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„Коммунистическай партия манифеһын" бу таһаарыыгыл 
төрдүнэн 1848 сыллааҕы немецкэй таһаарыыларга киллэрил- 
либит уларытыылар, ону тэҥинэн Энгельс английскай таһаа- 
рыыга оҥорбут эбиилэрэ редакционнай бэлиэлэргэ туспа 
ыйылыннылар. Текст Энгельс 1888 с. английскай таһаарыы- 
га уонна 1890 сыллааҕы немецкэй таһаарыыга киллэртээбит 
хос быһаарыыларынан хааччылынна.

Нууччалыы текст оригиналы кытта саҥа тэҥнэниэ, онно 
урукку тылбаастарга, ол иһигэр 1939 сыллааҕы таһаарыы 
киэнигэр эмиэ, баар кэккэ алҕастар көннөрүлүннүлэр. Нууч- 
чалыы тексти бэлэмнээһиҥҥэ „Манифест“ сорох сирдэрин 
Аенин оҥортообут тылбаастарын туһанныбыт, уонна тексткэ 
бүтүннүүтүгэр ленинскэй терминология туттулунна.

яМанифеска“ бары инники тыллар тылбаастара эмиэ под- 
линниктар туһааннаах текстэрин кытта тэҥнэннэ уонна кэккэ 
■түбэлтэлэргэ 1939 с. таһаарыыга холуйдахха көннөрүлүннэ.

БСК(б)П  КК-ҕы Маркс — Энгелһс — 
Ленин Института
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.Коммунистар союзтара* диэн —оччотооҕу усулуобуйа- 
ларга, биллэн турар, кистэлэҥ эрэ буолар кыахтаах, бүтүн 
аан дойду үрдүнэн рабочай тэрилтэ, —1847 с. сэтиыньигэ, 
Лондоҥҥа буолбут конгреһыгар бэчээккэ таһаарарга анаабыт 
лартия сиһилии теоретическай уонна практическай програм- 
матын оҥорорго аллараа илии баттаабыттары соруйбута. Бу 
„Манифест* ити курдук үөскээбитэ, кини илиинэн суруллуу- 
тун олунньутааҕы революция* хас да нэдиэлэ иннинэ Лон- 
доҥҥа бэчээттэтэ ыытыллыбыта. Баст&ан немецтии таһаарыл- 
лан баран,. „Манифест" Германияҕа, Англияҕа уонна Амери- 
каҕа, бу тылынан аҕыйаҕа буоллаҕына, уон икки төгүл тус- 
туспа тахсыбыта буолуо. Кини аан бастаан английскайдыы 
1850 с. „ КесЗ КериЬНсап“-ҥа мисс Эллен Макфарлейн тыл- 
бааһынан тахсыбыта, онтон 1871 с. Америкаҕа, кырата буол- 
лаҕына, үс суол тус-туспа тылбааһынан тахсыталаабыта. 
Французскай тылынан бастаан 1848 с. бэс ыйынааҕы посста- 
ние иннигэр аҕай Парижка уонна соторутааҕыта Нью-Йорк- 
тааҕы, „Ье 5оС1аП${е“-ҕа тахсыталаабыта. Саҥа тылбаас бө- 
лэмнэнэр. Польскай тылынан кини бастакы немецтии таһаа- 
рыы кэнниттэн сотору буолаат Лондоҥҥа тахсыбыта. Нууч- 
чалыы—Женеваҕа 60-ус сылларга тахсыбыта. Датскай тылга. 
кини эмиэ күөрэйээт, сотору буолан баран тылбаастаммыта.

Кэнники сүүрбэ биэс сылга усулуобуйалар төһө да күүскэ

* Францияҕа 1848 с. олунньутааҕы револю цияны этиллэр. Ред.
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уларыйдаллар, бу „Манифеска“ тэнитиллибит уопсай сүрүн 
балаһыанньалар бүтүннүүтүнЭн ыллахха билиҥҥи бириэ- 
мэҕэ даҕаны адьаһын сөптөөхтөрүнэн хаалаллар. Сорох 
сирдэргэ ханнык эмэ көннөрүүлэри киллэриэх баар этэ. 
Ити сүрүн балаһыанньалары практическайдык туттуу, бу 
„Манифеска" бэйэтигэр да этиллэрин курдук, өрүүтүн уонна 
ханна баҕарар сирэйинэн баар историческай усулуобуйалар- 
тан тутулуктаах буолуоҕа. Ол иһин II салаа кэннигэр этил- 
лэр революционнай дьаһалларга ураты суолтаны биэрил- 
либэт. Бу миэстэни билигин үгүс өттүнэн атыннык 
этиэх баар этэ. Кэнники сүүрбэ биэс сылга бөдөҥ про- 
мышленность баараҕайдык сайдыбытын, ону тэҥинэн ки- 
нини кытта бииргэ рабочай кылаас партийнай тэрилтэтэ 
үүнөн иһэрин быһыытынан; бастаан олунньутааҕы революция, 
ол кэнниттөн, өссө ордук, пролетариат аан бастаан икки ый 
тухары политическай былааһы тутан олорбут Парижскай 
коммунатын практическай опытын быһыытынан, бу программа 
билиҥҥи бириэмэҕэ сорох миэстэлэрэ эргэрдилэр. Коммуна 
ордук уһулуччу „рабочай кылаас бэлэм государственнай 
массыынаны судургу бас билиэҕин уонна кинини тус бэйэтин 
сыалларыгар үлэлэтиэҕин сатамматын“ („Францияҕа граж- 
данскай сэрии". „Рабочайдар аан дойду үрдүнээҕи табаарыс- 
гыбаларын Генеральнай советын ыҥырыыта“, немецтии та- 
һаарыы, бу санаа сиһилии тэнитиллэр 19 стр. көр*) дакаас- 
таабыта. Итиэннэ, социалистическай литератураны крити- 
калааһын, кини 1847 с. эрэ тириэрдиллибитин быһыытынан, 
биллэн турар, билиҥҥи бириэмэҕэ толорута суох; 
эмиэ үкчү ол курдук, коммунистар араас оппоэиционнай пар- 
тияларга сыһыаннаһыыларын туһунан бэлиэтээһиннэр (IV са- 
лаа) даҕаны, сүрүн өттүлэринэн өссө бүгүн даҕаны сөптөрүн 
иһин, политическай балаһыанньа адьаһын уларыйбытын уон- 
на онно этиллибит партиялар үгүс өттүлэрин историческай 
сайдыы сир үрдүттэн соппутун быһыытынан, ол да иһин со- 
рох сорохторунан эргэрбиттэрэ өйдөнүллэр.

Ол врээри „Манифест“ историческай докумуон буолар, 
онон биһиги киниөхэ тугу эмэни уларытарга бэйэбитин бы- 
рааптааҕынан ааҕыммаппыт. Лныгыскы таһаарыы биир- 
дэстэрэ, баҕар, 1847 сыллаахтан биһиги билиҥҥи күннэрби-

* Һ .М аркс, Ф ранцияҕа гражданскай сэриитин көр. Рабочайдар Пгн 
дойду үрдүнээҕи Табаарыстыбаларын Генеральнай советын ыҥырыы- 
та. К. Марнс уонна Ф Энгеяьс, Соч., ХШ т., II ч., 310 стр. Ред.
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тигэр диэрйтээҕи кэмв хабар киллэрии тыллаах тахсыаҕа. 
„Манифест" бу таксыыта биһиэхэ соһумара бэрт буолан, би- 
һиги ити үлэни оҥорорго бириэмэтэ суох буолан хааллыбыт*

К арл Маркс. Ф ридрих Энгельс
Лондон, 1872 с. бэс ымын 24 к.

1 8 8 2 С Ы Л Л А А  Г) Ы Н У У Ч Ч А Л Ы Ы Т А һ А А Р Ы Г А
и н н и к и т ы л

„Коммунистическай партия Манифеһын" нуунчалыы бас- 
такы тахсыыга Бакунин тылбааһынан бЭ-ус сыллар саҥала- 
рыгар тахсыбыта* кини „Колокол" типографиятыгар бэчээт- 
тэммитэ. Оччотооҕу бириэмэҕэ „Манифест" нууччалыы тах- 
сыыта Арҕаа дойдуларга литературнай көрүдьүөс курдук 
көстүөн сөп этэ. Билиҥҥи бириэмэҕэ нтц курдук көрүү бу- 
катын сатаныа суох этэ.

„Манифест" бастакы тахсыытын саҕана (1847 с. ахсын- 
ньы) пролетарскай хамсааһын тарҕаммыта төһө кыараҕаһын: 
„Коммунистар араас оппозиционнай партияларга сыһыанна- 
һыылара1* диэн тиһэх глава туохтан да ордуктук көрдөрөр. 
Манна чуолаан Россия уонна Холбоһуктаах Ш таттар суох- 
тар. Ити Россия европейскай реакция бүтүннүүтүн тиһэх ула- 
хан резервэтинэн буолар уонна Холбоһуктаах Штаттарга 
көһүү европейскай пролетариат ордор күүстэрин иҥэрэр 
кэмэ этэ. Ити икки дойду иккиэн Европаҕа сырьену биэрэл- 
лэрэ уонна ону кытта бииргэ кини промышленнаһын про- 
дукталарын атыылаһар рынагынан буолаллара. Иккиэн, онон 
буоллаҕына, ханныгын да иһин, баар европейскай бэрээдэк 
тирэҕинэн этилэр.

Ити барыта билигин сүрдээхтик да уларыйда! Чуолаан 
европейскай иммиграция Хотугу Америкаҕа сир оҥоһуута 
сүҥкэнник сайдыытыгар кыах биэрбитэ, ол бэйэтин күрэстэ- 
һиитинэн Европаҕа сири бөдөҥ уонна бытархай бас билиини 
саамай төрдүлэриттэн ыла түөрэҥнэтэр. Кини Арҕаа Европа 
уонна ордук Англия промышленнай монополиялааһынын кыл-

Иги этиллэр тылбаас 1869 сы ллаахха тахсыбыта. 1888 с. англий* 
скай таһаары ы га Энгельс инники тылыгар .М анифест" ити нуучча- 
лыы тылбааһын тахсыбыт кэмэ эмиэ сыыһа ыйыллыбыт (бу таһаа- 
рыы 17 стр. көр). Ред.
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„КоммунистичөскаЙ партия манифөһын* 1882 сыллаавы 
•нууччалыы тахсыытыгар Маркс уонна Энгөльс инники 
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гас бириэмэ иһигэр ууратыах тустаах буолар курдук, оннук: 
эрчимнээхтик оннук кээмэйдэринэн уонна бэйэлэрин про- 
мышленнастарын баай источниктарын туһанарга туруналла- 
рыгар Холбоһуктаах Штаттарга көҥүллээбитэ. Ити икки бы- 
һыы иккиэн, Американы даҕаны революционнай туһулааһын - 
ҥа үтэйэллэр. Фермердэр сири бытархай уонна орто бас би- 
лиилэрэ,—кини политическай тутулун бүтүннүүтүн төрдө, — сүҥ- 
кэн фермалар күрэстэһиилэригэр кыра-кыралаан хотторон 
иһэр; оттон сити бириэмэҕэ промышленнай уокуруктарга 
үгүс ахсааннаах пролетариат уонна капиталлар үгэ курдук 
өлгөмнүк түмүллүүлэрэ аан бастаан сайдар.

Россияҕа тиийиэҕиҥ! 1848—1849 сс. революция бириэ- 
мэтигэр ейропейскай монархтар эрэ буолбакка, ону ааһан 
европейскай буржуалар даҕаны нуучча орооһуутун саҥардыы 
уһуктан эрэр пролетариаттан суос соҕотох быыһанар суолу- 
нан ааҕаллара. Ыраахтааҕыны европейскай реакция баһылы- 
гынан биллэрбиттэрэ. Билигин кини революция байыаннай 
билиэнньигин быһыытынан Гатчинаҕа олорор, оттон Россия. 
Европаҕа революционнай хамсааһын бастаан иһэр этэрээтэ 
буолар.

„Коммунистическай манифест" соругунан аныгы буржуаз- 
най бас билии мүччүргэнэ суох күөнтээн кэлэн иһэр өлүү- 
түн иһитиннэрии этэ. Оттон Россияҕа буоллаҕына, иирбит 
түргэнник сайдан нһэр капиталистическай үлүһүйүүнү уонна 
сиргэ саҥардыы олохсуйан эрэр буржуаэнай бас билиини 
кытта кэккэлэһэ) сир улахан аҥара бааһынайдар общиннай 
бас билиилэригзр баарын көрөбүт. Билигин ыйытыллар. 
нуучча общината—бу сири первобытнай общиннай холбоһон 
бас билии, кырдьыга, бэлиэр күүскэ үрэллибит форматЬ.^ .- 
сири бас билии үрдүкү, коммунистическай формаҕа кыайан 
быһаччы уларыйыа дуо? Эбэтэр төттөрү кини бастаан эмиэ 
Арҕаа дойдулар историческай сайдыыларыгар барбыт үрэл- 
лиитин хаамыытын барыах тустаах дуу?

Бу боппуруоска билиҥҥи бириэмэҕэ суос-соҕотох баар 
буолуохха айылаах хоруй маннык. Нуучча революцията Ар- 
ҕаа пролетарскай революцияҕа сигналынан буолан, иккиэн 
бэйэ-бэйэлэрин хардарыта ситэрсөр буоллахтарына, оччоҕо 
сири билиҥҥи нууччалыы общиннай бас билии коммунисти- 
ческай сайдыы тахсар төрдүнэн буолар кыахтаныаҕа.

Карл Маркс. Ф. Энгельс

Дондон, 1882 с. тохсунньу 21 к.
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Бу таһаарыы аан тылыгар мин, хомолтотугар, соҕотоҕун 
илии баттыырга тиийэбин. Маркс, —Европа уонна Америка 
бүтүннүүтүн рабочай кылааһа кимиэхэ да иэһирбитинээҕэр 
ордук иэһирбит киһитэ—Хайгетскай кладбищаҕа уһун уутун 
утуйа сытар, уонна кини уҥуоҕун үрдүгөр бастакы От бэ- 
лиэр саба Үүннэ. Кини өлбүтүн кэннэ „Манифеһы" уларытан 
оҥоруу эбэтэр толорон биэрии туһунан тыл баар буолуОн 
ханныгын да иһин сатаммат. Ордук ол иһин мин манна 
манныгы толору дьөҥкэтик өссө биирдэ этэри адьас каада- 
-лааҕынан ааҕабын: -

„Манифеһы" бүтүннүүтүн курдаттыы барар сүрүн санаа, чуо- 
лаан: ханнык баҕарар историческай эпоха обществатын эко- 
иомическай производствата уонна киниттэн мүччүргэнэ суох 
үөскээн тахсар тутула, бу Эпоха политическай уонна өй-са- 
наа өттүнэн историятын төрдүнэн буолаллар; итиниэхэ сөп 
түбэһэн (сири первобытнай общиннай бас билии үрэллибит 
бириэмэтиттэн ыла) история бүтүйнүү кылаассабай охсуһуу, 
көлөһүннэтээччи уонна көлөһүннээччи, бас бэринээччи уонна 
баһылыктааччы кылаастар общественнай сайдыы араас сү- 
һүөхтэригэр охсуһууларын историятынан буолта уонна ити 
охсуһуу билигин көлөһүннэтэр уонна баттанар кылаас (про- 
летариат) кинини көлөһүннээччи уонна баттааччы кылаастан 
(буржуазияттан) босхолонуутун, ону кытта сити бириэмэҕэ 
общ*стваны бүтүннүүтүн көлөһүннээһинтөн, батталтан уонна 
кьГАаассабай охсуһууттан саас-үйэ тухары босхолообокко 
эрэ ситиспэт кэрдииһигэр хайы-үйэҕэ тиийдэ, — ити сүрүн 
санаа бүүс-бүтүннүү уонна аҥардастыы Маркс гиэнэ буо- 
лар1.

1 А нгяийскай тылбаас аан тылыгар ыйбытым курдук, „мин санаа- 
■бар, Дарвин теорията биология&а төһө  суолталаммытын курдук, ис- 
торияҕа эмиэ оннук суолталаах б у о л ар ,—бу санааҕа өссө  1845 сыл 
иннинээҕи хас даҕэны сыл устатын тухары  биһиги иккиэн сыыйа чу- 
гаһаан  испиппит. Б у туһулааһы ны нан мин тус бэйэм төһө  ыраах 
•сыҕарыйбыппын мин «Пнглияҕа рабочай  кылоас балаһы анньата" диэн 
үлэм туохтааҕар да ордуктук көрдөрөр . Оттон мин Б рю ссельга 1845 
с . саас эмиэ Марксы көрсүбүппэр кини бу санааны  хайы-уйэҕэ 
чуолкайдаабы т этэ уонна ону  мин манна аҕалбытым курдук, соччо 
кэриэтэ дьэҥ кэтик  миэхэ кэпсээн биэрбитэ**. (1890 с. немецтии та- 
һаарыыга Э нгельс хос быһаарыыта.)
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Мин итини хайы үйэҕэ үгүстүк эппитим, Ол эрээри сити 
этнини билигин „Манифеска* бЭйЭтигэр бэриэттэтэр адьас 
наадалаах.

Ф. Энгельс
-Пондон, 1883 с. бэс ыйын 28 к.

1 8 8 8 С Ы Л Л А А Г) Ы А Н Г Л И Й С К А Й  Т А Һ  А А Р Ы Ы Г А  
И Н Н И К И Т Ы Л

„Манифест“ бэчээккэ „Коммунистар союзтара“ диэн ра- 
бочай тэрилтэ программатын быһыытынан тахсыбыта. Бу 
тэрилтэ бастаан аҥардас немецкэй, онтон аан дойду үрдү- 
нэн тэрилтэ этэ, уонна континеҥҥа 1848 с. иннинээҕи поли- 
тическай усулуобуйаларга кини хайаатар да кистэлэҥ об- 
ществанан хааларга тиийэрэ. Союз Лондоҥҥа 1847 с. сэтин- 
ньигө буолбут конгреһыгар партия бэчээккэ анаммыт киэҥ 
теоретическай уонна практическай программатын бэлэмниир- 
тэ Маркска уонна Энгельскэ сорудах бэриллибитэ. Бу үлэ 
1848 с. тохсунньуга толоруллубута, уонна кини немецтии 
тылга илиинэн суруллан олунньу 24 күнүнээҕи французскай 
революция хас да нэдиэлэ иннинэ бэчээттэтэ Лондоҥҥа 
ыытыллыбыта. Французскай тылбаас 1848 сыллааҕы от 
ыйынааҕьх өрө туруу арыый иннинэ Парихка тахсыбыта. 
мисс Эллен Манфарлейн оҥорбут бастакы английскай тыл- 
баас 1850 сыллаахха Лондоҥҥа Джордж Джулиан Гарни 
-„Ке(1 КериЬПсап“-гар тахсыбыта. Датскай уонна польскай 
таһаарыылар эмиэ тахсыбыттара.

1848 с. от ыйынааҕы парижскай восстание — пролетариат 
уонна буржуазия икки ардыларыгар ити бастакы бөдөҥ кыр- 
гыһыы — хотторуута Европа рабочай кылааһын социальнай 
уоына политическай модьуйууларын биллэр кэмҥэ эниэ 
кэнники былааҥҥа үтүрүйбүтэ. Онтон бэттэх баһыйар иһин 
охсуһууну эмиө, били олунньутааҕы революция иннинээҕи- 
тин курдук, баай кылаас араас бөлөхтөрө ыытан барбытта- 
ра; рабочай кылаас дьайыы политическай көҥүлүн иһин 
охсуһарга уонна орто кылаас радикальнай өттүн уһук кы- 
натын позициятын ыларга кыһарыллыбыта. Ханнык даҕаны 
туспа пролетарскай хамсааһын тыыннаах быһыытын биллэ- 
ряитэ харса суох хам баттанан иһэрэ. Ол курдук, прусскай 
полиция Коммунистар Союзтара оччотооҕуга Кельнҥа баар
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Киин комитетын сойуолаан булбута. Кини членнэрэ тутул- 
лубуттара уонна уон аҕыс ый тухары турмэҕэ хаайыллан 
баран 1852 сыллааҕы алтынньыга суукка бэриллибиттэрэ. 
Ити аатырбыт „Коммунистар кельнскэй процесстара1* алтын- 
ньы 4 күнүттэн сэтинньи 12 күнүгэр диэри барбыта; суут- 
таммыттартан 7*киһи үстэн алта сылга диэри кйриэппэскэ 
хаайылларга ууруллубуттара. Уураах тахсарын кытта 
хаалбыт членнэр Союһу формально тарҕаппыттара. „Мани- 
фест“ туһунан буоллаҕына, кини сити кэмтэн ыла. умнул- 
луохха айылаах буолбута.

Оттон Европа рабочай кылааһа баһылыктыыр кылаас- 
тарга саҥа кимэн киирэр гына эмиэ сөпкө бөҕөргөөбүтүгэр 
РабочайдЭр Аан дойдутааҕы Табаарыстыбалара күөрэйбитэ. 
Ол эрээри' чопчу сыалынан — Европа уонна Америка проле- 
тариатын бары охсуһар дьоҕурдаах күүстэрин биир сомоҕо 
гына түмээри — тэриллибит бу Табаарыстыба „Манифеска“ 
этиллибит принциптэрин хара маҥнайгыттан дьэбэлэйдиир 
кыаҕа суоҕа. Интернационал программата, кинини англий- 
скай тред - юнионнар даҕаны, Францияҕа, Бельгияҕа, Ита- 
лияҕа уонна Испанияҕа Прудону батыһааччылар даҕаны, 
Германияҕа лассальянецтар \  Сдаҕаны ылынар гына, соччо- 
нон киэҥ буолуохтаах этэ. Маркс ити программаны бу пар- 
тиялары барыларын астыннарар гына суруйуутугар, кини 
рабочай кылаас өй-санаа өттүнэн сайдыытыгар бүүс-бүтүк- 
нүү эрэнэрэ, бу сайдыы бииргэ дьайыы уонна хардары-таарц^, 
санааны билсии мүччүргэнэ суох түмүгүнэн буолуох тустаа-,^ 
ҕа. Быһылааннар уонна капитал утары охсуһуу уларыйыьц^ 
лара-тэлэрийиилэрэ бэйэлэрэ —онуоха хотуулардааҕар өссө 
ордук хотторуулар—рабочайдар үөрэнэн хаалбыт барыттан 
бары эмтиир ааттаах рецептэр табыгаһа суохтарын рабо- 
чайдар өйдөрүгэр мүччүргэнэ суох тиэрдиэх уонна рабочай 
кылаас босхолонуутун дьиҥнээх усулуобуйаларын ордук 
олохтоохтук өйдүүргэ рабочайдары бэлэмниэх тустаах эти- 
лэр. Маркс ити этиитэ сөптөөх этэ. 1874 с. Интернационал 
эһиллиитигэр рабочайдар 1864 сыллаахха кини олохтонуу- 
тугар баар бэйэлэриттэн букатын атын буолбуттара. Фран- 
цияҕа прудонизм уонна Германияҕа лассальянство өлөн эрэл-

1 Лассаль спрэй бэйэтэ биһиэхэ куруук Маркс ученигабын уонн.ч 
' ■нвугун быһыытьнан, „Манифеска- олоҕурабын диирэ. Ол эрээри 1862 -  
1864 с с. публичнай агигациятыгар государственнай кредпт кемөлөьх 
производительнай табаарыстыбалгры модьуйууттан аһары барбат этэ. 
(Энгельс хос быһаарыыта.)
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лэрэ үгүс өттүлэрэ ити быдан инниттэн Интернационалы 
кытта ситимнэрин быспыт бэл диэтэр консервативнай ан- 
глийскай тред-юнионнар кинилэр былырыын Суонсига буол- 
бут конгресстарын председателэ кинилэр ааттарыттан яКон- 
тинентальнай социализм аны биһигини куттаабат буолла" 
диир кэмигэр сыыйа чугаһаан испиттэрэ. Дьиҥ кырдьык,. 
„Манифест“ принциптэрэ бары дойдулар рабочайдарын ор- 
толоругар балайда тарҕаннылар.

Онон „Манифест" бэйЭтэ даҕаны эмиэ бастакы былааҥҥа 
тахсан кэлбитэ. 1850 с. ыла немецкэй текст Швейцарияҕа;, 
Англияҕа уонна Америкаҕа, хас эмэ тӨгүл тахсыбыта. 1872 с. 
Нью-Иорка кини английскай тылга тылбаастаммыта уонна 
\А/оос1һи11 апс! с1а{Пп’8 \Уеек1у-гэ бэчээттэммитэ. Ити ан- 
глийскай текстэн французскай тылбаас оҥоһулларын Нью- 
Иорктааҕы „Ье Зос1аН81е“-ҕа бэчээттэммитэ. Ити кэнниттэн 
АмериКаҕа кырата буоллаҕына өссө икки балайда булкуур- 
даах английскай тылбаастар тахсыбыттара, олортон биир- 
дэрэ Англияҕа хаттаан тахсыбыта. Бакунин оҥорбут бастакы 
нууччалыы тылбааһа Женеваҕа Герцен „Колокол"-ун типо- 
графиятыгар 1863 с. саҕана тахсыбыта; героическай Вера 
Засулич оҥорбут иккис нууччалыы тылбааһа * эмиэ Женева- 
ҕа 1882 сыллаахха тахсыбыта. Саҥа датскай таһаарыы Ко- 
пенгагеҥҥа 1885 с. „Зос1а1-(1етокга{15к В1Ы1о1һек“-ка тах- 
сыбыта; саҥа француэскай тылбаас Парижскай „Ье 5ос1аП$1е“- 
ҕа 1886 сыллаахха тахсыбыта.** Ситинтэн Мадридка 1886 сыл- 
лаахха тахсыбыт испанскай тылбаас оҥоһуллубута. Субу-су- 
бу немецкэй таһаарыылар тустарынан этэ да барыллыбат, 

^кинилэр ахсааннара кырата буоллаҕына уон икки этэ. Аҕы- 
йах ыйдааҕыта Константинопольга тахсыахтаах армянскай 
тылбаас таһаарааччыта кинигэни Маркс ааттаах таһаарыан 
куттанан, оттон тылбаасчыт „Манифеһы" бэйэтин айымньы- 
тын быһыытынан таһаарарга сөбүлэниминэ, онон эрэ тах- 
сыбакка хаалла диэн миэхэ эттилэр. Атын тылларга кэнники 
тылбаастар тустарынан мин истибитим да, бэйэм көрбөтө- 
ҕүм. Онон буоллаҕына „Манифест" историята аныгы рабо-

-X______
* „Россняра социадънай сыһыаннаһыылар' (К. Маркс уонна Ф. Эн- 

?елбс, Соч., XVI т., II ч„ 394 стр.) днэн ыстатыйатын тиһэх тылцгар 
Энгельс ити тылбааһы Плеханов тылбааһа диэн ааттыыр. Плеха&ов 
бэйэтэ „Манифест" 1900 ; с. тахсыытыгар тылбааһы кинн ^Зҥорбутун 
эмиэ ы й р . Ред. ,

** Сыла чуолкайа суох ыйыллыбыт. Энгельс этэр французскай тыл- 
бааһа .Ье 5ос1аН51е"-ҕа 1885 сыллаахха тахсыбыта. Ред.,
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чай хамсааһын историятын балайда көрдөрөр; билиҥҥи кэм- 
ҥэ кини социалистическай литература бүтүннүүтүн саамай 
киэҥник тарҕаммыт, ордук аан дойду үрдүнэн суолталаах 
айымньытынан, Сибиртэн Калифорнияҕа диэри мөлүйүөнүнэн 
рабочайдар билиммит бүттүүн программаларынан буолар.

Ол да эрээри биһиги кинини суруйарбытыгар кинини со- 
циалистическай  манифеһынан ааттыырбыт сатаммат этэ. 
1847 с. социалистарынан ааттанан биллэр этилэр, биир өт- 
түнэн, араас утопическай системаларга охтооччулар: Англия- 
ҕа оуэнистар, Францияҕа фурьеристар, онуоха итилэр бары 
хайы-үйэҕэ өлөн эрэр секталаргасыыйа кэхтибиттэрэ; иккис 
өттүнэн, капиталга уонна барыска туох да оһоло суох, бары 
социальнай дьаллыктары ол-бу араас абырахтарынан эмтиэх 
буолааччы эҥин араас социальнай отоһуттар. Ити икки тү- 
бэлтэлэргэ иккиэннэригэр ити рабочайкы лаас хамсааһынын 
тас өттүгэр турар уонна ордук түргэнник „үөрэхтээх" кы- 
лаастартан өйөбүл көрдүүр дьон этилэр. Оттон рабочай 
кылаас аҥардас политическай перевороттар дубуктарын өй- 
дөөбүт уонна обществаны бүтүннүүтүн төрдүттэн уларытан 
тутуу адьас наадатын дьэбэлэйдиир өттө оччотооҕуга бэйэ- 
тин коммунистическайынан ааттыыра. Ити халы-мааргы со- 
ҕус, куһаҕаннык суоруллубут, аҥардас инстинктивнэй комму- 
низм этэ; ол эрээри кини илиитин иминэн саамайсүрүн өттүн 
булан, утопическай коммунизмы: Францияҕа Кабэ комму-
низмын, Германияҕа—Вейтлинг коммунизыын айар гына ра- 
бочай кылаас ортотугар сөптөөх күүстээх буолбута. Онон, 
1847 с. социализм буржуаьнай хамсааһын, коммунизм—ра- 
бочай кылаас хамсааһына этэ. Социалиам, кырата буолла- 
ҕына континеҥҥа, „респектабельнай*4 втэ, оттон коммунизм 
буоллаҕына онуоха букатын төттөрү этэ. Оттон биһиги хара 
маҥнайгыттан „рабочай кылаас босхолонуута рабочай кы- 
лаас бэйэтин эрэ дьыалата буолуон сөп“ диэн санаалаахпыт 
быһыытынан, ити йкки ааттартан хаВатын таларга биһиэхэ 
ханнык даҕаны саарбаҕалааһын баар буолуон сатаммат этэ. 
Ону ааһан кэнники даҕаны киниттЭн аккаастанар туһунан 
санаа биһиэхэ хаһан даҕаны киирбэтэҕэ.

яМанифест"—биһиги бүттүүн айымньыбыт буоллар да, ол 
да үрдүнэн, кини киининэн буолааччы сүрүн балаһыанньата 
Маркс киэнэ буолар диэн этэри мин бэйэм иэспинэн ааҕабын. 
Ити балаһыанньа маннык: хас историческай өпохаҕа экономи- 
ческай производство уонна атастаһыы баһыйар дьоҕура уонна 
общество киниттэн усулуобуйаланан тахсар туруга төрүт буо- 
лар, бу эпоха политическай историята уонна кини өйүн-санаа-
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тыя сайдыытын историята итиниэхэ олоҕурар, кини аҥардас 
ити төрүттэн эрэ сатаан быһаарыллыан сөп; итиннигин быһыы- 
тынан киһи аймах историята бүтүннүү (сири общиннай бас 
билиилээх былыргы родовой общество үрэллибит кэмиттэн 
ыла) кылаастар охсуһууларын, көлөһүннээччилэр уонна көлө- 
һүннэтээччи, баһылыктыыр уонна баттанар кылаастар икки 
ардыларыгар охсуһууларын историятынан буолара; билиҥҥи 
кэкҥэ көлөһүннэтээ^ччи уонна баттатааччы кылаас—проле- 
тариат хайы-үйэҕэ бэйэтин көлөһүннээччи уонна баһылыктыыр 
кылаас—буржуазия—батталыттан, ону кытта бииргэ общест- 
ваны бүтүннүүтүн ханнык баҕарар көлөһүннээһинтэн, баттал- 
тан, кы\аассабай хайдь1һыыттан уонна кылаассабай охсуһуут- 
тан биирдэ уонна букатыннаахтык босхолообокко эрэ бэйэ- 
тин босхолообот гына ити кылаассабай охсуһуу историята 
бэйэтин-сайдыытын оннук кэрдииһин ситтэ.

Мин санаабар, Дарвин теорията биологияҕа төһө суолта- 
лааҕай да, историяҕа соччонон суолталаах буолуох тустаах 
ити санааҕа биһиги иккиэн 1845 сыл хас да сыл инниттэн 
сыыйа чугаһаан испиппит. Мин тус бэйэм ити диэки төһө- 
лөөхтүк сатаан сыҕарыйбыппын туохтан да ордук „Англияҕа 
рабочай кылаас балаһыанньата“ 1 диэн үлэбинэн сыаналыахха 
сөп. Оттон 1845 с. саас мин Брюссельгэ Марксы кытта көр- 
сүбүппэр, кини ити санааны булан таһаарбыт этэ уонна кини- 
ни ыин бу манна эппитим курдук, соччонон кэриэтэ дьэҥкэ 
тылларынан миэхэ кэпсээн биэрбитэ.

Субу строкал-ары мин 1875 сыллааҕы немецкэй таһаарыы- 
га биһиги иккиэммит аан тылыттан киллэрэбин:

„Кэнники сүүрбэ биэс сылга усулуобуйалар төһө да күүс- 
кэ уларыйдаллар, бу „Манифеска" тэнитиллибит уопсай сү- 
рүн балаһыанньалар бүтүннүү ыллахха билиҥҥи бириэмэҕэ 
даҕаны адьаһын сөптөөхтөрүнэн хаалаллар. Сорох сирдэргэ 
ханнык эмэ көннөрүүлэри киллэриөх баар атэ. Ити сүрүн 
балаһыанньалары практическайдык туттуу, бу „Манифеска" 
бэйэтигэр да этиллэрин курдук, өрүүтүн уонна ханна баҕа- 
рар сирэйинан баар историческай усулуобуйалартан тутулук-

1 .Тһе СопсһНоп о (һе \Уогк1пд С1а58 1П Ел£1ап<1 хп 1844/ Ву Ргейе- 
Т|ск Еп£е1з. Тгап$1а(е(1 Ьу Ногепсе К. \У18сһпе\ге(гку, Үогк, ЬоуеН—Ьоп-
(1оп. V . Кееуез, 1888 {Энгельс быһаарыыта). [Көр. Ф. Энгельс. Англиява 
рабочай кылаас балаһыанньата. К. М аркс уонна Ф Энгельс, Соч., 
Ш т. Реб.\
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таах буолуоҕа. Ол иһин II салаа кэннигэр этиллэр ренолю 
ционнай дьаһалларга ураты суолтаны биэриллибэт. Бу миэс- 
тэни билигин атыннык этиэх баар этэ. 1848 сылтан ыла аны 
гы промышленность баараҕайдык сайдыбытын, ону тэҥикэн 
кинини кытта бииргэ рабочай кылаас партийнай тэрилтэтэ үү 
нэн иһэрин быһыытынан; бастаан олунньутааҕы революция, ол 
кэнниттэн, өссө ордук, пролетариат аан бастаан икки ый 
тухары политическай былааһы тутан олорбут ГТариЖскай 
коммунатын практическай опытын быһыытынан, бу програм 
ма билиҥҥи бириэмэҕэ сорох миэстэлэрэ э р г э р д и л э р . Ком- 
муна ордук уһулуччу „рабочай кылаас бэлэм государственнай 
массыынаны судургу бас билиэҕин уонна кинини тус бэйэтин 
сыалларыгар үлэлэтиэҕин сатамматын" (көр. яТ һе С1уП ДУаг 
ш Ргапсе; Аййгезз о! 1һе Оепега1 СоипсЛ о! 1һе 1п1егпа 
Иопа1 Ш огкш д-тепз А ззо с 1аи оп “. Ьопйоп, Тгие1оуе, 1871, 
15* стр., онно ити С анаа ордук толорутук этидлэр) дакаас- 
таабыта. Итиэннэ социалиетическай литератураны критика- 
лааһын, кини 1847 с. эрэ тиэрдиллибитин быһыытынан, бил- 
лэн турар, билиҥҥи бириэмэҕэ толорута суох; эмиэ үкчү ол 
курдук, коммунистар араас оппозиционнай партияларга сы- 
һыаннаһыыларын туһунан бэлиэтээһиннэр (IV салаа) даҕаны, 
сүрүн өттүлэринэн өссө билигин даҕаны сөптөрүн иһин, по- 
литическай балаһыанньа адьаһын уларыйбытын уонна онно 
этиллибит партиялар үгүс өттүлэрин историческай сайдыы 
сир үрдүттэн соппутун быһыытынан, ол да иһин сорох сорох- 
торунан эргэрбиттэрэ өйдөнүллэр.

Ол эрээри «Манифест" историческай докумуон буолар. 
онон биһиги киниэхэ тугу эмэни уларытарга бэйэбитин бы- 
р а а и т а а ҕ ы н а н  ааҕыммаппыт“.

Бу тылбааһы Маркс „Капиталын^ үгүс өттүн тылбаас- 
таабыт тойон Сэыюэль Мур оҥордо. Кинини биһиги и кки эн  
бииргэ көрдүбүт, манна мин историческай майгылаах хас да 
хос быһаарыылары эбэн биэрдим.

Ф ридрих Энгельс

Лондон, 1888 с. тохеунньу 30 күнэ.

* Көр К. М аркс. Францияҕа гражданскай сэрии. Рабочайдар Аан 
дойдутааҕы Табаарыстыбаларын Генөральнай советын ыҥыр»ыта- 
К . Маркс’уо ш а  Ф. Энгельс. Соч., XIII т., II ч., 310 стр. уоннаол кэннивээ&к 
стр. Ред.
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'1 8 9 0  С Ы Л Л А А Ҕ Ы  Н Е М Е Ц Т И И  Т А Һ А А Р Ы Ы Г А  
И Н Н И К И Т Ы Л

Үөһээ этиллибит строкалар * суруллубуттарын кэннэ 
,,,Манифест“ саҥа немецкэй тахсыыта наада буолбута, „Ма- 
нифест“ бэйэтин даҕаны чааһыгар манна ахтыллыан сөп- 
төөх үгүс .быһыылар-майгылар буоллулар.

1882 с. Женеваҕа Вера Засулич оҥорбут, иккис нуучча- 
лыы тылбаас тахсыбыта: киниэхэ инники тылы Маркс уон- 
на мин суруйбуппут. Хомойуох иһин, кини немецтии илиинэн 
суруллубут оригинала сүтэн хаалбыт, онон мин нууччалыыт- 
тан төттөрү тылбаастыырга тиийэбин, үлэ онтон кыратык 
сүүйэрэ биллэн турар151*. Ол инники тыл бу баар:

„Коммунистическай партия манифеЪын“ нууччалыы бас- 
та а н  тахсыыта Бакунин тылбааһынан 60-ус сыллар саҥалары- 
гар тахсыбыта, кини  „Колокол" типографиятыгар бэчээттэм- 
митэ. Оччотооҕу бириэмэҕэ „Манифест" нууччалыы тахсыыта 
Арҕаа дойдуларга литературнай көрүдьүөс курдук көстүӨ н 
сөп этэ. Билиҥҥи бириэмэҕэ ити курдук к ө р ү ү  букатын сата- 
ныа суох этэ.

„Манифест“ бастаан тахсыытын саҕана (1847 с. ахсынньы) 
пролетарскай хамсааһын тгрҕаммыта төһө кыараҕаһын „Ком- 
мунистар араас оппозиционнай партияларга сыһыаннаһыыла- 
ра“ диэн тиһэх глава туохтан да ордуктук көрдөрөр. Манна 
чуолаан Россия уонна Холбоһуктаах Штаттар суохтар. Ити 
Россия европейскай реакция бүтүннүүтүн тиһэх улахаи 
резервэтинэн буолар уонна Холбоһуктаах Штаттарга көһүү 
европейскай пролетариат ордор күүстэрин иҥэрэр кэмэ этэ. 
Ити икки дойду иккиэн Европаҕа сырьену биэрэллэрэ уон- 
на ону кытта бииргэ кини промышленнаһын бородуукталарын 
атыылаһар рынагынан буолаллара. Иккиэн, онон буоллаҕына, 
ханныгын да иһин, баар европейскай бэрээдэк тирэҕинэн 
буолаллара.

Ити барыта билигин сүрдээхтик да уларыйда! Чуолаан

* Энгельс 1883 сыллаавы нөмецтнн таһаарыыга бэйэтин ннннки ты- 
лы н этэр. Ред.

** Энгельс ити этэр .Манифест" нууччалыы тахсыытыгар Маркс 
лонна Энгельс инники тыллапын суппут немецкэй подлнннига көстубу- 
тэ уонна Мпркс—Энгельс—Ленин Инстнтутун архивыгар ууруллан сы- 
тар; бу таһаарыыга нтн инники тыл нууччалыы текстэ илиннэн сурул- 

.лубут оригиналыттан тылбаастааан бэриллэр. Р('д.
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европейскай иммиграция Хотугу Америкаҕа сир оҥоһуутг 
сүҥкэнник сайдыытыгар кыах биэрбитэ, ол бэйэтин күрэс- 
тэһиитинэн Европаҕа сири бөдөҥ уонна бытархай бас билип- 
ни саамай төрдүлэриттөн ыла түөрэҥнэтэр. Кини Арҕаа 
Евроиа уонна ордук Англия прОмышленнай монополиялааһы- 
нын кылгас бириэмэ иһигөр ууратыах тустаах буолар 
курдук, кээмэйдэринэн оннук эрчимнээхтик бэйэлэ- 
рин промышленнастарын баай источниктарын туһанарга 
туруналларын Холбоһуктаах Ш таттарга көҥүллээбитэ. Ити 
икки быһыы иккиэн Американы даҕаны революционнак 
туһулааһыҥҥа үтэйэллэр. ФермердЭр Сири бытархай уонка 
орто бас билиилэрэ,— кини политическай тутулун бүтүннүү- 
түн төрдө, — сүҥкэн фермалар конкуренцияларыгар кыра- 
кыралаан хотторон иһэр; оттОн сити бириэмэҕэ промышлек- 
най уокуруктарга үгүс ахсааннаах пролетариат уонна капитал- 
лар үгэ курдук өлгөмнүк түмүллүүлэрэ аан бастаан сай- 
дар.

Россияҕа тиийиэҕиҥ! 1848 — 1849 сс. революция бириэмэ 
тигэр европейскай монархистар эрэ буолбакка, ону ааһак 
европейскай буржуалар даҕаны нуучча орооһуутун саҥар 
дыы уһуктан эрэр пролетариаттан суос-соҕотох быыһанар 
суолунан ааҕаллара. Ыраахтааҕыны европейскай реакция 
баһылыгынан биллэрбиттэрэ. Билигин кини революцкя 
байыаннай билиэнньигин быһыытынан Гатчинаҕа олорор, ог- 
тон Россия Европаҕа революционнай хамсааһын бастаан 
иһэр этэрээтэ буолар.

«Коммунистическай манифест" соругунан аныгы бур- 
жуаэнай бас билии мүччүргэнэ суох күөнтээн кэлэн иһэр 
өлүүтүн иһитиннэрии этэ. Оттон РоссияҔа буоллаҕына, иир- 
бит түргэнник сайдан иһэр капиталистическай үлүһүйүүнү 
уонна сиргэ саҥардыы олохсуйан эрэр буржуазнай бас би- 
лиини кытта кэккэлэһэ, сир улахан аҥара бааһынайдар об* 
щиннай бас билиилэригэр баарын көрөбүт. Билигин ыйытыл- 
лар: нуучча общината—бу сири первобытнай общиннай бас 
билии, кырдьыга, бэлиэр күүскэ үрэллибит формата—смрн 
бас билии үрдүкү, коммунистическай форматыгар кыаМан 
быһаччы уларыйыа дуо? Эбэтэр, төттөрү, кини бастаан эмиз 
Арҕаа дойдулар историческай сайдыыларыгар барбыт үрэл- 
лии хаамыытын барыах тустаах дуу?

Бу боппуруоска билиҥҥи бириөмэҕэ суос-соҕотох баар 
буолуохха айылаах хоруй маНнык. Нуучча революцията Ар- 
ҕаа пролетарскай революцияҕа сигналынан буолан, иккиөн 
бвйэ бөйөлэрин хардарыта ситэрсөр буоллахтарына, оччоҕс
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сири билиҥтги нууччалыы общиннай б*с билии коммунистн- 
ческай сайдыы тахсар төрдүнэн буолар кыахтаныаҕа."

Карл М аркс. Ф. Энгельс
.'1ондон, 1882 с. тохсунньу 21 кунэ.

Эмиэ ол кэм саҕана Женеваҕа саҥа Польскай тылбаае: 
„МапИе$1 К о ш т и п 1$1у с 2п у “ тахсыбыта.

Ол кэнниттэн саҥа датскай тылбаас тахсыбыта “5оС1а1- 
^етокгаН зк В1Ы1‘о1һек, К]бЬепһаУп 1885“. Хомойуох иһин, 
кини толорута суох; тылбаасчыкка ыарахан быһыылаах со- 
рох суолталаах миэстэлэр көтүтүллүбүттэр, уонна уопсайы- 
нан сорох сирдэргэ дьалаҕай быһыы суоллара биллэллэр, 
олор, үлэттэн сыаналаатахха, тылбаасчыт арыый ордук 
болҕомтолоохтук быһыыламмыта буоллар үтүөкэн түмүгү 
ситиһиэх эбитин быһыытынан, ордук хомолтолоохтор.

1886 с. парижскай „Ье 50С1а1151е“-ҕа саҥ а  французгкай 
тылбаас тахсыбыта; ити—баччааҥа диэри тахсыбыт тылбаас- 
тартан бастыҥнара-

Ити франуузскай тылбаастан сол сыллаахха испанскай 
тылбаас оҥоһуллан бастаан мадритскай „Е1 5ос1аИ$1а“-ҕа тах- 
еыбыта, онтон туспа брошюранан тахсыбыта: „МапШе51о (1е1 
рагИбо Сотип1$1а“, рог Саг1о$ Магх у Р. Епде1$. Ма(1г1б. Ай- 
т1П151гас10п <3е „Е1 5ос1а11$1а“. Негпап Сог1ё$ 8.

Көрүдьүөс быһыытынан өссө эттэххэ 1887 с. биир кон- 
стантинопольскай иэдательга „Манифест1* армянскай тылбаа- 
һын суруллуутун киллэрэ сылдьыбыттар этэ; ол эрээри ити 
үтүө сүрэхтээх киһи Маркс аата суруллубут үлэтин таһаа- 
рыан дьулайан, тылбаасчыт бу үлэ автарынан бэйэтин аат- 
таатар ордук буолуох эбит диэбит, ону тылбаасчыта сөбү- 
лэвбэтэх.

Англияҕа хаста даҕаны ханныгын да иһин сыыһа аме- 
риканскай тылбаастар тахсыталаабыттара. Тиһэҕэр, 1888 с. 
сөптөөх тылбаас тахСыбыта. Кинини мин доҕорум Сэмюөль 
Мур оҥорбута уонна бэчээккэ биэриэх иннинэ кинини би- 
һиги иккиэн өссө биирдэ көрбүппүт. Кини аата: „МапИез^о 
о! 1һе Соттип1$1 Раг*у, Ьу Каг1 Магх ап(1 Ргес1ег1ск Еп£е1«. 
Аи1һог12ес1 Е п ^ и һ  Тгап$1а110п, есИ1ес1 апй аппо!а1е{1 Ьу 
Рге(1ег1ск Еп§е1$. 1888. Ьопс1оп, М^ПНат Кееуе$, 185 Р1ее1 $1. 
Е. С.“ Онно мин оҥортообут сорох хос бэлиэлэрим бу та- 
һаарыыга эмиэ киирдилэр.
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„Манифест" бэйэтэ туспа дьылҕалаах этэ. Кини тахсыы- 
тын (бастаан инники тылга бэлиэтэммит тылбаастар итини 
дакаастыыллар) н£учнай социализм оччотоовуга аҕыйах ах- 
сааннаах авангарда үөрэ-көтө көрсүбүттэрэ, ол эрээри со- 
тору буолаат 1848 с. бэс ыйыгар парижскай рабочайдар 
хотторбуттарын кэнниттэн саҕаламмыт реакция кинини кэн- 
ники былааҥҥа үтүрүйбүтэ, уонна, тиһэҕэр, 1852 с. сэтин- 
ньигэ кельнскэй коммунистары сууттааһынынан „сокуоҥҥа 
олоҕуран" сокуон тас өттүгэр турарынан биллэриллибитэ. 
Олунньутааҕы революцияны кытта ситимнээх рабочай хам* 
сааһын общественнай түһүлгэттэн сүппүтэ, оттон кинини 
кытта бииргэ „Манифест" эмиэ кэнники былааҥҥа барбьҥа.

Европейскай рабочай кылаас баһылыктыыр кылаастар 
былаастарыгар саҥа кимэн киирэр гына эмиэ сөпкө бөҕөр- 
гөөбүтүгэр Рабочайдар Аан дойдутааҕы Табаарыстыбалара 
үөскээбитэ. Кини сыалынан Европа уоына Америка рабочай 
кылааһын бары охсуһар дьоҕурдаах биир улуу армияҕа 
түмсүү буолара. Ол быһыытынан кини „Манифгска" ыйыл- 
лыбыт принциптэртэн быһаччы олоҕуран тахсыан сатаммат 
этэ. Кини английскай тред-юнионнар, французскай, бель- 
гийскэй, итальянскай уонна испанскай прудонистар уонна 
немецкэй лассальянецтар1 иннилэригэр ааны сабан кэбис- 
пэт, оннук программалаах буолуох тустаах этэ. Маннык 
программаны—Интернационал* устаабын киириитин чааһын 
— Маркс суруйбута, Ол маастардыы тахсыбытын бэл Баку- 
нин уонна анархистар билинэргэ тиийбиттэрэ. Маркс „Мани- 
феска“ туруоруллубут принциптэр букатыннаах кыайыыла- 
рыгар толору эрэнэрэ. Маныаха кини рабочай кылаас өй- 
санаа өттүнэн сайдыытыгар бүүс-бүтүннүү эрэнэрв- Бу сай- 
дыы бииргэ дьайыы уонна хардары-таары дьүүллэһии мүч- 
чүргэнэ суох түмүгүнэн буолуох тустааҕа. Быһылааннар 
уонна капитал утары охсуһуу уларыйыылара-тэлэрийиилэрэ—

1 Биһигини кытта сыһыаннаһыытыгар Лассаяь бэйэтин куруук Маркс 
„ученигабын*' диирэ уояна, оннугун быһыытынан, биллэн турар, .М а- 
нифеска* олоҕурара. Отгон кининн батыһааччы уонна государственнаН 
кредиттээх производительнай табаарыстыбалары кини модьуйуутуттан 
ырааппат, рабочай кылааһы бүтуннүүтун государетвеннай көмө днэки 
турааччыларга уонна бэйэҕэ бэйэ көмөлөһүүтун диэки тураачЧыларга 
үллэрэр дьон тустарынан эттэххэ онно дьыала атыннык турара. (Энгельс  
хос быһаарыыта.)

* Көр. К. М аркс. Рабочайдар Аан дойдутаакы Табаарыстыбаларык 
уоисай устааба. К. М аркс  уонна Ф. Энгельс. Соч., К1П т., II ч., 084 
087 стр; Ред.
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•онуоха Хотуулардааҕар өссө ордук хотторуулар—охсуһаач- 
чыларга, кинилэр ол кэмҥэ диэри тутуһа сылдьыбыт барыт- 
тан бары эмтиир ааттаах средствалара туруга суохгарын 
көрдөрбөт буолуохтарын, уонна рабочайдар босхолонуула- 
рын дьиҥнээх усулуобуйаларыи олохтоохтук өйдүургэ кини- 
лэр төбөлөрүн ордук ылбаҕай оҥорбут буолуохтарын сатам- 
мат этэ. Маркс ити этиитэ сөптөөх этэ. 1874 с. Интерна- 
ционал эһиллиитигэр рабочай кылаас 1864 сыллаахха Интер- 
национал олохтонуутугар баар бэйэтиттэн букатын атын буол - 
бута. Прудонизм романскай дойдуларга уонна ураты-туспа 
лассальянство ГерманияҔа тыына тахсан эрэрэ уонна бэл 
диэтэр наһаа консервативнай английскай тред-юнионнар Суон- 
сига 1887 с. буолбуг конгресстарын председателэ кинилэр 
ааттарыттан „Континентальнай социализм аны биһигини кут- 
таабат буолла" диир кэмигэр сыыйа чугаһаан испиттэрэ. 
Оттон 1887 с. континентальнай социализмынан аҥардастыы 
кэриэтэ „Манифеска" этиллибит теория буолара. Онон буол- 
лаҕына, „Манифест“ историята 1848 сыллаахтан ыла аныгы 
рабочай хамсааһын историятын биллэрдик көрдөрөр. Билиҥ- 
ҥи кэмҥэ социалистическай литература бүтүннүүтүн саамай 
киэҥник тарҕаммыт, ордук аан дойду үрдүнэн суолталаах 
аЙымньытынан, Сибиртэн Калифорнияҕа диэри бары дойду- 
лар үгүс мөлүйүөнүнэн рабочайдарын уопсай программала- 
рынан буолар.

Ол да эрээри кини тахсыытыгар биһиги кинини социа- 
.шстическай манифеһынан ааттыырбыт сатаммат этэ. 1847 с. 
социалистар диэн икки суол дьон ааттаналлара. Биир өттү- 
нэн, араас утопическай системаларга охтооччулар, ордук 
Англияҕа оуэнистар уонна ФранЦияҕа фурьеристар; ити 
сүүрээннэр иккиэн хайы үйэҕэ оччотооҕуга сыыйа өлөн эрэр 
көннөрү секталар буола кэхтибиттэрэ. Атын өттүнэн, —капи- 
талга уонна барыска саамай кыра даҕаны оһолу оҥорбокко 
эрэ, араас барыны өмтиир средстваларынан уонна ол-бу 
араас абырахтарынан общественнай алдьархайдары туоратарга 
дьулуһар эҥин араас социальнай отоһуттар. Бу икки түбэлтэ- 
лэргэ иккиэннэригэр ити рабочай Кылаас хамсааһынын тас өт- 
түгэр турар уонна ордук түргэнник „үөрэхтээх" кылаастартан 
вйөбүл көрдүүр дьон этилэр. Төттөрү, рабочайдар аҥардас 
политическай тиэрө эргийиилэр дубуктарын өйдөөбүт уонна 
обществаны бүтүннүүтүн төрдүттэн уларытан тутууну модьу- 
йар өттүлэрэ оччотооҕуга бэйэлэрин коммунистпическайынан 
ааттыыллара. Ити өссө кыратык чочуламмыт, инстинктивнэй 
зрө, үгүс өттүнэн халы-мааргы соҕус коммуниэм этэ; ол
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эрээри кини утопическай коммуниэм икки систематъп*— Фран- 
цияҕа Кабэ „экарийскай" коммунизмын уонна Германияҕ? 
Вейтлинг Коммунизмын айар гына сөптөөх күүстээх этв. 
Социализм 1847 с. буржуазнай хамсааһын, коммунизм—ра- 
бочай хамсааһын этэ. СоциалиЗм, кырата буоллаҕына контн- 
неҥҥа, толору т,үһэр этэ, коммунизм буоллаҕына— онуоха 
букатын төттөрү этэ. Оттон биһиги хайы-үйэҕэ оччотооҕуга 
„рабочай кылаас босхолонуута рабочай кылаас бэйэтин эрз 
дьыалата буолуон сөп“ диэн санааны бэрт булгуччутук 
тутуспуппут быһыытынан, ити икки ааттартан хайатын талар- 
га мүнүүтэ да уст^тыгар саарбаҕалаабатахпыт. Кэнникн 
даҕаны киниттэн аккаастанар туһунан санаа биһиэхэ хаһал 
даҕаны киирбэтэҕэ.

„Бары дойдулар пролетарийдара, холбоһуҥ!“—пролета- 
риат тус бэйэтэ модьуйуулардаах туруммут бастакы револю- 
циятын—парижскай революция арыый иннигэр түөрт уон 
икки сыллааҕыта аан дойдуга ити лозуну биһиги бырахпып- 
пытыгар аҕыйах эрэ саҥа хардарбыта. Ол эрээри 1864 с. 
балаҕан ыйын 28 күнугэр арҕаа европейскай дойдулар үгүс 
өттүлэрин пролетарийдара рабочайдар үтүө кэриэстээх Аан 
дойдутааҕы Табаарыстыбаларыгар холбоспуттара. Кырдьык, 
Интернационал бэйэтэ баара эрэ тоҕус сыл олорбута. О л  
эрээри кини тэрийбит бары дойдулар пролетарийдарын 
саас-үйэ тухары союзтара өссө да тыыннааҕын уонна бел 
хаһааҥҥытааҕар даҕаны ордук бөҕөргөөбүтүн туохтан да 
ордук бүгүҥҥү күн дакаастыыр. Бүгүн, мин бу строкалары 
суруйа олордохпуна, европейскай уонна амерйканскай проле- 
тариат биир армияҕа, биир знамя анныгар, биир саамай 
чугастааҕы сыал иһин— өссө 1866 сыллаахха Интернационал 
Женеватааҕы конгреһыгар, ол кэнниттэн—иккистээн—1889 
сыллааҕы Парижскай рабочай конгреһынан туруоруллубут 
аҕыс чаастаах нормальнай үлэ күнүн сокуон таһааран олох- 
туур иһин аан бастаан түммүт бэйэтин боевой күүстэрин 
көрүнэн эрэр. Бүгүҥҥү күн дьүһүнэ бары дойдулар капита- 
листарыгар уонна сири бас билээччилэригэр бары дойдулар 
пролетарийдара билигин дьиҥ кырдьык холбоспуттарын 
көрдөрүөҕэ. —

О, Маркс итини бөйэтйн хараҕынан көрөр гыНа билигин 
мин аттыбар баар буолбатаҕыан 1

Ф. Энгельс

Лондон, 1890 с. ыам ыйын 1 хүнэ.
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1 8 9 2  С Ы Л Л А А Ҕ Ы  П О Л Ь С К А Й  Т А Һ А А Р Ы Ы Г А  
И Н Н И К И  Т Ы Л  *

„Коммунистическай манифест" саҥа польскай таһаарыыта 
наада буолбут чахчыта бүтүн кэккө түмүктэри оҥорору кө- 
ҥүллүүр.

Кэнники бириэмэҕэ „Манифест" европейскай континеҥҥа 
бөдөҥ промышленность сайдыытын биллэр көрдөрөөччүнэн 
буолбутун туох-ханнык иннинэ бэлиэтиэххэ сөп. Хайа дойдуга 
бөдөҥ промышленность сайдан истэҕин аайы бу дойду рабо- 
чайдарын ортотугар, баай кылаастарга холуйдахха, бэйэлэрин 
рабочай кылаас быһыытынан балаһыанньаларын быһааран өй- 
дүүргэ дьулуһуу күүһүрэн иһэр; кинилэр ортолоругар социа- 
листическай хамсааһын кэҥиир уонна „Манифеска“ наадыйыы 
үүнэр. Онон, „Манифест“ бу дойду тылыгар тарҕаммыт эк- 
земплярдарын ахсаанынан рабочай хамсааһын эрэ туругун 
буолбакка, ону ааһан бу дойдуга бөдӨҥ промышленность 
төһө сайдыбытын улахан чуолкайдык быһаарыахха сөп.

Онон „Манифест“ саҥа польскай тахсыыта польскай про- 
мышленность булгуччу сакдыытын туоһулуур. „Манифест“ 
кэнники тахсыытыттан бэттэх уон сыл устатыгар итинник 
сайдыы дьиҥ кырдьык баара ханнык даҕаны саарбаҕалааһына 
суох суол. Польскай царство, Конгрессовай Польша Россий- 
скай империя б ө д ө ҥ  промышленнай уобалаһа буолла. Нууч- 
ча бөдӨ ҥ промышленнаһа араас миэстэлэргэ — биир сорҕото 
Финскэй хомоҕо, иккнһэ центргэ (Москва, Владимир), үсүһз 
Чернай уонна Азовскай муораларга уо. д . а. тарҕанан тур- 
даҕына — польскай промышленность балайда кыараҕас сиргэ 
мунньулунна уонна итинник түмүллүү ордуктарын даҕаны, 
ночоотторун даҕаны сүгэр. Конкуренциялаһар нуучча фабрн- 
каннара поляктары барыларын нууччатьТгарга төлөннөөх ба* 
ҕаларын утаран туран, Польша утары мэһэйдиир пошлина- 
лары модьуйаннар ити ордуктары билиннилэр. Ночоото буол- 
лаҕына — польскай фабриканнарга даҕаны, нуучча правитель- 
стватыгар даҕаны — польскай рабочайдар ортолоругар со- 
циалистическай идеялар түргэнник тарҕаныыларыгар уонна 
„Манифеска" наадыйыы үүнэн иһиитигэр, онно буолар.

Оттон нуучча промышленнаһын киэптии үүммүт польскай 
промышленность ити түргөн сайдыыта, бэйэтин туһугар, поль-

* Польскай таһаарыыга ннники тыл немецтии тылынан оригиналтаҥ 
оҥоһуллубут тылбааһынан бэрнллэр. Ред.
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скай народ баранары билбэт тыыннаах күүһүн саҥа дакаас- 
тааһынынан уоннакини кэнэҕэски омук быһыытынан чөлүгэр 
түһүүтүн саҥа мэктиэтинэн буолар. Оттон тутулуга суох 
күүстээх Польша чөлүгэр түһүүтэ — аҥардас поляктары эрэ 
буолбакка, ону ааһан биһигини барыбытын таары йар дьыала 
буолар. Европейскай народтар аан дойдУ үрдүнэн истиҥник 
иллэһиилэрэ ити народтар хастара хаһынан бэйэлэрир дьиэ- 
лэригэр толору хаһаайын буоллахтарына, ол эрэ усулуо- 
буйаҕа туругурар кыахтаах. Пролетарскай охсуһааччы* 
лар пролетариат знамятын аНнынан тиһэҕэр тиийэн бур- 
жуазия үлэтин толорбут 1848 С. революциялара, ону тэҥи- 
нэн бэйэтин дууһатын бирикээсчиктэрин—Луи Бонапарт уон- 
ка Бисмарк — илиилэринэн Италия, Германия, Венгрия ту- 
тулуга суох буолууларын олоххо киллэрдө. 1792сыл1ан ыла 
революцияҕа ити үс дойдулар үһүөн оҥорбуттарынааҕар 
үгүһү оҥорбут Польшаны, 1863 сыллаахха нууччалар кини 
күүһүн уон төгүл баһыйар күүстэрэ кимиигиттэн сэниэтэ 
быстан өрдэҕинэ соҕотохтуу бырахпыттара. Польша тутулуга 
суох буолуутун шляхТа Сатаан илдьэ да хаалбатаҕа, хаттаан 
сэриилээн да ылбатаҕа, буржуазия ити тутулуга суох буо- 
лууга билиҥҥи бириэмэҕэ, кырата буоллаҕына, кыһаммат Да- 
ҕаны. Оттон европейскай нациялар дьүөрэтик иллэһэллэри- 
гэр кини адьас наадалаах. Ити тутулуга суох буолууну араЗ 
эдэр польскай пролетариат эрэ сэриилээн ылар кыахтаах, 
хата кини илиитигэр ити тутулуга еуох буолуу толору хаач- 
чылынна. Польша тутулуга суох буолуута Европа атын өт- 
түн бүтүннүүтүн рабочайдарыгар Польскай рабочайдарга бэ- 
йэлэригвр адьас наадатын курдук, соччонон наада.

Ф. Энгельс
1ондон, 1892 с. олунньу 10 кунэ.

1 8 9 3  С Ы Л Л А А Ҕ Ы  И Т А Л Ь Я Н С К А Й Т А Һ А А Р Ы Ы Г А  
И Н Н И К И  Т Ы Л

И т а л ь я н с к а й  а а ҕ а а ч ч ы г а

„Коммунистическай партия манифеһын“ тахсыыта 1848с. 
кулун тутар 18 күнүн кытта, Милаҥҥа уонна Берлиҥҥэ буол- 

-бут революциялары—биирдэрэ европейскай континент хаба 
ортотугар, иккиһэ—средизеиноыорскай дойдулар хаба орто-
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лоругар баар икки нациялар, ол бириэмэҕэ диэри бытары- 
йыыттан уонна ис ирйэннэртэн мөлтөөбүт уонна ол иһин атын 
дойдулар баһылыктааһыннарыгар киирбит,—ити икки нация- 
лар сэбилэниилээх өрө турууларын кытта лоп курдук кэриэ- 
тэ бииргэ түбэһиспитэ. Италия австрийскай императорга 
бас бэриммит эбит буоллаҕына, Германия нуучча ыраахтааҕы- 
тын арыый халты буолан баран, онтон итэҕэһэ суох батталы- 
гар баара. 1848 с. кулун тутар 18 күнүнээҕи быһылааннар 
түмүктэрэ Италияны уонна Германияны ити сааттан быы- 
һаабыттара; 1848сылтан 1871 сылгадиэри ити иккиулуу нация- 
лар чөллөрүгвр түспүт уонна кинилэргэ ханныгын да иһин ту- 
тулуга суох буолууларын төннөрбүт эбит буоллахтарына, ол, 
Карл Маркс эппитин курдук, 1848 с. революцияны хам бат- 
таабыт дьон, бэйэлэрин баҕаларын утаран туран, кини дуу~ 
һатын бирикээсчиктэринэн буолбуттарыттан тахсыбыта.

Сир аайы ити революция рабочай кылаас дьыалатынан 
буолбута: чуолаан кини баррикадалары тутуталаабыта уонна 
бэйэтин тыынын сиэртибэлээбитэ. Ол эрээри аҥардас париж 
скай рабочайдар правительстваны суулларан туран буржуазнай 
тутулу эмиэ суулларарга адьас чопчу дьулуспуттара. Ол 
эрээри кинилэр бэйэлэрин кылаастарын уонна буржуазия ик- 
ки ардыларыгар баар мүччүрүйбэт өстөһүүнү кинилэр өйдөө- 
бүттэрин да иһин, дойду экономическай сайдыыта даҕаны, 
французскай рабочайдар өйдөрүн сайдыыта даҕаны со- 
циальнай уларытан тутууга кыах биэрэр гына, оннук кэрдии- 
һи өссө ситэ иликтэрэ. Ол иһин революция быйаҥнара ти- 
һэҕэр тиинэн капиталистар кылаастарын илиилэригэр киир- 
битэ. Атын дойдуларга буоллаҕына—Италияҕа, Германияҕа, 
Австрияҕа—рабочайдар хара маҥнайгыттан буржуазия бы- 
лааска кэлиитигэр, онно эрэ көмөлөспүттэрэ. Ол эрээри хан- 
нык да дойдуга национальнай тутула суох буолуу баар эрэ 
буоллаҕына, буржуазия оччоҕо эрэ баһылыктыыр кыахтаах. 
Ол иһин 1848 с. революция оччотооҕуга диэри тутулуктаах 
дойдулары: Италияны, Германияны, Венгрияны биир сомо- 
ҕо уонна тутулуга суох буолууга аҕалыах тустаах этэ. Би- 
лигин Польша уочарата кэллэ.

Онон, 1848 с. революция социалистическай буолбатах да 
өбит буоллар, кини социалистическай революцияҕасуол ыраас- 
таата. Бары дойдуларга бөдөҥ промышленность сайдыытын 
үөскэппит буржуазнай тутул, ону тэҥинэн, кэнники түөрт 
уон биэс сылларга сир аайы үгүс ахсааннаах, түмсүбүт уон- 
на күүстээх пролетариаты үөскэттэ; кини онон буоллаҕына, 
„Манифест“ тылынан эттэххэ, кияини бөйэтин ииннээччилэри
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үөскөттэ. Хас туспа нация тутулуга суох буолуутун уонна 
биир сомоҕотун чөлүгэр түһэриитэ суох пролетариат аан 
дойду үрдүнэн холбоһуута даҕаны, уопсаи сыаллары сити- 
һэргэ ити нациялар эйэлээх уонна оттомноох иллэһиилэрэ да- 
ҕаны баар буолуон сатаммат. 1848 сыл иннинээҕи полити- 
ческай усулуобуйаларга итальянскай, венгерскэй, немецкэй> 
польскай, нуучча рабочайдарын ханнык эмэ бүттүүн аан дой- 
ду үрдүнэн действиелэрэ баар буолуоҕун санаан боруобалаан 
көрүҥ эрэ!

Онон буоллаҕына 1843 с. кыргыһыылар мээлэ хаалбаты- 
лар. Ити революционнай кэмтэн ылатааҕы түөрт уон биэс 
сыллар даҕаны мээлэ ааспатылар. Кини быйаҥнара торолу- 
йан эрэллэр, оттон мин, „Манифест" тахсыыта аан дойду ре* 
волюциятын тэҥсигинэн буолбутун курдук, бу итальянскай 
тылбаас тахсыыта итальянсКай пролетариат кыайыытын үтүө 
тэҥсигинэн буолуон баҕарабын.

„Манифест" капитализм ааспыт өттүгэр революционнай 
суолталааҕын кырдьыгынан толору билинэр. Бастакы капи- 
талистическай нация Италия эт». Феодальнай орто үйэлэр 
бүтүүлэрэ, аныгы капиталистическай эра саҕаланыыта биир 
сүҥкэн киһинэн бэлиэтэммиттэрэ. О л—итальянец Данте, орто 
үйэлэр бэстилиэнэй поэта уонна ону кытта бииргэ саҥа би~ 
риэмэ бастакы поэта. Билигин, эмиэ 1300 с. курдук, саҥа 
историческай эра кэлэн эрэр. Италия ити саҥа, пролетар- 
скай эра төрүүр чааһын саас-үйэ тухары бэлиэтээн хаалларар 
саҥа Дантени биэриэ дуо?

Ф ридрих Энгельс
Лондоя, 1893 с. олунньу 1 күнэ.



КОШМЩСТПЕСКАЙ



Европаны барык кэрийэр—комнуниэм барыга. Бу бары- 
гы ытык сойуолааһын туһугар эргэ Европа бары күүстэрэ: 
паапа уонна ыраахтааҕы, Меттерних уонна Гизо, француэ- 
скай радикаллар уонна немецкэй полицеискайдар холбосту- 
лар.

Ханна баарый, былааска турар кини өстөөхтөрө комму- 
ннстическайгын диэн холуннарбатах оппозиционнай партия- 
ла^а? Ханна баарый, оппозиция ордук бастаан иһэр пред- 
ставителлэрин да, ону тэҥинэн бэйэтин реакционнай өстөөх- 
төрүн да коммунизмынан хардары бэйэтин туһугар баһаа- 
ҕырдан буруйдаабатах оппозиционнай партия?

Ити чахчыттан икки түмүк тахсар.
Коммунизм күүс буолбутун Европа бары күүстэрэ били- 

нэллэр.
Коммунистар бүтүн аан дойду билиитигэр бэйэлэрин 

өйдөрүн санааларын, бэйэлэрин сыалларын, бэйэлэрин дьулу- 
һууларын аһаҕастык этэллэрэ уонва коммунизм барыгын ту- 
һунан дойҕохторго партия бэйэтин манифеһын утары туруо- 
раллара хайы үйэҕэ уолдьаста.

Итинник сыалынан Лондоҥҥа саамай араас национальнас- 
таах коммунистар мустаннар, маннык ,,Манифеһы“ оҥорон- 
нор арглийскан, французскай, немецкэй, итальянскай, фла- 
мандскай уонна датскай тылларга таһаараллар.

3. Ком м унистнческвй  п артиа м аннфгһа



I

Б У Р Ж У А Л А Р  
У 0  Н Н А 

П Р О Л Е Т  А Р И Й Д А Р 1

Ааспыт обществалар* барыларын историята кылаастар 
охсуһууларын историята етэ.

1 Б урж уазия—диэн аныгы капиталистар кы лаастара буолар, кини-
лэр  общ ественнай производство средствалары н бас билэллэр уонна
наймы ланар үлэнэн туһаналлар. П ролетариат—диэн аныгы наймыла-
нар рабочайаар  кылаастара буолар, кинилэр производство  средства-
ларыттан маппыт буоланнар тыыннаах б уолар  туһугар  бэйэлэрин
рабочай күүстэрин атыылыырга тиийэллэр. (1888 с. английскай  таһаа -
рыыга Энгельс хос быһаарыыта.)

8 Ол аата сур уллубут  источниктарынан биһиэхэ тиийбит история 
бүтүннүүтэ. 1847 сыллааҕыга общ ество история иннинээҕи пе- 
риода, ханнык да суруллубут историн иннинээҕи общ ественнай 
тэрилтэ өссө букатын да кэриэтэ биллибэт этэ. Ити кэнниттэн 
Гакстгаузен Россияҕа си^эи общиннай бас билии баары н аспыта, Маур- 
ер германскай аймахтао бары лара историческай сайды ы лары гар тирэ- 
нэн тахсы быт общ ественнай төрүттэринэн сири общ иннай бас билии 
буолбутун дакаастаабы та уонна сири бүттүүн б ас б и л и и л ээх  сельскэй 
общ ина Индияттан Ирландияба диэри общ ество первобы тнай форматы- 
нан буолара биитэр буолбута сыыйа бы һаары ллан тахсыбыта. Морган 
Циис у у һ у н  ис дьиҥ ин уонна кини а й м а х  иһигэр балаһыанньатын 
бэйэтин аһыытынан дьыаланы бүтэри ситэрбитэ, онон ити первобыт- 
най коммунистическай общ ество кини типичнэй форматын ис тэрии- 
рин ырытан таһаарбы та. Ити первобытнай обществатааБЫ общ ина 
үрэллиититтэн ыла, общ ество оһуобай  уонна, тиһэҕэр, бэйэ бэйэлэ- 
рин уун-утары турсуһар кы лаастарга араҥ аланы ы та саҕаланан барар- 
Мин ити үрэллии хаамыытын „Оег игкргапе йег РатШ е, йез Рг1уа1е1де- 
п1һитв ипа йев 5(аа18“, 2 е иэд.. 3(и1(£аг(. .1886. [Көр. Ф. Энгельс. „Про- 
исхож дение семьи частной собственностн и государства". К. Маркс 
и Ф. Э нгельс— Соч., т. XVI, ч. 1.1 (1888 с. английскаи таһаарыыга Эн- 
гельсхос быһаарыыта.)

34



Көҥүллээх уонна кулут, патриций уонна плебей, помещик 
уонна крепостной, маастар' уонна кини үлэһитэ, кылгаттахха 
—баттааччы уонна баттанааччы—саас үйэ тухары бэйэ бэйэ- 
.лэрин кытта өстөһө сылдьаллара, куруутун обществаны бү* 
түннүүтүн революционнайдык уларытан тутуунан эбэтэр ох- 
суһааччы кылаастар бүттүүн умсууларынан бүтэр быыстала 
-суох, сороҕор кистэлэҥ, сороҕор илэ охсуһууну ыыталлара.

История урукку эпохаларыгар сир аайы кэриэтэ обще* 
■ство араас сословиеларга, общественнай балаһыанньа элбэх 
араас сүһүөхтэригэр толору кэччиктэниитин булабыт. Былыр- 
гы Римҥэ биһиги патрицийдары, аттаахтары, плебейдэри 
уонна кулуттары көрөбүт; орто үйэлэргэ -феодальнай тойот* 
тору, вассаллары, цех маастардарын, кинилэр үлэһиттэрин 
уонна крепостнойдары, итиниэхэ эбии бу кылаастар хас биир- 
диилэрин ахсын кэриөтэ өссө оһуобай градациялар бааллар.

Сууллубут феодальнай общество түгэ5иттэн тахсыбыт 
■аныгы буржуазнай общество кылаассабай утарсыылары эспэ- 
тэҕэ. Кини эргэлэр оннуларыгар саҥа кылаастары, баттал. 
■саҥа усулуобуйаларын уонна охсуһуу саҥа формаларын эрэ 
туруорбута.

Ол эрээри, биһиги эпохабыт, бурхуаэия эпохата, кини 
кылаассабай утарсыылары судургуппутунан, онон атыннанар: 
•общество бүтүннүү улам-улам ордук икки өстөөх улахан 
лааҕырга, бэйө бэйэлэригэр утары турар икки улахан кы- 
лааска—буржуазияҕа уонна пролетариатка хайдан иһэр.

Орто үйэтээҕи крепостнойдартан бастакы куораттар кө- 
ҥүллээх нэһилиэнньэлэрэ үөскээбитэ; куораттааҕылар ити 
сословиеларыттан буржуазия бастакы сыдьааннара сайдыбыт- 
тара.

Американы уонна Африканы өргийэр муора суОлун аһыы 
үүнэн иһэр буржуазия үлэлиирнгэр-хамсыырыгар саҥа хо- 
нууну айбыта. Ост-Индия уонна Китай рынактара, Америка- 
ны колониялааһын, колониялары кытта атастаһыы, атастаһыы 
үбэ уонна уопсайынан табаар үксээһинэ эргиэн, муоранан 
сылдьыһыы, промышленность оччотооҕуга диэри хаһан да 
иһиллибэтэх өрө көтөҕүллүүтүн уонна, сонон, үрэллэн эрэр 
феодальнай общество иһигэр революционнай сыдьааннар түр- 
гэнник сайдыыларын айбыта.

1 Цеховой м аастар—диэн ити цех толору бырааптаах членэ^ цех 
иһигэр наастар, кини старшината буолбатах, (1888 с. английскай та~ 
һаарыыга Энгельс хос быһаарыыта.)
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Промышленность производстватын урукку феодальнай эб> 
тэр цеховой тэриллиитэ саҥа рынактары кытта бииргэ үүвэи 
нһэр кыһаныылары аны астыннарар кыаҕа суох буолбута. 
Кини оннун мануфактура ылбыта. Цеховой маастардар орто 
промышленнай сословиенан үтүрүйүллүбүттэрэ; тус-туспа 
мастарыскыай иһигэр үлэни үллэстии үөскээбититтэн араас 
корпорациялар икки ардыларыгар үлэни үллэстии сүппүтэ.

Ол эрээри рынактар мэлдьитин үүнэн испиттэрэ, кы- 
һамньы мэлдьитин улаатан испитэ. Кинини мануфактура да- 
ҕаны астыннарбат буолбута. Онуоха паар уонна массыына 
промышленнаска революцияны оҥорбуттара. Мануфактура 
оннун аныгы бөдөҥ промышленность ылбыта, орто промыш- 
леннай сословие оннун миллионер-промышленниктар, бүтүн 
промышленнай армиялар баһылыктара-аныгы буржуалар 
ылбыттара.

Бөдөҥ промышленность Америка аһыллыытынан бөлэм- 
нэммит аан дойду рынагын айбыта. Аан дойду рынага эр- 
гиэн, муоранан сылдьыһыы уонна хонуунан сыддьыһыы 
средстваларын дохсун сайдыыларын үөскэппитэ. Ити бэйэтин 
уочаратыгар промышленность кэҥииригэр сабыдыаллаабыта 
уонна промышленность, эргиэн, муоранан сылдьыһыы, тимир 
суоллар төһө үүммүттэрэй да, соччонон буржуаэия сайдыбыта, 
кини бэйэтин капиталларын улаатыннарбыта уонна орто 
үйэтээҕиттэн хаалбыт кылаастары барыларын кэлин былаап- 
ҥа үтүрүйэн испитэ.

Онон буоллаҕына, аныгы буржуазия бэйэтэ уһун хаамыьг- 
лаах сайдыыттан, производство уОнна атастаһыы дьоҕурда- 
рыгар үгүс перевороттартан үөскээбитин көрөбүт.

Буржуаэия сайдыытын ити сүһүөхтэриттэн хастара хаһы- 
нан сөптөөх политическай кыайыыларынан доҕуһуОлланалла- 
ра1. Феодаллар баһылыктыылларыгар баттаммыт сословие 
буолааччы, коммунаҕа2, сэбилэниилээх уонна бэйэтэ дьаһанар

1 1888 с. Энгельс редакциялаабы т английскай тылынан таһаарыы-
тыгар .ситиһиинэн" диэн тыл кэннигэр: ,б у  кы лаас" диэн эбил-
либит. Ред.

2 Ф ранцияҕа үөскээн эрэр  куоратгар, «үһүс сословие» быһыыты- 
наи, бэйэлэрин феодальнай баһылыктарыттан уонна тойотторуттан 
олохтоох дьаһаны ы ны  уонна политическай бы рааптары  сэриилээн 
ылыахтарын бэл и н н и н э э б и  бириэмэттэн ыла, „коммуналар* диэн 
аатганаллара. У опсайынан эттэххэ, бурж уазия эконом ическай сай- 
дыытын саамай көрдөрүүлээх дойдутун быһыытынан Лнглияны. бур- 
жуаэия политическай сайдыытын холобурун быһыытынан—Францнн-
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холбоһук буолааччы манна—куораттааҕы тутулуга суох рес- 
публика буолааччы, онно— монархия ыраахтааҕы суолун 
төлөөччү үһүс сословиета* онтон мануфактура периодугар 
сословнай эбэтэр абсолютнай монархия саҕана дворянстваҕа 
утары турааччы уонна уопсайынан бөдөҥ монархиялар кы- 
лаабынай тирэхтэрэ буолааччы,—итинник буржуазия бэйэтин 
сайдыытыгар ааспыт кэрдиистэрэ; тиһэҕэр, бөдөҥ промыш- 
ленность уонна аан дойду рынага олохтоммутуттан 
ыла аныгы представительнай государстваҕа уһулуччу поли- 
тическай баһылыктааһыны кини дьэ кыайан ылбыта. 
Аныгы государственнай былаас диэн — буржуазия кылааһын 
бүтүннүүтүн бүттүүн дьыалаларын дьаһайааччы комитет өрэ.

Буржуазия историяҕа уһулуччу революционнай оруолу 
толорбута.

Буржуазия баһылыктыырын ситиспит сирин аайш кини бары 
феодальнай, патриархальнай, идиллическэй сыһыаннаһыылары 
үлтүрүппүтэ. Кини „айылҕаттан бэриллибит тойотторугар^ 
киһини баайар феодальнай вриэн кыаһылары аһыммакка бы- 
һыта тыыппыта уонна дьоннор икки ардыларыгар бэйэ эрэ 
иннин көрүнүүттэн, аһынар сүрэҕэ суох „ыраас харчыт- 
тан атын ханнык да ситими" хаалларбята. Кини таҥараһыг 
нусхал санаа ытык өрүкүйүүтүн, рыцардыы өрө күүрүүнү, 
мэссээннии уйаҕас сүрэҕи бэйэни хараныы муустаах уутугар 
тимирдибитэ. Кини киһи сирэй бэйэтин үтүөтүн атастаһыы үбэ 
гына кубулуппута уонна аата-ахсаана биллибэт бэлэҕинэн 
ылыллыбыт уонна бэйэнэн булуллубут көҥүллэр оннулары 
гар соҕотох эргиэн эрэ саатар суобаһа суох көҥүлүн ту- 
руорбута. Быһа эттэххэ, кини религиознай уонна политичес- 
кай көрүнньүк эрэллэринэн сабыллыбыт көлөһүннээһини илэ- 
бодо, саатары билбэт, туруору, тыйыс көлөһүннээһининэн 
уларыппыта.

Буржуазия баччааҥа диэри бочуоттааҕынан ааҕыллыбыт

ны ылылынна. (1588 с. английскап таһаарыыга Энгельс хос быһаа- 
рыыта .)

К ом м уна— бэйэлэрин феодалънай тойотторуттан бэйэлэрэ дьаһа- 
нарга бастакы бырааптарын атыылаһан эбэтэр сэриилээн ылан ба- 
раннар, бэйэлэрин куоратгавҕы общ иналарын Италияҕа уонна Фран- 
цияҕа куорат дьоно ити курдук ааттыыллара. (1890 с. немвцкэй ты- 
лы нан таһаарыыга Энгельв хос быһаарыыта.)

* 1888 с. английскай таһаарыыга: „куораттааҕы тутулуга суох рес- 
публика" диэн тыллар кэннйлэриттэн .(Италияҕа уонна Германияаа 
буолтун курдук)“ диэн эбиллибит, онтон. „М онархия ыраахтааҕы 
суолун төлөөччү үһүс со«ловията* диэн тыл кэннигэр „(Францияҕа 
буолтун курдук)" дичн эбиллибит. Ред.
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уонна баччааҥа днэри киһи истиҥ сүрэҕиттэн долгуйан ту- 
ран көрөр үлэ-хамнас бары биистэрин ытык килбиэннэрин 
мэлиппитэ. Кини луохтууру, сокуонньуту, аҕабытм, поэты, 
үөрэх киһитин бэйэтин хамнастаах үлэһиттэрэ гына кубу- 
луппута.

Буржуазия кэргэннэһии сыһыаннаһыытыттан сүрэҕи дол- 
гутар манньыйыы сабылыгын саралыы тарпыта уонна кинини 
аҥардас харчынан эрэ сыһыаннаһыыга түһэрбитэ.

Буржуазия Реакционердары орто үйэлэргэ итинник 
күүрдэн үөрдээччи баламат күүс күөрэйиитэ сүрэҕэлдьээһин 
уонна улугуруу доҕуһуоллаах буоларын көрдөрбүтэ. Киһи 
үлэтэ-хамнаһа тугу айар кыахтааҕын аан бастаан кини 
эрэ көрдөрбүтэ. Кини египетскэй пираыидалартан, римскэй 
уу сүүрэр турбалартан уонна готическай собуордартан ис- 
кусство букатын атын эриэккөс дьиктилөрин айбыта; кини 
народтар көһүүлэриттэн уонна кириэстэөх походтартан бу- 
катын атын походтары оҥорбута.

Буржуаэия проиэводство орудиеларын куруутун уларып- 
пакка өрэ, онон буоллаҕына, проиаводственнай сыһыанна- 
һыылары, оттон онон буоллаҕына,—1»бары общественнай сы- 
һыаннаһыылары бүтүннүүлэрин даҕаны куруутун революция- 
лаабакка эрэ тыыннаах буолуон сатаммат. Төттөрү, 
производство эргэ дьоҕурун уларыппакка хаалларыы урук- 
ку промышленнай кылаастар барылдра тыыннаах буолуу- 
ларын бастакы усулуобуйатынан буолара. Производстваҕа 
тохтобула суох перевороттар, общественнай сыһыан- 
наһыылар барыларЭ быыстала суох долгуйуулара, саас-үйэ 
тухары эрэлэ суох буолуу уонна өрө мөхсүү—буржуазнай 
эпоханы бары ааспыт өпохалартан туспатыталлар. Бары кө- 
һүйбүт, дьвбиннийбит сыһыаннаһыылар, кинилэр үйэлэр ту- 
хары ытыгыламмыт туох баар өйдөрүнүүн-санааларыныын 
урусхалланаллар, бары саҥа күөрэйвэччилйр—уҤуоҔуруохта- 
рыниннинэ эргэрэ охсоллор. Бары сословнай уонна хамсаа- 
бакка турбут сүтэр, бары ытык-кэриэс дьүдэтиллэр, онтон 
дьоннор, тиһэҕэр тиийэн, бэйэлэрин олохторун балаһыанньа- 
тын уонна бэйэлэрин хардарыта сыһыаннаһыыларын чэбдик 
харахтарынан көрөллөрүгэр тиийэллэр.

Продукталары мэлдьитин улаата турар батарыыга наады- 
йыы буржуаэияны аан дойдуну тула сүүрдэр. Кини ханна 
баҕарар дьуоҕарыахтаах, ханна баҕарар олохсуйуохтаах, хан- 
на баҕарар сибээс туттуохтаах.

Буржуазия аан дойду рынагынан туһаныынан бары дой- 
дулар произвоДстваларын уонна туттууларын аан дойду үр-
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дүнэн үргүлдьү кэлим оҥорбута. Кини реакционердар улуу 
хомолтолоругар, промышленность атаҕын анныттан, кини 
урут турбут национальнай кырсын төлө охсон ылбыта. Про- 
мышленность саамай былыргы национальнай салаалара эһин- 
нилэр уонна күн аайы эстэллэр. Кинилэри промышленность 
саҥа салаалара утүрүйэллэр, ол саҥа салаалары олохсутуу 
бары сайдыылаах нациялар тыыннаах буолалларын боппуруо- 
һунан буолан иһэр, промышленность оннук саҥа салаалара 
олохтоох сырьену уларытан оҥорор эрэ буолбакка, хата, 
•зан дойду саамай ыраах уобаластарыттан тиэйиллэр сырье- 
ну уларытан оҥороллор уонна бу эрэ дойду иһигэр буол- 
бакка, аан дойду бары муннуктарыгар туттуллар фабричнай 
лродукталары оҥороллор. Бэйэ дойдутун продукталарынан 
дуоһутуллар эргэ наадыйыылар оннуларыгар саҥалар күөрэ- 
йэллэр, олору дуоһутарга саамай ыраах дойдулар уонна 
саамай араас климаттар продукталара наадалар. Эргэ олох- 
тоох уонна национальнай бүгүү уонна бэйэ производстваты- 
гар олоруу оннугар нациялар бары өттүнэн ситимнэрэ уонна 
бэйэ бэйэлэриттэн бары өттүттэн тутулуктаналлара күөрэйэр. 
Материальнай даҕаны уонна духовнай да проиэводство өттү- 
нэн ити курдук. Тус-туспа нациялар өйдөрүн үлэтин илгэтэ 
бүттүүн бас билии буолаллар. Национальнай аҥардастыйыы 
уонна муҥурданыы улам-улам ордук сатамньыта суох буолан 
иһэллэр уонна үгүс национальнай итиэннэ олохтоох литера- 
туралартан аан дойду үрдүнэн биир литература үөскүүр.

Буржуазия производство бары орудиеларын түргэнник 
тупсаран сайыннарыынан уонна сылдьыһыыга муҥура суох 
чэпчэтии ньымаларынан туһанан, цивилизацияҕа бары, онноо- 
§ор саамай варварскай, нациялары тардар. Кини табаардарын 
чэпчэки сыаналара—бу баар ыарахан артиллерия, ол көмө- 
түнэн кини бары китайскай истиэнэлэри дэлбэритэ тэптэрэр 
уонна атын дойду омуктарыгар варвардар саамай дьүккүөр- 
дээх өстөнүүлэрин хотор. Кини, бары нациялары өлөр кут- 
талынан үтэйэн туран, производство буржуазнай дьоҕурда- 
рын кыһарыйан Ылларар, кини бары нациялар цивилизация 
ди^н ааттанааччыны бэйэлэригэр киллэрэргэ, ол $ата, 
буржуа буоларга тириэрдэр. Биир тылынан эттэххэ, кини 
аан^дойдуну бэйэтин дьүһүнүн-бодотун курдук дьүһүннээн- 
бодолоон бэйэтигэр айынар.

Буржуазия дэриэбинэни куорат баһылыктааһыныгар бас 
бэриннэрдө. Кини баараҕай куораттары айда, кини тыа нэ- 
һилиэнньэтигвр холоотоххо куорат нэһилиэнньэтин ахсаанын 
сүрдөөх үрдүктүк улаатыннарда уонна, онон, нэһилиэнньэ
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балайда сорҕотун дэриөбиҥэтээҕи олох ньүдьү-балайыттан; 
ороон таһаарда. Уонна кини дэриэбинэни куораттан тутулуктаах 
оҥорбутун курдук, варвардыы уонна варвар аҥардаах дой- 
дулары цивилизованнай дойдулартан тутулуктаах, бааһынай» 
дыы народ^ары—буржуаэнай народтартан, Илини—Арҕаат- 
тан тутулуктаах оҥордо.

Бурхуазия прдизводство сэбэ-сэбиргэлэ, бас билии уонна 
нэһилиэнньэ бытарыйыыларын улам-улам ордук эһэн иһэр. 
Кини нэһилиэнньэни хойуннарда, производство сэбин-сэбиргэ- 
лин кииннээтэ, бас бнлиини аҕыйах илиигэ түмнэ. Ити мүч- 
чүрүйбэт түмүгүнэн политическай кииннээһин буолбута. Туе- 
туспа тускулардаах, сокуоннардаах, правительствалардаах 
уоннатаможеннай түһэриилэрдээх, бэйэ бэйэлэрин кытта союз- 
най эрэ кэриэтэ сыһыаннаһыыларынан сибээстээх тутулуга 
суох уобаластар, биир правительствалаах, биир сокуон та- 
һаарыылаах, биир национальнай кылаассабай тускулаах, биир 
таможеннай кыраныыссалаах биир нацияҕа түмүллэн хааллылар.

Буржуазия бэйэтин кылаассабай баһылыктааһынын сүүс 
сыла туола илигинэ кини иннинээҕи бары көлүөнэлэр айбыт- 
тарын холбуу ылбыттааҕар ордук үгүс ахсааннаах уонна ор- 
дук баараҕай производительнай күүстэри айда. Айылҕа күүс- 
тэрин бас билии, массыыннай производство, промышленнавка 
уонна сир оҥоһуутугар химияны туттуу, пароходства, тимир 
суоллар, электрическэй телөграф, аан дойду бүтүн сорҕо- 
лорун үүннэрии сирдэригэр кубулутуу, борокуот сылдьар 
гына өрүстэри көннөрүү, сир анныттан уккуллан тахсыбыкка 
дылы бүтүн нэһилиэнньэ маассалара, — общественнай үлэ тү- 
гэхтэригэр итинник производительнай күүстэр нухарыйа сы- 
таллара буолуо диэн ааспыт сүүһүнэн сыллартан хайалара 
сэрэйбитэ баарай!

Онон, буржуаэия тирэҕирэн үүммүт производство уояна 
атастаһыы средствалара феодальнай обществаҕа айыллыбыт- 
тарын көрдүбүт. Проиэводство уонна атастаһыы ити сред- 
ствалара сайдыыларын биллэр кэрдииһигэр феодальнай об- 
щество производстватын уонна атастаһыытын усулуобуйала- 
ра, сир оҥоһуутун уонна промышленность феодальнайдыы 
тэриллиитэ, биир тылынан эттэххэ бас билиитэ феодальнай 
сыһыаннаһыылар сайдыбыт производительнай күүс^Рэр- 
гэ хайы-үйэҕэ сөп түбэһиспэт буолбуттара. Кинилэр произ- 
водстваны, кини сайдыытыгар көмөлөһөллөрүн оннугар, хата 
туормастыыр буолбуттара. Олор киниэхэ кыаһы буола ку- 
булуйбуттара. Кинилэри алдьатар наада буолбута онон ки- 
нилэр алдьатыллыбыттара.
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Кинилэр оннуларын бэйэтигэр сөптөөх общественнай уон- 
на политическай тутуллаах, буржуаЗия кылааһын экономи- 
ческай уонна политическай баһылыктааһыннаах көҥүл конку- 
ренция ылбыта.

Биһиги көрөн турдахпытына ситинник хамсааһын бара. 
турар. Производстваҕа уонна атастаһыыга буржуазнай 
сыһыаннаһыылаах, бас билиигл буржуазнай сыһыаннаһыы- 
лаах, производство уонна атастаһыы итиччэ Сүҥкэн 
модун сэбин-сэбиргэлин ап күүһүнэн айбыт курдук аныгы 
буржуаэнай общество сир аннынааҕы күүстэри алҕаан. 
таһааран баран аны мантан антах кыайбакка баһыйтарбыт 
аптаах киһиэхэ маарынныыр. Хас эмэ уон сыл тухарьг 
промышленность уонна эргиэн историялара аныгы произво- 
дительнай күүстэр аныгы производственнай сыһыаннаһыыла 
ры утары, буржуазия тыыннаах буолуутун уонна кини баһы- 
лыктааһынын усулуобуйатынан буолааччы бас билии сыһыан- 
наһыыларын утары уордайыыларын историята эрэ буолар. 
Дөрүн-дөрүн буола-буола төннөн кэлэн буржуазнай общество 
бүтүннүүтэ тыыннаах буолуутун улам-улам ордук суостаахтык 
саарбаҕалатар торговай кризистэри даыйдахха уолдьаһар. Тор 
говай криЗистэр саҕана аҥардас оҥоһуллубут продукталар 
буолбакка, ону ааһан хайы үйэҕэ айыллыбыт производительнай 
күүстэр балайда өттүлэрэ эмиэ мэлитиллэллэр. Кризистэр би- 
риэмэлэригэр урукку ааспыт эпохаларга букатын толооһунан 
көстүөххэ айылаах общественнай сыстыганнаах дьаҥ ,—наһаа 
үөскэтии сыстыганнаах дьаҥа тунуйар. Общество көрүөх 
бэтэрээ өттүнэ эмискэччи варварство туругар төттөрү бы- 
раҕыллыбыт буолан хаалар, сут', бары бүттүүн алдьатыылаах. 
сэрии кинини тыыннаах буолар илгэлэриттэн мэлиппитин 
курдук буолар; промышленность, эргиэн мэлитиллибиккэ ды- 
лы буолаллар,—ол тоҕо? Общество наһаа цивилизациялаа 
ҕыттан, тыыннаах буолар илгэтэ наһаа элбэҕиттэч, наһаа 
улахан промышленнастааҕыттан уонна эргиэннээҕиттэн. Кини 
дьаһалыгар баар производительнай күүстэр,. буржуаэнай ци- 
вилизация уонна* буржуазнай бас билиигэ сыһыаннаһыылар 
сайдыыларыгар аны туһалаабат буолан хаалаллар, хата төт- 
төрү, бу сыһыаннаһыыларга кинилэр наһаа улаатан хааллы- 
лар, буржуазнай сыһыаннаһыылар кинилэр сайдалларын хаач- 
чахтыыллар; уонна производительнай күүстэр кинилэргэ. 
буржуазнай сыһыаннаһыылар туруорбут хааччахтарын хотон .

* 1872 с- немецтии таһаарыыттан ыла кэнники таһаарыыларга бары- 
лары гар .бурж уазнай  цивилиэация уонна* көтүтүллүбүттэр. Ред. ,
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оардахтарына кинилэр буржуазнай обществаны бүтүн- 
иүутүн түөрэ булкуйаллар, буржуазнай бас билии баар буо- 
луутугар кутталынан суоһууллар. Буржуазнай сыһыаннаһыы- 
лар бэбэлэрэ айбыт баайдарын батарыактарын наһаа кыараҕас 
буоллулар. Буржуазия кризистэри хайдах хоторуй? Биир 
өттүнэн; бүтүн күргүөм производительнай күүстэри кыһаллан 
эһиинэн, иккис өттүнэн, саҥа рынактары сэриилээн ылыынан 
уонна эргэлэри ордук олохтоохтук туһаныынан. Онон буол- 
лаҕына, тугунан хоторуй? Кини ордук үгүс өрүттээх уонна 
ордук алдьатыылаах кризистэри бэлэмнииринэн итиэннэ ки- 
нилэргэ утары туруоруллар күүстэри аҕыйатыынан.

Буржуазия феодализмы самнарбыт саата-саадаҕа билигин 
буржуазияны бэйэтин утары туһаайыллан эрэр.

Ол эрээри буржуазия, кинини бэйэтин өлөрөр сааны-саа- 
да^ы эрэ уһанан таһаарбата; кини ити сааны-саадаҕы бэйэтин 
утары туһаайыахтаах дьоннору даҕаны—аныгы рабочайдары, 
пролет арийдари  үөскэттэ.

Буржуазия, ол аата, капитал төһө улахан кээмэйинэн сай- 
дарый да, соччонон пролетариат эмиэ, үлэни буллахтарына 
эрэ, оттон кинини кинилэр үлэлэрэ капиталы улаатыннара- 
рын эрэ тухары булаллар, оччоҕо эрэ тыыннаах буолар аны- 
гы рабочайдар кылаастара сайдар. Бэйэлэрин бйир-биир 
атыылыырга кыһарыллар ити рабочайдар, эргиэн ханнык ба- 
ҕарар атын малын курдук, син-биир оннук табаар буолал- 
лар, онон ол иһин, конкуренция бары түбэлтэлэригэр, рынок 
бары биэтэҥнээһиннэригэр биир кэмник оҕустараллар.

Массыыналары туттуу үүнэн уонна үлэ тус-туспа үллэрил- 
лэн пролетариидар үлэлэрэ бэйөтин ханнык да туһунан анал 
характердааҕын, ону кытта бииргэ рабочайдары тардар хан- 
нык да кэрэтин сүтэрдэ. Рабочай массыынаҕа көннөрү самы- 
лыгынан эрэ буолан иһэр, киниттэн аҥардас саамай судур- 
гу, саамай биир эрэ дьүһүннээх, туохтан да чэпчэкитик үөрэ- 
тиллэр ньымалар эрэ эрэйиллэллэр. Рабочайдарга туттул- 
лар ороскуоттар буоллахтарына, ол иһин, кини олоҕор уон- 
на кини удьуора уһууругар өрэ адьас наадалаах тыыннаах 

'буолар илгэнэн, аҥардастыы кэриэтэ соччо эрэ кээмөйинэн 
муҥурданаллар. Ол эрээри ханнык да табаар, оттон онон 
буоллаҕына, үлэ* даҕаны сыаната, кини производстватын

41 М аркс кэнники, рабочай үлэтин буолбакка, рабочай  куүһүн 
-атыылыыр диэн көрдөрбүт». 6у туһунан М аркс .Н айм ы ланар үлэ 
уонна капитал* диэн 1891 сы плаахха тахсыбыт үлэтигэр Энгельс кил- 
лэрии тылын кер. К. Маркс уонна Ф. Энгельс, Соч., .XVI т., II ч . 
. 130 стр. Ред.
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өроскуотугар тэҥ буолар. Ол иһин, үлэ киһини тардар кэрэ- 
тэ суоҕа төһө улаханнык үүнэрий да, хамнас соччонон кыч* 
чаан иһэр. Ону ааһан: массыыналары туттуу уонна үлэнн 
түҥэтии төһө улаханнык үүнэрий да, үлэ да кээмэйэ соччо- 
нон улаатар.* Ити эбэтэр үлэлиир чаас ахсаана улааппытыт- 
тан өбэтэр субу кэччик кэмҥэ эрЭйиллэр үлэ улааппытыттан, 
массыына хаамыыта түргэтээбититтэн уо. д. а. тахсар.

Аныгы промышленность патриархальнай маастар быычы- 
кайкаан мастерскойун промышленнай капиталист бөдөҥ фаб- 
рикатыгар кубулутта. Фабрикаҕа чөмөхтөммүт рабочайдар 
маассалара саллааттыы тэриллэллэр. Промышленнай армия 
эрэдэбиэйдэрин быһыытынан, кинилэр унтер офицердар уон- 
на офицердар бүтүн сололорун көрүүлэригэр киирэллэр. Ки- 
нилэр—буржуазия кылааһын, буржуаЗнай государство эрз 
кулуттара буолбатахтар,—кинилэри хас күн уонка чаас аайы 
массыына, үлэлииллэрин кэтээччи киһи уонна туох ханнык 
иннинэ фабрикалаах буржуа тус бэйэтэ кулут оҥостоллор. 
Бу кырыктаах быһыы кини тиһэх сыалынан байыы буолара 
төһө аһаҕастык этиллэрий да, соччонон бытархайымсах, абаа- 
һы көрүллэр, соччонон кыһыылаах-абалаах буолар.

Илии үлэтэ хапсаҕайы уонна күүһү төһөнөн кыратык эрэ- 
йэрий да, ол аата, аныгы промышленность төһө улаханнык 
сайдарый да, соччонон эр киһи үлэтэ дьахтар уонна оҕо 
үлэтинэн үтүрүллэн иһэр. Рабочай кылаас туһугар буолла- 
ҕына, эр киһи, дьахтар уонна саас тус-туспата ханнык да 
общественнай суолтатын сүтэрэр. Саастарыттан итиэннэ эр 
киһилэриттэн уонна дьахталларыттан көрөн тус-туспа орос- 
куоту эрэйэр үлэ орудиелара эрэ бааллар.

Рабочайы фабрикалаах көлөһүннээн бүтэн, рабочай бэйэ- 
тин хамнаһын харчынан ылара дьэ көллэҕинэ, оччоҕо кини үр- 
дүгэр анЫ буржуазия атын сорохторо—дьиэлээх, лааппы* 
лаах, бырыһыаҥҥа иэс биэрээччи уо. д. а. саба түһэллэр.

Орто сословие алын араҥалара: бытархай промышлен- 
никтар, бытархай эргиэмсиктэр уонна рантьелар, ремеслен- 
никтэр уонна бааһынайдар,—ити кылаастар барылара, соро- 
ҕор, кинилэр кыра капиталлара бөдөҥ промышленнай пред- 
приятиены тутарга тиийбэтиттэн уонна ордук бөдөҥ капи- 
талистары кытта конкуренцияны тулуйбатыттан, сороҕор, 
кинилэр профессиональнай мастерствалара производство саҥа 
ньымаларыгар холуйдахха сыаналара эствриттэн, пролетариат

* 1888 с. английскөй таһаарыыга яүлэ да кээмэйэ" днэн тыл
оннугар »үлэ да ыарахана** диэн бэчээттэммит^ Ред.



кэккэтигэр түһэллэр. Пролетариат нэһилиэнньэ бары кылаас» 
тарыттан ити курдук хомуллар.

Пролетариат сайдыы араас сүһүөхтэрин ааһар. Кини бур- 
.жуаэияны утары охеуһуута кини бэйэтэ баар буолбутуттан 
ыла саҕаланар.

Охсуһууну бастаан тус-туспа рабочайдар, онтон биир 
фабрика рабочайдара, ол кэнниттэн биир сиргэ улэ биир са- 
лаатын рабочайдара кинилэри сирэй бэйэтинэн быһаччы кө- 
лөһүннүүр буржуа утары ыыталлар. Рабочайдар охсууларын 
проиЗводство буржуазнай сыһыаннаһыыларын эрэ утары буол- 
бакка, ону ааһан производство орудиеларын да утары ыытал- 
лар; кинилэр конкуренциялаһар омук табаардарын эһэллэр, 
массыыналары алдьаталлар, фабрикалары уоттууллар, орто 
үйэтээҕи рабочай суох буолбут балаһыанньатын күүстэринэн 
хаттаан төннөрөргө холоноллор.

Бу сүһүөххэ рабочайдар дойду үрдүнэн бүтүннүүтүнэн 
ыһыллыбыт уонна конкуренциянан үлтүрүтүллүбүт маасса 
буолаллар. Рабочай маассалар түмүллүүлэрэ билиҥ- 
ҥитэ кинилэр тус бэйэлэрин холбоһууларын түмүгүнэн 
өссө буолбат, хата бэйэтин политическай сыалларын 
ситиһэр туһугар пролетариаты бүтүннүүтүн хамсатыах тус- 
таах уонна билиҥҥитэ өссө хамсатар кыахтаах буржуазия 
холбоспутун түмүгүнэн буолар. Бу сүһүөххэ пролетарийдар, 
онон буоллаҕына, бэйэлэрин өстөөхтөрүн утары охсуспаттар, 
бэйэлэрин өстөөхтөрүн утары - абсолютнай монархия тобох- 
торун, сири бас билээччилэри, промышленнайа суох буржуа- 
лары, бытархай буржуалары утары охсуһаллар. Онон*. 
бары иеторическай хамсааһын буржуазия илиитигэр түмүл- 
лэр: маннык усулуобуйаҕа ситиһиллибит кыайыы хас биир- 
диитэ буржуаэия кыайыыта буолар-

Ол эрээри, промышленность сайдыытын кытта пролета- 
риат аҥардас ахсаан эрэ өттүнэн үүммэт; кини улахан маас- 
саларга түмүллэр, куүһэ үүнэр, уонна ону кини улам ордук 
билинэн иһэр. Массыыналар үлэ араас салаалара бэйэ бэйэ- 
лэриттэн туспаларын улам-улам суурайан уонна хамнаһы 
сир ахсын кэриэтэ биир тэҥ намыһах таһымҥа түһэрэн ис- 
тэхтэрин аайы, ол кээмэйинэн пролетариат тускулара уонна 
олоҕун усулуобуйалара улам-улам дпхсилэнэн иһэр. Буржуа- 
лар бэйэлэрин икки ардыларыгар үүнэн иһэр конкуренциялара 
уонна мантан тахсар торговай кризистэр рабочайдар хамнас- 
тара улам ордук күүскэ биэтэҥнииригэр илдьэллэр; массыы- 
налар улам түргэнник сайдан иһиилэрэ, кинилэр быыстала 
суох тупсарыллыылара пролетарийдар олохторун балаһыан-
46



ньатын улам ордук хааччыйыллыыта суох оҥорор; тус-туспа 
рабочай уонна тус-туспа буржуа икки ардыларынааҕы ха- 

'бырыһыылара улам ордук икки кылаас икки ардыларынааҕы 
хабырыһыылара буолан иһэр. Рабочайдар буржуалары утары 
түмсэн коалиция* тэрийииттэн, онтон саҕалыыллар; ки- 
нилэр бэйэлэрин хамнастарын көмүскэһэр туһугар куомун- 
нарын холбууллар. Кинилэр буолуохха айылаах киир- 
сии түбэлтэлэригэр бэйэлэрин үбүнэн хааччыйаары бэл ку- 
руук үлэлиир ассоциациялары олохтууллар. Сорох сирдэргэ 
охсуһуу илэ-бааччы бастаанньаларга халбарыйар.

Рабочайдар өтөр буола-буола кыайаллар, онтукайдара ааһа 
турар кыайыы буолар. Кинилэр охсуһууларын дьиҥнээх тү- 
мүгүнэн быһаччы сигшит кыайыылара буолбакка, хата рабо- 
чайдар улам киэҥник тэнийэн иһэр холбоһуулара буолар. 
Онуоха бөдөҥ промышленнаһынан айыллар уонна араас сир- 
дэр рабочайдарын икки ардыгар сибээһи олохтуур сылдьы- 
һыы улам үүнэн иһэр ньымалара көмөлөһөллөр. Ити олох- 
тоох сирдээҕи, бэйэтин майгытынан сир ахсын барыта биир 
биистээх охсуһууну бүтүннүүтүн национальнай, кылаассабай 
охсуһууга кииннииргэ сити сибээстэһии эрэ наада. Оттон 
ханнык да кылаассабай охсуһуу политическай охсуһуу буо- 
лар. Орто үйэҕэ ыллык суоллардаах куорат дьонноро сүү- 
һүнэн сыллар усталарыгар холбоһор холбоһууларын, тимир 
суоллар баар буоланнар, аныгы пролетарийдар аҕыйах сыл 
устатыгар ситиһэллэр.

Пролетарийдар кылаас буола, онон буоллаҕына, полити- 
ческай партия буола ити тэриллиилэрэ рабочайдар бэйэлэ- 
рин икки ардыларыгар конкуренцияларынан хас мүнүүтэ аайы 
эмиэ үрэйиллэр. Ол эрээри кини куруутун хаттаан өссө 
күүһүрэн, бөҕөргөөн, модун кыахтанан күөрэйэр. Маныаха 
буржуаэия сорох араҥаларын икки ардыгар тахсар хайды- 
һыынан туһанан кини рабочайдар сорох тускуларын сокуон 
таһаартаран туран билинэллэригэр тириэрдэр. Холобур, Ан- 
глияҕа уон чаастаах үлэ күнүн туһунан сокуон.

Эргэ общество иһигэр хабырыһыылар уопсайынан да үгүс 
«ттүнэн пролетариат сайдыытын хаамыытыгар көмөлөһөллөр. 
Бур*уаэия куруутун охсуһууну ыытар: бастаан аристокра- 
тияны утары, онтон хойутуу промышленность сайдыытыгар 
утарар тускулаах бэйэтин сорох утары уонна куруу-

* 1883 с. английскай таһаарыыга .коалицич" диэн тыл кэннигэр — 
„(ндэлээх с о ю з т а р / '—диэн тыл киллэриллибит. Ред.
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тун бары атын дойдулар буржуаэияларын утары. Ити кь?р- 
гыһыыларга барытыгар кини пролетариат диэки хайыһарга, 
кининй көмөлтөҕө ыҥырарга уонна онон кинини политичес- 
кай хамсааһыҥҥа киллэрэргэ тиийэр. Кини, онон буоллаҕыпа, 
бэйэтинэн, пролетариатка тус бэйэтин үөрэҕириитин* сыдьаан- 
нарын, ол аата, сирэй бэйэтин утары сааны-саадаҕы биэрэр.

Итинтэн салгыы, биһиги көрбүппүт курдук, промышлен 
ность сайдыыта баһылыктыыр кылаас бүтүн араҥаларын 
пролетариат кэккөтигөр анньар, эбэтэр, муҥ сатаатар, кини- 
лэр олохторун усулуобуйатын суостаах кутталга туруорар.. 
Кинилэр эмиэ пролетариатка үгүс ахсааннаах үөрэҕирии 
сыдьааннарын** аҕалаллар.

Тиһэҕэр, кылаассабай охсуһуу төлө ыстанара чугаһаабыт 
көмнөригэр, баһылыктыыр кылаас иһигэр, эргэ общество 
бүтүннүүтүн иһигэр үрөллии хаамыыта соччо дохсун, соччо 
сытыы майгыланар буолан, баһылыктыыр кылаас кыра сор- 
ҕото киниттөн аккаастанар уонна революционнай кылааска, 
кэнэҕэскини илиитигэр туппут кылааска кыттар. Дьэ ол 
иһин, урут дворяннар сорохторо буржуаэияҕа кэлэллэрин 
курдук, билигин буржуазия сорҕото, чуолаан идеолог-бур- 
жуалар сорохторо, историческай хамсааһын хаамыытын бү- 
түннүүтүн теория өттүнэн өйдүүргэ тиийэ үрдэөбит сорохторо, 
пролетариатка кэлэллэр.

Билигин буржуазияҕа утары турааччы, бары кылаастар 
тан соҕотох пролетариат өрэ дьиҥнээх революционнай кы- 
лааһынан буолар. Бары атын кылаастар бөдөҥ промышлен- 
ность сайдан истэҕин аайы кэхтиигэ уонна эстиигэ киирэл- 
лэр, оттон пролетариат буоллаҕына кини тус бэйэтин про- 
дуктата буолар.

Орто сословиелар,—бытархай промышленник, бытархай 
эргиэмсик, ремесленник уонна бааһынай,—кинилэр барыла 
ра орто сословие быһыытынан бэйэлөрэ тыыннаах буолуу- 
ларын өлөртөн быыһаары, ол туһугар буржуазияны утары 
охсуһаллар. Кинилэр, онон буоллаҕына, революционнай 
буолбатахтар, консервативнайдар. Бэл оннооҕор ордук, ки- 
нилөр реакционнайдар: кинилөр история көлүөһэтин төттө- 
рү өргитэргэ дьулуһаллар. Оттон кинилэр революционнай

*. 1888 с. английскай таһаарыыга .тус бэйэтин үөрэбириитин сы- 
дьааннарын' диэн оннугар „тус бэйэтин политическай уонна уоп- 
сай үөрэҕириитин" диэн бэчээттэимит. Ред.

** 1888 с. английскай таһаарыыга „үөрэБирии сыдьааннарын* диэн 
оннугар „сырдатыы уонна сайдыы сыдьааннарын* диэн. Ред.
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буолар да эбит буоллахтарына, кинйлэр пролетариат кэккэ- 
тигэр кэлэр кэскиллээхтэринэн, кинилэр бэйэлэрин билиҥ- 
ҥилэрин буолбакка, хата бэйэлэрин кэнэҕэски тускуларын 
араҕаччылыылларынан, кинилэр пролетариат өйүгэр санааты- 
гар турунаары тус бэйэлэрин өйдөрүн-санааларын быраҕыах- 
таахтарынан, онон ерэ революционнайдар.

Люмпен-пролетариат, эргэ общество саамай алын араҥа- 
ларын сытыйыытын ити пассивнай продуктата, сорох сир- 
дэргэ пролетарскай революциянан хамсааһыҥҥа тардыллар 
гынан баран, ол эрээри бэйэтин олоҕун бары балаһыанньа- 
тын хабаанынан, кини реакционнай кубулҕаттарга бэйэтин 
атыыланарга быдан ордук күүскэ тардыстар.

Эргэ общество Олоҕун усулуобуйалара пролетариат оло- 
ҕун усулуобуйатыгар хайы-үйэҕэ суох буоллулар. Пролета- 
рий бас билиитэ суох; кини ойоҕ^н уонна оҕолорун кытта 
сыһыаннаһыыта кэргэн буржуазнай сыһыаннаһыыларыгар 
аны тугунан да маарыннаабат; аныгы промышленнай үлэ, 
Англияҕа да уОнна Францияҕа да, Америкаҕа да уонна Гер- 
манияҕа да капитал биир тэҥинэн кулуттааһына киниттэн 
ханнык да национальнай майгытын бүтүннүүтүн соФтулар. 
Сокуоннар, мораль, религия—ити барыта киниэхэ буржуаз- 
най сымыйа итэҕэллэртэн ордук туох да буолбат, кинилэр 
кэннилэригэр буржуазнай тускулар сөрүөстэллэр.

Бары урукку кылаастар, баһылыктааһыны кыайан ь(лан 
баран, кинилэр иҥэринэр дьоҕурдарын хааччыйар усулуобу- 
йаларга обществаны бүтүннүүтүн бас бэриннэрэн туран, олох- 
хо бэйэлэрэ хайы-үйэҕэ ылбытбалаһыанньаларын бөҕөргөтөргө 
дьулуһаллара. Пролетарийдар тус бэйэлэрин иҥөриниилэрин 
билиҥҥи дьоҕурун, онон иҥэринии баччааҥа диэри баар 
буолбут дьоҕурун бүтүннүүтүн эстэхтэринэ, оччоҕо эрэ об- 
щественнай производительнай күүстэри кыайан ылыахтарьш 
сөп. Пролетарщйдар араҕаччылыахха айылаах бэйэлэрин гиэ- 
нэ туохтара да суох, кинилэр туох баар баччааҥа диэрн 
баар буолбут чааһынай бас билиини араҥаччылыыры уонна ( 
хааччыйыыны барытын алдьатыах тустаахтар.

Баччааҥа диэри буолан ааспыт хамсааһыннар барылара 
аҕыйах өрүт хамсааһыннарынан биитэр аҕыйах өрүт туску- 
тугар буолаллара. Пролетарскай хамсааһын быдан үгүс өрүт 
тускутугар быдан угүс өрүт бэйэтин анал туспа хамсааһы- 
на буолар. Пролетариат, аныгы общество саамай алын ара- 
ҥата, официальнай общество буолааччы араҥалар кини үр- 
дүнэн турар"үрүт тутулларын бүтүннүүтүн салгыҥҥа үлтү 
тэптэрбэккэ эрэ өндвЙүөн, көрөн туруон сатаммат.
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Пролетариат буржуазияны утары охсуһуута, ис хоһоону- 
нан буолбатах да эбит буоллаҕына, форматынан бастаан на- 
циональнай охсуһуу буолар. Хас биирдиц дойду пролета- 
риата, биллэн турар, бастаан тус бэйэ<гин буржуазиятын бү- 
тэриэх тустаах.

Пролетариат сайдыытын саамай уопсай сүһүөхтэрин ойуу- 
лаан туран, биһиги билигин баар общество иһигэр ханнык- 
тык эрэ кистэммит гражданскай сэриини, кини илэ-бодо ре- 
волюция буолан дьааһыйан тахсыар диэри уонна пролета- 
риа^т буржуазияны күүс өттүнэн түҥнэрэн, бэйэтин баһылык- 
тааһынын олохтууругар тиийэ, оннук пууҥҥа тиийэ сирийэи 
көрдүбүт.

Баччааҥа диэри баар буолан ааспыт обществалар бары- 
лара, биһиги ити көрбүппүт курдук, баттааччЫ уонна батта- 
нааччы кылаастар уун-утары турсуһууларыгар олоҕуралла- 
ра. О л эрээри, ханнык эмэ кылааһы баттыыр кыах баар 
буоларыгар, кини муҥ сатаатар кулуттуу тыыннаах эрэ буо- 
лар усулуобуйаларын хааччыйыахха наада. Бытархай бур- 
жуа феодальнай абсолютизм бурҕалдьытын анныгар сылдьан 
буржуа балаһыанньатыгар диэри силгэйэн тахсыбытын кур- 
дук, эмиэ үкчү ол курдук крепостной крепостнойунан сыл- 
дьан коммуна членин балаһыанньатыгар диэри силгөйэн тах- 
сыбыта. Төттөрү, аныгы рабочай буоллаҕына, промышлен- 
ность балысхан сайдыытын кытта бииргө өрө тахсан иһиэХ- 
тээҕэр, тус бэйэтин кылааһын тыыннаах буолар усулуобуйа- 
тыттан улам-улам таҥнары түһэн иһэр.у Рабочай умнаһыт 
буолан иһэр, онон умнаһыттыйыы нвһилиэнньэтээҕэр уонна 
баайдааҕар өссө ордук түргэнник үүнвр. Буржуаэия ^лантан 
антах общество баһылыктыыр кылааһынан хаалар уонна бэ- 
йэтин кылааһа тыыннаах буолар усулуобуйаларын обществаҕа 
бүтүннүүтүгэр &эрэЭдэктиир сокуон быһыытынан соҥнуур 
дьоҕура суоҕун ити дьэҥкэтик көрдөрөр. Буржуазия бэйэ- 
тин кулутугар бэл диэтэр кулуттуу олорор олоҕунан тыын- 
наах буолуутун хааччыйар дьоҕура суоҕун быһыытынан, ки- 
ни бэйэтэ кини ахсааныгар иитиллэрин оннугар кулуту бэ- 
йэтэ иитиэх тустаах балаһыанньатыгар түһэрэргэ тиийэрин 
быһыытынан, кини баһылыктыырга дьоҕура суох. Общество 
мантан антах буржуазия былааһын анныгар кыайан олорбот, 
ол аата, буржуазия олоҕо мантан антах обществаны кытта 
сөп түбэһиспэт.

Буржуазия кылааһын тыыннаах буолуутун уонна баһы- 
лыктааһынын сүрүн усулуобуйатынан чааһынай дьон илии- 
лэригөр баай мунньулдуута, капитал үөскөэһинэ уонна улаа-
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тыыта буолар. Капитал баар буолуутун усулуобуйатыяан 
наймЫланар үлэ буолар. Наймыланар үлэ аҥардастыы рабо- 
чайдар бэйэ бэйэлэрин икки ардыларыгар конкуренцияларьг 
гар олоҕурар. Промышленность сайдыытыгар утарылаһар 
.дьоҔура суох буржуазия, бэйэтиц көҥүлүнэн да. буолбатар, 
промышленность сайдыытын илдьэ иһээччинэн буолар; про- 
мышленность ити сайдыыта рабочайдар күрэстэһиинэн Хай- 
дыһыыларын оннугар кинилэр ассоциациянан революционнай 
түмсүүлэрин туруорар. Онон, бөдөҥ промышленность сайын- 
наҕына, буржуазия атаҕын анныттан кини продуктаны үөс* 
кэтэр уонна иҥэринэр төрдө бэйэтэ төлө охсуллан ылыллар. 
Кини, туох ханнык иннинэ, тус бэйэтин ииннээччилэрин үөе- 
■кэтвр. Кини умсуута уонна, пролетариат кыайыыта иккиэн 
мүчуүргэннэрэ суох.



II

П Р  О Л Е Т А Р И  Й Д А Р  
У 0  Н II А 

К О  М М У  Н И С Т А Р

Коммунистар пролетарийдарга уопсайынан ханнык сы- 
һыаннаһыыга туралларый?

Коммунистар атын рабочай партияларга бэйэлэрин утары: 
туруоруиар ханныК эрэ оһуобай партия буолбатахтар.

Кинилөргэ бары пролетариат бүтүннүүтүн тускуларыттаҥ 
атын туспа ханнык да тускулара суох.

Кинилэр пролетарскай хамсааһыны симэн киллэриэх- 
тэрин баҕарыахха айылаах ханнык да оһуобай1 принциптэрк 
туруорбаттар.

Коммунистар атын пролетарскай партиялартан, биир Өт- 
түнэн, кинилэр тус-туспа нациялар пролетарийдарын охсу- 
һууларыгар пролетариат национальнастан тутулуга суох бүт- 
түүн тускулларын чорботоллорунан уонна көмүскэһэллэри- 
нэн ерэ, онон атыннаһаллар; иккис өттүнэн, пролетариат 
буржуазияны утары охсуһуута ааһыталыыр сайдыытын тус- 
туспа сүһүөхтэригэр кинилэр куруутун хамсааһын бүтүннүү- 
түн тускутун представителлэрэ буолалларынан, онон атын- 
наналлар.

Коммунистлр, онон”'буоллаҕына, практикаҕа бары дой- 
дулар рабочай партияларын сааман дьүккүөрдээх, хам- 
сааһыны куруутун иннин диэки ыҥырааччы сорҕолорунан 
буолаллар, о^тон теория өттүнэн кинилэр пролетариа^т атын 
маассаларыттан сабырыйыылара диэн пролетарскай хамсаа- 
һын усулуобуйаларын, хаамыытын уонна уопсай түмүктв- 
рин өйдүүллэрэ буолар.

1 1888 сыллааҕы английскай таһаары ы га „оһуобай" диэн оннугар» 
„сектантскай" диэн этиллибит. Ред*
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Коммунистар бэрт чугастааҕы сыаллара син үкчү, бары 
чтыи пролетарскай партиялар киэннэрин курдук: пролетариа- 
ты кылаас гына кубулутуу, буржуаЗИя баһылыктааһынын 
суулларыы, пролетариат политическай былааһы сэриилээн 
ы\ыыта.

Коммунистар теоретическай балаһыанньалара аан дойду- 
ну ханнык эрэ саҥатытааччы өйүттөн оҥорон таһаарбыт бии- 
тэр ааспыт идеяларыгар, принциптэригэр кыратык да оло- 
йурбаттар.

Кинилэр билигин баар кылаассабай охсуһуу дьиҥнээх 
сыһыаннаһыыларын, уопсай көстүүтүнэн биһиги харахпыт кө- 
рөрүгэр бара турар историческай хамсааһын көстүүтүнэн 
эрв буолаллар. Бас билии баччааҥа диэри баар буолан аас- 
пыт сыһыаннаһыылэрын эһии аҥардастыы коммунизмҥа эрэ 
баар дьыала' буолбатах.

Бас билии сыһыаннаһыылара бүтүннүү историч^скай сол- 
буйууд^рга, куруутун историческай уларытыыларга түбэ- 
һэр буолаллараГ

Холобур, француЗскай революция феодальнай бас билии- 
ни буржуазнай бас билиинэн уларыппыта.

Коммунизм атыннаһыылаах бэлиэтин: н, бас билиини үр- 
дүттвн эһии буолбат, буржуазнай бас бкдиини эһии буолар.

Оттон аныгы буржуазнай чааһынай бас билии диэн кы- 
лаассабай утарсыыларга, бцирдэр атыттары көлөһүннүүллэри- 
гэр* олоҕурбут, продукталары оннук оҥорон таһаарыы уонна 
иҥэринии тиһэх уонна саамай сиппит көстүүтүнэн буолар.

Коммунистар ити өйдөбүлүнэн, бэйэлэрин теорияларын 
биир балаһыанньанан: чааһынай бас билиини эһии буолар
диэн өтиэхтэрин сөп.

Биһигини, коммунистары, кинилэр киһи сирэй бэйэтэ бу- 
луммут, бэйэтин үлэтинэн булбут бас билиитин, киһи хан- 
нык баҕарар сирэй көҥүлүн, үлэтин-хамнаһын уонна бэйэ- 
тин дьаһанарын төрдүнэн буолбут бас билиини эһиэхтэрин 
баҕараллар диэн хомуруйаллара.

Үлэнэн булуллубут, ситиллибит, 1 бэйэ булбут бас билии- 
тэ! Эһиги буржуазнай бас билии иннинээҕи бытархай бур- 
жуазнай, бытархай бааһынайдыы бас билии туһунан өтэҕит 
дуо? Манна биһиги өһэрбит туох да суох, промышленность 
сайдыыта кинини эспитэ уонна күн аайы эһэ турар.

* 1888 с. английскай таһаары ы га *биирдэр атыттары көлөһүн- 
нүүлдэр* диэн ты ллар оннулары гар „угүһү аҕы йахкөлөһүннүү^үнэн" 
ди эн  бэчээттэнмит. Рдд.



Биитэр эһиги аныгы буржуазнай чааһынай бас билии ту~ 
һунан этэргит буолаарай?

Оттон наймыланар үлэ, пролетарий үлэтэ киниэхэ бас 
билиини айар үһү дуо? Хайдах да айбат. Кини капиталы 
айар, ол аата, наймыланар үлэни көлөһүннүүр бас билиинн, 
кинини з^аттаан эмиэ көлөһүннээри саҥа наймыланар үлэни 
үөскэтэр буоллаҕына, ол эрэ усулуобуйаҕа улаатар кыах- 
таах бас билиини айар. Аныгылыы көрүҥнээх бас билии 
капитал уонна наймыланар үлэ уун*утары турсуһууларыгар 
олоҕуран сайдар. Ити уун-утзры турсуһуулар икки өттүлэ- 
рин иккиэннэрцн көрүөҕүҥ эрэ.

Капиталист буолуу диэн—ол аата, производстваҕа сирөй 
бэйэнэн эрэ буолбакка, ону ааһан общественнай балаһыан- 
ньаны да ылыы буолар. Капитал — ити коллектщшай продук- 
та уонна общество элбэх членнэрин холбоммут үлэтинэн- 
хамнаһынан эрэ, тиһэҕэр тиийэн, общество бары членнэрин. 
холбоммут үлэтинэн-хамнаһынан эрэ хамсатыллыан сөп,

Капитал, онон буоллаҕына, сирэй күүс буолбатах, об- 
щественнай күүс буолар.

Онон буоллаҕына, капитал коллективнай, общество ба- 
ры членнэрин бас билиилэрэ буола кубулуйдаҕына, оччоҕо 
ити аата сирвй бас билии общественнай бас билиигэ кубу- 
луйуута буолуо суоҕа. Бас били^ общественнай майгыта 
эрэ кубулуйуоҕа. Кини бэйэтин кылаассабай майгытын сү- 
тэриэҕэ.

Наймыланар үлэҕэ сыҕарыйыаҕыҥ.
Наймыланар үлэ орто сыаната диэн муҥутуур кыра хам- 

нас, ол аата, рабочай рабочай быһыытынан тыыннаах буола- 
рыгар адьас наадалаах үбүн суумата буоларц Онон буоллаҕына, 
наймыланар рабочай бэйэтин үлэтинэн-хамнаһынан тугу иҥө- 
ринэрэ барыта кини аҥардас тыыннаах буолуутун эрэ хат- 
таан үөскэтиигэ тиийэр. Биһиги үлэ сирэй тыыннаах буо- 
лууну хаттаан үөскэтиигэ наадалаах продукталарын ити 
сирэй иҥэриниини, — атын киһи үлэтигэр былааһы айыахха 
айылаах ханнык да хэрдорунууну хаалларбат иҥэриниини 
сувх оҥоруохпутун букатын баҕарбаппыт. Биһиги рабочай 
капиталы эрэ улаатыннарарга тыыннаах буолар уонна ба- 
һылыктыыр кылаас тускулара төһө эрэйэринэн, соччонон 
эрэ тыыннаах буолар ити иҥэринии умнаһыттыы майгытык 
эрэ суох оҥоруохпутун баҕарабыт.

Буржуазнай обществаҕа тыыннаах үлэ мунньуллубут 
ни улаатыннарар эрэ ньыманан буолар. КоммунистичСвкай
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обществаҕа мунньуллубут үлэ диэн—рабочайдар олохторун 
көҥэтэр, байытар, чэпчэтэр эрэ ньыманан буолар.

Онон, буржуазнай обществаҕа—ааспыт билиҥҥини ба- 
һылыктыыр, коммунистическай обществаҕа—билиҥҥи ааспы- 
ты баһылыктыыр. Буряуазнай обществаҕа капитал бэйөтэ 
туруктаах уонна сирэй бэйэлээх, отгон үлэһит киһи буолла- 
ҕына бэйэтэ туруга уонна сирэй бэйэтэ диэн суох.

Дьэ ити сыһыаннаһыылары суох оҥорууну буржуазия лич- 
нэһи уонна көҥүлү суох оҥоруунан ааттыыр!Кини сөпкө да 
этэр. Кырдьык, буржуазнай личнэһи, буржуазнай бэйэ турук- 
тааҕын уонна буржуазнай көҥүлү суох оҥорор туһунан этиллэр.

Билигин баар буржуазнай производственнай сыһыанна- 
һыылар араамкаларын иһинэн көҥүл диэнинэн эргиэн көьгү- 
лүн, атыылаһыы уонна атыылааһын көҥүлүн өйдүүллэр.

Оттон- эргиэмсиктээһи^ оҕуннаҕына, оччоҕо көҥүл эр- 
гиэмсиктээһин даҕаны охтуоҕа. Көҥүл эргиэмсиктээһин 
туһунан кэпсэтиилэр син-биир үкчү, биһиги буржуазиябыт 
көҥүл туһунан бары атын дорҕоонноох тылларын кур- 
дук, эргиэмсиктээһинн, буржуазнай производственнай сы- 
Һыаннаһыылары уонна буржуазияны бэйэтин коммунисти- 
ческайдыы суох оҥоруу туһунан буоллаҕына туох да орун- 
нара суох, оттон көҥүлэ суох эргиэмсиктээһин, орто үйэтээ- 
ҕи куорат баттаммыт дьонун тустарынан буоллаҕына, оччо- 
ҕо эрэ оруннаахтар.

Биһиги чааһынай бас билиини суох оҥоруохпутун баҕа- 
рарбытыттан эһиги уолуйаҕыт. Ол эрээри эһиги аныгы об- 
ществаҕытыгар чааһынай бас билии кини членнэрин уонтан 
тоҕуһугар суох оҥоһулунна; кини уонтан тоҕуһугар суох 
оҥоһуллубутунан, чуолаан онон эрэ баар. Эһиги, онон буол- 
лаҕына, биһигини общество быдан үгүс өттө бас билиитин 
с^ох оҥорор усулуобуйаҕа эрэ баар буолар бас , билиини 
суох оҥоруохпутун баҕарарбыт иһин хомуруйаҕыт.

Биир тылынан эттэххэ, эһиги бас билиигитин суох оҥо- 
руохпутун баҕарарбыт иЪин эһиги биһигини хомуруйаҕыт. 
Д а, биһиги итиниэхв кырдьык баҕарабыт.

Үлэ капиталга, харчыга, сир рентатыгар, кылгаттахха,. 
монополиялыахха айылаах общественнай күүскэ аны кыайан 
кубулуйбат буолбут кэмиттэн ыла, ол аата, сирэй бас би- 
лии буржуазнай бас билиигэ мантан антах кыайан кубу- 
луйбат буолбут кэмиттЭн ыла, сити кэмтэн ыла, . личность- 
вуох буолар диан эһиги этөҕит.

Эһиги, онон буоллгҕына, буржуаттан, ол аата, буржуаз- 
най бас билээччиттвн ураты кими даҕаны личнэһинэн аах-

ЯГ>



паккытын билинэр буоллаххыт. Итинник личность, кырдьык, 
суох оҥоһуллуохтаах,

Коммуниэм кимтэн даҕаны, кини общественнйй продук- 
таны иҥэринэр кыаҕын былдьаабат, кини ити иҥэриинэн ту- 
һанан атын киһи үлэтин кулут оҥостор кыаҕы эрэ былдьыыр.

Чааһынай бас билиини суох оҥоһууну кытта төҥҥэ хан- 
нык да үлэ-хамнас уурайыаҕа уонна бары бүттүүн сүрэҕэ 
суох буолуу сабардыаҕа диэн утараллара-

Оннуга э(эитэ буоллар, киниэхэ үлэлээччилэр тугу да 
булумматтарын, оттон булунааччылар үлэлээбэттэрин бы- 
һыытынан, буржуазнай общество сүрэҕэ суох буолууттан 
өлбүтэ өр буолуох этэ. Бары ити дьиксиниилэр капитал 
суох буолла да, аны наймыланар үлэ суОх буолла диэни 
хат-хат лэбэйиигэ түмүллэллэр.

Материальнай продукталары и«эринии уонна оҥорон та- 
һаарыы коммунистическай дьоҕурдарыгар бары утарыылар 
ей үлэтин продукталарын иҥэриниигэ уонна оҥорон таһаа- 
рыыга эмиэ тарҕатыллаллар. Буржуа кылаассабай бас би- 
лии ууратылларын производство бэйэтэ ууратыллыытын кур- 
дук көрөрүн кэриэтэ, кини кылаассабай үөрэҕирии ууратыл- 
ларын үөрэҕирии үрдүттэн ууратылларын курдук көрөр.

Кини өлүө диэн хараҕын уутун тоҕор үөрэҕириитэ быдан 
үгүстэргэ массыына самылыга буола кубулуйуу буолар.

Хата, эһиги көҥүл, үөрэҕирии, быраап уо.д.а. тустарынан 
бэйэҕит буржуазнай өйдөөһүҥҥүтүыэн буржуазнай бас би- 
лии ууратыллыытын сыаналыы-сыаналыы биһигини кытта 
мөккүһэ да барЫмаҥ. Эһиги быраапкыт диэн эһиги кылаас- 
кыт сокуоҥҥа ытыарыллыбыт волятынан эрэ, эһиги кылаас- 
кыт тыыннаах буолар материальнай усулуобуйаларынан бы- 
һаарыллар ис хоһоонноох волянан буоларын курдук, син- 
биир үкчү ол курдук эһиги идеяларгыт бэйэлэрэ даҕаны 
буржуазнай производственнай сыһыаынаһыылар уонна бас 
билиигэ буржуазнай сыһыаннаһыылар продукталарынан буо- 
лаллар.

Соруйан дьаныһыыгытынан бэйэҕит производственнай 
уонна бас билиигэ сыһыаннаһыыларгытын, — историческай- 
дык күөрэйбит уонна производство сайдыытын хаамыыты- 
гар уларыйа турар сыһыаннаһыылартан айылҕа итиэннэ өй- 
санаа саас-үйэ тухары сокуоннарыгар кубулутаҕыт,—ити 
дьаныһыыгыт ба^ы баһылыктаан баран өлбүт кылаастар 
дьаныһыылара этэ. Буржуазнай бас билии туһуи&н кэпсатии 
таҕыстаҕына, эһиги античнай эбөтар феодальнай бас билии
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туһунан эттэхтэринэ өйдүүр^үтун өйдүөххүтүн куттанар буо- 
лан хаалаҕыт.

Кэргэни эһии! Комвдунистар ити сидьиҥ тэриниилэриттэн 
бөл саамай уһук радикаллар абараллар эбээт.

Яныгы буржуазнай кэргэн туохха олоҕурарый? Капитал- 
га, -чааһынай байыыга. Кини толору сиппит көрүҥүнэн 
ёҥардас буржуазия эрэ туһугар баар; ол эрээри кини про- 
летарийдар кэргэнэ суох буолууга кыһаллыыларынан уонна 
дьон ортотугар проституциянан эбиллэр.

Буржуазнай кэргэн кини ити эбиллиитэ суох буолуутун 
кытта бииргэ бэйэтэ эмиэ суох буолар, кинилэр иккиэн ка- 
питал сүтүүтүн кытта бииргэ сүтүөхтэрэ.

Эбэтэр ^һиги оҕолору кинилэр төрөппүттэрэ көлөһүн- 
нүүллэрин суох оҥоруохпутун баҕарарбыт иһин биһигинц 
хомуруйаҕыт дуо? Биһиги итинник хараҥа буруйдаахпытын 
билинэбит.

Ол эрээри эһиги биһигини дьиэҕэ иитии оннугар обще- 
стзеннай иитиини туруораҥҥыт киһиэхэ саамай күндү сыһыан- 
наһыылары эһиэххитин баҕараҕыт диигит.

Оттон эһиги иитиигит обществанан быһаарыллыбат үһү 
дуо? Эһиги кинилэр истэригэр иитэр общественнай сыһьган- 
наһыыларгытынан быһаарыллыбат үһү дуо, общество оскуо- 
ланан уо.д.а. сирэйдэнэн быһаччы дуу-эбэтэр таарыччы дуу 
орооһуутунан кини быһаарыллыбат үһү дуо? Иитиигэ обще- 
ства сабыдыалын коммунистар өйдөрүттэн Оҥорон таһаар- 
баттар; кинилэр кини майгЫтын эрэ уларыталлар, кинилэр 
кинини баһылыктааччы кылаас сабыдыалыттан эрэ төлөрү- 
тэллэр.

Кэргэн уонна иитии, төрөппүттэр уонна оҕолор икки ар- 
дыларыгар эйэҕэс сыһыаннаһыылар тустарынан буржуаэнай 
лахсыырдар бөдӨҥ промышленность баар буолуутуттан про* 
летариат ортотугар кэргэн бары ситимнэрэ төһө улаханнык 
үрэллэллэрий итиэннэ оҕолор эргиэн судургу малларынан 
уонна рабочай инструменнарынан буолан иһэллэрий да, соч-' 
чонон киһи сиргэниэх буолан иһэллэр.

Оттон эһиги, коммунистар, ойохтору уопсайдааһыны кил- 
лэриэххитин баҕараҕыт,—диэн биһиэхэ буржуазия барыта 
биир куолаһынан хаһыытыыр. *

Буржуа бэйэтин ойоҕун производСтво судургу орудиетын 
курдук көрөр. Кини,—проиэводство орудиелара уопсай ту- 
һаныыга бэриллиэхтэрэ үһү,—диэни истэр уонна, биллэн ту- 
рар, дьахтрллар даҕаны онуоха түбэһиэхтэрэ диөн санаат- 
тан аккаастанар кыаҕа суох.
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Кини дьахталлар производство судургу орудиеларын 
курдук балаһыанньаларын эһэр' туһунан этиллэрэ буолуо 
диэн бэл сэрэйбэт даҕаны.

Ити иһигэр, коммунистар ойохтору официальнайдык уоп- 
сайдыыларын чааһынан сымыйа туһунан биһиги буржуа- 
ларбыт үрдүк сигилилээх кутталга түһүүлэриттэн ордук ки- 
һи күлүөҕэ туох да суох. Коммунистарга ойохтору уопсай- 
дааһыны киллэрэргэ наада суох, ойохтОру уопсайдааһын ку- 
руутун кэриэтэ баара.

Биһиги буржуаларбыт, официальнай проституция туһу- 
нан этэ да барбакка, кинилэр бас билиилэригэр кинилэр 
рабочайдарын ойохторо уонна кыргыттара баалларынан ас- 
тыммаккалар, бэйэ бэйэлэрин ойохторун кучуйалларын ор- 
дук минньигэһиргииллэо. ,

Буржуазнай эр, ойох буолуу дьиҥэр ойохтор уопсайда- 
ныылара буолар. Коммунистары ойохтор уопсай буолалла- 
рын сирэй көрүмсэхтик сабар оннугар, ону арай официаль- 
найдык, аһаҕастык олохсутуохтарын баҕараллар үһү диөн 
эрэ хомуруйуохха сөп буолуо эбитэ буолуо. Ол эрээри, би- 
лиҥҥи производственнай сыһыаннаһыылары эһиини кытта 
бииргэ, ойохтор кинилэртэн үүнэн тахсааччы ✓ уопсай буо- 
луулара, ол аата, официальнай даҕаны уонна официальнайа 
да _суох проституция сүтэрэ бэйэтэ көстөн' турар эбээт.

Итинтэн салгыы коммунистары, кинилэр ийэ дойдуну, 
национальнаһы көтүрүөхтэрин баҕараллар диэн хомуруйаллар.

Рабочайдарга ийэ дойду суох. Кинилэргэ суоҕу 
кинилэртэн былдьыыр сатаммат. Пролетариат туох ханнык 
иннинэ политическай баһылыктааһыны кыайан ылыах тус- 
тааҕын, национальнай кылаас балаһыанньатыгар тйийэ үр- 
дүөх тустааҕын*, нация буола тэриллиэ* тустааҕын быһыы- 
тынан, кини бэйэтэ билигин өссө да, бу тыл буржуазнай 
өйдөөһүнтэн- букатын атын майгылаахтык да буоллар, на- 
циональнай.

Национальнай туспатыйыы уонна народтар уун-утары 
турсуһуулара буржуазия сайдыытын, өргиэн көҥүлүн, аан 
дойду рынагын, промышленнай производство биир бьгһыы- 
лааҕын уонна олох киниэхэ тоҕоостоох усулуобуйаларын 
кытта бииргэ хайы-үйэҕэ бидигин ула,м-улам сүтэн иһэр.

* 1888 сы ллаа5ы английскай таһаары ы га „национальнай кылаас 
ЧЗалаһыанньаларыгар тиийэ үрдүөх тустайх* диэн он н угар  „науканы 
сирдээн иһэр кылаас балаһы анньаты гар тиийэ үрдүөх түстаах" диэн 
бэчээиэммит. Ред. *
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ГТролетариат баһылыктааһына кинилэр сүтүүлэрин өссв 
ордук түргэтэтиэҕэ. Муҥ сатаатар цивилизованнай дойдулар 
күүстэрйн түмүллүүлэрэ пролетариат босхолонуутун баста- 
кы усулуобуйаларыттан биирдэстэринэн буолар.

Биир киһини атын киһи көлөһүннээһинэ төһө кээмэйинэн 
суох оҥоһулларый да, биир нацияны атын нация көлөһүн- 
нээһинэ соччонон суох оҥоһуллуо.

Нация иһигэр кылаастар уун-утары турсуһууларын кытта 
бииргэ нациялар бэйэ-бэйэлэригэр өстөһүүлэрэ сүтүөхтэрэ.

Религиознай, философскай уонна уопсайынан идеологи- 
ческай өттүнэн, өйдөөн коммунизмы утары туруоруллар бу- 
руйдааһыннар сиһилии көрүөххэ да остуойута суохтар.

Дьон олохторун усулуобуйаларын, кинилэр обществен- 
най сыһыаннаһыыларын, кйнилэр общественнай олохторун- 
дьаһахтарын кытта бииргэ кинилэр удумаҕалааһыннара, кө-' 
рүүлэрэ-истиилэрэ уонна өйдөөһүннэрэ, биир тылынан эттэх- 
хэ, кинилэр өйдөрө-санйалара даҕаны уларыйан иһэллэрин 
өйдүүргэ ама туһунан дириҥ өй наада буолуо дуо?

Идёялар историялара өй производствата материальнай 
производстваны кь»тта бииргэ уларыйэрыттан атыны тугу 
дакаастыыр үһү? Ханнык баҕарар бириэмэлэргэ баһылык- 
тыыр идеяларынан куруутун баһылыктыыр кылаас эрэ идея- 
лара буолаллара.

Обществаны бүтүннүүтүн революциялыыр идеялар тус- 
тарынан этэллэр; итинэн эргэ общество иһигэр саҥа сы- 
дьааннар үөскээбиттэрин, олох эргэ усулуобуйалара үрэл- 
лиилэрин кытта сиэттиспитинэн эргэ идеялар үрэллиилэрэ 
баран иһэр чахчытын эрэ этэллэр.

Былыргы мир өлөөрү иҥнЭстэн эрдэҕинэ былыргы рели- 
гиялары христианскай религия кыайбыта. Христианскай 
идеялар XVIII үйэҕэ сырдатыылаах идеялар дайбааһынна- 
рыттан өлөн эрдэхтэринэ феодальнай общество оччотооҕу 
бириэмэҕэ революционнай буржуазияны кытта бэйэтэ өлөр 
охсуһуутун охсуһара. Суобас уонна религия көҥүлүй идея- 
лара суобас өттүгэр* көҥүл конкуренция баһылыктааһынын 
эрэ көрдөрөллөрө.

„Ол эрээри" диэхтэрэ биһиэхө, —„религиознай мораль- 
най, философскай, политическай, правоьой уо.д.а. идеялар 
историческай сайдыы хаамыытыгар, биллэн турар, уларыйан

* 1873 сыллааҕы ненецнэй таһаарыыттен нэнники таһаарыыларггк 
„суобас өттүнэн ' диэн тыл „билии өттүнэн" диэн уларытыллыбыт, РеО.
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иһэллөрэ оттон бу быыст^ла суох уларыйыыга религия, мо- 
раль, философия, политика, быраап куруутун оныуларыгар 
хаалан иһэллэрэ.

Онуоха эбии, көҥүл, көнө кырдьык уо.д.а. курдук, об- 
щество бары туруктарыгар дьоҕоонноох, саас-үйэ тухары 
кырдьыктар бааллар. Коммуниэм буоллаҕына, кинилэри 
саҥардан оҥоруоҕун оннугар, саас-үйэ тухары кырдьыкта- 
ры быраҕар, кини религияны, майгыны-сигилини суох гынар; 
онон буоллаҕына, кини историческай сайдыы баар буолан 
ааспыт хаамыытыгар бүтүннүүтүгэр утарар".

Бу буруйдааһын туохха түмүллэрий? Баччааҥа диэри 
баар буолан ааспыт бары обществалар историялара араас 
эпохаларга араастаан дьаарыстаммыт кылаассабай уун-утары 
турсуһуулар истэринзн хамсыыра.

О л эрээри кинилэр хайдах да формаламмыттарын иһин, 
общество биир сорҕотун втын сорҕото көлөһүннээһинэ бары 
ааспыТ сүүс сылларга барыларыгар баар чахчы буолар. 
Онон бары үйэлэр общественнай өйдөрө санаалара төһө да 
араас үгүс мөккүөннээхтэрин уонна туспалаахтарын үрдүнэн, 
чопчу уопсай форма иһигэр, кылаастар^ уун-утары турсуһуу- 
лара букатыннаахтык сүтүүлэрин кытта эрэ толору сүтүөх- 
тээх өй санаа формаларын истэригэр сайдара туох да дьик- 
тиргээһинэ суох.

Коммунистическай революция диэн—бас билиигэ ааспыт- 
тан утумнанан хаалбыт сыһыаннаһыылары кытта саамай бы- 
һаарыылаах арахсыы буолар; кини сайдыытын хаамыытыгар 
уруклуттан утумнаммыт идеялартан саамай быһаарыы- 
лаахтык арахсыы барара дьикти буолбатах.

Ол эрээри, буржуазия коммунизмҥа утарыыларын хаал- 
ларыаҕыҥ.

Рабочай революция маҥнайгы хардыытынан пролетариат 
баһылыктыыр кылааска кубулуйуута, демократияны сэрии- 
лээн ылыыта буоларын биһиги хайы-үйэҕэ үөһээ көрбүппүт.

Пролетариат бэйэтин политическай баһылыктааһынын 
буржуазияттан, хардыыттан хардыы ахсын кини капиталын 
бүтүннүү былдьаан ыларга, производство орудиеларын ба- 
рытын государство илиитигэр, ол аата, баһылыктыыр кы- 
лаас быһыытынан тэриллибйт пролетариатка түмэргэ уон- 
на производительнай күүстэр суумаларын хайа сатанарынан 
түргэнник улаатыннарарга туһаныаҕа.

Итини, биллэн турар, аан бастаан бас билэр быраапка 
уонна буржуазнай производственнай сыһыаннаһыыларга уор- 
даахтык тоҕу анньан киириинэн көмөлөһүннэрэн эрэ, ол
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лага, економическай өттүнэн дубукка уонна туруга суохха 
.дылы көстөр буолан баран, сайдыы хаамыытыгар бэйэлэрин 
сабырыйа үүнэр уонна производство ньыматыгар бүтүннүү- 
түгэр переворот оҥорорго адьас мүччүрүйбэт средстванан 
буолааччы дьаһаллары. көмөлөһүннэрэн ситиһиллиэн сөп.

Ити дьаһаллар', биллэн турар, араас дойдуларга арааһы- 
най буолуохтара.

Ол эрээри, ордук бастаан иһэр дойдуларга сир аайы кэ- 
риэтэ маннык дьаһаллар туттуллуохтарын сөп:

1) Сири бас билиини экспроприациялааһын уонна сир 
рентатын государственнай ороскуоттары сабарга ыытЫы!

2) Үрдүк прогрессивнай нолуок.
3) Наследование быраабын ууратыы.
4) Бары күрүөйэхтэр уонна мятежниктар үптэрин-малла- 

рын былдьаан ылыы.
5) Государственнай капиталлаах уонна аҥардастыы моно-

полиялаах национальнай баанынан кредити государство илии- 
тигэр кииҥнээһин. 4

6) Транспары бүтүннүүтүн государСтво илиитигэр киин- 
нээһин.

7) Уопсай былаан быһыытынан государственнай фабрика- 
лар, производство орудиеларын ахсааннарын үрдэтии, ыһыы- 
га сири солооһун уонна сири тупсарыы^

8) Киһи барыта үлэлиирэ биир төҥ булгуччулаах буо- 
луута, промышленнай армиялары, ордук сир оҥоһуутугар, 
олохтооһун.

9} Сир оҥоһуутун промышленнаһы кытта холбооһун, 
куорат уонна дэриэбинэ уун-утары турсууларын* сыыйа 
суох оҥорон иһэргэ көмөлөһүү.
, 10) Оҕолору барыларын общественнай уонна төлөбүрэ

суох иитии. 0§олор фабрикаҕа билиҥҥи бириэмэтээҕи фор- 
манан үлэлииллэрин эһии. Иитиини материальнай производ- 
стваны кытта холбооһун уо. д. а., уо. д. а.

Сайдыы хаамыытыгар кылаастар тус-туһунаннара Сүттэх- 
тэринэ уонна производство бүтүнкүүтэ коллективка холбос* 
пут дьон ассоциацияларын илиитигэр түмүлүннэҕинэ, оччоҕо 
публичнай былаас бэйэтин политическай майгытын сүтэриэҕэ. 
Политическай былаас диэн,—бу тыл бэйэтин суолтатын бы-

* 1872 с. таһаарыыттан ыла кэнники немецтии таһаарьы ларга  
.утары  турсуулары н" диэн тыл „аты ннарын14 диэнннэн уларытыл- 
лыбыт. Рёо.
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һыытынан,—биир кылаас атын кылааһы хам баттыьсрыгар 
наадалаах тэриллибит күүһүлээһин буолар. Пролетариат 
буржуаэияны утары охсуһуутугар хайаан даҕаны кылаас 
буола түмүллэр эбит буоллаҕына, революциянан кини бэйз- 
тин баһылыктыыр кылааска кубулутар уонна баһылыктЪшр 
кылаас быһыытынан күүһүнэн производство эргэ сыһыанна- 
һыыларын суох оҥорор эбит буоллаҕына, онон кини произ- 
водство ити сыһыаннаһыыларын кытта бииргэ кылаассабан 
уун-утары турсуулар баар буолар усулуобуйаларый с у о х  

оҥорор, ону тэҥинэн кылаастары үрдүттэн,’' онон буолла- 
5ына, бэйэтэ даҕаны кылаас быһыытынай" баһылыктааһы- 
нын суох оҥорор.

Кылаастардаах уонна кылаассабай уун-утары турсуһуу- 
лаах эргэ буржуазнай общество оннугар, хас биирдии киһи. 
көҥүл сайдыыта дьоннор барылара көҥүл сайдыыларын усу- 
луобуйатынан буолар, оннук ассоциация кэлэр.

* 1872 с. иэднинээҕи немецтии таһаарыыларга жону тэҥинаи кы- 
лаастары үрдүттэн" диэн тыл „кылаастары урдүтгэн эһэр“ *иэн ты- 
лынан уларытыялыбыт. Ред.
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1) Р Е А К Ц И О Н Н А Й  С О Ц И А Л И З М

а) Ф е о д а л ь н а й  с о ц и а л и з м

Французскай уонна английскай аристократия бэйэтнн 
историческай балаһыанньатын быһыытынан, аныгы буржуаз- 
най обществаны утары памфлеттары суруйарга төлкөлөммү- 
тэ. Францияҕа 1830 с. от ыйынааҕы революцияҕа, парламе- 
ны уларытан тутар туһугар английскай хамсааһыҥҥа өАөр- 
дүү абааһы көрөр өрө көтүөкэйэ кинини өссө биирдэ 
кыайан биэрбитэ. Боччумнаах политическай охсуһуу туһунан 
аны тыл да баар буолуон сатаммат этэ. Киниэхэ арай 
литературнай эрэ охсуһуу хаалбыта. Ол эрээри литера- 
тураҕа даҕаны хаттаан төннүү1 саҕанааҕы лахсыыр аны хайы- 
үйэҕэ табыллыбат буолбута. Дьон санаатын бэйэтигэр 
тардаары аристократия, кини аны тус бэйэтин тускутугар 
кыһаммакка, аҥардас көлөһүннэтээччи рабочай кы- 
лаас эрэ тускутугар буржуазияны утары буруйдуур ааҕы 
оҥорбута буолан дьүһүн кубулунарга тиийбитэ. Кини бэйэ- 
тин саҥа тойонун баһааҕырдан суруйарынан уонна кини 
кулгааҕар балайда ынырык төлкөлөөһүннэри сибигинэйэн 
дуоһуйар этэ.

Ити курдук үөскээн тахсыбыта, аҥара көмүү ырыата, аҥа- 
ра баһааҕырдыы, аҥара урукку дорҕооно, Эҥара кэнэҕэски 
сааныыта буолааччы, арыт хабаххай, сьпыы тыллаах абалаах

< 1660—1689 сыллардаавы английскайдыы хаттаан төннүү туһунан 
буолбакна- 1814-1830 сыллардааҕы францувскай хаттаан төннүү туһу- 
нан этиллэр. (1888 сы ллаа$ы  немецкэй тыЛынан таһаарыыга Энгелм  
хос быһаарыыта.)

#
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бириигөбэринэн буржуаэияны саамай сүрэххэ саайар, ол 
эрээри аныгы исгория хаамыытын өйдүүрга адьаһын дьоҕу- 
ра суоҕунан куруутун киһини күллөрнөх курдук, феодальнай 
социализм.

Аристократия народу батыһыннараары пролетариат умна- 
һыттыы матаҕатынан энамя курдук далбаатанар этэ. Ол 
эрээри народ кинини хас батыстаҕын аайы, кини кэннигөр 
эргэ феодальнай гербалары көрөрө уокна улаханнык, ыты- 
гылаабаттык алларастыы-алларастыы сүүрэн хаалара.

Ити комедияны оонньуурунан французскай легитимистэр 
сорохторо уонна лЭдэр Англия“* дьарыктаналлара.

Феодаллар, кинилэр көлөһүннөэһиннэрин дьоҕура буржуаз- 
най көлөһүннээһинтэн атын биистээх втэ диэн дакаастыыр 
эбит буоллахтарына, оччоҕо кинилэр, букатын атын, билигин 
хайы-үйэҕэ суох буолбут быһыыларга-майгыларга уонна 
усулуобуйаларга көлөһүннээбиттэрин өрэ умналлар. Кинилэр 
баһылыктааһыннарыгар аныгы пролетариат суох этэ диэм 
ыйар эбит буоллахтарына, оччоҕо хата аныгы буржуазия 
кинилэр общественнай тутулларын мүччүрүйбөт төрүөҕүнөн 
буолбутун умналлар.

Ити иһигөр, кинилэр бэйэлөрин критикаларын реакцион- 
най майгынын соччонон кыратык кистиир буоланнар, кинилэр 
буржуазияны кылаабынай буруйдааһыннара буржуазия баһы- 
лыктааһыныгар эргэ общественнай бэрээдэги бүтүннүүтүн 
салгыҥҥа Дэлби тэптэриэх кылаас сайдан тахсар диЭҥҥэ 
чуолаан онно түмүллэр.

Кинилэр буржуазияны, кини үрдүттөн пролетариаты үөс- 
кэтэрин иһин мөҕөллөрүнээҕэр кини революционнай проле- 
тариаты үөскэтэрин иһин быдан ордуктук хомуруйаллар.

Ол иһин кинилэр политическай практикаҕа рабочай кы- 
лааһы утары күүһүлүүр дьаһалларга барыларыгар кытталлар, 
оттон, көннөрү олохторугар бэйэлэрин күлүмнөс лахсыырда- 
рыгар утараннар, кыһыл көмүс отоннору** итигөстиир

* Легитимистэр  — Бурбоннар династияларын монархиятын хат- 
таан олохтуурга дьулуһааччы  сири бас билээччи-дворяннар партия- 
лара. „Эдэр А н гл и я "—консервативнай партияҕа сыстар английскай 
аристократтар, политическай деятеллар уон н а литератордар, 1842 сыл 
саҕана тэриллибит кружоктара. Кини биллиилээх представителлэри- 
нэн Дизраэли, 'Гомас Карлейль уо. д. а. этилэр. Ред.

** 1888 сыллааҕы английскай таһаары ы га „кыһыл көмүс отонноро* 
диэн тыл киллэриллибит „промышленность маһыттан түһэр" диэн 
тыл кэнниттэн. Ред.
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уояна итэҕэллэрин, тапталларын, чиэстэрин бараан түүтүнэн, 
свекловищенан уонна арыгынан1 эргинии барыһыгар атас- 
таһар түбэлтэлэрин куоттарбаттар. .

Аҕабыт феодалы кытта куруутун сиэттиспитинэн испитин 
курдук, аҕабыттыы социализм эмиэ феодальнай социалиэмы 
кытта сиэттиспитинэн сылдьар.

Христианскай аскетизмҥа социалистическай өҥү биэрэр- 
тэн ордук чэпчэки туох да суох. Христианство эмиэ чаа- 
һынай бас билиини утары, ойох-эр буолсууну утары, госу- 
дарстваны утары, суудайбатаҕа үһү дуо? Кини ити оннугар 
харайымтыа уонна умнаһыт буоларга, ойОх-эр буолсубакка 
уонна эти-хааны өлөрөргө, монастырскай олоххо уонна та- 
ҥара дьиэтигэр үөрэппэт этэ үһү дуо? Христианскай социа- 
лизм диэн—аҕабыт аристократ киҥэ холлуутун ибиирдэн 
биэрэр святой уута буолар,

б) Б ы т а р х а й - б у р ж у а з н а й  с о ц и а л и з м

Феодальнай аристократия диэн—олоҕун усулуобуйалара 
аныгы буржуазнай обществаҕа куһаҕан буолбут уонна сүтэн 
иһэр буржуазиянан түҥнэриллибит, суос-соҕотох кылаас 
буолбатах. Орто үйэтээҕи куораттааҕылар сословиелара 
уонна бытархай бааһынай сослЬниета аныгы буржуазия бэ- 
риэччиттэринэн буолаллара. Промышленность уонна эргиэн 
өттүнэн кыратык сайдыбыт дойдуларга ити кылаас сайдан 
эрэр буржуазияны кытта сэргэ билиҥҥэ диэри өссө да бө* 
ҕүөстэн сылдьар.

Аныгы цивилизация сайдыбыт дойдуларыгар пролетариат 
уонна буржуазия икки ардыларыгар биэтэҥнээччи уонна бур- 
жуазнай общество эбилик сорҕотун быһыытынан хаттаан 
үөскүү турааччы саҥа бытархай буржуазия үөскээтэ. Ол 
эрээри конкуренция ити кылаас членнэрин пролетариат кэккэ-

1 Бу, кылаабы найы нан, Германияҕа сыһыаннаах, онно сир арис- 
тократията уонна юнкерствата бэйэлэрин усаайбаларын үгус өттүн 
дьаһайааччы лары нан сирэйдэнэн оҥ остоллор-үлэлэтэллэр итиэннэ, 
ол  таһынан, свекловичнай саахары  бөдөҥ нүк оҥ орон таһаарааччы - 
лары нан  уонна испиир ваводтаахтарынан буолаллар. Кинилэрдээҕэр 
баай английскай аристократтар итиниэхэ диэри өссө тиийэ иликтэр; 
ол эрээри  кинилэр эмиэ балайда саарбах аксионернай компанияла- 
ры төрүттээччилэргэ бэйэ аатын туран биэрии өҥөтүнэн түһэн иһэр 
рентаны кайдах сабы ны ахха сөбүн билэллэр. (1888хыллаа§ы англий-  
скай таһаарыыга Энгелъс хос быһаарыыта.)
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лэригэр куруутун таҥнары дапсыйан түһэрэр, онон киннлер 
бөдөҥ промышленность сайдыытын кытта бииргэ аныгы об- 
щество туспа аналлаах .сорҕотун быһыытынан букатын сүтөр 
уонна эргиэҥҥэ, промышленнаска, сир оҥоһуутугар үлөни 
көрөөччүлэринэн уонна наймыланар сулууспалаахтарынан 
солбуллар кэмнэрэ чугаһаан иһэрин хайы үйэҕэ көрөр буо- 
лан бараллар.

Нэһилиэнньэ бүтүннүүтүн аҥарыттан быдан ордуга баа- 
һынай аймах нэһилиэнньэлээх Франция курдук дойдуларга 
буржуаэияны утары пролетариат иһин туруммут буржуаэнаК 
тутулу критикалыылларыгар бытархай-буржуаэнай уонна 
бытархай-бааһынайдыы мээрэйинэн туһанар уонна рабочай- 
дар дьыалаларын бытархай буржуазия көрүүтүгэр олоҕуран 
көмүскэһэр суруйааччылар тахсаллара дьиибэтэ суох этэ> 
Бытархай-буржуазнай социализм ити курдук үөскээбитэ. Смс- 
монди аҥардас Францияҕа эрэ буолбакка, Ону ааһан Англия- 
ҕа даҕаны ити литератураны баһылыыр.

Ити социализм производство аныгы сыһыаннаһыыларын 
утарсыыларын бэрткэ сатаан бэлиэтиирэ. Кини экономнс- 
тар баар олоҕу сирэй көрүмсэхтик кырдьыгын таһаара са- 
тыылларын саралыыра. Массыыннай производство уонна_ 
үлэни үллэрии алдьатыылаах үлвлэрин, капиталлар уонна 
сири бас билии түмүллүүтүн, наһаа оҥорон таһаарыыны, 
кризистэри, бытархай буржуалар уонна бааһынайдар мүччүр- 
гэнэ суох өлүүлэрин, пролетариат умнаһыттыйыытын, про- 
изводство анархиятын, баайы үллэстиигэ көстөн турар тэҥз 
суох быһыыны, нациялар икки ардыларыгар кыдыйсыылаах 
промышленнай сэриини, эргэ майгы-сигили, кэргэннэһин 
эргэ сыһыаннаһыылара, эргэ национальнастар сытыйан үрэл- 
лиилэрин кыайан утары этиллибэт гына дакаастаабыта.

Ол эрээри ити социализм бэйэтин айар ис хоһоонуиан 
эбэтэр производство уонна атастаһыы эргэ средстваларын 
оттон кинилэри кытта бииргэ, бас билии эргэ сыһыанна- 
һыыларын уонна эргэ обществаны даҕаны чөлүгэр түһэрвэн 
баҕарар, эбэтэр Производство уонна атастаһыы аныгы сред- 
стваларын бас билии кинилэр хайы үйэҕэ дэлби тэптэрбит, 
дэлби тэптэриэх да тустаах эргэ сыһыаннаһыыларын араам- 
каларыгар күүһүнэн хаттаан симэн киллэриэн баҕарар. Кнни 
ити икки түбэлтэҕэ иккиэннэригэр биир тэҥинэн реакцион- 
най даҕаны, утопическай даҕаны.

Промышленнаһы цеховой тэрийии уонна патриархальиай ’ 
тыа хаһаайыстыбата—бу баар кини тиһөх тыла.
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Бу туһаайыы бэйэтин салгым сайдыыта кутТамсах сула ' 
иыыга кубулуйбута *.

в) н е м е ц к э й,  ө б э т э р  , д ь и ҥ н э э х “, 
с о д и а л и з м

Францияҕа буржуазия баһылыктааһынын батталыттан 
үөскээбит уонна ити баһылыктааһыны утары охсуһуу ли- 
тературнай көстүүтүнэн буолааччы социалистическай уонна 
комыунистическай литература Германияҕа, онно буржуазия 
феодальнай абсолютизмы утары охсуһуутун субу аҕай саҕа- 
лаап эрдэҕинэ, аҕалыллыбыта.

Немец философтара, философ аҥардаахтара уонна уус- 
тук лахсыырга умсугуйааччылара ити литератураны хамаҕа- 
тык хабан ылбыттара, ол гынан баран, ити айымньылары 
Францияттан аҕалыыны кытта тэҥҥэ Германияҕа француз- 
скай олох усулуобуйалара эмиэ аҕалыллыбатахтарын эрэ 
умнубуттара. Немецкэй усулуобуйаларга французскай лите- 
ратура бэйэтин быһаччы практическай суолтатын сүтэрбитэ 
уонна аҥардас литературнай сүүрээн эрэ дьүһүнэ дьүһүн- 
нэммитэ. Кини дьиҥнээх общество туһунан'*, киһи ис дьи- 
ҥин олоххо киллэрии туһунан иллэҥҥэ көннөрү саныы са- 
тааһын курдук көстүөх тустаах буолбута. Онон, бастакы 
французскай революция модьуйуулара XVIII ^йөтээҕи не- 
мецКэй философтарга үрдүттэн „практическай өй-санаа" мо- 
дьуйууларын эрэ курдук ис хоһоонноохторо, оттон револю- 
ционнай французскай буржуазия волятын күөрэйиилэрэ ки- 
нилэр көрөллөрүгэр ыраас воля, хайдах буолуохтааҕын кур- 
дук воля, дьиҥнээх киһилии воля сокуоннарын курдук суол- 
талаах этилэр.

Немецкэй литератардар үлэлэрэ бүтүннүүтэ саҥа француз- 
скай идеялары бэйэлэрин эргэ философскай суобастарын 
кытта эйэлэһиннэрэргэ, эбэтөр, өссө кырдьыга, бэйэлэрин 
философскай санааларынан көрүүлэригэр сөп түбэһиннэрэн 
туран французскай идеялары өйдөөн иҥэринэргэ, аҥардас 
онно эрэ буолбута.

* 1888 с. английскай таһаары ы га „бу туһаайыы бэйэтин салгыы 
саЛдыыта куттамсах суланыыга кубулуйбута" днэн оннугар „тиһэҕэр 
тиийэн, мөккүһүллүбэт историческай чахчы лар бэйэни албыннаныы 
хаинык да уоскутар суоллара сүтэрэллэригэр тиэрдибитгэрин кэннэ. 
социализм ити формата ньидьири суланыыга кубулуйбута* диэн бэ- 
чэ»ттэммит. Ред.

** 1872 сыллааҕы немецкэй таһаарыылартан ыла таһаары ы ларга 
..дьиҥнээх общ естао туһунан14 диэн тыл суох. Ред.
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Ити өйдөөн шгөринии, атын омук тылын хайдах өйдөөк 
иҥэрэллэрий да, ол курдук, тылбаас көмөтүнэн барбыта.

Былыргы сүрэхтэниитэ суох үйэлэр саҕанааҕы КлаСси- 
ческай айымньылар суруллубут канускриптарыгар монахтар 
католическай святойдар олохторун толоостук суруйаллара 
биллөр. Немецкэй литератардар таҥараһыта суох француз- 
скай литератураны төттөрүтүк туппуттара. Французтуу су- 
руллубутун оннугар кинилэр бэйэлэрин философскай лах- 
сыырдарын куталлара. Холобур, харчыга сыһыаннаһыыны 
критикалыыр туһунан этэр французтуу суруллубутун онну- 
гар кинилэр: „киһи ис дьиҥин туоратыы" диэн, буржуазнай 
государстваны Французскай критикалааһын оннугар кинилөр: 
„Уопсай-Бүттүүн Абстрактнай баһылыктааһыны суох оҥоруу“ 
уо. д. а. диэн суруйаллара.

Французскай теориялары бэйэлэрин философскай лах- 
сыырдарынан уларытыыны кинилэр „хайааһын философияты- 
нан“, „дьиҥнээх социализмынан", „социализм немецтии 
үөрэҕинэн“ , ,,социализмы философскай олохтооһунунан" 
уо. д. а. сүрэхтээбиттэрэ.

Французскай социалистическайдыы-коммунистическай ли- 
тература ити курдук букатын кураанахтаммыта. Уонна кини 
немец илиитигэр биир кылааС атын кылааһы утары охсу- 
һуутун көрдөрөрө уурайбытын быһыытынан, немец ,,француэ- 
скай кэлтэгэйдээһиннээҕэр“ үрдээбит курдук, кини дьиҥнээх 
наадыйыылар оннуларыгар—дьиҥ кырдьыкка наадыйыыны 
көмүскүүр, оттон пролетариат тускутун көмүскүүр оннугар— 
киһи ис дьиҥин тускутун, үрдүттэн киһини, хайа да кылаас- 
ка киирбэт уоына уопсайынан дьиҥ кырдьык тыыннаах буол- 
бакка, философскай хой санаа халлаанын туманыгар сыл- 
дьар киһини көмүскүүр курдук санаммыта.

Бэйэтин сэниэтө суох схоластическай холонууларын сүр- 
дөэх күттүөннээҕинэн уонна суолталааҕынан аахпыт итиэннэ 
онтукатын айаҕын муҥунан арбаабыт ити немецкэй социа- 
лизм кыра кыратык бэйэтин бытархайымсах ырааһын сүтэ- 
рөн испитө.

Немецкэй, ордук прусскай буржуазия феодаллары уонна 
абсолютнай монархияны утары охсуһуута—биир тылынан 
эттөххө, либеральнай хамсааһын—улам күттүөннөөх буолан 
испитэ.

Онон, „дьиҥнээх" социализм политическай хамсааһыҥҥа 
социалистическай ыодьуйуулары утары туруорарыгар, либе- 
рализмы, представительнөй государстваны, буржуазнай кон- 
куренцияны бэчээт буржуазнай Көҥүлүн, буржуазнай быраа-
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6ы, буржуаэнай көҥүлү уонна тэҥнээһини үгэс буолбут кы- 
рыыһынан кыраан уяаарытарыгар итиэннэ народ маассала- 
рын,—өһиги буржуаэнай хамсааһыктан тугу даҕаны сүүйүөх- 
хүт суоҕа, хата барыгытын бары сүүттЭриэххит,—диэн дой- 
ҕохтууругар баҕарбыт түбэлтэтэ дьэ көстүбүтэ. Француэскай 
критика солуута суох дорҕоонунан буолбут немецкэй социа- 
лиэм французскай критика кини тыыннаах буолуутугар 
сөптөөх материальнай усулуобуйалардаах уонна онуоха сөп* 
төөх политическай конституциял^ах аныгы буржуазнай об- 
ществаны, ол аата, Ге;рманияҕа кыайан ылар туһунан өссө 
саҥардыы этиллэн эрэ турар, лоп курдук оннук усулуобуйа- 
лары баарынан ааҕарын кини сөптөөх кэмигэр умна охсоро.

Аҕабыттар, оскуола учууталлара, лаҕыыр юнкердар 
уонна бүрүкүрээттэр арыалдьыттаах немецкэй абсолют- 
най правительстваларга немецкэй социализм суостаахтык 
врө дьулуһан эрэр буржуазияны утары табыгастаах куттаа- 
һын буолан туһалыыра.

Сити правительствалар немецкэй рабочайдар восстание- 
ларын кымньыы уонна саа буулдьатын көмөтүнэн абалаах- 
тык хам баттыылларыгар кини минньигвһирдиллибит эбии* 
лигинэн буолара.

,,Дьиҥнээх“  социалнзм, онон, правительствалар илиилэ- 
ригэр немецкөй буржуаэияны утары саа-саадах буолар эбит 

1 буоллаҕына, кини ону тэҥинэн реакционнай тускулар, не- 
мецкэй мещанство* тускуларын быһаччы сирэйдээһининэн 
буолара. Германияҕа олох баар бэрээдэгин дыпгнээх обще- 
ственнай төрдүнэн XVI үйэттэн утумнанан хаалбыт уонна 
онтон бэттэх куруутун ханнык эмэ атын форманан саҥа 
күөрэйэ турар бытархай буржуазия буолар.

Кинини илдьэ хаалларыы диэн—ол аата, Германияҕа 
баар олох, бэрээдэгин илдьэ хаалларыы буолар. Биир өттү- 
нэн, капитал түмүллөрин, иккис өттүнэн —революционнай 
пролетариат күөрэйэрин быһыытынан кини буржуазия 
промышленнай уонна политическай баһылыктааһыныттан 
куттанан туран, бэйэтин чахчылаах өлүүтүн кэтэһэр. Киниэхв 
,,дьиҥнээх“  социализм биир ытыынан икки куобаҕы өлөрөр 
курдук көстөрө. Д ьэ ол иһин „дьиҥнээх" социализм сысты- 
ганнаах дьаҥ  курдук тарҕанара.

* 1888 сыллааҕы английскай таһаарыыга „дьиҥнээх" социализм 
туһунан  салаа^а  „немецнэй мещанство*, .немеикэй мещанин* диэн 
тыл он н угар  «немецкэй филистердэр», „немецкэй бытархай буржуаз- 
най филистердэр* диэн 1ыллар туттуллубуттар. Ред .
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Өй ооҕуйдуу* ситимиттэн Өрүллүбүт, кыһыл тыл дьикти 
сибэккилэринэн симэммит, минньигэс ыммалыйыы хараҕын 
уутун иҥэрбит немец соуиалистара бэйэлэрин хас даҕаны 
ииммит-хаппыт ,,саас-үйэ тухары кырдьыктарын" ити мис- 
тическай сабыылара бу публика ортотугар кинилэр табаар- 
дара тарҕаныытын улаатыннарар эрэ этэ.

Немецкэй социализм бэйэтэ буоллаҕына, бу мещанство 
үрдүк дойҕохтоох представителинэн буолар аналын улам 
ордук өйдүүр буолан испитэ.

Кини немецкэй нацияны*—көрдөрүүлээх нациянан, немец- 
кэй мещанины—көрдөрүүлээх киһинэн ааҕарын иһитиннэр- 
битэ. Кини хас сидьиҥигэр, ону букатын атыҥҥа кубулутан 
кэбиһэр кистэлэҥ, үрдүк социалистическай ис номоҕу уган 
биэрэрэ. Тиһэҕэр тиийэ халбаҥнаабакка кини коммунизм 
,,көнтөрүк алдьатыылаах" туһаайыллыытын утары илэ-бод* 
туруммута уонна бэйэм улуу ким да диэки буолбаппынан 
ханнык баҕарар кылаас охсуһуутунааҕар үрдүкпүн дэммитэ. 
Германияҕа социалистическай уонна коммунистическай айым- 
ньыларынан аатыран тарҕаммыттан бэрт аҕыйаҕыттан ура- 
тыта барыта бу кирдээх, сидьиҥ литератураҕа киирэр1.

2) К О Н С Е Р В А Т И В Н А Й ,  9 Б Э Т Э Р  
Б У Р Ж У А З Н А Й ,  С О Ц И А Л И З М

Буржуазия биллэр сорҕото буржуазыдй общество тыын-' 
наах буолуутун бөҕөргөтөөрү общественыай кыыбаҕалары 
эмтиэн баҕарар.

Манн^ киирэллэр: экономистар, филантроптар, гуманность 
диэкилэр, үлэһит кылаастары абыраары айаҕаланааччылар, 
үтүө харалтаны тэрийэ&ччилэр, кыыллары араҕаччылааччы- 
лар обществаларын членнэрэ, арыгыны испэттэр общества- 
ларын төрүттээччилэр, саамай араас өлбэх чаҕар реформа- 
тардар. Ити буржуазнай социализм бвл бүтүн системалар 
буола оҥоһуллара.

Холобурунан Прудон „Умнаһыт буолуу философиятын“ 
ылыаҕыҥ.

Социалист-буржуалар, аныгы общество тыыннаах буолар 
еүрүн усулуобуйалара баар буолан баран, ол өрээри кини-

1 1848 с. револю ционнай буурҕа бу сидьиҥ тусхалы бүтүннүүтүн 
сотон барбыта уонна кинини тарҕатааччылары соцнализмынан үспү- 
нүлээннииртэн кэһэппитэ. Бу тусхал кылаабынай прадставителйнэн 
уонна классическай бииһинэн Карл Грюн тойон буолар. (1890 с. 
немецкэй таһаарыыга Энгельс хос быһаарыыта.)
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лэртөн мүччүргэнэ суох үөскээн тахсар охсуһуулар уон- 
на кутталлар суох буолуохтарын баҕараллар. Кинилэр аныгы 
обществаны, кинини революционнайдыыр уонна үрэйэр 
сыдьааннарын быраҕан кэбиһэн баран, илдьэ хаалларыахтарын 
баҕараллар. Кинилэр пролетариата суох буржуазия баар 
буолуон баҕарыахтар этэ. Буржуаэия баһылыктыыр олоҕо 
киниэхэ, биллэн турар, ханнык да олохтордооҕор саамай 
чулуу олоҕунан көстөр. Буржуазнай социализм ити саата — 
тыылаах удумаҕалааһыны син балайда кэлим система оҥо- 
рон таһаарар. Бу системабын олоххо киллэр уонна саҥа 
Иерусалимҥа киир диэн пролетариаты ыҥыран туран, кини, 
дьиҥигэр, пролетариат билигин баар обществаҕа олоруохтаах, 
вл гынан баран бу обществаны кинини абааһы көрөр санаа- 
тын быраҕыахтаах эрэ диэн модьуйар.

Бу социализм атын, мөлтөх соҕус системалаах, хата, ол 
оннугар ордук практическай формата, рабочай кылааска ол 
дуу, бу дуу политическай уларытан тутуу буолбакка, хата 
олох материальнай усулуобуйаларын, экономическай сыһыан- 
наһыылары уларытыы эрэ эйиэхэ туһалаах буолуон сөп 
диөн дакаастаан туран, рабочай кылааһы ханнык баҕарар 
революционнай хамсааһыны туората көрөр буол диэн ^уөрэ- 
тэргэ дьулуһара. Ол эрээри олох материальнай усулуобу- 
йаларын уларытар диэни бу социализм арай революционнай 
эрэ суолунан ситиллэр дьыаланы — буржуазнай производ- 
ственнай сыһыаннаһыылары эһэр курдук өйдөэбөт, хата про- 
изводство ити сыһыаннаһыыларын үрүт кырсыгар оҥоһуллар, 
онон буоллаҕына, капитал уонна наймыланар үлэ икки арды- 
ларынааҕы сыһыаннаһыыларыгар тугу да уларыппат, саамай 
бэрдэ буоллаҕына — буржуазияҕа, кини баһылыктааһынын 
ороскуоттарын сарбыйар итиэннэ кини государственнай ха- 
һаайыстыбатын судургутутар эрэ административнай тупса- 
рыылар курдук өйдүүр.

Буржуазнай социализм, тыл судургу араатардыы сөрөөһүнэ 
буоллаҕына, оччоҕо эрэ кини бэйэтин саамай табыгастаах 
киэбин ылар.

Көҥүл эргиэн! рабочай кылаас тускутугар; бэйэ про- 
мышленнаһын харыстыыр нолуок! рабочай кылаас тускуту- 
гар; соҕотохтуу хаайар түрмэлэр! рабочай кылаас тускуту- 
гар, — бу баар, буржуазнай социализм тиһэх, суос-соҕотох 
истиҥ тыла.

Буржуазия социализма — рабочай кылаас тускутугар бур- 
жуалар буржуанан буолаллар диэн бигэргэтэригэр, лоп курдук 
•нно буолар-
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3) К Р И Т И Ч Е С К Э Й - У Т О П И Ч Е С К А Й  С О Ц И А Л И З М  
У О Н Н А  К О М М У Н И З М

Биһиги манна бары аныгы улуу революцияларга проле- 
тариат модьуйууларын эппит литература (Бабеф айымньы- 
ларын уо. д. а.) туһунан эппеппит.

Пролетариат бары бүттүүн өрүкүйүү саҕана, феодальнай 
обществаны суулларыы периодугар тус бэйэтин кылаассабай 
тускуларын быһаччы туругурдарга бастакы холонуулара про- 
л е т а р и а т  бэйэтэ сайда илигиттэн, кини босхолонуутун мате- 
риальнай усулуобуйалара, бу усулуобуйалар буржуазнай эпоха 
продуктатынан эрэ буолалларын быһыытынан, олор ситэ сай- 
да иликтэриттэн мүччүргэнэ суох хотторон иһэллэрэ. Проле- 
тариат ити бастакы хамсааһыннарын кытта аргыстаһан испит 
революционнай литература бэйэтин ис хоһоонунан хайаатар 
даҕаны реакционнай буолар. Кини бары бүттүүн аскетизыы 
уонна халы-мааргы дэхсилээһини олохтуохха диэн үөрэтэр.

Дьиҥнээх социалистическай уонна коммунистическай сис- 
темалар, Сен-Симон, Фурье, Оуэн уо.д.а. системалара, 
пролетариат уонна буржуазия икки ардыларыгар охсуһуула- 
рын бастакы, сайда илик,үөһээ биһиги көрдөрбүт („Буржуазия 
уонна пролетариат" диэни көр) периодпутугар үөскүүллэр.

Бу системалары өйдөрүттэн айан таһаарааччылар, кырдьык, 
кылаастар уун-утары турсуһууларын, ону тэҥинэн баһылык- 
тыыр общество бэйэтин да иһигэр алдьатыылаах күүстэр 
дьайыыларын көрөллөр. Ол гынан баран, кинилэр пролета- 
риатка туһунан анал историческай айар суолтаны, киниэхэ 
туһааннаах ханнык да политическай хамсааһыны көрбөттөр.

Кылаассабай атааннаһыылар сайдыылара промышленность 
сайдыытын кытта сиэттиһэн барарын быһыытынан, пролета- 
риат босхолонуутун материальнай усулуобуйаларын кинилөр 
субу кэмҥэ Өссө кыайан булбаттар. Кинилэр ити усулуобуйа- 
лары айаары социальнай науканы, социальнай сокуоннары 
көрдөөбүтүнэн бараллар.

Общественнай үлэ-хамнас оннун кинилэр сирэй бэйэлэрин 
айар үлэлэрэ-хамнастара ылыахтаах, босхолонуу историчес- 
кай усулуобуйаларын оннун — хой санаа усулуобуйалара, 
пролетариат сыыйа иннин диэки кылаас буола тэриллэн иһиитин 
оннун—обществаны кинилэр өйдөрүттэн оҥорон таһаарбытре- 
цептэринэн тэрийии ылыахтаах этэ. Аан дойду кэлер историята 
кинилэргэ бэйэлэрин общественнай былааннарын тарҕатыы 
уонна практическайдык олоххо киллэрии курдук көстөрө.

Кинилвр, кырдьык, бэйэлэрин 6у былааннарынан, орлук 
кылаабынайынан, кимнээҕэр да ордук өрэйдэнээччи кымьвс
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буоларыы быһыытынан, рабочай кылааһы көмүскэһэллэриь 
билинэллэрэ. Пролетариаты кинилэр ити кимнэзҕэр да ордук 
эрэйдэнээччи кылаас быһыытынан эрэ баар курдук көрөллөрө.

Ол эрээри кылаассабай охсуһуу сайда илик формата, ону 
тэҥинэн олоххо тус бэйэлэрин балаһыанньалара кинилэри 
ити кылаассабай атааннаһыытааҕар быдан үрдүктүк турабыт 
диэн ааҕыналларыгар тириэрдэллэрэ. Кинилэр общество 
бары членнэрин, бэл саамай ордук усулуобуйаларга олорооч- 
чуларын балаһыанньаларын тупсарыахтарын баҕараллар. Ол 
иһин кинилэр этэр этиилэрин куруутун, обществаҕа туох да 
араарыыта суох бүтүннүүтүгэр, бэл ордук кичэйэн — баһы- 
лыктыыр кылааска, туһаайаллар. Баар буолуохха айылаах 
обществалартан саамай ордуктарын саамай ордук былаанынан 
кинини билинэргэ кинилэрсистемаларын өйдүөххэ эрэ наада үһү.

Кинилэр ол иһин ханнык да политическай, ордук чуолаан 
революционнай үлэни-хамнаһы киэр быраҕаллар; кинилэр 
бэйэлэрин сыалларын эйэ суолунан ситиэхтэрин баҕараллар 
уонна бытархай, дьэ биллэн турар, табыллыбат боруобалаа- 
һын- көмөтүнэн, холобур күүһүнэн саҥа общественнай еван- 
гелһяҕа суол солуу сатыыллар.

Кэнэҕэски обществаны итинник хой санаанан ойуулаан 
суруйуу пролетариат өссө да бэрт кыра сайдыылаах туругар 
уонна ол иһин тус бэйэтин балаһыанньатын өссө да букатын 
хой санаанан өйдүүр эрдэҕинээҕи бириэмэҕэ үөскүүр; кини 
пролетариат обществаны бары бүттүүн уларытан тутарга 
бастакы битинэн-сэрэҕинэн туолбут дьулуһуутуттан үөскүүр.

Ол эрээри, ити социалистическай уонна коммунистическай 
айымньыларга критическэй да сыдьааннар эмиэ бааллар. Ити 
айымньылар баар общество бары төрүттэрин барыларын 
мөрөйдүүллэр. Онон кинилэр рабочайдары сырдатарга сүр- 
дээх сыаналаах матырыйаалы биэрбиттэрэ. Кэнэҕэски общест- 
во туһунан кинилэр бигэргэтэр түмүктээһиннэрэ, холобур, 
куорат уонна дэриэбинэ икки ардыларынааҕы уун-утары 
турсуһуулары эһии, кэргэни, чааһынай байыыны, наймыла- 
нар үлэни эһии, общество дэхси иллээх буолуутун иһитин- 
нэрии, государстваны производство судургу дьаһалтатыгар 
кубулутуу, — ити балаһыанньалар бары оччотооҕуга саҥардыы 
эрэ сайдан эрэр кылаассабай уун-утары турсуһууну саҥар- 
дыы эрэ сайдан эрэр кинилэргэ ситэ биллэ илик утарсыыла- 
ры туоратар наадатын сирэйдээн этэллэрэ. Ол иһин ити ба- 
лаһыанньалар өссө букатын утопическай хоһоонноохтор.

Критическэй-утопическай социализм уонна коммунизм суол- 
талара историческай сайдыыга төттөрү сыһыаннаһан турар-
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^ылаастар охсуһуулара төһө холобурдаахтык сайдан уонна 
улам ордук чопчу формаланан иһэрий да, кинитээҕэр үрдээн 
тахсарга ити хой санаанан дьулуһуу, киниэхэ ити сөбүлээбэт 
хой санаанан сыһыаннаһыы соччонон ханнык да практическай 
хоһоонун уонна теоретическай кырдьыгын сүтэрэр. Олиһин, 
ити системалары төрүттээччилэр үгүс өттүгэр революцион- 
най да эбит буоллахтарына — кинилэр, учениктара куруутун 
реакционнай секталары оҥортууллар. Кинилэр, пролетариат 
кэнники историческай сайдыытын кытта аахсыбакка эрэ, 
бэйэлэрин учууталларын эргэ өйдөрүн-санааларын ыксары 
туппутунан сылдьаллар. Кинилэр ол иһин кылаассабай охсу- 
һууну салгыы эмиэ сыппата уонна утарсыылары эйэлэһин- 
нэрэ сатыыллар- Кинилэр өссө даҕаны бэйэлэрин обществен- 
най утопияларын олоххо киллэрЭргэ холонон көрүөхтэрин, 
тус-туспа фаланстердары тэрийэргэ, бэйэлэрин дойдуларын 
иһигэр колониялары [„ .Н оте-со^отез"] олохтуурга, кыра 
Икарианы1, — сиэпкэ батар саҥа Иерусалимы — тутарга баҕара 
саныыллар, уонна кинилэр бары ити салгын дыбарыастарын 
тутаарылар буржуазнай сүрэхтэр уонна харчылаах мөһөөччүк- 
тэр аһыныыларыгар хайыһарга тиийэллэр. Кинилэр үөһэв 
суруллубут реакционнай эбэтэр консервативнай социалистар 
категорияларыгар сыыйа түһэн иһэллэр уонна олортон, ордук 
тиһигин быспакка бытархайымсахтарынан, бэйэлэрин социаль- 
най наукаларын дьикти дьайыыларын фанатическайдыы 
итэҕэйэллэринэн, онон өрэ атыннаахтар.

Кинилэр дьэ ити иһин рабочайдар ханнык баҕарар поли- 
тическай хамсааһыннарыгар, кырыктаахтык утары тураллар, 
бу хамсааһыннар, кинилэр санааларыгар, хараҕы саба баанан 
туран саҥа евангелеяны итэҕэйбэттэн эрэ күөрэйэллэр.

Англияҕа оуэнистар — чартистары утары тураллар, фурье- 
ристар Францияҕа — реформистары* утары тураллар.

1) Ф аланстердар диэн Ф урье бырайыактаабыт социалистическай 
колониялара; ааттаналлара, Икария диэн Кабэ бэйэтин утопическай 
дойдутун, онтон кэнники Лмерикаҕа бэйэтин коммунистическай ко- 
лониятын ааттаабыта. (1688 сы ллааҕы  английскай таһаарыыга Энгвльс 
хос быһаарыыта.)

Нотө-со1оп!е5 (дойду иһинээҕи колониялар) диэн Оуэн бэйэтин 
көрдөруүлээх коммунистическай общ естваларын ааттыыра. Фалан- 
стердар диэн Ф урье бырайыактаабыт обш ественнай ды бары астара 
ааттаналлара. Икария диэн утопическай санаа дойдута ааттанара, 
кини коммунистическай учреждениеларын Кабэ суруйбута. (1890 сыл- 
я а а хха  нем ецкэй таһаарыыга Энгельс хос быһаарыыта.)

*м»Ьа КеТогте* [„Реформа"] диэн .социалистическай-демократи- 
'ред1*^ партия хаһыатын диэки буолааччылар тустарынан этиллэр-
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К О М М У Н И С Т А Р  А Р А А С  
О П П О З И Ц И О Н Н  А Й  П А Р Т И Я Л А Р Г А  

С Ы Һ Ы А Н Н А Һ Ы Ы Л А Р А

Иккис салааҕа этиллибит кэннэ коммунистар хайы үйэҕэ 
тэриллибит рабочай партияларга сыһыаннаһыылара, ол аата, 
Англияҕа чартистарга уонна Хотугу Америкаҕа аграрнай 
реформа диэки буолааччыларга сыһыаннаһыылара өйдө- 
нүллэр.

Кинилэр рабочай кылаас бэрт чугастааҕы сыалларын уонна 
тускуларын ситиһэр иһин охсуһаллар, ол эрээри кинилэр 
бүгүҥҥү хамсааһыҥҥа ити тэҥинэн хамсааһын кэнэҕэски- 
тин эмиэ көмүскүүллэр. Францияҕа консерватиВнай уонна ра- 
дикальнай буржуаэияны утары охсуһууга коммунистар социа- 
листическай-демократическай партияҕа кытталлар1, ол да 
үрдүнэн революционнай традициялартан тахсар тылларга 
уонна иллюзияларга критическэйдик сыһыаннаһар бырааптан 
аккаастамматтар.

1 Бу партия п арлам еҥ ҥ а Ледрю -Ролленынан, литература5а — 
Луи Бланынан, күннэтэ тахсар бэчээккэ — „Ьа КеГоппе" [„Реформа") 
диэн хаһыатынан сирэйдэнэрэ. Социалистическай-демократическай 
диэн аат — демократическай эбэтэр республиканскай партия ити 
сорҕото, син биир ити ааты оҥ орбут автардар курдук, ханныгын да 
иһин социалистическай дьүһүн кырааскалааҕын көрдөрөрө . (1888 сыл- 
лааҕы  английскай  таһаарыыга Энгельс хос  быһаарыыта.)

Ф ранцияҕа бэйэтин социалистическай-демократическайынан 
ааттаммыт партия политическай олоххо Ледрю -Ролленынан, литера- 
тура^а — Луи Бланынан сирэйдэнэрэ; онон кнни аныгы социал- 
демократияттан сир халлаантан атынын саҕа атын этэ. (1890 сыллаары  
нем ецкэй тылынан таһаарыыга Энгельс хос быһаарыыта.)
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Швейцарияҕа кинилэр, бупартия утарсыылаах сыдьаанпар- 
тан сороҕО французтуу стиллээх демократическай социалис- 
тартан, сороҕо радикальнай бурхуалартан холбонон оҥоЬул- 
лубутун харахтан араарбакка өйдөөн тураннар, радикалларь: 
өйүүллөр.

Поляктар ортолоругар коммунистар национальнай босхоло- 
нуу усулуобуйатынан аграрнай революцияны туруорар партня- 
ны, 1846 сыллаахха Краковтааҕы восстаниены тэрийбит 
партияны өйүүллэр.

Германияҕа буржуазия революционнайдык турунарын бьг- 
һыытынан, коммунистическай партия кинини кытта бииргэ 
абсолютнай монархияны, сири феодальнай бас билиинн 
уонна реакционнай мещанстваны утары охсуһар.

Ол эрээри буржуазия баһылыктааһына аҕалыах тустаах 
общественнай уснна политическай усулуобуйаларын немец ра- 
бочайдара буржуазияны бэйэтин утары саа-саадах быһыыты- 
нан сонно тута туһана охсоллорун наадатыгар, Германияҕа 
реакционнай кылаастар суулларыллалларын аҕай кытта бур- 
жуазияны бэйэтин утары охсуһуу наадатыгар, кини буржуазия 
уонна пролетариат өстөөхтүү уун-утары турсуһууларын билэр 
хайа сатанарынан дьэҥкэ өйү-санааны рабочайдар ортолору- 
гар мүнүүтэҕэ да тохтообокко олохтуу сылдьар.

Германия буржуазнай революция адьас иннигэр турарын 
быһыытынан, кини ити перевороту европейскай цивилизация 
уопсайынан балайда ордук прогрессивнай усулуобуйаларыгар, 
Англияҕа XVII үйэтээҕэр уонна Францияҕа XVIII үйэтээҕэр 
быдан о£дук сайдыылаах пролетариат баарына оҥоруохтаа- 
ҕын быһыытынан коммунистар бэйэлэрин кылаабынай кыһам- 
ньыларын Германияҕа туһаайаллар. Немецкэй буржуазнай 
революция, онон буоллаҕына, пролетарскай .революция бы- 
һаччы бэриэччитинэн эрэ буолар кывхтаах.

Биир тылынан эттэххэ, коммүнистар баар общественнай 
уонна политическай тутулу утары туһаайыллыбыт ханнык 
баҕарар революционнай хамсааһыны сир ахсын өйүүллэр.

Кинилэр бары бу хамсааһыннарга бастакы миэстэҕэ, хамсаа- 
һын сүрүн боппуруоһун быһыытынан, кини, төһө-хачча улахан 
сайдыылаах формалааҕыттан тутулуга суох, бас билии туһу- 
нан боппуруоһу туруораллар.

Тиһэҕөр, коммунистар бары дойдулар демократическай. 
партиялара холбоһууларын уонна сөбүлэһиИлэрин сир ахсын 
ситиһөргө туруналлар.

Коммунистар бөйэ өйүн-санаатын уонна дьулуһууларын 
кистиири киһи сиргөнэр дьыалатынан ааҕаллар. Кинилэр би-
ао



һиги сыалларбыт баар общественнай тутулу бүтүннүүтүн 
күүс өттүнэн суулларыы суолунан эрэ ситиллэр кыахтаахтар 
диэн аһаҕастык этэллэр. Баһылыктыыр кылаастар Коммунис- 
тическай Революцияттан куттанан уҥуохтара босхо бардын. 
Пролетарийдар киниэхэ бэйэлэрин сыаптарыттан ураты 
сүтэрэллэрэ туох да суох. Оттон кинилэр бүтүн аан дойдуну 
булан ылыахтара.

БАРЫ Д О Й Д У Л А Р  П Р О Л Е Т А Р И Й Д А Р А , ХОЛБОҺУҤ !
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