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Анзыц кэлэсӹмӓш

1. МӒНМӒН РОДИНЫНА

СССР — социализм сӓндӓлӹк. Зэмльӓ шӓр вӹлнӹ соци- 
алистичэски сӓндӓлӹк иктӹ вэлэ. Тидӹ мӓнмӓн родинына.

Цилӓ мир вӹлнӹ тидӹ сэк кого сӓндӓлӹк ылэш. Мӓн- 
мӓн сӓндӓлӹкӹн сэвэрӹштӹ курымаш ивлӓ, йугыштыжы — 
кӓҥӹжӹм пиш шокшы —̂ апэльсинвлӓ, лимонвлӓ вӓк пос- 
пэйӓт, чӓй дӓ хлопок кушкэш.

Природын пайанжы дон мӓнмӓн сӓндӓлӹкнӓ мир вӹлнӹ 
сэк пайан ылэш. Ь1лӹмӓшлӓн ма кэрӓл мӓнмӓн сӓндӓлӹкӹш- 
тӹнӓ цилӓок улы.

Киндӹ дӓ мол товар и йӹдэ мӓнмӓн шукэмэш.
Фабриквлӓ, заводвлӓ, школвлӓ, тьэатрвлӓ, киновлӓ и 

йӹдэ мӓнмӓн шукэмӹт.
Тошты халавлӓ пиш йӹлэ кушкыт, увлӓ стройалтыт.
СССР-тӹ труйышывлӓ лучи дӓ лучи, улан дӓ вэсэлӓн 

ӹлӓт.
СССР-штӹш кань народвлӓн дружнан ӹлӹмӓш, мир 

вӹлнӹ ик сӓндӓлӹкӹштӓт укэ. Сойузный совэтски 11 
рэспубликӹштӹ 170 млион эдэм, 50 нӓр народ ӹлӓт. Нинӹ 
цилӓн шӱмбэлвлӓлӓ С о в э т с к и  С о ц и а л и с т и ч э с к и  
Р э с п у б л и к в л ӓ н  С о й у з ы ш ,  мытыкынжы, СССР-ш ик- 
вӓрэш пижӹнӹт. СССР-штӹш цилӓ народ общый пользы- 
лан труйа. СССР-тӹ, молы сӓндӓлӹквлӓштӹш кань пара- 
зитвлӓ — капиталиствлӓ дӓ помэшӹквлӓ укэ. Эдэм эдэмӹм 
эксплоатируйымаш СССР-тӹ укэ. Паразитвлӓлӓн агыл, 
цилӓн мӓ ӹшкӹлӓннӓ ровотайэнӓ.

Мӓнмӓн родинына пачэш котшы сӓндӓлӹк кӹц сэк ан- 
зыц кэшӹ дӓ силан лин.

Тэвэ малын СССР-нӓм — с о ц и а л и з м  с ӓ н д ӓ л ӹ к -  
нӓ м — мӓ когон ӹвӹртэн йаратэнӓ.

Социализмӹш кэмӹ корным мӓлӓннӓ к о м м у н и с т в л ӓ н -  
б о л ь ш э в и к в л ӓ н  в э л и к и й  п а р т ь ы  анжыктэн. Тидӹ
1* 3



кугижӓн, помэшӹквлӓн дӓ капиталиствлӓн властьым сӹмӹ- 
рӹмӹ годым мӓнмӓн ӓтьӓнӓвлӓн, ӓвӓнӓвлӓн крэдӓлмӓшӹм, 
ровочыйвлӓн дӓ хрэсӓньвлӓн крэдӓлмӓшӹм видэн. Ком- 
мунистичэски партьы вуйлалтьм дон ровочыйвлӓн-хрэ- 
сӓньвлӓн властьым мӓ ӹштэннӓ, социализмӹм мӓ стройэннӓ.

Ти книгӓ мам тымда. Ти книгӓ тӓлӓндӓ шайышт 
пуа: кыцэ тошты годьш эдэмвлӓ ӹлэнӹт, СССР-штӹш 
народвлӓ кыцэ ӹшкӹмӹштӹн пӹзӹртӹшвлӓ дӓ тышманвлӓ 
дон крэдӓльшӹт, кыцэ нинӹ мӓнмӓн родинынам социали- 
стичэски сӓндӓлӹкьш ӹштэнӹт. Ти книгӓ гӹц мол сӓндӓ- 
лӹкӹштӹш народвлӓн ӹлӹмӓшӹштӹм дӓ крэдӓлмӓшӹштӹм 
тӓ пӓлэн кэрдӹдӓ.

Цилӓ тидӹм и с т о р и  маныт.
Мӓ родинынам йаратэнӓ дӓ тидӹн замэчатьэльный ис- 

торижӹм мӓ йажон пӓлӹшӓшлык ылына. Историм пӓлӹшӹ 
кӹзӹтшӹ ӹлӹмӓшӹмӓт йажон ыҥыла, тӹдӹ мӓнмӓн сӓн- 
дӓлӹклӓн ылшы тышманвлӓ дон йажон крэдӓлӓш тӹҥӓлэш 
дӓ социализмӹм пиҥӹдэмдӓ.



Мӓнмӓн родинына пэрви тоштын

2. ПЭРВИ ТОШТЫН ЭДЭМВЛӒ КЫЦЭ ӸЛЭНЫТ

Тоштын пэрвиш вэрэмӓн эдэмвлӓн ӹлӹмӓш гишӓн 
кышэц мӓ пӓлэнӓ. Ик кӓнӓ ӹрвэзӹвлӓ ӓҥӹр тӹрӹштӹ 
йӓмӹм капайэнӹт. Рок лошты нигнам ужтым лувлӓм дӓ кӱм 
моныт. Момыштым учитьӹл докы школышкы нӓҥэнӹт.

— Тӓ, ӹрвэзӹвлӓ, пиш интьэрэсный хӓдӹрвлӓм монда,— 
манэш учитьӹл.—  Тидӹ тошты 
готшы кого звэрвлӓн лувлӓ.
Тагынам ӓньӓт, пиш шукэрдӹ, 
ти звэрвлӓ мӓ ӹлӹмнӓ вӓрӹштӹ 
ӹлэнӹт. Нинӹ ӹндэ колэн пӹ- 
тэнӹт. Ти кӱжӹ — дикий жи- 
вотныйвлӓм пуштмы оруди — 
пэрви шукэрдӹ ӹлӹшӹ эдэмвлӓн 
ылын.

Учитьӹл панды тэрвэн кӱм 
йалштыш дӓ лэлӹ молот ли.

Цилӓ СССР мычкок учоный- 
влӓ раскопкывлӓм ӹштӓт, дӓ
тӹштӹ момы вӹлэц эдэмвлӓн тоштын ӹлӹмӹштӹм пӓлӓт, —  
манын ӹрвэзӹвлӓлӓн учитьӹл шайышт пуш.

Пэрвобытный эдэмвлӓн ӹлӹмӓш. Пэл млион и нӓрӹ 
пэрви мӓнмӓн цилӓ сӓндӓлӹкнӓ кӹжгӹ и дон лэвэтмӹ ылын.

Курымвлӓ эртэнӹт, изин-ольэн и шылэн миэн. Тидӹ 
йуг вэц шылэн. Йугышты пӹтӓриш эдэмвлӓ ӹлӓш тӹҥӓ- 
лӹнӹт.

Нинӹн ӹлӹмӓшӹштӹ пиш лэлӹ ылын. Йӹрвӓш дикий 
звэрвлӓ— пиш кого мамонтвлӓ, мӧскӓвлӓ каштыныт. Эдэмвлӓ 
нинӹ гӹц пэшорывлӓштӹ дӓ зэмльӓнкӹвлӓштӹ шӹлӹн 
ӹлэнӹт. Эдэмвлӓ важвлӓм, кӹцкӹвлӓм, пуштмы животный- 
влӓн иайым качкыныт, пуштын кэртмӹ звэр каваштым 
вӹлӓнӹштӹ чиэнӹт. Эдэмвлӓ иквӓрэш охотничӓйэнӹт, кы- 
намжы силан звэр мамонтымат нинӹ пуштын кэрдӹнӹт. 
Ь1шкэ добуйымыштым эдэмвлӓ иквӓрэш качкыныт.

«Пэрвобытный эдэмвлӓнтэвэ 
тэхэнь молотвлӓ ылыныт»,^— 

маньы учитьӹл.



Эчэӓт курымвлӓ эртэнӹт. Эдэмвлӓ ӹшкэок тылым до- 
бывайаш тымэньӹнӹт, кӱ гӹц, пушӓҥӹ гӹц, лувлӓ гӹц 
орудивлӓм ӹштӓш тымэньӹнӹт. Пикш йаҥэжвлӓм, пикш- 
влӓм изобрэтӓйэн лыктыныт. Эдэмвлӓ дикий животныйвлӓм 
изин-ольэн кидӹшкӹ тымдэнӹт дӓ нинӹм кӹтӧ дон урдаш 
тӹҥӓлӹнӹт. Эчэ тӹжэм ивлӓ эртӹмӹкӹ эдэмвлӓ пользан 
кушкышвлӓм ӱдӓш тымэньӹнӹт дӓ зэмльӓ пӓшӓм ӹштӓш 
тӹҥӓлӹнӹт. Эдэмвлӓ ӹлӓшӹштӹ амашвлӓм, изи пӧртвлӓм, 
кибиткӓвлӓм стройэнӹт, вольык кавашты гӹц дӓ итӹн 
гӹц выргэмвлӓм ӹштӓш тӹҥӓлӹнӹт.

Кӱ гӹц дӓ лу гӹц ӹштӹмӹ орудивлӓм эдэмвлӓ шу- 
кы вэрэмӓ кычылтыныт. Эдэмвлӓ рудам моаш, вӹргэньӹм 
дӓ мол мэталлвлӓм шӹрӓтӓш тымэнь шомэшкӹ шукы тӹжэм
II Э рТ Э Н .

Тӹ пэрвишӹ шукэршӹ вэрэмӓн орудивлӓ дӓ добывайымы 
качкыш эдэмвлӓн цилӓ иквӓрэш ылын. Ь1шкӹмӹштӹн лэлӹ 
пӓшӓӓн ӹлӹмӓшӹштӹ дон нинӹ цилӓн ик тӧр ылыныт.

3. РОДЫВЛӒ ГӸЦ ГОСУДАРСТВЫ ЙАКТЭ

Родывлӓ дӓ пльэмӓвлӓ. Кого звэрвлӓм кычаш, кэлдэ 
дон колым лоаш, шагалым вӓрлӓн шӹргӹм роаш ӹшкэтӹн 
акли ылын. Сэдӹндонок тоштын годым родньавлӓ паснаайыр- 
лыдэлыт, цилӓн иквӓрэш р о д ы в л ӓ  дон ӹлэнӹт дӓ йуж- 
намжы тӹштӹ тамазар шӱдӹ эдэм ылын. Нинӹн цилӓок ика- 
раш ылын. Орудивлӓм иквӓрэш кычылтыныт. Охотышкы дӓ 
кол лоаш иквӓрэш каштыныт, зэмльӓ пӓшӓм цилӓн икуэш 
ӹштэнӹт. Добичым дӓ урожайым ӹшкэ лоштышты пайы- 
лэнӹт. Вольык икараш ылын. Айырымы старэйшинӹвлӓ 
иӓшӓм видэнӹт. Общый дьэлавлӓ цилӓ родын погынымаш- 
влӓштӹ рэшӓлтӹнӹт. Роды ӹшкьшӹнвлӓм пэрэгэн шалгэн. 
Ӧрдӹж эдэм эдэмӹм пуштын гӹнь, колышын родывлӓжӹ 
кӱсӹжӹм пӧрӹктэнӹт. Шагалымы, кӹтӹмӹ, кол ломы вӓр- 
влӓ гишӓн, шӹргӹ гишӓн махань-шон родывлӓ лошты 
шӹрэнок войиавлӓ лиӓлтӹнӹт.

Тамазар пашкуды родывлӓ ик п л ь э м ӓ ылыныт. Пльэмӓш- 
тӹ тамазар тӹжэм эдэм ылын. Ик пльэмӓштӹш эдэмвлӓ 
ик йӹлмӹ дон попэнӹт, овуцаштат ик кань ылын. Пльэ- 
мӓн айырымы вождь ылын.

Родывлӓ дон дӓ пльэмӓвлӓ дон эдэмвлӓ шукы курым 
ӹлэнӹт. Родывлӓ изин-ольэн сэмньӓэш пайылалташ тӹҥӓ-



лӹнӹт. Шукырак эдэмӓн дӓ силанрак сэмньӓвлӓ зэмльӓ 
участкавлӓм, вольыквлӓм ладайаш тӹҥӓлӹнӹт, дӓ ӹшкэ 
хозӓйстваштым видэнӹт. Добывайымыштымат йӓл дон пайы- 
лаш пырахэнӹт. Пльэнниквлӓмӓт нинӹ кидӹшкӹштӹ нӓлӹ- 
нӹт дӓ ӹшкӹмӹштӹн пӓшӓвлӓм ровота^ыктэнӹт. Тэвэ тэҥэ 
пльэмӓштӹ тӧрсӹр ӹлӹмӓш лиӓш тӹҥӓлӹн. Добывайымы 
продуктвлӓ дон орудивлӓ общый собствэнностьышты ылмы 
вӓрэш частный собствэнностьышты линӹт. Родын ик чльэн- 
влӓн имущэствышты шукырак лин, вэсӹвлӓштӹн чӹдӹрӓк. 
Пайанвлӓ дӓ нэзэрвлӓ линӹт.

Пайанвлӓ, воинствэнный дӓ силан пльэмӓвлӓн войэн- 
ный вождьвлӓ пашкудывлӓ вӹк набэгвлӓм ӹштэнӹт, эдэм- 
влӓм пльэнӹшкӹ нӓлӹнӹт дӓ нӹнӹм вольадымы р а б в л ӓ м  
ӹштэнӹт. Пльэмӓн вождьвлӓ дӓ пайанвлӓ рабвлӓм молы 
воинвлӓ гӹц шукы плучайэнӹт.

шукырак раб погынэн, нӹнӹ эчэ пайанрак линӹт. 
Пайан вождьвлӓ ӹшкэ йӹрӹштӹ воин отрӓдвлӓм погэнӹт, 
нинӹм пукшэнӹт, урдэнӹт дӓ нинӹлӓн оруживлӓм пуэнӹт. 
Ти отрӓдвлӓ дон вождьвлӓ у набэгвлӓм ӹштэнӹт. Тэхэнь на- 
бэгвлӓм ӹштӹмӹкӹ, кравымы добичым дӓ пльэнӹшкӹ нӓлмӹ 
эдэмвлӓм, нинӹ ӹшкӹлӓнӹштӹ дӓ ӹшкӹмӹштӹн воин- 
влӓлӓн кодэнӹт.

Рабвлӓм вэлэ агыл, тэҥэок вождьвлӓ дӓ пайанвлӓ ӹшкэ 
пльэмӓштӹш эдэмвлӓмӓт ӹшкӹлӓнӹштӹ ровотайыктэнӹт 
дӓ нинӹн добичы частьӓм шывшын-шывшын нӓлӹнӹт. Тэҥэ- 
лӓ пльэмӓштӹ пӹзӹртӹшӹ —  пайанвлӓ дӓ пӹзӹртӹмӹ — 
нэзэрвлӓ линӹт.

Государствы. Чӹдӹн ылшы пайан эдэм цудавлӓ пиш 
когон шукы ылшы труйышывлӓ шотэш ӹлӓш тӹҥӓлӹнӹт, 
нинӹм пӹзӹртэнӹт, кравэнӹт. Вождьвлӓ ӹшкӹмӹштӹн дру- 
жинывлӓ палшым дон рабвлӓм дӓ ӹшкэ пльэмӓштӹш эдэмвлӓм 
ӹшкӹлӓнӹштӹ колыштыктэнӹт. Б1шкӹмӹн пльэмӓвлӓштӹ 
нинӹ полный господавлӓ линӹт. Пльэмӓштӹш тэхэнь вождь- 
влӓм кньӓзвлӓ, кугижӓвлӓ, ханвлӓ маныныт. Эдэмвлӓм ко- 
лыштыктэн урдаш манын кньӓзвлӓ, кугижӓвлӓ, ханвлӓ 
ӹшкӹмӹштӹн дружиныштым шукэмдэн миэнӹт, ӹшкӹмӹш- 
тӹн судвлӓм войэнӹт дӓ махань шон наказымашвлӓм ӹш- 
тэнӹт.

Ь1шкӹмӹштӹн пльэмӓштӹ господствуйымы дон до- 
вольна ылтэлытат, нинӹ пашкуды слапкарак пльэмӓвлӓмӓт 
ӹшлӓнӹштӹ подчиньӓйӹктэнӹт. Тэҥэ государствывлӓ 
линӹт.



4. МӒНМӒН СӒНДӒЛӸКӸШТӸШ СЭК ШУКЭРШӸ 
ГОСУДАРСТВЫВЛӒ

Закавказйэ дон Срэдний Азиштӹш пӹтӓриш госу- 
дарствывлӓ. Мӓнмӓн сӓндӓлӹкӹштӹ ылшы сэк шукэршӹ го- 
сударствывлӓ Закавказйэн йугышты линӹт. Тидӹ 3000 и 
нӓрӹ пэрви ылын. Закавказйэштӹш пӹтӓриш государствы 
Вански йӓр доны Арарат ройонышты У р ӓ р т у лӹмӓн ылын. 
Тидӹн повэлитьэльвлӓштӹ грузински пльэмӓвлӓм кит 
лӹвӓлнӹштӹ урдэнӹт. Нинӹн шукы рабвлӓ ылыныт, рабвлӓ 
дворэцвлӓм нинӹлӓн стройэнӹт, кугижӓн нырвлӓшкӹ дӓ са- 
дывлӓшкӹ вӹт колташ (орошайаш) каналвлӓм капайэнӹт.

Тидӹ кӹзӹтшӹ Грузин родоначальниквлӓн государствы 
ылын.

Урарту кугижӓвлӓ пашкуды государствывлӓ дон топы- 
лоток войуйэнӹт. Войнавлӓ пиш лӱдӹшлӓ, ӹжӓлӓйӹдӹмӹ 
ылыныт. Урарту ик кугижӓн шӱдӹмӹ дон кӱ кырык тэр- 
вэн тӹдӹн рабвлӓ роэн сирӹмӹ гӹц тидӹ кайэш:

«Кутлу нӹл тӹжэм эдэм гӹц ик маньаржым мӹньӹ 
пуштынам, ик маньаржым живойвлӓмок нӓҥэнӓм».

Срэдний Азиштӓт тэхэнь государствывлӓ ылыныт. Нинӹ 
кӹзӹтшӹ узбэквлӓн, таджиквлӓн, туркмэнвлӓн родоначаль- 
никвлӓн государствывлӓ ылыныт. Нинӹн правитьэльвлӓӓт 
ӹшкэ пашкудывлӓштӹ дон тэҥэок топылот войуйэнӹт.

Закавказйэштӹш дӓ Срэдний Азиштӹш шукэршӹ го- 
сударствывлӓштӹ шукы халавлӓ ылыныт. Тышманвлӓ гӹц 
пэрэгӓлтӓш халавлӓ йӹр кӱэрӹн кӱкшӹ стэньӓвлӓм оптэ- 
нӹт. Иажо мастарвлӓ дӓ рабвлӓ пайанвлӓлӓн томавлӓм 
стройэнӹт, товар опташ дӓ торгэйӓш складвлӓм ӹштэнӹт. 
Халавлӓштӹ шукы рэмэслэнниквлӓ ӹлэнӹт, торгэйӹмӓш 
йажон кэйэн.

Халашты ӹлӹшӹвлӓ азбукым изобрэтӓйэнӹт, лыдаш 
дӓ сирӓш тымэньӹнӹт. Тэҥэлӓ, Грузиштӹ 2000 иӓт утла 
пэрви азбукым изобрэтӓйӹмӹ ылын. Халавлӓштӹ пӹтӓриш 
учоныйвлӓ линӹт, наукы дон искусствы шӓрлӓш тӹҥӓлӹн.

Сибирӹштӹ дӓ Восточный Йэвропышты шукэрдӹ 
ӹлӹшӹ народвлӓ.ЙужныйСибирӹштӹдӓШ им таҥыждоны 
шукэршэнок вольык урдышы кочэвниквлӓн кого пльэмӓвлӓ 
ӹлэнӹт. Ӹшкӹмӹштӹн кугижӓвлӓ внктӓрӹмӹ дон нинӹ 
стьзпвлӓштӹ ик вӓр гӹц вэс вӓрӹшкӹ шуран шал- 
дыра вольык кӹтӧвлӓ дон дӓ имни кӹтӧвлӓ дон йалго 
кӹтӹмӹ вӓрвлӓм кӹчӓл каштыныт. Ти пльэмӓвлӓ лошты 
2500 и нӓрӹк пэрви кого силан с к и ф  кочэвниквлӓ
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осовынок айырлалтыт ылын. Шукы кочэвой дӓ ик вӓрэок 
ӹлэн зэмльӓ пӓшӓ ӹштӹшӹ пльэмӓвлӓ дӓ рабвлӓ скиф 
кугижӓвлӓн власть лӹвӓлнӹ ылыныт. »

2500 иӓт утла пэрви Шим таҥыжын сэвэрный сир- 
влӓшкӹ карапльывлӓ дон Грэци гӹц нэрэсэльэньэцвлӓ то- 
лыныт. Грэквлӓ тиштӹ тамазар халам стройэнӹт дӓ скифвлӓ 
дон когон торгэйӓш тӹҥӓлӹнӹт. Нинӹ скифвлӓ гӹц во- 
льыкым, киндӹм, колым нӓлӹнӹт дӓ таҥыж вэс вэкӹ Грэциш 
колтэн миэнӹт. Грэчэски халавлӓ изин-ольэн кушкыныт 
дӓ ик государствышкы ушнэнӹт.

Грэчэски пайан правитьэльвлӓ дӓ 
купэцвлӓ ӹшкэжӹ ровотайыдэлыт. Ци- 
лӓ нӓшӓм нӹнӹлӓн рабвлӓ ӹштэнӹт, 
нӹнӹ лошты шукыжок пльэнӹш нӓл- 
мӹ скифвлӓ ылыныт. 2000 и пэрви 
раб-скифвлӓ С а в м ӓ к а  раб вуйлал- 
тымы дои, нӹнӹм пӹзӹртӹшвлӓ.ваш- 
тарэш шагалыныт дӓ ӹшкэ кидӹш- 
кӹштӹ властьым шывшын нӓлӹнӹт.
Тэҥэ гӹньӓт, таҥыж вэс вэц толшы 
грэчэски войскавлӓ рабвлӓн восста- 
ним тэмдэн шуэнӹт.

Мӓнмӓн эры IV курымын силан 
г ӱ н н ы  кочэвниквлӓ грэчэски хала- 
влӓшкӹ нападайэнӹт дӓ нӹнӹм шин 
шӓлӓтэнӹт. Гуннывлӓн грозный вла- 
дыка А т т й л а ,  Шим таҥыж лишнӹш
стьэнвлӓ гӹц Западный Йэвропыштыш народвлӓ вӹк, V 
курымын поход дон кэйэн дӓ шукы народымок покорӓйэн. 
Аттила колымыкыжы, Ази гӹц толшы молы кочэвниквлӓ 
пырымы^дои, тидӹн царствыжы шӓлӓнэн. VI курымын гун- 
нывлӓн Йыл лишнӹш владьэнивлӓ вӓрэш х а з ӓ р  кочэвник- 
влӓн государствы лин, Йыл донок кӱшнӹрӓкшӹ —  б о л г ӓ р  
государствы лин.

Хазарвлӓ дӓ болгарвлӓ лишнӹ ӹлӹшӹ пашкуды с ла -  
в ӓ н с к и  п л ь э м ӓ в л ӓ  нӹнӹ дон шукы и войуйэнӹт.

Кандалан раб.

5. СЛАВАНВЛА

Славӓнвлӓ дӓ нинӹн пашкудывл'ӓштӹ. Луцкы курым 
пэрви славӓнски пльэмӓвлӓ Балтийски таҥыж тӹрӹштӹ, 
Дньэнр, Дунай мычкы дӓ Ока дон Йыл к}^шӹл вуйыштыш



зэмльӓвлӓштӹ ӹлэнӹт. Варажы, Восточный Йэвропышты 
ӹлӹшӹ славӓнвлӓ гӹц кым кого народ —  рушвлӓ, укра- 
шщӹвлӓ, бэлоруссвлӓ линӹт.

Востокышты, нинӹн пашкудывлӓштӹ Йыл лишнӹш 
пльэмӓвлӓ —  кӹзӹтшӹ м ӓ р ы н ,  м о р д в ӓ н  дӓ молы на- 
родын прэдкӹвлӓштӹ ылыныт, пакылажы —  болгарски дӓ 
хазарски государствывлӓ. Славӓнвлӓ йугышты Шим таҥыж 
лишнӹш стьэпӹштӹш кочэвниквлӓ дон войуйэнӹт. Нинӹ тӹ 
вэрэмӓ годым пайан дӓ культурный ылшы грэчэски госу- 
дарствы Византийӹ дон войуйэнӹт (кӹзӹт тӹштӹ Турци 
ылэш). Грэквлӓн мастарвлӓ пиш когон йажо зданьывлӓм, 
дворэцвлӓм, цэркӹвлӓм стройэнӹт. Грэквлӓн писатьэльвлӓӓт, 
музыкантвлӓӓт, живописэцвлӓӓт ылыныт. Нинӹ парсын гӹц 
йажо мӹньэрвлӓм ӹштэнӹт, ӓтӹдэрӹм, шӧртньӹ дӓ ши 
гӹц хӓдӹрвлӓм ӹштэнӹт.

Византийӹштӹ йажон вооружайымы салтак шукы ылын. 
Славӓнвлӓ шайылан кодыныт кӹньӓт, храбрый дӓ лӱттӹмӹ 
ылынытат, шӹрэрӓкӹнок грэчэски войскам шинӹт. IX ку- 
рымын пэлӹштӹжӹ нинӹ грэквлӓм сӹҥэн войуйэнӹт дӓ 
Византийӹн столицӹш — Царьградыш нападайэнӹт.

Славӓнвлӓлӓн Западышты гэрмански пльэмӓвлӓ дон 
дӓ варӓгвлӓ дон войуйаш вӓрэштӹн.

Славӓнвлӓн пӓшӓштӹ. Пэрви тоштый славӓнвлӓ охот- 
ничӓйэнӹт дӓ дикий мӱкшвлӓы мӱм погэн ӹлэнӹт. Вара ни- 
нӹн зэмльӓ пӓшӓ главный лин. Славӓнвлӓ шӹргӹ участкам 
йылатэнӹт, ломыжан зэмльӓшкӹжӹ пӹрцӹм шӓвэнӹт. Ти 
йӧн дон киндӹ шачышйажо лин, 3— 4 иштӹжӹ участка ка- 
гыргэн дӓ у шӹргӹ участкам йылаташ вӓрэштӹн. Стьэпвлӓш- 
тӹш зэмльӓ почвым мотигӓвлӓ дон пыргатаэмдэнӹт дӓ вара 
ӱдэнӹт, ти сэм донат 4— 5 иштӹ зэмльӓ киндӹм шачыкташ 
пырахэн. Тошты участкавлӓм кодэн у участкавлӓш ванжаш 
вӓрэштӹн. Проста орудивлӓ дон ик сэмньӓлӓн нырышты 
тэҥэ пӓшӓ ӹштӓш лэлӹ ылын. Сэдӹндонок иквӓрэш — 
р о д ы в л ӓ  дон ровотайэнӹт. Шагавуйэш шага кӹртним 
чиктӓш тӹҥӓлмӹкӹ имним кӹцкӓш тӹҥӓлӹнӹт. Вольык 
намозым нырыш лыкташ тӹҥӓлӹнӹт. Ик сэмньӓ, изи уча- 
стка нырым ровотайэнок шукы и качкын лӓктӹн кэрдӹн. 
Нырым иквӓрэш ровотайымашын кэрӓлжӹ йамаш тӹҥӓлӹн. 
Намозы лыктын пышкыдэмдэн шӹндӹмӹ участка пасна 
сэмньӓн собствэнностьэш шотлалташ тӹҥӓлӹн. Родын дӓ 
пльэмӓн вождьвлӓ кого участка зэмльӓвлӓм кидӹшкӹштӹ 
нӓлӹн миэнӹт, ӹшкӹмӹштӹн рабвлӓлӓн тидӹм ровота-
10



йыктэнӹт. Ти участкавлӓшток свободный эдэмвлӓ махань шон 
родыштыш нэзэрэмшӹвлӓ ровотайэнӹт. Ш агавуй дӓ имни 
хозавлӓ, урожайын частьшыла шагавуйым ӓль имним поль- 
зывайаш пуат ылын дӓ тидӹн дон нӹнӹ пайэнӹт. Пэрвишӹ 
равэнствы пӹтэн, родывлӓштӹ угньэтатьэльвлӓ дӓ угньэ- 
тьонныйвлӓ линӹт, —  пайан зэмльэвладьэльэцвлӓ дӓ нэззр 
кыралшывлӓ. IX курымын славӓнвлӓн б о й а р в л ӓ  уш ылы- 
ныт, зэмльэвладьэльэцвлӓ дӓ пайанвлӓ, тӹҥэок к н ь ӓ з -  
в л ӓ  —  пльэмӓвлӓн правитьэльвлӓ ылыныт. Кньӓзвлӓ дӓ бо- 
йарвлӓ грэквлӓ дон дӓ молы пашкудывлӓ дон киндӹм, мӱм дӓ 
шӹштӹм торгэйэнӹт; когонжок кньӓжэски ӓль бойарски 
д р у ж и н ы в л ӓ  пльэнӹшкӹ нӓлмӹ рабвлӓм торгэйэнӹт. 
Торгэйӹмӓшӹжӹ торговый корныштыш укрэпльӓйӹмӹ 
вӓрвлӓштӹ ылын, когонжок кого рэкӓвлӓ тӹр воктэн 
IX курымэш славӓнвлӓн халавлӓӓт таманьары ылыныт. 
Нинӹ лошты главныйвлӓжӹ — Кийэв дон Новгород.
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II

Кийэвски государствы

6. КИЙЭВСКИ КНЬӒЖЭСТВЫ ЛИМӒШ

Варӓгвлӓн войуйэн нӓлмӓш. IX курымын Балтийски та- 
ҥыж вэс вэц толшы варӓгвлӓн розвоньык шайкывлӓ сэ- 
вэрный славӓнвлӓм покорӓйэнӹт. Варӓгвлӓн вуйлалтышы 
Новгородэш шагалыы, тидӹн дружиныжы пашкуды пльэ- 
мӓвлӓшкӹ тишэц иабэгвлӓм ӹштэн: звэр каваштывлӓм, 
мӱм, шӹштӹм нинӹ гӹц отимайэн дӓ эдэмвлӓм пльэ- 
нӹшкӹ нӓҥэн. Варӓгвлӓ хватьэн нӓлмӹ добичыштым 
дӓ ильэнӹшкӹ попазышы эдэмвлӓм грэквлӓлӓн выжалаш 
нинӹ рэкӓвлӓ дон, йӓрвлӓ дон пышвлӓэш нӓҥэнӹт, вӹт 
пӹтӹмӹ вӓрӹштӹжӹ, пышвлӓм сир дон шӹдӹртэн шывшын 
Дньэпр йактэ кэнӹт. Дньэпр дон кэӓш порогывлӓ, вэс 
статьанжы, рэкӓм ӓрэн шӹндӹшӹ кого кӱвлӓ ӓптӹртэнӹт. 
Тиштӹ пышвлӓм йӓстӓрӓш вӓрэштӹн дӓ пышвлӓжӹмӓт, 
пышэш оптымжымат порогывлӓ эртӹмэшкӹ намалаш попазэн. 
Тӹ лишнӹшӹ кочэвой воинствэнный пэчэньэгвлӓ тидӹн 
дон иользывайэнӹт, шӹрэрӓкӹнок нинӹ, эртӹшӹ купэцвлӓ 
вӹкӹ нападайэнӹт. Дньэпр гӹц Шим таҥыжышкы попа- 
зэнӹт дӓ таҥыж сир лишнӹ йогэн Византийӹшкӹ кэнӹт. 
Ти корным «варӓг гӹц гӹрэкӹшкӹ кэмӹ корны» маныныт.

Новгород йӹр ӹлӹшӹ славӓнвлӓ варӓгвлӓ ваштарэш 
шӹрэнок восстанивлӓм ӹштэнӹт дӓ йужнамжы нӹнӹм 
таҥыж вэс.вэкӹ  поктэн колтэнӹт. Тӹҥэ гӹньӓт, шукэш 
агыл. Варӓгвлӓ кого силаан войска дон мӹҥэш сӓрнэы 
толыныт дӓ славӓнвлӓм у гӹц ӹшкэ кит лӹвӓкӹштӹ нӓ- 
лӹнӹт, ӹшкэ властьыштым ӹштэнӹт.

Рӱрик дӓ Ольэг кньӓзвлӓ. IX курым пӹтӹм годым Нов- 
городышты варӓг гӹц ылшы кньӓз Рӱрик ылын, тидӹ 
гишӓн тоштын сирӹмӓштӹ кэлэсӹмӹ. Рӱрик покорӓйӹмӹ 
славӓнвлӓ тидӹлӓн даньым тӱлэнӹт. Рӱрик колымыкы кньӓ- 
зэш воинствэнный Ольэглин. Тидӹ Новгородэш коттэ, Дньэ- 
пр мычкы ӱлӹкӹлӓ Кийэв йактэ валэн, Кийэвӹм кидӹш- 
кӹжӹ нӓлӹнӓт, тӹдӹм ӹшкӹмжӹн главный халаэш ӹштэн.

X курым тӹҥӓлтӹш кӹц славӓнвлӓн Кийэвски кньӓ- 
жэствым К и й э в с к и  Р у с ь  маныт.
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Кньӓз Ольэг.

Ольэг шукы славӓнски пльэмӓвлӓм ӹшкэ власть лӹ- 
вӓкӹжӹ цымырэн дӓ нинӹлӓн кого даньым шӹндэн. Кыды- 
тидӹ славӓнски кньӓзвлӓм пуштын пӹтӓрэнӹт, йужшы 
Ольэглӓн подчиньӓйӓлтӹнӹт дӓ тидӹн дон иквӓрэш сла- 
вӓнски халыкым кравэнӹт. Войуйэн нӓлшӹ варӓгвлӓ сла- 
вӓнвлӓ дон йӹлэ йарлэнӹт дӓ нӹнӹн йӹлмӹштӹм прни- 
майэнӹт.

Кньӓз Ольэг пӓшӓжӹм пыт кычэн ӹштэн. Тидӹ годым 
Кийэв когон укрэпльӓйӹмӹ лин. Кочэвой народвлӓн пыры- 
маш кӹц государствын границӓ пэрэгӓш оролымы крэпӹс- 
влӓм ӹштӹмӹ ылын. Тошты готшы кэлэсӹм сэмӹнь, Ольэг 
пиш кого войска дон пышын, мыктэн Византийӹ ваштарэш
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поход дон кэн. Царьград лишӹл вӓрвлӓм тидӹ зорайэн 
пӹтӓрэнӓт, вара Царьградым ӓрэн нӓлӹн. Грэквлӓн импэ- 
ратор (грэквлӓн правитьэльӹм тэҥэ маныныт) Ольэглӓн 
кого выкупым пуэн: шукы шӧртньӹм, шэргӓкӓн тканьвлӓм, 
ӓрӓкӓм дӓ рабвлӓм. 911 ин грэквлӓ Ольэг дон торговый 
договорым ӹштэнӹт.

Кийэвски Русьым Ольэг когон пиҥӹдэмдэн. Пасна 
ӹлӹшӹ славӓнски пльэмӓвлӓм дӓ кньӓжэствывлӓм ӹш-

■> г

I®

Польудьйэ. Кньӓз дружиныжы дон халык кӹц даньым пога. 
Звэр каваштывлӓм, шӹштӹм, мӱм халык кандэн. Кньӓзӹн слу- 
гажы кандым дань шотым лыдын прнимайа дӓ пу чаҥэмэш чаҥа.

кӹмжӹн власть лӹвӓкӹ тидӹ погэн. Кийэвски Русьым 
Византийӹштӹ дӓ пашкуды западный государствывлӓштӓт 
шотэш пиштӓш тӹҥӓлӹнӹт.

Кньӓз Ирорь. Ольэг колымыкы Рӱрикӹн эргӹжӹ Игорь 
кньӓз лин. Тидӹ годымат Кийэвски Русь шӓрлэн миэн. 
Ольэглӓок Игорь шукы войуйэн. Тидӹ годым Кавказышкы 
дӓ Византийӹшкӹ походвлӓ ылыныт. Грэквлӓ Игорьлан 
кого дӓ шэргӓкӓн выкупым пуэнӹт. Грэквлӓ дон ӹштӹмӹ 
договор сэмӹнь, кочэвниквлӓн набэгвлӓ гӹц Византийӹм 
Игорь пэрэгӓш лин.
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Шӹжӹ йӹдэ Игорь халык кӹц даньыы «эдэмвлӓ гӹц» 
погэн каштынат, сэдӹндон дань погымашыжым «польудьйэ» 
маныныт. Кньӓз дружины дон толмашэш посӧлкыштыш 
ӹлӹшӹвлӓ звэр каваштывлӓм, мӱм, шӹштӹм, киндӹм йӓм- 
дӹлэньхт. Халыклан «польудьйэ» лэль1 повинность ылын.

• И к  к ӓ н ӓ  к н ь ӓ з  И г о р ь  с л а в ӓ н  п л ь э м ӓ  —  д р э в л ь ӓ н в л ӓ  
гь1Ц д а н ь ы м  п о г э н ,  н ь ш ӹ  Д н ь э п р  р э к ӓ  в у р г ы м л а  в э л н ь г  
Ь 1лэнь1т. Т и д ӹ  м а м  т э р г э н ,  д р э в л ь ӓ н в л ӓ  т ь щ ь ш  ц и л ӓ  ПуЭНЬ1Т. 
И г о р ь  МЬ1ҤЭШ КЭН, ПОГЫМЖЫ ЧЬ1ДЬ1Лӓ ч у ч ы н  КОЛТЭН. Т иД Ь ! 

м ь 1 ҥ э ш  с ӓ р н ӓ л ь ш  д ӓ  э ч э  в э с  к ӓ н ӓ  д а н ь ы м  т э р г э н .  Д р э в -  
л ь ӓ н в л ӓ  т э ҥ э  к э л э с э н ь 1 т :  « К ь 1тӧш к ь 1  п и р ь !  к а ш т а ш  т ы м э н ь -  
МЬ1КӸ, ц и л ӓ  КЬ1ТӦМ П ӱ к т э н  ПЬ1Т ӓ р ӓ . Т и д ь ш  п у ш т ы н а » .  Н и Н Ь 1 

к н ь ӓ з ӹ н  д р у ж и н ы м  ш и н  ш ӓ л ӓ т э н ь 1 т , ь ш к ь ш ж ӹ м ,  р о к  й а к т э  
ӓ й э н  ш ь ш д ь ш ь !  п у ш ӓ ҥ ь ш л ӓ  в у й э ш  й а л в л ӓ ж ӹ  г ь щ  й а л ш т э н  
ш ь ш д э н ь 1Т, в а р а  п у ш ӓ ҥ ь ш л ӓ ж ь ш  к о л т а л т э н  к о л т э н ь п 'ӓ т ,.  
к н ь ӓ з  л а ш т ы к в л ӓ э ш  ц а р г а л т  к э н .

7. КНЬӒГИНЬӒ ОЛЬГА ДӒ КНЬӒЗ СВӒТОСЛАВ

Кньӓгиньӓ Ольга. Игорь колымыкы, тӹдьш вӓтьшьг 
Ольга кньӓгиньӓ лин. Марыжым пуштмы гишӓн дрэвльӓн- 
влӓлӓн тидь! -когон кӱсьш пӧрьштэн. Ольган дружины 
дрэвльӓнвлӓн главный халам ӓрэн нӓльш. Халан стэньӓ 
доны ик и Ольга Ь1шкэ войскажы дон шалгэн гьшьӓт, 
нӓлӹн кэрттэ. Тӹмьжӹ, Ольга, йой пӓшӓм Ь1штэн манын. 
прэданьышты попымы. Ольга дрэвльӓнвлӓ гьщ пиш куш- 
тылгы даньым —  каждый двор гӹц кым кӓдьш дӓ ора- 
вим йадын. Дрэвльӓнвлӓ тэхэнь даньым пуаш линӹт. 
Ольга шӱдь1мь1 дон кӓдь1 дӓ орави йалвлӓэш смольымы 
пакльы лаштыквлӓм йалштэн шьшдэнь1Т дӓ тылым пижӹк- 
тэн кэквлӓм колталтэнь1т. Кӓдьшлӓ дӓ оравивлӓ халашкы, 
Ь1шкэ пь)жӓшвлӓшкь1шть1 чоҥэштэнь1Т, дӓ тьшӓмок цилӓ хала 
кымдыкэш пожар ть1ҥӓльш. Йылышы халашкы Ольган 
войскавлӓ пырэн кэнь1Т, дӓ хала пэрэгь1швлӓм шукыжымок 
шин пуштыныт. Дрэвльӓнвлӓлӓн Ольга лэль1 даньым шьш- 
дэн пуэн. Ть1лэц вара цилӓ пльэмӓвлӓ мазары даньым 
тӱль1шӓшлык ылыт, шотшымат анжыктэн, дӓ тэҥэ, дань 
погымашты порӓдкым шӹндэн. Государствым управльӓйӓш 
тымэньӓш Ольга Византийьшкьт, грэквлӓ докы каштын 
дӓ тӹштӓкэн грэчэски вэрӓм пӓлэн.

Славӓнвлӓн тьшӓм эчэ тошты вэрӓок ылын. Ньшь! при- 
родын йавльэнивлӓм пӓльщэлыт дӓ тидьшлӓ гьщ лӱдӹнӹт. 
Нӹньш Ь1ЛЬ1ШВЛӓШТЬ1М штурма сьшӹрэн. Пӧртьш, пушӓ-
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ҥӹм валгынзыш йьцчатэн. Ӱдӹм нырвлӓм кэчӹ йылатэн. 
Кэчӹм, мардэжӹм дӓ хӹдӹртӹшӹм эдэмвлӓ йымывлӓэш 
шотлэнӹт, нӹнӹн сӹнӹштӹм пушӓҥӹ гӹц дӓ кӱэрвлӓ гӹц 
нӹиӹ ӹштэнӹт. Нинӹ вольыквлӓм, йужнам ӹрвэзӹвлӓм дӓ 
пльэнӹшкӹ нӓлмӹ эдэмвлӓм нӹнӹлӓн жэртвам ӹштэнӹт. 
Ь1шкэок шанэн лыкмы костан йымывлӓм нинӹ тэҥэ пурэй- 
дӹнэштӹ ылын.

Кугижӓн властьшы свӓшэнный манын грэк попвлӓн 
йӹрвӓш проповэдывайымы, Ольгалан пиш йажола чучын. 
Кньӓзӹн властьым пиҥӹдэмдӓш дӓ шӓвшӓлӓ ылшы сла- 
вӓнски нльэмӓвлӓм ик государствышкы цымыраш —  грэк- 
влӓн вэрӓ пиш йажо срэдства ылмым Ольга ужын.

Сэдӹндонок тидӹ ӹшкэ грэквлӓн вэрӓм —  христиан- 
ствым прнимайэн дӓ ӹшкэ эргӹжӹ Свӓтославланат тидӹм 
ӹштӓш шӱдэн. Свӓтослав отказэн. Славӓнвлӓм цымыраш 
дӓ силан государствым ӹштӓш оружи дон вэлэ лиэш ма- 
нын тидӹ шанэн.

Свӓтослав кньӓз. Ольга паштэк Кийэвски кньӓзэш Свӓ- 
тослав лин. Тидӹ цилӓ ӹшкӹмжӹн курымжым походвлӓэш 
эртӓрэн. Походвлӓ годым рок вӹлнӹ, тыл тӹрӹштӹ, во- 
льашток, лӹвӓлӓнжӹ ма попазэн шӓрэн дӓ вуй лӹвӓлӓнн<ӹ 
ӧртньэр пиштэн амалэн. Свӓтослав ма попаза тӹдӹм —  
тылшолэш кӱктӹмӹ имни пайым, звэр найым качкын. /1ӱт- 
тӹмӹ ылынат, ӹшкэ нападайымы гишӓн ньэприйатьэльвлӓ- 
лӓн тидӹ: «Тӓ вӹкӹдӓ кэм» манын, анзыцок кэлэсӓш колта 
ылын.

Ока рэкӓ лишнӹш шукы пльэмӓвлӓм Свӓтослав покорӓ- 
йэн, Йыл лишнӹш болгарвлӓнхалавлӓм, Кубаньышты чэ р-  
к э с в л ӓ м кравэн дӓ хазарски царствым шин шӓлӓтэн. Тилэц 
вара хазарски царствы пӹтэн, Кийэвски кньӓжэствыжы 
пиҥӹдэмӹн дӓ силан лин. Кийэвски кньӓзӹн власть ки- 
дӹшкӹ цилӓ Шим таҥыж лишнӹш вӓр попазэн.

Вара Свӓтослав Дунай рэкӓ доны ӹлӹшӹ б о л г а р в л ӓ  
дон войнам тӹҥӓлӹн. Тидӹ нинӹн шукы халам войуйэн 
нӓлӓш дӓ Кийэв гӹц Дунайышкы ӹшкӹмжӹн столицӹм 
вашташ шанэн. Византийски хитрый импэратор, силан дӓ 
воинствэнный пашкуды Свӓтослав гӹц лӱдӹн. Тидӹ Кийэв 
ваштарэш Шим таҥыж доны, стьэпӹштӹ ӹлӹшӹ кочэвой 
п э ч э н ь э г в л ӓ м  колтэн. Свӓтослав Кийэв гӹц пэчэньэг- 
влӓм поктымы годым, Дунайыштыш болгарвлӓ грэквлӓ 
дон икышын Свӓтослав ваштарэш крэдӓлӓш линӹт. Бол- 
гарвлӓ дӓ грэквлӓ дон у гӹц войуйымы годым Свӓтосла-
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Кньӓз дружиныжы дон. Тошты готшы рисунок.

вым сӹҥэнӹт. Кийэвӹшкӹ мӹҥэш толмы годым тидӹм 
ДньэпроБСки порогы доран корнышты пэчэньэгвлӓ ӓрэнӹт 
дӓ нӹнӹ шин шӓлӓтэнӹт. Войуйымашты Свӓтослав ӹшкэӓт 
колэн. Пэчэньэгвлӓн кньӓз тидӹн вуй каркажы гӹц цӓш- 
кӓм ӹштэн дӓ тидӹн дон йӱмӓшвлӓ годым йӱн.

8. КИЙЭВСКИ КНЬӒЗВЛӒ У ВЭРӒМ,
У ЗАКОНВЛАМ ПЫРТАТ

Владимир кньӓзӹн походвлӓжӹ. Свӓтославын эргӹжӹ 
Владимир, ӹшкэ шӱмбэлвлӓжӹ дон шукы крэдӓл Кийэ- 
вски кньӓжэствым кидӹшкӹжӹ нӓлӹн, вара тидӹм колышт- 
тымы ӹшкӹмжӹн подданныйвлӓ вӹкӹ ӓтьӓжӹлӓок поход 
дон кэн. Сэвэрӹштӹ восстани ӹштӹшӹ пльэмӓвлӓм 
тырлыктэн дӓ Йыл лишӹл болгарвлӓн халавлӓм кравэн. 
Вара Владимир ӹшкэ дружиныжы дон Польшы вӹкӹ кэ- 
йэн дӓ тамазар халам войуйэн нӓлӹн. Владимир славӓн- 
влӓн Полоцки кньӓжэствым дӓ западышты Балтийски та- 
ҥыж-доныш ы пашкуды л и т о в с к и  кыды-тидӹ пльэ- 
мӓвлӓн зэмльӓштӹм ӹшкэ кит лӹвӓкӹжӹ нӓлӹн. Тэҥэ 
Владимир годым Кийэвски кньӓжэствы силам нӓлӹн дӓ 
пиҥӹдэмӹн. Византийӹ тидӹм эчэ когон шотэш пиштӓш 
тӹҥӓлӹн. Грэчэски войскашты тӹҥӓлшӹ восстаним пӹтӓ- 
рӓш Византийӹлӓн Владимир палшэн. Ти палшым тӓрэш 
Византийски импэратор ӹшкэ шыжаржым Владимирлӓн
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марлан пуэн. Владимир христианствым прнимайаш рэшэн. 
Грэквлӓн вэрӓ прнимайымаш дӓ Византийӹн импэратор 
дон родньа лимӓш, тидьш кньӓжзски властьшым цаткыдэмдӓ 
манын шотлэн.

Христианствым пыртымаш. 988 ин, Кийэвӹштӹ, тошты 
готшы славӓнвлӓн йазычэски йымывлӓ изображайымым 
Владимир цилӓ пыдыртэн. Кийэвӹштӹ ӹлӹшӹвлӓм вӹдӹ- 
шкӹ, Дньэпрӹшкӹ поктыл пыртэн шагалтэн. Вӹдӹштӹ 
шалгышы народ анзылны Царьград гӹц кандымы попвлӓ 
ӹшкӹмӹштӹн молитвавлӓм лыдыныт. Тидӹм хрэстӹмӓш 
маныныт.

У вэрӓ ваштарэш народ шукы рӓдӹ бунтуйэн, тэҥэ гӹ- 
ньӓт, цилӓ бунтвлӓм кньӓзӹн дружинывлӓ тэмдэн пӹтӓ- 
рэнӹт.

Йазычэствы дон тӓҥӓштӓрӹмӹкӹ, христианствы тӹ 
вэрэмӓн Российӹ развивайалтмашты анзыкы кэмӓш ылын. 
Славӓнвлӓ лошкы христианствы сага грэквлӓн культуры 
дӓ тымэньмӓш пырэн. Византийски мастарвлӓ томавлӓм дӓ 
цэркӹвлӓм стройаш дӓ цэвэрэмдӓш славӓнвлӓм тымдэнӹт. 
Учоный грэк манӓквлӓ славӓнски азбукым ӹштэнӹт. 
Ти азбукы дон Кийэвски государствышты лыдаш, сирӓш 
тӹҥӓлӹнӹт. Грэк манаквлӓлӓн дӓ попвлӓлӓн кньӓзшӹ оксам 
дӓ зэмльӓм пуэн. Манаквлӓ грэк йӹлмӹ гӹц славӓнски 
йӹлмӹшкӹ сӓрэн цэрковный книгӓвлӓм сирэнӹт. Нинӹ тэ- 
ҥэок эчэ кого событивлӓ лимӹ гишӓн сирэнӹт. Тэхэнь сир- 
мӓшвлӓм и гӹц ишкӹ сирэн миэнӹт, тидӹм лэтопись («из 
лета в лето») маныныт. Лэтописвлӓ гӹц восточный сла- 
вӓнвлӓн дӓ нӹнӹн пашкуды сӓндӓлӹквлӓн истори гишӓн 
шукым пӓлӓш лиэш. Тӹ вэрэмӓ гишӓн народный мырывлӓ дӓ 
кэлэсӹмӓшвлӓ — б ы л и н ӹ в л ӓ  мӓлӓннӓ тэҥэок шайыш- 
тыт. Лӱттӹмӹ славӓнски богатирвлӓ пиш патыр ылмышты 
гишӓн дӓ Кийэвски государствышкы нападайышы кочэв- 
никвлӓ дон нӹнӹн крэдӓлмӹштӹ гишӓн былинӹвлӓштӹ 
шайыштмашвлӓ шукы улы.

Кньӓз Йарослав Мудрый. Владимир колымыкы, Кийэ- 
вски кньӓзэш Й арослав, лин, тидӹм Мудрый манын лӹм- 
дэнӹт.

Йарослав годым Кийэвски государствын законвлӓн сво- 
дым— «Русскайа Правда» пӹтӓри ӹштӹмӹ лин. Ра-
бовладьэльэцвлӓн, зэмльӓ ладайышвлӓн дӓ купэцвлӓн

«Русскайа Правдашты» си-правам
рӹмӹ.
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9. КИЙЭВСКИ КНЬАЖЭСТВЫШТЫ НАРОДВЛӒН  
СТИХИЙНЫЙ ВОССТАНИВЛА

Кийэвски кньӓжэствым кньӓзвлӓ дӓ бойарвлӓ кы- 
цэ видэнӹт. Кийэвски кньӓзӹн кого дружнны — бойар- 
влӓ гӹц дӓ служнлый эдэмвлӓ гӹц войска ылын. Кньӓзӹн 
родньавлӓ дӓ бойарвлӓ халавлӓм, зэмльӓвлӓм кньӓз шӱ- 
дӹмӹ дон управльӓйэнӹт, кыды бойаржы пнш шукы зэм- 
льӓм ладайэнӹт дӓ ӹшкэ пайан ылмышты дон кньӓзвлӓ дон 
кӹрмӓшэн кэрдӹнӹт.

Кньӓз, тндӹн войскажы, бойарвлӓ, нопвлӓ дӓ манак- 
влӓ —цнлӓн нннӹ рабвлӓн дӓ зэмльӓ нӓшӓ ӹштӹшӹ — 
смэрдвлӓн шӱштӹ шӹнзэнӹт. С м э р д в л ӓ н  зэмльӓ изиш 
вэлэ ылын, ӹшкӹмӹн изи хозӓйствам имэйэнӹт дӓ крэ- 
постной агыл — свободный ылыныт. Нннӹ кнйэвски пӹтӓ- 
рнш кньӓзвлӓ годым даньым вэлэ тӱлэнӹт, даньжым польу- 
дьйэшкӹ каштын кньӓзвлӓ ногэнӹт.

Кнйэвӹштӹ дӓ вэс халавлӓштӓт рэмэсльэнннквлӓ, торго- 
войвлӓ, халаштыш нэзэрвлӓ ӹлэнӹт. Купэцвлӓ смэрдвлӓ 
дон, рэмэсльэнниквлӓ дон торгэйэнӹт, кньӓзвлӓлӓн, бойар- 
влӓлӓн дӓ нинӹн войскалан товарым шагалтэнӹт. Купэц- 
влӓ рэмэсльэнниквлӓм ӹшкэ кидӹштӹштӹ урдэнӹт. Кого 
купэцвлӓ мол сӓндӓлӹквлӓ донат торгэйэнӹт.

Свободный ӹлӹшӹ рэмэсльэнниквлӓ томавлӓм, цэркӹ- 
влӓм, кӹвэрвлӓм стройэнӹт, выргэмӹм ыргэнӹт, ӓтӹдэрӹм, 
оружим ӹштэнӹт. Шувышан вацаквлӓштӹ нинӹ рудам 
шӹрӓтэньтт дӓ кӹртним добывайэнӹт. Халавлӓштӹ,, сола- 
влӓштӹ ӓвшӓтвлӓ ровотайэнӹт.

Халашты ӹлӹшӹвлӓм, халаштыш ӹлӹшӹвлӓн общый 
собраньы —  вэчэ управльӓйэн. Пайан дӓ знатный эдэмвлӓ 
ло гӹц в э ч э  хала начальниквлӓм айырэн. Вэчэн согластэ 
кньӓз войскам погэн кэрттэ дӓ войнамат тӹҥӓл кэрттэ. Сэ- 
дӹндон тидӹ шукыжок вэчэлт колыштшашлык ылын. Кньӓз- 
влӓ халавлӓштӹ властьым ӹшкэ кидӹш нӓлӓш цацэнӹт 
дӓ сола йӹдэ смэрдвлӓм пиш когон зорайэнӹт.

Кньӓзвлӓ дӓ бойарвлӓ смэрдвлӓм крэпостнойышкы 
сӓрэнӹт. XI курымын кньӓзвлӓ дон бойарвлӓ народым 
эчэӓт когон угньэтӓйӓш тӹҥӓлӹнӹт. Нинӹ ӹшкэ гӹц закон- 
влӓм шӹндӹлӹнӹт, суйэнӹт дӓ наказывайэнӹт. Тэҥэлӓк 
Иарослав Мудрый годым бойаринӹм пуштмашэш вуйна- 
матан гӹц 80 гривэнӹм (ӓль 16 килограмм шим) нӓлӹнӹт, 
смэрд пуштмашэш кӹнь, цилӓжӹ 5 гривэнӹм вэлэ нӓлӹнӹт.
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Кньӓзвлӓ дон бойарвлӓ зэмльӓвлӓм шывшын нӓлӹнӹ- 
тӓт, тидӹвлӓм ӹшкэ владьэниэш шотлэнӹт. Ти зэмльӓвлӓ- 
штӹ ӹлӹшӹ' смэрдвлӓм кньӓзвлӓ дӓ бойарвлӓ ӹшкӹмӹш- 
тӹн нырвлӓштӹ ровотайыктэнӹт, кӹвэрвлӓм, укрэпльэни- 
влӓм ӹштӹктэнӹт. Вольашты ӹлӹшӹ хрэсӓньвлӓм изин- 
ольэн ӹшкэ кит лӹвӓкӹштӹ ӹштэн, крэпостнойвлӓшкӹ 
сӓрэнӹт. Кньӓзвлӓн дӓ бойарвлӓн ти у порӓдкывлӓ вашта- 
рэш смэрдвлӓ у гӹц восстанивлӓм ӹштэнӹт.

Кньӓзвлӓ дӓ бойарвлӓ ваштарэш халавлӓштӹш стихий- 
ный восстанивлӓ. XI дӓ XII курымвлӓштӹ Кийэвӹштӹ, Нов- 
городышты дӓ молы халавлӓштӓт шукы восстанивлӓ линӹт. 
Восстанивлӓ сознатьэльный агыл, стихийный ылынытат, 
кньӓзвлӓ дӓ бойарвлӓ ӹшкэ дружинышты дон куштылгын 
ти восстанивлӓм тэмдэн миэнӹт. Кийэвӹштӹ 1113 ин 
кньӓжэски власть ваштарэш, купэц - ростовщиквлӓ ваш- 
тарэш, Кийэво-Пэчӧрски пайан мнастир ваштарэш угньэ- 
тӓйэн урдымы халаштыш халык шагалын. Нинӹлӓн смэрд- 
влӓ палшэнӹт. Лӱдӹн шӹцшӹ бойарвлӓ, купэцвлӓ Вл а -  
д и м и р  М о н о м а х ы м  йӹлэрӓк кньӓзэш ӹшкэ докышты 
шӱдэнӹт. Владимир ти восстаним тэмдэн шуэн. У восста- 
нивлӓ лимӓш кӹц лӱдӹн, тидӹ ростовщиквлӓлӓн долгы 
тӱлӹмӓшӹм изиш куштылтэн, кыды-тидӹ зэмльэдьэльэц- 
влӓн положэним изиш лучиэмдэн.

Владимир Мономахым Византийӹштӓт дӓ Йэвропыштат 
йажон пӓлэнӹт. Тӹ вэрэмӓлӓн тидӹ образованный эдэм ылын. 
Тидӹн ӓвӓжӹ византийски импэраторын ӹдӹржӹ ылын, 
тидӹн шыжаржы гэрмански импэраторлан марлан кэн. 
Ь1шкэжӹ английски корольын ӹдӹржӹм нӓлӹн. Влади- 
мир Мономах кийэвски кньӓзвлӓ лошты силан остатка 
кньӓзшӹ ылын.

10. НОВГОРОДСКИ ЗЭМЛЬӒ

Кийэвски кньӓжэствы тыгыдэммӓш. XII курымын Кийэ- 
вски кньӓжэствы Владимир Мономахын эргӹвлӓжӹ, ыны- 
кавлӓжӹ дӓ родньавлӓжӹ лошты пайылэн шӹндӹмӹ ылын. 
Кньӓжэствывлӓ дӓ халавдӓ вэрц нинӹ лэшты топылоток 
войнавлӓ линӹт. Ти войнавлӓштӹ нимат ӹжӓлӓйӹдэок 
смэрдвлӓм, халашты ӹлӹшӹвлӓм кньӓзвлӓ кравэнӹт, нинӹм 
ӹшкӹмӹштӹн походвлӓштӹштӹ участвуйыктэнӹт. Ӹшкэ 
лоштышты кньӓзвлӓ пиш когон шиэдӓлӹнӹт. Сӹҥӹмӹвлӓ- 
нӹм нииӹ сӹнзӓм капайэн лыктыныт, тьурмавлӓштӹ шу-
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жыктэнӹт, морэнӹт. Кыды кньӓзшӹ пайэнӹт дӓ Кийэвӹш- 
тӹш главный вэликий кньӓзӹн власть лӹвэц лӓктӓш 
тӹҥӓлӹнӹт. Тэҥэлӓ, XII курымын, Кийэв гӹц Западышты 
Га л и ц к о - В о л  ы н с к и  к н ь ӓ ж э с т в ы ,  дӓ сэвэрӹштӹ 
С у з д а л ь с к о - Р о с т о в с к и  дӓ Н о в г о р о д с к и  з эм-  
л ьӓ  —  пайэнӹт дӓ силан линӹт. Иуг вэцӹн кочэвой народ — 
половэцвлӓ —  набэгвлӓ ӹштӹмӓшэш Кийэвски зэмльӓзора- 
йалтын. XII курым пӹтӹм вэкӹлӓ нинӹ дон крэдӓлмӓш ги- 
шӓн тошты готшы художэствэнный произвэдьэни «Слово 
о полку Игорэвэ» мӓ йактэнӓок кодын.

Кньӓзвлӓ дӓ бойарвлӓ хищничэски кравымашэш Кийэ- 
вски зэмльӓ эчэ когон зорайалтын. Нӹнӹн пӹзӹртӹлмӹм 
хрэсӓньвлӓ тырхэн кэрттэлыт, кышкы гӹньӓт Дньэпр гӹц 
мӹндӹркӹ Ока, Йыл рэкӓвлӓ докы нинӹ кэнӹт. Торгэйӹ- 
мӓшӓт Кийэвӹштӹ чӹдэмӓш тӹҥӓлӹн. Купэцвлӓ Йэвропы 
гӹц Азишкӹ вэс корнывлӓ дон, Кийэвӹш пырыдэок, каш- 
таш тӹҥӓлӹнӹт. Главный хала ылмыжым Кийэв йамдаш 
тӹҥӓлӹн. XIII курым тӹҥӓлмӓшэш Кийэв пустаэмӹн. Вэс 
сӓндӓлӹквлӓ дон торгэйӹмӓштӹ анзыл вӓрӹшкӹ Новгород 
лӓктӹн.

Новгородски зэмльӓм управльӓйӹмӓш. Новгород Бал- 
тийски таҥыжышкы кэмӓш корнышты ылын. Таҥыж тӹр 
мычкы ньэмӹцвлӓн дӓ швэдвлӓн пайан халавлӓ ылыныт. 
Новгородски купэцвлӓ, бойарвлӓ пашкуды ньэмӹцвлӓ дон, 
швэдвлӓ дон когон торгэйэнӹт. Нӹнӹ гӹц матьэрим, ору- 
жим дӓ молы ӹшкэ ӹштэн мыштыдымы хӓдӹрвлӓмӓт сла- 
вӓнвлӓ плучайэнӹт, вӓрэшӹжӹ звэр каваштывлӓм дӓ сола 
хозӓйства иродуктвлӓм выжалэнӹт. Вэс сӓндӓлӹк тон тор- 
гэйӓш кэрӓл каваштывлӓм моаш новгородскибойарвлӓ дӓ ку- 
пэцвлӓ сэвэрӹштӹш дӓ востокыштыш зэмльӓвлӓм войуйэн 
нӓлӹнӹт дӓ ӹшлӓнӹштӹ тӹштӹш звэр кычэн ӹлӹшӹ эдэм- 
влӓн ӹшкэ добичыштым цилӓ пуктэнӹт. Тэҥэ, Новгород 
пиш кого сӓндӓлӹкӹн главный халажы лин. Новгороды- 
шты тамазар тӹжэм тома ылын. Новгородыштыш бонвр- 
влӓ дӓ купэцвлӓ кит лӹвӓкӹштӹ нӓлмӹ народым кравэн 
дӓ молы сӓндӓлӹквлӓ дон торгэйэн пайэнӹт. Кийэвшӹ ти 
вэрэмӓн валэн вэлэ.

Новгородски зэмльӓн цилӓ дьэлавлӓм бойарвлӓ, пайан 
купэцвлӓ дӓ попвлӓ видэнӹт. Новгородыштыш ӹлӹшӹ- 
влӓм общый собраниш —  вэчэшкӹ погэнӹт, тӹҥэ гӹньӓт, 
дьэлажым пайан дӓ силан бойарвлӓ кыцэ шанэнӹт, тӹҥэ 
рэшэнӹт. Вэчэштӹ айырымы Новгородски начальник —
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п о с а д н и к  соок кого бойарвлӓ гӹц ылын. Новгородыш- 
ты кньӓзӹн праважы ограничивайымы ылын. Тидӹ 1136 
ин Новгородышты кого восстани наштэк пыток лин. 
Тӹнӓм бойарвлӓ дӓ купэцвлӓ ваштарэш цилӓ новгородски на- 
род шагалын. Кньӓз дӓ бойарвлӓ Новгород гӹц шӹлӹнӹт.

Новгородышты вэчэ. Вэчэштӹ бойарвлӓ дӓ пайан купэц- 
влӓ ваштарэш халаштыш рэмэсльэнниквлӓ ӹшкӹмӹштӹн 

тэргӹмӹвлӓштӹ дон шагалыныт.

Кньӓзӹн дӓ тидӹн дружинын зэмльӓштӹм новгородцывлӓ 
шывшын нӓлӹнӹт дӓ зэмльӓ ладайым права гӹц нӹнӹм 
лишӓйэнӹт. Вэчэ дон айырымы посадник топылоток кньӓз 
сага лишӓшлык ылын. Посадник кӹц пасна кньӓз похо- 
дышкат выступайэн, суйэн, вӓрвлӓ гӹц караҥдэн дӓ вӓр- 
влӓшкӹ назначэнӓт кэрттэ. Кньӓзӹм народ сӹҥэн гӹньӓт, 
пользыжым Новгородыштыш кого силан бойарвлӓок нӓлӹ- 
нӹт. Нинӹн власть ваштарэш Новгородыштыш ӹлӹшӹвлӓ, 
пашкуды солавлӓштӹш смэрдвлӓ дӓ покорӓйӹмӹ пльэ- 
мӓвлӓ шукы радӹ восстанивлӓм ӹштэнӹт. 1209 ин вос- 
стани ӹштӹшӹ новгородцывлӓ, тӱлӓш литӹмӹ поборвлӓм 
погымаш гишӓн, смэрдвлӓм угньэтӓйӹмӓш гишӓн бойарвлӓм 
виноватэш лыктыныт. Шукы бойарвлӓн дӓ купэцвлӓн 
дворвлӓм кравэнӹт, угньэтатьэльвлӓм шукыжымок Нов-
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городски зэмльӓ гӹц поктэн лыктыныт. Тӹҥэ гӹньӓт, сти- 
хийный мӓтьэж гӹц пакыла ти восстанивлӓ шӓрлӹдэлыт. 
Народшы сознатьэльный агыл ылынат дӓ организованный 
агыл ылынат, бойарвлӓн дӓ купэцвлӓн силам сӹҥэн 
кэрттэ.

Швэдвлӓ дӓ ньэмӹцвлӓ ваштарэш новгородцывлӓн 
крэдӓлмӓшӹштӹ. XIII курым тӹҥӓлтӹш кодым Новгород 
зэмльӓшкӹ швэдвлӓ нападайэнӹт. Нинӹ Балтийски таҥыж 
дӓ Ньэва рэкӓ вэцӹн, кӹзӹт Лэнинград хала ылмы вэц пыраш 
тӹҥӓлӹнӹт. Ньэваэш новгородцывлӓ швэдвлӓм шин шӓлӓ- 
тэнӹт. Новгородцывлӓм камандывайышы швэдвлӓм сӹҥӹ- 
шӹ кньӓз Альэксандрьш, тИ сӹҥӹмӓш гишӓн, Ньэвски 
маныныт.

1242 ин ньэмӹц-рыцарьвлӓӓт Новгород зэмльӓм ки- 
дӹшкӹштӹ нӓлӓш цацэнӹт. Балтийски таҥыж тӹрӹшкӹ 
нинӹ XII курымын толыныт дӓ тӹштӹ ӹлӹшӹ славӓнски, 
литовски дӓ молы пльэмӓвлӓм пиш когон кравэнӹт дӓ 
пуштыныт. Ньэмӹцвлӓ тишӓкэн ӹшкӹмӹштӹн крэпӹсвлӓм 
дӓ халавлӓм стройэнӹт дӓ эч^' когон ӹшкӹмӹштӹн звэр- 
ствым когоэмдэнӹт. Тиштӹ ӹлӹшӹвлӓм нинӹ ӹшкэ вэ- 
рӓшкӹштӹ сӓрӹнэштӹ ылын, нӹнӹн ирӹкӹштӹм йамдэ- 
нӹт, крэпостнойышкы сӓрэнӹт.

Ньэмӹц-рыцарьвлӓ силан войска дон Новгородски зэм- 
льӓшкӹ пырэнӹт, халавлӓм зорайэнӹт дӓ Новгородымат 
зорайаш крозэнӹт. Кньӓз Альэксандр Ньэвски ӹшкэ вой- 
скажым погэн дӓ Чудской йӓр и вӹлнӹ ньэмӹцвлӓлӓн пыт 
кого бойым пуэн. Крэдӓлмӓш пиш кого ылын — и вӹлвӓ- 
лӓт вӹрэш йакшаргэн шӹнзӹн. Ньэмӹцвлӓ ти и в ӹ л н ӹ  
к р э д ӓ л м ӓ ш т ӹ  храбрый новгородски воинвлӓн вӹкӹ 
пырымашым тырхэн кэрттэлытат, кыргыжаш тӹҥӓлӹнӹт. 
Ь1шкэ зэмльӓжӹн границӓ йактэ тышманвлӓм Альэксандр 
Ньэвски поктэн. Новгородцывлӓ тышманвлӓм тэҥэ шин 
поктэн кэнӹт дӓ ӹшкэ зэмльӓштӹ вэрг^ньэмӹц насиль- 
никвлӓ ваштарэш пыт шалгэнӹт.

II. СУЗДАЛЬСКИ РУСЬ

Ростово-Суздальски зэмльӓ. Тагынамшэн шукэршӹ 
вэрэмӓ готшэнок Йыл дон Ока лошты мордвӓ, мэрӓ, вэсь дӓ 
молы пльэмӓвлӓӓт ӹлэнӹт. Тиштӹ славӓнвлӓӓт ылыныт. 
X курым шомашэш ти крайышты славӓнски халавлӓ Рос- 
тов дон Суздаль ылыныт.
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Кийэвски кньӓжэствын йужный областьвлӓм кочэвник- 
влӓ зорайымы вӓрвлӓ гӹц, кньӓзвлӓн дӓ бойарвлӓн пӹзӹр- 
тӹмӓш кӹц шӹлшӹ славӓнвлӓ-зэмльэдьэльэцвлӓ тишкӹ 
толыныт. Тэҥэ гӹньӓт, кньӓзвлӓ дӓ бойарвлӓ зэмльӓм 
тиштӓт кидӹшкӹштӹ нӓлӹнӹт, халыкым ӹшлӓнӹштӹ рово- 
тайыктэнӹт.

Кийэвски государствыштыш кньӓзвлӓм Ростово-Суз- 
дальски зэмльӓ пӹтӓри когон шывштэ. Ти мӹндӹр окраи- 
нӹштӹ халык ӹлӓш тӹҥӓлмӹкӹ, XII курымын, дьэла ваш- 
талтын. Владимир Мономахын эргӹжӹ Йурий Долгорукий 
кньӓз Кийэв гӹц силан дружины дон тишкӹ толынат, тиштӹ 
ӹшкэ властьшым пиҥӹдэмдэн, кыды-тидӹ бойарвлӓн дӓ 
тыгыды кньӓзвлӓн владьэнивлӓм ӹшкӹлӓнжӹ подчиньӓйэн. 
Ти владьэнивлӓм хватьэн нӓлмӹ шотышты Москва по- 
сӧлкат ылын.

Ростово-Суздальски Русьэш Йурий Долгорукийӹн эр- 
гӹжӹ Андрэ^! Богольубски эчэ цаткыдын шӹнзӹн. Нов- 
город дон, Йыл лишнӹш болгарвлӓ дон дӓ мордовски 
пльэмӓвлӓ дон тидӹ войуйэц. Вара тидӹ Кийэвӹм хватьэн 
нӓлӹн дӓ цилӓ Кийэвски государствын кого владьэнивлӓэш 
вэликий кньӓз лин.

Владимиро-Суздальски кньӓжэствы. Андрэй Бого- 
льубски ӹшкэ столицӹжӹм Кльӓзмӹ рэкӓ тӹрэш, Влади- 
мир халаэш ӹштэн. Тӹнӓмшэн ти кньӓжэствым Владимиро- 
Суздальски маныныт. Тӹштӹш цилӓ кньӓзвлӓм дӓ бойар- 
влӓм Андрэй Богольубски ӹшкэ властьшылан подчиньӓйӹк- 
тӹнэжӹ ылын.

Андрэй Богольубскин ӹшкэтшӹн власть ваштарэш ньэ- 
довольный бойарвлӓ заговорым ӹштэнӹт дӓ кньӓзӹм пуш- 
тыныт. Андрэй Богольубски вӓрэш Всэволод кньӓз лин. 
Покорӓйӓлттӹмӹ бойарвлӓн солавлӓм дӓ зэмльӓвлӓм тидӹ 
отимайэн. Самостойатьэльный лиӓш цацышы кньӓзвлӓм 
когон наказэн.

Всэволод Но1Вгородышкы таманьар походым ӹштэн. 
Новгородышты айырымы должностьвлӓшкӹ ӹшкэ вэлнӹжӹ 
ылшы эдэмвлӓжӹм тидӹ пыртэн кэрдӹн.

Всэволод ӹшкэ властьшым Кийэвӹшкӓт шӓрэн. Бол- 
гарвлӓ дон дӓ Йыл доныш мордвавлӓ дон тидӹ войуйэн, 
Нижний-Новгород халам (кӹзӹт Горький хала) ӹштӓш 
тӹҥӓлӹн (основайэн). Тэҥэ гӹньӓт, Всэволод молы тыгыды 
кньӓзвлӓм дӓ бойарвлӓм ӹшкэ власть лӹвӓлӓн пиҥӹдӹн 
ӹштэн кэрттэ. Тидӹ колымыкы Владимиро-Суздальски кньӓ-
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жэствы эчэӓт тыгыды владьэнивлӓэш шӓлӓнэн. Каждый 
кньӓз дӓ бойарин ӹшкэдурэш ӹлӓш цацэнӹт дӓ вэликий 
кньӓзлӓн подчиньӓйӓлтэлыт. Паснан ылшы тыгыды кньӓ- 
жэствывлӓ ӹшкэ лоштышты сорэдӓлӹнӹт.

Ик пиҥӹдӹ государствы ылтэ. Каждый пайан вла- 
дьэльэцок ӹшлӓнжӹ эчэӓт шукы зэмльӓм дӓ властьым нӓлӓш 
цацэн. Кньӓзвлӓ цӓрнӹдэок ӹшкэ лоштышты войуйэнӹт. 
Топылоток ылшы походвлӓ хрэсӓньвлӓм зорайэнӹт. XIII ку- 
рымын русский кньӓжэствывлӓ вӹкӹ пырэн войуйэн нӓлшӹ 
монголвлӓ нападайымыкы, тиштӹ монголвлӓ ӹшкэ ваш- 
тарэшӹштӹ икараш лин пыт крэдӓлмӓшӹм вӓш литэлыт. 
Владимиро-Суздальски зэмльӓ тыгыды лаштыквлӓэш шӓ- 
лӓнӹшӹ ылынат, ӹшкӹмжӹн ирӹкшӹ вэрц шалгэн кэрттэ.



III

Восточный Йэвропы 
монгольски завойэватьэльвлӓн 

власть лӹвӓлнӹ

12. МОНГОЛ-ЗАВОИЭВАТЬЭЛЬВЛӒ 
ДӒ ТАТАРО-МОНГОЛЬСКИ ИГО

Монголвлӓ XII курымын. Монголвлӓ вольык урдышы- 
кочэвниквлӓ ылыныт. Нинӹ кӹзӹтшӹ Монгольски народ- 
ный рэспубликӹ ылмы вӓрӹштӹ ӹлэнӹт.

Монгольски конницӹ походышты.

XII курымын монголвлӓ кого воинствэнный пльэмӓ- 
.влӓэш пайылалтыныт. Нинӹм ханвлӓ вуйлалтэнӹт. Ханвлӓн 
шукы вольык дӓ кӹтӹм вӓрвлӓ ылыныт. Ханвлӓн власть 
лӹвӓлнӹ ылшы пльэмӓвлӓ нинӹлӓн даньым тӱлэнӹт. 
Ханвлӓ ик кӓнӓ иктӹштӹ дон, ӹшкэ пашкудывлӓштӹ дон 
даньвлӓ дӓ кӹтӹм вӓрвлӓ гишӓн войуйэнӹт.

XIII курым тӹҥӓлтӹш кодым монгол ханвлӓ лошты 
талантливый ик полководьэц Чингис-хан йӓл гӹц лӹмлӹ, 
силан лин. Шукы пльэмӓвлӓ гӹц кого армим тидӹ по- 
гэнӓт, востокыштыш тьурко-монгольски народвлӓм ӹшкэ 
власть лӹвӓкӹжӹ нӓлӹн.
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Чингис-ханын конницӹжӹ штурма ганьок тышман- 
влӓ вӹкӹ пырэн. Крэпӹсвлӓн пу стэньӓвлӓм шун гӹц 
ӹштӹмӹ ньэфтӹ кӧргӓн гранатвлӓ дон Чингис-хан йы- 
латэн. Камэнный стэньӓвлӓжӹм кого машинӓвлӓ дон ти- 
дӹ пыдыртэн. Тидӹн анзыкыла кэмӓшӹжӹм нимат цӓрэн 
кэрттэ.

Срэдний Азим дӓ Кавказым Чингис-ханын войуйэн 
нӓлмӓшӹжӹ. Сэвэрный Китайым сӹҥӹмӹкӹ, Чингис-хан 
ӹшкэ войскажым Срэдний Азишкӹ 
нӓҥэн дӓ тидӹм войуйэн нӓлӹн.

Чингис-ханын войскажы Срэдний 
Ази гӹц, Касиийски таҥыжын йуж- 
ный сиржӹ йӹр сӓрнӓлӹн, Кавка- 
зышкы пырэн, Армэним дӓ Грузим 
войуйэн нӓлӹн. Монголвлӓ вашта- 
рэш Грузиштӹ пыт шагалыныт. Тӹ 
вэрэмӓн Грузи Армэни гӹц силан 
государствы ылын. Грузинвлӓ пыт 
крэдӓлӹнӹт, тӹҥэ гӹньӓт, монгол- 
влӓ нинӹм сӹҥэнӹт, Грузилӓн 
дӓ Армэнилӓн лэлӹ даньым тӱ- 
лӹктэнӹт. Срэдний Азиштӹш дӓ 
Закавказйэштӹш народвлӓ монгол- 
влӓн власть лӹвӓлнӹ таманьар шӱ- 
дӹ и ӹлэнӹт.

Батый хан дӓ русский кньӓжэ- 
ствывлӓм тидӹн войуйэн нӓлмӹ-
жӹ. Кавказыштыш цилӓ народымок покорӓйӹмӹкӹ, 1224 
ин Калка рэкӓштӹ славӓн кньӓзвлӓн дӓ половцывлӓн ика- 
раш лишӹ силам монгольски арми шин шӓлӓтэн. Пайан до- 
бичы дон монголвлӓ ӹшкэ докышты Азишкӹ кэнӹт.

Луаткок иштӹ Йыл докы монголвлӓ эчэӓт толыныт. Ни- 
нӹм вуйлалтышыжы— колышы Чингис-х^нын ыныкажы Б а- 
ты й  хан ылын. Ти ^ӓнӓ монголвлӓ русскийвлӓвӹкӹ восток 
кӹц нападайэнӹт. Йыл лишнӹш болгарвлӓн царствым дӓ 
мордвам Батый шин шӓлӓтэн. Вара русский кньӓзвлӓн вой- 
скавлӓм иктӹн-иктӹн шин шуэн, 1240 ин Кийэвӹм нӓлӹн дӓ 
Западный Йэвропыш кэн. Чэхвлӓ тидӹм цӓктӓрэнӹтӓт, Батый 
мӹҥэш сӓрнӓлӹн, дӓ Йыл ӓҥӹштӹ ӹшкӹмжӹн государ- 
ствым —  Золотой Ордам ӹштэн. Столицӹжӹ Сарай хала 
ылын. Тидӹ пайан хала ылын. Тиштӹ камэнный дворэцвлӓ, 
садывлӓ, моньэтный двор ылыныт. Войуйэн нӓлмӹ зэмльӓ-
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эш Золотой Ордан ханжы властитьэль лин. Кньӓзвлӓ вӓ- ■. 
рэшӹшток кодыныт, тӹҥэ гӹньӓт, ханлан подчиньӓйӓл-
ТӸ НӸ Т. ;

Татаро-монголвлӓ ханлан народ гӹц даньым погэнӹт. 
Даньым погаш халавлӓштӹ ханын намэстниквлӓжӹ войэн- \ 
ный отрӓд дон шалгэнӹт. Даньым погымы годым иктӹмӓт 
ӹжӓлӓйӹдэлыт: с

«. . .  кӱн окса укэ, тӹдӹн тьэтьӓм нӓлэш; |
кӱн тьэтьӓ укэ, тӹдӹн вӓтӹм нӓлэш; }
кӱн вӓтӹ укэ, тӹдӹм вуйжыгэ нӓлэш» I

(вэс статьанжы, пльэнӹшкӹ нӓлӹн дӓ рабствыщкы выжа- . 
ла). Народын мырышты тэҥэлӓ мырэнӹт. Попвлӓ дӓ ма- ; 
иаквлӓ даньым тӱлӹдэлыт. Попвлӓ гӹц дӓ манаквлӓ гӹц I 
хан даньым нӓлтэ. Вӓрэшӹжӹ нинӹ ханын власть вэрц ;; 
цэркӹвлӓштӹ ыдылыныт, дӓ ханын властьым колышташ : 
кэлэш манын, народым тымдэнӹт.

Дань погышы тадарвлӓ ваштарэш топылоток восста- ; 
нивлӓ линӹтӓт, вара Золотой Ордаштыш ханвлӓ дань по- 
гымашым русский кньӓзвлӓлӓн ӹшлӓнӹшток пуэнӹт. Рус- 
ский кньӓжэствывлӓм ӹшкэ кит лӹвӓкӹжӹ нӓлмӹкӹ, у к р а -  
и н с к и ,  б э л о р у с с к и  зэмльӓвлӓмӓт Батый шукы зорайэн.

Тэҥэлӓ^ татарски, вэс статьанжы, татаро-монгольски иго 
тӹҥӓлӓлтӹн.

13, МОСКВА ДӒ МОСКОВСКИ ПӸТЛРИШ КНЬАЗВЛӒ

Москва. Кӹзӹт Крэмль ылмы вӓрӹштӹ, кӱкшикӓштӹ, 
XII курым тӹҥӓлмӹ годым Москва посӧлкы ылын. Тошты 
докумэнтвлӓштӹ Москва гишӓн1147 ин пӹтӓри кэлэсӹ- 
мӹ. 1156 ин Москва йӹр стэньӓм пӹрэньӓ дон ӹштӹмӹ 
ылын.

Батый ханын татаро-монголвлӓ Москвам дӓ тидӹн укрэп- 
льӓйӹмӹ пу стэньйм йылатэн колтэнӹт. Эдэмвлӓ кыдыжы 
колэн йамыныт, кыдыжы тӹ лишнӹш шӹргӹвлӓшкӹ шӹ- 
лӹнӹт. Тӹҥэ гӹньӓт, Москва докы халык изин-ольэн у 
гӹц погыпэн, дӓ зэмльӓ пӓшӓм ровотайаш тӹҥӓлӹн.

XIV курым тӹҥӓлмӓшэш Москва изи кньӓжэствын сто- 
лицӹжӹ лин. Москва русский кньӓжэствывлӓ покшалны 
ылын, тидӹ московски кньӓзвлӓлӓн ӹшкэ йӹржӹ молы 
кньӓжэствывлӓм цымыраш палшэн. Москва йӹр шӹргӹвлӓ 
ылыныт, сэдӹндонок тидӹ тышмаивлӓ дон дӓ осовынок
28
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тадарвлӓ дон крэдӓлӓш куштылтэн. Москва удобный рэкӓ- 
влӓӓн корнывлӓштӹ ылынат, Москва рэкӓ мычкы нӓҥэмӹ 
цилӓ товар гӹцок кого пошлинӹм кньӓзвлӓ погэн кэрдӹнӹт.

Иван Калита. Москва осовынок Иван кньӓз годым 
(1328— 1341) силам нӓлӹн, тидӹм «Калита» маныныт, вэс 
статьанжы, окса мэшӓк. Калита подаркавлӓм пуэн, пурын ка- 
йын Золотой Орда ханым, ӹшкӹмжӹн повэлитьэльжӹм,ӹшкэ 
вэкӹжӹ сӓрэн шоктэн дӓ ханлан цилӓ русский зэмльӓ гӹц 
даньым погаш тӹдӹ гӹц правам плучайэн. Даньым ик лаш- 
тыкшым Калита ӹшлӓнжӹ дӓ ӹшкӹмжӹн кньӓжэствылан та- 
йэн миэн. Копымы оксаэш солавлӓм, волостьвлӓм дӓ йужнам 
цэла кньӓжэствым кньӓжэствы хӓлӓ тидӹ нӓлӹн. Иван Калита 
нашкуды-кньӓзвлӓ вӹкӹ тадарвлӓлӓн ӓльӓклэн дӓ нинӹ 
ваштарэш тадар ханым шӹдэштӓрэн. Тидӹ ӓльӓклӹмӹ сэ- 
мӹнь тадарвлӓ кньӓзвлӓм пуштыныт дӓ нинӹн кньӓжэст- 
вывлӓм зорайэнӹт. Ти зорайалтшы кньӓжэствывлӓм Калита 
ӹшкӹмжӹн Московски кньӓжэствышкы ӹштэн. Молы рус- 
ский кньӓзвлӓ лоэш Калитам старшыйэш хан шагалтэн, 
тидӹм «вэликий» кньӓзэш лӹмдэн. Кньӓз лимӹкӹжӹ Ка- 
литан цилӓжӹ 4 хала вэлэ ылын; ӹшкэ тьэтьӓвлӓлӓнжӹ 
тидӹ 97 солам дӓ халавлӓм кодэн.

Тэҥэлӓ, цилӓ статьан, Калита пасна ылшы русский 
кньӓжэствывлӓм Москва йӹр ик государствышкы погэн.

Калитан икшӹвӹвлӓштӓт тэхэньок «погышывлӓ» ылы- 
ныт. XIV курым пӹтӹмӹ годым Московски кньӓжэствы 
силан линӓт, Калитан ыныкажы кньӓз Дмитрий, татарски 
иго ваштарэш шагалаш рэшэн. 1380 ин Дон рэкӓ доныш 
Куликово нырышты Мамай хан вуйлалтэн шалгымы та- 
дарвлӓн войскам Дмитрий шин шӓлӓтэн. Тэҥэ гӹньӓт, кок 
иштӹ тадарвлӓ силам погэнӹт дӓ Москва вӹкӹ нападайэ- 
нӹт, тидӹм нӓлӹнӹт, даньжым пэрвишӹ гӹц чӹдӹрӓкӹм 
тӱлӹктэнӹт.

Тэҥэ гӹньӓт, Московски сӓмӹрӹк кньӓжэствы пиҥӹ- 
дэмӹн. Пэрвиш тышман —  Золотой Орда —  слапкаэмӹи. 
Московски кньӓжэствын западный границӓштӹжӹ силан у 
тышман — Польшы дон иквӓрэш лишӹ Литовски государ- 
ствы лӓктӹн.

Литва дон Польшы —  Московски государствын тыш- 
манвлӓ. Литовски пльэмӓвлӓ славӓнвлӓн пашкудышты 
ылыныт, Балтийски таҥыж доны Западышты ӹлэнӹт. 
XIII курым шомашэш Литовски пльэмӓвлӓ ик кньӓзӹн 
власть лӹвӓкӹ ушнэнӹт, XIII дӓ XIV курымвлӓштӹ бэлорус-
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ски зэмльӓм нӓлӹнӹт, дӓ эчэ ик лаштык украинским дӓ 
русский зэмльӓм. Литва кого государсгвы лин. Тидӹ XIV 
курым пӹтӹмӓшэш МоСКОВСКИ ВЭЛИКИЙ кньӓжэствы Л И Ш ' 
кок миэн шон дӓ Смольэнск халам хватьэн нӓлӹн. Литов- 
ски кньӓз Иагайло польски корольэвӹм иӓлӹнӓт, поль- 
ски дон литовски король лин. Литва дон Польшын сойуз 
ти кок государствым когон силаным ӹштэн. Московски 
вэликий кньӓжэствым нинӹ ӹндэ эчэ когон пӹзӹртӓш 
тӹҥӓлӹнӹт.

Кньӓзвлӓн дӓ бойарвлӓн кит лӹвӓлнӹ украиньэцвлӓлӓн,. 
бэлоруссвлӓлӓн, русскийвлӓлӓн ӹлӓш лэлӹ ылын. Польски 
доп литовски захватчкквлӓн власть лимӹкӹ цилӓ хрэсӓнь- 
влӓм крэпостнойвлӓм ӹштэнӹтӓт, хрэсӓньвлӓн ӹлӹмӓшӹштӹ 
эчэ лэлэмӹн.

Панвлӓ (польски помэшӹквлӓм тэҥэ маныт) хрэсӓнь- 
влӓм православный грэчэски вэрӓ гӹц ӹшкэ кычымы като- 
личэски вэрӓшкӹштӹ сӓрӹнэштӹ ылын. Польски пан- 
влӓ вэрӓм осовынок Украинӹштӹ вашталтыктынэштӹ ылын. 
Украиньэцвлӓм дӓ бэлоруссвлӓм халавлӓшкӹ торгэйӓш, кит 
пӓшӓ ӹштӓш панвлӓ пыртыдэлыт. Халаштыш цилӓ управ- 
льӓйӹмӓшӹм панвлӓ ӹшкэ кидӹштӹштӹ урдэнӹт. Панвлӓ 
цилӓ МоскЪвски кньӓжэствым ӹшкэ кит лӹвӓкӹштӹ нӓлӓш 
шанэнӹт. Нинӹ вӹкӹжӹ Балтийски таҥыж тӹрэш вазалшы 
ньэмэцки-рыцарьвлӓ нападайэпӹт. Ньэмӹцвлӓ литовски дон 
польски халавлӓм кравэнӹт дӓ зэмльӓвлӓм пуста лимэш- 
кӹ шоктэнӹт. Ньэмӹцвлӓ дон крэдӓлӓш дӓ ик вэрэмӓнок 
Москва дон войуйаш нинӹн сила ситӹдэ. Литван дӓ Поль- 
шын силам иквӓрэш ӹштӹмӹкӹ вэлэ, ньэмӹцвлӓм шин 
шӓлӓтэнӹт, вара Московски государствы ваштарэш напа- 
дайымашым когоэмдэнӹт. Москвам сӹҥӓш манын, панвлӓ 
тадарвлӓ дон сойузым ӹштэнӹт.

14. ТАМЭРЛАН ДӒ ЗОЛОТОЙ ОРДАН  
ЛАКСЫРГЫМАШЫЖЫ

Тамэрлан. Б1рвэзӹ Московски кньӓжэствы ик кньӓзӹн 
власть лӹвӓкӹ цымырнэн кушкын дӓ пиҥӹдэмӹн, ти вэ- 
рэмӓнок, Чингис-ханын шукэршӹ тошты государствыжы 
ольэн слапкаэм миэн. Монголвлӓн власть лӹвэц Китай 
освобождайалтын. Монгольски государствы ӹшкэжӓт когон 
дӓ когон тыгыдэм миэн. Вэрэмӓ гӹц вэрэмӓштӹ вэлэ мон- 
голвлӓ лошты пасна хан-завойэватьэльвлӓ лин миэнӹт. 
Тэхэнь ик завойэватьэль Тамэрлан ылын.

31



Тамэрлан 1336 ин Срэдний Азиштӹ шачын. Тидӹ куш- 
кын шомыкыжы, нима гӹц лӱттӹмӹ шайкы вуйлалтышы 
лин дӓ иктӹ гӹц вэс правитьэль докы служаш каштын. Са- 
маркандышты (Срэдний Азиштӹ) народный восстаним тэм- 
дэн колтымы годым, Тамэрлан пӹтӓри лӹмлӹ лин кол- 
тэн. Восстани ӹштӹшӹвлӓм нимат ӹжӓлӓйӹдэок тидӹ 
тэмдэн шуэнӓт, хан-правитьэльэш Тамэрлан ӹшкӹмжӹм 
обйавльӓйэн дӓ Самаркандым ӹшкӹмжӹн столицӹм ӹштэн.

Тамэрлан пӱлӓ пашкуды государствывлӓм войуйэн 
нӓлӹн. 1395 ин Золотой Ордан Тохтамыш ханым тидӹ 
шин шӓлӓтэн дӓ тидӹн дон татарски иго гӹц йӹлэрӓк 
Москвалан ытлаш палшэн. Московски кньӓзвлӓ Ордан 
слапкаэммӹжӹм ужынытат, ӹшкӹмӹштӹн силаштым Литва 
дон Польшы ваштарэш колтэнӹт. XIV курым пӹтӹмӹ 
вэкӹлӓ Грузин столицӹжӹм — Тбилисим Тамэрлан шин 
шӓлӓтэн дӓ грузински кугижӓм нльэнӹшкӹ нӓлӹн.

Тамэрлан нимат ӹжӓлӓйӹдӹмӹ, костан ылын. Ик халам 
нӓлмӹ паштэк 4 тӹжэм эдэмӹм живойньэкок тӹдӹ та- 
йыктэн. Вэс халам нӓлмӹкӹ ӹшкэ воинвлӓжӹлӓн 70 тӹжэм 
эдэм вуйым токыжы кандаш шӱдэн дӓ вуйвлӓ гӹц ба- 
шньым опташ приказывайэн.

Цилӓ покорӓйӹмӹ сӓндӓлӹквлӓ гьщок Тамэрлан Срэдний 
Азишкӹ сэк йажо кит мастарвлӓм кандэн. Когон цэвэрэм- 
дӓш пацымы ӹшкӹмжӹн столицӹшкӹ —  Самаркандышкы 
тидӹ 150 тӹжэм тэхэнь мастарвлӓм кандэн. Халашты дӓ хала 
ӧрдӹштӹ Тамэрлан шукы дворэцвлӓм стройэн. Дворэцвлӓн 
стэньӓвлӓштӹ тидӹн поход дон каштмым рисуйэн анжык- 
тымы ылын. Самаркӓндышты Тамэрланын мэчэтьшӹ, ӹшкӹм- 
жӹн вэличижӹ дон, цэвэр ылмыжы дон кӹзӹтӓт олмыт 

. шалга.
Узбэквлӓ Срэдний Азиштӹ. 1405 ин, Тамэрлан колы- 

мыкы, тидӹ войуйэн нӓлмӹ государствывлӓ изин-ольэн 
эчэӓт ӹшкэдурэш ӹлӓш тӹҥӓлӹнӹт.

Кӹзӹтшӹ Казахстанын зэмльӓштӹ пэрви ӹлӹшӹ ко- 
чэвник-узбэквлӓ, XV курымын Срэдний Азим войуйэн нӓ- 
лӹнӹт. Срэдний Азиштӹ узбэквлӓ цаткыдын шӹнзӹнӹт. 
Х о р э з м а  д ӓ Б у х а р а  государствывлӓм вуйлалташ узбэк- 
ски ханвлӓ шагалыныт.
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I V

Русский национальный
государствы лимаш

15. ИВАН III ГОДЫМ МОСКОВСКИ ГОСУДАРСТВЫН 
ШӒРЛӸМӒШЫЖӸ ДӒ ТАТАРО-МОНГОЛЬСКИ ИГО

ПӸТӸМӒШ

Московски государствыш Новгородым пижӹктӹмӓш 
дӓ татарски ханын власть кӹц ытаралтмаш. Тадарвлӓ дӓ 
литовско-польски панвлӓ дон крэдӓлӓш московски кньӓзвлӓ 
ӹшкӹмӹштӹн владьэнивлӓм кымдаэмдӓш дӓ цилӓ русский 
зэмльӓ вӹлӓнок ӹшкэ властьыштым пиҥӹдэмдӓш цацэнӹт.
Иван III тидӹм ӹштэн шоктэн. Тидӹ 1462 ин вэликий 
кньӓз лин. Тӹҥэ гӹньӓт, тидӹ со эчэ, сила гӹц кэшӹ 
Золотой Орда ханын власть лӹвӓлнок ылын. Ханым Иван 
алталэн, тӹдӹ вэрц ылам манын, тӹҥэ гӹньӓт, изин- 
ольэн силам погэн дӓ тадарвлӓлӓн подчиньӓйӓлтмӓш кӹц 
лӓктӓш цацэн. Московски кньӓжэствын пашкуды кньӓжэст- 
вывлӓм—^Твэрским, Рӓзанским дӓ молымат Иван III ӹшкэ 
власть лӹвӓкӹжӹ цымырэн. Цилӓ ти кньӓжэствывлӓ ик 
кньӓз власть лӹвӓк цымырнымаш ваштарэш ылыныт, дӓ 
Москва ваштарэш тадарвлӓ дон дӓ Литва дон сойузым 
ӹштэнӹт. Тэҥэ гӹньӓт, Иван III Московски государствым 
цаткыдэмдэн дӓ русский национальный ик государствым 
ӹштэн. Новгород вэлэ паснаок кодын,

XV курым пӹтӹшӓш кодым Иван III Новгород вӹкӹ |  
война дон кэн. Новгородски бойарвлӓ Литва дон сойузым 
ӹштэнӹт. Тидӹ нинӹм ытарэн кэрттэ. Иван III новгородски ! 3-^  ̂
войскам шин шӓлӓтэн дӓ Новгородат русский ик го.судар-ретги;, 
ствын чӓстьӓжӹ лин. Ти вэрэмӓэш Золотой Орда кым 
ханствэш пайылалтын: К а з а н с к и э ш ,  А с т р а х а н с к и э ш  
д ӓ К р и м с к и э ш .  Иртиш рэкӓ доныш С и б и р с к и  ц а р с т -  
вы тидӹ гӹц айырлэн. Золотой Орда шӓлӓнӹмӓш Московски 
кньӓзвлӓлӓн пиш йӧнэш толын. Пиҥӹдэм шошы русский 
государствылан ӹндэ Золотой Орда лӱдӹш агыл ылын.

Удачный вэрэмӓм айырымыкы, Иван III Золотой Орда 
ханлан увэртӓрэн: Москва тидӹн власть лӹвӓлнӹ Ылмым 
ӹндэ ам признайы манын. Тӹнӓм хан Иван III ваштарэш
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война дон кэн. Противниквлӓн войскавлӓ Угра рэкӓ доны 
вӓш линӹт. Нинӹ коктынат бой тӹҥӓлӓш шэклӓнэнӹт. 
Тэҥэлӓ нинӹ ик кӓнӓ иктӹштӹ ваштарэш тамазар тӹлзӹ 
шалгэнӹт. Ӱштӹвлӓ толыныт. Ханын имнивлӓлӓн кормы 
укэ ылын, тӹлэц пасна, тидӹ ти вэрэмӓн Ордашты вол- 
ньэнивлӓ ылмы гишӓн увэрӹм плучайэн, — дӓ хан мӹҥэш

Ш

Вэс сӓндӓлӹкӹштӹш купэцвлӓ Новгородыштыш пристинэш  
ӹшкэ товарыштым йӓстӓрӓт.

пӧртӹлӹн. Тэҥэ Иван III «сӹҥӹшӹ» лин. Тидӹ 1480 ин 
ылын. Кокшӱдӹ иӓт утла шывшылтшы татаро-монгольски 
иго тэҥэ пӹтэн.

Шукы вэрэмӓӓт эртӹдэ, Орда сӹрӹклӓнэн дӓ шӓлӓнэн. 
Литва дон дӓ Польшы дон Иван 1П-н войуйымашыжы. 

1500 ин Иван III дон польски-литовски король лошты пыт 
крэдӓлмӹ война тӹҥӓлӓлтӹн. Польско-литовски войска йык- 
сыр шин шӓлӓтӹмӹ лин, нинӹн главный прэдводитьэльӹштӹм 
русский войска пльэнӹшкӹ нӓлӹн. Король, Балтийски таҥыж 
доны ӹлӹшӹ ньэмэцки-рыцарьвлӓ дон сойузым ӹштэн. 
Андак ньэмӹцвлӓ Иван 1П-н войскам шин шуэнӹт, тӹҥэ гӹ- 
ньӓт, шукат литэ, Иван 1П-н войска наступайаш тӹҥӓлӹн, 
ньэмӹцвлӓм шин шӓлӓтэн дӓ нинӹн зэмльӓштӹм зорайэн.
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Мирӹм 6 иэш ӹштӹмӹ дон война пӹ- 
тэн. Панвлӓ гӹц войуйэннӓлмӹ русский 
дӓ бэлорусский зэмльӓвлӓ Иван 111-н 
линӹт.

Иван 111 годым русский государст- 
вын владьэнижӹ 3 пай кушкын.

«Иван III —  цилӓ Русьын госу- 
дарь». Византийӹм 1453 ин туркавлӓ 
нӓлмӹкӹ, Иван 111 грэчэски кугижӓн Иван 111 годым ьы- 
ӹдӹрӹм Софи Пальэологым нӓлӹн. шы Московскн госу-

Византийски импэраторын насльэд- дарствын гэрб. 
никшӹ ылам манын, Иван 111 ӹндэ 
попэн. Византийӹн тошты готшы гэрбым (кок вуйан куч- 
кыжым) Московски государствын гэрбэш Иван 111 ӹштэн. 
«Цилӓ Русьын государэш» дӓ кугижӓэш Иван ӹшкӹм- 
жӹм лӹмдэн!

Иван Москвам когон украшайаш тӹҥӓлын. Вэс сӓндӓ- 
лӹквлӓ гӹц итальйански рэмэсльэнниквлӓм, тэхниквлӓм дӓ 
художниквлӓм Москвашкы тидӹ кандэн. Иван 111 московски 
изи Крэмль вӓрэш камэнный кого зӓмыкым, Москвашты 
тӹшкэвэк нигнам ужтымы зданьывлӓм ӹштӹктэн. Италь- 
йаньэцвлӓ стройымы Крэмль стэньӓвлӓ дӓ башньывлӓ, кӹ- 
зӹтӓт эчэ Иван 111 готшы вэрэмӓм ӓшӹндӓрӹктӓт.

Иван Крэмльовски дворэцӹштӹ грэчэски импэраторвлӓн 
гань пишный порӓдкывлӓм ӹштэн.

Московски кньӓзӹн власть цаткыдэммӹ сэмӹнь, бо- 
йарвлӓ шукы хрэсӓньӹм э̂ Чэ когон угньэтӓйэнӹт.

16. XV КУРЫМЫН МОСКОВСКИ ГОСУДАРСТВЫШТЫ 
ХРЭСӒНЬВЛӒМ КЫЦЭ УГНЬЭТӒЙЭНӸТ

Барш.инӹ дон оброк. Московски кньӓжэствышты цилӓ 
вӓрэок кньӓзвлӓн, бойарвлӓн дӓ мнастирвлӓн владьэнивлӓ 
ылыныт. Зэмльэвладьэльэцвлӓ сэмньӓштӹ дон, слугавлӓштӹ 
дон дӓ охраныжы дон хрэсӓньвлӓ гӹц пасна ылшы кукшӹ 
пичӓн усадьбышты ӹлэнӹт. Господски двор гӹц цилӓ вэлнӹ 
солавлӓ ылыныт. Хрэсӓньвлӓ шӹкшӓн, сэдӹрӓдӹмӹ, окньа- 
дымы, трувадымы изи лап пӧртвлӓштӹ ӹлэнӹт. Хрэсӓнь- 
влӓ зэмльӓштӹм пу шагавуй дон кыралыныт.

Хрэсӓньвлӓ обрабатывайымы, нӹнӹм пукшышы зэмльӓ 
участкавлӓштӹ, ӹндэ хрэсӓньвлӓн агыл, кньӓзвлӓн, бойар- 
влӓн ӓль мнастирвлӓн линӹт. Ти зэмльӓ тӓрэш, зэмльэ-
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владьэльэцӹн цилӓ йатмыжымок хрэсӓньвлӓ ӹштӹшӓшлык 
ылыныт.

Нӹнӹ госнодски зэмльӓм кыралыныт, кӹлтэм шинӹт 
дӓ господски киндӹм йаҥыштэнӹт, шудым салэнӹт дӓ 
шудым господски усадьбыш шывштэнӹт, господски дворым, 
хоромывлӓм, кӹвэрвлӓм стройэнӹт, пӱӓвлӓм, орвлӓм ка- 
пайэнӹт.

1?̂ - -Л

Кньӓжэски двор.

Тидӹ цилӓ кньӓзвлӓлӓн, бойарвлӓлӓн дӓ мнастирвлӓ- 
лӓн чӹдӹ ылын. Нӹнӹлӓн, хрэсӓньвлӓ эчэӓт ӹшлӓнӹштӹ 
шукым, госнодинлӓн чӹдӹм кыралмыла чучын. Хрэсӓньвлӓн 
ӹшлӓнӹштӹ ровотайымы зэмльӓ участкавлӓн частьӓм 
владьэльэцвлӓ ӹшлӓнӹштӹ шывшын нӓлӓш тӹҥӓлӹнӹт. 
Нинӹ госнодски нырышты хрэсӓньвлӓм эчэӓт шукырак 
ровотайыкташ тӹҥӓлӹнӹт. Цилӓ ти ровотам б а р щ и н ӹ  
маныныт.

Барщинӹ гӹц пасна хрэсӓньвлӓ ӹшкӹмӹштӹн госпо- 
давлӓлӓн эчэ ӹшкэ хозӓйстваштыш продуктвлӓм; киндӹм, 
вольыкым, цӹвӹвлӓм, мыным, шӹшэрӹм, ӱм дӓ молым нуэ- 
нӹт. Тидӹм о б р о к  маныныт. Хрэсӓньвлӓ лошты иктӓжӹ 
барщинӹш каштэ гӹнь, ӓль оброкым тӱлӹдэ гӹнь, тӹдӹм
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господавлӓ когон наказэнӹт: пандывлӓ дон пэлэ пуштмэш- 
кӹ шинӹт, тьурмашкы шӹндэнӹт.

Хрэсӓньвлӓм зэмльӓэш прикрэпльӓйӹмӓш. Ӹшкэ го- 
сподинжӹ гӹц хрэсӓнь кэн кэрдӹн, тэҥэ гӹньӓт, дворжым 
цилӓ стройкыгэ тӹдӹлӓн кодымла дӓ цилӓ долгым тӹдӹлӓн 
тӱлӹмлӓ ылын, долгыжы чӹдӹ агыл ылын. Хрэсӓньлӓн, 
ӹшкэ зэмльӓшкӹжӹ тӹдӹм пыртышы, вэс господинӹм кӹ- 
чӓлӓш вӓрэштӹн. У господин тоныжат зэмльӓ пользыва- 
йымаш условижӹ пэрвишӹн ганьок ылын. Хрэсӓньвлӓ гос- 
подинвлӓ ылтымы вӓрӹшкӹ вэлэ шӹлӹн кэрдӹнӹт, молы 
вӓрэ кабалашкы вӓрэшттэ нигышкат кэн кэрттэлыт. Тэхэнь 
вольа зэмльӓжӹ чӹдӹ дӓ чӹдӹ лин миэн.

Нинӹ дорц кынам шанат тӹнӓм хрэсӓньвлӓн кэмӹ 
зэмльэвладьэльэцвлӓлӓн вигыдны агыл ылын. Бойарвлӓ дӓ 
мнастирвлӓ кӓҥӹж пӓшӓ цилӓ пӹтӹмӹкӹ ижӹ хрэсӓньвлӓм 
вэс хоза докы кэӓш цӓрӹдэлыт. 1497 ин Иван III законым 
лыктын, ти закон сэмӹнь^ хрэсӓнь ик господин гӹц вэс 
господин докы шӹжӹм, Йӱрйэ кэчӹн вэлэ кэн кэрдӹн.

Тэҥэлӓ господавлӓн зэмльӓэш хрэсӓньвлӓм прикрэп- 
льӓйӹмӓш пиҥӹдэмӹн. Колышттымы ӹшкэ хрэсӓиьвлӓжӹм 
суйаш дӓ панды дон шиӓш господинӹн праважы ылын.

Иван III годым бойарски дӓ мнастирски владьэнивлӓ 
гӹц пасна служилый войэнный эдэмвлӓ гӹц, кньӓжэски 
дӓ бойарски слугавлӓ гӹц лӓкшӹ помэшӹк-дворӓнвлӓн 
владьэнивлӓ линӹт. Походвлӓштӹ участвыйымашэш дӓ гра- 
ницӓ пэрэгӹмӓш тӓрэш нинӹ кньӓзвлӓ гӹц зэмльӓм, тӹштӹ 
ӹлӹшӹ хрэсӓньвлӓгэ плучайэнӹт. Помэшӹк властьлан подчи- 
ньӓйӹшӹ хрэсӓньвлӓн обрабатывайымы ти зэмльӓ гӹц, помэ- 
шӹк ӹшкӹмжӹм дӓ сэмньӓжӹм пукшэн лыкшашлык ылын, 
ӹшлӓнжӹ войэнный снарӓжэним дӓ имним войышашлык 
ылын, кэрӓл шот тон воинвлӓм походышкы лыкшашлык 
ылын.

Кньӓз служилый эдэмвлӓм шывшын нӓлмӹ зэмльӓшкӹ 
колтэн. Тэхэнь зэмльӓвлӓм п о м э с т и в л ӓ  маныныт, зэмльӓ 
владьэльэцвлӓжӹм — помэшӹквлӓ. Бойарвлӓ зэмльӓштӹм 
насльэдствы дон ладайэнӹт, —  ӓтьӓжӹ гӹц эргӹжӹлӓн лин, 
нинӹн владьэништӹм в о т ч и н а  ӓль «отчина»— маныныт.
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V

Русский государствы 
шӓрлӹмӓш

17. ИВАН IV ДА ПОВОЛЖСКИ ТАДАРВЛАМ  
ШИН ШӒЛӒТӸМӒШ

Самодьэржэц-кугижӓ. Иван 
111-н ыныкажы, лишӓшлык 
кугижӓ Иван IV, Грозный, 
ӓтьӓжӹ гӹц изиок тылык 
кодын; бойарвлӓ тидӹн ӓвӓ- 
жӹм отравльӓйэнӹт дӓ вла- 
стьым тӹрӹс лу иэш кидӹш- 
кӹштӹ нӓлӹнӹт. Изижӹ го- 
дым Иван, тӹдӹм мыскылышы 
ӹшкэ властьан дӓ тӹдӹлӓн 
цилӓ худа сӹрӹм развивайы- 
шы бойарвлӓ лошты кушкын.

1547 ин луатшӹм иӓш 
Иван, Московски государвлӓ 
лошты пӹтӓри ӹшкӹмжӹм 
самодьэржавный кугижӓэш 
обйавльӓйэн, бойарвлӓм шо- 
тышкы нӓлтэок государствым 
ӹшкэ властьшы дон уиравльӓ- 
йӓш тӹҥӓлӹн.

Иван IV ӹшкэ властьшым 
цаткыдэмдӓш манын, тӹдӹн 
государствыштыш эдэмвлӓ, 
кугижӓн властьым хвальы- 
шы книгӓвлӓм лыдын воспи- 
тывайалтмьш пиш когон кэ- 
рӓлэш шотлэн. Заиадышты 

книгӓ пэцӓтлӹмӓш изобрэтьэним Иван IV ти цэль дон 
используйэн дӓ Москваэш типографим ӹштэн. Тӹштӓкэн 
книгӓвлӓм, тӹдӹн осовын анжымы дон пэцӓтлэнӹт. Титипо- 
графиштӹ русский пӹтӓриш пэчатникИван Фэодоров ылын.
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Казань дон Астраханььш войуйэн нӓлмӓш. Иван IV 
ӹшкэ силажым дӓ властьшым пиҥӹдэмдэн, ӹшкэ тьотажын, 
Иван 1П-Н, дӓ Литва гӹц Смольэнскым войуйэн нӓлшӹ ӹшкэ 
ӓтьӓжӹн — Василий П1-Н политикӹм видэн миэн. Андак Йыл 
лишнӹшӹ татарски ханствывлӓм хватьэн нӓлӓш Иван IV 
рэшэн. 1552 ин шӹжӹм кого войска дон дӓ шукы пушка- 
влӓ дон Иван IV Казански ханствын сто.лицӹм —  Казаньым 
ӓрэн нӓлӹн.

Казань йӹр шӹжӹ гач войска шалгэн. Тадарвлӓ нимат 
лӱттэок дӓ цӓкнӹдэок пыт крэдӓлӹнӹт. Казань гӹц зэмльӓ 
лӹвэц вӹтлӓн кашмы йывырт корным кугижӓ пыдэштӓрэн 
колтэн дӓ Казаньыштыш ӹлӹшӹвлӓ лаксаквлӓштӹш дӓ 
коловэцвлӓштӹш локтылалтшы вӹдӹм йӱнӹт. Казаньышты 
ӹлӹшӹвлӓ ӹшкэ халашты вэрц пыток шалгэнӹт. Кӓнӹ- 
дэок, йыдэт-кэчэт ваштарэш крэдӓлӹнӹт.

Кугижӓ стэньӓ лӹвӓкӹ капайэн пыраш ш}^дэи дӓ по- 
рыхан пэцкӓвлӓ дон стэньӓм пыдэштӓрэн колташ ' при- 
казым пуэн. Хала капкавлӓштӹ дӓ пыдэштӓрэн шумы стэ- 
ньӓвлӓпҥӹ пиш кого бой лин. Тышманвлӓ гӹц пэрэгӓлтӓш 
крэдӓлмӓштӹ тадар ӹдӹрӓмӓшвлӓ дӓ тьэтьӓвлӓӓт палшэнӹт. 
Тэҥэ гӹньӓт, Казань вэрц шалгышывлӓн сила чӹдэмӹн. 
Иван 1^-н войскажы — 150 тӹжэм нӓрӹ ылынат — тадар- 
влӓм сӹҥэн. Казаньым кравэн лыктыныт дӓ йылатэн кол- 
тэнӹт.

Казаньыш шукы московски служилый эдэмвлӓм дӓ 
купэцвлӓм пэрэсэльӓйэнӹт ылын; тадарвлӓжӹлӓн хала ӧр- 
дӹштӹш слободашты вэлэ ӹлӓш разрэшӓйэнӹт. Хватьэн 
нӓлмӹ зэмльӓвлӓм помэшӹквлӓлӓн пайылэнӹт. Казански 
ханствышты цилӓ вӓрэ крэпӹсвлӓм стройэнӹт дӓ тиштӹ 
московски войска шалгэн. Цилӓ Казански ханствышты 
ӹлӹшӹвлӓлӓн: т а д а р в л ӓ л ӓ н ,  м о р д в а в л ӓ л ӓ н ,  м а р ы-  
в л ӓ л ӓ н ,  ч у в а ш в л ӓ л ӓ н ,  б а ш к и р в л ӓ л ӓ н  ньэвольа 
крэпӹсвлӓм стройыктэнӹт. Казаньым нӓлмӹкӹ нинӹ цилӓн 
Иван 1^-н власть лӹвӓкӹ вӓрэштӹнӹт.

' 1556 ин н о г а й с к и  т а д а р в л ӓ н  столицӹм, Йыл тӹ- 
рӹштӹ ылшы Астраханьым, Иван 1^-н войскавлӓштӹ 
нӓлӹнӹт. Йыл корны цилӓок русский кугижӓ кидӹштӹ 
лин.

Тилэц вара Иван IV Кавказын сэвэро-восточный часть- 
шым хватьэн нӓлӹн дӓ Тьэрэк рэкӓэш таманьар крэпӹсӹм 
стройэн. Ч э р к э с с к и  дӓ к а б а р д и н с к и  кньӓзвлӓ ти- 
дӹн докы служаш пыраш тӹҥӓлӹнӹт.
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Казаньым нӓлмӹкӹ Москваэш Иван IV стройымы Васи- 
лий Блажэнный цэркӹ.

Русский государствы национальный гӹц шукы нацио- 
нальныстьан лиӓш тӹҥӓлӹн, вэс статьанжы —  шукы наро- 
дан государствы.

18. БОЙАРВЛӒЛӒН РАСПРЛВЫМ Б1ШТБ1МӒШ 
ДӒ ИВАН 1У-н В0ЙНАВЛӒЖБ1

Опричнина. Йыл тӹрӹштӹ ӹлӹшӹ тадарвлӓн зэмльӓм 
шывшын нӓлмӹкӹжӹ дӓ Сэвэрный Кавказышты пиҥӹдэм- 
мӹкӹжӹ, Иван IV Балтийски таҥыж донышы ӹлӹшӹ ньэ- 
мӹцвлӓ дон, Польшы дон, Литва дон дӓ швэдвлӓ дон войнам 
тӹҥӓлӹн. Иван IV Балтийски таҥыж тӹрӹш лӓкнэжӹ ылын 
дӓ Западный Йэвропыштыш народвлӓ дон (торгэйӓш моло) 
лишӹлэмнэжӹ ылын. Швэдвлӓ дӓ ньэмӹцвлӓ вэс сӓндӓлӹ-
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кӹштӹш мастарвлӓм Москвашкы колтыдэлыт дӓ цилӓ си- 
лашты дон русский торговльылан ӓптӹртэнӹт.

Войнашты пӹтӓриш цӓк- 
нӹмӓшвлӓ лимӹкӹ, Иван ко- 
го бойар-вотчинниквлӓн из- 
мэнӹ ӹштӹмӓшӹм вӹкӹ 
лыктын. Ти измэнниквлӓ по- 
льаквлӓ докы, литовцывлӓ 
докы служаш ванжэнӹт,
Иван кугижӓ, ӹшкэ вотчинӹ- 
влӓштӹштӹ изи кугижӓвлӓ 
гань шӹнзӹшӹ бойарвлӓм дӓ 
тӹдӹн самодьэржавный вла- 
стьым ограничыйаш цацышы- 
влӓм ужын кэрттэ.Иван IV, 
пайан дӓ силан бойарвлӓм 
ссилкышкы колташ дӓ каз- 
ньаш тӹҥӓлӹн. Иван 1У-лан 
цилӓ ти изи кугижӓ постол 
бойарвлӓм воксэок пӹтӓрӓш 
дӓ ӹшкӹмжӹн ик властыпым 
вэлэ пиҥӹдэмдӓш кэлэш ыл- 
ын. Иван IV нинӹ дон крэдӓ- 
лӓш номэшӹквлӓ гӹц тамазар 
тӹжэм эдэмӓн пасна отрӓдӹм 
ӹштэн дӓ «опричниквлӓэш» 
нинӹм лӹмдэн.

Опричниквлӓн ӹшкӹмӹштӹн осовын формы ЫЛЫН- 
Опричниквлӓн ӧртньэрэш пи вуйым дӓ ваштырым йалштэн 
шӹндӹмӹ ылын. Тидӹ тӹдӹн пӓшӓ анжыктышы знакшы 
ылын: ӱвшӹц кашташ, кугижӓн тышманвлӓм оролаш, дӓ 
измэнник бойарвлӓм ӹштӹл лыкташ.

Иван IV дӓ тидӹн опричниквлӓжӹ бойарвлӓм шукым 
пуштын пӹтӓрэнӹт. Казньымывлӓн зэмльӓштӹм опричник- 
влӓлӓн дӓ молы помэшӹквлӓлӓн Иван шӓлӓтэн. Бойарвлӓн. 
прэимущэствым йамдэн, тэҥэлӓ Иван Грозный русский 
царствышты самодьэржавный властьым цаткыдэмдэн.

Шӓвшӓлӓ ылшы удьэльный кньӓжэствывлӓм силан ик 
государствышкы Калитан цымыраш тӹҥӓлмӹм, тидӹ, тидӹн 
дон пӹтӓрэн манаш лиэш.

Хрэсӓньвлӓ дӓ казаквлӓ. Иван IV годым хрэсӓньвлӓн 
ӹлӹмӓш пиш когон худаэмӹн. Тидӹн царствуйымаш пӹ-
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•тӹмӹ годым, Йӱрйэ кэчӓт вӓк ӹшкэ владьэльэцвлӓ дорц 
кэӓш хрэсӓньвлӓм цӓрэнӹт ьшын. Тӹнӓм тэхэнь попымаш 
лӓктӹн; «Тэвэ тӹлӓт, папи, Йӱрйэ кэчӹ!»

Помэшӹквлӓ дӓ опричниквлӓ кравымаш кӹц, пӹзӹртӹ- 
мӓш кӹц хрэсӓньвлӓ русский царствын цэнтр гӹц йужный 
окраинӹвлӓшкӹжӹ шӹлӹнӹт дӓ тӹштӹ ӹлӓш тӹҥӓлӹнӹт. 
Шукыжок шӹлшӹ хрэсӓньвлӓ Дон дӓ Дньэпр рэкӓвлӓ мычкы 
ӹлӓш вазалыныт. Шукэш агыл ти вӓрвлӓштӹ солавлӓ куш- 
кыныт, тиштӹ ӹлӹшӹвлӓштӹм к а з а к в л ӓ  маныныт.

Прибалтийски зэмльӓ вэрц войуйымаш. Прибалтийски 
зэмльӓм шывшын нӓлӓш манын Иван Грозный 24 и во-

йуйэн, тӹҥэ гӹньӓт, 
войнашты сӹҥэн кэрт- 
тэ. Польаквлӓ дӓ литов- 
цывлӓ Прибалтийски 
зэмльӓм шывшын нӓ- 
лӹнӹт дӓ война тӹҥӓл- 
мӹ годым войуйэн 
нӓлмӹ бэлорусски зэм- 
льӓмӓт Г розный гӹц 
отимайэнӹт. Швэдвлӓ 
Фински залив сирӹм 
тидӹ гӹц отимайэнӹт. 
Вэскит тон торгэйӹ- 
мӓшлӓн таҥыж йажо 
корны эчэӓт йамдымы 
лин.

Годышты тамазар тӹлзӹ кӹлмӹшӹ удобный агыл Ош 
таҥыж дон кэн, Иван Грозныйлан вэскит государствывлӓ дон 
торгэйӓш вӓрэштӹн. Ти корным случайны английски ик 
капитан пачын. Тидӹ Сэвэрный Иӓн окэан гӹц Индишкӹ 
тӧрӧк кэнэжӹ ылын дӓтидӹм Сэвэрный Двина рэкӓ ӓҥӹшкӹ 
штурма шин лыктын. Тишӓкэн вара портовый хала Ар- 
хангэльск ӹштӹмӹ лин.

Сибирски царствым хватьэн нӓлмӓш. XVI курым пӹ- 
тӹшӓш кодым Московски царствышкы Западный Сибирӹн 
зэмльӓвлӓ пижӹктӹмӹ линӹт. Сибирски царствышты тадар- 
влӓ дӓ Сибирӹштӹш молы халыквлӓ ӹлэнӹт. Нинӹм Кучум 
хан видэн. Уралыштыш пайан зэмльэвладьэльэцвлӓ —  Стро- 
гонов купэцвлӓ 1581 ин лӱлмӓш оружи дон йажон вооружайэн, 
Кучум ваштарэш тӓрлӹмӹ казак изи отрӓдвлӓм колтэнӹт. 
Йэрмак камаидывайымы казак отрӓд, пын пикш тон воору-
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жайымы Кучум ханын шукы 
войскам шин шӓлӓтэн.^

Иван Грозный Йэрмакым 
войэнный доспэхвлӓ дон дӓ ӹш- 
кэ вӹлэцшӹ кыдашмы ыжга 
дон награждайэн, тидӹн казак- 
влӓжӹлӓнӓт пайан^ подаркавлӓм 
пуэн. Кучумжы Йэрмакын от- 
рӓдшӹм вара шин шӓлӓтэн кэр- 
дӹн. Кучумын воинвлӓ йыдым 
нападайым годым Йэрмак ӹш- 
кэжӹ Иртиш рэкӓэш йамын. 
Кучум эчэӓт Сибирски царст- 
выэш мӹҥэшок ӹшкэ власть- 
шым ӹштэн, тэҥэ гӹньӓт, шу- 
кэш агыл. Москва гьщ войска 
дон колтымы войэводывлӓ тама- 
зар иштӹ Сибирски царствым 
воксээшок покорӓйэнӹт.

Иван IV годым Российӹн 
владьэнижӹ шукы когоэмӹн. 
Тидӹн парствыжы мир вӹлнӹ 
ик пиш кого государствы лин. Йэрмак.
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V I

Хрэсӓнь войнавлӓ 
дӓ угньэтӓйӹмӹ народвлӓн 

XVII курымыштышы восстанивлӓ

19. РУССКИЙ ГОСУДАРСТВЫШТЫ  
ХРЭСӒНЬВЛӒН ПӸТӒРИШ ВОЙНА

Борис Г одунов кугижӓ дӓ хрэсӓньвлӓн восстани тӹҥӓл- 
мӓш. 1584 ин Иван IV колэн. Кольшыжы анзыц изиш пэрви- 
рӓк тидӹ пиш когон шӹдэшкӹмжӹ годым кого эргӹжӹм, 
Иваным, кӹртни панды дон пӹлӹш тӹҥ гьщ сэвӓл колтэн 
пуштын. Эчэ кок эргӹжӹ кодыныт —  пыт ышанок агыл 
Фэодор дӓ изи Дмитрий. Пыт ышан агыл Фэодор Иванович 
кугижӓ лин. Фэодор годым кугижӓн вӓтӹжӹн шӱмбэлжӹ 
Борис Годунов — Иван Грозныйын опричникшӹ, царствым 
управльӓйэн. Угличӹштӹ ӹшкэ ӓвӓжӹ сага ӹлӹшӹ изи 
Дмитрий тӓ колэн, тӓ Годунов вэлнӹшӹвлӓ пушты- 
ныт.

1598 ин, Фэодор колымыкы, Борис Годунов кугижӓ лин.
Хрэсӓньвлӓн положэни Годунов годым когон худаэмӹн. 

Хрэсӓньвлӓ помэшӹквлӓ гьщ Украинӹшкӹ дӓ Донышкы 
шӹлӹнӹт. Кым и пачэлӓ сӓндӓлӹкӹштӹ киндӹ шачтэ. Пиш 
кого голод лин. Хрэсӓньвлӓ ӓрвӓм, котивлӓм, пивлӓм кач- 
кыныт, эдэм качмы йактэ шоныт. Махань шон цэрвлӓ 
шӓрлӓш тӹҥӓлӹнӹт; тайышывлӓ укэ ылынат, корнывлӓ 
мычкы колыш кӓпвлӓ киӓт ылын. Кышты шон хрэсӓньвлӓ 
ӹшкӹмӹштӹн угньэтатьэльвлӓ — бойарвлӓ дӓ помэшӹквлӓ 
ваштарэш шагалыныт дӓ нӹнӹм громэнӹт. Народын тӓрвӓ- 
нӹмӓшвлӓ халавлӓштӓт тӹҥӓлӓлтӹнӹт.

Русский государствым польски панвлӓ кит лӹвӓ- 
кӹштӹ пӹтӓри нӓлӓш цацымаш. Русский государствын 
тошты тышманвлӓ, польски панвлӓ, Россий кӧргӹштӹ тӓр- 
вӓнӹмӓшвлӓм цаклэнӹтӓт, ти удобный вэрэмӓштӹ тидӹм 
ӹшкэ кит лӹвӓкӹштӹ нӓлӓш пацэнӹт. Тидӹ гишӓн йори 
шайам лыктыныт: вуйта Иван Грозныйын эргӹжӹ —  Дми- 
трий Угличӹштӹ колыдэ, Борис Годунов гьщ Польшышкы 
шӹлӹн. Польаквлӓ йарал эдэмӹм кӹчӓл монытат, Дмитрий
44



царэвич лӹм дон тидӹм ӹшкэ отрӓдвлӓштӹ дон Москвашкы 
колтэнӹт. Ти Лжэдмитрий кугижӓн прэстол гӹц Борис Го- 
дуновым караҥдышашлык, дӓ вӓрэшӹжӹ тидӹ кугижӓэш 
лишӓшлык ылын. Украинӹштӹ Лжэдмитрий сага бойарвлӓ 
вӹк шӹдэшкӹшӹ, Доныштыш дӓ Дньэпрӹштӹш казаквлӓ 
пижӹнӹт.

Ти вэрэмӓн Борис Годунов кугижӓ колэн, кугижӓн вой- 
скажы Лжэдмитрий ваштарэш шагалтэ. Лжэдмитрий Москва- 
шкы цӓрӹмӹм ужтэок шон дӓ Тишкӹ настойашый кугижӓлӓок 
торжэствэнны пырэн. Царэвич Дмитрийӹн ӓвӓжӹм бойарвлӓ 
подкупайэнӹт дӓ тидӹ цилӓ народанзылны самозваньэцӹм 
ӹшкэ эргэшӹжӹ шотлэн. Лжэдмитрий кугижӓ лин.

Польаквлӓ сусу линӹт — нинӹн план ӹштӓлтӹн: Мос- 
квашты нинӹн шӹндӹмӹ кугижӓ шӹнзэн. Лжэдмитрий 
польачкы Марина Мнишэкӹм нӓлӹн дӓ тӹдӹн ӓтьӓжӹлӓн 
шукы зэмльӓм владьэнишкӹжӹ пуэн. Москвашкы толшы 
польаквлӓ йажорак должныстьым нӓлӓш, йаттэок мам шон 
ӹштӓш дӓ халыкым краваш тӹҥӓлӹнӹт. Лжэдмитрий 
пэрвишӹ, тошты готшы русский овуцавлӓм шотэш пиш- 
тӹдэ.

Народ лошты польаквлӓ ваштарэш дӓ у кугижӓ ваш- 
тарэш тӓрвӓнӹмӓшвлӓ тӹҥӓлӓлтӹнӹт.

Народ польаквлӓм шиӓш тӹҥӓлӹн. Народ тӓрвӓнӹмӓш 
лошты ббйарвлӓ Лжэдмитрий ваштарэш заговорым ӹштэ- 
нӹт дӓ тидӹм пуштыныт. Самозваньэцӹн кӓпшӹм йыла- 
тэнӹт дӓ ломыжшым пушкашкы шӹшкӹн шӹндэн, са- 
мозваньэцӹн толмы вэкӹлӓ лӱэн колтэнӹт.

Кого вотчинник, родовитый бойарин Василий Шуйский 
кугижӓ лин. Польаквлӓ ваштарэш народын восстани годым 
Москвашты Красный плошадьышты бойарвлӓ дӓ пайан 
купэцвлӓ тидӹм кугижӓэш айыраш ӹштэнӹт.

Хрэсӓньвлӓн вождь — Иван Болотников. Шуйский го- 
дым хрэсӓньвлӓн восстанивлӓ цӓрнӹдэлыт. Ти вэрэмӓн нӹ- 
нӹн пиш пыт вуйлалтэн видӹшӹ Иван Болотников лӓктӹн. 
Болотников пэрви ик бойарин доны крэпостнойышты ӹлэн 
дӓ тидӹн дорц шӹлӹн. Тидӹ Турциштӹ, Италиштӹ ылын 
дӓ шукы ужын. Талантливый полководьэц Болотников токы 
хрэсӓньвлӓ^ тыгыды служилый эдэмвлӓ, казаквлӓ шукын 
толыныт. Иугышты погымы ӹшкэ армижӹ дон 1606 ин 
Болотников Москвашкы тӓрвӓнэн: тӹштӹ бойарски куги- 
жӓн — Василий Шуйскин властьым сӹмӹрэн шуаш дӓ вӓрэ- 
шӹжӹ вэсӹм, «пуры» кугижӓм, шӹндӓш шанэн.
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Восстанишкӹ пижшӹвлӓ кэмӹ корныштыш халавлӓштӹ 
дӓ солавлӓштӹ кугижӓн начальныквлӓм кычэнӹт, бойар- 
влӓм дӓ помэшӹквлӓм пуштыныт, нинӹн помэстьйӹвлӓм 
зорайэнӹт, пайан купэцвлӓн томавлӓм йыксыр ӹштэнӹт. 
Бойарски самовласти дон дӓ бойарски кугижӓ Шуйский 
дон довольна ылтымы изи помэшӹквлӓн отрӓдвлӓ Болот- 
никовын арми сага пижӹнӹт.

Болотников Москвам ӓрэн нӓлӹн. Болотников сага пиж- 
шӹ помэшӹквлӓ, тидӹн сӹҥӹмӹкӹжӹ помэшӹквлӓн вла-

стьым лышкыдэмдӹ-
мӹм иӹлэ палэнӹт. 
Москва лишнӹ войу- 
йым годым помэшӹк- 
влӓн отрӓдвлӓ Болот- 
никовлан измэньӓйэ- 
нӹт, бойарвлӓ дӓ Шуй- 
ский кугижӓ вэкӹ ван- 
жэнӹт. Болотниковын 
армижӹм цӓктӓрэнӹт.

Москвашкы насту- 
пайаш у гӹц йӓмдӹ- 
лӹшӹ Болотников пӹ- 
тӓри Калугыщкы ва- 
ра Тулашкы цӓкнэн. 
Шуйский кого войска 
дон Тулаэш Болотни- 
ковым ӓрэн нӓлӹн. Вос- 
стани ӹштӹшӹ арми 

пиш пыт кычэн крэдӓлӹн гӹньӓт, тидӹм сӹҥэнӹт. Тидӹ 
пӓлӹмӓн. Ровочый класс кань сойузник дӓ видӹшӹ тӹнӓм 
хрэсӓньвлӓн укэ ылын. Хрэсӓньвлӓ ӹшкэжӓт сознатьэль- 
ный ылтэлыт. Нинӹ царизм ваштарэш дӓ иомэщичий строй 
ваштарэш войуйыдэлыт, нинӹ худа кугижӓ дӓ худа помэ- 
шӹквлӓ ваштарэш, «йажо» кугижӓ, «йажо» помэшӹквлӓ 
вэрц войуйэнӹт.

1607 ин пльэнӹшкӹ нӓлмӹ Иван Болотниковын сӹн- 
зӓжӹм бойарвлӓ капайэн лыктыныт дӓ ӹшкӹмжӹм и 
пындашкы цикэн колтэнӹт. Сӹҥӹмӹ хрэсӓньвлӓн ӹлӹмӓ- 
шӹштӹ эчэ худаэмӹн. Крэпостнойвлӓн ӹлӹмӓшӹм худаэм- 
дӹшӹ у указвлӓм Шуйский лыктын. Ь1ндэ помэшӹк, тӹдӹ 
гӹц шӹлшӹ хрэсӓньвлӓм 15 и мычкы кӹчӓл кэрдӹн дӓ 
токыжы кандэн кэрдӹн. Восстанивлӓ цӓрнӹдэлыт.
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20. ПОЛЬСКИ ЗАХВАТЧИКВЛӒ ДО Н  КРЭДӒЛМӒШ

Польски захватчиквлӓ дӓ нинӹм Москва гӹц поктэн 
колтымаш. Польски панвлӓ, Российӹм пӹтӓри кидӹшкӹ нӓ- 
лӓш цацымы гӹц нимат лин кзрттэӓт, вэс пачаш нӓлӓш цацэ- 
нӹт. Польскипанвлӓу самозваньэцӹм лыктыныт. Москвашты 
самынь вэс эдэмӹм пуштмы лин, Лжэдмитрийжӹ ытаралтын 
манын, шайавлӓм' шӓрэн колтэнӹт. У Лжэдмитрий сага 10 
тӹжэмӓн польски войска толын. Тидӹ войскажы дон Москва 
докы толын дӓ Москва лишӹл Тушино солаэш лагы- 
рэш шагалын дӓ Шуйский тидӹлӓн прэстолжым пужы ма- 
нын тэргэн. Шуйский швэдвлӓм палшаш шӱдэн. Швэдвлӓ 
московски правитьэльствы лышкыды ылмым цаклэнӹт дӓ 
Новгородым нӓлӹнӹт. Ти вэрэмӓнок Смольэнск токы 
польски король Сигизмунд ӹшкэ войскажы дон миэнӓт,. 
московски отрӓдвлӓм шин шӓлӓтэн, Смольэнским нӓлӹн. 
Тышманвлӓ Российӹм лаштыкын царгэнӹт.

Московски дворӓнвлӓ Шуйским прэстол гӹц караҥдэн 
колтэнӹт дӓ ӹшкӹмжӹм манакэш колтэнӹт. Тивэрэмӓнок 
Лжэдмитрий П-м пуштыныт. Тӹ нӱжвэц народын ваштарэш 
тӓрвӓнӹмӓшвлӓ цӓрнӹдэлыт. Московски бойарвлӓ восста- 
ним ӹштӹшӹвлӓм цӓрэн кэрттэлыт. Тӹнӓм Шуйский вӓрэш 
московски бойарвлӓ, ӹшкӹмӹштӹн положэним ытараш 
манын, польски король Сигизмундын эргӹжӹм, Влади- 
славым кугижӓэш айырэнӹт. «Б1шкӹмӹн крэпостной 
хрэсӓньвлӓ шин шумэш, лучи корольэвичлӓн служаш»—  
манын бойарвлӓ попэнӹт. Шӹжӹм 1610 ин бойарвлӓ пал- 
шымы дон польски войска Москвашкы пырэн дӓ Крэмльӹм 
нӓлӹн. Польски панвлӓ Московски кугижӓвлӓн казна гӹц, 
шукы сокроЕищӹм кидӹшкӹштӹ нӓлӹнӹт. Захватчиквлӓ 
ӹшлӓнӹштӹ имэнивлӓм нӓлӹнӹт, нинӹн вэрц шалгышы- 
влӓлӓн зэмльӓм пуэнӹт, русский народым пӹзӹртэнӹт 
дӓ кравэнӹт.

Пэл иштӹ, 1611 ин шошым, москвичвлӓ польски пӹ- 
зӹртӹшвлӓ ваштарэш шагалыныт. Москва ӧлицӓвлӓштӹ 
стӧлвлӓ гӹц, ларвлӓ гӹц дӓ прэньӓвлӓ гӹц заграждьэнивлӓм 
стройэнӹт. Нӹнӹ шайыц москвичвлӓ польаквлӓм лӱлӹнӹт. 
Пӧрт вуйвлӓ гӹц нинӹ пульывлӓ дон дӓ кӱвлӓ дон польак- 
влӓм пуштыныт. Польаквлӓ Москвам йылаташ тӹҥӓлӹнӹт.. 
Москва шукыжок воксэок йылэн кэн. Польаквлӓ Крэмль 
стэньӓ шайылан укрэпльӓйӓлтӹнӹт. Шӹжӹм 1611 ин рус- 
ский народ польски захватчнквлӓ ваштарэш шагалын.
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Польаквлӓ дон крэдӓлӓш Минин народым ӱжэш.

Москвашты ылшы польаквлӓ ваштарэш поход вуйлал- 
таш  нижэгородски пай торговой К о з ь м а  М и н и н  шага- 
лын. Халавлӓштӹ тидӹн погымы окса дон кого ополчэним 
снарӓжӓйэнӹт. Войэнный начальнйкэш опытан войэводым 
кньӓз П о ж а р с к и м  айырэнӹт. Помэшӹквлӓ ваштарэш крэ- 
дӓлшӹ хрэсӓньвлӓн кыды отрӓдвлӓжӹ ополчэнишкӹ пырэ- 
нӹт, дӓ тидӹ дьэлам рэшэн. Ополчэни Москва докы миэн 
дӓ Крэмльӹштӹ шӹнзӹшӹ польаквлӓм ӓрэн нӓлӹн. 1612 ин 
Крэмль нӓлмӹ ылын дӓ польаквлӓжӹ Москва гӹц шӹлӹнӹт. 
Хватьэн нӓлмӹ цилӓ зэмльӓштӹ гӹц польаквлӓ цӓкнэнӹт, 
Смольэнск вэлэ нинӹн кидэш кодын. Война эртӹмӹкӹ, вӹц 
иштӹ вэлэ швэдвлӓ Российӹлӓн Новгородым мӹҥэш пуэ- 
нӹт, тэҥэ гӹньӓт, Фински залив тӹрӹштӹшӹ русский ха- 
лавлӓ цилӓ Швэци кидэш кодыныт.

Помэшӹквлӓ гӹц, купэцвлӓ гӹц дӓ казаквлӓгӹц айыры- 
мывлӓм 1613 ин Москвашты погэнӹт. Романов бойарвлӓн 
роды гӹц нӹнӹ Михаилым кугижӓэш айырэнӹт.
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Крэстьйански движэним шин шӓлӓтӹмӓш. У кугижӓ 
тырлэн шоктыдымы народын движэнивлӓ ваштарэш эчэ ко- 
гон пиҥӹдӹн крэдӓлӓш тӹҥӓлӹн. Шӹлшӹ хрэсӓньвлӓн 
дӓ казаквлӓн шукы вооружонный отрӓдвлӓ Москва йӹр дӓ 
цилӓ сӓндӓлӹкӹшток каштыныт. Отрӓдвлӓм дӓ восстаништӹ 
участвыйышвлӓм тэмдэн шуаш кугижӓ войскавлӓм дӓ войэ- 
водывлӓм колтэн. Москвашты эчэӓт приказвлӓ (кугижӓн 
канцэльӓри) дьйаквлӓ дон дӓ подйачыйвлӓ донровотайаш тӹ- 
ҥӓлӹнӹт,войэводывлӓ дӓ приказныйвлӓ пӹзӹртӹмӓшэш эчэ- 
ӓт халык пэрвишӹлӓок парвалэн.

Михаил кугижӓ помэшӹквлӓлӓн помэстивлӓм шӓлӓтэн 
дӓ кого жалывыньйывлӓм пуэн.

Михаил кугижӓ тидым айырышы помэшӹквлӓн интьэрэ- 
сӹштӹм йажон пэрэгэн.

21. XVII КУРЫМЫН ХАЛАШТЫ ӸЛЫШӸВЛӒН ДӒ 
УГНЬЭТӒЙӸМӸ НАРОДВЛӒН ВОССТАНИВЛӒ

Халавлӓштӹш восстанивлӓ. Михаил Романов кугижӓ ко- 
лымыкы московски кугижӓэш тидӹн эргӹжӹ Альэксэй лин. 
Тидӹн шӱдӹмӹ дон 1646 ин санзал налогым когон лэлӹм 
шӹндэн пумы ылын. Ти налог народым когон шӹдэштӓ- 
рэн. Альэксэй кугижӓ восстани гӹц лӱдӹнӓт, налогым от- 
мэньӓйэн. Дьэлажы ти налогышты вэлэ агыл ылын. Тидӹм 
вашталтымыкат, Москваштыш народ ӹшкӹмӹштӹн угньэ- 
татьэльвлӓ ваштарэш соикток шагалын. 1648 ин Мос- 
квашты народ «бунтым». тӓрвӓтэн, народ восстанивлӓм тӹ- 
нӓм тэҥэ маныныт. Кугижӓн слугавлӓн дӓ чиновниквлӓн 
обижӓйӹмӓшӹштӹм народ йажонок ӓшӹндӓрэн. Нинӹ ло гӹц 
главныйвлӓжӹм народ ӹшкэ кидӹшкӹжӹ расправылан ку- 
гижӓ гӹц тэргэн.

Кугижӓ восстани ӹштӹшӹвлӓн тэргӹмӹм ӹштӓш 
сӧрэн. Тэҥэ гӹньӓт, халыкым нагайкавлӓ дон шиӓш 
дӓ имнивлӓ дон ташкаш тӹҥӓлӹнӹт. Тӹнӓм народ, 
пиш когонок ужын кэрттӹмӹ бойарвлӓн дӓ кугижӓн слуга- 
влӓн пӧртвлӓм сӹмӹрӓш тӹҥӓлӹн, дӓ бойарвлӓ ло гӹц 
кыдыжым пуштын. Кугижӓн войскавлӓ восстаним тэм- 
дэнӹт. Тӹ 1648 инок молы халавлӓштӓт тэҥэок восстани- 
влӓм тэмдэнӹт. Ти восстанивлӓ эртӹмӹкӹ кугижӓжӹ Мос- 
квашкы бойарвлӓн, помэшӹквлӓн дӓ купэцвлӓн прэдстави- 
тьэльвлӓм—^Зэмски соборыш —  погэн. Помэшӹквлӓ гӹц 
шӹлшӹ хрэсӓньвлӓм колымэшкӹштӹ кӹчӓл кэртмӹ дӓ 
мӹҥэш кандаш лимӹ правам нӹнӹ 1649 ин лыктыныт.
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Хрэсӓньвлӓм воксэок крэпостнойвлӓм ӹштэнӹт. Солавлӓм 
дӓ хрэсӓньвлӓн дворвлӓм цилӓ сирэн нӓлӹнӹт. Хрэсӓнь- 
влӓлӓн шӹлӓш пиш лэлӹ лин. Тӹнӓмок рэмэсльэнниквлӓ- 
лӓн дӓ тыгыды торговойвлӓлӓн ик хала гӹц вэсӹшкӹ 
шӱдӹдэ ӹлӓш кэӓш акли ылын.

Халавлӓштӹ рэмэсльэнниквлӓ слободавлӓштӹ ӹлэнӹт, 
ӹлӹшӹвлӓн пӓшӓ сэмӹнь слободавлӓн лӹмӹштӓт ылын—•

1649 ин ылшы Зэмский собор.

кавашты ӹштӹшӹвлӓ, коршок ӹштӹшӹвлӓ, пичӓл ӹштӹ- 
шӹвлӓ. Государствын кого халаштыжы —  Москвашты — 
тэхэнь слободавлӓ шукы ылыныт, Московски слободавлӓн 
какльака ӓҥӹсӹр пэрэулкывлӓштӹ кок-кым изи окньаан 
изи пӧртвлӓ ылыныт.

Рэмэсльэнниквлӓ чӹдӹ зарабатывайэнӹт. Ь1лӹмӓ- 
шӹштӹ нинӹн лэлӹ ылын, —- войэводывлӓ дӓ купэцвлӓ 
нинӹм кравэнӹт.

Рэмэсльэнниквлӓн дӓ халаштыш нэзэрвлӓн восстанивлӓ 
соок линӹт. Айыртэмӹнок тэхэнь кого восстани 1650 ин 
Псковышты дӓ Новгородышты когон шӓрлэн кэн. Халаш- 
тыш нэзэрвлӓн восстани сага хрэсӓньвлӓӓт пижӹнӹт. Ти 
восстаним тэмдэн колташ Альэксэй кугижӓлӓн кого войскам 
колташ вӓрэштӹн.
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Халаштыш нэзэрвлӓ вараш ивлӓштӓт крэдӓлӹнӹт. Тэҥэ, 
1662 ин Москвашты кого восстани лин. Ти восстани го- 
дым кугижӓн войскавлӓжӹ шукы тӹжэм эдэмӹм пуштыныт 
дӓ Москва рэкӓшкӹ кӹшкэн валтэн колтэнӹт.

Башкирски восстани. Тӹ инок, Иван IV кугижӓ Казань 
нӓлмӹ паштэкрӓкок войуйэн нӓлмӹ Башкири народатУра- 
лышты шагалын. Башкирвлӓ сага тадарвлӓ пижӹнӹт.

V ' - Х

Пазар вӓрӹштӹ рэмэсльэнниквлӓ ӹшкэ ӹштӹмӹ хадӹрвлӓм
выжалат.

Восстани ӹштӹшӹвлӓ оружиӓн обозым хватьэн нӓлӹнӹт, 
порыхым моныт. Московски войска дон нинӹ кым и крэ- 
дӓлӹнӹт. Кугижӓн крэпӹсвлӓм тамазар гӓнӓ нӓлӓш цацэ- 
нӹт, тэҥэ гӹньӓт, шин шӓлӓтӹмӹ линӹт.

22. ПОЛЬСКИ ВЛАДЫЧЭСТВЫ ДОН УКРЛИНӸН 
КРЭДӒЛМӒШӸЖӸ ДӒ ТИДӸМ 

РОССИЙӸШ ПИЖӸКТӸМӒШ

Богдан Хмэльницкий дӓ польски панвлӓ ваштарэш 
Украинӹштӹш хрэсӓньвлӓн война. Украинӹ XIII курым гӹц 
XIV курым йактэ польско-литовски панвлӓн иго лӹвӓлнӹ 
ылын. Нинӹ цилӓ хрэсӓньвлӓм крэпостнойвлӓшкӹ сӓрэн шок- 
тэнӹт. Панвлӓ ӹшкэкрэпостнойвлӓштӹмизисамыньвлӓэшок
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казньэнӹт. Польаквлӓн йуж томаштыжы эдэм сӓкӓлтӹмӹ 
вӓрвлӓ соок ылыныт. Польаквлӓ Украинӹштӹш народлан 
ӹшкӹмӹштӹн вэрӓм силомок прнимайыктэнӹт.

Панвлӓн пӹзӹртӹмӓшэш Польшыштат дӓ Бэло- 
руссиштӓт хрэсӓньвлӓ пиш когон йасыланэнӹт. Панвлӓ 
гӹц крэпостнойвлӓ Дньэпр вэс вэкӹ шӹлӹнӹт, тиштӓ- 
кэн порогывлӓ шайылны изи укрэпльэнивлӓм ӹштэ- 
нӹт дӓ тидӹм Зайорожски Сэчь маныныт, ӹшкӹмӹштӹм 
з а п о р о ж с к и  к а з а к в л ӓ э ш  шотлэпӹт. Молы вӓрэ, 
Украинӹштӹш халавлӓштӹ дӓ солавлӓштӹ г о р о д о в о й  
к а з а к в л ӓ  ӹлэнӹт. Казаквлӓ, нинӹжӓт, вэсӹвлӓжӓт па- 
йанвлӓэш дӓ нэзэрвлӓэш пайылалтыныт. Казаквлӓ полквлӓш- 
кӹ цымырнэнӹт. Казаквлӓ главный начальникӹштӹм ӹш- 
кэок айырэнӹт. Тидӹм г э т м а н  маныныт.

Хрэсӓньвлӓ дӓ казаквлӓ польски господствы ваштарэш 
восстанивлӓм шӹрэнок ӹштэнӹт. Зэмльӓгд польаквлӓ кравы- 
мышты гишӓн дӓ пӹзӹртӹмӹштӹ гишӓн пайан казаквлӓӓт 
довольна ылтэлыт.

1648 ин казаквлӓ дӓ. хрэсӓньвлӓ польаквлӓ ваштарэш 
кого восстаним ӹштэнӹт. Восстани вуйлалтышэшӹжӹ 
пайан городовой казак Богдан Хмэльницкий шагалын.

Тидӹн эдэмвлӓштӹ, кӹцӹзӹвлӓлӓ дӓ манаквлӓлӓ чиэн 
Украинӹ солавлӓштӹ каштыныт, хрэсӓньвлӓм панвлӓ вашта- 
рэш крэдӓлӓш ӱжӹнӹт. Украинӹштӹ дӓ Бэлоруссиштӹ 
хрэсӓньвлӓ йӹлэ шагалыныт. Панвлӓн имэньйӓвлӓм громаш 
тӹҥӹлӹнӹт. Хмэльницкий дон дӓ восстаним ӹштӹшӹ хрэ- 
сӓньвлӓ дон крэдӓлӓш польски панвлӓ силаштым кыш кэ- 
лэш шӓлӓтӹшӓшлык ылыныт. Польски войскам Хмэльниц- 
кий шин шӓлӓтэн дӓ нинӹн главный начальниквлӓштӹм 
пльэнӹшкӹ нӓлӹн кэрдӹн.

Украинӹштӹ, Бэлоруссиштӹ дӓ Польшышты Хмэльниц- 
кийӹн сӹҥӹмӓшвлӓ гишӓн попӹмывлӓ йӹлэ шӓрлэн кэ- 
нӹт. Хмэльницкий докы хрэсӓньвлӓ когон шукын толаш 
тӹҥӓлӹнӹт. Хрэсӓньвлӓ лошты сэк ышан вуйлалтышыжы 
Максим Кривонос ылын. Тэҥэ гӹньӓт, Хмэльницкий хрэ- 
сӓньвлӓлӓн свободым ӹнэжӹ пу ылын. Тидӹ ӹшкэӓт по- 
мэшӹк ылын дӓ ӹшкӹмжӹнӓт крэпостнойвлӓ ылыныт. 
Хмэльницкий польаквлӓ дон попаш тӹҥӓлӹн дӓ нинӹ дон 
договорым ӹштэн, ти договор сэмӹнь казаквлӓ Польшы 
гӹц кого уступкым плучайышашлык ылыныт. Польаквлӓ 
нинӹлӓн жалывыньйым пуаш сӧрэнӹт,— оружим йажон 
пуэн шалгаш, дӓ вольан ӹлӹмӹштӹм тӹкӓлтэок кодаш.
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Польски панвлӓ Хмэльницкийьш алталэнӹт, ӹшкӹмӹш- 
тӹн сӧрӹмӓшвлӓштӹ гӹд отказэнӹт. Тӹнӓм Хмэлышцкий 
польаквлӓ дон эчэӓт войнам тӹҥӓлӹн.

Украинӹм Российӹсага пижӹктӹмӓш. Войнан пӹтӹмӓ- 
шӹжӹ кайтэ. Польаквлӓ Украинӹм зорайэнӹт. Лэлӹ поло- 
жэни гӹц лӓктӓш манын, Хмэльницкий 1654 ин ик кань 
вэрӓн ылшы московски кугижӓ Альэксэй дон русский под- 
данствыш Украинӹм ӹштӓш соглашайэнӹт. Польшы гӹц 
пэрви нӓлӓш цацымы правам казацки старшинӓвлӓ плу- 
чайэнӹт. Украинӹштӹш хрэсӓньвлӓ пан кит лӹвӓлнӹ 
ирӹктэ ӹлӹмӓш кӹц ытаралтыныт. Ь1ндэ нинӹлӓн йӓлӹн 
вэрӓм иктӓт ньэвольа пижӹктӓш цацыдэ. Украинӹм Росси- 
йӹ сага пижӹктӹмӹ лин гӹньӓт, ӹшкӹмӹштӹн старши- 
нӓвлӓ дӓ гэтманвлӓ пӹзӹртӹмӓш кӹц, Украинӹштӹш 
труйышывлӓ ытаралтэлыт.

Хмэльницкийлӓн палшышашланэн кугижӓ Польшы дон 
войнам тӓрвӓтэн. Дньэпрӹн шалахай вэлнӹшӹ цилӓ зэм- 
льӓм дӓ Кийэв халам Российӹш пижӹктӹм дон война пӹтэн.

23. БОЙАРВЛӒ ДӒ ПОМЭШӸКВЛӒ ВАШТАРЭШ РАЗИНӸН
ВОЙУЙЬШЖЫ

Доныштыш казаквлӓ. Йугышты— Донышты дӓ тӹдӹн 
притоквлӓштӹ шӹлшӹ хрэсӓньвлӓ гӹц донской казаквлӓн 
кого солавлӓ —  станицӹвлӓ линӹт.

XVII пэл курымын Доныштыш казаквлӓ лошты иктӧр 
ӹлӹмӓш ылтэ. Кыды казаквлӓ йажо зэмльӓм ӹшлӓнӹштӹ 
ыдырал нӓлӹнӹт, хозӓйствам войэнӹт, торгэйэнӹт, улан 
ӓль домовитыйвлӓ линӹт. Вэсӹвлӓштӹ нимадэок, укэӓнэш 
(голытьба) кодыныт. Укэӓнвлӓлӓн пайан казаквлӓн кит 
лӹвӓкӹ лиӓш ӓль кравэн ӹлӓш вӓрэштӹн. Кугижӓн войэ- 
водывлӓ шӹлшӹвлӓм кычэнӹт дӓ помэшӹквлӓ докы мӹ- 
ҥэш нӓҥэнӹт. Московски помэшӹквлӓ ваштарэш укэӓн- 
влӓн шукы шӹдӹ погынэн шон. Укэӓнвлӓм казак Стьэ- 
пан Тимофэйэвич Разин восстаниш шывшын.

Разин, бойарвлӓ дӓ помэшӹквлӓ ваштарэш тӹдӹн 
крэдӓлмӓшӹжӹ. Ик иностраньэц тӹ вэрэмӓн Мосдовски 
государствышты ылын дӓ Разин гишӓн тэҥэ сирэн: «Тидӹ 
ӹшкэжӹ вэличэствэнный, кӓп кӹл кычымыжы благород- 
ный, цӹрэн анжалтышыжы гордый, кӓпшӹ кужы, лицӓжӹ 
шадыранрак. Лӱдӹктэнӓт дӓ йаратыктэнӓт тидӹ кэрдӹн».

Стьэпан ӹШкэ йӹржӹ укэӓнвлӓм шукым погэн. Ти- 
дӹм атаманэш, вэс статьанжы, главный начальникэш айы-
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рэнӹт. Кугижӓн войэводывлӓ дӓ помэшӹквлӓ ваштарэш 
когон шӹдэшкӹшӹ шукы казак дӓ молы эдэмвлӓ Разин 
йӹр пижӹнӹт.

Шошым 1670 ин 7 тӹжэм эдэм дон Разин Йыл тӹрӹш- 
тӹш Царицин (кӹзӹт Сталинград) вӹкӹ пырэн дӓ тидӹм

Стьэпан Тимофэйэвич Разинӹм казньымаш.

нӓлӹн. Тиштӹ тидӹн вэкӹ — кугижӓн войска — стрэльэц- 
влӓ ванжэнӹт. Вара Разин Астраханьышкы кэн, йӹржӹ 
кок кэчӹ шалгэн дӓ тидӹм нӓлӹн. Пайан купэцвлӓм, бойар- 
влӓм, кугижӓн начальниквлӓм казаквлӓ шин пуштыныт. 
Астраханьыштыш войэводым Разин цэркӹ вуй гӹц шуэн 
колтэн. Астраханьышты разинцӹвлӓ казаквлӓ ло гӹц ӹш- 
кӹмӹштӹн правитьэльвлӓм шӹндэнӹт.

Астраханьышты нӓлмӹ войэнный снарӓжэньӹвлӓ дон 
Разин Йыл мычкы кӱшкӹлӓ тӓрвӓнэн. Тидӹ халавлӓм нӓ-
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лӹн, дӓ кугижӓн войэводывлӓлӓн, приказнойвлӓлӓн распра- 
вым ӹштэн. Разин дорц колтымывлӓ хрэсӓньвлӓ докы миэ- 
нӹт дӓ ӹшкэ рӓдӹшкӹштӹ шагалаш нинӹм ӱжӹнӹт.

Разин ӱжмӹ дон хрэсӓньвлӓ восстанивлӓм ӹштэнӹт, 
ӹшкӹмӹштӹн помэшӹквлӓм пуштыныт, усадьбывлӓм йыла- 
тэнӹт, Разинӹн войска сага ушнаш отрӓдвлӓ дон кэнӹт. 
Поволжйэштӹш народвлӓ: чувашвлӓ, тада.рвлӓ, мордвавлӓ, 
марывлӓ —  русский хрэсӓньвлӓ дон иквӓрэшок лӓктӹнӹт. 
Ик йӹлмӹ дон попыдэлыт кӹньӓт, тидӹ ӓптӹртӹдэ. Ку- 
гижӓ дӓ помэшӹквлӓ вӹкӹ шӹдэшкӹмӓш нинӹм ик сэм- 
ньӓшкӹ цымырэн.

Хрэсӓньвлӓн тӓрвӓнӹмӓшӹм шин шӓлӓтӹмӓш дӓ Рази- 
нӹм казньымаш. Кугижӓ дӓ помэшӹквлӓ войскам дӓ тӓрлӹмӹ 
вэскит салтак полкым погэнӹтӓт, Разин ваштарэш колтэ- 
нӹт. Йажон вооружайымы ти силам Разинлӓн сӹҥӓш труд- 
на ылын. Симбирски доны нинӹлӓн Разин бойым пуэн. 
Ь1шкэжӹ Разин шушыргэн. Тидӹн армижӹм шин шӓлӓтэ- 
нӹт. Изи отрӓдшӹ дон Разин Донышкы кэн колтэн. До- 
нышты пайан казаквлӓ Разинӹм хватьэнӹт дӓ кугижӓлӓн 
кычэн пуэнӹт. «Разинӹм йасыландӓрэн, казньэи пуш- 
таш»— манын кугижӓ приговорым ӹштэн.

1671 ин Стьэпан Разиньш Москвашты казньэнӹт.
Восстани ӹштӹшӹ хрэсӓньвлӓлӓн Альэксэй кугижӓ кого 

расправым ӹштэн. Восстани ӹштӹшӹ хрэсӓньвлӓм тӹжэмӹн 
роэнӹт, сала дон шинӹт, сӓкэнӹт. Хрэсӓньвлӓн восстани 
шин шӓлӓтӹмӹ лин.

Разинӹн восстани годымат, Болотниковын восстани 
готшылаок, хрэсӓньвлӓн ӹньӓн палшышы —  организован- 
ныйсойузник, ровочый класс укэ ылын. Восстанин задачым 
пӓлӹмӓшӹштӓт ситӹдэ: помэшӹквлӓм йылатэн дӓ зорайэн 
нинӹ мыштэнӹт, у порӓдкывлӓжӹм кыцэлӓ ӹштӹмлӓ, 
кышкыла дьэлам видӹмлӓ— тӹдӹжӹм пӓлӹдэлыт.

Тиштӹ слапка ылмышты нинӹн ылын.

24. ВОСТОЧНЫЙ СИБИРӸШТӸШ НАРОДВЛӒМ  
ПОДЧИНЬӒЙӸМӒШ

Восточный Сибирӹм покорӓйӹмӓш. Казаквлӓнотрӓдвлӓ 
Сибирӹш пышвлӓэш рэкӓвлӓ дон пырэнӹт, пышвлӓм ик 
рэкӓ гӹц вэс рэкӓш шӹдӹртэн нӓҥэнӹт. Изи отрӓдӹм 
вуйлалтэн, казак Сэмон Дьэжньэв пӹтӓри Ази дон Амэ- 
рикӹ лоштыш пролив йактэ толын шон. Азиштӹш во-
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сточный кӓтӓ мис тидӹн лӹм дон лӹмдӹмӹ (Дьэжньэв 
мис).

Казаквлӓ паштэк Сибир покшакыла московски войэво- 
дывлӓ пырэнӹт, нинӹ у гӹц ӹштӹмӹ халавлӓштӹ ӹлӓш 
тӹҥӓлӹнӹт дӓ казак отрӓдвлӓ дон тишэц камандывайэнӹт. 
Вӓрвлӓштӹш ӹлӹшӹвлӓм сӹҥӓш пичӓл палшэн, тидӹм 
Сибирӹштӹш шукы народшок тӹшкэвэк пӓлӹдэ ылын. 
Восточный Сибирӹштӹш халыквлӓм русский кугижӓн 
властьлан подчиньӓйӹмӓш шӱдӹ и мычкы кэн. XVII 
курым пӹтӹшӓш кодым, цилӓ Сибирок манаш лиэш, ти- 
дӹн кидӹштӹ ,ылын. Тиштӹ ӹлӹшӹ х а к ӓ с с в л ӓ ,  ой- 
р ӧ т в л ӓ ,  б у р ӓ т - м о н г ӧ л в л ӓ ,  э в э н к и в л ӓ ,  й а к ӱ т в л ӓ  
ӹндэ русский кугижӓлӓн даньым^— йасӓкым —  тӱлэнӹт.

Сибирӹштӹш народвлӓм угньэтӓйӹмӓш. Цилӓ Сибир 
мычкы пун изи крэпӹсвлӓм стройэнӹт. Тиштӹ войэво-

XVII курымын Сибирӹштӹ русскийвлӓ стройымы 
Йакутски крэпӹс.

дывлӓ войскашты дон шӹнзэнӹт. Крэпӹсвлӓ гӹц в ӧ й э -  
водывлӓ вӓрӹштӹш ӹлӹшӹвлӓ докы йасакым погаш каш- 
тыныт.

Войэводывлӓ вӓрӹштӹш халыклан крэпӹс лишнӹш 
зэмльӓм кыралыктэнӹт дӓ погымы киндӹжӹ дон ӹшкэ 
отрӓдвлӓштӹм пукшэнӹт. Русский хрэсӓньвлӓмӓт ньэвольа 
Сибирӹшкӹ ӹлӓш колтэнӹт, ӓль махань-шон льготвлӓ 
пуэн тишкӹ алталэн кандэнӹт.

Войэводывлӓ вӓрӹштӹш халык ло гӹц ылшы кньӓзвлӓн 
палшымышты дон крэной халыкым краваш куштылгы 
лижӹ манын, нӹнӹм подкупайэнӹт. Вӓрӹштӹш халыквлӓ 
лоштыш эдэмвлӓм шӹрэрӓкӹнок войэводывлӓ Срэдний 
Азишкӹ рабэш выжалэнӹт. Войэводывлӓ у гӹц народвлӓм
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войуйэн нӓлӓш казаквлӓм колтэнӹт. Казак Хабаров ӹшкз- 
дружиныжы дон 1651 ин Амур рэкӓ йактэ шон. Б1шкэ 
корныштыжы ваштарэшӹжӹ ылшы цилӓ солавлӓм тидӹ 
йылатэн; эдэмвлӓжӹ шӹргӹвлӓшкӹ шӹлӹнӹт.

Кугижӓн войэводывлӓ дӓ войскавлӓ сага русский 
купэцвлӓ, попвлӓ, манаквлӓ толыныт. Купэцвлӓ Сибирӹш- 
тӹш народвлӓлӓн ӓрӓкӓм йӱктэнӹт дӓ йӱкшӹвлӓ гӹц, такэ- 
шок манмы ганьы, сэк шэргӓкӓн звэркаваштывлӓм нӓлӹнӹт. 
Попвлӓ дӓ манаквлӓ халыкын зэмльӓвлӓм кидӹшкӹштӹ 
нӓлӹнӹтӓт, цэркӹвлӓм дӓ мнастирвлӓм стройэнӹт, тӹштӹ 
ӹлӹшӹвлӓм сӹнзӓгрӓток кравэнӹт, нинӹм ньэвольа хрэ- 
стӹктэнӹт дӓ ӹшлӓнӹштӹ подаркавлӓм пуктэнӹт.

Кугижӓн правитьэльствын власть Сибирӹштӹ сӹҥӹмӹ 
народвлӓлӓн пиш лэлӹ иго ылын. Шукы рӓдӹ нинӹ вос- 
станивлӓм ӹштэнӹт, насильниквлӓм пуштыныт, крэпӹсвлӓм 
дӓ халавлӓм йылатэнӹт. Тэҥэ гӹньӓт, войэводывлӓ дӓ 
купэцвлӓ у войэнный силам погэнӹт, восстани ӹштӹшӹ- 
влӓм нимат ӹжӓлӓйӹдэок тэмдэнӹт.

25. XVII КУРЫМ ПӸТӸМӸ ГОДЫМ 
Р0ССИЙӸШТБ1 ХОЗӒЙСТВА ДӒ ГОСУДАРСТВЫМ  

УПРАВЛЬӒЙӸМӒШ

Помэшӹкӹн хозӓйстважы. Хрэсӓнь восстанивлӓм шин. 
шӓлӓтӹмӹкӹ, помэшӹквлӓ эчэ когон хрэсӓньвлӓм пӹзӹр- 
тэнӹт. Нинӹ хрэсӓньвлӓ гьщ оброкым окса дон тӱлӓш 
тэргэнӹт. Тӹлэп пасна, со шукым дӓ шукым шӹрӓшӹм, 
лашашым, ӱм, мыным, цӹвӹм, шарыкым, ӹштӹрӓшӹм,. 
мӹньэрӹм хрэсӓньвлӓ гьщ нинӹ отимайэнӹт. Шукыжымок 
помэщӹквлӓ ӹшкэ качкын пӹтӓрэнӹт дӓ ӧрдӹшкӓт шукым 
выжалэнӹт. Помэшӹкӹн двор гьщ хала пазарвлӓшкӹ 
тамазар шӱдӹ возэш пӹрпӹм, итӹнӹм, шэлӹм, каваштым 
нӓҥэнӹт. Ик лаштык хӓдӹржӹм ӹшкэ сӓндӓлӹкӹш - 
ток выжалэнӹт, молжым вэс сӓндӓлӹквлӓшкӹ нӓҥэнӹт. 
Зэмльӓ пӓшӓ чотэ шукы доходым нӹнӹлӓн пумы гТгшӓн 
помэшӹквлӓ пиш когон интьэрэсуйэнӹт. Хрэсӓньвлӓм 
кравэн, помэшӹквлӓ тэҥэ пайэнӹт.

Промышльэнность дӓ торгэйӹмӓш. Российӹштӹ XVII 
курым эртӹмӹ годым заводвлӓ, фабриквлӓ пиш чӹдӹ ылы- 
ныт. Нинӹ Российӹштӹ пӹтӓри вэлэ линӹт. Альэксэй 
кугижӓ годым пушка дворым (заводым) когоэмдэнӹт, 
тиштӹ мастарвлӓ пушкавлӓм дӓ пэркӹвлӓлӓн цаҥвлӓм
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Вӹт тон дьэйствуйышы шувышвлӓӓн 
дӓ пу молотан завод.

ӹштэнӹт. Кашира дӓ Тула халавлӓштӹ кӹртни хӓдӹрвлӓм 
дӓ оруживлӓм ӹштӹмӹ заводвлӓ, изи рудниквлӓ дӓ мас- 
тьэрскойвлӓ ылыныт, тиштӓкэн рэмэсльэнниквлӓ дӓ крэпо- 
стной хрэсӓньвлӓ гӹц ылшы мастарвлӓ ровотайэнӹт. 
Спэциалист-мастарвлӓм вэскитвлӓ гӹц кандэнӹт. Мэтал- 
лургичэски заводвлӓштӹ руда шӹрӓтӹмӹ изи домнывлӓн 
молотым дӓ шувышвлӓм вӹт сила тӓрвӓтэн. Вал мычкы 
вӹт йогэнӓт, вӹт вӓкшӹштӹшлӓок аравам сӓртэн. Араваэ- 
шӹжӹ шувышвлӓм ӹфӹлӹшӹ дӓ молотым дӱктӹшӹ, 
валтышы мэханизмвлӓм пижӹктӹмӹ ылын.

Заводвлӓн цилӓ зданьывлӓжок пун ылыныт. Пушка 
завод гӹц пасна Москвашты ик камэнный фабрикӹ — ману- 
фактура вэлэ ылын, тиштӓкэн крэпостной ылшы кошывлӓ 
кугижӓн дворлан тканьвлӓм кит тон йӓмдӹлӓт ылын.

Эчэ Поволжйэштӹ поташ ӹштӹм заводвлӓ дӓ Сэвэр- 
ӹштӹ дӓ Уралышты санзал шолтымы вӓрвлӓ ылыныт.

Украинӹм пижӹктӹмӹкӹ дӓ Сибирӹм хватьэн нӓлмӹкӹ, 
Российӹштӹ торгэйӹмӓш когон кушкын кэн. Цилӓ госу- 
дарствы мычкок торгэйэнӹт. Мӹндӹр вӓрӹшкӹ товарвлӓм 
кӓҥӹжӹм рэкӓвлӓ мычкы баржывлӓэш вӹт тон, тэлӹм тир- 
влӓэш шывштэнӹт.

Английски дӓ голландски тамазар лу карапльы вэс 
сӓндӓлӹквлӓ гӹц товарым кандэнӹт, Российӹ гӹц 
Архангэльск кач льэсӹм, мэхӹм, каваштым, поташым, смо- 
льым, пӹрцӹм, шӹштӹм, мӱм, кол мӧртньӹм нӓҥэнӹт. 
Каждый инок Российӹ вэскидӹшкӹ, шӧртньӹ дон шотлэн,
58



15 млион тӓҥӓ утлааш хӓдӹрӹм иӓҥэӓ ылын. Голландцывлӓ 
дон англичанвлӓ Российӹштӹш цилӓ торгэйӹмӓшьш ӹшкэ 
кидӹштӹштӹ урдаш цацэнӹт. Торгэйӹмӓштӹ ӹшкӹмжӹн 
самостойатьэльность вэрц шалгаш, Российӹлӓн ӹшкӹмжӹн 
флотшы дӓ тӹлэц когонжок, шукы тӹлзэш кӹлмӹшӹ 
Архангэльски порт кӹц пасна, удобный таҥыж портвлӓ 
кэлӹт ылын. Тэхэнь портвлӓ Шим таҥыжышты дӓ Бал- 
тийски таҥыжышты ылыныт. Тэҥэ гӹньӓт, Шим таҥыжшы 
Кримски тадарвлӓ дӓ туркавлӓ кидӹштӹ тӹнӓм ылыи, 
Балтийски таҥыж сиржӹм 
швэдвлӓ кидӹшкӹштӹ нӓ- 
лӹнӹт.

Государствы видӹмӓш.
Российӹштӹ цилӓ дьэлавлӓ- 
мок кугижӓ —  самодьэржав- 
ный повэлитьэль видэн. Ти- 
дӹ Москвашты, Крэмльӹш- 
тӹ ӹлэн. Кугижӓн совэт- 
никвлӓжӹ —  бойарвлӓ ылы- 
ныт, вэрэмӓн-вэрэмӓн тидӹ 
нинӹм погэн. Кугижӓ сага- 
шы бойарвлӓн совэтьш бо- 
йарски думы маныныт. Цилӓ 
вопросымок кугижӓ ӹшкэ 
рэшэн, тэҥэ гӹньӓт, кого 
дьэлавлӓжӹ гишӓн тидӹ 
бойарвлӓ дон совэтӓйэн.

Кугижӓ государствым ӹшкӹмжӹн канцэльӓри гач видэн. 
Канцэльӓривлӓжӹм приказвлӓ маныныт. Приказвлӓн иа- 
чальниквлӓэш кугижӓ бойарвлӓжӹм ӹшкэ шӹндэн. При- 
казвлӓ 50 утла ылыныт дӓ нимахань порӓдкыдэок ровота- 
йэнӹт. Приказвлӓштӹ дьйаквлӓ дӓ подйачийвлӓ шӹнзэнӹт. 
Нинӹ пумагавлӓм сирэнӹт, прошэнивлӓм прнимайэнӹт. 
Дьйаквлӓ дӓ подйачийвлӓ докы взӓткӹдэ толаш акли 
ылын. Нинӹн докы йадын толшывлӓ каждыйок иктӓ 
махань подаркам кандэн: кыдыжы колым, кыдыжы ик 
пидӹш кукуркам, кыдыжы лыдым.

Государствы тамазар кого уйэздӹвлӓэщ пайылэн шӹн- 
дӹмӹ ылын. Уйэздӹвлӓм войэводывлӓ управльӓйэнӹт. 
Войэводывлӓэшӹжӹ бойарвлӓ дӓ дворӓнвлӓ назначацалты- 
ныт. Нинӓт Москваштыш приказный эдэмвлӓ ганьок 
взӓткӹвлӓм нӓлӹнӹт.

Вэс сӓндӓлӹк кьщ ылшы тӓрлӹм 
салтаквлӓ Российӹштӹ. Кидӹш- 

тӹштӹ пичӓл-мушкэтвлӓ.
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Постойанный войска —  стрэльэцвлӓ дӓ ратныйвлӓ гӹц 
пасна, вэскит эдэмвлӓм тӓрлэн урдымы йажон воору- 
жайымы войскам Альэксэй кугижӓ войэн. Тэхэнь войскажы 
шукок ыдтэ.

Бойарски думы дӓ приказвлӓ пиш худан ровотайэнӹт. 
Государствы управльӓйӹмӓшӹм у гӹц вэс сэмӹнь пыт 
ӹштэн колташ кэлэш ылын.

26. XVII КУРЫМЫН РОССИЙӸШТӸШ КУЛЫУРЫ

Культуры. Российӹштӹ ӹлӹмӓшӹн пилӓ стройжок тӹ 
вэрэмӓн пачэш котшы ылын, грамыты гишӓнжӹ сэк 
худаок ылын. Кого сӓндӓлӹкӹн халыкшы, цилӓок манмы 
ганьы, грамытым пӓлӹдӹмӹ ылын. Государствын столи- 
Пӹштӓт — Москвашты — школвлӓ дӓ грамытныйвлӓ пиш 
чӹдӹ ылыныт.

Москвашты вэскидӹшкӹ каштын толшы помэшӹквдӓ 
ло гьш, тымэньшӹ эдэмвлӓ шоэн лӓктӹиӹт. Нинӹ Запад- 
ный Йэвропыштыш пайан эдэмвлӓлӓок ӹлӓш тӹҥӓлӹнӹт,. 
вэскит йӹлмӹвлӓм йажон пӓлэнӹт, дӓ научный книгӓвлӓм 
лыдаш йаратэнӹт. Тэхэнь эдэмвлӓ шукок ылтэлыт. Вэс- 
кит эдэмвлӓ* дон свӓзӹм кычышывлӓ вӹкӹ бойарвлӓ дон 
кугижӓн чиновниквлӓ тӹрӹнь анжэнӹт.

Кугижӓм дӓ тидӹн лишнӹ шалгышы бойарвлӓм вэлэ 
вэскит льэкарь-докторвлӓ тӧрлэнӹт. Русский льэкарьвлӓ 
тӹнӓм ылтэлыт. Народ йозывлӓ докы лицӹктӓш каштын. 
Нӹнӹ молитва дон, пӹжгӹмӹ дон, вӹт тон тӧрлэнӹт, 
шӹкштэнӹт, махань-шон шӹнзӹктӹм вӹдӹм йӱктэнӹт, 
тидӹвлӓ гӹп тӧрлӓнӹдэлыт, шукыжы колэнӹт вэлэ.

Тьэатрвлӓ тӹнӓм ылтэлыт. Альэксэй кугижӓлӓн вэлэ 
пӹтӓриш тьэатр ӹштӹмӹ лин, анжыктымашыжы тиштӹ 
кэчӹ мычкы йужнам кэӓ ылын. Тьэатрышты матмым ан- 
жаш сулыкэш шотлэнӹтӓт, вадэш кугижӓ «сулык» мыш- 
каш момоцашкы кэӓ ылын.

Попвлӓ эдэмвлӓлӓн кугижӓм, бойарвлӓм, помэшӹквлӓм 
колышташ тымдэнӹт. «Цилӓ власть йымы гьщ, йымы 
тырхэн дӓ тӓлӓндӓӓт тырхаш шӱдэн»— маныныт попвлӓ. 
Цэркӹн тымдымашым ку колыштэ ӓль запрэщӓйӹм кни- 
гӓвлӓм лыдын, тӹдӹм живойымок тылэш йылатэнӹт.

Нраввлӓ дӓ овуцавлӓ. Бойарвлӓ, купэцвлӓ кого пандашым 
куштэнӹт дӓ кужы мӹжӓрвлӓм чиэнӹт. Бойарвлӓн, дво- 
рӓнвлӓн дӓ пайан купэцвлӓн ӹдӹрӓмӓшвлӓ липӓштӹм
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шӹрэ кисэйӹ дон лэвэт каштыт ылын. Нӹнӹлӓн вэс пӱэр- 
гӹвлӓ дон вӓш лиӓшӓт дӓ попашат акли ылын. Проста 
народ ьшжӹмӹштӹн пӹзӹртӹшӹвлӓн ти нраввлӓм шотэш 
пиштӹдэ. Халашты ӹлӹшӹвлӓн, кит мастарвлӓн дӓ крэ- 
постной хрэсӓньвлӓн ӹдӹрӓмӓшвлӓ большырак свободный 
ылыныт.

Кугижӓ дӓ помэшӹквлӓ, цэркӹ дӓ попвлӓ палшым 
дон Российӹштӹш народым пӹцкэмӹштӹ дӓ пӓлӹдӹмӓштӹ 
урдэнӹт. Нинӹм алталаш куштылгы лижӹ манын, каваквлӓ- 
штӹ ӓрӓкӓм йӱктэнӹт.

Российӹлӓн ӹлӹмӓшӹм у сэмӹнь сӓрӓл колташ пыток 
кэлэш ылын. Тӹтэ Российӹ культуртымы дӓ пачэш котшы 
сӓндӓлӹкэш кодын кэрдэш ылын. Пэтр I кугижӓ помэшӹк- 
влӓн дӓ купэцвлӓн российски государствым цаткыдэм- 
дӹшӹ дӓ ӹлӹмӓшӹм вэс сэмӹнь сӓрӓл колтышы кугижӓ 
ылын.
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Пэтр I (1672 — П 2 5  ивлӓ).

VII
Российӹ XVIII курымын—помэшӹквлӓн 

дӓ купэцвлӓн импэри

27. ПЭТР 1-н ВОЙНАВЛӒЖӸ ДӒ НАРОДНЫЙ 
ВОССТАНИВЛӒ

Туркавлӓ дон войуйымаш дӓ вэс сӓндӓлӹквлӓшкӹ 
Пэтр 1-н путьэшэствижӹ. XVII курым пӹтӹшӓш кодым 
русский кугижӓэш Альэксэйӹн эргӹжӹ — Пэтр I лин. 
Кугижӓэш вацмыкыжы ышан, пиш пӹсӹн ӹштэн кэртшӹ 
ӹрвэзӹ кугижӓ йӹлэок у порӓдкывлӓм пырташ тӹҥӓлӹн. 
Тидӹ бойарски думым совсэмок шотэш пиштӹдэ дӓ Мос- 
квашты ӹлӹшӹ иностраньэцвлӓ дон дружнан ӹлӓш тӹҥӓ- 
лӹн. Тидӹ нинӹм ӹшкэ докыжы служвашкы шывшын, дӓ 
вэс сӓндӓлӹквлӓштӹш кань у войскам войэн, стрэльэц- 
влӓм — тошты сила ылшым — караҥдэн.
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Шим таҥыжышкы корным пачаш лижӹ манын, 1695 ин 
Пэтр, Турци дон войнам тӹҥӓлӹн. Донышты 29 карапльан 
флотым тидӹ ӹштэн дӓ иностраньэцвлӓ тымдымы войска 
дон турэцки Аздв крэпӹсӹшкӹ нападайэн дӓ тӹдӹм нӓ- 
лӹн. Пэтр ти война годым сӓндӓлӹкӹн цилӓ ӹлӹмӓшӹм 
у сэмӹнь сӓрӓл колташ, йэвропэйэцвлӓн войэнный дӓ 
морской дьэла тьэхникӹм тымэнь 
нӓлӓш кэрӓл ылмылан эчэ когон 
ӹньӓнэн.

Пэтр вэс сӓндӓлӹквлӓшкӹ кэн.
Западный Йэвропышты ти вэрэ- 
мӓн анзыц кэшӹ сӓндӓлӹквлӓ Гол- 
ланди дон Англи ылыныт. Голлан- 
диштӹ тидӹ карапльы стройымы 
вэрфьвлӓштӹ тавар кидӓ ровотайэн.
Англиштӹ карапльы стройымаш 
дьэлам пиш йажонок тымэнь шок- 
тэн. Кок и нӓрӹк вэс сӓндӓлӹк- 
влӓштӹ Пэтр I ӹлэн дӓ шукым 
тымэньӹн. Пэтр пыртымы у по- 
рӓдкывлӓ дон довольна ылтымы 
дӓ тоштым мӹҥэшок тэргӹшӹ 
стрэльэцвлӓ Российӹштӹ восста- 
ним ӹштэнӹт. Тидӹ шайыкыла 
шывшы восстани ылын. Пэтр вэс Пэтр 1-н рэгульарный ар- 
сӓндӓлӹк кӹц толынат, Российӹм миштӹшӹ салтаквлӓ. 
шайыкыла шывшы восстани ӹштӹ-
шӹ стрэльэцвлӓлӓн расправы ӹштӹмӓшӹм ӹшкэ видэн. 
Стрэльэцки полкывлӓ вӓрэ-вӓрэ шӓлӓтэн колтымы линӹт.

Швэдвлӓ дон война тӹҥӓлмӓш. Пэтр I 1700 ин Бал- 
тийски таҥыж сир вэрц швэдвлӓ дон войнам тӹҥӓлӹн. 
Швэдвлӓн арми дӓ флот мир вӹлнӹ сэк йажо ылын. 
Тӹ вэрэмӓн швэдвлӓн король Карл XII ылын. Карл, швэдвлӓн 
Нарва крэпӹсӹм нӓлӓш цацышы Пэтрӹн войскажы вӹкӹ 
пырэнӓт, нинӹм шин шӓлӓтэн, цилӓ артилльэрим дӓ пльэн- 
ныйым шукым нӓлӹн.

Пэтр, тэҥэ гӹньӓт, лӱдӹн шэклӓнэн колтыдэ. Тидӹ 
цэркӹвлӓштӹш цаҥвлӓм валташ дӓ пушка ӹштӓш шӹ- 
рӓтӹктэн. 250 сӓмӹрӹк эдэмӹм — артилльэриствлӓм дӓ 
мастарвлӓм ӹштӓш грамытын дӓ матьэматикӹн тӹҥӓлтӹш- 
влӓм пӓлӓш тымэньӓш шӹндэн. Крэностной хрэсӓньвлӓ 
гӹц у войскам погэн дӓ война пӓшӓэш тымдэн.
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Войска урдаш когон шукы окса кэлэш ылын. Пэтр 
момоцавлӓлӓн, вӓкшвлӓлӓн, постойалый дворвлӓлӓн, дажы 
тум коропвлӓлӓнӓт налогым шӹндэн, санзал ӓкӹм кок най 
лӱктэн. Хрэсӓньвлӓлӓн помэшӹк торц шӱлмӹ гишӓн кого 
наказымашым Пэтр ӹштэн. Дон рэкӓ вуйыштыш стро- 
йымы шӹлшӹ хрэсӓньвлӓн цилӓ солавлӓм зорайаш при- 
казым пуэн. Кавальэрилӓн пиш шукы имним башкирвлӓ 
гӹц отимайэнӹт.

1703 ин Ньэва рэкӓ ӓҥӹштӹш купан вӓрӹм швэдвлӓ 
гӹц Пэтр шывшын нӓлӹн дӓ тӹшӓк крэпӹсӹм, Пэтьэрбург

халам стройэн (кӹзӹт Лэ- 
нинград), Пэтр годым ти 
хала столицӹ лин. Крэпӹ- 
сӹм дӓ халам стройаш цилӓ 
Российӹ гӹц пиш шукы крэ- 
постной хрэсӓньвлӓм Пэтр 
тишкӹ поктэн кандыктэн. 
Шужэн дӓ цэрлӓнэн ӹлӹ- 
мӓшэш тӹжэмӹн колэнӹт. 
Ти йасыланымаш ваштарэш 
народ восстанивлӓм ӹштэн 
отвэчӓйэн.

Народный восстанивлӓ. 
Пэтр I годым башкирвлӓ 
восстаним ӹштэнӹт, кал- 
миквлӓ лошты волньэнивлӓ 

тӓрвӓнэнӹт. 1707 ин Доныштыш казаквлӓн дӓ хрэсӓнь- 
влӓн восстани тӓрвӓнэн. Восстани ӹштӹшвлӓм вуйлалтэн 
шалгышыжы казак Кондратий Афанасйэвич Б у л а в и н 
ылын. Восстани ӹштӹшӹвлӓ шукы халам нӓлӹнӹт. Була- 
вин вӹкӹ Пэтр цэлый армим колтэн. Ти вэрэмӓн пайан 
казаквлӓ заговорым ӹштэнӹт, Булавин ӹлӹмӹ хутырыш 
нападайэнӹт.

Остатка пульыжы котмэшкӹ атаман лӱлӹн. Тышман- 
влӓ кидӹш попазаш ӹнжӹ ли манын, Булавин остатка 
пульы дон ӹшкӹмжӹм лӱэн.

Восстани ӹштӹшӹвлӓ Пэтрӹн войска дон кок и 
крэдӓлӹнӹт. Доныштыш восстани ӹштӹшӹ хрэсӓнь- 
влӓн солавлӓм йылатэн колтэнӹт. Восстаништӹ ылшы 
эдэмвлӓм, цилӓштӹмок манаш лиэш, казньэнӹт. Шӹлӹн 
кашшывлӓм, шукы тӹжэмӹм, помэшӹквлӓ докы мӹҥэш 
кандэнӹт.

Булавинӹн остатка минутвлӓжӹ.
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Булавинӹн сӹҥӹдӹмӹ виржӹ хрэсӓньвлӓн дӓ ка- 
заквлӓн пэрвиш восстанивлӓштӹш каньок ылын.

Народный восстанивлӓм тэмдэн колтымыкы, Пэтр цилӓ 
силажым швэдвлӓ дон крэдӓлмӓшкӹ цымырэн.

28. ШВЭЦИ ДОН ДӒ ВОСТОЧНЫЙ СӒНДӒЛӸКВЛӒ ДОН  
ПЭТР 1-н ВОЙНАВЛӒЖӸ

Швэдвлӓм шин шӓлӓтӹмӓш. Швэдски король Карл XII 
Украинӹштӹш гэтман Мазэпан измэнӹм шотыш нӓлӹн, 
Польшы гӹц ӹшкэ армижӹ дон Украипӹшкӹ пырэп. 
1709 ип Полтавы лишпӹ швэдвлӓ доп русскийвлӓ вӓш 
липӹт.

Ш вэдвлӓп войскавлӓм шип шӓлӓтэпӹт. Карл XII дӓ Ма- 
зэпа Турцишкӹ шӹлӹпӹт. Российӹ доп войнам тӹҥӓлӓш 
Карл туркавлӓм ӹпьӓпдӓрэп. Турци доп эчэӓт войпа тӹҥӓ- 
лӓлтӹп.

Туркавлӓ ваштарэш Пэтр пӹллӹ тӹжэм эдэмӓп армим 
шагалтэп. Туркавлӓштӹ вӹц пай кого войскам погэпӹт. 
Прут рэкӓштӹ Пэтрӹп войскавлӓжӹм ӓрэп пӓлӹпӹт. Турка- 
влӓ доп вигыдпый агыл мирӹм ӹштӓш дӓ пипӹлӓп Азов 
крэпӹсӹм пуаш вӓрэштӹп.

Пэтр туркавлӓм сӹҥӹдэ дӓ Балтийски таҥыжып сир- 
влӓштӹм соэшок Российӹлӓп пиҥӹдӹп пижӹктӓш мапып 
швэдвлӓм шип шуаш рэшэн. Швэдвлӓ гӹц Ригӹм, Рэ- 
вэльӹм тидӹ шывшын нӓлӹн, силан флотым стройэн. 
Таҥыжышты таҥыжӹштыш бой лин дӓ тӹштӹ швэдски 
флотым шин шӓлӓтэн.

Швэдвлӓ дон война кужын, 21 и шывшылтын. Остат- 
каэшӹжӹ швэдвлӓ мирӹм подписӓйэнӹт, тидӹ сэмӹнь 
Рижски дӓ Фински залив доныш зэмльӓвлӓ Российӹлӓн 
линӹт.

Каспийски таҥыж сир вэрц Пэтр 1-н крэдӓлмӓшӹжӹ.
Пэтр I Востокышкы — Срэдний Азишкӹ, Индишкӹ дӓ 
Иранышкы кэмӹ корнэш, Каспийски таҥыж сирэш 
пиҥӹдэмӓш ӹндэ рэшэн.

Пэтр 80 тӹжэм эдэмӓн армим погэн дӓ тидӹм Астра- 
хань гӹц Иранын владьэниш поход дон нӓҥэп. Ирап кит 
лӹвӓлпӹ ылшы грузипски кпьӓзвлӓ доп дӓ армӓпски ку- 
пэцвлӓ доп ик вэк лиӓш Пэтр апдакок попэп ылып; Ира- 
нын правитьэль доп — шах доп войуйым годым пӹпӹ пал- 
шышашлык ылыпыт.
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Пӹтӓриш бой Дагэстанышты лин. Ти сӓндӓлӹкӹштӹш 
народвлӓ Пэтрӹн арми ваштарэш когон крэдӓлӹнӹт. 
Пэтрлӓн мӹҥэшок Астраханьышкы кэӓш вӓрэштӹн.

Сирӹштӹш арми гӹц пасна Пэтр карапльы дон эчэ 
войскавлӓм колтэн. Ти войскавлӓ Каспийски таҥыжын си- 
рӹштӹш халавлӓшкӹ лӓктӹнӹт дӓ нинӹм нӓлӹнӹт. Дэр- 
бэнт дон Баку халавлӓм Пэтр кидӹшкӹжӹ нӓлӹн.

Пэтр войуйэн нӓлмӹ Азэрбайджаныштыш халавлӓштӹ, 
Пэтр 1-н поход йактэ 200— 300 и пэрви ирански куги- 
жӓвлӓ покорӓйӹмӹ народвлӓ ӹлэнӹт. Азэрбайджанцвлӓ 
ӹшкӹмӹштӹн ирӹк вэрц ирански завойэватьэльвлӓ ваш- 
тарэш дӓ нӹнӹн пӹзӹртӹлмӹ ваштарэш топылоток крэдӓ- 
лӹнӹт. Сэдӹндонок Азэрбайджанышты крэной ӹлӹшӹвлӓ 
Пэтрӹн войска ваштарэш когонок шалгыдэлыт.

Пэтр I сӧрӹмӹжӹм ӹштэн шоктэн. Балтийски таҥыж 
сирвлӓ Российӹ кидӹштӹ линӹт. Российӹ Йэвропы докы 
лишӹлэмӹн. Пэтр Российӹн начэш котмашыжы дон цӓр- 
нӹдэок крэдӓлӹн дӓ тидӹн порӓдкывлӓжӹм Йэвропыштыш 
каньым ӹштэн миэн.

29. ПЭТР 1-н РЭФОРМЫВЛӒЖӸ

Государствы управльӓйӹмӓштӹш рэформывлӓ. Бо-
йарски думы вӓрэш Пэтр ӹшкэ назначьшы эдэмвлӓжӹ гӹц 
сэнатым ӹштэн. 50 приказ вӓрэш 12 колльэгим Пэтр ӹштэн; 
нинӹ арми дон флот дьэлам, иностранный дьэлам, хозӓйст- 
ваным дӓ судын дьэлам видэнӹт. Сэнатышты дӓ колльэги- 
влӓштӹ цилӓ дьэлавлӓм дворӓнвлӓ видэнӹт.

Российӹм цилӓгэ 8 губэрнӓэш Пэтр пайылэн. Губэрнӓ 
вуйлалташ, крайым видӓш, салтак наборым ӹштӓш дӓ окса 
погымашвлӓм анжаш губэрнаторвлӓм тидӹ шагалтэн.

Дворӓнвлӓн силам дӓ властьым пиҥӹдэмдӓш манын, 
нинӹлӓн помэстивлӓм полныйок ладайаш Пэтр пуэн. 
Швэдвлӓм сӹҥӹмӹкӹ, 1721 ин Пэтр импэратор титулым 
прнимайэн. Ти вэрэмӓ гӹц Российӹм Р о с с и й с к и  и м п э р и  
маныныт.

Хозӓйстваштыш рэформывлӓ. Государствын доходшым 
когоэмдӹшӓшлӓнэн подушной податьым Пэтр пыртэн, ти- 
дӹ пӱэргӹ хрэсӓньвлӓлӓн изилӓнӓт, коголанат цилӓлӓн тӱ- 
лӹктэн. Пэтр годым мануфактурвлӓм (фабриквлӓм) ӹштэнӹт. 
Тӹштӹ кит тон ровотацымы станоквлӓштӹ крэпостной ро- 
вочыйвлӓ ровотайэнӹт. У мануфактурвлӓ ӹштӓш купэц- 
влӓлӓн оксам пуэнӹт.
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Англиштӹ ти вэрэмӓн мануфактурвлӓштӹ тӓрлӹмӹ 

шукы свободный ровочыйвлӓ ровотайэнӹт. Пэтржӹ ку- 
пэцвлӓлӓы , ровочый силам ситӓрӓш манын, крэиостной 
хрэсӓнь солавлӓм,—  сола хӓлӓ заводвлӓлӓн сирэн пуэн. 
Пэтр годым 200 утла мануфактур ылын. Тулашты оружэй- 
ный заводвлӓ когон шӓрлэнӹт. Уралышты кӹртни ӹштӹ- 
мӹ у заводвлӓ, сукна ӹштӹмӹ мануфактурвлӓ кушкыныт.

Купэцвлӓ дӓ завод хозавлӓ йӹлэ пайэнӹт. Пэтр хала- 
влӓштӹш кунэцвлӓлӓн ӹшкӹмӹштӹн управльэним иуэн.

Просвэщэни. Образованим шӓрӓш Пэтр когон иалшэн, 
ньэвольа вӓк тымдаш цацэн. Пэтр дворӓнски ӹрвэзӹвлӓм 
карапльы стройаш 
дӓ вэс сӓндӓлӹк йӹл- 
мӹвлӓм тымэньӓш 
вэскидӹш колтэн.
Таҥыж дьэлам, ин- 
жэньэрный искусст- 
вым, мэдицинӹм дӓ 
молы наукь^рлӓм ты- 
мэньӓш школвлӓм 
пачыныт. Школвлӓш- 
тӹ тымдышывлӓжӹ 
Российӹшкӹ служаш 
Пэтрӹн шӱдӹмӹ ан- 
гличанвлӓ, голлан- 
дцывлӓ, швэдвлӓ,ньэ- 
мӹцвлӓ дӓ молы ино- 
страньэцвлӓӓт ылы- 
ныт.

Цилӓ губэрнӓвлӓшток цифирный школвлӓм пачаш 
Пэтр шӱдэн, тиштӹ дворӓн тьэтьӓвлӓ грамытым —  лыдаш 
дӓ сирӓш, арифмэтикӹм дӓ гэографим кэрэк ма дӓ ты- 
мэньшӓшлык ылыныт. Грамыты иӓлӹдӹмӹ дворӓнвлӓлӓн 
Пэтр ӹдӹрӹмӓт нӓлӹктӹдэ.

Российӹштӹ иӹтӓри «Вэдомость» газэтӹм Йэвропыш- 
тыш сэмӹнь Пэтр лыкташ тӹҥӓлӹн дӓ тидӹлӓн русский 
азбукым куштылтэн.

Пэтр йактэ новый год пӹтӓриш сэньтӓбр гӹц шотлал- 
тын. Вэс сӓндӓлӹквлӓштӹш каньок новый годым йанвар 
пӹтӓриш кэчӹ гӹц шотлаш тӹҥӓлӓш Пэтр шӱдэн.

У кальэндар дон игэчӹ шотлымаш 1700 ин 1-ш йанвар 
гӹц пыртымы лин, ти кальэндар дон игэчӹм кӹзӹтӓт шотлат.
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Дворӓнвлӓн пандашым пӹчкӹн шуаш дӓ Западный 
Иэвропыштыш каньы париквлӓм дӓ камзолвлӓм чиӓш Пэтр 
шӱдэн. Попвлӓлӓн дӓ хрэсӓньвлӓлӓн вэлэ кужы выргэмӹм 
чиӓш, пандаш тон кашташ Пэтр разрэшӓйэн.

Ӹшкэ лишӹл эдэмвлӓн томавлӓэш ассамбльэй манмы 
вэчэрвлӓм йэвропэйски танцывлӓ дон дӓ матмашвлӓ дон 
ӹштӓш Пэтр шӱдэн.

Пэтр I годым Российӹ когоракынок анзыкыла кэйэн, тӹҥэ 
гӹньӓт, тидӹ крэпостной угньэтьэньӹ дон дӓ кугижӓн 
произвол дон кычэн урдымы сӓндӓлӹкок кодын. Тамазар 
шӱдӹ тӹжэм труйышывлӓ колэн йаммы шотэш, народым 
зорайымы шотэш Российски импэри Пэтр I годым силан 
лин. Помэшӹквлӓн дӓ купэцвлӓн государствым ӹштӓш дӓ 
пиҥӹдэмдӓш Пэтр I пиш шукы ӹштэн.

30. XVIII КУРЫМЫШТЫШ ДВОРӒНВЛӒН ИМПЭРИ

Дворӓнвлӓн господствы. Пэтр I 1725 ин колэн. 
Пэтр I колымыкы, двор лишнӹ шалгышы дворӓнвлӓ, дво- 
рӓнски гвардьэйски полкывлӓ палшымы дон §аговорвлӓм 
ӹштэнӹт, нинӹлӓн йардымы импэраторвлӓм дӓ импэ- 
ратрицавлӓм прэстол гӹц караҥдэнӹт, нӹнӹм ссилкы- 
влӓшкӹ колтэнӹт, тьурмавлӓшкӹ шӹндэнӹт, кыдыжым 
пуштыныт. Молывлӓ гӹц шукырак Анна Ивановна дӓ 
Йэлизавэта Пэтровна импэратрицавлӓ царствуйэнӹт.

Нинӹ царствуйымы годым Турци дон, Ш вэци дон дӓ 
молы государствывлӓ донат войнавлӓ ылыныт. У гӹц 
шывшын нӓлмӹ зэмльӓвлӓштӹ дворӓнвлӓ у иомэстивлӓм 
хрэсӓньвлӓгэ плучайэнӹт.

Пэтьэрбургышты дворӓнвлӓ ӹшлӓнӹштӹ пиш йажо 
дворэцвлӓм стройэнӹт дӓ тӹштӹ балвлӓм, иразныквлӓм 
ӹштэнӹт. Импэраторын двор дӓ Российӹштӹш знать фран- 
цузски корольвлӓн дӓ нӹнӹн придворныйвлӓн ӹлӹмӓш сэ- 
мӹнь цилӓ ӹштэнӹт.

Дворӓнвлӓ француз йӹлмӹ дон шайышташ тымэньӹ- 
нӹт, пӱэргӹвлӓ французски бархатный камзолвлӓм чиэнӹт. 
Йалэш парсын цылкавлӓм чиэнӹт. Кӱкшӹ кавалан иаш- 
маквлӓэш шэргӓкӓн косир прӓжӓвлӓм пижӹктэнӹт, пудрым 
шӓвэн шӹндӹмӹ кыйыртым . париквлӓм вуйэш чиэнӹт. 
Вӹцкӹж иарсын мӹньэрӓн дӓ пльэтонан шэргӓкӓн плать- 
йывлӓм ӹдӹрӓмӓшвлӓ чиэнӹт. Ӱпӹштӹм французвлӓлӓ 
косирӹн ыдырэн шӹндӓт ылын.

Пудрэн шӹндӹмӹ парикан, косирӓйэн шӹндӹшӹ дво-
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рӓнвлӓ, ӹшкэ нимат ровотайэн мыштыдэлыт дӓ цацыдэ- 
лытат. Тэҥэ гӹньӓт, заводвлӓштӹ ровотайаш дӓ дворэцвлӓ 
стройаш дворӓнвлӓлӓн тымэньшӹвлӓ дӓ спэциалиствлӓ 
кэлӹнӹт. Нинӹм вэс сӓндӓлӹквлӓ гӹц кандэнӹт дӓ тидӹ 
пиш шэргэш шагалын.

Пэтр 1эчэАкадьэми наукым ӹштӓш шанэн, тидӹ колы- 
мыжы ин пачмы ылын. Цилӓ акадэмиквлӓ иностраньэцвлӓ 
ӹлыныт. Акадьэми сага студьэнтвлӓм тымдэнӹт. Тэҥэ 
гӹньӓт, дворӓнвлӓ ӹнэштӹ тымэньэн ылын, хрэсӓньвлӓ- 
жӹм Акадьэмишкӹ пыртыдэлыт.

Иэлизавэта Пэтровна импэратрица гульӓйӓш кэӓ, 
йӹржӹ свиты.

М. В. Ломоносов. Пӹтӓриш русский учоный, дво- 
рӓнин гӹц агыл, Дэнисовкы солаштышы хрэсӓнь (Ар- 
хангэльск хала лишнӹшӹ) Михаил Васильйэвич Ломоносов 
ылын. Мӹндӹр сэвэр гӹц Москвашкы тидӹ толын дӓ 
дворӓн эргӹ ылам манын кэлэсэнӓт, школышкы тымэньӓш 
пырэн. Тэҥэ кэлэсӹдэ ылгэцӹ, школышкы тидӹм ак 
пыртэп ылын. Ломоносов шужэн ӹлэн гӹньӓт, пӓшӓм пыт 
кычэн ӹштэнӓт, кӓндӓкш иӓш тымэньмӹ курсым вӹц иш- 
ток тымэнь пӹтӓрэн. Ышан ӹрвэзӹм пакыла тымдаш 
манын, вэс сӓндӓлӹкӹшкӹ казна шотэш тымэньӓш колтэ- 
нӹт. Российӹшкӹ сӓрнэн толмыкы, Ломоносовым Акадьэми 
наукын чльэнэш назначэнӹт.
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Физикӹ, хими дӓ молы наукы пӓшӓштӓт Ломоносов 
кого учоный ылын. Научный шукы кого открытивлӓм 
тидӹ ӹштэн. Русский наукын тӹҥӓлтӹшӹЛӹм Ломоносов 
пӹтӓри пиштэн дӓ тошты славӓнски шукы шайавлӓм
лыктын ирсӓ руш йӹлмӹ дон литьэратурный произвэдьэ- 
нивлӓм пӹтӓри сирӓш тӹҥӓлӹн.

Ломоносов шӱдӹмӹ дон Москвашты 1755 ин пӹтӓриш
унивэрситьэтӹм ӹштэнӹт. Унивэрситьэт кудвичӹштӹ
М. В. Ломоносовын памӓтник кӹзӹтӓт шалга. Ломоносов 
1765 ин Йэкатьэрина II царств^йымы годым колэн.

Йэкатьэрина II импэратри- 
ца. 1762 ин русский прэстолыш 
Йэкатьэрина П-ам дворӓнвлӓ 
шӹндэнӹт, тидӹ палшым дон, 
марыжым Пэтр 1П-М пуштыныт.

Йэкатьэрина II годым дво- 
рӓнвлӓлӓн эчэ кого правам пуэ- 
нӹт. Йэкатьэрина II млионат 
утла хрэсӓньӹм дворӓнвлӓлӓн 
шӓлӓтэн. Дворӓнвлӓ ӹшлӓнӹш- 
тӹ пиш йажон ӹлӓш манын, ок- 
сам мошашланэн,хрэсӓньвлӓм эчэ 
когон пӹзӹртӓш тӹҥӓлӹнӹт.

Хрэсӓньвлӓ, цилӓ вэрэмӓн 
манмы ганьок, помэшӹквлӓлӓн 
ровотайышашлык ылыныт, тиш- 
кэвэк баршинӹ шон. Крэност- 
нойвлӓ помэшӹквлӓлӓн цилӓ 
ӹштэнӹт— нинӹ хрэсӓнь пӓшӓм 
ӹштэнӹт, ӓвшӓтвлӓӓт, повырвлӓ- 

ӓт, лакэйвлӓӓт, охотньыквлӓӓт, артиствлӓӓт вӓк ылыныт. 
Хрэсӓньвлӓлӓн ӹшлӓнӹштӹ ровотайаш празныквлӓ дӓ йыт 
вэлэ кодын. ЙэкатьэринаП годымоброквӹцпай нӓр шукэмӹн.

Дворӓнвлӓ хрэсӓньвлӓм выжалэнӹт, нӓлӹнӹт. Б1дӹрӓ- 
мӓш тӓрэш 20— 30 тӓҥӓм тӱлэнӹт, грамытный ӓль рэмэсльэ- 
ньик тӓрэш 100— 200 тӓҥӓм. Изи ӓзӓм 10—20 копэкэш нӓ- 
лӓш лиэш ылын. Пивлӓм помэшӹквлӓ шэргэшрӓк шотлэнӹт.

Помэшӹквлӓ хрэсӓньвлӓм цилӓ статьан мыскылэнӹт. 
Салтычиха помэщица ӹшкэ крэпостнойвлӓштӹм пуштмэ- 
шкӹ ӹшкэок шин, ‘ шолшы вӹт тон йылатэн, ӱпӹштӹм 
тыл дон паньэжӹн. Тидӹ шӱдӹ эдэмӹмӓт утла пуштын. 
Пиш худан ӹлӹмӓш хрэсӓньвлӓм восстани йактэ шоктэн.
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31. ПУГАЧОВ ВУЙЛАЛТЫМЫ ХРЭСӒНЬВЛӒН ВОЙНА

Хрэсӓньвлӓн война тӹҥӓлмӓш дӓ войуйымаш. Пӹтӓри 
Йаик рэкӓ доны (кӹзӹт Урал рэкӓ) ӹлӹшӹ казаквлӓ вос- 
станим ӹштэнӹт. Кугижӓн правитьэльствы Уральски казак- 
влӓн ирӹкӹн ӹлӹмӓшӹм йамдэы, нинӹлӓн лэлӹ налогым 
облагайэн, цэнтральный Российӹштӹш хрэсӓньвлӓ ганьок ка- 
заквлӓмӓт крэпостнойвлӓш сӓрьшэжӹ ылын. Рӓдовой казак- 
влӓ гӹц казак старшинавлӓ уты налогывлӓм нӓлӹнӹт дӓ ка- 
заквлӓлӓн назначымы жалывыньйым ӹшлӓнӹштӹ кодэнӹт.

1773 ин нэзэр казаквлӓ ӹшкӹмӹштӹм пӹзӹртӹшӹвлӓ 
ваштарэш шагалыныт.

Восстани вуйлалташ силан, ышан дӓ лӱттӹмӹ донской 
казак Йэмэльйан Иванович П у г а ч о в  шагалын.

Казаквлӓ шукы крэпӹсвлӓм нӓлӹнӹт дӓ Орэнбургым 
йӹр ӓрэнӹт.

Пугачов сага Уральски заводвлӓштӹш крэпостной ро- 
вочыйвлӓ пижӹнӹт. Заводвлӓшкӹ пижӹктӹмӹ хрэсӓньвлӓ 
заводыштыш катыржный пӓшӓм проклинӓйэнӹт. Йэкатьэ- 
рина II царствуйаш тӹҥӓлмӹ годымок эчэ заводвлӓштӹ 
ровотайышы 200 тӹжэм хрэсӓньвлӓ ло гӹц 50 тӹжэм нӓрӹ 
восстанивлӓштӹ участвуйэнӹт.

Пугачовын армишкӹ ровочыйвлӓ охотанок кэнӹт. Ти- 
дӹн войскажылан оружим, пушкавлӓм дӓ йадровлӓм рово- 
чыйвлӓ ӹштэн пуэнӹт. Заводыштыш ровочыйвлӓ ло гӹц 
пугачовски войскан отрӓдвлӓм видӹшӹ —  Хлопуша дӓ Бэ- 
лобородов лӓктӹнӹт.

Тӹнӓмок восстанишкӹ башкирвлӓ пижӹнӹт. Дворӓн- 
влӓ башкирвлӓ гӹц зэмльӓм шывшын нӓлӹнӹт дӓ тӹшӓ- 
кэн кӹртни ӹштӹмӹ заводвлӓм ӹштэнӹт. Кравымы ылшы 
башкирвлӓ восстанивлӓм шукы гӓнӓ ӹштэнӹт. Восстанивлӓ 
тэмдӹмӹ линӹт. Восстани ӹштӹшӹ башкирвлӓм ик ишток 
1740 ин 30 тӹжэм эдэм нӓрӹм мучыйымы дӓ дворӓнвлӓлӓн 
собствэнностьышкы пумы. Нинӹн 400 солам кравэн лыкмы, 
зорайымы дӓ йылатэн колтымы. Тэҥэ гӹньӓт, башкирвлӓ 
цӓкнӹдэлыт. 15 иштӹ башкирвлӓ ӹшкӹмӹштӹн вождь 
Б а т ы р ш а  вуйлалтымы дон кугижӓн войска ваштарэш 
кок икрэдӓлӹнӹт. Эчэӓт нинӹм сӹҥэнӹт. Батыршам пльэ- 
нӹшкӹ нӓлӹнӹт дӓ Пэтьэрбургышты тьурмашты пуш- 
тыныт.

Башкирвлӓ эчэӓт ваштарэш шагалыныт дӓ ӹшкӹмӹштӹн 
мыктэшкӹвлӓ дон Пугачовын армишкӹ пижӹнӹт. Башкир-
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Йэмэльйан Иванович Пугачов.

влӓн ик вуйлалтышыжы Салават Йулайэв ылын. Тидӹ храб- 
рый ӹрвэзӹ повстаньэц ылын дӓ ӹшкӹмжӹн войскажы дон 
Пугачовлан шукы палшэн.

Тивэрэмӓнок Йыл тӹрӹштӹш хрэсӓньвлӓ:рушвлӓ,тадар- 
влӓ, чувашвлӓ, мордвавлӓ, марывлӓ востаним ӹштэнӹт. 
Пугачов Пэтр III импэратор ылам манын. Тидӹ тэҥэ по- 
пэн: дворӓнвлӓ дӓ тидӹн худа ышан вӓтӹжӹ —  Йэкатьэри- 
на II— пуштын кэрттэлытат ытаралтынам манын. Пэтр III лӹм 
дон Пугачов приказвлӓм ноднисывайэн дӓ цилӓ сӓндӓлӹк йӹр 
манифэствлӓм колтэн, манифэстӹштӹжӹ дворӓнвлӓм нуш- 
тын пӹтӓрӓш ӱжӹн, хрэсӓньвлӓм номэшӹквлӓн власть кӹц, 
салтак наборвлӓ гӹц, лӹмокса гӹц ытарэм манын.

Цилӓ Поволжйэштӹ, Уралышты дӓ Сибирӹн ик ча- 
стьышты восстанивлӓ ылыныт. Помэшӹквлӓн имэнивлӓм 
громэнӹт, баринвлӓн киндӹ запасвлӓм Пугачовын арми- 
шкӹ нӓҥэнӹт. Хрэсӓньвлӓ помэшӹквлӓн зэмльӓм шывшӹн 
нӓлӹнӹт.

Б1шкэ войскажы дон Пугачов Казань докы миэнӓт, ти- 
дӹм^ нӓлӹн.

Йэкатьэрина П-н войска Пугачовын армижӹм цӓктӓрӓш 
тӹҥӓлӹн. Йугышкыла, Йыл мычкы ӱлӹкӹлӓ Пугачовлан
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цӓкнӓш вӓрэштӹн. Тидӹн корнышты ылшы Йыл тӹр ха- 
лавлӓ бойтэок Пугачовлан сдайалтыныт. Тэҥэ гӹньӓт, 
тидӹ тӹ халавлӓэш кодын кэрттэ.

Хрэсӓнь войнам тэмдэн шумаш. 1774 ин август тӹл- 
зӹн Пугачов Царицин йактэ (кӹзӹт Сталинград) шон. Та- 
мазар кэчӹ эртӹмӹкӹ, кугижӓн войскан отрӓд дон крэдӓлмӹ 
годым Пугачовым сӹҥэнӹт, Пугачовшы ӹшкӹмжӹн котшы 
армижӹ дон стьэпӹшкӹ кэн. Тиштӹ пайан казаквлӓн прэ- 
датьэльвлӓ тидӹм кугижӓн власть кидӹшкӹ кычэн пуэнӹт.

Пугачов помэшӹквлӓм суйа. В. Г. П эровын картин.

Пугачовым цэплэн шӹндэнӹтӓт, пун кого рэшотка кӧр- 
гэш Москвашкы нӓҥэнӹт. 1775 ин 10 йанварын хрэсӓнь. 
войнан лӱттӹмӹ вуйлалтышым —  Йэмэльйан Иванович 
Пугачовым Болотный площадьышты палачвлӓ казньэнӹт^ 

Салават Йулайэвӹнӹм нэр шужым царгэн лыктыныт дӓ 
лэпкӓэшӹжӹ— «шолы дӓ эдэм пушшы» —  шамаквлӓм каль- 
ым кӹртни дон йылатэн ӹштэнӹт. Тӹлэц вара, Башки- 
ришкӹ тидӹм кандэнӹт дӓ восстаним вуйлалтэн шалгым- 
жы каждый солашты сала дон шинӹт. Мутьымашвлӓ тыр- 
хэн кэрттӹмӹ ылынытат, Салават ӹшкӹмжӹм ӹшкэ пуштын.

Хрэсӓньвлӓ лӱттэ дӓ цӓкнӹдэок пыт крэдӓлӹнӹт, тӹҥэ 
гӹньӓт, нинӹм пӹцкэмӹштӹ урдымы дон пӓлӹмӓшӹштӹ' 
укэ ылынат, нинӹ мам ӹштӓш кэлэш, тӹдӹм раскыдын 
пӓлӹдэлыт. Нӹнӹ шӓвшӓлӓ ылынытат, цаткыдӹ органи-
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зацим дӓ пиҥӹдӹ армим ӹштэн кэрттэлыт. Хрэсӓньвлӓм 
дӓ угньэтьонный народвлӓм паштэкшӹ нӓҥэшӹ ровочый 
класс тӹнӓм эчэ укэ ылын. Ровочый класс дон хрэсӓнь- 
влӓн сойуз эчэ укэ ылын.

Сэдӹндон хрэсӓньвлӓ дӓ угньэтьонный народвлӓ сӹ- 
ҥӹмӹ линӹт.

32. У ЗЭМЛЬАВЛӒМ КИДӸШКӸ НӒЛМӒШ ДА НАРОДВЛӒМ  
ЙЭКАТЬЭРИНА П-ан ПОРАБОЩАЙЫМАШ

Кримӹм войуйэн нӓлмӓш дӓ Украинӹм подчиньӓйӹ-
мӓш. Шим та.ҥыжын сирвлӓм шывшын нӓлмӹ вэрц тур- 
кавл^ӓ дон Пэтр I эчэ войуйэн ылын, тэҥэ гӹньӓт, удачны аг- 
ыл. Йэкатьэрина II годым вэлэ туркавлӓ гӹц Азовым войу- 
йэн нӓлмӹ дӓ Кримӹм хватьэн нӓлмӹ лин. Турцилӓн подчи- 
ньӓйӓлтшӹ тадар ханвлӓ Кримӹм^ тӹнӓм управльӓйэнӹт. 
Ханвлӓ дӓ нӹнӹн мурзавлӓштӹ Йэкатьэрина П-лан выжа- 
лалтыныт дӓ тидӹлӓн Кримӹшкӹ пыраш палшэнӹт.

Кримӹшкӹ русский помэшӹквлӓ толыныт. Нинӹ Кри- 
мӹштӹш хрэсӓньвлӓ гӹц йажо зэмльӓвлӓм отимайэнӹт. 
Тадар хрэсӓньвлӓ шукыжок Турцишкӹ шӹлӹнӹт. Шӹлшӹ- 
влӓн зэмльӓштӹм русский дворӓнвлӓ ӹшлӓнӹштӹ нӓлӹнӹт. 
Шим таҥыжышты, войэнный карапльывлӓ стройымы Сэва- 
стополь крэпӹсӹм Йэкатьэрина II ӹштэн.

Туркавлӓ дон войуйымашты лӹмлӹ русский полково- 
дьэц Альэксандр Васильйэвич С у в о р о в  ӹшкӹмжӹм пыт 
анжыктэн.

Войэнный служвам тидӹ проста салтак кӹц тӹҥӓлӹн. 
Суворов салтаквлӓ ганьок суровый, проста ӹлӹмӓшӹм 
ӹлэн; салтаквлӓн качмымок качкын, ӹшкӹмжӹм тырхаш 
тымдэн, шуды вӹлнӹ амалэн. 25 тӹжэмӓн войска дон Суво- 
ров туркавлӓн 100 тӹжэмӓн армим шин шӓлӓтэн.

Кримӹм войуйэн нӓлмӹ вэрэмӓнок цилӓ шалахай си- 
рӹштӹш Украинӹ Российӹшкӹ воксээшок пижӹктӹмӹ 
лин. Гэтманствы Украинӹштӹ йыксыр пӹтӓрӹмӹ лин. За- 
порожски Сэчӹшкӹ русский войскам пыртэнӹт дӓ Сэчь вок- 
сээшок шӓлӓтӹмӹ лин. Тӹдӹн зэмльӓжӹм кугижӓн гэньэ- 
ралвлӓ шывшын нӓлӹнӹт. Запорожэцвлӓм кыдыжым Ку- 
баньышкы (Сэвэрный Кавказышкы) колтэнӹт, нӹнӹ гӹц 
кыдыжы Турцишкӹ кэнӹт, нэзэр казаквлӓжӹм дӓ хрэсӓыь- 
влӓжӹм крэпостнойвлӓлӓок ровотайыктэнӹт. Украинӹштӹш 
старшинавлӓм дӓ русский дворӓнвлӓм ик кань праваанымок 
Йэкатьэрина II ӹштэн.
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Польшым пайылымаш. Польшы XVIII курымын когон 
слапкаэмӹн. Топылоток ӹшкэдурэш крэдӓлшӹ кого 
помэшӹк-панвлӓ тӹнӓм Польшым видэнӹт. Корольэвски 
власть слапка ылын. Польски власть лӹвӓлнӹ ылшы 
украински хрэсӓньвлӓ восстаним ӹштӹмӹкӹ, русский вой- 
скавлӓ палшымы дон вэлэ, панвлӓ хрэсӓньвлӓм ӹшкэ власть 
лӹвӓкӹштӹ ӹштэн кэрдӹнӹт.

Йэкатьэрина II годым Польски зэмльӓмӓт шывшын нӓл- 
мӹ. Йэкатьэрина II пашкуды Австри дӓ Прусси госу- 
дарствывлӓ дон попэн шӹндэн. Нинӹ Польшын зэмльӓ чӓ- 
стьӓм отимайэнӹт дӓ ӹшкэдурэшӹштӹ пайылэнӹт. Росси- 
йӹн власть лӹвӓкӹ Дньэпрӹн вургымла сирӹштӹш бэло- 
русски дон украински пэрвишӹ зэмльӓвлӓ ванжэнӹт.

1794 ин Польшым восстанавливайымы вэрц кугижӓн Рос- 
сийӹ ваштарэш К о с т ь у ш к о  видӹмӹ дон Польшышты 
польаквлӓн восстани лин. Йэкатьэрина II тидӹ ваштарэш 
Суворов вуйлалтымы дон кого войскам колтэн. Костьуш- 
ком сӹҥэнӹт. Бой годым тидӹ когон шушыргэн дӓ 
тидӹм пльэнӹШкӹ нӓлӹнӹт. Йэкатьэрина II Польшы гӹц 
Литвам хватьэн нӓлӹн.

Ти вэрэмӓ готшэн Польшын самостойатьэльный государ- 
ствы ылмаш шукы иэш йамын.

Казахстанышты дӓ Мӹндӹр Сэвэрӹштӹ хватьэн нӓл- 
мӓшвлӓ. XVIII курымын вольык урдышы казахвлӓн кым госу- 
дарствы ылын: Изи, Срэдний дӓ Кого Ордавлӓ. Ордавлӓм хан- 
влӓ дӓ султанвлӓ видэнӹт. Казахски знать дӓ купэцвлӓ Рос- 
■сийӹ дон, Срэдний Азиштӹш пашкуды государствывлӓ 
— Коканд дӓ Бухара дон дӓ тӹҥэок Китай дон тор- 
гэйэнӹт. Цилӓ ти государствывлӓ ӹшкэ власть лӹвӓкӹш- 
тӹ казахвлӓм подчиньӓйӓш цацэнӹт.

Сэк когонжок казахвлӓ вӹкӹ Российӹ наступайэн. 
Российӹ лишнӹ ылшы Изи Ордан пӱлӓ зэмльӓмок, Йэка- 
тьэрина II царствуйымы годым шывшын нӓлмӹ лин. Ти 
Ордан ханвлӓштӹ ӹшкӹмӹштӹн народым выжалэнӹт дӓ 
казах зэмльӓм кугижӓн правитьэльствылан хватьэн нӓлӓш 
палшэнӹт.

Прэдатьэль-ханвлӓ дӓ русский кугижӓлӓн казахски 
народым подчиньӓйӹмӹ ваштарэш ик кӓнӓ вэлэ агыл 
восстанивлӓ линӹт.

1783 ин восстани ӹштӹшӹ казах народын вуйлалтышэш 
храбрый Сарим Д а т о в  шагалын. Лӱттӹмӹ, народный гэ- 
рой Сарим вождь видӹмӹ дон казах народ луатнӹл и ӹш-
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кӹмжӹн тышманвлӓ дон крэдӓлӹн. Саримӹм тышманвлӓ 
пуштыныт, восстаним тэмдэн шуэнӹт. Йэкатьэринан вой- 
скажы казахвлӓн стьэпӹшкӹ мӹндӹркӹ пырэн, тӹштӹ 
крэпӹсвлӓм стройэн. Кугижӓн гэньэралвлӓштӹ Изи Ордам 
цилӓ кидӹшкӹштӹ нӓлӹнӹт. XIX курымын пӹтӓриш 
пэлӹжӹн цилӓ Казахстаи хватьэн нӓлмӹ лин.

XVIII курым пӹтӹмӹ годым Сибирӹштӹш сэвэрный 
народвлӓн остатка зэмльӓштӓт Российӹн власть кидӹштӹ 
лин. Бэрингов пролив гӹц Амэрикӹн сэвэрӹшкӹ кугижӓн 
отрӓдвлӓштӹ пырэнӹтӓт, Альӓскэш Российӹн властьым 
ӹштэнӹт. XIX курымын русский кугижӓвлӓ Альӓскышты 
шукы шӧртньӹ ылмым пӓлӹдэлытат, Альӓскым амэрикан- 
ски правитьэльствылан, такэшок манмы ганьы, выжалэнӹт.

Йэкатьэрина II царствуйымаш пӹтӹмӹ вэкӹлӓ Азэрбай- 
джаным воксэок войуйэн нӓлӓш тӹҥӓлӹнӹт.

Царизмӹн власть лӹвӓлнӹ пиш йасыланэн ӹлӹшӹ на- 
родвлӓ лошкы у нарЬдвлӓ привайалтыныт: польаквлӓ, 
кримски тадарвлӓ, азэрбайджански тьурквлӓ, казахвлӓ.
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Кугижӓн Российӹ — 
Йэвропын жандармы

33. ФРАНЦИШТӸШ БУРЖУАЗНЫЙ РЭВОЛЬУЦИ 
ДӒ ТӸДӸ ВАШТАРЭШ ЙЭКАТЬЭРИНА П-ан ДӒ  

ПАВЭЛ 1-н КРЭДӒЛМӒШ

Корольэвски властьым Франциштӹ сӹмӹрэн шумаш. 
1789 ин 14 ийульын Парижӹштӹ восстаним ӹштӹшӹ народ 
корольэвски Бастили тьурмам штурмуйэн нӓлӹн. Тьурма- 
шкы питӹрӹмвлӓм вольаш колтэнӹт. Бастили вӹлӓн рэ- 
вольуционный флагым лӱктэнӹт.

Рэвольуци сӓндӓлӹк кымдыкэш йӹлэшӓрлэн. Цилӓхала- 
влӓштӹ рэмэсльэнниквлӓ, изи торговойвлӓ дӓ тӹнӓм эчэ 
чӹдӹ ылшы ровочыйвлӓ восстаним ӹштэнӹт. Хрэсӓньвлӓ 
цилӓ вӓрэ дворӓнски имэнивлӓшкӹ нападайэнӹт, барски 
зэмльӓм отимайэнӹт дӓ крэпостной правам воксэок караҥ- 
даш тэргэнӹт. Дворӓнвлӓ шукыжок границӓ гач шӹлӹнӹт.

Рэвольуционный народын крэдӓлмӹ вир дон буржуази 
ӹшкэ кидӹшкӹжӹ властьым хватьэн нӓлӹн. Франциштӹ 
буржуазный рэвольуци сӹҥэн.

Король Льудовик XVI Франци гӹц шӹлнэжӹ ылын. 
Йэкатьэрина II Парижӹштӹш ӹшкӹмжӹн посоллан Рос- 
сийӹш толаш русский паспортым корольлан пуаш прика- 
зым пуэн. Корнышты корольым кычэнӹт дӓ страмайэн 
Парижӹш мӹҥэш кандэнӹт.

Крэпостничэски государствывлӓ, Австри дон Прусси, 
рэвольуци гӹц шӹлшӹ француӧски дворӓнвлӓ палшым дон, 
буржуазно-рэвольуционный Франци ваштарэш войнам 
тӹҥӓлӹнӹт. Интэрвэнтвлӓн контррэвольуционный шаны- 
мыштым король пӓлэн дӓ нӹнӹлӓн йывырт палшэн.

Францин рэвольуционный правитьэльствы, сӓндӓлӹкӹн 
обороным организуйэн. Франциштӹ рэспубликӹм обйавльӓ- 
йэнӹт. Народлан измэньӓйӹшӹ Льудовик ХУ1-м каз- 
ньэнӹт.

Корольым казньымыкы Франциштӹ властьым йакоби- 
ньэц-рэвольуционьэрвлӓ нӓлӹнӹт, нинӹ мэлкобуржуазный 
дьэмократин (хрэсӓньвлӓн дӓ рэмэсльэнниквлӓн) прэдстави-
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тьэльвлӓ ылыныт. Робэспйэр дон Марат нинӹн вождьвлӓштьг 
ылыныт. Маратым лӹмӹнок «народын тӓҥжӹ» маныныт. 
Йакобиньэцвлӓ годым хрэсӓньвлӓ крэпостной ылмаш кӹц 
воксэок ытарымы линӹт.

Помэшӹквлӓн зэмльӓм рэвольуционный правитьэльствы 
отимайэн нӓлӹн дӓ нӓлӓш шанышывлӓлӓн выжалэн. По- 
мэшӹквлӓн шукы зэмльӓм хрэсӓньвлӓ оксала нӓлӹнӹт, ик 
маньар зэмльӓжӹ буржуазин кидӹшкӓт вӓрэштӹн.

Тӹҥэ гӹньӓт, йакобиньэцвлӓ ваштокок рэвольуционьэр- 
влӓ ылтэлыт. Мэлкобуржуазный дьэмократвлӓ ылынытат.

Парижӹштӹ восстаним ӹштӹшӹ народ корольэвски 
тьурмам Бастилим штурмуйа.

нинӹ зэмльӓм, фабриквлӓм, заводвлӓм частный собствэн- 
ностьэш кодым вэрц ылыныт. Бастуйаш дӓ каниталиствлӓ 
дон крэдӓлӓш ровочыйвлӓм нинӹ цӓрэнӹт.

Рэвольуционный народ ӹшкэ сӓндӓлӹкшӹм пэрэгӓш шага- 
лын. Рэспубликански армиинтэрвэнтвлӓн войскамшин шӓлӓ- 
тэн дӓ нӹнӹм Франци гӹц поктыл лыктын. Тӹмӹкӹ Францин 
войскажы ӹшкэ сӓндӓлӹк тӱнӹ шиэдӓлӹн, молы народвлӓм 
корольвлӓн дӓ дворӓн-крэпостниквлӓн власть кӹц ытарэн.

Буржуазно-дьэмократичэски Францин силажы когоэммӹ 
гӹц лӱдӹнӓт, промышльэнность дон силан сӓндӓлӹк Англи 
тйдӹ дон войнам тӹҥӓлӹн.

Сӓндӓлӹкӹштӹш дӓ йӓл сӓндӓлӹкӹштӹш контррэвольу- 
ционьэрвлӓ, цилӓ сэмӹньок рэвольуци ваштарэш крэдӓлӹ-
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Марат (1744 — 1793 ивлӓ).

нӹт. Нӹнӹ рэвольуцин вождьвлӓ докы эдэм пушшывлӓм 
колтылыныт дӓ Маратым пуштыныт. Тӹнӓм йакобиньэцвлӓ 
народын тышманвлӓ ваштарэш нимат ӹжӓлӓйӹдӹмӹ тэрро- 
рым ӹштӓш линӹт.

Тэҥэ гӹньӓт, Франциштӹшӹ кого буржуази эчэӓт вла- 
стьым ӹшкэ кидӹшкӹжӹ йӹлэ нӓлӹн кэрдӹн. Йакобиньэц- 
влӓн вуйлалтышвлӓм казньэнӹт. Буржуазный Францин 
вождьэш гэньэрал Напольэон Бонапарт лин.

Корольын дӓ помэшӹквлӓн власть кӹц французски наро- 
дым буржуазный рэвольуци ытарэн, тӹҥэ гӹньӓт, буржуа- 
зин властьым ӹштэн. Франциштӹш ровочый класс слапка 
дӓ организованный агыл ылынат вэлэ буржуази сӹҥэн, бур- 
жуази палшым йарэ помэшӹк власть кӹц ытаралтшы хрэ- 
сӓньвлӓжӹ буржуазилӓн палшэнӹт. Французски рэвольуци 
номэшӹквлӓн пӹзӹртӹмӓшӹм пӹтӓрэн дӓ буржуазин — ка- 
питалиствлӓн пӹзӹртӹмӓшӹм пиҥӹдэмдэн.

Буржуазный рэвольуци ваштарэш Йэкатьэрина П-ан 
дӓПавэл 1-н крэдӓлмӓшӹштӹ.ЙэкатьэринаПӹшкэ импэриш- 
тӹжӹ рэвольуци тӹҥӓл колтымаш кӹц лӱдӹн. Российӹштӹ, 
рэвольуци вэрц шанышы эдэмвлӓ уш ылыныт. Тӹнӓмшӹ 
вэрэмӓн, сэк просвэщонньта эдэмвлӓ ло гӹц иктӹ, анзыц, 
кэшӹ дворӓнин Радищ эв— «Путэшэствийэ из Пэтьэрбурга
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в Москву» лӹмӓн книгӓм сирэн. Книгӓштӹжӹ Радищэв 
тӧрӧкок крэпостной права дон самодьэржави ваштарэш кэлэ- 
сэн дӓ помэшӹ1шлӓ ваштарэш хрэсӓньвлӓн восстанивлӓлӓн 
шӱмӹн ылын. Иэкатьэрина II Радишэвӹм Сибирӹш колтэн, 
книгӓжӹм йылаташ шӱдэн.

Франциштӹшӹ буржуазный рэвольуци ваштарэш крэ- 
дӓлмӓшӹм Йэкатьэрина II ӹшкӹмжӹн кого задачэш шот- 
лэн. Франци гӹц шӹлӹн толшы дворӓнвлӓм Российӹш

охотан тидӹ прнимайэн. Пари- 
жӹштӹ ӹлӹшӹ русскийвлӓлӓн 
Франци гӹц лӓктӹн кэӓш шӱдэн. 
Йэкатьэрина II Франци вашта- 
рэш войуйышы государствывлӓ- 
лӓн цилӓлӓн палшэн. Австрилӓн 
тидӹ оксам пуэн, Пруссилӓн 
Польшы зэмльӓн ик частьшым

Радищэв А. Н. 
(1749 — 1802 ивлӓ).

пуэн, русскии воискам нинылан 
палшаш колташ сӧрэн, дӓ ӹш- 
кӹмжӹн армим походыш йӓм- 
дӹлэн. 1796 ин тидӹн^трӱк ко- 
лымашыжы вэлэ, буржуазный 
Франци ваштарэш войнам тӹҥӓ- 
лӓш^ ӓптӹртэн.

Йэкатьэрина II колымыкы, 
кугижӓэш тидӹн эргӹжӹ Па- 
вэл I шагалын, тидӹ буржуаз- 
ный рэвольуци дон крэдӓлмӓ- 

шӹм анзыкылаат видэн. Тидӹ Российӹштӹ цилӓ частный ти- 
пографивлӓм питӹрэн, французски книгӓвлӓм лыдаш цӓрэн 
,дӓ французски рэвольуци гишӓн попашат шӱдӹдэ.

Павэл I Франци дон войуйаш тӹҥӓлӹн дӓ тӹдӹ ваш- 
тарэшӹжӹ Суворовым колтэн. Суворов ик маньар сӹҥӹ- 
мӓшвлӓм ӹштэн. Тӹҥэ гӹньӓт, сойузниквлӓ —  Австри дон 
Прусси —  Суворовлан палшыдэлыт. Русский арми продо- 
вольствидэ кодын. Павэл I Суворовын войскалан мӹҥэш 
пӧртӹлӓш шӱдэн, дӓ Франци дон мирӹм ӹштЭн. Тӹ 
вэрэмӓэш Напольэон Бонапарт, рэвольуци ваштарэш Фран- 
циштӹ государствэнный пэрэворотым ӹштэн дӓ ӹшкэтшок 
цилӓ властьым нӓлӹн, управльӓйӓш тӹҥӓлӹн. Рэвольуци 
ваштарэш Напольэонын крэдӓлмӹжӹм ужынат, Павэл I тидӹ 
дон сойузым ӹштэн.

Напольэон дон пэрэговорым ӹштӹмӹ гишӓн Российӹ
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дон Англи айырлэнӹт. Англин сойузник кӹц Павэл тӹ- 
дӹн тышманжы лин. Павэл I Франци вэк лимӓшӹм дво- 
рӓнвлӓ йарыктыдэлыт дӓ английски посол палшымы дон 
Пэтьэрбургышты заговорым ӹштэнӹт, Павэлым пуштыныт.

34. АЛЬЭКСАНДР I КУГИЖӒ. 1812 ИН ЫЛШЫ ВОЙНА

Грузим пижӹктӹмӓш. Павэлым пушмыкы, эргӹжӹ 
Альэксандр I прэстолэш шӹнзӹн, тидӹ ӹшкэӓт ӓтьӓжӹ ваш- 
тарэш заговор ӹштӓш палшэн. Пэтр дон Йэкатьэрина II Шим 
таҥыж сирӹм дӓ Кавказыштыш пайан зэмльӓм войуйэн нӓ- 
лӓш тӹҥӓлӹнӹт ылын. Альэксандр I ти тӹҥӓлмӓшӹм пакы- 
лаат видэн. Сэк пӹтӓриок тидӹ Грузиэш цаткыдын шӹнзӹн.

Грузиштӹ, тӹнӓмшӹ Российӹштӹш каньок, помэшӹквлӓ 
хозавлӓ ылыныт. Хрэсӓньвлӓ вуйым лӱктӓлтэок ирок кӹц 
вады йактэ нинӹлӓн ровотайэнӹт. Хрэсӓньвлӓ, кӱ дон 
оптымы сакльывлӓштӹ, изимицӓвлӓштӹ ӹлэнӹт. Нинӹн са- 
дывлӓ гӹц, нырвлӓ гӹц урожайым, шукыжымок нӹнӹн гос- 
пода —  помэшӹквлӓ отимайэнӹт. Грузин пашкуды государ- 
ствы (Турци дон Иран) правитьэльвлӓ грузински пайан 
зэмльӓш толын кравэнӹт, эчэ когон хрэсӓньвлӓм зорайэнӹт.

Ик кӓнӓ ираньэцвлӓ нападэним ӹштӹмӹкӹ 10 тӹжэм 
утла грузинӹм пльэнӹш нӓҥэнӹт. Тӹнӓм Грузи кугижӓ 
Павэл I гӹц палшыкым йадын. Грузин столицӹ —  Тбили- 
сишкӹ кугижӓн войскам кандэн пыртэнӹт; 1801 ин Грузи 
воксээшок Российӹ сага пижӹн. Иран кугижӓвлӓн зо- 
райымы набэгвлӓштӹ вара цӓрнэнӹт.

Грузи кугижӓн Российӹн владьэнижӹ лин. Судвлӓшкӹ 
дӓ молы учрэждьэнивлӓшкӹ руш чиновниквлӓм шӹндэнӹт. 
Нӹнӹ Грузиштӹ, цилӓ учрэждьэнишкӹ йадаш толшывлӓм 
рушлайӹлмӹдонвэлэ попыктэнӹт. Ти йӹлмӹжӹм грузински 
народ ак пӓлӹ ылын. Грузиштӹ эчэӓт крэпостной праваок 
кодын. Пишок йасы пӹзӹрньӹкӹштӹ ӹлӹшӹ грузински 
хрэсӓньвлӓ, ик кӓнӓ вэлэ агыл, ӹшкэ помэшӹквлӓштӹ ваш- 
тарэш, кугижӓн чиновниквлӓ ваштарэш восстанивлӓм ӹштэ- 
нӹт. Грузински кньӓзвлӓ, дворӓнвлӓ палшымы дон кугижӓн 
войскажы нима ӹжӓлӓйӹдэок восстанивлӓм тэмдэн миэн. 
Грузиштӹ дворӓн-крэпостниквлӓ палшымы дон Альэксандр I 
Закавказйэштӹ цаткыдын шӹнзӹн.

Финльӓндим дӓ Бэссарабим войуйэн нӓлмӓш. 1805 ин 
Альэксандр I Англи дон мӹҥэш войэнный сойузым ӹштӹ- 
мӹкӹ, ӹшкӹмжӹм Францин импэраторэш обйавльӓйӹшӹ 
Напольэон I ваштарэш войнам тӹҥӓлӹн.
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Альэксандр 1-н войскавлӓжӹм Напольэон шин шӓлӓтэн, 
вара Францин крэной противник ылшы— Англидон Российӹ 
торгэйӓш пырахыжы манын тидӹ тэргэн. Альэксандр I сӹҥӹ- 
мӹ ылынат, согласайаш вӓрэштӹн. Тидӹ тӓрэш Швэци дӓ 
Турци дон русский кугижӓ войуйымлан Напольэон ӓптӹр- 
тӓш сӧрӹдэ. Напольэон ӹшкэжӹ Западный Йэвропыштыш 
народвлӓм цилӓ ганьок Францин кит лӹвӓк нӓлӹн.

Шукэш агыл Альэксандр I Швэци ваштарэш войнам 
тӹҥӓлӹн дӓ, швэдвлӓн кидӹштӹ ылшы Финльӓндим ӹшкэ

войскажы дон йӹлэ нӓлӹн. Рус- 
ский арми Ботничэски залив 
кач тэлӹм и вӹлэц ванжэнӓт, 
Швэцин столицӹш пырым дон 
лӱдӹктэн. 1809 ин швэдски ко- 
роль мирӹм ӹштэн дӓ Финльӓн- 
дим Российӹлӓн пуаш согла- 
сайэн.

Кым иштӹ Альэксандр I Тур- 
ци гӹц, пэрви тӹдӹ хватьэн 
нӓлмӹ Бэссарабим —  Дньэпр дон 
Прут лоштыш областьым— войу- 
йэн нӓлӹн кэрдӹн.

1812 ин Напольэон I дон 
войуйымаш. Российӹ дон 
Франци лоштыш сойуз шукы 
вэрэмӓок шывшылтэ. Помэшӹк- 
влӓ дӓ купэцвлӓ, Англи дон сво- 

бодный торгэйӹмӓш гишӓн когон интьэрэсуйэнӹт, сэдӹн- 
дон нинӹ кугижӓ гӹц, Напольэон дон сойузым пӹтӓрӓш тэргэ- 
нӹт. Франциштӹ крэпостной права пӹтӓрӹмӹ ылын; бур- 
жуазный Францин влийани дон Российӹштӓт нинӹн гӧспод- 
ствы лыскыдэмэш машанэн дворӓнвлӓ лӱдӹнӹт. Нинӹ ку- 
гижӓлӓн зайавльэним пуэнӹт, тӹштӹ помэшӹквлӓн-крэ- 
постниквлӓн властьым цаткыдэмдаш пыт тэргэнӹт, дӓ 
буржуазный Франци ваштарэш крэдӓлмӓшӹм пакылаат ви- 
дӓш кӹчэнӹт. Альэксандр I нинӹ сэмӹньок ӹштэн. Англи 
дон торгэйӹмӓш мӹҥэшок тӹҥӓлӓлтӹн; у войнаэш йӓм- 
дӹлӓлтӓш тӹҥӓлӹнӹт.

Напольэон 500 тӹжэмӓт утла эдэмӓн пиш кого 
войска дон 1812 ин кӓҥӹжӹм Российӹ вӹк нападайэн. 
Русский войска цилӓжӹ 200 тӹжэм эдэмӓн вэлэ ылын. 
Нинӹ отступайэнӹт, корны мыч цилӓ продовольствэнный
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запасым, войнаэш кэрӓл цилӓ запасым йори пӹтӓрэнӹт. 
Напольэон Литва дон Бэлоруссим йӹлэ хватьэн нӓлӹн дӓ 
Москваш кэӓш тӓрвӓнэн. Российӹш Напольэонын пыры- 
мыжы русский народым захватчиквлӓ ваштарэш крэдӓ- 
лӓш шагалтэн; хрэсӓньвлӓ партизански войнам тӹҥӓ- 
лӹнӹт.

Август пӹтӹмӹ годым, Москва лишнӹ Бородино сола 
доны, сэк кого сражэни лин. Ышкӹмӹштӹн сӓндӓлӹкӹм

Французвлӓ йылышы Москвашты.

зорайышы ньэприйатьэльвлӓ ваштарэш русский войскавлӓ 
пыт кычэн крэдӓлӹнӹт. Вӹр-врак тӹштӹ крэдӓлмӓшэш 50 
тӹжэм эдэмӓт утла русскийвлӓ колэнӹт, тэҥэ гӹньӓт, 
русский армин силажы лаксыргыдэ.

Французвлӓн когон шукы йамын ылын гӹньӓт, эчэ си- 
лажы нинӹ моҥырышты шукырак ылын. Русский армим 
камандывайышы гэньэрал Кутузов, армим пэрэгӓш манын 
отступайаш дӓ шиэдӓлтэок Москвам Напольэонлан пуаш 
рэшэн.

Французвлӓ Москвам нӓлӹнӹт. Халашты кого пожар- 
влӓ лиӓш тӹҥӓлӹнӹт. Шукы томавлӓ йылэн кэнӹт. Фран- 
цузвлӓ Москвашты продуктыдэок кодыныт.

Тэл лишӹлэмӹн. Тэхэнь условиштӹ французвлӓлӓн 
Москваэш кодаш нигыцэӓт акли ылын. Москваш поход дон 
толмы годым зорайымы корны донок Напольэон войскажы
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дон отступайаш тӹҥӓлӹн. Тидӹ вэс корны дон отступайаш 
путайэн дӓ кэрттэ —  вэс корнывлӓштӹ русский войскавлӓ 
шалгэнӹт.

Ӱштӹ ир толын. Нанольэонын войскажы кӹлмэн, нинӹ 
лошты цэрлӓнӹмӓш тӹҥӓлӹн. Французски пасна отрӓдвлӓ 
вӹкӹ партизанвлӓ нападайэнӹт дӓ шин пӹтӓрӹлӹнӹт. На- 
польэонын цилӓ кого армижӹ гӹц 30 тӹжэм эдэм вэлэ 
кодын дӓ Российӹ гӹц границӓ гач кэн шоныт.

Напольэон у гӹц войскам погэнӓт, эчэӓт войуйаш тӹҥӓ- 
лӹн. Ӹндэ Прусси, Австри, Англи дӓ Швэци Российӹ дон 
сойузым ӹштэн тидӹ ваштарэш шагалыныт. Лэйпциг хала 
лишнӹ Напольэоным шин шӓлӓтэнӹт. Сойузниквлӓ Фран- 
цин границӓм ванжэнӹт дӓ Парижӹм нӓлӹнӹт.

Напольэоным сӹҥӹшӹвлӓ Франциэш французски коро- 
львлӓн дӓ кньӓзвлӓн тошты властьым мӹҥэш шӹндэнӹт. 
Рэвольуци годым казньымы корольын шӱмбэлжӹ француз- 
влӓм управльӓйӓш тӹҥӓлӹн. Напольэоным Атлантичэски 
окэаныштыш мӹндӹр ^островыш колтэнӹт. Пэрви Напольэ- 
он войуйэн нӓлмӹ Йэвронын мол государствывлӓштӹ, 
цилӓ вӓрэ, тӹдӹн поктыл лыкмы корольвлӓ дӓ кньӓзвлӓ 
мӹҥэшок управльӓйӓш тӹҥӓлӹнӹт.

Напольэон ваштарэш крэдӓлмӹ тӓрэш Альэксандр 1-лан 
сойузниквлӓжӹ ик лаштык Польшым дӓ тидӹн пэрвиш сто- 
лицӹм, Варшавым пуэнӹт.

Йэвропыштыш рэвольуци ваштарэш крэдӓлӓш манын, 
русский кугижӓ, прусски король, австрийски импэратор 
рэакционный „Свӓщэнный сойузым" ӹшкэ лоштышты 
ӹштэнӹт. Народвлӓн восстанивлӓ ваштарэш крэдӓлмӓштӹ 
иктӹ-вэсӹлӓн палшаш манын, нинӹ согоньым пуэнӹт. Ти 
рэакционный сойузын вуйлалтышыжы русский кугижӓ — 
Альэксандр I ылын. Кугижӓн Российӹ Йэвронын жандар- 
мыжы лин.

35. ДЬЭКАБРИСТВЛӒ

Дворӓнски рэвольуционьэрвлӓн йывырт ылшы об- 
щэствавлӓ. Альэксандр I вооружонный пиш кого армим ур- 
дэн. Йэвропын границӓ лишнӹ ылшы войскавлӓм особый 
войэнный посэльэнивлӓшкӹ ӹлӓш ваштэнӹт. Тиштӹ нинӹ 
войэнный служвашты шалгэнӹт, дӓ ныр пӓшӓм ӹштэн 
ӹшкӹмӹштӹм ӹшкэ пукшэнӹт, чиктэнӹт. Ти посэльэнивлӓн 
начальникшӹ когон костан грубый гэньэрал Арак- 
чэйэв ылын.
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Тӹлэц паснаат лэлӹн 25 и служышы салтаквлӓн ӹлӹ- 
мӓш катыргы гӹцӓт худа лин. Кэчӹ мыч то ныр пӓшӓштӹ, то 
войэнный учэньйӓштӹ нӹнӹ ылыныт. Ӹдӹрӹмӓт офицэрвлӓ 
айырым дон вэлэ нӓлӓш лиэш ылын. Лач изи вуйнаматэ- 
шок салтаквлӓм дӓ хрэсӓньвлӓм нимат ӹжӓлӓйӹдэ, шӹрэнок 
пуштмы йактэ панды дон шинӹт.

Кугижӓн ти произвол дӓ крэпостной строй дворӓнвлӓ 
ло гӹц анзыц кэшӹ эдэмвлӓм когон возмушайэн. Нинӹ 
ло гӹц шукыжы офицэрӹштӹ служэнӹт. Вэс сӓндӓлӹкӹш, 
Франциш походвлӓ дон кашмыкы, крэпостной правадэ хрэ- 
сӓньвлӓн лучи ӹлӹмӹштӹм нинӹ ужыныт, имэнивлӓштӹ, 
фабриквлӓштӹ тӓрлэн ровотайымаш, крэпостнойвлӓн гӹц 
вигыдны ылмым пӓлэнӹт. Западный Йэвропын халавлӓштӹ, 
Российӹ гӹц пайанрак, культурныйрак эдэмвлӓ ӹлӹмӹм 
нинӹ ужыныт.

Ти дворӓнвлӓ ӹшкэ родиныштышты тэхэнь ӹлӹмӓшӹ- 
мок ӹштӓш шанэнӹт. Нинӹ йывырт ровотайаш рэвольу- 
ционный обшэствавлӓм ӹштэнӹт: «Сэвэрный обшэствам» 
дӓ «Йужный общэствам» организуйэнӹт.

«Сэвэрный обшэстван» чльэнвлӓжӹ крэпостной правам, 
вэс статьанжы, хрэсӓньвлӓ вӹлнӹш дворӓнвлӓн властьым 
пӹтӓрӹнэштӹ ылын, тӹҥэ гӹньӓт, зэмльӓжӹм цилӓгэ ганьок 
помэшӹквлӓлӓн кодаш рэшэнӹт. Нинӹ кугижӓм кодаш кэрӓ- 
лэш шотлэнӹт дӓ властьым вэлэ тидӹнӹм чӹдэмдӓш кэлэш 
маныныт. Ти общэствашты главный вуйлалтышвлӓжӹ Пуш- 
кинӹн тӓҥжӹ Рыльэйэв поэт ылын дӓ офицэрвлӓ —  Тру- 
бэцкой дон Каховский.

Украинӹштӹ, кугижӓн войскавлӓштӹ, образованный 
дӓ смэлый полковник Пэстэль вуйлалтымы дон «Йужный 
обшэства» лин. Хрэсӓньвлӓлӓн свободым вэлэ агыл, зэм- 
льӓмӓт пуаш кэлэш манын тидӹ шанэн. Пэстэль Российэш 
рэспубликӹм ӹштӹнэжӹ ылын. Кугижӓм дӓ тидӹн сэмньӓ- 
жӹм тидӹ пушташ шӱдэн.

Ти йывырт общэствавлӓн чльэнвлӓжӹ дворӓнвлӓ ылы- 
ныт дӓ народым восстаниш ӱжӓш лӱдӹнӹт. Нинӹ Йэка- 
тьэрина II готшы дворӓнвлӓ ваштарэш ылшы хрэсӓнь- 
влӓн восстаним ӓшӹш нӓлӹнӹт. Ӹшкэ камандывайымы 
войска палшымы дон вэлэ, нинӹ рэвольуцим ӹштӹнэштӹ 
ылын.

Дьэкабриствлӓн восстани. 1825 ин Альэксандр I колэн. 
Эргӹвлӓжӹ тидӹн укэ ылыныт. Кугижӓэш тидӹн шӱм- 
бэлжӹ Николай лишӓшлык ылын.
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1825 ин 14 дьэкабрӹн ирок, «Сэвэрный общэстван» 
чльэнӹштӹ ылшы офицэрвлӓ, Пэтьэрбургышты сэнат ан- 
зылныш плошадьыш ӹшкэ полкывлӓштӹм кандэн шагал- 
тэнӹт дӓ Николай I кугижӓлӓн присӓгым пуаш отказэнӹт. 
Гвардьэйски матросвлӓӓт нинӹ сага линӹт. Восстаниш 
лӓкшӹвлӓ ӹшкӹмӹштӹн крэной вуйлалтышы Трубэц- 
койын приказым вычэнӹт. Тӹдӹжӹ лӱдӹн колтэн дӓ пло- 
шадьыш толтэӓт. Восстани ӹштӹшӹвлӓ вуйлалтыштэок

Пэтьэрбургышты 14 дьэкабрӹн 1825 ин. Николай I 
восстани ӹштӹшӹвлӓ вӹкӹ пушкавлӓ гӹц лӱӓш шӱдэн.

кодыныт. Николай ӹшкӹлӓнжӹ ӹньӓн войскавлӓм шӱдэ- 
нӓт, нӹнӹ восстани ӹштӹшӹ полкывлӓм ӓрэн нӓлӹнӹт.

Восстани ӹштӹшӹ войскавлӓ лишкӹ крэпостнойвлӓ, 
мастьэровойвлӓ, стройышы-ровочыйвлӓ погынэнӹт. Нинӹ 
Николай вэлӓн котшы салтаквлӓ вьлкӹ польэнӓвлӓм, кӱ 
маклакавлӓм кӹшкэнӹт. Тиштӓт дворӓн-рэвольуционьэрвлӓ 
нинӹн налшымаш кӹц лӱдӹн колтэнӹт.

Николай восстани ӹштӹшӹвлӓ докы попаш губэрнаторым 
колтэн. Губэрнаторым офицэр Каховский пуштын. Николай I 
ӹшкӹмжӹн войскажылан пыт ӹньӓнӹдэ, сэдӹндон тидӹ сила 
дон дьэйствуйаш трӱкӹшток лӱдӹлдӓлӹн. Вады вэкӹлӓ вэлэ, 
артилльэрим шывштэн кандымыкы, тидӹ восстани ӹштӹшӹ-
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влӓ вӹкӹ пушкавлӓ гӹц лӱӓш шӱдэн. Лӱлӓш тӹҥӓлӹнӹт. 
Восстани ӹштӹшӹвлӓ дӓ народ кыргыж шӓлӓнэнӹт. Пло- 
щадьэш колышывлӓ дӓ шушыргышывлӓ шӱдӹн кодыныт.

Кок ӓрньӓштӹ «Йужный общэстваштыш» офицэрвлӓ, 
Украинӹштӹ Кийэв лишнӹ ылшы Чэрниговски полкышты 
восстаним тӓрвӓтэнӹт. Нинӹ ӹшкэ полкыштым организа- 
циштӹ шалгышы мол войска докы иквӓрэш лиӓш нӓҥэ- 
нӹт. Восстани тэмдӓш колтымы Николай 1-н войскажы ти 
полкым шин шӓлӓтэн.

Восстаним тэмдэн колтымыкы, тидӹн участниквлӓм 
Николай I арэстуйэн. Нӹнӹлӓн нимат ӹжӓлӓйӹдӹм распра- 
вым ӹштэн. Вӹц главный руко- 
водитьэльжӹм сӓкӓлтэнӹт (Пэ- 
стэльӹм,. Рыльэйэвӹм, Кахов- 
скийӹм, Муравйов-Апостолым 
дӓ Бэстужэв-Рӱминӹм). Заговор- 
щик-офицэрвлӓм 100 утлам 
Сибирӹш колтэнӹт. Шукы шӱ-; 
дӹ салтакым «строй ваш» пок- 
тыл кыргыжтэнӹт (каждыйым 
таманьар шӱдӹ гӓнӓ панды дон 
шинӹт). Шукы салтакшым ка- 
тыргыш дӓКавказыш, дьэйствуй- 
уший армиш колтэнӹт. П. И. Пэстэль, К. Ф. Рыльэ-

1825 ин дьэкабрӹн восстани йэв, М. П. Бэстужэв-Рӱмин, 
ӹштӹшӹ дворӓн-рэвольуцио- Муравйов-Апостол,
ньэрвл ӓ м  д  ь э  к  а  б  р и  С т  в л  ӓ  м а -  Каховский —  Николай I

^  . .7 .. . \ т  .......................  казньымы выц дьэкабрист.наш тыҥалыныт. Нины чыдын
ылыныт дӓ народ донат свӓзӹштӹ укэ ылын. Тӹҥэ гӹньӓт, 
дьэкабриствлӓ сэк пӹ-тӓри самодьэржави ваштарэш кугижӓн 
столицӹштӹжок организованны, пичӓл кидӓ тӧрӧк шагалы- 
ныт. Нинӹн дьэла йамтэ. Рэвольуционьэрвлӓн вэс поко- 
льэнивлӓ тидӹм пакылаат видэнӹт.

Николай I, кугижӓ лимӹкӹжӹ, рэвольуци ваштарэш 
крэдӓлмӓщӹм сэк кого задачэш шотлэн дӓ цилӓ статьан 
тошты крэпостной порӓдкым пэрэгэн.

36. ЖАНДАРМЫВЛЛН ДӒ ЧИНОВНИКВЛӒН ЦАРСТВЫШТЫ

Николай I. Николай I кугижӓ ӹрвэзӹ ылмыжы готшы 
гишӓн, тидӹн учитьӹлжӹ тэҥэ попэн; «Мӹньӹ нигнамат 
тидӹн кидӹштӹ книгӓм ужтэлам: тидӹн со ик заньӓти —
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фронт дӓ салтаквлӓ». Тэхэнь эдэм Российӹштӹ импэрато- 
рэш лин.

1825 ин 14 дьэкабрӹн ылшы восстани Николай 1-м 
пиш лӱдӹктэн. Рэвольуци ваштарэш крэдӓлӓш тидӹ пасна 
полицим —  жандармывлӓм ӹштэн. Жандармывлӓн начальник 
лач кугижӓлӓн вэлэ подчиньӓйӓлтӹн.

Цилӓ эдэмвлӓ паштэк пиш оролэнӹт. Жандармывлӓ дӓ 
полицин йывырт агэнтвлӓжӹ государствы кымдыкэш ӱвшӹц 
кӹчӓл каштыныт. Народ лошты попымашым дӓ иктӹ- 
вэсӹ дон попымашвлӓм нинӹ йывырт колышт каштыныт. 
Лач изи подозрэни гишӓнок, доносым пӓлэн лӓктэок эдэм- 
влӓм арэстуйат ылын.

Николай I дворӓн-чиновниквлӓ гач Российӹм управ- 
льӓйэн. Нинӹ лошты шукы казна шолывлӓ, взӓточниквлӓ 
ылыыыт. Учрэждьэнивлӓштӹ дӓ судвлӓштӹ шӹнзӹшӹ чинов- 
никвлӓ халык кӹц взӓткӹвлӓм нӓлӹнӹт, мыскылэнӹт, на- 
сильничӓйэнӹт.

Николай I Российӹштӹ тырхэн кэрттӹмӹ панды дис- 
циплинӹм ӹштэн. Тӹдӹ годым салтаквлӓм, хрэсӓньвлӓм, 
арэстуйымы эдэмвлӓм шинӹт, помэшӹквлӓ дӓ кугижӓвлӓ 
ваштарэш кӱ кэн, нӹнӹм цилӓштӹм шинӹт. Розыквлӓ дон, 
лывш тон, нагайка дон, пандывлӓ дон шинӹт.

Хрэсӓньвлӓм эчэ большы помэшӹклӓн ровотайыктэнӹт. 
Нинӹн улы-укэ зэмльӓштӹм отимайэнӹт, барщинӹм 
дӓ оброкым когоэмдэнӹт.

Хрэсӓньвлӓ тэхэнь катыржный ӹлӹмӓшӹм цӹтэн кэрт- 
тэлыт дӓ крэпостниквлӓн произволышты ваштарэш вос- 
станивлӓм ӹштэнӹт. Когонок пӹзӹртӹшӹ помэшӹквлӓм 
нинӹ пуштыт ылын, нинӹн усадьбывлӓштӹм йылатэнӹт, 
шӓлӓтэнӹт, баршинӹштӹ ровотайаш дӓ оброкым тӱлӓш 
отказэнӹт. Хрэсӓньвлӓн волньэнивлӓ цӓрнӹдэлыт.

Ньэдовольный хрэсӓньвлӓм кугижӓн войскавлӓ дӓ по- 
лицижӹ ӹжӓлӓйӹдэок тэмдэн миэнӹт дӓ нинӹм пиш когон 
наказэнӹт.

Царски Российӹштӹ ӹлӓш тырхэн кэрттӹмӹ йасы ылын.
Вэликий русский писатьэльвлӓ. Вэликий украинский 

поэт Шэвчэнко. Николай I годым гэниальный русский поэг 
Альэксандр Сэргэйэвич П у ш к и н  ӹлэн. Тидӹ, кӹзӹтӓт 
мӓлӓннӓ гордостьым ӹштӹшӹ пиш йажо произвэдьэнивлӓм 
(«Йэвгэний Оньэгин», «Борис Годунов», «Капитанскайа 
дочка» дӓ эчэ шукы молывлӓм) сирэн. Пушкин русский 
литьэратурым ӹштэн.
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Альэксандр Сэргэйэвич Пушкян 
(1799  — 1837 ивлӓ).

Пушкин 1799 ин Москвашты, дворӓнски сэмньӓштӹ; 
шачын. Изи ӹрвэзӹ ылмыжы годымок тидӹ лыдышвлӓм 
сирӓш тӹҥӓлӹн. Царски сэло (Лэнинград лишнӹ, ӹндэ' 
Пушкин хала) дворӓнски школы-лицэйӹм тымэнь пӹтӓрӹмӹ- 
кӹтидӹ лӹмлӹ писатьэль лин дӓ дьэкабриствлӓ дон лишӹлэ- 
мӹн. Б1шкэ лыдышвлӓштӹжӹ тидӹ пиш шӹдӹн крэпостной 
права дон самодьэржавим йӓтлэн. Тэхэнь лыдышвлӓм 
пэцӓтлӓш акли ылын, тӹдӹвлӓм йывырт лыдыныт, кит тон 
сирэн цилӓ вӓрэ шӓрэнӹт.

Ти лыдышвлӓ гишӓн Альэксандр I кугижӓ пӓлэнӓт, 
Пушкинӹм пӹтӓри йугышкы, вара кок иэш ӹшкэ солаш- 
кыжы колтэн. Пушкин паштэк жандармывлӓ колымэшкӹ- 
жок со анжэн оролэн каштыныт. Дьэкабриствлӓ дон лишнӹ 
Пушкинӹн ылмым пӓлӹшӹ Николай I годым, тидӹлӓн 
ӹлӓш осовынок лэлӹ ылын. Пушкинӹн сирӹмӹм, Николай I 
ӹшкэ разрэшӓйӹмӹкӹ ижӹ пэцӓтлэнӹт.

Кугижӓ Пушкинӹм ужынат кэрттэ. Кугижӓн дворыштыш 
знать вэликий поэтӹм йори мыскылэн дӓ оскорбльӓйэн-
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Николай I ти мыскылымашым йажон пӓлэн, дьэла дуэль 
йактэ шон гӹньӓт, нимахань мэрӓмӓт прнимайыдэ. Тидӹм 
мыскылышы ик эдэм дон Пушкин дуэльӹштӹ крэдӓлӹн, 
дӓ 1837 и тӹҥӓлмӹк пуштмы лин.

Ирӹкӓн шанымашлан жандармывлӓнцарствыштывӓрукэ 
ылын. Николай I вэс лӹмлӹ поэтӹм —  Михаил Йурйэвич 
Льэрмоктовым Кавказыш дэйствуйущий армиш колтэн.

Пушкинӹм пуштшы придвор- 
ный паразитвлӓ ваштарэш си- 
рӹмӹ лыдышвлӓ гишӓн, ку- 
гижӓ тидӹм горцывлӓн пу- 
льы лӹвӓк колтэн. Кавказышты 
Л ь э р м о н т о в ы м  килт кашт- 
шы ик офицэр дуэльӹштӹ пуш- 
тын. Николай I тидӹм пӓлӹмӹкӹ 
тэҥэ попэн: «Пилӓн—пилӓ колы- 
маш».

Тӹ вэрэмӓн кымшы кого 
писатьэль Николай Васильйэвич 
Г о г о л ь —  Николай I готшы 
чиновниквлӓн произвол гишӓн 
дӓ нинӹн господствы гишӓн си- 
рэн. Тидӹ «Мӧртвыйэ Души», 
«Рэвизор» пиш йажо произ- 
вэдьэнивлӓжӹ дон крэпостной 
Российӹн лэлӹ ӹлӹмӓшӹм 
рашкыдын, тӧр анжыктэн пу- 
эн.

Николай I годым жандармывлӓн йори мыскылэн пӹзӹр- 
тӹмӓшэш, тубэркульоз дон цэрлӓнэн, лӹмлӹ русский кри- 
тик-рэвольуционьэр Виссарион Григорйэвич Б э л и н -
с к и й  колэн.

Николайэвски Российӹштӹ, кого композитор М. И. 
Глинка пиш йасын ӹлэн. Михаил Иванович Г л и н к а
пӹтӓри национальный русский опэрым «Руслан и Льудми- 
лам» сочиньӓйэн. Тидӹ русский народыным вэлэ агыл, тӹ- 
ҥэок Российӹштӹш мол народвлӓн мырывлӓмӓт ти опэрыш- 
тыш музыкышты анжыктэн пуэн. Ти йажо произвэдьэнин 
цэвэржӹм дворӓнвлӓ ыҥылыдэлыт дӓ Глинкан опэржым 
тьэатрвлӓштӹ анжыкташ йӹлэ пырахэнӹт. Йӓҥжӹ ваш шӹ- 
дэшкӹшӹ Глинка Российӹ гӹц лӓктӹн кэн. Тидӹ вэс 
сӓндӓлӹкӹштӹ колэн.

Виссарион Григорйэвич 
Бэлинский 

(1 8 1 1 — 1848 ивлӓ).
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Николай I украински поэт-рэвольуционьэрым дӓ худож- 
никӹм, Тарас Григорйэвич Ш э в ч э н к о м  ӹжӓлӓйӹдэок 
когон пӹзӹртӹлӹн. Шэвчэнко пӹтӓри крэпостной ылын 
дӓ вара окса тӱлэн свободный 
лин.

Ӹшкэ лыдышвлӓштӹжӹ ти- 
дӹ, украински дӓ кугижӓн Рос- 
сийӹштӹш молы народвлӓм пӹ- 
зӹртэн урдымаш гишӓн, крэпост- 
нойвлӓн лэлӹ ӹлӹмӓш гишӓн, 
кугижӓвлӓн, панвлӓн самовласти 
гишӓн, народын права укэ ги- 
шӓн сирэн.

Николай I Шэвчэнком Казах-
станыш салтакэш наказэн кол-
тэн, сирӓшӓт, рисуйашат зӓк
поэтлӓн шӱдӹдэ. Шэвчэнком лу
и салтак казармашты мучыйэн
урдэнӹт кӹньӓт, тидӹн шаныма-
шыжым лаксыртэн кэрттэлыт.
Шэвчэнко ӹшкэ лыдышвлӓжӹм 

Т̂арас Григорйэвичйывырт сирэн. Тӹ сирӹмӹвлӓм, 
пилӓжӹмок, совэтски власть ли-
мӹкӹ вэлэ, Украинӹштӹ, тидӹн «Кобзарь» лӹмӓн .лыдыш 
сборникэш пэцӓтлэнӹт.

37. КАВКАЗЫМ ВОЙУЙЭН НӒЛМАШ

Армэним войуйэн нӓлмӓш. Азэрбайджаным Йэкатьэри- 
на II годым войуйэн нӓлӓш тӹҥӓлмӹ ылын. Азэрбайджаныш- 
тыш шукы изи кньӓжэствывлӓм Иран власть лӹвэц шыв- 
шын нӓлмӹ дӓ Российӹш пижӹктӹмӹ ылын. Альэксандр I 
годым Азэрбайджаныш дӓ Грузиш шукы русский вой- 
скам пыртымы.

Иранын шахшы ӹшкӹмжӹн владьэнижӹм мӹҥэш нӓлӓш 
пацэн. Николай I годым русский войскавлӓ шахын войскам 
шин шӓлӓтэнӹт дӓ Армэиим Российӹш пижӹктэнӹт. 
Армэни народвлӓ ирански правитьэльвлӓн иго лӹвӓлнӹ 
тамазар шӱдӹ и страдайэнӹт. Тэҥэ кугижӓн Российӹ 
ӹшкӹмжӹн господствым Закавказйэштӹ пиҥӹдэмдэн.

Кавказын кӱкшӹ кырыквлӓ у владьэнивлӓм молы Рос- 
сийӹ гӹц айырэнӹт. Ти кырыквлӓштӹ патыр гор-
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цывлӓ ӹлэнӹт. Нинӹм иктӓт ӹшкэ кит лӹвӓкӹ нӓлӹн 
кэрттэ. Николай 1-ат нинӹм пӱлӓ вэрэмӓ покорӓйэн кэрттэ.

Тидӹн войскавлӓжӹ горцьшлӓн аулвлӓм йылатэнӹт, 
нинӹн кидӹш вӓрэштшӹвлӓм цилӓм пуштыныт. Кырык лишӹл 
вӓрвлӓэш крэпӹсвлӓм стройэнӹт. Крэнӹсвлӓ гӹц набэгвлӓм 
ӹштэнӹт дӓ кырык вӹкӹлӓ горцывлӓм пӹзӹртэн миэнӹт.

Кырыкан, ӹшкӹмӹштӹн туан 
сӓндӓлӹкӹм йажон пӓлӹшӹ, 
ирӹк йаратышы горцывлӓ, ӹш- 
кэ ирӹкӹн ӹлӹмӹ вэрц пыт крэ- 
дӓлӹнӹт, урмашвлӓэш (ущэль- 
йӹвлӓэш), шӹргӹ лоэш шӹлӹн- 
шӹлӹн ӹшкэ зэмльӓштӹм аш- 
кыл йӹдэок защищӓйэнӹт.

Сэвэрный Кавказышты тӹнӓм 
луат утла пльэмӓвлӓ дӓ народвлӓ 
ӹлэнӹт. Нинӹ лошты икышын 
ӹлӹмӓш(йэдинство)укэ ылынат, 
горцывлӓ сӹҥэн крэдӓл кэрттэ- 
лыт. Горцывлӓ шӹрэнок ӹшкэду- 
рэшӹштӹ шиэдӓлӹнӹт. Русский 
гэньэралвлӓжӹ йори ик халыкым 
вэсӹвӹкӹаздарылынытдӓ иктӹн- 
иктӹн нинӹм шин шӓлӓтэнӹт.

Шамиль вуйлалтымы дон 
ӹшкэ ирӹкӹн ӹлӹмӹ вэрц 

Шамиль (1798 — 1871 горцывлӓн крэдӓлмӓш. Кого
ышан, эньэргичный Шамиль гор- 

цывлӓм иктӹш ӹштэн. Тидӹ Дагэстанышты шачын, изижы 
готшэнок лӱттӹмӹ, ик вэкӹлӓ ӹштӹшӹ эдэм ылын.

Шамиль силан, смэлый, ловкый, пиш йажон мыктэн 
кыдалышт мыштышы, лӱмӓштӹ тӧрӧк цэльӹш чучшы, кыр- 
гыжмашты, имӓштӹ йаҥылыдымы ылын. Шамиль мужэст- 
вэнный, опытный эдэм ылын дӓ горцывлӓм тидӹ когон 
колыштарэн кэрдӹн. Шамиль мыштэн ӹштӹшӹ правитьэль 
дӓ талантливый полководьэц лин.

Тидӹ горцывлӓн кого государствым ӹштэн. Пасна об- 
ластьвлӓм начальниквлӓ вуйлалтэнӹт. Нӹнӹм Шамиль сэк 
храбрый, ышан горцывлӓ ло гӹц назначайа ылын. Ь1шкэ 
родиным тышманвлӓ гӹц оружи дон пэрэгэн. мышташ ма- 
нын, каждый горэц вырсы дьэлам —  цэльӹш лӱӓш, шашкы 
дон роаш, мыктэн кыдалышташ тымэньшӓшлык ылын.
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30 тӹжэмӓт утла эдэмӓн армим Шамиль погэн. Пуш- 
кавлӓжӓт тидӹн ылыныт. Русский войскан отрӓдвлӓм Ша- 
миль мӹндӹркӹ, кырык вӹкӹлӓ алталэн кэӓ ылын. Мӹҥэш 
лӓкмӹ корным горцывлӓ кӱэр дон, ромы нушӓҥӹвлӓ дон 
ӓрэн, аралэн шӹндӓт ылын. Ти засады гӹц горцывлӓ русский 
отрӓдвлӓм пуштыныт.

Кавказым воксэок войуйэн нӓлмӓш .Ш амиль вуйлалты- 
мы дон Сэвэрный Кавказыштыш горцывлӓ гэройвлӓ ганьок

.Кугижӓн войскавлӓ дон войуйаш горцывлӓ кэӓт.

25 и крэдӓлӹнӹт. Тӹҥэ гӹньӓт, Николай 1-н пиш кого 
армижӹм сӹҥэн кэрттэлыт. Николай I Кавказыш у дӓ у 
войскам колтэн миэн. Горцывлӓм морымы дон нӓлӓш тӹҥӓлӹ- 
нӹт — шӹргӹвлӓм пӹтӓрэнӹт, солавлӓм шин шӓлӓтэнӹт, кы- 
рыквлӓэш корным ӹштэнӹт дӓ тэҥэ, изин-ольэн цӓкнӹ- 
дэок анзыкыла пырэнӹт.

Шамильӹн армйжӹ пӹтӓш тӹҥӓлӹн, шукыжымок пуш- 
тыныт дӓ пльэнӹш нӓлӹнӹт, русский гэньэралвлӓ кыды- 
тидӹ горски пльэмӓн старэйшинӹвлӓм подкупайэнӹт, 
ӹшкэ вэкӹштӹ сӓрэн кэрдӹнӹт. Ик маньар шӱдӹ горцывлӓ 
дон Шамиль кӱкшӹ кырыкыштыш Гуниб аулыш (Дагэстан) 
шӹлӹн. Цилӓ вэц русский арми ӓрэн нӓлмӹкӹ, Шамиль
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дон тӓҥвлӓжӹ гэройвлӓлӓ крэдӓлӹнӹт, дӓ тӹҥэ гӹньӓт, 
сдайалташ вӓрэштӹн. Тидӹ Николай I колымыкы, Альэк- 
сандр II кугижӓ годым ижӹ ылын.

38. ЙЭВРОПЫШТЫ 1848 ИН ЛИШЫ РЭВОЛЬУЦИ.
КАРЛ МАРКС ДӒ ФРИДРИХ ЭНГЭЛЬС

1848 ин ылшы рэвольуци дӓ Николай I. XIX пэл куры- 
мын, Йэвропышты промышльэнность когон кушкын. Кыды 
государствывлӓштӹ промышльэнный кого цэнтрвлӓ лиӓлтӹ- 
нӹт, у машинӓӓн шукы фабриквлӓ дӓ заводвлӓ линӹт, 
кӹртни корнывлӓ йӹлэ стройалтыныт. Фабрикантвлӓ дӓ 
заводчиквлӓ ииш кого паришвлӓм плучайэнӹт. Пайан-мил- 
лионьэрвлӓ лӓктӹнӹт. Сила дӓ государствыштыш власть 
нинӹн кидӹштӹ лин.

Кушкын мишӹ промышльэнность большы дӓ большы 
ровочый китвлӓм тэргэи. Шукы шотан ровочый класс — 
ирольэтариат лин, пэрви тэхэнь укэ ылын. Прольэтариат 
каииталиствлӓ ваштарэш, ӹшкэ праважы вэрц кӹрӓток 
крэдӓлӓш тӹҥӓлӹн. 1848 ин ылшы рэвольуци годым па- 
рижски прольэтариат осовынок лӹмлӹ лин.

1848 ин 22 фэвральын Парижӹштӹ рэвольуци тӹҥӓл 
колтэ^! дӓ Францин молы халавлӓшкӹ йӹлэ шӓрлэн кэн. 
Король вэс сӓндӓлӹкӹшкӹ шӹлӹн. Франциштӹ буржуаз- 
ный рэспубликӹм обйавльӓйӹмӹ лин.

Франциштӹш рэвольуцижӹ ровочыйвлӓлӓн нима кӓньӹ- 
лӹмӓт кандыдэ. 1848 ин ийунь пӹтӹмӹ годым, парижски 
прольэтариат ӹшкӹмӹштӹн хоза-капиталиствлӓ дӓ буржуаз- 
ный рэспубликански правитьэльствы ваштарэш шагалын. Ро- 
вочыйвлӓкым кэчӹпатырын крэдӓлӹнӹт. Нинӹнвӓтӹвлӓштӹ 
дӓ тьэтьӓвлӓштӹ свиньэц пульывлӓм ӹштэнӹт, баррикады- 
влӓм стройаш палшэнӹт, салтаквлӓ лӱлмӹ лошток вой- 
уйышывлӓлӓн качкышым намалыныт. Ровочыйвлӓ ваштарэш 
йажон вооружайэн шӹндӹмӹ войскавлӓм буржуази колтэн. 
Нима ӹжӓлӓйӹдӹмӹ крэдӓлмӓш ылын. Ровочыйвлӓ худан 
организуйымы ылыныт, оружиштӹ нинӹн ситӹдэ, хрэсӓнь- 
влӓӓт ровочыйвлӓлӓн палшыдэлыт дӓ восстани тэмдэн шумы 
лин. Сӹҥӹмӹвлӓлӓн буржуази кого расправым ӹштэн: 
тӹжэмӹн эдэмвлӓм лӱэнӹт, тьурмавлӓш питӹрэнӹт дӓ 
катыргыш колтэиӹт. Буржуази ӹшкэ сӹҥӹмӓшлӓнжӹ сусу 
ылын.

Парижӹштӹ рэвольуци лимӹ гишӓн дӓ Пруссиштӹ дӓ 
Австриштӹ тӓрвӓнӹмӓшвлӓ гишӓн пӹтӓриш увэрвлӓ ли-
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мӹкок Николай I ӹшкэ армижьш Пруссин дӓ Австриҥ 
границӓ докы нӓҥэн. Тӹдӹ рэвольуционный движэним 
ужынат кэрттэ дӓ ӹшкэ войскажы дон пӱктэн шуаш удобный 
вэрэмӓм вэлэ вычэш

Франци паштэк Йэвропыштыш шукы государствывлӓш- 
тӹ рэвольуци тӹҥӓлӓлтӹн. Австрин столицӹштӹ —  Вэнашты. 
восстани ӹштӹшӹ ровочыйвлӓ, студьэнтвлӓ дӓ молы ха- 
лаштыш эдэмвлӓ дворӓнвлӓн властьым шуэн колтэнӹт. 
Импэратор Вэна гӹц шӹлӹн.

'М

Парижӹштӹш ровочыйвлӓн 1848 ин ылшы 
ийуньски восстани.

Бэрлинӹштӹ рэвольуционный ровочыйвлӓ 18 цӓш бар- 
рикадывлӓштӹ крэдӓлӹнӹт, корольлан уступкым ӹштӹк- 
тэнӹт —  Пруссиштӹ у правитьэльствы лин, крэпостной 
права пӹтӓрӹмӹ лин.

Йэвропын мол сӓндӓлӹквлӓштӓт корольвлӓ, дворӓнвлӓ 
ваштарэш дӓ кынамжы капиталиствлӓ ваштарэшӓт рово- 
чыйвлӓ дон гражданвлӓ восстанивлӓм ӹштэнӹт.

Рэвольуци Австри импэрин ик частьыштыжы — Вэн- 
гриштӹ шӓрлэн кэн ылын, дӓ Австрин импэратор йатмашэш 
Николай I Вэнгриш ӹшкэ войскажым колтэн дӓ рэвольу- 
цим тэмдэн шуэн.

Тэҥэ Николай I кугижӓ — Йэвропын жандармыжы — рэ- 
вольуци ваштарэш крэдӓлӹн.

9&



Тӹҥэ гӹньӓт, 1848 ин рэвольуци годым шагалшы 
сӓмӹрӹк классым — прольэтариатым нимахань сила пӱк- 
тэн кэрттэ.

Карл Маркс дӓ Ф ридрихЭнгэльс.Прольэтариатын гэни- 
альный учитьӹлвлӓ дӓ вождьвлӓ Маркс дӓ Энгэльс ылы- 
ныт.

Нинӹ Гэрмаништӹ 1848 ин рэвольуционный ровочый- 
влӓн вождьвлӓ ылын выступайэнӹт. Маркс тӹнӓм 30 иӓш 
ылын, Энгэльс тӓҥжӹлӓн —  28 и. Нинӹ пэрвый рэвольуцио- 
ньэр-коммуниствлӓ ылыныт, эчэ рэвольуци лимэшкӓт комму- 
ниствлӓн Сойузым ӹштэнӹт, дӓ знамэнитый «Коммунистичэ- 
ский манифэстӹм» сирэнӹт. Ти манифэстӹштӹ мир вӹлнӹш 
цилӓ ровочыйвлӓм ӹшкӹмӹштӹн тышман-капиталиствлӓ 
ваштарэш крэдӓлӓш нинӹ ӱжӹнӹт. Тӹнӓмшэн нинӹн 
ӱж мӹ — «Цилӓ сӓндӓлӹк вӹлнӹш прольэтарвлӓ, иктӹш 
ушныда!»— мир вӹлнӹш цилӓ ровочыйвлӓн знамӹ лин.

Гэрмаништӹ рэвольуцим сӹҥӹмӹкӹ, Маркслан дӓ Эн- 
гэльслӓн Гэрмани гӹц лӓктӹн кэӓш вӓрэштӹн дӓ Англиш- 
тӹ  ӹлӓш тӹҥӓлӹнӹт. Нинӹ лэлӹ условиштӹ ӹлэнӹт дӓ 
ровотайэнӹт. Марксын сэмньӓжӹ когон нуждайэн. Энгэльс 
ӹшкэ тӓҥжӹлӓн, кэртмӹ сэмӹнь палшэн, ойхыжат, нуж- 
дажат, сусужат, ситӹдӹмӓшӹжӓт нинӹн иктӹ ылын.

Тӹҥэ гӹньӓт, лэлӹ ӹлӹмӓш вэликий рэвольуционьэр- 
влӓм лаксыртэн кэрттэ. Труйышывлӓм капиталиствлӓн гньот 
кӹц ытараш тӹҥӓлмӹ вэликий дьэлаштым нинӹ йаҥылы- 
дэок анзыкыла видэн шалгэнӹт.

Нинӹ шукы книгӓвлӓм сирэнӹт. Ти книгӓвлӓ вӹлэц, 
кыцэ капиталиствлӓ ваштарэш крэдӓлӓш кэлэш дӓ нинӹм 
кыцэ сӹҥӓш лиэш ровочыйвлӓ пӓлэнӹт. Угньэтьонный 
,дӓ угньэтатьэльвлӓ лошты соок кого крэдӓлмӓш кэӓ ма- 
нын, Маркс дон Энгэльс ровочыйвлӓм тымдэнӹт. Капи- 
тализм ылмы годым ровочыйвлӓ дон буржуази лошты 
тэхэнь крэдӓлмӓш литэ ак кэрт, дӓ ти крэдӓлмӓштӹ ро- 
вочый класс сӹҥӹшӓшлык. Буржуазин властьым ровочый 
класс шуэн колта дӓ ӹшкӹмжӹн рэвольуционный влас- 
тьым —  прольэтариатын диктатурым ӹштӓ. Сӹҥӹшӹ про- 
льэтариат, коммунистичэски у общэствам стройэн шокта, 
дӓ тӹштӹжӹ классвлӓӓт дӓ эдэмвлӓм угньэтӓйӹмӓшӓт 
ак ли.

Цилӓ сӓндӓлӹк вӹлнӹшӹ ровочыйвлӓм Маркс дон Эн- 
гэльс иктӹшкӹ, кого силан коммунистичэски иартьышкы 
ушнаш ӱжӹнӹт.



39. КУГИЖӒН РОССИЙӸ  1861 ИН ЫЛШЫ РЭФ ОРМ Ы  АНЗЫ Ц

Промышльэнностьшӓрлӹмӓш.Х1Х курымын пэлӹ йак- 
тэ крэпостной Российӹштӹ промышльэнностьольэнкушкын. 
Государствышты цилӓ халык кӹц лу пайышты ик пайжы вэлэ 
халавлӓштӹ ӹлэн. Фабриквлӓштӹ дӓ заводвлӓштӹ 500 тӹжэм 
ровочый вэлэ ровотайэн. Нинӹ лошты, помэшӹквлӓн обро- 
кыш колтымывлӓ дӓ фабриквлӓштӹ тӓр дон ровотайышы крэ- 
постнойвлӓ шукын ылыныт. Фабриквлӓштӹ машинӓвлӓм, 
паровой двигатьэльвлӓм эчэ войаш вэлэ тӹҥӓлӹнӹт ылын. 
Йылышты дӓ Дньэпрӹштӹ эчэ пӹтӓри вэлэ прохотвлӓ ка- 
шташ тӹҥӓлӹнӹт. Москва дон Пэтьэрбург лошты вэлэ 
ик кого кӹртни корны стройымы ылын.

Тӓрлӹм ровочыйвлӓ лиӓшӓшлык ирӹкӓн эдэмвлӓ чӹдӹн 
ылынытат фабрикантвлӓ, заводчиквлӓ шукы фабриквлӓм, за- 
водвлӓм стройэн кэрттэлыт. Тӹлэц пасна, Российӹштӹ то- 
варжымат выжалаш трудна ылын, крэпостной. хрэсӓньвлӓ 
чӹдӹ нӓлӹнӹт.

Хала халык кушмаш, фабриквлӓ, заводвлӓ шот шукэм- 
мӓш, Российӹ кӧргӹштӹш киндӹ дон торгэйӹмӓшӹм ко- 
гоэмдэн. Российӹ гӹц вэс сӓндӓлӹквлӓшкӹ помэшӹквлӓ 
шукы киндӹм шывштэнӹт, осовынжок промышльзнностьан 
Англишкӹ. Нинӹ выжалышашлык киндӹм шукы имэйӹ- 
нэштӹ ылын дӓ крэпостнойвлӓм эчэ когон пӹзӹртӹлӓш 
тӹҥӓлӹнӹт.

Помэшӹк хозӓйстван анзыкыла кэмӓшӹм крэпостной пра- 
ва тормыжлымым шукы помэшӹкшок рашкыдын ужыныт: 
тӓрлӹм ровочыйвлӓ зэмльӓм лучирӓк ровотайат дӓ нинӹм 
урдашыжат шулдэш шагалэш маныныт. Нинӹ крэпостной 
правам йамдаш кэлэш манын попаш тӹҥӓлӹнӹт.

Кримски война. Шим таҥыж сир мыч полныйок хоза 
лиӓш, туркавлӓм ^Кавказ зэмльӓ гӹц шӹкэн лыкташ дӓ 
проливвлӓ дон Йэвропыш помэшӹквлӓн киндӹм свобод- 
ны шывшташ лижӹ манын, тӹнӓм слапкаэм кэшӹ Турци 
ваштарэш, 1853 ин Николай I войнам тӹҥӓлӹн. Российӹн 
сила кушмашым дӓ Турцим шин шумашым Англи дон 
Франци ӹнэштӹ ӹштӹктэп ылын. Нинӹ ӹшкэ лоштышты 
сойузым ӹштэнӹтӓт, Николай 1-лан войнам обйавльӓйэнӹт.

Сойузниквлӓн флот Шим таҥыжыш пырэн. Нӹнӹн 
войэнный карапльывлӓ паровой двигатьэльӓн ылыныт дӓ 
артилльэриштӹ силан ылын. Николай 1-н парысан флот 
вэлэ ылын. Ньэприйатьэль кого армим Кримӹш лыктынат,
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Сэвастопольым йӹр ӓрэн нӓлӹн. Российӹн гӹц кок пай 
мӹндӹркӹ лӱшӹ пичӓлвлӓ дон, иушкавлӓ дон противник 
вооружайымы ылын. Кугижӓн гэньэралвлӓжӹн Кримӹн 
йажо картат укэ ылын. Армим снабжайымаш казна шолы 
дӓ взӓточниквлӓ кидӹштӹ ылын. Пачэш котшы крэпостной 
Российӹн войэнный тьэхникӹжӹ тэхэнь ылын.

Таҥыж крэпӹс Сэвастопольын сир моҥыр гӹц укрэп- 
льэнижӹ укэ ылын. Мытык срокышток халык дӓ войскавлӓ

валвлӓм рок кӹц аралэнӹт, 
кӱкшӹ вӓрвлӓэш иушкавлӓм 
шӹндэнӹт. Николай Тн иары- 
сан флотшы противникӹн флот 
тон бойым тӹҥӓл кэрттэ. Рус- 
скийвлӓ ӹшкэ карапльывлӓштӹм 
Сэвастопольыш пырымы гавань 
ӓҥэш валтэн колтэнӹт. Тышма- 
нын флот ӹндэ тӹш пырэн 
кэрттэ.

Сэвастопольым ӓрэн нӓлмӓш 
11 тӹлзӹш шывшылтын. Русский 
салтаквлӓ халам иыт защищӓйӹ- 
мӓшэш, кэчӹньок шӱдӹн колэ- 
нӹт. Остаткаэш, сэк кого укрэп- 
льэни Малахов Курганым, Сэва- 
стополь амаса манмым, пиш ко- 
гон лӱлмӹ паштэк французвлӓ 
нӓлӹнӹт.

Сэвастополь йашток сӹмӹрэн шумы ылын. Тӹшӓк ко- 
даш большы акли ылын. Шӓлӓтэн шумы крэпӹсӹм гарни- 
зон кодэн. Николайэвски Российӹм сӹҥэнӹт. Николай I 
эчэ Сэвастопольым ӓрэн нӓлмӹ годымок трӱкӹштӹ колэн. 
Альэксандр II кугижӓ лин.

1856 ин Парижӹштӹ мирӹм закльӱчӓйэнӹт. Российӹ- 
лӓн Шим таҥыжэш войэнный крэпӹсӹм дӓ флотым 
имэйӓш запрэшӓйӹмӹ ылын. Сэвастопольжы Российӹлӓнок 
кодын.

Кримски войнаэш Российӹм сӹҥӹмӓш крэпостной 
Российӹн пиш когон шайылан котмыжым анжыктэн.

Война эртьшӹкӹ сӓндӓлӹк кымдыкэш хрэсӓнь волньэ- 
нивлӓ тӹҥӓлӓлтӹнӹт. Тӹнӓм Альэксандр II кугижӓ дворӓн- 
влӓн собраньышты тэҥэ попэн пуэн: хрэсӓньвлӓ восстаним 
ӹштэн ӹшкӹмӹштӹм ӹшкэ «ӱлӹц» ытарымыштым вы-
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ч ы м э ш к ӹ , л у ч и  ӹ ш к ӹ л ӓ н  д в о р ӓ н в л ӓ л ӓ н о к  « 'К ӱ ш ӹ ц »  о с в о -  
б о ж д а й а ш  к э л э ш  м а н ы н .

А. И. Гэрцэн. Крэпостной права дон кугижӓн произвол 
ваштарэш буржуазно-дьэмократичэски рэвольуционьэр дӓ 
нисатьэль Альэксандр Иванович Гэрцэн пиш ныт шагалын.

Николай I Гэрцэнӹм столицӹ гӹц лыктын колтэн. 
Ссилкы гӹц мӹҥэш толмыкы. Тэрцэн вэс сӓндӓлӹкӹш кэн. 
Тӹштӹ Гэрцэн Огарэв тӓҥжӹ дон иквӓрэш, Альэксандр II 
царствуйымы годым, Лондонышты пӹтӓриш вольный рус- 
ский типографиштӹ «Колокол» журналым нэцӓтлӓш тӹҥӓ- 
лӹн. Хрэсӓньвлӓм дӓ угньэтьонный народвлӓм ытарымаш 
дьэлам журналышты когон защищӓйэн. Российӹщ йывырт 
кандымы «Колоколым» лытмашэщ эдэмвлӓм арэстуйэнӹт, 
Сибирӹщ ссилкышкы колтэнӹт.
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. I X

Кугижӓн Российӹштӹ 
капитализм кушмаш

40. РОССИЙӸШТӸ КРЭПОСТНОЙ ПРАВАМ ОТМЭНЬӒЙӸМАШ

1861 ин 19 фэвральын Альэксандр II-н манифэст.
Альэксандр II кугижӓ, хрэсӓньвлӓ ӹшкэок ӱлӹц восстаним 
ӹштэн крэностничэски гюрӓдкывлӓм ӱлӹцӹн сӹмӹрэн шу- 
маш кӹц лӱдӹн, 1861 ин 19 фэвральын хрэсӓньвлӓм осво- 
бождайымы гишӓн манифэстӹм лыктын. Хрэсӓньвлӓ ирӹкӓн 
линӹт, нинӹм выжалаш дӓ нӓлӓш акли ылын, нинӹ дво- 
рӓнвлӓн собствэнностьышты ӹндэ ылтэлыт.

Тӹҥэ гӹньӓт, хрэсӓньвлӓлӓн зэмльӓм чӹдӹм кодэнӹт—- 
рэформы йактэ ылмы гӹцӓтнӹнӹн чӹдӹ лин. Нинӹлӓн худа 
зэмльӓм пуэнӹт, йажо зэмльӓжӹм помэшӹквлӓ ӹшкӹлӓ- 
нӹштӹ нӓлӹнӹт. Помэшӹквлӓ хрэсӓньвлӓн кэрӓл зэмльӓм; 
шӹргӹвлӓм, алыквлӓм, кӹтӹм вӓрвлӓм пӹчкӹн нӓлӹнӹт. 
Помэшӹквлӓ зэмльӓм тэҥэ пайылэнӹт: вӹт йӱктӹмӹ вӓр- 
влӓшкӹ, шӹргӹшкӹ, кӹтӹм вӓрӹшкӹ кэмӹ корнывлӓм 
помэшӹквлӓн нырвлӓ хрэсӓньвлӓн зэмльӓ гӹц айырэ- 
нӹт. Хрэсӓньвлӓлӓн помэшӹквлӓ гӹц зэмльӓм кӹчӓш вӓ- 
рэштӹн: кэрэк махань услови донат помэшӹквлӓн зэмльӓ 
участкам нользывайаш пушты манын нинӹ кӹчэнӹт.

Хрэсӓньвлӓ ӹшкэ зэмльӓштӹ вэрц дӓ освобождайыма- 
шэш помэшӹквлӓлӓн выкуным тӱлэнӹт, зэмльӓжӹ лачок 
стойымы гӹц кок пай, кым пай шэргэш цэньӹмӹ ылын. 
Хрэсӓньвлӓ нӹллӹ и утла кок млиард тӓҥӓ гӹцӓт шукы 
ӹшкӹмӹштӹн освобождайалтмаш гишӓн номэшӹквлӓлӓн 
выкупым тӱлэнӹт.

Крнмӹштӹ, Украинӹштӹ, Кавказышты кугижӓ дӓ но- 
мэшӹквлӓ хрэсӓньвлӓм эчэ когон кравэнӹт. Кримӹштӹ 
Шим таҥыж сир мычкы цилӓ йажо зэмльӓжӹм нинӹ ӹш- 
лӓнӹштӹ ыдырал нӓлӹнӹт. Тиштӹ кугижӓн дворэцвлӓ дӓ 
имэнивлӓ, кугижӓн сэмньӓн дӓ нридворный знатьын имэ- 
нивлӓ ылыныт. Нинӹ цилӓ зэмльӓм ӹшлӓнӹштӹ кодэнӹт. 
Украинӹштӓт хрэсӓньвлӓ пиш чӹдӹ зэмльӓм нлучайэнӹт. 
Шим рокан киндӹ шачыктышы зэмльӓвлӓм помэшӹквлӓ 
ӹнэштӹ нуэп ылын. Грузиштӹш хрэсӓньвлӓ кого выкун
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кӹц пасна шукы и эчэ пэрвишӹлӓок помэшӹквлӓлӓн ро- 
вотайышашлык ылыныт дӓ ӹшкэ нырвлӓ гьщ, дӓ виноград 
садывлӓ гьщ помэшӹквлӓлӓн кым пайышты ик пай уро- 
жайым пушашлык ылыныт.

Крэпостной правам тэҥэ отмэньӓйӹмӓш цилӓ сӓндӓлӹк 
мычкок хрэсӓньвлӓм когон тӓрвӓтэн колтэн. Полный сво- 
бодым дӓ ӹшкӹлӓнӹштӹ кэрӓл зэмльӓвлӓм нимат тӱлӹдэок 
пуаш хрэсӓньвлӓ тэргэнӹт. Хрэсӓньвлӓм тырлыкташ вой- 
скавлӓ колтымы ылыныт, хрэ- 
сӓньвлӓ вӹр-врак нинӹвлӓ дон 
крэдӓлӹнӹт, шушыргышывлӓ, 
колышывлӓ шӱдӹн линӹт.

Н.Г. Чэрнышэвский. Тӹнӓм- 
шӹ вэрэмӓштӹш сэк йажо обра- 
зованный эдэмвлӓ хрэсӓньвлӓн 
интьэрэс вэрп шалгэнӹт. Тӹ 
эдэмвлӓ ло гьщ иктӹ, вэликий 
русский учоный дӓ народни- 
чэски рэвольупионьэр — Нико- 
лай Гаврилович Чэрнышэвский 
ылын. Изи годымжок эчэ, тӹдӹ 
Саратовышты, крэпостной дӓ 
йылыштыш бурлаквлӓн лэлӹ 
ӹлӹмӓшӹштӹм ужын. Рэфор- 
мым йӓмдӹлӹмӹ годым Чэрны- 
шэвский шукы статьйавлӓм си- 
рэн. Ти статьйавлӓштӹжӹ хрэ- 
сӓньвлӓлӓн полный вольам дӓ помэшӹквлӓн пилӓ зэмльӓм 
тӓртэок пушты манын тэргэн.

Фэвраль 19 кэчӹн лыкмы манифэст паштэк Чэрнышэв- 
ский, мол народничэски рэвольупионьэрвлӓ дон иквӓрэш, 
кугижӓ дӓ помэшӹквлӓ ваштарэш хрэсӓньвлӓн восстаним 
тӓрвӓтӓш рэшэн. Тидӹ гишӓн Чэрнышэвский «Барски хрэ- 
сӓньвлӓ докы» лӹмӓн воззваним сирэн ылын дӓ тӹдӹжӹ 
кугижӓн жандармывлӓ кидӹшкӹ попазэн.

Альэксандр П Чэрнышэвским Пэтропавловски крэпӹ- 
сӹш шӹндэн, варажы катыргыш колтэн. Б1шкӹмжӹн ӹньӓ- 
нӹмӓш кьщ пиҥӹдӹ рэвольуционьэр отказыдэ, кугижӓ ти- 
дӹм Сибирски тьурмашты дӓ посэлэништӹ 19 и урдэн. 
Чэрнышэвским, лӹмлӹ учоныйым, пиҥӹдӹ дӓ смэла на- 
родничэски рэвольупионьэрӹм Маркс, Энгэльс дӓ Лэнин
пиш КОГОН ПЭНЬЭНӸТ.

Николай Гаврилович 
Чэрнышэвский 

. (1 8 2 8 — 1889 ивлӓ).
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Поэт Н. А. Ньэкрасов. Тӹ ивлӓшток талантливый русский 
поэт Николай Альэксэйэвич Ньэкрасов ӹшкӹмжӹн лыдыш- 
влӓжӹм сирэн. Тӹдӹн проста лыдышвлӓштӹжӹ царски 
Российӹштӹш хрэсӓньвлӓн лэлӹ ӹлӹмӓшӹштӹм пиш рас- 
кыдын анжыктымы. Крэпостной права годым эдэмвлӓм 
кыцэ пиш когон мыскылэнӹт дӓ рэформы паштэк помэ- 
шӹквлӓ дӓ кыцэ капиталиствлӓ хрэсӓньвлӓм нима ӹжӓлӓ- 
йӹдэок эксплоатируйэнӹт, тӹдӹ гишӓн тидӹ сирэн. «Крэпо-

стной цэпвлӓ вӓрэш эдэмвлӓ шу- 
кым вэсӹвлӓм шанэн лыкты- 
ныт»,—  манын Ньэкрасов сирэн.

Ньэкрасовын лыдышвлӓштӹ 
тӹ вэрэмӓн рэвольуционьэр- 
влӓн йаратымы мырышты ылын. 
Ти мырывлӓм русский народ 
кӹзӹтӓт мыра.

Управльэништӹш вашталт- 
машвлӓ. Крэпостной нрава го- 
дым номэшӹк ӹшкэ хрэсӓнь- 
влӓжӹм ӹшкэок управльӓйэн 
дӓ ӹшкэок нӹнӹм суйэн.

Крэстьйански рэформы паш- 
тэк каждый сола управльӓйӓш 
сэльски старосты шагалтымы 
лин. Ик маньар солавлӓ воло- 
стьыш ушымы линӹт, тӹдӹм 
волостной старшинӓ управльӓ- 

йэн. Волостной старшинӓэш дӓ сэльски старостывлӓэш 
пайан хрэсӓньвлӓм айырэнӹт. Нӹнӹ царски чиновник- 
влӓлӓн подчиньӓйӓлтӹнӹт, хрэсӓньвлӓ гӹц лӹмоксам тар- 
вэнӹт дӓ полицилӓн хрэсӓньвлӓм усмирӓйӓш палшэнӹт. 
Изи дьэлавлӓ дон хрэсӓньвлӓм суйаш волостьвлӓштӹ 
волостной судьйавлӓм айырэнӹт. Волостной судьйавлӓ 
хрэсӓньвлӓм розгы дон наказывайаш, штрафуйаш дӓ арэ- 
стуйаш суйэн кэрдӹнӹт. Хрэсӓньвлӓм дӓ уголовный прэ- 
ступниквлӓм шин наказывайымашат кодымы ылын.

Губэрнӓвлӓштӹ дӓ уйэздвлӓштӹ зэмски управывлӓм 
айырат ылын, нӹнӹ школвлӓм, больницӹвлӓм, кӹвэрвлӓм 
дӓ корнывлӓм тӧрлӹмӓш пӓшӓвлӓм видэнӹт. Цилӓ тишӓк 
хрэсӓньвлӓ гӹц оксам погэнӹт. Зэмски управывлӓшкӹ хрэ- 
сӓньвлӓмӓт айырэн кэрдӹнӹт дӓ, тӹҥэ гӹньӓт, айырыма- 
шыжы тэҥэ ӹштӓлтӹн, хрэсӓньвлӓ чӹдӹм— ЗОООтомагӹц
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ик эдэмӹм вэлэ айырэнӹт. Зэмски управывлӓштӹш хрэ- 
сӓньвлӓн прэдставитьэльвлӓ шукыжок кулаквлӓ ылыныт. 
Зэмски управывлӓштӹ цилӓ дьэлавлӓм помэшӹквлӓ вик- 
тӓрэнӹт. Халавлӓштӹ хала дьэлавлӓм управльӓйӓш город- 
ской думывлӓ ӹштӹмӹ линӹт дӓ думывлӓшкӹ айырымаш 
праважым фабрикантвлӓлӓн, купэцвлӓлӓн дӓ пайан тома 
хозавлӓлӓн вэлэ пумы ылын.

Войэнный служва порӓдкымат вашталтымы лин. 21 
и шомыкы цилӓм армишкӹ нӓлӓш тӹҥӓлӹнӹт. Войэн- 
ный постойанный служва срокым 6 и йактэ чӹдэмдэнӹт. 
Тӹҥэ гӹньӓт, пэрвишӹлӓок хрэсӓньвлӓ армиштӹ проста 
салтакышток служэнӹт, офицэрвлӓжӹ дворӓнвлӓ ылыныт.

Кугижӓ дӓ помэшӹквлӓ рэформы паштэкӓт ӹшкэ кидэ- 
шӹшток властьым кодэнӹт, когон шукы йажо зэмльӓвлӓм 
нӹнӹ ладайэнӹт дӓ полици дон чиновниквлӓ пиш пыт 
оролэн хрэсӓньвлӓм кычэн урдэнӹт.

Крэпостной нрава вашталтымы дон Российӹштӹ фабрик- 
влӓ дӓ заводвлӓ шукэмӹнӹт, кӹртни корнывлӓм йӹлэрӓк 
стройаш тӹҥӓлӹнӹт, торгэйӹмӓш когон шӓрлэн. Крэностной 
Российӹ капиталистичэски сӓндӓлӹк лиӓш тӹҥӓлӹн.

41. ӸШКЭ ИРӸК ВЭРЦ ПОЛЬАКВЛӒН КРЭДӒЛМӒШӸШТӸ. 
АЛЬЭКСАНДР П-н ВОЙНАВЛӒЖӸ

1863 ин ылшы польаквлӓн восстани. Польаквлӓ шукы и 
готшэнок польаквлӓн дворӓнвлӓ вуйлалтымы дон русский 
кугижӓн власть кӹц Польшым освобождайаш йӓмдӹлӓл- 
тӹнӹт. Варшавышты рэвольуционьэрвлӓ «Народный ко- 
митьэтӹм» ӹштэнӹт, тидӹ восстаним йӓмдӹлэн.

Польски дворӓнвлӓ ӹштӹмӹ «Народный комитьэт» 
1863 ин восстаним тӓрвӓтэн дӓ ӹшкӹмжӹм польски 
правитьэльствы ылам манын обйавльӓйэн.

Восстани Польшышты шӓрлэн кэн. Литваштат, Бэлорус- 
сиштӓт кыды вӓрэжӹ востанивлӓ ылыныт. Йӹрвӓшок восстани 
ӹштӹшӹвлӓн отрӓдвлӓ постарнэнӹт. Восстани ӹштӹ- 
шӹвлӓ пистольэтвлӓ дон, охотник пичӓлвлӓ дон, пиквлӓ 
дон дӓ сапльывлӓ дон вооружайымы ылыныт. Русский 
войскан кого отрӓдвлӓ дон пыт крэдӓлмӓш кӹц кара- 
ҥын, партизански войнам нинӹ тӹҥӓлӹнӹт. Восстани 
ӹштӹшӹвлӓн отрӓдвлӓ шӹргӹштӹ йывырт каштыныт дӓ 
тӹшэц кугижӓн войскавлӓ вӹк нападайэнӹт. Иӓк пэлӓкӹштӹ 
тэхэыь тыгыды крэдӓлмӓшвлӓ тӹжэмӓт утла ылыныт.
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Осовынок кого восстани Бэлоруссиштӹ ылын. Тиштӹ 
К а с т у с ь  К а л и н о в с к и й  вуйлалтымы дон, сӓ дӓ тавар- 
влӓ дон вооружайалтшы хрэсӓньвлӓ помэшӹквлӓн усадьбы- 
влӓм йылатэнӹт, русский войскан тыгыды отрӓдвлӓм шин 
пӹтӓрэнӹт, помэшӹквлӓм, кугижӓн чиновниквлӓм дӓ офи- 
цэрвлӓм пуштыныт.

Восстаним тэмдэн колташ Альэксандр II цэлый армим 
колтэн. 18 тӹлзӹштӹ вэлэ кугижӓн гэньэралвлӓ нима гӹц 
лӱттэ крэдӓлшӹ повстаньэцвлӓм шин шӓлӓтэн кэрдӹнӹт. Бэ- 
лоруссиштӹ дӓ Литвашты повстаньэцвлӓ тэмдӹмӓшӹм звэр 
гань костан гэньэрал Муравйов виктӓрэн. Тӹдӹ пльэнный- 
влӓм нимат ӹжӓлӓйӹдэок сӓкэн. Храбрый Кастусь Калино- 
вскийӹмӓт пльэнӹшкӹ нӓлӹнӹт дӓ сӓкэнӹт.

Восстаним тэмдэн колтымыкы, царски правитьэльствы 
Сибирӹш тамазар лу тӹжэм польакым колтэн.

Восстани годым Альэксандр II Польшышты дӓ Лит- 
вашты крэпостной правам вашталтымы гишӓн тала- 
шэн законым лыктын. Тӹ закон сэмӹнь, Российӹн мол 
губэрнӓвлӓ гӹц хрэсӓньвлӓн условиштӹ изиш куштылгэн; 
крэстьйански повинностьвлӓ вашталтыныт, Литваштыхрэ- 
сӓньвлӓ пэрвиш зэмльӓштӹмок, мол губэрнӓштӹш кӹц 
шулдырак цэнӓ дон плучайэнӹт, Польшыштыжы тӓртэок 
плучайэнӹт. Кугижӓлӓн хрэсӓньвлӓм ӹшкэ вэкӹжӹ сӓрӓш 
кэлэш ылынат, нинӹ польски помэшӹквлӓ ваштарэш 
лиштӹ манын, тидӹм ӹштэн.

Срэдний Азим войуйэн нӓлмӓш. Тӹ вэрэмӓнок Альэк- 
сандр II Срэдний Азим пыт войуйэн нӓлӓш тӹҥӓлӹн.

Кит лӹвӓкӹ нӓлмӹ Казахстанышты пиҥӹдэммӹкӹ, ку- 
гижӓн Российӹ 10 и мычкы Киргизим войуйэн нӓлӹн. 
Русский войскавлӓ ваштарэш киргизвлӓ пыт крэдӓлӹнӹт, 
тӹҥэ гӹньӓт, нинӹн ваштарэш шалгымыштым сӹҥэнӹт.

Сир-Дарйа рэкӓ мыч валэн, русский отрӓдвлӓ Узбэк- 
влӓн Ташкэнт халаш наступайэнӹт. Ь1шкӹмӹштӹн зэм- 
льӓштӹм пэрэгӹм вэрц узбэквлӓ пиш когон крэдӓлӹнӹт, 
русскийвлӓлӓн Ташкэнтӹм кок кӓнӓ нӓлӓш вӓрэштӹн. 
1865 ин вэлэ нинӹ тидьш нӓлӹнӹт, тишӓк пиҥӹдэмӹнӹт.

Ташкэнтӹм нӓлмӹкӹ кым иштӹ русский отрӓдвлӓ 
Бухаран шукэршӹ халам —  Самаркандым кидӹшкӹштӹ 
нӓлӹнӹт (шукэрдӹ тидӹ Тамэрланын столицӹжӹ ылын). 
Бухара правитьэльжӹ — эмир, русский кугижӓн вла- 
стьым признайэн дӓ тӹдӹлӓн Бухаран сэк йажо зэмльӓ 
чӓстьӓм пуэн.
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Тӹмӹкӹ хивински ханын владьэнивлӓ подчиньӓйӹмӹ 
линӹт. Ханат тэҥэок русский кугижӓ кидӹш лимӹжӹм 
признайэн. Тидӹ наштэк Кокандски ханствым войуйэн 
нӓлмӹ.

Туркмэништӹш воинствэнный пльэмӓвлӓ 12 и кугижӓн 
войска ваштарэш, зависимый литӹмӹ ӹшкӹмӹштӹн ирӹ- 
кӓн ӹлӹмӓш вэрц крэдӓлӹнӹт. Нинӹ русский войскан 
силан отрӓдвлӓм ӹшкӹмӹштӹн главный крэпӹс Гэок-Тэпэ 
гӹц шин колтэнӹт, русскийвлӓ силан артилльэри дон пы- 
дыртэн когон пыраш тӹҥӓлмӹкӹ вэлэ цӓкнэнӹт. Вара 
кугижӓн войскавлӓштӹ Ашхабадым нӓлӹнӹт.

XIX курым пӹтӹм годым, Кырыкан Памирӹм —  «мир 
лэвӓш» манмым, Российӹ войуйэн нӓлӹн.

Тэҥэлӓ, 30 и кыт мыч пыт войуйэн, дворӓнски Рос- 
сийӹ Срэдний Азиштӹш народвлӓн зэмльӓм войуйэн 
нӓлӹн.

Русский войскавлӓ паштэк Срэдний Азишкӹ кугижӓн 
чиновниквлӓ дӓ торговойвлӓ кэнӹт. Халык кӹц кого на- 
логвлӓм нинӹ ногэнӹт, нинӹн зэмльӓштӹм дӓ пурлыкы- 
штым отимайэнӹт, торгэйӹм годым уты оксам алталэн 
обсчитывыйэн нӓлӹнӹт. Покорӓйӹмӹ народвлӓм нинӹлӓн 
краваш кугижӓлӓн выжалалтшы ханвлӓ, старшинӓвлӓ, мул- 
лавлӓ (попвлӓ) палшэнӹт.

Йарал зэмльӓвлӓэш амэрикански вырлык хлопокым: 
ӱдӓш тӹҥӓлӹнӹт. Российӹштӹ шукэмшӹ тьэкстильный 
фабриквлӓлӓн хлопок кэлэш ылын. Хлопок ӱдӹмӹн цилӓ 
вигыдыжы тӹштӹ ылшы пайанвлӓн дӓ русский фабрикант- 
влӓн кидэш лин. Нинӹвлӓ кабалашты урдымы нэзэрвлӓн— 
узбэквлӓн, туркмэнвлӓн дӓ таджиквлӓн пӓшӓ ӹштӹмӓш тон 
наживайэнӹт.

Срэдний Азиштӹ ӹлӹшӹ народвлӓ кугижӓн гэньэрал- 
влӓн, дворӓнвлӓн, капиталиствлӓн властьлан полныйок пумы 
ылыныт. Угньэтьонный халыквлӓ шукы гӓнӓ восстанивлӓм 
ӹштэнӹт, тэҥэ гӹньӓт, силажы русский дворӓнвлӓ вэл- 
нӹ ылын, нинӹлӓн крэной халыкын пайанвлӓӓт пал- 
шэнӹт.

Срэдний Ази кугижӓн Российӹн колонижӹ лин.
Турци дон войуйымаш. Альэксандр И-н царствуйымаш 

пӹтӹм вэкӹлӓ Российӹ Турци дон эчэ войуйэн. Шим та- 
ҥыж дон Срэдизэмный таҥыж лоштыш проливвлӓм рус- 
ский кугижӓ ти рӓдӓт кидӹшкӹжӹ нӓлӹн кэрттэ. Турци 
дон мирный договорым ӹштӹм сэмӹнь Российӹ Шим та-
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ҥыжыштыш торговый кого портым —  Батумим плучайэн. 
Российӹн силажы Турцин гӹц кого ылын гӹньӓт, Российӹ 
пачэш котшы ылынат, войнаэш пиш шукы йамыныт: худан 
вооружайымы салтаквлӓ шӱдӹ тӹжэмӹн такэш йамыныт.

42. I ИНТЭРНАЦИОНАЛ ДӒ ПАРИЖСКИ КОММУНЫ

1 Интэрнационал. 1848 ин ылшы йэвропэйски ровочый- 
влӓн рэвольуционный движэним Маркс дӓ Энгэльс про- 
льэтариатын ӹшкэ освобождьэни вэрц крэдӓлмӓшӹн тӹҥӓл- 
ТӸЦ1 вэлэ ылэш манын шотлэнӹт. Ти крэдӓлмӓш лэлӹ 
лимӹм, буржуази ӹшкэ господствыжы вэрц пыт шалгы- 
мым нинӹ пӓлэнӹт. Буржуази ваштарэш сӹҥэнок крэ- 
дӓлӓш манын, прольэтариатлан ӹшкӹмӹн мэждународный 
партьым организуйаш кэлэш манын прольэтариатын вэли- 
кий вождьвлӓ шотлэнӹт. Сэдӹндонок нинӹ прольэ- 
тариатын пӹтӓриш мэждународный обйэдиньэним ӹштэ- 
нӹт.

1864 ин Лондонышты ровочый прэдставитьэльвлӓн сйэз- 
дӹштӹ, Марксын дӓ Энгэльсӹн прэдложэни сэмӹнь «Мэ- 
ждународнойэ товарищэство рабочих»— Пэрвый Интэрна- 
ционалым ӹштӹмӹ лин. I Интэрнационалын вождьшы Карл 
Маркс ылын. I Интэрнационал махань-шон сӓндӓлӹкӹшт|;1ш 
ровочыйвлӓн движэним цымырэн. Ти движэнилӓн йэдиный 
■црограммым Маркс ӹштэн. Лу и нӓрӹ I Интэрнационалым 
Маркс виктӓрэн дӓ ровочый массым организуйэн. Тидӹн 
ъшьӓн палшышыжы Энгэльс ылын.

Маркс дон Энгэльс ровочый классын интьэрэс вэрц 
пыт, цӓкнӹдэок шалгэнӹт: прольэтариатлан самынь, врэд- 
ный корным анжыктышывлӓ дон цилӓ донок нинӹ топы- 
•лот крэдӓлӹнӹт. Б1шкӹмӹштӹм социалист маншывлӓм, 
пӓшӓштӹжӹ капиталист вэкӹ ылшывлӓм, ровочый классын 
прэдатьэльвлӓм— буржуази властьым сӹмӹрӹдэок, крэ- 
дӓлтэок социализмӹм стройаш лиэ.ш маншывлӓм —  Маркс 
дон Энгэльс разоблачайэнӹт. Ровочыйвлӓн власть вашта- 
рэш, прольэтариатын диктатуры ваштарэш кэшӹвлӓ, ӹшкӹ- 
мӹштӹм рэвольуционьэрэш шотлышы эдэмвлӓ кого врэ- 
дӓм кандымышты гишӓн Маркс дон Энгэльс соок ыҥыл- 
дарэнӹт.

Тэхэнь шанымашвлӓ, ровочый классын тышманвлӓлӓн 
вэлэ, капиталиствлӓлӓн вэлэ вигыдым пуа манын Маркс 
дон Энгэльс попэнӹт. Ти шанымашвлӓ ровочыйвлӓм капи-
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талиствлӓн эксплоатаци дон мирэйӹктэнӹт, прольэтариа- 
тын силам слапкаэмдэнӹт дӓ капиталиствлӓлӓн ровочый- 
влӓм тэмдӓш куштылтэнӹт —  сэдӹндон врэдный ылыныт.

ПарижскиКоммуны. 1870инПрусси дон Франци лошты 
война тӹҥӓлӹн. Ти войнашты Прусси сӹҥэн. Французски 
войска шин шӓлӓтӹмӹ лин. Францин импэратор Напольэон 
III дӓ тидӹн армижӹ пльэнӹш попазэнӹт. Парижӹштӹ 
ровочыйвлӓн дӓ* халаштыш мэлкобуржуазный массын рэ- 
вольуци тӹҥӓлӓлтӹн. Тэҥэ гӹньат, властьышкы буржуази 
шагалын. Прусски войскавлӓ Парижӹшкӹлӓ кэнӹт. Тӹнӓм 
Парижӹштӹ гражданвлӓ гӹц вооружайымы арми «Нацио- 
нальный гварди» ӹштӹмӹ лин, тӹштӹ шукы ровочый 
ылын.

Ньэмӹцвлӓ Париж докы миэнӹт дӓ тидӹм ӓрэн нӓлӹ- 
нӹт. Ровочый батальйонвлӓ ӹшкӹмӹштӹн халам пэрэгӓш 
шагалыныт дӓ колымла гӹньӓт, Парижӹм тышманвлӓлӓн 
пуаш агыл манын согоньым пуэнӹт. Парижӹштӹш халы- 
кым тышман войскавлӓ цилӓ вэцок ӓрэн шӹндэнӹт ылын 
гӹньӓт, нинӹ нӹл тӹлзӹ дӓ пэлӹ пиҥӹдӹн шалгэнӹт. 
Ровочыйвлӓ дӓ нинӹн сэмньӓвлӓштӹ голодайэнӹт. Бур- 
жуазный правитьэльствы, буржуази ваштарэш ровочыйвлӓн 
выступайымаш кӹц лӱдӹн, тӧрӧкок измэнӹм ӹштэн, народ 
гӹц йывырт Парижӹм ньэмӹцвлӓлӓн сдайаш попэн шӹн- 
дэн. Ровочыйвлӓжӹ вооружайымок кодыныт. Ньэмэцки 
войскавлӓ Парижски ровочыйвлӓн кого силам ужын, ха- 
лашкы пыраш шэклӓнэнӹт.

Тӹнӓм буржуазный правитьэльствын министр, ужын 
кэрттӹмӹ измэнник, народын тышманжы — Тьйэр, рово- 
чыйвлӓн пушкавлӓм трӱк шывшын нӓлӓш салтак отрӓдвлӓм 
колтэн. Б1дӹрӓмӓш —  ровотницӹвлӓ ти отрӓд лишӹлэммӹм 
цаклэнӹт дӓ трэвогым тӓрвӓтэнӹт. Национальный гварди 
пушкавлӓм путэ. Шукы салтакшок народ вэкӹ ванжэнӹт 
дӓ тӹшӓкок ӹшкӹмӹштӹн кок гэньэралым лӱэн пуштыныт. 
Тӹнӓм Тьйэр, министрвлӓ, гэньэралвлӓ, буржуази, спэ- 
кульӓнтвлӓ, чиновниквлӓ дӓ попвлӓ Париж гӹц Вэрсальыш 
лӓктӹн шӹлӹнӹт.

1871 ин 18 мартын Парижӹштӹ властьым ровочый 
класс кидӹшкӹжӹ нӓлӹн. Ровочый класс ӹшкӹмжӹн прави- 
тьэльствым —  Парижски Коммуным ӹштэн. Парижски Ком- 
мунын чльэнвлӓ лошты кыдыжы социалиствлӓ, Маркс 
дон Энгэльс ӹштӹмӹ I Интэрнационалын чльэнвлӓжӹ, 
ылыныт.
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Маркс дон Энгэльс Коммуным Тьйэрӹн буржуаз- 
ный правитьэльствы шӹлмӹ вӓрӹшкӹ —  Вэрсальыш на- 
ступайаш ӱжӹнӹт. Коммуныжы нинӹ шӱдӹмлӓ рэшэн 
кэрттэ. Мэлкобуржуазный, кок вэкӹлӓ лывшалт шалгышы 
рэвольуционьэрвлӓ — буржуазин «пуры шамжылан» ӹньӓ- 
нӹшӹвлӓ —  тӹштӹ шукы ылынытат, сэдӹндон Парижски 
Коммунын пыт ӹштӹмӓшӹжӹ укэ ылын. Нӹнӹн тӹ пыт 
ӹштӹдӹмӹштӹм Маркс пиш когон критиковӓйэн. Ти вэрэмӓн 
Тьйэрӹн войскажы Парижӹм йӹр ӓрэн нӓлӹн.

3

I

Парижӹн ик площадьышты Тьйэрӹн войска дон  
коммунарвлӓн бой.

Шӹлшӹ буржуазин фабриквлӓм Коммуны ровочыйвлӓ 
кидӹш пуэн. Цэркӹвлӓм дӓ мнастирвлӓм народный клу- 
быш сӓрэнӹт. Труйышвлӓн ӹлӹмӓшӹм йажоэмдӓш цилӓок 
ӹштэнӹт. Пӹцкэмӹш дӓ лывыргы иодвалвлӓ гӹц рово- 
чыйвлӓм пайанвлӓн томавлӓшкӹ ӹлӓш пырташ распорӓжэни 
лыкмы ылын.

Парижски прольэтаривлӓн пиш кого крэдӓлмӓшӹм 
цилӓ мир чотэ тӹшлэн анжэн. Коммунарвлӓжӹ йӹрвӓш 
ӓрӹмӹ ылыныт, нӹнӹ Францин мол вӓрвлӓ гӹц пӹчкӹн 
нӓлмӹ ылыныт. Буржуази ваштарэш ровочыйвлӓн дӓ  ̂
хрэсӓньвлӓн сойузым нинӹ ӹштэн кэрттэлыт, ӹшкэ вэкӹштӹ 
хрэсӓньвлӓм сӓрэн шоктыдэлыт.
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Когон, йажон вооружайалтшы вэрсальски буржуазный 
правитьэльствын войска дон коммунарвлӓ пиш патырын 
крэдӓлӹнӹт. Ь1дь1рӓмӓшвлӓ, тьэтьӓвлӓ пӱэргӹвлӓ сага 
крэдӓлӹнӹт. 21 майын Тьйэрӹн войскажы Парижӹш пы- 
рэн кэн. Тьйэрлӓн гэрмански войска палшэн. Буржуази 
коммунарвлӓм нимат ӹжӓлӓйӹдэок лаксыртэн шуэн. Ӓрньӓ 
кыт мыч лу тӹжэмӹн пӱэргӹвлӓм, ӹдӹрӓмӓшвлӓм, тьэтьӓ- 
влӓм лӱэн пуштыныт. Тӹлэцӓт шукы ровочыйвлӓм тьурмаш 
питӹрэн шӹндэнӹт дӓ мӹндӹр островвлӓшкӹ катыргыш 
шукым колтэнӹт.

Парижски Коммуным шин шӓлӓтэнӹт. Тидӹ 71 кэчӹ 
ӹлэн гӹньӓт, прольэтариатын ӓшэшӹжӹ курымэш кодын. 
Коммунын гэройвлӓм лӱл пуштмы стэньӓ докы —  Пари- 
жӹштӹш ик кладбишӓшкӹ, коммунарвлӓн мыгилӓш рово- 
чыйвлӓ вэноквлӓм каждый ин кандат.

Буржуази ваштарэш ровочыйвлӓн крэдӓлмӓшӹм цат- 
кыдын видӹшӹ ровочыйвлӓн ӹшкӹмӹштӹн марксистски, 
рэвольуционный партьы эчэ укэ ылынат, Парижски 
Коммуны лаксыргэн йамын. Эчэ тидӹн донат: ровочыйвлӓ 
хрэсӓньвлӓн палшымашым имэйӹдэлыт, ровочыйвлӓн дӓ 
хрэсӓньвлӓн сойузын кэрӓлжӹм ыҥылыдэлытат, сэдӹн- 
донат эчэ коммуны йамын.

Парижски Коммуны лаксыргым паштэк 1876 ин I Ин- 
тэрнационал пӹтэн, пӓшӓжӹм ӹштӓш пырахэн.

I Интэрнационалын значэнижӹ пиш кого ылын. Тидӹ 
цилӓ сӓндӓлӹк вӹлнӹш ровочыйвлӓн пӹтӓриш обйэдиньэни, 
Лэнин ӹштӹмӹ Коммунистичэски Интэрнационалым 
ӹштӓш анжыктышы ылын.

Маркс 1883 ин колэн, Энгэльсшӹ— 1895 ин. Ком- 
мунизм вэрц крэдӓлмӓштӹ ровочыйвлӓм тӧр корныш 
нӹнӹн тымдымышты ажэдӹн дӓ В. И. Лэнинӹндӓ мӓнмӓн 
коммунистичэски партьынан пӓшӓ тӹҥӓлтӹшэш (основэш) 
лин.

43. РОССИЙӸШТӸ КАПИТАЛИЗМ

Капитализм годым ровочыйвлӓн дӓ хрэсӓньвлӓн ӹлӹ- 
мӓш. 1861 ин рэформы паштэк хрэсӓньвлӓ лу млионын 
пэрвишь! ганьок правадымы дӓ когон нуждашты ӹлэнӹт. 
Зэмльӓштӹ пинӹн чӹдӹ ылын. Качкын лӓктӓш дӓ лӹмок- 
сам тӱлӓш манын, хрэсӓньвлӓлӓн помэшӹквлӓ гӹц зэмльӓм 
арэндӹш, ӓль оксам нӹнӹ гӹц йиждӓш вӓрэштӹн. Хрэ- 
сӓньвлӓн имни дон дӓ оруди дон помэшӹквлӓ хрэсӓньвлӓ-
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лӓн барски зэмльӓм кабальный услови дон ровотайыктэ- 
нӹт.

Помэшӹквлӓ хрэсӓньвлӓ гӹц ӓҥӹрэмшӹвлӓлӓок кэрт- 
мӹштӹм цилӓ шывшыныт. XIX курым пӹтӹмӓшэш цилӓ 
хрэсӓньвлӓ ло гӹц пэлӹжӹ нэзэрвлӓ линӹт, ӓль воксэок 
имнидӹмӹвлӓ ӓль ик тоша имниӓнвлӓ. Сэрэдньӓквлӓжӹ 
пэлэк-турэк эчэ ӹшкэ хозӓйстваштым видэнӹт. Урожай 
моло ӹш ли гӹнь, урожай чӹдӹ ли гӹнь, сэрэдньӓквлӓӓт 
нэзэрэмӹнӹт, эчэӓт когон помэшӹквлӓ дӓ кулак-хрэсӓньвлӓ 
лӹвӓк линӹт дӓ батраквлӓ ганьок нинӹлӓн ровотайышаш- 
лык ылыныт.

Помэшӹквлӓ гӹц пасна кулаквлӓӓт хрэсӓньвлӓм тарвэ- 
нӹт, угньэтӓйэнӹт.

Зорайалтшы хрэсӓньвлӓ халавлӓшкӹ кэнӹт. Халавлӓ йӹлэ 
кушкыныт, тӹштӹ промышльэнность шӓрлэн миэн. XIX 
курым пӹтӹмӓшэш Российӹштӹ 2 млион утла ровочый 
ылын. Промышльэнный кого цэнтрвлӓ лиӓлтӹнӹт; Пӓтьэр- 
бургышты, Угарманышты (кӹзӹт Горький хала) — машинӓ 
стройым заводвлӓ; Тулашты, Уралытиты дӓ Доньэцки 
бассэйнӹштӹ —  мэталлургичэскизаводвлӓ; Московски, Вла- 
димирски, Костромски дӓ Йарославски губэрнӓвлӓштӹ — 
тьэкстильный фабриквлӓ.

Зорайалтшы хрэсӓньвлӓ ти вӓрвлӓшкӹ кэнӹт. Шукы 
ровочый кӹртни корнывлӓ стройымашкы кэрӓл линӹт. 
XIX курым пӹтӹмӓшэш Российӹштӹ кӹртни корнывлӓ 
30 тӹжэм киломэтр гӹц утла уш ылын, дӓ Сибир гач 
корным ӹштӓш тӹҥӓлӹнӹт.

Тӹшкӹ, Сибирӹн кымда зэмльӓшкӹ, шӱдӹ тӹжэмӹн 
хрэсӓнь сэмньӓвлӓ тӓрвӓнэн кэнӹт. Сибирӹн лэлӹ при- 
родный условиштӹ, нинӹ когон пайан край гӹц пользым 
нӓлмӓш вэрп пыт труйэнӹт. Хрэсӓньвлӓ тайгашкы, мӹн- 
дӹркӹ шоныт. Российӹн тошты готшы владьэнивлӓшкӹ 
зорайалтшы хрэсӓньвлӓ шукын толыныт.

Равочыйвлӓн ӹлӹмӓшӹштӹ тӹлэц лучи агыл ылын. 
Заводчиквлӓ дӓ фабрикантвлӓ ровочыйвлӓм, пӱэргӹвлӓм 
вэлэ агыл, ӹдӹрӓмӓшвлӓмӓт, изи ӹрвэзӹвлӓмӓт, суткашты 
13— 14 пӓш ровотайыктэнӹт. Пӓшӓ кэчӹ шӹрэнок 17— 18 
цӓш ыльш. Празныквлӓ годымат ровотайыктэнӹт. Отпуск- 
влӓ укэ ылыныт.

Завод капка доны шужышывлӓ шукын пӓшӓм кӹчэн 
шалгат ылынат, сэдӹндонок тэхэнь каторжный пӓшӓ тӓрэш 
пиш чӹдӹ оксам пуэнӹт.
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Сакой гишӓнок ровочыйвлӓ гӹц штрафым нӓлӹнӹт, — 
пӓшӓ тӓрӹм кӹрӹн' кодэнӹт. Фабриквлӓштӹ льӓвӹрӓ, 
пӹцкэмӹш, лывыргы ылын, окньавлӓштӹ фортычкывлӓӓт 
вӓк укэ ылыныт.

Ровочыйвлӓ льӓвӹрӓн, тор казарма-томавлӓштӹ ӹлэ- 
нӹт. Ик койкашток цилӓ смэнӹштӹш ровочыйвлӓ амалэ- 
нӹт: иктӹвлӓ кӹньӹлӹт вэлэ, нинӹ вӓрэш вэсӹвлӓ вазыт' 
ылын.

Ровочыйвлӓ хоза гӹц пӓшӓ тӓрьш луктӓш тэргӓт.

Кугижӓн Российӹштӹ ровочыйжат, хрэсӓньжӓт ик 
каньок правадымы ылыныт. Ровочыйвлӓжӹ фабриквлӓштӹ 
дӓ заводвлӓштӹ анзыцын иквӓрэш цымырнаш тӹҥӓлӹнӹт, 
дӓ ӹшкӹмӹштӹн угньэтатьэльвлӓ ваштарэш йӹлэрӓк крэдӓ- 
лӓш шагалыныт. Нинӹ паштэк вара хрэсӓньвлӓӓт кэнӹт.

Народниквлӓ. Ровочый классын пэрэдовой рольжым тӹ- 
нӓмшӹ русский народничэски рэвольуционьэрвлӓ ыҥылы- 
дэлыт. Нинӹ самынь шотлэнӹт: вуйта цилӓ сила хрэсӓ- 
ньӹштӹ, вуйта кугижӓн дӓ помэшӹквлӓн власть кӹц 
хрэсӓньвлӓн восстани донок освобождайалташ лиэш. Ро- 
вочый класс тон сойузым ӹштӹдэ, хрэсӓньвлӓ ӹшкэтӹштӹ 
царизмӹм дӓ помэшӹквлӓм сӹҥэн кэрттӹмӹм, тидӹм, нӹнӹ 
ыҥылыдэлыт.
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1861 ин лишӹ крэстьйански рэформы паштэкрӓкок ти 
рэвольуционьэрвлӓ Российӹштӹш шукы халавлӓштӹ 
власть кӹц йывырт рэвольуционный кружоквлӓм молодьож 
тӹц, шукыжок студьэнтвлӓ гӹц организуйаш тӹҥӓлӹнӹт. 
Хрэсӓньвлӓлӓн кыцэ палшымла, тидӹ гишӓн кружоквлӓштӹ 
тыргыжын обсуждайэнӹт. Вара сола йӹдэ (тӹнӓм попымла 
«народыш») кэӓш дӓ кугижӓ дон помэшӹквлӓ ваштарэш 
восстаним ӹштӓш хрэсӓньвлӓм ӱжӓш рэшэнӹт. Сэдӹн- 
донок ти рэвольуционьэрвлӓм н а р о д н и к в л ӓ  маныныт. 
Тӹҥэ гӹньӓт, хрэсӓньвлӓ народниквлӓ паштэк кэтэлыт.

Тӹнӓм народниквлӓ народ гӹц пасна, ӹшкэ си- 
-лашты донок крэдӓлӓш рэшэнӹт. Нинӹ кугижӓ пуштмы 
гӹц тӹҥӓлӓш тумайэнӹт дӓ тайный общэствам «Народ- 
найа вольӓ»— манмым организуйэнӹт. Кугижӓм пушташ 
йӓмдӹлӹмӓшэш шукы силам дӓ вэрэмӓм нинӹ пӹтӓрэнӹт. 
1881 ин 1 мартын вэлэ народниквлӓ бомбым шуэн Альэк- 
сандр П-м пуштын кэрдӹнӹт.

Тӹҥэ гӹньӓт, тишэц нимат лӓктэ. Ик кугижӓм ӓль 
министрӹм пуштмы вӓрэш, вэсӹ, тӹлэцӓт худа лиэш ылын. 
Кугижӓэш Альэксандр П-н эргӹжӹ —  Альэксандр III лин. 
Тидӹ годымжы ровочыйвлӓн дӓ хрэсӓньвлӓн ӹлӹмӓш тӹ- 
шэцӓт худа лин. «Народнайа вольӓштыш» рэвольуционьэр- 
влӓм царски жандармывлӓ кӹчӓл моныт дӓ арэстуйэнӹт. 
Альэксандр Ш-н приказ дон нинӹ ло гӹц вӹзӹтӹм сӓкӓл- 
тэнӹт, молжым курымэш крэпӹсӹш питӹрэнӹт ӓль катыр- 
гыш колтэнӹт.

Народниквлӓн ӹштэн кэрттӹмӹштӹ случайны ылтэ. 
Царизм ваштарэш тэррор дон нӹнӹн крэдӓлӓш айырым корны 
самынь ылын, тидӹ рэвольуцилӓн кого врэдӓм ӹштӹшӹ 
ылын.

Рэвольуцим ӹштӹмӓштӹ ровочыйвлӓн видӹшӹ рольжым 
нинӹлӓн ыҥылаш дӓ марксистски ровочый партьым ӹштӓш 
народниквлӓ тормыжлэнӹт. Цилӓ угньэтатьэль класс дон 
труйышывлӓн крэдӓлмӓшӹм лоэштӓрэнӹт дӓ ровочыйвлӓ 
дон хрэсӓньвлӓ лошты сойузым ӹштӓш, тормыжлэнӹт,—■ 
сэдӹндон народниквлӓн дьэлашты врэдный ылын.

.1887 ин рэвольуционьэрвлӓн изи группы кугижӓм (Аль- 
эксандр Ш-м) пушташ цацэн дӓ нуштын кэрттэ. Покушэ- 
ним организуйышывлӓм—^Лэнинӹн ӹзӓжӹм —  Альэксандр 
Ульйановым дӓ тидӹн тӓҥвлӓжӹм жандармывлӓ кычэ- 
нӹт дӓ сӓкӓлтэнӹт. Эчэӓт ӹштӹмӹ самынь тӹ врэдӓмок 
ӹштэн.
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Лэв Николайэвич Толстой 
(1 8 2 8 — 1910 ивлӓ).

Владимир Ильйич Ульйановлан (Лэнинлӓн) тӹнӓм 17 и 
ылын. Ӹзӓжӹ казньымым пӓлӹмӹкӹ: «Укэ, мӓ ти корны 
дон ана кэ. Тэхэнь корны дон 
кэӓш ак кэл» манын Лэнин. Лэ- 
нин лачок кэлэсэн. Организу- 
йалтшы ровочый класс хрэсӓнь- 
влӓ дон сойузым кычэн дӓ нинӹм 
виктӓрэн вэлэ, кугижӓн дӓ по- 
мэшӹквлӓн властьым воксэок 
сӹҥэн кэрдэш.

Л. Н. Толстой писатьэль дӓ 
И. Йэ. Рэпин художник. XIX ку- 
рым вэс пэлӹжӹн талантливый 
писатьэльвлӓ, художниквлӓ, ком- 
позиторвлӓ шукын ылыныт.

Ти вэрэмӓн Лэв Николайэвич 
Толстой ӹлэн дӓ произвэдьэни- 
влӓжӹм сирэн. Тидӹ эчэ ӹрвэ- 
зӹжӹ годымок, Кримски вой- 
нашты Сэвастополь вэрц крэ- 
дӓлмӹ годымок дӓ Кавказышты 
горцывлӓ дон войнашты участ- 
вуйымы годымок произвэдьэни- 
влӓжӹм сирӓш тӹҥӓлӹн. Сэк ко- 
го произвэдьэнивлӓжӹм Толстой 
войэнный служва гӹц ^караҥ- 
мыкыжы, ӹшкӹмжӹн «Йаснайа 
Польӓна»(Тула хала лишнӹ) имэ- 
нишкӹ ӹлӓш толмыкы сирэн.
Тидӹн «Война и мир» главный 
произвэдьэништӹ 1812 ин Рос- 
сийӹ Напольэон I дон войуйымы 
гишӓн пиш рашкыдын художэст- 
вэнный формы дон шайышт пу- 
мы. Толстой ӹшкӹмжӹн произ- 
вэдьэнивлӓштӹжӹ крэпостной 
права готшы дӓ капиталистичэ- 
ски строй готшы помэшӹквлӓн 
ӹлӹмӓшӹм сирэн анжыктэн. Ко-
лымжы анзыц, 1861 ин ылшы рэформы паштэк хрэсӓньвлӓн 
тырхэн кэрттӹмӹ ӹлӹмӓш гишӓн сирӓш тӹҥӓлӹн. Толстой 
рэвольуци вэрц ылтэ. Тӹҥэ гӹньӓт, тидӹ хрэсӓньвлӓн йасы
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ӹлӹмӓшӹм ужын дӓ кугижӓн чиновниквлӓн, помэшӹквлӓи 
дӓ капиталиствлӓн произволым шӹдӹ шамак тон вырсэн.

Тӹ ивлӓ лошток вэликий русский художник Рэпин 
Ильйӓ Йэфимович ӹлэн. Тидӹ Украинӹштӹ салтак сэм- 
ньӓэш шачын дӓ изижӹ готшэнок рисуйаш йаратэн. Тидӹ 
лӹмлӹ художник лин. Рэпин ӹшкэӓт народ ло гӹц лӓктӹ- 
нӓт, русский хрэсӓньӹн йасы ӹлӹмӓшӹм йажон пӓлэн. Ти- 
дӹн картинвлӓм цилӓ мир пӓлӓ.

XIX курымын вэс пэлӹжӹн вэликий русский композитор- 
влӓ— Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин, Чайковский 
ӹлэнӹт, нинӹ музыкальный кого произвэдьэнивлӓм сирэнӹт.

Мусоргский «Борис Годунов» опэрӹм сирэн, Римский- 
Корсаковшы—  «Сньэгурочка», дӓ «Садко» опэрывлӓм сирэн. 
Ь1шкӹмӹштӹн опэрывлӓшкӹштӹ нинӹ Российӹштӹ ӹлӹшӹ 
народвлӓн мыры сэмвлӓм пыртэнӹт. Цилӓ ти художэствэн- 
ный произвэдьэнивлӓм кӹзӹтӓт мӓ шӹрэн колыштына.

Бурлаквлӓ Йылышты»— И. Иэ. Рэпинйн картин.

44. 70—90 ИВЛӒШТӸШ РОВОЧЫЙ ДВИЖЭНИ.
В. И. ЛЭНИН

Ровочыйвлӓн пӹтӓриш сойузвлӓ. Альэксандр II кугижӓ 
годымок эчэ ровочыйвлӓ капиталиствлӓ дон крэдӓлӓш 
тӹҥӓлӹнӹт.

Ровочыйвлӓ ӹшкӹмӹштӹн положэништӹм йажоэмдӓш 
фабрик дль завод хозавлӓлӓн тэргӹмӓшӹм пуэнӹт дӓ нӹ- 
нӹн тэргӹмӹм хозавлӓ ӹштӹмэшкӹ пӓшӓ тӹҥӓлӓш отка- 
зэнӹт. Тидӹм стачкы маныт.

Капиталиствлӓ дон сӹҥэн крэдӓлӓш лижӹ манын, ро- 
вочыйвлӓ сойузвлӓшкӹ ушнаш тӹҥӓлӹнӹт.
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Пӹтӓриок Одэссӹштӹ 1875 ин «Иужно-русский сойуз» 
лиӓлтӹн. Сойуз самодьэржави дон крэдӓлӓш йӓмдӹлэн дӓ 
рэвольуци вэрц крэдӓлӓш иктӹш ушнаш ровочыйвлӓм 
ӱжӹи. Тӹштӹ участвуйышывлӓм йӹлэ арэстуйэнӹт. 
Сойуз вуйлалтышым — Заславскийӹм катыргыш колтэнӹт, 
дӓ тӹшӓкок тидӹ колэн.

Кым и эртӹмӹкӹ Пэтьэрбургышты «Сэвэрный сойуз 
русских рабочих» организуйымы ылын, тидӹн вуйлалты- 
шывлӓжӹ —  стольар Халтурин дӓ сльэсӹр Обнорский ылы-

Морозовски стачкы анзыц ылшы ровочыйвлӓн совэщани.

ныт. Ти сойуз ровочыйвлӓн стачкывлӓштӹ участвуйэн дӓ 
нӹнӹм вуйлалтэн. Кугижӓн правитьэльствы ровочыйвлӓн 
ти сойузымат шин шӓлӓтэн.

Тӹҥэ гӹньӓт, ровочый движэни районвлӓ гӹц у ра- 
йонвлӓшкӹ шӓрлэн. Ровочыйын ӹлӹмӓш со лэлэм 
миэн, капиталиствлӓ тидӹм когон дӓ когон кравэ- 
нӹт. '

Морозов фабрикант нима ӹжӓлӓйӹдэок ӹшкэ ро- 
вочыйвлӓжӹм штрафуйэн, дӓ штраф лӹм дон нинӹн 
/̂з пӓшӓ тӓрӹштӹм кӹрӹн кодэн. 1885 ин Орэхово-Зуйэ- 

вӹштӹ Морозовын тьэкстильный фабрикӹштӹ 8 тӹжэм 
ровочый тэҥэ кравымашым тырхэн кэрттэлыт дӓ стачкым 
обйавльӓйэнӹт. Фабрикӹ шагалын.

Ти стачкы анзыцок организуйымы ылын. «Сэвэрный
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сойуз русских рабочих» чльэнӹштӹ пэрви шалгышы, ан- 
зыц кэшӹ ровочый — Моисэйэнко ти стачкым вуйлалтэн. 
Ь1шкэ тӓҥвлӓжӹ — ткачвлӓ группы дон иквӓрэш Моисэ- 
йэнко фабрикант токы тэргӹмӓшвлӓм сирэн дӓ ти тэргӹмӓш- 
влӓм йывырт ӹштӹм совэщаништӹ ровочыйвлӓ йарыктэнӹт.

Морозов ровочыйвлӓн тэргӹмӓшвлӓ сэмӹнь ӹштӓш 
отказэн дӓ ик вуйлалтышы ровочыйым арэстуйыктэн кэр- 
дӹн. Ткачвлӓ арэстуйымы тӓҥ- 
ӹштӹм сила дон ытарэнӹт.
Морозовшы фабрикӹш вой- 
скам ӱжӹн кандэн дӓ нӹнӹжӹ 
ровочыйвлӓм шин шӓлӓтэнӹт.
600 эдэм стачэчникӹм арэсту- 
йымы ылын, таманьар лу эдэмӹм 
судыш пуэнӹт.

Тэхэнь стачкывлӓ Росси- 
йӹштӹ шукы фабриквлӓштӹ 
лиӓлтӹнӹт. Ровочый движэни- 
влӓ дӓ стачкывлӓ кушмы гӹп 
кугижӓн правитьэльствы лӱ- 
дӹн дӓ вэс инок законым лык- 
шашлык ылын. Ти закон дон 
фабрикантвлӓ сӹнзӓгрӓток ро- 
вочыйвлӓн оксам алталэн кодэн 
кэрттэлыт.

Организованны крэдӓлмӹ 
дон шукым ӹштэн кэрдӓш ли- 
мӹм ровочыйвлӓ пӓлэнӹт.

Российӹштӹ анзып кэшӹ ровочыйвлӓ Марксын дӓ 
Энгэльсӹн тымдымашвлӓм пӹтӓри ровочый кружоквлӓштӹ 
дӓ сойузвлӓштӹ пӓлӓш тӹҥӓлӹнӹт.

«Освобождьэнийэ труда»группы.Российӹштӹ тӹнӓмок 
прольэтарски рэвольупионьэрвлӓ —  Марксын тымдымы вэл- 
нӹ шалгышывлӓ лӓктӹнӹт, рэвольуционный движэништӹ 
видӹмӓш роль прольэтариатлан лишӓшлык манын нинӹ 
шотлэнӹт.

Ик тэхэнь рэвольупионьэр Гэоргий Вальэнтинович 
П л ь э х а н о в  ылын. Российӹштӹ марксизмӹм шӓрӹмӓштӹ 
тидӹ пӹтӓриш пропагандист ылын.

Вэс сӓндӓлӹкӹш кэмӹкӹ, Пльэханов 1883 ин рэвольу- 
пионный марксистски «Освобождьэнийэ труда» группым 
ӹштэн. Группы Марксын дӓ Энгэльсӹн .ровотавлӓштӹм
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руш йӹлмӹшкӹ сӓрэн дӓ тидӹвлӓм Российӹштӹ шӓрэнӹт. 
Народниквлӓн тымдымы дӓ нӹнӹн крэдӓлмӹ корны- 
шты ровочый движэнилӓн пиш кого врэдӓ ӹштӹмӹм 
группы анжыктэн.

Российӹштӹ Марксын произвэдьэни тымэньмӹ кружок- 
влӓ йӹлэ шӓрлӓш тӹҥӓлӹнӹт. Тэҥэ гӹньӓт, «Освобож- 
дьэнийэ труда» группат дӓ ти кружоквлӓштӓт ровочый

движэни дон эчэ ушныдэ- 
лыт ылын.

Ти ушнымымЛэнин ӹш- 
тэн, тидӹ большэвиквлӓн 
партьым организуйэн дӓ ро- 
вочый классым, хрэсӓньвлӓм 
кугижӓн правитьэльствы 
ваштарэш, помэшӹквлӓ дӓ 
буржуази ваштарэш нӓҥэн.

В. И. Лэнин — ровочый 
классын вождьшы дӓ боль- 
шэвизмӹн тӹҥӓлтӹшӹм 
пиштӹшӹ. Владимир Иль- 
йич Лэнин (Ульйанов) 1870 
ин Симбирски халаэш (кӹ- 
зӹт Ульйановск) шачын. 
Школышты тидӹ отличны 
тымэньӹн.

17 иӓшӹн Лэнин Казан- 
ски унивэрситьэтӹштӹ сту- 
дьэнт ылын, дӓ шукэш агыл 
студьэнтвлӓн рэвольуцион- 

ный пӓшӓштӹ участвуйым гишӓн лыктын колтымы лин. 
Тэҥэ лимӹк, вара тӹдӹ унивэрситьэтски цилӓ програм- 
мыжым сдайаш экзамэнэш йӓмдӹлӓлтӓш тӹҥӓлӹн. Ти 
экзамэнвлӓм Лэнин сдайэн.

Казаньышты Лэнин марксистски кружокыш пырэн, Мар- 
ксын дӓ Энгэльсӹн сочиньэнивлӓм тымэньӹн дӓ пӓлӹмӓ- 
шӹжӹ дон цилӓм цӱдэйӹктэн.

1893 ин Лэнин Пэтьэрбургышкы ӹлӓш кэн, тӹштӹ ро- 
вочыйвлӓн кружоквлӓштӹ пӓшӓм ӹштӓш тӹҥӓлӹн.

Лэнин Пэтьэрбургыштыш цилӓ ровочый кружоквлӓм 
«Сойуз борьбы за освобождьэнийэ рабочэго класса» ман- 
мышкы цымырэн дӓ тидӹвлӓ ӹштӹмӹ дон лачокок рэвольу- 
ционный ылшы* ровочый нартьым ӹштӓш йӓмдӹлэн. Тӹдӹн
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прэдложэни сэмӹнь молы халавлӓштӓт тӹхэнь сойузвлӓок 
организуйалтыныт.

Народииквлӓ дон дӓ Марксын тымдымашым самынь тол- 
куйышывлӓ дон цилӓштӹ донок Лэнин пиш когон крэдӓлӹн.

Ровочыйвлӓн цилӓ ӹлӹмӓшӹмок Лэнин пӓлэн, капита- 
листвлӓ дон цӓрнӹдэок пыт крэдӓлӓш ровочыйвлӓм ӱжӹн, 
ровочыйвлӓлӓн листовкывлӓм дӓ книгӓвлӓм сирэн.

В. И. Лэнин Пэтьэрбургыштыш ровочый кружокышты 
(90 авлӓш т й).

Кугижӓн сищиквлӓ Лэнинӹм арэстуйэнӹт. Тидӹм тьур- 
машты шукы урдэнӹт, варажы кым иэш Сибирӹшкӹ 
ссилкыш колтэнӹт.

Лэнинӹн организуйымы «Сойузы борьбы» манмывлӓ, 
партьыш цымырнаш пӹтӓри цацымашвлӓм ӹштэнӹт. Ти 
цэль дон, 1898 ин Минск халашты, Российски социал- 
дьэмократичэски ровочый партьын (РСДРП) 1-ш сйэзд 
погымы лин. Тэҥэ гӹньӓт, ти сйэздӹштӹжӹ партьым 
ӹштэн кэрттэлыт.

Ссилкы гӹц толмыкы, Лэнин вэс сӓндӓлӹкӹш кэн дӓ 
тӹштӹ марксистски пӹтӓриш газэтӹм лыкташ тӹҥӓлӹн. 
Газэт лӹмжӹ «Искра» ылын.
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Владимир Ильйич Лэнин 90 ивлӓштӹ.

Границӓ вэс вэц Российӹшкӹ йывырт, кыцэ шон кан- 
даш куштылгы лижӹ манын «Искра» газэтӹм пэроскы 
вӹцкӹж пумагаэш пэцӓтлӓт ылын.

Самодьэржави дон дӓ капиталиствлӓ доы крэдӓлӓш дӓ 
рэвольуционный политичэски партьыш цымырнаш рово- 
чыйвлӓм ӱжшӹ статьйавлӓм Лэнин «Искраэш» сирэн.

Лэнински «Искра» большэвиквлӓн партьым ӹштӓш 
йӓмдӹлэн.

Ровочыйвлӓн крэдӓлмӓш шӓрлэн миэн дӓ Российӹн 
окраинӹшкӓт йӹлэ шӓрлэн шон, ти шотышты Закавказйэ- 
штӓт шӓрлэн, тиштӓкэнжӹ эртӹш курымын ӹндэкшлу и 
пӹтӹм готшэн Лэнинӹн учэникшӹ Сталин тӓҥ пыт крэ- 
дӓл сӹҥэн шалгэн.
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Российӹштӹ 
буржуазный пӹтӓриш 

рэвольуци

45. РЭВОЛЬУЦИ АНЗЫЦ

Обуховски обороны дӓ Ростовски стачкы. XX курым 
тӹҥӓлмӹкӹ ровочыйвлӓн рэвольуционный крэдӓлмӓш кого- 
эмӹн. Ровочыйвлӓ забастовкывлӓм ӹштэнӹт, дьэмонстраци- 
влӓш лӓктӹнӹт. Капиталиствлӓ дӓ кугижӓн правитьэль- 
ствы ваштарэш крэдӓлӓш шагалыныт.

Ти вэрэмӓн Нико/1ай II кугижӓ ылын. (Тидӹ 1894 ин 
кугижӓэш вазын .)

1901 ин Пэтьэрбургышты 1 Май празнуйым кэчӹн 
(цилӓ мир вӹлыӹш ровочыйвлӓн празнык), Обуховски во- 
йэнный заводыштыш ровочыйвлӓ забастовкым ӹштэнӹт. 
Нӹнӹ начальствы гӹц ӹшкӹмӹштӹн тэргӹмӓшӹштӹм йа- 
дыныт. Завод начальствыжы трӱкӹштӹ тамам ӹштӹшӓш 
ӹшкэӓт пӓлӹдэ дӓ ровочыйвлӓ гӹц йадыштын: «Тэҥэ,тӓ, ма 
вара, мӓнмӓм вэлэӓт агыл, скоры министрвлӓмӓт караҥдаш 
тэргӓш тӹҥӓлӹдӓ?»— «Министрвлӓм вэлэ агыл, кугижӓжӹ- 
мӓт»,— манын забастовшиквлӓ нӹнӹлӓн отвэчӓйэнӹт.

Бастуйышы ровочыйвлӓм цӓрӓш заводыштыш началь- 
ствы полицим дӓ войскам шӱдэн. Бастуйышывлӓ заводы- 
шты, завод йӹр баррикадывлӓм ӹштэнӹт дӓ цӓрӓш толшы- 
влӓ вӹкӹ кӱ маклакавлӓм, кӹртни кӹрӹквлӓм пиш когон 
шулташ тӹҥӓлӹнӹт. Полици дӓ салтаквлӓ лӱлӓш тӹҥӓ- 
лӹнӹт. Таманьар цӓш бастуйышы ровочыйвлӓ войска дон 
шиэдӓлӹнӹт. Таманьар ровочыйым пуштыныт, таманьарым 
когон шушыртэнӹт. Ровочыйвлӓн ти крэдӓлмӓшӹштӹм Обу- 
ховски обороны манын лӹмдэнӹт. Оборонышты участву- 
йышывлӓм 800 эдэм нӓрӹм арэстуйэнӹт, нӹнӹ ло гӹц шу- 
кыжымок шукы вэрэмӓэш тьурмашкы шӹндэнӹт, катыргыш 
колтэнӹт.

Обуховыштыш гэройвлӓ гишӓн увэр сӓндӓлӹк мычкы 
йӹлэ шӓрлэн кэн. Кого, кымда Российӹ мычкы цилӓ вӓ- 
рэок ровочыйвлӓ крэдӓлӓш шагалыныт,
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1902 ин Ростов-Дон халашты кӹртни корны ровочыйвлӓн 
кого стачкы лин. Молы заводвлӓштӹш ровочыйвлӓӓт нинӹ 
■сага пижӹнӹт. Стачкым, ровочыйвлӓн собраньывлӓм 
РСДРП-н комитьэт виктӓрэн. Комитьэтӹн чльэнвлӓжӹ ро- 
вочыйвлӓн собраньывлӓштӹ кӹрӓток выступайэнӹт, куги- 
жӓн властьым сӹҥэн шоктымы йактэ, пиш пыт шалгэн, 
крэдӓлӓш ӱжӹнӹт. Таманьар кэчӹ хала ӧрдӹштӹ ровочый- 
влӓн митингвлӓ линӹт. Тӹ собраньывлӓшкӹ Ростов-Доныш- 
тыш ровочыйвлӓ 30 тӹжэм нӓр погынэнӹт. Полици дӓ

'Ф

Стачэчниквлӓ^ч поктэн шӓлӓтӹмӓш .1

Ростовыштыш войска бастуйышы ровочыйвлӓ дон нимамат 
ӹштэн кэрттэлыт.

Ростовыштыш властьвлӓ, забастовкым цӓрӓш манын, 
пашкуды халавлӓ гӹц казаквлӓм шӱдэнӹт. Тӹнӓм ижӹ 
стачкы цӓрнэн.

Российӹштӹш ровочый класс кугижӓн власть тон кӹ- 
рӓток политичэски крэдӓлмӓшкӹ кушкын шомым, Ростовы- 
штыш стачкы анжыктэн.

Хрэсӓньвлӓн движэни. Ровочыйвлӓ паштэк хрэсӓньвлӓӓт 
крэдӓлӓш шагалыныт. 1902 ин шошым, кӓҥӹжӹм Украи- 
нӹштӹ дӓ Поволжйэштӹ 300 солаат утла хрэсӓньвлӓ крэ- 
дӓлмӓшкӹ шагалыныт. Хрэсӓньвлӓ помэшӹквлӓн имэнивлӓм 
пӹтӓрэнӹт, помэшӹкӹн киндӹм моло голодныйвлӓ лошты 
пайылэнӹт, помэшӹквлӓн зэмльӓштӹм шывшын нӓлӹнӹт.
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Хрэсӓньвлӓ ваштарэш войскавлӓм колтэнӹт. Хрэсӓнь- 
влӓ вӹкӹ лӱлӹнӹт, нӹнӹм пуштмы йактэ розгы дон ши- 
нӹт. Хрэсӓньвлӓм тӹжэмӹн арэстуйэнӹт дӓ тьурмавлӓшкӹ 
шӹндэнӹт. Хрэсӓньвлӓн крэдӓлмӓш тэмдэн шумы лин. По- 
мэшӹквлӓм сӹҥӓш пӹтӓриок кугижӓн властьым сӹмӹрэн 
шуаш кэрӓлжӹм тӹнӓм эчэ хрэсӓньвлӓ пӓлӹдэлыт.

Лэнин «Искра» газэтӹштӹ хрэсӓньвлӓм ровочыйвлӓ 
дон иквӓрэш лин кугижӓн власть ваштарэш крэдӓлӓш ӱжӹн. 
«Искра» вэрц шалгышы социал-дьэмократвлӓлӓн солашты 
ровотайаш социал-рэвольуционьэрвлӓн (эсэрвлӓн) партьы 
ӓптӹртэн. Эсэр партьы XX курым тӹҥӓлмӹкӹ лиӓлтӹн. 
Ти партьы хрэсӓньвлӓн интьэрэс вэрц шалгымла кайын, 
лачокшымок кӹнь, кулаквлӓн интьэрэс вэрц шалгэн дӓ 
пӓшӓштӹжӹ народниквлӓн йардымы программыштым ӹлӹ- 
мӓшӹшкӹ пырташ цацэн.

Лэнин эсэрвлӓ ваштарэш пиш пыт крэдӓлӹн.
Российски социал-дьэмократичэски ровочый партьым 

ӹштӹмӓш. Лэнински «Искра» Российӹштӹш шӓвшӓлӓ ылшы 
социал-дьэмократичэски организацивлӓм ӹшкэ йӹржӹ цы- 
мырэн. Рэвольуционный прольэтарски партьым пэрви ӹш- 
тӓш литэ ылын гӹнь, кӹзӹт ӹндэ лин.

1903 ин вэскидӹштӹ РСДРП-н II сйэзд йывырт погы- 
нэн. Российӹн халавлӓ гӹц ти сйэздӹшкӹ 43 дьэльэгат 
толын. В. И. Лэнин разрабатывайымы партьын програм- 
мым сйэздӹштӹ прнимайэнӹт. Тиштӓкэн ровочый классын 
партьын сэк кого задачы гишӓн —  социалистичэски рэво- 
льуцим организуйымы гишӓн, прольэтариатын диктатурым 
ӹштӹмӹ гишӓн, социализмӹн сӹҥӹмӓш гишӓн кэлэсӹмӹ. 
Главный задачым ӹштэн шокташ, партьы пӹтӓриок лишӹл 
задачыжым ӹштэн шоктышашлык манын, программышты 
кэлэсӹмӹ, партьын сэк пӹтӓриш задачыжы — Российӹш- 
тӹш кугижӓн самодьэржавим сӹмӹрэн шуаш, дьэмокра- 
тичэски рэспубликӹм ӹштӓш, 8 цӓшӓн пӓшӓ кэчӹм ро- 
вочыйвлӓлӓн ӹштӓш, солашты крэпостной праван ма кот- 
шыжым цилӓ пӹтӓрӓш, хрэсӓньвлӓлӓн зэмльӓм пӹчкӹн 
пуаш.

Ти вэликий задачывлӓм ӹштэн шокташ, ровочый дьэла 
вэрц пиш пыт крэдӓлшӹвлӓм вэлэ, ровочый классын про- 
вэрӓйӹмӹ ӹньӓн эдэмвлӓм вэлэ партьышкы прнимайаш 
Лэнин тэргэн. Партьы,—  манын Лэнин —  ровочый классын 
анзыц кэшӹ отрӓдшӹ лишӓшлык, тидӹн чльэнвлӓштӹ рэ- 
вольуцилӓн ваштокок прэданный лншӓшлык ылыт. Партьын
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программым прнимайышы дӓ тӹдӹн ик организациштӹ 
ӹшкэок ровотайэн участвуйышы эдэм вэлэ партьын чльэн- 
жӹ лин кэрдэш манын, Лэнин тэргэн. Лэнинӹн тэҥэ 
тэргӹмӓш ваштарэшӹжӹ Мартов, Троцкий дӓ кыды-тидӹ 
молы дьэльэгатвлӓ шагалыныт. Шанышвлӓм цилӓмок, кы- 
ды, хыть иктӓ-ма дон партьылан палшаш сӧрӓ гӹньӓт, 
партьын организацивлӓштӹ тӹдӹ ак ровотайы гӹньӓт, дӓ 
партьын дисциплйнӹлӓн ак подчиньӓйӹ гӹньӓт нинӹвлӓм ци- 
лӓм партьыш прнимайаш нӹнӹ прэдлагайэнӹт. Тэхэнь прэд- 
ложэни ровочый классын вуйлалтэн шалгышы партьым 
слапкаэмдэн вэлэ: нинӹ сэмӹнь гӹнь, буржуази ло гӹц 
лӓкшӹ ӹньӓн агыл (ньэустойчивый) эдэмвлӓ, партьылан 
тышман ылшывлӓ партьы рӓдӹшкӹ пырэн кэрдӹт ылын.

Тӹлэц вара, Лэнин ваштарэш шалгышвлӓ, Мартов дӓ 
Троцкий вуйлалтымы дон, царизм дон крэдӓлмӓштӹ сойузым 
ровочыйвлӓлӓн труйышы хрэсӓньвлӓ дон агыл, буржуази дон 
кычаш сйэздӹштӹ прэдлагайэнӹт. Мартовын дӓ Троцкийӹн 
прэдложэни врэдӓӓн ылмым Лэнин вӹк лыктын(разоблачайэн) 
дӓ ровочый класслан буржуази дон нигыцэӓт соглашайаш 
акли, ровочый классым тидӹ соиктоквыжала —  манын, Лэнин 
доказывайэн. Ровочыйвлӓлӓн буржуази дон иквӓрэш лимӹлӓ 
агыл, рэвольуционный хрэсӓньвлӓ дон иквӓрэш лимӹлӓдӓ 
иквӓрэшок кугижӓ дӓ помэшӹквлӓ ваштарэш крэдӓлӓш 
кэмӹлӓ.Кугижӓмдӓ помэшӹквлӓм караҥдэн шумыкы, тӹшӓ- 
коккапиталиствлӓ ваштарэш, социализмӹм ӹштӓш крэдӓлӓш 
тӹҥӓлмӹ вэрц Лэнин дӓ тӹдӹн вэлнӹ ылшывлӓ шалгэнӹт.

Сйэзд партьын Цэнтральный Комитьэтӹм дӓ «Искра» 
газэтӹн рэдакцижӹм айырэн, нинӹлӓн партьын пӓшӓжӹм 
виктӓрӓш поручайэн. Цэнтральный Комитьэтӹшкӹ дӓ 
«Искра» рэдакцишкӹ Лэнин вэлнӹ ылшывлӧ айырымы 
линӹт, сйэздӹштӹ нинӹ шукы голосым •цлучайэнӹтӓт, тидӹ 
гишӓн нинӹм б о л ь ш э в и к в л ӓ  манаш тӹҥӓлӹнӹт; нинӹ 
ваштарэш шалгышывлӓштӹ сйэздӹштӹ чӹдӹ голосым 
плучайэнӹтӓт, нӹнӹм м э н ь ш э в и к в л ӓ  манаш тӹҥӓлӹ- 
нӹт. Российӹштӹш социал-дьэмократичэски шукы органи- 
зацижок сйэзд эртӹмӹкӹ большэвиквлӓ вэрц ылыныт.

II сйэздӹштӹ Сталин тӓҥ укэ ылын, тидӹ тьурмашты 
ылын. 1904 ин тидӹ сибирски ссилкы гӹц шӹлӹн дӓ 
Закавказйэштӹш ровочыйвлӓм большэвиквлӓ паштэк 
нӓҥэн.

Анзыц кэшӹ ровочыйвлӓ Лэнинлӓн дӓ Сталинлӓн пыт 
ӹньӓнэнӹт. Тэхэнь ровочыйвлӓ тӹнӓм тӹжэмӹн ылыныт^
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РСДРП видӹмӹ дон 1903 ин кӓҥӹжӹм Украинӹштӹш 
дӓ Кавказыштыш кого халавлӓштӹ ровочыйвлӓн пӹтӓришӹ 
всэобшый стачкывлӓ линӹт. Цилӓ фабриквлӓ дӓ заводвлӓ 
шагалыныт. Ровочыйвлӓ ӧлицӓвлӓштӹ, плошадьвлӓштӹ тӹ- 
жэмӹн погынэнӹт. Ораторвлӓ рэвольуци гишӓн попэнӹт. 
Социализм вэрц крэдӓлмӹ прольэтариатын знамӹвлӓ дон— 
йакшар флагвлӓ дон— ровочыйвлӓ дьэмонстрацивлӓм ӹштэ- 
нӹт. Кугижӓн правитьэльствы халавлӓшкӹ войскавлӓм 
погэн ти стачкывлӓм тэмдэн.

Тэҥэ гӹньӓт, стачкывлӓ ӹшкэ пӓшӓштӹм ӹштэнӹт—■ 
нинӹ рэвольуцим лишӹлэмдэнӹт, йӹлээмдэнӹт.

46. РЭВОЛЬУЦИ ТӸҤӒЛӒЛТӸН

Йапони дон войуйымаш. Николай II кугижӓ рэвольуцим 
цилӓ статьан пӱктэн шуаш цацэн. Кугижӓн приближон- 
ныйвлӓжӹ тидӹлӓн Йапони ваштарэш тагынамок йӓмдӹ- 
лӹмӹ войнам йӹлэрӓк тӹҥӓлӓш совэтӓйэнӹт. Рэвольуцим 
война цӓрӓ манын нинӹ шотлэнӹт. «Рэвольуци лимэшкӹ 
лучи, война лижӹ»— манын, Николай II кугижӓлӓн тидӹн 
придворныйвлӓжӹ совэтӓйэнӹт.

Войнажым анзыц йапоньэцвлӓ тӹҥӓлӹнӹт. 1904 ин 
йанварын войнам обйавлӓйӹдэок нинӹ Жолтый таҥыжы- 
шты Российӹн стройымы крэпӹсӹш —  Порт-Артурыш на- 
падайэнӹт, тӹштӹ русский войэнный карапльывлӓ шалгэ- 
нӹт дӓ нӹнӹм— йажораквлӓжӹм минвлӓ дон пыдэштӓрэн 
колтэнӹт.

Йапони ӹшкэ островвлӓжӹ гӹц таҥыж гач Маньчжу- 
ришкӹ войскажым шывштэн ваштэн. Йажон вооружайымы 
дӓ тымдэн шӹндӹмӹ йапонски арми худан вооружайымы 
дӓ шолы, взӓточник, ыШтымы гэньэралвлӓ видӹмӹ, пачэш 
котшы кугижӓн армим шиӓш тӹҥӓлӹн.

Йапоньэцвлӓ Порт-Артур крэпӹсӹм нӓлӹнӹт дӓ Мук- 
дэн доран кугижӓн армижӹм шин шӓлӓтэнӹт. Цусимски 
ӓҥӹсӹр проливэш йапоньэцвлӓ русский кугижӓн Балтий- 
ски таҥыж гӹц колтымы войэнный остатка карапльывлӓ- 
жӹмӓт шин шӓлӓтэнӹт.

Войнаэш шин шумы кугижӓн самодьэржави Йапони 
дон пиш позорный мирӹм ӹштэн. Йапони Российӹ гӹц 
Сахалин островым пэлӹжӹм дӓ Порт-Артур крэпӹсӹм 
нӓлӹн, Корэйэш цаткыдэмӹн.

Вӹрӓн рушӓрньӓ дӓ розочый дьэпутатвлӓн пӹтӓриш 
Совэт. Удачный ылтымы русско-йапонски война кугижӓн
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правитьэльствым народын ужын кэрттьшӹжьш эчэ кого- 
эмдэн. Война рэвольуцим цӓрӹдэ, тидӹм лишӹлэмдэн 
вэлэ.

1905 ин йанвар тӹлзӹ тӹҥӓлмӹкӹ Пэтьэрбургыштыш 
Путиловски кого завод (кӹзӹт Кировски завод) бастуйаш 
тӹҥӓлӹн.

Тӹшӓкок Пэтьэрбургышты всэобщый стачкы тӹҥӓлӹн. 
Заводвлӓштӹ тыргыж погынымашвлӓ, собраньывлӓ линӹт. 
Ровочыйвлӓ ӹшкӹмӹштӹн нэзэр ӹлӹмӓш кӹц дӓ права- 
дымы ылмаш кӹц лӓктӓш йӧнӹм кӹчӓлӹнӹт. Нинӹ тэхэнь 
тэргӹмӓшвлӓм трэвайэнӹт: кӓндӓкш цӓшӓн пӓшӓ кэчӹм, 
сойузвлӓшкӹ ушнаш свободым, шамак дон пэчать свободым. 
Тэҥэок помэшӹквлӓн зэмльӓм хрэсӓньвлӓлӓн пуаш дӓ Рос- 
сийӹштӹш государствэнный стройым вашталташ Учрэди- 
тьэльный собраньым погаш ровочыйвлӓ тэргэнӹт.

Стачкы анзыц таманьар тӹлзӹ пэрви ровочый движэни 
ваштарэш крэдӓлӓш кугижӓн правитьэльствыжы— «Общэ- 
ство рабочих» манмым ӹштэн. Ти общэствым вуйлалташ 
провокатор Гапон поп шагалын. Стачкы тӹҥӓлмӹкӹ, Га- 
пон ӹшкэ обшэствын погынымашвлӓштӹ, кугижӓ докы 
шэствим ӹштӓш дӓ тӹдӹлӓн прошэним (пэтицим) сирӓш 
ровочыйвлӓм ӱжӹн. Ти пэтицишкӹ ровочыйвлӓ ӹшкӹлҥ 
ӹштӹн цилӓ тэргӹмӓшвлӓштӹм пыртэнӹт. Большэвиквлӓ 
Гапоным колышташ ак кэл манын ровочыйвлӓлӓн по- 
пэнӹт: «Свободым дӓ зэмльӓм кугижӓ гӹц кӹчэн агыл, 
нӹнӹм оружи кидӓ войуйэн нӓлӓш кэлэш», —  манын 
нӹнӹ попэнӹт. Тӹҥэ гӹньӓт,. Гапон ти прошэни дон 
кугижӓ докы кэӓш ровочыйвлӓм ӹньӓндӓрэнок шоктэн 
кэрдӹн. .Гапонын йывырт шанымашыжы ылын: ровочый- 
влӓн вӹрӹм йоктараш дӓ тӹдӹн дон ровочый движэним 
лаксырташ.

1905 ин 9 йанварын ӱштӹ гӹньӓт, ирокок шукы ровочый, 
вӓтӹвлӓштӹ дон дӓ тьэтьӓвлӓштӹ дон Зимний дворэц токы 
кэӓш тӓрвӓнэнӹт. Цилӓжӹ 140 тӹжэм эдэмӓт утла погынэнӹт.

Оружидэок ылшы народым кугижӓн войскажы залп 
тон лӱлӹн вӓш лин. Тӹжэм эдэмӓт утла пушмы, шӓшкӹ 
дон ромы, казаквлӓн имнивлӓ дон ташкымы ылын. Пэ- 
тьэрбург ӧлицӓвлӓштӹ ровочыйвлӓн вӹр йогэн.

Ти кэчӹ ровочыйвлӓлӓн вӹрӓн урокым анжыктэн. Куги- 
жӓлӓн дӓ тӹдӹн слугавлӓлӓн ӹньӓнӓш акли, тидӹм цилӓн 
рашкыдын ужыныт. Тӹ кэчӹнок, вадэш, окраинвлӓштӹ 
ровочыйвлӓ баррикадывлӓм стройаш тӹҥӓлӹнӹт. Баррикады-
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влӓштӹ йакшар флагвлӓ выльгыжалтыиыт. Ровочыйвлӓ 
-офицэрвлӓ вӹк, полицэйскивлӓ вӹк нападайэнӹт дӓ пӹ- 
нӹм разоружайэпӹт. Ровочыйвлӓп крэдӓлмӹм большэвик- 
влӓ видэпӹт.

Ровочыйвлӓн вӹрӹм кугижӓ арышыла йоктарымыжы 
гишӓп цилӓ сӓндӓлӹк мыч пиш кого шӹдӹ шӓрлэп кэп. 
Ровочыйвлӓ пӓшӓ ӹштӓш пырахэнӹт, рэвольуционпый мы- 
рывлӓм мырэпӹт, «Долэй кугижӓн самодьэржави» — манмы 
лозунгвлӓ дон ӧлицӓшкӹ лӓктӹнӹт. Рэвольуци цилӓ сӓн- 
дӓлӹк йӹрок йӹлэ шӓрлэн кэн.

Шошым мычкок ровочыйвлӓн массывый стачкывлӓ дӓ 
выступльэнивлӓ цӓрнӹдэок линӹт.

1905 ин май тӹлзӹн тьэкстильный фабриквлӓӓн хала- 
шты — И в а н о в о - В о з н ь э с э н с к и ш т ӹ  —  пиш пыт крэ- 
дӓлмӹ стачкы тӹҥӓлӓлтӹн. Ровочыйвлӓн видэн шалгыш- 
влӓжӹ большэвиквлӓ ылыпыт.

Хала ӧрдӹштӹ, Талка рэкӓ допы, ровочыйвлӓ тӹжэмӹп 
погынэпӹт. Кугижӓп власть топ дӓ фабрикаптвлӓ доп ӹшкэ 
крэдӓлмӓшӹштӹм видӓш ровочыйвлӓ ровочый дьэпутатвлӓм 
айырэпӹт, пӹпӹ Совэтӹм ӹштэпӹт.

Тидӹ Российӹштӹ р о в о ч ы й  д ь э п у т а т в л ӓ п  п ӹт ӓ -  
р и ш  С о в э т  ылып. Ти Совэт кэчӹнь засэдӓнивлӓш по- 
гынэн, йӹржӹ тӹжэмӹн ровочыйвлӓ ылыныт. Ровочыйвлӓн 
погынымашвлӓштӹ Совэтӹм вуйлалтэн шалгышы большэ- 
виквлӓ выступайэнӹт. Ораторвлӓн рэвольуционный ша- 
йыштмашвлӓштӹм народ пиш когон колыштын. Ровочыйвлӓн 
гэройла крэдӓлмӓш кок тӹлзӓт утла кэйэн. Ровочыйвлӓ 
дӓ нӹнӹн сэмньӓвлӓштӹ шужэп ӹлэпӹт кӹньӓт, цӓкнӹдэ- 
лыт. Кугижӓн губэрнатор шӱдӹмӹ дон войскавлӓ ровочый- 
влӓ вӹк лӱлӓш тӹҥӓлӹнӹт. Остаткаэшӹжӹ ровочыйвлӓн 
силашты пӹтӓш тӹҥӓлӹн. Совэт шӱдӹмӹ дон 40 тӹжэм 
эдэмӓн ровочыйвлӓн погынымашты стачкым цӓрӓш рэшэ- 
нӹт. Стачкы ровочыйвлӓм пиҥӹдэмдэн, дӓ анзыкыла эчэ 
кого крэдӓлмӓш лимӓшэш нӹнӹм йажон йӓмдӹлэн.

Хрэсӓньвлӓн движэни. 1905 ин шошым хрэсӓньвлӓн 
вольньэнивлӓ тӹҥӓлӓлтӹпӹт. Российӹп цэптрӹштӹ дӓ По- 
волжйэштӹ хрэсӓньвлӓ зэмльӓвлӓм, шӹ’ргӹм шывшын нӓ- 
лӹнӹт, помэшӹквлӓн амбарвлӓ гӹц киндӹм шывштэпӹт 
дӓ тидӹм голодныйвлӓ лошты пайылэнӹт. Помэшӹквлӓн 
усадьбывлӓм йылатэнӹт, зэмльӓ пайылымашым тэргэнӹт, шу- 
кы вӓрэокпомэшӹквлӓн зэмльӓм кидӹшкӹштӹ нӓлӹнӹт. Ӧрт 
кэн лӱтшӹпомэшӹквлӓӹшкэпомэстивлӓштӹгӹц войска дон
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Помэшӹкын имэним хрэсӓньвлӓн хватьэн нӓлмӓш.

полици пэрэгӹмӹ вӓрӹшкӹ шӹлӹнӹт. Хрэсӓньвлӓ вашта- 
рэш кугижӓн правитьэльствы салтаквлӓм дӓ казаквлӓм кол- 
тэн. Хрэсӓньвлӓм войскавлӓ лӱлӹнӹт, шинӹт дӓ тьурма- 
влӓшкӹ шӹндэнӹт. Тӹҥэ гӹньӓт, халавлӓштӹш ровочый- 
влӓ палшэнӹтӓт, хрэсӓньвлӓ крэдӓлӓш цӓрнӹдэлыт. Хрэ- 
сӓньвлӓн движэни кэчӹнь шӓрлэн.

Г р у з и ш т ӹ  хрэсӓньвлӓ помэшӹквлӓлӓн повинность- 
влӓм тӱлӓш пырахэнӹт. Шукы вӓрэлӓ зэмльӓм, шӹргӹм, 
кӹтӹм вӓрвлӓм нинӹ ӹшкэ кидӹшкӹштӹ шывшын нӓлӹ- 
нӹт. Кугижӓн властьым признавайыдэлыт. Дьэлавлӓм хрэ- 
сӓньвлӓ ӹшкэок видэнӹт.

Л а т в и ш т ӹ  дӓ Э с т о н и ш т ӹ  1905 ин шошым, кӓҥӹ- 
жӹм батраквлӓ восстанивлӓм ӹштэнӹт. Нӹнӹ вооружайал- 
тыныт дӓ рэвольуционный хрэсӓньвлӓн комитьэтвлӓм ӹштэ- 
нӹт. Ти организацивлӓ палшымы дон Латви дӓ Эстони 
солавлӓ гӹц помэшӹквлӓм — ньэмӹц баронвлӓм нинӹ пок- 
тэн колтэнӹт.

У к р а и н ӹ ш т ӹ ш ӹ д ӓ Б э  л о р у с с и ш т ӹ ш ӹ хрэсӓнь- 
влӓ кугижӓн правитьэльствы дон дӓ помэшӹквлӓ дон крэ- 
дӓлӓш тэҥэок тӓрвӓнэнӹт.

РСДРП-н III сйэздшӹ. 1905 ин апрэль тӹлзӹн Лон- 
донышты Лэнин тэргӹмӹ дон РСДРП-н кымшы сйэздшӹ
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погымы лин. Тӹ вэрэмӓн партьышты цилӓжӹ 87-2 тӹжэм нӓр 
чльэн ылын. Сйэздӹш большэвистски партьын 20 комитьэт 
кӹц дьэльэгатвлӓпогынэнӹт. Мэньшэвиквлӓсйэздӹн пӓшӓш- 
тӹжӹ участвуйаш отказэнӹт дӓ сйэздӹш митэлыт.

Сйэздӹштӹ Лэнин тэҥэ попэн: рэвольуцилӓн сӹҥӓшӹжӹ 
партьылан; ровочыйвлӓн дӓ хрэсӓньвлӓн сойузым цаткыдэм- 
дӓш, иквӓрэш ӹштӹмӹ сила дон вооружонный восстаним 
тӹҥӓлӓш, кугижӓм сӹмӹрэн шуаш дӓ ровочыйвлӓн дӓ хрэ- 
сӓньвлӓн рэвольуционный правитьэльствым ӹштӓш кэлэш. 
Хрэсӓньвлӓ ӹшкӹмӹштӹн рэвольуционный комитьэтвлӓм 
ӹштӹшӓшлык ылыт, дӓ нимахань выкуптэок помэшӹк- 
влӓн цилӓ зэмльӓштӹм шывшын нӓлшӓшлык ылыт. 
Ровочыйвлӓ хрэсӓньвлӓн ти крэдӓлмӓшӹштӹм вуйлалты- 
шашлык дӓ нӹнӹлӓн палшышашлык ылыт манын.

Пакылажы Лэнин попэн: кугижӓ дон помэшӹквлӓн 
властььш сӹмӹрэн шумыкы большэвиквлӓ ровочыйвлӓм дӓ 
нэзэр хрэсӓньвлӓм капиталиствлӓ дӓ кулаквлӓ ваштарэш 
крэдӓлмӓшкӹ, социалистичэски рэвольуци вэрц крэдӓлмӓ- 
шкӹ нӓҥэшӓшлык ылыт.

111 сйэзд Лэнинӹн цилӓ ти прэдложэнивлӓжӹм прии- 
майэн.

Дьэльэгатвлӓ Российӹш толыныт дӓ пиш пыт пӓшӓм 
ӹштэн сйэздӹн рэшэнивлӓжӹм ӹлӹмӓшӹш пырташ тӹ- 
ҥӓлӹнӹт.

Ти вэрэмӓнок, тӹнӓм Закавказйэштӹ ровотайышы Ста- 
лин тӓҥ Лэнин дон иквӓрэш рэвольуцин сӹҥӹмӓш вэрц 
крэдӓлмӓшӹм виктӓрэн. Сталин тиштӹ большэвистски ко- 
митьэтвлӓм цаткыдэмдэн, большэвистски сйэздӹм йӓмдӹлэн, 
подпольный типографим ӹштэн, ровочыйвлӓлӓн листовкы- 
влӓм сирэн, ровочыйвлӓм дӓ хрэсӓньвлӓм иктӹш цымырэн, 
вооружонный восстани ӹштӓш йӓмдӹлӹмӓш пӓшӓм виктӓ- 
рэн шалгэн. Сталин тӓҥ Закавказйэштӹш дӓ цилӓ Росси- 
йӹштӹш ровочыйвлӓ дон труйыш народвлӓм ик сэмньӓш 
цаткыдэмдэн пижӹктӹмӓш вэрц пиш шукы силажым пиштэн.

47, ВООРУЖОННЫЙ ВОССТАНИМ ЙӒМДӸЛӸМӒШ

« П о ть о м к и н »  б р о н ь э н о с э ц ӹ ш т ӹ ш  в о с с т а н и . Армиш- 
кӓт рэвольупи шӓрлэн кэн. Ийунь 1905 ин Шим таҥыжы- 
штыш «Потьомкин» броньэносэцӹштӹ матросвлӓ восста- 
ним тӹҥӓлӹнӹт.

Одэссӹштӹ ровочыйвлӓ бастуйэнӹт, хала лишнӹжӹ 
броньэносэп йӓкӹрӹштӹ шалгэн. Одэссӹштӹш событивлӓм
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1905 ин ийуньын «Потьомкин» броньэносэцӹштӹ  
лишӹ восстани.

матросвлӓ пӓлэнӹт, нинӹ пиш тыргыжланэн колтэнӹт дӓ ни- 
нӹм ӱжшӹ ровочыйвлӓлӓн палшаш крэдӓлӓш кэӓш талашэнӹт. 
с Ик кӓнӓ качкын шӹнзӹмӹ годым матросвлӓ ло гӹц 
тӓгӱ ӓньӓт сӹгӹрӓл колтэн:

—  Б1рвэзӹвлӓ, боршышты шукшвлӓ улы! 
Карапльыштыш офицэрвлӓ морӓквлӓлӓн шӱшӹ пайым 

пукшэнӹт, оксажым ӹшлӓнӹштӹ кодэнӹт.
Шукшан борш гишӓн лишӹ случый тӓрвӓнӹАишьш 

лпшӹлэмдэн. Матросвлӓ когон ӧпкӓлэнӹт. Карапльы
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командир толын дӓ матросвлӓлӓн шӓлӓнӓш шӱдэн. Ма- 
тросвлӓ тидӹм колыштэлыт. 30 матросым арэстуйаш дӓ 
нӹнӹм лӱӓш командир приказым пуэн. Матросвлӓ йӓҥ 
вашт шӹдэшкэнӹт, обижӓйӓлтӹнӹт. Матьушэнко матрос 
ӱжмӹ дон нинӹ вооружайалтыныт дӓ: «Вӹр йӱшӹвлам 
шидӓ!» манын сӹгӹрӓл колтэн, ужын кэрттӹмӹ офицэрвлӓ 
вӹкӹ кэчӓлтӹнӹт дӓ нӹнӹм пуштын вӹдӹшкӹ кӹшкэ- 
нӹт.

«Потьомкинэш» йакшар флагым лӱктэнӹт.
«Потьомкин» усмирӓйӓш кугижӓ войэнный карапльы- 

влӓм колтэн. Тэҥэ гӹньӓт, ти карапльывлӓштӹш матрос- 
влӓ восстани ӹштӹшӹ «Потьомкин» броньэносэц вӹкӹ 
лӱлӓш отказэнӹт. «Потьомкин» кӱ шӱдэ, продовольствидэ 
шукы тырхэн кэрттэ. «Потьомкинӹштӹ» ситӓлык опытан, 
видӹшӹ большэвиквлӓ ылтэлыт.

Потьомкинцӹвлӓлӓн Румыниш кэӓш дӓ тӹштӹш власть- 
влӓлӓн сдайалташ вӓрэштӹн.

«Потьомкинӹштӹш» восстани сӹҥэн кэрттэ гӹньӓт, 
тидӹ ровочыйвлӓн кит-йалым лӱктэн. Флот тон арми рэ- 
вольуци вэкӹ ванжаш тӹҥӓлмӹм нинӹ ужыныт.

Октьӓбрски всэобщый стачкы. 1905 ин шӹжӹ вэкӹлӓ 
рэвольуционный движэни цилӓ сӓндӓлӹк кымдыкэш шӓр- 
лэн. Стачэчниквлӓн рӓдӹштӹм вэс фабриквлӓштӹшӹ дӓ за- 
водвлӓштӹшӹ ровочыйвлӓ каждый кэчӹн тэмэн миэнӹт. 
Ӧлицӓвлӓштӹ ровочыйвлӓ погынымашвлӓм ӹштэнӹт, пок- 
тылаш толшы полицивлӓ дон дӓ войскавлӓ дон шӹрэнок 
кидӓ-кидӓ шиэдӓлмӓш йактэ шоныт.

Октьӓбр тӹлзӹ тӹҥӓлмӹкӹ московски кӹртни корны- 
влӓштӹ стачкы тӹҥӓлӓлтӹн, дӓ сӓндӓлӹкӹн цилӓ кӹртни 
корнывлӓшкӹ йӹлэ шӓрлэн кэн. Почтышты дӓ тьэльэгра- 
фышты пӓшӓм ӹштӓш пырахэнӹт.

Ровочыйвлӓ паштэк учитьӹлвлӓ, врачвлӓ, профэссор- 
влӓ, студьэнтвлӓ крэдӓлмӓшкӹ пижӓш тӹҥӓлӹнӹт. Харь- 
ковышты дӓ Иэкатьэринославышты (кӹзӹт Дньэпропэ- 
тровск) ровочыйвлӓ баррикадывлӓм стройаш тӹҥӓлӹнӹт дӓ 
оружиӓн магазинӹм громэн шумыкы, войска дӓ полици 
ваштарэш лӱлӓш тӹҥӓлӹнӹт.

Большэвиквлӓ вуйлалтымы дон шукы халавлӓшток р о- 
в о ч ы й в л ӓ н  п р о ф э с с и о н а л ь н ы й  с о й у з в л ӓ  (проф- 
сойузвлӓ) организуйалтыныт. Промышльэнный кого цэнтр- 
влӓштӹ р о в о ч ы й  д ь э п у т а т в л ӓ н  С о в э т в л ӓ  ӹштӹ- 
мӹ линӹт. Ровочыйвлӓн дӓ хрэсӓньвлӓн рэвольуционный
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у властьын тӹҥӓлтӹшӹжӹ нинӹ ылыныт. Ровочый дьэпу- 
татвлӓн Совэтвлӓ шукыжок восстаниэш йӓмдӹлӓлтӹнӹт, 
оруживлӓм цилӓ сэмӹнь кӹчӓл моныт, войэнный дьэлаэш 
ровочыйвлӓм тымдэнӹт. Большэвиквлӓн партийный орга- 
нираци ылмы цилӓ кого заводвлӓштӹ дӓ фабриквлӓштӹ, 
цилӓ вӓрэ манмы ганьок, б о й э в о й  д р у ж и н ы в л ӓ  ӹш- 
тӹмӹ ылыныт. Войскавлӓлӓн «патроным ӹжӓлӓйӓш агыл» 
дӓ стачэчниквлӓм нима ӹжӓлӓйӹдэок лӱӓш кугижӓн пра- 
витьэльствы приказым пуэн.

Шукы халавлӓшток войскавлӓ ровочыйвлӓ вӹкӹ лӱлӹ- 
нӹт, собраньывлӓм поктыл шӓлӓтэнӹт. Вооружонный 
восстаним ровочыйвлӓ эчэ тӹҥӓл кэрттэлыт. Бойэвой 
дружины пиш чӹдӹ ылын, нӹнӹн оружиштӓт ситӹдэ. 
Рэвольуционный движэним тэмдэн шуаш кугижӓжӹнӓт 
силажы ситӹдэ. Тидӹн войскавлӓштӹжӹ кого тӓрвӓнӹ- 
мӓшвлӓ ылыныт. Салтаквлӓ рэвольуци вэкӹ лиӓш тӹҥӓ- 
лӹнӹт. Армиштӹ большэвиквлӓн пӓшӓ ӹштӹмӹ ти- 
дӹлӓн палшэн, тӹштӹ нинӹ салтаквлӓм рэвольуцишкӹ пи- 
жӓш ӱжӹнӹт, йывырт листовкывлӓм шӓрэнӹт. Йапони дон 
войуйымашты кугижӓн поражэньӓт тидӹлӓн тэҥэок палшэн.

Николай II кугижӓ рэвольуци кушмаш кӹц лӱдӹн кол- 
тэнӓт, октьӓбр 17 кэчӹн м а н и ф э с т ӹ м  лыктын. Мани- 
фэстӹштӹжӹ тидӹ народлан свободым пуаш дӓ Российӹн 
цилӓ государствэнный дьэлавлӓм кугижӓ дон иквӓрэш рэ- 
шӓш народын прэдставитьэльвлӓ гӹц Государствэнный ду- 
мым погаш сӧрэн. 17 октьӓбрӹн лыкмы манифэст сӹнзӓгрӓ- 
ток алталымаш ылын. Силам цымыраш дӓ рэвольуцим вӹр 
лоэш йамдаш кугижӓн правитьэльствылан вэрэмӓм шывшаш 
кэлэш ылын. Манифэстшӹ свободы гишӓн ылын гӹньӓт, по- 
гынымашвлӓм полици шӓлӓтэн, ровочыйвлӓм дӓ нӹнӹм видӹ- 
шӹ большэвиквлӓм арэстуйэн дӓ нуштын. Москвашты куги- 
жӓн погромшиквлӓ пиш йажо большэвикӹм— московски 
ровочыйвлӓн вуйлалтышы Н и к о л а й  Э р н э с т о в и ч  
Б а у м а н ы м  пуштыныт. Бауманым тайымы годым ко- 
ропшы паштэк большэвик партьын московски комитьэт 
вуйлалтымы дон шӱдӹ тӹжэм ровочый кэнӹт.

1905 ин нойӓбрӹн вэс сӓндӓлӹк кӹц Российӹшкӹ 
Лэнин толын. Тидӹ партьын пӓшӓм дӓ труйышывлӓн 
крэдӓлмӓшӹм виктӓрэн.

Ти вэрэмӓнок Закавказйэштӹ Сталин тэҥэок пиҥӹдӹн, 
Лэнинлӓок, труйышывлӓм кугижӓ дӓ тӹдӹн слугавлӓ ваш- 
тарэш шиэдӓлмӓшкӹ йӓмдӹлэн. Вооружонный восстани
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йӓмдӹлӹмӓш ваштарэш ылшы мэньшэвиквлӓм Сталин ра- 
зоблачайэн. Тбилиси халаштыш ровочыйвлӓлӓн Сталин 
тӓҥ попэн: «Лачокок сӹҥэн шокташ ма кэлэш? Тидӹлӓн 
кым вэщӓ кэлэш, йажон пӓлӹдӓ, ӓшӹндӓрӹдӓ: пӹтӓриок 
мӓлӓннӓ ма кэлэш, тидӹ — вооружэни, кокшэш-— воору- 
жэни, кымшэш эчэ дӓ эчэ ик кӓнӓк — вооружэни».

1905 ин дьэкабрӹн вооружонный восстани гишӓн боль- 
шэвиквлӓн конфэрэнциштӹ обсуждайымы лин. Тиштӓкэн 
Лэнин дон Сталин нӹтӓри вӓш линӹт. Тӹшкэвэкшӹ нинӹ 
икӓнӓ иктӹштӹ докы сирмӓшвлӓм сирӹмӹ дон дӓ тӓҥвлӓ 
гач свӓзӹм кычэнӹт ылын.

48. ДЬЭКАБРСКИ ВООРУЖОННЫЙ ВОССТАНИ

Московски ровочыйвлӓн вооружонный восстанн. Дьэ- 
кабр 7 кэчӹн 1905 ин Москвашты всэобщый стачкы тӹҥӓлӓл- 
тӹн дӓ йӹлэ вооружонный восстанишкӹ сӓрнӓлт кэн. Ан- 
зыцок большэвиквлӓн назначымы цӓшэш фабриквлӓ, завод- 
влӓ дӓ кӹртни корнывлӓ шагалыныт, эльэктричэствы йӧ- 
рэн. Газэтвлӓ лӓктӓш цӓрнэнӹт. Ровочыйвлӓ вооружайал- 
таш тӹҥӓлӹнӹт, бойэвой дружинывлӓ кушкыныт. Полици 
дон войскавлӓ ровочыйвлӓн собраньывлӓм поктылыныт, 
дружинывлӓн погынымы томавлӓшкӹ лӱлӹнӹт. Бронный 
ӧлицӓштӹ, Твэрскойышты(кӹзӹт Горький ӧлицӓ), вокзалвлӓ 
доны, Гужон завод доны (кӹзӹт „Сэрп и М олот“)ровочый- 
влӓ баррикадывлӓм стройаш тӹҥӓлӹнӹт. Шукат эртӹдэ, 
Москван цилӓ ӧлицӓшток арававлӓ гӹц, трамвай вагонвлӓ 
гӹц, иэцкӓвлӓ гӹц, йӓшӹквлӓ гӹц, ӧлицӓштӹш фонар мӓ- 
ҥӹвлӓ гӹц баррикадывлӓм стройэнӹт. Тидӹвлӓм цилӓ ӧли- 
цӓ покшалан аралэнӹт, тьэльэграф ваштыр дон, трамвай 
ировылыквлӓ дон вӹдӹлӹнӹт. Тэҥэ ӓрӹмӹвлӓ гач, ку- 
гижӓн кавальэри дӓ мыктэшкӹ полицивлӓ кэн кэрттэлыт. 
Шукы баррикадыштыжок рэвольвэрвлӓ дон вооружайымы 
ровочыйвлӓн бойэвой дружинывлӓ войскавлӓм лӱлӹнӹт. 
Москва ӧлицӓвлӓ мычкы ик маньар кэчӹ цӓрнӹдэок лӱ- 
лӹнӹт. Москвалан палшаш бойэвой дружинывлӓ вэс вӓр- 
влӓ гӹц толаш талашэнӹт. Иваново-Возньэсэнски гӹц ӹш- 
кӹмжӹн бсйэвой ровочый дружиныжы дон смэлый боль- 
шэвик М. В. Ф р у н з э  толын.

Москваштыш ровочыйвлӓлӓн хрэсӓньвлӓ киндӹм, ро- 
колмам кандэнӹт дӓ йужнам баррикадышты бойэцвлӓ сага 
крэдӓлӹнӹт. Крэдӓлмӓшӹн цэктржӹ П р э с н ь ӓ  (Москваш-
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тыш ровочый район) ылын. Дружиниквлӓм вуйлалтымаш- 
тыжы большэвиквлӓ шалгэнӹт. Нинӹ вуйлалтымы дон 
кугижӓн войскавлӓ ваштарэш 10 кэчӹ Прэсньӓ шалгэн. 
Тидӹ прольэтарски крэпӹс ылын, тиштӹ власть восстани 
ӹштӹшӹ ровочыйвлӓ кидӹштӹ ылын. Прэсньӓштӹш ро- 
вочыйвлӓ ӹшкэ районышты вэрц гэройски крэдӓлӹнӹт. 
Ровочыйвлӓлӓн нинӹн вӓтӹвлӓштӹ палшэнӹт. Нинӹ шу- 
шыргышывлӓлӓн пэрэвӓзкӹм ӹштэнӹт, ровочыйвлӓм пук-

1905 ин дьэкабрӹн Москваштыш баррикадывлӓшгӹ 
ровочыйвлӓн крэдӓлмӓш.

шэнӹт. Сӓмӹрӹквлӓ пиш патырын крэдӓлӹнӹт. Нинӹ 
развэдкӹвлӓшкӹ каштыныт, баррикадывлӓм, засадывлӓм 
ӹштӓш дӓ войскавлӓ дон крэдӓлӓш палшэнӹт.

Кугижӓн войскавлӓ дон Казански кӹртни корныштыш 
ровочыйвлӓӓт пыт крэдӓлӹнӹт.

Восстани ӹштӹшӹ народ ваштарэш крэдӓлӓш Москва- 
шты войска ситӹдэ. Москвашкы кугижӓ кок полкы салта- 
кым колтэн. Пушкавлӓ дӓ пульэмӧтвлӓ палшым дон вэлэ 
восстани ӹштӹшӹвлӓм шин шуэнӹт. Москвам Дубасов 
гэньэрал громэн. Дьэкабр 18 кэчӹн бойэвой дружинывлӓ- 
лӓн баррикадывлӓ гӹц караҥаш дӓ оружим йывырт склад- 
влӓшкӹ тайаш вӓрэштӹн. Москвашты тӹжэм эдэмӓт утла 
пуштмы лин. Артилльэрийскиснарӓдвлӓпыдэштмӓшэш лишӹ 
пожарэш хала тамазар кэчӹ йылэн. Колышы ровочыйвлӓн, 
ӹдӹрӓмӓшвлӓн дӓ ӹрвэзӹвлӓн кӓпвлӓ ӧлицӓвлӓштӹ киэнӹт.
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Рэвольуцин шукы бойэцвлӓм кугижӓн войскавлӓ лӱэнӹт 
дӓ сӓкӓлтэнӹт.

Восстаниш шагалшы Москвам кугижӓн палачвлӓштӹ 
тэҥэ тэмдэн шуэнӹт.

Вооружонный восстани годым Лэнин Пэтьэрбургышты 
ылын. Пэтьэрбургыштыш восстанишкӹ ровочыйвлӓм кӹ- 
ньӹлтӓш большэвиквлӓн Цэнтральный Комитьэт цилӓ мэрӓм 
прнимайэн. Тэҥэ гӹньӓт, Пэтьэрбургски совэтӹшкӹ пырэн 
шӹцшӹ мэньшэвиквлӓ, Троцкий вуйлалтымы дон, Мос- 
кваштыш вооружонный восстанилӓн палшымаш ваштарэш 
шалгэнӹт. Мэньшэвиквлӓ дӓ эсэрвлӓ ровочыйвлӓн рэвольу- 
цим срывайэнӹт. Рэвольуцим тэмдэн шуаш кугижӓн пра- 
витьэльствы дон ик ышын лишӹ буржуазилӓн нинӹ пал- 
шэн шалгэнӹт. Пэтьэрбургышты дьэкабрӹн тӹҥӓлшӹ стач- 
кы вооружонный восстаним тӓрвӓтэн шоктыдэок пӹтэн.

Помэшӹквлӓ ваштарэш хрэсӓньвлӓн крэдӓлмӓш. Рэво- 
льуци годым, цилӓ Российӹ кымдыкэш манаш лиэш, ровочый 
движэни влийани дон дӓ большзвик партьы ӱжмӹ дон 
ӹшкӹмӹштӹн пӹзӹртӹшӹ-помэшӹквлӓ ваштарэш хрэсӓнь- 
влӓ шагалыныт. Российӹштӹш цилӓ губэрнӓшток крэстьйан- 
ски движэни шӓрлэн. Кым и рэвольуционный крэдӓлмӓшӹ- 
штӹ хрэсӓньвлӓн рэвольуционный выступльэнивлӓ 7 тӹжэ- 
мӓт утла ылын. Хрэсӓньвлӓ помэшӹквлӓн дӓ мнастирвлӓн 
зэмльӓвлӓм кидӹшкӹштӹ хватьэн нӓлӹнӹт, помэшӹквлӓн 
дӓ мнастирвлӓн льэсӹм роэнӹт, цилӓ вӓрэ помэшӹквлӓн 
усадьбывлӓшкӹ нападайэнӹт дӓ йылатэнӹт. 1905 ин ик 
Саратовски губэрнӓшток, шӹжӹм дӓ тэлӹм, хрэсӓньвлӓ 
помэшӹквлӓн имэнивлӓм 300 нӓрӹм йыксыр пӹтӓрэнӹт. 
Полицим, волостной старшинӓвлӓм дӓ сэльски старостывлӓм 
поктэн колтэн, хрэсӓньвлӓ ӹшкэ айырымы властьым ӹш- 
тэнӹт. Лач анзыц кэшӹ хрэсӓньвлӓштӹ крэстьйански со- 
йузвлӓш ушнэнӹт. Тэҥэ ӹштӓшӹжӹ нинӹлӓн большэвик- 
влӓ палшэнӹт. Кугижӓ дӓ помэшӹквлӓ каратьэльный от- 
рӓдвлӓм колтэнӹт дӓ хрэсӓньвлӓн восстанивлӓм тэмдэнӹт.

Российӹштӹш угньэтӓйӹмӹ народвлӓн вооружон- 
ный восстанивлӓ. Закавказйэштӹ Сталин тӓҥ вуйлалтымы 
дон ровочыйвлӓ дӓ хрэсӓньвлӓ кугижӓн войскавлӓ дон пыт 
крэдӓлӹнӹт. Цилӓ Г р у з и  кымдыкэш восстанивлӓ ылыныт. 
Грузишкӹ кугижӓн войскам шукым колтэнӹт. Грузински 
ровочыйвлӓ дӓ хрэсӓньвлӓ нинӹ дон шукы гӓнӓ крэдӓлӹнӹт.

1905 ин дьэкабрӹн кугижӓн войскавлӓ Грузиштӹш 
шукы халам дӓ солам йылатэнӹт.
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Всэобщый октьӓбрски стачкы годымок эчэ Ук р а и н ӹ ш- 
т ӹ пӹтӓриш вооружонный восстанивлӓ тӹҥӓлӓлтӹнӹт. Сэк 
кого восстанижок 1905 ин дьэкабрӹн Донбассышты: Го р -  
л о в к ы ш т ы  дӓ Л у г а н с к и ш т ӹ  (кӹзӹт Ворошиловград} 
линӹт. Заводской ровочыйвлӓ дӓ шахтьорвлӓ кугижӓн войска- 
влӓ дон таманьар кэчӹ крэдӓлӹнӹт. Луганскиштӹ ровочый- 
влӓм тӹнӓм сльэсӹр —  К л и м  В о р о ш и л о в  вуйлалтэн.

Ф и н л ь ӓ н д и ш т ӹ  ровочыйвлӓ ӹшкӹмӹштӹн воору- 
жонный К р а с н ы й  г в а р д и м  ӹштэнӹт. Красный гвар- 
ди кугижӓн полицивлӓн оружим шывшын нӓлӹн. Жандар- 
мывлӓ, полицэйскивлӓ, русский чиновниквлӓ Финльӓндиштӹ 
служвам шуэн Российӹшкӹ шӹлӹнӹт.

Фински народ ӹшкӹмжӹн правитьэльствым айырэн. 
Фински буржуази, ровочыйвлӓн власть сила когоэммӹ гӹц 
лӱдӹн, кугижӓ дон соглашэним ӹштэн дӓ ровочыйвлӓм 
прэдайэн. Шукэш агыл ровочый движэним нимат ӹжӓлӓйӹ- 
дэок тэмдэн колтымы лин. Красный гвардим шин шӓлӓ- 
тэнӹт, правитьэльствыжым поктыл колтэнӹт^.

Угньэтьонный народвлӓ цилӓ вӓрэ ужын кэрттӹмӹ куги- 
жӓн правитьэльствы ваштарэш крэдӓлӹнӹт. Тӹҥэ гӹньӓт^ 
ти народвлӓн буржуази, русский буржуазилӓок, кугижӓн 
власть дон икышын рэвольуци ваштарэш крэдӓлӹн.

Тигӓнӓ ровочыйвлӓлӓн дӓ хрэсӓньвлӓлӓн цӓкнӓш вӓрэш- 
тӹн. Кугижӓ, помэшӹквлӓ дӓ буржуази нинӹ гӹц силан- 
рак ылыныт. Российӹштӹш цилӓ народвлӓн —  ровочыйвлӓн 
дӓ хрэсӓньвлӓн йоктарымы вӹр труйышывлӓм родньаэм- 
дэн дӓ цаткыды вэликий сойузыш у гӹц крэдӓлӓш нинӹм 
цат пижӹктэн.

1905 ин ылшы рэвольуцилӓн цилӓ мир откликайалтын. 
1871 ин Парижски Коммуны гӹц вара прольэтариатын сэк 
кого крэдӓлмӓш тидӹ ылын.

Русский рэвольуци влийани дон Западный Йэвропышты 
стачэчный движэни шӓрлӓш тӹҥӓлӹн. Турциштӹ труйы- 
шывлӓ ӹшкӹмӹштӹн султаным караҥдэнӹт, Иранышты— 
шахым, Китайышты —  импэраторым. Китайышты рэспубли- 
кӹ ӹштӹмӹ лин.

49. РЭВОЛЬУЦИН ПОРАЖЭНИЖӸ

Рэвольуционный выступльэнивлӓм тэмдэн колтымаш.^
Восстаниш шагалшы народым вӹр-врак тэмдэн колтэнӹт 
гӹньӓт, рэвольуци цӓрнӹдэ. 1906 ин ровочыйвлӓн стачкы, 
хрэсӓньвлӓн, салтаквлӓн дӓ матросвдӓн выступльэнивлӓ
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лин миэнӹт. 1906 ин ийульын, августын —  К р о н ш т а д т ы -  
ш т ы  дӓ С в э а б о р г ы ш т ы  морӓквлӓн айыртэмӹнок кого 
восстани ылын. Матросвлӓ тӹжэмӹн восстаниш шагалы- 
ныт, дӓ офицэрвлӓм шин шуэнӹт, кыды вӓрэжӹ крэпӹсӓн 
укрэпльэнивлӓштӹ ӹшкӹмӹштӹн властьым ӹштэнӹт. Ма- 
тросвлӓ худан организуйымы ылынытат, сэдӹндон кугижӓн 
офицэрвлӓ восстаним тэмдэн шуэн кэрдӹнӹт. Правитьэль- 
ствы морӓквлӓм 4 тӹжэмӓт утлам арэстуйэн.

Сибирӹш ик партьы ссильный паштэк вэсӹм поктэнӹт.

Нимат ӹжӓлӓйӹдэок рэвольуционьэрвлӓм пӹтӓрӹмӓш 
гишӓн кугижӓн министр Столыпин законым- лыктын. 
1906 и гӹц 1909 и йактэ ти закон сэмӹнь 2 тӹжэм ут- 
ла эдэмӹм сӓкӓлтэнӹт, 25 тӹжэм эдэмӹм катыргышкы, 
ссилкывлӓшкӹ колтэнӹт дӓ тьурмавлӓшкӹ шӹндэнӹт. Та- 
мазар лу тӹжэм рэвольуционьэрӹм лӱмӹ дӓ судтэок му- 
тьэн пуштыныт. Арэстуйымы рэвольуционьэрвлӓм пиш ко- 
гон мутьэнӹт: застьэнкӹвлӓштӹ шинӹт, кӹчвлӓ лӹвэцӹн 
им дон шырэнӹт, кальэн шӹндӹмӹ кӹртни дон йылатэ- 
нӹт, шужыктэн морэнӹт. Столыпин осовынок большэ- 
виквлӓ вӹкӹ когон кэчӓлтӹн. Ровочый дьэла вэрц йӓҥ 
вашт шалгышы рэвольуционьэрвлӓ сӓкӓлтӹмӓшэш дӓ ка- 
дыргывлӓэш йамыныт.

Большэвиквлӓн партийный шукы организацивлӓжӹмок 
шин шӓлӓтэнӹт, ровочый дьэпутатвлӓн Совэтвлӓм йыксыр
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йамдэнӹт, профсойузвлӓн дӓ хрэсӓньвлӓн цилӓ организа- 
цивлӓм питӹрэнӹт.

Государствэнный думы. Тӹ сэмӹньок рэвольуционный 
движэним тэмдӓш манын 1906 ин Николай II Государст- 
вэнный думым иогэн. Думышкы айырымаш закон дон помэ- 
шӹквлӓ дӓ капиталиствлӓ изиш вэлэ ылыныт кьшьӓт, лу 
млионын ылшы ровочыйвлӓ дӓ хрэсӓньвлӓ гӹц, шукы 
дьэпутатым колташ правам имэйэнӹт. Ӹдӹрӓмӓшвлӓ избира- 
тьэлный права гӹц лишӓйӹмӹ ылыныт. Кугижӓн конституци 
тэхэнь ылын.

Ти конституцижӹмӓт кугижӓ йӹлэ пыдыртэн (нару- 
шайэн). Кугижӓн погымы пӹтӓришӹ дӓ кокшы Государствэн- 
ный думывлӓ кугижӓм дӓ тӹдӹн министрвлӓм йужнамжы 
колыштэлыт дӓ кугижӓ думым поктыл колтэн. Осовынок. 
кокшы думы кугижӓлӓн йарыдэ. Тишкӹ хрэсӓньвлӓн дӓ 
ровочыйвлӓн шукы прэдставитьэльвлӓ айырымы ылыныт. 
Тиштӹ бӧдьэпутат социал-дьэмократвлӓ ылыныт. Ровочый- 
влӓ дӓ хрэсӓньвлӓ кугижӓн правитьэлствын худавлӓжӹм, 
халыкым алталымашыжым вӹкӹ лыктын попэнӹт. Кугижӓ 
думым поктыл колташ приказым пуэн.

Кугижӓн чиновниквлӓжӹ думышкы айырымы у законым 
ӹштэн лыктыныт. Ровочыйвлӓн дӓ хрэсӓньвлӓн правашты 
эчэ когон чӹдэмдӹмӹ лин. Сибирӹштӹ дӓ Срэдний Азиштӹ 
цилӓ народвлӓ думышкы айырымы избиратьэльный права 
гӹц лишӓйӹмӹ ылыныт, Кавказыштыш дӓ Польшыштыш 
народвлӓн правам чӹдэмдэнӹт.

1907 ин шӹжӹм Пэтьэрбургыштыш Тавричэски дворэ- 
цӹштӹ, тиштӹ думын засэданивлӓм ӹштӹм вӓрӹшкӹ, 
кымшы думы погынэн, дьэпутатвлӓ вӓрвлӓштӹ помэшӹквлӓ, 
купэцвлӓ, фабрикантвлӓ, попвлӓ, гэньэралвлӓ дӓ шӧртньӹ 
мундирӓн кугижӓн сановниквлӓ шӹнзэнӹт.

Думышты ровочыйвлӓн, хрэсӓньвлӓн дӓ Российӹштӹш 
угньэтьонный народвлӓн дьэнутатвлӓ чӹдӹн ылыныт.

Государствэнный думы тошты порӓдкавлӓм вашталтыдэ. 
Пэрвишӹлӓок дворӓнвлӓ кугижӓ вуйлалтымы дон Российӹм 
виктӓрэнӹт дӓ тӹдӹм кравэнӹт.

Кымшы думы, зэмльӓ гишӓн кугижӓн министр Столы- 
пинын законым йаралэш лыктын. Цилӓ зэмльӓ помэшӹквлӓ 
кидэшок кодын. Хрэсӓньвлӓ тоштын ылшы зэмльӓштӹ 
донок ӹлӹшӓшлык ылыныт, условижӹ вэлэ у лин. Пэрви 
шукы хрэсӓньжок зэмльӓм ик араш пользывайэнӹт дӓ ти 
общэстван зэмльӓм вэрэмӓ гӹц вэрэмӓштӹ сэмньӓштӹш
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ровотньыквлӓ шот тон ӹшкэдурэш пайылэнӹт ылын. Общэ- 
ства дон зэмльӓ пользывайымашым Столыпински закон 
йамдэн. Каждый хрэсӓньлӓнок надьэлжым ӹшкэтӹн пользы- 
вайаш, обшинӹ гӹц лӓктӓш дӓ ӹшкэ участкыштыжы хоза 
лиӓш шӱдӹмӹ ылын. Общэства гӹц лӓкшӹ тэхэнь хрэ- 
сӓньвлӓм хуторӓнвлӓ дӓ отрубниквлӓ маныныт.

Имнидӹмӹ, инвэнтарьтымы, налогы тӱлӓш окса укэӓн 
нэзэр хрэсӓньвлӓ ӹшкэ надьэлыштым кулаквлӓлӓн —  пайан 
хрэсӓньвлӓлӓн выжалэнӹт. Кугижӓн правитэльствылан тидӹ 
кэлэш ылын. Кулаквлӓ гӹц тидӹ, кугижӓн власть вэрц 
шалгышы изи иомэшӹквлӓм ӹштӹнэжӹ ылын.

Млионат утла нэзэр хрэсӓньвлӓ воксэок зэмльӓдэ коды- 
ныт дӓ зорайалтыныт.

Ньэдовольный хрэсӓньвлӓм Российӹн окраинӹштӹ 
ӹлӹшӹ народвлӓн зэмльӓшкӹ ӹлӓш колтэнӹт. Тӹштӓкэн 
ӹлӹшӹ эдэмвлӓштӹм, туан зэмльӓштӹ гӹц пустиньвлӓшкӹ 
дӓ кырыквлӓшкӹ ньэвольаок поктыл колтэнӹт.

Рэвольуци паштэк сӓндӓлӹкӹн хозӓйстважы. Куги- 
жӓн правитьэльствылан рэвольуцим тэмдэн колташ вэскит 
капиталиствлӓ палшэнӹт. Нинӹ рэвольуци йактэок эчэ Рос- 
сийӹштӹ рудан, ньэфтӓн, кӱ шӱӓн зэмльӓ участкавлӓм нӓлӹ- 
нӹт дӓ ӹшкӹмӹштӹн фабриквлӓм, заводвлӓм стройэнӹт. 
Французски, английски банкирвлӓ кугижӓн правитьэльствы- 
лан шукы оксам ӓрӹмэш пуэнӹт. Ти оксажы кӹртни корны 
стройымашкы, арми дӓ кугижӓн чиновниквлӓ урдымашкы 
шӓвӹмӹ лин. Российӹштӹ вэскит капиталиствлӓ капита- 
лым дӓ пи,ш кого доход плучайымым Российӹштӹш рэво- 
льуци йамдаат, тидӹ вэскит капиталиствлӓм лӱдӹктэн.

Товарвлӓэш ӓкӹм лӱктӓш дӓ ровочыйвлӓм йӹлэрӓк тэм- 
дэн колташ лижӹ манын, рэвольуци йактэок эчэ Росси- 
йӹштӹш капиталиствлӓ сойузвлӓш ушнаш тӹҥӓлӹнӹт. Капи- 
талиствлӓн тэхэнь сойузвлӓм —  т р э с т в л ӓ  дӓ с и н д и -  
к а т в л ӓ  маныныт. Рэвольуци паштэк буржуазный трэст- 
влӓ дӓ синдикатвлӓ шукэмӹнӹт дӓ шукэмӹнӹт.

Российӹштӹш промышльэность таманьар и ик вӓрӹш- 
ток шалгэн, 1910 и гӹц тидӹ у гӹц кузаш тӹҥӓлӹн. Кӱ 
шӱ, мэталл, ньэфтӹ лыкмаш шукэмӹн, сакыр, тканьвлӓ 
ӹштӹмӓш когоэмӹн. Вэс сӓндӓлӹквлӓшкӹ киндӹ выжалы- 
маш когон кушкын.

Ти вэрэмӓн Российӹ ӹшкэ хозӓйстваштыжы анзыкыла 
ашкылтэн. Тӹҥэ гӹньӓт, Западный Йэвропы гӹц котшы 
сӓндӓлӹк, дӓ вэскит капиталиствлӓ гӹц зависимый ылын.
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Российӹштӹ, машинӓвлӓм дӓ станоквлӓм ӹштӹм производ- 
ствы укэ ылын,—  тидӹвлӓм капиталиствлӓ вэскит кӹц 
кандэнӹт. Химичэски промышлэнность укэ ылын. Миньэ- 
ральный удобрэнивлӓм кыцэ ӹштӓт Российӹ пӓлӹдэ. 
Вооружэним ӹштӹмӓштӓт капиталистичэски молы сӓндӓлӹк- 
влӓ гӹц Российӹ кодын.

Пӹтӓриш буржуазный рэвольуцин поражэнилӓн причин- 
влӓ Российӹштӹ уты донок ылыныт. Нӹнӹ ло гӹц главный

1

Мэталлургичэски завод.

причинжӹ —  ровочыйвлӓ дон хрэсӓньвлӓ лошты сойуз укэ 
ылын. Помэшӹквлӓ ваштарэш ровочыйвлӓ дон сойузым 
кычыдэ сӹҥэн крэдӓлӓш литӹмӹжӹм хрэсӓньвлӓ ыҥылаш 
тӹҥӓлӹнӹт кӹньӓт, царизмӹм сӹмӹрӹдэ помэшӹквлӓм 
сӹҥэн шокташ литӹмӹжӹм нинӹ эчэ воксэок пӓлӹдэ- 
лыт. Хрэсӓньвлӓ «царь-батьушкан» пуры шамлан со эчэ 
ӹньӓнэнӹт. Сэдӹндонок царизмӹм сӹмӹрӓш хрэсӓньвлӓ 
ровочыйвлӓ дон сойузым кычэн ӹнэштӹ кэп ылын, хрэ- 
сӓньвлӓн эргӹвлӓштӹ, салтак шиньэль чиэн ровочыйвлӓн 
восстанивлӓм, 'забастовкывлӓм тэмдӓш палшэнӹт. Хрэсӓнь- 
влӓ соглашатьэль эсэрвлӓлӓн, большэвик-рэвольуционьэр- 
влӓлӓн ӹньӓнӹмӓш кӹц, большырак ӹньӓнэнӹт.
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Ровочыйвлӓнӓт ситӹдӹмӓшвлӓштӹ ылын. Пӓлӹмӓн, 
ровочый класс рэвольуциштӹ анзыц кэшӹ сила ылын, 
тӹҥэ гӹньӓт, тидӹн партьыжы, социал-дьэмократи, кок груп- 
пэш — мэньшэвиквлӓэш дӓ большэвиквлӓэш шэлӓлтӹнӹт, 
йэдиный дӓ икышын цаткыды агыл ылын. Мэньшэвик- 
влӓштӹ соглашатьэльвлӓ ылыныт, рэвольуцим вашток 
ӹнэштӹ шоктэп ылын. Большэвиквлӓ ваштокок (посльэдо- 
ватьэльный) рэвольуционьэрвлӓ лэнинцӹвлӓ ылыныт дӓ ца- 
ризмӹм сӹмӹрэн шуаш ровочыйвлӓм ӱжӹнӹт. Тидӹвлӓ 
гишӓн, ровочыйвлӓ, рэвольуциштӹ кынамжы дружнан вы- 
ступайыдэлыт дӓ ровочый класс рэвольуцин настойащий 
вуйлалтышы (гэгэмон) лиӓш возможностьым имэйӹдэ.

Йапони дон мирӹм талашэн ӹштӹмӓшӓт рэвольуцим 
тэмдэн колташ кугижӓлӓн палшэн. Война вэрэмӓн кугижӓн 
войскан поражэни годым, кугижӓн силажы чӹдӹ ылын дӓ 
ровочыйвлӓн вӹк пырымашыштылан уступайаш вӓрэштӹн. 
Мирӹм ӹштӹм паштэк дьэла вашталтын, рэвольуци дон 
крэдӓлӓш кугижӓ силам погэн кэрдӹн.

50. У ГӸЦ РЭВОЛЬУЦИ КУШМАШ

Вэс сӓндӓлӹкӹш Лэнинӹн кэмӓш. Сталин Россий- 
ӹштӹш подпольный пӓшӓштӹ. Пиш шукы арэствлӓ дӓ 
пуштмашвлӓ линӹт кӹньӓт, большэвиквлӓ рэвольуционный 
крэдӓлмӓшӹм цӓрнӹдэок видэнӹт. Листовкывлӓм, газэт- 
влӓм, брошӱрвлӓм нинӹ пэцӓтлэнӹт. Государствэнный 
думышкы айырымаш погынымашвлӓштӹ дӓ думын засэда- 
нивлӓштӓт большэвиквлӓ ӹшкэ пӓшӓштӹм ӹштэнӹт, ӹшкӹ- 
мӹштӹн рэвольуционный тэргӹмӓшвлӓ гишӓн, кугижӓн 
стройым народвлӓн ужын кэрттӹмӓш гиш<ӓн, большэвиквлӓ 
погынымашвлӓштӹ дӓ думышты тӧрӧкок попэнӹт.

Кычэн кэрттӹмӹ Лэнинӹм кычаш, кугижан цилӓ полици 
йал вӹкӹ шагалтымы ылын. Партьы шӱдӹм дон Владимир 
Ильйич Финльӓндишкӹ пӹтӓри кэн, вара вэскидӹш — 
Швэйцаришкӹ. Тӹшэц Лэнин ровочыйвлӓн крэдӓлмӓшӹм 
виктӓрэн шалгэн.

Лэнин сага ровотайышы дӓ тӹдӹн палшышыжы —  Сталин 
тӓҥ Российэш кодын. Тидӹн шолшы гань эньэргижӹ, 
трудна пӓшӓм пыт кычымашты, большэвиквлӓн кит-йалым 
лӱктэн. 1908 ин Сталинӹм эчэӓт арэстуйэнӹт дӓ Сибирӹш- 
тӹш ик губэрнӓшкӹ ссилкыш колтэнӹт. Сталинӹн кӹрт- 
ни гань пиҥӹдӹ шанымашыжым, силажым тьурма дон
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ссилкы лаксыртэн кэрттэлыт, вэс иэшок Сибир гӹц Сталин 
шӹлӹн дӓ Бакушкы толын. Ик и эртӹмӹкӹ Сталинӹм 
эчэӓт арэстуйэнӹт дӓ эчэ ссилкыш колтэнӹт. Тидӹ эчэ 
шӹлӹн. Тидӹм кугижӓн шпионвлӓштӹ йӹлэ кӹчӓл моны- 
тат, Сталинӹм чӹдӹ эдэмӓн Наримски крайышкы прави- 
тьэльствы колтэн. Тэҥэ гӹньӓт, пиш пиҥӹдӹ рэвольуцио- 
ньэр сдайалтэ. 1912 ин кӓҥӹжӹм, Пэтьэрбургышкы тидӹ 
йывырт толын.

1912 ин 4 апрэльӹн Льэнски приискӹвлӓштӹ 
ровочыйвлӓм лӱмӓш.

Лэнин вэс сӓндӓлӹкӹштӹ, Сталин Российӹштӹ под- 
польйэштӹ, ровочый дьэла вэрц ӹшкэ вӹрӹштӹм остатка 
патькалтыш йактэ пуаш йӓмдӹ лин, социализм вэрц крэ- 
дӓлмӹ вэликий дьэлам анзыкыла виктӓрэн шалгэнӹт.

Гэрой-большэвиквлӓ, ровочый класслан рэвольуцим 
сӹҥэн колтымы лэлӹ вэрэмӓм ӹлэн эртӓрӓш, дӓ у гӹц рэ- 
вольуционный крэдӓлмӓшӹш шагалаш палшэнӹт.

Льэнӹштӹ ровочыйвлӓм лӱмӓш. Сибирӹштӹ мӹндӹр 
тайгашты, Льэна рэкӓштӹ английски капиталиствлӓн золо- 
той приискӹвлӓ ылыныт. Ти приискӹвлӓштӹ ровочый- 
влӓн ӹлӹмӓш катыржниквлӓн ӹлӹмӓш кӹц айырлыдэ. Ти 
рудниквлӓ гӹц английски капиталиствлӓ ик иштӹ 7 млион 
тӓҥӓ прибыльым шӧртньӹ дон плучайэнӹт.
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1912 ин шошым Льэнски приискӹвлӓштӹш ровочыйвлӓ 
забастовкым ӹштэнӹт.

Англичанвлӓ тэргӹмӹ дон, кугижӓн нравитьэльствы 
нриискӹшкӹ жандармски офицэр камандывайымы дон 
войска отрӓдӹм колтэн. Тидӹ ровочыйвлӓн цилӓ вуйлал- 
тышывлӓм дӓ ровочыйвлӓ лошты ылшы ссилкыштыш боль- 
шэвиквлӓм толмыкыжы тӧрӧк арэстуйэн, арэстуйымы эдэм- 
влӓм ровочыйвлӓ освобождайаш тэргэнӹт. Нинӹ конторышкы 
кэнӹт. Ровочыйвлӓ ӓҥӹсӹр корны дон рӓдӹн-рӓдӹн ашкэ- 
дӹнӹт. Трӱк горнистӹн тӱтӱт йук шактэн. Офицэр-жандармы 
камандывайымы дон корны мычкы салтаквлӓ стройалт 
шагалыныт. Лӱӓш — каманды йук шактэн колтэн.

Пичӓл йуквлӓ шактэн колтэнӹт. Эчэ дӓ эчэ салтаквлӓ 
ровочыйвлӓ вӹкӹ лӱэнӹт. Лым вӹлнӹ вӹр йогэн шӹнзӹн, 
тӹштӹ 250 эдэм пуштмы, 270 ровочый раньалтшывлӓ 
киэнӹт.

Льэна рэкӓштӹш лӱлмӓш гишӓн цилӓ Российӹ йӹр увэр 
шӓрлэн кэн. Ровочыйвлӓ нӓшӓ шуэн шӱдӹ тӹжэмӹн ӧли- 
цӓвлӓшкӹ лӓктӹнӹт, ровочыйвлӓм нуштмы ваштарэш нро- 
тьэстуйэнӹт.

1912 ин 1 майын Российӹштӹ нэл млион ровочый 
бастуйэн. Солашты хрэсӓньвлӓ у гӹц таварым, сӓм, шэньӹ- 
кӹм нӓлӹн помэшӹк имэнивлӓм уничтожайэнӹт. 1910— 1914 
ивлӓ лошты хрэсӓньвлӓн рэвольуционный выступльэнивлӓ 
13 тӹжэмӓт утла линӹт.

Русский народ у гӹц крэдӓлӓш шагалын дӓ у рэво- 
дьуци ӹштӓш кэйэн.

Большэвиквлӓ — самостойатьэльный Российски со- 
циал-дьэмократичэски ровочый партьы. 1912 ин вэс- 
кидӹштӹ Чэхословакиштӹ, Прага халашты, большэвик- 
влӓн русский комитьэтвлӓн прэдставитьэльвлӓ конфэрэн- 
цишкӹ погынэнӹт. Партьы гӹц мэньшэвиквлӓм цилӓм дӓ 
партьышты лывшалт шалгышы ниҥӹдӹ агылвлӓм конфэ- 
рэнци поктыл лыкташ рэшэн.

Большэвиквлӓн йэдиный бойэвой лэнински нартьы ӹш- 
тӹмӹ лин. Тидӹ кугижӓн властьым сӹмӹрэн шумаш вэрц 
дӓ ровочый классын дӓ хрэсӓньвлӓн властьым ӹштӹмӓш 
вэрц, 8 цӓшӓн нӓшӓ кэчӹм ӹштӹмӓш вэрц дӓ цилӓ зэмльӓм 
хрэсӓньвлӓлӓн такэшок пользывайаш пумаш вэрц ылын, у 
рэвольуцишкӹ ровочый классым дӓ хрэсӓньвлӓм виктӓрэн.

Большэвиквлӓ Российӹштӹ ӹшкӹмӹштӹн йывырт ылшы 
партийный организацивлӓм, профэссиональный сойузвлӓм,
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ровочый клубвлӓм дӓ большэвиквлӓ видьшӹ ровочыйвлӓн 
открытый мОлы организацивлӓмӓт пиҥӹдэмдэнӹт.

Пэтьэрбургышты большэвистски газэтвлӓ « З в э з д а » ,  
вара « Пр а в д а »  лӓктӓш тӹҥӓльшӹт. Большэвистски «Прав- 
да» цилӓ ровочыйвлӓлӓн ыҥылаш лимӹ, проста йӹлмӹ дон 
сирӹмӹ ылын. Тидӹ большэвиквлӓи партьын тымдымашы- 
жым пӓлӓш ровочыйвлӓлӓн палшэн. Ти газэт лӓкмӓшьш 
топлоток полици ӓптӹртэн, тидӹм выжалаш запрэщӓйэн, 
рэдакторвлӓштӹм тьурмашкы шӹндэн. В. И. Л э и и н

ш-
1914 ин ийульын ылщы Пэтьэрэургышты баррикадывлӓ.

«Правдашкы» статьйавлӓм сирэн дӓ тидӹм вэскит кӹц 
виктӓрэн. «Правдашты» И. В. С т а л и н ,  В. М. М о л о т о в  
дӓ молат ровотайэнӹт.

Ти вэрэмӓнок пиҥӹдӹ, нима гӹц лӱттӹмӹ рэвольуци- 
оньэр-большэвиквлӓм партьы шукым куштэн. Нинӹ лошты 
Йа. М. С в э р д л о в  ылын. Рэвольуционный крэдӓлмӓшӹм 
тидӹ луатшӹм иӓшӹнок тӹҥӓлӹн. Шукы и тьурмашты 
шӹнзэн, ссилкышты ылын, тӹшэц шукы рӓдӹ шӹлӹн, остат- 
каэшӹжӹ Пэтьэрбургышкы миэн шон дӓ нима гьщ лӱттэок 
царизм ваштарэш крэдӓлӹн. С. М. К и р о в  1905 инок эчэ 
рэвольуционный пӓшӓжӹм тӹҥӓлӹн дӓ ик минутэшӓт ти 
пӓшӓм ӹштӓш цӓрнӹдэ. Ти пламэнный рэвольуционьэрӹм 
тьурмавлӓ дӓ ссилкывлӓ вэлэ пӓшӓ гӹц вэрэмӓэш кӹрӹнӹт. 
М. В. Ф р у н з э ,  Г. К. О р д ж о н и к и д з э ,  В. В. К у й б ы -  
шэ в ,  Ф. Э. Д з э р ж и н с к и й  — нинӹ цилӓн ровочый дьэла
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вэрц партьын крэдӓлшӹвлӓ, нима гӹцӓт лӱттӹмӹвлӓ ылы- 
ныт. Партьышты ӹшкӹмӹн силам ӹжӓлӓйӹдэок М. И. К а л  и- 
нин,  К. Йэ. В о р о ш и л о в ,  Л.  М.  К а г а н о в и ч ,  Йэ.  Д.  
С т а с о в а ,  Н. К. К р у п с к а й а  дӓ молат пӓшӓм ӹштэнӹт. 
Тидӹ — партьын кӹртни гвардижӹ, йаҥылыдымывлӓ дӓ 
пиҥӹдӹн шалгышывлӓ, Лэнинӹн дӓ Сталинӹн учэниквлӓжӹ 
дӓ соратниквлӓжӹ.

Лэнин Российӹштӹ большэвиквлӓн нӓшӓм йажоракын 
виктӓрӓш лижӹ манын, Парижӹштӹ ӹлӹмӹ вӓржӹ гӹц 
Австришкӹ, русский границӓ лишкӹрӓк ӹлӓш кэн.

Российӹштӹ тӹ вэрэмӓн стачкывлӓ иктӹ паштэк вэсӹ 
линӹт. Бакушты Сталин большэвистски цаткыды органи- 
зацим ӹштэн, тӹштӹ ровочыйвлӓ ньэфтӹ нромыслывлӓштӹ 
всэобшый стачкым ӹштэнӹт (обйавльӓйэнӹт). Ровочыйвлӓ 
тӹлзӓт утла крэдӓлӹнӹт, тӹҥэ гӹньӓт, сила фабрикантвлӓ 
вэлнӹ лин.

1914 ин кӓҥӹжӹм, Пэтьэрбургыштыш ровочыйвлӓ эчэӓт 
фабриквлӓм дӓ заводвлӓм цӓрэн шагалтэнӹт. Нинӹ йакшар 
знамӹвлӓ дон ӧлицӓшкӹ лӓктӹнӹт. Войска дӓ полици на- 
падайымы ваштарэш ровочыйвлӓ баррикадывлӓштӹ крэдӓ- 
лӹнӹт.

Тӹнӓмок лишӹ мировой война рэвольуцин кушкын шӓр- 
лӹмӹжӹм цӓрэн. Кугижӓн правитьэльствы ти войнашты 
эчэӓт рэвольуци гӹц спасайалтнэжӹ ылын.
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X I

Российӹштӹш буржуазный 
кокшы рэвольуци

51. МИРОВОЙ ИМПЭРИАЛИСТИЧЭСКИ ВОЙНА

Войнашты Российӹн поражэнижӹ. 1914 ин, кӓҥӹжьш 
мировой война тӹҥӓлӓлтӹн. Ти война тагынамшэнок йӓм- 
дӹлӓлтӹн. Капиталистичэски кого государствывлӓ икӓнӓ 
иктӹ дон кӹрмӓшэнӹт. XX курым тӹҥӓлмӹ годым, зэмной 
шӓрӹштӹ иктӓ махань государствы хватьэн нӓлтӹмӹ зэм- 
льӓ ик лаштыкат укэ ылын. Махань-шон сӓндӓлӹквлӓштӹш 
капиталиствлӓ ик кӓнӓ иктӹштӹ гӹц шукы халыкан пайан 
зэмльӓвлӓм шывшын нӓлӓш цацэнӹт. Англин, Францин дӓ 
Российӹн пэрви хватьэн нӓлмӹ зэмльӓвлӓм анжэн, Гэр- 
манин йӓҥжӹ йылэн. Гэрмани Англи гӹц тӹдӹн Афри- 
кански кыды колонижӹм шывшын нӓлнэжӹ ылын, Рос- 
сийӹ гӹц— Украинӹм, Польшым, Прибалтикӹм; Российӹ 
Турци гӹц — Константинопольым шывшын нӓлӓш цацэн, 
Англи —  Мэсопотамим дӓ Пальэстинӹм; Франци —  Гэрмани 
гӹц Эльзас-Лотарингим нӓлнэжӹ ылын. Кравымы ти вой- 
наэш йӓмдӹлӓлтӓш капиталиствлӓ кок лагырэш пайылал- 
тыныт. Ик лагырышты Англи, Франци дӓ нинӹн зависи- 
мый Российӹ ылын. Нинӹн сойузым Антанты маныныт. 
Вэс лагырышты —  Гэрмани, Австро-Вэнгри, Турци дӓ 
Болгари ылыныт. Антантылан Йэвропыштыш цилӓ госу- 
дарствывлӓок, манмы ганьы, палшэнӹт. Нинӹ дон сойу- 
зышты Йапони дӓ Амэрикӹн Сойэдиньонный Ш татвлӓ 
ылыныт.

Ти кравымы войнам войуйышы сӓндӓлӹквлӓштӹш бур- 
жуази народ гӹц йывырт йӓмдӹлэн. Война тӹҥӓлмӹкӹ, 
ти война ӹшкӹмӹн родиным ньэприйатьэльвлӓ гӹц спа- 
сайымы война, —  манын войуйышы цилӓ сӓндӓлӹквлӓштӹш 
буржуази народым алталэн. Русский буржуазилӓн народым 
алталаш мэлкобуржуазный соглашатьэльски партьывлӓ —  
мэньшэвиквлӓ дӓ эсэрвлӓ палшэнӹт. Тӹҥэок войуйышы 
государствывлӓштӹш ровочыйвлӓм дӓ хрэсӓньвлӓм ик кӓнӓ 
иктӹштӹ вӹкӹ шӹдэштӓрӓш II Интэрнационалыштыш прэ- 
датьэль социал-дьэмократвлӓ палшэнӹт.
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Мировой война 4 и шывшылтын, ти войнашты 30 мли- 
он эдэм нӓрӹм пуштыныт Сэк шукы йамшыжок кугижӓн 
Российӹн армиштӹ ылын.

Ньэмӹцвлӓ русский арми вӹкӹ шолэм вилмӹлӓок сна- 
рӓдвлӓм кӹшкэнӹт кӹньӓт, кугижӓн министрвлӓ дӓ гэньэрал- 
влӓ армим ситӓлык вооружэнидэак дӓ снарӓдтэок кодэнӹт.

Кэчӹнь лу тӹиомӹн русский салтаквлӓ гэрмански 
пушкавлӓ, пульэмӧтвлӓ лӱлмӓшэш дӓ цэрвлӓ гӹц колэнӹт. 
Тэҥэ гӹньӓт, кугижӓн гэньэралвлӓштӹ, Николай П-н дӓ 
Антантын приказвлӓм колыштын, салтаквлӓм у гӹц дӓ у

Проволочный заграждьэни лошты шалгышы русский 
салтак кугижӓн правитьэльствылан прокльӓтим колта.

гӹц наступльэнивлӓшкӹ поктэнӹт. Йамшывлӓм гэньэралвлӓ 
шотышкы нӓлтэлыт, салтаквлӓм пушка пайэш вэлэ нинӹ 
шотлэнӹт. Войнан пӹтӓриш тӹлзӹвлӓшток, Гэрманин ныр- 
влӓэш кугижӓн бэздарный гэньэралвлӓ200тӹжэмэдэмӓнцэла 
армим йамдэнӹт. Российӹштӹ салтаквлӓм у гӹц дӓ у гӹц погэ- 
нӹт. Салтакэш пӹтӓри ӹрвэзӹвлӓм вэлэ нӓҥэнӹт, варажы 
ӹлӓлшӹрӓквлӓмӓт, нӹллӹ иӓшвлӓм нӓлӓш тӹҥӓлӹнӹт. 
Российӹштӹ цилӓжӹ 19 млион эдэм йактэ войнашкы нӓлмӹ 
лин. Тэҥэ гӹньӓт, шукы салтакан кого арми Российӹм по- 
ражэни гӹц ытарэн кэрттэ. Ти поражэни ӹштӓш русский 
министрвлӓ дӓ гэньэралвлӓ ӹшкэ палшэнӹт. Русский ку- 
гижӓн вӓтӹ дон иквӓрэш нинӹ войэнный тайнывлӓм ньэ- 
мӹцвлӓлӓн пуэн миэнӹт. Вӹр йогэн йамшы, газывый ата- 
кывлӓэш колышы, окопвлӓштӹ кӹлмӹшӹ армим кугижӓн
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ӹшкэ гэньэралвлӓшток выжалэнӹтӓт, арми цӓкнэн. 1916 ин 
ньэмӹцвлӓ Польшым, Литвам дӓ Латвин чӓстьӓм нӓлӹнӹт. 
Тэҥэ гӹньӓт, войнан цӓрнӹмӓш кайтэ.

Российӹн хозӓйстважым война когон пыдыртэн. Мэталл, 
кӱ шӱ, ньэфтӹ ситӹдэ. Заводвлӓ шагалыныт. Кӹртни кор- 
нывлӓ войскавлӓмӓт шывштэн поспэйэн кэрттэлыт. Армим 
дӓ народым цӓрӓн кодэнӹт. Халык дӓ фронтыштыш сал- 
таквлӓ шужэн ӹлэнӹт. Киндӹ ӱдӹмӓшвлӓӓт чӹдэмӹнӹт. 
Зэмльӓм обрабатывайышат укэ ылын. Хрэсӓньвлӓ гӹц шукы 
имнивлӓм дӓ шуран шалдыра вольыквлӓм армилӓн нӓлмӹ 
лин. Кужын шывшылтшы войнан лэлӹжӹ ровочыйвлӓлӓн 
дӓ хрэсӓньвлӓлӓн вэлэ тӹкнэн.

Большэвиквлӓ война вэрэмӓ годым. Большэвиквлӓн 
партьы мировой война ваштарэш шагалын. Б1шкь1мӹштӹн 
угньэтатьэльвлӓ ваштарэш оружиштӹм сӓрӓл колташ рово- 
чыйвлӓм дӓ хрэсӓньвлӓм партьы дӓ Лэнин ӱжӹнӹт; мэнь- 
шэвиквлӓн, эсэрвлӓн дӓ нинӹн господа-капиталиствлӓн 
подлый пӓшӓвлӓштӹм вӹкӹ лыктыныт. Война тӹҥӓлмӹкӹ, 
пӹтӓриш кэчӹвлӓшток, ровочый организацивлӓ шин шӓлӓ- 
тӹмӹ дӓ питӹрӹмӹ линӹт. Большэвиквлӓн «Правда» газэ- 
тӹм война тӹҥӓлмӹ анзыцок лыкташ цӓрӹмӹ ылын. Война 
ваштарэш крэдӓлӓш ӱжмӓшэш дӓ ровочыйвлӓм рэвольу- 
цишкӹ ӱжмӓшэш —  нӹлӹмшӹ Государствэнный думын 
дьэпутатвлӓм —  большэвиквлӓм Сибирӹшкӹ посэлэнишкӹ 
колтэнӹт.

Война вэрэмӓн большэвиквлӓн пӓшӓштӹ лэлӹ ылын. 
Фронтвлӓ дӓ границӓвлӓ Лэнинӹм Российӹ гӹц айырэнӹт. 
Большэвистски партьын молы руководитьэльвлӓштӹ ссил- 
кышты ылыныт. Большэвиквлӓ шукын тьурмавлӓштӹ 
шӹнзэнӹт.

Тэҥэ гӹньӓт, большэвиквлӓн пӓшӓштӹ цӓрнӹдэ.
Война вэрэмӓн ылшы рэвольуционный движэнивлӓ.

Российӹштӹ большэвиквлӓ видӹмӹ дон массывый стач- 
кывлӓ тӹҥӓлӓлтӹнӹт.

1915 ин Российӹштӹ 928 стачкы ылын, 1917 ин йан- 
варын дӓ фэйральын— 1330 стачкы.

«Долой войнам! Долой кугижӓн самодьэржавим!» ман- 
мы лозунгвлӓ дон ровочыйвлӓ крэдӓл шалгэнӹт.

Пэтроградски (1914 игӹц 1924 и йактэ Пэтьэрбургым 
тэҥэ маныныт) ровочыйвлӓ анзыл рӓдӹштӹ крэдӓлӹнӹт. 
Октьӓбр тӹлзӹн, 1916 ин война ваштарэш дӓ кугижӓн 
самодьэржави ваштарэш политичэски кого стачкым нинӹ
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организуйэнӹт. Нинӹ ӹшкэ вэкӹштӹ салтаквлӓн полкым 
сӓрэнӹт.

Ровочыйвлӓлӓн хрэсӓньвлӓӓт палшэнӹт, нинӹ война 
ваштарэш, помэшӹквлӓ ваштарэш дӓ зэмльӓ гишӓн столы- 
пински закон ваштарэш крэдӓлӓш солавлӓштӹ шагалыныт.

Тэҥэ гӹньӓт, анзыц кэшӹ цилӓ хрэсӓньжок армиштӹ 
ылыныт. Армиштӹ ньэдовольствы кушкын дӓ армишкӹ 
партьы ровотайаш колтымы большэвиквлӓн влийани дон 
салтаквлӓӓт война ваштарэш шагалаш тӹҥӓлӹнӹт.

Фронтышты кугижӓн салтаквлӓ ньэмэцки дӓ австрийски 
салтаквлӓ дон братаним ӹштӓш тӹҥӓлӹнӹт. Войуйышы 
государствывлӓн молы фронтвлӓштӓт братани тэҥэок 
ылын. Вӹр-врак войуйымашым цӓрӓш салтаквлӓ тэргэнӹт.

Война годым кугижӓн правитьэльствы ваштарэш рэво- 
льуционный крэдӓлмӓшкӹ угньэтьонный народвлӓӓт кӹ- 
ньӹлӓш тӹҥӓлӹнӹт. Кого налогвлӓм погымаш, вольыквлӓм 
нӓҥэмӓш дӓ труйышывлӓм пӹзӹртӹмӓш пиш когон шӹдӹм 
тӓрвӓтэн. Народым тиловой пӓшӓшкӹ нӓлӓш тӹҥӓлмӹ- 
кӹ шӹдӹштӹ эчэ когоэмӹн.

1916 ин казахвлӓ, киргизвлӓ, узбэквлӓ, таджиквлӓ дӓ 
туркмэнвлӓ восстаним ӹштэнӹт. Нинӹ халавлӓшкӹ напа- 
дайэнӹт, кугижӓн войскавлӓ дӓ полици дон крэдӓлӹнӹт, 
кугижӓн властьлан служышы ӹшкӹмӹштӹн волостьыш- 
тыш старшинӓвлӓм пуштыныт.

Казахвлӓ ӹшкӹмӹштӹн бойэвой вооружонный отрӓд- 
влӓм ӹштэнӹт. Восстанин вождьшы смэла, казах народын 
гэройжы —  А м а н г э л ь д ӹ  И м ӓ н о в  ылын.

Восстани ӹштӹшӹ узбэквлӓ, войскавлӓм кандымаш 
ӹнжӹ ли манын, кӹртни корнывлӓм пыдыртэнӹт, станци- 
влӓм йылатэнӹт дӓ тьэльэграфыштыш проводвлӓм пӹчкэ- 
дэнӹт.

Киргизиштӹ восстани ӹштӹшӹвлӓ войэнный транспор- 
тым хватьэн оруживлӓм добуйэнӹт. Кырыквлӓштӹ ӓвшӓт- 
кудывлӓм дӓ порох ӹштӹмӹ мастьэрскойвлӓм ӹштэнӹт.

Восстани ӹштӹшӹвлӓ ваштарэш кугижӓн власть вой- 
скавлӓм ‘пушкавлӓ дон, пульэмӧтвлӓ дон, броИьэвиквлӓ дон 
колтэн. Йылатымы кишлаквлӓн дӓ аулвлӓн шӹкш лоэш 
вӹр-врак ти восстанйвлӓм нӹнӹ пӱктэн шуэнӹт.

Тэҥэ гӹньӓт, война ваштарэш, кугижӓн правитьэльствы 
ваштарэш ровочыйвлӓн дӓ хрэсӓньвлӓн, салтаквлӓн дӓ 
угньэтӓйӹмӹ народвлӓн икышын крэдӓлмӓш- цӓрнӹдэок 
кушкын миэн.
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52. 1917 ИН ФЭВРАЛЬЫН ЦАРИЗМЫМ СӸМЫРЭН ШУМАШ
Пэтроградыштыш восстани. Фронтыштыш поражэни дӓ 

рэвольуци ваштарэш мам ӹштӹмлӓ Николай II кугижӓ дӓ 
тидӹн министрвлӓжӹ пӓлӹдэлыт. Нинӹ ӧрӹнӹт, тыргыж- 
ланэнӹт, тамам ӹштӹмлӓ пӓлӹдэлыт. Фронтвлӓштӹш по- 
ражэнивлӓ гишӓн, буржуазный партьыат, «кадьэтвлӓн» 
партьы дӓ нӹнӹн вождь Мильуковат кугижӓм поддьэржыва- 
йаш цӓрнэн, тӹҥэ гӹньӓт, нинӹ рэвольуци гӹцӓт тӹҥэок 
лӱдӹнӹт. Николай П-м власть кӹц караҥдаш дӓ вӓрэ- 
шӹжӹ тидӹн шӱмбэлжӹм Михаилым кугижӓэш шӹндӓш, 
рэвольуционный движэни шӓрлӓш тӹҥӓлмӓшӹм тэмдэн 
колташ дӓ войнам иакыла видӓш буржуази рэшэн.

Войнам пӹтӓрӓш, сойузниквлӓ гӹц паснаок ньэмӹцвлӓ 
дон мирэйӹмӹ договорым (сэпа'ратный мирӹм) ӹштӓш дӓ 
вара рэвольуцим тэмдэн колташ манын, кугижӓ лишнӹ 
шалгышы эдэмвлӓ Николай П-лан совэтӹм пуэнӹт.

Кугижӓн дӓ буржуазин планышты ӹлӹмӓшкӹ пыртэн 
шоктымы литэ. 1917 ин фэвральын ровочыйвлӓ дӓ сал- 
таквлӓ тӹҥӓлмӹ восстани нинӹм анзылтэн.

1917 и тӹҥӓлмӹкӹ шужэн шӹцшӹ, войнаэш мутьалтшы 
Пэтроградыштыш ровочыйвлӓ бастуйаш тӹҥӓлӹнӹт. Рово- 
чыйвлӓн крэдӓлмӓшӹм болыпэвиквлӓ видэнӹт. Нинӹ салтак- 
влӓн казармавлӓшкӓт пырэнӹт, кугижӓ ваштарэш крэдӓл- 
мӓшкӹ ровочыйвлӓлӓн палшаш армим ӱжӹнӹт. Ровочый- 
влӓ, ровотницӹвлӓ ӧлицӓшкӹ лӓктӹнӹт дӓ тэргэнӹт:

— Долой войнам! Долой кугижӓн правитьэльствы! Кин- 
дӹм! Мирӹм!

Ик стачкы донок вэлэ кугижӓн правитьэльствым сӹҥӓш 
ак лм, тидӹлӓн вооружонный восстани кэрӓл ылмым ро- 
вочыйвлӓ йӹлэ пӓлэнӹт,—  дӓ нинӹ восстаним ӹштэнӹт.

Ровочыйвлӓм нимат ӹжӓлӓйӹдэок луӓш кугижӓн мини- 
стрвлӓштӹ приказым пуэнӹт. / Хала цэнтрӹштӹш пӧрт 
лэвӓшвлӓэш, чэрдаквлӓэш полицэйскивлӓ пульэмӧтвлӓм 
шӹндэнӹт дӓ тӹшэц дьэмонстрантвлӓ вӹкӹ лӱлӹнӹт.

Пэтроградски ровочыйвлӓн гэроичэски крэдӓлмӓш сал- 
таквлӓмӓт рэвольуци вэкӹ шывшын.

Фэвраль 27 кэчӹн ПэтрограДыштыш войскавлӓ рово- 
чыйвлӓ вӹкӹ лӱӓш отказэнӹт дӓ народ вэкӹ ванжаш 
тӹҥӓлӹнӹт.

Восстани ӹштӹшӹ ровочыйвлӓ дӓ салтаквлӓ кугижӓн 
министрвлӓм арэстуйэнӹт, нинӹм тьурмашкы шӹндэнӹт. 
Тьурмавлӓштӹ шӹнзӹшӹ рэвӧльуционьэрвлӓм лыктыныт.
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Полицин дӓ судын зданивлӓм народ йылаташ тӹҥӓлӹн. 
Сӓмӹрӹк ровочыйвлӓ дӓ ӹдӹрӓмӓш — ровотницӹвлӓ, шӱм- 
бэлвлӓштӹ дӓ марывлӓштӹ сага иквӓрэш восстаништӹ 
участвуйэнӹт.

Пэтроград гӹц ӧрдӹштӹ тӹнӓм ылшы Николай II куги- 
жӓ восстайи ӹштӹшӹ народ ваштарэш фронт кӹц вой- 
скам колтэн. Тэҥэ гӹньӓт, рэвольуционный ровочыйвлӓ 
дӓ салтаквлӓ нинӹ ваштарэш лӓктӹнӹтӓт, ма вэрц нинӹ 
крэдӓлӹт войскалан ыҥылдарэнӹт, кугижӓн дӓ гэньэрал- 
влӓн приказаньыштым колышташ ак кэл, манын ӹньӓндӓ- 
рэнӹт. Ровочыйвлӓм салтаквлӓ колыштыныт. Кугижӓн 
власть сӹҥӹмӓшӹм рэвольуци торжэствуйэн.

Пэтроградышты рэвольуцин сӹҥӹмӓш увэр молы хала- 
влӓшкӓт, фронтвлӓшкӓт шомыкы —  ровочыйвлӓ дӓ салтак- 
влӓ кугижӓн властьым вӓрвлӓштӓт сӹмӹрэн ,шуэнӹт.

1905 ин пӹтӓриш рэвольуци примэр дон цилӓ вӓрэ 
Совэтвлӓ ӹштӹмӹ линӹт, ти Совэтвлӓжӹ ровочый дьэпу- 
татвлӓ гӹц вэлэ агыл, р о в о ч ы й  д ӓ  с а л т а к  д ь э п у -  
т а т в л ӓ н  С о в э т в л ӓ  ылыныт. 1 905 'и готшы рэвольуци 
гӹц 1917 ин фэвральын ылшы рэвольуцин айыртэмжӹ 
тэвэ тиштӹ ылэш. Совэтвлӓштӹш салтак дьэпутатвлӓжӹ, 
лачокшымок хрэсӓньвлӓн дьэпутатвлӓ ылыныт; война гишӓн 
вэлэ нинӹ салтак мундирӹм чишӹвлӓ ылыныт. Тэҥэ гӹнь, 
ровочый дӓ салтак дьэпутатвлӓн Совэтвлӓ, дьэла,штыжы ро- 
вочый дӓ хрэсӓнь дьэпутатвлӓн Совэтвлӓ ылыныт. Тидӹ 
кугижӓн власть ваштарэш ровочыйвлӓн дӓ хрэсӓньвлӓн 
сойуз лимӓшӹм анжыкта, тэхэнь сойузын органжы ровочый 
дӓ салтак дьэпутатвлӓн Совэтвлӓ линӹт.

Ти сойуз литэ кугижӓмӓт народ сӹмӹрэн шуэн аҥкэрт 
ылын дӓ рэвольуциӓт сӹҥэн ак кэрт ылын.

К ок  в л а с т ь . Совэтвлӓштӹ шукынок ылшы тыгыды бур- 
жуазин политиквлӓм, мэньшэвиквлӓм дӓ эсэрвлӓм буржуа- 
зи ӹшкэ вэкӹжӹ сӓрэн мыштэн дӓ нинӹ палшымы дон 
сӓндӓлӹкӹштӹш властьым кидӹшкӹжӹ нӓлӹн. Рэвольуци 
прэдатьэльвлӓ — мэньшэвиквлӓ дӓ эсэрвлӓ — буржуазилӓн 
ӹшкэ буржуазный В р э м э н н н ы й  п р а в и т ь э л ь с т в ы м  
ӹштӓш ирӹкӹм пуэнӹт.

Врэмэнный правитьэльствы сага С о в э т в л ӓ ӓ т  ылыныт. 
Сӓндӓлӹкӹштӹ кок власть лин.

Буржуази дӓ Совэтвлӓштӹ шӹнзӹшӹ мэньшэвиквлӓ дӓ 
эсэрвлӓ Гэрманим сӹҥӹмэшкӹ войнам видӓш цацэнӹт, 
Зэмльӓ пэрвишӹлӓок помэшӹквлӓ кидӹштӹ ылын. Капи-
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1917 ин 3 апрэльӹн Пэтроградышкы толшы прольэ- 
тариатын вождьым В. И. Лэнинӹм рэвольуционный рово- 

чыйвлӓ дӓ салтаквлӓ встрэчӓйӓт.

талиствлӓӓт ровочыйвлӓм сэдок кравэнӹт. Российӹштӹ 
народвлӓм угньэтӓйӹмӓшӓт кодын.

Вэс сӓндӓлӹк кӹц Лэнинӹн сирмӓшвлӓштӹжӹ дӓ ссил- 
кы гӹц толшы Сталин тӓҥ вуйладтымы дон большэвик- 
влӓ народ анзылны Врэмэнный правитьэльствым разоб- 
лачайэнӹт, мэньшэвиквлӓн дӓ эсэрвлӓн алталымашвлӓштӹм 
вӹкӹ лыктыныт.

1917 ин 3 апрэльӹн Лэнин вэс сӓндӓлӹк кӹц Росси- 
йӹшкӹ когон труднан толын. Лэнинӹм вӓш лиӓш цилӓ рэ- 
вольуционный Пэтроград погынэн:ровочыйвлӓ, матросвлӓ дӓ 
салтаквлӓ Лэнинӹн толмыжым пиш когон привэтствуйэ- 
нӹт. Лэнин броньэвик вӹкӹ кузэн шагалынат, народ дон 
кытыраш тӹҥӓлӹн дӓ шӹп лишӹ народлан пламэнный 
ӱжмӓшӹм кэлэсэн: «Шулыкан лижӹ цилӓ мир вӹлнӹшӹ 
социалистичэски рэвольуци!»— Буржуазный Врэмэнный 
правитьэльствы ваштарэш, ровочый классын властьым 
ӹштӹмӹ вэрц, социализм вэрц крэдӓлӓш ти '̂■жмӓш ылын.
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Российӹштӹш Вэликий Октьӓбрски 
социалистичэски рэвольуци

53. БОЛЬШЭВИКВЛӒ СОЦИАЛИСТИЧЭСКИ РЭВОЛЬУЦИМ
ЙӒМДӸЛӒТ

Массы большэвиквлӓ паштэк кэӓ. Лэнин толмыкы, 
партьы большэвиквлӓн конфэрэнцим погэн. Российӹн цилӓ 
вэцьшок партьын 80 тӹжэм чльэн гӹц Пэтроградыш дьэльэ- 
гатвлӓ толыныт. Конфэрэнцишкӹ Молотов, Ворошилов, 
Свэрдлов, Куйбышэв, Дзэржинский, Косиор дӓ шукы 
молывлӓӓт толыныт. Конфэрэнцин пӓшӓжӹм Лэнин дон 
Сталин вйктӓрэнӹт. Ровочый класс пӹтӓриш задачым 
вэлэ ӹштэн — царски самодьэржавим Российӹштӹ пӹтӓрэн 
манын, нӹнӹ анжыктэнӹт. Эчэ кокшы задачым рэшӓш — 
социалистичэски рэвольуцим ӹштӓш кэлэш манын нинӹ 
попэнӹт, партьылан анзыкыла эчэ трудна, кого крэдӓлмӓш 
вӓрэштэш, сӓндӓлӹкӹштӹ госнодствыйаш тӹҥӓлшӹ бур- 
жуази ваштарэш пиш пыт крэдӓлтэ тӹдӹ власть кӹц ак 
караҥ.

Ровочый дон салтак дьэпутатвлӓн Совэтвлӓштӹ, дӓ 
тэҥэок хрэсӓнь дьэпутат Совэтвлӓштӹ шукыжымок ӹшкэ 
вэкӹштӹ войуйэн ■ нӓлӓш дӓ тӹшэц мэньшэвиквлӓм дӓ 
эсэрвлӓм поктыл лыкташ партьым нинӹ ӱжӹнӹт.

Социалистичэски рэвольуци вэрц крэдӓлӓш манын мас- 
сым организуйаш большэвиквлӓм Лэнин дон Сталин ӱжӹ- 
нӹт. Социалистичэски рэвольуцилӓн сӹҥэн шокташыжы сэк 
чэзэр хрэсӓньвлӓ дон цаткыды сойузым ӹштэн, буржуазин 
властьым сӹмӹрэн шушашлык ылыт манын нӹнӹ рово- 
чый класслан попэнӹт. Буржуазилӓн суарлыкым чиктӓш кэ- 
лэш, помэшӹквлӓн кит кӹц зэмльӓм шывшын нӓлӓш дӓ 
тӹдӹм хрэсӓньвлӓлӓн пользывайаш пуаш, Российӹштӹш 
пӹзӹртэн урдымы народвлӓлӓн свободым пуаш дӓ кӹзӹток 
вырсым цӓрӓш пыт кэлэш.

.Пэнинӹн дӓ Сталинӹн прэдложэнивлӓштӹм конфэрэн- 
циштӹ прнимайэнӹт. Большэвиквлӓ ровочыйвлӓ лошты, 
■салтаквлӓ дӓ матросвлӓ лошты когон нӓшӓм ӹштӓш тӹҥӓ- 
лӹнӹт. Большэвиквлӓ тэҥэок хрэсӓньвлӓ лоштат пӓшӓм
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ӹштэнӹт. Конфэрэнции рэшэнивлӓм нинӹ ыҥылдарэнӹт 
дӓ Совэтвлӓн властьым ӹштӹмӓш вэрц, вырсым цӓрӹмӹ вэрц, 
цилӓ зэмльӓм хрэсӓньвлӓлӓн йӹлэрӓк пумы вэрц Врэмэнный 
правитьэльствы ваштарэш крэдӓлӓш народым ӱжӹнӹт.

Пэтроградышты ровочыйвлӓн дӓ салтаквлӓн дьэмонстра- 
цивлӓ лиӓш тӹҥӓлӹнӹт. Апрэль тӹлзӹн ровочыйвлӓн дӓ

Хрэсӓньвлӓ зэмльӓм трэвайат. Нинӹ доныш матрос, помэ-
шӹквлӓн зэмльӓм кӹзӹток органнзованны шывшын нӓлӓш

нӹнӹм ӱжэш.

салтаквлӓн дьэмонстраци лин. Дьэмонстрантвлӓ большэ- 
вистски лозунгвлӓӓн плакатвлӓм дӓ знамӹвлӓм намалыныт:

—  Долой войнам!
— Долой капиталиствлӓм-министрвлӓм!
—  Цилӓ власть Совэтвлӓлӓн!
Врэмэнный правитьэльствы мэньшэвиквлӓ дон дӓ 

эсэрвлӓ дон иквӓрэш, народын пиш ужын кэрттӹмӹ, капи- 
талист-министрвлӓм Гучковым дӓ Мильуковым вӓрвлӓштӹ 
гӹц караҥдыдэ кэрттэ, дӓ Врэмэнный правитьэльствышкы 
таманьар мэньшэвикӹм дӓ эсэрӹм ныртэн.

Тэҥэ гӹньӓт, правитьэльствын политикӹжӹ пэрвишок 
кодын. Вырсы цӓрнӹдэ, зэмльӓ номэшӹквлӓ кидэшок ко- 
дын, пӹзӹртӹмӹ народвлӓ правадэок кодыныт, ровочый-

155



влӓ]\1 лыктын колтымы дон (локаутвлӓ дон) лӱдӹктӹлӹ- 
нӹт.

Массын рэвольуционный настройэнижӹ кушкын. Нӹнӹ 
со когон дӓ когон большэвиквлӓн попымым колышташ тӹ- 
ҥӓлӹнӹт. Большэвиквлӓн партьы пиҥӹдэмӹн.

1917 ин ийунь тӹҥӓлмӓштӹ р о в о ч ы й в л ӓ н  дӓ сал-  
т а к  д ь э п у т а т в л ӓ н с о в э т в л ӓ н  1-ш В с э р о с с и й с к и й  
с й э 3 д Пэтроградышты лин.

Ти сйэздӹштӹ мэньшэвиквлӓ дӓ эсэрвлл эчэ тӹнӓм 
шукын ылыныт. Мэньшэвиквлӓ дӓ эсэрвлӓ буржуазный 
правитьэльствы поддьэрживайымым дӓ фронтышты нас- 
тупайаш тӹҥӓлмӹм совэтвлӓн сйэздӹштӹ йарыктыктэн кэр- 
дӹнӹт.

Тӹнӓмок фронтышты наступльэни тӹҥӓлӓлтӹн. Рус- 
ский арми сӹҥӹмӹ лин. Салтаквлӓ войуйаш ӹнэштӹ 
кэп ылын, ■ буржуазин интьэрэс вэрц крэдӓлӓш отказэ- 
нӹт, цилӓ властьым Совэтвлӓлӓн пуаш тэргэнӹт. Врэмэн- 
ный нравитьэльствын войэнный министр эсэр Кэрэнский 
салтаквлӓлӓн ӹшкэ вӹрӹштӹм йӓл дьэла вэрц йоктараш 
такэш ӱжӹн. «Война буржуйвлӓлӓн кэлэш, пусть ӹшкэ 
крэдӓлӹт»— салтаквлӓ маныныт. Бойышкы кэӓш отказыш 
салтаквлӓм Врэмэнный правитьэльствы лӱӓш приказым 
пуэн.

Нинӹн интьэрэсӹштӹм мэньшэвиквлӓ дӓ эсэрвлӓ вы- 
жалымым салтаквлӓ когон дӓ когон цаклаш тӹҥӓлӹнӹт, 
большэвиквлӓ вэкӹ ванжэнӹт. Российӹн главный ха- 
лавлӓштӹ ровочыйвлӓн дӓ салтаквлӓн дьэмонстрацивлӓ у 
гӹц лиӓш тӹҥӓлӹнӹт.

Ийульски дьэмонстраци дӓ Корнилов гэньэралын 
мӓтьэжшӹ. 1917 иншӹ кӓҥӹж толын. Врэмэнный правй- 
тьэльствы пэрвишӹлӓок ровочыйвлӓн, салтаквлӓн, хрэсӓнь- 
влӓн дӓ Российӹштӹш пӹзӹртэн урдымы народвлӓн ик 
тэргӹмӓшӹмӓт ӹлӹмӓшӹшкӹ пыртыдэ.

Промышльэнностьышты дӓ кӹртни корнывлӓштӹ раз- 
рухы кушкын миэн. Фабриквлӓ дӓ заводвлӓ шагалыныт, 
сирйо дӓ олтышашлык укэ ылын. Киндӹ, пай ситӹдэ. 
Голод тӹҥӓлӓлтӹн.

Капиталиствлӓ дӓ нӹнӹн правитьэльствы ваштарэш 
ровочыйвлӓн крэдӓлмӓш когоэмӹн. Стачкывлӓ тытыштымы 
линӹт. Ровочыйвлӓ ӹшкӹмӹштӹн вооружонный отрӓд- 
влӓм —  К р а с н ы й  г в а р д и м  организуйэнӹт. Солавлӓштӹ 
хрэсӓньвлӓн восстанивлӓ тӹҥӓлӓлтӹнӹт.
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Салтаквлӓ тӹжэмӹн фронт кӹц кэнӹт. Врэмэнный 
правитьэльствы гӹц ирӹкӹм плучайыдымы угньтӓйӹмӹ 
народвлӓ ӹшкӹмӹштӹн тӧр тэргӹмӓшвлӓдон выступайэнӹт.

1917 ин 3 ийульын пэтроградски ровочыйвлӓ, сал- 
таквлӓ дӓ матросвлӓ большэвистски лозунгвлӓ дон дьэмон- 
страциш лӓктӹнӹт. Буржуази, мэньшэвиквлӓ дӓ эсэрвлӓ 
дон икышын лин, фронт кӹц йори айырымы йункэрски 
дӓ кулацки воински чӓстьӓвлӓм шӱдэн, ти дьэмонстрацим 
лӱл шуэн, ровочый организацивлӓм шӓлӓтэн.

•Й

1917 ин 3 ийульын Пэтроградышты ылшы дьэмонстрацим
лӱмӓш.

Йункэрвлӓ дӓ офицэрвлӓ «Правда» газэтӹн рэдакциш 
нападайэнӹт. Большэвиквлӓм арэстуйылыныт дӓ тьурмаш 
шӹндӹлӹнӹт. Большэвиквлӓэчэӓт йывыртровотайышашлык 
ылыныт. Брэмэнный правитьэльствы Лэнинӹм арэстуйаш 
приказым пуэн. Партьы шӱдӹмӹ дон Лэнин шӹлӹн. Лэ- 
нин ровочый выргэмӹм чиэн дӓ ровочый Иванов лӹмӓн 
паспорт тон Пэтроград лишнӹ, Сэстрорэцк тоны амашыш- 
ты шӹлӹн ӹлэн, дӓ эчэ нзиш лнмӹкӹ Финльӓндишкӹ 
кэйэн. Лэнинӹм буржуазин кӹчӓлшӹ пивлӓн кӹчӓлмӹш- 
тӹ такэш вэлэ лин. Ровочыйвлӓ цилӓ кэртмӹштӹ сэмӹнь 
ӹшкӹмӹштӹн йаратымы вождьым пэрэгэнӹт.

Тилышты дӓ фронтышты буржуази арышы гань лин. 
Буржуази вэрц шалгышы мэньшэвиквлӓ дӓ эсэрвлӓ 
кышкы нӓҥэӓт, тидӹм сэк пачэш котшы ровочыйвлӓӓт
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пӓлӓш тӹҥӓлӹнӹт. Большэвиквлӓн рӓдӹшкӹ у гӹц дӓ у 
гӹц ровочыйвлӓ пырэнӹт. Большэвиквлӓн партьы чльэнвлӓ. 
шотшы дон 200 тӹжэм эдэм йактэ кушкын.

И й у л ь  т ӹ л з ӹ  п ӹ т ӹ м  г о д ы м  Пэтроградышты 
большэвиквлӓн партьын VI сйэзд погынэн.

Сйэздӹштӹ Лэнин укэ ылын. Тидӹ йывырт шӹлӹн 
ӹлэн. Сйэздӹн пӓшӓвлӓжӹм Сталин виктӓрэн. Тидӹ во- 
оружонный восстани йӓмдӹлӓш партьым ӱжӹн.

Социалистичэски рэвольуцин сӹҥӹмӓш корным сйэзд 
анжыктэн дӓ сӓндӓлӹкӹштӹш разрухы дон кыцэ крэдӓл.мӹ- 
лӓ тӹдӹм разрабатывайэн.

Российӹ йӹр кэн колтышы дьэльэгатвлӓ Врэмэнный 
правитьэльствы ваштарэш, тидӹн властьшым сӹмӹрӓш дӓ 
Совэтвлӓн властьым— ровочыйвлӓн дӓ хрэсӓньвлӓн властьым 
ӹштӓш, ровочыйвлӓм дӓ нэзэр хрэсӓньвлӓм йӓмдӹлӓш 
тӹҥӓлӹнӹт.

Тӹнӓм буржуази дӓ помэшӹквлӓ рэвольуци ваштарэш 
заговорым организуйэнӹт. Нӹнӹ шӱдӹмӹ дон Корнилов 
гэньэрал офицэрвлӓ гӹц, казаквлӓ гӹц дӓ войскан пӓлэн 
шоктыдымы (отсталый) чӓстьӓвлӓ гӹц кого отрӓдӹм погэн, 
дӓ нӹнӹм Пэтроградышкы ровочый дӓ салтак дьэпутатвлӓн 
Совэтӹм шин шӓлӓтӓш, ровочыйвлӓм дӓ хрэсӓньвлӓм пӱк- 
тэн шуаш дӓ Российӹштӹ ограничивайыдым правитьэльэш 
ӹшкӹмжӹм обйӓвльӓйӓш шанэн.

Большэвиквлӓ ӱжмӹ дон Пэтроградыштыш ровочыйвлӓ 
дӓ Пэтроградыштыш войскавлӓ шагалыныт. Корниловски 
войскавлӓ ваштарэш колтымы рэвольуционный агитатор- 
влӓ —  ровочыйвлӓ дӓ салтаквлӓ — Корниловын салтаквлӓ- 
лӓн нинӹн гэньэралын шанымашыжы гишӓн шайыш- 
тыныт. Корниловын полкывлӓштӹш салтаквлӓ рэвольуци 
ваштарэш шагалаш пырахэнӹт. Буржуазин заговоржы лин 
кэрттэ. Ровочыйвлӓ дӓ хрэсӓньвлӓ пыт тэргӹмӹ дон Кэ- 
рэнскилӓн Корниловым арэстуйаш дӓ тьурмашкы шӹндӓш 
вӓрэштӹн.

Корниловым ровочыйвлӓн дӓ салтаквлӓн сӹҥӹмӓшӹштӹ 
большэвик партьын влийаним эчэ когон цаткыдэмдэн.

Корниловски мӓтьэж эртӹмӹкӹ ровочыйвлӓ дӓ салтаквлӓ 
Совэтвлӓ гӹц мэньшэвиквлӓм, эсэрвлӓм поктэн лыктыныт 
дӓ нинӹ вӓрэш большэвиквлӓм айырэнӹт. 1917 ин шӹжӹм 
Пэтроградски дӓ Московски совэтвлӓштӹ шукыжок боль- 
шэвиквлӓ ылыныт. Совэтвлӓ прольэтарски рэвольуцин 
цэнтрвлӓжок линӹт. Нинӹ ровочыйвлӓм вооружайэнӹт,.
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Красный гвардим ӹштэнӹт, вооружонный восстаним йӓм- 
дӹлэнӹт.

Октьӓбр тӹлзӹ тӹҥӓлмӹ годым, Лэнин буржуазныйг 
правитьэльствы гӹц шӹлӹн Пэтроградышкы восстани 
вуйлалташ манын толын. Лэнин попэн: ровочыйвлӓ ӹндэ 
сӹҥӓт, кӹзӹток вооружонный восстаним тӹҥӓлӓш кэлэш, 
буржуазин, мэньшэвиквлӓн дӓ эсэрвлӓн правитьэльствы№ 
сӹмӹрэн шумыла дӓ Совэтвлӓн властьым ӹштӹмлӓ.

54. СОЦИАЛИСТИЧЭСКИ РЭВОЛЬУЦИ СЫҤЭН

1917 ин 25 октьӓбрӹн (7 нойӓбрӹн) сӹҥӹшӹ восста-
ни. Буржуазный властьым пичӓл кидӓ сӹмӹрэн шуаш — 
остатка рэшӹшӹ бойышкы большэвистски партьы йӓмдӹ- 
лӓлтӹн.

Восстани ӹштӓш удачный момэнт айырымы ылын, 
Мировой война цӓрнӹдэ. Российӹштӹ шукы ровочыйок 
большэвиквлӓ паштэк кэнӹт. Мэньшэвиквлӓн дӓ эсэрвлӓн 
соглашатьэльски партьывлӓлӓн труйышывлӓн ӹньӓнӹмӓ- 
шӹштӹ пӹтэн. Ровочый дӓ салтак дьэпутатвлӓн шукы 
Совэтшок большэвиквлӓ кидӹштӹ ылыныт. РоЬочыйвлӓн 
ӹшкӹмӹштӹн пиҥӹдӹ профсойузвлӓ дӓ Красный гварди 
ылын. Соглашатьэльвлӓ— эсэрвлӓдӓмэньшэвиквлӓсовэтӓйӹ- 
мӹ сэмӹнь, Учрэдитьэльный собраньы погымашым хрэсӓнь- 
влӓ ӹнэштӹ вычэп ылын дӓ помэшӹк зэмльӓм кӹзӹток шыв- 
шын нӓлӓш тэргӹшӹ большэвиквлӓ паштэк кэнӹт. Нинӹ 
имэнивлӓ гӹц помэшӹквлӓм поктэн лыктыныт дӓ зэмльӓ- 
штӹм кидӹшкӹштӹ нӓлӹнӹт. Салтаквлӓ война ваштарэш 
ылыныт. Сӹҥэн шоктымэшкӹ войуйаш манмы Кэрэнскин 
приказым нинӹ шотэш пиштӹдэлыт дӓ мирӹм ӹштӓш 
тэргэнӹт. Кэрэнскин Врэмэнный правитьэльствы ваштарэш 
ровочыйвлӓ дӓ хрэсӓньвлӓ вэлэ агыл Закавказйэштӹш,. 
Украинӹштӹш, Бэлоруссиштӹш, Срэдний Азиштӹш, Фин- 
льӓндиштӹш народвлӓӓт шагалыныт. Большэвиквлӓ вос- 
станим пиш пыт йӓмдӹлэнӹт. Восстанин планжат пиш йа- 
жон разрабатывайымы ылын.

Тэҥэ гӹньӓт, восстани йӓмдӹлӹмӓшӹштӹш самой рэ- 
шӹшӹ кэчӹвлӓ годым, Камэньэв дон Зиновйэв йориок, 
Троцкижӹ хвальэн поҥын каштмыжы дон восстани план- 
влӓм дӓ срокым буржуазилӓн йори выдавайэн кэлэсэнӹт. 
Врэмэнный правитьэльствы, восстани гишӓн прэдатьэльвлӓ, 
гӹц пӓлэнӓт, восстани ваштарэш крэдӓлӓш, тидӹлӓн ӹньӓн
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ылшы войскам йӹлэрӓк мобилизуйэн. Тэҥэ гӹньӓт, бур- 
жуази властьын кэчӹвлӓштӹ шотлымы ылыныт. Большэ- 
виквлӓн партьын Цэнтральный комитьэтшӹ восстани видӓш 
бойэвой цэнтрӹм ӹштэн, вуйлалтышэшӹжӹ' Сталин тӓҥ 
шагалтымы ылын. Лэнинӹн анжыктымашыжым ӹлӹмӓшкӹ 
пыртэн, 1917 ин 24 октьӓбрӹн бойэвой цэнтр вос- 
станим тӹҥӓлӹн. Восстаним Лэнин вуйлалтэн.

Большэвистски партьы ӱжмӓшкӹ, иктӹ ганьок, красно- 
гвардьэйэцвлӓ, рэвольуционныйсалтаквлӓ дӓ Кронштадтыш-

1917 ин октьӓбрски кэчӹвлӓ годым В. И. Лэнин 
восстаним виктӓрӓ.

тыш  морӓквлӓ шагалыныт. Рэвольуци вэрц крэдӓлшӹ салтак- 
влӓн рэвольуционный пыт крэдӓлмӓшӹштӹ дӓ дисципли- 
нӹштӹ ӹшкэ дьэлаштым йӹлэ ӹштэнӹт. Правитьэльствэн- 
ный цилӓ учрэждьэнивлӓм дӓ Пэтроградыштыш войэнный 
пунктвлӓм красногвардьэйэцвлӓ нӓлӹнӹт. Офицэр дӓ 
йункэр отрӓдвлӓ дон Врэмэнный правитьэльствын мини- 
■стрвлӓ Зимний дворэцэш укрэпльӓйӓлтӹнӹт.

Рэвольуционный войскавлӓ дворэцӹм йӹр цаток ӓрэн 
нӓлӹнӹт. Ньэва рэкӓшкӹ рэвольуционный крэйсэр «Авро- 
ра» дӓ кым миноносэц пырэнӹт. Дворэцӹм осаждайымаш 
вады йактэ шывшылтын. Пӹцкэмӹш лин. Зимний кого
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дворэцӹштӹ вэлэ соты ылын. Йыт лимӹкӹ крэдӓлмӓш 
когоэмӹн. Пульэмӧтвлӓ гӹц лӱлӓш тӹҥӓлӹнӹг. Винтовкы 
залп йуквлӓ шактэнӹт. Дворэцӹштӹ шӹнзӹшӹ войскавлӓ 
дон наступайышы рэвольуционьэрвлӓ лошты лӱлмӓш 
тӹҥӓлӓлтӹн. Красногвардьэйэцвлӓ дворэцӹм штурмуйаш 
тӹҥӓлӹнӹт.

Лэнин дон Сталин красногвардьэйэцвлӓ лошты.

Зимний дворэц нӓлмӹм видӹшӹ большэвиквлӓ, дворэ- 
цӹштӹ шӹнзӹшӹ войскавлӓлӓн сдайалташ прэдлагайэнӹт. 
Нӹнӹ отвэтӹм путэлыт. Сигнал пумы лин. Зимний дво- 
рэц вӹкӹ Пэтропавловски крэпӹсӹштӹш пушкавлӓ лӱ- 
лӓш тӹҥӓлӹнӹт. «Аврора» крэйсэрӹн орудивлӓ гӹц лӱэн 
колтэнӹт. Артилльэрин лӱмӓш дворэцӹштӹш пульэмӧт- 
влӓн лӱлмӓшӹм цӓрэн. Рэвольуцин войскавлӓ дворэцӹшкӹ 
пырэн кэнӹт. Офицэрвлӓ дӓ йункэрвлӓ со эчэ лӱлӹнӹт, 
тэҥэ гӹньӓт йӹлэ нӹнӹ сдайалтыныт. Ӓҥӹсӹр ко- 
ридорвлӓ дон красногвардьэйэцвлӓ дворэцӹн йӹргэшкӹ 
кӹдэжӹшкӹ пырэнӹт. Стӧл лошты лӱтшӹ тамазар эдэм 
шӹнзэнӹт. Тидӹ Российӹн остатка буржуазный правитьэль-
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1917 ин октьӓбрӹн рэвольуционный матросвлӓ 
Зимний дворэцӹм ш турмуйаш кэӓт.

ствы ылын. Кэрэнский тиштӹ ылтэ, тидӹ кыргыж шӹлӹн 
поспэйэн.

Рэвольуци лӹм дон цилӓ министрвлӓм арэстуйэнӹт» 
Арэстуйымы министрвлӓм крэпӹсӹшкӹ нӓҥэнӹт.

Сӓндӓлӹкӹштӹ цилӓ вӓрэ прольэтарски рэвольуцин 
сӹҥӹмӓшӹжӹ. Ровочый класс сӹҥӹмӓшӹжӹм торжэству- 
йэн. 25 октьӓбрӹн Лэнин сирӹмӹ воззваним Пэтроградышты- 
шывлӓ йӓҥ вашт сусу лин лыдыныт. Врэмэнный правитьэль- 
ствы пӹтэн, цилӓ власть ровочый дӓ салтак дьэпутатвлӓн 
Совэт кидӹшкӹ нӓлмӹ манын, тӹштӹ Лэнин сирэн. Народын 
крэдӓлмӓш дьэла: войнам цӓрӹмӓш, зэмльӓлӓн помэшӹк- 
влӓн собствэнностьым пӹтӓрӹмӓш, Совэтски правитьэль-
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ствым ӹштӹмӓш— ти дьэла обэспэчивайымы. Разрухы дон 
крэдӓлӓш ӹндэ фабриквлӓштӹ дӓ заводвлӓштӹ ровочый 
контрольымат ӹштӓш лиэш.

Тӹнймок р о в о ч ы й  дӓ с а л т а к  д ь э п у т а т  С о в э т -  
в л ӓ н  В с э р о с с и й с к и  II с й э з д  пачылтын. Лэнин прэд- 
лагайымы дон Вэликий прольэтарски рэвольуцин пӹтӓриш 
кым дэкрэтшӹм: мир гишӓн, зэмльӓ гишӓн дӓ власть 
гишӓн сйэзд утвэрждӓйэн.

Мир гишӓн дэкрэт кӹзӹток войнам цӓрӹмӹ гишӓн дӓ 
икань права дон мирӹм закльӱчӓйӹмӹ гишӓн войуйышы цилӓ 
государствывлӓлӓн пэрэгово- 
рым тӹҥӓлӓш прэдлагайэн.

Зэмльӓ гишӓн дэкрэт по- 
мэшӹквлӓн сословим йыксыр 
пӹтӓрэн, йамдэн, зэмльӓлӓн 
частный собствэнностьым пӹ- 
тӓрэн дӓ цилӓ труйышывлӓ- 
лӓн пользывайаш зэмльӓм 
пуэн. Хрэсӓньвлӓ совэтски 
власть кит кӹц 150 млион 
гэктарымат утла зэмльӓм 
плучайэнӹт.

Власть гишӓн дэкрэт—сӓн- 
дӓлӹкӹштӹш цилӓ властьым 
Совэтвлӓлӓн пуэн. Мӓнмӓн 
сӓндӓлӹкнӓ С о в э т с к и  рэс-  
п у б л й к ӹ  лин. Сйэзд Всэ -  
р о с с и й с к и  Ц э н т р а л ь -  
н ы й  И с п о л н и т ь э л ь н ы й  
К о м и т э т ь ӹ м  д ӓ Н а р о д -

Йаков Михайлович Свэрдлов 
(^885 — 1919 ивлӓ).

н ы й  К о м и с с а р в л ӓ н  С о в э т ӹ м  айырэн. Совнарком 
вуйлалтышэш Лэнин тӓҥ лин. Национальностьвлӓн дьэла 
видӹшӹ народный комиссарэш Сталин тӓҥ айырымы 
лин.

Шукат ак эртӹ сйэзд паштэкок Всэросснйски Цэнтраль- 
ный Исполнитьэльный Комитьэтӹн прэдсэдатьӹлэш Свэрдлов 
тӓҥ айырымы лин.

Пэтроградышты прольэтариатын сӹҥӹмӓш гишӓн увэр 
цилӓ сӓндӓлӹк йӹр пиш йӹлэ шӓрлэн кэн. Шукы халавлӓшток 
ӹшкэ кидӹшкӹштӹ властьым нӓлӓш ровочыйвлӓлӓн пиш 
когон крэдӓлӓш вӓрэштӹн.

Москвашты офицэрвлӓ дӓ 1"1ункэрвлӓ Крэмльӹм дз
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молы кого зданивлӓм кидӹшкӹштӹ хватьэнӹт. Ровочый-. 
красногвардьэйэцвлӓлӓн окопвлӓм капайаш дӓ контррэво- 
льуционьэрвлӓ дон пыт войуйаш вӓрэштӹн. Ӓрньӓ мычкы 
Москвашты война шалгэн. Ровочыйвлӓ дон салтаквлӓ пуш- 
кавлӓ гӹц лӱлӹн вэлэ офицэрвлӓм дӓ йункэрвлӓм сӹҥэнӹт.

Совэтвлӓ кидӹшкӹ власть ванжымы гишӓн, Российӹн 
цилӓ халавлӓ гӹцок тьэльэграммвлӓ дӓ увэрвлӓ Пэтрограды- 
шкы миэнӹт. Сибирӹштӹш, Срэдний Азиштӹш, Бэлорус- 
сиштӹш, Поволжйэштӹш, шалахай сир Украинӹштӹш 
народвлӓ Совэтски правитьэльствы палшымы дон буржуазин 
дӓ помэшӹквлӓн шукы курым мыч пӹзӹртӹмӹ гӹц ыта- 
ралтыныт.

Социалистичэски совэтски рэвольуцин сӹҥӹмӓшӹжӹ 
тэҥэлӓ, тэхэнь причинвлӓ дон лиӓлтӹн:

1) Эсэр Кэрэнскийӹн буржуазный правитьэльствылан 
ӹньӓнӹмӓш ровочыйвлӓн дӓ хрэсӓньвлӓн воксэок йамын пӹ- 
тэн. Кэрэнский сӹҥэн шоктымэшкӹ войуйынэжӹ ылын, 
ровочыйвлӓжӹ, хрэсӓньвлӓн<ӹ дӓ салтаквлӓжӹ войнам пӹ- 
тӓрӓш дӓ мирӹм ӹштӓш тэргэнӹт. Кэрэнский помэшӹквлӓ- 
лӓнок зэмльӓм кодынэжӹ ылын, ровочыйвлӓжӹ дӓ хрэ- 
сӓньвлӓжӹ помэшӹквлӓн зэмльӓм хрэсӓньвлӓлӓн пользыш- 
кы кӹзӹток шывшын нӓлӓш тэргэнӹт. Кэрэнский ровочый- 
влӓлӓн суарлыкым чиктэн шӹндӹнэжӹ ылын, ровочыйвлӓжӹ 
дӓ хрэсӓньвлӓжӹ фабрикантвлӓлӓн дӓ заводчиквлӓлӓн суар- 
лыкым чиктӓш дӓ нинӹлӓн ровочый организацивлӓн кон- 
трольым ӹштӓш тэргэнӹт.

2) Кокшы причинжӹ тэхэньӹ: ти тэргӹмӓшвлӓ гишӓн 
ровочыйвлӓн дӓ хрэсӓньвлӓн пиҥӹдӹ сойуз— ровочый дӓ 
салтак дьэпутатвлӓн Совэт лин(оформльӓйӓлтӹн). Ти сойуз 
буржуазный Врэмэнный правитьэльствы ваштарэш дӓ тӹдӹ 
сэмӹнь мырышы — эсэрвлӓ дӓ мэньшэвиквлӓ ваштарэш 
большэвистски партьы вэрц шалгышы лин.

3) Кымшы причинжӹ, ровочыйвлӓ дӓ хрэсӓньвлӓ шукы- 
жок соглашатьэль эсэрвлӓ гӹц, мэньшэвиквлӓ гӹц кара- 
ҥыныт дӓ ӹшкӹмӹштӹн вождьэш дӓ видӹшэш большэ- 
вистски партьым шотлэнӹт, большэвистски партьы йӹр 
цымырнэнӹт.

Ги вирвлӓтэ Октьӓбрски рэвольуци сӹҥэн ак кэрт 
ылын.

Большэвиквлӓн партьы Совэтски государствым орга- 
низуйа. Вэликий прольэтарски рэвольуци лимӹкӹ пӹтӓ- 
риш кэчӹвлӓшток Лэнин дон Сталин Совэтски государ-
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1917 ин октьӓбрски кэчӹвлӓ годым Москвашты восстани ӹштӹщӹ 
ровочыйвлӓ Крэмлььщ нӓдӹт.
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ствым —  цилӓ народвлӓн шӱмбэллӓ ылшы социалисти- 
чэски сойузым организуйаш тӹҥӓлӹнӹт. Российӹштӹш 
народвлӓ совэтски власть кӹц полный свободым плучайэ- 
нӹт. Тэхэнь свободы мир вӹлнӹ нигнамат ик народынат 
ылтэ.

Мир дон зэмльӓ гишӓн дэкрэт паштэк ровочый кон- 
троль гишӓн дэкрэт лыкмы лин. Фабриквлӓштӹ, завод- 
влӓшть! капиталиствлӓн продукт ӹштӹмӓшӹм, пэрэгӹмӓ-

Фабриквлӓштӹ ровочый контрольым шагалтымаш.

шӹм, дӓ цилӓ продуктым, сирой матьэриал нӓлмӓшӹм 
дӓ выжалымашым анжаш ровочый контроль ӹштӹмӹ лин.

Совнарком вэс сӓндӓлӹк государствывлӓлӓн цилӓ дол- 
гымок тӱлӓш отказымжы гишӓн увэртӓрэн.

Столицӹвлӓштӹ дӓ сӓндӓлӹкӹн цэнтрвлӓштӹш совэтски 
властьын шин шумы тышманвлӓжӹ —  помэшӹквлӓ, капи- 
талиствлӓ, гэньэралвлӓ, попвлӓ дӓ, нинӹ дон икышын 
ылшы мэньшэвиквлӓ дӓ эсэрвлӓ — Российӹн окраинӹвлӓ- 
шкӹ шӹлӹнӹт.

Нинӹ Донын вургымла сир Украинэш, Кавказэш, Орэн- 
бургски стьэпвлӓэш, Сибирэш кодаш цацэнӹт дӓ совэт- 
ски власть ваштарэш походвлӓм организуйынэштӹ ылын. 
Нӹнӹн ӹшкэ силашты чӹдӹ ылын, ровочыйвлӓ дӓ хрэ- 
сӓньвлӓ нӹнӹ паштэк кэтэлыт. Мэньшэвиквлӓ дӓ эсэрвлӓ
166



с

Фэликс Эдмундович Дзэржинский 
(1877—  1926 ивлӓ).

ӹштӹмӹ мӓтьэжвлӓ, заговорвлӓ проваливайалтыныт. Эсэр- 
влӓн, мэньшэвиквлӓн дӓ нӹнӹн сойузник кадьэтвлӓн заго- 
ворыштым ликвидируйаш Красный гвардиок дӓ контррэ- 
вольуци дон крэдӓлӓш ӹштӹмӹ, Ф. Э. Дзэржинский вуй- 
лалтымы, В с э р о с с и й с к и й  ч р э з в ы ч а й н ы й  к о м и с -  
с и  (ВЧК) ситэнӹт.

Капиталистичэски государствывлӓ кадьэтски дӓ эсэро- 
мэньшэвистски мӓтьэжлӓн тӧрӧкок войэнный поддьэржкӹм 
пуэнӹтӓт, контррэвольуционный заговорвлӓ дон крэдӓлӓш 
совэтски властьлан вара шукы лэлӹ лин. Тидӹ совэтски 
власть дӓ совэтски строй ваштарэш капиталистичэски 
государствывлӓн интэрвэнци (война дон пырымаш) ылын. 
Интэрвэнци ваштарэш Совэтвлӓн крэдӓлмӓш кым и 
шывшылтын.

167



X I I I

Войэнный интэрвэнцн. 
Граждански война

55. МИР ВЭРЦ СОВЭТВЛӒН КРЭДӒЛМӒШ.
УКРАИНӸМ НЬЭМӸЦВЛӒН ХВАТЬЭН НӒЛМӒШ

Гэрмани дон мирӹм ӹштӹмӓш. Война цӓрнӹдэ, тӹҥэ 
гӹньӓт, Российӹн тошты арми большы войуйэн кэрттэ дӓ 
арми токыжы шӓлӓнӓш тӹҥӓлӹн. Вагонвлӓ лэвӓш вьыӓн, 
пойэздвлӓн буфэрвлӓэш дӓ тормыжвлӓэш салтаквлӓ 
токышты кэнӹт. Войнаэш мутьалт шӹцшӹ сӓндӓлӹклӓн 
дӓ армилӓн кӓнӓлтӓш кэлэш ылын. Совэтвлӓн II сйэзд 
прнимайымы дэкрэт тон, цилӓ войуйышы дьэржавывлӓ- 
лӓн общый мирӹм ӹштӓш Совнарком нрэдложэним 
ӹштэн. Английски дон Французски правитьэльствывлӓ дӓ 
тӹнӓм нӹнӹ сага лишӹ Ӓмэрикӹн Сойэдиньонный Штат- 
влӓ ти обращэнилӓн отвэтӹм путэлыт. Гэрмани дӓ тӹдӹн 
сойузниквлӓжӹ войнаэш, Англи дон Франци гӹц когон 
лаксыргэнӹтӓт, совэтски власть тон мир гишӓн по- 
паш тӹҥӓлӹнӹт. Гэрмани Совэтски Российӹ гӹц шыв- 
шын нӓлмӹ зэмльӓн чӓстьӓм ӹшлӓжнӹ кодынэжӹ ылын. 
Ь 1 ш к ь 1Мӹ ш т ӹ м  к о г о э ш  ш о т л ы ш ы  н ь э м э ц к и  гэньэралвлӓ- 
лӓн Совэт сӓндӓлӹкӹштӹш ровочыйвлӓн дӓ хрэсӓньвлӓн 
дьэльэгатвлӓ дон пэрэговорым ӹштӓш вӓрэштӹн. Ньэмӹц- 
влӓ совэтски дэльэгатвлӓ анзылан кравымаш мирэйӹмӹ 
условим шӹндэнӹт.

Мӓнмӓн тошты арминӓ шӓлӓнэн пӹтэнӓт дӓ рэгульар- 
ный Красный Арми эчэ ӹштэн шоктымы агыл ылынат, 
тэхэнь кӹтӹк срокышты ӹштэн шокташыжат акли ылын 
дӓ сэдӹндонок Совэтвлӓ ымбакыла войуйэн кэрттэлыт. 
Сэдӹндон Лэнин дьэльэгатвлӓ лошты ылшы Троцкийлӓн 
ньэмӹцвлӓ дон мирэйӹм договорым подписывайаш шӱдэн. 
Троцкийжӹ ньэмӹцвлӓлӓн сӹнзӓгрӓток палшэн, вооружай- 
алттымы Совэтски сӓндӓлӹк ваштарэш у гӹц война дон то- 
лаш ньэмӹцвлӓм йори провоцируйэн, мирный пэрэговорым 
срывайэн. Тидӹм шотыш нӓлӹн ньэмӹцвлӓ у наступльэ- 
ним тӹҥӓлӹнӹт, дӓ совэтски зэмльӓн чӓстьӓжӹм нӓлӹнӹт. 
Ньэмэцки войскавлӓ Пэтроград лишкӹ миэнӹт. Лэнин
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пыт тэргӹмӹ дон Брэст халашты ньэмӹцвлӓ дон йӹлэрӓк 
мирӹм ӹштӹмӹ лин. Тидӹ Брэстски мир ылын. Ньэмӹц- 
влӓ занимайымы совэтски зэмльӓм йамдымы гӹц пасна, 
ньэмэцки войэнщинӹлӓн молы унизитьэльный уступкым 
ӹштӓш вӓрэштӹн. Прэдатьэль Троцкий, дӓ тӹдӹн палшы- 
шыжы Бухарин, Брэстскн мир ӹштӹмӓшӹм цилӓ сэмӹнь 
срывайаш цацэнӹт, сэдӹндон мӓнмӓн сӓндӓлӹкнӓн тӹхэнь 
йамдымашвлӓ линӹт. Лэнин дон Сталин тэхэнь вигыдный 
агыл мир ӹштӹмӹштӹ годым тидӹлӓн ӹньӓнэнӹт; вэрэмӓ 
шоэш, Гэрмаништӹ рэвольуци сӹҥӓ, Российӹштӹ совэтски

■ -  Ис|

шати

Красный Арми пӹтӓри организуйалтмыжы вэрэмӓн.

власть Красный Армим ӹштэн шокта, цаткыдэмэш дӓ 
йамдымыжым мӹҥэшок нӓлӹн кэрдэш маныныт.

Совэтвлӓ ӹндэ кӓнӓлтӓш лимӹм ӹштэнӹт дӓ народный 
хозӓйствам стройаш, К р а с н ы й  а р м и м  ӹштӓш дӓ пиҥӹ- 
дэмдӓш тӹҥӓлӹнӹт. Красный арми 1918 ин ӹштӹмӹ лин.

Совэтски зэмльӓвлӓм ньэмӹцвлӓн хватьэн нӓлмӓш. 
Совэтски правитьэльствы ньэмӹцвлӓ дон заклӱчӓйӹмӹ 
Брэстски мир Совэтски государствын цилӓ тьэрриториш- 
кӹжок, тӹ шотышты Украинӹшкӓт шӓрлэн гӹньӓт, 
ньэмӹцвлӓлӓн выжалалтшы Украински кыды дьэльэгатшы 
Совэтски правитьэльствым ӹнэштӹ колыштэп ылын, дӓ 
ньэмӹцвлӓ дон мирный договорым пасна эчэ ӹшкэӓт 
ӹштэнӹт. Ти прэдатьэльски договор сэмӹнь Украинӹ 
совэтскиэш агыл, буржуазный рэспубликэш обйавльӓйӓлтӹн,
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Совэтвлӓ тидӹ ваштарэш шагалыт кӹнь, ньэмӹцвлӓ ӹшкэ 
войскашты дон Украинӹштӹш буржуазный правитьэльст- 
вылан, тӹнӓм Украински Рады манмылан палшаш сӧрэ- 
нӹт. Ти договорым ньэмӹцвлӓ воспользывайэнӹтӓт, ӹшкэ 
войскашты дон Украинӹш пырэнӹт. Нинӹ Украинӹм, 
вара Доным дӓ Грузим хватьэн нӓлӹнӹт. Ньэмӹцвлӓн 
наступайышы арми ӹшкэ корныштыжы Совэтвлӓм шӓлӓтэн,

большэвиквлӓм дӓ совэтски 
власть вэрц шалгышы ровочый- 
влӓм дӓ хрэсӓньвлӓм сӓкэн.

Красный Армин силажы тӹ- 
нӓм эчэ слапка ылын, тӹҥэ гӹ- 
ньӓт, нӹнӹ совэтски зэмльӓм 
войуйыдэ ньэмӹцвлӓлӓн пӱтэ- 
лыт. Доньэцки шахтьор рово- 
чыйвлӓн, солаштыш ньэзэрвлӓн 
дӓ рэвольуционный матрос- 
влӓн отрӓдвлӓм ровочыйвлӓн 
йаратымы, лугански сльэсӹр, 
йӓҥжӹ вашт (бэззавэтный) хра- 
брый большэвик, Лэнинӹн дӓ 
Сталинӹн сэк йажр ик учэник- 
шӹ — Климэнт Йэфрэмович 
Ворошилов вуйлалтышы ылын.

Ворошиловын отрӓдвлӓжӹ 
тӹлзӓк-пэлӓк нинӹ вӹкӹ на- 
ступайышы ньэмӹцвлӓ ваш- 
тарэш, дӓ Доныштыш бэлока- 
заквлӓ ваштарэш пыт крэдӓл 

шалгэнӹт. Донышты казаквлӓ кӹвэрӹм пыдэштӓрэн ны- 
дыртэнӹт. Бэлый казаквлӓн пульывлӓ дӓ снарӓдвлӓ шолэм- 
лӓ вилмӹ лошток Дон рэкӓ гач красный бойэцвлӓ 
ӹшкэок кӹвэрӹм ӹштэнӹт. Ик полкы эдэмжӹ кӹвэрӹм 
ӹштэнӹт, вэс полкыжы казаквлӓ ваштарэш крэдӓлӹнӹт. 
Ворошилов ӹшкэ храбрый ылмы примэрнгӹ дон бойэцвлӓ- 
лӓн настройэним лӱлтэн, ӹньӓнӹмӓшӹм пуэн дӓ Дон гач 
Царицинӹш (кӹзӹт Сталинград) красныйвлӓм ваштэн.

Гэрмански дӓ австрийски войскавлӓ цилӓ Украинӹ 
кымдыкэш ылыныт. Ньэмӹцвлӓ Украинӹштӹш гэтманэш 
кого помэшӹкӹм— кугилгӓн гэньэрал Скоропадским шӹндэ- 
нӹт, дӓ помэшӹквлӓлӓн зэмльӓм, капиталиствлӓлӓн фа- 
бриквлӓм мӹҥэшок нуэнӹт.
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Ровочый оргапизацивлӓм Украинӹштӹ запрэщӓйэнӹт. 
Пульы, сӓкӓлтӹмӹ вӓрвлӓ, номэшӹквлӓн, каниталиствлӓн 
дӓ ньэмэцки войэншинӹн мыскылымашвлӓ Украинӹштӹш 
ровочый класслан дӓ хрэсӓньвлӓлӓн пиш когон тӹкнэн. Хрэ- 
сӓньвлӓ гӹц ньэмӹцвлӓ вольыкым шывшын нӓлӹнӹт, кӹлӓт 
кӧргӹвлӓ гӹц киндӹм ӹштӹлок лыктыныт. Гэрманиш дӓ 
Австриш Украинӹштӹш киндӹм, сакырым, шэлӹм, пайым, 
кӱ шӱм дӓ кӹртни рудам крузымы нойэздвлӓ кэчӹ 
йӹдэок кэнӹт. Ньэмэцки захватчиквлӓн кравымаш дӓ 
насили ваштарэш Украинӹштӹш ровочыйвлӓ дӓ хрэсӓнь- 
влӓ крэдӓлӓш шагалыныт. Айыртэмӹнок, ньэмӹцвлӓ ваш- 
тарэш пыток, лӱттэок крэдӓлмӓшӹштӹ жэлэзнодорожникӹн 
эргӹжӹ Н и к о л а й  Щ о р с  лӹмлэштӓрӓлтӹн. Русский на- 
родын гэройжы В а с и л и й  И в а н о в и ч  Ч а п а й э в ӹ н  
гэройски крэдӓлмӹлӓок, Щ орсат Украинӹштӹш рово- 
чыйвлӓн дӓ хрэсӓньвлӓн тышманвлӓ ваштарэш крэдӓлӹн. 
Ньэмӹцвлӓ Украинӹштӹ шукок ӹлэн кэрттэлыт. Украи- 
нӹштӹш ровочыйвлӓн дӓ хрэсӓньвлӓн восстани ваштарэш 
крэдӓлӓш ньэмэцки салтаквлӓлӓн пиш трудна ылын. 1918 
и нӹтӹм годым Гэрмаништӹ рэвольуци лин колтымыкы, 
ньэмэцки салтаквлӓ Гэрманишкӹ ыдыралыныт. Украинӹ 
мӹҥэшок совэтски лин.

Ньэмӹцвлӓ дон ӹштӹмӹ грабитэльски, Брэстски ми- 
рӹм совэтски власть уничтожайэн.

56. СОВЭТСКИ РЭСПУБЛИКӸ ИНТЭРВЭНЦИН ДӒ КОНТР- 
РЭВОЛЬУЦИН КОЛЦАШТЫ

Фабриквлӓ дӓ заводвлӓ — государствын собствэн- 
ность. Киндӹ вэрц крэдӓлмӓш. Мировой войнаэш зора- 
йалтшы Российӹ, сӓндӹлӹкӹштӹ цилӓ хозӓйства когон 
пыжгайалт шӹцмӹ годым, социалистичэски рэвольуцим 
тӹҥӓлӹн. Фабрикантвлӓ дӓ заводчиквлӓ ровочый контроль- 
лан ӹнэштӹ подчиньӓйӓлтэп ылын. Нӹнӹ машинӓвлӓм лок- 
тылыныт дӓ пыдыртэнӹт, машинӓвлӓм тӧрлӹдэлыт, фабрик- 
влӓм дӓ заводвлӓм сирйодэок дӓ олтыштэок кодэнӹт, ӓль 
воксэок ӹшкэ прэдприйативлӓштӹм питӹрэнӹт. Ти сэ- 
мӹнь рэвольуцим цӱктэн колташ цацышы ти тышманвлӓ 
дон совэтски власть пыт крэдӓлӓш тӹҥӓлӹн.

Капиталиствлӓ гӹц банкывлӓм, кӹртни корнывлӓм, 
дӓ варажы фабриквлӓм дӓ заводвлӓм шывшын нӓлмӹ лин. 
1918 ин капиталиствлӓн прэдприйативлӓ Совэтски госу- 
дарствын собствэнность линӹт. Фабриквлӓштӹ дӓ завод-
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влӓштӹ дирэкторвлӓэш ровочыйвлӓм дӓ совэтски инжэ- 
ньэрвлӓм назначайэнӹт. Олтымы хӓдӹр дӓ сирйо ситӹдэӓт 
шукы фабрикӹм дӓ заводым тӹшӓкок ходыш колташ 
акли ылын.

Сӓндӓлӹкӹштӹ киндӹ ситӹдэ. Кулаквлӓ, рэвольуцин 
звэр ганьы тышманвлӓштӹ, киндӹм йӓмвлӓшкӹ тайэнӹт, 
тӹдӹм шӱктэнӹт, спэкульантвлӓлӓн кым пай шэргӹ дон 
выжалэнӹт. Совэтски государствылан дӓ Красный Арми- 
лӓн киндӹ ӹнжӹ ли манын тэҥэ ӹштэнӹт. Совэтски 
власть ваштарэш шагалшы контррэвольуционьэрвлӓ дӓ

1918 ин солаштыш комитьэт бэднотан засэдани.

интэрвэнтвлӓ киндӹ шачышан районвлӓ гӹц Российӹн 
ровочый цэнтрвлӓшкӹ киндӹм шывштымаш корнывлӓм 
пӹчкӹн нӓлӹнӹт ылын. Голод рэвольуцим йамдаш крозэн.

Лэнин ӱжмӹ дон солашты уты киндӹм погаш дӓ 
кулаквлӓ ваштарэш крэдӓлӓш ровочыйвлӓ и р о д о в о л ь -  
с т в э н н ы й  о т р ӓ д в л ӓ м  ӹштэнӹт. Лэнинӹн прэдложэни 
дон солавлӓштӹ к о м и т ь э т  б э д н о т а в л ӓ м  (комбэдвлӓм) 
организуйэнӹт. Нинӹ кулаквлӓн киндӹм отимайаш про- 
довольствэнный отрӓдвлӓлӓн палшэнӹт, кулаквлӓ гӹц 
шывшын нӓлмӹ имнивлӓм, вольыкым нэзэрвлӓлӓн пуэ- 
нӹт.

Партьы дӓ комбэдвлӓ сэрэдньӓк хрэсӓньвлӓмӓт ровочый 
класс тон дӓ нэзэр хрэсӓньвлӓ дон сойузыш дӓ дружнан
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ӹлӓш шывшыныт. Сэрэдньӓк хрэсӓньвлӓ, нинӹлӓн зэмльӓм 
пушы совэтски власть нинӹм помэшӹквлӓ гӹц пэрэгӹмӹм 
дӓ тышманвлӓм шимӓшӹм ужынытат, сэдӹндонок рово- 
чый класс дӓ нэзэрвлӓ сага Совэт вэрц крэдӓлӓш тӹҥӓ- 
лӹнӹт.

Англи, Франци дӓ Йапони Совэтвлӓн сӓндӓлӹкӹш 
война дон пыраш тӹҥӓлӹт (интэрвэнци.) Российӹштӹш 
рэвольуци пожарын тылипвлӓжӹ цилӓ мир кымдыкэш рэво- 
льуцим ӹштӹм гӹц вэс сӓндӓлӹквлӓштӹш буржуази лӱдӹн. 
Рэвольуци йактэ ылмы готшыла Российӹштӹш ровочый- 
влӓм дӓ хрэсӓньвлӓм большы краваш ак лиӓт, вэс сӓндӓ- 
лӹквлӓштӹш капиталиствлӓ, тидӹн донат тэҥэок мирэйэн 
кэрттэлыт. Русский помэшӹквлӓ дон дӓ буржуази дон ик 
сойузышкы пижӹн Англин, Францин, Йапонин буржуазный 
правитьэльствывлӓ Совэтвлӓн власть ваштарэш граждански 
войнам тӓрвӓтэнӹт. Шошым 1918 ин мировой война годым 
русскийвлӓн пльэнӹш нӓлмӹ ч э х о с л о в а к в л ӓ  Франци 
палшымы дон Совэтски Российӹ ваштарэш контррэвольу- 
ционный восстаним тӹҥӓлӹнӹт. Эсэрвлӓ дӓ мэньшэвиквлӓ 
чэхословаквлӓ дон иквӓрэш П о в о л ж й э н  ч ӓ с т ь ӓ м ,  
У р а л ы м  дӓ  С и б и р ӹ м  кидӹшкӹштӹ нӓлӹнӹт. 1918 ин 
к ӓ ҥ ӹ ж ӹ м  Ош таҥыж тӹрӹштӹш А р х а н г э л ь с к и э ш  
а н г л и ч а н в л ӓ  ӹшкӹмӹштӹн войска дьэсантым кодэнӹт 
дӓ, тиштӹ совэтскивластьым сӹмӹрэн шуаш бэлогвардьэйэц- 
влӓлӓн цалшэнӹт. В л а д и в о с т о к ы ш т ы  й а п о н ц ы в л ӓ  
дьэсантым сирӹш лыктыныт.

Совэтски власть ваштарэш войнам тӓрвӓтӹшӹ цилӓ 
ти буржуазный государствывлӓм тӹнӓм Антанты маныныт, 
вэс статьанжы сойуз ӓль сойузниквлӓ.

Кадьэтвлӓ, мэньшэвиквлӓ ’ дӓ эсэрвлӓ палшымы дон 
Антанты Совэтски Российӹн халавлӓштӹжӹ восстанивлӓм 
тӓрвӓтэн. Рэвольуцин вождьвлӓм пушташ бандитвлӓм 
буржуази тӓрлэн. Большэвик Урицкийӹм, пэтроградски 
ровочыйвлӓн йаратымы оратор Володарский большэви- 
кӹм пуштыныт. 1918 ин шӹжӹм Москвашты, ик заво- 
дышты митинг паштэк эсэрвлӓ В. И. Лэнин вӹкӹ поку- 
шэним ӹштэнӹт. Вӹржӹ йогышы Лэнинӹм токыжы шывштэн 
нӓҥэнӹт. Шукы кэчӹ Владимир Ильйич йасы дон крэдӓлӹн. 
Ильйичӹн цэрлӓнӹмӹжӹм цилӓ труйышвлӓ тӹшлэн анжэ- 
нӹт. Тӧрлӓнӹмӹкӹжӹ Ильйич государствы управльӓйӹмӓш 
пӓшӓшкӹ толмыкы цилӓ труйышвлӓ куштылгын шӱлӓл- 
тэнӹт дӓ пиш сусу линӹт.
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Тӹ вэрэмӓн Антантын государствывлӓ Ош таҥыж 
сирӹм.^Уралым, Сибирӹм хватьэн нӓлӹнӹт. Бэлый казак- 
влӓ —  Йыл тӹрӹштӹш кого халам —  Царицинӹм кидӹш- 
кӹштӹ нӓлӓш цацэнӹт дӓ Сӓндӓлӹкӹн цэнтрӹшкӹлӓ 
киндӹ шывштымашым пӹчкӹн нӓлнэштӹ ылын. Царици- 
нӹм зашишӓйӓш большэвиквлӓн Цэнтральный комитьэт 
Сталин тӓҥӹм колтэн. Тиштӹ Донбасс кӹц красный 
отрӓдвлӓ дон толшы Ворошилов тӓҥӹм Сталин вӓш лин. 
Сталин йыдэт-кэчэт, кӓнӹдэок, царицински фронтым пиҥӹ- 
дэмдӓш ровотайэн. Красный Армин тилышкы пырышы 
измэнниквлӓм тидӹ пыргэт лыктын, войскам вооружайымы 
дӓ снабжайымы гишӓн шытырланэн, Москваштыш, Пэтро- 
градыштыш дӓ мол халавлӓштӹш ровочыйвлӓлӓн киндьш 
Йыл дон колтэн. Бэлый казаквлӓ шукы гӓнӓк Царицинӹм 
нӓлӓш путайэнӹт, тӹҥэ гӹньӓт, цацымышты такэш ылын. 
Сталин дон Ворошилов казаквлӓлӓн удар вӹлӓн ударым 
пуэн миэнӹт дӓ Йыл тӹрӹштӹш ти ниш кэрӓл халам 
пэрэгэн кэрдӹнӹт.

Царицин дон иквӓрэш, бэлыйвлӓ ваштарэш Астраханьат 
крэдӓлӹн, тӹштӓкэн Красный Армим Киров вуйлалтэн. 
Бэлыйвлӓ Астраханьым нӓлӹн кэрттэлыт.

Граждански война Закавказйэштӹ дӓ Срэдний Ази- 
штӹ. Грузински народын тышманвлӓлӓн — Грузиштӹш 
мэньшэвиквлӓлӓн пиҥӹдэмӓш Гэрмани палшэн. Ровочый- 
влӓн дӓ хрэсӓньвлӓн шукы вӹрӹм йоктарэн Грузиштӹш 
мэньшэвиквлӓ властьым нӓлӹнӹт. Совэтски власть вэрц крэ- 
дӓлшӹ шукы ровочыйвлӓм дӓ хрэсӓньвлӓм нинӹ лӱэнӹт.

Буржуазин гньот кӹц армӓнски ровочыйвлӓ дӓ хрэ- 
сӓньвлӓ трӱкок освобождайалт кэрттэлыт. Армэништӹ армӓн- 
ски народын тышманвлӓлӓн— дашнаквлӓлӓн Антанты палшэн.

Азэрбайджанышты тидӹн кого ньэфтӹ промышлэн- 
ностьан Бакум туркавлӓ кидӹшкӹштӹ нӓлнэштӹ ылын. 
1918 ин Бакушты Совэтвлӓн власть ылын. Бакински со- 
вэтӹм С т ь э п а н  Ш а у м ӓ н  тӓҥ дӓ молы старый боль- 
шэвиквлӓ —  Сталинӹн тӓҥвлӓжӹ дӓ учэниквлӓжӹ виктӓ- 
рэн шалгэнӹт. Азэрбайджан народын тышманвлӓ, Баку- 
штыш муссаватиствлӓ, мэньшэвиквлӓ дӓ эсэрвлӓ дон иквӓ- 
рэш туркавлӓ гӹц, вуйта халам ытараш манын 1918 ин 
кӓҥӹжӹм, Бакушкы английски войскавлӓм шӱдэнӹт. Халам 
нӓлмӹкӹ, англичанвлӓ Шаумӓным, Азизбэковым, Джапа- 
ридзэм дӓ молы бакински комиссарвлӓм арэстуйэнӹт, 
нӹнӹм Туркмэниш нӓҥэнӹт дӓ ошмашты 26 эдэмӹм лӱэнӹт.
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1918 ин бакински 26 комиссар-большэвиквлӓм лӱмӓш.

Тӹнӓмок английски захватчиквлӓ ӹшкэ войскавлӓштьш 
Срэдний Азишкӹ колтэнӹт. Туркмэништӹ англичанвлӓ 
Совэтвлӓн властьым пӹтӓрэнӹт, дӓ цилӓ пӓшӓшток 
нинӹм колыштшы бэлогвардьэйэцвлӓн— эсэрвлӓн дӓ мэнь- 
шэвиквлӓн властьым ӹштэнӹт.

Хивашты дӓ Бухарашты узбэкски народын тышман- 
влӓлӓн—^хивински ханлан дӓ бухарски эмирлӓн властьым 
кычэн урдаш англичанвлӓ палшэнӹт.

57. ЗАПАДНЫЙ ЙЭВРОПЫШТЫШ РЭВОЛЬУЦИ

Гэрмаништӹш нойабрски рэвольуци. Российӹштӹш 
Вэликий прольэтарски рэвольуци цилӓ мирӹд! кок лагы- 
рэш шэлӹн. Зэмльӓ шӓрӹн кут пайышты ик пайыштыжы 
ылшы Российӹштӹ социализм стройышы прольэтариатыҥ 
власть цаткыдэмӹн. Зэмльӓ шӓрӹштӹш кут пайыштыш вӹц. 
пайыштыжы буржуазин господствы эчэ кӹзӹтӓт улы.

Совэтски Российӹ, капиталистичэски сӓндӓлӹквлӓштӹш 
ровочыйвлӓлӓн, социализмӹн сӹҥӹмӓш кэӓш корным майак 
каньы сотэмдӓрэн шалгэн. Западно-йэвропэйски ровочый- 
влӓ ло гӹц пӹтӓри Гэрмаништӹш прольэтариат шагалын. 
Гэрманин мировой войнаштыш поражэнижӹ халыкын 
вӹлкок шӹдэшкӹмӓшӹм йӹлээмдэн. 1918 ин нойабрӹн 
Гэрмаништӹш халавлӓштӹ, ровочыйвлӓн цэнтрвлӓштьц 
армиштӹ дӓ флотын карапльывлӓштӹ восстанивлӓ линӹт. 
Восстани Австришкӓт йӹлэ шӓрлэн кэн.

Гэрманин дӓ Австро-Вэнгрин импэраторвлӓмӓт рово- 
чыйвлӓ тронвлӓ гӹц сӹмӹрэн шуэнӹт. Ӹшкӹмӹштӹн
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гэньэралвлӓштӹ дон дӓ лишӹл эдэлшлӓштӹ дон, нинӹ, ха- 
лыкын шӹдӹ гӹц лӱдӹн вэс сӓндӓлӹквлӓшкӹ шӹлӹнӹт. 
Гэрмаништӹ дӓ Австриштӹ рэспубликвлӓ обйавльӓйӹмӹ лин.

Гэрмаништӹ Совэтвлӓ организуйалташ тӹҥӓлӹнӹт, 
тӹҥэ гӹньӓт, тӹштӹ шукыжок рэвольуцин прэдатьэльвлӓ— 
гэрмански мэньшэвиквлӓ дӓ социал-дьэмократвлӓ ылыныт.

Буржуази дӓ тӹдӹн ӹньӓн слуга — социал-дьэмократвлӓ 
ровочыйвлӓ ваштарэш крэдӓлӓш вооружонный отрӓдвлӓм 
ӹштӓш тӹҥӓлӹнӹт. Ти отрӓдвлӓ Совэтвлӓн кидӹш властьым 
пумы вэрц крэдӓлшӹ ровочыйвлӓн восстаньым громэнӹт. 
1919 и тӹҥӓлмӹ годым Гэрманин столицӹштӹжӹ —  Бэр- 
линӹштӹ тӓрвӓнӹшӹ ровочыйвлӓн восстаним бэлогвар- 
дьэйэцвлӓ тэмдэн шуэнӹт. Рэвольуционный бойвлӓштӹ 
шукы ровочый колэн, рэвольуцин сэк йажо бойэцвлӓм 
тӹжэмӹн тьурмашкы пыртэн шӹндэнӹт.

Гэрмански ровочыйвлӓн вождьвлӓм —  К а р л  Л и б к -  
н ь э х т ӹ м  дӓ Р о з а  Л ь у к с э м б у р г ы м  арэстуйэнӹт дӓ 
пуштыныт.

Прольэтариатын рэвольуцим пӱктэн шуэнӹт. Властьэш 
буржуази дӓ тӹдӹн сойузниквлӓштӹ социал-дьэмократвлӓ 
шагалыныт. Ик-мазар иштӹ, социал-дьэмократвлӓм прави- 
тьэльствы гӹц буржуази лыктын колтэн.

Бавариштӹшӹ дӓ Вэнгриштӹшӹ Совэтски рэспу- 
бликвлӓ. Гэрманин ик чӓстьӓштӹжӹ вэлэ, Бавариштӹ, 
1919 ин ровочыйвлӓ буржуазим сӹҥэнӹт дӓ ӹшкӹмӹш- 
тӹн властьым —  Совэтски рэспубликӹм ӹштэнӹт.

Бавариштӹш ровочый правитьэльствы ваштарэш гэр- 
мански буржуази бэлогвардьэйски бандывлӓм, шпион- 
влӓм дӓ рэвольуцин измэнниквлӓм мобилизуйэн. Баварски 
ровочыйвлӓ ӹшкэ властьыштым ытараш кок ӓрньӓ мычкы 
тышманвлӓ ваштарэш гэройски пыт крэдӓл шалгэнӹт, 
тэҥэ гӹньӓт, нинӹн силашты слапка ылын. Ровочыйвлӓм 
тэмдэн шуэнӹт.

Тӹнӓмок Гэрманин пашкуды государствышты —  Вэн- 
гриштӹ прольэтарски рэвольуци тӹҥӓлӓлтӹн. 1919 ин мар- 
тын Вэнгриштӹ совэтски власть сӹҥэн. Совэтски 
рэспубликӹ вуйлалтышыжы ровочый правитьэльствы лин. 
Вэнгэрски КрасныйАрмим ӹштӹмӹ ылын. Фабриквлӓ, за- 
водвлӓ, шахтывлӓ, банкывлӓ, кӹртни корнывлӓ ровочый 
государствын собствэнностьэшобйавльӓйӹмӹ линӹт. Пӹцкэ- 
мӹш, лывыргы подвалвлӓ гӹц ровочый сэмньӓвлӓм пайанвлӓ 
гӹц шывшын нӓлмӹ соты, кого пӧртвлӓшкӹ ӹлӓш пыр-
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тэнӹт. Лэнин дӓ Сталин тӓҥвлӓ дӓ цилӓ совэтски народ 
Вэнгэрски Совэтски рэспубликӹм пиш сусун привэтству- 
йэнӹт. Изи Совэтски Вэнгри вӹкӹ цилӓ вэцӹнок пашкуды 
буржуазный сӓндӓлӹквлӓ гӹц войскавлӓ война дон пыраш 
тӹҥӓлӹнӹт, Совэтски Вэнгрим нинӹ пӱктэн шуэнӹт.

Коммунистичэски Интэрнационал. Йэвропышты рэ- 
вольуционный большэвистски партьы тӹнӓм ылтэӓт вэлэ 
Западышты прольэтарски рэвольуци сӹҥэн кэрттэ. Запад- 
ный Йэвропыштыш ровочыйвлӓ прэдатьэль II Интэрнацио- 
налын вождьвлӓ паштэк кэнӹт. Эчэ мировой война йак- 
тэок Лэнин ти прэдатьэльвлӓ ваштарэш крэдӓлӹн. Лэнин 
мировой война годым III Интэрнационалым, Коммунисти- 
чэски Интэрнационалым ӹштӹм вэрц крэдӓлӓш тӹҥӓлӹн.

Западыштыш рэвольуци вэрэмӓн, мировой война 
паштэк лишӹ ровочыйвлӓн стачкывлӓ^ годым, дӓ хрэсӓнь- 
влӓн движэни когон кушмы годым Йэвропыштыш шукы 
сӓндӓлӹквлӓшток коммунистичэски партьывлӓ линӹт. Крас- 
ный Москвашкы большэвиквлӓ дӓ нӹнӹн вождь Лэнин 
тӓҥ докы нинӹ ӹньӓнэн анжэнӹт.

1919 ин 2 мартын Гэрмани, Англи, Франци, Польшы, 
Ш вэйцари, Иран, Норвэги, АСШ, Китай, Корэйӹ сӓндӓ- 
лӹквлӓ гӹц, пуштмы гӹц лӱттэок, шпионвлӓ оролымаш 
кӹц йывырт шӹлӹн, Москваштыш пӹтӓриш конгрэссӹш 
(сйэздӹш) цилӓ мир вӹлнӹш коммунистичэски партьывлӓн 
прэдставитьэльвлӓ погынэнӹт.

Тэҥэ гӹньӓт, ти партьывлӓ шукэрдӹ лишӹ агыл ылы- 
ныт, кого опытышты укэ ылын, шот тонжат чӹдӹн 
ылыныт. Москвашты нӹнӹ Совэтски Российӹштӹш боль- 
шэвиквлӓ дон иквӓрэш цилӓ мир вӹлнӹш ровочый клас- 
сым виктӓрӹшӹ —  К о м м у н и с т и ч э с к и  И н т э р н а ц и о -  
н а л ы м  ( К о м и н т э р н ӹ м )  ӹштэнӹт.

Конгрэссӹштӹ Коминтэрнӹн Исполнитьэльный комитьэт 
айырымы лин. Тидӹн пӓшӓ ӹштӹм вӓржӹм Совэтски 
Москвам айырэнӹт.

Коминтэрнӹм ӹштӹмӓш — Лэнинӹндӓ Сталинӹн дьэлан, 
коммунизм дьэлан пиш кого сӹҥӹмӓшӹжӹ ылын. Запад- 
ный Йэвропыштыш прольэтарски рэвольуцивлӓн пӹтӓри 
поражэнивлӓ линӹт кӹньӓт, цилӓ зэмльӓ шӓр вӹлнӹ 
коммунистичэски партьывлӓ кушкыныт дӓ кӹзӹтӓт куш- 
кыт, прольэтарски рэвольуцин сӹҥӹмӓшлӓн ровочый клас- 
сым йӓмдӹлӓт.
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58. КОЛЧАКЫМ, ДЬЭНИКИНӸМ, ЙУДЬЭНИЧӸМ 
ШИН ШӒЛӒТӸМӒШ

Колчак— Антантын шагалтымыжы. Антантын бур- 
жуазижӹ Совэтвлӓм Российӹштӹ йыксыр пӹтӓрӓш рэшэн. 
Тидӹ ӹшкэ войскавлӓжӹм Российӹн сэвэрӹш, Сиби- 
рӹш, Срэдний Азиш, Кавказыш, Украинӹш колтэн. Ан- 
танты армивлӓм дӓ русский гэньэралвлӓн контррэвольу- 
ционный походвлӓм Москва вӹк организуйэн.

1918 ин С и б и р ӹ ш т ӹ  ку- 
гижӓн адмирал Колчакым Роо- 
сийӹн вэрховный правитьэльэш 
Антанты обйавльӓйэн. Колчак- 
лан тидӹ пушкавлӓм, снарӓд- 
влӓм, пичӓлвлӓм, салтаквлӓлӓн 
обмундированим кандэн ситӓрэн 
шалгэн.

Колчак бэлый армим ӹштэн. 
Тидӹ нимат ӹжӓлӓйӹдэок рово- 
чыйвлӓм лӱэн, хрэсӓньвлӓм шин 
дӓ пуштын. Сибирӹштӹ цилӓ 
вӓрэок кугижӓн порӓдкавлӓм 
мӹҥэшок ӹштэн миэн.

Кугижӓн офицэрвлӓ, помэ- 
шӹквлӓ, капиталиствлӓ, попвлӓ 
нинӹн интьэрэс вэрц йажон 
шалгышы Колчак токы Российӹн 
цилӓ вэцок нӹнӹ погынэнӹт.

Колчак, шукат литэ, Совэт- 
ски Российӹ ваштарэш насту- 
пайаш тӹҥӓлӹн. Тидӹ Пэрмӹм 
хватьэн нӓлӹн кэрдӹн.

Колчакым шин шӓлӓтӓш, большэвик партьы ӹшкӹм- 
жӹн сэк йажо силажым мобилизуйэн дӓ фронтышкы кол- 
тэн. Большэвиквлӓ Уралышты фронтым пиҥӹдэмдэнӹт 
дӓ бэлыйвлӓн наступльэним цӓрэнӹт.

1919 ин ш о ш ы м  Антанты приказ сэмӹнь Совэтски 
Российӹ ваштарэш Колчак поход дон выступайэн. Восток 
вэц совэтски властьлан пиш кого лӱдӹш лин. Колчаклан 
палшаш Йуг гӹц Дьэникин гэньэрал толын, запад кӹц 
Пэтроградышкы Йудьэнич гэньэрал пырэн. Б1ндэ цилӓ вэ- 
цӹнок совэтски народлан тышманвлӓ крозэнӹт. Нинӹм 
вэс сӓндӓлӹк капиталиствлӓ снабжайэнӹт.

Василий Иванович 
Чапайэв — граждански  

войнан гэоойжы.
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Ти вэрэмӓн сэк главный тышманжы Колчак ылын. Крас- 
ный Армин главный силажы тишкӹ колтымы лин. Крас- 
ный Армин бойэцвлӓштӹ Колчак ваштарэш ӹшкӹмӹштӹм 
ӹжӓлӓйӹдэок пыт крэдӓлӹнӹт. Красный командирвлӓ дӓ 
политичэски комиссар-большэвиквлӓ трудна вэрэмӓн бойэц- 
влӓ дон иквӓрэш наступайэнӹт дӓ колчаковэцвлӓ ваштарэщ 
атакышкы анзыцок пырэнӹт, ӹшкӹмӹштӹн отвагы дон, 
смэла дӓ лӱттӹмӹ ылмышты дон красноармэйэцвлӓм ко- 
мандирвлӓ паштэкӹштӹ нӓҥэнӹт.

Сибирски партизанвлӓ ӹшкэ ӹштӹмӹ пушкавлӓ дон Колчакын 
отрӓдвлӓ вӹкӹ нападайэнӹт.

Красный Армин силажым М. В. Фрунзэ тиштӓкэн ка- 
мандывайэн. 1919 ин, тйдӹн виктӓрӹмӹ дон Красный 
Арми Поволжйэштӹ дӓ Уралышты Колчакым шин шӓлӓ- 
тэн. Фрунзэн армиштӹ народный гэрой В а с и л и й  Ив а -  
н о в и ч  Ч а п а й э в  кушкын. Чапайэвӹн дивизи гӹц бэ- 
лыйвлӓ тыл гӹц лӱтмӹлӓок лӱдӹнӹт. Чапайэвӹн вӧйска 
ваштарэш, Чапайэвӹн отрӓдвлӓ гӹц тамазар гӓнӓ кого 
войскам Колчак колтэн гӹньӓт, войуйымашты Чапайэв со 
сӹҥэн. Бэлый арми ик кӓнӓ тидӹм ӓрэн нӓлӹнӓт, Чапайэв 
ӹшкэ отрӓдшӹ дон йамын.

Пасна тэхэнь^йаммашвлӓ ылыныт кӹньӓт, 1919 ин шӹ- 
жӹм Красный Арми пӹтӹнок Колчакым шин шуэн дӓ тидӹн 

I котшы армим Урал вэс моҥырыш, Сибирӹш поктэн колтэн.
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Ти вэрэмӓн Сибирӹштӹ ровочыйвлӓ дӓ хрэсӓньвлӓ 
Колчак ваштарэш восстаним ӹштэнӹт дӓ цилӓ вӓрэ пар- 
тизадски отрӓдвлӓм ӹштэнӹт.

1919 ин дьэкабр тӹлзӹн иркутски ровочыйвлӓ вос- 
станим тӓрвӓтэнӹт, Колчакым дӓ тӹдӹн министрвлӓжӹ- 
мӓт кычэнӹт. Рэвольуционный комитьэт Колчакым лӱэн.

Сибирӹштӹ сӹҥӹмӓшӹжӹм Красный Арми торжэ- 
ствуйэн.'

Вэс сӓндӓлӹк интэрвэнт-захватчиквлӓлӓн Занадный 
дӓ Восточный Сибир гӹцӓт шӹлӓш вӓрэштӹн. Сибирски 
партизанвлӓ —  русский ровочыйвлӓ дӓ хрэсӓньвлӓ,. бурӓт- 
монголвлӓ, йакутвлӓ, эвэнкивлӓ, ойротвлӓ дӓ Сибирӹш- 
тӹш молы народвлӓ — палшым дон Красный Арми интэр- 
вэнтвлӓм мӓнмӓн сӓндӓлӹк кӹц поктэн лыктын.

Дьэникин дон Йудьэнич — Антантын шагалтьшывлӓ- 
жӹ. Колчакым шин шӓлӓтӹмӓш совэтвлӓн Рэспублик 
ваштарэш Антантын крэдӓлмӓшӹм цӓрӹдэ. Вэс сӓндӓлӹк 
государствывлӓ Совэтвлӓн сӓндӓлӹк ваштарэш у гӹп 
походым ӹштэнӹт. Дьэникин гэньэрал йугышты кыды- 
тидӹ сӹҥӹмӓшвлӓм ӹштэн кэрдӹи дӓ Доныштыш, 
Украинӹштӹш кыды районвлӓм кидӹшкӹжӹ нӓлӹн. 
Колчаклан палшымлаок тидӹлӓнӓт Антанты войэнный 
палшыкым пуэн. Мобилизуйымы халык кӹц дӓ бэлый 
казаквлӓ гӹц кого армим Дьэникин погэн, дӓ контррэво- 
льуционьэр-офицэрвлӓ камандывайымы дон нинӹм Москва 
вӹк нӓҥэйэн.

Дьэникин ваштарэш совэтски власть цилӓ улы силажым 
погэн. Цилӓ партийный организацивлӓлӓн сирӹмӹ сирмӓ- 
шӹштӹжӹ Лэнин ӱжӹн:—  «Цилӓн Дьэникин ваштарэш крэ- 
дӓлмӓшкӹ»^—^манын. Йужныйфронтышкыбольшэвик партьы 
ӹшкӹмжӹн сэк йажо эргӹвлӓжӹм колтэн. Таманьар тӹжэм 
ровочый дӓ хрэсӓньвлӓ партьыш пырэнӹт дӓ фронтыш 
кэнӹт. Шукы комсомольски организацивлӓ цилӓ организаци 
хӓлӓок фронтышкы кэнӹт. «Комитьэт питӹрӹмӹ, цилӓн 
фронтышкы кэнӹт» манын сирӹмӹ обйавльэнивлӓм ко.м- 
сомолын шукы комитьэтӹн амасавлӓштӹ ужаш лиэш ылын. 
1919 ин шӹжэш, Красный Арми ровочыйвлӓ дӓ хрэсӓньвлӓ 
ло гьщ кок млион вӹц шӱдӹ .тӹжэм эдэм нӓрӹм ӹшкэ 
рӓдӹштӹжӹ шотлэн.

Партьын Цэнтральный комитьэтшӹ Дьэникинӹм шин 
шӓлӓтӹмӓшӹм организуйаш Сталин тӓҥлӓн поручайэн.
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Сэргэй Лазо — гражданский войнан Дальний Востокыштыш  
гэройжы. 1920 ин интэрвэнт-йапоньэцвлӓ Лазо тӓҥӹм 

живойымок паровозын топкэш йылатэнӹт.

Фронтыштыш лэлӹ положэним Сталин тӓҥ йӹлэ пӓлэн 
лӓктӹн дӓ Дьэникинӹн бэлогвардьэйэцвлӓм шин шӓлӓтӓш 
планым ӹштэн.

Ти вэрэмӓн Дьэникин цилӓ Украинӹм ӹшкэ кидӹшкӹжӹ 
нӓлӹн дӓ рэвольуцин шӱмӹшкӹ —  Москвашкы лишӹлэмӹн. 
Рэвольуцилӓн тидӹ сэк лӱдӹшлӓ вэрэмӓ ылын. Совэтски 
тэрриторим нӓлмӹ сэмӹнь, йӹрвӓш помэшӹквлӓн дӓ ка- 
питалиствлӓн властьым Дьэникин мӹҥэшок шӹндэн миэн. 
Тидӹ помэшӹквлӓлӓн зэмльӓм, фабрикантвлӓлӓн фаб- 
риквлӓм дӓ заводвлӓм пуэн, халык кӹц кого налогым 
тарвэн, коммуниствлӓм дӓ совэтски власть вэрц крэдӓлшӹ 
ровочыйвлӓм, хрэсӓньвлӓм лӱл пуштын. Дьэникинӹн 
офицэрвлӓжӹ солавлӓм йылатэнӹт, йэврэйски погромвлӓм 
ӹштэнӹт.

Красный Армин задачыжы—^наступайышы бэлогвардьэ- 
йэцвлӓм шин шӓлӓтӓш ылын. С. М. Б у д ь о н н ы й ы н  кон- 
ный корпусыжы 1919 ин октьӓбр тӹлзӹн Дьэникинӹн
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Сэмӧн Михайлович БудЪонный.

полкывлӓжӹ вӹк пырэн кого ударым пуэн. Будьонный иктӓт 
сӹҥэн кэрттӹм конницӹжӹ дон Вороньэжӹш мардэж гань 
пырэн кэн дӓ бэлыйвлӓн конницӹм тӹштӹ пыт шин шӓлӓтэн.

Конницӹ паплтэк Орӧл моҥыр гӹц бэлыйвлӓ вӹкӹ 
Красный Арми — тӹдӹн ударный полкывлӓжӹ тӓрвӓнэнӹт. 
Тиштӓкэн дьэлам Орджоникидзэ тӓҥ- виктӓрэн. Красный- 
влӓн пиш когон крэдӓл пырымашым Дьэникинӹн бэлый ар- 
мижӹ тырхэн кэрттэ дӓ йугышкыла кэн.

Тэл йожышты, цӓрӓ и мычкы красноармэйэц полкывлӓ 
дӓ Будьонныйын конницӹжӹ шагалтэок, манмы гыньы, со 
пакыла дӓ пакыла Шим таҥыж тӹрӹшкӹлӓ бэлыйвлӓм шин 
кэн. Дэникинцывлӓ когон лӱдӹн цӓкнэнӹт, нинӹн тилышты 
партизански восстанивлӓ тӓрвӓнӓш тӹҥӓлӹнӹт. Осовынок, 
Сэвэрный Кавказышты партизанвлӓн восстани шӓрлэн. 
Большэвиквлӓ — Киров тӓҥ дӓ молывлӓ, внктӓрэн шалгы-
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мы дон, горскпй народвлӓн ровочыйвлӓ дӓ хрэсӓньвлӓ 
дьникинцывлӓ вӹкӹ нальотвлӓм ӹштэнӹт. Повстаньэцвлӓ 
бэлыйвлӓн кит кӹц халавлӓм хватьэн. нӓлӹнӹт, иомэшӹк- 
влӓм, офицэрвлӓм пуштыныт. Когорак отрӓдвлӓжӹ бэлый- 
влӓн войскавлӓ дон лач прамой бойымок ӹштэнӹт.

Тӹ вэрэмӓнок Дьэникинлӓн палшаш Антанты Йудьэнич 
гэньэралын армим Пэтроградыш пыраш колтэн. 1919 ин 
октьӓбр тӹлзӹн Йудьэнич Пэтроград лишкок миэн шон.

Пэтроградыштыш ровочыйвлӓ рэвольуцин пӹтӓриш ха- 
лажым вурсы стэньӓ дон ӓрӹмлӓок пэрэгӓш шагалыныт. 
Ровочыйвлӓ дӓ нӹнӹн сэмньӓштӹ йыдэт-кэчэт окоивлӓм 
капайэнӹт дӓ проволочный заграждьэнивлӓм ӹштэнӹт. Пэ- 
троград пырэн кэрттӹмӹ крэпӹсӹш сӓрӹмӹ лин. Лу тӹжэ- 
мӹн ровочыйвлӓ, комсомольэцвлӓ Пэтроградым пэрэгӓш 
крэдӓлшӹвлӓн рӓдӹшкӹ пижӹнӹт. Нинӹ наступльэним 
ӹштэнӹт дӓ 1919 и пӹтӹмӹ годым Йудьэничӹм йыксыр 
шин шӓлӓтэнӹт. Тидӹн арми гӹц котшывлӓжӹм Эстониш 
поктыл колтэнӹт.

Антантын ти походшат бэлый гэньтоалвлӓм йыксыр 
шин шӓлӓтӹмӹ дон пӹтэн. Дьэникин дон Йудьэнич вэс сӓн- 
дӓлӹкӹшкӹ шӹлӹнӹт. Антанты ӹшкэ войскавлӓжӹм Совэт 
сӓндӓлӹк кӹц талашэн нӓҥэн. Красный Арми нинӹм Архан- 
гэльск кӹц, Мурманск кӹц поктэн.. Украинӹштӹш дӓ Сэвэр- 
ный Кавказыштыш народвлӓ каииталиствлӓн дӓ помэшӹк- 
влӓн, кугижӓн гэньэралвлӓн дӓ вэскит захватчиквлӓн гньот 
кӹц свободный линӹт. Совэт сӓндӓлӹкӹн полный праваан 
гражданин лиӓш нинӹлӓн Красный Арми палшэн.

Б1ндэ Кримӹштӹ вэлэ Врангэль гэньэрал дӓ Дьэники- 
нӹн котшы войскажы ылӹныт. Антантын ириказ дон за- 
пад кӹц Совэтски Российӹ вӹк у походым ӹштӓш Польшы 
силам йӓмдӹлэн.

59. ПОЛЬСКИ ПАНВЛӒ ДОН ВОЙУЙЫМАШ. ВРАНГЭЛЬЫМ
ШИН ШӒЛӒТӸМӒШ *

Бэлӹй Польшы дон войуйымаш. 1920 и шон шага- 
лын. Совэтски рэспубликӹ ваштарэш крэдӓлӓш Антанты 
цӓрнӹдэ. Б1ндэ тидӹ Совэтвлӓ вӹкӹ Польшым аздарэн 
шӹндэн.

Польшы 1918 и пӹтӹмӹ годым вэлэ самостойатьэльный 
государствэш восстанавливайымы ылын. Вэликий прольэ-
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тарски рэвольуци польски народлан Российӹ гӹц айыр- 
лаш правам пуэн. Польшӹ властьышты шалгышы польский 
панвлӓ тидӹм шотэш пиштӹдэлыт. Эчэ 1919 инок нинӹ 
Бэлоруссиштӹ тӹдӹн столицӹм Минск халам дӓ Украинӹн 
чӓстьӓм нӓлӹнӹт.

Польакв^Дӓн, хватьэн нӓлмӹм цӓрӓш дӓ тырын ӹлӹшӹ 
Бэлоруссиштӹш дӓ Украинӹштӹш халык пӹзӹртӹмӹм цӓ- 
рӓш дӓ мирӹм ӹштӓш манын, Народный Комиссарвлӓн Совэт 
шукы гӓнӓк прэдлагайэн, тӹҥэ гӹньӓт, панвлӓ тидӹ гишӓн 
ӹнэштӓт колыштэп ылын. Польски панвлӓ Украинӹм Шим 
таҥыж йактэ кидӹшкӹштӹ нӓлӓш шамланэнӹт. Польаквлӓ- 
лӓн Антанты пушкавлӓм, пульэмӧтвлӓм, винтовкывлӓм пуэн. 
Франци нинӹлӓн 135 самольот нӓрӹм дӓ ӹшкӹмжӹн сэк 
йажо войэнный спэциалиствлӓм пуэн. 1920 ин шошым 
польаквлӓ Совэт Российӹ вӹкӹ поход дон пыраш 
тӹҥӓлӓнӹт дӓ Кийэвӹм хватьэн нӓлӹнӹт. Дньэпр гач 
ванжэнӓт, нольски , арми шалахай сир Украинӹм 
хватьэн нӓлӓш йӓмдӹлэн. Антанты шагалтымы Врангэль 
барон камандывайымы Дьэникинӹн котшы армижӹ Кри- 
мӹштӹ шӹнзэн дӓ ти арми дон польаквлӓ иквӓрэш пижӓш 
сӧрэнӹт.

Хватьэн нӓлшӹ польаквлӓм шин шӓлӓтӓш манын, махань 
шон фронтвлӓ гӹц Красный Арми тишкӹ йӹлэ кандымы 
лин. Будьонныйын конный армижӹм Кавказ фронт кӹц 
польски фронтыш колтэнӹт. Пӹсӹ кавальэриствлӓ тӹжэм 
киломэтрӹм мыктэ вӹлэц валыдэок пиш чӹнь кэнӹт. Бу- 
дьонныйын конницӹжӹ польаквлӓн тилыш пырэн кэн дӓ, 
Кийэв лишӓн нӹнӹм когон шин. Польаквлӓ кыргыжыныт. 
Нинӹм Красный чӓстьӓвлӓ цӓрнӹдэок поктэнӹт. Красный 
арми польаквлӓм Бэлорусси гӹц йӹлэрӓкок шин лыктын 
дӓ Польшын столицӹш —  Варшавы докы лишӹлэмӓш тӹҥӓ- 
лӹн. Тэҥэ гӹньӓт, Красный Арми Варшавым нӓлтэ. Тӹшэц 
цӓкнӓш вӓрэштӹн.

Совэтски войска караҥаш тӹҥӓлӹн гӹньӓт, польаквлӓ 
войнаэш когон шукы силам йамдэнӹтӓт, у гӹц наступӓ^йаш 
силашты ситӹдэӓт, Совэт Российӹ дон мирӹм закльучӓйӓш 
прэдлагайэнӹт. Совэт правитьэльствы мирӹм ӹштӓш со- 
гласайэн дӓ 1920 ин шӹжӹм война цӓрнэн. Тӹлэц пэрви- 
рӓк польски панвлӓ шывшын нӓлмӹ ӹшкэ зэмльӓштӹм Бэло- 
руссц дон Украинӹ мӹҥэшок плучайэнӹт. Тӹҥэ гӹньӓт, 
■ик маньар бэлоруссвлӓ дӓ украинцӹвлӓ кӹзӹтӓт Польшыҥ 
кит лӹвӓлнӹ ылыт.
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Василий Константинович Бльухэр,

Войнашты польски панвлӓ Красный Арми гӹц урокым: 
плучайэнӹт, нинӹ тагачшы кэчӹ йактэок тӹдӹм ӓшӹн- 
дӓрӓт.

Врангэльӹм шин шӓлӓтӹмӓш. Эчэ ик кого тышман —  
Врангэль кодын. Антанты палшэн шалгымы дон Кримски 
пэрэшэйкӹ —  Пэрэкоп тоны Врангэль к^гон. укрэп- 
льэнивлӓм ӹштэн. Партьы дӓ правитьэльствы Врангэльӹм 
шин шӓлӓтӓш М. В. Фрунзэлӓн поручайэнӹт. Тидӹ Воро- 
шилов дӓ Бльухэр дон иквӓрэш наступльэним йажон йӓм- 
дӹлэн.

Пыт крэдӓлмӹ бойвлӓ тӹҥӓяӓлтӹнӹт. Украинӹштӹ шин 
шӓлӓтӹмӹ Врангэль Кримӹштӹ ӹшкӹмжӹн укрэпльэни ша- 
йылны ылын. Прольэтарски рэвольуцин кымшы годовщинӹ. 
годым М. В. Фрунзэн приказ дон 7 нойӓбрӹн йыдым 8 но- 
йӓбрэш Врангэльӹн пэрэкопски укрэпльэним штурмуйаш 
тӹҥӓлмӹ лин. Красный армин чӓстьӓвлӓжӹ воксэок йоҥы 
вӓрвлӓ дон пыраш тӹҥӓлӹнӹт. Бэлогвардьэйэцвлӓ красно- 
армэйэцвлӓм кого пушкавлӓ гӹц лӱлӹнӹт дӓ пульэмӧтвлӓ
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Михаил Васильйэвич Фрунзэ 
(1885 — 1925 ивлй).

гӹц пульывлӓ йурлаок вилӹнӹт. Бльухэр тӓҥ виктӓрӹмӹ дон 
гэрой-красноармэйэцвлӓ, сӹҥэн кэрттӹм стэньӓлӓок, бэлый- 
влӓн бэтон дон укрэпльӓйӹмӓшкӹ пырэнӹт. Лӱлмӓш пиш 
когон ылын гӹньӓт, красноармэйэцвлӓ тышманвлӓн окопыш 
пырэн кэнӹт дӓ нӹнӹм сӹҥэнӹт. Пэрэкопыштыш крэдӓл- 
мӓштӹ Красный Армин войскавлӓ сӹҥэнӹт. Бэлогвардьэйэц- 
влӓ когон лӱдӹн кыргыжыныт. Врангэль котшы войскавлӓжӹ 
дон, карапльывлӓшкӹ шӹнзӹнӓт, ӹшкӹмжӹн палшышвлӓ 
докы —  Антанты докы Шим таҥыж гач‘ шӹлӹн.

Мӓнмӓн сӓндӓлӹкӹштӹш-совэтски властьым Антантылан 
■сӹмӹрӓш польаквлӓжӓт, Врангэльжӓт палшэн кэрттэлыт.

Антантын кымшы дӓ остатка походшы пӹтӓриш кок 
походшылаок шин шӓлӓтӹмӹ лин.

Срэдний Азиштӹ дӓ Закавказйэштӹ совэтски властьым 
ӹштӹмӓш. Граждански война лошты Срэдний Азиштӹш 
халык кого йасым ужын. Иностранный захватчиквлӓ, 
кулак-байвлӓ, муллавлӓ басмачвлӓн бандитски шайкывлӓм
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Вальэриан Владимирович Куйбышэв 
(1888 — 1935 ивлӓ).

организуйэнӹт. Басмачвлӓ халыкым кравэнӹт дӓ кишлак- 
влӓм, аулвлӓм йылатэнӹт. Срэдний Азиштӹш труйышывлӓ- 
лӓн палшаш Лэнин дон Сталин кого силан красный чӓстьӓ- 
влӓм М. В. Фрунзэ дӓ В. В. Куйбышэв вуйлалтымывлӓм 
колтэнӹт. .Ошмаан пустиньвлӓштӹ, кӱӓн кырыквлӓштӹ 
Красный Арми басмачвлӓн шайкывлӓм .шин шӓлӓтэн, 
Срэдний Азим угньэтатьэльвлӓн власть кӹц ытарэн.

1920 ин труйышы узбэквлӓ Хивашты ханын власть 
ваштарэш щагалыныт. Хански войскавлӓм нинӹ сӹҥэнӹт 
дӓ народный властьым ӹштэнӹт. Хива паштэк Бухарашты 
восстани тӓрвӓнэн. Красный Арми палшаш миэн шонат, 
труйышывлӓ эмир вдастьым караҥдэнӹт дӓ народный 
властьым ӹштэнӹт. Тӹнӓмок туркмэнвлӓӓт английски дӓ 
эсэровски палачвлӓ гӹц ытлэнӹт.

З а к а в к а з й э ш т ӹ ,  Антанты палшэн шалгымы дон 
буржуазный националиствлӓ — грузинск.и мэньшэвиквлӓ,
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Григорий Константинович Орджоникидзэ 
- (1 8 8 6 — 1937 ивлӓ).

армӓнски дашнаквлӓ дӓ азэрбайджански муссаватиствлӓ,— 
кидӹштӹ ылшы власть ваштарэш, 1920 ин шошым рово- 
чыйвлӓн дӓ хрэсӓньвлӓн восстани тӹҥӓлалтӹн. Нинӹлӓн 
палшаш О р д ж о н и к и д з э ,  К и р о в ,  М и к о й а н  вуйлал- 
тымы дон Красный Арми миэн. Буржуазин властьшы 
сӹмӹрэн шумы лин дӓ Закавказйэштӹш —  Азэрбайджа- 
ныштыш, Армэништӹшдӓ Грузиштӹш народвлӓ —  Совэтски 
сӓндӓлӹк народвлӓн дружна сэмньӓшкӹ пырэнӹт.

Б1ндэ ровочыйвлӓн дӓ хрэсӓньвлӓн кого тышманвлӓ 
шин шӓлӓтӹмӹ линӹт, Совэтски зэмльӓ гӹц поктэн колтымы 
ылыныт. Коммунистичэски партьы труйышывлӓм вуйлалтэн 
шалгэнӓт вэлэ совэтски власть вэс. сӓндӓлӹквлӓштӹшӹ капи- 
талиствлӓм дӓ русский капиталиствлӓм сӹҥэн кэрдӹн. 
Тышманвлӓ ваштарэш крэдӓлӓш ровочыйвлӓм дӓ хрэсӓнь-
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влӓм партьы цымырэн, тышманым шин шӓлӓтӓш сӓндӓлӹ- 
кӹн цилӓ срэдстважым пользывайэн мыштэн.

Интэрвэнтвлӓм шин шӓлӓтӹмӓштӹ Англиштӹш, Гэрма- 
ништӹш, Франциштӹш ровочыйвлӓ совэтвлӓн Рэспублик- 
лӓн кого палшыкым пуэнӹт. Совэтвлӓ ваштарэш крэдӓлӓш 
колтымы оруживлӓм, снарӓжэним кӹртни корны дон дӓ 
таҥыж дон колтымашты нинӹ, тормыжлэн шалгэнӹт. 
Совэт рэспубликӹ ваштарэш крэдӓлмӓшӹм цӓрӓш нинӹ 
тэргэнӹт дӓ «Совэт Российӹ гӹц киттӓм ӧрдӹш нӓлдӓ!» 
лозунг дон капиталиствлӓ ваштарэш крэдӓлӹнӹт.

Интэрвэнтвлӓм сӹҥӹмӹкӹ, Совэтски Сойузыштыш 
труйышывлӓ хозӓйства пӓшӓм ӹндэ тырын ӹштэн кэрдӹ- 
нӹт, мировой дӓ граждански войнашты плучайымы кого 
шушырым тӧрлэн, социализмӹм стройэн кэрдӹнӹт.
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X I V

Сӓндӓлӹкӹн хозӓйствам 
восстанавливайымы 

мирный пӓшӓш ванжымаш

60. НАРОДНЫЙ ХОЗӒЙСТВАМ ВОССТАНАВЛИВАЙЫМАШ ДӒ
СССР-ӹм ӸШТӸМӒШ

Разрухы гӹц лӓкмӹ лэнински план. Мировой 
война дӓ Антанты дон контррэвольудноньэрвлӓ тӹҥӓлмӹ 
гражданскн война сӓндӓлӹкӹм когон пыжлымы йакт§ок 
шоктэнӹт. Шукы фабрнквлӓ дӓ заводвлӓ шалгэнӹт: олтыш 
дӓ снрйо укэ ылын, кӹртнн корнывлӓштӹ пыдыргышы 
паровозвлӓ, шӓлӓнӹшӹ вагонвлӓ кнэнӹт. Кӹвэрвлӓм дӓ 
кӹртнн корнывлӓм шукы вӓрэжок бэлыйвлӓ пыдэштӓрэн 
колтэнӹт, дӓ нннӹм у гӹц стройаш кэлэш ылын. Про- 
мышльэнность война йактэшӹ гӹц 5 кӓнӓк чӹдӹ товарым 
ӹштэн лыктэш ылын.

Хрэсӓньвлӓн нырвлӓ худан обрабатывайымы ылыныт. 
Шукы вольыкшым кугнжӓн’война годымок нӓҥэнӹт. Граж- 
данскн война годымат шукы вольыкым шӹшкӹлӹнӹт. 
1914 н дон тӧрэштӓрӹмӹкӹ, сола хозӓйства кок пай чӹдӹ 
продуктым пуа ылын. Сӓндӓлӹкӹштӹнӓ голод ылын.

Гражданскн война годым частный торговльым цӓрӹмӹ 
ылын. Хрэсӓньвлӓ торгэйӹмӓшэш прнвнтньэнӹтӓт, тӹ вэрэ- 
мӓн, тн цӓрӹмӹ дон довольна ылтэлыт. Тн довольна ыл- 
тымым шотыш нӓлӹн, буржуазн дӓ кулаквлӓ шукы вӓрэ- 
лӓок хрэсӓньвлӓм совэтскн власть ваштарэш тӓрвӓтэнӹт.

Партьы дӓ Совэтскн правнтьэльствы сӓндӓлӹкӹн хо- 
зӓйстважым лӱктӓш манын шукы пӓшӓвлӓм ӹштӓш рэшэ- 
нӹт.

Владнмнр Ильйнч 1921 нн тэхэнь планым прэдла- 
гайэн. Гражданскн война годым ӹшкэ гӹц уты цнлӓ 
кнндӹштӹм промышльэнностьлан, ровочыйвлӓлӓн дӓ 
Красный Армнлӓн кэрӓлэш хрэсӓньвлӓ пуэнӹт. Помэшӹк- 
влӓ дӓ фабрнкантвлӓ ваштарэш крэдӓлӓш ровочыйвлӓн 
да хрэсӓньвлан войэнный сойуз ӹлын. Кӹзӹт ӹндэ социа- 
лнзмӹм стройаш, хозӓйствам восстанавлнвайаш нннӹлӓн
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сойуз кэлэш. Пусть хрэсӓньвлӓ ӹшкэ гӹц уты киндӹштӹм: 
цилӓок агыл, шот тон шӹндӹмӹ натуральный налогым 
государствылан тӱлӓт. Ь1шлӓнӹштӹ котшы продуктвлӓштӹм 
кӱ кыцэ шана, нӹнӹ тӹҥэ тӹдӹм кычылт кэрдӹт. Тидӹ 
гишӓн частный торговльым разрэшӓйӓш кэлэш. Пасна 
промышльэнниквлӓлӓн, торговойвлӓлӓн изи прэдприйа- 
тивлӓм пачаш дӓ торгэйӓш разрэшӓйӓш кэлэш. Ик вэрэ- 
мӓэш частный промышльэнниквлӓ дӓ торговойвлӓ товарым 
ӹштӓт дӓ тӹ товар дон пусть торгэйӓт. Мӓ йӹлэ цаткыдэ- 
мӹнӓ, частный капиталым пӹзӹртэн лыктына. Вэрэмӓ 
толэш, мӓнмӓн сӓндӓлӹкӹштӹнӓ капиталиствлӓм дӓ кулак- 
влӓм йыксыр пӹтӓрэнӓ, манын Лэнин попэн. Лэнинӹн 
планжы прнимайьшы лин. Тидӹм н о в ы й  э к о н о м и -  
ч э с к и  п о л и т и к ӹ  (НЭП) маныныт.

Хозӓйствам йӹлэрӓк йал вӹкӹ шагалташ манын,. 
коммунистичэски партьы, граждански война готшылаок 
субботниквлӓм ӹштэн. Ти субботниквлӓштӹ цилӓ труйышы- 
влӓок пӓшӓм ӹштэнӹт. Ышкӹмӹн родинын пользылан 
нинӹ такэшок ровотайэнӹт.

Лэнинӹн планжы ӹшкӹмжӹм оправдайэн. 3—4 иштӹ 
сӓндӓлӹкӹн хозӓйстважы йал вӹкӹ йажонок шагалын: 
фабриквлӓ, заводвлӓ ровотайаш тӹҥӓлӹнӹт, кӹртни кор- 
нывлӓштӓт дьэла йажоэмӹн. Сола хозӓйстваат анзыкыла 
кузэн. Хрэсӓньвлӓ киндӹм, пайым дӓ мыньш пазарвлӓшкӹ 
выжалаш шывштэнӹт. Нӹнӹ свӧклым, итӹнӹм ӱдӓш 
тӹҥӓлӹнӹт, хлопок ӱдӹм вӓрӹм кымдаэмдэнӹт. Сӓндӓ- 
лӹкӹштӹ сакыр ӹштӹшӹ заводвлӓ, ткацки фабриквлӓ 
ровотайаш тӹҥӓлӹнӹт.

Ровочыйвлӓн дӓ хрэсӓньвлӓн киндӹ, сакыр, тканьвлӓ 
дӓ молы шукы товарвлӓӓт линӹт. Государствьщ дӓ коопэ- 
рацин шукы магазин пачылтын. Ти прэдприйативлӓ част- 
ный торговойвлӓм пӹзӹртэн лыкташ тӹҥӓлӹнӹт.

Владимир Ильйич Лэнин —  Сталин манмыла — тидӹ 
кырыкыштыш кучкыжлаок мӹндӹркӹ ужын. Ровочыйвлӓ 
дӓ хрэсӓньвлӓ разрухым куштылгын сӹҥэн кэрдӹт дӓ 
счастливый ӹлӹмӓшӹм ӹлӓш тӹҥӓлӹт — тидӹ манын. 
ӸшЕО сӓндӓлӹкӹн хозӓйствашты нӹнӹ заводвлӓм имэйӹ- 
шӓшлык ылыт; тӹштӹ машинӓвлӓм ӹштӓт дӓ ти ма- 
шинӓвлӓ эльэктричэски сила дон пӓшӓм ӹштӹшӓшлык 
ылыт. Цилӓ сӓндӓлӹк кымдыкэш эльэктростанцивлӓм 
ӹштӹм гишӓн Лэнин шукы гӓнӓк попэн. Сӓндӓлӹкӹм 
эльэктрифицируйымы план ӹштӹмӹ ылын. Лэнинӹн
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шӱдӹмӹжӹ дон Лэнинград гӹц (1924 и гӹц Пэтроградым 
тэҥ э маныт) мӹндӹрнӹ агыл, Волхов рэкӓэш сэк пӹтӓри 
кого эльэктростанцим стройаш тӹҥӓлмӹ. 1926 ин, В. И. 
Лэнин колымыкы, ти эльэктростанци стройэн шоктымы дӓ 
Лэнинградыштыш фабриквлӓлӓн дӓ заводвлӓлӓн эльэктри- 
чэствы силам пуаш тӹҥӓлӹн. Сӓндӓлӹклӓн кэрӓл Лэнин- 
градын промышльэнностьшым йал вӹкӹ шагалташ тидӹ 
палшэн.

Эльэктростанцивлӓ сӓндӓлӹк мычкы молы районвлӓш- 
тӓт стройалтыныт: Уралышты, Украинӹштӹ, Закавказйэ- 
штӹ.

Йапонски интэрвэнтвлӓм пӹтӓрӹмӓш. Совэт сӓндӓ- 
лӹк ӹшкэ хозӓйстважым востанавливайымы жэпӹн, сэк 
пайан мӓнмӓн крайнам —  Дальний Востокым-—^1918 и 
гӹц йапоньэцвлӓ ӹшкэ кидӹштӹштӹ кычэн урдэнӹт. 
Тэҥэ гӹньӓт, 1922 ин Красный Арми Сибирӹштӹш пар- 
тизанвлӓ дон икараш тиштӓкэнӓт войнам пӹтӓрэн, дӓ цилӓ 
Дальний Востокымок йапонски розвоньыквлӓн дӓ бэло- 
гвардьэйэцвлӓн кит кьщ ытарэн. Спасск дон Волӧчайэвкы 
доны бэлыйвлӓ дон дӓ йапоньэцвлӓ дон крэдӓлмӓштӹ, 
красный бойэцвлӓ В. К. Б л ь у х э р  вуйлалтымы дон 
лӹмлӹ сӹҥӹмӓшӹм ӹштэнӹт. Волочайэвкы сола анзылан 
бэлогвардьэйэцвлӓ цаткыды проволочный заграждьэним ӹш- 
тэнӹт ылын. Тэлӹм, кого ӱштӹ годым, цӓрӓ йала дӓ 
выргэмтэок манаш лиэш, красный бойэцвлӓ заграждьэни- 
влӓшкӹ кэнӹт дӓ кит тон кӹртни ваштырым кӹрӹнӹт 
дӓ шӓшкӹ дон роэнӹт. Ти укрэпльэнивлӓ нӓлмӹ линӹт. 
Бэлыйвлӓ дӓ йапоньэцвлӓ кыргыж шӹлӹнӹт.

1922 ин октӓбрӹн Красный Арми Владивосто- 
кымат ытарэн.

Дальний Востокышты йапонски иго воксэок шуэн 
колтымы лин.

Йапонски армин кравымашыжым мутьымашыжым Си- 
бирӹштӹш дӓ Далышй Востокыштыш труйышывлӓ кужын, 
шукы ӓшӹндӓрӓт. Йапоньэцвлӓ красный партизанвлӓм 
паровоз камакаэш живойньэкок йылатымыштым рово- 
чыйвлӓ дӓ хрэсӓньвлӓ нигнамат ак мондэп. Дальний 
Востокым ытарымаш вэрц крэдӓлшӹ С э р г э й  Л а з о  
тэҥэ колэн.

СССР ӹштӹмӓш. Ь1ндэ цилӓ сӓндӓлӹкӹмок бэлы- 
войскавлӓ гӹц дӓ интэрвэнтвлӓ гӹц ирӹктӹмӹ лин. Бур 
жуазный государствывлӓн анзыкыла оружи дон ваштарэш
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В. И. Лэнин дон И. В. Сталин Горкиштӹ 
В. И. Лэнинӹн цэрлӓнӹмӹжӹ годым.

шагалмашэш сӓндӓлӹкнӓм йӓмдӹлэн шокташ кэлэш ылын. 
Сӓндӓлӹкӹштӹнӓ хозӓйстванам лӱктӓш дӓ социализмӹм 
стройаш кэлэш ылын. Совэтвлӓн сӓндӓлӹкӹштӹш цилӓ народ- 
ланок национальный культурым лӱктӓш палшаш кэлэш 
ылын. Тидӹвлӓм цилӓмок ӹштэн шокташ икараш ушнышы 
сойузный государствым ӹштӓш кэлэш ылын. Ти цэль дон 
Лэнинӹн дӓ Сталинӹн прэдложэни паштэк 1922 ин цилӓ 
сойузный рэспубликвлӓндьэльэгатвлӓ С о в э т в л ӓ н  I Всэ -  
с о й у з н ы й  с й э з д ӹ ш  Москвашкы погынэнӹт. Тиштӹ
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народвлӓн добровольный государствэнный ушнымашьш 
С о й у з  С о в э т с к и х  С о ц и а л и с т и ч э с к и х  Р э с п у -  
б л и к  (СССР) лӹмӓн сойузный государствым ӹштэнӹт.

СССР-ш пӹтӓри тэхэнь Совэтски рэспубликвлӓ ушнэ- 
нӹт: Р о с с и й с к и  Совэтски Фэдэративный Социалисти- 
чэски Рэспубликӹ (РСФСР), главный халажы Москва, 
У к р а и н с к и  Совэтски Социалистичэски Рэспубликӹ 
(УССР), столицӹжӹ андак Харьков ылын, вара Кийэв, 
Б э л о р у с с к и  Совэтски Социалистичэски Рэспубликӹ 
(БССР), главный халажы Минск, З а к а в к а з с к и  со- 
вэтски социалистичэски рэспубликвлӓ: Азэрбайджански, 
Грузинскидӓ Армӓнски ик ушнымашым —  Закавказйэштьпп 
Сбвэтски Фэдэративный Сопиалистичэски Рэспубликӹм 
(ЗСФСР) ӹштэнӹт, главный столицӹжӹ Тбилиси хала. 
Изиш варарак лимӹкӹ Срэдний Азиэш самостойатьэльный 
совэтски кым рэспубликвлӓ линӹт: У з б э к с к и ,  столицӹ- 
жӹ Ташкэнт хала, Т у р к м э н с к и ,  столицӹжӹ Ашхабад 
хала, д ӓ Т а д ж и к с к и ,  столипӹжӹ Сталинабадхала. Нинӓт 
тӹҥэок СССР-ш пырэнӹт.

СССР народвлӓ дружнан ӹлӓш тӹҥӓлӹнӹт. Шукы 
народшок кугижӓ годым пӹзӹртӹмӹвлӓ, колэн пӹтӓш тӹ- 
ҥӓлшӹвлӓ, тымэньтӹмвлӓ ӹндэ ӹлӹжӹнӹт дӓ народвлӓн 
шӱмбэллӓ сойузышты икараш сопиализмӹм стройаш 
тӹҥӓлӹнӹт. Напиональный культуры кушмаш цилӓ рэс- 
публикӹшток чӹнь анзыкыла кэӓш тӹҥӓлӹн. Школвлӓм, 
унивэрситьэтвлӓм, библиотьэкӹвлӓм шукьш пачмы, тьзатр- 
влӓм стройымы, книгӓвлӓм ӹшкӹмӹн йӹлмӹ донок пэцӓт- 
лӓш тӹҥӓлмӹ. СССР народвлӓн пэрви ӹшкэ йӹлмӹштӹ 
дон сирӹмӓш укэ ылын гӹнь, ӹндэ нинӹ ӹшкэ алфавитӹ- 
штӹм плучайэнӹт. Народвлӓн культуржы когон кушкын.

61. ЛЭНИН КОЛЭН — ТЫДӸН ДЬЭЛАЖЫ ЫЛӒ

Лэнинӹн колымашыжы. 1924 ин йанвар 21 кэчӹн кужын 
шывшылтшы лэлӹ пэр паштэк, Москва лишнӹ, Горкиэш, 
54 иӓш вэликий Лэнин колэн. Прольэтарски рэвольупим 
йӓмдӹлӹшӹ, ӹштэн шоктышы, дӓ лэлӹ ивлӓ годым шукы тыш- 
маивлӓ гьщ прольэтарски рэвольуцим ытарышы ӹшкӹмӹш- 
тӹн вождьым пилӓ сӓндӓльш вӹлнӹшӹ труйышывлӓ йамдэ- 
нӹт. Тидӹ гьщ большы пользым эдэмлӓн иктӓт ӹштӹдэ. Тэ- 
хэнь эдэм колэн.

Шукы млион  ̂труйышывлӓ кэлэсэн мыштыдымы 
когон ойхырэнӹт. Ианвар кого ӱштӹ годым гэниальный
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вождьын кӓпшӹ дон простьаш Москваштыш труйышывлӓ 
пиш шукын кэнӹт. Нинӹ кого ойхан ылыныт, нинӹ Лэни- 
нӹн анжыктым к^рны дон пыт кэӓш шанышы ылыныт.

Ойхан музыкы сэм дон Крэмльӹн стэньӓ сага Лэни- 
нӹм народ тайэн. Тӹштӹ мрамор дон ӹштӹмӹ мавзольэ- 
йӹштӹ, стьоклан коропышты, оҥэшӹжӹ пиштӹм Крас- 
ный знамӹ ордьэн дон, кӹзӹтӓт тидӹ живой ганьок киӓ.

Мӓнмӓн сӓндӓлӹкӹн цилӓ вэцок Москваш толшы 
труйышывлӓ, народым свободный дӓ цӓшӓн ӹлӹмӓшкӹ

Москваштыш труйышывлӓ В. И. Лэнинӹн кӓпшӹ дон прошайаш  
Дом Сойузовын Колонный залышкы кэӓт.

кандышы вождьым анжалын йажон ӓшӹшток урдаш, мавзо- 
льэйӹш кэӓт.

Сталинӹн кльӓтважы. С о в э т в л ӓ н  11-шы В с э с о -  
й у з н ы й  с й э з д ӹ ш  СССР цилӓ вэцок дьэльэгатвлӓ ногы- 
нымыкы; 26 йанварын, большэвистски партьы шӱдӹмӹ 
дон народ анзылны партьы лӹм дон Сталин кльӓтвам 
пуэн. Тидӹ попэн:

«Мӓ дорцынна кэмӹжӹ годым, Лэнин тӓҥ мӓлӓннӓ 
партьы чльэнӹн вэликий званьыжым кӱшнӹ кычэн дӓ 
чистан урдаш шӱдэн кодэн. Лэнин тӓҥ, тӹньӹн ти 
заповэдьӹм чэст тонок мӓ ӹштэн шоктэнӓ, тӹлӓт кльӓ- 
твам пуэнӓ!»...

«Мӓ дорцынна кэмӹжӹ годым, Лэнин тӓҥ мӓлӓннӓ
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Москвашты Красный площадьышты Лэнинӹн мавзольэй.

ӹшкэ сӹнзӓнам пэрэгӹмнӓ ганьок манман партьын 
йэдьинствожым пэрэгӓш шӱдэн кодэн. Лэнин тӓҥ, 
тӹньӹн ти заповэдьэдӹмӓт чэст тонок мӓ ӹштэн шоктэнӓ, 
тӹлӓт кльӓтвам пуэнӓ!»...

«Угньэтӓйӹмӹ дӓ пӹзӹртэн урдымы труйышывлӓ 
ӹҥӹжӓштӹ вӹлэц помэшӹквлӓн дӓ капиталиствлӓн 
господствым лач мӓнмӓн сӓндӓлӹкӹштӹнӓ вэлэ шуэн 
колтэн кэрдӹнӹт дӓ тӹдӹ вӓрэш ровочыйвлӓн дӓ хрэ- 
сӓньвлӓн господствым ӹштэнӹт». ...

«Тэхэнь пиш кого крэдӓлмӓшӹм Лэнин дӓ тӹдӹн 
партьыжы виктӓрэн», ...

«Лэнинӹн лӹмжӹ цилӓ труйышывлӓн дӓ эксплоа- 
тируйымы массын сэк йаратымы лӹм лин».

«Мӓ дорцынна кэмӹжӹ годым, Лэнин тӓҥ мӓлӓннӓ 
прольэтариатын диктатурым пэрэгӓш дӓ цаткыдэмдӓш 
шӱдэн кодэн. Лэнин тӓҥ, тӹньӹн ти заповэдьэдӹмӓт чэст 
тонок мӓ ӹштэн шокташ ӹшкэ силанам ана ӹжӓлӓйӹ, 
тӹлӓт кльӓтвам пуэнӓ!»...

«Мӓ дорцынна кэмӹжӹ годым, Лэнин тӓҥ мӓлӓннӓ 
ровочыйвлӓн дӓ хрэсӓньвлӓн сойузым цилӓ сила дон 
цаткыдэмдӓш шӱдэн кодэн. Лэнин тӓҥ, тӹньӹн ти 
заповэдьэдӹмӓт чэст тонок мӓ ӹштэн шоктэнӓ, тӹлӓт 
кльӓтвам пуэнӓ!»...
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«Рушвлӓ дӓ украиньэцвлӓ, башкирвлӓ дӓ бэлорусс- 
влӓ, грузинвлӓ дӓ азэрбайджаньэцвлӓ, армӓнвлӓ дӓ дагэ- 
станьэцвлӓ, тадарвлӓ дӓ киргизвлӓ, узбэквлӓ дӓ ту^к- 
мэнвлӓ — нинӹ цилӓнок нрольэтариатын диктатурым 
пиҥӹдэмдӹмӓштӹ ик кань интьэрэсӓнок ылыт». ...

«Б1шкӹмнӓн сӓндӓлӹкӹштӹш народвлӓц доброволь- 
ный сойуз кэрӓл ылмы гишӓн Рэспубликвлӓн Сойуз кӧр- 
гӹштӹ шӱмбэлвлӓ ганьок икӓнӓ-иктӹлӓн палшэн ӹлӹ- 
мӓш гишӓн Лэнин тӓҥ тытыштымы со мӓлӓннӓ 
нопэн».

«Мӓ дорцынна кэмӹжӹ годым, Лэнин тӓҥ мӓлӓннӓ 
Рэснубликвлӓн Сойузым цаткыдэмдӓш дӓ шӓрӓш шӱ- 
дэн кодэн. Лэнин тӓҥ, тӹньӹн ти зановэдьэдӹмӓт чэст 
тонок мӓ ӹштэн шоктэнӓ, тӹлӓт кльӓтвам пуэнӓ!»...

«Красный армим цаткыдэмдӹмӓш дӓ тидӹн со- 
стойанижӹм йажоэмдӹмӓш мӓнмӓн партьын пиш кого 
ик задачыжы ылэш манын Лэнин шукы гӓнӓк мӓлӓннӓ 
анжыктэн». ...

«Мӓнмӓн Красный армим, Красный флотым цаткы- 
дэмдӓш силанам ана ӹжӓлӓйӹ, тӓҥвлӓ, мӓ кльӓтвам 
пуэнӓ».

Сталин тӓҥӹн кльӓтван остатка шамаквлӓжӹ тэхэнь 
ылыныт:

«Лэнин тӓҥ, цилӓ сӓндӓлӹк вӹлнӹш труйышывлӓн 
сойузым —  Коммунистичэски Интэрнационалым цат- 
кыдэмдӹмӹ вэрц, шӓрӹмӓш вэрц крэдӓлмӓштӹ ӹшкэ 
ӹлӹмӓшнӓмӓт мӓ ана ӹжӓлӓйӹ, тӹлӓт кльӓтвам пуэнӓ».
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X V

СССР сӓндӓлӹкӹштӹ— социализм сӹҥэн

62. СОЦИАЛИСТИЧЭСКИ ПРОМЫШЛЬЭННОСТЬ.
ЗЭМЛЬЭДЬЭЛИШТЫ КОЛЛЬЭКТИВНЫЙ ХОЗАЙСТВАВЛӒ

(КОЛХОЗВЛӒ)

С о ц и а л и с т и ч э с к и  п р о м ы ш л ь э н н о с т ь ь ш  с т р о й ы м а ш .
Ходыш колтымы тошты фабриквлӓ дӓ заводвлӓ пиш пачэш 
котшывлӓ дӓ машинӓвлӓжӓт тоштэмшӹ ылыныт. Тидӹвлӓ- 
жӓт чӹдӹ ылыныт дӓ нӹнӹжӓт сӓндӓлӹклӓн кэрӓл това- 
рым пиш чӹдӹ лыктыныт. Чугуным чӹдӹ шӹрӓтэн лыкмы 
ылын. Ньэфтӹ, кӱ шӱ чӹдӹ добывайалтын. Шукы товар- 
жымок мӓ донна воксэок ӹштӹдэлыт. Нинӹвлӓм вэс сӓн- 
дӓлӹквлӓ гӹц кандаш кэлэш ылын.

1925 ин партьын XIV сйэздӹштӹ, партьы шӱдӹмӹ 
дон, Сталин тӓҥ мӓлӓннӓ сэк кӹтӹк жэпӹшток мӓнмӓн 
сэльскохозӓйствэнный сӓндӓлӹкӹм промышльэнный сӓндӓ- 
лӹкӹш сӓрӓш кэлэш, —  манын кэлэсэн. Тидӹлӓн шукы 
у фабриквлӓм, заводвлӓм дӓ эльэктростанцивлӓм стройаш 
кэлэш. Цилӓ тошты заводвлӓм кӹзӹт ылшы наукы, тьэх- 
никӹ сэмӹнь вэс пачаш ӹштӹмлӓ. Мӓлӓннӓ трактырвлӓм, 
комбайнвлӓм, автомобильвлӓм, аэропланвлӓм, заводвлӓлӓн 
у станоквлӓм стройаш кэлэш. Мӓлӓннӓ, шукы йажон ты- 
мэньшӹ ровочыйвлӓм, спэциалиствлӓм кушташ кэлэш. Мӓ- 
лӓннӓ сэк анзыц кэшӹ капиталистичэски сӓндӓлӹквлӓм 
поктэн шоаш дӓ эртэн кэӓш кэлэш, «тӹтэ нӹнӹ мӓнмӓм 
пӹзӹртэн шуат». Тидӹм цилӓ индустриализаци маныт.

Ти план дон социализмӹм мӓнмӓн сӓндӓлӹкӹштӹнӓ 
стройымаш ваштарэш, ти вэрэмӓн партьышты ылшы прэ- 
датьэльвлӓ —  Троцкий, Зиновйэв, Камэньэв выступайэнӹт. 
Социалистичэски промышльэнностьын строитьэльствым нӹ- 
нӹ цилӓ сэмӹнь срывайаш цацэнӹт. СССР-штӹ социалисти- 
чэски общэствым стройаш акли манын попэнӹт.

Ровочыйвлӓ дӓ хрэсӓньвлӓ капиталиствлӓдэ, кулаквлӓдэ 
ӹлэн ак кэртэп манын нинӹ попэнӹт.

Партьы ваштарэш нинӹн крэдӓлмӓшӹм вэс сӓндӓлӹ- 
кӹштӹш буржуази Совэтски С^ойуз вӹкӹ ӓльӓклӓш дӓ 
тидӹн дон крэдӓлӓш используйэн. Буржуази кыды-тидӹ
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тошты спэциалиствлӓм дӓ котшы мэньшэвиквлӓм, эсэр- | 
влӓм подкупайэн, СССР-н кушшы промышльэнность сры- 
вайаш нӹнӹ гӹц контррэвольуционный врэдитьэльски 
группывлӓм ӹштэн. Врэдитьэльвлӓ машинӓвлӓм локтылыныт, 
кӱ шӱ, руда лыкмы вӓрвлӓштӹ шахтывлӓм урыктылыныт. 
Нинӹ заводвлӓм, фабриквлӓм дӓ эльэктростанцивлӓм пы- 
дэштӓрэнӹт да йылатэнӹт. Нинӹм кычэнӹт. Врэдитьэльвлӓ 
когон наказымы линӹт. Тэҥэ гӹньӓт, троцкиствлӓжӹ 
партьы дӓ народ ваштарэш ӹшкэ крэдӓлмӓшӹштӹм сэдок 
видэн шалгэнӹт. Партьы ӹшкэ рӓдӹжӹ гӹц троцкиствлӓм 
поктэн лыктын. Совэтски Сойуз гӹц Троцким народ 
поктэн колтэн дӓ тидӹ кӹрӓток буржуазилӓн служаш 
ванжэн.

Сталин тӓҥӹн шӹндӹмӹ задачвлӓм сӓндӓлӹкӹштӹнӓ 
ӹштэн шокташ, 1928 ин социалистичэски строитьэльствын 
вэликий пӓшӓвлӓ ӹштӓш —  п ӹ т ӓ р и ш  п ӓ т и л ь э т н и й  
п л а н  ӹштӹмӹ лин.

Сойузыштыш труйышы народвлӓ пӓшӓштӹ гэроизмӹм 
анжыктэн, пиш сусун йӓҥ вашт вэликий стройкым ӹштӓш 
тӹҥӓлӹнӹт. Совэтски сӓндӓлӹкӹштӹ пӓшӓ чэстӓн дьэла дӓ 
лӹмлӹ дьэла, добльэстный дӓ гэройски дьэла лин. Вэликий 
пӓшӓвлӓн планым ӹштэн шокташ стройкывлӓштӹ йыдэт- 
кэчэт пыт кычэн пӓшӓ кэйэн.

Фабриквлӓштӹ, заводвлӓштӹ, кӹртни корнывлӓштӹ 
социалистичэски сорэвновани шӓрлэн. Ровочый-строитьэ- 
львлӓ кӹрпӹц оптымашты, стройышашлык льэс ромашты, 
завод корпусвлӓм ӹштӹмӓштӹ нимахань сӓндӓлӹкӱштӹ, 
нигнам ужтымы пӓшӓ ашнымым анжыктэнӹт.

1930 ин, Томь рэкӓ йӓрӓ сирэшок, Кузньэцки хала 
доран, Сталин лӹмӓн мэталлургичэски гигант-заводым 
стройаш тӹҥӓлӹнӹт дӓ пӹтӓриш пӓтильэткӹ пӹтӹмӓ- 
шэш тидӹм стройэн шоктэнӹт, лач пэрвижок тиш- 
тӓкэн сибирски тадар ханвлӓн владьэнивлӓштӹ ылыныт.

Дньэпр порогывлӓ ылмы доны, пэрви Запорожски Сэчь 
ылмы вӓрэш, Лэнин лӹмӓн «Дньэпрогэс» кого силан 
эльэктростанци стройымы. Дньэпрогэсӹн эльэктроэньэрги 
палшымы дон Украинӹн шукы районок пэлэдӹнӹт (раз- 
вивайалтыныт). Таманьар шӱдӹ гэктар зэмльӓ плодо- 
родный лин, шукы пороган Дньэпр рэкӓ вашток судо- 
ходный лин, станци йӹр шукы заводвлӓ тидӹ гӹц 
эньэргим нӓлӹт дӓ сӓндӓлӹклӓн кэрӓл шукы товарым 
лыктыт.
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Вӹттӹмӹ стьэпвлӓ гач, ошмаан вӓрвлӓ гач 1930 ин Тур- 
кэстано-Сибирски кӹртни корным стройымы. Пайан да кин- 
дӓн Сибирӹм пэлэтшӹ Срэдний Ази дон тидӹ пижӹктэн.

Пӹтӓриш пӓтильэткӹштӹ осовынок шукы заводвлӓм. 
национальный рэспубликвлӓштӹ стройымы. Срэдний Ази, 
Закавказйэ, Украинӹ, Бэлорусси ӹшкэ тораньпнты таманьар- 
лум у заводвлӓм стройэнӹт.

Кузньэцки мэталлургичэски заводын доыэнный камакавлӓ.

Цилӓ тидӹндон социалистичэски промышльэнностьым,. 
вэс статьанжы, капиталиствлӓдэокпромышльэнностьымстро- 
йаш лин.

Колхозвлӓм стройымаш. Хрэсӓнь сола хозӓйствалан 
вурс имнивлӓ.— трактырвлӓ йӓмдӹ ылыныт. Пӹтӓриш пӓ- 
тильэткӹштӹ Сталинградышты (тэҥэ Царицинӹм манаш 
тӹҥӓлӹнӹт) Дзэржински лӹмӓн кого силан трактырный 
заводым, Саратовышты дӓ Запорожйэштӹ комбайн ӹш- 
тӹмӹ заводвлӓм стройымы.

Хрэсӓнь хозӓйствам кӹзӹтшӹ наукы дӓ тьэхникӹ сэ- 
мӹнь видӓш тидӹ цилӓ кэрӓл ылын.

Хрэсӓньвлӓн тыгыды йэдиноличный хозӓйствавлӓлӓн 
колхозвлӓш ванжаш лимӓшӹм тидӹ пуэн. Тидӹ куштылгок 
ылтэ. Андак ӹшкӹмжӹн изи хозӓйстважы вэрц хрэсӓнь- 
эчэ пиҥӹдӹн шалгэн,
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Кого колльэктивный хозӓйства изи хозӓйства гӹц 
пиш кого пользан ылмым, шамак дон вэлэ агыл, пӓшӓ 
донат партьы хрэсӓньвлӓлӓн анжыктэн кэрдӹн. Совэтски 
правитьэльствы солавлӓшкӹ шукы трактырвлӓм, комбайн- 
влӓм дӓ молы машинӓвлӓмӓт колтэн. 1929 ин шукы сэрэд- 
ньӓк хрэсӓньвлӓ, нэзэрвлӓ паштэк колхозвлӓшкӹ коэлӓок 
лыраш тӹҥӓлӹнӹт. Колхозвлӓ шӓрлӹмӹ дон ӹшкӹмжӹн

Колхозвлӓн нырвлӓштӹ комбайн урожайым пога (снимайа).

ӹлӹмӓшӹн пӹтӹмӹжӹм ужын, кулак арышылаок колхоз 
организуйымаш ваштарэш крэдӓлӓш тӹҥӓлӹн. Анзыц кэшӹ 
колхозниквлӓм кулаквлӓ пуштыныт, колхозын машинӓ- 
влӓм портьэнӹт, колхозын киндӹм йылатэнӹт. Народын 
ИЗ1МЭННИК изи цуца, Бухарин дӓ Рыков вуйлалтымы 
дон, колхозвлӓ ваштарЭш крэдӓлӓш кулаквлӓлӓн палшэн 
шалгэнӹт. Нинӹ троцкиствлӓлӓок, пӓтильэтний план ваш- 
тарэш ылыныт.

Большэвиквлӓн партьы ти измэнниквлӓм шин шӓлӓтэн дӓ 
кулаквлӓн ваштарэш шалгымым тодыл шуаш дӓ кулаквлӓм 
йыксыр пӹтӓрӓш хрэсӓньвлӓлӓн палшэн.

Колхозвлӓ кушкыныт, цаткыдэмӹнӹт дӓ цӓшӓн зажиточ- 
иый ӹлӹмӓшӹш чӹнь кэӓш тӹҥӓлӹнӹт. Колхозвлӓштӹ 
хрэсӓньвлӓ нырэш шукы киндӹм ӱдӓш тӹҥӓлӹнӹт. Киндӓт 
ӹндэ шукы лин. Солавлӓштӹ школвлӓ, библиотьэкӹвлӓ, 
клубвлӓ шукы лин. 1932 ин хрэсӓнь дворвлӓ пэлэӓт утла 
колхозышты линӹт.
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1932 ин социалистичэски строитьэльствын пӓтильэткӹ 
планым нӹл ишток ӹштэн шоктымы лин.

Цилӓ тидӹ социалистичэски сола хозӓйствам, помэшӹк- 
влӓ дӓ кулаквлӓ гӹц паснаок ӹштӹмӹ хозӓйствам, стро- 
йаш лимӓшӹм пуэн.

Ровочыйвлӓ дӓ хрэсӓньвлӓ сӹҥӹмӓшӹм торжэствуйэн 
кэрдӹнӹт. СССР пӹтӓриш пӓтильэткӹм ӹштэн шоктэн, 
социализмӹн сӹҥӹмӓшӹм обэспэчивайэн.

Б1ндэ СССР-ӹшток машинӓвлӓм ӹштэнӹт, мэталл- 
влӓм лыктыныт, трактырвлӓм, самольотвлӓм стройэнӹт, 
кӱ шӱм дӓ ньэфтӹм лыкмаш шукэмӹн. СССР промыш- 
льэнный сӓндӓлӹкӹшкӹ сӓрнӓлтӹн.

Ь1ндэ кугижӓн Российӹ готшы дорц продуктвлӓм кым 
пай шукы ӹштэн лыктыныт. СССР 1933 иэш йэвропэй- 
ски шукы государствывлӓмок поктэн шон дӓ эртэн кэн. 
Мир вӹлнӹ ньэфтӹ лыкмы дон тидӹ 2-шы вӓрӹштӹ 
ылын, вурс лыкмы дон 2-шы вӓрӹштӹ, чугуным шӹрӓтэн 
лыкмы дон 3-шы вӓрӹштӹ, кӱ шӱ лыкмы дон 4-шӹ вӓр- 
ӹштӹ.

Тэҥэ гӹньӓт, СССР-штӹшӹ дӓ тэҥэок молы сӓн- 
дӓлӹкӹштӹшӹ тышманвлӓ мӓнмӓн сӓндӓлӹкӹштӹ фабрик- 
влӓм стройаш ӓптӹртэнӹт. 1929 ин вэс сӓндӓлӹкӹш- 
тӹш капиталиствлӓ Китайым аздарэнӹт дӓ СССР ваш- 
тарэш войнам тӹҥӓлӹктэнӹт. Китайски гэньэралвлӓн дӓ 
бэлогвардьэйэцвлӓн войскавлӓ мӓнмӓн дальньэвосточный 
границӓшкӹ нападайэнӹт. Тэҥэ гӹньӓт, Дальний Восто- 
кыштыш Красный Арми силан дӓ цаткыды ылын, тидӹ 
В. К. Бльухэр видӹмӹ дон тышманвлӓм йӹлэ шин шӓлӓ- 
тэн. Врэдитьэльвлӓ сӓндӓлӹк кӧргӹштӓт ылыныт. Тошты 
инжэньэрвлӓ гӹц, мэньшэвиквлӓ гӹц, эсэрвлӓ гӹц ылшы 
врэдитьэльвлӓн кого цуцам 1930 ин кычымы. Мӓнмӓн 
сӓндӓлӹкӹшкӹнӓ мӹҥэшок капиталиствлӓм нинӹ канды- 
нэштӹ ылын. СССР ваштарэш у войнам нинӹ йӓмдӹ- 
лэнӹт. Врэдитьэльвлӓм кычэнӹт дӓ совэтски власть ни- 
нӹм пиҥӹдӹн наказэн. Ровочыйвлӓ дӓ хрэсӓньвлӓ тидӹ 
паштэк эчэ когон ӹшкӹмӹн туан Красный Армим пиҥӹ- 
дэмдӓш, вооружайаш да совэтски народын тышманвлӓ- 
жӹм шин шӓлӓтӓш чэкиствлӓлӓн эчэ когон палшаш тӹ- 
ҥӓлӹнӹт.

Большэвиквлӓн партьын ӹштӓш сӧрӹмӹ вэликий пӓшӓн 
пӹтӓриш пӓтильэтний планжы, тэҥэ пӓшӓштӹ дӓ бойышты 
ӹштэн шоктымы лин.

203



63. СССР — СОЦИАЛИЗМ СӒНДАЛӸК
Культурный кушмашвлӓ дӓ социализм сӓндӓлӹ- 

кӹштӹш эдзмвлӓ. Пӹтӓриш пӓтильэткӹ вэрэмӓн мӓн- 
мӓн сӓндӓлӹкнӓ пиш когон вашталтын. К о к ш ы  пӓ т и-  
л ь э т к ӹ ш т ӹ  (1933— 1937 ивлӓштӹ) цилӓ мӓнмӓн ӹлӹ- 
мӓшнӓ эчэ когон воксэок вэс пачаш стройымы лин. 
Зэмльӓ шӓрӹн кут пайышты ик пайыштыжы, Сэвэрный 
польус кӹц Туркмэнин пиш шокшы стьэп йактэ, Бал- 
тийски таныж гӹц Тихий окэан йактэ социалистичэски 
у строй ӹштӹмӹ лин, эксплоатацидэ дӓ угньэтьэнидэ, 
капиталиствлӓ гӹц дӓ помэшӹквлӓ гӹц паснаок, купэцвлӓ 
дӓ кулаквлӓ гӹц паснаок у ӹлӹмӓш ӹштӹмӹ лин.

Сӓндӓлӹк у сэмӹнь ровотайаш тӹҥӓлӹн. Совэт сӓндӓлӹ- 
кӹштӹш эдэмвлӓ зэмльӓ кӧргӹштӹ ылшы пайанжым мон 
лыктыныт. Кӱ шӱм, ньэфтӹм, шӧртньӹм, платиным, кӹртни 
рудад! дӓ цвэтной мэталлвлӓм добывайымаш пэрви нигнамат 
тинӓрӹ ылтэ. СССР-н пайан шӹргӹвлӓштӹ эдэмвлӓ пиш 
шукы йиш пум (дрэвэсинывлӓм) йӓмдӹлӓш тӹҥӓлӹнӹт. 
Мӓнмӓн окэанвлӓштӹ, таҥыжвлӓштӹ, йӓрвлӓштӹ дӓ рэкӓ- 
влӓштӹ, таҥыж звэрвлӓм дӓ шэргӓкӓн сорт колвлӓм кычы- 
машым нигнамат ылтымла эдэмвлӓ шукэмдэнӹт. Кокшы пӓ- 
тильэткӹштӹ 220 млион гэктарат утла социалистичэски 
нырвлӓ шукы дӓ шукы киндӹм, хлопокым, итӹнӹм, свӧк- 
лым сӓндӓлӹклӓн пуат.

Социалистичэски нырвлӓштӹ дӓ садывлӓштӹ ӹшкӹмнӓн 
чӓйӹм, мандаринӹм, лимоным, апэльсинӹм, олмам, грушым, 
виноградым когон дӓ когон шукым куштат.

Совэтски машинӓвлӓ дон кӹзӹт ылшы наукы дӓ тьэх- 
никӹ сэмӹнь, совэтски инжэньэрвлӓ стройымы таманьар лу 
пиш кого заводвлӓ и йӹдэ ӹшкэ производствым шӓрӓт, про- 
дукцим йажоэмдӓт. Пэрви нигнамат ылтымы промышльэн- 
ный отрасльывлӓштӓт, таманьаршӱдӹ у заводвлӓм стройымы. 
Мӓнмӓн автомобильвлӓнӓ, трактырвлӓнӓ,, комбайнвлӓнӓ, 
самольотвлӓнӓ, фабриквлӓлӓн, заводвлӓлӓн ӹштӹмӹ станок- 
влӓнӓ вэс сӓндӓлӹкӹштӹшвлӓлӓн нимашты донат ак ступэп.

Эдэмлӓн ӹлӓшӹжӹ цилӓ кэрӓлӹм таманьар тӹжэм 
мӓнмӓн фабриквлӓ дӓ заводвлӓ ӹндэ ӹштӓт. Цилӓ вӓрэ 
эльэктричэски тылвлӓ валгалтыт. Ти заводвлӓлӓн дӓ 
фабриквлӓлӓн 14 тӹжэмӓт утла эльэктростанцивлӓ эньэр- 
гим пуат.

Капиталиствлӓн эксплоатаци гӹц ытаралтшы СССР-штӹш 
ровочыйвлӓ дӓ хрэсӓньвлӓ вэлэ ти кӹтӹк жэпӹшток
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тэхэнь кого промышльэнностьым дӓ тэхэнь сола кого хо- 
зӓйствам ӹштэн кэрдӹнӹт. Эдэм вэрц шанымаш —  шӹм 
цӓшӓн пӓшӓ кэчӹ, кого пӓшӓ тӓр, кӓнӹм тома, санаторивлӓ, 
прэдприйативлӓштӹ пӓшӓштӹ пэрэгӹмӓш, ӹлӹмӹ йажо 
вӓрвлӓ, тьэхникӹм дӓ молы наукым тӓртэок тымдымаш — 
нигнам ылтымы пӓшӓ ашны- 
машым пуэнӹт. Труйымаш 
пӹзӹрньӹк лиӓш цӓрнэн.

Совэтски Сойузышты у 
осовын эдэмвлӓ лӓктӹнӹт.

Доньэцки бассэйнӹштӹ 
кӱ шӱ копиштӹш шахтьор 
А л ь э к с э й  С т а х а н о в  ик 
смэнӹштӹ 102 тонн кӱ шӱы 
роэн лыктын, тидӹ нормы гӹц 
14 пай гӹцӓт шукы.

Горький халашты автомо- 
биль заводыштыш Б у с ы г и н  
ӓ в ш ӓ т  ик смэнӹштӹ 675 ко- 
ль^^нчатый валым тапташ 
шӹндӹмӹ нормы вӓрэш 1050 
таптэн.

К о ш ы — Ви н о г р а д о в а -  
в л ӓ  10 станок вӓрэш 144 ста- 
нокышты пӓшӓм ӹштӓш тӹ- 
ҥӓлӹнӹт. Ти анзыц кэшӹ 
эдэмвлӓм с т а х а н о в э ц в  лӓ
маныт, нинӹ паштэк шӱдӹн дӓ тӹжэмӹн молывлӓӓт кэнӹт.

Стахановски движэни цилӓ сӓндӓлӹк йӹр шӓрлэн 
шон, заводвлӓ гӹц тидӹ сола хозӓйствашкат ванжэн. 
Колхозниквлӓ пэрви нигнамат ылтымы урожайым нӓлӓш 
тӹҥӓлӹнӹт. М а р и й а  Д э м ч э н к о  ик гэктар гӹц 500 
цэнтньэр свӧклым нӓлӹн кэрдӹн. П а ш а  А н г э л и н а н  бри- 
гадыштыш трактористкӹвлӓ ик трактыр дон кӓҥӹж гач 
каждыйок тӹжэмӓт утла гэктарым кыралыныт.

Фабриквлӓштӹ дӓ заводвлӓштӹ ӹштӹмӹ кырык ара гань 
шукы товар, таманьар млиард пут сола хозӓйстван про- 
дуктывлӓ, млион пассажирвлӓ йажон тӧрлӹмӹ дӓ налажы- 
вайымы корнывлӓм тэргэнӹт. Пути сообщэнин народный 
комиссар Лазарь Моисэйэвич Каганович кӹтӹк жэпӹшток 
кӹртни корны пӓшӓм налажывайэн шӹндэн. Тидӹм рово- 
чыйвлӓ «кӹртни наркомэш» лӹмдэнӹт.
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Лазарь Моисэйэвич Каганович.

Ош таҥыж дон Балтийски таҥыжым пижӹктӹшӹ 
Бэломорско-Балтийски канал дӓ Москва —  Волга канал 
капайымы лин.

СССР столицӹштӹ —  Москвашты мир вӹлнӹш сэк 
йажо, кэлэсэн мыштыдымы цэвэр мэтро стройымы.

Совэтски самольотвлӓ йӓл гӹц мӹндӹркӹ, йӓл гӹц 
кӱшнӹ чоҥэштӹлӹт. Нинӹ кӹзӹт пӓлӹдӹмӹ Арктикӹн 
иӓн пустиньӹшкӹ корным ӹштэнӹт, Сэвэрный польусым сӹ- 
ҥэнӹт, тӹшӓкэн эдэмвлӓ радиостанцим ӹштэнӹт. СССР гӹц 
Амэрикӹш Сэвэрный нольус кач, эчэ эдэмвлӓ пӓлӹдӹм кор- 
ным совэтски льотчиквлӓ пачыныт. Совэтски польарниквлӓн 
дӓ льотчиквлӓн—Совэтски Сойузын гэройвлӓн лӹмӹштӹм—  
Щмидтӹн, Чкаловын, Байдуковын, Бэльӓковын, Громовын, 
Йумашовын, Данилинӹн, Водопйановын, Молоковын, 
Льэваньэвскййӹн, Сльэпньовын дӓ молывлӓнӹмӓт цилӓ 
сӓндӓлӹк пӓлӓ.

СССР-штӹ йамакыштышлаок у халавлӓ — Западный
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Сибирӹштӹ Сталинск, Уралышты Магнитогорск, Дальний 
Востокышты Комсомольск дӓ молывлӓӓт кушкыныт. Тошты 
халавлӓм атат пӓлӹ, вэс пачаш стройымы линӹт.

Совэтски рэспубликвлӓн столицӹвлӓ дӓ кого промыш- 
льэнный цэнтрвлӓ осовынок кушкыныт дӓ цэвэрэмӹ ньт

Совэтвлӓн Дворэц проэкт.

Какльака ӧлицӓвлӓӓн тошты Москва, Совэтски Сойузын 
валгалтшы столицӹш сӓрнӓ. Москвашты шӱдӹн цэвэр зда- 
нивлӓ стройымы, совэтвлӓн вэличэствэнный Дворэцӹм мир 
вӹлнӹшӹ сэк кымда дӓ кӱкшӹ зданим стройаш тӹҥӓлмӹ.
В. И. Лэнинӹн, прольэтариат вождьын, 100 мэтр кӱкшӹцӓн 
статуйы совэтвлӓн Дворэц вӹлӓн шагалтымы лиэш.

Капиталистичэски строй народный талантвлӓлӓн мыгилӓ 
ылын. Тӹнӓм кыды-тидӹ эдэмвлӓ вэлэ наукым тымэньмӓш- 
кӹ дӓ творчэски пӓшӓ ӹштӹм йактэ шоныт. И. В. Ми ч у -  
р и н  тэхэнь ылын —  мӓнмӓн сӓндӓлӹкӹштӹнӓ вэликий садо- 
вод — тидӹ у йиш шукы фруктым куштэн. Нинӹ ӱштӹ гӹц 
ак лӱтэп. Мичуринӹн олмавувлӓжӹ ӱштӹ Сибирӹштӓт, 
мӹндӹр Сэвэрӹштӓт пэлэдӹт дӓ лэлӹцӓн олмавлӓэш олма- 
вувлӓ ӓйӹнӓт. Тидӹн научный открытивлӓжӹм совэтски 
власть вэлэ шотэш пиштэн мыштэн.

Вэс талант— русский авиацин тьотьажы —  К. Э. Ц и о л -  
к о в с к и й .  Тидӹ воздухыш пӹтӓри кузышы самольот кӹц
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13 и анзыц самольотын проэктӹм пуэн. Гэрмаништӹ нӹтӓ- 
риш дирижабль гьщ таманьар и анзьщ мэталличэски дири- 
жабльым шанэн лыктын. Тэҥэ гӹньӓт, кугижӓн Российӹштӹ 
пилӓ ти изобрэтьэнивлӓм шотэш пиштӹдэлыт. Совэтски 
сӓндӓлӹкӹштӹ вэлэ Циолковскин пӓшӓвлӓжӹ йӧнӹш кол- 
тымы линӹт.

•й
I Р
Й «

Ъ': ’’ П' 1 ; й 1 .

У Москва.

Совэтски власть лимӹкӹ вэлэ акадьэмик И. П. П а в л о в 
ӹшкӹмжӹн научный нӓшӓвлӓжӹм кымдан шӓрэн колтэн.

Совэтски народ тидӹлӓн тонылоток шанэн палшэнӓт 
:вэлэ, совэтски власть палшымы дон вэлэ И. П. Павлов 
эдэм ӹлӹмӓш гишӓн шукы открытивлӓм ӹштэн.

Мӓнмӓн сӓндӓлӹкнӓ ӹшкӹмжӹн пиш шукы школвлӓш- 
тӹжӹ, унивэрситьэтвлӓштӹжӹ ровочыйвлӓ дӓ хрэсӓньвлӓ ло 
гӹп тӹжэмӹн у учоныйвлӓм куштэн, воснитывайэн. Цилӓн 
изигэ, когогэ тӓртэок тымэньӹт. Школвлӓштӹ тымэныпӹ 
каждый ӹрвэзок кӱ лиӓш шана) тӹдӹ лин кэрдэш. Совэтски 
Сойузыштыш пилӓ народшок ӹшкэ туан йӹлмӹштӹ дон 
тымэнь кэрдӹт.

Мир вӹлнӹ ик сӓндӓлӹкӹштӓт, СССР-штӹш нӓрӹ книгӓ, 
газэт ак лӓк. Мӓ донышна нӓрӹ библиотьэкӹ нигыштат укэ.

Народный творчэствы СССР-штӹ сэк кымдан анзыкыла 
шӓрлэн кэн. Народын талантвлӓ тьэатрыштат, литьэрату- 
рыштат, киноштат кымдан шӓрлэн пэлэдӹт. Партьы видӹмӹ 
,дон ти талантвлӓм прольэтарски вэликий писатьэль, Лэнн- 
нӹн дӓ Сталинӹн йаратымы тӓҥӹштӹ М а к с и м  Г о р ь к и й  
куштэн дӓ воспитывайэн. Мӓнмӓн сӓндӓлӹкӹштӹнӓ сопиа- 
лизм стройымылан пиш сусу лишӹ Горький, шӱм тӓрвӓ- 
тӹшӹ литьэратурный йажо произвэдьэнивлӓштӹжӹ нигнам
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Максим Горький (1868— 1936 ивлӓ).

мондыдымы страницӹвлӓм пуэн. Горький цилӓ народ дон 
иквӓрэш мӓнмӓн сӓндӓлӹкӹштӹ цӓшӓн ӹлӹмӓшӹм стройэн.

Совэтски музыкантвлӓ, артиствлӓ искусствын сэк йажо 
мастарвлӓ ылыт. Мэждународный конкурсвлӓштӹ совэтски 
пианиствлӓ дӓ скрипачвлӓ пэрвый наградым плучайэнӹт.

Социализм сӓндӓлӹкӹштӹ вэлэ, лӱттӹмӹ, ӹшкӹмӹн 
родиным йаратышы, родиныжы вэрц ӹшкӹмӹм ӹжӓлӓйӹ- 
дӹмӹ эдэмвлӓ лин кэрдӹнӹт.

1934 ин большэвиквлӓн партьын XVII сйэздӹштӹ народ- 
влӓн вождь вэликий Сталин кэлэсэн: «Цилӓн ужыт, пар- 
тьын корныжы сӹҥэн». Сӹҥӓш анжыктымы корныжы 
партьын тӧр ылын.

Совэтски Сойузыштышы дӓ вэс сӓндӓлӹкӹштӹшӹ млион 
труйышывлӓ Сталинӹн шамакшым: «Партьын корныжы 
сӹҥэн»— манын кэлэсэнӹт.

Паразитвлӓн — капиталиствлӓн дӓ кулаквлӓн класс кӹц
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котшывлӓм йыксыр пӹтӓрӹмӹ лин, Нинӹлӓн у гӹц кушкаш 
лимӹм йыксыр пӹтӓрӹмӹ.

Лэнинӹн вэликий завэтшӹм партьы ӹштэн шоктэн. 
Партьы видӹмӹ дон социалистичэски у стройым народ ӹштэн.

64. СССР ВЭС ВЭЛНӸШӸ МӒНМӒН ТЫШМАНВЛӒНӒ ДӒ 
МӒНМӒН ТӒҤВЛӒНӒ

СССР — мир вэрц, фашиствлӓ —  война вэрц. Совэтски 
Сойузыштыш народвлӓ цилӓ эдэмвлӓн цӓшӓн ӹлӹмӓш вэрц 
гэроичэски крэдӓлмӓшӹм видӓт. СССР-штӹ социализмӹм 
стройымы. Совэтски сӓндӓлӹклӓн йӓлӹн зэмльӓ ак кэл, 
войнам ак шаны. Мӓнмӓн правитьэльствына зэмльӓ шӓ- 
рӹштӹш цилӓ народвлӓ дон соок тырын ӹлӹмӹ политикӹм 
видӓ. Тидӹ шукы сӓндӓлӹк тон тырын ӹлӹмӹ гишӓн дого- 
ворвлӓм ӹштэн. Тырын ӹлӹмӓшӹм пиҥӹдэмдӓш манын, 
СССР Лига нациш пырэн. Лиганацижӹ 1919 инок ӹштӹмӹ 
ылын. Тышманвлӓ нападайымаш кӹц СССР Чэхословаки 
дӓ Франци дон икӓнӓ-иктӹлӓн палшымы договорым ӹштэн.

«СССР иктӹлӓнӓт крозаш ак шаны ' дӓ — молы гӹц 
утла — иктӹн вӹкӓт нападайаш ак шаны. Мӓ мир вэрц 
ылына дӓ мир дьэла вэрц шалгэнӓ. Тӹҥэ гӹньӓт, мӓ крозымы 
гӹц ана лӱт, дӓ война пижӹктӹшӹвлӓлӓн удар ваштарэш 
ударым пуаш йӓмдӹ ылына»— манын, Сталин тӓҥ кэлэсэн.

Войнам тӹҥӓлшӹвлӓжӹ фашиствлӓ —  нинӹ цилӓ 
труйышывлӓн сэк худа тышманвлӓжӹ ылыт. Гэрмаништӹ 
дӓ Италиштӹ власть фашиствлӓ кидӹштӹ ылэш. Иапониш- 
тӹш фашистски войэнщинӹ нинӹ дон икышын ылэш. 
Рэвольуционный ровочыйвлӓлӓн дӓ хрэсӓньвлӓлӓн фашист- 
влӓ ӹшкэ сӓндӓлӹкӹштӹштӹ ӹжӓлӓйӹдэок расправым 
ӹштӓт, кӱ нинӹн сага агыл, тӹдӹвлӓм поктылыт.

Сэк когонжок мӓнмӓн сӓндӓлӹкнӓм, социализм сӓн- 
дӓлӹкӹм, мирӹн ӹньӓн тӹкӹжӹм (оплотшым), цилӓ эдэм- 
влӓн ирӹкӓн дӓ цӓшӓн ӹлӹмӓшӹм ӹштӹшӹ сӓндӓлӹкнӓм 
фащиствлӓ ӹнэштӓт ужэп.

Иапоништӹш фашистски войэнщинӹ Маньчжурим дӓ 
Китайын молы зэмльӓмӓт шывшын нӓлӹн. Мӓнмӓн Даль- 
ний Востокыштыш границӓн цаткыды ылмыжым тидӹ^про- 
выйа дӓ топылоток йажон ваштарэш тидӹлӓн пуат. Йапо- 
ништӹш войэншинӹ мӓ ваштарэшнӓ войнам йӓмдӹлӓ.

Мировой войнаэш йӓмдӹлэн, фашиствлӓ цилӓ государ- 
ствывлӓшкӹ ӹшкэ шпионвлӓштӹм колтат. Совэтски Сойу- 
зышкат фашистски шпионвлӓпырат,- СССР-штӹ нинӹ, нинӹ-
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лӓн палшэн шалгышы Троцкий дӓ Рыков вэлнӹ ылшы эдэм- 
влӓм моныт. Народын ужын кэрттӹмӹ. прэзрэнный тышман- 
жы, фашиствлӓн агэнт Троцкий дӓ тӹдӹн прэзрэнный друг- 
влӓжӹ, Зиновйэв, Камэньэв, Рыков дӓ Бухарин, СССР-штӹ 
эдэм пуштшы бандывлӓм, врэдитьэль дӓ шпион бандывлӓм 
ӹштэнӹт. Нинӹ кэлэсэн мыштыдымы йажо большэвик
С. М. Кировым арышылаокпуштыныт. Прольэтариатын молы 
вождьвлӓмӓт нинӹ пушташ йӓмдӹлэнӹт ылын. Арышы гань 
фашиствлӓ—троцкиствлӓ, рыковэцвлӓ СССР-штӹ пойэздвлӓ- 
лӓн крушэнивлӓм ӹштэнӹт, шахтывлӓм, заводвлӓм пыдэш- 
тӓрэнӹт, йылатэнӹт, машинӓвлӓм локтылыныт, ровочыйвлӓм 
отравльӓйэнӹт, цилӓ сэмӹнь врэдӓм ӹштэнӹт. Народ тыш- 
манвлӓн программышты гэхэнь ылын: СССР-штӹ капита- 
листвлӓн дӓ помэшӹквлӓн пӹзӹртӹмӓшӹм (йармом) вос- 
станавливайаш, колхозвлӓм пӹтӓрӓш, Украинӹм ньэмӹцвлӓ- 
лӓн пуаш, йапоньэцвлӓлӓн — Дальний Востокым, войнаш- 
ты СССР-м сӹҥӹштӹ манын йӓмдӹлэнӹт.

Бандитвлӓм кычэнӹт, дӓ нӹнӹм наказэнӹт.
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Климэнт Йэфрэмович Ворошилов.

СССР йӹр капиталиствлӓн господстван сӓндӓлӹквлз 
ылмы годым шпионвлӓ дӓ врэдитьэльвлӓ цилӓ сэмӹнь сӓн- 
дӓлӹкӹшкӹнӓ пыраш дӓ мӓнмӓн ӹлӹмӓшнӓлӓн эксӹкӹм 
кандаш цацат. Ровочый дон хрэсӓньӹн сӹнзӓштӹ пӹсӹ- 
рӓк лишӓшлык ылэш. Совэтски сӓндӓлӹкӹштӹ цилӓ 
ӹлӹшӹвлӓ —  цилӓн изи гӹц кого йактэок, границӓм йажон 
пэрэгӹшӓшлык ылыт.

Шпионвлӓ заводвлӓшкӹ, фабриквлӓшкӹ, кого хала- 
влӓшкӹ дӓ солавлӓшкӹ пырат. Фашистски агэнтвлӓм кычаш 
манын, цилӓ ӹньӓн агыл эдэмвлӓм пыт тӹшлэн оролэн 
анжаш кэлэш.

Красный Арми дӓ СССР границӓ вэс вэлнӹш мӓнмӓн 
тӓҥвлӓнӓ. Совэтски Сойуз силан дӓ пиҥӹдӹ, тэхэнь государ- 
ствы гань мир вӹлнӹ иктӓт укэ. Тидӹ кӹзӹтш.ӹ тьэхникӹ дӓ
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; Москвашты Красный площадьышты Пэрвый майын ылшы
парад.

наукы сэмӹнь вооружайымы ӹшкӹмжӹн Красный Армижӹ 
дон силан ылэш. Тидӹ ӹшкэ маршалвлӓжӹ дон дӓ коман- 
дирвлӓжӹ дон, ӹшкэ гэрой-бойэц красноармэйэцвлӓжӹ дон 
лӹмлӹ ылэш.

Мӓнмӓн цилӓ народ иктӹ ганьы, цӱэргӹжӹ, ӹдӹрӓмӓ- 
шӹжӹ, ӹлӓлшӹжӹ дӓ шоҥывлӓӓт, изивлӓӓт ӹшкэ оҥышты 
дон ик иатькалтыш вӹр дӓҥӹнь, йаратымы ӹшкӹмӹн туан 
сӓндӓлӹкӹм пэрэгӓш шагалытат, сэдӹндон тидӹ эчэ когон 
силан ылэш.

Совэтски Сойуз — цилӓ мир вӹлнӹш труйышывлӓн социа- 
листичэски отьэчэствы ылэш. Границӓ вэс вэлнӹш рово- 
чыйвлӓ.хрэсӓньвлӓ, интьэллигэнци шукын дӓ шукын война 
гишӓн фашиствлӓн шанымаш ваштарэш, Совэтски Сойузыш 
нападайымы ваштарэш крэдӓлӹт. Нйнӹ фашиствлӓ ваш- 
тарэш крэдӓлшӓшлӓнэн народный ик фронтыш ушнат. 
Гэрмаништӹш, Англиштӹш, Франциштӹш, Италиштӹш, 
Йапоништӹш, Польшыштыш, Амэрикӹштӹш ровочыйвлӓ 
СССР вэрц ылыт, цаткыдэмӹжӹм жэлайат. Мир вэрц дӓ 
фашиствлӓ ваштарэш крэдӓлмӓштӹ нинӹ —  СССР-штӹш 
ровочыйвлӓн другышты ылыт. Нинӹн палшымыштӹ СССР-м 
эчэ кого силаным ӹштӓ.
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65. СССР-ӹн У КОНСТИТУЦИЖӸ

Мӓнмӓн государствына кыцэ стройымы. Вэликий 
прольэтарски рэвольуци ужын кэрттӹмӹ кугижӓн монархим 
шин шӓлӓтэн, ровочыйвлӓм дӓ хрэсӓньвлӓм цэпӹштӹ ур- 
дышы тӹдӹн законвлӓжӹгэ йыксыр пӹтӓрэн.

Сӹмӹрэн шумы тошты Российӹ вӓрэш, освобождайалтшы 
ровочыйвлӓ дӓ хрэсӓньвлӓ ӹшкӹмӹштӹн государствым 
стройэнӹт. Тидӹ ровочыйвлӓн дӓ хрэсӓньвлӓн государствы 
эчэ мир вӹлнӹ нигнам ужтымы ылын, тидӹм Российски 
Совэтски Фэдэративный Социалистичэски Рэспубликӹ 
(РСФ СР)—^манын нинӹ лӹмдэнӹт.

Кым и кыт мычкы Совэтски рэспубликӹ цилӓ вэц тӹ- 
дӹн вӹкӹ пырышы тышманвлӓм цилӓ моҥырышкыла шин 
шалгэн. Совэтски рэспубликӹ ваштарэш граждански войнам 
организуйышы помэшӹквлӓм, капиталиствлӓм — русский- 
влӓжӹмӓт, вэс сӓндӓлӹкӹштӹшвлӓжӹмӓт шин. Тидӹ тошты 
Российӹштӹш угньэтӓйӹмӹ цилӓ народвлӓлӓн помэшӹквлӓн 
дӓ капиталиствлӓн насили игом ӹшкэ вӹлэцӹштӹ шуэн кол- 
таш палшэн. Тидӹ освобождайымы ӹшкэ зэмльӓэшӹштӹ 
нинӹлӓн совэтски властьым ӹштӓш палшэн. Украинӹштӹ, 
Бэлоруссиштӹ, Срэдний Азиштӹ дӓ Закавказйэштӹ Совэт- 
ски рэспубликвлӓ линӹт дӓ цаткыдэмдӹмӹ ылыныт. Цилӓ 
ти Совэтски рэспубликвлӓн иквӓрэш пыт кычымышты дон 
тышманвлӓм пӹтӹн цилӓм шин шӓлӓтэнӹт. Ирӹкӹш 
лӓкшӹ народвлӓ войнаэш пыжлышы хозӓйствам восста- 
навливайаш тӹҥӓлӹнӹт. Нинӹ большэвистски партьы 
виктӓрӹмӹ дон 1922 ин Совэтски Социалистичэски Рэс- 
публиквлӓн вэликий Сойузым ӹштэнӹт. СССР-ӹш пӹтӓри 
сойузный 4 рэспубликӹ пырэнӹт, вара нӹнӹ сага эчэ 
3 рэспубликӹ пижӹнӹт.

Народвлӓ лошты СССР-штӹш кань дружнан ӹлӹмӓш, 
икӹжӓк иктӹлӓн ӹньӓнӹмӓш, мир вӹлнӹ нигыштат ылтэ. 
Ирӹкӹш лӓкшӹ СССР народвлӓ 1924 ин СССР-н пӹтӓриш 
Конституцим (государствын тӹҥ законым) прнимайэнӹт. 
Тӹшӓкэн сӓндӓлӹкӹштӹ сӹҥӹмӹм нӹнӹ закрэпльӓйэнӹт. 
Тӹнӓмшэн шукы вэрэмӓ эртэн —  промышльэнность стро- 
йымы дӓ пиш когон кушкын, колхозвлӓ дӓ совхозвлӓ ӹштӹмӹ, 
культуры пэлэтмӹлӓок когон кушкын. Котшы помэшӹквлӓ, 
капиталиствлӓ, кулаквлӓ важгэ лыктын шумы, труйышь[влӓм 
эксплоатируйымаш, эдэмвлӓм угньэтӓйӹмӓш пӹтӓрӹмӹ. 
Тидӹ-СССР-ш тӹ социализмӹн сӹҥӹмӹ ылэш.
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1936 ин Сталин тӓҥӹн комиссижӹ СССР-ӹн у Кон- 
ституцим вырабатывайэн. Тидӹм народлан цилӓлӓн обсуж- 
дайаш пумы ылын дӓ варажы Сойузын властьын высший ор- 
ганжы — совэтвлӓн Всэсойузный сйэзд утвэрждӓйэн. Кон-  
с т и т у ц и м  у т в э р ж д ӓ й ӹ м ӹ  к э ч ӹ м  5 д ь э к а б р ӹ м  
ц и л ӓ  н а р о д ы н  п р а з н ы к э ш  о б й а в л ь ӓ й ӹ м ӹ .  Со- 
вэтвлӓн сӓндӓлӹк 19 и ӹлӹмӓштӹ ӹштэн шоктымы цилӓ 
главныйжым Конституциштӹ сирӹмӹ.

Властьышты ровочый класс шалгэнӓт, дӓ тидӹ социализ- 
мӹм стройаш шанэнӓт, сэдӹндон пэрвиш Конституциштӹ 
мӓнмӓн рэспубликӹ социалистичэски ылэш манын кэлэсӹмӹ 
ылын. СССР-штӹ социализм основном стройэн шоктымат, 
сэдӹндон у Конституциштӹ мӓнмӓн государствынам ро- 
вочыйвлӓн дӓ хрэсӓньвлӓн социалистичэски государствы 
манын кэлэсӹмӹ.

СССР-штӹ цилӓ власть халаштышы дӓ солаштышы 
труйышывлӓн кидӹштӹ —  т р у й ы ш ы в л ӓ н  д ь э п у т а т -  
в л ӓ н  С о в э т в л ӓ н  ылэш.

Зэмльӓ, тӹдӹн пайанжы (ньэдра), фабриквлӓ, шахтывлӓ, 
заводвлӓ, кӹртни корнывлӓ, кого томавлӓ, с о в э т с к и  
х о з ӓ й с т в а в л ӓ  ( с о в х о з в л ӓ )  государствын собствэн- 
ность, цилӓ народын достойани ылыт.

Государствын собствэнность кӹц пасна эчэ коопэра- 
тивно-колхозный собствэнность, пасна колхозвлӓн дӓ ко- 
опэратив ушэмвлӓн собствэнность улы.

Конституциштӹ кэлэсӹмӹ, СССР-штӹ кустарьын дӓ 
йэдиноличный хрэсӓньӹн пасна хозӓйстваат допускайал- 
тэш, тӹҥэ гӹньӓт, тэхэнь услови дон, кустарь ӓль йэди- 
ноличник ӹшкэ ровотайа гӹнь дӓ йӓлӹн труйымашым ак 
эксплоатируйы гӹнь вэлэ.

Помэшӹквлӓм дӓ капиталиствлӓм пӹтӓрэнӓт вэлэ, ку- 
лачэствым пӹтӓрэнӓт вэлэ, эдэм эдэмӹм эксплоатируйыма-, 
шым пӹтӓрэнӓт вэлэ мӓнмӓн государствына цилӓ тидӹвлӓм 
ӹштэн шоктэн.

СССР-штӹ эдэмвлӓ цилӓн, ровотайэн кэртшӹжӹ, труйы- 
шашлык ылыт. «Кӱ ак ровотайы, тӹдӹ ак кач».

СССР добровольный дӓ ик кань праваан народвлӓн 
дружэствэнный иквӓрэш ушнымаш ылэш. «Ти дружбажы 
вэликий дьэла: тидӹ ылмы дӓҥӹнь мӓнмӓн сӓндӓлӹкӹштӹш 
народвлӓ ирӹкӓн дӓ сӹҥӹдӹмӹ лит» — манын Сталин кэлэсэн.

СССР-штӹ ик кань праваан Сойузный 11 рэспубликӹ 
доОровольны ушнэнӹт:
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СССР гэрб.

Российски Совэтски Фэдэративный Социалистичэски
Рэспубликӹ,

Украински Совэтски Социалистичэски 
Рэспубликӹ,

Бэлорусски Совэтски Социалистичэски 
Рэспубликӹ,

Азэрбайджански Совэтски Социалистичэски 
Рэспубликӹ,

Грузински Совэтски Социалистичэски 
Рэспубликӹ,

Армӓнски Совэтски Социалистичэски 
Рэспубликӹ,

Туркмэнски Совэтски Социалистичэски 
Рэспубликӹ,

Узбэкски Совэтски Социалистичэски 
Рэспубликӹ,

Таджикски Совэтски Социалистичэски 
Рэспубликӹ,

Казахски Совэтски Социалистичэски 
Рэспубликӹ,

Киргизски Совэтски Социалистичэски 
Рэспубликӹ. \
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^ м м п м а  оОластьвдӓн гравнцйвлӓ

Автоаомиый обдастьвдӓн граннцӓвлй 
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МОСКВА Х С Р  столнцӹ

КИ ЙЭВ Сойушый ркаублнквлая столвцӹвлй

СЛРЛТОа АССР столицӹвлй дЯ крайвлӓн 
дй областьвдйя цввтрвлӓ 

Сталнннр Автокоиныв областьвлйв
д1 вацяояальный оКругвлЙн цввтрвдӓ 

Айаы Ӹлӹмӹ мол в1рвл1

Т Ь Э Г Э Р А Н  В кк ят  государсгвывлйн столяцӹвл! 

ХоАавлаштИ ЛлӓшЩ влӓн шот:

0  50 тӹжэм гӹЦ чӹдӹ

^  50 тӹжвм гӹи 100 тӹжэм йахтв

Ф 100 тӹасэм гӹц 500 тӹ кви  •акта

^  500 тӹжам гӹп тухы

СССР.ӸМ ПОЛИТИКО- ЛДМИНИСТРЛТИВНЫЙ шот тон плйылымы
РСФСР

1. Карэльскк ЛССР
2. Лэнынградскк обл. 
3- Архакгэльскк обл.
4. Волоюдскн обл.
5. Коми АССР
6 . Каланннскм обл.
7. Смольэнски обл.
8. Йарославскя обл.
9. Ивановскн обл.

10. Московскн обл.
И . Тульски обя.
12. Рӓаанскн оӧл.
13. Ордовски обд.
14. Курскн обд.
15. Вороньэжскв обл.
16. Таибовскк обл.
17. Горьковсхы обд.
18. Каровскв обл.

19. МариЯскн АССР
20. Чуввшски АССР
21. Удмуртскн АССР
22. Татарски АССР
23. Куйоышэвскм обл. 
34. М^ордовски АССР 
25. Сарттовскя обл.
36. Поволжйэштӹш 

Нь9Мӹпвл1ы АССР
37. Сталинградскн обл.
38. Калиицхк АССР
39. Ростовскн обл.
30. Краснодарски край 

ЗОа. АдыгвЯски авт. 
обл.

31. Крмнскн АССР
32. Орджоникндээвскн 

край
32а. Чэркэсски авт. 
обл.

326. КарачаЯэвсквавт. 
обл.

33. Каба^дныо-Балкарски

34. Свв.-Осэтвнсхи АССР
35. Чвчвао-Иагушскк 

АССР
36. Дагвстаискн АССР
37. Свврдловскв об.1.
38. Башкмрскн АССР
39. Чэльйбннскя обл.
40. Орвыбургскн обл.
41. Омскн обл.
42. Новосибирскм обл.
43. Алтайскв край 

43а. Ойротскн аат. 
обл.

44. КрасяоЯарскм край 
44а. Хакасски авт. обл.

45. Иркутски обд.

46. ВурЯт-Моыгольскк 
АССР

47. Чнтивсхи обд.
48. Йакутскн' АССР
49. Дальньв^ВосточыыЯ 

к м й
49а. ЙвврэЯскн аат. 
обл.

УССР
50. КиВэвски обл.
51. Жктомнрскн обл.
52. Вннницкн обл.
53. Камэньэц-Подольскн 

обл.
54. Чэрннговски обл.
55. Полтавскк обд.
56. Хлрьковскв обл.
57. Дньэвролэтровскн обд.
58. О дкскн  оод.
59. Николайэвски обл.

60. Доньэцхн обл.
61. Молдаяски АССР

БССР 

ГРУЗИНСКИ ССР
62. Абхаэски АССР 
83. Аджарскя АССР
64. Йуго*Осэтински авт. 

обл.

АЗЭРБАЙДЖАНСКИ ССР

66 . Нахнчэвански АССР 
06. Нагорный Карабах 

авт. обл.

а р м Ан с к и  с с р

ТУРКМЭНСКИ ССР 

УЗБЭКСКИ ССР

т

67. Кара-Калоакски 
АССР

ТАДЖИКСКИ ССР

68 . Горво-Бадахшавсхм 
авт. обд.

КАЗАХСКИ ССР

69. Зав.*Кааахст. обл.
70. Актьубянски обд.
71. Кустаяайскн оӧд.
72. С9а.*Кваахст. обл.
73. Карагандиискв обл.
74. Вост.-Каэахст. обл.
75. Ална-Атинскм обл.
76. Йужн-Каэахст. обд. 

КНРГНЗСКИ ССР

Сталннски маршрут 

................. Москва гӹц Сэвэрный польусыш чоҥэштӹм кс^ны

Москва гӹц Портльэидӹш чоҥэштӹм корны 

Мосхва гӹц Сан-Джасинтошкы чоҥэштӹм корны
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СССР-штӹ высший государствэнный орган СССР-н 
В э р х о в н ы й  С о в э т  ылэш. СССР-штӹ лач иктӹ Вэрхов- 
ный Совэт вэлэ законвлӓм лыкташ правам имэйӓ. Тидӹ 
СССР-н правитьэльствым ■—- С о й у з ы н  Н а р о д н ы й  
К о м и с с а р в л ӓ н  С о в э т ӹ м  ӹштӓ.

Вӓрвлӓштӹ цилӓ вӓрэок властьын органвлӓжӹ труйы- 
шывлӓн дьэпутатвлӓн Совэтвлӓ ылыт. Вӓрвлӓштӹш цилӓ 
Совэтвлӓм, тэҥэок сойузный дӓ автономный рэспубликвлӓн 
Вэрховный Совэтвлӓм, СССР-н Вэрховный Совэтӹш айы- 
рымлаок всэобщий, равный дӓ прӓмой тайны голосуйымы 
правам основэш ӹштэн СССР-н гражданвлӓ айырат. 
СССР-штӹш цилӓ гражданвлӓ, 18 и шошывлӓ, пӱэргӹвлӓӓт, 
тэҥэок ӹдӹрӓмӓшвлӓӓт, расым, национальностьым, вэро- 
исповэданим, образоватьэльный цэнзӹм, социальный про- 
исхождэним, имущэствэнный положэним дӓ пэрви ӹштӹмӹ 
пӓшӓм анжыдэок, рродыш кэшӹвлӓ гӹц пасна дӓ суд 
суйэн айырымаш правам лишӓйӹмӹ эдэмвлӓ гӹц пасна 
дьэпутатвлӓм айыраш дӓ айырымы лиӓш праваан ылыт. 
Тэхэнь айырымашвлӓм всэобщий маныт. Айырымашты цилӓ 
гражданвлӓ ик кань правам имэйӓт. Труйыш дьэпутатвлӓн 
цилӓ Совэтӹш айырымашым гражданвлӓ ӹшкэ прӓмой 
айырымашвлӓ дон айырат.

Айырымы годым голосуйымаш тайны эртӓрӓлтэш, каж- 
дый гражданин Совэтӹш кӱм айыраш шана, тӹдӹ вэрц 
голосуйа.

СССР-н гражданвлӓ пӓшӓ ӹштӓш, кӓнӓш, тымэньӓш 
обэспэчивайым правам имэйӓт дӓ шоҥэмӹкӹ матьэриальны 
обэспэчивайымы правам имэйӓт.

Ти прававлӓ цилӓ гражданвлӓлӓн мӓнмӓн государствы 
дон обэспэчивайалтыт.

Капиталистичэски сӓндӓлӹквлӓштӹ таманьар млион ро- 
вочый пӓшӓдэ страдайат, социализм сӓндӓлӹкӹштӹ пӓшӓ- 
дӹмӹ укэ.

Мир вӹлнӹ 7 цӓшӓн сэк кӹтӹк пӓшӓ кэчӹ мӓнмӓн сӓн- 
дӓлӹкӹштӹ вэлэ ӹштӹмӹ.

Труйышывлӓлӓн кӓнӹм пӧртвлӓ дӓ санаторивлӓ та- 
маньар тӹжэм пачмы. И йӹдэок СССР-штӹш цилӓ рово- 
чыйвлӓлӓн, служышывлӓлӓн отпускым пуат. СССР-штӹ 
вэлэ труйышывлӓ лачокок тымэнь дӓ образованим плу- 
чайэн кэрдӹт. СССР-штӹ цилӓ учэбный завэдьэни- 
влӓшток 'тӓртэок тымдат, дӓ шукыланжок тымэньшӹвлӓлӓн 
тымэньмӹштӹ годым государствы обэспэчивайа. СССР-штӹ
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Михаил Иванович Калинин. 
СССР-н Вэрховный Совэтӹн 

Прэзидиумын прэдсэдатьэльжӹ.

каждый эдэм гишӓиок шачмы кэчӹжӹ гӹц когон 
шоҥэмӹжӹ йактэок палшат. Ӹрвэзӹвлӓлӓн йӓсльӹвлӓм, 
дьэтски садывлӓм ӹштэн пумы. Шоҥывлӓлӓн дӓ йасывлӓ- 
лӓн государствы палша.Ш амак, пэчать, собраньывлӓ дӓ ӧли- 
дӓштӹш дьэмонстраци свободывлӓ СССР-н цилӓ граж- 
данланок обэспэчивайалтэш.

Права гӹц пасна СССР-н каждый гражданинӹн, 
государствы анзылны обӓзанностьвлӓжӓт улы. Совэтски 
Сойузын цилӓ законвлӓмок цилӓ гражданвлӓ исполньӓ- 
йӹшӓшлык ылыт, дисциплиным кычышашлык дӓ пӓшӓм 
чэстны ӹштӹшӓшлык, социалистичэски собствэнностьым 
пэрэгӓш дӓ цаткыдэмдӓш обӓзӹн ылыт. Кӱ социалисти- 
чэски собствэнностьышкы покушайа, тӹдӹ СССР народын 
гышманжы ылэш.
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4Гг<*.

Вӓчэслав Михайлович Молотов. 
СССР-н Народный Комиссарвлӓн 

Совэтӹн прэдсэдатьэльжӹ.

СССР-н махань шон цилӓ тышманвлӓ гӹц ӹшкӹ- 
мӹн туан отьэчэствым пэрэгӹмӓш —  СССР гражданинӹн 
сэк кого долгшы ылэш. Иктӓжӹ кӱ гӹньӓт, тышманвлӓ 
вэкӹ ванжа гӹнь, СССР-штӹш войэнный тайнывлӓм тыш- 
манвлӓлӓн кэлэсӓ гӹнь, тӹдӹ ӹшкӹмжӹн родиныжылан, 
ӹшкэ народшылан измэнӹм ӹштӓ дӓ СССР-н тышман- 
лаок наказымы лиэш.

Мӓнмӓн вэликий социалистичэски государствын цэль- 
жӹ —  цилӓ гражданвлӓлӓнок культурный, улан, ирӹкӓн,. 
цӓшӓн ӹлӹмӓшӹм стройаш.

СССР-н в э л и к и й  С т а л и н с к и  К о н с т и т у ц и  тэ-  
х э н ь ӹ  ы л э ш .

СССР-штӹ социализмӹм основном стройымы, мӓ донна 
цилӓ труйышывлӓ ӹшкэ мыштымышты сэмӹнь общэст-
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вылан ровотайат, дӓ тӹдӹ гӹц труйымаш сэмӹнь плу- 
чайат.

Мӓнмӓн сӓндӓлӹк анзылны коммунизмӹм стройэн шок- 
таш задачы шалга. Тӹнӓм каждый труйышы ӹшкэ мыш- 
тымжы сэмӹнь общэствылан ровотайаш тӹҥӓлэш, вэс 
статьанжы маньар ровотайэн кэрдэш тӹнӓрӹ ровотайа, 
продуктыжым тӹдӹ гӹц кэрӓл сэмӹнь плучайа, вэ.с 
статьанжы мазары кэлэш тӹнӓрӹм плучайа.
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Хронологичэски таблицй
911 Грэквлӓ дон Ольэгӹн договоржы.

I 988 Русиш тӹ христианствым пыртымаш.
1147 Льэтописӹштӹ Москва гишӓн пӹтӓри кэлэсӹмӓш.
1240 Русский кньӓжэствывлӓм Батыйӹн войуйэн нӓлмӓш.
1242 Ньэмэцки рыцарьвлӓм Альэксандр Ньэвскин сӹҥӹмӓш («Льэ- 

довойэ побоищэ»).
1328— 1341 Иван Калита Московски кньӓжэствын пӹтӓриш вэли- 

кий кньӓзшӹ.
1380 Куликовски битвы.
1462— 1505 Иван III, Московски вэликий кньӓз.
1480 Иван III годым татаро-монгольски иго гӹц русский госу- 

дарствым освобождайымаш.
1547 Иван IV кугижӓ титулым прнимайымаш.
1581 Западный Сибирӹшкӹ Йэрмакын походшы.
1606— 1607 Болотников видӹмӹ дон хрэсӓньвлӓн дӓ казаквлӓн вос- 

стани.
1612 Москва гӹц польаквлӓм поктыл лыкмаш.
1648 Богдан Хмэльницкий вуйлалтымы дон Украинӹштӹш казак- 

влӓн дӓ хрэсӓньвлӓн польски пӹзӹртӹмӓш ваштарэш вос- 
стани.

1649 Хрэсӓньвлӓм воксэок закрэпощайымаш.
1654 Украинӹм Российӹш пижӹктӹмӓш.
1670— 1671 Разин виктӓрӹмӹ дон хрэсӓньвлӓн восстани.
1682— 1725 Пэтр 1-н царствуйымыжы.
1703 Пэтьэрбургым ӹштӓш тӹҥӓлмӹ (кӹзӹт Лэнинград).
1707 Булавин вуйлалтымы дон казаквлӓн дӓ хрэсӓньвлӓн вос- 

стани.
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1709 Полтавы лишнӹ швэдвлӓм Пэтр I шин шӓлӓтэн.
1721 Пэтр I Российский импэратор титулым прнимайэн.
1773— 1775 Пугачов вуйлалтымы дон хрэсӓньвлӓн, казаквлӓн, 

Йыл тӹр мыч ылшы дӓ Урал доны ылшы народвлӓн вос- 
стани.

1789 Французски буржуазны й рэвольуци тӹҥӓлӓлтмӓш.
1801 Грузим Российӹ тэрвэн пижӹктӹмӓш.
1812 Напольэон I дон Российӹн война.
1818— 1883 Прольэтариатын гэниальный вождь Карл Марксын 

ӹлӹмӓшӹжӹ.
1820— 1895 Прольэтариатын гэниальный вождь Фридрих Энгэльсӹн 

ӹлӹмӓшӹжӹ.
1825 Дьэкабриствлӓн восстани.
1848 Франциштӹ, Гэрмаништӹ дӓ Австро-Вэнгриштӹ лишӹ бур- 

жуазный рэвольуцивлӓ.
1853— 1856 Кримски война.
1861 Крэстьйански рэформы.
1864 Маркс дӓ Энгэльс I Интэрнационалым ӹштэнӹт.
1870— 1924 Прольэтариатын гэниальный вождь Владимир Ильйич 

Лэнинӹн ӹлӹмӓшӹжӹ.
1871 Парижски коммуны.
1885 Орэхово-Зуйэвӹштӹш Морозовын фабрикӹштӹш ровочый- 

влӓн стачкы.
1903 Российски социал-дьэмократичэски ровочый партьым ӹштӹ- 

мӓш.
1905— 1907 Российӹштӹш пӹтӓриш буржуазный рэвольуци.
1912 Лэнски приискӹвлӓштӹ ровочыйвлӓм лӱмӓш.
1912 Российски социал-дьэмократичэски ровочый большэвиквлӓн 

партьым оформльӓйӹмӓш.
1914— 1918 Мировой импэриалистичэски война.
1917 Фэвраль. Российӹштӹш кокшы буржуазный рэвольуци.
1917 Октьӓбр. Российӹштӹш Вэликий Октьӓбрски социалистн- 

чэски рэвольуци.
1917 Российски Совэтски Фэдэративный Социалистичэски Рэспу- 

бликьш ӹштӹмӓш.
1918 Красный Армим организуйымаш.
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1918 Украинӹштӹ гэрмански интэрвэнтвлӓм шин шӓлӓлтӹмӓш.
1918 Гэрмаништӹ дӓ Австро-Вэнгриштӹ рэвольуцивлӓ.
1919 Коммунистичэски Интэрнационалым ӹштӹмӓш.
1919 Колчакым, Дьэникинӹм, Йудьэничӹм шин шӓлӓтӹмӓш.
1920 Польски панвлӓ дон война дӓ Врангэльӹм шин шӓлӓтӹмӓш. 
1922 Дальний Востокышты йапонски интэрвэнтвлӓм шин шӓлӓ-

тӹмӓш.
1922 Совэтски Социалистичэски Рэспубликвлӓн Сойузым ӹштӹ- 

мӓш.
1928— 1932 Пӹтӓриш пӓтильэткӹ.
1933— 1937 Кокшы пӓтильэткӹ.
1934 С. М. Кировым народын тышманвлӓн — троцкиствлӓн ары- 

шыла пушмаш.
1936 СССР-н у Конституцим утвэрждӓйӹмӓш.
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