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АЛҒЫСӨЗ

Үшінші томға И. В. Сталиннің 1917 жылғы Улы 
Октябрь социалистік революциясына әзірлік дәуірінде 
жазылған негізгі шығармалары еніп отыр.

1917 жылы И. В. Сталин, В. И. Ленинмен берік қол 
устаса отырып, большееиктер партиясына және мемле- 
кеттік өкіметті жеңіп алу жолында күрескен жумыс- 
шы табына басшылық етті.

И. В. Сталиннің үшінші томда басылған шығарма- 
ларында едәуір орын алып отырған мәселелер: июнь 
және июль демонстрациялары кезінде, Петроградгың 
а^дандық және калалық думаларын сайлау кезінде 
(«Петроградтың барлық енбекшілеріне, барлық жу- 
мысшылары мен солдаттарына» деген үндеулер, «Бы- 
тыраңқы демонстрацияларға қарсы», «Муниципалдык 
наукан», «Не болды?», «Саптарыңды нығайтыңдар», 
«Бүгін сайлау» дегсн макалалар, т. б.), Корниловтың 
контрреволюциялық әрекетін талқандау кезінде («Біз 
іалап етеміэ^, «Заговор әлі тоқталған жоқ», «Шетел- 
діктер және Корниловтың заговоры», т. б.) және 1917 
жылғы сентябрь — октябрь айларындағы қарулы көте- 
ріліске тікелеу әзірлену кезінде («Демократиялык ке- 
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ңес жөнінде», «Екі бағыт», «Күтерсіздер — күдер үзер. 
сіздер...», «Контрреволюция күш жыйнауда, — тойта- 
рыс беруге әзірленіңдер», «Буғау соғып жатыр», «Сур- 
кыялык емтиханы», т. б.) букараға большевикше бас- 
шылық ету мәселелерІ.

Томдағы бірқатар шығармалар Советтерді буқара- 
ны уйымдастырушы органдардан көтеріліс органдары- 
на, пролетарлық өкімет органдарына айналдыру жо- 
лында партияның күрес жүргізу мәселелеріне арналған 
(РСДЖП(б) Петроградтық уйымының төтенше конфе- 
ренциясында және большевиктер партиясынын VI 
съезінде жасалған баяндамалар, «Бүкіл өкімет Совет- 
терге берілсін!», «Советтер өкіметі», «Революциянын, 
штрейкбрехерлері», «Біз не істеуіміз керек?» деген 
мақалалар).

И. В. Сталиннің осы томда басылған мақалалары- 
ның көпшілігі «Октябрь жолында» деген кітапта жа- 
рыяланған; бул кітап 1925 жылы екі рет басылып 
шықты. Бірінші рет бул мақалалар большевиктер пар
тиясынын Орталық Органы — «Правда» газетінде, 
«Пролетарий», «Рабочий», «Рабочий Путь» деген атпен 
де шығып турған осы органда жэне «Солдатская 
Правда», «Пролетарское Дело», «Рабочий и Солдат» 
және басқа большевиктік газеттерде басылды.

БК(б)П Орталыц Комитеті жаныноагы 
Маркс—Энгельс—Ленин Институты
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ЖУМЫСШЫ ЖӘНЕ СОЛДАТ
ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ СОВЕТТЕР1 ТУРАЛЫ

Орыс революциясының күймесі жай оғындай зымы- 
рап ілгері ағуда. Революцияшыл күрескерлердің отряд, 
тары барлық жерде де өсіп, улғаюда. Ескі өкіметтін 
тіректсрі түбірінен әлсіреп, қулай бастады. Петроград 
кәзірде де, ежелгісіндей, алда келеді. Улан-байтак 
провинция, ауық-ауық сүріне басып, Петроградтыц 
соңынан ілесіп келеді.

Ескі өкіметтің күштері қулауда, бірақ булар әлі 
біржолата қуртылған жоқ. Ол күштер тек жасырына 
койып, бас көтерерлік, сөйтіп еркін Россияға тарпа 
бассаларлық қолайлы кезецді күтіп отыр. Айналаға 
көз салыңызшы, сонда сіз караниег күштердің. қаскү- 
немдік жумысы үздіксіз жүргізіліп жатқанын көресіз...

Ескі күштерді біржолата қуртып, провинция.мен бір- 
ге орыс революциясын будан да ілгері бастыру үшін, 
Жеціп алған праволардан айрылмау керек, — астана 
пролетариатының ксзектегі міндеті міне осы болуға 
тиіс.

Бірак муны калай істеуге болады?
Бул үшіи не қажет?
Ескі өкіметті қыйрагу үшін көтеріліс жасаған жу- 
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мысшылар мен солдаттардын уақытша одағының өэі 
жеткілікті болды. Өйткені орыс революциясыныц кұ- 
ші—жумысшылардың және солдат шинелін кигев 
шаруалардың одағында екендігі өзінен өзі айқын.

Бірақ қол жеткен праволарды сақтап, революция
ми будан былай да үдету үшін —-жумысшылар мен 
солдаттардын бір ғана уақытша одағының өзІ мүлде 
жеткіліксіз.

Ол үшін бул одақты саналы және берік одақ, узак, 
уакыттық және турақты одақ ету керек, турақты ет- 
кенде контрреволюцияның провокаторлық әрекеттері- 
не төтеп берерлік дәрежеде мейлінше турақты ету 
керек. Өйткені орыс революциясының түпкілікті же- 
нісіне кепіл болатын нәрсе—революиияшыл жумыс- 
шы мен революцияшыл солдаттың одағын нығайту 
екені журттың бәріне мәлім.

Бул одақтың органдары — жумысшы және солдат 
депутаттарының Советтері болып табылады.

Осы Советтер неғ5’рлым тығыз топтасқан болса, 
неғурлым берік уйымдаскан болса, олардың еркіндегі 
революцияшыл халықтың революциялық өкіметі со- 
ғурлым мықты болады. Контрреволюцияға қарсы кол- 
данылатын шаралар соғурлым жүзеге аскыш келеді.

Осы Советтерді нығайту керек, оларды барлык 
жерлерде орнату керек, халыктың революциялык өкі- 
метінін органы ретіндегі, жумысшы және солдат де- 
путаттарының орталык Советін басшы етіп осы Совст- 
тсрді өзара бірімен бірін байланыстыру керек, — рева- 
люцияшыл соцнал-демокраітар міне осы бағыгта ж?- 
мыс істеуге тиіс.

Жумысшылар! Өз саптарыңды берік нығаіітып^
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Россиялық социал-демократия лық жумысшы партия- 
сының төңрегіне топтасыңдар!

Шаруалар! Шаруа одақтарына уйымдасып, орыс 
революциясынын көсемі болып табылаіын революция- 
шыл пролетариаттың төңрегіне топтасыидар!

Солдаттар! Өз одактарыца уйымдасып, орыстын. 
революцияшыл армиясының б:рден-бір сенімді одакта- 
сы болып табылатын орыс халқының төңрегіне жый- 
налыңдар!

Жумысшылар, шаруалар, солдаттар! Барлык, жер- 
лерде, Россиядағы рсволюшіяшыл күштердің одағы 
ыен өкіметінін, органдары болып табылатын жумысшы 
және солдат депутаттарының Советтеріно бірігіңдер!

Ескі Россиядағы қаскүнем күштерді толық жеңудің 
кілті мінс осында.

Орыс халкының: жер — шаруаларға берілсін, енбск 
қорғау ісі — жумысшыларға берілсін, Россияның бар
лык азаматтарына — демократиялык, республика бдріл- 
сін! деген негізгі талаптарын жүзсге асырудың кілті 
де міне осында.

„Пгплда*  № 8,
N мирт, /УП ж.
Kot цотан: Һ\ Стала*



СОҒЫС ТУРАЛЫ

Таяуда генерал Корнилов Петроградтағы ж?мыс*  
шы жоне солдат депутаттарынын, Советіне немістердін 
Россияга шабуыл жасағалы жатқанын мәлімдеді.

Осы ретте Родзянко мен Гучков армия мен халык,- 
ты ақырына дейінгі соғысқа әзірленуге шақырды.

Ал буржуазиялық баспасөз: «Бостандыкка кауіп 
тонді, жасасын соғыс!» деп дабыл кақты. Оныц бер- 
жагында революцияшыл орыс демократиясының бір 
бөлегі де осы дабылға көтермеші болды...

Дабыл қаккавдарға кулак ассац, Россияда 1792 
жылғы францнядағыға уқсас жағдайлар туған екен 
деп ейлауға болады; ол кезде орталық және шығыс 
Езропаның реакцияшыл корольдары ескі тәргіптерді 
қайта орнату мақсатымен республикалык Францияға 
қарсы одак жасасқан болатын.

Ef ер Россиянин кәзІргі халықаралық жағдайы шы- 
нында да 1792 жылғы Францияның жағдайына уксас 
болса, егер контрреволюцияшыл корольдардыц ерекше 
коалициясы бізге қарсы аттанып, Россияда ескі өкі- 
ыетті қайта орнатуды ерекше мақсат еткен болса, — 
онда, күмән жоқ, социал-демократия, сол кездегі 
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Франция революционерлері сыяқты, бәрі бір кісідей 
бостандықты жақтап жауға карсы сиығар сді. Өііткеиі 
қан төгіп барып қол жсткен бостандықты әйтеуір бір 
жердей шыққан контррсволюциялық қасгық атаулы- 
ның бәрінен де қару жумсап қорғау ксрек екендігі өзі- 
нен өзі айқын.

Бірақ істің жайы шынында да осылай ма?
1792 жылғы соғыс Франциядағы революция өртінен 

үрейленген тежеусіз крепостник корольдардың респуб- 
ликалык Францияға карсы жүргізген династиялык со- 
ғысы еді. Согыстын, мақсаты осы ерттІ сөндіріп, Фрав- 
цияда ескі тәртіптерді қайта орнату, сөйтіп үрейі 
ушкан корольдарды олардың өз мемлекеттерінде ре- 
волюцияльтқ індеттің тарауынан қауіпсіз ету еді. Дәл 
сондыктан да Франция революцнонерлері корольдар- . 
дың әскерлеріне қарсы нағыз жанкыярлық ерлікпеи 
күресті.

Ал кәзіргі соғыс олай емес. Кәзіргі соғыс — импе
риалист соғыс. Оның негізгі мақсаты — бөтен елдер- 
діц жерлерін, әсіресе аграрлық жерлерді капиталист 
жағынан есейген мемлекеттердің басып алуын (аннек- 
сиялауын) көздейді. Соңғыларға зат өткізетін жаңа 
рьікоктер керск, сол рыноктерге апаратын қолайлы 
жолдар керек, шикізат, минералдық байлықтар керек, 
сондықтан олар, басып алынатын елдің ішкі тәртіптс- 
ріне қарамай-ак, өздерінің керектерін барлық жерден 
алуға тырысады.

Міне сондықтан да кәзіргі соғыс, тегінде, басып 
алынатын жерде ескі тәртіптерді кайта орнату мағна- 
сында оның ішкі істеріне сөзсіз қол суғуға әкеліп соқ- 
пақшы емес, олай ете алмайды да.

Дәл сондықтан да Россиядағы кәзіргі жағдайда:



6 FL В- Сталин

«Бостандыкка кауіп төнді, жасасын соғыс!*  деп жар- 
салып, дабыл қағудың ешбір қыйсыны жок.

Россиядағы кәзіргі жағдай, одан гөрі, 1914 жылғы 
Францияның, соғыс басталар кездегі Францияныц жағ- 
дайына, Германия мен Францияның арасындағы со- 
ғыстың сөзсіз болатындығы анықталған кездегі жағ- 
дайға уқсайды.

Кәзір Россиядағы буржуазиялық баспасөздегілер 
қалай дабыл қакса, ол кезде Франциянын. буржуазия- 
лық лагеріндегілер де: «Республикаға қауіп төнді, не- 
містерді соғыңдар!» деп дабыл қаккан болатын.

Ол кезде осы дабыл Францияда талай-талай социа- 
листерді де (Гед, Самба және басқаларды) еліктіріп 
әкеткен болса, кәзірде де Россияда бірталай социалис- 
тер «революциялық қорғаныстык» буржуазиялық 
жаршыларынын ізімен кетіп отыр.

Франциядағы оқыйғалардын одан кейінгі бегалысы 
дабылдың жалған дабыл екенін, ал бостандык пен 
республика туралы айқайлар Эльзас-Лотарингия мен 
Всстфалияны басып алуға талпынған француз импе- 
рпалистерінің шын ниеттерін буркеген айқайлар екен- 
дігін көрсетті.

Россиядағы оқыйғалардың бегалысы да «бостан
дыкка кауіп төнді» деген шектен тыс айқайлардың 
мейлінше жалған екендігін көрсететіндігіне біз әбден 
сенеміз. «патриоттық» сағым ыдырайды да, орыс им- 
периалистерінің... буғаздарды, Персияны көксеген шын 
ниеттерін журт өз көздерімен көреді...

Гедтің, Самбаның және баскаларының қылықтары 
жөнінде Циммервальд мен Қинтальда соғыска қарсы 
өткізілген социалистік конгрестердін1 (1915_ 1916 



Соғыс туралы 7

жылдар) белгілі қарарларында лайықты және орынды 
баға берілді.

Одан кейінгі оқыйғалар Циммервальд—Кинталь 
кағыйдаларыныц мейлінше дурыс және нәтижелі екен- 
дігін растады.

Жексурын патшалық режимді қулата білген рево- 
люцияшыл орыс демократиясы, Гедтің— Самбаның 
кателерін кайталап, империалиста буржуазиянын, жал- 
ған дабылынан қаймығып қалса, тым ренішті болар 
еді...

Жүргізіліп жаткан соғыска біздің, партия ретінде, 
көзқарасымыз қандай болуға тиіс?

Соғысты тез арада тоқтатқыза алатын практикалык 
жолдар қайсы?

Ен. алдымен, «жойылсын соғыс!» деген жалаң уран- 
ның, практикалық жол ретінде, мүлде жарамсыз екен- 
дігі күмәнсіз, өйткені бул уран жалпылама бейбітшілік 
идеяларын насихаттаудан ары аспайды, сондыктан 
соғысушы күштерге соғысты тоқтату мақсатымен 
практикалык ықпал жасау жөнінде ешқандай нәтиже 
бермейді, бере алмайды да.

Сонсын. Петроградтағы жумысшы және солдат 
депутаттары Советінін: өз үкіметтеріце кырғын соғыс- 
ты токтаттырыадар дел, бүкіл дүние жүзінің халық- 
тарын шақырған кешегі үндеуін қуттыктамауға бол- 
ыайды. Бул үндеу. егер қалын буқдраға жететін болса, 
жүздеген, мыпдаған жумысшыларды умытылған уран- 
ға — «Барлық елдердің пролетарлары, бірігіңдер!» де
ген уранға қайтарагыны күмәнсіз. Әйткснмен, бул үн- 
деудің сонда да тікелей мақсатқа жеткізбейгіндігін 
ёскертпеуге болмайды. Өйткені, бул үндеу соғысу- 
шы державалардың халықтарының арасында тіп- 
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ті кеңінен тарайды дегенніц өзінде де, кәзіргі со- 
ғыстың жыртқыштық сыйпаты мен басқыншылық 
мақсаттарын әліде уғынбаған ол халықтар мундай 
ічақыруға ере алады деп уйғару қыйын. Үидеу «сумдык 
кырғынды тоқтату» ісін алдын ала Германпядағы 
«жяртылай самодержавиелік тәртіпті» қулату ісінс 
байланысты етеді, сондыктан бул үндеу хсумдық қыр- 
ғынды токтату» ісін шлндығында белгісіз мсрзімге 
калдырып отырғандығыя, снйтіп «ақырына дейінгі со- 
ғысты» жақтайтын көзкарасқа ауып кеткендігін айтпа- 
сақ та болады, өйткенІ герман халқыаыц, «жартылай 
самодержавиелік тәртіпті» дәл қай кезде қулата 
алатыпдығы жзне оның сірә таяу арада сәті түсе ме, 
жоқ па, ол жағы мәлімсіз...

Ал будан шығар жол қайсы?
Ол жол — дереу бітім жонінде келіссөздер жүргі- 

зуге өзініц рыйзалығын білдіруін талап етіп, Уақытша 
үкіметке қысым жасау жолы.

Жумысшылар, солдаттар және шаруалар митннгі- 
лер мен демонстрациялар жасауға тиіс, олар Уакытша 
үкіметтен мынаны талап етуге тиіс: ол барлық соғы- 
сушы державаларды улттардың взін өзі би.іеу право- 
ларын мойындау негізінде дереу бітім келіссөздеріне 
кірісуге көндіруді кеэдеп, ашықтан ашық, жарыя түр- 
де өз пікірін айтатын болсын.

Тек сонда ғана «жойылсын соғыс!» дегея уран 
мгзмунсыз уранға, ешбір мағнасы жоқ пацифизмге 
айналудан аман қалады, тек сонда ғана ол уран импе- 
риалистердің бетпердесін жулып алатын, сөйтіп кәзір- 
гі соғыстыц шын сырын әшкерелейтін куатты саяси 
науқанға айналады.

Өйткені, соғысушылардың бір жағы белгілі шарт- 
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тар бойынша келіссөздер жүргізуден тіпті бастартады 
дегеннің өзінде де, тіпті осы бастартудың өзі, яғни 
басқыншылық талаптардан безгісі келмеушіліктін өзі, 
объекгивтік жағынан алғанда, «сумдық қыргынды» 
жою ісін тездететін қурал болып шығады, неге десеңіз 
халықтар мундай жағдайда соғыстың. басқыншылық 
сыйпатын және империа дистік топтардың кан жуккан 
бет бейнесін, сол империалистердік озбырлық мүдде- 
леріне бола халықтар өз улдарының өмірін қурбан етіп 
отырғандығын өз көздерімсн көреді.

Ал империалистердің бетпердесін жулып іастау» 
буқараның көз алдында кәзіргі соғыстың шын сырын 
әшкерелеу, — міне соғыска қарсы нағыз соғыс жарыя- 
лау, кәзіргі соғысты мүмкін емес нәрсе ету дегеніміз- 
дің мәнісі дәл осы.

..llpatda’ Лі 10.
16 март, 19! 7
1(ол Фэйган: К. Стал он



МИНИСТРЛІК ПОРТФЕЛЬДЕРГЕ 
ЖЕТУ ЖОЛЫНДА

Таяуда баспасөзде «Бірлік»’ тобынын: Уакытша 
•үкімет туралы, соғыс туралы және бірігу туралы қара- 
рЫ ШЫК.ТЫ,

Бул топ — плехановшыл-бурьяновшыл, «қорғампаз- 
дық» топ.

Бул топка мінездеме беру үшін төмендегіні білсек 
те болады; оның пікірінше:

1) сУақытша үкіметтің әрекеттерін қажетті түрде демокра- 
тиялык жолмен бақылау ісі жумысшы демократиясынын Уакыт
ша үкіметке катысуы арқылы аса жаксы жүзеге асырыладыэ;

2) <Пролетаряат», былайша айтканда, «Евроланы австрия- 
герман каупінен азат ету үшін соғысты созуға мәжбур балады».

Қысқасы: жумысшы мырзалар, Гучковтың — Ми- 
люковтың Уақытша үкіметіне кепілдік адамдарынды 
беріндер, сөйтіп... Константинопольцы басып алу үшін 
соғысты созуға маркабат етіңдер!

Плехановшыл-бурьяновшыл топтың ураны міне осы.
Осыдан кейін де бул топтың Россиялық социал-де- 

мократиялық жумысшы партиясын өзімен бірігуге ша- 
кыруға батылы барып отыр-ау!

Россиялық социал-демократиялық жумысшы пар- 
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тиясы корғампаздықты да, кәзіргі үкіметке, тіпті уа- 
кытшасының өзіне (муны революцияшыл Уақытша үкі*  
метпен шатастырмау керек!) катысуды да теріс деп бі- 
летін Циммервальд — Кинталь карарларын жақтай- 
тындығын қурметті «Бірлік» тобы умытып отыр.

Циммервальд — Кинталь дегеніміз Гедті — Самба- 
ны теріске шығару екенін және, керісінше, Гучковпен— 
Милюковпен бірігу дегеннің өзі Россиялык социал-де- 
мократиялық жумысшы партиясымен бір болуды мүм- 
кін етпейтіндігін бул топ байқамай отыр...

Бул топ Либкнехт Шейдеманмен көптен бері бір 
партияда турмайтынын және тура алмайтынын аң- 
ғармады...

Жок, мырзалар, сіздер бірігуге шақырғанда сөз са- 
латын жерлерінізді білмей отырсыздар!

Әрине, министрлік портфельдерге жетуге болар, 
Милюковпен — Гучковпен... «соғысты созуды» және 
басқасын көздеп бірігуге де болар, мунык бәрі — әр- 
кімнің өз қалауында, бірак бул арада Россиялық со- 
циал-демократиялық жумысшы партиясының не орны 
бар және онымен бірігудің не қыйсыны бар?

Жоқ, мырзалар, аулақ жүріңіздер.

.Правда*  AJ Н,
17 март. Г917 ж.
МақалаГа қоііилмагак



ОРЫС РЕВОЛЮЦИЯСЫНЫҢ ЖЕҢІС 
ШАРТТАРЫ ТУРАЛЫ

Революция ілгерілеуде. Петроградта қаулап шык- 
кан революция, бірте-бірте бүкіл улан-байтақ Россияны 
қамтый отырып, провинцияға жайылуда. Ол ол ма. 
Саяси мәселелердсн ол әлеумегтік мәселелерге, жумыс. 
шылар мен шаруалардың турмысын түзеу мәселелеріне 
сөзсіэ көшуде, сөйтіп кәзіргі кризисті уластырып, шие- 
леністіре түсудс.

Осыныц бәрі кожалы Россиядағы белгілі топтардын 
арасында кауіп тудырмай қоймайды. Патшашыл-помс- 
щиктж реакция бас көтере бастады. Империалиста 
билеушілер дабыл қағуда. Финансист буржуазия 
конгрреволюцияны бірлесіп уйымдастыру үшін күні са
на улы феодалдық аристократияға қол созуда. Бүгінше 
олар әлі осал және батылсыз, бірақ ертеңгі күні олар 
нығайып алып, революцияға қарсы жумылуы мүмкін. 
Калай деген күнде де олар өздерінің қаскүнемдік жу- 
мысын тынымсыз жүртізіп, халықтыц барлық топтары- 
кың арасында, оның ішінде армияда да күш жыйнап 
жатыр...

Бас көтере бастаган контрреволюциями қалай ауыз- 
дықтау керек?
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Орыс революциясыньщ жеңісі үшін қажетті шарт- 

тар кандай?
Біздін, революциянын. өзгешеліктерінің бірі оның 

базасы осы күнге дейін Петроград болып отыр. Тартыс- 
тар мен атыстар, біаррикадалар мен қурбандықтар, кү- 
рес пен жеңіс, көбінесе, ГІетроградта және оның ма- 
цайында болды (Кронштадт және баскалары). Провин
ция жеңістіц жемістерін қабыл алып, Уақытша үкімет
ке сенім білдірумен тынды.

Осы фактының бір көрінісі қо.сөкімет болды, өкімет 
билігініц Уакытша үкімет пен жумысшы және солдат 
депутаттарынын Пстроградтық Советінің арасында іс 
жүзінде екіге бөлінуі болды; осының өзі контрреволю- 
цияның жалдамаларыныц тыншын кетіріп жүр, Жу- 
ыысшы және солдат депутаттарының Петроградтык 
Советі жумысшылар мен солдаттардың революция- 
лық күресініц органы ретінде, ал Уақытша үкімет рево- 
люцияның «ушқарылықтарынан» шошыған баяу бур- 
жуазияның — провинция енжарлығын өзіне медеу ет- 
кен буржуазияның органы ретінде өмір сүріп отыр, — 
жағдай осылай.

Революцияның әлсіздігі осында, өйткені мундай 
хал-жағдай провинцияның астанадан шалғайлығын, 
булардың арасында байланысгыц жоқгығын нығайта 
түседі.

Бірақ революция өріс алған сайын провинция да ре- 
волюцияшылданып келеді. Жер-жерлерде жумысшы 
депутаттарының СоветтерІ уйымдастырылуда. Ша- 
руалар қозғалысқа қатыстырылып, өз одақтарына 
лйымдасуда. Армия демократияшылданып, жер- 
жерлерде солдагтардың одақтары уйымдастырылу
да. Провинцияның енжарлығы келмеске кете бастады.
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Осы себептен Уакытша үкіметтін іргесІ солқылдап 
отыр.

Сонымен катар жумысшы депутаттарынын. Петро- 
градтық Советі де жаңа жағдайда жеткіліксіз бола 
бастап отыр.

Астаналық демократия мен провинциялык демокра- 
тияны біртутас етіп біріктірсрлік, сөіітіп керектІ кезе- 
ңінде халықтын революциялық күрес органынан ха- 
лыктын барлык жігерлі күштерін контрреволюцияға 
карсы жумылдыратын революциялык екімет органы- 
на айналзрлық беделі бар, бүкіл россиялык дсмокра- 
тияның революциялық күрссін баскаратын жалпырос- 
сиялық орган қажет.

Жумысшы, солдат және шаруа депутаттарынын 
Бүкілроссиялық Советі ғана осындай орган бола алады-

Орыс революциясынын жеңісінің бірінші шарты Mi- 
не осы.

Сонсын. Өмірдегі барша нәрсе секілді, соғыстын 
жа.ман жактарымен катар мынадай жақсы жағы да 
бар: соғыс, Россиянин бүкіл ересек халқын түгелінсн 
дерлік мобилизациялай отырыгі, армияны рух жағынан 
халықгык армия етті, сейтіп солдаттарды көтеріліс жа- 
саган жумысшылармен біріктіру ісін онайлатты. Бізде 
революдиянын едәуір онайлыкпен бурк етіп шығып, 
женген себебі міне дәл осы.

Бірақ армия дегенініз жылжымалы, ауыспалы келе- 
ді, онын басты себебі — соғыстыц талаптарына сәйкес 
ол үнемі бір орыннан екінші орынға ауысып отырады. 
Армия, революиияны контрреволюциядан корғарлық- 
тай, бір орында өмір боны тура алмайды. Сондыктан 
басқз карулы күш керек, рсволюциялык қозғалыстың 
орталықтарымен габнғи турде байланыскан карулы жу-
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мысшылардың армиясы керек. Егер революция өзіне 
қызмет Істеуге әркашанда дайын туратын карулы 
күштің көмегінсіз жеңе алмайды деген қағыяда ду- 
рыс болса, онда революция мүдделерімен тығыз бай- 
ланыскан өзінің меншікті жумысшы гвардиясынсыз 
(Яздін революциянын да күні жок.

Жумысшыларды дереу каруландыру керек, жумыс
шы гвардиясын жасау керск — революция жецісініи 
екінші шарты міне осы.

Революциялық қозғалыстардын, мәселен, Франция- 
дағы козғалыстардың, өзгешелігін сыйпаттайтын мына- 
дай күмәнсіз факты бар: ондағы уакытша үкіметтер 
әдетте баррикадалардың басында қурылып отырды^ 
сондықтан олар революцияшыл болды, калай догсн 
күнде де олардын өздері кейіннен шакырған курыл- 
тай жыйналыстарынан гөрі революцияшыл еді, өйтке- 
ні қурылтай жыйналыстары әдетте ел «тыншыған» 
соң барып шақырылатын. Анығында дәл осыны сске- 
ре отырып, сол кездердегі аса тәжрибелІ революцио- 
нерлер революцияшыл үкімет аркылы өз программа- 
сын қурылтай жыйналысының шақырылуынан едәуір 
бурын жүзеге асыруға, курылтай жыйналысын ша- 
кыруды кешеуілдете беруге тырысатын сді. Осы ар
кылы олар курылтай жыйналысыныц алдына жузегө 
асырылып койған реформаларды усынуды көздеді.

Біздегі жағдай олай емес. Бізцеіі Уакытша үкімет 
баррикадалардыц басында емес, баррикадалардың ма- 
ңында курылды. Сондыктан да ол революцияшыл үкі- 
мет емес, — онын өзі тек аякка оралып, шалынысып, 
революциянын соңында салпақтап жүр. Егор реполю- 
циянын бірге-бірте уласып, 8 сағаттық жумыс күнІ 
туралы, жерді лонфискациялау туралы әлеуметтік мә-
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селелерді усынып отырғанын жэне провинцияны рево- 
люцияшылдандыра түскенін еске алсак, — опда бола- 
шақ Бүкілхалықтық қурылтай жыйналысы үшіішзі 
июньдегі Дума сайлаған кәзіргі Уақытша үкіметтен 
әлдеқайда демократияшыл болады дсп кесіп айтуға 
болады.

Сонымен бірге: революциянын. қулаш жаюынан шо- 
шыған және империалиста тенденциялар сүйегіне сіц- 
ген Уақытша үкімет, белгілі саяси жағдайда, уйымда- 
сып жатқан контрреволюциянын. «заңды» қалқаны мен 
бүркенішІ болуы мумкін деп кауіптенуге болады.

Сондыктан Қурылтай жыйналысының шакырылуын 
ешбір кешіктірмеу керек.

Осыны ескере отырып, Қурылтай жыйналысын, қо- 
ғамның барлық топтары үшін бірден-бір беделді осы 
мекемені, революция ісін баянды ете алатын және 
көтеріле бастаған контрреволюцияныц қанатын осы 
аркылы қырқа алатын мекемені мүмкін қадары тез та
кыру қажет.

Курыліай жыйналысьГн тез ша.^іру керек, — ре
волюция женісінің үшінші шарты міне осы.

Осының бәрін бітім жөніндегі келіссөздерді жалпы 
тез жүргізген жағдайда, мейрімсіз соғысты токтаткан 
жағдайда жүзеге асыру керек, өйтксні финансылық, 
шяруашылық және азық-іүлік дағдарысын тудырып 
огырған узак соғыс революцняның кемесін қыйратар- 
лық кайыр тас болып табылады.

.Правда" л» п.
18 нарт, №17 ж. я
Кал цойган; Я. С та л ан
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Ескі Россияға тәи мерездердің, оған масқара так- 
басын түсірген мерездердің бірі улт езушілігінІи мерезІ 
болып табылады.

«Бөгде халықтарды» дін және улт жағынан қуда- 
лау, оларды күшпен орыстандыру, улг-улттың мәденн 
мекемелерін қуғындау, сайлау праволарын жою, жүріп- 
туру бостандығынан айыру, улттарды біріне бірін 
өшіктіру, қырғын-шапкын, — міне осыныц бәрі улт езу- 
шілігінін. масқара белгілері.

■ Улт езушілігінен қалай қутылу керек?
Улт езушілігінің әлеуметтік негізі, оған дсм беретів 

күш—күні санаулы жер иемденуші аристократия. 
Оның өзі өкіметке неғурлым жақын турса, өз қолында 
өкімет билігін неғурлым берік устап турса,.улт езуші- 
лігі соғурлым қатты, езу формалары соғурлым сумпайы 
келеді. >

Ескі Россияда, өкімет басында бурынғы жер ием- 
денуші — крепостниктік аристократия турған кезде, 
улт езушілігі асқынып кеткен еді, муның өзі көп реттер. 
де кырғынға (еврейлік қырғынға) және кескілесуге (ар
мян-татар кескілесуі) апарып соғушьі еді.
2 И. В. Стт«, 3-іои.
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Англияда жер немденуші аристократия (лендлорд- 
тар) өкімет билігін буржуазиямен бөлісіп баскарады, 
онда аристократияның дара үстемдігі көптен бері жок,
— сол Англияда, егер соғыстыц барысында, өкімет 
билігі лендлордтардыц қолына көшкен кезде, улт езу- 
шілігІ, әрине, едәуір күшейгендігін (нрландарды, индус- 
тарды кудалау) есепке алмасақ, улт езушілігі біраз бо- 
сацдау, мейрімсіздігі кемдеу болды.

Ал Швейцария мен Солтүстік Америкада лендлор- 
дизм дегеніңіз жоқ және болған да емес, онда өкімет 
билігі буржуазияның қолына дара тиген, — бул слдер- 
де улттар азды-көпті еркін дамыйды, улт езушілігіне, 
жалпы айтканда, орын жоқ деуге болады.

Муның бәрінің себебі, көбінесе, мынадан: жер ием- 
денуші аристократия дәл өзінің турмыс дәрежесі жағы- 
нан бостандық агаулыныц, оныц ішінде улт бостанды- 
ғынын да, барып турған, қас жауы болып табылады 
(болмасқа ылажы жоқ‘), өйткені жалпы бостандык, 
жеке алғанда улт бостандығы, жер иемденуші аристо- 
кратияның саяси үстемдігінің түпкі негіздерін қопара- 
ды (қопармасқа ылажы жоқі)

Феодалдык аристократияны саяси сахнадан ысырыв 
тастап, оның колынан өкімет билігін тартып алу керек,
— улт езушілігін жою, улт бостандығына қажетті нақ- 
ты жағдайлар жасау дегеніміздің мәнісІ дал осы.

Орыс революциясы женғеннен кейін, ол, феодалдык- 
крепостниктік өкіметті қулатып, бостандық орнатып, 
кәзірдің өзінде осы нақты жағдайларды жасады.

Кәзіргі қажет нәрсе:
1) езушіліктен азат етілген улттардың праволарын 

жәртіптеу керек және
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2) ол праволарды зап жолымен баянды ету керек. 
Дін устау жөніндегі тежеу мен улттык тежеуді жою 

туралы Уақытша үкіметтіц декрет! нақ осы негізде 
шықты.

Өсе түскен революциянын түрткісімен Уақытша үкі- 
мег Россия халықтарын кулдықтан босату жөнінде 
осындай алғашқы адым жасауға тиісті болды, осылай 
істеді де.

Декреттің мазмуны орыс емес улт азаматтарының 
және православие дінін устамайтындардың жалпы 
алғанда мынадай праволарын тежеуді жою: 1) қоныс- 
таму, мекендеу және жүріп-туру жөніндегі, 2) мен- 
шіктенуге және баскаларына праволы болу жөнін- 
дегі, 3) әралуан кәсіптермен, саудамен және басқа- 
ларымен айналысу жөніндегі, 4) акцнонерлік және 
баска қоғамдарға катысу жөніндегі, 5) мемлекеттік 
кызметке кір.у және басқалары жөніндегі, 6) оку орын- 
дарына тусу женіндегі, 7) жеке меншікті қоғамдар- 
дың істерін жүргізгенде, әралуан жеке меншікті оку 
орындарында сабақ бергенде және сауда кітаптарын 
жүргізгснде орыс тілінен өзге де тілдер мен жергі- 
лікті сездерді колдану жөніндегі праволарын тежеуді 
жою болып табылады.

Уақытша үкіметтің декреті міне осындай.
Россиянин осы уақыгқа дейін күдікті болып келгсн 

халықтары, енді сркін тынысгап, өздерін Россиянин 
азаматтары дсп ессптей алады.

Муныц бәрі өте жақсы ғой.
Бірақ бул декрет улт бостандығын камтамасыз 

етерлік декрет деп, улт езушілігіпен азат сту ісі енді 
акырына дейін жеткізілді деп ойлау кешірілмес қате 
болар еді.
2*
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Ең алдымен, декрет тіл жөнінде улттарды тек пра- 
волы етпейді. Декреттің сонғы тармағында жеке мен- 
шікті қоғамдардың істерін жүргізгенде, жеке меншікгі 
оқу орындарында сабақ бергенде орыс тілінен өзге де 
тілдерді колдану правосы туралы айтылады. Бірак орыс 
тілінен өзге тілде сяйлейтін, орыс емес азаматтары ба- 
сым облыстарда (Закавказье, Түркстан, Украина, Лит
ва, т. б.) қалай ету керек? Олардың өз сеймдері бола- 
гындығы күмәнсіз (болуы керек те!), олай болса, «іс 
жүргізу» де (эсте «жеке меншіктісі» емес!), оқу орын
дарында (тек «жеке меншіктілерінде» ғана емес!) «са
бак беру» ісі де — осының бәрі, әрине, тек орыс тілінде 
ғана емес, сонымен бірге жергілікті тілдерде де жүр- 
гізілуге тиіс. Уақытша үкімет орыс тілін мемлекеттік 
тіл деп жарыялап, аталған облыстарды өздерінің әсте 
«жеке меншікті» емес мекемелерінде а на тілінде «іс 
жүргізу» және «сабақ беру» праволарынан айырмақ па? 
Сірә, солай. Бірак, муның өзі улттардың праволарын 
толық теңегендік деп «Речь»3 пен «Деньдегі»4 бур
жуазия ашыналары әрбір үй төбесінен қыйку салып, 
лепіріп жүрсе де, буған, аңкау адамдардан баска, 
кім нанбақ? Мунык мәнісі улттардың тіл жөніндегі 
праволары тек болмауын заң етушілік екенін кім уқ- 
пайды?

Сонсын. Кімде-кім нағыз улттық тек право орнатам 
десе, ол тежеуді жою туралы теріс шара колданумен 
тына алмайды, — ол тежеуді жоюдан дурыс жоспіарға, 
улт езушілігін куртуды қамтамасыз ететін жоспарға 
кешуге тиіс.

Сондыктан:
I) тутас шаруашылық территориясы бар, халқынын 

турмыс салты мен улттық қурамы өзгеше облыстардың 
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саясп автономиясын (федерацнясын емсс!) жарыялау 
кажет; булар өз тілінде «іс жүргізіп», «сабақ беретін» 
болсын;

2) белгілібір себептермен тутас мемлекеттің шецбе- 
рінде кала алмайтын улттардын, өзін- өзі билеу право- 
сын жарыялау кажет.

Улт езушілігін шындап жоюға жеткізетін, улттар- 
дың капитализм тусында мүмкін боларлық бостандьь 
ғын барынша қамтамасыз етуге жеткізетін жол міне 
осы.

55 март. -«■
Кол қойған: К. Сталин



НЕ ОЛАЙ — НЕ БЫЛАП

23 марттағы белгілі мәлімдемесінде сырткы істер 
министр! Милюков мырза кәзіргі соғыстыц мақсаттары 
туралы өзінің «программасын» дамытты. Бул макса г- 
тардың империалиста мақсаттар екендігі: Константи- 
нопольды басып алу, Арменияны басып алу, Австрия 
мен Түркияны бөліске салу, солтүстік Персияны басып 
алу екендігі оқушыларға «Правданыи»5 кешегі номе- 
рінен мәлім.

Бақсак, орыс солдаттары урыс майдандарында кан 
төккенде, сатылған буржуазиялык баспасөздің бізді 
сендірмек болғанындай, «отанды қорғау» үшін емес, 
«бостандық үшін» емес, — кайта аттөбеліндей импе- 
риалистердін пайдасына бөтен слдердің жерлерін басып 
алу үшін кан төгеді екен.

Сайып келгенде, Милюков мырза осылай дейді.
Милюков мырза осының бәрін соншалык ашыктан- 

ал'ық, жалпыға жарыя етіп айтқанда кімнің агынан 
сөйлеп отыр?

Эрине, орыс халқынын атынан емес. Өйткені орыс 
кглқы, орыстың жумысшылары, шаруалары және сол
даттары — бөтен елдердің жерлерін басып алуға қар- 
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€ы, халықтарға зорлык істеуге қарсы. Осылай екендігі 
орыс халқының тілегін білдіруші — жумысшы жэне 
солдат депутаттарынын. Петроградтық Советінің белгілі 
«үндеуінен» айкыи көрініп отыр.

Олай болса, Милюков мырза кімнің пікірін білдіріп 
отыр?

Мүмкін, тутас алғандағы Уақытша үкіметтіц пікі- 
рін білдіріп отырған шығар?

Бірақ бул туралы кешегі «Вечернее Время»6 былай 
деп мәлімдейді:

<Сырткы істер министр! Милюковтың 23 мзртта Петроград 
газеттерінде басылған мәлімдсмесі жөнінде эаң миннстрі Керен
ский эаң министрлігі жанындағы басласөздің информациялық 
бюросын мынаііы айтуға өкіл етті: Россиянин казіргі соғыстағы 
сыртқы саясатынын міндсттері жвнінде мәлімдемеде антылған 
тнкір — әсте Уақытша үкімсттіқ көзкарастары емес, Милюковтын 
жеке вз пікірі».

Сонымен, егер Керенскийге нансак, Милюков мырза 
соғыстын максатгары туралы күрделі мәселеде Уақыт- 
тиа үкіметтің пікірін білдірмейді.

Кысқасьс сыртқы Істер министр] Милюков мырза, 
кәзірғі соғыстың баскыншылық мзқсаттары туралы 
жалпы әлемнің алдында жар саламын дел, орыс хал
кыныи тілегіне ғана карсы шығып отырған жоқ, соны
мен бірге, өзі мүше болған Уақытша үкіметке декарсы 
шығып отыр.

Тігиі патша екіметінін тусында-ақ Милюков мырза 
министрлердің халык. алдында жауапты болуын жак
та йтын еді. Біз оның мннистрлер халық алдында есеп 
береді және жауапты дегеніне косыламыз. Сондықтан 
біздіц сурайтынымыз: Милюков мырза миніістрлерлін 
жауаптылығы жөніндегі принцилті әліде мойындай ма 
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екен? Егер әліде мойындайтын болса, ол ез орнынан 
неге түспейді?

Әлде, мүмкін, Керенскийдің хабары дэл... болмас?
Екінің бірі:
Не Керенскийдің хабары дурыс емес, онда револю- 

цияшыл халық Уақытша үкіметті тәртіпке шақырып, 
оған өз тілегін мойындатуы керек.

Не Керенскийдікі дурыс, онда Милюков мырзаға 
Уакытша үкіметте орын жоқ, — ол өз орнынан түсуге 
твіс.

Аралық жол жоқ.

^Аравда**  № J8,
96 марлі' 19М ж'



ФЕДЕРАЛИЗМА ҚАРСЫ

«Дело Народаның»7 5-номерінде: «Россия — об- 
лыстар одағы» деген мақаласымақ шықты. Онда, ар- 
тық-кемі жоқ, Россияны «облыстар одағына», «Феде- 
ративтік мемлекетке» айналдыру жөнінде усыныс жа- 
салған. Тыңдаңыздар:

«Россиялық фелеоатнвтік мемлекет жеке облыстардан (Ма
лороссия, Грузия, Сибирь, Түркстаи, т.т.) суверенитет зтрибутта- 
рын кабылдасын... Б рақ онык езі жеке облыстарға ішкі суверени
тет берсін, Келешек Қурылтай жыйналысы облыстардыц Россия- 
лык одағын жасайтын болсын».

Осы айтылғанды макаласымақтың авторы (Иос. 
Окулич) былайша түсіндіреді:

«Россиянин біртутас армиясы, біртутас ақшасы, бірыңғэй' 
сырткы саясаты, біртутас жоғарғы соты болсын. Бірак тутас мем*  
лекеттіц жеке облыстары жаца вмірді дербес дамытуға ерікті 
болсын. Егер амернкандар 1776 жылдын взінде-ақ... одақтасу 
шарты аркылы «Қурама Штаттарды» қурған болса, біз 1917 жи
лы облыстардыц берік одэғын жасай алмаймыз ба?»

«Дело Народа» міне осылай дейді.
Бул мақаласымақ кэп жағынан ісызғылықты екенін*  

және, қалай деген күнде де, өзгеше екенін мойында- 



SB И. В. Ста л н и

масқа болмайды. Онын өктем салтанатпен, былайша 
аіітқанда, «манифест туріндс» білдірген емеуріні де 
(«өйтсін», «бүйтсін»!) кісі тац қаларлық.

Муныц бәрін былай койып, мынаны ескерте кету 
керек: бул мақаласымақта түгелінсн алғанда әлденен- 
дсп бір ғажап түсінбеушілік бар, бул түсінбсушіліктің 
өзі Солтүстік Америка Курама Шгаттарыныи (сонымен 
катар Швейцария мен Канаданъіц) мемлексттік қуры- 
лысының тарихындағы фактыларға шектсн тыс женіл- 
жслпі қараушылыктан туыл отыр.

Бул тарихтан біз нені көреміз?
1776 жылы Қурама Штаттар буған дсйін тәуелсіз 

болып келген отарлардын немесе шгаттардын федера- 
циясы емес, конфедерациясы болды. Яяғни тәуелсіз 
отарлар бар еді, бірак кейіннен отарлар ортак мүдде- 
лерін жаулардан, әсіресе, сырткы жаулардан қорғау 
үшін өзара одақ (конфедерация) жасасты, дегенмен 
булар әбдсн тәуелсіз мемлекеттік тулға болудан калған 
жок. XIX ғасырдың алпысыншы жылдарында бул елдің, 
саяси өмірінде өзгеріс туады: солтүстік штаттар, «цент- 
рализмге» қарсы наразылык білдіруші және ескі тәртіп- 
ті мадақтаушы онтүстік штаттарға кырын келіп, штат- 
тарды саясат жүзінде анағурлым тығыз жакындасты- 
руды талап етеді. «Азамат соғысы» өршиді де, соның 
нәтижесінде солтүстік штаттар үстем болып шығады. 
Америкада федерация орнайды, яғни өкімет билігіне 
курама (орталык) үкіметпен ортак еркін штаттардың 
одағы жасалады. Бірақ мундай тәртіп узакка бармай- 
ды. Федерация да, конфедерация сыяқты, өткінші ша
ра болып шығады. Штаттар мен орталык үкіметтін ара. 
«сыидагы курсе тыйылмайды, қосөкімет кісі төзбестік 
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болады, сөйтіп будан былайғы эволюцияның нәтиже- 
сінде Қурама Штаттар федерацнядан унитарлық (бір- 
тутас) мемлекетке, бірыңғай конституциялык, норма- 
лары бар мемлекетке, осы нормаларға сәйкес штат- 
тарының ыкшам автономиясы (мемлекеттік емес, 
■әкімшілік-саяси автономнясы) бар мемлекетке айна- 
лады. «Федерация» деген атак, Курама Штаттар жө- 
нінде қурғақ дакпыртқа айналады, шын жағдайға 
көптен берЬаТс үйлеспейтін, ескіліктін сарқыншағы 
болып калады.

Лталған макаласымақтыц авторы тағы бір дәлел 
етіп көрсеткен Швейцария мен Канада туралы да нақ 
осыны айту керек. Тарихының бас кезінде булардың 
да нақ сондағыдай тәуелсіз штаттары (кантоядары) 
болды, оларды неғурлым нық біріктіру жолында нак 
сондағыдай күрес жүргізілді (Швейцарияда Зондер- 
бундке3 қарсы соғыс, Канадада ағылшындардыц фран- 
цуздармен күресуі), будан кейінгі жерде федерация 
нақ сондағыдай унитарлык. мемлекетке айналды.

Ал осы фактылар нені көрсетеді?
Булардыц көрсегтетіні тек кана мынау: Амсрикада, 

сол сыяқты Канада мен Швейцарияда да, даму icl 
тәуелсіз облыстардан бастап олардыц федерациясы 
аркылы унитарлык мемлекетке карай жүргізілді, сой- 
тіп даму тенденциясы федерацияның пайдасын козде- 
мейді, оған карсы болады. Федерация дегеніміз өткінші 
форма.

Муныц өзі кездейсоқ нәрсе емес. Өйткені капита- 
лизмнің өзініц жоғарғы формаларында дамуы жоне 
осыған байланысты шаруашылыч, территориясыныц 
шецберлерінін, улғаюы, оныц орталықтандырғыш тен- 
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денцнялары мемлекеттік өмірдің федеративтік форма- 
сын емес, унитарлык формасын керск етеді.

Егер, әрине, тарихтың тегершігін кері айналдыра- 
мыз демесек, біз бул тенденциямен санаспай отыра 
алмаймыз.

Ал будан шығатын қортынды: өмір жүзінде К)7рыгг 
бітуге айналған федерацияны Россияға әкеліп орнатам 
деу ақылсыздық болады.

«Дело Народа» Қурама Штаттардыд 1776 жылғы 
тәжрибесін Россияда колдануды усынып отыр. Бірак 
1776 жылғы Қурама Штаттар мен біздің заманымыз- 
дағы Россиянин арасында титтей де уксастык бар ма?

Ол кезде Курама Штаттардың өзІ өзара байланыс- 
паған, бірақ ең болмағанда конфедерация түріндс бай- 
ланыс жасауды тілейтін тәуелсіз отарлардың жыйнағы 
еді. Олардын бул тілегі әбден түсінікті болатын. Ал 
кәзіргі Россияда сол секілді бірдеие бар ма? Әрине, 
жоқ! Россиянин облыстары (шет аймақтары) экономи
калык және саяси жағынан орталык Россиямеи бай- 
ланысты екендігі, сондықтан Россия неғурлым демо- 
кратияшыл болса, осы байланыс соғурлым берік бола- 
тындығы журттыц бәріне мәлім.

Сонсын. Америкада конфедерация немесе федера
ция орнату үшін өзара байланысы жок отарларды бі- 
ріктіру қажея- болды. Муныц өзі Қурама Штаттардык 
экономикалык даму мүдделеріне сәйкес еді. Ал Рос- 
сияны федерацияға айналдыру үшін облыстардың ара- 
сындағы кәзірдіи өзінде бар экономикалык және сая- 
сн байланыстарды үзуге тура кслер еді; муның өзі мул
ле ақылсыздық және реакцияшылдық болар еді,

Акырында, Америка (Канада мен Швейцария сыяк- 
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ты) штаттарға (кантондарға) бөлінгенде улттық белгі- 
сіне карай емес, географиялык жағдайына карай бөлі- 
неді. Ондағы штаттар, өздерінің. улттық курамына бай. 
ланыссыз, отар-қауымдардан шығып дамыды. Қурама 
Штаттарда бірнешө ондаған штаттар бар, ал ондағы 
улттык. топтардың саны небәрі 7 — 8 ғана. Швейцария- 
да 25 кантон (облыс) бар, ал улттық топтарының саны 
небәрі 3. Россияда олай емсс. Россияда облыс ата- 
лып жүргендер, айталық, автономияны керек ететіндер 
(Украина, Закавказье, Сибирь Түркстан, т. б.) — Орал 
немесе Поволжье секілді жай географиялык облыс- 
тар емес, Россиянин белгілі түкііірлері, булардың хал- 
кының болгілі турмыс салты бар және өзі (орыс емес) 
белгілі улттан қуралған. Сондықтан да Америкадағы 
немесе Швейцариядағы штаттардын. автономиясы улт 
мәселесін шешпейді (оның өзі мундай максатты көзде- 
мейді де!), шешпек түгіл, тіпті ол мәселепі алға кой- 
майды да. Ал Россиядағы облыстарға автономия (не
месе федерация) берілсін дегендегі көзделетін мақсат 
— Россияда улт мәселесін алға қойып шешу болып 
табылады, өйткені Россия облыстарға бөлінгенде улт- 
тық белгі бойынша бөлінген.

1776 жылғы Курама Штаттар мен біздің заманы- 
мыздағы Россияны салыстырудың өзі жасанды және 
қыйсынсыз нәрсе екендігі айкын емес пе?

Россиядағы федерализм улт мәселесін шешпейтін- 
дігі 'және шеше алмайтындығы, оның өзі тарихтың те- 
гершігін кері айналдырам деп донкихотша тыраштану 
арқылы бул мәселені шатастырып, қыйындатып жі- 
беретіндігі айқын емес пе?

Жоқ, 1776 жылғы Американың тәжрибесін Россия
да қолдану керск деген усыныс — тіпті жарамсыз 
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усыныс. Өткінші турлаусыз форма болған федерация 
— демократияныц мүдделерін қанағаттандырмайды, 
канағаттандыра алмайды да.

Улт мәселесініи шешілуі қаншалык тужырымды 
және түпкілікті болса, онын өзі соншалық өмірге үйле- 
сімді болуға тиіс, атап айтканда:

1) Россиянин белгілі облыстарын мекендейтін, бір- 
тутас мемлекеттің шеңберінде кала алмайтын, кал- 
ғысы да келмейтін улттардың бьлініп шығуына право 
беру керек;

2) белгілі улттык қурамы жағынан өзгеше және бір- 
тутас мемлекеттің шеңберінде қалатын облыстарғз 
бірыңғай конституциялық нормалары бар біртутас 
(біріккен) мемлекеттіц шеңберіінде саяси автономия 
беру керек.

Россиядағы облыстар туралы м&селе міне осылай- 
ша, тек қана осылайша шешілуге тиіс*.

^Правда'*  №
18 март» 1917 ж.
Кол цойғдм- К. Ста л an

•АВТОРДЫН ЕСКЕРТУ!

Бул макала сол кезде біздін партияда үстем болып 
жүрген көзкарасты, мемлекегтіц федераниялы куры- 
лысын унатпайтын көзкарасты көрсетеді. Мемлекет- 
тік федерализмді унагпайтын осы көзкарас Леннннің 
1913 жылғы ноябрьде Шаумянға жазған хатында өте-
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мете айкын көрсетілген. «Біз, — дейді Ленин осы ха 
гында, — демократиялық централизмді жактаймы^ 
ол сөзсіз. БІз федерациям қарсымыз... Біз федера- 
цияға принцип жағынан қарсымыз — өйткені мунын 
езі экономикалык байланысты әлсіретеді, муныц өзі 
бір мемлскет үиіін жарамсыз тип. Бөлінгің келе мс? 
Егер сен экопомикалық байланысты үзе алатын бол- 
сан, немесе дурысырақ айтқанда, егер «бір турудан» 
туатын қысым мен егестер экономикалық байланысты 
бузып, қуртарлықтай болса, караңды өшір. Бөлінгін 
келмей ме? Онда ғапу ет, мен үшін шешпе, федерация- 
ға «правом» бар деп ойлама» (қараңыз: XVII том, 90- 
бет);

Айта кетерлік нәрсе: улт мәсешесі жәніиде 1917 
жылы партияның Апрель конференциясында кабыл- 
данған карарда9 мемлекеттің федерациялы қурылысы 
туралы маселе мүлде қозғалмай қалды. Қарарда улт- 
тардың бөлініп шығуға праволы екендігі туралы, бір- 
тутас (унитарлық) мемлекеттіц шеңберіндегі улттық 
облыстардың автономиясы туралы, ақыр соңында, 
кандай да болса улттық артықшылықтарға қарсы не- 
гізгі заң шығару туралы айтылады, ал мемлекеттің 
федерациялы қурылысына жол беру мүмкіндігі тура
лы онда бір ауыз да сөз жоқ.

Лениннін. «Мемлекет және революция» деген кі- 
тапшасында (1917 жылғы август) партия, Ленин арқы- 
лы, «централистік республикаға» апаратын өткінші 
форма ретіндегі федерацияға жол беру мүмкіндігін 
мойындау жөнінде туңғыш рет елеулі адым жасайдЫ,
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ойткенмен. осы мойындаудың өзінде бірқатар елеулі 
^ескертулер бар.

«Маркс сыякты. Энгельс те, — дейді Ленин өзінің осы кіта- 
бында. — пролетариат пен пролетарлык революцняныц тур- 
гысынан карал, демократиялык централ измді, тутас және бөлін- 
бейтін республиканы жактзйды. Ол федерацнялы республиканы 
не ерекше нәрсе және дамуғз кедергі дел карайды. не монархия- 
дан централистік республикаға өту, белгілібір ерекше жағдайлар- 
да «бір адым ілгері басқзндык» дел карайды. Ал осы ерекше 
жзғдайлардың ішінде улт мәселесі алға қойылады... Тіпті Ан- 
гляяныц өзінде, географиялык жағдайлары да, тіл тутастығы да, 
әлденеше жүз жылдык тарнхы да Англияның жеке усак топтар- 
ға бөлінудегі улттык мәселесін «куртқан» сыяқты көрінсе де, 
Энгельс мунда да улт мәселесінің әлі тынбағандығы жөніндегі 
айкын фактыны есепке алып, федерацнялы республиканы «бір 
алым ілгері баскандык» деп біледі. Әлбетте. бул арада федера
цнялы республиканың кемшіліктерін сынаудан және тутас цен- 
тралистік-демократиялық республика жолында нағыз үзілді-ке- 
сілді түрде насихат жүргізіп, күресуден зәредей де бастарту- 
шылық жок» (карацьіз: XXI том, 419-бет).

Тек Октябрь төңкерісінен кейін ғана партия мемле- 
кеттік федерация көзқарасын берік түрде, айқын қа- 
былдап, өткінші дәуір кезінде совет республикалары- 
ның мемлекеттік қурылысы жөніндегі өзінің мениіікті 
жоспары ретінде осыны усынады, Туңғыш рет бул 
көзқарас 1918 жылғы январьда «Еңбекші және қанал- 
ған халықтың праволары жөніндегі декларацияца*,  
Ленин жазып, партияның Орталық Комитеті унаткан 
белгілі декларацияда, айқьш көрсетілді. Осы деклара- 
цияда былай делінген: «Россиялық Совет республика- 
сы ерікті улттардың ерікті одағының негізінде, Совет- 
тік улт республикаларының федерациясы ретінде қ?/ 
рылады*  (қараңыз: XXII том, 174-бет).



Федерализмге қаргы

Партия өзінің VIII съезінде (1919 жыл)10 брл көз- 
карасты ресми түрде бекітті. Сол съезде РКП програм- 
масынын кабылданғаны мәлім, Осы программада бы- 
лай делінеді: «Партия, толык бірлікке жету жолында- 
гы өткінші формалардыц бірі деп, советтік тип бойын- 
ша уйымдастырылған мемлекеггтсрдік федерациялы 
бірлестігін алға кояды» (сРКП программасыя» кара- 
низ).

Федерацияны унатпаушылыктан бастап оны «әр- 
түрлі улттардын, еңбекшілерінін. толык бірлігіне жет- 
кізетін өткінші форма» (қараңыз: «Улт мәселесі жөнін- 
дегі тезистер»* ’; Коминтерннің II конгерсінде кабыл- 
данған) деп мойындау жөнінде партияның өткен жо- 
лы міне осындай.

Партиямыздың мемлекеттік федерация мәсслесі 
жөніндегі козқарастарында болған осы эволюциями 
үш түрлі себеппен түсіндіру ксрек.

Бірінші себебі — Октябрь төнкерісінін кезінде Рос- 
сиядағы бірсыпыра улттар іс жүзінде толық бөлініп 
шығарлық және бірінен бірі толық қол үзерлік жағ- 
дайда еді, сондықтан федерацияның. өзі осы улттар- 
дың еңбекші буқараларын бытыраңқылыктан арыл- 
тып, оларды жақындастыру, оларды біріктіру жолын- 
да бір адым ілгері басқандык болды.

ЕкІнші себебі — совет қурылысынын барысында 
белгіленген федерация формаларыныц өзі Россия улт- 
тарыныц еңбекші буқараларын экономика жағынак 
жакындастыру мақсаттарына бурынғысындай кайшы 
келетін сыяқты болмай шыкты, немесе тіпті—булмак- 
саттарға әсте кайшы келмейтіндігі кейіннен практика 
жүзінде керінді.
Зи. В Сч і и и....a-»»*- —’
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Үшінші себебі — бурын, соғысқа дейінгі дәуірде, 
немесе Октябрь революциясына дейінгі дәуірде ой- 
лауға боларлық шамадан гөрі улт козғалысынын сал- 
мағы анағурлым басым болып шықты, ал улттарды бі- 
ріктіру жолы анағурлым қыйын болып шықты.

Декабрь, 1924 ж.
Я. Cm.



ЕКІ ҚАРАР

Екі қарар. Біріншісі— жумысшы және солдат де- 
путаттары СопетІніц Атқару комитетінікі. Екіншісі — 
Орыс-Балтық вагон заводының механика бөлімінің 
жумысшыларынікі (400 адам).

Біріншісі — «бостандық заёмы» дегенді жақтайды. 
Ек;ншісі — қарсы.
Біріншісі «бостандық заёмын», бостандықтың пай- 

ласын көздейтін заём деп, сол күйінде, сынамастан қа- 
Сылдайды.

ЕкІншісі — «бостандық заёмын» бостандыққа кар- 
сы заём деп біледі, өйткені ол «империалист бур- 
жуазияға ғана тиімді болатын, бауырды бауыр өлті- 
ретін кырғынды соза беру мақсатымен шығарылған».

Біріншісі ақылынан адасқан адамдардын: армияны 
жабдыктау мәселесін кайтпекпіз, заёмды жактаудан 
бастартушылық армияны жабдықтау ісіне кссірін ти- 
гізбей ме? — дсп күдіктенуінен туған.

Екіншісі мундай күдікті білмсйді, өитксні ол қол- 
данарлык амал бар окенін көріп отыр: ол «армияны 
барлық қажстті затпсн жабдықтау ісі акша-каражаг 
ксрск стетіндігін мойындайды, сондықтан жумысшы 
3»
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жэне солдат депутаттарының Совстіне мынадай нус- 
қау береді: бул ақша кәзіргі кырғынды бастап, әліде 
жүргізіп келе жатқан жәнс осы қанды қарбаластың 
аркасында миллиондаған пандага кенеліп отырған 
буржуазияныц қалтасынан алынуы керек».

Бірінші қарардыц авторлары разы болуға тиіс, өйт- 
кені олар «өз борышын орындады» ғой.

Екінші қарардьщ авторлары наразы, олар: алғаш- 
кылар пролетариат ісіне осылай қарағандығы арқы- 
лы «Интернационалға опасыздық істеп отыр» деп 
есептейді.

Жанап атпай, қадап атқан!
Бостандыққа қарсы бағытталган «бостандык заё- 

мын» бірі жақтайды, екінпіісі оған қарсы.
— Кімдікі дурыс? — өздерін, шешіидер, жумыеиіы 

жолдастар.

-Пралда“ Лй 
апрель^ ж.

Кол цьйгак: К Сталин



ЖЕР ШАРУАЛАРҒА БЕР1ЛС1Н

Рязань губерниясыньщ шаруалары министр Шинга- 
рсвка арыз жазып: помещиктердіц бос калган жерле- 
рін жыртамыз, тіпті буран помещиктер тарапынан рый- 
залық берілмесе де осылай етеміз дегенді айтты. Ша- 
руалардың айтуынша, іюмсщиктердін егін егуден тар- 
тынуы сонканды нәрсе, сондықтан бос қалған жерлер*  
ді жыртып егін егудің өзі тылдағы халықты ғана емес, 
сонымен бірге майдандағы армияны да астықпен қам- 
тамасыз етудің бірдсн-бір амалы болып табылады.

Буған жауап ретінде министр Шингарёв (оның те- 
леграммасын’2 қарацыз) жерді өз бетімен жыртушы- 
лыққа үзілді-кесілді тыйым салады, муны «бейбас- 
тақтык» деп атайды, ал шаруаларға: Қурылтай жый- 
калысыиыц шақырылуын күтіңдер — бәрін де сол ше- 
шеді деп усыныс етеді.

Ал Курылтай жыйналысының шақырылар мерзімі 
белгісіз, Шингарёв мырза мүше болған Уақытша үкі- 
мет Қурылгай жыйналысыныц шақырылуын кешеуіл- 
детіп отыр, сондықтан былай болып гаыкпақ: іс жүзін- 
де жер сгілмей қалуға тліс, помещиктер жерлі бола- 
ды, таруалар жерсіз қалады, ал Россиянин, ал ж?- 
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мысшылардың, шаруалардын,, солдаттардын. — же- 
терлік астығы бол май қалады.

Мунын. бар мәнісі — тіпті Россия аштықтын. шеи- 
геліне іліксе де, помещиктер ренжіп қалмасын деген 
дік.

Министр Шингарёв мүше болған Уақытша үкімет- 
тіц жауабы міне осындай.

Мундай жауап бізге танданарлық нәрсе смес. Фаб- 
рнканттар мен помещиктер үкіметінін, шаруаларға бас- 
каша карауы мүмкін де емес: оларға шаруалар не ке- 
рек, помещиктер аман-сау қалса болғаны да!

Сондықтан біз шаруаларға, бүкіл Россияның бар 
лық кедей шаруаларына — өз істеріңді өз қолдарыца 
алып, оны ілгері бастырыңдар дейміз.

Біз оларды: революцияшыл шаруа Комитеттеріне 
(болыстык, уездік комитеттерге т. б.) уйымдасындар, 
солар арқылы помещиктердін. жерлерін өздерін, алып, 
ол жерлерді уйымдаскан түрдо өз беттеріңмен ©идей 
бсріндер — деп шақырамыз.

Біз; Курылтай жыйналысын күтпестен жәпе рево- 
люциянын жолына кедергі жасап отырған реакция- 
шыл министрлердіц тыйым салғанына қарамастан, осы 
істі дереу жүзеге асыруға шақырамыз.

Бізге: помещнктердің жсрлерін дереу басып алу- 
дыц өзі қоғамның «прогресшіл топтарын» революция- 
дан бездіріп, сол революцияныц «бірлігін» бузар еді 
деушілер бар.

Бірак фабриканттармен және помещиктермен егсс- 
пей-ақ революиияыы ілгері бастыруға болады дсп ой- 
лау анкаулық болар еді.

Жумысшылар, 8 сағаттык ж^мыс күнін енгізгенде,
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фабриканттарды жэне олардыц сыбайластарын рсво- 
люциядан «бездірген» жоқ па? Жумысшылардыц тур- 
мыс жағдайын женілдетем деп, жумыс күнін қысқар- 
там деп революция зыян шекті деуге кімнің батылы 
барады?

Пометиктердіц жерлерін өз бетімен өндеушілік, 
ол жерлерді шаруалардың басып алуы — күмән жок 
— помещиктерді және олардыц, сыбайластарын рево- 
люциядан «бездіреді». Бірак, сан миллион кедей ша
ру аларды революцияның тонрегіне топтастырғанда, 
біз революцияныц күшін әлсіретеміз деуге кімніц ба- 
тылы барады?

Революция-ның аяқ алысына эсер еткісі келстін 
адамдар мына жағдайды біржолата уғып алуға іиіс:

1) біздіи революцияныц негізгі күшгері жумысшы- 
лар және соғыстың салдарынан солдат шинелін киген 
кедей шаруалар болып табылады;

2) революция улғайып, өрістеген сайын одан «про- 
гресшіл элемснттср> деп аталатындар, сөз жүзінде 
прогресшіл, іс жүзінде реакцияшыл элементтер сөзсіз 
«безе береді».

Революцияны ксрексіз «элементтерден» тазарту 
жөніндегі осы игілікті процесті бөгеуіиіліктіц өзі реак- 
циялық утопия болар еді.

Курылтай жыйналысына дейін істі кешеуілдстіп, 
аялдау саясаты, конфискациядан «уақытша» бастар- 
іу жөнінде халыкшылдар, трудовиктер және меньше- 
виктер усынып отырған саясат, татітар арасында күл- 
тектеу саясаты (біреуі рснжіп калмаса скен деушілік!) 
және бір орында өрсскел түрде шыйыршық ату саяса
ты — рсволюцияшыл пролетариаттың саясаты емсе.
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Орыс революциясының женімпаз тегеуіріні мундай 
сеясатты керексіз қоксык ретіпде, революцияның жау- 
Ларына ғана унамды әрі тиіімді қоқсық ретінде глас- 
тап тастайды.

14 апргЛ''. 191? дг-
Басмақолл

К. Сталин



БІРІНШІ МАЙ

Соғысушы елдердін. жыртқыш буржуазиясы дүние 
жүзін қанды қырғынға кірістіргенінен бері үш жылдай 
уақыт бпгті.

Барлық елдердіц жумысшылары күні ксше кандас 
бауырлар болса, ал енді солдат шинелін киігт, біріне 
бірі, жаулас адамдардай, қарсы шығып отырғанынан 
бері, пролетариаттық жауларыныц айызын қандыра 
бірін бірі қырып-жойып жатқанынан бері үш жылдай 
уақыт өтті.

Халықтардын. қайратты адамдарын жаппай кыру, 
журтты жаппай күйзеліске, қайыршылыққа ушырату, 
бір кездері гүлденіп турған қалалар мен деревнялар- 
дыц тас-талқан болуы, журттыц жаппай аштықка 
ушырап, тағылануы, — осыныц бәрі тәж киген және 
тәжі жоқ жыртқыштар бөтен елдердің жерлерін та- 
лап, миллнондаған сурапыл ақшаны куреп алуы үшін 
істеліп отыр,— міне кәзіргі соғыстын, салдары осындай.

Сөйтіп дүние жүзі соғыстың. қурсауында туншыға 
бастады...

Европа халықтарынын, тынысы тарылып. енді олар
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жалақтаған буржуазияға қарсы бас потере бастап 
отыр.

Орыс рсволюциясы жумысшыларды бір бірінен айы- 
ратын кедергіні бірінші болып буза бастады. Жалпы- 
лама «патриоттық» мастанудың кезінде орыс жумыс- 
ікылары умытылған уранды: «Барлык елдердін. проле- 
тарлары, бірігіңдср!» деген уранды бірінші болып по
терю отыр.

Орыс революциясынын. дабылымен Батыстағы жу- 
мысшылар да меніреу уйқыдан бас нөтеріп келеді. 
Германиядағы ереуілдер мен демонстрацнялар, Авс
трия мен Болгариядағы манифестаниялар, битарап 
елдердегі среуілдер мен митннгілср, Англия мен Фран- 
иияда наразылықтың күшейе түсуі, майдандардағы 
жаппай бауырласу, — қаулап оскен социалистік рево- 
люцияның алғашқы жылқустары міне осындай.

Ал біздін бүгінгі мейрамымыз, бірінші май мейра- 
мы — халықтардыц бауырластығын нығайтатын жаңа 
дәнекерлердін канды таскын ішінде шындалып отыр- 
ғанын көрсететін белгі емес пе?

Капитал жыртқыштары табан тірегінен айрылып 
барады, өйткені Интернациоиалдыц. қызыл туы Евро- 
паньщ үстінде қайтадан желбіроуде.

Ендеше бугінгі нүн, БІрінші май күні, Петроград- 
тың жүз мындаған жумысшылары бүкіл дүние жүзінін 
жумысшыларына туыскандықпсн қол созатын күні,— 
рсволюцияшыл жана Интернационалдыц туып өсуіне 
кепіл болатын болсыні

Бүр.:н Петроград аландарында көтерілген «Барлык 
елдердін. пролетарлары, бірігіндср!» деген уран дүние 
жүзін шарлап, социализм жолындағы күресте барлық 
елдсрдіц .жумысшыларын біріктіретін болсыні
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Капитал жырткыштарының бастарынан асыра, 
олардыц ел талағыш үкіметтерінін, бастарынан асыра 
барлық елдердің жумысшыларына қолымызды созып, 
былайша уран салайық:

Бірінші май жасасын!.
Халықгардын бауырластығы жасасын!
Социалистік революция жасасын!

, Правда" М 35,
18 апрель, &с.
^ақа ага 'і°.і қоиылмаган



УАҚЫТША YK1MET ТУРАЛЫ
Васильев Аралындағы матингіде 1917 ж. 

IS апрельде (1 майда) сөйленген сөз

Рсволюциянын. кезінде елімізде екі өкімет қурыл- 
ды; ол: үшінші июнь Думасында сайланған Уакытша 
үкімет және жумысшылар мен солдаттар сайлаған 
жумысшы, солдат депутаттарының Советі.

Осы екі өкімет арасындағы карым-қатнас барғаи 
сайын шиеленісуде, олардыц арасындағы бурынғы ын- 
тымақ кері кетуде, сондықтан бул фактыны бүркесек, 
кылмыс істеген болар сдік.

Қосөкімет туралы мәселені бірінші болып койған 
буржуазия; не Уақытша үкімет болсын, не жумысшы 
және солдат депутаттарының, Советі болсын деп бірін- 
іиі болып гандауға салыл отырған да сол буржуазия. 
Осы айқын қойылған мәселоге жауап берудсн жал- 
тарсак, онымыз лайықсыз болар сді. Жумысшылар 
мен солдаттар қайсысын өз үкіметім деп ссептейді: 
Уақытша үкіметті ме әлде жумысшы және солдат де- 
лутаттарының Советін бе? — олар осыны айқын түрде, 
ашып айтуға тиіс.

Уакыгша үкіметке сену керек, осындай сенімкін 
кажет нәрсе деушілер бар. Бірак ең манызды жәнс 

негізгі мәселеде өзі халыққа сенбей отырған үкіметке 
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қалай сенуге болады?Кәзір соғыс жүріп жатыр.Ол со
тые халықтыц сыртынан патшаның Англиямен және 
Франциямен жасасқан шарттарына сәйксс жүргізіліп 
отыр, ал Уақытша үкімет халықтын, рыйзалығынсыз 
бул шарттарды қасиеттеп отыр. Халық осы шарттар- 
дын, мазмунын білуге праволы, жумысшылар мен сол- 
даттар канның не себепті төгіліп жатқанын білуге 
праволы. Жумысшылар мен солдаттардың бул шарт- 
тар жарыялансын деген талабына Уақытша үкімет 
қалай жауап берді?

— Шарттар ез күшінде қалады дегенді айтты.
Лл шарттарды сонда да жарыялаған жоқ, жарыя- 

лаіітын түрі де көрінбейді!
Уақытша үкімет соғыстың шын мақсаттарын ха- 

лықтан жасырып отырғандығы, ал оларды жасыруы 
арқылы халыққа сенбеуін қоймай келе жатқандығы 
айқын емес пе? Ец маңызды және негізгі мәселеде өзі 
жумысшылар мен шаруаларға сснбей отырған Уакыт- 
иіа үкіметке олар қалай сенбекшІ?

Уақытша үкіметті қолдау керск, осындай қолға- 
быстың езі қажет пәрсе деушілер бар. Бірак өздеріңіз 
ойлаңыздаршы: езінің дүниеге келген кезінсн бастзп. 
революцияны бөгеп отырған үкіметті революция зама- 
нында қолдауға бола ма? Осы күнге дейін істіц жайы 
былай болып келді: .революциялык бастама мен демо- 
кратиялық шаралар жумысшы және солдат депутатта- 
рынын, Советінен, тек сонын өзінен ғана шығып отыр- 
ды. Уақытша үкімет, табан тіресіп, қарсыласып барып, 
ксйіннен ғана Советтің айтқанына көніп отырды, онын 
өзінде де сөз жүзінде ғана көнді, ал іс жүзінде кедергі 
жасап отырды, Осы күнге дейіністін. жайы осылай бо
лып отыр. Бірақ аякка тусау болып, революцияны ке- 
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йін сүйреп отырғзн үкіметті революциянын кызу ксзін- 
де қолдауға бола ма? Уакытша үкімет елді будан бы- 
лай да демократияландыру жөнінде жумысшы және 
солдат депутаттарының Советіне бөгет жасамасын 
деп мәселе қойған жақсы емес пе?

Ел ішінде контрреволюциялык күштер жыйналуда. 
Армияда үгіт жүргізілуде. Шаруалардын және кала- 
лық усақ адамдардын арэсында үгіт жүртізілуде. 
Контрреволюциялық үгіт, ен алдымен, жумысшы және 
солдат депутаттарының. Советіне карсы бағытталған. 
Бул үгіт Уакытша үкіметтік атағын жамылып отыр. 
Ал Уакытша үкімет жумысшы және солдат дспутат- 
тарының Советіне шаптыққандарға әдейі ырық беріп 
отыр. Айтынызшы, Уакытша үкіметті не үшін колдэ- 
мақпыз? Контрреволюциялык үгітке ырық бсріп қой- 
ғандығы үшін қолдамақпыз ба?!

Россияда аграрлык козғалыс басталды. Шаруалар 
помешиктердің егусіз тастаған жерлерін өз беттерімсн 
жыртуды көздеп отыр. Осылай етпейінше еліміз аш- 
тықтың ақырғы шегіне жетуі мүмкін. Шаруалардын 
калауын істеп, Советтердін Бүкілроссиялык кеңесі13: 
шаруалардын помещиктік жсрлерді конфискациялау- 
ға багытталған козғалысын «колдауға» каулы егті. Лл 
енді Уакытша үкімет не істсп отыр? Ол шаруа козға- 
лысын «бейбастақтық» деп жарыялап отыр, шаруа
лардын помсіциктік жерлсрдІ жыртуына тыным салып 
отыр, өзінің комиссарларына «тиісті» жарлықтар бсріп 
отыр (караныэ; «Речь», J7 апрель). Айгынызшы, Уа
кытша үкіметті не үшін колдамақпыз? Шзруаларға 
соғыс жарыялап отырғаны үшін колдамакпыз ба?

Уакытша укімстке сенбеушілік революциянын, бір- 
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лігін бузады, одан капиталнстер мен помещиктерді 
бездіреді деушілср бар. Бірак капиталнстер мен поме- 
шиктер халық буқарасының революциясын іс жүзінде 
колдап отыр деуге немесе қолдай алады деуге кімнің 
батылы барады?

Жумысшы жэне солдат депутаттарының Советі 8 
сағаттық жумыс күнін енгізу арқылы калың жумыс- 
шылар буқарасын революциянын. төңрегіне топтасты- 
рып, капиталистердіөзінен бездірген жок. па? Револю
ция үшін, миллиондаған жумысшылардын қанды кү- 
ресте нығайтылған нағыз достығынан гөрі ат төбелін- 
дей фабрнканттардың күмәнді достығы бағалы деуге 
кімнің батылы барады?

Немесе мынаны алайык: Советтердіи Бүкілроссия- 
лық кеңесі шаруаларды қолдауға уйғарып, шаруа бу- 
карасын революциямсн байланыс жасата отырып, по- 
мещиктерді өзінен бездірген жоқ па? Революция үшінг 
кәзір солдат шииелін киген миллиондаған кедей шаруа- 
лардың нағыз достығынан гөрі ат төбеліндей поме- 
иіиктердің. күмәнді достығы бағалы деуге кімніц ба
тылы барады?

Революция көрінгеннің тілсгін орындай бсрмейді. 
Ол әрдайым бір жағынан енбекші буқараның тілсгіи 
орындаса, екінші жағынан осы буқараның жасырын 
және әшкере жауларын соғып отырады.

Сондыктан бул арада бірін тандау керек: не жу- 
мысшылармен және кедей шаруалармен бірлссіп рево
люция ны жақтау керек, не капиталистермен және по- 
мсшиктермен бірлссіп революиияға қарсы болу ксрск.

Сонымен, біз кімді колдаймыз?
Еіз кайсысын өз үкіметіміз дсп ессптсй аламыз: 
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жумысшы жэне солдат депутаттарының Советін бе, 
әлде Уақытша үкіметті ме?

Эрине, жумысшылар мен солдаттар ©здері сайла- 
тан жумысшы жэне солдат депутаттарының Советін 
ғана колдай алады.

„Солдатская Правда*  Ля б.
25 апрелъЛ №17 ж.
Кол KQufaHi К. Сталин



МАРИЯ САРАЙЫНДАҒЫ КЕҢЕС ТУРАЛЫ

Буржуазиялық баспасөзде жумысшы жәпе солдат 
депутаттары Советінін, Аткару комптетіиін Уақыт- 
ша үкіметпен бас қосқан кецесі туралы хабар басыл- 
ды. Бул хабар, жалпы алғанда... дәл емсс, кей жерле- 
рінде фактыларды көрінеу бурмалап, окушыны ал- 
жастырып отыр. Фактыларды өзгеше қубылтып сурст- 
теу буржуазиялық баспасөздіц әдеті екендігі айтпасақ 
та белгілі. Сондықган кеңестіц шын жағдайын ашып 
керсету қажет.

Кецестің максаты — министр Милюковтын жан- 
жалды шиеленістіргсн потасынан байланысты Уақыт- 
ша үкімет пен Атқару комитеттіц өзара қатнасгарын 
анықтау еді.

Кеңесті ашқан — премьер Львов. Өзліің кіріспе 
сөэінде ол мынадай жағдайларды айтты. Соңғы кезге 
дейін ел ішінде Уақытша үкіметке сенуилілік бар еді, 
ссндықтан іс канағаттанарлық түрде еді. Ал кәзір се- 
нушілік деген көрінбейді, тіпті карсылық туып отыр. 
Муның өзі сонғы екі аптаныц ішінде, журттың бәріне 
белгілі социалистік топтар баспасөзде Уакытша үкі- 
метке қарсы жорық ашқан кезде, өте-мөте байқалып
4 И. В Сталин, 3-том 
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отыр Ендігі жерде булай бола беруге тиіс емес. Жу- 
мысшы жэне солдат депутаттары Совегһіің тарапынзн 
үзілді-кесілді қолғабыс көрсетілуі керек. Әйтпссе— 
ксгеміз.

Одан соц миннстрлердің (соғыс, жер, хатнас жол- 
дары, финанс, сыртқы істер министрлерінін) «баянда*  
малары» тыңдалады, ал булардыц ішінде өтс-моте 
ашық сөйлегендср— Гучков, Шингарёв және Милю
ков. Баска мишістрлердің сөздері тек алғашқылардыц 
қсртындыларын кайталайды.

Министр Гучков өзінің сөзінде біздің. революция 
жөніндсгі белгілі империалист көзкарасты дәлелдс- 
мек болды; бул көзқарас бойынша Россиядағы рево
люция «акырына дейінгі соғыстыц» куралы дел сана- 
луга тиіс. Росснядағы төңкеріс, — деді ол, — жеңілю
тен кутылу үшін керекті нәрсе деп сеніп едім. Револю
ция женістіц жаңа факторын жасаса екен деп едім, ол 
осы факторды жасайды деп үміттенген де едім. Сөздін. 
шын мағнасында қорғампаз болу, тек кәзіргі шақ үшіп 
ғана емес, сонымен бірге болашак үшін де корғампа» 
болу — міне біздің мақсатымыз осы. Бірак сонғы апта- 
лар ішінде йіркатар нашар жағдайлар туды... «Отаны- 
мызта қауіп төнді»... Басты себеп — белгілі социалис
та тогітэр уағыздап жүргеи «пацифист идеялардын 
тасқындауы». Министр: бул уагыз ауыздықталуға тиіс„ 
тзріій кайта орнашлши, бул жвніиде Лтқару коми- 
тстініц кймегі керск деп ажык емеурін білдіреді...

Министр Шингарёв Россиядағы азык-түлЫ лагда- 
рысыиыц хал-жайын суретгейді... Негізп маселе — но
та да смес, сыртқы саясат та емес, астық: егер астық 
мәселесін шеше алмасак, онла еш нәрсені де шешс 
алмаймыз. Азық-түлік дағдарысының шиеленісуінде 
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жол бузылуының және баска өткінші жағдайлардыл 
ролі аз емес. Бірақ Шингарёвтын, басты себеп деп 
есептейтіні мынадай «қайғылы хал»: шаруалар «жер 
мәселесімен шуғылдана -бастады», олар өз бетінше по- 
мешиктердің жерлерін жыртып, помещик экономияла- 
рындағы әскери тутқындарды алып қойып жүр, сөйтіп 
жалпы алғанда аграрлык «жалған үміттерге» беріліп 
жүр.

Шаруалардың осы қозғалысы, Шпғігарёвтыд пікі- 
рініие, зыянды қозғалыс; муның өзі «лсниншілдерділ» 
жерді конфискациялау жолында үгіт жүргізуі аркылы, 
соңғылардың «партиялық-фанатикалық шецберде со- 
қырлануы» аркылы «өршіп отыр». «Кшесинская са- 
райынан»15, осы «улы ордадан» таралатын «зыянды 
угітке» тыйым салынуға тиіс... Екінің бірі: не кәзіргі 
Уакытша үкімет орнығып, оған сенім білдірілсін,— 
онда аграрлык «бузақылыктарға» тыйым салынуға 
тпіс; не баска бір өкІмет болсын.

Милюков. Нота — менін өз пікірім емес, бүкіл Уа
кытша үкіметтш пікірі. Сырткы саясат мәселесі — 
біздің одактастар жөнінде өз міндеттемелерімізд] 
орындауға әзірлігіміз туралы мәселе болып шығады. 
Біз одақтастарға байланыстымыз... Бізді, тегінде, бел
ил! мақсаттарға жарамды я жарамсыз күш деп бага- 
лайды. Әлсіз көрінсек-ақ болғаны, — катнасымыз на- 
шарлайды... Сондықтан аннексиядан бастартудын өзі 
катерлі нәрсе... Бізге сіздердіц сенімдеріңіз керек, бізге 
сол сенімдерщізді беріңіздер, сонда армияда ынта-жі- 
гер туады, сонда бізде майданның бірлігін көздейтін 
шабуыл жасалады, сонда біз немістерге қысым көрсе- 
тіп, француздар мен ағылшындардан олардың назарын 
аударамыз. Одақтастар жөніндегі біздің міндеттемеле-
*■
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ріміз осыны талап етеді. Өздеріиіз көріп отырсыз- 
дар, — деп қорнтты Милюков, — осындай жағдайда, 
одақтастардың бізге білдіріп отырған сенімін бузғымиз 
келмегсндіктен, нотаның кәзіргіден басқаша болуы 
мүмкін емес еді.

Сонымен, министрлердің узак сөздері бірнеше кис
ка кағыйдаларды айту болып шықты: еліміз ауыр дағ- 
дарыска ушырап отыр, дағдарысқа себеп — револю- 
циялық қозғалыс, дағдарыстан қутылу жолы — рево
люциями ауыздыктап, соғысты соза беру.

Буған карағанда, елді қутқару ушін былай ету ка
жет екен: 1) солдаттарды ауыздыктау керек (Гучков), 
2) шаруаларды ауыздықтау керек (Шингарёв), 3) Уа- 
кытша үкімеггщ бетпердесін жулып отырған револю- 
цияшыл жумысшыларды аунздықтау керек (барлык 
министрлер). Оси кыйын істе бізді колдақыздар, ша- 
буылды соғыс жүргізуге көмектесіңіздер (Милюков),— 
сокда бәрі де реттеледі. Әйтпесе — кетеміз.

Министрлер осылай дсді.
Айрықша бір яйта нетерлік иәрсе, мннистрлердің оси 

архи-имлериалистік және контрреволюциялық сөздері- 
ие Аткару комитетініц надшнлігініц өкілі Церетелидіц 
іарапынан тайтарыс берілген жок. Министрлердің мә- 
селені үзілді-кесілді коюынан шошынған, министрлср- 
діц кету қаупінен коркып үрейленген Церетели өзінін 
свзінде: мүмкіндігі бар іағы бір кениіИк жасап, қо- 
лайлы мағиада, тым болмаса «ел ішінде қолданарлық» 
мағнада нотага «түсінік»16 жззыкыздар деп олардан 
этіие бастады. Егер Уақытша үкімег осындай кеиші- 
ліктен, шындығында сөз жүзіндеН кеишіліктен, тар- 
тынбаса, онда «демократия, — деді ол, — Уақытша 
укіметті бар ынтасымен қолдайды».
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Уакытша үкімет пен Атқару ко.митегінің арасында- 
ғы жанжалды бүркегф келгендік, әйтеуір келісімді 
сақтап калу үшін, бәріне көнуге әзірлік — міне, Цере- 
теліідің сөзініц узын ыргасы осындай.

Каменев мүлде баскаша мазмунда сөйледі. Егерде 
ел апаттың алдында болса, егерде ел шаруашылық, 
азық-түлік және басқа дағдарыстарға ушырап отырса, 
мундай жағдайдан қугылу жолы — соғысты созу емес, 
өнткені соғысты созу дағдарысты тек шиелсністіре тү- 
седі және революцияның жемістерін куртады; мундай 
жағдайдан қутылу жолы — соғысты тез жою. Барлық 
сынайына қарағанда соғысты жого ісін өз міндетіне 
алу кәзіргі Уакытша үкіметтін. қолынан келмейді, өйт- 
кені ол «акырына дейінгі соғысқа» талпынады. Сон- 
дықтан усынарлық жол — өкімет билігі елді туйықтан 
шығара алатын баска таптыц қолына көшуге тиіс...

Каменевтіц сөзінен кейін министрлер отырған жер- 
лерден: «олай болса өкімет билігін алыныздар» деген 
дауыстар есітілді.

..Правда' М 4'’, 
2>ипре<>- м' 
Кол цойгак: К. С т а .і а н



РСДЖП (БОЛЬШЕВИКТЕРДІҢ) VII (АПРЕЛЬ) 
ҚОНФЕРЕНЦІІЯСЫ
24—29 апрель, 1917 ж,

1. КӘЗІРП КЕЗЕҢ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕ ЖӨНІНДЕ 
ЛЕНИН ЖОЛДАСТЫҢ ҚАРАРЫН ЖАҚТАП 

СӨЙЛЕНГЕН СӨЗ

24 апрель

Жолдастар! Бубновтыц усынып отырғаны Ленин 
жолластын карарында да ескерілген. Ленин жолдас 
буқараның аттаныстарын, демонстрацияларын керексіз 
нәрсе демейді. Бірақ кәзіргі әцгіме мунда емес. Ала- 
уыздык,— бақылау мәселесі жөнінде болып отыр. Ба- 
қылау ісінде бақылаушы мен бақыланушы болады жә- 
яе бақылаушы бақыланушымен біраз келісім жасайды. 
Бакылау болдьт, келісім де болды. Лл бақылау не бер- 
ді? Түк бергенжоқ. Милюковтын (19 апрельдегі) сөзі- 
нен кейін бақылаудыц кур әурешілік екендігі өте-мете 
айқын болды.

Гучков былай дейді: «мен революциями жаксы.чяп 
согысудыц куралы деп санаймын, үлкен жеиіс үшін Ki
mi революция жасайық». Бірақ кәзір армияда паци
фиста идеялар тарағандыктан, соғысуға мүмкін бол- 
май отыр, Сондықтан үкімет бізге былай дейді: «со- 
ғыска карсы насихатты жойыңдар, әйтпесе біз кете- 
міз».

Лграрлық мәселе жөнінде де үкімет шаруалардыц 
мүдделерін, шаруалардың помешиктік жерлерді басып 
алу женІвдегі тілектерін орындайтын емес. Бізге бы- 
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лай дсседі: «шаруаларды біздіц ауыздықтауымьізға 
көмектесіңдер, әйтпесе біз кетеміз».

Милюков былай дейді: «майданның бірлігін сактау 
кажет, жауға карсы шабуыл жасауымыз қажет, сон- 
дықтан солдатгарды жігерлендіріңдер, әйтпесе біз кс- 
теміз».

Осыдан кейін бізге бакылау жөнінде усыныс жаса- 
лып отыр. Бул—кісі күлерлік нәрсе! Алғашында про
граммами депутаттар СоветІ белгілейтін еді, ал енді 
оны Уакытша укімет бслгілеп отыр. Дағдарыстыц ер- 
теңіие (Милюковтың сөзінен кейін) Совет пен үкІметтіц 
арасында одақ жасалуы Советтіц үкіметтің соңына 
ергендігін корсетеді. Үкімет Советке шабуыл жасауда. 
Совет шегінуде. Осыдаи ксйін Советтің үкіметті ба- 
кылауы туралы сөз қылу — орынсыз сөйлегендік бо- 
лады. Мінс сондықтан да мсн Бубновтың бақылау ту- 
ралы түзегуін кабылдамау керек деймін.

2. УЛТ МӘСҒЛЕСІ ЖОШНДЕГІ БЛЯНДЛМА

29 апрель

Улт мәселесі жөнінде толық баяндама жасау керек 
<?ді, бірак, уақыттың аздыгынан, мен өзімнің баянда
ма мды қыскартуға тиіспін.

Қарардыц жобасына кіріспестен бурын, кейбір ал- 
ғьппарттарды белгілеп алуымыз керек.

Улт езушілігі деген не? Улт езушілігі деген — нм- 
перналистік топтар жүргізіп отырған езілген халық- 
тарды канау және талау системасы, езілген халықтар- 
диц праволарын күшпен тежеу шаралары. Осыһың бә- 
рі ултты езу саясаты дсп аталған саясаттыц суретін 
берсді.
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Бірінші мэселе — белгілібір өкіметтіц езініи ултты 
езу саясатын жүргізуде сүйснетін тапгары қандай? Бул 
мәселені шешу үшін, түрліше мемлекеттерде ултты езу 
формаларынын. неліктен әртүрлі екенін, бір мемлекетте 
улт езушілігі екінші мемлекеттегідей емес, анағурлым 
ауыр жәие әрескел болуы неліктен екекін түсіну кажет. 
Мысалы, Англия мен Австро-Венгриэда улт езушілігі 
еш уакытта кырғын формасыида болған жок, бірак ол 
езілген халықтардың улттық праволарын тежеу түрін- 
де болып отырды. Ал енді Россияда улг езушілігі кө- 
бінесе-ақ қыру, кескілеу формасындә болды. Ксіібір 
мемлекеттерде аз ултқа қарсы арнаулы шаралар тіпті 
атымен жоқ. Мысалы, Швейцарияда улт езушілігі жок, 
онда француздар, итальяндар, немістер еркін турады.

Гүрліше мемлекеттерде улттарға козкарасгыц зр- 
түрлі болуы неліктен?

Осы мемлекеттердегі демократизм дәрежесінін түр- 
ліше болуынан. Бурынғы кездерде, Россиядағы мемлс- 
кеттік екіметтің басында ескі жер арпстократиясы 
турған кезде, улт езушілігі сорақы кескілеу, кыру фор- 
масында болуға мүмкін еді, шынында да солай болды. 
Белігілі дәрежеде демократизм! және саяси бастанды- 
гы бар Акглияда ултты сзу түрініц өрескелдігі ксмірек. 
Ал еиді Швейцария болса, ол демократиялы қогамға 
жакын, сондықтан ондағы улттардын. азды-кепті то- 
лық бостандығы бар. Қыскасы, ел неғурлым демокра- 
тиялы болса, улт езушілігі соғурлым әлсіз болады жоне 
керісінше. Біз демократизация дегснді өкімет басында 
белгілі таптардыц болуы деп білеміз, осы турғыдан 
карағалда, ескі патшалық Россияда болғандай, ескі 
жер аристократиясы неғурлым екіметке жақындаған 
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сайын, езу соғурлым күшейе түседі жәпе оныц форма- 
лары соғурлым соракы бола бсреді деп аіітуға болады.

Бірак улт езушілігін колдаушылар тек жср аристо- 
кратнясы ғана емес. Онымен катар баска да күш бар, 
ол — империалиста топтар, булар халықтарды кулда- 
нудың отарларда тараған методтарын өз елінін. ішіне 
де әкеліп таратады, сөйгіп булар жер аристократиясы- 
ныц табиғи одақтасы болады. Олардың, соңына усақ 
буржуазия, интеллигенциянын бір бөлегі, жумысшы 
атқамінерлердің бір бөлегі ереді, өйткені талан-тараж- 
дың жемістерін булар да пайдэланып отырады. Соньг- 
мен, улт езушілігін қолдайтын әлеуметтік күштердін 
тутас бір хоры івығып отыр, булардың басында жср 
және финансы аристократиясы тур. Нағыз шын демо- 
кратиялық тәртіпті орнату үшін, ец алдымен, іргені та- 
зартып, осы хорды саяси сахнадан аластау қажет. (Қ а- 
р а р д ы ц т е к с т і н о қ ы й д ы.)

Бірінші сурау: езілген улттардыц саяси турмысыл 
қалай куру керек? Бул сурауға былай деп жауап беру 
керек: Россияныц курамына кіретін езілген халықтар- 
ға — Россия мемлекетініц қурамында калу, немесе өз 
алдына белек мемлекет болып белініп шығу мәселе- 
сін —өздері шешуге право берілуге тиіс. Кәзір біздің 
алдымызда Финляндия халкы мен уақытша үкімет ара- 
сындағы накты жанжал тур. Финляндия халқыныц 
өкілдері, социал-демократия өкілдері Уақытша укімет. 
тен Россияға косылғанға дейінгі пайдалаиып келген 
праволарын халыққа қайтарыгі беруді талап стіп отыр. 
Уақытша үкімет муны қабыл егпей отыр, Финляндия 
халкын суверенді дел танымай отыр. Біз кімніц жағы- 
на шығуымыз керек? Эрине, Финляндия халқы жағы- 
на шығуымыз керек, өйткені кандай халықты болса да
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Бірінші мэселе— белгілібір өкіметтіц өзіні-д ултты 
езу саясатын жүргізуде суйснетін тапгары қандай? Бул 
мәселені шешу үшін, түрліше мемлекеттерде ултты езу 
формаларыиын. неліктен ортүрлі екенін, бір мемлекетте 
улт сзушілігі екінші мемлекеттегідей емес, анағурлым 
ауыр лсәпе орескел болуы неліктен екекін түсіну кажет. 
Мысалы, Англия мсн Австро-Венгрияда улт езушілігі 
сш уақытта кырғын формасында болған жок, бірак ол 
сзілген халықтардың улттық праволарын тежеу түрін- 
де болып отырды. Ал енді Россняда улт езушілігі кө- 
бінесе-ақ қыру, кескілеу формасында болды. Ксйбір 
мемлекеттерде аз ултқа қарсы арнаулы шаралар тіпті 
атымен жок. Мысалы, Швейцарвяда улт езушілігі жоқ, 
онда француздар, нтальяндар, немістер еркін турады.

Түрліше мемлекеттерде улттарға кэзкарасгыя ор- 
түрлі болуы неліктен?

Осы мсмлекеттсрдегі демократизм дәрежесінін түр- 
ліше болуынан. Бурынғы кездерде, Россиядағы мемле- 
кеттік өкіметтің басында ескі жер арнстократмясы 
турған кезде, улт езушілігі сорақы кескілеу, кыру фор
масында болуға мүмкін еді, шынында да солай болды. 
Белігілі дәрежсде демократизм”) және саяси бастанды- 
гы бар /иллияда ултты езу түрінін өрескслдігі ксмірек. 
Ал енлі Швейцария болса, ол демократнялы қогамға 
жақын, сондыктан ондағы улттардыц азды-копті то- 
лык бостандыгы бар. Қыскасьі, ел неғурлым демокрз- 
тиялы болса, улт езушілігі соғурлым әлсіз болады және 
керкіишс. Біз демократизация дегенді екімет басында 
белгілі талтардыц болуы дсп білеміз, осы турғыдан 
Караганда, ескІ патшалық Россияда болғандай, ескі 
жер арисгократиясы неғурлым өкіметке жакындаған 
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сайын, езу соғурлым күшейе түседі және оныц форма - 
лары соғурлым соракы бола береді деп аіітуға болады.

Бірак улт езушілігін қолдаушылар тек жер арпсто- 
кратиясы ғана емес. Онымен катар баска да күш бар, 
ол — империалиста топтар, булар халықтарды кулда- 
нудыц отарларда тараған методтарын өз елінін. ішіве 
де әкеліп таратады, сөйтіп булар жер аристократиясы- 
ныц табиғи одактасы болады. Олардыц соңына усак 
буржуазия, интсллнгенцияныц бір бөлегі, жумысшы 
атқамінерлердің бір бөлегі ереді, өйткені талан-тараж- 
дың же.містерін булар да пайдзланып отырады. Соны- 
мен, улт езушілігін қолдайтын әлеуметтік күштердін 
тутас бір хоры шығып отыр, булардың басында жер 
және финансы аристократиясы тур. Нағыз шын демо- 
кратиялыктәртіпті орнату үшін, ең алдымен, іргені та- 
зартып, осы хорды саяси сахнадан аластау кажет. (Қ а- 
р а р д ы ц т е к с т і н о қ ы й д ы.)

Бірінші сурау: езілген улттардың саяси турмысыі» 
калай куру керек? Бул сурауға былай деп жауап беру 
керек: Россияның курамына кіретін езілген халықтар- 
ға —Россия мемлекетініц курамында калу, немесе өз 
алдына бөлек мемлекет болып бөлініп шығу мәселе- 
сін — өздері шешуге право берілуге тиіс. Кәзір біздіц 
алдымызда Финляндия халкы мен уақытша үкімет ара- 
сындағы пакты жанжал тур. Финляндия халкыныц 
өкілдері, социал-демократия өкілдері Уақытша үкімет. 
тен Россияға косылғанға дейінгі пайдаланып келген 
праволарын халыққа қайтарып беруді талап етіп отыр. 
Уақытша үкімет муны қабыл егпей отыр, Финляндия 
халқын суверенді деп танымай отыр. Біз кімніц жағы- 
на шығуымыз керек? Эрине, Финляндия халкы жағы- 
на шығуымыз керек, өйткені қандай халықты болса да 
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бір мемлекеттің шеңберінде зорлықпен устауды д^рыс 
деп тану — ақылға сыймайтын нәрсе. Халықтардың 
езін өзі билеу принципін усына отырып, біз мунымен 
улт езушілігіне карсы күресті жалпы жауымыз болып 
отырған империализма карсы күрестіц сатысына кө- 
тереміз. Муны істемейінше, біз имперпалпстердің диір- 
меніне су қуюшы адамдардың халінде болып калуымыз 
мүмкін. Егерде біз, социал-демокрзттар, Финляндия 
халқының өздерініц бөлініп шығу еркін талап ету пра- 
восьн және бул еркін жүзеге асыру празосын қабыл- 
дамай тастасақ, онда біз мунымызбсн пагша өкіметі- 
н«н саясатын жүргізе берушілердің халіиде болып қа- 
лар едік.

Хлгтардың ерікті түрде бөліиіп шығу правосы ту*  
ралы мәселені белгілібір кезенде улттың міндетті түр*  
Дв бөлініп шығуы туралы мәселемен шатастыру —•

' uuojyre іиіс. Езілген халыктардыц бөлініп шы- 
ғу правосын, ©зініц саяси тағлыпым aqi TiioTirv ппаво*
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терде жағдайға байланыстырылып, дербес шешіліп 
отырады, мі.че сондыктан да бөлініп шығу правссын 
маі^лдау туралы мәселені белгілі жағдайларда бөлініп 
шығудың қолайлы-колайсыздығы туралы мәселемен 
шатастыруға болмайды. Мысалы, мен өзім, Закавказье 
мсн Россиядағы жалпы дамуды, пролетариат күресінін 
белгілі жағдайларын және баска сондайларды еске 
алып, Закавказьенің бөлініп шығуына қарсы болар 
сдім. Бірак, егсрде Закавказье халыктары калайда бө- 
лініп шығуды талап етсе, онда олар, әрине, бөлініп шы- 
ға алар еді және олар біздің тарапымыздан қарсы бо- 
лушылыкты кездестірмес те еді. (Қ а р а р д ы ң к а л- 
ғ а н т е к с т і н о к ы й д ы.)

Сонсын. Россия мемлекеті ішінде калғысы келегін 
халыктарды кайтпек керек? Егер халықтар арасында 
Россияға сенбеушілік болған болса, буған, ең алдымен, 
патша өкіметінін саясаты дем беріп отырды. Ал еиді 
патша өкіметі жойылғансоң, оның езу саясаты жоііыл- 
ғаігсоң, сенбеушілік кеми беруге тиіс, Россияға карай 
бейімделу өсе беруге тиіс. Менің ойымша, патша өкі- 
меті кулатылғаннан кейін халықтардын 9/ю бөлегі бө- 
лініп шығуды тілемейді. Сондыктан турмыс, тіл өзге- 
шсліктері жөнінен айырмашылығы бар Закавказье, 
Түркстан, Украина сықылды бөлініп шыккысы келмся- 
тін облыстар үшін, партия облыстық автономия куру- 
ды усынады. Ондай автономнялы облыстардың геогра- 
4’иялық шекараларын шаруашылык, турмыс және бас
ка сондай жағдайларына сәіікестеп сол халықтардыц 
өздері белгілейтін болады.

Облыстық автономияға қарсы койылған екінші бір 
жоспар бар, ол жоспарды әлдекашаннан бері Бунд1' 
у'сынып кследі, бәрінен бурын Шпрингер мен Бауэр 
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усынып келеді, булар мэдени-улттык автономия прин
цип! болсын дейді. Мен бул жоспарды социал-демо
кратия үшін қолайсыз деп ессптеймін. Онын мазмуны 
мынау: Россия улттар одағына айналуға тиіс, ал улт- 
тар — бірьшғай коғамға жыйыстырылған адамдардыц 
одағыиа айналуға тиіс, ол адамдардын мемлскеттіи 
қай ауданында турғандығы есеп емес. Барлык орыс- 
гар, бзрлык. армяндар, т. т. турған жеріие каоамастан 
өздерінін жеке улт одағына уйымдасады» содан кейін 
барып бүкіл Россиянин улттар одағына кіреді. Бул 
жоспар нағыз ынғайсыз және колайсыз жоспар. Әш і- 
ме мина да: капитализм дамуы тутас топты адамдарды 
улттан бөліп. Россиянин түрлі тукпірлеріне бытыратып 
таратып жіберді. Экономнкалық жағдайлардыц салдэ- 
рынан болған улт бытыранкылығы тусында, белгілібір 
улгтыц жеке адамдарын теріп жыйыстыру—ултты 
қолдан уйымдастыру, қолдан қурастыру болады. 
Адамдарды колдан жыйып-теріп ултқа тарту — улт- 
шылдык көзкарасты қуаттау болады. Бундтыц уеын- 
ган бул жоспарын социал-демократия қостай алмайды. 
Бул жоспар біздің партпяның 19!2 жылғы конферен- 
циясында кабылданбай тасталған және тегіндс, Бунд- 
тыц өзіне болмаса, социал-демократия арасына тара- 
ған жок. Баскаша айтқанда, бул жоспар мәдени 
автономия деп аталынады, өйткені ол улттың көңіл 
бөліп отырған әлденеше турлі мәселелерінің ішінен мә- 
деяист мәселелерін бөліп алады да, буларды улг одақ- 
тарыныц колына береді. Булай бөлуде мәдениет улт- 
тарды біртутас етіп біріктіреді дейтін қағыйда негізге 
алынады. Улттардың ішінде, бір жағынан, ултты бөліп 
жаратин мүдделер бар, мысалы, шаруашылық мудде- 
лері бар, екінші жағынан, ултты біртутас етіп жыйыс- 
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тыратын мүдделер бар, нац осындай мэселе — мэде- 
ниет мәселесі деп жорылады.

Ақырында, ендігі қалған мәссле — аз улттар тура- 
лы мәселе. Олардың праволары ерекше қорғалуға тиіс, 
Сондыктан партия аз улттардың мектеп, дін және бас
ка мәсслелер жөнінен толык тен. праволы болуын, 
оларды тежеудіц қандайын болса да жоюды талап 
еіеді.

Улттардың теи праволылығын белгілеп көрсстетін 
9-нараграф бар. Оны жүзеге асырудыц кажетті жағ- 
дайлары бүкіл коғамның толық демократияланған ке- 
зінде ғана туады.

Біз түрлі улттардын пролетариатын жалпы бір пар- 
тияға калай уйымдастыру мәселесін де шешуіміз ке- 
рек. Бір жоспар бойынша — жумысшылар ултына ка
рай уйымдасады, — канша улт болса, сонша партия 
болмақ. Бул жоспарды социал-демократия кабылда- 
май тастаған. Белгілібір мемлекеттіц пролетариатын 
ултына карай уйымдастыру таптық ынтымақ ндеясы н 
куртуға әкеліп соқтыратынын практика көрсетіп отыр. 
Белгілібір мемлекеттегі барлык улттардың барлық про- 
летарлары бөлінбейтін бір пролетариат коллектиьіне 
уйымдасуга тиіс.

Сөйтіп, улт мәселесі жоніндегі біздін. көзкарасымыз 
мынадай болады:

а) халықтардыц бөлініп шығуға прэвосы бар деп 
тану;

б) белгілібір мемлекеттің ішінде калатын халықтар- 
ға облыстық автономия беру;

в) аз Улттардын. еркін дамуына мүмкіндік беретін 
ерекше заң болуы;

г) белгілібір мемлекеттегі барлык улттардыц про-
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б^лтзбейгж б'ртугас пролетариат коллек
тиве, біртутас парпаяга |йымдастыру.

3. S3T МӘСЕЛЕСІ ЖӨНІНДЕГі ҚОРТЫНДЫ СӨЗ

29 апрель

-утас злғзнда карардың екеуі де бір-бірі- 
мея уйлесед». Пятаков, «бвлініп шығу правосын макул- 
дау» дегеи бір пункттен баска, барлык пунктгерді біз- 
дін карарымыздан көшіріп алыпты. Екінін бірі: не біз 
^лттардын бвліяіп шығу правосын мақулдамайгык бо- 
ламыз. онда муны ашык айтуымые керек, не біз бул 
ггравоны мэқулдайтын боламыз. Кәзір Финляидняда 
уjt бсстаядығын камтамасыз ету жағына бет алған 
кв^ғалыс бар және онымен Уақытша үкіметтің куре
ст отыруы бар. Муныц кайсысын колдау керек деген 
сра; туады. Hr біз Уақытша үкіметтіи саясатын, 
Ф^иладдияны күшпен устап туру жәие онын прзпосын 
мининумға дейін туқырту саясатын жактауымыз ке
ре/, онда біз аннексионистер бэламыз, өйткені біз 
Уакшша үкіметтін диірменіне су куямыз, не біз Фнн- 
ляндиянын тәуелсіздігін жактауымыз керек. Бул жер
ле не ананы, не мынаны костайтынымызды аиіық ай- 
туымыз керек, кур праволарды ғана айтып етумен ты
ну мүмкіп емес.

Ирландиянын тәуелсіз болуын костайтын коз»;алыс 
бар. Біз кі.мді жакта ймыз, жолдастар? Не біз Ирлан- 
дияны жактауымыз керек, не біз Англиянык империа
лизм Ін жактауымыз керек. Менің сурайтыным — біз 
езушілікке карсы күресіп жатқан халыктарды жактай- 
мыз ба, әлде оларды езуші таптарды жактаймыз ба? 
БіздІц айтатынымыз: социал-демократия, социалистік
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рсволюцияға багыт алып турғандыктан, халықтардыц 
нмпериализмге карсы бет алған революциялық қозға- 
лысып колдауға тиіс.

Не біз социалистік революциянын, авангарды үшін 
улт езушілігіне қарсы көтерілуші халықтардан тыл 
куру қажет дсп есептейміз, — онда біз Батые пен Шы- 
ғыс арасына жол саламыз, — онда біз шынымен дүние- 
жузілік сониалистік революцияға бет аламыз; не біз 
мүньі істемейміз, — онда біз оңашаланып қаламыз, он
да біз империализмді жою мақсаты үшін езілген улт- 
тар ішіндегі барлық революциялық қозғалыстарды пай- 
далану тактикасынан бастарткан боламыз.

Біз нмпериализмге карсы бет алған қозғалыстар- 
дың бәрін де колдауымыз керек. Булай етпегсн күнде 
Финляндия жумысшылары бізге не демекші? Пятаков 
пен Дзержинский бізге: улт қозғалысының бәрі де — 
реакцияшыл қозғалыс дейді. Бул дурыс емес, жолдас- 
тар. Англия империализміне карсы Ирландия қозғалы- 
сы империализмге сокқы беретін демократиялық қоз- 
ғалыс емес пс? Бул қозғалысты біз колдауға тністІ 
емеспіз бе?..

Лірімиіі pern лгыча кітэлта оасъілғач. 
РСДЖП-кың 19J7 ж. анрелъдегі жалпы 
Петроград қалалыа жзне Дхалпырос- 
сиялық конференциясы
/1-Л„



РЕВОЛЮЦИЯДАН ҚАЛЫП ҚОЙҒАНДАР

Революция ілгерілеуде. Оның өзі терендеп кенейе 
түсіп, еліміздің бүкіл қоғамдық-экономикалық т£рмы- 
сын гөменнен жоғарыға дейін революцияландырын, бір 
саладан екінші салаға жайылуда.

Революция, өнеркәсіпке баса-көктеп кіріп, жу- 
мысшылардың өндірісті бакылап, оны тәртіпке келгіруі 
жөнінде мәселе қойып отыр (Донец бассейн!).

Революция, ауыл шаруашылығына жайылып, бос 
калған жерлерді бірлесіп өңдеуге, шаруаларды курал- 
санманмен және көлікпен қамтамасыз етуге итермелеп 
отыр (Шлиссельбург уезі)18.

Революция, соғысгын, жарақаттарын және соғыс 
жағдайларында іуып уласкан шаруашылық бүлінші- 
лігІн әйгілей отырып, өнім бөлу саласына бузып-жа- 
рып енуде, сөйтіп, бір жағынан, калалардьг азық-тулІк- 
пен жабдықтау туралы (азық-түлік дағдарысы), екін- 
ml жағынан, деревняны фабрикаттармен жабдықтау 
туралы (товар дағдарысы) мәселе коюда.

Барлык осы мәселелерді және осылар сыяқты кә- 
зірдің өзінде толғағы піскен баска да мәселелерді ше« 
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ту ісі революцияшыл буқаралардың мейлінше ынта- 
жігер көрсетуін, жаца турмыс орнату ісіне жумысшы 
депутаттары Советтерінің белсене ара л асу ын, акыр 
содында, өкімет билігі елімізді революциялық кен. жол- 
ға шығара алатын жаца таптьщ қолына гүгелінен кө*  
иуін талап етеді.

Жер-жердегі революцияшыл буқара кәзірдіц өзінде 
осы жолға түсе бастады. Революцияшыл уйымдар, 
«қоғамдық қуткару комитеттері» дейтіндерден аттап 
взіп, кейбір жерлерде кәзірдіц өзінде-ақ өкімет билігін 
аз колдарына алды (Орал, Шлиссельбург).

Ал енді рсволюцияға басшылық етуге тиісті болған 
дспутаттар Советініц Петроградтык аткару комитет], 
65‘каралардан артта калып және шеттеп шығып, дәр- 
менсіз түрде бір орынды таптауда, ал бүкіл өкімет билі- 
гін қолға алу жөніндегі күрделі мәселеніц орнына Уа- 
кытша үкіметке «кандидаттар усыну» жөніндегі түкке 
іурғысыз мәселені сөз қылып отыр. Атқару комитет! 
букарадан калып қоюымен бірге, революцияның өршу 
козғалысын кыйындатып, сол революциядан да калып 
койып отыр.

Біздіц алдымызда Лтқару комнтетінің екі докумеп*  
ті жатыр; солдаттарға сынлық апара жаткаи «Май- 
дандағы жумысшылар делегаттарына есксрткіш хат» 
және «Майдандагы солдаттарға үндеу». Ал енді осы 
покумспттор нені көрсетсді? Атқару комитетініц нақ 
{•лгі мсшеулігіп көрсстсді, өйткені Аткару комитеті өзі- 
іііц осы документтерінде кәзіргі кездсгі сц маиызды 
моселелер жөнінде меіілінше кері тартатын, мейлінше 
революцияға карсы жауаптар беріп отыр!
■е' И. В. Си J и я, 3-том
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Сотые туралы мэселе

Атқару комитет: аннексиялар мен контрибуциялар 
туралы Уақытша үкіметпен керісіп жүрген кезде, Уа- 
қытша үкімет «ноталар» жасап шығарып, Аткару ко
митет! <жеңімпаздық» роліне масайрап жүрген кезде, 
ал баскыншылық соғыстың өзі бурынғыша жүргізіліп 
жаткан уақытта, — окоптардағы өмір, солдаттардын 
шын емірі, күрестін жана әрекетін — жаппай бауырла- 
су әрекетін тудырды. Өздігінен туған бауырласу эре- 
кет: бейбітшілікке умтылудың тек стихиялык түрі екен. 
диінде күмән жоқ. Әйткснмен, уйымдаскан түрде, са- 
налылықпен жүргізілген бауырласу әрекеті соғысушы 
елдердегі жағдайды революцияландыру үшін жумыс- 
шы табыныц колындағы күшгі қуралға айналуы мүм- 
к!н.

Ал Атқару комитетінің бауырласуға көзкарасы 
кандай?

Тындап қарацыз:

жолдаетар! Сендер бейбітшілікке жеткенде бауыр
ласу арқылы жетпейсіндер^. Бауырласу — бейбітшілікке жету 
жолы деп е«»яд*̂ ді  нандмруіпы адамдар сендердін еэдерінді 
кУртатыя, орыс бостандығын қуртатын жолға бастап жүр. Олар- 
ел нанбаддарэ («Үндяуді» қараңыі),

Агору коиитеті солдаттарға бауырласудың орны- 
на «Урыс жағдайы талап етерлік шабуыл әрекеттері- 
нрн бастартпау керек» дегенді усынады («Үндеуді» 
кэраныз). Бақсак, әнгіме былай екен: қорғаныстып, 
«саяси мағнадағы қорғанудын аді стратегиялык, ша- 
буылдар жасауды, жана учаскелерді алуды, тағы- 
сын-тағшларын ешбір жоққа шығармайды. Корғану
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мүдделеріне сәйкес... шабуыл жүргізу, жана позиция- 
ларды алу өте қажет» («Ескерткіш хатты» караиыэ).

Кысқасы: бейбітшілікке жету үшін шабуыл жасап, 
бетен «учаскелерді» басып алу керек екен.

Атқару комитеті осындай пікір айтады.
Ал Аткару комитетініц осы империалисгік пікірле- 

рініц майдандағы бауьірласу әрекегін «опасыздык» дел 
жарыялайтын, солдаттарға «душпанмен аяусыз күрес 
жүргізу керек» деп буйрык ететін генерал Алексеевич 
контрреволюциялық «буйрығынан» қандай айырмашы- 
лигы бар?

Немесе тағыда: бул пікірлердіц «майдан бірлігін» 
кездеп солдаттардан «шабуыл әрекеттерін жүргізуді» 
және тәртіптілікіі талап ете Мария сарайындагы ке- 
ңесте сөйлеген Милюковтын контррсволюцнялық сәзі- 
нен қандаіі айырмашылығы бар?

Жср туралы мәселе

Шаруалар мең Уакытша үкіметтіц арасында туған 
жанжал журттың бәріне бслгілі. Шаруалар помещик - 
тердің бос тастаған жсрлерін дереу жыртуды талап 
етеді, осындай әрекет тылдағы халықты ғана емес, со 
нымен бірге майдандағы армияны да астықпен камта- 
масыз етудіц бірден-бір жолы деп есептсйді. Буған 
жауап ретінде Уақытша үкімет аграрлық козғалысты 
«заңнан» тыс қозғалыс деп, шаруаларға үзілді-кесілді 
соғыс жарыялады, оның бержағында помещиктердің 
мүдделерін «бейбастақ» шаруалардың «қастық әрексі- 
терінен» қоргау үшін жер-жерге комиссарлар жіберді. 
Уақытша үкімет шаруаларға: Қурылтай жыйналысы 
шақырылғанша жерді конфискацняламаіі қоятурыңдар 

5*
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деп усыныс етті: Қурылтай жьшналысы бәріп де шеше- 
ді десті.

Ал Лткэру комитетініц бул мәселе женшдегі ксз- 
қарасы кандай: ол кімді колдайды, шаруаларды ма, 
әлде Уакытша ұкіметті ме?

Тыңдап қарацыз:

сРеволюцняшыл демократия... болашзқ Курылтай жыйналысын- 
да... помешиктердіц жерлер’н... акы төлемей алуды... мейлінше 
үзілді-кесілді түрде корғамакшы. Ал кэзіргі уакытта, пемешик- 
тердіи жерлерін дереу кинфискаииялаудык өзі... ел ішінде айга- 
каларлыктай шаруэшылык күйзеліс... тудыруы мүмкін екендіпя 
еске ала отырып... ресолюциг.шыл демократия шаруаларды жер 
мәселесін өз бетімея шешушіліктің, кандайынан болса да алдын 
ала сактандырады, өйткені аграрлык тәртіпстздіктер шаруалар- 
ға емес, кснтрревилюиияғз пайдалы болады», сондықтан; <KjF- 
рылтай жыйналысының карары шыкканша помещиктердін дүние- 
лігін өз бстімен басып алушылық болмасынэ делінген (<Ескерт- 
кіш хаттыэ қараңыз),

Аткару комитеті міне осылай дейді.
Аткару комитстінін шаруаларды емес, Уақытша 

үкіметгі колдайтыны анық болып отыр.
Осындай позицияға түскеннен кейін Атқару коми

тет! ІПннгарёвтһі: «шаруаларды ауыздықта'» деген 
контрреволюциялык уранына дейін кулдырап кеткси- 
дііі айкын емес пе?

Ал онан соц кай кездеи бері аграрлық козғалыстар 
«аграрлық тәртіпсіздіккс», ал мәселелсрді «өз бетімсн 
іпешушілік» — жолсыздыкка айналды екеп? Советгер 
дегеніміз, олардын ішіиде Петроградтық Совет, «вз- 
бетімен» курылған уйым емей немеие? Аткару коми
тет!: «өзбеіімсн» курылған уйымдар мен кабылданғаы 
карарлардыц дәуреиі өтті леп ойлап жүргсн жок па?

Атқару комитеті помеіциктердің жсрлерін өзбетімеи
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жыртудық салдарынан «азық-түлік бүліншілігі» іуады 
деп корқытады. Бірак Шлиссельбургтегі «өзбетімен» 
курылган революциялық комитет халықтьщ азық-түлік. 
тік әл-куатын арттыру мақсатымсн мынадаи қаулы 
алды:

«Өге зәру болып отырған астык өнімдеріи неғурлым мол алу 
үшін, — шіркеулерге, мопастырьлерге, бурынгы уделдерге жзне 
жеке иемденуші.іерге тән бос жатқан егістік жерлерді кауымда- 
сыа жырту керек».

Аткару комитетінін «өзбетімен» алынған осы кау- 
лыга қарсы айтатын не дәлслі бар? •

Онын өзі осы мағналы қарарға қарсы болғанда 
Шингарёв мырзаның указдарынан алып пайдаланған: 
<6оГібастақтык», «аграрлық тәртіпсіздік», «өзбстімен 
шешушілік» деген сыяқты бос сөздердеи басқа нені 
карсы коя алады?

Лткару комитетінщ провинциялардағы революция*  
лык козғалыстан қалып қойғандығы, калып койғаны- 
мен турман оған қарсы келіп отырғандығы айкын емес 
пе?..

Сонымен, біздің көз алдымызда жаңа жағдай epic 
алып отыр. Революция, жаиа салаларды қамтый оты
рып, өнеркәсіпке, ауыл шаруашылығына, өнім белу 
саласына баса-көктей ене отырып, бүкіл өкімет би
личи алу туралы мәселені алға қоя отырып, көлемі 
жағынан да, тсреңдігі жағынап да өсіп улғаюда. Қоз- 
ғальГсты провинция бастап кследі. Егер революциянын 
алғашқы күндерінде алда жүрген Петроград болса, 
кәзір ол кейін қала бастады. Оныц бержағында Петро
град атқару комитетініц әлдеқашан жеткен жерін- 
де тоқтап қалуға тырысатынын көрсетерлік эсер туып 
отыр.
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Бірақ революция заманында бір жерде турып калу 
мүмкін емес, мунда тек — не ілгері, не кейін — қозғалу 
ғана мүмкін. Сондықтан, кімде-кім революция ксзінде 
тоқтап калуға тырысса, ондай адам сөзсіз қалып қоя- 
ды, ал калып койғанға рахым жоқ: резолюция они 
контрреволюцияның лагеріне итеріп жібереді.

.Правда*  Лй 48.
4 май» 1917 ж.
Қол қойган- Н. Стал «и



БІЗ КОНФЕРЕНЦИЯДАН НЕ ҚҮТКЕН ЕДІҚ?

Біздің партия — Петроградтан Кавказға дейінгі, 
Ригадан Сибирьге дейінгі бүкіл Россия социал-демо- 
краттарыныц одағы.

Бул одақ ецбекшілердің байларға, фабриканта? мен 
ломещиктерге карсы, ең жақсы игілік жолында, со
циализм жолында ойдағыдай күрес жүргізуіне көмек 
көрсету үшін қурылған.

Бірақ біздін, партия біртутас және уйымиіыл болган 
күнде ғана, оның өзінде бір рух, бір жігср болған күн- 
де ғана, оның өзі Россиянин барлық түкпірлерінде» 
кай жерде болса да бслгілібір нысанаға дәлдеп атып 
оғырған кезде ғана ойдағыдай күрес жүргізуге болады.

Ал партияныц біртутас жәнс уйымшыл болуын ка- 
лай қамтамасыз ету керек?

Буған бір жол бар, атап айтқанда: бүкіл Россия- 
цыц саналы жумысшыларынан сайланған адамдарды 
бір жсргежыйнал, революцнямыздын негізгі мәселеле- 
рін бірлесіп талкылап, жалпы бір пікірге келу керек, 
сонсын, ^йді-үйге тарап, халыкқа бару ксрек, сөйтіп 
оны жалпы бір жолмсн, жалпы бір максатка бастау 
керек.
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Осындай жыйналыстың өзі конференция деп ата- 
лады.

М’не сондыктан бәріміз де Россиялык соцнал-демо- 
кратиялық жумысшы партиясыныц Бүкілросеиялык. 
конференциясыиың шакырылуын тыкыршып күткеа 
едік.

Біздіц партия революцияға дейін астыртын жағ- 
дайда өмір сүріп кслді, ол тыным салынган партия сді, 
онын мүшелері кзмауға алынып каторгаға айдалумен 
боллы. Сондыктан ол астыртын жағдайға бешмдслів 
уйымдасты, ол «жасырын» партия болды.

Кәзір жағдайлар өзгерді, революция бостандык 
әперді, астыртын жағдай жойылды, сондыктан партия 
жарыя түрде жумыс істеуге тиісті болды, жаңаша 
Уйымдасуга тиісті болды.

Біздіц алдымызда соғыс пен бейбітшілік туралы 
мәселе тур. Соғыста миллиондар қурбан болып отыр 
жәие әлідр қурбан бола бермек. Соғыс миллнондағаи 
семьяларды күйзелтуде. Соғыс қалаларды аштыккз. 
жокшылыкқа ушыратгы. Соғыс дсревняны аса керекті 
товарлардан қуралакан қалдырды. Соғыс казнаға зат 
яткізу аркылы калталарын қампыйтушы байларға ғана 
пайдалы. Соғыс басқа халықтарды тонаушы үкімет*  
терге ғана пайдалы, Соғыстың өзі нақ осындай тонау- 
шыяық мгксаітмі жүргізіліп отыр. Сондыктан мынз- 
дай сурақ туаділ: соғысты қалай ету керек, оны ток- 
тату кепек ^лде, будзн былайда жүргізе отырып, 
тузакка бурынғыдан беіер ІлІгс түсу керек пе, немесе 
бул тузакты біржола үзу керек пе?

Конференция _мше осы сураққа жауап беруге тиісті 
болды.

Сонсын. Россия, оныц тылы да, майданы да аштық. 
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тыи алдында тур. Бірақ егерде барлык «бос» жерлер 
кәзірден-ак жыртылмаса аштық үш есе катан болады. 
Оның бержағында, пометиктер жерді бос тастап егы 
егуден бастартып отыр, ал Уақытша үкімет шаруа- 
лардың помещиктерге тән жерлерді алып, егін салу- 
ларына ырьтқ бермей келеді... Помещиктерді мейлінше 
қолдап огырған Уақытша үкіметті қалай ету керек? 
Помещиктердіц өздсрін калай ету керек, жерді одар
яли өздеріпде қалдыру ксрек пе, әлде оны халыктын 
мешиігіне беру керек пе?

Осы мәселелердіц бәріне де конференция айкын, 
янық жауаптар беруге тиіс болды.

Өйткені тек осындай жауаптар ғана партийны бір- 
тутас, уйыышыл партия етеді.

Тек уйымшыл партия ғана халықты жекіске жело
зе алады.

Конференция біздің сенІмімізді актады ма?
Конференция айқын, анық жауаптар берді ме, — 

ол жағыл, газетіміздің 13-нші номеріне қосымша19 ре- 
тінде басылып шыккан конференция карарларын окый 
отырып, жолдастардың өздері-ақ айтсын.

^Солдатская Правда*  Л&
6 маа, 1^17 ж-
Васмақала
Кол цаЬған' Л*.  G т а л а ц
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Аудандық думалар сайлауы жақындап келеді. Кан- 
дидаттардын тізімдері кабылданып, жарыяланды. Сай
лау науқаны қызу журіп жатыр.

Әлденеше түрлі «партиялар»: шын партиялар мен 
жалған партиялар, ескі партиялар мен жаяа курасты- 
рылған партиялар, байсалды партиялар мен куыршак 
партиялар өз тізімдерін усынуда. К.-д. партиясымен ка
тар —> «адалдыктып, есептіліктін және әділдіктін пар- 
тиясы»; «Бірлікпен» және Бундымен қатар — <К.*Д«  
паргиясынан біраз солшылдау партия»; меньшевиктер- 
меіі және қорғампаз эсерлермен қатар — «партияда 
жоктардын» және «партиядан жоғарылардыи» әралуан 
толгары. Көтерілген жалаулардың ала-қулалығм мен 
өрескелдігі адам айтқысыз.

Науканнын тетігі муниципалдық «реформации» 
жалаң өзі емес, елдіц жалпы саяси жағдайы екендігі 
слйлау алдындағы алғмшқы жыйналыстардан-ак көрі- 
ніп отыр. Муниципалдық реформа — негізгі саися плат, 
формалардың табиғи түрде epic алатын желісі ғана.

Муның өзі түсінікті де. Кәзір, соғыстыц өзі елді 
бүліншілікгің туңгыйығьіна төндіріп огырған кезде, ха- 
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лыктын көпшілігінін, мүдделері елдің бүкіл шаруашы- 
лық тіршілігіне революциялык катысуды талап етіп 
■огырғанда, ал Уақытша үкімет елді туйықтан шыға- 
руға көрінеу қабілетсіз болып отырған кезде, — әртүр- 
лі жергілікті мәселелер, оның ішінде мун.чципалдык 
мэселелер де, соғыс пен бейбітшілік туралы, революция 
*;ен контрреволюция туралы жалпы мәселелермен ты- 
ғыз байланысты түрде ғана уғынылып, шешілуі мүм- 
«ін. Жалпы саясатпен осындай байланыстылық болма- 
са, муниципалдық наукан бет жуғышты дәнекерлеу 
туралы және «жаксы дәретканалар жасау» туралы боа 
мылжынға айналар еді (қорғампаз меньшевиктердін 
платформасын караныз).

Сондыктан көптеген партия жалауларының ала-қу- 
ла көрінісінен негізгі екі саяси бағыт: рсволюцияны 
ілгері дамыту бағыты мсн контрреволюпияныц бағы- 
ты — науқан кезінде сөзсіз жарып шығатын болады.

Науқан неғурлым күшті болса, партиялық сын со- 
ғурлым өткір болады, осы екі бағыт соғурлым ерекіпе 
айқындала береді, бітіспейтінді бітістіруге тырысатын 
аралық топтардың халі соғурлым кісі шыдағысыз бо
лады, революция мен контрреволюцияның арасында 
отырған меньшевиктер мен халықшылдардың ішіндегі 
корғампаздар іс жүзінде контрреволюцияның ісін же- 
нілдетіп, революцияға кедергі жасап отырғандығы 
журттың бәріне соғурлым айкын болады.

*

«Халық бостандығы» партиясы

Патша өкіметін кулатқан күннен бастап оңшыл 
партиялар бытырап кетті. Муның себебі олардың бу- 
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рынғы түрінде өмір сүруі тиімсіз болып калды. Ал олар 
қайда кетті? Олар «халық бостандығы» деп аталатын 
партияныц төнрегіне, Милюковтын және оның серік- 
терінің партиясының төнрсгіне жыйналды. Кәзір Ми- 
люковтың, партиясы ең оншыл партия. Мунын өзі та- 
ласуға жатпайтын факты. Міне сондықтан да бул пар
тия кәзір контрреволюциялык күштерді біріктіреті.ч 
орталық болып отыр.

Милюковтын партияеы шаруалзрды ауыздыктауды 
жактайды, өйткені онын, өзі аграрлық козғалысты ба
су жағында.

Милюковтын партиясы жумысшыларды ауыздык 
тауды жақтайды, өйткені ол жумысшылардың «шеғ. 
тен тыс» талаптарына қарсы, онын. бэржағылда ол 
жумысшылардың барлық елеулі талаптарын «шектсн 
тыс» талаптар деп жарыялайды.

Милюковтын партиясы солдаттарды ауыздыктауды 
жзқтайды, ойткені ол «гемір тәртіп» жағында, яғни 
командирлср тобының солдаттарға қайтадан усте.мдік. 
етуіи жактайды.

Милюковтын партиясы елімізді бүліншілік пен күй- 
зеліске ушыратқан тонаушылық соғысты жақтайды.

Милюковтын партиясы рсволюцияға карсы «үзіл- 
ді-кесілді шаралар» қолдаиуды жақтайды, ол өзін 
схалық бостаидығыныц» партиясы дсп атағаяымсн^ 
сол халық бостандығына «үзілді-кесілді» карсы.

Осыидай партия халыктьш аса ксдей топтарынын 
муддеяерін коздеп кала шаруашылығын жаңартады 
деп умігтенуге бола ма?

Оған қаланыц тағдырын ссніп тапсыруға бола ма? 
Ешкашанда! Ешбір жағдайда да болмайды!
Біздіц сертіміз: Милюковтын партиясына ешқапдай
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сечім болмасын, «халық бостандығыныц» партиясына 
бірде-бір дауыс берілмесін!

«

Россиялық социал-демократиялық жумысшы 

партиясы (большевиктер)

Біздіц партия — к.-д. партиясына тікелсн қарама- 
кгрсы партия. Кадеттер — контрреволюцияшыл бур- 
жуалар мен помсщпктсрдіц партиясы. БіздІц партия — 
кала мен деревнядағы революцияшыл жумысшылар- 
дың пзртиясы. Булар— бітіспейтін скі партия, бірініи 
жеңуі екіншісініц женілуі болып шығады. БІздің талап- 
тарымыз белгілі, біздіц жолымыз айқын.

Біз кәзіргі соғысқа қарсымыз, неге десеңіз бул со- 
ғис — тонаушылық соғыс, басқыншылық соғыс.

Біз бейбітшілікті, жалпыға бірдей, демократиялық 
беіібітшілікті жақтаймыз, неге десеніз осындай бейбіт- 
шіліктің өзі — шаруашылық бүліншілігі мен азық-түлік 
бүліншілігінен кутылудың сн. сенімді жолы.

Журт қалаларда астыктық тапшылығына налый- 
лы. Лл астықтың болмауыныц ссбеібі, соғысқа «айда- 
лып кеткен» жумысшы күштсрініц жетіспейтіндігінен 
егістік жерлердің көлсмі кеміп кстіп отыр. Астыктыц 
болмауыныц себебі, тіпті бар астықтыи өзін де тасып 
жсткізетін дәнене жоқ, өйткені темір жолдар соғыска 
жумыс істсуден босамай отыр. Соғысты токтатың*  
дар — сопда астық та болады.

Журт доревняда товардыц тапшылыгына налыйды. 
Лл товардыц болмай калуының себобі, фабрмкэлар 
мен заводтардыц көпшілігі соғысқа жумыс ісгсп отыр. 
Соғысты тоқтатыцдар — сонда товар да болады.
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Біз кәзіргі үкіметке карсымыз, неге десеціз оныи 
езі, шабуыл жасауға шакыра отырып, соғысты созуда» 
сөйтіп бүліншілік пен аштықты иіиеленістіруде.

Біз кәзіргі үкіметкс карсымыз, неге десеіиз онын 
өзі, капиталистердің пайдаларын корғап, еліміздін ша- 
руашылық тіршілігІие, жумысшылардың революция- 
лик ыкпал жүргізу ісіне кедергі жасзп отыр.

Біз кәзіргі укіметке карсымыз, неге десеңіз онын 
взі, шаруа Комитеттерінің помещиктік жерді билеуІне 
бөгет жасап, деревняны помешиктердің өктемдігінен 
азат сту ісіне кедергі келтіріп отыр.

Біз кәзіргі үкіметке карсымыз, неге десеніз онын 
өзі, «істі» Петроградтан революцияілыл әскерлерді шы- 
ғарудан бастап, енді революиияшыл жумысшыларды 
шьгғаруға көшіп отыр (ГІетроградты босату!),— сөйтіп 
революцияны әлсіздікке ушыратып отыр.

Біз кәзіргі үкіметке карсымыз, неге десеніз тегінде 
елді дағдарыстан кутқару онын қолынан келмейді.

Біз бүкіл өкімет революцияшыл жумысшылардын, 
солдаттар мен шаруалардың колына берілуін жактай- 
мыз.

Узакка созылған тонаушылық соғыска тыйым са
лу тек осындай өкіметтін ғана колынан кеуіеді. Рево
люцияны алға бастырып, елді толық бүліншіліктсн сак- 
тап қалу үшін капиталистер мен помешиктердіи пай- 
даларына кол жумсау тек осындай өкіметтің ғана ко- 
лылан келеді.

Сайып келгенде, біз полицияның, халыктан к.ол 
узген және жоғарыдан белгіленген «төрелерге» багын- 
ған бурынғы жексурын полицияның қайтадан куры- 
луына карсымыз.

Біз, сайланып, және ауыстырылып отыратын. жал- 
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пыға бірдей милицияныц болуын жақтаймыз, өйткені 
тек осындай милиция ғана халық мүдделерінің тірегі 
бола алады.

Біздің ең таяудағы талаптарымыз осы. Біз: осы 
талаптар іске аспайынша, осы талаптар үшін күрес- 
пейінше бірде-бір айта каларлық мунинипалдық рефор
ма, кала шаруашылығын демократияландырудын кан- 
дайы болса да мүмкін емес — дейміз.

Кімде-кім халықты астықпен камтамасыз етем ле
се, кімде-кім пәтер-үй дағдарысын жоям десе, кімдс- 
кім кала салығы тек кана байларға салынсын десе, 
кімде-кім барлык осы реформалардыц тек соз жүзін- 
де емсс, іс жүзінде жүзеге асырылуын көздесе, — 
оның өзі баскыншылык согыска кдрсы, помещпктер 
мен капиталистердің үкіметіие қарсы, полнцияны кан
та орнагуға карсы адамдарға — демократиялык бей- 
бігшілік үшін, өкімст билігі халыкгың өз қолына кошуі 
үшін, бүкілхалықтык милиция үшіи, кала шаруашы- 
лығын шындап демократияландыр) үшін—дауыс бе- 
руге тиіс.

Осы шарттар болмайынша «бүтіндей мунішипалдык 
реформа жүргізу» деген — бос сөз.

* **

Қорғампаздар одағы

К.-д. партиясы мсн біздіц партияның арасында ре- 
волюциядан контрреволюцияға карай ауыткып жүрген 
бірқатар аралық топтар бар. Ондайлар: «Бірлік», Бунд, 
меньшевиктік және эсерлік қорғампаздар, трудо- 
виктер21, халықшыл «социалистер»22. Булар кейбір 
аудандарда жеке-жеке әрекет істесе, баска бір аудан-
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дарда өзара одак жасасып, жалпы тізімдер $’сынып 
жүр. Олар кімге карсы одақ жасасып отыр? Сөз жү- 
э’вде — кадсттерге карсы. Бірақ шыпдығында осылай 
ма?

Ен алдымен олардыц одагынын мейлінше принцнп- 
сЦдігі көзге түссді. Мысалы, трудовиктердін радикал- 
б ржуазмяшыл тобынын және өздерін «маркснстер», 
< .оцпалисгср» дсп еселтейтін корғампаз меньшевиктер 
тсбыныц арасьшда кандай уксастық бар? Жеңіп шык- 
ктнша согысуды уагыздайтын трудовмкгер өздсрін 
«соғысты мақул көрмейтін» «ииммервальднстерміз» 
/и‘п атайтын меньшевиктер мен бундшыларга қашаннан 
бері серік бола калды? Ал Плехановтың, патша өкіме- 
тініи заманында-ак, Интернаиионалдын туын бүктеп 
тастап, ашыктан-ашық жат тудыц астынан, империа- 
лизмнің сары туьшын, астынан орын алған нақ сол 
ГІлехановтың «Бірлігі» ше, — осы атышулы шовннистін 
г зне, айгалык, к рғампаздық-меньшсвиктік конферен- 
н ілнын курмеиі председателі «циммервальдист» 
і'еретелидіц арасында кандай уқсастық бар? Герма- 
’ .іяға клрсы ссгыста патша үкіметін колдауға Плеха- 
новтыц шякырганы, ал «циммервальдист» Церетслидін 
т.н үнСн шовинист Плехановты «кыйратқэны» кеше 
гана емес пе еді? «Бірлік» пен «Рабочая Газстанын»23 
арасындағы сотые қызу жүріп жатыр, ал мына мыр- 
з ілар, дәноне сезбегенсіп, кәзірдіц өзінде «бауырла- 
суды» бастап отыр...

Рас c-mvc пе: осындэй эла«кула элементтерден тек 
кана ксздейсок жэне принципе»» одактыи курылуы 
ыүмкін ед»’, — булзрдыи одақ жасарда нускау етіп қол- 
данғаны принцип емсс, сәтсіздікке ушыраудан туған 
ксркыныш болдьи
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Онан кейінгі жерде мынадай факты көзге түседі: 
екі ауданда, Қазан және Спасскі аудандарында («кан- 
дидаттардың тізімдерін» караңыз) «БІрлік», Бунд және 
меньшевнктер мен эсерлердіи ішіндегі қорғампаздар 
өздерінің тізімдерін усынбай, сол аудандардағы — тек 
кана сол аудандардағы — жумысшы және солдат де- 
путаттарының аудандык Советі, Аткару комитетінін 
қаулысына карамастан, өз тізімін усынып отыр. Сірә, 
біздін батыр одакшылдар, сайлауда сәтсіздікке ушы- 
раудан коркып, аудандык Советтің беделімен пайдала- 
нуға бел байлап, аудандык Советтін қалкасына жасы- 
рынуды макул көрсе керек. Өздерінін «жауапкершілі- 
гін» айтып дандайсыйтын осы ізгі джентльмсндердік 
бегпердесіз көрінуге ерлігІ жетпегендігі кызык-ак, — 
олар «жауапкершіліктен» коркактыкпен жалтарып ке- 
туді макул көріпті...

Алайда осы ала-кула топтардың бәрін одак етіп 
біріктірген не нәрсе?

Біріктірген нәрсе, олардын бәрі бірдей кадеттердіи 
соңынан, батылсыз түрде болғанмен, калмастан сал- 
лактап еріп келеді, олардын бәрі бірдей біздін партия- 
ны аныктан жактырмайды.

Кадеттер сыякты, олардын бәрі де соғысты жактай- 
ды, бірак жактағанда баскыншылык ниетімсн емес 
(кудай сактасын!) тек... «аннексиясыз және контрибу- 
ііиясыз бітімді» көздеп жақтайды. Соғыс бейбітшілік 
үшін...

Кадеттер сыякты, олардың бәрі де «темір тәртіпгі» 
жақгайды, бірақ жақтағанда солдаттарды ауыздық- 
тау үшін емес (әрине, жоқі), тек солдаттардыц өздері- 
ніц... мүдделері үшін жақтайды.
6 И. В. С т « л и И, 3-то и
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Кадеттер сыяқты.^олардыц бәрі де шабуылды жак- 
тайды, бірақ жақтағанда ағылшын-француз банкирле- 
рінін мүддслері үшін емес (кудай сактасын!) тек... «біз_ 
діц жас бостандығымыздыц» мүдделерін көздеп жак- 
тайды.

Кадеттер сыяқты, олардың бәрі де «жумысшылар- 
дші фабрцкалар мен заводтарды басып алу жолында- 
гы анархиялық әрекеттерінс» қарсы (21 майдағы «Ра
бочая Газетаны» караныз), бірақ қарсы болғандз 
капиталистердін мүдделері үшін емес (неткен сумдык.!), 
тек капиталистерді рсволюциядан үркітіп алмау уиіін». 
яғнн революциянын... мүдделсрі үшін қарсы болады.

Тегінде олардын. бәрі де революцияны жактайды, 
бірак жақтағанда революция капиталистер мен поме- 
ідиктер үшін қаншалык корқынышсыз болса, револю
ция сонғылардың мүдделеріне қаншалық қайшы кол- 
мейтін болса, соншалық (соншалық!) жақтайды.

Кысқасы: олардын бәрі де нақ сол кадеттер жак- 
таіиын практика жүзіндегі әрекеттерді жақтайды, бі- 
рақ «бостандық» туралы, «революция» туралы, т. б. 
туралы жалтарма сөздер мен тақпақтарды айтып жү- 
ретін әдегтері бар.

Лл сөз бен тақпақ әйткенмеи қур с©з күйінде ка- 
латындықтан, іс жүзінде олар нак сол кадеттік бағыт- 
ты жүргізіи отырган болып шығады.

Поста ндық пен социализм туралы желсөздер тек 
олардыц кадетгік сырын бүркеп огырады.

Дэл сондыктан да олардыц одағы контрреволю- 
иияшыл кадеттерге қарсы бағытталған емес, револю- 
цняшыл жумысшыларға қарсы, біздің пәртиянын «Ау- 
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данаралыкпен»’4 және революцияшыл меньшевиктер- 
мен жасаскан одағына карсы бағытталған.

Барлык осы айтылғандардан соң, кадеттік джентль- 
мендер дерлік бул джентчьмендер бүлінген қала ша- 
руашылығын жаиартып қайта қуруға қабілетті деп 
дәмеленуге бола ма?

Өздері тонаушылык соғысты және капиталиегер 
мея помещиктер үкіметін колдап, халықтың мүдделерін 
сағат сайьғн аякка басып отырған болса, оларға осы 
халықтың аса кедей топтарннын іағдырын калай се- 
ніп тапсыруға болады?

Қала шаруаіпылығын демократияландыру үшіи, ха- 
лықты азық-түлікпен және пәтер-үймен камтамасыз 
ету үшін, кедейлерді қалалык салықгардан боеатып, 
салықтың бар ауыртпалығын дәулеттілерге аудару 
үшін, — бул үшін капиталистер мен үй нелерініц пай- 
даларына қол салып, келісімпаздық саясаттан арылу 
кажет... Буржуазияны ашуландырудан корқатын, кор- 
ғампаздар одағындағы баяу джентльмендердін. мундаіі 
рсволюциялық әрекеттсрге қабілетсіз екендігі айқыя 
емес пе?..

Кәзіргі Петроградтык думала, көбінесс, қорғампаз- 
эсерлер мен меньшевпктерден куралған «соцналистік 
муниципалдық топ» дейтін топ бар. Ол топ кала ша- 
руашылығын сауықтыру жөнінде «тығыз шаралар» 
иелгілеу үшін өз ортасынан «финанс комиссиясын» 
бөлді. Сонда ше? Осы «жацартушылар», қала шаруа- 
шылығын демократияландыру ушін: I) «су алымын 
көбейту» керек, 2) «трамвайларда жол ақысын көбей- 
ту» керек деп таіпы. «Ал трамваймен пайдаланғаны 
үшін солдаттардан ақы алу мәсслссі женінде Ж. және 

6*
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С, Д. Советімен байланыс жасауға уйғарылды» (кара- 
цыз: «Новая Жизнь»25 № 26). Сірә, комиссия мүшеле- 
рінде солдаттардан акы өндіріп алу ниеті болса керек, 
бірақ солдаттардын ризалығынсыз булай істеуге бата 
алмаған.

Кедейлерге салык салуды жоюдын. орнына, курмет. 
іі комиссия мүшелері салықты көбейтуге уйғарған, 
тіпті солдаттарды да аямаған’

Эсерлер мен меньшевиктердің ішіндегі корғампаз- 
дардын муниципалдық практикасының үлгілері міне 
әсындай.

Рас емес пе.- көпірме сөздер мен даурыкпалы «му- 
нииипалдык платформалар» қорғампаздардын бишара. 
лық муниципалдық практикасын бүркейді.

Осылай болған — осылай болады да...
Олар «бостандық» және «революция» деген сөздер- 

лі неғурлым айлакерлікпен бүркеніш ететін болса, 
оларға карсы жүргізілетін күрес соғурлым батыл, со- 
гурлым аяусыз болуға тиіс.

Қорғампаздар одағынын социалнстік бсгпердесін 
жулып тастап, онын буржуазиялык-кадеттік сырын 
журт алдында әшкерелеу керек — кәзіргі науканныц 
кезсктегі міндеттерінін бірі осы.

Қорғампаздар одағына ешқандай колғабыс көрсе- 
тілмесін, одақтағы мырзаларға ешкандай сенім бол- 
масын!

Кімде-кім жумысшыларды жактамаса, оның жу- 
мысшыларға қарсы бәлғаны, ал қорғампаздар одағы 
жумысшыларды жактамайды, — демек, онын жҮмыс- 
шмларға карсы болғаны: жумысшыпар осыны тусінуге 
тиіс
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« «

«Бипартияшылар»

Өз кандидаттарыньщ тізімдерін усынған барлык 
буржуазиялык топтардын ішінде аса турлаусыз жағ- 
дайдағылары — бипартиялық топтар. Олардың, осы 
бипартиялык топтардың саны аз емес, олардың езде- 
pi — толық бір уйме, 30 данаға жуық. Олардың ара- 
сында кімдер жок дейсіз! «Біріккен үй комитеттері» 
мен «тәлім-тәрбие орындарында кызмет істеушілер то
бы», «бипартиялық іскер топ» пен «партиядан тыс сай- 
лаушылар тобы», «үй әкімшілігінін тобы» мен «пәтер- 
уй иелерінің коғамы», «партиядан жоғары республика- 
лык топ» пен «әйелдер тецдігінің лигасы», «инженер- 
лер одағыныц тобы» мен «сауда-өнеркәсіп одағы», 
«адалдык, есептілік, әділдік тобы» мен «демократия- 
лык қурылыс тобы», «бостандық пен тәртіп тобы» жә- 
не баска топтар,— бипартиялык шым-шытырыктын 
ала-кула көрінісі міне осындай.

Олар кімдер, өздері кайдан шыққан және қайдэ 
бармак?

Олардын бәрі де — буржуазиялык топтар. Олардың 
доні — купецтер, өнсркәсіпшілер, үй ислері, «еркін кә 
сіп» адамдары, интеллигенттер.

Олардыц принципті программалары жоқ. Тоғы- 
шарларды өздеріне дауыс беруге шакырушы осы топ
тардын анығында көздейтіні не екендігін сайлаушылар 
біле алмайды да.

Олардын муниципалдык платформалары жоқ. 
Олардың кала шаруашылығына қандай жаксартулар 
снгізуді талап етегіндігін, анығында, оларға не себспті 
дауыс беру ксректігін сайлаушылар біле алмайды дз.
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Олардың өткен шағы жок, өйткені олардыц өздері 
еткен кезде болған емес.

Олардың келешегі де жоқ, өйткені олар сайлаудан 
кейін, былтырғы қардай, жок болады.

Олар сайлау күндерінде ғана пайда болды, сондык- 
ган олар осы минутта ғана, сайлау бар кезде ғана өмір 
сүреді. аудандык думаға есебін тауып енсек екен, 
одан соң шөп шықпаса да бәрібір дейді.

Булар — аудандық думаларға ©з кандидаттарын 
контрабандалык жолмен өткізуге тырысатын, жарык 
пен шындықтан корқатын буржуазиялык программа- 
сыз топтар.

Олардың мақсаттары қаранғы. Олардын. жолы ка- 
раиғы.

Мундай топтардың емір сүруін ақгайтын не бар?
Өткен уакытта, патша өкіметінің тусында, бипар- 

тиялық топтардын өмір сүрген себсбін тусінуге бола
ды, өйткені ол кезде партиялық, солшыл партиялык 
«заң» бойынша аяусыз жазаланушы еді, ол кезде ка- 
мауға, куғын-сүргінге ушырамау үшін бірталай журт- 
тын бипартияшылар ретінде бой көрсетуіне тура кел- 
ген еді, ол кезде билатриялык патша заншыларынан 
корғайтын калкан еді. Ал кәзіргі уақытта, бостандык- 
тыц мейлінше кеңіген жағдайларында, әрбір партия, 
жауапка тартылудан қауіптенбей-ак, ашықтан-ашык, 
еркін бой корсете алатын кезде, саяси партиялардыц 
партиялык бағытының айкын болуы және күрестіц 
аіиық жүргізілуі буқараларға саяси тәрбие берудің 
борышы мен шартына айналған кезде, — бипартиялык 
топтардың өмір суруіне кандай негіз бар? Олар неден 
коркады, өздерінің шын бейнесін, анығында, кімнен 
жасырады?
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Сөз жок, букараның ішіндегі бірта.лай сайлаушылар 
еаяси партиялардыц программаларынын. анығына элі 
жетксн жок, патша өкіметінен мура болып калган 
саяси салғырттық пен мешеулік олардың сана-сезімі- 
нің тез жетілуіне бөгет болып отыр. Ал бипартиялық 
лея программасыздықтыц өзі осы мешеулік леи са.і- 
ғырттықты тек нығайтып, әдетке айналдыоа гындығы 
айкын емес пе? Саяси партиялардық ашық және адал 
күрссі буқараны оятудың және олардың саясц бслсен- 
ділігін арттырудың аса маиызды қуралы екелдігін 6е- 
кер деуге кімніц батылы барады?

Тағыда айтайык: бипартиялық топтар недем кор- 
кады, олардын жарықты сүймейтін себебі не және 
олар, анығында, кімнен жасырынады? Муның сыры 
яеде?

ӘңгІме мынада: Россиянин, кәзіргі жағдайларында, 
революцияның тез дамып келе жатқан кезінде, бостан- 
дықтың, мейлінше кецейген кезінде, буқаралар саясат 
жағынан күн санап емес, сағат санап өсіп отырган 
кезде, — буржуазнянын ашыктан-ашық бой көрсетуі 
онын езі үшін аса катерлі нәрсе бола басгады. Осын- 
дай жағдэйларда бүркенішсіз буржуазііялык ллатфор- 
малармен шығу дегсніңіз, — букараныч алдында озін 
қалайда сәтсіздікке ушырату болады. «Кауінтен ку- 
тылудыц» бірден-бір амалы — бнпартнялыктын бет- 
пердесін кніп, «адалдык, ссепгілік және әділдік» тобы 
тәрізді момакан топ болып көріну. Муныи өзі ылай су- 
дан балық аулау үшін өте қолайлы-ак. Сөз жөк, бипар- 
тияшылар тізімдерініц жалауы астында жасырынып 
жүргендер — бетпердесін ашып бой көвсетудеч кор- 
қатын, аудандык думаларға контрабандалык жолмен 
етіп кетуге тырысатын, кадеттенген буржуалар мен 
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кадет тектес буржуалар. Айта кетерлік нэрсе, олардып 
арасында бірде-бір пролетарлық топ жок, осы бипар- 
тиялык топтардын бәрі де буржуазияның катарынап, 
тек соның катарынан ғана, алынып отырады. Егер ре- 
волюцияшыл элементтердік тарапынан тиісті тойта- 
рыс көрмесе, булар сайлаушылар арасындағы нанғыш 
аңқаулардың бірталайын өзінің торына түсіріп ала- 
тындығы күмәнсіз.

Бар сыр осында!
Сондыктан «бипартиялык» қауіп кәзіргі муници- 

палдык науқандағы аса елеулі кауіптердік бірі.
Сондыктан, буқараныц бул мырзаларды тиісіншс 

бағалауына мумкіндік беру үшін, булардың бипартия
лык бетпердесін жулып тастап, оздерінің, шын бей- 
кесін көрсеттіру керек, — біздің науканымыздағы аса 
макызды міндеттердің бірі осы.

Бипартиялықтың бетпердесі жойылсын, саяси ба- 
ғыттың айқындығы мен аныктығы жасасын! — біздін 
сертіміз осы.

Жолдастар! Ертең сайлау. Салтанатпен can түзсп 
урналарға барыңдар, большевиктердің тізіміне бірауыз- 
дан дауыс беріндер!

Кадегтерге, орыс революциясынын душпандарына, 
бірде-бір дауыс берілмесін!

Қорғампаздарға, кадеттермен келісуді жактаушы- 
ларға, бірде-бір дауыс берілмесін’

«Бипартияшыларға», өз душпандарыннын жасырын 
достарына, бірде-бір дауыс берілмесін!

„Правда*  № 63, 64 жже 66;
1917 ж. 21. 24 жзне 2S май 
Кол қойгак: К. Сталин



КЕШЕ ЖӘНЕ БҮГІН
(Революция кризисГ)

Гучков пен Милюков Уақытша үкіметтен кетер 
алдында үш түрлі талап койды: 1) тәртіпті қалпына 
келтіру, 2) шабуыл жарыялау, 3) революцияшыл ин- 
тернационалистерді ауыздыкдау.

Армия ыдырап барады, онда тәртіп болмай кетті\ 
тәртіпті қалпына келтіріндер, бейбітшілік жвніндегі 
наснхатты тыйыцдар, әйтпесе біз орнымыздан түсе- 
міз, — деп, Мария сарайында (20 апрельде) болған 
белгілі кеңссте Гучков Атқару комитетіне осылай. 
«баяндады».

Біз одактастармен байланыстымыз, майдаиныц бір- 
лігін көздеп олар біздіц қолғабыс көрсетуімізді талап 
етіп отыр, армияны шабуыл жасауға шакырыцдэр, 
соғыстыц душпандарын ауыздықтаңдар, әйтпесе бі» 
кетсміз, — деп, нак сол кеңесте Милюков «баяндады».

Муның өзі «өкімет дағдарысынын» күндерінде бол- 
ған окыйга еді.

Атқару комитетіндегі меньшезиктер мен эсерлср- 
әлгі талаптарға көнбейтін кісімсігі көрінді.

Сонсын Милюков өзінің «нотасы» жөнінде «түсінііо 
кағазын жарыялады, Аткару комитетініц шсшсндері 



-90 II. В. Стал и н

осыған масайрап, «революциялык, демократия» «жен- 
Д1» деп жар салды, сонымен — «көңілдіц желігі ба- 
сылды».

Бірақ «жеңістін» өзі жалған болып шықты. Бірне- 
ше күн өткен соң қайтадан «дағдарыс» жарыяланып, 
Гучков пен Милюков кетуге «тиісті болды», Аткару 
комитетінің мннистрлермен бас қоскан ушьқ-қыйыры 
жоқ кеңестері басталды, сонымен — Атқару комитеті 
«кілдерінің Уақытша үкіметке енуі арқылы «дағдарыс 
інешілді».

Нанғыш көрушІ журт көңілдерін демдеді. Акырын- 
да Гучковты — Милюковты «жеңдік»-ау! Енді бейбіт- 
шілік орнайды, «аннексиясыз және контрибуциясыз» 
Оііім болады! Бауырластарды қыратын қырғын соғыс 
қурыйды!

Ал сонан сон. не болды? «Демократия» дейтіннін 
«жеңістсрі» жөнінде қортынды шығарып үлгіргенше, 
.жансая табуға кеткен министрлерді «жерлеп» үлгірген- 
.ше, жаңа министрлер, «социалист» министрлер, Гуч
ковты — Милюковты жубатарлык. тілмен сөйлей жө- 
«елді!

Шындығында «тіріні өлік қармады»!
Өздеріңіз ойлацыздаршы,
Шаруалар съезінде26 өзінің сөйлеген бірінші сөзін- 

де-ақ, жаңа соғыс минисгрі, Керенский азамат, армия- 
дағы «темір тәртіпті» қалпына келтіруді квздейтіндігін 
айтты. Бул тәртіптің қандай тәртіп екендігі Керенский 
кол койып шығарған, «солдат праволарының деклара- 
циясында»5* ашық айгылады, осыған сәйкес «урыс 
жағдайында» «буйрықты орындамайтын бағынышты- 
ларға қарсы... карулы күш жумсау» жөнінде бастык- 
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тгрға «право» бсрілген («Декларацияның» 14-тармағын 
караныз).

Гучковтың сондай кексеген арманын, бірақ іскс 
асыруға оның багылы бармаған арманын бостандык, 
іеңдік, әділеттік туралы қурғақ сездердіц дабыры ара- 
сында Керенский қолды бір сермсп «іске асырды».

Ал осы тәртіптің өзі не үшін керек болды?
Бул туралы бізге баска мпиистрлерден бурын ми

нистр Церетели баяндап берді. «Біз соғысты жоюға 
талпынамыэ, — деді ол почтамт қызметкерлеріне,— 
бірак жойғанда сепараттық бітім жолымен емес, өзі- 
міздін, одақтастармен бірлесіп бостандықтың жауларын 
жаппай жеңу арқылы жоямыз» (8 майдағы «Ве
черняя Биржёвканы»23 қараныз).

Егер бостандык туралы осы арада ешбір кыйсын- 
сыз қыстырылган сөздерді алып тастасак, егер минис- 
трлік булдыр сөзді карапайым тілге аударсак, мына- 
дай болып шығады: бейбітшілік мүдделері үшін Анг- 
лиямен және Франциямен одактаса отырып Германия-» 
ны талқандау кажет, ол үшін, калайда, шабуыл жасау 
қажет.

Майданның бірлігі үшін, Германияны бірлесіп жену 
үшін, шабуылды әзірлеу қажет, — міне, «темір тәртіп- 
ііц» керск болған себсбі о.сы.

Милюковтың сондай батылсыз түрде болса да, да- 
мылсыз көздеп жүргснін министр Церетели өзінің мен- 
шікті программасы етіп жарыялады.

Муныц озі дағдарыс «шешілгеннен» кейінгі бірінші 
күкдерде-ақ болған оқыйга еді. Ал онан сон «социа
лист» минисірлер бурыкғыдан да батыл әрі әйгілі түр- 
гс енді.
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12 майда Керенскнйдің офицерлерге, соллаттарга 
және матросгарға арналған «буіірығы» шықты:

«... Сендер көсемдерін мен үкімет қайда бастайтын болса, 
сол жаққа қарай алғэ барэсындар,.. алга барғанда... тәртіптілік 
борышын эрқаланып барасындар... сендер халықтың еркі бойыніна 
отанымызды және дүнне жүзін зорлықшылар мен басқыншылар- 
дан тазартуға тиістісіндер. Мен сендерді осы ерлік іске шакыра- 
мын> (карацыз; <Речъ>, 14-май).

Рас емес пе: Ксренскиндін буйрьтғы шындығында 
патша үкіметінін. белгілі нмпериалистік буйрыктары- 
нан, «біз ақтық жеңіске дейін соғысуға тиіспіз, біз 
озбыр жауды отанымыздың шегінен қуып шығуға 
тиіспіз, біз дүние жүзін герман мнлитаризмінің сзгісі- 
нен босатуға тиіспіз...» дейтін, тағы баска сол сыякты 
буйрықтзрынан оншалық өзгеше емес.

Сөйтіп, шабуылды сбз қылу іске асырудан гөоі 
онай болғандықтан, кейбір полктер, мысалы, жетінші 
эрмияның полктері (төрт полк) «аттаныс» туралы буй- 
рыққа бағынуды мүмкін емес деп тапқандықтан,— 
Уақытша үкімет Керенскиймен бірге сөзден «іске» 
көшті, «жазықты» полктер дереу таратылсын деп буй- 
рык берді және айыптылар «мал-мүлік иелену жөніп- 
дегі барлық праволарынан айрылып каторгаға айдала- 
ды» деп қоркытты (қараңыз: «Вечернее Время», 1 
июнь). Ал муның бәрі, баксак, әлі де жеткіліксіз екен, 
сондықтан Керенский тікелей бауырласуға қарсы ба- 
гытталған жана вбуйрық» шығарып кәрін төкті, «айып
тылар» «зац бойынша мейлінше қатал жазалану үшін 
сотка берілсін» деп корқытты, яғни тағыда сол катор
га мен қорқытты (караныз: «Новая Жизнь», 1 июнь).

Қыскасы: дереу шабуыл жасаңдар, қалай болса да 
іпабуыл жасандар, әйтпесе — каторга мсн ату жаза- 
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сын қолданамыз, — міне Керенскийдік, «буйрықгары- 
кііпі» мағнасы осы.

Патшаның ағылшын-франц^з буржуазнясимен жа- 
саскан шарттары күшінде қалып отырған кезде, оси 
шарттарга лайық Англия мен Францияның Месопога- 
миядағы, Грециядағы, Эльзас-Лотарингиядағы бас- 
кь:"шылық саясатын белсенді түрде қолдау жөнінде 
«бізге» айқын міндет жүктеліп отырғаи кезде, міне 
ссылай болып отыр!

Ал, аннексиясыз және контрибуциясыз бітім ше, 
Уэштша жаца үкіметтін, барлық «батыл шаралар ар- 
қылы» бейбітшілікке жетуді көздейміз деген міндет.е- 
месі ше, — «өкімет дағдарысы» күндерінде берілгсн 
осы уәделердін барлығы кайда жоғалды?

0, біздің министрлер бейбітшілік туралы, аннексия
сыз және контрибуциясыз бітім туралы умыткан жок, 
олар үдете сө^-леу-де, сөйлейді де жазады, жа- 
зады да сөйлейді. Онсоң булай ететін тек біздіц міт- 
нистрлср ғана емес. Соғыстын мақсаттары туралы 
пікір айту жөніндегі Уақытша үкіметтін усынысына 
жауап ретінде агылшын және француз үкіметтері таяу- 
да ғана былай деп мәлімдедІ: біз де аннексияға кар- 
сымыз, бірақ... муның өзі Эльзас-Лотарингияны, Месо- 
поіэмияны, тағы басқаларын қосып алуға қайшы кел- 
мейтіп болуы керек десті. Ал Уакытша үкімет осы 
мэлімдемеге жауап ретінде 31 майдағы нотасында, оз 
тара.іынан, мынаны айтты: «одақтастардын, ортақ іс.і- 
не булжымас адал қалыпта кала отырып», біздін 
усынатынымыз соғыстық мақсаттары туралы келісімді 
кайта қарау үшін «одақтас держава л а рдың өкілдерініц 
конфсренциясын» шақыру керек, «бул конференция 
зкакып арада, буған қолайлы жағдайлар туған кезде
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өткізілуге тиіс» деді (қараңыз: «Рабочая Газета»
72). Ал, «буған қолайлы жағдайлар» дәл қай кезде 

«туатынын» әзір ешкім де білмейтіндіктен, «жақын 
арада» дсп отырған уакыты, қайткен. күнде де, тез бо
ла коймайтындықтан, аннексиясыз бітім жолындағы 
«багыл күрес», іс жүзінде созалаңға салынып, бейбіг- 
шілік туралы көпірме, жалған сөзге айналып отыр. 
Оның есесіне, каторга және ату жазасымен коркытуға 
дейін баратын барлық «батыл шаралар» аркылы әзір- 
леніп жатқан шабуылды бір минут та кешіктіруге бол- 
майды екен...

Күмәндануға болмайды. Соғыстың өзі империалис
та соғыс еді, және солай болып қалды да. Іс жузінде 
шабуыл әзірленіп жатқан кезде аннексиясыз бітім ту
ралы желсөздер тек қана соғыстың тонаушылык сый- 
иатын бүркейді. Уақытша үкімет белсенді империали- 
змніц жолына айқын түсті. Кеше ғана мүмкін емес 
болып көрінген нәрсе, бүгін «социалистердіи» Уакытша 
үкікетке енуі арқасында мүмкін болып отыр. Олар, 
Уақытша үкіметтің империалист мәнін социалистік 
желсөздермен бүркей отырып, көтеріліп келе жатқа.ч 
контрреволюцияның позицияларын нығайтып, улғайтты.

Империалист буржуазия өзініи контрреволцюия 
лық мақсаттары үшін «социалист» министрлерді ой- 
дағыдай пайдаланып отыр — міне, кәзіргі жағдай 
осыидай.

Жеңгенде аикау «революцияшыл демократтар» 
женген жок, империализмнің тісқаққан кулары, Гуч
ков пен Милюков жеиді.

Ал, сыртқы саясат істерінде оншыл бағытқа тс- 
нелудің өзі ішкІ саясатта да сөзсіз нак осылайша бег 
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буруға әкеліп соғуға тиіс болды, өйткені бүкіл дүнис- 
жузілік соғыс жағдайларындағы сыртқы саясаг — 
баска саясат біткеннің, негізі, бүкіл мемлекеттік тур- 
мыстың орталығы болып табылады.

Свйтіп, шынында да, Уақытша үкімет реяолюцііяга 
қарсы «батыл курестің» жолына барған сайын ашык. 
түсіп отыр.

Оның өзі таяуда ғана Кронштадт матростарына 
карсы шабуыл жүргізді, сонымен бірге Петроград ;\е- 
зікдегі, Пенза, Воронеж, тағы баска губерниял^рдагы 
шаруалардың демократизмнің жай прннциптерін жү?е- 
ге асыруларына бөгет жасады.

Одан соц бірнеше куннен кейін Скобелев пен Цере
тели Россиядан Роберт ГрнмдР9 қуып жіберді, рас, 
сотсыз, тергеусіз, жай жандармдарша кудьт, бірак, 
онын есесіне орыс нмпериалистерінің айызын қандыр- 
Ды, сөйтіп, өздерініц данкын шығардьт (Геростратша 
данқын шығарды!).

Алайда Уақытша үкіметтін. ішкі саясатгагы жапа 
бағытын бәрінеп де айкын көрсстіп бсрген министр 
Переверзев болды («бул да» социалист!). Артык-ксмі 
жок, оныц коятын талабы: «мсмлекеттік тыныштыкка 
қарсы қылмыстар туралы занды дереу енгізу керек». 
Осы зап бойынша (129-статья)... «Журт алдында неме- 
се кап тараган я журт көзіне түсерлік жерлерге койыл- 
ғаи баспасөз шығармаларында, хатта немесс сурет- 
тердс; 1) ауыр қылмыс істеуге шақырған айыптылар, 
2) халыкгын, бір бөлегін халықтың екінші бөлегіне 
карсы зорлык ісгеуге шақырғаи айыптылар, 3) занға 
я өкіметтіц міндетті каулысына немесе занды жарлы- 
ғына бағынбауға яки карсы шығуға шақырған айып
тылар — үш жылдан аспайтын мерзімге кулық түзету 
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үйіне қамалу жазасына», ал «соғыс кезінде ... мерзімді 
каторгаға айдалу жазасына кесіледі» (қараңыз: «Речь». 
4 июнь).

Бул агалған «социалистік» министрсымак министр- 
дін каторгалық заң шығару өнері осындай.

Уакытша үкімет контрреволяциянын қушағына 
енуге үздіксіз зымырап бара жаткандығы айкын.

Осылай екені мынадан да анық көрінеді: контрре- 
вслюцияныц тісқаккан қуы Милюков, кәзірдіц өзінде 
осыған масайрап, жаиа женістің жемісінен дәмеленігі 
отыр. «Егер Уакытша үкімет,— дейді ол, — узақ со- 
нардан кейін, өкіметтің қолында түсіндіру куралдары- 
нан баска да куралдардың бар екендігін, кәзір өзі кол- 
дана бастаған куралдардын бар екендігін угынса, егер 
Уакытша үкімет осы жолға түссе, сонда орыс револю- 
циясының жеңістері (ойнамаңыз!) нығайгылады»... 
«Біздің Уакытша үкімет Колышконы тутқынға алып, 
Грнмді куып жіберді. Ал Ленин, Троцкий және олар- 
дыц жолдастары бостандыкта жүр... Әйтеуір бір кез- 
дері Ленинді де өз жолдастарымен коса сол жаққа 
жіберсе екен деп тілейміз...» (қараңыз: «Речь», 4 июнь).

Орыс буржуазиясыныц тісқаққан түлкісі Милюков 
мырзаның «тілектері» осы.

Милюковтың үніне ылғый зейінмен кулақ асып 
оіыратын Уакытша үкімет Милюковтың осындай жә- 
не осыған уқсас «тілёктерін» орындай ма, кәзір мундай 
«тілектердін» іске асырылуы мүмкін бе, — муны біз 
жакын арада көреміз.

Алайда күмәнсіз бір нәрсе: Уакытша үкіметтіц іш- 
кі саясаты онын белсенді империалиста саясатыныц 
талаптарына бүтіндей бағындырылып отыр.

Қортынды біреу.
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Біздік революцияның дамуы кризис дәуіріне енді. 
Шаруашылық өмірдің барлық салаларына бузып-жа- 
рып кіріп отырған және оларды төменнен жоғарыға 
дсйін революцияшылдандырып отырған революцияның 
жана кезені ескі дүние мен жаңа дүниенің барлық 
күштерін аяғынан тік турғызуда. Соғыс және сонымен 
байланысты бүліншілік таптардыц қайшылықтарын 
ақырғы шегіне дейін шиеленістіруде. Буржуазиямен 
келісу саясаты, революция мен контрреволюцияның 
арасында күлтектеу саясаты көрінеу тыянақсыз бола 
бастап отыр.

Екініқ бірі:
Не буржуазияға карсы шығып, өкіметті енбекші- 

лердің колына көшіру жолында, соғыс пен бүлшшілік- 
ті жою жолында, өндіріс пен өнім бөлу ісін уйымдас- 
тыру жолында ілғері басу керек;

Не буржуазияны жақтап, шабуылды және соғыс- 
тың созылуын жактап, бүліншілікті жою жолындағы 
батыл шараларға қарсы шығып, өндірістегі анархиякы 
жақгап, әйгілі контрреволюциялық саясатты жақтап 
кейін кету керек.

Уакытша үкімет әйгілі контрреволюцияның жолы- 
на айқын түсуде. Революционерлердің борышы тығыз 
топтасып, революцияны алға бастыру.

.Солдатская Пралда" № 42,
13 июнь, /917
Кол қойған: Я. Сталин
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БЫТЫРАҢҚЫ ДЕМОНСТРАЦИЯЛАРҒА 
ҚАРСЫ

Будан бірнеше күн бурын Уақытша үкімет Дурново 
дачасы анархистерден тазартылсын деп каулы шығар- 
ды. Түп негізінен теріс бул каулы жумысшыларды кат- 
ты ызаландырды.Сөз жоқ, жумысшылар бул қаулыны 
белгілібір уйымның өмір сүру празосына қол суққан- 
дық деп тапты. Біз принцип жағынан анархистерге кар- 
сымыз, бірақ, жумысшылардың азғана бөлегі болса да 
анархистердіц жағында жүргендіктен, айталык, мень- 
шевиктер мен эсерлердің, өмір сүруге қандай правосы 
болса, анархистердіц де өмір сүруге сондай правосы 
бар. Осы жағынан алып қарағанда, Уакытша үкіметтің 
қол суғуына қарсы наразылық білдірген жумысшылар- 
дікі дурыс. Оның устіне, бул дачаны анархистер ғана 
емес, бірнеше заводтар мен кәсіпшілік одақтары да пай- 
даланады.

Өздерінің наразылық білдірулерінің нәтижесінде жу
мысшылар Уақытша үкіметті айтқанына көндіріп, да
чаны алып қалғандығын окушылар біледі.

Кәзір Дурново дачасында жумысшылардыц жаңа 
аттанысы «уйымдастырылып» жатқан көрінеді. Біздің 
алған хабарымызға қарағанда, бүгін демонстрация жа- 
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сау мақсатымен Дурново дачасында анархистер бас- 
таған завод комитеттері өкілдерінің жыйналыстары бо- 
лып жатса керек. Егер бул рас болса, біз бытыраңқы,. 
акархиялық аттаныстардың қандайына болса да 
қарсы екенімізді білдіреміз. Кәзіргі жағдайларды ажы- 
рата білмейтін анархистер бастаған жеке аудандар мен 
полктердің демонстрацияларын, аудандар мен полктср 
кепшілігінің тілегінен тыс, одақтардың бюросының жә- 
ке заводтық комитеттердің орталык советінің тілегінен 
тыс, ақыр соңында, пролетариаттыц социалистік пар- 
тиясыныц тілегінен тыс жасалған демонстрацияларды, 
— осындай анархиялық демонстрациялардыц бәрін де 
біз жумысшы револіоциясыныц ісіне сойқанын тигізе- 
тін демонстрациялар деп есептеймІз.

Уйымдардың, Ънын ішінде анархистердіц де, өмір 
сүру правосын оларды баспанасыз қалдырғысы кел- 
гендерден қорғауға болады және қорғау керек те. Bi- 
рак., анархистерге қосылып, солар мен бірге күн бу
рый сәтсіздікке ушырайтын парасатсыз аттаныстар 
жасау, — муның өзі саналы жумысшыларға лайық-. 
сыз әрі қылмысты йәрсе.

Жумысшы және солдат жолдастар жақсылап ой- 
лансын: өздері кімдер, социалпстер ме, әлде анархис
тер ме, егер социалистер болатын болса, — біздің пар
тийный. қаулысына карамастан, көрінеу қыйсынсыз ат- 
танысқа анархистермен қол устасып баруы лайық па 
екен, оны өздері шешсін.

Жолдастар! 10 июньде демонстрация жасауға әре- 
кеттеніп, біз Атқару комитеті мен Советтер съезіне30 
демонстрация жасау қажеттігін мойындаттық. Білетін 

іболарсыздар, сонда Советтер съезі урандау бостанды- 
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ғын күні бурын жарыялап, 18 июньге жаппай демон
страция белгіледі.

Біздің кәзіргі міндетіміз—18 июнь күні Петро- 
традта болатын демонстрацияныц біздің революция- 
лық урандармен өткізілуін қамтамасыз ету болып та- 
былады.

Дэл сондықтан да біз 18 июньде болатын демон- 
Страцияға неғурлым жігерлі түрде дайындалу ушін, 
анархиялық аттаныстардың қандайына болса да бір- 
жола тыйым салуға тиіспіз.

Бытыранқы демонстрацияға қарсы болыцдар, 18 
июньдегі жаппай демонстрациями қолдаңдар — міне 
біз сендерді осыған шакырамыз.

Жолдастар! Уақыт қымбат — бір минутті де босқа 
еткізбеңдер! Әрбір завод, әрбір аудан, әрбір полк пен 
рота революцияшыл пролетариаттыц урандары жазыл- 
ған өз туларын дайындасын. Бәрін де іске кірісіцдер. 
жолдастар, бәрің дс 18 июньде болатын демонстра- 
иияға дайындалыңдар.

Анархиялық аттаныстарға қарсы болып, пролета
риат партиясының туы астында жаппай демонстрация, 
ға шығу керек — міне біздің уранымыз осы.

е Правда*  № 81,
14 июнь, 1917 ж.
Ко а қойған: К. Сталин



ПЕТРОГРАДТАҒЫ МУНИЦИПАЛДЫҚ 
САЙЛАУДЫҢ ҚОРТЫНДЫЛАРЫ ЖӨНІНДЕ

Петроград бойынша аудандық думалардың (12 ау- 
дан) сайлауы аяқталды. Цифрлы және басқа материал- 
дардың жалпы акпары әлі жарыяланған жок; әйткен- 
мен аудандардан түскен кейбір мәліметтер бойынша 
сайлаудың барысы мен нәтижесі жөніндегі жалпы 
жағдайды пайымдауға болады.

Миллионная ас гам сайлаушылардың ішінде сайлау 
правосын жүзегс асырғандар 800 000 адам шамасында. 
Орта есеппен 70 процент. Абсентеизм әсте «кауіпті» 
емес. Әзірінше қалаға қосылмаған Нева және Нарва 
аудандары сыяқты аудандардың өте-мөте пролетарлы 
учаскелері (қала төңрегіндегілері) сайлауға кірмей 
калды.

Сайлау күресі, «әдетте» Европада болатын сыякты, 
жергілікті муниципалдық талаптардың төңрегінде 
жүргізілген жок, негізгі саяси платформалар бойынша 
жүргізілді. Муның өзі әбден түсінікті де. Согыс пеп 
буліншіліктің. салдарынан шиеленісе түскен ерекше 
революциялық шайқастың кезінде, тап қайіпылықта- 
ры мейлінше әйгіленген кезде, сайлау күресінде жер- 
гілікті мәселелерге бөгеліп қалу мүлде қыйсынсыг, 



102 И. В. С т а л и н

еді, — жергілікті мәселелердің еліміздегі жалпы саясн 
жағдай мәселелерімен тығыз байланыстылығы қалай- 
да сыртқа жарып шығуға тністі болды.

Сондықтан сайлауда басты бәсекелесгер регінде үш 
тізім, негізгі үш саяси платформасына қарай: кадеттер- 
.дің, большевиктердің және корғампаздардың (халык- 
шылдардың, меньшевиктердің, «Бірліктіц» одағы) ті- 
зімдері усынылды. Саяси турлаусыз және программа- 

сыз топтар болып табылатын бипартиялық топтар мун- 
дай жағдайда қалайда санаттан қалуға тиісті еді, 
шынында да санаттан қалды.

Сайлаушы мыналардыц бірін қалап алуға тиісті 
болды:

"Не прэлетариатпен ажырасуды жақтап, революция- 
ға карсы «батыл шараларды» жактап кері кету керск 
Хкадеттер);

Не буржуазиямен ажырасуды жақтап, контррево- 
•цияға қарсы батыл күресті жактап, революцияны бу- 
дан былайда дамытуды жақтап ілгері басу керек (боль- 
шевиктер);

Не буржуазиямен келісуді жактап, революция мен 
контрреволюцияның арасында күлтектеу саясатын 
жактап, яғни кері де, ілгері де баспай турып калу ке
рек (қорғампаздардын, — меньшевиктер мен эсерлердің 
одағы).

Сайлаушы калағанын істеді. 800 000 дауыстан қор- 
ғампаздар одағына берілген дауыс 400 000 нан астам; 
кадеттерге берілгені — 160 000 нан сәл асады, оныц 
ібержағында булар бірде-бір ауданда көпшілік дауыс 
•алған жоқ; большевиктерге берілген дауыс — 160 000 
нан астам, оның бержағында астананыц ең. пролетарлы 

ауданында, Выборг жағында, большевикгер дауыстыц 
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басым көпшілігін алды. Дауыстың қалғаны (мардым- 
сызы) отыз топтың — «бипартиялық», «партиядан жо- 
ғары» топтардың және басқа әралуан кездейсоқ тоитар 
мея қурамалардың үлесіне тиді.

Сайлаушылар осылай жауап берді.
Бул нені көрсетеді?
Біріншіден, көзге түсетіні — бипартиялық топтар- 

дың әлсіздігі мен қуатсыздығы. Орыс тоғышарының 
«табиғаты» бипартиялықты унатады деген ертегі саіі- 
лау үстіндс біржолата әшкереленді. Бипартиялык тсп- 

тарға корек болатын саяси мешеуліктін, өзі, тәрізі, 
келмеске кеткен сыяқты. Жалпы сайлаушы ашық түр- 
дегі саяси күрестің, жолына айқын түсті.

Екінші өзгешелік — кадеттердің толық жеңілуһ Ка- 
деттер қалай бултарса да, сайлау бостандығы кезінде- 
гі бірінші ашық күресте ©здерінің талканы шыіып қый- 
рағанын, бірде-бІр аудандық думаны өздеріне карата 
алмагандығын мойындауға тиіс. Таяуда ғэна кадстгер 
Гштерді өздерінің вотчинасы деп есептейтін. Олар эз- 
дерінің үндеулерінде: Петроград «тек халықбостанды- 
ғының партиясына ғана сенім білдіреді» деп әлденеше 
рет жазған еді, онын, бержағында олар үшінші июнь 
заңы бойынша өткізілген Мемлекеттік дума сайлауын 
дәлел ететін. Кадеттер Питерде патшаның және оның 
•сайлау занының мархабаты арқасында дәурен сүрген- 
дігі енді біржола айқындалып отыр. Ескі тәртілтін 
жоғалуы-ақ муң екен, — кадеттер лезде табан тірегі- 
нен айрылды.

Қыскасы: жалпы демократияшыл сайлаушы — ка» 
дегтерді жақтамайды.
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Үшінші өзгешелік — біздін. күштеріміздін, біздің 
партия күштерінің күмәнсіз өскендігі айқындалды. Гіи- 
терде біздің партия мүшелерінің саны 23 — 25 мын; 
«Правданың» тиражы 90— 100 мың, оның Питердйі 

,бір өзіне келетіні 70 000 дана; ал сайлауда біздің алған 
дауысымыз 160 000 нан астам, яғни Питердегі партия 
мүшелерінің санынан жеті есе, «Правданың» тиражы- 
нан екі есе артық. Муның өзі бульварлық «Биржёвка» 
мен «Вечёркадан» бастап министрлік «Воля Народа»11 
мен «Рабочая Газетаға» дейінгі бүкіл баспасөзсымақ 
түгелінен дерлік большевнктерге сумдық шабаланып, 
жала жапқанына карамастан, сөйтіп тоғышардыи. 
үрейін алғанына қарамастан, осылай болып отыр, Мун- 
дай жағдайда біздін партия үшін батылы барып дауыс 
бергендер «қубыжықтан» сескенбейтін ец табанды ре- 
волюцияшыл элементтер ғана екендігі айтпаса да бел- 
гілі. Еналдымен, революцияның көсемі — пролетариат. 
Выборг думасында біздін басым болуымызға мүмкін- 
дік жасаған пролетариат осындай, будан кейін проле- 
тариаттың ең сенімді одақтастары — революцияшыл 
полктер осындай. Онан соңғы ескертерлік нәрсе, еркін 
сайлаудың өзі халықтың жана қалын. топтарын, әлі де 
саяси күрестің тәсілін біліп болмаған топтарын урна- 
ларға келтірді. Булар, ең алдымен, әйелдер, онан сои 
министрліктерде қаптап жүрген он мындаған усақ чи- 
новниктер, сонан кейін толып жатқан «усақ адамдар». 
қолөнершілер, дүкеншілер, т. б. Халықтың бул топтары 
кәзірдің өзінде-ақ «ескі әлемнен» безер, сөйтіп револю
цияшыл пролетариаттьщ жолына бірден түсер деп біз 
ешбір дәмеленген емеспіз және дәмелене алған да жок- 
пыз. Ал сайлаудын, тағдырын шешкен, аныгында, нак. 
осылар болды ғой. Егер олар кадеттерден сырт айна- 
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лып кете білген болса, — олар осылай істеп те отыр,— 
онда муның өзі үлкен прогресс.

Қыскасы: жалпы сайлаушы кәзірдіц өзінде кадет- 
тсрден кетті, бірак онын өзі әлі де біздің. партияга ке- 
ліп жеткен жок, ол орта жолда токтап қалды. Оныц 
есесіне біздің партияның төңрегіне кәзірдің өзінде оц 
батыл элементтер — революцияшыл пролетарлар мсп 
рсволюцняшыл солдаттар топтасып отыр.

Жалпы сайлаушы орта жолда тоқтап қалды. Ток
тап қалды да, сол орта жолдан өзіне лайықты көсем 
тапты — меньшевиктер мен социалист-революционер- 
лердің одағын тапты. Кәзіргі жағдайды уғынбаған жә- 
не пролетариат пен капиталистердің арасында шата- 
сып жүрген усақбуржуазиялық сайлаушы, кадеттер- 
ден күдер үзгеннен кейін, біржолата шатаскан және 
революция мен контрреволюцияның арасында дәрмен- 
сіз күйде күлтектеп жүрген меньшевиктер мен социа- 
дист-рсволюционерлерге табиғи түрде қол созды. Бірі- 
не бірі сай! Қорғампаздар одағының «тамаша жеңісі- 
нін» бар мағнасы осында. Сайлаудың төртінші өзгеше- 
дігі де осы. Сөз жок, революциянын. будан былайда 
дамуының нәтижесінде одактың ала-кула армиясы 
қалайда ыдырай береді, оның бір бөлегі кері кетіп, 
кадеттерге, тағы бір бөлегі ілгсрі басып, біздің партия- 
fa косылады. Бірақ әзірше... әзірше одақтың көсем- 
дері өздерін «жеңіспен» жубата турсын.

Акыр соңында, сайлаудың бесінші және соңғы өз- 
гсшелігі — сонғысы болғанда маңызы жағынан емес! 
— сайлаудыц өзі елімізде өкімет туралы мәселені нак- 
тылы түрде алға койды. Кадеттердің азшылық екен- 
дігі сайлауда біржола анықталды, өйткені олар 
дауыстың 20’/о ін әрең алды. Дауыстың орасан көпші- 
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шігі, 70% тен астамы, оншыл бағыттағы социалистер 
мен солшыл бағыттағы социалистерге, яғни эсерлер мен 
меныиевиктерге және большевиктерге берілді. Петро- 
градтағы муниципалдык сайлау—Қурылтай жыйналы- 
сына жүргізілетін болашақ сайлаудың сүрені деседі. 
Егер осы рас болса, елімізде мардымсыз азшылық бо- 
лып отырған кадеттердің Уақытша үкіметте орасан 
көпшілік болып отыруы сорақылық емес пе? Халықтыц 
көпшілігі кадеттерге көрінеу сенімсіздік білдіріп отыр- 
ғанда кадеттердің Уақытша үкіметте үстемдік етуіне 
төзуге бола ма? Елімізде Уақытша үкіметке карсы на- 
разылықтың барған сайын өршіп, өсе түскен себебі осы 
әділетсіздіктен емес пе?

Осы әділетсіздікті будан былайда сақтап қалудың. 
езі әрі ақылсыздық әрі демократияға қайшы екендігі 
айқын емес пе?

•РСДЖП Орталық Комитетінің 
ясанындағы БаСпасез бюрасыкың 
бюллетгнъдері*  Л6 1,15 июнь, 1917 ж,

зКол Қойған: К. Сталин



ІІЕТРОГРАДТЫҢ БАРЛЫҚ ЕҢБЕҚШІЛЕРІНЕ, 
БАРЛЫҚ ЖУМЫСШЫЛАРЫ МЕН 

СОЛДАТТАРЫНА32

Жолдаста|р!
Россия ауыр сындарды басынан кешіруде.
Сансыз қурбандыққа душар еткен согыс әлі күнге 

дейін созылуда. Пайдаға кенелуші қаракшылар, қан 
сорғыш банкирлер соғысты әдейі созып отыр.

Соғыстың салдарынан туған ©неркәсіп бүлінтпілігі 
заводтарды тоқтатады, жумыссыздыққа ушыратады. 
Ушан-теңіз пайданы көздейтін мейлінше обыр локаут- 
шы капиталистер соғысты әдейі шиеленістіріп отыр.

Соғыстың салдарынан азық қорының, тапшылығы 
барған сайын катерлі бола бастап отыр. Қымбатшылык 
кала кедейлерін алкындыруда. Ал нарық дегеніціз то- 
наушы саудагерлердің кулқыны үшін барған сайын кө- 
терілуде.

Аштық пен күйзелістің үрейлі елссі төбемізден то- 
нуде...

Сонымен бірге контрреволюцинның. кара булты тө- 
ніп келеді.

Патшанық халықты езуіне көмектескен үшіпші 
июнь Думасы кәзір майданда дереу шабуыл жасауды 
талал етіп отыр, — не үшін? Не үшін десеңіз, «одақтас» 



108 II. В. С т а л и it

талаушылар мен орыс талаушыларыныц дегенін істеп,. 
кол жеткен бостандықты қанға батырмак.

Патшаға дарға асқыш министрлер беріп отырған 
Мемлекеттік совет оңашада жауыздық қылтузак есу- 
де, — не ушін? Не үшін десен.із, «одақтас» езушілер- 
мен орыс езушілерінің дегенін істеп, ыцғайы келгенде 
бул қылтузақты халықтыц мойнына кигізе салмак.

Патшалык Дума мен депутаттар Советі арасына 
қойылған, өзінін, ішіне 10 буржуаны енгізіп алған Уа- 
кытша үкімет помещиктер мен капиталистердіц ыкпа- 
лына көрінеу түсіп кетіп отыр.

Солдаттардың праволарын қамтамасыз етудін ор- 
нына — Керенский бул праволарды бузатын «деклара
ция» шығарды.

Революция күндерінде солдаттардың колы жеткеи 
еркіндікті баянды етудің, орнына — каторга мен тарату 
жазасына кіріптар ететін жаңа «буйрықтар» берілді.

Россия азаматтарының колы жеткен бостандыкты 
камтамасыз етудің орнына, — казармада саяси тын- 
шылық орнатылдьг, сотсыз, тергеусіз қамау орын алды, 
каторгаға кіріптар етегін 129-ші статья туралы жана 
пікірлер айтылып жүр.

Халықты каруландырудың орнына,—жумысшылар- 
мен солдаттарды қарусыздандыру жөнінде қоқан-лок- 
қы жасалып отыр.

Езілген халықтарды азат етудің орнына, — Финлян
дия мен Украинаға орынсыз кінә тағылып, оларға бос- 
тандық беруге қоркақтық жасалып отыр.

Контрреволюцияға қарсы батыл күресудің орнына» 
— революцияға қарсы күресу үшін ашықтан-ашық қа- 
руланып жаткан контрреволюционерлердің жүгенсіз- 
дігіне жол беріліп отыр...
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Ал СОҒ.ЫС әліде жүргізілуде, бірақ соғысты тоқтату 
ушін, барлық халықтарға әділ бітім ^сыну үшін ешқан- 
дай елеулі нақты шаралар қолданылған жок.

Ал бүліншілік уласа түсуде, бірақ, — буған қарсы 
ешкандай шара колданылған жок.

Ал аштық болса төніп келеді, бірак — буған қарсы 
ешқандай нақты шара қолданылған жоқ.

Қонтрреволюционерлердің үкімспі жумысшылар 
зен шаруаларға қарсы, солдаттар мен матростарға 
кзрсы айдап салып, барған сайын озбырланып отыр- 
ғандығына тандануға болмайды.

Жолдастар! Мундай тәртіптерге мунан әрі үнсіз 
төзіп отыра беруге болмайды! Осыныц бәрін көре ту- 
рып үндемей отыру қылмыс болады!

Сіздер— ерікті азаматсыздар, сіздердіц наразылық 
білдіруге праволарыңыз бар, сіздер мезгілін өткізіп 
алмай өздерікіздін. осы праволарыңызбен пайдалану- 
ға тиіссіздер.

Ертенгі күн (18 июнь), бейбіт манифестация күні, 
кайта туып келе жаткан езушілік пен жүргенсіздікке 
қарсы революцияшыл Петроградтың қаһарлы наразы- 
лык білдіретін күніне айналсын’

Ертең бостандык пен социализмнің жеңіс тулары 
,жаудык үрейін ушыра желбірейтін болсын!

Сіздердін үндеріңіз, революция күрескерлерінің үн- 
[дері, барлық канауда, қулдықта жүргендердіц қуаны- 
шына бүкіл дүние жүзіне тарасын!

Сонау Батыста, соғысушы елдерде, жаңа турмыс 
такы, улы жумысшы революциясының таңы атып ке- 
леді. Сіздер ту көтергенде Батыстағы туыстарыңызға 
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соғыс емес, бейбітшілік әперуді, кулдык емес, — азат- 
тык әперуді көздейтіндеріңізді ертең олар білетін бол- 
сын!

Жумысшылар! Солдаттар! Туысқандықпен өзара 
кол устасып, — социализм туы астына алға басыиыз- 

дар!
Бәріңіз де көшеге шығыңыздар, жолдастар!
Өз туларыңыздыц төңрегіне тығыз топтасып бірігі- 

иіздер!
Салтанатпен can түзеп астананың көшелерінде боіі 

керсетіңіздер!
Өз тілектеріңізді былайша салмақпен, батыл білді- 

ріңіздер!
Контрреволюция жойылсын!
Патшалық дума жойылсын! 
Мемлекеттік Совет жойылсын!
Он капиталист министр жойылсын!
Бүкіл өкімет жумысшылардың, солдаттар мен ша- 

руалардын депутаттарыныц Советтеріне берілсін!
«Солдат праволарыньщ декларациясы» канта ка- 

ралсын!
Солдаттар мен матростарға қарсы жазылған «буй- 

рықтар» бузылсын!
Революцияшыл жумысшыларды карусыздандыру 

жойылсын!
Халык милициясы жасасын!
Өнеркәсіптегі анархия жэне локаутшы капиталист 

тер жойылсын!
Өндіріс пен өнім бөлуді бақылап, уйымдастыру icJ 

жасасын!
Шабуыл саясатына карсымыз!
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Соғысты бітіретін уақыт жетті! Депутаттар Советі 
бітімнің әділ шарттарын жарыяласын!

Вильгельммен сепараттық бітім де болмасын, фран
цуз және ағылшын каниталистерімен қупыя шарттар 
да жасалмасын!

Ac т ы қ! Б і т і м! Бостандық!
РСДЖП Орталык, Комитеті 
РСДЖП Петербург Комитеті 
РСДЖП Орталық Комитетініц 
жанындағы эскери уйым

Петроград қаласыкыц фабри
ка-завод коматеттерінщ Орта- 

лық советі және С. Д»
Петрогр 6оАЬшевиктердІқ

Советіндегі
фракциясьі * редакциясы

„ПраеданьіҢ Праеданыц“ ре- 
пСолдатская

дакцияс^

••Правда
J7 * «м S4, 

іэц Лс<



ДЕМОНСТРАЦИЯДА

Жаркыраған, ашық күн. Ушы-кыйыры жоқ тізілген 
демонстранттар. Can түзеген журт таңертеңнен кешке 
дейін Марсов алаңына карай өтіп жатыр. Самсаған 
сансыз ту. Өндіріс орындары мен кәсіп орындарыньщ 
бәрі де жабылған. Жүріс-турыс тоқтатылған. Демонс
транттар қабырлардың тусына келгенде туларын иіп 
өтеді. «Марсельеза» мен «Интернационалдың» орнына 
«Сендер қурбан болдыңдар» деген жыр айтылады. Қә- 
терілген айқайлар әуені жаңғырықтырады. «Он капи
талист министр жойылсын!», «Бүкіл өкімет жумысшы 
және солдат депутаттарыныц Совегіне берілсін!» деген 
урандар қайта-қайта естіледі. Буған жауап ретінде 
жан-жақтан «ура!» деп қостаған дауыстар саңқылдап 
естіледі.

Демонстрацияны шолып өткенде көзге түсетін нәр- 
се, — демонстрацияда буржуазия мен жолбикелердің 
жоқтығы. Қабырлау күнгі манифестацияда жумысшьь 
лар тоғышарлар мен усақ буржуалардың қыруар то- 
бынан көрінбей кеткен еді, ал 18 июнь күнгі демонстра- 
цияның одан айырмашылығы, мунын езІ кілең проле- 
тарлык демонстрация болды, өйгкені. буған негізінде 
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жумысшылар мен солдаттар қатысты. Кадеттер де- 
монстрацияның қарсаңында-ақ бойкот жарыялап, оз- 
дерініц Орталық Комитет! арқылы демонстрацияға ка- 
тысудан «бастарту» кажеттігін білдірді. Шынында да 
буржуалардың демонстрацияға катыспауы былай тур- 
сын, — олар мүлде жасырынып калды. Бурын адамға 
лык толып, гуілдеп жататын Нева проспектісі бул кү- 
ні буржуазиялық серуеншілерден тап-таза еді.

Қысқасы. Мунын, өзі революцияшыл солдаттарды 
соңына ерткен революцияшыл жумысшылардың на- 
ғыз пролетарлық демонстрациясы болды.

Жумысшылар мен солдаттардың одағы тоғышарды 
бейтарап қалдыра отырып, қашқан буржуаға карсы 
турды,— 18 июньдегі салтанаттың сырткы көрінісі Mi- 
не осындай.

Манифестация емес, демонстрация

Қабырлау күнгі манифестация сөзсіз жай серуен, 
манифестация-парад болса, 18 шоньдегі ерсуіл олай 
болған жоқ. Муның өзі наразылық білдіру демонстра
циясы болды, революциянын, әлуетті күштерінід де
монстрациясы болды, күштердіц ара салмағын өзгерту- 
ді көздеген демонстрация болды. Айрықша бір өзгеше- 
лік, демонстранттар өздерінің еркін білдіріп кана кой- 
ған жоқ, сонымен бірге «Окопная Правданын»33 бу- 
рынғы қызметкері Хаустов*  жолдастыц дереу босаты- 
луын да талап етті. Біздің айтып отырғанымыз — пар- 
тнямыэдың әскери уйымдарыныц Бүкілросспялык. кон-

♦ Прапорщик с.-д. большевик; IV Мемлекеттік думаныңбу- 
рынғы мүшесі с.-д. меньшевик жумысшымен фамилпялас.
8 и. в. С і«л м н, 3-том 
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ференциясы; буда демонстрацияга катысып, Орталык 
атқару комитетінің өкілі Чхеидзеден Хаустов жолдас- 
тын босатылуын талап етті, ал Чхеидзе «бүгіннен кал- 
цырмай» босатуға барлық шаралар қолданатындығы 
жөнінде уәде бсрді.

Уакытша үкіметтің «буйрықтарына» қарсы, онын 
бүкіл саясатына қарсы наразылық білдіруші урандар- 
дың бар сыйпатынан айкын көрінетін нәрсе сол, жәй 
ғана серуенге айналдырмакшы болған «бейбіт мани
фестация» үкіметке тегеуірін жасаушы куатты демон
страцияга айналды.

Уақытша үкіметке сенбестік

Айрықша көзге түсетін өзгешелік: бірде-бір завод, 
бірде-бір фабрика, бірде-бір полк «Уакытша үкіметке 
сенім білдірілсін» деген уранды усынған жоқ. Тіпті 
меньшевиктер мен эсерлер де бул уранды алып шығуды 
умытқан (анығында батылы бармаған!). Буларда: «ЖІк 
жойылсын», «Ауыз бірлік болсын», «Советті кол- 
дайык», «Жаппай оқу үшін күресейік» (унатпасаи 
тындама) деген сыяқты урандардын бәріде болды,— 
тек негізгі ураны — Уакытша үкіметке сепім білдіру 
^раны болған жок, тіпті бул уранды «алай да былай 
болғандыктан» деп боямалап усынушылық та болған 
жок. Тек үш топтыц ғана сенім білдіру уранын усыну- 
ға батылы барыпты, бірақ булар да кейін опық жеуге 
тиісті болды. Булар — казактар тобы, Бунд тобы және 
плехановшыл «Бірлік» тобы. Марсов алаңында жумыс- 
шылар буларды — «Үш әулие» деп ажуалады. Ж^мыс- 
шылар мен солдаттардың: «жойылсын» деген айқайы- 
мен булардыц екеуі (Бунд пен «Бірлік») өз туларын 
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бүкгеуге мәжбүр болды. Туын бүктегісі келмеген ка- 
зактардың туы жыртылып тасталды. Марсов алаңына 
кіре берісте көлденеңінен «аспанда» ілулі турған «се- 
німшіл» бір иесіз туды солдаттар мен жумысшылар 
тобы жойып жіберді, көрген журт муны макулдап: 
«Уакытша үкімет жөніндегі сенімнің аяғы аспаннан 
келді» десті.

Қыскасы демонстранттардың орасан көпшілігі үкі- 
метке сенбестік білдірді, ал меньшевиктер мен эсерлер 
«ағымға қарсы» шығуға көрер көзге қорқты — демон- 
страцияның жалпы беталысы міне осылай болды.

Келісім жасау саясатының күйреуі

Барлық урандардын. ішікде ең көп тарағандары мы. 
на урандар болды: «Бүкіл өкімет Советке берілсін», 
«Он капиталист министрлер жойылсын», «Вилыельм- 
мен сепаратгық бітім де болмасын, ағылшын-француз 
капнталисгерімен купыя шарттар да жасалмасын», 
«Өндірісті бақылап, уйымдастыру ісі жасасын», «Дума 
мен Мемлекеттік совет жойылсын», «Солдаттарға кар. 
сы жазылған буйрықтар бузылсын», «БітІмнің әділ 
шарттарын жарыяландар» тағы басқалары. Демонс- 
транттардың орасан көпшілігі біздің партиямен бір ті- 
лекте болып шықты. Тіпті Волынскі, Кексгольм сыяқты 
лолктердің өздері де: «Бүкіл өкімет жумысшы және 
солдат депутаттарының Советіне бсрілсін!» деген уран, 
мен шыкты. Солдат буқарасымен істес болмай, полк 
комитеттерімен ғана істес болып келген Атқару коми
тет! көлшілігінің хмүшелері осы «тосын жағдайға» шы- 
ньшен кайран калысты.

Қыскасы. Демонстранттардьиі орасан көпшілігі
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(барлык катысқандар 400—500 мын) буржуазиямен 
келісу саясатына тікелей сенбестік білдірді — демон
страция біздің партияның революцнялық урандарымен 
өтті.

Күмәндануға ешбір болмайды: большевиктердің 
«заговоры» туралы ергегі біржолата әшкереленді. 
Астананыц жумысшылары мен солдаттарының орасан 
көпшілігі сенетін партия «заговорды» керек етпейді, 
Большевиктердіц «заговоры» деген «идея» «жоғары 
саясатты жасаушылардыц» ойында тек арам ниетіілік- 
теп немесе саяси сокырлыктан туып отыр.

.Правда'* Л5 S6,
20 июнь, 1917 ж.
Кол қайган-' /6 С
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3—4 нюльдегі окыйғалар елдегі жалпы дағдарыстан 
туған. Соғыстың узаққа созылуы және халықтың, жап
пай жүдеуі, адам айтқысыз кымбатшылық және ха- 
лықтың ішер аска жарымауы, контрреволюциянын 
күшейіп, экономикалық бүліншілікгіц уласуы, майдан- 
да полктердің таратылуы және жер мәселесінін, кейінгс 
қалдырылуы, елдіц жалпы күйзеліске ушырауы жәнс 
елді дағдарыстан алып шығуға Уақытша үкіметтіц 
қабілетсіздігі, — міне 3—4 июльде буқараның көіиеіс 
шығуына себеп болған жағдайлар осылар.

Осьт аттанысты белгілібір партияның қаскүнемдік 
үгітінен болды деп түсіндірудің өзі — буқара қозғалы- 
сының қай-кайсысын болса да «бүлдіргіштср» мен 
«азғырғыштардың» әрекеті деп түсіндіруге дайын ту- 
ратын охванниктердің, көзқарасын жактағандық бо- 
лады.

Бірде-бір партия — оның ішінде большсвиктер де — 
3 июльде аттанысқа шақырған емес. Ол ол ма. Петро- 
градтағы ең ықпалды партия — большевиктер партия- 
сы 3 июльде-ақ жумысшылар мен солдаттарды атта- 
ныс жасамауға шақырған болатын. Ал буған қарамай 
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қозғалыс бурқ ете түскен кезде, біздін партия, кол 
кусырып карап отыруды макул көрмей, қозғалыска 
бейбіт және уйымдаскйн түр беру үшін, мүмкіндігі бар 
шараның бәрін де қолданды.

Бірақ контрреволюция карап отырмады. Оныц өзі 
провокацияшылдықпен ок ату істерін уйымдастырды, 
демонстрация күндерін кан төгіп кара түнекке айнал- 
дырды және, майданнан келтірілген кейбір әскер бөлім- 
деріне сүйене отырып, революцияға қарсы шабуыл жа- 
сауға көшті. Қонтрреволюцияның. уйткысы болған 
кадеттер партиясы, осының бәрін сезгендей, өздеріне 
кол байлау болмасын деп, алдын ала үкіметтен кетті. 
Ал Атқару комитетіндегі меньшевиктер мен эсерлер, 
ездерінің шайқалған позицияларын сақтап қалу үшпі, 
Советтердін өкімі толык болуын көздеген демонстра- 
аияны Советтерге карсы жасалған көтеріліс деп жа- 
рыялап опасыздық істеді, сөйтіп майданнан шакыры- 
лып алынған әскер бөлімдерінің санасыз топтарын 
революцияшыл Пстроградка карсы айдап салды. Фрак, 
циялық фанатизмнің салдарынан көздерін шел капта- 
ған олар, революцняшыл жумысшылар мен солдаттар- 
ға соккы бергенде, осы аркылы бүкіл рсволюцнянын 
майданын әлсіретіп отырғанын, контрреволюцияға дем 
беріп отырғанын өздері де сезбеді.

Осыныц нәтижесінде — контрреволюция өршІп, әс- 
кери диктатура орнап отыр.

«Правда» мен «Солдатская Правданың»34 талкан- 
далуы, «Труд»ЗІ баспаханасы мен біздің аудандық 
үйымдардыц талкандалуы, урып-соғу және кісі өлтіру, 
сотсыз камауға алу және бірсыпыра «жүгенсіз» зор- 
лықтар, сумпайы тыцшылардың біздің партияның кө- 
ссмдеріне пасыктықпен жала жабуы және сатылған 
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газеттердегі қаламды карақшылардың аскынып кетуі, 
революцияшыл жумысшыларды қарусыздандырып, 
голктерді тарату, өлім жазасын қайтадан қолдаяу, — 
міне әскери диктатураның жүргізіп отырган «жумысы» 
осы.

Осының бәрІ — «революцияны қуткару» уранымсн, 
БукІлроссиялық аткару комнтеті колдап отырган, Ке- 
рснскийдін — Церетелидің «министрлігінің» «буйрығы 
бойынша» істеліп отыр. Оның бержагында, әсксрп дик- 
татурадан қорыққан эсерлер мен меньшевиктердіц би- 
леуші партиялары революцияның душпандарына про
летариат партиясыныц кесемдерін кынжылмай-ак 
устап беріп отыр, талқаидаушылық пен озбырлыкты 
буркеп отыр, «жүгснсіэ» зорлықтарға карсы әрекет жа- 
самай отыр.

Аткару комитетіпіц көрінсу жол беруі аркасыпда 
Уакытша үкімет контрреволюциями», штабымсн, кадет, 
тер партиясымен астыртын келісім жасасып, Петро- 
градтын революцияшыл жумысшылары мен солдатта- 
рына карсы шығып огыр, — кәзіргі жағдай міне осы.

Онсоң билсуші партиялар неғурлым көнгііп болған 
сайын, контрреволюционерлер соғурлым озбырлана тү. 
сіп отыр. Большсвиктерге шабуыл жасаудан бастап 
олар енді барлық советтік партиялар мен Советтердің 
өздеріне шабуыл жасауға кірісіп отыр. Мсньшевиктер- 
дін. Петроград жағындагы және Охтадағы аудандық 
уйымдарын талкандауда. Металлистер одағыныц Нева 
заставасыныц аржағындағы бөлімшесін талкандауда. 
Петроград Советінің мәжілісіне басып кіріп, оның мү- 
шелерін қамауга алуда (депутат Сахаров). Аткару 
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комнтетініц мүшелерін устау үшіл Нева проспектінлс 
арнаулы топтар уйымдастыруда. Атқару комитет!» 
таратып жіберу туралы ашыктан ашық сез кылуда. 
Уакытша укімеггіц кейбір нүіиелеріне қарсы және Ат- 
кару комитетініц басшыларына карсы «заговор» жаса- 
лып отырғандығы айтпасак та белгілі.

Контрр^волюционерлердіц озбырлығы мои соракы 
әрекеттері сағат санап өсуде. Ал Уақытша үкімет «ре- 
волюцияны қорғау» мақсатымен революиияшыл жу- 
мысшылар меи солдаттарды карусыздандыру ісін 
тоқтатпай жүргізіп келеді...

Осыныц бәрі, елдегі уласа түскен дағдарысты, 
ашаршылык псн бүліншілікті, соғысты және соғыстан 
гуатын туткьв'Ъ:л окыйғаларды коса алганда — жағ- 
дайды бурынғыдан бстер шиеленістіріп, жаңа саясл 
кризистердің болуын күмәнсіз етеді.

Болашақ урыстарға дайын туру керек, ол урыстар- 
ды тиісінше, уйымдаскан түрде карсы алу керек — 
сндігі міндет осы.

Будан шығатын:
Бірінші борыш — контрреволюционерлердің прово- 

кациясына берілмеу керек, устамды және салмақты 
болу керек, болашақ күрес үшін күш сақтап, мезгілі 
жетпеген ешкандай аттаныска жол бермеу керек.

Екінші борыш — партиямыздың төнрегіне берік 
топтасу керек, бізге төнген сансыз жауларға карсы 
күш біріктіру керек, әлсіздерді жігерлендіріп, артта 
калып қойғандарды ілгері бастырып, санасыздардыц 
санасын жетілдіріп, туды жоғары устау керек.

Контрреволюциямен ешкандай келісім жасалмасыи!
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Түрмеші «социалистермен» ешқандай бірлік бол- 
масын.

Контрреволюция және оны корғаушыларға қарсы 
революцияшыл элементтердің одағы нығайтылсын — 
біздіц серт осы.
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РСДЖП (БОЛЬШЕВИКТЕРДІҢ) 
ПЕТРОГРАДТЫҚ УИЫМЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ 

КОНФЕРЕНЦИЯСЫНДА СӨЙЛЕНГЕН 
СӨЗДЕР

16— 20 июль, 1917 лс.яв

1. ИЮЛЬ ОҚЫЙҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ ОРТАЛЫҚ 
КОМИТЕТТІҢ ЕСЕПТІ БАЯНДАМАСЫ

16 июль

Жолдастар!
Біздің партияны, әсіресс біздіц партияныц Орталык 

Ко.міпетін— 3—4 июльдсгі аттанысты бастап үйым- 
дастырды, ондағы мандаты Советтердін Орталык ат
кару комитетінін өкіметті өз колына алуына оны мәж- 
бүр ету еді, егерде ондагылар өкіметті алгылары кел- 
мейтін болса — онда өкіметті өзі басып алмак болды 
деп айыптайды.

Мен ец алдыысн бул айыптардын. дурыс емес екен- 
д:гін көрсетуге тиіспін. 3 июльде пулемет полкінін екі 
өкілі большевиктердің конференциясынын мәжілісіне 
кіріп келіп, 1-пулемет полкінің аттаныска шығатынды- 
ғын айтты. Өздерініздіц естерінізде болар, біз делегат- 
тарға: партия мүшелері өз партиясыньщ каулысына 
к?.рсы болуға тиістІ емес дегенбіз, сонда полк өкілдері 
буған наразылық білдіріп: полктің каулысына карсы 
болғанымызша партиядан шыкканымыз артык деген.

Парі иямыздын, Орталық Комитет! кәзіргі жағдайда 
Псіроградтағы ж5'мысшылар мен солдаттардың атта
ныска шығуын колайсыз деп тапкан болатын. Орталык 
Комитеттің оны қолайсыз деп тапқан себебі: үкіметтін.
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майданда бастаған шабуылы авантюра екендігі, өзде- 
рін кандай максат үшін алға апара жатқандығын біл- 
мейтіндіктен солдаттардың шабуылға шықпайтынды- 
ғы, еондықтан егер біз Петроградта аттаныс жасасак, 
революцияның душпандары майдандағы шабуылдың 
сәтсіздігі жөніндегі жауапкершілікті бізге арта сала- 
тындығы айкын сді. Біздің көздегеніміз— майдандағы 
шабуылдың сәтсіздігі жөніндегі жауапкершілік — сол 
авантюраны басгаған пағыз айыптылардын. мойында- 
рына жүктелсін дедік.

Бірақ аттаныс басталды. Пулеметшілер заводтарға 
өз делегаттарын жіберді. Сағат алты шамасында жу- 
мысшылар мен солдагтардың орасан көпшілігі атта- 
ныска шыққанын көрдік. Сағат бесте Советтердің Ор- 
талық аткару комитетінің мәжілісінде мен, партияның 
Оргалық Комитетінін жәпе конференцияныц атыяан, — 
біз аттанысқа шықпауға уйғардық — деп ресми түрде 
мәлімдедім. Осыдан кейін аттанысты уйымдастырды 
деп бізге айып тағу нағыз оңбаған жалақорларша 
жалған сөйлеу болып табылады.

Аттаныс өріс алып кетті. Сонда лартияның кол ку- 
сырып, шеттеп калуға правосы бар ма еді? Окыйғаныц 
бурынғыдан бетср уласып кетуі мүмкін екенін ескерія, 
біз қол кусырып қарап отыруды мақул көрмедік, — 
пролетариаттын, партиясы ретінде біз аттаныска қаты- 
суға тиіс болдық, өкіметті карудын күшімен басып алу 
мақсатын көздеместсн, бул аттанысты бейбіт түрде, 
уйымшылдықпен өткізуді көздедік.

Біздің жумысшы қозғалысының тарихында болған 
осы сыяқты оқыйғаларды естеріңізге салайын. 1905 
жылы 9 январьда, Гапон букараны патшаға ертіп ба
ра жатқан кезде, журттың әлде-нендей пәлеге қарай 
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кетіп бара жатқандығын біле турса да, партия бука- 
рамен бірге жүруден бастарткан жок. К?эір, қозғалыс 
Гапоннын урандарымен смес, біздіц урапдарымызбсн 
жүргізіліп отырған кезде, козғалыстан біздің шеттеп 
қалуымыз тіпті де лайық емес еді. Қозғалысты тосын 
жағдачлардан аман сактау үшін біз, жөи сілтсуіш рс- 
тінде, басалкалық айтушы партия ретіндс — козғалыс- 
қа катысуға тиісті болдық.

Мекьшевиктер мен эсерлер жумысшы кооғалысына 
басшылық етпекші болады, бірақолар жумысшытабы- 
на басшылық ету қолынаа келетін адамларга Укса- 
майды. Олардың большевиктерге карсы шығуы жу- 
мысшы табының партиясының міндеттерін олардык 
мүлде уғынбайтындығын көрсетеді. Жумысшылардын 
соңғы аттанысы жөнінде олар жумысшы табынан кол 
үзгеи адамдар сыякты пікір айтады.

Сол күні түнде партиямыздың Орталык Комитеті, 
Петербург комитеті және Әскери уйымы солдаттар ме.ч 
жумысшылардыц осы стихиялы козғалысына қатысу- 
ды уйғарды, 400 000 на и ас там солдаттар мен жумыс
шылардыц бізге еріп жүргенін көрген соң, өздерінің 
табан тірейтін таянышынан айрыла бастағанын көрген 
сон, мепьшевиктер мен эсерлер жумысшылар мен сол- 
даттардың аттанысын Советтерге карсы жасалған 
атгапыс деп жарыялады. 4 июльдің кешінде, больше
вик герді рсволюцияның опасыздары деп жарыялағап 
меньшевиктер мен эсерлердің өздері революцияға 
‘опасыздык жасағандығын, біртутас революциялық 
майданды бузғандығын, сөйтіп контрреволюциямен 
одақ жасаскандығын мен ашық айтамын. Большевик- 
‘тергс соккы беруі арқылы олар революцііяға соққы 
-берді.
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5 нюльде меньшевиктер мен эсерлер согыс жағ- 
дайын жарыялады, штаб уйымдастырып, барлык істі 
әскери суркыялардын, колдарына өгкізді. Соиымсл біз, 
Советтердің өкімі толык болуын көздеп күрсссск те, 
Советтердің қарулы душпаны деген атакка іліктік. 
Ьольшсшіктердің әскерлері Совет гердің гскерлеріне 
карсы іуратын жағдай туды. Мундай жағдайда біздің 
урысқа шығуымыз ақылсыздық болар еді. Советтердін 
басшылзрына біз былай дедік: кадеттер кетті, сіздер 
жумысшылармен одақтасыңыздар, ал үкімет Совет- 
тердің алдында жауапты болатын болсын. Бірак олар 
опасыздық істеді, олар казактарды, юнксрлерлі. буза- 
кылардн бізге карсы шығарды, майданнан келтірілген 
бірнеше полктерді де бізге карсы койды, большевикгер 
Советтерге карсы шығып отыр деп оларды алдады. 
Меньшевиктер мен эсерлердің бізді арандаткаиына 
карамастан, мундай жағдайларда біздің урыска шык- 
пағандығымыз өзінен өзі түсінікті. Сойтіп біз шегінуді 
дурыс деп таптық.

5 ікольде Советтердін. Орталык аткару комитстінін 
өкілі Либермен келіссөз жүргізілді. Лнбср бізғе мына- 
длй шарт койды: біз, яғни большевикгер, Кшесинская 
сарсйынан сауытты автомобильдерді кетіреміз, матрос - 
тар Петропавл камалынан Кронштадтка кайтады. Біз 
буған келіетік, бірақ Советтердін Оргалык аткару ко
митет! біздің партияныц уйымдарын ыктимал сойкан- 
ды әрекеттен корғайтын болсын дедік. БІздін койған 
шарттарымыздын орыпдалатыны жөнінде, бІзге кашан 
түпкілікті үй тауып бергенше, Кшесинская сараны біз- 
дің карамағымызда болатыны жөнінде Либер Орталық 
атқару комитетінің. атьінан бізге сенім берді. Біз өз 
уәдемізді орындадық. Сауытты автомобильдер әкетіл- 
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ді, кронштадтықтар кайтып кетуге көнді, бірақ олар 
каруымен кетпек болды. Ал Советтердің Орталык атқа- 
ру комитеті өз міндеттемелерініц біреуін де орындаған 
жоқ. 6 июльде эсерлердің әскери өкілі Кузьмин теле
фон аркылы: s/*  сағаттың ішінде Кшесинская сараііьт 
мен Петропавл қамалы босатылсын деп талап сгп, 
егерде бул орындалмайтын болса қарулы күш жумсай- 
тундығын айтып Кузьмин сес кылдьг. Партия лыздын 
Орталық Комитет} қан төгісті болдырмауға бар күшін 
салды. Орталық Комитет мені Петропавл қамалына 
өкіл етіп жіберді, онда матростар гарнизонын урысқа 
шықпауға көндірудің сәті түсті, өйткені жағдайдың 
бет алысына қарағанда, біз Советтерге қарсы шықкан 
болып қалуымыз мүмкін еді. Советтердің Орталық ат- 
кару комитетініқ өкілі ретінде мен, меньшевик Богда- 
новпенбірге, Кузьминге бардым. Урысқа Кузьмин мей- 
лінше әзірленген: артиллериясы, кавалериясы, жаяу 
зскерлері сай. Біз оның карулы күш жумсамауын су- 
радық. Кузьмин: «жай адамдар киліге кетіп, кісігс 
әрқашан кедергі жасайды» деп ренжіді, ақырында 
лажсыздан Советтердін Орталык аткару комитетінік 
талабын орындауға көнді. Маған әбден аян нәрсе, 
әскери эсерлер, жумысшыларға, солдаттар мен матрос- 
тарға «тәлім» беру үшін, кан төгуді көздеген еді- 
Олардыц осы қастык. ниетті орындауьи а біз бөгет жа*  
садык..

Бул екі арада контрреволюция шабуылға көшті: 
«Правда» мен «Труд» талқандалды, біздіц жолдастар- 
лы урып-сабау, өлтіру басталды, біздің газеттер жа- 
быдды, т. б. Контрреволюцияны баскарушы — кадеттер 
партиясының Орталық комитеті, онан кейін штаб жә- 
не армияның командирлік курамындағылар, — соғыс 
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жүргізуді, сол соғыстың арқасында пайдаға кенелуді 
көздейтін кәдімгі буржуазияның өкілдері.

Контрреволюция күннен күнге нығая берді. Біз Со- 
веттердін. Орталык атқару комитетіне барып түсінік 
сураған сайын оның бузакылыктарды тыюға дәрмеисіз 
екендігіне, өкімет Орталык аткару комитетінің қолында 
емес, контрреволюцияға дем беріп оть.рған кадеттік- 
әскери сурқыялардың қолында екеядігіие біздің көзіміз 
жетіп отырды.

Министрлер — куыршактай ушып түсіп жатыр. Со- 
вегтердің Орталық атқару комитетін Москвада шакы- 
рылатын төтенше кецеске37 айналдырмак, ал ол кецес- 
те Орталық атқару комитетінің 280 мүшесі буржуазия- 
ның жүздеген әйгілі өкілдерінің арасында, сүтке баткан 
шыбындай, көзге ілінбей калады.

Большевизмы!! өсуінен корықкаи Орталык аткару 
комиіеті контрреволюциямен арсыздық келісім жаса- 
сып, оның: большевиктерді устап беру жөніндегі, бал- 
тык делегациясын камауға алу38 ж&ніндегі, револю- 
цняшыл солдаттар мен жумысшыларды қарусыздан- 
дыру жөніндегі талапгарын орындап отыр. Осыяыц 
бг-рі оп-оңай жүзеге асырылуда: корғампаз билеушілер 
провокация максатымен оқ ату аркылы қарусыздан- 
дыруға сылтау тауып, карусыздандыру ісіне кірісіп 
отыр. Мысалы, қыр көрсетуге қатыспаған, Сестрорсцкі 
жумысшылары39 жөнінде олар осыны істеді.

Контрреволюция атаулыныц бірінші белгісі — жу- 
мысшылар мен революцияшыл солдагтарды қарусыз- 
даидыру болып табылады. Бізде осы қаскүнемдік 
коптрреволюциялық жумыс Церетелидіц және Совет- 
тердіц Орталык аткару комитетіндегі баска да «ми
нистр соцпалистердід» колымен жүзеге асырылды.
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Барлык кауіп міне осында. «Революциями коргау үкІ- 
меті» революциями туншықтыру арқылы революция
ми «ныгайтып отыр».

Біздің міндетіміз — күш жыйнау, кәзірде бар уйым. 
дарды нығайтып, буқараны мезгілсіз аттаныстаи сак- 
тандыру. Бізді кәзір урысқа арандату контрреволюция 
үшін пайдалы, бірақ біз провокацияға берілмеуге тиіс- 
тііз, біз барынша революциялық устамдылык керсетугв 
тиіспіз. Партиямыздың Орталык Қомнтетінін жалпы 
тактикалык. жолы осы.

Немістің акшэсына жумыс істеп отыр деп, біздіа 
кесеь.-дерге пасыктыкпен жала жабушылар жөнінде 
партияның Орталық Комитетінің позициясы мынадай. 
Барлык буржуазиялык елдсрде пролетариаттыц рево- 
людияшыл көсемдерінс опасыздык істеді деген жала- 
корлық айып тагылып жүрді. Германияда — Либкнехт, 
Росспяда — Ленин. Орыс буржуалары «жарамсыз 
элеменгтерге» қарсы күрестің сыналған әдісіне умты- 
латындығына партияныцОрталық Комитеті таңданбай. 
ды. Өздерінің көсемдерін кіршіксіз таза деп білетінді- 
гін, олармен тілекгерінің бірлігін және өздерін олардын 
ісіііе катысушылар деп есептейтіндігін жумысшылар- 
дыц ашық айтулары кажет. Жумысшылардыц оздері 
Петербург комитстіне келіп, біздің көсемдер жөніндегі 
«секке қарсы наразылык хаттын. жобасын сурады. Пе
тербург комитеті осындай жобаны жазды, муны жу- 
мысшылар өз қолдарын-қойып толтырмақ.

Біздіц душпандарымыз, меньшевиктер және эсер- 
лср, окыйғаның тууы жеке адамдарға емес, револю- 
цняныц кайнар булак күштеріне байланысіы екендігін 
умытып кетті де, сонын салдарынан охранканыц жолы- 
на түстК
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Өздерініз білссіздер, «Правда» 6 ию.тьдсн бастап 
жабылып калды, «Труд» баспаханасы да жабулы тур, 
ал оныц бсржағында контрразведка: баспахана ша- 
мада, тсргеу біікеннсн кейін барып ашылар дегенді 
антады. Жумыс істелмеген уакытка «Правда» мен 
баспахананыи әріп терушілеріне, кызметкерлеріне 
СО ООО сом шамасында ақша төлеуге тура келеді.

Июль оқыйғаларынан кейін, содан бергі уакыттың 
ішінде болып өткен окыйғалардан кейін, біз ендігәрі 
меньшевиктер мен эсерлерді социалистер дел есептей 
алманмыз. Кәзір жумысшылар оларды социал-гүрме- 
шілер деп атап жүр.

Осының бәрін көре отырып, социал-түрмешілермен 
бірлесу туралы сөз қылу — кылмыс болады. Баска 
уран усынуымыз керек: олардың солшыл жағымен — 
ннтернационалистермен, яғни азда болса революция- 
лық арын сақтап калғандарымен, контрреволюцияға 
карсы күресуден бастартпайтындарымен бірлік жасал- 
сын — деген уранды усынуымыз керек.

Партиянын Орталық Комитетінің бағыты осы.

2. КӘЗІРГ! КЕЗЕН ТУРАЛЫ БАЯНДАМА
16 июль

Жолдастар!
Кәзіргі кезеңніц ерекше бір өзгешелігі — өкімет 

дағдарысы. Басқа екінші кагардағы мәселелер осы мә- 
селенің төцрегінде болып отыр. Өкімет дағдарысы 
оныц турлаусыздығынан туып отыр: өкіметтің буйрық- 
тары не мазақ болатын, не мүлде ескерілмеіпін жағ*  
Дай туды, әйтеуір ол буйрықтарды ешкімнін. де орын- 
дағысы келмейді. Өкімеіке сенбеушілік халықтың 
9 И. В- С т а л ■ н. С-том
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'калыц көпшілігінс тарэлып отыр. Өкімет шайкалуда. 
Өкімет дағдарысының негізі осында.

Біз өкіметтің үшіпші дағдарысын бастан кешіріп 
отырмыз. Бірінші дағдарыс — пагша өкіметінің дағ- 
дарысы, осынын, нәтижесінде патша өкіметіжоқ бол- 
ды. Екінші дағдарыс — бірінші Уакытша үкіметтің дағ- 
дарысы, осынын нәтижесінде Милюков пен Гучков 
үкіметтен кетті. Үшінші дағдарыс — коалициялық үкі- 
меттіц дағдарысы, бул дағдарыста өкіметтің турлау- 
сыздығы өзініц ең ақырғы шегіне жетті. Социалист 
міінистрлер өз портфсльдерін Керенскийге тапсырып 
жатыр, ал буржуазия Керенскийге сенбестік білдірін 
отыр. Жаңа үкімет қурылды, ал ол үкімет ертеңінде-ак. 
бурынғыдай турлаусыз болып шықты.

Біз, марксистер болғандықтан, өкімет дағдарысына 
тек формалды турғыдан ғана емес, сонымен катар, ся 
алдымен, таптық турғыдан қарауға тиіспіз. Өкімет 
дагдарысы дегеніміз — өкімет үіиін таптардың табян 
тірескен, әйгілі күресі. Бірінші дағдарыстың нәтижесін- 
де помещиктер өкіметі буржуазия өкіметіне орын бер- 
ді, ол буржуазияны пролетариат пен усак буржуазия- 
ныц мүдделерін «көэдейтін» Советтер колдады. Екінші 
дағдарыстыц нәтижесінде коалициялық үкімет курУ 
аркылы ірі буржуазия мен усақ буржуазияның арасын- 
да келісім жасалды. Бірінші дағдарыстыц кезінде де» 
екінші дағдарыстыц кезінде де өкімегтер жумысшы- 
лардыц революциялық агтаныстарына карсы күресті 
(27 февральда жәно 20—21 апрельде). Екінші дағда- 
рыс, буржуазиялық үкіметке Советтердін, атынан «со- 
циалистердіц» енуі арқылы, совсттердіц «пайдасыпа» 
шешілдІ. Үшінші дағдарыстыц тусында солдаттар мен 
жумысшылар өкіметті ецбекшілердіц усақ буржуазия
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демократиясы мен пролетариат демократиясыныл өз 
колына алуы туралы, барлық капиталиста элементтер- 
ді үкіметтен тайдыру туралы ашықтан-ашык мәселс 
койды.

Үшінші дағдарыс неден туды?
Кәзір бар «айыпты» большевиктерге тағып жүр. 3—4 

июльдегі аттаныс дағдарыстын, шиеленісуіне себеп бо- 
лыпты-мыс. Революцияның ілгері басқан әрбір ады- 
мына жауап ретінде контрреволюция бір адым кейіи 
кетеді деп К. Маркс әлдеқашан айтқан болатын. Боль- 
шевиктер, 3 және 4 июльдегі аттанысты революциялык 
адым деп тауып, социалист ренегаттар таңыгі отырған, 
ілгері умтылған козғалыстың жетекшілік абройын өі 
мойындарына алады. Бірақ өкіметтіц осы дағдарысы 
жумысшылардыц пайдасына шешілмеді. Буған кім 
айыпты? Егерде меньшевиктер мен эсерлер жумысшы
лар мен большевиктерді қолдаған болса, контрреволю
ция жеңілген болар еді, бірақ олар большевиктерді 
у'ра бастады, рсволюцияның біріккен майданын бузды, 
сондықтан да дағдарыс тек большевиктер үшін ғана 
емес, олардыц өздері үшін де, эсерлер мен меньшевик
тер үшін де, қолайсыз жағдайларда өтс бастады.

Дағдарысты шиеленістірген бірінші фактор осы.
Екінші фактор кадеттердіц үкіметтен кетуі болды. 

Кадеттер істіц жайы нашарға айналғанын, экономика- 
лык дагдарыстыц уласа гүскенін, ақшаның аздығыи 
сезе қойды да, тайып шығуды макул көрді. Олардыц 
кетуі Коновалов бойкотыныц жалғасы еді. Үкіметтіц 
турлаусыздығын байқап, кадеттер басқалардан бурын 
үкіметтен кетті.

Өкімет дағдарысын әіігілеп, шиеленістірген үшінші 
фактор — майдандағы біздің әскерлеріміздіц жеңілуі 
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болды. Қәзір соғыс мәселесі негізгі мәселе болып отыр, 
еліміздіц ішкі және сыртқы өмірімен байланысгы баска 
мәселелердің бәрі де осыған келіп тіреліп отыр. Міне 
осы негізгі мәселе жөнінде үкімет кулап қалды. Май- 
дандағы шабуылдың авантюра екендігі әуел бастан-ак 
айқын еді. Жүз мыңдаған адамымыз пленге түсті, 
солдаттар бет-бетімен қашып барады деген лақап 
тарап жүр. Майдандағы «бүлінінілікті» тек қана жал- 
ғыз болыиевиктердің үгітінен көру, — болыиевиктердің 
ықпалын асыра дәріптегендік болады. Мундай ауырт- 
палықты көтеруге ешкандай партияның әлі жетпейді. 
200 мыңдай мүшелері бар біздің партияның армияны 
«ыдырату» қолынан келгендігін, ал 20 миллион аза- 
маттарды біріктіріп отырған Советтердің Орталық ат- 
кару комитегініц армияны өз ықпалында устай алма- 
ғандығын калай түсіндіруге болады. Әңгіме мынада: не 
үіиін соғысатындықтарын білмейінше, солдаттардын 
соғыскылары келмейді, олар шаршады, жер белу мә- 
селесі, тағы сол сыяқты мәселелер олардың көңілдерін 
алаң қылып жүр. Мундай жағдай.іарда солдаттарды 
соғысқа шығаруға болады деп есептеу, кереметке сен- 
гендік болады. Советтердің ОрТалық атқару комитеті- 
иің армия арасында бізден гөрі анағурлым күшті үгіт 
жүргізерлік мүмкіншілігі болды, ол үгітті жүргізді де, 
бірақ солай бола турса да соғысқа қарсы күрестіц улы 
стихиясы езінің дегенін істеді. Буған біз айыпты емес- 
піз, буған революция «айыпты», өйткені ол әрбір аза- 
маттын: соғыс не үшін жүргізіліп жатыр? деген сурауға 
жауап алуына право берді.

Санымен, өкімет дағдарысы мынадай үш фактор- 
дан туды:
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1) ж)мысшылар мен солдаттар үкі метке на разы 
болды, оларға үкіметтің саясаты тым оцшыл көрінді;

2) буржуазия да үкіметке наразы болды, үкіметтің 
саясатын ол тым солшыл деп санады, және

3) майдандағы сәтсіздік.
Өкімет дағдарысын туғызған сыртқы күштер осы- 

лар.
Ал соғыстың салдарынан туған, елдегі экономика- 

лық буліншілік осының бәріне негіз болды, дағдарысты 
өріміткен кайнар булағы болды. Коалициялык үкіметтіц 
өктемдігін шайкалткан әлгі үш фактор тек осы негіз- 
де ғака пайда болды.

Егерде дағдарыс дегеніміз таптардың өкімег үшін 
күрссі болатын болса, онда біз, марксистер болғандық. 
тан, мынадай сурақ қоюға тиіспіз: кәзіргі кезде өкі- 
метке көтеріліп келе жаткан қай тап? Фактыларға Ка
раганда өкімстке кәтеріліп келе жатқан тап жумысшы 
табы. Буржуазия іабы урыссыз оны өкімет басыиа жі- 
бсрмсйтіндігі айкын. Россия халкының көпшілігі болып 
отырған усақ буржуазия, біресе бізге косылып, біресс 
кадеттерге косылып, булталақтауда, сөйтіп өзініц. сал- 
мағымен таразынын. бір жағын басуда. Біздегі кәзіргі 
екімет дағдарысының таптық мағнасы осында.

Бул дағдарыста жекілуші кім және жеңуші кім бо
лып шыкпак? Кәзіргі кезде өкіметті кадеттер түріндегі 
буржуазияның иеленетіндігі анық. Кадеттер үкіметтен 
ксткен кезде, өкімет билігі бір сәтке Советтердің Ор^ 
талык атқару комитетінің колына тиіп калды, бірикол 
өкіметті алудан бастартты, сөйтіп кабинет куру ісін 
үкімет мүшелеріне тапсырды. Кәзір Орталық атқзру 
комитеті өкіметке тацылған куйысқан болып калды, 
мннистрлер кабинетінде аласапыраң болып жагыр,
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Керенский жалғыз калды. Әлдекім өз өмірін аитуда, 
ал оның әмірін министрлер де, Советтердің Орталық 
аткару комитеті де орындауға тиісті. Тегінде, бул 

■уйымдаскан буржуазиянын әмірі, ен алдымен, кадет- 
тердің әмірі. Буржуазия өзінің шарттарын айтуда: схіын 
талабы — өкімет басында партия өкілдері емес, «іскер 
адамдар» отырсын дейді, Черновтың аграрлык про- 
граммасы алынып тасталсын дейді, 8 июльдегі ұкІмет 
декларациясы* 0 өзгертілсін дейді, большевиктер өкімет 
орындарының барлығынан да шығарылсын дейді. Ор- 
талык атқару комитеті буржуазиянын, алдында бас 
*ііп, оныц шарттарына көніп отыр.

Күні кеше кейін шегінген буржуазиянын бугінгі күні 
Советтердің Орталық агқару комитетіне буйрық беріп 
отырған себебі не? Әңгіме мынада: майдандағы жсяі- 
лістен кейін шетелдік банкирлердің алдында екіметтін 
куны кеміп қалды. Аса көңіл бөлуге турарлық, кейбір 
мәліметтерге қарағанда, бул арада ағылшын слшісі 
Бьюкененніқ жане банкирлердің ықпалы жүрсе керек; 
егерде үкімет өзініц «социалистік» ниеттерінен бастарт- 
ласа, булар үкіметке қарыз бермей қоятын көрінеді. 

Бірінші себеп осы.
Екінші себеп, революция майданына Караганда, 

буржуазия майданының жақсы уйымдастырылғанын- 
да. Меньшевиктер мен эсерлер буржуазиямен бірігіп, 
большевиктерге соққы бере бастаған кезде, револю- 
цияның біріккек майданының бузылғандығын контрре
волюция түсіне қойды. Кадеттер партиясынын, Орталык 
комитетін басшы етіп, әскери және финанс-империалис- 
тік шонжарлардың топтарына уйымдасқан контрре
волюция қорғампаздарға брсыпыра талаптар қойды. 
Өз өктемдігінен айрылудан корыққан меньшевиктер
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мен эсерлер, контрреволюцияның талаптарын табанда 

орыпцап отырды.
Контрреволюциям»! жеңіске жеткізгон жағдай міне 

осы.
Кәзіргі кезде контрреволюцнянын большевиктерді 

жсңгендігі айқын, женген себебі, меньшевиктер мсн 
эсерлер большевиктерді оқшау калдырды, оларға опа- 
сыздык істеді. Біз үиіін колайлы жағдаи туатындығы 
да айқын, сол ксзде біз де буржуазияға үзілді-кесілді 
соқкы беретін боламыз.

Контрреволюцияның екі орталығы бар. Бір орта- 
лығы— уйымдаскан буржуазияның партиясы ка- 
деттер, бұларды қорғампаз Совет гер бүркеп огыр. 
Оның аткарушы органы — штаб, ол штабтын басында 
отырғандар — командирлік қурамдағылардын бар- 
лык тізгіндерін меңгеретін көрнекті генералдар. Екінші 
орталығы — империалиста финанс шонжарлары, булар 
Англиямен және Франциямен байланысты, кредиттің 
барлық тізгіндері осылардың қолында. Парламентар- 
лық комиссияның мүшесі, кредитті өзі басқарып отыр- 
ған Ефремовтыц — үкіметкс енгізілуі кездейсок нәрсе 
смес.

Аталған фактылар контрреволюниянын революция
ми жеңуін қамтамасыз егті.

Ал келешекте не болмақ? Соғыс әлі жүргі-зідіп жа- 
тыр, — жүргізіле береді де; өнеркәсіп бүліншілігі әлі 
түзетілген жок, — түзетілмейді де, өйткені солдаттар 
мен жумысшыларды жазалау аркылы оны түзсй ал- 
майсың, ал батыл шаралар колдану билеуші гаптардыи 
колынан келмейді; шаруаларға әлі жер берілген 
жоқ, — берілмейді де, неге десеңіз шамалы ғана про
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грамма усынған Черновтыц өзі де үкіметке лайықгы 
мүше бол май шықты, ал істің жайы осылай болып 
отырган кезде, — дағдарыстар болмай калмайлы, бу- 
кара сан рет көшеге шығады, үзілді-кесілді урыстар 
болады.

Революцияның бейбіт даму дәуірі бітті. Жаца доуір 
басталды, кым-кыйғаш жанжалдардыц, урыс-шекіс- 
тің, талас-тартыстын дәуірі басталды. Өмір қызып 
кайнай бермек, дағдарыстан соп дағдарыс болып 
отырмақ. Солдаттар мен жумысілылар үндемей кал- 
мақшы емес. Тіпті «Окопная Правданыц» жабылуына 
карсы 20 полк өзініц наразылығын білдірді. Үкіметкс 
жана министрлерді әкеліп қосақтағанымен дағдарыс 
әлі шешілген жок. Жумысшы табы әлсіреген жок. 
Душпандардыц ойлағандарынан гөрі жумысшы табы 
анағурлым естілік көрсетті: Советтердің опасыздык 
жасағанын білген соң, жумысшы табы 4 және 5 июль- 
де урыс ашқан жоқ. Ал аграрлық революциями ала- 
тын болсақ, ол енді ғана өріс алып келеді.

Алда болатын урыстарды біз ойдағыдай және 
уйымдасқан түрде қарсы алуға тиіспіз.

Біздің негізгі міндеттеріміз мыналар болуға тиіс:
1) жумысшыларды, солдатіар мен шаруаларды 

устамдылыққа, табандылыққа және уйымшылдыққа 
шақыру керек;

2) уйымдарымызды жацартып, нығайтып, улғайту 
керек;

3) жарыя мүмкіншіліктерді пайдаланудан қашпау 
керек, өйткені ешқандай контрреволюция бізді қупыя 
жағдайға шындап түсіре алмайды.

Жугенсіз сойқандардың кезеці өтіп, енді «заң 



Пегрогр.ідтық уйымн. төтенше конф сейленген сөздер 137

бойынша» кудалау кезеиі басталып отыр, сондыктан 
біз жарыя мүмкіншіліктін қандайын болса да куры 
жібермей, пайдалануға тиіспіз.

Сөйтіп большевиктер окшау калдырылды, өйткені 
Совсттердің Орталык аткару кошітетінің көпшілігі біз. 
ге опасыздық жасап, контрреволюииямен одактасып 
кетті; осыған байланысты, мынадай сурак туады: Со- 
веттерге және олардың көпшілігіне, меньшевиктер мен 
эсерлерге біз калай карауға тиіспіз? Оргалық атқару 
комитетінің мәжілісінде Мартов: қаражүздіктер мен 
кадеттердіц жыйналысында қабылданған карарлардьг 
әкеліп отырсындар деп, Гоц пен Данға аііып такты. 
Большевиктерді қудалау ісінен олардың одақтассыз 
калғандығы көрінді. Біздің көссмдеріміздін камауға 
альшып, газеттеріміздің жабылған хабарын есіткенде 
меньшевиктер мен эсерлер ду қол шапалактап куаныін 
білдірген. Осыны біле турып меньшевиктсрмен және- 
эсерлермен бірлесу туралы сөз қылу дегенініз — 
контрреволюцияға кол созғандык болады.

МенІн муны айтып отырған себебім, кейбір завод- 
тарда меньшевиктер мен эсерлердін, большевиктермсн 
одактасуын көздсп әрекеттенушілер бар. Муның өзі 
революцияға карсы күрестіц бүркенішті түрі, өйткені 
корғампаздармен одактаскан күнде революциянык 
курып кетуі мүмкін. Меньшевиктер мен эсерлердіц 
ішінде контрреволюцияға карсы күресуден тайынбай- 
тын элементтер бар (эсерлердің ішінде — камковшыл- 
дар41, меньшевиктердіц ішінде — мартовшылдар), — 
біртутас рсволюциялық майданда біз міне осылармеи 
бірігуге дайынбыз.
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3. БЕРІЛГЕН СУРАҚ XATTAPFA Ж.АУАП

16 июль

!) Масловскийдің сурақ хаты: Болашак жанжалдардьщ кезін- 
.де, мүмкін қарулы аттаныстардық кезінде» біздің партия бугаи 
іқаншалық көмек көрсетпек және біздің партияның өзі карулы 

қарсылықты бастап шыға ма?

Сталнннің жауабы: Аттаныс қарулы аттаныс болуы 
мумкін, сондықтан бәріне де дайын туру керек. Бола- 
шақ жанжалдар анағурлым кым-қыйғаш болмак, сон- 
дыктан партия қол қусырып отыруға тиіс емес. Латыш 
ауданының атынан сөйлеген Салн: қозғалысқа басшы- 
лык етуді өз қолына алмады деп партийны айыптады. 
Бірақ бул дурыс емес, неге десеңіз партия қозғалысты 

■яақ бейбіт түрде өткізуді өзініц алдына максат етіп 
койган болатын. БіздІ кінәлағанда өкіметті қолға алу- 
га тырыспады дел кінәлауға болады. 3 және 4 июльде 
біз өкіметті қолға ала алатын едік, біз Советтердін 

Юрталық атқару комитетін өз өкіметімізді макулдауға 
міндеттендіретін де едік. Бірақ мәселе мынада, біз 

•өкіметті устаптура алған болар ма едік? Майдан да, 
провинция да, бірсыпыра жергілікті Советтер де бізге 
қарсы көтерілген болар еді. Провинцияға сүйенбейтін 

•ъкімөт тыянаксыз болып шығар еді. Мундай жағдай- 
ларда өкіметті колға алсақ, масқара етілген болар 
^ДІк.

2) Ивановтьіц сурақ хаты: «Өкімет Советтерге берілсін» 
.деген уранға біздің көзқарасымыз кандай? «Пролетариат дикта- 
турасы болсын» дейтін уақыт жеткен жоқ па?

Сталиннің жауабы: Өкімет дағдарысы шешілген 
^олса, онын аты, өкімет басына белгілібір тап кслді
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деген сөз, ал кәзіргі жағдайда өкімет басына буржуа
зия келіп отыр. Олай болса, біз: «Бүкіл өкімет Совет- 
терге берілсін!» деген ескі уранмен отыра аламыз ба? 
Олай ете алмайтынымыз өзінен өзі түсінікті. Іс жүзінде 
сөзге келмей буржуазиямен кол устасып отырған Со- 
иеттерго өкіметті әперу дегеніңіз, — жаулардыц пайда. 
сына жумыс істсгендік болады. Егерде біз жекетін 
болсак, өкіметті деревнянын ең кедей топіары кол- 
лантын жумысшы табына ғана әпере аламыз. Біз жу
мысшы және шаруа депутаттарыныц Советтерін уным. 
Аастырудың, баска формасын, ең қолайлы формасын 
усынуға тиіспіз. Өкіметтің формасы бурынғыша бола
ды, бірақ біз бул уранның таптық мағнасын өзгертеміз, 
біз тап күресінің тілімен сөйлейміз: бүкіл өкімет рево- 
люциялық саясат жүргізетін жумысшылардың және еи 
кедей шаруалардың. қолына берілсін дейміз.

3) Белгісіз біреудің сурақ хаты: егерде жумысшы және сол
дат депутаттары Советтерінің. Орталык аткару комнтеті— азшы- 
лық көпшілікке бағынатын болсын десе, біздің қалай етуіміз ке
рек? Ол уақытта біз Советтердін Орталык атқару комитетінен ке- 
теміз бе, жоқ па?

Сталиннің жауабы: бул жөнінде тиісті каулы алын- 
ган болатын. Большевиктер фракциясының мәжілісі 
болып өтті, ол мәжілісте мынадай жауап әзірленді: біз, 
Советтердін Орталык атқару комитетініц мүшелсрі 
болғандықтан, Орталык аткару комитетініи барлык 
карарларына бағынамыз және оларға карсы шыкпай- 
мыз, бірак, партия мүшелері болғандықтан, біз дербес 
кыймыл көрсете аламыз, өйткені Советтердің өмір су- 
руі партиялардың дербес өмір сүруін жокқа шығар- 
ыайтындығына біз күмәнданбаймыз. Біздіц жауабымыз
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ертен Орталық атқару комитетінік мәжілісінде жа» 
рыяланады.

4. ҚОРТЫНДЫ СӨЗ

/6 июль

Жолдастар! Советтердін Орталық аткару комите- 
тінія большевика ер туралы қаулысына қалай қараГ.- 
тындығымыз жөнінде қарар жазуүшін комиссия сай- 
ланған, ол комиссияда мен де болатынмын. Комиссия 
сол карарды жазды, қарарда былай делінген: біз, Со- 
веттердін Орталык атқару комитетінің мүшелері бол- 
ғандығымыздан, көпшілікке бағынамыз, бірақ больше- 
виктік партиянын мүшелері болғандығымыздан, дербес 
жумыс жүргізіп, Советтердін Орталық атқару коми- 
тетінік каулыларына да карсы пікір айта аламыз.

Прохоров пролетариат диктатурасы дегендІ біздін 
партиянын диктатурасы деп түсінеді. Ал біздін айтыл 
отырғанымыз— шаруалардың. ен кедей топтарын со- 
ішна ертіп алатын таптың диктатурасы.

Шешендердін сөздеріндегі дәлсіздік: біздін басы- 
мыздан кешіріп отырғанымыз не, реакция ма әлде 
контрреволюция ма деген мәселе женінде. Революция- 
лар кезінде реакция деген болмайды. Өкімет басында- 
ғы таптар ауысса, мунын аты реакция емес, революция 
немесе контрреволюция болып табылады.

Өкімет дағдарысын туғызған төртінші факторды, 
Харитонов айткан халыкаралык факторды алатыи 
болсак, тек соғыстыц ғана және соғыспен байланысты 
сыртқы саясат мәселелерінін ғана біздік өкімет дағ- 
дарысына әсері тиді. Мен өз баяндамамда, өкімет дағ*
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дарысын туғызган фактор дсп, соғысгын мацызын ба
са көрсеттім.

Ал усак буржуазиями алатын болсак, кәзірде оныц 
«зі бір бүтін нәрсе емсс, ол жедел жіктеліп келеді 
(Петроград гарнизонындагы шаруя депутат!ары Сове- 
ті шаруа съезінін Аткару комитетіне карсы келіп отыр). 
Деревняда күрес жүргізілуде, жэне шаруа депутатта- 
рының кәзіргі Советтерімен катар, оз беттерімен бнлей. 
тін жада Советтер де қурылуда. Біз шаруалардың жо- 
ғары өрлеп келе жагкан нак осы ең кедей топтарына 
арка сүйейміз. Өздерінін экономикалык турмыс жағ- 
дайы жағынан тек осылар ғана бізбец бірге жүре ала- 
ды. Шаруалардыц баска топтары, шаруа съезінің Ат- 
кару комигетіне, пролетариаттың қанына қумар 
Авксентьев сыякты адамдарды әкеліп отырғызган топ
тары, бізге ермейді, бізге бурылмаиды да. Церетели 
Ленин жолдасты гутқынға алу туралы буйрықты жа- 
рыялаған кезде, мен осы адамдардыц қалайша қсл 
шапалақтаганын байкадым.

Пролетариаттың дикіатурасы мумкін емес, өйткепі 
пролетариат халыктын азшылык жағы дейтін жолдас- 
тар — көпшіліктін күшін үстірт түсінеді. Ал Советтер- 
дін өздері детек 20 миллион адамды ғана уйымдасты- 
рып отыр ғой, бірак өздерініц уйымшылдығы аркасын- 
да олар өздерінік соцына бүкіл халықты ертіп алды. 
Экономикалык бүліншіліктіи шырмауларын үзе білетін 
уйымдасқан куштін соцынан бүкіл халык ереді.

Володарский жолдас конференцияда кабылданған 
карарды менен гөрі баскаша уғынады, бірак оныя көз- 
қарасы қандай екенін түсіну қыйын.

Біз өз уранымызды өзгерте аламыз ба? — дсп су- 
райды жолдастар. Советтер өкіметі жөніндегі біздіц 
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уранымыз революцняның бейбіт түрде даму дәуіріне 
арналған болатын, ол дәуірден біз өттік. Кәзір өкімет- 
іік қолға өту шарттарының бірі көтеріліс жасау арқы- 
ль; контрреволюциями жеңу болып табылады, бул 
фактыны умытпау керек. Біз Советтер іуралы өз 5'ра- 
нымыэды усынған кезде, өкімет іс жүзінде Советтердін 
колында болатын. Сонда біз Советтерге кысым жасау 
аркылы үкіметтің қурамын өзгертуге эсер ете алған 
болар едік. Кәзір өкімет бплігі Уақытша үкіметтін ко- 
лында. Сондықтан біз Советтерге қысым жасау аркы
лы өкімет бейбіт түрде жумысшы табыныц қолына өте. 
ді деп дәмелене алмаймыз. Марксистер болғандықган, 
біз былай деуге тиіспіз: әңгіме мекемелерде емес, әнгі- 
ме мекеме кай таптыц саясатын жүргізіп отырғанды- 
ғында. Біз көпшілігі өзіміз болып отырған Советтерді 
сөзсіз жактаймыз. Ондай Советтерді куруға біз тыры- 
самыз да. Контрреволюциямен одақ жасасып отырған 
Советтерге біз өкіметті бере алмаймыз.

Жоғарыда көрсетілгендердін. бәрін корыта келіп, 
мынаны айтуға болады: козғалыстың бейбіт түрде да
му жолы бітті, өйткені қозғалыс социалистік револю
ция жолына түсіп отыр. Шаруалардыц ен кедей топта- 
рынан өзге усақ буржуазия кәзір контрреволюциями 
қолдап отыр. Сондықтан: «Бүкіл өкімет Советтерге 
берілсін!» деген уран кәзіргі жағдайда ескіріп қалды..

Щрінші per*  1923 Ж.
.Красная Летопись*  журналыннң 
7-номерінде басылган



НЕ БОЛДЫ?

Бул оқыйға 3 — 4 июльде болды. Жумысшылар меіт 
солдаттар бірлесіп, Петроградтык көшелерінде: «Бүкіл 
акімет жумысшы жэне солдат депутаттарының Совет- 
теріне берілсін!» деген уранмен қыр көрсетті.

Ол кезде жумысшылар мен солдаттардың тілегі не 
еді, көздегені не еді?

Мүмкін, Советтерді қулатуды көздсген шығар?
Әрине, олай емес!
Жумысшылар мен солдаттар ол кезде бүкіл өкімет- 

Советтердін, алуын көздеді, сөйтіп жумысшылардыц, 
шаруалардын, солдаттардың және магростардын ауыр 
турмысын жеңілдетуді көздсді.

Олар Советтерді әлсіретіп, жоюды көздеген жок. 
кайта Советтерді күшейтуді көздеді.

Олар: Советтер, өкіметті к.олға алып, помещиктер- 
ден байланысыя үзсе екен, істі созалаңға салмай, ша- 
руаларға дереу жер берсе скен деп тіледі.

Олар: Советтер, өкіметті қолға алып, капиталистер. 
ден байланысын үзсе екен, ецбек жағдайларын жақ- 
сартса екен және фабрикалар мен заводтарда жумыа» 
шы бақылауын орнатса екен деп тіледі.
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Олар: Совепер, бітімиін әділ шартгарын жарыяла- 
са екен, сөйтіп, миллиондаған жас өмірд} жалмап с*тыр.  
ған ауыр соғысты ендігі жерде тоқтаіса екен деп ті- 
леді.

Ол кезде жумысшылар мен солдаттардыц коздеге- 
ні міне осы болатын.

Бірак Атқару комитетінің жетекшілері, меныпевик- 
тср мен эсерлер, революция жолымен жүруді кала мз
ды.

Олар революцияшыл шаруалармен одак жасасудан 
горі помещиктермен келісім жасасуды артык көрді.

Олар революцияшыл жумысшылармен одак жаса
судан гөрі капиталистермен келісім жасасуды артык 
керді.

Олар революцияшыл солдат гармен жэне матрос- 
тармен одак жасасудан гөрі юнкерлсрмен жэне казак- 
тармен одак жасасуды артык көрді.

Олар опасыздық ісген большевпктік жумысшылар 
мен солдаттарды революциям ын. душпандары ден жа- 
рыялады, өз қаруын оларға карсы жумсап, контррсно- 
люцняныц калауын ІстедІ.

Сокырлар! Олар, большевиктерге ок атамыз деп, 
революцияға ок атқанын, сөйгіп контрреволюцияныц 
үстем болуына жол ашканын байқамады.

Буған дейін қаранғы түкпірде тығылып жаткан 
контрреволюционерлердіи сол кезде өрмелеп шыға 
келген себебі міне нақ осы.

Ал сол аралыкта майдан шебінік бузыла бастауы, 
қорғампаздар саясатының сойқанды саясат екеиін 
көрсете отырып, контррсволюцняны бурынғыдан бетер 

^есіргіп жіберді.



Не болды? Но

Сөйтіп, контрреволюция меньшевиктер мен эсерлер. 
діц «қателіктерін» дереу пайдалана қойды.

Оларды қоркытып, шырмап алғаннан кейін, қолға 
үйретіп, өздерініц төңрегіне топтастырғаинан кейін, 
контрреволюцияның бастыктары, Милюков сыяқты 
мырзалар, революцияға қарсы жорык, жасады. Газет- 
терді талқандап, жауып тасгау, жумысшылар мен сол- 
даттарды карусыздандыру, қамауға алу және урып- 
сабау, өтірік пен жала, арын саткан тыншылардың 
біздің партия көсемдеріне пасыктыкпен, арсыздыклсн 
жала жабуы, — келісім жасау саясатыныц жемістері 
міне осыл.ар

Істің жаііы мынаған дейін барып отыр: озбырлан- 
ған кадеттср, күш көрсетіп, террор жүргізуде, Совет- 
терді сөгіп, балағаттауда, сөйтіп ультиматум усынуда, 
ал үрейі ушқан' меньшевиктер мен эсерлср бір позиция- 
дан соц бір позициясын беруде, онын бсржағында, ба- 
тырсынған министрлер кадеттердің соккыларына шы- 
дамай жанкаша ушып кетіп жатыр, сөйтіп... револю- 
цияны... «кутқару» мақсатымен, Милюковтың қол- 
шокпарларына жол босатып отыр.

Осыны көре турып, контрреволюцияның жеңіске 
масайрап отырғандығыиа таңдануға бола ма?

КәзіргІ жағдай осылай.
Ьірак бул жағдаіідыц көпке созылуы мүмкін смес.
Контрреволюцияныц жеиісі — помсш.иктсрдіц жені- 

сі болып табылады. Бірак шаруалар жерсіз отырыл 
узақ күнслте алмайлы. Сонлыктян п^мсщиктерге қар- 
сы үзілді-кесілді күрес жүргізілуі сөзсіз.

Контррсволюцияның жецісі — каниталпстердіц же- 
цісі болып табылады. Бірақ жумысшылар өздерінің 
турмыстарын түбірінен жақсартпайынша тынбайды. 
10 и. в с 7 2 Л Н ІС 3-том
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Сондықтан капнталистерге карсы үзілді-кесілді күрес 
жүргізілуі сөзсіз.

Контрреволюцияның жеңісі — соғыстың созылған- 
дығы болып табылады, бірақ соғыстың көпке созылуы 
мүмкін емес, өйткені соғыстыц ауыртпалығынан бүкіл 
елдіи тынысы тарыЛып отыр.

Сондықтан контрреволюцияның женісі — баянды 
емес, тек өткінші нәрсе.

Болашақ жаца революциянікі.
Тек халық өкіметін толық орнатқанда ғана шаруа- 

ларға жер тиеді, елдің шаруашылық тіршілігі тәртіпке 
салынады және Европаның хасрег шеккен халықтары 
сондай ансап отырған, бейбітшілік ісі қамтамасыз еті- 
лсді.

. Рабочий и Солдат4* ЛЬ /, 
июль, !9]7 ж.

Мақллаға қол қойылмаган



КОНТРРЕВОЛЮЦИЯНЫҢ ЖЕҢІСГ’

Контрреволюция уйымдасты. Ол өсуде, бар тарап- 
та шабуыл жасауда. Кеше ғана үкіметке бойкот жа- 
рыялаған контрреволюция басшылары кадет мырзалар 
wire кожалық жүргізу үшін бүгін өкімет басына қай- 
тып келуге дайын.

Эсерлер мен меньшевиктердіц «билеуші» партилла- 
ри өздерінің «революцияны корғаушы» үкімегі.мен ко
са бейберекет шегінуде. Олар неге болса да көнуге 
дайын, олар неге болса да баруға дайын — тек әмір 
егініз.

Большевнктсрді жәнс олардыц жақтастарын устап 
беру керек пе?

— Рақым етіціз, кадет мырзалар, алыцыздар боль- 
икпиктерді.

Балгық делегациясын және Кронштадтағы большс- 
виктерді устап беру керек пе?

— Қызметінізге дайынбыз, «контрразведчик» мыр
залар, алыцыздар делегацияпы.

Кадеттерге унамсыз большевиктердіц, жумысшы
лар мен солдаттардыц газеттерін жабу керек пе?

— Аянып қалмаймыз, кадет мырзалар, жабамыз.
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Революцияны карусыздандыру керек пе, жумыс- 
шылар мен солдаттарды карусыздандыру керек пе?

— Шын ыкласымызбен, помещик жэне капиталист 
мырзалар. Біз Питер жумысшыларын ғана қарусыз- 
дандырып коймаймыз. 3—4 июльдегі окыйғаларға ка- 
тыспағанына карамастаи Сестрорецкі жумысшыларын 
да карусыздандырамыз.

Сөз бостандығы мен жыйналыс бостандығына шек 
кою керек пе, жске адамныц еркіне және пәтер-үйге 
кол суғылмасын деген срежеге шек кою керек пе, цен
зура мен охранканы орнату керек пе?

— Бәрін де орындаймыз, караниет мырзалар, акы- 
рына дейің орындаймыз.

Майданда өлім жазасы канта колданылсын ба?
— Шын ыкласымызбен колданамыз, тойымсыз 

мырзалар...
Совет кабылдаган платформаны жактаушы Фин

ляндия сеймін тарату керек пе?
— Буда орындалады, помещик жэне капиталист 

мырзалар.
Үкімет программасын озгерту керек пе?

Аяпып калмаймыз, кадет мырзалар.
Сойтіп, меньшевиктер эсерлермен бірге будан бы- 

лайда коне беруге дайыи, тек кадеттермеп мэмлеге 
келсе болғаны, тек солармсн әйтеуір саудасын нісірсе 
болганы...

Лл контрреволюция, жаладан курбандыкгар шалу- 
ды талап етіп, Уақытша үкімет пел Аткару комитегін 
озінен езі айнуға дейінгі мгскаралық халге жеғкізіп, 
барған сайын озбырлана түсуде. Кадеттер өз пайдасын 
коздел, әлдекашан таратытған Мемлекеттік дума мү- 
шслерін жэне баска цензовиктерді жыйнап Москвадл 
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«төтспше жыйналыс» шақыруды усынды, ал осы ду- 
маиыц ішінде Орталык аткару комитеті тіпті елеусіз 
азшылык болып қалады. Министрлер, естері шығып, 
оздсрікің поргфельдерін Керенскийдіц аяқ астыяа апа- 
;>ып үюде. Кадеттердің әмірі бойынша үкімет мүіпеле- 
рінің тізімі жасалуда.

Каи төгіп қол жеткен бостандыкты патшалык Ду- 
маиық және опасыз кадеттердің жәрдемімен жоймак- 
шы, — біздің саяси өміріміздіц кәзіргі камкоршылары 
бізге міне осындай масқарашылық істеп отыр...

Ал соғыс әлі болып жатыр, бул майдандағы ба- 
кытсыздықтн уластыра түсуде, оның бержағында 
майданда өлім жазасын кайта колдану аркылы жағ- 
лайды жақсартпақ болады. Соқырлар! Соғыстың мақ- 
сагы армняға анық және түсінікті болғанда ғанз, өзі 
үшін, өзінің игілікті ісІ үшІн қан төгетінін армия уғын- 
ғанда ғана шабуылды көпшілік унатады деп сенуге 
болатындығын көрмей отыр, — демократиялық Рос- 
Сйяда солдаттардың митингілері мен еркін жыйналыс- 
гары болып турғанда осындай сана болмайынша жап- 
пай шабуыл жасау қыйсынсыз екенін көрмей отыр.

Ал бүліншілік әлі болып жатыр, бул — аштыкқа, 
жумыссыздыққа және жаппай күйзеліске ушырау 
қаупін туғызуда, оньщ бержағында революцияға кар
ем полициялык шаралар қолдану арқылы шаруашылык 
дағдарысын шешпекші болады. Контрреволюцияныц 
^мірі міне осындай! Сокырлар! Буржуазияға карсы рс- 
волюпиялық шаралар қолданбайынша елді бүліншілі.ч- 
тен сактап қалу мүмкін еместігін көрмей отыр.

Жумысшылардың қуғынға түсуі, уйымдардың қый- 
ратылуы, шаруалардыц елеусіз қалуы, солдаттар мен 
матростардыц камауға алынуы, пролетариат партия- 
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сынын кесемдер:не жала жабылуы, өтірік-есектін 
таңылуы, сонымен қатар кснтрреволюционерлердіц ма- 
сайрауы, жалақорлануы, озбырлануы, мінс, осыныц 
бәрі революциями «қорғау» сылтауымен жүргізіліп 
огыр, — эсерлер мен меньшовиктсрдін партиялары <51 з- 
ді міне осындай халге жеткізіл отыр.

Осыныц бәрін кере турып, бізге революциями тун- 
шыктыру арқылы революциями «қорғаушы» осы мыр- 
залармен бірлік жасау керек дейгін адамдар әлі де 
дүниеде бар! («Новая Жизнь» газетін қараңыз).

Олар бізді кімге балайды екен?!
Жоқ, мырзалар, революциями сатушылардьщ жо- 

лымен біздің жолымыз бір емес!
Июль күндерінің ауыр минуттарында, ызаланған 

контрреволюция революцияны атқылаған кездо ж? 
мысшы кваргалдарын тает ап кетпеген бірден-бір пар
тия большевнктср парт.чясы болтании жумысшылар еш 
уақытта умытпайды.

Сол ауыр минуттарда эсерлер мен меньшевиктердш 
«бнлеуші» партиялары жумысшыларды, солдаттар мен 
маіростарды галқандап қарусыздандырушылардиц 
лагерінде болғанын жумысшылар еш уакытта умыт- 
пайды.

Жумысшылар осыныц бәрін есте сақтап, будан 
тиісті қортындылар жасанды.

• и Солдат11
23 июль, І9П ж-
/и t қайған: Я. CH-



КАДЕТТЕРДІҢ ЖЕҢІСІ

МннистрлІк аласапыраң. әлі бііпеген тәрізді. Ка- 
деттер Керепскнймен әлі күнге деііін саудаласуда. Бір 
«комбинациядан» соц бір «комбинация» жасалуда.

Кадеттер, әрине, үкіметке енеді, өйткені бәрі де со- 
лардың айтуымен істеліл оғыр. Черновтың үкімегте 
қалуы мүмкін. Церетелиді енді «қаламайгын» тәрізді. 
Церетели жумысшыларды карусыздандыру үшін «ке
рек еді». Жумысшыларды карусыздапдырғаннан кейіи 
оның қызметі бітті. «Мавр өз міндетін атқарды, Мавр 
енді кетсе де болады»43. Оныд орнын Авксентьев ба- 
сады.

Бірақ мундағы әңгіме, әрине, адамдарда емес. Чер
нов па, Церетели ме, әлде осы сыяқты үшінші біреу 
ме, — оның бәрібір емес пе? Бул дүмше циммерваль- 
днстер империализмнің қызметін істеуге келгенде Ген- 
дерсондардан, Томалардан44 ешбір қалыспайтынын кім 
білмейді?

Қайыра айтамын, мундағы ән.гіме адамдарда емес. 
Әңгіме мынада: өкімет үшін күрес тудырған осы 

сан-сапалактың нәтижесінде, портфельдер үшін және 
басқалары үшін таласудыц нәтижесінде — ішкі сая- 
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сатта кадеттердін бағыты, контрреволюцняныц бағы- 
тіл, сыртқы саясатта — «ақырына дейінгі согыстып» 
бағыты үстем болып отыр.

Мәссле былайша қойылған еді:
Не соғысты соза беру керек, сонда Англия мен 

Американың акшалы рыногіне толық тәуелділік бола- 
ды, кадеттердің үстемдігі жүреді, революция ауыз- 
дыкталады, өйткені кадегтер де, «одактас» капитал да 
орыс революциясын ешбір $'натпайды.

Не өкіметті революцняшыл таптын қолына әперу 
керек, Россиянин кол-аяғын матаушы одақтас капи- 
талдың финанс тусауларын үзу керек, бітім шартта- 
рын жарыялау керек, бүлінген халык шаруашылығын 
помещиктер мен капиталнстердің пайдасыныц есебіне 
тәргіпке салу керек.

Үшінші жол жок, ал үшінші жолды іздеген эсерлер 
мен меньшевиктер сөзсіз кулауға тиісті болды.

Бул жөнде кадеттер естірек болып шыкты.
«Өкімегті циммервальдизмніц және «утопиялык» 

социалнзмніц катерлі бағыттарынан үзілді-кесілді айы- 
рып алу» қажет, —деп жазады «Речь».

Былайша айтқанда: соғыс сөзсіз жүргізілсін, соғыс 
ақырына дейін жүргізілсін деііді.

Белгілі кенесте Некрасов: «ақтык кортынды жасау 
керек»: не өкіметті өздеріц алындар (муны ол Советке 
айтады), не бул өкіметті баскалардын алуына мүмкін- 
дік беріндер дейді.

Былайша айтканда: не революция болсын, не 
контрреволюция болсын дейді.

Меньшевнктср мен эсерлср револгоциялык жолдан 
бастартгы, демек, олар кадеттердіи ыкпалына, контрре- 
волюциянын ыкпалына сезсіз түсуге тиісті болды...
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Өйткені кадеттер турғанда — ішкі заем қамтамасыз 
етілсді, Өііткені кадеттер т^рғанда — одақтас капн- 
талмсн достык болады, ягни сыргқы заём қамтамасыэ 
слледі.

Тылда, әсіресе майданда бүліншілік туып отырған- 
дықтан ақша дегеніціз өте керек-ақ...

«Дагдарыстыи» бар мәні осында.
Кадеттсрдің жеңісініц бар тетігі осында.
Бул жекіс узаққа бара ма, жоқ па, оны таяудағь» 

уакыт көрсетеді.

Рево^й в CoJdcm- М 2.
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ПЕТРОГРАДТЫҢ БАРЛЫҚ ЕҢБЕКШІЛЕРІНЕ, 
БАРЛЫҚ ЖУМЫСШЫЛАРЫ МЕН 

СОЛДАТТАРЫНА'3

Жолдастар!
Россия ауыр күкдерді басынан кешіруде.
Сансыз курбандықты жалмаған үш жылғы соғыс 

елдің тыйтығына жетті.
Транспорттын, бузылуы және азық-түлік тапшылы- 

<ы жаппай ашаршылық қаупін туғызып отыр.
ӨнеркәсіптегІ бүліншілік және заводтардың токтал 

қалуы халық шаруашылығының ен түпкі негіздерін әл- 
сіретіп отыр.

Ал соғыс әлі жүргізілуде, соғыс жалпы дағдарысты 
шиеленістіріп, елді мейлінше күйзелтіп отыр.

Елді «қорғауға» тиісті болған Уақытша үкімет өз 
міндетін орындауға кабілстсіз болып шықты. Бул-бул 
ма, — Уақытша үкімет майданда шабуыл бастап, осы 
арқылы елдегі жалпы дағдарыстың басты себебі болып 
отырған соғысты узакка созып, істі бурынғыдан бетер 
шатастырып жіберді.

Осыныц нотижесінде — өкімет мейлінше тураксыз 
халге жетті, өкімет дағдарысқа ушырап, кері кетті, бул 
туралы журттың бәрі даурығысып жүрсе де, буған қар- 
сы ешкандай елеулі шара қолданылмай отыр.
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Кадеттердін үкіметтсн кетуі коалицнялык министр*  
ліктің мейлінше жасанды екснін, өмір сүруге кабілетсіз 
екенін тагыда апкын керсегті.

Белгілі шабуылдан кейін біздіц әскерлердіц май- 
данда кері шегінуі, шабуыл саясагыныц мейлінше ка- 
тсрлі екенін әйгілеп, дагдарысты акырғы шегіне дейін 
жеткізді, «отандық» буржуазияныд алдында да, 
«одадтас» буржуазияныц алдында да екіметтін беде- 
лін тусіріп, оны кредиітен айырды.

Қыйын-қыстау жағдай туды.
Революцняны «кутқарушыларға» екі жол ашылды.
Нс согысты созып, «шабуыл» жасай бору жолы; 

булай еткенде — ішкі және сыртқь; заёмдар арқылы 
акша өндіру үшін өкімет билігі қалайда коні рреволю- 
цняшыл буржуазияныц қолына берілер еді, өйткені, 
слай болмаған күнде, буржуазия үкіметке енбес еді, 
ішкі заём болмас еді, Англия мен Америка кредит бер- 
мейтін болар еді, ал м$ндай жағдайда елді «қорғау» 
дегснніц мәнісі соғыс шығындарын жумысшылар мен 
шаруалардыц есебінен өгеп империализмнің орыс жал- 
мауыздары мен «одақтас» жалмауыздарының пайда- 
сын көздегендік болады.

Не өкімет билігі жумысшылар мен дәулетсіз ша- 
руалардың қольша өтуі керек еді, революцияны Ілгсрі 
бастырып, жерді шаруаларға әперу үшін, өнеркәсіпте 
жумысшы бақылауын орнату үшін және бүлінген халық 
шаруашылығын капиталистер мен помещиктердіц пай- 
даларының есебінс тәртіпке салу үшін бітімнің демо- 
кратиялық шарттарын жарыялап, соғысты тоқтату ке
рек еді.

Бірінші жол дәулетті таптардыи енбекшілерге өк- 
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темдіпя күшейте түсіп, Россияны Лнглияныч, Амери- 
канын, Францияныц отарына айналдырады.

Екінші жол Европада жумысшы революциясынын. 
ләуірін туғызады, Россияны фкнансылык шырмаудан 
қуткарады, буржуазия үстемдігініц түпкі негіздерін 
алсіретеді және Россияны шындип азат сту үшін жол 
ашады.

3—4 июпьдегі демонстрация жумысшы және сол
дат букарасының социалистік партияларға арналған 
үндеуі еді, — екінші жолға түсуге, рсволіоцняны да- 
мыта беру жолыиа түсуге шакырган үндеуі еді.

Оныц саяси мәні мен улы тарихи мацызы міне 
осында.

Бірак, жумысшылар мен шаруаларды.ч революиия- 
лық кыймылы аркылы емес, кадет буржуазнясымен 
келісім жасау комбинацлялары аркылы күш-қуат алып 
отыратын Уакытша үкімет және эсерлер мен мекьше- 
виктсрдің, минисгрлік партиялары, — бірінші жолды —* 
контрреволюциям нкемделу жолын унатты.

Демонстранттарға кол созу орнына және, екіметті 
алып, сол дсмонстранттармен бірге революиияны шыя 
корғап қалу үіиін «одақтас» және «отандас» империя - 
листік буржуазияға қарсы күресу орнына,—олар 
контрреволюцияшыл буржуазнямсн одак жасасып, өзі- 
нің қаруын демонстранттарга карсы, жумысшылар мен 
сслдаттарға қарсы жумсады, буларғи карсы юнкерлср 
мсн казактарды айдап салды.

Сөйтіп олар контрреволюцияға кецінен есік ашып, 
революцияиыц мүддесін сатты.

Сондықган емірдіц шынрау түбінсн кара лайсан 
ігыра келіп, әрі адал, әрі ардақты нәрсенің бәрін лас- 
тады.
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Тінту жүргізіп, ойрэн салу, қамауға алып, урып- 
соғу, азап көрсетіл, кісі өлтіру, газеттер мен уйымдар- 
ды жабу, жумысшыларды карусыздандырып, полктер- 
ді тарату, Финляндия сеймін тарату, бостандықты 
кысымға алып, өлім жазасын кайта колдану, ойран- 
шылдар мен контрразведчиктердін. асқынып кетуі, өті- 
рік пен жеркенішті жаланың epic алуы, міне осынын 
бәрі эсерлгр мен меньшевиктердің үнсіз макулдауы 
арқылы іске асырылып отыр, — контрреволюциями», 
алғашқы әрекеттері міне осындаіі.

Кадеттер партиясымен бірге одақтык-орыс импе- 
риалистері, юнксрлсрімеи, казактарымен және контр- 
разведчиктерімен бірге жоғарғы командалық қурам- 
дағылар,— мінеки, контрреволюцнянын. күштері осы- 
лар.

Осы топтардыц айтуы бойынша Уақытша үкімет 
мүшелерініц тізімі жасалуда, ал министрлер жанды 
куыршақ сыяқты бір көрініп, қайтадан ғайып болып 
ЖііТЫр.

Осы топтардың нускауы бойынша большевиктер 
мсн Черновты устап берісіп отыр, полктер мен кеме 
командаларына тазалау жүргізіліп жатыр, майданда 
ату жазасы қолданылып, полктер таратылып жатыр, 
Уақытша үкімет Керенскийдің қолыпдағы ойыпшыкка 
аиналды, Совсттердіи. Орталык. атқару комитеті осы 
ойыншықгыц шылауына айналды, «революцияшыл де
мократия» өзініц праволары мен міидеттсрінен масқара 
түрде бастартты, таяуда жойылған гіатіпалық Дума 
бурынғы прзволарына қайта енгізіліп отыр.

Мунымеи де тынбай, олар революциями будан бы- 
лаііда ауыздыктау жөніндс Қысқы ордадагы «тарихи 
кецесте»46 (21 і ільдс) сөз байласуға дейін барды (за
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говор’.), онын бержағында, эшкерелеп кояр деп, боль- 
шевиктсрді бул кеңсске шакырмады.

Алдағы уакытта «Москва кенесі» шакырылмак. 
кан төгіп барып кол жеткен бостандықты олар сол ке- 
нссте біржолата жоймақшы...

Осынын бәрі коркақтықпсн бір позициядан сон бір 
тіозициясын беруші. меньшевиктер мен эсерлердІН ка- 
тысуымен істсліп отыр, булар өздерінін де, өз уйьпл- 
дарының да бетін жыртып корлауда, революцияның 
женістерін масқаралықпен аяққа басуда...

Демократияның «өкілдері» ешқашанда кәзіргідей, 
кәзіргі тарихи күндердегідей соракы болған емес’

Олар ешкашанда кәзіргідсй масқара болып кулаган 
емес!

Осыдан кейін, контрреволюцияның, озбырланьтп 
кеткендігіне, контрреволюцияның адал әрі револіоция- 
лық істі ыландап отырғандығына тандануға бола ма?

Осыдан кейін, сатылған жалдамалардың және су- 
журек жалақорлардыц біздің, паргиянын көсемдер’н 
«опасыздық» істеді деп ашықтан «айыптауға» батыль1 
баргандығына, буржуазиялык газеттердегі каламдЬІ 
қарақшылардын осы «айыпты» арсыздыкпен шимай- 
лап отырғандығына, ал прокурорлық өкімет дейтіннін. 
«Лениннің ісі жөніндегі», т. б. жөніндегі материал- 
сымақ бірдемелерді жүзіқаралыкпен жарыялап отыр- 
ғандығына таңдануга бола ма?

Бул мырзалар, тегінде, біздіц арамызға ірткі салу- 
дан, біздін арамызда күдік псн дурбелец туғызудан, 
білдің, көсемдерімізге сенімсіздікті күшсйтуден даме- 
ленеді.

Бишаралар! Булар біздің көсемдеріміздіц есімдері 
жумысшы табы үшін ешкашанда нақ кәзіргі кездегі- 
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дей, озбыр буржуазияшыл айуандардыц жала жауыгғ 
отырған кезіндегідей, ардақты және жакын Солыгг 
көрмегендігін білмей отыр!

Сатылғандар’ Булар буржуазияшыл жалданбалар 
дыц жапқаи жаласы неғурлым соракы болса, жумыс- 
иіылардыц көсемдерге деген сүйіспеншілігі соғурлылг 
күшті болатындығын, өз көсемдеріне сенімі сорурлым-’ 
шексіз арта түсетіндігін пайымдамай отыр; ал жумыс- 
шылардың өз тәжрибесінен білетіні сол, егер душпан- 
дар пролетариаттың көсемдерін қаралап отырған бол
са, муныц өзі көсемдердің пролетариатқа адал қызмеғ 
Істеп жүргендігін сыйпаттайтын айқын белгі.

Алексинскийлер мен Бурневтер, Переверзевтер мен 
Дсбронравовтар, сіздердей мырзаларға біз арам ниет 
жалақорлар деген масқара таңбаны сыйлыкқа тарта 
мыз. Петроградтын. бізді сайлаған 32 000 уйымдасқан 
жумысшыларыныц атынан осы танбаны кабыл алы- 
ңьіздар, бул танба көрге кіргендерінізше бойларыңыз- 
дан кетпесін. Сіздер осы танбаға лайыксыздар.

Ал сіздер, капиталистер мен помепіиктер, банкир- 
лер мен алыпсатарлар, поптар мен контрразведчнктерғ 
халықтарға буғау әзірлеуші мырзалар, бәрлеріміз де 
жеңіске тым ерте масаіірап жүрсіздер, Улы Орыс Рс- 
волюциясын жерлеуге тым ерте кірісіп отырсыздар.

Революция өмір сүруде, ол өзін әлі-ак танытады, 
көр қазушы мырзалар.

Соғыс пен бүліншілік болып жатыр, ал осылардаіг 
кслген жарақатты айуандык жазалау шаралары ар
кылы емдеп жазуға болмайды.

Революцияның кайнар булак күштері өмір сүруде. 
еллі революнияшылдандыру жолында бул күштер гял- 
май қызмет етуде.
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Шарулар әлі жер алған жоқ. Бірақ олар ж ер үшін 
курес жүргізеді, өнткені олар жерсіз өмір сүре алмай- 
ды.

Жумысшылар заводтар мен фабрнкаларда өзінік 
бақылауын әлі жүргізе алған жоқ. Бірак олар бақылау 
жүргізбей коймайды, ейткені енеркәсіп бүліншілігі 
оларға жумыссыздык каупін туғызады.

Солдаттар мен матростарды ескі тәртіпке карай 
кері сүйремекші. Бірақ солдаттар мен матростар бос- 
тандық ұшін күреседі, өнткені олар бостандық алуға 
та.ырлық енбек сінірді.

Жоқ, контрреволюционер мырзалар, революция өл- 
тси жоқ. ол тағыда өзіне жак адамдардын. басын ко
сил, жаиа күшпен жауға қарсы тап беру үшін әзірше 
калтарыста тур.

«Біз тіріміз, біздін алкызыл канымыз сарқылмас 
күштіц жігерімен кайнауда!»47.

Ал Батиста ше, Англия мен Германияда, Франция 
меи Австрияда жумысшы ревилюциясынын туы жел- 
біреп іурған жоқ па, жумысшы және солдат депутат- 
тарынык Советтері уйымдасып жатқан жоқ па!

Әліде урыс болады!
Әліде женіс болады!
Бар әнгіме болашак урыстарды лайыкты түрде жә- 

ие уйымдасып карсы алуда.
Жумысшылар! Сіздер орыс революциясының кә- 

ссмдері деген ардақты рольге ие болып отырсыздар. 
Букараны өз төкректеріцізге топтастырып, оларды біз- 
дін партиянын туы астына жыйнацыздар. Июль күн- 
дерілін ауыр минуттарында, халык жаулары револю
циями аткылағанда, жумысшы кварталдарынан кет- 
яеген бірдсн-бір партия большевиктер партиясы бол- 
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ғандығын умытлаңыздар. Сол қыйын-кыстау күндер- 
де меньшевиктер мен эсерлер жумысшыларды талкан- 
даушылар мен карусыздандырушылардың лагерінде 
болғандығын умытпаныздар.

БІздің тудың астына жыйналыңыздар, жолдастар!
Шаруалар! Сіздердің көсемдеріңіз сенімдеріцізді 

актамады. Олар кон грреволюцияның, соңына ілесіп 
кетті, ал сіздер жерсіз калып отырсыздар, өйткені 
контрреволюция үстемдік қурып турғанда, сіздер по- 
мешиктердің жерлерін ала алмайсыздар. СіздердІн ец 
сенімді одақтастарыиыз — жумысшылар ғана. Тек жу. 
мысшылармен одақтасканда ғана жер мен еркіндікке 
қолдарыцыз жетеді. Жумысшылардың төңрегіне топ- 
тасыцыздар!

Солдаттар! Революцияныц күші халық пен солдат- 
тардың одағында. Министрлер келіп те, кетіп те жа- 
тады, ал халық өз ориында кала береді. Әрқашанда 
халыкпен бірге болыныздар, халық қатарында жүріп 
күресініздер!

Контрреволюция жойылсын!
Революция жасасын!
Социализм жасасын, халықтардын, бауырластыгы 

жасасын!

Россиялыц социал-демократиялыц ж^мысшы 
партиясыныц (болыиевиктердіц) Петроград- 
тағы жалпыцалалыц конференцаясы

..рабочий и Солдат*  Л» 2, 

2: и.оль, ж'

II и. В. СО л и 3-том



ЕҚІ КОНФЕРЕНЦИЯ

Екі конференция. Екеуі де жалпықалалық, петро- 
градтық конференциялар.

Бірі меньшевиктердікі. ЕкіншісІ большевиктердікі.
Біріншісі небәрі 8 мың жумысшының, өкілі.
Екіншісі — 32 мың жумысшыныц өкілі.
Біріншісінде тәртіпсіздік пен ырың-жырыидык ері° 

алып отыр, сондықтан ол кәзір-ақ екіге бөлінгелі Tj?p.
Екіншісінде — бірлік пен ынтымақ күшті.
Біріншісі кадеттік буржуазнямен келісімдер жасау- 

ра арка суйейді. Ол нақ осы негізде екіге бөлінді, өйт- 
<ені ары бар адамдар, буржуазиянын. қуйыршығы 
болғысы келмейтін адамдар, меньшевиктердің. ара- 
сында әлі де бар.

Екіншісі, керісінше, буржуазиями комбияациялар 
жасауга арка сүйемейді, капиталистер мен помещнк- 
терге қарсы жумысшылардың революциялық күресіне 
арка сүйейді.

Біріншісі «елді корғау» жолы—большевизмді жою- 
да, революцияға опасыздык істеуде деп біледі,

ЕкІншісі бул жол — контрреволюцияны оның <со« 
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ииалистік» қуйыск.андарымен коса аластауда деп 6і- 
леді.

Большевизм жойылды және жерге көмілді деуш\- 
лер бар.

Көр қазушы мырзалар бізді тым ерте жерлемекші 
екен. Біз әлі тіріміз, біздіи. куатты үнімізден буржуазия 
сан рет тітіркеніп, калтырайды.

Рсволюцияны жақтайтын 32 мыц $йымшыл боль- 
шевиктср бар және квпшілігі революдияны сатъш кет- 
кен 8 мьіц бытыракқы меньшевиктер бар, — ал танда- 
қыздар, жумысшы жолдастар!

«Рабочий а Солдат*  ЛА %
U июль, /97? лс.
Начала г а қол ңайылмаган

u*



ЖАҢА ҮКІМЕТ

Министрлік аласапыраң бітті. Жаиа үкімет қурыл- 
ды. Кадеттер. кадеттенушілер, эсерлер, меньшевик- 
тср — үкіметтің қурамы міне осындай.

Кадеттердің партиясы қанағатганды. Кадеттердін 
пегізгі талаптары қабылданды. Бул талаптар жаца 
үкіметтің. атқаратын қызметініц нсгізі болып алынды-

Кадеттер Советтерді әлсірету есебіне үкіметті кү- 
шейтуді, үкіметті Совеггерге тәуелсіз етуді көздеген 
еді. Эсерлер мен меньдіевиктердін ішіндегі «оибағаіі 
пастырлар» басқарып отырған Советтер буған көніп, 
өзін өзі өлім жазасына кірілтар е.тті.

Уақытша үкімет, бірден-бір өкімет болдъі,— ка
деттер міне осылай істетті.

Кадеттер «армияны сауықтыруды», яғни армпяда 
«темір тәртіп» орматуды, армияны тек өз бастықгары- 
на ғана, ол бастықтарды үкіметке ғана бағындыруды 
талап еткен еді. Эсерлер мен меньшевиктер басқарьш 
огырған Совегтер б^ған да көніп, өздерін к.арусыздан- 
дырып тастады.

Советтер армиясыз калды, армия кадеттенуші эле- 
менттердің үкіметіне ғана бағынатын болды, — кадет
тер міне осылай істетті.
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Кадсттер одақтастармен сөзсіз бірігуді талап ег- 
кен еді. Советтер өздерінің, «интернационалист» дек- 
ларацияларын умытып, «ел корғау»... мақсатымен 
<батыл түрде» осы жолға түсті. Оның бержағында 8 
июль программасы дейіін программаның аяғы аспан- 
иан келді.

«Ракымсыз» соғыс, «ақырына дейікгі соғыс» жүр*  
гізіле бсретін болды, — кадеттер міне осылай істегті.

Кадеттердіц өздері былай дейді:

«Кадеттердің талаптары бүкіл үкіметтің жумысына сөзсіз не- 
»із етіліп алынды... Міне сондықтан да, кадеттердің пегізгі тллап- 
т ры қабылданып отырғаннан кейін, партия ендігі жерде партия- 
лардағы ерекше алауыздыктарға бола дауласа беруді мүмкін деп 
таппады». Өйткені кәзіргі жағдайда «атышулы 8 июль програм- 
иісының демократиялык элемеиттері үшін уақыт пен мүмкіншілік 
еге аз қалатынын» кадеттер біледі («Речьті» қараңыз).

Түсінікті сыяқты.
Совсттердіц революциялық өзгерістер енгізе оты- 

рып, декрсттер мен указдар аркылы осы өзгерістерді 
нығайтуға Уақытша үкіметті мәжбүр сте отырып, 
жаца өмір туғызып келген кездсрі болды.

Март—апрель айларында осылай еді.
Ол ксзде Уақытша үкімет, Советтердің револю- 

ЦИялық шараларын өзінің рсволюцияға жат уранымен 
бүркесе де, Советтердіи жетегінде жүретін.

Кәзір уакыт өзіерді; Уақытша үкімет теріс бағып 
кетті де, контрреволюциялық «өзгерістер» енгізді, ал 
Советтер өздерініц сылдыр қарарларында осы сөзге- 
рістсрді» үнсіз қостауіа «мәжбүр» болып отыр.

Кәзір Орталык. атқару комитеті, барлық Советтер*  
дің осы өкілі, Уақытша үкіметтіп. контрресюлюциялық 
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бейнесін революциялык желсөзбен бүркей отырып, сол 
Уақытша үкіметтін жетегінде жүр.

Рольдердіц өзгергендігі, өзгергенде Советгердіи 
пайдасына өзгермегендігі айкын.

Я, кадеттердід «қанағаттанатын» реті бар.
Бул жағдай узаққа бара ма, жоқ па, оны біз жакыа 

арада көреміз.

.„Рабочий и Солдат* 4 ЛЗ 3,
16 июль, 1917 ж.
Бас мацала



ҚУРЫЛТАЙ
ЖЫИНАЛЫСЫН САЙЛАУ ЖӨНІНДЕ*

Қурылтай жыйпалысын сайлау науқаны басталды. 
Партиялар өз күштсрін жумылдыруға кірісті. Кадет- 
тсрдіц болашақ кандидаттары, табысқа жету мүмкін- 
шілігін тексеріп, кәзірде Россияны аралап жүр. Соц.- 
рсволюционерлер сайлауды «уйымдастыру» мақсаты- 
ыен Пеіроградта шаруалардыц губсрниялык өкілдері- 
нің кедесін өткізді. Халықшылдардыц басқа бір тобы 
нақ сол максатпен Москвада Бүкілроссиялык. шаруа 
одағынын.50 съезін өткізбек. Сонымен катар, бір есеп- 
тен, дерсвняда сайлауды ойдағыдай жүргізу максаты- 
мсн, лартиядан тыс өз бетімен қурылған «шаруа де- 
путаттарының гарнизондық Совсттері» де пайда бо- 
луда. Нақ сол максатпен» жумысшылардың көптсгея 
жерлестіктері курылды, олар деревняны әдебистпен 
жабдықтап, адамдарын жібсруде. Ақырында, жеке 
заводтар сайлау үгігін жүргізу үшін дерсвняға арнау*  
лы екілдер жіберуде. Біз жеке-дара «делегаттардын», 
көбінесе, Россияны аралап, шаруаларға «қаладағы 
жаиалықтарды» жеткізіп жүрген солдаттар мен мат- 
ростардың ссспсіз көп ексндігін айтпасақ та болады.

Анығында, кәзіргі кезенніц мадызы күшті скенін.
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Курылтай жыйналысының шешуші маңызы бар екенін 
халықтың ең калың топтары уғынып отыр. Оның бер- 
жағында, халыктың көпшілігі туратын деревняныц 
ролі шешуші роль екенін, сондықтан барлық басы ар
тик күшті деревняға жу'мсау керек екенін журттын 
бәрі біліп отыр. Біздің партиянын деревнядагы негізгі 
тірегі — ауылшаруашылық жумысшыларыныц быты- 
раңқылығын және шашаулығын қоса алғанда, осынын 
бәрі деревнядағы біздін, міндеттерімізді едәуір кыйьиі- 
датады. Қала халқының барлық топтарының ішіндегі 
ед уйымшылы қала жумысшылары, ал буларға кара- 
ранда — село жумысшылары ең бір уйымдасв.аған бу- 
кара болып табылады. Шаруа депутаттарының Совет- 

тері уйымдастырып отырғандар, көбінесе, шаруалардыц 
орташа және ауқатты топтары, булар «либерал помс- 
иіикпен және либерал капиталиспен» келісім жасауға 
ежелден бейім келеді. Деревнядағы пролетарлык жә- 
не жартылай пролетарлық элементтерді сокдарына 
ертіп жүргендер де, трудовиктер мен соц.-революцио- 
нерлердің келісімпаз партияларыныц ыкпалына олар- 
ды бағындырып отырғандар да нақ осылар. Дсревня- 
дағы ауылшаруашылық капитализмі мен тап күрссініи. 
жеткіліксіз дамуы осы сыяқты келісімпаз саясатка 
қолайлы жағдай туғызады.

Біздіц партияның кезектегі міндеті — шаруалардык 
ея кедей топтарын трудовиктер мен соц.-революцио- 
нерлердің ықпалынан кутқарып, оларды кала жумьгс- 
ідыларымен бауырлас бір семья етіп топтастыру.

Келісім саясатынын жарамсыздығын қадам баскан 
сайын әшксрелей отырып, емірдін өзі осы бағытта да- 
мып келеді. Партия қызметкерлерінін міндеті — мун- 
дай саясаттык мейлінше қатерлі екендігін әшкерелеу 
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үіііін, сөйтіп шаруалардың ең кедей топгарын кала 
пролетариатының төцрегіне топтастыру ісін женілдету 
үшін Қурылтай жыйналысының сайлауына барынша 
бслсене катысу.

Бул үшін кәзірден бастап деревняларда біздің пар- 
тияның уйтқысын жасау керек, оларды калалардағы 
партия комитетгерімен тығыз байланыстыру керек. Әр- 
бір болыста, әрбір уезде, әрбір сайлау округінде ең «0-*  
дсй еркек-әйел шаруалардан біздің партия топтары 
уяымдастырылуға тиісті. Бул топтар губерниянын 
өнеркәсіп орталыктарындағы біздІц комитеттермсн 
байланысты болуға тиісті. Комитеттердің міидеті — 
сол топтарды сайлауға қажетті материалдармен, әде- 
биеттермен, адамдармен қамгамасыз етіп отыру.

Тек осындай жолмен ғана науканныц барысында 
кала мен деревня пролетарларын шындап біріктіруге 
болады.

Біз капиталистермен және помешиктермен келісім 
жасауға қарсымыз, өйткені мундай келісімнің жумыс- 
шилар мен шаруалардың мүдделеріне нуқсан келтіре- 
тіиін біз білеміз.

Бірақ будан: біз келісім атаулының бәріне де кар- 
сымыз деген уғым тумайды.

Біз ең кедей шаруалардьщ партияда жоқ топтары- 
мен келісім жасауды жақтаймыз, өйт^ені оларды по
мещик пен калига лиске қарсы рсволюциялық күрестің 
жолына түсуге өмірдің өзі итермелейді.

Біз солдаттар мсн матростардыд бипартиялык 
уйымдарымен келісім жасауды жактаймыз, өйгкеиі 
олар баііларға смес, кедейлерге сенеді, буржуазияны і 
үкімстінс емес, халыкка сснеді, ең алдымен жумысшы 
табына сеиеді. Біздіц партияға косыла алмайды немс- 
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се косылғысы келмейді деген сылтаумен мундай топ- 
тар мен уйымдарды шетке қағудың өзі — жөнсІз жәнв 
зыянды әрекет болар еді.

Сондыктан осындай топтармен, осындай уйымдар- 
мен ынтымактаса білу керек, жалпы революциялық 
платформа жасау керек, солармен біріге отырып бар- 
лык сайлау округтері бойынша кандидаттардын тізім- 
дерін жасау керек, ол тізімдерге «профессорлар» мен 
«ғалымларды» емес, халыктын талаптарын жан-тәні- 
мен корғауға дайын шаруаларды, солдаттар мен ма- 
тростарды кіргізу керек, — деревнядағы біздіц сайлау 
науканымыз міне осы бағыгга өткізілуге тиіс.

Тек осылай еткенде ғана деревняның е.чбекші хал- 
кының калың топтарын біздің революция көсемініч 
төнрегіне, пролетариаттыц төцрегіне уйымдастыруға 
болэлы.

Партияда жок мундай топтар узак іздемей-ак та- 
былады, өйткені булар барлық жерлерде, күн сайын 
шығып жатыр. Помсшик жерлерін шаруа Комитетте- 
рі.чін билеуіне бөгет жасаушы Уақытша үкіметке сен- 
беушілігі күшсйгендіктен бул топтар будан былайда 
шыға бермек. Уакытша үкіметке қуйыршык болып 
жүрген, шаруа депутат гарының Бүкілроссиялық атка- 
ру ғомитетінін саясатына наразы болғандығынан бул 
топтар өсіп отыр, өсс береді де. Буған Петроградтағы 
бүкіл гарнизонды біріктіреіін және жумысқа кіріскен 
күнінен басгап-ак Уакытша үкі.метпен, шаруа лепутаг- 
тарынын Бүкілроссиялық аткару комитетімен какіы- 
ғысып калган, таяуда уйымдаскан «Петроградтын ша
руа депутаттарының Созеті»5' мысал бола алады.

Шар>алар мен солдаттардын паргияда жок осын- 
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дай уйымдарымен келісім жасау үшін негіз боларлык 
үлгі платформа мынау.

1. Біз помсшиктерге, капиталистерге, олардың «ха- 
лык бостандығы партиясына» карсымыз, өйткені орыс 
халқынын басты жаулары осылар, тек осылар ғана. 
еШарға және олардың, үкіметіне ешбір сенім болма- 
сын, ешбір көмек көрсетілмесіні

2. Біз социализм үшін жан-тәнімен күресуші жу- 
ліисшы табына сенім көрсетіп, куаттауды жактаймыз, 
біз помещиктер мен капиталистерге қарсы шаруалар- 
дыц, солдат гардың және матросгардың жумысшылар- 
мен одактасуын, келісім жасауын жактаймыз.

3. Біз соғыска карсымыз, өйткені ол—баскынипл- 
лык соғыс. Ағылшын-француз капиталистерімен пат- 
шаның қупыя жасаған шарттары бойынша соғыс жүр- 
гізіліп жаткан кездс, аннексиясыз бітім туралы әнгіме 
курғақ сөз күйінде кала бермек.

4. Біз халықтардың өздерініц империалист^ үкі- 
меттеріне карсы батыл күрес жүргізулері арқылы со- 
ғысты неғурлым тсз токтатуды жақтаіімыз.

5. Біз өнеркәсіптегі, капиталистер шиеленістіріп 
итырған анархияга карсымыз. Біз өнеркәсіпте жумыс- 
шы бақылауыныц болуын жактаймыз, біз жумысшы- 
лардыц өздерін және жумысшылар таныған өкіметгі 
қатыстыра отырып, өнеркәсіпті демократиялык жол- 
мен уйымдастыруды жактаймыз.

6. Біз кала мен деревня арасында өнім айырбасын 
дурыс уйымдастыруды жактаймыз, сөйтіп каланы 
жеткіліһті мелшердс азық-түлікпен, ал деревняны 
қантпсн, ксросинмен, аяк киімдерімен, кездемемен, те- 
мір буііымдарымен және баска кажетті товарлармсн 
жабдықтау керек дейміз.
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7. Біз — удельдік, қазналық, кабинеттік, помещик- 
тік, монастырлік-шіркеулік жерлердіқ бәрі де бүкіл 
халықтың қолына тегін көшсін дейміз.

8. Біз помещиктердің басы артық жерлерінің, егіс- 
тік және жайылым жерлерінін. бәрі де демократия жо- 
лымен сайланған шаруа Комитеттерінің қарамағыяз 
дереу көшсін дейміз.

9. Біз помещиктердің қолдарындағы және склад- 
тардағы басы артық ауылшаруашылык көлік-сайман- 
дардыц бәрі де егістік және шабындык жерлерді өндеу 
үшін, егін орағы және басқалары үшін дереу шаруа 
Қомитеттерініц қарамағына берілсін дейміз.

10. Біз соғыста еңбекке жарамдылығынан айрылғаіі 
барлық мүгедектсрге, сонымен бірге жесірлер мен же- 
тімдерге адамша өмір сүрерліктей мөлшсрде каражаг 
беріліп отырсын дейміз.

11. Біз туракты армиясы жоқ, бюрократиясы жоқ„ 
полиииясы жоқ халык республикасы болсын дейміз.

12. Туракты армияның, орнына біз бастыкгары сай- 
ланып койылатын бүкілхалықтық ополчение болсын 
дейміз.

13. Жауапсыз чиновник-бюрократтардын. орныяа 
біз сайланып қойылатын және ауыстырылып отыратын 
кызметкерлердің болуын талап етеміз.

14. Халыкка камқорсынған полициянын орнына біз 
сайланып койылатын лоне ауыстырылып отырагын 
мнлицияның болуын талап етеміз.

15. Біз солдаттар мен матростарға карсы бағьгг- 
талган «буйрықтардын» жойылуын жақтаймыз.

16. Біз полктердін. таратылуына және солдаттарды 
бір-біріне өшіктіруге карсымыз.

17. Біз жумысшы және солдат баспасөзін қуғын- 
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дауға қарсымыз; біз тылда болсын, майданда болсын 
сөз бостандығы мен жыйналыс бостандығына кысым 
жасауға карсымыз; біз сотсыз, тергеусіз қамауға кар- 
сымыз, жумысшыларды қарусыздандыруға қарсымыз.

18. Біз өлім жазасын қайта қолдануға қарсымыз.
19. Біз Россиянин барлык халықтарына сркін өмір 

суруге право берілсін, бул халықтар езілмесін дсйгліз.
20. Акырында, біз слдсгі бүкіл өкімет жумыс.шылар 

мсн шаруалардыц революцияшыл СоветтсрІнін колына 
бсрілсін дейміз, өйткені соғыстыц, бүліншіліктін, кым- 
батшылықтың салдарынан және халык муктажыныц 
ессбіне пайдаға кенелуші капиталистер мен помещик- 
тсрдің содырынан туйыкка тірелген елді сол туйықтан 
шығару тек осындай екіметтіц ғана қолынан келеді.

Шаруалар мен солдаттардың партияда жоқ рево- 
люцияшыл топтарымен біздің партия уйымдарыныц 
келісі.м жасауына жағдай тудырарлык платформа, 
жалпы алғанда, міне осындай.

Жолдастар! Сайлау уакыты жакындап келеді. Кс- 
шікпей іске кірісіңіздср де, сайлау науқанын уйымдас- 
тырыңыздар.

Жумысшылар мен жумысшы әйелдерден, солдат- 
тар мен матростардан көшпелі үгітшілер топіарын 
уйымдастырып, платформа туралы қыскаша лекциялар 
өткізініздер.

Бул топтарды әдебиетпен жабдықтап, оларды Рос
сиянин барлық түкпірлеріне жіберіңіздер.

Олардың үні деревняны алдағы Қурылтай жыйна- 
лысының сайлауына оягатын болсын.

Болыстар мен уездерде партия 
тырып, олардың төңрегіне кедей шаруалардың қалың 
топтарын біріктіріңіздер.
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Революциялық-партиялық байланысты нығайту 
үіиін, Қурылтай жыйналысына кандидаттар белгілеу 
ушін болыстар, уездер, губерниялар бойынша кенестер 
өткізініздер.

Қурылтай жыйналысының маңызы зор. Бірак Ку- 
рылтай жыйналысынан тыс калғалы турған букара- 
нын манызы да өлшеусіз артық. Күш Курылтай жый- 
калысының өзінде е.мес, күш күрес аркылы жаца ре- 
Г.ОЛЮЦИЯЛЫК право жасап, Қурылтай жыйналысын алға 
бастыратын жумысшылар мен шаруаларда.

Біліп алыныздар, революиняшыл буқара неғурлым 
-уйымшыл болса, Курылтай жыйналысы олардын үніне 
соғурлым уқыпты түрде кулак асады, орыс револю- 
циясынын тағдыры соғурлым қамсыз етіледі.

Сондықтан сайлаудағы басты міндет — шаруалар- 
дың қалыі. букарасык біздің партияныц тецрегіне 
уйымдастыру,

Іске кірісікіздер, жолдастар!

„Рабочий и Солдат*  № 4, 
2? июль. lull ж
Клл қо аан: Я. Сталин



РСДЖП (БОЛЬШЕВИКТЕРДІҢ)
VI СЪЕЗІНДЕ СӨЙЛЕНГЕН СӨЗДЕР

26 июль — 3 август, 1917 з/с.6*

1. ОРТАЛЫҚ КОМИТЕТТІҢ ЕСЕПТ1 БАЯНДАМАСЫ

27 июль

Жолдастар!
Орталық Комитеттін есепті баяндамасы Орталык 

Комитеттің екі жарым ай ішіндегі жумысын — май, 
июнь айларын, июль айының алғашқы жартысын қам- 
тыйды.

Орталық Комитеттін. май айындағы жумысы үш 
багытта жүргізілді.

Біріншіден, жумысшы және солдат депутаттарыньщ 
Советтерін кайта сайлау жөнінде урандар усы- 
нылды. Орталық Комитет осылай еткенде бізде рево- 
люциянын. бейбіт жолмен дамып отырғандығын, жу
мысшы және солдат деяутаттарыныц Советтерін кай
та сайлау жолымен Советтердін қурамын, демек үкі- 
меттін қурамыч да, өзгертуге болагьіидығын ескерді. 
Душпандар бізге өкіметті басып алмақшы деп айыл 
тақты. Бул — жала. Біздо ондай пнеттер болған жок. 
Біз: Советтерді кайта сайлау жолымен калың буқара- 
лардык тілектеріне сәйкес Советтердің жумыс сыйпа- 
тын өзгерту үшін бізде мүмкіндік туып отыр дегенді 
вйттық. Жумысшы және солдат депутаттарының Со- 
веттсрінде бір дауыс артық алсақ бэлғаны, сонда өкі- 
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мсттің басқаша жолмен жүруге тиісті екендігі бізге 
айкын еді. Сондыктан май айындағы бүкіл жумыс 
канта сайлау уранымен жүргізілді. Сайып келгенде біз 
Советтіц ж^мысшы фракциясындағы орындардың 
жартысына жуығын, солдат фракциясындағы орындар- 
дың ’/*  іне жуығын меңгеріп алдық.

Екіншіден—соғысқа карсы үгіт жүргізу. Біз Фр. 
Лдлердің53 өлім жазасына кесілгенін пайдаланып, елім 
жазасына карсы және соғыска карсы наразылық біл- 
діре бірқатар митингілер уйымдастырдық. Солдаттар 
бул науканды жақсы кабыл алды.

Орталық Комитет жумысының үшінші жағы — май 
айындағы муниципалдық сайлау. Контррсволюциянын 
негізгі күші болған кадеттерге де карсы, өз ықтыяры- 
мен немесе өз ықтыярынсыз кадеттсрдік соңынан іле- 
сіп отырған меньшевиктер мен эсерлерге де қарсы 
урыс жүргізу үшін Орталық Комитет Петроград Коми- 
тетімен бірлесіп бар күшін жумсады. Петроградтағы 
&00 000 дауыс берушілерден барлық дауысіардыц 
2О°/о ке жуығын біз алдык, оның бержағында Выборг 
аудандық думасын түгелінен өзімізге қараттық. Сол
дат жолдастар мен матрос жолдастар партияға айрык- 
ша зор еңбек сіңірді.

Сонымен, май айы: 1) муниципалдык сайлау ура- 
иымен, 2) соғыска карсы үгіт жүргізу уранымен және 
3) жумысшы және солдат депутаттарының Советін 
кайта сайлау уранымен өтті.

Июнь айы. Майданда шабуыл жасауға әзірлік ту- 
ралы лақаптар солдаттарға жайсыз тиді. Солдаттар- 
дың праволарын жокка шығаратын бірсыпыра буй- 
рықтар берілді. Осының бәрі буқараны серпілтті. 
Әрбір лақап бүкіл Питерге лезде тарап, жумысшылар- 
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ды, әсіресе солдаттарды қатты толкытып отырды. Ша- 
буыл туралы лақаптар; солдаттың праволарын декла- 
рациялайтын Керенскийдін буйрықтары; өкімст орын- 
ларынық сөзімен айтқанда, Петроградты «керексіз» 
элөменгтерден арылту, арылтқанда Петроградты ре- 
волюцияшыл элементтерден босатқылары келетіндігі 
айкын болды; барған сайын айқындала түскен бүлін- 
шілік, — оеының бәрі жумыешылар мен солдаттарға 
кайсыз тиді. Заводтарда жыйналыстар өткізіліп жат- 
ты, әралуан полктер мен заводтар аттаныс уйымдас- 
тыру керек деп бізге дүркін-дүркін усыныс жасап 
ошрды. 5 июньде аттаныс-демонстрация жасау уй- 
ғарылған еді. Бірақ Орталық Комитет: әзірінше атта
ныс жасалмасын, ал 7-сінде ауландардын, фабрика- 
лардың, заводгардың және пояктердің өкілдерінің 
жыйналысы шакырылсын, сөйтіп аттаныс мәселесі сол 
жыйналыста шешілсін деп каулы етті. Осындай жый- 
налыс шақырылды да, — оган 200 ге жуық адам ка- 
тысты. Әсіресе солдаттардыд толкып жүргені анық- 
талды. Көпшілік дауыс аттаныс жасау керек деп шеш- 
ті. Егер нақ сол кезде ашылған Советтер съсзі агта- 
ныска карсы болса, онда не істеу керек деген мэселе 
койылды. Сөйлеген жолдастардың. орасан көпшілігі: 
ешкандай күш аттаныска бөгет бола алмайды деген 
пікір айтты. Осыдан кенін Орталық Комитет бейбіт 
демокстрацияны уйымдастыру ісін өз міндетіне алуға 
уйгарды. Солдатгардың: — кару алып шығуға болмас 
па екен деген сурауына Орталық Комитет: қарумен 
шықпау керек деп қаулы етті. А лайда солдаттар: ка- 
русыз шығу мүмкін емес, өйткені карудыц өзі — бур- 
жуазияшыл журттын, тарапынан жасалатын бузакы- 
іиктарға қарсы қолданылатын бірден-бір дурыс кор- 
12 И. В. С т а л н и, 3-том
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гаяыш. біз кару елғаняа тек кака езімізді корғзу ұшіи 
адамыз дегенді айтты.

9 июньде Орталык Комитет, Петроград КоыигеіІ 
және Әскери уйым біріккен мәжіліс шакырады. Орта- 
лык Комитет: Советтер съезі және барлык. «социалис
та:» партиялар біздіц демонстрадиямызға карсы бо- 
jferr отыр. соадыктан аттанысты кейіяғе калаырған 
ллтыс емес пе дег мәселе кояды. Жуфтгыа бәрі карсы 
жгуаіі береді

9 нюньде түнгі сағат 12 де Советтер съезі үндсу 
іаиғарадк. осы ундеуінде съезд өзініч бзр беделіи 
бгзге кгрсы жумсайды. Орталык. Комитет каулы ете- 
ді — Советтер с ьезінін әзі демонстрашіяны 18 июньге 
белгілеп отыр, сол демонстраиияда бекара өз тілегіп 
білдіае алады, сондыктан демонстрация 1© июньде 
жасалмасын, 18 июньге калдырылсьш дейді. Жумыс- 
шылармен солдаттар ОрталыкКпмитеттін осы каулы- 
гын іппея тынып карсы алады, бірак, оны орындайды. 
Айта кетерлік бір нәрсе, жолдастар, сол күні, 10 
нюньде, такертен. Советтер съазінен келген бірсыпыра 
шешендер «демонстрация жасау әрекетін жою» үшін 
заводтаода сез сәйлеп жатқан кезде, жумысшылэрдык 
орасан квпшілігі тек біздің партияныч ғана шешенде- 
рія тынлауға ризалык білдірді. Орталық Комитет жу- 
э*ысшылар  мен солдаттарды тыныпггандыра білді.Осы 
арқылы біз өзіміздің уйымшылдығымызды көрсеттік.

Советтер съсзі, демонстрацняны 18 июньге таға« 
Дындан отырып, сонымен бірге: демонстрация уранд^ 
^-«гтандығынык туы астында етеді деп жарыялшвк 
Съсздін біздін партияға карсы күреске шықпак бр.Ъ 
ғяны яйкын еді. Будан біз де тайынбай, алдағы де- 
почетна цняға вз күштерімізді әзірлей бастадык.
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18 июньдегі демонстрациянын, қалай өткендІгі жол- 
дастарға мәлім. Тіпті буржуазиялық газеттер де: де- 
монстранттардың орасан көлшілігі большевиктер 
усынған урандарды қуаттады дегенді айтты. Негізгі 
уран—«Букіл өкімет Советтерге берілсін!». Демонст
рация жасағандар ең кемінде 400 000. Тек кішкене үш 
топ — Бунд, казактар мен плехановшылдар: «Уақытша 
укіметке сснім білдірілсін!» деген уранды көгеріп та- 
лэптанған еді, бірақ онысына өздері опық жеді, өйтке- 
ні журт олардың туларын жыйнатгырып тастады. Біз- 
дін партияныц куші мен ықпалы орасан зор екенін Со- 
веттер съезі өз көзімен көріп білді. Журттыц бәпі: 18 
нюньдегі демонстрация, 21 апрельдегі демонстрацияға 
қарағанда анағурлым айбарлы демонстрация болған- 
дықтан, тегін кетпес деген пікірге келіп еді. Шынында 
да бул демонстрация тегін кетпеуге тігсті елі. «Речь» 
газеті: істін түріне қарағандэ, үкіметтің курамыпда 
елеулі өзгерістер болады, өйтксні букара Советтердіц 
саясатын унатпай отыр дел жазды. Бірақ дәл сол күні 
майданда біздін, әскерлердің шабуылы басталды, ша- 
буыл сәтті болды, осыган байланысты Нева проспек- 
тінде «каралардын» манифестациялары басталды. Бул 
жзғдай большевиктердің демонстрациядағы мораль- 
дік женісін жоққа шығарды. «Речь» газеті де, эсерлер 
мен меньшевиктердің билеуші паргияларынын ресмм 
вкілдері де сөз қылған, практика жүзінде күтерлік нә- 
тижелер де болмай калды.

Уақытша үкімет өкімет басында қалды. Шабуыл- 
дыц ойдағыдай болу фактысы, Уақытша үкіметтіц 
шінара табыстары, Петроградтан әскерлерді алып шы- 
ғу туралы бірсыпыра жобалар солдаттарға тиісінше 
эсер етті. Осы фактыларды көріп, енжар империализм-
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нің белсенді империализма айнала бастағанына сол- 
даттардың көздері жетті. Олар жаңа курбандыктар 
шалынатын кезеңнің басталғанын уқты.

Белсенді нмпериализмнің саясатына майдан өзін- 
ше мән берді. Бірсыпыра полктер, тыйым салуға қа- 
рамастан, шабуыл жасау керек пе, жоқ па дегенді 
дауысқа салды. Жоғарғы командование, Россияның 
жаңа жағдайларында және соғыстыц мақсаттары тү- 
сініксіз болып отырған кезде, букараны шабуылға 
көзсіз айдап салу мүмкін емес екендігін уғынбады. 
Дәл біздің айтқанымыз келді: шабуыл сәтсіздікке 
ушырайтын шабуыл болып шықты.

Июньнің аяқ кезі мен июльдің бас кезі шабуыл 
саясатының уранымен өтеді. Майданда өлім жазасы- 
і:ың кайта колданылуы туралы, бірсыпыра полктердің 
таратылуы туралы, урып-соғу әрекеггі туралы лақаптар 
тарайды. Майданнан делегаттар келіп, олардың ара- 
сында камауға алу, урып-соғу әрекеттері өріс алғанын 
баяндайды. Гренадерлік және пулемет полктерінен де 
осындай хабарлар келеді. Осының бәрі Питердегі жу- 
мысшылар мен солдаттардың қайтадан аттанысқа 
шығуына себепкер болды.

Мен 3—5 июльде болған оқыйгаларға көшейін. Бул 
іс 3 июль күні, түс қайта сағат 3 те, Петербург коми- 
тетінін үйінде басталды.

3 июль. Қүндізгі сағат 3. Партиямыздың жалпы- 
калалық Петроград конференциясы мәжіліс жасайды. 
Муниципалдық сайлау туралы ең бір сыпайы мәселе 
талқыланады. Гарнизондағы полктердіц бірінен екі 
өкіл келіп, өздерінің «бүгін кешке аттанысқа шығуға 
уйғарғаны» туралы, «майданда полктен сон полктіц 
таратылып жатқанына будан әрі төзіп отыра алмай- 



РСДЖП(б) ның VI съезінде сөйленген сездер 181

тындығы» туралы, «кәзірдіц өзінде заводтар мен полк- 
терге делегаттар жіберіп», аттаныска косылуға усыныс 
еткендігі туралы кезектен тыс мәлімдеме жасайды. 
Осы усынысқа жауап ретінде конференция президиу- 
мының өкілі Володарский жолдас: «партияның атта
ныска шықпау керек деген карары бар, сондықтаи 
осы полктегі партия мүшелері партияның қаулысын 
буза алмайды» дегенді айтады.

Кундізгі сағат 4. Партияның Петербург комитет!, 
Әскери уйымы және Орталык Комитет», мәселені тал- 
кылай келіп, аттаныска шықпау керек деп қаулы ете- 
ДІ. Бул каулы конференцияда қабыл алынып, конфе
ренция мүшелері жолдастарды аттанысқа шықпауға 
квндіру үшін заводтар мен полктерге жөнеледі.

Күндізгі сағат 5. Таврич сарайы. Советтердің Ор
талык атқару комитеті Бюросыныц мәжілісі. Сталин 
жолдас партияныц. Орталык Комитетінің тапсыруы 
бойынша Орталық атқару комитетінін. Бюросында 
оқынғаны түгел баяндап өтеді, онсоң большевиктердіц 
аттаныска шыкпау керек деген қарарын білдіреді.

Кешкі сағат 7. Петербург комитеггінің үйінің алдын- 
да. Бірнеше полк ту көтеріп өтеді. Ураны: «Бүкіл өкі- 
мст Советтерге берілсін ’.». Петербург комитетінін үйі- 
ніц алдына тоқтап, журт бІздің уйымныц мүшелерінен 
«бірдеңе айтыңыздар» деп өтінеді. Шешендер, боль- 
шевиктер Лашевич пен Кураев, өз сөздерінде кәзіргі 
саяси жағдайды сыйпаттай келіп, аттаныстан бастар- 
туға шақырады. Журт оларды «аулақ!» деген айқай- 
лармен карсы алады. Сонда біздің уйымның мүшеле- 
рі; делегация сайлауды, ездерінін. тілектерін Советтер- 
діц Орталық атқару комитетіне білдіруді, онан соц 
полк-полкке тарауды усынады. Буған жауап ретінде 
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жер күңіренткен «ура!» деген айкай естіледі. Музыка 
«Марсельеза» күйін ойнайды... Сол кезде кадсттердің 
үкіметтен кеткендігі туралы хабар бүкіл Пстроградқа 
лезде тарап, жумысшыларды елеуретеді. Солдаттар- 
дың Ізінше жумысшылардың колонналары келеді. 
Булардың урандары да солдаттардың урандарындай. 
Жумысшылармен катар, солдаттар да Таврич са- 
райына бет аладьг-.

Кешкі сағат 9. Петербург комитетінің үйі. Завод- 
тардан келген лек-лек делегаттар. Бәрі де біздің пар- 
тиякың уйымдарына: осы іске катысыкдар, демонст- 
рацияға басшылық ету жумысын өз қолдарына алын- 
дар деп усыныс етеді. Әйтпесе «қан төгіс болады». 
Заводтар мен фабрикалардан делегациялар сайлау 
қажет, булар Советтсрдің Орталық аткару комитетіне 
демонстранттардың тілегін білдіретін болсын, ал бука- 
ра, делегациялардың баяндамаларын тындағаннан 
кейін, тып-тыныш тарап кетсін деген дауыстар естіледТ.

Түнгі сағат 10. Таврич сарайы, Жумысшы және 
солдат депутаттарының Петроградтык Советінін жу
мысшы сскциясының мәжілісі. Аттаныстың басталған- 
дығы туралы жумысшылардың баяндамаларына сәйкес 
секцияның көпшілігі — бузақылықтарды болдырмау 
үшін, демонстрацияға катысу керек, сөнтіп оны бейбіт 
түрде, уйымдаскан қалыпта өткізу керек — деп карар 
шығарады. Бул қарарға қосылмаған азшылық жағы 
мәжіліс залынан кетіп қалады. Көпшілік жағы жаңа 
ғана кабылданған қарарды орындау үшін Бюро сай- 
лайды.

Ту.чгі сағат II. Партиямыздың Орталык Комитет! 
мен Пстроградтық комитетінің явкасы Таврич са- 
райына көшіріледі; сол жерге кештсн бастап демоне- 
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транттар ағылып келіп жатады. Аудандардан үгітіді- 
лер мен завод өкілдері келеді. Партиямыздың. Орталыи. 
Комитетінің, Петроград комнтетінін, Әскери уйымы- 
ның, Ауданаралық комитеттің, Петроград Советінің 
жумысшы секциясы Бюросының өкілдерінің, жыйна- 
лысы. Аудандар жөніндегі баяндамалардан мынадай 
жагдай анықталады:

1) жумысшылар мен солдаттарды ертеңгі демонс- 
трациядан тоқтату мүмкін емес;

2) демонстранттар тек кана өздерін қорғау үпіІн 
кару алып шығады, сөйтіп, Нсва проспектісінен араи- 
дату мақсатымен ок атушылардан ©здерін шын қауіп- 
сіз ететін болады: «қарулы журтқа оқ ату онша оңай 
емес».

Жыйналыс қарар етеді: революиияшыл ж^мысшы- 
лар мон солдаттар буқарасы «Бүкіл өкімет Советтерге 
берілсін!» деген уранмен демонстрация жасап отырған 
кезде, пролетариат партиясы қол кусырып, козғалыс- 
таы іиеттеп шығуға тиістІ емес, ол буқараны есіз тас- 
тап кете алмайды, партия буқарамен бірга болуға тиіс, 
сөйтіп стихиялы қозғалыска саналы және уйымдасқан 
сыйпат беруі керек. Жыйналыс полктер мен заводтар- 
дан делегаттар сайлау женінде, солар аркылы Совет- 
тердің Атқару комптетіне өз тілектерін білдіру жөнін- 
де жумысшылар меп солдаттарға усыныс жасалсын 
деп карар егеді. Осъі карарға сәйкес «бейбіт және 
уйымдасқан түрдегі демоистрацияға» шакырған үндеу 
жазылады64.

Түнгі сағат 12. 30 мыцнан астам путиловшылар 
Таврич сарайының қасына келеді. Тулар. Уран: «Бүкіл 
екімет Советтерге берілсін!». Делегаттар сайланады. 
Делегат rap пу гиловшылардың талабы туралы Аткару 
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комитетіне баяндайды. Таприч сарайының касында 
турған солдаттар мен жумысшылар та рай бастайды.

4 июль. Күндіз. Жумысшылар мен солд аттар дын 
салтанатты жыйыны. Тулар; урандары большевиктік 
урандар. Жыйын Таврнч сарайына карай жүрсді. 
Жыйынның соңғы жағында Кронштадтың мындаған 
матростары. Демонстранттар саны, буржуазиялык га- 
зеттердің («Биржёвка») анықтамасы бойынша, 400 
мыцнан кем емес. Көшелер бойы шаттанған журт. То- 
ғышарлар демонстранттарды «ура!» деген көңілді ай- 
каймен қарсы алады. Түс қайта бузақылыктар баста- 
лады. Буржуазиялық кварталдардың қаскүнем күштері 
провокациялық қылмысты ниетпен журтка ок атып 
жумысшылардың аттанысына кірбін келтіреді. ТіптІ 
«Биржевые Ведомости» газетінің өзі де ок атушылык. 
демонстрация душпандарының, тарапынан басталғанын 
бекер дей алмайды. «Дәл күндізгі сағат екіде, — деп 
жазады «Биржёвка» (4 июльдегі кешкі номері),— Са
довая көшесі мен Нева проспектісінін бурышында, ка- 
рулы демонстранттар өтіп бара жаткан кезде, ал жый- 
налған бірталай журт оларға жайбарақат қарап тур- 
ран кезде, Садоваяның оң жағынан қулак тундырған 
атыс естілді, соның, артынша жиі-жиі оқ атыла бас- 
тады».

Оқ ата бастаған демонстранттар емес, «белгісіа 
адамдар» екендігі, қайта, демонстранттарға оқ атыл- 
гандығы айқын.

Сонымен катар қаланың буржуазиялык бөлегіндегі 
әртүрлі жерлерден ок атыла бсрді. Сөйтіп, провокатор- 
лар тек жатпады. Сонда да демонстранттар қажетгі 
түрде өздерін өздері қорғаудың шегінен шыклады. За
говор немесе көтеріліс болды деудіц ешбір кыйсыны 
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жок. Үкіметтік немесе коғамдық мекемелерді басып 
алушылыкты көрсететін бірде-бір оқыйға байкалған 
жоқ( бірде-бір муидай басып алу әрекеті болған жок, 
ал осыны қалаған күнде, қыруар қарулы күштері бар 
демонстранттар, жеке мекемелер былай турсын, бүкіл 
каланы да басып алуға жарар еді...

Кешкі сағат 8. Таврич сарамы: Орталық Комитет- 
пн, Ауданаралыктын және партиямыздын. басқа да 
Уйымдарының жыйналыстары. Алынған карар; рево- 
люцняшыл жумысшылар мен солдаттардың тілегі көр- 
сетілгеннен кейінгі жерде аттаныс тоқтатылуға тиіс. 
Осы карардың негізінде үндеу жазылады: «Демонст
рация аяқталды... Біздің серт: табандылық, устамды- 
лық, сабырлылық» («Правда Листогіндегі»55 үндеуді 
караңыз). «Правдаға» берілген бул үндеу 5 июльде 
шыға алған жоқ, өйткені сол түні (4-нен 5-іне караға.ч 
түні) юнкерлер мен контрразведчиктер «Правданы» 
талқандап кеткен болатын.

Түнгі сағат 10—11. Таврич сарайы. Советтердің Ор- 
талык атқару комитетіпің мәжілісі. Өкімет туралы мә- 
селе талқыланады. Кадеттер үкіметтен кеткеннен кейін 
эсерлер мен меньшевиктердің халі өте-мөте мүшкілге 
айналады: оларға буржуазиямен одақтасу «керек», 61- 
рак одақтасуға мүмкіндік жоқ, өйткені буржуазияныд 
олзрмен ендігәрі келіскісі келмейді. Кадеттермен 
одақтасу идеясы сәтсіздікке ушырайды. Сондықта.ч 
өкіметті Советтердің алуы туралы мәселе тікесінси 
койылады.

Герман әскерлерінін. біздіх майданды бузып өткен- 
дігі туралы лақаптар, әлі анықталмаған лақаптар бол- 
са да, дүрболең тудырады.
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Ертен баспасөзде Ленин жолдаска пасықтыкпен 
жала жабатын хабар басылады деген лакаптар.

Советгердін Оріалық атқару комитеті Таврич са- 
райына волыншыларды (солдаттарды) шакыртып ала- 
ды, ондагы мақсаты — сарайды корғамак, — кімнен? 
Баксақ, большев.чктерден қорғамақ екен; өйткені олар 
сарайға келгснде Атқару комитетін «қамау» үшін жә- 
не «өкіметті басып алу» үшін келіпті-мыс. Советтерді 
күшейту жолында, елдегі бүкіл өкіметті Советтерге 
әперу жолында күресіп келген большевиктер туралы 
осыны айтып отыр!..

Түнгі сағат 2—3. Совегтердің Орталық атқару ко
митет! өкіметті алмайды. Ол: жаңа үкімет қурастыру- 
ды, үкіметке тым болмаса бірен-саран буржуаларды 
епгізуді «социалист» мииистрлерге тапсырады. «Амар- 
хиямен күресу» үшін министрлерге айрықша өкілдік- 
тер беріледі. Әңгіме айқын: Орталық аткару комнтеті, 
буржуазиядан біржолата кол үзу кажеттігіне ушыра- 
ған соц, осылай болуынан қатты корыкты, — өйткені 
осы күнге дейін оның күш алып отыратын тірегі бур- 
жуазиямен белгілібір «комбинациялар» жасасу болушы 
еді, сөйтіп, оның өзі жумысшылар мен большевиктер- 
дсн біржолата кол үзуге барды, ондағы ойы — бур- 
жуазиямен бірігіп алып, өзІнің каруын революцияшыл 
жумысшылар мен солдаттарга карсы жумсау еді. 
Осылайша революцияғь карсы жорык жасалады. Эсер- 
лер мен меньшевиктер революцняға оқталып, контрре- 
волюцияның айызын қандырады...

5 июль. Газетгерде (этап айтканда «Живое Сло
во»56 газетінде) Ленин жолдаска пасыктыкпен жала 
жапқан хабар басылады. «Правда» жарыққа шыққан 
жок, өйткені июльдің, 4-нен 5-не караған түні оны тал- 
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қандап кеггкен. Кадеттермен одақ жасасуды іздеген 
«социалистік» министрлердің диктатурасы орнайды. 
Өкімстті алғысы келмеген меныиевиктер мен эсерлер 
бул жолы өкіметті қолға алады (азғана уакытқа), оя- 
дағы мақсаты — большевиктерді муқату... Көшелерде 
майданнан келтірілген әскер бөлімдері. Юнкерлер мен 
контрреволюцняшыл бандалар кыйратуда, тінтуде, оз- 
бырлық істеуде. Алекспнскийдің — Панкратовтың — 
Переверзевтің Ленинге және большевиктерге жапкан 
жаласыи контрреволюция мейлінше пайдаланады. 
Контрреволюция сағат санап өседі. Диктатураның ор- 
талығы — сотые штабы. Контрразведканың, юнкерлер- 
дің, казактардыц жүгенсіздігі. Қамау, урып-соғу. 
Советтердіц Орталык аткару комитетінін большевиктік 
жумысшылар мен солдаітарға карсы жасаған жорыгы 
контррсволюциянын күштерін еркінсітеді...

Алексинскийдін және оныц серіктерінің жаласына 
жауап ретінде біздіц партияныц Орталық Комитеті- 
ніц — «жалакорлар сотка тартылсын!»57 дсген лисюгі 
шығады. Ереуіл мен демонстрацняныц токтатылуы 
туралы Орталық Комитеттіи жеке үндеуі («Гіравда- 
ның» талкаидалуы ссбспті оған басылмай қалған үн- 
деуі) шығады. Баска «социалистік» партиялардыц 
кандайда болсын үндеулерінің жоқтығы қайран калды- 
рады. Большевиктер жалғыз. Большевиктердіц он жа- 
ғындағы элементтердіц бәрі де — Суворин мен Милю- 
ковтан бастап Дан мен Черновқа дейін — большевик
терге карсы үнсіз бірігеді.

6 июль. Көпірлер бузылған. Жуасытқыш Мазурсн- 
конын қурама отряді. Көшелерде кенбейтіндерді жуа- 
сытушы әскерлер. Іс жүзінде кысылшаң жагдай. «Кү- 
діктілер» қамауға алынып, штабка әкетіледі. Жумыс- 
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шыларды, солдаттарды, матростарды қарусыздандыру 
ісі жүргізіледі. Петроград әскерилердіи билеп-төстеуі- 
не берілген. «Дәулеттілер өкіметі» «урыс» дейтін нәрсе- 
ні тудыруға қаншама тырбанса да, жумысшылар мен 
солдаттар провокацияға елікпейді, «урыска шығудан» 
тартынады. Петропавловск! қамалы қарусыздандыру- 
шыларға қақпасын ашады. Петербург комитетінін үйік 
курама отряд алады. Жумысшы кварталдарында тін- 
ту, қарусыздандыру. Церетелидің жумысшылар мен: 
солдаттарды қарусыздандыру туралы идеясы, алғаііх 
рет 11 июньде батылсыз түрде айтылған идеясы, енді 
іске асырылады. Жумысшылар Церетели жөнінде: «к.а- 
русыздандыру министрі» деп кіжінеді...

«Труд» газетінің баспаханасы талқандалған. «Прав- 
даның Листогі» шықты. «Листокті» таратып жүргеіі 
жУмысшы Воиновтын өлтірілуі... Ленин жолдасқа жа- 
былған пасық жаланы шынға балап, буржуазпялык. 
баспасөз шабалануда, оның бержағында буржуазия- 
лық баспасөз революцияга қарсы өзінін шабуылындэ 
большевиктермен ғана тынбайды, сонымен бірге Со- 
иеттерге, меньшевиктерге, эсерлерге қарсы шабуыл 
жасайды.

Эсерлер мен меньшевнктердік, большевиктерге кас- 
тық істейміз деп, өздеріне де қастық істегендігі, рево- 
люцияға қастық істегендігі, сөйтіп контрреволюцияныа. 
күштерін еркінсітіп, есіртіп жібергендігі айқын болады, 
Қонтрреволюциялық диктатураның тыл мен майданда- 
ғы бостандыққа қарсы жорығы мейлінше күшеюде. 
Күні кеше революцияшыл Россияға күңкілдеп жүрген 
кадеттік басласөз бен одак.тық баспасөздің кенеттен 
көңілі көншіп калғандығына карағанда, жуасыту «ісіи- 
дегі» жорыққа ел ішіндегі жәнө одақтастардағы акл 
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шалы калгалардын, катысы болмай калған жоқ деп 
шікір қорытуға болады.

2. ҚОРТЫНДЫ СӨЗ

27 июль

Жолдастар!
Жарыссөздерден көрініп отыр, жолдастардың еш- 

кайсысы Орталык Комитеттін. саяси бағытын сынаған 
аок, партияның Орталық Қомитетінің урандарына кар
ем болған да жок. Орталык Комитеттін усынған негіз- 
гі үш ураны: бүкіл өкімет Советтерге берілсін, өндіріс 
•бақылауға алынсын жән£ помещик жері конфискация- 
■лансын деген урандар. Бул урандар жумысшылар бу- 
карасы мен солдаттар арасында унамды урандар бол- 
ды. Бул урандар дурыс болып шықты, сондықтан біз, 
осы негізде күресе отырып, букараны өз жағымызда 
сақтап қалдык. Муның өзін мен Орталық Комитетті 
куаттайтын негізгі факт деп есептеймін. Егер Орталык 
Комитет аса қыйын кезендерде дурыс урандар усынып 
■отырған болса, демек, негізінде дурыс істегендігі.

Сын негізгі мәселе жөнінде емес, жай мәселе жөнін- 
,де болды. Сынаушылар Орталық Комитеттің провин- 
ииямен байланыс жасамаьандығын, оның жумысы кө- 
бінесе Пегроградта жүргізілгендігіи көрсетті. Провин- 
цнямен байланыс болмағандыгы жөніндегі кінә қын- 
сынсыз емес. Бірақбүкіл лровинцияны қамтуға ешкан- 
даіі мүмкіндік болмады. Орталык Комитет іс жүзінде 
Петербург комнтетіне айналды деген кінә шінара ду
рыс. Муның өзі осылай. Бірақ Россиянин. саясаты осы 
Петроградта шыңдалады. Революциянын. басшы күш- 
7Срі осында. Провинция Петроградта болып жатқан 
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оқыйғаға кулак асып отырады. Ақыр сонында, ссылай 
болуының себсбі: бүкіл өкімет билігін өз колына алын 
отырған Уақытша үкімет осында, бүкіл уйымдасқан ре- 
волюцияшыл демократияның үні болған Орталык ат ка
ру комитет! осында. Екінші жағынан, окыйғалар уласу- 
да, ашық күрес жүргізілуде, сондықтан күні ертең-ақ 
кәзіргі үкіметтің ушып түспеуіне -ешбір сенім жок. 
Осындай жағдайларда, біздің провинциялық досгар 
кашан пікір айтқанша, күтіп отыру қыйсынсыз болды. 
Орталық атқару комитетінің революция мәселелерін 
провинцияны күтпейақ шешіп отыратындығы мәлім. 
Бүкіл укімет аппараты солардың қолында. Ал бізде 
ше? Біздегі — Орталық Комитет аппараты. Бірақ Орта- 
лык Комитет аппараты, әрине, осал. Сондықтан-. Орта- 
лык Комитет алдын ала провинцияның пікірін сурама- 
йынша, ешкандай әрекет істемесін деп талап ету деге- 
ніңіз Орталық Комитеттің окыйғаларға мурындык бол- 
май, шашпаушы болып жүруін талап еткендік болады. 
Бірак мундай Орталык Комитет — Орталық Комитет 
бол мае еді. Тек біз колданған методты ц арқасында ға- 
на Орталық Комитет өзінің биік дәрежесін сақтай 
білді.

Кейбір жеке мәселелер жөнінде кінә тағуіиылар 
болды. Жолдастар 3—5 июльдегі көтерілістің сәтсіз 
болғанын айтгы. Я, жолдастар, сәтсіздік болды, бірақ 
муның өзі көтеріліс емес, демонстрация еді. Бул сәтсіз- 
діктіц себебі, революцияға теріс карап кеткен эсерлер 
мен ыеньшевиктердін усақбуржуазиялық партиялары- 
нын опасыздық істегендігінен революция майданы қак, 
бөлінді.

Безработный5’ жолдас: Орталық Комитет 3—5 
нюльдегі окыйғалардың мәнісін түсіндіретін үндеухат-
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тарды Петроград пен Провинцияға каптатып жібермеді 
дегенді айтты. Бірак біздің баспахана талкандалыи 
калган, ал баска баспаханаларда бірер нәрсе басып 
шығаруға ешкандай колдан келер лаж болмады, өйт- 
кені муның өзі ол баспаханалардын да талкандалу 
каупін тудырды.

Дегенмен, мунда істіц жайы онша жаман болган 
жоқ: стер бір кварталдарда бізді камауға алып жаг- 
кан болса, скіншілеріндегі жург бізді жақсы нчстпен» 
взгешс ықласпен карсы алып отырды. Сөйтіп кәзір Пи
тер жумысшыларының көнілдері көтеріңкі, большевик,- 
тердіц беделі өте жоғары.

Енді алдарыцызға бірнеше мәселе коіімакшымын.
Біріншіден, біздіц көсемдерімізге жабылған жала 

женінде не істеуіміз керек. Соцғы уақыттағы окыйға- 
ларға сәйкес, бүкіл халыкқа арнап манифест жазып, 
барлық фактыларды анықтап көрсету қажет, ол үшін 
комиссия сайлау керск. Егер оны сайлайтын болсааыз- 
дар, меніц усынысым: нак осы комиссия Германияныд, 
Англиянын, Франииянын. тағы басқаларыныц револю- 
дияшыл жумысшылары мен солдатгарына арнап үндеу 
жазып, 3—5 июльдегі окыйғаларды мәлімдесін, свйтіп 
біз осы үндеуде жалақорлардың. бетіне күйе жағуға 
тиіспіз. Біз — пролетариаттыц ең алдыңғы қатарлы бө- 
лсгіміз, біз революция үшін жауаптымыз, біз болған 
окыйғалар туралы бар шындыкты айтып, каранпет 
жалакорларды әшкерелеуге тиіспіз.

Екіншідсн — Ленин мен Зиновьевтіц «сотка» бару- 
дан бастартуы туралы. Кәзіргі кезде екімет кімнің қо- 
лыида екендігі әлі де мәлімсіз. Егер бара қалған күнде, 
оларға өрескел зорлық істелмейді деп кепілдік айтуға> 
болмайды. Егер сот дсмократиялык жолмен уйымдаа-
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тырылатын болса және зорлыкка жол берілмейтіндігі 
жөнінде кепілдік берілетін болса, онда әнгіме баска. 
Бул туралы сурағанымызда Орталық атқару комнте- 
тіндегілер бізге: «Не боларын біз білмейміз» деп жауап 
қайырды. Ендеше, жағдай әлі де айкындалмай отырған 
кезде, ресмн өкімет пен накты өкіметтің арасында әлі 
де томаға-туйык күрес жүргізіліп жаткан кезде, жол*  
дастардың «сотқа» баруына ешқандай қыйсын жок. 
Ал егер біздің жолдастарды зорлықтан кауіпсіз етер- 
лік өкімет орнайтын болса, онда олар барады.

3. САЯСИ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ БАЯНДАМА
30 июль

Жолдастар!
Россиянин саяси жағдайы туралы мәселе — біздің 

рсволюциянын тағдыры туралы мәселе, онын импе
риалиста соғыс жағдайларындағы женістері мен же- 
цілістері туралы мәселе болып табылады.

Біздік революцияның негізгі күштері пролетариат 
және соғыстың салдарынан солдат шинелін киген 
шаруалар екендігі февральдыц өзінде-ақ айқын болды. 

Орайы келіп, патша өкіметіне қарсы күресте осы 
яегізгі күштермен бір лагерьде, осылармен бір коали- 
циядағылар есебінде, баска да күштер—либералдык 
.буржуазия мен одақтас капитал — болған еді.

Пролетариат патша өкіметінін, қас жауы болды жә- 
не солай болып қалады да.

Шаруалар пролетариатқа сенді және, патша өкіме- 
тін кулатпайынша өзіне жер тимейтіндігін көріп, про- 
летариаттык соңың-а ерді.

Либералдык буржуазия патша өкіметінен түңіліл, 
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одан шеттеп шықты, өйткені патша өкіметі оған жаи.а 
рыноктер жаулап әпермегені былай турсын, тіпті ескі- 
лерін де сақтап қала алмады, Германияға 15 губерния- 
ны қолдан берді.

II Николайдың досы және тілекшісі болған одақтас 
капитал да патша өкіметінен айнып кетуге «мәжбүр» 
болды, өйткені патша өкіметі оның калауындағы «май
дан бірлігін» қамтамасыз етпегендігі былай турсын, 
онын үстіне Германиямен сепараттық бітім жасасуға 
корнеу әрекет істеді.

Сонымен патша өкіметі шетғетілді.
Патша өкіметінің сондай «жым-жырт, үнсіз қайтыс 

болуы» жөніндегі «таңғажайып» фактының себебі, 
анығында, нак осы.

Бірақ бул күштер мүлде түрлі-түрлі мақсаттар көз- 
Деді.

Либералдық буржуазия мен ағылшын-француз ка- 
питалистері, халықбуқарасыныц еңсесін көтеріп, муны 
үлкен соғысқа пайдалану үшін Россияда, жас түрік рс- 
волюциясы тектес, кіші революция жасауды көздеді, 
ссылай еткенде капиталистер мен помещикгердің өкі- 
меті негізінде булжымай қалар еді.

Үлкен соғыс үшін кіші революция!
Жумысшылар мен шаруалар, керісінше, ескі уклад- 

ты бүтіндей қыйратуға, біздіцше айтқанда, улы рево
люциями болдыруға тырысты, осы арқылы помеіцик- 
терді төцкеріп тастап, империалиста буржуазияны 
ауыздықтап, соғысты бітіруге, бейбітшілік ісін камта- 
масыз етуге тырысты.

Улы революция мен бейбітшілік!
Біздін, революцияныц дамуының, негізі, «өкімет дағ-
И. В. С т а л и н, 3-тоы 
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дарыстары» атаулының негізі ыақ осы ерекше қайшы- 
лык болды.

20—-21 апрельдегі «дағдарыс» осы қайшылыктын 
ең бірінші айқын керінісі болып табылады. Егер осы 
«дағдарыстардың» тарихында әзірінше табысқа жету- 
ші әрдайым империалист буржуазия болып келген 
болса, оның себсбі, кадет партиясы бастаған контр- 
революцияның уйымшылдығынан ғана емес, оның се- 
бебі, ең алдымен, мынау: әзірінше буқараның калын 
көпшілігін сонына ертіп жүрген эсерлер мен меньше- 
впктердің келісімпаз партиялары империализм жағына 
ауытқып, революшіяның майданын әрдайым ірітьі 
отырды, буржуазияның лагеріне өтіп кетіп отырды, 
сөйтіп контрреволюцияның күшін арттырып отырды.

Апрельде осылай болды.
Июльде осылай болды.
Империалист буржуазиямен коалиция жасау л:в- 

нінде меньшевиктер мен эсерлер усынған «принцип» іс 
жүзінде сойқанды нәрсе болып шықты; осының арка- 
сында капиталистер мен ломещиктердің кадеттік пар
тиясы, большевиктерді шеттете отырып, нак сол мень
шевиктер мен эсерлердің қолымен өзінің позициясын 
бірден бірге нығайта берді...

Майдандағы әрекеттердің март — апрель — май 
айларында толастап калуы революцияны дамыта беру 
үшін пайдаланылды. Елдегі жалпы бүліншіліктің тау- 
кыметімен жәнесоғысушы баска елдердін бірде-бірінде 
жоқ кәзіргі бостандыктардыц шарапатымен ілгерілеген 
революция, әлеуметтік мәселелерді алға қоя отырып, 
барған сайын терецдей түсті. Оныц өзі шаруашылық 
саласына ендіркелеп еніп, өнеркәсіпге жумысшы бакы- 
лауын жүргізу туралы, жерді нациоыализациялап, дәу- 
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летсіз шаруаларды қурал-сайманмен жабдықтау ту- 
ралы, кала мен деревня арасында айырбас ісін дурыс 
^йымдастыру туралы, банктерді национализациялау 
туралы, ақыр соңында, пролетариаттың және ен кедей 
шаруалар топтарыныц өкіметті алуы туралы мәселе- 
лерді алға коюда. Революция социалистік канта ку- 
рылыс ісін тікелсй кажет етіп огыр.

Кейбір жолдастар: бізде капитализм нашар дамы- 
ған, сондықтан социалистік революция туралы мәселө 
қою қыялшылдық болады дейді. Егерде соғыс болма- 
са, егерде бүліншілік болмаса, халық шаруашылығын 
капиталистік жолмен уйымдастырудын, нсгіздері шай- 
калмаған болса, олардікі дурыс болар еді. Шаруашы- 
лыктың саласына ыкпал жүргізу мәселссі, соғыс жағ- 
дайларындағы кажетті мәселе ретінде, барлық мемле*  
кеттерде алға қойылып отыр. Германияда да бул мә- 
селе өмір жүзінде алға қойылып, букараның тікелей, 
белсенді түрде катысуынсыз-ақ шешіліп отыр. Ал біз- 
ДІң Россияда істің жайы басқаша. Біздегі бүліншілік 
анағурлым сурапыл түрге енді. Екінші жағынан, біз- 
дегідей бостандық соғыс жағданларында еш жерде 
де жоқ. Онан соң, жумысшылардың орасан уйымшыл- 
дығын еске алу керек: мәселсн, біздіц Пигерде метал- 
шылардыц 6б°/о уйымдасқан. Ақыр соцында, пролета- 
риаттыц жумысшы және солдат депутаттарыныц Со- 
веттері сыякты көлемді уйымдары басқа еш жерде 
жоқ, болған да емес. Бостандық псн уйымшылдықты 
барынша пайдаланып отырған жумысшылардыц со
циалиста өзгерістер жасау жолында еліміздіц шаруа- 
шылық тіршілігіне белсенді түрде ықпал жүргізуден 
бастарта алмағандығы түсініктІ, ал бастартқан күнде 
өзін өзі саяси мерт қылар еді. Европа «бастап» жол 
13*
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көрсетпейінше, Россия социалистік өзгерістер жасамай 
«коя турсын» дел талап етудің өзі лайықсыз педантизм 
болар еді. Қай елдіц мүмкіндігі көп болса, сол ел «бас- 
тайды» ғой..:

Революция осыншалық ілгері басып отырғандык- 
тан, муның. өзі контррсволюционерлердің қырағылығын 
коздырмай қойған жоқ, муның өзі контрреволюцияның 
әрекеттенуіне себепкер болды. Контрреволюииянын 
күш жыйнауы жөніндегі бірінші фактор осы.

Екінші фактор — маііданда шабуыл жасау саясаты 
аркылы авантюра басталды, бірсыпыра жерлерде май
дан шебі бузылды, муның өзі Уақытша үкіметтін бар 
беделін түсіріп, контрреволюцияныц көцлін өсірді, сон- 
сын контрреволюция үкіметке шабуыл жүргізді. Бізде 
провокациялар кезеңі кеңінсн басталды дегсн лакаптар 
тарап жүр. Майданнан келген делсгаттардыц пікірін- 
ше, шабуыл да, шегіну дс, кыскасы, майданда болған 
оқыйғаның бәрі де революцняны маскаралау үшін, 
сөйтіп Советтерді кулату үшін қолданылған амалдар. 
Бул лақаптар рас па, жоқ па, мен оны білмеймін, бірак, 
кызық жері сол, 2 июльде үкіметтен кадеттср кетті, 3-і 
күні июль оқыйғалары басталды, 4-і күні майдан ше- 
бінің бузылғаны туралы хабар келді. Калай дәл келген! 
Кадеттер Украина мәсслесі жөніндегі карардын. салда- 
рынан кетті деуге болмайды, өйткені кадеттер Украина 
мәселесін шешуге қарсы болған емес. Шындығында 

провокациялар кезеңі басталғандығын расқа шығарар- 
лык екінші факты да бар: меніц айтып отырғаным Ук- 
раинадағы атыс53. Осы фактыларға қарағанда, майдан 
шебінің бузылуы контрреволюция жоспарлаған шарт- 
тардың, усак буржуазиялык қалың буқараньщ алдын- 
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да революцияның идеясын жексурын етерлік шарттар- 
дыи бірі екендігі жолдастарға айқын болуға тиіс.

Россиядағы контрреволюциялык, күштерді күшейт- 
кен үшінші фактор да бар: ол фактор — одактас ка
питал. Одақтас капитал патша өкіметінің сепараттык 
бітімге беталғанын көріп, Николайдың, үкіметінен ай- 
нып кетті, сондықтан, егер кәзіргі үкімет майдан «бір- 
лігін» сақтауға қабілетсіз болып шыкса, одақтас ка- 
питалдың бул үкіметтен де қол үзіп кетуіне ешкім бө- 
гет бола алмайды. Мәжілістердін. бірінде Милюков 
былай деді: халықаралық рынокте Россия адам өткгэ- 
гіш ел болып есептеледі, сол үшін акша алып отырады, 
ал егер Уақытша үкімет түріндегі жаңа өкіметтің Гер- 
манияға шабуыл жасауда майдан бірлігін қолдануға 
қабілетсіз екендігі анықталған болса, онда мундай 
үкіметті каржыландырудың қажеті де жоқ. Сонымен 
ақшасыз, кредитсіз үкімет қулауға тиісті болды. Даг- 
дарыс кезінде кадеттердің қатты күшейіп алғандығы- 
ныд кілті міне осында. Ал Керенский мен барлык мп- 
нистрлер кадеттердің қолындағы қуыршақ болып шық- 
ты. Кадеғгтердін, күштілігі сол, буларды одактас ка
питал қолдап отырды.

Россияпың алдында турған екі жол бар еді:
не соғыс тоқтатылады, империализммен екі арада- 

ғы барлык финанс қатнастары үзіледі, революция ілгс. 
рілей береді, буржуазиялық әлемнін негізі қопарылады, 
сөйтіп жумысшы революциясының эрасы басталады;

не екінші жол, соғысты созу жолы, майданда ша
буыл жүргізе бсру жолы, одақтас капитал мен кадет- 
тердің барлык. буйрықтарына бағыну жолы, — сонда 
бул жол одақтас капиталға толык тәуелді етеді (Та., 
рич сараГында: шаруашылықты «қалпына келтіруге*  



J98 II. В. Сталин

Америка 8 миллиард сом қаржы береді скен деген белі- 
гілі лақаптар тараған), сөйтіп конгрреоолюцияны ма- 
сайратады.

Үшінші жол жоқ.
Эсерлер мен меньшевиктердің 3—4 июльдегі атта- 

нысты қарулы бүлік етіп көрсетуге әрекеттенуі — тіпті 
кісі күлерлік нәрсе. 3 июльде біз контрреволюцияға 
карсы революциялық майдан бірлігін усындык. Біздіц 
уран: «Бүкіл өкімет Советтерге берілсін!», демек—бір- 
тутас революциялық майдан куру. Бірақ меньшевиктер 
мен эссрлер, буржуазиядан қол үзуге коркып, бізге те- , 
pic қарап кетті, сондықтан контрреволюционерлердін. 
пайдасьгна рсволюциялық майдан бузылды. Егер 
контрреволюцияныц жеңуіне кім айыпты екендігін айт- 
сақ, айыпты болып отырған эсерлер мел меньшевиктер. 
Біздің сорымызға, Россия — усақбуржуазиялы ел, му- 
ның өзі кадеттермен келісімге келіп отыратын эсерлер 
мен меньшевиктердің сонына әзірінше еріп жүр. Сон- 
дықтан буржуазиямен келісу идеясынан буқара түніл- 
мейінше, революция ақсап та, сүрініп те отырмак,

Кәзір біздіц көріп отырғанымыз империалист бур
жуазия мен контрреволюнияшыл генералитеттің дик- 
татурасы. Үкімет, сырттан қарағанда осы дикта- 
турамен күресіп отырған сыяқты көрінсе де, іс жүзін- 
де, соның әмірін орындап отыр, соны халықтың қаһа- 
рынан бүркейтін тек қана шымылдык болып отыр,. Әлі- 
сіреген және абройдан айрылған Советтер өзініц үздік- 
сіз көнгіш саясаты арқылы осы диктатураға тек қо- 
сымша дем беріп отыр, онсоң, буларды куып жібермей 
огырған себебі, булар аса «қажетті» жәңе ете «қолай- 
лы» бүркеніш реггінде «керек».

Сонымен, жағдай мүлде өзгерді.
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БіздІң тактикамыз да езгрруге тиіс.
Бурын біз өкіметтің Советтерге бейбітшілік жолы- 

мен өтуін жақтаушы едік, оның бержағында: Совет- 
тердің Орталық атқару комитеті өкіметті алу туралы 
карар шығарса болғаны, буржуазия бейбіт түрде жол 
боса гады деп уйғарылған еді. Шынында да, март, ап
рель, май айларында Советтердің әрбір қарары заң бо- 
лып есептелетін, өйткені ол карарды әрдәйім күшпен 
нығайтуға мүмкіндік бар еді. Советтер қарусызданды- 
рылып, олардың дәрежесі (іс жүзінде) жай «кәсіпші- 
лік» уйымдарының дәрежесіне дейін төмендетілген соң, 
жағдаіі өзгеріп кетті. Енді Советтердің карарларымен 
санаспайды. Ендігі жерде өкіметті алу үшін еи алды- 
мен кәзіргі диктатураны кулату керек.

Империалиста буржуазиянын, диктатурасын қулату 
керек — кәзір партияныц көзектегі ураны міне осы бо- 
луга тиіс.

Революцияныц бейбіт дәуірі аякталды. Шайқасулар 
мен дүмпулер дәуірі басталды.

Кәзіргі диктатураны қулату уранын жалпы орыс 
көлеміндегі жаца қуатты саяси өрлеу жағдайында ға- 
на жүзеге асыруға болады. Осындай саяси өрлеудіц 
сөзсіз болатындығы еліміздің бүкіл даму беталысынан 
анықкөрініп отыр, муның өзі мына жағдайдан да көрі- 
ніп отыр, революцияның күрделі мәселелерінің бірде- 
бірі шешілген жоқ, өйткені жер туралы, жумысшы ба- 
қылауы туралы, бітім туралы, өкімет туралы мәселе- 
лер — шешілген жок.

Жазалау шаралары, революцияның бірде-бір мәсе- 
лесін шешпестен, тек жағдайды шиеленістіріп отыр.

Жака қозғалыстың негізгі күштері қала пролета- 



200 И. В. Сталин

риаты мен шаруалардың ең кедей топтары болады. 
Жеңген күнде өкіметті нақ осылар өз қолына алады.

Кәзіргі кезеңнің бір өзгешелігі сол, контрреволю- 
циялық шаралар «социалистердіц» қолымен іске асы- 
рылып- отыр. Тек осындай шымылдықтың аркасындэ 
ғана, контрреволюция тағыда бір ай — екі ай өмір 
сүре алады. Алайда революцияның күштері дамып ке- 
ле жатқандыктан, дүмпулер болады және жумысшылар 
шаруалардың кедей топтарын көтеріп, өзінін төнрегіне 
топтастыратын, жумысшы революциясының туын кө- 
теретін, сөйтіп Европада социалистік революцияның 
эрасын ашатын күн туады.

4. САЯСИ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ БАЯНДАМА 
ЖӨНІНДЕГІ СУРАУЛАРҒА ЖАУАП

31 июль

Бірінші тармақ бойынша: «Баяндамашы жумысшы 
дспутаттары Советтерініц орнына жауынгерлік уйым- 
ның қандай формаларын усынады» деген сурауға менін. 
беретін жауабым, мәселені булайша қоюдың өзі дурыс 
емес. Мен жумысшы табын уйымдасгырудың форма- 
лары ретіндегі Советтерге қарсы болған жокпын, бірақ 
уранның өзі революциялық мекемсні уйымдастырудын. 
формасына карай белгіленбейді, нақ сол мекеменіц ар- 
қауы мен өзегі болатын мазмунына қарай белгіленеді. 
Егер Совеггтердін курамына кадеттер енген болса, біз 
өкіметті оларға әперу туралы уранды ешкашанда усыи- 
бас едік

Кәзір біз өкіметті пролетариат пен ен, кедей шаруа- 
лардың қолына әперу уранын усынып отырмыз. Енде*  
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sue, мәселе формада емес, өкімет кай тапқа әперілетін- 
цігінде, мәселе Советтердің к.урамында.

Советтер өкіметті алу жолында жумысшы табыныц 
күресін уйымдастырудың ең мақсатка үйлесімді фор- 
масы болып табылады, бірақ Советтер революцнялық 
^йымның бірден-бір түрі емес. Бул форма таза орыстык 
форма. Шет елдердің тәжрибесінен біздің білетініміз 
— улы француз революциясы кезінде муниципалитет- 
тер, Коммунанын. кезінде улт гвардиясынын. Орталық 
комитеті осындай роль атқарды. Бізде де революция- 
лық комитет туралы пікір айтылып жүрді. Мүмкін, өкі. 
метті алу жолында күрес жүргізудін ен ыцғайлы фор- 
масы жумысшы секциясы болар.

Бірақ шешуші манызы бар мәселе уйымның фор- 
масы туралы мәселе емес екендігін айқын уғыну керек.

Шындығында шешуші мацызы бар мәселе: жумыс
шы табы диктатура орнату үшін жетілді ме, әңгіме 
осы жайында болып отыр, ал быланғысының бәрі рет- 
телебереді, революцияның жасампаздығы арқылы жа- 
салады.

Екінші тармақ пен үшінші тармақ бойынша— кә- 
зіргі Советтерге біздің көзкарасымыз практика жүзінде 
капдай болмак, — деген сурауға берілетін жауап мул
ле айқын. Әнгіме бүкіл өкіметті Советтердің Орталық 
атқару комитетіне әперу туралы болып отырса, онда 
бул уран ескіріп калды. Әңгіме тек осы туралы ғана 
болып отыр. Советтерді кулату туралы мэселе ойдан 
шығарылған. Бул арада ондай мәселені ешкім алға 
қойған жоқ. Егер біз: «Букіл өкімет Советтерге беріл- 
сін!» деген уранды алып тастауды усынып отырсак, 
будан: «Советтер жойылсын!» деген уғым туа қоймай- 
ды. Сондықтан біз, осы уранды алып тастаумен катар.
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Советтердің Орталық атқару комитетінік, сонғы кезде- 
гі ролі мейлінше бишаралық роль екендігіне карамас- 
тан, оның қатарынан тіпті шықпай да отырмыз.

Жергілікті Советтердің әлі де роль атқаруы мүм- 
кін, өйткені оларға Уақытша үкіметтіи өктемдігінен 
корғану қажет болады, ал бул күресте біз оларды қол- 
даймыз.

Сонымен, қайыра айтамын.- өкіметті Советтердін 
колына әперу жөніндегі уранның өзгертілу.і «Совет- 
тер жойылсын!» дегендік емес. «Өзіміз көпшілігі бо- 
лып отырған Совсттерге біздің көзқарасымыз>, — ен 
тілектестік көзкарас. Мундай Советтер өмір сүріп, ны- 
ғая берсін. Бірақ кәзірде күш Советтерде емес. Бурын 
Уакытша үкімет декрет шығарса, Советтердін Орта- 
лык атқару комитеті қарсы декрет шығаруиіы еді, он- 
соң тек соңғысы ғана заң күшіне енетін. Бул ж^нде 
№ 1 буйрықтың60 жайын еске түсірініздер. Ал енді Уа
кытша үкімет Орталық атқару комитетімен санаспай- 
ды. Советтердіи Орталық комитетінің 3—5 июльдегі 
оқыйғаларлы тексеретін тергеу комиссиясына қаты- 
суы жөніндегі карарды Советтердің Орталық атқару 
комитеті бузған емес, бірак Керенскийдін буйрығы бо- 
йынша іске аспай қалды. Кәзіргі мәселе Советтерде 
көпшілік дауысты меңгеріп алуда емес, бул өздігінен 
де өте мацызды нәрсе, кәзіргі мәселе контрреволюция- 
лық диктатураны қулатуда.

Төртінші тармақ бойынша — «ен. кедей шаруалар» 
деген уғымға неғурлым накты аныктама беріп, оларды 
уйымдастыру формасын көрсету туралы сурауға жауа- 
бым, «ең кедей шаруа» деген термин — жаңа термин 
емес. Ленин жолдас муны бесіиші жылдан бастап 
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марксистік әдебиетке енгізген, содан бері «Правда- 
ның» әрбір номерінде дерлік колданылып келеді және 
Апрель конференциясының карарларында көрсетілген.

Шаруалардың ең кедей топтары дегеніміз шаруа ат- 
камінерлеріне косылмайтындар. 80 миллион шаруалар- 
дың (әйелдерді де коса есептегенде) атынан «өкілдік 
етеді» десіп жүрген, шаруа депутатгарының Советі ат- 
камінер шаруалардың уйымы болып табылады. Төмен 
шаруалар бул Советтің саясатына қарсы қатты курсе 
жүргізуде. Социалист-революционерлер партиясының 
бастығы Чернов, онан кейін Авксентьев және баскала- 
рьі — жерді дереу алмау керек, Қурылтай жыйналысы 
жер мәселесін жалпылама шешкенше күте туру керек 
деп шаруаларға усыныс айтып отырған кезде, шаруа
лар буған жауап ретінде жерді алып, оған егін салуда, 
соқа-сайман, т. б. алуда. Біз Пенза, Воронеж, Витеб
ску Қазан және баска бірқатар губерниялардан осын- 
дай хабар алып отырмыз. Осының өзі-ақ деревнянын 
төмендерге және жоғарыларға жіктеліп отырғандығын 
айқын көрсетеді, бөлінбейтін біртутас қалыптағы ша- 
руалардың кәзірде жоқ екендігін көрсетеді. Атқамінер- 
лері көбінше социалист-революционерлердің соңына 
еріп отыр, ал төмендерІ жерсіз күнелте алмайды, сон- 
дықтан булар Уақытша үкіметке оппозицияда. Булар— 
жері тапшылар, жалғыз аттылар, атсыздар, т. с. Жер
дей куралақан дерлік, жартылай пролетарлық топтар 
да осыларға қосылады.

Революция дәуірінде шаруалардын. осы топтары- 
мен келісім жасасуға әрекеттенбеудің өзі ақылсыздық 
болар еді. Бірақ сонымен бірге шаруалардың, батрақ 
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топтарын белек уйымдастырып, оларды пролстарлар- 
дын төнрегіне топтастыру керек.

Осы топтарды уйымдастырудың формасы кандай 
болатынын кесіп айту қыйын. Кәзір темен шаруалар 
не ез бетімен курылган Советтерге уйымдасуда, не кэ- 
зіргі Советтерді басып алуға тырысуда. Мэселен, будан 
Р/г ай бурын Петербургте ец кедей шаруалардан (80 
солдаттық бөлімдердің өкілдерінен жэне завод гардыи 
өкілдерінен) Совет уйымдасты; бул Совет шаруа де- 
путаттары Советінің саясатына қарсы өршелене күрес 
жүргізуде.

Тегінде Советтер букараны уйымдастырудын он 
мақсатқа үйлесімді формасы болып табылады, бірак 
біз мекемелердін. тілімен сөйлеуге тиісті емеспіз, мәсе- 
ленің таптық мазмунын көрсетуге тиіспіз, буқаранын 
да форманы мазмуннан ажырата білетін болуын көз- 
деуге тиіспіз.

Жалпы айтқанда, уйымнын формалары туралы мә- 
селе нсгізгі мәселе емсс. Революциялық өрлеу болса, 
уйымдастыру формалары да жасалады. Формалар ту
ралы мәселе, өкімет кай таптың колына көшуге тиіс 
деген негізгі мәселені кағаберіс қалдырмасын.

Ендігі жерде корғампаздармен біздің. одактасуы- 
мыз қыйсынсыз нәрсе. Коргампаз лартнялар өз тағды- 
рын буржуазиямен байланыстырды, сондықтан социа- 
лист-революционерлерден бастап большевиктергв 
дейінгі одақтасу идеясы күйреп қалды. Шаруалардын 
ен кедей топтарымен одақтаса отырып Советтердін 
үстемшілеріне қарсы күрес жүргізу керек және 
контрреволюцняның күлін көкке ушыру керек — ке- 
зектегі мәселе міне осы.
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5. ҚОРТЫНДЫ СӨЗ

31 июль

Жолдастар!
Ең алдымен мен бірнеше нақгы түзетулер енгізуге 

тиіспін*.
Ярославский жолдас, менің: Россия пролетариа

ту — ең уйымшыл пролетариат деген пікірімді теріске 
шығаруүшін, Австрия пролетариатын мысал етеді. Бі- 
рақ, жолдастар, менің айтканым «кызыл» уйымшыл- 
дық, революцияшыл уйымшылдық, ал Россия пролета- 
риатындағыдай дэрсжеде мупдай уйымшылдық баска 
елдердің бірде-бірінде жоқ.

Ангарскийдіц айтуынша, мен барлық күштерді бі- 
ріктіру идеясын жүргізіп отырған сыяқтымын; онын. 
бул ойы мулде теріс. Бірақ, түрліше себептермен ша- 
р>алар мен пролета риаттың, гаиа е.мес, сонымен қатар 
буржуазия мен шетелдік капиталдың да патша өкіме- 
тіне теріс қарап кеткендігін біз кермей кала алмаймыз. 
Муның өзі факт. Егср маркснстер фактыдан тайсала- 
тын болса, онысы жақсы емес. Бірақ кейіннен алгашқы 
екі күш революцияны да мыта беру жолына түсті де, 
соңғылары — контрреволюцияның жолына түсті.

Енді істіц мәніне көшойін. Мәселені бэрінен гөрі 
еткір қойған Бухарин, бірак бу да мәселені ақырына 
дейін жеткізе алған жоқ. Бухариннің айтуынша, им
периалист буржуа мужықпен одак жасасқан. Бірак 
кандай мужықпен? Бізде әртүрлі мужықтар бар. Бул 
одақ оңшыл мужықтармен жасалған, бірақ бізде ша- 
руалардың ең кедей топтары болып отырған төмен 
мужықтар, солшыл мужыктар бар. Міне нақ осылар- 
мен мундай одақтың жасалуы мүмкін емес. Олар ірі 
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буржуазнямен одақ жасаскан жок, бірақ сол буржуа- 
зпяныц сонына санасыздыктан еруде, буржуазия бу- 
ларды тек алдап, соцына ергіп жүр.

Ал одақ кімге қарсы жасалган?
Ол жағын Бухарин айтқан жок. Муның өзі одактас 

капитал мен орыс капиталыныц одағы, шаруалардыц 
Чернов тектес социалист-революционерлер түріндегі 
бастықтары мен үстемшілерінің одағы. Бул одақ те
мен шаруаларға қарсы, жумысшыларға қарсы курыл- 
ған.

Бухариннің болжауы қандай? Оның анализі негізі- 
нен дурыс емес. Оньщ ойынша, алғашкы кезеңде біз 
шаруа революциясына карай беталамыз. Бірак оның 
өзі жумысшы революциясымен кездеспей, кабыспай 
коймайды ғой. Революцияның авангарды болып отыр- 
ған жумысшы табының сонымен бірге өзінің меншікті 
талаптары үшін де күреспеуі мүмкін емес. Сондықтан 
мен Бухариннің схемасын ойланбай жасалған схема 
деп есөптеймін.

Бухаринше екінші кезең — Батыс Европаның қол- 
ғабысымен болатын пролетарлық революция, ал жер 
алып, қанағаттаиған шаруалар буған қатыспакшы 
емес. Бірақ бул революция кімге қарсы бағытталған? 
Өзінің ойыншық схемасында Бухарин буған жауап 
бармейді. Оқыйғаны талдаудың будан баска әдістері 
усынылған жоқ.

Саяси жағдай туралы. Кәзір қосөкімет туралы еш- 
кім сөз қылмайды. Егер бурын Советтер нақты күш 
болған болса, кәзір тек буқараны топтастыратын ор- 
гандар ғана болып қалды, өйткені қолдарында ешқан- 
дай өкімегг билігі жок. Дэл сондыктан да буларға өкі- 
ыетті «жайша» әпере салу мүмкін емес. Ленин жолдас 
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өзінің кітапшасында61 бул пікірді дамыта түсіп, мына- 
дай айқын нусқау береді: косөкімет жок, өйткені бү- 
кіл өкімст капиталдың қолына көшті, сондықтан кәзір 
<Букіл өкімет Советтерге берілсін!» деген уранды. 
усыну—донкихоттык. әрекет болады.

Егср бурын Советтердің Орталық атқару комитеті- 
ніц ықтыярынсыз ешқандай зан. күшіне енбейтін болса, 
кәзір косөкімет туралы әцгіме де жоқ. Барлық Совет- 
тсрді басып ала беріндер, бірак секдерде өкімет бол- 
майды!

Аудандық думаларды сайлаған кезде біз кадеттер- 
ді мазақтаушы сдік, өйткені олар 20°/о қана дауыс 
алған еңбір бншара топ болатын. Қәзір бізді олар ма- 
зактайды. Оныц мәнісі қалай? Оның мәнісі, Советтер- 
Лін Орталык аткару комитетініц жол беруі арқасында 
өкімет буржуазияныц колына көшті.

Жолдастар өкіметті уйымдартыру мәселесі жөніндө 
асығыстық істеп жүр. Бірак сол екіметтін өзі сіздерде 
әлі де жоқ кой!

Басты міндет — кәзіргі өкіметті қулату кажеттігін 
насихаттау. Біздіц буған дайындығымыз әлі жеткілік- 
сіз. Бірақ дайындалу керек.

Кәзіргі өкіметті қулатпайынша өздеріне ерік те, 
;кер де тимейтіндігін жумысшылардыц, шаруалар мен 
солдаттардың уғыкулары керек!

Сонымен, мәселе өкіметті уйымдастыру туралы бо
лы п отырған жоқ, өкіметті қулату туралы болып отыр. 
ял біз өкіметті өз қольшызға тартып алған кезде, оны 
уйымдастыра білеміз.

Енді, Россияда социалистік өзгерістер жасауға 
карсы болған Ангарский мен Ногинге жауап ретінце, 
бірнеше сөз. Апрель конфсренциясының өзінде-ақ біз^. 
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социализмге карай кадам басатын кез келді дегенбіз 
(Апрель конференц и ясы ныц «Қәзіргі 
кезең туралы» қарарынын соңын о к ы й- 
Д ы):

«Европадағы ең мешеу елдердің бірінде, усақ шаруалар хал- 
кы бу карасиный, арасында әрекег істеуші Россия пролетариата 
социалистік өзгерістерді дереу жүзеге асыру максагын кездей ал- 
майды. Бірақ буғап карал жумысшы табының буржуазияны кол- 
дауы кажет екен дел білу, немесе өз әрекетін усак буржуазияға 
унамды шеңберде ғана ыкшамдап жүргізу, не болмаса социализм 
жолындагы әбден мезгілі жеткен біркатар июралардыц аса зэру- 
лігін халыкка түсіндіру ісінде пролетариаттьш бас тыл ык ролтнен 
бастарту — орзсан эор кателік болар едз, ал практика жүзінде 
біржолата буржуазиями жағына өткендік болар еді»,

Жолдастар үш ай кейін калыпты. Ал осы үш айдын 
Ішінде кандай өзгсрістер болды? Усак буржуазия жік- 
телді, төмендер жоғарылардан кете бастаулы. проле
тариат уйымдасуда, бүліншілік өсуде, бул жағдай 
жумысшы бакылауын орнату мәселесін бурынғыдан 
да өктем турде алға койып отыр (мәселен, Питерде, 
Донец облысында, т. б.). Осының бәрі апрельде-ак 
кабылданған қағыйдалардыи дурыс екендігін көрсеге- 
ді. Ал жолдастар бізді кері сүйрейді.

Советтер туралы. Советтер туралы бурынғы уран- 
ды алып тастағандығымыз аркылы біз Советтерге кар
ем шығып отырган жоқлыз. Қайта, Советтердс, тіпті 
контрреволюциялык бүркеніш органы — Сонеттердін 
Орталық аткару комитетінің өзінде жумыс істеуге бо- 
лады, жумыс істеу керск те. Советтер кәзір букараны 
тогпастырудың органы ғана болып отырғанымен, біз 
әрқашанда букарамен біргеміз, сондыктан, бізді куып 
жібергенше, біз Советтердсн кетпейміз. Өздерінін қол- 
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дарында өкімет жок болса да, біз фабрика-завод ко- 
млтеттері мен муниципалитеттерде де калып отырмыз 
гой. Бірак, Советтерде кала отырып, біз социалист- 
іеволюционерлер мен меньшевиктердін. тактикасыіі 
әшкерелей береміз.

Контрреволюция біздіц буржуазняныц одактас ка- 
питалмен байланыстылығын әбден әйгілеп ашып бер- 
геннен кейін, өзіміздін революциялық күресімізде біз 
үш факторға арқа суйеуғе тиісті екендігіміз бурынғы- 
Дан да айқын болып отыр; ол факторлар: Россия про- 
летариаты, біздін шаруалар жәие халықаралық проле
тариат, өйткені біздіц рсволюцияның тағдырлары ба- 
тыс-европалық қозгалыспен тығыз байланысты.

6. «САЯСИ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ» ҚАРАРДЫҢ 9-НШЫ 

ПУНКТІ ЖАЙЫНДАҒЫ МӘСЕЛЕ ЖӨНІНДЕ 

ПРЕОБРАЖЕНСҚИЙГЕ ҚАРСЫ ДӘЛЕЛ

3 август

Сталии карардыц 9-ншы пунктін оқыйды:
9. «Синда осы революцияшыл таптардыц мІндеті 

барлық күштерін қарыштан, мемлекеттік өкіметті өз 
колдарына алу және, алдыңғы қатарлы слдердің ре- 
волюцияшыл пролетариатымен одактаса отырып, ол 
өкіметті бейбітшілік орнатуга және коғамды социалис
ту жолмен қаііта куруға пайдалану болады».

Преображенский. Қарардық сонғы жағьін былайша өзгертіп 
жазуды усынамын: <ол екіметті бейбітшілік орнатуға және Батис
та пролетарлык революция болған күііде — социализм орнатуға 
иайдалану болады». Егер біз комиссияның жазганын қабылдасақ, 
опда Бухариннің будан бурын қабылданган қарарымен үйлеспеу- 
шілік туады.

14 И. В. Стал и >і. Злом
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Сталин. Мен мундзй түзетуге карсымын. Дэл Рос
сиянин социализмге жол салушы ел болып шығуы 
ғажап емес. Осы күнге дейін бірде-бір ел сотые жаг- 
дайларында бостандыкпен Россия сыяқты пайдалан- 
ған емес және өндірісте жумысшылардың бакылауын 
жүргізіп көрген де емес. Оның үстіне, біздін револю- 
цияньщ базасы Батыс Европадағыға қарағанда кеиі- 
рек, ал Батыс Европадағы пролетариат жападан жал- 
ғыз буржуазиямен бетпе бет келІп отыр. Ал біздегі 
жумысшыларды шаруалардыц ең кедей топтары кол- 
дайды. Акыр сонында, Германиядағы мемлекеттік өкі- 
мет аппараты, біздің буржуазиянын кемелсіз аппара- 
тына карағанда, жумысты әлдекайда жақсы істейді, 
оиың бержағында біздің буржуазияның өзі де Европа- 
лык капиталдың тәуелшісі болып отыр. Бізге тек Ев
ропа ғана жол көрсете алады деген ескі уғымды алас- 
тап тастау керек. Догмалык. марксизм бар да, жасам- 
паз марксизм бар. Мен соиғысының турғысындамын.

Председатель. Преображенскнйдің түзетуін дауыска сала- 
нын. Қабылданбайды*.

БірІкші рет: РСДЖП
(большевиктероігі) VI съеэімің 
протоколары дсген кітапта 
басылган. Коммунист**  биспа 
с*,  1919.

♦«РСДЖП(б) VI съезінін протоколдарынық» кысқалығын Жа
ке капе-көрнеу жеткіліксіз екендігін, оның үстіне булардын 
съезден соң екі жылдан кейін ғана басылып шыккандығын еске 
ала отырып, редакция Сталин жолдастын VI съезде сөйлеген 
сөздерінің текстін анықтарда <Протоколдар.мен» катар Сталин 
жолдастың съездегі сөздері туралы ресми есептерді де яайдала- 
нуды қажет деп тапты; бул есептер 1917 жылғы июль —август 
айларында мына газегтерде басылған: «Рабочий и Солдат» № 7, 
14 жэне «Пролетарий» № 3.



КАПИТАЛИСТ ЕРДІҢ ҚӨЗДЕЙТ1НІ НЕ?

Жақын арада Москвада жалдаптар мен өнеркәсіп- 
шілердіц екінші Бүкілроссиялық съезі ашылды. Улт- 
шылдардың басшысы миллионер Рябушинский съезді 
ашып, программалық сөз сөйледі.

Рябушинский не жайында сөйледІ?
Капиталистсрдін. программасы қандай?
Муны жумысшылардың біліп алуы қажет, әсіресе 

казіргі кезде, капиталистер өкіметке билігін жүргізіп 
отырған кезде, ал меньшевиктер мсн эсерлер, «тірі 
жандар» деп оларға жағымпазданып отырған кезде — 
муны біліп алуы кажет.

Өйткені капиталистер — жумысшылардың қас жау- 
лары, ал жауды жеңу үшін ең алдымен жаудың кім 
екендігін білу керек.

Сөйтіп, капиталистердің көздейтіні не?

-X- #

Өкімет кімнің. колында?

Капиталистер көк мылжыңдар емес. Олар істің 
адамдары. Революцияның және контрреволюцияныц 

Н*
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түпкі мәселесі — өкімет туралы мәселе екендігін олар 
біледі. Сондықтан Рябушинскийдің өзінің сөзін осы 
негізгі мәселеден бастауы таңқаларлық нәрсе емес.

«Өкіметсымақ айтеуір бір нускасы бар біздің Уакытша үкі- 
мет, — дейді ол, — бөгде адамдардың кысымында болып келді. 
Іс жүэінде бізде сэяси алаяктардың шайкасы үстем болып алды. 
Халыктык советтік жалған кесемдері халыкты катерлі жолға 
салды, міне сондықтаи бүкіл орыс патшалығы түпсіа шынырауға 
кеэігіп отыр» (<Речь>).

«Іс жүзінде бізле саяси алаяқтардын шайкасы 
үстем болып алғаны», әрине, рас. Бірақ тағы бір рас 
нәрсе.- бул «алаяқтарды» «советтік көсемдердің» ара- 
сынан іздемеу керек, Рябушинскийлердін өздершің 
арасынан іздеу керек, Рябушинскийдің: 2 июльде Уа
кытша үкіметтен шығып кеткен, министрлік портфсль- 
дерге таласып, апталар бойы саудаласқан, үкіметгі 
кредитсіз калдырамыз деп эсер-меньшевик анкауларды 
корқытып бопсалаған, ақырында, өздерінің мақсаты- 
на жетіп, эсер-меньшевиктерге өздерінің жырын жыр- 
латкан достарының арасынан іздеу керек.

Өйткені үкі.метке қамау мен ойрандау істерін жүр- 
гіздіріп отырғандар, ату мен өлім жазасын колданды- 
рып отырғандар «советтік көсемдер» емес, нақ осы 
«алаяктар».

Өйткені үкіметке «кысым жасап» отырғандар, үкі- 
метті өздерін халықтыи қаһарынан корғайтын бетпер- 
деге айналдырып отырғандар нақ осы «алаяқтар».

Өйткені Россияда «кәзір іс жүзінде үстем болып 
алғандар» колында билігі жоқ «советтік көсемдер» 
емес, нак осы «алаяқтар».

Бірақ бул арадағы әнгіме, әрине, мунда емес. Энн
ые тек мынада ғана: күні кеше өзінің алдында капи-
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талистерді қурдай жорғалатк.ан, ал бүгінгі күні өзінің 
талқаны шығып отырған Советтерде өкіметтің ж£рна- 
ғы әлі де бар, ал кәзір капиталистер Советтердің қо*  
лындағы осы ақырғы журнақты тартып алмақшы, сөй- 
тіп өзінің өкіметін мыктап нығайтпакшы.

Рябушинскийдіц айтып отырғаны, ең алдымен, Mi
ne осы.

Капиталистердіц көздейтіні не екендігін білгілеріңіз 
келе ме?

Бүкіл өкімет капнталистерге берілсin дейді — олар- 
дың көздейтіні міне осы.

* •*

Россияны булдіріп отырған кім?

Рябушинский кәзіргі жагдай жөнінде ғана сөйле- 
ген жок. Ол «өткен айларға да көз жіберуге» қарсы 
емес. Сонда ше? «Корыта келгенде» оныц көріп-біл- 
гені, бір есептен, мынау: «біз кайдагыбір туйыққа ке- 
ліп тірелдік, енді одан шыға алмай отырмыз... азық- 
түлік мәселесі мүлде шешілмей қалды, Россиянин 
экономикалық және финанс тіршілігінін қыры кетті, 
т. б.».

Буған айыптылар, бақсақ, Советтердегі әлгі «жол- 
дастар» екен, «сырдпқорлар» екен, буларды «қамқор- 
лықка алу» керек екен.

«Олардын жолдастық кушағына іліккен орыс жері күңрену- 
лс, халық әлі әзір олардың сырын білген жок, бірэқ біле салы- 
сымен-ақ халық оларды: «халыкты алдаушылар!» деп атамақэ.

Россия туйыққа тірелді, ол қатты дағдарысқа ушы- 
рап отыр, ол курып бітуге таянып отыр, — бул, әрпне, 
рас.
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Бірақ, ғажап емес пе:
1) Россияда соғыстан бурын астық жетіп артыла- 

тын еді, онсоң біз шетке 400—500 миллион пут астык 
шығарушы едік, ал кәзір, соғыс кезінде, бізде астық 
жетпей отыр, біз ашаршылыққа кіріптар болып отыр- 
мыз.

2) Россияда соғыстан бурын мемлекет борышы 9 
мпллиардқа тец еді, онсоң процент төлеу үшін жьілы- 
на небәрі 400 миллион сом ғана керек болушы еді, ал 
кәзір соғыстың үш жылында борыш 60 миллиардка 
жетіп отыр, проценттің. бір өзін алғанда жылына 3 
миллиард сом төлеу керек болып отыр.

Россияның туйыкка тіреліп отырған себебі соғыс- 
тын. тек қана соғыстың салдарынан екендігі анык. 
емес пе?

Ал Россияны соғыстың жолына итермелегелдер, 
оны кәзір де соғысты соза беру жолына итермелеп 
отырғандар — нақ сол Рябушинскийлер мен Конова- 
ловтар, Милюковтар мен Винаверлер болмағанда енді 
кім?

Россияда «сырапкорлар» көп-ақ және Россияны 
бүлдіріп отырғандар солар, — мунда ешбір күмән бо- 
луға і иіс емес. Бірақ оларды іздегенде «жолдастар- 
дын» арасынан іздемеу керек, нак сол Рябушинский
лер мен Коноваловтардың арасынан іздеу керск, со- 
ғысқа керекті заттар өткізу аркылы және мемлекеттік 
заёмдар аркылы миллиондап пайда тауып отырған 
капиталистер мен банкирлердін арасынан іздеу керек.

Егерде орыс халкы әйтеуір бір кездсрі олардыіі 
сырын білетін болса, ол оларды мықгап жазалайдь:,-- 
буган олардын өздері сене берсін.

Бірақ бул арадағы әңгіме, әрине, мунда емес. Әцгі- 
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мемынада: капиталистер өздеріне пайдалы «ақырына 
дейінгі соғысты» көксейді, бірак соғыстың салдары 
үшін жауап беруден қоркады, сондықтап олар кінәпі 
«жолдастарға» артуға, сөйтіп революцияны соғыстыц 
толкынына оп-оңай батырып жіберуге тырысады.

Рябушинский мырзаның сөзініц төркіні міне осы.
Капиталистердіц көздейтіні не екендігін білгілеріціз 

ксле ме?
Революцияны толық жеціп шықканға дейін соғыс 

жүргізілсін деп отыр — олардыц көздейтіні міне осы.

* ■».V.

Россияны сатып огырған кім?

Россиянин. мүшкіл жағдайын суреттей келіп, Ря
бушинский «мүшкіл жағдайдан кутылу жолын» да 
корсетеді. Ал онысы қандай «жол» екен, тындаңыздар:

«Мемлекет халыкка асгык та, комір де, мата да бермеді... 
мумкін, мүшкіл жағдандаіі кутылу үшін, халыктын жалған дсста- 
ptJHf демократиями к Сопсттер мен комитеттерді алқымнаи алии 
кысатын, ашаршылыктың курсаулы шеңгелі, халықтың қайыршы- 
лыкка ушырауы керек болар».

Естіп отырсыздар ғой: «ашаршылықтыц қурсаулы 
•шеңгслі, халықтын қайыршылыққа ушырауы керек бо- 
лар» дейді...

Рябушинский мырзалар, бақсак, «демократиялық 
Советтер мен комитеттерді» «алқымнан алып қысу» 
үшін, Россияны «ашаршылықпен» және «кайыршылық- 
«ен> сыйлаудан тайынбайды екен.

Олар, бақсақ, халыкты мезгілсіз урыска шығару 
үшіп, сөйтіп жумысшылар мен шаруаларды неғурлым 
тез жазалау \шін заводтар мен фабрикаларды жауыц 
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гастаудан, жумыссыздық пен ашаршылықты тугызу- 
дан тайынбайды екен.

«Рабочая Газета» мен «Дело Нэроданын» аттеста- 
цпясы бойынша, елдегі «тірі жандар» міне осылар.

Россиянин нағыз сатқыншылары мен опасыздары 
міне осылар.

Россияда кэзір опасыздық туралы көп айтылып 
жүр. Бурынғы жандармдар мен кәзіргі контрразвед- 
чиктер, дарынсыз жалдамалар мен бузылған сугенёр- 
лер — осылардыц бәрі де кәзір, «демократнялық Со- 
веттер мен комитеттер» жаққа пек нускап, опасыздык. 
туралы жазып отыр. Опасыздар жөніндегі жалған сөз- 
дер тек, көп хасірет шеккен Россияның нағыз опасыз- 
дарын бүркеу үшін ғана айтылып жүр, муны жумыс- 
шылар біліп алсын!

Капиталистердің коздейтІні не екендігін білгілеріціэ 
келе ме?

Россияны мүлде куртып жіберу аркылы болса да. 
өздерінін калтасын толтыру — олардыц көздейтіві mint 
осы.

Рабочий и Солдат' ЛЬ

ЪасмвЪала
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Контрреволюциянын. дамуы жаңа кезсңге түсіи 
отыр. Ойрандау және бүлдіру әрекеттерінен кейін ОЛ' 
женіп алған позицияларын нығайтуға көшіп отыр. Жү- 
генсіздік пен бейбастақтық Істегеннсн кейін — сл «кон- 
ституциялы курылыстыц» «зацды арнасына» көшіп 
отыр.

Революцияны женуге болады және жену керек те, 
дейді контрреволюиионерлер. Бірак. бул-бул ма, 
Тағыда муны макулдату керек. Оны «халықтыц» өзі, 
«улттыц» ©зі макулдайтын ету керек, макулдатқанда, 
тек Питерде ғана емес, нсмесе майданда ғана емес, 
сонымен бірге бүкіл Россияда макулдату керек. Сонда 
жеңіс тыянақты болады. Сонда жеціп алған табыста- 
ры контрреволюциянын, болашақ жаца жсцістеріне не- 
гіз бола алады.

Ал муны қалай істеу керек?
Бүкіл орыс халқыныц бірден-бір өкілі болатын Ку

ры лтай жыйналысын тез шакырып, одан соғыс пен 
күйзелту саясатын, ойрандау мен қамау саясатын, 
урып-сабау мен ату саясатын — макулдауды сурауга 
болар еді.
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Бірақ буржуазия буған бармайды. Көпшілігі ша- 
руалар болатын Курылтай жыйналысына контррево- 
люцияныц саясагын мойындатуға да, мақулдатуға да 
болмайтынын буржуазия біледі.

Сондыктан ол Курылтай жыйналысын кейінге кал- 
дыртуға тырысады (кейінге калдыртып та отыр’). Те- 
гінде ол, Курылтай жыйналысын мүлде болдырмау 
үшін, оны будан былай да кейінге қалдыра бермек.

Ал «шығар жол» кайсы?
«Шығар жолы» — Курылтай жыйналысынын орны- 

на «Москва кецесін» шакыру.
«Шығар жолы» — Курылтай жыйналысынын орны- 

на «Москва кенесін» шақырып, халыктын калауын 
орындамай, үстемші буржуазия мен помещиктердін 
қалауын орындау.

Купецтер мен өнеркәсіпшілердін, помещиктер мен 
банкирлердіц, патшалық Дума мүшелерінің және әл- 
дскашан қолға үйретілген меньшевиктер мен эсерлер- 
діц өкілдерінен кеңес шақырмақ, сөйтіп, ол кеңесті 
«жалпы улттық жыйын» деп жарыяламак, оған импе
риализм мен контрреволюцияныц саясатын макулдат- 
пақ, соғыстың ауыртпалығын жумысшылар мен ша- 
руалардың мойындарына артпақ, — контрреволюция- 
ның тапкан «жолы» міне осы.

Контрреволюцияға өзінін парламенті, өзінің орта- 
лыгы керек, сондықтан ол осыны тудырғалы отыр.

Конгрреволюцияға «қоғамдык пікірдің» сенімі ке
рек, сондықтан ол осыны жасағалы отыр.

Әцгіменіц жай-мәнісі міне осында.
Бул жағынан алып қарағанда контрреволюция рё- 

волюцияныц жүрген жолымен келеді. Ол революция*  
дан сабах, алып отыр.
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Революциянын өз парламенті, өзінін нақты орталы- 
ғы болды, сондықтан ол өзінің уйымдасқандығын cs
sin отырды.

Кәзір контрреволюция өзінің парламентін қуруға 
тырысып отыр, сөйтіп ол өз парламентін Россияның дәл 
ортасында, Москвада қ^рғалы отыр, қурғанда, эсерлер 
мен меньшевикгердің — тағдырдыц жазмышы да! — 
колдарымен қурғалы отыр.

Революцияныц парламент! буржуазиялық-империа-' 
лпстік контрреволюцияның жәй шылауы дәрежесіне 
дейін төмендетіліп отырған кезде, жумысшылардыц, 
шаруалардың және солдаттардың Советтері мен Ко- 
митеттеріне жойкын соғыс жарыяланып отырған кезде 
ссылай істеліп отыр!

Оңай уғынарлық нэрсе, мундай жағдайларда, 12 
августа Москвада шақырылатын кеңес конгрреволю- 
цияның заговор жасау органына сөзсіз айналады; ал 
контрреволюция заговор жасағанда жумысшыларға 
карсы заговор жасап отыр, оларды локауттар арқылы, 
жуыыссыздық тудыру арқылы қорқытып отыр, — 
контрреволюция шаруаларға қарсы заговор жасап 
отыр, оларға жер «бермей» отыр, — контрреволюция 
солдаттарға қарсы заговор жасап отыр, оларды рево
люция күндерінде қол жеткен бостандықтан айырыи 
отыр, — сөйтіп бул кецес, эсерлер мен меньшевиктер 
колдайтын кеңес, солардың «социалистік желсөздері- 
мен» бүркеліп отырған заговордың органына айна
лады.

Сондықтан алдыцгы қатарлы жумысшылардын мін- 
деттері:

1) Кеңестің халық өкілдігі дегсн бетпердесін жулу 
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керек, оньтн, контрреволюциялық бейнесін, халыққа 
қарсы бейнесін әшкерелеу керек.

2) «Революцияны қорғауды» сылтау етіп, осы ке- 
несті қорғап отырған және Россия халықтарын алдап 
отырған меньшевиктер мсн эсерлерді әшкерелеу керек.

3) Помещиктер мен капиталистердің пайдаларын... 
«қорғаушылардың» осы контрреволюциялык. қулық- 
сумдығына қарсы жаппай наразылық білдіретін митин- 
гілер уйымдастыру керек.

Жумысышлар алдауға берілмейдІ, олар револю- 
цияның айбынды туьш қолдарынан ешқашанда түсір- 
мейді, революцияның душпандары муаы біліп қойсын.

.Рабочий о Солдат*  Лі
Л август, 1*17  ж.
Бас мацала



ТАҒЫДА СТОКГОЛЬМ ТУРАЛЫ"

Соғыс журіп жатыр. Оның қанды күймесі дүлейле- 
иіп, үздіксіз ілгері зырғуда. Ол европалық соғыстав 
бірте-бірте бүкіл дүниежүзілік соғысқа айналып, өзінің 
кесепатты ісіне жана мемлекеттерді бірінен соң бірін 
тартуда.

Сонымен бірге Стокгольм конференциясыиыц ма- 
нызы кете бастап отыр.

Ымырашылдар жарыялаған, «бітім жолындағы ку
рсе» және империалист үкіметтерге «қысым жасау» 
тактикасы «курғак сөзге» айналды.

Ымырашылдардың әртүрлі елдердегі «корғампаз 
кепшіліктерінін» арасында келісім жасату арқылы со- 
ғыстың аяқталуын тездетіп, жумысшы Интернациона- 
лын қайта орнатпақ болған әрекетІ мүлде іске аспай 
калды.

Меньшевиктер меп эсерлердіи Стокгольмдегі бас- 
тамасы, империалист айла-иіарғынын шырмауына 
ілігіп, не дәрменсіз парадқа айналуға тиіс, не импе
риалист үкіметтердің қолындағы ойыншығына айна- 
луга тиіс.

Советтердіи Бүкілроссиялық съезінің делегаттяры- 
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ның Европаны аралауы64 және ағылшын-француз со- 
циал-империализмінің өкілдерімен бірге салтанатты 
қонақ асы беріп жүрген корғампаздардың «соииалис- 
тік» дипломатиясы — жумысіпылардың халықаралык 
бауырластығын қайта орнататын жол емес екендігі 
кәзір журттың бәріне де аян.

Апрель конференциясының өзінде-ақ біздің партия- 
нык Стокгольмнен жігін ажыратқандығы дурыс болып 
шықты.

Соғыстың дамуы және бүкіл дүниежүзілік жағдай 
таптар арасындағы кайшылықтарды сөзсіз шиеленіс- 
тіріп, орасан зор әлеуметтік урыс-қагыс дәуіріне әкеліп 
соғады.

Соғысгы жою жөніндегі демократиялық жолдарды 
осыдан, тек осыдан ғана іздеу керек.

Журт ағылшын-француз социал-патриоттарынын 
көзкарастарындағы «эволюция» туралы, олардын 
Стокгольмге баруға уйғарғаны, т. б. туралы сөз қылыл 
жүр.

Бірақ бул істі өзгерте ме? Орыс және герман-ав- 
стрия социал-патриотгары да (тіпті ағылшын-фран- 
цуздардан бурын!) Стокгольм конференциясына қаты- 
суға уйғарған жок па еді? Олардың осы токтамы со- 
ғыстың бітуін тездетті деп кім айта алады?

Стокгольм конференциясына катысып отырғак 
Шейдеманның партиясы, шабуыл жасаушы және Га
лиция мен Румынияны басып алушы өз үкіметін кол- 
дауын қойып отыр ма?

«Бітім жолындағы күрес» туралы және Стокгольм 
туралы сөз қылушы Ренодель мен Гендерсонның пар- 
тиялары, сонымен катар Месопотамияны, Грецияны 
басып алушы өз үкіметтерін колдап отырған жок па?
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Осы фактылар турғанда олардың Стокгольмдег! 
сөздерінің соғысты жою үшін қандай маңызы бола 
қоймақ?

Соғыс саясагк мен басып алу саясатын мықтан 
қолдайтындар өз сырын бүркеу үшін бітім туралы тәт- 
ті сөздер айгады, — империалистердің халықты алдау 
жөнінде қолданатын осы тым ескі әдістерін кім біл- 
мейді?

Өткен уақытпен салыстырғанда кәзіргі жағдай ез- 
герді, сондықтан Стокгольм жөніндегі көзкарасымыз- 
ды да өзгерткен дурыс болар еді деушілер бар.

Рас, жағдай өзгерді, бірақ өзгергенде Стокгольмнің 
пайдасына өзгерген жоқ, мүлде оған карсы өзгерді.

Ец алдымен, өзгерген нәрсе: соғыс европалық со- 
ғыстан бүкіл дүниежүзілік соғысқа айналды, жалпы 
дағдарысты ақырғы шегіне дейін улғайтып, асқынды- 
рь.п жіберді.

Сондықтан империалиста бітімніц және үкіметке 
«қысым» жасау саясатының мүмкіншіліктері еи то
мен гі дәрежесіке дейін кеміп калды.

Екіншіден, өзгерген нәрсе: Россия майданда ша- 
буыл жасау жолына түсті, бостандық біткеінді ауыз- 
дықтау жөнінде елдің ішкі тіршілігін шабуыл жасау 
саясатының талаптарына қарай бейімдеді. Өмткені, 
шабуыл жасау саясатының «кең бостандықпен» сыйы- 
са алмайтындығын, біздің революциямыздың дамуын- 
дағы келелі өзгеріс июнь айында-ақ басталғандығын 
тым болмаса енді түсіну керек кой. Оның бержағында 
большевиктер түрмелерде «отырып қалды», ал қорғам- 
паздар, шабуылшылдарға айналып, түрмешілердін, мін- 
детін атқарып жүр.

Сондықтан «бітім жолындағы күресті» жақтаушы- 
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лардыц халі мүшкілге айналды, өйгкені егерде бурыя, 
өтірік ашылады деп коркпастан-ак, бітім туралы ай- 
туги болатын болса, кәзір, «корғампаздар» жактаған 
иіабуыл жасау саясатынан кейін, «қорғампаздардыи» 
эігім туралы айтқан сөздері күлкі болып естіледі.

Ал осының бәрі нені көрсегеді?
Көрсететіні сол, Стокгольмдегі бітім туралы айіыл- 

ган «жоддастық» сөздер және маіідандардағы кан тө- 
гіс Істері бірімен бірі мүлде үйлеспейтін болып шықты, 
олардын арасындағы қайіиылықтар бадырайып, өзікен 
өзі айкындалды.

Стокгольм конференцнясыныи сөзсіз кулауынын 
ссбебі осында.

Осиган байланысты Стокгольм жөніндегі біздін 
козқарасымыз да біраз өзгерді.

Бурын біз Стокгольм ісініц бетін ашып әшкерелеп 
келіп сдік. Кәзір оны әшкерслеп жатудыц ешқандай ка
жет! жоқ, өйткені ол өзін өзі әшкереледі.

Ііурин оны, бі«ім жөніндегі ойыншық деп, букараны 
алдяуға түсіредін ойыншық деп масқаралау керек бол- 
пы Қазір оны масқаралап жатудын, ешқандай қажеті 
жоқ, өйткені жығылғанды урмас болар.

Ал бу'дан шығатын кортынды: Стокгольмге апара- 
тыи жол бітімге жеткізетін жол емес.

Бһімге жеткізетін жол Стокгольмге соқпай, жу- 
мысшылардыд империализмге карсы революциялық ку
рсе! арқылы журеді.

* Рабочий а Солдат* ЛЬ 
у a/i/ycm. і9һ ж. 
Баемақала
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Петроградтан қашу

Москва кеңесі ашылды. Кеңес Петроградта емес, 
революцияның орталығында емес, одан қашығырақ 
жерде, «Москваның тыныш саясында» ашылды.

Революция күндерінде маңызды кеңестер, әдетте, 
Петроградта, патша өкіметін қулаткан революцияныц 
осы берік корғанында шақырылатын. Ол кезде журт 
Петроградтан қорықпаушы еді, ол кезде оның бауыры- 
на кіріп отырушы еді. Ал енді революция күндері- 
нің орнын контрреволюцияның қара көлеңкесі басты. 
Кәзір Петроград қауіпті, кәзір одан обадан қорққан- 
нан бетер қорқады, және... тікеннен қашқан шайтандай 
одан аулақ, Москваға қарай қаіиып жатыр, контрре- 
волюционерлердің ойынша, «ол жер онша тынышсыз 
емес», ол жерде олар өздерінІн, каскүнемдік істерін 
оп-сңай жүзеге асырмак.

«Кеңес Москваның туы астында еткізілмек, ал Москва идея- 
лары, Москва ойлары шірік Петроградтан. — Россмяны дерткв 
шалдыктырып отырған мерезден аулақ жатыр» («Вечернее Вре
мя», 11 август).

Контрреволюционерлер міне осылай дейді. 
«Қорғампаздар» оларға әбден қосылып огыр.

15 И. В. Сталин. 3-том



И, В. Стадия

<ЕлдІ корғзушылар*,  Петроградгая зытып бара 
жатый — Москвзғз, Москааға тарт! — лея сыбыр- 
лзсалы,

• •#■

Кенестеи «узақ парламентке»*5 дей’н

Москва кенесіи дайындағанда, «корғаушы» мыр- 
вяляр, ешиэрсе шешпейтін, ешкандай міндет артпэй- 
тыя <жай кенес* шакырғалы жүргея адамдарға уксап 
кяріиді. Бірақ «жай кенес» бірте-бірте «мемлекеттік» 
кенеске, одан соң — «улы жыйыяға» айнала баста* 
лы, ал каэір кеместі біэдің өмірдегі мацызды мәселв-

— Барсам, жолык аяеки, — лея оларғэ револю- 
«ияідыл Петроград жа^ап қайырады.

~ Кенеане бойкот,— деп олардын яртаяая Пет*  
роград жуиысшылары уя катады.

к л Москеа ше? Москва контрреею тюпнояерлердін 
сеиімія актзй кояр ма екен?

Оядай допейс коріибейді. Москнада жалпы ереуіл 
болып жаткзидығы туралы хабарларға газеттер лык 
толы, Ереуіл жарыялаған Москва яс^мысшылары. Пи
тер жумысишлары сыяқты, Москва жУмысихылары 
да кенеске бойкот жары ял ап отыр. .Москва Петроград- 
тая кялыспай отыр,

Москва жумысшылары жасасын!
Не істеу керек, тағыда кашу керек пе?
Петроградтаи Москваға кашты, ал Москвадая — 

кай да кашка к?
Мұмкія, Царевококшайскіге кашатын болар?
Версзлшягл иырзалзрдың халдері нашар. өте на- 

шар.„
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лерді шешетін «узак парламенте» айналдыру жөнін- 
де ашыктан-ашык сөз кылып жүргендер бар.

«Егер Москва кенесінде — деЛді Терек казак әскерлерінін 
атаманы Караулов. — елді біріктіретін орталык шындалып шык- 
паса, онда Россиянин болашағы өте кайғылы күйге ушырамак. Bi
pax осындай орталык курылар деп ойлаймыіь., ал егерде... муидай 
іргелі тірек курылатын болса, онда Москва кеңесінін қабілетті 
орган болатындығы былай турсын, Кромвель заманындағы «узак- 
парламент» сыяқты оның өте узак. анкын дәурен сүруге мүмкін- 
шіліг бар. Каэактардың өкілі ретінде. мен, өз тарапымнан, осындай 
біріктіргіш орталықты куруға көмектесуге барынша тырысамын*  
(«Русские Ведомости», кешкісі, 11 август).

«Казактардың өкілі» міне осылай дейді.
Москва кецесі контрреволюцияны «біріктіретін ор- 

галық» болсын дейді — Карауловтыц узын сөзінің 
қысқаша мағнасы міне осы.

Өзінің өкілдеріне берген тапсырмасында Дон ка- 
зактары да нақ осыны айтады:

«Үкіметті бурынғыша белгілібір партия емее, Москва кеңесі 
немесе Мемлекеттік думаныц Уакытша комитеті уйымдастыратын 
болсын. Осындай үкіметтің қолыпа өкімет билігі толық беріліп, 
ол тәуелсіз етілетін болсынэ.

Дон казактарының әскери қауымы міне осылай 
дейді.

Ал «казактар — белді күш» екенін кәзір кім біл- 
мейді?

Ешбір күмәнсіз нәрсе: не кенес болмайды, не ол 
сөзсіз конгрреволюцияның «узақ парламенте» айна- 
лады.

Кеңесті шақырған меньшевиктер мен эсерлер, өз> 
дері қалады ма, жок. па, — бәрібір, калайда коніррв- 
волюциянын. уйымдасу ісін жеңілдетіп отыр.

Факты осындай.
15*
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* *
*

Олар кімдер?

Олар, контрреволюцияның осы шонжарлары, кім- 
дер?

Олар, ец алдымен, соғыскумарлар, казактардын 
жэне Георгиев кавалерлерінің белгілі топтарын сонда*  
рына ертіп жүрген командалык қурамдағы басшылар.

Олар, екіншіден, Рябушинский бастаған, егерде ха- 
лық өзінің 'талаптарынан бастартпайтын болса, оны 
<ашаршылыкка> және «кайыршылыққа» ушыратам 
деп қоркытатын кәдімгі Рябушинский бастаған біздін 
өнеркәсіпті буржуазия.

Олар, акырында, орыс халқына қарсы, революция*  
ға қарсы генералдар мен өнеркәсіпшілерді бірлестіріп 
отырған Милюковтың партиясы.

Осының бәрі генералдардың, өнеркәсіпшілердін 
және кадеттердің 8—10 августа болған «алғашкы 
кенесінде»66 толық анықталды.

«Ген. Қорннловтың есімі бзрша журттың аузында, — деп жа- 
зады «Биржёвка». — Кецесте басым ықпал жүргізіп отырғандар 

ген. Алексеев бастаған әскери партия дейтіннің өкілдері және 
казак тар одағының делегаттары. Ген. Алексеевтін бірінші мә- 
жілісте сөйлеген және кенес сүйсініп карсы алған сөзі Москвзда 
болатын мемлекеттік кеңесте кайталап зйтылмак» («Вечерняя 
Биржёвка», 11 август).

Милюковтың жеке листок етіп басып шығаруды 
усынғаны нақ ссы сез’

Онан соң,-

«Ген. Каледин өзіне көп көңіл бөлгізіп отыр. Оған ерекшв 
кез жіберіп, оныц айтқаньіна кулак койып отырғандар бар. Бүкіл
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әскери адамдар сонық төнрегіне жыііналып отыр» («Вечернее 
Время», 1! август).

Лқыр соңында, орындарынан түсірілген және 
орындарынан әлі түсірілмеген нақ сол генералдар бас- 
таран Георгиев кавалерлерінің және казак одақтары- 
нын ультиматумдары журттыи бәріне мәлім.

Және ол ультнматумдар дереу орындалуда. Өйт- 
кені әскери адамдар «бос мылжыңды» сүймейді.

Ешбір күмәнсіз нәрсе; істін тұрі әскери диктатура- 
нын орнығып, қалыптасуына қарай беталып барады.

Огандық буржуазия мен одактас буржуазия оны 
<тек кана» каржымен қамтамасыз етеді.

«Бьюкенен мырзанын, кенеске» соншама «көніл бө- 
ліп отырғандығы» тегін емес («Биржёвканы» караңыз), 
ол да Москваға баруға әзірленіп жатқан сыякты.

Милюков мырзаның сабаздарының масайрап жүр- 
гендігі де тегін емес.

Рябушинскийдің өзін өзі «кутқарғыш» Мкникгө 
балап отырғандығы, т. б. тегін емес.

* **

Олардың көздейтіні не?

Олар контрреволюцияның толык, үстем болуын 
көздейді. Алғашқы кенестін. қарарын тыцдаңыздар.

«Әскерлер арасында тәртіп қалпына келсін, сөйтіп 
өкімет билігі командалық қурамдағылардың қолына 
етсін».

Басқаша айтканда: солдаттарды ауыздықтаі
«Орталық өкімет, біртутас және күшті өкімет бола 

отырып, коллегиялы мекемелердің жауапсыздыклен 
билеп-төстеу тәртібін жоятын болсын».
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Басқаша айтқанда: жумысшылар мен шаруалар- 
дың Советтері жойылсын!

ҮкІмет «комитеттердІң, Советтердің және сол сы- 
яқты баска да уйымдардың қай-кайсысына болса да 
гәуелді болудың ізін түгел жоятын болсын>.

Басқаша айтканда: ұкімет тек казактардың «совет- 
теріне» ғана және Георгиев кавалерлерінін «конфереі*г-  
геріне» ғана тәуелді болсын.

Қарардың сендіруінше, тек осылай еткенде ғава 
«Россия аман калады».

Түсінікті шығар деймІн.
Ал, қалай, келісімпаз мырзалар, эсерлер мен мень- 

шевиктер, сіздер «тірі жандардың» өкілдерімен келі- 
сім жасауға разысыздар ма?

Әлде, мүмкін, айныған боларсыздар!
Бахытсыз келісімпаздар-ай...

* **

Москванын, үні

Ал Москва өзінін, революциялық ісін істеп отыр. 
Газегтер: осы күнге дейін халық жауларының қуйыр- 
шығы болып келе жатқан, Бүкілроссиялық аткару ко- 
иитетінің карарына қарамастан, больш&виктердің ша- 
қыруы бойынша Москвада кәзірдін өзінде жалпы 
ереуіл басталды деп хабарлайды.

Атқару комитетіне нағлет тацбасы басылсын!
Москваныц революцияшыл пролетариаты жасасын!
Барлық езілгендердің және қул етілгендердің айы- 

вын кандыра Москвадағы біздің жолдастарымыздын, 
үні неғурльш каттырақ шыксын!
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Революцияның ісін жан-тәнімен корғаудан бас- 
тартпаптын адамдар дұниеде әлі де бар екенін бүкіл 
Россия білетін болсын.

Москва ереуіл жасауда. Москва жасасьші

.ПролеяараЛ" М 1Л 
13 август^ .917 ж.



КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ 
ЖӘНЕ РОССИЯ ХАЛЫҚТАРЫ

Революцияның және демократиялык жан.а өзгеріс- 
тердіц күндерінде козғалыс азат ету уранымен жүргі- 
зілді. ®

Шаруалар помешиктердіц өктемдігінен азат етілдІ. 
Жумысшылар завод әкімшілігініц озбырлығынан азат 
етілді. Солдаттар генералдардың зорлықтарынан азат 
етілді...

Азат ету проиесі патша өкіметі ғасырлар бойы езіп 
келген Россия халыктарына да соклай кете алған 
жок.

Халыктардың «тең праволылығы» туралы декрет 
және улттық тежеудін іс жүзінде жойылуы, украин- 
дардың, финдердің, белорустардың съездері және ку- 
рама республика туралы мәселе, улттардың, өз билігі 
өзінде болу правосын салтанатты түрде жарыялау жә- 
не оған «кедергі жасамау» жөнінде берілген ресми 
уәделер — осыныи бәрі Россия халықтарының улы 
азяттык козғалысын көрсетті.

Революция күндерінде, помешиктер өмір төріиен 
тайдырылып, империалист буржуазия демократия- 
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ның гегеурінімен тыксырылғаң кезде осылай болған 
еді.

Өкімет басына помешнктер (генералдар!) кайта ке- 
лісімен-ак және контрреволюцияшыл буржуазия үстем 
болғансон-ак жағдай мүлде өзгеріп кетті.

Улттардын өз бнлігі езінде болуы туралы «улы сез- 
дер» және оған «кедергі жасамау» жөнінде берілген 
салтанагты уәделер умыт калып отыр. Халыктардын 
ішкі тіршілігіне тікелей кол суғуға дейін, аса соракы 
кедергілер жасалып отыр. Финляндиядағы сеймді67 
таратып отыр; «егер керек болса, Финляндия кысыл- 
шан жағдайда деп жарыяланады» деп коркытып отыр 
(«Вечернее Время», 9 август) Украинаныи автономия- 
сын бассыз калдыруды көрнеу максат етіп, Украина 
ның Радасы мен Секретариатына68 карсы жорык бас- 
галып отыр. Сонымен катар, улттарды кайрап бір-бі- 
ріне соқтықтыру және оларға кылмысты турде «опа- 
сыздар» деп сенбеушілік туғызу жөніндегі жексурын 
ескі әдістер қалқып үске шығып отыр, мундағы мак
сат: контрреволюциялық-шовинистік күштерге жол 
ашып, улт азаттығы жөніндегі идеянын өзін канға ба
тыру, Россия халықтарының. ортасынан ор казу, олар. 
дың арасында өшпенділік тарату, сөйтіп революция 
душпандарының айызын қандыру.

Бул халыктардын бауырлас бір семья болып бірі 
гуіне осы аркылы қатерлі соккы беріл;п отыр.

Өйткені өзінен өзі айкын нәрсе сол, улттарды 
«түрткілеу» саясаты халыктарды бірікгірмейд!, кайта„ 
олардың арасында «сепараттык» талаптарды күшей- 
тіп, олардын бірлігін бузадьг.

Өйткені өзінен өзі айкын нәрсе сол, контрреволю- 
цияшыл буржуазия жүргізіп отырған, улттарды езу 
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саясатының өзі Россиянин, «ыдырау» қаупін туғыза- 
ды, ал буржуазиялык баспасөз соншама жалған түрде 
және екі жүзділікпен байбалам салып, осы «ыдырау- 
ға» қарсы болғансыйды.

Өйткені өзінен өзі айкын нәрсе сол, улттарды бір- 
біріне айдап салу саясаты халықтардыц бір-біріне се- 
німсіздігін және өшпснділігін күшейтетін, революция- 
ның түпкі негіздерін әлсіретіп, бүкілроссиялық проле- 
тарнаттың күшін жікке бөлшектейтін ең жексурын 
саясат болып табылады.

Дәл сондықтан да біз табиғи түрде осындай сая- 
сатқа карсы күресіп отырған, кем праволы, езілген ха- 
лыктарға әбден тілектеспіз.

Дәл сондықтан да біз өзіміздің қайраулы кару- 
ымызды жумсағанда, халықтың «өз билігі өзінде бол- 
сын» дегенді сылтау етіп, империалист аннексия сая- 
сатын және күштеп «біріктіру» саясатын жүргізіп 
отырғандарға қарсы жумсаймыз.

Біз халықтарды тутас бір мемлекетке біріктіруге 
эсге қарсы емеспіз. Біз ірі мемлекеттерді усақ мсмле- 
кеттерге бөліп майдалауды ешбір жактамаймыз. Өйт- 
кені өзінен өзі айкын нәрсе сол, усак мемлекеттерді ірі 
мемлекеттер етіп біріктірудін өзі социализмді жүзеге 
асыру ісін оңайлатагын шарттардың бірі болып табы
лады.

Бірак біз халықтар осылай біріккенде қалайда өз 
сркімен біріксін дейміз, өйткені тек осындай бірлік ка- 
на тынғылықты және берік бірлік болады.

Ал бул үшін, он алдымен, Россия халықтарының өз 
билігі өзінде болу правосын, тіпті олардың Россиядан 
бөлініп шығуға да праволы болуын толық және сөзсіз 
аюйындау кажет.
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Опан сон, осы сөз жүзінде мойындауды іспен дәлел- 
деп, халыктардын өздерінін қурылгай жыйналыстарын- 
да территорияларын және саясн курылысынын форма- 
ларын кәзірден бастап-ак белгілсуіне ерік беру қажет.

Тек осындай саясат кана халыктардың сенімі мен 
достығын күшейте алады.

Тек осындай саясат кана халықтардың шындап бі- 
рігуіне жол аша алады.

Сөз жок, Россия халықтары күнәсіз емес, соидық- 
тан өздерінін тіршілігін жөнге салу ісінде олардын 
белгілібір кателер жіберіп алулары мүмкін. Орыс 
марксистерінін міндеті — осы кателерді олардың өз- 
деріне, ен алдымен, олардың пролетарларына көрсету 
керек, сын аркылы. уғындыру арқылы осы кателерін 
түзеттіру керек. Бірак улттардың ішкі тіршілігіне зор- 
лықпен қол суғуға және олардын катесін күшпен «тү- 
зетуге» ешкімнің правосы жок. Өздерінін ішкі тірші- 
лігін баскару жөнінде улттар толык ерікті, сондыктан 
ездерінің калауынша өмір сүруге олардын правосы бар.

Россия халыктарының революция жарыялаған, 61- 
рак кәзіргі кезде контрреволюция аяққа басыл отыр- 
ған, негізгі талаптары осылар.

Өкімет басында контрреволюция турған кезде, бул 
талаптарды жүзеге асыру мүмкін емес.

Революциянын женуі керек — Россия халықтарыв 
Улт езушілігінен азат ететін бірден-бір жол міне осы.

Қортынды біреу: улт езушілігінен азат ету мәселе- 
сі — өкімет туралы мәселе болып табылады. Улг езу- 
шілігі помещиктер мен империалиста буржуазияның. 
үстемдік етуінен туады. Өкіметті пролетариат пен ре- 
волюцияшыл шаруалардың қолына әперу керек — Рос» 
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сия халыктарын улт езушілігінен толық азат ету де- 
геніміздің мәнісі нак осы.

Не Россия халықтары жумысшылардын. өкіметті 
алу жолындағы күресін колдайды, онда — олар азат*  
тық алады, не олар бул күресті қолдамайды, онда — 
олар азаттықты өңі түгіл, түсінде де көре алмайды.

„Пролетарий*  А> 1,
13 аегуст, 1917 ж. 
Мацал ar а қал қайылмаган



ЕҚІ ЖОЛ

КәзіргІ жағдайдағы негіЗгі мәселе — соғыс туралы 
мәселе. Экономикалық бүліншілік және азық-түлік ісі, 
жер мәселесі және саяси бостандық — осылардың бә- 
рі де соғыс туралы жалпы бір мәселеден шығатын жо 
ке мәселелер.

Азық-түлік бүліншілігі неден туды?
•— Транспортты кері кетіріп, қаланы астыксыз 

калдырған созалаң соғыстан туды.
Финансылық-экономикалык бүліншілік кеден ту

ды?
— Россиянин. барлық күштері мен қаражатын со- 

рып алғаң, бітпес соғыстан туды,
Майдандағы және тылдағы жазалау шаралары не

ден туды?
— «Темір тәртіп» болуын талап ететін соғыстан 

және шабуыл жасау саясатынан туды.
Буржуазиялык контрреволюцияның үстем болуы- 

ның себебі неден туды?
— Тағыда миллиардтап ақша жумсауды керек 

етіп отырған соғыстың жалпы беталысынан туды, 
оның бержағында, одақтас буржуазияньің колдауын- 
дағы отандық буржуазия революцияның негізгі же-
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ңістерін алдын ала жоймайынша, кредит беруден бас- 
тартып отыр.

Тағысын тағылары, таги баска осы сыяқтыларьі 
толып жатыр.

Сондықтан соғыс мәселесін шешу керек — елді 
туншықтырып отырган «дағдарыс» атаулының бәрін*  
де шешу дегеніміздің мәнісі нақ осы.

Ал муны қалай істеу керек?
Россиянин алдында турған екі жол бар.
Не соғыс созыла түсіп, майданда «шабуыл» жа- 

сала бередІ, онда — ішкі 'және сыртқы заёмдар арқы- 
лы ақша табу үшін өкімет билігі контрреволюцияшыл 
буржуазияның қолына сөзсіз көшеді.

Мундай жағдайда елді «корғау» дегеннін мәнісі 
империализмніц орыс жалмауыздары мен одақтас 
жалмауыздарының пайдасына бола соғыстың шығын- 
дарын жумысшылар мен шаруалардың есебіне өтеген*  
дік болады (көлденең салықтар!).

Не, революцияны ілгері бастьрып, жерді шаруалар- 
ға әперу үшін, өнеркәсіпте жумысшы бакылауын орна- 
ту үшін және бүлініп жатқан халық шаруашылығын 
капиталистер мен помещиктердіц пайдаларынын. есе- 
біне тәртіпке келтіру үшін, өкімет жумысшылар мев 
шаруалардың қолына отеді, бітімніц демократиялық 
шарттары жарыяланып, соғыс тоқтатылады.

Мундай жағдайда елді қорғау дегсннің мәнісІ импе
риализм жалмауыздарына нуқсан келтіре жумысшылар 
мен шаруаларды соғыстың финансылық ауыртпалық- 
гарынан босатқандык болады.

Бірінші жол ецбекшілердін үстінен помещнктер мен 
капиталистердің диктатурасын орнатуға алып барады, 
елге орасан ауыр салық түсіреді, Россияны бірте-бірте 
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шет ел капиталистеріне саткызады (концессия’) және 
Россияны Англняның, Американың, Францияныи ота- 
рына айналдырады.

Екінші жол Батыста жумысшы революциясынын. 
эрасын ашады, Россияны шырмап алған финансы то- 
рын бузады, буржуазия үстемдігінің түп негізін копа- 
рады, сөйгіп Россияны шындап азат ету үшін жол 
ашады.

Қарама-қарсы екі таптың — империалиста буржуа
зия мен социалистік пролетариаттың мүдделерін 6>л- 
діретін екі жол міне осы.

ҮшІЯШІ ЖОЛ ЖОК).

Империализм мен социализмді бітістіру қандай 
мүмкін емес болса, бул екі жолды бітістіру де сондай 
мүмкін емес.

Буржуазиямен келісім (коалиция) жасау жолы сөз- 
сіз сәтсіздікке ушырайтын жол.

«Демократиялық платформаға негізделген коали
ция керек—міне жол осы» деп жазады қорғампаз мыр- 
валар Москва кенесі жөнінде («Известия»69).

— Дурыс емес, келісімпаз мырзалар’
Сіздер буржуазиямен үш рет коалиция жасадыңыз- 

дар, бірақ әрқашан жаңадан «өкімет дағдарысына» 
урынып отырдыңыздарі

Неге?
Неге десекіз, буржуазиямен коалиция жасау жо

лы — кәзіргі жағдайдың мерездерін жасыратын жал- 
ған жол.

Неге десеніз коалиция не курғак сөзге айналады, 
не өзінің өкіметін «социалистердің» колымен нығай- 
татын империалисту буржуазияныц қолындағы курал- 
ға айналады.
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Екі лагерьдіц ортасынан орын алуға тырысқан к?*  
зіргі коалишіялык үкімет кейіннен имгіериализмніа 
жағына шығып кеткен жоқ па?

«Москва кеңесі», контрреволюцияның позицияла- 
рын нығайту үшін, сөйтіп «ізгі адамдардың» тарапынан 
осы іске санкция (және кредит!) алу үшін шақырыл- 
мағанда, не үшін шақырылды?

Әрине, «отан» мен «соғыстын» мүдделері үшін 
«курбандықтан» тайынбауға және «таптық шеңберді 
тарылтуға» шақырған Керенскийдің «ксңесте» сөйле- 
ген сөзі империализмді қолдағандық емей немене?

Ал Прокоповичтің: үкімет «жумысшылардын өнді- 
ріс орындарын басқару ісіне араласуына (жумысшы 
бақылауы!) жол бермейді» деген сөзін қайтесіз?

Ал нақ сол министрдің: «жер мәселесі жөнінде үкі- 
мет ешқандай күрделі реформалар жасамақ емес» де
ген сөзін қайтесіз?

Ал Некрасовтың: «үкімет жеке меншікті конфис- 
кацияламайды» деген сөзін қайтесіз?

Муның өзі империалиста буржуазияның мүддесі 
үшін тікелей қызмет еткендік емей немене?

Коалицияның Милюковтар мен Рябушинскийлерге 
жағымды және пайдалы бетперде ғана екендігі айқын 
емес пе?

- Келісім жасау және таптар арасында күлтектеу 
жолы — халықты алдап, ақмақ ету жолы екендігі ай
кни емес пе?

Жоқ, келісімпаз мырзалар! Булталақтыкка және 
келісімпаздыққа ендігәрі жол беруге болмайтын уакыт 
жетті. Контрреволюционерлердің «заговоры» туралы 
Москва да кәзір анық сөз болып жүр. Буржуазиялык. 
баспасөз, «Риганың берілгендігі»70 туралы лакап тара- 
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тып, бопсалаудың сыналған әдісін колданып отыр. 
Мундай кезекде таадау керек.

Не пролетариат™ жақтау керек, не оған карсы 
шығу керек.

Петроград және Москва пролетаряаты, «кенеске» 
бойкот жарыялап, революцияны шындап қорғау жо*  
лына түсуге шақырып отыр.

Олардың үніне қулақ асындар, немесе жолдан бы- 
лай кетіңдер.

,Пролетарий" Л4 2.
1S алеуст, Ю? ж- 
^асмақила



МОСКВА КЕҢЕСІНІҢ ҚОРТЫНДЫЛАРЫ

Москва кеиесі жабылды.
«Қарама-қарсы екі лагерьдің қатты шайқасуынан» 

кейін, Милюковтардыц Церетелиге қарсы жүргізггн 
«канды урысынан» кейін, урыс аяқталып, жаралылар- 
ди жыйнап алғаннан кейін, — Москвадағы «урыс» не
мей тынды, кім утты, кім утылды? — деп сурау әбден 
орынды.

Кадеттер рыйза болып, қолын қысып мәз болуда. 
«Халық бостандығыныц партиясы, дейді олар, өзінін 
урандары... бүкілхалықтык. уран болып... танылғанын 
мактаныш ете алады» («Речь»).

Қорғампаздар да рыйза, өйткені олар «демокра- 
тияііыц (қорғампаздардын—деп оқыңыз!) салтанаты» 
туралы әңгіме етуде, олардың- айтуынша, «демокра
тия Москва кенесінен нығайып шығып отыр» («Извес
тия»),

«Большевизмді жою керек», — дейді Милюков ке- 
цесте, ал «тірі жандардың» өкілдері онын сезін ду 
қол шапалақтап қостайды.

Муны біз істеп жатырмыз, деп жауап қайырады 
Церетели, өйткені большевизмге карсы «кәзірдің өзін- 
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де-ак ерекше заң іске асырылды». Сонымен қаіар «ре
волюция (контрреволюция — деп оқыиыз!) солшыл 
кауіпке карсы күресге әлі тәжрнбелі емес», — біздің 
тәжрибе алуымызға мурсат беріңіздер дейді.

Муны кадепер де макулдайды: большевизмді бір- 
ден емес, бірге-бірте жойған дурыс деп есептейді, 
жойғанда өз қолымызбен емес, езгеніц қолымен, нақ 
сол қорғампаз «социалистердін» колымсн жою жөн 
деііді.

«Комитет гер мен Советтерді жою керек»,—дейді 
генерал Каледин, ал «тірі жандардың» өкілдері онын 
сөзін ду қол шапалақтап костайды.

Дурыс айтасыз, деп жауап қайырады оған Цере
тели, бірақ әлі ерте, өйткені «еркін революцияныи 
(контрреволюцияныц — деп оқыцыз!) мекені әбден са- 
лынып бітпей гурып, бул сатыны алып тастауға әзір 
болмайды». «Салып бітіруге» мурсат беріціздер, сон- 
сын Советтер де, Комитеттер де жоғалады!

Муны кадегтер де макулдайды; Комитеттер мен 
Советтерді бірден жойғаннан гөрі оларды империалис
та механизмнін қарапайым шылауына айна.ідырған 
жөн деп есепгейді.

Осыныц нәтижесінде — «жаппай салтанат та бол- 
ды», «кецілдері де көншіді».

Газеттерде: «социалист минисгрлер мен кадет ми- 
нисгрлердін арасында кенестен бурынгыдан гөрі зор 
ынтымақ жасалды» деп тегін жазылып отырған жок, 
(«Новая Жизнь»).

Кім утты, деп сурайсыз ғой сіз?
Капиталистер утты, өйткені үкімет кецестің өзінде 

«өндіріс орындарын баскару Ісіне жумысшылардың, 
араласуын (бақылау!) болдырмауға» міндеттенді.
16,
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Помешиктер утты, өйткені үкімет кеңестің. өзінде 
<жер мәселесі жөнінде ешқандай күрделІ реформалар 
жасамауға» міндеттенді.

Контрреволюцияиіыл генералдар утты, өйткені 
Москва кеңесінде олім жазасын жүргізу макулданды.

Кім утты, деп сурайсыз ғой сіз?
Контрреволюция утты, өйткені ол бүкіл Россия кө- 

лемінде уйымдасты, ел ішіндегі Рябушинский мен 
Милюков тектес, Церетели мен Дан тектес, Алексеев 
пен Каледин тектес барлық «тірі жандарды» өзініи 
төңрсгіне топтастырды.

Контрреволюция утты, өйткені ол «революцияшыл 
демократия» дейгінді өзінің қарамағына алып отыр, 
оны халық қаһарынан қорғанатын бүркеніш етіп пай- 
да ла нып отыр.

Енді конгрреволюционерлер жалғыз емес. Енді бу
ки! «революцияшыл демократия» соларға жумыс істеп 
отыр. Енді «орыс жерінің» «коғам пікірі» солардык 
қарамағында болып отыр, ал корғампаз мырзалар осы 
«қоғам пікірін» «үздіксіз» пісіре бермек.

Контрреволюцияға тәжі кигізілді — Москва кеңесі- 
нің нәтижесі міне осындай.

«Ал демократияның салтанаты» туралы кәзір оттап 
журген қорғампаздар өздерінің масайраушы контрре- 
волюционерлерге қызмет істеу үшін тек малайлықка 
алынғандығын сезбей де отыр.

«Адал коалицияның» саяси мағиасы осы, тек кана 
осы; Церетели мырза нақ осыны «жалбарынып» тіле- 
ді, ал Милюков сыяқты мырзалар буған ешбір қарсы 
емес.

Революцияшыл пролетариат пен кедей шаруаларға 
қарсы империалиста буржуазия ііиіндегі «тірі жандар-
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мен» корғампаздар «коалиция» жасасты, — Москва 
кеңесінің кортыидылары осындай.

Осы контрреволюциялык «коалиция» кортампаздар 
үшін қашиалық узак өмір сүреді — оны таяудағы бо- 
лашақ кврсетеді.

.Пролетарий*  Лі <
П август, 191? jw,



МАЙДАНДАҒЫ ЖЕҢІЛІСІМІЗ ТУРАЛЫ 
ШЫНДЫК

Төменде біз майдандағы әскерлерімійдің июльде:і 
жеңілуінің себептері туралы жазылған документтік 
манызы бар екі макаладан үзінділер алып басып отыр- 
мыз.

Мақаланың екеуі де, Арсений Меричтіц макаласы 
да («Дело Народа» газетінде), В. Борисовтын. мака
лась! да («Новое Время»71 газетінде) июльдегі жеңіліс- 
ті әділ зерттеу жолына түсуге, соракы адамдардык 
большевиктерге тағып жүрген қыйсынсыз айыптарын 
түріп тастауға тырысады.

Сондықтан да булардың мойындаулары мен мәлім- 
демелері аса бағалы.

А. Меричтің мақаласында көбінесе жеңіліске 
айыптылар туралы айтылады. Айылтылар «бурынғы 
городовойлар мен жандармдар», ең алдымен әлдекім- 
нің, «әлденендей автомобильдері» көрінеді; булар 
Тарнополь мен Черновицыны қорғаіан армияны аралап 
жүріп, солдатгарға кейін шегінуге буйырыпты. Бул 
неткен автомобильдер және командирлер осы нағыз 
барып турған провокацияға калай жол берген, — амал 
не, бул туралы автор ләм демейді. Бірак ол «шегінуге



Майдандағы жеңілісіміз туралы шындык 247

арандатушылықтың болғаны» туралы, «күн бурын кә' 
ңілге тоқылған, екшелген жоспар бойынша жасалған 
опасыздық» туралы, тексеру жүргізіліп жатқандығы 
г)ралы, көп узамай «жасырыц сырдың жарыя бола- 
тындығы» туралы айқындап, ашық айтады.

Ал большевиктер ше? «Большевизмнің опасызды- 
ғы» ше?

Бул туралы А. Меричтің мақаласында — бір жол 
да, бір ауыз сөз де жок!

В. Борисовтыц «Новое Времяда» басылған мақаласы 
одан да қызғылықты. Бул мақалада айыптылардан re- 
pi жеңілістің себептері туралы көбірек айтылады.

Ол мақала тура былай дейді: «біздің женілісіміз 
жөнінде большевиктерге тағылып жүрген дәлелсіз 
айыпты бекерге шығарамыз», әңгіме большевизмде 
емес, «анағурлым астарлы себептерде», бул себептерді 
анықтал, жою керек. Ал бул неғылған себептер? Бул, 
ед алдымен, «шала генералдарымыз» барда, әскерле- 
ріміздіц «жабдык жағы» нашар кезінде, солдаттардың 
}йымшылдығы жоқ кезде біз үшін шабуыл тактикасы- 
нын. жарамсыздығы болып отыр. Онан сои июнь айын- 
да шабуыл жасау жөніндо омыраулап коймаған, ақы- 
ринда оз айтканын істеткен «дилетант» (тәжрибесіз) 
элементтердің араласкаддығы болып огыр. Акырында, 
кайдандағы шын жағдаймен есептесиестен, шабуыл 
жасау кажеттігі туралы одақтастардың берген кеңес- 
тсрін орындауға үкіметтін, тым тақ турғыштығы болып 
отыр.

Қысқасы: шабуыл жасауға «біздіи» жалпы дайын- 
сыздығымыз болды, осынын, салдарынан шабуыл қан- 
ды авантюраға айналды.

Яғни большевиктер мен «Правданың» әлденешерет 
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ескерткендерініц бәрі дө расталып отыр, ал булэрға 
иақ сол үшін кім көрінген кінә тагып келген болатын.

Майдандағы жеңіліс жөнінде күні кеше бізді кінә- 
лап жүргендер енді осыны айтып отыр.

Енді «біздің женіліеіміз жөнінде большевиктерге 
тағылып жүргеп дәлелсіз айыпты бекер деу керек» деп 
ссептейтін «Новое Времяда» келтірілген стратегиялык 
және басқа әшкерелеулер мен пікірлерге жайбаракат- 
танып отырудац біз аулақпыз.

А. Меричтің. хабарларын әбден тыңғылықты дел 
есептеуден де біз аулақпыз.

Бірақ біз мынаны a ran айтуға тиіепіз: егер министр*  
лік газет «Дело Народа» жсңіліс жөніндегі нағыз 
айылтылар туралы ендігі жерде үндемей отыруға 
мүмкін емес деп тапқан болса, егер күні кеше жеңіліс 
жөнінде большевиктерді айыптап жүрген сувориндік 
«Новое Время» газетінің өзі де (өзі де!) бүгіи бул 
айыпты «большевиктерге тақпау керек» деп отырған 
болса, — онда мунын, өзі қанжарды қап түбіне тығып 
жгсыруға болмайды, жеңіліс туралы шындықтыц көз- 
ге бадырайып турғандығы сонша, ол жөнінде үндемей 
отыруға болмайды, жеңілістің айыптылары туралы 
шындықты солдаттардың өздері әйгілеп огырғанда, 
айыптаушылардың нақ өздерін бетке соққалы огыр- 
ганда үндемей отыру дегеніңіз өз басына бәле тілеп 
алғандық болады дегенді көрсетеді...

Анығында, «Новое Время» газетіндегі мырзалар тек. 
тес революция душпандарының кыйыстырып, «Дело 
Народа» газетіндегі мырзалар тектес революция «дос- 
тарының» колдап большевиктерге таққан айыбы, же- 
ніліске болыпевиктер кінәлі деп таккан айыбы —* 
біржолата куйреді.
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Сондықтан, тек сондықтан ғана, енді осы мырзалар 
жеңіліс жөніндсгі нағыз айыптылар туралы сөйлеуге 
мәжбүр болды.

Бул мырзалардың апатқа ^рынған кемені елден 
бурын тастай қашатын әккі атжалмацдарға өтеуқсай- 
тыкы рас емес пе...

Будан қандай кортындылар шықпақ?
Бізге майдандағы жеиіліс жайы тексеріліп жатыр 

дегенді айтады, оныц устіне, көп узамай «жасырын 
cup жарыя болады» деп сендіреді. Бірак тексерудіц 
нәтижелері көзден таса болмайды деуге, тексеру ісі 
әділ жүргізіледі деуге, сөйтіп айыптылар лайықты 
жазасын тартады деугс қандай дәлел бар?

Сондықтан біздік бірінші усынысымыз: тексеру ко- 
миссиясына солдаттардың өз өкілдерінің қатысуын 
қамтамасыз ету керек.

Тек осындай катысу ғана «арандатудан болған 
шегіну» жөніндегі айыптыларды анықтап әшкерелеуді 
камтамасыз етеді!

Бірінші кортынды осындай.
Бізге жеңілістің себептерін ^йтып, ескі «қателерді» 

қайталамау керек деседі. Бірақ «қателер» «күн бурын 
ойланып жасалған жоспар» емес, шынында да қате 
болды деуге қандай дәлел бар? Тарнопольді қолдан 
беруге «арандатқаннан» кейінгі жерде, революцияның 
бсделін түсіру максатымен, сонсын революцияның қый- 
раған қонысына ескі тәртіптерді орнату мақсатымен 
Рига мен Петроградты да қолдан беруге «арандатушы- 
лықтын,» болмайтындығына кім кепіл бола алады?

Сондықтан біздіц екінші усынысымыз: өз бастық- 
тарыныд әрекеттерін солдаттардыц ез өкілдері бақы-
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лап отыратын ету керек, барлық күдіктілерді дереу 
алып тастал отыру керек.

Тек осындай бақылау гана революцияны зор колем- 
дсгі кылмысты провокациялардан қауіпсіз ете алады.

Екінші қортынды осындай.

^Пролетарий" Л» 5t
18 август t 13]7 ж.
Мацала га қол қойы.імаган



МАЙДАНДАҒЫ 
ИЮЛЬ ЖЕҢІЛІСІНІҢ СЕБЕПТЕРІ 

ТУРАЛЫ

Майдандағы жеиілк*  жөлінде орынсыз айыпталган 
большевизмге жауыздык жала жабылганы барлық 
журттьщ есінде. Буржуазиялык баспасөз бен «Дело 
Народа», «Биржёвкадағы» және «Рабочая Газетада» 
ғы» провокаторлар, «Новое Время» мен «Извеспіяда- 
ғы» патшанын бурынгы малайлары — осылардыц бәрі 
де большевиктердін басына бірауыздаи каргыс жау- 
дырып, оларды жеціліс жөніндегі айънпылар деп жа^ 
рыялады.

Айыптыларды большевик гердіц арасынан емсс, 
«сырлы автомобильдерін» жумсаіі, шегінуге шақырып, 
солдаттардын. Ішінде үрейшілдік тудырган адамдардын 
арасынан іздеу керек екендігі кәзір анықталып отыр 
(караңыз: «Дело Народа», 16 август).

Бул неткен «автомобильдср», онсоц командирлер 
қайда жүрген, осы сырлы автомобильдердің, әрлі-берлі 
сумацдауына қалай жол берген, — амал не, «Дело На- 
роданын.» тілшісі бул гуралы үн катпайды

Жеңілістін. себебін большевизмнен емес, «ана- 
ғурлым астарлы себептерден», біз үшін шабуыл 
тактикасыныц жарамсыздығынан, шабуылға біздің, 
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дайындалмағанымыздан, «біздіц генералдардыц ша- 
лалығынан» жэне баска жактардан іздеу керек екен- 
дігі енді анықталып отыр (қарацыз: «Новое Время», 15 
август).

Жумысшылар мен солдаттар «Дело Народа» мен 
«Новое Времяның» көрсетілген номерлерін бір емес, 
әлденеше рет оқып шықсын да, мына жағдайларды 
біліп алсын:

1) майдың аяқ кезінде-ак майданда шабуыл жа- 
саудан сақтандырған большевиктердін айтқаны мей- 
лінше дурыс болып шықты («Правданың» номерлеріл 
қараныз);

2) июньнін бас кезінде-ак. Советтер съезінде боль- 
шевиктердін шабуылға қарсы уеынысын өткізбей тас- 
таған және шабуыл жасауды үгіттеген меньшевиктер 
мен эсерлердің көсемдерінін әрекеті мейлінше кылмыс- 
ты әрекет болып шықты;

3) июль женілісі жәніндегі жауапкершілік, ең ал- 
дымен, Милюковтар мен Маклаковтардын, Шульгин- 
дер мен Родзянколардың бастарына, июньнін бас кезін- 
де-ақ майданда «дереу шабуыл жасауды» Мемлекег- 
тік думанын атынан «талап еткендердін» бастарына 
түседһ

Аталғап мақалалардан узінділер мынадай.
1) Арсений Меричтің хабарынан үзінділер («Дело 

Народа», 16 август):

«Неліктен? Бул балекет екі жақтан бір мезгілде дерлік—Тар- 
лополь тусында да, Черновнцы тусында да— неліктен can ете 
түсті? Сонда турған полктердің туткыйыл рухсыздануы неліктен? 
He болды? Адамдар ннетіндегі осы туткыйыл взгерістің себебі не?

Офннерлер. солдаттар іркілмей жауап береді. Жауаптарыныц 
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бәрі дерлік сөзбе-сөз үйлесіп жатыр, сонеын әрбір жеке жауаптың. 
өзі суралыл оқынғаны ерекше сыйпатпен толыктыра түседі.,.

Майданшылар үрейіпілдіктің. алдъщгы шептерден кейін лык- 
су дың ең басты себелкерлері бурынғы городовонлар мен жандарм- 
дар болды деп есептеііді.

Олар уйымдасыц әрекет істеді ме?
— АГггу кынын, — дейді интеллигенттеу ирзлоршик, өзі ша- 

руадан шыккан, партияда бар, социал революционер, Солдат және 
Жумысшы Депутаттзры Сонеіінің жергілікті Аткару Комитетініц 
мүшесі.— Бірақ әрдайым сезсіл аныкталып огырған нәрсе: жау 
жакын деп, жаудык саны есепсіз деп, бір-екі сағагган con бізге 
улы газдар жібереді деп үрей тудырған, всек-аяң таратқан— 
тск кана бурынғы «перғауындари белды.,, Көпшілігіміз былай 
деп ойлаймыз: бурынғы горолоясйлар. жандармдзр— тіпті саналы 
опасыздар емсг, әншейін «бассауғалаушылар», әмшейін коркактар. 
Ал көзге туспейтін шпиондар, прииикаіирлар вздерше аса керекті 
адамдарды ©сылардың арасынан табуға болатынын бірден тіміс- 
кіп біле кояды...

Пайымды және аңдағыш адамдардын әнгімелеріме карағанд.і, 
біздің аскерлердің маскара шегінуі міне былай болған..,

Рота-ротасымен ағылып кележаткандар, кең жол,.. Роталар 

арасы онша алшак болмаған...
Кенет — будактаған шац... Алдағыляр бөгеледі, оныц мәнхін 

ешкім б‘лмейді... Роталар тоқтап, шыйыршық атудаэ өзара тіл 
қатысадьи. Алдағыны көру ұшім. будактап келе жаткая шаңнык 
мәнісін білу ушін, мойындарын созып карасады... Ағып келе жат
кам автомобильдер, сырнайын шалады, міне олар тіпті жакын кал- 
ды, соида айкай шықты: «кэит кейін,.. кайт.. австриялыктар». 
Айқайлаған кімдер. автомобильдегілер кімдер,—біліп болмаиды, 
сондай зымырап барады. Кейде әрең ажыратасын — бірі гимнас- 
торкалы, әлде-нендей погопдары бар, кейде тіпті дәнене зжырата 
алмайсын... Іс бітті — австриялыктардың кайда екенін, ескерту- 
шілер кімдер екенін әлі де ешкім аңғарып болман-ак, журт кейін 
қарай зытл бастады.-f Ес жыйғанша — екінші автомобиль. Тағыда 
айкай: «АвстриялықтарП! австриялыктарМ’ Позиция... түгел бе- 
рілді... Газ. Тез, тез... кайт кейін... кайт..:»

Мунын «зі журтты лезде іидеттей шырмал алған үрейшілдік 
болды... Нақ сөз байласып койғандай бірауыздан, тацғажанып 
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ептілікпен істелген осы опасыздык. тәрізі, күн бурып көқілге то- 
килған, әбден екшелген жоспар бойынша болса керск.., Осыіідай 
иомерсіз автомобильдердің жыйырма шақтысын көз злдымыэдан 
еткіэдік. Жетеуін устап алдык. әрине, йиіндегілер біздің полк- 
терге мулле жат, бөтен адамдар болып шыкты... Ал он сегізі ус- 
татпан кетть Айкайдан есі шыккан, алдағылардың шегіне баста- 
ғзпын көрген роталар, кілт бурылып, каша жөнелді... Австрия- 
лықтар бос калған калаға, бос калган мекендерге келіп кірді, 
сонсын бейне жексенбіде. серуен курғандай, бізге таман, ілгерілей 
берді — оларға бөгет жасаған жан болған жок...

Екінші бір топқа Тарнополъдан шыккан солдаттар біріндеп 
келе бастайды, екі-үшеуінде университет белгілері бар. Бәрі де 
болған оқыйғаны толықтыра» арандатушылық шегінуді сыйпат- 
тайды. Шегінудің батырлзры алаяктар, шпиондар, опасыздзр 
болыпты.х Олар кімдер? Бул сурауға таяудағы болашак жауап бе
реди Ал устатпай кеткендері, осы күнге дейін колға туспей жүр- 
гендері қайда жоғалды? Олар кай бағытта жумыс істеп жүр? Өз- 
лерінің кылмысты жумыстарын кәзір қандай урзндармен бүркеп 
жүр? Тарнопольден шегінудегі сумдыкты өз көзімен көргендер. 
майдан адамдзры: осы күнге дейінгі бярлык жасырын сыр көп 
узамай журттың бәріне жарыя болады. сейтіп маскарэ сыр ашыл- 
ған соң-ак, ең пасық опасыздықтын, алдаудың торына іліккен 
Тарнололь түбіндегі армиядан да наглет таңбасы алынады деп 
сенеді».

2) Борисовтың «большевизм және біздің женілуі- 
міз» деген мақаласынан үзінділер («Новое Время», 15 
август):

«Біэдін женілуіміз жөнінде большевизмге тағылып жүрген 
орынсыз айыпты біз бекерге шығарғымыз келеді. Женілуіміздің 
шын себептерін біз ашып бергіміз келеді, вйткені тек сонда ғана 
біз өз бахытсыздығымызды кайталамайтын халге жетеміз. Әскери 
бахытсыздыктын себебін табылатын жераен іздемесе, соғыс өнері 
үшін будан аскан қатерлі нәрсе жок. Июль женілісі жалғыз боль- 
шевизмнің әрекетінен болған жок. ол анағурлым күрделі себеп- 
терден туып отыр, әйтпесе аса үлкен женілістін өзі біздің армия 
ішіиде большевизм идеяларының аса зор маңызы бар екендігін кер-
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ссткен болар еді, ал шындығыяда мумдай жағдай, әрине, жок жәно 
болуы да мүмкін емес. Онда тіпті большевиктердін өздері де өз^ 
насихатының келелі нәтижелер бергеніне қайран болулары ыктый- 
мал. Ал егер бар әңгіме большевпктерде гана болган бэлса, орыс- 
армяясының соры епді арылды деп есептеуге болар еді, Амал не> 
жецілістің мәнісі будан анағурдым тсрец жатыр: 18 июньдегі іпа- 
буылдың басталар алдындз-ақ соғыс өнерінің мамандлры осыпай 
боларын білген; 18 нюньдегі «революцияшыл» полктср туралы 
«штгтық» хабарларда, «кызыл» туларда, тагыда басқаларында 
катерлі кауіп бар еді.

Ставкаға 13 июнь күні тамаша нәтпжелерге жеттік дегсн опе
ративок телеграммалар кслгенде, біз апыгында муның ешбір та
маша жері жок екенін білгенбіз, өйткені біздің алғазымыз болмашы 
гана бекіністер еді; жау кәзіргі күресте өзініц жецуін кзмтамзсыз*  
оту үшін бул бекіністерді курбан етуге тиісті болды: сопда біз: 
«сгср немістер карсы сокқымен жауап бсрмесе, онда бул біз үшт 

зор бахыт» дегенді айтқанбыз. Бірак карсы соккы жасалды, сонык 
нәтижссінде орыс армнясы, 1815 жылғы француз армнясы сыяқты> 
урейлі журттыц тобырына айналды. Аныгында апаттың езі жалғыз- 
большевизмнен болган жок, армияның прганизміндс терец жаткан 
баска бір себситен болды. ал жоғарғы командование муны аңғарз 
білмеді, угынбады. Газет мақаласына лайықіы мүмкіншіліктерді 
барынша пайдалана отырып» біз өзімізді жепіліске ушыраткан нак 
оси себепті, большевнзмнен гөрі анағурлым«мацызды себспті көр- 
сетіп бтлскшіміз, өнткені уақыт тыгыз.

Герман «милитаризма»: «шабуыл дегеніміз урыс әрексттерініц 
ең күшті формасы» деген әскери-ғылыми ереже шығарған болатын. 
Немістің ережесі соғыстың алғашкы кезінен бастап-ақ (Самсонов 
пен Ренненкампфтын орасан жеціліске ушырауы) біз үшін жарам- 
сыз болып шықты: шала генералдар мен шала солдаттар үшін төң- 
регі қамтамасыз етілген корғаньіс кана мүмкін нәрсе. Соғыстағы 
табиғи шығын арткан сайын, генералдардың, офнцерлердіц курамы 
да, сол сыяқты төменгі чиндердің курамы да пашарлай берді. сон- 
дыктан қорғаныс біз үшін урыс әрекетінің ең тиімді формасы бола 
бастады, Егер осының үстіне познциялык соғыстың өріс алғанын 
және жабдық заттың соракы тапшылыгын еске алсак, «шабуыл- 
длн» сақтану үшін большевик болмаЙ-ак. тек нәрсенің паркын уғы- 
ну керекі «Народное Слово» газеті, Б. В< Савинковтың айтуынша.
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былай дейді: солдат буқарасы. большевиктік үгіттін әсерімен. де- 
зертирлер — отанға опасыздық істеушілер емес, «халыкаралық со- 
циализмнің» жолын куғандар деп сене бастады. Солдаттың сырын 
«комитеттердің» білгенінен гөрі артық білетін ескі офицерлердіи 
қандайы болса да: булайша ойлау — біздің гөменгі чиндегілердің 
даңкты және естиярлы қурамын тым темен бағалағандық дер еді. 
Бул курамдағылардың ақыл-есі бутін; мемлекет жөиінде ап-айқын 
уғымдары бар; генерал мен офицердің де — аіітулы солдат екенді- 
гін әбден жақсы біледі; төменгі чин деген атауды солдат деген 
жалпы атақпен (мағнасыэдықпен) өзгерткенге күледі, ал булай ету- 
дің өзі осы курметті атақтың кадірін кегірді, өйткені ең арткы тыл- 
дағы қоқыс команда да «солдаттардан» куралғаи; онсон «дезертир- 
дің> аты дезертир екендігін, яғни жексурын қашкын екендігін әб- 
ден жақсы түсінеді. Ал егер <шабуылдан бастарту» жөніндегі боль- 
шевиктер насихаттап жүрген идеяны армиямыздың осы естиярлы 
курамы орындай бастаған болса, оның бірден-бір себебі, бул идея 
табиғи нәтижелердея, соғыстағы біздін бүкіл тәжрибемізден тудьь 
Екі түрлі нәрсе бар: шабуыл жаса, соккы бер деп ағылшынға» 
французга айту бір баска да, нақ осывы орысқа айту бір баска. 
Аналар жанға жайлы тамаша бекіністсрге орналаскан, сөйтіп өз- 
дерініц қудіретті артиллериясы алдағының бәрін кашан жайпаған- 
ша күтіп отырады да. тек сонда ғана олэрдың жаяу әскері шабуыл- 
ға шығады. Ал біз болсақ, әрдайым, әр жерде-ак кыруар журттың 
омырауымсн қайрат керсеттік^ сейтіп таңдаулы полктерімізді ТҮ“ 
гелінен қырғынға ушыратып отырдық. Біздің гвардиямыз каида? 

біздік аткыштарымыз қайда? Полк 2 — 3 рет кырғьінға ушыра- 
ған болса. сонша рет. кәдімгідей емсс, тіпті ең жаксы элемент- 
термен толыктырылған болса, осындай полк <шабуыл урыс әре- 
кеттерінің ең күшті формасыэ леи кояр ма екен, әсіресе, орасан 
шығындардың касында нәтижелер мандымсыз болып отырғанда, 
олай дей қоймас. Бурынғы жоғаргы командование осы тәжрибені сс- 
ке ала отырып, аса қажет болған күнде ғана соккы беруге көнуші 
еді, 1916 жылғы майда Брусиловтың Галицияда соккы беруіне 
осылаЛ руксэт етілген болатын. Нәтижесі жағынан олсіздеу бол
тан осы соккы тек тәжрибеден туған кортындыларды растадьк 
Бурынғы жоғарғы командованиенің тусында <шабуыл> жауынгер- 
лік рухгы көтеретін идея ретінде ғана жарлықтардан орын алуы 
вбден ықтимал, бірак ол шабуыл осы күнге дейін жүргізілмеген бо- 
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лар еді, Бірақ соғыс өнерінен тыс турған әлденендей кесепат кензт- 
тен душарболды. «дилетантизм» басшылықты колға алды, сонда 
анау да, мынау да: «шабуыл» деп айқай салды, оның аса кажеттігі 
бар деп лепірді, жүйелі соғыс теорнясы теріске шығаратын нәрсеге 
сыйыяды, — айрыкша «революцияшыл» батальондардын, «ажал 
сепкіш» батальондардың, «тегеуірінді» батальондардың күшіне 
сыйыиды, мунын бәрі аса шикі материал екендігін, онын, мүмкін, 
лолктердегі ең пысық адамдарды ада кылатындығын, сонда бул 
полктердің «тобыр-толацсаға» айналатындығын уғынбады. Бізге; 
одақтастар «шабуыл» жасауды талап етті, олар бізді «опасыэдар» 
деп атады дяр. Біз француздың дарынды жәие іскер бас штабын 
аса жоғары бағалаймьтз, сондықтан оиың пікірі соғыс өнеріндегі 
дилетанттардың когамдық пікір деп аталатын пікірімен үйлеседі 
длгеиге канбаіімыз. Әрине, соғыстың мыналай жағдайында — душ- 
панпың орталықта екенін, ал біз одақтастармен бірге айнала- 
төнректе екенімізді еске алғанда, душпанға беретін соккымыздың 
кандайы болса да, мардымсыз тотижелердің касынла адам шири
ны б.зде орасан көп болады дегеннің өзінде де. одактастарымыэ 
үшін бул әрқашанда тиімді, әигкені олардан жаудың күшін бері 
аударзды. Ал мунын өзі, одактастардын мейрімсіздігі емес. табиғи 
пәрсе. Бірак буған акылды көзбен, паГіымдылыкпен карау керек, 
одақтасымыэ талап етіп отыр деп, тек осыған бола өз халқымыз- 
ды орынсыз қыргынға ушыратпау керек. Соғыс өнері ешкандий 
хиялды керек етлейді, ал хнялға ерік берген жерле онын ста
нин тарткызады. Әбден ысылған бас штабы бар душпан осындай- 
ға көэін тігігі отырады».
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МАЙДАНДАҒЫ ЖЕҢІЛІСҚЕ 
KIM АИЫПТЫ?

Осы сураққа жауап беретін материалдар енді күн 
санын келе бермек. Майдандағы июль жеңілісі жөнін- 
дегі жауапкершілікті большевиктерге артпақшы бол- 
ғандардың әрекеті қаншалық пасық, каншалык жире- 
нішті екендігі күн сайын дәлелдене бермек.

Советтердің ресми органында — «Известияның» 
147 номерінде— «Млынов полкі туралы шындық» де
ген мақала басылды, Бул — ерекше саяси маңызы 
бар документ.

7 июльде Петроградтағы окыйғалардың сарынъі 
тынбаған квзде ешбір адам күтпеген жерден баспа- 
сөзде Ставканың телеграммасы басылды; онда: 607- 
Млынов полкІ «окоптарды өз бетімен тастап кетті», 
осының салдарынан немістер біздің территорияға бу- 
зып кіруге мүмкіндік алды және осы бахытсыздықтын 
өзі «едәуір дәрежеде большевиктердің үгітінің әсері- 
нен туып отыр...» делінген. Онсыз да жала жабылған 
большевиктерге айыптың үстіне айып жамала берді. 
Большевиктерге деген өшпенділікте шек жоқ. Бүкіл 
«патриоттық» баспасөз күн сайын отқа май куя түстһ 
Жала дегеніңізді барған сайын түрлендіріп таратты.
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Тіпті таяуда ғана осылай болған еді.
Ал енді біз нені көріп отырмыз?
Бақсақ, жала жабу науканына бүтіндей аркау 

болған, Ставканың ен бірінші негізгі хабарының өзі 
мейлінше жалғая ексн. 607-Л4лыиив полкініц полк ко
митет! кәзір, жалақорларға арнап, мәлімдеме жасап 
отыр, онда былай делінген:

— <6 июльдегі урыста сіз болдыңыз ба?
798 солдаты мен 54 офицер! бар полктің 2^/g шакырым шепт 

корғағанын сіз білемісіз. Урыстан 12 офицер мен 114 солдат аман 
шығып, баскалары отан үшін каза тапқанын білемісіз (шығын 
75 %)?

607-иолк адлм айтқысыз дозакы-сурапыл октың астында 7 са*  
ғат отырғанын және сағат 81/2 да таяныш пункттерге шегініндер, 
деген буйрыкка карамастан, күндізгі сагат И гедейін (таңертенп 

сағат 3 і/2 нан бері) табан тіреп турып алғанын білемісіз?
Біэдің кандан окоптарда отырганымызды, корғаныс үшін кан- 

дай техникалық куралдарымыздыц болғанын әлде сіз білесіз бе?.->

Бірақ ол-ол ма. «Известияда» ресми тексерудін 
документтері келтірілген, оған кол қойғандар: гене- 
рал-майорлар Гоштофт пен Гаврилов, штаб бастығы- 
нын міндетін аткарушы Колесников және басқалары; 
осы документтерден біз мынаны оқыймыз:

<Тексерудің нәтнжелеріне қарағанда... 607-Млынов жаяу 
»скер полкін жәие бүкіл 6-Гренадер дввизнясын опасыздық, 
азғындык жасады деп, позниияларынан өз бетімен кетіп калды деп 
■Яыптауға болмайды, Дивизия 6 июльде қайрит кврсетіл, казаға 
ушырады... Жзудың 200 ден астам зенбіректерінің артиллернялых 
■ғы дивизияны жайпап кетті, ал днвизняныд өзіндегі зеңбіректер 
вебәрі 16 ғапа еді».

Дл — болыисликтердің зыянды үгіті туралы бірде 
сөз жоқ.
!?•
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Фактылар осындай,
Тіпті «Известияныц» өзі де — қолынан келсе бір 

касык суға большевиктерді батырып жіберуден тайын- 
байтын осы газет — бул жөнде былай деп жазады:

«Эрине, жеңілудегі аныпкер — армияның революцнялык 
курылысы емес. Бірақ соған жабылған жала жеңіліс жөніндегі 
букіл жауапкершілікті болыиеннктік үгітке жүктеуге, осы үгігті 
жақтайтын комнтеттсоге жуктеуге мумкіндік беріп келді*.

Ә, сэлай ма, «Извсстиядагы» мырзалар! Сурауғэ 
рақым егіціз: ал өздерініз ше, сіздер де нак осылай 
сгкеи жоксыздар ма? Өздеріңіз дс, бүкіл каражүздік 
кағлеттердің ізіяше, бильшовиктер жөніндсгі жауыз- 
дық жала мен пасыктық өтірік-өсекті газетке баскан 
жоқсыздар ма? Өздеріціз де: курт большевикті, курт. 
барлық кінә осыдан — дегі даурыкқан жоқсыздар ма?- 

Ал енді тағыда тыңдацыз:

«Онсоң осы жала (Ставкэда кыйыстырылған жала) кездеЙ- 
сок нәрсе емес, бул — әдетке айналған! — дейді тзгыда, ресми 
«Известила. — Ставкадян келген ресми хабарларда гвардия корпу
сы турзлы да нак ссылай дслінген еді... Ал біз дарынсыз контрре- 
оолюиишііыл ғенералдардын мындаған кісі өмірін жалмаған өз да- 
рынсыздьиы жөніндегі жауапкерииілікті армия уйымдарынын мо- 
йинына артпакшы болғанын көріп-білдік.... Стоход түбінде кіші- 
г-рім көлемде осылай болып еді, ал еиді орасан зор көлемде оси 
окыйга кайтадан кездесіп отыр... Контрреволюцияшыл штабтар 
жалақорлық акпарлар жіберу аркылы полктерді таратарлық. комн- 
тегтерді жоярлык сылтау тапты. Жала жабу арқылы олар жүзде- 
ген адамды ятуға. қаңрал калған түрмелерді қамтадан толтыруға 
ерікті болды. Олар. армияныц революцияшыл уйымдарын жойған- 
нан кейін, армияны кайтадан өзінің колшокпары етуді. оны рева- 
люцияға қарсы жумсауды көздеген еді».
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Осындай халге де жеттік-ау! Тіпті «Известиядағы» 
біздің қас душпандарымыз да, жала жабу аркылы 
контрреволюцияшыл генералдардыц қаңрап қалған 
турмелерді кайтадан толтырғанын мойындауға мәжбүр 
болып отыр. Кіммен толтырды, мырзалар-ау? Большс- 
виктермен, интернациояалистермен толтырды! Ал сіз- 
дер ше, «Известиядағы» мырзалар, түрмелерді біздін 
жолдастармен толтырып жатқан кезде өздеріңіз кайт- 
тіціздер? Контрреволюцияшыл генералдармен бірге 
сіздер біздік соңымыздан: айтақ, айтак, кап аналар- 
ды? — деп айқайладыңыздар. Революциянын ец сур
ны я жауларымен бірге сіздер он жылдаған қажырлы 
куреспен революцияға өзінің шын берілгендігін көр- 
сеткен карт революционерлерді керіп тастадыңыздар. 
Калединдермен, Алексинскийлермен, Каринскийлер- 
мен, Персверзевтермен, Милюковтармен және Бурцез- 
термсн бірге сіздер большевиктерді түрмеге іліктірді- 
ңіздер, «большевиктср герман акшасын алыпты» деген 
жаланы таратуға жол бердініздер!..

Сыр шешудің қызығына берілгсн «Известия» онан 
әрі былай дейді:

— «Әрине, олар (яғни контрреволюцияшыл генералдар)— 
полктсн соң екінші полк позицияларын тастап кетіп жатыр деге і 
хабарлардыц жалған екендігін білді, мундай хабарлардың барлык 
бөлімдерде дүдәмалдық тудырғанын білді, бөлімдердің: көршілер 
мен тылдағылар бізді колдар ма екен. көршілер ендігі кетіп кал
ган жоқ па екен, егер бір орында қалып койсак, жау қолына тек- 
ке ілігіп жүрмес пе екенбіз? — деп қауіптенгенін білді.

Олар осыныц бәрін де білді,— бірақ революцияға деген өш- 
пенділік олардың көзіне шел түсірді.

Солай болған сон, полктердің өз позицияларын тастап кет- 
кендігі, акыл айтқандардык сөзіне ергендігҚ олардык мптиітгілер- 
де буйрыкты орындау керек пе» жоқ па деп талкылағапдыі ы таби-



АМЕРИҚАЛЫҚ МИЛЛИАРДТАР

Москва кеңесінің нәтижелері анықталып келеді.
«Русские Ведомости»72 газетінің хабарына Караган

да (17 август, кешкісі);

«Кеше халық бостандығы партиясынын Орталык. Комятетінц 
мәжілісі болды. Баяндама жасаған Милюков Орталык Комитет- 
тщ мүшелеріне Москва кеңесінің нәтижелері туралы мәселе жө- 
нінде пікір алысуға усыныс етті. Шешендер коалиция принципі і 
бірауыздан жақтап сөйледі. Мәжіліске қатысқандардың көпшн 
лігі Москва кеңесі күтуге боларлық нәтижені барынша қамтама- 
сыз етті деген пікірге келді».

Сонымен, Милюков мырзаның партиясы канағат- 
танған. Ол коалицияны жақтайды.

«Москва кен.есқ — деп жазади қорғампаздар,— демократич
ный (яғни коргампаздардың ғой?) жеңісі болды, басқа түскен 
кысыл-таяц минуттерде демократия нағыз мемлекеттік күш рс- 
тінде бой көрсете білді, Русь еліндегі тірі жанныц бәрі да (!) оси 
демократняның төнрегіне топтасты» («Известия» № 146).

Тегінде, қорғампаздар партиясы да канағаттанған. 
Ец болмағанда қанағаттанғансып көрініп отыр^йгке- 
иі ол да коалицияны жактайды.



Америкалык миллиардтар 265

Ал, үкімег ше? Москва кеңесін ол қалай бағалай- 
ды?

«Известияныц» (№ 146) хабарына карағанда, «Уа- 
қытша үкімет мүшелерініц жалпы пікірі» мынадай:

«Кеқес шын мағнасында мемлекеттік кеңес болды. Жалпы 
алғанда үкіметтің сыртқы саясат жөніндегі бағыты да, ішкі сая
сат женіндегі бағыты да мақулданды. Үкіметтің экономикалық. 
программасы жөнінде қарсылық кездескен жок. Шындығында, 
үкіметтің жер жөніндегі саясатын да мінеушілер болмады».

Қысқасы, үкімет те кеңеске рыйза, өйткені, баксак,. 
ол да коалицияны жактайды екен.

Әңгіме айқын. Үш түрлі күштің: үкіметтің, кадет- 
тердің және қорғампаздардыд коалициясы қуралуда,

Керенский — Милюков — Церетели қоластындагіт 
«адал коалнцияны» әзірінше камтамасыз егілді деуге- 
болады.

Москва кенесінін бірінші нәтижесі осындай.
Капитализм жағдайларында бірде-бір кәсіпорны 

копиталсыз күн кере алмайды. Үкімеггтің басқаруымеп 
кәзіргі қурылып отырған коалиция — Россиядағы еи 
Ірі кәсіпорны. Бул кәсіпорны тиісті капиталдар бол- 
майынша, бір сағат та, бір минут те өмір сүре алмай
ды. Әсіресе кәзіргі кезде, есепсіз каражат жумсауды 
ксрек етіп отырған соғыстыц жағдайларында, өміо су
ре алмайды. Мынадай сурак туады:

Жаңа (мүлде жаңа!) коалиция қандай капиталдар 
арқылы күнелтпекші?

«Биржёвканы» (17 август, кешкісі) тыңдап қара- 
ЦЫЗ:

<Москва кецесі жумыстарының ен алғашқы нәтижесі, әсіре— 
се америкалықтардың осы кеңесті унатуынын нәтнжесі айгу*  
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щылардың сөзіне қарағанда, мынау: шетелдік рынокте 5 мил- 
лиардтык мемлекеттік заём алуға мүмкшдік туып отыр. Заём 
америкалык рьшокте өткізілмек. Осы заемный аркасында Уа- 

■зштша үкіметтің кіші финанс программасы орындалмақ>,

Жауап айқын. Коалиция америкалык миллиардтар 
арқылы күнелтпекші, ал осы миллиардтар үшін сонра 
орыс жумысшылары мен шаруаларынын. кансорпа бо- 
луына тура келеді.

Орыстың империалиста буржуазиясыныц (Милю
ков!), соғысқумарлардың (Керенский!) және Россия
нин «тірі жандарына» малайша жағынып отырған 
5^сақ буржуазия үстемшілерінің (Церетели!) коалиция- 
сын Американың империалиста буржуазиясы қаржы- 

.ландырыл отыр, — кәзіргі жағдайдың сыйпаты міне 
осындай.

Москва кеңесін Америка капиталыныц «унатуы», 
«онысын бес милиардтық заём беруімен білдіруі, — 
кеңесті шақырған мырзалардың көздегені осы емес пе 
екен?..

Біркездері Россияда: социализм н^ры Батыстан 
келеді десетін. Ол раста еді. Өйткені біз революция 
мен социализмді сол Батыстан үйрендік.

Россияда революциялық қозғалыс басталған сон 
жағдай біраз өзгерді.

1906 жылы, Россияда революцияның бурынғыша 
дамып отырған кезінде, Батыс патша реакииясына 2 
миллиард сом қарыз беріп, оның ес жыйнауына кө- 
мектесті. Россиянин финанс жөнінде Батысқа бурын- 
ғыдан бетер кіріптар етілуі аркылы сол кезде шыньш- 
да да патша өкіметі нығайып алған-ды.

Бул жағдай жөнінде сол кезде журт: Батысыныз 
россияға тек социализмді ғана әкеліп отырган жоқ. 
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сонымен бірге миллиардтар түріндегі реакцияны да 
экеліп отыр десетін.

Кәзір будан да айқын әсерлі көрініске кездесіп 
отырмыз. Революция өзінін. женіп алған табыстарын 
корғау үіиін бар күшін қарыштап отырған кезде, ал 
империализм оны куртуға тырысып отырған кезде, — 
Америка капиталы орыс революциясын біржолата ау- 
ыздықтап, Батыстағы улғая түскен революниялық қоз- 
ғалысты бүлдіру үшін Керенскийдің — Милюковтын — 
Церетелидің коалициясын миллиардтармен жабдық- 
тауда.

Факт осындай.
Рас емес пе: Батысыңыз Россияға социализм мен 

ззаттыктан гөрі, кіріптарлық пен контрреволюциями 
көбірек әкеліп отыр.

Ал коалиция дегеніміз одақ. Ендеше Керенский- 
дік— Милюковтын— Церетелидің одағы кімге қарсы 
‘бағытталған?

Тегінде бул одақ Москва кеңесінде болмағандарға 
карсы, сол кеңеске бойкот жасағандарға қарсы, кеңес- 
пен күрескендерге қарсы, яғни Россиянин революция- 
шыл жумысшыларына карсы бағытталған.

Америка капиталястері каржыландырып отыратын 
Керенскийдің — Миліоковтың — Церетелидің «адал 
коалициясы» Россиянин революцияшыл жумысшыла
рына карсы курылды, — солай ғой, тәрізі, қорғампаз 
мырзалар?

Солай деп жазып қоялык.

^пролетарий1* Лй 6t 
J9 август, 1917 ж.
Еасмақала



БҮГІН САЙЛАУ

Бугін Пстроградтың қалалық думасына сайлау 60- 
лады. Оныц нәтижесі сіздерге байланысты, жумысшы 
жолдастар мен солдат жолдастар. Сайлау жалпыга 
бірдей және тец сайлау. Әрбір солдаттың, әрбір жу- 
глысшынын, әрбір жумысшы әйелдің даусы — капита- 
листін, үй иемденушінің, профессордың, чиновниктің 
даусына тең болады. Егер осы правоны пайдалана 
білмесеңіздер, кінә өздеріңізде, тек қана өздеріңіздо 
Солады, жолдастар.

Сіздер көше бойларында патша перғауындарына, 
қарсы соғыса білгенсіздер, — біздің партияға дауыс 
беру арқылы өз мудделеріціз үшін кәзір де күресе бі- 
ліңіздер.

Сіздер контрреволюцияға кдрсы өз праволэрыиыз- 
ды қоргай білгенсіздер, — бүгінгі сайлауда оған сені.м 
керсетуден кәзір де бастарта біліңіздер!

Сіздср революциядан аннығандардың бетпердесін 
жула білгснсіздср, — кәзір де оларға: «Тарт колыи- 
ды!» доп айқайлай біліиіздср.

Алдарьшызда бой көрсетуші, ец алдымен, Милю- 
ковтың партиясы, халык бостандығының партиясы*  
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Бул партия помещиктер мен капиталистердің мүдделе- 
рін корғайды. Бул партия — жумысшыларға, шаруа- 
лар мен солдаттарға қас, өйткені ол өндірісте жумыс- 
шы бакылауынын. болуына карсы, помещик жерлері- 
нің шаруаларға берілуіне карсы, ол майдандағы сол- 
даттарға өлім жазасын колдануды жакгайды. Июнь*  
иің бас кезінде-ақ майданда дереу шабуыл жасауды 
талап еткен, сөйгіп жүз мыцдаған адам өмірін сарып 
кылған нак осы партия, кадеттердің паргиясы. 
Контрреволюцияньщ салтанатын көздеген, жумысшы- 
ларды, солдаттар мен матростарды жазалауды көзде- 
гсн, ақырында, дегеніне жеткен нак осы партия, ка- 
деттердің партиясы. Милюковтың партиясына дауыс 
беру дегеніңіз — өз басыңа, өзіқнің әйелдерің. мен ба- 
лаларыңа, тыл мен майдандағы өз туыстарыңа ипа- 
сыздык істеу деген сөз.

Жолдастар! Халық бостандығының партиясына 
бірде-бір дауыс берілмесін!

Алдарыңызда бой көрсетуші, онан кейін, қорғампаз- 
дар, меньшевиктер мен социалист-революционерлердің 
партпялары. Бул паргиялар қала мен деревнядэғы 
аукатты қожайынсымақтардын, мүцделерін корғайды. 
Сопдықтан әр уакытта, тап күресі үзілді-кесілді түрге 
снгел сайын, олар жумысшыларға, шаруалар мен 
солдаттарға қарсы күрссте помещиктермен, капита- 
.лисгермсн бір лагерьде болып шығады. Июль күнде- 
рінде нақ осылай болды: меньшевиктер меін эсерлердін 
партиялары буржуазиямен одакгасып алып, жумыс- 
шылар мен солдаттарды карусыздандырды, талканда- 
ды. Москва кецесініц кезінде де нақ осылай болды, 
бул паргиялар буржуазиямен одактасып алып, жу- 
мысшларға және майдандағы солдаттарга карсы ба- 
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ғытталған жазалаү шаралары мен өлім жазасын бе- 
кітті.

Егер кәзіргі кезде контрреволюция женген болса, 
оның себебі, ашығын айтканда, эсерлер мен меньше- 
виктердің партиялары помещиктермен, капиталистер- 
мен келісім жасасып, контрреволюцияның революция- 
ны ауыздыктауына көмектесті.

Егер кәзіргі кезде контрреволюция нығая бастаған 
болса, оның себебі, ашығын айтканда, эсерлер мев 
меньшевиктердің партиялары контрреволюцияны ха- 
лықтың каһарынан арашалап отыр, революция жа
ла уын жамылып, сол контрреволюцияның әмірін орын- 
дап отыр.

Бул партияларға дауыс беру дегеніңіз — жумыс- 
шылар мен ең ксдей шаруаларға қарсы контрреволю- 
цнямен одақтасу үшін дауыс беру деген сөз.

Бул партияларға дауыс беру дегеніңіз — тылда 
туткындау жазасын, майданда өлім жазасын түпкілік- 
ті колдану үшін дауыс беру деген сөз.

Жолдастар! Қорғампаздарға, меньшевик герге, со- 
цналист-революционерлерге бірде-бір дауыс берілме- 
сін!

Ллдарынызда бой көрсетуші, ақырында, № 12 
«Новая Жизнь» тобы. Бул топ өмірден де, қозғалыс- 
тан да кол үзген тыянақсыз интеллигенттердің ниетія 
білдіреді. Сондықтан бул топ революция мен контрре- 
волюциянын. арасында, соғыс пен бейбітшіліктін ара
сында, жумысшылар мен капиталистердің арасында, 
помешиктер мен шаруалардың. арасында ылғый әрі- 
сәрі болып жүреді.

Бул топ, бір жағынан, жумысшыларды жақтайды, 
екінші жағынан, капиталистерден де кол үзгісі кел- 
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мейді, — сондыктан бул топ жумысшылар меп солдат- 
т<<рдың июльдегі демонстрациясынан мейлінше арсыз- 
дықпен жеріп отыр.

Бул топ, бір жағынан, шаруаларды жактайды, екІн- 
ші жағынан, помешиктерден де қол үзбейді, —сондык
тан бул топ шаруаларға помещиктер жерінің тез бері- 
луіне карсы болып отыр. Қурылтай жыйналысын күту- 
ді усынады, ал оның шакырылуы кейінге қалдырыл- 
ды, бәлкім, ешкашан шакырылмас та.

«Новая Жизнь» тобы соз жүзінде бейбітшілікті 
жактайды, іс жүзінде — бейбітшілікке карсы, өйткеиі 
бул топ империалиста соғысты соза беру үшін шыға- 
рылған «бостандық заёмын» қолдауға шақырып отыр.

Ал кімде-кім «бостандық заёмын» қолдаса, ол 
адам соғыстың узаққа созылуына жәрдемдеседі, ол 
адам империализмге көмектеседі, ол адам іс жүзінде 
ингернационализмге карсы күреседі.

«Новая Жизнь» тобысөз жүзінде жазалау шарала- 
ры мен түрмелерге қарсы, іс жүзінде — жазалау ша- 
ралары мен түрмелерді жактайды, өйгкені ол топ жа
залау шараларын да, түрмелерді де қолдайтын қор- 
ғампаздармен одак жасасты.

Ал кімде-кім қорғампаздармен одак жасасса, ол 
адам контрреволюцияға көмектеседі, ол адам іс жү- 
зікде революцияға карсы күреседі!

Адамдарды сөзіне карай емес, ісіне карай таный 
біліціздер, жолдастар!

Партиялар мен топтарды уәделеріне карай емес, 
кьгймылдарына карай бағалай біліңіздер.

Егер «Новая Жизнь» тобы, бейбітшілік жолында 
күрес жүргізуді усына отырып, сонымен катар «бос- 
іандык заёмын» қолдауға шақырып отырған болса, 



272 И. В. Сталин

юнда, біліп қойыңыздар, онын нмгіепиалистердің диір- 
меніне су куйғаны.

Егер «Новая Жизнь» тобы, кейде большевиктердің 
алдында жарамсактана отырып, сонымен катар кор- 
ғампаздарды қолдап отырған болса, онда, біліп койы- 
кыздар, оның контореволюциянын диірменіне су кур
ганы.

Осы екі жүзді топка, 12-номердегі тізімге дауыс 
беру дегеніңіз — корғампаздарға, өздері контрреволю- 
цняға жалданып отырған корғампаздарға жалдану де
ген сөз.

/Колдастар’ «Новая Жизнь» тобына бірде-бір дауыс 
берілмесіп!

Біздің партия — кала жумысшылары мен село жу- 
мысшыларыныц партиясы, ен кедей шаруалардын. пар- 
тиясы, езілгендер мен каналғандардың партиясы.

Буржуазиялык партиялардыи бәрі де, буржуазня- 
лық газеттердін бәрі де, солкылдак топтар мен тур- 
лэусыз топтардың бәрі де біздің партияны жек көре- 
ді, оған жала жабады.

Неге?
Неге десеңіз:
Тек біздің партия ғана помещиктер мен капиталис- 

терге қарсы революциялык күрес жүргізуді көздейді;
Тек біздің партия ғана помещиктердің жерлсрія 

шаруа Комнтеттерінін колдарына дереу бсруді көз- 
дейді;

Тек біздің партия ғана өнеркәсіпте барлык капита- 
листерге қарсы жумысшы бакылауының болуын көз- 
дейді;

Тек біздін партия ғана жалдаптар мен жебірлерге 



Бугін Сайлау 273

қарсы қала мен деревня арасында айырбас ісін демо- 
кратиялық жолмен уйымдастыруды көздсйді;

Тек біздің партия ғана тылда да, майданда да 
контрреволюцияның толык жойылуын көздейді;

Тек біздің партия ғана жумысшылардың, шаруалар 
мен солдаттардып революцияшыл уйымдарын тайын- 
бай қорғайды;

Тек біздіц партия ғана бейбітшілік үшін және ха- 
лықтардыц туысқандығы үшін батыл әрі революция
шыл түрде күреседі;

Тек біздің партия ғана өкіметті жумысіиылар мен 
кедей шаруалардың жеціп алуы үшін батыл түрде, 
тайынбай күреседі;

Тек біздің партия ғана, тек сол ғана майданда өлім 
жазасыныц қолданылуын жақтаған жоқ, өзіне ондай 
масқара таңба жуқтырған жоқ.

Міне сондықтан да буржуа лар мен помещик іер 
біздің партийны менлінше жек көреді.

Міне сондықган да сіздер бүгін біздің партияға 
дауыс беруге тиіссіздер.

/Кумысшылар, солдаттар, жумысшы әйелдер!
Біздің партияға, 6-номерлІ тізімге дауыс берініздер!

Ю август, 1917 ж.
Басначала

18 М Й С Т А Л н Қ J TU1]



ПРОВОКАЦИЯЛАР КЕЗЕҢІ

Провокация — контрреволюциями ц сыналған ку
ра лы.

1848 жылғы июнь қырғынын, 1871 жыльг Париждін 
жауға берілуін, революциямен күресу үшін тыл мен 
майданда провокация жасалганын,—буржуазиянын 
нак осы зулымдық тәсілдерін кім білмейді?

Бірақ буржуазия осы улы қуралды дүние жүзінін 
ешбір жерінде де біздің Россиядағыдай озбырлықпеи, 
Россиядағыдай шексіз пайдаланған емес.

Буржуазия жумысшылар мен шаруалардын санын 
азайіу үшін ең арғысы «аштык пен жокшылықгъпі 
курсаулы шеңгелінің» жәрдемінен де каймыісіайды 
дсп, Рябушинский таяуда гана жалпыға жарыя етіп, 
ашықтан ашық қоқан-лоққы жасаған жок па?

Ал енді буржуазия кәзірдің өзінде-ақ сөзден іскг 
кошіп, заводтар мен фабрикаларды жаптырған жок 
па, сөйтіл он мыңдаған жумысшыларды көшеге шыға- 
рып тастаған жок па?

Мунын. өзі қырғын салуға ілік табу үшін, соіігіп 
рсволюцияны канға батыру үшін жасалған жоспар 
емес, тек кездейсоқ нәрсе деуге кімніц батылы барады?
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Бірак провокацияның негізгі өрісі тыл емес, майдан, 
болып отыр.

Кейбір генералдардың Риганы жауға бермекші бол
тан ниеті туралы март айынын. ішінде-ақ әнгіме болып 
журді, бірак «еріктен тыс жағдайлардың» салдары- 
нан олар бул ниетін іске асыра алған жок.

Быйылғы июльде орыс әскерлері Тарнополь мен 
Черновицыны қалдырып кетті. Буржуазиялық баспа- 
сөздің арсыз жалдамшылары бөрідей шуласып, бул 
жөнінде солдаттар мен біздің партияны айыптады. Со- 
нан кейін ше? «Шегінудің арандатудан болғандығы», 
«Опасыздықтың күн бурын көңілге тоқылған, әбден 
екшелген жоспар бойынша, колмен койғандай іске 
асырылғандығы» аныкталып отыр. Онын бсржағындағ 
автомобильдерін өргізіп, сумаңдатып армияны аралат- 
кан және солдаттарға шегінуге буйрық егкен кейбір 
генералдар жөнінде ашық әңгіме болып жүр.

Контрреволюционерлер — өздерінің не істеп жүр- 
генін сезбейтін сөзуарлар деуге кімнін батылы барады?

Енді кезек Ригаға келді. Риганың берілгені жөнінде 
телеграфтан хабар жетті. Буржуазиялык. баспасөздін. 
арсыз жалдамшылары: бет-бетімен қашып барады 
дегенді айтып, кәзір солдаттарды жамандауға кірістіг 
контрреволюцияшыл Ставка «Вечернее Время» газеті- 
не үн коса, бар айыпты революцияшыл солдаттарға 
жүктеуге тырысып отыр. Егер бүгін: «большевиктер 
жойылсын!» деген уранмен Нева проспекгінде мани
фестация басталса, оған біз тацырқанбаймыз.

Ал енді Рига түбіндегі комиссардын, жәрдемшісі 
Войтинскийдін. телеграммасы солдаттарға жала жабы- 
лып отырғандығы жөнінде ешбір күмән қалдырмайдьь 
IV
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<Бүкіл Россиянин алдында куәлік етемін, — дейді Войтин- 
екий телеграммада, — әскерлер нақты ажалға қареы бара оты- 
рыл, командирлердің барлык буйрыктарын адал орыидады».

Керген адам осылай деп жазады.
Ал Ставканы алсак, полктер кашып барады деп, 

•солдаттарға жала жабуын кояр емес.
Ал буржуазиялық баспасөзді алсақ, майдандағы 

<опасыздық» туралы шулауын кояр емес.
Контрреволюпияшыл генералдар мен буржуазия- 

лық баспасөздің, солдаттарға жала жабу аркылы, бел- 
гілібір жоспарды орындап отырғандығы айкын емес пе?

Осы жоспардың және Тарнополь мен Черновицы- 
ныц маңында жүзеге асырылған екінші жоспардың, 
бейне кос тамшыдай, бір-біріне уксас екендігі айкын 
емес пе?

Акырында, Россияда басталған провокациялар ке- 
зеңі империалиста буржуазиянык қуралы екендігі, осы 
империалиста буржуазияны жою — пролетариат пен 
революцияшыл солдаттардың ен. бірінші міндеті екен- 
дігі айкын емес гіе?

^Пролетарий- М 8,
32 акуст, 1917 ж.
Яасмацаіа



«СОЦИАЛИСТ-РЕСОЛЮЦИОНЕРЛЕР» 
ПАРТИЯСЫНДАҒЫ ЕҢБЕҚ БӨЛІСІ

Жумысшы және солдат депутаттарыныц Петро- 
градтық Советінін соцғы жыйналысында эсерлео өлім 
жазасынын жойылуын жактап дауыс берді ж&не 
большевиктердің камауға алынуына қарсы наразылык 
білдірісті.

Муның өзі, әрине, өте жақсы және мактарлык 
нәрсе.

Бул жөнінда біз тек кішкеке ғана.бір сурак бергі- 
міз келеді.

Майданда өлім жазасын енгізген кім, большевик- 
терді қамауға алып отырған кім?

Булай еткен эсерлер ғой (кадеттер мен меньшевик - 
тердің ыкласты колғабысы арқасында сөйтті гой!). 
Біздің білуімізше, бірінші министр, азамат А. Ф. Кс 
ренский — социалист-революиионерлер партиясыныи 
мүшесі. Петроградтың қалалық думасына сайлау жүр 
гізілгенде онын ссімі социалист-революционерлер пар- 
тиясының кандидаттарының тізімінен көрнекіі орын 
алып отырады.

Журтқа белгілі, соғыс министрінің серігі азамаг
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Б. В. Савинков та — социалисг-революционерлер пар- 
тиясынын. мүшесі.

Ал майданда өлім жазасын қайта енгІзудің басты 
авторлары нак осы көрнокті екі «социалист-револю- 
ционерлер» ғой. (Буларға генерал Корниловты да косу 
керек, бірақ бул адам социалист-революционерлердін, 
партиясына әзірге әлі енген жок).

Онан кейін, біздің білетініміз, жер министр! азамат 
Чернов та социалист-револіоцнонерлердің. партиясына 
мүше сыяқты.

Ал, ақырынла, ішкі tcrep министр;, яғни мшіистр- 
ліктіц ішінде Ксренскиймен катар ен көрнекті орында 
отырган азамаг Н. Д. Авксентьев те—социалист- 
революционсрлер лартиясынын мүшссі.

Ал майданда елім жазасын снгізгеядер де, боль- 
шевиктерді қамауға алғандар да нак осы мәртебелі 
«социалист-революционерлердің» өздорі ғой.

Мынадай сурақ туады: осы соцпалист-революцио- 
нерлердің партиясындағы еңбек бөлісі неткен ғажап: 
оныц бір мүшелері өлім жазасының енгізілуіне карсьі 
барынша наразы болып отырғанда, екіншілері өз кол- 
дарымен осыны енгізегіні калай?..

Танғажайып нәрсе! СамодержавиелІк курылысты 
кулатканымызға көп болмай-ақ, «европалықтарша> 
тура бастағанымызға көп болмай-ак, біз «европеизм- 
нің» барлык жаман жақтарын бірден үйрене койдық. 
Буржуазияшыл-радикал партиялардың кез келгенін, 
айталык, Франциядағысын, алыцыз. Бул партия өзін 
өзі ылғый социалнстік партия деп атайды- «радикал- 
социалистер» партиясы, «тәуелсіз социалистер» пар- 
гиясы, т. т, және т. с. Сайлаушылардың алдында, бу- 
караиын алдында, «төмендердің» алдында бул пар- 
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тиялар әрдәйім «солшылдық» желсөздерді төгіп 
жібереді — әсіресе сайлау карсаңында, әсіресе, өзде- 
рімен бәсекелесіп отырған нағыз социалистік партия 
ездерін ығыстыра бастаған кезде, булар осылай етеді. 
Соньшен бірге нақ сол «радикал-социалистер» партия- 
сыныц, нак сол «тәуелсіз социалистер» партиясыныц 
«жоғарыдағы» министрлері, өздерінін, сайлаушылары- 
ныц социалистік тілектерімен зәредей де санаспастан, 
әзінің буржуазиялык ісін жүргізе береді.

Социалист-рсволюционерлер дс кәзір осылай етіп 
отыр.

Бахытты партия! Өлім жазасын енгізген кім? — Со. 
циалист-революционерлер! Өлім жазасына қарсы нара
зылык білдірген кім? — Социалист-революционерлер! 
Не қаласап, соны сурайсын...

Осындай әрекет арқылы социалист-рсволюционер
лер: инабат та болсын (буқара алдында беделіміз түс- 
песін), қалта да толсын (министрлік поргфельдеріміз 
сақталсын) деп ойлайды.

Бірақ әрбір партия да алауыздық болады: оның бір 
мүшелері былай ойласа, екіншілері баскаша ойлай
ды — дер.

Солай ғой, бірақ алауыздықтың да алауыздығы 
бар. Егер біреулері жендеттерді жақтап отырса, екія- 
ікі біреулері жендеттерге қарсы болып отырса, бір 
иартияның ішінде мундай «алауыздықты» үйлестіру 
қыйын-ақ. Ал егер оның бержағында жендеттерді 
жақтаушылар—партияның ең жауалты көсемдерінің, 
министрлерінің нақ өздері болса, булар өз ойын жүзеге 
асырып отырған болса, әрбір саяси уғымы бар адам 
партияның саясатына сын таққанда партняның қатар- 
лы мүшелері қостаған және наразылык. білдіріп шы- 
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ғарған белгілібір карарға карай сын такпайды, тек 
осы мнннстрлердің әрекетіне карай сын тағады.

Маскара танба жуылмай калулы. Социалист-ре- 
волюннонерлердің партиясы — өлім жазасынын пар- 
тиясы, жумысшы партиясыныц көсемдерін қамайтын 
түрмешілердің партиясы болып калулы. Өздерініц пар- 
тиясының ең көрнекті мүшелері өлім жазасын қайта 
енгізді, бул масқара такбаны эсерлер ешкашанда езһ 
нен жуып кетіре алмайды. Өздерінің үкіметі жумысшы 
партиясынын, көсемдеріне пасықтык жала жабуды кос- 
тады, өздерініц үкіметі Ленинге карсы жанадан Дрей
фус ісін73 қозғауға әрекет істеді, бул таңбаны эсерлер 
сшқашанда өзінен жуып кетіре алмайды...

^Пролетарий*  Ла 9, 
23 август^ Ш7 ж. 
Мақалага қол қойылмиган
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Орыс революииясы — өзінше бір оқіпау нәрсе емес. 
Ол Батыстағы революциялық қозғалыспен тыгыз бай- 
ланысты. Байланысты екені былай турсын, ол — бар- 
лык елдердегі пролетарлардыц улы қозғалысының, 
лүние жүзі капитализма түп негізімен күйрететін қоз- 
ғалыстыц бір бөлегі. Біздіц революциями^ әрбір адымы 
Батыста да өзіне сай қозғалысты сөзсіз туғызатып- 
дығы, оныц әрбір жеңісі — барлық елдердіц жумыс- 
шыларын капиталмен күресуге талпындыра отырып, 
дүниежүзілік революциялық козғалыстыц жанданып, 
өсуіне себеп болатындығы әбден түсінікті.

Империализмнің батыс-европалык жалмауыздары 
муны білмей отырған жоқ. Сондыктан да олар орыс 
революциясына қарсы ажалды соғыс жарыялауғә 
уйғарды.

Біздіц революцияның бас кезінде-ақ ағылшын- 
француз капиталистері оған қарсы жорык. ашты. Олар- 
дың органдары «Times»74 пен «Matin »7S сол кездін 
езінде-ақ революцияшыл Советтер мен Комиіеттерді 
сөге жамандап, оларды таратып жіберуғе шақырған 
болатын.



282 И. В. ('.талин

Содан екі ай еткен сои империалистер Швейцария- 
цағы қупыя конференцияда «улғайып бара жаткан 
революцияға» қарсы күресу. шаралары туралы мэселе 
көтеріп, өздерінің соккыларын ей алдымен орыс рево- 
люциясына қарсы жумсады.

Енді олар ашық шабуылға кеше бастады. Буғаи 
Риға түбіндегі жеңілісті сылтау етеді. Оныи бержағын- 
да, бар бәлені солдаттарға жауып, Россияда контрр*-  
яолюцияны күшейте беруге шакырып огыр.

«Биржевые Ведомости» газетінің телеграммаларын 
тындаңыэ.

Парнждан келген телеграмма:

<Екінші армияның кейін шегінуі^ яғни дурысын айтқанда 
урыссыз қашуы және Риганық кулауы мундағылардың жанын 
туршіктірді, еэдерін ашындырып, қатты түңілдірді.

« Matin >нің пікірінше. осы апатка себеп болған орыс паци- 
фистері, бурынғы императордын нашар акылшилары сыякты, 
соншалық давынсыз және тілті олардан да бетер зыяііды болып 
шықты.

Газеттің айтуынша, сондай машакат әйгілі сабактарға қара- 
ыастан армиялық комитеттер сыяқты сорақы мекемслсрді бурын- 
ғыша қорғап отырган Ж. жәнс С. Д. Советінің қыңырлыгын кісі 
түсініп болмайды».

Француз кагшталистерініц органы міне осылай деп 
жазады.

Ал Лондоннан келген телеграмма мынадай;

<Daily Сһюп с!е» былай дейді: <Ең алдымен армияда кайга 
тәртіп орнату кажет. Германдар Галицня мен Буковинаны кандаЛ 
себептердің арқасында алғаи болса, кәзір де нак сондай себе»- 
тердің аркасында өте тез және маңызды жеңіске жетіп от up, 
атап айтқанда—орыс әскерлерінде байкалып отырған бунрық- 
тарға бағынбаушылық, опасыздык себеп болды».
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Англияның империалистері міне осылай дейді.
«...Урыссыз қашу... «Сорақы армиялық комитег- 

тер».,. «Қайта тәртіп орнату» (оларға өлім жазасы ол- 
қы көрініпті!) .. «Орыс әскерлеріндегі опасыздық»...

Сол ақшалы қапшықтар қансырап жатқан орыс 
солдаттарын міне осындай кошеметпен қарсы алып 
отыр!

Тіпті олар көзімен көргендердің; «армия, шегіне 
отырып, жауға қарсы ылғый адал түрде урыс жүргізу- 
де», «майдан шебі бузылған ауданда әскерлер өздеріне 
тапсырылған міндеттерді сөзге келмей, адал орындау- 
да» деп жаппай мойындағанына қарамастан, осындай 
жала жауып отыр-ау!!!

Бірак мундағы әңгіме, әрине, солдаттарды қаралап, 
оларға пасықтықпен жала жауып отырғандықта ғана 
емес.

Әцгіме мынада: ағылшын-француз капиталистері 
солдаттарға жала жаба отырып, майдандағы сәтсіз- 
дікті Россиянын, революцияшыл уйымдарын біржолата 
жою үшін, империализмнің диктатурасын біржолаіа 
үстем эту үшін пайдалануды көздейді,

Әңгіменің барлык. мәні осыпда.
Пуришкевич пен Милюков Риганың қулауы жөнін- 

де арамзалыкпен көз жасын төгіп, солдаттарға жала 
жауып отырыған болса, сонымен қатар Советтер мен 
Қомитеттерді сөге жамандап отырған болса, — муның 
мәнісі помсщиктер мен капиталистерді біржолата үс- 
тем ету үшін жазалау шараларын будан былайда жүр- 
гізе беруге ілік табылғанына олар қуанады деген сөз.

Батыстың империалистері, Риганың кулаганына 
«жандарыныц түршіккені» туралы сандырақтап, бар 
бәлені солдаттарға жауып отырған болса, сонымен 
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қатар «сорақы армиялық комитеттерді» карғап-сілеп 
отырған болса, — мунын мәнісі Россиядағы револю- 
цияшыл уйымдардың акырғы қалдыктарын мүлде қур- 
ту үшін ілІк табылғанына олар куанады деген сөз.

Солтүстік майданда казаға ушырап жатқан орыс 
солдаттарына қарсы өтірік пен жаланың бірлескен жо- 
рығының саяси маңызы осында, тек осында ғана.

Рига түбіндегі соғыс сәтсіздіктерін солдаттарға 
жала жабу арқылы кансыраған орыс революциясына 
қарсы пайдалану үшін біздіц елдегі империалистер мен 
Европа империалистерінін. одағы курылып отыр, — кә- 
зіргі жағдай міне осындай.

Жумысшылар мен соллаттар муны умытпасын!
Батыстағы жумысшылармен одактасканда ғана, 

Батыстағы капитализмнің негіздерін әлсіреткенде ғана, 
Россияда революция женіп шығады деп сенуге бола- 
тындығын жумысшылар мен солдаттар біліп алсын!

Осыны біліп алсын да, олар барлық елдердін рево- 
люцияшыл жумысшылары мен солдаттарынын кызыл 
одағын империалистердін сары одағына карсы қоюга 
барлық күштерін жумсайтын болсын.

^Рабочий*  А» 
2« август., 19 J7 а..
Бас^ақала



НЕ ОЛАЙ — НЕ БЫЛАЙ"

Окыйғалар уласуда. Коалициядан соц коалиция 
қурылып, майдандағы жазалау шараларыньш артынан 
тылда да жазалау шаралары жүргізілуде, бірак «Судан 
келіп жаткан пайда шамалы», өйткені осы күнгі дерт, 
елдегі жаппай бүлівшГлік, бурынғыша өсе түсіп, бар- 
ран сайын катерлі сыйпат алуда.

Елге ашаршылық таянды. Қазан мен Н.-Новго
род, Ярославль мен Рязань, Харьков пен Ростов. До
нец басссйні мен Орталықтағы өнеркәсіпті аудан, Мос
ква мен Петроград, майдан мен таяудағы тыл, — осы 
пункттердіц барлығы жэне баска да көптеген пункттер 
азық-түлік дағдарысына ушырап отыр. Қәзірде аш- 
тық бүліктері басталды, ал контрреволюцияның агент- 
тері әзірінше муны сөлекет түрде пайдаланып келеді...

«Шаруалар астык бермей отыр» — деп налыйды 
тус-тустан.

Ал шаруалардыц «астық *бермей  отырған себебі» 
«ақмақтығынан» емес, оның себебі, шаруалар үкіметке 
сенуден калды, ендігәрі оған «жәрдем еткілері» кел- 
мейді. Март пен апрельде шаруалар Советтерге сене- 
тін, солар арқылы үкіметке де сенетін, сондыктан ас- 
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тык калаларға да, майданга да ағыл-тегіл барып жа- 
тушы еді. Енді олар помещиктердің бак-дәулетІн кор- 
ғайтын үкіметке сснуден кала бастады, — сөйтіп ас- 
тык та көзден ушты. Шаруалар артық астығын кейін- 
ге калдырып «заман түзелгенше» күте туруды макул 
көріп отыр.

ИІаруалардың <астық бсрмей огырған» себебі — 
каскүнемдіктен емес, оның себебі — шаруалардын ас- 
тығына айырбастайтын дәнеңе жок. Шаруаларға мата, 
аяк киім, темір, керосин, кант керск, бірақ оларға апа- 
рылып жаткан заттардың мөлшері тым мардымсыз; ал 
фабрикагтардьщ орнына жүрмейтін және оның үстіне 
куны кеміп отырған кағаз акшаға астықты айырбас- 
тауда мағна жок.

Біз транспорттын «ксрі кеткені», оньщ майданды 
да, тылды да біркелкі жаксы қамтырлық дәрежеге тіп- 
ті жетпей отырғандығы туралы айтып та отырғанымыз 
жоқ.

Осының барлығы әскерге адам алудьтц тоқталмай 
отырғандығымсн, оның салдарынан таидаулы жумыс 
күштерінің дсрсвнядан қол үзгендігімен және егіс ко 
лсмініц коми түскенімен бавланыстырып альшғанда — 
созсіз азык-түлік тапшылығыпа әксліп соғады, будан 
тыл да, майдан да бірдей касірег шсгеді.

Сокымсн бірге онсркәсіп бүліншілігі өсіп, улғаюда, 
муныц өзі де азық-түлік тапшылыгьш шиеленістіріп 
огыр.

Көмір мен мунай «аштығы», темір меп макта «дағ- 
дарысы» тоқыма, металлургия және баска кәсіп орын- 
дарынын тоқтап қалуына себеп болып отыр, — осы- 
ның бәрі елдІ ©неркәсіп бүліншілігіне ушырататын, ■ 



Не олай — не былай 287

жаппай жумыссыздық пен товарсыздыкты тудыратын 
белгілі жағдайлар.

Мундағы әңгіме кебінесе соғысқа жУмыс істеп 
отырған заводтар меп фабрикалардыц бір мезгілде 
тылдың муқтаждыктарын да сол дәрежеде өтей ал- 
майтындығында ғана смес, — сонымен қагар, осы 
«аштықтар» мен «дағдарыстардың» бәрін де капитал- 
дың өзі әдені шиеленістіріп отырғандығьшда болып 
отыр; оның булай еткендегі мақсатьі — не товардын 
нарқын арттыру (жалдаптык!), не қымбатшылыктан 
еңбек ақыны артзыруға тырысатын жумысшылардың 
қарсылығын куйрету (капіпалистердің итальяндык. 
ереуілі!), не заводтарды жабу аркылы жумыссыздык 
тудыру (локауттар!), сойтіп жумысшылардыц «нысап*  
сыз талаптарына» «біржолата» тыйым салу үшін жу- 
мысшыларды жап түршігерлік халге жеткізу билып 
табылады.

Донец бассейнінің көмір өнеркәсіпшілерінің өидіріс- 
ті азайтып, жумыссыздық тудырып отырғандығы еш- 
кімге де қупыя сыр емес.

Каспи сыртындағы өлке бойындағы мақта кәсіпші- 
лсрінің, мақта «аштығы» туралы даурыға отырып, оз- 
дсрініц миллиондаған макта қорын жалдаптықпсн жа- 
сырып отырғандығы барша журтқа мәлім. Ал олардыц 
достары тоқыма фабриканттары, осы жалдаптықтыд 
жемістерін пайдалана отырып, муны өздері уііымдас- 
іыра отырып, мақтаныц талшылығы туралы екіжүзді- 
лікпен даурығады, фабрикаларын жауып, жумыссыз- 
дыкты күшейтеді.

Революиняшыл пролетариат™ «аштык тісн жок- 
шылықтын курсаулы шеңгелімен» «алқымнан аламыз> 
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дел Рябушинскийдің коқан-лоқкы көрсеткендігі ба pin а 
нурттың есінде.

Капиталистердің кәзір сөзден іске көшкендігі, Пе
троград пен Москваны адамнан жеңілткендігі, бірсы- 
пыра заводтарды жалтырып тастағандығы барша 
журтқа белгілі.

Осының нәтижесінде — өнеркәсіп тіршілігі жансыз- 
данып калғалы отыр, мүлде товарсыз қалу қаупі туып 
отыр.

Біз Россияныц ауыр финанс дағдарысына ушырап 
отырғандығы туралы айтып та отырғанамыз жоқ. Өн- 
діргіш күштердің өспестен жаппай кулдырап отырған- 
дығыныц үстіне жыл сайын үш миллиард сомдық өсім 
толеуді керек ететін 50—55 миллиард сом карыздыч 
озі орыс финансыларыныц халі мүшкіл екендігін әбдев 
аііқын көрсетеді.

Майдандағы соңғы. «сәтсіздіктер», әлдекімнін еп- 
іілігімен қасақана уйымдастырылған «сәтсіздіктер» 
жалпы жағдайды тек косымша толықтырып отыр.

Ел көз көріп, кулак естімеген апатка тоқтаусыз 
беталып барады.

Кыска мерзімнің ішінде мыц бір жаза ойлап шығар- 
ган үкімет, бірақ бірде-бір «әлеуметтік реформа» жаса- 
маган үкімет, елді катерлі кауіптен кутқар>га мүлде 
кабілетсіз болып отыр.

Ол ол ма. Бір жағынан, империалиста буржуазия- 
ныц айтканын орындайтын, скінші жағынан, «Коми
теттер мен Советтерді» дереу таратқысы келмейтін үкі- 
мет оңнан да, солдан да жаппай дүмпулі наразылык 
тудырып отыр.

Бір жағынан — кадеттер бастаған империалиста 
буржуазия революцииға карсы «батыл» шаралар қол- 
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дануды талап етіп, үкіметті тоқпақгауда. Таяуда ғана 
«генерал-губернаторлардың» «әскери диктатурасы- 
ның» қажеттігін және «Советтерді қамауға алудың» 
қажеттігіи айтқан Пуришкевич тек кадеттердің ниетте- 
рін ашық білдірді. Кадеттерді одақтас капитал қолдай- 
ды, биржада сомның қунын шуғыл кеміту аркылы 
одақтас капитал үкіметке кысым жасап, былайша зе- 
кіріп отыр: «Россия сөйлөуге тиісті емес, соғысуға тиіс- 
ті» дейді („Daily Express", қараңыз: «Русская Воля»77,
18 август).

Бүкіл өкімет империалистерге, отандық империалис- 
тер мен одактас имаериалистерге берілсін дейді — 
контрреволюцияның. ураны міне осы.

Екінші жағынан, жерсіздік лен жумыссыздыққа 
ушыраған, жазалау шаралары мен өлім жазасына кі- 
ріптар етілген жумысшылар мен шаруалардыц калыц 
буқарасының ішінде қатты наразылық күшейіп отыр. 
Петроградта өткізілген сайлау келісімпаз партиялар- 
дың күшін әлсіретіп, беделін түсірді, сөйтіп күні кеше 
келісімпаздарға сеніп жүрген шаруа-солдат букара- 
сынын солға қарай бет бурғандығын өте-мөте айқын 
кьрсетіп бсрді.

Бүкіл өкімет еи кедей шаруалар қолдап отырған 
пролетариатқа берІлсін, — революциянын ураны міне 
осы.

Не олай — не оылай!
Не помещиктермен және капиталистермен бір болу 

керек, онда — контрреволюция толық дәуірлейді.
Не пролетариатпен және ец кедей шаруалармец бір 

болу керек, одда — революция толық дәуірлейді.
Қелісімдер мен коалициялар саясатынан түк шык- 

пайды.
19 И. В. С 1 а л а н, 3-том
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Ал иіығар жол кансы?
Помещиктерден кол үзіп, жерді шаруа Комитетте- 

р)не әперу керек. Шаруалар муны түсінеді, сонда — 
астык болады.

Капиталистерден кол үзіп, банктерді, фабрикалар- 
ды, заводтарды демократиялык жолмен бакылау ісін 
уйымдастыру керек. Жумысшылар муны түсінеді, сон
да— <еңбек өнімділігі» артады.

Жалдаптар мен жебірлерден кол үзіп, кала мен де
ревня арасында айырбас ісін демократиялык жолмен 
уйымдастыру керек. Халык муны түсінеді, сонда — 
аштық жойылады.

Россияны тус-т^стан шырмап алғап капиталист^ 
шырмауларды үзіп, бітімнін әділ шарттарын жарыялау 
керек. Сонда армия өзінін не үшін кару устап турған- 
дығын түсінеді, ал егер Вильгельм мундай бітімге кел- 
мейтін болса, орыс солдаттары оған карсы арыстанша 
урыс жүргізеді.

Бүкіл өкіметті пролетариат пен ен кедей шаруалар- 
дык қолына «өткізу» керек. Батые жумысшылары му
ны түсінеді, түсінгеннен кейін олар да өздерінің импе
риалиста билеушілерін алкымнан алатын болады.

Муның өзі соғыстың акыры және Европадағы жу- 
мысшы революциясынын. бастамасы болады.

Россияның дамуынан және бүкіл дүниежүзілік жағ- 
дайдан көрініп отырған жол міне осы.

.Patfovufi' ЛЛ /.
55 август^, 1917 ж, ,
Мацалага қол цоаъимягам



БІЗ ТАЛАП ЕТЕМІЗ

Оқыйғалар өтіп жагыр. Москва кеңесінен кейін — 
Рига жауға берілді, жазалау шаралары талап етілді. 
Майдандағы солдаттарды қаралаудың сәті түспеген- 
иен кейін — «большевиктердіц заговоры» туралы про- 
вокаторлық лақаптар таратылды, сөйтіп тағыда жаза
лау шаралары талап етілді. Провокаторлық лақаптар 
әшкереленгеннен кейін — Уақытша үкіметтің тайдыры- 
луын және әскери диктатураның жарыялануын талап 
еткен Корниловтың ашық аттанысы басталды. Окыи 
бсржағында Милюковтын партиясы, халык бостанды- 
ғының партиясы, нақ июль күндеріндегідей, үкіметтен 
кетті, сөйтіп Корниловтың контрреволюциялық загово- 
рын ашық қолдады.

Осынын нәтижесінде — әскери диктатураны орнату 
ушін Корниловтың полктері Пеіроградка жорық жа- 
сады, Уакытша үкімет Корниловты тайдырды, Керен
ский дағдарыс туралы мәлімдеме жасады, Кишкин за- 
говорға қатысы болған кадет партиясынан кеттІ, рево- 
люцияшыл директория дейтін курылды.

Сонымен:
Контрреволюцняға «большевиктік заговордың» ке-

19*
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рек болғандығы, муныц өзі «большевиктерді жуасыту 
керек» деген сылтаумен Петроградка келе жаткан 
Қорниловқа жол аршу үшін керек болғандығы факт.

«Русская Воля» және «Биржёвка» газеттерінен бас- 
тал «Новое Время» жэне «Речь» газеттеріне дейінгі бу
ки! буржуазиялық баспасөздін Корниловқа көмектес- 
кендігі, бул күндері «большевиктердің заговоры» ту
ра лы үдете лақап таратқандығы факт.

Корниловтың кәзіргі аттанысы — июльде Тарно- 
польды, августа Риганы жауға берген, сөнтіп майдан 
дағы «сәтсіздіктерді» контрреволюциянын, «біржолата» 
үстемдік етуі үшін пайдалануды көздегсн контррево- 
люцияшыл командалық, үстемшілердің белгілі әрекет- 
терінің жалғасы екендігі факт.

Кадет партиясының кәзір, июль күндеріндегісіндей, 
майдандағы опасыздармен және тылдағы ең зулым 
контрреволюционерлермен бір лагерьде болып шык- 
кандығы факт.

Біздің партияның кадеттерді буржуазиялык 
конгрреволюцияға дем берушілер дел көрсеткені ду- 
рыс болып шықты.

Біздің партиянын контрреволюцияға карсы үзілді- 
кесілді күрес жүргізуді және «сабактас» адамдаріы 
(Каледінді және баскаларын) камуға алуды июньнің 
алғашкы күндерінде-ак талап еткені дурыс болып 
шыкты.

Контрреволюция кеше ғана басталған жок, онын 
басталуы Корниловғың заговорымен ғана байланысты 
емес. Контрреволюция ец кем дегенде июнь айында, 
үкімет, майданда шабуылға көшіп, катан жазалау ша- 
раларын жүргізуге кіріскен кезде басталды; контрре- 
волюцияшыл генералдар, Тарнопольды жауға беріп, 
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бар айыпты солдаттарға аударып, майданда өлім жа- 
засын енгіздірген кезде басталды; кадеттер, июль ай- 
ында-ақ үкіметке көлденең келіп, одақтас капиталдын 
көмегіне сүйене отырып, Уақытша үкіметтің ішінде өэ 
гегемониясын орнатқан кезде басталды; контрреволю
ция, акырында, Орталық Атқару КомитетінІң көсемде- 
рі — меньшевиктер мен эсерлер кадеттерден қол үзу- 
дің орнына, сөйтіп июль демонстранттарымен бірігудің 
орнына өз каруын жумысшылар мен солдаттарға кар- 
сы жумсаған кезде басталды.

Бул факт, муны мойындамау өрескелдік болар еді. 
Коалициялық үкімет пен Корнилов партиясынын 

арасында жүргізіліп жатқан кәзіргі күресте алысушы 
күштер революция мен контрреволюция емес, контрре- 
волюцнялық саясаттың екі түрлі әдісі болып отыр, ал 
революцияның ең зулым жауы Корнилов партиясы Ри
ганы жауға бергеннен кейін Петроградка қарсы жо- 
рыққа аттанудан тайынбайды, сөйтіп ескі режимді кай- 
та орнатуға жағдай жасамақ.

Егер Қорниловтын контрреволюцияшыл бандалары 
Петроградка келе калғандай болса, жумысшылар мен 
солдаттар оларға үзілді-кесілді тойтарыс беру үшін 
барлық шараларды қолданады.

Революция душпандарының арам қолмен Россия
нин. астанасын ластауына жумысшылар мен солдат- 
тар жол бермейді.

Олар революцияның айбынды туын жан-тәнімен 
корғайды.

Бірақ олар рсволюцияның туын қорғағанда өздері- 
нің рухына мейлінше жат бір днктатуранын орнына 
жаттығы одан кем соқпайтын екінші диктатураны ор- 
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пату үшін корғамайды, орыс революииясынын толык 
жеиіп шығуына жол ашу үшін қорғайды. •

Кәзір, бүліншілік пен соғыстың кыспағында елдін 
іынысы тарылып отырған кезде, ал контрреволюция- 
тыл қузғындар елді біржолата куртпак.шы болып 
отырған кезде, революция елді кыйраудан, бүлінудея 
аман сақтау үшін кажетті барлык күш-қуралдарды өз 
тарапынан табуға тиісті.

КәзІр <бнлеуші» топтардың біреулерін екінпіілері- 
мен алмастыру немесе диктатура жөніндегі қуйкыл- 
жу керек емес, кәзір буржуазиялық контрреволюция- 
ны толық жойып, Россия халықтарының көпшілігінін 
мүдделері ушін үзілді-кесілді шаралар қолдану керек.

Осыларды ескере отырып, большевиктер партиясы 
мынаны талап етеді:

1) Тылдағы және майдандағы контрреволюцияшыл 
генералдарды дереу аластау керек, олардыц орнына 
солдаттар мен офицерлердін, тарапынан сайлангандар- 
ды кою керек, сөйтіп, жалпы алғанда, армняны төмен- 
нен жоғарыға дейін демократняландыру керек.

2) Армияда демократнялық тәртіп орнатуға бірден- 
бір қабілеті күшті революцияшыл солдат уйымдарын 
қалпына келтіру керек.

3) Жазалау шаралары атаулынын бәрін, ең алды- 
мен өлім жазасын түгел жою керек.

4) Помещиктердіц барлық жерлерін дереу шаруа 
Комнтеттерінің карамағына беріп, ең кедей шаруалар- 
ды көлік-сайманмен камтамасыз ету керек.

5) Зан бойынша 8 сағаттык жумыс күнін белгілеп. 
фабрикаларды, заводтарды, банктерді демократиялык 
жолмен бакылау ісін уйымдастыру керек, мунда жу- 
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мысшылардың өкілдерІ басым болуын қамтамасыз ету 
керек.

6) Финанс шаруашылығын толық демокрагиялан- 
дыру керек, ең алдымен — капигалдарға және капи
талиста мүліктерге аяусыз салық салып, соғыстан 
түскен соракы пайдаларды конфискациялау керек.

7) Қала мен деревня арасындағы айырбас ісін ду- 
рыс уйымдастырып, каланы керекті азык,-цлікпев, 
деревняны кажетті товармен қамтамасыз ету керек.

8) Россия халықтарьшын өз билігі өзінде болу гіра- 
восын дереу жарыялау керек.

9) Бостандықты қалпына калтіріп, демократвялык 
республика жөнінде декрет шығарып, Қурылтай жый- 
налысын дереу шакиру керек.

10) Одақтастармен жасалған қупыя келісімдерді 
бузып, жаппай демократиялық бітім шарттарын у сы
ну керек.

Партияның айтатыны: бул талаптарды жүзеге 
асырмайынша жарты жыл бойы соғыстын. және жал- 
пы бүліншіліктің қыспағында калып отырған револю
циями аман сақтау мумкін емес.

ГІартияның айтатыны: бул талаптарды жүэеге 
асырудыц бірден-бір жолы, капиталистерден қол үзу 
керек, буржуазиялык контрреволюциями толық жою 
керек, сөйтіп елдегі өкімет билігін революцияшыл жу- 
йысшылардың, шаруалар мен солдаттардың колы на 
беру керек.

Ел мен революциями күйреуден аман сацтарлык 
бірден-бір жол осы.

в рабочий*  Aft 4.
а лгу ст» 191/ ж.

ЬисмаҚО-ла
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Олар кімдер?

Кеше біз конгрреволюцияға дем берушілер — ка- 
Деттер екендігін жазғанбыз. Біз тек «лақаптарға» ра
на сүйенген жоқпыз, сонымен бірге июльде Тарно- 
польдің кберілген» кезіндегі және августа Корнилов- 
тык заговор жасаған кезіндегі қысыл-таяң минуттар- 
да кадеттердің укіметтен кеткендігі жөніндегі жал- 
пыға белгілі фактыларға да сүйендік. Өйткені июльде 
де, августа да кадеттердің майдандағы опасыздармен 
және тылдағы ең зулым контрреволюционерлермсн 
бір лагерьде болып, орыс халқына карсы шыккандығы 
кездейсоқ нәрсе емес.

Бүгін «Известия» мен қорғампаздар, кадеттермен 
келісім жасағыш осы кәдімгі келісімпаздар, кадеттер 
туралы біздің кешегі айтқандарымызды қалтқысыэ 
растап отыр.

«Муны (яғпи әскери диктатурами) тек генерал Корнилов ка- 
на емес. сонымен бірге, кәзіргі кезде Стаек ада отырған доғаи 
кайраткерлерінің белгілі тобы да қалайтындығьж Львов jgacup- 
ған жок», — деп жазады корғампаздар («Известия»).

Сонымен:
Ставка — контрреволюцняның штаб-ордасы екен- 

дігі факт.
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Бас іптабтың. «белгілі коғам канраткерлерінен» ку- 
ралғандығы факт.

Ал осы «қоғам қайраткерлерІ» кімдер?
Тағыда тыңдаңыз:

«Кадет партиясының екілдерімен ядеялас және тікелей бай- 
ланысты болыо отырған бірсыпыра қоғам канраткерлерініц за- 
говорға катысқандығы күмәнсіз анықталды» («Известия»).

Соны мен:
Күні кеше елдегІ «кадет партиясынын өкілдері» 

сыяқты «тірі жандармен» ауыз жаласқан қорғампаэ 
мырзалардың бүгінгі күні оларды революцияға қарсы 
заговор жасаушылар деген атаққа Іліктіруге мәжбүр 
болып отырғандығы факт.

Заговорды уйымдастырып, оған жөн сілтеп отыр» 
ғандар «кадет партиясыныц өкілдері» екендігі факт.

Біздің партияныц: революцияның жеңуінің бірінш! 
шарты — кадеттерден кол үзу керек деп корсеткені 
дурыс болып шықты.

Олардыц көздейтіні не?

Кеше біз Корниловтын партиясы — орыс револю- 
цпясының ен зулым жауы, Корнилов Риганы берген- 
нен кейінгі жерде, тек контрреволюцияның, жеңісін 
камтамасыз ету үшін Петроградты да жауға беруден 
тайынбайды деп жазғанбыз.

Бүгін «Известия» біздің осы айтқанымызды калт- 
кысыз растап отыр:

Бүліктік іс жүзіндегі нағыз дем берушісі, бас штабтың бас- 
тыгы генерал Лукомский былай дейді: «Уақытша үкімет гене' 
рал Қорниловтың талаптарына көнбейтін болса, майдандағы кыр- 
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ғый-кабак күрестіи яәтнжесінде майдан шебінің бузылуы жәнв 
душпаннын біэ күтпеген жерлерге жетіп келуі мүмкін».

Рас емес пе: муның өзі, айталық, Гіетроградты 
жауға бермекші болып қоркытумен барабар гой?

Ал будан да анык мәлімдеме мынадай:

«Генерал Лудомский. тегінде, загопордыц табисты болунн 
«вздеп, отанға тікелей опасыздық істеуден тайынбайды. Генерал 
Корниловтын талаптарын орындаудан бастартқан күнде майдан- 
да азамат соғысы туады, майдан ашылады, сөйтін сепараттык 
бітімнің маскарашьілығы кездеседі деп онын кокан-локкы кер- 
сетуін заговордың табысты болуын камтамасыз ету үшін неміс- 
термен келісім жасауға берік бел байлагандық деп бағалау ке- 
рек. будан баскаша бағалау мүмкін емес».

Есітіп отырсыздар ғой: «немістермен келісім жа- 
самақ», «майдан ашылмақ», «сепараттык бітім бол- 
мак»...

«Заговорға катыскан» кадеттер, Ставкада отырыгі 
алып, «майдан ашылады», «немістермен келісім жа- 
салады» деген кокан-локкыны бүркеуде, — нағыз «сат- 
қыншылар» мен «опасыздар» міне осылар!

«Майдан ашқыш» осы батырлар «опасыз» Двп 
айыптап, «неміс ақшасы» дегенді ойлап шыгарып, әл- 
денеше айлар бойы біздін партияны каралады. «Новое 
Время» және «Биржёвка» газеттеріндегі, «Речь» және 
«Русская Воля» газеттеріндегі, банктердіц сары жал- 
дамшылары болып істейтіндер осы зулымдык ертегіні 
әлденеше айлар бойы шатпақтады. Ал енді ше? Енді 
тіпті қорғампаздар да майдандағы опасыздық — ко- 
мандалық курамнын және оған ндеялык дем беруші- 
лердін әрекеті екендігін мойындауга мәжбүр болып 
ютыр.

Жумысшылар мен солдаттар муны умытпасыні
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Булар буржуазиялық баспасөздін солдаттар мен 
большевиктер «опасыздык жасады» деп провокации’ 
лық түрде айқай салулары генералдар мен кадет пар- 
інясының «қоғам кайраткерлерінін» нағыз опасызды- 
ғын тек бүркегендік болып табылатынын біліп койсын.

Булар егер буржуазиялык. баспасөз солдаттардын 
«опасыздығы» туралы улый бастайтын болса, муны- 
сы — осы баспасөзге дем берушілердіц кінәяы сол> 
даттарға аударуға тырысу арқылы кәзірдің өзінде-ак. 
опасыздық әзірлегендігінің анық белгісі болатынды- 
ғын біліп қойсын,

Жумысшылар мен солдаттар осыны біліп алсын 
да, будан тиісті кортындылар жасасын.

Олардың көздейтіні не екенін білгініз келе ме?
Олар «майданның ашылуын» көздейді және «неміс- 

термен келісім жасауды» көздейді, соғыстан қажыған 
солдаттарды сепараттык бітім идеясы арқылы өздері- 
нің сондарына ертіп алып, онан сон. оларды револю- 
иляға қарсы аттандырмақ болады.

Ставкадағы бул саткыншыларға рақым болмауға 
тиісті екенін жумысшылар мен солдаттар түсінеді.

Заговор әлі тоқталған жоқ...

Окыйғалар өтіп жатыр. Жака фактылар мен ла- 
каптар көз алдымызда зымырап өтіп жатыр. Қорнн- 
ловтың немістермен келіссөз жургізгені туралы әлі 
жете аныкталмаған лақаптар тарап жүр. Корнилов 
полктерінің Питер түбіндегі революцияшыл солдаттар- 
мен атысқандығы туралы журт ашық әңгіме етуде. 
Кирниловтың «манифесі» шықты, мунда ол өзін дикта- 
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тор деп жарыялайды, орыс революциясы табыстары- 
ның жауы екенін және оның көрін қазушысы екенін 
жарыялайды.

Ал Уакытша үкімет, жауларды жауша карсы алу- 
дың орнына, генерал Алексеевпен кеңесуді мақул кө- 
ріп отыр, Корниловца кайта-кайта сез салып, Россия- 
ны ашықтан сатып отырған заговоршыларға кайта- 
қайта тоқтау айтып жүр.

Ал «революцияшыл демократия» дейтіндер жаңа 
кецеске, «Москва кеңесінін үлгісімен өткізілетін, елде- 
гі барлык тірі жандардын өкілдері қатысатын айрыкша 
кенеске» дайындалып отыр («Известияны» караныз).

Сонымен бірге, күні кеше «большевиктердің заго
воры» туралы даурығысып жүрген кадеттер, бүгінгі 
күні, Корниловтын заговорының әшкереленуінен есен- 
гіреп, «сабырлы болуға», «келісімге келуге» шакырып 
отыр («Речьті» қараңыз).

Анығында, большевиктердің заговоры туралы дау- 
рыға отырып, өздері революция мен орыс халкына 
карсы заговор уйымдастыратын нак әлігі «тірі жан- 
дармен» жаңадан келісім «жасауды» көздеп жүр.

Бірақ олар, бул келісімпаздар, кожайынның ық- 
тыярынсыз есеп жасап отыр. Өйткені елдің нағыэ 
кожайыны, жумысшылар мен солдаттар, революиия- 
ныц жауларымен ешқандай кеңес жүрг]"г!сі келмейді. 
Аудандар мен полктерден келіп жаткан ақпарлар жу- 
мысшылардың күш жыйнауда екенін, солдаттардын 
кару сайлап отырғандығын түгел бір ауыздан сый- 
паттайды. Анығында, жумысшылар жаулармен жау- 
ларша сойлесуді макул көреді.
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Баскаша болуы мүмкін де емес: жаулармен ке- 
ңеспес болар, егесер болар.

Заговор әлі тоқталған жоқ, — тойтарыс беруге 
әзірленіңдер!

„Рабочий*  Л& екіниіі рет
төтенше шыгарылуы»
2Я август, 1917 ж,
Басмақала



БУРЖУАЗИЯМЕН КЕЛ1СУГЕ 
КАРСЫ КҮРЕСЕЙІҚ

Помещиктер мен капиталистердің контрреволю- 
пнясы күйретілді, бірақ әлі біржолата куртылған жок.

Корниловшыл генералдар қыйратылды, бірак. ре- 
волюциянын салтанаты әлі камтамасыз етілген жок.

Неге?
Неге десеңіз, жаулармен аяусыз күресудің орнына, 

келісімпаздар олармен келіссөз жүргізіп отыр.
Неге десеңіз, помещиктер мен капиталистерден 

қол үзудің орнына, қорғампаздар олармен келісім жа- 
сасмп отыр.

Here десеңіз, оларды заңнан тыс деп жарыялау- 
дың орнына, үкімет оларды министрліктерге шакырыл 
огыри

Россиянин онтүстігінде генерал Каледин револю- 
цияға карсы көтеріліс уйымдастырып отыр, — ал оньщ 
досы, генерал Алексеев, бас штабтың бастығы болып 
тағайындалып отыр.

Россиянин астанасында Милюковтың партиясь» 
контрреволюциями ашыктан-ашык қолдап отыр, — ал 
внын өкіллері, Маклаковгар мен Кишкиндер, министр- 
ліктерге шакырылып отыр.
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Революцияға қарсы жасалып отырған бул кылмыс*  
ка тыйым салатын уақыт жетті!

Жаулармен келісу емес, урысу керек деп үзІлдЬ 
кесілді және біржолата айгатын уақыт жетті!

Помещиктер мен капиталистерге қарсы, генералдар 
мен банкирлерге карсы, Россия халықтарының мүдде*  
лері үшін, бейбітшілік үшін, бостандық үшін, жер үшін 
күресейік, — біздің уранымыз міне осы.

Буржуазия мен помещиктерден қол үзу керек, — 
бірінші міндет міне осы.

Жумысшылар мен шаруалардың үкіметін орнату 
керек, — екінші міндет міне осы.

•Рабочий*  № 9.
Л Attycm,
Блгшщалл



ДАҒДАРЫС ЖӘНЕ ДИРЕК1 ОРИЯ

Корииловтың заговоры басталып, өкімет қулаған- 
нан кейін, заговор күйретіліп, Керенскийдің—Кишкин- 
нін министрлігі курылғаннан кейін, «жанадан» дағда- 
рыс туып) Церетели — Гоц нақ сол Керенскиймеғ 
«жяңадан» келіссөз жүргізгеннен кейін, — біз, ақы- 
рында, бес адамиан қуралған «жаңа» (мүлде жаңа!) 
үкіметті көріп отырмыз.

Керенский, Терещенко, Верховский, Вердеревский 
және Никитин, бес адамдық «директория» — Керен
ский «сайлаған», Керенский бекіткен, Керенскийдін 
алдында жауапты және жумысшыларға, шаруалар 
мен солдаттарға тәуелсіз «жаңа» өкімегг міне осындай.

Бүл өкімет кадеттерге де нақ осылай тәуелсіз деу- 
іііілрр бар, бірак бул нағыз барып турған сандырак. 
Өйткені үкіметте кадеттердін ресми вкілдерінін жок- 
тығы оның кадеттерге толық тәуелді екенін тек қана 
бүркейтін амал.

Журт кезпіе — эсер Керенский, Жоғарғы’ бас дол
баешь!. 1с жүзінде—кадеттердід колшоклары генерал 
Алексеев бас штабты, яғнн май.ійнніпі блплық гізі іа- 
дерін өз колына алып, бнлеп-г!сген оіыр.
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Журт көзіне — кадеттерге тәуелсіз (ойнамаңыз!) 
«солшыл» директория. Іс жүзінде — кадеттердін. қол- 
шокпарлары министрліктерді басқарып, іс жүзінде 
мемлекеттін. барлық істерін меңгеріп отыр.

Сөз жүзінде — кадеттерден кол үзілген. Іс жүзін- 
де — кадеттердіц тылдағы және майдандағы колшоқ- 
парларымен келісім жасалып отыр.

Директория — кадеттермен жасалған одақты бүр- 
ксйтін бүркеніш; Керенскийдің диктатурасы — поме- 
щиктер мен капиталистердің диктатурасын халықтың 
ызасынан қорғайтын бетперде, — кәзіргі жағдай міне 
осындай.

Алда — «тірі жандар» өкілдерінің жаңа кеңесі 
болмақ, онда Церетели мен Авксентьев мырзалар, осы 
еәдімгі келісімпаздар, күні кеше кадеттермен жасал- 
ған астыртын келісімді әйгілі және ашык келісімге 
айпалдырмақшы, сейтіп жумысшылар мен шаруалар- 
дын жауларының айызын қандырмақшы.

Соңғы алты айдың ішінде еліміз өкіметтіц катты 
дағдарысын үш рет бастан кешірді. Дағдарыс әрдайым 
буржуазиямен келісім жасау арқылы шешіліп отыр- 
ды, оның, бержағында жумысшылар мен шаруалар 
әрдяйым қуралақан калып отырды.

Неге?
Неге десеңіз, эсерлер мен меньшевиктердіц усақ 

буржуазиялық партиялары, өкімет үшін күреске ара- 
ласқанда, әрдайым ломещиктер мен капиталистердің 
жағына шығып кетіп отырды, дауды әрдайым кадет- 
тердіц пайдасына шешіп отырды.

Корннловтың заговоры кадеттердің түгелдей 
контрреволюцияшыл екендігін ашып берді. Қорғампаз- 
дар кадеттердің опасыздығы туралы үш күн удайы дау- 
20 И. В. Сталин, 3-тои
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рықты, контрреволюциямен алғашқы соктығысқанда- 
ак қулап түскен коалицияның жарамсыздығы туральг 
олар үш күн удайы даурықты, Ал енді ше? Осыдан 
кейін, олар нақ сол маскараланған кадеттермен жа- 
салған бояма коалицияны кабылдаудан баска тәуір 
а мал таппады,

Күні кеше ғана Орталык атқару комитетініи кор 
ғампаз көпшілігі өзінің дауыс беруі аркылы жумыс- 
шылар мен шаруалардың негізгі мүдделерін елеусіз 
калдырып, кадеттермен қалтарыста жасалған келісім- 
нің нәтижесінде қурылған бес адамдық директорияны 
«колдауға» уйғарды.

Сол күні, өкіметтің дағдарысы шиеленіскен күні, 
өкімет үшін күрестің күшейген күні, меньшевиктер мея 
эеерлер күлі көкке ушырылған Корниловтын әруағын 
сийлап, помещиктер мен капиталистердің өкімет би- 
лігін өз қолдарында сақтап калуына тағыда көмектес- 
ті, контрреволюцияшыл кадеттердің жумысшылар мен 
шаруаларды қуралакан калдыруына тағыда көмек- 
тесті.

Орталык Аткару КомитетіндегІ кешегі дауыс бе- 
рудің саяси мағнасы осы, тек осы ғана.

Муны жумысшылар біліп алсын, муны шаруалар- 
біліп алсын, сөйтіп будан тиісті қортындылар шығар- 
сын.

Кешегі әйгілі коалициялар кандай осал болса, бү- 
гінгі астыртын коалиция да сондай осал: помещик пен 
шаруа арасында, капиталист пен жумысшы арасында 
берік келісімнін жасалуы мүмкін емес. Сондықтан, 
өкімет үшін күрестің аякталмағаны былай турсын, 
қайта, керісінше, бул күрес барған сайын күшейіп, 
шнеленісуде.
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Эсерлер мен меньшевиктер букара арасында ықпал 
жүргізіп отырған кезде, бул күресте өздсріиіц сөзсіз 
жеціліске ушырай беретінін жумысшылар біліп алсын.

Өкіметті колға алу үшін шаруалар мен солдаттар 
букарасын келісімпаздардан, эсерлер мен меньшевик- 
терден айырып алу қажет екенін, осы буқараны рево- 
люцияшыл пролетариаттын төңрегіне топтастыру ка
жет екенін жумысшылар умытпасын.

Олар муны умытпасын және шаруалар мен солдат- 
тардың көзіи ашсын, олардың алдында эсерлер мен 
меныиевнктердің сатқыншылығын әшкерелесін.

Буқара арасындағы эсерлік-меньшсвиктік ықпалға 
карсы аяусыз күрес жүргізу керек, шаруалар мен сол- 
даттарды пролетариат партиясының туы төңрегіне тот 
тастыру жөнінде талмай жумыс істеу керек, — жаца 
ғана бастан кешірілген дағдарыстыц сабағы міне 
осындай.

^Рабочий Путь*  № /.
J сентябрь' 1QJ? ж.
^осмақала

Ж



ӨЗ ЖОЛЫМЕН

Маркс Германиядағы 1848 жылгы революцпяныц 
әлсіздігінің себебі, бір есептен, сол — онда револю- 
цияны түрткілеп, оны күрсс отында нығайтарлыктай 
күшті контрреволюция болған жок деп түсіндірген еді.

Бул жағынан алып карағанда, біз, орыстар, тагдыр- 
ға налый алмаймыз, өйткені бізде контрреволюция 
бар, оның үстіне әбден іргелі контрреволюция бар. Ал 
гснералдық-буржуазиялық контрреволюцияның соңғы 
аттаныстары және буған революция қозғалысының қа- 
рама-карсы толқыны революцияның нақ контрреволю- 
цияға қарсы тартыстарда өсіп, нығайып отырғандығын 
өге-мөте айқын көрсетіп берді.

Буржуазияныц июль — август анларындағы әрекет- 
терінен қыйрап, өлуге айналған Советтер мен Коми- 
теттер, осы тартыстарда қайтадан жанданып, қулашым 
жайды.

Революция осы уйымдардыц арқасында контррө- 
волюцияға үстем боларлықтай дәрежеге жетті.

Кәзір, корниловшылдар бейберекет шегініп бара- 
жатқан кезде, ал Керенский өзгенің жеңіс даңкыя 
әдепсіздікпен өзіне теліп отырган кезде, кәзір өге-мөта 
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айқындалып отырған нәрсе сол — бул уйымдар болма- 
са, темір жол, солдат, матрос, шаруа, жумысшы, поч
та-телеграф Комитеттері мен баска да «өзі билейтін» 
Комнтеттер болмаса, олар революциялық бастама жа- 
сап, айбынды кыймыл көрсетпеген болса, революция 
қурыған болар еді.

Сондықтан бул уйымдарды барынша кадірлеп оты- 
ру керек. Бул уйымдарды нығайтып, улгайту жөніндегі 
біздің жумысымыз барынша жігерлі түрде жүргізілуі 
керек. «Өзі билейтін» Комитеттер емір сүріп, өркендеіі 
берсін, нығая түсіп, жеңіске жетсін, — революция дос- 
тарыныц ураны міне осы болуға тиіс.

Тек орыс халкының жауларъі ғана, нағыз қас жау- 
лары ғана осы уйымдардың бүтіндігіне қол суғады.

Оның бержағында Керенскийдіц үкіметі контррево
люция агтанысыныц алғашқы күндерінсн бастап-ак. 
«өзі билейтін» Комитеттерге суқтанып карайтын бол- 
ды. Қоряиловшылдык.ка қарсы күресерлік дәрмсні де, 
зауқы да болмаған бул үкімегг, буқарадан және буқара 
қозғалысынан контрреволюциядан корыққанынан бе- 
тер қоркатын бул үкімет, Корниловтыц аттанысыныц 
алғашқы күндерінен бастап-ақ Питер Комитетініц 
контрреволюцияға қарсы халықтық күрес уйымдасты- 
руына бөгет жасап отырды. Корниловшылдыкка карсы 
күрес жөніндсгі осы қаскүнемдігін үкімет ылғый кол- 
данып келді

Бірак бул бул ма. Төртінші сентябрьдс Керенский- 
дід үкіметі арнауЛы буйрық шығарып, револіоцияиіыл 
Комитеттерге карсы ашык соғыс жарыялады, оларды 
зацнан тыс етіп қойды. Осы Комнтеттердіц жумысып 
«бейбастақ әрекет» деп міней келіп, үкімет былай дей- 
ДІ:
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«Бейбастақ әрекеттерге будан былай жол берілуге тністі 
емес, сондықтан Уақытша үкімет бу'ларды республикаға зыянды, 
бейбастақ әрскеттер деп санап, буған қарсы күреседі».

Керенский, сірә, «директорияныц» орнына әлі «кон
сулат» келіп орнамағанын, ал оның ©зі Россия респуб- 
ликасының бірінші консулы емсс ексндігін умытқан 
көріиеді.

Керенский, сірә, «директория» мен «консулаттын*  
аралығында мемлекеттік төнкеріс болғандығын, мун- 
дай буйрықтар шығарудан бурын сол төнкерісті жасау 
керек екендігін білмейтін көрінеді.

Керенский тылдағы және майдандағы «өзі билей- 
тін» Комитеттерге қарсы күрес жүргізгенде өзініл Ка- 
лединдер мен Корниловтарға, тек соларға ғана сүйе- 
нуіне тура келетіндігін білмейді, а.і оның өзі соңғылар- 
дың тағдырын қаляйда умытпағаны жөн...

Революцияшыл Комитеттер Керенскийдіи арка 
жақтан жумсаған сокқысына лайықты тойтарыс бе- 
реді деп, біз кәміл сенеміз.

Революцияшыл Комитеттер ез жолынан аумайды 
леи, біз берік сеиім білдіреміз.

Ал егер «директорияныц» жолы мен революцияшыл 
Комитеттердің жолы біржолата екі айырылып кеткен 
болса, онда «директорияныц» өз соры.

Кентрреволюдиялык кауіп әлі арылган жок, — ре- 
золюцияшыл Комитеттер жасасыи!

Рабочий Путь*  Л& 3,
6 гехтябрь, 1917 ж.
Г»агмақола



КЛДЕТТЕРДЕН ҚОЛ ҮЗУ ТУРАЛЫ

Корниловшылдықтың тек жаман жағы ғана бар 
емес. Өмірдегі қубылыс атаулыныц бәрі сыяқты, оның 
жақсы жағы да бар. Қорниловшылдық нақ револю- 
цияның өміріне оқталды. Бул күмәнсіз нәрсе. Бірақ 
революцияға оқтала отырып және қоғамның барлык 
күштеріне қозғау сала отырып, ол осы аркылы бір жа- 
гынан, революцияны түрткіледі, — оны зор белсенді- 
лікке, уйымшылдыққа итермеледі, екінші жағынан — 
таптар мен партиялардың. акыйқат сырын ашып берді, 
олардың бетпердесін жулды, олардыц шын бейнесін 
көріп-білуге көмектесті.

Өмір сүруден кала жаздаған тылдағы Солеттердіп 
және майдандағы Комитеттердіц лезле жанданып, өз 
дерінің жумысын күшейтулеріне корниловшылдык се- 
беп болды.

Кадеттердің контррсволюцияшылдығы туралы кәзір 
барша журттың, оныц ішінде, күні кеше сол кадеттер- 
иен келісім жасауды «жан-тәнімен» калап жүргендер- 
дің әнгіме ете бастауына корниловшылдық ссбеп бол*  
дьт.

«Болып өткен оқыйғадан кейін» тіпті эсерлер мен 
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меньшевиктердің де ендігі жерде кадеттермен коали
ция жасауды лайық көрмей отырғандығы факт.

Тіпті Керенский курастырған бес адамдык «днрек- 
торияныи» да кадеттердің ресми өкілдерінсіз-ак кү» 
көруге тиісті болғандығы факт.

Кадеттерден кол үзу—«демократияшыл» партия 
лардың парызы болып алды деп ойлауға болады.

Корниловшылдықтың жақсы жағы міяе осында.
Ал кадеттерден кол үзу дегсніміз не?
Айталық, эсерлер мея меньшевиктер белгілі партня- 

ныц мүшелсрі ретіндегі кадеттерден «біржолата» кол 
үзді дейік. Бірақ будан: олар империалиста буржуа- 
знянын өкілдері ретіндегі кадеттердің саясатынан кол 
үзді деуге бола ма?

Жоқ, болмайды.
Айталық, 12 сентябрьде болатын демократиялык 

кеңесте корғампаздар кадеттерден тыс жаңа өкімет 
курады дейік, ал Керенский осындай қарарға бағы- 
нады дейік. Бірақ будан: олар империалистік буржуа- 
зияның өкілдері ретіндегі кадеттердің саясатынан кол 
узді деуге бола ма?

Жок, болмайды.
Капиталдың өкілдері, өздері министрлердіц каби- 

нетіне енбестен-ак, оған усақ буржуазиялык «социа- 
листерді» «жіберіп отыратындығы» жөнінде, сөйтіп, 
ездері калтарыста калып, өздерінің қалағанын басқа- 
ларға істетіп, елді тоқтаусыз тонап отыратындығы жө- 
нінде Франциянын империалист республикасының. 
тәжрибссінен көп мысалдар келтіруге болады. Фран
циянын. финанс шонжарлары, минпстрліктердің, басы- 
на «социалистерді» (Бриан! Вивиани!) усына отырып» 
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өздері солардың сыртында турып, өз табының саясатын 
ойдағыдай жүргізіп келгендігін біз тарихтан білеміз.

Мундай кадеттік емес министрлер кабинетінін Рос- 
сияда да өмір сүруі әбден ықтыймал, бірақ бул кабинет, 
айталык, Россияны өзінің телімдігіне айналдырып 
отырған одақтас капиталдың қысымының тегеурінімен, 
немесё баска жағдайлардың тегеурінімен бірден-бір 
мүмкін саясат деп кадеттік саясатты жүргізуді керек 
деп таба алады.

Ең жаман болған күнде кадеттердіц мундай каби- 
нетке ешбір қарсы бола қоймайтындығын айтып жату- 
дыц қажеті де жоқ, өйткені кадеттік саясатты кім 
жүргізсе, ол жүргізсін, бәрі бір емес пе: тек ол саясат 
жүргізілсе болғаны да!

Анығында, мәселенің тетігі үкіметтің қандай адам- 
дардан куралатындығында емес, оныц жүргізетін сая-‘ 
сатында болып отыр.

Сондыктан кімде-кім кадеттерден тек душпан көзі 
үшін ғана емес, шындап қол үзем дейтін болса, ол 
адам, ец алдымен, кадеттік саясаттан кол үзуге тиіс.

Ал кадеттердің саясатынан кол үзу дегеніміз— 
помещиктерден кол үзіп, олардың жерін шаруа Коми- 
теттеріне әперу керек деген сөз, мундай шараның кей- 
бір кудіретті банктерге ауыр соккы болып тиетіндігіне 
карамастан, осылай ету керек деген сөз.

Кадеттердің саясатынан кол үзу дегеніміз — ка- 
питалистерден кол үзіп, өндірісте және өнім бөлуде 
жумысшы бакылауын орнату керек деген сөз, бул ара- 
да капиталистердің, пайдаларына қол суғуға тура ке- 
летіндігіне карамастан, осылай ету керек деген сөз.

Кадеттердін. саясатынан кол үзу дегеніміз — та- 
лаушылық соғыстан және қупыя шарттардан кол үзу 
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керек деген сөз, мундай шараның одактастардын, им
периалиста билеушілеріне ауыр соққы болып тиетін- 
дігіне карамастан, осылай ету керек деген соз.

Меныиевиктер мен эсерлер кадеттерден осылайша 
кол үзуге бара ала ма?

/Кок, бара алмайды. Өйткені булай еткен күнде 
олар қорғампаз болудан калар еді, яғни майданда со- 
гысты жақтаудан, тылда таптардың бітісуін жақтау- 
дан калар еді.

Ендеше кадеттерден кол үзу туралы меньшевнктер 
мен эсерлердің қоймастан шуласып жүргендегі ойы 
не?

— Кадеттерден сөз жүзінде ғана кол үзу, — бар 
болганы осы!

Әцгіме былай: Корниловтың заговоры сәтсіздікке 
ушырағаннан кейін, Милюковтың партиясының 
контррсволюцнялык сыры әшкереленгеннен кейін, бул 
партиямен келісім жасаудың өзі жумысшылар мен сол- 
даттардың арасында тым унамсыз нәрсе болып қалды: 
меньшевнктер мен эсерлер осындай келісімге бой ур- 
са-ак болғаны, олар өздерінің бурынғы армиясыныц 
ақырғы калдығынан лезде айрылады. Сондыктан олар- 
Fa ашық келісімнің орнына астыртын келісімге бой 
уруға тура келіп отыр. Кадеттерден кол үзу туралы 
дақпырттың, кадеттермен жасалған астыртын келі- 
сімді бүркейтін дақпырттыц мәііісі осы. /Курт көзіне — 
қадеттер жойылсын дейді! Іс жүзінде — кадеттермен 
одақ жасалсын дейді! Журт көзіне — үкімет кадет- 
терсіз болсын дейді! Іс жүзінде — «дәулеттілер үстем- 
дігін» жүргізетін отандық және одақтық кадеттерге 
арналған үкімет.

Ал будан шығатын қортынды сол — Россия саяси 
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дамудың жаңа бір кезеңіне кіріп отыр, бул кезеңде 
империалистах буржуазиямен ашық келісім жасасу 
қауіпті іскө айналып отыр. Біз қурамы жағынан ка- 
деттік емес үкіметтердің, солай бола турса да импе- 
риалистік буржуазияның әмірін орындағыш үкіметтер- 
дің дәуірін бастан кешіріп отырмыз.

Таяуда туған «директория» — осындай үкімет ку
ру жөніндегі алғашқы әрекет болып табылады.

12 сентябрьде шақырылатын кеңес, егер бул кур 
дақлыртпен аяқталмайтын болса, нақ осындай, бәл- 
кім, «будан да солшылдау» үкімет қуруға әрекеттене- 
ді деп ойлау керек.

Алдыңғы қатарлы жумысшылардың міндеті — 
ыундай кадеттік емес үкіметтердін. бетпердесіи жулып 
тастап, олардыц нағыз кадеттік бейнесін буқараға 
корсету болып табылады.

,Рабочий Путь*  ЛЪ Л.
й Сентябрь, t91'i нс.
Гол К С т.



ЕКІНШІТОЛҚЫН

Орыс революциясының. бірінші толкыны патша өкі- 
мстіне карсы күрес уранымен басталды. Ол кезде рс- 
волюцияның негізгі күштері ретінде бой көрсеткендер 
жумысшылар мен солдагтар болды. Бірак олар бір- 
ден-бір күш болған жоқ. Олармен катар либералдық 
буржуалар да (кадеттер) және ағылшын-француз ка- 
питалистері де бой көрсетті; булардың алғашкылары 
патша өкіметінен жерігенде оныц Константинопольға 
жол салуға дәрменсіз болғандығы үшін жеріді, ал 
екіншілері патша өкіметінен айнығанда оның Герма- 
ниямен сепараттық бітім жасасуға талпынғандығы 
ушін айныды.

Сонымен әлденендей бір жасырын коалиция ку- 
рылды, соның тегеурінімен патша өкіметі өмір төрі- 
нен кетуге тиісті болды. Онсоң патша өкіметі қулаған 
күннің ертеніне-ақ осы жасырын коалиция жарыя 
коалицияға айналды, сөйтіп бул Уақытша үкімет пен 
Петроградтық Советтің арасындағы, кадеттер мои 
«революцияшыл демократияның» арасындағы белгілі 
шарттың формасына енді.

Бірақ бул күштер әртүрлі мақсаттар көздеді. Ка- 
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деттер мен ағылшын-француз капиталистерінің көз- 
дегені букаранын. революциялық жігсрін империалис
та үлкен соғыстың мақсатына пайдалану үшін тек 
кіші революция жасау болса, — жумысшылар мен 
солдаттар, муның керісінше, ескі режимнің бүтіндей 
күйретілуін және улы революцияның толық жеңуін 
көздеді, сөйтіп помещиктерді төңкеріп тастап, импе
риалиста буржуазияны ауыздықтап, согыстың тоқта- 
тылуын, әділ бітімнің қамтамасыз етілуін көздеді.

Осы іргелі кайшылық революцияның будан былай- 
да дамуына негіз болды. Осы кайшылықтың өзі ка- 
деттермен жасалған коалицияның осалдығын күн іл- 
гсрі көрсетті.

Өкімөт дағдарыстары дейтіндердің бәрі де, ең сой
ти августағы дағдарысына дейін, осы қайшылықтың 
көрінісі болып табылады.

Ал егер осы дағдарыстардың кезінде табыска же- 
туші әрдайым империалиста буржуазия болып отыр- 
ған болса, егер дағдарыс «шсшілген» сайын жумыс
шылар мен солдаттар алдауға түсіріліп, коалиция 
белгілі формада сақталып қалып отырған болса — 
оцда оның себебі империалиста буржуазияның аса 
уйымшыл және финанс жағынан куатты болғандығы- 
нан ғана емес, сонымен қатар усак буржуазііяның 
булталақ басшылары және жалпы алғанда усақ бур- 
жуазиялы еліміздің усақ буржуазиясының калың бу- 

'қарасын әзірге әлі өзінің соңына ертіп жүрген эсерлер 
мен меньшевиктердің партиялары әрдайым «баррика- 
даның арғы жағына» шығып кетіп жүр, өкімет жолын- 
дағы күресті кадеттердің пайдасына шешіп жүр.

Кадеттермен жасалған коалиция июль күндерінде, 
коалицияның мүшелері біртутас урыс майданын қу- 
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рып, өзіңің, қаруын «большевикгік» жумысшылар мен 
солдаттарға қарсы жУмсағая кезде катты күшейді.

Бул жағынан алып қарағанда Москва кенесі июль 
күндерініц тек жацғырығы болды, ал большевиктер- 
дің кенеске енгізілмеуі елдің «тірі жандарымен» жа- 
салған «адал коалнцияны» нығайту жолындагы ка- 
жетті амал еді, өйткені большевиктердің шсттетілуі 
кадеттермен жасалған коалицняның беріктігіне ка- 
жетті шарт болып есептелді.

Корниловтын. кетерілісіне дейін істің жайы осылай 
еді.

Корннловтыц аттанысынан бастап жағдай өзгерді.
Кадеттермен жасалған одақтың Корниловтармен 

және Каледиидермен жасалған одакқа анналғалы 
турғаньт, бул одақтың тек... большевиктерге ғана 
емес, сонымен бірге бүкіл орыс революциясына қарсы, 
революция жеңістерінің нақ аман сақталуына қарсы 
одак болатындығы Москва ксңесініц өзінде-ақ айқын- 
дэлған-ды. Москва кенесіне бойкот жарыялаудыд 
және Москва жумысшыларының ереуіл наразылық бІл- 
діруінін нәтижесінде контрреволюциялық жыйынныд 
бетпердесі жулынып, заговоршылардын. жоспарлары 
бузылды, сойтіп муның езі ол кезде осы жағынан іе< 
ескерту болып қана қойған жок, сонымен қатар — 
әзір туруға иіақырған үндеу болды. Бул үндеудін. аіі- 
далада адасқанның зары болып қалмағандығы мәлім: 
сол кездіц өзінде-ақ бірсыпыра калалар ереуіл-нара- 
зылық көрсету арқылы буған үн қосты...

Бул қаһарлы қайраттын белгісі еді.
Корнилов көтерілісінің нәтижесінде қайнаған рево- 

люциялық ызаның, тек қаклағы ашылды, тусауға ілік- 
.кен революцияның тек тусауы жазылды, сөйтіп бул 
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жағдай революцияны түрткілеп, оны алға итермеледі.
Контрреволюцпялық күштермсн шайкасудыц шар- 

пуылы үстінде, сөз бен уәде тікелей күрестін пакты 
нәтижесі арқылы тексерілетін кезеңде, — как осы ара- 
да революцияның шын достары мен қас жаулары, 
жумысшылардыц, шаруалардыц, солдаттардың шын 
одақтастары меи душпаидары айқын корінді.

Әралуан материалдардын. қурактарынан әбден ку- 
ныттап қурастырылған Уақытша үкімет Корнилов ко- 
терілісінін. а.іғашкы екпінімен-ак кақырап түсті.

«Күйімішгі», бірақ факт: «революцияны корғау» 
туралы мылжыңдау керек болған кезде коалиция мы- 
ғым күш болып корінеді, — ал революцияны катерлі 
кауіптен шындап қорғау керек болған кезде коалиция 
қур кеуде болыл шығады.

Кадеттер ашықтан-ашық корниловшылдармен ыя- 
тымақтасып, үкіметтен кеттІ. Алуан түсті және алуаи 
дәрежелі империалистердіц бәрі де, банкирлер мен 
фабриканттар, заводшылар мен жалдаптар, псмсшик- 
тср мен генералдар, «Новое Время» газетіндегі налам- 
ды қарақшылар мен «Биржёвкадағы» сужүрек прово- 
каюрлар, — осылардың бәрі де кадеттерді басшы етіп, 
агылшын-француздыц империалистік шонжарларымен 
одактаса отырыл, контрреволюцпонерлермен бірге бір 
лагерьге шығып отыр, — революцияға қарсы және ре- 
волюцияның жецістеріне қарсы күресіп отыр.

Кадеттермен жасалған одақ — шаруаларға карсы 
помещиктермен, жумысшыларға қарсы капиталистер- 
мен, солдаттарға қарсы генералдармен жасалған одақ 
екендігі айқындалып отыр.

Кімде-кім Милюковпен келісІм жасаса, оның осы 
аркылы Қорниловпен келісім жасайтындығы, оныц 
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революцияға қарсы шығуға тиісті болатындығы айқык- 
далып отыр, өйткені Милюков пен Корнилов — «бір 
тулғадур».

Осы ақыйқатты көмескі түрде уғынудың өзі жап- 
пай революциялык жаңа қозғалыска негіз болып отыр, 
орыс революциясының екіғші толқынына негіз болып 
отыр.

Егер бірінші толқын кадеттермен жасалған коали- 
цияның салтанатты жеңісімен аяқталған болса (Мос
ква кеңесі!), ал екінші толқын сол коалицияның күй- 
реуімен, кадеттерге карсы ашық соғыс жүргізумен 
басталып отыр.

Тылдағы және майдандағы мерт болуға айналғаи 
Советтер мен Комитеттер генералдық-кадеттік 
контрреволюцияға карсы күресте жанданып, нығаюға 
бел- алып келеді.

Генералдық кадеггтік контрреволюцияға қарсы кү- 
ресте жумысшылар мен солдаттардын., матростар мен 
шаруалардың, темір жолшылар мен почта-телеграф 
қызметкерлерінің жака революцияшыл ҚомитеттерІ 
курылып жатыр.

Осы күрестің шарпуылымен жер-жерлерде, Москва 
мен Кавказда, Питер мен Оралда, Одесса мен Харь
кова жаиа өкімет органдары куралып жатыр.

Мундағы әңгіме эсерлер мен меньшевиктердің Жа
ка карарларында емес; булардың соңғы күндер ішінде 
солшылданғаны күмәнсіз, әрине, муныц өзінің де ма- 
иызы кем емес.

Әңгіме «большевизмнің жеңгендігінде» де емес; ал 
буржуазиялық баспасөз «День» және «Воля Народа» 
газеттеріндегі үрсйі ушкан филистерлерге большевизм- 
нің елесін кубыжық етіп көрсегіп отыр.
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Әңгіме мынада: кадеттерге қарсы күресте және 
олардың еркінен тыс жаңа өкімег, ашық арпалыста 
контрреволюцияның жасақтарын жеңген өкімет өсіл 
келеді.

Әңгіме мынада: осы екімет, қорғаныстан шабуыл- 
ға' көшіп, пометиктер мен капиталистердің негізгі 
мүдделеріне сөзсіз нуқсан келтіріп, осы арқылы жу- 
мысшылар мен шаруалардың қалың буқарасьы озінін 
төңрегіне топтастырып отыр.

Әңгіме мынада: осы «танылмгаған» өкімет, осылаft- 
ша әрекет істей отырып, өмірдің тауқыметімен өзіяіц 
горныққаны» туралы мәселе қоюға мәжбүр болып 
отыр, ал контрреволюцияшыл заговоршылармен көрер 
козге бауырлас екендігін білдірген «ресми» өкімст бе- 
рік табан тірегінен айырылып отыр.

Әңгіме, ақырында, мынада: жана калалар мсн об- 
лыстарда шапшаң өріс алған революцияның жаңа тол- 
қыны кезінде Керенскийдің үкіметі, күні кеше корнн- 
ловтық контрреволюцияға қарсы батыл күрссуден қо- 
рыкқан болса, бүгінгі күні Корниловпен және тыл мен 
майдандағы корниловшылдармен бірігіп отыр, сонымеч 
катар рсволюцияның ордаларын бузуға, жумысшылар- 
дын, солдаттар мен шаруалардыц «өзі билейтін» Ко- 
митеттерін таратуға «буйрык» беріп отыр.

Керенский Корниловтармен және Калсдиндермея 
неғурлым ынтымактасқан сайыи, халық пен үкіметтіц 
арасындағы жік соғурлым үлксйіп отыр, Советтер м-ен 
Уақытша үкіметтін арасындағы алшақтык соғурлым 
Улғайып отыр.

Ескі келісімпаздық Урандардың қурып бітетінді- 
гі — жеке партиялардың қарарларынан емес, осы фак- 
тылардан көрінедь
• I И. В, Ст і л и и, 3-том
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Біз кадеттерден кол үзгендіктің шамасын асырз 
бағалаудан аулаклыз. Бул әзірінше формальды турде 
ғана кол үзгендік екенін біз білеміз. Бірақ осылай кол 
үзудің өзі де, бастама ретінде — айтақаларлықтай іл- 
гері баскандык. Ойлауымызша, калган жағын кадет- 
тердің өздері-ак іске асырады. Олар кәзірдін өзінде-ақ 
Демократиялық кеңеске бойкот жарыялап отыр. Орга- 
лык атқару комитетіндегі айлакер стратегтер сауда 
мен өнеркәсіп өкілдерін «өздерінін торына түсірмек» 
болған еді, бірақ олар кадеттердің ізімен кетіп отыр. 
Ойлауымызша, олар мунымен де тынбай, заводтар мен 
фабрикаларды жаба бермек, «демократияның» орган- 
дарына кредит беруден бастартпак, сөйтіп, бүліншілік 
пен аштыкты касақана шиеленістіре бермек. Ал «де
мократия» болса, бүліншілік пен аштыққа карсы кү- 
рескенде, буржуазияға карсы батыл күреске сөзсіз 
тартылмак, сөйтіп кадеттерден бурынғыдан гөрі де ал- 
шақ кетпек...

Осы болашак турғысынан және осыған байланысты 
12 сентябрьде шақырылатын Демократиялық кенестін 
айрықша күрделі ыацызы бар. Кеңес немен тынар екен, 
ол екіметті «ала ма», Керенский «көне ме», — бул 
сураулардын бәрінө де жауап беруге әзірінше мүмкін- 
дік жоқ. Мүмкін, кенесгіц басшылары «келісімнің» 
әйтеуір бір айлалы тужырымын табар да. Бірақ әңгіме, 
әрине, мунда емес. Революиияның іргелі мәселелері, 
әсіресе өкімет туралы мәселе, кецестерде шешілмей- 
ді. Әйткенмен бір күмәнсіз н«?рсе сол, — кенес соңғы 
күндердін кортындыларын жасайды, күштердіи есебін 
алады, орыс революциясыныи болып өткен бірінші тол- 
кыны мен болғалы турған екінші толкынының. арасын- 
дагы айырманы ашып көрсетеді.
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Сөйтіп, біздің білетініміз:
Онда, бірінші толкын кезінде, — патша өкіметіно 

карсы және оның қалдықтарына карсы күрес жүргізі- 
ліп еді. Мунда, екінші толқын кезінде, — помещиктер 
мсн капиталистерге қарсы күрес жүргізіледі.

Онда — кадеттермен одақ жасалған еді. Мунда — 
олардан қол үзіледі.

Онда — большевиктер шеттетілгеп еді.
Мунда — кадеттер піеттстіледі.
Онда — ағылшын-француз капиталымен одақ жа- 

салып, соғыс өршіді. Мунда — одан қол үзетін жәле 
бітім болатын, жалпыға бірдей, әділ бігім болатып кез 
жақындап келеді.

Демократиялық кеңес мәселені қалай шешсе де, 
революцияның екінші толқыны осындай жолмен, тек 
қана осындай жолмен жұреді.

.Рабочий Путь*  Лр 6/
9 сентябрь, №11 м:.
Коа қаигам: Сталин

21«



ШЕТЕЛДІКТЕР
ЖӘНЕ КОРНИЛОВТЫҢ ЗАГОВОРЫ

Корннловтың заговорына байланысты соңғы кезде 
шетелдіктердің Росснядан жаппай кете бастағандығы 
эайқалады. Буржуазиялык баспасөздегі жалдамшылар 
осы жағдайды «бігім туралы лақаптармен» немесе 
тіпті Питерде және Москвада «болыпевизмнің үстем 
болғандығымен» байланыстырмақшы. Бірак бул — 
сарылардың даурықпалы, орашолақ айласы, кетуші- 
ліктіц шын себебін оқушыдан жасыру үшін қолданып 
жүрген айласы. Кетушіліктің шын себебі — кейбір ше- 
телдіктердің Корниловтың заговорымен сөзсіз байла*  
нысты болғандығында, ал енді осы батырсынған мыр- 
залар жауапкершіліктен елтеп жалтарып кетуге ты- 
рысады.

<Тағы дивизиямен» бірге Пигерге карай сапар шек- 
кен сауытты машиналарды басқарушы адамдардыц 
шетелдіктер болғандығы мәлім.

Елшіліктердің Ставкадағы кейбір окілдерініц Кор- 
ниловтың заговоры туралы білгендііі былай турсын, 
тіпгі сол заговорды әзірлеу жонінде Корниловқа ко- 
мектескендігі мәлім.

Лондоннан тіке Москва кеңесіне келген, онан соц 
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Ставкаға «беталған», «Times» газетінін және Лондонда- 
ғы империалиста шонжарлардьш агенті авантюрист 
Аладьиннің — Корнилов көтерілісінін дәнекері және 
бірінші жыршысы болғандығы мәлім.

Россиядағы ен көрнекті елшіліктің көрнекті бір өкЬ 
лінііі июнь айында-ақ КалединнІң және баскалардып 
контрреволюциялык әрекеттерімен өзін анық байла- 
ныстырғандығы, өз патрондарының, кассасынан айта 
каларлық қаржы бергізіп, солармен өзінің байланысын 
нығайтқандығы журтка мәлім.

«Times» және «Temps»79 газеттері Корнилов көтері- 
лісі сәтсіздікке ушырағанда ашық күйініп, револю 
цияшыл Комитеттер мен Советтерді сөгіп-балағатта- 
ғандығы журтка мәлім.

Уакытша үкіметтің майдандағы комиссарларынын 
Россияда Орталық Африкадағы европалықтарша мі- 
кез көрсетіп жүрген кейбір шетелдіктерге айқын ескер- 
ту жасауға мәжбүр болғандығы журтқа мәлім.

Шетелдіктердің, анығында, нак осындай «шара- 
ларға» байланысты жаппай кете бастағандығы журтка 
мәлім, онын, бержағында орыстың өкімет орындары, 
бағалы «куәлерді» қолдан шығарғылары келмей, осын
дай кетушілікке қарсы шара қолдануға мәжбүр болды, 
ал Бьюкенен (Бьюкененніц дәл өзі!), тәрізі, әшкерсле- 
нуден қорықса керек, британ колониясының мүшелері- 
ке Росснядан кетуге усыныс етіп, ода өзінше «шара» 
колданды. Кәзір Бьюкенен: Улы Британия елшісі 
Петроградтағы Британия колониясыныц барлық мү- 
шелеріне Россиядан кетуге усыныс етіпті деген «ла- 
каптарды» «үзілді-кесілді теріске шығаратын мәлім- 
деме» жасап отыр («Речь» газетін караңыз). Бірак, бі- 
ріншіден, нак осы ғажап «мәлімдеменің» өзі тек қана
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«лакаптарды» растайды. Екіншіден, кеіібір шетелдік- 
тер: («барлығы» емес, тек кей біреулері ғана!) әлдека- 
шан кетіп қалған кезде — тайып турған кезде мундай 
жалған «мәлімдемелер» кәзір кімге керек?

Қайыра айтамыз, мунын бәрі мәлім де, әбдеп ек- 
шелген де нәрселер.

Бул туралы тіпті «тілсіз тастар да» күнренуде.
Ал егер, осының бәрін көре турып, қайдағы бір 

«үкімет топтары», әсіресе буржуазиялык баспасөз, «кі- 
нәні» большевиктерге аударып, мәселені елеусіз қал- 
дыруға тырысып отырған болса, муның өзі — осы «топ- 
тардың» да, осы баспасөздін де «кейбір шетелдіктер- 
діи» контрреволюциялык ниеттерін «өз ішінен» түгел 
костайтындығын көрсететін айқын белгі.

«Социалистік ой-пікірдін» органы «День» газетіне 
кулақ салыңыздар.

«Шетелдіктердін—франиуздар мен ағылшындардыя—Рос- 
иядан жаппай кете бастағандығы женінде Уақытша үкімет топ- 
ары мынадай жағдайды кынжыла атап керсетеді: өзіміз бастаа 

«ешіріп отырған турлаусыз жағдайда шетелдіктер өздерін кауіп- 
ке зшыратпауды макул көретіндігі ешбір таңданарлық нәрсе 
емес. Амал не, большевиктер толык жеңетін болса, 'шетелдік 

державалардың екілдері Россиядан кетуді макул кереді деуші- 
іердің пікірі кыйсынсыз емес кой» («День», 10 сентябрь).

Болыпевизмнін елесінен үрейленген филистерлер 
дін органы міне осылай дел жазады.

Уакытша үкіметтін ешкім білмейтін кайдағы бір 
«топтары» міне осыны «атал көрсегеді», оның үстіне 
«кынжыла атап көрсегеді».

Ешбір күмәнсіз нәрсе: барлық елдердегі сарылар 
<ірыс революциясына карсы заговор уйымдастырып, 
езара бірігіп отыр; банктік органдардағы каныпезер 
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қаламшылар «большевиктік кауіп» туралы даурықпа- 
лы жалған сөздермен осы «жумысты» бүркемекші бо- 
лип жүр; ал үкімегтің ешкімге белгісіз «топтары», 
ағылшын-француз империалистерінің әмірін орындап, 
большевиктерді фарисейлікпен қаралап отыр, кашып 
бара жагқан қылмыстыларды Россиядағы «турлаусыз 
жағдай» туралы жалған сөздермен дөрекі түрде бүр- 
кеп отыр.

Неткен көрініс...

.Рабочий nymt" MS,

12 сентябрь^ /5/7 *c t

Кол қайган: Я.



ДЕМОКРАТИЯЛЫК КЕҢЕС ЖӨНІНДЕ

Бүгін Демократиялық кенес ашылады.
Совелгтердін. сьезін шақырмай, не себепті кеңес ша- 

қырып отырғандықтары туралы сөз козғамай-ак қоя- 
йык. Қүмәисіз нәрсе мынау: съезд сайлаған Орталык 
атқару комитеті тарихи қыйын минуттарда Советтердін 
съезіне сүйенбсй, буржуазияшыл элементтер қатыса- 
тын кеңеске сүйенді, — сөйтіп революцияшыл таптар- 
дың еркін формальды түрде дөрекі бузып қана койған 
жоқ, сонымен катар оны адам айтқысыз түрде рево- 
люцияға карсы таптардың еркімен алмастырып отыр. 
Сірә, Орталык аткару комитеті көсемдерініц қанткен 
күнде де цензалық эле.менттерді өткізіп жіберейік де- 
гсн «идеясы» болған болуы керек...

Сонымен катар, ашық тартыста контррейолгоциянын 
отрядтарын женіп шықкан жумысшылар мен солдат- 
тардың толып жаткан Советтері өкімет туралы мәселе- 
ні шешуге арналған кенесте дауыс беру правосынан 
айрылып отырғанда, тікелей де, жанамалапта контрре
волюциями жақтаған цензалық элементтерге дауыс 
беру правосының беріліп отырғандығы туралы да с^з 
қозғамай-ақ кояйык. Револгоциялардыц тарихында 
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жумысшылар мен шаруалардыц қауіп-қатерді мой- 
нына алыпг өздері ғана жене күресулеріне буржуазия 
жалпы алғанда ешбір карсы болған емес, бірақ жеңіп 
шыкқан жумысшылар мен шаруалардың өз жецісініи 
жемістерін өздері пайдаланып, өкімет басына отыруы 
на буржуазия әркашан қарсы күресіп келді. Біз Орта- 
лык атқару комигеті бул женінде буржуазняның жо- 
лына түсіп, өзінің абройын мүлде кетіреді деп ойлаған 
жоқ едік...

Жумысшылар мен солдаттардың толып жаткан 
жергілікті уйымдарының тыл мен майданда да, Рос- 
сиянын'орталык ауданы мен Харьковте де, Донец бас
сейн! мен Сибирьде де, Самара мен Двинскіде де — 
революцияныц праволарын бул сыяқты сорақы түрде 
бузушылыққа карсы катты наразылық көрсеткендігі 
әбден түсінікті нәрсе.

Алайда, қайталап айтайын, бул туралы сөз козғз- 
май-ак қояйық. Басты мәселеге көшейік.

Бул кеңес «революциялык өкімет қуру» жөніндсгі 
кажетті шарттарды белгілеу үшін шақырылып отыр.

Сонымен, екіметті қалай уйымдастыру керек?
Күмән жоқ, қолдағы бар нәрсені ғана уйымдасты- 

руға болады, — баскалардын қолында турған өкіметті 
уйымдастыру мүмкін емес. Өзініи к.олында жок өкімет- 
ті, Керенскийдін колында турған өкіметті, Керснскийдіц 
Питерде бір рет «Советтер мсн-большсвиктерге» карсы 
жумсаған өкіметін уйымдастырмак болып отырған кс- 
ңес — міне мундай кеңес сөздсн іске кешуге келген 
кезде-ақ салған жерден өте соракы халге ушырауы 
мүмкін.

Өйткені екініи бірі:
Не кенсс,- еш нәрсеге қарамастан, өкіметті шыны- 
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мен өз колына «алады», — ал булай болғанда кенес- 
тің жеңіспен алынған революциялык өкіметті уйымдас- 
тыру туралы айтуына болады және айтуы да керек.

Не кеңес өкіметті өз колына «алмайды», Керен- 
скнймен айрылысып кете алмайды, — ал булай болган- 
да өкіметті уйымдастыру туралы айтылып жүрген сөз- 
дер лажсыз кур мылжың болып кала береді.

Ал айталық — бір минутке осылай делік, — бір ға- 
жап себептің арқасында өкімет қолға алынды делік, 
сөйтіп оны тек уйымдастыру жумысы ғана қалды де- 
лік. Сонда оны калай уйымдастыру керек? Оны қандай 
негіздерге сүйеніп қуру керек? — деген сурау туады.

— Буржуазиямен коалиция жасасу арқылы! — деп 
шулап жауап береді Авксентьевтер мен Церетелнлер.

— Буржуазиямен коалиция жасасудан баска а мал 
жок! — деп даурығады «День», «Воля Народа» сыяк- 
ты жэнс империалистік буржуазияның баска да итар- 
шылары.

Бірак біз алты айдан бері буржуазиямен коалиция 
жасап келеміз. Бул коалиция — бүліншілік пен жанға 
батқан аштықты шиелендіргеннен баска, соғысты және 
шаруашылыктын күйреуін соза түскеннен баска, өкі- 
мегтің төрт рет болған дағдарысы мен Корниловтын 
көтерілісінен баска, елді әбден әлсіретіп, оны фпнанс 
жағынан Батыска кіріптар еткеннен баска бізге не көр- 
■сетті?

Әлде келісімпаз мырзалар үшін муның. өзі аз болып 
отыр ма?

Коалицияның күш, қуаты туралы, революция «не- 
гіэінің кеңеюі», т. с. туралы әнгіме етін жүр. Олай бол- 
сз буржуазиямен жасаскан коалиция, кадеттермен жа- 
саскан коалиция Корнилов котерілісініц алғашқы жа- 
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лыны шыға бастағанда-ак не себепті күл-талкан бол- 
ды? Онда кадеттер үкіметті тастап, кашып кеткен жок 
па еді? Ал коалицияның «күші» болса қайда қалды, 
бул жерде революция «негізінің кенеюі» дегені кайда?

Қашқындармен одактасу арқылы «революцияны 
корғауға» болмайтынын келісімпаз мырзалардың түсі- 
нетін кездері болар ма екен?

Корнилов көтерілісі болған күндерде революция
ны және оның жеңістерін корғап қалған кім?

Мүмкін «либералшыл буржуазия» қорғап калған 
болар? Бірақ ол бул күндерде революцияға және оның 
Комитеттеріне қарсы корниловшылдармен бір лагерьде 
болды. Милюков пен Маклаков кәзір бул туралы жа- 
сырмай-ак ашық айтып жүр.

Мумкін «сауда-өнеркәсіптік таптар» корғап калған 
болар? Бірак бул күндері олар да Корниловпен бір 
топта болды. Корниловтың бурынғы Ставкасында бол- 
ған «коғам қайраткерлері»— Гучков, Рябушинский 
және олардың серіктері кәзір бул туралы жасырмай-ак 
ашык айтып жүр.

Буржуазиямен коалиция жасасу — Корниловтармен 
және Лукомскийлермен одактасу болып табылатын- 
дығын келісімпаз мырзалардың түсінетін кездері болар 
ма екен?

Өнеркәсіптіц күйреуінін шиеленіскендігі туралы әң- 
гіме етіп жүр, оныц бержағында колдағы бар накты- 
лы фактылар арқылы капиталист-локаутшылардың 
өндірісті әдейі қыскартып отырғандығы әшкереленіп 
отыр... Шикі заттардың жеткіліксіздігі туралы әнгімө 
етіп жүр, оның бер жағында қолдағы бар нақтылы 
фактылар арқылы купец-саудагерлердің мақтаны, кө- 
мірді, т. с. заттарды жасырып отырғандығы әшкереле-
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Революнияның негізгі мәселесі — өкімет туралы 
мәселе. Революцияның сынпаты, оныц барысы және 
немен аяқталатындығы — өкімет кімніц колында 
□тыр, өкімет басында отырған кай тап, міне бүтіндем 
осыған байланысты болады. Өкімет дағдарысы дейті- 
нініз — таптардың ^ікімет үшін күресінің сырткы көрі- 
нісі ғана болады, онан баска түк те емес. Революция 
заманының негізгі бір тамаша касиеті сол — мунда 
екімет үшін болатын күрес өте күшті және өте ашык 
түрде болады. Бізде өкіметтің «удайы» дағдарыска 
ушырайтын себебі де осыдан, оныц үстіне муны соғыс, 
бүліишілік және ашаршылык шиеленістіріп жібереді. 
Кәзіргі кундерде бірде-бір «кенестің», бірде-бір «съез
ди!» өкімет туралы мәселеге соқпай кете алмайтын- 
дь*ғы  сыякты «адам таңғаларлык» фактының болатын 
себебі де осыдан.

Александр театрында мәжліс курып отырған Де- 
мократиялық кенес те бул мәселеге соқпай кете 
алмайды.

Бул кенесте өкімет мәселесі жөнінде екі бағыт бел- 
гіленіп отыр.
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Бірінші бағыт — кадеттер партиясымен ашыктаи' 
ашық коалиция жасау бағыты. Бул бағытты меньше- 
виктер мен эсерлерден қуралған қорғампаздар уа- 
ғыздап отыр. Бул бағытты кеңесте кәдімгі қарғылы 
келісімпаз Церетели жактады.

Екінші бағыт — кадеттер партиясынан мүлде ажы- 
расу бағыты. Бул бағытты біздіц партия және эсерлер 
мен меньшевиктерден шыққан интернаиионалисгер 
уағыздап отыр. Бул багытты кеңесте Каменей жак
тады.

Бірінші бағыт халықтын үстінен империалистік бур- 
жуазияның өкіметін орнатуға әкеп соғады. Өйткені 
коалициялық үкіметтіц тәжрибесі кадеттермен коали
ция жасау дегсніціз—жер берілмей отырған шаруаға 
пометиктің. үстемдік етуі болатындығын, жумыссыз- 
дыққа душар етіліп отырган жумысшыға капиталист^ 
үстемдік етуі болатындыгын, сотые пен бүліншіліктің, 
ашаршылык пен күйзелушіліктіц жемі болып огырған 
көпшілікке азшылықтыц үстемдік етуі болатындығын 
көрсетіп отыр.

Екінші бағыт помеіциктер мен капиталистердін 
үстінен халықтыц өкіметін орнатуға әкеп соғады. Өйг- 
кені кадетгер партиясынан қол үзу дегеніціз — шаруа- 
ларды жермен камтамасыз етудіц, жумысшылардың 
қолына бакылау ісін әперудіп, енбекшілердіц көпшілі- 
гін — әділетті бігіммен камтамасыз етудіц нак езі бо
лып табылады.

Бірінші бағыт, бүкіл өкімет билігін толығымен кә- 
зіргі үкіметтіц колында калдыра отырып, оған өзінін 
сенетіндігін білдіреді.

Екінші бағыт — бул үкіметке сенбейді, ол өкімет 
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билігінің жумысшы, шаруа жэне солдат Советтерінін. 
тікелей өкілдерінің қолына көшуі үшін күреседі.

Осындяйлық келісімге келментін екі бағытіы келі- 
сімге келтіруді арман етіп жүрген адамдар бар. Мәсе- 
лен, ондай адамдардыц бірі—Чернов, ол кецесте ка- 
деттерге қарсы сөйледі, бірақ, егер (!) капиталистер 
өздерініц мүдделерінен бастартатын болса (!), олармен 
коалиция жасау керек деді. Черновтын. «бағытының» 
ішкі жағында жалғандық бар екендігі өзінен өзі-ак 
тусінікті, бірақ мупда мэселе бағыттың қайшылығын- 
да емес, мәселе оның кадеттер партиясымен коалиция 
жасау жөніндегі Церетелидің қоқысын жасырын түрде 
сүйреп шығып отырғандығында болып отыр.

Өйткені бул бағыт Керенскийге жол ашады, «ке- 
нестіц платформасына сүйене отырып», үкіметті кан- 
дай платформаға болса да қол қоюдан кашпайтын, 
бірақ оны орындамайтын турліше Бурышкиндер мсп 
Кишкиндер сыяқты адамдармен «толықтыру» үшін 
жол ашады.

Өйткені ол, нақ осы жалған «бағыт», Қеренскийдін 
қолына кецесші дауысты «предпарламент» сыяқты 
кару береді, сөйтіп оның Советтер мен Комитеттерге 
кярсы күрес жүргізуін жеңілдетеді.

Черновтьт «устаған жолы» — ЦеретелидІң устаған 
жолының дәл өзі, бірақ бул анқау адамдардың кейбі- 
реуін «коалицияньщ» торына түсіру үшін «қулықпен» 
бүркелгеа жол.

Қеңес Черновтың ізімен кетеді деп ойлауға дәлел 
бар.

БІрақ кенес ең соцғы саты емес.
Жогарыда суреттелген екі бағыт өмірдегі бар нәр- 

седен ғана шығып отыр. Лл өмірде бір ғана өкімет 
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емес, скі өкімет болып отыр: ресма өкімет — Дирек
тория, жәие ресми емес өкімет — Советтер мен Коми- 
теттер болып отыр.

Осы екі өкіметтің арасындағы күрес әзірше тымы- 
рық күйІнде және айқын анықталмаған күйінде жүріп 
жатыр, — бул кәзіргі жағдайдың ерекшелігі болыя 
табылады.

Сірә, бул кенсстік — өкімет туралы мәселені ди- 
ректорияныц пандасына шешетін таразыньщ артық 
тасы болып иіығуы мүмкін.

Бірақ купыя түрдегі және ашық түрдегі келісімпаз 
мырзалар мынаны умытпасын: директорияны жақта- 
ған адам буржуазияның өкіметін орнатады, ол адам 
жумысшылар мсн солдаттардың буқарасына сөзсіз 
карсы шығады, ол адам Советтер мен Комитеттерге 
карсы іиығуға тиіс.

Соңғы сөздің революцияшыл Комитеттер мен Со- 
веттерге тиісті екендігін келісімпаз мырзалардың біл- 
меулері мүмкін емес.

.Рабочий Путь*  Л₽ /2,
16 сентябре 10U ж.
Басмақала

22 и. в. с т 1 j и & з-»о*



БҮКІЛ ӨКІМЕТ СОВЕТТЕРГЕ БЕРІЛСІН!

Революция жүріп жатыр. Июль күндерінде оқ тиіп, 
Москва кеңесінде «жерге көмілген» болса да, револю
ция қайтадан басын көтеріп отыр, ескі кедергілерді 
кыйратып, жана өкімет қуруға кірісіп отыр. Контрре
волюция бекіністерінін бірінші қатары алынды. Кор- 
ниловтын соцынан іле-шала Каледин де шегініп бара- 
ды. Бурын өлім аузынан қалған Советтер қызу курсе 
үстінде қайтадан тіріліп келеді. Советтер тізгінді қай- 
тадан өз колдарына алып, революцияшыл буқараны 
бастап отыр.

Букіл өкімет Советтерге берілсін! — жана қозға- 
лыстың ураны міне осындай.

Керенскийдін. үкіметі жана қозғалысқа қарсы кү- 
реске шыгып отыр, Ол Корнилов көтерілісінің бірінші 
күндерінде-ақ революциялық Қомитеттерді таратам 
деп қорқытқан болатын, корниловшылдыққа қарсы 
күресті «бейбастақтық» деп кінәлаған болатын. Содан 
бері Комитеттерге қарсы күрес барған сайын күшейіп 
отырды, бул курес соңғы кезде ашық соғысда айналды.

Симферополь Советі Корнилов заговорына қатыс- 
кан, жургқа әйгілі Рябушинскийді туткынға алды. Ал 
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Керенскийдің укіметі, буған жауап ретінде, «Рябу- 
іиннскийді босату жөнінде және опы заңсыз тутқынға 
а.іған адамдарды жауапка тарту жөнінде шаралар 
колдану» («Речь») туралы нускау берді.

Ташкентте букіл өкімет Советтердіи колы на көшіп 
отыр, онын бержағында ескі өкімет орындары өзгерті- 
ліп отыр. Ал Керенскийдің үкіметі, буған жауан ретін- 
де. «бірсыпыра шаралар қолданып отыр, ол шаралар 
әзірше қупыя шаралар, бірак олар жумысшы және 
солдат депутаттарының Ташкенттік Советінін бетімен 
кеткен кайраткерлеріне барынша айықтыратындай егіп 
эсер етуге тиіс» («Русские Ведомости»).

Советтер Корниловтың және оның серіктерінің ісін 
барлык жағынан қарап, катты тексеруді талап етіп 
отыр. Ал Керенскийдің үкіметі, буған жауап ретінде, 
«тергеу жумысына адамдарды аз тартып, істі өте те- 
жеп отыр, Корниловтың қылмысын тек булік істеген- 
дік деп кана бағаламай, оны отанға опасыздык жасау 
дел бағалауға мумкіншілік беретін кейбір зор маңызы 
бар мәліметтерді пайдаланбай отыр» (Шубниковтын 
баяндамасы, «Новая Жизнь»),

Совепер буржуазиядан қол үзуді, ен алдыменка- 
деттерден кол үзуді талап етіп отыр. Ал Керенескийдін 
укіметі, буған жауап ретінде, Кишкиндермен және 
Коноваловтармен келісім сөз жүргізіп жүр, оларды 
укіметке кіруге шақырып, укіметті Советтерден 
«тәуелсіз» деп жарыялап отыр.

Букіл өкімет империалиста буржуазияға беріл- 
сін! — Керенский үкіметінің ураны міне осындай.

Күмэн болуы мүмкін емес. Біздін алдымызда екі 
өкімет тур: Керенский мен оның үкіметінін өкіметі же
не Советтер мен Қомитеттердіи өкіметі тур.
22*



340 И. В. Ста ли н

Осы екі өкімегтін арасындағы күрес — басымыздая 
кешіріп отырған уақыттын, ерекше сыйпаты бәлып та- 
былады.

Не Керенскийдің үкіметінің өкіметі болады, — ал 
онда помещиктер мен капиталистердің үстемдігі ор- 
Еайды, соғыс пен бүліншілік бола береді.

Не Советтердің өкімегі болады, — ал онда ж^мыс- 
віылар мен шаруалардың үстемдігі орнайды, бейбігші- 
лік орнап, бүліншілік жойылады.

Өмірдің өзі мәселені осылай, тек осылай етін қойып 
отыр.

Өкімет дагдарысқа ушыраған сайын (5ул мәселені 
революция әрдайым қайталап қойып отырды. Келісім- 
паз мырзалар буған тура жауап беруден әрдайым бул- 
тарып келді және бултарып, өкіметті жаулардын. қолы- 
на беріп келді. Советтердің съезін шакырудыц орнына 
кеңес шакыру аркылы келісімпаздар жауап берудся 
тағыда бултарып шығып, өкіметті буржуазияның По
льша бергісі келді. Бірак олар есебінен жацылды. Енді 
бултаруга болмайтын уакыт туды.

Өмірдің өзі койып отырған тікелей сурауға әрі 
анык, әрі ашық жауап беру керек болып отыр.

Не СоветтердІ жақтау керек, не оларға қарсы шы- 
гу керек!

Қелісімпаз мырзалар налагай жағына шықсын.

.Рабочая Путь*  № ЛЗ, 
17 сентябрь 1191? ж. 
Басмақала



РЕВОЛЮЦИЯЛЫҚ МАЙДАН ТУРАЛЫ

«Дело Народаныл» эсерлері большевиктерге риза 
емес. Олар большевиктерді сөгеді, большевиктерді 
балағаттайды, ақырында, большевиктерді коркытып 
та кояды. Не үшін десецізші? «Шексіз демагогиялы- 
ғы» үшін, «фракцияшыл сектанттығы» үшін, «жікшіл- 
дігі» үшін, «революциялық тәртібі» болмағандығы 
үшін. Қысқасы: большевиктердің «Дело Народадағи» 
эсерлермен бірлесуге қарсы болғандығы үшін.

«Дело Народаның» эсерлерімен бірлесу керек лей- 
сіз... Бірақ өзіиіз ойлацызшы, кәзіргі кезде ондай бір- 
ліктІң болуы мүмкін бе.

Питердегі Демократиялық кеңес қурғак сөздер 
сөйлеумен бастығып, ал кеңесті бастаушылар револю
циями «аман сақтау» шарттарын белгілеуге асығып 
жаткан болса, оның бержағында Бьюкенен — Милю
ков дем беріп отырған Қеренскийдің үкіметі «оз» жо- 
лымен кетіп барады, — ал буған карамастан Россияда 
жаңа өкіметтін өсуі жөніндегі шешуші процесс, өмір 
сүру үшін жчнталаса күресіп отырған нағыз халықтьж, 
нағыз революциялық өкіметтің өсуі жөніндегі шешуші 
процесс жүріп жатыр. Бір жағынан — революцияны 
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бастап отырған, контрреволюцияға қарсь: күресті бас- 
карып отырған Совет бар; контрреволюция әлі қыйрап 
болтан жоқ, тек кейін шегінді, ебін тауып үкімеятіч 
артына тығылып калды. ЕкІнші жағынан — контрре- 
волюционерлерді қорғап, корниловшылдармен (кадет- 
тер!) келісім жасап отырған, өзі талқандалып қалмас 
үшін Советтерді талкандау мақсатын көздеп, Совеі- 
терге қарсы соғыс жарыялап отырған Керенскийдің 
үкіметі бар.

Бул күресте кім жеңеді— кәзірде істік тетігІ осын- 
да болып отыр.

Не Советтердің өкіметі женеді, — онда революция 
женеді, әділетті бітім болады.

Не Керенскийдің үкіметінің өктемдігі жеңоді, ал 
онда — контрреволюция женеді, «соғыс акырына 
дейін»... Россияны әбден сарыққанға шейін созылады.

Кеңес мәселені піешіп отырған жсғк, ол тек осы 
күресті іана көрсетіп отыр, әрине, өте кешігіп көрсетіп 
отыр.

Сондыктан кәзіргі кезде негізгі нәрсе револіоцияны 
«аман сақтау» жөнінде жалпы тужырымды сөз тауып 
жазуда емес, — Керенскийдің үкіметіне карсы күресіп 
отыргая Советтерге тікелей көмек көрсетуде болып 
отыр,

Сіздер біріккен революциялық майдаиныц болуын 
тілейсіздер ме? Онда Советтерді сүйеңіздер, Кереп- 
скийдің үкіметінен кол үзіңіздер, сонда бірлік өзінсн 
езі орнайды. Майдан бірлігі жарыс сөзден тумайды, 
күрес устінде туады.

Совегтер кадеттердің комиссарларын орындарыная 
алуды талап етеді. Ал Керенскийдіц үкіметі, күшпеи 
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коркытып, оларға жарамсыз комиссарларды аларып 
таңа береді...

«Дело Народадағы» азаматтар, сіздер кімді жак- 
тайсыздар, Советтерді жақтайсыздар ма элде Керен- 
скийдің комиссарларын жақтайсыздар ма?

Ташкенттегі көпшілігі эсерлер болып отырған Со
вет ескі чиновниктерді орындарынан тусіріп, өкіметті 
өз қолына алды. Ал Керенскийдің үкіметі Ташкентке 
жазалау экспедициясын жіберіп, ескі өкіметті канта 
орнатуды, Советті «жазалауды», тағыца басқаларды 
істеуді талап етіп отыр...

«Дело Народадағы» азаматтар, сіздер кімді жақ- 
тайсыздар, Ташкент Советін жақтайсыздар ма әлде 
Керенскийдін. жазалау экспедициясын жақтайсыздар 
ма?

— Бул сурауға жауап жок. Өйткені «Дело Наро- 
даның» жолын устаушылардың тарапынан Керенский 
мырзаның бул сыяқты контрреволюциялық істеріне 
қарсы бірде-бір наразылық, бірде-бір күресушілік бол- 
ғанын біз білмейміз.

Ақылға қонбайтын нәрсе, бірақ факт. Директория- 
да отырған Питердегі эсер Керенский «пулеметтер- 
мен» қаруланып алып, Ташкент Советінде отырған 
эсерлерге қарсы жорыққа шығады, ал эсерлер партия- 
сының орталык органы «Дело Народа», муныц оган 
қатысы жоқтай, ақылгөйсіп үндемейді! Эсер Керенс
кий Ташкент эсерлерімен кескілесуге түскелі отыр, ал 
«Дело Народа» Керенскийдің қырғындау «буйрығык» 
басып шығарып, ол жөнінде үндемей өтуді мүмкін деп 
тауып отыр, сірә, «бейтараптық» сақтағылары келетін 
болар!

Бірақ орталык органы біле тура жол беріп, мүше-
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лері бірін бірі кескілеуге дейін баратын да партия бо
ла ма екен?

Бізге революциялық майданный бірлігі туралы ай- 
тады. Сонда кіммен бірлік жасау керек?

Өзінің пікірін айтпаған эсерлер партяисымен бірлік 
жасау керек пе, өйткені ол жумған аузын ашпай отыр 
ғой?

Әлде Советтерді қыйратқалы отырған Керенский- 
діц тобымен бірлік жасау керек пе?

Немесе революция үшін және оныц жеңістері үшін 
жана өкімет қурып отырған Ташкент эсерлерінің то
бымен бірлік жасау керек пе?

Біз Ташкент Советін жақтауға дайынбыз, 5із ре- 
волюцияшыл эсерлермен бірге тізе қосып күресеміз, 
біздің олармен майданымыз бір болады.

Бірак «Дело Народадағы» азамагтардыц тапікент- 
тіктер мен Керенскнйді қатар сүйеуге болмайтынды- 
ғын түсінер кезі болар ма екен, өйткені ташкенттік- 
терді сүйеген адам Керенскийден кол үзеді ғой?

Керенскийдің үкіметінен кол үзбеу аркылы, «бей- 
тараптык» сақтау арқылы өздерінің ташкенттік жол- 
дастарының ісіне опасыздық жасайтындығын олардың 
түсінер кезі болар ма екен?

Большевиктермен бір майданда болуды тзлап ету- 
деи бурын не Керенскиймен, не солшыл эсерлермен 
ашықтан ашық ажырасып, ең алдымен сол бірлікті 
ездерінің үйінде, өздерінің партиясының Ішінде, орна- 
ту керек екендігін олардың түсінер кезі болар ма екен?

Сіздер большевиктермен бір майдачда болуды ті- 
лейсіздер ме? Онда Керенскийдің үкіметінен кол үзі- 
ніздср, өкімет үшін күресіп отырған Советтерді қолда- 
ныздар — сонда бірлік те болады.
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Корнилов көтерілісі күндері кезінде не себепті бір- 
лік сп-оцай және ешбір қыйыншылықсыз ирнай қалды?

Неге десеніз, ол кезде бірлік бітпейтһі жарыс сөз- 
дін нәтижесінде емес, контрреволюцияға қарсы ашық 
күрес үстінде туды.

Контрреволюция әлі әбден қыйратылған жок. Ол 
тек кейін шегінді, КеренскийдІң үкіметішң артына ты- 
ғылып отыр. Егер революция женгісі келетін болса, 
онда ол контрреволюция бекіністерінің осы айтылған, 
екінші қатарын да алуға тиіс. Советтердің өкімет үшін 
ойдағыдай жүргізіп отырған күресі дегеніміз—нак 
осы жеңісті аяктау болып табылады. Кімде-кім «бар- 
рикаданың сыртында» қалғысы келмесе, кімде-кім 
Советтердің оғы астында калғысы келмесе, кімде-кім 
революцняның жеиуін тілейтін болса, ол адам Керен- 
скийдің үкіметінен кол үзуге тиіс, ол адам Советтер- 
дін, күрссін қолдауға тиіс.

Сіздср революциялық майданның бір болуын тілей- 
сіздер ме?

Онда директорияға қарсы күресіп отьтрған Совет- 
тсрді ісолдацыздар, контрреволюнияға карсы күресті 
батыл түрде және акырына дейін қолдаиыздар, — 
міне сонда, Корнилов көтерілісі күндеріндегі сыяхты, 
бірлік оп-онай және табиғи түрде өзінен өзі қурылады.

Советтермен бірге боласыздар ма әлде оларға кар
сы шығасыздар ма? — қалаған жзктарыңызға шығы*  
ңиздар, «Дело Народадағы» азаматтар!

.РабочпП rfvmt*  № 
jg сентябрь< 1917 ж, 
Балморала



БУҒАУ СОҒЫП ЖАТЫР

Келісімпаздардын машинасы қызу жумысқа кіріс- 
ті. Қысқы орда, кездесуге арналған саяси үй, қонақ- 
тарға толы. Мунда кім жоқ дейсіз: Москваның корни- 
ловшылдары мен Питердін савинковшылдары да бар, 
Корниловтық «министр!» Набоков пен қарусызданды- 
ру жумысыиың батыры Церетели де бар, Советтердін. 
кас душпаны Кишкин мен атышупы локаутшы Коно
валов та бар, саяси кашқындар партиясының өкілдері 
(кадеттер!) және Беркенгеймпіц тУқымынан шыққан 
коолерацияныц шонжарлары да бар, жазалау экспеди- 
циясы партиясының өкілдері (эсерлер!) және Душеч- 
кин сыяқты одшыл земствошылар да бар, директория- 
нын саясп жеңгетайлары мен «әлеумет қайраткерлері- 
нен» шыққан қалтасы қалың белгілі адамдар да 
бар, — мунда жыйналған қадірлі қонақтар міне осын- 
дай.

Бір жағынан — кадеттер мен өнеркәсіпшілер.
Екінші жағынан — қорғампаздар мен кооператор- 

лар.
Бірінші жағында негізгі тірек болатын өнеркәсіп- 

шілер және кадеттер армиясы бар.
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Екінші жағында негізгі тірек болатын кооператор 
лар және корғампаздар армиясы бар, өйткені қорғам- 
паздар СовсттердІ жоғалтып алғаннан соң өздерініц 
ескІ жолына, косператорларға кайта косылуға тиіс 
болды.

— «Бильшсвнктсрді өздеріцнен беліп аластасац- 
дар», сонда ғана «буржуазия мен демократияның бі- 
рыцғай майданы бірігеді»,—дейді Кишкин қорғам- 
паздарға.

— Орындяуға даярмыз,—деп жауап береді оған 
Авксентьев, — бірақ ең алдымен «мемлекеттік көзқа- 
расты» белгілеп алуға мүмкіндік берІңіз.

— «Большее измнін өсіп отырғандығымен буржуа- 
зкяныц санасуы керек, сондықтан коалициялық өкімег 
қуру жөніндегі мәселе демократия жөніндегі мәселе- 
ден кем болмауы керек», — деп Беркенгейм Авксенть- 
евке кулак қағыс етеді.

— Орындауга даярмыз, — деп жауап бередІ оған 
Авксентьев.

ЕстІдіңІздер мс: коалициялык өкімет большевизмге 
карсы күресу үшін, яғни Советтерге карсы, яғни жу- 
мысшылар мен солдаттарға карсы күресу үшін керек 
болып отыр.

— Предпарламент «кеңесші дауысты орын» болу 
керек, ал өкімет — онан «тәуелсіз» болу керек, - дей- 
ді Набоков.

— Орындауға даярмыз,—деп жауап береді оған 
Церетели, өйткені «Церетели Уақытша үкіметтіқ пред
парламент алдында ресми түрде... жауапты болмауын» 
(«Речь») костайды.

— Өкіметті предпарламент қурмайды, қайта, кері- 
сінше, предпарламентті екімет курады, «өкімет пред



348 И. В. С т а л и я

парламент™ к^рамын, міндетін және іс жүргізу тәрті- 
бін жарыялайды»,— дейді кадеттердің декларациясы.

— Мақул, — деп жауап береді оған Церетели, — 
«бул мекемені өкімет нығытуы керек» («Новая Жизнь») 
және өкімет «оның қурылыс формасын» («Речь») анық- 
тауы керек.

Ал Қыскы ордада отырған ақ ниет делдал Керен
ский мырза беделін сала, былай дейді:

1) «Өкіметті уйымдастыру және оның курамын толықтыру 
кәзіргі кезде тек Уакытша үкіметтің ғана ісі».

2) «Бул кеңеске (предпарлпментке) яарламенттіц Істейтін іс- 
тері мен праволары берілмейді».

3) «Уакытша укімет бул кеңестің алдында жауапты бола ал- 
майды» (Речь»).

Қысқасы, Керенский кадеттерге «толық косылып 
отыр», ал қорғампаздар оны орындауға даяр, — будан 
артык не керек?

Прокопович™ Кыскы ордадан шығып бара жа
тый: «келісімге келдік деп есептеуге болады» деген 
сөзі тегін айтылган емес.

Рас, кенес кеше ғана кадеттермел коалиция жасау- 
ға карсы екендігін білдірген болатын, бірақ кәдімгі кар- 
ғылы келісімпаздардыц мунымен жумысы не? Олардың 
Советтер съезін шакырудың орнына кеңес шакырып, 
революциялық демократияның еркін бузуға батылы 
барып отырғанда, — кенестің өзінін еркін бузғанда 
олардың несі кетпек? Алғаш рет адым басу ғана 
кыйын.

Рас, кеиес кеше ғана — өкіметті предпарламент 
«курады», ол өкімет предпарламент™ алдында 
«жауапты» болады, деп қарар шығарды, бірақ кәдімгІ 
карғылы келісімпаздардың мукымен жумысы не: тек 
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коалиция дәурен сүрсе болғаны, ал кеңестің шығарған 
қарарларына келсек... коалицияныц тамырына балта 
шауып отырғанда, ол қарарлардың қандай багасы 
болмақ?

Бишара болған «Демократиялык кеңес»-ай!
Бишара болған сенімшіл-аңқау делегаттар-ай!
Олар өздерінің көсемдері нағыэ барып турған опа- 

сыздық жасайды деп күтіп пе еді?
Біздің партияның айтканы: буқараның революция- 

лық қозғалысынан күш алмай, буржуазияшыл саясат- 
шылдардыц келісімпаздық әрекеттерінен күш алатын 
усақ буржуазияшыл эсерлер мен меньшевиктер дербас 
саясат жүргізе алмайды деп айтканы дурыс болып 
шықты.

Біздің партияның айтқаны: келісім жасау саясаты 
рсволюцияның мүдделеріне опасыздық жасауға әкеп 
соғады, деп айтқаны дурыс болып шықты.

Қорғампаздыктың саясат жағынан күйреген адам- 
дарының революция жауларын куанту үшін Россия 
халыктарына салынатын буғауды өз қолдарымен со- 
гып жатқэндығын кәзіргі кезде журттың бәрі көріп 
отыр.

Кадеттердің алдағы жеңісті болжап, қол қысып 
қуанып, қанағаттанып отырғандығы тегін емес.

Келісімпаз мьтрзалардың, «соққы жеген иттер ку
сал», кінәлі түрмен иіліп отырғандығы тегін емес.

Керенскийдің создерінен жеңіс сарындарының есті- 
ліл отырғандығы да тегін емес.

Я, олар масайрауда.
Бірак олардың «жеңісі» турақсыз жеңіс, олардыц 

масаіірауы да өткінші масайрау, өйткені олар өздерініц 
жоспарларын қожайынсыз, халықсыз жасап отыр.
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Өйткені алданып отырған жумысшылар мен сол- 
даттардың, ақырында, өздерінің шешуші сөзін айта- 
тын уақыт, кадеттердің іші куыс курғак «женісінің» 
талқанын шығаратын уақыт жакын.

Ал егер коалицияның барлық коқсықтарымен бірге 
келісімпаздардың өздерінің корғампаздык қоқсьқта- 
рының да күлі көкке ушатын болса, онда келісімпаз 
мырэалар муны өздерінен көрсІн.

.Рабочий Путь' 19.
24 сентябрь, 19П ж.
Басмақала
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Кеңес жөніндегі жасаған арамдыктарынан кеГіпг 
үкіметтін масқара болып қулауынан соң, Москваиың 
биржашыларымен болған «әңгімелерден» және Бью
кенен сэрмен жасырын барып сөйлескен сөздерден 
сон, Қысқы ордада болған сүйіспендік жолығысулар- 
дан және келісімпаздар тарапынан жасалған бірнеше 
опасыздықтардан соң, — акырында, «жаңа» (тІпті Жа
ка!) үкімет қурылып отыр.

Алты министр-капиталистер «кабинеттің» уйтқысы 
болып отыр, ал он министр — «социалистер», олардың 
айтқандарын жүзеге асырушылар ретінде, алдыңғы- 
ларға қызмет істейтін болып отыр.

Үкіметтің декларациясы әлі жарыяланған жок, 61- 
рак оның негіздері белгілі: «анархияға карсы күресу» 
(Советтерге қарсы деп окыцыз!), «бүліншілікке карсы 
күресу» (ереуілдерге карсы деп оқыңыз!), «армияның 
жауынгерлігін көтеру» (соғысты созу және «тәртіп» 
орнату деп оқыңыз!) сыяқтылар.

Жалпы айтқанда Керенскийдіц— Коноваловтың. 
үкіметінін, «программасы» осындай.
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Мунын. мәнісі: шаруалар жер ала алмайды, жу- 
мысшылар бақылэу ісін жүргізе алмайды, Россия бі- 
тім жасай алмайды деген сөз.

Керепскийдің — Коноваловтың үкіметі — соғыстын 
және буржуазия диктатурасының үкіметі болып табы- 
лады.

Он министр— «социалистер» — бетперде, буған та- 
саланып империалиста буржуазия жумысшылардың, 
шаруалардың және солдаттардың үстінен үстемдігіп 
нығайту жолында жумыс жургізеді.

Корниловтың тікелей және генералша жайдан жай 
жүзеге асырғысы келген ісін «жаңа» үкімет даурығып 
шу көтермей-ақ, бірте-бірте, «социалистердін» өздері- 
нің қолдарымен жүзеге асыруға тырысып отыр.

Буржуазия диктатурасыныц пролетариат пен рево- 
люцияшыл шаруалардың диктатурасынаи кандай 
айырмасы бар?

Оның айырмасы мынау: буржуазия диктатурасы — 
азшылықтын. көпшілікке үстемдік етуі болады, ол 
үстемдік көпшілікке зорлық жасау арқылы ғана іске 
асады, көпшілікке карсы азамат соғысын жүргізуді 
тілейді. Ал пролетариат пен революцияшыл шаруалар- 
дың диктатурасы дегеніміз — көпшіліктің азшылыққа 
үстемдік етуі болып табылады, сондықтан азамат со- 
ғысынсыз-ақ тура алады. Бірақ будан мынадай кор- 
тынды шығады: «жаңа» үкімет кейбір сәтсіз аттаныс- 
тарды қасакана болғызып отыру саясатын, сөйтіп сол- 
даттарды жумысшыларға қарсы өшіктіру, немесе май- 
данды тылға өшіктіру, революцияныц күшін қанға 
гоғыту саясатын жүргізеді.

Онын тағыда бір айырмасы мынау: буржуазия дик*  
татурасы — қупыя, жасырын, астыртьш жүргізілетіи 
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диктатура, букараны алдау үшін белгілібір сыпайы 
келген бетпердені керек ететін диктатура. Ал проле
тариат пен революцияшыл шаруалардыц диктату расы 
дегсніміз — ашык, диктатура, букараның диктатурасы, 
ішкі істсрде журтты алдауды және сыртқы істерде 
купыя дипломатия жүргізуді кажет етпейтін диктату
ра. Бірақ будан мынадай кортынды шығады: біздің 
буржуазияшыл диктаторлар ел өміріндегі ең негізгі 
мәселелерді, мәселен, сотые пен бітім туралы мәселе- 
лерді, буқараға қарсы астыртын әрекет жасау аркылы, 
букараның сыртынан және б^караны қатыстырмай 
іиешуге тырысады.

Муны Керенский — Коновалов үкімстіиіц алгашқьт 
бет алыстарыныц өзі де анық көрсетіп отыр. Төрелігін 
езіңіз беріңіз. Сыртқьт саясат жөпіндегі ен жаулпты 
орындар кадстшіл-корниловшыл шонжарлардың қолы- 
на беріліп отыр. Терещенко — сырткы істер министр], 
Набоков — Лондондағьт елші, Маклаков — Париждағы 
елші, Ефремов—Бсрндегі елші болып отыр, бул кала- 
да кәзірде бітім туралы халықаралық конференция 
(алдын ала болатын’) шақырылып отыр. Ал сонымен 
осындай адамдар, буқарадан кол үзген, букараньщ 
қас душпаны болып отырған адамдар, миллиондаған 
солдаттардың өмірімен байланысты сотые пен бітім 
мәселелерін шешпек!

Тағыда болып отырған бір нәрсе: газеттердің ха- 
барына Караганда «Керенский, Терещенко. Верховский, 
Вердерсвский бүгін Ставкаға жүреді», онда «Терещен- 
коның қатысуымен майдандағы жалпы жағдайды тал- 
кылаудад баска, шет ел державаларының Ставка жа- 
23 И. В. Сталин, 3-том
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нындағы әскери агенттерінің де кеңесі өткізіледі» (кеш- 
кІ «Биржёвка»)... Осының барлығы — одақтык конфе- 
ренцияның болу алдында істеліп жаткан нэрселер, ол 
конференцияга Терещенко мырзаньщ Санчо-Пансосы 
етіп, әйгілі Церетелиді де ертіп барғалы отыр. Импе- 
риализмнің Ісіне әбден берілген бул адамдар, отанымыэ 
бен одактас елдердің империалистерінің мүдделерінен 
баска, не туралы сыбырласпақ, ал олардың бітім мен 
соғыс туралы астыртын жүргізетін келісім создерІ ха- 
лыктың мүдделеріне қарсы астыртын әрекет туралы 
болмағанда, не туралы болмақ?

Күмәндану мүмкін емес. Керенский — Коновалов 
үкіметі — империалист буржуазия диктатурасынын 
укіметі. Касақана азамат соғысын ашу — оның ішкІ 
саясаты. Соғыс пен бітім мәселелерін жасырын ше- 
шу — оның сырткы саясаты. Россия халкының көпші- 
лігіне азшылықтың үстемдігін орнату — оныц түпкі 
мақсаты.

Орыс революциясының көсемі болып отырған про- 
летариаттың міндеті — бул үкіметтің беіпердесін сыпы- 
рып алып, букараға онын нағыз контрреволюциялык 
бейнесін корсету болады. Пролетариаттың міндеті — 
солдаттар мсн шаруалардың калың тобын өзінің төнре- 
ғіне бірлестіріп, оларды мезгілі жетпей аттаныс жасау- 
дан тоқтату болады. Пролетариаттын міндеті — тобын 
біріктіріп, болашақ. урыстарға тынбай дайындалу бо
лып табылады.

Лстананыц ж^мысшылары мен солдаттары Істін 
басын бастап отыр, олар Керенский — Коновалов үкі- 
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мстіне сенімсіздік білдіріп, буқараны «жеке аттаныс- 
тарға шығуды коя турып, өз Советтерініц төнрегіне 
жыйналып, катар түзеуге» шақырып отыр (Петроград 
Советіиін, карарын караныз80).

Ендігі сөз прсвинциянікі.

.Рабочий Путь*  Лі 
27 сентябрь, 1917 ж. 
Басмақала



ХАБАРЛАР

ТЕАИРЖОЛШЫЛАР ЕРЕУІЛІ ЖӘНЕ 

ДЕМОКРАТИЗАЦИИ БАНКРОТТАРЫ

Орасан зор көлемде уйғарылған және тамаша уйым- 
дастырылған теміржолшылар ереуілі81 аяқталуға ай- 
налған тәрізді. Женіп шығатын теміржолшылар больгп 
отыр, өйткені корниловтык-корғампаздык лагерьдІн 
ойыншық коалициясынын елдегі бүкіл демократиянын 
қуатты тегеурініне қарсы төтеп бере алмайтындығы 
өзінен өзі айкын. Ереуіл теміржолшылардың қаскүнем- 

, дігінен емес, директорияның революцияға карсы сая- 
сатынын салдарынан «туғандығы» кәзір журттың бәрЬ 
не мәлім. Елді ереуілге еріксіз душар еткен темір жол 
Комитеттері емес, Керенский — Никитин тарапыная 
жасалған контрреволюииялык кокан-локкынын салда- 
ры екендігі кәзір журттың бәріне мәлім. Бул ереуілге 
бөгет жасаудын өзі темір жолдарды мнлитаризацияла- 
ғандық болар еді және... империалиста буржуазиянын 
өкіметін нығайікандық болар еді, муныц өзі де кәзір 
журттың бәріне мәлім. Керенскийдің — Никитиннің та- 
рапынан жабылған пасық жалаға жауап кайырып, те- 
міржолшылар әбден орынды түрде олардын өздерів 
елтіре айылтап отыр:
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«Отанға опзсыздык істеген біз емеспіэ, Керенский мен Ни- 
«итин азаматтар, канта сіздср өз идеалдарыныздан таныл кеттЬ 
ңіздер, ал Уакытша укімет — өз уәделерінен танды, сондыктач 
мәзір ешқандай сөз де. ешкандай коқан-локкы да бізді кашадэн 
гоқтата алманды».

Қайыра айтайык, муныц бәрі барша журтқа мәлім 
де, белгілі де.

Алайда, өздерін демократпыз дел атайтын адамдзр, 
бақсак, дунисде бар екен, олар осы қысыл-таяң минут- 
те теміржолшыларға тас атуды лайық көреді, олар м /- 
иысымсп «Речь» және «Новое Время» газеттерінасгі 
жалмауыздардын диірменіне су қуйып отырғандығьпі 
түсінбейді немесе тусінгілері келмейді.

БІздің айіып отырғанымыз мепьшевиктік «Рабочая 
Газетаның» редакциясы.

«Стихияныц ығына ердІ», ереуіл жарыялады деп 
ереуілдің басшыларын айыптай келіп, газет былайша 
доқ көрсетеді:

«Теміржолшылардың бас штабынын мунысын демократия 
«ешірмейді. Бүкіл елдіц, бүкіл демократияның мүдделерін бу- 
лайша оп-оцзй саудаға салуға болмайды» {«Рабочая Газета» 
№ 170).

Акылға конбайтын нәрсе, бграқ факт: демократия- 
дан журдай осы усқынсыз газет шын демократияғэ, 
геміржолшы еңбекшілерге док, көрсетуге өзін праволы 
деп есептейді.

«Демократия кешірмейді»... Ал сіздер кай демокрз- 
тияның атынан сөйлеп отырсыздар, «Рабочая Газета- 
дағы» мырзалар?

Советтер демократиясының атынан, сіздерден кет- 
кен және өзінің еркіне кенесте сіздер қыянат жасаған 
демократияның атынан сейлсп отырган жоксыздар ма?
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Бірақ осы демократиянын, атынан сөйлеуге сіздерге 
кім право берді?

Әлде, мүмкін, сіздер кекесте Советтердін еркінө 
кыянат жасаған, ал Кыскы ордада болған «келіссөз- 
дер» кезінде кенестін өзін сатқан Церетели мен Дан
ный, Либердін және баска кыянатшылдардың атынан 
сөйлеп отырған боларсыздар?

Бірак демократиянын бул опасыздарын «бүкіл елдін 
цемократиясымен» қатар қоюға сіздерғе кім право 
бсрді?

«Рабочая Газетанын» жолы мен «бүкіл елдегі де- 
мэкратияның» жолы біржолата екі айрылып кеткендЬ 
гін сіздердін түсінер кездерініз болар ма екен?

Демократизмнің бишара банкроттары...

• »*

ОРЫС ШАРУАЛАРЫ ЖӘНЕ ЕСУАСТАР 

ПАРТИЯСЫ

СоветтерГе карсы үкіметтің күресі жөніндегі негіз- 
гі мәселеде соц.-революиионерлер партиясында бір- 
ыңғай тоқтам болмай шыкты деп біз таяуда жазған 
болатынбыз. Эсерлердің оншыл жағы жазалаушы 
экспедициялар уйымдастыра отырып, «анархиялык» 
Советтерді талкандауға (Ташкентті еске алыңыздарі) 
шақырған кезде, солшыл жағы Советтерді қолдады, — 
ал санасына гамлеттік күдік уялаған черновшыл орта- 
лыктын өз пікірі болган жок, ол «бейтарап» калуды 
мақул көрді. Рас, кейіннеа орталык «өзін өзі тапты», 
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Ташкент Совегінен эсерлер партиясыныц мүшелерін 
кері шакыртты, сейтіп жазалаушы экспедициялардыц 
саясатын колдады. Бірақ кері шакырту эсерлер партия- 
сынын маскара болғандығын көрсеткенін, өйткені 
Ташкент Советінен эсерлер кетпеді, ал «контрреволю- 
оялық кыймылдар» жасаған Совет емес, Керенскийдің 
үкіметі мен оның итаршылары екендігін кәзір кім біл- 
мейді?..

Бірак эсерлер осы «окыйғадан» кутылмай жатып, 
Судан да соракы тағы бір «окыйғаға» кайтадан кездес. 
гі. Біздің айтып отырғанымыз предпарламент дейтінде 
жер мәселесі жөнінде олардың қалай дауыс бергендігі 
іуралы.

Әңгіме былай предпарламентте 14 август деклара- 
«иясы* 2 талқыланғанда солшыл эсерлер помещиктер- 
дің барлық жерлері шаруа Комитеттерінін қарамағына 
берілсін деп усыныс енгізді, Демократияның міндеті 
<>сы усынысты қолдау екендігі туралы айтып жату- 
дың қажеті бар ма? Жер мәселесі біздің революция- 
нын негізгі мәселесі екендігі туралы тағыда айтып жа- 
іудың қажеті бар ма? Сонда ше’ Большевиктер мен 
солшыл эсерлер жерді шаруаларға беруді усынған 
кезде, оңшыл эсерлер либерданшылдармен83 бірге бул 
усыныска қарсы шыкты, — черновшыл орталыктын 
бул жолы да «өз пікірі» болмай шықты, мәселені дау- 
ысқа саларда олар калыс қалды.

«Мужық министр!» Чернов помещиктердің жерлері 
шаруаларға берілсін деуге батылы бармай, мәселені 
шешуді шаруалардыц еркін бурмалаушы қыянатшыл- 
дарға тапсырып отыр!

Орыс революциясының кыйын-кыстау кезенінде 
эсерлер партиясыныц, «аграрлык революция» мен «ин- 
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тегралдық социализм» партиясының шаруалар тура- 
лы негізгі мәселе жөнінде белгілі тоқтамы болмай 
шықты!

Шындығында, бул есуас көкмьілжыңдардыц пар- 
тиясы! Орыстың байғус шаруалары-ай...

.Рабочий Путь*  ЛА 21,
27 сентябрь, 1917 ж.
Мақалага қол қойшлаган



ЖУМЫСШЫЛАРҒА КАРСЫ ЖОРЫК

Будан бір апта бурын-ак буржуазия баспасөзі Ло
вец бассейінініи жумысшыларын каралауға кірісті. 
«Анархия», «кәсіп орындарын талкандау», қызметкер- 
лерді «камау, урып-соғу» өріс алды деседі — буржуа- 
зиялык сатылған газеттердің жумысшылар туралы. 
айтпаған өтірік-өсегі калды ма екен? Донец жумысшы- 
ларына карсы жорық жасалғалы жатканын, сондай 
жорыкка үкіметтін жол аршып жатқанын сол кездін 
өзінде-ақ аңғаруға болатын еді. Шынында да, үкімет 
буржуазияшыл жалдамшылардын байбаламына «ку
лак аспай калган жок». Сондыктан да оның өзі бур
жуазия диктатурасынын үкіметі ғой. Газеттердін ха- 
барына қарағанда, Уакытша үкімет жанындағы эконо- 
микалық бас комитет, әрине, Керенскнйдін «ыклас біл- 
дІруініи» аркасында, «диктаторлық зор өкілдігі бар бір 
кісіні... Харьков пен Донец бассейініне жіберу қажет 
деп тапты. Бул кісіге өнеркәсіпшілерді жумыс істей 
беруге мәжбүр ету және жумысшы буқарасын тыныш- 
тандырарлықтай дәрежеде оған ықпал жүргізу ісі 
тапсырылуға тиісті. Осы жіберілетін кісінін, қарамағы- 
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на үкімет билігіндегі күштеу куралдарынык барлығы 
да берілмек» («Торгово-Промышленная Газета»84, 26 
«ентябрь).

Назар аударыңыз: «күштсу қуралдары» бар «дикта 
тор» жіберілмек... Әзірше белгісіз осы «диктаторды» 
кімге карсы жібергелі отыр? Мүмкін, үш айдан бері 
ендірісті қасакана кыскартып, кылмысты түрде жу- 
мыссыздықты шиеленістіріп отырған, ал енді барша 
журттың көз алдында локауттар жасап, елдін шаруа- 
шылык тіршілігін кері кетіру қаупін туғызып отыр- 
ған Донец кәсіп нелеріне қарсы жіберілетін болар?

Әрине, олай емес!
Экономикалык бас комитет тіке былай дейді: бар 

айып кәсіп иелерінде емес, «каскүнем үгітшілерде», 
өйткені: «Қолдағы мәліметтерге Караганда, ондағы бу- 
закылыктар қаскүкем үгітшілердің жеке топтарының 
салдарынан туыпты» (муны да әлгі газеттен караңыз).

«Күштеу куралдары» бар «диктаторды» ең алдымев 
вак соларға қарсы жібергелі отыр.

Бірақ іс мунымен бітпейді. «Биржевкаяын» хабары- 
на қарағанда, өнеркәсіпшілердің Харьков конференция- 
<ы былай деп каулы алған:

1) «Қызметкерлер мен жумысшыларды жумыстаи шығару 
және жумыска алу кәсіп орындарынын ерекше правосы болыо 
табылады».

2) «Жумысшы депутаттары Советінія ендірісті бзскарум 
«раласып% ендірісті бакылзуына жол берілмейдіэ.

3) «Жумысшы депутаттары Советінің, аткару комитеттерінія 
*әне кәсілшілік одактарьіның мүшелерін жабдыктап. акы телеу 
жөніндегі шығындзрды өндіріс орындары төлей алмайдык

4) «Жумысшыларға каншалық косымша акы телексе де. 
-олардың турмыстары жекілденбейді» («Биржевые Ведомости». 
27 сентябрь).
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Кыскасы: өнеркәсіпшілер ж^мысшыларға жәнв 
олардың уйымдарына соғыс жарыялап отыр.

«Покаутшы Коноваловтың үкіметі жумысшыларға 
қарсы жүргізілетін осы соғысты басқарудан ешбір та- 
йынбайтындығын айтпаса да болады.

Ал жумысшылар урыссыз берілмейді, сондықтаа 
бул үшін «диктатор» мен «күштеу кураллары» керек 
болады.

Ішкі сырдын. ашылуы оп-онай.
Қорғаныс мүдделеріне жумыс істейтін кәсіп орын- 

дарын милитаризациялаудың. жобасын жазғаны үшів 
Савинков контрреволюционер аталды.

Осы жобаның іске асырылуын талап еткені үшів 
Корнилов опасыздық жасаушы деп айылталды.

Жумысшы букарасына қарсы соғыс жүргізу үшін, 
олардың уйымдарын талкандау үшін «күштеу қуралда- 
рынык барлығымен» жабдыкталған, шексіз билік алғаа 
«диктаторды» Донец бассейніне «ешбір сөзге келмей» 
жібергелі отырған үкіметті не деп атау керек?

«Социалист»-министр мырзалар бул жөнінде н« 
айта алар екен?

.Рабочйй Путь*  22, 
23 сентябрь. /9/7 jc.
Мацала с а қол қойылмаган



КҮТЕРСІЗДЕР - КҮДЕР ҮЗЕРСІЗДЕР...

КәэіргІ жағдайдың өзгешелігі —үкімет пен халым 
буқарасынын арасында өткелсіз шыңырау пайда бол
ды, революциянын алғашкы айларында болмаған б?л 
шынырау Корнилов көтерілісініц нәтижесінде пайдэ 
болды.

Патша өкіметі жеңілгеннен кейін, революцияныа 61- 
рінші күндерінен бастап-ақ, өкімет билігі империалист^ 
буржуазияның колына тиді. Өкімет басына жумысшы- 
лар меи солдаттар емес, ат төбеліндей кадеттік импе- 
риалистер отырды. Булай болған себебі не және ат тө- 
беліндей буржуазия үстемшілері, тегінде, ол кезде неге 
сүйенді? Әцгіме мыиада: жумысшылар, әсіресе, сол
даттар буржуазияға сенді, буржуазиямен одақгасэ 
отырып, астық пен жерге, бітім мен бостандыққа қо- 
лымыз жетеді деп үміттенді. Буқара буржуазияға «са- 
насыз сенгіштікпен» карады — буржуазия үстемшілері 
ол кезде міне осыған сүйенді. Буржуазиямен жасал- 
ған коалиция осы сенімнін және осы устемдіктің көрі- 
вісі ғана болды.

Бірақ революцияның алты айы текке өткен жок. 
Астық орнына аштык, ецбек акыны арттыру орнына-—
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жумыссыздық, жер орнына — қурғақ уәде, бостандық 
орнына — Советтерге қарсы күрес, бітім орнына Рос- 
сияны әбден тыйтыктатқан соғыс, Тарнополь мен Ри
га түбінде корниловшылардыц опасыздығы кез бол- 
ды — буржуазиямсн жасалған коалицияның буқараға 
бергені міне осы болды. Корнилов көтерілісі коалиция- 
ның. алты айлық тәжрибесінін кортындыларын ғана 
жасады, кадеттердіц опасыздыгын және олармен ке- 
лісім жасау саясатыныц катерлі екендігін әшксреледі.

Мунын бәрі, әлбетте, текке кетксн жоқ. Буқаранын 
буржуазияға «санасыз-сенгіштік» көзқарасы жоғал- 
ды. Кадеттермен жасалған коалкцпяның орнына олар- 
дан қол үзу пайда болды. Буржуазияға сенушіліктін, 
орнына оған өшпенділік қозды. Буржуазияның үстем- 
дігі өзінін. сенімді тІрсгінен айрылды.

Рас, қорғампаздардың келісімпаздық айла-шарғы- 
лары аркылы, кулық-сумдықтары арқылы, Бьюкенен 
мен кадеттік корниловшылдардың жәрдемдесуі аркы
лы, жумысшылар мен солдаттардың көрнеу сенбей 
оіырғанына карамастан, —калайда келісімпаздар, мез- 
гілі өткен, көне-тоз коалицияны алдамшылықлен шы- 
ғара қойып, ескі буржуазиялық диктатураның, «жана» 
үкіметін қурастырды.

Бірақ, біріншіден, бул коалиция өзексіз коалиция, 
вйткені Қысқы ордада жасалған бул коалиция ел ішін- 
де наразылық тудырып, тойтарысқа кездесіп отыр.

Екіншідеқ бул үкімет негізсіз үкімет, өйткені м$- 
ның табан тірер тірегі жок, букара буған сенбейді, ті- 
лектес те емес, кайта муны жек көреді.

Үкімет пен елдік арасында өткелсіз шыңыраудың 
пайда болған себебі міне осыдан.

Егер бул үкімет сонда да екімет басында қалып
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отырған болса, егер муның өзі азшылыктың айтканьн» 
орындап, көрнеу өшіккен көпшілікке үстемдік жүргіз- 
бекші болып отырған болса, онда үкіметтіц бір нәрсеге 
ғана: буқараға зорлық істеуге ғана сүйене алатындығы 
вйкын. Бул сыяқты үкіметгін, басқа ешбір тірегі жок 
және болуы да мүмкін емес.

Сондықтан Керенский — Коновалов үкіметінін ал- 
ғашқы адымы — Ташкентгегі Советгі талқандау бол- 
ғандығы кездейсок нәрсе емес.

Бул үкіметтің кәзірде Донец бассейініндегі ж^мыс- 
шы қозғалысын басуға кірісіп, сол жакка купыя сыр- 
лы «диктаторды» жіберіп отырғандығы да кездейсок. 
нәрсе емес.

Өзінің кешегі мәжілісінде үкіметтің шаруа «кый- 
мылдарына» қарсы соғыс жарыялап, мынадай карар 
алғаны да кездейсок нәрсе емес:

«Жер-жерлерде Уакытша үкімсттің комитеттері қурылсын, 
олар анархняға қарсы күрес жүргізіп, тәртіпсіздікті басуга мін- 
детті болсын» («Биржёвка»).

Муның бәрі кездейсок нәрсе емес.
Буқараның сенімгнен айрылган, сонда да өкімет ба- 

сында орнығып қалуды тілейтін буржуазия диктатура- 
сы үкіметініц «анархия» мен «тәртіпсіздік» болмайыи- 
ша күні жок, үкімет осыларға қарсы күрес жүргізу ар- 
қылы өмір сүрмек болады. Ол үкімет уйқтап жатып, 
түс көреді, түсінде большевиктер «көтеріліс жасапты», 
немесе шаруалар помещиктерді «талқандапты», немесе 
теміржолшылар «қатерлі ереуіл туғызып», майданды 
астықсыз қалдырыпты... Осының бәрі үкіметке «керек- 
ак», атап айтканда шаруаларды жумысшыларға карсы, 
майданды тылға қарсы қою үшін, сөйтіп осы арқылы



Күтерсіздер — күдер үэерсіздер.. г 36?

кару жумсау қажеттілігін туғызып, өзінің турақсыз 
жағдайын уақытша нығайтып алу үшін керек.

ӨйткенІ елдің сенімінен айрылған, буқараның өш- 
пенділігін өршіткен үкімет «азамат соғысын» қоздыру- 
шы үкІмет болып табылады, одан баска түк те емеа 
екенін. енді, түсінетін уакыт жетті.

Уақытша үкіметтін. ресми органы «Речь» газетінің: 
«азамат соғысын жарыялау үшін большевиктердін 
уақыт сайлап алуына мүмкіншілік бермеу керек» деп 
үкіметті алдын-ала сақтандырып отырғандығы, «олар 
(большевиктер) жаппай аттаныс жасау үшін қолайлы 
кезец сайлап алғанша шыдап, күтіп отыруға» боЛмай- 
ды деп оған ақыл айтқандығы тегін нәрсе емё< 
(«Речь», сәрсенбі).

Я, олар халық қанын ішуге қумартуда...
Бірақ олар босқа үміттенеді, бекерге арамтер 

болады.
Революцияшыл пролетариат саналы және уйымдаа- 

кан түрде жеціске карай бет алуда. Шаруалар мен сол- 
даттар ынтымактылықлен, зор сеніммен оның төирегіне 
топтасуда. Бүкіл өкімет Советтерге берілсін! — деген 
Уран барған сайын күшті сарынмен естіледі.

Қысқы ордадағы кағаз жүзіндегі коалиция... оның 
езі тегеурінге төтеп бере алар ма екен?

Сіздер: большевиктер бытыраңқы, мезгілсіз атта*  
аыс жасаса екен дейсіздер ғой?

Күтерсіздер — күдер үзерсіздер, корниловшыл мыр- 
валар.

^Рабочий Путь? 23, 
сентябрь, 1917 ж, 

Еасмиқала 5



ХАБАРЛАР

«ТУРЛАУСЫЗДАР» ПАРТИЯСЫ ЖӘНЕ ОРЫС 
СОЛДАТТАРЫ

Патша өкіметінің заманында соц.-революционер- 
лердіц партиясы эр үйдің төбесінен: помещиктердің 
жерлерін шаруаларға әперу қажет деп даурығысқан 
еді. Ол кезде шаруалар эсерлерге сенетін, сондықтан 
оларды өздерінің шаруалық партиясы деп есептсп, 
олгрдыц төңрегіне топтасқан болатын.

Патша өкіметі қулағаннан кейін, революция жецгсн- 
нен кейін сөзден іске көшетін, акырында, эсерлердін 
жер туралы «алтын сөздерін» жүзеге асыратын уақыт 
жетті, Бірақ... (атышулы «бірақ»!) эссрлер булталак- 
қа басты, тутыға сөйлеп, шаруаларға Қурылтай жый- 
налысына дейін жер мәселесін қозғамай кідіре туру 
керек деп усыныс етті, ал оның бержағында Қурыл- 
тай жыйналысы кейінге қалдырылды.

Жерді іс жүзінде шаруаларға беруден гөрі жер ту
ралы және шаруалар туралы даурығу онай болып 
шықты. Баксақ, эсерлердің шаруаларға сөз жүзінде 
ғана «жаны ашыған» екен, ал сөзден іске көшетін уа- 
қыт жеткенде — олар тайсалып шығып, Қурылтай 
жыйналысын бетке устауды мақул көрді,

Шаруалар буған күшті аграрлық қозғалыс жасау- 
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ыен, помещиктердің жерлерін өз бетімен басып алумеп, 
«бөтеннің» қурал-сайманын «иемденумен» жауап бер- 
ді, сөйтіп эсерлердің аялдау саясатына свнбестік біл- 
дірді.

Эсерлік миннстрлер де шаруаларға есесін жіберген 
жоқ, ондаған, жүздеген шаруаларды, жер комитеттері 
нің мүшелерін қамауға алды. Эсер мннистрлер эсер- 
лердің уәделерін жүзеге асырғандығы үшін эсер ша
руаларды қамауға алып отыр, — біздің көз алдымыз- 
да өріс алып отырған оқыйға міне осындай.

Осыныц нәтижесінде — эсерлер партиясы түгелдей 
күл-талқан болды, бул жағдай әсіресе предпарламент- 
те дауыс берерде өте-мөте айқын көрінді, сонда сол- 
шыл эсерлер жердің. шаруаларға дереу берілуін жак- 
тап дауыс берді, оңшыл эсерлер — қарсы болды, ал өз 
орталығымен бірге Чернов, эсерлер партиясының Гам
лет), терен ойлы пішінде қалыс қалды.

Буған жауап ретінде солдаттар эсерлер партиисы- 
нан жаппай кете бастады.

Эсерлер партиясынан әзірше кетпеген солдаттар- 
дың бір бөлегі «турлаусыздықты» жою негізінде енді 
партияныц бірлігін жасауды «партияның Орталық Ко- 
митетінен» қатты «өтініп сурайды».

Тыкдаңыздар:
«Петроградтып. Царское Селонын, Петергофтың және бас- 

қаларының полктері мен арпаулы бөлімдерінің әскери уйымдары 
өкілдерінің біріккен кенесі партия үшін кәзіргі ауыр кезекле пар 
тня көошілігпи. программаға негіздеп топтастыруды кажег деп 
санайды; бул программа партияныц турлзусыз бейиесін жойыо, 
паріиядағы барлык өмірге кабілетті элементтерді топтастырар 
еді... сөйтіп біріккен кеңес ауыл шаруашылығында пайдаланыла- 
тын барлық жерлерді жер комитеттерініц \арамағына дереу әперу 
керек.о дейді...» («Дело Народа»).

24 и. В. С т 1 л и и, з-том
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Сонымен, «жерді дереу эперу» туралы мэселе та- 
гыда койылып отыр!

Осы талапты мойындату негізінде солдаттар эсер- 
лердің «партиядағы ямірге кабІлетті элеменгтерінін» 
бәрін топтастырамыз деп үміттенеді!

Аңқаулар! Олар революционер Камковты, кадег 
Авксентьевті және «турлаусыз» Черновты, бірқатар 
сәтсіздіктерден кейін де, тағыда бір арбаға жекпек' 
болады!

Солдат жолдастар, эсерлер партиясының енді жок 
екенін, — тек «турлаусыз» т^лға ғана бар екенін, мр- 
нын. бір бөлегі савинковшылдармен шатысып кеткенді- 
гін, екінші бөлегі — революционерлердін. қатарында 
қалғанын, алушінші бөлегі, іс жүзінде савинковшыл- 
дарды буркеп, бір орында дәрменсіз күйде шыйыр- 
шық атып турғанын түсінетін уакыт жетті.

Осыны түсініп, бірікпес нәрсені біріктірем деп әре- 
кеттенуді қоятын уақыт жетті...

* •♦

ЗАГОВОРШЫЛАР ӨКІМЕТ БАСЫНДА

«Общее Дело»85 деген өз газетінде Бурцев бугін 
былай деп жазады:

«Ешкандай корниловтык заговор болған жок!—деп кәзір 
^есіп айтуға болады. Шындыгында балған нәрсе мүлде баскаша: 
болыиевмктерге карсы күресу туралы үкімет генерал Корнилов
цев шарт жасаскан! Үкімет екілдерінія генерал Корниловпен ке- 
лісхен нәрсесі, — большевиктерге карсы күресу, — әралуан лар- 
тиялардын: демократиишыл партиялардын да, социалистік пар 
тнялардын да өкілдерінің кексеп жүрген арманы еді. Қырсыкқа 
вйналған нак сол 26 аагуска дейін олардын бэрі де генерал Корня- 
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ловты төніп келген большевиктік қауіптен қутқарушы адамымыз 
дсп санады*.

«Заговор*  емес, «шарт» жасалды деп бадырайтып 
жазды Бурцев.

Онікі дурыс. Бул жөнінде оныц айіқаны сөзсіз ду
рыс. Большевиктерге карсы, яғни жумысшы табына 
карсы, революцияшыл армия мен шаруаларға карсы 
заговор уйымдастыру туралы шарт жасалды, — рсзо- 
люцняға карсы заговор туралы шарт жасалды!

Муны біз Корнилов бүлігінің алғашқы күндерінен 
бастап-ак айтып келеміз, муны сыйпаттайтын онда- 
ған, жүздеген фактылар бар, ешкім бекер дей алма- 
ған эшкерелеулер бул жөнінде ешбір күлік калдырмай 
отыр.

Ал солай бола турса да заговоршылар өкімет ба- 
сында отыр немесе өкімет гөңрегінде жүр. Ал солай бо
ла турса да ойын әлі біткен жок, тергеуді ойыншық 
егушілік, «революцияны» ойыншық етушілік әлі тый- 
ылған жоқ...

Заговоршылармен коалиция жасалды, заговоршы 
укімет курылды — баксак, корғампаз мырзалар жу- 
мысшылар мен солдаттарды мінс осылай сыйлалтыі 

^Рабочий Путь*  /А 23,
29 сентябрь. І9П ж-
Мақалаға ңол қойылмасан



ҚАҒАЗ ЖҮЗІНДЕГІ КОАЛИЦИЯ

Бүліншілік туралы айтушылар бар. Бүліншілік тура- 
лы жазушылар бар. «Анархиялық» пікірдегі жумыс- 
шыларға жиі-жиі айып тағып, бүліншіліктің елесімен 
қорқытушылар бар. Бірақ фабрикаларды жауып, жу- 
мысшыларды жумыссыздыққа ушырату аркылы үне- 
мі бүліншілікті тудырыщ оны қасакана шиеленістіріп 
отырған капиталистер екенін ешкімнің де ашық мо- 
йындағысы келмейді. Бул мәселе жөиінде «Биржёз- 
када» қызық хабар басылды,

«.Министр Прокоповнчтің баскаруымен Орехов-Зуеа ауда- 
нының комиссиясы жасағаи шарт орындалмагандыктан Москва 
губерниясының Павлов посадындағы орыс-француз макта-жіп 
ніру қоғамының фабрикасында жанжал шыкты. Фабрикада 4 0001 з 
жуық жумысшы істенді. Аралық соттыц қаулысына кәсіп иелері- 
нің блғынғысы келмегендігінен жаве кәсіп иелерінің енбек енімді- 
лігіи әдені төмендетіп отырғандығынан кауіпті жағдай туглнын 
жумысшылар комитеті еңбек миннстрлігіне хабарлады. 4 ай боги 
келіссөз жүргізілді, ал кәзір заводтың жабылу каупі туып отыр. 
Сонымеи б'рге орис-француз қоғамы фабрикасыныц баскармасы 
француз елшілігіне жумысшылар аралык соттыц каулысыпа ба- 
ғынғылары келмейді және бузақылык істеп, ойран салмақшы 
болып жүр деп мәлімдеді. Француз елшілігі сырткы істер минис- 
трлігіне сөэ салыл, урыс-қағысты жоюға көмектееуді отіиді*.
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Сонда ше? «Фабриканың басқармасы да», «фран
цуз елшілігі де» локаутшы-капиталисті ақтауға тыры- 
сып, жумысшыларға нахақтан жала жапкан болып 
шыісгы. Тыцдацыздар:

<1с еибск минястрлігінің москвалык комиссарына берілді, ол 
жергілікті жерде жанжалмен таныскан сон, фабрика администра- 
цяясы аралық соттың каулысын прындаудан үнемі бас тартып 
отыргандығы туралы еңбск министрлігіне хабарлады. Ецбек ми- 
нистрлігініц москвалық комиссарыиың аклары сырткы істер ыиняс- 
грлігіне ■'Нберілдік

Көріп огырсыздар, тіпті контрреволюцияшыл ми- 
нкстрліктін, комиссарынын өзі де жумысшылардікі ду- 
рыс екенін мойьіндауға тиісті болды.

Бірақ іс мунымен бітгіейді. Нақ сол «Биржёвка» бу- 
рынғыдан да қызык баска бір фактыны хабарлап отыр.

«Москвадан еңбек министрлігіне мынадан хабар келді: А. В. 
Смирновтың фабрнкасында администрация шикізат пен отынның 
жеткіліксіздігінен жэне күрделі ремонт жасау кажет болғандык- 
тан 3 000 жумысшы істейтін фзбриканы жабатындығы туралы жд- 
рыялаған. «Московтоптың» жэне Москва завод кецесініц вкілде- 
рінен курылғая комиссия фябриканың жумысшы комитетімен біргв 
кәсіп орнын тексеріл, мынадай қортындыға келді: кәсіп орнын жа
бу себептсрі дәлелсіз, ©йткені жумыс істеу үшін жеткілікті мөлшер*  

де шикізат бар, ал ремонтты жумысты тоқтатпай-ақ жургіэугв 
болады. Будан кейін жумысшылар өндірк мссін камауға ялды 

Земство жыйыны фабриката секвестр жасалсын деп уйғарды. 
Жанжалды шешуге Покровский аткару комитеті мен Уакытша 
үкіметтің уездік комиссары катысуда».

Фактылар осындай.
Эсерлер мен меньшевнктердін ішіндегі келісімпаз- 

дар елдің «тірі жандарымен» коалиция жасау «ажег 
деп эр үйдін төбесінен айқайлап, Москва өнеркәсіпші- 
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лерін атап көрсетеді. Сонымен бірге олар әнгіме Қыо 
кы ордадағы сөз жүзіндегі коалиция туралы емес, әңгі- 
ме елімізде шын коалиция жасау туралы болып отыр 
дегенді әр дәйім баса айтады...

Біздін, сурағымыз:
Жумыссыздықты қасақана шиелсністіріп отырған 

фабриканттар мен фабриканттарды осындай әрекстІ 
үшін қамауға алып отырған жумысшылар арасында, 
Уакытша үкімет комиссарларынын қостап қатысуы 
арқылы камауға алып отырған жумысшылардың ара
сында белгілібір шын коалициянын болуы мүмкін бе?

Къілмысты локаутшылармен коалиция жасауды 
коймастан дәріптеп жүрген «революцияшыл» мылжың- 
дардың топастыгында шек бар ма сірә?

Коалициянын осы келемеж данғырашылары кәзіргі 
кезде, Қыскы орда Ішінде жасалған және күні бурь н 
күйреуге айналған қағаз жүзіндегі коалициядан баска 
ешкандай коалициянын болуы мүмкін емес екеыін аң*  
ғара ма екен?

Рабочий Путь Лі 24,
V сентябрь, 1917 ж.
Maw іага қо.! қоиъммоган



ХАБАРЛАР

ДЕРЕВНЯ АШЫҒУДА

Калалардағы азық-түлік дағдарысы туралы кәзі? 
журттыц бәрі айтып жүр. Аштықтын, «қурсаулы шси- 
гелінің» елестері қалалардың төбесінен төнуде. Бірах 
аштықтың деревняға да жеткенін ешкіынін мойында- 
ғысы келменді. «Аграрлық тәртілсіздіктер» мен <ой- 
рандардын» кақ жартысы кәзір нак осы аштықтык сал- 
дарынан туып отырғандығын ешкімніц түсінгісі кел- 
мейді.

Аграрлық «тәртіпсіздіктер» туралы шаруанын жаз- 
ған хаты мынау:

<Біз сыяқты «караңгы жандарға, шаруаларға» түсіидірсешэ 
екен деп сізден сурағым келеді, ойрая неліктен туып отыр? СЬ 
муның бэрін істеушілер бузыктар мен каагыбастар, маскүнем алба- 
жулба адамдар деп омлайсыз. бірак сіз аздап кателесесіз. Булар 
«ацғыбастар да, алба-жулба адамдар да емес, — булар аштыдтаи 
есіргендер. Мәселен, мен Муром уезі, Арефнн болысы туралы жа- 
зып отырмын. Бізді мупдағылар аштан қатырмакшы. Бізге айыиа 
адам басына бес кадак ун береді. Біздіц хал-жавымызды анрарып( 
аайыидап караңызшы. Бүйтіп қалай күнелтпекпіз? Муидагы ой- 
равдаушылар шарап Ішіп, мастыктан есіргевдер емес, біз взіміа 
«ашгықтан есіріп жүрміз» («Биржёвканы» қарацыз).

«День» және «Русская Воля» газеттеріндегі бур- 
жуазиялык сілімтір кәндендер деревнянын байлығы
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туралы, мужықтың даркан дәулеті жане баскалары 
туралы тынымсыз шәуілдеседі. Ал фактыларға кара- 
сак, деревняның аштықка ушырап, тыіітықтағаіідығы, 
аштықтың салдарынан туатын куркулак жэне баска 
аурулардын, жайлағаыдығы анық көрінеді. Деревня- 
вьің халі күннен күнге ауырлауда, өйткені Ксрен- 
скпйдің — Коноваловтың үкіметі деревняға астықтыи 
орнына жакадан жазалаушы экспедициялар санлап 
отыр, ал алдағы қыс мужықты бурынғыдан да ауыр 
жана кыспакқа салғалы тур.

Әлгі шаруа тары былай дел жазады:

«Көп уэамай кыс түседі. езен қатады, сонда бізгс аштаи елу 
ге тура келеді. Теміржол стаішпясы бізден қашық. Біз пан іздеп 
кешеге шығамьіз. Бізді не десеқіз о деңіз, аштык бізге еріксіэ 
осыны істетеді» («Бнржёвка»),

Шаруаның терсц сырлы хикаясы міне осындай.
(Зсерлер мен меньшевиктердің, ішіндегі келісімпаз- 

дап ксалицияның және коалициялық үкІметтің қуткар- 
ғыш қүдіреті күшті деп дабыл каққан еді. Кәзір бізде 
«коалиция» да, «коалициялык үкімсгг» те бар. Сәнда:

Бул укіметтің кутқарғыш кудіреті қайсы?
Бул үкімет ашыққан деревняға жазалаушы экспе

дициялар жіберуден баска не жақсылық істей алады?
Шаруаның ешбір қалтқысыз хаты өздерінің коалн*  

циялық шатпағына айтылған ажалды укім екенін келі- 
сімпаз мырзалар сезе ме екен?

г *

ФАБРИКАЛАРДАҒЫ АШТЫҚ

Фабрикалы аудандар будаи да ауыр қыспаққа түсіп 
отыр. Фабрика халкына аштықтың коцсы қонғаны бір 
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бул емес, ал кәзір мунда аштық ете-мөте аскынып 
кетті. Согыска дейін жыл сайын 400— 500 миллион 
п^т астыкты шетке шығарып келген Россия, кәзір, со- 
ғыс кезінде, өз жумысшыларын асырауға да дәрмен- 
сіз болып отыр. Фабрикаларда жумыс токталуда, жу- 
мысшылар жумыстан қашып жатыр, өйткені фабри- 
калы аудандарда нан жок, азык-түлік жоқ.

Әр тустан мыпадай хабарлар келіп жатыр.

<Шуядан мынадай телеграмма келді: бүкіл уезде отын жару 
жумысы токтатылды. Астық жоқ. Жумысшылар үшін азык- 
түліктін жоктығынан Корюковтың шзкпаккант заводы жабылып 
қалгалы тур. Қызылшз шіри бастады. Ярцевтегі (Смоленск! гу- 
бер.іИ/ісы) мақта-жіп и:ру токыма мануфактурасының ан екі мык 
халкы мүшкіл жағданда. Ун мен ақталған дән қоры мулде тау- 
сылды. Губерниялық азық-түлж комнтетінің жәрдем бэруге мур- 
шасы жақ. Жумысшылар, азык-түлік алмаған соң. қобалжыб бас- 
таулы. Тәртілсіздіктін болуы сөэсіз. Кувшинов (Тверь губерниясы) 
серіктігіиіц кағаз фабрикасының Старосталар советі былай дел 
гелеграммэ жіберіпті: жумысшылар аштыкқа ушырағалы тур. Бар- 
лик жерде де астық бермей койды, Дереу көмектесуіңізді сурай- 
мыз. Вичугадағы Морокнн сержтігі фабрикасының баскармзсы бы- 
лан деп телеграмма жіберілті: азық-түлік мәселесі кауіпті болыл 
бара жатыр. Жумысшылар ашығып, кобллжуда. Жабдыктау же 
н лде жедел шзралар колдану кажет. Осы серіктіктіц фзбрнкалык 
коммтеті министрлікке былай деп телеграмма берген: жумысшы- 
/ырды унмен жедел жабдыктауыцызды катты етінін сураймыз, 
өйткені ашығу басталды»,

Факгылар осындай.
Егінші аудандар фабрикалы аудандардан өздеріне 

товардың ете аз барып жатқанын айтып, налыйды. 
Сондықтан олар да фабрикалы ауданарға астықты со- 
гУрлым аз жібереді. Бірак фабрикалы аудандарда ас- 
тықтык жетімсіздігінен жумысшылар фабрикалардан 
кстуде, фабрика жумысы кысқартылуда, демек, дерев- 
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няға жіберілетін товарлар саны будан былан , да кеми 
бермек, ал муның. өзі фабрикаға келелчн астықтың мел- 
шерін бурынғыдан да азайта түседІ, фабрнкаларда аш- 
тыкты бурынғыдан да күшейтіп, жумысшылардың фаб- 
рикалардан бурынғыдан да көп кетуіне себеп болады.

Мынадай сурақ туады:
Жумысшылар мен шаруаларды темір қыспаққа 

алып отырған осы мүшкіл жағдайдан кутылудыц жолы 
кайсы?

Коалицнялық үкімет дсйтін үкімет ашығушы өнер- 
кәсіпті аудандарға астыртын жіберіп жатқан атышу- 
лы «диктаторлардан» баска не бере алмақшы?

Осы күнге дейін өздері колдап отырған империа
лист буржуазия Россияны туйыкка тірегенін, бул ту- 
йыктан кутылу үшін тонаушылық соғысты тоқтату ке- 
рек екенін, будан басқа қутылар жол жоқ екенін келі- 
«імпаз мырзалар сезе ме екен?

^.Рабочий Путъ'М 26.
3 октябрь. 1917 ж
Мақалаға қол қойылмага*



ӨЗІН ӨЗІ ДҮРЕЛЕДІ

Таяуда ғана Ташкепгте «ең бір дағдылы» окыйга 
болды, кәзір Россияда «мундайлар көп-ак». Ташкентті < 
жумысшылары мен солдаттары о—'йғалардын реви 
люцияшылдандырғыш логикасына еріп, Советтердін 
Аткару комитетінің ескі қурамына сенбестік білдірді. 
сөйтіп жана революцияшыл Комитет сайлады, корни 
ловтық өкімет орындарын қулатты, жана өкімет орын 
дарын курды, өкімет билігін өз қолдарына алды. Осы 
лай болуы-ақ муң екен, Уакытша үкіметтің урда- 
жықтары Ташкенттің «анархистік» Советіне соғыс жа 
рыялады. Ал Советтің көпшілігі, фактылардың айтуы- 
на қарағанда, «анархистер» емес, эсерлер болыя 
отыр. Бірак, Уақьпша үкіметтегі «жуасытушылар» бул 
жағын ескеріп не қылсын.

«Дело Народа» газетіндегі эсерлік Гамлеттер, Ке- 
ренскийдің төнрегінде коқыйлана жүгіріп, мацызданған 
пішінмен Ташкент Советін «контрреволюцияшыл» деп 
жарыялады, эсерлерді Ташкенттегі Советтен кері ша- 
қырып алуды талап етті, Түркстанда «ревслюциялық 
тәртіп» орнату қажегг деп тапты.
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Тіпті каудыраған Орталық атқару комитеті де бай- 
ғус ташкенттіктерді бір теуіп калуды мақул көрді...

Тек біздің партия ғана үкіметтің және оный агент- 
терініц контрреволюниялық қастық әрекеттеріне қарсы 
шығып, Ташкенттің революцияшыл Советін ақырына 
дейІн, батыл қолдап отырды.

Лл енді ше?
Бас-аяғы бірнеше апта өтті, «көцілдің желігі басыл- 

ды», кеше Ташкенттен келген делегат Ташкентте бол- 
ған «оқыйғаның» шын сырын бізге ашып берді, — таш- 
кеиттіктер, Уақытша үкімет агенттсрінің контррево- 
люциялык қылықтарына қарамастан, өздерінің рево- 
люциялык борышын адал орындаған болып шықты.

Жумысшы және солдат депутаттарыиыц Петро 
градтық Советі ташкенттік жолдастарға сенім көрсету 
туралы бірауыздаи қаулы алды және «Совет Ташкент - 
тіц революцияшыл демократиясының әділетті талап- 
тарын қолдауға толык дайын екснін білдірді, муны 
СоветтІң барлық фракциялары жақтап» дауыс берді. 
Онсоң дауыс беру мәселесі жөнінде эсерлер партия- 
сыньщ атынан сөйлеген Широкова: партия больше- 
виктердің қарарын жақтап дауыс береді деді.

Ал Ташкент Советінен эсерлерді кері шақырып алу 
мәселесін калай ету керек? Бул Советтің «контррево- 
люцияшылдығы», бул Советтін «жарамсьтэ кыльтғы» 
кайда курыды?

Муның бәрі кәзір умытылды...
Енді не дерініз бар? Біз эсерлердің булайша «бст 

бурғанын» қуттықтаймыз: ештон кеш жаксы.



Эзін азі дүреледі Ml

Бірақ «Дело Народа» басшыдары булан екі апта 
бурый, Ташкент Советівен қоркақтыквен теріс аивалып 
кетіп, вздерін өздері аяусыз дүрелегенін сеэе ме екеа?

.Рабочий Путь' № 2г
4 октябрь. 1917 ж

Нақалага цол қайшглг&і



РЕВОЛЮЦИЯҒА КАРСЫ ЗАГОВОР

Таяуда «Общее Дело» газетінде Бурцев; «Ешқан- 
дай корниловтық заговор болған жоқ», — Корнилов 
пен Керенский үкіметінік арасында соғыс диктатура- 
сын орнату максатымен большевиктер мен Советтерді 
жою туралы «шарт қана болды» деп жазды. Бурцев 
өз көзкарасын дәлелдеу үшін заговордың тарихын 
суреттейтін, бірнеше документтердсн қуралған Кор- 
ниловтың «түсінік хатын» «Общее Делоныц» 6-номе- 
рінде басып шығарды. Бурцевтің бүкіл осы әрекетінһі 
жақын арадағы мақсаты — Корнилов үшін қолайлы 
жағдай туғызу, сөйтіп оны соттау Ісін мүмкін емес 
нәрсе ету болып табылады.

Корниловтыц материалдарын толық деп танудан біз 
аулақпыз. Корнилов опасыздык жасағандығы жөнінде 
тағылған айыптардан өзін арашалаумен бірге, мәселен, 
заговорға қатысы болған кейбір адамдар мен уйымдар- 
ды ауызға алмайды, ен алдымен, куәлердің жауабьгна 
қарағанда, Ставкадағы елшіліктердің мүлде екінші дә- 
режелі орында болмаған кейбір өкілдерін ауызға ал
майды. Тағыда бір атап көрсетерлік нәрсе, Корнилов- 
тын «түсінік хаты» Бурцевтің тыншылык редакциясы- 
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нан өтті, сондықтан ол «хаттың» кейбір жерлерін, бәл- 
кім, өте мақызды жерлерін алып тастады. Сонда да 
<хат» документ ретінде калайда үлкен қунды нәрсе 
болып табылады. Осы документке куәлердің теңсал- 
макты жауаптары қарама-қарсы қойылғанша, біз му- 
ны документ деп есептемекшіміз.

Сондықтан біз осы документ жөнінде оқушымен әң- 
гімелесудІ кажет деп санаймыз.

Олар кімдер?

Олар, Қорниловтын кеңесшілері мен рухтандыру- 
шылары, кімдер, ол өзінін заговоршылдық ойларын, ек 
алдымен, кімдерге сеніп айтқан?

«Елдің жағдайы туралы жане ел мен армияны толық бүліну- 
ден кутқару үшік қажетті шаралар туралы мәселені талқылау- 
*а — дейді Корнилов, — мен М. Родзянконы, князь Г, Львовты 
жане П. Милюковты катыстырмақ болдым, оларға телеграмма лар 
жіберіп. 29 августам калмай Ставкаға келулерін өтіндім».

Корниловтын өз мойындауы бойынша онын басты 
кенесшілері міне осылар.

Бірақ іс мунымен бітпейді. Кенесшілері мен рухтан- 
дирушыларынан баска басты серіктері де болды, Кор
нилов соларға сенді, соларға арқа сүйеді, солармен 
бірлесіп өзініц заговорын іске асырмак болды.

Тыңдап қараңыз:

«Председатель ретінде Жоғарғы баскомандашыныц. ми- 
янстр-орынбасар ретінде Керенскийдін, Сапинковтың, генерал 
Алексеевтін, адмнрал Қолчактык және Филоненконың катысуы- 
мен «халық корғаныс советінің» жобасы жасалған еді. Осы кор- 
ганыс советі коллективах диктатурами жүзеге асыруға тиісті 
болды, ейткені жеке диктатура орнату унамсыз нәрсе деп табыл- 
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ды. Баска мннистрлердіц орындарына Тахтамышев, Третьяков 
Покровский, Игнатьев, Аладьин, Плеханов, Львов жэне Завойки 
мырзалар белгіленген еді».

Корниловқа дем беріп оіырған және одан ездеріне 
демеу алып келген, халык сыртынан Корниловпен сыр- 
ласқан және Москва кеңесінде оған кол шапалактаған 
қурметті заговоршылардын шүйіркелес компаниясіл 
міне осындай. Халық бәстандығы партиясының басты- 
ғы Милюков; қоғам кайра гкерлері совстінің бастығы 
Родзянко; өнеркәсіпшілсрдін бастығы Третьяков; эсер- 
лер Ішіндегі корғампаздардың. бастығы Керенский; 
меньшевиктер ішіндегі қорғампаздардың устазы Пле
ханов; Лондондағы белгісіз бір фирманыц агенгі 
Аладьин, — корниловшылдықтын сенімі мен үміті, 
контрреволюцияның жаны мен жүйкёсі міне осылар.

Оларды тарих умытпас деп, ал замандастары олар- 
ға тиісті баға берер дсп сенеміз.

Олардың мақсаттары

Олардың мақсаттары «түсінікті және айкын»; «Рос- 
сияны сақтап қалу» үшін — «армияның жауынгерлік 
дәрежесін көтеру» және «тылды сауықтыру».

Армияның жауынгерлігін көтеру үшін «мен былай 
деп көрсеттім», — дейді Корнилов:

«Сотые майданывда елім жаэасы туралы зақды дереу қайта 
енгізу кажет».

Ал тылды сауықтыру үшін «мен былай деп көрсег- 
тім»,—дейді тағыда Корнилов:

<Өлім жазасы және әскери-революциялық сиіглр туралн 
эаңды ішкі округтерге де қолдяну кажет, өйткені бейбастак, үЙ- 
ретілмеген, нәсихатталған солдаттар бандасы түрінде тылдан 
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жасактар алып отырғанда» армияның жауынгерлік дәрежесін кал- 
пына келтіру 5көніндегі шаралардыц қандайы болса да ойдағы- 
дай нәтиже бермейді».

Бірак іс мунымен бітпейді. Корниловтык ойынша, 
«соғыстың максаттарына жету ушін»... үш армия бо- 
луға тиіс: «окоптардағы армия, тылда —жумысшы ар- 
миясы мен темір жол армиясы». Баскаша айтканда, 
әскери «тәртіпті», барлық салдарымен қоса, корганыс 
үшін жумыс істеуші заводтарға және темір жолдарға 
тарату «қажет», яғни оларды милитаризациялау «ка
жет». '

Сонымен, майданда өлім жазасьгн колдану, тылда 
өлім жазасын колдану, заводтар мен темір жолдарды 
милитаризациялау, елді «соғыс» лагеріне айналдыру, 
сөйтіп, осының бәрінің тыянағы ретінде, Корниловтың 
баскаруымен әскери диктатура орнату, — бақсақ, за- 
говоршылар компаниясының көздеген мақсаттары осы- 
лар екен.

Бул мақсаттар Москва кеңесінеи бурын-ак даңқы 
шықкан аіірықша «баяндамада» айтылған. Бул максат- 
тар, «Корниловгың талаптары» ретінде, Корниловтыц 
телеграммалары мен «хатында» кездеседі.

Бул «талаптар» Керенский үкіметіне мәлім бе еді?
— Сөзсіз мәлім еді.
Керенскнйдіи үкіметі Корниловка косылып па сді?
— Косылғаны анык.

«Савинков пен Филоненко мырзалар бурын қол қойған, армия 
мен тылды сауықтыру шаралары туралы жалпы баяндамаға кол 
койғаннан кейін,—дейді Корнилов,—оны Уакытша үкіметтің Ке
ренский, Некрасов жэне Терещенко мырзалар бас коскан жеке 
кеңесіне білдірдім. Баяндама каралган кезде үкіметтің. мен усын- 
ған шаралардың бәріне косылатындығы жөнінде, ал ол шаралар-

25 и. в. С т а л ■ и, 3-том
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ды жүзеге асыру мәселесі үкімет шараларыныц қаркынына бзіі 
лаиысты екендігі маған анық айтылды».

Савинков та нақ осыны айтып, 24 августа Корни- 
ловқа: «сіздін. талаптарынызды Уақытша үкімет жа- 
кын арада орындайды» деді.

Корниловтың мақсаттары халык бостандығы пар- 
тиясына мәлім бе еді?

— Сөзсіз мәлім еді.
Ол партия Корниловқа қосылып па еді?
— Косылғаны анық. Өйткені халық бостандығы 

партиясының орталық органы «Речь» газетІ «генерал 
Корьиловтың идеалдарына толығынан қосылатынды- 
ғын» ашық айтты.

Халық бостандығы партиясы — буржуазия днкта- 
турасының партиясы деп айтқан біздің партияның пі- 
кірі дурыс болып шықты.

Керенскийдің үкіметі — осындай диктатураны бүр- 
кейтін бүркеніш деп айтқан біздіц партияның пікірІ ду
рыс болып шықты.

Кәзір, корниловшылдар бірінші соккыдан ес жыйған 
кезде, өкімет басында отырған заговоршылар «армия*  
ның жауынгерлік дәрежесін көтеру» және «тылды 
сауықтыру» туралы қайтадан сөз көтере бастады.

Жумысшылар мен солдаттар «армиянын жауын- 
герлік дәрежесін көтеру» және «тылды сауықтыру» 
деген сөз тыл мен майданда өлім жазасын колдану 
деген сөз екендігін есте сақтауға тиіс.

Олардың жолы

Максаттары сыякты, олардың жолы да «түсінікті 
және айқын». Ол — большевизмді жою, Советтерді та- 
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рату, Петроградты айрықша соғыс губернаторлығы 
етіп бөліп шығару, Кронштадты қарусыздандыру. Бір 
сезбен айтқанда — революцияны талқандау. Осы үшін 
үшінші атты әснер корпусы кажет болды. Осы үшіа 
тағы дивизия қажет болдьг.

Петроград соғыс губернаторлығынын шегарасын 
белгілеу мәселесін Корниловпен бірге талқылағаннан 
кейіл Савинков Корниловқа былай дейді:

— «Сонымен, Лавр Георгиевич, сіздің талаптарықызды Уа- 
кытша үкімет жакын арада орындайды; бірак буған байланысты 
Петроградта күрделі қысылшақ жағдай туып кетуі мүмкін деп 
үкімет қауіптенеді, Әрнне, өзінізге мәлім, шамамен алғанда, 28 не 
29 августа Петроградта большевиктер күрделі аттаныс жасар 
деп күтіп отырмыз. Уақытша укімет арқылы жүзеге асырылатын 
сіздің талаптарыңыз жарыялаяса, муның өзі, әрнне, большевиктер- 
дін аттанысына сылтау болады. Біздің қоластымыздағы әскерлер 
саны жеткілікті, бірак біз оларға толык арқа сүйей а.імаймыз. 
Оның үсгіне, Ж- және G. Д. Советінің жада заңға калал карай- 
тындығы әлі белгісіз. Бул да ұкіметке карсы шығуы мұмкін, он- 
да біз ез әскерлерімізге арка суйей алмаймыз. Сондықтан авгус- 
гың аяқ кезінде 3-нші атты эскер корпусы Петроградца әкелініп, 
Уакытша үкіметтіц қарамағына берілсін деп әмір етуінізді сурай- 
мын, Ал егер, болыпевиктермеп катар, Ж. жәяе С. Д. Советіяін 
мүшелері де аттаныска шығатын болса, онда біздің оларға да 
карсы эрекет етуімізге тура келеді».

Онсон, Савинков мейлінше батыл және мейлінше 
аяусыз кыймылдау керек екендігін айтты. Буған Кор
нилов былай деген: «баскаша кыймылдаудыц реті дв 
жок. Большевиктер мен Ж- және G. Д. СоветІнін ат- 
танысы болатын болса, онда бул аттаные бар күшпен 
басылады».

Осы шараларды тікелей орындау үшін үшінші аүіы 
эскер корпусы мен байырғы дивизиянын бастығы гена- 
25*
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рал Крымовка Корнилов мынадай «екі міндет» жүкге- 
ГСН:

«1) Менен (Корииловтан) немесе сол жердің взінде больше*  
вяктердің аттанысы басталғаны туралы хабар алған күнде. 
короусты бастап дереу Петроградка карай жылжу керек, кала
ны алып, большевнктердің козғалысына косылған Пеироград 
rap ннзон ынық бөлімдерін карусыздандыру керек, Петроград 
іалкын да қарусыздандырып, Советтерді таратып жіберу керек.

2) Осы міндетті орындап болған сон генерал Крымов артнл- 
лернялы бір брнгаданы Оранненбаумға бөлуге және, онда бары- 
сымен, Кронштадтгарнизоныныңкамалды карусыздандыруын, сөн- 
тіп материкке өтуін талап етуге тиісті болды,

Кронштадт қамалын карусыздандыру жөнінде және оның гар
низоны н алып кету жөнінде миннстр-председательдің рыйзалығы 
8 августа берілді, ал Теңіз бас штабыныносы жөніндегі баяндама- 
сы миннстр-председательдің жолдамасымен, адмирал Максимоа- 
тъш хатымен коса Жоғарғы баскомандашы штабының бастығына 
тапсырылды».

Революцияға және оныц табыстарына қарсы заго- 
воршылардың шүйіркелес компаниясынын жолы осын- 
дай.

Керенскийдің үкімеғі осы дозақы жоспарды түгел 
білгені былай турсын, осы жоспарды жасауға өзі қа- 
тьгсып, Корниловпен бірге осыны жүзеге асырмакшы 
болды.

Сол кездің өзінде соғыс министрлігін басқарған 
Савинков м^ны ашык айгады, ал оның барша журтқа 
белгілі осы мәлімдемесін әлі ешкім бекерге шығарған 
жоқ.

Мәлімдедіесі мынау:

«Тарихи далдікті аныктау үшін мен мынаны айтуды өз боры- 
шым деп есептеймін: мен, министр-председательдіц таосыруы бо- 
йынша, Петроградта согыс жағдайын жузеге асыруды камтаыа- 
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сыз ету үшін және қай тараптан бо.іса да Уакытша үкіметке кар
ты жасалған ешпенділік әрекеттердің бәрін де басу үшін сізден 
(Қорвиловтан) атты аскер корпусын сурздым..,»

Түсінікті шығар деймін.
Корниловтың жоспары жөнінде кадеттер партиясы 

білді ме?
— Әбден білген еді.

Өйткені осы партияның орталық органы, «Речь» 
газеті, корниловтық көтерілістін карсанында «болыие- 
виктік көтеріліс» туралы провокаторлық лакаптарды 
жанталаса таратып, Петроград пен Кронштадтка Кор- 
ниловтын. баса көктеп кіруіне осы арқылы жол аршы- 
ды.

Өйткені Петроградқа басып кірудің жоспарлары 
гуралы Савинков пен Корниловтын. арасында болғзн 
барлық келіссөздерге кадеттер партиясының өкілі 
Маклаков мырзаның «өз басы» қатысып отырды, қа- 
тыскандығы Корниловтың «хатынан» көрінеді. Біздіп 
білуімізше, ол кезде Уакытша үкіметтің жанында не- 
месе оның өзінде Маклаков ешқандай ресми орында 
жоқ болатын, — ендеше ол осы келіссөздерге өз пар- 
тиясының өкілі ретінде катыспағанда, кім болып ка- 
тисты дейсіз?

Фактылар осындай.
Керенскийдің үкіметі — буржуазиялық контррево- 

.’’іоцияның үкіметі, корниловшылдыкка арқа сүйейтін 
үкімет және корниловшылдықтан бір ғана айырмасы 
біраз «батылсыздау» үкімет деп айгкан біздің партий
ный пікірі дурыс болып шықты.

Контрреволюцияныц идеялык және саяси тізгіндері 
кадеттер партиясының Орталық комитетіне барып 
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түйіседі деп айтқан біздің. партияның пікірі дурыс бо- 
лып шықты.

Егер питерлік және могилевтІк заговоршылардын 
контрреволюциялық жоспары іске аспай қалған болса, 
онда бул үшін Керенский мен Корниловты, немесе 
Маклаков пен Савинковты кінәлау керек емес, олар 
«таратып жіберуге» қамданған, бірак қарсы туруға 
ездерінін күштері жетпеген нак сол Советтерді кінәлау 
керек.

Кәзір, корниловшылдар естерін жыйнап, келісім- 
паздардың көмегімен өкіметке урланып өткен кезде, 
Советтерге қарсы күресу мәселесі қайтадан алға ко- 
йылып отыр. Егер жумысшылар мен солдаттар корни- 
ловшылдардың үкіметіне қарсы жүргізілетін күресте 
Советтерді колдамаса, онда өздері әскери диктатура- 
ныц темір табанына түсІп қалуы ықтыймал екенін олар 
^мытпауға тиіс.

Империалиста буржуазиянын диктатурасы

Заговоршылар Корнилов пен Милюков, Аладыш 
мен Филоненко, Керенский мен князь Львов, Родзянко 
мен Савинков революцияға карсы орнатпак болып сез 
байласқан «коллективтік диктатура» деген не? Осы 
диктатураны олар кандай саяси формаларға қалып- 
тастырмак болды?

«Коллективтік диктатураны» орнатып, женге салу 
үшін олар кандай саяси мекемелердің болуы кажег 
дел есептеді?

Документтерге сөз берейік.
«Генерал Корнилов Филоненкодан: туып отырған ауыр жағдай- 

дан кутылудың бірден-бір жолы — эскер и диктатураны жарыяла), 
ғана деп есептемейсіз бе деп сурады.
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Филоненко: диктатор туралы нактылы түрде ойлағанда, кә- 
зіргі жагдайда диктатор болатын кісі тек кана генерал Корнилов 
деп білемін деді. Жеке диктатураға карсы Филоненко мынадай 
пікір айттьг, генерал Корниловтың өзі саяси жағдайды жете біл- 
мейді, сондыктан даоның диктатурасынық кеэінде жел бірушілер 
гобы аталатындар толып кеткен болар еді. Демократияшыл топ- 
тар мен республикашыл топтар б?ған карсы шығуға, демек, жекв 
днктатураға да карсы шығуға тиіс боладьь

Генерал Корнилов. Үкіыет ешқандай шаралар колданбай отыр- 
ған болса. не істерсін?

Филоненко. Шығар жол директориями қуру аркылы табылуы 
мүмкін. Үкімет курамынан кіші соғыс кабинетін бвліп шығару 
кажет, буған ерекше қажырлы адамдар енуге тиіс, «халык корға- 
нысының советі» деп немесе басқаша аталатын — әкгіме атында 
•емес — осы кабннетке Керенский, генерал Корнилов және Савин
ков сөзеіз қатысуға тиіс. Осы кіші кабинет ел қорғау міндетін 
«зінің ең бірінил міндеті етіп коюға тніс. Директорияның жобасын 
үкімет осы түрде кабылдауға тиіс.

Корнилов. Дурыс аіітасыз. Директория кажет-ақ және мүм- 
кіні болғанша теэ болғаны жаксы...» («Новое Времяэ).

Ал онан кейін;

«Председатель ретінде Жоғарғы баскомандашынык, министр- 
орынбасар ретінде А. Ф. Керенскийдіщ Савинков мырзаның, ге
нерал Алексеевтщ, адмирал Колчактың жэне Филоненко мырза- 
ныц катысуымен «халық қорғаныс советінің*  жобасы жасалған 
еді-

Осы корғаиыс советі коллективтік диктатурами жүзеге асы- 
руга тиісті болды. өйткені жеке диктатура орнату унамсыз нәрсе 
аеп табылды*  («Общее Дело>).

Сонымен, директория — Корниловтың — Керенский- 
діи «коллективтік диктатурасы» қалыптасуға тиісті' 
болған саяси форма осы еді.

Корниловтың «бүлігі» іске аспағаннан кейінгі жер- 
Де директорияны қурғанда, Керенский нақ сол корни- 
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ловтық диктатураны баска куралдармен іске асырып 
келді, бул кәзір әркімге айқын болып отыр.

Белгілі түнгі мәжілісте Керенскийдіц директория- 
сын жақтап сөз сөйлей отырып, алжыған Орталык 
Атқару Комитеті генерал Корниловтын контрреволю- 
циялық жоспарын жақтап дауыс берді, бул кәзір әр- 
кімге айкын болып отыр.

Керенскийдің директориясын өршелене қорғай оты
рып, «Дело Народа» газетіндегі данышпандар, оны өз- 
дері де сезбестен, әйгілі және жасырын корниловшыл- 
дардыц айызын қандырып, революцияны сатып кетті, 
бул кәзір әркімге айқын болып отыр.

Директория — контрреволюция диктатурасынын. 
бүркенішті формасы деп айтқан біздің партиянын пікі- 
рі дУрыс болып шықты.

Бірақ жалғыз директориямен «узакка бармайсын», 
Контрреволюциянын кулары демократизмиіц жемісін 
татқан елді ешбір «демократиялық» бүркенішсіз-ак, 
жалғыз директорияның ғана жәрдемімен «бнлеуге» 
болмайтындығын білмей қалған жоқ. Директория фор- 
масындағы «коллективтік диктатура» — табылғап нәр- 
се! Бірақ оны жаланаштап не керек. Оны қайдағы бір 
«предпарламентпен» бүркеген жақсы емес пе? «Демо- 
кратиялық предпарламент» өмір сүріп, мылжыцдам 
берсін, — тек мемлекеттік аппарат директориянын ко- 
лында болатын болсын! Корниловтын қосшысы Завой- 
ко мырза, Лондондағы белгісіз бір фирманыц агенті 
Аладьин мырза және Милюковтың досы Корниловтын. 
«өзі» — осы «предпарламенттің» алдында «жауапты» 
болатын (ойнамаңыз?) директориянын тірегі мен бүр- 
кеніші ретіндо «предпарламента» жобасын бірінші 
болып усынды.
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Докуменгке сөз берейік.
«Генерал Корнилов пен оның төңрегіндегілер дмректорияны 

куруды талап еткенде, оның ел алдында жауапкер болмауын көэ- 
деген жок.

Өкілдік орган туралы Аладьнн усынған жобаиы өте-мөте ма- 
кулдап жақтаушылардын бірі М. М. Филоненко болып табылады, 
ал үхімет Қурылтай жыйналысы шақырылғанша осы органныц ал- 
лында жауапты болуға тиісті.

Аладьиннын ойынша, осы екілдік органға 4 ші Мемлекеттік 
дума (оңшыл жағынаи баскасы және оның барлык енжар мүшеле- 
рікен тыскарғылары), алғашкы үш думаның солшыл элементтері, 
Ж. және С. Д. Советтері Орталык атқару комнтетінің делегация- 
сы (партиялардың екілдігіне шек койылмайды) және өкілдік ор
ганный курамына сол органның еэі косымша енгізетін Брешко- 
Брешковская, Кропоткин, Фигнер, т. б. сыякты 10 — 20 асл квр- 
некті революцияшыл кайраткерлер кіруге тиіс болды. Сопымен 
«предпарламент» идеясын алғаш рет онлап тапкан А. Ф. Аладьин 
болды» («Новое Время*).

Сонымен, «предпарламент!» — Корнилов гыц — Ке- 
ренскийдін «коллективтік диктатурасы» үшін «демо- 
кратиялык» тірек болуға тиісті болған «өкілдік орга
ны» міне осы.

Курылтай жыйналысы «шакырылғанға дейін» өз 
алдында үкіметті «жауапты» еггетін орган ретіндсгі 
«предпарламент», Курылтай жыйналысы шакырылған- 
ға дейін онын орнын басатын «предпарламент»; erep 
Курылтай жыйналысының шакырылуы кейінге қалды- 
рылса, сонын орнын басатын «предпарламент»; Ку
рылтай жыйналысының шақырылуын кенінге калды- 
руға «заңды негіз» беретін (масайрандар, заншылар!) 
«предпарламент»; Курылтай жыйналысын болғызбау- 
дың қуралы регіндегі «предпарламент», — революция- 
ға қарсы заговоршылардың контрреволюцнялык «де- 
мократизмінің» бар мәні осында.
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Екі күннен кейін шакырылатын корниловтык. «пред- 
парламентке» «рыйзалық беріп», Керенский револю- 
цияға қарсы заговоршылардың нақ сол контрреволю- 
цкялык, жоспарын тек басқаша к^ралдармен орындап 
отыр, бул кәзір әркімге айкын болып отыр.

Авксентьевтер мен Дандар «предпарламент™» уй- 
ымдастырып, бул үшін бірнеше иңбағандык істер жа- 
сап, революцияға және онын табыстарыиа қарсы, әй- 
гілі және жасырын корниловшылдарға кызмет етіп 
келді, бул кәзір әркімге айкын болып отыр.

«Дело Народа» газетіндегі данышпандар Қурылгай 
жыйналысы туралы айқайлай отырып, сонымен катар 
корниловтык «предпарламент™» нығайта отырып, KJ- 
рылтай жыйналысын болгызбау жолында қызмет Істеп 
жур, бул кәзір әркімге айқын болып отыр.

Корниловтың шәкірттері болу — «Демократнялык 
кенестегі» «жауапты» мылжындардын, Церетели мен 
Черновтардың, Авксентьеетер мен Дандардын колда- 
рынан бар келгені міне осы болды.

* **
Бірінші кортынды

«Корниловтың ісінен» біздің кездестіріп отырғаны- 
мыз Уақытша укіметке карсы «бүлік» емес, және 
атаккумар генералдык жай ғана «авантюрасы» да 
емес, біздің кездестіріп отырғанымыз революиияға 
қарсы жасалған нағыз заговор екендігі, уйымдасты- 
рылған және әбден ойланып істелген заговор екендігі 
жоғарыда каралған документтерден көрінеді.

Заговорды уйымдастырушылар мен рухтандыру- 
«ііылар: генералитеттің контрреволюцияшыл бөлегі, ка- 
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іеттер партпясының өкілдері, москвалык «қоғам қай- 
раткерлерінің» өкілдері, Уақытша үкіметтін аса «бі- 
лімпаз» мүшелері және — маңызы жағынан кем соқ- 
іайтындар! — кенбір елшіліктердін кейбір өкілдері 
(олар туралы Корниловтың «хаты» дәнене айтпайды).

Яғни Москва кеңесінде, «Россиянин айтулы көсе- 
мі» деп, Корннловты «масаттана» қарсы алғандардын 
бәрі.

«Корниловтың заговоры» — Россиянин революция- 
іныл таптарына қарсы, пролетариат пен шаруаларға 
карсы империалист буржуазиянын заговоры.

Заговордың мақсаты: революцияны талқандап, им
периалиста буржуазиянын диктатурасын орнату.

Заговоршылардын арасында алауыздыктар болды, 
бірақ усақ, саны ғана бар алауыздықтар еді. Ол ала
уыздыктар «ук'мет шараларының қарқыны» жөнінде 
туды: Керенский сақтыкпен, жан-жағына карайлап 
барып қыймылдауды көздеді, ал Корнилов «тіке омы- 
рауға салды». Бірақ негізгі мәселеде бәрінің ойы бір 
жерден шығып отырды: олар анкауларды алдау үшін 
«демократияшыл» лредпарламентпен бүркелген дирек- 
торияныц «коллективтік диктатурасы» түріндегі импе
риалиста буржуазиянын диктатурасын орнатуды көз- 
деді.

Империалист буржуазия днктатурасының негізгі 
өзгешелігі неде?

Ең алдымен негізгі өзгешелігі: мундай диктатура — 
согыскумар, канаушы азшылықтың еңбекшілерге және 
бейбітшілікті ацсаушы көпшілікке жүргізетін үстемдігі 
болып табылады. Қормиловтыц «хатын» оқып көріңіз- 
дер, үкімет мүшелерімен жүргізген «келіссөздерін» 
қарап шығыныздар: онда революцияны басудыц ша- 
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ралары туралы айтылады, буржуазиялык курылысты 
нығайтудың жэне империалиста соғысты созудын 
жолдары туралы айтылады, бірак онда жерді талая 
етіп отырған шаруалар туралы, астықты талап етіп 
отырған жумысшылар туралы, бейбітшілікті ансап 
оіырған азаматтардың. көпшілігі туралы бір ауыз сөз 
жоқ. Ол-ол ма, «хаттың» өзі басынан аяғына дейін — 
букараны темір кыспакта устау кажет, ал ел бнлеу 
тізгіні ат төбеліндей диктаторлардың колында болуға 
тиіс деген пікірге негізделген.

Екіншіден, негізгі өзгешелігі: империалиста бур- 
жуазиянын диктзтурасы — букараны алдауға бағыт- 
талған купыя, жасырын, бүркемелі диктатура. «Хат- 
пен» танысыңыздар, сонда заговоршы мырзалар өзде- 
рінің жауыздык жоспарлары мен купыя кулық-сумдык- 
тарын буқарадан ғана жасырып коймай, оздерінін 
сыбайластары меи партнялас «достарынан» да жасы- 
руға тырысып бақканын түсінесіздер. Букараны алдау 
үіиін «демократиялық» предоарламенттін жоспары ку- 
растырылды, ейткені тыл мен майданда өлім жазась» 
қолданылып отырғанда кандай демократизм бола кой- 
мақшы! Букараны алдау үшін «Россия республикасы» 
сақталып қалды, өйткені бес диктатордан қуралған 
азғана топ толық үстемдік етіп отырғанда кандай рес
публика бола қоймақшы!

Ақырында, негізгі өзгешелігі: империалиста бур- 
жуазияныц диктату расы — букараға зорлық жасауға 
сүйенетін диктатура. Мундай диктатураның букараға 
үздіксіз зорлық жасаудан басқа ешкандай «сенімді*  
тірегі жоқ, және болуы да мүмкін емес. Тыл мен май- 
лапда өлім жазасын колдану, заводтар мен темір 
жолдарды милнтаризаииялау, ату — бул диктатураныц 
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арсеналы міне осындай. Зорлықты арқау еткен «демо- 
кратиялық» алдау; «демократиялық» алдауды бүркс- 
ніш еткен зорлық, — империалиста буржуазия дикта- 
турасының басы да, аяғы да міне осындай.

Заговоршылар Россияда нақ осындай диктатура 
орнатуды көздеген еді.

# **

Екінші қортынды

Біз заговордың себебі жеке бір адамдардын ка«ку- 
немдігінен болды деп есептеуден аулақпыз. Біз заго
вор оны бастаушылардың мансапқорлығынан болды 
деп түсіндіруден де аулақпыз. Қонтрреволюциялық 
заговордың себептері терен. жатыр. Ол себептерді им
периалиста соғыстың жағдайларынан іздеу керек. Ол 
себептерді осы соғыс қажеттігінен іздеу керек. Май- 
данда шабуыл саясаты, Уақытша үкімет июнь айында 
кабыл алған саясат, жүргізілді, — контрреволюционер- 
лердің. заговорына жағдай жасаған негізді міне осы- 
дан Іздеу керек. Барлық жерлерде, барлықсоғысушы 
мемлекеттерде, империалиста соғыс жағдайында жүр- 
гізілген шабуыл саясаты — бостандық атаулыны жою- 
ды, соғыс жағдайын енгізуді, «темір тәртіп» орнатуды 
кажет етіп отырды, өйткені барынша кең бостанцық- 
тар кезінде дүние жүзі жыртқыштары туғызған кыр- 
ғынға буқараны бейпіл айдап салу қыйсынсыз нәрсе. 
Бул жөнінде Россиянин қағаберісте калуы мүмкіл 
емес еді.

Империалиста шонжарлардыц, отандық және одак- 
тас шонжарлардың, қысымымен нюнь айында майдан- 
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да шабуыл жарыяланады. Солдаттар үндемей-түнде- 
мей шабуылға шығудан бас тартады. Полкгер тараты- 
ла бастайды. Бул шара нәтижесіз болып шығады. Сол 
себепті армия «урысқа жарамсыз» болып табылади. 
Армияның «жауынгерлік дәрежесін арттыру» мақсаты- 
мен Корнилов (тек Корнилов кана емес!). солдаттар- 
дын митингілері мен жыйналыстарына алдын ала 
тыйым салып, «майданда өлім жазасын енгізу туралы 
заң шығаруды талап етеді. Тылдағы солдаттар мен 
жумысшылар, майдандағы солдаттардың ашу-ызасын 
котермелеп, буған қарсы наразылық білдіреді. Осыға.і 
жауап ретінде майдандағы генералдар буржуазиянын 
қолдауымен өлім жазасын тылда да колдануды, завод- 
тар мен темір жолдарды милитаризациялауды талап 
етеді. Диктатураның жоспары мен заговор осы шара- 
лардын тек табиғи дэмуы болып табылады. Корнилов- 
тын, «хатында» айкын баяндалған, «темір тәртіпті кал- 
пыпа келтірудің» және контрреволюцияны дамытудын 
қысқаша тарихы міне осындай. Империалиста соғыс- 
гың жағдайларыпда шабуыл жүргізу қажеттігінін не- 
гізінде туған контрреволюция майданнан келді. Заго- 
вордың көздеген мақсаты — бурыннан бар контррево
люцияны уйымдастырып, қалыптастырып, оны бүкіл 
Россияға тарату болды.

Патшалық Думаныц үшінші июньдік көкжалдары 
одақтастармен нық бірлесе отырып, «дереу» шабуыл 
жасауды июньніц бас кезінде-ақ талап еткенде, өзде- 
рінін не істегендерін білген еді. Олар, контрреволюция- 
ныц сыналған қулары, шабуыл саясаты өзінің ізіншө 
контрреволюцияны сөзсіз әкелетінін білген еді.

Сол кезде Советтер съезіне жасаған мәлімдемесін- 
де біздің партиянын: майдандағы шабуыл революция- 
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ға катерлі қауіп туғызады деп ескерткені дурыс болып 
шықты.

Біздің партияның мәлімдемесін қабыл алмаған кор- 
гампаздардың көсемдері өздерінін, саяси шалалығык 
және империалист буржуазияға идея жағынан кіріп- 
тар екендігін тағыда дәлелдеп берді.

Будан қандай кортынды туады?
Кортынды біреу. Талқыланып отырған заговор — 

империалиста соғыстың талаптарынан және шабуыл 
саясатынан туған контрреволюцияның жалғасы. Осы 
соғыс пен осындай саясат барда, — контрреволюция- 
лық заговорлардың. қаупі де бола бермек. Осындаіі 
кауіптен революцияны қорғап қалу үшін — империа
лист соғысты тоқтату керек, шабуыл саясатының 
мүмкіндігін жою керек, демократиялық бітімді жеңіп 
алу керек.

* «*

Үшінші кортынды

Корнилов пен онын «сыбайластары» туткынға алын- 
ды. Үкімет уйымдастырған тергеу комиссиясы ІстІ 
«тығыз түрде» жүргізіп жатыр. Уақытша үкімет өзін 
жоғарғы судьяға балап отыр. Корниловка және оның 
«сыбайластарына» «бүлікшілердің» ролі берілді. «Речь- 
Teri» және «Новое Времядағы» журтшылыкқа Корни- 
ловты қорғаушылардың ролі берілді. «Сот қызык бо- 
лады»,—деседі жаңалыққа әуестер. «Сотта талай 
маңызды жағдайлар әшкереленеді» — деп білгішсінеді 
«Дело Народа».

Бүлік кімге карсы? Әрине, революцияға карсы! Ал 
ол революция қайда? Әрине, Уақытша үкіметте, өйтке- 
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ні бүлік Уақытша укіметке қарсы көтерілген. Нақ осы 
революцияның өзі кімдерден куралған? «Айнымас» 
Керенскийден, кадеттер партиясының өкілдерінен, мос- 
квалық «қоғам қайраткерлерінің» өкілдерінен және 
осы джентльмендердін. тасасында турған бір сэрдсн 
қуралған. Бірінші дауыс: «Ал онда Корнилов жетіспей 
тур ғоіі?». Екінші дауыс: «мунда Корниловтың не орны 
бар: оған айыпкерлер орнына барыгі отыруға буйы- 
рылған»...

Алайда, пердені түсірейік. Корнилов шынында да 
революцияға қарсы заговор уйымдастырды. Бірак ол 
жалгыз болған жоқ, Оның Милюков пен Родзянкодай, 
Львов пен Маклаковтай, Филоненко мен Набоковтай 
рухтандырушылары болды. Оның Керенский меін Са- 
винковтай, Алексеев пен Калединдей серіктері болды. 
Осылардың және осы тектес джентльмендердің кәзір 
бостандыкта жайбарақат серуен қурып жүргендігі, 
бостандықта серуен курып жургені былай турсын, тіп- 
ті Корниловтың «өзінін» конституциясы бойынша елді 
«билеп» те отырғандығы ертегі ме. Акырында, Корни- 
ловты орыстың және ағылшын-француздың империа
лист буржуазиясы қолдап келді, осы империалист 
буржуазиянык мүдделері үшін Корниловтың әлгі серік- 
терінің бәрі де енді елді «билеп» отыр. Жалғыз Кор- 
ниловка болатын соттың өзі бишара және кісі күлерлік 
комедия екендігі айқын емес пе? Екінші жағынан, 
империалист буржуазияны, революцняға қарсы заго
вор жоніндегі осы басты айыпкерді, сотқа калай тарту 
керек? Зан министрлігіндегі данышпан қолөнершілер- 
ау, — шешіңіздерші!

Әнгіме, тегінде, комедиялы сотта емес. Әнгіме мы- 
нада: Корниловгык агтаныстан кейін, даурықпалы 
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камау істері мен «катац» тергеуден кейін өкімет билігі 
тағыда бүтіндей және ецибір калдықсыз корниловшы- 
лардын қолдарыида «болып шықты». Корниловтың 
қарудың күшімен орындағысы келгенін, енді өкімег 
басында турған корниловиіылдар, басқаша қуралдар- 
мен болса да, біртіндеп, бірақ булжытпастан Іске асы- 
руда. Тіпті корниловгық «предпарламент» те жүзеге 
асырылды.

Әнгіме мынада: революцияга карсы заговорды 
«жоюдың» сәті гүскеинсн кейін біз тағыда заговор- 
шылар штабының, нақ сол Керенский мен Терещенко- 
ның, кадеттер партияеы мен «қоғам қайраткерлерінің» 
нақ сол өкілдерінің, нак сол сэрлер мен сэрлер тектес 
генералдардыц қоластында қалған «болып шықтық». 
Булардың арасында тек Корнилов жоқ, бірак Корни- 
ловтан сэр Алексеевтің қай жері кем: бірде-бір маныз- 
ды мемлекеттік іс онсыз шешілмейді және ол, бақсак, 
Келісу конференциясына Россиянин ба, Англияның ба 
өкілі болып қатысады екен ғоіі?

Заговоршылардың бул «үкіметіне» ендігәрі төзуге 
болмайды, әңгіме осында.

Революцияны жаңа заговорлардыц қатерлі қаупіне 
Ушыратпайық десек, заговоршылардың бул «үкіметіне» 
сенуге болмайды, әңгіме осында.

Я, революцияга қарсы заговоршыларды соттайтын 
сот керек. Сот болғанда комедиялы және жалған сот 
емес, шын, халықтық сот керек. Бул соттың мәні за- 
говоршылардың кәзіргі «үкіметіне» мүдделерін іске 
асырғызып отырған империалиста буржуазияны өкі? 
мет билігінен айыруда. Бу.г соттың мәні өкіметті төмен- 
нен жоғарыға дейін корниловшыл элементтерден бір-*,  
жолата тазартуда.
25 И. В. С т і л и н, 3-тоы
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Біз жоғарыда айттык, империалиста соғыс аяктал- 
майынша және демократиялық бітімге қол жетпейінше 
контрреволюцияның заговорларынан революиияны 
корғап қалу мүмкін емес. Ал өкімет басында кәзіргІ 
«үкімет» турғанда, демократиялық бітім туралы арман 
етуге де болмайды. Осындай бітімге жету үшін бул 
өкіметті «жулып тастап», орнына жана өкіметті <қою» 
керек.

Бул. үшін өкіметті жаиа, революцияшыл таптардың 
қолдарына, пролетариат пен революцияшыл шаруалар- 
дың колдарына әперу керек. Бул үшін вкіметті револю
цияшыл буқара уйымдарынын, ішіне, жумысшы, солдат 
және шаруа депутаттары Советтерінің ішіне жыйнак- 
тау керек.

Осы таптар мен осы уйымдар, тек осылар ғанз, 
корниловтық заговордан революциями сактап қалды. 
Нақ осылар революцияныц женісін қамтамасыз етеді-

Империалистік буржуазияға және оның. агенттері- 
не заговоршыларға жасалатыв соттың мәні міне 
осында болмақ.

• •

Екі сурак

БІріншІ сурақ. Будан бірнеше апта бурын, өкімёттін 
(Корниловтың емес, өкіметтіңі) революцияға қарсы 
заговоры туралы машакатты әшкерелеулер алғашкы 
рет баспасөзде шыга бастаған кезде, большевиктік 
фракция Орталық атқару комитетіне «корниловтық 
жорық*  дәуіріндегі Уакытша үкіметтің бурынғы мүше- 
лері Авксентьев пен Скобелевке жолдап сурақ енгіздһ 
Бул сурақта Уақытша үкіметкв қарсы бағытталғаа 
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•шкерелеулер мәселесі жайында Авксентьев пен Ско
белевой демократия алдындағы ар-уяттық борышы 
және міндеттері бойынша өздерініц беруге тиісті бол 
ған жауаптарын алу көзделді. Біздің фракциянын ен 
гізген сурағын Орталық атқару комитетініц Бюросы 
нақ сол күні қабыл алды, сонымен, бул сурақ «бүкіл 
революцияшыл демократиянын» сурағы болды. Содав 
бері бір ай өтіп барады, әшкерелеулер үсті-үстіне қуйы- 
льіп жатыр, маскаралығы бірінен бірі өтеді, ал 
Авксентьев пен Скобелев, өздеріне бул мәселенін бей- 
небір қатысы жоқтай-ақ, жумған ауыздарын ашпастав 
®лІ үн қатпай келеді. Осы «жауапты» азаматтардын 
жай адамгершіліктіц негізгі ережелерін еске алатын 
және, ақыр соцында, «бүкіл революцияшыл демокра
тиянын» тарапынан өздеріне жолданғап сураккь 
жауап беретін кезі келгенін окушылар мақулдамас па 
екен?

Екінші сурақ. Керенскийдіи үкіметі жөніндег1 жана 
ашкерелеулердіц нағыз қызу кезеңінде «Дело Народа» 
окушыларды осы үкіметке «төзе туруға» шақырды 
Курылтай жыйналысына дейін «күтуге» шақырды 
«Елді сақтап қалу» үшін осы үкіметті өз колдарымев 
кУрған адамдардың аузынан кәзір «төзе туру» туралы 
аңгіме есіту, әрине, кісі күлерлік нәрсе. Япырау олар 
үк!метті қурғанда, жанға батқанмен «аз уакытка» оғав 
стезе туру» үшін ғана курды ма екен?.. Ал Керенский 
ДІң үкіметіне «төзе туру» деген сөздің мәнісі не? Онын 
мәнісІ сан миллион халықтың тағдырын революцияғг 
қарсы заговоршылардың колдарына беріп қою дегеі 
сөз. Оның мәнісі соғыс пен бітімніц тағдырын империа 
листік буржуазия агенттерінін қолдарына беріп қою 
деген сөэ. Оныц мәнісі Қурылтай жыйналысының та?- 



4?4 И. В. Сталин

дыры и тынымсыз контрреволюционсрлердің колдарынэ 
•беріп кою деген сөз. Өзінің саясн тағдырын револю- 
пяяға қарсы заговоршылар «үкіметінің» тағдырымен 
байланыстырған «социалистік» партняны қалай атау 
«ерек? Эсерлер партиясының көсемдерінің «аикаулы- 
ғы» туралы айтушылар бар. «Дело Народаның» «со- 
кирлығы» туралы айтушылар бар. Сөз жок, эсерлердіи 
«жауаптыэ көсемдері осы «ізгіліктердсн» қуралакан 
еыес. Бірак... саясаттағы анқаулық опасыздықлен £иь 
тасып жатқан қылмыс екендігін оқушылар макулдз- 
ыас па екен?

* Рабочий Путь* ЛЪ 2іл 2в жәнл 30»
s Ж9Н£ 7 октябрь, 1917 ж.

Кал цойган; К. Сталин



КУРЬ’ЛТЛИ ЖЫЙНАЛЫСЫН БОЛДЫРМАЙ 
ОТЫРҒАН КІМДЕР?.

Келісімпаздыктын мылжындары предпарламентту- 
ралы сөздерін судай сапырып отырған кезде, ал олар- 
ДЫң жолбикелері, Курылтай жыйналысына кырсық іс- 
теді деген сылтаумен большевиктерге карсы күресіп 
отырған кезде, контрреволюцияның қулары Курылтай 
жыйналысын шынымен болдырмау ушін кэзірдің өзін-1 
де өз күштерін байқап отыр.

Будан бір апта бурын ғана «Дон казактарының» кө- 
семдері «халықтың әзірленбегекдігі» себепті Курылтай 
жыйналысын сайлауды кейінге калдыру керек деп усы- 
ныс етті.

Содан екі күн еткен соң кадеттік «Речьтін» жакын 
әріптесі «День» газеті: «аграрлық тәртіпсіздіктердіц 
толқыны... Курылтай жыйналысын сайлауды кейінге 
қалдыруы мүмкін» деп айтып салды.

Ал кеше телеграф мынадай хабар жеткізді: кәзір 
Уақытша үкіметке жөн сілтеп отырғандардың нақ өз- 
дері — Москвадагы «коғам қайратксрлері» де Қурыл*  
тай жыйналысын сайлауды «мүмкін емес деп біледі».

«Мемлекеттік думаның мүшесі Н. Н. Львов: елде анархия бо- 
лип турғанда техникалық және саяси себептермен кәзіргі уақыт*  
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та саЙлау жүргізу мүмкін емес деп көрсетті- Ал Кузьмия-Караваеа: 
Курылтай жыйяэлысына өкімет эз:р емес. ешкандай заң ж о бал ары 
■сасалған жок деп косты».

Лнығында, буржуазия Курылтай жыйналысынын. 
сайлауын болғызбауды көздеп отыр.

Анығында, кәзір, буржуазия контрреволюциялык 
предпарламент түрінде өзіне «демократиялыкж бүрке- 
віш жасап, Уақытша үкіметке бекініп алған кезде, — 
Курылтай жыйналысынын мерзімін тағыда «кейІнгв 
калдыру» үшін ол өз күшін жеткілікті деп есептеп отыр.

«Известия» мен «Дело Народа» газеттеріндегі келі- 
сімпаз мырзалар осы кауіпке нені карсы коя алар екен?

Егер Уакытша үкімет «елдін үніне кулак асып», 
«қоғам қайраткерлерінін» ізімен кетіп, Курылтай жый
налысынын сайлауын кейінге калдырса, олар Уакытша 
үкіметке нені қарсы коя алар екен?

Бәлкім, атышулы предпарламентті карсы кояр? Бі- 
рак Корниловтын жоспары бойынша қурылған және 
Керенский үкіметінің мерездерін бүркеуге арналған 

нредпарламенттің дуниеге келген себебі, Курылтай 
жыйналысы кейінге калдырылса, сонын орнын басу 
ғой. Курылтай жыйналысы жолындағы күресте осы 
корниловтық түсік не бермек?

Бәлкім, алжыған Орталык атқару комитетін карсы 
кояр? Бірак, букарадан қол үзген, біресе теміржолшы- 
ларды, біресе Советтерді жиі-жиі теуіп қалып отыра- 
іын бул мекеменін кандай беделі бола коймакшы?

Бәлкім, «Дело Народа» сондай унамсыз — жалғая 
еарынмен свз етіп отырған «улы орыс револютіясы» 
шығар? Бірак «Дело Народа» газетіндегІ данышпандар- 
дык өздері: революция Курылтай жыйналысымен сы- 
йыспайды («не революция, не Курылтай жыйналысы» 1.]
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деп отыр ғой. Курылтай жыйналысы жолындағы кү- 
ресте среволюцияның қуаты» туралы бос сөздердіц 
қандай күші бола қоймақшы?

Ал буржуазияның контрреволюциялық әрекеттеріна 
қарсы қоярлык күш кайсы?

Ол күш — өсе түскен орыс революциясы. Келісім- 
паздар оған сенбейді. Бірақ будаң революцияныц өсө 
беруіне, деревняны қамтып, помещиктік өкіметтің ті- 
ректерін жоя беруіне нуқсан келмейді.

Меньшевиктер мен эсерлер Советтердің съезіне8’ 
қарсы күресе отырып, корннловтық предпарламент  ̂
нығайта отырып, Курылтай жыйналысын буржуазия
ми болғызбауына көмектесіп келеді. Бірақ бул жол- 
мен жүре берсе, өсіп келе жатқан революциямен шай- 
қасуларына тура келетінін олар біліп қойсын.

•Рабочий Путь" Л|
* окглябр*.  Ж.
Баемақала



КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ КҮШ ЖЫЙНАУДА, — 
ТОЙТАРЫС БЕРУГЕ ӘЗІРЛЕНІҢДЕР

Революция өмір сүруде. Корниловтык «бүлікті» ты- 
Йып, майданды серпілткеннен кейін, қалаларды шарлап, 
фабрикалы аудандарды жандандырғаннан кейін, — ре
волюция помещиктік өкіметтің жексурын тіректерін 
талқандай отырып, енді дерйвняға карай еяқ басуда.

Келісімпаздықтын. соңғы тірегі солкылдауда. Кор
ни ловшылдыкка қарсы күрес жумысшылар мен сол- 
даттардың келісімпаздық жалған үміттерін жойды, 
оларды біздің партияның төнрегіне топтастырды. По- 
меіциктерге қарсы күрес шаруалардың келісімпаздык 
жалған үміттерін жояды, оларды жумысшылар мен 
солдаттардың төңрегіне жыйнайды.

Қорғампаздарға карсы күресге және қоргампаздар- 
дың еркінен тыс жумысшылардың. солдаттар мен ша- 
руалардың революциялық майданы қурылуда. Келісім- 
паздарға карсы күресте және олардың еркінен тыс бул 
майдан күшейіп, нығаюда.

Меньшевиктер ме« эсерлердің келісімлаздарын өз 
ортасынан аластай отырып, революция өз куштерін 
жыйнауда.
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Сонымен қагар контрреволюция да өз күштерін 
жыйнауда.

Конгрреволюцияныц уясы нея ордасы — кадеттер 
партиясы бірінші болып күрес ашып, Корнилов үиіін 
үгіт жүргізуде. Өкіметгі ез қолдарьпіа басып алып, Су- 
вориннін босағасындағы кәндендерді шынжырдан бо- 
сатып жібергеннен кейін, эсерлік-меньшевиктік-корни- 
ловтык предпарламента бүркеніш едіп, өзіне коытрре- 
волюцияшыл генералдар тарапынан колғабыс көрсеті~ 
луін қамтамасыз еткеннен кейін, — кадеттер партиясы 
рсволюцияны талқандау қаупін туғыза отырып, жаңа 
корниловшылдықгы әзірлеуде.

Москвадағы «коғам канраткерлерінің одағы», ло- 
каутшылармен «аштықтың қурсаулы шеңгелінін» ода- 
ғы, Корниловтыц солдаттар мен жумысшыларды тун- 
шыктыруына, тылдағы Советтер мен майдандағы Ко- 
мптеттерді тарагуына көмектескен нақ осы одақ,— 
екі күннен кейін «екінші Москва кеңесін» өткізгелі 
отыр, «казак әскерлері одағының» өкілдерін бул кецес- 
ке кызулана шақырып огыр.

Майданда, әсіресе оңтүстік пен батыста, корнилов- 
шыл генералдардың жасырын одағы кара ниеттік 
«жумыска» жарамды күштердің бәрін өз төнрегіне 
жыйнап, революцияға қарсы жанталаса жаңа жорьпс 
уйымдастыруда...

Ал Керенскийдің үкіметі, Корниловпен косыла ре- 
волюцняға қарсы заговор уйымдастырған нақ осы үкі- 
мет Петроградты немістерге беріп, Рябушинскийлермен 
және Бурышкиндермсн бірге, Калединдермен және 
Алексеевтермен бірге, революцияға қарсы бурынгыдан. 
да жойқын, жана заговор уйымдастыру үшін Москва - 
Ға қашуга әзірленуде.



410 И. В. Сталин

Күмәндану мүмкін емес. Революция майданына ка- 
рамз-карсы контрреволюция майданы, капиталистер 
мен помсщиктер майданы, Керенский үкіметі мен пред
парламент майданы қурылып, нығаюда. Контрреволю
ция жаңа корниловшылдықты әзірлеуде.

Корниловшылдыктың бірінші заговоры іске аспады. 
Вірақ контрреволюция күйретілген жок. Ол тек кейін 
іпегінді, Керенскийдің үкіметінің тасасына жасырынып, 
зкана позицияларға бекініп алды.

Революциями узақ уакыт қауіптен сақтау үшін 
«орниловшылдыктың кәзіргі әзірленіп жаткан екінші 
заговоры туп тамырымен жанышталуға тиіс.

Жумысшылар мен солдаттардың күш жумсауы ар- 
қасында, тылдағы Советтер мен майдандағы Комитет- 
тердін күш жумсауы арқасында контрреволюциянын 
-бірінші аттанысы іске аспай қалды.

Улы революцияныц бар қуаты аркылы контррсво- 
люпиянын екінші аттанысын жойып жіберу үшін Совет- 
тср мен Комитеттер барлық шараларды қолдануға тиіс.

Күрес бейбітшілік пен астық үшін, жер мен бостаи- 
дык үшін капиталистер мен помещиктерге карсы, жал- 
даптар мен жебірлерге карсы, опасыздар мен саткын- 
шылапға қарсы жүргізіліп отырғандығын, уйымдасып 
жатқан корниловшылдыкты біржолата курткысы кел- 
ыейтіндердін бәріне карсы жүргізіліп отырғандығын 
жумысышлар мен солдаттар біліп қойсын, шаруалар 
мен матростар біліп қойсын.

Корниловшылдар күш жыйнауда, — тойтарыс беру- 
ге әзірленіндер!

^рабочий Путь*  ЛЬ 32t 
Ji) октябрь, Jif/7 Ж.



ПРЕДПАРЛАМЕНТ КІМГЕ КЕРЕК?

Корнилов будан бірнеше ай бурый Советтерді тара*-  
ту ісін жоспарлай отырып, эскери диктатураны уйым- 
дастыра отырып, сонымен бірге «демократиялық» пред- 
парламент қуруға уйғарды.

Не үшін?
Советтерді предпарламентпен ауыстырып, корни- 

ловшылдыктыц контрреволгоциялык. жаратылысын осы 
аркылы бүркеу үшін, корниловтык «реформалардын.» 
тын максаттары жөнінде халықты алдау үшін осы- 
лай етті.

Корниловтык көтеріліс «жойылғаннан» кейін Керен
ский мен кадеттер, Чернов пен москвалык өнеркәсіпші- 
лер, буржуазиянын «жана» коалициялык днктатурасын 
уйымдастыра отырып, сонымен бірге корниловтык 
предпарламент қуруға уйғарды.

Не үшін?
Бәлкім, Советтермен күресу үшін болар? Бәлкім, 

корниловшылдықтан ала-бөтен айырмашылығы жоқ 
«сренскийшілдікгі бүркеу үшін болар? Авксентьев: 
предпарламент «отанды қорғауэ үшін курылған деп 
сендіреді. Чернов Авксентьевтің пікірін «дамыта» ке- 
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ліп: предпарламенттің максаты «ел мен республика- 
ны қорғау» деп сендіреді. Бірак Қорннловтын езі де, 
әскери диктатураны енгізе отырып, оны предпарла- 
ментпен бүркей отырып, «ел мен республнканы кор- 
ғауды» ойлап еді ғой. Авксентьевше-Черновша «кор- 
ғаудың» корнилиідша «қорғаудан» айырмашылығы 
бар ма?

Сонымен, кәзіргі корниловтык түсіктін — предпар
ламент дейтін нәрсенрі дүниеге келген себебі не?

Предпарламенттін тунғыш архитекторларынын бі- 
рі, кадеттер партиясы Орталық Комитетінін мүшесі, 
Мемлекеттік думаның Уақытша комитетінін бурынғь» 
мүшесі, кәзір предпарламенттің мүшесі, Аджемов 
мырзаны тыңдап көрейік. Соны тыңдайық, эйткеві 
басқаларынан гөрі ол ашык айтады:

<Предпарлаиентт:ц м:ндеті, ең алдымен, — үкіиетке табаэ 
тірейтін негіз жасау» оган өкіметті әперу болуға тшс» ал кәзіргі 
кезде онда өкһчеі билігі. әрине, жоқ>.

Ал үкіметке осы «өкіметэ не үшін керек? Ол кімге 
қарсы бағытталуға тиіс?

Тындай беріңіздер:
«Предпарламент» — деді Аджемов, — репетицпядан ете алар 

ма екен. онын. өзі жумысшы және солдат депутаттарынын Совет- 
теріне твісті тойтарыс бере алар ма екен» негізгі мәселе міне 
осында болып отыр- Совет пен предпарламент 617?не бірі каре» 
қойыдған, дәл сондай-ак екі айдан кейін нақ осы уйыидар Қурыл- 
тай жыйналысына да карсы койылады. буғзн күыәндануға болмай- 
ди. Егер предпарламент сын акта и етсе» онда жумыстыц жөнге 
салынуы мүмкін*  (карацыз: «День», жексенбі),

Міне бул сөз-ак! Міне бул ашык айтылған, керек 
десаніз, шыншылдыкпен айтылған?

Предпарламент үкіметтің «өкіметін*  «Советтерге 
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тойтарыс беру» үшін қурады, өйткені предпарламент- 
ті, тек соны ғана, Советтерге «карсы коя алуы» мүм- 
кін.

Предпарламенттің «елді корғау» үшін емес, Совет- 
тсрмен күресу үшін дүниеге келгендігін енді біз біле- 
тін бэламыз. Демократияның катарынан кашкэн каш- 
кындар — меньшевиктер мен эсерлер предпарламент- 
ті паналағандығын, паналағанда «елді қорғау» үшін 
емес, Советтерге карсы буржуазиянын күресіне кө- 
мектесу үшін паналағандығын енді біз білетін бола- 
мыз. Советтердін. съезіне карсы олардыц жанталаса 
күресіп отырғандығы тегін емес.

«Егер предпарламент сынақтан өтсе, онда жу- 
мыстың жөнге салынуы мүмкін», — деп үміттенеді 
Аджемов мырза.

Жумысшылар мсн солдаттар корниловтық түсік- 
тіц «сынактан өте» алмауы үшін, ал оның кара ннет- 
тік «жумысының жөнге» салынбауы үшін барлық ша
рада рды колданады.

„Рабочий Пути**  ЛЬ
10 октябрь, 1917 ж.

Макала fa қол маган



СОВЕТТЕР ӨКІМЕТІ

Революцияның алғашкы күндерінде «Бүкіл 
мет Советтерге берілсін!» деген уран жаналық еді- 
Апрельл.е «Советтер өкіметі» алғаш рет Уакытша үкі- 
меттін. екіметше қарсы қойылады. Еул кезде астана- 
дагыдардың көпшілігі Милюковсыз— Гучковсыз Уа*  
қытшя үкіметті жақтайды. Июньде жумысшылар мен 
солдаттардыц орасан көпшілігі ашықтан-ашык бул 
У ранды дурыс деп табады. Уақытша үкімет ас.танада 
енді окшау қалдырылады. Июльде «Бүкіл өкімет Со- 
веттерге берілсін!» деген уранның маңында астанә- 
ныц революиияшыл көпшілігі мен Львов — Керенский 
үкіметінін арасында күрес өршиді. Келісімпаз Орта- 
лык аткаоу комитеті, провинциянын мешеулігінс сү- 
йеніп, үкімет жағына шығады. Күрес үкіметтід иаПда- 
сына шешіледі. Совет өкіметін жактаушылар заннан 
тысқары леп жарыяланады. «Социалисты» жазалау 
шаралары мен «рсспубликалык» түрмелердіц, бона- 
партистік андулар мен әскери з а гов ор лардыц, май’ 
дандағы ату мен тылдағы «кеиестердіц» кыйлы кезе- 
ні басталадк Бул — августыц аяғына дейінгі жағдай. 
Августын аяғында жағдай шуғыл өзгереді. Корни- 
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ловтық көтеріліс революцияның барлық күштерінІц 
жумылдырылуына ссбеп болады. Июль — августа 
өлуге айналған тылдағы Советтер мен майдандағы 
Комитеттер енді «кенеттен» жандана бастайды. Жан- 
данады да, Сибирь мен Кавказда, Финляндия мен 
Оралда, Одесса мен Харьковта өкіметті өз колдарынэ 
алады. Осылай болмағанда, өкіметтІ алмағанда, ре
волюция талқандалған болар еді. Сөйтіп, апрельдо 
Питердегі большевиктердіц «кішкене тобы» жарыя- 
лаған «Советтер өкімеггін» августын, аяғында Россия- 
дағы революцияшыл таптар жаппай дерлік таныйды.

«Советтер өкіметі» дегсн уранныц көп тараған 
Уран екені былай турсын, сонымен бірге реіволюция- 
ның жеиуі жолыидағы күрестегі бірден-бір сенімді қу- 
рал екендігі, кез болған жағдайдан қутылудыц бір- 
ден-бір жолы екендігі кәзір барша журтка айқын.

«Бүкіл өкімед Советтсрге берілсін!» деген уранды, 
ақырында, жүзеге асыратын уақыт жетті.

Ал «Советтер өкіметі» деген не және оның баска 
өкімет атаулыдан айырмасы қандай?

Өкіметті Советтерге беру дегенніц мәнісі — «бір 
тектес» демократиялық үкімет куру деген сөз, «со- 
циалистік» министрлерден жаца «кабинет» уйымдас- 
тыру деген сөз, және, жалпы алғанда, Уақытша үкі- 
меттің адамдар курамы жөнінде «елеулі өзгерістер» 
жасау дегеп сөз деушілер бар. Бірақ бул дурыс емес. 
Мундағы әңгіме әсте Уакытша үкіметтіц бір адамда- 
рының орнына екінші адамдарды қоюда емес. Әңгімө 
Жака, революцияшыл таптардыц ел ішіндегі жағдай- 
дың қожайыны болып шығуында болып отыр. Әнгімв 
вкіметтіи пролетариатпсн революцияшыл шаруалар- 
дыд қолына өтуінде болып отыр. Ал бул үшін бір ғана 
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үкіметті ауыстырудыц өзі мүлде жеткіліксіз. Бул 
үшін, ең алдымен, үкіметтің барлык ведомстволары 
мек мекемелерінде түбірінен тазарту жүргізіп, корни- 
лившылдарды барлық жерлерден қуып шығу кажет, 
барлық жерлерде жумысшы табы мен шаруаларға 
шым берілген адамдарды кою кажет. Тек сонда ғана, 
тек осылай еткенде ғана «орталықта және жергілікті 
жерлерде» өкімет билігі Советтерге өіеді деуге бо- 
лады.

Уақытша үкіметтік «сопиалистік» миннстрлершін 
барша журтка белгілі дәрменсіздігініц себебі не? Бул 
министрлердің Уакытша үкіметтен тыскарғы адам- 
дардын қолындағы бишара ойыншық болғандығының 
себебі не (Чернов пен Скобелевтіц, Зарудный мен Пе- 
шсхоновтың «Демократиялық кенесте» жасаған «ба- 
яндамаларын» еске түсіріңіздер!)? Ен алдымен онын 
себсбі, ведомстволар булардың жетегінде болған жок, 
қайта булардыц өздері ведомстволардың жстегінде 
болды. Оньщ тағыда бір себебі, әрбір ведомство қа- 
мал болып отыр, мунда әлі күнге дейін патша дәуірін- 
дегі бюрократтар отырып келеді, олар министрлердің 
ізгі тілектерін «бос сөзге» айналдырып отыр, екімет- 
тің кандайда болмасын революциялық шарасына ке- 
сел келтіруден тайынбай жүр. Өкімет билігі сөз жү- 
зінде ғаня емес, іс жүзінде де Советтерге өтуі үшін 
бул қамалцарды алу кажет және кадеттік-патшалык 
тәртіптің малайларын ол жерлердсн куып шығып, 
олардын орнына сайланып белгіленетін жәме ауысты- 
рылып отыратын, революция ісіне берілғен қызмет- 
керлерді қою қажет.

Өкімст Советтерге бсрілсін дегеніміз—тыл мен 
майдандағы үкіметтік мекемелердің қандайын болса 
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да түгелінен, төменнен жоғарыға дейін бүтіндей та- 
зарту деген сөз.

Әкімет Советтерге берілсін дегеніміз — тыл мен 
майдандағы «бастыктардың» қандайы болса да түге- 
лінен сайланып қойылып, ауыстырылып отыратын 
болсын деген сөз.

Өкімет Советтерге берілсін дегеніміз — кала мен 
деревнядағы, армия мен флоттағы, «ведомсгволар» 
мен «курамалардағы», темір жолдар мен почта-теле
граф мекемелеріндегі «өкімет өкілдсрі» сайланып ко- 
йылып, ауыстырылып отыратын болсын дсген сөз.

Өкімег Советтерге берілсін дегеніміз — пролета? 
рнат пен революцияшыл шаруалардыц диктатурасьі 
дсген сөз.

Бул диктатура империалиста буржуазиянын дикта- 
Турасынан, Керенский мен Терешенкомыц ықлас біл- 
Діріп қатысулары арқылы Корнилов пен Милюков жа- 
кында ғана орнатпақ болған нақ сол диктатурадан 
мүлде өзгеше.

Пролетариат пен революцияшыл шаруалардын. дик- 
татурасы — демократиялық бітім үшін, өндірісте жә- 
не өнім бөлуде жумысшы бақылауының болуы үшін, 
Шаруаларға жер беру үшін, халыққа астық беру үшін 
еңбекші көпшіліктін. қанаушы азшылыкка, помещик- 
тер мен каппталистерге, саудагерлер мен банкирлер- 
ге жүргізетін диктатурасы болып табылады.

Пролетариат пен революцияшыл шаруалардын 
диктатурасы — заговорсыз және астыртын әрекетсіз 
барша журттың коз алдында жүзеге асырылатын 
ашық түрдегі букаралык диктатура болып табылады. 
Өйткені әртүрлі «жецілдету» аркылы жумыссыздык- 
ты шиеленістіріп отырган локаутшы капиталистерге, 
^7 И. В. С т а л и н, З-іим



418 И. В. Сталия

6НІМНІҢ, бағасын жоғарылатып, ашаршылық тудырып 
отырған банкир-жалдаптарға рақым болмайтындығын 
мундай диктатура ешбір жасырмайды.

Пролетариат пен шаруалардың диктатурасы — бу- 
караға зорлық істемейтін диктатура, буқараның еркін 
білдіретін диктатура, осы буқара жауларының еркін 
ауыздықтайтын диктатура болып табылады.

<Бүкіл өкімет Советтерге берілсін?» деген уранның 
таптық мәні осындай.

Ішкі және сырткы саясат оқыйғалары, созалаң со
тые және бейбітшілікті аңсау, майдандағы женілістер 
және астананы қорғау мәселесі, Уақытша үкіметтің 
шіріктігі мен Москваға «көшу» мәселесі, бүліншілік 
пен аштык, жумыссыздық пен күйзеліс — міне осыиың 
бәрі Россияның революцияшыл таптарын өкіметті алу- 
ға тоқтаусыз қулшындырып отыр. Мунын мәнісі елі- 
мһ кәзірде-ақ пролетариат пен революцияшыл шаруа- 
лар диктатурасын орнату дәрежесіне жетті деген сөз.

«Бүкіл өкімет Советтерге берілсін!» деген револю- 
ииялық уранды, ақырында, жүзеге асыратын уақыт 
жетті.

9РабоtuH Путь' Л> 
/7 октябрь, 1911 jk\ 
Ьаімаңаіа
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Революцияның тегеүрінімен жарға тыксырылған 
буржуазиялык, бишікештер үкіметі Гіетроградтан қа- 
шуды ойлағанымыз жоқ еді, астананы жауға бергіміз 
келген жоқ еді деген өтірік сылтауларды жаудырып*  
жауап беруден сытылып кетпекіпі болып жүр.

Астанадағы жағдайды «қолайсыз» деп тауып, үкі- 
мет Москваға «көшеді» деген хабар күні кеше шаршы 
журтка жарыяланған еді («Известия»!). Петроградты 
жауға «беру» туралы («корғаныс комиссиясы»87!) кү- 
ні кеше ашықтан-ашық сөз болған еді, сонымен бірге 
үкімет астана маңындағы зеңбіректерді әкетуді талап 
еткен еді. Керенский мен Корнилов!ыц революцияға 
карсы заговоры жөніндегі серігі помещик Родзянко 
үкіметтің астананы «беру» туралы қарарын қуттық- 
тап, Петроградка, флотқа және Советтерге өлім тіле- 
гсн еді. Күні кешс бул қарарға «Лондон» косылып, 
үкіметтің Петроград пен флоттан тез қутылуын пле
тен еді. Күні кеше осының бәрі болган еді... Лл бүгін- 
гі күні үкіметтегі үрейі ушқан бишікештер, астананы 
корғауға табанды түрде бел байлаған флот пен гарни
зонный. алдында бейберекет шегінуде, шатасып, бірі- 
2?*
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не бірі кайшы келіп, — корқақтарша фактыларды бур- 
кеуге әрекеттенеді, кеше ғана сондай сәтсіз жэие ко- 
лапайсыз гурде өздері сатып кетпекші болған револю 

jjhhhmh алдында өздерін өздері ақтауға тырысады.
Онын бержағында Керенскийдің «көшуді» көктем 

гс калдыпу жөніндегі «узілді-кесілді» мәлімдемесіи 
Кишкііннің- кейбір мемлекеттік мекемелерді Москва- 
ға «кәзірден бастап-ак көшіре беруге болады» деген 
сондайлык үзілді-кесілді мәлімдемесі теріске шығарыл 
отыр Ал «корғаныс комиссиясынын» баяндамашысы 
Б. Богданов та (мүлде большевик емес!) үзілді-кесіл- 
ді былай лейді «үкімет тарапынан Петроградты Кал- 
дыру ниеті яйкындалды, сонымен қагар демократия- 
ньш калын топтары үкіметтін кету фактысынан Петрог
радты беру мүмкіндігін байкады» («Известия») Кешні 
газегтердіц хабары бойынша, «Уакытша үкіметтіи 
Москвина кешуіи жактаушылар... көпшілік ддуьк 
алғанын» («Русские Ведомости») біз айтып та отыр 
ғанымыз жоқ

Уакыгша укіметтегі бншара, усак жандар! Олар, 
халықты ылгый алдап келген осы жандар, — өздері- 
ніңибейберекет шегіиуін бүркеуге тырысып, букараны 
тағыда алдаудан баска ешбір амал таба алар ма?

Егер алдаумен гана тынса, бишікештер — биші- 
кеш те болмас еді. Шегіне отырып, өтірікті бүркеніш егг 
отырып, Керенский бір қагар айып тағып біздін партия- 
ға мензейді, «ойрзншылдықтың кайтадан өріс алғаны» 
гуралы, «революиияның кауіпті жаулары» туралы 
«бопсалау» және «букараның қулкын бузушылык» 
гуралы, «жазыксыз қурбан болғандардың қанына ма- 
лынған қолдар», т. б. туралы сандырақтайды.

Керенский, Корниловпен және Савинковпен бірігіп 
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революция менСоветтерге карсы заговор уйымдас- 
тырған, алдау арқылы үшінші атгы эскер корпусы» 
астанаға жакындатқан кәдімгі Керенский, «революция 
жауларына» қарсы сөйлеп отыр!..

Керенский, астықтыц бағасын арттырып, деревня- 
нь: ойраншылдык пен өрт салуға итермелеген кәдімгі 
Керенский, «ойраншылдықтың қайгадан өріс алуына» 
қарсы сөйлеп отыр! Қорғампаздық-эсерлік газет 
«Власть Народаны» окып шығып, өздеріңіз торелік 
айтыңыздар:

«Біздіц кейбір тілшілеріміз: соңғы тәртіпсіздіктердің туған 
себебі туракты бағаның арттырылуына байланысты деп білу керек 
деп жазады. Жаңа бага тіршілік дәрежесін бірден жаппай қым- 
баттатып жіберді. Осыдан наразылык, өшпенділік, басы артык 
күйгелектік пайда болды, осының нәтижесінде тобыр ойрандау 
ісіне бурынғыдаи гері тезірек бой урады!..» (№ 140).

Керенский, пасық Вонлярлярскийлер мен Щукин- 
дер бастаған охранниктер мен тыңшылар тобын кай- 
та тірілтіп, революцияны ластап, оның таза мінез-кул- 
кын бурмалаған кәдімгі Керенский, «буқараныц кул- 
кын бузушылықка» карсы сөйлеп отыр!..

Керенский, өзінің тәртібі басынан аягына дейін 
демократия жөніндегі шылғый бипса болып табыла- 
тын Керенский, генерал Хабаловтан ешбір калыспас- 
тан, Финляндия жағалауларындағы болмаған десант- 
ты қубыжык. етіп, «Демократиялық кеңестІ» ашық- 
тан-ашык бопсалаған кәдімгі Керенский, «бопсаға» 
қарсы сөйлеп отыр!..

Керенский, осы жылғы июньде майдандағы аван
тюрист шабуылдын курбаны болған он мыидаған 
солдаттардың жазықсыз канына колы анык малын- 
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тіи, августын аяк кезінде аскынып кеткен заговорам 
бүркейтін бетперде ғана болып шыкгы.

Москва кенесінің «тірі жандарымен» жасалган 
коалицияны асыра мактау арқылы, өздерінін заговор*  
шыл-корниловшылдарға кызмет істегендікіерін эсер- 
лер мен меньшевик тер білді ме екен? Большевиктерді 
«шеттету аркылы» және Советзер мен Комитеттерды 
іргесінен op казу аркылы, өздерініц контрреволгоиия- 
ға кызмет істегендіктерін, революииянын шгрейкбре- 
херлері болып жазылғанын «Дело Народадагы» ли- 
бералдык мешандар мен «Известиядағы» буржуазия 
дабылшылдары білді ме екен?

Корнилов көтерілісі бар сырды ашип берді. Ол кв- 
теріліс кадеттердіц және олармен жасалған коалииня- 
нын контрреволюциялык сырын ошкереледі. Ол көтері- 
ліс генералдық-кадетзік одак гаранынан революциям 
теніп турған кауіпті толык әшкереледі. Егср гыллагы 
Советтер мсн майдандагы Комитгттер болмаған бол- 
св, революция талкандалган болар еді, өйткені кор- 
Ғгшпаздар Каледннмен бірлесІп, нақ осыларга қарсь» 
сөз байласкан бола^гын.

Корнилов көтерілісініи ауыр кундерінде меныве- 
виктеп мен эсерлердіц кроніпгадтыктар қолтығын, 
«болыиевикзік» Советтер мен Комитеттср колтыгы» 
паналауга мәжбур болгаиы мәлім. ал будан буры" 
олар нақ соларга карсы Калединмеи және баска «Ti
pi жапдармен» коалиция жасаскан болатын.

Берілгеп сабак багалы да, ?гымды да еді,
Бірак... адам баласы умытшак келеді, Әсіресе 

«Известиядагы» және турлаусыз «Дело Народадағы» 
қашқыпдар умытшақ-ақ.
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Корнилов көтерілісінен бері небәрі бір айдан аса 
уакыт өтті. Енді корниловшылдыіс мүлде жойылды 
деп уйғаруға болар еді. Бірақ «тағдірдің жазуымен» 
және Керенскийдің әмірімен осы аз уақыттың ішінде 
біз жаңа корниловшылдықтын. дәуіріне кездесіп отыр- 
мыз. Корнилов «қамауға алынды». Бірақ корнилов- 
шылдықтың көсемдері өкімет басында отыр. «Тірі 
жандармен» жасалған ескі коалиция бузылды. Бірақ 
оиың есесіне корниловшылдармен жана коалиция жа- 
салғалы отыр. Москва кеңесі, казактардың аіаманы 
Карауловтың көксегеніндей, «узақ парламентке» ай- 
нала қойған жок, Бірак оның есесіне, «ескі советтік 
уйымныц орнын басарлык» Корниловгық предпарла- 
мент қурылды. Каражүзділердін Москва да болған бі- 
рінші кенесі адыра калды. Бірак оныц есесіне жакын 
арада Москвада каражүзділердің екінші кеиесі ашыл- 
Ды; ол кенестіц басшысы помещик Родзянко ашык. 
түрде былай деді: «егер Советтер мен флот курыса, 
ал Петроградты немістер алса, мен куанамын». Үкі- 
мет Корниловты соттағансыл отыр. Ал ол іс жүзінде 
Корннловтыц «келуіне» жағдай жасап отыр, ол үшін 
Калединмен және Корниловпен соз байласып отыр, 
революцияшыл әскерлерді Петроградтан кетіруге әре- 
кеттеніп жүр, Москваға кашуға дайындалып, Петро
градты жауға беруге әзірленіп отыр, Балтык флоты- 
ның кыйратылуын, Петроградты немістердін алуын 
және... Корнилов сэрдің такка мінуін тыкыршып кү- 
тетін «біздіц каһарман одақтастарымызбен» ауыз жа- 
ласып отыр...

Біздін ескісінен анағурлым кауіпті жана Корнилов- 
шылдықтын карсаңында өмір сүріп отырғандығымыз» 
анык емес пе?
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Бһдін кәзір ere сак болуымыз және жауынгерше 
толык дайын туруымыз керек екендігі анық емес ле>?

Кәзіргі кезде Советтер мен революцияшыл Коми- 
теттердіц бурынғыдан анағурлым қажет екендігі 
анық емес пе?

Корниловшылдықтан қорғанудың тетігі кайсы, 
контрреволюциянын болашак шабуылын букара қозға- 
лысының барлық пәрменімен баса алатын револю- 
цияның тірегі неде?

Тірсгі, әрине, малайлык етуші предпарламентте 
емес?

Қорганудын бірден-бір тетігі — Советтер екендіп 
және соларға еріп отырған жумысшылар мен солдат- 
тар буқарасы скендІгі анық емес пе?

Болашак контрреволюциядан реолюцияны кор
та йтын күш Советтер екендігі, тек кана Советтер 
екондігі анық емес пе?

Ал революционерлердің міндеті —осы уйымдарды 
аман сақтап, нығайту, олардыц твнрсгінс жчмысшы 
ж;>не шаруа букарасын топтастыру, бул уйымдарды 
сб.шстық және бүкілроссиялық съездермен байла- 
ныстыру болуы тиіс еді.

Бірақ «Известиялағы» және «Дело Народадағы» 
безгіншілер, Корнилов күндерінің «ауыр сындарыа» 
умытып, міне бірнеше күниен бері Советтердің маны- 
зын кетіру ісімел, СоветтердІ жамандау ісімен. Совет- 
тердің облысғық және Бүкілроссиялық съездерін бол- 
ғызбау ісімен, Советтерді кері кетіріи, бүлдіру ісімен 
шуғылданып отыр.

«Жергілікті Советтердіц ролі кеміп барады, — дейді «Извес
тия». — Советтер жалпы демокрятиялық рйым болулзя қалды...

Советтердің уақытша уйымының орнына біз турмыстың мем- 
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лекеттік және жергілікті курылысының толык жане барлық жағы 
:айма сай түпкілікті уйымын орнаткалы отырмыз, Самодержавие 
және сонымен бірге бүкіл бюрократтык тартіп қулаған кезде. біэ 
депутаттар Советтерін уакытша барак ретінде қурған болатынбыз, 
барлык демократия сонын ішінен өзіне баспана тапсын деген бо
латынбыз. Кәзір барактың орнына жаңа курылыстын түпкілікті 
тас үйі салынып жатыр, сондықтан. әлбеттев журт үйдін әрбір қа- 
баты бітксп сайын, бірте-бірте барактан анағурлым жайлы үйге 
кешіп жатыр».

Советтсрдің зор шыдамдылығы аркасында пакыр- 
шылап күнелтіп отырған және ар-уяттан айрылған 
«Известия», СоветтердІң Орталық аткару комитетініц 
органы, осы лай дейді.

Ал турлаусыз «Дело Народадағы» Ляпкин-Тяп- 
кнндер, «Извсстияныц» артынан аксай басып, терең 
оймен: Советтердіц съезін болғызбау керек, өйткені 
— революцияны және Қурылтай жыйналысын «кор- 
ғаудыц» кілті осыны болғызбауда дейді.

Естисіздер ме? «Уақытша уйым» дегені — патша 
окіметін және оның озбырлығын жойған революция- 
шыл Советтер. «Барлык. жағы сайма-сай, түпкілікгі 
уйым» дсгені— Алексеевке және Керенскийге қыз- 
мет ететін малайлық предпарламент. «Уакытша ба
рак» дегені — Корниловтың отрядтарын ыдыратқан 
Советтер. «Түпкілікті тас үй» дегені — күш жыйнаушы 
контрреволюцияны өзініц мылжын сөзімен бүркеу үшін 
курылып отырған корниловтык түсік, предпарламент. 
Ана жақта айкай-шулы кызу революциялық өмір. Мы- 
на жерде байсалды және«жанға жайлы» контрреволю- 
циялык кенсе. Сондықтан «Известия» мен «Дело На*  
рода» газеттеріндегі қашкындарлын. Смольный инстн*  
тутының, «барағынан» Қысқы сарайдың «тас үйіне» 
жалмажан қоныс аударғандығына, сөйтіп нздерін «ре 
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волюция көсемдері» деген атактан айырып, сэр Алек- 
ссевтін атқосшылары болып жалданғандығына таң- 
дануға бола ма?

Советтерді жою керек, — дейді сэр Алексеев.
Орындауға даярмыз,— дейді «Известия», — Кыс- 

кы сарайдағы «тас үйдін» сонғы «кабатын» салып бі- 
тіріиізші, ал «біз» оған дейін Смольный институтыныц 
«барақтарын» бузып боламыз.

Советтерді предпарламентпен ауыстыру керек.— 
дсйді мистер Аджемов.

Орындауға даярмыз, тек алдымен СоветтердІИ 
съсзін шақыруға кедергі жасауға мүмкіндік берініз, 
— дейді оған «Дело Народа» газедіндегілер.

Жана корниловшылдықтың карсанында, контрре
волюция Москвада өзінің съезін шакырып отырғаи 
кезде, корниловшылдар өзінің күшін жыйнап болын, 
деревняда қырғын жасап отырған кезде, калада ашар- 
шылық пен жумыссыздық туғызып отырған кезде, 
Курылтай жыйналысын болдырмауға әрекеттеніп, ре- 
волюцияға карсы жаңа аттаныс жасау үшін тылда да, 
майданда да ашык түрде күш жыйнап жаткан кезде 
олар осы айтқанын кәзірде де істеп отыр?

Муның өзі революция мсн онын женістеріне тікелей 
қастық істегендік болмағанда не болмакшы?

Булардың өздері революция мен онын уйымдары- 
ның пасық штрейкбрехерлері болмағанда кім болмак
шы?

Осыдан кейін егер булар, «Известия» және «Дело 
Народа» газеттеріндегі мырзалар, болашақ корнилов- 
шылдықтын «ауыр кезеңінде» «бурынғыша» ж.умыс- 
шыларға контрреволюциядан корғауды өтініп, «қа- 
йыршыларша колдарын созатын» болса, Советтерге 
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уйымдасқан жумысшылар мен солдаттар буған қалай 
қарауға тиіс?..

Жумысшылар әдетте ереуілдің штрейкбрехерлөрін 
кол арбаға салып,.аулақ шығарып тастап отырады.

Шаруалар әдетте жалпы істің, штрейкбрехерлерініц 
беттеріне нағлет таңбасын басып отырады.

Революция мен оныц уйымдарының жексурын 
ніірейкбрехерлерініц беттеріне тиісінше масқара тац- 
басын басу қуралын Советтердің табатындығына біз 
күмәнданбаймыэ.

^Рпбачпй Пут**  Лі 37, 
fa (Мпінбръ, 19/7 ж- 
At ицалаі a %QA қойылмаган



ОРТАЛЫҚ КОМИТЕТТІҢ 
МӘЖІЛІСІНДЕ СӨЙЛЕНГЕН СӨЗ

16 октябрь, 1917 ж.

Көтеріліс күнін максатқа сәйкес етіп белгілеуге 
тпіспіз. Қарарды тек осылайша ғана түсіну керек89. 
Үкімет тарапынан шабуыл жасалғанша күте туру керек 
деушілер бар, бірак шабуыл дегеннің өзі не екенін тү- 
сіну керек. Астықтын наркын арттыру, Донец ауданы- 
на казактардың жіберілуі, т. т. — осының бәрі де ша
буыл жасағандык. болып табылады. Егер әскери 
шабуыл жасалмайтын болса, онда кашанға дейін күту 
керек? Каменев пен Зиновьевтін енгізіп отырған усы- 
ныстары, шынында контрреволюцияныи дайындалып, 
уйымдасуына мумкіндік береді. БІз шексіз шегіне бер- 
сек, революцияны уткызамыз. Контрреволюиияныи 
уйымдасуына мүмкіндік бермеу үшін біздіц көтеріліс 
күнін және оныи жағдайларын белгілеу мүмкіншілігін 
қамтамасыз еткеніміз дурыс емес пе?

Сталин жолдас халықаралық қарым-қатнастарды 
талдауға көшеді, кәзіргі кезде сенімнің күшті болуы 
керек екендігін дәлелдейді. Мунда екі бағыт бар: бі- 
рінші бағыг революцияның жеңуін көздейді және Ба- 
тысқа көз жібереді, екінші бағыт — революцияга сен- 
бсйді және тек қана оппозиция болып қалғысы келеді.
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Әскерлерді кетіруге руқсат беруден бастартып, Петро
град Советі кәзірдің өзінде-ақ көтеріліс жасау жолы- 
на түсіп отыр. Флот кәзірдіц өзінде-ақ көтеріліс жасап 
отыр, вйткені ол Керенскийге карсы шыкты. Демек, 
біз көтеріліс жасау жолына үзілді-кесілді, батыл тү- 
суге тиіспіз.

Орталық Комитет племумында
Жвзилган қысхаша жазулар



«ӨҢКИГЕН ӨҢШЕҢ ӨГІЗДЕР АНТАЛАДЫ»

Дайьгн болындар! —доп большевиктер уран көтер- 
ді. Бул — жағдайдың шиеленісіп, контрреволюциянын 
күш жыйнауы себепті туған уран; контрреволюция 
революцияіа шабуыл жасамақшы, контрреволюция 
астананы Вильгельмге өткізіп, революцияны бассыз 
калдырмақ болып отыр, контрреволюция астанадан 
рсводюшіяшыл армияны кетіріл, астананы әлсіретуді 
көздеп отыр.

Бірақ біздің партиянын көтергсн рсволюциялык ура- 
нын х<урттың б&рі бірдей түсініп отырған жок.

Жумысшылар оны «өздерінше» түсініп, қарулана 
бастады, Олар, жумысшылар, толып жатқан «акылды» 
және «білімпаз» интеллигенттерден әлде қайда коре
ген.

Солдаттар жумысшылардан қалыскан жоқ. Күні 
кеше астана гапннлоныныц полктік және роталық Ко- 
митеттерінің жыйналысында солдаттар орасэн көпші- 
лііс дауыспен қаулы алып, революцияны және онын 
көсемі — Петроград Совегін жан-тәнімен корғауға уй- 
ғарысты, оның алғашқы шақыруымен-ак Колға кару 

іалуға міндеттенді.
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Жумысшылар мен солдаттардың жайы ссылай.
Ал баска топтардын жайы булай емес.
Істің жай-жапсарын буржуазия біледі. Ол «артык 

сез сөйлемей-ақ», Кысқы орданың қасына зеңбірек- 
тер орната қойды, өйткені оның өз «прапорщиктері» 
мен «юнкерлері» бар, буларды тарих умытпас деп се- 
неміз.

«День» және «Воля Народа» газеттеріндегі бур
жуазия агенттері біздің партияға қарсы жорык ашты, 
большевиктерді қаражүзділермен «араластырып», «кө- 
герілістіц мерзімі» туралы большевиктеоден тақактап 
сурастыра бастады.

Олардың қуйыршықтары, Керенскийдің малайлары, 
Бинасиктер мен Дандар, «Орталық Аткару Комитет!» 
кол койған үндеу арқылы қаһар тегіп, аттанысқа шык- 
лауға шақырып отыр, «День» жэне «Воля Народа» 
сыяқты, «көтерілістің мерзімі» туралы сурак койып 
отыр, жумысшылар мен солдаттарды Кишкиндер мев 
Коноваловтардың алдарына жығылып, бас уруға ша- 
кырып отыр.

Ал «Новая Жизнь» газетіндегі үрейІ ушқан кұйге- 
лектер сабыр-тақаттан айрылды, өйткені олар «ендігі 
жерде үндемей отыра алмайды», сондыктан больше- 
виктердің аттанысқа қашан шығатынын айтсацыздар 
екен деп олар бізге жалбарынып отыр.

Бір сөзбен айтқанда, ж5умысшылар мен солдаттар
ды есептемегенде, шын мағнасында: «өнкиген өңшен 
өгіздер анталады» дегеннің нак өзі болып отыр, б^лар 
жала жауып, арыз етеді, доқ көрсетіп, жалбарынады, 
сурау бсріп, жауап алады.

БІздІк жауабымыз.
28 и. в. ст.<■> *-т«»
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Буржуазия мен оның «аппараты» туралы: олармев 
біз басқаша сөйлесеміз.

Буржуазияның агенттері мен малайлары туралы: 
біз оларды контрразведкаға жібереміз, маршрутын, 
«День» газетіндегі провокаторлар жасаған «аттаныс- 
гын» болар «күні» мен «сағаты» туралы олар сол 
контрразведкадан «білулері» мүмкін, сөйтіп өздері де 
м^ны басқа тиісті адамдарға «білдіре» алады.

Бинасиктер, Дандар туралы жәна Керенскийдін Ор- 
талық атқару комитетіндегі баска да малайлары тура
лы: жумысшыларға, солдаттарға және шаруаларғз 
карсы болып, Қишкиннін — Керенскийдін үкіметінін 
жағына шығып кеткен «батырларға» — біз есеп бер- 
мейміз. Бірақ біз оларды, штрейкбрехерліктің осы ба- 
тырларын, Советгер съезінін, алдында, күні кеше езде- 
pi болдырмауға әрекеттенген съездің алдында, ал бү- 
гінгі күні Советтердің тегеурініне шыдай алмай, ша- 
қыруға өздері мәжбүр болып отырған съездіц алдында 
жауап бергізуге тырысамыз.

«Новая Жизнь» газетіндегі күйгелектерді алсак» 
тегінде олардың бізден не тілеп отырғандығы бізге он- 
ша түсінікті емес.

Егер олардың тілегі — үрейі ушкан интеллигенттер- 
дің күшін күн бурын жыйнап, айталық, — Финляндия- 
ға... уақтылы кашып үлгіру үціін көтерілістің «күнін» 
білу болса, — онда біз оларды тек... мақтанмыз, өйт- 
кені біз «жалпы алғанда» күш жыйнауды жактаймыз.

Егер олар көтерілістің «күні» туралы сурағанда өз- 
дерінің «болат» жүйке тамырларын тыныштандыру 
үшін сурап отырған болса, онда біз оларға мынаны 
айтамыз: тіпті көтерілістің «күні» белгіленген күнде 
де, тіпті большевиктер бул туралы олардын «кулақта- 
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рына сыбырлап» хабарлаған күнде де, будан біздін 
күйгелектерге титтей де «шыпа» бола қоймас еді: жа- 
на «сураулар», долдану, тағы баскалары кайта коз- 
ған болар едн

Ал егер олардың тілегі, — біздің партиядан іргеле- 
рін аулақ салуды көздеп, бізге қарсы демонстрация 
жасау болса, онда біз оларды тағыда тек кана мақ- 
тай аламыз: өйткені, біріншіден, бул ақылға сыярлык 
Істі, ықтимал «шиеленісулер» мен «сәгсіздіктерден» 
кейін, тиісті адамдар, сөз жоқ, есепке алатын болады; 
екіншіден, мунын. өзі жумысшылар мен солдаттардын 
санасына айқын уғым енгізіп, олар, ақырында, «Новая 
Жизнь» газетінің екінші рет (июль күндері!) револю
ция қатарынан қашып шығып, Бурцевтердіц — Суво- 
риндердің каракшы жасағына барып косылғандығын 
тусінетін болады. Ал біздің қашанда айқындыкты жак- 
тайтынымызды әркім-ак біледі.

Әлде, мүмкін, олардың «үндемей» отыра алмауы- 
вцң себебі, интеллигеяттік сан-сапалақтың отандык 
батпағындағылардың бәрі де кәзір жалпылама қаң- 
қылдап кеткендігінен шығар? ГорькнйдІн «үндемеске 
болмайды» деуінін мәнісі осы емес пе екен? Ақылға 
конбайтын нәрсе, бірақ факт. Помещиктер мен олар- 
дыц малайлары шаруаларды жаннан түцілерлік жәнө 
аштық «бүліктерін» жасарлык халге же...ізген кездв 
олар үндемей, карап отырды. Капиталистер мен олар- 
дың қуйыршыктары жумысшыларды бүкілроссиялык 
локаутқа және жумыссыздыкка ушыратпак болған 
кезде, олар үндемей, қарап отырды. Контрреволюция 
асгананы жауға беруге және одан армияны кетіруге 
әрекеттенген кезде, олар үндемей отыра білді. Бірақ 
бул адамдар революциянын авангарды, Петроград Со- 
28»
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веті, алданған жумысшылар мен шаруаларды корғауға 
шыккан кезде, баксак, «ундемей отыра алмайды» 
екен! Сөйтіп олардын бірінші сөзі — контрреволюция- 
ны кінәлайтын сөз емес, — жок, олар революциями 
өзін кінәлады; олар дастаркан устінде революция ту- 
рэлы лепіріп сөйлейді де», нағыз жауапты кезең кел- 
генде, одан, обадан кашкандай, каша жөнеледі’ Му- 
нын өзі «ражап» нэрсе емес пе?

Орыс революциясы беделділердін талайын кулатып 
тастаған. Революциянык куаттылығы, бір есептен, мы- 
нада: ол «такты есімдердін» алдында бас иген емес, 
не оларды кызметке алып отырды, не оларды, егер 
олар революциядан сабак алып үйренгісі келмесе, кел- 
Меске кетіріп отырды. Кейіннен революция керек етпей 
тастаган осындай «атақты есімдер» — толып жатыр. 
Плеханов, Кропоткин, Брешковская, Засулич жэне 
баска осылар сыякты жалпы ескі революционерлер; 
олардын тамаша жері де өздерінін сондай ескілігінде 
БЬ осы «ардагерлердін» данкы Горькийге уйқы вер
ней жүр ғой деп қоркамыз. Біз Горькийдіц соларға, 
архиоке. «сУмдык» саны ауды гой деп коркамыз.

Қайтеміз, еріктінің еркі бар... Революция өзінік 
өліктерін аяуды да, азалауды да білмейді...

.Рабочий Путь’ № 4Һ
окт*  . 1917 ж

Маца-ш а цо*  цоцымч/и*



БІЗ НЕ ІСТЕУІМІЗ КЕРЕК?

Февраль айында солдаттар мен жумысшылар пат- 
шаны кулатты. Бірак, патшаны женгеннен кейін, олар 
өкіметті өздерінің қолдарына алуды қаламады. Оңба- 
ған пастырьлар — эсерлер мен меньшевиктер баскар- 
ған жумысшылар мен солдаттар өкімегті өз еріктері- 
мен помещиктер мем капиталистердің қолшоқларла- 
рына: Милюковтар мен Львовтарға, Гучковтар мен 
Коноваловтарға тапсырды.

Муның өзі женімпаздардың қатерлі катесІ болды. 
Кәзір майдандағы солдаттар, тылдағы жумысшылар 
мен шаруалар осы қатенің тақсіретін тартып отыр.

Патшаны қулатканда, жумысшылар астык пен жу- 
мыс аламыз деп ойлаған еді. Бірак, онын орнына олар 
кымбатшылык. пен ашаршылық, локауттар мен жу- 
мыссыздык «алды».

Неге?
— Неге десеніз, үкімег басында отырғандар капи- 

талистер мен жалдаптардың қолшокпарлары, олар 
жумысшыларды аштан қатырып х<еңуді көздейді.

Патшаны қулатқанда, шаруалар жер аламыз деп 
ойлаған еді. Бірақ оның орнына олар өздерінің депу-
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таттарының қамалуын және жазалауі ы экспедиция- 
ларды «алды>.

Неге?
'— Неге десеңіз, үкімет басында отырғандар поме- 

шпктердін колшокпарлары, олар шаруаларға еш уа- 
қытта да жер бермек емее.

Патшачы кулатқанда, солдаттар бітім аламыз деп 
ойлаған еді. Бірак оның орнына олар келесі күзге 
дейін созылғалы отыоған созалаи соғысты «алды».

Неге?
— Неге десеңіз, үкімет басында отырғандар ағыл- 

шын-француз банктерінін колшокпарлары, соғыстын 
<тез» бітуі оларға тиімді емес, өйткені олар соғыстын 
арқасында тонаушылықпен пайдаға кенеліп отыр.

Патшаны кулатканда, халық екі — үш айдын Ішін- 
де Қурылтай жыйналысы шакырылар деп ойлаған еді. 
Бірақ Қурылтай жыйналысының шакырылуы бір рет 
кейінге калдырылды, ал кәзір жаулар ины мүлде іна« 
кыртпауға көрер көзге әрекеттеніп жүр.

Неге^
— Неге десеңіз, үкімет басында отырғандар халык 

жаулары, Курылтай жыйналысын уақтылы шакъіру 
оларга тиімді емес.

Февраль революниясы жеңгеннен кейін өк!мет би*  
лігі помешиктер мен капиталистердің, банкирлер мен 
жалдаптардын, алыпсатарлар мен жеСэлердің қолда- 
рында калып ксйды, — жумысшылар мен солдаттар- 
дьгң катерлі катесі дегеніміз міне осында болды, тыл 
мен майдандағы кәзіргі кесепаттардың себебі мінэ 
осында болды.

Бул қатені дереу гүзету корек. Будан былай аял- 
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даудың өзі революцияның бүкіл ісін мүлдем куртып 
жіберуге әкеліп соғатын кезен келіп жетті.

Помешиктер мен капигалистердің кәзіргі үкіметінін 
орнына жумысшылар мен шаруалардың жаңа үкіметін 
кою керек.

Өзін халық сайламаған және халық алдында жауап 
бермейтін кәзіргі заңсыз үкіметтің орнына халық та- 
ныйтын, жумысшылардың, солдаттар мен шаруалар- 
дыц өкілдері сайлайтын және сол өкілдердің алдында 
жауал беретін үкіметті қою керек.

Кишкиннін — Коноваловтын. үкіметінін. орнына жу- 
мысшы, солдат және шаруа депутаттары Советтерінін 
үкіметін кою керек.

Фсвральда істелмей қалған істер кәзір істелуге тиіс.
Ссылай еткенде, тек осылай еткенде ғана бітімге, 

нанға, жерге, бостандыкка қолымыз жетеді.
— Жумысшылар, солдагтар, шаруалар, казактар, 

барлық еңбекшілер!
Сіздер помещиктер мен капиталистердің кәзіргі 

үкіметінін орнына өкімет басына жумысшылар мен 
солдаттардың жана үкімегінін келуін қалайсыздар ма?

Сіздер Россияның жаңа үкіметінің, шаруалар та- 
лаптарына сәйкес, помещиктер жер иемдену правосы- 
нан айырылады, помещиктік барлық жерлер шаруа 
КомитеттерІне ешбір төлемсіз беріледі деп жарыя- 
лауын қалайсыздар ма?

Сіздер Россиянин жаңа үкіметінія. пагша жасаған 
жасырын шарттарды халык алдында жарыялал, олар- 
ды міндетті нәрсе емес деп тануын, барлык соғысушы 
халықтарға әділетті бітім усынуын қалайсыздар ма?

Сіздер Россиянин, жаңа үкіметінін ашаршылық пен 
жумыссыздыкты, бүліншілік пен қымбатшылықіы ка- 
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сақана шиеленістіріп отырған локаутшылар мен жал- 
даптарды біржолата ауыздыктауын қалайсыздар ма?

Егер сіздер осыны қалайтын болсаныздар, ездерЬ 
ніздін барлық күштеріңізді жыйнаныздар, бәрлеріціз, 
бір кісідей болып, түгел бас көтерікіздер, жыйналыстар 
жасаңыздар, өкілдер сайлаңыздар және солар аркы- 
лы өздерініздін талаптарыңызды ертең Смольныйдэ 
ашылатын Советтер съезіне білдіріңіздер.

Егер сіздер бәрлеріңіз де ынтыманты және қажыр- 
лы түрде кыймылдайтын болсаныздар, халық еркіне 
ешкім де қарсы келе алмайды. Сіздердің аттаныстары- 
ныз неғурлым кушті, неғурлым уйымдасқан, неғурлым 
пәрменді болса, ескі үкімет жаңа үкіметке өзінін ор- 
вын соғурлым бейбітшілікпен бермек. Сонда бүкіл ел 
халыкна бітім әперу, шаруаларға жер әперу, ашык- 
кандарға астық нен жумыс әперу жолында батыл түр- 
де, табанды түрде алға басады.

Өкімет жумысшы, солдат және шаруа депутаттарь» 
Советтерінід қолдарына өтуге тиіс.

Өкімет басында Советтер сайлаған, Советтер ауыв- 
тырып отыратын, Советтер алдында жауап беретів 
жавд үкімет болуға тиіс.

Тек осындай үкімегг кана Курылтай жыйналысывын 
уактылы шакырылуын қамтамасыз ете алады.

.Ғвбачип Путь*  ЯЛ 44,
94 І9І7 ж.



ЕСКЕРТУЛЕР

1 Интернационалистердіц хялыкаралык конференпиясы 1915 жйл- 
ғи 5 — 8 сентябрьде (23 — 26 августа) Цнммервзльдта болды~ 
взінің манифесінде конференция дүняежүзілік соғысты импе
риалиста соғыс деп тапты; соғыс кредиттерін жактап дауыа 
Сергеи және буржуазиялык үкіметтерге катыскан «соиналиа- 
тердіц» устаған бағытын мінеді; Европа жумысшыларын се- 
ғыска карсы, аннексиясыз және контрнбуцнясыз бітім жолыв- 
ла күресті күшейтуге шакырды, Интернационалистердің екія- 
(иі конференциясы 1916 жылғы 24 — 30 (11 — 17) апрельде
Кинтальда болды. Кинтальда кабылданған манифест пен жа*  
рарлар соғыска карсы интернацноналдык революциялык коз- 
ғалысты дамыту жолында тағыда ілгері баскандык болды. Bi- 
рак ІДяммервальд конференциясы сыякты, Кинталь конферен- 

цяясы да болъшевиктердің: империалиста соғысты азаматтык 
соғыска а^налдыру, соғыста вздерінін империалиста үкіметте- 
рінің жеиілуін көздеу, III Интернационалды уйымдастыру же- 
ніндегі уран дары п кабылдамады — 6.

1 «Бірлік» тобы уйымдасу жағынан 1917 жылғы мартта калып- 
тасты; ол топка біріккендер әсіре оншыл корғампаз меньше 
ше&иктер болды, мунда басшылык роль аткарғандар Плеханов 
және бурынғы жойымпаздар Бурьянов пен Иорданский еді. 
Бул тол Уакытша үкіметті сөзсіз колдап отырды, империалис
та сорысты гсүргізе беруді талап етті және каражүздіктерыея 
бірлесіп большевиктерді каралэды. Улы Октябрь соииалистіж
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революциясының кундерінде бул топгың, мүшел epi контррево- 
люциялык «Отан мен революцияны қ пғау комитетіне» ка- 
тысты. — 10.

э «Речь» («Сез») — газет, кадеттер партиясының орталык орга
ны; 1906 жылғы февральдан бастап 1917 жылғы 26 октябръге 
дейін Петербургте шығыц турды.—20.

* «День» («Күн») — газет, 1912 жылдан бастал Петербургтв 
банктердін каржыларына шығыл турды; жойымпаз меньшевик- 
тердің колдарында болды; 1917 жылғы 26 октябрьде контррв- 
волюциялык әрекеті үшін жабылды. — 20.

* Милюковтыц журналнстермен жасағав әнгімесіне байланысты 
«Правда» газетінін 1917 жылғы 25 мартта шыккан 17-номерін- 
де «Империалястердің саясаты жомылсын!» дегек басмақала 
басылды; бул макала Уақытша үкіметтің сырткы саясатын 
сыйпаттауға арналған болатын.

«Правда» гаэеті февраль революннясынан кейін (1917 жылғы 
5 марттан бастап) большевиктер партиясыныц Оргалык Орга
ны болып шыға бастяды. 1917 жылғы 15 мартта РСДЖП(б) 
Орталык Комитет! бюросының кең мәжілісінде «Правда» ре- 
дакинясынын курзмына И. В. Сталин енгізілді, 1917 жылғы 
алрельде Россияра кайткансон «Правдаға» В. И. Ленин басшы- 
лык етті. «Правданың» ен көрнекті кызметкерлері: 
В. М. Молотов, Я- М. Свердлов, М. С. Ольминский, К. Н. Са
мойлова және баскалар болды. 1917 жылғы 5 июльде юнкер- 
лер мен каэактар «Правданың» редакциясын кыйрзтты. Июль 
күндерінен кейін, В. И. Лениннің купыя жағдайға көшуінө 
байланысты, партияның, Орталык Органының жауалты редакто
ры И. В. Сталин болды. 1917 жылғы 23 июльден бастап. 
РСДЖП(б) Оргалык Комитетінің жанындағы Әскери уйым 
аркылы, газегті «Рабочий и Солдат» деген атпен шығару ісін 
уйымдастырудын сәті түсті. Партиянын Орталык ҚомитетІ: 
партиянын Орталык Органы курылғанша соның міндеттерін 
«Рабочий и Солдат» гаэеті аткаратын болсын деп нускау бер- 

,ді. Июль — октябрь кезінде партиянын Орталык Органы жу- 
ыысшылар мен солдаттарды большевиктер партиясының төн- 
регіне біріктіру жөнінде және карулы көтерілісті дайындау 
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жөнінде зор жумыс жүргізді. 1917 жылғы 13 августан бастав 
болъшевиктердің Орталык Органы «Пролетарий» деген атпеа, 
'1 жабылған соң «Рабочий» дсген ат< ?н. одан сок «Рабочий 
Путь» деген атпен іиықты, Соңғысы 1917 жылғы 26 октябрьгв 
дейін шығып турды. 1917 жылғы 27 октябрьдеи бастап боль- 
шевиктер партнясыныц Орталық Органы кайтадан «Правда» 
деген атпен шыға бастады. — 22»

6 «Вечернее Время» («Қешкі Уакыт»)—реакцнялык бағыттағы 
кешкі газет, уйымдастырған— Л. G. Суворин; 1911 жылдан 
1917 жылға дейін Петербургте шығып турды. — 23,

1 «Дело Народа» («Халык Jeb) — эсерлердің газеті. 1917 жылғы 
15 марттан 1918 жылғы янвэрьға дейін Петербургте шығып 
турлы. — 26,

• Зондербунд — ШвеЙцарнядағы жеті католиктік кантоннын ре- 
акцияшыл одағы, 1845 жылы курылған және өзі елдің саяси 
бытыраңқы болуын жактаған. 1847 жылы Зондербундтің жәнш 
Швейиарияда өкіметті орталыктандыруды жактаған баска 
иантондардык арасында карулы курес жургізілді. Соғыс Зон- 
дербундгщ жеңілуімен және Швейцарияның мемлекеттер ода- 
ғынан бірт^тас одзктык мемлекетке айналуымен аяктал- 
АЫ. — 27.

1 РСДЖП(б)ның Бүкілроссиялык VII (Апрель) конференций' 
сы 1917 жылгы 24 — 29 апрельде Петрогрздта болды. Бул — 
большевиктердін бірінші жарыя конференциясы еді. Партия 
вмірінде бул конференция съездің міндетін атқарды. 
В. И. Ленин кәзіргі кезең туралы баяндамасында өэі будан 
бурын Апрель тезистерінде айткан кагыйдаларды дамытты. 
И. В, Сталин кояференцияда В. И. Лениинің кәзіргі кезең тура
лы мәселе жөніндегі карарын жактап сөйледі және улг мәсе- 
лесі жәнінде баяндама жасады. Конференция Россиядағы со
циалист революцияга қарсы шыққан. ал улт мәселесінде улт- 
шылдык-шонинистік позицияда болған Каменевтін, Рыковтың. 
Зиноньевтік, Бухариннін жинс Ііятаконтың оппортуниста, ка
питулянта позициясын катти мінеді. Апрель конференциясы 
болыиевиктер парт и яс ин а буржуаэнялық-демокрятиялык рв-
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волюцияғ’ы социалист^ революцняға уластыру жөнінде бағыт 
сілтедһ Апрель конференииясынын улт мәселесі жөнінпеп қа 
рарын караныз: <БК(б)П — съездердіц, конференциялардын 
және Орт ілық Комитет пленумдарыныд каулы-қарарларьі>, 

1 Оэлім. 6-басылуы, 1940, 233-бет.— 31.

РК(б)П-ның VIII съезі 1919 жытғы 18 — 23 мартта Москвада 
балды. Съезд Бухарин мен Пятаковтың улг мәселесі жөніндегі 
улы державалық, шовинистік көзкарастарына үзілді-кесіл- 
ді соқкы берді. Съезде қабылданған <РК(б}П программасын> 
карацыз. «БК(б)П — съездердң, конференииялардың және 
Орталык Комитет пленумдэрынын, қаулы~карарлары>, I бе- 
лім, 6-басылуы, 1940, 281—295-беттср.— 33.

11 Қарацыз: «Комвнтерннід 1920 жылгы июль — августа .болған 
скінші конгресі. М., 1934, 492-бет. — 33.

11 Шингаревтід телеграммасының тексті В. II- Лениннін «Поме 
щиктер мен шаруалардын. арасындағы «ерікті келісім бе?»> д*"  
ген макаласьжда келтірілген; ол макала «Правданың» 1917 
жылғы 15 апрельде шыкқан 33-номерінде басылды (караяыз: 
В. И. Ленин. Шығармалар, XX том, 169-бет). — 37.

•*  Петроград Советінія Аткару Комнтеті шакьірған. жрмысшы 
және солдат депутаттары Советтерінік Букілроссиялык кенесі 
1917 жылғы 29 марттан 3 апрельге дейін Петроградта болды; 
<едес ыеньшевиктер мен эсерлердіц ықпалымен өтті. —

u Уакытша үкіметтің сырткы істер мннистрі, кадеттердің басшы- 
сы Милюкоатін 1917 жьілғы 18 апрельде одактас державалар*  
г> жібсрген нотасы патша вкіметі жасаған шарттардан Уакыт- 
ша үкіметтін айнымайтындығыи растады және ол нотада үкЬ 
меттіц империалиста соғысты жүргізе беруге дайын екендігі 
айтылды. Нота Петроград жумысшылары мен солдаттарынын 
ішінде орасан вор наразылык туғызды. — 49.

11 Патшаныц фзвориткасы Кшесинскаянык сарайын февраль ре- 
волюииясы күндерінде революиияшыл солдаттар басып алған 

болатын. Онда болыиевиктердід Орталык және Петпогоадтык
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Комитеттері. РСДЖП(б) Орталык Комятетінія жанындағы Әс- 
керя уйым солдаттардың клубы және жумысшылар мен сол- 
даттардың баска да уйымдары турды.—

11 Маряі сарайындэ өткізілген кенестен кейін 1917 жылы 22 
впрельде Уакытша үюмег Мялюковтын нотасы жөнінде «түс<- 
в:к• жарыялал. онда: сжауды үзілді-иесілді жену» деген уран- 
ды үкімет схалыктардын өздерін өздері билеуі непэінде тынғы 
лыкты бейбітшілік орнатуэ мағнасында тусінеді леді. Жрмыо- 
шы және солдат депутаттарынын Петроградтык Советініц яа- 
люмпаз Аткару комитеті үкіметтің енгізген түзетулері ывн 
Сергеи «түсініктерінэ данағаттанарлык део тауып, «дау бітті» 

Два жарыялады, — 52.

11 Бунд — «Польшадағы, Лнтвалағы жанв Россяядағы жалоы 
еврейлік жумысшы одағыв — 1897 жылғы октябрьде уйымдао- 
кан (караныз И. В. Сгалвн. Шығармалар, І-том, казакша 
439-бет, 7-ескерту).— £9.

11 Болыстар мен поселкелердея келгея екіллердіа съеэіндө сай- 
ланған Шлиссельбург уеэінін уездік революііняшыл халык Ко 
мятеті жер мәселесін шешу женінде шаралар колданды. Брл 
Комйтеттін жер жөніндегі комнссиясы былай деп каулы аллы: 

1) шіркеулерге, монастырьларға. патша урлактарына және жв- 
ке иемденушілерге тністі бос жаткан жерлерді кауымдасып 
жырту керек; 2) кажетті көлік-саймзн ен төмен бағамеы Жа
ке менилктег1 нмениелерден жане складтардан алынсын, т. т. 
Осы карарға сәйкес болыстык комитеттер уездегі букіл жер 
корын өзлерінін бакылауларына алды, ауылшаруашылык сай- < 
мандарынын есебін алды, орман-тоғайларға кузет койды, 
бос жаткан жерлерді жырту ісін уйымдастырды, тағы басжа 
□сы сыякты істер істеді. — 64.

ів «Солдатская Правданын» 1917 жылгы 3 майда шыккая 13-но 
меріне арналған косымшада РДСЖП(б)-нын Бүкілроссаялык 
VII (Апрель) конференциясынын карарлары басылып шык- 
ты. - 73.
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10 Петреградтыц аудандық думаларын сайлауға дайындык ісі 
1917 жылғы апрельде басталдьь «Правда», большевнктер пар- 
тиясының Петроградтык және аудандық комитеттері жумыс- 
шылар мен солдаттарды сайлауға белсенді түрде катысып, 
большевиктердің тізімдеріне дауыс беруге шакырды. 19I7 жыл- 
ғы ІО майда И. В. Сталиннің катысуымен РСДЖП(б) Петро
градтык комитетінің мәжілісі болды; сл мәжілісте муницилал- 
дык науканның барысы туралы жалпыкалалык және аудан- 
дык комиссиялардың баяндамалары тыңдалды. Петроградтыя 
аудандык лумаларын сайлау ісі 1917 жылғы 27 майдан 5 июнь- 
re дейш жүргізілді. Сайлаудык нәтнжесіне арнап И. В. Сталин 
<Петроградтағы мунииипалдык сайлаудың кортындылары же 
нінде» деген макала жазды (осы томның lOl-бетін кара- 
ныз) — 74.

11 Трудовикте^ немесе «енбек тобы», — усакбуржуазияшыл ля- 
мократтардын тобы; ол 1906 жылғы апрельде 1 Мемлекеттік 
думалағы шаруа депутаттарынан курылған, 1917 жылы трудо 
виктер «халыктык социалиста» партияра косылды.— 71Һ

и «Халыкшыл социалистер» (энестер) — усакбуржуазиялык 
уйым; 1906 жылы курылды, булар — эсерлердін оншыл жағы- 
нан белініп шыккандар. Энестер констптуииялык монархнянын 
шегінен шыкпайтын саяси талаптар усыпды. Ленин оларды 
«соииал-кадеттер» және «эсерлік меньшсвиктер» деп атады. 
1917 жылғы февраль революииясынан кейін энестер партиясы 
баска усакбуржуазияшыл «социалистов партиялардың ішінде 
ен оншыл позициялардын. бірінде болды. Октябрь революция- 
сынан соя энестер контрреволюиияшыл уйымдарға катыс- 
ты -79.

|Л «Рабочая Газета» («Жумысшы Газетіэ) — меньшевиктер пар- 
тиясынын орталык органы; 1917 жылғы 7 марттан бастап Пе- 
троградта шығып турды. Газет Октябрь революииясынан кейі» 
кеп уэамаб жабылды. — 80.

14 < А уланаралык» («Біріккен социал-демократтардық ауданара- 
лык уйымы») 1913 жылы Петербургте курылды. Оған меньше- 
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анк троцкистер жэне партиядан бел'ніп шыккан бурынғыболь- 
шевиктердін бір бөлегі кірді. Бірінші дүниежүэілік соғыс кезіиіс? 
ауданаралықшылар центрист поэицияда болып, большеник- 
терге карсы күрес жүргізді. 1917 жылы ауданаралыкшылар 
большевнктер партиясының, бағытын қостайтындығын айтты. 
Сондықтан 1917 жылғы манда Петроградтын аудандык дума- 
ларын сайлау кезінде большевнктер ауданаралыкшылармен 
одақ жасасты РСДЖП(б) VI съезінде ауданаралыкшылар пар- 
тияға алынды. Ауданаралыкшылардын Троцкий бастағав бір 
бөлегі кейін халык жаулары болып шыкты.—&?.

w «Новая Жизнь*  («Жана Турмыс*) — меньшевиктердін газет!,
1917 жылғы апрельден бастап Петроградта шығып турды. Оный 
гөңрегіне марговшыл меньшевиктер жэне жартылай меньше 
пик тектес жеке-дара интеллигенттер топтасты. «Новая 
Жизнь*  тобы келісімпаздар мен большевиктердің ортасында 
ылғый әрі-сәрі болып жүрді; июль күидерінен кейін бул тол-

тын мүшелері, қорғамлаз меньшевиктермен бірге. бірігу съезіне 
катысты. Октябрь революциясынан кейін бул топ, большевик - 

терге косылған бірнеше адамдарынан баскасы, Совет өкіметі 
жвнінде душпандық позицияға көшті. «Новая Жизнь*  газеті

1918 жылдың жазында жабылды. — 84.

2в Шаруалардың Бүкілросснялык бірінші съезі 1917 жылғы 4—28 
майда Петроградта болды. Съездің квпшілігі эсерлер мен со- 
ларға жакын толтар болды. Губерниялардэн келген шаруа де 
легаттарынын дені деревнянық кулак аткамінерлері бола- 

тын. — УО.

*’ «Солдаттың праволары жнніндегі декларация*  — әскери кыз- 
меткерлердің негізгі лраволары туралы армия мен флот бойын- 
ша берілгеи буйрық. буйрыкты Уакьпша үкіметтін соғыс ми
нистр! Керенский 1917 жылы II майда шығаріы. Бул «пекла- 
рация» солдаттардын 1917 жьілғы реаолюияянын бфінші күндв- 
рінде жеңіп алған пряғюларын едэу’р кеміти тастялы Петро
град Советінің эсерлік-меньшеаиктік Аткару комитет! «сол- 
даттың лраволары жөніндегі деклараиияны*  куттықтады. бфа& 
солдаттар мен матростар оны наразылық білдіру мнтингілерів 
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жасап карсы алды. оны правосыздыктын декларацяясы деп 
атады. — 90.

«Вечерняя Биржевии*  — «Биржевые Ведомости» газету кешкг 
ci. «Биржевые Ведомости* —1880 жылдан бастап Петербургте 
шығып турған буржуазиялык газет. «Биржевка» дегея атак 
баспасөздін принципсіздігін және сатылғандығын көрсететін 
жалпы атакка айналып кетті. 1917 жылы октябрьдін аяк кезін- 
де Петроград Советінің Әскери-революинялык комитеті б?л 
газетті жауып тастады. — д/

* «Петроградтың барлык еңбекшілеріне. барлык жумысшылары 
мен солдаттарына» деген ундеу жуыысшылар мен солдаттар-

Шаейцарияның социалистік партиясының секретари Робер г 
Гримм Россияға 1917 жылғы майда келді. Июньнінбас кеэічде 
буржуазиялык газеттерде: Германия мен Россиянин арасында 
сепараттық бітім жасаудың мүмкіндіктерін қарастыру туралы 
Гримге тзпсырма беріліпті деген хабар басылды. Осыған бай 
ланысты Уақытша үкімет Грнмді Росснядан куып жібер 
ді. — 95*

* Жумысшы жәгіе солдат депутаттары Советтерінщ Вүкілроссия 
лык бірілші съезі 1917 жылғы 3 — 24 июііьде өткізілді; съезді 
дайындаған және оны шакырған Петроград Советі болды 
Съезде көпшілік болғандар—эсерлер (285 делегат) және мень 
шевиктер (248 делегат). Ол кезде ззшылық болған болыііевик- 
тердіц делегаты 105 адам еді. Съезде большевиктер согыстыи 
империалист сыйпатын және буржуазиямен келісім жасаудын 
катерлі нәрсе екендігін ашыл көрсеттһ Уакытша үкіметке көз- 
дарастын калай болуы керек екендігі турэлы жэне соғыс тура
лы В. И. Ленин сөз сөйледі» ол меньшевиктер мен эсерлер- 
дің келісімпаздык урандарыяа бұкіл өкімет Советтерге өтсін 
деген талапты карсы койды. Съезд меньшевиктер мен эсер- 
лердің ыкпалымен өтті. — 99.

«Воля Народа*  («Халык Еркі>) — газет, эсерлер партиясынын 
оншыл жағының органы; 1917 жылғы 29 апрельден 24 ноябрьге 

дейін Петроградта шығыл турды. — 104*
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лың демонстрациясына байланысты жазылған болатын; ол де
монстрациями РСДЖП(б)-ның Орталык Комитеті мен ГІетро- 
градтык Комитеті 1917 жылғы 10 июньге белгілеген еді. Туң- 
ғыш рет бул үндеу прокламация ретінде 9 июньде жарыяла- 
яып, Петроградтың аудандарына таратылды- Ол үндеу 10 
июньде «Правда» және «Солдатская Правда» газеттерінде ба- 
сылып шыкпакшы еді, бірак 10 июньге қараған түні больше- 
виктердін Орталық Комитеті мен Петроградтык Комитет! де
монстрациями кейінге калдыруга мәжбүр болғандыктан, үндеу 
«Правда» мен «Солдатская Правданыц» стереотиптерінен кесі- 
ліп алынды. Үндеудің тексті басылған «Солдатская Правда» 
газетінің тек біразы ғана тарап үлгірді. 13 июнъде ол үндеу 
«Демонстрация туралы шындық» деген мақаланын артынша 
<Правданын» 80-номерінде басылды. 1917 жылғы 17 жане 18 

июньде үндеу, 18 июные белгіленген жаңа демонстрацияға 
байланысты, «Правда» іазегінде гагыда басылып шыкты—/07-

«Окопная Правда» — большевиктердін газеті, 1917 жылғы 30 
апрельден бастап Ригада шығып турды. Бул газеттің бірінші 
номерлеріи Новоладож полкінің солдаттар Комитеті солдаттар- 
дың ездерінің қаржысына шығарды. 7-номерінен (1917 жылғы 
17 майдан) бастал ол газет РСДЖП(б) Рига комитетінің жа- 
нындағы әскери уйымның және орыс секцнясынык органына 
айналды, 2б-номерінен (1917 жылғы 5 июльден) бастап — 
XII армияның Рига Комитеті жаниндағы аскери уйымының ор
ганы болды, одан соң Латыш өлкесіндегі социал-демократия 
Орталық Қомитетінің жанындағы вскери уйымның органы бол
ды. 1917 жылғы 21 нюльде газет жабылып калды, бірақ арада 
бір күн өткеннен кейін—23 июльде—«Окопная Правданың» ор 
нына «Окопный Набат» деген газет шыға бастады, ол Латвия 
социал-демократиясының біріккен әскери уйымыныңорганы бо- 
лып, Риганы немістер алғанға дейін шыгып турды. 12 октябрь- 
ден бастап «Окопный Набат» Венден каласында кайтадам 
шыға бастады. 1917 жылғы 29 октябрьден бастап бул газет 
бурынғыша, «Окопная Правда» болып зтйлды. Сол уакыттан 
бастап газет 1918 жылғы февральға дейін үздіксіз шығып тур
ды. — //J.

29 И. В. С т 1 л и н. 3-том *
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«Солдатская Правда» — большевиктердің газеті, 1917 жылғы 
15 апрельден бастап РСДЖП(б) Петроградтык Комитетшінжа- 
нындағы әскери уйымның органы ретінде. ал 19 майдан бастзн 
РСДЖП(б) Орталык Комнтетінің жаяындағы Әскери уйым- 

ның органы ретінде шыға бастады. Петроградтын жумысшыла- 
ры мен солдаттарына «Солдатская Правданықэ беделі күшті 
болды. Газетті шығарып. майдандағы солдаттардың арасына 
тегін тарату үшін жумысшылар акша жыйнап беріп отырды. 
Газеттін тнражы 50 мын данаға дейін жеткізілдк оның тек 
жарымы майданға жіберіліп отырды. 19)7 жылғы июль күнле*  
рінде Уакытша үкімет «Праадаменэ бірге «Солдатская Прав- 
даны> да қыйратып жауып тастады; Октябрь революикпсынан 
кейінгі алгашқы күндерде газет қайтадан шыға бастады. Бул 
газет 1918 жылғы мартка дейін шығып турды. — 118.

35 <Труд> баспаханасын, большевнктік газеттер мен кітзптарды 
басып шығарып отырған осы баспахананы РСДЖП(б) Орталык 
Комитеті 1917 жылы 22 апрельде сатып алды, «Правдакын» ша- 
кыруы бойынша ол баспахананы сатып алуға керекті акшэны 
жумысшылар мен солдаттардыц өздері жыйнап берді. 1917 
жьілғы 6 нюльде баспахананы юнкерлер мен каэактардын от- 
рядтары кыйратып тастады.— //<5L

лв Болыдевнктердің Петроградта вткізілген жалпықалалык емк
ий (төтешпе) конференциясы 1917 жылғы 1 нюлъде шзкырылды. 
Оған партняның 32 220 мүшесінен 145 делегат катысты. Кон- 
ференцняның төтенше шақырылған себебі— манданда шабуыл- 
дың. басталуына байланысты, Уақытша үкіметтін Петроградтан 
революиияшыл әскерлерді кетірія, каланы революцияшыл 
жумысшылардан «босату» сыякты әрекеттеріне баиланысты 
Петроградта және бүкіл елде саяси жағдайдың шнеленісу^ 
болды. 3 — 5 июльдегі окыйғаларға байланысты. конферешіия- 
ның мәжілісі токталып, тек 16 нюльде ғана кайтадан басталды. 
Оның будан былайғы бүкіл жумысы И. В. Сталиннін тікелей 
басшылығыыен жүргізічді. —122.

г Москвада болған твтенше кенесті — Москвадағы мемлекетт'к 
кенесті—1917 жылгы 12 августа Узкытіла үкіыет шакырған



Ескертулер 4й1

волатии. Кецескс катыгкшдардын көпшілігі помещиктердт, 
буржуазиям.; ц, гснералмтеттін. офнцерлердің және казак ат- 
кз мінерлерінің екілдері болдн. Сопеттепден және Орталыи 
атқару комитетіиен барғап делегат тар кілсң меныпевнктер ме» 
эсерлер еді. Бул кенесте Корнилов, Алексеев, Каледин және 
баскалар революциями басудич прогрэммасып айтып сөз сей 

леді. Керенский езініц свзінде революциями басатындығын 

және шаруілярлня ломешиктік жерлерлі тартып алуларынз 
тыйым салятыіідығип аЙтып күш көрсетті. Большевпктер пар- 
тиясынын Орталик Комятеті И. В. Сталин жазған үндеуһде 
пролетариат™ Москва кенесіпе кярсы ііарлзилық білдіруге ша- 

кырды. Кенес ашылған күні большевнктғр Москвзда б:р күндік 
ереуіл уйымдастырды; бел ереуілге 100 мыцнаи астам ада.4 
катысты. Пар.ізытык білдірген митингілер мен ереуілдер баска 
да бірнеше каллллрлл болып втті ксцесініц коятрр?<
волюииялық мәнін әшкерелеуге ярпап II. В. Сталин б.рсыпыРз 
макалалзр жазды (оси томниц 217. 225, 237, 242 және баска 

беттерін карзныз)- — /«? 7.

» 1917 жылғи 5 июльде Гельсиягфорстап Петрогрздка Балтик 
согыс-текіз флотыныц делегацмяси келді. Делегациями?! 
мунда келулеріне себеп болған нәрсе; іакытшз үкімет Балтии 
флотының кемелерін 3—4 июльде Петроградтагы де монстр э« 
цияға белсене қатыскан революиняшыл Кронштадт матроста- 
рына карсы жумсауға эрекеттенген ед». 7 июльде 67 адамягч 
куралғзп Балтии делегацнясы Уакытша укіметтік .әмірі бойын 

ша қамяуға алынды. — 127.

» Сестрорецк жумысшыллрыи қарусыздандыру ісі 19)7 жилы 
II июльде Уакытшл үкіметтіц эмірі бойынша және эсерлік- 

меньшевиктік Орталык аткару комитетінін рыйзалығы бойынша 
-жүргізілді. Жумисшыларга: каруларынды тапсырындар деп 

ультиматум жасады, тапсырмаған күнде қарулы күш жумсэ- 
латынын айтып корқытты. Сестрорецк сотые заводының завод- 
тык комитетінің мүшелері. большовиктер, камауға алын

ды. — 127.

« 1917 жылғы 8 июльде Узкытша укімет жарыялаған деклара- 
цияда бірсыпыра демагогпялык уәделер болды; сол уәделер 
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арқылы Уақытша үкімет, эсерлер мен меньшевиктер 3 — 5 
июльдегі окыкғалардан кенін букараны тыныштандырмак бол- 
ды. Империалистік соғысты жүргізе беруге журтты шакыра 
отырып, Уакытша үкімет белгіленген мерзімде—17 сентябрь 
де—Курылтай жыйылысынын сайлауын өткізу жөнінде, 8 са- 
таттық жумыс күні іуралы. әлеуметтік камсыздандыру туралы 
заң жобаларын жасау жөнінде, тағы баскалар жөнінде уәле 
берді. 8 июль декларациясы нағыз формальды декларация бола 
турса да, кадеттер оған карсы шықты, өздерінің үкіметке ка 
тысуының шарты есебінде осы декларацияны бузуды талап 
етті. — 134.

* Камковшылдар — эсерлер нартиясының солшыл жағынык блс- 
шыларының бірі—Б. Қамковтын (Кац) жактастары, булар 
1917 жылгы февраль революциясынан кейін көп узамай, бір жак 
болып уйымдаскан-ды.—ІЗТ.

42 «Қонтрреволюциянын жеңісі*  деген макала Кронштадта шы- 
ғатын «Пролетарское Дело» газетініц 1917 жылғы 19 июльдегі 
5-номерінде «Контрреволюционен салтанаты» деген такырип*  
пен басылды. —147.

& Бул — Ф. Шиллердің «Фиесконың Генуядағы заговоры» деген 
трагедиясындағы кейіпкерлердің бірі*  Тунис мавры Мулей- 
Гассанның сөздері (Ф. Шиллер. Шығармалар. И том, «Акаде
мия» баспасы, 1936. 260-бет), —/5Д

4*  А. Гендерсон — ағылшын жумысшы партиясының (лейборис- 
тердің) басшыларының бірі. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде 
Гендерсон социал-шовинист болды, Ллойд-Джордж үкіметіие 
мүше болды.

А. Тома—Француз социалистік партиясынын басшыларынын 
бірі, бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде социал-шовинист бол
ды, француэдын министрлер кабинетінің қурамыня кір- 
ген. —151.

«Петроградтын барлык ецбекшілеріне, барлық жумысшылары 
ыен солдаттарына» деген үндеу. 3—5 июльдегі окыйгаларға 
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байланысты. большевнктердің Петроградтык жалпыкалалык 
II конференциясынын тапсыруы бойынша жазылған. 1917 жил- 
ғы 25 июльде (газсттін бірінші бетінде 24 июль деп уакыты 
кате көрсетілген) бул үндеу сРабочнй и Солдат*  гаэетінін 

2-номерінде басылып шыкты; 1 августа жумысшылзр мен сел- 
латтардын талабы бойынша үндеу сол гаэсттіц 8-номеріидв 
екінші рот басылды.—154.

46 21 июльдегі кецесгі, эсерлер мен меньшевиктер <тарихи> кеңео 
деп атаган кеңесті, Уақытша укімет шақырғал болатын, оны 
шакырған себебі: клдеттер үкіметтен кеткендіктен және Ке
ренский орнынан түсетіндігін білдіргендіктен — үкімет дағда- 
рысы туган болатын. Кеңеске буржуазияшыл және келісімпаэ 
лартиялардың өкілдері катысты. Қеңесте кадеттер өзініністері 
жвнінде советтерге және демократиялык партияларға бағын- 
байтын. жазалау шаралары арқылы армияда «тәртіпті» кайта 
орнату колынан келетін және баскаларын істей алатын үкімет 
куруды таллп етті- Эсерлер мен меньшевиктер осы талаптарға 
иөңіп. жаңа Узқытша үкімет курастыру жөнінде Керенскийге 
право берді. —/57.

* Бул — Америка ның демократ акыны У. Уитманиың влеңдері- 
нен алынған сөздер (қарацыз: «Революциялык өлеңдер жый 
нағы», РСДЖП Петербург комитетінің баспасы, 1916, 9- 
бетк— 160,

** Мунда большевнктердің 1917 жылгы 1 —3 және 16— 20 июль*  
де Петроградта пткізілген жалпықалалық төтенше конфереи- 
цнясы туралы (36-ескертуді караңыз) және меньшевиктердін 
15—16 июльде болған екінші жалпыкзлалык конференинясы 

турялы айтылып отыр. — 162.

е «Қурылтай жынналысын сайлау женінде*  яеген маКала Қу- 
рылтай жыйналысын сайлау науқанының басталуына байла- 
нысты жазылған болатын, ол сайлауды Уақытша үкімет 1917 
жылғы 17 сентябрьге белгілеген сді. Мақаланың бірінші белімі 
«Правданын» 1917 жылғы 5 июльде шыққан 99-номерінде ба
сылды. Бірақ июль күндерінен соң «Правда*  жабылып калган 
діыктан, макаланың басылуы токтатылған болатын. Тек 1917 
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жылғы 27 июльде ғана ^Рабочий к Солдат» газетінің 4 ниме- 
рінде макала толык басылып шықгы —/67.

w Букілросснялык шаруалар одағы — усақбуржуазиялық уйым, 
ол 1905 жы.іы курылган. Бул одақ саяси бостандыктың болуын.
Қурылтай жыйна.тысының шақырылуы және жерді жеке мен 

шіктенуд^н жойылуын талап еттһ 1906 жылы Шаруалар одағы 
ыдырап кетті. 1917 жылы Одэқ өз жумысын қайта бастап. 
31 июльде Москвада Бұкілроссиялык съезд шақырды. Ол 
съезд: Уакытша үкіметті толык колдау керек, империалиста 
соғысты жүргізе беру керек, шаруалардын помещиктік жер- 
лерді тартып алуларына қарсы болу керек деген пікір айтты 
1917 жылдың күзінде Шаруалар одағының бас комигегінін 
кейбір мүшелері шаруа көтерілісгеріне карсы колданылған 
жазалау шараларына қатысты. —/6/.

” Петроград гарнизоиының шаруа депутаттарының Советі. кейін 
шаруа депутаттарының Гіетроградтык Советі деп аталған Со
вет, 1917 жылғы 14 алрельде Пегроградтағы әскери бөлімдердіи 
және кейбір кәсііюрындардың өкілдерінен курылған болатын. 
Совет өзінің негізгі міндеті ретінде — бүкіл жерді шаруалардын 
аайдалануына тегін әперу жолыида күрес жүргізуді көздеді. 
Шаруа депутаттарыпыц Петроградтық Советі оцшыл эсерлер- 
дің басшылыгындағы шаруа деііутаттарының Бүкілроссиялык 
Советінің келісімпаздык саясатына қарсы күрес жүргізді. 
Октябрь социалистік революциясынан кемін Совет деревнядз 
Совет өкіметін уйымдастыруға және жер туралы декретті жү- 
зеге асыру ісіне белсене катысты. 1918 жылғы февральда, ескі 
армияны демобилизациялзумен байланысты, Совет езінің әре- 
кетін тоқтатты,—110.

” РСДЖП (болыпевиктердін) VI съезі 1917 жылғы 26 июльден 
3 ааг^сқа деййі ІІетроградта болды. Съезде мынадай баянда- 
малар тыцдалып. талкыланды: Орталык Комитеттің саяси жане 
уйымдастыру істері туралы есептері. жергілікті уйымдардын 
есептері, согыс және халыкаралық жағдай, саяси және экоко- 
микалык жағдай, кәсілшілік козғалысы, Қурылтай жыйналы- 
сьін сайлау алдындагы наукан. Сьсзд партийный жаңа уста*  
вын кабылдады және жастардын одақтарын уйымдастыру ту- 
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ралы арнаулы каулы алды. И. В. Сталин Орталық Комнтеттін 
жрмысы туралы есепті баяндама және саясм жағдай туралы 
баяндама жасады. Съезд партиями социалнстік революиняға 
беталған бағыттан айныгқысы келпен Бухарин мен Преобра- 
женскийдің троцкистік усыныстарын кабылдамай, саяси жағ- 
дай туралы IL В. Сталин усынған қарарды қабылдады. Съезд 
карулы көтеріліс жасау, соииалистік революция жасзу жө- 
нінде партияға бағыт сілтеді. — /75.

63 Фридрих Адлер — Австрия социал~демократиясыныц басшы- 
ларының бірі. 1916 жылы, соғыска карсылык көрсету ретінде. 
Австрияның лремьер-министрі Штюркті өлтірді, сол үшһі 
1917 жылғы майда өлім жазасына кесілді. 1918 жылы турме- 
ден шыққаннан кейін Адлер Октябрь революциясы жөніндә 
душпандық познцияға көшті. — /76-

1917 жылғы 4 июльде жумысшы кварталдарында мынадай үн- 
деу таратылды:

«Жолдастар, Петроградтык жумысшылары мен солдаттары! 
Контрреволюцияшыл буржуазия революцияға ашықтан-ашык 

карсы шығып отырғандықтан, жумысшы, солдат және шаруа 
денутаттарының Букілроссиялык Советі бүкіл өкіметті өз 
колына алатын болсын-

Петроградтың революцмяшыл халқының еркі ссылай, ол 
взініц осы еркін кәзіргі кезде мәжіліс курыл отырған жумыс- 
иіы, солдат және шаруа депутаттарыныц Бүкілроссиялык Со- 
веттерініи Атқару комитсттеріне бейбіт және уйымдаскан де
монстрация арқылы білдіруге праволы.

Революиияшыл жумысшылар мен революцияшыл солдат- 
тарлың еркі жасасын!

Советтер өкіметі жасасын!
Коалиииялық укімет күйреп калды; өзі курылганда жузе- 

ге асыруға тиісті болған міпдеттерді орындауға дәрменсіз 
<юлғандыктан үкімет қулады. Революцияныц алдында өте 
зор, аса қыйын міндеттер тур. Революцияшыл пролетариатпен, 
реоолюцняшыл армнямеи және революцияшыл шарузлармен 
бірлесіп, халыктын женістерін нығайтып, улғайту ісін тайынбай 
колға алатын жаңа өкімет керек. Тек жумысшы, солдат және 



456 Ескертулер

шаруа депутаттары Советтерінің өкіметі ғана осындай өкімет 
бола алады.

Кеше Петроградтын революиияшыл гарнизоны мен жу- 
мыешылар: «Бүкіл екімет*  Советке берілсіні» деген осы уран- 
ды жарыялау үшін аттаныска шыкты. Біз полктер мен завод- 
тарда етек алған осы козғалысты бүкіл жумысшы, солдат жэне 
шаруа Петроградының тілегін бейбіт түрде, уйымдасқан түрде 
білдіретін козғалыска айналдыруға шакырамыз.

РСДЖП Орталың Комитет! 
РСДЖП Петербургтік комитет! 
РСДЖП Ауданаралың комитет! 
РСДЖП OK жанындағы Эскера уйым 
Ж^мысшы жэне солдат депутатта

ры Советінің жумысты секциясынык 
комиссиясы** . — 183.

65 «Правданын Листог!» 19)7 жылғы 6 июль де «Правда» газеті- 
нің кезектегі номерінін орнына шыкты, ал «Правданын» редак- 
ниясын юнкерлер талкандап кеткен болатын, «Правданын 
Листогіндеэ «Сабырлылык пен устамдылык» деген атпен 
РСДЖП(б)-ның Орталык және Петроградтык комитеттерн 

ііін. РСДЖП/б) Эскери уйымыныц үндеуі басылып шык
ты. — 185.

w «Живое Словси — Петроградта шығып турған бульварлык- 
каражүздік кейіптес газет. 1917 жылы бул газет блльшевик- 
терге карсы сойканшылдық үгіт жүргізді; Октябрь револю- 
ниясына дейін шығып келді. — 186.

1 «Жалакорлар сотка тартылсын’> деген листокті РСДЖП(61 
Орталык Комитет! 5 нюльден кейін шығарды, ол 1917 жылғы 
9 июльде *Волна>  газетінде жарыяланды, бул газетті шыға- 
рушы РСДЖП(б)-ның Гельсннгфорстык комитет! болатын. 
Ол лнстокте былай делінген: «Контрреволюция букараныи 
арасына ылан салу аркылы, буқараны революциянын енбедел- 
ді көсемдеріне, революпияға ецбегі сіңген күрескерлерге кар
сы ешіктіру аркылы, жай әдіспен-ак революцияны бассыз 
калдырмакшы.., Жумысшы табынын көсемлерінін вбройы мев 
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өгііріне карсы ойраншылдар мен жалданба жалакорлардык 
жасаған ласык загоаорынын барлык егжей-тегжейлерін дереу 
және ашык түрде тексеруді біз Уақытша үкіметтен және жу- 

мысшы, солдат депутаттары Советтерінін Орталык атқару 
комитетінен талап етеміз... Жалакорлэр мен өсек таратушылар 
сотка тартылсын. Ойраншылдар мен суайттардын беттеріне 
нағлет таңбасы басылсын!».— 187.

81 Безработный — Д. 3. Макуильскнйдің жасырын аты. — 190+

59 1917 жылғы 27 июльде манданта бара жаткан Богдан Хмель
ницкий атындағы укранн полкініц эшелондарыва Кневтіц ма- 
нындағы станциялардэ және Киевтін өзінде казактар мен 
кирасирлердің тарапынан ок атылған. — 196.

•
м' 1'Номерлі буйрыкты 1917 жылғы 1 мартта Петроград Советі ре- 

волюцияшыл әскер бөлімдерінің өкілдерінің талабы бойынша 
шығарды; олар Мемлекеттік думанын Уакытша комитеті жө- 
нінде және оньщ бөлген әскери комиссмясы жөнінде солдат- 
тардың сенімі азая тускендігін мәлімдеген болатын.

<Буйрыкта> әскер бөлімдеріне (роталарға, батальондарға. 
тағы сондамларға) солдат Комитеттерін сайлау жөнінде, жу- 
мысшы және солдат депутаттарының Советтсріне өкілдерін 
жіберу жөнінде усыныс етілген, әскер бөлімдерініц каруы 
солдат Комнтеттерінің қарамағына берілген, әскери комиссия - 
нын буйрыктарын орындағанда ол бумрықтар жумысшы және 
солдат депутаттары Советінің буйрыктары мен каулыларына 
кайшы келмейтін болса ғана орындауга рухсат етілген, 
т б. - 202.

61 И. В. Сталиннін антып отырғаны — Ленипнін 1917 жьілғы 

июльде жазылған «Урандар жөніндс» деген кітапшасы (кара- 
ныз: В. И. Ленин. Шығармалар. XXI том. 33-бет). — 207.

* «Москва кеңесіне қарсы® деген мақалаиы И. В. Сталин 1917 
жылғы 5 августа Москва кеңесі туралы мәселен! тэлкылағам 
РСДЖП(б) Орталык Комитетінің тапсыруы бойынша жазған. 
Орталык Комитет карар мен лнстокті басып шығарып. Орта
лык Органда Москва кеңесі жөнінде бірсыпра макалалар 
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басуға қаулы алды. «Москва кеңесіне карсы» деген макала ея 
алғаш басмақала ретінде «Рабочий и Солдат» газетінін 14 
номерінде, одан соң 1917 жылғы 12 августа «Пролетарское 
Дело» атты Кронштадт газетінде. ал 13 августа партия Op 
талык Комитетінің үндеуі ретінде «Пролетарий» газетінін I 
номерінде жарыяланды. Ояың үстіне, «Москва кеңесіне карсы*  

аеген макала листок болып піыкты.
Үндеу мен листокте мақлланык соңгы жолдарынын орньі- 

на .мынадай сөздер жазылған:

«Жолдастар! «Москва кецесіне» қарсы наразылык білдіре 
митингілер уйымдастырып, карар алыныздар! Путиловшы 
ларға қосылып. бүгін «кенеске» карсы наразылык білдіру 
ретінде, куғын-сүргінге ушыраушы партия баспасөзінін лай- 
ласыиа қаржы жыйнаңыздар. Провокациям берілменіздер юа
не бүгін кешсге шығып, қыр көрсегуші болманыздар!»—2/7.

** Стокгольм конференниясы туралы мәселе 1917 жылғы ап- 
рельде туды. Дания социал-демократы Боргбьерг Петроград 
К4 келіп, Данияның. Норвегияның және Швециянын жумысшы 

партияларынын біріккен комитетінің атынан Россиянык 
социалистік партияларын бітім жасау мәселесі жөнінде Сток- 
гольмде болатын конференцияға катысуға шақырцы. Эсерлік- 
меньшевнктік аткзру комитет!, онан сон жумысшы жэне сол

дат делутаттарының Петроградтык Советі де Стокгольм 
конференциясына қатысуға уйғарып, оны шакыруды өз міндеті- 
не алды. Болыиеииктердің Бүкілроссиялык VII (Апрель) коч- 
ференциясы. Стокгольм конференциясыныц империалист 
сыйпатын әшкерелеп, оған катысуға мүлде қарсы болды. 6 ав 
густа, Орталык аткару комитетінің мәжілісінде, Стокгольм кон- 
ференциясы туралы мәселе талқыланған кезде Каменев соя 
конференциям қатысуга івакырып сөз сөЙледі. Орталык ат 
кару комитетінің большевиктік фракцнясы Каменевтін сөзіне 
қосылмады, партнянын Орталык Комитет! Каменевтін бағытыя 
мінеіі, бул мәселе жөнінде Орталық Органда партияның пікір.н 
білдіруге қаулы алды. 9 августа «Рабочий и Солдат» газетінде 
И. В. Сталиннің «Тағыда Стокгольм туралы» деген макаласы 
ж ар ы ял ан ды, ал 16 августа «Пролетарий*  газетінле В. И, Ленин- 
&іп «Каменевтін Стокгольм конфереяциясы жәкінде Орталык
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атқару комитетінде сөйлеген сөзі туралы» деген хаты басыл- 
ды. —22/.

1917 жылғы апрельде жумысшы және солдат депутаттарымың 
Петроградтык Сооеті Стокгольмде болатын конференциями 
лзйындау үшін битарап және одақтас елдерге делегация жібе- 
руге қаулы алды. Жумысшы және солдат депутаттары Советте- 
рінің Бүкілроссиялық бірінші съезі Петроград Советінің осы 
карарын макулдады. Делегация Англияда, Францияда. Италня- 
да, Швеция да болды, онда әртүрлі социалнстік партиялардын. 
екілдерімен келіссөз жүргізді. Стокгольм конференииясы ша- 
қырылмзй калды. — 222.

* Узақ парламент—XVII ғасырдағы Англиядағы буржуаэнялық 
революция заманындзғы парламент, бул парламент 13 жыл 
боны мәжіліс қурған (1640 — 1653). — 226,

16 «Қоғам қайраткерлерінін» алғашқы немесе «жеке кеңесі» деген 
кецес 1917 жылгы 8— 10 августа Москвада өткізілді. Бул ке- 
нестің мақсаты — буржуазия-помещик топтарын және соғыс 
кумарларды біріктіріп, алдағы Мемлекеттік кецес женінде бір 
тутас платформа белгілеу еді. Кеңесте контрреволюцияшыл 
<қоғам қайраткерлерінщ одағы» қурылды.—228.

1917 жылғы марттын аягында шакырылған .Финляндия сеймі 
Финляндияның автономия болуын талап етті. Уакытша үкімет*  
пен узак уакыт және нәтижесіз келіссөз жүргізгеннен кейін 
Финляндия сеймі 1917 жылгы 5 июльде <жоғарғы өкімег тура
лы зац^ қабылдады, бул зац бойынша сеймнің бнлігі жаллы- 
риссиялық мекемелердің карауына жататын сырткы саясат, 
әскери заң шығару және әскер басқару мәселелерінен бзсқаі 
Финляндияның омірінін барлык салаларында жүргізілмек еді. 
1917 жылгы 18 июльде Уақытша үкімет: сеймнің кабылдаған 
зацы Қурылтай жыйналысының еркінен тыс ауа жайылғандык 
дегенді айтып, сеймдг*  таратып жіборді. — 233.

Украннаның орталык радасын 1917 жылғы апрельде Украина- 
ның буржуазияшыл және усақбуржуазияшыл партиялары мен 



466 Ескертулер

топтзры қурған. Июль күндерінін кзрсаңында Украинада ел 
баскарудын жоғарғы органы ретінде Раданын Бас секретариаты 
уйымдастырылды. Петроградтагы мюль демонстрациясы талқан- 
далғаннан кейін Уакытша үкімет, улттарды езу саясатын жүргі- 
зе отырып, Донец бассейінін, Екатеринослав влкесін жэне 
Украинаның баска да бірнеше аудандзрын Украинадан бел in 

тастады. Украинадағы жоғарғы екімет билігі Уакытша үкімет 
тағанындаған ерекше комиссар дың колына кештһ Солай бола 
турса да, ершіп келе жаткан пролетарлык революниядан кор
ки л. раданыц басшылары көп узамай-ак Уакытша үкіметпеіа 
келісім жасасты, сөйтіп Рада Украинадағы буржуазиялык- 
ултшыл контрреволюцияның тірегі болды. — 233.

* «Жумысшы және солдат дспутаттарынын Петроградтык Сове- 
тініц Известнясы»— газе^ 1917 жылғы 2й февральдан ба?~ 
тап шыға бастады. Ссветтердің Бүкілроссиялык I съезінде жу
мысшы және солдат депутаттары Советтерінің Орталык аткл- 
ру комитеті курылғаннан кейін бул газет Орталық аткару ко- 
митетінін органы болды және 1917 жылғы 1 августан (№ 132) 
бастап «Орталык атқару комнтетінің және жумысшы. солдат 
депутаттарынын Петроградтык Советінің Известиясы» деген 
этпен шыға бастады. Сол уакыттың ішінде газет үнемі меньше- 
виктер мен эсерлердің қолында болып, большевиктер партия- 
сына қарсы катты күрес жүргізіп келді. 1917 жылғы 27 ок- 
тябрьден бастап, Советтердің Бүкілроссиялык ІІ съезінен 
кейін, «Известия» Совет екіметінің реем и органы болды. 1918 
жылгы мартта Бүкілроссиялық Орталык аткару комитета мен' 
Халык Комиссарлары Советінін көшуіне байланысты газеттін 

баспасы да Петроградтан Москвага әкелінді. — 239.

,с 1917 жылғы 19 августа немк армиясы Рига түбіндегі майдан 
шебін бузуға кірісті. Орыс әскерлері жауға катты карсылык 
кврсеттқ бірак, Корнилов бастзган жогарғы командование ше
пну туралы буйрык берді, сөйтіп 21 августа немістер Риганы 
алды- Қорниловтын Риганы жауға бергендегі максаты — ре- 
волюцияшыл Петроградка кауіп төндіріп» Петроградтан рево- 
люпияшыл әскерлерді кетіру және контрреволюіінялык заго- 
вордык орындалуын онэйлату еді. — 240.
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и «Новое Время» («Жана Заман»)—газет. 1886 жылдан бастап 
Петроградта шығып турған; реакцияшыл дворян топтары мен 
бюрократ чиновник топтарының органы, 1905 жылдан бастап 
газет қаражүздіктердің органдарының бірі болды. 1917 жылы 
октябрьдің аяғында жабылды.— 246.

"а «Русские Ведомости» — газет. 1863 жылдан бастан Москвада 
шығып турды; либералдық помешиктер мен буржуазияның мүд- 
делерін жактады. 1918 жылы баска контрреволюцнялык газет- 
терыен бірге бул газег те жабылды. — 264 9

ff3 Дрейфустың ici—провокацнялық процесс. м9ны уйымдастыр- 
ғандар — Францияның контрреволюцияшыл топтары; осы про
цесс бойынша француздын бас штабының офицері, еврей Дрей- 
фусты 1894 жылы сотые соты, шпиондық жасады жэне мемле- 
кетке қастык істс лі деген көрнеу жалған аныпты сылтау етіп, 
емір боны түрмеде устауға кесті. Дрейфусты жактап, Франция*  
да «ріс алған әлеуметтік қозғалыстың нәтмжесінде соттың са- 
тылғандығы эйгіленіп. республнкашылдар мен монархистердіц 
арасындағы саяся күрес шиеленісіп кетть 1899 жылы Дрейфус- 
ка кешірім жарыяланып. босатылды. 1906 жылы ісі қайтадан 
қаралғанда, ол акталды. — 280.

«Times» («Таймс»)—ағылшыннын ірі буржуазнясының ыкпал- 
ды газеті. 1788 жылдан бастап Лондонда шығып келеді.— 281.

75 „Matin'*  («Матэн») — буржуазнялык газет. 1884 жылдан бастап 
Парижде шығып келеді. — 28J.

«Не олай — не былай» деген макала бурын біраз кысқартылып. 
«Пролетарий» газетінің 1917 жылғы 24 ангустағы 10-номерінде 
«Шығар жол қайсы?» деген атпен басылыті шыкқан бола- 
тын! — 285.

” «Русская Воля»— ірі банкілердің каржыларына курылған бур- 
жуазиялык газет; 1916 жылғы 15 декабрьден бастап 1917 жыл- 
ғы 25 октябрьге дейін Петроградта шығыл турды. — 289.
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J| «Заговор әлі токталған жоқ» деген мақала 1917 жылғы 28 ав
густа «Рабочий» газетінің 5-номер:нде басылды. Бул күні Кор- 
ниловтыц бүлігіне байланысты, күнделікті номерінін ұстіне, га
зет екінші рет, жедел түрде бір бетке басылып шыкты. Келе- 
ci күні. 29 августа, «Заговор әлі тоқталған жок» деген мақала 
«Рабочийдін» б-номерінде «Саяси хабарлар» деген атпен кайтэ 
басылып шықты. — 296'.

„Temps’* («Тан») — буржуазиялык газет, 1829 жылдан 1942 
жылға дейін Парийсде шыгып турғащ бул аралыкта 1842 жыл
дан 1861 жылға дейін шықпаған. — 325.

Петроград Советінін карары 1917 жылғы 27 сенгяврьде «Ра
бочий Путь» газетінің 21-номерінде жарыяланды.— 315.

в| Теміржолшылардын ереуілі 1917 жылгы 24 сентябрьден 26 сен- 
тябрьге дейін болды. Іемір жол жумысшылары мен кызметшілері 
жалакыны көбейтуді, жумыс күнін сегіз сағатқа түсіруді, азык- 
түлікпен жабдыктау ісін жаксартуды талап етті. Бул ереуі.т 
елдегі барлык темір жолдарды камтыды, өнеркәсіп жумысшы- 
лары ереуілшілерге тілектестігіи білдіріп, жәрдем керсст- 
ті. — 366.

*• 14 августағы декларация — «революииялық демократия» дей- 
тіннің программасы, оны Москвада болғаи мемлекеттік кеңес*  

те жумысшы және солдат депутаттары Советтерінің Орталык. 
аткару комнтетһііц эсерлік-менъшевиктік көпшілігІнің атынан. 
шаруа депутаттарының Бүкілроссняльік Советініц Аткару ко
ми гетінің және баска уйымдардың атынан Чхеидзе жарыялл- 
ды- Декларация Уакытша үкіметті колдауға шакырды.—359-

13 Лнберданшылдар (яки либердандар) — меныиевиктердің басшы- 
лары Либер мен Данға және олардың жактастарына тағылып. 
сіңіп кеткен келемеж атак; олар 1917 жылғы 25 августа боль- 
шевиктердің Москвадағы «Социал-Демократ» деген газетініц 
141-номерінде Д. Бедныйдың «Либердан» деген фельетоны шық- 
каннан кейін осылай аталып кетті. — 359.
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■*  • Торгово-Промышленная Газета» («Сауда-Өнеркәсіп ГаэетІ>)— 
буржуазиялык газет. 1893 жылдан 1918 жылға дейін Петро- 
градта ШЫҒЫП турды.— 362.

г «Общее Дело» («Ортак 1с>)—күнделікіі кешкі газет, 1917 
жылғы сентябрь — октябрьде Петроградта шығып турды, шы- 
ғарушы — В. Бурцев. Бул газет Корниловты жактап, Советтер- 
мен большевиктерге карсы аласурып есек-жала таратты.— 370.

w Жумысшы жэне солдат депутаттары Советтерінің. шаруа дс- 
путаттарының. уездік және губерннялык Советтерініц өкілдері 
катыскан Бүкілроссиялык 11 съезі 1917 жылгы 25 октябрьде 
Пеіроградта ашылды. Съезд небәрі— 25 және 26 октябрьдс— 
екі мәжіліс өткізді. Съездің ашылар кезінде 649 делегат кел- 
ді. Съездегі ен үлкен фракция большевиктердщ фракциясы 
болды, олардыц делегаты 390 адам еді. Съезд ашылғаниагг 
кейін квп узамай-ак, менывевиктер, оңшыл эсерлер және бунд- 
шылдар социалист революциями мойындаудан бастар- 
тып, съезлен кетіп қалды.

Совет гердіц II съезі өкімет билігінің Советтер қолына өт- 
кендігіц жарыялап, бірінші Совет үкіметін— Хллық Комис- 
сарлары Советін қурдьь Халык Комиссарлары Советініц пред
седателе болып В. И. Ленин, улттар істерінің халык комиссары 
болып — И. В. Сталин сайланды.—407.

17 Ел корғау жөніндегі комиссия немесе аткару комитет!—жр- 
ыысшы және солдат депутаттары Советінің эсерлік-меньше- 
ьиктік Орталык аткару комитетінің тарапынап 1917 жылғы 7 
августа шакырылган ел корғау кеңесінде белгіленді. Ел кор- 
ғау жөніндегі аткару комитет) Уакытша үкіметтің буржуазия*  
лық-помеіциктік контрреволюнияның мүдделерін көздеп ж^р- 
гізілген соғыс шараларын қолдап отырды (революцияшыл әс- 
керлерді Петроградтан кетіру, т. т ). — 419.

м Мунда В. II. Ленин жазған және 1917 жылғы 10 октябрьда 
РСДЖП(б) Оргалык Қомитетінің мәжілісінде қзбылданған 
карар туралы антылып отыр (караңыз: В. И. Ленин. Шығар-» 
малэр, XXI том. 330-бет).43'Л



12 март.

14 март.

15 март.

16 март.

4 8 март

ӨМІРБАЯН ХРОНИКАСЫ
(март — октябрь 1917)

1917 жылғы февраль революинясы Турухан 
зндауынан азат еткен И. В. Сталия Петро- 
градка келеді.

И. В. Сталнннің «Жумысшы жэне солдат 
депутаттарының. Советтері туралы*  дегеы 
мақаласы «Правда» газетінің 8-номеріиде 
басылды.

РСДЖП(б) Орталық Комитета бюросынын 
кең кеңесінде И. В. Сталин «Правда» газеті- 
нің редакциясына енгізіледһ

И. В. Сталиннің «Соғыс туралы*  деген ма- 
каласы «Правда» газетінін 10-номерінде 
басылды.

Партия Орталык Комитетінін Бюросы 
И. В. Сталннді жумысшы жэне солдат де- 
путаттарымын Петроградтык Советі Аткару 
комитетінік курамына делегат етеді.

И. В. Сталиннің «Орыс революциясыныи же 
ңіс шарттары туралы» деген макаласы 
«Правда*  гаэетінің !2-номерінде басылды.
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8 апрель. И. В. Сталин мен М, И. Ульянова Питер 
және Сестрорецкі жумысшылары мен жу- 
мысшы әйелдерінің делегациясымен бірге 
Белоостров станциясында (Финляндия темір 
жолы) эмиграция дан қайтқан В. И. Ленинді 
карсы алып, оны Петроградка ертіп барады.

4 апрель. И. В. Сталин большевиктер пэртиясынын 
басшы қайраткерлерінің кенесіне жэне боль
шевиктер мен меньшевиктердің — Советтер- 
дің Бүкілроссиялык кеңесі делегаттарыныц 
біріккен мәжілісіне катысады; онда
В. И. Ленин өзінік Апрель тезистерін баян- 
да ды.

6 апрель. И, В. Сталин Орталык Комитет Бюросынык 
мәжілісіне катысады. В. И. Лениннің Апрель 
тезнстері туралы мәселе жөнінде жарыссвз- 
ге шығып сөйлейді.

8 апрель. И. В. Сталин Петроград Советі Аткару комм- 
тетінін «Бостандык заёмы» дегенді куаттау 
жөніндегі карарына карсы бағытталған нара- 
зылық арызга қол кояды.

14 апрель. И- В. Сталнннін <Жер шаруаларға берілсін» 
деген макаласы «Правда» газетінің 32-номв- 
рінде басылды.

14 — 22 апрель. И. В. Сталин РСДЖП(б)-нын Петроградта 
болгаи жал пыкалалык канференциясының 
жумыстарына қатысады.

18 апрель. И, В. Сталин Васильев Аралының Биржа 
алаңында болған бірінші май мнтингісіндв 
«Уакытша укімет туралы» сөз сөйлейді,

И. В. Сталиннің «Бірінші май» деген макаласы 
«Правда» газетінің 35-номерінде басылды.

30 И. в. С т ІЛ я Й з-чом
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20 апрель. Мнлюковтық 1917 жылғы 18 апрельдегі нота- 
сына байланысты Мария сараныида шақы- 
рылган. Уакнтша үкімет пен Мемлекеттік ду
мании Уақытша комитеті мүшелерінің жу- 
мысшы жэне солдат депутаттарының Петри- 
градтык Советі Атқару комитетініц өкілдеоь 
мен бас қосқан кеңесіне И. В. Сталин Пе
троград Советі атқару комитетінің мүшесі ре- 
тінде қатысады.

24 — 29 апрель. В. И. Ленин мен И. В. Сталин большевнктер 
партиясыньщ Бүкілроссиялық VII (Апрель) 
конференциясыныц жумысын баскарадьь

24 апрель. Конферепцияда И. В. Сталин кәзіргі кезен 
женіндегі лениндік карарди жактал сез сөй- 
лейді жэне В. И. Лёниннің баяндамаси бо- 
йынша қарар жазатын комиссияға сайланады.

29 апрель. Конферениияда И. В. Сталин улт мәселесі 
жөнінде баяндама жасап, кортынды сөз сей- 
лейді. Партиянын Орталык Комитетінің. мү- 
шесі болип сай ла на ди.

4 май. И. В. Сталиннің «Революциядан калил ком- 
гандар» деген макалась: «Правда» газетінін 
48-номерінде бас ил ди.

10 май. И. В. Сталин РСДЖП(б) Петроградтык ко- 
митетін:ң мәжілісіне қатысып. Петроград ко- 
митетінің унимдастыру курылымы турали 
жэне муниципалдык сайлау маселелері туря- 
лы сөз сөйлейді.

14 май. Васильев Аралыпдагы Фондылык биржа 
үйінде эстон жумысшылары мен солдаттары- 
нын клубы уйымдастырған концерт-митингі- 
де И. В. Сталин улт мәселесі жөнінде сез 
свил ей ді.
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21, 24 және
26 май.

Май.

3—24 нюнь.

6 июнь.

10 мюньге қараган 
түні.

II. В. Сталиннің «Муниципалдык наукам» де
ген мақаласы «Правда» газетініц 63, 64 жа- 
не 66-номерлерінде басылды.

Большевиктер партиясы Орталык Комитеті- 
нің Саяси бюросы курылады, онык курамына 
И. В. Сталин енеді, содан бері онык ауыспас 
мүшесі болып келеді

И. В. Сталин жумысшы жэне солдат депутат- 
тары Советтерінің Бүкілросснялык I съезінің 
мәжілістеріне қатысады.

В. И. Ленин мен И. В. Сталин Партия Ор
талык Комитетінің кек мәжілісіне катысады. 
И. В. Сталин Ленинніқ жумысшылар мен 
солдаттардык бейбіт демонстрациясын уным- 
дастыру туралы усынысын куаттайды.

РСДЖП(б) Петроградтык комитетінің де
монстрация туралы маселеге арналған жабык 
мәжілісінде II. В. Сталин Петроградтағы сая
си жагдайды шолып сөз сөйлейді.

В. И. Ленин мен И, В. Сталин Советтердін 
Бүкілросснялық 1 Лезіндегі большевиктер 
фракцнясының мәжілісіне, онан кейін 
РСДЖП(б) Орталық Комитетініц мәжілісіне 
кашсады. В. И. Ленин мен И. В. Сталнннін 
усынысы бойынша Орталык Комитет 10 
мюньге бёлгіленген демонстрацияны өткізбеу 
туралы каулы алады.

В. И. Ленин мен II. В. Сталин мезгілсіз түнде 
Орталык комитеттіц демонстрацияны өткіз- 
беу туралы каулысына сайкес «Правдата*  
материалдар дайындал, Орталык Комитеттіц 
нускауларын жазады.
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13 июнь.

15 июнь,

1G — 23 июнь.

17 июнь.

20 июнь.

II. В. Сталнннін «Кеше және бүгін (Револю
ция кризнсі)» деген макаласы «Солдатская 
Правда*  газетінік 42-номерінде басылды,

IL В. Сталиннің «Петроградтагы муниципал- 
дык сайлаудың қортындылары жөніиде» де
ген макаласы «РСДЖП Орталық Комнтеті- 
нің жанындағы Баспасөз Бюросы бюллетен- 
дерінің» 1-номерінде басылды.

В И. Ленин мен И. В. Сталин РСДЖП(б)- 
нын майдандагы жане тылдагы эскерн умым- 
дарының Бүкілросснялық конференциясының 
жртысына басшылық етеДі.

И. В. Сталин большевиктер партиясы Орта- 
лык Комитетінің атынан РСДЖП(б)-ның май 
дандағы және тылдағы эскерн уйымдарынын 
Бүкілроссиялык конференциясын куттык- 
тайды.

РСДЖП(б)-ның Орталық Комитет! мен Пе- 
троградтык комитетінің «Петроградтың бар- 
лык екбекшілеріне, барлық жумысшылары 
мен .солдаттарына» деген. И. В. Сталин жлз- 
ған үндеуі «Правда» газетінік 84-номерінде 
басылды.

Советтердіп Бүкілроссиялық I съезі 
IL В. Сталинді Орталык аткару комитетінің 
мүшесі етіп сайлайды.

РСДЖП(б)-ның майдандағы және тылдағы 
әскери уйымдарынын Бүкілроссиялык коифе- 
ренциясында И. В. Сталин «Улт козғалысы 
жэне улт полктері туралы» баяндама жа- 
сайды. Конференция улт мәселесі жөніиде 
II. В. Сталин усынған карарды қабылдайды.
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22 июнь.
Орталық атқару комитетінің мәжіліеінде 

11. В. Сталин большевиктер фракциясынан 
жумысшы жэне солдат депутаттары Советте- 
рінін Орталык аткару кояитетіиіқ Бюросына 

сайланады.

РСДЖП(б)-ның Орталык Комитсті, Петро- 

град камитеті және әскери уйымы мүшелерінін 
арнаулы кенесінде 11. В. Сталин өсііі келе 
жаткан контрреволюцияға карсы батыл ша- 
ралар колдануды талап етіп Орталык аткару 
комнтетіне большевиктер фракциясының бер- 
ген арызын баяпдайды.

1 — 3 жәііс 16 ~
20 мюль.

И. В. Сталин мен Я. М. Свердлов больше
виктер партнясынын Петроградтык упымы- 
ның екінші (тетенше) конференциясыныд 
жумысын басқарады.

3 июль. Большевиктер партнясынын Орталык Коми
тет! букараны стихиялы түрде туған демоне- 
трацнядан токтату үшін И. В. Сталнннін бас- 
шылығымен біркатар шаралар колданады; 
козғалысты тоқтатуға болмайтындығы айкын- 
далған кезде, демонстрацияға беіібіт және 
уйымдаскан тур беру үшін. Орталык Комитет 
демонстрации а қатысуга каулы етеді.

4 мюль. И. В. Сталин Орталык аткару комитет! ні ң 
мәжілісінде В. 11. Ленни мен большевиктерге 
жабылған жаланыц таралуына тыйым салу- 
ды талап етеді.

6 июль. II. В. Сталин Петропавл қамалына барады. 
онда ол революцияшыл матростарға қарулы 
киймыл жасаудан тартыну керектігін уғын- 
лыра біледі. И. В. Сталин Петрогрэдтын ас- 
керн округі штабыныц матростарға карсы 
карулы куш жумсау туралы буйрығын б з- 
ғызады.
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7 — 8 июль. И. В. Сталин жэне Г. К. Орджоникидзе 
В. И- Лениимеи бірге Лениннін Петроградти.і 
жүріп кетуі туралы мәселені шешеді.

8—11 июль. И. В. Сталин В. И. Лениннін. Петроградтан 
жүріп кетуіне жағдай жасайды.

И июль. И, В. Сталин мен С. Я- Аллилуев В. И. Ленин- 
ді Приморск! вокзалына узатып салады, 
ол сол жердей поезбен Разлив станциясынл 
жүріп кетеді.

11 июль — И. В. Сталин купыя жағдайға кошкен

7 октябрь. В. 11. Ленинмен тығыз байланыс жасайды 
жэне онын нускаулары бойынша большевик - 
тер партиясының Орталык Қомитетінің жу- 
мысына тікелей басшылык етеді.

15 июль. И. В. Сталинніц «Саптарыңды нығайтын,- 
дар> деген макаласы «Пролетарское Дело*  
атты Кронштадт газетініқ 2-номерінде ба- 
сылды.

16 июль. И. В. Сталин РСДЖП(б) Петроградтык уйы- 
мының екінші (төтенше) конференцнясынын 
танертенгі мәжілісінде июль окыйгалары ту
ралы Орталык Комитеттін. есепті баяндама- 
сын жасайды. кешкі мәжілісінде—кәзіргі ке- 
зек туралы баяндама жасап, кортынды снз 
сөйленді.

20 июль. И. В. Сталин конференцияда жумысшы жэне 
солдат депутаттарының Петроградтык Сове
та! қайта сайлау мәселесі жөнінде жэне бас
ка мәселелер жөнінде жзрыссөзге шыгып 
сейлейді.

20 — 23 июль. 11, В. Сталин «Петроградтык барлык еңбек- 
шілеріне. барлык жумысшылары мен сол- 
даттарына*  деген үндеу жаэады; ол үндеу
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23 июль.

26 июль —
3 август.

27 июль.

30 июль.

31 июль.

31 июль —
3 август.

3 август.

4 август.

5 август.

«Рабочий и Солдат» газетінің 2-номерінде 
басылды.

И. В. Сталиннің «Не болды?» жэне «Контрре- 
волюцияның жеңісі» деген мақалалары «Ра
бочий и Солдат» газетінің 1-номерінде ба
сылды.

И. В. Сталин мец Я. М. Свердлов больше- 
виктер партиясының VI съезінің жумысына 
басшылық етеді.

II. В. Сталин съезде Орталык Комитеттін 
есепті баяндамасын жасап, қортынды сөз 
сәйлейді.

И. В. Сталин съезде саяси жағдай туралы 
баяндама жасайды.

И. В. Сталин съездегі делегаттар тобыныц 
қойған сурактарына жауап кайырады жэне 
саяси жағдай туралы баяндама бойынша 
қортынды сөз сөйлейді.

Н. В. Сталин саяси жагдай туралы карар 
дайындауға VI съезд белгілеген комнссия- 
ның жумысын баскарады.

11« В. Сталин съезге саяси жағдай туралы 
карарды баяндайды.

И. В. Сталин большевиктер партиясы Орта- 
лык Комитетінің мүшесі болып сайланады.

Партия Орталык Комитетінің пленумы 
И. В. Сталинді «Рабочий и Солдат» газеті- 
нің редакторы етіп сайлайды.

Партия Орталык Комнтетінің пленумы 
14. В. Сталинді Орталык Комитеттің шагыи 
курамына сайлайды.
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6 август. И. В. Сталин Партия Орталык Қомитетінің 
шагын курамынын мәжілісіне катысады; он- 
да РСДЖП (большевиктер) Орталык Коми- 
тетінің Москва кеңесі туралы карары бекі- 
тіледі.

8 август. И. В. Сталиннің «Москва кецесіне карсы» 
деген мака ласы «Рабочий и Солдат*  гаэе- 
тінің 14-номерінде басылды.

9 август. И. В. Сталиннің «Тағыдз Стокгольм тура
лы*  деген макаласы «Рабочий и Солдат» 
газетінің 15-номерінде басылды.

13 август. И. В. Сталин большевиктер партиясы Орта
лык Комитетінің тапсыруы бойынша пар
тийный Орталык Органы — «Пролетарий» 

газетінін шығуын уйымдастырады.

И. В. Сталиннің «Контрреволюция жэне 
Россия халыктары» деген макаласы «Про
летарий» газетінің І-номерінде басылды.

16 август. Орталык Комитет И. В. Сталннді Стокгольм 
конференимясы туралы карар жазатын ко- 
мнссияға сайлайды.

17 август. И. В. Сталин РСДЖП(б) Нарва аудандык 
комнтетінің үйінде «Социал-демократия жэ
не калалык сайлау» деген такырыпта сол- 
даттарға арнап лекция окыйды.

18 август. И, В. Сталиннің «Майдандағы жецілісіміз 
туралы шындык» және «Майдандағы июль 
женілісінің себептері туралы» деген мака- 
лалары «Пролетарий» ғазетінін 5-номеріндв 
басылды.
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22 август.

25 август. •

27 август.

28 август.

30 август.

3! август.

Август — 
октябрь.

И. В. Сталиннің «Провокациялар кезекі> 
деген макаласы «Пролетарий» газетіж.ч 
8-номерінде басылды,

И. В. Сталиннің «Не олай — не былай» де
ген макаласы «Рабочий» газетінін 1-номе- 
рінде басылды.

Орталык аткару комнтетінін мажілісінде 
саяси жағдай туралы большевиктер фрак- 
циясының И. В. Сталин жазған карары жа- 
рыяланады.

И. В. Сталиннін «Біз талап етеміз*  д?ген 
макаласы «Рабочий*  газетінін 4-номержде 
басылды.

И. В. Сталин партия Орталык Комитетінһі 
мәжілісіне қатысады; онда контрреволкшня- 
лық Корнилов аттанысына карсы күресу 
мәселесі талкыланды.

И. В. Сталин вкімет туралы декларацняны 
талкылаған Орталык Комитет мажілісіне 
катысады, Партнянын Орталык Комитет! 
И. В. Сталииге Орталык Комитеттің плену- 
мында кәзіргі кезенді шолып баяндама жа- 
сауды тапсырады.

И. В. Сталиннін «Буржуазиямен келісуге 
карсы күресейік» деген макаласы «Рабочий» 
гаэетінін 9-номерінде басылды.

И. В. Сталин РСДЖП(б)-нын: «Пролета
рий», «Рабочий» жэне «Рабочий Путь» Дй- 

ген атпен шығып турған Орталык Органы» 
редакииялайды.
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6 сентябрь. II. В. Сталнннің «Өз жолымен» деген мака- 
ласы «Рабочий Путь» газетінің 3-номерінде 
басылды.

.9 сентябрь. И. В. Сталиннің «Екінші толкын» деген ма
калась! «Рабочий Путь» газетінің 6-номерін- 
де басылды.

J5 сентябрь. Партия Орталық Қомитетінің мәжілісінде 
И. В. Сталин В. 11. Лениннің «Большевиктер 
өкіметті алуға тиісті», «Марксизм және кв- 
теріліс» деген хаттарын өртеуді талап еткен 
Каменевке карсы шығып, ол хаттарды аса 
ірі партия уйымдарына талкылау үшін жібе- 
руді усынадьь

ri7 сентябрь. И. В. Сталиннің «Бүкіл өкімет Советтерге 
берілсін!» деген мақаласы «Рабочий Путь» 
газетінің 13-номерінде басы.іды.

21 сентябрь. Демократиялық кеңестін большевиктер
фракциясынын мәжілісінде 11. В. Сталин 
баяндама жасайды. онда В. И. Лениниіи 
лредпарламентке бойкот жарыялау туралы 
нускауын корга нды.

23 сентябрь. Парти янын Орталық Қомитеті Қурылтай 
жыйналысына большевиктерден усынылган 
кандндаттардың тізімін бекітеді. Кандидат- 
тардын ішінде—В. И. Ленин мен И. В. Сталин 
бар.

:27 сентябрь. И. В. Сталиниін «Буржуазия диктатурасы- 
пыи үкіметі» деген макаласы «Рабочий 
Путь» газетінің 21-номерінде басылды.

28 сентябрь. И. В. Сталин Василеостров ауданы больше- 
внктерініц жынналысында Демократиялык 
кенес туралы баяндама жасайды.



29 сентябрь.

5 октябрь.

8 октябрь.

Ю октябрь.

Ачпрбаян хроиякасы

Партийный Орталык Комитета сайлау округ- 
тері бойынша Қурылтай жыйналысынэ 

5гсынылған кандндаттарлык тізімін жарыялау 
туралы каулы алады. И. В. Сталину кзн- 
дидатурасы Петроград. Екатерннослэв. За

кавказье. Ставрополь сайлау округтерзнде 

усымылады.

И. В. Сталинизм «Күтерсіздер — күдер үзер- 
сіздер...»—деген мақадасы «Рабочий Пут»> 

гэзетініқ 23-номерінде басылды.

II. В. Сталин Орталык Комитеттін мәжілзсі- 
не қатысады. Сталнннік усынысы боныншэ 
Орталык Комитет Солтүстік облысы Соэет- 
тері съезінін мәжілістері күндерінде Орта- 
лык Комитеттің, мүшелері, петроградтых 
және москвалык партия кызметкерлері ка~ 
тысатын партии кенесін шақыруға уііғарады.

И, В. Сталин Петроградка купыя түрде 
кантып келген В. 11. Ленинге жолығады жә- 
не онымен бірге карулы көтерілісті дайы;і- 
дау мәселелерін талкылайды.

В. И. Ленин мен И. В. Сталин партия Ор
талык Комитетінің мәжілісіне катысады. 
Орталык Комитет В. И. Лениннің карулы 
кәтеріліс туралы карарын кабылдайды жэ- 
не көтерілісті баскару үшін В. И. Ленин мен 
И. В. Сталинді бәстык етіл жеті адамнан 
Орталык Комитеттің Саясн бюросын курады.

И. В. Сталиннің «Контрреволюция куш жый~ 
науда—тойтарыс беруге әэірленікдерв де
ген макаласы «Рабочий Путь» газетінің 32- 
номерінде басылды.
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15 октябрь. И. В. Сталиннің «Суркыялык емтиханы» жэ- 
не «Революцнянын штрейкбрехерлері» де
ген макалалары «Рабочий Путь» газетінін 
37-номерінде басылды.

16 октябрь В. И, Ленин мен И. В. Сталин большевик- 
тер партиясы Орталык Комитетінің кең мә- 
жілісін баскарады. И. В. Сталин карулы 
көтеріліс мәселссі жөнінде сатқыншылык 
істегеи Каменев пен Зиновьевтін сөздерін 
катты сынанды. Мәжілісте бастығы
1L В. Сталин болып көтерілісті баскаратын 
Партия арталығы санланады.

20 октябрь. И. В. Сталин партия Орталык Комитетінін 
мәжілісіне катысады; Каменев пен Зиновь- 
евтің штрейкбрехерлігі гуралы В. 11. Ленин- 
нің хатын Орталык Комитеттін пленумында 
талкылауды усынады.

И. В. Сталин Петроград Советінің Әскеря- 
ренолюциялык комитетінің бірінші мәжілісі- 
не катысадьь

И. В. Сталин Петроград кәсіпшілік одактары 
екілдерінің Смольныйда болған жыйналы- 
сында карулы көтерілісті дамындау мәселе- 
сі жөнінде сөз сөйлейді.

21 октябрь. И. В. Сталин партия Орталык Комитетінін 
мәжілісіне қзтысады. Орталык Комитет Пе
троград Советінің Аткару комитетінде боль- 
шевиктердің ыкпалын күшейту үшін оныя 
курамына Сталин мен Дзержинскийді енгі- 
зуге каулы етеді; Орталык Комитет Сонет 
тердін Бүкілроссиялык 11 съезіне: жер ту- 
ралы, соғыс туралы» вкімет туралы 
(В. И. Лепин), улт мәселесі туралы
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(И. В. Сталин) баяндамзлар мен тезистер 
дайындау жөнінде Сталиннің усыпь» сын ка- 
былдайды; съездіц большевяктер фракция- 
сына басшылық ету үшін Сталин мен Сверд
лов белгіленеді.

24 октябрь. Таңертеңгі сагат II де «Рабочий Путь> га-
зетінің кезекті номері шығады, онда 
И. В. Сталиннің Уакытша үкіметті кулатуға 
шакырған «Біз не істеуіміз керек?> деген 
макалась» басылады.

И. В. Сталин Советтердің Бүкілроссиялык 
И съезіндегі большевнктер фракциясынын 
мажілісінде саяси жағдан туралы баяндама 
жаеайды.

Кешке Смольныйға В. И. Ленин келеді. 
И. В. Сталии оған саясн оқынгалардың ба- 
рысы туралы баяндаиды.

24 — 25 октябрь. В. И. Ленин мен И. В. Сталин Октябрь к,а- 
рулы көтерілісіне басшылық етеді.
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