жолға тусіп огырғандығы 
анық. Олар әлі мәселеге тусініп жетпеген сыяқты.

Сонсын. Жеті депутат «Правда» мен «Лучты» ешбір 
фракцияға жатпайтын бір газет етіп қосуды талап етеді.

Бірақ оларды қайтіп қосуға болады? Оларды бір 
газет етіп қосуға бола ма?

Жеті депутат, «Лучтың» бул «идеялық жақтаушы- 
лары», мундай қосылудан ең алдымен бастартып 
отырған «Луч» екендігін калайша білмей отыр? «Луч- 
тын» 108-номерінде: «екі органды қосу, т. с. сыяқты 
қалай болса солай қарапайым шаралармен бірлікке 
жетуге болмайды» деп жазылған; олар муны оқыды ма 
екен?

Ал егерде оқыған болса, онда олар қосу туралы 
калайша шындап сөз кыла алады?

Екіншіден, жойымпаздардың басшыларыныц жалпы 
бірлік женіндегі, әсіресе ортақ бір орган жөніндегі көз- 
карастары жеті депутатка белгілі ме екен?

«Лучқа» дем беруші П. Аксельродтың сөзін тында- 
цыздар. Петербург жумысшыларының бір болімі, «Заез
да» мен «Живое Делоға» қарсы, ешбір фракцияға 
жатпайтын бір газет шығармақ болған кезде, «Невский 
Голостыц» 6-номерінде ол мынаны жазған болатын:

сЕшбір фракцияға жатпайтын соцнал-демократиялық орган 
туралы пікір кәзіргі уақытта утопия болып табылады, утопия бол- 
ғанда да объективтік турде пролетарнаттың социал-демократия 
туы астында партнялық-саяси даму мүддесіне және.онын уйым- 
дастыру жағынан бірігу муддесіне қайшы келетін утопия болып 
табылады. Табиғатты есіктен қуып шықсащ ол терезедеи қайта 
кіреді... Усынылып отырған жумысшы органы қарама-қарсы скі 
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лагерьдік ортасыида бнтарап позицияда бола ала на?.. Бола ал*  
майтыны анык» (қараныз; «Невский Голос» № 6).

Сөйтіп, Аксельродтыи айтуы бойынша, ортак бір 
газеттіқ болуы мүмкін еместігі былай турсын, сонымен 
катар ол зыянды да, өйткені «пролетариаттың саяси 
даму мүддесіне кайшы келеді».

«Лучка» дем берушіңің тағы біреуінің, журтка мә- 
лім Данный сөзін тыңдап көрелік.

«Ірі саяси міидеттер, — деп жазады ол, — жойынпаздьіққа 
карсылармен аяусыз күресті сезсіз керек етеді... Жойымпаздыққа 
қарсылық — мәңгі бегет, мәңгі берекесіздік»... «барлық күшті са
лил оны урығын жайдырмай қуртуға тырысу керек» (қарацыз; 
«Наша Заря» № 6, 1911 ж.).

Сөйтіп, «жойымпаздыкқа қарсылармен аяусыз кү- 
ресу керек», яғни «Правдамен» аяусыз күресу керек; 
«жойымпаздыққа карсыларды қурту керек». яғни 
«Правданы» курту керек, — міне Данның усынысы 
осы.

Осының бәрін көре отырып жеті депутат екі газеттІ 
косу туралы калайша шындап сөз қыла алады?

Олар кімді қоспақ, кімді біріктірмек?
Екінің бірі:
Не олар мәселеге түсінбеген және өздері жақтап 

отырған «Лучтың» позициясын әлі ажыратып улгіре 
алмаған, — онда олар «не істеп отырғанын өздері де 
білмейді».

Не олар — нағыз лучистер, Данмен бірге «жойым- 
паздыққа қарсыларды қуртуға» дайын турған адам- 
дар, Аксельродпен бірге ортак бір газеттін болуына 
сенбейтін, бірақ, фракиияны жікке .белуге астыртын 
жүріп негіз жасау үшін, бірлік туралы айқайлап жар 
салып жүрген адамдар...
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Қалай болған күнде де бір нәрсе күмәнсіз: жумыс- 
шылардың алдында турған мәселе — жікке бөлініп 
кету қаупінде турған социал-демократиялық фракция
ныц бірлігі туралы мәселе.

Фракция қауіпте тур!
Фракцияны кім қорғап кала алады, фракцияныц 

бірлігін кім қамтамасыз ете алады?
Жумысшылар, текқана жумысшылар! Жумысшы- 

лардан баска ешкімнің қолынан келмейді!
Сондыктан ’ саналы жумысшылардыц міндеті, кай 

жактан бас көтерсе де, фракция ішіндегі жікшілдік 
әрекетіне карсы батыл күрес жүргізу болып табылады.

Саналы жумысшылардыц міндеті — социал-демок- 
ратиялық фракцияныц екінші жартысына қарсы шығыл 
отырған жеті социал-демократ депутатты тәртіпке ша- 
кыру болып табылады.

Фракцияныц бірлігін қорғап қалу үшін, жумысшы
лар кәзірлен бастап-ак іске кірісуге тиіс.

Енді үндемей отыруға мүмкін емес. Ол ол ма, енді 
үндемей отыру — қылмыс.

„Пралда" газеті, № 47, 
96 февраль, 1913 лг.
Кол қоіғаи; К. Спалли

Газеттің текст! бойннта 
басилып отыр
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Жолдастар!
Біздің 500 жолдасымыздын, Ленада атьтлғаиына бір 

жыл толды, Бейбіт экономикалык стачка жасағаны 
үшін, 1912 жылы 4 апрельде Лека кендеріндс, орыс 
патшасыныц бунрығы бойынша, ат төбеліндей миллио- 
нерлердің пайдасына бола, біздіц 500 бауырымыз атыл- 
ган болатын.

Патшаның атынан осы қырғынды жасаған ротмистр 
Трещенко, үкіметтен үлкен наградтар алды және ал
тын енеркәсіпшілерінен мол сыйлық алды; ол кәзіргі 
кезде, охранка бөлімінің басшысы болуды күгіп, арис- 
лократтардың кабактарында масайрап қыдырып жүр. 
Окыйғаның қызу кезінде, өлгендердіц семьялары кам- 
тамасыз етіледі деп уәде берілген еді, онысы шылғый 
өтірік болып шықты. Ленадағы жумысшылар мемлекет 
тарапынан қамсыздандырылады деп уаде берілген еді, 
онысы алдау болып шықты. Іс «тексеріледі» деп уәде 
бсрілген еді, ал шындығында тіпті олардын өздерінің 
жіберген адамы сенатор Манухин тексеріп келген Істі 
дс жасырып қойып отыр.

Жендет министр Макаров думаның трибунасынанг 
«ссылай болып келді, осылай бола бермек» деп жар 
салды. Оның айтқаны рас та еді: патша және оның 
әкімдері бір топ жыртқыш помещиктер мен миллио- 
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нерлердің еріктерін жүзеге асырып огыратын өтірікші- 
лер, ант бузушылар, қанішерлер, сурқыялар болып 
келді, осылай бола бермек.

1905 жылы 9 январьда Петербургтегі Қысқы сарай- 
дың аланында ескі, революциядан бурынғы самодер
жавного детей сенім оққа ушты.

1912 жылы 4 апрельде қыйырдағы Ленада кәзіргі, 
революциядан соңғы «жаңғырған» самодержавпеге 
леген сенім оққа ушты.

Кімде-кім енді бізде конституциялық қурылыс бар 
деп сенген болса, кімде-кім бурынғы айуаншылыктыц 
Судан былай болуы мумкін емес деп ойлаған болса, 
муның булай емес екендігіне онын көзі жетті, патиіа- 
ның карақшылары бурынғыша улы орыс халкына ко- 
жайындык жургізіп отырғанына, Николай Романовтыц 
монархиясы бурынғыша өзінің тағы үшін жүздеген 
және мыңдаған орыс жумысшылары мен орыс шаруа- 
ларынык өлігін керек қылып отырғанына, бурынғыша 
бүкіл Росеияла патша малайларыныц — карусыз орыс 
азаматтарына таяк ойнатып жүрген Трещенколардың 
камшылары сартылдап, октары ызылдап турғанына 
оның көзі жетті.

Лемадағы атыс біздің тарихымыздың жаңа дәуірін 
ашты. Төзім таусылды. Халық наразылрғыныц сағасы 
ашылды. Халық ашуының дариясы тасыды. Патта 
малайы Макаровтын «осылай болып келді, осылай бола 
бермек»деген сөздері отқа май куйды. Патшаныц бас
ка бір төбеті Треловтың бесінші жылғы «оқты аямаи- 
дар!» деген буйрығы кандай эсер еткен болса, бул 
сөздер де сондай эсер етті. Жумысшылар теңізшс тол- 
кып, өршеленді. Сейтіп, жарты миллионға жақын адам- 
ның ынтымақты стачка жасап қыр көрсетуі арқылы^. 
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орыс жумысшылары Лена атысына жауап берді. Сей- 
тіп, олар біздің ескі қызыл туымызды жоғары көтерді; 
ъл туда жумысшы табы орыс революииясыньщ мына- 
дай үш негізгі талабын кайтадан жазды:

Жумысшыларға керегі — 8 сағаттық жумыс күні. 
Шаруаларға керегі — помещик жерлері мен патша 

жерлерінін. бәрін конфискациялау.
Бүкіл халыққа керегі —• демократиялық республика!
Біз күрестің бір жылын бастан кешірдік. Өгкен күн- 

ге көз жіберсек, біз суйсініп: істін, басы басталды, фр 
жыл боска өткен жоқ, деп айта аламыз.

Лена стачкасы бірінші май стачкасымен уіитасты. 
1912 жылғы даңкты маёвка біздің жумысшы қозғалы
сы ның тарихына алтын әріппен жазылды. Осы уақыт- 
тан бастап күрес бір минут те бәсеңдеген емес. Саяси 
стачка кен epic алып, улғайып келеді. СевастопольдегІ 
16 матростың атылуына 150 мың жумысшы револю- 
циялық стачка аркылы жауап кайырып, революипяшыл 
пролетариат пен революцияшыл армиянын одағын жа- 
рыялап отыр. Жумысшылардан Думаға өкіл сайлау 
Ісін бурмалаушылыққа қарсы Петербург пролетариату 
ереуіл жасап қыр көрсетуде. IV Дума ашылған күні‘3‘, 
социал-демократиялық фракция кауыпсыздандыру та- 
лаптарын енгізген күні, Питер жумысшылары біркүндік 
стачкалар мен демонстрациялар жасады. Ақырында, 
1913 жылы 9 январьда 200 мыцға жақын орыс жумыс
шылары ереуіл жасап, каза тапкан ерлерді еске түсірді 
және бүкіл демократиялық Россияны жаңа күреске 
шақырды.

1912 жылдың басты кортындысы міне осы.
Жолдастар! Лена қырғыныныц бір жылдығы жа- 

кындап келеді. Қайткенде де біз бул күнге өзіміздің 
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үнімізді косуға тиістіміз және міндеттіміз. Біз каза 
тапқан жолдастарымыздың есімін қурметтейтіндігіміз- 
ді журтқа көрсетуге тиіспіз. Біз, 9 январьдағы қанды 
жексембіні кандай умытпаған болсак, 4 апрельдегі 
канды күиді де сондай умытпағандығымызды көрсе- 
туіміз «ерек.

Митінгілер, демонстрациялар жасау, кор жыііпау, 
т.т. арқылы Лена оқыйғасының бір жылдығын Сар
лык жерде еске алып өткізу қажет.

Сөйтіп бул күні бүкіл Россия жумысшылары мына- 
дай ортақ уранға үн қоссын:

Романовтардың монархиясы жойылсыи!
Жана революция жасасын! 
Демократиялық республика жасасын! 
Қаза тапқан жауынгерлердің даңқы арта берсін!

РСДЖП Орталың Комит.чпі

Қайта бастырып, таратыңдар! 
І-май мейрамына дайындалыңдар!

ж. январь—феяраіъда Үмдеулаттың гектогрифтл 
шыққан тексті бойынша 
багы.шп атыр

2? и. В, С т а л и н» 2-том



ЕСКЕРТУЛЕР

1 К- Каутскнйдің кітапшаси грузик тіліпе аударылып, 1907 
жылы мартта Тиф листе басылған. 1907 жылы 18 мартт.;
большевиктік <Дро» газетінік 7-номерінде К< Қаутскийдһі 
кітапшасы грузин тілінде Кобаның (И. В. Ста лини ін) алғысө- 
ғімен шықкандығы женіиде хабар жарыяланған.— /.

• Кадеттер (к.-д.)—конституциялық-демократиялық партия — 
либералшыл-монархияшыл буржуазиями^ басты партиясы; 
1905 жылы октябрьде курылған (қараңыз: И. В- Сталии шы- 
ғармалары, 1 том» қазақша 450-бет» 52-ескерту), — 5.

• «Бірінші жыйнак»— меньшевиктік жыйнақ; 1905 жылы Пс- 
тербургте шықты. — 7.

4 «Наше Дело» (<Біздің Іс*) — апта сайын шығып т?ргаи мен »- 
шевиктік журнал; 1906 жылы 24 сентябрьдгн 25 ноябрьгс 
дейіи Мое квада шығып турды,— 7.

• «Отклики» («Пікірлер»)— 1906 — 1907 жылдяры Петербургте 
шыққан меньшсиИктік жыйиақтар, Үш жыйнагы шықты. — д*

• «Товарищ» («Жолдас») — күнлелік газет; 1905 жылғы мзр-~ 
тан 1907 жылғы декабрьге дейін Петербургте шшғып турды; 
формальдьгқ жағынан еиібір партияныи органы болып санал- 
мады, ал іс жүзінде солшыл кадеттердің органы болды. Бул 
газетке меныпевнктер де катысты. — 3.
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1 «Божий Мир» («Тәвдр Дұниесі») — ail сайын шығып турғпч 
либералдық бағыттағы журнал; 1892 жылдан бастап Пете> 
бургте шықты. XIX ғасырдың 90-жьглдарында бул журналді 
«жарыя марксистердіц» иақалалары басылып турды, 19О'> 
жылғы революция кезінде журналға меныпевиктер де қатыс*  
ты. 1906 жылдан 1918 жьглға дейін «Современный Мир» 
(«Кәзіргі Дүіше») деген атпен шығып келді. — 9.

• «Голос Труда» («Екбек Үні») т- меньшевиктік гэзет; 19'5 
жылы 21 июньнсн 7 июльге дейін Петербургте шығып тур- 
ды« —11,

* Трудовиктер якн «ецбек тобы» — усақбуржуазн-шыл де- 
мократтардың тобы; 1906 жылы апрельде I Мемлекеттік ду- 
маның шаруалар депутаттарынан қурылды (қараңыз: И. В. 
Сталин Шығармалары, 1 том, казакша 455-бет, 77-есксрту).

Халықшыл соцналистер (энестер) — усақбуржуазиялық 
уйым; 1906 жылы эсерлердік оң қаіізтьгнан бөлініп қуралды. 
Энестер конституниялык монархияныц шеңберінен шыкпай- 
тын саяси талаптар қойып отырды. Ленин оларды «сошил- 
кадеттер» және «эсерлік меньшевиктер» деп атады. —

10 Сез болып отырган—П Мемлсксттік дума сайлзуынд .ғч 
сайлау тактикасы туралы ыэселе жөнінде 1907 жылы 6 ян- 
варьда болған петербургтік еоциал-демоқратиялық конферен
ция. Қонференцияға 40 большевик, 31 меньшевик катысты. 
Қөпшілігі меньшевиктерден қрралған РСДЖП Орталық Ко
митет! делегаттарға қалалық және губерниялық конференция 
болып бөлінуді усынды. Меньшевиктер осылай етсек көпш:- 
лік дауыс аламыз деп есептеді. Партия уставыпа қайшы 
келетіндіктеи меньшевиктердің б£л талаптарын ор.ндаудғя 
конференция бастартты. Буған наразылык көрсетіп меньше
вик делегат тар мәжілістсн шығып кетті. Қалған делегаттар 
конференциями» жумысын жүргізе беруге қаулы алды. В. II . 
Лениннің бзяндамасын тындап, конференция кадеттермеч 
сайлау келісімдерін жасауға қарсы шықты; мундай келісімді 
принцип жағынан ғана теріс деп қоймай, саяси жағынан да 

27*
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свзсіз зыянды деп таныды. Конференция «Петербург үшін 
аса мацызды болып саналатын революцияшыл демократия*  
йен келісім жасау туралы мәселе дереу кезектегі мәселе етіп 
коіылсын» деген қарарға келдь Конференцияға қатысқап 
ОрАльіқҚомитеттің өкілдері — меньшевиктер петербургтік 
социал-демократнялық уйымдар үшін конференцняныд қау- 
лысы іпндеттІ емес деді, ал конференцняны тастап шыққзн 
меньшевйктер баспасез бетінде кадеттермен одақ жасауды 
усынды. —17.

11 «Речь («Сөз») — күнделік газет, кадет партнясыныц орта- 
лық органы; 1906 жылғы февральдан 1917 жылғы 26 октябрь- 
ге дейін Петербургте шығып турды.—18.

12 «Чвеяв Цховреба» («Біздід Турмыс») — большевиктік күнде- 
лік газет;, 1907 жылдыц 18 февралынан бастап Тнфлнсте

* жарыя шығып турды. Газетке басшылык еткен— И.В. Сталин. 
іЗ номері шықты. Бул газет 1907 жылы 6 иартта «қыйғаш 
бағытта болғаны үшін» жабылды.— 21.

!
*3 «На .очереди» («Кун тәртібінде») — меньшевиктік апталық га*  

зет; 1906 жылғы декабрьден 1907 жылғы мартқа дейін Пе*  
тербургте шығып турды. Торт номер! шыкты. — 22.

(«Замай»У— болыпевяктік күнделік газет; «Чвени 
Цховреба» газеті жабылғаянан кейін, 1907 жылы 11 марттан 

15 апрельге дейін Тиф листе шығып турды. Газетке базшылык 
еткен— И. В. Сталин. Газеттің редакциисында тағы М. Нха- 

'кая, М«'Давиташвили болды. 31 номері шыкты.— 23.

" № Қа^ақыз: К. Маркс пен Ф. Энгельс. Шығармалар, VII том, 
"1930,. 55^-56-беттер.

■'«Жама Рейіі Газеті» 1848 жылғы 11 июньнен 1849 жылғьі 
19майғадёйіи'’Кёльиде шығып турды. Газетке басшылык 

’ ^ чЙЯен-^К. Маркс пен Ф. Энгельс. — 23.

іиікг іетер министрінің серігі; Лядвалъ — ірі еау- 
дагер және авантюрист, Гурко буған 1906 жылы аштықка 
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ушыраған губернияларға астык жеткізу подрядын берген. 
Патшаның жоғарғы орындағы адамыныд Лидвальдыц сауда- 
герлік, кәззаитық ісіне қатысуы «лндвалиада» деп аталған 

атышулы сот процесіне әкеліп соқты. Орнынан алынғаныная 
басқа, Гуркога бул істің ешқандаіі залалы тяген жоқ.—26.

•
17 Октябристер, яғнв «17 октябрь Одағы»— ірі сауда-енеркә- 

сіп буржуазнясы мен ірі помеіциктердің контрреволюииялык 
партиясы; 1905 жылы ноябрьде қурылған. Октябристер сто- 
лыпиндік тәртіпті, патша өкіметінің ішкі және сыртқы саяса- 
тын толығынан куаггады. — 26.

’• «Парус» («Желкем») — күнделік газет, кадеттердің органы; 
1907 жылы Москвада шығып турды. — 26.

** «Сегодня» («Бугін») — кешкілік шығатын буржуазиялық буль- 
варлық газет; ,1906 —1908 жылдары Петербургте шығып тур
ды. — 27.

70 «Слово» («Соз») — күнделік газет; 1904 жылы декабрьден
бастап Петербургте шыға бастады. 1905 жылғы октябрьден 
1906 жылғы июльге дейін октябристер партиясыныц органы 
болды. — 27. - - -

71 Г. П. Телия 1880 жылы туды, 1907 жылы 19 мартта Сухумдэ 
кайтыс болды. Кутаис уезі, Чагани селосында 25 мартта 
Г. Телня жерленді.—3J.

» Мунда айтылып отырған — 1901 жылы 22 апрельде И. В. 
Сталнннің қолма-қол басшылығымен болған Тифлис жрмыс- 
шыларыныц бірінші май демонстрациясы. Демонстрация Тиф- 
листіц орталығында Солдат базарында егті; буған 2000-дай 
адам қатысты. Демонстрация кезінде полициямен және әскер 
болімдерімен қақтығысулар болды. 14 жумысшы жараланып, 
50 ден астам жумысшы тутқынға алыиды. Тифлис демонстра
циясы жөнінде леннншіл «Искра» былайдеп жазды: «22 ап
рельде жексембі күні (ескі стиль бойынша) Тифлисте болға.і 

оқыйға — бүкіл Қавказ үшін тарихн атақты күн; осы күннец 
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бастап Кавказда ашык- реэолюциялық қозғалыс басталады» 
(«Искра» № 6, июль 1901 ж.). — 31.

РСДЖП-ның Тифлистік комитетінін қаулысы бойынша 1903 
жылы 23 февральда Тифлис жумъкшыларынын демэнстра- 
циясы болды. Демонстрацняга 6000-дай адам катысты. Де
монстрация аскер бөлімдеріыен қақтығыеумен аяқталды. 150 
адам тутқынға алынды.— 31.

«Пролетариатис Брдзола» («Пролетариат Күреск) — грузин- 
нің қупыя газеті, РСДЖП-нын Кавказ одағыныц органы (қа- 
рацыз: И. В. Сталин Шығармалары, 1 том, қдзақша 443-бет, 
21-ескерту).— 33.

к «Ахали Цховреба» («Жана Өмір») — 1903 жылы 20 мюньнен 
14 июльге дейін Тифлисте шығып тррғаи болылевнктік күн- 

•делік газет,. 20 номер! шықты. Газетке басшылық еткен — 
И. В. Сталин, газеттін туракты қызметкерлері болғая — М. 

Давиташвили, Г. Телия, Г. Кикодзе және басқалар.—34.

к РСДЖП-ныц бесІнші съезі 1907 жылы 30 апрельден 19 майға 
дейін Лондонда өтті. Барлык негізгі мәселелер женінде съезд 
болъшевиктік қарарлар алды. И. В. Сталия съезге Тифлис 
уйымдарыныц делегаты ретінде қатькты. Съезд жумысынын 
кортыидысын И, В. Сталин «РСДЖП-ныц Лондондағы 
съезі (делегаттыц жазып алғандары)» деген мақаласында ба- 
яндаған (осы томныц S3 — 88-беттерін караңыз). — 36.

Бунд—«Польщадағы, Литвадағы және Росснядагы Бүкіл 
еврей жумысшыларыиың одағы»; 1897 жылы октябрьде рмым- 
дасқан (қараныз: И. В. Сталин Шығармалары, 1 том, қазакша 
439-бет, 7-ескерту). —36.

98 «Спилка» — меиьшевнктерге жақык турган украиндык со
циал-демократиялык одак, «Спилка»—Усакбуржуаэиялық 
ултшыл революцияшыл-украиндық партиядан» (РУП) белі- 

№п шығып, 1904 жылдың аяғыңда пайда болды. Бул одзқтыц 
емір сүруі Столыпин реакцнясыііыц жыядарында бітті.—36.
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» «Лахмрн» («Найэа») — грузин тіліндегі меньшевиктік кунделік 
газет; 1907 жылы апрельден июнъге дейін Тифлисте шыгыа 
турды. — 40.

™ «Схнви> (сСәуле») — грузин меньшевнктершіц күнделік газе- 
ті; 1905 жылғы декабрьден 1903 жылғы янсарьға дейін Тиф
листе шығып турды. — 44.

31 II Мемлекеттік думаны патша укіметі 1907 жылы 3 июньде 
таратты. Думаның 65 депутаттан куралған социал-демокра- 
тиялык фракциясы әскери каскүнемдік жасады деп прово- 
кациялыкпен айыпталган. Социал-демократ депутаттардык 
көлшілігі каторгалық жумыска және тупкілікті қонысқа жер 
аударылды. — 47.

Л2 «РСДЖП-ныц Лондондағы съезі (Делегаттыи жазып алғав- 
дары)*  деген мақала бітпей қалған. Буған кедергі жасаған— 
1SJ7 жылдыц екінші жартысында полиция аңдуының күшей- 
гендігі, сонсың И, В. Сталиннің тутқынға алынғандыры бол- 
ды. ““ 63»

** ПГтутгарттағы халыкарзлық социэлнгтік конгресс (II Интер* 
тернационалдыц VII конгресі) туралы мәселе алғашындэ

& Вергежский, А. — кадеттік «Речь» газстінін қызметкері A. Ві 
Тыркованың әдебиеттегі жасырын аты. — S3.

Кускова, Е» Д. — «экояомнстердің» программасы «фегіһэ — 
нын аиторларыныа бірі; 1906— 1907 жылдары жартылай ка- 
деттік, жартылай меньшевнктік газеттер мен журналдарда 
кызмет істеді. — 53.

** Алексинский, Г. А. — II Мемлекеттік думанын депутаты; 
социал-демократиялық фракцияның большевнктік бөліміне 
кірген. РСДЖП-ның Лондондағы съезінен кейін III Мемле- 
кеттік думаны бойкоттау тактикасын коргады. Соңынан боль- 
шевиктер партиясынан кетті. Октябрь социалист револю- 
циясынан кейін ақэмигрант-—58. **
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РСДЖП-ныц Лондондағы съезінде күн тәртібіне қойылғап 
болатын, бірад соцынан бул мәселені съезд талқылаудан 
алып тастады. Конгресс 1907 жылы 5—11 (18—24) августа 
етті. Большевнктерден конгреске В. И. Ленин, А. В. Луна
чарский, М. М. Литвинов жане басқалар кагысты.— 62.

я Рядовой — А. А. Маляновскийдік жасырын аты; оныц кебі- 
рек мәлім аты — Богданов (онын «Максимов» деген де л;а- 
сырын аты болды). 1903 жылы большевиктерге косылды. 
РСДЖП-ныц Лондондағы съезінен кенін большепнқтж паі- 
таядан кетті (осы томныц 80-ескертуін қарацыз). 1928-жы- 
ды кайтыс болды. — 62, 193.

• Петербург .уйымдарының жікке болінуі туралы И. В. Сталин
ит «Петербургтегі сайлау күресі жане меньшевиктер» десел 
мақаласын қараңыз (осы том, 15 — 21-беттер). — 63. '

• «Мемлекеттік думадан» дегеи жер мәселесі жөніндегі үндеу-
дің жобасын жасаған кадеттер болатын, осы жобаны ол і,> 

1906 жылы 5 июльде шаруалардың жер иемденуі турэлы Д-- 
ген 1906 жылы 20 нюнъдегі үкімет хабары на жауап ретіа- 

де жарыялаған. Кадеттер шаруаларды Думаныц жер тураЛЫ 
зац шығару женіндегі жумысының бітуін күтіндер деп сен- 
дірмек болды. РСДЖП-ныц меньшевиктер бастаған Орталық 
Комитет! Думанын социал-демократиялық фрзкциясына ка

деттер жобасына дауыс беруді усынды. Фракция ол жобағэ 
дарсы дауыс берді. — 63.

• Народовшылар (Үлтшыл-демократтар) — поляк буржуазия- 
сыныц контрреволюциялық ултшыл партиясы; 1897 жылы қу- 
рылды. 1905 — 1907 жылдардағы революция кезінде наро
довшылар Польшаның контрреволюцияшыл басты партиясы, 
поляк қаражүздіктерінің партиясы болды. — 67.

« Мунда айтылып отырған — II Мемлекеттік дума депутаттари 
меньшевик А. Л. Джапаридзе мен И. Г. Церетелидіц 
РСДЖП-ныц V («Лондон») съезінде сейлсген сездері (қа- 

рацыз: РСДЖП-ныц V съезіиіц протоколдары, 1935, 250 жэ- 
■е 354 — 355 беттер). — 67.
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« Гедистер — Ж. Гедті жақтаушылар — француз социалисте- 
рінін катары ндағы солшыл, марксистік ағым. 1901 жылы ге- 
днстср «Францияныц социалиста партиясын» курды. Ге- 
дистер француз жумысшы қозғалысындағы оппортуннс термон: 
күресті, буржуазнямен келку және соцналмстердіц буржуа- 
зиялыц үкіметке кіруі жөніндегі саясатқа қарсы шықты. Дү*  
ниежүзілік имперналистік соғыс басталысымен Гед қорға.м- 
паздық позициясына кешгі де. буржуазиялық укіметке кірді. 
Гедисгердщ революцняшыл марксизмнін жолын адал устағаи- 
дары кенін Францияныц коммунист пар гипсы на енді. — 73.

* Жумысшы съезі тураяы Череванинніц мақаласы «Саяси жа.-- 
дай және тактикалық проблемалар» деген жыйнакта басыл- 
ған. Москва, 1906 жыл. — 83.

47 Линдов — Г. Д. Лейтейзенціц жасырын аты.— 84.

48 1907 жылы күзде Баку комитет! Сталин жолдастыц басшы- 
'лығымен Ш Мемлекеттік думаныц сайлау науқанын еткізді- 
Баку жумысшылары өкілдерінің 22 сентябрьдегі жыйналы- 
сында ПІ Мемлскеттік думаның сайлаушылары бэлып боль-

** Мунда Юрнб Переяславскийдің (Г. Хрусталёвтің) мака ла с ьг 
туралы айтылып отыр.

«Бакинский День» («Баку Күні»)—либералдық күндсліх: 
газет; 1907 жылғы июньнен 1908 жылғы япварьға дейін шл- 

ғып турды.— 73.

« 10. Ларин, Л. А. Рин (М. А. Лурье) — жойымпаз меньшевик.. 
1907 жылы «баитақ жумысшы съезін» шақыру идеясын наси- 
хаттады. 1917 жылы ІО. Ларик большевиктер партиясыил 
кірді.
Эль (И. И. Лузин) — жойымпаз меньшевик.— 79.

« Мунда айтылып отырғап — «БүкІлросснялық жумысшы съезГ 
және «большевиктер»» деген кітапша; ол грузин тілінде 197 
жылы Тифлисте шьіққан. «Бродяга» — меньшевик Георгий. 
Эрадзе; «Шура» — оныц әйелі меньшевик Пышкина. — 79.
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шевиктер сайланды. И. В. Сталин жазған «Аманат» осы жый- 
налыста қабылданды және РСДЖП-ның Балахан аудандык 

комитетінің баспаханасында жеке үндеухат болып басыл- 
ды. — 89.

•*  Бул мақзла мунай өнеркәсіпшілерініи Баку жумысшыларыныц 
екілдерімен бірге шақырылмақ болған кеңесіне байланысты 
жазылған. Сол кезде большевнктердің кеиеске бойкот жасау 
жоніндегі тактикасын жумысшылардың қалыд буқарасы жад- 
дан шықты. 1907 жылы 10 октябрьден I ноябрьге дейін Ваку- 
лен кәсіпшіліктер мен заводтарда жумысшылардыд кеңес 

туралы мәселені талқылаған жыйналыстары болды. Осы жый- 
лыстарға қатнасқак жумысшылардық үштеи екісі кеңеске 
қатысуға карсы болды. Қайткен күнде де кеңес болсын де
ген меньшевнктер жеңіліп калды. — 92.

Кәсіпкерлер — мунай шығатын жсрлерді бурғылаушы және 
мунай шығарушы жумысшылар. Мастеровойлар — механнкй- 
льге. мастерскойлардың, электр станциялары.чың және мунай 
кәсіпшілеріне қарастьі баска да көмекші кәсіпорындардын 
жумысшылары. — 94.

=»і «Бешкеш» (сезбе-сөз мағнасы: сыйлык)— саяси күрестен 
жумысшылардың назарын аудару және жумысшы қозғалысын 
ыдырату мақсатыиен Бакудіц мунай енеркәсіпшілерінід арз- 
сында кеп қолданылған сыйлық ретіндегі усақ ауызбастырьпс 
системасы. Сыйлықтардын мөлиіері түрліше болатын жане 
кәсіп нелерінін, өз уйғаруларынша белгілекетін. Большевнктер 
ереуіл кездерінде сыйлық талап етушілікке батыл түрде 

, қарсы шығып, жумысіпылардың жалакысын кебейту үшіи 
күресті. — 95.

Кочегар — И. Шнтиковтың (Самардевтін), «Гудок» газетінід 
ресми редакторыныц-шығарушысыныц жасырын аты. — 96.

<« «Нефтяное Дело» («Мунай Ісі») — мунай енеркзсіпшілерініц 
* органы; 1899—1920 жылдары Баку мунай өнеркәсіпшілерініц 
■ съезд совет! шығарып турды.
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/ Съезд советі — мунай өнеркәсібі буржуазнясынық съезде- 
рінде ірі фирмалардың өкілдерінен сайланып отыратын, му
най өнеркәсіпшілерініц уйымы. Съезд советінін міндеті — жҮ- 
мысшы табына карсы уйымдаскан түрде күрес жүргізу. үкімет 
алдында мунай өнеркәсіошілерінің мүдделерін корғау, мунай 
өнеркәсіпшілерінін мол пайда табуын қамтамасьіз ету, т. т. 
болды. — 99.

54 Дашнакцакандар, дашнактар — армяннын буржуазияшыл- 
Үлтшыл «Дашнакцутюн» партнясының мүшелері. Армян бур- 
жуазнясыныц мүдделерін қорғай отырып, дашнактар Закав
казье еқбекшілері арасында улт араздыгын коздырып отыр- 
ды.— 100.

И. В. Сталин бастаган Баку болыпевиктері 1907 жылы ноябрь- 
де «Кеңес кепілді болсын, немесе ешқандай кеңес болмасын» 
деген уран тастады. Жумысшылардын. кедеске қатыспақ бо- 
лып келіскен шарттары төмендегілер еді: кәсіпшілер одағы- 
ның кеңес науқанына белсене қатысуы, қойылған талаптарды 

жумысшылардыд кек түрде талқылауы, келешек Өкілдер 
Советінің еркін шақьірылуы және кеңестің ашылу мезгілін 

жумысшылардыц ездері белғілеуі. Өкілдср Советінің сайлауы 
жөнінде Баку кәсіпшіліктері мен заволтарында қызу науқаи 
■баста лды; бул Өкілдер Советі жумысшылардын кеңеске қа- 
тысу шарттарын біржолата қабылдап. кецес шақыру жөнінде- 
гі уйымдастыру комиссиясына өкілдер сайлауға тиіс еді. 
Жумысшылардын өкілдер сайлау жыйналыстары ашық өтті. 
Жумысшылардын көпщілігі большевиктердін жолын жактяп 
.шықты. Кенеске бойкот жасау жолын устаған дашнактар меы 
эсерлер, кецеске ешқандай кепіл шзрт қойылмасын деген 
меньшевиктер буқара тарапынан тірек таба алмады. — 1&{L

815 «Гудок» — большевиктік жарыя газет. Бакудід мунай өнер- 
кәсіп жумысшылары одағының аптальіқ органы. «Гудоктыи» 
1-номері 1907 жылы 12 августа шықты. «Гудок» газетінде

И. В. Сталиннін осы томға енген бірнеше жетекші мақалалары 
, басылды. «Гудок» газетіне С. Шаумян, А, Джапаридзе, С. Спан- 

дарян және басқалар белсене қатнасты. Газеттіц боль- 
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шевнктік редакция шығарған соцғы 34-иомері 1908 жилье 
1 июньде шықты. 35-номерінен бастап «Гудок» меньшевнк- 

тсрдін қолына етті. Большевиктер Бакуде кәсіпшілердің «Ба
кинский Рабочий» дсген жаца жарыя газстін шығара баста ды;. 
ыуныц бірінші номсрі 1908 жылы 6 сентябрьде шықты.—112-

и Бакудегі Мирзоев мунай кәсіпшіліктерінде ереуілге 1 500 жу- 
мысшы қатысты. Ереуіл 1908 жылы 14 февральда басталып^ 
73 күиге созылды. — 113.

а ЖУмысшылардан өкілдер сайлау жумысы 1908 жылы февраль*  
дын басында аяқталды. Бірақ Өкілдер Советін шақыру Кав
каз наыестнигі Воронцов-Дашковтың буйрыгы бойынша 

соңға қалдырыла берді. Өкілдер Советініц бірінші мәжілісі 
1908 жылы 30 мартта болды, келесі мәжілістері— 6, 10. 26- 
және 29 апрельде өтті. Өкілдер Советінің жумысы жөнінде 
Г. К. Орджоникидзе кейіи былай деп жазды: «Бүкіл Россия- 
да қаратүнек реакция үстем болып турған кезде, Бакуде 
нағыз жумысшылар парламеиті мәжіліс қурып жатты. Бул 
парламентте Баку жумысшыларынын барлық талаптары ашық 
жасалып, біздің шешендер өзіміздің бүкіл минимум програм- 

маны орістетіп отырды». Өкілдер Советінде большевиктердің 
усынысына — кеңес кепілді болсыи деген усьінысқа — 199 
өкіл дауыс берді, бойкот жасалсын деген усынысқа 124 өкіл 
дауыс берді. Бойкотты жақтаушылар — эсерлер мен дашнақ- 
тар — Совет мәжілісінен шығып кетті. Аманаттың ультима- 
тумдық сыйпаты болуы туралы усыныс 54 дауысқа қарсы 113 
көпшілік дауыспен қабылданды. —122.

о «Промысловый Вестник» («Кәсіпшілік Хабаршысы») — мень- 
шевиктік жарыя газет, механикалык жумысшылар одағынық 
органы; 1907 жылғы ноябрьдек декабрьге дейіи жэне 1908 
жылғы марттан июльге дейін аптасыиа екі-үш рет Бакуде 
шығып турды.— 124.

«• К — за (Кара-Мурза, П.) — кадеттер партиясыныд мүшесҒ^ 
Баку мунай енеркәсіпшілерінің, органы «Нефтяное Делоның» 
редакторы, — 123,
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С1 «Кочн» — қарақшы, жалданып хісі ©лтіруші. — 132.

® Ханлар Сафаралиев—жумысшы-болыиевик, азербайджан жу- 
мысшыларыньің талантты уйымдастырушысы. Нафталан кә- 
сідшілігінде ереуіл сәтті өткізілгеннен кейін, 1907 жылы сен- 
тябрьдіц 19-нан 20-на қараған түні мунай өнеркэсіпшілерініц 
жалдаиған кісі өлтіргіигі Ханларды өлімші етіп жаралады. 
Бірнеше күннен соц Ханлар қаза болды. РСДЖП-ның Би- 
би-Эйбат. аудандык комитетінід үндеуі бойынша жумыс- 

шылардың екі күндік жалпы ереуілі болды; ереуілшілер Наф
талан серіктігіне — Ханларды өлтіруші бурғышы мастер Джа
фар йен басқарушы Абузарбек кәсіпиііліктен қуылсын де
ген талап қойды. Ханларды жерлеу күшті наразылық де- 
монстрациясына айналды, оған 20 мың жумысшы қатысты. 
Ханлардың кабыры басында И. В. Сталин сез сөйледі. —139.

« «Баспасөз» дегеи шолуды И. В. Сталин 1908 жылы баку түр- 
месінде отырғанда жазған; бул түрмеде ол 1908 жылы 25 
марттан 9 ноябрьге дейін, Сольвычегодскіге айдалғанға де- 
йін болды.—146.

«Наперцкалн*  («Ушқын») — грузин меньшевиктерінің күнде- 
лік газеті; 1908 жылы май айынан нюльге дейін Тнфлисте 
шығып турды.—146.

• • 
«Азри» («Ой») — грузин тіліндегі меньшевиктік газет; 1908 
жылы 29 январьдан 2 мартқа дейін Тнфлнсте шығып тур

ды. —147.

Ағайынды Шендриковтар (Лев, Илья, Глеб) 1904 жылы Ба- 
. куде «Балахан мен Бнби-Эйбат жумысшыларынын уйымы» 
деген (содынан «Баку жумысшыларынын одағы» деп атал- 
ған) зубатовшыл уйым курды. Шендриковшылар большевик- 
терге қарсы жала жабу науқанын жүргізді. Шендриковшы
лар цех көлеміндегі экономикалық урандарды усынып, стач- 

калық күреске іріткі еалды, қарулы кетеріліске дайындыкты 
бузуға тырысты, «келісім камерасын», артельдерді, т. с. уйым- 

дастыруға үгіттеді. Шендриковшылар мунай еиеркәсіпшілері- 
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ней, патша өкіметінен ақшалай жэрдем алып турды. Ш:ндри- 
ковшылардык зубатовшыл уйымын меньшевиктер партия 
уйымы дел ресмя түрде таныды. Шендриковшылардыц патш і 
охранкасыиыц жалдамашылары екенін Баку большевиктері 
әшкерелеп, талқандзды.

«Правое Дело> журналын шендриковшылар шығарып тур
ды. Журналдыц I-номері 1907 жылы нояорьде, 2 — 3-номер- 

лері 1908 жылы майда шықты. Төменде аталатын Грошев пей 
Калинин — меньшевнктер, шендрнковшыларды жақтаушы- 
лар, —149.

а Гусаков, А. — Бакудін ір! мунай енеркәсіпшілерініқ бірі, му- 
най өнеркәсіпшілерініқ съезд советінің, басшысы. — 150.

• Мунай онеркәсіпшілерімен кенес ^ткізу мәселесі жөніндегі 
уйымдастыру комиссиясынык мәжілісі 1908 жылы 13 манда 
болды; оған 14 мунай өнеркәсіпшісі, 15 жумысшы қатысты. 
Нақ сол күні газеттерде кәсіпшілер одақтарының екілдері 
комиссияға жіберілмейді деп жазылды. Жумысшы делегат - 
тар мәжіліске келді де, кәсіпшілер одақтарының өкілдері ка- 
тыспайынша жумысқа кірісуден бастартты. Жумысшылар- 

дың мәжіліске қатысудан осы бастартуын сылтау етіп, ко
миссия лредседателі Джунковский (Кавказдағы патша на- 

местнигі жанындағы советтің иүшесі) уйымдастыру комнс- 
сиясыиық мәжілісін жапты. —153.

• «Жер мен ерік», «Сен ез правонды күресте аласын» деғеи — 
социалист-революционерлер партиясының ураны. — 155.

го Жаплай ереуіл 1903 жылы — Бакуде 1 июльде, Тифлис те 14 
нюльде, Батумда —17 июльде басталды. Ереуіл бүкіл Закав
казьем! камтып, Россиянин онтүстігіне тарады (Одесса. 
Киев, Екатерннослав және басқалары). — 157.

п Бакудегі жаппай стачка 1904 жылы 13 декабрьде Балаханда- 
ғы Ротшильд, Нобель, Мирзоев мунай кәсіпшіліктері иен 
Биби-Эйбат кәсіпшілік ауданындагы ереуитдерден басталды.
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Декабрьдің 14-нен 18-йе дсііін стачка Баку кәсіпорындарм- 
ның көпшілігін қамтыды. Стачка И. В. Сталннніц басшылығи- 
мен өтті. Стачканың алгашқы күндерінде Баку комитет! 

таратқан ундеухаттарда саяси урандар усынылды, соиым и 
қатар 8 сағаттық жумыс күні, жалақыны кобейту, штраф- 

тарды жою. т. т. сыяқты экономикалық талаптар айгылді. 
Стачка кезінде жумысшылардың көптеген мнтингілері менжы:> 
налыстары етті. Стачка жумысшылардын женуімен жэнс Ро .- 
снядағы жумысшы козғалысынык тарихында алгаш рет ж/- 
мысшылардың мунай өнеркәсіпшілерімен коллективтік шэ| і 
жасауымен аяқталды. «Бул стачка революциялык улы дауыл- 
дыц карсанында нөсер жауынныд алдындағы нажағай тәріз.ц 
еді» («БК(б)П тарихы. Қыскаша курс», 54-бет). Бакудегі де
кабрь стачкасының манызы жөнінде толығырақ тусінікті (оел: 
томный 194 — 199 беттсріпен карацыз). —,’57.

72 «Баку»— 1902—1918 жылдарда аз уакытка мезгіл-мезгіл 
үзіліп шығып ту’ргаи буржуазнялық газет. Бул газет көбіие. е 
армянныц мунай өнеркәсіп және сауда буржуазияеылың мүд- - 
делерін көздейтін. —163.

13 Мунда айтылып отырған — грузнннін менъшевмктік «Хомлн»-’ 
газетінің 1908 жылғы 17 июльдегі 4-іюмерінде басылған «Ба- 
кудегі жумысшы комисснясы» деген мақала. — 164.

74 Л. А. Ринның (Ю. Лариннын) «Мунай енеркәсіпшілерімея’ 
жургізілетін кенес туралы» деген кітапшасын 1907 жылы ме- 
ханикалық жумысшлар одағы бастырыа шығарған.— 164,

73 «Пролетарии» — партийный IV («Бірігу») съезіясн кейін боль- 
шевнктер курған купыя газет; 1906 жы.іғы 21 августам 
(3 сентябрьден) 1909 жылғы 28 ноябрьге (11 декабрьге) дейіт 
шығып турды. «Прелетарнйдіц» 50 номері шықты; алғашқы 
20 номері Фннляндияда, қалғандары — Женева мен Парнжле 
шықты. «Пролетарий» іс жүзінде большевиктердін. орталық 
органы болды және оны редакцнялаған В. И. Ленин болды. 
Столыпин реакциясыныц жылдарында большевнктік уйымдар- 
ды сақтап қалуда және оны нығайтуда «Пролетарий» ерекш*
зор роль атқарды. — 163.
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л*в «Голос Социал-Демократа»—• жойымпаз меньшевнктердід шет- 
елдік органы; 1908 жылғы февральдан 1911 жылғы декабрьге 
дейін шығып турды. «Голос Социал-Демократаныц» ре- 

?|| дикция қурамыиа кіргендер -йО W ■ Пл ех а нов, П. Б. Аксель- 
«род, 10. О. Мартов, Ф. И. Дав, А. С. Мартынов бзлды. «Го
лос» кернеу жойымпаздык бағытқа бет алғандыктан Пле
ханов 190В жылы декабрьдеи бастап оған қызмет студі тод- 
-гатты, сокынан ол редэкциядан ресми түрде шықты. «Голос 
Социал-Демократаныц» :: шығарылуы токтатылсын деген 

РСДЖП Орталық Коиитеті Лленумының 1910 жылгы яноарь- 
дағы қаулысына қарамастан, меныцевнктер жойымпаздык 
идеяны ашықтан-ашық насихаттап, газетті шығара берді.—168.

сон. газетті

1#:': й^далЖеМО^' PC ДЖ П-ныя у Ортал ы к Органы; 1908 
жылғы февральдан 1917 жылгы январьға дейін шыгып турды. 
Газеттін бірінші номері Россняда шықты, одаи 
диығару шет елге көшірілді —алғашқы кезде Парижге, соңы- 

Днан Женеваға кешірілді. РСДЖП Орталық Комитетінің қау- 
Г>|лысы бойынша Орталық Органныц редакцнясы большевик-

тердіц, меньшевнктердіц, поляк социал-демократтарыиың 
i S екілдерінен қурылды. «Социал-Демократта» В. И. Ленннніц 

жетекдіі мақэлалары басылып турды. «Социал-Демократ» ре-
дакциясының ішіндеВ. И. Ленин дәйекті түрде большеанктіК 
жолды устау үшгн куресті. Редакция ныд бір бөлегі (Каменев 

иен Зиновьев) жойымпаздарға ымырашылдық етіп, лснііндік 
жолды жүзеге асыртпауға әрекст жасады. Меньшевик Мартов 
пен Дан Орталык Орган редакциясынық жумысыаа кесапат- 
тық жасап, «Голос Социал-Демократа» газетіяіц бетінде 
ашықтан-ашык жойымлаздықты жақтады, Ленинніц жойым- 
паздарға қарсы ымырасыз күресі 1911 жылы нюиьде Мартоь 
пен Данный «Социал-Демократ» редакцнясыпын қурамынан 
кетуіне әкеліп соқтырды. 1911 жылғы декабрьден бастаь 
«Социал-Демократ» газетін В. И. Ленин.редакциялады. Бул
газесғе И. В. Сталняніц осы томға енген бірнеше мақалала- 

һ ■: Г ры басылды.:. «Социал-Демократта» жергі лікті > партия. рйым- 
, дарының, оныц ішінде Закавказье партия уйымдарының жу- 

'': .мысы женіндегі материалдар үнемі басылып турды. —
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« 1907 жилы 21—23 игольде РСДЖП-нын үшініпі («Екінші 
жалпыроссиялық») конференциясы, 1907 жылы 5—12 ноябрь- 
де РСДЖП-ның тертінші («Үшінші жалпыросснялык») конфе- 
ренцяясы бол цы. —177.

79 «Партнядан» деген такырып «Бакинский Пролетарий» гааетЬ 
иің бір бөлімінін, аты. —189.

» «Прсиіетарийдһі» кең редакциясы —1907 жылы РСДЖП*иып  
V («Лондон*}  съеэіндегі болыиевнкгік топтың мзжілісінде 
сайлаяған іс жүзіндегі болыневиктік орталық еді. «Пролета- 
рийдік*  кеа релакциясыныц мәжілісі 1909 жылы 8—17 
(21 — 30) июньде, В. И, Лениннід басшылығымеи Парижде 
етті. Мәжіліс шақырымпаздык пен ультиматизма! «өнін ай- 
налдырғзн жойымпаздық» деп айыптады. Шақырымпаздар 
уйымдастырған Капрнйдегі «партия» мектебіи бул мәжІліс 
«большевиктсрден бөлінген фракцияныц орталығы» деп таны- 
ды. А. Богданов (В. Шанцердің, қуаттауымен) «Пролетарий- 
діц» кец редакциясының қаулыларына бағынудан бастартты, 
соидыктан Богданов больщениктік уйымнан шығзрылды,—190.

•' Баку комитетінік қарарлары «Пролетарий» газетінік 1909 
жылғы 3 (16) октябрьдегі 49-номерінде редакцияныц мына- 
дай қосымшасымен басылды: «Шақырымпаздар. ультиматястер 
жэке қУдайжасамлаздар туралы бакулік жолдастардыд айт- 
кандарынан бөтев біз ештеқе айтқаныиыз жоқ. Бакулік 
жолдастардық өздері де «Максимов жолдастыц редакцияныц 
царзрларына бағынбау керек дегеи дылықтарына наразылык 
білдіріп отыр». Ал егер Максимов жолдас большевяктер 

органы ны к қаулыларьгна бағынып, большевиктік фракдияға 
қарсы бүтіндей бір іріткі жасау науқанын бастамағаи болса, 
вида ешкандай «бөліну» де болмаған болар еді. «Барынбаушы- 
лықтын» езі, әринс, «белініп шығу» детей свз. «Жікшілдік» 
«аясатын жүргізіп отыр деп бізге тағылған кіна туралы пікірі- 
мізді редакнияғз Баку комктетінің қарарынаи бурын түс- 
кея, соғаи ете уқсас келетіи Петербург большевиктерініқ қа- 

рары жөніндегі «Петербург большевиктерімен әнгіме» деген 
^і^І^івбм^де^ІмІійлада :̂ толык ^цЙгЩк», Редакция жтап отыр> 

28 И. В. Ста ли и. 2том.



434 Ескертулер

ған «Петербург большевиктерімен әцгіме» детей мақаланы 
жазғаи — В. И. Ленин (қарацыз: Шығармалар, XIV том, 169— 
178-беттер). —/9<3.

•° «һамшара»—сөзбе-сөз мағнасы: ауылдастар, жерлестер; ецбек 
істеп пайда табу ушін Бакуге келген қаражумысшы ирандар- 
ды осылай деп атайтуғын.

ю «Қавказдан жазылған хаттар» 1909 жылы ноябрь — декабрьде 
жазылған, «Пролетарийде» яки «Социал-Демократта» жа- 
рыялауға арналған. Бул кезде «Пролетарий» газет! шықпаіс 
калган себепті «Хаттар» РСДЖП-ның Орталық Органы — 
«Социал-Демократ» редакциясына жіберілген. Жойымпаздар- 
ды қатты сынаған «Кавказдан жазылған хаттарды» «Соцнал— 
Демократ» редакцнясындағы ыеньшевиктік топ Орталық Ор
га нның бетінде жарыялаудан бастартты. Бул хат «Дискус
сионный Лнстокте» («Социал-Демократтыц» қосымшасында) 
жарыяланды. —200.

•» 1890 жылғы 12 июньдегі земстволык мекемелер туралы кағый- 
даны патша үкіметі 1864 жылғы қағыйданын орнына енгізгем. 
Муліктік цензыныц орнына сословнелік цензы белгілеген б?л 
жаца кағыйда уездік земстволык жыйналыстардын кебінде 
дворяндардың басым көлшілік орын алуын қамтамасыз етті 
және земствоныц орталық екіметке тәуелділігін күшенттһ—204.

- . . . ■ а.
*4 «Бакинский Пролетарий» («Баку Пролетары») — большевик- 

тік қупыя газет; 1907 жылғы 20 июньнен 1909 жылғы 27 аа- 
гусқа дейін Бакуде шығып т?рды. Жеті номер! шыкты. «Ба

кинский Пролетарий діц» бірінші номері — РСДЖП-ныц Ба
ку уйымдарынын Балахан ауданынын органы бзлып, екіпші 
номері — РСДЖП-ныц Баку уйымдарыныц Балахан мен Чер- 
вогород аудандарынык органы болыл шықты; үшінші номері- 
нев бастап газет РСДЖП-ныц Баку комитетінік органы бол- 
ды. «Бакинский Пролетарий» И. В. Сталиннін редакциялауы- 
мен Шығып турды. Бул газетте оный осы томға енген бірнеше 
жетекші макалалары басылды. «Бакинский Пролетарий» га- 
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зетіне С. Шаумян, А. Джапаридзе, С. Спандарян жэне баска- 
лар да датнасты. Бесіиші номерінде «Бакинский Пролетарий*  
діц» шығуы үзілді. И. В. Сталин Сольвычегодскі айдауынаи 
кашып шығып, Бакуге қайтқаннан кеііһі, 1909 жылы 1 августа 
«Бакинский Пролетарий» кайта шыға бастады. Газеттің соңғы 
7-ші номер! 1909 жылы 27 августа шыкты. «Бакинский Проле- 
тарнйдіц» редакциясы «Пролетарий» жэне «Социал-Демократ» 
газеттерімен тығыз байланыс жасады. — 208.

• «Дасацкиси» («Бастау»)—1908 жылы марттын 4-нен 30-на 
дейін Тифлисте шыққан грузин тіліндегі меньшевнктік жарыя 
газет.—217.

“ «Труд» («Енбек») — Баку каласы мен мунай енеркәсіп аудаи- 
дарындзғы жумысшылардыц бірлескен тутыну кооператив!; 
1908 жылдык басында уйымдасқан. «Труд» кооперативініқ му- 
шелері 1 200-ге жуык адам болды. Кооператив Балахаи, 

Бнбя-Эйбат, Завокзал жэне Черногород аудандарынан өзіиіц 
бөлімшелерін ашты. 1909 жылы кооператив «Трудовой Голос» 
деген өзініқ апталық журналын шыгарды. Кооператив жумы- 
сына большевиктер белсене қатысты.—213.

ю «Знание — сила» («БілІм — куш») жэне «Наука» («Гылым») 
крубтарыныц максаты мунай өнеркәсібіндег! жумысшылар- 
дыц ез бетімен білім алуына кемектесу еда. Бул клубтар жал- 
лы жэне техникалык білім беретін курстер ашып, үйірмелер. 
лекциялар уйымдастырды. Клубтыд қаражаты мүшелік жар- 
надан жэне лекциялар мен койған ойындардан тускен табыс- 
тардан қуралды. Мунай өнеркәсіп аудандарын қамтыған «Зна
ние — сила» клубына большевиктер басшылық етті, ал «Нау
ка» клубына меньшевиктер басшылық етті. — 213.

* Маскүнемдікпен күресу съезі 1909 жылы 28 декабрьде Пе- 
тербургте ашылып, біркеше күнге созылды. Съезге 510 деле
гат қатнасты. Съездіа жумысшы тобында 43 адам болды, 
онын Ішінде 2 делегат Баку жумысшыларынан болатын. Жу
мысшы делегаттардыц бір бөлегін полиция съездің артыншэ 
туткынға алды. — 214.

28*
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W Да. Н.. Костров — грузнннің жойымпаз меньшевиктерінің бас- 
шысы Ной Жорданиянын жасырыд агтзры. — 217.

•1 1889 жылы Парнждегі Халыкарзлық соцналистік конғресте 
Г. В, Плеханоагың сейлегендеп айгқан сөздері. 22Х

Муида айтылып отыреаи — шаруалзрлы кауымнан х у торга бо
лт шығару туралы патша министр» Столыпнннің 1906 жылы 9 
ноябрьде шығарған жер зады (указы).—224.

м Хатта РСДЖП Орталық Комнтегінің 1910 жылы 2—23 ян- 
■варьда (15 яяварь — S февраль) Парижде болғаа пленумы 
туралы айтылған. Пленум <аздьг-кепт1 уйымдасқан фракиля- 
лардың бәрін жойып, оларды партийный бірлік ісін бузбайтын 
атымға айналдырудыи» қажет екендігі туралы қаулы алды. 
В. И. Лениннің батыл усынысы бойынша пленум жойымпаздық 

пен шақырымпаздықты айылтады (алайда қарарда «қпйым- 
паздық» пен «шақырымпазлык> тура өз аттарымен аталмады).
Пленумда ымырашыл элемеиттердің басым болуы олардың 
лениадік жолға қарсы бірнеше карарлар адуыма м/ыкіндік 
берді. Лениннід қарсы болуыиа қарамастан, партийный орта- 
лық мекемелерінід қурзмына бірнеше жойымпаз меньшевнк- 
тер етіп кетті. Пленумнаа кейін жойьшпаздэр партмяға қарсы 
күресті күшейтгі.—239.

м Мунда партийный орталық мекемелерін — Орталык Комитетті, 
Орталық Органнын редакциясын, Орталық Комитеттін іпетел- 
дік бюросын, Орталық Комитеттіц орыстық коллегиясын кай. 
та куру («реформалау») туралы РСДЖП Орталык Комитетініц 
1910 жылғы январь пленумыиың каулысы жецінде эйтылып 
отыр (қаракыз: БК(б)П — съездердіц, конференииялэрдың 
және Орталық Комитет пленуидарының қарарлары мен кау. 
лылары», I белім, 6-шы басылуы.

С и Н Ш тер^ЙІ&Й» ' ill - НОМн Д
•5 Хатта И- В. Сталиннін Сольвычегодскіге жер аударылу мер- 

зімініқ калган алты айы жвнінде, яғнн 1911 жылғы, нюньнід ая- 
ғыйа дабінгі уақыт женіаде айтылып отыр.-— 24Л

1940, 157, 158-бет-
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* Мысль» («Ой) — большевнктердің ай сайыв жзрыя шығып 
турған философиялық және коғамдық-экономнкалық жур

налы; 1910 жылғы декабрьдсн 1911 жылғы апрельге дейіч 
Москнада шығып турды. Бес номері шықты. Журкалды қурған 
— В. И. Ленин. Jc жүзінде журналға басшылық еткен де 
В. И. Ленин болагыи. «Мысльдын» 1 — 4-номерлеріпде 
В. И. Лениннің мақалалары басылды. Журпалдыц жумысынз 
В. В. Воровский, М. С. Ольминский, И. И, Скворцов-Сте- 

ікінов белеена қатысып отырды. Большевиктерден бзеқз жур- 
иә.іга Плеханов жәпе баеқа да партняшыл меныиевиктер қыз- 
мет еттІ. —240.

п «Рабочая Газета*  («Жумысіиы Газеті»)— көпшілжке эрнал- 
ған болыхгевиктік газет; 1910 жылғы 30 октябрьдея (12 ііо- 
ябрьден) 1912 жылғы 30 июльге (12 авгусқа) дейін Парижде 

шығып турды. Газетті уйымдастырушы жэне басшылық стушІ 
В. И. Ленин болды. Партийный Прагадағы конфереициисы 

(1912 жі*лғы  январь) «Рабочая Газетаныц» партия мен партня- 
лықты қорғаудағы сіцірген еңбегін атап көрсетті, онымен ка
тар бул газетті партийный Орталык Комнтетініц ресмн ор
ганы деп таныды. —240.

83 «Звезда» («^Кулдыз»)— большевиктік жарыя газет; 1910 
жылғы 16 декабрьдеи 1912 мсылғы 22 апрельге дейіц Петер- 

бургте шығып турды (алгапіқы кездс апта саііьпі. артыпан ап- 
тасыиа екі-үш рет шыккаи). «Звезданың» жумысына 
В. И. Ленин бағыт беріп турды; ол шет елден взінін мақала- 
ларын осы газет үшін үзбей жібсріп отырды. «Звездада» бел- 
сене кызмет еткеидер — В*  М. Молотов, М. С. Ольминский, 

,Н. Г. Полетаев, Н, Н- Батурин, Қ, С. Еремеев жәпе баскалзр. 
Вул газетке А. М. Горький қатысып огырды. 1912 жы.ты кок- 

темде Петербургте болғаи кезінде И. В. Сталин газет жумы- 
сына қолма-қол басшылық етгі жәпе осы томга еиген озінін 
бірнеше мақалаларыіі басып шыгарды, Газеттіц кеибір номер- 

лерінін тиражи 50 — 60 мыцға жетті. «Звезда» күнделік боль- 
шевиктік «Правда» газетіиің шығуыи эзірледі. 1912 жилы 22 

алрельде патша үкіметі «Звезда» газетін жауын тастади. 
«Заезда нын» жалғасы 1912 жылы октябрьғе деігн шыгып 
турган, «Невская Звезда» болды.—240..
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я «Партия үшін!» деген үндсухатты 1912 жылы март аныиыц 
басында И. В. Сталин жазған; бул үндсухат«РСДЖП-ныцсай- 
лау платформасы» деген В. И. Ленин жазған үидеухатиен 
бірге еліміздіц жер-жеріне етс көп тарады. «Социал- 
Демократ» газетіиің 26-иомеріиде Орталық Комитет Егоро
вы былай деп жазды: «Орталық Комитет Россияда мынадзй 
үндеухзттар басып шығарды: 1) Партия үшін (6 мыц); 2) сай- 
лау платформасы (10 мың). Брл үндеухаттар 18 пунктке, оның 
ішінде ете-мөте ірі орталықтарға жеткізілді... Орталық Ко- 
митеттіц үндеухаттарын барлық жерлерде де қуанышпеи кар
ей алды, бірақ үндеухаттар аз шығарылған дел өкіністі». 1912 
жылы 29 мартта Г. Қ. Орджоникидзе Қиевтен былай дел жаз
ды: үндеухаттардың екеуі де «ете жаксы эсер етті, халыкшат- 
таиуда». Бірнеше уақыттан кейін В. И. Ленинніц тапсыруы бо- 

йЫнша Н. К. Крупская былай деп жазды: «Сіздіц екі хаты- 
цызды (жергілікті істер және белгіленген жоспар женінде), 
онымен катар «Партия үшін!» және «Платформа» деген екі 
үндеухатыңызды алдық. Қызу түрде қуттықтаймыз».—242,

109 Үндеухатта 1912 жылы 5—17 (18 — 30) яяварьда Прагада 
болған Бүкілроссиялық алтыншы партия конференциясы же- 
нінде айтылған. Конференция большевнктік уйымдарды бірік*  
тіріп, большевнктік дербес партняны курды. Конференцияныц 
каулысы бойынша меньшевиктер партиядан куылып шықты; 
большевиктердіц меньшевиктермен формалды түрде бір пар- 
тияға бірігуі біржолата жойылды. Прага конференциясы жака 
турпатты партияныц негізін салды (қарацыз: «БК(б)П тарнхы. 
Қыскаіпа курс», 134— 139-беттер).—242,

101 «Бірінші май жасасыні» деген үндеухатты 1912 жылы апрель- 
дің бас кезінде Москвада И. В. Сталин жазған. Бул үндеухат 
жарыя баспада жасырыи түрде Тифлисте басылды. Сонсон. 
үндеухаттыц тиражы Петербургке акелінді. —248,

102 МемлекеттІк негізгі эацдардыц 87-ші статьясы. Меилекеттік 
думаның жумысында үзіліс болғаи кездерде, зац жобасын ті- 
келей патшанык бекітуіне апарып түсіруге министрлер сове- 
тіне право берді. Осыныц негізіиде Столыпин Дуыасыз-эк 
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бірнеше мақыздьі-маңызды завдарды, атап айтқанда аграр- 
лык мәселе женіндегі заңдарды еткізіп жіберді. — 258.

<« «Запросы Жизни» («Турмыс Тілектері») — журнал; 1909 — 
1912 жылдары Петербургте шыгып турды. В. И. Ленин 1912 
жылы жазда осы журнал ту ради А. М. Горькинге былай 
деп жазды: «айткандайын, бул езі — жойымпаздык-трудо- 
внктік-вехистік ғажап журнал» (қарлныз: Ленин жыйнағы, 
I, 125-бет). — 260.

104 Бсйбіт жанартымпаздар («бейбіт жацартушылар партиясы») 
— ірі сауда-өнеркәсіп буржуазиясы мен ірі помещнктерд ц 

партнясы; 1906 жылы қурылран. Бейбіт жанартымпаздарды 
Ленин «бейбіт тонаушылар партиясы» деп атады. — 260.

«в» «Дело Жизни» («Өмір Ісі») — жойымпаз меньшевиктердің жа- 
рыя журналы; 1911 жылы 22 январьдан 31 октябрьге дейін 
Петербургте шығып турды. — 262.

<м «Наша Заря» («Біздіц Таң») — ай сайын шығып турған жарыя 
журнал, жойымпаз меныиевнктердін органы. 1910 жылдан 
бастап 1914 жылға дейін Петербургте шығып турды.—262.

,а? Прогрессистер — октябристер мен кадеттер ортасында ара- 
лык жағдайда болған орыс буржуазиясының лнбералшыл- 
монархияшыл тобы. Прогрессистердің басшылары Москва 
фабрнканттары Рябушннский, Коновалов жәяе басқалзр бал
ды. —269.

*и IV Мемлекеттік думанық сайлауы 1912 жылдһің күзінде етті. 
Бірак осы жылдың кектемінен бастап-ақ В. И. Ленни мен 
И. В. Сталин бастаған большевнктер сайлау науқанына әзір- 
лік жумысын бастады. IV Мемлекеттік думада большевиктік 
партия өз алдына дербес болып, демократиялық республика, 
8 сағаттық ж?мыс күні, помещик жерлерін конфискацнялау 
урандарымен шықты. 1912 жылы мартта В. И. Ленин 
«РСДЖП-ныц сайлау платформасын» жазды; ол ундеухат ту- 
рінде басылып шығып, Россиянык бірнеше ірі-Ірі қалала- 
рына таратылды. Большевиктердіц сайлау науканындағы жр- 
мысына тікелей басшылык еткен И. В. Сталин болды. 1912 
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жылы 22 алрельде И. В. Сталиной тутқынға алынуы ояыя 
Мемлекеттік думанык еайлауына дайыидалу жөншдсгі жуми- 
сыя уақытша токтатып тастады. И. В. Сталин Нарым айдауы- 
яандашыл шығын» ПетерЬургкё 1912 жылы сентябрьде — сли
ла у науқавы ндғыз кызған кезде — қайтып келді.—27L

ш «Земщина» —1909 жылдан 1917 жылға дейін Петербургте 
шьпыи турған қаражүздік газет; Мемлекеттік думаныц 
одшыл депутаттарынын, органы.—276.

w® «Новое Время» («Жана Заман») — 1808 жылдан 1917 жьшғы 
октябрьге дейін Петербургте шышп турғая газет; реакция- 
тыл дворяндар мен чиновниктік-бюрократтар тол тары иын 

органы. Бул газет 1905 жылдан бзстап қаражүздіктердіц ор- 
гандарыныд бірі балда___277.

ш «Голос Москвы» («Москва Үні»)— күнделік газет» октябрнстср 
партиясының органы; 1906 жылры декабрей 1915 жылгэ 
дейііі Моеквада шыгып турды. Газеттід редакторы-шығару- 
шысы — А. И Гучков.—277,

111 «Правда» («Шындық») — жрмысіпыжірдың бэлыпевиктік кун- 
делік газет!; 1912 жылғы 22 ацрельден 1914 жылгы 8 нюльге 
дейіи Петербургте изықты. «Правда» газеті В. И. Лсшпнж 
иусқдуы боііыиша, И. В. Сталшпгід бастауымен шыкгьи 
И. В. Сталин партийным Орталық Комитегіиіц мүшссі рстш- 

де «Правданын» плзтфоризсын жасауға басшылық стті және 
газеттің бфінші номерһі жасау жумысына катысты. «Правда- 
ныя»біріііші комері шыгатыи куні, 22 адрельде, И. В. Сталин 
тутқынға алыиды. Ол тек 1912 жылдың күзінде, Нарым аіЬ 
дауынан қашьш келгевңен кейін ғана «Правдада» қайтадгш 
қызмет істеді/1912 жылгы октябрьден 1913 жылғы февральта 
дейін «Правданыц» бетшде И» В, Сталиншц осы томға снгс;і 
бірнеше жетекші мақалалары басылдьь «Правда» редакция- 

сының мүіпелері жэне оған удайы қызмет еткендер — 
В. М. Молотов» М, С, Ольминский, . Н^Н. Батурин^ 
Я. М. Свердлов» А. М. Горький, Қ. Н. Самойлов және баска- 

лар. Екі жарьш жылдыц ішіиде патша үкіметі «Правдами» ce
ria рет жалты, бірақ жумысшылардық қолдауымен «Правдя»
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жада аттармен («Рабочая Правда», «Северная Правда», «Прав
да Труда», «За Правду», т. б.) қайтаданшыға берді, («Правда- 

ныи» манызы мен род! туралы қарацыз: «БК(б)П тарихы. Қыс- 
каша курс», 143 — 148-беттер). —280. ’

,и «Петербург жуиысшыларыныц өз жумыстпы депутатына тап- 
сырған аманаты» 1912 жылы октябрьдін бас кезінде жазыл- 
ған, Петербургтегі ірі кәсіпорыядардағы жумысшылардыч 
жыйналыстарьпгда жане 1912 жылы 17 октябрьде болған жу- 
мысшы өкілдерд:ң съезінде «Аманат» бірдауыстан қабыл- 
данды. «Аманатты» талқылау жөнінде эаводтарда өтксн Jih- 
ХЫр жыйн-алыстарға И. В. Сталин баешылық етті. В. И. Ленин 
«Аманатқа» айрықша sop мадыз берді. «Социал-Демократ» 

газет і не баснп шығару үшін «Аманатты» баспаханаға жіберген- 
де оның бір шетіпе Ленин былпіі деп жазған: «Қайткенде де 

қайтарылсын!! Былганбасын. Бул документті сақтау вте-мете 
Кажст», «Аманата 1912 жылы 5 (18) коябрьде «Социал-Де- 
мократтыд» 23 — 29-номерлерінде жарыяланды. «Правда» ре- 
дакциясына жазган хатында Ленин былай деген: «Петербург 
депутатына тапсырылғаи осы аманатты қаитқеиде де кернек- 
ті жергс ірі әршіермсн басыныадар» (қараңыз; Шығармалзр, 
XXIX том, 78-бет.). — 283,

ін «Түеіндіру» деген термин сайлау зацын «үкіметтік курған» 
Сензгтыц үкіметке жағдайлы түрде тусіндіруіие байланысты 
пайда болды. Өкімет, зацды «түеіндіре келіп», болыл өткен 
сайлауларды өз бетінше дурыс смес деп жарыялады.— 283.

М*  Петербург губерииясыныд жумысшы куриясы бойынша сай- 
даупіыларды сайлау біріяші рет 1912 жылы 5 октябрьдегі 
губзрниялық екілдер съезінде болды. Пегербургтіц 21 ірі кә- 
сіпорны сайлауға право ала алмай қалса да, съезде сайлағгга»

* 6 сайлаушыныц 4-І болыневиктер болып шыцты. Буқараның
қысымымен «түоідме алған» кэсіпорындардыд жумысшыларына 
сайлзу праволары кайтарылып берілді. 1912 жылы 14 октябрь- 
де осЫ кэсіпорывдарда жаңадан өкілдер сайланды, ал 17 ок- 
тябрьде Петербург ғуберннясынын, жумысшы куриясынан сай- 
ланғав екілдердіқ екінші съезі болды. Міне осы съезде сай- 
лаушылар екінші рет сайланды, овда басым көпщілік дауыс- 
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пен 5 адам—екі большевик, үш меньшевик сайлавды. Екін- 
ші күні қосыиша дауыс беру болды, муныц нәтижесінде ал- 
тыншы сайлаушы болып большевик сайланды.

Сайлау мацындағы күрестің барысы И. В. Сталиннің «Со- 
циал'Демократта» басылған «Петербургтегі сайлау» деген ха- 
барында толық жазылған (осы томный 306 — 320-беттерін қа- 
рацыз).—■ 286.

*1В «Луч» («Сауле») — жойымпаз меньшевнктердін күнделік жа- 
рыя газеті; 1912 жылгы сентябрьден 1913 жылғы июльге де- 
йін Петербургте шығып келді. Жойымпаздар «Луч» газетінің 
бетінде купыя партияға ашықтан-ашық қарси шықты. Бул 
газет көбінесе буржуазняныц қаржысымен шығып тур- 
ды, — 286.

417 Обухов заводы туралы айтылып отыр. — 289.

411 1905 жылғы 9 январьдыи сегіз жылдығына арналған «Рсссня- 
ның барлық жумысшылары меи әйелдеріне» деген үндеухат- 
ты 1912 жылы декабрьде И. В. Сталин жазған. Мундай үндеу- 

хатты шығарудық қажеттігі жөнінде 1912 жыльг 23 ноябрьде 
(6 декабрьде) Петербургтегі И. В. Сталинге Краковтан жаз- 
ған хатында В. И. Ленин былай деген: «Қымбатты достым, 9 

январь жвшнде ойланып, іске алдын ала әзірлену ете-мвте 
қажет. Митингіге, бір күндік стачкаға, демонстрацияларға ша- 

қыратын үндеухат күні бурын дайын болуға тиіс (муның өзі 
жергілікті жерде шешілуі керек, жергілікті жердін өзінде бел- 
гілі ғой)... Үндеухатта революцнялық үш уран болуы керек 
(республика, 8 сағаттык жумыс күні және помещиктік жерді 
конфискацнялау); мунда Романов патшалығынын 300 жылдық 
«масқарасы» ерекше аталып керсетілсін. Егер Питерде үндеу- 
хат дайындауға аса толық сенім болмаған күнде, үндеухатты 

күні бурын, дер кезінде осы жерде дайындап, сонда алдыру 
керек» (қараныз: Шығармалэр, XXIX том, 82-бет).—300.

419 1912 жылы август—октябрьде Кутомардағы және Алгачы- 
дағы каторгалық түрмелерде (Нерчин каторгасы—Забайкалье- 
де) саяся туткындардық арасында түрме әкімдерінің зорлық- 
зомбылығына қарсы наразылык ретіиде жаппай аштық, 
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өчіц езі өлгіруипліктер болды. Осы окыйғаға жауап ретін- 
ле Петсрбургте. Москвада және Варшавада жумысшылэрдын 
нэрааылық-ереуілдері болды, сгудепттердің жыйыны бол
ды —300.

120 1912 жилы октябрьде Севастопольдің әскерн-теціз соіы 
Қара теңі.т флогында кетеріліскс дайындық жасау жөнінде аЙ- 
ыпгалган 142 матростын ісі бойынша үкім шығарды. Айыпта- 
лушылардан 17 адам өлім жазасына, 106 адам каторга лык жу- 
мыска кесіліп, 19 адам ақталды, Москвада, Петербургте, Харь
кова, Ннколасвта, Ригада, Россиянин басқа да қалаларында 
сот үкіміне жауаіг ретінде жаппай ереуілдер, наразылық де
монстрация лар болды. —301.

121 1911 жылдың ляғыпдл баспасөз бетінде үкіметтің провокация- 
сын әшкерелегеп жаца докумеііттер жарыяланды: социал-де
мократ депутаттарга қарсы жасалған айыптау матерналдары 
түгелінен Петербург охранкаеынын ісі болып шықты. 1911 
жылы ноябрьдіқ орта шенінде 111 Думадағы социал-демокра
тии лык фракции Думаға екінші — думашыл социал-демократ- 
тардык ісін кайта карау туралы талап койды. Дума бул та- 
лапты қабылдамады. Осығаи байланысты Петербургте, Рига
да, Варшавада, Россиянин баска да қалаларында мыңдағаи 
адам катыскан митингілер атті, митингілер сотталған депутат- 
тарды босатуды талап етіп қарар шығарды.—302.

122 Сайлау науқаііы ксзінде Орталық Қомитсттің Петербургтегі 
өкілі И. В. Сталин болды. Петербургтік комитеттіқ атқару 
комнссиясы—сол. Петербургтік Комитеттіц кіші қурамы; 

күнделікті жумыстарды жүргізу үшін белінген. —307.

123 1912 жылы сснтябрьдё басып шығарған өздерінін сайлау плат
формаларыпа и жойымпаздар РСДЖП-нын минимум програм- 
масындағы негізгі саяси урандарды шығарып тастады. Олар 
демократиялық республика уранынын орнына «Мемлекеттік 
дума мен жергілікті өзіндік басқармаларды сайлау кеэінде» 
жалпыға бірдей сайлау правосы берілуін талап етті; поме- 
щиктік жерді конфискациялау ураныныц орнына—«III дума- 
ник аграрлық зацдарын қайта қарауды» талап етті.— 310.
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Iм Мунда 1912 жылы августа Венада болғая жойымпаздардыц 
«августами» конференцнясы туралы айтылып отыр. Бул — 
болыиевиктердія Прагадағы конференциясына қарама-қарсы 
шакырылған конференция болатын. — 312.

в*  Большевик «X»—Н. Г. Полетаев; жойымпаз «Ү* —Е> Маевский 
(В. А. Гутовскнй) болуы ықтныал.

** «Марксизм жоне улт мәселссі» деген макала 1912 жылдың 
аяғында — 1913 жылдык басыида Венада жазылган; бул ма
цала «?лт маселесі және социал-демократия» деген тацы- 
рыппен К. Сталинніц колы қойылып, ең бірінші рет «Просве- 

- Шрние» -журналыяыц, 1913 жылғы 3 —г 5-яомерлерінде басыл-

Төмеиде аталатын питерлік z др «Аб... мен Л.*> — 
В. М. Абросимов пен В. Левицкий (В. О. Цедербаум). —314»

128 «Невский Голос» («Нева ҮнЬ) — жойымлаз менылевиктердің 
апталық жарыя гззеті; 1912 жылдың май — август эйларында 
Петербурге шыгып турды. — 317.

127 Осы томлыц 216 — 220-беттеріндсгі «Кавказдан жаэылған хаг- 
тарды» қарацыз.—323.

191 «Дневник Социал-Демократа вың» 9-яомерінде Г. В. Пле
ханов грузпнніц жойымпаз меныпсцигі С. Длиібладзекін «Го
лос Социал-Демокрзтада» жазғалии сынаған болатын.—323

125 Панисламизм — реакциялық, діншілдік-саяси идеология; XIX 
ғасырдыц екінші жартысында султзндық Түркияда, тура 
помещнктерінін., буржуазиясынык. діз иелерініи арасыман 
туып, баска да мусылмаи халықтарыиың дәулетгі тагггарынын 
арасыпа тараған. Панисламизм ислам (мусылмэн) діиіндегі 
барлык халыцтардыц бутін бір журт болып бірігуін уагызда- 
ды. Паннслзмизмиің кемегімен мусылмаи халыктарыпық үс- 
тем таптары өздеріиіц ықпалын күшейтіп, Шыгысташ ецбек- 
ші халықтардың революцвялық қозғалысын туишьіқтыруға 
тырысты. —324. **
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ған. 1914 жылы И. В. Сталниніц мақаласы «Улт мәселесі жә- 
ае марксизм» деген атпен «Прибой» (Петербург) баспасында 
жеке кітапша болып басылып шықты. Ішкі істер мняистрінін 

буйрығы бойынша кітзпша барлық кепцгілік кітапханалары мен 
крғамдық оку үйлерінен алынды. 1920 жилы улт істерін бас- 
қаратын Халық Комиссариаты осы мақаланы И. В. Сталинніц 
$лт мәселесі жеиіндегі «Мақалалар жыЙнағында» қайта басып 
шығарды (Мемлекеттік баспа, Тула). Бул мақала 1934 ж. 
И. Сталин. Марксизм және улт-отар мәселесі. Тавдаулы 

мзқалалар мен сөздердің жыйнағы,— детей кітапқа енді. 
«РСДЖП-ныц улттық программасы туралы» деген макаласын- 
да ?лт маселесіи сад кезде көрнекті дарежеге кетерудін ее*  
бептерін керсете келіп, Ленин былай деп жазды: «Марксис
та теориялық әдебиетте бул істің жағдайы және социал- 
демократияиыц ултгық программасыныд негіздері соңғы кезде 
әбден баяндалды (бул арада ең алдымен көзге түсетін — 
Сталиннің мақаласы)». 1913 жылы февральда (жаца стиль 
байынша) Владимир Ильич А. М. Горькмйге былай деп жаз
ды: «Бізде бір тамаша грузин барлық австриялык және бас
ка материалдарды жыйнап алып, «Просвещение» үшін үлкея 
макала жазура кірісті, жазып та жатыр». Бул мзкаланы айтыс 
макаласы ету керек деген усынысты естігенде Ленин бутан 
тіпті қарсы болды: «Әряііе. біз буған мүлде қарсымыз. Мақала 

ете жзксы. Мәселе ете қызу, сондықтан да біз бундшыл спо- 
лочтарға прняциптік позициямыздан тук бермейміз!» (МЭЛИ 
архивы). И. В. Сталин туткьшға алынғаннан кейів іле-иіала, 
1913 жылы марттз, В. И. Ленин «Социал-Демократтьщ» ре- 
дакцнясына былай деп жазды: «...Бізде тутқынға алушылық 
ауыр тНюде. Коба алынды.л Коба улт мәселесі жөнівде 
(«Просвещениенін» үш номеріне) үлкен мақала жазып үлгірдһ 
Өте жақсыі Бунд пен жойымпаздардан шыккаи сепаратисте? 
мен оппортунистерге қарсы шындык үшін күресу керек» 
(МЭЛІІ архивы). — 327.

Сионизм — еврей 4 буржуазңясыныц, интеллигенттеріиің ара- 
сында және■■ еврей■жумысшыларының| өте-мэте артта•қалған 
топтарыныи арасында жақтаушылары болған реакцияшыл улт- 
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шыл ағым. Снонистер еврей жумысшы буқарасыа проле- 
тариаттыц жалпы күресінея окшаулатуға тырысты.—328.

Австрия социал-демократиясының Брюнндегі партейтагі 
(съезі) 1899 жылы 12— 17 (24 — 29) сентябрьде өтті. Улт мэ- 
селесі жеиінде партейтаг қабылдаған қарардың текстін 
И. В. Сталин осы еңбегінін келесі тарауында келтіреді (359 — 
— ЗбО-беттерді қараңыз).—333.

133 «Қудайға шүкір, бізде парламент жод» деген сөз — 1908 жылы 
24 апрельде Мемлекеттік думадағы патшанын финанс министр!
(сонынан премьер) В. Коковцевтің айтқан сөзі.— 337.

іи Қараңыз: Қ. Маркс пен Ф. Энгельс. «Коммуннстік Партийный 
Манифесі», II тарау (Карл Маркс. Тацдамалы Шығармалар- 
дын екі томдығы, 1 том, 1941, 154-бет).— 369.

135 Австрия соцнал-демократиялык партяясыныц Венадағы 
(яки Вимбергтегі — мәжіліс болған Венадағы отельдн аты 
бойынша) партейтагі 1897 жылы 25* —31 майда (6— 12 нюнь- 
де) өтті. — 370.

135 Мунда <Deutsche*Franzo$iahe  Jahraflcher*  («Неміс-Фрапиуэ 
жылдык кітабында») 1844 жылы Сасылған К. Маркстіц «Zur 
Judenfrage » («Еврей мәселесіне») деген макаласы жөнінде ай*  
тылып отыр (қараныз: Қ. Маркс пен Ф. Энгельс. Шығарма*  
лар, I том, 1938). —372.

137 Бундтыц VIII конференциясы 1910 жылы сентябрьде Львовта 
етті, — 378.

131 1912 жылы 2 (15) октябрьде «За Партию» газетінде басьілғаи 
«Тағыда бір жікшілдік конференцил' деген мақаласындг 
Г. В. Плеханов жойымлаздардыц «августағы» конференция 
сын айынтап шыққан, ал бундшылар мен Кавказ социал-де- 
мократтарынын, позициясын социализмді ултшылдыққа бейім 
деу дел сынпаттаған. Бундніылардыц басшысы Қоссовскиі 
жойымпаздардыц «Наша Заря» деген журналыныц редакция 
сына жазғая хатында Плехановты сынаган.— 381.
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Бундтың VII съезі 1906 жылы августын, аяғында — сентябрь- 
дің басында (жаца стиль бойынша) Львовта етті. — 382.

,w «Искра» («Ушқын») — жалпыроссиялық туцғыш марксистііс 
купыя газет; бул газетті 1900 жылы В. И. Ленин курды (қа- 
рацыз: И. В. Сталин Шығармалары, I том, қазакша 445-бет» 
26-ескерту). —384.

141 Қарл Ванек — ашықтан-ашық шовинистік, сепаратиста пози- 
цняда болған чех социал-демократы.—335.

142 «Чвенн Цховреба» («Біздін Турмыс») — грузин меньшевикте- 
рінін күнделікті газеті; 1912 жылы июльдің 1-нен 22-не дейін 
Кутаиста шығып турда.—387.

,w Бірінші Балкан соғысы 1912 жылы октябрьде басталды; мун- 
да бір жагы Болгария, Сербия, Греция, Черногория, екіншҒ 
жағы Туркия болып соғысқан.—401.

144 Қараңыз: 1907 жылы 5 —12 ноябрьде еткен РСДЖП-ныц 
төртінші («Үшінші жалпыроссиялық») конференцнясы және 
1908 жылы 21 —27 декабрьде (1909 жылы 3 — 9 январьда> 
еткен РСДЖП-ныц V («1908 жылғы жалпыорыстық») конфе- 
ренциясының каулысы (караныз: «БК(б)П — съездердіц, кон- 
ференциялардың және Орталық Комитет пленумдарыныц қа- 
рарлары мен қаулылары», I бөлім, 6-шы басылуы, 1940, 118». 
131-беттер). —407.

143 Ягелло, Е. И. — Польша социалистік партиясынын (ППС)мү- 
шесі; Польша социал-демократтарына қарсы Бунд пен 
ППС-тың буржуазияшыл ултшылдармен жасаған одағы аты- 
нан IV Мемлекеттік думаға Варшавадан сайланған. Думаның 
социал-демократиялық фракциясы 6 большевик депутатқа 

қарсы жойымпаз меньшевиктердің (жеті меньшевиктін) көп- 
шілік дауысымен Ягеллоны соцнал-демократиялық фрак» 
цияға алуға қарар шығарған. —407.

«Просвещение» («Ағарту Ісі») —' afi сайын • шығатын больше- 
виктік жарыя журнал; 1911 жылы декабрьдеи бастап Петер-
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бургте шығып тур/іы. Россиядағы редакнияльіқ коллегия

В. И. Ленин. Петербургте бол-

шелерімен (М, А. Савельев, М. С. Ольминский, А. И, Елнза- 
һ і jj ровз):: хат : аркы лы: үзбей байланыс жасай . отырып,: < ж урна л Д Ж 1 

жумысына басшылык еткен —В. И. Ленин. Петербургте'"бОдО 
ғаа кезінде И. В. Сталин журнал жумысына өте жақы н ара - 

si ласты. Журнал «П^ндаыейН ШіЖ бай л анысты болды.: 1914:<;
1 жыл ы :июиаде,,' бірінші дүниеж үэі лік :s: соғыстьіц карсаңынд а,:;>. 

үкімег журналды жауыц тастатан. 1917 жылы күзде журнал-

1,7 1912 жылы декабрьде IV Думанық жумысшы депутаттары өз- 
дерініқ фамнлияларьш «Луч» кызметкерлёрінід тізіміне досуга 
рыйзалыгын білдірді, Муиымен катар олар «Правдада» кыэмет 

1--' іетей берді. Іс жүзінде жумысшы депутаттары «Лучта» кыэмет s 
істеген жоқ. Орталық Комитеттің тиісті нусқауынан ксйін 
олар ездерінің фамилмяларын <Луч» қызметкерлерінің тізі- 
мінен шығарып тастауды талап етті. Осыға н байланыст ы со- 
циал-демократнялық фракцияның екі тобы (большевнктік 
алтау мен меныневнктік жетеу) арасында қатты курсе 
қыэды. —409.

*** Мунда Ш Мемлекеттік думадары социал-демократнялык 
фракция туралы айтылып отыр. —4Ю.

s Дело» “ 1912 ж ылғьа ■ январьдаи' бастап :
: . ■ апрельге дейіи Петербургте апта сайын шығып турған жойым-

наз меньшевнктердің : жарыя: газеті. — //0.::

«Лена қыргьінынын, бір жылдығы» деген үндеухатты 1913 жы
лы январь — февральда Краковта И. В. Сталин жазған. 
Н. К. Крупская қолдан көшірген осы үндеухат гектографта 

кәбейтіліп, Россияра жіберілген; үндеухат Петербургте, Киев- 
^<.те,: /іМбгилі Д а, - Тнфлис

: *61' IV: s Меилекеттік думаныд <; мәжілісі 1912 жылы 15 ноябрьде
ашылды.—416.



I январь.

10 февраль.

IS февраль.

ӨМІРБАЯН ХРОНИКАСЫ
(1907—март 19171

21 — 28 февраль.

И март.

J907 л
И. В. Сталин басшылык еткен «Мнатоби» 

(«Шам-шырақ») газетінік 1-номер) шығады.

«Ахали Дроеба» («Жаңа Заман») газетінів 
8-номерінде И. В. Сталиннін «Анархизм ба 
элде социализм бе?» детей ецбегініц жалға- 
сы басылады.

К. Каутскийдің «Орыс революциясыныи ито
га уыш күштері мен болатагы» дегеи кЬ 
тапшасыныц грузин тілінде басылуына 
II. В. Сталин алғысез жазады.

И. В. Сталин басшылык еткен «Чвени Цхо- 
вреба» («Біздің Турмыс») газетінің I-номер! 
шығады, онда И. В. Сталинніц «Петербург- 
тегі сзйлау күресі жэне меньшевиктер» де
ген мақаласы шығады.

«Чвени Цховреба» газетінін 3, 5, 8, 9-иомер- 
лерінде И. В. Сталнннің «Анархизм бе элде 
социализм бе?» деген еқбегінің жалгасы 
басылады. '

И. В. Сталин басшылық еткен «Дро» («За
ман») газетінід 1-номері шығады.

29 и. в. с т I ДI й4 2-тгм»
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13 март. «Дро» газетінін 2-иомерінде И. В. Сталин- 
нің «Кадеттердің самодержавнссі ме олде 
халықтыц самодержавием ме?> деген мақа- 
ласы басылды.

17 март. «Дро» газетініц 6-номеріпде И. В. Сталиннһі 
«Пролетариат үкіметпен күреседі, буржуазия 
үкіметпен одақтасады» деген мақаласы (бас- 
макала) басылды.

72 март.

■

«Дро» газетініц 10-номерінде И. В. Сталин- 
нің «Г. Телия жолдасты еске түсіру» дегеи 
мақаласы басылды.» *

28 жаие 30 март. «Дро» газетінде И. В. Сталннді РСДЖП- 
ның V съезіие делегат етіп сайлау туралы 
Тнфлистік большевик жумысшыларыныц қа- 
рары басылады.

4 — 6 жаие
10 апрель.

«Дро» газетініц 21—23, 26-номерлерінде 
И. В. Сталинніц «Анархизм бе элде социа
лизм бе?» деген еңбегінің жалғасы басылады.

8 апрель. «Дро» газетінід 25-номерінде И. В. Сталин
ой «Ллдыцғы катарлы пролетариат жэне 
партияның бесінші съезі» деген макалась» 
(басмакала) басылды.

10 апрель. . «Дро» газетіищ 26-номерінде И. В. Сталии- 
НІЦ «Шым-шытырык...» деген мацаласы ба
сылды.

13 апрель. «Дро» газетініц 29-иомерінде И. В. Сталин
ой «Біздің кавказдық масқарапаздар» дегеи 
мадаласы басылды.

>0 апрель 
»9 май.

Тифлис уйымдарынын делегаты ретінде 
И. В. Сталин РСДЖП-ныц V («Лондонда- 

ғы») съезіне қатысады.
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Июньнің бірін- 
ші жартысы.

И. В. Сталин РСДЖП-ның V («Лоидовда- 
ғы») съезінен қайткан соц Бакуге, Тифлиске 

кслсді; ол Бакудегі, Тифлис те гі және Батыс 
Грузиянын, бірнеше аудандарындағы социал- 
демократиялық уйымдардың жынналыста- 
рында съезд қортындылары жөнінде баянда- 
маляр жасайды. И. В. Сталин меньшевиктер*  
ге, эсерлерге және баздаларға қарсы жүргіэ 
ген большевиктердің күресін баскарады.

20 «юнь. «Бакинский Пролетарий» деген, И. В. Сталин 
редакциялаған большевиктік купы я газеттін 
і-номері шығады. Осы газетте оный «Ду- 
маныц куылуы жэие лролетариаттыц міндет- 
тері» (басмақала), «Россиялық социал-де- 
мократиялык жумысшы партиясыныц Лон- 
дондағы съезі (Делегаттың жазып алғая- 
дары)» деген мақалалары басылады.

Ж*з  — күз. И. В. Сталин Баку аудаидарында болғаи аіі- 
тыс жыйналыстарда меньшевиктер мен эсер- 
лердіц саясатын әшкерелеп сездер сейлейді.

И. В. Сталин мунай өнеркәсіпшілерімен бірге 
болатын кеңеске бойкот жасау науқанын? 
басшылық етеді.

10 толь. «Бакинский Пролетарий» газетінһі 2-номе- 
рінде «Россиялық социал-демократиялық ж? 
мыспіы партиясыныц Лондоидағы съезі (Дс- 
лвгаттың жазып алғандары)» дсгеи макала 
ның жалғасы басылды.

Яюльдіц аяғы. И. В. Сталин бастаған Баку большевиктсрі 
мунай өнеркәсіп аудандарында партия конфе- 
ренциясын өткізеді, бул конференция жалпы 
ереуіл уйымдастыруды жақтайды.

»•
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12 август.

24 август.

Сентябрь — 
октябрь.

29 сентябрь.

25 октябрь.

Ноябрьдіц бірін- 
ші жартысы.

22 ноябрь.-

Өмірбаян хроникасы

И. В. Сталиниіц бастауымен уйымдаетырыл- 
ған, Бакудіц мунай өнеркәсіп жумысшылары 
одағыныц большевиктік жарыя органы «Гу
док» газетініц 1-номеpi шығады.

Бес ауданныц соцнал-демократнялыц уйым- 
дары мен мусылман социал-демократнялыц 
тобы «Гумметтін» делегаттык жыйналысын- 
Ха И. В. Сталин жалпықалалық партия кон*  
ференциясын шақыру жөніндегі уйымдасты- 
ру комиссиясына иуше болып сайланады.

И. В, Сталин III Мемлекеттік думаныц сай- 
лау науқанына басшылық етеді.
Жумысшы куриялары өкілдерінің 22 сентябрь*  
де Бакуде болған жыйкалысында III Мемле- 
кеттік думадагы социал-демократиялық де- 
путаттарға арнап И. В. Сталин жазғаи 
«Аманат» кабылданады.

Капнталнстердің жалдама агенттері елтірген 
жумысшы большевик Ханлар Сафаралиевтіц 
цабыры басында И. В. Сталин сез сөйлейді. 
«Гудок» газетінің 4-номерінде И. В. Сталин
ец «Кецеске бойкот жарыялау керек» дегея 
мацаласы басылды.

Большевиктердін жалпықалалық конфереи- 
циясы И. В. Сталинді РСДЖП-иың Бакулік 
комитете мүше етіп сайлайды,

Сабунчи ауруханасының үйінде, И. В. Сталин
ец қатысуымен РСД^П-нын Бакулік Қомн- 
тетінің мәжілісі өтеді.

_ РСДЖП-ныц Бакулік Комитет) И. В. Сталин
ец басшыльіғымен, II Мемлекеттік думадағы 
социал-демократиялыц фракцияны соттауға 
қарсы наразылыц білдіріп, бір күндік ереуід 
еткізеді.
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Неябрьдіц аяғы. Партия жумыстарымеи И. В. Сталин Тиф- 
лиске келеді.

Ноябрь 1907 — 
март 19081

И. В. Сталии Баку жумысшыларының мунаі 
өнеркәсіпшілерімен болатын кеңеске жрмыс- 

шылардыц правосын гарантиялау шартымев 
қатысуы жөніндегі науқанға басшылық етеді

1908

13 январь. «Гудок» газетініц 14-номерінде И. В. Стали» 
ніц «Сайлау алдыида» деген ыақаласы (ба« 
мақала) басылды.

Январь — февраль. И. В. Сталиннің баспіылығымен Баку боль- 
шевиктері бірнеше ірі ереуілдер уйымдаста 
рады.

3 февраль. «Гудок» газетініц 17-номерінде И. В. Сталия- 
нің «Тағыда кепілді кеңес туралы» дегев 
мақаласы (басмақала) басылды.

Февраль. Қаражүздіктердің шабуылы жыйылана ту
су іне байланысты, И. В. Сталнннін басшы- 
лығымен РСДЖП-ның Бакулік комитет! 
«Қорғану штабын» уйымдастырады.

2 март. «Гудок» газетінін 21-номерінде И. В. Сталия 
ніц «Біздің соңғы кездегі ереуілдеріміз нені 
көрсетеді?» деген ыақаласы басылды.

8 март. «Гудок» газетінін 22-номерінде И. В. Сталив- 
нің «Мунай өнеркәсіпшілерініқ тактикасыя- 
дағы бетбурыс» деген мақаласы (басмақала) 
басылды.

*• *«Р* «Гудок» газетіиіц 23-номерінде И. В. Сталив- 
ніц «Дайындалу керек!» деген макалаи. 
(басмақала) басылды.
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25 март. И. В. Сталин Гайоза Нижарадзе деген атпен 
камауга алынып, Баку каласындағы Банлон 
түрмесінде тутқында отырады.

25 март -*•  
б ноябрь.

И. В. Сталин турмеде отырып, бакулікболь- 
шевиктік уйымдармен бай лапы с жасайды, 
РСДЖП-ның Бакулік комнтетіне басшы.іық 
етеді жэне «Бакинский Пролетарий» мен 
«Гудок» газеттеріие мақалалар жазады.

И. В. Сталин турмеде саяси тутқьіндардың 
арасында жУмыс жүргізеді, эсерлермен, мень- 
шевиктермен айтыс өткізеді, саяси тутқын- 
дардыи марксистік әдебиетті үйренуін уйым- 
дастырады.

30 март. «Гудок» газетіяіц 25-номерінде И. В. Ста
линит «Эюоиомикалық террор жэне жуЫыс- 
шы козғалысы» деген мақаласы (басмақала) 
басылды.

21 апрель —
18 май.

«Гудок» газетініц 28, 30, 32-номерлерінде 
И. В. Сталнннің «Мунай өнеркәсіпшілері 
экономнкалык террор туралы» деген мака- 
ласы басылды.

20 июль. «Бакинский Пролетарий» газетінің 5-номе- 
рінде И. В. Сталинит «Жарамсақтаиушы 
«социалистер» жэне «Фарлсейлік етуші зуба- 
товшылдар*  деген мадзлалары басылды.

Газеттін қосымшасында И. В. Сталиннін 
«Қецес жэне жумысшылар» деген мадалзсы 
басылды.

9 ноябрь. И. В. Сталин полиция бақылауымен екі 
жылға Вологда губерниясына мер ауда- 
рылады.
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1909 ’

Январь. И. В. Сталин этаппен Вологдага айдалыо 
келісімен, Вологда тур.месіне қамауға алы- 
нады.

27 январь. И. В. Сталиншн жер аударылатын орны 
Вологда губерниясының Сольвычегодскі кі- 
ласы болып белгілепеді.

8 февраль. И. В. Сталин этаппен жер аударылған op- 
ныиа айдалып келе жатканда кайталама су- 
зек болып ауырып, Вятка турмесінен Вятка 
губерииялық земство ауруханасына алыиа- 
ды.

20 февраль. И. В. Сталин ауру.ханадан каЛтздан турмеге 
қамалады.

27 февраль. И. В. Сталии Сольвычегодскіге келслі.z

24 июнь. И. В. Сталии Сольвьгчегодскі лпдауыизн ка- 
шып шығады.

Июльдіц бесы. И. В. Сталин жол-жонскей бірпеше күв 
Петербурге болады.

Июльдің бірін- 
<ul жартысы.

И. В, Сталин күпыя түрде Бакуге келіп. 
Баку мен Закавказьедт болыиевиктік уй- 
ымдарды калии на кслгіру, нығайту ісін бас- 
қарады.

1 август. И» В. Сталишгін «Партия дягдэрысы жане 
біздің міндеттеріміз» деген бэсмақаласы ба*  
сылган «Бакинский Пролетарий» газетініц 
(бір жылдав кейінгі) б-номepi шығады.

Я август. И» В, Сталин ніц басшылығымсн РСДЖП- 
ның Бакулік комитеті «Пролетарий» редак*
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циясындағы хал-жан туралы «Ленин жолдае 
екілі болғав редакция кешпілігіиіц позиция- 
сын жактап» қарар шығарады.

ЯГ август» «Бакинский Пролетарий*  газетінід 7-ноиерін- 
де И. В. Сталннніц: «Партия дағдарысы жа- 
не біздіц міндеттеріміз» (сойм) жэне «Болға- 
лы турған жалпы ереуіл женінде» деген ма- 
калалары басылды.

Сеятябрьдіц бк 
ftMHii жартысы.

И. В. Сталин Бакудеи Тнфляске келедг. 
Тифлрсте жойымпаз мевьшевнктерге карсы 
тнфлистік большевик уйымдэрыныц күресін 
уйымдастырып, жолга кояды.

Сеятябрьдід аяғы. И. В. Сталин Бакулік комитеттін. іфіыя б?с- 
паханасыиыц жумысын калпына келтіруге 
варалар қолдавады.

19 октябрь — 
■оябрьдің басы.

U ноябрьден

И. В. Сталцн Тнфлиске келін, ТифлистІн 
жалпықалалық партия конференциясын ша- 
цыруды және большевиктік «Тифлисский 
Пролетарий» газетін шыгаруды дайындайды.

И. В. Сталин Тнфлистен Бакуге қайтады.

*1 декабрь. РСДЖП-яыц Бакулік комитеті «Декабрь
ереуілі мен декабрь шартн туралы» (1904. 
жылғы Баку стачкасыныи. бее жылдыгы же-1 
нінде) деген И. В. Сталин жазған ундеухат- 
ты басып шығарады.

Ноябрь — декабрь. И. В. Сталин партийный Ортзлық Оргаіғын» 
«Қавказдан жазылған хаттарды» жазады.
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1910
1910 жылдан И. В. Сталия — иартняныц Ор- 
талық Қомитетініц вкілі («Орталык Қоми- 
теттіц, агенті»).

Б январь.

22 январь

23 март.

tft март.

1 сентябрь.

23 сентябрь.

29 сентябрь.

Ноябрь 1910 — 
нюнь 1911.

И. В. Сталиннің колма-кол катысуымен к?> 
рылған «Тифлисский Пролетарий, газетінің. 
1-номері шықты.

РСДЖП-ның Бакулік комнтеті жалпы пар
тия конференциясыи шақырудын, партия, 
жумысына басшылық ететін практикалык 
орталықты Россияға кешірудіц жәие жалпы- 
орыстың жетекші газет шығарудыц кажет- 
тігі туралы И. В. Сталин жазгац карарды> 
кабылдайды.

И. В. Сталин Захар Григорян Меликянц де
ген атпен камауға алынады.

«Август Бебель, герман жумысшыдарынын 
кесемі» деген И. В. Сталин жазған үндеухат 
шығады.

И. В. Сталин Баку қаласындагы Баилов түр- 
иесіне тутқынға алынады.

И. В. Сталин, түрмеде отырып, бес жылга 
дейін Қавказда туруға руқсат етпеген Кав
каз наместнигініқ 27 августағы каулысын 
алады.

И. В .Сталин зтаппен Сольвычегодскіге жер- 
аударыладія.

И. В. Сталин Сольвычегодскіге келеді.

И. В. Сталин В. И. Ленинмен байланыс жа- 
сайды, айдаудағылардын, жыйналысын еткі-
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■31 декабрь. -

Март—июнь.

4 июнь.

53 — 26 HJOHb.

■г

57 июнь.

*

■б июль.

|в ИЮЛЬ.

Люль — сентябрь.

«Июль*

зеді, жыйналыста рефераттар скыладьц ке- 
зектегі саясн мэселелер талкыланады.

И. В- Сталин партийная, Орталык Коннтеті- 
пе хат жазады («Сольвычегодскі айдауынан 
хат»)

W/
Сольвычегодскіде И. В. Сталинге (М. П. 
Кузакованыц уйінде) талай per тінгу жургі- 
зіледі.

РСДЖП Орталық Қомнтеті мүшелерінін 
Париждегі кен.есі И. В. Сталииді партия 
конференциясын шақыру жөніндегі уйым- 
дастыру комиссиясыныц мүшесіяе кандидат 
етіп сырттан тағайындайды.

Айдаудағы соцнал-демократтардыц жыйылы- 
сын унымдастырғаны үшін И. В. Сталин 
Сольвычегодскіде үш күн қамауда отырып, 
щығады.

И. В. Сталин жер аударылу мерзімі бітуі- 
не байланыеты, ашык бакылзудан босайды. 
Кавказда, орталык қалаларда және фабрика*  
завод орталықтарында туруға руқсат етілие- 
гендіктен И. В. Сталин турғылықты жері 
етіп Петербургке баратын жолдыц үстіндегі 
Вологданы тэвдап алады.

Өту куалігі бойыишз И. В. Сталин Сольвы- 
чегодскіден Вологдаға кстеді.

И. В. Сталия Вологдаға келеді.

Вологдада И. В. Сталин полиаиянын қуиыя 
бақылауында болады..

И. В. Сталин В. И. Ленни басқарғаи «Рабо
чая Газета» редакднясына хат жазады. Gai-
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€ сентябрь.

нің хатында И. В. Сталин Петербургте не*  
месе Москвада жумыс істейтін ойы бар 
екенін хабарлайды.

И. В. Сталин қупыя түрде Вологдадан Пе- 
тербургке жүріп кетеді.

7 сентябрь. И. В. Сталин Петербургке келіп, П. А. Чи
жиков атындағы паспортной қалада туруға 
тіркеледі.

7 — 9 сентябрь. И. В. Сталин большевик С. Тодрия мен С 
Аллилуевке жолығады; Петербург партия 
уйымдарымен байланыс жасайды.

9 сентябрь. И. В. Сталин тутқынра алынады, түрмеге 
(Петербургтегі алдын ала қамау үйіне) ка- 
малады.

Н декабрь. И. В. Сталин полицияныд ашық бақылауы- 
мен үш жылга Вологдаға айдалады.

23 декабрь. И. В. Сталии Вологдаға келедЕ

б (18)— 17 (30) 
январь арасында.

1912
Алтыншы («Прагадзгы») жалпы партия кон- 
ференцнясы И. В. Сталннді сырттан боль- 
шевиктер партиясының Орталық Комитете 
ыүше етіп сайланды.

Конферснцняда Россиядағы революциялык 
жумысқа басшылық ету үшін практикалык 
орталиқ (Орталык Қомитеттің Орыс бюросы) 
курылады, оның бастьіғы И. В. Сталин бола-
ДЫ.

Февральдыц 
Ортасы

Прага коифсренциясынын қарарларын И. В. 
Сталинге көзбе-көэ хабарлау үшін В. И. 
Леншінін тапсыруы бойыиша Вологда-
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даты И. В. вталинге Орталыж Кемитетпд 
Фрыс бюресыныц иүшесі Г. К. Орджоникидзе 
келеді.

29 февраль. Н« В. Сталия Вологда айдауынаи кдшып шы- 
РОДЫ.

Марттык басы. И. В. Сталин «Партия үшін!» дегеи үидеу- 
хатты жазады. Бул үндеухат РСДЖП Ор- 
талық Комнтетініқ атыная шығарылады жа
де Россияда ете кеп тарайды.

Марттыц <Ярів- 
мі жартысы.

Прага коиференциясының карарларыи жү- 
зеге асыруда Закавказье большевик уйым- 
дары арасыида жумыс унымдастыру үшів 
И. В. Сталин Бакуге жэне Тифлиске келеді. 
Орталык Комнтеттің біржолата зацды бол- 
ғандығын хабарлап, партия уйымдарыва
РСДЖП Орталык Комитетінін № 1 цирку
ляр хатын жазады.

29 март. И. В. Сталин Бакудегі большевиктік уйым- 
дардыц аудандық қызметкерлерінің кекесін 

еткізеді. Кенес Прага конференциясыныв 
карарларына досылали.

*0 март. И. В. Сталин Бакудегі болған кецес женінде 
«Социал-Демократ» газетіне хабар жазады.

1 апрель. И. В. Сталин Бакуден Петербургке жүріо 
кетеді.

ДпрельдІк басы. И. В. Сталин Петербургке деле жатып, жол- 
үсті Москваға тоқтап, Г. Қ. Орджоникидзе- 
мен кеэдеседі.

И. В. Сталин «Бірінші май жасасын!» дегеи 
уидеухатты жазады.
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40 апрель.

40 — 22 апрель.

Апрельдіц ортасы.

22 апрель.

И. В. Сталин Прага конферепциясынын ка- 
рарлары мен жанадан қурылған Орталык 
Комитетті қуттықтаған Москва партия қыз- 
меткерлері тобының қарарыныц текстіи Тиф- 
лиске жібереді.

Клара Цеткиндегі сақтауда турған партия 
акшасын IV Мемлекеттік думаныц сайлау 
науканын еткізу үшін Орталық Комнтетке 
беруді өтініл, И. В. Сталин РСДЖП Орта- 
лык Комитетінід атынан Қлара Цеткппге 
хат жазады.

И. В. Сталин купыя түрде Петербургке же
ле ді.

И. В. Сталин жумысшылардың болыпевиктік 
газеті «Звезданы» редакциялайды.

«Звезда» газетінде И. В. Сталиннің «Жаца 
дәуір» (басмақала), «Өмір жеңеді!», «Олар 
жақсы істеп жатыр...», «ҚоэғалдыІ...» (бас
ма кала), «Олар сайлауғй қалай әзірленіп жа
тыр», «Қортындъілар» (басмакала) жане бас
ка макалалары басылады.

И. В. Сталин Ш Мемлекеттік думздағы со- 
циал-демократнялық Фракцняның мүшелері 
Н. Г. Полетаевпен, И. П. Покровскиймен 
және әдебиетші большевиктер М. С. Оль- 
минскиймен, Н. Н. Батурннмен «Правда» га
зеты шығару туралы және оның платформа- 
сы туралы келісіп, солармен бірге газеттіц 
бірінші номерін жасайды.

Жумысшылардың күнделік газеті «Правда- 
ның» 1-номері шығады, онда И В. Сталинніц
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«Біздіц мақсаттарымьіз» деген мақаласыба- 
сылған.

И. В. Сталин туткынға алынып, түрмеге (ал*  
дын ала қамау үбіне) қамалады.

2 июль. И. В. Сталин полицияныц ашык бақылауы- 
мен Петербургтеи этаппен Нарым елкесіне 
үш жылға жер аударылады.

18 июль. И. В. Сталин Томскіден бақылаушыға еріп. 
«Колпашевец.» кемесімен. жер аудары.іьал 
орны Нарымға жүрін кетеді.

1 сентябрь. И. В. Сталин Нарым айдауынан қашып шы- 
ғады.

12 сентябрь. И. В. Сталин Петербургке келеді.

Сентябрь — 
октябрь.

И. В. Сталин IV Мемлекеттік думаның сай- 
лау науканына басшылық етеді, жойымпаз 
меньшевиктерге қарсы курес уйымдастыра- 
ды.

И. В. Сталин «Правда» газетін редакциялай- 
ды.

4 октябрь.

«

И. В. Сталнннің басіпылығымен Петербург» 
тік Қомнтеттіц Атқару комиссиясыныц мэ- 
жілісі етеді; мажілісте Петербургтіц ірі за- 
водтарынан (Путилов және басқалары) екіл 
сайлауға тыйым салынуына қарсы наразылық 
білдіріп, бір күндік среуіл жасау туралы ка- 
рар қабылданады.

Оыябрьдің басы. И. В. Сталин қупыя партия кенесін өткіэеді*.  
бул кецесте жойымпаздармен күрөсу такти- 
касы талкыланады жане IV Мемдекеттік ду-
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маға жумысшы депутатыныц кандндатурасы 
белгіленеді.

И. В. Сталин «Петербург жумысшыларының 
оз жумысшы депутатына тапсырған амгшь 
тын» жазады-

Октябрьдіц 
ортасы.

И. В. Сталин «Социал-Демократ» редакция- 
сы үшін В. И. Ленинге «Петербург жумыс- 
шыларыныц аманатын» жібереді («Аманат*  
1912 жылры 5 (18) ‘ноябрьде «Социал-Де
мократ» газетініц 28 — 29-номерінде жарыя- 
ланды).

17 октябрь. Петербург губернвясыныц жумысшы курия*  
лары екілдерінің съезінде И. В. Сталин жаз- 
ған «Аманат» кабылданады.

19 октябрь. «Правда» газетініц 147-номерінде И. В. Сталин- 
ніц «Өкілдердің еркі» деген мақаласы (бас*  
макала) басылады.

21 октябрь 
(3 ноябрь).

И. В. Сталинпің Краковка келуі қажет екен- 
дігі женіиде Н. Қ. Крупская В. И. Ленинніц. 
тапсыруы бойынша «Правдаға» жэне социал*  
демократиялық фракцияның мүшелеріне хат 
жазады.

24 октябрь «Правда» газетініц 151-номерінде И.В. Сталин*  
ніц «Петербургтік жумысшы куриясы бо
йынша еткен сайлаудыц кортындылары же*  
нінде» деген ыақаласы басылды.

25 октябрь. «Правда» газетініц 152-номершде И. В. 
Сталиннің «Бүгін сайлау» деген макаласы- 
басылды.

ОктябрьдЦ аяты. И. В. Сталин біраз уақыт Москвада болады. 
IV Мемлекеттік думаға жацадан сайланга»
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депутаттармен — жумысшы большевиктер*  
ней байланыс жасайды.

29 октябрь. И. В. Сталин Москвадан Петербургке келеді.

10 ноябрьге дейін. И. В. Сталин қупыя түрде Краковтағы 
В. И. Леиинге барады.

41 (24) ноябрь. В. И. Ленин И. В. Сталнннен алған «Ама*  
натты*  «көрнекті жерге, үлкен әріппен ба*  
судьо тапсырып, «Правда» газетіне жібе- 
реді.

Ноябрьдід бірінші 
жартысы.

Ноябрьдіц аяғы — 
декабрьдің басы.

23 ноябрь 
<6 декабрь).

Декабрьдіц бірінші 
жартысы.

Декабрьдід, аяғы.

И. В. Сталин РСДЖП Орталық Комитеті мү- 
шелерінің Краковтагы мәжілісіне қатысады.

И. В. Сталин, Краковтан Петербургке қай- 
тысымен, IV Мемлекеттік думадағы социал- 
демократнялық фракциянык жумысын бас- 
карады.

В. И. Ленин И. В. Сталннге жазган хатында 
9 январьдың. бір жьілдығыиа дайындык жүр- 
гізу туралы және үндеухат шығару кажет 
екендігі туралы жазады.

Н. К. Крупская В. И. Ленинніц тапсыруы 
бойыпша II. В. Сталннге РСДЖП Орталық 
Комитеті мүшелерінід Краковта IV дума де- 
путаттарымен (большевиктік «алтаумем») от- 
кізідетін кеңесіне келуінің кажеттігі жевін- 
де хат жазады.

И. В. Сталин қупыя түрде Краковқа жүрін 
кетеді.

28 декабрь 1912 И. В. Сталин партня қызметкерлерімен, ду- 
<10 январь 1913)— мадағы соииал-демократиялық Фракцияның 

•1 (14) январь 1913. мүшелерімен — бельшевнктермен бірге В. И.
Ленннніц басшылығымен еткен РСДЖП
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30 и. В. С т а л в и, с-io*

Орталық Қомнтетінің Чфевральдағы» кемссі- 
не катысады. Осы кецесте В. И. Ленин мен 

J-I. В. Сталин «Правда*  редакциясынын жу- 
мысын жаксарту женінде шаралар бглгілейдһ

Декабрьдің «яғы 
1912 — январьдың 
басы 1913.

«Россиянин барлык жумысшылары мен жу- 
мысшы әйелдерінс!» деген IL В. Сталин 
жазған үндеухат цығады.

1913

12 январь. «Социал Демократ» гззетінің ЗО-иомерінде 
И. В. Сталиняің «Петербургтегг сайлау (С.- 
Петербургтен хат)» және «Ултшылдық жо- 
лында (Кавказдан хат)» деген макалалары 
бзсылады.

Январьдыц екінші 
жартысы.

II. В, Сталин Краковтан Венаға келеді, сол 
жердей В. И. Лениннің «февраль» кецесі ту- 
ралы жазған «Хабарларын» және кец?ст;ц 
қарарларын Парижде баспаға бастыруды 
уйымдастырады.

Январь. И. В. Сталин «Улт мәселесі жэне социал де
мократия» деген ецбегін жазады. Бул екбек 
«Просвещение» журналыныц 1913 жыіғы 
март — май айларындағы 3 — 5-номерінде 
басылған.

Январь — февраль. И. В. Сталин «Лена қырғыныпыц б:р жил- 
дығы» деген үндеухатты жазады.

Февральдык 
ортасы.

И. В. Сталин шет елден Петербургке кайга*  
ды; В, И. Ленинск нускауы бэйынша 

Яг М, Свердловпен б.рге «Правдам рсдакиия^ 
сын канта куруға кірісед^
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23 февраль.

2ft февраль.

2 июль.

11 июль.

15 июль.

10 август.

Марттың бірінші 
жартысы.

27 февраль.

Жаз.

Калашников бнржасыныц залында, Петер
бург большевик уйымдары койған концерт 
болып жаткан кезде, И. В. Сталин туткынға 
алынып. турмеге камалады,

«Правда» газетінін 47-номерінде И. В. Сталин
ец «Социалдемократиялық фракцнядағы 
жағдай» деген макаласы басылады.

И. В. Сталин этап бойынша полициянын, 
ашық бақылауымен Туру хан өлкесіне терт 
жылга жер аударылады.

И. В. Сталин Красноярские келед:.

И. В. Сталин Красноярскіден Туруханскіге 
жіберіледі.

И. В. Сталин Туруханскіге келіп, айдалып 
бара жаткан орны Костино деген кішкене 
поселкеге жіберіледі

1914
И. В. Сталин Полюс шенберінін. солтүстігін 
дегі Курейка поселкесіне жіберіледі. 
И, В. Сталннге полиция бякылауы күшейеді.

1915
Монастыр селосында айдауда жүрген С. 
Спандарянға барған кезде, И. В. Сталин 
Монастыр селосынан В. И. Ленинге лат жа- 
зады. Осы хатында И. В. Сталин Плеханов- 
тыц корғампаздык бағытын, халыкаралык 
соииал-демократияның оппортуннстік жолға 
түскендігіи сынайды.

И. В. Сталин саяси айдаудағылардыц 
РСДЖП Ортэлык Комитетінің Орыс бюросы
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мүшелері мен IV Мемлекеттік думанын боль- 
шевиктік фракциясының Монастыр селосын- 
да болтан ж ый на лысы на катнасады. Жыйна- 
лыста фракцияға болтан сот процесі туралы 
мәселе талқыланады.

tO ноябрь. И. В. Сталин Турухан айдауынан В. И. Ленин 
мен Н. К. Крупскаяға хат жазады.

1916

5 февраль. И. В. Сталин улт мәселесі жөніндегі өзінің 
мақаласын калай жазып жатканы туралы 
партияның шет елдегі орталығына хат жа
зады.

25 февраль. И. В. Сталин большевиктердіц шет елдегі 
орталығына, Инесса Арманд арқылы жібер- 
ген хэтында, шет елге жібергея «Мәдени- 
улттық автономия туралы» деген мақаласы- 
нын не болғанын сурап жазады.

12 март. И. В. Сталин С. Спандарянмен және баска 
айдаудағылармен бірге «Вопросы Страхова
ния» журналы редакциясына хат жазады.

14 декабрь. И. В. Сталин, әкімшілік тәртіп бойынша ай 
дауда жүргендерді эскерге шакыруга бай- 
ланысты, этаппен Красноярские жіберіледі.

1917
Февральдыц басы. Красноярскідегі шақыру комиссиясы

И. В. Стал ин ді армняға шақырылудан боса- 
тады.

20 февраль. И. В. Сталин Красноярскіден Ачинскіге жү- 
ріп кетеді; мунда оған айдалу мзрзімі біт 
кенше туруға руқсат етілген едь f

8 март. И. В, Сталин айдалғандар тобымен Ачинскі- 
ден Петроградқа жүріп кетеді.
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