


БҮК1Л0ДАҚТЫК КОММУНИСТ 
(БО Л ЬШ ЕВ И КТЕр) ПАРТИЯСЫНЫН 

ОРТАЛЫҚ КОМИГЕПН1Ң 
ҚАУЛЫСи! БОЙЫНША 

БАСЬМЫП OTUP



Пролетарии всех стран, соесиняйтесь/

АИНС т и т У т м К С А-ЭН ГР
при ЦК ВКП(б)

ЕЛЬ

ИВ. СТАЛИН
соч МНЕНИЯ

О Г И 3
«ОСУДАРСТВЕЙНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва-1947



Барлық елдердің пролетарлары. бірігіңдер/

М АРКС — ЭНГЕЛЬС — Л Е Н И Н ИНСТИТУТЫНЫҢ 
К А 3 А Қ ФИЛИАЛЫ

КАЗАКТЫН БІРІККЕН М Е М Л Е К Е Т Т IК Б А С Л А С Ы

А л м а т ы • 1S48



Казақіиа аудармаеын 
КК(6)П Орталық Коматетіні^ 

редакці.ялық хамиссаясьл қарагам 
KKftyfl Орталыц Кочагмті уналіңа»



И. В. СТАЛИН
5 

том
1921-1923





VII

АЛҒЫСӨЗ

Бесінші томға II. В. Сталиннін 1921 — 1923 жыл- 
дарда жазылған шығармалары енгізілді.

Томның нсгізгі мазмуны — партиянык халық ша- 
руашылығын қалпына келтіру жөніндегі міндеттері ту
ра лы, нэп жағдайларында жумысшы табы мен шаруа- 
лар одағының жаңа формалары туралы. партияныч 
уйымдастыру және идея жөніндегі бірлігж нығайту 
туралы, паргияныц буқарамен байланыс жасау фор
малары мен методтары туралы макалалар, баяндама- 
лар мен сөздер («Біздегі алауыздыктар», «Грузия мен 
Закавказьеде комыунизмнін кеэекті міндеттері тура
лы», «Перспективалар», партиянын X және XII съезде- 
рінде жасалған баяндамалар).

Томға «Орыс коммунистерінің саяси стратегиясы 
мен тактикасы туралы» деген кітапшаның жоспары- 
ның желісі және «Партиянын өкіметті колға алудан 
бурынғы және одан кейінгі жайы», «Орыс коммун исте
рши; стрэтегиясы мен тактикасы туралы мәселе жө- 
н:нде» деген макалалар енді; бул ецбектерде 
И. В. Сталин большевиктік партийны*  саяси страге- 
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гиясы мсн тактикасы туралы лениндік ғылымды дамы- 
тады.

Бссінші томға енген шығармалардыц едәуір бөлсгі 
улт мәселесі жөніндегі тсорияны дамыту жайында, 
большевиютік партияның улт саясаты жайында, кәл 
ултты совет мемлекетінің курылысы жайында және 
ССРО-ның бірінші Қонституциясының нсгізгі ереже- 
лерін жасау жайында жаэылған (партияның X жәяе 
XII съездоріне арналған тезистер, партияның X және 
XII съездерінде, РК(б)П Орталық ҚомитетінІц улт рес- 
публикалары мен оэлыстарынын жауапты қызметкер- 
лзрімен бас коскан IV кеңесінде жасалған баяндама- 
лар, Совзттердің Бұкілроссиялық X съззінде және 
ССРО Советтерінің I съезінде жасалған баяндамалар, 
«Улт мәселесінің койылысы жен’нде», «Октябрь рево- 
люциясы жәке орыс коммунистерінің улт саясаты» де
ген мақалалар, т. б.).

Бул томда мына еңбектер €:ржші рет жарыяланыл 
отыр: «Орыс коммунистерінің саяси стратегиясы мгн 
тактикасы туралы» — кітапша жоспарыныц желісі; 
«Улт мәселесі жөніндегі платформаныц жобасы»; 
РК(б)П Орталық Комитетінің ултрсспубликалары мен 
облыстарының жауапты кызмсткерлерім-ен бас коскан 
IV кенес’нде жасалған, «Партияның XII съсзініц улт 
мәселесі жөніндегі карарын жүзегс асыру жөніндегі 
практикалық шаралар» дстен баяндама, осы баяндама 
жөніндегі коргынды сөз және сөйленген сөздерге 
жауап.

БК(б)П Орталық КомитетМц жанындагы 
Маркс — Энгельс — Ленин Институты
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РСФСР ТҮРК ХАЛЫҚТАРЫ 
КОММУНИСТЕРІНІҢ КЕҢЕСІН АШАРДА 

СӨЙЛЕНГЕН СӨЗ*
1 январь, 192! ж.

(Протоколда жазылғанъл)

Кеңесті ашқаннан кейін жане каита сайлануға тиісті Орта- 
лык бюроның жумысының канағатганғысыз екеніп атап көр- 
сеткеннен кейін Сталин жолдас РСФСР түрк халықтарыныи 
арасында коммунизмді дамы ту жағдзйларын кыскаша сый- 
паттауға көшеді.

Россияда коммунизмнің дамуында орыс социализ- 
мінің ішінде жүргізілген теориялық жумыстын, және 
тсориялық күрестің бірмеше ондаған жылдарға созыл- 
ған узак тарихы бар. Осы күрестің нәтижесінде пар
тия буқарасын бастап жүрерлжтсй дәрежеде теория 
жағынан әбден мықты және принципшілдік жағынан 
әбден устамды басшы элементтердіи уйымшыл тобы 
куралды.

Еліміздін Шығысындағы коммуннзмнің будан айьір. 
машылығы — ол таяуда туды, дамудыц теориялық ке- 
зеңін алдын ала өтпей-ақ, социализм жолындағы прак- 
тикалық революциялык күрестін, үстінде туды. Түрк 
коммунизмінің теория жағынан әлсіздігі, еліміздегі 
түрк тілдерінде принципшіл коммунистік әдебиег жа- 
сағанда ғана жоюға болатын әлсіздігі осыдан.
1 И. В. С і а л и н, 5 том



2 И. В. Сталин

Орыс коммунизмінік даму тарихында ултшылдык 
уклонға карсы күрестін. ешқашанда елеулі маңызы 
болғэн емес. Бурын жетекші улт болғандықтан, жалпы 
алғанда орыстар, жеке алғанда орыс коммунистері 
улт езушілігін бастан кешірген жок, жалпы айтканда. 
егер «улыдержавалық шовинизм» жөніндегі кейбір 
ниеттерді есепке алмасақ, олардың ортасында улт
шылдык тенденциялар болған емес, сондықтан дэ 
олардын, бул тенденцияларды арылтуына тура келген 
жок, немеое тура келген жоқ дерлік.

Түрк коммунистердің, улт езушілік кезеңін өткен 
езілген халықтардын. улдарының будан айырмашылы 
ғы — олардыц ортасында ултшылдык. уклон, ултшыл 
дық сарқыншактар болып келді, әлі де болып отыр, 
сондыктан бул саркыншақтарды арылту түрк комму 
нистерінің кезекті міндегі болып табылады. Өйткені 
бул жағдай, күмән жок, еліміздің. Шығысындағы ком- 
мунизмді саралау ісіне кедергі болады.

Бірақ Шығыстағы коммунизмнін тиімді жағы да 
бар. Соцкализмді практика жүзінде іске асырудаорыс 
коммуниетерінін, қарамағында Европанын алдыңғы ка
та рлы елдерінен алынған тәжрибе болған жок немесе 
мүлде болған жок дерлік (Европа, көбінесе, парла
ментах күрестің тәжрибесін берді), сондьіқтан олап- 
дың социализмге, былайша айтканда, өз күштерімсн 
жол салуына тура келді, мунда бірсыпыра қателікгер 
сөзс:з кездесіп огырды.

Орыс жолдастармен иін тіресе, социализм жолын- 
да жүргізген практикалық күрес үстінде туған түрк 
коммуннзмінің будан айырмашылығы — ол орыс жол- 
дастардыц практикалық тәжрибесін пайдалануға, ка- 
телік істемеуге мүмкіндік алды. Бул жағдай Шығыс-
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тағы коммунизмнің жедел карқынмен дамып, нығаюы- 
на барлық мүмкіншіліктері бар екендігіне кепіл бола- 
ды.

Осы жағдайлардын бәрі әлі де жас түрк комму
низм! жөнінде партия Орталық Комитегінің біршама 
жумсак саясат жүргізуіие себеп болды; бул саясат 
гүрк коммунизмінің жоғарыда аталған әлсіздіктері мен 
кемістіктеріне қарсы күресте Шығыстыц устамды ком
муниста элеменгтеріне көмек көрсетуге бағытталғап

Орталык бюро ултшылдык саркыншактармен курс- 
су шараларын және еліміздін. Шығысындагы комму- 
низмді теория жағынан нығайту шараларын іске асы- 
руға тиісті аппарат болып табылады.

^Правда'1 М 6.
12 январе 1921 ж.
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Б13ДЕГ1 АЛАУЫЗДЫКТАР

Кэсіпшілер одактары туралы мәселе жөніндегі біз- 
дегі алауыздыктар кәсіпшілер одақтарын принципті 
бағалау жайында туып отырған жок. Кәсіпшілер одак- 
тарының ролі туралы біздін, программамыздың Троц
кий жиі-жиі цитат келтіретін белгілі пункттері және 
партияның IX съезінің кәсіпшілер одактары туралы қа- 
рары2 кушінде калып отыр (күшіндө кала бермек ге). 
Кәсіпшілер одақтары мен шаруашылык органдары өза- 
ра бір-біріне катысуға тиісті екені және катыса бере- 
тіндігі («жымдасуы») жөяінде ешкім таласпайды. Елі- 
міздін шаруашылығын өркендетудін. кәзіргі кезеиі әзі- 
рінше сөз жузінде ғана аталып отырған өндірістік 
одактарды өнсркәсбіміздін. негізгі тарауларын аяғы- 
нан тік турғыза аларльіқ нағыз өндірістік одактарға 
бірте-бірте айналдыруды талап ететіндігі жөнінде еш- 
кім таласпайды. Қысқасы, біздегі алауыздыктар — 
принципті алауыздыктар емес.

Біздегі алауыздықтардың кәсіпшілер одақтарында 
және жаллы жумысшы табынын арасында еңбек тәр- 
тібініц қажеттігі туралы мәселеге де катысы сондай 
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шамалы. Біздің партиянын. бір бөлегі «қолынан тізгін- 
ді шығарып», буқараны стихиялы күштердін, тәлкегіне 
беріп койып отыр деген сөздер — жете уғынбаушы- 
лықтың нәтижесі болып табылады. Партия элементте- 
рінін кәсіпшілер одактарының ішіндегі және кәсіпшілср 
одақтарының, жумысшы табының ішіндегі жетекшілік 
ролі даусыз акыйқат болып кала бермек.

Біздегі алауыздықтардың кәсіпшілср одақтары Ор- 
талық Комитеттерінін. және Кәсіпіиілер Одактарынын 
Бүкілроссиялық Орталық Советінің сапа жағынан ал- 
ғандағы курамы туралы мәселеге қатысы одан да кем. 
Бул мекемелердің курамы айтақаларлыктай мүлтіксіз 
емес, әскери және баска мобилизациялардың себебінен 
одактардың катары ойсырап калды, одақтарға өздері- 
нің ескі қызметкерлерін кайтарып, жаңа қызметкерлер 
қосу керек, оларға техникалык курал-жабдықтар, т. б. 
беру керек деген пікірге журттык бәрі косылады.

Жок, біздегі алауыздықтар бул жайында туып 
отырған жоқ.

I
ЖУААЫСШЫ БУҚАРАСЫНА ЖАҚЫНДАСУДЫҢ 

ЕҚІ МЕТОДЫ

Біздегі алауыздықтар жумысшы табынын, ііігінде 
еңбек тәртібін нығайтудыц әдістері туралы, өнеркәсіп- 
ті өркендету ісінс катысатын жумысшы буқарасына 
жакындасудыц методтары туралы, кәзіргі әлсіз кәсіп- 
шілер одақтарын өнеркәсібімізді өркендете алатын на- 
ғыз ө^дірістік, қуатты одақтарға айналдырудын жол- 
дары туралы мәселелер жайында туып отыр.

Екі метод бар; күштеу методы (әскери метод) және 
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уғындыру методы (кәсіпшілер одағының методы). Бі- 
рінші метод уғындыру элементторін осте жокка шы- 
ғармайды, бірақ уғын-дыру элеменгтсрі мундакүштеу 
методының талалтарына бағындырылған жэне соныц 
көмекші қуралы болып табылады. Бкінші метод та күш- 
геу элементтерін жокқа шығармайды, бірак күштеу 
эле.менттері мунда уғындыру методының талаптарына 
бағындырылған және соның көмекші қуралы болып та
былады. Армия мсн жумысшы табын бір-б:р:мен ша- 
гастыру кандай өрескел болса, осы екі методты ара- 
ластыру да сондай өрескел нәрое.

Партия қызмэткерлерінін, Троцкий бастаған бір то- 
бы, армия ортасындағы әскери методтардың табыста- 
рына масаттанып: одақтарды нығайту ісінде, өнгркә- 
сіпті өркендету ісінде иак осындай табыстарға жету 
үшін осы методтарды жумысшылар ортасына, кәсіпші- 
лер одақтарына көшіруге болады, көішру корок те деп 
■^іледі. Бірак бул топ армия мен жумысшы табы екі 
баска орта екемін, армия үш:н жарамды методтың жу
мысшы табы үшін, оның кәсіпшілер одақтары үшінжа- 
рамсыз, эыянды болып шығуы мүмкін екенін умытып 
^тыр.

Армия дегеніміз біртектес тулға емес, ол негізгі екі 
әлеумегтік топтан — шаруалар мен жүмысшылардан 
куралған, ал олардың алғашқылары екіншілерінен бір- 
неше есе басым, Армияда күштеу методтарын баса 
қолданудын кажеттігін дәлелдегекде, партийный VIII 
•ъезі3 мына жағдайға сүйенген болатын: біздің армия, 
көбінесе, шаруалардан куралған, шаруалар социализм 
үшін күресуге бармайды, сондықтан, күштеу методта
рын колдана отырып, оларды социализм үшін күресті- 
руге болады, күрестіру керек те. Осыдан келіп саяси 
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бөлімдсрімен бірге комиссарлар системасы, ревтрибу- 
налдар, тәртіп түзеу шаралары, қызметкерлерді жап- 
пай тағайындал қоюшылық, т. т. сыяқты, ықпал жүр- 
гізудің кілең әскери әдістері туды.

Жумысшы табының армиядан өзгешелігі — ол бір- 
тектес әлеуметтік кауым болып табылады, ол, өзінін 
экономикалық жағдайы бойынша, социализмге бейім 
турады, коммунистік үгітке оңай беріледі, кәсіпшілер 
одақтарына өз ыктыярымен уйымдасады және барлық 
осы себептерден ол Совет мемлекетінің негізі, өзегі 
болып табылады. Сондықтан уғындыру методтарын ба
са қолдану біздің өндірістік кәсіпшілер одақтарының 
практикалық жумысының негізі болып отырғандығы 
таңданарлық нәрсеемес. Осыдан келіп, гүсіндіру, жап- 
пай насихаг, жумысшы буқарасынын инициативасы 
мен өз әрекетін дамыту, қызметкерлерді сайлап кою- 
шылык, т. т. сыяқты, ықпал жүргізудің кілең кәсіпші- 
лер одағындық әдістері туды.

Троцкийдің қатесі — ол армия мен жумысшы табы- 
ның арасындағы айырманы баталамайды, әскериуйым- 
дар мен кәсіпшілер одақтарының терезесі тең деп бі- 
леді, өз:, екпіянің әсерімен болса керек, әскери метюд- 
тарды армиядан кәсіпшілер одактарына, жумысшы та- 
бына көшіруге әрекеттенеді.

«Әскери методтарды (буйрық, жаза) профессионалистік ме- 
тодтарға (түсіндіру, насихат, өзіндік әрекет) жалац қарсы қою- 
дык езі, — дейді Троцкий документтердің бірінде, — каутский- 
шілдік-меньшевнктік-эсерлік соқыр сенімдердіқ керінісі болып 
табылады... Жумысшы мемлекетіндегі еңбек уйымы мси әскерн 
уйымды бір-біріне карсы коюдың өзі қаутскийшілдіктіқ алдыи- 
да масқара тізе бүккендік болып табылады».

Троцкий осылай дейді.
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«Каутскийшілдік», «меньшевизм» жэне баскалары 
жайындағы керексіз сылдыр сөздерді елтифатқа алма- 
сак, бір айқын нэрсе-. Троцкий жумысшы уйымдары 
мен аскери уйымдардың арасындағы айырманы уғынба- 
ған, соғысты жою және өнеркәсіпті өркендету кезеңін- 
де әскери методтарды демократиялық методтарға (кэ- 
сіпшілер одақтарының методгарына) қарсы қоюшылык 
сөзсіз кажет болатынын, сондықтан әскери методтар
ды кәсіпиьлер одақтарына көшірудің өзі кате, зыянды 
екенін уғынбаған.

Осы уғынбаушылық Троцкийдің кәсіпшілср одақ- 
тары туралы таяуда шыккан айтыс кітапшаларына не- 
гіз болды.

Троцкийдін кателері осы уғынбаушылыктан туыи 
отыр.

II
САНАЛЫ ДЕМОКРАТИЗМ МЕН ЛАЖСЫЗ 

«ДЕМОКРАТИЗМ»

Кейбіреулердін ойынша, кәсіпшілер одақтарындағы 
демократизм туралы сөздер — курғақ таклак, партий
ный. ішкі турмысындағы кейбір қубылыетардан туған 
үйреншікті әдет, бірксздері демократизм туралы «мыл- 
жың сөз» кісіні жалықтыратын болады, сөйтіп бәрі де 
«ескіше» жүре бастайды,

Екінші біреулердің ойынша, кәсіпшілер одақтарын- 
дағы демократизм — асылында ж^мысшылардың та- 
лаптарына жол бгргендік, лажсыз жол бергендік би- 
лып табылады, бул регге біздің кездестіріп отырғаны- 
мызды нағыз, шынайы іс деуден гөрі, дипломатия де- 
гев ж&я.
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Бул жолдастардық кайсысы болса да қатты қате- 
лесІп отырғанын айтпасақ та болады. Кәсіпшілеродак- 
тарындағы демократизм, яғни «одақтар ішіндегі про- 
летарлык демократияның қалыпты методтары» деп 
аталып жүрген нәрсе— калың жумысшы уйымдарына 
тән саналы демократизм болып табылады; бул демо
кратизм кәсіпшілер одақтарына уйымдасушы миллион- 
даған жумысшы букарасына уғындыру методтарын 
үнемі колданудың қажеттігін, пайдалылығын уғыну- 
ды керек етеді. Мундай уғым болма^ынша демокра
тизм қурғақ сөзге айналады.

Соғыс болып, кауіп төбеден төніп турған кезде, біз- 
дін уйымдардың «майданға көмектесуге» шақырған 
Урандарын жумысшылар кызу -қарсы алып оіырды, 
өйткені курып кету каупі өте сезілуші еді, өйткенібул 
қауіп, ілгері басып, помещиктер мен капит а листер дін. 
өкіметін қайта орнатып келе жаткан Колчак, Юденич, 
Деникин, Пилсудский, Врангель армияларының түрін- 
дегі, мүлде нақтылы және барша журтқа айқын қауіп 
еді. Ол кезде буқараны көтеру қыйын емес-ті. Бірак, 
кәзір, соғыс каупі жойылған кезде, ал жаңа кауіл, ша- 
руашылық қаупі (шаруашылық бүліншілігі) буқараға 
оншалық сезілмей отырған кезде, бір ғана урандармен 
калын, буқараны көтеруге болмайды. Әрине, астықпен 
маганың жетімсіздігін журттың бәрі сезеді, бірақ, бі- 
ріншіден, журт калайда ептеп-септеп күнін көреді, 
кайткенмен өзіне астык та, мата да табады, сондык- 
тан астықсыздық пен товарсыздық қаупі букаранысо- 
ғыс қаупі камшылағандағыдай онша катты қамшылай 
қоймайды; екінш.ден, шаруашылық каупі >(пар звоздар- 
дын, ауыл шаруашылығына, токыма фабрикаларына, 
металлургия заводтарына керекті машиналардың же- 
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тімсіздігі, электр станцияларына керекті жабдықтың 
жетімсіздігі, т. б.) букараның уғымында нақ таяуда 
өткен соғыс каупіндей нақтылы қауіп деп ешкім де 
айта коймас. Миллиондаған жумысшы табын шаруа- 
ціылық бүліншілігіне қарсы аттандыру үшін калың бу- 
караның ынтасын, сана-сезімін, жігерін көтеру қажет, 
кеше соғыс қаупі қандай қауіп болған болса, кәзіргі 
шаруашылық каупі де нак сондай шын, катерлі қауіп 
екендігін нақты фактылар арқылы буқараға уғындыру 
кажет, демократия жолымен курылған кәсіпшілер 
одақтары аркылы миллиондаған жумысшыларды өнді- 
рісті өркендету ісіне катыстыру кажет. Тек осылай 
еткенде ғана шаруашылық бүліншілігіне қарсы шаруа- 
шылық органдарының күресін бүкіл жумысшы табы- 
ның сүйікті ісіне айналдыруға болады. Мунсыз шаруа- 
шылық майданында жеңіп шығу мүмкін емес.

Қыскасы: саналы демократизм, одактар ішіндегі 
пролетарлық демократияның методы өндірістік кәсіп- 
шілер одақтарының бірден-бір дурыс методы болып та- 
былады.

Бул демократизмге лажсыз «демократизмнін» еш- 
бір уксастығы жоқ.

Троцкийдіц «Кәсіпшілер одақтарының ролі мен мІн- 
деттері» деген кітапшасын окығанда, асылындаТроц- 
кийдін «өзі де» «демократиялық» методты жақтайды 
екен деп ойлауға болады. Осыған сүйеніп кейбір жол- 
дастар кәсіпшілер одактарының жумыс методтары ту- 
ралы мәселе біздегі алауыздықтардың түйіні емес деп 
ойлайды. Бірак бул мүлде тер:с пікір. Өйткені Троц- 
кийдің «демократизм!» — лажсыз, екіушты, принципсіз 
«демократизм», сондықтан муның өзі кәсіпшілер одақ- 
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тары үиіін жарамсыз, әскери-біорократтык методты то- 
лыктыратын нәрсе ғана.

ӨздеріңІз ойлаңыздар.
1920 жылы ноябрьдің бас кезінде Орталык. Коми

тет қаулы етедІ, ал кәсіпшілер одақтарыныц Бүкілрос- 
сиялык V конференциясының. коммунистік фракциясы 
мынадай қарар өткізеді: «цснтрализмніц және милита- 
ризациялы жумыс формаларының бюрократизма, до- 
рек! лікке, казнашылдыққа айналуына, кәсіпшілер одак- 
тарына усак-түйек камқорлық көрсетушілікке айна
луына қарсы мейлінше кажырлы, жоспарлы күрее жүр- 
гізу қажет... Главполитпуть куруды қажет еткен, ай- 
рыкша жағдайлардан туған өзгеше басқару методта- 
рының уаіқыты Цоктран (транспорт жумысшыларынын 
Троцкий баскарған Орталық Комитеті) үшін де өте 
бастады», сондықтан конференцияның коммунистік 
фракциясы «Цектранға одақ ішіндегі пролетарлық де- 
мократизмнің қалыпты методтарын күшейтіп, дамыту- 
ды усынады», Цектранды «баска да одактық бірлес- 
тіктермен тең привода Кәсіпшілер Одақтарының Бүкіл- 
россиялық Орталык Советінің (ВЦСПС) қурамына ене 
отырып, оның жалпы жумысына белсене катысуға» 
міңдеттейді (караңыз: «Правда» № 255). Бірақ Троц
кий мен Цектран, бул қаулыға қарамастан, бурынғы- 
ша Главполитпуть пен Главполитводқа сүйеніп, 
ВЦСПС-ті «сілкілеуге», бузуға әрекеттеніп, баска кә- 
сіпшілік бірлестіктерінің катарында Цектранныц ар- 
тыкша жағдайда болуын көздеп, бүкіл ноябрь айы- 
ның ішінде жартылай бюрократ гық-жартылай әскери 
сскі бағытты жүргізе бередІ. Ол-ол ма, 30 ноябрьде 
«Орталык Комитеттің саясат бюросының мүшелеріне» 
жазған хатында Троцкий тіпті «күтпеген жердсн» 
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«Главполитвод... таяудағы екі — үш айдың ішіңде еш- 
бір тарагыла алмайды» деп мәлімдейді. Ал онан сон 
ше? Осы хаттан кеГіін алты күн өткен сон (7 декабрь- 
де) нак сол Троцкий тағыда «күтпеген жерден» Орта- 
лык Комитетте «Главполитпуть пен Главполитвод де- 
реу жойылып, олардың, барлық күш-каражаттары қа- 
лыпты демократизмнің негізінде кәсіпшілер уйымына 
берілсін» деген усынысқа дауыс бер-еді. Буғандауыс 
бергенде ол Орталық Комитеттің 8 мүигесжің бірі бо- 
лып, оның 7 мүшесіне — бул мекемелерді жоюдын, өзі 
енді жеткіліксіз деп есептеп, оның үстіне Цектранның 
кәзіргі курамын да өзпертуді талап ететіндерге карсы 
шығады. Цектраннын. кәзіргі курамын сақтап калу 
үшін, Троцкий Цектрандағы саяси баскармаларды 
жоюды жақтап дауыс береді.

Осы алты күннің ішінде не өзгеріс болды екен? 
Мумкін, осы алты күннің ішінде темфжолшылар мен 
сушылар соншалык всіп, Главполигпуть пен Главпо
литвод оларға кажет болмай калган шығар? Әлде, 
мүмкін, осы кысқа мерзімніц ішінде ішкі немесе сырт- 
қы саяси жағдайда маңызды өзгеріс болған шыгар? 
Әрине, олай емес. Әнгіме былай: сушылар саяси бас
кармаларды жоюды және Цектраннын курамын өзгер- 
туді Цектраннан үзілді-кесілді талап етті, сондықтан 
Троцкийдін тобы, кулап калудан коркып және, еңбол- 
мағанда, Цектранның ескі курамын сактап қалуды 
көздеп, шегінуре, шінара уступкалар жасауға мәжбүр 
болды, дегенмен бул уступкалары ешкімді канағаттан- 
дырған жоқ.

Фактылар осындай.
Бул лажсыз, екіушты, принцилсіз «демократизмнін» 

ноябрьдің бас кезінде-ак партийны н Орталық Комитет І 
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усынған және біздіқ өндірістік кәсіпшілер одақтарын 
өркендету үшін өте қажет болып отырған методтар- 
мен — «одактар ішіндегі пролетарлык. демократияның. 
калыпты методтарымен» ешбір уқсастығы жоқ екенін 
дәлелдеп жатудың керегі бола коймас.

* **

Советтер съез:нің коммунистік фракциясының дис- 
куссиялық жыйналысында4 сөйлеген кортынды сөзін- 
де Троцкий кәсіпшілгр одақтары туралы таласқа сая- 
си элемент енгізуге карсы болып, буған саясаттың 
қатысы жок дегенді айтты. Бул жерде Троцкийдіц 
пікірі бүтіндей теріс екенін мәлімдеу керек. Жумыс- 
шы-шаруа мемлекетінде жалпы-мемлекеттік мәні бар 
бірде-бір маңызды қарар, әсіресе ол карардыц жу- 
мысшы табына тікелей катысы болатын болса, әйте- 
уір бір ретпен елдің саяси хал-жайына әсерін тигіз- 
бейінше, оның жүзеге асырылуы мүмкін емес, муны 
дәлелдеп жатудың қажеті бола коймас. Тегінде сая- 
сатты экономикадан бөліп тастаудың өзі кісі күлер- 
лік және оғаш нәрсе. Дәл сондықтан да мундай әрбір 
қарарға алдын ала нақ саяси турғыдан да баға беру 
кажет.

Өздеріңіз ойлаңыздар.
Троцкий басқарған Цектранның методтарын Цект- 

ранның өз практикасы-ақ теріске шығарғанын ендІ 
дәлелденген нәрсе деп есептеуге болады. Цектіранды 
басқара отырып, Цектран аркылы басқа одактарға 
ықпал жүргізе отырып, Троцкий одақтарды жандан- 
дырып, өркендетпек болды, өнеркэсіпті өрксндету ici- 
не жумысшыларды қатыстырмақ болды. Ал іс жүзін- 
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де оның бітіргені не? Кәсіпшілер одақтарының ішін- 
дегі коммунистер көпшілігімен жанжалдасты, кәсіп- 
шілср одақтарының көпшілігі Цектранмен жанжал
дасты, Цектран іс жүзінде жікке бөлінді, кәсілшілік 
жолымсн уйымдаскан «төменгі» жумысшылар «ко- 
миссарларға» өшікті, Басқаша айтқанда, одактардын 
өркендемегені былай турсын, тіпті Цектранның өзі 
ыдырай бастады. Күмән жоқ, егер Цектраннын, ме- 
тодтары басқа да одақтарға көшірілген болса, олар- 
да да нақ әлгідей жанжалдар, жікке бөлінушілік, 
ыдыраушылык туған болар еді. Соның нәтижесінде 
жумысшы табы ыдырап, жікке бөлінер еді.

Жумысшы табының саяси партиясы бул факты- 
ларды елеусіз қалдыра ала ма? БІзде біртутас кәсіп- 
шілер одактарына уйымдаскан жумысшы табы бол
са да, бір!.не бірі өш топтарға бөлінген жумысшы та
бы болса да, еліміздің саяси хал-жайы үшін мунын 
келер-кетері жоқ деуге бола ма? Буқараға жакын- 
дасу методын бағалау ісінде саяси жағдай ешқандай 
роль атқармауға тиіс, буған саясаттын түк қатысы 
жоқ дсуге бола ма?

Әлбеттс, болмайды.
РСФСРда және онымен одактас республикаларда 

кәзір 140 миллиондай халық бар. Оның 8О°/о-і — іиа- 
руалар. Мундай елді баскару үшін Совет өкіметіне 
жумысшы табының берік сенімі болуы кажет, өйт- 
кені мундай елге тек жумысшы табы арқылы ғана 
және жумысшы табынын күштері аркылы ғана бас- 
шылық етуге болады. Ал жумысшылар көпшілігінін 
сенімін сактап, нығайту үшін жумысшы табының са- 
на-сезімІн, кайрат-жігерін, ынтасын үнемі дамытып 
отыру керек, жумысшы табын кэсіпшілер одақтары- 
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на уйымдастыра отырып, коммунистік шаруашылык. 
қурылысына қатыстыра отырып, оны коммунизмнін 
рухында үнемі тәрбиелеп отыру керек.

Күштеу методтары аркылы және одактарды жо- 
ғарыдан «сілкілеу» арқылы бул міндетті жүзеге асы- 
руға болмайтыны анық, өйткені бул мегодтар жумыс- 
шы табын бөлшектейдІ (Цектран!) және Совет өкіме- 
тіне сенбестік тудырады. Оның бержағында, күштеу 
методтары арқылы букараның сана-сезімін дамыту 
да, оның Совет өкіметіне сенімін арттыру да тегіндс 
мүмкін емес екенін түсіну қыйын емес.

Анығында, тек «одақтар ішіндегі нролетарлық де- 
мократияныц қалыпты методтары» арқылы ғана, тек 
уғындыру методтары аркылы ғана жумысшы табын 
топтастыру міндетін, оның қайрат-жігерін аргтыру 
міндетін, оныи Совет өкіметіне деген сенімін, шаруа
шылык бүліншілігіне қарсы күреске елді аттандыру 
үшін кәзір аса кажет болып отырған сенімін нығайту 
міндетін жүзеге асыруға болады.

Қөріп огырсыздар, саясаттыц өзі де уғындыру ме- 
тодтарын жақтайды.

5 январь, 1921 ж.
^Правда* f № 12,
19 январь, 1921

Кол қойган: И, Сталин
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ПАРТИЯНЫҢ УЛТ МӘСЕЛЕСІНДЕГІ ҚЕЗЕҚТІ 
МІНДЕТТЕРі ТУРЛЛЫ

РК(б)П X съезіне арналган, п< ртиякыц Орггалық 
Комитеті бекіткен тезистер*

I
КАПИТАЛИСТА ҚУРЫЛЫС 

ЖӘНЕ УЛТТЫҚ ЕЗУ

1. Кәзіргі улттар белгілібір заманның жемісі— өр- 
леп келе жатқан капитализм заманының жемісі. Фео- 
дализмнін жойылып, капйтализмніц даму процесІ, со- 
нымен қатар, адамдардыц улт болып куралу процес; 
болып табылады. Ағылшындар, француздар, герман- 
дар, итальяндар капитализмнің феодаддык бытырац- 
кылыкты женіп, карыштап дамуы тусында улт бе
лый куралды.

2. Улттврдын куралуы жалпы және тутасынан ал- 
ғанда ортальіктанған мемлекеттердің қурылуымен бір 
мезгілде болған жерлерде, улттар, табиғи жолмен 
мемлекеттік түрге еніп, буржуазиялық улттық дербес 
мемлекет болып дамыды. Англияда (Ирландиясыз), 
Францияда, Игалияда осылай болды. Европанын 
иіығысында, муның керісінше, орталықтанған мемле- 
кеттердің курылуы феодализмніл жойылуынан, де- 
мек, улгтардың қуралуынан бурын болды, бул мем- 
лекеттердің курылуын өзін-өзі қорғау -гілектері тез- 
дстті (туржтсрдіц, монғолдардың, т б, шапкыншы-
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лығы). Осылай болғандықтан бул жердсгі улттар улі*-  
іық мемлекеттергс айналып дамымады және дамый 
да алмады, бул жерде әдетте, үстемдік жүргізуші бір 
күшті улттан және бірнеи/е әлсіз, бағынушы улттар- 
дан қуралған бірнеше аралас, көп ултты буржуазия- 
лық мемлекеттөр курылды. Австрия, Венгрия, Россия 
осындай болды.

3. Әуелгі уакытта, көбінесе, өздерінін. улттык 
күштеріне сүйенген Франция мен Италия тәрізді улт- 
: ық-мемлекеттер, жалпы айтканда, улттық сзгі де*  
генді білмеді. Буған 'карама-карсы, бір улттын, дәлі- 
і?ск айтканда — онын.үстем табының баска улттарға 
үстемдік ^күргізуі яегіэфде қурылған көпулттык мем- 
лекеттер у^іттык ез/і' мен /углттык, қозғалыстардың ал*  
ғашкы шықкан жері және^ДСЕІзгі майданы болып та- 
былады. Үстем улт л^н бағътй)цны улттардын мүдде- 
лгріндегі кайшылыкт^, иі?шідрей:нше көп ултты мем- 
лгкеттің орнықты түрдё<емі£ сүруі мүмкін емес. Көп 
ултты буржуазияльтк мемІ^еттуГ сорлы болатын се- 
бебі: оның бул кайшылыктамы шешу қолынан кел- 
мейді, оның жеке меншік пе©з^і*ык.  тен^дікті сак- 
тай отырып, улттарды «тоцгеру»*  және'»азлуЛттарды 
«корғау» жөніндегі әрбір әрекеті әдетте ^Ьна сәтсіз- 
дікпен, улттар арасындағы соктығысулардың жаиа 
шиеленісуімен аяқталып отырады. х

4. Европада капитализмнің бурынғыдан да өсе 
т үсуі, товар өткіэетін жаңа рыноктердің керек болуы, 
шикізат пен отын іздеу, ақырында, империализмнін 
дамуы, сыртқа капитал шығару және улы теніз жол- 
дары мен тсміржол қатнастарын камтамасыз етудін 
кажеттігі, бір жағынан, бурынғы улттык мемлекел- 
тердін жана территорияларды басып алуына және бул
- И. В С 1 й л * * Б-іо*
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мемлекеттерді көпулттық (отарлы) мемлекетке, улі 
тық езгі мен улттык соктығысулары болып отыратын 
мемлекетке (Англия, Франция, Германия, Италия) ай 
іалдырып жіберуге апарып соқты, екінші жағынал. 
бурынғы көпулттық мемлекеттердің ұстем улттары 
■ын арасында мемлекеттік ескі шекараларды сақтап 
калуга тырысушылыкты ғана күшейтіп қоймай, со- 
нымен қатар мемлекеттік шекараларды кеңейтугс 
көршілес мемлекеттердің есебінен жаңа (элсіз) улт 
тарды өзіне бағындырып алуға тырысушылыкты да 
күшейтті. Сонымен улт мәселесі кеңейіп, акыр аяғын- 
да, істің барысының өзі оны отарлар жөніндегі жал 
лы мәселеге әкеліп қосты, ал улттык евгі мемлекет 
ішіндегі мәселеден мемлекеттердіц арасындағы мәсс- 
леге, «улы> имлериалистік державалардың әлсіз, пра- 
восы тольііҚ емес улттарды өзіне бағындыру жолын- 
дағы күресі (және соғысы) жөніндегі мәселегс айна.і- 
ды.

5. Буржуазиялық көп ултты мемлекеттердіц ке 
ліеімге келмейтін улттық қайшылықтары мен ішкі әл- 
сіздіктерін тамырына дейін жете ашкан империалис
ты соғыс жеиіп шыкқан отарлы мемлгкеттердің (Анг
лия, Франция, Италия) ішіндегі улттык дау-жанжал- 
дардың барынша шиеленісуіне, жеңіліп қалған бурын 
ғы көп ултты мемлекеттердің (Австрия, Венгрия, 1917 
жылғы Россия) толык күйреуіне әкеп соқты және, 
акырында, — улт мәселесін буржуазияның барынша 
«тужырымды» етіп шешуі ретінде, — улттык буржуа- 
зиялык жаңа мемлекеттердің (Польша, Чехословакия, 
Югославия, Финляндия, Грузия, Армения жэне баска- 
лар) курылуына »кеп соқты. Бірак дербес жаиа улт
тык мемлекеттердің курылуы улттардың бейбіт өмір 
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сүруін орнатпады және орната да алмады, улттық 
тенсізджгі де, улттык езгіні де жоймады және жоя 
да алмады, өйткені жеке меншік леи талтык тецсіз- 
дікке негізделген жаңа улттык мемлекеттер мыналар- 
сыз өмір сүре алмайды:

а) өздерінің аз улттарын езбейінше өмір сүре ал
майды (белорустарды, еврейлерді, литвандарды, ук- 
раиндарды езіп отырған Польша; осетиндерді, аб- 
хаздарды, армяндарды езіп отырған Грузия; хорват- 
тарды, босняктерді езіп отырған Югославия, т. т.};

б) көршілердің есебінен территирияларын кеқейт- 
пейінше өмір суре алмайды, .мунын өзі дау-жанжал- 
дар мен соғыс туғызып отырады (Польша Литваға, 
Украинаға, Россияға қарсы; Югославия Болгарияға 
қарсы; Грузия Арменияға, Түркияға карсы, т. т.);

в) финанс, экономика және соғыс жөнінде «улы» 
и.мпериалистік державаларға бағынбайынша өмір су
ре алмайды,

6. Сонымен, соғыстан кейінгі дәуір улттық өшпен- 
діліктің, теңсіздіктің, езгінің, дау-жанжалдардың, со- 
ғыстардыц жән<? цивилизациялы елдердің улттарыныц 
гарапынан өз араларында да правосы толық емес ха- 
лықтар жөнінде де болып отырған империалист ай- 
уандықтардың ауыр түрлерін ашып беріп отыр. Бір 
жағынан, бірнеше «улы» державалар тәуелді және 
«тәуелсіз» (іс жүзінде .мүлде тәуелді) улттық мемле- 
кеттердің барлығын бірдей езіп, іқанап отырады, және 
улттық мемлекеттерді қанауға монополиялы болу 
үшін бул державалар өзара күресіп отырады. Екінші 
жағынан, тәуелді және «тәуелсіз» улттык. мемлекет- 
тер «улы» державалардың адам айтқысыз ауыр езгі- 
сіне қарсы куреседі; улттық мемлекеттер өздерініц 
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улттык территорияларын кенейту үшін езара күресіп 
отырады; улгтык мемлекетгер, әрқайсысы жекс-жеке, 
өздерінін. езілген аз улттарына карсы күреседі, Ақы- 
рында, «улы» державаларға карсы отарларда азаг- 
тык қозғалыс күшейеді жэне бул державалардыц аз 
Ішінде де, әдетте өз курамында бірсыпыра аз ултта- 
ры бар улгтық мемлекеттердің ішінде де улттык дау- 
жанжалдар шиеленіседі.

Империалиста соғыстың мура егіп қалдырған 
«дүниесінің түрі» міне осындай.

Улт мәселесін шешу жөнінде буржуазиялык қоғам 
толык банкрот болып шыкты.

II
СОВЕТ ҚУРЫЛЫСЫ 

ЖӘНЕ УЛТ БОСТАНДЫҒЫ

1. Егер жеке меншік пен капитал адамдарды саз- 
аз айырып, улт алакөздігін коздырып, улттык езгіні 
күшейтетін болса, коллективтік меншік псн еңбек 
адамдарды соншалыкты созсіз жакындатады, улт 
алакөздігін талкандап, улттык езгіні жояды. Езілген 
улттарды азат етпей, улт бостандығын орнатпай со- 
циализмнің өмір сүруі кандай акылға сыймайтын нәр- 
се болса, улттык езгісіз капитализмнің өмір сүруі де 
нак сондай акылға сыймайтын нәрсе. Ултшылдыктын 
сокыр сенімдері бойына сіқген шаруалар (және жал- 
пы усак буржуазия) буржуазиянын соңынан еріп 
итырған кезде шовинизм мен улт күресі сөзсіз болып 
итырады, ал муның керісінше, егер шаруалар проле- 
гариаттыц сонынан ерсе, яғни егер пролетариат дик- 
гатурасы камтамасыз етілсе, онда улт татулығы мен
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улт бостандьіғын қамтамасыз етІлді деп санауға бо- 
лады. Сондықтан Советтердің женіп шығуы мен про
летариат диктагурасының орнауы улттық езгіні жою- 
дың, улт теңдігін орнатудың, аз улттардың правосыи 
қамтамасыз етудін, негізгі шарты болып табылады.

2. Совет революциясьіның тәжрибёсі бул қағьій- 
даны голық дәлелдеп отыр. Россияда совет курылы- 
сыныц орнауы және улттардың мемлекет болыл бө- 
лініп шығу правосының жарыялануы Россия улттары- 
ның еңбекші буқараларының арасындағы катнастар- 
ды мүлде өзгертті, бурынғы улт алакөздігін талкан- 
дап, улттық езгінің негізін жойды және орыс жумыо 
шыларына баска улттардан шыккан бауырларынын 
сенімін Россияда ғана арттырып қоймай, Европада да, 
Азияда да арттырды, бул сенімді жігерлі ынты.мақ дә- 
режесіне, ортақ іс ,үшін күресуге дайындық дә/ожссінс 
жеггкізді. Азербайжанда, Арменияда совет республп- 
каларының қурылуы улттардын, соқгығысуын жойып 
және түрікпен армян, армян мен азербайжан еңбекші 
буқараларыніын. араоындағы сғасырлык» ошпснділікгі 
шешщ, нақ сондай нәтижелерге жеткізді. Вснгрияда, 
Баварняда, Латвияда Советгердін. уак.ытша женуі жө- 
нінде де дәл осыны айту керек. Екінші жағынан, егер өз 
үйіндегі улг ешпенділігі мен улттык езгьні жоймаған 
болса, Батые пен Шығыс улттарының енбскші букара- 
лары оларға сенін, жігер қоспаған болса, онда орыс 
жумысшылары Колчак пен Деникинді жене алмаған 
болар еді, ал Азербайжан мен Армян республикалары 
бекіне алмаған болар сді деп сеніп айтуға болады. Со
вет республикаларынын. нығаюы мен улгтык сзгінін. 
жойылуы ецбекшілерді империалист^ кіріптарлілктан
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аэат ету жөніндегі бір процестін екі жағы болып та
былады.

3. Ал, көлем жағынан өте кішкентай болса да, со
вет республикаларының өмір сүруі империализмге тө- 
ніп турған қазалы қатер болып табылады. Муның ка
тер болатын себебі совет республикаларының империа- 
лизмнен қол үзіп, отардан және жартылай отардан на- 
ғыз дербес мемлекетке айналып отырғандығынан ғана 
емес, сөйтіп империалистерді қосымша бір бөлек тер- 
риториядан және қосымша табыстан айырғандығынан 
ғана емес, мунын катер болатын себебі, ен алдымен, 
мынадан: совет рсспубликаларының өмір сүруінін өзі, 
бул республикалардың. буржуазияны басып, пролета
риат диктатурасын нығайту жолындағы әрбір кадам- 
дары капитализм мем империализмге қарсы орасан зор 
үгіт болып табылады, тәуелді еллерді империалиста 
кіріптарлыктан қуткару жолындағы үгіт болып табы
лады, капитализмнін барлык түрлерін ірітіп, берекссін 
кетіретін қудіреті күшті фактор болып табылады. Им
периалиста «улы» державалардың совет республика- 
ларына қарсы сөзсіз күресетіндігі, «улы» державалар- 
дын бул республикаларды жоюға тырысатындығы 
осыдан келіп шығады. Шеткері аймақтағы буржуазия- 
лық үкіметтердің бірінен соң бірін, контрреволюция- 
шыл пенералдар тобының бірінен сон, бірін Советтік 
Россияға қарсы көтеріп, оны мукыяггы түрде блока- 
даға алып және оны экономика жөнінен жалпы дара 
калдыруға тырыскан «улы» державалардыц Советтік 
Россияға қарсы күресінің тарихы — халықаралық кат- 
настардың кәзіргі жағдаиында, капиталистік қоршау 
жағдайында, совет республикасынын бірде-бірі жеке- 
леп алғанда экономика лық күйзелістен және дуниеж\ - 
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зілік империализм тарапынан болатын соғыста қый- 
раудан өздерін қамтамасыз етілдік деп есептей алмай- 
тындығын өте айқын көрсетіп отыр.

4. Сондыктан жеке совет республикаларыныц өз 
бетімен жекеленіп өмір сүруі, — капиталист мемле- 
кеттер тарапынан олардың өмір сүрулеріне кауіп бо- 
лып отырғанда,—орнықты, тыянақты болмайды. Бір 
жағынан, совет республикаларын корғаудың жалпы 
мүддслері, екінші жағынан, соғыстан күйзелген өндір- 
гіш күштсрді калпына келтіру міндеті және, үшінші 
жағынан, астыкты совет республикаларының астық- 
сыз совет республикаларына азық-түлік жәрдемін бе
ру кажеттігі — империалист кіріптарлық пен улттык 
езгіден қутылудың бірден-бір жолы ретінде, жеке со
вет республикаларының мемлекеттік одақ болып бірі- 
гуін қатты талап етеді. «Өз» буржуазиясынан және 
«бөтен» буржуазиядан азат болтан улттык совет рес- 
публикалары тек тығыз мемлекеттік одаққа біріккен 
де ғана өздерінін өмірін аман сақтап қала алады жә- 
не империализмнің біріккен күштерін жеце алады, 
вйтпеген күнде олар тіпті де жекө алмайды.

5. Соғыс және шаруашылық ісіиің біртутас болуы- 
на негізделген совет республикаларынын. федерациясы 
мемлекеттік одақтың жалпы формасы болып табыла- 
ДЫ, бул:

а) жеке республикалардыц да, бүкіл федерацияның 
да тутас болуын және шаруашылық жағынан дамуыа 
камтамасыз етуге;

б) дамудың әргү -і сатысында турған түрлі улттар 
мен халықтардың турмысынин, мәдениетініц және эко- 
номикалык күйінің бзрлық түрін камтуға және осыған 
сәйкес федерацияныі белгілібір түрін колдаяуға;
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в) өз тағдырын белгілі түрде федерацияның тағды- 
рымен байланыстырған улттар мен халықтардың тату 
туруын және туыскандык ынтымағын жөнге салуға 
мүмкіндік береді.

Россиянин федерациянын әралуан түрлерін қолда- 
яу жөніндегі тәжрибесі, советтік автономияға негіз- 
делген федерациядан (Киргизия, Башкуртстан, Татарс
тан, Тау халыктары, Дағстан) тәуелсіз совет респуб- 
ликаларымен (Украина, Азербайжан) договорлық кат- 
наста болуға негізделген федерацияға кошу жөніндегі 
және солардын, екі аралығындағы сатыларға (Түркс- 
тан, Белоруссия) жол беру жөніндегі тәжрибссі со; 
вет рсспубликаларынын мемлекеттік одағының жалпы 
формасы ссебінде федерациянын барынша колайлы 
және икемдІ екендігін толык дәлелдеді.

6. Бірак федерация өзіне кіретін елдердің өзара се- 
нушілігіне, өз еркімен келісулеріне сүйснгенде ғапа бе- 
р;к болады, федерацияньщ нәтижолері сонда ғана шмч 
нәтижо бола алады. Егер РСФСР, бірқыдыру улттао 
мен халыктардын тату туруы, туыскандық ынтымағы 
жөніндегі тэжрибс ойдағыдай болып іпыққан дүние 
жүзіндегі бірден-бір ел болатын болсз. мунын себебІ; 
бул елде үстемдік стушілср де, бағынушылэр да, мет
рополия да, отарлар да, империализм де, улттық езгі 
де жоқ. — мунда федерация әртүрлі улттардың еңбек- 
ші букараларының өзара сенушілігіне және олардын 
одактасуға ерікті түрде талпьгнуына негізделген. Фс- 
дерацняяыц осы еріктілік сыйпаты келешектө де мін- 
детті түрде сақталуға тиіс, өйткені тек осындай феде
рация ғана барлық елдердіц енбекшілерінің. дүниежү- 
зілік тутас шаруашылықтағы ен жоғарғы бірлітіне ету
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формасы бола алады, мундай бірліктіч кажеттігі бар- 
гаи сайын анық сезіліп келеді.

III
РКП КЕЗЕКТІ МІНДЕТТЕРІ

1. РСФСР-да және онымен байланысты совет pec- 
публикаларында 140 миллионға таяу халық бар. Б?- 
лардың 65 миллионға таяуы всликорос еместер (укра- 
индар, белорустар, а<иргиздар, өзбектер, туркпендер, 
тәжіктор, азербайжандар, Еділ бойындағы татарлар, 
қырым тагарлары, буқарлыктар, хивалықтар, башкурт- 
тар, армяндар, чечендер, кабардиндер, осетиндер, чер- 
кестер, ингуштер, карачайлар, балкарлар*;  калмак- 
тар, карелдер, аварлар, даргиндер, кази-кумухтар, кю- 
риндер, кумыктар**,  марилер, чуваштар, вотяктөр, Еділ 
бойындағы немістер, буряттар, якуттар және баска- 
лар).

• Соңғы жеті халық <Тау халықтары» тобына
Соңғы бес халық «Дағысғандықтар» тобына

Бул халықтар жөніндегі патша екіметініц саясаты, 
помещиктер мен буржуазияның саясаты—олардын 
арасында кандай да болса мемлекст урығын жою. 
олардың мәдениетін мүгедек егу, тілінс кысым келт;- 
ру, оларды надандыкта устау және, ақырында, олар- 
ды мүмкіндігінше орыстандыру саясаты болды. Мун 
дай саясаттын. нәтижесінде — бул халықтар аз дамып, 
саяси артта калды.

Кәзірде, помещиктер мен буржуазия кулатылыл, 
бул елдерде де буқара халык совет өкіметін жарыя" 
лал отырған кезде, партияның міндеті — великорос 

бірігеді. 
бірігеді.
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емес халықтардың енбекші буқараларының ілгері кет- 
кен орталық Россияны куып жетуіне жәрдемдесу бо- 
лады, оларға:

а) осы халыктардың улттық бейнесіне сай келегін 
формада совет мемлекетін өздерінде дамытып, нығай- 
туға;

б) жергілікті халыктын. турмысы мен психология- 
сын білетін жергілікті адамдардан қурылған, ана тілін- 
де іс жүргізетін сотты. әкімшілік орындарын, шаруа- 
шылық органдарын, өкімет органдарын өздерінде жол- 
ға коюға,

в) ана тілінде баспасөз, мектеп, театр, клуб жумы- 
сын және жалпы мәдени-ағарту мекемелерін өздерінде 
дамытуға көмектесу болады.

2. Егор 65 миллион великорос емсс халыктардан 
внеркәсіпті капитализм дәуірін белгілібір дәрежеде ба- 

■сынан кешірген Украинаны, Белоруссияны, Азербай- 
жанның біразырағын, Арменияны шығарып тасгасак, 
онда 25 миллионға таяу көпшілігі түрік халыктары 
іТ.үркстан, Азербайжанныи көпшілігі, Дағстан, тау ха
лыктары, татарлар, башкурттар, киргиздар және бас- 
калар) калады, булар капиталисты дамуды өтуге үлгі- 
ре алмаған, өздерінің өнсркәсіптік пролетариаты жок 
немесе жокка тән, көбінесе мал шаруашылығы мсн 
патриархтық-ру турмысын сақтап келген (Киргизия, 
Башкуртстан, Солтүстік Кавказ) немесе жартылай нат- 
риархтық-жартылай феодалдық турмыстың алғашқы 
түр^нен онша у.ап кетпегсн (Азербайжан, Қырым және 
басқалар), бірақ бУлар кәзірдіи өзінде советтік даму- 
дын жалпы арнасына тартылып отыр.

Бул халыктардың енбекші букаралары жонінде 
<1-пунктге көрсетілген міндегген басқа) паріняның 
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міндеті — енбекші шаруа СоветтерІнің негізінде, бул 
халыктардың арасында коммунист мыкты уйымдар 
куру жолымен олардың патриархтық-феодалдық қат- 
настарды жойып, совет шаруашылығын куру жумысы- 
на кірісуіне көмектесу болады; бул коммунист уйым 
дар орыс жумысшылары мен шаруаларыяыц совет-ша- 
руашылык қурылысы жөніндегі тәжрибесін пайдала 
нуға қабілетгі болуға тиіс және сонымен бірге өзініи 
қурылыс жумысында белгілібір улттың әркайсысыныц 
нақтылы акономикалық жағдайынын, таптық курылы- 
мының, мәдениетінің және турмысының барлық өзге- 
шеліктерін ескере білуге тиіс, орталық Россиянин эко- 
номикалық шараларын, шаруашылык дамудын баска 
бір, неғурлым жоғары сатысына ғана жарамды шара- 
ларды, беталды апарып кондыра салмауға тиіс.

3. Егер көпшілігі турік халыктары болып отырған 
25 миллионный ішінең, кәзірдің өзінде отырыкшы бо
лып калған және белгілібір территорияны өздерін-э 
мыктап бекітіп алған Азербайжанды, Тұркстанныц 
көпшілігін, татарларды (Еділ бойындағы және Қырьгм- 
дағы), Бухарды, Хиваны, Дағстанды, тау халықтары- 
ныңбір бөлегін (кабардиндерді, черкестердІ, балкар- 
ларды) және кейбір баска улттарды шығарып тастай- 
тын болсақ, онда 6 миллионға таяу киргиздар, баш- 
қурттар, чечендер, осетиндер, ингуштер калады, б\- 
лардың жерлері соңғы уақытқа дейін орыс ауғында- 
рының отарлауына объекті болып келді, ауғындар бу- 
лардыц егін егетін жақсы участоктерін тартып алыпта 
үлгірді және буларды ештеңе өнбейтін қуладалаға үз- 
діксіз ығыстырып отырды.

Патша өкіметінің саясаты, помещиктер мен бур- 
жуазияның саясаты — бул аудандарға орыс шаруала-
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ры мен казактардын ішінсн кулак элементтерді көбі- 
рек орналастырып, оларды улыдержавалық талаптыя 
сенімді тірегіне айналдыру болды. Осы саясаттың нэ- 
тнжесінде — куладүзге ығыстырылып отырған жергі- 
лікті негізгі халыктар (кнргнздар, башкурттар) біртін- 
деп курый бастады.

Бул халықтардың сңбекші буқаралары жөнінде 
(і және 2-пунктгердс айтылған міндеттерден басқа) 
партияның міндеті — жалпы кулактардан азат болу 
жолындағы, әсіресе жырткыш великоростык кулактар
дан азат болу жолындағы күресте олардын күштерін 
жергілікгі орыс еңбекші буқараларынын. күштерімен 
біріктіру, олардың бар күші мен бар қуралдарын жум- 
сап ыйығында отырған отаршы-кулактзрды лактырып 
тастауына көмектесу және, сонымен, оларды адамнын. 
өмір сүруіне қажетті жарамды жерлермен қамтамасыз 
ету болады.

4. РСФСР шегінде жогарыда аталған, бслгілібір 
таптық курылымы бар және белгілібір теприторияны 
коныстаған улттар мен халықтардзн басқа тағы кейбір 
а\ыспалы улттық топтар, аз улттар бар, олар өзге 
улттық тутас көпшіліктердіц ішінде араласып жүреді 
және олардың көб.несе белгілібір таптық курылымы 
да жок, белгілібір территориясы да жоқ (латыштар, 
эстондар, поляктар, еврейлер және баска аз улттар). 
Патша өкіметінің саясаты — бар куралдарды колда- 
нып, қырғынға салуға дей:н барып (еврей қырғында- 
ры) осы азшылықтарды мүлде жою саясаты болды.

Кәзірде, улт артыкшылығы жойылған кезде, улт- 
тардын. тең, праволылығы іс жүзінс асырылған кезде, 
ал аз улттардын ерікті түрде улттық даму правосы со
вет курылысыпыц сыйпатының өзімен-ақ камтамасыз
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етілген юезде, партияның бул улттық топтардын. ек- 
<>екші букаралары жөніндегі міндеті — олардың өздері- 
не берілген срікті түрде даму правосын толық пайда- 
лануына көмектөсу болады.

5. Шеткері аймактардағы коммунистік уйымдарбі- 
раз өзгеше жағдайларда дамып отыр, ол жағдайлар 
бул аудандарда партияның калыпты өсуіне кедергі 
жасайды. Бір жағынан, шеткері аймақтарда кызмет 
істейтін, «державалық» улт өмір сүріп турған жағдай- 
ларда өскен және улттық езгіні білмеген великорәс 
коммунистері партия жумысында улт өзгешеліктерінін 
маңызын көбіне кішірейтіп жібереді, немосе олармсн 
мүлде санаспайды, сол халықтың таптық қурылымы- 
ның, мәдениетінің, турмысының, тарихта бастан өткіз- 
гендсрінің өзгешеліктерін өз жумысында есспке ал- 
майды, сонымен партияныңулт мәселесіндегі саясатын 
турпайылап, бурмалайды. Бул жағдай коммунизмнен 
улы державалыққа, отаршылдыққа, всликорустык шо- 
винизмге карай тартатын уклонға апарып соғады. Екін- 
ші жағынан, жергілікті негізгі халыктан шықкан, улт- 
тык езгіиін, ауыр дәуірін басынан кешірген және сол 
улттык езгінің елесінен әлі де толық қутылып болма- 
ған коммунистер партия жумысында улт өзпешелігінін 
манызын көбінесе үлкейтіп жібереді, енбэкшілердін 
таптық мүдделерін көлеңкеде қалдырады, иемеое бсл- 
гілібір улт енбекшілерінің мүдделерін нак сол улттың 
«жалпыулттық» мүдделерімен шатастырады, булардың 
біріншілерін соңғылардан бөлектей білмейді және со- 
ларға сүйеніп партия жумысын қура білмейді. Бул 
жағдай, өз ксзегінше, коммунизмнен буржуазиялық- 
демократиялық ултшылдыкка карай, кейде панисла-
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мизм, пантүркизм*  (Шығыста) формасын алагын улт- 
шыддыкқа карай тартатын уклонға апарып соғады.

Съезд осы уклондардың екеуін де, коммунизм ici- 
не зыянды ж эн с кауіпті уклон деп, үзілді-кесілді кінә- 
лай отырып, бірінші уклонның, улыдержавалықка, 
отаршылдықка қарай тартатык уклонның. ерекше ка- 
уіпті және ерөкше зыянды екендігін көрсетуді қажет 
дел санайды. Съезд, партия катарында отаршылдык 
пен ултшылдықтын калдықтарын жеңбсйінше, шеткері 
аймақтарда букарамен байланысы бар, берік, интерна
ционализм негізінде жергілікті және орыс халықтары- 
ның пролетарлык элементтерһг өз катарына біріктіретін 
коммунистік уйымдар қуру мүмкін емес екенін ескер- 
теді. Сондықтан съезд коммунизмдегі ултшылдыктын 
және, ен алдымен, отаршылдықтың булталақтарын 
жоюды партияның шеткері аймақтардағы еи манызды 
міндеттерініц бірі деп санайды.

6. Соғыс майдандарындағы табыстарға байланыс- 
ты, әсіресе Врангельді жойғаннан кейін, өнеркәсіптік 
пролетариаты жок немесе жокка тән артта калған 
кейбір шегкері аймақтарда ултшыл-мещан элемент- 
тердіц мансапқорлықпен партияға кіруге тырысуы кү- 
шейді. Бул элементтер, партияның іс жүзінде билеуші 
күш болып отырғандығын еске алып, әдетте комму- 
низмніи түсіке боялады және олар көбіне топ-тобымен 
партияға кіруге умтылады, сөйтіп олар партияға нашар 
бүркенген шовинизм рухы мсн ірткІ салу рухын еңгі- 
зеді, оның бер жағында шеткері аймактардағы жаллы 
алғанда әлсіз партия уйымдарыныц жаиа мүшелер 
алып партияны «кеңейтуге» қызығушылыққа қарсы 
туруға әр уақытта шамасы келе бермейді.

Пролетариат партиясына алдап енетін.жалғанком-
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мунистһі элементтердің қандайымен болса да үзглді- 
кесілдІ күрес жүргіЗуге шакыра отырып, съезд улт- 
шыл-мещан интеллигент элементтердің. ^себінен пар
тиями «кеңейтуден» сактандырады. Съезд, шеткер: 
аймактарда партийны толыктыру ісі ең алдымен 
осы шеткері аймақтардағы пролетарлардың, кедейлер- 
дің және енбекші шаруалардыц есебінен жүргізілуге 
тиіс деп есептейді, сонымен катар шеткері аймактар- 
дағы партия уйымдарының курамының сапасын жак- 
сарту арқылы оларды нығайту жумысы жүргізілуге 
тиіс деп санайды.

Правда'*  «ЛЛ 29. 
10 фырлльі 1921 ж.
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1. ПАРТИЯНЫҢ УЛТ МӘСЕЛЕСІНДЕГІ КЕЗЕКТІ 

МІНДЕТТЕРІ ТУРАЛЫ БАЯНДАМА
10 март

Партиянын. улт мәселесі жөніндегі юезектегі намы
ли міндеттеріне тіюелей көшуден бурын, кейбір алғы- 
шарттарды анықтап алу қажет, мунсыз улт мәселесі- 
нің шешілуі мүмкін емес. Бул алғышарттар улттын 
шығуы туралы, улттық езгінің тууы туралы, тарихи 
дамудың барысында болган улттық езгінің формала- 
ры туралы және онан соң дамудың әртүрлі дәуірле- 
рінде улт мәселесінің шешілу формалары туралы м&- 
селеге соғады.

Мундай дәуірлер үшеу.
Бірінші дәуір — Батыста феодализмнің жойылып, 

капитализмнің жеңген дәуірһ Адамдардың, улт болып 
қуралуы осы дәуірге келіп тіреледі. Менін. айтып отыр- 
ғаным Англия (Ирландиясыз), Франция, Италия сыяк- 
ты елдер. Батыста — Англияда, Францияда, Италияда 
және шінара Германияда — феодализмніц жойылу дәуі- 
рі және адамдардың улт болып қуралуы мезгілі жа- 
ғынан жалпы және тутасынан алғанда орталыктанғав 
мемлекетгердің шығу дәуірімен бірге болды, осылай 
болғандықтан ондағы улттар өздерініц дамуында мсм- 
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лекеттік формаға кірді. Ал бул мемлекеттердің іш.нде 
ауызға аларлықтай баска улттардың топтары болма- 
ғандыктан, онда улттық езгі де болмады.

Европаның шығысында, муның керхінше, улттар- 
дың куралуы мен феодалдық бытырандылықты жою 
лроцесі мезгілі жағынан орталыктанған мемлекеттер- 
дің. қурылу процесімен бір болған жоқ. Менің айтып 
отырғаным— Венгрия, Австрия, Россия. Бул елдерде 
капиталист даму әлі жок еді, бәлкім, ол ж ан. а бас*  
талып келе жаткан болар, оның бержағында, түріктер- 
дің, монғолдардың және Шығыстың тағы баска ха- 
лықтарыныц шапқыншылығынан қорғану мүдделері 
шапкыншылықтың кыспағына төтеп бере аларлыктай 
орталықтанған мемлекеттердін дереу курылуын тіледі. 
Ал Европаның шығысында орталықтанған мемлекет- 
тердің шығу пронесі адамдардың улт болып куралу 
процесінен -шапшацырақ болғандықтан, онда, әлі улг 
болып қуралмаған, бірақ жалпы мемлекет болып бІр- 
лескен, бірнеше халықтан косылған аралас мемлекет 
курылды.

Сонымен, бірінші дәуір капитализм жана шығып 
келе жатқан кезде улттардың пайда болуы аркылы 
сыйпатталады, оның бсржағында Европаның баты- 
сында улпықезгісі жоқ таза улгтық мемлекеттер туа*  
ДЫ, ал Шығыста, көбірек дамыған бір улт басқарған 
және саяси жағынан, кейін экономикалық жағынан да 
үстем ултқа бағынынқы, аз дамыған баска да ултта- 
ры бар көп ултты мемлекеттер туады. Шығыстың бул 
көп ултты мемлекеттері улт дау-жанжалдарын, улт 
III’ 1 е Р . және бул мәселенің ше-
шілуіндегі і үрлі гәсілдсрді тушзған улгтық езгінің 
отаны болды.
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Улттык езгінің және оған қарсы күрес тәсілдерінін 
дамуындағы екінші дәуір Батыста империализмнің шы- 
ғу дәуірімен орайласады; бул дәуірде капитализм то
вар өткізетін рыноктер, шикізат, отын және арзан баға- 
лы жумысшы күшін іздеуде, сыртка капитал шығарып, 
улы теміржолдар мен теиіз жолдарын камтамасыз ету 
жолындағы күргсте улттық м-емлекеттің шеиберінен 
шығып, жакындағы және алыстағы көршілеірінің есебі- 
нен өз территориясын кеңейтеді. Бул екінші дәуірде 
Батыстағы бурынғы улттык мемлекеттер — Англия, 
Италия, Франция — улттық мемлекет болудан қаладьі, 
яғни олар, жаңа территорияларды басып алу нәтиже- 
сінде, көп ултты, отарлы мемлскетке айналады, соны- 
мен катар Европаның шығысында мунан да бурынөмір 
сүрген улттык және отарлық езгінің майданына айиа- 
лады. Европаның шығысында бул дәуір бағынышты 
улттардың (чсхтар, поляктар, украиндар) оянуы жәие 
күшеюі аркылы сыйпатталады, муның өзі империалис
та соғыстардыц нәтижесінде бурынғы буржуазиялык 
көп ултты мемлекеттердің кулап, улы'держава дейтія- 
дерге кіріптар болып отырған жаңа улттык мемлекет- 
тердің курылуына әкеп соқты.

Үшінші дәуір — совет дәуірі, капитализмнің жойы- 
лып, улттық езгініц курыған дәуірі; бул дәуірде үстем 
улттар мен бағынышты улттар туралы, отарлар мен 
метрополнялар туралы мәселе тарихи архивқа кетеді, 
бул дәуірде РСФСР территориясында даму жөнінде 
тец правосы бар улттар келіп шығады, бірак бул улт- 
тардың өздерінің шаруашылық, саяси және мәдениет 
жағынан артта қалғандығынан кейбір тарихи мура бо
лып калган теңсіздігі әлІ де болып отыр. Улттардын. 
бул теңсіздігінің түйіні — біздің, тарихи даму нәтиже- 
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сінде, бурыкғы мураға ие болғандығымызда; ол мура 
бойынша бір улт, этап айтқанда великорус улты бас
ка ултгарға қарағанда саяси жағынан да, өнеркәсіп 
жағынан да анағурлым артык дамыған болыл шыкты. 
Бір жылдың, ішжде жойыла коймайтын факт жүзінде- 
гі теңсіздік осыдан болып отыр, бірақ бул тенсіздік 
артта қалған улттар мен халықтарға шаруашылық, 
саяси және мәдениет жағынан көмек көрсету арқылы 
жойылуға тніс.

Улт мәселесінін, дамуындағы тарихи жағынан біз- 
дің көз алдымыздан өткен үш дәуір міне осындай.

Әуелгі екі дәуірдің ортақ бір сыйг.аты бар. Ол мы- 
нау: бул екі дәуірдің екеуінде де улттар езілуде, кіріп- 
тарлыкта болады, солай болғандыктан улт күресі' өз 
күшінде, ал улг мәселесі — шешілмеген күйінде қала- 
ды. Бірак бул екеуінің арасында айырмашылық та бар. 
Ол айырмашылық мынау: бірінші дәуірде улт мәсёлесі 
жеке көп ултты мемлекеттердің шеңберінен шыкпайды 
және улттардың азын-аулағын ғана, көбінесе Европа- 
лық улттарды ғана қамтыйды; ал енді екінші дәуірде 
улт мәселесі мемлекеттің өз ішіндегі мәселеден мем- 
лекеттер арасындағы мәселепе айналады, — толықпра- 
восы жоқ улттарды өзіне бағынышты күйінде устап 
калу үшін болатын, Европадан тысқарғы жердегі жа
да халыктар мен тайпаларды өз ыкпалына бағындыру 
үшін болатын империалисту мемлекеттердің арасын- 
дағы соғыс туралы мәселеге айналады.

Сөйтіп, бурый тек мәдениетті елдсрде ғана маңызы 
болған улт мәселесі бул дәуірде өзінің оқшаулық сый- 
латын жояды да, отарлар туралы жалпы мәселемен 
косылады.

Улт мәселесінін жаллы отарлық мәселеге уласып 
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дамуы тарихи кездейсоқ нэрсе емес. Бул дамудын се- 
бсбі— біріншіден, соғысып жүрген державалардың им
периалиста топтарының өздері империалистік соғыс 
уакытында отарларға иек сүйеуге мәжбүр болды, олар 
отарлардан адамдар алып, солардан әскерлер қурды. 
Күмән жоқ, бул процесс, империалистердіц отарларда- 
ғы артта калған халықтарға сөзсіз иек сүйеу процесі 
бул тайпалар мен халықтарды азаттыққа, күрескеоят- 
пай қойған ж<ж. Сонсын, улт мәселесін кеңейтіп, оны 
азаттық қозғалыстың әуелі ушкынымен, ал онан юейів 
жалынымен жер жүзін түгел шарпыған жалпы отар- 
лык мәселеге дамыткан екінші фактор — империалис
та топтардың Түркияны бөлісіп алуға, оның мемлекет 
болып өмір сүруін тоқтатуға әргкеттенуі болды. Тур- 
кия мемлекеттік жағынан мусылман халыктарының 
ішінде неғурлым дамыған ел болғандықтан мундай 
келешекпен келісе алмады, ол күрес туын көтердіжә- 
не Шығыс халықтарын империализму карсы өз төңі- 
регіне уйыстырды. Үшінші фактор — Советтік Россия- 
ның шығуы болды; оның империализму қарсы күресі 
бірталай табыстарға жетті және, сөз жоқ, Шығыстыи 
езілген халыктарына дем берді, оларды оятып, күрес- 
ке көтерді, сонымен Ирландиядан бастап Индияға 
дейін езілген улттардың жалпы майданын қуруға 
мүмкіндік берді.

Міне осы факторлардыц бәрі улттықезгінің дамуын- 
дағы екінші кезеңде мынаған әкеп соктырды: бур- 
жуазиялық қоғам улт мәселесін шешпегендігі, халық- 
тар арасында бейбіттік орнатпағандығы былай турсын, 
қайта, улт күрссінің ушкынын дүниежүзілік империа
лизму карсы езілгсн халықтардың, отарлардың және 
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жарты лай отарлардың күресінің жалынына айналдыр 
ды.

Анығында, улт мәселесін шеше алатын бірден-бір 
режим, яғни әртүрлі улттар мен тайпалардың тату ту- 
рып, туыскандық ынтымақта болуын камтамасыз ете- 
тін жағдайлар жасай алатын режим — Совет өкіметі- 
вің режимі, пролетариат диктатурасының режимі.

Капитал үстем болып, өндіріс қурал-жабдыктары 
жеке меншікте турғанда және таптар өмір сүріп тур- 
ғанда улттардыц тең праволы болуы қамтамасыз етіле 
влмайтындығын, капитал өкіметі өмір сүріп турғанда 
ендіріс курал-жабдыктарын иемдену үшін күрес жүріп 
жатканда, улттардың ешқандай тең праволылығы бо
ла алмайтынын, сондай-ақ улттардың еңбекші букара- 
ларының арасында ынтымақтың бола алмайтынын дә- 
лелдеп жатудың керегі бола қояр ма екен. Улттың тен 
праволы болмауын жоюдын. бірден-б:р амалы, езілген 
және езілмепен халыктардың еңбекші буқараларынын 
туыскандық ынтымағын жасай алатын режимді орна- 
тудың бірден-бір амалы — капитализмді жойып, совет 
қурылысын орнату екендігін тарих көрсетіп отыр.

Сонсын, жеке халықтар «бөтен» буржаузиядан да, 
өздерінің улттык буржуазиясынан да азат етіле ала
тын болып отырғанда, яғни олар өздерінде совет ку- 
рылысын орнатып отырғанда көршілес совет республи- 
калары тарапынан шаруашылық жағынан және соғыс 
жағынан көмек болмайынша олардың империализм 
турганда жеке өмір сүре алмайтындығын және өзіиін 
жеке өмір сүруін дурыстап корғай алмайтындығын та
рих көрсетіп отыр. Совет республикаларының мемле- 
кеттік одағынсыз, олардың тутасбір соғыс-шаруашы- 
лық күш болып топтасуынсыз, дүниежузілік империа- 
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лизмнін біріккен күшіне карсы соғыс майдандарыяда 
да, шаруашыльіқ майдандарында да төзіп туру мум~ 
кін емес екендігін Венгриянын мысалы айкын көрсе- 
теді.

Совет республикаларынын федера аиясы — мемле- 
кеттік одактын табылған формасы, муйыя іг жүз.з? 
аскан түрі РСФСР болыа габыладн.

М”не, жолдастар. Шлдід партияэыя РСФСР квле*  
мінде у.тт мэселесш шешу ісікдегі белгіл. влз 
ның кажегті ехеядіпя хейн дәледэеу ғс±е f г .*  :?~д 
менің алдымен айтайыв з

Совет режим! кехзде Россзяда ж.з-е р-гкссгтее:' 
бабланысты рк«тйжкалардл кадізл - «?_ ; _ 
Улттар да, празосыз ухгтар да. *.•  грйпйж» дх й-г: 
лар да. — х.~зз дг. ■'•■; ~~ттн дз ь. „• з_
нымен, солай бела турса да Рхсинд- * -V ~ * 
күнге дейін бәр. РСФСР-дзғы лт мәселесініь жжісі — 
кейбір улттардын бірмегмзан мура ретшде аэ^" -і в<- 
жүзіндегі (шаруалльиъіл, саж*_  л а-'л .аг-гУ
артта калғандығыв же®, артта ьалғаи халығгарға 
мемлекеттік жағыная да, мәлеетет жағыяая да. ша- 
руашылык жағьіаае да Рэссмчяы гуилі жен
ге мүмкіншһж беру бслыд табылады

Ecxf режим тусьЕЕда аатша екімета Ғкзаинада 
Азербайжанда, Түркстаада жәве басқа да шеткер; ай- 
мактарда мемлекеттзпі дамьггуға тырысқан жвк жэне 
тырыса алмаіғыи егд дагша эк-Ыеп жергілйсп ие- 
гізгі халыкты гүвзен аесималжиялауға тырыем® 
шеткері авмахтарда межзекеттткт: даиьг’уга «apc-oW- 
ресті, сондай-ах «ладдьж жәденйе^ ж-ағывзи дамуына 
да қарсы күресті.

Сонсын, еой. івемле&ет; пөмешиғлер м*я?  кжиталио 



42 И. В. Сталин

тер мураға киргиздар, чечендер, осетиндер сыякты 
катты қуғындалған халықтарды калдырды; булардың 
жерлері Россиянин казак және кулак элементтерінін 
отарлауына жумсалды. Бул халықтар шексіз азап ше- 
гуге, қырылып жойылуға қалған еді.

Сонсын, бурын үстем улт болған великорус улты- 
ның жағдайы жергілікті халықтын. енбекші букарасы- 
на жакындаса білмейтін немесе жакындағысы келмен- 
тін, олардың муң-муқтажын түсініп, олардың артта ка- 
лушылық пен мәдеииетсіздіктен шығуына жәрдембер- 
гісі келмейтін орыс коммунистер’не де өз ықпалының 
ізін калдырды. Мен өздерінің жумыстарында шеткері 
аймактардағы турмыс пен мэдениеттің ерекшеліктерін 
елемей, кейде улыдержавалық шовинизмге ауыткып 
кетіп жүрген орыс коммунистерінің аз-кем топтары ту- 
ралы айтып турмын.

Сонсын, улттык езгіні басынан кешірген орыс смес 
улттардың жағдайы да кейде өз халқының енбекші 
буқараларының таптық мүдделерін «жалпы халыктык» 
деп аталатын мүдделерден айыра білмейтін, жергілікті 
халықтан шыққан коммунистерге ыкпалын тигізбей 
қойған жок. Мен, кейде орыс емес коммунистердін 
арасында байқалып жүрген және, мәселен, Шығыста 
панисламизм, пантүркизм түрінде көрінетін жергілікті 
ултшылдыққа карай тартатын уклон туралы айтып 
турмын.

Акырында, киргиздарды, башкурттарды және кей- 
б;р тау халықтарын курып бітуден аман сақтап қалу 
кажет, отаршы-кулактардыц есебінен оларды керекті 
.жермен камтамасыз ету кажет.

Мәселелер мен міндеттер осындай; булардың бәрі 
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бірігіп еліміздегі улт мәселесінің негізі болып табыла- 
ды.

Партияның улт мәселесі жөніндегі бул кезекті мін- 
деттерін сыйпаттай келіп, мен жалпы міндетке— іпет- 
кері аймақтардағы коммунистік саясатымызды көбіне- 
се Шығыста болып отырған шаруашылық турмыстын 
ерекше жағдайларына сәйкестіру міндетіне көшкім ке- 
леді.

Істің, мәнісі мынада: толып жаткан көбінесе түрік 
халыктары—булар 25 миллионға таяу— өнеркәсіптік 
капитализм дәуірін басынан кешірпен жок, кешіруге 
үлгіре алмады, сондыктан олардын өнеркәсіптік про
летариату жок немесе жокка тән, осылай болғандық- 
тан оларға алғашқы шаруашылык формасынан өнеркә- 
сіп капитализміне сокпастан советтік шаруаиіылық са- 
тысына көшуге тура келеді. Бул кыйын істі, бірақ қа- 
лайда істеупг мүмкіндігі бар істі жүзеге асыру үшін, 
бул халықтардын, экономикалық жағдайының, тіптіта- 
рихи бастан кешіргендерінің, турмыоы мен мәдениеті- 
нің барлық ерекшеліктерін еске алып отыру қажет. 
Мунда, Россиянин орталығында, күші мен маңызы 
болған шараларды бул халықтардың территориясына 
апарып коидыра салу — акылға сыймайтын, қауіпті 
нәрсе. РСФСР-дыц шаруашылыіқсаясатын жүргізгенде 
бул шеткері аймақтардағы біз көріп отырған экономи- 
калық жағдайдыи, тап қурылысының, тарихи бастан 
кешіргендерінің барлык ерекшеліктерін міндетті түрде 
еселке алып отыру керек екені айқын. Мен бул арада, 
мәселен, Азык-түл:к Халык Комиссариатының еш 
уақытта шошка асырамаған мусылман халкына Қир- 
гизияда салғырт ретінде шошка тапсыр деп талап 
қоюы сыяқты өрескелдіктерді жою керек екендігі ту- 
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ралы айтып та отырғаным жок, Бул мысалдан кез 
келген жолаушынын. да көзіне түсетін турмыс ерекше- 
ліктерімен кейбіреулердің мүлде санасқысы келмейтін- 
дігі көрінеді.

Маған жана ғана Чичерин жолдастық мақалалары- 
на жауап бсруді сурап жазған хатты тапсырды. Жол- 
дастар, мен көніл койып окып шыккан Чичериннің ма- 
қалаларынан әдебиетшілдіктен баска ештеце де шық- 
паған. Онда төрт кате немесе төрт түсінбеушілік бар.

Біріншіден, Чичерин жолдае империалистердің ин- 
тернационалдық бір;гу:н асырабағалап және империа- 
листік топтар мен мемлекеттердің (Франция, Америка, 
Англия, Жапония және басқалар) арасындағы ішкі 
кайшылықтарды, болып отырған және соғыс туғыза- 
тын қайшылыктарды естен шығарып, жете бяғаламай,, 
империалиста мемлекеттердіц арасындағы кайшылық- 
тарды жокка шығарғысы келеді. Ол басты-басты им- 
лериалистердін бірігу жағдайын асыра бағалап, бул 
«трестін» ішінде болып отырған кайшылықтарды же
те бағаламаған. Ал оның бержағында бул қайшылық- 
тар бар және Сыртқы Істер Халық Комиссариатыньщ 
жумысы соған негізделген,

Онан соң Чичерин жолдас екінші қате жіберіп 
отыр. Ол үстемдік етіп отырған улы державалар мен 
таяуда ғана курылған улттық мемлекеттердің (Чехос
ловакия, Польша, Финляндия және басқалар), осы улы 
державаларға финанс және соғысжағынан тәуелді бо
лып отырған мемлекеттердің арасындағы қайшылык- 
тарды жете бағаламайды. Бул улттық мемлекеттердіи 
улы державаларға бағынғандығына қарамастан неме
се, дурысырақ айтқанда, сол бағынудын нәтижесінде 
улы державалар мен осы улттық мемлекеттердің ара- 
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сында кайпгылықтар болып отырғандығын, мәселен, 
Польша, Эстония және басқалармен жүргізілген келіс- 
сөздерде байқалған кайшылықтардың бар екендігін 
Чичерин жолдас мүлде умытып отыр. Сыртқы Істер 
Халык Комиссариатының өмір сүріп отырған максаты- 
ның өзі — осы кайшылыктардың, бәрін ескеріп, соларға 
сүйену, осы кайшылықтардың шенберінде жол тауып 
отыру болады.Бул жағдайды Чичерин жолдас бағала- 
май отыр, бул таңқаларлық нәрсс.

Чичерин жолдастың үшінші катесі мынау: ол улт- 
тың өзін өзі билеуі туралы өте көп сөз кылады, онысы 
шындығына келгенде империалистер ебін тауып пай- 
даланып жүрген қурғақ уранға айналған. Чичерин 
жолдас біздің б^л уранмен қоштасканымызға екі жыл 
болғанын умытып отыр, мунысы ғажап нәрсе. Бул 
уран біздің программада кәзірде жоқ. Біздік програм- 
мада улттың өзін өзі билеуі 'туралы айтылмайды,—• 
бул уран өте шубаланкы,— неғурлым жыйнацкы және 
нактылы уран туралы — халыктардың мемлекет болып 
бөліну правосы туралы айтылған. Бул екеуі — екі түр- 
лі нәрсе. Чичерин жолдастың өз макалаларында бул 
жағдайды ескермеуі ғажап нәрсе, сондықтан да оның 
шубалаңқы болып отырған уранға карсы пікірлерінің 
бэрі де қур дәрілІ мылтыктың атылғанындай болып 
шығады. өйтксні «өзін өзі билеу» туралы не менін. те- 
зистерімде, не партийный, программасында б'рауыз 
сөз айтылмаған. Онда тек халыктардын мемлекет бо
лып бөлініп шығу правосы туралы ғана айтылған. Ал 
бул уран отарларда азаттык козғалыс каулап өсіп 
жаткан кәзіргі жағдайда біз үшін революциялык уран 
болып табылады. Совет мемлекеттері өз ыктыярлығы- 
мен федерацияға бірігіп жатқандықтан бөлініп шығу 
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правосы, РСФСР-ға енген халықтардың өз еркі бо- 
йынша, пайдаланылмай калыпотыр. Ал біз Англиянын, 
Францияның, Американың, Жапониянын кыспағында 
ғы отарларға келетін болсақ, біз Аравия, Месопота
мия, Түркия, Үндстан сыякты бағынышты елдерге, яғ- 
ни отар немесе жартылай отар болып огырған елдерге 
келетін болсак, онда халықтардың бөлініп шығу пра
восы жөніндегі уран революциялық уран болып табы- 
лады, сондықтан бул ураннан бас тарту — империа- 
листерге көмектесу болады.

Төртінші түсінбеушілік— Чичерин жолдастың ма- 
қалаларында практикалық нусқаулардың жоктығы. 
Макалалар жазу, әрине, онай, бірақ оларға «Сталин 
жолдастың тезисте-ріне карсы» деп ат беру үшін күр- 
делі бір нәрсе айту керек еді, тым болмаса практика- 
лық карсы усыныс жасау керек еді. Ал мен онын ма- 
калаларынан кулақ коюға турарлық бірде-бір практи- 
калык усыныс таба алмадым.

Мен аяктағалы келемін, жолдастар. Біз мынадай 
қортындыларға келдік. Буржуазиялык коғамның улт 
мәселесін шешу қолынан келмегені былай турсын, кай- 
та, ол улт мәселесін «шешу*  жөніндегі өз әрекетте- 
рінде улт мәселссін отар мәселесіне айналдырып, қоо- 
дырып жіберді және өзінв карсы Ирлаядиядан бастап 
Үндстанға дейін жаңа майдан курды. Улт мәселесін 
коя білетін және оны шеше алатын б:рден-бір мемле- 
кет — өндіріс курал-жабдықтары мен ендіріс қуралда- 
рынын коллективтік меншікте болуына негізделгеи 
мемлекет — Совет мемлекеті. Федерациялы Совет 
мемлекеті тусында енді езілген улттар да, үстем улг- 
тар да жок, улттық езгі жойылған, бірақ неғурлым 
мәдениетті улттар мен модениеггі кем улттардын ара-





2. ҚОРТЫНДЫ сөз
10 март

Жолдастар! Бул съезд үш<н улт мәселесі жөнінде- 
гі айтыстың ерекшелігі—біз улт мәселесі жөніндегі 
декларациядан Россияны әкімшілік ретімен кайта белу 
аркылы мәселені практикалық етіп қоюға көштік. 
Октябрь революциясының бас кезінде біз халыктардыц 
белжіп шығу правосын декларациялаумен тынғанедік. 
1918 және 1920 жьглдары біз артта калган халықтар- 
дың еңбекші букараларын Россия пролетариатымеи 
жакындасгыру мүддесін көздеп Россияны улттықбел- 
гісіне карай әкімш:лік ретімен кайта белу жөнінде жу- 
мыс жүргіздік. Ал кәзір, біз бул съезде, Россиямен 
байланысы бар автономиялы облыстар мен тәуелсіз 
республикалардың іш;ндегі еңбекші букаралар мен 
усакбуржуазиялық элементтер жөнінде партияныңсая- 
саты қакдай болу керек екендігі туралы мәселені та
за практикалык негізде койып отырмыз. Сондықтан 
Затонскийдін сіздерге усынылған тезистердің абстрак- 
циялык сыйпаты бар деуі мені таң қалдырды. Менің 
колымда оныц өзі жасаған тезистері бар, ол бул те- 
.зистерін съездің қарауына усынбады, муныц неге еке- 
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ні белгісіз, мен оның бул тезистерінен бірде-бір прак- 
тикалық сыйпаты бар усыныс таба алмадым, — тек қа« 
на «РСФСР» деген атты «Шығыс-европалык» деп, ал 
«россиялыіқ» деген сөзді «орыстык» немесе «велико- 
рустық» деп өзгертейік дегеннен баска тіпті ешкандай 
усыныс жок. Бул тезистерден мен одан басқа практи- 
калык усыныстар таба алмадым.

Енді келесі мәселеге көшемін.
Расын айтканда, мен сөйлеген делегаггардан бу- 

дан көбірек күткен едім. Россияда шеткері аймактар- 
дың саны жыйырма екіге жстеді, оның бержағында 
бул шеткері аймактардың кей біреулерінде енеркәсіп- 
тік даму күштірек болған және олардын, өнеркәсіп жө- 
нінде орталық Россиядан айырмашылығы аз, екіншіле- 
рі капитализм сатысын әлі өтпеген және олар орталық 
Россиядан тіпті өзгеше, үшіншілері мүлде каранғы 
калған. Тезистерде шеткері аймактардыц осындай өз- 
гсшел;гін барынша тәптештеп түгел қамту мүмкін 
смес. Бүтіндей бүкіл партия үш;н маңызы бар тезис- 
терді тек қана түркстандық, тек кана азербайжандық, 
немесе тек кана украиндық сыйпатта болсын деп та- 
лап коюға болмайды. Жеке белгілерді былай коя ту*  
рып, шсткері аймактардыц барлығына бірдей ортак 
бслгіл-зрді алып, тезистерге енгізу кажет. Тезисгер жа- 
саудың мунан баска әдісі әлі жаралған жок.

Тезистсрде көрсетілгендей великорос емес улттар- 
ды бірнеше топка белу керек. Орыс емес улттардың 
саны 65000 000га таяу. Бул орыс емес улттардың бар- 
лығына тэн ортак сыйпат мынау: олар өздерінің мем- 
лекеттік дамуы жатынан орталык Россиядан артта 
калған. Біздің міндетіміз—бул улттарға, олардын при
лет ар лық элементтеріне, олардыц еңбекші элсментте- 
4 И. В. С 1 а л и И, 5-том
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ріне өздерінде совет мемлекеггігін ана т'л’нде дамыту 
үшін көмекгесуге барлык күшті салу. Бул жалпы жағ- 
дай тезистердің практикалық бөлімінде көрсетілген.

Сонсын, шеткері аймактардың. ерекшеліктерін бу- 
дан да гөрі нактылайтын болсак, орыс емес улттар- 
дың 65000 000га таяу жалпы санынан капитализм саты- 
сынан өтпепен 25 миллиондай түрік халыктарын бөлек 
шығаруға тура келеді. Микоян жолдастын: кейбір жа- 
ғынан Азербайжан орыс провинцияларынан жоғары 
деуі дурыс емес. Ол, тегі, Баку мен Азербанжанды 
шатаетырып отырған болар. Баку Азербайжанның іші- 
нен өскен жок, Нобельдін, Ротшильдің, Вишау және 
баскалардың күшімен жоғарыдан кондырылған. Азер- 
байжаннын өзіне келетін болсак, ол — ен артта кал
ган патриархтык-феодалдық катнастары бар ел. Сон- 
дықтан мен Азербайжавды тутас күйінде капитализм- 
ді өтпеген шеткері аймақтардың тобына косамын, бул 
шеткері аймактарды совет шаруашылығының арнасы- 
на тарту үшін айрыкша әдктер колдану керек. Бул 
туралы тезисгерде айтылған.

Сонсын, көп дегенде 6 миллион халыкты камтый- 
тын үигнш; топ бар, — булар көбінесе мал өсірушітай- 
палар, мунда ру салты әлі жойылған жоқ және олар 
егін шаруашылығына әлі көшкен жок. Булар, көбіне- 
се, киргиздар, Түрксганның солтүстік бөлегі, башкурт- 
тар, чечендер, ооетиндер, ингуштер. Улттардың бул то
бына келгенде, оларды ен алдымен жермсн қамтама- 
сыз ету керек. Осында киргиздар мен башкурттарға 
сөз берілмеді, жарыссөз тоқтатылды. Жері жоқ бол- 
ғандыктан кырылып-жойылып жаткан таулы-өлкедегі 
Башкуртстаннын, Киргизиянын және тау халықтары- 
нын каидай азап шегів отырғандығы туралы олар илі 
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де көп айткан болар еді. Ал бул жөнде Сафаровтын 
айтканынын 6 миллион халык тобына ғана қатысыбар. 
Сондыктан Сафаровтыц практикалык усыныстарын 
шеткері аймактардың барлығына түгел колдануға бол 
майды, өйткені орыс емес улттардыц калған бөлег. 
уш.’н — ал олардык саны 60 миллионға таяу — бул тү- 
зетулердің ешкандай макызы жок. М;не сондыктан да 
мен, улттардың белгілі топтарына катысы бар кейбір 
пункттерді нактылайтын, толыктыратын және жаксар 
татын, Сафаров енгізген усыныстарға карсы болмаға 
ныммен. бул түзетулерді шексіз қолдана беруге бол- 
майтынын айта кетуге ти;стім:н. Сонсын, мен Сафаров
тын бір түзетуін<е ескерту жасауға тихпін. Оның тү- 
зетулерінің бір:не «улттық-мәдени жағынан өзін өзі 
билеу» туралы сөз кыстырылған. Онда былай делінген:

«Октябрь революциясына дейін Россиянин шығыс жағын- 
дағы шеткері аймактзрдың отарлық және жартылай отарлық 
халыктарының империалиста саясат нәтижесінде өздерініц 
^лттьіх-мәдени жағынан өзін өзі билеу арқылы ана тілінде 
білім алу аркылы капмталистік цивилизацияның мәдени та- 
6 ы стары на косылуға ешқандай мүмкіншілігі болмады», тагы 
тағылар.

Мен бул түзетуді кабылдай алмайтынымды айтуға 
тиіспін, өйткені одан бундизмнің исі аңкып тур. Бул 
улттык-мәдени жағынан өзін өзі билеу деген — бунд- 
шылардың тужырымы. БІз өзін өзі билеу деген күңгірт 
уранмен әлдскашан коштаскан болатынбыз — оны 
кайтадан жаңғыртудың керегі жоқ. Онын бержағын- 
да бул сөйлем түгелімен — қалай болса солай қурас- 
тырылған сылдыр сөз.

Сонсын, мснде б:р хат бар, ол хатқа карағанда, біз 
коммунистер, белорус ^лтын колдан жасайтын сыяқ- 
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тымыз. Бул дурыс емес, неге десеніз белорус улты бу- 
рыннан бар, онын орыс тілінен өзпеше өз т;лі бар,сон- 
дықтан белорус халкының мәдениетін оныц өз ана ті- 
л;вде ғана көтеруге болады. Нак осындай сөздер бу
лан бес жыл бурый Украина туралы, украин улты ту- 
ралы айтылған болатын. Осы таяуда ғана украин рес- 
публикасы жәке украин улты — немістердін ойдан шы- 
ғарғаны делініп те жүрді. Ал шынында украин улты- 
ның бар екендігі анык және онын мәдениетін дамы- 
ту коммунистердің міндеті болып табылады. Тарихқа 
карсы баруға болмайды. Украина калаларында осы 
уакытқа дейін орыс элементтері көп болып келген бол- 
са, бір кезде бул калалар сөзсіз украинданады, бул 
анык нәрсе. Муиан кырық жыл бурын Рига неміс ка- 
ласы болатын, бірақ кала дсревняның есебінен өсіп 
отырады, ал деревня улттың сакталатын орны болып 
табылады, сондықтан кәзірде Рига — таза латыш ка- 
ласы. Мунан елу жыл бурын Венгрияның барлык ка- 
лалары неміс сыйпатында еді, кәзір олар мадьярланды. 
Белоруссия қалаларындагы халықтың дені әзірге бе
лорус болмағанымен, кейін ол да осындай болады.

Қортынды сөзімді аяктай келіп, съезге комиссия 
сайлауды усынамын, ол комиссияға облыстардың өкіл- 
дері кіруге тиіс; бул комиссия, біздің шеткері аймақ- 
тардың бәріне де керегі бар, тезистерде айтылған 
практикалық усыныстарды будан да гөрі нақтылы 
етуге тиіс, (Кол шапалактау.)
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В. И. ЛЕНИНГЕ ХАТ

Ленин жолдас!
Соңғы 3 кунде мен «Россияны электрлендіру жос- 

пары»ң деген жыйнақты окып шығуға мүмкіндж ал- 
дым. Наукасым оебеп болды (жаман айтпай жаксы 
жоқ деген!). Тамаша, жаксы курастырылған кітап. 
Тырнақшасыз нағыз біртутас, нағыз мемлекеттік ша- 
руашылык жоспарының шебер жасалған ’ желхі. Ша- 
руашылық жағынан артта калған Россиянин советпк 
қондырмасына кәзіргі жағдайларда нағыз іске асар- 
лық және бірден-бір ыктимал техникалык-өндірістік 
база жасау жөнінде біздін, заманымыздағы бірден-бір 
марксистік әреюет.

Соғыстан бурынғы өнеркәсіптің қалдығына маман- 
дығы ж<ж шаруа-жумысшы букараның (еңбск аріиия- 
сынын) еңбегін жаппай колдану негізінде Россиянин 
«шаруашылығын өрюендегу» жөнінде Троцкийдің был- 
тырғы «жоспары» (оның тезистері) есіңізде ғой. Гоэлро 
жоспарымен салыстырғанда кандай бншаралық, қан- 
дай мешеулік десецізші! Өзін ескіліктіц шарапагы-
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мен Россияны «кутқаруға» жаралған ибсендік батыр- 
ға балаган ортағасырлык майдагер... Ал, бізді уятқа 
калдырып, баспасөзімізде жиі-жиі басылып жүрген 
ондаған «бфтутас жоспарлар» түкке турмайды,— жа- 
сағыш-яемелердің балалык былдыры... Немесе: Гоэл- 
роны әл: күнге дейін «сынап» жүрген және былықпай- 
лықтың батпатына белшеснен батқан Рыковтыц то- 
ғышарлық «реализм;» (шындығында маниловшылды- 
ғы)...

МенІң пікірім:
1) жоспар туралы мылжың сөзге енді бір минутты 

да кетірмеу керек;
2) іске дереу практика жүзінде кірісе 

б а с т а у керек;
3) материалдар мен адамдар әкелу, кәсіпорындар- 

ды калпына келтіру, жумысшы күш:н белу, азық-түлік 
жеткізу, жабдықтау базаларын және жабдықтау ісініц 
езін уйымдастыру, т. б. жөніндегі жумысымыздың ен 
болмағанда ’/з бөлегін осы кіріспенің мүдделзріне ба- 
гындыру керек (2/з бөлегі «кезөктегі» муқтаждарға ке- 
теді).

4) Гоэлро қызметкерлерінщ, қаншама жаксы жақ- 
тары бола турса да, нағыз практикашылдығы жетімсіз 
(макалаларда профессорлык. импотенггік барлығы се- 
зіледІ), сондықтан жоспар комиссиясына оларға коса 
накты практика адамдарын, «орындалғанын білдірі- 
ңіз», «мерз;мінде орындаңыз» деген сыяқты принцип 
бойынша кыймылдайтын адамдарды м;ндетт; түрде сн
изу керек.

5) Кәзірде тек бірғана «біртутас шаруашылык 
лйкнары» бар, ол —«электрленд:ру жоспары», баска 
«жоспарлардың» бәрі де — кур мылжык.түккетурмай- 
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тын, зыянды мылжын; осыны ескере отырып, «Электр- 
лендіру жоспарының» негізгі мәселесін де, ж-еке об- 
лыстарға катысы бар накты мәселелерін де түсіндре 
бастауды «Правда», «Известия», әсірес-е «Экономи
ческая Жизнь»9 газеттеріне міндеттеу керек.

Сіздің Сталин.
1921 ж. ліартта жазылған.
БіҮіліаі рет мына кітапта басылғач: 
Сталин. Туғанина елу жыл толуына 
ариалган * қалалар жыйнагы.

М.-Л., I»29



УЛТ МӘСЕЛЕСІНІҢ ҚОЙЫЛЫСЫ ЖӨНІНДЕ

Улт мәселесін коммунистердің койысында, II жәно 
ll’/s Интернационал'0 кайраткерлерінің, барлық және 
кандайда болсын «социалистік», «социал-демократия- 
лық», меньшевиктік, эсерлік және т. с, партиялардын 
бул мәселені койысынан мәнді айырмашылық бар.

Улт мәселесінің ескі және жана утымынын арасы- 
на шек коятын, улт мәселесінің жаңа койылысына нс- 
ғурлым тән ерекше белгілері ретінде, негізгі төрт жағ- 
дайды айта кетудің айрыкша манызы болмак.

Бірінші жағдай—мәселенік бір бөлімшесі болып 
табылатын улт мәселесінің, тутас мәселе болып табы- 
латын, отарларды азат ету туралы жалпы мәселемсн 
бірігуі. П Интернационалдың дәуірінде улт мәселесі 
әдетте тек <цивилизаииялы улттарға» ғана катысы бар 
мәселелердін тар шенберінде болып келді. Ирландар, 
чехтар, поляктар, финдер, сербтер, армяндар, еврейлер 
және Европаның кейбір баска улттары — тағдырлары- 
на 11 Интернационал көніл бөлген толык празосы жоқ 
улттардың узын ырғасы осылар. Улітық езгінін нағыз 
дөрекі, катал формасын бастан кешіріл отырған он, 
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жүз миллиондаған азиялық және африкалық халык- 
тар дағдыда «социалистердің» назарынан таса қалып 
келд:. Ақ түстілер мен кара түстілерге, «мәдениетсіз» 
негрлер мен «цивилизациялы» ирландарға, «артга, 
қалған» индустар мен «окымысты» поляктарға тене
тен карауға бата алмады. Европаның толық правосьг 
жоқ улттарының азаттығы үшін күресу керек болғаа 
күннің өзінде де, «цивилацияны» «сақтау» үшін «ка
жет болатын» отарларды азат ету туралы «жөні түзу 
социалистсрдің» шындап сез қозғайтын мүлде ргті. 
жоқ дел іштей уйғарылды. Азия мен Африканың отар 
халықтарын империализмнің. езгісінен азат етпейіншэ,. 
Европада улт езгісін жою дегеннің ақылға сыймай- 
тындығы, бірінші мен екіншісінің біте кайнасқан бай- 
ланысы бар екендігі бул социалист-сымақтардың. есі- 
ке де кіріп шыкпады. Коммунистер улт мәселесінің. 
отарлар туралы мәселемен байланысын алдымен аш- 
ты, оны теория жағынан негіздеді және осы теория- 
ны олар өздерініц рсволюциялык практикасының не- 
гізіне салды. Сонымен ак түстілер мен кара түстілер- 
дің арасындағы, империализмнің «мәдениетті» және 
«мәдениетсіз» кулдарының арасындағы арадуал жо- 
йылды. Бул жағдай ортақ жауға қарсы, империализм- 
ге қарсы алдыңғы катарлы пролетариаттың күресі 
мен артта калған отарлардың күресін біріктіру ісін 
едәуір жснілдетті.

Екіііціі жағдай — улттардыц өзін өзі билеу право- 
сы туралы көмескІ уранды улттар мен отарлардың 
мсмлекет болып бөлектеніп шығу, өз алдына дербес 
мемлекет болып курылу правосы туралы революция- 
лық айқын уранмен ауыстыру. II Интернационалдың 
кайрагкерлері, өзін өзі билеу правосы туралы айт- 



58 И. В. Сталин

канда, мемлекег болып' бөлектеніп иіығу правосы ту- 
ралы жумған аузын да ашкан емес,— өзін өзі билеу 
правосын, олар ен, мыкгағанда, тегі автономия болу- 
ға правосы барлығы ретінде уғынды. Улт мәселесінін 
«мамандары», Шпрингер мен Бауэр, өз'н өзі билеу 
правосын Европаның езілген улттарының мәдениет 
жөнінде автономия алу правосына, яғни букіл саяси 
(және экономикалык) бил.к үстем улттың қолында 
калып қойып отырғанда, олардың өздерінің мәдени 
мексмелері болу правосына айналдыруға дейін бар
ды. Басқаша айтканда, толық правосы жок. улттар- 
дың өзін өзі билеу правосы үстем улттардың саяси 
•бил:кке ие болу артыкшылығына айналдырылды, он- 
сон мемлекет болып бөліну туралы мәселе иіығары- 
лып тасталды. П Интернационалдың идея жағынан 
басшысы, Каутский, негізінде осыған қосылды, өзін 
өз: билеу правосына Шпрингер мон Бауэрд^ң. шынын- 
да империалистах турғыдан берген тусінігін қабылда- 
ды. Өз:н өзі билеу уранының өздсрі үшін осы колай- 
лы өзгешелігін уға қойып, империалистердің муны өз 
ураны етіп жарыялауы танырқарлық нәрсе емес. Ха- 
лыктарды кулдыққа салу максатын көздегсн импе
риалиста соғыстың өзін өзі билеу туы астында жүр- 
гіз лгені белгілі нәрсе. Сөйт.п өзін өзі билеудің көмес- 
кі ураны улттарды азат етудің, улттардың тен право- 
.лылығының қуралынан улттарды колға үйрету қура- 
лына, империализм нің улттарды бағындырып устау 
куралына айналдырылып отыр. Сокғы жылдарда бү- 
кіл дүние жүзіиде істердің беталысы, Европадағы ре
волюция логикасы, акырында, отарлардағы азаттык 
іқозғалысынық өсуі осы реакциялык уракға айналған 
іураннын. лақтырылып тасталуын, оның орнына толык 
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правосы жок улттардың еңбекші букараларының үс- 
гём улттардың пролетарларына сенімсіздік көзкарасын 
жоя алатын, улттар тен праволылығына және осы 
улттардын. еңбекшілерінің бірлтіне жол аша алатын 
революциялык ураннын. болуын талап етті. Мундаи 
уран улттар мен отарлардын. мемлекет болып болэк- 
теніп шығу правосы туралы коммунистер усынган 
уран болып табылады.

Вул уранның артыкшылығы мынада:
1) бул уран бф улттың еңбекшілері екінші улттың 

сцбекшілерін басып алмакшы дегендей күмән тудыра- 
тын непздің кандайын болсын жояды, демек, өзара 
сенімге және ерікті түрде бірігуге жағдаіі әзірлейді;

2) бул уран өзін өзі билеу туралы өп-өтірж был- 
шылдайтын, бірақ толық правосы жок халықтар мен 
отарларды бағындырып устауға, өзінін империалист.к 
мемлекетінің шенберінде устап калуға тырысатын нм- 
периалистердін бетпердесін жулады, сонысымен бу- 
лардың империализма карсы азаттық күресін улгай- 
та түседі.

Егер орыс жумысшылары, өкіметті колына алғап- 
нан кейін, халыктардың мемлекет болып бөліиіп шы- 
ғу правосын жарыяламаған болса, епер олар халык
тардын осы мызғымас правосын жүзеге асыруға өзі- 
нің әз‘;р екендігін іс жүзінде дәлелдемегөн болса, егер 
олар, айталық, Финляндияны (1917 ж.) билеуге «пра- 
восынан» бас тартпаған болса, егер олар Солтүстік 
Персиядан <1917 ж.) әскерлерін шығарімаған болса, 
•-■гер олар Монролияның, Қытайдың т. т., т. с. белгі- 
лібір бөлімдерін талап етуден бас тартпаған болса, он- 
да орыс жумысшылары Батые пен Шығыстағы езде- 
оінің улты баска жолдастарының тілекгестігін өзіне 
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каратып ала алмаған болар еді; муны дэлелдеп жа- 
тудың керегі бола кояр ма екен.

Ал егер ө.<н өзі билеу туымен шебер бүркелген 
империалистердіц саясаты сокғы кездерде Шығыста 
қалайда сәтсіздіктен сәтсіздікке ушырап отырған бол- 
са, муның бір себебі—онда бул саясат халықтардыи 
мемлекет болыл бөлектеніп шығу правосы туралы 
уранның рухында жүргіз'лпен үгіттің негізінде өсіп, 
күшейіп келе жаткан азаттық «.озғалысына соқтығьгп 
отыр; мунда да ешб.р күмән жоқ. Кейбір болмашы ка- 
телер жіберіп алғаны үшін Бакудің «Қыймыл жәнс 
насихат Советін»11 мейлінше бәләғаттап жүргең II жә- 
не ІР/г Интернационалдың батырлары муны түсін- 
бейді, бірақ муны жаңа атап өткен «Советтің» бір 
жылғы өмірінің іиііндегі ісімен және азиялық, афри- 
калық отарлардың сонғы екі-үш жылғы азаттық коз- 
ғалысымен танысып көрген адамдардың қай-қайсы- 
сы болса да түсінеді.

Үшінші жағдай — улттық-отарлық мәселе мен ка
питал өкіметі туралы, капитализмді қулату туралы^ 
пролетариат диктатурасы туралы мәселенін арасын- 
дағы біте кайнаскан баГіланыстардың. ашылғандығьі. 
И Интернационалдык дәуірінде аумағы мейлінше та- 
рылған улт мәселесі алдағы пролетарлык революция- 
меи байланыстырылмай, дағдыда, өзінше жеке алы- 
нып каралды. Улт мәселесі пролетарлық революция- 
ға дей.н, капитализм шенберінде болатын біркатар- 
реформалар аркылы, «табиғи түрде» шешіледі деп, 
улт мәоелесін негізді түрде шешпей турып-ақ проле- 
тарлык революциями жүргізуге болады деп және, ке- 
рісінше, капитал өкіметін кулатпай турып-ак, проле- 
тарлық революциясыз-ақ, пролетарлык революцияныц 
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женісіне дейін-ақ улт мәселесін шешуге болады деп 
іштей уйғарылып келді. Осындай шынында империа
листа көзкарас Шпрингер мен Бауэрдің улт мәселесі 
жөніндегі белгілі еңбектерінің басынан аяғына дейін 
айқын көрініп отырады. Бірақ соңғы он жыл улт мә- 
селесін булай уғынушылыктың бастан-аяқ кате екен- 
дігін, оның бүтіндей шірік уғым екендігін ашты. Им
периалист соғыстың көрсеткені, сонғы жылдардағы 
революциялық практиканың растағаны мынау:

1) улт және отар мәселелерін капитал өкіметінен 
азат болу туралы мәселеден бөліп қарауға болмайды;

2) империализм (капитализмнің ең жоғарғы фор- 
масы) толык правосы жоқ улттар мен отарларды сан
ей және экономика жағынан қулданбайынша өмір су
ре алмайды;

3) толық правосы жоқ улттар мен отарлар капи
тал өкіметін 'кулатпайынша азат етіліе алмайды;

4) толық правосы жоқ улттар мен отарларды им- 
периализмнің езгісінен азат етпейінше пролетариат- 
тын жецісі баянды бола алмайды.

Егер Европа мен Американы социализм мен импе- 
риализмніц арасындағы негізгі урыстардың майданы, 
аренасы деп атауға болатын болса, онда толық пра
восы жоқ улттар мен отарлар өздерінің шикізатымен, 
отынымен, азық-түлігімен, көп сан адам материалда 
рымен империализімнің тылы, резерві деіп танылуға 
тиіс. Соғыста утып шығу үшін, майданда женіп кана 
қоймай, сонымен қатар душпанның тылын, оныц ре
зерва революцияландыру керек. Сондықтан, егер про
летариат өзініц революциялық күресін толык. право
сы жоқ улттар мем отарлардың енбекш; букаралары- 
ниң империалистер өкіметіне қарсы, пролетариат дик- 
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татурасын орнату жолындағы азаттык, қозғалысымен 
байланыстыра білсе ғана дүниежүзілік пролетарлык 
ргволюцияның женіп шығуы қамтамасыз етілді деп 
есептеуге болады. II және ІР/г Интернационалдыи 
кайраткерлорі улттық-отарлык мәселені Батиста өр- 
леп келе жаткан пролетарлык ргаолюциянын. дәуірін- 
дегі өкімет туралы мәселеден бөліп тастап, осы «усак- 
түйекті» анғармай калған.

Төртінші жағдай — түрліше улттардың енбекші 
букараларының арасындағы туысқандық ынтымақты 
орнату шарттарының бірі рстінде, улт мәселесіне жа- 
ңа элементті енгізу, улгтарды факт жүзінде (тек пра
во жағынан ғана емес) теңгеру элементен енгізу (арт- 
та калған улттарға булардан озып кеткен улттардың 
мәдени және шаруашылык дәрежесіне дейін көтерілу- 
ге жәрдемдесу). !1 Интернационалдың дәуірінде, әдет- 
те, «улттардын тең праволылығын» жарыялаумен 
тынушы еді. Ең мыктағанда сондай тең праволылык- 
ты жүзепе асыру туралы талап коюдан әрі узап кет- 
пейгн. Бірак, улттардын тең праволылығы өзінше ал- 
ғанда өте маныэды саясн жетістік бола турса да, 
осындай аса манызды правоны пайдалану үшін жет- 
кілікті күштер мен мүмкіншіліктер болмаған күнде, 
ол тен праволылыктын бос сөз болып калу каупі 
бар. Артта калған халыктардын екбе.\Ші букаралары 
оларга «ултгык тең праволылык» аркылы берілген 
правоны алдынғы кагарлы улггардың еңбекші бука- 
раларыныц паидалана алатын дәрежесіндей пайдала- 
на алмайтындығы күмәнсіз: кейбір улттардыц бір-екі 
жы.іда жоюга болмайтын, ескіден мура болып келген 
, а калтандьіі ы (мәдени, шаруашылық жағынан)

> у рады. Бул жағдай Россияда да сезіледі, 
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мунда бфталай улгтар капитализмнен әтіп үлгіре ал- 
маған, ал кейбірлеулср; капитализмпе тіпт; кірмеген,. 
өзінід пролетариата жоқ немесе жоқка тән, мунда, 
улттардың тең праволылығы толық жүзеге асқанына 
карамастан, бул улттардын енбекші букаралары, өз- 
дерінің мәдени жәие шаруашылық жағынан аргта ка- 
луының салдарынан, кол жеткен правосын жеткілік- 
ті түрде пайдалана алмай отыр. Батыста пролетариат 
женіп шыккан күннің «ергеңіне-ақ» бул жағдай онак 
да күшьрек сезіле бастайды, ол кезде дамудыц түр- 
ліше сатыларында турган артта калган квп сан отар- 
лар мен жартылай отарлар сөзсіз сахнаға шығады. 
Нақ сондыктан да алдыңғы катарлы улттардын же- 
іСп шыккан пролетариата артта калған улгтардыи 
сңбекші букараларына, олардын мәдени жоне шаруа- 
шылык жағынан даму ісіне көмектесетін болу кажет, 
шындап, узак көмек көрсететін болу қажет, олардын 
дамудың ен жоғарғы сатысына көтер^луіне, озып кет- 
кен улттарды куып жету:не көмектесеггін болу қажет. 
Осындай көмек болмайынша түрлі улттар мен халық- 
тардың енбекшілерінің бфтутас дүниежүзілік шаруа- 
шылықта бейбіт өмір сүруін және туыскандық ынты- 
мак жасауын жолға салу мүмкін емес, булар социа- 
лизмнін біржолата үстем болуы үшін соншалықтъі 
кажет нәрсе.

Ал мунан шығатын кортыады —тек «улттардын. 
тең праволылығымен» канағаттанып қоюға болмай- 
ды, «улттардын тең праволылығынан» улттарды факт 
жүзінде тсңестіру шараларына көшу қажет, мынадай 
практикалык шараларды жасап, о.чы жүзеге асыру 
кажет:
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1) артта калган улттар мен халыктардың шаруа- 
шылық халін, турмысын, мәдениетін зерттеу;

2) олардың мәдениетін да мыту;
3) олардын саяси жағынан көзін ашу;
4) оларды бфтіндеп, ауыртпалыксыз жолмен ша- 

руашылыктың ен жоғарғы формасына жеткізу;
5) артта калган улттар мен алдынгы катарлы улт- 

тардың енбекшілерінің арасындаты шаруашылык ын- 
тымакты жолга салу.

Орыс коммунистерінін улт мәселесін жацаша ко- 
юын сыйпатгайтын негізгі терт жагдай осындай.
2 май, 1921 ж.

„Правда" Л*  $8,
4 май, /021 ж.

Кал цайган: И. Сталин
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ТАУЛЫҚ ӘЙЕЛДЕРДІҢ БІРІНШІ СЪЕЗІНЕ 
ҚУТТЫҚТАУ'2

Таулықтар Республикасының13 еңбекші әйслдері- 
нің бірінші съезіне менін, туыскандық еәлемімді тап- 
сырыңыздар, Наукасым себепті съезге катыса алма- 
ғандығыма катты өкінемін.

Таулык әйел жолдастарі Адамзаттың тарихында 
бірде-бір елеулі азаттык козғалысы әйелдердін тығыз 
қатысуынсыз болған емес, өйткені езілген таптын 
азаттык жолындағы әрбір адымы сонымен бірге әйел- 
дер турмысын жеңілдету болып табылады. Ерте за- 
мандағы қулдардың азаттық қозғалысында, сол сы- 
Яіқты бергі замандағы крепостнойлардыц азаттыккоз- 
ғалысыкда, еркектер ғана емес, сонымен бірге әйел- 
дер де — күрескер және азаптанушы әйелдер деболған, 
олар касъік канын аямай, енбекшілер ісіне берілген- 
дігін ыспаттаған. Акырында, пролетариаітыц кәзіргі 
азаттык қозғалысы — адамзаттың барлык азаттык 
козғалыстарының ішіндегі ен маңызды және ең қуат- 
ты қозғалыс — батъір және азаптанушы әйелдердіғана 
смес, сонымен бірг-з пролетарлық ортак тудын ас- 
тында жеиімпаз түрде күресуші миллиондаған жу-
5 И. В. С т а л и іі -5 tjm
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мысшы әйеддердін жаппай социалистік козғалысын 
тудырды.

Жумысшы әйелдердің осы куатты козғалысымен 
салыстырғанда буржуазиялык интеллигент эйелдер- 
ДІН, либералдық қозғалысы уакыт өткізу үшін ойлап 
шығарылған баланын оныншығы болып табылады.

Таулық әйелдердің съезі өз жумысын қызыл ту 
астында өткізеді деп сенемін.

Сталин

17 июнь, 192і ж.

Гаулықтардыц Совет тік Социалисты 
Республихасындағы Шығыс еңбекші 
ліелдерінің I съеьікің бю.ілетекі.
Владикавказ, 1921



ОРЫС КОММУНИСТЕРІНІҢ САЯСИ 
СТРАТЕГИЯСЫ МЕН ТАҚТИКАСЫ ТУРАЛЬ!

Кітапіиа жоспарыныц желісі

I

ТЕРМИН ДЕР АНЫҚТАМАСЬ! ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ 
ТАҚЫРЫБЫ

1) Саяси стратегия мен тактиканың қыймыл шек- 
тері, оларды қолдану саласы. Егер пролетариат коз- 
ғалысының екі жағы, объективтік және субъективтік 
жактары бар, деп мойындасақ, стратегия мен такти- 
каның кыймыл саласы қозғалыстың субъсестивтік жа- 
ғымен ғана сөзсіз тынады. Объективтік жағы — 
пролетариаттың және онын. паргиясының еркінен тыс 
пролетариаттан тыскары және соның төңірегінде бо- 
лып жаткан даму процестері, түбінде букіл коғамнын 
дамуын билейтін процестер. Субъективтік жа- 
ғы — объективгік процестердің пролетариат санасын- 
дағы сәулесі ретінде пролетариат ішінде болып жат
кан процестер, объективтік процестердін. жүрісін тез- 
дететін немесе баяулататын, бірақ оларды әстө билей 
аДмайтын процестер.

2) Марксизм теориясы, ең алдымен, объектив- 
гік процестерді олардың дамуы және қурып бітуі жа- 
ғынан алып зерттей отырып, даму тенденциясын 
анықтайды, өкіметті алуға сөзсіз көтеріліп бара жат- 
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кан немесе сөзсіз кулайтын, кулауға тиісті тапты не
месе таптарды көрсетеді.

3) Марксизм программасы, тероиянын кор- 
тындыларына сүйене отырып, көтерілуші тап козға- 
лысының, бул регте пролетариат козғалысының капи
тализм дамуындағы белгілі дәуір ішінде немесе бү- 
кіл капиталиста дәуірде көздейтін максатын анык- 
гайды (минимум программа және максимум програм
ма).

4) Стратегия, программаның нускауларын кол- 
дина отырып және күргсуші күштердің, ішкі (улттык) 
күштер мен халықаралық куштердің есебіне сүйене 
отырып, жалпы жолды, жалпы бағытты 
анықтайды; күштердіц өсіп, дамып келс жатқан ара- 
салмағының тусында неғурлым көп нәтижелерге же- 
гу ушін пролетариаттың революциялық козғатысы 
эсы бағытта жүруге ти;с. Осыған сәйкес стратегия
леуметтік майданда пролетариаттың және онын. 

одактастарының күштерін орналастыру схемасын бел- 
гілейді (жалпы дислокация). «Күштерді орна
ластыру схемасын белгілеуді» орналастыру жөнінде- 
гі—тактика мен стратегия бірігіп жүргізетін жайлас- 
гыру жөніндегі жумыстың (нактылы-практикалық жу- 
мыстың) өзімен шатастырмау керек. Бутан карап, 
стратегия пролетариат лагеріндегі жауьғнпзр күштер- 
дің жолын анықтаумен ғана, оларды орналастыру 
схемасын белгілеумен тана тынады екен деуге бо.і- 
майды, кайта ол, өз қарамағындағы резервтерді шэ- 
бер пайдалана огырып, тактиканы қолдау мақсаты- 
мен маневр жасай отырып, күреске жөн сілтейді жә- 
не кезеңді дәуірдіц өн бойында осы тактикаға т,үзе- 
тулер енгізеді.
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5) Тактика, стратегияның нусқауларын және өз 
еліндегі болсын, көршілес елдердегі болсын револю- 
циялык қозғалыстың тәжрибесін қолдана отырып, әр- 
бір белгілі кезеңде пролетариаттың және оның одак- 
тастарыныц ішіндегі күштердің хал-жайын да (азды- 
көптІ мәдениеттілігі, азды-көпті уйымшылдығы мен 
саналылығы, белгілібір дәстүрлерінің болуы, козға- 
лыстың белгілібір формаларыныц, уйымдастыру фор- 
маларының, негізгі және көмекші формалардың бо- 
луы), сондай-ак душпанның лагеріндегі күштердін 
хал-жайын да есетпке ала отырып, душпанның лагө- 
ріндегі қыйкылжыңды және әрбір әбігерлікті пайда- 
лана отырып,—қалың буқараны революцияшыл про- 
летариаттын жағына тартудың және оларды (страте- 
гиялық жоспар бойынша белгіленген, күштерді орна- 
ластыру схемасыің орындау үшін) әлеуметтік майдан- 
дағы жауынгерлік позицияларға әкелудің нақтылы 
жолдарын, стратегияның табыстарын ең дурыс әзір- 
лейтін жолдарын белгілейді. Осыған сәйкес тактика 
партияның урандары мен директиваларын береді не 
өзгертіп отырады.

6) С т р а т е г и.я тарихи бетбурыстардыц, өзгеріс- 
тердің кезінде өзгереді, ол бір бетбурыстан (өзгеріс- 
тен) екінші бетбурысқа дейінгі дәуірді камтыйды, сон- 
дықтан стратегия қозғалысты бүкіл осы дәуір ішінде 
пролетариаттың мүдделерін қамтыйтын белгілі жал- 
пы максатка қарай беттетеді, стратегия таптар ара- 
сындағы, бүкіл осы дәуірде жүргізілетін со ғ ы ста 
У т ы п ш ы ғ у д ы көздейді, сол себептІ стратегия 
осы дәуір ішінде өзгеріссіз қалады.

Ал тактика, керісіншс, белгілі бстбурыстын, 
белгілі стратегиялық дәуірдің негізінде болагын тасу 
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мен саркылу арқылы, әрбір белгілі кезеңдегі, әрбір 
белгілі аудандағы күресуші күштердіц арасалмағы, 
күресгің (қозғалыстың) формалары, козғалыстык қар- 
қыны, күрес майданы аркылы анықталады, жәнеде 
бул факторлар бір бетбурыстан екінші бетбурысқа 
дейін орын жағдайы мен уакыт жағдайына карай өз- 
геріп отыратындыктан, тактика бүкіл соғысты қам- 
тымай, соғыстың утып шығатын немесе утылдыратын 
жеке урыстарын камтыйды, сөйтіп стратегия лық дәу- 
Ірдің, ІшІнде бірнеше per өзгереді (өзгеруі мүмкін де). 
Стратегиялық дәуір тактикалык дәуірден узағырак. 
Тактика стратегияның мүдделеріне бағынышты. Так- 
тикалық табыстар, жалпы айтканда, стратегияның та- 
быстарын әзірлейді. Тактиканың міндеті— күрес са- 
йып келгенде соғысты утарлық, яғни стратегиялык 
табыска жетерлік нәтиже беруі үшін букараны күрес- 
ке бастап, урандар усынып, букараны жана позиция- 
ларға экелу болып табылады. Бірак тактикалык та- 
быстын стратегиялык табысты бүлдіретін немесе оны 
алыстататын кездері болады, сондықтан мундай кез- 
дерде тактикалык. табыстардан қашу керек.

Мысал. 1917 жылдың, басында Керенский тусын- 
да біэдің жумысшылар мен солдаттар арасында со- 
ғысқа қарсы жүргізген үгітіміз сөзсіз тактикалык 
зыян келтірді, өйгкені букара біздің шешендерді мін- 
белердеи итеріп тастап, оларды сабап, кейде пәре-лә- 
ресін шығарып жүрді, өйткені букара паргияға келіп 
қосылудыц орнына, партиядан кыйыстап кетуде еді. 
Бірак бул үгіт, тактикалык сәтсіздікке ушырағанына 
карамастан, зир стратегиялык табысты жакындатты, 
ейткені букара соғысқа қарсы біздің іүгітіміздщ ду-
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рыс екенін кешікпей-ақ түсінді, ал мунын, өзі кейіннен 
букараның партия жағына өтуін тездетіп, онайлатты.

Немесе тағы бір мысал. 21 шартты14 орындау мак- 
сатымен КоминтерннІң. реформистерден және центрис- 
терден айырылысу жөніндегі талабының өзінде сөзсіз 
біршама тактикалық зыян бар, өйгкені бул талап Ко
минтерн «жактастарының» санын әдейі азайтып, Ко- 
минтернді уакытша әлсіретеді, бірақ оның есесіне Ко- 
минтерннің сенімсіз элементтерден тазартылуы арқа- 
сында зор стратегиялық пайдаға жеткізеді, бул жағ- 
дай Коминтернді сөзсіз нығайтады, оның ішкі ынты- 
мағын күшейтеді, яғни оның жалпы куатын күшей- 
теді.

7) Үгіт у р а н ы ме-н қыймыл ураны. Буларды ша
га стыруға болмайды, шатастыру қауіпті. «Бүкіл өкіг 
мет Со&еттерге берілсін» деген уран 1917 жылғы ап- 
рельден октябрьге дейінгі дәуірде үгіт ураны болды; 
октябрьде, партияның Орталық Комитеті октябрьдін 
бас кезінде (10. X) «өкіметті басып алу» туралы қа- 
рар шығарғаннан кейінгі жерде, ол уран қыймыл ура
ны болды. Багдатьевтің, тобы езінің апрельде Питер- 
до жасаған бой көрсетуінде урандарды осылайша ша- 
тастырып жіберді.

8) Директива (жалпысы) — мынадай уа- 
қытга, мынадай жерде кыймылдау керек дөп 
шакырған, партия үшін міндетті тікелей үндеу болып 
табылады. Егер <Бүкіл екімет Советтерге берілсін» 
деген уран апрельдің бас кезінде насихат ураны бол- 
са («тезистср»15), июньде үгіт ураны, ал октябрьде 
(10. X) қыймыл ураны болған болса, октябрьдін аяк 
шенінде ол уран тікелей директиваға айналды. Men, 
жалпы директиваны дамытатын жергілікті директи- 
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валар да болуга тиісті екенін ескере отырып, бүкіл 
партияға арналган жалпы директива туралы айтып 
отырмын.

9) Әсіресе саяси кризистер шигленіскен кезде (Гер- 
манияда ргйхстагты сайлау тусында, Россияда апрель, 
июнь, август айларында Керенскийдін тусында, та- 
ғыда Россияда 1921 ж. Кронштадттусында’6) усаи 
бу р жу а з и я н ын ауыткуы; бул ауытқуды кунг- 
тап зерттеу, пайдалану, есепке алу керек, бірак мун- 
дай ауыткуға берілу пролетариат ісіне қауіпті, сойқаи- 
ды нәрсе. Мундай ауыткушылыккэ қарап үгіт уранда- 
рын өзгертупе болмайды, бірак белгілібір директнваны, 
бәлкім уранды да (қыймыл уранын) өзгертуге немесе 
кідІртуге болады, кейде осылай ету керек те. «24 са- 
ғат ішінде» тактиками езгерту дегеніміз — директива
ми немесе тіпті қ ы іі м ы л уранын өзггрту деген- 
нің нақ өзі, бірак әсте үгіт уранын өзгерту деген сөз 
емес. (1917 ж. июньнің 9-ында демонстрацияны бол- 
ғызбаушылыкты, т. с. фактыларды қараңыз.)

10) Стратег пен тактиктің өнері — үгіт уранын ше- 
берлікпен және дер кезінде кыймыл уранына айналды- 
руда, ал кыймыл уранын нак сондай шеберлікпен жә- 
не д«ер кезінде белгілі нақты директивалар түріне снгі- 
зуде.

II
РОССИЯНИН. ДАМУЫНДАҒЫ ТАРИХИ 

БЕТБУРЫСТАР

і) 1 904—1905 жылдардағы бетбурыс 
(орыс-жапон соғысы, бір жағынан, самодержавиенін 
мейлшше турлаусыздыгын, екінші жағынан, пролета
риат қозғалысы мен шаруа козғалысының куатын
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ашып бгрді) және Лениннің «ЕкІ тактикасы»17 — 
марксистердіц бетбурыска үйлесетін стратегиялык. жос- 
пары. Буржуазиялык-демократиялык революция тара- 
пына бетбуру (бетбурыстыц мәнісі осында).Кадеттерди 
гегомониясы аркасында патша өкіметімен жасалатык 
буржуазиялық-либералдық келісім емес, пролетариат- 
тын гегомониясы аркасында жасалатын буржуазия
лык-демократиялык революция. (Стратегиялык жос- 
пардыц мәнісі осында.) Бул жоспар Россиядағы бур
жуазиялык-демократиялык революция Батыстағы со
циалиста қозғалыска дем береді, ондағы революцияға 
жол ашып, Россияның буржуазиялык революцпядан 
социал истік революцияға кошу ш она плата ды деген кл- 
ғыйдаға негізделді (жәнеде паргияның ІП съезінін 
протоколдарын, Ленинніц съездегі создер’н18, сонымен 
катар съезде болсын, «Кадсттердің жеңісі»19 дегсн 
кітапшада болсын диктатура туралы уғымға жасалған 
анализді караңыз). Куресуші күштерді, ішкі және ха*  
лыкаралык күштерді, сөзсіз есепке алу, жалпы алғаи- 
да бетбурыс дәуіріндегі экономика мен саясаттың ана
лиз!. Февраль революциясы «Екі тактиканын» страте
гиялык жоспарының кемінде үштен екі бөлегін жүзе- 
ге асыру аркьтлы бул дәуірді аяқтады.

2) 1917 ж. февраль —мартта советтік 
революциям ыц тарапына бетбурыс (им
периалиста соғыс, самодержавиелік тәртіптерді алас- 
тап, капитализмніц мүлде дәрменсіз екендігін әйгіледі, 
дағдарыстан қутылудыц бірден-бір жолы ретіндегі со- 
циалпстік төңксрістің сөзсіз болатындығын ашып көр- 
сетті).

Халык, буржуазия және ағылшын-француз капита
лы жасаған «дацқты» февраль революциясы мен 
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(халыкаралык катынаста бул революция, өзі өкіметті 
кадеттерге бергендіктен, жағдайға ешқандай азды^көп- 
ті елеулі өзгерістер енгізген жоқ, өйгкені муның өзі 
ағылшын-француз капиталы саясатының жалғасыбол- 
ды) бар нәрсенің астаң-кестеңін шығарған Октябрь 
революциясының арасындағы айырма.

Лениннің «тезистері»— жаңа бетбурысқа 
үйлесетін стратегиялық жоспар. Пролетариат диктату- 
расы—ең дурыс жол. Бул жоспар «Россияда социа- 
лнстік революцияны бастайық, өз буржуазиямызды қу- 
латайық, осы арқылы Батыстағы революцияға жол 
ашайық, онан соң Батыстағы жолдастар, біздің өз ре- 
волюциямызды ақырына жеткізуімізге көмектеседі» 
деген кағыйдаға сүйенеді. Осы бетбурыс дәуіріндегі 
экономика мен саясатка, ішкі және халықаралық 
экономика мен саясатка, міндетті түрде анализ жасау 
(«кос екімет» дәуірі, коалициялық комбинациялар, ке- 
ренскийшілдіктің жойылу белгісі болған корниловшыл- 
дық, Батыс елдерінде соғысқа наразылықтың негізінде 
туған толку).

3) 1917 ж. октябрьдегі бетбурыс (орыс тарихында- 
ғы ғана емес, сонымен қатар дүниежүзілік тарихтағы 
бетбурыс), Россияда пролетариат диктатурасының op- 
натылуы (1917 ж. октябрь — ноябрь — декабрь жэне 
1918 жылдың бірінші жартысы) — халыцаралык 
әлеуметтік майданның дүниежүзілік 
империализм ге қарсы жасалған, дүние- 
жүзілік көлемде капитал из мді ж о ю, со- 
циалистік тәртіптер op и ату тарапына 
бетбурғызатын тегеуріні жэне империалис
та соғыс орнына азамат сотысын ашқан заман (бітім 
туралы декрет, жер туралы декрет, ултгар туралы 
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декрет, купы я договорлардын жарыялануы, к^рылыс 
жумысының программасы, Лениннің Советтердің II 
съезінде сөйлеген сөздері20, Лениннің. «Совет өкіметі- 
ніц міндеті»21 деген кітапшасы, экономикалык куры- 
лыс).

Коммунизм нің өкімет басында б о л- 
май, оппозицияда жүрген кезіндегі 
стратегия, тактикасы менкоммунизм- 
нін өкімет басында турған кезінде- 
гі стратегия, тактикасының айырма- 
сын барлық жағынан талдау керек.

Халыкаралық жағдай: империалисту шонжарлар- 
дың екі тобының арасында жүр:п жаткан соғыс — 
Россияда Совет өкіметінің өмір сүріп, дамуы үшін 
(Брест бітімі жасалғаннан кейінгі) колайлы шарт.

4)Интервенттерге  қарсы соғыс к ы й- 
мылдарын жүргізуге бет алған бағыт 
(1918 жылдын жазынан 1920 жылдын 
аяғына дейін) — бсйб'.т курылыстын қыска дәуі- 
рінен кейін, яғни Брест бітімінен кейін басталған ба- 
ғыт. Бул бағыт Советтік Россиянин әскери әлсіздтів 
көрсеткен және Россияда Советтік революцияның не- 
гізгі тірегі ретінде Кызыл Армияны қурудың кажетті- 
гінбаса сскерткен Брест бітімінен кейін басталады. Че- 
хословактардыц аттанысы, Антанта әскерлерінің Мур- 
манс^н:, Архангельску!, Владивостокты, Бакуді ок- 
купациялауы, Антантаның Советтік Россияға соғыс 
жарыялауы,—осының бәрі жаңа басталған 
бейбіт курылыстан соғыс операция- 
лары на карай, дуниежүзілік револю
ция и ы ң ордасын ішкі және сыртқы 
жаулардың шабуылынан қорғауга к а- 
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рай бетбуруды б.ржолага аныктэды. (Лениннід 
Брест бітімі туралы сөйлеген сөздері, т. 6.) Элеумет- 
тік революция узақ күттіреді және, әсірссе жоғарыда 
аталған аудандар оккупацияланып, буған Батыс про- 
летарларының тарапынан елеулі карсылық көрсетілмг- 
геннен кейінгі жерде, біз өзімізбен өзіміз болып отыр- 
мыз, — сондықтан біз, өз Кызыл Армиямызды курар- 
лық тыныс алып, Совет Республикасын өз күшімізбеи 
қорғап калу үшін соракы Брест бітімін жасауға мәж- 
бүр болдық.

«Барлығы майдан үшін, барлығы р е с п у б- 
ликаны қорғау үшін». Осыдан келіп Қорға- 
ныс Советі қүрылды, т с, Бул — Россиянин, бүкіл ішкі 
өмірі мен сырткы өміріне әсерін тигізген соғыс дәуірі.

5) Врангель талкандалганнан кейін 19 2 1 жы л- 
д ы ң басынан бастал бейбіт қуры лыс
ка бет алғац бағыт, біркатар буржуазиялық 
мемлекеттермен біті.м жасалуы, Англия.мен договор 
жасасу, т. б.

Соғыс бітті, бірақ Батыстағы социалистер біздіңөз 
шаруашылығымызды қалпына келтіруіміз үшін ікөмек 
көрсетуге әзірінше дәрменсіз болғандықтан, біз ©нер- 
кәсібі көбірек дамыған буржуазиялық мемлекегтердін 
экономикалық қоршауында болғандығымыз себепді, 
концессиялар беруге, жеке буржуазиялық мемлекет- 
термеи сауда договорларын жасасуға, жеке капита
листок топтармен концсссиялық договорлар жасасуға 
мәжбүр болдьгқ, біз бул (шаруашылык) салада да өзі- 
мізбен өзіміз болдык, өз бетімізше тіршілік стуге мәж- 
бур болдық. Барлығы халық шаруашылығын 
калпына келтіру үшін. (Лениннің белгілі 
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сөздері мен кітапшаларын караңыз.) Қорғаныс Сове- 
тінің Еңбек және Қорғаныс Советіне айналуы,

6) Партияның 1917 жылға дейінгі даму кезендерһ
а) Негізгі уйтқының, әсіресе «Искра» тобынык 

уйысуы, т. б. Экономизмге карсы күрес. КредоЧ
б) Жалпырәссиялык. көлемдегі болашак жумысшы 

партиясының негізі болатын партия кадрларының жа- 
сақталуы (1895—1903). Партияның II съезі.

в) Кадрларды жумысшы партиясына уйыстыру жэ
не оны пролетарлық козғалыстың үстінде мобилизация- 
ланған жаңа партия кызметк-ерлерімен толыктыру 
<1903—1904 жылдар). Партияның III съезі,

г) Партия кадрларын партияда жоқ буқараға ара- 
ластырып жіберу ушін меньшевиктердің партия кадр- 
ларына карсы күресуі («жумысшы съезі») және пар- 
гиялықтык негізі ретінде партия кадрларын сактау 
үшін большевиктердін күресуі. Лондон съезі және жу
мысшы съезшілердің жеңілуі.

д) Жойымпаздар мен партияшылдар. Жойымпаз- 
дардың жеңілуі (1908—1910 жылдар).

е) 1908—1916 жылдар түгелінен. Жумыстың қупыя 
түрлері мен жария түрлерін уштастыру дәуірі жәнс 
жумыстың барлық салаларында партия уйымдарынын 
әсуі.

7) Коммунистік партия — Совет мемлекетІнің ішін- 
дегі, онын. органдарына жөн сілтеп, олардың қызметі- 
не дем беріп отыратын бейнебір семсерлілер жасағы.

Осы куатты жасақтың ішіндегі ескі гвардияның ма- 
нызы. Соңғы үш-төрт жылда шыныққан жаңа қызмет- 
керлермен ескі гвардияны толықтыру.

Лениннің ымырашылдарға қарсы бітіспес күрес 
жүргізгені дурыс болып шықты ма? Я, өйткені булай 
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етпейінше партия суйылып кетер еді де, организм бол- 
мастан, әртектес элементтердің қойыртпағы болар еді» 
партийный ішкі ыктымағы мен уйымшылдығы, ас кап 
тәртіптілігі мен керемет икемділігі болмас еді, ал бул 
қасиеттері болмаса, партия және оның баскаруындағы 
Совет өкіметі дуниежүзілік империализмге төтеп беро 
алмас еді. «Партия өзін тазарту арқылы нығаяды», — 
деп Лассаль тауып айтады. Ең алдымен сапасы бол- 
сын, онан сон саны болсын.

8) Пролетариат партиясыньщ керектігі немесе ке- 
рексіздігі туралы және партияның ролі туралы мэселе. 
Партия — барлық курес салаларында тугеліяен проле
тариат күресінік барлық формаларын баскаратын жэ- 
не күрестің әртүрлі формаларын біртутас етіп бірікті- 
ретін, пролетариаттың командирлік курамы мен шта
бы. Коммунист партияны керексіз деу — пролетариат 
штабсыз күрессІн, күрес жағдайларын әдейі зерттей- 
тін және күрес методтарын белгілейтін басшы уйткы- 
сыз куресс.'н дегендік болады, штабсыз соғысу штаб 
барда соғысудан гөрі жақсырақ дегендік болады, ал 
булай деу есалаңдык.

Ill
МӘСЕЛЕЛЕР

1) Самодержавиенің оры с-ж а п о н 
соғысынан бурынғы ролі мен одан 
кейінгі ролі. Орыс-жапон соғысы орыс самодер- 
жавиесінің мейлінше шіріктігі мен әлсіздігін көрсетті. 
1905 жылғы октябрьде ойдағыдай өткізілген жаппай 
саяси ереуіл бул әлсіздікті әбден айкындады (ши аяк- 
ты алып). Сонсын, 1905 жыл тек самодержавиенін 
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злсіздігін, либералдық буржуазияның дәрменсіздігін 
және орыс пролетариатының куатын көрсетіп кана 
коймай, сонымен катар бурын журтка эсер етерлік 
жайылмалы пікірді — орыс самодержавиесі Европаныц 
жандармы болып табылады, Европаныц жандармы 
болуға күші жетеді деген пікірді — бекерпе шығарды. 
Европа капиталының көмегінсіз орыс самодержавиесі- 
н;ң тіпті өз жумысшы табына да әлі жетпейтіндігін 
фактылар көрсетіп берді. Россияның жумысшы табы 
уйқтап жаткан кезде, ал орыс шаруалары патша ағ- 
замға сенімін сактап, кыбырламай жатқан кезде, орыс 
самодержавиесінің шынында да Европаныц жандармы 
болуға мүмкіндігі бар еді, бірақ 1905 жыл және ең ал- 
дымен 1905 жылғы 9 январьда болған атыс орыс про- 
летариатын оятты, ал нақ сол жылғы аграрлық қозға- 
лыс мужиктің патшаға деген сенімін бузды. Енді ев- 
ропалық контрреволюцияның ден салмағы орыс поме- 
щиктерінен ағылшын-француздың империалист бан- 
кнрлеріне ауып отыр. 1914 ж. пролетариата істеген өз 
опасыздығын Европа жандармы ретіндегі орыс само- 
державиесіне карсы соғыс прогрестіксоғыс деген сыл- 
таумен ақтамакшы болтан герман социал-демократта- 
ры тегінде ескіліктін көлеңкесін бстке устады, әрине, 
жалған түрде бетке устады,— өйткені Европаныц на- 
ғыз жандармдары, жандарм болу үшін жеткілікті күш- 
қаражаты барлар, Петроградта емес, Берлинде, Па- 
рижде, Лондонда отырды.

Европаныц Россияға социализмді ғана емес, соны
мен бірге патшаға қарыз заемдар беру, т. с. түр;нде 
контрреволюцияны да әкелетіндігі, ал Россияныц Ев- 
ропаға саяси эмигранттардан басқа — революцияны 
апаратындығы енді барша журтқа айқын. (Россия
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1905 ж. не дегенмен де Европаға пролетариат күресі- 
н:и хуралыболып таОшлатын жаплайереуілді апарды.)

2) «Жемістің піскендігі» туралы. Революциялык 
дүмпулер кезенініц жеткендігін қалай аныктау керек?

«Жеміс пісті», әзірлік дәуірі аяқталды, енді кый 
мылды бастауға болады деп қай кезде айтуға бола
ды?

-------а) Буқараның ргволюциялық көңіл күйі тас- 
қындап, асып төгілетін кезде, ал біздің қыймыл уран- 
дарымыз бен директиваларымыз букараның қозғзлы- 
сынан кейін калып отырған кезде (Лениннің «Думаға 
катысу жолында» дегенінкараңыз, 1905 ж. Октябрьдің 
алдындағы дәуір), біз букараны әрең токтататын және 
тоқтатуымыздың ылғый сәті түсе бермейгін кезде, мә 
селен, путиловшылар мен пулеметшілердің 1917 ж 
июльдегі агтанысынын уактындағыдай кезде (Ленин- 
ніц «Балалық ауру...»23 деген екбегін де караңыз);

— — б) Душпанкын ла^еріндегі сенімсіздік пен 
саскалактаушылык, азып-тозушылык пен ыдыраушы- 
лық ақырғы шегіне жеткен кезде, душпанның лагері- 
нен қашып шығушылар мен жарғышактардыц саны 
күн санап емес, сағат санап өсетін кезде, битарал 
элементтер деп аталатындар, қала мен селоның сан 
миллиондаған бүкіл осы усак-буржуазиялык букарасы 
душпаннан (самодержавиеден немесе буржуазиядан) 
ашықтан-ашык сырт айнала бастап, пролетариатпен 
одақтасудьркарастыратын кезде,баргык осы жағдай- 
лардың аркасында жаудың басқару аппараттары жа- 
ныштау аппараттарымен коса қыймылдаудан калып, 
мешеуленіп, жарамсыз болатын, тағы сондай күйге 
ушырайтын кезде, сөйтіл пролетариаттың басып алу 
лравосына жол ашылатын кезде.



Орыс комм, саяси стратегнясы мен тактикасы туралы 81

------ в) Осы кезеннін екеуі де (а және б пункттері) 
әдетте шындықта бола беретіндей уақыты жағынан 
үйлесетін кезде.

Бәзбіреулср: шабуыл бастау үшін, өкімет басында 
т^рған таптың қурып бітуі жөн^ндегі объективтік про- 
цесті еске алса болғаны деп ойлайды. Бірақ бул ду- 
рыс емес. Оның үстіне, шабуылдың ойдағыдай болуы 
үшін кажетті субъективтік жағдайларды да әзірлеу 
ксрек. Тегінде стратегия мен тактиканың, міндеті — 
шабуылдың субъективтік жағдайларын әзірлеу жумы- 
сын үстем тап өкіметінін, қурып бітуі жөніндегі объск- 
тивтік процестерге шеберлікпен дер кезінде сәйкестіру 
болып табылады.

3) Кезең таңдау. Соккы беру кеэені окыйғалар ар- 
қылы танылмайды, оны партия тандайды, солай бол- 
ғандықтан кезен тандау ісі өзінің ойдағыдай шешілуі 
үшін мынадай екі шартты керек етеді: а) «жемхтің 
піскендігі» және 2) соққының ашылуына, соқкының 
басталуына үйлесімді, қалың букара үшін уғымды 
сылтау боларлык, көзге түсегін белгілібір окыйғаның, 
үкімет актысының болуы немесе жергілікті мәні бар 
белгілібір стихиялы аттаныстын болуы. Бул екі шарт- 
ты ескермеушіліктің өзі мынаған апарып соғуы мүм- 
кін: сокқының душпанға жасалатын, өсіп, күшейіп ке-, 
ле жатқан жалпы шабуылдың бастама пункті болмай-1 
тыны былай турсын, айбынды күйреткіш сокқыға 
уласпайтыны былай турсын (кезенді ойдағыдай таң*  
даудың мағнасы мен бағдары тегінде осындай соқкы 
беру той), қайта, кісі кұлерлік бүлік болып шығуы 
мүмкін, бул бүлік үкіметке, жалпы айтканда душпан- 
ға өзінін беделін арттыру жағынан колайлы, әрі тиім 
ді болуы мүмкін жәнеде партийны талқандау үшін не-
6 И. В. СI ■ л и н, 5-тон
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месе, тым болмағанда, оныц берекесін кетіру үшін 
сылтау мен бастама пунктке айналып кетуі мүмкін. 
Мәселен, Орталық Комитетгін. бір бөлегі Демократия- 
лык кенесті24 камауға алу туралы усыныс енгізді, 61- 
рак муны Орталық Комитет, екінші талапка (жоғары- 
дан қараңыз) сай келмейтін (мүлде сай келмейтж) 
усыныс деп, қабыл алмады; бул усыныс кезен. тандау 
жағынан алып к\)ағанда орынсыз усыныс еді.

Тегінде бірінші соккының (кезен таңдау) бүлікке 
айналып кетуінен сактану керек, ол үшін жоғарыда 
көрсетілген екі шартты катты уста у қажет.

4) «Күш сынау». Кейде партия, үзілді-кесілді атта- 
ныстарға әзірлік жумысын жүргізіп болғаннан кейін 
және, өз ойынша, жеткілікті мөлшерде резерв жыйна- 
ғаннан кейін, сынак аттанысын жасауды, душпанның 
күшін сынауды, өз күштерінің жауынгерлік әзірлігін 
тексеруді макул көреді, жәнеде мундай күш сынаудыц 
өзін партия не әдейі, өэ калауы бойынша жүргізеді 
(1917 ж. 10 июньде өткізуге уйғарылған, бірак кейін- 
нен олай болмай, 18 июньде өткізілгөн демонстрация), 
не мундай күш сынау жағдай арқылы, карсы жактын 
мезгілсіз аттаныс жасауы аркылы, жаллы айтканда 
әйтеуір бір капелімде болған қубылыс аркылы таны- 
лады (1917 ж. августа жасалған Корнилов аттанысы 
және соған жауап ретінде коммуниста партияның 
карсы агтанысы, ал муның өзі тамаша күш сынау бол- 
ды). «Куш сынауды» майдағы демонстрация сыякты 
жәй демонстрация деп есептеуге болмайды, сондык- 
тан күш сынауды жәй күш есептеу деп тануға бол
майды, ол өзінін салмағы жағынан және ыктыймал 
нәтижелері жағынан көтерілістен кемірек болғанымен, 
жәй демонстрациядаи сөзсіз артық, ол—демонстра- 
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ция мен көтерілістің немесе жалпы ереуілдің орталы- 
ғындағы нәрсе. Қолайлы жағдайларда онын бірінші 
сокқыға (кезен тандау), көтеріліске (біздің партийный 
октябрьдің аяғындағы аттанысы) уласуы мүмкін, ал 
қолайсыз жағдайларда оның өзі партийны тікелей тал- 
қандалу каупіне ушыратуы мүмкін (J917 жылғы 3—4 
июльдегі демонстрация). Сондыктан бәрінен колайлъг- 
сы «жеміс піскен» кезде, душпанның лагері айтарлык- 
тай берекесізденген кезде, партия біраз мөлшерде ре
зерв жыйнаған кезде күш сынау керек, кыскасы: пар
тия шабуылға әзір болған кезде, күш сынаудың өзі 
жағдайға карай, бәлкім, бірінші соққыға, онан кейін 
душпанға қарсы жалпы шабуылға айналып кетуінен 
партия корыкпайтын кезде күш сынау керек. Күш сы- 
нағанда, партия бәріне де дайын болуға тиіс.

5) «Күш есептеу». Қүш есептеу дегеніміз жәй де
монстрация, оның кандай жағдайда болса да дерлік 
жүргізілуі мүмкін (мәселен, ереуілді немесе ереуілсіз 
болатын май демонстрациясы). Егер күш есептеу ісі 
тікелей дүмпудіц қарсаңында емес, азды-көпті «бей- 
біт» уакытта жүргізілетін болса, онда онын партийны 
да, душпанды да оншалык шығынға ушыратпай-ак, ен 
мыктағанда өкіметтің полициялык өкілдерімен немесе 
кейбір әскер бөлімдерімен шайқасумен ғана тынуы 
мүмкін. Ал егер ол төніп келе жаткан дүмпулердің кы- 
зу жағдайында жүргізілетін болса, онда оның партий
ны душпанмен үзілді-кесілді шайкасуға мезгілсіз тар- 
туы мүмкін, оның бержағында партия әлі де әлсіз бо
латын болса және м^ндай шайкастарға әзірленбеген 
болса, душпан мундай «күш есептеуді» еркін пайда- 
лана қойып, пролетариаттың күштерін талкандауы 
мүмкін (1917 ж. сентябрьде партияшын «провокацияға 
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берілмеидер» деп әлденеше рет шакыратын себебі 
осыдан). Сондыктан, партиянын әлсіз кезінде күш есеп- 
теуд:н өзін душпаннын пролетариатты талкандау ку- 
ралына немесе калайда оны катты әлсірету қуралына 
айналдырып жіберуі мүмкін екенін ескере отырып, ке- 
меліне келген революциялық кризис жағдайында күш 
осептеу методын колданарда өте сак болу керек. Оның 
кер:с:нше, партияның жауынгерлік әзірлігі болса, душ- 
панның катарында көрнеу берекесіздік байкалса, мез- 
гілді өткізіп алмай. «күш есептеуден» бастап, «күш 
сынауға» көшу керек (бул үшін колайлы жағдайлар-' 
дың — «жемістің піскендігі», т. б. — болуы шарт), сон- 
сын жалпы шабуылды бастау керек,

6) Шабуыл тактикасы (пролетариат өкіметті алып 
болған кездегі азаттық соғыстарының тактикасы).

7) Тәртіппен шегіну тактикасы. Душпанның күші 
көрнеу басым екендігі байқалғанда, армияның көпіиі- 
лігін болмаса да, еи бергісі оның кадрларын сақтап 
калу үшін ішкеріге калай шебер шегіну керек екенді- 
гі (караныз: Ленин «Балалык ауру...»), Біздін калайша 
ен соңынан шегінетіндігіміз, мәселен, Витте — Дубасов 
думасына бойкот жарыялаған кезде. ШегІну тактика
сы мен кашу <тактикасының» айырмасы (меньшевик- 
терді салыстырыныз).

8) Қорғану тактикасы — кадрларды сактаудын жэ- 
не болашак урыстар алдында күш жыйнаудын кажет- 
ті амалы. Бул тактика партияға күрес салаларының 
түгел бәрінде де позицияларға бекінуді, карудың бар- 
лык түрлерін, яғни уйым формаларынын бәрін лайық- 
ты тәрйпке салуды, булардын бірде-бірін, тіпті көзгб 
ең мардымсыз көрінгенін де, әсте елеусіз калдырмау- 
ды міндет етеді, өйткені дэл кай саланың бірінші урыа 
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майданы болаіындығын, үзілді-кесілді урыстар бас- 
талғанда козғалыстын немесе уйымнын. дэл кай фор- 
масы пролетариаттыы бастама пункті мен айбарлы ка- 
руы болатындығын күн ілгері епікім де білмейді. Бас- 
каша айжанда: корғану және күш жыйнау дәуірінде 
партия, үзілді-кесілді урыстарды күте отырып, сака- 
дай сайланып алуға тніс. Урыстарды күте отырып... 
Бірак муның мәнісі — партия, кол кусырып, кур сырт- 
тан қараушыға айналып, революцияның партиясынан 
(егер ол оппозицияда болса) аялдағыш партия түріне 
еніп, акырын күтіп отыруға тиіс деген сөз емес, — 
жок, егер оның өзі әлі де керекті мөлшерде күш жый- 
нап үлгірмеген болса, немесе жағдай онын өзіне ко- 
лайсыз болатын болса, мундай дәуірде партия урыс- 
тан бастартуға, урыска урынбауға тиіс, бірак душ- 
панға тиімсіз кезде оны урысқа киліктіру үшін, душ- 
панды үнемі елеуретіп тыншын кетіру үшін, онын. ку
пли бірден бірге ыдыратып, береікесін кетіру үшін, про- 
летариаттың күнделікті мүдделерін қамтъійтын урыс- 
тарда пролетариаттың күштерін бірден бірге машық- 
тандыру үшін, сөйтіп өз күштерін көбейте беру үшін 
партия, әрине, қолайлы жағдайларда, бірде-бір кезец- 
ді зая кетірмеуге тиіс.

Тек осылай еткенде ғана қорғаныс нағыз белсенді 
қорғаныс бола алады, ал партия сырттан карап күтіп 
отырушы партияның емес, нағыз қыймылшыл партия- 
ның барлық белгілерін өзінде сақтай алады, тек осы
лай еткенде ғана партия үзілді-кесілді аттаныстар ке- 
зенін кур жібермейді, байкаусыз калдырмайды, оқый- 
ғалар оны капыда баспайды. Өздерінің «данышпан- 
дықпен», сырттан карап кутіп отыру тактикасының 
ж&не одан да өткен «данышпандық» енжарлығьтның
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вркасында Батысга пролетарлык революция кезеңі 
келгендігін байкамай қалған Каутский мен онын се- 
ріктерінің жайы тікелей сақтанарлық нәрсе болып та- 
былады. Немесе тағыда; бітім мен жер мәселелері же- 
иіндегі өздерінің ушы-қыйырсыз ақырын күту такти- 
касынын, арқасында өкіметтен қур қалған меіньшевик- 
гер мен эсе*рлердің  жайы да сактанарлық нәрсе болу- 
ға тиіс. Екінші жағынан, тағы бір айкын нәрсе, бел- 
сенді корғаныс тактикасын, қыймыл (акция) тактика- 
сын орынсыз колдануға болмайды, өйткені булай ет- 
кен күнде коммунистік партияның революциялық қый- 
мыл тактикасын «революциялық» гимнастика тактика- 
сына айналдырып жіберу каупі бар, яғни оны проле- 
тариаттың күштерін жыіінаттыратын және онын жа- 
уынгерлік әзірлігін күшейтетін тактикаға емес, демек, 
революциями тездететін тактикаға емес, қайта проле- 
тариаттыц күштерін ыдырататын, онын, жауынгерлІк 
әзірлігін әлсірететін, солай болғансын, революция ісін 
баяулататын тактикаға айналдырып жіберу қаупі бар.

9) Коммунистік стратегия мен тактиканың жалпъі 
негіздері. Мундай негіздер үиіеу:

а) Марксизм теориясы аркылы табылған жәие ре>- 
волюциялык. практика аркылы расталған мына кор- 
тындыны негізге алу: капиталистік мемлекеттерде про
летариат адамзатты капитализмнен толык азат етуді 
көздейтін, сондыктан да капитализмді кулату жолын- 
дағы күресте барлык езілгендер мен каналғандар бу- 
қарасынын көсемі болуға лайыкты бірден-бір нағыз 
революцияшыл тап болып іабылады, злай болса бүкіл 
жумысты пролетариат диктатурасын камгамасыз ету 
жағын коздеп жүргізу керек.

б) Марксизм теориясы арқылы табылған және ре- 



Орыс комм, саяси стратегиясы мен тактикасы туралы 87

волюциялык практика аркылы расталған мына кор- 
тындыны негізге алу: қай елдің, болса да коммунистік 
партиясының стратегиясы мен тактикасы «өз» елінің 
«өз» отанының, «өз» пролетариатыныи мүдделерінін 
шеңберінде туйықталып калмай, кайта, өз елінін хал- 
жағдайларын ескере отырып, халыкаралык пролета- 
риаттың мүдделерін, баска елдердегі революцияның 
мүдделерін мыктап көздейтін болса ғана, яғни егер 
езінің мәні, рухы жағынан интернационалист болса 
ғана, егер «барлық елдерде революцияны дамыту, 
колдау, өршіту үшін бір елде (өз елінде) жүзеге асар- 
лык істі барынша» жүргізсе ғана бул стратегия мен 
тактика дурыс бола алады (Лениннің «Пролетарлык 
революция және ренегат Каутский»25 деген енбегін қа- 
раңыз).

в) Бастама пункт етіп алатын нәрсе: стратегия мен 
тактиканы өзгертерде, жаиа стратегиялық жоспарлар 
мен тактикалық бағыттарды белгілерде доктринерлік 
атаулыны (оншылын да, солшылын да) теріске шыға- 
ру (Каутский, Аксельрод, Богданов, Бухарин), шәлу, 
методын, цитаталар ментарихи параллелдер методын, 
кыйсынсыз жоспарлар мен болымсыз тужырымдарды 
теріске шығару (Аксельрод, Плеханов), марксизмніц 
турғысында «жатып алу» керек емес, тік туру керек, 
«тек дүниені түсіндіру» керек емес, оны «кайта куру» 
керек, «пролетариаттын. сыртын шолу» керек емес, 
окыйғаларлын. сонында сүйретіліп жүру де керек емес^ 
кайта пролетариатка басшылык ету керек, санасыз 
процестін саналы көрсеткіші болу керек деген кағый- 
даны колдану (Ленинніц «Стихиялык жэне саналы- 
дык.»26 деген енбегін, Маркстің «Коммунист мани
фестен»27; коммунистер пролетариаттын аса көрегеи 
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және ілгері басуіпы бөлегі болып табылады деген бол- 
гілі пікірін караңыз).

Осы негіздердің әркайсысын, әсіресе екінші негі» 
бен үшіншісін, Россиядағы және Багыстағы револю- 
циялық козғалыстың тәжрибесінен алынған фактылар- 
мен суреттеу керек.

10) Міндегтер:
а) Пролегариаттың авангардын коммунизмнің жа- 

ғына тарту (яғни кадрларды жасақтау, компартиянь» 
қуру, программаны, тактнкакын негіздерін қуру). На- 
сихат — жумыстың негізгі формасы.

б) Жумьгсшылардың және жалпы еңбекшілердің. 
қалың буқарасын авангардтың жағына тарту (букара- 
ны жауынгерлік позицияларға бастап апару). Жумыс- 
тын негізгі формасы—букараның үзілді-кесілді урыс- 
тардын бастамасы болатын проктикалық, қыймылдары.

11) Ережелер:
а) Пролетариат уйымынын барлық формаларын жә*  

не қозғалыстың, курестің барлық формаларын (сала- 
ларын) түгелінен меңгеру. (Қозғалыстың формалары: 
парламенттік және парламенттен тыс, жарыя және 
қуіпыя формалар.

б) Қозғалыстың бір формаларының екінші форма- 
лары мен тез алмасуына икемдене білу, немесебір фор- 
маларды екінші формалармен толыктыра б:лу, жа
рыя формаларды купыя формалармен, парламенттік 
формаларды парламенттен тыс формалармен үйлестІ- 
ре білу (мысал: большевиктердің 1917 ж. июльде жа
рыя формалардан қупыя формаларға тез көшуі, Лена 
күндержде парламенттен тыс қозғалысты Думадағы 
кыймылдармен үйлестіруі).

12) Компартиянын өкімстті қолға а луд ан бурынғъ*
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және одан кейінгі стратегиясы мен тактикасы. Төртөз- 
гешелік.

а) Октябрь төңкерісінен кейін жалпы алғанда Ев- 
ропада, жеке алғанда Россияда туған жағдайдың ен 
маңызды жері — Россия ауданында (орыс буржуазия- 
сын жеңудің нәтижесінде) халықаралық әлеуметтік 
майдан б^зылды, муны жүзепе асырған Россия проле- 
тариаты (империализмнен ажырасу, қупыя договор- 
ларды жарыялау, империалистік соғыс орнына азамат 
соғысы, солдаттарды бауырласуға шақыру, жумысшы- 
ларды өз үкіметтеріне карсы көтерілуге шакыру). Май
данный осылай бузылуы дүние жүзі тарихында eare
pic туғызды, халыкаралық империализмнін бүкіл ор- 
дасының бүтіндігіне тжелей қауіп тендірді, Батыста 
күресуші күшгердін арасалмағын Европа жумысшы 
табының пайдасына мықтап өзгертті. Ал муның мәні- 
сі — орыс пролетариаты және оның партиясы улттық 
күштен халықаралық күшке айналды деген сөз, онын 
бержағында өзіндегі улттык буржуазияны кулату жө- 
ніндегі ескі мждеттің орнына халыкаралық буржуазия
ны кулату жөніндегі жаңа міндет туды, ал халықара- 
лық буржуазия, катерлі кауіпті сезгеннен кейін, өзінін 
басы артық күштерін (резервтерін) Советтік Россияға 
карсы топтал, орыс ауданындағы майдан бузылысын 
жоюды өзінің кезекті міндеті етіп койды, сондықтан Со- 
веттік Россия да өзінің барлық күштерін корғану үшін 
топтамай кала алмады, халыкаралық буржуазиянын 
негізгі соккысын өзі көтеруге мәжбүр болды. Осының 
бәрі батыс пролетарларынын өз буржуазиясына карсы 
күресін едәуір женілдетті және халықаралық пролета- 
риаттың алдьщғы қатарлы жауынгері ретіндегі орыс 
пролетариатына олардың тілектестігін онесе арттырды.
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Сөйтіп, бір елде буржуазиями қулату міндетін жү- 
зеге асырудың нәтижесінде халыкаралык көлемде кү- 
рес жүргізу, баскаша калыпта күрес жүргізу, проле
та рлық мемлекеттің өзіне жау капиталистік мемлекет- 
терге қарсы күрес жүргізуі жөнінде жана міндет ту- 
ды, оның бержағында оси күнге дейін халыкаралык 
пролетариат отрядтарының бірі болып келгенорыс про- 
летариаты ендігі жерде халыкаралык пролетариаттың 
алдыиғы қатарлы отрядына, авангардына айналды.

Сөйтіп, өзімізде, яғни Россияда өз революция мыз- 
ды ақырына дейін жеткізу ісін онайлату үшін Батыс- 
тағы революциями өршіту міндеті жәй тілектен бүгін- 
гінін нағыз практикалық міндетіне айналды. Қарым- 
қатнаста (әсіресе халыкаралык карым-катнаста) Ок
тябрь жасаған оси төнюеріс б ү т і н д е й Октябрьдін 
аркасы. Февраль революциясы халыкаралык карым- 
катнаска тіпті тиген де жоқ.

б) Октябрьден кейін Россияда туған жағдайдын 
екінші манызды өзгешелігі — Россия ішінде пролета- 
риаттың да, онын партиясының да хал-жайы өзгерді. 
Бурын, Октябрьге дейін, пролетариаттың басты әрекегг: 
буржуазиями кулату үшін барлық жауынперлік күш- 
терді уйымдастыру камы болды, яғни міндеттін сый- 
пати сынау, кыйрату түрінде болды. Енді, Октябрьден 
кейін, буржуазия өкімет билігінен айрылған кезде, ал 
мемлекет пролетарлық мемлекет болып отырған кезде, 
♦скі міндет жайына калып, бір жағынан, жаңа Совет- 
тік Россияны қуру үшін, окын шаруашылык және со
тые аппарагтарын жасау үшін және, екінші жағынан, 
қулатылғанмен әлі де жойылып бітпеген буржуазия- 
нын карсилығин басу үшін Россиянин барлық еңбек- 
.шілерін (шаруалар, коленершілер, майдагерлер, интел-
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лигениия, РСФСР-дың қурамындағы артта калган ха- 
лыктар) уйымдастыру жөніндегі ж ан, а мікдетке орын 
берді*.

* Осыған сәйкес козғалыстың ереуілдер, кетерілістер. т. б. 
сыяқты кейбір ескі формалары керексіз болып калды жэне, 
осыдан барып, жумысшы табы уйымынын, сыйпаты мен форма
лары (функниялары) өзгерді (партия, советтер, одактар, коопе- 
рзтнвтер, мәдени-ағарту мекемелері).

в) Россия ішінде пролетариат жагдайынын, өзгеруі- 
не лайық және жана міндетке сәйкес пролетариаттың 
Россиядагы халықтың буржуазиялық және усақбур- 
жуазиялық топтары мен жіктері жөніндегі саясаты да 
езгерді. Бурын пролетариат (буржуазияны кулатар- 
дын алдында) буржуазиялық топтармсн жеке келісім- 
дер жасасуды теріс деп табатын, өйткені мундай сая- 
сат өкімет басында турган буржуазияны нығайгатын 
нарое еді, енді, керісінше, пролетариат жеке келісім- 
дерді жақтайды, өйткені булар оның өкіметін нығай- 
тады, буржуазияны ыдыратады, буржуазияныц жеке 
топтарын пролетариаттың колға үйретуін оңайлатады, 
олардың ассимиляциялануын онайлатады. «Рефор
мизм» мен жеке келісімдер саясатының арасындағы 
айырмашылық (біріншісі революциялық қыймылдар 
методын сөзсіз теріс деп таныйды, екіншісі олай емес, 
ал революционерлер қолданған кезде, революциялык 
методқа сүйенген кезде, біріншісі көлемі жағынантар- 
лау, екіншісі — кендеу. («Реформизм» және «келісім- 
дер саясаты» дегенді караңыз.)

г) Пролетариат пен компартияныц күіп-куралының 
каулап өсуіне сәйкес компартиянық стратегиялық жу- 
мысының қарқыны күшейді. Бурын компартиянын 
стратегиясы стратегиялық жоспар жасаумен, пролета- 
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риат козғалысы мен уйымдарынын эралуан формала- 
рынык арасында, жәнеде козғалыстың эралуан талап- 
тарынын (урандар! арасында маневр жасаумен, біреу- 
лерж усынып, екінші біреулерін алмастырумон, жар- 
тымсыз резервтерді эралуан таптар арасындағы кай- 
шылыктар түрінде қолданумен тынатын, оның бержа- 
ғында лартияның әлсіздігінен бул резервтерді пайда- 
лану шеңбері мен мүмкіндігі, әрқашаи, әдетте, көлемІ- 
н:ң шағындығы аркылы тежеліп келді; енді, Октябрь- 
ден кейін, біріншіден, резерв көбейді (Россиядағы 
әлеуметтік топтардын арасындағы кайшылықтар, ай- 
наладағы мемлекеттердін таптарының. және улттары- 
ның арасындағы қайшылықтар, айналадағы мемле- 
кеттер арасындағы қайшылықтар, Батыста социалис- 
тік революиияның өсуі, Шығыста және жалпы отар- 
ларда революциялық қозғалыстын өсуі, т. т.), екінші- 
ден, маневр жасау қуралдары мен мүмкіндіктері мо- 
лайды (ескі қуралдар жана қуралдармен, мәселен, 
дипломатиялық жумыс түріндегі, батыстағы социалис
та козғальіспен де, шығыстағы революциялық қозға- 
лыспен де неғурлым накты байланыс жасау түріндегі 
жана куралдармен толықтырылды), үшіншіден, Рос- 
сияда үстем саяси күш болған, өзінін карулы күштері 
бар, ал халыкаралық әлемде—бүкіл дүниежүзілік ре- 
волюциялық козғалыстын авангарды болған пролета- 
риаттың күш-қуралдары көбейгендіктен резервтерді 
пайдалануға анағурлым зор жаңа мүмкіндіктер туды.

13) Айрықша: а) козғалыстың. қаркыны және стра
тегия мен тактиканы белгілердегі оның ролі туралы 
мәселе, б) реформизм туралы, келісімдер саясаты жә- 
ие олардын өзара катнастары туралы мәселе.

14) «Реформизм» («келісімпаздык»), «келі*
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сімдер саясаты» және «жеке келісімдер»— 
үшеуі үш басқа (олардыңәрқайсысы туралыбөлек 
жазу керек). Меньшевиктердің келісімдері тиім- 
сіз, ейткені бул келхімдер реформизм ге сүйенеді, яғни 
революциялық қыймылдарды керексінбеушілікке сүйе- 
неді, ал большевиктердің келісімдері революциялық 
кыймылдардың муктаждыктарына сүйенеді. Дәл сон- 
дықтан да меньшевиктердіи келісімдері системаға ай- 
налады, келісімдер саясатына айналады, ал болыпе- 
виктер тек жеке, нақты келісімдерді жақтайды, бу- 
лардан айрықша келісімдер саясатын жасамайды.

15) Россия комлартиясының дамуындагы үш дәуір:
а) Пролетариат авангардының яғни партиясының 

қуры.іу дәуірі, партия кадрларының жасақталу дәуірі 
(бул дәуірде партия әлсіз, оның программасы, такти- 
калык жалпы негіздері бар, бірақ буқаралық қыймыл- 
дар партиясы ретінде—әлсіз);

б) Компартияның басшылығы аркасында жүргізіл- 
ген революциялық буқаралық күрес дәуірі. Булдәуір- 
де партия буқаралық үгіт уйымынан букаралык кый- 
мылдар уйымына айналады, әзірлік дәуірінің орнына 
революциялык. қыймылдар дәуірі басталады;

в) Өкіметті қолға алғаннан кейінгі, компартияның 
үкіметтік партияға айналғанынан кейінгі дәуір.

16) Орыстыц пролетарлық револю
ция сын ың саяси күші мынада: шаруалардын 
аграрлык революциясы (феодализмді кулату) мунда 
пролетариаттың басшылығымен (буржуазияның бас- 
шылығымен емес) жүзеге асырылды, сол себепті бур- 
жуазиялык-демократиялық революция пролетарлык 
революцияныц прологі болды, шаруалардың енбекші 
элементтерінін. пролетариатпен байланысы жэне олар-
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ға пролетариаттың берпен қолғабысы саяси жағынан 
ғана камтамасыз етіліп қойған жок, сонымен қатар 
Советтерде уйымдастыру жағынан да баянды етілді, 
бул жағдай халыктың орасан көпшілігінің пролета- 
риатқа тілектестігін тудырды (дәл сондықтан да, егер 
пролетариаттын өзі елдегі халықтын. кепшілігі болып 
табылмаса, мунын о к а с ы ж о к,).

Европадағы (континент) пролетарлық. 
р е во л юц и я л ар д ы ң әлсіздігі мынада: онда- 
ғы пролетариаттың әлгідей байланысы да, деревня 
тарапынан алатын әлгідей колғабысы да жок, он- 
да шаруаларды феодализмнен азат ету ісі буржуазия- 
ныц басшылығымен (ол кеэде әлсіз болған проле га
ри аттың басшылығымен емес) жүзеге асырылды, му
нын өзі, деревняның мүдделеріне социал-демократия- 
ның селкос қарауынан, шаруалар көпшілігініц буржуа- 
зияға тілектестігін кепке дейін қамтамасыз етті*.

1921 жыл, июль.

Біріяші рет басылып атыр

9 Кітапша жоспарыньж осы желісін автор «Ленинизм негіз- 
дері туралы» деген кітапша үшін пайдаланған; бул кітапша 
1924 жылы жарыкка шыккзн және И. В. Сталин Шығармала- 
рынын 6-томына енгізілді, Жоспар желісінің. бірінші бөлімі 
<Орыс коммунистерінің стратегиясы мен тактикасы туралы мә- 
селе жөніндеэ деген макала үшін пайдаланылған; бул мақала 
1923 жылы жарыяланған және И. В. Сталин Шығармалары- 
кын 5-томына енгізілді; ал жоспардын кенбір тезистерін автор 
«Партиянын өкіметті колға алудан бурынғы және одан кейінгІ 
жайы» деген макала үшін пайдаланған; бул макала 1921 жыл- 
ғы августа жарыяланған және И. В. Сталин Шығармаларыниц 
Б-томына енгізілді. Ред.
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ГРУЗИЯ МЕН ЗАКАВКАЗЬЕДЕ 
КОММУНИЗМНІҢ KE3EKTJ 

М1НДЕТТЕР1 ТУРАЛЫ
Грузия коммунист партиясыныц тифлистік $йымыныц, 

жалпы жыйналысына баяндамл*
6 июль, 1921 ж.

ЖолдастарІ Сіздің уйымның комитеті Грузияда' 
коммунизмнің кезекті міндеттері туралы мағаясіздер- 
ге баяндама жасауды тапсырды.

Коммунизмнің кезекті міндеттері — тактика мәсе-’ 
лелері болып табылады. Бірақ партияның, жәнеде үкі- 
метгік партияныц, тактикасын анықтау үшін ең алды- 
мен партияның айналасындағы, онын ескермеуіне бол- 
майтын жалпы жағдайды есепке алу қажет. Ал му*  
иың өзі кандай жағдай?

Азамат соғысы басталысымен дүниенің карама- 
карсы екі лагерьге, Антанта бастаған империализм ла- 
геріне және Советтік Россия бастаған социализм ла- 
геріне бөлінгендігін, капиталистік, сдемократиялық» 
жане меньшевиктік мемлекеттер біткен түгелінен бірін- 
ші лагерьде екенін, ал советтік мемлекеттер, олардын 
ішінде Грузия да, екінші лагерьде екенін дәлелдеп 
жатудың қажеті бола қоймас. Совет елдерінің аинала- 
сындағы кәзіргі жағдайдыц негізгі сыйпаты мынада: 
жоғарыда көрсетілген екІ лаперьдін, арасындағы кару 
лы күрес дәуірі олардың арасында аздынкепті узаққа 
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созылатын уақытша бітім жасалуымен тынды, соғыс 
дәуірінін орнына совет республикаларынын бейб^т ша
руашылык курылысынын дәуірі басталды. Бурын, бы- 
лайша айтканда соғыс дәуірінде, совет республикала- 
ры «барлығы соғыс үшін» деген жалпы уранмен қый- 
мылдады, өйткені совет республикалары империалис
та мемлекеттердін. камауындағы коршаулы лагерь та- 
різді еді. Ол дәуірде коммунист партиясының бүкіл 
куаты жігерлі күштің бәрін де Кызыл Армияны қуру- 
■ға, империализмге қарсы қарулы күрес жүргізерлІк 
майданды күшейтуге жумсалды. Бул дәуірде партия- 
нын шаруашылык курылыска барынша көңіл бөле ал- 
мағандығын айтып жатудын кажеті жок. Бул дәуірде 
совет елдерінің экономикасы соғыс индустриясын да- 
мыту және халык шаруашылығынын кейбір тараула- 
рын, оның өзінде де тағыда сол соғыспен байланыс- 
ты тарауларын, шала-шарпы жүргізу шенберінде ғана 
болды десек, мунымыз асылык болмайды. Совет мсм- 
лекеттерінің соғыс дәуіржөн бізге мура болып калған 
шаруашылык бүліншілігінін себебі, анығында. дәл осы.

Кәзір, шаруашылык курылыстың жака дәуірше 
аяқ баскан кезімізде, соғыстан бейбіт жумысқа көш- 
кен кезімізде, «барлығы соғыс үиіін» деген ескі уран- 
ның орнына, табиғи түрде, «барлығы халык шаруа- 
шылығы үшін» деген жаңа уран туып отыр. Бул жа- 
на дәуір коммунистерге барлык күшті шаруашылык 
майданына, өнеркәсіттке, ауыл шаруашылырына, азык- 
түлж ісіне, кооперанияға, транспорт ісіне, т. т. жум- 
сауды міндеттейді. Өйткені булай етпейінше шаруа
шылык бүлшшілігін жоюға мүмкіндік жоқ.

Егер соғыс дәуірі бізге әскери, жабдыктаушы, 
жасақтаушы. урысымпаз, т. с. коммунистердіц типін
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берпен болса, жаңа дәуірде, шаруашылык. қурылыс 
дәуірінде, коммунист партиясы, қалың букараны ша- 
руашылыкты өркендету ісіне қатыстыра отырып, ша
руашылык. кызметіндегІ коммунист жаңа типін — 
өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, транспорт, коопера
ция, т. т. жөніндегі қызметкерлерді өсіріп жетілдіру 
жағын көздеуге тиісті.

Б^рак, шаруашылык-қурылыс жумысын дамытқан- 
да, коммунистер ескіліктен мура болып қалған аса 
мацызды екі жағдайды ескермей тура алмайды. Бул 
жағдайлар: біріншіден, совет елдерінің айналасында 
өнеркәсіп жағынан .үздік дамығаи буржуазиялық 
мемлеюеттсрдің болуы және, екіншіден, совет мемле- 
кеттерінің ішінде толып жаткан шаруалық усақ бур- 
жуазияныц болуы.

Әцгіме мынада: тарихтың тілзг! бойынша Совет 
өкіметі капиталист жағынан көбірек дамыған ел- 
дерде емес, біршама кемірек дамыған елдерде салта- 
нат қурып отыр. Капитализм! біршама жас, пролета
риату әрі мыкты, әрі жыйнақты, ал улттық буржуа- 
зиясы әлсіз Россия сыяқты елдерде буржуазияны ку
лагу ісі, капитализм! бірнеше ғасырдан бері өмір сү- 
pin к еле жаткан, ал буржуазиясы бүк:л коғамдык. 
турмыста аса елеулі жетекші күшке айналып болған 
Германия, Англия және Франция сыякты озат капита
лист елдердегіге карағанда анағурлым оңай екен- 
дігін тарих корсетіп берді.

Германия мен Англия сыяқты елдерде де пролета
риат диктатурасы орнаған кезде оларда социалист 
революцияны ілгері бастырып, акырына дейін жеткізу 
ісі, күмән жок, оңайлау болады, яғни оларда социа
лист шаруашылықты уйымдастыру оцайлау болады, 
7 И U. С г « л и н, 5-toli
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өйткен: кәзіргі совет елдеріндегіден гөрі олардын 
өнеркәсібі артығырақ дамыған, техникасы молырак. 
ал пролетариаты біршама көбірек. Бірак. біз әзірінше 
мынадай фактьии кездестіріп отырмыз: біріншіден, 
көптеген усак. товар өндірушілер (шаруалар) табь» 
бар, енеркәсібі кемірек дамыған елдерде пролетариат 
диктатурасы орнап отыр, екіншіден, өнеркәсібі арты- 
ғырақ дамыған және көптеген пролетариат табы бар 
елдерде буржуазия диктатурасы қалып отыр. Бул 
фактыны слсмеушіліктін өзі ессіздік, женілтектІк бо- 
лар еді.

Совет елдерінде шмкізат пен отын коры мол, ал 
өнеркәс.бі дамыған буржуазиялық елдер мундай зат- 
тардын жеткіліксіздігінен тарығып отыр, сондықтан 
буржуазиялық мемлекелтердегі жеке капиталистік 
топтар шикізат пен отын корын пайдалану жөнінде 
белгілі шарттар бойынша совет мемлекеттсрімен кс- 
лісімге келуді кездейтіндігі кумәнсіз. Екінші жағьгнан, 
совет мемлекеттерінін ііпіндегі усак товар өндірушІ- 
лер табы (шаруалар) индустрия өнімдеріне (мата, 
ауылшаруашылық машиналары) муктаж болып отыр, 
сондыктан товар айырбасы ретінде (ауылшаруашы- 
лык өнімдеріне айырбастап) сондай өнімдер алу жо- 
нінде оның да өз ел-ндегі пролетариат өкіметімен ке- 
лісім жасауды көздейтіндігі күмәнсіз.

Өз тарапынан Совет екіметі де бөтен елдердің 
жеке капиталиста топтарымен болсын, өз ел.ндегі 
усак товар өндірушілер табымен болсын келісімге ке- 
луді көздейді, ейткені мундай келісім соғыста кыйрз- 
ған өндіргіш куштерді калпына келтіру ісін және бо*-  
лашак социалиста шаруашылықгык техникалық- 
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енеркәсіп базасы бэлып табылатын электрификация- 
ны жүзеге асыру ісін сөэсіз тездетіп, оңайлатады

Бул жағдайлар совет мемлекеттеріндегі комму*  
нистерге Батыстың. жеке капиталиста толтарымен де 
(олардың капиталдары мен техникалық күштерін пай- 
далану мақсатымен), өз еліндегі усақ буржуазиямен 
де (қажетті шикізат пен а ық-түлік өнімдерін ал^- 
үш.и) уакытша келісімдер жасау саясатын жүргізуді 
міндеттейді.

Кейбіреулер: буржуазиямен мундай юелісімдер жа
сау тактикасында меньшевиктік сыйпат бяр, өйткені 
меныиевиктер өз істерінде буржуазиямен келісім жп- 
сау тактикасын қолданады деп ескертер. Б:рақ бул 
дурыс емес. Жске буржуазиялык топтармсн келісім 
жасау жөніндегі кәзір коммунистср усьгнып отырған 
тактика мен буржуазиямен келісім жасау жөніндегі 
меіньшеівиктік тактиканың арасында туңғыйық айы- 
рым бар. Меныиевиктор әдетте буржуазиямен келісім 
жасауды усынғанда өкімет басында капиталисгер 
отырған кезде, өкімет басында отырған капиталас- 
тер, өз өктемдігін нығайтып пролетарнатты аздыру 
мақсатымен, жоғарыдан пролетариагтың жеке топта- 
рына кейбір «реформалар», женілдіксымактар беру- 
ден де қашпайгын кезде усынады. Мундай кешісім 
пролетариат үшін зыянды да, буржуазия үшін тиімді, 
өйткені муның өзі буржуазияның өкіметін әлсіретпей- 
ді, қайта нығайта түседі, пролетариат ішінде алауыз- 
дык туғызып, оны жікке бөледі. Дәл сондықтан да 
большевиктер вкімет басьшда отырған буржуазиямен 
келісім жасау жөніндегі меныиевиктік тактикаға эр- 
дайым қарсы болып келді, қарсы болады да. Дәл 
сондыктан да большевиктер меньшевиктерді проле- 
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тариатқа буржуазиялық ықпалды жүргізуиіілер деп 
еоепгейді.

Ал большевиктер усынып отырған келісім такти- 
касы меньшевиктгрдің тактикасына қарама-қарсы, 
муның сыйпаты мүлде өзгеше, өйткені бул тактика 
мүлде басқаша жағдайда, өкімет басында буржуазия 
смес, пролетариат отырған кезде жүргізіледі, оның 
■Зержағында жеке буржуазиялық топтардың проле- 
тарлық өкіметпен жасасатын келісім’, б;р жағынан, 
пролетариат өкіметін сөзсіз нығайттыратын, екінші 
жағынан, буржуазияны сөзсіз ыдыратып, оның жеке 
топтарын колға үйреттіретік болуға тиіс. Тек проле
тариат өзі колына алған өкімет билтін бер'к устап, 
елдің шаруашылығын көркейту үш.:н осы буржуазия- 
лык топтардың қаражаты мсн білімдерін шзбер пан
да лануы қажет.

Көріп отырсыздар, бул тактика мен меньшзвиктер 
тактикасының арасы аспан мен жердей алшак жа- 
тыр.

Сонымен, барлык жігерлі күштерді іиаруашылық 
майданына жумылдыру керек, бул ретте келісім бо- 
ііынша жеке буржуазиялық топтарды, олардын қар- 
жыларын, олардын білімдерін, олардың уйымдастыру- 
шылык тәл;мдер.*н  елдін шаруашылығын көркейгу 
/колында пайдалану керек, — совет елдеріндегі ком- 
мунистердің, оның ішінде Грузия коммунистерінсн дө, 
жаллы жағдайдан туып огырған бірінші кезекті мін- 
деті осы.

Бірақ жеке совет елдерін'н, бул ретте Советтік 
1 рузияның тактикасын белгілеу үшін жалпы жағдай- 
ды ескерудін өзі әлі жегкілікті бола қоймайды. Әрбір 
жеке совет елждегі коммунистердің тактикасын бел- 
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гілсу үш:н бул елдердің өмір сүруінің жеке, нақтылы 
жағдайларын да ескеру керек. Советтік Грузиянын 
өмір сүруінің жеке, нактылы жағдайлары, Грузия 
коммунист партиясының ескеруіне тура келетін жағ- 
дайлар кандай?

Бул жағдайларды сыйпаттайтын кейбір фактылар- 
ды күмәнсіз анықтап көрсетуге болады.

Біріншіден, бір күмэнсіз нәрсе — капиталиста мем- 
лекеггер совет слдеріне сөзсіз душпандық көзбен ка- 
райды, сондықтан Советтік Грузиянын, сол сыяқты 
әрбір совет елінің, мүлде окшау өмір сүруі соғыс ісі 
жағынан да, шаруашылықты дамыту ісі жағынан да 
қыйсынсыз болады. Соғыс ісі жөнінде де, шаруашы- 
лық ісі жөнінде де совет мемлекеттерінің өзара кол- 
ғабыс көрсетуі аса кажетті шарт болып табылады, 
булай етпейінше бул мемлскеттердің дамуы мүмкін 
емес.

Екіншіден, бір айкын нәрсе — азык-түлік өнімдері- 
нің тапшылығынан тарығып отырған Грузия орыс ас- 
тығына муқтаж, мунсыз онын күні жок.

Үшіншіден, бір анық нәрсе — суйық отыны жок. 
Грузия өз транспорты мен өнеркәсібін жабдықтау 
үшін Азербайжанның мунай өнімдеріне муктаж, мун
сыз оның күні жоқ.

Төртіншідеи, тағы бір күмәнсіз нэрсе — экспорт 
фондыларының тапшылығынан тарығып отырған Гру
зия товар бюджеті дефицитінің орнын толтыру үш:н 
Россиянын алтын түрінде беретін көмегіне муқтаж.

Акырында, Грузия халкының улттық курамы жә- 
ніндегі өзгеше жағдайларын ескермеуге болмайды, 
осы жағдайларға сәйкес бул халыктын едәуір процен
ту ал Грузияның астанасы Тифлисте бүкіл халықтың
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шылдык) Закавказье совет республикаларыньщ ша- 
руашылык (және соғыс) ісінде бірлесш куш жумсау- 
ларына орасан кедергі болып табылады. Онсон., мен 
жана айтып өттім, мундай бірлік болмайынша За
кавказье совет республикаларынын, эс'ресе СоветтЬ: 
Грузияның шаруашылыкты ілгері бастыруы мүмкіч 
емес. Сондыктан Грузия коммунистерінің кезекті м‘н- 
деті — ултшылдыққа қарсы аяусыз курсе жүргізу, 
кеньшевиктік ултшыл .үкімет курылғанға дейін болып 
келген бурынғы туыскандык интернационалдық бай*  
ланыстарды қайта орнату, сөйтіп, Закавказье совет 
республикаларынық шаруашылық жөніндегі күштерін 
біріктіру үш;н және Грузияныц шаруашылығын көр- 
кейту ушін кажетті өзара мықты сенім туғызу.

Әрине, будан ендігі жерде тәуелсіз Грузия немссе 
тәуелсіз Азербайжан, т. б. болуға тиісті емес дегея 
уғым тумайды. Бфтутас закавказьелік үкімет басқа- 
ратын етіп, бурынғы губернияларды (Тифлис, Баку, 
Эриван губернияларын) кайта куру жөнінде кейбір 
жолдастардын арасында таралып жүрген жоба менін 
ойымша утопия, онда да реакциялық утопия болып 
табылады, өйткені мундай жоба, күмән жоқ, тарих- 
тың тегершігін хері айналдыру ниетінен туып отыр. 
Бурынғы губернияларды кайта курып, Грузияда, Азер- 
байжанда, Арменияда улттық үкіметтерді жою деге- 
ніңіз — жерді помепхиктердін меншіктенуін қайта ор- 
натып, революцияның женістерж жоюмен бірдсй. Му- 
ның коммунизмге ешқандай уқсастығы жок. Закав
казье мен Россия улт жумысшыларының арасында 
өзара сенбеушілік атмосферасын жойып, туысқандык. 
байланыстарды қайта орнату үшін — нақ осы мақсат- 
пен Грузиянын. да, Азербайжан мен Арменмянын да 
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тәуелсіздігтн сактау кажет. Муның өзі тәуелсіз совет 
республикаларының ерікті келісім негізінде, конвенция; 
негізінде өзара шаруашылық және басқа қолғабмс 
берісу кажеттігін, сондай-ак олардың шаруашылық 
жөніндегі күигперін біржтіру кажеттігін де, жоққа шы- 
ғармайды, кайта, керек стеді.

Менің алған мәліметтеріме карағанда, Москвада- 
ғылар жакын арада Грузияға, Арменияға және Азер- 
байжанға 6V2 миллион сом алтын ссебімен карыз бе
ру түрінде азғана көмек көрсетуге уйғарыпты. Оның 
үстіне, менің бір білгенім, Грузия мен Армения Азер- 
байжаннан мунай өнімдерін төлемсіз алып отырады 
екен — муның өзі, атышулы «шын ниеттес келісім» 
(Entente cordiale31) аркылы байланысты мемлекеттер 
болтанымеи де, буржуазиялык мемлекеттердің әмірін- 
де бола алмайтын окыйға. Осындай және осы сыяқ- 
ты істер бул мемлекеттердіц тәуелсіздігін әлсіретпей- 
тіндіг.'н, кайта нығайта түсетіндігін далелдеп жату- 
дың қажеті бола коймас.

Сонымен, ултшылдық саркыншактарды жою ке
рек, оларды қызған темірмен карып, сылып тастау ке
рек, сөйтіп, Советтік Грузияның тәуелсіздігін сақтай 
отырып, Закавказье совет республикаларының ша- 
руашылық жөніндегі күштерін біріктіру ісін оңайла- 
тып, тездету үш:н, Закавказье улт еңбекшілерінің ара- 
сында өзара мыкты сенім туғызу керек (булай етпе- 
йінше Советтік Грузияның шаруашылығын көркейгу 
мүмкін емес), — Грузия коммунистерІнің елдіц өмірін- 
дегі нактылы жағдайлардан туып отырған екінші ке- 
аекті міндеті осы.

Акырында, үшінші кезекті міндет, маңызы мен ка- 
жеттігі жағынан кем сокпайтын міндет — Грузия ком
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мунист партиясының тазалығын, табандылығын, икем- 
ллігін сақтау керек.

Жолдастар! Сіздер мынаны умытпауға тиіссіздер: 
біздін партия — үкіметтік партия; көп ретгерде онык 
катарына сенімсіз, пролетарлық рухқа жат, мансап- 
кор элементтер, партийның арасында бибереюеттік пен 
салғырттық туғызагын элементтер топ-тобымен кірія 
кетеді немесе кіруге тырысады. Комму нистердің күр- 
делі міндеті партияны осындай элементерден сақгап 
калуды көздеу болып табылады. Партиянын, әсіресе 
коммунист партиясының күші мен салмағы мүшелері- 
нің сакынан гөрі сапасына байланысты екенін, олар- 
дың табандылығына және пролетариат ісіне берілген- 
дігіне байланысты екенін еш уақытта да естен шығар- 
мау керек. Россиялық коммунист партиясынын, небәрі 
700 мың ғана мүшесі бар. Жолдастар, мен сіздерді 
былай деп сендіре алам: стер партия осыны қаласа, 
егер ол ешкімге де юерегі жок және еш нәрс-еге қабі- 
леті жок 7 миллион жолбикеден гөрі 700 мың табан- 
ды коммунист анағурлым айбынды күш екенін білме- 
ген болса, онда ол өз мүшелерінің санын 7 милллион- 
ға жеткізе алар еді. Егер Россия дүниежүзілік импе- 
риализмнің тепеурініне төтеп берген болса, егер ол 
сырткы майдандарда бірсыпыра елеулі табыстарға 
жеткен болса, егер ол екі-үш жылдың Ішінде өз кү- 
шін дүниежүзілік империализмнің негіздерін тітіретер- 
лік дәрежеге жеткізген болса, муның өзі, айта кетс- 
йіік, урыстарда бірігіп, шыныкіқан және өзін мойымав 
болат етіп шыңдаған коммунист партиясының арқа- 
сы; ал коммунист партиясы ешкашанда өз мүшелері- 
нің сан жағына еліккен емес, қайта өз мүшелерінің 
сапасын жаксартуды өэінің, бірінші борышы деп білді.
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Партия взін қоқыстан тазаргу арқылы нығаяды деген 
Лассальдың пікірі әбден дурыс. ЕкІнші жағынан, бір 
кумәнсіз нәрсе— егер, мысалы, дүние жүзіндегі co
il нал-демократиялық партиялардың. ең ірісі герман со- 
циал-демократиясы империалиста соғыстын, кезінде 
империализмніц қолындағы ойыншыкка айналған бол- 
са, ал соғыстан кейін, ши аяқты алыптайтын, тунғы- 
йыққа кулап түскен болса, оның себебі—ол партия 
талай жылдар бойы ез уйымдарын көрінген усакбур- 
жуазиялық сімілтірдің есебінен улғайтуға елігіп юетті 
де, сол сІмілтір оның қутын қашырды.

Сонымен, өз партиямыздыц табандылығы мгн та- 
залығын сақтау керек, партия мүшелерінің сан жа- 
ғына елікпеу керек, партияның сапалық курамын үне- 
мі жақсартып отыру керек, партийны интеллигенттік- 
мешандык ултшыл элсмеінттердщ лыксуынан корғау 
керек, — Грузия коммунист партиясының үшінші жә- 
не ең сонғы кезекті міндеті осы.

Мен өз баяндамамды аяқтаймын, жолдастар. Қор- 
тындыларға кешейін:

1) Шаруашылық-курылыс жумысына өз күштеріңді 
барынша жумсай огырып, бул ретте Батыстағы капи- 
талистік таптардың күш-каражатын да, өз еліңдегі 
усақбуржуазиялық топтардыц күш-қаражатын да 
пайдалана отырып, осы жумысты барлық жағынан 
дамыту керек.

2) Закавказье совет республикаларының тәуелсіз- 
дігін сақтай отырып, бул ргспубликалардың шаруа- 
шылық жөніндегі күштсрін біріктіру ісін оңайлату 
үшін улгшылдыктың. гидрасын жаныштап, мықты ин
тернационалистке жағдай туғызу керек.

3) Партияны мещан элементтерд'ц, лыксуынан қор- 
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ғау керек, онын, табандылығын, икемділігін сақтау 
керек, оның сапалық қурамын үнемі жақсартыо отьь 
ру керек.

Грузия коммунист партиясыныц негізгі кезекті үш 
міндеті осылар.

Тек осы міндеттерді орындағанда ғана Грузия 
коммунист партиясы тутканы өз қолында берік устап». 
шаруашылыіқ бүліншілігія жене алады. (Қол ша- 
п а л а қ т а у.)

„Правда Грузии" [Тифлит)
<№ 10St 13 иклъ, 1921 ж.
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ПАРТИЯНЫҢ ӨКІМЕТТІ ҚОЛҒА АЛУДАН 
бурынғы және одан кейінп ЖАЙЫ

Партиямыздың дамуының үш дәуірін атап керсе- 
туіміз керек.

Бірінші дәуір — партиямыздың қалыптасып, кури
ла бастаған дәуірі. Бул дәуір, шамамен айтканда, 
«ІІскраның»32 курылған кезінен партияның III съзіне 
дейінгі уақытты камтыйды (1900 жылдың ақыры— 
1905 жылдын, басы).

Бул дәуірде партия, қозғауыш күш ретінде, әлсіз 
болды. Партия элс’з болғанда өзінің есейіп жетілме- 
гендігінен ғана әлсіз болмады, сонымен катар бүтін- 
дей жумысшы қозғалысының есейіп жетілмегендігі- 
нен және әсіресе осы дәуірдіқ алғашкы сатыларының 
кезінде революциялык жағдайдың, революциялық 
козғалысты” болмағандығынан немесе нашар дамы- 
ғандығынан әлсіз болды (шаруалар жым-жырт жата 
берді немесе кур күңкілден әрі бара алмады; жумыс- 
шылардың бар білетіні шінара экономикалық немесе 
жалпыкалалық саяси ереуіл ғана болды; қозғалыс 
формаларының астыртын немесе жартылай жарыя 
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сыйпаты болды; жумысшы табы уйымының форма- 
ларыиын да, көбінесе, астыртын сыйпаты болды).

Партияның стратегиясы, — стратегияның өзі ре- 
зервтердің болуын және сол резератерді пайдаланэ 
білудіц мүмкіндігін керек кылатын болғандыктан, — 
лажсыз шағын, шамалы болды. Партия қозға листы н 
стратегиялық жоспарын белгілеумен, яғни қозғалыс- 
тың жүретін бағытын белгілеумен тынды, ал партия- 
ныц резервтері — әрі Россия ішіндегі, әрі одантысқары 
жердегі душпандар лагеріндегі кайшылықтар — пар
тийный әлсіздіг/нен пайдаланылмай калды, немесе 
пайдаланылмай қалды дерлік.

Партиянын, тактикасы да,—тактиканыц өзі бука- 
раны игеріп алу муддесін, стратегиялық табысты қам- 
тамасыз ету мүддесін көздсп, козғалыс формалары- 
нык, пролетариат уйымы формаларының бәрін түгел 
пайдалакуды, ол формаларды жымдастырып, өзара 
толыктандыруды, т. т. керек кылатын болғандыктан, 
— лажсыз шағын болды, каркынсыз болды.

Бул дәуірде партияның негізгі көңіл койған, қам 
жеген нәрсесі партиянын өзі, оныд өмф сүруі еді, они 
сактап калу еді. Бул козеңде журт партияға бей.іе бір 
езіндік күш деп карады. Муныд өзі түсінікті де еді. 
патша өкіметіиід партияға жанталаса шабуыл жа- 
сауы, сондай-ақ меньшевиктердің партийны іштен 
булдіріп, партия кадрларының орнына формасыз, пар 
тиясыз уйыспа к^рмақ болған әрекеттері (Аксельрод- 
тын «Халық Думасы меи Жумысшы Съезі», 1905, 
деген атышулы кітапшасынын шығуына байланысты 
меньшевиктердің жумысшы съезі туралы бастаған 
науканын естеріңізге түсіріңіздер) партияның өмір сү- 
руГнін өзіне кауіп туғызды, міне сондықтан партийны 
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сактап калу мәселес;нің бул дэуірде өте зор мацызы 
болды.

Россиядағы коммунизмнщ бул дәуірдегі н-егізгі 
ыіндеті — жумысшы табының тақдаулы адамдарын, 
неғурлым белсенді, пролетарнаттың ісіне неғурлым 
берілпен адамдарын партияға .тарту, пролетариат! ын 
лартиясын калыптастырып, жолға кою болды. Ленин 
жолдас бул міндетті былай дел тужырымдайды: «про
летариат авангардын коммунизм жағына шығару ке
рек» (қараңыз: «Балалық ауру...»33).

ЕкіншІ дәуір — жумысшылар мен шаруалардың 
қалың бу кара сын партия жағына, пролетариат аван- 
гардының жағына шығару дәуірі. Бул дәуір, шама- 
мзн алғанда, 1905 жылдың октябрінен 1917 жылдын 
октябріне дейінгі уақытты камтыйды.

Бул дәуірдегі жағдай еткел дәуірдегіден едәуір 
қыйын, окыйғаларға едәуір бай. Бір жағынан, патша 
екіметінің Манжуриянық урыс далаларында жеңіліп 
калуы мен 1905 жылғы октябрьдегі революция, екінші 
жағынан, орыс-жапон соғысыныц жойылуы,- контрре- 
волюцияның жеңіп шығып, революииялық жеңістер- 
ден айыруы, үшінші жағынан, империалиста соғыс, 
1917 жылғы февраль революциясы мен атақты «қос- 
өкімет», — осы оқыйғалардың бәрі Россиянин бар- 
лык таптарын серпілтіп, оларды бірінен соң бірін сая- 
си майданға шығарды, коммунистер партиясын ны- 
ғайтты, шаруалардын калыц букарасын саяси өмірге 
тартты.

Пролетариаттың қозғалысы жаппай саяси ереуіл 
мен карулы көтеріліс сыяқты кушті формалармен тс- 
лыкты.

Шаруалардын козғалысы помешикке бойкот жа*  
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саумен (помещики конысынан «тайдыру»), бойкот 
болғанда көтеріліске айналып отырған бойкотпен то- 
лыкты.

Партияның жэне баска революциялык уйымдар- 
дьщ ісі жумыстың парламенттен тыс, жарыя, ашык 
түрі сыякты формаларьща жетісу аркылы жандана 
түсті.

Жумысшы табының уйымы кәсіпшілер одағы сы
якты сыннан өткен, еи маңызды формамен ғана то- 
лығьгп койған жок, сонымен катар жумысшы депу- 
таттарыныц Советтері сыякты жумысшы табы уйы- 
тиьгныц ец күшті, тарихта бурын-сонды болып керме- 
ген формасымен де толыкты.

Шаруалар жумысшы табының ізімен жүріп, ша- 
руа депутаттарыныц Советтерщ курды.

Мунымен бірге партияның резервтері де толыкты. 
Күрестің барысында, шаруалардык пролетариатқя 
және оның партиясына реэервтердің таусылмас ко- 
рын жетістірш 5ере алатыны және жетістірд бгретіні 
анықталды. Мунымен катар пролетариаттын жэне 
оның партиясынын. капитал өкіметін кулату ісіндегі 
жетекииі ролі де аныкталды.

Партия бул дәуірде тіпті де өткен дәу‘рдегідей әл- 
<із емес еді; партия, козғауыш күш рет'нде, еи зор 
факторға айналды. Енді будан былай партия өзіндік 
күш бола алмайды, өйткені оның өмір сүруі мгн да- 
муы калайда камтамасыз етілді, енді ол өз:нд’к күш- 
тен жумысшы-шаруа букараларын игеріп алу кура- 
лына, букаранын капитал өкіметін кулату ісіндегі кү- 
ресіне басшылык ету куралына айналып отыр

Партиянын стратегиясы бул дәуірде каркындайтү- 
седі, ол стратегия ең алдымен шаруалар сыякты ре- 
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зервті камтамасыз етуге, соцы пайдалануға бағытта- 
лады, оның үстіне бул жумыс айта қаларлыктай та- 
бысты болып шығады.

Букараның қозғалысы, букараның уйымдары, пар-^ 
тияның және баска революциялык уйымдардың id- 
жаңа, бурын болмаған формалармен толыкқандық-' 
тан, партияның тактикасы да қаркындай түоеді.

Партияның бул дәуірдегі негізгі міндеті — буржуа- 
эияның диктатурасын кулату үшін, өкіметті колға алу 
үшін миллиондаған буқараны пролетариат авангар- 
дынын. жағына, партияның жағына шығару болды. 
Енді партияның негізгі назар аударатыны—партий
ный өзІ емес, миллиондаған халық буқарасы. Ленин 
жолдас бул міндетті былай деп тужырымдайды: әлеу- 
меттік майданда «миллиондаған буқараны орналас- 
тыру», орналастырғанда «жуыктағы үзілді-кесіддІ 
урысгарда» жеңіс камтамасыз етілетіндей етіп орна- 
ластыру (Ленин жолдастың, әлгі кітапшасын кара- 
цыз).

Партиямыздын, дамуындағы алғашқы екі дәуірдің 
айрыкша белгілері міне осындай.

Б;р:нші дәуір мен екінші дәуірдін арасында зор 
айырмашылык бар екендігінде күмән жоқ. Бірак олар- 
дың уксастық жерлері де бар. Бірінші дәуірде де, 
екінші дәуірде де партия түгелінен демесек шама- 
сында улттьіқ күш болып отыр, Россия үшін ғана жә- 
не Россиянин іііьнде ғана салмағы бар күш болып 
отыр (уйымдасқан халыкаралық пролетариат отряд- 
тарының бірі). Бул бір. Екіншіден, бірінші дәуірде де, 
екінші дәуірде де РКП Россия ішіндегі төңкеріс пар- 
тиясы, революция партиясы болып отыр, сондықтан 
8 и. 8. С т 14 я н, 5-том
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да бул дәуірлерде онын жумысында ескі тәртіпті сы- 
наудың, қыйратудың белгілері басым.

Кәзірде басымыздан кешіріп отырған үшінші дәуір- 
дің мүлде баскаша сыйпаты бар.

Үш нші дәуір —бір жағынан, социалистік шаруа- 
шылык пен Қызыл Армияны қуру ісіне Россиянин 
барлык еңбекшілерін катыстыру үшін, ек.нші жағы- 
нан, капиталды кулату жолындағы күресінде халыка- 
ралык пролетариатка көмек беруге барлық күш, бар
лык куралдарды жумсау үшін, өкімет билігін қолға 
алып, қолда устау дәуірі. Бул дәуір 1917 жылғы ок- 
тябрьден бүгінгі күндерге дейінгі уакытты қамтыйды.

Россияда пролетариаттын өкімет билігін колға 
алуы әрі халыкаралык көлемде, әрі Россиянин ішінде 
мүлде өзгеше, дүние жүзінде әлі болып көрмеген жағ- 
дай туғызды.

Мынадан бастайық: 1917 жылғы Октябрь дүние- 
жүзілік әлеуметтік майданның бузылғанын көрсетіп, 
бүкіл дүниежүзілік тарихта бетбурыс жасап отыр. 
Артта қалған отар елдерден бастап, алдыңғы катар- 
дағы Америкаға дейін уланбайтак әлеуметгік майдан
ный жатканына, онан соң бул майданды халыкара
лык пролетариаттын орыс отрядының ойсырата буз- 
ғанына көз салып караңыз; бул бузу империализмнін 
өмір сүруін екіталай етті, империализм шонжарлары- 
нын барлык, үміттері мен барлык жоспарларыи ша- 
тастырды, халыкаралык пролетариаттын капиталға 
қарсы күресін жеңілдетті, женілдеткенде мейлінше 
женілдетті, — 1917 жылғы Октябрьдің тарихи маны- 
зы міне осындай. Осы кезден бастап біздін партия- 
мыз улттық күштен кнбінесе халыкаралық күшке ай- 
налды, ал орыс пролетариаты халықаралық пролета*
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риаттың артта калған отрядынан соның авангардына 
айналды. Хальмаралык пролетариаттыц будан былай- 
ғы жердегі міндеті — орыс бузбасын кеқейтс түсу, ал’ 
ға кеткен авангардқа көмектесу, батыл авакгардты 
душпаннын коршап алып, базасынан айыруына жол 
бермеу. Муның керісінше, халықаралық империализм- 
нік алдына қоятын міндеті — орыс бузбасын жою, 
қайткен күнде де жою болмақ. Mine сондықтан да 
біздің партиямыз, егер ол өкімет билігін. қолынан шы- 
ғармайын десе, «барлық елдерде революцияны дамы- 
ту, колдау, өршіту үшін бір елде (өз елінде. — И. Ст.) 
жүэеге асырарлық істі барынша» (Лениннің «Проле- 
тарлык, революция және ренегат Каутский»3' дегеч 
еңбегін караңыз) іске асыруға міндеткер болып отыр. 
Міне сондыктан да біздіц партиямыз улттық күштен 
1917 жылғы октябрьдеи бастап халыкаралық күшкс, 
халықаралық көлемдегі төңкерІс партиясына айналды. 

1917 жылғы Октябрьдіц нәтижесінде партияның 
сл ішіндегі күйінде де осындай түбірлі өзгеріс болды. 
Өгкен дәуірлерде партия ескі тәртіпті кыйратудын, 
Россияда капиталды кулатудың туткасы болды. Ен- 
ді, үшінші дәуірде, муныц керісінше, партия Россия
нин ішіндегі төңкеріс партиясынан қурылыс партия
сына, шаруашылықтың жаца формаларын курушы 
партияға айналды. Бурый партия жумысшылардын 
тандаулы күштерін ескі тәртіптсрге шабуыл жасауға 
тартқан еді, енді партия оларды азық-түлік мәселе- 
сін, транспортты, индустрияның негізгі тарауларын 
жолға кою ісіне тартып отыр. Бурын партия шаруа- 
лардың революциялық элементтерін помещиктерді 
кулату ісіне катыстырған еді, енді партия оларды 
8»
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ауыд шаруашылығын жаксарту ісіне, шаруалардын 
еңбекші элементтері мен өкімет басында турған про- 
летариаттыц арасындағы одакты нығайту ісіне тар- 
тып отыр. Бурын партия кенжекалған улттардын тан- 
даулы элементтерін капиталға карсы күресуге тарт- 
қан еді, енді партия оларды орыс пролетариатымен 
тізе косып іс істеу негізінде осы улттардың еңбекші 
элементтерінің турмысын жөндеу ісіне тартып отыр. 
Бурын партия армияны, ескі генералдық армияны, 
қыйратқан еді, енді партия революциянын жеңістерін 
сырткы жаулардан корғауға кажетті жаңа армияны, 
жумысшы-шаруа армиясын, қуруға тиіс болды.

Россиянин ішіндегі төңкеріс партиясынан РКП 
бейбітшілік қурылысының партиясына айналды. Нак 
сондыктан да партия Россияда ендігі жерде керексіз 
болып шыққан ереуіл, көтеріліс сыяқты күрес форма- 
ларын пролетариаттьщ арсеналынан шығарып таста- 
ды.

Бурын соғыс ісі мен шаруашылык ісіне жетік 
адамдарсыз да іс Істеуге болатын еді, өйткені пар
тийный жумысы көбінесе сынау жумысы еді, ал сы- 
нау деген оңай нәрое... Енді партия іске жетік адам
дарсыз жумыс істей алмайды; ескі мамандарды пай- 
даланумен катар, партия өздерінің іске жетік адам- 
дарын: жасақтаушыларды, жабдықтаушыларды, ур- 
сымпаздарды (соғыс жағынан), азық-тулікшілерді, 
ауылшаруашылык қызметкерлерін, теміржолшыларды, 
кооператорларды, индустрия, сырткы сауда ісіне же- 
гіктерді (шаруашылық жағынан) шыңдап шығаруға 
гиісті. Мунсыз қурылыс жумысы мүмкін емес.

Мунымен катар партияның күштері мен қуралда-1 
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рынын, оның резервтерінің орасан көбейіп, арта түсуі 
жағынан да партияның күйіне өзгеріс енді.

Партиянык резервтері:
1) Россиянин ішіндегі түрліше әлеуметтік топтар- 

дың арасындағы кайшылыктар.
2) Айналадағы капиталистік мемлекеттердің ара- 

сындағы, кейде соғыс шайқасуларына барып соғатыв 
кайшылыктар мен дау-жанжалдар.

3) Капиталиста елдердегі социалистік козғалыс*
4) Артта калған және отар елдердегі улт азаттыіь

қозғалысы. ц
5) Россиядағы шаруалар мен Кызыл Армия.
6) Дипломатия мен сыртқы сауда аппараттары.
7) Мемлекеттік өкіметтің бүкіл күш-куаты.
Партия стратегиясы маневр жасай алатын күштер 

мен мүмкіндіктердің көлемі, — ал бул көлем керегін- 
ше кец, — жалпы алғанда міне осындай; партия так- 
тикасы осыларға сүйене отырып, күштерді жумылды- 
ру женінде күнделікті жумыс жүргізе алады.

Булардың бәрі де 1917 жылғы Октябрьдің тиімді 
жақтары.

Бірақ Октябрьдің келенке жақтары да бар. Мәсе- 
ле мынада: Россияда пролетариат өкімет билігін қол- 
ға алғанда ішкі, сыртқы ерекше жағдайларда қолға 
алды, бул жағдайлар өкіметті қолға алғаннан кейінгі 
партияның күллі жумысына әсерін тигізді.

Біріншіден, Россия шаруашылык жағынан артта 
калған ел, өзінің қолындағы шикізатын батыс елдер- 
дін машиналары мен жабдыктарына айырбастамайын- 
ша Россиянин жеке өз күшімен транспортты жолға 
коюы, индустрияны өркендетіп, кала мен село өнер- 
кәсібін электрлендіруі тьш қыйынға соғады. ЕкіншІ- 
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ден Россия күні бүгінге дейін өзіне жау елдердің— 
өнеркәсіп жағынан анағурлым дамыған капиталистах 
мемлекеттердің қоршауындағы социалистік арал бо- 
лып келеді. Егерде Советтік Россиянин, өнеркәсіп жа- 
ғынан дамыған іргелес бір ірі иемесе бірнеше совет
ик мемлекеті болған болса, онда Советтік Россия ма
шина мен жабдыкка шикізат айырбастау негізінце 
ондай мемлекеттермен оп-оңай тізе қосып іс істеіі 
джав «бадар еді. Бірак әзірге мундай жағдай жоқ, 
ймЕЗтк Россия және онын үкіметіне басшылық етіп 
шырған біздіц партия өнеркәсіпті бір яки бірнешг ка
питалиста елдерде пролетарлық революция жеціп 
шықканға дейін кажетті техниканы алып отыру үшін 
Батыстың капиталистік жау топтарымен шаруашылық 
байланысын жасаудың түрлері мен әдістерін іздесті- 
руге мәжбүр болды. Қарым-катнас жасаудың концес- 
сиялық түрі мен сыртқы сауда — осы максатка жету- 
дің қуралы болып табылады. Мунсыз шаруашылық 
қурылысын жүргізу існде, елімізді электрлендіру ісін- 
де шсшуші табыстарға жету деген кыйынға соғады. 
Бул процестің баяу және самаркау процесс болаіын- 
дығы күмәнсіз, бфақ ол лажсыз болатын, болмай 
калмайтын процесс, сондыктан кейбір сабырсыз жол- 
дастардың жедел нәтижелерге жетуді, нәтижелі әре- 
кеттср істеуді талап етіп мазасыздануынан лажсыз- 
дыктыц аты лажсыздық болмай коймайды.

Экономикалык турғыдан Караганда капиталистах 
топтардыц өз арасындағы кәзіргі дау-жанжалдар мен 
әскери соқтығыстардың, сол сыякты пролетариаттын 
капитал истер табына карсы күресінін негізі — кәзіргі 
өндіргіш күштердің өздерінін дамуынын улттык-им- 
псриалистік шеңберімен және иемденудің капиіалис-
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тік формаларымен үйлесе алмағандығы. Империалис
ту шеңберлср мен капиталисту форма өнд ргіш күш- 
тсрді туншыктырып. дамыткызбай отыр. Будан қУты- 
лудың бірден-бір жолы — алдыцғы катарлы (өнеркә- 
сіпті) елдер мен артта калған (отынды-шикізатты) ел- 
дердіц шаруашылық жағынан өзарабіртіп іс істеу не- 
гізиіде (соңғыларын алғашкыларының тонауы негізін- 
де емес) дүниежүзілік шаруашылықты уйымдасгыру. 
Дәл муның үшін халықаралық пролетарлық револю
ция керек. Мунсыз дүниежүзілік шаруашылықты уйым- 
дастырып, оны қалыпты түрде дамытамыз деп ой- 
ламаса да болады. Ал дүкиежүзілік шаруашылықты 
дурыс жүргізуді жолға қоя бастау \ш!н (ең бэлма- 
ғанда, бастау үшін) ең болмағанда алдынғы катарлы 
бірнеше елдерд-з пролетариаттың жеңіп шығуы қажет. 
Эз'рге муның өзі болмай отырғанда, партиямыздың 
шаруашылық майданда капиталисту топтармен істес 
болудыц-жанама жолдарын іздестіруіне тура к-гледі.

М;не сондыктан, өз буржуазиясын кулатып, прэ 
летарлық ревэлюцияның туын көтерген партия, муны- 
мен бірге, партийный, «барльу елдерде революцияны 
дамыту, қолдау, өршіту үшін €;■> елде жүзеге асар- 
лык. істі барынша жүргізу» жөніндегі саясаты нақты- 
лы нәтижелерге жеткізгенге дсйін елімізде усақ өнді- 
ріс пен усақ өнеркәсіпті «ерхінделе түсуд;», капита- 
лизмнін шінара қайта жандануына жол беруді, жол 
бергснде оны мемлекеттік өкіметке тәу-глді ете оты- 
рып жол беруді, арендаторлар мен акционерлерді, 
т. т., т. с. іске тартуды қолайлы деп есептейд:.

1917 жылғы Октябрь туғызған өзгоше жағдайлар, 
тнімдІ және көлсңкелі жағдайлар, міне осындай; б'з-
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дін партиямыз өз өмірінің үшінші дәуірінде осы жағ*  
дайларда іс істеп, дамып келеді.

Россиянин ішінде де, оның сыртында да кәзірде 
б:здін партиямыздың ие болып отырған аса зор күш- 
куаты оси жағдайлармен белгіленеді. Партия кез 
болып отырған, калай болғанмен де партия женіп шы- 
ғуға тиісті орасан кыйыншылықтар мен қауіптер де 
оси жағдайлармен белгіленеді.

Партияныи сыртқы саясат жөніндегі бул дәуірдегі 
міндеттер: біздің партиянын. халыкаралық революция 
партиясы ргтіндегі күйімен белгіленеді. Бул міндет- 
тер:

1) Империализмді іріту мақсатында, елімізді кор- 
шап отырған капиталиста топтар мен үкіметтердін 
арасындағы кайшылықтар мен жанжалдардың бәрін 
түгел пайдаланып отыру.

2) Батыстағы пролетарлық революцияға көмен 
көрссту үшін күш, куралдарды аямау.

3) Шығыста улт-азаттық қозғалысын күшзйтуге 
барлық шараларды колдану.

4) Кызыл Армияны нығайту.
Партияның ішкі саясат жөніндегі бул дәуіріегі 

иждеттері біздің партияның бейбітшілік курылыс жу- 
мысынын партиясы ретіндегі Россиянин ішіндегі күйі- 
мен белгіленеді. Бул міндеттер:

1) Пролетариат пен енбекші шаруалардың одағыи 
нығайту, муның жолы:

а) шаруалардың іш:ндегі неғурлым жігерлі, шаруа- 
шылықка икемді элементтерін мемлекеттің қурылыс 
жумысына тарту;
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б) шаруа шаруашылығьіна ауылшаруашылык 61- 
лімдер беру жөнінде, машиналарын түзету, т. б. ж» 
нінде көмектесу;

в) кала мен деревняның арасында өнімдерді ду- 
рыс айырбастау ісін өрістету;

г) ауыл шаруашылығын бірте-бірте электрлендіру.
Мынддай бір мәнді жағдайды есте устау керек. Ба- 

тыстың революциялары мен пролетарлық партиялары- 
нан взгеше, біздің революцияның тамаша ерекшелігі 
және партиямыздың орасан зор табысы мына факт 
болып табылады: Россияда усақ буржуазияның не- 
ғ^рлым калын, күш-қуаты зор топтары, шаруалар, 
буржуазияның мүмкін резервтері болудан пролета- 
риагтың нағыз шын резервтеріне айналды. Бул жағ- 
дай орыс буржуазиясының әлсіздігін көрсетті, онын 
влсіздігі орыс пролетариатының мүдделеріне ти^мді 
болды. Муның басты себебі — Батыстан өзгеше, Рос
сияда шаруалар помещиктердің кулдығынан азат 
етілгенде пролетариаттың бдсіііылығымен азат етілді. 
Россияда пролетариат пен еңбекші шаруалардын ода 
ғы нак осы негізд-е жасалды. Коммунистердің мін- 
деті — осы одақты ардақтап, оны нығайта беру.

2) Индустрияны өркендету, муның жолы:
а) индустрияның негізгі салаларын игеруге жәче 

ондағы Істейтін жумысшыларды жабдыктау ісін жат<- 
сартуға бар күшті салу;

б) шеттен машиналар, курал-жабдықтар әкелу жө- 
■інде сырткы сауданы өрістету;

в) акционерлерді, арендаторларды іске тарту;
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г) азық-түлік жағынаң маневр жасай аларлыктаЙ 
аз болса да кор жасау;

д) транслортты, ірі өнеркәсіпті электрлендіру.
Өз дамуының кәзіргі дәуірінде партияның міндег- 

тері, жалпы алғанда, міне осындай.

. Л?
££ аыуст. fol/ ж.

Лоя ч: И. Сталин
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ОКТЯБРЬ РЕВОЛЮЦИЯСЫ ЖӘНЕ ОРЫС 
КОММУНИСТЕРІНІҢ УЛТ САЯСАТЫ

Октябрь революциясынын. бір күші мынада: ол, 
Батыстағы революциялардай емес, орыс пролетарка- 
тының манына элден-еше миллион да ран усак буржуа - 
зияны және, бәрінен бурын, усак буржуазиянын ен 
куатты, ен саны коп топтарын—шаруаларды бірск- 
тірді. Соныменен орыс буржуазиясы дара калдырыл- 
ды, армиясыз калдырылды, ал орыс пролетариаты ел- 
дің тағдырын шешуште айналды. Мунсыз орыс жу- 
мысшылары өкіметті устап тура алмас еді.

Бітім, аграрльиқ төңкеріс және улттар бостанды- 
ғы — міне, уланбайтак Россиядағы жыйырмадан аса 
улттардың шаруаларын орыс пролетариатынын, іқызыл 
туының айналасына жыйнаған негізгі үш момент осы.

Бул арада алдынғы екі момент туралы сөз қылу- 
дың кажеттігі жок, олар туралы әдебиетте жетерліік- 
тей айтылған, онын үстіне олар өзінен-өзі түсінжті. 
Үішініші моментке — орыс коммунистерінің улт саяса- 
тына келсек, муның маңыздылығы, шамасы әлі толық 
уғылып жеткен жок. Сондықтан ол туралы бірнеше 
сөз айтудың артыктығы болмайды.
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Мынадан бастайык: РСФСР-дағы 140 миллион ха- 
лықтың ішінде (Финляндияны, Эстонияны, Латвияны, 
Литваны, Польшаны қоопағанда) великоростар 75 
миллионная артык емес, ал калған 65 миллионы ве- 
ликорустан баска улттар.

Сонсын, бул улттар, кебінесе, шеткері ай.мактар- 
ды, соғыс жағынан көбірек кауіпті жерлерді мекен 
етеді, жәнеде бул шеткері аймактарда шикізат, отын, 
азык-түлік енімдері моя.

Акырында, бул шеткері аймактар, орталык. Рос- 
сияға карағанда, өнеркәсіп пен соғыс жағыиан кемі- 
рек дамыған (не мүлде дамымаған); сондыктан орта- 
лык Россиянин .соғыс-шаруашылык. жөніндегі жәрде- 
мінсіз олар өздерінің дербес ъріікліпн қорғай алмай- 
ды, сол сыякты шетюері аймактардың отын, шикізат, 
азык-түлік жөніндегі жәрдемінсіз орталык Россия да 
өзінің соғыс-шаруашылық қуатын сактап т^ра алмай- 
ды.

Осы жағдайлар және коммунизмніц улт програм- 
масының белгілі ережелері орыс коммунистерінің улт 
саясатының сыйпатын белгілоп берді.

Бул саясаггың мәнін бірнеше сөзбен былай айтып 
беруге болады: орыстан басқа улттар мскен етксн 
облыстарды «иемдену ниеттері» мен «праволардынл 
кандай гүрінен болса да, бәрінен де бастарту; ол улт- 
тардың өз алдына момлекет болып ө»мір сүруге пра- 
волы екендігін (сез жүзінде өмес, іс жүзінде) мойын- 
дау; ол улгтардың ортальк Россиямен ерікті түрде 
соғысчпаруашылык, одағык жасауы; аргта қалған 
ултгардың мәдениет, шаруашылық жағынан дамуына 
жәрдемдесу, мунсыз «улгтың тең праволылығы» де- 
геннің өзі бос сөзге айналады; осының бәрін шаруа-
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ларды толық азат ету, бүк:л өкіметт шеткері аймақ- 
тардағы улттардың енбекші элементтерінің «.олына 
беру жолымен орындау, — орыс коммунистерінің улт 
саясаты міне осындай.

Өкіметті колына алған орыс жумысшылары, осын
дай улт саясатын жүзеге асыруға даяр екендігін іс 
жүзінде дәлелдсмссе, Финляндияны иемденуге «лра- 
иолы» болудан бастартпаса, СолтүстІк Персиядан 
•әскерді қайырып алмаса, орыс имтгериалистері-нің Мон
голия мсн Қытайдың белгілі аудандарыя каратьшалу 
ннетгерін жоймаса, бурынғы Россия империясындағы 
аргта қалған улттардың мәдениетін, м&млокеттігін ама 
тілінде өркендетуінс жәрдемдеспесе, — өзге улттан 
шыкікан жолдастарының және, бәрінен буірын, толык 
правосы жоқ улттардың езілген букараларының ті- 
лектестігі мен сен<м:н өздер?не карай аударьгп ала 
алмайтын еді; бул айтпаоак та белгілі.

РСФСР халыктарының бузылмас берік одағы тек 
осындай сенімніц негізінде ғана туа алды; бул о Дак
ка карсы жасалған «дипломатиялық қулыіқ-сумдыіқ- 
тардың, әбден ойланып жасалған «блокадалардың» 
қандайы болса да, бәрі де дәрменсіз әрскет больип 
шыікты.

Ол ол ма. Бурынғы Россиянин шеткері аймақта- 
рындағы езілген букараның осындай т:лектестіг.і мен 
сенімі болмаса, орыс жумысшылары Колчакты, Дени- 
кинді, Врангельді жеңе алмайтын еді. Бір уімытпай- 
тын нәрсе — сол бүлжшіл генералдардың әрекет істе- 
ген аудандары көбінесе орыстан баска улттар мекен 
еткен шеткері аймақтар болды, ал бул улттар Кол
чакты, Деникинді, Врангельді, олардыи империалиста
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және орыстандырушылық саясаты үшін, жек кермей 
тура алмайтын еді. Сол генералдарды қолдап, ісіне 
араласкан Антанта шеткері аймактардың орыстанды- 
рушы элементтеріне ғана сүйене алды. Антантаныи 
мунысы тек шеткері аймактардағы халықтыц бүлік- 
шіл генералдарды жек көруін күшейтіп, Совет екіме- 
тіне тілектестігін арттыра түсті,

Колчактың, Деникиннің, Врангельдін. тылдарыньш 
ішкі жағынан әлсіздігі, демек, олардың. майдандарі^- 
ның да әлсіздігі, яғни, сайып келгенде, олардың же- 
иіл;п калуы осы жағдайдан болды.

Бірак орыс коммунистерінің улт саясатының нгі 
нәтижелері РСФСР-дың және соған байланысты со
вет республикаларынын, көлемімен ғана тынбайды. Ол 
нәтижелер, рас, жанамалап болса да, көршілес елдер- 
дің РСФСР-ға көзкарастарында да білініп оіыр. Түр- 
киянын, Персиянын, Ауғанстанның, Индияныц және 
баска шығыс елдерінің бурын бул елдердін зәресін 
алушы ел болып саналған Россияға көзкарасгарынын, 
түбірінен түзелгені факт; буған таласуға лорд Керзон 
сыкылды батыр саясатшының да кәзір батылы бар- 
майды. Жоғарыда көрсетілген улі саясаты Совет өкі- 
меті өмір сүрген төрт жыл бойына РСФСР ішінде үне- 
мі жүзеге асырылып отырмаған болса, көршілес е.п- 
дердің Россияға көзкарастарында әлгі айтылған тү- 
бірлі өзгерістің болуы мүмкін болмас еді; муны до- 
лелдеп жатудың кажеті бола қояр ма екен.

Орыс коммунистерінің улт саясатының қортынды- 
лары, жалпы алғанда, осындай. Олар, ол кортынды- 
лар, дәл кәзір, Совет өкіметінін. төрг жылдығында, 
ауыр соғыс бітіп, өрісті курылыс жумысы басталған-



Октябрь революциями жэне улт саясаты 127

да және өткендегіні бір шолып өту үшн артыңа ерік- 
сіз бір қайрылып қарағаныңда өте-мөте айқын көрі- 
неді.

„Прмда" Л> 251,
6-7 ноябрь, 1921 ж.

Цол койған: И. Сталин
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ПЕРСПЕҚТИВАЛАР

Россиянин өмірінде халыкаралык жағдайдың аса 
sop маңызы бар. Муның себебі, Европадағы баока ел- 
дердің бәрі сыяқты, Россиянин сансыз дәнекерлер ар- 
кылы іргслес капиталистах елдермен байланысты бол- 
ғандығынан ғана емес, муныд себебі, ен алдамен, 
мынадан: Россия советтік ел болғандықтан және оси 
себепті буржуазиялық дүниеге «қорқынышты» болип 
отырғакдыктан оқыйғаның аяж алысы бойынша бур- 
жуазиялық мемлекеттерден куралған душпан лагерь- 
діц қоршауында калған болып шыкты. Осылай болған 
соң, буллагерьдегі істің жайымың, бул лаперьдің ?ш;н- 
дегі куресуіші куштердің арасалмағының Россия ушін 
аса зорманызыболмай коймайтинднғы тусінікті нәрсе.

Халықаралмқ жағдайды сыйпатгайтын негізгі мо
мент дел мина фактыны есептеу керек: ашық соғыс 
дәуірі «бейбіт» күрес дәуірімен алмастн, куресуші күш- 
іер аздап бірін-бірі мойындай бастады, олардың ара- 
сында, біір жағынан, буржуазиялъж конттреволюцияға 
басболған Антанта мен, еікінші жағынан, пролетарлық 
революцияның алдыңғы катарлы отряды болған Рос-
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сияның арасында уакытша тыныштық орнады. Күрес 
империалнзхмді дәл кәзір куртып жіберерліктей біздін 
(жумысшылардың) әлі де болса оишама күшті емес 
екендігімізді корсетті. Бірақ күрес олардын (буржуа- 
лардың) енді СоветтІк Россияны туншықтырарлықтай 
оншама күшті емес екендігін де көрсетті.

Осыған байланысты Қызыл Армияның, мәселен, 
Варшаваға шабуыл жасаған күндерінде дүние жүзі 
буржуазиясының пролетарлық революииядан үрейле- 
ніп «қорқуы» немесе «зәресінің кетуі» басылып, тарка- 
ды. Мунымен бірге Европа жумысшыларының Советтік 
Россия туралы әрбір хабарды дерлік шексіз шабытпен 
кабыл алуы да басылып келеді.

Күштерді дурыс есепке ? патын дэуір, келешек урыс- 
тар үшін күш әзірлеп, күш жыйнау жөнінде біртіндеп 
жумыс жүргізетін дәуір басталды.

Муныц мәнісі — күштердің. 1921 жылдың бас кезін- 
де-ақ орнаған белгілібір тепе-теңдігі сол күйінде өз- 
гер.мей калды деген сөз емес. Тіптен де олай емес.

Дүниежүзілік буржуазия, империалист соғыстың 
иәтижелеріне байланысты революциядан жеген соккы- 
ларынан есін жыйнап, айыккан соң, корғанудан «өз» 
жумысшыларына шабуыл жасауға көшті, өнеркәсіп 
дағдарысын шебер пайдаланып, жумысшыларды күн 
көрудік нашар жағдайларына урындырды (жалакы- 
ның төмендеуі, жумыс күнініц узартылуы, жаппай жу- 
мыссыздық). Бул шабуылдыц нәтижелері Германияда 
өте-мөте ауыр болды, онда (баскаларын былай қойған- 
да) марка қунынын. қатты төмендеуі жумысшылардьщ 
күйін онан бетер нашарлатып жіберді,
9 И, В. с тми », 5-том
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Осының себебінен жумысшы табы ішінде біртутас 
жумысшы майданын жасау жолындағы, жумысшы үкі- 
метін куру жолындағы күшті козғалыс (асіресе Герма- 
нияда) туды, козғалыс болғанда, жумысшы табының 
азды-көпті революциялык фракцияларының бәрінінде, 
«баяу» фракцияларынан бастап «әсіре» фракциялары- 
на дейін бәрінің де, келісімге келіп, ортақ жауға қар- 
сы бірлесіп күрею жүргізулерін керек кылатын қозға- 
лыс туды. Жумысшы үкіметі жолындағы күресте ком
му нистердің алдыңғы катарда болатындығына күмән- 
дануға негіз жоқ, өйткені бул күрес буржуазияны онан 
әрі ірітіп, кәзіргі коммунистік партняларды нағыз бу- 
қаралык жумысшы партияларына айналдыруға тиіс.

Бірақ іс буржуазиянын, «өз» жумысшыларына ша- 
буыл жасауымен тіпті де тына қоймайды. Россияны 
ауыздыктамайынша «өз» жумысшыларын жеңе алмай- 
тындығын буржуазия жаксы біледі. Буржуазияныи 
Россияға карсы жаңа шабуыл, бурынғы шабуылдар- 
дың бәрінен де күрделі, тыңғылыкты шабуыл әзірлеу 
жөніндегі жумысты күшейте түсіп отырғандығы осыдан.

Эрине, Россиямен сауда договорлары және баска 
да договорлар жасалынып келеді, будан былай да жа- 
салына бермекші, Россия үшін муның аса зор маңызы 
да бар. Бірақ мынаны есте устау керөк: Россияны кап- 
таган, онымен сауда жүргізіп және оған көмектесіп 
отырған сауда миссиялары мен коғамдары, өзге де мис- 
сиялар мен қоғам атаулылардык бәрі сонымен бірге 
дүниежүзілік буржуазияның тавдаулы тыншылары бо- 
лып отыр, сол себепті енді ол, дүниежүзілік буржуа
зия, Советтік Россияны, онын осал жактары мен күшті 
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жақтарын бурын-сонды білгенінен гөрі жақсы біледі,— 
бул жағдайлардын. өзі — интервенциялық жсня аттз- 
ныстар бола калған купле зор кауіп туғызатын жзғдай.

Әрпне, шыгыс мәселесі жөніндегі ж^ртка мәлім 
егестер «түсініспеушіліктен» туған нәрсе дей салынды*  
Гг.рак мынаныесте устау керек: Советтік Россияны ша- 
руашылык жағынан (тек шаруашылык жағынан ғана 
емес) айнала коршап алу үшін, Түркияны, Персияны, 
Луғанстанды, Кыйыр Шығысты империализм агенттері, 
алтыны, онан баска да «игіліктері» каптап кетті. Ва- 
ішінгтондағы «бейбітшілік» конференииясы ’ дейтінніи. 
бізге шын бейбіт дәнеңе де бермейтінін дәлелдеп жа- 
тудың керегі бола қояр ма екен.

Әрине, біз Польшамен де, Румыниямен де, Финлян- 
диямен де «ен жаксы» қарым-катнастамыз. Бірақ мы- 
наны есте устау керек: бул елдер, әсіресе Польша мен 
Румыния, Антант^ныи. есебіиен катты қаруланып, со- 
ғыска әзірленуде (Россиямен соғыспағанда кіммен со- 
ғьғспак?), кәзір бул елдер, бурынғыдай, империализм- 
нің ен. жакын резервтері болып отыр, нақ сол елдер осы 
жуырда Россия жеріне (тыншылык жүргізу үшін?) са- 
винковшылар мен петлюрашылардын. акгвардияшы 
отрядтарын түсірді.

Осылардың бәрі және осы тәрізді баска да көп 
нәрселер, сыңайына карағанда, Россияға жаңа шабу- 
ыл әзірлөу жөніндегі жалпы жумыстыи жеке желілері 
болып табылады.

Экономикалык күресті соғыс күресімен байланыс- 
тыру, іштен жасалатын шабуылды сырттан жасалатын 
шабуылмен уштастыру — бул шабуылдын неғурлым 
ыктымал формасы осындай.
9*
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Бул шабуылды болғызбау немесе, ол калайда бола 
калған кунде — оны дүннежүзілік буржуазияға тажал 
болып тиетін қуралға айналдыру біздің колымыздан 
келе ме, — муныц өзі коммунистердіи тыл мен армия- 
дағы кырағылығына, шаруашылык майданындағы жу- 
мысымыздыи жемісті болып шығуына, акырында, 
Қызыл Армиянын табандылығына байланысгы.

Сырткы жағдай, жалпы алғанда, осындай.
Советтік Россияныц ішкі жағдайы будан да гөрі 

күрделі, керек десеңіз, «тіптен тамаша». Ішкі жағдайды 
былай деп сыйпаттауға болады: индустрияны, ауыл 
шаруашылығын, транспортты өркендету үшін жумыс- 
шылар мен шаруалардың одағын жаца негізде, шаруа
шылык негізінде нығайту жолында күресу, немесе бас- 
каша айтқанда: шаруашылык күйзеліс жағдайында 
пролетариат диктатурасын сақтап калу, нығайту жо
лында күресу деп сыйпаттауға болады.

Батыста мынадай бір теория бар, бул теория бо- 
йынша жумысшылар халықтыц көпшілігі болатын ел- 
ле, яки, ец болмағанда өнеркәсіпте істейтіндер халық- 
тың көпшілігі болатын елде, тек сол елде ғана жумыс
шылар өкіметті колына алып, оны устап тура алады. 
А1:не дәл осыған сүйеніп, Каутский мырзалар проле
тариат халыктын азшылығы болып отырған Россияда 
пролетарлык революциянын «заңдылығын» теріске са- 
яды. Бул теориянын үн-түнсіз сүйенетін жорамалы: 
усак. буржуазия, бэрінен бурын шаруалар, жумысшы- 
лардың өкімет жолындағы күресін колдай алмайды, 
шаруалардын дені пролетариаттың резерві емес, бур- 
жуазияның резерві, деген жорамал. Бул жорамалға 
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тарихи негіз болған нәрсе мынау: Батыста (Франция, 
Германия) ^сақ буржуазия (шаруалар) кыйын-кыстау 
жағдайларда әдетте буржуазия жағыпа шығып кетіп 
отырған (1848 жылы және 1871 жылы Францияда бол- 
ған жағдай, 1918 жылдан кейін Германияда болған 
пролетарлык революция әрекеті).

Бул жағдайдың себептері:
1) Батыстағы буржуазиялық революция буржуа- 

зияньгц басшылығы.мен өтті (ол кезде пролетариат ре- 
волюцияныц ауыр күші ғана болған еді), онда шаруа
лар, былайша айтқанда, буржуазия арқыты жер алды, 
феодалдық кіріптарлыктан азат болды, сол себеиті 
буржуазияның шаруаларға жүргізетін ыкпалы сол 
кездің өзінде-ақ қамтамасыз етілді деп есептелінді.

2) Батыстағы буржуазиялык революцияның баста- 
луынан пролетарлык революцияның алғашқы әрекет- 
теріне дейін жарты ғасырдан артығырақ уақыт өтті, 
осы жарты ғасыр ішінде шаруалар деревняда күшті, 
ыкпалды село буржуазиясын шығарып үлгіре алды; 
село буржуазиясы шауралар мен каланын ірі капита- 
лын байланыстыратын дәнекер болды, сөйтіп буржуа- 
зияның шаруаларға гегемон болуын баянды етті.

Жоғарыда айтылған теория осы тарихи жағдайда 
туды.

Россиядағы жағдайдын, будан мүлде өзгеше екенін 
көреміз.

Біріншіден, Россиядағы буржуазиялык революция 
(февраль — март, 1917 ж.), Батыстағыға қарама-кар- 
сы, пролетариаттыц басшылығымен өтті, буржуазияға 
карсы қатты урыстармен өтті, бул урыстардың бары- 
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сында шаруалар өздерінід көозмі рзтіндегі про лета- 
риатгыц төңірегіне гоптанды.

Екімшідея, Россиядағы прэлэтарлық революция 
(октябрь, 1917 ж.) әрекеті де (ойдағыдай әрекеті), 5а- 
тыстағыға қарама-қарсы, буржуазиялык, революция- 
дан сон, жарты ғасырдан кейінбасталмай, сол буржуа
зиялык ргволюиияныц ізіншз іле-шала, небәрі 6—8 ай- 
дан кейін басталды; эрине, бул 6—8 айдын ішінде ша- 
руалар күшті, уйыадаоқан село буржуазиясын шыға- 
ра алмады, ал 1917 жылы октябрьде кулатылған ірі 
буржуазия енді будан былайғы жерде бас кетерг ал
мады.

Осы сод, ы жағдай жумысшылар мен шаруалардыц 
одағын онан әрІ нығайта түсті.

М:не сондықтан, Россия халкының азшыльгғы бол
тан орыс жумысшылары буған карамастан ел иесі бо- 
лып шықты, халықтың орасан көпшілігін, еч алдымен, 
шаруаларды өздеріне тілектес, көмектес еііп алды, өкі- 
метті колына алып, оны устап тура алды, ал буржуа
зия, ешбір теорняға карамастан, оқшау қалып койды, 
шаруа резервтерінсіз калды.

Будан шығатын қортынды мынау:
1) Халыктың. пролетарлық курамыныц «міндетті 

түрде көпшілік болуы» жөніндегі жоғарыда суретгел- 
гөн теория орыс өмір шындығыныц турғысынан қара- 
ғанда жеткіліксіз, теріс теория, немесе ол теорияны 
Каутский мырзалар, не дегенмен, тым жеңіл, тым тур- 
пайы түсіндіріп жүр.

2) Пролетариат пен енбекші шаруалардың револю- 
инянын іарысында калыптасқан факт жүзіндегі одағы, 
кәзіргі тарихи жағдайларда, Россиядағы Совет өкіме- 
тініц негізі болыц отыр.
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3) Коммунистердің міндеті — осы факт жүзіндегі 
одакты сақтау, оны нығайта беру.

Бул арада істің бар мәні мынада:бул одактыцфор- 
малары әркашан бірдей бола бермейді.

Бурый, соғыс кезінде, біз көб:несе соғыс-саяси ода- 
ғын жасадык, яғни, Россиядан помещиктерді қудық, 
жерді шаруалардың пайдалануына алып бердж, ал по- 
мещиктер «өздерінің иігілік дүниесі» үшін соғыска ат- 
танған кезде — біз олармен соғысып, революциямиң 
жеңістерін корғап калдық, бул үшін шаруа жумысшы- 
ларға азык-түлік берді, армияға адамдар жетістіріп 
отырды. Муның өзі одақтын бір формасы еді.

Кәзір, соғыс бітіл, ж-ерге будан былай кауіп төнбей 
турған кезде, одактың бурынғы формасы енді жеткі- 
ліксіз болып шыкты. Енді одақтын. басқа формасы ке- 
рек. Кәз:р мәселе жерді шаруаныңқолынаншығармау- 
да болып отырған жок., осы жердің өнімдерін емін-ер- 
кія билеуіне шаруаға право беруде болып отыр. Мун- 
дай право берілмейінше: егіс көлеміиің. будан былай 
кеми беретіндігі, ауыл шаруашылығының үсті-үстіне 
төмендей бсретіндігі, транспорт пен өнеркәсіптің (ас- 
тык жоктықтан) әлсірейті.ндігі, армияның (астыіқ жоқ- 
тыктан) ыдырайтындығы сөзсіз, осылардыц күллісінін. 
нәтижесі ретінде — жумысшылар мен шаруалардың, 
факт жүзіндегі одағының бузылмай қалмайтындығы 
да сөзсіз. Мемлекеттін. колыида белгілі мөлшерде ас- 
тык қорының болуы өнеркәсіпті жандандырып, Совет 
мемлекетін сактап калудыц ец басты тетігі болатын- 
дығын дәлслдеп жатудың, керегі бола кояр ма екен. 
Кронштадт окыйғасьі (1921 жылдын, көктем;) одакта- 
судың бурынғы форм асы ның жойылғанын көрсеткен,
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одақтасудын шаруашылык жағынан жумысшыларға 
да, шаруаларға да пайдз келуін қамтамасыз ететін 
жаңа, шаруаіиылық формасының керек екенін көрсет- 
кен сақтандыру болды.

Жаңа экономнкалық саясатты түсінудің кілті міне 
осында.

Азық-түлік салғыртын және басқа да сол тәрізді 
кедергілерді жою жаңа жолда бір адым алға баскан- 
дык болып табылады; бул адым усақ өндірушіні ер- 
кіндетті, азық-түлікті, шикізатты және басқа өнімдер- 
ді үсті-үстіне өндіруге демеу болды. Өкдіргіш күштер- 
ді дамытуда азамат соғысынан кейін Солтүстік Аме
рика кандай қарқынды басынан кешірген болса, Рос
сиянин да нақ сондай жаппай қарқынды басынан ке- 
шіріп отырғанын еске алатын болсақ, әлгі адымның 
орасан зор манызы бар екендігін түсіну кыйын емес. 
Бул адым, усақ өндірушінің өндірістік жігерін еркін- 
дете отырып және оған белгілі мөлшердө пайда кел- 
тіре отырып, оны, дегенмен, мынадай жағдайға — егер 
транспорт пен индустриянын мемлекет қолында болу- 
ын ескерөтін болсақ, — Совет мемлекетін қолдауға 
мәжбүр болатын жағдайға кояды, буған күмән жоқ.

Бірак азық-түлік пен шикізаггы көптеп өндіруге 
жетісу аздық кылады. Оның үстіне, осы өнімдердің 
транспортты, индустриями, армияны, т. б. колдауға ка- 
жетті белгілі мөлшерін жыйнап, дайындап алу керек 
болады. Сондықтан, азық-түлік салғыртын жою шара- 
сына жәй ғана толыктыру болып табылатын азык-тү- 
лік салығын былай койсак, онда азық-түлік, шикізат 
дайындау істерін Тутыну кооперативтерінін Орталық 
одағына (Центросоюз) беруді екінші кадам деп есеп- 



Перспективалар 137

теу керек. Рас, Центросогоздьщ жергілікті органдары- 
ның тәртіпсіздігі, оның. тез өркендеген товар рыногінің 
жағдайларына бейімделмегендігі, товар айырбасының 
заттай формасынын. қолайсыздығы және онын, ақша- 
лай формасының тез дамуы, акша каражаттарының 
жетімсіздігі, т. т. Центросоюздын өзіне жүктелген мін- 
деттерін орындап шығуына мүмкіндік бермеді. Бірақ, 
негізгі азык-түлік өнімдері мен шикізатты жаппай да- 
йындаудың басты аппараты болып табылатын Центро- 
союздың ролінің күннен күнге арта беретіндігіне кү- 
мәндануға ешбір негіз жоқ. Жалғыз-ак. кажеті:

а) мемлекет Центросоюзды ел ішіндегі сауда one 
рацияларын (мемлекеттік операциялар емес) қаржы- 
ландырудын орталығы ететі.н болсын;

б) мемлекет кооперацияның өзге түрлерін, әлі де 
болса мемлекетті жат көріп келе жаткан түрлерін, фн- 
нанс жағынан Цетросоюзға бағындыратын болсын;

в) мемлекет Центросоюздын. белгілібір формада 
сыржы саудаға катнасуына жол ашатын болсын.

Ел ішінде ақша айналымын ретке салып отыратын 
орган ретіндегі Мемлекеттік банкті ашу ісін үшінші 
қадам деп есептеу керек. Товар рыногі мен акша айна- 
лымының өрістеуі мынадай екі түрлі нәтижеге жеткі- 
зеді:

1) әрі сауда операцияларын (жеке адамдар мен 
мемлекет операцияларын), әрі өндіріс операцияларын 
(тарифтерді, т. б.) ақшаныц ауытқуына толық тәуелді 
етеді;

2) Россиянин, халық шаруашылығын блокада кезін- 
дегі тәрізді туйық, өзіндік шаруашылықтан сыртқы дү- 
ниемен сауда жүргізетін айырбас шаруашылығына, яғ- 
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ни ақша курсыныц ауытку ретгеріне тәуелді шаруа- 
шылыкка айналдырады.

Ал будан мынадай қортынды шығады: акта айна- 
лымын тәртіптел алмайынша, акша курсын ондап ал- 
майынша біздің әрі ішкі, әрі сырткы сауда операция- 
ларымыз екі аяғынан бірдей мықтап аксайтын болады. 
Кредитор болып кана қоймай, сонымен катар жеке 
адамдардын жыйған-терген көп каражатын бір орынға 
жыйып отыратын, соның есесінен оборот жасап, жаңа 
эмиссияларсыз күнелтетін, акша айналымының реттеу- 
шісі болып табылатын Мемлекеттік банк, — нақ осы 
Мемлекеттік банк, барлық жағынан бірдей зор бола- 
шағы бола турса да, әзірге тек «болашақтың музыка- 
сы» болып отыр.

Ақша курсын көтерудін будан кейінгі шарасы біз- 
цің шетке шығаратын затымызды көбейтіп, біздін өте 
нашар сауда балансымызды жақсарту болуға тиіс. 
Центросоюзды сыртқы саудаға қатыстыру бул жөнде 
тек іске көмектеседі деп ойлау керек.

Сонсын, тек толем қаражаты ретінде ғана емес, со
нымен қатар Россиянин сыртқы кредитін көтерудің 
факторы ретінде, ал, олай болса, біздін ақшамызға 
журттың сенімін күшейтудің факторы ретінде сыртқы 
заемный болғаны кажет.

Сонсын, жуырда «Правдада» Сокольников жазған 
аралас сауда-транзит серіктіктері мен өзге де серік- 
тіктер жағдайымызды сөзсіз жөцілдеткен болар еді; 
оның үстіне дәл осы арада мынаны да ескерте кету 
керек. бір кездерде баспасөзде көп әңгімеболған өнер- 
кәсіп концессияларын жаю және біздің шикізатымыз- 
дыц шетел машиналары мен жабдықтарына дурыс 
айырбасталуын өркендету істерінін өзі, акша шаруа-
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шы.іығын өркендетудін. факторлары бола отырып, тү- 
гелінен біздін ақшамыздың курсын алдын-ала жақсар- 
туға тәуелді болады.

Ақырында, біздің кәсіпорындарымызды шаруашы*  
лық негіздеріне көшіруді, пайда келтірмейтін усақ кә- 
сіпорьіндарды жауып, оларды арендаға беруді, ен ке- 
рек деген ірі кәсіпорындарды таңдап алуды, біздің тым 
къбейіп кеткен мекемелеріміздің штаттарын барынша 
қысқартуды, мемлекеттің берік материалдық, ақша 
бюджетін жасауды, және, осылардың бәрінің, нәтиже- 
сі ретінде — кәсіпорындар мен мекемелердегі иек ар- 
тушылық ниетін жоюды, жумысшылар мен қызметкер- 
лерді жалпы іске тартып, олардың еңбектерін жақсар- 
туды және өнімді етудІ төртінші қадам деп есептеу 
керек.

Жүргізіліп жатқан және жүргізілуге тиісті шара- 
лар, жалпы алғанда, осылар; жаңа экономикалықсая- 
сат дегеніміз осы шаралардыц жыйынтығы болып та- 
былады.

Бул шараларды жүзеге асырғанда біздің толып жат- 
кан қателіктер жасағаиымызды, ол шаралардың шын 
сыйпатын бурмалағанымызды айтпасакта болады. Со- 
лай бола турса да, нақ осы шаралар бізге жол салып 
береді, осы жолмен жүргенде біз еліміздің шаруашы- 
лық жағынан өркендеуін алға апара аламыз, ауыл 
шаруашылығы мен индустрияны көтере аламыз және, 
ешнәрсеге қарамастан, сырттан болатын корқытушы- 
лық пен Россия ішіндегі аштыкка кара.мастан, проле- 
тарлар мен еңбекші шаруалардың шаруашылық ода- 
ғын нығайта аламыз; муны дәлелденген нәрсе деп есеп- 
теуге болады.
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Жана экономикалық саясаттың — eric көлемініц 
улғая бастауы түріндегі, кәсіпорындарда еңбек өнім- 
ділігінід артуы түріндегі және шаруалардын көніл кү- 
йінін жаксаруы (жаппай бандитизмнің тоқталуы) тү- 
ріндегі алғашқы нәтижелері әлгі қортындыны күмәнсі*  
дәлелдейді.

„Правда*'  Kt ?S6, 
it йекабрл, 1921 ж.

Кол қаиган: И. С т а л и н
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«ПРАВДАҒА»

«Правда» атакты «Лена күндерінде» революция- 
лық өрлеудін толкынында туды. Букаралық жумысшы 
газеті «Правданың» нақ сол жарықка шыккан күн- 
деріндегі жағдай мынадай еді:

1) Столыпиннің «тып-тыныш, біртегіс» кезінен ке- 
йін елдегі жалпы қажушылык. дәуірі жойылған еді,

2) орыс жумысшы табының жаңа, 1905 жылғыдан 
кейінгі екінші, революцияға ынта-жігері күшейген еді,

3) жумысшы табының калың буқарасы большевнк- 
іер жағына тартыла бастаған еді.

1912 жылғы «Правда» — большевизмнің 1917 жыл 
ғы жеңісінің іргесін қалағандық болып табылады.

И. Сталин 

^Правда" М 93, 
3 лай, 1S22 ж.
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«ПРАВДАНЫҢ» ОН ЖЫЛДЫҒЫ ЖӨНІНДЕ
(Есте қалгандар)

I. ЛЕНА КҮНДЕРІ

Лена күндері Столыпмннің «тыныштандыру» тәрт>- 
бінің нәтижесІ болды. Партиянын жас мүшелері бул 
тәртіптің дәмін, әрине, татып көрген жоқ, білмейді Д«- 
Карттарды алсақ, оларға аты өшкір жазалау экспеци- 
циялары, жумысшы уйымдарына жасалған каракшы- 
лык. шабуылдар, шаруаларды жаппай дүрелеушілік. 
және, осының бәрінін бүркеніші ретіндегІ,— каражүз- 
дік-кадеттік Дума — мәлім болуға тиіс. Полициялык- 
помеиіиктік-капиталистік нәлеттердің жаппай асқын- 
ған кезінде қоғамдық ой-пікірдің қыспақка алынуьқ 
жалпы қажушылык пен бойкүйездік, жумысшылар 
арасындағы муқтаждық пен торығушылььқ, шаруалар- 
дын муқалғандығы мен жасканшақтығы — Столыпин- 
дік <тыныштандырудың» ерекше өзгешеліктері міне 
осындай.

Үстірт бақылаушыға революциялар заманы келмес- 
ке кеткендей, Пруссияның үлгісі бойьинша Россияныш 
<конституциялы жолмен» даму дәуірі басталғандай 
болып көрінуі мүмкін еді. Жойымпаздар — меньшевик- 
тер бул туралы ашықтан-ашық жар салып, Столыпин- 
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дік жарыя жумысшы партиясын уйымдастыру кажет 
деп уағыздады. Ал кейбір карт «болыиевиктер», осын- 
дай уағызды іштерінен унатып, біздіц партийный ка- 
тарынан күнілгері тайып отырды. Қамшы мен қаран- 
ғылықтың мерейі әбден үстем болды. «Ойсырау кесе- 
паты» — сл кезде Россиянин саяси өмірі осылай сый- 
патталатын.

Лена күндері осы «ойсырау кесепатына» дауылдай 
жарып кіріп, барша журтқа жаңа жағдайдыц бетін 
ашты. Столыпиндік тәртіптің онша берік еместігі бай- 
калды, букара Думаны жек көретін болды, ал жумыс
шы табы, жана революция жолындағы урыска тура 
умтыларлықтай дәрежеде, өз бойына жеткілікті күш- 
қуат жыйнады. Қыйыр Сибирь түкпірінде (Ленадағы 
Бодайбо) жумысшылардыц атылуы-ақ муң екен, Рос- 
сияны ереуілдер каптап алды, ал Питер пролетариаты, 
көиіеге шығып, мактаншак министр Макаровты оның 
«осылай болды, осылай бола бермек» деген озбырлық 
уранымен коса бір сермегенде жолдан аластады. 
Бул — басталып келе жатқан қуатты қозғалыстыц 
бірінші жылқустары еді. Ол кезде «Звезданың»36: «бі» 
тіріміз, біздіц алкызыл канымыз саркылмас күштіц 
жігерімен қайнауда...» деп айтқаны әбден дурыс еді. 
Жака революциялық қозғалыстың өрлеуі ақыйқат нәр- 
се еді.

Буқаралык жумысшы газеті «Правда» нақ осы 
козғалыстың толқынында туды.

2. «ПРАВДАНЫҢ» ҚУРЫЛУЫ

Бул 1912 жылғы апрельдің ортасында, кешкісін,. 
Полетаев жолдастың пәтерінде болды; онда Думаньпд 
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екі депутаты (Покровский мен Полетаев), екі эдебиет- 
ші (Ольминский мен Батурин) жэне Орталык. Коми- 
теттің мүшесі ретінде мен (мен, купыяшы ретінде, 
«кол суғылмас» Полетаевтыц «аясында» отырғанмын) 
«Правданың» платформасы туралы келісіп, газеттін 
бірінші номерін курастырдык. Бул кеңеске «Правда- 
ның» ең жақын кызметкерлері —Демьян Бедный мен 
Даниловтың катыскан-катыспағандығы есімде жоқ.

Газеттің техникалык. және материалдык жағдай- 
лары «Звезданың» үгіті арқылы, қалың жумысшылар 
букарасынын. тілектестігі аркылы және заводтар мен 
фабрикаларда «Правда» үшін ерікті түрде жаппай ак- 
ша жыйнау аркылы жасалған болатын. «Правда» шын 
мәнісінде Россия жумысшы табының, ен алдымен Пи
тер жумысшыларының күш-жігерінің нәтижесі Оолды. 
Мундай күш-жігер жумсалмайынша ол өмір сүре ал- 
маған болар еді.

«Правданың» бейнесі айкын еді: «Правда» букара- 
ға «Звезданың» платформасын тарату үшін қурылды. 
«К*.мде-к:м  «Звезданы» окыйтын болса,—деп жазды 
«Правда» өзінің бірінші номерінде, — оның қызмет- 
керлерін білетін болса, оның кызметкерлері «Правда- 
ның» да қызметкерлері болып табылатынын білетін 
болса, ол адамға «Правданың» кай бағытта жумыс 
істейтінін уғу кыйын емес»37. «Звезда» мен «Правда- 
ның» арасындағы айырмашылық тек мынау ғана еді: 
«Правданың» аудиториясы, «Звездадағыдай» алдың- 
ғы катарлы жумысшылар емес, жумысшы табының 
қалыц букарасы болды. «Правда» орыс жумысшы 
табының жаңа күреске оянған, бірақ саяси жағынан 
артта калған калың топтарын партия туының төнре- 
гіне топтастыруда алдыңғы катарлы жумысшылар-
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ға көмектесуге тиісті болды. Дәл сондықтан да 
«Правда» ол кезде жумысшылардың өз ортасынан 
әдебиетшілер дайындап шығарып, оларды газетті бас- 
кару ісіне қатыстыруды өз міндеттерінін, бірі етіп ал- 
fa койды.

«Б:з, — дсп жазды «Правда» өзінің бір^нші номө- 
рінде»—жумысшылардың тек тілсктестікпен ғана ка- 
ңағаттанып коймай, газетіміздін. жумысына белсенді 
түрде катысуларын калаған болар едік. Жумысшылар 
жазушылык ісі «үйреншжті іс емес» дегек сөзді айт- 
пайтын болсын: жумысшы әдебиетшілер даяр күйінде 
аспаннан түслейді, олар тек жүре-келе, әдебиет жу- 
мысы үстінде ғана дайыіндалып шығады. Істі тек батыл 
колға алу керек: бір-екі рет сүрінген соң жазуға үйре- 
несіц...* 38

3. «ПРАВДАНЫҢ» УПЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ 
МАҢЫЗЫ

«Правда» партиямыздын дамуындағы мынадай 
дәу:рде жарықка шыкты: ол кезде астыртын жумыс 
түгел^нен большевиктердін. колында еді (меньшевиктер 
одан кашып кеткен-ді), ал уйымныц жарыя фор- 
малары — думалык фракция, баспасөз, аурулар касса- 
лары, камсыздандыру кассалары, кәсіпііглік бірлестік- 
тср— меньшевиктсрден әлі де толык жеціп алынбаған 
еді. Бул дәуір жумысшы табы уйымдарының жарыя 
формаларынан жойымпаздарды (меньшевиктерді) 
куып шығу жолында большевиктердің үзілді-кесілді 
курес жургізгсн дәуірі болды. Меныневиктерді «орын- 
дарынан алу» ураны ол кезде жумысшы козғалысы- 
ның ең кәнігі ураны болды. Камсыздандыру уйымда- 
рынан, аурулар кассаларынан және кәсіпшілік бірлес- 
10 И. В. С т 1 д и в. S-том
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тіктер:нен б:р кездері сонда орналасып алған жойым- 
паздардың куылуы туралы хабарлар «Правданын» 
беттерінде толы еді. Жумысшы куриясынын депутат- 
тык алты орнының бәрі де меньшевиктерден жен'.п 
алынды. Мсньшевиктік баспасөз де нак осындай не- 
месе осындай дерлік мушк’л халде еді. Муның ©зі 
большевиктік пікірдегі жумысшылардыд партия «үшін 
жүргізген шын мәнісіндегі каһармандык күресі болды, 
ейткені патша өкіметінін. агенттері карап жатпай.боль- 
шевиктерді кудалап, жоюмен болды, ал астыртын жу- 
мыс істеуге мәжбүр болған партия жарыя бүркежшто 
рі болмайынша ілпері дамый алмайтын еді. Ол ол 
ма, — жарыя уйымдарды өз‘не каратып алмайынша 
партия ол кездегі саяси жағдайлар тусында ікалың 
букараға кол соза алмас еді, оны өз туының төңрегіне 
біріктіре алмас еді, партия букарадан қол үзіп, өзі 
мен өзі болатын туйық үйірмеге айналар еді.

Партиялық үшін, букаралык жумысшы партиясын 
куру үшін жүргіз^лген осы күрестің орталығында 
«Правда» болды. Ол жарыя жумысшы уйымдарын 
менгеріп алу Ісіндегі большевиктердін табыстарынын. 
қортындыларын жасаушы жай газет кана болып пой
май, сонымен бірге бул уйымдарды партияның, астыр
тын ордаларының төңрегіне біржьретін және жумысшы 
қозғалысын белгілі бір максатка бағыттайтын уйым- 
дастырушы орталык болды. Ленин жолдас «Не істеу 
керек?» деген енбегінде-ақ (1902 ж.) жақсы жолға 
койылған жалпыорыстық жауынгерлік газет коллек
тив™ үгітші болып кана коймай, сонымен катар кол
лектив™ уйымдастырушы да болуға тиіс деп жазған 
болатын. Астыртын жумыс жағдайын сактап, жарыя 
жумысшы уйымдарын менгеріл алу жолында жойым- 
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паздарға карсы күресу дәуірінде «Правда» нақ осын- 
дай газетке айналды. Егер жойымпаздарды жеңбепев- 
де өз:нін уйымшылдығы жағынан күшгі, пролетариат- 
қа берілгендігі жағынан жеңшмес мықты, 1917 жыл- 
гы Октябрьді уйымдасгырған партия бізде болмас 
еді деген кағыйда дурыс болса, — бурынғы «Прав- 
даның» кажырлы, жанкыярлық жумысы жойымпаз
дарды осылайша жсну ісін едәуір эз'.рлеп, тездеткені 
де нақ сондай дурыс. Осы мағнада бурынғы «Прав
да», күмэн жок, орыс пролетариатынык болашак 
даңқты жеңістер^ніц жаршысы болды.
*Праада‘* .М $8,
5 май, 1922 ж.

қойғон; А/. Сталин.
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ЛЕНИН ЖОЛДАС ДЕМАЛЫСТА 
ХАБАРЛАР

Меніціііе, «Ленин жолдас дем а листа» деп к оз ip 
ж азбас а да болар еді. өйгкені демалысы б.тіп, Ленин 
жолдас тез арада кызметке кайткалы отыр. Онын 
үстіне, менің алған әсерлерімнін көптігі мен бағалы- 
лығы сондай— булар турзлы «Правда» редакциясы- 
нын талап етіп отырғанындай кішкене хабар түрінде 
жазу онша лайықты емес. Әйтсе де жазуға тура ке- 
леді, өйткені редакция колкалап отыр.

Мснің майданда кексе жауынгерлерді талай кез- 
дестіргенім бар; олар «каз-қатарынан» бірнеше тәу- 
лікті демалыссыз, уйкысыз үзджсіз урыстармен өткі- 
зетін де, онан кейін урыстан діңкссі курып қайтып. 
қалпактай ушатын, содан«он сегізсағат бойықатары- 
нан» уйқтап алып, демалыстан соң жана урыстар үшін 
гыңайып туратын, ал мундай урыссыз олардын «күні 
жок». Біржарым айүзілістен кейін, июльде біріншірет 
жолыккан кезімде Ленин жолдас маған нақ сол кексе 
жауынгердей— кісі кажырлық үздіксіз урыстардан 
кейін тынығып алып, демалыстан соц тынайған жауын
гердей—эсер етгі. Тыцайған да, редденген, біракжү- 
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зінде кажығандыктыц, шаршап-шалдыккандықтын 
белгхі бар.

— «Менін газет окуыма болмайды, — деп мыскыл- 
дайды Ленин жолдас, — менің саясат туралы сөй- 
леу'ме болмайды, газет болып жүре ме, осыдан ба- 
рып тәртіл бузушылық туа ма деп кауіптеніп, стол 
үстінде жатқан эр б;р парах, кағаздан орағытып вте
кло.

Мен сак-сақ күліп, Ленин жолдастың тәртіптілігін 
көкко көтере мактаймын. Сол арада екеуміз өзара 
жолығыскан профессионал саясатшылардыц саясат 
туралы сөйлеспеуіне болмайтындығын түсінбейтін дә- 
рігерлергс күлсміз.

Ленин жолдастың мәсслелерге куштарлығы, жу- 
мыска дсгсн ынтасы, кажымас жігері тан калдырады. 
Тәр:зі, ынтығып жүрсс керзк. Эссрлерге болған сот3**,  
Генуя мен Гаага48, сгінніц шығымы, өнсркәс:п пен 
финанс,—осы мәсслслсрдіц бәрі де б:рінсн сон, бірі 
ағылуда. Окыйғалардан калып койғанын шағып, ол 
өз пжір'н айтуға асыкпайды. Ол кобінссе сурау беріп, 
ссіткснін көнілге токыйды. Еглініц шығымы жақсы 
екенін білгсндс, өтс жайнап кетеді.

Бір ай өтксннен кейін мен мүлде баска жағдайға 
кездестім. Бул жолы Ленин жолдастың жан-жағын- 
да үюл: кітаптар мсн гаэзттср жатыр (калағанынша кі- 
тап окуға да, саясат туралысөйлеуге деоған рухсатет- 
кен). Енд: қажығандыктын, шаршап-шалдыккандык- 
тыц белгіс; жок. Жумыска күйполектікпсн талпыну- 
дың да белгхі жок, — ынтығы басылған. Сабырлы, 
нанымды калпы толык кайта орнзған. Көздсрін сы- 
гырайтып, әнгімслес кісісіне кулана карайтын, біздпі 
кэдімгі Ленин...
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Оныц ссссіне, біздіц бул жолғы әцгімсміз до ана- 
ғурлым кызу.

Ішкі жагдай... Егін... Өнсркәс:лтіц халі... Акпіанын 
куны... Бюджет...

— «Жагдай ауыр. Бірак сц ауыр күндер артта кал
ам. Ег;н істіц жайын бүтіндсй жсцілдстоді. Ег'ннсн 
соц ілс-шала өнсркәсіп пси финанс жағдайы жакса- 
руга тиіс. Ендігі мәсслс, мсксмслср’м;з бон кәсіпорын- 
дарымызды ыкшамдап, оларды сапа жағынак жақ- 
сартып, мсмлскстті ксрексіз шығындардан босатуда. 
Бул істе айрыкша катацдық к-срск, сонда оиаламыз, 
сйзсіз оцаламыз».

Сырткы жагдай... Антанта... Франіиіяныц кылы- 
ғы... Англия мен Германия... Амсриканыи ролі...

— Олардыц іші тар жәнс б:р:н бф; мсГілііішс жек 
көрсді. Жулысып калар. Біздіц асығар жайымыз жок. 
Біздід жолымыз дурыс: б^з бейб^тшілік псн ксл'с:мдІ 
жактаймыз, бірақ б:з кір'птарлыкка жәнс кслісімнІи 
кірііпарлык шарттарына карсимиз. Жарамсақтануга 
да, коркытуга да бсрілместси, тутқапы берік устап, 
вз жолымызбси жүруіміз ксрск».

Эсерлср мсн мсньшсвиктср, олардыц Совсгтік 
Россияға карсы өршелсне үпт жүргізуі...

— «Я, олар Совсттік Россияиы әлсірсту максатілн 
көздсл жүр. Олар имлериалистсрдіц Совет гік Рос- 
сиямсн курссуіи оиайлаіады. Капитализмніц корда- 
сына бслшссһкяі батыв, туцгыйыкка домалап барады. 
Мсйлі жанталаса берсін. Жумысшы табы үш:н олар 
әлдскашан өлген».

Актардыи баспасөзі... Эмиграция... Лснишпц өл- 
гсндігі туралы егжсй-тсгжсйін айта қыйыстырылган 
рабайсыз ергегілер...
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Ленин жолдас күлімдсп, былай дсйдһ «Мейлі, өті- 
рігін айтын, көиілдерін жубата бсрслі, өл:м аузын- 
дагыларды акырғы жубанышынан айырудыц ксрегі 
жоқ>.

15 сентябрь, 1922 ж.

Лгнин жоідас дгма.шстіа.
2і 'і-нй *?рІн4
in қисымша,

# мнгтйрь. /9.2 ж.
Кол цойган: И, Стали*
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ПЕТРОГРАДТЫ КУТТЫКТАУ 
ДЕПУТЛТТАР СОВЕТ1НЕ

Пролетарлық диктатураның туғанына бес жьтл 
толған күні осы диктатураныц бесігі қызыл Петро
град гы куттықтаймын.

//. Сталин
ЛГЛ^трогри^гкоя Правда" Лі 27/,
< һОһйрь, №>2 дг.
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ТӘУЕЛСІЗ УЛТ РЕСПУБЛИКАЛАРЫНЫҚ 
БІРІГУІ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕ 

,Праода‘ газет.ніц тілшісімек эцгіме

Советгік Социалист!*  Республикалар Одағыныя кірылуы 
жайындағы мәселе женінде біздің тілшіміздіқ сурактарына 
Сталин жолдас мынадай түсініктер берді’1.

Тәуелсіз республикалардың бірігуі жолындағы 
козғалыс кімнін ынтасы бойынша басталды?

— Қозғалысты бастаушы республикалардыц вз
дери Будан үш айдай бурый Закавказье республика- 
ларынын басшы топтары советтік социалистік респуб- 
ликалардың біртутас шаруашылық майданын куру 
туралы және оларды одзктас б:р мемлекет етіп бі- 
ріктіру туралы мәоеле қойған болатын. Сол кездін. 
езінде-ак мәселе Аэербайжаннык, Грузияяың, Арме- 
ниянын кейбір аудандарында кен партия жыйналыс- 
тарында каралды, бул мәселснін өлшеусіз жігер ту- 
дырғандығы ти:сті карарлардан көр^неді. Осымен бір- 
мезгілде дерлік бірігу туралы мәселе Украина мен 
Бслоруссияда да көтерілді, бул мәселе ондағы ка
лин партия топтарынык арасында да, Закавказьедегі 
сыякты, анык куанышты пікір туғызды.

Бул жағдайлар козғалыстың, өмірлілігін және 
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рсспубликалардык бірігуі туралы мәселенің. сөзсіз 
толғағы піскендігін айкын көрсетеді.

Бул қозғалыс неден туды, оның негізгі себептері 
қандай?

— Бул себептер, көбінесе, шаруашылық себепте- 
рі. Шаруа шаруашылығына жәрдем беру, өнеркәсіпті 
вркендету, қатнас-байланыс курал-жабдықтарын жак- 
сарту, финанс мәселелері, концессиялар жән& баска 
экономикалық договорлар туралы маселелер, шетелдік 
рыноктерге товар алушылар немесе товар сату- 
шылар рстінде бірлесіп қатысу, — Республикалар 
Одағын қуру жолындағы козғалысты туғызған 
мәселелер міне осылар. Бірінші жағынан, азамат со- 
ғысының салдарынан біздің республикалардың ішкі 
шаруашылық корларының азаюы, екінші жағынан, 
шетелдік капиталдың азынаулақ елеулі мөлшерде ке- 
ліп отырмауы біздін. советтік республикалардын. бір- 
де-бірі өз күштерімен өз шаруашылығын калпына 
келтіре алмастыктай жағдай тудырды, Кәзір, совет- 
т';к республикалар азамат соғысы жойылғаякан кейів 
шаруашылық мәселелерін шешуге бірінші рет мыктап 
кіріскен кезде және осы жумыс үстінде жеке респуб- 
ликалардыц окшау әрекеттерінің мүлде жеткіліксіз 
екендігін, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығын шындат 
калпына келтірудін. бфден-бір жолы ретінде осы әре- 
кеттерді уштастырып, республикаларды шаруашылык 
жағынан біріктірудік сөзсіз кажет екендігін бірінші 
рет аңғарған кезде бул жағдай өте-мөте кдтты сезіліп 
отыр.

Ал жеке республикаларды біртутас шаруашылык 
одакка біріктіруге дейін барып, олардың шаруашылык 
.әрскеттерін шындал уштастыру үшін, үнемі жумыс 
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істеп отыратын, бул республикалардын. шаруашылык. 
т;рш:лт;н белгілі бір жолмен жүргізе алатын тиісті 
одактык органдар қуру кажет. Міне сондыктан да 
бул республикалардың өзара жасасқан бурынғы ша
ру ашылық және сауда договорлары енді жеткіліксіз 
болып шығып отыр. МІне сондыктан да Республика- 
лар Одағын куру жолындағы козғалыс бул договор- 
лардыц шеңберінен асып, республикаларды біріктіру 
туралы мәселе койып отыр.

Сіз осы бірігу тенденииясын мүлде жана қубылыс 
дсп есептсйсз бе, әлдс мунын, өз тарихы бар ма?

— Тәуелсіз республикалардың бірхгу қозғалысы 
туткыйыл болған нәрсе смес, «таңғажайып» жаңалык 
та емсс. Муның өз тарихы бар. Өзінің дамуында 
бул бірігу козғалысы екі дәуірден өт:п, енді үшінші 
дәуірпг сніп отыр.

Бф’нші дәуір—1918—1921 жылдар, интервенция- 
ның және азамат соғысыныц кезені; ол кезде рсспуб- 
ликалардын өмір сүруіне қатерлі кауіп туға.н еді жә- 
не бул республикалар, өз өм'рін корғау үш’н, со- 
ғыс ісі жөнінде бірігуге мәжбүр болған еді. Бул дәуір 
совет ргспубликаларыньш соғыс бірлігімен, соғыс 
одағымен аякталды.

Екінші дәуір— 1921 жылдың аяғы, 1922 жылдын 
басы, Генуя мен Гаага кезенд; ол кезде Батыстағы 
капиталиста державалар, интервенциянын. күшінен 
күдер үз'п, совет республикаларында капиталиста 
меншікті бурынғыдай соғыс жолымсн емес, диплома- 
тиялык жолмен кайта орнатуға тырысып бакты, ол 
кезде совет рсспубликаларыныц біртутас диплома- 
тиялык майданы ен, кажеттІ курал болды, мундай ку- 
ралсыз батыс державаларының тегеуірініне төтеп бе
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ру мүмкін емес сді. Осы негізде, Генуя конференния- 
сы ашылар алдында, тәуелсіз достас сегіз республика- 
ның РСФСР-мен белгілт келісімі жасалды42, бул ке- 
лхімді совет рсспубликаларынын дипломатиялык б:р- 
лті демей, баскаша атауға болмайды. Екінші дэу:р, 
біздің рсспубликалардын, дипломатиялык одағының 
дәуір: ссылай аякталды.

Кэз’р улт республикаларынын бф^гу козғалысы 
үш:нші дәуфге, шаруашылық жағынан бірігу дәуіріне 
аяк басып отыр. Үшінші дәуір бірігу козғалысынын 
алташкы екі дәуір:н аяктайтындығын түсіну кыйын 
емес.

Будан республикалардың бірігуі акырында олар- 
дың, Қыйыр Шығыс республикасы сыякты, Россияға 
енгіз:лу:мек, соған қосылуымен тынады дегсн уғым 
тумай ма?

— Жок, тумайды! ҚШР43 мен жоғарыда аталған 
£лт республикаларының арасында приннипті айырма 
бар:

а) біріншісі колдан курылды (буфер), тактикалык 
мәні бар ссеп бойынша курылды (буржуазиялык-де- 
мократиялық форма Жапонияның және баска держа- 
валардың империалистік әрекеттеріне карсы бсрік га
рантия болады деп уйғарылған еді), бірак әсте улт- 
тык белгісі бойынша курылған жок, — ал екіншілсрі. 
керісінше, тиісті улттардыц дамуыныц табиғи нәти- 
жесі рет'нде лайда болды, булар, әсіресе, улгтық бсл- 
гінін негізінде курылды;

б) өзіндсгі халықтын басым көпшілігініц улттык 
мудделеріне ешбір нуксан келтірмей-ақ ҚШР-ды 
жоюға болады (өйткені ондағылар да Россия халкы- 
нын кепшілігі сыякты орыстар), ал улт республнкала- 
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рын жоюдыц өзі орыс емес улттарды жоюды, оларды 
орыстандыруды керск ететін рсакциялық дөрекілік 
болар еді, яғни орыс шовинизмінін тіпті каражүздж 
Шульгин сыякты канылезсрлерінің тарапынан да кар- 
сы пікір туғызатын реакциялык донкихоттык болар 
еді.

Нақ осы себгптен, буржуазиялык-демократиялық 
форманын импсриалистсрге карсы гарантия болуға 
жарамсыздығына көз: жетксн сон-ак, КШР өздігінон 
жойыла алды, сөйтіп, Россиянин курылымдас бір бе
ление, Халык Комиссарлары Советі мсн Орталык Ат- 
кару Комитет: жоқ, Орал немесе Сибирь сыяхты об- 
лыска айналды, ал мүлде баска негізде қурылып 
отырғап улт роспубликаларын алсак, олардың өздерін 
туғызған улттар өм:р сүріп турғанда, улттык тіл, улт- 
тык мәденист, турмыс-салт, әдет-ғурып барда оларды 
жоюға болмайды. оларды өз Орталык Аткару Коми- 
тсгнсн және өз Халык Комиссарлары Совстінен айы- 
руға болмайды. Мінс сондыктан да совсттік улт рсс
публикаларыныц одактас бір мемлекст болып біртуі 
олардыц Россияға снгізілуімен, косылуымен аяктала 
алмайды.

Сізд^нше, рсспубликалардыц біртутас Одакка бі- 
рігуініц сыйпаты мен формасы кандай?

— Б'рту сыйпаты ерікті түрде, тск кана ер’кті 
түрдс болуга ти‘с, орбф улт ргспубликасының Одак- 
тан бөл:н:п шыту правосын езінде калдыру ксрек. 
Сөйтіп, сржтіл.к принципін Сов-еттік Соииалистік Рес- 
публикалар Одагын куру туралы договордың нсгізі 
ет:л алу керс-к.

Бірігу туралы договор жасайтындар: РСФСР (б рту- 
тас федераниялы курылым), Закавказье федерация- 
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сыя (бул дабіртутас федарациялы курылым), Украи
на мен Белоруссия. Букар мен Хорезм13, социалист!*  
емес, халыктық совет республикалары болғандықтан, 
кашан өздерінін, табиғи дамуының нәтижесінде со- 
циалистік республикалар болып кайта курылғанға де- 
й!н, бул бірлестіктен тысқары қалуы ыктыймал,

Советтік Социалистік Республикалар Одағынын 
жоғарғы органдары: Одактың қурамына енетін рес
публикалар өзіндегі халкының пропорциясына караід 
сайлайтын Одактық Орталык Аткару Комитет! және 
Одактык Орталық Атқару Комитеті сайлайгын, со-- 
ның аткарушы органы болатын Одақтық Халык Ко-*  
миссарларының Совет!.

Одактык Орталык Аткару Комитетініц функция- 
лары: Одақтың қурамына снетін республикалар мсн 
федерациялардын саяси және шаруашылық өмірініц 
негізгі жетекші ережелерін жасау.

Одактық Халык Комиссарлары Советник функ- 
циялары:

а) Одактың әскери, шетелдік, сырткы сауда, те- 
міржол және почта-телеграф істерін тікелей және 
емін-еркін жүргізіп отыру;

б) Одактын курамына енетін республикалар мен 
федерациялардыіі финаяс, азык-түлік, советтік ха- 
лык шаруашылығы, еңбск және инспекция комисса- 
риаттарының жумысына басшылық ету, ал осы рес
публикалар мен фсдерациялардын ішкі істер, жер, 
ағарту, юстиция, әлеуметтік камсыздандыру жәнсха- 
лық денсаулығын сактау комиссариаттары осылар- 
дың өздерінін емж-еркін, гжелей баскаруында болады.

Улт рсспубликаларынын б.рігу қозғалысыныц бе- 
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талысын топшылап қарағанда, Республикалар Ода- 
ғына бірігудіц жалпы формасы, меніцше, осындай.

Одактық екі органнын (Орталык Атқару Комитет'» 
мен Халык Комиссарлары Совеънін) үстіне осылар- 
дын аралығында болатын тағыда үшінші одақтық ор
ган сайлау керек, былайша айтканда, улттардың әр- 
қайсысынан тепе-тец өкілдер жіберілетін жоғарғы 
палата сайлау керек деген пікір бар, бірак, күмән 
жок, бул пікірді улт республикалары кабыл алмайды, 
неге десеніз жоғарғы палата барда кос палаталы сис
тема советтік курылыска үйлеспейді, еи болмағанда, 
онын дамуынын кәзіргі кезенінде үйлеспейді.

Сіздіцше, Республикалар Одағы каншалык тез жү- 
зеге аса алады және оның халыкаралық маңызы қан- 
дай?

— Менін ойымша, Республикалар Одағынын ку- 
рылатын кезі кашык емес. Одактың курылуы РСФСР 
Советтерінін шакырылғалы отырған X съезіне туспа- 
тус келуі әбден ықтыймал.

Бул Одақтыи халыкаралык маңызына келсек, му- 
ны айрыкша түсіндірд жатудыц кажеті бола коймас. 
Егер совет республикаларынын соғыс одағы азамат 
соғысынын дәуірінде душпандарымыздын соғыс күші- 
мен килігуж тойтаруымызға мүмкіндік бсрген болса, 
ал осы республикалардыц дипломатиялык одағы Ге
нуя мен Гаага дәу-рінде Антантаның дипломатиялык 
тегеуірініне карсы күресімізді оцайлаткан болса, совет 
республикаларынын одақтас бір мемлекет болып бі- 
рігуі, күмән жок, соғыс-шаруашылық саласын түгел 
камтыйтын ынтымак формасын жасайды, бул форма, 
совет республикаларынын шаруа»шылык ісінде ілгері 
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басуын барынша онайлатып, оларды халыкаралык ка- 
питализмвіц қастық әрекеттеріне қарсы туратын ка- 
малға айналдырады.

,neatda‘ Лі 26!,
J8 ноябрь, 1922 ж,
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СОВЕТ РЕСПУБЛИКАЛАРЫНЫҢ БІРГУІ 
ТУРАЛЫ

Советтердін Бүкі.іроссиялыц X съезінде жасалған 
баяндама**

26 декабрь, 1922 ж.

Жолдастар! Осы съездіц ашылуынан бірнеше күи 
бурын, Бүкілроссиялық Орталық Атқару Комитетінің 
Президиумы Закавказье республикаларының, Украи- 
нанын және Белоруссияныц Советтер сьезінен осы 
республикалардың одақтық бір мемлекет болып бі- 
рігуінің тілекке сай екеидігі және қажеттігі туралы 
біркатар каулылар алды. Бүкілроссиялык Орталык. 
Аткару Комитетінің Президиумы бул мәселені тал«ы- 
лай кел?п, бірігу ісі дерікезінде қолға алынған дел 
іапты. Осы қаулыға байланысты бул съездің күн 
тәртібіне республикалардыц бірігуі туралы мәселе к.о- 
йылып отыр.

Совеігік социалистік республикалардың. бірігуі 
жөніндегі науқан будан үш —төрт ай бурын басталған 
болатын. Муның инициативасын алғандар — Азербай
джан, Армян және Грузин республикалары еді, кейін 
буларға Украин мен Белорус республикалары қосыл- 
ды. Науқанның мәні еокі договорлы қарым-қатнас- 
тардын — РСФСР мен баска совет рссиубликалары- 
ның арасындағы конвенциялық қатнастардың — ыз 
И И.В. G г t л и и, 6-таи
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міндеттерін аткарып болғандығында, енді мунын жет- 
кіліксіз болып шыққандығында. Науканның мәні мы- 
нала: ескі догов орлы қатнастардан анағурлым тығы- 
зырақ бірігу қатнастарына— аткару және зақшығару 
сыйпатында тиісті одақтық органдары бар, өзінін 
Одақтық Орталық Апқару Комитеті мен Халық Ко- 
миссарлары Советі бар біртутас одақтық мемлекет 
куруды қажет ететін қатнастарға кешуге сөзсіз тура 
келіп отыр. Қысқаша айтқанда: бурын конвенциялык 
хатнастардын шеңберінде мезгіл-мезгіл шешіліп отыр- 
ған мәселелерді енді науқан үстінде турақты етіп қа- 
лыптандыру ісі усынылып отьгр.

Республикаларды бірігу жолына итеріп отырғап 
ссбептер қандай? Бірігудін кажеттігін белгілеген жат- 
дайлар кандай?

Совет республикаларының одактық бф мемлекет- 
ке біріғуін кажет етіп отырған жағдайлардын үш то- 
бы бар.

Жағдайлардың бірінші тобы — біздіц ішкІ шаруа- 
шылық хал’міэге байланысты фактылар.

Б’ріншіден, жеті жылдық соғыстың нәтижссінде 
республикалардың карамағында калған шаруашылык 
корымыздың. тапшылығы, — бул тапшылық осы тап- 
шы қаражаттарды будан да гөрі дурыстап пайдала- 
нуымыз үшін және барлық реепубликаларда Совет 
екіметінің мықтыбелі болыпотырған шаруашылыктын. 
негізгі тарауларын дамыту үшін сол тапшы каоажат- 
тарды біріктіруге біэді итермелеп отыр,

Еківшідея, бІздің федерациянъщ түрліше ауданда- 
ры мен республикаларының араларында тарихп жол- 
мен табиғи түрде курылған енбек бөлінісі, шаруашы- 
лық жағынан еңбек бөлінісі. Мысалы, солтустік оцтүс- 
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тік пен шығысты матамен жабдықтайды, оңтүстік пен 
шитые солтүстікті маіқтамен, отынмен, т. т. жабдык- 
тайды. Міне, облыстардың араларында қалыптасқан 
осы енбек бөлінісін қаламды бір-ак тартып өшіріп 
тастауға болмайды: бул ецбек бөліиісі федерациянын 
бүкіл шаруашылык дамуынын барысында тарихи жол- 
мен келіп қурылған. Республикалардын жеке өмір сү- 
ріп турған кезінде жеке-жеке аудандардың толъгк да- 
муыка мүмкіндік бермейтін осындай еңбек бөлінісі 
республикаларды шаруашылык жағынан біртутас мем- 
лекет болып бірігуге міндеттеп отыр.

Үшіншіден, кандай да болсын мүмкіндігі бар бірі 
гудің жүйке тамыры және нсгізІ болып отырған, бү- 
кіл федерацнядағы негізгі катнас куралдарынын бір- 
лігі. Қатнас куралдарынын, жеке республикалар мүд- 
десінің шеңберінде және солардың билігінде жеке- 
жеке іқалуыіна жол беруге болмайтыны өзінен өзі 
түсінікті, өйткені бул шаруашылық турмысынын негіз- 
гі жүйке тамырын — транспорт™ — жоспарсыз пайда- 
ланылатын жеке-жеке бөлшекке айналдырып жібереді. 
Бул жағдай да республикаларды бір мемлекет болып 
бірігуге ыңғайлайды.

Акырында, біздің финанс каражаттарымыздын. 
тапшылығы. Жолдастар, ашык айту керек, кәзіргі 
кезде, Совет өкіметі алтыншы жыл өмір сүріп отыр- 
ған кезде, мәселен, ескі тәртіптің тусындағыдан гөрі 
үлкен келемде дамуға біздің финанс жагдайымыздын 
мүмкіншіліктері анағурлым аз, өйткені ескі тәртіптін 
жылына бес жүз миллион сом пайда келтіріп отырған 
арағы бар еді, ол бізде болмайды, оныц шет елдерден 
алатын бірнеше жүз миллион қарызы қамтамасыз 
етілгеч еді, ал бізде бул тағыда жоқ. Осылардыц бәрі 
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ле, біздін финанс жағынан даму мүмкіншіліктеріміз 
осындай тапшы болып отырғанда, күш біріктірмейін- 
ше, жеке республнкалардын финанс күштерін біртутас 
етіп қоспайьғнша, республикаларымыздың финанс ша- 
руашылығының негізгі және кезекті міндетгерін шешо 
алмайтынымызды көрсетеді.

Біздін республикаларымызды бірігу жолына итеріп 
отырған жағдайлардыи бірінші тобы осындай.

Республнкалардын бірігуін белгілсп отьтрған жағ- 
дайлардың екінші тобы—біздіц сырткы халімізге 
байланысты фактылар. Мен бул арада соғыс халіміз 
туралы айтып отырмы.ч. Мен бул арада Сырткы сауда 
комиссариаты аркылы болатын шет сл капиталымен 
карым-қатнастарымыз туралы айтып отырмьш. Мен 
бул арада, ақырыяда, буржуазиялық мемлскеттермен 
біздің дипломатиялык қарым-қатнастарымызды айтып 
отырмын. Жолдастар, біздін республикаларымыз аза- 
мат соғысынан аман шықса да, сырттан иіабсыл жа- 
салу қаупі әлі жойыла коймағанын есте сақтау керек. 
Бул қауіп, әсіресе кәзіргі кезде, біздін, әрине, морал- 
лыіқ жағынан карусыздану жолына емес, шын мате- 
риалдык жағынан каруды ықшамдау жолына тұсІл 
отырған кезімізде, соғыс майданымыздың мүлдем бір- 
ыңғай болуьгн, армиямыздың сөзсіз біртутас болуын 
талап етеді. Әсіресе кәзір, әскерлер қурамын 6Э0 мың- 
*а түсіргенімізден кейін, республнканын сырттан ка- 
\ іпсіз болуьғн камтамасыз ете алатын бірынғай тутас 
< оғыс майданымыз болу қажет.

Онсоц, соғыс қаупінен баска, біздіц фсдерацияныи 
эһономикалық жағынан оқшау қалу каупі тағы бар. 
Нздерінізге мәлім, Генуя мен Гаагадан кейін және 
Уркарттан4' кейін біздің республиканы экономика 
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жағынан бойкот жасау іс жүзіне аспаса да, шаруа- 
шылығымыздың муқтажына керекті капиталды.ч мо- 
лыиан келіп қуйылуы байкалмай отыр. Республнкала- 
рымыздың экономикалық жағынан окшау калу қаупі 
бар. Каупі соғыс интервенциясынан кем болмайтын, 
интерванциянын осы жан.а формасын капиталист!к 
коршауға карсы өзіміздің совет республикаларымыз- 
дын бірыиғай экономикалык. майданын жасаған күн- 
дс ғана жоюға болады.

Ақьгрында, біздің дипломатиялык халіміз. Өздері- 
ціз білесіздер, жуырда, Лозанна конференциясының48 
ашылу қарсаңында, Антанта мемлекеттері қолдан кел- 
генше біздің федераиияны оқшау калдыруға тырысты. 
Дипломатия жағынан бул олардың колынан келмеді. 
Біздің федерацияға қарсы жасалған уйымдасқаін түр- 
дегі дипломатиялық бойкотты біз бузып шықтық. Ан
танта біздің федерациямен санасуға, кейін іркілуге. 
бірқатар шегінуге мәжбүр болды. Біздің федерацня- 
ны дипломатиялык жағынан оқшаулаудың осыі және 
осы сыякты фактылары кайталамайды деп есептеуге 
сіпбір дәлел жоқ. Будан, дипломатия жағынан да, бі- 
ріккен майдаінныц кажеттігі келіп туады.

Советтік соцналистік республмкаларды бірігу жо- 
лына итеріп отырған жағдайлардыц екінші тобы 
осындай.

Жағдайлардың бірінші тобы да, екшші тобы да, 
кәзіргі уакытка дейін, Совет өкіметінін барлық өмір 
суріп келген дәуірінде өзінің, күшінде болып келді жә- 
не өз күшінде калып отыр. Жаңа ғана мен айтқан 
шаруаиіылык муктаждарымыз да, сыртқы саясат жү- 
віндегі соғыс-дипломатиялық муқтаждарымыз да, кү- 
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мән жоқ, бурын да болып келген. Алайда, тек енді га- 
на, азамат соғысы біткен кезде, республикаларымыз 
шаруашылық курылыска кірісуге алғаш рет мүмкінші*  
лік алған кезде, өзінің шаруашылық қаражаттарыныц 
бүкіл тапшылығьмі және ішкі шаруашылық жүзінде 
болсын, сыртқысаясат жүзінде болсын бірігудіц бүкіл 
қажеітігін алгаш рет көрген кезде бул жағдайлар 
айрыкша күш алып отыр. Міне сондықтан, енді. Совет 
окіметі алтыншы жыл өмір сүріп отырғанда, тәуслсіз 
советтік социалистік республикалардын бірігуі туралы 
мәееле күн тәртібіне қойылып отыр.

Акырында, тағыда сол бірігуді талап етіп отыр- 
ған және Совет өкіметінің курылыс сыйпатына, Совет 
екіметіжк таптық жаратылысына байланысты факты- 
лардыи үшінші тобы. Совет өкіметі өзініц ішкі мәні 
жагынан интернацноналдық больгп қурылған, бул өкі- 
мет буқара арасында бірігу идеясьгн мейлінше сініре 
береді, оларды бірігу жолына өзі итереді. Капитал, 
жеке меншік жэде канаушылык адамдарды біріне-бірі 
душпан лагерьлерге бөліп, бөлшектейді, буған Ве
ликобритания, Франция және тіпті Польша мен Юго
славия тәрізді коп ултгы кішкене мемлекеттер де 
мысал бола алады, бул мемлекеттердің негізініц өзін 
жегідей жсйтін, бітіспейтін ішкі ултгық кайшылы«қтары 
Gap, менің айтып отьгрғаным: — егер, сол Батыета. 
капиталиста демократия үстем болып отырған және 
мемлекеттер жеке меншікке негізделіп отырған жер 
де, мсмлекеттін негізінің өзі езара улт наразылығына. 
дау-жанжалдарға және күреске ыңғайлап отыратын 
болса, — бізде, Советтер дүниесінде, өкімет капиталға 
емес, ецбекке негіздсліп курьглған жерде, өкімет жекс 
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меншікке емес, коллективтік меншікке негізделіп ку- 
рылған жерде, өкімет адамды адам қанауға емес, кай- 
та сол қанаушылықпен куресуге негізделіп қурылған 
жерде, керісінше, өкіметтің жаратылысының өзі ек- 
бекшілер буқарасын соцналистік бір семьяға бірігу 
жағына қарай табпғи түрде талпынуға ынғанлайды.

Батыста, буржуазиялық демократпяның дүниөсін- 
де, көп ултты мемлекеттердің бфтіндеп қ^лап бара 
жаткандығын және өзінік курамды бөлшектеріне бвлЗ- 
ніп ыдырап бара жатқандығын көріп отырмыз (мыса- 
лы Великобритания тәрізді, онын Индиямен, Египет- 
пен, Ирландиямсн өзінің ісін қалай женге салатыныи 
мен білмеймін; немесе Польша тәрізді, муның да өз 
ішіндегі белорустармен, укранндармен ісін калай ж«н- 
ге салатынын мен білмеймін), ал енді бізде, 30-дан ас- 
там ултты б!р’ктіріп отырған біздін, федерациямызда, 
керісінше, тәүелсіз республикалардың араларында- 
ғы мемлекеттік қатнастардың нығаю процесі болып 
жажандығын, тоуелсіз улттардың барған сайын тә- 
уелсіз бір мемлекет болып, тығыз жақындасу процесі 
болып жаткандығын көріп отырмыз; муның өзі тама- 
ша нәрсе емес пе! Мемлекетгік бірігудің екі турі міне 
осы; мүнын біоінші турі, капиталистік түрі, мемлекет- 
тің ыдырап қулаүьпна жеткізеді, ал екінші түрі, совет- 
тік түрі, керісінше, бурынғы тәуелсіз улттардың біртін- 
деп, біракта берік турде тәуелсіз бір мемлекет болып 
жакындасуына жеткізеді.

Жеке оеспубликаларды бірігу жолына итеретін 
фактылардың ушінші тобы осындай.

Ал енпі оеспубликалардың бірігу формасы кандай 
болуға тиіс? Бірлестіктіц негіздері Бүкілроссиялық 
Орталық Атқару Комитеті Презндиумының Украина,
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Белоруссия жоне Закавказье советтік республикала- 
рынан алған қарарларында белгіленген.

Торт республика бірігеді: біртутас федерациялы 
курылым болып РСФСР, тағыда сол біртутас федера- 
циялы курылым болып Закавказье республикасы, Ук
раина мен Белоруссия бірігеді. Социалистік емес, ха
лы қтық совет республикалары болып табылатын, тэ- 
үелсіз советтік екі республика, Хорезм мен Буқар, 
әлі социалистік республика болмағандықтан ғана, тек 
сондықтан ғана, әзірше бул бірлестіктің шеңберінен 
тыс қала тирады. Бул республикалардын да, өздерінін 
социализм жағына іштен дамуына карай, кәзіргі ку- 
рылып отырған одақтық мемлекеттің қурамына кіреті- 
ніне менің күмәнім жоқ, жолдастар, буған сіздер де 
күмәнданбассыздар деп сенемін.

Республикалар Одағына РСФСР біртутас федера
циялы қурылым болып кірмей, қайта, әуелі РСФСР-ды 
езінің қурамды бөлімшелерінө бөліп алып, РСФСР- 
дың қурамындағы республикалардың өз алдына жеке 
кіруі дурысырақ болып көрінуі мүмкін. Меніц ойымша, 
бул жол орынды емес, қолайлы емес және жүргізіліп 
отырған науқанның көздеген максатына қайшы 
келеді. Біріниііден, бул жол мынаған соқтырар еді: 
біэде республикаларды біріктіру процесімен катар, 
кәзіргі өмір сүріп отырған федерациялык қурылым- 
дарды бузу процесі жүрер еді, — муныц өзі рес- 
публикалардың бірігу бағытьгнда басталған револю- 
цияльлк процесті теріс айналдыратын процесс болып 
шығар еді. Екіншіден, егер біз осы теріс жолмен жү- 
ретін болсақ, онда бара-бара автономиялық сегіз рес- 
публикадан да баска, РСФСР-дан орыстын, Бүкілрос- 
снялык Орталык Атқару Комитетін және орыстыя 
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Халык Комиссарлары Советін өз алдына бөлектеп 
шығаруымызға тура келер еді, муның өзі кәзіргі кезде 
әрі тіпті керексіз, әрі зыянды болыл табылатын және 
не ішкі жағдайымыз ушін, нө сырткы жағдайымыз 
үшін кажеті жоқ, уйымдастыру жағынан үлкен сапы- 
рылысқа әкеліп соқтырған болар еді. Міне сондықтан, 
менің ойымша, одақ бОлып бірігуші субъектілер төрт 
республика: РСФСР, Закавказьелік федерация, Ук
раина және Белоруссия болуға тиіс.

Бірігу туралы договор жасағанда оның негізі ми
на төмендегілер болуға тиіс: сыртқы сауда комисса
риаты, соғыс-теңіз істерінің комиссариаты, сырткы ic- 
тер комиссариаты, Жол Катнас Халық Комиссариаты 
және Почта-Телеграф Халык Комиссариаты Одақтыи 
Халық Комиссарлары Советінде ғана 'К5'рыладьь. Фи
нанс, шаруашылық, азық-түлік, еңбек және инспекция 
халық комиссариаттары договор жасасушы республи- 
калардыц кҮрамында калады, бірак олар одактык ор- 
талыктағы тиісті комиссариатгардың директивалары 
бойынша кыэмет ісгейтін болуы керек. Муның өзі Азык- 
түлік, Халық Шаруашылығының /Қоғарғы Советі, Фи 
нанс немссе Еңбск Халык Комиссариаты жөніненрес- 
публикалардың еңбекші буқараларыныц күштері одак 
і ык орталыктын. басшылығымен бірігуі үшін қажет 
Ақырында, іқалғандары: ішкі істер, юстиция, ағартх, 
жер т. б. комиссариаттар, — булар небәрі алтау, — 
республикалар курамына кіретін халықтардыц турмы- 
сына, әдеттеріне, жөрге қоныстануының ерекше фор 
маларына, сот курылысыныц ерекше формаларына, ті- 
ліне және мәдениетіне тікелей қатнасы бар комисса
риаттар болғандыктан, — договор жасаушы республи- 
калардыц Орталық Аткару Комитеті мен Халык Ко- 
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миссарлары Советінің басшылығымен Істейтін, дербес 
комиссариаттар болып калуға тиіс. Муның өзі советтік 
республикадардың курамына кіруші халыктардың улт- 
тық дамуыиың бостандығын қамтамасыз ететін нақты- 
лы жағдай ретінде кажет.

Менің көзкарасым бойынша, жақын күндердің ішін- 
де республмкаларымыздың арасында жасалатын дого- 
нордың ірге тасы болуға тикті негіздер міне осылар.

Осыған сәйкес, мен Бүкілроосиялық Орталық Ат- 
қару Комитетінің Президиумы қабылдаған карардыц 
жобасын усынамын:

1. Россия Совеггік Федерацнялы Соцяалистік Республикасы- 
мың, Украин Советтік Социалистік Республикасының, Закав
казье Советтік Федерацнялы Социалистах Республикасыныц жә 
не Белорус Советтік Социалист) к Республикасының СоветтІк 
Соцмалнстік Республикалар Одағына бірігуі мезгілі жеткен !с 
іеп танылсын.

2. Бірігудін негізіне республикалардын еріктілік және тен 
лраволылык прпнцнпі алынсын. олардын әркайсысында Респуб
ликалар Одағыиан вз еркімен шығу правосы сакталсын.

3. Украина. Закавказье республикасы және Белоруссия де- 
легацияларымен бірге, Республикалар Одағыиың қурылғамдыры 
іуралы декларацияныц жобасын жасау. жобада республикалар- 
лын одақтык бір мемлекет болып бірігуін кажет еткен жар- 
дайларды баяндау РСФСР-дың делегациясына тапсырылсын.

4. Делегацияға РСФСР-дың Республикалар Одағына кіру 
шарпарын жасау ісі тапсырылсын. одактык договорды кара
ван кезде делегация мына төмендегі кағыйдаларды қорғауға 
міидетгі болсын:

а) тиісті одактык зан шығарушы және аткарушы органдары 
қурылуы;

б) соғыс-теніз, жол катнас, сырткы істер, сырткы сауда жа
ле почта ыен телеграф комиссариаттарының косылуы;

в) договор жасаушы республикалардын финанс. азық-түлік, 
ха.іық шаруашылығы. енбек және жумысшы-шаруа инспекция- 



Совет республикаларының бірігуі туралы 171

сы комиссариаттарынын Республикалар Одағының тиісті ко- 
миссариаттарыныц директиваларына бағынуы;

г) договор жасаушы республикалардағы халықтардың улт- 
тык даму мүдделерінің толык камтамасыз етілуі.

5. Договордыц жобасы. Республикалар Одағының бірінші 
еъезіне салынбастан бурын, Президиум аркылы Бүкілроссиялык 
Орталық Аткару Комитетінін кабылдауына тапсырылсын.

6. Бірігу шарттарын Бүкілроссиялык Орталык Атқару Қоми- 
тетініц кабылдауы негізінде, Советтік Социалистік Республи
калар Одағын қуру туралы Украина, Закавказье ж-эне Бело
руссия совегтік соииалистік республикалары мен РСФСР-дын 
договорын жасау жөнінде делегацняға өкілдік берілсін.

7. Договор Республикалар Одағыныц 1 съезінің бекітуіне 
тапсырылсын.

Сіздердің яазарыцызга мен усынып отырған карар- 
дын жобасы осьііндай.

Жолдастар! Совет республикалары қурылганнан 
бсрі дүние жүзінлі мемлекеттері екі лагерьге: социа
лизм лагсрі мен капитализм лагерже бөлінді. Капита
лизм лагержде империалиста соғыстарды, улттык 
араздықты, езушілікті, отарлардың қулдыққа гүсуін 
жән-е шовиниэмді көріп отырмыз. Советтер лагерінде, 
социализм лалержде, керСсіншс, езара сен:мд:л:кті, 
улттык т-ец праволылыкты, халыктардыц татулығын, 
туыскандык ынтымағын көріп отырмыз. Капиталиста 
демократия ондаған жылдар бойы улттардыц еркін 
даму мүддеон канау систсмасымсн б:рзкт:ру жолымен 
улттьпк кайшылықты шешугс тырысып келеді. Бірак 
муиысы бүгінпе дей;н іс жүз:не аскан емес және ас- 
пайды да. Кайта, улгтык кайшылъгктардың түйін; бар- 
ран сайын шиеленісіл, капитализмге өлім каупін туғы- 
8ып келеді. Тек б:зде ғана, Советтер дүниес;нде, социа
лизм лагер:нде ғана, улттык, езудін тамыры жойылып. 
халыктарлын өэара сен:мділ:гі мен туыскандык ынты- 
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мағы жолчға салынды. Советтор осыны Іс жүзіне асьтр- 
ғавнан кеііін ғана, біз өзіміздің, федерациямызды ку- 
руға және оны ішкі жаудын. да, сырткы жаудын. да 
шабуылынан қортап калуға мүмкіншілік алдық.

Осыдан бес жыл бурын Совет өкімегі халықтардыц 
татулығының және туыскандық ьрнтымағының негізін 
салды. КәзІр, осында біртудіңтілеяскесайекендігі жә- 
не оның кажетпгі туралы мәселені шеш'п отырған ке- 
зімізде, біз муны жаңа іспен—-жаңа, күшті, одақтық 
еңбек державасын қурумен аяқтауымыз керек болып 
отыр. Жакында ғаиа өздерінің съездеріне жыйналыл, 
Республикалар Одағы курылсын д<зп бірауыздан қау- 
лы алған рсспубликаларымыздыц халыктарынын тіле- 
гі бірігу ісініи дурыс жолдэ екендігін, бул бірігу ха- 
лыіқтардың еріктілігі мсн тек праволылығының улы 
принциггіле сүйенетіндігіп даусыз көрсетііп отыр. Жол- 
дастар, өзіміздің одактық республик а мызды курумеи 
біз халыкаральгк капитализмге карсы берік камал жа- 
саймыз, жанадан курылатын одакгык. мемлекет бүкіл 
дүние жүзінің еңбекішілсрін Дүниежүзілік Советтік 
Социалиста Республикаға біріктіру жолында батыл 
басқая жаңа адым болады доп сенеміз. (Узақ кол 
шапалактау. «Интернационал» жырля- 
н а д ы.)

Нраядн* Л'’

(МК&брь, At.



173

СОВЕТТІҚ СОЦИАЛИСТА РЕСПУБЛИКАЛАР 
ОДАҒЫНЫҢ КУРЫЛУЫ ТУРАЛЫ

ССРО Советтерінің I съезінде жасалган баяндама^ 
30 декабрь, 1922 ж.

Жолдастар! Совет өкіметінің, тарихьгнда бүгінгі күн 
улы взгеріс күні болып табылады. Бул күн, совет рес- 
публикалары бірге қызмет істөсе де, ец алдымен взі- 
нің өмір сүру мәселесімен айналысып, жеке-жеке жүр- 
ген, енді өтіп кеткен ескі дәуір мен жаңа дәуірдін, бас- 
талып-ақ калган дәуірдің, совет республикаларынын 
жеке-жеке өмір сүруі аяқталып, шаруашылык. бүлін- 
шілігіне қарсы ойдағыдай күресу үшін республикалар- 
дың біртутас одақтық мемлекет болып уйымдасқан дә- 
уірінід. Совет окіметі енді тек өзініц өмір сүруін ғана 
ойлап коймай, халықаралық жағдайға эсер ете ала- 
ты-н, оны еңбекшілердіц мүддесіне карай өзгерте ала- 
тын, халыкаралык елеулі күш болып дамуды ойлай- 
тын жаца дәуірініц арасына меже тартылған күн.

Совет өкіметі будан бес жыл бурын қаидай еді? 
Өзініц барлық жауларына күлкі болған, ал көптеген 
достарыныд аянышын тудырған кішкене ғана, елеусіз 
нәрсе еді. Ол дәуір согыс бүліншілігінін дәуірі еді, ол 
кезде Совет өкі.меті оз күшіне сүйенуден гөрі, өз душ- 
ландарының әлсіздігіне сүйенген еді, ол кезде Совет 
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өкіметІнің жаулары екі коалиция болып, австро-гер- 
ман коалициясы мен ағылшын-француз коалициясы 
болып екіге жарылып, өзара соғысып жатқан, сөйтіп( 
Совет өкіметіне карсы қару жумсауға мүмкіндігі бол-І 
май жатқан еді. Ол дәуір Совет өкіметінің тарихында 
соғыс бүліншілігінің дәуірі болать?н. Алайда, Колчак 
пен Деникинге қарсы күреете Совет өкіметі Қызыл 
Ар.мияны қурды, соғыс бүліншілігінің дәуірінен табыс- 
пен шықты.

Осыдан былайғы жерде Совет өкіметінің тарихын
да екінші дәуір, шаруашылық бүліншілігімен күресу 
дэуірі басталды. Бул дәуір әлі аякталған жок, бірак 
бул кәзірдіц өзінде-ақ өз жемісін беріп отыр, өиткені 
біз осы дәуірдің ішінде өткен жылы ел басына душар 
болған ашаршылыққа қарсы Совет окіметінің ойдағы- 
дай күрес жүргізгенін көріп отырмыз. Біз осы дәуірдіи 
ішінде ауыл шаруашылығының едәуір өрлегенін, же 
ңіл өнеркәсіптің едәуір жанданғаньгн көріп отырмьгз. 
Біз өзіміздің үміт күтіп, беріксеніп отьірған, өнеркәсіп 
кадрларымыздың басшы тобының іріктеліп шыкіканын 
көріп отырмыз. Бірақ шаруашылық бүліншілігін жеиіп 
шығуымыз үшін булардың барі әлі тіпті жеткіліксіз. 
Бүліншілікті курту, жою үшін барлық совет республи- 
каларының күшін біріктіруіміз қажет, республикалар- 
дың барлыіқ финаис және шаруашылық мүмкіншілік- 
терін өнеркәсібіміздіц негізгі тарауларын калпына кел- 
тіру ісіне жумсауымыз кажет. Совет республикаларын 
одақтық бір мемлекетке біріктірудіц қажеттігі осыдан 
келіп шығады. Бүгінгі күн шаруашылығымызды кал
пына келтіру ісіне барлық күшті косу үшін республи- 
каларымыздың бірігу күні болып табылады.



ССР Одағының қурылуы туралы 175

Соғыс бүліншілігімен күресу дәуірі бізге Совет өкі- 
метінің өмір сүруінің бір негізі болып табылатын Кы
зыл Армияны берді. Келесі дәуір — шаруашылық бү- 
ліншілігімен күресу дәуірі—мемлекет ретінде өмір 
сүруіміздің жаца шеңберін— Советтік Социалист 
Республик а лар Одағын бермек; муның өзі совет ша- 
руашылығын каллына келтіру ісін алға бастыратыны 
күмәмсіз.

Совет өкіметі кәзір қандай болып отыр? Совет өкі 
меті кәзір жаулардыц күлкісін келтіретін емес, олар- 
дык тісін қайрататьгн, улы енбек державасыиа айна- 
лып отыр.

Совет өкіметінің бес жыл өмір сүргендегі дам\ы- 
нын қортындьгсы осындай.

Бірақ, жолдастар, бүгінгі күн тек кортынды шыға- 
рушы күн ғана емес, сонымен бірге ескі Россияны — 
Европаның жандармы болған Россияны, Азияның жен- 
деті болған Россияны — жаца Россияның женген күні 
Бүгінгі күн — улттьгқ езудің буғауын талқандаған, 
капиталды жеңуді уйымдастырған, пролетариат дик- 
татурасын қурған, Шығыс халықтарын ояткан, Батыс 
жумысшыларына дем бврген, қызыл туды партия туы- 
нан мемлекет туына айналдырған және бір мемлекет- 
ке— болашақ Дүниежүзілік Советтік Социалист 
Республиканың бейнесі болып табылатын Советтік 
Социалист Республикалар Одағына біріктіру үшін 
осы тудыц маңына совет республикаларының халық- 
тарын жыйнаған жаңа Россияның үстем болған күні.

Бізді, коммунистерді, жана нәрсе куруға қаблетсіз 
деп екінін бірінде сөгеді. Бес жььлғы өмірі ішіндегі Со
вет өкіметініц тарихы коммунистердің жаңа нәрсені 
кура алатынына да кепіл болсын. Өкілдік делегация- 
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лардың кешегі конф еренци ясы қабылдаған Республи- 
калар Одагы туралы Декларация мен Договорды бекі- 
ту үшін шақырылған Советтердіц бүгінгі съезі, осы 
одақтық съезд әлі де болса түсіну қаблетін жоғалтпа- 
ғзндардың бәріне, коммунистердің. ескіні қандай жад
ен қыйрата алатын болса, жаңаны да сондай жақсы 
қура алатынын көрсетсін.

Жолдастар, өкілдік делегациялардыц кешегі кон- 
ференциясы50 қабъвлдаған Декларация мынау. Мен 
муны оқыймын (қараныз: қосымша № 1).

Ал енді міне тағыда сол конференция қабылдаған 
Договорами тексті мынау. Мен муяы оқыймын (қара- 
ныз: қосымша № 2).

Жолдастар, совет республикаларының екілдік де- 
легацняларыныи конференциясының тапсыруы бойын- 
ніа ,мен сіздерге жаиа ғана оқылған Советтік Социа
лист Республикалар Одағының курылуы туралы 
Декларация мен Договордыи текстін бекітуді усына- 
мын.

Жолдастар, осыларды коммунистерге тән бірауыз- 
дылықпен қабылдауларыцызды, сөйтіп адам баласы 
гарихынын. жаца бір тарауын бастауларыңыізды оп
ием. (Кол ш ап ал акта у.)

,Правда*'  № 294.
31 декабрь. І92ім.
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ОРЫС КОММУНИСТЕРІНІҢ СТРАТЕГИЯСЫ 
МЕН ТАКТИКАСЫ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕ 

ЖӨНІНДЕ5’

Пресня аудакының жумысшы клубында жэне 
Свердлов университетіндегі52 коммунистер фракция- 
сында менің «Орыс коммунистерінің сгратегиясы мен 
тактикасы туралы» әртүрлі уакытта оқыған лекция- 
ларым осы мақалаға негіз болды. Меиің бул мака- 
ланы жарыкка шығаруға уйғарған себгбім — пресня- 
лықтар мен свердловшылардың тілегін орындауды өз 
кіндетім деп есептейтіндігімнен «ғана емес, сонымен 
катар, булай еткен себебім — макаланың өзі менінше 
партия кызметкерлерінік жас урпағы үшін пайдасыз 
емес сыяқты. Алайда, мынаны ескерте кетуім керек: 
біздің басшы жолдастарымыз орыстың партиялык 
баспасөзінде буған дейін бірнеше рет айтқан пікірлер- 
мен салыстырғанда бул макала мәні жағынан әлде- 
нендей тың жаңалық енгізуді көздемейді. Бул мака- 
ланы Ленин жолдастың негізгі көзқарастарыныц қыс- 
каша, схемалық желісі деп қарау керек. '

12 И. В. Сталин, 5-том



178 И. В. Сталии

I
АЛГЫ УҒЫМДАР

1. ЖУМЫСШЫ Қ03ҒАЛЫСЫНЫҢ ЕК1 ЖАҒЫ

Тактика сыякты, саясн стратегиянын. да жумыс- 
шы козғалысына катысы бар. Ал жумысшы қозғалы- 
сынын. өзі екі элементтен: объективтік яғни стихия 
лык элементтен және субъоктивтік яғни саналы элс- 
менттен қуралады. Объективтік, стнхиялық элемені 
дегеніміз пролетариаттыц саналы және тәртіптегіш 
еркінен тыс болатын процестер тобы. Елдін, экономи- 
калык дамуы, капитализмнің дамуы, ескі өкіметтін 
қыйрауы, пролетариаттың және оның айналасында- 
ғы таптардың стихиялық козғалыстары, таптардың 
тартыстары т. б. — осының бәрі пролетариаттың еркі- 
нен тыс дамыйтын кубылыстар, бул — қозғалыстыи 
объективтік жағы. Стратегиянын. бул процестерге 
істер дәненесі жок, өйткені онын өзі буларды буза да 
алмайды, өзгерте де алмайды, тек осылармен сана- 
суы ғана, осыларға сүйенуі ғана мүмкін. Бул — 
марксизм теориясы мен марксизм программасының 
эерттеуіне жататын тарау.

Бірак козғалыстың субъективтік, саналы жағы да 
бар. Козғалыстың субъективтік жағы дегеніміз коз- 
ғалыстың стихиялык процестерінің жумысшылар са- 
насына қуйылуы, пролетариаттын белгілі максатка 
карай беталған саналы, жоспарлы козғалысы. Коз- 
ғалыстың бул жағының бізге кызғылыкты болатын 
себебі, тег:нде, мынадан: мунын өзі, козғалыстын 
объективтік жағынан ерекше бола отырып. бүтлідей 
стратегия мен тактиканың жен сілтегіш ықпалына 
берілсді. Егер стратегия коэғалыстың объективен 
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процестерінің бағытын заредей де өзгерте алмайтын 
болса, ал мунда, козғалыстың субъективтік, саналы 
жағына келгенде, керісінше, стратегияны колдану өрісі 
кен және әралуан, өйткені ол, стратегия, езінің мів 
сіздігме немесе кемшіліктеріне карай козғалысты тез 
дете я баяулата алады, қозғалысты ең тэте жолғэ 
сала алады я оны анағурлыы азапты, ауыр жолғабу 
рып жібере алады.

Қозғалысты тездегу я баяулату, оны онайлату я 
бөпеу, — міне, саяси стратегия мен тактиканын кол- 
данылатын саласы мен шектері осындай.

2. МАРКСИЗМНІҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРОГРАММАСЫ

Қозғалыстың объективтік процестерін зерттеу ici- 
мен стратегияныц өзі шуғылданбайды. Солай бола 
турса да ол, егер козғалысты баскару Ісінде ерескел, 
катерлі кателер жіберем демесе, бул процестерді бі- 
луге, буларды дурыс есептеуге міндетті. Қозғалыстын 
объективтік процестерін зерттоу ісімен, ең әуелі. 
марксизм теориясы, онан сон 'марксизм программасы 
шуғылданады. Сондықтан стратегия марксизм тео
риясы мен программасының мәліметтеріне толык. су- 
йен упе тиісті.

Марксизм теориясы, капигализмнің. объективтік 
процестерін олардың дамуы және курып бітуі жағы- 
нан зерттей отырып, буржуазиянын кулауы жәнеөкі- 
метті лролетариаттың басып алуы күмәнсіз, капита 
лизмнің орнына социализмнің қурылуы күмәнсіз де
ген кортындыға келеді. Марксизм теориясының осы 
негізгі кортындысын өз жумысына негіз етіп алған 
күнде ғана пролетарлық стратегияны нағыз марксис
та стратегия деп атауға болады.
12*
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Марксизм программасы, теорияның мәліметтөрінө 
сүйене отырып, пролетарлык козғалыстың программа 
пункттерінде ғылыми жолмен тужырымдалған мак- 
саттарын белгілейді. Программа не капиталист да- 
мудың бүкіл дәуІрін камтыйтын болады, бул ретте 
капитализмді қулату және социалистік өндіріс уйым- 
дастыру мақсаты көзделеді, не капитализмнің даму- 
ындағы белгілі бір кеэеңді камтыйды, мәселен, фео- 
далдық-абсолютистік курылыстың қалдықтарын қурту 
және капитализмнің еркін дамуына жағдай жасау 
«аксаты көзделеді. Осыған карай программаның екі 
бөлімі: максимум бөлі-мі мен минимум бөлімі болуы 
иүмкін. Программаның минимум бөлімін қамтыйтын 
стратегия программаның максимум бөлімін камтый
тын стратегиядан өзгеше болуға тиісті емес екендігі 
езінен өзі түсінікті, онсоң марксизм программасында 
гужырымдалған қозғалыс максаттарын өз ж^мысьша 
нускау етіп алған күнде ғана стратегияны нағыз 
иарксистік стратегия деп атауға болады.

3. СТРАТЕГИЯ
Стратегияның, аса манызды міндеті — жумысшы 

габынын қозғалысына жөн сілтейтін және програм- 
мада көрсетілген максаттарға жету үшін пролета- 
риаттың душпанға мықтап соккы беруіне тиімдірек 
жағдай жасайтын негізгі бағытты белгілеу болып та- 
былады. Стратегия жоспары дегеніміз бәрінен бурын 
ен. көп нәтиже берерлік бағытта шешуші соққыны 
уйымдастыру жоспары.

Саяси стратегиянын негізгі өзгешеліктерін со- 
ғыс стратегиясымен, мәселен, азамат соғысы дәуірін- 
дегі, Деникинмен күрескен кездегі соғыс стратегия- 
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сымен салыстыру аркылы оп-онай суреттеуге болар 
сді. 1919 жылдың аяқ кезі— Деникин Туланың ту- 
бінде турған кез — барша журттың есінде. Сол кезде 
әскерилердің арасында: Деникиннін, армияларына кай 
тустан шешуші соккы беру керек деген мэселе же- 
нінде кызу таластар болды. Әскерилердің біреулер; 
соккы берерлік негізгі бағыт ретінде Царицын — Но
вороссийск бағытын тандау керек деп усыныс жаса- 
ды. Екінші біреулері, керісінше, шешуші соккыны Во
ронеж — Ростов бағытында жасау керек, сөйтіп, осы 
бағытты өткеннен кейін және осы арқылы Деникин- 
ніц армияларын екіге бөлгеинен кейін, оларды бір.н- 
деп талкандау керек деп усынды. Алғашкы жоспар 
дыц, күмән жоқ, өзіндік жаксы жағы бар еді, агап 
антқанда ол жоспар бойынша, Новороссийска; ал- 
ғаннан кейін, Деникин армияларының шегінер жолы 
кссілср еді. Бірақ ол жоспар, бір жағынан, тиімс:зеді, 
өйгкені біз онда Совет өкіметіне кас аудандарды 
(Дон облысы) басып өтуге, сөйтіп көптеген шығынға 
ушырауға тиісті болар едік; еікінші жағынан, ол жос- 
пар қауіпті еді, өйтксні онда Деникин армияларынын 
Тула, Серпухов аркылы Москваға умтылуына жол 
ашылар еді. Негізгі соккының екінші жоспары бір- 
ден-бір дурыс жоспар еді, өйткені ол, бір жағынан, 
біздің негізгі тобьшыздын Совет өкіметіне тілектес ау
дандарды (Воронеж губерниясы — Донбасс) басып 
өтуін көздеді және пәлендсй шығынды керек қылма- 
ды; екінші жағынан, ол Москваға бара жатқан Дени
кин әскерлерінің негізгі тобының әрекеттерін бузды. 
Әскерилердің көпшілігіекінші жоспарды жақтады, сөй- 
тіп, осы арқылы Деникинпе қарсы соғыстын. тағдыры 
шсшілді.
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Баскзша айтқанда: негізгі соккының бағытын бел- 
гілеу дегеніміз— соғыстыи басынан аяғына дейінгі 
Урыс әрекеттерінің сыйпатын, демек, бүкіл соғыс тағ- 
цырының ’/і» бөлегін алдын ала шешу деген сөз. 
Сгратегияныц міндеті осы.

Саяси стратегия туралы да осыны айту керек. 
Россия пролетариатыныц саяси басшыларының ара- 
еындағы бірінші елсулі кақтығыс тоғыз жүз:нші жыл- 
дардың басында, орыс-жапон соғысыныц кезінде 
аролетарлық козғалыстын негізгі бағыты туралы мә 
сележөнжде болды. Өздер:нізге мәлім, партиямыздык 
бір бөлегі (меньшевиктер) ол кезде; пролет а риаттын 
патша окіметіне карсы күрссіндегі қозғалысынын не- 
гізгі бағыты пролетариат цен либералдық буржуазия 
арасында одақ жасау жолымен жүруге ти:с деген 
кезкараста болды, жәнеде революциялык маңызды 
фактор болып табылатын шаруалар жоспардан шыға 
рылып тасталды, немесе одан жөнді орын алмады, ал 
либералдык буржуазияға жалпы революциялык коз- 
ғалыста жетекшілік роль берілді. Партиямыздың екін- 
ші бөлегі (болыиевиктер), керісінше, негізгі соккы 
пролетариат пен шаруалар арасында одақ жасау жо
лымен берілуге ти:с, жэнеде жалпы революциялык 
козғалыстағы жетекшілік роль пролетариатка берілу- 
ге тиіс, ал либералдык буржуазия битарап қалдыры- 
луға тиіс дегенді айтты.

Егер Деникинге қарсы соғыспен сзлыстыра келіп, 
тоғыз жүзінші жылдардан бастап 1917 жылғы фев
раль революциясына дейінгі бүкіл революциялык қоз 
ғалысьниызды жумысшылар мен шаруалардың патшп 
екіметіне және помешиктерге карсы жүргізген соғысы 
деп есептейтін болсак, онда патша өкіметі мен поме-
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щиктердін тағдыры көбінше белгілібір стратегиялык 
(меньшевиктік немесе большевиктік) жоспарды ка- 
былдауға, революииялык қозғалыстыц белгілібір не- 
гізгі бағытын кабылдауға байланысты болды.

Деникинге карсы соғыс юезінде соғыс стратегия- 
сы, сокқының негізгІ бағытын белгілеп, осы аркылы 
Деникинді жоюға дейінгі барлык келешек урыс әре- 
кеттері сыйпатыныц 9/і0 бөлегін айкындап берді; сол 
сыякты патша өкіметіне карсы революциялык күрес 
саласында да біздің саясн стратегиямыз, революция
лык қозғалыстың негізгі бағытын большевиктік жос- 
пар рухында бслгілеп, осы аркылы партиямыздын 
орыс-жапон соғысы кезінен бастап 1917 жылғы фев
раль революциясына дейін патша өкіметіне қарсы 
ашық күрес жүргізгсн бүкіл дәуір.ндегі жумыс сый- 
патын айқындап берді.

Саяси стратегиянын міндеті,ең алдымен, марксизм 
теориясы мен программасының мәліметтеріне сүйене 
оіырып, барлық елдердегі жумысшылардың револю- 
ииялык күресінің тәжрибесін ескере отырып, белгілібір 
елдің белгіліб:р тарихи дәуірдегі пролетарлык козға- 
лысының негізгі бағытын дурыс белгілеу болып та- 
былады.

4. ТАКТИКА
Тактика дегеніміз стратегияныц бір бөлегі, соған 

бағынышты, соған кызмет етуші бөлегі. Тактика ту- 
тас соғысты камтымайды, оның жеке эпизодтарын, 
жеке урыс-кағыстарын іқамтыйды. Епер стратегия 
соғыста утуға, немесе, айталык, патша екіметіне кар
сы күресті акырына дейін жеткізуге тырысса, так
тика, керісншіе, әрбір белгілі кезеңдегі күрестің нак-
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тылы жағдайына азды-көпті үйлесетін белгілібір 
к^гыстарда, белгілібір урыстарда утуға, белгілібір 
наукандарды, белгілібір аттаныстарды ойдағыдай өт- 
кізуге талпынады.

Тактиканың аса маңызды міндеті бслгілі кезеңде- 
гі нактылы жағдайға неғурлым көп үйлесетін және 
стратегиялык табысты неғурлым дурыс әзірлей- 
тін жолдар мен куралдарды, күрес формалары мен 
әдістерін белгілеу болып табылады. Сондыкган так- 
тиканың әрекеттерін, олардың нәтижелерін жеке-да- 
ра күйінде, тікелей әсеріне карай бағаламау керок, 
стратегияның мівдеттері мен мүмкіндіктеріне карай 
бағалау керек.

Тактикалық табыстар стратегиялык міндеттердін 
орындалуын оңайлататын кездер болады. Мәселен, 
1919 жылдың аяғында Деникин майданында біздін 
ескерлер Орел мен Воронежді азат етерде істіц жайы 
осылай болды; ол кезде біздің кавалерияның. Воро
неж түбіндегі, жаяуәскеріміздің Орел түбіндегі та- 
быстары Ростоақа соккы беруімізге колайлы жағдай 
жасады. 1917 жылғы августа Россияда істің жайы 
осылай болды; ол кезде Петроградтық және Моск- 
валық Советтердің большевиктер жағына өтуі жана 
саяси жағдай жасады, бул жағдай кейіннен партия- 
мыздың октябрьдегі соккысын оңайлатты.

Өзінің тікелей нәтижесі жағынан тамаша, бірак 
стратегиялык мүмкіндіктерге үйлеспейтін тактикалык 
табыстар бүкіл наукан үшін катерлі, «күтпеген» жағ- 
дай жасайтын кездер де болады. 1919 жылдың ая- 
ғында Деникиннің жайы осылай болды; ол кеэде Де
никин, Москваға карай жедел және нәтнжелі түрде 
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Ілгерілеп, оңай табысқа жеткеніне желігіп, өа майда- 
нын Еділден Днепрге дейінсозып жіберді.сөйтіп өзар- 
мияларының қурып кетуіне жағдай жасады. 1920 жы- 
лы поляктарға қарсы соғыс кезінде істіц жайы осы- 
лай болды; ол кезде біз, Польшадағы улттық жағ- 
дайды жете бағаламастан және нәтижелі түрде ілгері 
жылжудағы онай табыстың кызығына беріліп, Вар
шава арқылы Европаға жарып өтеміз деп өзімІзгеәл 
жетпес міндет алдык, сонда поляк халкының орасан 
көпшілігі совет әскерлеріне карсы күш біріктірді, сөй- 
тіп совет әскерлерініц Минск! мен Житомир түбінде- 
гі табыстарын жокка шығарарлык және Батыста Со
вет өкіметінің беделін түсірерлік жағдай жасалды.

Акырында, келешекте өзіцнің стратегиялық та- 
быстарға жетуіңді камгамасыз ету үшін тактикалық 
табыстан безуге, тактикалық кемістіктер мен зыян- 
дарға әдейі баруға тура келетін кездер де болады. 
Соғыста мундай жағдайлар жиі кездеседі: екі жак- 
тың бірі өз әскерлерінін кадрларын аман сактауды, 
оларды күші басым жаудың соккысына ушыраіпай 
экетуді көздеп, жоспарлы түрде шегіне басгайды, 
бірсыпыра калалар мен облыстарды урыссыз бер!п 
кетеді, сөйтіп, уақытты утуға, келешектегі үзілді- 
кесілді жаңа урыстар үшін күш жыйнауға тырыса- 
ды. 1918 жылы герман шабуылы кезінде Россиядағы 
ктікжайы осылай болды; ол кезде біздің партия бей- 
бітшілікті аңсаған шаруалармен жасалған одақтысак- 
тау үшін.тыныс алуүшін, жаңа армия куру үшін.сөйтіп 
келешекте стратегиялық табыстарды қамтамасыз ету 
үшін Брест бітіміне баруға, сол кезеңдегі тікелей сая- 
си нәтижесі жағынан алып карағанда орасан кемістік 
болып табылатын бітімге баруға мәжбүр болды.
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Баскаша айтканда: тактика езін минуттгк өткін- 
ші мүдделерпе бағындыра алмайды, ол тікелей саяси 
нэтижені ғана кездеп іс қылуға тиісті емес, әсіресе 
ол, жерден кол үз:п, аспаннан кыялисарайлар салуғз 
гиісті емес, — тактика стратегияның міндеттері мен 
мүмкіндіктеріне сәйкес қурылуға тиіс.

Тактиканың міндсті, еи алдымен, стратегиянын 
нускауларын колдана отырып, барлық елдсрдег: жу- 
мысшылардың революциялық күресінің тәжрибесін 
ескере отырып, әрбір белгілі кезекдсгі күрестің нак- 
тылы жағдайына неғурлым көб:рек үйлесеьн курсе 
формалары мен әдістерін белгілеу болып табылады.

5. КҮРЕС ФОРМАЛАРЫ

Соғыс жүргізу әд:стері, соғыс формалары ылғый 
біркелкі бола бермейді. Олар даму шарттарына ка
рай, ей алдымен өндірхтін, дамуына қарай өзгеріп 
отырады. Соғыс Шынғыс-хан тусында Hi Наполеон 
гусындағыдан гөрі баскаша жүргізілетін, XX ғасыр- 
да XIX ғасырдағыдан гөрі баскаша жүргізіледі.

Кәзіргі жағдайларда соғыс жүргізу өнері мынада: 
соғыстын барлык формаларын, ғылымның бул жөнде- 
гі барлық табыстарын меңгергеннен кейін, буларды 
жүйелі түрде пайдалану керек, буларды шгбер үйлес- 
тіру керек немесе жағдайға карай бул формалардын 
белгілі бірін деркезснде қолдану керек.

Саясат саласындағы күрес формалары туралы да 
осыны айту керек. Саясат саласындағы күрес форма
лары соғыс жүргізу формаларынан да гөрі әралуан 
болацы. Бул формалар шаруашылыктын, журтшы- 
лыктың, мәдениетгіц дамуына карай, таптардыц хал- 
жағдайына, күресуші күштердің арасалмағына, өкі- 
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меттік сыйпатына карай, акырында, халыкаралык 
катнастарға т. б. карай өзгеріп отырады. Абсолютизм 
тусындағы күрестің жумысшылардың шінара ереуіл- 
деріне, демонстрацияларына байланысты купыя фор- 
«асы; «жарыя мүмкінд.ктер» тусындағы күрестін 
ашық формасы және жумысшылардың жаппай саяси 
ереуілдер:; күрестін. айталык, Дума тусындағы күрес- 
тін парламент™ формасы және букараның, парла- 
менттен тыскары, кейде карулы көтерілістер дәреже- 
сіне дейін жететін аттанысы; акырында, пролетариат 
вкіметті алғаннан кейінгі жердегі, армияға дейінгі 
мемлекеттік күш-қуралдардың бәрін өз колына жый- 
нактауға пролетариаттың мүмкіндІгІ бар кездегі кү- 
рестін момлекеттік формалары,— пролетариаттын ре- 
волюциялық күрес практикасы усынған күрес форма 
лары жалпы алғанда осындай.

Партиянын міндеті күрестің барлык формаларыи 
меңперу, оларды урыс майданында жүйелі түрде үй- 
лестіру, күрестің белгілібір жағдайда өте-мөте тиімді 
келетін формаларын шебер үдете жүргізу болып та- 
былады.

6. УИЫМ ФОРМАЛЛРЫ

Армиялар уйымының формалары, әскерлердік тек- 
гсрі мен түрлері әдетте соғыс жүргізудің формалары 
мен әдістеріне бейімделеді. Сонғылары өзгерсе, ал- 
ғашқылары да өзгереді. Маневрлі соғыс кезінде істін 
тетігін көбінше жаппай кавалерия шешеді. Позиция- 
пык соғыс кезінде, керісінше, кавалерия не ешкандай 
роль аткармайды, не екінші дәрежелі роль аткарады 
барлык істің тетігін ауыр артиллерия мен авиация, 
саз бен танк шешеді.
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Соғыс әнерінің міндеті әскерлердін. барлық тектв- 
рін вз қолына жыйнактау, оларды әбден кемедценді- 
ру, олардың қыймылдарын шебер үйлестіру болып та- 
былады.

Саясат саласындағы уйым формалары туралы да 
осыны айту керек. Соғыс саласындағы сыяқты, мун- 
да да уйым формалар’ы күрес формаларына бсйімде- 
леді. Абсолютизм заманындағы профессионал рево- 
люционерлердің астыртын уйымдары; Дума заманын- 
дағы ағарту, кәсіпшілік, кооперативтік және парла
мент™ уйымдар (думалық фракция т. б.); жаппай 
аттаныстар мен көтерілістер дәуіріндегі фабрикалык- 
заводтық комитеттер, шаруа комитеттері, ереуіл коми
теттер!, жумысшы, солдат депутаттарының советтері, 
соғыс-революциялық комитеттер және осы уйым 
формаларының бәрж байланыстыратын өрелі проле- 
тарлық партия; акырында, өкімег билігі жумысшы та- 
бының колына жыйнакталған дәуірдегі пролетариат 
уйымының мемлекеттік формасы, — белгілі жағдай- 
ларда, буржуазияға қарсы өзінің күресінде пролета- 
риаттын сүйенуінс болатын жәнесүйенуіне тиістіуйым 
формалары жалпы алғанда осындай.

Партияның міндеті осы уйым формаларының бәрів 
мецгеру, оларды әбден кемелдендіру, олардың әрбір 
белгілі кеэендегі жумысын шебер үйлестіру болыпта- 
былады.

7. УРАН. ДИРЕКТИВА

Соғыстың немесе жеке Урыстың мақсаттарын та- 
нытатын, әскерлерге уғымды, дурыс тужырымдалған 
қарарлардың кейде, армияны қыймылға қулшындыра- 
тын, рухты көтеретін т. б, курал ретінде, майданда
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шешуші маныэы болады. Соғыстың бүкіл барысында 
үздік ауыр артиллерияның немесе үздік жүрдек танк- 
тердің қандай күрделі маңызы бар болса, әскерлерге 
арналған тиісті буйрықтардың, урандардың немесе 
үндеулердің сондай күрделі маңызы бар.

Саясат саласындағы урандардың маңызы онан да 
күшті; мунда талаптары мен тілектері әртүрлі он мил- 
лиондаған, жүз миллиондаған халықпен істес болуға 
тура келеді.

Уран дегеніміз жетекіьі топ, айталық, пролета- 
риаттың жетекші тобы, онын. партиясы тужырымда- 
ған күрес мақсаттарының, таяудағы немесе ілгері дегі 
мақсаттардың кысқаша, айқын тужырымы. Не тутас 
тарихи дәуірді, не белгілі тарихи дәуірдің жеке ке- 
зендері мен эпизодтарын камтыйтын күрес мақсатта- 
рының әртүрлі болуына карай уран әралуан болады. 
Өткен ғасырдың сексенінші жылдарында туңғышрет 
«Еңбекті азат ету» тобы53 усынтан, «самодержавие 
жойылсын» деген уран насихат ураны болды, өйтке- 
ні муның өзі аса устамды, аса табанды күрескерлер- 
ді жөкелеп те, топтап та партия жағына тартуды 
көздеді. Орыс-жапон соғысы дәуірінде, самодержа- 
виенің турлаусыздығы жумысшы табының қалың топ- 
тарына азды-көпті айкын болған ікезде, бул уран 
үгіт ураны болды, өйткені муның өзі енді миллионда- 
ған енбекшілер букарасын тартуды көздеді. 1917 жыл- 
ғы февраль революциясының алдындағы дәуірде, бу- 
қара алдында патша өкіметінік беделі әбден кетіп 
болған кёзде, «самодержавие жойылсын» деген уран 
енді үгіт уранынан қыймыл уранына айналды, ейткені 
мукың өзі патша өкіметіне шабуыл жасау үшін мил- 
лиондаған буқараны аттандыруға арналған еді. Фев-
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раль революциясынын күндер:нде бул уран енді пар
тийный директивасына айналды, яғни белгілі мерзім- 
де патша өкіметінің системасындағы пәлендей меке 
мелерді, пәлендей пункттерді басып алуға шакырған 
тікелсй үндеуге айналды, өйткені ендігі әкгіме патша 
екіметін кулату, оны курту жайында болды. Дирек
тива дегеніміз нәлең уакытта, пәлен жерде қыймыл- 
дауға шакырған партияның тікелей үндеуі, мунын өзі 
партия мүшелер:н:н бәріне де міндегті және үндеу 
букараныц талаптарын дурыс, дәл тужырымдайтын 
болса, үндеудің шынында да толғағы піскен болса.. 
муны әдетте калын енбекшілер букарасы іл:п әкетеді

Мезгілі жетпеген немесе кеш қалған аттаныстар 
кандай кауіпті, ал кейде тіпті қатерлі де болатын 
болса, урандарды директивалармсн, немесе үгіт ура 
нын кьгймыл уранымен шатастыру да сондай қауіпті 
1917 жылғы апрельде «Бүкіл өкімет Советтерге бе- 
рілсін» деген уран үгіт ураны болды. 1917 жылғы ап 
рельде «Бүкіл өкімет Советтерге берілсін» деген уран- 
мен Питерде өткізілген бслгілі демонстрация, сол кез- 
де Қыскы орданы коршаған демонстрация бул уран- 
ды қыймыл уранына айналдыру жөніндегі әрекет еді, 
онда да мезгілі жегпеген, сондыктан да қатерлі эре- 
кет сді14. Муның өз: үгіт уранын кыймыл уранымен 
шатастырушылыктыи ен кауіпті үлгісі еді. Бул де- 
монстраиияны бастаушыларды партияның мінегені ду
рыс еді, өйткен: бул уранды кыймыл уранына айнал
дыру үшін кажетт; жағдайлардын. әлі де тумағанды- 
ғын, пролетариаттың мезгілсіз аттанысы оныц күште- 
рін талкандауға әкел^п соктыруы мүмкін екендігін 
партия білетін.

Екінші жағынан, өз отрядтарын душпан қурғаи 
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тордан аман сактау үшін партиянын, кабылданып ко- 
Р.ылған және толғағы п:скен уранды (немесе директи
вны) «24 сағат Ішінде» бузуға я өзгертуге, немесе 
қолайлырак кезеңге дейін дирекгиваның орындалуын 
уакытша кІд:рте туруға мәжбүр болатын кездері бо- 
лады. 1917 жылғы июньде Петроградта осылай бәл- 
ды; сонда жумысшылар мен солдаттардың әбден 
әзірленген және 9 июньге белгіленген демонстрация- 
сын партиямыздың Орталық Комигеті жағдайдын өз- 
перуі себепті «кенет» болдырмай тастады.

Партияның міндеті үгіт урандарын кыймыл уран 
дарына, немесе қыймыл урандарын белгілібір нақтьі 
директиваларға деркезінде, шебер айналдыра білу, не. 
жағдай осыны керек етсе, белгіліб:р урандардың 
орындалуын, тіпті бул урандар кек таралған болса да, 
толғағы піскен болса ’ да, деркезінде токтату үшін 
тжсінше икемділік, батылдық көрсете білу болып та- 
былады.

II
СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАР

I. ТАРИХИ БЕТБУРЫСТАР. СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАР

Партияның стратегиясы түпкілікті, мәңгілік нәрсе 
емес. Ол тарихи бетбурыстарға, тарихи белестерге 
карай өзгеріп отырады. Бул өзгерістердіц мәнісі — 
әрбір жеке тарнхи бетбурыс үшін соған'сәйкес келе- 
гін, бір бегтбурыстан екінші бетбурысқа дейінгі бүкіл 
дәуірді камтыйтын жеке стратсгиялық жоспар жаса- 
лады. Стратегиялык жоспардың ішінде революцияшыл 
күштердің негізгі соқкы бсреън бағыты және милли- 
ондаған буқараны әлеуметтік майданда тиісіншеорна- 
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ластыру схемасы көрсетіледі. Әлбетте, ерекше өзге- 
шеліктері бар бір тарихи дәуірге жарамды стратегия- 
лык жоспар мүлде баскаша өзгөшеліктері бар екінші 
тарихи дәуірге жарамды бола алмайды. Әрбір тарихи 
бстбурыска соның өзіне кажетті және сонық міндет- 
теріне ыңғайланған стратегиялық жоспар сәйкес ке- 
леді.

Соғыс ісі жөнінде де осыны айтуға болады. Кол- 
чакке карсы соғыс үшін жасалған стратегиялық жос
пар Деникингс қарсы жүргізілген, жаца стратегия- 
лык жоспарды керек еткен соғыс ушін жарамсызеді, 
ал соңғысына арналған стратегнялық жоспар баска 
соғыс үшін, айталык, 1920 жылы поляктарға қарсы 
жургізілген соғыс үшін жарамсыз еді, өйткені негізгі 
сокқы бсретін бағыттардың да, негізгі жауынгерлік 
куштерді орналастыру схемаларының да осы үш жағ- 
дайдың ушеуінде де әртүрлі болмауы мүмкін емес.

Россияның жаңа тарихы партиямыздын. тарихында 
әртүрлі үш стратегиялық жоспарды туғызған негізгі 
үш тарихи бетбурысты біледі. Жана тарихи белестер- 
re карай партияның жалпы стратегиялык жоспарла- 
ры калай өзгеріп отыратындығын көрсету үшін біэ 
осыларды қысқаша суреттеп өту кажет деп білеміз.

2. Б1Р1НШ1 ТАРИХИ БЕТБУРЫС ЖӘНЕ РОССИЯДА 
БУРЖУАЗИЯЛЫҚ-ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ РЕВОЛЮЦИЯ 

ЖАСАУҒА БЕТАЛЫС

Бул бетбурыс тоғыз жүзінші жылдардың басында, 
орыс-жапон соғысы дәуірінде басталды; ол кезде 
патша армияларының жеиілуі және орыс жумысшы- 
ларынын орасан саяси ереуілдері халыктьщ барлык 
таптарын толкытып, оларды саяси күрес майданына 
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шығарды. Бул бетбурыс 1917 жылғы февраль револю- 
циясы күндерінде аякталды.

Бул дәуірде біздің партия ішінде тайталаскан ек! 
стратегиялык жоспар: меньшевиктердің жоспары 
(Плеханов — Мартов, 1905 ж.) және большевиктердін 
жоспары (Ленин жолдас, 1905 ж.).

Меньшевиктік стратегия патша өкіметіне негізгі 
соккыны либералдык буржуазиянын, пролетариатпен 
коалиция жасасуы аркылы беруді жоспарлады. Ре- 
волюцияның сол кезде буржуазиялық революция деп 
аталатындығын дэлел ете отырып, бул жоспар коз- 
ғалыстың гегемоны (көсемі) болу ролін либералдык 
буржуазияға тапсырды, ал пролетариат™ «әсіресол- 
шыл оппозицияның» роліне, буржуазиянын, «итерме- 
шісі» болу роліне геліді, оныц бержағында негізгі ре- 
волюцияшыл күштердің бірі болып табылатын шару а- 
лар есепке алынбады, немесе жөнді ескерілмеді. Оцай 
түсінерлік нәрсе— Россия сыякты елде сан миллион 
шаруаларды кыймылдан шығарып тастағандыктан 
бул жоспар оңалмас утопиялы жоспар еді, ал рсво- 
люцияныц тағдырын либералдық буржуазиянын ко
льта беретіндіктен (буржуазия пегемониясы) бул жос
пар реакциялык жоспар еді, өйткені либердлдық бур
жуазия революцияның толык жецуін көздемейтін, жә- 
неде ол патша өісметімен келісім жасап істі бітіруге 
әркашан дайын туратын.

Большевиктік стратегия (Ленин жолдастың «Екі 
тактикасын»55 караңыз) патша өкіметіне революция- 
ныц негізгі соккысын пролетариаттың шаруалармен 
коалиция жасауы арқылы беруді жоспарлады, ал ли
бералдык буржуазия битарап калдырылды. Либе
ралдык буржуазиянын буржуазиялык-демократиялык 
13 И. В. Сталин, 5-тои
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революциянын толык жеңуін көздемейтіндігін, онын 
езі революциянын женуінен гөрі жумысшылар мен 
шаруалардын есеб.не патша өкіметімен келісім жа- 
сауды макул көретіндігін ескере отырып, бул жоспар 
Россиядағы бірден-бір нағыз революцияшыл тап 
ретіндегі пролетариатка революцнялық қозғалыстын 
гегемондык ролін тапсырды. Бул жоспар революция- 
ның козғауыш күштерін дурыс есепке алғандығынан 
ғана емес, сонымен бірге оныц өзінде пролетариат 
диктатурасы (пролетариат гегемониясы) жөніндегі 
идеянын урығы болғандығынан да тамаша жоспар; 
бул жоспар Россиядағы революциянын келесі, жоғар- 
ғы кезеңін данышпандықпен күнілгері көре білді жә- 
не соған көшу ісін оцайлатты.

Революциянын онан кейінгі, 1917 жылғы февраль- 
ға денінгі дамуы осы стратегиялык жоспардың дурыс 
екендігін толық растады.

3. ЕКІНШІ ТАРИХИ БЕТБУРЫС ЖӘНЕ РОССИЯДА 
ПРОЛЕТАРИАТ ДИКТАТУРАСЫН ОРНАТУҒА БЕТАЛЫС

Екінші бетбурыс 1917 жылы февраль революция- 
сынан, патша өкіметі қулатылғаннан кейін басталды; 
ол кезде империалисту соғыс бүкіл дүние жүзіндегі 
капитализмнің қатерлі мерездерін ашып көрсетті; ол 
кезде факт жүзінде ел баскару билігін колға алуғэ 
кабілеті жоқ либералдық буржуазия өз колында 
формальды өкімет билігін (Уакытша үкімет) сақтап 
калумен ғана тынуға мәжбүр болды; ол кезде факт 
жузінде өкімст билігін колға алған жумысшы және 
солдат депутаттары Совегтерінін бул билікті тиісін- 
ше пайдалану жөнінде тәжрибесі де, талабы да жок 
еді, ол кезде майдандағы солдаттар, тылдағы жу- 
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мысшылар мен шаруалар соғыстың ауыртпалығынан, 
шаруашылық бүліншілігінен зар кағып жаткан еді; 
oji кезде «косөкімет» пен «байланыс комиссиясы- 
ның»56 режимі, ішкі кайшылыктар жегідей жегендіктен 
және соғыска да, бітімге де кабілетсіз болғандыктан, 
«туйыктан шығар жол» таппағандығы былай турсын. 
жағдайды бурынғыдан бетер шиеленістіріп жіберген 
еді. Бул дәуір 1917 жылы Октябрь революциясымен 
аякталды.

Бул дәуірде Советтер ішінде тайталасқан екістра- 
тегиялык жоспар: меньшевиктік-эсерлік жоспар жәнс 
болыиевиктік жоспар.

Алғашкы уакытта Советтер мен Уакытша үкімег- 
тің арасында, революция мен контрреволюциянын 
арасында шатасып жүрген меньшевиктік-эсерлік 
стратегия Демократиялық кеңес ашылар кезде (сен
тябрь, 1917 жыл) біржолата қалыптасты. Бул страте
гия Советтерді өкіметтен бірте-бірте, бірак тоқтаусыэ 
шеттете беруді, сөйтіп, елдегі бүкіл өкімет билігін бо- 
лашак буржуазиялық парламенттін үлгісі ретіндегі 
«Предпарламенттің» колына жыйнақтауды көздеп қу- 
рылды. Бітім мен соғыс мәселелері, аграрлык. мәселе 
мен жумысшы мәселесі, сол сыякты улт мәселесі де, 
Қурылтай жыйналысы шақырылғанша кейінге қалды- 
рылып отырды, ал Қурылтай жыйналысы да белгісіз» 
бір уақытқа кейінге калдырылып келді. «Бүкіл өкімст 
Қурылтай жыйналысына берілсін», — эсер-меньшевик- 
гер өзінін. стратегиялық жоспарын міне осылай тужы- 
рымдады. Бул жоспар буржуазиялык, диктатураны, 
рас, әсемдеп тараған, «мүлде демократиялық» дикта
турами, дегенмен буржуазиялық диктатураны әзірлеу 
жоспары еді.
13*
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Большевиктік стратегия (Ленин жолдастын. 1917 
жылы апрельде жарыяланған «Тезистерін»57 караныз) 
негізгі соккыны пролетариат пен кедей шаруалардын 
біріккен күштері аркылы буржуазиялык өкіметті жою- 
ды көздеп жоспарлады, Советтер республикасы тү- 
рінде пролетариат диктатурасын уйымдастыруды көз- 
деп жоспарлады. Империализмнен кол үзіп, соғыстан 
шығу; бурынғы Россия имлериясындағы езілген улт- 
гарды азат ету; помешиктер мсн капиталистерді 
экспроприациялау; социалистах шаруашылыкты уйым- 
дастыру үшін жағдайлар әзірлеу, — большевиктердіи 
бул дәуірдегі стратегиялык жоспарының элементтері 
міне осылар. «Бүкіл өкімет Советтерге берілсін» — 
большевиктер ол кезде өзінің стратегиялык жоспарын 
міне осылай тужырымдады. Бул жоспар Россиядағы 
пролетарлык жаца революцияныи козғауыш күштерін 
дурыс есепке алғандығынан ғана маңызды емес, со- 
нымен бірге Батыстағы ревәлюциялык козғалысты 
өршіту ісін оңайлатып, тездеткендігі себептІ де ма- 
ңызды жоспар.

Окыйғалардыи онан кейінгі, Октябрь төңкерісіне 
дейінгі дамуы осы стратегиялык жоспардыц дурыс 
екекдігін толық растады.

4. ҮШіНШі ТАРИХИ БЕТБУРЫС ЖӘНЕ ЕВРОПЛДЛ 
ПРОЛЕТАРЛЫҚ РЕВОЛЮЦИЯ ЖЛСАУҒА БЕТАЛЫС
ҮшІнші бетбурыс Октябрь төңкерісінен басталды; 

ол кезде Батыстағы империалист екі топтыи кыяң- 
кескі арпалысы акырғы шегіне жеткен еді; ол кезде 
Батыста революциялык кризис көрінеу өсе түскен еді; 
ол кездс Россиядағы банкрот болған және кайшы- 
лықтар іш;нде шатаскан буржуазиялык. өкімет про- 
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летарлык революцияның соккысынан қулаған еді; ол 
кезде жеңген пролетарлык революция, империализм- 
нен кол үзу және соғыстан шығу нәтижесінде, Ба- 
тыстың империалиста коалициялары түрінде өзіне 
қас душпандар тапкан еді; ол кезде жаца Совет үкі- 
метінің бітім туралы, помещиктік жерлерді конфиска- 
циялау туралы, капиталистерді экспроприациялау ту
ралы және езілген улттарды азат ету туралы шығар- 
ған зандары бүкіл дүние жүзіндегі миллиондаған ең- 
бекшілердіц Совет үкіметіне сенімін күшейткен еді. 
Бул халыкаралык көлемдегі бетбурыс болды, өйткені 
капиталдыц халықаралық шебі туңғыш рет бузылды, 
капитализмді кулату туралы мәселе тунғыш per прак
тика жүзінде койылды. Сөйтіп, Октябрь революциясы 
\'лттык, орыстық күштен халыкаралык күшке айнал- 
ды, ал орыс жумысшылары халыкаралык пролета- 
риаттыц артта қалған отрядынан оныц авангардына. 
өз^ніц жанкыярлық күресі аркылы Батыстыц жумыс
шылары мен Шығыстыи езілген елдерін оятушы аван
гардна айналды. Бул бетбурыс өзініц түпкі даму ше- 
гіне әлі жеткен жок, өйткені ол әлі халыкаралык кө- 
лемде етек алған жок, бірак оның мазмуны мен жал- 
пы бағыты кәзірдін, өзінде әбден айкын белгіленіп 
отыр.

Ол кезде Россияның. саяси топтарыныи ішіндетай- 
таласкан екі стратегиялық жоспар: меньшевиктер мен 
эсерлердің белсенді бөлегін өз уйымдарына тарткан 
контрреволюционерлердіц жоспары және большевик- 
тердің жоспары.

Контрреволюционерлер мен белсенді эсер-меньше- 
виктер барлык наразы элементтерді: тыл мен майдан- 
дағы ескі офицерлерді, шеткері аймақтардағы бур- 
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жуазияшыл-ултшыл үкіметтерді, революция экспро- 
приациялаған капиталистер мен помешиктерді, интер
венция жасауға әзірленген Антанта агенттерін, т. б. 
бір лагерьге біріктіру ісін жоспарлады. Олар көтеріліс 
аркылы немесе шетелдік интервенция аркылы Совет 
үкіметін кулатуға, сөйтіп Россияда капиталист тэр- 
тіптерді кайта орнатуға бет алды.

Большевиктер, муның керісінше, Россияда проле
тариат диктатурасын іштен нығайту Ісін жэне Рос
сия пролетарларының күш-жігерін Европа пролетар- 
ларының күш-жігерімен, Шығыстың езілген елдері- 
нің күш-жігерімен біріктіріп, дүниежүзілік империа- 
лизмге карсы шығу арқылы пролетарлық революция- 
ның қыймыл салаларын дүние жүзіндегі барлық ел- 
дерге тарату ісін жоспарлады. Ленин жолдас өзінің 
«Пролетарлық революция және ренегат Каутский» де
ген кітапшасында бул стратегиялық жоспарды асқан 
шеберлікпен өте дәл, өте ыкшам етіп былайша тужы- 
рымдады: «Барлық елдерде революцияны дамыту, 
қолдау, өршіту үшін бір елде (өз елінде. — И. Ст.) жү- 
зеге асарлық істі барынша жүргізу керек». Бул стра- 
тегиялык жоспардың бағалылығы муның, дүниежүзілік 
революцияның козғауыш күштерін дурыс есепке ал- 
ғандығында ғана емес, сонымен бірге муның бағалы- 
лығы мынада: бул жоспар Советтік Россияны бүкіл 
дүние жүзіндегі революциялық қозғалыстың көз Tire- 
пн орталығына, Батыстағы жумысшылар мен Шығыс- 
гағы отарларды азат ету туына айналдыру жөніндегі 
кейія басталған процесті күнілгері мегзеп, оны оңай- 
латты.

Бүкіл дүние жүзінде революцияның. онан кейінгі 
дамуы, сол сыяқты Россияда Совет өкіметінін бес
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жылдан бергі өмір сүруі де, бул стратегнялық жос- 
иардың дурыс екендігін толык растады. Совет өкі- 
метін Калату жөнінде бірнеше рет әрекет жасаған 
контрреволюционерлер мен эсер-меньшевиктердін кә- 
зір эмиграцияда отыруы сыякты факты лар, ал Совет 
өкіметІ мен Халыкаралык пролетариат уйымыныңдү- 
ние жүзі пролетариаты саясатының аса елеулі қура- 
лына айналуы сыякты фактылар,— бул фактылар 
болыііевиктердің стратегиялык жоспарыныц дурысты- 
ғын айкын сыйпаттайды.

„Правда* 4 
U март. JS23 ж.
Қол цойгам: И- С т а < и м
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ПАРТИЯ МЕН МЕМЛЕКЕТ 
ҚУРЫЛЫСЫНДАҒЫ УЛТТЫҚ МОМЕНТТЕР

РК(б)П XII съезіне арналган, партийным, Орталык,
Комитет! унатқан тезистер ^

I
1. Капитализмнің дамуы, еткен ғасырдыц өзінде- 

ак, өндіріс пен айырбас әдістерін интернационализм 
циялауға, улгтық туйыктықты жоюға, халықтардың 
шаруашылық жөнінде жақындасуына және уланбай- 
тақ территорияларды бірте-бірге байланысты біртутас 
егп біріктіруге бет алған тенденцияны ашқан бола- 
тын. Капитализмнің одан кейінгі дамуы, дүниежүзілік 
рыкоктің өсуі, улы теңіз жолдары мен темір жолдар- 
дың жөнге салынуы, капиталдың шетке шығарылуы, 
тағы баскалары, нағыз әртүрлі халықтарды дүниежү- 
зілік еңбек бөлінісініц және әртарапты өзара тәуелді- 
ліктін дәнекерлерімен байланыстырып, бул тенден
цияны одан да гөрі күшейтті. Бул процесс өндіргіш 
күштердің орасан дамуын көрсетті, ол улт окшаулы- 
ғын және түрлі халыктардың мүдделер;нің қайшылы- 
ғын жоюды жеңілдетті, сондыктан, ол прэгрестіх 
процесс болды және солай болып калады да, өйтке- 
ні ол болашак дүниежүзілік социалистік шаруашылық- 
қа материалдық алғышарт дайындайды.

2. Бірақ бул тенденция өзініч тарихи ішкі мәнісіне 
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гіпті сәйкес келмейтін айрыкша формаларда дамыды. 
Капитализм дамуының барысында халықтардыц өза- 
ра тәуелді болуы жэне территориялардыц шаруашы- 
лық жағынан бірігуі, тең праволы адамдар ретінде, 
халықтардыц бірігіп іс істесу жолымен емес, бір ха- 
лыкты екінші халыққа бағындыру тәртібімен, көбірек 
дамыған халыктар тарапынан кемірек дамыган ха- 
лыктарды езу, қанау тәртібімен болып отырды. Огар
ды талау мен басып алу, улттық езгі мен теисіздік, 
империалисту озбырлык пен зорлык, отар қулдығы 
мен улт правосыздығы, акырында, «цивилизациясыз» 
халыктарға үстемдік ету үшін «цивилизациялы» улт- 
тардың өзара күресуі, — халыктардың шаруашылык 
жағынан жакындасу процесі міне осындай формалар- 
дың шенбержде жүріп жатты. Сондықтан, бірігу тен- 
денциясымен қатар, осы бірігудін, зорлықты формасып 
жою тенденциясы өсті, езілген отарлар мен тәуелді 
улттарды империалисту езгіден азат ету жолындағы 
күрес күшейді. Бул екінші тенденция бірігудің импе
риалиста формаларына карсы езілген букараларды 
ашындырды, ол халықтардың бірлссіп іс істесу және 
ерікті түрде одақ болу негізінде бірігуін талап етті, 
сондыктан ол прогрестік тенденция болды және со- 
лай болып калады да, өйткені ол болашақ дүниежүзі- 
лік социалисту шаруашылыкка рухани алғышарт да- 
йындайды.

3. Капитализма тән формаларда шыккан осы не- 
гізгі екі тенденцияның күресі көп ултты буржуазия- 
лык мемлекеттердің соңғы жарты ғасырдағы тари- 
хында толып жатыр. Капиталисту дамудыц шецбе- 
ріндегі осы тенденциялардың арасындағы келісімге 
келмейтін қайшылық буржуазиялық отарлы мемлекет- 
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тердін ішкі дәрменсіздігі мен жаратылысындагы ту- 
раксыздығының негізі болды. Мундай мемлекеттердін 
ішінде болмай коймайтын жанжалдар жэне мундай 
мемлекеттердің арасында болмай коймайтын со- 
ғыстар; отарлы ескі мемлекеттердің ыдырауы жэ
не жана мемлекеттердің қурылуы; отарлар алу- 
ға жаңадан жанталасу және көл ултты мемлекет- 
тердің жацадан ыдырауы, муның дүниежүзілік саяси 
картаны тагы кайта піштіруге апарып соғуы, — осы 
негізгі кайшылыктыц нәтижелері осындай. Біріншіжа- 
ғынан, ескі Россияның, Австро-Венгрияның, Түркия- 
ның қулауы, екінші жағынан, Великобритания мен ескі 
Германия сыяқты отарлы мемлекеттердің тарихы; 
акырында, империалиста «улы» соғыс жэне отар ха- 
лықтар мен толық правосыз халықтардың революция- 
лық козғалысының өсуі, — осы жэне осы сыяқты фак- 
тылардың бәрі көп ултты буржуазиялык мемлекет- 
тердің тураксыздығы мен осалдығын айкын көрсетеді.

Сонымен, халықтардың шаруашылық жағынан бі- 
рігу процесі мен бул бірігудің империалистік әдістері 
арасындағы келісІмге келмейтін кайшылык улг мәсе- 
лесін шешуге дурыс жол табуда буржуазияның қаб- 
летсіздігін, бишаралығын, дәрменсіздігін аныкдады.

4. Біздің партия бул жағдайларды ееке алып, өзі- 
нің улт мәселесі жөніндегі саясатында улттардын өзін 
өзі билеу правосын, халыктардың өз алдына мемле- 
кет болып өмір сүру правосын негізге алды. Өзінін 
алғашкы өмір сүре бастаған күндерінде-ақ, өзініц бі- 
рінші съезінде-ак (1898 жылы), улт мәселесі жөнінде 
капигализмнің кайшылықтары айкын жете аныкталып 
үлгірмеген кездің өзінде-ак партия улттардың қол 
•суғуға болмайтын бул правосын мойындаған болатын. 
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Одан кейін де партия өзінін, улттық программасын 
Октябрь төңкерісіне дейін болған съездері мен конфе- 
ренцияларында арнаулы қаулы-карарлармен үнемі 
куаттап отырды. Империалиста сорыс жэне онымен 
байланысты отарлардағы күшті революциялық козға- 
лыс партияның улт мәселесі жөніндегі карарларын 
тек жаңадан куаттай түсті. Бул карарлардын. мәнісі 
мынау:

а) улттар жайындағы күштеу формаларыныц қан- 
дайынан болса да, бәрінен де үзілді-кесілді бастарту;

б) өздерінің тағдырын шешу ісінде халыктардын 
теңдігі мен суверенділігін мойындау;

в) халықтардыц берік бірігуі бірлесіп іс істеу мен 
еріктілік негізінде ғана жүзеге асуы мүмкін деген 
кағыйданы дурыс деп тану;

г) ондай бірігудің жүзеге асуы капитал өкіметін 
кулату нәтижесінде ғана мүмкін болады деген шын- 
дықты жарыялау.

Біздің партия улт азаттығын көздейтін бул про- 
грамманы өз жумысында патша өкіметініц ашық езу- 
шілік саясатына да, меньшевиктер мен эсерлердіңекі- 
жузділік, жартылай империалиста саясатына да кар
ем қоюдан танбады. Егер патша өкіметініц орыстан- 
дыру саясаты патша өкіметі мен ескі Россиянин улт- 
іарының арасына шыңырау салған болса, ал меньше- 
виктер мен эсерлердің жартылай империалиста сая
саты бул улттардың тандаулы элементтерініц керенс- 
кийшілдіктен кашуына жеткізген болса, біздін пар- 
тияның азаттык саясаты патша өкіметі мен империа
листа орыс буржуазиясына қарсы күресінде осы 
улттардыц калың буқарасының тілектестігі мен жэр- 
демін өзіне қаратып алды. Осы тілектестік пен осы 
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жэрдем Октябрь күндерінде біздің партияның жеңіп 
шығуына жеткізген шешуші моменттердін бірі бол- 
ғандығына күмәндануға бола қояр ма екен.

5. Октябрь революциясы біздің партиянын улт мә- 
селесі жөніндегі карарларына практикалық кортынды 
жасады. Улттық езушіліктің негізгі таратушысы бол- 
ған капиталистер мен помещиктердін өкіметін кула- 
тып, өкімет басына пролетариат™ койып, Октябрь ре
волюциясы улттық езушіліктің шынжырын бір-ак 
жулкып үзді, халыктардың арасындағы ескі катнас- 
гарды мүлде өзгертті, бурынғы улт араздығын кый- 
ратты, халықтардың бірлесіп іс істесу жолын тазарт- 
ты, Россияда ғана емес, Европа мен Азияда да орыс 
пролетариатына баска улттан шықкан туысқандары- 
ның сенімін арттырды. Осындай сенім болмаса орыс 
пролетариаты Колчак пен Деникинді, Юденич пен 
Врангельді жене алмас еді, муны дәлелдеп жатудын 
керегі бола кояр ма екен. ЕкІнші жағынан, күмән жок. 
Россиянин орталығында пролетариат диктатурасы 
орнамаса, езілген улгтар өзінің азаттығына жете ал
мас еді. Өкімет басында капитал отырғанда, бурынғы 
«державалык» улттың ултшылдық соқыр сенімі күшті 
усак буржуазиясы және, ен алдымен, шаруалары ка- 
питалистердін сонына еріп хетіп отырған кезде, улт 
араздығы мен улттық кағысулар лажсыз болады, бол- 
май коймайды; және, керісінше, егер шаруалар және 
баска усакбуржуазиялық топтар пролетариаттың со
нына ерсе, яғни пролетариат диктатурасы камтамасыз 
етілсе, онда улт татулығы мен улт бостандығы кам
тамасыз етіледі деп санауға болады. Сондықган Со- 
веттердін женуі және пролетариат диктатурасының 
■орнауы біртутас мемлекеттік одакта халыктардын 
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туыскандыкпен бірлесіп іс істеуііьң мүмкіншілігін жа- 
сайтын базасы, фундаменті болып табылады.

6. Бірак. Октябрь революциясының нәтижелері улт 
езушілігін куртумен, халыктардың бірігуіне негіз жа- 
саумен саркылып коймайды. Октябрь рюволюциясы өз 
дамуынын барысында бул бір-гудің. формаларын да 
жасап шығарды, халыктардыц одактык бір мемле- 
кетке бірігуінің негізгі жолдарын белгіледі. Револю- 
цияның алғашкы дәу^рінде, улттардын. енбекші бука- 
ралары өздер:н дербес улттык дәрежедеміз деп бір.н- 
ші рет сезген кезде, ал шетелдік интервенцияның кау- 
пі нағыз шын қауіп болмай турған кезде, — халык- 
тардың б'рлес:.п істесуінін толық аныкталған, әбден 
айкындалған формасы әлі болған жок-ты. Азамат со- 
ғысы мен интервенциянын, дәуіржде, улт республика- 
ларыныц соғыста өздерін корғау мүддесі бірінші 
орын алған кезде, ал шаруашылык курылысының мә- 
селелері әлі кезекке койылмаған козде, — бірлесіп іс- 
тесу эскери одак формасын алды. Акырыида, соғыс- 
тан кейінгі дэу'рде, соғыстың салдарынан бүліншілік- 
ке ушыраған өндіргіш күштерді калпына келтіру мә- 
селелері бфінші кезекке қойылған кезде, — әскери 
одақ шаруашылық одакпен толыктырылды. Улт. рес- 
публикаларын Совсттік Социалистік Республикалар 
Одагына біріктіру бірлесіп істссу формаларының да- 
муындағы кортынды дәу р болды; муның өзі бул жо- 
лы халыктардыц әскери-шаруашылық және саяси жа- 
ғынан біртутас көп ултты Совет мемлекетіне бірігуі 
сыйпатында болды,

Сонымен, пролетариат совет қурылысында улт мә- 
селесін дурыс шешудің кілтін тапты, ол будан улт- 
тардың теқ лраволылығы мен еріктілігі негізінде ту- 
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рақты көпулгтық мемлекет уйымдастырудыц жолын 
ашты.

7. Бірақ улт мәселесін дурыс шешудің кілтін та
бу улт мәселесін толық және біржолата шешу болып 
шыкпайды, оны накты практикада жүзеге асуы жа- 
ғынан әбден шешу болып шыкпайды. Октябрь рево- 
люциясының алға қойған улттық программасын ду- 
рыс жүзеге асыру үшін, ултты езушіліктің өткен дәуі- 
рінен бізге мура болып калған кедергілерді жеңіп шы- 
ғу кажет болады, ал ол кедергілерді кыска мерзімні» 
ішінде, бір-ақ соққымен жеңіп шығуға болмайды.

Бул мура, біріншіден, велнкорустардың бурынғы 
артықша жағдайынын белгісі болған улыдержавалык 
шовинизмнің қалдықтарында болып отыр. Бул кал- 
дыктар біздің орталықтағы және жергілікті жерлер- 
дегі €ов°т кызметкерлерінің басында әлі бар, ол кал- 
дыктар біздің орталыктағы және жергілікті жерлер- 
дег: мемлекеттік мекемелерімізде әлі уялап отыр, ол 
калдыкіар нэппен байланысты ' бірден-бірге күшейіп 
отырған «жаңа» сменовехтык59 великорустык-шови- 
нистік ағымдар арқылы толықтырылып отырады. 
Практика жүзінде ол калдыктар улт республикалары- 
ның муң-муктажы мен керегіне орыс совет чиновник- 
терінің менмендікпен менсінбей карауынан, бюрократ
ии немкурайды қарауынан көрініп отырады. Егер осы 
калдыктар біздің мемлекеттік мекемелердін, практи- 
касында үзілді-кесілді, біржолата жойылса, сонда та
на көп ултты Совет мемлекеті шын берік мемлекет 
бола алады, сонда ғана ондағы халыктардың бірігіп 
істесуі .шын туыскандык істесу бола алады. Сондық- 
тан великорустық шовинизмнің калдықтарымен батыл 
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күресу партиямыздың бірінші кезекті міндегі болып 
табылады.

Бул мура, екіншіден, Республикалар Одағындағы 
улттардың факт жүзінде, яғни шаруашылық және мә- 
дениег жвнінен тең еместігінде болып отыр. Октябрь 
революциясы алып берген право жүзіндегі улт теңді- 
гі —халықтардың улы табысы, бІрақ ол өзінен өзі 
бүкіл улт мәселесін түгел шешпейді. Капитализмдг 
өтпеген немесе өтпеген дерлік, өз пролетариату жок. 
иемесе жоқ дерлік, осының салдарынан шаруашылык. 
және мәдениет жағынан артта қалған бірсыпыра рес
публикалар мен халықтар, сырттан берілетін шын- 
және узак жәрдем болмайынша, өздеріне улт тец пра- 
волылығыкың алып берген правосы мен мүмкіншілік- 
тер:н толық пайдалана алмайды, дамудың жоғарғьг 
сатысына көтеріле алмайды және, сонымен, ілгері*  
кеткен улттарды қуып жете алмайды. Бул факт жү- 
зіндегі теңсіздіктің себептері осы халықтардың тари- 
хында ғана жаткан жоқ, сонымен қатар, шеткері ай- 
мақтарды өнеркәсіп жағынан дамыған орталык ау- 
дандардың пайдаланатын кілең шикізатты ауданда- 
рына айналдыруға тырыскан патша өкіметі мен орые 
буржуазиясының саясатында жатыр. Бул теңсіздікті 
кысқа мерзімнің ішінде жеңіп, бул мураны бір-екі 
жылдың ішінде жоя кою мүмкін емес. Партиямыздыи 
X съезінің өзі-ақ былай деп атап көрсеткен: «факт 
жүзіндегі улт теңсіздігін жою — улттык езгі мен отар- 
лык қулдыктың барлық калдыктарына қарсы кажыр- 
лы, табанды күрес жүргізуді талап ететін узак про
цесс»'0. Бірақ оны калайда жою керек. Ал оны Одак- 
тағы артта калған халыктардың шаруашылык және 
мәдениет жағынан табыска жетуіне орыс пролетариа- 
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ты шынымен және узақ уакыт жәрдемдескенде ғана 
жоюға болады. Мунсыз біртутас одактық мемлекет- 
тің шеңберінде халыктардыц дурыс және нык бірле- 
сіп істесуін ретке салуға болады деп ойларлык дэлел 
жок. Сондыктан улттардын, факт жүзіндегі теңсізді- 
гін жою үшін күресу, артта калған халыкгардың мә- 
дени және шаруашылык дәрежесін көтеру үшін кү- 
ресу партиямыздың екінші кезекті міндеті болып та- 
былады.

Бул мура, акырында, бурын улттык езгінің ауыр 
тепкісін басынан кешірген жәке ескі улттык зәбір се- 
зімінен әлі арылып болмаған талай халықтардын 
іш.'ндегі ултшылдыктың калдықтарында болып отыр. 
Бурын езілген халыктардың кейбір улттық оқшаулы- 
ғы және орыстар тарапынан болатын шараларға то- 
лық сенбеушіл.ті осы калдықтардың практикалык 
көрінісі болып табылады. Алайда, өз ішінде бірнсше 
улты бар кейбір республикаларда бул корғанушы улт- 
шылдықтың шабуыл жасаушы ултшылдыкка айна- 
луы, сол реслубликалардағы күшгірек улгтардың әл 
сіз улттарға карсы бағытталған өркокірек шовинизмі- 
не айналып кетуі сирек емес. Армяндарға, осетиндер- 
пе, аджарларға және абхаздарға карсы бағытталған 
(Грузиядағы) грузин шовинизмі; армяндарға карсы 
бағытталған (Азербайжандағы) азербайжан шови
низм;; түркпендер мен киргиздарға карсы бағыттал- 
ған (Букар мен Хорезмдегі) өзбек шовинизмі,—нэп 
пен бәсеке жағдайларының салдарынан одан сайын 
күшейіп отырған шовинизмнің осы түрлерінің. бәрікей- 
бір улг республикаларын урыс-керіс пен өсек-аяңның 
ордасына айналдырып жіберу каупін тудыратын зор 
кырсық болып табылады. Осы нәрселердің бәрі ха- 
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лықтардың біртутас мемлекеттік одакка факт жүзін- 
де бірігуіне кедергі жасайтынын айтпасак та бола- 
ды. Ултшылдықтын калдықтары великорустык шо- 
винизмге қарсы корғанудың айрыкіпа бір формасы 
болғандыктан, великорустык шовинизммен батыл кү- 
ресу ултшылдық калдықтарды жоюдын ең д^рыс Ке
ралы болып та бы лады. Ал бул калдыктар жеке рес- 
публикаларда әлсіз улттар тобына қарсы бағыттал- 
ған жергілікті шовиниэмге айналғандықтан. ол кал- 
дықтармен ашық куресу партия мүшелерінің міндеті 
болып табылады. Сондыктан ултшылдык калдыктар- 
мен куресу жэне, ен алдымен, осы калдықтардың шо- 
вннистік формаларымен куресу партиямыздың үшінші 
кезекті міндеті болып табылады.

8. Орталықтағы және жергілікті жерлердегі совет 
чиновниктерінің бірталайы Республикалар Одағын улт 
республикаларының ерікті түрде дамуын камтамасыз 
етуге тиісті тен праволы мемлекеттердің одағы ретін- 
де бағаламай, осы республикаларды жоюға карай бет 
алған адым есебінде, «бөлінбейтіи біртутас» мемле- 
кет дегеннің курыла басталуы ретіиде бағалайды; бул 
фактыны ескіден калган мураның айкын көріністері- 
нІң бірі деп есептеу керек. Ондай уғынысты антипро- 
летарлык және реакциялық уғыныс ретінде теріске 
шығара отырып, съезд партия мушелерін мынаны кат
ти кадағалап отыруға шақырады: республикалардың 
бірігуін, комиссариаттардың қосылуын шовиннстік пи- 
ғылды совет чиновниктері улт республикаларынын 
шаруаииылык және імәденм муіктаждарын аяк-асты 
кылғысы келетін өздерініц әрекеттерін бүркеу үшін 
пайдаланып журмесін. Комиссариаттардың косылуы 
совет аппаратына емтихан болады: епер бул тәж-рибе 
J 4 И. В. С і а л и іі. 5-іом
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практика жүзіндө улыдержавалық бағыт алса, онда 
партия отдай бурмалаушылыкка карсы ей катан ша- 
ралар колдануға мәжбүр болады, аз улттар мен арт- 
та калган улттардын мун-муктажы мен тілегіне шын 
пролетарлык және шын туыскандық назар аудару ру- 
хында совет аппаратын канта тәрбиелегенге дейін 
кейбір комиссариаттардың қосылуын канта кара у мэ- 
селесін коюға дейін барады.

9. Республикалар Одағы халыктардын бірлесіп ту- 
руының жана формасы болғандықтан, біртутас одақ- 
тык мемлекетте олардың бірлесіп істесуінін жана 
формасы болғандыктан, ол мемлекеттің шенберінде 
халыктардын бірлесіп жумыс істеуінің лроцесінде жо- 
ғарыда сыйпатталған қалдыктар жойылуы керек бол- 
ғандыктан, — Одактың жоғарғы органдары Одакта- 
ғы барлык улттардын жалпы мун-муктажы мен ті- 
лектерін ғана емес, сонымен катар кейбір улттардын 
жеке мун-муктажы мен тілектерін де толық көздей- 
тіндей болып қурылуға тиіс. Сондықтан, ултына қара- 
мастан бүкіл Одактағы енбекші буқаралардың өкілІ 
болып табылатын Одактың кәзіргі орталык органда- 
рымен катар, — улттардын тендік негізіне сүйенген 
өкілі болатын арнаулы орган курылуға тиіс. Одактык 
орталык органдарынын осылай курылуы халыктар
дын мун-муктажы мен тілектерін кезінде елеп отыру- 
ға, оларға кезінде кажетті жәрдем беруге, бір-біріне 
толық сенерліктей жағдай туғызуға және, сонымен^ 
жоғарыда айтылып өткен мураны ен ауыртпалықсы з 
жолдармен жоюға толык мүмкіншілік берер еді.

10. Осы айтылғандарға сүйене отырып, съезд пар
тия мүшслеріне практикалык шаралар есебінде мына- 
ларды жүзеге асыруды усынады:



Партия мен мемл. курылыс. улттық моменттер 211

а) Одактың жоғарғы органдарынын системасында 
барлык улт республикалары мен улт облыстарынын 
күллісінік теңдік негізіне сүйенген өкілі болатын ар- 
наулы орган курылсын;

б) Одактың комиссариаттары Одақтағы халықтар 
дын муц-муктажы мен тілектерін канағаттандыруды 
камтамасыз ететін негізде уйымдастырылсын;

в) улттык республикалар мен облыстардың орган- 
дары көбінесе сол халықтардыц тіліқ, турмысын, сал- 
тын, әдет-ғурпын білетін жергілікті адамдардан ку
рылсын.

II

I. Улт республикаларынык көпшілігінде партия- 
мыздыц уйымдарының дамуы олардын, өсуіне жәнс 
нығаюына онша колайлы емес жағдайларда жүріп 
жатыр. Бул республикалардың экономика жағынан 
артта калуы, улт пролётариатының аздығы, жергілік- 
ті адамдардан шыққан партия қызметкерлерінің сскі 
кадрларынын жеткіліксіздігі немесе тіпті жоқтығы. 
ана тілінде манызды марксистік әдебиеттердің жок- 
тығы, партиялық-тәрбие жумысыныц нашарлығы, 
акырында, әліде болса арылып болмаған радикалдық- 
ултшылдық дәстүрлердін қалдыктарының бар екенді- 
гі, — жергілікті коммунистердін, ішінде улт өзгешелі- 
гін асыра бағалау жағына қарай, пролетариаттын 
талтық мүдделерін жете бағаламау жағына қарай 
ауған белгілі уклонды, ултшылдық уклонды тудыр- 
ды. Бул жағдай бірнеше улты бар республикаларда 
өте-мөте қауіпті болып барады, өйткені онда мунын 
шоклардыц салмағын әлсіз улттардың коммунистерЬ 
н*
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не кзрсы жумсаган күштірск улттардыц коммунис- 
тер:н;н шовинизм уклоны формасын алып отырғаны 
сирек емсс (Грузия, Азербайжан, Букэр, Хорезм). 
Ултшылдық уклоннын зыяндылығы — ол уклон, улт 
пролетариатын улт буржуазиясынын идеялық ыкпа- 
лынан куткару процесіне кедоргі жасап, түрл; улттар 
дык пролетарларын біртутас интернационалисток 
уйымға б:р:ктіру ісін кыйындатады.

2. Екінші жағынан, партиянын орталық мекемеле- 
рінде де, улттык, ргспубликалардың компартиялары- 
нын уйымдарында да сол республикалардыц енбекші 
букараларының салтымен, әдет-ғурпымен, тілімен та- 
ныстығы жоқ және сондықтан да олардыц мун-мук- 
тажын ылғый елеп отырмайгын, орыстан шықкан 
партия кызметкерлержің сскі кадрларыныц көп бо- 
луы, — партиямыздың ішінде, партия жҮмысында улт 
өзгешеліктері мен улт тілін бағаламаушылык жағына 
ауған уклонды, осы өзгешеліктерге өркөкірзктікпен 
менсінбей караушылыкты, великорустык шовинизм ук
лоним тудырды. Бул уклон зыянды уклон; себебі — 
ол, улт тілін білетін жергілжті адамдардан коммунис
та кадрлар курау ісіне бөгст болып, партийны улг 
республикаларының пролетарлық букараларынан ажы- 
рату каупін туғызып кана коймайды. сонымен қатар 
ол, бәр:нен бурын, жоғарыда сыйпатталып өткен улт- 
шылдык уклонға корек болады жәнс оны өсіреді, 
ултшылдык уклонға карсы күресті кыйындатады,

3. Осы екі уклонның екеуін де коммунизм ісі ,үшін 
зыянды және кау;пті деп терхке шығара отырып жә- 
не великорустык шовинизмге ауған уклонныц ерекше 
зыяндылығына және ерекше кауіптілігіне партия мү- 
шелерінін назарын аудара отырып, съезд партийны 
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біздің партиялык курылысымыздағы ескіліктж осы 
қалдықтарын тез жоюға шақырады.

Практикалық шаралар ретінде съезд Орталык Ко- 
митетке мыналарды жүзеге асыруды тапсырады:

а) улт республикаларының жсргілжті партия кыз- 
меткерлерінен жоғарғы дәрежелі марксистік кружок- 
тер куру;

б) ана тілінде принципшіл марксистах әдебиетті 
дамыту;

в) Шығыс халыктарыныц Уняверситетін- және 
онын жергілікті бөлімдсрін күшейту;

г) улт компартияларыныц Орталық Комитетски 
жанында жергілікті кызметкерлерден нусқаушылар 
топтарын куру;

д) ана тілінде партияныц буқаралық әдебиетін да
мыту;

е) республикаларда партиялық-тәрбие жумысын 
кушсйту;

ж) республикаларда жастар арасындағы жУмыс- 
ты күшейту.

..Правда*  ЛЪ 65,
М март, І923 ж.
Кол цойган; И. Сталин
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1. РК(б)П ОРТАЛЫҚ К0МИТЕТІН1Ң 
УИЫМДАСТЫРУ ЖУМЫСЫ ЖӨН1НДЕГІ ЕСЕБІ

17 апрель

Жолдастар! Орталық Комитеттің «Орталық Ко
митет Известияларында»62 басылған есебі толыктығы 
жағынан әбден жеткілікті шығар деп ойлаймын, сон- 
дыктан бул арада, Орталық Комитеттің уйымдастыру 
есебінде, оны кайталап жатудың қажеті жоқ.

Менің жобалауымша, Орталық КомитетгІң уйым
дастыру есебі үш бөлімнен курылуға тиіс.

Бірінші бөлім партияның жумысшы табымен уйым
дастыру байланыстарының, яғни партияның, твңрегін- 
дегі және жумысшы табына партияның басшылық 
егуіне, жумысшы табы партияның армиясына айна- 
лұына қурал болып отырған байланыстар мен букара- 
лык сыйпаттағы аппараттардың жайын баяндауға 
ти;с.

Есептің екінші бөлімі, меніңше, жумысшы табы- 
выц шаруалармен жасасып отырған уйымдастыру 
байланыстарының жайын жән-е сол байланыстыц қу- 
ралы болып отырған букаралық сыйпаттағы аппарат- 
тардың жайын баяндауға тиіс. Ол — мемлекеттік ап
парат. Мемлекеттік аппарат арқылы жумысшы та- 
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бы, партияның жетекшілігімен, шаруаларға басшылық 
етіп отырады.

Ең ақырғы, үшінші бөлім өзінің ерекше өмірін сү- 
р;п жатқан организм болып табылатын және уран кө- 
теріп, сол урандардың орындалуын тексеріп отырушы 
аппарат болып табылатын партийный өзі жайында 
болуға тиіс.

Мен есептің бірінші бөліміне көшемін. Мен пар
тийны — авангард, жумысшы табын — партиямыздың 
армиясы, деймін. Бул арадағы катнастардың. сотые 
саласындағы катнастарға уқсас көрінуі мүмкін, яғни 
партия буйрык береді, телеграф аркылы урандар та- 
ратады, ал армия, яғни жумысшы табы бул буйрық- 
тарды орындап отырады екен деп түсіну ықтимал. 
Мундай түсінік мүлдем теріс. Саясат саласында істің 
жайы көп кыйын. Соғыс саласында армияны коман- 
дирлер курамыныц өзі курады, оны өзі қалыптасты- 
рады. Ал, мунда, саясат саласында, партия өз армия- 
сын курмайды, кайта оны іздеп табады, ол — жумыс
шы табы. Екінші өзгешелік мынада: соғыс сала
сында командирлер қурамы армияны курып ғана кой- 
майды, оны тамақтандырады, киіндіреді. Саясат са
ласында мундай жағдайлар бізде жоқ. Партия өз ар- 
миясын, жумысшы табын, тамактандырмайды, киін- 
дірмейді. Нак сондыктан саясатта істің жайы көп 
кыйын. Нақ сондыктан саясатта тап партияға тәуелді 
емес, кайга керісінше. Міне осы.себепті таптын, аван- 
гардының, яғни партиянын, басшылығын жүзеге асы- 
ру үшін партия бипартиялык букаралық аппараттар- 
дың калың квлшілігін төңрегіне жыюуы керек; ал 
бул аппараттар партияның колындағы барлау қурал- 
дары болып табылады, осылардың жәрдемімен пар



РК(б)П XII съсзі 219

тия жумысшы табына өзінің еркін-талабын жеткізіп 
отырады, ал жумысшы табы бытыранды букарадая 
партияныц армиясына айналады.

Міне, сөйтіп, мен партиями таппен жалғастыра- 
тын бул аппараттардын, бул жалғастырушы куралдар- 
дыц кандай екенін қарауға, бул аппараттың қандай 
екенін және бул аппараттарды нығайту мағнасында 
лартияның бір жыл ішінде не істеп үлгірпенін қарау- 
га көшемін.

Партийны жумысшы табымен байланыстыратын 
бірінші, негізгі жалғастырушы курал, бірінші, негізгі 
аралық аппарат — кәсіпшілер одақтары. Партийны 
таппен уштастыратын бул негізгі жалғастырушы қу- 
ралды нығайту жөніндегі цифрларды алатың болсақ, 
бф жыл жумысының ішінде партия одақтардың бас- 
шы орындарында өзінің ықпалын күшейтіп, нығайтты. 
Мен Кәсіпшілер Одақтарының Бүкілодактық Орталык 
Советіне токтамаймын. Оның курамы баршаға мәлім. 
Мен одақтардың орталық комитеттеріне де токта- 
маймын. Менін, айткалы турғаным, ең алдымен, одақ- 
тардын губерниялық советтері. Кәсіпшілер одактары- 
ның губерниялық советтер^нің председательдері ара- 
сында Октябрьден бурынғы стажы барлар өткен жы- 
лы, партиямыздың XI съезінің карсаңында 27°/о еді, 
ал быйылғы жылы 57% тен артық. Аса зор табыс 
емес, дегенмен табыс. Бул мынаны көрсетеді: пар
тийный Октябрьден бурынғы стажы бар басшы эле- 
менттері одактардың негізгі арқауын колда устап, со
лар арқылы партийны жумысшы табымен байланыс- 
тырып отырғанын көрсетеді.

Мен жумысшылардың кәсіпшілер одактарыныц 
курамын тутас алып тоқтамаймын. Цифрларға кара- 
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ғанда, өткен съездің карсацында одақ мүшелері 6 
миллнондай болған. Быйылғы жылы, осы съездің қар- 
саңында, 4 800 000. Бір адым кейін шегінген сыякіы, 
бірақ тек солай тәрізді болып көрінеді. Өткен жи
лы, — бул арада шындықты айтуға рухсат шығар, — 
одактар кампыйта көрсетілген. Берілген цифрлар шы- 
найы жағдайды дәл көрсетпеген. Мына съезд қарса- 
ңында беріліп отырған цифрлар анағурлым нактылы 
және анағурлым өмірге бейім. Кәсіпшілер одақтары- 
ның сан қурамы кеми турса да, мен муны бір адым 
ілгері басқандык. деп таныймын. Сонымен, бір жағы- 
нан кәсіпшілер одактарыныц кампыйған, жартылай 
ресми түрден іс жүзінде тіршілік қабілеті бар одак- 
тарға айналып, өзініц басшы органдарымен ортак 
өмір сүруі, екінші жағынан, одактардың губерниялык 
органдарында партияның басшы элементтерінің 27% 
тен 57% ке артуы, — біздің партиямыздың кәсіпшілер 
одактарын нығайту жөніндегі жумысында осы жыл- 
дың ішіндегі айтарлық табысы болып табылады.

Бірақ бул салада істіц жайы оңып тур еді деуге 
болмайды. Одақтардың бастауыш уялары — фабзав- 
комдар—әлі тегіс біздік болып жеткен жок. Мәсе- 
лен, Харьков губерниясындағы 146 фабзавкомнан 70- 
нің қурамында бір де коммунист жоқ. Ал мундай жағ- 
дайлар бірен-саран. Жалпы алғанда, губерниялык. ор- 
гандарда да, төменгі уяларда да партияның ыкпалын 
нығайту мағнасында кәсіпшілер одақтарының дамуьі 
сезсіз алға баскандығын мойындау іқажет. Бул май
дан партиянікі болып қамтамасыз етілді деп санау 
керек. Одақтар жөнінде біздердің күшті душпанда- 
рымыз жок.

Партияны таппен байланыстыратын екінші жалғас- 
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тырушы курал, екінші аралык аппарат — кооператив- 
тер. Менің айткалы турғаным—ен алдымен тутыну 
кооперациясы, оның жумысшы бол?мі, одан сонауыл- 
шаруашылық кооперациясы, өйткені ол дерзвня ке- 
дейлерін камтыйды. XI съездІң қарсанында Центро
союзный жумысшы секцияларында үш миллиондай 
адам болды. Быйылғы жылы, осы съездіц карсаңын- 
да, біраз өскендік бар, яғни 3 300 000. Бул өте аз. Де- 
генмен, біздін жағдайларымызда, нэптің жағдайла- 
рында, бул бір адым ілгері баскандық болады. Егер 
әрбір жумысшының семьясында 3 жан бар деп есеп- 
тейтін болсак, онда кооперативтерде тутыну коопера- 
циясынын төцірегіне тутынушы болып уйымдасқан 
9 миллиондай жумысшы халкы бар; ал тутыну коопе- 
рациясында партиянын ыкпалы күннен күнге артуда...

Өткен съездің карсанында бізде тутынушылар ко- 
операииясында партиянын күші каншалыкты зор еке- 
ні жайында мәлімет жок еді, 2—3—5°/о, одан ар- 
тык емес еді. Осы съездің карсанында бізде Центро- 
союздын губерниялық органдарындағы коммунистер 
кемінде 5О°/о болып отыр. Бул тағыда бір адым ілгері 
баскандык.

Ауылшаруашылық кооперативтерінде істің жайы 
біраз нашарлау. Олардың өздерінін өсіп отырғанында 
сөз жок. Өткен жылы, съездіи карсанында, ауылша- 
руашылык кооперативтері кемінде I 700 000 шаруа- 
лар шаруашылығын біріктіріп отыр сді. Быйылғы жы
лы, осы съездің карсанында, кооперативтердегі піа- 
руалар шаруашылығыныц саны кемінде 4 000 000. 
Мунын ішінде пролетариатка карай бейім туратын ке- 
дейлердін белгілі белегі бар. Нақ сондықтан ауыл- 
£иаруашылық кооперациясы жөнінде лартияныц ық- 
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палы қалай өсіп келгендігін анықтау қызыкты. Өт- 
кен жыл бойынша бізде цифрлар жоқ. Быйылғы жи
лы ауылшаруашылық кооперациясының губерниялық 
органдарында коммунистер кемінде 5О°/о болып шық- 
ты (бірақ булі цифрлар маған күмәнділеу көрінеді). 
Егер бул дурыс болса, онда бул — ілгері карай зор 
адым баскандык. Төменгі уяларда істіц жайы наша- 
рырак, өйгкені біз басгауыш кооперативтерді бізге 
жау күштердің ыкпалынан әлі де болса қуткара ал- 
май отырмыз.

Тапты партиямен байланыстыратын үшінші жал- 
ғастырушы курал — жастар одақтары. Біздің партия- 
мызды өркендету ісінде жастар одағыныц және жал- 
пы жастардыц барлық аса зор мацызын дәлелдеп 
жатудыц кажеті бола қоярма екен. Блдегі бар цифр
лар мынаны көрсетсді; өткен жылы, XI съездің қар- 
саңында, бізде жастар одағында кемінде 400 000 мү- 
ше болған. Содан соц 1922 жылдың орта шенінде, 
штаттар кыскартыла бастаған кезде, броня әлі жет- 
кілікті колданылмаған кезде, жасгар одақтары жана 
жағдайларға әлі бейімделе алмай жатқан кезде, мү- 
шелердің саны 200000ға дейін кеміді. Кәзір, әсіресеөт- 
кен жылдың күзінен басгап, бізде жастар одағы ора- 
сан өсуде. Одақтың қатарында кемінде 400 000 мүше 
бар. Ец сүйсіндіретіні — жастар одақтарынын. ен. ал- 
дымен жумысшы жастар есесінен өсіп отырғандығы. 
Жастар одақтары ең алдымен біздің өнеркәсіп өрксн- 
дей бастаған аудандарда өсіп отыр.

Өздеріціз білесіздер, жастар одағының жумысшы- 
лар арасындағы ңегізгі жумысы — фабрика-завод 
окыту мектептері. Бул жендегі цифрлар мынаны көр- 
сетеді: өткен жылы, XI съездің қарсаңында, бізде 
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44 мың мүшесі бар 500 дей фабрика-завод оку мек- 
тептері болған. Быйылғы жылдын январында бізде 
сондай мектептің саны 700 ден астам. олардын 50 мыц, 
мүшесі бар. Бірак ең бастысы — жастар одағынын 
жумысшы жастар есебінен өсіп отырғанында.

Мунын алдындағы майдан — ауылшаруашылык ко- 
операииясынын майданы сыякты, жастар майданын 
да ерекше катер туып турған майдан дсп санау керек, 
ейткені біздін партияға душпандардың бул саладағы 
шабуылдары ты.м қатал. Нақ осы арада, осы скі са- 
лада, партия және оның уйымдары басым ыкпал жүр- 
гізетін болу үшін бар ынта-жігерін жумсауы ете 
қажет.

Енді мен жумысшы әйелдердің делегаттық жыл- 
налыстарына көшем:н. Бул да, бәлкім, біздін. уйымда- 
рымыз үшін елеусіз болғанымен, өте маңызды, аса 
мәнді жалғастыру куралы, ол біздің партияны жу
мысшы табынық әйелдер бөлегімен жалғастырады. 
Біздің қолымызда бар цифрлар мынаны көрсетед? 
57 губернияда және 3 облыста өткен жылы, XI съез- 
дід карсанында, бізде 16 000 шамасында делегатка- 
лар болды. Булардың басым көпшілігі жумысшы әйел- 
дер болды. Быйылғы жылы, осы съездің карсанында, 
сол губерниялар мен облыстардың өзінде бізде ко
манде 52 000 делегатка бар, булардың ішінен жумыс
шы әйелдер 33 000. Бул — алға карай зор кадам бас- 
кандык. Бул майданға біздің осы уакытка дейін аз 
көңіл бөліп келгенімізді ескеру кажет, ал бул майдан- 
ның біз үшін зор маңызы бар. Іс алға басып келеді 
екен, бул аппаратты да нығайтып кеңейтуге және 
әйелдер тәрбиелейтін жастардың арасында поптардын. 
ыкпалын жою үшін партияның барлау куралын жум- 
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сауға негіз бар екен, онда, әрине, партияның кезект! 
міндеттерініц бірі — сөзсіз катер туып отырған б?л 
майданда да ынта-жігерді барынша күшейту болуға 
тиіс.

Мектеп жайына көшемін. Менің айтқалы турға- 
ным — саяси мектептер туралы, совет-партия мектеп- 
тері туралы, коммунистах университеттер туралы. Бул 
да—аппарат, бул аппарат аркылы партия коммунис
та ағарту ісін өркендетеді, жумысшы халыктын ара- 
сына социализм урығын, коммунизм урығын себетін, 
сөйтіп партийны жумысшы табымен рухани байланыс- 
тармен жалғастыратын ағарту ісі жөніндегі командир- 
лер курамын қалыптастырады. Цифрларға Караганда, 
совет-партия мектептерініц окушыларының саны өткен 
жылы 22 мындай болды. Жоғарғы саяси-ағарту бас- 
кармасы каржыландыратын калалық саяси сауат мек- 
тептерін коса есептегенде, быйылғы жылы окушы са
ны кемінде 33000. Коммунистік ағарту ісі үшін зор ма- 
ңызы бар коммунистік университеттерге келсек, мун- 
дағы өсу аз; 6 мыңдай окушы бар еді, 6 400 болды. 
Партияның міндеті — бул майданға күшті баса жум- 
сау, коммунистік ағарту ісінін командирлер курамын 
үйретіп, шыңдап шығару жөніндегі жумысты күшейту 
болады.

Баспасөз жайына көшемін. Баспасөз букаралык ап
парат емес, букаралык уйым емес, бірак солай бола 
т^рса да, ол партия мен жумысшы табынын арасында 
көзге білінбес байланыс жолын салып отырады, бул 
байланыс өзшің күші жағынан букаралык сыйпаттағы 
•кандай аралык алпаратпен болса да тен. Баспасөз — 
алтыншы держава деседі. Мен оныц кандай держава 
екенін білмеймін, бірақ күшті екені, үлкен салмағы бар 
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екгні даусыз. Баспасөз —партияның ең нүшті қуралы, 
ол арқылы партия кун сайын, сағат сайын жумысшы 
табымен өзіне керекті тілде сөйлесіп отырады. Партия 
мен таптың арасына рухани аркау өткізудің баска қу- 
ралдары, баска мундай ебдейлі аппарат жаратылыста 
жок. Мде осы ссбептен бул салаға партия ерекше кө- 
ңіл аударуға тиіс және бул салада біздің к-эзірде-ак 
біркатар табыстарымыз бар екенін айту керек. Газет- 
терді алайык. Хабар етілген цифрлар бойынша, өткен 
жылы бізде 380 газет болды, быйылғы жылы кем.нде 
528. Өгкен жылғы тираж 2 500 000, бірақ бул— накты- 
лы емес, жартылай ресми тираж болды. Жазда, бас- 
пасөз субсидия кыскартылған шақты басынан өткізген 
кездс, баспасез аяғынан тік басуы керск болған кез- 
де, тираж 900 мыңға дейін кеміді. Кәзіргі съездін 
карсаңында бізде тираж скі миллиондай болып отыр. 
Демек, баспасөздің ресми сыйпаты кеміп келеді, ол өз 
каражатына өм:р сур'п отыр және партияны букара- 
мен жалғастырып, партияның колында өткір курал бо
лып отыр, әйтпесе тираж өсе де алмас еді, бІр қал- 
пында тура да алмас еді.

Кслесі аралық аппаратка — армияға көшемін. Ар
миями қорғану немесе шабуыл жасау аппараты деп 
карайтын дағды бар. Ал, мен армияны жумысшылар 
мен шаруалардың жыйын пункті деп караймын. Бар- 
лык революциялардың тарихы мынаны көрсетеді: ар
мия—турлі губерниялардың б;р-бірінен аулақ жаткан 
жумысшылары мен шаруалары бас қосатын, бас қо- 
сып, өздерінін саяси кезкарастарын белгілейтін 6'рден- 
б;р жыйын пункті. Үлкен мобилизациялар мен үлкен 
соғыстардың әркашан белгілібір әлеуметтік жанжал 
туғызатыны, белгиибір буқаралык революциялық коз- 
15 И. В. С t * л и и. 5-том 
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ғалыс тудыратыны кездейсок нэрсе емес. Булай бола- 
тын себебі— армияда ен шеткері түкіърлерден келген 
шаруалар мен жумысшылар бір-бірімен бірінші ргг кез- 
деседі. Дағдыда Воронеждың мужигі питерлікпен кез- 
деспейді ғой, псковтық сибирьлікті көрмейді ғой, ал 
армияда олар кездесе береді. Армия жумысшылар мен 
шаруалардын мектебі, жыйын пункті болып табылады, 
сондыктан осы турғыдан партияның армияға ықпалы 
мен әсерінің зор маңызы бар, жәнеде осы мағнада ар
мия— партияны жумысшылармен және ең кедей ша- 
руалармен жалғастыратын аса зор аппарат. Армия — 
түрлі губерниялар мен облыстардың адамдары бас қо- 
сып, саяси өмірге үйреніп, әдеттенетін бірден-бір бүкіл 
россиялык, бүкіл федерациялык жыйын пункт. Міне 
осындайөте елеулі буқаралықжалғастырушы аппарат- 
та бізде мынадай өзгерістер бар: өткен съездің қарса- 
ңында коммунистер 7% процент болған болса, быйыл- 
ғы жылы 10% процент болып отыр. Бул уақыттын 
ішінде армия кысқарды, бірак армияның сапасы жак- 
сарды. Партияның ықпалы артты, сөйтіп осы негізгі 
жыйын пунктте біз коммунистік ықпалды арттыру жа- 
ғынан женіске жеттік.

Взвод командирлерін коса барлық командирлер ку 
рамын алатын болсақ, командирлер қурамынын, ара 
сында коммунистер өткен жылы 10% болды, ал бы- 
йылғы жылғы 13% болып отыр. Егер командирлер қу- 
рамын взвод командирлерін қоспай алатын болсак, өт 
кен жылы 16% болды, ал быйыл 24% .

Біздің партияның айналасындағы жалғастырушы 
куралдар, букаралық аппараттар міне осылар, булар 
партияны жумысшы табымен байланыстыра отырып, 
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онын авангардна айналуына, ал жумысшы табының 
армияға айналуына мүмкіндік бередІ.

Партияның, әскери командирлер нурамынан өзго- 
ше, авангардна айналуынын, ал жумысшы табыныц 
бытыранды бунарадан нағыз саяси армияға айналуы
нын куралы болып табылатын байланыстар тарауы 
мен жалғастырушы пункттер тарауы осындай.

Бул байланыстарды нығайту жөнінде бул саладз 
біздін партиямызды табыстарға жеткендігінің себебі — 
бул жөнінде партияныц тәжрибесі артқандығынан ғана 
емес, бул жалғастырушы аппараттарға ыкпал ету ку- 
ралдарының өзі жетілдірілгендіктен ғана емес, елдін 
жалпы саяси жағдайыньщ осыған көмектесіп, жәрдем- 
десіп отырғандығынан.

Өгкен жылы бізде аштык, аштықтың нәтижелері, 
өнеркәсіптің депрессиясы, жумысшы табының быты- 
рауы және баскалары болды. Быйылғы жылы, керісін- 
ше, бізде егін мол шыкты, өнеркәсіп едәуір өркендеді, 
пролетариаттың топталу процесі күшейді, жумысшы- 
лардың жағдайы жаксарды. Бурын деревняларға бы- 
тырап кетуге мәжбүр болған бурынғы жумысшыл^р 
кайтадан фабрикалар мен заводтарға келш жатыр, 
осынын өзі жоғарыда аталған байланыс аппараттарын 
нығайту жөнінде партияның жумысты кенінен өрістс- 
туі үш:н саяси жағынан колайлы жағдай туғызады.

Баяндаманын екінші бөліміне: партия және мемле- 
кеттік аппарат туралы бөліміне көшемін. Мемлекеттік 
аппарат дегеніміз өкімет басында турған жумысшы та- 
бын, оның партиясы аркылы, шаруалармен жалғасты- 
ратын және жумысшы табының, онын. партиясы аркы
лы, шаруаларға басшылын етуіне мүмкіндік бгргтін на- 
гізгі бунаралын аппарат. Баяндамамның бул бөлімін 
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мен Ленин жолдастың белгілі скі макаласына* 5* тіке- 
лэй байланыстырамын.

Ленин жолдастыңекі макаласында дамыткан идея- 
сы көп адамдарға мүлдем жана болып көрінді. Менің- 
ше, бул мақалаларда дамытылған идея Владимир 
Ильичке өткен жылдан-ақ тыным бермеді. Оның өткен 
жылғы саяси есебі СіздердІң естеріңізде бар шығар. 
Бізд’ң саясатымыз дурыс, бірак аппарат фальшь жа- 
сап отыр, сондыктан машина баратын жағына бармай, 
кьшыр тартып отыр, деді ол. Әлі есімде, буған Шляп
ников шоферлер жарамсыз деп жауап катты. Бул, әри- 
нс, дурыс емес. Мүлдем дурыс емес. Саясат дурыс, 
шофер өте тамаша, машинаның өзінің үлгісі жаксы, 
ал ооветтХ мемлекеттік машинанық курамды бөлім- 
дері, яғни мемлекеттік аппараттағы кейбір қызметкер- 
лер жаман, біздік емес. Сондыктан машина фальшь 
жасайды, сонымен жалпы алғанда дурыс саяси бағыт 
бурмаланып шығады. Жүзеге асыру болмай, бурмалау 
болып шығады. Қайталап айтамын: мемлекеттік аппа
рат үлгісі жағынан дурыс, бфақ оның курамды бөлім- 
дері әлі жат, казналық, жартысы патшалық-буржуа- 
зиялық. Біз халық букарасын камтудын. куралы бола- 
тын мемлекеттік аппарат курғымыз келеді, ал кейбір 
адамдар бул мемлзкеттік аппаратты тамақ асырау ор- 
нына айналдырғысы келеді. М:не сондыктан аппарат 
тутас алғанда фальшь жасайды. Егер біз муны түзе- 
месек, бір ғана саяси дурыс бағытпенен алыска узап 
кете алмаймыз: ол бурмаланады, жумысшы табы мен 
шаруалардың арасында алшақтық пайда болады. Бас- 
карушы біз болғанымызбен машина бізге бағынбайтын 
болып шығады. Күйреу кслп шығады. Мінеки, өткеи 
жыллың өз'нде-ак Ленин жолдастың дамыткан пікір- 
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лері осы, бул пікірлерді ол тек быйыл ғана Орталық 
Бакылау Комиссиясы мен Жумысшы Шаруа Инспек- 
циясын кайта курудыц түзу системасы етІп ротке 
салды, муның мағнасы кайта курылған тексеру аппа
раты машинаның барлық курамды бөлімдерін кайта 
куру үшін, машинаны жүруге тиісті жағына шын жур- 
гізгіміз келсе, жарамсыз ескі бөлімдерді жаңа бөлім- 
дермен ауыстыру уш:н ікуралға айналдыру деген сөз.

Ленин жолдастың усыныстарыныц мәнісі осындай
Мен совет үлгісімен уйымдаскан Оргхово-Зуево 

тресін гексеру сыяқты фактыны айта аламын; бул 
трест фабрикаттарды барынша көп шығарып, шаруа- 
ларды жабдьиқтап отыруға тиіс еді, ал оның бержа- 
ғында советтік жолмен уйымдаскан бул трест шыға- 
рылатын фабрикаттарды жеке адамдардық қалтасына 
түсіріп, мсмлокеттің мүдделеріне зыян келтірді. Маши
на өзінің жүруге тиісті жағына карай жүрмеді.

Мен жақында маған Ворошилов жолдас айткан 
фактыны айта аламын. Бізде Промбюро дейтін мекеме 
бар. Бул мекеме оңтүстік-шығыста болды. Бул аппа
рат 2 мыңдай кызметкер бар еді. Бул аппарат он,- 
түстік-шығыстыц өнеркәсібіне басшылық етуге тиіс 
еді. Ворошилов жолдас кынжыла сөйлеіп бул аппарат- 
ты баскару онай болмағанын, сондықтан оны басқару 
•үшін қосымша кішкене аппарат куру, яғни баскару ап- 
паратын баскару үшін аппарат куру керек бэлғанын 
айггы маған. Рахымды адамдар табылып, яғни Воро
шилов, Эйсмонт, Микоян шығып, ісгі шындап қолға 
алды. Аппараттағы 2 мыц кызметкердің орнына 170 
қызметкер устауға болатын болып шықты. Сонымсп 
«е болды? Осы күнде істің жайы бурынғыдан анағур- 
лым жақсы көрінеді. Бурын аппарат істеп шығарғаны- 
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ның бэрін іш:п-жеп қоятын еді. Кәзір аппарат өнеркә- 
сіпті камтыйды. Мундай фактылар толып жатыр, коп
ах, олар менің шашымнан да көп.

Бул фактылар мынаны ғана көрсетеді: біздің үлгі 
жағынан дурыс советтік аппаратымыз кебінесе осын- 
дай адамдардан курылған, оның шын мәнісінде дУрыс 
саяси бағытты бузатын осындай дағдылары мен дәс- 
түрлері бар. Осыдан келіп барлык машина теріс істей- 
ді, сондықтан үлкен саяси кемшілік туады, пролета- 
риаттың. шаруалармен арасы үзілу қаупі туады.

Мәселе былай койылып отыр: не біз шаруашылық 
аппараттарды жаксартамыз, олардың катарын қыс- 
картамыз, оларды оңайлатамыз, арзандатамыз, рухы 
жағынан біздің партиямызға жақын адамдармен то- 
лықтырамыз, сөйтіп нэп дейтінді қолданғандағы мақ- 
сатымызға жетеміз, яғни деревняны жабдықтау үіиін, 
керекті өнімдерді алып отыру үшін өнеркосіп фабри- 
каттарды барынша көп шығаратьін болады, соньшен 
біз шаруалар экономикасының өнеркәсіп экономикасы- 
мгн байланысын' орнатамыз. Не біз буған жете алмай- 
мыз, онда күйреушілік болады.

Немесе тары: не мемлекеттік аппараттың өзі, са- 
лықшы аппарат оңайлатылады, кысқартылады, одан 
урылар мен алаяқтар қуылады, сөйтіп біз шаруалар- 
дан кәзіргіден гөрі аз алатын боламыз, сөйтіп халық 
шаруашылығы оған төтеп бере алады. Не бул аппарат 
онтүстік-шығыста болғанындай курғақ мақсатқа айна- 
лады да, шаруалардан алынатынынын, бәрін аппарат- 
тын өзін устауға жумсау керек болады, — ал онда 
саяси күйреушілік болады.

Менін. білуімше, Владимир Ильичтің бул мақала- 
ларды жазғанда сүйенген пікірлсрі осы.



РК(б)П XII съезі 231

Ленин жолдастың, усыныстарының тағы бір жағы 
бар. Ол аппараттың жаксартылуына, партияның бас- 
шылық ролі барынша күшейтілуіне тырысады, — өйт- 
кені партия мемлекетті курды; ол жаксартуға да 
тих, — тырысып кана коймайды, ол, анығында, мо- 
ральдік жағын да көздейді. Ол, қарапайым адамныц 
оған тыйым жок деп айтатынындай тіпті ец жоғзры 
дәрсжедегі сановниктің бірде-біреуі ел ішінде қал- 
мауын көздейді. Міне осы моральдік жағы Ильичтіи 
усынысының үшінші жағы болып табыладьг, нақ осы 
усыныс біздің партиямызға кір келтіретін сановниктік 
дәстүрлер мен дағдылардан мемлекеттік аппаратты ға- 
на емес, партийны да тазарту міндетін кояды.

Кызметкерлерді іріктеп алу туралы мәселеге, яғнл 
Ильичтің сонау XI съезде айтқан мәселесіне көшемін. 
Біздің мемлекеттік аппаратымыз өзінің курамы. дағ- 
дылары мен дәстүрлері жағынан жарамсыздығынан 
жумысшылар мен шаруалардың арасы үзілу каупі 
туатыны біз үшін айқын болса, онда мынау да айкын: 
партиянын жетекшілік ролінің белгісі директива беру- 
де ғана болмауға тиіс, белгілі кызмет орындарына біз- 
дің директиваларымызды орындай алатын және ол ди- 
рективаларды жүзеге асыра алатын адамдардың қойы- 
луында да болуға тиіс. Орталык Комитеттің саяси жу- 
мысы мен уйымдастыру жумысының арасына ешбір 
өткелсіз шек қоюға болмайтынын дәлелдеп жатудың 
кажеті жок,

Жаксы саяси бағыт берсе болғаны, — сонымен іс 
бітеді деп сіздердің еш кайсыларыцыз айта коймас- 
сыздар. Жок, ол тек істің жартысы ғана. Дурыс сая
си бағыт берілгеннен кейін кызметкерлерді іріктеп алу 
керек, іріктеп алғанда қызмет орындарына директива- 
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ларды жүзеге асыра білетін, директиваларды уғына 
білетін, бул директиваларды өздеріне жақын директя- 
валар Деп қабылдай алатын, сондыцтан ол директива
ларды орындай білетів адамдар койылатындай ету ка
рен. Булай болмаған күнде саясат мағнасын жоғал- 
тады, кур кол сілтеуге айналады. М;не сондыктан 
есепке алу-бөлу бөлімінін, яғни Орталық Комитеттлі 
төменгі орындарда да, жоғарыда да негізгі қызмот- 
керлер.мізді есепке алып, оларды бөліп отыруға тиісті 
органының зор маңызы болып отыр. Бул кезге дейін 
істің жайы былай болған: есепке алу-бөлу бөлімін:ң 
жумысы жолдастарды есепке алып, уездік комитст- 
терпе, губерниялық комитеттерге, облыстық комитгт- 
терге бөлумен тынған. Будан арғысына есепке алу-5ө- 
лу бөлімі, былайынша айтқанда, тумсығын суқпаған. 
Кәзір, соғыс аякталған ксзде, жаппай беталды моби- 
лизациялау енді орын алмай отырған ксзде, ол барлык 
мағнасын жоғалткан кезде, — міне осы кезде есепке 
алу-бөлу балімі губерниялык комитеттер мен уездік 
комитеттердің шекбержен шыклай отыра алмайды; ал 
жаппай беталды мобилизациялау барлық мағнасык 
жоғалтканын өткен жылы Орталық Комитеттің міндс- 
тіне жүктелген бір мың адам мобилизациялау ісі ыс- 
паттады, ол істен түк анбеді, өйткені біздіи жағдай- 
ларымызда, жумыс тсреңдеп отырған кезде, біз ма- 
мандандыруға бағыт алып отырған кезімізде, әрбір 
кызметкерді бастан-бақай зерттеу керек болып отыр- 
ған кезде, — беталды мобилизациялау жергілікті орын- 
дарға ешкандай пайда бермей, тек істі бузады.

Мен кейбір цифрларға сүйенер едім. XI съезд О> 
талык Комитетке кемінде бір мын, москвалык қызмет- 
керлерді мобилизациялауға заказ берді. Орталық Ко
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митет мобилизациялау үшін 1500-дей адамды есепке 
алды. Мобилизацияланғандардын. ауруы себепті жэне 
түрлі себептермен 700 адамды рана мобилнзациялауга 
тура келді; жергілікті орындардын, пікірі бойынша, 
олардыц, онша-мунша жарамдылары 300 адам. МІле 
сізлерге факт, бул факт бурынғы уакытта жүргізілгек 
ескі түрдегі беталды мобилизациялау кәзір енді жа- 
рамайтындығын көрсетеді, буған себеп — б^здің пар- 
тиялық жумысымыз тереңдей түсті, ол шаруашылык- 
тың түрлі салаларына сараланды, сондыктан адамдар- 
ды беталды жібере салу деген сөз, біріншіден, оларды 
түк істемеуге шалдыктыру және, екініпіден, жаңа қыз- 
меткерлер сураушы уйымдардың өздерініц ен кем де- 
гендегі тілектерін канағаттандырмау деген сөз.

Мен есепке алу-бөлу бөлім^нде қызмет етуші Со
рокин кураған белгілі кітапша61 бойынша біздің өнер- 
кәсіп командирлері қурамын зерттеу жөніндегі кейбір 
цифрларды келтіргім келеді. Бірақ бул цифрларға кош- 
пест сн бурын, мен Орталық Комитеттің қызметкерлср- 
ді есепке алу жөніндегі өз жумысынын, барысында 
есепке алу-бөлу бөлімінде жүргізген реформасы жа- 
йында айтуға тихтімін. Бурын есепке алу-бөлу бөлімі 
губерниялық комитеттер мен уездік комитет гердің 
шекберінен шыкпады, ал кәзір, жумыс терендей түсіп 
отырған кезде, қурылыс жумысы барлык жерде бірдей 
өрістеп отырған кезде, уездік хомітттер мен губер- 
ниялық комитеттерд:ң шеңберінен шыкГ ай калуга бол- 
майды; мен муны айтып өткенмін. Тегіс барлық баска- 
ру аппаратын жәнсде партиянын барлык шаруашылық 
аппаратымызды қолда устауына, өзініц басшылығьш 
жүзеге асыруына жәрдем етіп отырған бүхіл өнеркәсіл 
командирлері қурамын қамту керек. Ор’алык Комл- 
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теттің орталыкта да, жергіліктІ орындарда да есепке 
алу-бөлу аппараты кеңейтілсін, сөйтіп меипгрушініц 
шаруашылық бөлімі мен совет бөлімі жөнінде орын- 
басарлары болсын жәнеде кәсіпорындар мен трестер*'  
де, жергілікті орындардағы және орталықтағы шаруа- 
шылық орындарында, советтерде және партия ішінде 
командирлер қурамын есепке алатын олардың өздері- 
нж жәрдемшілері болсын деп уйғаруы да осы мар- 
и ада.

Бул реформаның, нәтижелері дереу білінді. 1 300 
дей директорларды камтыйтын өнеркәсіп командирле- 
рінің кура мы есепке алынды. Олардың ішінде партия- 
да барлары 29э/о, партияда жоктары 70% көрінеді. 
Негізгі кәсіпорындардағы салмағы жағынан партияда 
жоктардын басым болып көрінуі мүмкін, бірақ бул 
дурыс емес. Баксак, коммунистердің 2Wo 300 мыңнан 
астам жумысшыны біріктіретін ең ірі кәсіпорындарды 
басқарады екен, ал партияда жоқ 70% директорлар 
көп дегенде 250 мың өнеркәсіп жумысшысын камтый
тын кәсіпорындарды баскарады екен. Усақ кәсіпсрын- 
дарды партияда жоктар баскарады, ал ірі кәсіпорын- 
дарды — партияда барлар баскарады. Сонсын, партия 
мүшес;-директорлардың' арасында жумысшылар жу- 
мысшы еместерден үш есе көп. Қоммунистері аз бо
лып отырған жоғарғы орындардағыдай, Халық Ша- 
руашылығының Жоғарғы Кеңесі мен оның бөлімдерін- 
дегідей емес, өнеркәсіп курылысын жүргізетін төменгі 
орындарда, негізгі уяларда, коммунистер күші және ея 
алдымен жумысшылар кәсіпорындарды кәзірдіц өзін- 
де-ак меңгере бастағанын көрсетеді. Маныздысы сол 
— өздерінін сапасы, жарамдылығы жағынан, комму
нист директорлардың арасында жарамдылары партия-
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да жоқтардың арасындағыдан көп. Будан шығатын 
қортынды мынау: партия, коммунистерді кәсіпорын- 
дарға бөлгенде, тек таза партиялык. пікірлерге ғана, 
кәсіпорындарда партияның ыкпалын күшейтуге ғана 
суйеніп қоймайды, істің қамын ойлау пікірлеріне де 
сүйенеді. Будан партия рет.'нде партия утып кана кой- 
майды, бүкіл шаруашылық курылысы да утады, өйтке- 
ні жарамды директорлар коммунистердін, арасында 
партияда жоктардың арасындағыдан анағурлым көп.

Біздің өнеркәсіп командирлеріміздің қурамын есел- 
ке алудың алғашқы тәжрибесі осындай; менің айтка- 
нымдай, бул— барлық кәсіпорындарды бірдей тегіс 
қамтымайтын жана тәжрибе, өйткені бул к/гапшада 
есепке алынған 1 300 директор әлі есепке алынуға 
тиісті барлық кәсіпорындардың жартысындай ғана. Ал 
тәжрибеге карағанда, мунда істелетін жумыс таусыл- 
мае мол, сондықтан есепке алу-бөлу жумысы мейлін- 
ше өрістетілуге тиіс, сөйтіп біздің негізгі кәс.порын- 
дардың баскарушы органдарын коммунистермен то- 
лықтыруға, сонымен мемлекеттік аппаратка партия 
басшылығын жүзеге асыруға партияға мүмкіндік беру- 
те тиіс.

Орталык Комитегтің уйымдастыру мәселесі жөнін- 
де, партиялық жакты да, совегтік жакты да еске 
алып, съездің карауына усынып отырған жобалары- 
мен жолдастар таныс болуға тиіс. Өз есебімнің ек!.н- 
ші бөлімінде мен жаца ғана айтып өткен советтік 
жакка келетін болсак, онда бул мәселені Орталык Ко
митет арнаулы секциянын. таптіштеп карауына усын- 
бак болып болжап еді, ол секция бул мәселенін пар
тиялык жағын да, советтік жағын да зерттеп, сонсын
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барып съездің қарауына өз пікірлерін усынуға тиісті 
еді.

Есептін үшінші бөліміне: организм ретіндегі партиі 
туралы және аппарат ретіндегі партия туралы боліміае 
көшемін.

Ең алдымен партияиың сан жағы жайында скі 
туыз сөз айтуға тура келеді. Цифрларға карағанда, 
өткея жылы, XI съездің карсаңында, партия қатарып- 
да 400 мыңнан бірнеше он мың артығырақ адам бол- 
ған. Быйылғы жылы, партия қатарының бурынғыдап 
әрі кемуі себепті, бірсыпыра облыстарда партия пр> 
летарлық емес элементтерден қутылуы себепті, пар
тия катары кеміді, — 400 мыңнан гөрі кемірек болып 
отыр. Бул — кемшілік емес, бул табыс, өйткені партия * 
әлеуметтж курамы жағынан жақсарды. Біздің партия- 
ның әлеуметтік курамының жақсаруы мағнасында пар- 
тиямыздың дамуындағы ең маңыздысы мынау: пар
тийный пролетарлық емес элементтерінің жумысшы 
элементінің есебінен өсуі жөнінде бурын байкалған 
беталыс есеп беріп отырған жылы тоқталды, өзгеріс 
басталды, партиямыздың пролетарлық емес курамы- 
ның есебінен партиямыздын жумысшы қурамыныд 
проценті артуына қарай бслгілі бағыт басталды. 
Бул — тазалау уақытына біздің қол жеткізуге нақты- 
рыскан табысымыз, бул табыска біз енді жетіп отыр- 
мыз. Мсн бул жөнінде бәрі де істелді демеймін, — әлі 
бәрі бірдей істелеіқойган жок. Бірақөзгеріске біздіңкэ- 
лымыз жетті, біртектіліктің белгілі минимумына б^з- 
дің колымыз жетті, партияның жумысшы курамы бо- 
луын камтамасыз еттік, сонымен, сірә будан была.і 
партияның пролетарлық «мес элементтерін қысқарта 
беру және пролетарлык элементтердіц все беруі маг- 
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насында осы жолмен жүруге тура келетін шығар. Пар- 
тиямыздыц курамын жақсарта беру үшін ОрталыкКо- 
митеттін, усынып отырған шаралары Орталық Крмитет- 
тік усыныстарында баяндалған, мен ол шараларды 
кайталамаймын. Анығында, пролетарлық емес элемент- 
тердін көптеп келуіне кедергіні күшсйтупз тура келе- 
ді, өйткені кәзіргі кезеңде, нэп жағдайларын- 
да, партия нэп элементтер'.ніц аздыруіпы ықпалына 
сөзсіз ушырап отырған кезінде біздің партияның ба- 
рынша біртекті болуын және, қайткен күнде де, жу- 
мысшы еместердін есебінен жумысшы курамының мей- 
лінше басым болуын камтамасыз ету керек. Егер пар
тия өзін жумысшы табынын, партиясы ретінде сақта- 
ғысы келсе, ол осыны істеуге тиіс және осыны ісгеуге 
міндетті,

Мен губкомдардың турмысы және олардыц жумы- 
сы туралы мәселеге көшеьпн. Баспасөз бетіне, кейбір 
макалаларда губкомдарды мазақ ететін сөздср өтіп 
кстіл жүр, көбісінше губкомдар келемеж етіледі, олар
дыц жумысы жете бағаланбайды. Ал мен мынаны ай- 
туға тиістімін, жолдастар: губкомдар — біздің партий
ный негізгі тірегі, сондықтан оларсыз, губкомдарсыз, 
олардың совет жумысына да, партия жумысына да 
басшылық ету жөніндегі жумысынсыз партия тірексіз 
калар еді. Губкомдардың, барлық кемшіліктеріне қара- 
иастан, кемхтіктер осы уакытқа дейін әлі бар болып 
отырғанына карамастан, губкомдардағы бакастық, 
Урыс-керіс дейтіндерге карамастан, тутас алғанда губ
комдар — олар біздің партиямыздың негізгі тірегі.

Губкомдар қалай өмір сүріп, қалай өсуде? Мен 
губкомдардан будан 10 ай бурын түскен хаттарды 
окыдым, ол кез — біздіц губком секретарьларыныц 
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жака жағдайларға үйренісе алмай, шаруашыльж, :сте- 
р:не әлі шырмалып жүрген кезі еді. Сонсын, мен одан 
10 ай кейін түскен хаттарды кызыға, қуанышпен окы- 
дым, өйткені бул хаттардан мынау көрінеді: губком- 
дар есейген, олар істің байыбына барған, курылыс жУ- 
мысына колма-кол кіріскен, жергілікті бюджеттіжол- 
ға койған, жергілікті көлемдегІ шаруашылыкты мсц- 
герген және өз губерниясының барлық шаруашылық 
және саяси тіршілігін шын баскара білетін болған. Бул, 
жолдастар, үлкен жеңіс. Сөз жок, губкомдарда кем- 
шіліктер де бар, бірак мен мынаны айтуға ти1сп’н: 
губкомдардын партиялык және шаруашылық тәжрибе- 
сінің осы өскендігі болмаса, жергілікті шаруашылык 
және саяси тіршілікке басшылык ету ісінде біздегуб- 
комдардың өсіп есеюі мағнасында осы зор алға бас- 
кандық болмаса, онда біз партияныц қашанда болса 
иемлекеттік аппаратка басшылық етуді қолға алуы 
туралы тіпті көксей де алмаған болар едік.

Губкомдардағы бакастык пен кақтығысты сөз кы- 
лады. Мен бакастык пен кақтығыстыц жаман жакта- 
рының үстіне жаксы жактары да бар деуге тиістімін. 
Бакастык пен урыс-керіо негізінде .губкомдардын. өз 
ішінде бөгеусіз басшылык ете алатын ынтымакты 
уйжы, топтаскан уйткы куруға умтылуынан туады. 
Бул максат, бул талап әбден дурыс және закды, 61- 
рак буларға көбінесе максатка сай келмейтін жолдар- 
мен жетуге тырысады. Муның себебі — біздін партия- 
мыздың түрлі тектілігі, — муның себебі — партияның 
ішінде түпкілер мен жастар, пролетарлар мен интелли- 
генттер, орталыктағы адамдар мен шетаймақ ада л- 
дары, әртүрлі улттардың адамдары бар, сонымен губ- 
комдардағы әлгі түрлі текті элементтердін. бәрі әртүр- 
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лідағдылар, дәстүрлер енгізеді, осының. негзінде кақ- 
тығыс, бакастық туады. Қанша айтканмен, бакастық 
пен кактығыстың 9/іо, олардың формаларынын. кешіргі- 
сіздігіне карамастан,—дурыс талапка умтылады,— 
жумыска басшылык ете алатын уйжы қурап алуды 
квздейді. Егер губкомдарда осындай басшы толтар 
болмаса, егер барлығы да «жамандар» мен жаксылар 
бір-біріне тең түсетіндей болып топталса, — губерния- 
да ешкандай басшылық болмаседі, бізешқандай азык 
салығын жыйнай алмас едік және ешкандай наукан 
өткізе алмас едік. Міне бакастықтыц дурыс жағы осы, 
оның кейде жексурын түрге келетіні оның. бул жағын 
келеңкелемеске тих. Муның мәнісі, әрине, партия 
бакастықтарға карсы, олардың эсіресе бас араздық 
негізінде туатындарына карсы күресуге тиіс емес де
ген сөз емес.

Губко.мдардың жайы мінө осындай.
Бірақ губкомдардан төменіректе біздің. партияныи 

күші, амал қанша, әлі палендей зор емес. Біздін пар- 
тияның аппарат жөніндегі негізгі осалдығы — ол нак 
уездік комитеттеріміздіцосалдығы, резервтерд:ң, яғни 
уездік секретарьлардын, жоктығы. Менін ойымша, 
егерде біз партиямызды жумысшы табымен жалғас- 
тыратын негізгі аппараттарды, — өз баяндамамның бі- 
рінші бөлімінде мен айткан аппараттарды, — өз колы- 
мызға әлі толык алып болмай отырсак (менің айтып 
турғаным төменгі уялар, кооперативтор, әйелдердін де- 
легаттык. жыйналыстары, жастар одактары жәнет.б.), 
егер губерниялық органдар бул аппараттарды әлі то
лык меңгеріп ала алмай отырса, онда муның себебі. 
біздің нақ уездерде әлі осалдығымыздан.

Мен муны негізгі мәселе деп санаймын.
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Мзнің ойымша, біздің партияныц негізгі міндеттері- 
нің бірі — өте берглген және кабілетті адамдардан, 
шаруалардан, жумысшылардан Орталық Комитет жа- 
нында уездік секрзтарьлардың мектебін ашу болып 
табылады. Егерде партия алдымыздағы жылы өзін^н 
төңрегне 200 немссе 300 уездік еекретарьлардың. ре
зервен курап ала алса, онан кейін оларды уездерде 
жумыска басшылық етуді жеңілдету үшін губкомдар- 
ға жәрдемге беруге болар еді, сонымен ол букаралык 
сыйпаттағы барлық жалғастырушы аппараттарға бас- 
шылыкты камтамасыз еткен болар еді. Онда тутыну- 
шылар кооперативінің б:рдс-біреуі, ауылшаруашылык. 
кооперативенің бірде-бф-зуі, фабзавкомнын бірде-біреуі, 
әйелдердің делегаттык жыйналысының бірде-біреуі, 
жастар одағы уясының бірде-біреуі, буқаралық сый- 
паттағы аппараттың бірдс-біреуі партияның басым 
ыкпалынан тыс болмаған болар еді.

Енді облыстық органдар туралы. Партияныц және 
Орталық Комитеттін, облыстык органдардың бір боле- 
пн сайланатын, бір бөлепн тағайындалатын етіп ку- 
рып, дурыс істегендерен өткен жыл көрсетті. Тутас ал- 
ғанда аудандастыру туралы мәселені талқылап, Орта- 
лык Комитет партиянын облыстык органдарын куру 
Ісінде тағайындау принципенен сайлау принципінэ бір- 
то-бірте көіиу керек, мунда осыған кошу, сөзсіз, пар- 
таяның облыстыіқ комитеттерінең төңрзгінде колайлы 
моральдық жағдайлар туғызатынын және Орталык 
Комитеттің партияға басшылық етуін жеңілдететінін 
сскеру керек деген кортындыға келді.

Партияның оргалық органдарын жаксарту туралы 
мәселеге көшомін. Орталық Комигеттің Секретариа- 
тының функциялары Уйымдастыру бюросы мен Сая- 
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саттык бюронын функцияларынан әбден айқыя және 
дәл шектелуі керзктігі туралы Орталык Комигетт’н 
усыныстарын Сіздер, сірә, окыған шығарсыздар. Бул 
мэселе ерекше түсіндіріп жатуды керек кыла кояр ма 
ексн, өйткені ол өзшен өзі айкын. Б^рак бір мәселе 
бар, — Орталык Комитеттің өзін кеңейту туралы, — 
бул мәссле б:зД‘Э Орталык Комитеттің іішнде 6'рнеше 
par талқыланды және бір кезде ол едәуір таластар 
тулырды. Орталык Комитегг’н мүшелеріпің саиын кө- 
бсйтпеу керзк кайта тіпті қыскаргу керек деп ойлай- 
тыа кейб’р Орталык Комитет мүшэлері бар. Мен олар- 
дың дэлелдср’н баяндамаймын: мейлі жолдасгардыц 
ездсрі айтсын. Мен Орталық Комитетті кеңейту пай- 
дасына келтірілгсн дәлелдерді кыскаша баяндаямын.

Кәз:р біздің партийның орталык аппаратында істін. 
жайы мынадай: бізде Орталык Комитеттін, 27 мүшесі 
бар. Орталык Комитет айына 2 per жыйналады, ал 
Орталык Кзмитеттің ішінде 10—15 адамнан уйткы 
Cap, олар 6'зд'ң органдарымыздың саяси және шаруа- 
шы.тық жумысына басшылык етуге соншама әдісте- 
і;'л алған — олардын басшылык ету жөніндегі өзшше 
б;р абыздарга айналу каупі бар. Бул, бәлхім, жаксы 
да шыгар, бірақ муның өте катерлі жағы бар: бул 
желдастардыа басшылык ету жөнінде үлкен тәжри- 
бето ие болып алып, мсн-менсупз шалдығуы, өздері- 
мсн ездер; болып кегуі, сөйтш букара арасындағы 
жумыстая кол үзулсрі мумк’н. Егерде Орталык Ко- 
мт.егтің ксйб'р мүшзлсрі нзм'Зсе, айталық, 15 адам 
уйткы соншалыкты тәжрибе алған және соншалык- 
ты жстілгсн, — нускаулар жазу ісінде 10 реттін, 9-ндз 
олар кате жібгрмсйді дслІк,— онда бул өте жаксы. 
Б'рзк оларды.і өз тоцрегліде жсрплікті орындарда-
ІЬ И. d. Jr 4 I ri rt. a w l 
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ғы жумыспен тығыз байланысты болашак. басшылар- 
дың жана урлағы болмаса, онда әлгі аса маман 
адамдардың катып-семіп калуга, букарадан кол үзіп 
кстуге барлық мүмкіндіктері бар.

Екіншіден, Орталық Комитеттің іш:ндегі басшылык 
ету ісінде мыктап өскен уйжы картайып барады, 
оған орынбасар керек. Владимир Ильичтің ден сау- 
лығының жайы Сіздерге мәлім. Орталык Комитеттің 
негізгі уйжысынын калған мүшелерінің, д-е жеткі- 
лікті шаршап тозғанын Сіздер білесіздер. Ал жана 
орынбасар әлі жок, — міне кырсык осында. Партиянын. 
басшыларын жасау өте кыйын: мунын үшін көп жыл- 
дар, 5—10 жыл, 10 жылдан артық уакыт керек. Бо- 
лашакта елдш шын басшысы бола алатын 2 — 3 бас- 
шыны төменнен тәрбиелеп шығарудан гөрі Буденный 
жолдастың кавалериясының жәрдемімен қайсыбір ел- 
ді жаулап алу әлдекайда оңай. Сондыктан жала 
орынбасарлар шьщдап шығарудын, қамын ойлайтын 
уакыт жетті. Муның үшін бір қурал бар — Орталык, 
Комитеттің жумысына жаңа, тың кызметкерлерді 
тарту керек және жумыстың барысында оларды жо- 
ғары катеру керек, ,өте кабілеттілері мен тәуелсізде- 
р:н, иығында басы барларын көтеру керек. Кітаппе- 
нен басшы жасай алмайсың. Кітап ілгері басуға кө- 
мектеседі; бірак бір өзі басшы жасамайды. Басшы 
кызметкерлер жумыстың өзінін барысында ғана өсе- 
ді. Орталык Комитетке жаңа жолдастарды сайлап, 
оларға басшылык етудің барлық салмағын сынап кө- 
руге мүмкіндік беріп кана, біз өзіміз үшін кәзіргі жағ- 
дайда соншалыкты керек болып отырған орынбаса'р- 
лар даярлауды камтамасыз ете аламыз. Міне сондық- 
тан мен егерде съезд Орталык Комитетті, ең болма-
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ғанда, 40 адамға дейін кенейту туралы Орталық Ко- 
иитеттін. усынысына косылмаса. съезд тарапынан өте 
ерескел кате болған болар сді деп болжаймын.

Баяндаманы аяктай кел’п, мен б:р фактыны этап 
көрсетуге тиіспін, ол факт тым мәл^м болып коткен- 
діктен бадырайып көзге түспейтін шығар, бірақ үлкен 
маңызы бар факт рзтінде оны атап көрсеткен жөн. 
Бул— партиямыздыц нэп сыякты бурылысга жікке 
бөлінуден аман қалуына мүмкіндік берген партия- 
мыздың бір ауыздылығы, бурын-соцды болмаған 
уйымшылдығы. Дүние жүзінде бірде-бір партия, бф- 
де-бір саяси партия мундай кенет бурылыска төтел 
бере алмаған болар еді, саскалактаушылыкка, жікке 
бөл;нуш:лікке ушырамай қалмаған болар еді, партий
ный жүгінен кайсыбір топтын түсіп калуына ушыра- 
май калмаған болар еді. Жалпыға мәлім, мундай бу- 
I ылыстар белгілі топтың жүктен түсіп қалуына соқ- 
тырады, сондыкган партия ішінде жікке бөлінушілік 
болмаса да, саскалақтаушылык басталады. Мундай 
бурылыс біздің партиямыздыц тарихында 1907, 1908 
жылдары болды, онда революциялық күреске үйреніп 
қалған бІздердің, 1905, 1906 жылдардан кейін, күн- 
делікті, жарыя жумыска көшк’міз келмеді, Думаға 
барғымыз келмеді, жарыя мекемелерді пайдаланғы- 
мыз келмеді, жарыя органдарда өз позицияларымыз- 
ды күшейткіміз келмеді және жалпы алғанда жаңа 
жолдарға жолағымыз келмеді. Ол нэп сыякты юенет 
бурылыс емес еді, бірақ б:з партия ретінде, сірә, әлі 
жас болған болсақ ксрек, біздің маневр жасау жөнін- 
де тәжрибеміз болмаған болса керок, сондықтан іс- 
тің аяғы біздін, арбадан табандаткан екі топтың тұ- 
сіп қалуымен тынды. Біздің шабуыл жасау саясаты- 
16’
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мыздан кейін кәзіргІ нэпке бурылыс — кенет бурылыс. 
Mine осындай бурылыста, пролетариат шабуылдан уа- 
кытша бастартып, ескі позицияларға шегінуге тиісті 
болған кезде, пролетариат шаруалар тылынан байла- 
кысты үзіп алмау үшін, сонын. жағына бет буруға ти- 
істі болған кезде, пролетариат Шығыстағы және Ба- 
тыстағы өз резервтерін күшейтудің, нығайтудың ка
мин ойлауға тиісті болған кезде,— осындай кенет 
бурылыста партияның жікке бөлінушілікке соқпағаны 
былай турсын, ол бурылысты ешбір сасқалақтаусыз 
еткізді.

Бул партиянык орасан икемділігін, ауызбірлігін 
және уйымшылдығын көрсетеді.

Бул біздің партиямыздың жеңетіндігіне кепіл.
Біздің лартияның Ішінде азғындаушылық бар дсп 

біздің жауларымыз вткен жылы, тіпті быйылғы жылы 
да карғаша каркылдады. Алайда, нэпке аяқ баса оты- 
рып, біз өз позицияларымызды сактадык, халық ша- 
руашылығының тізгіндерін ез колымызда сактадык, 
сондыктан партия бірауыздылықпен, бір кісідей, ал?а 
басуда, ал біздің душпандарымыз шынымен азғын- 
дап, жойылуда. Жакында Москвада эсерлердің cine- 
si65 бэлғанын Сіздер есіткен шығарсыздар, жолдас- 
тар. Съезд біздің партиямыздыд есігін ашуды сурап, 
біздің сгезімізге өтініш етуге уйғарды. Муның. үсті- 
не, моньшэвиктер партиясыныц кемінде 10 000 мүшесі 
бар меньшевизмнін. бу-рыкғы корғаны Грузия, — міно 
:!еньшевиэмніи осы корғаны кулап жатканын, сойгіл 
л лартиянын 2 мыңдай мүшесі меньшевиктер >ката- 

рынан ікеткенін есіткен шығарсыздар. Бул біздіц 
і артияның азғындамағанын көрсететін тәрізді, кайта 
олардың, біздік душпаыдардын., аашндап бара жат-
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қанын корсетет’н сыяқты. Ақырында, меньшсвизмнің 
ен адал, ең іскер қызметкерлср:нің бірі Мартынов 
жолдастың меньшевиктер катарынан кеткенін, ал Ор- 
талык Комитет оны партията алғаның және оны ал- 
ғандықты съездің бекітуі үшін өз усынысын съезге 
тапсырып отырғанын сіздер, сірә, білет’н шығарсыз- 
дар. (Бірен-саран кол шапалактау.) Осы 
фактылардың, бәрі, жолдастар, бізде партия ішінде 
Істің жайы нашар екенін көрсетпейді, кайта, оларда, 
біздін душпандарымызда, барлық жағынан каусап аз- 
ғындаушылык болып жатканын, ал біздің партия бір- 
ауызды, уйымшыл, аса улы бурылыска төтеп берген 
қалпында калғанын, туды кең жайып алға басып ке- 
лс жатқанын керсетеді. (У з а к, қатты қол ша
палактау.)
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2. ОРТАЛЫК КОМИТЕТОМ, УИЫМДАСТЫРУ 
ЖУМЫСЫ ЖӨНІНДЕП ЕСЕБІ БОИЫНШЛ 

ҚОРТЫНДЫ СӨЗ
19 апрель

Жолдэстар! Корытынды сөз екі бөлімнен қурала- 
ды: бфіншісінде Орталык КомитеттІң уйымдастыру 
практикасы туралы айтылады, өйтк-ені оны шешендер 
сынады, екінші бөлімінде мен Орталык Комитсттін, 
шешендер сынамаған, съезд, сірә, тольһқ косылаты» 
уйымдастыру усыныстары туралы айтамын.

Әуел: Орталык Комитеттіц баяндамасына болған 
сын туралы бірнс-ше сез айтайын.

Луговинов туралы. Ол біздіц партиянын тәргбіне 
риза емес: партия ішінде сөз бостандығы жок, жа*  
рыялылык жок, демократизм жок көрінсді. Өткен ал- 
ты жылдың ішінде Орталык Комитеттін ешуакыгта 
съезді нақ осы кездегідей демократиялык жолмен 
даярламағанын ол, әрине, біледі. Февраль пленумынан 
кейін іле-шала Орталык Комитеттің мүшелері м<ен Ор
талык Комитеттін кандидаттары федерациям ыздың 
барлық бурыш-бурышына барып, Орталык Комитет- 
Tin жумысы туралы баяндамалар жасаганын ол біле- 
ді. Бізде кәз:р айтыс листогінін66 гөрт но.м-срі бар 
екенін, онда жөн-жосыіқсыз, шынында да жөн-жосык. 
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сызОрталык Комитеттің жумысын талкыға салып, бул 
жайында пікірлер айтып жатқанын ол, Лутовинов бі*  
луге тиіс. Бірақ оған, Лутовиновқа, бул жетісліксіз. 
Ол «нағыз» демократизмді тілейді, ен. берісі, өте ма- 
цызды мәселелердің бәрі төменнен жоғарыға дейін 
барлык уяларда талкыланса екен, әрбір мәселе жө- 
нінде бүкіл партия қозғалыска келіп, мәселені тал- 
қылауға қатнасса екен дейді. Бірақ, жолдастар, кәзір, 
біз өкімет басында турғакымызда, кемінде бізде пар
тийный 400 мың мүшесі болып отырганда, кемінде 20 
мын уямыз бар болып отырғанында мундай тәртіптін 
кайда апарып соғарын мен б'лмеймін. Ондай тәртіп 
тусында партия бізде мәңгі мылжыидаушы және түк 
дкшпеуші айтыс клубына айналар еді. Ал, шындығын- 
да, б;здің партиямыз ең алдымен әрекет стуші партия 
болуға тиіс, вйткені біз өкімет басында турмыз.

Муның үстіне, Лутовинов мынаны умытады: фо 
дерациянын ішінде біз өкімет басында турсак та жә- 
не жарыялылықтың. барлық жеңілдіктерімен пайдала- 
нып отырсақ та, халыкаралыіқ турғыдан қарағанда біз 
1912 жылы бастан кешірргн дәуірге уксас дәуірді 
бастан кешірудеміз, ол кезде партия жартылай қу- 
•пыя, дурысында мүлдем қупыя еді, думалық фрак
ция түрінде, жарыя газеттер түріяде, клубтар тү- 
ріндс партиянын кейбір жарыя табан тірерлері бар 
еді, сонымен кабат, партияны душпандар қоршап 
алған еді және ол кезде партия алға басып, жарыя 
мүмкіндіктерді кеңейту үшін бар күшін жыйнауға ты- 
рысып еді. Сондай дәуірді біз 'кәзір халықаралық 
хөлемде бастан кеш:ріп отырмыз. Біз жаулардың қор- 
жауындамыз, — бул барлық журтқа түсінікті. БіздІ
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коршап алған империализмнін бөрілері тыным көр- 
меуде. Біздің жауларымыз қандайда болса саңлау 
табуға, сол аркылы өтіп бізге зыян тигізуге тырыс- 
пайтын күні жок. Бізді коршап алған жауларымыз 
блокада жасау жөн:нде немесе интервенция жасау 
жөн;нде қандайда әзірлік жумысын жүргізіп жаткан 
жоқ деп айтуға дәлел жок. Жағдай міне осындай. 
Жағдай осындай болып отырғанында соғыс және 
бсйбітшілік жен’ндег; барлық мәселелерді көшеге шы- 
гаруға болар ма? Мзселені 20 мың уяның жыйналыс- 
тарында талкылау — мәселені көшеге шығару деген 
сез той. Егорде б:з Генуя конференциясы жөнінде 
алдын ала жүргізілген барлық жумысымызды алдын 
ала көшеге шығарған болсак, біздің жайымыз не бо
лар еді? Біз оңбай кулар едік. Біз жаулардың кср- 
шауында отырғанымызда, біздің, тарапымыздан бола- 
тын туткыйыл соккы, күтпеген маневр, шапшаңдык. 
барлық істін, тағдырын шешеді, муны естен шығармау 
керек. Лозанна конференциясында жүргізетін саяси 
науканымызды партняның сенімді адамдарының ша- 
ғынтобында талкылаудың орнъіна осыбарлык жумыс- 
ты көшеге шығарған болсақ, өзіміздің сырымызды 
ашкан болсак, бзд:ң жайымыз не болар едІ? Жаулар 
барлық жаман жақтар мен жаксы жақтарды есепке 
алған болар еді, бізд^н наукан.ымызды болдырмас сді, 
сонымсн б:з Лозаннадан маскара болып қайткан бо
лар едік. Егерде біз ең маңызды мәселелердің ішінде- 
гі ен маңызды мәселелерді, соғыс пен бейбітшілік мо- 
селелерін алдын ала көшеге шығарған болсақ, өйткз- 
ні, кайталап айтамын, мәселелерді 20 мың уяның тал- 
кысына шығару деген сөз — мәселелерді көшеге шы- 
fapy деген сөз, — біздіц жайымыз не болар еді? Бізді



9 дегенше жүғлей треев бс-дарі еж х\ч:к-
тар, унымдастыр\дпы.гжх жюр-жр бс&л~жв дх сзякж 
пікірлер бойывша да ЛуткааэдвтаЕ дем^фжтажы 
дент'н нэрсе кур кыах деж'кравт-жшых жзЕжл-5згы<5- 
дык, Ол жалгаа жэее катерж. БхіетХ*  Лутгавжэаг.' 
ген жолымыз бэлек.

Осинскийге кешасл. Ол мжг (кгхвык Кежжтетп 
кеяейткенде біз овьк хутамыжа тгэуежЁ*  д^дххзэхы 
енгізуге таістіміз дегея сезгме жзрхзга туей. £ г 
Сорин, жеке дербестерх емге, тәуедкйхдесх- Бул 
пункт те мені Осинскжзмех демоЕратакжк еехтзаио- 
зммен*  біраз бірлікке к?лх д-ш балжажда Cteasrsm., 
Орталык Комитета тауедез жадхэсгарэкэ і>хшхты- 
ру керек дел мев шазызда да агггаж, Тауеасз бм- 
ғанда неден тэуелезз,— музы меэ гжтЕа~ыэе ж*ж.  
гізгі сезде бәрія сарха акту тгдесіз кдагызды
сезге де овы-муны калдьсру керек еяижя гуа бурый 
білдім, (К ү л к I. Кол ш а п г л а кт a y„ji Бізге тзуел- 
с:з ала м дар Орталык Кохитетке керек, б'рах. 
лениниэмнеи тәуелсіздер емес. — жок, жолдастар. 
куда и сактасын: Бізге керггі тэуелсЬ ада мд аз, жеяе 
ыкпалдардан, Орталык Комитет жіздей курес- 
тін дағдылары меи дәстұрлерйія ахая адамдар: ал 
ол дағдылар мен дәстүрлер бізде калыя альш„ Орта 
лык Комитет™ ішіиде кейле коркывыш тугызыя жур, 
Ленин жолдастын макаласы содержа естер;иігде. Ол 
макалада б;зде жжке боліиу п«?рсж«тива<сы бар дет 
айтылады. Ленин жолдастын махалзсыяыя бул жері 
бойынша уйымдардын бізде жжке бол'ну жлжт'и 
жет:п каллы деп ойлауы муххя бодғакдыктая# Орт л 
лык Комитет™ мугселер; тууы н/яг'и кухаилея/ш!- 
лікті жоюға бірауыэдаа уйғарыл, Орталык Коиятп 
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ішінде ешкандай жік жоқ деді, бул іс жүзіндегі шын- 
дыкка әбден сай келеді. Бірак Орталык Комитет жік- 
ке бөлінуііглік 'перспективасының жойылмаганын да 
айтты. Жәи-еде бул әбден дурыс. Орталык Коми- 
теттің ішінде жумыстың барысында соңғы алты 
жылда Орталык Комитет Ішіндегі күрестің, кей- 
бір дағдылары мен кейбір дәстүрлері калыптасты 
(калыптаспай тура алмады да), булар кейде оншама 
жаксы емес жағдайлар туғызады. Осындай жағдайды 
мен Орталык Комитеттің февраль інтнде болған соң- 
ғы пленумдарының бірнде кадағаладым, сокда ғана 
мен жергслікті орындардан келген адамдардын арала- 
суы кебінесе барлык Істің тағдырын шешіп жібереті- 
нін байкадым. Бізге осы дәстүрлерден және осы жеко 
ыкпалдардан тәуелсіз адамдар керек, керек болғанда 
олар Орталык. Комитетке енлі, онда жаксы жумысы- 
ның және жергілікті орындармен байланысының тәж- 
рибесін ала келіп, Орталык Комитетті бізд'.ң партия- 
мызға басшылык ететін біртутас және бөлінгісіз кол
лектив етіп беркітетін тутка болатын болуы үшін 
керек. Орталык Комитеттің ішінде калыптаскан ескі 
дәстүрлерден аман мундай тәуелсіз жолдастар бізге 
керек болғанда жаңа, тың элемент енгізетін, Орта
лык Комитеты беркітетін және Орталық Комитеттің 
«ш.нде барлык және кандай да болса жжке бөліну- 
ш;л.к мумкі>ндіг;н;ң, алдын алатын адамдар ретінде 
керек. Тәуслсіздер туралы мен осы матнада айттым.

Мен Осинскийдің Зиновьев жөнпідегі қылығына 
токтамай өте алмаймын, жолдастар. Ол Сталин жол- 
дасты мактады, Каменевы мақтады және әзірге бі- 
рсуін ығыстырып тастаса болғаны, кейін баскаларына 
да кезек жетеді деп уйғарып, Зиновьевы теуіп жібер-
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соз:н акта алатын жоғарғы өкімет керек. Улттық бей- 
бітшіліктін мундай органын грузин улты өкілдерінік 
катнасуынсыз куру мүлдем мүмкін емес. Міне, соны- 
мен, шаруашылык күштерді бфжтірген соң бірнеше 
айдан кейін келесі шара істеледі — республикалар фс- 
дерациясы курылады, ал Судан кейін б;р жыл еткен 
сон., рэспубликаларды біріктіру жолындағы кортынды 
кезең ретінде тағы бір шара істеледі — Республика
лар Одағы курылады. Бул арада кандай кобалжу 
бар? Бул біздіц улт саясатымыздың системасы. Мди
вани карг большевикпж дсп кеудесін кергенімен біз- 
дж совет саясатының мәнісін аңғармай каліған.

Ол Закавказьедегі, әсіресе Грузиядағы істердің 
улттық жағына кагнасы бар өте маңызды мәселзлер- 
ді Срталық Комитет пе, жеке адамдар ма, — әйтеуір 
біреулер шешіпті дегенге ишара етіп бірқатар сурау- 
лар бсрді. Закавказьедегі негізгі мәселе — Закавказье 
федсрациясы туралы мәселе. Закавказье федерация- 
сы туралы РҚП Орталық Комитетінің директивасы- 
ның тарихын көроететін бір кішкентай документті 
оқуыма рухсат етіңіздер.

1921 жылғы 28 ноябрьде Ленин жолдас маған За
кавказье республикаларының федерациясын куру ту
ралы оз усынысының жобасын ж^берді. Онда былай 
делінген:

«1) Закавказье республикаларының федерациясы 
принцип жағынан әбдсн дурыс және сөзсіз жүэгге 
асырылуға жатады деп танылсын, бірақ практика жү- 
зінде дереу жүзеге асыру мағнасында уакыты жетпс- 
пен, яғни төменнен талқылау, насихаттау және жүзс- 
ге асыру үцкн бірнеше апта уақытты керек етеді, деп 
танылсын;
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2) Грузияның, Арменияның, Азербайжаннын орта- 
лык комитеттеріне бул қарарды жүэзге асыру тап- 
сырылсын».

Мен Ленин жолдаспен хат жазысып, бул жен'нде 
асыкпау керек, күте туру керек, федерацияны жүзсге 
асыру үш?н жергілікті қызметкерлерге біраз уакыт 
€сру керек деп усындым. Мен оған былай деп жаз- 
ДЫМ:

«Ленин жолдас. Егер мына түзетуді кабылдауға 
разы болсаңыз, сіздің карарыңызға мен карсы емес- 
п;н: Ьпунктте «талкылау үтддін бірнеше апта уакыт- 
ты керек етсді» деген сөздердің орнына «талкылау 
үш:н белглі б'р уакытты керек етед;», сізд'ң карлры- 
ныздағыдай, тағысын тағылары деп жазылсын, Эди
не мынада: Грузияда федөрацияны «советтік жолмен» 
«төменнен» «бірнеше аптада» жүзеге асыруға бол- 
майды, ейткен' Грузияда Советтер енд: ғана курылып 
жатыр. Ол-ар әл: курылып бәлған жоқ. Будан бір ай бу
рый Совгттер мүлдем болған жок, сондыктан ондэ 
«бірнеше алта» ішінде Советтерд’н съез’.н шакыру 
мүмкін емес, — ал Грузиясыз Закавказье федераиия- 
сы қағаз жүзіндег: федерация болады. Менін ойым- 
ша, Грузияның калың буқарасының арасында феде
рация идеясы жегъп шығуы үшін 2 — 3 ай уакыг бзл- 
гілеу кажет. Сталин».

Ленин жолдас «мен бул түзетуді кабылдаймын» 
Дел жауап кайтарды.

Б:р күннен кейін бул усыныс Лениннің, Троцкий- 
дін, Каменевьн, Молотовтыц, Сталиннін, дауысчары- 
мен кабыл алынды. Зиновьев жоқ еді, онын орнында 
Молотов калган. Бул карарды Саясаттык бюро 1921 
жыддын аяғында, көріп оіырсыздар, бірауыздан ка- 
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былдады. Сол уакыттан берІ карай, Мдивани баста- 
ған бір топ грузин коммунистері Орталык Комитеттік 
федерация туралы директивасына карсы күрес жүргі- 
зе бастады. Істің жайы осында Мдивани айтканын- 
дай емес екенін өздеріңіз көріп отырсыздар, жолдас- 
тар. Бул документті мен Мдиванидің осында колдан- 
ган лайыксыз туспалдарына карсы келтіріп турмын.

Екінші сурак: Мдивани бастаған б;р топ жолдас- 
тарды партия Орталык Комитетінін. кайта шакырып 
алу фактысы, затында, немен түсіндіріледі, мунын се- 
бебі нс? Бул арада скі негізгі, сонымен бірге, реем» 
себеп бар. Мен муны айтуға міндеттімін, өйткені Ор
талык Комитетке карсы, соның ішінде, маған карсы 
айтылған жазғырулар болды.

Б:рінші сөбеп — Мдивани тобының ез грузин ком
муниста партия?ында ыклалы жоқ, оны грузин ком- 
партиясының өзі кабылдамайды. Бул партиянын екі 
съезі болды: 1922 жылы, жылдың басгінда, бірінші 
съезі болды да, 1923 жылы, жылдың басында, екінші 
съезі болды. Екі съездін, екеуінде де Мдивани тобы 
федерацияны бекерге шығару идсясы үш’н өз партия- 
сынын өзінен-ақ батыл тойтарыс көрді. Бірінші съезде 
122 дауыстан ол 18 дауыс шамасында алған сыяқты; 
екінші съезде 144 дауыстан ол 20 шакты дауыс алды; 
съезд оны Орталык Комитетке сайламай, карысып 
отырып алды, оның позициясы ылғый теріске шыға- 
рылып отырды. Бір:ншІ жолы 1922 жылдык бас кезін- 
де Орталык Комитеттегі біздер Грузия компартиясы- 
на ыкіпал жасап, Грузия компартиясынык ыктыярына 
қарамай, ескі жолдастарды (сез жок, Мдивани — ескі 
жолдас, Махарадзе де — ескі жолдас) алғыздык, ек! 
топтың ексуі, көпшілік пен азшылык, жымдасып жу- 
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мыс істер дел ойладық. Бірақ, бірінші съезд бен екін- 
ші съездің арасында біркатар қалалык және жалпы 
грузиялық конфсренциялар болып, ор жолы Мдивани 
тобы өз партиясынан таяк, жеп отырды, акырындэ, 
сонғы съезде Мдивани 140 дауыстан әрең-әрең 13 
дауыс алды.

Закавказье федерациясы— тек Грузияға ғанаемес, 
букіл Закавказьеге катнасы бар уйым. Дағдыда гру- 
зиялык партия съезінен кейін іле-шала жалпызакав- 
казьел!к съезд болады. Бул съезде де нак осылай 
болды. Соңғы жалпызакавказьелік съезде 244 дауыс
тан Мдивани 10 шакты дауысты әрек алған сыякты. 
Фактылар осындай. Партия, Грузия уйымынын. өзі 
Мдивани тобын жек көріп отырған жағдайда партия 
Орталық Комитетінің не істеуі керек? Мен біздлі 
улт мәселесіндегі саясатымызды улт адамдары мен 
улт соқыр-сенімдеріне кеңшілік жасау саясаты дел 
түсінем*н.  Бул саясат, сөзсіз, дурыс. Бірак партияның 
ықтыяр-тілегіне ылғый зорлык, істей беруге бола ма? 
Мдивани тобының осы партияның шенберінде кыз- 
мет етуіне тура келіп отыр ғой. МенІңше, болмайды. 
Қайта, өз істеріңді Грузиядағы партийным, ыктыяр-ті- 
легмен мүмкіндігінше сәйкестіріп отыру керек. Орта- 
лык Комитет бул топтың белгілі мүшелер.н кайта ша- 
кырып алып, осылай істеді де.

Орталық Комитеттің бул топтан кейбір жолдас- 
тарды шакырып алуына екінші себеп — олар РКП Ор- 
талық Қомитетінің қаулыларын ылғый бузып отыр
ды. Федерация туралы каулының тарихын мен сіздер- 
ге баяндадым; бул органсыз улттық бейб^тшілік мүм- 
кін емес, Закавказьеде тек Совет өкіметі ғана, феде
рация қурып, улттық бейбітшілік орнауын қамтама- 
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сыз етті деп мен айтып өттім. Сондьжтан Орталық 
Комитеттегі б^здер бул каулы сөзсіз міндетті деп са- 
надык. Сның бержағында, біз нені көріп отырмыз? 
Мдивани тобының бул каулыға бағынбауын, ол-ол ма: 
бул каулыға карсы күрес^н кор’.п отырмыз. Муны 
Дзержинский жолдастын комиссиясы да, Каменев — 
Куйбышев комиссиясы да аныктады. Тіпті кэз;р, март 
пленумыньщ Грузия туралы каулысынан кейін, Мди
вани федерацияға карсы күресін әлі жүргізуде. Бул 
Орталық Қомитеттің карарларын қорлағандык емей 
немеке?

Партиянын Орталық Комитетін Мдиваниді кайта 
шакырып алуға мәжбүр еткен жағдайлар осындай.

Мдивани, өзінін кайта шакырылғанына карамас- 
тан, кайткенмен жеңдім дегендей етеді. Онда женілу 
деп нені атауды мен білмеймін. Дегенмен, маркум 
Дон-Кихоттың да желди;рмендерге шауып, жаракат- 
ты болса да, өзін женушімін деп санағаны мәлім. 
СсЕет жерінің Грузия дел аталатын бір кесегінде кыз- 
мот ететін кейбір жолдастардың бас жағының, сірә, 
жетпестігі бар-ау деп ойлаймын.

Махарадзе жолдаска көшемін. Ол осында улт мә- 
селесжде карт большевикпін, Лениннің мектебінен 
шыкканмын дегенд: айтты. Бул дурыс емес, жолдас- 
тар. 1917 жылғы апрельде конференцияда68 мен Ма
харадзе жолдаска карсы Ленин жолдаспен бірге кү- 
pec жүргіздім. Ол кезде Махарадзе жолдас улттар- 
дыи өзін өзі билеуіне карсы болды, біздін програм- 
мамыздын негізіне карсы бэлды, халыктардын, дербес 
мсмлекет болып өмір суру правосына карсы болды. 
Ол осындай көзкараста болып, партияға карсы күрес- 
ті. Сонсын ол өзінің көзкарасын өзгертті (бул, эрине, 
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оған аброй әпереді). бірак, солай болса да, оның 
муны умытаауы ксрек еді! Ол -сид’ улт мәселесі жө- 
ніндег: карт большевик емес, кайта азды-көпгі жас.

Мен, немесе Орталык Комитет грузин коммунис- 
терінл уйымын сену керек болатын нағыз уйым деп 
таныймыз ба, жок па, егерде танысак, бул уйымның 
мәселелер койып, өз усыныстарын жасауына Орталык 
Комитет коне ме, жоқ па деген жайда маған Маха- 
радзе жолдас парлам-енттж сурак қойды. Егор осы- 
ның бәрі танылса, Орталык Комитет Грузияда орна- 
ған тәртіпті тезгіс^з доп санай ма?

Мсн бул парламенттік суракка жауап беречін.
Эрине, Орталык Комитет Грузия компартиясына 

сенед;,—енді кімге сенуге болады?! Грузия компар- 
тиясы грузин халкынык сөлі, еи таңдаулы элементте- 
рі, буларсыз Грузияны баскаруға болмайды. Бірақ әр- 
бір уйым кәлш:лік пен азшылыктан қуралады. Б'зде 
көлшілігі мен азшылығы болмай отырған б:рде-бір 
уйым жок. Грузия компаргиясының Орталык Коми
тет! партиянын жолын жүзеге асыратын көлшіліктен 
және бул жолды барлык уакытта бірдей жүзеге асы- 
ра бермейън азшылыктан куралып отырғанын біз 
практика жүзінде көріп отырмыз. Әнгіме, сірә, уйым- 
ға сенгенде онын көпшілігі аркылы сену туралы бо
лью отырса керек.

Екінші сурақ—улттык Орталык Комитеттердін 
инициатива жасауға, мәселе коюға праволары бар 
ма, олардың өз усыныстарын енгізуге праволары бар 
ма?

Мундай праволары бар екені өзінен өзі түс:н:кті, — 
бул айкын. Тек түсініксізі мынау: Грузия компартия- 
сынын Орталык Комитетіне мәселелер коюға мүмкін- 
17 II. В. Стали н, S-том
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дік берілмейтіні туралы, усыныс енгізіп, оны талқы- 
лауға мүмкіндік бер^лмейтіні туралы Махарадзе жол- 
дас бізге неге фактылар тапсырмайды? Мен мундай 
фактыларды білмеймін. МенІң ойымша, егер колында 
мундай материалдар жалпы бар болса, Махарадзе 
жолдас Орталык. Комитетке әкелігі тапсырар.

Үш'нші сурақ: Грузияда орнаған тәргіпке жол бе- 
руге бола ма?

Амал қанша, сурак тужырымды емес,— кандай 
тәртіп жайында? Егер Грузияныц Совет өкіметі сокғы 
уакытта дворяндарды уяларынан, сол сыяқты, мень- 
шевиктер мен контрреволюционерлерді куа бастаған 
тәртіп туралы сөз болып отырған болса, осы тәртіп 
туралы сөз болып отырған болса, онда бул тәртіптің, 
менінше, жаман ештемесі жок. Бул біздің советтік 
тәртіп. Егер әңгіме Закавказье өлкелік комитеті Гру
зия компартиясының өркендеуіне төзбестік жағдай- 
лар тудырып отыр деген жайда болса, онда мундай 
фактылар менде жок. Грузия компартиясының соңғы 
съезінде 18 дауыска карсы 110 көпшілік дауыспен 
сайланған Грузия Орталық Комитеті біздін. алдымыз- 
ға мундай мәселелер койған жоқ. Ол біздің партия- 
мыздын Закавказье өлкелік комитетімен толық ынты- 
мактасып жумыс істеуде. Егер партия тәртібіне нарэ- 
зы кішкентай топ, ағым, кыскасы, партия мүшелері 
болатын болса, онда тиісті материалдарды Орталык 
Комптетке тапсыру керек. Онда, Грузияға мундай 
шағымдарды тексеру үшін екі комиссия барып келді, 
біреуі —Дзержинскийдін, екініиісі— Каменев пенКуй- 
бышевтың комиссиясы. Керек болса үшіншісін курУга 
болады.

Осымен Орталык Комитеттін бір жыл Ішіндегі
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уйымдасгыру практикасы жөніндегі қортынды сөзім- 
нің бірінші бөлімін аяктаймын.

Екінші бөлімге, Орталық КомитеттІң, съездің қа- 
рауына енгізген уйымдастыру усыныстарына көшемін. 
Менің білуімше, Орталык Комитет енгізген усыныс- 
тардыц бірде-біреуін сын турғысынан шешендердін 
ешқайсысы козгаған жок. Мен муны сіздердіц қа- 
рауыңызға біздер усынған Орталык Комитет усыныс
тарына толык косылғандықтыц белгісі деп білемін. 
Солай бола турса да, меніц біркатар түзетулер енгі- 
зуге де көмектескім келеді. Бул түзетулерді мен Ор
талык Комитеттін идеясы бойынша қурылуға тиісті 
секцняға, уйымдастыру секциясына енгіземін, мунда 
негізгі жумысты партия жолы бойынша Молотов жол- 
дас, совет жолы бойынша Дзержинский жолдас жүр- 
гізеді.

Бірінші түзетуде Орталық Комигетке кандидат- 
тардың санын бес адамнан, ен кемінде, 15 адамға де- 
йін көбейту керектігі айтылады.

Екінші түзету жоғарғы орындарда да, төменгі 
орындарда да есепке алу-бөлу органдарын нығайтып, 
кенейту жайында болады, өйткені бул органдардын 
кәзір аса зор, б:рінші дәрежелі маңызы бар, өйткені 
бул шаруашылыктың және совет аппаратыныц бар- 
лык салаларын партияның қолында устаудыц іс жү- 
зіндік куралы.

Үшінші түзету Орталы.қ Комитеттіц жанында уез- 
дік секретарьлардың мектсбін куру, сөйтіп жылдын 
аяғында губкомдарда уездік көлемдегі 200 — 300 сек- 
ретарьлардың болуын қамтамасыз ету туралы усы- 
нысты съездін бекітуі жайында.

Енді төртінші усыныс— баспасөз туралы. Менбул 
17*
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жөнінде нақтылы ештеме усынбакшы емеспін, бірак 
баспасөздің тиісті сатыға көтерілуіне съездің айрық- 
ша назарын аударғым келеді. Ол алға басып келедІ, 
ол көп алға басты, бірақ керекті дәрежедегідей алға 
баскан жок. Баспасөз күн сайын емсс, сағат сайын 
есіп отыруға тиіс, ол паргиямыздың ең өткір, ец күш- 
ті куралы.

Кортындыда осы съезд жайында б^рноше сөз. 
Жолдастар! Мен мынаны айтуға тиіспін: мундайауыз 
бірлікті, бір идеямен рухтанған съезді мен көптен 
көрген жокпын. Мен бул арада Ленин жолдастың 
болмағанына өкінемін. Егер ол осында болса, былай 
деп айта алар еді: «Мен партияны 25 жыл шыңдадым 
және оны улы. күшті етіп шыңдап шығардым». (У з а қ 
қ о л шапалактау.)
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3. ПАРТИЯ МЕН МЕМЛЕКЕТ 

ҚУРЫЛЫСЫНДАҒЫ УЛТТЫҚ МОМЕНТТЕР 

ТУРАЛЫ БАЯНДАМА
2J апрель

Жолдастар! Октябрь революциясынан бері б:з улт 
мәселесін үшжші рет талкылап отырмыз. бірінші per 
— VIII съезде, екінші рет — X съезде, үшінші рет — 
XII съезде талкылап отырмыз. Бул улт мәселесі жө- 
ыіндегі біздіи көзкарастарымызға кейб:р принциптік 
өзгеріс енгендігіиің белгісі емес пе екен? Жок, улт 
мәселесіне принциптік көзкарасымыз Октябрьге дейін 
де, онан кейін де кандай болса, нак сол калпында 
қалып отыр. БІрақ X съезден бері, революцияның кә- 
зіргі Шығыс елдері сыякты күрделі резервтерінін. 
салмағыныц күшейгендті мағнасында халыкаралык 
жағдай өзгерді. Бул біріншіден. Екіншіден, X съезден 
бері нэпке байланысты біздін партиямыздың ішкі 
жағдайында да кейбір өзгерістер болды. Осы жаңа 
факторлардың бәрін есепке алу керек, олардың. кор- 
тындысын шығару керек. XII съезде улт мәселесініи 
жанаша койылып отырғанын айтканда тек осы мағ- 
нада айткан жөн.

Улт мәселесінің халыкаралық манызы. Біздердің 
кім екеніміз өздеріңізпе мәлім, жолдастар, біз совет- 
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іік федерация ретінде, кәзірде тарихи тағдырдың еркі 
бойынша дүнисжүзілік революцияныи алдыңғы қатар- 
лы отряды болып отырмыз. Өздерінізпе мәлім, тағ- 
дырдың еркі бойынша біз журттыц бәрінің алдында 
болып шығып, ен. бірінші рет жалпы капиталиста 
майданды буздык. Өздеріңізге мәлім, б;з өзіміздің ал- 
ға баскан өріс'.мізде Варшаваға дейін бардык, содан 
соң біз, еи берік деп санаған позицияларымызға бекі- 
ніп, кейін шегіндік. Осы кезден бастап біз нэпке көш- 
тік және осы кезден бастап біз халыкаралык револю- 
циялык козғалыстыц каркыныныи баяулағанын еске 
алдык, осы кезден бастап б.здін, саясатымыз бурын- 
ғыдай шабуыл саясаты болмай, корғану саясаты бол- 
ды. Варшава түбінде сәтсіздікке ушырағаннан кейін 
(шындыкты жасырмай-ак кояйык) біз алға баса ал- 
мадык, өйткені біз тылдан кол үзіп калу қаупінде 
болдык, — ал біздіи тылымыз шаруалық тыл, жә- 
не, акырында, біз революцияныи, тағдырдыц еркі бо
йынша берілген резервтерінен, батыстағы және шы- 
ғыстағы резервтерінен, тым аулак кетіп калу қаупінде 
болдык. Мійе сондыктан біз ішкі жағдайда нэпке ка
рай, сырткы жағдайда алға баскан өрісімізді бәсең- 
детуге карай бет бурдык; тыныс алу керек, өзіміз- 
дің жараларымызды — алдыиғы катарлы отрядтын, 
пролетариаттың, жараларын жазу ксрек, шаруалык. 
тылмен жымдасу керек, бізден артта калған реэерв- 
тердіц — дүниежүз:лж капитализмнің негізгі тылы бо
лып табылатын батыстағы және шығыстағы күрделі 
резервтердің арасында келешектегі жумысты жүргізе 
беру керек, деп уйғардык. Улт мәселесін талкылаған- 
да әцгіме міне осы резервтер туралы — күрделі, со- 
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нымея бірге, дүяяежүзіхк кмперналнзмтн тылы 
лып табылатыя реэервгер турады болып отыр.

Ек*и;н  бірі: не біз имаериэлазмн.ц қыйырдағы ты- 
лын — шығыстағы отаэ елдер мен жартылай отар ел« 
дерді — козғаймыз, рев^люштландырамыз» сейгіп, 
империалнзмнік кулауын тездетеміз, не біз бул жөн- 
де капы берл а.тамыз да, ішперналнзмд: нығайтамыз, 
сөйтіп, козғалысымызлык кушін бәсеңдетеміз. Мәсе- 
ле осылай койылып отыр.

Әнгіме мынада: б:здін Республикалар Одағына 
бүкіл Шығыс тәжриЗе срны деп қарайды. Не б:з осы 
Одактын шенбер'нде отырып, Улт мәселесін практи- 
када колданылуы жағынан дурыс шешеміз, сөйтіп біз 
бул арада, осы Одактын шеңберінде отырып, халык- 
тардын арасында шын туыскандык катнастар, шын 
ынтымактастық орнатамыз,— сөнтіп бүкіл Шығыс б:з- 
дін федераииямызды азаттық туы деп білетін болады, 
алдынғы катардағы отряд, сонын салған жолымен 
жүруге болады, сонымен бул дүниежүзілік империа- 
лизмін:н күйреу^нін басталуы деп білетін болады. Не 
бул арада б:з кате ж:береміз, ертеде езілген халық- 
гардын Россия пролетариатына сенуін кемітеміз, Pec- 
публикалар Одағынын Шығыс алдындағы тартушы 
күшінен айрылып каламыз, — онда империализм ута- 
ды да, б:з утыламыз.

Улт мәселесінің халыкаралық маңызы осында.
Біз үшін улт мәселесініц ішкі жағдаЙ жағынан да 

манызы бар; муның оебебі бурынғы державалық улт- 
тык сан жағынан 75 миллиондай, ал баска улттардыц 
65 миллиондай (дегенмен бул аз емес) екендігікен 
ғана емес, ертеде езілген улттардың шаруашылык да
му үшін өте кажетті аудандарды және соғыс страте- 
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гиясы жағынан өте маиызды пункттерді мекен етіп 
отырғандығынан да емсс, муның себебі бәрінен бурын 
мынау: соңғы екі жылда б:з нал дегенді енг\зд:к. ал 
осымен байланысты великорус ултшылдығы өршіп, 
күшейе бастады, сменовехшылдык идеясы туды, Де
никин жасай алмаған нәрсені, яғни «тутас және бө- 
лінбейтін» Россия дегенді бейбіт жолмен орнату та- 
лабы тарап жүр.

Сонымен, нэпке байланысты біздін ішкі турмысы- 
мызда жана күш, яғнн великорустық шовинизм туып 
келеді; ол біздш мекемелерімізде уя салып жатыр, 
совет мекемелеріне ғана емес, партия мекемелеріне 
де жайылып келеді, ол б:здің федераниямыздың бар- 
лык бурыш-бурышын шарлап жүр, оған, осы жана 
күшке, үзілді-кесілді соккы бермесек, онын тамырын 
кыймасақ, — нэп жағдайлары оны өсіріп отыр,—б;з 
бурынғы державалык улттың пролетариаты мен ер- 
теде езілген улттардын шаруаларынын арасы үзілу 
каушне ушыраймыз, ал бул пролетариат диктатурасын 
әлсіретумен бірдей деген сөз.

Бфак нэп тек великорус шовинизмін өсіріп кана 
коймайды, ол, әсіресе бірнеше улты бар республика- 
ларда, жергілікті шовинизмді де өсіреді. Мен Грузия- 
ны, Азербайжанды, Букарды айтып отырмын; б;р рст- 
тен Түркстанды да еске алуға болады; буларда бір- 
неше улт бар, ол улттардын алдынғы катарлы эле- 
менттер; бір-б:р:мен дәреже артуы үш;н жакында бә- 
секелесе бастауы мүмкін. Бул жергілікті шовинизм 
өзін.ң күштері жағынан, әрине, великорус шовинизмі- 
нін кауп.нлей кауіп болмяйды. Бірак ол калай да 
каушті, ол б.’зге кейб.р республикаларды улттык, жан- 
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жал мзіляаын*  яйжялдыру, гад® 
түйіндерш Сюсату кятеріе туғызады.

Халыкаралык зкэве Шве сы&иты бар дэлелдср 
осылэр; будар жадны алғяаза. адресе каяіргі кезен- 
де, улт мәселесініғ. зор, аддынғы дәрежелі манызы 
барлығыЕ көрсетеді.

5 лт мәседзсйён таитьж мэні везе? КәзіргІ совсттік 
даму жағлайларында угт мәселелін.н *е» гн
бурынғы лержавалык улттыь піюлетарғагы мен бу- 
рынғы езілген улттардыв шаруаларынын арасындзғы 
аракатаастарды белгжуде. Упттасу ыәселес; осында 
әбаен жетерліктей талкыланды, бірак уигтасу мәсе- 
лесін талкылағанла, Камяаевтің Калининнж, Соксль- 
никовтна, Рыковтын., Тродкнйдін баяндамалары бо- 
нынша да талкылағанда. квбінесе орыс пролетариа- 
тывың орыс шаруаларына көзкарасы еске алынды. 
Мунда, улт мәселесікде, күрделірек механикаға кез- 
десіл отырмыз. Мунда біз бурынғы державалык улг- 
тын пролетариатынын. бүкіл федерациямыздын ек 
мәдеаиетті жіг; болып отырған пролетариапын және 
ертеде езілпен улттардын шаруаларының, көбінесе 
шаруаларынын арасында дурыс аракатнас жасау 
мәселесве кездесіп отырыыз. Улт мәселесінін таптык 
мәні осында. Егер пролетариат өзге }'лт шаруалары 
женінде орыс атаулынын бәріне сенбеуш:лжг;н. пат- 
ша өкіметінін саясаты арқылы ондаған жылдарда 
бойға сінпев сенбеушіліктің барлык саркыншактарын 
жоя алатын катнастарды жасай алса. егер, одан ве
тер, орыс пролетариаты орыстыя пролетариат ы мен 
шаруаларынын арасында ғана емес, бурын ез'лген 
Улттардын пролетариаты мен шаруаларынын арасын
да да шыа одақ жасай алса, онда міндет орындала- 
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ды. Бул үшін пролетариаттың өкіметі орыс шаруа- 
ларына кандай жакын болса, өзге улт шаруаларына 
да сондай жакын болуы керек. Совет өкіметі өзге 
улт шаруаларына да жакын болуы үшін, ол сол езге 
улт шаруаларына түсінікті болуы керек, ол жумысты 
ана тілінде жүргізуі керек, мектептер және өкімет ор- 
тандары орыс емос улттардың тілін, салт-санасын, ғу- 
рыпын, турмысын білетін жергілікті адамдардан ку- 
ралуға ти:с. Осы елдердің республикаларындағы ме- 
кемелер мен екімет органдары ана тілінде сөйлеп, 
жумыс істей бастаса, тек сонда ғана жэне тек сөйт- 
кенде ғана сонғы уакытка дейін орыс өкіметі болып 
келген совет өкіметі орыс өкімсті ғана емес, әрі улт- 
аралык өкімет, ертеде езілген улттардың шаруалары- 
■яа жакын өкімет болады.

Улг мәселесінін жалпы алғандағы, әсірссе совст- 
тік жағдайдағы, негіздерінің бірі осы.

Улт мәселесінін кәзіргі кезенде, 1923 жылы шешу- 
дің сыйпатты белгісі кандай? Улттык жағынан шешу- 
ді керек кылатын мәселелер 1923 жылы кандай фор
мата көшті? Федерациямыздын. халыктары арасында 
шаруашылык жағынан, соғыс жағынан, саясат жа- 
ғынан ынтымак орнату формасына көшті. Мен улт- 
аралык катнастарды айтып отырмын. Өзінің негізгі 

шндеті бурынғы державалық улттыц пролетариаты мен 
өзге улт шаруаларынын арасында дурыс катнастар 
орнату болып отырған улт мәселесі кәзіргі кезеңде бу
рый бытыранды болған, енді тутас бір мемлекеттін 
шенберінде бірдіп отырған халықтардың ынтымағын, 
туыскандык достығын жасаудың формасына көшіп 
ютыр.
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Улт мәселесішң, 1923 жылы көшкен формасынын 
мәні м:не осы.

Бул мемлекеттік бір;гудің нактылы формасы был- 
тырғы жылдың аяғында-ак Советтер съезінде өзіміз 
сөз қылған және сонда-ак өзіміз орнаткан Республи- 
калар Одағы болып табылады.

Бул Одактың негізі — Одак мүшелерінін ержтілігі 
мен праволық тецдігі. Еріктілік пен тендік болатын 
себебі—біздің улттық программамыздың негізгі 
пункті улттардын, өз алдына мемлекет болып өмір 
суруге праволылығы туралы пункт болып табылады; 
бул бурын вЗ'н өзі билеу правосы деп аталған. Осы- 
ған сүйене отырып, біз бірігу толық еріктілікті нэгіз 
етпесе, халықтардың өздері біріккісі келмесе, халык- 
тардын ешкандай одағы, халыктардың тутас бф мем
лекет болып ешкандай бірігуі берік бірігу бола ал- 
майды, деп ашык айгуға тиістіміз. ЕкІнші негіз — 
Одактын, курамына кіретін халыктардың праволык 
геңдігі. Бул да түсінікті. Мен факт жүзіндегі тендік 
гуралы сөз кылып турғаным жок, бул туралы кейіні- 
рек айтам. өйткені алға кеткен улттар мен артта кал
ган улттардын арасында факт жүзінде теңдік орна- 
ту талай жылдарды керск кылатын өте кыйын, өте 
ауыр іс. Мен бул арада праволық тенд'к туралы 
айтып отырмын. Бул арадағы теңдік мынадай: бар- 
лык республикалар, бул арада Одактың кұрамынэ 
есріп отырған төрт республика: Закавказье, Белорус
сия, Украина, РСФСР Одактын пгілігімен бфдей пай- 
даланады жэне, сонымен катар, ездершің кейб;р тэ- 
уелсіздік праволарынан одактың пайдасы үшін б.рдей 
бастартады. Егер РСФСРда, Украинада, Белоруссия- 
да, Закавказьелік республикаларда сырткы істер ха 
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лык комиссариаты болмайтын болса, онда сырткы ic- 
тер халык комиссариаттарын жойып, Республикалар 
Одағында ортак сырткы істер халык комиссариатын 
курғанда ол республикаларда бурын болған тәуелсіз- 
діктіи, одакка кіріп отырған республикалардың. бәрі 
бір мөлшсрде тежелген тәуелсіздіктің. бірсыпыра ша- 
ғындалатыны анык. Егер бурын бул республикаларда 
өздерінің сырткы сауда орындары болса, ал енді. 
Республикалар Одағының жанынан оргак сыртқы сау
да орнын куру үшін, РСФСРда да, баска республика
ларда да сырткы сауда орындары жойылып отырса, 
онда бул арада да бурын толық түрде болған, енді 
ортак Одактын пайдасы үшін тежелген тәуелсіздіктін 
б:рсыпыра кемігені анык т. т. т. с. Кейбіреулер нағыэ 
схоластикалык сурау кояды: сонымен бфіккеннен ке- 
йін республикалар тәуелсіз болып кала бере ме, жок 
па? — дейді. Бул — схоластикалык сурау. Олардын тә- 
уелсіздігі тежелді, өйткені кандай бірігу болса да — 
біріккендердін бурын болтан праволарын бірсыпыра 
тежеу деген сөз. Бірак, бул арада, сөз жок, әрб:р 
республикада тәуелсіздіктіц негізгі элемент; калады, 
өйткені әрбір республика Одактын қурамынан ез беті- 
мен шығуға праволы.

Сөйтіп. кәзгргі кезендегі біздің жағдайымызда улт 
мәселесжің нактылы фор.масы халыктардын шаруа- 
шылык, сырткы саясат, соғыс жағынан ынтымағын 
срнату туралы мәселеге кел:п грелді. Біз бул респуб- 
ликаларды осы жактарынан ССРО деп аталатын ту- 
тас бір одакка біріктіруге тиіспіз. Кәзірг; кезеиде улт 
мәселесінін нактылы формалары. осыған кел'п тірелді. 
Бірақ, ертегі айту онай да, ;с істеу кыйын. Әнгіме 
мыналар: біздін жағдайымызда халықтарды б;р мем- 



РК(б)П XI[ съезі 269

леке г етіп біріктіруге жәрдемдесетін ғана емес, соны- 
мен катар бул б^рігуге кедергі жасайтын да толып 
жаткан факторлар бар.

Жәрдемші факторлар өздер;ц:зге мәлім: бәрінен 
бурым халыктардың шаруашылық жагынан жакында- 
суы, жакындасу болғанда Совет өкіметінен бурын- 
ак жасалып, Совет өкіметі нығайтқан жакындасу, 
халыктардың арасындағы кейбір енбек бөлісу, енбэк 
бөлісу болғанда б:зден бурын жасалып, біз, Совет 
екіметі, нығайткан еңбек бөл:су, — республикаларды 
одакка б:р:кгруге жәрдемдесетін негізгі фактор осы. 
Бірігуге жәрдемдесет;н екінші фактор Совет өкіметі- 
яіц жаратылысы деп білу керек. Бул түсінжті. Совет 
■өкіметі жумысшылардың өкіметі, пролетариат дикта- 
турасы, бул — Одакка кір.п отырған республикалар 
мен халыктардың енбекші элементтерһіін, бірімен бірі 
тату туруына өзінің жаратылысы бойынша икемлейтін 
•өкімет. Бул түсінікті. Б:р;гуге жәрдемдесетін үиьнші 
фактор — империалиста коршау; Республикалар Ода- 
ғының осындай коршау жағдайларында кызмет жа- 
сауына тура келеді.

Бірақ бул бірігуге бөгет болатын, б^л біртуге ке- 
дергі жасайтын факторлар да бар. Республикалардыи 
тутас бір одак болып бірігуіне кедергі жасайтын не- 
гізгі күш — бізде, мен жогарыда айткандай, нэп жағ- 
дайларында өригп келе жагкан күш, ол: великорус 
шовинизмі. Совет чиновниктер:ніц арасында сменовсх- 
шылдарды жактаушылардын толып жаткан дығы 
тілті кездейсок нэрсе емес, жолдастар. Бул тіпті кез- 
дейсок нэрсе емес. Сменовехшыл мырзалардың: сен- 
дер большевизм туралы канша айтсандар да айта 
беріндср, өздерінніц интернационалиста тенденция- 



?70 И, В. Сталин

ларын туралы канша мылжындасацдар да мыл- 
жындай беріндер, ал біз Деникиннің істей алмағанын 
сендердін істей алатындарыиды, улы Россия курудын 
улы идеясын, сендердін, большевиктердің, кайта ор- 
наткандарынды немесе калай да қайта орнататында- 
рынды б';леміз ғой, — демекші болып, коммунист-боль- 
шевиктерді мактап отырғандығы да кездейсок нәрсе 
емес. Муның бәрі кездейсок нәрсе емес. Бул идеянын 
тіпті біздің партия мекемелерінін. кейбіреулеріне жа- 
йылғаны да кездейсоқ нәрсе емес. Мен муны өз көз:м- 
мен көрдім: февраль пленумында екінші палата ту- 
ралы мәселе ен, бір’нші рет койылғанда Орталык Ко
митет курамынан коммунизмге сәйкеспейтін, интерна- 
ционализмге түк жуыспайтын сөздер естілді. Мунын 
бәрі еткінші нәрсе, ыкка ауғандық. Будан шығатын 
негізгі кауіп— нэпке байланысты бізде күн сайын 
емес, сағат сайын улы державалық шовинизмнің өсіп 
келе жаткандығы; улы державалык шовинизм орыс- 
тык емес нәрсен:ң бәр:н куртуға, баскарудың барлык 
тетігін орыстык негізге салуға және орыстық емес 
нәрсені жаншып тастауға тырысады. Негізгі кауіп мы- 
нада: мундай саясат колданғанда бурынғы езілген 
халыктардың орыс пролетарлары жөніндегі сенімін, 
сенім болғанда — олардын Октябрь күндерінде, орыс 
пролетарлары помещиктерді, орыс капиталистерін ку- 
латкан кезде, олар Россиянин ішінде улттык езуші- 
лікті кыйратқан кезде, Персиядан, Монғолиядан әс- 
керлерді шығарып алған кезде, Финляндияны, Арме- 
нияны тәуелсіз деп жарыялаған кезде және улт мә- 
селесін тегінде мүлде жаңа негізге салған кезде ал- 
ған сенімін жоғалту кауіпіне ушыраймыз. Егер біз 
бәріміз де осы жана, тағы айтамын, великорус шови- 
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низміне карсы кару алып шыкпасак, біз сол кезде 
алған сежміміздітүк калдырмай жоғалтуымыз мүмкін; 
ол великорус шовннизмі тарап, жайылып келсді, ол 
біздің кыз.меткерлерді бузып, тула бойына сініп к<?ле 
жатыр. М:не осы кауілті біз, жолдастар, жауырыны- 
нан түсіріп кулатуға тиістіміз. Әйтпеген кунде бізге 
ертеде езілген халыктардың жумысшыляры мен ша- 
руаларынын. сенімін жоғалту перспектнвасы қауіп ту- 
ғызады, бізге осы халыктар мен орыс пролетариаты- 
ның арасындағы байланысты үзу перспективасы кауіп 
туғызады және сонымен диктатурамыздың система- 
сында кейбір шытынау каупі туады.

Біз туды желбірете көтеріп Керенскийге карсы 
шыксак, Уакытша үкіметті кулатсак, муның б:р себе- 
бі — орыс пролетарларынан азаттық күткен езілуші 
халыктардың сенізиіне арка сүйегендігіміз екенін, жол
дастар, умытпандар. Үндемейтін, бірак өздерінің үн- 
демеулерімен шошындырып, көп нәрсенІ шешетін ез;л- 
ген халыктар сыяқты резервтерді умытпандар. Көбіне- 
се бул сезілмейді, бірак олар, ол халыктар, тіршілік 
ет;п отыр, олар бар, сондықтан оларды умытуға бол- 
майды. Егер Колчактың, Деникиннін, Врангельдін, 
ІОденичтіңтылында «буратана халык» деп аталатындар 
болмаса, бізде ертеде езілген халықтар, өздерінің 
орыс пролетарларына үндемей тілектес болуы арқы- 
лы бул генералдардың тылын бузған халыктар болма
са, жолдастар, үндемей тілектес болу біздін дамуы- 
мыздағы ерекше фактор, оны ешкім көрмейді де, есіт- 
пейді де, бірак ол барлық нәрсені шешеді, — егер осы 
тілектестік болмаса, онда біз бул генералдардың бі- 
реуін де жыға алмас едік. БІз бул генералдарға карсьғ 
аттанғанда, олардың тылында бүліншілік басталдьи 
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Себебі не? Ссбебі— бул генералдар казактардан ку- 
ралған отаршыл элементтерге сүйенді, булар ез;л- 
ген халыктардын кез алдына оларды келешекте де 
езе беру перспективасын елестетті, сондыктан езілген 
халыктар б:здін кушағымызға енуге ділгер болды, ал 
юным, бержағында б:з осы езілген халыктарды азат 
ету туын көтердж. Ол генералдардың тағдырын шеш- 
кен нэрсе м:не осы, б'зд:н әскерлердін табыстары ар- 
кылы көмескіленген, бірак акырына келгенде барлык, 
нәрсені шешкен факторлардын жыйынтығы міне осы. 
Муны умытуға болмайды. М:не сондыктан б:з жаца 
шовинистік пікфлерге карсы куресу жөнінде үлкен өз- 
герх жасауға міндеттіміз және бізд^н Октябрьде қо- 
лымыз жеткен табысымызды, атап айтканда ертеде 
езілген халыктардын сежмін, яғни біздің кадірлеуі- 
мізге ти:сті сенімд;, умытып жүрген мекемелер:м:здегі 
чиновниктер мен партиялық жолдастарды маскара- 
лауға міндеттіміз.

Мынаны түсіну керек: егер великорустық шови
низм сыякты күш каулап өсіп, өрістей берсе,—ерте- 
ле езілген халыктардын тарапынан ешкандай сенім 
болмайды, біз тутас бір одакта ешкандай ынтымак 
орната алмаймыз жәке бізде ешкандай Республика- 
лар Одағы болмайды.

Халыктар мен республикаларды тутас б;р одак 
•етш біріктіру ісіне кедергі жасайтын бірінші және ен. 
қауіпті фактор осы.

Жолдастар, ертеде езілген халыктарды орыс про- 
летариатыныи манына біріктіру ісіне бөгет болатын 
екінші фактор — бізге патша өкіметі дәу;рінен мура 
болып калған факт жүзіндегі тенсіздж.

Праволық тендікті біз жарыяладық және оны жү- 
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эсте асырып та отырмыз, бірак совет республикала- 
рының даму тарихында өздігінен де аса зор маңыз 
алатын праволық тендік пен факт жүзждегі тендіктің 
арасы калай да алые жатыр. Б:здіц федерациямыз- 
дың курамындағы баска, алға кеткен улттардык бэ- 
рінің кандай праволары болса, артта қалған барлық 
улттар мен барлық халыктардың да формальдык жа- 
ғынан сондай праволары бар. Ырак кырсык мынада: 
ксйбір улттардын оз пролетарлары жок, өнеркәсіпда- 
муынан өткен жок, оны бастаған да жок, мэдениет 
жағынан орасан артта калган, сондыктан революция- 
нын берген праволарын пайдалану мүлде шамасынан 
келмейді. Бул, жолдастар, мектептср туралы мэселе- 
ден гөрі маныздырак. Бул жөнінде жолдастарымыз- 
дын кейбіреулері — мектептер мен тіл туралы мэсе- 
лені алдыңғы катарға койсак, сонымен түйінді шешу- 
ге болады дел ойлайды. Дурыс емес, жолдастар, бул 
арада мектептермен алыска кете алмайсын, олар, нак, 
әлгі мектептер, өркендей береді, т:л де дамый береді, 
ал факт жөніндегі тгцсіздік — барлық наразылықтар 
мен барлық егестсрдің негізі болып кала береді. Бул 
арада •мектептер мен тіл аркылы кутыла алмайсың, 
бул арада мэдениет, шаруашылык жағынан артта 
калған улттардың ецбекші букараларына б:зді?і тара- 
пымыздан іс жүз.'ндегі, үздіксІз, шын, нағыз проле- 
тарлык жәрдем керек. Мектептер мен тілден баска, 
Россия пролетариату шет аймактарда, мэдениет жа- 
ғынан артта калған республикаларда, — ал олар өз- 
дерінің айыбынан емес, оларды бурын шикізат коры 
деп есептегендіктен артта калды, — осы республика
ларда өнеркәсіпъң ордаларын қуруға барлык шара- 
ларды колданатын болуы керек. Бул жөнде бірсыпы-

И. U. Ст I 4 ИИ, 5-тоы 
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ра эрекеттер жасалды. Грузия Москвадан бір фабри
ка алды, ол жуык арада іске кірісуге тиіс. Букар бір 
фабрика алды, шынында оный терт фабрика алуына 
болатын ед:. Туркстан бф улкен фабрика алды; сой- 
тіп бурын шаруашылык жағынан артта калған жэне 
пролетариаты болмаған бул республикалар орыс про- 
летариатынын жәрдем:мен өздерінде енеркәсіп орда- 
ларын, ен болмаса кішкентай өнеркәсіп ордаларын ку- 
руға ти:с, сөйтіп бул өнеркэсіп ордаларында жергілік- 
ті пролетарлар тобы болатындай ету керек, сөйтіп бул 
топ орыстын пролетарлары мен шаруаларынан осы 
республикалардыц енбекші букараларына жалғасты- 
ратын дэнекер болыг кызмет ете алатын болуы ка
жет. М:не осы жвнде біздіц шындал жумыс істеуі- 
мізге тура келод:: бул арада жалғыз мектептер ар- 
кылы кутыла алмайсыц.

Б:рак республикаларды б:р одак еглт бірікгруге 
бегет болатын тағы үшінші фактор бар, ол — жеке 
республикалардағы ултшылдык. Нэп тек орыс халкы- 
на ғана емес, орыс емес халыкка да эсер ет:п отыр. 
Нэп Россиянин тек орталығында ғана емес, жеке 
республикаларда да жеке сауда мен өнеркәсіпті да- 
мытып отыр. М’не нак осы нэп және оған байланыс- 
ты жеке капитал грузинн:н, азербайжаннын, езбект’н 
және бзскалардың ултшылдығын коректендіріп, өсіріп 
отыр. Эрине, егер великорустық шовинизм болмаса, ал 
ол шабуыл жасаушы шовинизм болып табылады, ейт- 
кені ол күшті, яйткені ол бурын да кушті болған жэ
не онда езу, корлау дағдысы әлі калды, — егер осы 
великорустык шовинизм болмаса, онда, мүмкін, жер- 
гілікті шовинизм де, великорустык шовинизмге жауап 
ретінде, былайша айтканда, минимумдж, заредей тур- 
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де ғана болар еді, өйткені сайып келгенде орыстарға 
карсы ултшылдык — корғану формасы, великорус 
ултшылдығынан, великорус шовиннзмінен корғану- 
дың бірсыпыра дөрокі формасы. Егер бул ултшыл 
дык тек корғану ултшылдығы ғана болса, онда оған 
бола шу котормесе де болар еді. Онда, өз кыймылда- 
рымыздың бүкіл күшін және өз күрес:м;зд;н бүкіл кү 
шін великорустық шовинизмге карсы жумылдыруғз 
болар еді, бул әлді душпан кулатылатын болса, онда. 
сонымен бірге, орыстарға карсы ултшылдык, та кула- 
тылады деп сенуге болар еді, өйткені ол, бул улт 
шылдьрқ, тағы айтамын, сайып келпенде, великорус 
тық улгшылдыкка көрсетілпен «.арсылық, соған жа 
уап, белгілйір қорғанушылык болыл табылады. Я, егер 
жергілікті орындарда орыстарға карсы ултшылдык. 
великорус ултшылдығына жауап болудан асып түс 
весе, онда бул ссылай болар еді. Бірак, кырсық мы 
нада: кейбір реепубликаларда бул корғану ултшылды 
ғы шабуыл жасау ултшылдығына айналып отыр.

Грузияны алайык. Онда 30 проценттен араьпқ гру
зин емес халык. бар. Олардың ішінде: армяндар, аб- 
хаздар, аджарлар, осетиндер, татарлар бар. Баста 
отырған грузиндер. Грузин коммунистерінің б рсыпы 
рэларыныц іш:нде — бул усак улттар мен пәлендей 
есептеспеу керек; олардың мәдениеті кемірек, өркен- 
деуі кемірек, соның үш:н олармен санаспауға да бо- 
лады, деген идея шығып, күшейіп келсді. Бул — шо
винизм, шовинизм болғанда—зыянды, кауіпті шови
низм, өйткені ол кішкене Грузин республикасын жан- 
жал майданына айналдыра алады, ол оны кәзірдін 
өз;нде-ак осы жанжал майданына айналдырды.

Азербайжан. Негізгі улт — азербайжандар, бірак. 
18*
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онда армяндар да бар. Азербайжандардың бір бөлі- 
м:н:н арасында да біздер, азербайжандар, кашаннан 
бсрі мекендеп кеде жаткан халыкпыз, ал, олар, ар- 
мяндар, кел’.мсектер дейтін, кей-кейде тілті ашык ке- 
тетін тенденция бар; осы реттен де армяндарды, олар- 
дын мүдделерімен есептеспей, азырак кей;н карай 
жылжытуға болмай ма. деседі. Бул да шовинизм. Бул 
улггардыи тендестігін, тендестігі болғанда Совет өкі- 
метін куруға негіз болып отырған тендестігін әлсіре- 
теді.

Букар. Онда, Букарда, үш түрлі ?лт бар: езбек- 
тер _ негізгі улт, букарлык шовинизмінің турғысы- 
ыан Караганда «маиызы кемдеу» түркпендер улты жә- 
ке кырғыздар бар. Булар онда аз, сондықтан «маңызы 
кемдеу».

Хорезмде ле тап сондай: түркпендер мен өзбектер, 
әзбекіер — негізгі улт, ал түркпсндсрд.н. «мацызы 
кемдеу».

Осынын бәрі дау-жанжалға, Совет өкіметін әлсі- 
эетуге әкеліп соғады. Жергілікті шовинизмн'.н. осы 
генденциясы да тамырымен куртылуы керек. Әрине, 
жалпы улт мәселесі системасында бүтінніи тертген 
үш бөлімі болып отырған великорус шовинизмімен 
салыстырғанда жергілікті шовинизм онша елеулі 
емес, бірак жергілікті жумыстар үиг.н, жергілікті 
ада.мдар үшін, улт республикаларының өздерініц бей- 
б;т дамулары үш:н бул шовинизм өте-мөте елеулі нәр-
се.

Бул шовинизм кей-кейде өте ғажап эво.чоциялар- 
ды басынан кешіре бастайды. Менің айтайын деп 
этырғаным Закавказье. Закавказьеніц өзінін курамын- 
да он гүрлі улты бар үш республикадан куралып 
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отырғанын өздерініз бІлесіздер. Закавказье ерт-е за- 
маннан бастап кескілесудін және жанжалдың майда
ны болды, ал, одан соң, меньшевизм мен дашнактар- 
дын тусында, соғыс майданы болды. Грузин-армян со- 
ғысын сіздер білесіздер. 1Э05 жылдың басындағы жә- 
не сол жылдың аяғындағы кескілесу сіздерге тағы 
мәлім. Қөпш:л:п армяндар болып, тіатардан курылған 
халыктардың калған бөлімін кырып жібергсн б рсы- 
пыра аудандарды мен атай алар едім, мәселен, Зан- 
гезур. Нахичевань сыкылды баска провинцияны да 
атай аламын. Онда татарлар басым болды, олар да 
барлык армяндарды қырып жіберді. Бул, Армения мен 
Грузияның империализм н:ң қулдығынан наіқ қутылар 
алдында болды. (Орыннан дауыс: «Улт мәселе- 
сін өздсрінше шсшкен ғой».) Улт мәселесін шзшудін, 
арине, бул да бір белгілі формасы. Б:рақ, бул — ше- 
шудің советтік формасы емес. Улттардың өзара араз- 
дығының осы жағдайында орыс жумысшыларының, 
әрине, жазығы жок, өйткені орыссыз-ақ күресіп жат- 
кан армяндар мен татарлар ғой. Сондықтзн Закав- 
казьеде улттар арасындағы өзара катнастарды жөн 
ге салып отыратын арнаулы органның болуы кажет.

Бурынғы державалық улт пролетариаты мен кал
ган барлык улттардың еңбекшілерінің арасындағы 
взара катнастар барлық улт мәсел«есінік терттен үш 
бөлімі болып отыр, деп батыл айтуға болады. Ал осы 
мәселенің төргтен бір бөл:мін ертеде езілген улттар- 
дың ездерінін арасындағы катнастардың үлесінде кал- 
дыру керек болады.

Өзара сенбеушіліктін осы жағдайында, егер Совет 
вкіметі, Закавказьеде егестерді және дау-жанжалды 
курту қолынан келетін улт бейбітшілігі органын орна-
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'та алмаған болса, онда б:з адамдарды отка жаккан 
және б:р:н б:рі ксскілеген заманға, пагша өкжеті за- 
манына немесе дашнактардың, муссаватистердің, 
меньшевиктердл заманына кайта оралған бэлар 
ед:к АГне сондыктан да Орталык Комитет улт бей- 
бітиглігініц органы болып отырған Закавказье феде- 
радиясын сактаудың кажеттігін үш рет куаттап өтгі. 

Грузияныц Республикалар Одағына бірігуіне кар- 
сылык етпейтін, бірак бул бірігудін, Закавказье феде- 
рациясы аркылы өтуіне қарсы болатын осында гру
зин коммунистерінін бір тобы болды, жэне ол калып 
та отыр. Көріп отырсыздар ма, олардың Одақка жа- 
кындағысы келеді, біздің арамызға, грузиндер мен 
Республикалар Одағының арасына, Закавказье фе- 
дераииясы сыкылды бел коюдың керегі жоқ, феде- 
раиияның керегі жок дейді. Бул өте революцияшыл 
нәрсе сыкылды болып көрінеді.

Бірак мунда баска бір жасырын пікір бар. Бірін- 
шіден, булай деушілік, улт мәселесі жөнінде Грузия- 
да орыстарға көзкарастың екінші дәрежелі манызы 
барлығы туралы айтады, өйткен: бул уклонист жол- 
дастардың (оларды солай деп атайды) Грузияның бір- 
ден Одакка бірігуіне ешбір карсылығы жок, баскаша 
айтканда. великорустық шовинизмнен корыкпайды, 
ейткені калай дегенмен оныц тамырына балта шабыл- 
ды немесе шешуші манызы жоқ деп есептейді. Олар, 
сірә, Закавказье федераииясынан көбірек қорқатын 
болу керек. Неге? Сонша уақыт төбелесіп, бірін бірі 
кёскілеген, бірімен бірі соғыскан, Закавказьеде тура- 
тын үш халыктыц арасында, енді, Совет өкіметі 
туыскандык одактың федерация сыкылды нық бай- 
ланыскан ынтымағын орнатыл отырған кезде. осы фе-
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дерация өзара туыскандыктың нағыз жемх’н бер’п 
отырған кезде, енді федерациянын осы ыцгымағы.ч 
бузудың неге керегі бар? ІстІц мәні неде, жолдастар?

Істің мәні мынада: Закавказье федерациясының 
байланыстары Грузияны өзінін географиялык жағдайы 
бойынша ала алатын артыкша жағдайларынан айы- 
рады. Өздер;ңіз ойлап көрініздер. Грузняның. өзінің 
Батум дейтін порты бар, оған Батыстан товар деге- 
нін ағылып келіл жатады, Грузияның жан-жактан те- 
мір жол келіп тоқтайтын Тифлис сыкылды теміржол 
торабы бар. армяндар да, Батумнан товар алып огы- 
ратын Азербайжан да оған сокпзй өте алмайды. Егер 
Грузия өз алдына жеке республика болса, ол Закав
казье федерациясына кірмегсн болса, онда ол Тиф- 
лиске сокпай өте алмайтын Арменияға да, Батум.са 
соқпай өте алмайтын Азербайжанға да к:шкене бір 
ультиматум коя алар еді. Мунда Грузия үш;н бфсы- 
пыра пайда болар еді. Жалпыға мәлім, шекара кор
доны туралы жабайы декреттіц тап сол Грузияда жа- 
зылғаны кездейсоқ нәрсе емсс. Енді бул айыпгы Се- 
ребряковка ісіцып отыр. Солай-ақ болсын делік. Бі- 
рак ол, әлгі декрет, Азербайжанда да емес, Армения- 
да да емес, Грузияда туды ғой.

Будан кейін мунда тағы баска себеп те бар. Тиф
лис— Грузияның астанасы, бірақ онда грузиндер 
30 проценттен артик емес, армяндар 35 проценгтен 
ком емес, одан кейінгісінің бәрі баска улгтар. Грузия 
астанасынын жайы міне осындай. Егер Грузия өз ал
дына жеке республика болса, онда халыкты ауысгы- 
ру жөнінде бірсыпыра жумыс жүргізуге мумкін болэр 
еді,— мысалы, армяндарды Тифлистен баска жакка 
ауыстыруға болар еді. Тифлистің халқын «регтеу» ту*
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ралы Грузияда декрет болды гой, ондай декрет бол- 
ды және ол декрегг армяндарға карсы арналған жок 
дсп Махарадэе жолдас айткан болатыя. Грузиндерге 
Караганда Тифлисте армяндардын жылдан жыл 
азаюы үшін кейбір ауыстыру шарасын істеуге болар 
еді, сөйтіп Тифлисті нағыз грузин астанасына айнал- 
дыруға болар еді деп көзделді. Мен көшіру жөніндегі 
декретті олар кайтып алған шығар деп ойлаймын. 
Біргк олардың колында толып жаткан мүмкіншілж- 
тер, толып жаткан оңтайлы формалар бар, — мэселен, 
«аэайту» сыкылды,—солардың жәрдемімен интерна
ционализм белгілерін са.чтап отырған тәрізді болып, 
Тифлисте армяндарды азайту шарасын істеуге болар 
еді.

Міне. грузин уклонистерінін айрылғысы келмейтін 
осы географиялык тиімді жағдайы және армяндарға 
карағанда грузиндер аз болып отырған Тифлистін. 
өзіндегі грузиндердін тиімсіз жағдайлары біздін укло- 
нистерімізді федерацияға карсы күресуге күштеп отыр. 
Меньшевиктер армяндар мен татарларды Тнфлистен 
куып шыіқкан болатын. Енді, Совет ө-кіметінл тусын- 
да, олай куып шығуға болмайды, сондыктан федера- 
циядан бөлініл шыту керек болады, сөйте койса, кей- 
бір операцияларды дербес жүрпзу үшін заң, жүзіндс 
мүмкіншілік болады, ондай операциялар грузиндердін 
ти:мді жағдайын толығынан Азербайжан мен Арме- 
яияға карсы пайдалануға акеліп соктырады. Осылар- 
дын бәрінің нәтижесінде келід Закавказьенін ішінде 
грузиндердіи артыкша жағдайы жасалған болар еді. 
Бүкіл кауіп осында.

Біз Закавказьедегі улт бейбітшілігінік мудделерін 
елемей, Армян, Азербайжан республикаларына кара- 
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ғанда грузнндерді артыкша жағдайға коятындай етг 
аламыз ба? Жок. Біз олай ете алмаймыз.

Басқарудың арнаулы ескі системасы бар, ол сис
тема бойынша буржуазия өкіметі өз не кейбір улттао- 
ды жакындатады, оларға артыкша жағдай береді, ал ' 
калған улттарды, олармен әурелсніп жүргісі келмей, 
темендетеді. Сонымен, ол б:р ултты жакындатып.сол 
арқылы калғандарын басып-жаншады. Мысалы, Авст- 
рияда солай баскарған болатын. Австрия минисгрі 
Бейстіи, В-енгпия министрін шакырып алып: «сен ез 
ордаларыңды баакар, ал өзіміздікін баскаруды м-эн 
уксатамын», деген сөзі журттын, бәр:н’.н есінде; де- 
мек, сен Венгриядағы өз улттарынды кыс, жанышта, 
ал мен Австрияла өз ултьшды жаныштаймын. Сен дс, 
мен де —артыкша жағдайдағы улттармыз, ал қэлған- 
дарын басып-жаныша бер деген сөз.

Австриянын өз ішіндегі поляктардык жайы дасо- 
чай болған. Австриялыктар поляктарды ездер'.не жа- 
кындатты, австриялыктардың Польшадағы позиция- 
сын нығайтуға поляктардың кемектесуі үш:.н оларға 
артыкша жағдай туғызды және осы 'көмегі үш.н Га- 
лицияны туншыктыруға поляктарға мүмкшшілік берді.

Кейбір улттарды белу, калғандарын артынан би- 
леп-төстея жаншу үшін, оларға артыкша жағдай ту- 
ғызу—ерекше таза австриялык система. Бюрократия 
турғысынан карағанда—бул баскарудын «унемді» 
формасы, өйткені тек б:р ултпен әуреленуге тура ке- 
леді, ал саяси турғыдан карағанда — бул мемлекегкә 
казулы көр, өйткені улттар тецдігінің принципін бузу 
және б:р ултка кандай да болса бір артыкша жағдай 
туғызу — бул өзінін улт саясатын елімге байлағандық. 
болады.
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1<эз:э Англия Иншіяны дэл осылай баскарьт 
отыр. Индияныц улттары мен тукымдарын билеп-төв- 
тсуді бюрократиялык т\ рты дан карап женілдету үшін 
Англия Индияны ск:ге бөлді; бірі — Британиялык. Ин
дия (халкы 240 000 000), екіншісі— Байырғы Индия 
{халкы 72 000 000). Неге сүйеніл бу лай етг? Булай 
еткендеп максагы — Англия калған улттарды онай 
баскаруы үшін, улттардыц бір тобын бөліп, оган ар- 
гыкша жағдай туғызғысы келді, сөйтіп баска улттар
ды ыпгайлы баскарғысы келді, Индияның өзінде б;р- 
нгіпе жүз улт бар, сондыктан Англия: бірнеше улт
тарды бйл'п, оларға кейбір артыкша жағдай туғызып, 
солар аркылы баскаларын баскарганды жаксы көрді, 
сйгксні, біріншіден, калған улттардын наразылығы 
Англияга емсс, артыкша жағдай туғызылған улттар- 
га карты жумсалады, ал екіншіден, екі-үш ултпен 
«әурсленуэ анағурлым арзанға түседі, — деп шсше 
койды.

Бул да баскару системасы, англиялык системней 
болі. пты. Оның аяғы неге соғады? Аппаратты арзан- 
даіуға соғады,— бул дурыс. Ал егер бюрократтык 
ьщтайлылыкты былай койсак, онда бул система Ин- 
днядағы Англия үстемдігіне сөзсіз өлім болып табы- 
лады, екіге екі қосса төртеу болатыны кандай аяыл 
билса, бул снстсманың Англиянык баскаруынын бүкіл 
системасына және Англиянын бүкіл менгеруіне өлім 
болып табылатындығы сондай анык.

Осындай каулті жолға уклонист грузин жолцас- 
тарымыз бізді итермелсйді, өйгкені олар партияньщ 
барлык занын бузып, федерацияға карсы күресіп 
отыр, тиімді жағдайды сактап калу үш'.н федерация- 
дан бөл.нгісі келіл сіыр. Олар Армян жане Азербай-
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жан республика лэ рынык есеб'нен вздсріне кейбір ар- 
тыкша жағдай туғызу жолына бізді итсрмелеп отыр. 
Бул жолға біз бара алмаймыз, өйткені бул бізд:н бү- 
кіл саясатымызға және Кавказдағы Совет екіметіне 
сөзсіз өл:м болып табылады.

Грузиядағы біздін жолдастарымыздың бул кауіпті 
сезгені кездейсок нәрсе ем-ес. Армяндар мен азербай- 
жандарға карсы шабуылға айналып отырған, осы 
грузин шовинизмі Грузияның компартиясын шошын- 

дырды. Өз;н:ң жарыя түрде өм;р сүргенінен бері екі 
съезд өткізген Грузия компартиясының осы ек; съез
ди! екеужде де бірауыздан ікаулы алып, уклонист 
жолдастардың позицияларын теріске шығарғаны әбден 
түсінікті, өйткені Закавказьел'к федерациясыз кәзіргі 
жағдайда Кавказда бейбітнглік сактауға болмайды, 
тсңдік орнатуға болмайды. Б'р ултты екінші улттан 
артыкша жағдайға қоюға болмайды. Муны б;здің 
жолдастарымыз сезді. Міне сондыктан да Мдивани 
тобының екі жылдың ішіндегі күресі ат тобеліндей аз- 
ғана топтың күресі болып отыр. Грузияның өзінде пар- 
тиядан кайта-кайта соккы жеп отыр.

Ленин жолдастын федерацияны тез куру үшін сон- 
Дай асыкканы да, сондай кысканы да кездейсок нәр- 
се емес. Закавказьеде каулы-қарарлары республика- 
лар үш:н міндетті болатын өз:нін Оргалык Аткару 
Комитеті және орындаушы өкіметі бар федерация ку- 
рудын кажеттігін б'зд.’н Орталык Комитеттін. үш per 
карап қуаттағаны да кездейсок нәрсе емес. Екі комис- 
сиянын екеуі де — Дзержинский жолдастың комис- 
сиясы да, Каменев пек Куйбышевтің комиссиясы 
да, — Москваға келіп, федерация курмайынша бол
майды дегендері де кездейсок нәрсе емес.



28-1 И. В. Сталин

Акьтрында, «Социалистический Вестниктегі»69 мень- 
шевиктердің федерацияға карсы күрескендері үііһн 
біздің уклонист жолдастарды мактап, колдарына кө- 
теріп жүргендсрі де кездейсок. нәрсе емес: балыкшы 
балыкшыны алыстан көреді.

Енді, жолдастар, біртуге кедергі болып отырған 
осы негізгі уш факторды жеңіп шығуға жәрдем ететін 
куралдарды және жолдарды тексеруге келейін; ол үш 
фактор: великорустык шовинизм, факт жүзіндегі 
тенсіздж және, әсіресе шовинизмпе айналған кезін- 
дегі, жергілікті 5’лтшылдык. Халыктардыи жакында- 
суына кедергі жасап отырған осы еск: муранын бәрін 
жан ауыртпай жоюға бізге көмектесе алатын курал- 
дардың тек үшсуін ғана атап өтемін.

Бірініш курал: республикаларда Совет өкіметі тү- 
с:‘нікт: және жакын болуы үшін, бізде Совет өкіметі 
тек орыстардікі емес, улттарға ортақ өкімет болуьк 
үшін барлык шарал-арды колдану керек. Бул үшік 
тек мсктептср ғана емес, барлык мекемелер, барлык 
органдар, партия органдары да, совет органдары да. 
қадамын баскан сайын улттандырылуы керек, олар 
букараға түсінікті тілде іс істеулері керек, олар осы 
халыктыи турмысына сәйкесті жағдайда кызмет жүр- 
гізу; керек. Созет екіметін орыстық өкіметтен барлоіқ 
республикалардың енбекшілеріне, әсіресе мәдени жә- 
не шаруашылык жөнінде артта калғандарға жакыя» 
түсінжті және туыскан өкімет, улттарға ортак ек:мет 
ет'п шығару ушін, біз тек осы жағдайларда ғана мүм- 
кіншілік аламыз.

Патша өкіметінен және буржуазиядан калған му- 
раны жан ауыртлай жою іс:н бізге жеңілдетекн ек'н- 
ші курал — Республикалар Одағындағы комиссариат- 
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тардыц ең болмағанда негізгі улттарға коллегия ку- 
рамына өздерінің адамдарын отырғызуға мүмкжшілік 
берер.ыктей болып және жеке республикалардын муи- 
муктажы мен т:лектерінің сөзсіз канағаттандырылып 
отыруына жағдай туғызарлыктай болып курылуы.

Үшінші курал: біздіц жоғарғы органдарымыздың, 
курамында тегіс барлық республихалар мен улттар- 
дын мук-муктажы мен тілектерін көрсетіп отыратын 
бір орган болуы керек.

Осы соцғы айтылғанға мен сіздердің назарыңызды 
ерекше аударғым келеді.

Егер біз Одактық Орталық Аткару Комитетініи 
курамында екі палата орната алатын болсақ, оныц 
бірінш'сі, ултына карамай, одақтық Советтер съезін- 
де сайланса, ал екінші палатаны республикалар мен 
облыстар (республикалар да бірдей, улт облыстары да 
бірдей) сайлап, оны да Республикалар Одағының сол 
Советтер съезі бекітсе, онда б:з өзіміздің жоғарғы ме- 
кемелерһм:зд:н курам ыида тегіс барлык еңбекшілзрдін, 
таптык 'мүдделерін ғана емес, таза улттық глектср’н 
де б:лд:р‘п отырар едік деп ойлаймын. Сонда б;здің 
Республикалар Одағының территориясында мокен етіп 
отырған улттардын, халыктардың, тайпалардыц өз- 
геше мүдделерін де көрсстіп отыратын органымызбо- 
лар еді. Б:здін жағдайымызда, Одақ жалпы алғанда 
саны 140 миллионная кем емсс адамдарды біріктіріп, 
оның 65 миллионы орыс еместер болып отырған кез*  
де, — мундай мемлекетге, осында, Москвада, жоғары 
органда, жалпы пролетаркатка бірдей ортак мүддені 
ғана емес, өзгеше, ергкше, өздеріне тән улттық мүд- 
делерді де білдіріп отыратын осы улттардын өздері 
жіберген өкілдері болмай турып, басқаруға бодмайды.
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МУнсыз баскаруға болмайды, жолдастар. Жеке улт- 
тардын осы озгеше мун-муктаждарын тужырымдай 
алатын, осы барометр мен осы адамдар колда бол- 
ман турып, баскаруға болмайды.

Ел баскарудын екі әдісі бар; бір әдісі бойынша,. 
аппарат «ыкшамдалады», онын басында, айталык. бф 
топ немесе бір адам отырады, онын жергілікті жер- 
лерде губернатор сыкылды көз-кулактары болады. 
Бул баскарудын тілті жэй каралайы.м формасы, мун- 
да бастык, елд: Оилей отырып, губернаторлар аркылы 
жыйнап алуға болатын акларларды алып отырады^ 
сөйтеді де бастык елді адал, дурыс билеп отырмын- 
ау деген сеніммен, өзін өзі жубатады, будан кеиін 
егес туады, егес жанжалға айналады, жанжал барып 
көтер:ліске соғады. Одан сон көтеріліс күшпен басы- 
лады. Баскарудын ондай системасы— бізд:ң система 
емес, жэне онын устіне, ол жай-карапайым бола тур- 
са да, өте кымбатка түседі! Баскарудын баска да скс- 
темасы бар, ол советтж система. Біз Совет елінде». 
жоғары органдардың системасында өзгерістің қан- 
дайын болса да болжап отыратын, басмашылық коз- 
ғалысты да70, бандиттіік коэғалысты да, Кронштадты 
да, болуға мүмкіншілігі бар дауыл мен кыйыншылык- 
тын кандайын болса да б:ліп, күнілгері ескертіп оты
ратын бірсыпыра барометрлер болуы үшін, шаруалар- 
дын арасындағы болсын, жеке улт адамдарыныц ара- 
сындағы болсын, <буратана» деп аталатындардын. 
арасындағы болсын, орыстардың арасындағы болсын 
барлык жағдайлар мен өзгешеліктерді күнілгсрі бол
жап, егжей-тегжейіне дейін дәл біліп отыруға мүмкін- 
ш:лж беретін баскару системасын жүзеге асырамыз. 
Бул — сиветтік басіқару системасы. Онын, Совет әкіме- 
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ті болып, халык екіметі болып аталуы ссбебінің өзі де 
сол — ол нағыз халык буқараларға сүйене отырып,. 
өзгерістін кандайын болса да журттың бәрінен бурып 
коріп отырады, егер дурыс бағыт бурмаланған болса, 
тиісті шаралар колданып, оны дерксз'.нде жөндест 
отырады,— өз:н өзі сынайды және бағытын түзейді. 
Осы баскару системасы —советтік система, ол біздегі 
жоғарғы органдардың системасында улттық муң-муқ- 
таждарды және тілектерді түпел білдіріп отыратын ор- 
гэндардын болуын талап ет>еді.

Бул бүкіл баскару снстемасын кыйынлаталы, бул 
жана органдарды жумыс бастылыкка гүсіреді, д-.чітіь 
қарсылыктар бар. Бул дурыс. Осы кезге д?й’н б.здо 
РСФСР Орталык Аткару Комитеті болып келді, одан 
кей'н Одактык Орталык Атка^у Комитетін курдых, 
снді Одактық Орталык Аткару Комитетін, сірә. екіг-з 
белуге тура келетін шығар. Сөйтпеске бил.майды. 
Баскарудың нағыз қарапайым формасы — бір адамды 
үкзіет басына отырғызып, оныц карамағына губер- 
«аторлар беру екенін мен айтып өттім. Бірак Октябрь- 
ден кей:н ондай эксперимент жасауға болмайды. Сис
тема кыйындады, бір^к ол баскару ісін жеіилдетеді 
және барлық баскару жумысын нағыз советтік ет'.п 
шығарады. Міне сондыктан да Одактык Орталық 
Аткару Комитет;н:н курамында өте кажег болып отыр- 
ған арнаулы органды—екінші палатаны куруды съез
ди! кабыл алуы керзк дсп ойлаймын.

Мен муны Одактағы халыктардың арасындағы 
ынтымакты дурыстаудыц әбден жетілген формасы 
деп айтпаймын, мен муны ғылымнын соңғы жаиалы- 
ғы дсп те айтпаймын. Б з ултмәселесін әлі де б:рн:<ше 
рет коймакшымыз. өйткепі улттык жағдайлар мен ха- 
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лыкаралык жағдайлар өзгеріп отыр жэне элде де ез- 
геруі мүмкін. Республикалар Одағының, курамындағы 
кейбф комнссариаттарды б;з косып отырмыз, егср 
кейб’р комиссариаттардыч косылуынын минус берге- 
нін тәжрибе көрсете койса, онда оларды сонынан 
қайта белуге тура келуі мүмкін, булай болмайды деп, 
мен серт коя алмаймын. Бірак анығы мынау—кәзір- 
гі жағдайларда, будан артык әдіс және будан артык 
қолайлы орган біздін карамағымызда жок. Жеке рес- 
публикалардыц ішіндегі барлык. кубылыстарды және 
барлық өэгерістерді көріп отыратын орган ікуру үшін 
екінші палата қурудан артық қурал және баска жол 
бізде әзір жок.

Бул екінші палатада бірігіп отырған тек осы төрт 
республикадан ғана емес, барлық халыктардан өкіл 
болуы тиіс скені өзінен өзі түсінікті, өйткені эчг'ме 
ресми түрде біріккен республикалар жөнінде ғана бо- 
лып отырған жок (олар төртеу), барлык халыктар ту- 
ралы да болып отыр. Сондыктан бізге тегіс барлык 
халыктар мен республикалардың т^лектерін көрсетіп 
отыратын форма устауымыз кажет болады.

Мен баяндамамды корытамын, жолдастар.
Сөйтіп, улт мәселесінін маңыздылығы халыкара- 

лык жағдайдағы жана жәйлармен белгіленеді; біздің 
революнияның күрделі резерві болып отырған Шығыс- 
ка үлгі бсру үш;н, сөйтіп олардың сенімін, біздің фе- 
деранияға карай жакындауын күшейту үшж, біз осын- 
да, Россияда, біздін федерациямызда, улт мәселесін 
дурыс, үлгілі етіп шешуіміз керек.

Ішкі жағдайлардын турғысынан карағанда нэп 
жағдайлары, өсіп келе жаткан великорустык шо
винизм және жергілжті шовинизм де улт мәоелесінік 
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өзгеше зор мацыздылығьін ерекше керсетуді бізге 
міндеттейді.

Улт мәселеСіНІң мәні — бурынғы державалық улт- 
тын пролетариату мен бурынғы державалық емес улт- 
тардың шаруаларының арасында дурыс қатнас орна- 
ту, осы турғыдан карағанда улт мәселесінің кәзіргі 
кезеңдегі нақтылы формасы—біртутас мемлекеттегі, 
Республикалар Одағындағы халықтардың өзара ын- 
тымағын жөнге салу үшін дурыс жол және дурыс ку- 
рал табу болады, деп мен одан сои айтып өттім.

Мен онан әрі халыктардың осындай жақындасуы- 
на дәнекер болатын факторлар туралы айтып өттім. 
Мен ондай бірігуге кедергі болатын факторлар тура
лы айттым. Мен нығайып келе жатқан күш болып 
отырған велнкорустық шовинизмге тоқтадым, Бул 
күш — бурынғы езілген халықтардың орыс пролета- 
риатына сенімін әлсірететж негізгі қауіп. Бул — біздің 
нағыз қауіпті душпанымыз, оны біз кулатуымызкерек, 
өйткені егер біз оны кулатсак, онда біз жеке респуб- 
лнкаларда сакталып келген және ершіп келе жатқан 
ултшылдықтыи да оннан тоғыз бөлімін қулатамыз.

Сонсыи. Біз қауіп-қатердің алдында турмыз, ол 
кауіп - жолдастардың кейбір топтары бір улттың мүд- 
десін аякка басып, екінші ултка артыкша жағдайту- 
ғызу жолына б;зді итермелеуі мүмкін. Біздің бул жол- 
ға түсе алмайтынымызды мен айтып етгім, өйткені ол 
жол — жергілікті ултшылдықты нағыз барып турған 
жамэн форхмада, нағыз шовинистік формада өршіту 
болады, өйткені ол улт бейбітшілігін әлсіретіп, езге 
улт буқараларыныц Совет өкіметінс сенуін жоғалта- 
ды.

Бірігуге кедерг: егетін осы факгорларды ен жан
19 H.3, Сталин. 5-том 
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ауыртпайтын жолмен жоюға бізпе мүмкіндік бсре ала- 
тын негізгі курал — Орталық Аткару Комитетінің ку- 
рамында екінші палата куру болып табылады деп, мен 
одан кейін айтып өттім; ол туралы мен Орталык Ко- 
митеттің февраль пленумында анағурлым ашык айт- 
қанмын және улттардыц мүдделерін білдіре алатын 
баска орамдырак форманы, баска колайлырак орган- 
ды жолдастардың қармалап табуына, өздерінік белгі- 
леуіне мүмкіндік беру, үшін ол туралы бүркемеленген 
формада тезисте де айтылып отыр.

Кортындылар осындай.
Тек осы жолда турсак кана улт мәселесін дурыс 

шешуге біздің колы мыз жетеді деп ойлаймын, біз 
пролетарлық революция туын кен жаямыз және біз- 
дің революциямыздың күрделі резерві болып отырған 
және пролетариаттыц империализммен хелешектегі 
шайкасуында шешуші роль аткара алатын Шығыс ел- 
дерінің тілектестігі мен сенім:н осы тудың манына 
уйымдастырамыз. (Кол ш а п а л ақтау.)
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4. ПАРТИЯ МЕН МЕМЛЕКЕТ 
ҚУРЫЛЫСЫНДАҒЫ УЛГТЫҚ МОМЕНТТЕР 

ТУР АЛЫ БАЯН ДАМ А БОЙЫНША 
ҚОРТЫНДЫ СӨЗ

25 апрель

Жолдастар! Улт мәселесі жөніндегі секцияның 
істеген жумыстары туралы хабарға көшуден бурын 
менің баяндамам бойынша сөйлеген шешендерге не- 
гізгі екі пункт жөнінде қарсы шығуға рухсат етініз- 
дер. Бул тек 20 минутке жақын уақыт алады, одан 
көп емес.

Бірінші мәселе — Бухарин мен Раковский бас бол
тан бір топ жолдастар улт мәселесінін манызын тым 
үлкейтіп жіберді, оны асыра көрсетті жэне улт мэсе- 
лесінің саясынан әлеуметтік мәселені—жумысшы та- 
бынын өкіметі туралы мәселені көрмей калды.

Ал онын бержағында, жумысшылардың екіметін 
нығайту жөніндегі жумыс біздін барлык жумысымыз- 
дыц негізі болып табылатындығы және осыдан кейін 
ғана біздіц алдымызға екінші мәселе, өте маңызды, 
бірақ бірінші мәоелеге бағынатын мәселе — улт мәсе- 
лесі келіп туратыны б:з үш:н, коммунистер үшін, анык 
нәрсе. Улт адамдарын ренжітуге болмайды дейдіб:з- 
ге. Бул өте дурыс, мен буған косыламын,—оларды 
ренжітуге болмайды. Бірақ будан — великорус проле- 
19*
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тариатын бурынғы езілген улттарға карағанда тек 
емес жағдайға қою керек деп жана теория шығару — 
ақылға сыймайтынды айту болып табылады. Ленин 
жолдастың мақаласындағы сөз орайын, Бухарин ту- 
тасбір уранға айналдырды. Ал онын бержағында, 
пролетариат диктатурасынын саяси негізі бәрінен бу- 
рын және негізінде шаруалы ел болып отырған шет 
аймактардағы аудандар емес, орталык аудандар, 
«неркәсіп аудандары екені анық. Егер, біз пролетар- 
лык аудандарға зыян келтіретін етіп, шаруалы шет 
аймактарға ауып кетсек, онда пролетариат диктату
расынын системасы шытынауы мүмкін. Бул қауіпті, 
жолдастар. Саясатта, жете кыймылдамауға болмайты- 
ны сыякты, асыра сілтеуге де болмайды.

Халықтардың өзін өзі билеу правосынан баска та- 
ғыда, жумысшы табынын өз өкіметін нығайтуға пра- 
восының барлығын және осы сонғы правоға езін өзі 
билеу правосы бағынатынын есте сақтау керек бола- 
ды. Өзін өзі билеу правосының баска, жоғары право- 
мен — өкімет басындағы жумысшы табының өз өкіме- 
тін нығайту правосымен қарсыласып калатын кездері 
болады. Ондай ретгерде, өзін өзі билеу правосы өзі- 
нін диктатурасын жүзеге асырудағы жумысшы табы
нын правосына кедергі бола алмайды және болуға 
да тиісті емес деп тура айту керек. Бірінші празо 
екінші правоға қарсыласпай, шегінуі керек. Мысалы, 
1920 жылы, жумысшы табының өкіметін корғау мак- 
саты үшін шарасыздан Варшаваға аттанған кезімізде. 
істін, жағдайы солай болған.

Улт адамдарына түрлі уәделерді бергенде, улттар- 
дын өкілдерінің алдында бас игенде, — осы съезде 
кейбгр жолдастар сейтті,—улт мәселесінін. кыймыл 
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көлемі және онын, былайша айтқанда, компетенция*  
сының шегі. біздің сыртқы және ішкі жағдайларымыз- 
да барлық мәселенің негіздісі болып отырған «жумыс- 
шы мәселесінің» қыймылы мен компетенциясыныц кө- 
леміне қарай тежелетінін умытуға болмайды және му- 
ны есте сақтау керек болады.

Осында көп адамдар Владимир Ильичтің записка- 
лары мен макалаларын бетке устады. Мен өзімнін 
устазым Ленин жолдастан цитата келтіргім келмеи 
еді, өйткені ол мунда жоқ болып отыр және онын 
айткандарын теріс, орынсыз келтіріп алам ба деп те 
қорқамын. Дегенмен, улт мәселесінің салмағы жәнін- 
де жолдастардың көңілінде күдік қалмас үшін, оте 
аксиомалык, ешбір уғымсыздык. туғызбайтын, бір же- 
рін цитата етіп келтіруге мәжбүрмін. Улт мәселесі же- 
ніндегі Маркстін хатын талдай келіп Ленин жолдас 
өзін өзі билеу туралы мақалада мынадай қортынды 
шығарады:

«Жумысшы мәселесімен» салыстырғанда улт мәселесінін 
бағынышты маңызы Маркске күмәнді емес»71.

Мунда барлығы тек екі-ак жол, бірақ олар бәрін 
шешеді. Міне муны кейбір ақылдан тыс тырысатын 
жолдастардың қулағына кую керек.

Екінші мәселө — великорустық шовинизм мен жер- 
гілікті шовинизм туралы. Осында Раковский, әсіресс, 
Бухарин шығып сөйлеп, жергілікті шовинизмнің зыян- 
дылығы туралы айтылатын пунктті алып тасгауды 
усынды. Булар «Голиафтай» великорустық шовинизм 
турғанда, курттай жергілікті шовиниэммен әуреленіп 
жатудын. гүкке керегі жоқ, детенді айтты. Жалпы ал- 
ғанда, Бухаринде райдан қайтып, ғапу өтінгендей ка- 
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лып болды. Бул түсінікті: өйткені ол, өзін өзі билеу 
правосын танымай, талай жылдар бойы үлттарға кар
ем болды, — ақырында, райдан кайтатын да уакыт 
жетті. Бірак, ол райдан кайтып, екінші шекке барып 
сокты. Партиянын м^нда ешбір жазығы жоктығын 
бүкіл дүние жүзі біле турса да, Бухариннің: менен 
өнеге алып, райдан кайтыңдар деп, партийны шакы- 
руы масхаралық қой, өйткені партия улттардың өзін 
өзі билеу правосын өзінің өмір сүре бастаған кезінен- 
ақ (1898 ж.) таныған болатын, олай болса, оған рай
дан кайтатын мунда ештене де жок. Әкгіме Бухарин- 
нің улт мәселесінің мәніне түсінбеуінде. Улт мәселесі 
жөнінде великорустық шовинизмге қарсы күресті ка
тан. түрде жүргізу керек дегенде, орыс коммунистері- 
нің міндетін, великорустық шовинизмге қарсы күресті 
орыс коммунистерінің өздері жүргізуге міндетті екенін 
атап айтқандык болады. Егер великорустык шови- 
ниэмге карсы күрес жүргізуді орыстар емес, айта- 
лык, түркстандык, немесе грузин коммунистері қолда- 
рына алса, онда олардың ондай күресі орыска карсы 
шовинизм деп бағаланған болар едІ. Бул барлык істі 
шатастырар еді жоне великорустық шовинизмді ны- 
гайткан болар еді. Великорустык шовинизмге қарсы 
күресуді және оны акырына дейін жеткізуді тек орыс 
коммунистері ғана өз міндетіне ала алады.

Ал жергілікті шовинизммен күрес жүргізуді усын- 
ғанда, бул не айткандық болады? Бул жергілікті ком- 
мунистердің міндетін, өздерІнің, шовинизмімен орыс 
емес коммунистердің өздері күресуге міндегті екенін 
атап айткысы келгендік болады. Орысқа карсы шо
винизмге карай ауыткушылык бар екенін мойында- 
маска бола ма? Грузиндік, башкурттық және баска 
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жергілікті шовинизмнің барлығын және онымен күре- 
судін •керектігін бүкіл съезд көрді ғой. Орыс комму
нист^ татар, грузин, башқурт шовинизмдерімен кү- 
ресе алмайды, өйткені егер орыс коммунисі татар не- 
месе грузин шовинизмдеріне қарсы күрес жүргізудін 
ауыр міндстін өздеріне алса, онда оның бул куресі 
великорус шовинистер'н;ң татарға немесө грузинге 
карсы күресі болып бағаланар еді. Бул бүкіл істі ша- 
тастырар еді. Тек татар, грузин т. т. коммунистері ра
на татар, грузин т. т. шовинизміне карсы күресе ала- 
ды. тек грузин коммунистері гана өздерінің грузиндік 
ултшылдығымен немесе шовинизмімен ойдағыдай кү- 
ресе алады. Орыс емес коммунистердін, міндеті осын- 
да. Міне сондықтаи тезистерде орыс коммунистерінін 
(мен великорустык шовинизмге карсы күрестІ айтып 
отырмын) және орыс емес коммунистердің (мен олар- 
дың армяндарға, татарларға, орыстарға карсы шови- 
низмдермен күресуін айтып отырмын) екіжакты мін- 
деттерін көрсетіп өту кажет болады. Мунсыз тезис 
біржақты болып шығады, мунсыз мемлекеттік куры- 
лыста да, партия курылысында да ешбір интернацио
нализм орнатуға болмайды.

Егерде біз күрссті тек великорустык шовинизм
ге карсы жүргізсек, онда бул жергілікті жсрлерде өр- 
шіп келе жаткан және әсіресе енді, нэптің жағдайын- 
да, кауіпті болып отырған татарлык. және баска шо- 
винистердің күресін бүркейді. Біз екі майданда да ку
рсе жүргізбей отыра алмаймыз, өйткені тек екі май
данда бірдей, бір жағынан, біздің қурылыс ж^мысы- 
мызда негізгі кауіп болып отырған великорустық 
шовинизмге карсы, екінші жағынан, жергілікті шови
низмге карсы күрес жургізгснде ғана ойдағыдай та- 
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быска жетуге болады, өйткені осындай екіжакты ку- 
рес болмайынша орыс жумысшылары мен шаруалары- 
нын және басқа улттардың жумысшылары мен ша- 
руаларынын арасында ешбір ынтымак болмайды. Олай 
болмаған кезде жергілікті шовинизмді көтермелеу, 
жергілікті шовинизмге сыйлык беру саясаты болып 
шығуы мүмкін; біз буған жол бере алмаймыз.

Брл арада да маған Лениннен цитата келтіруге 
рухсат етіңіздер. Мен булай етпеген болар едім. бі- 
рақ біздің съезімізде Ленин жолдастың. айтқанын 
оңды-солды бурмалап, цитаталайтын көп жолдастар 
бар; Ленин жолдастың журттың бәріне мәлім бір ма- 
каласынан бірнеше сөзді окуға рухсат етіңіздер:

«Пролетариат «өзінін» ултынан езілген отарлардын және 
улттардың саяси бөлініп шығу бостанлығын талап етуі керск. 
Олай болмаған күнде пролетариаттың интернационализм! кур 
сез жүэінде калып қояды; езуші улт пен езілуші улттардыц 
жумысшыларының арасындағы сенім де, тзптық ынтымак та 
мүмкін нәрсе болмайды»7*.

Бул, былайша айтқанда, үстемдік жүргізуші неме- 
се бурын үстем болған улттардыц пролетарларынын 
міндеттері. Будан сон бурын езілген улттардыи про
летарларынын немесе коммунистерінің міндеттері ту
ра лы айтады:

«Екінші жағынан, езілген улттардыц соцналнстері езілген 
улттың жумысшылары мен езуші улттын жумысшыларыныц 
толык, сезсіз бірлігін. сонын ішінде уйымдастыру бірлігін де. 
жүзеге асырулары керек. Мунсыэ пролетарнаттың дербес жүр- 
гізетін саясатын және оның буржуазияның барлық және кам
лай да болса кулык-сумдыктарына, опасыздьіғына, алдауінылы- 
гыла карамастан баска елдердің лролетариатымен жасайтын 
таптык ынтымағын сактап калу мүмкін емес. өйткені езілген 



РК(6)П ХИ съезі 2У7

улпардын буржуазиясы улт азаттыгы уранин ардайым жу- 
мысшыларды алдау уранына айналдырады».

Көріп отырсыздар, егер Ленин жолдастың жолы- 
мен жүреміз десен, — ал осында біраз жолдастар 
онын атын атап ант ішті, — онда великорустык 
шовинизммен де, жергілікті шовинизммен де күресу 
керек: бір көріністін екі жағы болып отырған, жал- 
пы шовинизммен күресудің тезисі болып отырған екі 
тезистін екеуін де карарда калдыру керек.

Осында шығып сөилеген шешендерге карсы созім- 
ді осымен бітіремін.

Будан соц улт мәселесі жөніндегі секцияныц жу- 
мыстары жайында хабарлауыма рухсат етініздер 
Секция Орталык Комитеттін тезистерін негізге алды. 
Секция бул тезистердің алты пунктін, яғни 1, 2, 3, 4. 
5, 6-пункттерін ешб:р өзгеріссіз қалдырды. Секция 
ішінде күрес болды, бул күрес ен алдымен автономия- 
лык республикаларды РСФСР курамынан алдын ала 
бөліп шығарып, содан сои Кавказдьщ тәуелсіз рес- 
публикаларын Закавказье федерациясыныц қурамы- 
нан бөліп шығарып, оларды Республикалар Одағына 
өздігінен енетін ету керек пе, әлде керек емес пе 
деген жайда болды. Бул усыныс грузин жолдастар- 
дын бір бөлегінін усынысы, буған, өздеріңізге мәлім, 
грузин, армян және азербайжан делегацияларынын 
тарапынан тілеулестік болмай отыр. Секция бул мәсе- 
лені талкылап, оның аса көпшілігі тезистерде дамы- 
тылған ереже сакталсын дегенді жақтады, яғни 
РСФСР тутас қурама болып калады, Закавказье фе- 
дерациясы да тутас курама болып калады, осы түрін- 
де Республикалар Одағыныц курамына кіреді Гру
зин жолдастардың бул бөлегініц барлык усыныстары 
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бірдей дауыска койыла берген жок, өйткені өздерініц 
усыныстарына тілеулестік жок екенін көріп, бул усы- 
ныстардың авторлары ез усыныстарын кайтып алды. 
Бул мәселе жөніндегі күрес үлкен күрес болды.

Күрес тугызған екінші мәселе екінші палатаны ка
ла й куру керек деген мәселе болды. Жолдастардын 
бір бөлегі (азшылык) екінші палатаның қурамына бар- 
лык республикалардың, улттардың және облыстардын 
өкілдерін тегіс енгізе бермеу керек, қайта екінші па
латаны терт реслубликаның! РСФСРдың, Закавказье 
федерациясынык, Белоруссияның және Украинанын. 
өкілдері болуы негізінде қуру керек деп усынды. Көп- 
шілік бул усынысты кабылдамады, сондықтан секция 
бул усыныска қарсы болды, сөйтіп екінші палатаны 
курғанда теңдік негізінде барлык республикалар 
(тәуелсіздері де, автономиялық республикалар да) жә- 
не барлық улт облыстары өкіл жіберетіндей етіп кур
ган колайлы дсп уйғарды. Мен дәледдер келтіріп жат- 
паймын, өйгкені азшылык жағының өкілі Рақовский 
оекцияда өтпей калган ез усынысын дәлелдеу үшін 
осында сөз сөйлемек. Ол сөйлеп болғаннан кейін мен 
де ез пікірлерімді айтамын.

Улт мәселесін шешкенде Шығысқа ғана бет түзел 
коймай, Батысқа да бет түзеу керек деген түзетуді 
тезиске енгізген жөн бе, жоқ па деген мәселе жөнін- 
де де күрес болды, бірак бул оншама шиеленіскен 
күрес емес. Секция бул түзетуді дауыска койды. Бул 
азшылықтык түзетуі — Раковскийдін түзетуі. Секция 
бул түзетуді қабылдамай калдырды. Раковский сөйлеп 
болғаннан кейІн мен бул мәселе жөнінде де сөйле- 
мекшімін.

Мен бізде кабылданған түэетулерді окып шыға-
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мын. Бізде алты пункт сөзсіз қабылданды. Жетінші 
пунктте, екінші абзац, үшінші жолда «Сондықтан 
үзілді-кесілді күрес» дегеи сөздердің алдына мына 
сөздер ҚОСЫЛСЫН:

«Бірсыпыра улт республикаларында (Украина, Бе
лоруссия, Азербайжан, Түркстан) жағдайдың қыйын- 
дап отырған бір себебі — Совет екіметінін, негізгі ті- 
регі болып табылатын жумысшы табыныц едәуір бе
лен великорус ултынан екендігі болып отыр. Бул 
аудандарда партия органдарында да, совет органда- 
рыкда да великорустык шовинизмніц қалдыктары ка
ла мен деревняның уштасуына, жумысшы табы мен 
шаруалардың уштасуына өте-мөте кедергі болып отыр. 
Мундай жағдайларда орыс мәдениетінін артықшылык- 
тары туралы әңгімелер, неғурлым жоғары дәрежедегі 
орыс■ мәдениеті неғурлым артта калған халыктардын 
(украин, азербайжан, өзбек, кырғыз жәнс басқалары- 
ның) мәдевиеттерін қалай да жеңбей қоймайды дегея 
ереже шығару великорус ултының үстемдігін баянды 
етуге тырысқандыктан баска түк те емес».

Бул түзетуді мен кабыл алдым, өйткені бул тезис- 
терді жақсартады.

Екінші түзету де 7-пунктке жатады, «Мунсыз се- 
нуге дәлел жоқ» деген сөздердік алдына мынандай 
косымша енгізілуі керек:

«Бул көмектің ең бірінші белгісі бурын езілген 
улттардың республикаларында, жергілікті халыкты 
барынша катнастыра отырып, өнеркәсіп ордаларын 
курудың көптеген практикалық шараларын істеу бо- 
луға тиіс. Ақырында, X съездін. қарарына сәйкес, бул 
көмек, нэпке байланысты өз әлеуметтік позицияларыя 
нығайту үшін күшейіп отырған жергілікті және келім-
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сек канаушы топтарға карсы еңбекші букараның күре- 
сімен катар жүргізілуге тиіс. Бул республикалар көбі- 
несе ауыл шаруашылық аудандары болғандықтан, 
ішкі әлеуметтік шаралар ең алдымен мемлекеттіңбос 
жатқан жер корынын. есебінен енбекші букараға жер 
бөліп беру жолымен жүргізілуге тиіс».

Сонсын. сол жетінші пунктте, 2-абзацтың орта же- 
рінде, грузин, азербайжан шовинизмі, тағысын тары- 
лары туралы айтылатын жерде, «армян шовинизмі 
және баскалары» деген сөздер қосылсын. Армян жол- 
дастар: армяндар окпелемесін, олардың шовинизмі 
жайында да ескертіліл жазылсын деп тілек қойды.

Сонсын тезистердің 8-пунктінде «бөлінбейтІн бір- 
тутас» деген сөздерден кейін мынадай сөздер жазыл- 
СЫН:

«РСФСРдың кейбір мекемелерінің автономиялык 
республикалардың дербес комиссариаттарын өздеріне 
бағындыруға, сөйтіп буларды жоюға жол салуға ты- 
рысқан әрекетін ескілік мурасынын. сондай-ак нәти- 
жесі деп санаған жөн».

Сонсын 8-пунктк-е:
«және улт руспубликаларынын. өмір сүруінің және 

будан былай өркендей беруінің әбден қажегтігін жа- 
рыялай отырып» деген сөздер енгізілсін.

Сонсын 9-пункт. Менін кәзір окыйтынымдай етіп 
бастау керек:

«Жеке республикалардың жумысшылары мен ша- 
руаларының геңдігі және ержтілігі негізінде курылған 
Республикалар Одағы тәуелсіз елдердің халыкаралык 
өзара катнастарын жөнге салу ісінде пролетариаттын 
бірінші тәжрибесі және болашак дүниежүзілік Совет- 
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тік еибек республикасын курудын. бірікші қадамы бо- 
лып табылады».

10-пункттін «а» косымша пункті бар, муның алды- 
на мынадай түрде «а» косымша пункті енгізілді:

«а) Одактың орталық органдарын курғанда жеке 
республикалардың өзара қатнастарында да, Одақтын 
Орталык өкіметімен қатнастарында да ол республи- 
калардың праволары мен міндегтерінің теңдігі камта- 
масыз етілетін болсын».

Сонсын «б» косымша пункті келеді, бул «а» ко
сымша пункті болып аталатын косымша пунктпенбір 
калыпта:

«б) Одақтың жоғарғы органдарының системасында 
тегіс барлық улт республикалары мен улт облыстары- 
нын текдігі негізінде арнаулы өкілдік органы қурыл- 
сын, мунда бул республикалардың курамына кіретін 
барлык улттардың өкілдері мүмкіндіпінше ссепкс 
алынсын».

Сонсын бурынғы «б» косымша пункті снді «в» ко
сымша пункті болып мынадай түрге келеді:

«в) Одактыи аткарушы органдары буларға рес
публика өкілдерінің іс жүзінде катнасуын жәнс одак- 
тың халықтарының муқтаждары мен тілектерінің, >ка- 
нағаттандырылуын камтамасыз стетін негіздерде к£- 
рылатын болсын».

Будан кейін «г» косымша пункті келеді, оған ко- 
сылатыны:.

«г) республикаларға олардың өздерінің мемлекет- 
тік-әкімшілік, мәдени және шаруашылық инициатива- 
сын көрсетуіне мүмкіншілік берілуін қамтамасызетер- 
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ліктей жеткілікті кен. түрде финале праволары, этап 
айтканда, бюджет праволары берілсін».

Сонсын «д» косымша пункті ретінде «в» косымша 
пункті келеді:

«д) улт республикалары мен облыстарьіның орган- 
дары к&бінше тиісті халыктардың тілін, турмысын, 
салтын, ғурпын білетін жергілікті адамдардан куры- 
латын болсын».

Будан кейін 2-қосымша пункт косылды. Бул «е» 
косымша пункті болады:

«е) барлық мемлекеттік органдарда және жергілік- 
ті халықты, улт халкын, улт азшылығын камтыйтын: 
барлық мекемелерде ана тілінің колданылуын кам- 
тамасыз ететін арнаулы заңдар шығарылсын, — бул 
зацдар улт праволарын және әсіресе, аз улттардын 
праволарын бузушы барлық адамдарды революция- 
лық жолмен мейлінше қудалап, қатаң жазалайтын. 
заңдар болсын».

Будан кейін қосымша ретінде «ж» пункті келеді:
«ж) Қызыл Армияда тәрбие жумысы күшейтілсін, 

бул жумыс Одақтың барлық халықтарының туысқан- 
дық және ынтымактык идеяларын орнату рухында 
жүргізілсін жәнеде улттык әскер бөлімдерін куру жө- 
нінде практикалық шаралар істелсін, мунда республи- 
калардың толық корғанымпаздығын қамтамасыз ету 
іүш'и керекті шаралардың бәрі жүзеге асырылсын».

Секция кабылдаған барлық қосымша осы; бул ко- 
сымшаларға мен карсы смеспін, өйткені бул косымша- 
лар тезистерді бурынғыдан да гөрі нақты ете түседі.

Екіниіі тарауға келетін болсак, бул тарауға ауыз 
толтырып айтарлыктай түзету енгізілген жок. Кейбір 
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болымсыз тузетулер болды, бул түзетулерді улт мэ- 
селесі жөніндегі секция сайлаған комиссия болашак 
Орталық Комитетке тапсыруға уйғарды.

Сонымен, екінші тарау баспа материал түрінде та- 
ратылған калыпта кала береді.



'МН

5. ҚАРАРҒА УСЫНЫЛҒАН 
КОСЫМШАЛАРҒА ЖАУАП

25 апрель

Раковский секцияда усынған карарын үш есе яз- 
гертіп, төрт есе қыскартса да, мен оның түзетуіне 
үзілді-кесілді карсымын, оның себебі мынау. Біздін 
улт мәселесі жөніндегі тезистеріміз Шығыска карай 
біздін бет буруымызды көздейді, бул тезистер осылай 
курылады, бул арада Шығыстағы күрделі резервтер- 
дін онда мүлгіп жаткандығы еске алынады. Бүкіл 
улт мәселесін біз Ильичтің макаласына байланысты 
көтердік, ол Батыс жайында бірауыз сөз айтпайтын 
сыякты, өйткені улт мәселесінін кіндігі Батыста емес, 
Шығыстағы отарлар мен жартылай отарларда. Ра
ковский біздік Шығыска карай бет буруымызбен 
бірге Батыска карай да бет буруымызды тілейді. Bi- 
рак бул мүмкін емес, жолдастар, б^л табиғи нәрседе 
емес, өйткені адамдар жалпы алғанда не бір жакка 
бет бурады, не скінші жакка бст бурады, бірмезгілде 
екі жакка бірдей бет буру мүмкін емес. Біз тезистер- 
дін жаллы бағытын, тезистердің Шыгыска бет бурғац 
бағытын буза алмаймыз және бузуға тиісті змеспіз.
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Мінеки сондыктан, менің ойымша, Раковскийдің түзе 
туі қабыдданбай калдырылуға тиіс.

« **

Мен бул түзетуді өзінің маңызы жағынан күрделі 
түзеіу деп санаймын. Егер бул түзетуді съезд қабыл- 
дайтын болса, онда мен тезистердің астаң-кестеңішы- 
ғатынын айтуға тиістімін. Раковский екінші палатаны 
курғанда, оған мемлекеттік бірлестіктердіц өкілдері 
кіретіндей етіп қуру керек деп усьіінады. Ол Украинаны 
мемлекеттік бірлестік деп есептейді де, Башку ртстан- 
ды олай емес деп санайды. Буған не себеп? Біз рес
публика лардағы халык комиссарлары советтерін жой- 
маймыз ғой. Башқурттың Орталық Аткару Комитеті 
мемлекеттік мекеме емес пе?! Ал Башқуртстан неліх- 
тен мемлекет болмайды? Украина Одаққа кіргенінен 
кейім мемлекет болудан кала 'ма? Раковскийді мем- 
лскеттік фетишизм әбден шатастырды. Егерде улттар 
өздерінің праволары жағынан тең болса, егер олар- 
дың өз тілі, өз салты, өз ғурпы, өз әдеті болса, егер 
бул улттар өздерінің мемлекеттік мекемелерін, Орта- 
лык Аткару Комитеттерін, Халык Комиссарлары Со- 
веттерін қурған болса, бул улт қурамаларының бәрі 
мемлекеттік бірлестіктер болып табылатыны анық 
емес пе? Менің ойымша, екінші палатада республи- 
калар мен улттардын тендігі турғысынан, әсіресе шы- 
ғыс улттарының теңдігі турғысынан біз тая алмай- 
мыз.

Сірә, Раковский федерация курудың пруссиялык 
системасымен әуестеніп кетсе керек. Германия феде- 
рациясы солай қурылған, онда мемлексттердің, ара- 
24 И. В. Стали и, 5 той 
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сьшда мүлдем теңдік жоқ. Мен мынаны усынамын-. 
тап өкілдІгі болуымен катар, — яғни бул Советтердін. 
жалпыодақтық съезінде сайланатын бірінші палата, — 
бізде тендік негізінде улт өкілдігі де болсын, біздін 
ісіміз осылай жолға қойылсын. Қытаймен, Индиямен 
өте тығыз байланысты, тілі, діні, әдет-ғурпы және бас- 
калары жағынан байланысты, Шығыс халықтары ре
волюция ушін ен алдымен маңызды. Бул кішкентай 
халыктардын салмағы Украинаның салмағынан аиа- 
ғурлым астам.

Егер біз Украина да титтей қате жасайтын болсак, 
бул Шығыс үшін нак соншама сезіле коймайды. Ал 
кішкентай ғана елде, Аджарстанда (120 мың халқы 
бар) бір титтей кате жіберсе болғаны, муның эсер! 
Туркияға тиеді және букіл Шығыска тиеді, ейткені 
Туркия Шығыспвн ете тығыз байланысты. Тибетпен 
және Қытаймсн байланысты болып отырған кішкен- 
тай ғана қалмактар облысы жөнінде титтей кате жі- 
берсе болғаны, біздің жумысымызда муныц зардабы 
Украина жөніндегі қатеден анағурлым ауыр болады. 
Біз Шығыста мықты козғалыс перспективасының ал- 
дында турмыз және өз жумысымызды ен алдымен 
Шығысты ояту жолымен жургізуге тиістіміз, Шығыс- 
тағы аймактарда әрбір жеке, ең кішкентай, халыктыи 
манызын тіпті азын-аулак, тіпті жанамалап бәсекде- 
тетін ешнәрсе істемеуге тиістіміз. Мінеки сондыктан 
мен былай деп уйғарамын: 140 миллион халіқы бар 
Республикалар Одағы сыяқты үлкен елді баскару 
турғысынан карағанда, онда, екінші палатада, барлық 
республикалар мен улт облыстарыныц тец өкілдігі бо- 
латындай етіп жумыс істесек әділеггтірек болар ед!» 
колайлырақ болар еді және революциялық жағынан 
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тиімдірек болар сді. Бізде автономиялы республикалар 
8, тәуелсіз рсспубликалар да 8, Россия республика 
ретінде кіреді, облыс бізде 14, мінеки екінші палата 
дегеніміз осы болады, бул улттардың барлық тілекте- 
рІ мен муктаждарын білдіреді және осыншама ұлкен 
елді баскару ісін оңайлатады. Мінеки сондыктан ме- 
Hin ойымша, Раковскийдің түзетуін қабылдамай тас- 
тау керек.
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6. УЛТ МӘСЕЛЕСІ ЖӨН1НДЕП 
КОМИССИЯНЫҢ БАЯНДАМАСЫНА 

ҚОСЫ МША
25 апрель

Жолдастар, секцияның улт мәселесі жөнІндегІ ж?- 
мыстары жайында сіздерпе баяндағанымда, мен тағы 
бір екі кішкене косымшаны айтуды умытыппын, бул 
қосымшаларды айтпауға болмайды. ІОчпараграфтын 
«б» пунктіне, тегіс барлық улт республикалары мен 
улт облыстарының текдік негізінде арнаулы өкілдік 
органы қурылсын деп айтылатын лунктке, мынаны ко
су керек: «бул республикалардын. курамына кіретін 
барлық улттарды мүмкіндігінше есепке алып», деу 
керек, муның себебі — екінші палатаға өкіл жіберетін 
кейбір республикаларда бірнеше улт бар. Мәселен. 
Түркстан. Онда, өзбектерден басқа, түркпендер, қыр- 
ғыздар, тағы басқа халықтар бар, сондыктан өкілдік 
курғанда бул халықтардың әркайсысының өкілі бо- 
латындай ету керек.

Ең аяғындағы 2-тарауға екінші қосымша. Бул қо- 
сымша билай дейді:

«Автономиялық және тәуелсіз республикаларда, 
жалпы шет аймақ атаулыларда жауапты қызметкер- 
лердіқ атқаратын қызметінін. (белгілі республиканың 
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еңбекшілерінің барлык Одактағы еңбекшілермен бай- 
ланысын жүзеге асыру) зор маңызы бар «кенін еске 
алып, съезд Орталық Комитетов бул қызметкерлерді 
ете-мөте мукыяттап іріктеуді тапсырады, свйтіп олар- 
дык қ^рамы партияның улт мәселесі жөніндегі қарар- 
ларының шын жүзеге асырылуын толық қамтамасьіэ 
етерліктей болуын тапсырады.

Б^дан кейін Радектің сөзіндегі бір ескерту жөиін- 
де екі ауыз сөз айтайын. Бул жайында айтуды ме- 
нен армян жолдастар өтінеді. Меніңше, бул ескерту 
Іс жүзіндегі жағдайға сай келмейді. Осында Радек 
армяндар Азербайжанда азербайжандарды езіп-жан- 
шып отыр немесе езіп-жаншуы мүмкін және, керісін- 
ше, азербайжандар Арменияда армяндарды езіп-жан- 
шуы мүмкін дегенді айтты. Мен жалпы алғанда мун- 
даЙ жағдайлардың жаратылыста болмайтынын айту- 
ға тиістімін. Муның керісінше жағдайлар болады; 
Азербайжанда азербайжандар көпшілік божандықтан 
армяндарды езіп-жаншады және, Нахичеванда бол- 
ғанындай, оларды қырып сала алады, мунда барлык 
армяндарды дерлік тегіс қырып салды, ал армяндар 
Арменияда барлык татарларды дерлік кырып салды. 
Бул Зангезурда болды. Ал бөтен мемлекетте азшы- 
лық көпшілік жағындағы адамдарды езіп-жанышты 
деген сыякты табиғи емес нәрселер дүниеде болмай- 
ды.



310

БАСПАСӨЗ — КОЛЛЕКТИВНА 
УЙЫМДАСТЫРУШЫ

Ингулов өзінін, «Тамырына дейін» («Правданыц» 
98-номерін караңыз) деген мақаласында мемлекет пен 
партия үшін баспасөздін. маңызы туралы елеулі бір 
мәоелені қозғапты. Ол, сірә, өзінің пікірін дәлелдеу 
үшін болса керек, Орталық КомитеттІң уйымдастыру 
жумысы женіндегі есебінде айтылған: баспасөз «пар
тия мен жумысіпы табының арасында көзпе білінбес 
байланыс жолын салып отырады, — бул байланыс 
өзініц күші жағынан буқаралық сыйпаттағы қандай 
аралык аппаратпен болса да тең, өйткені баспасөз — 
партияның ең күшті қуралы, ол арқылы партия күн 
сайын, сағат сайын жумысшы табымен сөйлесіп оты
рады»*  деган жерін цитатаға келтіріпті.

* Осы томның 224-бетін қараныз. Ред.

Бірак мәселені шешпек болған әрекетінде Ингу
лов екі қате жіберген: біріншіден, Орталық Комитет- 
тің есебінен алған цитатаның мағнасын ол бурмала- 
ған; екиішіден, баспасөздің уйымдастырушылық ро- 
лінің мацызын ол есінен шығарған. Меніңше муныц 
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өзі ежулі мәселе болғандыктан да, бул қателерге 
кыскаша токтала кедкен жөн болар еді.

1. Есепті баяндаманың мағнасы бойынша партий
ный ролі әсте жумысшы табына сөз айту мінд-етімен 
ғана бітпейді, партия жумысшы табына сөйлеп кана 
қоймайды, ол онымен сөйлесіп те отыруға тиіс. Бул 
«сөйлеу» деген формуланы «сөйлесу» деген формула
ра карама-карсы кою қур әшейін эквилибристикадан 
баска тук те емес. Практикада булардың екеуі де бі- 
рінен бірін ажыратуға болмайтын бүтін нәрсе, булар 
жазушымен оқушының, арасындағы, партия мен жу
мысшы табының арасындағы, мемлекст псн еңбекші 
букараның, арасындағы үздіксіз өзара әсерлерді көр- 
сетеді. Бул қубылыс буқаралық пролетарлық партия- 
нык өмір сүре бастаған кездерінен бастап, ескі «Иск- 
раныц» кезінен бастап орын тепкен нәрсе. Ингулов- 
тын мундай өзара әсерлер Россияда жумысшы табы 
өкіметті өз қолына алғаннан кейін бірнеше жылдан 
соң ғана басталып еді дел ойлауы дурыс емес. Орта- 
лык Комитеттің есепті баяндамасынан алынған цита- 
таның мағнасы «сөйлеуде» емес, баспасөз «партия 
мек жумысшы табының арасында байланыс жолын 
салып отырады», бул байланыс «өзінің күші жағынан 
букаралық сыйпаттағы қандай аралық аппаратпен 
болса да тең т.үседі» дегендікте. Цитатаның мағна- 
сы — баспасөздің уйымдастырушылық маңызында. 
Сондыктан да, баспасөз партия мен жумысшы табы- 
нын арасындағы бірден-бір байланыс аркауы ретінде, 
Орталық Комигеттің уйымдастыру мәселесі туралы 
есепті баяндамасына еніл отыр. Ингулов цитатаны 
түсінбей, оның мәнін еріксіз бурмалап отыр.

2. Ингулов баспасөздің үгіттік, әшкерелеушілік
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ролін баса көрсетіп, дүркін-дүркін шыгып туратын 
баспасөздің ролі осымен бітеді деп ойлайды. Еліміз- 
дегі кейбір кыянат жасаушылықтарды айта келіп, 
баспасөздің әшкерелеушілік қызметі, баспасөз арқы- 
лы жүргізілетін үгіт мәселенің «түп негізі» болып та- 
былады дейді. Шынында, баспасөздіц үгіттік ролінін 
қаншалық зор маңызы бола турса да, оның уйымдас- 
тырушылық ролі, қурылыс жумысымыздыц неғурлым 
қауырт мәселесі болып отырғандығы анық нәрсе. Мә- 
селе газеттік үгіттеуінде және әшкерелеуінде ғана 
емес, мәселе ең алдымен оның қызметкерлерінін, 
агенттері мен тілшілерінің бүкіл елімізде, барлық өн- 
діріс пен егіншілік аудандарда, барлық уездер мен 
болыстарда мейлінше мол болуында, сөйтіп газет ар- 
қылы партиядан тараған аркау жіптің жумысшы жә- 
не шаруа аудандарык түгел қамтуында, бір жағынан, 
партия мен мемлекет арасындағы өзара катнастың, 
екінші жағынан, енеркәсіп және шаруалы аудандар- 
дың арасындағы өзара катнастың толык болуында. 
Егерде, айталық, «Беднота»73 тәрізді беделді газет 
пікір алысу үшін және тәжрибелерін корыту үшін елі- 
иіздің түрліше жерлеріндегі өзінің басты агенттерінін 
конференциясын ауық-ауық шақырып отыратын бол- 
са, ал осы агенттердің әркайсысы дал осы максатты 
көздеп, өз аудандарындағы, өз жерлеріндегі және бо- 
лыстарындағы тілшілерінің конференциясын шакырып 
отыратын болса, — онда бул тек партия мен жумыс
шы табының арасында, мемлекет пен еліміздің ең 
түкпір жерлерініц арасында уйымдастыру байланы- 
сын жасауда қол жеткен алғашкы елеулі адым ғана 
емес, сонымен бірге баспасөздіц өзі« жақсарту жәме 
өркенделу ісінде және біздің дүркін-дүркін шьгғып ту- 
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ратын баспасөзіміздің барлық кызметкерлерінің, кура- 
мын жаксарту жән«е өркендету ісінде қол жеткен 
елеулі адым болар еді. Мундай конференциялар мен 
мәжілістердің, меніңше, журналистердің «бүкілроссия- 
лық» және баска да съездерінен гөрі, анағурлым нак- 
тылы маңызы болған болар еді. Партия мен Совет 
вкіметінің қолындағы коллектив™ уйымдастырушы 
болатын газет, еліміздегі енбекші букарамен байла- 
аысын жасаудың және оларды партия мен Совет окі- 
Метінің төнрегіне топтастырудың қуралы боларлык. 
газет, — баспасөздщ бүгінгі такдағы міндеті міне осы.

Партиямыздың еміріндегі күнделікті баспасөздін 
ролі туралы Ленин жолдастыц «Неден бастау керек?» 
(1901 жылы жазылған) деген макаласының бірнеше 
жолын окушылардын. есіне түсіріп кету кажетсіз бола 
КОЙМЗС:

«Дегенмсн, газеттік ролі тек идеяларды таратумен, тек сал
ен тәрбие берумен, саяси одақтастар тартумен ғана бітпейді. 
Газет — коллективах насихатшы, коллективтік үгітші ғана емес, 
сонымсн катар коллективен уйымдастырушы. Газетті, осы сон- 
ты иағнасында, салынып жаткан үйдің айналасына қағылатын, 
Курылыстыц жалпы турқын белгілейтін, қурылысшылардың бір- 
бірімен қатнасын женілдететін, олардың жумысты бвлісуіне. 
уйымдаскан еңбектен шыққан нәтижелерді шолуына жэрдем 
беретін ағаштармен салыстыруға болады. Газеттің жәрдемімен 
жэне газетпен байланысты, түпкілікті уйым өзінен өзі курыла 
береді; бул уйым жергілікті жумыспен ғана емес, үнемІ болып 
туратын жалпы жумыспен де шуғылданады, өзінік мүшелерін 
саяси окыйғаларды зер салыл бакылауға, ол окыйғалардыц 
иаңызын жане халыктыц түрлі топтарына жасайтын ықпалын 
бағалай білуге, ол оқыйғаларға революцияшыл партия тара- 
лынан эсер етудін қолайлы әдістерін жасауға үйретеді. Газет
ке материалдарды дурыс жетістіруді, оны дурыс таратуды 
камтамасыз ету жөніндегі тек техникалык міндеттіц езі — бір- 
тутас оартнянын жергілікті орындардағы агенттеріи, агент бо.і- 
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ганда — бірімен бірі жиі қатнас жасап туратын, Істін жалпы 
жайын білетін, жалпыорыстык жумыстың бөлшек-бөлшек кыз- 
меттерін үнемі атқарып дағдыланатын, революциялық түрліше 
кыймылдарды уйымдастыруда өзінің күшін сынайтын агенттерді 
еріксіз кУрғызады. Бул жер-жердегі агенттср — нақ бізге кере» 
уйымның тулғасы болады, ал бізге: бүкіл елді камтырлықтай 
барынша ірі уйым керек; дәлме-дәл, тәптештеліп жасалған ен*  
бек белінісін жүзеге асырарлықіай барынша кең, әртарапты 
уйым керек; кандай жағдайларда болса да, кандай «кезеңдер*  
мен капылыстарда болса да өзініц жумысын бултармай жүргі- 
зе білерліктей барынша төзімді уйым керек; бір жағынан, кү*  
ші басым душпэн езінің барлық күшін бір жерге жыйнағанда, 
онымен ашык майданда соғысудан бултара білерліктей, екінші 
жағынан, бул душпаннык орамсыздығынан пайдаланып, шабуыл 
жасалады деп күтпеген жерінен, күгиеген кезінде оған шабуыл 
жасай білерліктей барынша икемді уйым керек»м.

Сол кезде Ленин жолдас газет туралы айтқанда, 
ол газет біздін партия курылысынын куралы деген 
болатын. Ал бірак Ленин жолдастың айтқандары біз- 
дің партия мен мемлекет курылысынын кәзіргі жағ- 
дайында бүтіндей кодданылатындығына да шүбәла- 
нуға болманды.

Күнделікті баспасөздің осындай маңызы бар уйым- 
дастырушылык ролін Ингулов өз макаласында естен 
шығарған. Оның басты катесі осында.

Баспасөзіміздің басты кызметкерлерінің бірінін 
осындай манызды міндетті көрмей кетуі неліктен бо- 
лып отыр? Ксше маған жолдастардың біреуі, сірә, 
Ингулов, баспасөз туралы мәселені шешу міндетінен 
баска: «біреулерді түйреп тастап, біреулердің өкшесін 
касу» тәрізді, тағыбір бөгде міндетті көздеген болар 
дсгенді айтты. Мен өз басым муны растауды мінде- 
ііме алмаймын және кімде-кімнің болсын өз алдына 
тура міндегтен де басқа, жанама бөгде міндет қоюға 
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правосы барлытын теріске шығармаймын, Біракта біз- 
дің партия мен мемлекеттІң қурылыс ісінде баспа- 
сөздің уйымдастырушылык. ролін анықтау жөніндегі 
тура міндетті бөгде міндеттермен аздап болса да кө- 
легейлеп калдыруына жол беруге болмайды.

„Правда**  № 99,
б 1923 ж.
Кол қойган: Я Сталин



316

ОРМАНҒА КІРГЕН САЙЫН...

«Правданың» 99-номерінде басылған, баспасөздін 
уйымдастырушылық ролі туралы макаламда*  мен Ин- 
гуловтың баспасөз мәселелері жөніндегі екі қатесін 
көрсеткен едім. Өзінің жауап ретіндегі макаласында 
(«Правданын» 101-номерін қараңыз) Ингулов қателес- 
кем жок, «түсінбеушілік» болды деп сылтауратады. 
Мен Ингуловтың қателерін «түсінбеушілік» деп атау- 
ға косылам. Бірақ барлық пәле Ингуловтың жауап 
ретінде жазған макаласында жаңадан үш кате жібе- 
руіндс, яғни, егер солай деу керек болса, жаңадан 
үіп «түсінбеушіліктер» жіберіп алуында болып отыр; 
амал не, баспасөздің ерекше маңызы бар болғандык- 
тан, булар жайында менің үндемей кетуге ешбір мүм- 
кіндігім жоқ.

• Осы томнын 310—315*беттерін караңыз. Ред.

1. Ингулов өзініц бірінші макаласында баспасөз- 
дің уйымдастырушыльрқ ролі туралы мәселемен шу- 
ғылдануды кажет деп таппадым және «біздің партия 
газетін кім жасайды» деген «дара міндегтІ» көздедім 



Орманға кірген сайыя... 317

деп сендірмек болады. Солай-ақ екен делік. Ендеше 
олай болған күнде Ингулов өзінің макаласының аты 
ретінде Орталық Комитеттін. уйымдастыру мәселесі 
жөніндегі есепті баяндамасынан неге цитата келтір- 
ген, цитата болғанда біздің дүркін-дүркін шығатьін 
баспасөздің тек уйымдастырушылык ролі туралы ай- 
татын цитатаны неге келтірген? Екініи бірі, — не Ин
гулов цитатаның мәнін түсінбепен, не болмаса ол бү- 
тіндей өзінің мақаласын баспасөздін маңызы туралы 
Орталық Комитеттің уйымдастыру мәселесі жөніндегІ 
есепті баяндамасынан алынған цитатаның дәл мағна- 
сына қайшы және қарсы курған. Бул ретте де, баска 
ретте де Ингуловтың қатесі баттыйып көзге түсіп тур.

2. Ингулов «екі-үш жыл бурын біздің баспасөз 
буқарамен байланысты емес еді», «буқараны партия- 
мен байланыстырмаушы еді», жалпы айтканда баспа- 
сез бвн буқараның арасында байланыс «болған жок» 
еді деп сендірмек болады. Булай деуінің сөкеттігін, 
өмірден кашык екендігін, болмыстан аулақ екендігін 
түсіну үшін Ингуловтың осы айтып отырғандарыкзер 
сала окып шығудың өзі жетіп жатыр. Шындығында, 
егер «екі-үш жыл бурын» біздіц партия баспасөзі, ал 
сол аркылы партияның өзі де жумысшы буқарамен 
«байланысты болмаған» болса, онда революциянын, 
ішкі және сырткы жауларына карсы біздің партия те
тей бере алмаған болар еді, онда оның «әп-сәтте» 
жаназасы окылып, қурып кеткен болар еді, бул өзі 
анык нәрсе емес пе! Ойлаңыздаршы тек: азамат со- 
ғысы қызу жүріп жатады; партия бірқатар тамаша 
табыстарға жетіп, жауларға бой бермей жатады, пар
тия баспасөз арқылы жу-мысшылар мен шаруаларды 
социалист отанды сактап калуға шақырады, он, 
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жуз мыңдаған енбекпплер жүздеген реоэлюциялар 
жасауымен партияның шакыруына үн косады, өзінің 
жанын аямай манданта атганып жатады, ал Ингу- 
лов, осының бәрін біле тура: «екі-үш жыл бурый біз- 
дің баспасөз букарамен байланысты емес еді, демек, 
ол букараны партиямен байланыстырмаушы еді» деу- 
ге мумкіндік бар деп табады. Бул күлкі емес пе екен? 
Буқаралык баспасөз арқылы «букарамен байланыс
ты болмаған» партия он, жүз мыңдаған жумысшы- 
лар мен шаруаларға қозғау салыпты депенді кім ес- 
тіген десеңші? Ал егер партия сонда да болса он, 
жүз мыңдаған еңбекші букараға қозғау салған болса, 
онда бул жерде букаралық партия басласөздің көме- 
гінсіз іс істей алмаған болар еді, бул өзі анык нәрсе 
емес пе? Я, я, әйтеуір біреу, тек біздің партия емес, 
оның баспасөзі де емес, әйтеуір баска біреу букара
мен байланысын сөзсіз жоғалтып алған. Баспасөзге 
жала жабуға болмайды! Өзінін, баспасөзі аркылы 
партияның букарамен байланысы болғаны анық, «екі- 
үш жыл бурын» байланыс болмауға тиіс емес еді, 
бірак, біздің партияның XI съезінің әділ айтқанындай, 
салыстыра келгенде бул байланыс нашар болып еді. 
істін беті осыны көрсетіп отыр. Енді біздіи міндет осы 
байланысты кеңейтуде, оны мүмкін қадерінше нығай- 
туда, оны анағурлым берік, анағурлым үздіксіз ету- 
де. Істің. бәрі осыған тіреліп отыр.

3. Ингулов сонан әрі «екі-үш жыл бурын баспа- 
сөз аркылы партия мен жумысшы табының арала- 
рында өзара әрекет болмай шыкты» деп сендірмек бо- 
лады. Неліктен? Муның себебі, баксак, ол кезде «біз- 
дің баспасөз күн сайын күреске шақырумен, Совет 
өкіметінің каулылары туралы, партия қаулылары ту-
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ралы айтумен келген де, жумысшы оқушы буларға 
үк катпаған» екен. Дәл осылай дейді: «Жумысшы 
окушы үн катпады» дейді.

Бул өзі айтты деп сенуге болмайтын нәрсе, сум- 
дык, бірак факт.

Партия: «Бәрі де транспортка жумылсын» деп 
Уран тастағанда, букара өзінің тілектестігін білдіріп, 
баспасөзге жузде'ген карарларын жіберіп, транспорт- 
ты сактап калуга әзір екендігін білдіріп, транспортты 
куаттау үшін өзінің он мындаған улдарын жіберіп, 
осы уранға бір ауыздан үн косқандығы барлык журт- 
қа мәлім. Бірақ Ингулов муны жумысшылардың үн 
катуы деп санауға косылмайды, муны баспасөз ар- 
қылы болған, партия мен жумысшы табының арасын- 
дағы өзара қатнас деп атауға қосылмайды, өйткені 
бул өзара қатнас тілшілер арқылы болудан да гері 
партия мен жумысшы табынын, арасында тікелей бол- 
ған, әрине, баспасөз арқылы болған тіікелей катнас 
еді.

Партия: «Ашаршылықлен күреске аттанайык» деп 
Уран тастағанда, букара партия баспасөзіне сансыз 
карарларын жіберіп, өзінің он мыңдаған улдарын ку- 
лакка карсы күреске жумсап, партияның үніне бір 
ауыздан жауап катқандығы барлық журтқа мәлім. 
Әйтсе де, Ингулов муны жумысшы окушының үн ка
туы деп есептеуге, партия мен жумысшы табынын 
баспасөз арқылы болған өзара катнасы деуге косыл
майды, өйткені бул өзара қатнас «ереже бойынша» 
болмады, кейбір тілшілерден және баскалардан тыс 
болды.

Ингуловтың ойынша, егер партияның шақыруына
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он, жүз мыңдаған жумысшылар жауап қататын бол- 
са, онда бул партия мен жумысшы табының арасын- 
дағы өзара катнас болып табылмайды, ал партия бас- 
пасөзінің нақ сол шақыруына ондаған, жыйырмалаған 
тілшілердің хат жүзіндегі жауабы келетін болса, бул 
партия мен жумысшы табының арасындағы нағыз, 
шын өзара катнасы болып табылады. Міне осынын 
өзі партия баспасөзінің уйымдастырушылық ролінің 
а-нықтамасы деп аталады. Қудайдан қорқыңыз, Ин- 
гулов, және өзара катнастың маркстік уғымын кенсе- 
лік уғыммен былықтырмаңыз.

Ал енді, оның бержағында, партия мен жумысшы 
табының арасындағы баспасөз арқылы болатын өза- 
ра қатнаска кеңсешілдің емес, марксистің, көзімен к.а- 
райтын болсак, онда бул, өзара катнас, қашан да 
болсын болып келген нәрсе, «екі-үш жыл бурын» да 
болған, онан бурын да болғап, және болмауға тиіс те 
емес еді, өйткені, булай болмаған күнде, партия жу
мысшы табына басшылык етуді өз колында сақтап 
қала алмас еді, ал жумысшы табы өкіметті устап ка
ла алмас еді. Ендігі жерде, сірә, істің беті осы өзара 
катнасты анағурлым үздіксіз, анағурлым берік етуге 
тірелетін тәрізді. Ингулов баспасөздің уйымдастыру- 
шылық манызыи жете бағаламай ғана қойған жок, ол 
тағы партия мен жумысшы табының баспасөз аркылы 
болатын өзара катнасын марксше уғынуды кеңселік 
мағнада, сырткы техникалық мағнада уғынушылык- 
пен айырбастап, бурмалады. Міне осыған ол «түсін- 
беушілік» деп ат .койыпты.

Ал енді бар екендігін үзілді-кесілді жокка шыға- 
рып отырған, Ингуловтын «бөгде міндегтеріне» келе-
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I. УЛТ МӘСЕЛЕС! ЖӨНІНДЕ IV КЕҢЕСКЕ 
АРНАЛҒАН, ОРТАЛЫҚ КОМИТЕТТІҢ САЯСИ 

ЕЮРОСЫ УНАТҚАН ПЛАТФОРЛІАНЫҢ 
ЖОБАСЫ76

УЛТ МӘСЕЛЕСІ ЖӨНІНДЕГІ ПАРТИЯ ЖУМЫСЫНЫҢ 
ЖАЛПЫ БАҒЫТЫ

Партияның XII съезінін устаған жолынан ауа жа- 
йылушылыктгрға карсы күросу мағнасыида айтқан- 
да, улт мәселесі жөнінде партия жумысының бағыты 
осы съездің улт мәселесі жөніндегі карарының тиісті 
пункттері аркылы, атап айтканда: карардың бірінші 
бөлімінің 7-пункті аркылы және екінші бөлімінін, 1, 2 
және З-пункттерІ арссылы сыішатталуға тиіс.

Партияныц тіегізгі міндеттерініц бфі — жергілікті 
халыктын пролетарлық және жартылай проліетарлык 
элементтер’нен улттық республикалар мен облыстар- 
дың коммунистік жас уйымдарын өсіріп, дамыту, бул 
уйымдардың нығаюына, нағыз коммунистік тәрбне 
злуына барынша көмектесу болып табылады, алғаш- 
кы кезде сан жағынан аз болса да, бірақ нағыз ингер- 
националдык коммунист кадрларының басын косу бо
лып табылады. Нағыз күрделі коммунистік уйымдар 
нығайған кезде ғана Совет өкіметі республикалар 
мен облыстарда мықты болмақ.

Бірақ республикалар мен облыстардағы комму*  
нистердщ өздсрі де мынаны умыніауға тиіс: халык- 
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тын әлеуметтік қурамынын ба с каша болуының өзінен 
де олардағы жағдай Республикалар Одағының өнер- 
кәсіпті орталыктарындағы жағдайлардан көп өзгөше 
екендігін, сондықтан шеткері аймақтарда көб.:несе жу- 
мыстың баскаша әд:стер‘н колдану кажет екендігін 
умытпауға тиіс. Оның бержағында бул арада, жер- 
гілікті халыктың енбекші букараларынан көмек алу- 
ға тырыса отырып, революциялык-демократиялык 
элсменттерді немесе г.пті Совет өкіметіне адал ниет- 
пен карайтын элементтерді орталық облыстардағыдан 
гөрі көбірек көтермелеп отыру кажет. Республикалар 
мен облыстардағы жергілікті интеллигенциянын ролі 
Республикалар Одағының орталық облысгарындағы 
интеллигенциянын ролінен көп жағдайларда өзгешэ 
болып отырады. Шеткері аймактар жергілікті интел
лигент кызметкерлеріне өте кедей, сондыктан барлык 
күшті аямай олардың әркайсысын Совет өкіметінін 
жағына тарту керек.

Шеткері аймақтардағы коммунистср мынаны умыт- 
пауға тиіс: мен — коммуниспін, сондықтан мен өзім 
турған ортаға сәйкес әрекет жасай отырып, совет 
системасының шеиберінде адал жумыс істегісі келе- 
тін және істей алатын жсргілжті улт элементтеріне 
кекш:л:к жасауға тиіспін. Бул, ултшылдыкка қарай 
жолдан таюшылыкқа карсы марксизм принциптері 
жолында және нвғыз интернационализм орнату жо- 
лында үздіксіз идеялық күрес жүргізуді керексіз етіп 
тастамай, кайта сол күрестін болуын көздейді. Тек 
осылай еткенде ғана жерг.лікті ултшылдыкты ойда- 
ғыдай жойып, жергілікті халыктыц калың букаралз- 
рын Совет өк;мет;н'н жағына шығаруға бэлады.
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ОДАКТЫҢ ОРТАЛЫҚ АТҚАРУ КОМИТЕТІНІҢ ЕКІНШІ 
ЛАЛАТАСЫН ҚУРУ ЖӘНЕ РЕСПУБЛИКАЛАР ОДАҒЫНЫҢ 

ХАЛЫҚ КОМИССАРИАТТАРЫН УИЫМДАСТЫРУ IC1HE 
БАЙЛАНЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР

Толық емес мәліметтерге карағанда, мундай мәсе- 
лелердің барлығы жетеу:

а) Екінші палатаның қурамы туралы. Бул палата 
автономиялы және тәуелсіз республикалардың (әркай- 
сысынан төрт адамнан немесе онан да көбірек) өкіл- 
дер!нен және улттык облыстардың (әрқайсысынан бір 
адамнан болса жеткілікт.) өкілдерінен қуралуға тиіс; 
Істі, жалпы айжанда, бірінші палатаның мүшелері со- 
яьшен катар екінші палатаның да мүшесі болмайтын- 
дай етіл уйымдастырған жөн. Республикалар мен об- 
лыстардың өкілдері Р<?спубликалар Одағы Советтері- 
чің съезінде бек?гілуге тиіс. Бірінші лалатаны Одақ- 
тық Совет, екіншІ палатаны — Улггар Советі деп атау 
керек.

б) Екінші палатаның бірінші палатаға қарағанда 
кандай праволары болатындығы туралы. Екі пал&та- 
нын екеуінің де заң шығару ісін баста у правосын сақ- 
тай отырып, жеке-жеке дауыс беретін екі палатаның 
ексуініц де рыйзалығы болмайынша, бір‘нші не екінш) 
палатаныц карауына берілген заң жобаларының бір- 
де-б:рі закға айнала алмайтын шартын сақтай оты
рып, бірінші және екікші палатаның праволарын бір- 
дей ету дурыс болған болар еді. Талас мәселелері екі 
палатанын келістіру комиссиясына берілу тәртібі бо- 
йынша шешіледі, ал келісмпе келмеген жағдайда — 
оси екі палатанын, біріккен мәжілісінде кайтадан 
дауьісқа кою тәргібі бойынша шешілсді, егерде осын» 
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дай тәртіп бойынша түзетілген таласты зац жобасы 
екіпалатаның көпшілж дауыстарын ала алмайтын бэл- 
са, — онда мәселе Республикалар Одағы Со&эттсрініи 
твтенше немссе кезектІ съезінің шешуіне бер:лсді.

в) Ғ.кінші палатаның айналысатын мәселелері ту- 
ралы. ЕкіишІ палатаның қарауына (сондай-ак бірінші 
палатаныи да) ССРО Конституциясының б^рінші пунк- 
тінде айтылған мәселелер жатады. Одақтың Орталык 
Аткару Комитеті мен Одактың Халык. Комиссарлары 
Советімін, заң шығару міндеттері күптнде калады.

г) Республикалар Одағынын. Орталық Атқару Ко- 
митетініц Президиумы туралы. Орталық Аткару Коми- 
тетінің Президиумы біреу болуға тиіс. Оны Орталык 
Атқару Қомитетінің екі палатасы сайлауға тніс, әри- 
не, буған улттардың өкіддері, ен. болмағанда, олзр- 
дың ішіндегі ірі-ірі улттардың өкілдері кіруі керек 
Украиндардың — Орталык Аткару Комитетінің екі 
палатасының санына карай Одақтың Орталык Атка
ру Комитет:нің бір Президиумынын. орнына зац шы- 
ғару міндеттері бар екі президиум куру жөніндегі 
усынысы колайсыз нәрсе. Президиум — бір сессиядан 
екінші сессияға дейін үнемі, үздіксіз әрекет жасап 
отыратын Одаіктың жоғарғы өкіметі. Зац шығару мін- 
деттері бар екі президиум куру—жоғарғы өкіметті 
екі жару болып табылады, ал булай ету жумыста сөз- 
сіз үлкен кыйыншылықтар туғызады. Палаталардыя 
ез прсзидиумдары болуға тиіс, біракта олардың зан 
шығару міндеттері болмауы керек.

д) Біртутас комиссариаттардың саны туралы. Ор
талык Комитеттің бурынғьі пленумдарының қарарлз 
ры бойынша біртутас комиссариаттар бссеу болуға 
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тніс (Сырткы істср, Сырткы сауда, Сотые Халык Ко
миссариаты, Жол Катнас Халык Комиссариаты және 
Почта-Телеграф Халык Комиссариаты), директивалык 
комиссариаттар да бссеу болуға тиіс (Финанс Халык 
Комиссариаты, Халык шаруашылығыныц Жоғарғы 
Соаеті, Азык-түл:к Халык Комиссариаты, Еңбек Ха
лык Комиссариаты, Жумысшы-Шаруа Инспекциясы), 
баска комнссариаттар мейлінш-*  автономиялы болуға 
ги;с. Украиндар Сыртқы істер мен Сырткы сауда Ха
лык Комиссариаттарын біртутастық дәрежеден дирек
тивалык дәрежеге түеруді, яғни бул комиссариаттар- 
ды Одактыи Сырткы істер және Сырткы сауда Халык 
Комиссариатымен катар республикаларда да калды- 
рып, оларды Одақтык Комиссариаттардын директи- 
валарына бағындыруды усынады. Егерде біз сырткы 
дүниенің алдында біріккен тутас тулға болып шыға 
алатын шынымен Одактык бір мемлекет курамыз деп 
есептейглі болсак, онда бул усынысгы кабыдцауға 
болмайды. Концессиялық шарттар туралы да осыны 
айту керек, мундай шарттарды жасау жумысы Рес- 
публикалар Одағының қольғна жыйналуға тиіс,

е) Республикалар Одагы халық комиссариаттары- 
ның қурылысы туралы. Ірі-ірі және манызды-маңызды 
улттардыи өкілд<ер:н енгізе отырып. бул халық комис- 
сариаттары коллегияларының курамын ултайту дурыс 
болар еді.

ж) Республикалардың бюджет жөніндегі правола- 
ры туралы. Республикаларға берілген үлестің, үлес 
болғанда мөлшері ерекше белгіленуге тиісті үлестін 
шекбгр-нде республикалардың бюджет жөніндсгі дер 
бвстігін кеңсйту дурыс болар еді.
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ЖЕРГІЛІКТІ ХАЛЫҚТЫҢ ЕҢЕЕКШІ ӘЛЕМЕНТТЕР1Н 
ПАРТИЯ ЖОНЕ СОВЕТ ҚУРЫЛЫСЫНА ТАРТУ. 

ШАРАЛАРЫ '

Толық смес мәліметтерге Караганда, кәзірд’н өзін- 
де-ак мынадай төрт шараларды усынуға болар еді:

а) Мемлекет жэне партия аппараттарын ултшыл 
элементтсрден (ен алдымон великорустык, сонымея 
катар орыска карсы ултшылдар жэне баска улт
шылдар айтылып отыр) тазарту. Таззрту жумысытек- 
сер’лгсн мәлліеттер ксгізіндс, партия Орталык Коми- 
тетініц бакылауы аркылы абайлап жүргізілуге тиіс.

б) Жауапты кызметкерлсрд: жерг:л‘кті т'лдерд! үй- 
ренуге міндеттей отырып, іс жүргізу жумысына жер- 
гілжті тілдерді енгізу мағнасында республикалар мен 
облыстардағы мемлекет жэне партия мекемелсрін улт- 
тык мекемелерге айналдыру жөнінде үздікса жәнә 
таәанды жумыс жүргзу керек,

в) Партия мүшелерініи іш’нен совет жэне партия 
кызметкерлері кадрларын дайындау жөнінде бізд'я 
жауапты кызметксрлердін. республикалар мен облыс- 
тарда жумыс Істеуімен катар жергілікт; интеллиген- 
цияпың азды-көпті адал элементтср'.н таидап алып, 
совет ыекеыелеріне катыстыру корок.

г) Совет өкіметінің сң күрделі жумыстары турэ- 
лы халык комиссарлары мен партийный жалпы жауап
ты кызмсткерлерінің баяндамаларын койып, жумыс- 
шылар мен шаруалардыц бяпартиялык кояфсрендия- 
ларын өткізу керек.
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ЖЕРГІЛІКТІ ХАЛЫКТЫҢ МӘДЕНИЕТ ЖАҒДАПЫН 
КӨТЕРУ ЖӨНІНДЕГІ ШАРАЛАР

Шамалап айтканда:
а) жергілікті тілдерде клубтар (бипартиялык) жә- 

яе баска ағарту мокемелер?н куру кажет;
б) жергілікті тілдерде барлық баскыштағы оку 

орындарыныц көлехмін улғайту кажет;
в) жергілікті халықтан шыккан азды-көпті адал 

халык м£ғалімдерін мектеп жумысына тарту кажет;
г) жергілікп тілдерде хат таныту ісін тарататын 

уйымдар куру кажет;
д) баспа ісін жолга кою кажет.

УЛТТЫҚ ТУРМЫС ЕРЕКШЕЛIKTEP1 ТУРҒЫСЫНАН 
ҚАРАҒАНДА УЛТТЫҚ РЕСПУБЛИКАЛАР МЕН 

ОБЛЫСТАРДАҒЫ ШАРУАШЫЛЫҚ ҚУРЬІЛЫС

Шамалап айтканда:
а) коныс аудару ісін жолга кою кажст, ал керскті 

жср^нде оны тоқтату кажет;
б) жергілжті енбекші халыкты мемлекеттік жер 

фондысынын ссебінсн мүмкіндхнше камтамасыз ету 
қажет;

в) жсргілікт: халыкка шамасы келстін ауылшзруа- 
шылык кредит беру кажет;

г) ирригация жумысын күшейту кажет;
д) коопераиияға, онын Сержағында, кәсіпшілік ко- 

опсрациясына (майдагерлерді катыстыру түріндс) ба- 
рынша көмек көрссту кажет;

е) фабрнкалар мен заводтарды тихті шикі затта- 
ры көп республикаларға көшіру кажет;

ж) жерплікті халык үшін қолөнер жэне техника- 
лык мекгепгер куру кажет;
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з) жергілікті халык үшін ауылшаруашылық курс- 
терін уйымдастыру кажет.

УЛТТЫҚ ЭСКЕР БОЛІМДЕРІН УЙЫМДАСТЫРУ 
ЖӨНІНДЕГІ ПРАКТИКАЛЫҚ ШАРАЛАР ТУРАЛЫ

Жергілікті адамдардан белгілібір мерзімнін іш;ндет 
кейін коле улттык эскер бөл’мдерін уйымдастыру үисн 
уйткы бола алатын командирлер курамын дайындау 
үш‘н республикалар мен облыстарда әскери мектеп- 
тер куру жумысына дереу кірісу керек. Оның бержа- 
ғында улттық әскер бөлімдерінің, әсіресе командирлер 
қурамының, партиялык және әлеуметтік тсгі жеткілік- 
ті мөлшерде камтамасыз етілуге тиіс екендігі түсінік- 
ті. Жергілікті адамдардан әскери кадрлары бар жер- 
лерде (Татарстанда, Башқуртстанньщ біраз жерлерін- 
де) кәзірдіц өз.:нде-ақ улттық милиция полктерін 
уйымдасгыруға болар еді. Грузияда, Арменияда және 
Азербайжанда кәзірдлі өзінде-ақ бір-бір дивизия бар 
сыякты. Украина мен Белоруссияда кәзірдін өзінде-ак 
(әсіресе Украинада) бір-бірден милициялық дивизия 
куруға болар еді.

Улттьііқ әскер белЪдсрін куру туралы мәселзнін 
Түркия, Ауғанстан, Польша, тағы сол сыяктылар 
дың тарапынан болуы мүмкін шабуылдардан корған> 
мағнасында да, Республикалар Одағының көршілзс 
мемлекеттерге карсы болуы мүмкін ылажсыз аттз- 
нысы мағнасында да, өте зор маңызы бар. Республи
калар Одағының ішкі жағдайы турғысынан Караган
да улттык эскер бөл'.мдер:н:ң маңызын дәлелдеп жа- 
ту кажст емес. Осыған байланыстъі біздің армияныи 
сан курамын мөлшермен айтканда 20 — 25 мыц қо- 
сып көбейтуге тура келуі мүмкін.
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ПЛРТИЯЛЫҚ-ТӘРБІІЕ ЖУМЫСЫН жолғл і;оіо

Шамалап айтқанда:
а) ана тіліаде саяси сауат меа<тсптер:н куру ка

жет;
б) аяа тілінде марксистік әдебиет шығару қажет;
в) ана тілінде удайы шығып туратын жаксы уйым- 

дастырылған баспасөз болуы кажет;
г) Шығыс халыктары Уннверситетіжц жумысын 

орталыкта да, жергілікті жерлерде де улғайтып, бул 
универеитетті матеркалдық жағынзн камтамасыз ету 
қажет;

д) Шығыс халыктары Унивсрситстіпіц жанынан 
партпялық айтыс клубын курып, оған Орталык Коми
тент Москвада туратын мүшелерін қатыстыру ка
жет;

е) республикалар мсн облыстарда жастар одағы- 
ныц жумысы мсн әйслдср арасындагы жумысты кү- 
шсйту қажст.

XII СЪЕЗДІЦ УЛТ МӘСЕЛЕСІ ЖвНІНДЕГІ ҚАРАРЫН 
ЖҮЗЕГЕ ЛСЫРУ ҮШІН ПАРТИЯ ЖӘПЕ СОВЕТ 

КЫЗМЕТКЕРЛЕРІН ІРІКТЕП АЛУ ЖУМЫСЫ

Орталық Комитсттіц кадрларды есепке алып, жу- 
мыска бэлепн бөлімінс, үгіт-насихат бөліміне, уйым- 
дастыру бөліміне, әй-злдер бөліміне және нускаушы- 
лар аппаратына бслігілібір мөлшерде улт адамдарып 
•екІ адамнан немссе үш адамнан) катыстыру кажет, 
олардың көмегімен Орталык Комитеттід шеткері ай- 
мақтардағы күнделжті партиялык жумысын жецілде- 
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тіп, РКП-нын XII съез’.н'н улт мәселссі жөніндегі ал- 
ған бағытын камтамасыз ету нсғізінде партия жэне 
совет кызметкерлерін республикалар мен облыстарға 
дурысгап белу .үшін осылаіі ету кажет.
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2. УЛТТЫҚ РЕСПУБЛИКАЛАР МЕП 
ОБЛЫСТАРДАҒЫ ОҢШЫЛДАР MEI1 

«СОЛШЫЛДАР» ТУРАЛЫ 
Кецестін, күн тіртібійң: „Султан-Гал:і?вт!ң Ісі*  

деггн бірінші пункті бойынша свйленген соз 
10 июнь

Мсн осында сөйлсген жолдастардыц сөздоріне бір- 
яеше ескерту жэсау үшін сөз алдым. Султан-Галиев- 
тің ісіне байланысты қозғалған мәселенің принциптік 
жағына келет;н болсак, оны мен өзімнің екінші пункт 
бойынша жасайтын баяндамамда сөз қылып өтпек- 
пін.

Ен алдымен кенестін өзі туралы мәселеге токтап 
втей:н. Осында біреу (дәл кім екенін мен умыттым) 
бул кеңест: бурын болып көрмеген кубылыс деген- 
ді айгты. Бул дурыс емос. Мундай кенестер біздл 
партия үііьн тіпті де жаңа нәрсе е.мес. Бул кеңес Со
вет өкіметінің өмір сүру^нен бергі уакыттын іш’нде 
сан жағынан алғанда тортінші кеңес болып отыр. 
1919 жылдың басына дейін үш ксцес болып өтті, Ол 
кезде жағдай мундай кекестерді шакырып туруға біз- 
ге мумк:нш'лік бергсн еді. Одан былай, 1919 жылдан 
кей’н, 1920—1921 жылдары, б:з басымызды байлап 
азамат соғысына жумылған кезде, бізде бул сыякты 
кенестер шакыруға уакыт болмады. Тек енді ғана, біз 
азамат соғысын бітіргеннен кейін ғана, біздіц жумы- 
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сымыз шаруашылык курылысы жөнінде терсцдей түс- 
кен кезде ғана, партия жумысыныц өзі де, әсіргсе 
улттык обылыстар мен республикаларда анағурлым 
нактылы бола бастағаннан кейін ғана, — біз бул сыяқ- 
ты кенесті шакыруға кайтадан мүмкінш:лік алжык. 
Мснлі ойымша. саясатты жоргілікт» орындарда жүэепе 
асыратындар мен оны жасап шығаратындардың ара- 
сында өзара толык түсінунг.лік туғызу үш’н Орталык 
Комитет мундай куралды талай per пайдаланады. 
Менін ойымша, мундай кеяестерді барлық роспубли- 
калар мсн облыстардан ғана шакырып коймау ке- 
рек. сонымсн катар нсғурлым нактылы карарлар ка- 
былдау үш:н жеке облыстар мен республика бойын- 
ша да кецестер шакыру керок. Мәселеніц тек осылай 
койылуы ғана Орталык Комитетті де, жергілікті орыя- 
дардағы кызметкерлсрді дс канағаттандыра алады.

Мен кейб'р жолдастардыц сөздерін тыңдағанымда 
олар менін Султан-Галиевке калай ескерту жасаға- 
нымды айгты, бул онык б’р^кш; асгыртын хатымсн, 
бул хат Адигамовтыц атына жазылған болуы керек, 
мсн:н танысуға мүмкінш:л:к алған кезім болатын, ал 
нак сол Адигамов бәрінен бурын және бәрінен көп 
айтуға ти;ст; бола турса да, ол калайда үндемей, сөй*  
лсмей отыр. Бул жолдастар Султан-Галиевті тымкор*  
ғадың деп маған кінә такты. Дурыс, мен, шынында, 
Султан-Галиевті актық мүмкжшілікке дсйін корға- 
жым, жәнеде мен муны өзімнің міидетім д<?п санадым, 
солай деп санаймын да. Бірақ мсн оны белгілі шекке 
дей.н корғадым. Ал Султан-Галиев бул шектен асып 
кеткеннен кейін мен онан сырт айналып кеттім. Оныи 
бфінші астыртын хаты оның, Султан-Галиевтіц, пар- 
тиядан кәзірден-ақ ажырасқандығын керсетеді, өйт- 
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ксні оның хатының сарыны акгвардияшылардың са- 
рыны дерлік, өйткені оның Орталық Комитеттің мүше- 
лер: туралы жаэғандары тек жаулар туралы ғанажа- 
зуға болатын нәрсе. Мен онымен кездейсоқта Саяси 
Бюрода кездестім, ол Саяси Бюрода Жер Халык, Ко
миссариаты жөнінен Татар рсспубликасының талабын 
қорғады. М»зн оны сол жерде-ақ ескерттім, оған ка- 
ғаз жазып, бул қағазда оның астыртын хатын анти- 
партиялык хат деп атадым, бул қағазда оны Валидов- 
тын, уйымы турпатты уйым қурдың деп кінәладым, 
жәнеде оған — ерер антипартиялық жасырын жумыс- 
ты тоқтатпасаң, муның аяғы жаманға соғады, менің 
тарапымнан ешбір қуаттау болмайдьт дзгенді айттым. 
Ол к.атты кысылып, маған — сізді біреу адастырған 
екен, Адигамовқа меніи, хат жазғаным рас, бірак он- 
дайлык ешнәрсе жазғаным жок, жазғаным баска бір- 
деме болатын деп жауап берді, бурын қандайлыкты 
партия адамы болса, кәз^рд-е сондай болып калатын- 
дығын, келешскте де партия адамы болып қалатын- 
дығына адал сөзін бсретіндігін айтты. Сөйте турып, 
будан бір жеті өткеннен кейін ол екінші астыртын хат 
жіберед:, ол хатында Адигамовты басмашылармен 
және олардың басшысы Валидовпен байланыс жасау- 
ға, ал хатты «өртеп» жіберуге міндеттейді. Сөйтіп, 
оның мунысы арамдык, алдау болып шықты да, мені 
Султан-Галиевпсн байланыс атаулының бәрін үзуге 
мәжбүр етті. Осы уакыттан бастап Султан-Галиев мен 
үшін партиядан тыс, Советтерден тыс турған адамбо- 
лыл шықты және мен оның «әңгімелесу» үшін маған 
келуге бірнеше per умтылғанына карамастан онымен 
сөйлесуді мүмкін деп тапдадым. «Солшыл» жолдас- 
тар 1919 жылдың бас кезінің өзінде мені—Султан-
22 и. В. Ст 1 л и н, 5-том



138 И. В. Сталин

Галиевті колдайсын, оны партия үш:н сактайсын, ол 
ултшыл болуды койып, марксист болады деп сеніп, 
аяйсын, деп кінәлаған болатын. Мен шынында да бел- 
гілі уакытка дейін оны колдауды өзімнің міндетім дея 
есептедім. Интеллигенттер, ойшыл адамдар, керек де*  
се жалпы сауатты адамдар шыгыс республикалары 
мен обылыстарда ©те аз, оларды саусакпен санап шы- 
гуға болады, — осыдан кейін оларды калай кадірле- 
мессін? Шы'ғыстың керекті адамдарын азушылыктан 
аман алып калу үш:н және оларды партияға сақтап 
калу үшін барлық шараларды колданбау кылмыс бол
тан болар еді. Бірақ кай нәрсенін, болса да шегі бар. 
Ал бул шек Султан-Галиев коммунистердін лаперінен 
басмашылардың лагеріне көшкен кезде туды. Осы 
уакыттан бастап ол партия үшін өмір сүруден калды. 
Міюе сондықтан да партиямыздын, Орталык Комите- 
тінен гөрі отан түрік елшхі колайлырақ болып шыкты.

Мен мундай кінәны Шамигуловтың тарапынан да 
естідім, оның таккан кінәсы — мен оның Валидовты 
бір соғып жоіқ кылу керек деген талабына карамастан, 
Валидовты партия үшін сактап калуға тырысып, оны 
қорғаған екенмін. Мен Валидовтың түзелуі мүмкін 
депсеніп, оны шынында да корғаған едім. Мунан да 
басым адамдар түзелгсн болатын, муны біз саяси пар- 
тнялардын тарихынан білеміз. Мен Шамигулов мәсе- 
ден: тым женіл шешеді, деп уйғардым. Мен онын. бер- 
ген кеиесін алмадым. Рас, бір жылдан кейін Шами- 
гуловтың айтканы келді, Валидов түзелмеді, ол бас- 
машыларга кетіп калды. Бірак Валидовтың партиядав 
кетуін біздіи бір жыл бөпеген^мізден партия калай де.- 
генмен де утты. Егор біз 1918 жылы Валидовты курт
кам болсак, онда Муртазин, Адигамов, Халиков сыяк- 
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ты жолдастар және баскалар біздің катарымызда кал*  
маған бэлар еді, буған мен-ң көзім жетеді (Д а у ы с: 
«Халиков калган болар сдж) Мүмкін Халиков кет- 
пес те, бірак біздің катарымызда іст-еп жүрген жол- 
дастардың бүгн бір тобы Валидовпен б’рге кеткен бо
лар еді. Біз өзіміздің шыдамдылық істел, алдын бол*  
жай білгеадігім';зден міне осы ан жеттік.

Мен Рыскуловтыц cosh тыңдадым, -оның сөзІ то- 
лык шындыкпен айтылған сөз емес ексндігін, жаргы- 
лай дипломатгық (дауыс: «Дурыс») сөз ехендігія 
айтып өтуге тиіспін, жо-неде жалпы айтканда оныч 
сөзі ауыр эсер стті. Мен онан көбірек ашыктыкты жә- 
не көбірек шындыкты күткен едім. Рыскулов не дол 
айтса да, оның үйінде Султан-Галиевтің асгыртыц екі 
хаты жаткандығы, буларды онын ешкімге көрсетпс- 
гсндігі айкын болып отыр, онын Султан-Галиевпен 
идея жағынан байланысты болғандығы айқын болып 
отыр. Басмашылыкка апаратын жол жөнжсн Султан- 
Галиевпен байла*нысым  жоқ деп, Рыскуловтыц СУл- 
тан-Галиевтің іс нен кр.;м іналдык жағынан ажыра- 
суы — түкке турғысыз нәрсе. Кеңесте сөз бул туралы 
болып отырған жок. Әңгіме сулган-галиевшілдікпен 
идеялык, идеологиялык байланыс туралы болып отыр. 
Ал Рыскуловтыц Султэн-Галиевпен мундай байланы- 
сы болғандығы — анык нэрсе, жолдастар, муны Рыс
куловтыц өзі де бекер дей алмайды. Демек, мунда, 
осы мінбеден, акырында, султан-галиевшілдіктен — 
үзілд;-кес;лді және ешбір шартсыз ажырасатын уакыт 
жеткен жок па? Осы мағнЗда Рыскуловтыц сөзі жар- 
тылай дипломаттық және канағаттанарлыксыз болды.

Енбаев та дипломаттык және шындыкка жатпай- 
тын сөз сөйледі. Енбаев пен татар қызметкерл>?р'н:ң 
22*
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б:р тобы, мен оларды, идеялық жөніндегі тураксыз- 
дытына карамастан, жаксы практиктер деп есептей- 
м:н, Султан-Галиев тутқынға алынғаннан кейін, 
Султан-Галиевтен алынған документтер өтірік доку
мент дегендей етіп, Султан-Галиевке толык кепіл бо- 
латындығын айтып, оны дереу босату жөнінде Орта- 
лык Комитетке арыз егкендт! факт смес ле? Бул 
факт <емес не? Б'ракта техсере келгенде не анық- 
талды? Барлық документтердің дурыс скендігі анық- 
талды. Ол докум-энттерд’н дурыстығын Султан-Га- 
лиевтің өзі мойындады, өзін:ц күнәлары жөнінде до- 
кументтерде көрсетілтеннен гөрі де көбірек айтып бер- 
ді, өзін‘ің айыбын бүъндсй мойнына алып, айыпты 
болғанына өкінд:. Муның бәрінен кейін Енбаевтын өзІ- 
н:н кат-елсрін батыл және біржолата мойындап, Сул- 
тан-Галисвтен ажырасуға тиісті екендігі анық емес 
пе? Біракта Еноаев муны істеген жок. Ол «солшыл- 
дарды» мазақ етуге рстін тауып, ол султан-галиев- 
шілдіктсн батыл және коммунистерше ажыраскысы 
келмеді, Султан-Галиев түсіп кеткен тунғыйыктан 
безгісі келмеді, ол, сірә, дипломатия куткарар деп ой- 
лаған болар.

Фирдевстін сөзі басынан аяғына дейін бірыңғай 
дипломатия болды. Идея жағынан кімді кім баскар- 
ды: Султан-Галиев Фирд-евсті басқарды ма, әлдө 
Фцрдевс Султан-Галиевті баскарды ма — бул мәселені 
мен ашык калдырамын. Алайда, менін ойымша, идея 
жағынан Фирдевсті Султан-Галиев баскарды дегеннен 
гөрі Султан-Галиевті Фирдевс баскарды деуге болады. 
Мен Султан-Галиевтің теориямен әуестенуінде онша 
сыйымсыз ешнәрсе жоқ кой деп ойлаймын. Егер 
Султан-Галиевтің ісі пантюркизм және панисламизм 
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идеологиясымсн шектелсе, онда бул жартылай ғана 
кылмыс болар еді, менің ойымша, бул идеологияны, 
партияның X съсз^нін улт мәселесі жөнждегі кара- 
рында оған тыйым салынғандығына карамастан шы- 
дауға болатын нэрсе дел есептсуге болар еді жэне 
оны партиямыздыц катарында сынаумен шектелуге 
болар еді. Б:рак идеологи ялы к. оуестену басмашы- 
лардын басшыларымсн, Валидовпен жэне басхалар- 
мен байланыс жасау арқылы аяқталса, онда бул ара- 
да басмашылардыц практикасын күнәсыз идеология 
аркылы актауға тіпті де болмайды, ал Фирдевс осы- 
лай етуге тырысады. Султан-Галиевтіц әрекетін бу лай 
актаумен ешкімді де алдай алмайсыз. Булай істеу ар
кылы им'периализмд! де, пагша өкіметін де актауға 
болады, өйткені олардың да өз идеолэгиясы бар, кей- 
де сырттан карағанда едәу;р кунәсіз сыяқты идсоло- 
гиясы бар. Булай ойлауға болмайды. Сіз бул жерде 
трибуналдың алдында турған жоксыз, с:з жауапты 
кызметкерлердіц кецесінің алдында гурсыз, олар сіз 
ден дипломатияны емес, ашыктыкты, шындыкты та 
лап етеді.

Мен;н ойымша, Ходжанов жаксы сөйледі. Икра- 
мов та жаман еөйлеген жоқ. Бірак. мен бул жолдас- 
тардыц сөйлеген сөздер:н;ң бір жерін, адамды ойлан- 
дыратын жерін атап көрсетуге тиіспін. Булардыц екеуІ 
де кәзіргі Түркстан мен патшалык Түркстанның ара- 
сында ешбір айырма жоқ, тек аты ғана өзгерді, Түрк- 
стан бурынғы күйінде, патшаныц тусындағы күйінде 
калды дегенді айтты. Жолдастар, ’ егер бул байкау- 
сызда айтылған сөз болмаса, егср бул ойланып айтыл- 
ған сөз болса және егер бул біле тура айтылған сөз 
болса, онда басмашылардікі дурыс, ал біздікі теріс 
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доп айту к^ргк. Егер Түркстан шынында да патша 
окіметі тусындатыдай отар болып отырса, онда бас- 
■іашылардікі дурыс, онда Султан-Галиевті біз сотта- 
май, кайта Совет өкіметініц шеңбзрінде отарлардыц 
ом’р сүруіне к он in отырған адамдар ретінде, ол бізді 
соттауға тиіс. Егер бул дурыс болса, онда сіздердің 
озд-еріңіздің басмашыларға неліктен кегпегендеріңізді 
түсінбеймін? Ходжанов пен Икрамов өз сөздерінің 
бул жерін жете ойламзй айткан болу керек, өйгксні 
кәзіргі Советтік Түркстанның патшзлык Түркстаннан 
мүлде баска скендігін олардың білмеуі мүмкін емес. 
Бул жолдастардың сөздеріндегі осы қараңғы жерін 
М2н:ң атап өткім келген себебі— жолдастар осыньі 
жсте ойлап, өздерінің қатесін түзетуге тырыссын 
дсймін.

Икрамовтың Орталық Комитеттің жумысын сөз 
кылып, біздің кейде көніл бөлмегендігімізд:, шығыс 
р^спубликалар мзн облыстардың жагдайы керзк 
кылған практикалық мәселелерді деркезінде барлық 
уакытта бірдей коя алмағандығымыздьі айта келіп, 
бізге таккан кінәларының бір бөлегін мен өз мойны- 
ма аламын. Әрине, Орталық Комитеттін. жумысы өте 
көп және ол барлык жерге бірдей үлгіре алмайды. 
Бірак Орталық Комитет бәрін де деркезінде ісгей 
алады деп ойлау адам күлерлік нәрсе болар еді. Эри
не, Түркстанда мектептер аз. Ж^ргілжті тіл мемлекет- 
тік мекемелерде әлі дағды болғаи жоқ, мекемелер 
жергіліктендірілген жок. Мәдениет жалпы темен. Му- 
иын бәрі дурыс. Бірак Орталык Комитет немесе бүкіл 
партия Түркстаннын мәдениетін екі — үш жылдын 
ішінде көтерз алады деп шынымен сенуге бола ма? 
Біздің бәріміз орыс мәдениеті, Республикалар Одағы*  
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ның өзге халыктарынан анағурлым мәдениетті орыс 
халкыныц мәдекиет; төмен деп айғайлап, зар қағып 
жүрміз. Бул туралы Ильич талай рет айткан бәлатын, 
б:зде мәдениеттілж аз, орыс мәдениекн екі — үш 
жылда, тіпті он жылда айтарлыктай көтеруге мүмкін- 
шілік жок деген болатын. Ал егер орыс мәдениетін 
екі— үш жыл іигнде. тілті он жыл іш'.нде айтарлык
тай көтеруге болмайтын болса, онда орыс емес, артта 
қалған, шала сауатты облыстардағы мәдонистті тез 
кетеруді қалай талап етуге болады? Бул арада «айып- 
тын» оннан тоғызы жағдайға, артта қалғандыкка тү- 
сетіндігі, былайша айтканда, мунымсн санаспауға 
болмг.йтындығы айкын смес те.

«Солшылдар» мен оңшылдар туралы.
Олар облыстар мен республикалардағы комму

ниста уйымдарда бар ма? Эрине, бар. Муны бекер 
деуге болмайды.

Оишылдардын. күнәлары неде? Олардын, күнәла- 
ры — оншылдар 'нэпіке байланысты өс’п, күшейіп 
келе жаткан ултшылдык ыкпалдарға қарсы күш, се- 
н'мді тірек болмайды және бола да алмайды. Султан- 
галиевшілдіктің болуы, оның шығыс рсспубликалар- 
да, әсіресе Башкуртстан мен Татарстанда ез жағын- 
дағылардык кейбф тобын курғандығы,— бул жағдай 
онда, осы республикаларда, басым көпшілік болып 
отырған оңшыл элементтерд'н ултшылдыкка карсы 
жеткілжті қамал болмайтындығын күмәнсіз айкын 
көрсетеді.

Біздің иіеткері аймактардағы, республикалар меа 
облыстардағы коммунист» уйымдарымыз улгшыл- 
дыкты жеигенде ғоиа дамып аяғына баса алады, на- 
ғыз интернацииналдық марксист» кадр бола алады,
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муны умытпау керек. Ултшылдык—шеткер; аймактар 
мен республикаларда марксистік кадрларды, марксис
ток авангардты баулып өсіру жолындағы негізгі 
идсялык кедергі болып табылады. Партиямыздын та- 
рихы большевиктер партиясынын орыс бөлОмінін мень- 
шевизмге карсы күресе отырып өсіп, нығайғандығын 
көрсетеді, өйткені меньшевизм дегеніміз буржуазия- 
ныц идеологиясы болып табылады, меньшевизм дсге- 
німіз буржуазиялык идеологиями біздің партиямызғэ 
таратушы болып табылады, сондыктан меньшевизмді 
жембей тУрып ол аягына баса алмайтын болды. Бул 
туралы Ильич бірнеше рет жазған болатын. Больше- 
визмнін меньшевизмді онын уйымдастырушылык және 
идеологиялык формаларында жеиуіне карай, больше
визм нағыз басшы партия ретінде өс;п, нығайып отыр- 
ды. БОздіц шеткері аймактар мен республикалардағы 
коммунистік уйымдарымыз жайында ултшылдык ту
ралы дәл осыны айту керек. Бурын меньшевизм боль
шевиктер партиясы үш:н кандай роль ажарса. бул 
уйымдар үшён ултшылдьж дәл сондай роль аткарады. 
Б’здін шеткері аймақтардағы уйымдарымызға түрлі 
буржуазиялык, соның ;ш;нде меньшевиктік ыкпалдар 
ултшылдык пердесОн жамылу аркылы ғана ене алады. 
БОздіи рсспубликалардағы уйымдарымыз шеткері ай- 
мактарда біздіи паргиямызға енгісі келіп, кимелеп 
отырған ултшылдык ыкпалдарға карсы тура а.іған 
күнде ғана марксистік бола алады, бул ултшылдык 
ыкпалдардын кимелеп отырған себебі — буржуазия 
кайта туып кследі, нап өсіп келеді, ултшылдык өс'п 
кследі, жергілікті ултшылдыкты итермелеп отырагын 
всликорустык шовинизмнің калдықтары бар. ултшыл- 
дыктың қандайын болса да колдайтын шет ел мем- 
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лекеттер:нлі ыклалы бар. Республикалар мен облыс- 
тардағы бул жауға карсы курсе жүргізу бр кезенбо- 
лып табылады, егер улт республикаларындағы біздіI 
коммунистік уйымдар шын марксистік уйым болыл 
нығайғысы келсе, осы кезеңді өтуге тиіс. Баска жол 
жок. Ал бул күрссте де оншылдар әлсіз болыпотыр. 
Әлсіз болатын еебебі олар партия жөн:нде скепти
цизм ауруына ушырап отыр және ултшылдыктын, 
ықпалына оп-онай беріліп жүр. Республикалар мен об- 
лыстардағы коммунистік уйымдардың он қанатынын. 
күнәсы міне осы.

Ал шеткері аймактардағы «солшылдардыц» күнә- 
сы аналарджінен көп болмаса, аз емес. Егсрде шетке- 
рі аймактардағы коммунистік уйымдар ултшылдыкты 
жеңбей турып нығая алмайтын болса және нағыз 
марксистік кадрлар болып өсіп жегле алмайтын бол
са, онда бул кадрлардың өздері аз да болса адал 
улттык элементтерді. оларға жеңілдік жасай отырып, 
біздін мемлекеттік мекемелерге тарта алатындай бо
лып жеткілікті түрде орамды болуға үйренген күнде 
ғана, олар партиянын ішіндегі ултшылдыкка карсы 
үзілд:-кесілді күрес жүргізу мен жергілікті адамдар- 
дан, интеллигенниядан және баскалардан шыккан 
азды-көпті адал элементтердін бәрін совет жумысына 
тарту жолында дәл сондай үзілді-кесілді күрсс жүргі- 
зудіц екі арасында маневр жасауға үйренген күнде 
ғана букаралық уйым бола алады, сонда ғана енбек- 
ші букаранын көошілігн өздсрінің төңргг.нс топтас- 
тыра алады. Шетксрі аймактардағы «солшылдар» 
лартияға скептикалық түрде қараудан, ултшылдык
тын ыкпалына бсрілуден азды-к&пті болсын сау ка- 
лып отыр. Б.рак «солшылдардыц» күнәлары сол — 
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олар хзлыктын буржуазиялык-демократиялык эле- 
мснттер; мен адал элементтері жөнінде орамды бола 
алмай жур, олар б.ул элементтерді тарту ісінде ма
невр жасай білмейді және жасағысы да келмейді, 
олар елдегІ енбекші халықтың көпшілігін меңгеру же- 
н:нде партияның жолын бурмалайды. Ал оның бержа- 
ғында, бул орамдылык пен бул кабілетглікті, улг- 
шылдыкка карсы курестің және аз да болса адал эле- 
менттсрді біздін мемлекеттік мекемелер’м’зге тарту- 
дын екі арасында маневр жасай білу кабілегтілігін 
кайткен күндс де дайындап, жасап шығару кажет. 
Оны былай егкенде ғана дайындап, жасап шығаруға 
болады: егер біздің облыстар мен рэспубликаларда 
кездесетін кыйыншылыктэрмен және ерекшеліктермеа 
есспт»гсет.н болсақ; егср орталіық онеркәсіпті облыс- 
тарда жасалатын және шеткері аймактарта беталды 
кондырыла коймайтын улг:лерді жайдан-жай орната 
салмайтын болсак; егер халықтың улгшылдық пиғыл- 
дағы элементтер:мен, ултшылдық пиғылдағы усақбур- 
жуалардан бойььмызды аулакқа салмайпын бэлсақ; 
егер бул элементтерді жалпы мемлгкеткк жумьісқа 
тартуға үйрене білсек—міне сокда ғана дайындап, 
жасап шығаруға болады. «Солшылдардың» кунәлары 
сол—олар ссктанттык ауруға шалдьжкан және пар
тийный улттык республикалар мен облысгардағы осы 
қыйын м:ндегтер;нің бірінші дәрежелі маңызы бар 
ексндтін түсінбейді.

Егер оцшылдар өздерініц ултшылдыққа бойімділігі 
аркылы шеткері аймақтардағы біздін коммунисгік 
кадрларымыздын. өсуіне кыйыншылық келтіру қаупін 
туғызатын болса, «солшылдар» — өздеріжң турпайы, 
ұстірг «коммунизм!» арқылы партиямызды шаруалар- 
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дан және жергілікті халықтың калың. топтарынан 
айыру кауп'н туғызады.

Бул кауіптердің қайсысы кауіптірек? Егер «солғаэ 
қарай ауыткыйтын жолдастардың жергілікті орындар- 
да халықты колдан жіктеу саясатын будан былай да 
колдану ойында болса, ал бул саясат Чечен мен Якут 
еблысында ғана, Түркстанда ғана қолданылып кой- 
ған жоқ... (Ибрагимов: «Бул диференциация так- 
тикасы».) Енді Ибрагимов жіктелу тактикасын дифе- 
рснциация такіикасымен ауыстыруды ойлап шығарып- 
ты, бірақ мунан ешнәрсе озгерген жок,— мсн былай 
деймін: олардың будан былай да жоғарыдан жіктеу 
саясатын колдантысы келсе; егер олар турмыспен 
және нактылы жағдайлармен санаспай, орыс үлгілерін 
ерекше улттық жағдайға көшіріп кондыруға боладьі 
деп ойласа; егер олар ултшылдықка карсы күрссө 
отырып, сонымен бірге улттык нәрселердің бәрін лақ- 
гырып тастау керек доп ойласа: бір сөзбен айтканда, 
сгер шеткері аймақтардагы «солшыл» коммунистер 
түзелмеген күйінде калғысы келсе, — онда екі кауіп- 
т5ң ішінде «солшыл» қауіп ен катерлі кауіп болып 
шығуы мумкін дегенді айтуға тніспін.

«Солшылдар» мен оңшылдар туралы мәселе жө- 
в!нде менің айгайын дегенімніц бәрі осы. Мен біраз 
Ілгерірок кегтім, бірақ муныц себебі бүкіл кеңестің 
эзі екінші пунктті талкылауды бурынырақ қозғап ал- 
ға кетіп отыр.

ЖергІлікті адамдардан нағыз коммунистік кадр- 
ларды баулып шығару максатымен ултшылдыкка кар
сы күрестіру үш'н және күресуге үйрету үшін оншыл- 
дарды қамшылай түсу керек. Сонымен катар орамды 
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болуға, халыктың калың букарасын меңгеру макса- 
тымен дурыс маневр жасауға уйрету уш:н «солшыл- 
дарды»да камшылай тусу корек. Мунынбәрін де істеу 
керек, өйткені, Ходжанов айткандай, шындық «орта- 
да», оншылдар мен «солшылдардың*  аралығында бо- 
лып отыр.
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3. ПАРТИЙНЫЙ XII СЪЕЗІНІҢ УЛТ МӘСЕЛЕСІ 
ЖӨНІНДЕГІ ҚАРАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 

ЖАЙЫНДАҒЫ ПРАКТИКАЛЫҚ ШАРАЛАР
Күн тгртібініц ек.нші пункті бойынша 

жасалған баяндама
10 июнь

Жолдастар! Сіздер Орталық Комитеттіц Саяся 
Бюросының улт мәсслсс; женіндегі платформасыньщ 
жобасын*  алған боларсыздар. (Дауыстар: «Бар- 
лығымыз бірдей алғанымыз жок».) Бул платформа күн 
тәрті-бінін. екінші мәселзс^н оның. қосымша пунхттсрі- 
мен бірге алып карайды. Дегенм<?н де, Орталык Ко- 
митеттіц шифрмен жазылған хаты рзтінде берілген, 
кенестің күн тәртібін бәрін.з де алған шығарсы дар.

• Осы томнық 325 — 334-беттерін караңыз. Ред.

Саяси Бюроныц усыныстарын үш топка бөлуге 
болады.

Мәселелердіц бірінші тобы республикалар м<?н об- 
лыстардағы коммунист кадрлер^н жергілікті адамдар- 
мен нығайту жөн:нде айтылған.

Мәселелердің скінші тобы XII съезд:ң улт мәселесі 
жөніндегі нактылы карарларын практикада жүзеге 
асыру ісімен байланысты нәрселердің барлыгы тура- 
лы айтылған, атап айтканда: жергілікті халыктынең- 
бекші элеменггерін партия және совет курылысына 
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катыстыру жен;ндегі мәселелер туралы; жергілжт) 
халыктын мәдениет дәрежесін квтеру үшін кажетті 
шаралар жөніндегі мәселелер туралы; турмыстын 
айырыкша өзгешеліктер.не сәйкестіре отырып рее- 
публикалар мен облыстардын. шаруашылык жағдайын 
квтеру жөніндегі мэселелер туралы; акырында, облыс- 
тар мен республикалардағы кооперациялар жвн'ндег!,. 
заводтарды баска жерге апару жвніндегі, енеркәсіп 
орталыктарын куру жен;ндегі мэоелелер туралы жано 
баскалар туралы айтылған. Мәселелердің бул тобы 
жергілікті жағдайларға сэйкес облыстар мен рзспуб- 
ликалардын шаруашылык, мәдениет және мемлекеттік 
міндеттер; туралы айтады.

Мәселелердің үшінші тобы жалпы Республикалар 
Одағынын Конституциясы туралы және әсірзсе Рсе- 
публикалар Одағы Орталык Аткару Комитетініңекін 
ш: палатасын куру негізінде бул Конституцияға түзе- 
тулер енгізу жөніндегі мэселе туралы айтады. Журт- 
ка мәлім, мәселелердің сонғы тобы Республикалар 
Одаты Орталык Аткару Комитетжің алдағы болатын 
сессиясына байланысты.

Мен мәселелердін бір^нші тобына квшем’.н, — жер- 
гілжті адамдардан марксистік кадрларды, кадрлар 
болғанда, Совет вкіметінін шеткері аймактардағы ен 
манызды және тіпті керек десе, ш-ешуші тірегі бола 
алатын кадрларды всір!п, нығайту әдістері жвн'ндег) 
мәселелерге көшемін. Егер партиямыздың дамуын 
алып карап (мен партиямын, негізгі бөлегі ретінде, 
орыс бөлегін злып отырмын), оның да4муындагы негіз- 
гі кезенде-ріне көз жіберсек, сөйтш онан соң осыған 
сойкес облыстар мен рзспубликалардағы өзіміздің 
коммунистІк уйымдарымыздың дамуынын жақын бей- 
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нес:н куратын болсак, сонда біз, ме;г.н ойымша, плр- 
тиямыздын шет аймактарда даму неғізінде алып Ка
раганда осы елдерде бэлып отырған өзгсшелікгерді 
түснудіи кілтін таба алатын сыяктымыз.

Партиямыздың, онын, орыс бөлегінін, дамуыныя 
бірінші дәуіріндегі негізгі міндет — кадрлар, марксис
та кадрлар куру болды. Бул марксиста кадрлардыц 
өзі бізде меньшевизмге карсы күресте дайындалып. 
нығайды. Бул кадрлардың ол кездегі, ол дәуірдегі 
міндеті, — мен большевик партиясының курылғаң ке- 
зінен бастап, меньшевизмнің ең кемеліне келген өкіл- 
дері болған жойымпаздарды партиядан куғанға 
дейінгі дәу'рді алып отырмын, — олардың негізг; мін- 
деті: жу-мысшы табының ен етіърі, ең адал және -ен 
көрнекті элемснттерін большевиктердің жағына шы~а- 
рып, кадрлар дайындап, авангард куру болды. Мун да 
ең алдымен, кадрларды б'ртутас етіп, партияныц не- 
гізгі уйткысы ет:п топтастыруға кедергі жасаған бур- 
жуазиялық сыйпаты бар ағымдарға карсы, эсфесе 
меньшевизмге карсы күрес жүргізілді. Ол кезде жу- 
мысшы табы мен екбекші шаруалардың миллионда- 
ған букараларымен кең байланыс жасау міндеті, бул 
букараларды менлзру м’ндеті, елдін :ш'нде көпшілікті 
өзіне каратып алу мшдеті кезектег; және толғағы жст- 
кен кажеттік ретінде партиянын алдына койылмаған 
болатын-ды. Буған партия әлі жете коймаган бола- 
тын-ды.

Партиямыздың дамуының келесі сатысында ғана, 
оның екінш; сатысында ғана, бул кадрлар өсп-жетіл- 
гон кезде, олар партиямыздың негізгі уйтіқысына келіп 
куйылған кезде, жумысшы табының ең жаксы эле- 
менттор.н өзімізге каратып алған кезде немесе карат- 



352 И. В. Сталин

ты:< дсрлік болған кезде, тек осыдан кей'н ғана пар- 
тиянын алдына, кезекті және кейінге калдыруға бол- 
майтын кажеттік реьнде,— миллиондаған букараны 
меңгеру міндеті, партия кадрларын нағыз букаралык 
жумысшы партиясына айналдыру міндеті койылды. 
Бул дәуірде партиямыздыц уйткысына меньшевизм*  
к- н де гөрі, партиямыздың «солшыл» элементтеріне, 
түрлі-түсті «шакырымпаздарға» карсы күресуге тура 
кслді. олар 1905 жылдан кейінгі кездіи жаңа жағ- 
дайларынын өзгешеліктер:н кадағалап үйрену ісін ре- 
волюциялык сылдыр сөзбен алімастыруға тырысты, 
өздер ніц жабайы-«революииялык» тактикасы аркылы 
партиямыздын кадрларын нағыз букаралык партияға 
айналдыру ісше бөгет жасады, өздерінің жумысы ар
кылы партиянын калың жумысшы букарадан колүзу 
кауп;н туғызды. Бул «солшыл» кауіпке карсы үзілді- 
ксс:лд: күрсспейіцше, оны жеңбейінше партиянын мил- 
лиондаған енбекші букараны менгере алмайтындығын 
дәлелдеп жатудыц керсгі бола кояр ма екен.

Ек: майдандагы күрсстің, оншылдарға, яғни мень- 
шевиктерге карсы және «солшылдарға» карсы күрес- 
тін шамамен алынған бейнесі, партиямыздың негІзгІ, 
•орыстык бөлегініц даму бсйнесі осындай.

Коммунистік партиялардың дамуының мундай ка- 
жстті түрдегі, болмай калмайтын бейнесін Ленин жол- 
дас өзінін: «Коммунизмдег; «солшылдыктың» бала- 

*лык ауруы» депгн к^тапшасында барынша сенерл'к- 
тей етіп көрсеткен болатын. Ленин жолдас ол к^тап- 
шада: Батыстағы коммунистік партиялар дамудың 
осыған уксас сатыларын өтуге тиіс және кәзірдің 
өз'нде-ак өтіп жатыр, деп дәлелдеген болатын. Біздің, 
шетксрі аймақтардағы коммунист уйымдар мен ком- 
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мунистік партияларымыздыц дамуы жөнінде де дэл 
осыны айту ксрек деген сөзді жанымыздан косайық.

Біракта мынаны айта кету керек: партияныц бу- 
рынғы бастан өтк:згс«; мен бізд’ң шеткері аймактар- 
дағы партия уйымдарымыздың кәзіргі бастан өткізіп 
отырғандарының арзсындағы уксастықка карамастан, 
дегенмен де, улгтык рсспубликалар мен облыстарда- 
ғы партиямыздың, дамуында біраз күрделі ерекшелік- 
тср бар, оларды біз міндетті түрде ескертугз тиіспіз, 
ал оларды кадағалап ескермейт'н болсақ, шовкер: ай- 
мактарда жергілжті адамдардан марксистік кадрлар 
өсіріп-жетілту міндеттсрлі белгілеуде біздің б^рсыпыра 
өроскел кателер жібсріп алуымыз мүмк’н.

Осы ерс*кшел'ктсрді  карастыруга хөшейік.
Б'здің шеткері аймактардағы уйымдарымызда он- 

шыл және «солшыл» элемснттергс карсы күрес жүр- 
гізу керекті және міндетгі нәрсе, өйтпеген күндз біз 
букарамен тығыз байланысы бар, марксистік кадрлар 
өсіріп-жетілте алмаймыз. Бул түс’нікті. Бірак. шеткері 
аймактардын ерекшелті бар және партиямыздың. да
муында бурынғыға карағанда езгсшел'к бар, ол мы- 
нау: кадрлар өсіріп-жетілту және оларды букаралық 
партияға айналдыру ісі шеткері аймактарда, партия- 
мыздың тарихында болтаны сыякты, буржуазиялык 
қурылыс кезінде болып отырған жок, совет қурылы- 
сы кезінде, пролетариат диктатурасы кезінде болып 
отыр, Ол кезде, буржуазиялык қурылыс кезінде, 
уакыттыц жағдайлары бойынша алдымец меньшевик- 
терге (марксистік кадрлар даярлау такырыпты), сован 
соң шакырымпаздарға (бул кадрларды букаралық 
партияға айналдыру такырыпты) соккы бсруге бола- 
тын еді және соққы беру ксрек билды, партиямыздьщ 
23 И. В. Сталин, 5-icjM
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тарнхының толык. екі дәуірін осы уклондарға карсы 
күреспен тслтыруға тура келд;. Кәзірде уакыттын 
жағдайлары бойынша біз тіпті де булай істей алмай- 
мыз, өйткені кәзірде партия өкімет басында отыр, ал 
екімет басында отырған партияның шеткері аймактар- 
да жергілжт: адамдардан сенімді марксистік, сонымен 
катар халыктың қалың букарасымен байланысы бар 
кадрлары болуы кажет. Кәзір б;з, партиямыздын та- 
рихында болғаны сыякты, «солшылдардын» көмегі ар- 
кылы алдымен оншыл қауіпті соккылап, сонан кейін 
оцшылдардың көмегі аркылы «солшыл» қауіпті сок- 
кылай алмаймыз,— кәзір біз екі майданда бірмезгіл- 
де күрес жүргізуге ти.гспіз, сөйпп ек: қауіптің екеуіне 
де соккы беруге тырысуымыз керек, осының нәтиже- 
сінде шетеері аймактарда жергілзкті адамдардан 
марксистік дайындығы бар, букарамен байланысты 
кадрлар шығатын болуы керек. Ол кезде калин бука
рамен әлі байланысы жок, дамудың келесі дәуіржде 
букарамен байланысуға тиісті болған кадрлар туралы 
айтуға болатын еді, — енді бул туралы сөз етудін өзі 
күлкі, вйткені Совет өкі.метін^н кезінде калың букара- 
мон белгі.тібір байланысы жоқ марксистік кадрлар 
болэды деп ойлауға болмайды. Мундай кадрлар 
марксизмге де, б>к.аралык партияға да ешбір каты- 
сы жок кадрлар болған болар еді. Осыныц бәрі істі 
әж'2лтәу:р кыйындатып, 6'зд‘н шеткері аймактардағы 
партия уйымдарына окшылдарға да. «солшылдарға» 
да бірден катар күрес жүргізуді буйырады. Партия
мыздын екі майданда бірден катар екі уклонға кар- 
сы күресудегі позиииясы осыдан шығады.

Онан сон мынадай жағдайды корсете кету керек: 
біздің шежері аймактардағы коммуниста уйымдары- 
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мыздын дамуы, партиямьт»дын орыс бөлімі жөніндег’ 
тарихында болғаны сыякты, жеке-дара болып отырғаи 
жоқ. ол партиямыздың марксистік кадрлар дайындап 
шығару ісінде ғана смес, сонымсн катар бул кадрлар- 
ды халықтын калын букараларымен байланысіыру 
ісінде де, Совет өкіметі үшін күресте рсволюииялык 
маневр жасау іс:нде де сыннан өткен негізгі уйгкы- 
сының тікелей эсер етуі бойыншз болып отыр. Бу.т 
жөнінде шеткері аймақтардағы жағдайдын өзгешел - 
гі мынау: бул слдердегі біздің партия уйымдарымыз. 
ондағы Совет өкіметінін даму жағдайларына карай, 
халықтыи калын букараларымен байланысты нығайту 
мақсатымен өз күштсрі аркылы маневр жасай алады 
және жасауға да тиіс, бул уш:н партиямыздың бурын- 
ғы дәуірдегі бай тәжрибесж пайдаланагын болады. 
Сонғы уакытка дейін РКП Орталык Комитеті шегке- 
рі аймактардағы коммунистік уйымдарды аттап өтіп, 
кейде тіпті бул уйымдарды елемей, азды-көпгі адат 
боліған улттык элементтердің кандайын болса да со
вет курылысының жалпы жумысына тарта отырып, 
әдетте, шеткері аймактарда тікелей маневр жасап 
келді. Кәз:.рде бул жумысты шеткері аймактардағы 
партия уйымдарыныц өздері істеуге ти:с. Олар бул 
жолдыц — жсрг:л'кті адамдардан дайындэлған 
марксистік кадрларды елдег; халыктын көпиЕлігнсо- 
нынан ерте алатын нағыз букаралық партияға айнал- 
дырудык сн жаксы куралы екенд:Сн есте устай оты
рып, .муны өздсрі істей алады, олар муны істеуге де 
тиіс.

Марксистік кадрлар өс:р:п-жетілту ісжде және бул 
кадрлардың халыктыц калың букараларын меигеру 
ісінде паргиямыздыц шсткері аймақтарда устайтын 
23*



356 И, В. Сталин

жолын аныктауда барынша есепке алынуға тиісті екі 
өзгешелік осы.

Мәселелердін. ек;нші тобына кешемін. Платформа- 
лык жобасын жолдастардың бәр^ бірдей алмағандық- 
тан, мен оны окып отырып, түсіндіремін.

Б'рінш;ден, «пролетарлық және жартылан проле- 
тарлык элзменттерді партия мен совет курылысына 
тарту шаралары». Бул не үшін керэк? Бул — партия 
және әсіресе совет аппаратын халыкка жакындату 
үшін керек. Бул аппараттардын, халыктыц калың бу- 
хараларына түсінікті тілдерде жумыс істеуі кажет, 
эйтпеген күнде оларды халыкка жакындату мүмкж 
дмес. Егерде партиямыздың міндеті Совет өкім-етін 
букараға туыскан ек:мет ету болса4онда осы ек’мзт- 
гі букара үшін түсінікті ету аркылы ғана бул міндетті 

орындауға болады. Мемлскеттік мекемелердің басын- 
да отырған адамдардын, мекемелердің өздер'нің де 
халыкка түсінжті т’лде жумыс істеуі керек. Рсспуб- 
ликалар Одағы халыктарының арасындағы достык 
сезім мен ынтымактастыкты бузатын шовинистік эле- 
менттердІ мекемелерден куу керек, Москвада да,рес- 
публикаларда да мекемелерімізді мундай элементтер- 
ден тазартып, республикаларда мемлекеттік мекеме- 
лердің басына халыктың тілі мен әдет-ғурыптарын бі- 
летін жергілікті адамдарды кою керек.

Киргиз тіл'н б:лмейтін Пестковскийдін, будан екі 
жыл бурын Киргиз республикасында калай Халық 
Қомиссарлары Советінін председателі болғандығы ме- 
нін, ес^мде. Бул жағдай Киргиз республикасы үкіметі- 
нің киргиз шаруа букараларымен байланысын нығайту 
ісінде сол кездің өзінде-ак орасан үлкен кыйыншы- 
лықтар туғызған болатын. Нақ сондықтан да партия 



IV кецес 357

кәзірде Киргиз республикасы Халык Комиссарлары 
Советініц председателе киргиз болуына жетіп отыр.

Сонымен бірге былтырғы жылы Башкуртстанда бір 
топ жолдастардыц Башкуртстан Халык Комиссарла
ры Советініл прсдседательдіпне орыс жолдасты бсл- 
гілеуді усынғандығы да меніц есімде. Партия бул усы- 
нысты үзілд'-кесілді кабылдамай тастап, бул кызмет- 
ке башқуртты белгілетті.

М’ндет — бул жолды, жалпы үкіметтік мскеме- 
лерді біръндеп улттык мекемелерге айналдыру жо- 
лын барлык улттык рсспубликалар мен облыстардз. 
еи алдымен Украина сыяқты мацызы зор республика- 
да жүргізу болып табылады.

Екіншіден, «партия мүшелерініц ішіноя совет кадр- 
ларын дайындау женінде жумыс .істеумен катар жер- 
гілікті интеллигенцияның азды-көпті адал элемент ге- 
р'н таддап алып, катыстыру». Бул кагыйда ерекше 
түсіндіруді керек етпейді. Кәзірде, халыктыц көпші- 
лігін өз төңрегіне топтап отырған жумысшы табы 
өкімет басында отырған кезде азды-көпті адал эле- 
менттерді, тіпті бурынғы «октябристерге» дей:и дс, 
совет курылысына катыстырудан қоркуға негіз жок. 
Қайта бул элементтердің барлығын нак жумыс үстін- 
де әбдсн пісіріп, советгондіру үш'н улттык облыстар- 
мен республикаларда міндетті түрде жумыска қатыс- 
тыру керек.

Үшіншіден: «Совет өкіметініц жумыстары туралы 
үкімет мүшелерінің баяндамаларын койып жумысдіы- 
лар мсн шаруалардыц бипартиялық конференцияла- 
рын өткізу». Мен 6’лемт, республикалардағы, мәселен 
Киргиз рсспубликасындзғы халық комиссарларының 
көбі жер-жерлерге жүріп турғысы келмейді, шаруа- 
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лардык жыйналыстарына катысып, митингілерде сез 
сөнлеп, калың букараны шаруалар үшін ерекше ма- 
низы бар мәселелер жөнінде партия мен Совет өкі- 
метінің істеп отырған жумысымен таныстырғысы кел- 
мейді. Мундай жағдайды жою керек. Жумысшылар 
мсн шаруалардың бипартиялык конференцияларын 
міндетті түрде шакырып, ол конференцияларда бука- 
раны Совет өкіметінііі жумысымен таныстырып оты- 
ру керек. Мунсыз мемлекеттік аппаратгы халыкпен 
жакындастыру туралы ойлауға да болмайды.

Сонан соң: «жергілікті халықтың мәденист жағ- 
дайын көтеру жөніндегі шаралар». Бірнеше шаралар 
усынылады, әрине, оларды барлығын камтыйды дел 
санауға болмайды. Атап айтканда: а) «жергілікті тіл- 
дерде клубтар (бипартиялық) және баска ағарту 
мекемелерін куру»; б) «жергілікті тілдерде барлық 
басқыштаты оку орындарының колемін улғайту»;
в) «азды-кептІ адал хальіік, муғалімдер^н тарту»;
г) «жерг:л:кті тілдерде хат таныту ісьн тарагатын 
/йымдар куру»; д) «баспа Ісін жолға кою». Бул ша- 
ралардың бәрі анық және түсінікті. Сондықтан олар 
ерекше түсіндірулерді керек етпейді.

Онан кейін: «улгтық турмыс ерекшсліктері тур- 
ғысынан қарағанда улттық республикалар мен об- 
лыстардағы шаруашылық курылыс». Саяси Бюроның 
усынған тиісті шаралары мынау: а) «коныс аудару 
'сін жолға кою, ал херекті жеряде оны токтату»; 
б) «жергілікті еңбекші халыкты мемлекеттік жер фон- 
дысынын еоебінеи қамтамасыз ету»; в) «жергілікгі 
халыкка шамасы келетін ауылшаруашылык кредит 
беру»; г) «ирригация жумысын күшейту»; д) «фабри- 
калар мен заводтарды шикізаттары көп рсспубли- 
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каларға көшіру»; е) «колөнер және техникалык мек- 
тептер куру»: ж) «ауылшаруашылык курстер н уйым- 
дастыру» және. акырында, з) «коопорацияға, о;іык 
бержағында, кәс:пш’лік кооперацпясына (майдагерлср- 
ді катыстыру түршде) барынша к&мск көрссту».

Сонғы пунктгін еракшс маңызы болғандықтан мен 
буған токталыл өтупг тиіспін. Егерде бурын, пагша 
кез:нде, даму мынадай тәртіп бойынша болған бэл- 
са — кулак өсіп, ауылшаруашылык. капиталы дамьп, 
орта шаруа букарасы тураксыз тепе-тсндіктз болып, 
шаруалардыц калыц бука расы, огінші усак кожайын- 
сымактардың калың букарасы күйэеліс пси қайыршы- 
лыктыц кыспағында аласуруға мәжбүр болған болеа, 
ал кәзір. пролетариат диктатурасынын к-ззіндо кредит, 
жер, өкімет бил^гі жумысшы табыныц колында отыр- 
ған кезде — нэптің жағдайларына клрамаст-ан, жске- 
ше капиталдыц жанданып келе жаткандығыяа кара- 
мастан даму сск; жол бойынша ксте алмайды. Нэп- 
тің даму -нәтижосіндс біз шаруаллрдыц көпшілігініи 
күйзелу сссбінеи кулактардың өсіп-жетілуінің ескі та- 
рихын кайталауға мәжбүр бэлып отырмыз деушІ жол- 
дастардікі мүлде тер:.с. Бул жол — біздл жолымыз 
емос. Жаңа жағдайларда, өкімет басында шаруашы- 
лыктык негізг: т^зг'.ндсрш өз қолына жыйноп отыр- 
ған пролетариат турған кезде, даму баска жол бойын- 
-Ша болуға тих — дерзвняның усак кожайыясымақ- 
тарын кооперацияның барлық түрлзрікз, жоке мен- 
ш.кті калиталта карсы күрэсте мемлекст колдап оты- 
ратын кооперация түрлзріне біріктіру жолы бойынша, 
миллиондаған сслолык усак кожайынсымактарды 
кооперативтер арқылы социалистік курылыска б^ртін- 
деп тарту жолы бойынша, усақ қожайынсым аклар- 
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дын шаруашылык жағдайын (оларды кайыршылықка 
ушыратпай) б:ртіндел жаксарту жолы бойынша болу- 
ға тиіс. Осы мағнада айтканда. көбінше шаруа елдері 
бплып отырған шеткері аймактарда «кооперация.-а 
барынша көмектесудіц» Республикалар Одағынын ал- 
дағы шаруашылык дамуы үшін ерекше зор маңызы 
бар.

Оман сок: «улттык әскср бөлімдерін уйымдастыру 
жен:ндег: практикалық шаралар туралы». Меніц 
ойымша, бул женінде колданылатын шараларды да- 
йындау х’нде біз әжептәуір кештіп отырмыз. Біз улг- 
тык эскер бөлімдерін куруға міндеттіміз. Эрине, олар- 
ды б:р кунде кура алмайсыц, алайда жергілікті адам- 
дардан белгіл:бір мерзімнін іш‘нде, кей’н келе улт
тык эскер бөл‘мдерін уйымдастыру үшін уйткы бола 
алатын командирлер курамын дайындау уш?н респуб
ликалар мен облыстарда эскери мектептер куру жу- 
мысына кәзір к:р:суге болады, кірісу де керек. Бул 
:ст; бастап, оны ілгорі жылжыту барынша кажет нэр- 
се Егер б:зде Түркстан, Украина, Белоруссия, Грузия, 
Армения, Азербайжан сыякты республикаларда сенім- 
ді командирлер курамы бар сенімді улттык эскер бө- 
лімдср: болған болса, онда біздін республикамыз кэ- 
з':рг:ге Караганда корғаныс мағнасында да, ылажсыз 
болатын агтаныс мағнасында да элдекайда жаксы 
камтамасыз етілген болар еді. Біз бул жумысты до- 
реу бастауға тиіспіз. Эрине, осыған байланысты біз- 
д:н әсксрлеріміздін сан курамын 20 — 25 мын косып 
көбсйтуге тура кслсд;, алайда бул жагдай жеңгізбей- 
т;н бепет бола алмайды.

Баска пункттер жайында (платформа жобасын ка- 
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раиыз) айтып жатпаймын, өйткені олар өзінен өзі тү- 
сінікті және түсіндіруді керек етпейді.

Мәсележрдің үш:нші тобы — Одактың Орталык 
Аткару Комитетінін екінші палатасын куру және Рсс- 
п\’бликалар Одағының халык комнссариаттарын 
уйымдастыру іс:не байланысты мәселелер. Мунда не- 
гізгі мәселелер баокадан да гөрі көзге кеп түсст.н 
мәселелер алынған, онын бержағында бул мәселелео- 
дің тізімін бәрін де камтыйтын тізім деп, әрине, санау- 
ға болмайды.

Саяси Бюро екгнші палатаны ССРО Орталык А.т- 
кару Комитетінің тулғалы бөлег: болады деп ойлайды. 
Орталык Аткару Комитегнін, болуымсн бірле Орта
лык Аткару Комитстінің қурамына кірмейтін, Улттар- 
дың Жоғарғы Совет! курылсын деген усыныстар 
болды. Бул жобаны қабылдамай тастап, Саяси Бю
ро— Орталык Ажару Комитетініц өз:н екі палатаға 
бөлген жөн болады, олардың б!р!нш!с!н Республика- 
лар Одағы Советтерінің съезінде сайланатын Одақ- 
тык Совет доп этап, екінші палатаны Улттар Советі 
доп атау керек, екінші палатаны республикалардык 
Орталык Аткару Комитеттері мен улттык облыс- 
тардың облыстық съездері сайлайды, оған республп- 
калардан 5 адамнан және облыстардан б:р адамнан 
кіреді, онын. бержағында, сайланған акілдерді Респуб- 
ликалар Одағы Советтерінің съезі бекітеді деген ток- 
тамга келді.

Ек:нші палатаның бір:нші палатаға карағанда бо- 
латын праволарына келетін болсак, біз екі палатанын, 
тең праволы болу принципіне келіп тоқтадық. Бкі па- 
латаның. да президиумдері бар, алайда бул презн- 
диумдер заң шығару қызмеггін атқармайды. Екі пала
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та бірге жыйналып, Орталық Аткару Комитетінін. сес- 
сияларыныц арасында жоғарғы өкімет билігіне не ба
латы» ортак Президиум сайлзйды. Егерде екі пала- 
танын екеу:нен б'рдей өтпеген болса, палаталардык 
б’р’не усынылған заң жобаларыныц бірде-бірі зац кү- 
шіне сне алмайды, яғни екі палата толық тең праволы 
болады.

Сонан сон, Орталык А пору Комитетіяін. Прези
диумы туралы. Мен бул жөнінде шет-жағалап айтып 
өттім. Саяси Бюро заң шығаратын екі бірде-н прези
диум коюға болмайды деп ойлайды. Егерде прези
диум жоғарғы өкімет болатын болса, оны екі немесе 
онан да көп бөлімдеірге бөлуге болмайды, жоғарғы 
екіметтін біреу болуы кажет. Осы түрде алғандл б> 
р:нші және екінші палатаның президиумдерінен ССРО 
Орталык Аткару Комитет>:нің ортак Президиумын ку
ру колайлы болады, буған екі палатаніың жалпы жый- 
налысында, яғни Орталык Аткару Комнтетінін пле
нум мәжілісінде сайланатын бірнеш-е адам коса id- 
реді.

Онан соң, біртутас комиссариаттардын. саны ту
ралы мәселе. Өздерінізге мәлім, былтырғы жылы Рес- 
публикалар Одағы Советтерлің съезінде бек;тілгсн ес- 
кі Конституция бойынша соғыс істері, сыртқы істер, 
сырткы сауда, почта-телеграф және тем’ржол істері 
Республикалар Одағы Халық Комиссарлары Совсті- 
н:н колына жыйналады, басқа бес комиссариаттар ди- 
рективалык болып табылады, яғни Халык Шзруашы- 
лытының Жоғарғы Совет:, Азық-түлж Халык Комис
сариаты, Финанс Халык Комиссариаты, Енбек Халык 
Комиссариаты жэне Жумысшы Шаруа Инспекциясы 
<жІ жерге бағынады, ал баска алты комиссариат 
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тәуелсіз болады. Бул жобаны украиндардың бір бе
лен, Раковский, Скрыпник, тағы баскалар сынаған 
болатын-ды. Біракта Саяси Бюро украиндардын 
Сырткы Істер Халык Комиссариаты мен Сырткы Сау
да Халык Комиссариатын біргутас комиссариагтар- 
дың дәрежесінен директивалык комиссариаттардыц 
дәрежесіне түсіру жөніндегі усынысын кабылдамай 
гастап, көбіне былтырғы жылғы қарарлардың негізін- 
де Конституцияның, басты-басты ережелерін қабыл- 
дады.

Платформа жобасын дайындауда Саяси Бюроныц 
суйенген пікірлері жалпы алғанда осылар еді.

Республикалар Одағының Конституциясы туралы 
жәвг екінші палата туралы мәселе жөнінде кеңсстін. 
кыскаша пжір алысумен тынуына тура келеді ғой дел 
ойлаймын, өйткені бул мәселені Орталық Комитет 
лленумының комиссиясы77 талкылап жатыр. Мснің 
ойымша, XII съездің қарарлаірын жүзеге асыру жө- 
яіндегі практикалық шаралар туралы мәселе жайында 
неғурлым толығырак сөйлесуге тура келеді. Жергілік- 
ті адамдардан шыккан марксистік кадрларды нығайту 
жөніндегі мәселеге келетін болсақ, — бул іске жарыс 
сөздердін көпшілігі-н арнауға тура келсді.

Жарыс сөздерді ашпай гурып, республикалар мен 
облыстардан келген жолдастардың жергілікті жер- 
лерден әкелген материалдарына негізделген баянда- 
ыаларын тыңдаған жөн ғой деп ойлаймын.
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4. ҚОРТЫНДЫ СӨЗ
12 июль

Мен ең алдымен жолдастардың баяндамаларьтту- 
ралы және тапсырылған баяндамалардың турғысынан 
Караганда кеңестің жалпы сыйпаты туралы бірнеше 
сөз айткым келеді. Бул кеңес Совет еисметі өмір су
ре бастағаннан бергі жерде болған төртінші кеңес, 
солай бола турса да бул .кеңес бурынғы кеңестердің. 
барлығының. ішіндегі б:рден-б:р толық кеңес болыл 

отыр, бул кеңесте республнкалар мсн облыстардан 
?.зды-көпт> толық жәіге дәлелді баяндамалар қойылып 
отыр. Баяндамалардан облыстар мен республикаларда 
коммунист кадрларының өскендігі, олардыц өздігнен 
жумыс істеуге үйрені-п жатқандығы көрініп тур. Ме
йл ойымша, осында жолдастардың баяндаған мол 
материалы, облыстар мен республикалардағы жҮмыс- 
тың осында жолдастар ашып көрееткон тәжрибесі бул 
кенестің протоколдары рзтінде бүкіл партиямыздын 
пайдасына асуға тиіс. Адамдар өс'п, алға басып ба- 
рады, олар баскару ісін үйренуде — баяндамалардач 
піығатын бірінші қортынды және оның алғашқы әссрі 
осындай.
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Баяндамалардын мазмунына келетін болсак, онда 
тапсырылған материалдарды екі топка белуге болар 
•еді: социалистік республикалардың ж о нс социалиста 
емес, халық рэспубликаларының (Букар, Хорезм) 
баяндамалары етіп белуге болар еді.

Баяндамалардын бірінш; тобын карастыруға кө- 
шейік. Партиялық және, әсіресе, мемлекеттік аппарат- 
ты халыктыц тілі мен турмысына жакындату мағна- 
сында айтқанда ең дамьіған және алдынғы катарда- 
ғы республика деп Грузияны есептеу керек екондігі 
баяндамадан көрініп тур. Грузиядан сон Армения ке- 
леді. Булардан сон баска республикалар мсн облыстар 
келеді. Менін ойымша талассыз кортынды осындай. 
Бул жағдай Грузия мен Арменияның мәдсниетінін, 
жоғарғы дәрежеде турғандығынан болып отыр. Гру- 
зияда хат таныйтындардың проценті барынша жоға- 
ры, хат таныйтындар 8О°/о-ке жетеді, Арменияда хат 
таныйтындар кем дегенде 4(>Vo болады. Бул екі елдін 
баска республикалардың алдында болып шығуының 
сыры осында жатыр. Будан: елдің, республиканың, 
облыстың сауаттылығы мен мәдениеті неғурлым жо- 
ғары болса, партия және совет аппараты халыққа, 
оның тіліне, оның турмысына соғурлым жакын бола
ды деген кортынды шығады. Әрине, муның бәрі баска 
барабар жағдайларда осылай болып отыр. Бул анық, 
жәнеде бул кортындыда ешкандай жаңалық жоқ, нак 
ешкандай жаңалық болмағандықтан да бул кортын
ды жыйы умытылып жүр, сондықтан мәдениет жағы- 
нан артта калушылыкты, дсмек, мемлекеттік жағынан 
да артта калушылықты көбіне партия саясатындағы 
«қателерге», дау-жанжалдарға, т. т. жаба салуға ты- 
рысады, ал расында муныц бәр'н;ң негізі сауаттылық- 
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тын жетімсіздігіне, мәдениеттін жоқтығына келіп тіре- 
ледІ. Өз еліңді мемлекетжағынан алғанда алдынғы ка- 
тарға коскын келсе, — халықтың. сауаттылығын көтер, 
өз еліңнін мәдениетін көтер,—калганы реттеле бе- 
реді.

Егерде істі осы жағынан алып карап, жеке респуб- 
лнкалардағы жағдайды баяндамалардың мәл:меттері- 
н:н турғысынан карап бағалайтын болсак, онда Түркс- 
тандағы жағдайдын, о-ндағы кәзіргі халд;н баскадан 
да гөрі нашар, өте ауыр екендігін мойындау керек. 
Мунда мәдениет жағынан артта калған, хат таный- 
тындардын проценті оте аз, мемлекеттж аппарат 
Түркстан халыктарының тілі мен турмысыңан қо.т 
үзіп отыр, дамудын, екпіні өте баяу — жағдай осы- 
лай болып отыр. Оның бержағында, Шығысты ре- 
волюцияландыру турғысынан Караганда Түркстая бар- 
лык совет республикаларының ішіндегі ен маңызды 
республика болып табылады, булай болатын себе- 
бі Түркстаннын баскадан гөрі Шығыслен көп бай- 
ланысы бар улттардың қурамы екендігінен ғана емес, 
сонымен катар Түркстанның өзінін. географиялык 
жағдайы бойынша да, баскадан да гөрі көл каналып, 
империализмге карсы күресу үшін бойына ызаны көп 
жыйнаған Шығыстын нак өкпе тусында екендлінзн 
де болып отыр. Сондыктан да кәзіргі Түркстан Совет 
өк!метінін ең әлсіз жері болып табылады. Біздіц мін- 
детсм:з — Түркстанды үлгілі республикаға, Шығысты 
рсволюцияландыру ісінл алдынғы орнына айналлыру 
болып табылады. Сондыктан да букаранын. мәдение- 
тін көтеру, мемлекеттік аппарапка улттык сыйпаг бе
ру, тағы баскалар мағнасында айжанда көнілдлі, 
көбін Түркстанға аудару кажет. Біз бул міндетті 
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қайткен күнде де, күш-куаттьг аямай, шығатын 
шығыннан ;рк’лмей орындауға тиіспІз.

Совет өкіметнЁц екінші б’р әлсіз жері Украина деп 
еоептеу керек. Мәдениет, сауаттылық, т. т. мағнасып- 
да айтканда істін жағдайы мунда да дәл Туркстанда- 
ғы сыякты немесе соған такау дерлік. Мемлекеттік 
аппараттын дәл Түркстандағы сыякты халыктың тілі- 
не, турмысына жақындығы шамалы. Оның бержағын- 
да. Шығыс халықтары үшін Түркстаннын. кандай ма- 
нызы болса, Батыс халыктары үдіін Украинаның да 
сондай маңызы бар. Оның үстіне Украинадағы жағ- 
дай елдін, энеркәсіптік дамуынын кейбф ерекшеліктері 
аркылы да кыйындап отыр. Мәселе мынада: Украина- 
да өвсркәсіптің негізгі салалары, көмір және метал
лургия өнеркәсібі, халық шаруашылығының табиғи 
түрде дамуы ретінде төмеянен шықпай, сырттан әке- 
лініп, колдан койылу ретінде шыкты. Сондыктан бул 
өнеркәсп салаларының пролетариат кура мы жерплік- 
ті болмай, тіл жағынан украиндык болмай шығып 
отыр. Ал бул жағдай мынаған әкеп соғадьі: пролета
риат пен шаруалардың улттық тегінде мундай айыр- 
машылыктар болғандыктан каланын деревняға мәде- 
ниет жағынан эсер етуі және пролетариаттын шаруа- 
лармен байланыс жасауы едәуір кыйындайды. Уқраи- 
наны үлгілі республикаға айналдыру жонінде жумыс 
ісгсгенде бул жағдайлардың бәрі ескер'луге тих. 
Украинаның, Батыс халықтары үшін орасан зор ма- 
ңызы болғандыктан, оны міндегті түрде үлгілі рес
публикам айналдыру кергк.

Хорезм мен Буіқар туралы баяндамаларға көшей:н. 
Хорезмнж өк:лі жоқ болғандықтан Хорезм туралы 
сөйлемеймін: Орталык. Комигеггің қарамағындағы бар 
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материалдарға ғана сүйеніп Хорезм коммунистах пар- 
тиясы мен Хорззм үкіметініц жумысын сынау ынғай- 
сыз. Мунда Бройдонын Хорезм туралы айтхандары 
етіп кеткен уакытқа жатады. Хорезмнің кәзіргі жағ- 
дайына мунын катысы аз. Ол партия жөнінде— пар
тийным. 50”/о купентер, тағы баскалар дейді. Бурын 
осылай болуы да мүмкін, ал кәзіргі уакытта онда та- 
залау жүріп жатыр, Хорезмге әлі бірде-б^р «бірынғай 
партия билет;» берілген жок, атап айтканда, онда 
партия жок, партия туралы тазалаудан кейін сөз кы- 
луға болады. Онда тіз^м бойынша бірнеше мын. пар
тия мушелері бар деседі. Меніц ойымша партийны га- 
залатаннан кей;н онда көп дегенде жүз партия мүше- 
сі калады. Былтырғы жылы, Букарда 16 мын партия 
мүшесі болған кезде, Букарда да ;с нак осындай бол- 
ды, ал тазалаудан кейін онда коп дегенде бір мын 
партия мүшесі калған болатын.

Букар туралы баяндамаға көшейін. Букар туралы 
соз кылуда, мен қойылған баяндамалардың жалпы 
анызы мен сыйпаты туралы алдын ала бф-екі соз ай- 
туға ти'.сп’н. Республикалар мен облыстар туралы 
баяндамалар жалпы дурыс болды, олар жалпы ал- 
ғанда шындыктан шығып кеткен жок деп есептеймін. 
Тек б:р баян дама ғана шындыктан мүлде алыстап 
кетті —бул Букар жөніндегі баяндама. Керек десебул 
баяндама да емес, кілек дипломатия, өйткені онда 
Букардағы тиімсіз нәрселерд:н барлығы бүркемеленіп, 
боямаланға-н, ал сырты жылтыраған, көзге түсетін 
нәрселордін барлығы бірінші катарға шығарылып көр- 
сетілпен. Букарда бәрі жаксы деген кортынды туады. 
Менін ойымша біз бул кенеске бір-бірімізбен диплома- 
тияға түсіл, бір-бірімізге көз кысыл, сыртымыздан бі- 
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рімізді бір^міз алдау үшін кслгеніміз жоқ, қайта бар 
шындыкты айту үшін, ауру жерлердін бәрін комму
нисте ашу үшін, оларды ашып алып жаксарту шара- 
ларын белгілеу үш:н келдж. Тек ссылай болганда Fa- 
на біз алға жылжый аламыз. Осы турғыдан Караган
да Букар туралы баяндама шындығының жоктығынан 
баска баяндамалардын барлығынан да өзгеше болып 
шығып отыр. Мен мунда баяндамашыға Бука-рдаты 
Назирлер Советініц қурамы туралы сурзуды беталды 
койғаным жоқ. Назирлер Советі д-егенілсз—Халық 
Комиссарлары Совсті. Бул советте дихандар, ягни 
шаруалар бар ма? Баяндамашы буған жауап бергсн 
жок. Б:рак менде бул туралы мәліметтер бар, солар- 
ға Караганда Букар үкімстінін курамында б рде-б;р 
шаруа жок көрінеді. Үкіметтін 9 немеое II мүшесініц 
ішінде бай купецтің баласы, саудагер, интеллигент, 
молда, саудагер, интеллигент, тағы бф саудагер бар, 
бірақ бірде-бір дихан жок. Ал онын. бержағында Бу- 
кардыц кілен шаруалзр елі екендігі журтка мәлім.

Бул мәсед<ен:ң Букар үтсметініңсаясагы туралы мә- 
селеге тікслей катнасы бар. Бул укіметтіц, басында 
коммунистер отырған үюметтіи саясаты кандай, ол 
шаруалардын, өз шаруаларыныц мүдделер^мен санаса 
ма? Менің басында коммунистер отырған Букар үкІ- 
метінің саясатын сурегтейтін екі фактыны ғана кор
сеткам келеді. Ец жауапты жолдастар мен партияның 
ескі мүшелері кол койған документтен, мәсслен, көрі- 
н;п отырган нәрсе: Букардың мемлзкеттік банкі өзі 
өм'р сүргеннен бері жеке купецтерге 75%, ал шаруа
лар кооператнвторіне — 2% кредит беріпті. Абсолют- 
тік цифрлармен алғанда бул мынадай болып шығады: 
купецтерге 7 миллион сом алтын ақша, шаруаларға 
24 И. В. Сталин, 6-TQM
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220 мын сом алтын акша беріпті. Сонсын: Букард» 
жерді конфискациялау ісі жүргізілген жок. Бірақ он- 
да эмирдін малый... шаруалардыц пайдасына конфис- 
кациялау ісі жүргізсліпті. Сонда ше? Жаңағы доку 
ментке Караганда — шаруалар үшін екі мыңға жуык 
мал конфискацияланып, олардын іішінен бар болтаны 
200 мал шаруалардың қолына көнгпті, қалғандарын 
сагыпты, сатканда, әрине, ауқатты азаматтарға с;і- 
тыпты.

Ал бул үкімет совет, халык үкіметі деп аталадыГ 
Букар үкіметінін суреттеліп отырған кызмет:нде ха- 
льжтык та, советтж те еш-нәрсе жок екендігін дәлал- 
деп жату қажет бола кояр ма екен.

Баяндамашы РСФСР мен Республикалар Одағына 
Букар халкының көжарастары жөн^ндегі мәселені 
барынша куанышты етіп сыйпаттады. Оның баяндама- 
сы-нын бул жері де теп-тег:с жаксы сыякты. Букар 
рсспубликасының Одакка енгісі келетін көрінеді. Рос- 
публикалар Одағына енгісі келсе-ақ болғаны, кақпа- 
лар шалкасьгнан ашылады деп ойлайтын тәрізді баян
дамашы. Жок, жолдастар, бул іс соншалықты оңай 
«әрсе емес. Республикалар Одағына жібере ме? — 
дет те сурау керек. Одакка ену мүмкіндігін алу үшін> 
©уелі одақ халыктарының алдында енібак етіп одакка 
ену правосын ала алатын болу керек, мундай правоны 
ала білу керек. Мен букарлык жолдастарға — Рсспуб- 
ликалар Одағын көң төгетін жер деп қарауға бол- 
майтындығын ескертуге тиіспІн.

Акырында, баяндамалар туралы қортынды сөзім- 
нІң бірінші бөлімін аяктай келіп, мен бул баяндама- 
лардың айрыкша бір жерін айта кеткім келеді. Кенес- 
тін күн тәртібіне койылған мәселеге, атап айтқандаі 
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жергілікті кызмегкерлерден пайдаланылмаған бос ре- 
зервтер бар ма, деген сурауға ешкім, б^рде-бір баян 
дамашы жауап берген жоқ. Бул сурауға ешкім жауа г 
берген жок, жәнеде бул сурауға Гринькодан баскь 
ешкім токталган жок, біракта Гринько баяндамашы 
емес. Ал онык бержағында бул мәселенің өте зорма- 
нызы бар. Республикаларда немесе облыстарда жер- 
гілікті адамдардан пайдаланылмаған. бос кызметкер- 
лер бар ма, опер бар болса — не себепті пайдаланыл- 
маған, ал егср мундай резервтер жок болса, кызмет- 
керлердін жетімсіздігі кайткенмен де сезіліп отырған- 
да, партия және совет жумысындағы босорындар кай 
улгтардың элемснттерімен толтырылып жатыр, — бул 
мәселелердің бәрі партия үшін өте манызды мәселе- 
лер. Республикалар мен облыстарда жергілікті адам- 
дарда-н шыккан кызмсткерлерге кейде жол бермей, 
олардың белгілі кызмет орыадарына көтерілуін бөгеп 
оларды елеусіз калдыратын басшы кызметкерлердін, 
ең алдымен орыс кызметкерлержің, б:р бөлегі бар 
екендігін мен білсмін. Мундай жағдайлар болып оты- 
рады, ал республикалар мен облыстарда «аразылык- 
тың болу себептерінің бірі осы. Алайда наразылықгын 
ең үлкен және ■негізгі ссбебі мынада: жергілікті адам
дардан шықкан, жумысқа жарамды бос резерв адам 
айгқысыз аз немесе, дурысырағын айтканда, мүлде 
жоқ болып шьсғып отырады. М&селенін, бәрі осында 
болып отыр. Анығында, егер жергілжті кызметкерлер 
жетпейтін болса, жумыска жергілікті емес адамдарды 
баска улттардың адамдарын қою қажет, ейткеш 
уакыт күтіп турмайды, қурылыс жумысы мен басқа- 
ру жумысын жүргізу керек, ал жергілікті адамдардын 
кадрлары баяу өседі. Мен:к ойЛжша, облыстар меи 
24*
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республикалардын кызметксрлері осы жағдай туралы 
үнде.меу аркылы бул жерде біраз айлакерлік жасады. 
Онын бержағында шатактын ’/іо жергілікті адамдар- 
дан шықкан кызметкерлердін жетімсіздігінен болып 
отырғандығы анык. Будан шығатын қортынды біреу: 
жсргілікті адамдардан партия және совет қызметкер- 
лср;н:н кадрларын тездетіп дайындап шығару ісін ай- 
бынды міндет ретіінде партиянын алдына кою ксрек.

Баянда.малардан сөйлөнген сөздерге көшейж. Мен 
Саяси Бюронын усынған платформа жобасының прин- 
циптік бөлімін ешкім, бірде-бір шешен сынамағанды- 
ғын көрсете кетуге тиіспін. (Д а у ы С: «Сынның тісі 
батпайды».) Мен муны платформанын принциптік бө- 
лімінде айтылтан кағыйдаларға конференциянын риза- 
лық білд:р:п. тілектес болуы деп есептеймін. (Да у ы с- 
т а р.- «Дурыс».)

Троцкийдің айткан косымшасы яки ендірмесі (бул 
ендірме платформаның принциптік бөліміне жатады) 
кабылдануға тиіс, өйткеніол карардын принциптік бө- 
лімінін сыйпатын ешбір өзгертпейді, ол-ол ма, мунын 
өзі табиғи түрде карардан шығатын нәрсе. Онын үстіне 
Троцкийдсн косымшасы шынында X съездіц улт мә- 
селесі жөн.ндегі белгілі пунктін кайталау болып та- 
былады, ол пунктте Питер мен Москва үлгілерін об- 
лыстар мен республикаларға кур әншейін қондыра са- 
луға болмайтындығы туралы айтылған. Әрине, бул 
косымшада кайталаушылык бар, бірак кейде қайсыбір 
нәрселерді қайталап айтуды мен зыянсыз деп ессп- 
тсймін. Солай болғандықтан карардың принциптік бө- 
лімі туралы меніц көп токталғым келмейді. Окрып- 
никтің сөзі мынадай кортынды жасауға б^раз себеп 
болып отыр: ол негівгі міндетке — басты қауіп болып 
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огырған великорустық шовинизммен күресу міндетіне 
карағанда екіншібір кауіпті — жергіл‘кті ултшылдық 
қаупін көмескілеуге тырысып, бул принциптік "бөлімі- 
не өзінше түсінік беріп отыр. Бірак мундай түсінік бе
ру мүлде кате.

Саяси Бюро платформасынын екінші бөлімі Респуб- 
ликалар Одағының сыйпаты туралы мәселелсрд; жә- 
не екінші палата дейтін палатаны куру жөнінде Рсс- 
публикалар Одағы Конституциясына юретін ксйб'р тү- 
зетулер туралы мәселелерді козғайды. Бул арада 
Саяси Бюронын украин жолдастармен біраз келісеал 
май отырғандығьін мен айта кетуге тиіспін. Саяси Бю
ро платформасынын жобасында айтылғандардың бә- 
рін Саяси Бюро бірауыздан кабылдаған болагын. Bi
pax оның кейбір пункттер:не Раковский карсы болыіі 
отыр. Оның бержағында бул Орталық Комитеттің 
пленум комиссиясында байкалды. Бәлкім бул туралы 
айтпай-ақ қою керек шығар, неге десеніз бул мәселе 
мунда шешілмейді ғой. Мен платформаның бул бөлімі 
туралы баяндап өттім, бул мәселе Орталық Комитет- 
пн пленум комиссиясы мен Одактык Орталык Агкару 
Комитетінін Президиум комиссиясында78 дайындалып 
жатыр дегенді айттым. Бірак бул мәселені козғаған- 
нан кейін мои оны қалдырып кете алмаймын.

Конфедерация мед федерация туралы мэселе тук- 
ке турмайтын онай мэселе деу дурыс емес. Украин 
жолдастардын Республикалар Одағы съезінде кабыл- 
данған Конституцияныц белгілі жобасын карап шы- 
гып, жобада жазылған: республикалар «бір одақтық 
мемлекегке бірігеді» деген сөзді өшір.л тастауы кез- 
дейсок нэрсе ме? Бул кездейсок нэрсе ме жэнеолар- 
дын. осыны істегені бекер ме? Олар бул сөздерді неге 
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еш:р:п тастады? Украли жолдастардын өздерінін кар
ем жобасында Сыргкы Сауда Халык Комиссариаты 
мен Сырткы Істер Халык Комиссариатын орталыкпен 
қосып жібермей, директивалык Комиссариаттардын 
дәрежесіне көшіру керэк дел усынуы кездейсок нэрсе 
ме? Әрб.:р республикада өзінің Сырткы Істер Халык 
Комиссариаты мен Сырткы Сауда Халык Комисса
риаты калатын болса, мунда біртутас одактык мем- 
лекет кайдан болмак? Украиндардыц өзінің карсы 
жобасында Орталык Аткару Комитет! Президиумы- 
ныи өкімет билігін екі палатаның екі прсзидиумына 
беліп бер’п, жокка тән еткендері кездейсок нәрсе ме? 
Раковскийдін бул түзетулер:нің бәр‘н қағаэта жазып, 
Орталык Комитеттің пленум комиссиясы карап, қа- 
былдамай тастады. Ал енді оларды мунда тағыда 
кайталаудын не керегі бар? Менгмше кейбір украин 
жолдастардын бул кадалуында Одактын сыйпатын 
аныктау жөнінде конфедерация мен федерацияның екі 
аралығындағы бір нәрсенін болуын тілеп, салмакты 
конфедерация жағына карай аудару ниеті бар ғой 
деймін. Ал’ оның бержағында, біздің курайЫК Двп 
отырғанымыз конфедерация емес, республикалар фе- 
дерациясы, соғыс істерін, сырткы істерді, сырткы сау- 
да және сондай істерді бфіктіретін одақтық бір мем- 
лекет, мундай мемлекеттің болуы жеке республика- 
лардын суверендігін темен детпейді.

Егер бізде Одактык қурамында Сырткы Істер Ха
лык Комиссариаты, Сырткы Сауда Халык Комисса
риаты жэне баскалар больт, сонымен катар осы ха- 
лык комиссариаттарынын бәрі Одакгын. курамына кі- 
ретін республикаларда да болатын болса, онда Одак
гын. тутас бір мемлекет ретінде сырткы дүниеге шы- 
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ғуы, шынында, жойылады, өйткені мына екеу‘н:ң бірі 
ғана болмак: не біз бул аппараттарды б:рге косамыз, 
сөйтіп сырткы жаудың, алдында тутас бір Одақ болып 
иіыгамыз, не біз бул аппараттарды бірге коспаймыз, 
одактык мемлекет курмай, республикалардың конгло- 
ыератын курамыз, ал онда арбір республиканыц өз 
алдына қоса-қабат аппараты болуға тиІс. Менін ойым- 
ша, шындык. бул арада Раковский мен Скрыпниктін 
жағында емес, Мануильский жолдастын. жағында бә- 
лып отыр.

Мемлекеттік мәселелерден бірыңғай нактылы, 
практикалык сыйпаты бар мәселелерге көшейж, бул 
мәселелер бір жағынан Саяси Бюроның практикалық 
усынысымен, екінші жағынан практик жолдастардың 
бул жерде кіргізуі мүмкж түзетулерімен байланысты. 
Мен Саяси Бюронын атынан болған баяндамашы ре- 
тінде Саяси Бюронын нактылы практикалық усыныс- 
тары барлығын да камтыйды деп айтқаным жок жәнв 
айтуым да мүмкін емес. Кайта, мен бастан-ак мунда 
қалып койған нәрселер болуы мүмкін және қосымша- 
лардын болуы сөзсіз деп ескерткен болатынмын. Мун« 
дай қосымшалардың бірін кәсіпшілік одақтар жөніндө 
Скрыпник усынып отыр. Бул косымшаны кабылдауға 
болады. Мен Микоян жолдастың да кейбір қосымша- 
ларын кабылдаймын. Кейбір артта калған республика- 
лар мен облыстарда баспа жумысына және жаллы 
баспасөз жумысына каржы белу жайында, шыкында, 
түзету енгізу кажет. Бул мәселе калып қойыпты. Сол 
■сыяікты, кейбір облыстардағы және тіпті кейбір рес- 
лубликалардағы мектептер туралы мәселе де калып 
койыпты. Б;рінші басқыш мектептері мемлекегтік 
бюджетке енгізілмеген. Бул нағыз ескерілмеген ңәрсс,
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ал мундай ескерілмеген нэрселер б:р топ болуы w м- 
кін. Сондыктан мен практик жолдастарға осыны ой- 
ланыл, тиісті нактылы косымшаларды, түэетулерді 
жэне баска ларды Орталык Комитетке беруд: усыла- 
мын. буларды Орталык Комитет бірге жыйнап. тихті 
пумкттерге енгіз:п, уйымдарға жібереді, ал практия 
жолдастар ез уйымдарының хал-жайы туралы көп 
айтып. белгіл:б‘р нактылы нэрсе беруге аз тырысты.

Мен Гриньконык усыныстарынын. ішіндегі б:р усы- 
ныска токтамай кете алмаймын, ол усыныста былай 
делил ген: мәдениеті кем жэне бәлкім прэлетариаты кем 
улттардан шыккан жергілжті адамдардын партияға 
к:руін жэне олардын партийным, басшы органдарыяа 
койылуын женілдететін кейбір женілдік жағданлар 
туғызу кажет. Бул дурыс усыныс жэне они, меніңаіе, 
кабылдау керек.

Мен өз:мнін кортынды сөзімді мынадай усыныспен 
аяқтаймын: Саяси Бюронын улт мәсел-есі жөніндегі 
платформа жобасы негізінен кабылдансын. сонымен 
бірге Троикийдің түзетуі де еске алынсын. Кәзіргі бо- 
лып отырған және тағыда болатын практикалык сый- 
паты бар түзстулерді топ-топка бөліп, платформанын 
тиісті пункттеріне енгізу ісі Орталык Комитетке тап- 
сырылсын. Платформаныц жобасын, протоколдарды, 
карарды, баяндамашылар калдырған манызды-маныэ- 
ды документтерді бір аптаның :ш;нде бастырып, уйым- 
дарға жіберу ісі Орталык Комитетке тапсырылсын. 
Платформа жобасы арнаулы комиссия қурмай-ақ ка- 
былдансын.

Мен Орталык Комитеттің жанынан улт мәоелесІ 
жөн;нде комиссия куру туралы мәселені қозғағаным 
жок. ЖоДАастаР» мундай уйымды курудың тиімді 
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екендігіне мен б;раз шүбәлім:н, себебі: біріншіден, рес- 
публикалар мен облыстар бул іс үш;н б.зге ірі кыз- 
мегкерлер бермейтіндігінде күмән жоқ. Буған меніц 
кезім жетеді. Екіншіден, менін ойымша, обкомдар мен 
улттык Орталық Комитеттер кызметкерлерді бөлудегі 
ез лраволарынын бір бөлегін Орталық Комитеттін жа- 
нындағы комиссияға беруге көнбейд:. Біз кэз'рде, 
күштерді бөлуде, әдетте обкомдар мем улттык Орта- 
лык Комигеттердін п:к;р:-н сурап отырамыз. Комиссия 
болған күнде күштің салмағы табиғи түрде комиссия- 
ға ауысады. Улт мәселесі жөн'ндегі комиссия мен ко
операция туралы немесе шаруалар арасындағы жумыс 
туралы мәселелер жөніндегі комнссиялардың арасын- 
да уксастық жоқ. Деревнядағы жумыс жөніндегі жә- 
не кооперация жөніндегі комиссия әдетте жалпы нус- 
каулар дайындап отырады. Ал улт мәселесі жон’нде 
керекті нәрсе жалпы нускаулар емес, жеке рсспубли- 
калар мен облыстар бойынша нақтылы кадамдарды 
белгілеу болады, муны істеуге жалпы комиссиянын, 
күші жетпейді. Мысалы, Украин республикасы үш:н 
белг;л'бір карарды кезкслген комиссия дайындап, ка- 
былдай ала кояр ма екен: Украинадан келосн екі, үиі 
адам УК(б)П Орталық Комитетінің орнына жүре ал- 
майды. Сондыктанда мен комиссия күрделі ешнәр-ге 
бермейді ғой деп ойлаймын. Мен бул ар-ада усыны- 
лып отырған кадамды, Орталық Комитеттің негізгі 
бөлімдеріне улт-улттардан адамдар енгізу жөніндегі 
бул кадамды әзірше толык жеткілжті деп ойлаймы-ю. 
Егер жарты жылдан кейін ерекше жетістіктер болмай- 
тын болса, сонда арнаулы комиссия куру туралы мар
селе коюға болады.
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5. СӨИЛЕНГЕН СӨЗДЕРГЕ ЖАУАП
12 июнь

Маған карсы шабуыл жасағандыктан (күлкі), 
мен'н. «■бөл’нбсйт:н б:ртутастык» жөнінде жауап бе
рущие рухсат етіңіздср. «Бөлінбейтін біртутасгыкты» 
улт мәселесі жөніндегі карардың 7-пункт:нде баска 
ешкім де емес, нак Сталин әшхерелегсн болатын. Ci- 
pa, «бөлінбейтін» туралы сөз болмай, федерация тура- 
лы сөз болып отырған шығар, ал украиндар 6’зге кон- 
федераиияны танып отыр ғой. Бул .бірінші мәселе.

Екінші мәселе Раковский туралы, Мен кайталап 
айтамын, мен муны бір рет айттым да, ССРО Совет- 
тер’нің I съезінде кабылданған Конституцияда былаЗ 
дел.нген: пәлендей ргспубликалар «тутасбір одақтық 
мемлекетке бірігеді», — «Советтік Социалистік Рес- 
пуб.тикалар Одағына» б’р:геді. Украиндар Орталык 
Комитетке өздерікің карсы жобасын жіберді. Онда 
■былай делінген: пәлендей республикалар «социалистік 
республикалар одағын қурады». <Тутасб:р одактык 
мемлекетке бірігеді» деген сөздерді шығарып таста- 
^ан. Бул арада төрт сьз шығып калған. Неліктен? Бул 
кездейсоқ нәрсе ме? Бул а рада федерация қайда қал- 
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ды?Мен:ң Раковскийдің усынысында конфе дера лизм- 
н;ц урыктары бар деп ойлауымның екіннг. бір ссбебі 
мынау: I съезде кабылданған Конституциянын. бслгілі 
яунктіндегі — «Сессиялардыц арасындағы уакытта 
жоғарғы өкІмет билігіне ие болатын» Президиум ту- 
ралы сөздерді шығарып тастап, акімет билтін скі па- 
латаның президиумдеріне бөліп бергеін, яғни одактық 
екметті жокка тән еткен. Ол не себепті булай етіп 
отыр? Себебі ол одактык мемлекет идеясына карсы, 
яағыз одактық өкіметтін болуына карсы. Бул екінші.

Үшінші — Украиндардын жобасында Сырткы Істер 
Халык Комиссариаты мен Сырткы Сауда Халык Ко
миссариаты орталыікпен косылмайды, б:ртутастық дә- 
режеден директивалык дәрежеге түсіріледі.

Осындайлық үш дәлел болғандыктан мен Раков- 
скийдің усыныстарында конфедерациянын. урыктары 
бар дел есептейм ’.н. Конституцияныц украин делега- 
циясы да қабылдаған т&кстімен мундай ажырасу сз- 
ле кайдан пайда болды? (Раковский: «XII съезд 
болған-ды».)

Ғапу етініз. XII съезд сіздін түзетулерінізді ка- 
былдамай, «республикалардың тутасбір одактық мем- 
лекетке б:рігуін» кабылдады.

Менімше, украин жолдастардың кейбіреулері Рес- 
лубликалар Одағының I съезінен бастап партияның 
XII съезде дейінгі және осы кеңеоке дейінгі дәуірде 
федерализмнон конфедерализмге карай біраз эволю
ция жасаған сыяқты. Ал мен федерацияны жактай- 
мын, яғни конфедерацияға карсы мын, демек, Раковс
кий мен Скрыпниктің. усыныстарына карсымын.
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ОКТЯБРЬ РЕВОЛЮЦИЯСЫ ЖӘНЕ ОРТА 
ЖІКТЕР ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕ

Орта жіктер туралы мэселе жумысшы революция- 
сынын негізгі мәселелерінің бірі болып табылатынды- 
ғы күмәнсіз. Орта жіктер, яғни шаруалар, каланын 
усак енбекші халқы. Ониан тоғызы орта жіктерден 
қуралған езілген улттарды да осыған жатқызу керек. 
Көріп отырсыздар, бул өзін^н экономикалык жағдайы 
бойынша пролетариат пен капиталистер табынын ара- 
лығында турғаи жіктер. Бул жіктердін бәсеке салмағы 
екі жағдай аркылы белгіленеді: біріншіден, бул жік- 
тер өмір сүріп отырған мемлекеттердің хажынын көп- 
шілігі немесе, ен болмады дегеннің өзінде, недәуір аз- 
шыльіғы болып табылады; екіншіден, бул жікгер зор 
резерв болып табылады, капиталистер табы өзініи 
лролетариатка карсы жумсайтын армиясын осылардан 
жыйнайды. Пролетариат, әсіресе біздің Республикалар 
Одагы сыякты елде, орта жіктердін және ең алдымсн 
шаруалардыц тілектес болып, колдауынсыз өкіметтІ 
өз колында устап кала алмайды. Егор бул жіктер ен 
болмағанда битарап етілмеген болса, епср бул жіктер, 
капиталистер табынан әлі ажырап шығып үлгірмесе»
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егер олар тут ас алғанда капиталдың армиясы күйінде 
кала беретзд болса, пролетариат өкімстті алу туралы 
керек лесе шынымен арман да ете алмайды. Осыдан 
— орта жіктер үшін күресу, шаруалар үшін күрху ке- 
ліл шығады, бул күрзс б^здін 1905 жылдан 1917 жыл- 
ға дежнгі бүкіл роволюциямызда үздіксіз жүріп отыр- 
ды, бул күрес бітуден әлі алыс жатыр және келешөк- 
те де жүргізілетін болады.

Франциядағы 1848 жылғы революцияның жеңілген 
себебінің өзі, айтатын болсак, оны француз шаруала- 
ры тілектес болып колдамағандықтан болды. Париж 
Коммунасьвның қулаған себебі де, айгатын болсақ, 
орта жіктердің және ен алдымен шаруалардың қар- 
сылығына ушыратандыктан болды. Россиянин 1905 
жылғы ргволюцилсы жөнінде де дәл осины айту ке
рек,

Каутский бастағаін кейбір турпайы марксистер 
Европа революцияларының тәжрибзсіне сүйен'п мына- 
дай қортындыіға келді: орта жіктер және ен алдымен 
шаруалар туғаннан бгрі қарай дерлік жумысшы ре- 
волюииясыінъін. жауы болып табылады, сондыктан да- 
мудың неғурлым узак дәуіріне карай умтылу керек, 
бул дамудын. нәтижесінде пролетариат улттын. көпші- 
лігі болып алады, сөйтіп жумысшы рзволюциясының 
жеиуіне нактылы жағдайлар туады. Осы қортындыға 
сүйене отырып олар, осы турпайы марксистер, проле- 
тариатты «уақыты жетпеген» революциядан сақтан- 
дырды. Олар осы кортындыға сүйене отырып, «прин
ципах пікірлер» бойынша орта жіктерді капиталдың 
толық билеуіне беріп жіберіп отырды. Олар осы кор- 
тындыға сүйене отырып, пролетариат Россияда азшы- 
лык болып отыр, Россия — шаруалар елі, сондықтая
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женімпаз жумысшы революииясьпныи Россияда болуы 
мүмкін емок дегенді дәлел кылып, россиялық Октябрь 
революциясы курыйды деп б:зге сәуегейлік жасадьц 

Айта кету керек, Маркстін. өзі де орта жіктердіі 
және ен алдымен шаруаларды мүлдам баскаша баға- 
лаған болатын. Турпайы марксистер шаруаларға нзм- 
курайды карап, олдрды капиталдын бүтіндей саяси 
билігіне беріп жХЗерІп, өздерінің «принциптік табанды- 
лытына» даурыға мактанған кезде, — барлық марксис- 
тердін ііігндегі ең принципшіл марксист болған Мар:<е 
коммунистер партиясына шаруаларды көзден таса 
кылмауға, оларды пролетариат жағына қаратып алу- 
ға және болашақ пролетариат революциясында ша
руаларды өзін қолдайтын етуге барынша кеңес берген 
болатын. 50-нш; жылдары, Франция мен Германиядз 
февраль революциясы жеңілгеннсн кей;н, Маркстін 
Энгельске, ал Энгельс аркылы Германияның комму- 
«истік партиясыніа былай деп жазғаны белгілі:

«Германиядағы істің бүкіл барысы пролетариат революция- 
сына, былайша айтқанда, шаруалардык соғысын қайтадан ту- 
ғызу арқылы көмек бсру мүмкіншілігіне байланысты болады»74-

Бул 50-жылдардағы, шаруа елі болған Германия 
туралы айтылып отыр, ол кезде мұнда пролетариат 
өте аз болтан болатын, 1917 жылы Россиядағы проле- 
тариажа карағанда муның пролетариаты нашар уйым- 
даскан болатын, 1917 жылы Россиядағы шаруаларға 
Караганда муның шаруалары пролетариат революция- 
сын колдауға онша ынталы болмаған болатын.

Октябрь революциясы «шаруалар соғысьгн» «про
летариат революциясьжен» ойдағыдай улптастыру 
болып табылғандығы даусыз, ал Маркс «принцип-
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окл» мылжыңдардың бәріне де карамастан осындай 
рштастыру туралы жазған болатын. Мундай уштас- 
тырудын мүмкін окенд'Нн жэне жүзепе асарлык скен- 
дігін Октябрь революциясы дәлелдеді. Егер пролета
риат орта жіктерді жэне ен алдымен шаруаларды ка- 
питалистер табынан ажырата алса, егер ол бул жік- 
терді капиталдын резервтерінен пролетариат™н ре- 
зервтерзде айналдыра алса, пролетариаттъің өкіметті 
қолға алып, о«ы устап кала алатындығык Октябрь ра- 
волюииясы дәлелдеді.

Кыскасы: Октябрь революциясы дүнисжүзілік ре- 
волюциялардың ішінде тунғыш рет орта жжтер тура
лы жэне ен. алдымен шаруалар туралы мәселені бірін- 
ш: катарға койды жэне II Интернационал геройлары- 
ның «теориялары» мен сәуегейлжтеріне карамастан. 
бул мәселені ойдағыдай шсшті.

Егер бул жерде сінірген енбек туралы айтуға бо
латын болса, онда Октябрь революциясынын, б.рйнші 
еңбегі осы болып табылады.

Бфаіқ іс мунымен ғана тынған жоқ. Октябрь ре
волюциясы езілгеін улттарды пролетариаттың айн-ала- 
сына б;р<кт:руге тырысып, будан да эр: барды. Езілген 
Улттардың оннан тоғызы шаруалар жэне каланык 
усак енбекші адамдары екендігі жоғарыда айтылған 
болатын. Бірак «езілген улт» деген уғым мунымеи 
саркылмайды. Езілген улттар әдетте шаруалар ретін- 
де және каланыц еңбекші адамдары ретінде ғана езіл- 
мей, улттар ретінде де езіледі, яғни белгілі улттың, 
тілдің, мәдекиеттің, турмыстың, мінез-кулыктың, әдет- 
ғурыптың еңбекііклері ретінде езіледі. Екі жактап езу- 
дің салмағы езслген улттардың енбекші букарасын рә*  
волюцияшылдандырмай қоймайды, езудің, негізгі кү« 
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ш'яе карсы куреске — капиталға карсы куреске олар- 
зы итермелемей койманды. Бул жағдай мынаған не- 
гіз болды: пролетариат осы негізге сүйеніп «пролета
риат революциясын» «шаруалзр соғысымен» ғана уш- 
тастырып конмай, сонымен катар, «улт соғысымен» 
-г гштастыра алды. Осынын бәрі пролетариат рево- 
люциясынын әрекет майданын Росснянын шегінен шы- 
ғарып алые жерге жаймай коймады, капиталдын ен 
терен тамырлы ргзервтерін соккыныи астында калдыр- 
май коймады. Егер белгілібір устем улттын орта ж:к- 
тер, ушін болатын күрзс капиталдың таяудағы резерв- 
тері жоніндегі курес болып табылатын болса, онда 
ез;лген улттарды азат ету жолындағы курес капитал
дын жеке, ен терен тамырлы резервтерін каратып алу 
жөніндегі куреске, отарлы халыктар мен толы к пра- 
восы жок халыктарды капиталдын езгісінен азат ету 
жолындағы куреске айналмай коймайтын еді. Бул 
сонғы курес аякталудан әлі алые жатыр,—ол ол ма, 
бул курес керзк десе алғашкы ш-зшуші женістсрге де 
әлі жете койған жок. Бірак бул курес, терен тамыр
лы резервтер үшін жүргізілетін курсе. Октябрь рево- 
люциясынын аркасында басталды, жэнеде ол курсе 
империализм дамыған сайын, біздің Республикалар 
Одағынын күш-ікуаты арткан сайын, Батыста пролета
риат рсволюциясы дамыған сайын, барған сайын өр- 
■ш’п кени бермек, бул сөзсіз нэрсе.

Қыскасы: Октябрь рзволюциясы капиталдын езіл- 
ген және толық праволы емеселдердің калын букара- 
сынан шыккан терен тамырлы резервтер! уш’н проле
тариат куресінің іс жүзінде негізін салды, ол осы ре- 
зервтерді каратып алу жолындағы курес туын тунғыш 
рет көтердІ,—оныц сіңірген екінші енбегі осындай.
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Шаруаларды каратып ал у ісі бізде социализм туи 
астында жүргізілді. Пролетариаттыц қолынан жер ал- 
ған, помещиктерді пролетариаттыц жәрдемімен жеңіп 
шыққан және өкіметке пролетариаттыц басшылығы 
арқасында колы жеткен шаруалар өздерінің азат еті- 
лу процесі пролетариат туы астында, о«ың қызыл туы 
астында жүргеидігін, әлде де солай жүретіндігін сез- 
бей, түсінбей тура алмады. Бул жағдай бурын шаруа
лар үшін қубыжык болып көрінген социализм туын 
шаруалардың көңілін аударатын, оны қараңғылықтан, 
кайыршылыктан, езгіден азат болуын жеңілдететін 
туға айналдырмай тура алмады.

Езілгем улттар жөнінде де мунан да гөрі үлкендә- 
режеде дәл осыны айту керек. Улттарды азат ету 
жолындағы күрес ураны, Финляндияның азат етілуі, 
Персия мен Қытайдан әскердің әкетілуі, Республика- 
лар Одағыныц қуралуы, Түркия, Қыгай, Үндхтан, 
Египет халықтарын-а ашыктан-ашык моральдық көмек 
берілуІ сыяқты фактылармен нығайтылған уран — бул 
Уран Октябрь революциясында жеңіп шыккан адам- 
дардыц аузынан туңғыш per шыкты. Бурын езілген 
халықтардың коз алдында езгінің туы болып келгек 
Россия, енді ол социалиста Россия болғаннан бастап 
бостандыктыц туына айналды, бул фактыны кездей- 
сок нэрсе деуге болмайды. Октябрь революциясы ко- 
семінің, Ленин жолдастың аты, кәзір отар елдер мен 
толык праволы емес елдердің қараңғы, жаншылған 
шаруаларыныц және революцияшыл интеллигенция- 
сының аузындағы ен сүйікті ат болып табылатындығы 
да кездейсоқ нэрсе емес. Егер бурын христианство 
уланбайтақ Рим империясының езілген және жаншыл- 
ған кулдарының арасында жан сауғасы болып есеп- 
25 и. В. Ст а лци, 5-том
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телсе, кәзірде — империализмнің уланбайтак отар мем- 
лекеттерінін сан миллиондаған буқаралары үшін со
циализм бостандыктыц туы бола алады (кәзірдін езін- 
де-ак бола бастады!), істің бет алысы осылай болып 
отыр. Бул жағдайдын. социализмге карсы сокыр се- 
німдермен күресу ісін едәуір жеңілдеткендігіне және 
социализм идеяларының езІлпен елдердің ең қыйыр 
түкпірлеріне таралуына жол ашкандығына шұбәлану- 
ға бола кояр ма екен. Егер бурын социалиске езілген 
немесе езуші елдердің пролетарлык емес, орта жікте- 
рінін арасында ашык шығып сөйлеу кыйын болған 
болса, кәзір ол осы жіктердің арасында социализмнін 
идеяларын ашық насихаттап шыға алады, оны журт 
тыңдайтындығыіна, бәлкім, онын тілін алатындығынз 
сене алады, өйткені онын. Октябрь революциясы сыяк- 
ты күшті дәлелі бар. Бул да Октябрь революциясы- 
ның нәтижесі.

Қыскасы: Октябрь революциясы социализм идея
ларын барлык улттар мен тайпалардын орта, проле
тарлык емес, шаруа жіктеріне жеткізу жолын тазарт- 
ты, ол социализм туьгн олар үшін түсінікті ту етті. 
Октябрь революциясыныц сіңірген үшінші енбегі осын- 
дай.

^Яравда" ЛЪ 253,
7 ноябрь, 1923 ж.
Кол қойган: И. Сталин
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ЖУМЫСШЫ ӘЙЕЛДЕР МЕН ШАРУА 
ӘЙЕЛДЕРДІҢ БІРІНШІ СЪЕЗІНІҢ БЕС 

ЖЫЛДЫҒЫ ЖӨНІНДЕ80

Будан бес жыл бурын партиямыздың Орталык. Ко
митет! Москвада жумысшы эйелдер мен шаруа эйел- 
дердің Бүкілроссиялык бірінші съезін шақырған бо- 
латын. Съезге мыңнан аса делегат әйелдер келді, 
олар кемінде бір миллион еңбекші әйелдердің өкілі 
болып келді. Бул съезд біздің партияның еңбекші 
әйелдердің арасында жургізетін жумыс дәуірін ашты. 
Бул съездің өте зор мацызы болды: ол республика- 
мыздың жумысшы әйелдері мен шаруа әйелдерін сая- 
си-ағарту жөніндегі жумысты уйымдастыру ісінін не- 
гізін салды.

Кейбіреулер — муның ешқандай ерекшелігі жок, 
партия букараны, сонымен бірге әйелдерді де саяси 
ағарту жумысын қашанда жургізіп келген болатын, 
бізде жумысшылар мсн шаруалардың топтасқан кадр- 
лары болып отырғанда эйелдерді саяси ағарту ісінін 
күрделі маңызы бола коймайды деп ойлауы мүмкін. 
Булай ойлау мүлде теріс. Кәзірде, өкімет жумысшы
лар мен шаруалардын колына көшіп отырған «езде, 
25*
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еңбекші әйелдерді саяси ағарту ісліің өте зор мани
зм бар.

Булай болатын себебі мьгнау.
Біздің еліміздің 140 миллион халқы бар, олардың 

аз болғанда жартысы әйелдер, әйелдердің көбі артта 
қалған, санасы аз, караңғы жумысшы әйелдер мен 
шаруа әйелдер. Біздің еліміз советтік жаңа өмір ку- 
руға іиын кірісіп отырғанда, бул елдін халкының қак 
жарымы болып отырға-н әйелдері, егер олар будан 
былай да артта калган, санасыз, караңғы күйінде ка- 
латын болса, алға жылжудың кандайында болса да 
аякка байлаған тас есебінде болатындығы анық емес 
пе?

Жумысшы-әйел жумысшымен катар дәрежеде ти
рады. Ол жумысшымен бірге біздің өнеркәсіп куры- 
лысымыздың ортақ ісін істейді. Егер ол саналы бол
са, егер оның саяси жағынан көзі ашық болса, онык 
ортақ іске көмектесу колынан иеледі. Ал егер ол арт
та қалып, қараңғы болса, оның ортак істі бүлдіруі 
мүмкін, әрине, ол муны касакана істемейді, өзінің ка- 
ранғылығынан істейді.

[Даруа-әйел шаруамен катар дәрежеде турады. 
Ол шаруамен бірге біздің, ауылшаруашылық дамуы- 
ның, оның табысты болып, гүлденуінің ортақісіналға 
жылжытады. Егер ол каранғылық пен надандықтан 
кутылатын болса, оның бул істе орасан үлкен пайда 
келтіруі мүмкін. Жәнеде муның керісінше: егер ол бу
дан былай да надандьгқтың кармағында қалатын бол
са, оның бүкіл істі бөгеуі мүмкін.

Жумысшы әйелдер мен шаруа әйелдер — жумыс- 
шылармен және шаруалармен бірдей ерікті азамат- 
тар. Олар біздін советтерді, кооперативтерді сайлай- 
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ды, олар советтерге, кооперативтерге сайлана алады. 
Егер саяси жағынан өздерінің көзі ашық болса, жу
мысшы әйелдер мен шаруа әйелдер біздің советтер 
мен кооперативтерді жақсарта алады, оларды нығай- 
тып, ілгері дамыта алады. Егер олар қаранғы, надан 
болса, онда жумысшы әйелдер мен шаруа әйелдер со
веттер мен кооперативтерді әлсіретуі мүмкін.

Акырыкда, жумысшы әйелдер мен шаруа әйелдер 
біздің жастардың — еліміздін болашағының анасы, 
тәрбиешісі болып табылады. Олардың не бізге елімізді 
алға бастыра алатьин рухы таза жастар беруі, не жас 
баланы аздырып жіберуі аиа-әйелдің совет қурылы- 
сына тілсктес болуына немесе попка, кулакка, бур- 
жуазияға еріп, аргта қалуына байланысты болады.

Сондыктан да кәзірде, жумысшылар мен шаруа- 
лар жаңа өмірді куру ісіне кірісіп отырған «езде, жу
мысшы әйелдер мен шаруа әйелдерді саяси ағарту 
жумысы өте зор мацызды іс, буржуазияны шын же- 
ніп шығудағы өте маңызды іс болып табылады.

Сондыктан да жумысшы эйелдер мен шаруа эйел- 
дердің, еңбекші әйелдерді саяи ағарту ісін жолға 
кою жумысынын. негізін салған бірінші съезінін маңы- 
зы, шынында да, өте зор.

Будан бес жыл бурын жумысшы әйелдер мен ша
руа әйелдердін бірінші съезінде партияның кезекті 
міндеті — советтік жаца өмір курудың ортақ жумы- 
сына жүз мындаған жумысшы әйелдерді тарту бол- 
ған еді. Бул жөнде еңбекші әйелдердің ен икемді жә- 
не ең саналы элементтері болрандыктан өнеркәсіп ау- 
дандарынын. жумысшы әйелдері бірінші қатарда бол- 
ды. Бул жөнде әлі де болса көп жумыс істеу керем 
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болғанымен бес жыл ішінде аз жумыс істелген жоқ, 
муяы мойындау керек.

Қәзірде партиянык кезекті міндеті — біздің со- 
веттік өмірді куру жөніндегі ортақ жумыска миллион- 
даған шаруа әйелдерді тарту болып табылады. Бес 
жылдай істелген жумыстын, нәтижесінде шаруа әйел- 
дердін қатарынан талай-талай басшылар шығып ул- 
гірді. Шаруа әйел-басшылардың катары саналы жана 
шаруа әйелдерменен толыға береді д-еп сенеміэ. Пар
тия бул міндетті де агқарады деп сенеміз.

10 ноябрь, 1923 ж.

Коммунист**  журналы Н, 
ноябрь. 1923 ж.
Кал қоаған: И. Сталин



СОҒЫС АҚАДЕМИЯСЫНДА 
САЛТАНАТТЫ МӘЖІЛІСТЕ СӨЙЛЕНГЕН 

СӨЗ
17 ноябрь, /923 ж.

(Қысқаіиа газсттік есепніі мақала)

Біздің қызыл кавалерияның төрт жылдык мереке- 
сінде Атты армияның негізін салушы және оның кур- 
метті кызылармияшысы Сталин жолдас сөз сойледі.

Сталин жолдас: болашак Атты армиянын негізі 
ретінде аттыәскердің негізгі уйткысын уйымдасты- 
руда оның демберушілеріне жалпы аттыәскерді уйым- 
дастыру кажет емес деп есептерен әскер басшылары 
мен соғыс мамандарының пікірімен шайқасуға тура 
келді деп баса көрсеггеді.

Атты армиянын тарихының. ец айрыкша манызы 
мынау: 1919 жылдың жазында кавалерия бізде атты- 
әскер тобының пулемет бөлімдерімен біріккен кура- 
мына айяалды. Мундай бірігудің үлгісі даңкты «та
чанка» болып табылады.

Егер өз кыймылдарыінда аттың күшін пулемет лен 
артиллериянын күшімен біріктіре білмссе, біздің атты- 
әскер каншама көп болғанымен күрделі күш болудан 
калады,

1919 жылдың аяқ шеніяде, Воронеждіц төцрегінде 
біздің аттыәскеріміздін 12 полкі душпаінкың 22-пе 
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таяу полкін талқан еткен кезде, Атты армиянын тари- 
хының ен тамаша бір беті жазылған болатын. Осы 
уакыттан бастап іс жұзінде аттыэскер корпусын Ат
ты армияға айналдыру жумысы басталды.

Бул дәуірдін айрыкша өзгешелігі — біздің аттыәс- 
керіміз бул кезеңде тағыда бір жаңа қасиетке ие 
болды, бул оның Деникин аттыәскерін жеңуіне себеп 
болды, атап айтқанда: ол кейбір жаяуэскер бөлімде- 
рін өзіне косып алды, бул жаяуәскер бөлімдерін әдет- 
те ол көлікпен тасып, оларды душпаннан қорғаныи» 
ретінде лайда ланатын, ондағы мақсаты осы қорға- 
нышты пайдаланып демалу және куштерін жыйнав 
душпанға қайтадан соккы беру болатын. Бул — ат
тыэскер ді көмекші күш ретіндегі жаяуәскермеи бірік- 
тіру болды. Бул біріктіру, бул тағыда бір жана ка- 
сиет, біздін аттыәскершізді душланның зәресін ушы- 
ратын маневрлі күрделі күшке айналдырды.

— Жолдастар, — Сталин жолдас өзінің сөзін осы- 
лай деп аяқтады, — мен елікпейтін адаммын, алайдэ 
мынаны айтуға тиіспін: егер бул жаңа қасиеттер біз- 
дін Атты армиямызда сақталатьін болса, біздің атты- 
әскеріміз және оның көсемі Буденный жолдас жеңіл- 
мейтін болады.

^Известия” М5.

20 ноябрь. 1923 ж.
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ПАРТИЯНЫҢ МІНДЕТТЕРІ ТУРАЛЫ
РК(б)П Красная Пресня аудандық комитетініц топ 

уйымдастырушылармен, айтыс клубының мүшелерімск 
жэне $ялар бюросының мүиіелерімен бас қосцан 

кең жыйналыста жасалған баяндама
2 декабрь, 1923 ж.

Жолдастар! Мен бул жерде партияның Орталык, 
КомитетінІң атынан емес, өз атымнан сөйлейтінімді 
ең алдымен айта кетуге тиісптн. Егер жыйналыс мун- 
дай баяндаманы тыңдағысы келеді екен — онда мен 
қыэметіңізге эз:рм1н. (Д а у ы с т а р: «Өтінеміз».) 
Мутіан Орталык Комитетпен менің арамда осы мәсе- 
ле жөнінде қайсыбір келіспеушіліктер бар екендеген 
мағна тумайды— әсте жоқ. Менің өз атымнан сөй- 
леп отырған себебім, партияның ішкі жағдайларын 
жақсарту шараларын жасау жөніндегі Орталық Кг>- 
митеттің комиссиясы81 жакын күндердін. ішінде өзініи. 
жумыстарының нәтижелерін Орталык Комитетке тап- 
сырады; бул нәтижелер әлі талсырылған жок, сон- 
дықтан да, менің кәзір сіздерге айткалы турғаным 
негізйіде Орталық Комитеттің осы мәселе жөніндегі 
позициясын көрсететініне сенімім кәміл болса да, Ор
талык Комитетіің атынан сөйлеуге әзірше менің фор- 
мальды жағынан правом жоқ.
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АИТЫС —ПАРТИЯНЫҢ КҮШТІЛІГІНІҢ БЕЛГІСІ

Осында менің койғым келіп отырған бірінші мә- 
селем — баспасөзде және уяларда болып жатқан ай- 
тыстардык мағнасы туралы мәселе Бул айтыс иені 
көрсетеді және ол ненің, белгісі? Бул өзі партиянын 
тыныштык өміріне келіп соккан дауыл емес пе, бул 
айтыс,— кейбіреулердің айгып жүргеніндей, партий
ный ыдырауының, қурып бітуінің белгісі емес пе, не- 
месе, баска біреулердің айтып жүргеаіндей, партий
ный азғьгндауының белгісі емес пе?

Менің ойымша, жолдастар, булардың ешбіреуі де: 
азғындау да, ыдырау да жоқ. Сонғы дәуірде партия 
өсті, кажетсіз масылдардан өзін мейлінше тазартты, 
ол анағурлым пролетарлык партияға айналды, мәсе- 
ле міне осында. Өздеріңіз білесіздер, осыдан бір жыл 
бурын бізде ең кемі 700 мың партия мүшелері бар еді, 
өздеріңіз білесіздер, партиядан бірнеше мың партия 
мүшссі шыкты немесе қуылып шығарылды. Онсон, осы 
уакьггтың ішінде өнеркәсіп өрлегендіктен, жумысшы 
табыньің турмыс жағдайының жаксаруына байланыс- 
ты, деревнялардан бурынғы маман жумысшылардын 
кайтып келуіне байланысты, өнеркәсіп жумысшыла- 
рының арасында мәдениет өмірініц тағыда көгерілуі- 
не байланысты партия өзінің қурамы жағынан жак- 
сарып, сапасы жағынан жоғарылап отъір.

Бір сөзбен айтқанда, барлық осы жағдайларға 
байланысты партия өсті, ол сапасы жағынан жоғары- 
лады, оның муктаждары артты, онын койып отырған 
талаптары күшейді, ол буған дейін болгенінен гөрі 
көп нәрселерді білгісі келеді, жәнс буған дейінгіден 
гері көп нәрсені шешкісі келедІ.

Ашылып отырған айтыс партийный элсіздігінін 
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емес, оның тігіті ыдырауыиың немесе азғындауынын 
да белгісі емес, партияның күштілігінің белгісі, берік- 
тігінін белгісі, партияның сапа қурамынын. жаксаруы- 
ның белгісі, онын белсенділігінің артуынын, белгісі.

АЙТЫСТЫН, СЕБЕПТЕРІ

Біздің алдымызға койылып отырған екікші мәселе
— неліктен нак осы дәуірде, неліктен нақ осы жыл- 
дың күзінде партияның ішкі саясаты туралы мәселе 
кауырт сыйпат алып отыр?— деген мәселе, Муны ка- 
лай түсіндірупе болады? Муның себептері кайда? Ме- 
яінше, жолдастар, бул арада екі түрлі себеп бар деп 
уйғарамын.

Бірінші себеп — осы жылы августа республиканын 
кейбір аудандарында жалақыға байланысты болып 
вткен толқулар мен ереуілдер. Ереуіл толкыны біздін 
уйымдардың кемістіктерін, біздің кейбір уйымдардын
— партия уйымдарының. да, одақ уйымдарының да — 
кәсія орындарындағы окыйғалардан шег қалғандығын 
ашты, осы ереуілдердің толкынына байланысты біз 
дің партияның ішінде, партияға іріткі салуға тыры- 
сатын, өзінің мәні жағынан антикоммуниста, кейбір 
жасырын уйымдардың бар екендігі ашылцы, істін 
өзі осында болып отыр. Міне сөйтіп ереуіл тол- 
кыиъпна байланысты ашылған осы кемшілікгер пар-, 
тияныц есін жыйнатарлык. жарық сәуле болып түсті, 
осыдан кейін-ак партияның ішкі жумыстарына өзге- 
рістер жүргізу қажет екенін ол сезе қойды.

Партиянын ішкі саясаты туралы мәселені нақ осы 
кеэенде шлеленістірген екінші себеп, — топ-тобымен 
дөмалысқа шығуды партиядағы біздің жолдастардын 
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жіберіп алғандығы болды. Бул демалысқа шығушы- 
лык, эрике, түсінікті нәрсе, бірак демалыска шығушы- 
лыктың ете кеп болуы заводтарда нак осы толқушы- 
лық кезеңінде партия өмірінің каркынын едәуір на- 
шарлатуға экеліл соктырды, бул жағдай жыйналып 
келген кемшіліктердің нақ осы дәуірде, осы жылдыа 
күзінде ашылуын мейлінше жеделдетті.

ПАРТИЯНЫҢ 1ШК1 ӨМІРІНІҢ КЕМШІЛІКТЕРІ

Мен осы жылдың күзінде ашылған және партий
ный ішкі өмірін жаксарту мәселесін койған біздің 
партия өмірінің кемшіліктері туралы айттым. Партий
ный ішкі өмірі-нің осы кемшіліктері кандай кемшілік- 
тер? Кейбір жолдастардың ойлағанындай, партияның 
жолы теріс пе, немесе, партия жолы дурыс, бірак 
практикада партия дурыс жолдан ауа жайылып отыр 
ма, белгілібф субъективтік және объективтік жағдай- 
ларға байланысты ол жол бурмаланып отыр ма?

Менінше, біздің партияның ішкі өміріндегі негізгі 
кемшілік, атап айтканда, мынада: біздің съездердін 
қаулыларында жазылған, партия жолы дурыс бола 
турса да, жергілікті орындардағы (әрине, барлық жер- 
де емес, кейбір аудандарда) практика дурыс болма- 
ған. Біздің партияның жолы пролетарлык-демократия- 

•лық дурыс жол бола турса да, жергілікті орындарда- 
ғы практика бул жолдың бюрократтық бурмалану 
фактыларын көрсетіп отыр.

Негізгі кемшілік осында. Съездерде (X, XI, Х1І> 
белгіленген негізгі партия жолы мен осы жолды жү- 
зеге асыруда жергілікті орындардағы біздің уйымдар- 
дын практикасының арасында қайшылык болу, — пар- 
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тняның Ішкі өмірінің барлық кемшіліктерінің негізі мі- 
яі осында.

Біздің партия практикасының, мақызды-маңызды 
мәселелері, әриме, соғыс және дипломатиялык купыя 
болып күтілмейтіні немесе осылай болып табылмай- 
тындары, партия жолы бойынша, партия жыйналыс- 
тарында міндетті түрде талкылануға тиіс. Партия жо
лы осылай дейді. Ал жергілікті орындардағы, барлык 
жерде болмағанмен, партия практикасы партиянын 
ііикі өмірінін, біркатар мәселелерін партия жыйналыс- 
тарында талкылаудың, дурысын айтканда, аса кажет- 
тігі жок, өйткені бул мәселелерді Орталық Комитет 
жане баска да басшы уйымдар өздері шешеді деп 
есептеген,

Біздің партияның қызмет адамдары партия ста- 
жы түрінде және баска колдан келмейтін кедергілер 
жоқ болған күнде, міндетті түрде сайланып қсйылу- 
ға тиісті дейді партия жолы. Өздеріиіз білесіздер, 
партияиың уставы бойынша, губерниялық комитеттің 
секретары болу .үшін октябрьден бурын басталған ста- 
жы болу керек, уездік .комитеттің секретары болу 
үшін — үш жылдық стаж, уя секретары болу үшін — 
<Ир жылдык стаж керек. Бірақ партия практикасы 
екінің бірінде, егер партия стажы керек болады екен, 
онда, демек, нағыз сайлаудың қажеті жоқ болғаны 
ғой деп есептеген.

Партия букарасын шаруашылық орындардың, кә- 
сіп орындарының және трестердің жумысымен таныс- 
тырып отыру керек, өйткені біздін партия уялары кә- 
сіпорындарындағы кемшіліктер үшін партияда жоқ 
букаралардың алдында моральдық жағынан жауап- 
кер болады, бул өэі табиғи нәрсе деп есептейді пар
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тия жолы. Солай бола турса да, егер шаруашылык 
орындарға директива беріп отыратын Орталык Коми
тет болатын болса, ал шаруашылык орындар осы ди- 
рективаларға байланысты болатын болса, онда ол ди- 
рективалар томеннен партия букарасынын. бакылауы- 
сыз-ак жүзеге асырыла береді деп есептеген партия 
практикасы.

Жумыстын түрліше тарауларындағы жауапты кыз- 
меткерлер, мейлі партия мүшелерІ болсын, мейлі ша
руашылык кызметкерлері, кәсіпшілік одактарынын 
қызметкерлері, эскери кызметкерлер болсын, өздері- 
нің кызметтерінде кандайбір мамандык алса да, калай 
болған күндс де, олар біріне бірі байланысты, булар 
тутас б.'р нәрсенің айырып тастауға болмайтын бір бө- 
лігі, өйткені олардың бәрі бөле-жаруға болмайтын бір 
ғана пролетариат ісі үшін кызмет етедІ деп есептейді 
партия жолы. Ал партия практикасы, егер жумыс әр 
тарауға бөлснген екен, бірыңғай партия жумысы, ша
руашылык жумысы, әскери жумыс және баска жу- 
мыстар болып еңбек бөлінген екен, олай болса пар- 
тиядағылар шаруашылык кызметіндегілер үшін жауап 
бермейді, шаруашылык кызметіндегілер партиядағы- 
лар үшін жауап бермейді, сондықтан да жалпы айг- 
қанда булардың арасындағы байланыстын нашарлауы 
және тіпті байланыстың жоғалуы сөзсіз нәрсе деп 
есептейді.

Жолдастар, жалпы айтканда, X съезден бэстап 
XII съезді коса алғанда, біздің съездердің біркатар 
каулыларында жазылған партия жолы мен партия 
практикасыкың арасындағы кайшылыктар осындай.

Партия жолын осы бурмалағандығы ү-иін мен жер- 
гілікті уйымдарды кінәлаудан аулакпын, вйткені, егер 
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тексере келсек, бул жерде жергілікті уйымдардын кі- 
нәеынан да гөрі, көбінесе соры басымырак болды. 
Бул сордың мәні не және калайша істің бетіі осылай 
өзгерді, — мен муны төменде айтам, бірак осы қай- 
шылыкты түсіндіру үшін, онсоң істі жақсарту шара- 
ларын усынуға әр-екет жасау үшін, мен осы фактыны 
айта кеткім келіп еді.

Мен біздің Орталык Комитет күнәдан пәк деп 
есептеуден де аулакпын. Баска да мекемелер мен 
уйымдар тәрізді, азын-аулақ күнә мунда да бар,— 
кінә мен сордың ептеген үлесі бул жерде де бар, кі- 
нәсі дегенде Орталық Комитеттің бул кемшіліктерді 
деркезінде ашпағандығын, оларды жоюға шара кол- 
данбағандығын айтса да болады.

Бірак мәселе кәзір мунда емес. Ендігі мәселе, жа- 
ңа ғана мен айтқан кемшіліктердің себептерін өзіміз 
үшін аныктап алу. Шындығында, бул кемшіліктер кай- 
дан гуып отыр және оларды қалай жоюға болады?

ҚЕМШІЛІКТЕРДІҢ СЕБЕПТЕРІ

Бірінші себеп біздін уйымдарымыздың әлі немесе 
әлі күнге дейін соғыс дәуірінін, өтіп кеткен дәуірдін, 
бірақ партиядағы соғысымпаздықтын қалдыктарын 
біздің кызметкерлердің санасында қаддырып кеткен 
дәуірдің — кейбір калдыктарын әлі жойып болмаған- 
дығында. Меніц ойымша, партия өзі іс бастағыш ор
ганизм емес, пролетариаттың іс бастағыш жауын- 
гер уйымы емес, жоғарғы кызметкерлері, төменгі кыз- 
меткерлері болатын мекемелер тәрізді, біркатар ме- 
кемелердің комплексі тәрізді бір нәрсе деп түсінетін^ 
партияны осылай деп таныйтын көзкарас сол қалдық- 
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тардың көрінісі болып табылады. Жолдастар, бул өзі 
марксизммен үш қайнаса сорпасы косылмайтын ©те 
теріс козкарас.—соғыс дәуірінде партиямызды мили*  
таризациялаған уақыттың калдыктары ретінде қалған, 
партия букарасыныц өзіндік іс бастаушылығы туралы 
мәселе лажсыздан кейіьге калдырылған және жауын- 
герлік буйрыктардыц шешуші мацызы болған кездің 
саркыншағы ретінде калып келген көзқарас. Мен бул 
көзкарастың. бурын-соңды тыңғылықты түрде айтыл- 
ғанын естіген емеспін, бірақ бул көзқарас «емесе осы 
көзкарастын, қалдықтары әлі де болса біздің жумыс- 
ка әсерін тигізіп отыр. Жолдастар, біз бул көзқарас- 
тармен аянбай күресуге тиіспіз, өйткені бул көз>карас- 
гар, дурыс болып отырған партия жолыкың практика- 
да бурмалануы үшін қолайлы жағдай жасайтын, ең 
нақты қауіптердің б;р; болып табылады.

Екінші себеп біздің мемлекеттік аппараттыц, едәуір 
дәрежеде бюрократтық аппараттыц партияға және 
партия кызмегкерлеріне бірсыпыра қысым жүргізіп 
отырғанында. 1917 жылы, біз жоғары, октябрьге ка
рай өрлеп бара жаткан кезімізде, біз былай деп ой- 
лаушы едік: бізде коммуна болады, бул өзі еңбекші- 
лердіц ассоциациясы болады, сөйтіп мекемелерде бю- 
рократизмді қуртамыз, сондықтан мемлекетті, жуык 
дәуірде болмағанмен, узаққа созылмайтын екі-үш 
жылдың ішінде, енбекшілердш ассоциациясына айнал- 
дыруға болады деп ойлаушы едік. Алайда, муның біз- 
ден әлі алые жаткан идеал екендігін, мемлекетті бю- 
рократизмнін. элемснттерінсн арылту үшіи, совет қо- 
ғамын еибекшілердің ассоциациясына айналдыру үшін 
халыктың жоғары дәрежеде мәдениетті болуы қажет 
екендігін, көп каржы және зор мекемелердің болуын 
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тілейтін, мемлеюеттік барлық баска мекомелерге өзі- 
нің өмір сүруімен таңбасын салатын, кәптеген әскери 
кадрлар устау кажет болмауы ,үшін айналада мей- 
лінше камтамасыз етілген бейбіт жағдай болу керек 
екендігін практика көрсетті. Біздің мемлскеттік аппа
рат едәуір дәрежеде бюрократтык аппарат, және ол 
олі узақ уакыт осылай болып кала бермек. Осы аппа- 
ратта біздің партия кызметк-ерлері істейді, ал мунда- 
ғы, бюрократтық аппараттағы жағдай, — м«ен атмос
фера дер едім,—біздің партия кызметкерлер^міздің, 
біздің партия уйымдарымыздың бюрократтану ісін 
жеңілдететін жағдай.

Жолдастар, кемшіліктердің үшінші себебі блдін 
кейбір уяларымыздың жете белсенді еместігінде, арт- 
та калғандығында және юейде тіпті, әсіресе шет ай- 
мақтарда, жаппай сауатсыздығында. Бул аудандарда 
уялардын. бзлсенділігі нашар, саяси және мәдениет 
жағынан артта калған. Бул жағдай, күмәін жок, пар
тия жолын бурмалаушылыкка колайлы негіз жасайды.

Төртінші себеп — жергілікті орындарда партия жу- 
мысыка әзірлігі бар жолдастардың жеткийкті бол
мауы. Жуырда мен бір украин уйымының өкілінік 
Орталык Комитетке жасаған баяндамасын тындадым. 
Баяндаманы зор үмт күтуге болатын, өте-мөте ал- 
ғыр, эерэк жолдас жасады. Ол 130 уяның 80 уясын- 
дагы секрзтарьлар губсрниялык. комитет тағайында- 
ғандар екенін айтты. Бул ретте ол уйым дурыс істеп 
отырған >і ж кой дегенімізде, ол жолдас уяларда са- 
уатты кісілердің жоктығын, олардың партия стажы- 
ның жоқтығын, секретарь беруді уялардың өздері 
сурайтынын тағы баскаларды дәлел қылды. Меніңше, 
бул жолдас 50 процент асырып айтып отыр, шы- 
26 И. В С т j л и и, ,*>таи
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нына келгенде, мәселе уяларда даярлығы бар кісілер- 
д;н жоктығында ғана емес, сонымен бірге губзрния- 
лық комитеттің ескі дәстүр бойынша баса сілтеп жі- 
беруінен де болып отыр. Ал егер губерниялық коми- 
теттікі 50 процент ж он болса, егер му-ндай уялар 
Украинада да бар болса, он да уйымдары әліі жас, 
Украинаға Караганда партия кадрлары аз және сауат- 
тылығы төмен шет аймақтарда бул жағдай онан ве
тер болуға тиіс екендігі ап-анық емес пе? Бул дабіз- 
дін, мәні жағынан дурыс болып отырған, партия жо- 
лының практикада бурмалануына колайлы жағдай жа- 
сайтын себептсрдіи бірі.

Акырында, беенші оебеп — мәл:мдеп турудын на- 
шарлығы. Бізде,—ең алдымен Орталық Комитетте — 
мәлімдеп туру нзшар, мүмкін бул өте-мөте жумыс бас- 
тылыктан болар. Бізді жергілікті орындар да жи.-жиі 
мәлімдеп турмайды. Муны жоюға кергк. Б^зде партия 
іитндегі кемшілжтердің жыйналуына бул да елеулі 
себаптердін бірі.

ПАРТИЯНЫҢ ІШКІ ӨМІРІНДЕГІ КЕМШІЛЗКТЕРДІ 
ҚАЛАЙ ЖСЮҒА БОЛАДЫ?

Бул кемшілжтврді жою үшін кажетті шаралар кан- 
дай болуға тих?

Бірбнш: м'ндет — біздін партия Ішіндегі соғыс дәуі- 
рінін калдыктарына және дағдыларына карсы, бізлің 
партия белсене ойлайтын. өздігімен іс бастағыш, шын 
өмірмен тығыз байланысты, ескіні кыйрэтып, жаианы 
тудырып отыратын пролетариаттын жауынгер уйымы 
емес, моксмелер системасы дейтін теріс көзкараска 
карсы мұмкін кадер.нше және талмасіан күргс жүр- 
гізу.
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Екініиіден, партия буқарасы керек ететін мәселе- 
лердің бәрін, бул мәселелер ашық талқылауға жата- 
тын болса, олардың. талкылауына сала огырып, пар
тия инстанцияларының барлық және қандай да бол- 
сын уйғарымдарын ерікті түрде сынауды қамтамасыз 
ете огырып, партия букарасының белсенділігін көтөру 
кажет. Өйткені тек осы жолмсн ғана партия дисцип- 
линасын нағыз саналы, нағыз темірдей берік дисцип- 
линаға айналдыруға болады, өйткені тек осылай етіп 
кана партия букарасының саяси, шаруашылык. және 
мәдени тәжрибесін көтеруге болады, өйткені тек осы
лай етіп қана партия буқарасының төменнен күнбе- 
күн бслсенді к.ыз.мегкерлер, жаңа басшылар шығарып 
отыруы үшін кажетті жағдайлар әзірлеуге болады.

Үш;нш:ден, партия стажы тағы сондай қолдан кел- 
мсйтін жағдайлардың жоғында, барлық партия уйым- 
дары мен кызмет адамдарын іс жүэінде сайланып ко- 
йылатын ету керек. Жолдастарды жауа-пты партия 
кызметтеріне көтергенде уйым көпшілігжія тіл»егін 
елемеушілікті практикадан аластап шығару керек, 
сайланушылык негіз іс жүзінде жүргізілетін ету ке
рек.

Төртіншіден, Ортальпқ Комитеттің жанында, губер- 
ниялық комитеттің және облыстык комитеттің жанда- 
рыида жумыстың барлық тарауларында жауапты қыз- 
меткерлердің—шаруашылық кызметкерлерінің, пар
тия кызметкерлерінің, кәсіпшілік одағы кызметкерлс- 
рінін, әсксри қызметкерлердің үнемі істеп отыратын 
мәжілістері болу кажет; мәжілістер үнемі болып ту- 
рулары керек; койылуы қажет деп табылған мәселе- 
лер мәжіліске койылып отырулары керек; қарудын 
барлык түрлеріндегі қызметкерлердің араларында бай- 

26»
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ланыс үзілмсуі керек, осы кызмегкөрлер ортақ бір іс 
бөле-жаруға болмайтын пролетариат ісі үшін 

жумыс істейтін, партиялык бір семьяның мүшесімін 
деп сезетіи болсын; Орталық КомитеттІң төңрегінде, 
еондай-ақ жергілжті уйымдардың төнрегінде жумыс- 
•ың барлык тарауларындағы біздің жауапты кызмет- 
керлзрдің тәжрибесін алыл отыруына және олардың 
гэжрибосін текоеріп отыруына партияға мүмкіндік бо- 
ретін жағдай болуы керек,

Бесіншіден, біздің өндірістік. уяларды кәсІяорын- 
дағы және трестердегі істің барысына байланысты 
мәселелерге қатыстырып отыру қажет. Істі уялар біз- 
дін кәсіпорындарыныц және бірлестіктгрдің басқару- 
шы орындарының жумысын біліп, танып отыратын- 
дай стіп, сол жумыска уялар эсер ете алатындай етіп 
уйымдастыру кажет. К&сіпорындарындағы істің калай 
жүріп жаткандығы жөнінде партияда жоқ букаралар- 
дың алдында моральдык жағынан біздің өндірістік 
уйымдардың жауапкерлігі каншалықты зор екендігін, 
уялардың өкілдері ретінде, өздер:ңіз білесіздер. Уя
лар заводтардағы партияда жоқ буқараға басшылык 
ете алуы үшін, оны сонына ерте алуы үшін, кәсіпорын- 
дарындағы істің барысы жөнінде жүктелген жауап- 
керлікті атқара алуы үшін, — ал ол кәсіпорындарының 
кемшіліктері үшін партияда жок букараныц алдында 
мюральдық жағынан сөзсіз жауапкер болады, — сол 
стердің басы-касында болуға тиіс, істерге қалай да 
^сер егуге оның мүмкіндігі болуға ти:с. Сондықтан 
уялар кәсіпорындарына байланысгьг іиаруашылык іс- 
герді талқылағанда катыстырылып отыру кажет, трес- 
тегі істерді талкылау үшін сол трестің қурамына кі- 
ретін кәсіпорындарының уялары өкілдерінің дүркін- 
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дүркін шаруаіігылық конференциялары шакырылып 
туру кажет. Партия букараларының шаруашылык 
тәжрибесін байыту үшін де, томеннен бакылау ісін 
уйымдастыру үшін де кажет болатын дурыс жолдар- 
дың бірі осы.

Алтыншыдан, біздің партия уяларының сапалык 
курамын көтеру қажет. Зиновьевтің мақаласында біз- 
дің партия уялары өзінің сапасы жағынан кей жер- 
лерде айналадағы партияда жок букарадан қалып қо- 
йып отыр деген болатын.

Бул пікірді, әрин-е, жалпылауға және барлық уйым- 
дарға қолдануға болмайды. Былай деген дәлірек бо 
лар еді: епер біз осы уяларды сарка тауысып тастама- 
ған болсак, егер біз шаруашылык, әкімшілік, кәс-іпш- 
лік және әралуан басқа жумыстарға коіота мәжбү * 
больгп, ол адамдарды біз осы уялардан алмаған бол
сак, онда партия уялары мәдениеті жағынан кәзіргіс: 
нен анағурлым жоғары турған болар еді, сөйтіп пар 
тияда жоқтардың арасында олар анағурльғм беделд. 
болған бюлар еді. Егер біздіц барлық жумысшы жол 
дастар, егер осы алты жылдың ішінде сол уялардаи 
алынтан кадрлар өздерінің уяларына кайтып келгеч 
болса, онда бул уялар, партияда жоқ жумысшылар 
дың кандайынан болсын, булар қаншама саналы бол 
ғанымсн, анағурлым жоғары дэрежеде болатынын дә 
лелдеу керек бола қояр ма еді? Мемлекеттік аппарат- 
ты жаксарту үшін партийный, баска кадрлары жоч 
болғандықтан, партия ілгер:де де осы қордан пайда- 
лануға мәжбүр болғандықтан,—дәл сондыктан да, 
егер біз олардың сапа курамын жақсарту жөнінд4 
жеделшаралар‘колданбасак, біздіңуялар өзінің, мәдс- 
ни дәрежесі жағынан ілгеріде д«е бірсыпыра аіқсамак.
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Ең алдымен уяларда партия-тәрбие жумысын мейліи- 
іие күшейтуіміз керек. Мунын, үстіне, хейде жумыс- 
шылар қатарындағы жолдастарды партия мүшесіне 
аларда жергілікті орындардағы уйымдарымыздын жа- 
сайтын басартык, формализмінен арылулары кажет. 
Меніңше, формализммен эуестенбеу керек; жумысшы 
габының катарынан партияға жана мүшелер алу 
шарттарын партия жеңілдете алады және женілдету- 
ге тиіс. Бул істі жергілікті уйымдар бастап та отыр. 
Партия бул істі ез колына алуы керак жэне, станок- 
тағы жумысшылардан жаңа мүшелердін партияға 
енуін жеңілдету үшін, уйымдасқан түрде науқан ашу 
керек.

Жетіншіден, партияда жоқ жумысшылардын ара- 
сында жумысты күшейту кажет. Бул да партиянын ішкі 
халін жақсарта алатын, партия букарасының' белсен- 
ділігін көтере алатын к^ралдардың бірі. Men біздіи 
партия уйымдарының партияда жок. жумысшыларды 
өзіміздің совет орындарына тарту ісіне әлі де болса 
аз көңіл бөліп отырғандығын айтуға тиіспін. Ең бол- 
маса, кәзір өтіп жатқан Москва Советіне сайлау нау- 
қанын алалық. Меніңше, бул сайлаулардыи үлікен 
кемшіліктерінің бірі — партияда жоқтардан сайлану- 
шылардың өте-мөте аздығы. Партияда жоқтардан ең 
көп болғанда пәлендей адам, пәлендей процент өтуі 
керек, тағысын басқалар деген уйым каулысы бэлып- 
гы деседі. Бірақ, мен коріп жүрмін, олардан өткендер 
анағурлым аз. Букаралар тек кана коммунистерді сай- 
.іағысы келеді, соған умтылады деседі. Менің буған 
күмәнім бар, жолдастар. Менінше, егер біз партияда 
жоқтарға аздап та болса бірсыпыра сснімділік жаса- 
масақ, онда партияда жокгардыд буған беретін жауа- 
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бы б:зд:ң уйымдарға зор сенімс^здігі болмак. Пар- 
тияда жоктарға мундай сенушілік өте кажет нәрсе, 
жолдастар. Коммунистерді өздерінін кандидатурала- 
рын кайтып алатын ету керек. Тек коммунистер сай- 
лансын депен сөздердін керегі жок, партияда жоктар- 
ға жол ашып, оларды мемл-екет жумысына тарту ке- 
рск. Сонда біздің іс те табысты болады және бсздіи 
уйымдарға партияда жоктардыц сен:м: артады. Моск- 
вадағы сайлау — біздің партия уйымдары өз төнре- 
гіне партияда жоктарды бірте-біръе жыйнай отырып, 
өздерінің іс өрісін кенейтудің орнына, өзінің партия- 
лық кауызына кіріп алып, каншалыкты туйықтала 
бастағандығының бІр үлгісІ.

Сегізіншіден, шаруалардың арасында жумысты кү- 
шейту кажет. К-ей жгрлсрде нашарлап кет.көн, кейде 
журт өздер:нен кашатын, шаруалар арасында онша 
көп бедел; жок (муны мойындау керэк) біздін село- 
лык уялардын мынадай практикалык екі міндетті алға 
коюына Н’зге болмайтынын мен б;лмейм’н: б;р:нш:ден, 
шаруалар турмысына байланысты совет зандарынын, 
түс’нд’руш'сі және таратушысы болу м:кдет’н жане, 
ек:нш:дсн, ж*ерд;  деркезінде айдау, тукымды тазарту 
керок ексндігі туралы болса да ж*зң ’л-желпі агроно- 
миялык б:л'мдерд;н үгітшісі және таратушысы болу 
міидетін алға койса болмас па еді. Егер тукым та- 
зартуга арбір шаруа аздап болса да еибек сіңірсе, 
онда сшб^р мелиорациясыз-ак және жаңа машииалар- 
сыз-ак егін өнімін досятинасына 10 путтан арттыруға 
болатынын білос-здср ме, жолдастар? Ал десятина- 
сына егін өнімінін. 10 путтан артуы деген не? Бул 
жалпы түс.:мн;ң жылына бір миллиард артуы деген 
сез. Осыныц бәрінекөп ецбок жуімсамай-ак жетуге бо-
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лар еді. Біздің селолық уялар нел’ктен осы Істермен 
айнальгспайды? Керзон саясаты туралы әңгіме-сөздер- 
ден муның маңызы аз ба екен? Коммунистер бос сез- 
бен айналысуды койғанын, олардың енді іспен айна- 
лысканын мужиктер сонда ғана түсінер еді, сонда 
біздін селолы.қ уялар шаруалар арасында зор сенім- 
мен пайдаліанған болар еді.

Мен партия өмірін жаксарту үш’н және оны жан- 
дандыру үшін, жана кадрларды бер.'п отыратын жас- 
тардын арасында, Қызыл Армияда, делегат-әйелдер- 
дің арасында және жалпы кандай да болсын партия- 
да жоқтардың арасында партия-тәрбие жумыстарын 
және саяси-ағарту жумыстарын күшейтуд'ң канша- 
лььқты кажет екендігЬн козғап та отырғаным жок.

Мәлімдеп отыруды күшейтудің біз үінін канша- 
лыкты кажет екендігіне мен тоқталып та отырғаным 
жок; өйткені, мен бул туралы — жоғарыдан төмен жә- 
не төменнен жоғары мәлімдоп отыруды күшейту ту
ралы — будан бурын айтып өткенмін.

Жолдастар, Оргалық Комитеттің осы жылы сен- 
тябрьдің өзжде-ак белгілеген және төменнен жоғары- 
ға дейін жүзеге асырылуы кажет болып отырған жак
сарту шаралары, партияның ■•шкі демократиясын кү- 
шейту үшін алынған бағыт осындай.

Енді мен «Правдадағы» кейб:р талас макаласы- 
мақтарда білінген жумысшы демократиясы туралы 
мәселелгр жө-нінде екі түрлі шеткері шығып кетуші- 
лікке, екі түрлі әуестенушілікке токталғым келеді.

Бірінші шеткер.лж сайлаушылык жөнінде. Бул 
кейбір жолдастардың «акырына дейін» сайланушы- 
лық болсын деуінде. Сайланушылык болады екен, бә- 
рінде түпел болсын! Паргиялык стаж ше? Ол неге 
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керек? көңілің кімді қаласа, соны сайла. Жолдастар, 
бул көзкарас қате. Партия муны кабылдамайды. Эри
не, бізде кәзір ооғыс жок, біз бейбіт даму дәуірін 
бастан кешіріп отырмыз. Б;рак бізде жаца экономика- 
лық саясат бар. Муны умытпаңыздар, жолдастар. 
Тазарту ісін партия соғыс уағында смес, соғыстан ке- 
йін қолға алды. Неліктен? Өйткені сотые уағында 
жеңіліп калу қоркынышы партийны б:р бүтіи етіп ус- 
тады, сөйтіп партийны кейбір жегідей жейтін партия 
ішіндегі элементтер, не өмір, не өлкм деген мәселенің 
алдында турған, партиядағы жалпы жолды устауға 
мәжбүр болды. Енді бул қурсаулар бізде жоқ, өйт- 
кені соғыс жок, енді бізде жаңа экономикалых сая
сат бар, біз капитализмге ерік бердік, буржуазия кай- 
та туып келеді. Рас, муның бәрі де партияның таза- 
руына, оның нығаюына карай бастайды, бірак, екшигі 
жағынан, жана туып, өсіп келе жажан буржуазия 
атмосферасы бізді коршап алып отыр, бул буржуа
зия әлі онша күшті емес, бірақта біздін. кейбір коо- 
перативтерімізді және сауда орындарымызды ішкі 
сауда ісінде*  жеңіп кете алды. Партия нак. осы жана 
экономикалык саясаттан кейіін өзін тазартуды қолға 
алды, партия санын өз қурамыныц жартысына дейін 
жеткізді; нак осы жаңа экономикалық саясаттан кейін 
партия біздің партияны жаңа экономикалық саясат- 
тың әсерінен корғау үш?н, мысалы, партияға пролс- 
тарлық емес элементтердің, еніп кетуін кыйындату ка
жет деп партиядағы қызмет адамдары үшін партия- 
лық стаж белгілеу кажет деп жәнс т. б. шешгі. «Кең> 
демократияға тежеу салатын, осы алдын ала шара
ла рды жасағанда, партия дурыс істеді ме? Менінше» 
дурыс істеді дсп ойлаймын. Демократия керек деп. 
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сайланушылық керек деп, біракта XI және XII съез- 
дерде алынған шек кою шараларының, ең болмаған- 
да солардын негізгілері, әлі де өз күшінде калуға 
тиіс деп мен сондықтан айтамын.

Екінші шегкеріжк айтыстын. шегарасы туралы мә- 
■селепе жатады. Бул партия жумысының екінші жағы 
туралы — атап айтканда— партия шешімін жүзеге 
асыруды талап ететін, қыймыл жағы туралы— умы- 
тып, партия жумысының басы да, акыры да мәселе- 
лерді талкылауда деп карап, кейб’р жолдастардыи ай- 
тыс тежеусіз болсын деп тырысуында. Тежеусіз ай- 
тыс принципін Троцкийден мысал келтіру аркылы дә- 
лелдеуге тырысатын Радзиннің макаласымағы маған, 
шынындэ, осьпндай эсер етті; Троцкий «партия д-егені- 
міз — бірынғай пікірлестердің ерікті одағы» д>епті-мыс. 
Мен Троцкийдің <еңбектер:нен осысөздерді іздедім, б:- 
рак мен оны таба алмадым. Партияға тыцғылыкты гур
де берілген анықтама ретінде муны Троцкий айта кой- 
ды ма екен, ал егер айткан болса, ол ж-ерге нокат коя 
койды ма екен. Партия бірыңғай пікірлестердің одағы 
ғана емес, ол муның .үстіне,- ортак идеялық негізде 
(программа, тактика) куресуші, бфыңғай әрекет жа- 
саушылардың одағы, бірыцғай әрекет жасаушылардын 
жауынпер одағы. Мен Троцкийге сүйенушілік дурыс 
емес деп есептеймін, өйткені мен Троцкийді Орталык 
Комитеттің мушелерінің ішінде партия жумысының кө- 
бінесе эрекеттік жағынбаса куаттаушылардың бірі деп 
білем. Сондыктан, менін, ойлауымша, Радзиннің, берген 
аныктамасын оның өз жауапкерлігіиде калдыру керэк. 
Б:рақ бул анықтаманың өзі неге апарып соқтырады? 
МүмкіндігІ бар екі нәрсенің біріне апарып соктырады: 
ие партия ссктаға, философиялық школаға айналып 
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азады, өйткені бірыңғай пікірлеегік тек осындай тар 
шеңберлі уйымдарда ғана мүмкін болатын нәрое, не 
фракциялар пайда болғанға дей:н, партия екіге жа- 
рылғанға дейін 'Мәнгі бакый талкылаумен, мәнгі ба- 
кый ойланумен жүреті-н, үздіксіз айтыстың клубына 
айналады. Біздін партия бул екі мүмкіншіліктің бір- 
де-б’р:н кабылдай алмайды. Мінесондыктан да.менің 
уйғаруымша, мәселелерді талкылау кажет, айгыстың 
болуы кажет, бірақ партияны, пролета риаттын, осы 
жауынгер огрядын айтыс клубына айналып азғындау- 
дан сактай алатын, айтыстын да шегі болуы қажет.

Баяндамамды аяктай келіп, жолдастар, мен сіз- 
дерді осы екі шеткеріліктен сақтандыруға тиіспін. Ме- 
нікше, еге-р осы екі шеткерілікті қабылдамасак, сөй- 
т!п партияныи ішк: демократиясын күшейту жөн^нде 
Орталык Комитеттін осы жылы сентябрьде белгілеген 
бағытын іс жүзіне асыруды колға алсақ, біз өзіміэ- 
дің партия жумысын қалайда жаксарта аламыз. (Қол 
шапалактау.)

„Прилда**  Me 277,
6 длкьйръі 1923 ж»
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АЙТЫС ТУРАЛЫ, РАФАИЛ ТУРАЛЫ, 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МЕН САПРОНОВТЫҢ 

МАҚАЛАЛАРЫ ТУРАЛЫ 
ЖӘНЕ ТРОЦКИЙДІҢ ХАТЫ ТУРАЛЫ

АЙТЫС ТУРАЛЫ

Муиан 6‘рнсше жеті бурын басталған, партиянын 
ішк; жағдайы туралы айтыс, егер Москва мен Пет
роград туралы айтатын болсак, аякталуға таянған 
тәрізді. Петро град тын партия жолын жактап шы«- 
кандығы мэл.’м. Москваның негізгі аудандары да Ор- 
талық Комитеттің жолын жактады. Москва уйымы- 
■нын белсенді кызметкерлерінін 11 декабрьдеп жалпы- 
калалык жыйналысы партиянын Орталык Комитетінін 
уйымдастыру және саяси бағытын толығынан кабыл- 
дап шыкты. Москва уйымынын алдағы жалпы пар
тия конфгренциясы да өзінің аудандарының із мен 
жүрет’нд:гіне күмәндануға ешқандай дәлтл жок, 
«Солтыл» коммуниспзрдің б’р бэлеггн'н (Преобра
женский, Стуков, Пятаков жэне баскалар) демокра- 
тияшыл централистер доп аталатындармен (Рафаил, 
Сапронов жән-e басктлар) блогы болып табылатын 
оппозиция талкандалып отыр.

Айтыстын барысы жэне айтыс кезінде оппозиция- 
нын кандай өзгерхтерді басынан өткерпендігі кыз- 
ғылықты нэрсе.
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Оппозиция тупа-тура мынадан бастады: соиғы екі 
жылдың ішіндегі, бүкіл жаңа шаруашылық саясаты 
дәуіріндегі партияның ішкі курылысындағы жән-е пар- 
тияның ішкі саясатындағы партияның негізгі жолын 
кайта карап шығу к-ерек дегеннен бастады. Партий
ный ішкі демохратиясы туралы X съездің карарын 
толық жүзеге асыруды талап ете отырып, оппозиция 
сонымөн катар партияның X, XI жәпе XII съездерін- 
д-й қабылданған белгілі тежеуілдсрді (жікшілдікке ты- 
йым салу, партстаж және баскалар) бузуды да та
лап еггі. Бірақ оппозиция мунымэн ғана қойған жоқ. 
Іс жүз:нде партия армия кейіп-тес уйымға айналып ке- 
тіп отыр, ал партия тәртібі — әскери тәртіпке айналып 
кетіп отыр дзй келіп, оппозиция партия аппаратынын 
бүкіл курамын басынан аяғына дейін сілкіп шығуды, 
негізгі қызметкорлерді орындарынан алып тастауды 
және баскаларды талап етті. Және Орталык Комитет- 
тің атына ауыр-ауыр сөздер айтуда, бәләғаттауда, 
әрине, кемшілік болған жок. Күнә біткенніц бәрінОр- 
талык Комитетке жапкан мақалалар мен макаласы- 
мақтарға «Правда» лык толы болды. Бір ғана жетпей 
жатканы—оны Жапониядағы жер сілкіну үшін айып- 
тамағандығы еді.

Бул кезде Орталық Комитет бүтіндей алғанда, пар
тия мүш-элерЬне толық сын бостандығын бере отырып, 
«Правданың» беті-нде жүріп жаткан айтыска аралас- 
қан жок. Талкыланып отырған мәселглерді ездігінше 
шешу үшін партия мүшелерінін санасы жеткілікті деп 
есептэді д*г,  екініц бірінде сыншылар тағып келген 
сөкет айыптарды терлке шығаруды да ол кажет деп 
таплады.



414 И. В. Сталин

Бул, былайша айтканда, айтыстың бірінші дәуірі 
еді.

Будан соц, ауыр-ауыр сөздерге ет үйреніп болған 
к-езде, бәләғагтаған сөздер эсер етуден қалып. пар
тия мүшелер; мәселені дурыс талкылауды талап етксн 
кезде,— айтыстың екінші дэу'.р; басталды. Бул дәуір 
Орталык Комитеттің және Орталық Бақылау Комис- 
сиясынын, партия курылысы туралы карарын41 жарыя- 
лаудан басталды. Партияның ішкі демократия жөнін- 
дегі бағытын дурыс деп тапкан, Орталык Комитет- 
пн октябрь пленумынын* 3 каулысына сүйене отырып 
Орталык Комитеттің Саяси Бюросы және Орталык. 
Бакылау Комиссиясьгнын Президиумы, партийнын ішкі 
демохратаясын жүзеге асырудын шарттарын белгіле- 
ген.бслгілі қарарды жасады. Осы акт аркылы айтыстыа 
барысына өзгеріс енгізілді. Енді тек жалпы сынмен 
канағаттануға болмайтын болды. Орталык Комитет 
және Орталык Бакылау Комиссиясы усьгнған накты- 
лы жоспар оппозициядан не осы жоспарды кабылдау- 
ды немесе паргияның ішкі демократиясын жүзеге асы
рудын баска, осымен катар, нак сокдай нактылыжос- 
парын усынуды талап етгі. Міне осы арада оппози- 
циянын Орталык Комитеттіц жоспарына, партия уйым- 
дарының тілектерін канағаттандыра алатын, өзініи 
менигкті жоспарын карсы коя алмайтындығы ксліп 
аныкталды. Оплозицияның шегінуі басталды. Партия
нын ішк: 'қурылысы ж&нінде соңғы екі жыл ішінде 
қолданып келген партиянын негізгі жолын өзгерту та
либы оппозиция қорынан жойылып кетті. Оппозицпя- 
ның, партиянын X, XI және XII съездерінде кабылдан- 
ған, демократияға салынған тежеуді жою туралы 
койған талабы да семіл, өнд кетіп отыр. Аппарагты 
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басынан аяғына дейін қағып-сілку туралы талапты да 
слар кейінге қалдырып, жумсартып отыр. Осы талап- 
тардыд бәрін де енді оппозиция «фракциялар туралы 
мәселе анық айтылсын», «қызметкерлері бурый жо- 
ғарыдан белгіленіп келгон партия орындарының бәрін- 
де де кайта сайлау жүргізілсін», сқызмегкө жоғары- 
дан тағайындау, система ретінде, жойылатын болсын» 
деген, жэне баска да усыныстармен ауыстыру кажет 
деп тапты. Оппозицияның элденеше рет жумсарған 
осы усыныстарының өзін Красная Пресня жэне За
москворечье уйымдары'ныц өткізбсй тастауы, Орталық 
Комитет пен Орталық Бакылау Комиссиясының кара- 
рын басым көпшілік дауыспен қуттықтауы елеулі нәр- 
се.

Бул, былайша айтқаюда, айтыстың екінші дәуірі 
еді.

Кәзір біз үшінші дәуірге келіл кіріп отырмыз. Бул 
дәуірдің ерекше сыйпаты оппозииияның одан да әрі 
шегінуі болып отыр, — мен муны оппозицияның тым- 
тыракай шегінуі деген болар едім. Қәзір оппозиция- 
ның тіпті өңі кеткен және әлденеше рет жумсарған 
талаптары да оның карарынан түсіп қалып отыр. 
Москва уйымынын, белсенді кызметкерлержің (1000 
нан аса адам) жыйналысына усынылған, Преобра- 
женскийдің соңғы карары (сан жағынан — ұіиінші бол- 
са керек) былай дейді:

<Саясн Бюронъщ қарарын ауыэбірлікпен жэне шын көніл- 
мен жедел жүзеге асыру ғана, атап айтқанда кайта сайлау ар
ки лы лартияның ішкі аппаратын жаңалау ғана, біздің партая- 
нын сілкіністерге ушыраман жәке ішкі күрсссіз жаца бағыгка 
бет буруын камтамасыз ете алады жэне партия катарыныц 
шын мағнада уйымшылдығын, бірлігін күшейте алады».
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Оппозицияныц осы мүлдс зыянсыз усынысыныц 
езін жыйналыстың кабылдамай тастауын жәй ғана 
нэрое дел карауға болмайды. Басым көпшілік дауыс- 
пен «Орталык Комитеттің саяси жэне уйымдастыру 
жолын кабылдау» туралы жыйналыстың қарар алуы 
да жәй ғана нэрсе егес.

РАФАИЛ ТУРАЛЫ
Менжше, Рафаил кәз.ргі оппозициянын немесе, Д> 

лірек айтканда, кәзіргі оппозиция одағынын. ең тыц- 
ғылыкты және еи калыптасып жетксн өкілі болып та- 
былады. Айтыс жыйналыстарының бірінде Рафаил: іс 
жүзінде біздің партия армиялык уйымға айналып отыр, 
ондағы тәртіп армиялык тәргіп, міне сондыктан, ол 
жарамсыз жән-е нағыз партиялық рухка жат болған- 
дықтан, партиямың барлык аппаратын бастан аяқ 
кағып-сілку кажет д>гген болатын. Меніңше, осы не
мее е осы тәр^зді пікірлер кәз’ргі оппозиционерлердік 
бастарында бар-ау деймін, бірақ түрлі жағдайлармен 
муны ашьгқ айтуға олардың батылы бармай жүр. 
Мойындау керек, бул жөнде Рафаил, өзінін, оппози- 
циядағы серіктеріне қарағанда, анағурлым батыл бо
лып шығып отыр.

Ал сонда да болса Рафаилдыц айтып отырғаны 
нсгізінен дурыс емес. Тек формальдық жағынан ғана 
емес, ең алдымен, мәні жағынан-ак оныкі дурыс емес. 
Өйткені епер біздің партиямыз шынымен арми.ілык 
уйымға ^айналып отырған болса немесе тіпті соған ай- 
нала бастап отътрган болса, онда, сөзд^ң шын мағна- 
сында айтканда, бізде партияның да бэлмауы, про
летариат диктатурасының да болмауы, революцпяныи 
да болмауы аиық емес пе.
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Армия деген не?
Армия дсгенлііз жоғарыдан қурылатын, туйык 

уйым. Армияньщ мэн:: армия басында жоғарыдан та- 
ғайындалатын штаб турады жане ол штаб армияны 
ержтен тыс негізде курады. Штаб армияны курып 
кана коймайды,— ол оны жабдыктайды, оны киінді- 
ред; т. б. Армияныц бүкіл курамы материалдык жа- 
ғынан штабка толығынан тэуелд; болады. Былайша 
айтканда, армия тәртібі осыған нсгізделген, бул тәр- 
тіпті бузу жоғарғы жазаіның ерекше түріне — ату жа- 
засына апарып соктырады. Штабтьщ тек өзінің стра- 
тегиялық жоспарларына сәйкестіре отырып, армияны 
кай жакка болсын, кашан болсын өз еркімен козғай 
алатындығын да осы жағдаймен түсінд:ру керек.

Партия деген не?
Партия дегеніміз ерікті түрде төменнен курылатын, 

пролетариаттың алдыңғы катарлы отряды. Партияньщ 
да өзініц штабы бар, бірак ол жоғарыдан тағайын- 
далмайды, оны бүкіл партия төменнен сайлайды. Пар
тийны штаб қурмайды, қайта, партия өз:н;ц штабын 
курады. Партия ерікті түрде өзін өзі курады. Мунда, 
жоғарыда армия жөнінде айгканымыздай, партия 
штабынын және тутас алғанда партияньщ арасында 
материалдык, тәуелділік те жок. Партия штабы пар
тийны жабдыктамайды, оны тамактандырмайды жгне 
киіндірмейді. Былайша айтканда, партия штабынъщ 
партийны қалай болса солай, кез келген уакытта, кез 
келген жакка козғай алмайтындығы, сол партияньщ 
өзі кай таптьщ бөлшегі болатын болса, партия штабы 
тутасынан алғанда партияға тек сол таптьщ экономи- 
калық және саяси мүдделерінің жолымен ғана басшы-
27 И, R. Стал и и. м
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лык ете алатындығы міне осыдан. Негізінде утындыру 
методы бойынша курылатын партиялык тәртіптін ерек- 
ше сыйпаты, негізінде күштеу методы бойынша куры
латын армиялық тәртіптен оның өзгешелігі міне осын- 
да. Партиядағы ең жоғарғы жазалау шарасы (пар- 
тиядан шығару) мен армиядағы ең жоғарғы жазалау 
шарасы (ату) арасындағы негізгі айырма да осында.

Рафаилдың қатесінің бүкіл сорақылығын уғыну 
үшін осы екі анықтаманы салыстырса да жетіп жа- 
тыр.

Партия армиялык уйымға айналып отыр,—дейді 
ол. Бірак, егер ол материальдық жағынан өзінін шта- 
бына тәуелсіз болатын болса, егер ол ерікті түрде тө- 
меннен курылатын болса, егер ол өзінің штабын өзі 
куратын болса, онда партийны калайша армиялык 
уйымға айналдырып жіберуге болады? Олай болатын 
болса, жумысшылардын партияға ағылып кіріп жат- 
кандығын, оның партияда жоқ букараның арасында 
ықпалынын артуын, букіл дүние жүзі еңбекшілер топ- 
тарының арасындағы оның беделінің артуын калай 
деп түсінд:руге болады?

Екінің бірі:
Не партия мейлінше енжар және мейлінше кабі- 

летсіз партия, — ал булай болған күнде, мундай ен
жар және кабілетсіз партия дүние жүзіндегі ең рево- 
люцияшыл пролетариатка жетекші болып отырғанды- 
ғын және міне бірнеше жылдан бері дүние жүзіндегі 
ен революцияшыл елді баскарып отырғандығын қалай 
деп түсіндіруге болады?

Не партия белсенді және кабілегті партия, —
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онда мундай белсенді және қабілетті партияныц осы 
уакытка дейін партиядағы әскери тәртіпті, егер мун
дай тәртіп партияныц негізінде шынымен бар болатын 
болса, неге қулатып тастамай отырғандығы түсінік- 
сіз нәрсе.

Үш бірдей революция жасаған, Колчак пен Дени- 
кинді талкандаған және кәзір дүние жүзі империа- 
лизмінің н-егізін сілкіндіріп отырған біздің партия, — 
бул партия, Рафаилдың оп-оңай және калай болса со- 
лай айтып отырған әскери тәртібіне және буйрыкка 
сүйенген курылысына бір жетінін өзіне де төзбеген 
болар еді, оларды көзді ашып-жумғанша талқандап, 
Рафаилдыц шакыруын күтіп жатпай-ак жаңа тәртіп 
орнаткан болар еді,-бул өзі ап-анық емес пе?

Бірақ түсіц коркынышты болғанмен, алланың мейі- 
рімі мол. Әңгіме, біріншіден, Рафаилдыц партийны ар- 
миямен және армияны партиямен шатастырып отыр- 
ғандығында, өйткені ол партияныц не екендігін де, 
армияның не екенд^гін де жете білмейтін болса керек. 
Әнгіме, екіншіден, Рафаил, тегз, өзінің ашып отырған 
жаналығына өзі сенбейтіндігінде болса керек, — пар
тия іішндегі буйрыкка негізделген курылыс туралы 
айтылған «коркынышты» сөздер оған кәзіргі оппози- 
цияныц негізгі урандарын: а) фракциялық жіктер бос- 
тандығы туралы жәно б) партияныц басшы адамда- 
рын бастан-аяқ орындарынан алу туралы урандарын 
дәлелдеу үшін керек болып отыр.

«Қоркынышты» сөздер болмайынша бул урандар- 
ды өткізе алмайтындығын Рафаил сезіп отырса керек.

Мәселеніц барлық мәні осында.
Л«*Т J
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ПРЕОБРАЖЕНСҚИЙДІҢ МАҚАЛАСЫ ТУРАЛЫ
Преображенский партияның ішкі өміріндегІ кемші- 

ліктердіц негізгі себебі — партия қурылысындағы пар- 
тияның негізгі жолынын. дурыс еместігінде деп біледі. 
Преображенский былай дейді: «партия міне екІ жыл- 
дан бері партияның ішкі саясаты жөніндегі өзіяін 
ісінде негізінен алғанда теріс жолды устап отыр», 
«жана экономикалық саясаттың дәуіріндегі партия- 
ның ішкі қурылысы және партияның. ішкі саясаты жө- 
нінде партияның негізгі жолы» теріс болып шығып 
□тыр дейді.

Жаңа экономикалық саясаттың дәуірждегі партий
ный негізгі жолы кандай еді? Өзінің X съезінде пар
тия жумысшы демократиясы туралы қарар алды. Пар
тийный бул карарды алуы дурыс болды ма? Преоб- 
раженскийдіц ойынша, партиянып бул карарды алға- 
ны дурыс болған. Сол X съездін. өзікде партия, жікке 
тыйым салып, демократияға едәуір тежеуіл салды. 
Партияның осындай тежеуіл салуы дурыс па еді? 
Преображенский партияның бул тежеуіл салуы дурыс 
емес деп ойлайды, өйткені, онын. ойынша, мундай те- 
жеуіл партияның. өзд:.гінше ойлауына жол бермейдІ. 
XI съезде, белгілі партиялық стаждын, тағы баска- 
лардын болуын талап етіп, партия демократияға та
ры жана тежеуілдер салды. Партияның ХП съезі осы 
тежеуілдерді тек кайіа бекітті. Жана экономикалык 
саясаттын. жағдайларында усак буржуазиялық тен- 
денцияларға карсы койылған бөгеу ретінде осы те- 
жеуілдерді партиянын кабылдауы дурыс болды ма? 
Преображенский партиянын. мунысы дурыс іс емес 
деп ойлайды, өйткені, оның ойынша, бул тежеуіл- 
дер партия уйымдарының өздігінше іс Істеуіне жолбер- 
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мей койды. Мунан шығатын кортынды айкын: Преоб
раженский жаңа экономикалық саясаттың жағдай- 
ларында, партияныц X және XI съездерінде кабыл- 
данған, партияның бул жөніндегі негізгі жолын бузу- 
ды талап ет;п отыр.

Ал енді партияның X және XI съездері Ленин 
жолдастын тікелей басшылығымен өткен болатын. 
X съезде жікке тыйым салу туралы қарарды (бірлік 
туралы карарды) усынған және оны съезде өткізген 
Ленин жолдас болатын. Белгілі партиялык стаж та
ры баскалар түрінде демократияға одан әрі салынған 
тежеу XI съезде Ленин жолдастың, тікелей катысуы- 
мен кабылданған болатын. Мәселсні мәні жағынан 
алғанда, лениниэммен тікелей байланы^ы'бар, партия- 
ның жала экономикалык саясаттың жағдайларында- 
ғы жолын бузуды талап етіп отырғандығын Преобра
женский өзі аңғара ма ексн? Жана экономикалык 
саясаттын жағдайларында партия курылысы жөнін- 
дегі партияның негізгі жолын бузу туралы оның усы- 
нысы, істің мәні жағынан алғанда, лениниэмге реви
зия жүргізуді талап еткен, әйгілі «анонимдік плат- 
форманыц»84 б^рсыпыра усыныстарын қайта усыну 
екендігін Преображенский түс;не бастаған жок пэ 
екен?

Партияныц Преображенскийдің ізімен жүрмейтін- 
дігін түсіну үшін осы сурақтарды коюдың өзі жетіп 
жатыр,

Ал енді Преображенский нені усынып отыр? Онын 
усынып отырғаны тупа-тура мынау: партия емірін 
«1917—1918 жылдардағы үлгі бойынша» кайта ор- 
нату керек дейді ол. Бул жөнде 1917— 1918 жылдар- 
дын айырмасы не? Айырмасы мыкау: ол кезде біздін 
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партиямызда жіктер жэне фракциялар бар еді, ол кез- 
де жіктердің араларында ашык күрес болып отыру- 
шы еді, партия ол кезде нс ем'р, не өлім деген мэсе- 
леге байланысты, кыйын-кыстау жағдайды бастан 
кешіріп отыр еді. Преображенский X съезд өзгерткен 
осы тәртіпті партияда кайта орнатуды, ен болмаған- 
да «шінара» кайта орнатуды талап ет:п отыр. Партия 
бул "жолға түсе ала ма? Жок, түсе алмайды. ӨйткенІ, 
біріншіден, партия емірін, жаңа экономикалык саясат- 
гың жок кезіндегі, 1917—1918 жылдардағы тәртіпке 
яегіздеп кайта куру партиянын 1923 жылғы жағдай- 
ларға, жана экономикалық саясаттың кезіндегі мук*  
гаждарға жауап бермейді, бере де алмайды. Өйткені, 
екіншіден, фра^циялық күрестлі өткен тәртіптерін кай
та орнату, әсіресе кәзір, Лениннің жок кезінде, пар- 
гияның бірлігін сөзсзз бузуға алып барып соккан бо- 
лар еді.

Преображенский партияның 1917—1918 жылдарда- 
ғы ішкІ өмірінің жағдайларын глекке сай мүлгіксіз 
яәрсе етіп көрсетуге тырысады. Бірак партиянын. ол 
кездегі ішкі өмірінін, партияны ауыр-ауыр күйзеліскө 
ушыраткан, толып жаткан жаман жактарының бол- 
ғандығын біз білеміз. Еш уақытта да большевиктер- 
дің арасында партиялық ішкі күрес сол кездегідей 
болып, Брест бітімініц дәуіріндегідей болып аскынба- 
ған болар. Мысалы, ол кезде өз алдына жеке фрак
ция болған, «солшыл» коммунистердіц сол кездегі 
Халық Комиссарлары Советін «солшыл» коммунисгер 
рракциясының курамында бар, жаңа адамдардан ку- 
эалған жана Халық Қомиссарлары Советімен ауысты- 
ру туралы үлкен сөз көтеріп, аянбай күрес жүргізуге 
дейін барғандығы мәлім. Кәзіргі оппозиционерлер- 
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дің бір бөлегі — Преображенский, Пятаков, Стуков 
жэне баскалар — ол кезде «солшыл» коммунистер 
фракциясыныц курамында болатын.

Преображенский біздің партиямызда сол ескі <иде- 
алды» тәртіптерді қайта орнатпақ па екен?

Қалай болған күнде де бул «қайта орнатуға» пар- 
тияның көнбейтіндігі анық.

САПРОНОВТЫҢ МАҚАЛАСЫ ТУРАЛЫ

Сапронов партияның ішкі өміріндегі кемшіліктер- 
дің себебі — партия аппараттарында «партия казы- 
мырларының», «партия мүшелерін» «мекгеп әдісімен» 
«тәрбиелеп» отырған «мектеп ханымдарынын» отыр- 
ғандығында, сөйтіп, олардың партия мүшелерін күрес 
үстінде шындап тәрбиелеу ісіне кедергі жасап отыр- 
ғандығында дейді. Сөйтіп, біздің партия аппаратын- 
дағы кызметксрлерді «мектеп ханымдарына» айнал- 
дырып, бул адамдардың қайдан пайда болғандығын 
және «партия қазымырлары» калайша біздің партия- 
ның ісіне ие болып алғандығын сурауды тіпті ойла- 
майды да. Осындай кауыпты және демогогиялық ка- 
ғыйданы дәлелдснген нәрсе ретінде көтереді де, 
марксист курғақ создерге қанағаттанбайтындығын, 
марксист алдымен қубылысты, егерде ол кубылыс 
жаратылыста шынымен бар болатын болса, түсініп 
алуы тиіс екендігін, сонан соң оны жақсартудың на- 
ғыз кажет нгараларын қолдану үшін оның неден бол- 
ғандығын білу керек екендігін Сапронов умытады. 
Бірак Сапроновтың марксизмде жумысы да жок тә- 
різді. Қайткенде де оған партия аппаратын бәләғат- 
тау керек,— қалғандары ездігімен үйлесе жатпак.
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«Партия казымырларынын» зулым ниеттср:— Сапро- 
новтын ойынша, біздіц партияның ішкі өміріндегі кем- 
ш:л:ктерд:ц себсбі міне осындай. Сөз Gap ма — себе- 
б:‘н дурыс тапкан ғой.

Түсініксіз жерлері тек мыналар:
1) Осы «мектеп ханымдары» және «партия казы- 

мырлары» дүние жүзіндегі сн революцияшыл пролета- 
риатка басшылық етуді қалайша өз қолдарында устаг» 
кала алды ексн?

2) «Мектеп ханымдарының» тәрбиесіне берілген 
біздің «мектеп балалары болып отырған партия адам- 
дарымыз» дүние жүзіндегі ең революцияшыл елгебас- 
шылық етуді қалайша өз колдарында устап кала ал
ды екен?

Калай болған күнде де, біздің партия аппаратынын 
аткарып отырған орасан улы ісін түсініп, оған баға 
берудөн гері, «партия казымырлары» туралы мыл- 
жыңдаудың жеңіл екендігі анық норсе.

Біздіц партияның ішкі еміріндег: кемшіліктерді Сап
ронов калай емдемек?Онын диагнозы кандайлык оңай 
болса, емі де сондай оңай. «Біздің офицерлеріміздің 
катарын кайта карап шығу», кәзіргі кызметкерлерді 
орындарынан алу — Сапроновгыц емІ міне осындай. 
Ол партияның ішкі демократиясын жүзеге асырудын 
негізгі шарты осы деп біледі. Мои біздің партиянын 
ішкі өмірін жаксарту ісінде демократизм жолымен 
кайта сайлау жүргізудін маңызын жок.ка шығарудан 
аулакпын. Б:рак муны негізгі шарт деу — партиянын 
ішкі өмірін де, оның кемшіліктерін де түсінбегендік 
болады. Оппозиция катарында мына сыяктылар бар. 
Белобородов, муның «демократизм:» осы күнге дейіи 
Ростов жумысшыларының есінде қалған; Розенгольц» 
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ы?нын «демократизмі» біздіц су жолы және теміржол 
қызметкерлсріне оңай тиген жоқ; Пятаков, муның 
«демократизмінен» бүкіл Донбасс жыламақ турсын, 
зар еніреген болатын; Альский, муныц «демократизмі» 
журтка мәлім; Бык, муның «демократизмінен» Хорезм 
әлі күнге дейін зар кақсауда. Егер кәзіргі «партия 
казымырларынын» орыадарына жоғарыда аталған 
«курметті жолдастар» койылатын болса, Сапронов 
партия ішінде демократия үстем болады дсп ойлай ма 
екен? Бірак менің буған біраз күмәндануыма кеншілік 
етілетін болар.

Демократизмнің екі түрі бар тәрізді: өздігімен эре- 
кет жасауға және партия басшылығының ісіке белсене 
қатысуға жулкынып огыратын, партия букараларының 
демократизм] және, демократизмнің мәні бір адамдар- 
дыц екінші адамдармен ауысуында деп түсінетін, на- 
разы болып жүрген партия вельмождарының демок
ратизм!. Партия демократизмнің бірінші түрін жақ- 
тайды және ол оны өзініц қурыш колымен жүзеге 
асырады да. Бірақ шын партияның нағыз ішкі жу- 
мысшы демократиясымен үш қайнаса сорпасы қосыл- 
майтын демократизмді, наразы болып жүргсн партия 
вельмождарының «демократизмін» партия аулақ лак- 
тырады.

Партияныц ішкі демократиясын камтамасыз ету 
үшін, партия өздігімен әрекет жасайтын организм 
емес, ол мекемелер системасы дегізіп отырған, біздін 
бірсыпыра кызметкерлердің санасындағы соғыс дәуі- 
рінін калдықтарын және әдеттсрін ен алдымен жою 
кажет. Бірақ бул калдыктарды кьіска мерзімнің ішін- 
де жоюға болмайды.

Екіншіден, партияның ішкі демократиясын камта- 
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масыз ету үшін, миллион-ға жуык кызметкерлері бар 
біздін мемлекеттік бюрократтық аппараттын 20 — 30 
мың адамнан аспайтын қыэметкерлері бар партия ап- 
паратына қысым жасауын жою кажет болады. Бірақ 
осы орасан зор машинаның қысымын жойып, оны өзі*  
мізге бағындыру қыска мерзімнің ішінде мүмкін емес.

Үшіншіден, партияның ішкі демократиясын қамта- 
масыз ету үш:н, толып жаткан артта калып отырған 
уяларымыздың мәдеки дәрежесін көтеруіміз қажет 
және белсенді кызметкерлерді Одақтың барлық жері- 
не дурыс бөлуіміз кажет, буны да қысқа мерзімнін, 
ішінде орындауға болмайды.

Міне, өздеріңіз көр^п отырсыздар, егер, әрине, де
мократизм деп Сапроновтын әшейін формальды демо
кратизм^ емес, нағыз, жумысшы демократизмін, жа- 
санды емес демократизмді уғатын болсак, толық де- 
мократияны камтамасыэ ету. Сапроновтыц ойлағанын- 
дай, оңай жумыс емес.

Партияның нағыз ішкі демократиясын қамтамасыз 
ету үшін және оны жүзеге асыру үшін, бүкіл партия- 
нын. жігерін төменнен бастап жоғарыға дейін жумыл- 
дыру кажет екендігі айқын нәрсс.

ТРОЦКИЙ ДІҢ ХАТЫ ТУРАЛЫ

Орталық Комитет пен Орталық Бакылау Комис- 
сиясының партияның ішкі демократиясы туралы 7 де- 
кабрьде жарыяланған карары бірдауыспен қабылдан- 
ған. Троцкий осы карарға дауыс берген болатын. Сон- 
дыктан Орталык Комитеттің мүшелері, оның ішінде 
Троцкий де, бірыңғай майдан болып Орталық Қоми- 
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теггі және онын карарын бірауыздан колдауға партия 
мүшелерін шакырады ғой деп уйғаруға болатын еді. 
Алайда. іс жүзінде бул жорамал акталмады. Жақын 
арада Троцкий партия кецестеріне арнап хат жаздьқ 

хатты Орталық Комитетті және оның позициясын 
қолдау ісінде партия мүшелерінің бірлікке деген жі- 
герін әлсірету әрекеті деп түсіну керек, баскаша деп 
түсінуге болмайды.

Билігін өздеріңіз айтыңыздар.
Партия аяпаратындағы бюрократизм туралы айта 

кел:п және ескі гвардиянын, яғни, бізд:ң партияның 
негізгі уйыткысы, лениншілдердіц азғындау катері ту
ралы ескерте келіп. Троцкий былай деп жазады:

««Ескі гвардиянъің» азғындауы тарнхта талай рет байкал- 
ған нарсе. Анағурлым жада және айкын тарихы мысалды 
алып каралык: Н интернационалдың көсемдері мен соның пар- 
тияларын алып каралық, Вильгельм Либкнехт, Бебель, Зинггр. 
Виктор Адлер. Каутский, Бернштейн. Лафарг, Гед жэне бас- 
Калардыц Маркс пен Энгельстін тікелей және ең жакын шә- 
кірттері болғандығы бізге мәлім. Алайда осы көсемдердің бә- 
рінің де, — біреулері шінара, баскалары бүтіндей. — оппорту
низм жағына азғындап кеткендігін біз білемізэ... «Жас урпак- 
ты тарбиенің жігерсіз материальна айналдыратын және аппа
рат лен букараиың арасын. карттар меи жастардың ярасын 
ылажсыз алыстататын саясаттың аппараттық-бюрократтык әдісте- 
рі мунан әрі улғаятын және нығаятын болса, онда партияда 
өзінің табиғи жолымен басшылык рольді аткарып отырған 
біздін урпак, алайда. біртіндеп жзне елеусіз турде пролетар- 
лык және революцнялық рухтьщ әлсіреуіне карсы ездігінен се- 
німді кепіл бола алмайтындығын біздер— нак біэдер, «карт- 
тар», айтуға тиіспіз»... «Жастар — партияның ең дурые баро
метр!— партия ішіндегі бюрократизма өте сезімтал келеді»,.. 
«Революциялық формулаларды жастар күшпен жеңіп алулары 
керек...»



428 И. В. Сталин

Біріншіден, мен м^нда түсінбеушілік туғызуы мүм- 
кін б:р жағдайды ашып көрсетуім керек. Троцкий өзін 
большевиктердін ескі гвардиясыныц катарына қосады 
да, сол ескі гвардияныц басына тағылатын айыптар- 
ды. егер сол гвардия шынында да азғындау жолына 
түсіп кететін болса, өз мойнына алуға дайын екендігін 
көрсетеді, бул оныц хатынан көрініп тур. Өзін өзі кур- 
бан етуге оның осы әзірлігі, дау жок, ізгіліктін бел- 
гісі болып табылады, муны мойындау керек. БІрак, мен 
Троикийді Тронкийден корғауға ти:сп;н, өйткені ол. 
түсінікті себелтермен, ескі больигевиктер гвардиясы- 
ның негізгі кадрларының ықтимал азғындауына 
жауапты смес және жауапты болуға тиіс те емес. 
Курбандык, әрине, жаксы нәрсе, бірақ оның ескі боль- 
шевнктерге керегі бар ма? Меніцше, оның керегі 
жок.

Екіншіден, Бернштейн, Адлер, Каутский, Гед т. б. 
сыякты оппортунистер мен меньшевиктерді және оп- 
портунизмге қарсы, меньшевиктерге карсы, II интер- 
националға карсы удайы курес жүргізіп келген, се- 
нуімше, ілгеріде де солармен абройлы күрес жүргізе 
беретін большевиктердіц ескі гвардиясын калайша 
қатар коюға болатыны түсініксіз. Егер тіпті де ескі 
гвардияны жактауды көздемейтін, басқа бір жанама 
пікірлер туралы емес, партияның мүдделері туралы ай- 
татын болсак, бул былыктыру және осындай бірімен 
бірін араластыру неден туып отыр және булар кімге 
керек? Оппоргунизмге карсы күрсстін үстінде өсіп 
жетілген большевиктер жөн:нде айтылып отырған оп
портунизм туралы осы ишараттарды қалай деп түсі- 
нуге болады.

Үшіншіден, айталық, енді тіпті жер сілкіну бол- 
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майды дел кесіп айтуға . мен;н. каншама дәлелім жок 
болса, сол сыякты, ескі большевиктер де азғындыкка 
ушырау қаупінен мүлде қутылды дегім келмейді. Бул 
сыякты катер, ықтимал нәрсе ретінде, болады деп 
уйғаруға болады және солай уйғару керек те. Б;рак 
мунан осы катер нақгылы катер, бар катер де
ген уғым туа ма? Меніңше, тумайды. Ал енд: Троц- 
кийдіц өзі де азғындау катсрінін нактылы катер екен- 
дігін көрсететін ешкандай мәлімсттер келтірген жок. 
Ал енді сонымен партнямыздын б:р катарынын азғын- 
дауына шын катер туғыза алатын бірсыпыра элемент- 
тер бізде, партия ішінде бар. Мен бул жерде, біздің 
партияға амалсыз кел:п кірген және әлі де болса ез- 
дерініц сскі огіпортунистік дағдыларынан арыла ал- 
май жүрген, меньшевиктердіц бірсыпырасын айтып 
отырмын. Біздің партиямызға тазарту жүргізілпен кез- 
де осы меньшевиктер туралы жэне осы катер туралы 
Ленин м:не былай дсп жазған:

«Оппортунисту кандайының бол сын ерекшелігі бей ім делу
ге икемділігі... меньшевиктер де, оппортунистер болғандықтзм, 
былайша айтканда, «принцип үшін» жумысшылардық ішінде 
үстем болып отырған ағымғз бейімделіп отыр, қысты күні коян- 
ның ағаратыны тәрізді, анналаға бейім түске бөленіп отыр. 
Меньшсвнктердің бул ерекшелігін білу керек, оны ескеру керек. 
Ал муны ескеру дегеніміз лартияны РКП-ға 1918 жылдан соң 
кірген, яғнн ен алдымен большсвиктердің женісі мумкін нәрсе 
бола бастаған кезде, одан сон ол женіс күмәнсіз нэрсеге айнал- 
ған кезде кірген барлык меньшевиктердін жүздсн токсан то- 
ғызы шамасында тазарту деген сөз» (каракыз: XXVII том, 
13-бет).

Нақтылай бар болып отырган, осы және осы сыяк
ты катерлерді умытып, ыктималы бар қатерді, боль- 
шсвикгердін. ескі гвардиясының азғындау қатерін 
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Троцкий калайша алдыңғы катарға койып отыр? 
Егерде, большевиктердің ескі гвардиясының жетекші 
уйткысы болып отырған Орталык Комитеттің көпші- 
лігінің беделін түсірейін деген пікірлер көзделмей, 
партияның мүдделері көзделген болса, бірінші катар- 
ға ықтимал қатерді, шынын айтканда, жок катерді 
кою арқылы, нактылы катерге калайша көз жумуға 
болады? Бул сыякты «әдхтердін» тек оппозицияның 
отына май қуятындығы айкын емес пе?

Төртіншіден, Тронкийдің азғындауы мүмкін «карт- 
тарды» партияның «еңдурыс барометр;» болып табы- 
латын «жастарға» карсы қоюы және бюрократтанып 
кетуі мүмкін «ескі гвардияны» «революциялык фор- 
мулаларды күшпен жеңіл алуы» тиіс «жас гвардияға» 
қарсы қоюы недсн туып отыр? Мундай біріне бірін 
қарсы коюшылық неден туып отыр және муның неге 
кажеті бар? Әлде жастар мен карттар ішкі жауларға 
және сыргкы жауларға карсы кашан да бірынғай 
майданмен жүрген жоқ па екен? Әлде «карттар» 
мен «жастардың» бірлігі біздің революциямыздыц не- 
гізгі күші емес пе екен? Партиямыздың осы негізгі 
отрядтарының арасынан жік ашып және оны улғайту 
үшін істел^п отырған, осы ескі гвардияны әлсірету 
және демагогияға салып, жастардың кытығына тик> 
әрекеті неден туып отыр? Егер, оппозицияның пай- 
дасына партияньщ бірлігін әлсіретуді көздемей, пар- 
тияның мүдделері, оныц бірлігі, оның уйымшылдығы 
көзделетін болса, онда осылардың бәрінің кімге ка
жет! бар?

Орталык Комитет™ және оның партияның ішкі де- 
мократиясы жөніндегі карарын, оныц үстіне бірдауыс- 
пен кабылданған карарын, өстіп те корғай ма екен?
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Анта кету керек, партия кенестеріне арнап хат 
жазғанда Троцкий өзінін алдына мундай міндет 
коймаған да болар. Мунда басқа мақсат бар тәрізді, 
этап айтканда: Орталық КомитеттІн. карарын корға- 
ғансып, партияның Орталық Комитетіне қарсы оппо- 
зицияның жүргізіп отырған күресін дипломатиялық 
жолмен колдау максаты болған тәрізді.

Троцкийдің хатындағы екіжүзділік таңбаны, атап 
айтканда, осылай түсіндіруге ғана болады.

Троцкий демократияшыл централистермен және 
«солшыл» коммунистердің бІр бөлегімен одақ жаса- 
сып отыр — Троцкийдің хатының саяси маңызы 
осында.

.Правда**  Ле
/5 де/саорл, /923 ж.

Кол двиган: JI.C ma > и ң
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ҚАЖЕТТІ ЕСКЕРТУ
(Рафаил туралы)

«Айтыс туралы, Рафаил туралы және баскалар 
туралы» «Правдадағы» (№285), өзімніц мақаламда 
мен Ра раилдың Пресня жыйналысындағы сөзі бойынша 
«біздің партия іс жүзінде армиялык уйымға айналып 
отыр, ондағы тәртІп армия тәртібіне айналып отыр, сон- 
дықтан да партияның бүкіл аппаратын, жарамсыз аппа
рат ретінде бастан аяқ қағып-сілку кажет» екен—деген 
болатынмын. Бул жөнде өзініи «Правдадағы» мақала- 
сында Рафаил мені оныц көзкарастарын «айтыстың 
кызуымен» теріс уғындырды, «жәй уғымға айналдыр- 
ды» тағы баскалар дейді. Рафаил былай дейді: ол 
тек партия мен армияның арасына аналогия (салысты- 
РУ) жүргізді, ал аналогия дегеніміз барабарлык болып 
табылмайды дейді, «Партияны басқару системасы ар- 
мияны басқару системасына уксас — бул, — дейді 
ол, — дәл көшірмесі деген мағна емес, мунда тек ка
ла параллель жүргізілпен».

Рафаилдың мунысы дурыс па?
Жок, дурыс емес. Дурыс еместігі мынау.
Біріншіден. Пресня жыйналысындағы сөзінде Ра- 



Қажеггі есксрту 433

файл, өзінһі кәзір айтып отырғаны сыяқіы, партияны 
армиямсн жәй ғана салыстырып қойған жоқ, партия 
армия кейіптес курылған деп тауып, оны шынында 
армиямен теңгерді. Менін алдымда, автордың өзі ка
рал шыккан, Рафаилдың сөйлеген сөзінің, стенограм- 
масы жатыр. Онда былай деген: «Біздің бүкіл партия- 
мыз төменнен жоғарысына дейін армия кейіптес қу- 
рылған». Біздін, бул жерде көріп отырғанымыз жәй 
салыстыру ғана емес, партия қурылысы армия іқуры- 
лысымен тецгеріліп отырғандығы, бірдей делініп отыр- 
ғандыты екендігін теріске шығаруға бола кояр ма 
екен.

Біздің партия армия кейіптсс курылған деуге бола 
ма? Болмайтыны анык кой: өйткені партия ерікті 
турде, төменнен бастап қурылады, өзі сайлап койып 
отыратын штабына партия материалдық жағынан 
тәуелді болмайды; ал армия еріксіз түрде, жоғары- 
дан бастапкурылады, ешкім сайламайтын, жоғарыдан 
белгіленіп койылатын штабка материалдык жағынан 
толық тәуелді болады, бул журтқа мәлім нәрсе. Жа
ке т. т., т. б.

Екіншіден. Рафаил партияны басқару системасын 
армияны баскару системасымен жәй ғана салыстырып 
отырған ж<ж, кайта біріншіні екінііг.пе теңеіп отыр, 
оларды «артық сөз қосластан» бірдей деп отыр. Өзі- 
нің макаласында Рафаил былай деп жазады: «Біз 
партияны баскару систсмасын армияпы баскару сис- 
темасымен бірдей дейміз, біз муны басқаша б'р ой 
мен емес, партиянын, жағдайына объективті анализ 
жасаудан тудырып айтып отырмыз*.  Мунда Рафаил 
партияны баскару мен армияны баскаруды салысты
рып капа отырран жок, — өйткені ол «артық сөз кос- 
28 И. В, Стел и н, 5-том
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пастан», оларды «тек» бірдей нэрсе деп отыр, ы^ны 
бекер деупе болмайды.

Баскарудың осы екі системасын бірдей теңеуге- 
бола ма? Жок, болмайды: өйткені армияны баскару 
системасы, система ретінде алғанда, партияның мәні- 
не де, оның өзінің мүшелеріне ықпалын жүргізу жә- 
не сондай-ақ партияда жоқ букараға ықпалын жүр- 
гізу әдістері жағынан да үйлеспейді.

Үшіншіден. Рафаил өзінін, макаласында бүкіл пар
тийный және оның әрбір мүшелерінің тағдыры сайып' 
келгенде Орталык Комитетгің есепке алу және жу- 
мыска бөлу бөлімінің қолында дейді, «партиянын. мү- 
шелері мобилизацияланған адамдар болып есептеле- 
ді, есепке алу және жумысқа бөлу бөлімі журттын 
барлығын жумысқа койып отырады, өзін өзі баска ру
га ешкімнщ ешкандай правосы жок, басқаша айтқан- 
да, жабдыктау мөлшерін, яғни жалақыны, жумыстың. 
түрін, т. б. белгілеу есепке алу және жумыска белу 
бөліміне байланысты немесе «штабқа» байланысты. 
Осынын бәрі рас ла? Әрине, жок! Бейбітшілік уақытта,. 
әдетте, Орталык Комитеттің есепке алу және жумыс
ка белу бөлімі арқылы бір жыл ішінде бар болғаны 
сегіз — он мың адам өтіп отырады. Орталық Коми- 
тсттің РКП-ның XII съезіне жасаған баяндамасынан® 
Орталык Комитеттің есепке алу және жумыска белу 
бөл:мі аркылы 1922 жылы 10 700 адам (яғни 1921 
жылмен салыстырғанда екі есе аз) өткендігі мәлім. 
Егер бул саннан жергілікті орындар аркылы окуға жі- 
берілген I 500 адамды және демалысқа кеткен (400-ден. 
астам адам) ауруларды шығарып тастайтын болсак, 
онда 8000-нан артығырақ адам қалады. Булардың, 
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ішІнен бір жылдың ішінде Орталык Комитет жумыс- 
қа орналастырған жауапты кызметкерлер 5167 адам 
(яғни есепке алу және жумысқа белу бөлімінің колы- 
нан өткендердің жаллы санының жартысынан азы). 
Ал ол кезде бүкіл партияда 5 000 да және 10000 дз 
емес, 500 000 муше болды, булардыц негізгі көпшілі- 
гіне Орталык Комитеттің есепке алу және жуімыска 
бөлу бөлімінің жумыска белу ісі жуысқан да жокжә- 
не жуыса алған да жоқ. Орталық Комитет бейбітші- 
лік уақытта әдетте тек жауапты қызметкерлерді ғана 
жумыска бөлетіндігін, Орталык Комитеттің есепке алу 
жәяе жумыска белу бөлімі партияның, кәзір 400 000- 
нан асып отырған, мүшелерінің бәріне «жалақы мөл- 
шерін» белгілей алмайтындығын және белгілеуге тиіс 
емес екендігін Рафаил умыткан болар. Мундай кісі 
күлерлж асырып айту Рафаилға не үшін кажет бол
ды екен? «Фактылар аркылы» партияны баскару сис- 
темасының армияны баскару системасымсн «бірдей 
екендігін» көрсету үшін кажет болғак түрі бар.

Фактылар осындай.
Міне сондыктан мен: Рафаил «партияны да, армия

ны да жете білмейді» деп ойладым және әлі де со- 
лай деп ойлаймы'Н.

Ал X съездің, қаулыларынан Рафаилдыц келтірген 
цнтаталарын алатын болсак, бул айтылып отырған 
жағдай үшін олардың ешқандай маңызы жок, өйткені 
олар «партияны басқару системасы мен армияны бас
кару системасының бірдейлігі» жөнінде емес, тек со
тые дәуірінің қалдықтары туралы ғана айтылған нәр- 
селер.

Рафаилдың қателерді түэету керек, катете жарма- 
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сып кайсарлық жасамау керек дегені дурыс. Mine 
сондықтан мен Рафаил өзінін жасаған кателерін тү- 
бінде түзетеді деген оенімді жоғалтпаймын.

.Правда*  Л£*  *94,
28 декабрь, 1923 лг.
Кол қс игаи: И. Сталин
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«КОММУНИСТ» ГАЗЕТ1НЕ ҚУТТЫҚТАУ69

Мыцыншы номерінін шығуына байланысты «Ком
мунист» газетін шын көнілмен куттықтаймын. Онын 
Шығыстағы енбекші букараларға коммунизмнін. толык 
жсңіп шығуына жегкізетін жолды көрсететін сенімді 
шамшырақ болуын тілеймін.

РКП Орталық Комитетіиің секретари Сталин

• Бакинский Рабочий*
м 294 (1022),

М декабрь. 1923 ж.
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ҚОСЫМШАЛАР

Қосымиіа № 1

СОВЕТТІК СОЦИАЛИСТІК РЕСПУБЛИКАЛАР 
ОДАҒЫНЫҢ КУРЫЛУЫ ТУРАЛЫ 

ДЕКЛАРАЦИЯ
Совет республикалары курылған кезден бері дүние жүзінін 

мемлекеттері екі лагерьге: капитализм лагеріне және социализм 
лагеріне бөліндь

Онда. капитализм лагсрінде, — улттык наразылық пен тен- 
сіздік, отарлық кулшылық пен шовинизм, улттық езушілік пем 
кырғын, империалист^ айуаншылық пен соғыстар болыл жа- 
тыр.

Мунда, социализм лагерінде, —- өзара сенім мен бейбітші- 
лік, улт бостзндығы мев теңдік, халықтардың татулығы мсн 
туысқандық ынтымағы.

Капиталиста дүниежң ондаған жылдар бойында улттар 
туралы мәселені халыктардың еркін дамуы мен адамды адам 
канау системасын біріктіре отырып шешу жолындағы әрекеттсрі 
жеміссіэ болып шықты. Қайта, улттык кайшылыктардьщ түйін- 
дері барған сайын шнелешсіп, капитализмнің өзінің өмір сүруі- 
не кауіп туғызып отыр. Халыктардың ынтымзғын куруда бур
жуазия кзбілетсіз болып шһзкты.

Улттық езушілікті тамырымен жою, халықтардың өзара се- 
нім жағдайын жасау және халыктардыц туысқандық ынтыма- 
ғының негіздерін салу тек советтер лагерінде ғана, халык кеп- 
шілігін өз твкрегіне жыйиай білген пролетариат диктатурасы- 
ның жағдайында ғана мүмкін болып отыр.

Тек осы жағдайлардың арқасында ғана совет республика
лары бүкіл дүниежүзілік империалистердін. ішкі және сырткы 
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жаулардын шабуылдарын тойтара алды. Тек осы жағдайлар- 
льщ аркасында ғана олар азамат соғысын ойдағыдай аяқтап. 
«інің өмір сүруін қамтамасыз ете алды және бейбіт шаруа- 
шылык курылысына кірісе алды.

Бірак соғыс жылдары із тастамай кеткен жок. Соғыстан 
мураға калған бүлінген жер, токтап қалған заводтар, қыйра- 
ған өндіргіш күштер және тыйтығына жетксн шаруашылык ре- 

•сурстары шаруашылық қурылысы жөніндегі жеке республика- 
лардың жеке-жеке күш салуын жеткіліксіз етіл отыр. Респуб- 
ликалар белек-бөлек емір сүріп турғавда халық шаруашылы- 
ғын калпына келтіру мүмкін болмай отыр.

Екінші жағынан, халықаралық жағдайдыц тураксыздығы 
және жака шабуылдар жасалу каупі, совет республикаларыныц 
капиталистік қоршауға қарсы бірыңғай майданын куруды ка
жет етіп отыр.

Ақырында, өзінің таптык жаратылысы жағынан мнтсрна- 
ционалшыл өкімет болып табылатын, Совет окіметіиің қурылы- 
сынык өзі совет республикаларының енбекші буқараларын со
циалисток бір семья болып бірігу жолына итермелейді.

Осы жағдайлардыц бәрі де совет республикаларыныц сырт- 
кы кауіпсіздікті де, ішкі шэруапшлыктың жедел дамуын да, 
халықтардың улттық дамуының, бостандығын да қамтама- 
сыз ете алатын одақтық бір мемлекет болып бірігуін катты 
талап етіп отыр.

Бул Одактың тең праволы халыктардың срікті бірлестігі 
екендігіне, әрбір республмканың өз еркімен Одақтан шығу пра- 
восынын камтамасыз етілгендігіне, кәзір өмір сүріп отырған 
жән^ болашақта панда болатын барлык социалиста*  совет рсс- 
публикалары үшін де Одактын есігі ашык екендігіне, одақтыц 
жаца мемлекет 1917 жылы октябрьде негізі каланған халық- 
тяр татулығыпың және туысқанлық ынтымағының лайықты түр- 
де аякталуы екендігіне, бул Одак лүниежүзілік капитализма 
карсы берік қамал және барлык елдердің еибекшілерінің Дүние- 
жүзілік Советтік Социалнстік Республикаға бірігуі жолында ба- 
іыл баскан жаңа адым болатындығына жуык арада өздерінің 
Советтсршің съездсріне жыйиалып, «Советтік Социалист^ 
Республикалар Одағын» куру туралы бірауыздав каулы алған
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совет республикалары халықтарының тілегі сенімлі кепіл бола 
а лады.

Осылардың бәрі туралы бүкіл дуние жүзі алдында акта ке- 
ліп, біэді өкіл еткен советтік социалистік республнкалардыц 
констнтуиняларынла айтылған, Совет екіметі негіэдерінін мыз- 
ғымайтындығын салтанатпен жарыялай к ел іп, біз, сол респуб- 
ликалардын делегаггары. өзімізге берілген өкілдікке сүйене оты- 
рып <Советтік Социалистік Республнкалар Одағын» ч^ру ту- 
р*лн  дсговорға қол коюға каулы етеміз.
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Қосымиіа М 2

СОВЕТТІҚ СОЦИАЛИСТА РЕСПУБЛИКАЛАР 
ОДАҒҺІН ҚУРУ ТУРАЛЫ

ДОГОВОР
Россия Соаеттік Федераииялы Социалистік Республикасы 

(РСФСР), Украин Советтік Соииалистік Республикасы (УССР), 
Белорус Советтік Соииалистік Республикасы (БССР) және За
кавказье Советтік Федерациялы Социалистік Республикасы 
(ЗСФСР — Грузия, Азербайжан және Армения) одактык бір 
мемлекет — «Советтік Социалистік Республикалар Одағы> бо- 
лып бірігу туралы төмендегі негіздер бойынша осы одақтык, 
договорды жасанды.

J. Советтік Социалистах Республикалар Одағыныи, өзінін. 
жоғарғы органдары аркылы, қарауына жататындар:

а) халыкаралык қатнастарда Одак атынан өкіл болу;
б) Одақтыц сыртқы шегарасын өзгерту;
в) Одак қурамына жаңа республикаларды енгізіп алу ту

ралы договорлар жасау;
г) соғыс жарыялау және бітім жасау;
д) мемлекеттік сырткы заемдар жасау;

е) халыкаралық договорларды ратификациялау;
ж) ішкі және сырткы сауданыц системасын бслгілеу;
з) Одактың бүкіл халық шаруашылығының негіздері мен 

жалпы жоспарын белгілеу, соидай-ақ концессиялық договор
ларды жасау;

и) транспорт жэне почта-телеграф істерін реттеп отыру;
к) Советтік Социалистік Республикалар Одағының карулы 

күштерінің уйымдастыру негіздерін белгілеу;
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л) Советгік Социалистік Республнкалар Одағынын бірың- 
ғай мемлекеттік бюджет! н бскіту» монет» акша және кредит 
снстемаларын белгілеу, сондай-ақ жалпыодақтык, республи- 
калық және жергілікті салықтар системасын белгілеу;

м) жерге орналастырудың және жер пайдаланудьщ жал
пы негіздерін белгілеу, сондай-ақ Одактын барлық жеріндегі 
кен байлыктарды. ормандарды және суларды пайдаланудын 
жалпы негіздерін белгілеу;

и) коныс аудару туралы одзктық заңдарды івығару;
o) сот курылысы мен сот жүргізу негіздерін белгілеу» сон- 

дай-ақ азаматтык және кылмыс істерінід одақтык заңдарын 
белгілеу;

п) еңбек туралы негізгі заддарды белгілеу;
p) халық ағарту ісінің жалпы негіздерін белгілеу;
с) халық денсаулығын қорғау жөніндегі жалпы шараларды 

белгілеу;
т) влшеуіштер мен таразылар системасын белгілеу;
у) жалпыодактык санак жумысын уйымдастыру;
ф) шетелдіктердің праволары жөнінде одақтык азаматгык- 

ка кабылдау жөніндегі негізгі заң шығару;
х) жалпы кепнрім беру прааосы;

ц) одақтық догоаорға кайшы келетін одактас республикалар- 
дың ,Советтер сьезінің» Орталық Аткару Комитеттері мен Ха
лык Комиссарлары Советтерінін каулыларын бузу.

2. Советтік . Социалистік Республнкалар Одағы өкіметінің 
жоғарғы органы — Советтік Соцналистік Республнкалар Одағы- 
нын Соаеттер съезі болады» ал съездердің арасындағы уакыт- 
та — Сонеттік Социэлистік Республнкалар Одағының Орталык 
Аткару Комитет! болады.

3. Советтік Социалист^ Республнкалар Одағының Советтер 
съезі» 25 000 сайлаушылар есебінен 1 депутат жіберетін кала- 
лық Советтердің өкілдерінен және 125 000 халықтың есебінея 

1 депутат жіберетін Советтердің губерниялық съездерінің өкіл- 
деріяеи куря лады.

4. Совеггік Соцналистік Республнкалар Одағынық Советтер 
съезінің делегаттары Советтердің губерннялық съездерінде 
сайланады.

5. Советтік Социалистік Республикалар Одағынын кезекті 
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Совсттер съезін жылына бір рет Созеттік Соцналнстік Респуб
ликалар Одағының Орталык Аткару Қомитеті шакырады; тв- 
тенше съездерді Советтік Социалистік Республикалар Одағынын 
Орталық Аткару Комитеті өз шеішмі бойыншз немесе кемінде 
екі одэқтас республиканец талап етуі бойынша шакырады,

6. Советтік Социалист Республикалар Одағыныц Советтер 
сьезі одақтас республикалардыц өкілдсрінен, олардың аркай- 
сысының халкынык санына карай 371 мушеден Орталық Ат
кару Комитетін сайлайды.

7. Советтік Социалист Республикалар Одағының Орталык 
Аткару Қомнтетініц кезекті сесспясы жылына үш рет шақьі- 
рылады. Төтенше сессиялар Одактыц Орталык Аткару Комитет! 
Президиумының қаулысы бояышла немесе СоветтіЙ Социалис
ток Республикалар Одағымың Ха;цлқ Комиссарлары Советініц 
талап етуі бойынша*  сондай-ақ одактас реслубликалардың бі- 
р»нің Орталық Лтқару Комитетініц талап етуі бойынша шакы- 
рылады.

8. Советтік Социалист Республикалар Одағыныц Сонеттер 
съезі мен Орталык Аткару Комигетініц сессиялары, Советтік Со
циалисток Республикалар Олағының Орталык Аткару Комнте- 
тініц Президиумы белгілеген тәртіп бойымша, одақтас респуб- 
лнкалзрдьгн астаналарында шяқырылады.

9. Советтік Социалист Республикалар Одағыпыц Орталык 
Аткару Комитет!. Одактыи Орталык Аткару Қомнтетһші сессия
лары зрасындағы уакытта Одактыц жоғарғы өкімет органы бо- 
лып табылатын Президиумды сайлайды.

10. Советтік Социалист Республикалар Одағыныц Орта
лык Аткару Комитет! Президиумыныц куримы 19 мушеден сай- 
ланады, осылардыц ішінен Одактыц Орталык Аткару Комитет! 
одақтас рсспубликалардың санына карай Одактыц Орталык 
Аткару Комитетініц терт председателе сайлайды.

11. Одактыц Орталык Атқару Комитетінің атқарушы органы 
Советтік Социалист Республикалар Одағыныц Халык Комис
сарлары Совет! болады, муны Одактыц Орталык Аткару Коми
тет! өзініц сайланган мерзіміке дейін төменгі курамда сай
лайды:

Одактыц Халык Коммссарлары Совет! шц Председателе
Председательдіц орынбасарлары,
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Сырткы істер халык комиссары,
Соғыс және теиіз істері халык комиссары,
Сырткы сауда халык комиссары,
Жол катнасыныц халык комиссары,
Почта мен телеграф халык комиссары,
Жумысшы-шаруа инспекциясының халык комиссары,
Халык Шаруашылығының Жоғарғы Советінің председатель 
Енбек халык комиссары,
Азык-түлік халык комиссары, 
Финанс халык комиссары.
12. Советтік Социалистік Республикалар Одағынын терри- 

ториясында революциялық заңды орнату үшін жэне контррево- 
дюциямен күресу ісінде одактас республикалардын күшін 61- 
ріктіру үшін, Советтік Соцналистік Республикалар Одағынын 
Орталық Аткару Комитетінін жаиынан жоғарғы сот бакылауын 
жүргізу функциясымен Жоғарғы Сот курылады. ал Одактыи 
Халық Комиссарлары Советінің жанынан Мемлекеттік Саяси 
Баскарманын біріккен органы курыладьц муның председателі 
Одактың Халык Комиссарлары Советіне кенесші дауыслен 
енеді.

13. Советтік Социалнстік Республикалар Одағыпың Халык 
Комиссарлары Советінің декреттері мен каулылары барлык 
одактас республикаларға міндетті және Одактын, барлык тер- 
риториясынла тікелей іс жүзіне асырылады.

14. Олақтын Орталық Аткару Комитеті мен Халык Комнс- 
сарлары Советінің декреттері мен қаулылары одақтае рсспуб- 
ликалардағы жаппай колданылатын тілдерде (орыс, украин, бе
лорус, грузин, армян, түрік тілдерінде) басылып шығады.

15. Одактас республикалардын Орталык Аткару Комитет- 
тері Одактың Халык Комиссарлары Советінің декреттсрі мен 
каулыларына өзінін наразылығын. олардың орындалуын ток- 
татпастан, Советтік Соцналистік Республикалар Одағьтның Ор
талык Аткару Комитетінің Президиумына білдіреді.

16. Советтік Социалистік Республикалар Одэрының Халык 
Қомиссарлары Советінін каулылары мен буйрықтарын Совсгтік 
Социалиста Республикалар Одағыныц Орталық Аткару Коми
тет! және оный Президиумы ғана буза алады; ал Советтік Со- 
циалмстік Республикалар Одағының жеке халык комиссарлары- 
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иың буйрыктарын Советтік Социалнстік Республикалар Одағы- 
ньщ Орталык Аткару Кимитеті, оның Президиумы және Одак- 
тың Халык Комиссарлары Советі буза алады.

17. Советтік Социалистах Республикалар Одағынъің халық 
комиссарларының буйрыктарын өте төтенше жағдайда ғана, 
бул бунрык Советтік Социалистік Республикалар Одағының Ор
талык Аткару Комитетініи немесе Халык Комиссарлары Сове- 
тінің каулыларына көріне сәйкес келмеген күкде ғана одактас 
республикалардың Орталык Аткару Комитет! немесе Орталык 
Аткару Комитеті Президиумы орындаудан токтатуы мумкін. 
Буйрыкты орындаудан токтатканы туралы одактас республика- 
лардыц Орталык Аткару Комитеті немесе Орталык Аткару 
Комитетінің Президиумы Советтік Социалиста Республикалар 
Одағының Халык Комиссарлары Советіне және Советгік Со- 
циалистік Республикалар Одағының тиісті халық комиссарына 
дереу мәлімдейді.

18. Одактас рсспубликалардың Халық Комиссарлары Сове- 
тінің курамына кірстіндер:

Халык Комиссарлары Советінің Председателе 
Председателей орынбасарлары,
Халык Шаруашылығының Жоғарғы Советінің председатель 
Жер халык комиссары,
Азык-түлік халык комиссары.
Финанс халық комиссары, 
Еңбек халық комиссары, 
Ішкі істер халык комиссары, 
Юстиция халык комиссары.
Жумысшы-шаруа ннспскциясының халык комиссары, 
Ағарту халык комиссары,
Денсаулық халык комиссары,
Әлеуметтік камсыздандыру халык комиссары,
Улт істсрі халык комиссары, 

сондай-ак буған Одактың сыртқы істер. соғыс-теңіа, сыртқы 
сауда, жол катнас және почта мен телеграф халық комисса- 
риаттарынын екілдері кенссші дауыслен кіреді.

19. Одактас республикалардыц Халык Шаруашылығынык 
Жоғарғы Советі және азык-түлік, фннанс, еңбск жэнс жумыс
шы-шаруа инспекциясының халык к мнссариаттары одактас 
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республикалардык Орталық Атқару Комитеті мен Халык Ко- 
миссарлары Советіне тікелей бағына отырып. өздерініц кызмо 
тін аткаруда Советтік Социалист Республнкалар Одағындағы 
тиісті халык комиссарларыныц буйрыктарына басшылық нусқау 
ретінде сүиеніп отырады.

20. Одақ курамына кіретін республикалардың» жалпыодак- 
тык бюджеттің курамды бір бөлімшесі болып табылатын, өзі- 
нің бюджеттері болады, муны Одактың Орталык Аткару Коми
тет! бекітеді. Республнкалардың бюджеттері, олардыц кіріс 
жағын да, шығыс жағын да Одактық Орталық Аткару Коми
тет! белгілейді. Қірістердің тізбесі мен одактас республикалар- 
дың бюджеттерін куруға бөліп шығарылатын кірістердің мөл- 
шерін Одақтың Орталық Аткару Комитеті белгілейді.

21. Одактас республнкалардың азамагтары үшін бірыцғай 
©дактық азаматгык белгіленеді.

22. Советтік Социалист Республнкалар Одағынық өзінің 
іуы, гербі және мемлекеттік мөрі болады.

23. Советтік Соцналистік Республнкалар Одағының астана- 
еы Москва каласы болады.

24. Одактас республнкалар осы договорға сәйкес өздерінің 
констіітуцияларына өзгерістер енгізеді.

25. Одактық договорды бекіту. өзгерту және толыктыру тек 
Советтік Социалист Республнкалар Одағыныа Созеттср съеэі- 
нің қарауына жатады.

26. Одактас республнкалардың арбірінде Одақтан өз еркі- 
мен шығу правосы сакталады.
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ЕСҚЕРТУЛЕР

* РСФСР-дағы түрк халыктары коммунистерінің РК(б)П Ор
талык Комитеті шакырған кенесі 1921 жылы 1—2 январь- 
да болды. Кекеске Азербайжаннын, Башкуртстанның, Турке- 
танның, Татарстанның, Дзғстзнның. Терек облысының, Қыр- 
ғызстанның, Кырымның партия қызметкерлері кагысты. Ке- 
>Сес Шығыс халықтары коммунистік уйымдарының Орталык 
бюросының баяидамасын, уйымдастыру мәселесін, т. б. тал- 
қылады. И. В. Сталин 2 январьда уйымдастыру мәселесі 
жаніндө баяндама жасады (баяндама стенограммаға түспе- 
ген). Кенес PL В. Сталиннің баяндамасы бойынша «РСФСР- 
дағы түрк халыктарының арасында жумыс жүргізетін Ор
талык бюро туралы Ережені» кабылдады. Осы «Ережеге» 
сәйкес, Шығыс халыктары коммуннстік уйымдарының 1918 
жьілдаи бастап жумыс істеген Орталык бюросы РСФСР-дың 
түрк халыктары арасындағы үгіт және насихат жумысының 
Орталык бюросы болып кайта курылды. — /.

* Бул арада партияның VIII съезі кабылдаған РК(б)П про- 
граммасы, оның «Экономика саласында> деген тарауы жа- 
не «Кәсіпшілер одактары мен оларды уйымдастыру туралы 
мәселе женінде» деген РК(б)П IX съезінін карары айтыпып 
отыр (қараңыз: «БК(б)П — съездердін, конференциялардың. 
және Орталык Комитет пленумдарыныи каулы-қарарлары»,

1 бөлім, 1941. 289—291, 337—340-беттері). — 4.
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j рК(б)П-ның VIII съезі мен онын соғыс және басқа мәсе- 
лелер жөніндегі қаулылары туралы мыналардан харацыз: 
<БК(б)П тарнхы. Қыскаша курс», 222 — 225-беттері жәяе 
<БК(б)П — съездердін, конференциялзрдың және Орталык 
Комитет пленумдарының қаулы-карарлары». I бөлім, 1941, 
280—313-беттері. И. В. Сталин БК(б)П VIII съезінде соғыс 
мәселесі жөнінде сөз сөйледі (қарацыз: Шығармалар, 4-том, 
казакша 280—281-беттері) және соғыс мәселесі жөніндегі 
карарды әзірлеу үшін съеад сайлаған соғыс комиссиясының 
жумысына катысты. — 6

* Бул арада Советтердіц VIII съезіндегі. Бүкілроссиялык Кә- 
сіпшілер Одақтарынын Орталык Советіндегі және Кәсіпші- 
лер Одахтарының Москва Қалалық Советіндегі РК(б)П 
фракцияларының 1920 жылы 30 декабрьде болған біріккен 
мәжілісі айтылып отыр. — 13.

* «Партияның улт мәселесіндегі кезекті міндеттері туралы» 
тезистер 1921 жылғы 5 февральда РК(б)П Орталык Коми- 
тетінің Саяси Бюросының мәжілісінде талкыланған. Тезис- 
терді біржолата рсдакциялау үшін В. И. Ленин мен И. В. 
Сталин бастаған комиссия тағайындалдьі. Тезистер «Прэвда- 
ның» 29-номерінде 10 февральда жарияланды жэне 1921 
жылы жеке кітапіда болып шыкты.—16.

6 Панисламизм—діни-саяси идеология; ислам дініндегі (му- 
сылман дініндегі) барлык халыктарды бір бүтін етіп бірік- 
тіруді уағыздайды. XIX ғасырдың аяғында Шығыс елдерін- 
дегі канаушы таптардың арасында көп тараған; Түркия бул 
идеологияны бүкіл дунне жүзі мусылмандарын «барлық дін- 
ге беріктердің халифы» ретіндегі турк султанына бағынды- 
ру максатында пайдаланды. В. И. Ленин панисламизмді 
«Европа мен Америка империалкзміне карсы азаттық козға- 

лысын хандардың, помешиктсрдін, молдалардың, т. б. позн- 
циясын нығайту ісімен уштастырмак» болатын ағымдардык 
бірі деп бағалаған (караңыз: Шығармалар, 3-басылуы, 
XXV том, 289-беті).

Пантюркизм барлық түрк халықтарын түрк үстемдігіне 
барындыруды мақсат етеді, бул Балкан соғыстарының дәуі- 
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рінде (1912—1913 жылдары) шыкқан. 1914—1918 жылдар- 
дағы соғыстың кезінде ете агрессияшыл, шовмнистік идео- 
логияға айналды. Россияда Октябрь социалистік рсволю 
циясынан кейін панисламизм мен пантюркизмді контррево 
люцияшыл элементтер Совет ^кіметіне қарсы күресу үшін 
пайдаланып келді. — 30.

7 РҚ(б)П X съезі 1921 жылы 8—16 мартта болды. Съезд 
Орталық Комитет пен Орталық Бацылау Комиссиясынын 
есептерін және кәсіппилер одақтары мен еліміздің шаруа- 
ілылык өміріндегі олардың атқаратын ролі туралы, заттай 
салық туралы, партия қурылысы туралы, партияныц рлт 
мәселесіндегі кезектеті міндетғері туралы, партияныц бірлігі 
жәие анархо-синдикалистік уклон туралы, т. б. баяндама- 
ларды талқылады. Орталық Комитеттің саяси есепті баян- 
дамасы мен заттай салық туралы, партияныц бірлігі жане 
анархо-синдикалистік уклон жвніндегі баяндамаларды В. И. 
Ленин жасады. Съезд касішділер одақтары туралы аитыс- 
тыц кортындысын шығарып. йасым көпшілік дауыспен леиин- 
дік платформаны қабылдады. В. И. Ленин жазған «Партий
ный бірлігі туралы» қарарда съезд барлық фракциялық топ- 
тарды мінеді, оларды дереу таратып жіберу керек деп нус- 
қау берді және партияныц бірлігі пролетариат диктатурасы- 
ныц табысты болуының негізгі шарты болып табылады дсп 
көрсетті. Съезд «Біздіц партиядағы синдикалист^ және 
анархистік уклон туралы» В. И. Леннннің жазған карарын 
кабылдады; бул карарда «жумысшы оппозициясы» дегенді 
мінеп, анархо-свндикалистік уклонның идеясын насихаттау 
коммунист партияныц қатарында болумея сыйыспайтын 
нәрсе деп таныды,' X съезд азык-түлік салғыртынан азык- 
түлік салығына көшу туралы, жана экономикалық саясатка 
көшу туралы каулы алды. И. В. Сталиннің «Партияныц улт 
мәсслесіндегі кезскті міндеттері туралы» баяндамасы 10 
мартта тындалды. Съезд И. В. Сталиннің тезистерін бір- 
дауыстан негізге алып, ол тезистерді эрмен карай әзірлеу 
үшіи комиссия сайлады. И. В. Сталин 15 марттағы кешкі 
мәжілісте комиссшпшң жумысының кортындылары туралы 
хабарлады. Комнссияның атынан И. В. Сталин усынған ка- 
рарды съезд бірауыздан кабылдады. Съезд улт мәселесін-

29 И. В. Ст а л и и. 5-том
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дегі антилартиялык уклондарды: улыдержавалық (велнко- 
рустык) шовинизм мен жергілікті ултшылдықты коммунизм 
үшін, пролетарлық интернационализм үшін зыянды және 
кауіпті уклон деп мінеді. Съезд басты кауіп ретінде, негізп 
соккыны улыдержавалык шовинизмге қарсы бағьіттады. 
(РК(б)П X съезі туралы мыиадан карацыз: «БК(б)П тари- 
хы. Қысқаша курс», 242—246-беттсрі. Съездің карарларын 
<БК(б)П — съездердін, конференциялардын және Орталық 
Комитет пленумдарының каулы-қарарлары» деген кітаптан 
караңыз, 1 бөлім. 1941, 356—395-беттері.).—33.

> <РСФСР-ды электрлендіру жоспары. Россияны электрлендіру 
жөніндегі Мемлекеттік Комиссияның Советтердің 8-ші съезі- 
не жасаған баяндамасы» деген жыГінақты Халык Шаруашы- 
лығының Жоғарғы Советінің ғылым-техника бөлімі 1920 жы
лы декабрьде бастырып шығарған.— 53,

9 «Экономическая жизнь» («Экономикалык өмір») — күнделік- 
ті газет, РСФСР мен ССРО-ның экономика, финале халык 
комиссариаттары мен мекемелерінің (Халык Шаруашылығы 
Жоғарғы Советінің, Еңбек және Қорғаныс Советініц, Мем- 
лекеттік Жоспарлау Комиссиясынын. Финанс халык комнс- 
сариатының жане баскаларынын) органы; 1918 жылғы но- 
ябрьден 1937 жылғы ноябрьге дейін шығып турды. — 55.

10 ІПДі Интернационал — «Социалистік партиялардың халык- 
аралык жумысшы бірлестігі»— революциялық ниеттегі жу
мысшы букараларының кысымымен уакытша II Интернацио- 
налдан шығып кеткен центристік лартиялар мен топтардың 
курылтай конференциясыяда, 1921 жылы февралъда Венада 
курылған. 11 Иятернационалды сөз жүзінде сынай отырып,

" IIИнтернационалдың басшылары (Ф. Адлер, О. Бауэр, 
Л. Мартов, т. б.) іс жүзінде пролетарлық козғалыстың бар- 
лык мзнызды мәселелері жөнінде оппортуниста саясат жүр- 
гізді және жасалған бірлестікті коммунистердіц жумысшы 
букарасына арта түсіп отырған ықпалына карсы кою үшін 
пайдалануга тырысты. 1923 жылы ІІі/2 Интернационал 
кайтадан II Интернационалмен бірігіп кетті. 0$
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«Шығыс халыктарының қыіімыл және насихат Советі» 1920 
жылы сентябрьде Бакуде болған Шығыс халықтарынын 
I съезінің қаулысы бойынша курылған. Совет Шығыстағы 
азаттық қозғалысын қолдау және біріктіру мақсатын көзде- 
ді; бір жылдай өмір сүрді.—60.

12 Таулық Социалистік Совет Республикасының ецбекші әйел- 
дерінің 1 съезі 1921 жылы 16—18 июньде Владикавказда 
болыл өтті. Съезге 152 делегат әйел катнасты: чечен, осетин, 
татар, кабардин, балқар әнелдері және алыстағы тау село- 
ларынан келген баска да енбекші әйелдер катнасты. Съезд 
мына мәселелерді талкылады: Шығыс әкелдерінің бурынғы 
және кәзіргі уақыттағы экономнкалык-праволық күйі. ман- 
дагерлік өндіріс және буған тау халыктары әйелдерінің қа~ 
тысы, халық ағарту ісі және оған Шығыс әйелдерінің кати
сь!, ана мен баланың мүдделерін корғау туралы баяндама, 
т. б. И. В. Сталиннің телеграммасы 18 июньде сьездің кеш- 
кі мәжілісінде окылды. Съезд И. В. Сталинге куттыктау те
леграмма жіберді. — 65.

13 Таулықтардың Автономиялы Социалнстік Совет Республика- 
сы Бүкілроссиялык Орталык Атқару Қомитетінің 1921 жылы 
21 январьдағы декрет! бойынша курылған. Тау халықтары 
АССР-на элғашқы кезде: Чечен, Назран, Владикавказ, Ка
бардин, Балкар және Карачай округтері кірген. 1921—1921 
жылдары Тау халықтары АССР-нан бірте-бірте б;рсыпыр;і 
автономиялы улт облыстары бөлініп шыкты. Бүкілроссиялык 
Орталык Агкару Комитетінің 1924 жылы 7 июльдегі декре
та бойынша Тау халықтары АССР-ы таратылды.— 65.

и Бул арадя Коммунист Интернацноналға алудың 21 пларты 
айтылып отыр, бул шарттар 1920 жылы 6 августа Комин- 
тернпіц 11 конгресінде бекітілген. — 71.

55 Бул арада В. И, Лсниннің «Пролетариаттың кәзіргі рево
люция дағы міндеттері туралы» деген Апрель тсзистері айты- 
лып слыр (карзцыз: Шығармалар. 3-ші басылуы, XX томі 
87—90-беттері). — 71.

29
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'• 1921 жылы март айында Кронштадта болған контрреволю- 
циялық бүлік туралы әцгіме болып отыр (қарацыз: «БК(б)П 
тарнхы. Қыскаша куро, 239-беті).— 12.

” В. И. Ленин. «Социал-демократнянын демокрагнялык рево- 
люциядағы екі тактикасы» (караныэ: Шығармалар, 3-ші 
басылуы, VIII том. 27—126-бетгері). — 73.

18 Қаракыз: В. И. Ленин. Шығармалар. 3-ші басылуы, VII том 
және 4-ші басылуы, 8-том. — 7.7.

19 В. И. Ленин. «Кадеттсрдің жецісі және жумысшы партия- 
сынын міндеттері» (караңыз: Шығармалар, 3-іпі басылуы. 
IX том. 79—143-беттері).— 73

ао Қараныз: В. И. Ленин. ІІІығармалар, З-басылуы, XXІІ том. 
13— 23-беттері. — 75

11 Бул арада В. И. Лениннін «Совет вкіметінің кезектегі мін- 
деттері» деген кітапшасы айтылып отыр (карзныз: Шығар- 
малар, 3-басылуы, XXII том, 435—468-беттері).— 75.

12 Кредо («credo)—«зкономястер» тобынын маиифесі. (Кредо 
туралы мынадан қараныз: В. И. Ленин «Россиялық соцнал- 
демократтардың карсылығы». Шығармалар, 3-ші басылуы, 
11 том, 473—486 беттері жане 4-ші басылуы, IV том, казак- 
ша 171—186-беттері).— 77

В. И. Ленин. «Коммунизмдегі «солшылдыктык» балалық ау- 
руы» (карацыз: Шығармалар, 3-ші басылуы, XXV том. 165— 
250-беттері). —SO.

14 Демократнялық кеңес 1917 жылы 14—22 сентябрьде Петро- 
градта болып етті. Кенесті жумысшы, солдат депутаттары- 
нын Бүкілроссиялық орталық аткару комитеті мен шаруа 
депутаттары Советтерінін аткару комнтетіиін меньшеанк-эсер 
басшылары шакырды; буған социалистік партиялардын, ымы- 
рашыл Советтсрдің, кәсіпшілер одақтарынын, земстволардыи, 
сауда-өнеркәсіп топтары мен әскери бөлімдердін екілдері 
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қатысты. Мәжіліс Предпарламент (Республиканың уакытша 
советін) қурды—Уақытша үкіметтін жанындағы кеңесші ор
ган. Ымырашылдар осы Предпарламент аркылы революция- 
ны токтатыл тастап. елді совет революииясының жолынан 
буржуазиялық-конституциялык даму жольшз түсіреміз деп 
ойладьь — 82

2* В. И. Ленин. «Пролетарлык революция және ренегат Кауг- 
скийэ (қараңыз: Шығармалар, 3-ші басылуы, ХХПІ том. 
331— 412-беттері). — 87.

26 Бул арада В. И. Лениняін «Не істеу керек?» деген кітабы

айтылып отыр (карацыз: Шығармалар, 3-басылуы, IV том. 
359—508-беттеріш 4-ші басылуы. 5-том, казакша 369—577- 
беттері). —87

27 Қараңыз: К. Маркс пен Ф. Энгельс «Коммуниста партий
ный манифесі», 1939. 40—41-бсттері. — 87.

И. В. Сталин РК(б)П Орталык Комитетінің Кавказдық бю- 
росыныц жергілікті партия және кәсіпшілер уйымдарынып 
өкілдерімен өткізген пленумына қатысу үшін 1921 жылы 
июньніц аягыяда Нальчнктен (онда ол емделуде жаткан бо- 
латын) Тифлиске келді. Пленум 2—7 июльде болып өтті. 
Закавказье совет республикалары курылысының аса мацыз- 
ды шаруэшылык, саясн мәселелерін талқылады. И. В. Стал ин- 
нің баспшлығы.мен әзірленіп, саяси жағдай туралы баяндамн 
бойынша алынган карарда пленум Закавказье коммунистері- 
нің міндеттерін белгіледі және ултшыл-уклоннстерге батыл 
соккы берді. Пленум Закавказье совет республнкаларынын 
шаруашылық жумысын біріктіретін комиссия уйымдастыру 
туралы каулы алды. Закавказье темір жолының жайы тура
лы. Закавказье совет республикаларывдз акта знактарынын 
журісі туралы. Тау өлкелік Қарабахқа автономия беру же- 
ніндегі, Аджария жвніндегі. Абхазиядағы жағдай туралы. 
тағы баска мәселелерді талкылады. Тифлис партия уйымы- 
ның 6 июльдегі жалпы жыйналысында И. В. Сталин «Гру
зия мен Закавказьеде коммуниэмнің кезекті мінлеттері ту
ралы» баяндама жасады. Баяндама «Правда Грузии» газе- 
тінін 108-номерінде. 13 июльде басылып шыкты жэне
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РК(б)П Орталық Комитетінің Кавказдык бюросы 1921 жы- 
лы жене кітапша етіп бастырып іиығарды.— 95

29 Муссаватистер — «Муссаватэ партиясы — Азербайжан бур
жуазиями мен помещиктерінің ултшыл партиясы; 1912 жылы 
панда болған. Октябрь революциясы мен азамат соғысы дәуі- 
рінде Азербайжанда негізгі контрреволюциялык куш болған 
Түрк интервенттерінің, кейініректе ағылшын ннтервенттерінін 
жәрдемімен муссаватистер 1918 жылғы сентябрьден 1920 
жылғы апрельге дейін, Баку жумысшыларының, Азербайжан 
шаруаларынын және буларға көмекке келген Кызыл Армия 
ның біріккен күшімен муссаватистер үкіметі кулатылғаиға 
денін, өкімет басында болды. —103.

30 Дашнактар— «Дашнакцутюн» партиясы—армянның. буржуа
зия шыл-ултніыл партиясы; XIX ғасырдың 90-ші жылдарында 
пайда болған. 1918—1920 жылдары дашнактар Армениянын 
буржуазияшыл-ултіпыл үкіметіне бас болған және Армения- 
ны ағылшын интервенттерінін Советтік Россияға карсы күре- 
сінің тірегіне айналдырған. Дашнак үкіметі Кызыл Армия 
колдаған Армения енбекшілерінін күресінін нәтижесінде 
J920 жылы ноябрьде кулатылғаи.—103.

31 Бул арада 1904 жылы Англия мен Францияныц арасындз
жасалғзн согыс-саяси келісім айтылып отыр; бул келісім 
Амтантанын (Англиянын, Францияның жане патшалық Рос
сиянин империалмстік одағынын) курылуының басы бол

ды. --- IQd.

к «Искра»—ен алгашкы жалпыорыстық марксист!*  купыя га- 
зет: оны 1900 жылы В. И. Ленин к^рған («Искранын» ма- 
нызы мен рол! турзлы: <БК(б)П тарихы. Қыскаша куре». 

30—38-бетгерія каракыз). —

33 Н Ленин. сКоммунизмдегі «солшылдыктыц» балалық ауруы». 
П., 1920 (караныз: В. И. Ленин. Шығармзлар. Зч.іі басы- 
лум, XXV том. 165—250-беттері). — Ш

з< Караныз: В. И. Ленни. ІИыгармалар. 3-ші 

том, 385-беті.— 7/«5.

басылуы, XXIII
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35 Бул арада қарулануға шск кою женінде және Тынық му- 
хит пен Қыііыр Шығыс мәселелері жөнінде болған конферен
ция айтылып отьтр, бул конференция 1921 жылғы 12 ноябрь- 
ден 1922 жылғы 6 февральға дейін Вашингтонда болды. 
Конференцияға АҚШ, доминиондарымен коса Англия. Жапо- 
ния. Франция, Италия, Қытай, Бельгия, Голландия және 
Португалия катысты. Совет үкіметінің наразылык білдіруіне 
карамастан Советтік Россия конфсренцияға шақырылмаған 
болатын. Вашингтон конференциясы соғыстан кейін дүниені 
кайта бөлуді аяктады және бул өзі Тынық мухнтта импе
риалиста күштердің жаца арасалмзғын белгілеу әрекеті бол
ды. Вашингтонда кол койьілған кслісімдер империалиста 
лержавалардың теңіз каруларының мөлшерлерін белгіледі, 
булардың Тынык мухиттағы аралдарға нелік праволарын бел- 
гіледі және Кытайда «есіктерді ашык коюэ саясатынын 
иринципін, яғни «барлық улттардын саудасы мен өнеркә- 
с<біне Қытайда ашылатын мүмкіншіліктермен тендей пай- 
далану» принципін белгіледі. Вашингтон конференциясы 
империалист^ державалардың араларындағы кайшылыктар- 
ды жоя алмады, кайта күшейтіп жіберді.— 131.

«Звезда*  («Жулдыз»)—большевиктік жарыя газет; 1910 
жылғы 16 декабрьден 1912 жылғы 22 апрельге дейін (ал- 
гашында жеті сайын, онан соң жетісінде екі-үш рет) Петер
бурге шығып турған. Газетке В. И. Ленин идеялық басшы- 
лык беріп отырды; ол газетке шет елдсрден үздіксіз озінін 
макалаларын жіберіп турды. «Звездаға» белсене катысқан- 
дар: В. М. Молотов, М. С. Ольминский, Н. Г. Полетаев, 
Н. Н. Батурин, К. С. Еремеев жэне баскалар едь Газетке 
А. М. Горький катысып турды. 1912 жылы көктемде, Петер- 
бургте турған кезінде, И. В. Сталин газеттің жумысына ті- 
кслей басшылық етгі және онда өзінің бірсыпыра мақалала- 
рыи бастырды (караныз: Шығармалар. 2-том, қазакша 255— 
279-беттсрі). Газеттін кепбір номерлерінің тиражи 50—60 
мыңға жеткен. «Звезда» күнделікті большевиктік «Правда» 
газетінің шығуын әзірледі. 1912 жылы 22 апрельде патша 
үкіметі «Звезданы*  жауып тастады. «Звезданын» жалғасы 
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19)2 жылғы октябрьге дейін шығып келген «Невская Звез
да*  («Нева Жулдызы») деген газет болды.— 143.

” И. В. Сталиннің «Правданын*  1912 жылы 22 апрельдеп
1- номерінде жарыяланған «Біздің мақсаттарымыз» дсгсн ма- 
каласынан цитата келтіріліп отыр (караныз: ПІығармалар,
2- том. казакша 280-беті). — /4/.

м Қараныз: И. В. Сталияі Шығармалар, 2-том, казакша 281 — 
282-беттері. —145.

* Эсерлердін процесі 1922 жылы 8 нюньнен 7 авгуска дейін 
Москвада болып өтті. Жоғарғы революцнялық трибунал сот 
жауапкершілігіне тартқан 34 айыпталушылардың ішінде со- 
циалист-революционерлер партнясы Орталық Комитетінін 
11 мүшесі болды. Процес Октябрь социалист революиия- 
сынын алғаш күндерінен бастал-ақ эсерлер партиясының Со
вет өкіметіне карсы күрескендігін. қарулы көтерілісгер мен 
заговорлар уйымдастырып отырғанын, интервенттерді колда- 
ғанын, большевик партиясы мен Совет үкіметіиін, басшылары- 
на карсы террорлык актылар жасағандыгын анықтады.—149

40 Бул арада Генуяда (1922 жылы 10 апрель мен 19 майдыч 
аралығында) және Гаагада (1922 жылы 15 нюнь мен 20 
июльдін аралығында) болған халықаралық экономнкалык 
конференцнялар айтылып отыр. Генуядағы конференция ка
питалиста дүнке мен Советтік Россиянин арасындагы ка- 
рым-катнастарды белгілеу үшіи шакырылған. Конференция- 
Fa, бір жағынані Англия, Франция, Италия, Жапокия және 
баска капиталист мемлекеттер, екінші жағынан — Советтік 
Россия катыскан. Капиталист елдердің екілдері совет де- 
легациясына талаптар конды; бул талаптарды орындау 
Совет елін батыс-европалық капиталдың отарына айналдыр- 
ғандык болып шығар еді (барлық соғыс карыздарын және 
соғыстан бурынғы карыздарды өтеу, шет ел меншік иелеріне 
булардың нацнонализацняланып кеткен мсншіктерін қайта- 
рып беру талабы, т. б.). Совет делегациясы шет ел капита- 
листерінің бул талаптарын кабылдамай тастады. Мәселе 
Гаагада жыйналган эксперттер конференциясыныи талқы- 
лауына берілді. Екі жактын да көзкарастары алшак бол- 
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ғандыктан Гаага конференинясы да келісімге кеде ал- 
малы. —149.

41 И. В. Сталин РСФСР-ды, УССР-ды, Закавказье федерация- 
сын жэне БССР-ды Советтік Социалистік Республикалар 
Одағына біріктіру туралы зан. жобасын жасау үшін РК(б)П 
Орталық Комитетінің пленумы 1922 жылы 6 октябрьде кур- 
ған комиссиями баскарды. Комиссия ССРО Советтерзнін 
I съезін дайындау жумысынын бәріне басшылык етті. — 153

° Бул арада Азербайжан, Армян, Грузин, Белорус, Украин. 
Хорезм. Букар, Кыйыр Шығыс жэне РСФСР тәуелсіз pec- 

^публикаларыиыц атынан Генуядағы жалпыевропалық эконо- 
микалық конференцияға қатысу үшін РСФСР-ға өкілдік бе
ру туралы 1922 жылы 22 февральда Москвада осы аталған 
рсспубликалардың ерікті «кіллері кол койған келісім айты- 
лып отыр.—156.

43 ҚШР—Қыйыр Шығыс республикасы 1920 жылғы апрель 
ден 1922 жылғы ноябрьге дейін болып келді. Қыйыр Шығыс 
республикасының курамына кіргендер: Прибайкалье, Забай
калье, Амур облысы, Приморье, Камчатка жэне Сахалин 
ніц солтүстік бөлегі. — 156.

н Закавказье федерацнясы— Закавказье Соцвалистік Совет 
Республикаларының Федерацнялық Одағы Грузияның, Азер 
байжаннын және Арменияның орталык аткару комитеттері 
екілдерінін өкілдік конфсренциясьшда 1922 жылы 12 мартта 
қурылған, 1922 жылы декабрьде Федерацнялык Одақ За 
кавказьенің Социалистік Федераииялық Совет республикасы 
(ЗСФСР) болып канта курылды. Закавказье федерациясы 
1936 жылға дейін болып келді. ССР Одағының 1936 жылғы 
Констнтуииясы бойынша Армян, Азербайжан жэне Грузия 
Советгік Социалистік Республнкалары одақтык республика- 
лар ретінде ССР Одағына кірді. (Закавказье федерациясы 
туралы осы томнын 251—256, 276—284-беттерін кара-
ныз.). —158

46 Букар жэне Хорезм советтік халык республикалары 1920 жы
лы бурынғы Букар жэне Хнуа хандыктарының жерлерінд^ 
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болған жеңімпаз халық көтерілістерінің нәтнжесінде курыл- 
ды. 1924 жылдың, аяғында және 1925 жылдың басында, улт 
белгілеріне карай Орта Азияның жеке мемлекет болып бөлі- 
нуіне байланысты, Букар және Хорезм республикаларынын 
жерлері жаңадан қурылған Түркпен және Өзбек Одақтык 
Советтік Социалистік Республикаларынын, Тәжік Автономия- 
лы Советтік Социалистік Республнкасынын және Қаракалпак 
автономйялы облысының курамына кірді. — /о8.

Советтердіқ Бүкілроссиялық X съезі Москвпда 1922 жылы 
23—27 декабрьде болып өтті. Съезге 2 215 делегат қатысты; 
сонын іиіінде договорлы ЗСФСР, УССР жәис БССР респуб- 
ликаларынан 488 делегат катысты. булар Мзскваға ССРО 
Советтерініқ I съезінің жумысына қатысу үшін келді де, Бү- 
кілроссиялық X съезге қурметті қонактар ретінде шакырыл- 
ды. Совсттердін Бүкілроссиялык X съезі мына мәселелерді 
талқылады: респуб/іиканын ішкі және сырткы саясаты тура- 
лы Бүкілроссиялық Орталық Аткару Комитеті мен Халык 
Комиссарлары Советінің есебі, Өноркәсіптің жайы тура- 
лы баяндама. Жер Халық Қомкссарнатының баяндамасы (ша- 
руалар шаруашылығын көтеру жөнікдегі жумыстардың кор- 
тындысы), Оқу халык комиссариатының баяндамасы. Финанс 
халық комиссариатының бэяндамасы, договорлы республика- 
лардьщ Советтік Социалистік Республикалар Одағын куру 
туралы усынысы. Советтік республикаларды біріктіру тура
лы 26 декабрьде И. В. Сталин баяндама жасады. 
IL В. Сталиннің усынған карарын съезд бірауыздан кабыл 
алды. И. В. Сталиннің баяндамасынан кейін Укравнанын, 
Азербайжанкыц, Грузияныц, Армеяияның жэне Белоруссия 
ның өкілдері шығып сөз сөйлеп, өз халыктарының атынан 
Совет республикаларынын бірыңғай одақтык мемлекет бо
лып— ССРО болып — бірігуін куттыктады. — /о/

Бул зрадз Орал мен Қазакстанньщ пайдалы кен заттарын 
казуға концессиялык келісім жасау туралы ағылшын өнер- 
кәсіпшісі Уркартпен Совет үкіметінің жүргізгеи келіссездері 
айтылып отыр. Уркарттын усынған шарттарының кіріптарлык 
сыйпаты болғандықтан, сонымен катар ағылшынның консер- 
взтивтік үкіметі Советтік Россия жөнінде душпандык саясат 
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жүргізіп отырғандыктан Халык Комиссарлары Советі 1922 
жылы 6 октябрьде келісім жобасын кабылдамай тастады. 
Совет үкіметініц Уркартпен келісім жасаудан бастартуы 
буржуазиялық баспасөзде антисоветтік науканнын күшеюіне 
сылтау болды.— [64.

° Лозаннадағы конференция (1922 жыл 20 ноябрь — 1923 жыл 
24 июль) Франциянын, Англияның жане Италияның қалауы 
бойынша таяу шығыс мәселесін талқылау (Греция мен Тур- 
кия арасында бітім шартын жасау, түрк шегараларын бел 
гілеу, буғаздарды пайдалану тәртібі туралы конвенция қя 
былдау, т. б.) үшін шакырылған. Қонференцияға әлгі атал- 
ған елдсрден басқа Жапония, Румыния, Югославия, Греция, 
Болгария, Түркня катысты (АҚШгың өкілдері бақылаушы 
лар ретінде катысты)- Советтік Россия конференцияға тек 
буғаздар (Босфор, Дарданеллы) жөніндегі мәселені талқы 
лау үшін шакырылып еді. Конфереяцияда, буғаздар жөнін 
дегі комнссиядэ, совет делегациясы бейбітшілік кезде де 
соғыс кезінде де соғыс кемелері үшін буғаздардын ашык 
болу жобасына қарсы шыкты да, Түркиядан баска держава 
нын қай-кайсысынын. болсын соғыс кемелсрі үшін буғаздар 
дын мүлдем жабық болуын көздеген өз жобасын усынды 
Совет делегациясының жобасын комиссия кабылдамай тас 
тады.— /65.

<<■ ССРО Советтерінің I съезі 1922 жылы 30 декабрьде Моск- 
вада болып өтті. Съезге РСФСР-дан 1 727 делегат, УССР- 
дан 364 делегат, Закавказье федерациясынан 91 делегат жән^ 
БССР-дан 33 делегат катысты. Съезд И. В. Сталиннін Со- 
веттік Социалистік Республикалар Одағын куру туралы баян 
дамасын талкылады жэне ССР Одағының курылуы жөніиде- 
гі Декларация мен Одактык Договорды бекітті жэне ССР 
Одағының Орталық Атқару Комитетін сайлады. — 173.

60 РСФСР-дың, УССР-дың, БССР-дың және ЗСФСР-дыц өкіл- 
дік алған делегацияларының конферснциясы 1922 жылы 
29 декабрьде болды. Конференция Советтік Социалистік Рес
публикалар Одағының курылуы жөніндегі Декларация мен 
Договорды карап, қабылдады. И. В. Сталин конференцияда 
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ССРО Советтерінің 1 съезінің жумыс тәртібі туралы мәлім- 
деме жасады. Конференция И, В. Сталинге ССР Одағынын 
курил у ы туралы мәселе жөніиде съезге баяндама жасауды 
тапсырды. 30 декабрьде ертеңгісін өкілдік алған делегацкя- 
лар ССР Одағының курылуы туралы Декларация мен Дого- 
ворға қол койды. — 176.

51 И. В. Сталиннің «Орыс коммунистерінін стратегиясы мен 
тактикасы туралы мәселе женінде» деген макаласы «Прав
да» газетінің Росснялық коммунист (большевиктер) партия- 
сының XXV жылдыгына арналған 1923 жыл 14 марттағы 
5б-номерінде «Петроградская Правда» газетінің 1923 жыл 
14, 15 жане 16 марттағы 57, 58 және 59-номерлерін-
де жане «Коммунистическая Революция» журналынын 
1923 жыл 1 апрельдегі 7 (46)-номерінде жарыяланды. Кейін 
иен бул макаланың үзіндісі «Октябрь революциясы жэне 
орыс коммунистерінің стратегнясы» деген тақырыппен 
И. Сталин. «Октябрь революциясы туралы». М., 19321—де
ген кітапта басылған болатын.—177.

61 Свердлов университет! — Я. М. Свердлов атындағы Жумыс- 
шы-Шаруа Коммунист университет!.

1918 жылы Я. М. Свердловтың бастауымен Бүкілросеня- 
лық Орталық Аткару Комитетінің жанынан кысқа мерзімді 
үгіт-насихат курсы уйымдастырылған; 1919 жылы январьда 
бул курс Совет жумысының мектебі деп аталған. Осы мек- 
тептің негізінде РК(б)П VIII съезінің қаулысы бойынша со
вет және партия жумысының Ортзлык мектебі курылған. 
1919 жылдың екінші жартысында совет және партия жумы- 
сынык орталык мектебі Я. М. Свердлов атындағы Жумыс- 
шы-Шаруа Коммунист университет! болып кайта курыл- 
ған. — 177.

63 «Еңбекті Азат Ету» тобы — ең алғашқы марксистік орысто- 
бы; 1883 жылы Женевада Г. В. Плеханов курған. (Бултоп- 
тын қызметі мен онын тарихи ролі туралы: «БК(б)П тари- 
хы. Қыскаша курс», 10— 17-беттерін карацыз.).—189.

6* 1917 жылы 20—21 апрельде Петроградта болған жаппайсая- 
си демонстрацмянын кезінде большевиктік партияныц Пет- 
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роград комнтетінін бір топ мүшелері (Богдатьев тағы бас*  
қалзры), демонстрацняның бейбіт сынпаты туралы больше- 
внктер Орталық Комитетінің директивасына карамастан, 
Уакытша үкіметті дереу кулату уранын котерген. Гіартиянын 
Орталык Комитеті бул «салшыл» авантюристердің кылықтэ 
рын жөнсіз деп мінеген болатын (қараныз: В. И. Ленин 
Шығармалар, 3-басылуы, XX том. 224—225-беттері).—190,

55 В. И. Ленин. «Социал-демократиянын демократиялық рсво- 
люциядағы екі тактикасы» (қараңыз: Шығармалар. 3-басьь 
луы, VIII том. 27— 126-беттері). —19$.

ч
66 Чхеидзе. Стеклов» Суханов. Филипповский жэне Скобелев ген 

куралған «байланыс комиссиясы» (буған кейіннен Чернов 
пен Церетели енген) жумысшы, солдат депутаттары Петро*  
град Советник меньшевнктік-эсерлік Аткару Комитеті 1917 
жилы 7 мартта Уакытша үкіметпен байланыс жасау үшін. 
оған «эсер» ету үшін жэне оньщ жумысына «бақылау» жүр*  
гізу үиіін қурған болатын. Іс жүзінде «байланыс комиссия 
сы> Уақытша үкіметтің буржуазиялық саясатын жүзеге асы- 
руға көмектесті және бүкіл өкімет билігінің Советтерге кө- 
шуі жолында белсенді түрде революциялык күрес жүргізуден 
жумысшылар букарасын тартып устады. «Байланыс комио- 
сиясы» 1917 жылғы майға дейін, меныиевиктер мен эсерлер- 
дін екілдері тікелей Уакытша үкіметтін курамына енгенге 
дейін, өмір сүріп келді. — /95.

67 В. И. Ленин. «Пролетариаттың кәзіргі революциядағы мін 
деттсрі туралыэ (карақыз: Шығармалар, 3-басылуы, XX том, 
87—90-беттері).— 196.

68 Партийный XII съсзіне арналған улт мәселесі жөніндегі те- 
эистердін жобасы РК(б)П Орталык Комитетінің пленумын- 
да 1923 жылы 21 фсвральда талкыланған. Теэистерді редак- 
цнялау үшін И. В. Сталиннің басшылығымен комиссия ку- 
рылған РК(б)П Орталық Комитетініц Саяси Бюросы 22 
мартта тезистерді карал, бекітті, бул тезистер 21 маргга 
«Правдаэ газетініи 65-номерінде жарыяланды. — 200, 
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м Сменовехтық — буржуазиялық саяси ағым; шет елде эмигра- 
циядағы орыс ақгвардияшыларыньің арасында 1921 жылы 
пайда болған; бул ағымды «Смена Вех» (алғашында осы 
такырыппен жыйнақ шыққан) журналын шығарып турған 
Н. Устрялов, ІО. Ключников және баскалардың тобы бас- 
карған. Сменовехтық идеологиясы Совет өкіметіне карсы 
ашык карулы күрес жүргізуден бастарткан буржуазиянын. 
көзқарастарын білдірді. Сменовехшылдар Советтік Россиянык 
жаңа экономикалық саясатка көшуіне байланысты совет ку- 
рылысы бірте-бірте буржуазнялық демократиянын рухында 
өзгереді деп есеп жасаған. — 206,

62 «Партияның улт мәселесіндегі кезекті міндеттері туралы» де
ген РК(б)П X съезінің карарын «БК(б)П— съездердің, кон- 
ференциялардың және Орталық Комитет пленумдарынын 
қаулы-карарлары» деген кітаптан караңыз: I бөлімі, 1941. 
386-беті. —207.

61 РК(б)П ХН съезі 1923 жылы 17—25 апрельде болып өтті. 
Бул Октябрь социалист революциясы жеціп шыкқаннан 
кейінгі, В. И. Ленин катыса алмаған бірінші съезд еді. 
Съезд Орталық Комитегтін, Орталық Бакылау Комиссиясы- 
мың. Коминтерн Аткару Комитетіндегі Россия өкілдерінін 
есепті баяндамаларын және мына баяндамаларды: внеркәсіп 
туралы, партия мен мемлекет қурылысындағы улттық мо- 
ментгер туралы. деревнядағы алым-салық саясаты туралы, 
аудандастыру туралы, т. б, баяндамаларды тэлкылады. Съезд 
өзінің карарларыада В. II. Лениннің соңғы макалалары мен 
хаттарында берген нускауларының бәрін де еске алды. 
РК(б}П ХП съезі жаңа экономикалық саясаттың екі жыл 
ішінлегі кортындысын шығарып, жаңа экономикалық саясат- 
ты социалист позициялардан шегінушілік деп түсінген Троц- 
кийге, Бухаринге және олардың пікірлестсріне батыл соккы 
бердһ Съезд уйымдастыру жәяе улт мәселелеріне үлкен көніл 
бөлді. J7 апрельдегі кешкі мәжілісте, И. В. Сталин Орталық 
Комитетгш уйымдастыру жумысы жөніндегі есепті баянда- 
масын жэсады. Орталық Комитеттщ есебі бойынша алынған 

карарда съезд Жумысшы-Шаруа Инспекциясы мен Орталык 
Бакылау Комисснясын өзгертіп кайта курудың Ленин жз- 
сзған жоспарын кабыллады жане Орталык Комитсттіц уйым- 
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дастыру аппараты менбарлық уйымдастыру жумысының жак- 
сарғанын атап көрсетті. И. В. Сталиннің «Партия мен мем- 
лекет қурылыеындағы улттык моменттер туралы» баиндама- 
сын съезд 23 апрельде тындады. Баяндама бойынша жарыс 
сөздер 23 жане 24 апрельде жүрді, мәселені онан әрі тал- 
қылау И. В. Сталиннің тікелей басшылығымен жумыс істе- 
ген съездің улт секциясына көшірілді. 25 апрельде съезд 
секцнянын усынған қарарын бекітті; карардың негізіне 
И. В. Сталиннің тезистері алынды. Съезд ултшыл-уклонис- 
терді әшкерелеп, партияны улт маселесіндегі уклоидарға 
қарсы — великорустык шовинизм мен жергілікті буржуазия- 
шыл ултшылдыка карсы— батыл куреске шакырды. (РК(б)ГІ 
XII съезі туралы мынадан караныз: «БК(б)П тарихы. Қыс- 
каша курс», 250—252-беттері. Съездіц карарларын «БК(б)І1 
— съеэлердін, конференцмялардың және Орталық Комитет 
пленумдарынын каулы-кзрарлары» деген кітаптың і бөлімі*  
нен караңыз, 1941, 472—524-беттері). — 215

62 «Известия Центрального Комитета Российской Коммунисти
ческой Партии (б)» («Россиялык Коммунист (большевнктер) 
Партиясының Орталык КомитетІнің Известиялары») —ха- 
баршы журнал; РК(б)П VIII съезінің каулысы бойынша ку- 
рылған; 1919 жылғы 28 майдан 1929 жылғы 10 октябрьге 
дейін шығып келді (алғашқы 20 номері «Правда» газетіне 
косымша ретінде шыкты). «Известия ЦК» хабаршы бюлл<» 
теньнен бірте-бірте партняның орталық журналына айналып. 
1929 жылы «Партийное Строительство» журналы болып қай- 
та курылды. «РКП Орталық Комнтетінің партияның ХП 
съезіне берген есебі» «Известия ЦК» журналының 1923 ж 
апрельдсгі 4(52)-номерінде жарыяланған.— 2/7.

И. В. Сталин бул арада «Біз Рабкрннді калай кайта қуруы 
мыз керек» және «Аз болса да жаксы болсын» дегсн 
макалаларды айтып отыр (карацыз: В. И. Ленин. Шығарміь 
лар, 3-басылуы, XXVII том, 402—418-беттсрі).—228.

61 И. В. Сталин бул арада «Біздің бнеркәсіптегі комзндирлері- 
міз. (РКП Орталық Комнтетініқ Есепке алу-Орналастыру 
Бөлімінін материалдары бойынша)» деген кітапшаны айтып 
отыр. M.f 1923. — 233.
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Эсерлер пэртиясының кзтардағы мүіпелерінің Бүкілроссиялык 
съезі 1923 жылы 18—20 мартта Москвада болып өткен. 
Съезд эсерлер партиясы біржолата ыдырал бітті және онын 
эмиграциядағы басшы органдарынын кәзірде өмір сүруден 
қалған партиянын атынан пікір білдіруіне правосы жок дел 
тапты. — 244.

** Айтыс лнстогі РК(б)П XII съезінің карсаңында «Съезд ал- 
дындағы айтыс листогіэ деген атпсн «Правда» газетінде ба- 
сылған. 5 номері басылып шыкты, төртеуі съезге дейін, бі- 
реуі съездіи жумысы жүріп жаткан кезде шыкты («Правда». 
46, 65, 75. 82. 86-номерлері; 1. 24 март, 5, 15 және 20 ап
рель, 1923 ж.).—246.

И. В. Сталин бул арада «демократиялык централизм» деген 
антнпартиялык топты айтып отыр. (Бул топ туралы мына- 
дан караныз: <БК(б)П тарихы. Кыскаша курс». 229, 242- 
беттери). — 249.

Бул арада 1917 жылы 24—29 апрельде болған РСДЖП(б)- 
ның Бүкілроссиялық VII (Апрель) конференциясы айтылып 
07ыр. Конференцияда И. В. Сталин улт мәселесі женінде 
баяидама жасаған; баяндама бойынша карардын жобасын 
В. И. Ленин жазған. (Конференцияныц карарларын 
«БК(б)П — съездердін, конференциялардыц жэне Орталык 
Комитет пленумдарынын каулы-кзрарлары» деген кітапгын 

1 бөлімінен караныз. 1941. 225—239-беттері.).— 256.

69 ^Социалистический Вестник» — меньшевик-эмигрант зқтардыц 
органы; 1921 жылы феаральда Мартов уйымдастырған; 1933 
жылғы мартка дейін Бсрлинде, 1933 жылғы май айынан 
1940 жылғы июньге дейін Парижде, кейіннен — Ам^рикада 
шығып келген. «Социалистический Вестник» ен реакцняшыл 
империалиста топтардың сөзін сөйлейтін орган болып та- 
былады. —281.

п Басмашылар қозғалысы— 1918—1924 жылдары Орта Азия- 
да (Түркстан, Буқар, Хорезм) болған коитрреволюциялык 
ултшылдык козғалыс; ашық саясн бандитизм түрінде болып 
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отырды; баилар мои молдалар баскарды; ортаазиялық рес- 
публнкаларды Советтік Россиядан б ел іп экету жоне канаушы 
тагігардың үстемдігін қайта орнату максатьгн көздеді. Орта 
Азияны өзінің отарына айналдыруға тырыскан ағылшын ямпе- 
риалистері басмашылар козғалысын белсене колдады. — 85.

71 Караныз: В. II. Ленин. «Улттардыц өзін өзі билеу правосы 
туралы». Шығармалар. 3-басылуы, XVII том, 460-бсті. —293.

12 В. И, Ленин. «Социалистік революция жәие улттардыц өэін 
өзі билеу правосы» (караңыз: Шығармалзр. 3-басылуы, ХІХ 
том, 41-беті). —

n «Беднота» — күнделікті газет, БК(б)П Орталық Комитетінщ 
органы; J928 жылдыц мартынан 1931 жылдыц январына 
дейін шығып турды, — 12,

п В. И. Ленин. ІИығармаларі 3-басылуы, IV том, 111— 112-бет- 
тері жэне 4-басылуы, 5-гом, казакша 11—12-беттері. —,3//.

78 И. В, Сталнннің бастауымен шакьгрылып, РК(б)П Орталык 
Комитетінін улт республикалары мен улт облыстарыныц 
жауапты кызметкерлерімен өткізген Төртінші кецесі 1923 ж j- 
лы 9—12 нюньде Москвада болды. Кенесте, РК(б)П Ори- 
лык Комитстінін мүшелері мен кандидаттарынан баска, улт 
республнкалары мен облыстарыныц 58 өкілі катысты. Кенсе
тт күн тәртібіндегі негізгі мәселс II. В. Сталиннін «Пгр- 
тияның XII съезінің улг мәселесі жөиіндегі карарын жүзеге 
асыру жайындағы практикалык шаралар» деген баяндамасы 
болды. Жергілікті орындардағы жағдан турзлы улг респуб- 
ликалары мен облыстарыныц партиялык20 уйымынын өкілдері 
баяндама жа:ады. Кенес муиымен бірге Султзн-Галиевгің 
антипартиялык. ангисо^ттік істері туралы Оргалык Бакылау 
Комисснясының башЕПмасын да карады. (Кецестің карарла- 
рын <БК(б)П — съезд*  рдіщ конференинялардың және Орта- 
лык Комитет пленумларыныц каулы-карарлары» дсген кітап- 
тыц I бөлімінен караныз. 1911, 525—530-бегтері).— 323

76 $лт мәселесі жөніндегі платформаның жобз^ын И. В. Сталин 
1923 жылы май айыныц аягында IV кеңеске дайындык жу*  
мысына байланысты жазып, РК(б)П Орталык Комигстінің

30 И. В. Ст а л и ц. 5-т» у
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Саяси Бюросы 4 июньде бекіткен болатын. Жобаны кенес 
И. В. Сталнннің «Партияның XII съезінің улт мәселесі ж&- 
ніндегі қарарын жүзеге асыру жанындағы практикалық ша- 
ралар» деген баяндамасы бойынша алынған қарар рстінде 
қабылдады. —325.

” ССРО туралы практикалык усыныстарды жасау жөніндегі 
РК(б)П Орталык Комитеті лленумының комиссиясы РК(б)П 
Орталық Комитет! пленумынын 1923 жылғы 24 февральдағы 
каулысы бойынша курылған болатын. Комиссияны И. В. 
Сталин баскарды, оның курамына барлық одактық реслуб- 
ликалардың партия уйымдарының өкілдері кірді. Комиссия 
ССРО Конституциясының жобасын жасау ісіне басшылық 
етті. — 363.

78 ССРО Констнтуциясын жасау жөніндегі ССРО Орталық Лт- 
кару Комитет! Президнумының комиссиясы' одактык респуб- 
ликалардың 25 өкілінен куралды. И. В. Сталин комиссияға 
РСФСР-дын тарапынан енді. Конституциянын жобасы тал- 
кыланған комиссияның пленум мәжілісі 1923 жылы 8—16 
июньде болды. — 373.

75 И. В. Сталин К- Мархстің Ф. Энгельске 1856 жылы 1G ап- 
рельде жазған хатын мына кітаптан цитат етіп келтіріп отыр: 
К. Маркс пен Ф. Энгельс. «Хаттар». M.t 1922 (караңыэ: 
К. Маркс, Ф. Энгельс. Шығармалар, XXII том. 139- 
беті). — 382.

» Жумысшы әйслдер мен шаруа әйелдердің Бүкілроссиялык 
1 съезт 1918 жылы 16—21 ноябрьде Москвада болып өтті. 
Съезге 1 147 делегат әйелдер катысты. 19 ноябрьде съезде 
В. И. Ленин сөз сөйледі. Съезд партия комитеттерінің жаны- 
нан әйелдер арасында жумыс жүргізетін арнаулы орган ку
ру туралы тілек білдірді. Съезде» кейін РК(б)П Орталык 
Комитетінің карары бонынша партия комитеттерінің жаны- 
нан эйелдер арасында ұгіт және насихат жүргізу комиссиясы 
курылды, ал РК(б)П Орталык Комитетінің жанынан Орта
лык Комиссия курылды.— 387.

ej Бул арада ангіме 1920 жылы 23—25 сентябрьде болып өткен 
РК(б)П Орталык Қомитетінің Саяси Бюросы мен пленумының 

карары бойынша курылған комиссия туралы болып отыр.— 39&
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ш Партия қурылысы гур алы қарар РҚ(б)П Орталык Комитета 
мің Саяси Ьюросы мен Орталык. Бақылау Комиссуясь) Пре- 
зндиумынын 1923 жылы 5 декабрьдегі біріккен мәжілісінде 
кзбылданып, 1923 жылы 7 декабрьде «Правда» газетішн 
278-номерінде жарыяланды. — 414.

ю Бул арада партиялық он уйымның өкілдерімен бірге өткі 
зілген РК(б)ГІ Орталык Комитеті мен Орталык Бакылзу 
Комиссиясынык біріккен пленумы айтылып отыр, бул пленум 
1923 жылы 25—27 октябрьде болды. (Пленумның карарын 
«БК(б)П — съездердің, конференциялардың және Орталык 
Комитет пленумдарының каулы-қарарлары» деген кітапгың 
I бөлімінен караңыз, 1941, 531—532-беттері).— 414.

ы Бул арада өзін «Жумысшы тобы» деп атаған контрреволю- 
циялық астыртын топтың РК(б)П ХН съезінің қарсаңынаа 
кол койылмай жарыялаған платформасы айтылып отыр. 
(«Жумысшы тобын» 1923 жылы Москвада партнядан шы- 
ғарылған Мясников пен Кузнецов қурған; бул топ біраз ға- 
на адамдардын басын біріктірді, 1923 жылдың күзінде жо- 
йылран болатын.).—421.

м И. В. Сталин бул арада «РКП Орталық Комитетінің пар-
’ тияның XII съезіне берген есепгі баяндамасын» айтып отыр; 

бул есеп «Известия UK РКП(б)» журналының 1923 жыл₽ы 
апрельдегі 4 (52)-номерінде жарыяланған болатын.—434.

46 «Коммунист»—күнделікті газет; Азербайжан коммунист 
(большевиктер) партнясы Орталык Комитет! мен Баку Ко- 
митетінің органы, Азербайжан тілінде шығып турды. Газет- 
тің 1-номерін 1919 жылы 29 августа Азербайжанның боль
шевиках уйымы купыя түрде шығарған, бірінші номері шық*  
каннан кейін муссаватистер үкіметі газетті жауып тастаған- 
Азербайжанда Совет өкіметі орнағаннан кейін, 1920 жы.іы 
30 апрельден бастап газет канта шы?а бает алы.
И. В. Сталиннің қуттықтауы 1923 жылы 29 декабрьде «Ком
мунист» газетінде Азербайжан тілінде жэне 1923 жылы 30 де
кабрьде «Бакинский Рабочий» газетінде, 1924 жылы 3 январь- 
да «Заря Востока» газетіндз орыс тілінде жарыяланды.—437

30*



ӨМІРБАЯН ХРОНИҚАСЫ
(1921 — ІУ23)

1 — 2 январь.

5 ййварь.

14 январь.

17 январь-

1921

И. В. Сталин РСФСР-дағы түрк халыктар^ 
коммунистерінің кеңесіне басшылык етеді; ке- 
ңес ашыларда сөз сәйленді және уйымдастыру 
мәселесі жөнінде баяндама жасайды.

И. В. Сталин <Біздегі алауыздыктар» деген 
мақаласын жазған, мақала 1921 жылы 19 ян- 
варьда «Правда» газетінің 12-номерінде жа- 
рыяланған.

И. В. Сталин Бірінші теніз жағальік отрядтын 
театрында (Петроградта) болган жыйында кә- 
зіргі кезец жөнінде баяндама жасайды.

И. В. Сталин РК(б)П Москва комитетінің кен 
мажілісінде Троцкий мен Бухаринніц тезисте- 
ріне карсы, Лениндік «10-ның платформасын» 
корғап, кәсіпшілер одактарының өндірістегі 
ро.чі турэлы мәселе жөнінде сөз сөнлейді.

И. В. Сталин РК(б)П Москва комитетінің кең 
мәжілісінде армиями милициялык системаға кө- 
шіру туралы усыпысқа карсы сөз сөйлейді.

18 январь.
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19 январь.

5 февраль.

7 февраль.

1G февраль.

12 февраль.

15 февраль.

теракты армияны күшейту және нығайту ту
ралы усынысты куаттап шығады.

И. В. Сталин Улт істері жөніндегі халык ко- 
мнссариатының Улттар Советінің мәжілісінде 
председательдік етеді және Улттар Советі ту
ралы ереженің жобасын жасау үшін курылғая 
комиссияга сайланады.

И. В. Сталиннің «Партияның улт мәселесіндегі 
кезекті міндеттері туралы» тезнстері РК(б)П 
Орталық Комитегінің Саяси Бюросының мәжі- 
лісінде тзлкыланады; тезистерді біржолага ре- 
дакциялау үшін В. И. Ленин мен И. В. Сталин 
баскарған комиссия курылады.

И. В. Сталин жэне В. И. Ленин комиссияның 
баска мүшелерімен бірге РК(б)ГІ X съезіэе 
арналған улт мәселесі жөніндегі тезистерді 
редакциялайды.

И. В. Сталнннің «Партияның улт мәселесіндегі 
кезекті міндеттері туралы» деген тезистері 
«Правда» газетінің 29-номерінде жарыяланды,

И. В. Сталин Дағстан АССР-ныц өкілдерімен 
әңгіме өткізеді.

И. В. Сталин XI армняның, революцмялық Со
тые Советіне РК(б)П Орталык Комнтетініц 
днрективаларын хабарлап Г. К- Орджоникидзе- 
ге Бакуге телеграмма жібереді және Кавказ- 
дағы оқыйғалардын, барысы туралы оныд күн- 
бе-күн хабарлап туруын өтінеді.

И. В. Сталин Г. К. Орджоникидзеден Грузии 
дағы. Армениядағы және Азербайжандағьі іс- 
тің жағдайы туралы хабарлауды сурайды.

16 февраль.
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28 февраль.

3 март

5 март

8 — 16 марг

8 март.

9 март.

10 март.

13 март

14 март.

И. В. Сталин Батумды түріктерден корғаудыд 
кажеттігі туралы В. И. Ленинге хат жазады.

И. В. Сталин тікелей провод аркылы грузин 
коммунистеріне В. И. Ленинніц кутыктауы мен 
директнваларын береді.

И. В. Сталин Улт халык комиссариатынын жа- 
нындағы Улттар Советінің мәжілісінде Улттар 
Советі туралы ережені жасау жөніндегі ко- 
миссияның жумысынын нәтижелері туралы 
баяндама жасайды.

И. В. Сталин РК(б)П X съезініц жумысына 
катысады.

РК(б)П X съезі И. В. Сталинді гъездін пре- 
зидиумына сайлайды.

И. В. Сталин Совет үкіметінін түрк делегация- 
сымен жүргізген келіссөздеріне қатысады.

И. В. Сталин РК(б)П X съезінде «Пзртианын 
улт мәселесіндегі кезекті міндеттері туралы» 
баяндама жасайды.

В. И. Ленин РК(б)П X съезінің делегаттарын 
Кронштадт бүлігін басуға жіберу туралы И. В. 
Сталинге хат жазады.

РК(б)П X съезі И. В. Сталинді РҚ(б)П Ор- 
талык Комнтетінің мүшелігіне сайлайды.

И. В. Сталин РК(б)П X съезінде улт мәселесі 
жөніндегі карарды жасау үшін курылған ко- 
миссиянын атынан мәлімдеме жасап сез сей- 
лейді.

15 март.
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16 март. РК(б)П Орталык Комитетінің пленумы И. В. 
Сталинді партияның Орталык Комитетінің 
Саяси Бюросының жане Уйымдаетыру Бюросы- 
ның мушелігіне сайлайды.

Март.

16 апрель.

19 апрель.

22 апрель.

25 апрель.

II. В. Сталин Россияны электрлендіру жоспа- 
ры туралы В. И. Ленинге хат жазады.

И. В. Сталин В. И. Ленинге Главтоп (Отын 
жөніндегі жоғарғы баскарма) туралы ереженіц 
жобасына өэінің пікірлерін жібереді.

И. В. Сталин Халык Комиссарлары Советінің 
мәжілісіне катысады, Азербайжан мунай ко- 
митетінің компетенциясын кеніту туралы кау- 
лынык жобасын жасау үшін курылған комнс- 
сиянын курамына енгіэіледі.

IL В. Сталин Бүкілроссиялык Орталык Атка- 
ру Комитетінің Президиумына Улт істері жя- 
ніндегі халык комиссариатынын автономиялы 
Коми облысын қуру жөніндегі жобасыныч 
текстіи жібереді.

IL В. Сталин Улт істері жөніндегі халык ко
миссариатынын жанындағы Улттар Советінін 
мәжілісінде «Улттар Советі туралы ережеге» 
Бүкілроссиялык Орталык Аткару Комитет! 
Президнумыньщ енгіэген түзетулері туралы 
баяндама жасайды жэне автономиялы Коми 
облысын куру туралы мәселе жөніндегі жа- 
рыс сөздерде шығып сөйлейді.

И. В. Сталин «Улт мәселесінің койылысы жө- 
нінде» деген макаласын жазады, макалз 1921 
жылы 8 манда «Правда газетіғгіц 98-номерін- 

де жзрыяллнлы.

2 май.
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5 май. И. В. Сталин Улт істері жөніндегі Халык 
Комиссариаты коллегиясынын мәжілісінде бар- 
лык халык комиссариаттары түрлі улттарға ка- 
тысы бар зак жобалары мен каулыларын Улт 
істері жөн ндегі халык комиссариагынын кор- 
тындысын алуға тапсырып отырулары тиіс де- 
ген декретгің жобасы туралы мәлімдеме жа- 
сайды.

10 май. И. В. Сталин Халык Комиссарлары Советінің 
мәжілісінде же|?гілікті орындардағы жумысшы- 
шлруа инспекциясы іуралы мәселе жөнінде 
сөз сөйлейді.

16 май. II. В. Сталин Улт істері жөнінлегі халык ко- 
миссариаіының коллегия мәжілісінде предсе- 
дательдік етеді. Коллегия авгономиялы Якут 
облысын куру туралы маселені талкылау үшін 
Якут енбекшілерінің съезін такыру туралы 
карар алады.

16 — 25 май. И. В. Сталин кәсіпшілер одактарынын Бүкіл- 
россиялык IV съезін әзірлеу және өткізу жө- 
ніндегі РК(б)П Орталық Комитет] комиссия- 
сыиың жумысына катысады.

18 май. IL В. Сталин РК(б)П Орталық Комитетінің 
тапсыруы бойынша кәсіпшілер одіктзрычың 
Бүкілроссиялык IV съезіидегі коммунист!» 
фракиияның мәжілісінде Кәсіпшілер Одакта
рынын Бүкілроссиялық Оргалык Советі прези- 
диумыныц съезге берген есебі бойынша анар
хо-синдикалист топтын карарының жобасы- 
на карсы шығыгі сөз сөйлейді.

19 май. И. В. Сталин кәсіпшілер одактарынын Бүкіл- 
россиялык IV съезіндегі Томскніідін антипар- 
тиялык кылығын тексеру үшін РК(5)ІІ Орта- 
лык Комитетінің пленумы курғая комиссиянын 
жумысынэ қатысады.
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Майдың
акыры.

12 июнь.

17 июнь.

ИюньнІң акыры.

2 — 7 июль.

4 июль.

6 июль.

7, 8, 14 июль.

И. В. Сталин Нальчик каласына емделуге 
жүреді.

Кабардин округі Советтерінін IV съзіне к$^т- 
тыктау жібереді.

И. В. Сталин таулык әнелдердің 1 съезіне 
қуттықтау телеграмма жіСереді.

И. В. Сталин РК(б)П Орталық Қомитетініц 
Қанказдық бюросы пленумының жумысына 
қатысу үшін Нальчиктен Тифлиске жүріп ке- 
теді.

И. В. Сталин РК(б)П Орталық Қомнтетінің 
Кавказдық бюросының пленумына қатыоады.

В. И. Ленин И. В. Сталнннін демалысын не- 
ліктен бузғандығын сурагқ Г. К. Орджоникид
зе ге телеграмма жібереді және И. В. Сталин*  
нің денсаульіғы туралы дәрігерлердің коргын- 
дысын жіберуді сурайды.

И. В. Сталин Тифлис партия уйымының жал- 
пы жыйналысында «Грузия мен Закавказьеде 
коммунизмнің кезекті міндеттері туралы» баян- 
дама жасайды. Баяндама 1921 жылы 13 июль- 
де «Правда Грузин» газетінің 108-номерінде 
жарыялапды.

И. В. Сталин Грузия К(б)П Орталық Комите
та пленумынын жыйналысына қатысады. И. В. 
Сталиннің усынысы бойынша пленум халык 
шаруашылығын калпына келтіру және Совет 
өкіметін нығайту ісінде Грузия коммунист пар- 
тиясының саясаты туралы мәселені талқы- 
лайды,

В. И. Ленин Г. К. Орджоннкидзеден И. В. 
Сталиннің демальгсын қанша күнге үзгендігі

25 июль.
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туралы с^райды жэне И. В. Сталинді емдеп 
журген доктордын. фамилиясы мен адресін ха- 
барлауды өтінеді.

8 август. If. В. Сталин Нальчиктен Москваға жүріп ке
те ді.

18 aerycv. R. И. Ленин Мемлекеттік Жоспарлау Комис, 
сиясына барлық экономикалык материалдар- 
мен, әсіресе алтын өнеркәсібі жөніндегі және 
Бакудің мунай өнеркәсібі жөніндегі материал - 
дармен И. В. Сталннніц танысуына көмекте- 
суі туралы буйрық береді.

22 аввусТ' РК(б)П Орталык Комитеті И. В. Сталинге 
партияньің Орталық Комитетінің үгіт және
насихаг бөліміне жалпы басшылык етуді тап- 
сырады.

28 август. 11. В. Сталиннін «Партияның өкіметті колға 
алудан бурынғы және одан кейінгі жайы» де- 
ген мақаласы «Правда» газетінің 190-номерін- 
де жарыяланды.

6 — 8 сентябрь. И. В. Сталин теміржол транспортынық орталық 
аппаратының ж^мысын жақсарту жөніндегі 
РК(б)П Орталык. Комитетінің комиссиясына 
катысады.

22 сентябрь. И. В. Сталин Бүкілроссиялық Орталық Атка- 
ру Комитеті Президиумының мәжілісінде тау 
халкы (чечендер) мен казактардың арасында 
жер билісу туралы мәселе жөніндегі комис- 
сияға сайланды.

27 сентябрь. И. В. Сталин В. И. Лениннін «Рабкринчін 
міндеттері туралы. оларды қалай түсіну және 
калай орындау туралы мәселе жөнінде*  деген
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хатын алып, В. И. Ленипге «Инспекция жз- 
нінде жауап*  жазады.

3 ноябрь. И. В. Сталин Бүкілроссиялык Орталык Атка- 
ру Комитет! Президчумыныц мәжілісінде Со- 
веттердік Бүкілроссиялык IX съезін әзірлеу 
жөніндегі комиссияга сайлапады.

5 ноябрь. 11. В. Сталипнің «Октябрь революциясы және 
орыс коммунистеріігіц улт саясаты*  деген ма- 
каласы «Жизнь Национальностей*  газетінік 
24 (122)-номеріиде жарыяланды.

13 ноябрь. И. В. Сталин Красная Пресня аудандык пар
тия комитетінің клубында «Коммунистерд:ң 
саяси стратегиясы мен тактикасы және жаңа 
экономикалык саясат турзлы» лекция оқыйды.

17 ноябрь II. В. Сталин Бүкілроссиялық Орталык Атқа- 
ру Комитеті Презпдиумынын мәжілісіне ка- 
тысады, мунда ауылшаруашылык коллектив- 
тері-коммуналар. артельдер туралы жәнежер- 
ді қоғамдасып уксату жөніндегі серіктіктер * 
туралы мәселе каралды.

18 ноябрь. 11. В. Сталинді партияныц Орталык Қомитеті 
РК(б)П Оргалык Комитетінің «Вестник агита
ции и пропаганды» деген журналының редак- 
торларының бірі етіп бекітеді.

28 ноябрь. И. В. Сталин В. И. Лениннен Закавказье рес- 
публикаларынык федзрациясын куру женіндегі 
усыныстын, жобасын алады және жобаға өзі- 
ніц пікірлері мен түзетулеріп жазады. В. И. 
Ленин И. В. Сталинніц, тузетулерін кабыл- 
дайды.

29 ноябрь. РК(б)П Орталык Комитетінін Саяси Бюросы 
В. И. Ленин мен И. В. Стэлиинің Закавказье
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18 декабрь.

20 декабрь*

23 декабрь

28 декабрь

29 декабрь.

Декабрь.

9 январь.

рсспубликаларының федерациясы туралы ка- 
рарын кабылдайды.

И. В. Сталнннік «Перспектнвалар» деген ма
кала ы Правда» газетінің 236-номерінде жз- 
рыяланды.

И. В. Ст.ілрн Хілык Комиссартары Советін қ 
баска мүшелермен бірге РСФСР-ды электр- 
лендіру жоспары туралы Халык Комиссарла- 
ры Советі каулысынын жобасына кол колды.

Советіердіа Бүкілроссиялык IX съезі И. В. 
Сталинді президнумге сайлагды.

Советтердін Бүкілросснялық IX съезі И. В. 
Сталияді Бүкігросси і. ык Орптлык Аткару Ко
митет нін. мүшелігше санлайды.

Бүкілрогсиялык Орталык Аткару Комнтетінід 
IX сайіануының бірінші сессимсы И. В. 
Сталиігді Бүкһроссиялык Орталык Аткару 
Комнтетінін Президиум мүшесі етіп сайлады 
және. Улт істері жөніндегі халык комиссары 
мен жүмысшы-шчруа инспекинясының (ЖШГІ 
ХК, хзльік комиссары етіп бекітті.

11. В. Сталин РК(б)П Орталык Комитетінің 
деревнядагы жумыс туралы комиссиясына ка- 
тысады.

і9 '2

И. В. Сталин Улт ісіері жөніндегі халык ко
миссариаты коллегиясынын мәжілісінде пред- 
седательдік етеді және Карачай-Черкес облы- 
сын куру мәселесі жөнінде сөз сөйлейді.
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11 январь.

16 январь.

21 январь.

27 январь.

28 январь.

14 февраль.

И. В. Сталин РК(б)П Орталық Комитетінің 
Түркстан компартиясына жазған нусқзу хаты- 
нық жобасын В. М. Молотовқа жібереді.

И. В. Сталин Генуя кочференииясында бірың- 
ғаіі өкілдік болу туралы мәселені талкылау 
үшін тәуелсіз рсспубликалардыц орталық ат- 
кару комитеттері председ ігельдеріігің конфе- 
речциясыя ш ікыру туралы усылыс жасап, 
РК(б)П Орталық Комитеті Саяси Бюросының 
ыәжілісінде сез сәйлейді.

II. В. Сталии Жумыешы-ішруа инспекцнясы- 
нын хзлык комиссариаты коллеги ісының мә- 
жілісінде председательдік етеді және 1922 
жылдың. бюджеты кійга карзу туралы м;се- 
ле жөнінде сөз сөйлейді.

IL В. Сталин Бүкілроссиялык Орталық Атка- 
ру Комитетінін IX сайлануыныц төтенше екін- 
ші сессичгылың мәж:лісіне катысады, бул мә- 
жілісте Генуя конференциясына делегация жь 
беру туралы мәселе тзлкыланады.

II. В. Сталин «Карт болыиевиктер коғэмы- 
ныя» курылтэй мәжілісінде коғамның уставы 
туралы мәселе жэныде сөз сейіейді.

II. В. Сталин Жумысшы-unpya инспекииясы- 
ның халық комиссариаты коллегмясының мә*  
жілісһіде председательдік егеді және ЖШИ 
Халык Комисс рнітыныц облыстык өкілдіктері 
туралы ережеге нускау жазу турзлы мәселе 
жөяінде сөэ сөйлейді.

II. В. Сталин мен А. Д. Цюрупа бір топ про- 
ф -ссорларды — техникалық жоғарғы оқу орын- 
д ірыиыц екілд^рін — кабылдзиды.
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22 февраль. И. В. Сіалин Грузия Қызыл Армилсын кушей- 
ту жөніндегі В. И. Лениннің нускауларын 
орындау үшін практикалық шаралар жүргізу- 
дің кажеттігі туралы грузин коммунистеріне 
хат жазады.

28 февраль. И. В. Сталин жеке меншіктегі бірлестіктер мен 
кәсіпорындарын жумысшы-шаруа инспекция- 
с ын ын, бақылауы туралы ЖИЛ! Халык 
Комиссариатында жоба әз:рлеу жөнінде В. И. 
Лениннің хатын алады.

21 март. И. В. Сталин Жумысшы-шаруа инспекдиясы 
халык комиссариатыныи кызметкерлерш кау- 
лы-қарарлардың орындалуыи тексеру ісікдс 
Халык Комиссарлары Советі аппарэтына ке- 
мекке пайдалану туралы В. И. Лениинің хз- 
тын алады.

27 март —
2 апрель.

И. В. Сталин РК(б)П XI съезінің жумысгары- 
на катысады.

27 март. РК(б)П XI съезі И. В. Сталинді съездін пре- 
зидиумына сайламды.

28 март. И. В. Сталин РК(б)П XI съезінде 22-ніц (бу- 
рынғы «жумысшы оппозициясынын» тобы) ІСІ 
жөніндегі комиссияға сайланады.

29 — 30 март. И. В. Сталин РК(б)П XI съезінің 22-нің (бу- 
рынғы «жумысшы оппозицнясының» тобы) ІСІ 
жөніидегі комиссияныц жумысына қагысады.

31 март. РК(б)П XI съезі И. В. Сталинді партийным 
финанс сзясаты туралы карарды біржолата 
редакциялау үшін курылған комиссияға сай- 
лайды.
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2 апрель. РК(б)Г1 XI съезі 11. В. Сталннді партияныц 
Орталык Комитетіиің. мүшелігіне сайлайды.

3 апрель. РК(б)П Орталык Қомитетінің пленумы В. И. 
Лениннің усынысы бойынша И. В. Сталинді 
партийный Орталык Комитетінің бас секрета
рь! етіп сайлайды.

28 апрель. 11. В. Сталин шаруаларды тукыммен камтама- 
сыз ету тартібін өзгерту туралы В. И. Ленин- 
ге хат жэзады.

4 май. И. Б. Сталин ««Правданын» он жылдығы жө- 
нінде (Есте калғандар)» деген мзкаласын жаз- 
ды. макала 1922 жылы 5 манда «Правда» га
зели ің 98-номерінде жарыяланды.

5 май. «Правданың» он жылдык мерекесіне байла- 
нысты И. В. Сталпннің куттыктауы «Правда» 
газетінің 98-номерінде жарыяланған.

12—17 май. И. В, Сталин УССР мен РСФСР-дын оргзлык 
органдарының карым-катнастары туралы ере- 
желерді жасау жөніндегі РК(б)П Оргалык Ко- 
митетініц комиссиясына катысады.

19 май. Бірыцған майдан тактикасы турзлы Коминтерн 
Аткару Комнтетіне РК(б)П Орталык Комите- 
тінің И. В. Сталин кол койған хаты «Правда» 
газетінің 110-номерінде жарыялаш ан.

7 нюнь. И. В. Сталин Коминтерн Агкару Қомигетініц
11 кең пленумының мәжілісіне катысады.

15 июнь. РК(б)П Орталык Комнтетінің И. В. Сталин 
кол койған Киргиз республнкасынын. комму- 
нистеріне жазған хаіы «Жизнь нацнональ-
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9 мюль.

13 мюль.

14 мюль.

3 август.

4—7 август.

4 август.

5 август.

II август.

ностей*  журналының 12 (147)-номерінде жа- 
рыяланған.

Азык-түлік салыгы науқанын өткізу туралы 
барлық губерниялык комитеттерге, облыстық 
комнтеттерге, Орталык Комитетпң улттык жә- 
не облыстық бюроларына РК(б)П Ортзлық 
Комитетінщ И. В. Сталин кол койған хаты 
тГІравдаэ газстінің 151-номерінде жарыяланған.

И. В. Сталин Горкиде жатқан В. И. Ленинге 
келіл кайтады.

11. В. Сталин телеграф аркылы Г. К. Орджо- 
никидзеге В. И. Леннннің денсаулығы туралы 
хабарлайды.

И. В. Сталин XII партия конференциясының 
істері жөнінде РК(б)П Орталык Қомитеті лле- 
нумының уйымдзстыру комиссиясынын мәжі- 
лісінде председательдік етеді.

И. В. Сталин РК(б)П-ның Бүкілроссиялык XII 
конференц и ясыны ң жумыстарына қатысады.

РК(б)П-ның XII конференциясы И. В. Сталин- 
ді президиума сайлады.

В. И. Ленин И. В. Сталинді Горкиге ша- 
кыртып алады және оған Бүкілроссиялык XII 
партия конференциясына өзінің куттықгауын 
жеткізуді тапсырэды.

И. В. Сталин кешкі мәжілісте конференцияға 
В. И. Леннннің куттыктауын жеікізеді.

Партияның Орталық Комигеті РК(б)П Орта
лык Қомитетінің пленумына РСФСР, УССР, 
БССР және Закавказье федерация^ының ара-
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15 сентябрь.

23—24 сентябрь.

27 сентябрь.

8 октябрь.

16 октябрь.

30 октябрь.

ларындағы қарым-катнастар туралы мәселені 
дайындэу үшін И. В. Сталин бастаған комис- 
сняны к^рады.

И. В. Сталин Горклде жатқан В. И. Ленин- 
ге өзінің барып қайтқандығы туралы макала 
жазады.

И. В. Сталин РСФСР, УССР, БССР жэне За
кавказье федерайиясының арзларындағы ка- 
рым-катнастар туралы мәселе жэніндегі 
РК(б)П Орталык Комитет? комиссиясынын 
жумыстарына катысады.

И. В Сталин советтік республикаларды одақ- 
тық мемлекетке біріктіру туралы мәселе жө- 
нінде В. И. Ленинмен әңгімелеседі.

И. В. Сталин РК(б)П Орталык Комитетінің 
пленумында РСФСР. УССР, БССР жэне За
кавказье федерациясыньщ араларындагы ка- 
рым-қатнастар туралы баяндама жасайды. 
Пленум советтік республикаларды бірыцғай 
одактық мемлекетке біріктіру жөніндегі даяр- 
лық жумысқа басшылық сту үшін И. В. 
Сталин бастаған комиссия тағайындады.

И. В. Сталин Грузия коммунист пзртиясыпын 
Орталык Комитетіне Закавказье федераниясын 
сактау туралы және оны РСФСР, Украин жэ
не Белорус республикаларымен бірге Соьеттік 
Социалистік Республикалар Одағына біріктіру 
туралы РК(б)П Орталық Қомитеті пленумынын 
қаулысын хабарлайды.

Партияның Орталык Комитет! И. В. Сталин- 
ді Коминтерннің IV конгресіне делегат етіп бе- 
кітеді.

31 И. И. Си іии, Б-том
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S ноябрь- II. В. Сталиннің Октябрьдің бес жылдық ме- 
рекесіне арнап Петроградты куттықтауы «Пет
роградская Правда» газетінің 251-номерінде 
жарыяланған.

18 ноябрь. И. В. Сталиннің тәуелсіз улт республикалары- 
ның бірігуі туралы мәселе жөнінде «Прав- 
данын» тілшісімен өткізген әңгімесі «Правда» 
газетінің 261-номерінде жарыяланған.

21—28 ноябрь- РК(б)П Орталық Комитеті пленумынык 
И. В. Сталиннің басшылығындағы комиссиясы 
«Советтік Социалистік Республикалар Одағы 
Констнтуциясының негізгі пункттерін» жасай- 
ДЫ.

80 ноябрь. И. В. Сталин РҚ(б)П Орталық Комитет! Сая- 
си Бюросының мәжілісіпде Республикалар 
Одагы туралы баяндама жасайды. Саяси Бю
ро И. В. Сталиннің баяндамасы бойынша «Со- 
веттік Социалистік Республикалар Одағы 
Конституциясының негізгі пункттерін» бекітті.

Б декабрь. РК(б)П Орталық Комитетінін пленумы ко- 
мисснясының. мәжілісінде И. В. Сталин Рес- 
лубликалар Одағы Конституциясы мен Дек- 
ларацияның текстін жасау жөніндегі көмекші 
комиссияға саііланады.

б жэнс !6 дека- 
брьдің арасы.

И. В. Сталин «Советтік Социалиста Респуб
ликалар Одағының қурылуы туралы Декла- 
рациянын» жобасын жазады.

16 декабрь. РК(б)П Орталық Комитеті пленумының
И. В. Сталин бзсшылык еткен комиссиясы 
ССР Одағын куру туралы Договордын жоба- 
сын жэне И. В. Сталин тапсырған Деклара- 
цияның жобасын кабылдайды.
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18 декабрь* И. В. Сталин РК(б)П Орталық Комитетінін 
пленумында соөеттік республикалар арасында- 
ғы Одақтық Д оговор дың жобасы турзлы баян- 
дама жасайды. Пленум ССРО Советтерінік 
I съезін әзірлеу үшін И. В. Сталин баскарған 
комнссияны тағайындайды.

20 декабрь. И. В. Сталин ССРО Советтерінің I съезін 
әзірлеу жөніндегі комиссияның мәжілісіне бас 
шылык етеді.

23—27 декабрь. И. В. Сталин Советтердін Бүкілроссиялык 
X съезінің жумысына қатысады.

23 декабрь. Советтерд:ң Бүкілроссиялық X съезі И. В.
Сталинді презнднумге сайлайды.

26 декабрь. И. В. Сталин советтік республикалардың 61- 
рігуі туралы Советтердің Бүкілроссиялык X 
съезінде баявдама жасайды.

И. В. Сталин Советтердің Бүкілроссиялық X 
съезіндегі коммунист фракцияның мәжілі- 
сінде Советтік Социалист Республикалар 
Одэғы туралы мәселе жөнінде сөз сөнлейді.

27 декабрь* Советтердің Бүкілроссиялық X съезі И. В. 
Сталинді Бүкілроссиялық Ортальіқ Атқару Ко 
мнтетінің мүшелігіне сайлайды және ССРО 
Советтерінің 1 съезіне РСФСР-дан делегат 
етіп сайлайды.

28 декабрь. Бүкілроссиялык Орталык Аткару Қомигетінің 
X сайлануынын бірінші сессиясы И, В. Сталнн- 
ді Бүкілросснялық Орталық Аткару Комнте- 
тінің президиум мүшелігіне сайлайды жәнеулт 
Істері жөніндегі халык комиссары етіп бекітеді.

29 декабрь* И. В. Сталин РСФСР, УССР, ЗСФСР жәие 
БССР-дың окілді делегацияларының конфс-
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ренциясында ССРО Созеттерінің 1 съезінін 
жумые тәртібі туралы мәлімдеме жасайды. 
Конференция И. В. Сталинге Советтік Со- 
ииалистік Республикалар Одағын қуру туралы 
съезге баяндама жасауды тапсырады.

30 декабрь. Советтік Социалист Республикалар Одағы 
Советтерінің I съезі И. В. Сталннді съезд.ц 
лрезидиумына сайлайды.

И. В. Сталин Советтік Социалист Республн- 
калар Одагы Советтерінің 1 съезінде ССР 
Одағын Куру туралы баяндама жасайды. 
Съезд И. В. Сталинді ССРО Орталык Аткару 
Комитетінік мүшелігіне сайлайды.

И. В. Сталин ССРО Орталык Аткару Коми- 
тетінің 1 сайлануының бірінші сессиясынын 
мәжілісінде сөз сөйлейді және Орталык Ат
кару Комитет: Президиумына сайланады.

31 декабрь. И. В. Сталиннін 1923 жылдая күткен тілегі 
<Иавестия> газетінін І-номерінде басылды.

1923

2 январь- И. В. Сталин Улт істерІ жвніндегі халык ко
миссариаты комиссиясының Бурят-Монғол
АССР-ын к^ру туралы мәселе жөніндегі мә- 
жілісіне қатысады.

10 январь. ССРО Орталык Аткару Комитетінің Президиу
мы И. В. Сталинді ССРО халык комиссариат- 
тарының, қурылу жобасынжасау жөніндегі ко- 
мнссияға сайлайды.

23 январь. И. В. Сталин Я. М. Свердлов атындағы Ком
мунист университетте «Партиянық страте- 
гиясы мен тактикасы туралы» лекция окыйды.
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4 февраль.

21—24 февраль.

21 февраль.

24 февраль-

11—12 март-

И. В. Сталин РК(б)П Орталык Комитетінің 
Саяси Бюросына ССРО Орталык Аткару Ко- 
митетікің курамынзн екінші палатаның — 
ССРО-ның бзрлык халыктарыкың мүдделерін 
көздейтін органнын — қурылуы туралы усы- 
ныс енгізеді.

И. В. Сталин РК(б)П Орталык Комитет! пле- 
нумының жумысына катысады.

РК(б)П Орталық Комитетінің пленумы партия- 
ның XII съезіне арналып жасалған улт мәсе- 
лесі жөніндегі . И. В. Сталиннің тезнстерінік 
жобасын талқылзды, Тезистерді біржолата ре- 
дакциялау үшін И. В. Сталин баскарған ко
миссия курылды.

РҚ(б)П Орталық Комитетінің пленумы 
И. В. Сталинді РК(б)П Орталык Комигетінін 
партиянын XII съезше арнаған умымдастыру 
мәселесі жвніндегі тезистерін ақырғы рет жа- 
сап шығу үшін курылғэн комиссняға сайлай- 
ДЫ.

РК(б)П Орталык Комитетінің пленумы ССРО 
Конституцнясының жобасын жасауға басшы- 
лык ету үшін И, В. Сталин председателях 
еткен комиссиями бекітеді.

И. В. Сталин РК(б)П Орталык Комитет! Сая
си Бюросының тапсыруы бойынша барлык гу- 
берниялық комитеттерге. облыстык комитет- 
терге, улт коммунист партияларының орталық 
комитеттеріне және Орталык Комитеттің мү- 
шелеріне В. И. Лениннін денсаулығы туралы 
телеграмма бсреді.

И. В. Сталиннің «Орыс коммунистерінің стра- 
тегиясы мен тактикасы туралы мэселе жөнін- 
де> деген мақаяасы «Правда» газетінің

14 март*



22 март.

24 март.

3 апрель.

17—25 апрель.

17 апрель.

19 апрель-

апрель.

24 апрель.

Өмірбаян хроннла^ы

РҚ(б)П-ның 25 жылдығына араалғап 56-номе- 
рінде жарыяланды.

И. В. Сталин РК(б)П Орталык Комитет» Сая- 
си Бюросыныц мәжілісінде партийный XII съе- 
эіне арналған улт мәселесі жөніндегі тезис*  
терді баяндзп сез сөйлейді. Сэяси Бюро те- 
зистерді РК(б)П Орталык Комитет! қабылда- 
ғап тезнстер ретінде жарыялауға карар аладьс

К В. Сталинніи «Партия мен мемлекет ку- 
рылысындзғы улттық моменттер» деген те*  
зистері «Правда» газетінін 65-номерінде жа
ры яланды.

Москванын губерниялык X партия конфереы- 
циясы И. В. Сталинді РК(б)П XII съезите 
делегат етіп с а й лайды.

И. В. Сталин РК(б)П XII съезінін жумысына 
катысады.

РК(б)П XII съезі И. В. Сталинді съездін пре- 
зидиумына сайлайды.

И. В. Сталин РК(б)П XII съезінде РК(б)П 
Орталык Қомитетінің уйымдастыру жумысы 
жөніндегі есебін жасайды.

И. В. Сталин РК(б)П XII съезінде РК(б)П 
Орталык Комитетінік уйымдзетыру жумысы 
жөніндегі есебі бойынша қортынды сөз сөй- 
лейді.

И. В. Сталин РК(б)П XII съезінде «Партия 
мен мемлекет қурылысындағы улттық момент - 
тер туралы» баяндама жасайды.

РК(б)П ХП съезі И. В. Сталинді партиянын 
Орталык Комитетінің мүшелігіне сайлайды.
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25 апрель.

26 апрель.

6 май.

10 май.

24 май.

Май — нк1нь«

И. В. Сталин РК(б)П XII съезінін улт сек- 
циясының жумысына б ас шы лык етеді, секция- 
да ССРО Конституциясының мәселелері же- 
нінде сөз сөйленді.

И. В. Сталин РК(б)П ХИ съезінде «Партия 
мен мемлекет қурылысындағы улттық момент- 
тер туралы*  баяндама бомынша кортынды сөз 
сөйлейді.

РК(б)П Орталық Комитетінің пленумы 
И. В. Сталинді Саяси Бюронын жэне Уным- 
дастыру Бюросының мүшелігіне сайлайды, Ор
талык Бақылау Комисснясыныц өкілі етіп 
сайлайды жэне лартнянын Орталык Комите- 
тінің бас секретары етіп бекітеді.

И. В. Сталиннің «Баспасөз — коллективен 
уйымдастырушы» деген макалзсы «Правда*  
газетінің 99-номерінде жарыялаііды.

И. В. Сталиннің «Орманға кірген самый...» де- 
ген макаласы «Правда*  газетінің 102-номерін- 
де жярыяланды.

РК(б)П Орталык Комитетініц Саяси Бюросы 
И. В. Стллинді ССР Одағының Орталык Ат- 
қару Комитеті Президиумыныц ССРО Констн- 
туциясын жасау жөніндегі кек комиссиясына 
РСФСР-дан мүшс етіп бекітеді.

И. В. Сталин ССРО Орталык Аткару Коми
тет! Прсзидиумынык Конституциями жасау 
жөніндегі кең комисснясыныц жумыстарына 
катысады.

И. В. Сталин РК(б)П Орталык Қомитетініқ 
Саяси Бюросының мәжілісінде РК(б)П Орга- 
лык Комитетінің улт республикалары мен об-

4 июнь.
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9—12 июнь.

10 июнь.

12 иювь-

И июнь*

22—23 июнь-

лыстарынық жауапты қызметкерлерімен бае 
коскан IV кеңесін әзірлеу туралы мәліыдсме 
жасайды. Саяси Бюро Улт мәселесі женінде 
И. В. Сталин усынған платформаның жобасын 
бекітті.

И. В. Сталин РК(б)П Орталық Комитетінің. 
улт pec п у блик ал ары мен облыстарыныкжауап- 
ты қызметкерлерімен бас қоскан IV кеңесінік 
жумысына басшылық етеді.

И. В. Сталин РК(б)П Орталык Комитетінік 
улт республикалары мен облыстарының жауап- 
ты қыэметкерлерімен бас коскан IV кеқесінде 
улт республикалары мен облыстарындағы ок- 
шылдар жэне ссолшылдзрэ туралы срз сой- 
лей ді жәие РҚ(б)П XII съезінің улт мэселесг 
женіндегі қарарын жүзеге асыру жөніндегі 
практикалык шаралар туралы баяндама жа
сайды.

И. В. Сталин РК(б)П Орталык Комитетінік 
улт республикалары мен облыстарының жа- 
уапты кызметкерлерімен бас коскан IV кеие- 
сінде жасалған баяндама бойынша кортынды 
сез сөйлейді-

И. В. Сталин ССРО Орталык Атқару Коми- 
теп Президиумының Констигуцияны жасау 
жөніндегі кең комиссиясының мәжілісінде бі- 
рықғай одақтык азаматтық болу мәселесі жө- 
нінде сөз сөйлейді.

И. В. Сталин РК(б)П Орталық Бақылау Ко- 
мисскясы пленумыньің жумысына катысады.

И. В. Сталин РК(б)П Оргалық Комитетінік 
пленумында ССРО Конституциясы туралы 
баяндама жасай цы.

26 июнь-
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8 июль.

14 июль-

23—25 сентябрь.

25—27 октябрь-

7 ноябрь.

10 ноябръ-

В. И. Ленин жазған бзрлык хат-кағаздарды, 
заметкалзрды жэне баска докуменгтерді 
Москпада уйымдастырылатын В. И. Ленин Ин- 
ститутыма тапсыру турзлы РҚ(б)П Орталык 
Комитетінің И. В. Сталин қол қойған үидеуі 
«Правда» газетінің 151-номеріиде жарыяланды.

Орталык Атқару Комнтеті сессйясының ССРО 
Констигуциясын бекітуіие байллнысты 
И. В. Сталин мен Орталык Аткару Кпмитеті 
Президпумының басқа мүшелері кол қойған 
«Дүние жүзінің барлык халыктары мен үкімет- 
теріне» дегеи үндеу «Правда» газетініц 156- 
номерінде жарыяланды.

И. В. Сталин РК(б)П Орталык Комитет! пле- 
нумынын жумысына басшылык етеді.

II. В. Сталин РК(б)П Орталык Комитет! мен 
Орталык Бақылау Комиссиясының партиялық 
он уяымының өкілдерімен бас қосқан пленумы- 
ның жумысына блсшылык етеді.

И. В. Сталиннің «Октябрь революцнясы жә- 
не орта жіктер туралы маселе» деген макала- 
сы «Правда» газетінін 253-номерінде жарыя
ланды.

И. В. Сталин «Жумысшы әйелдер мен ша- 
руа әйелдердін бірінші съезінік бес жылдығьг 
жөнінде» деген макаласын жазды. ол мака
ла «Коммунистка» журналының 1923 жыл 
ноябрьдегі 11-номерінде жарыяланды

И. В. Сталин Атты армияның төрт жылдык 
мерекесіне арналған Соғыс якадемиясыныц 
сзлтанатты мәжілісінде саз сяйлейді.

17 ноябрь.
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2 декабрь. И. В. Сталин РК(б)П-ның Красная Пресня 
аудандық комитетініц кец жыйылысында 
«Партияның міндеттері туралы» батндама жа- 
сайды.

5 декабрыс 
дейін

И. В. Сталин партия курылысы туралы ка- 
рардын жобасын жасау жөяіндегі РК(б)П Ор
талык Қомитетінін көмекші комиссиясынын 
жумыстарынз катысады. Қарар 5 дека^рьдв 
РК(б)П Орталык Комитетінің Саяси Бюросы 
мен Орталык Бакылау Комиссиясы Президиу- 
мының біріккен мәжідісінде қабылданып, 7 де- 
кабрьде «Правда» газетінің 278-номерінде жа
рыяланды.

15 декабрь. И. В. Сталиннін <Айтыс туралы, Рафаил ту
ралы. Преображенский мен Сапроновтың ма
кала лары туралы және Троцкнйдін хаты тура
лы» деген мақаласы және партняның ішкІ 
жайы туралы болған айтысқа байланысты 
РК(б)П Орталык Комитетінің И. В. Сталии 
кол қойған, РК(б)П-ның барлык уйымдарына 
арналған үндеуі «Правда» газетінін 285-но- 
мерінде жарыяланды.

28 декабрь. И. В. Сталиннін «Қажетгі ескертулер (Ра
фаил туралы)» деген мақаласы «Правда» га- 
зетінің 294-номерінде жарыяланды.
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