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ПИРЁН ҪЁР ПОЛИТТЁКӖН ҪУЛЁ.

Ҫав каҫах ҫср ҫин$ён текрет тухре.

Ленин йулташ пётём Раҫҫейри хрес$ен тепут- 
та^ӗсен сйесӗ пирки 1917-мӗш ҫулта май уЙйхёнт|ех 
ҫапла ҫырна^ё:

— «Улпут ҫёрӗсене халех туртеа илмелле, урйх- 
ла каласан, ҫӗре харпйр хӑй хуҫа тытассине пётерсе 
улпутсен^ен ҫёрӗсене ним укҫасарах туртса илмелле. 
Ёҫлесе уеӑ курма улдут ҫёрёсене ҫывахри хреел;ен- 
сене памалла, ҫӗр тытас правӑ пётӗм халӑхӑн пул- 
малла» тенӗздё.

1917-мӗш ҫул ҫулла ҫёршён кӗрешес ӗҫ нётём 
талкӑшӗпех еарӑлса карё. Хрес^енеем ёмӗртенпех 
кётсе танине тума ӗҫлекен класс пулӑшрё.

Коммуниссен (пол>шевиксен) партти пулашнипе. 
хӗрлё окФапӗрте ӗҫлекенсемпе хреет;енсен сойусӗ ка- 
тетсемпе ессерсен сойусне (ҫёрулпу^ӗсемпе пуршуаҫин, 
тата вёсен хӳри хыҫҫӑн пыракансен сойусне) ҫёнтер- 
се пйрахрё.

Ҫав каҫах вара, урамра тупа сасси кёрленё вӑ~ 
хйтрах, ҫамрак жанаш ирёкё ҫёр пирки первейхи те
крет калар^ӗ.

Ҫӗр ним укҫасйрах хрес^ен аллине куҫрё.
Ҫав хрес'рен аллине куҫнӑ ҫёр (Ҫӗпёрсёр пуҫне) 

в&рҫӑтценхи ылтан укҫа хакӗпе пилӗк мӗлйарт тӑраР
Ватам шутпа пётём Раҫҫёйёпе кашни йатак пуҫ- 

не ҫур теҫеттинрсн кйшт кайарах ҫӗр хушӑн^ӗ; хаш 
ҫёрте нумайрах хушан^ӗ, х&ш ҫёрте—сахалтарах.



I

Халё ҫёр картине с$тнӗ.
(Мапёрти револ,утеи хрест;енсене ҫӗр ант̂ ах хуш- 

са памарӗ, вал хресҫенсем улпут аллин^е пулнине 
тйнцах ҫапса салатрё, ҫёре тёслӗрен хуҫа тытаҫсине 
нӗтер^ё.

1917-мёш ҫул апрел; уйахён^ех Ленин Пул. ҫап- 
ла калаче:

— «Раҫҫейри ҫӗр тытас йӗркене,— хресценсемпг 
улпутеем, > оп^асем, харпӑр килсем ҫёр тытас йёрке- 
не. -  улпут аллин^е пулнӑ т;ухнехи йӑласем пӗтӗмпех 
хуплаеа ҫитернё. Хрес^енсем ҫёре пӗтём халӑх ал- 
лине пама ыйтаҫҫё. Столыппӗн саккунӗ ӗҫе пушшах 
аркатса йанӑ. Ҫавӑнпа ҫӗр картине пётӗмпех сӳтее 
пӑрахмалла, ХХ-мӗш ӗмӗрте хуҫайствана кивӗ ҫул- 
пах илсе пыма нимле май та ҫук. Пӗтӗм ҫӗре ҫӗнё- 
рен валеҫмелле», тенӗт^ё.

Хрее^енсем ҫапла тавас тенине туса панӑ. Кар
тине сӳтсе пӑрахса ҫӗре найлама тытӑнна.

Ҫбр валеҫни.
1917-мӗш ҫул вёҫӗпе 191В-мёш ҫулта улпутҫен- 

^ен илнӗ ҫӗре хресденеене валеҫее панӑ. Ҫак ӗҫе ту- 
ма 1918 ҫ. хевралӗн 19-мёшён§е тухна «Ҫёр еотсиа- 
лисатсин тёп саккунё», тата 1919 ҫ. хевралӗн 14-ме
тёное тухна «Ҫёре сотсиалисам йӗркипе йепле уса 
курмалли йёркесем» пулӑшрӗҫ.

Йал ҫёнё ҫул ҫине тухрӗ.
Ҫӗр валеҫес ӗҫ, улпут ^уралахён^ен йулна йалг 

ти йӑласене тӑнрх пётер|ӗ пулсан та, йалхуҫайст- 
вине пит суранлатрё.

Ҫёр валеҫни хай ӗҫне турё турех. Вӑл хусайст- 
ва малалла йарассине |ара пуҫларё.

Ҫёре йёркесер валеҫессипе кёрешии-
Ҫёр комиесариа^ӗн 1919 ҫултах йӳлён 28-мёшён- 

■§е 19-мёш номёрлӗ 'ҫпркку^ар кӑлармалла пулцё. Ҫав 
’Рфкку^арта: Ҫёре 'рае а̂с валеҫни ҫёр йёркиие ҫирӗ-



длетме рарат, ун пек вӑлеҫессине пётермелле, тесе 
«ҫырна.

1920 ҫулта апрелён 30-мёшёнре каларна текрет 
малащне ҫёр валеҫеееине йалтах картласа хурё: оп- 
?&ри ҫынсем виҫё пайёнрен икё пайё ыйтеап ҫее 
валеҫтермелле турё, валеҫеесине те вахйт ҫитсен ҫеу 
валеҫме йура1\

Ҫӗре расрас валеҫни пӳринрен ытла тыраиула 
тйвас ёҫе еийенлерё: хресренеем хӑйсен уйёсене тис- 
лёк (навус) тӑкассине касса (рарса) таре.

1921 ҫудта расверска вырӑнне протналок тухеан, 
хресренеем ҫӗр патнедле - туртӑна пуҫларӗҫ. Ҫӗре 
сёрӗҫлекенсен аллине ҫирёплетсе памалла нулрӗ.

Ҫаванпа 1921 ҫулта мартӑн 23-мёшӗнре Тӗпӗҫ- 
тавком ҫеҫҫийӗ хрееренсене тӗрёс, ҫирёп йӗркене 
усӑ курма ҫёр нарассн ҫинрен постановлени каларрӗ.

Ҫёр политтёкб улшйнни,
Ҫӗрён ҫёнӗ нолиттёкё ҫинрен ок-Ьпӗрӗн 8-мё- 

шёнре сӳтсе йава нуҫларёҫ, ун рух «Беднота» йат- 
лй хаҫатра ҫав ҫёнё нолиттёк проектине пӗлтеррёҫ.

Икӗ уйах хушши, Пётӗм Раҫҫейри ҫӗр сйесё 
пуҫлапарренех «Беднота» хаҫат ҫинре, тата пысак 
яухусенре ҫӗрён ҫёнӗ политтёкён тӗп шухашёсем 
ҫинрен сутее йаврӗҫ. Ҫав пухуеенре хресренеем те 
«умай пул на,

Ҫӗр сйесё ӗҫ туса татнина Пётём Раҫҫейри Ка- 
нашеен 9-мёш сйесё умне таратрбҫ.

Канашсен сйесё постаповлени тунипе вара ҫӗрён 
уӗнӗ политтёкӗ пуҫланса карё.

Ҫав ностановлени тарах ҫӗрпе уса кураеси ҫин 
рен тёп саккун турӗҫ. Тёпӗҫтйвкоман З-мӗш ҫеҫҫи- 
йё 1922-мӗш ҫулта майан 22-мӗшӗнре ана йышаырӗ-

Унтан Ок1’апёрӗн 30-мӗшёнре Тёпёҫтйвкомйн 
1-мёш ҫеҫҫнйб ҫӗр котекси йышанрӗ те, теккапёрён 
1-мӗшёнре ӑна ёҫе кӳртрё. Ҫанла вара ҫӗрӗн ҫёнё 
яолиттёкё саккун пулса. пӗтӗмпех ҫирӗпленсе ҫитрё.



ҪЁР СНИЖЕН КӐЛАРНӐ ҪЁНЁ 
САККУНСЕМ.

Тёп сата^^ӑ.

Ҫёрён ҫёнӗ политтёкӗ, йе ҫёнӗрен тухна ҫёр 
котекеи мён ҫинрен кала!? Мёнле унӑн тёп шухӑшӗг

Самана улшанса пынӑ майёпе ҫӗр политтёкне 
те улӑштармалла пулрӗ.

Ку таранрран ҫёре туртеа илсе йышӑнма тӑрӑш- 
на пулсан, халё пуринрен ытла ҫӗре йӗркене кӳртес- 
би ҫинрен шухӑшламалла нулрё.

Ҫӗр ёҫне малалла йамашкӑн сӳтсе нӑрахнй ҫӗр 
картине тепёр хут тытмалла пулрё. Ҫак тёлӗшрен 
мён 0тума кирлё пеккисене рылай туна. .

Иалхуҫайетвине аваплатас тесен, халё ҫёре йёр- 
кене кӳртмелле, ӑна ҫӗрӗҫлекене еывӑх тумадла,

Ҫёрён ҫёнё политтёкӗ пётёмпех •ҫак ёҫе тума 
тнраша!.

Ҫӗр саккунё каларас ёҫре ёҫленӗ II. А. Меҫ&т- 
сёх й; кала!1:— «Уйрӑм хуҫайствӑсем, хуттӑрсем тума 
ирӗк пара! пулеан та,—тет, ҫапах ҫенӗ саккун еотсиа- 
лисӑм ҫулӗпех пырат. Ун пирки ним те иккёленмелли 
ҫук. Ҫӗнё саккун 97 нрорранлӑ йалхуҫайетвине хй~ 
иартма пур йенрен те еул'уҫса пара!. Ҫавӑ унан тӗп 
сатаррй пула!. Иалхуҫайстви пултарӑвпе хӑпартма-. 
сан патшалӑх сотсиалисймла хуҫайствйна куҫма пул- 
гараймае!. Ҫав пултарйва вӑйлатса йарас тёлӗшпе 
ӗҫлени, ун вадли лайӑхрах ҫулсем уҫса пыни—ком- 
мунйсла ёҫлени пула!», тет.

Иалхуҫайстви умёнре халё пӗр ӗҫ палӑреа та
ра!: вйл—тырӑпулла вйрҫӑрренхипе тан тава пуҫлас- 
еи, хал,хи 3 мӗлйарт пӑт выр&нне ӗлӗкхи иек 4 мё- 
лйарт та ҫура пат тӑвасси пула!.



Ҫав ёҫе тумасан, йӑвӑр в&рҫӑсем пирки пулнӑ 
ишелёхпе ҫукл&хран х&тӑлма май ҫук.

Ҫёрён ҫӗнӗ политтёкё нумайрах мёлйарт пӑт ты- 
ра тума тӑрӑша!. Унӑн еатарри—Канати патптал&хне 
пуйтарасси пула!,

Ҫавна йепле туса ҫитермеллеши?

Ҫӗнӗ ҫёрйёркелӳ. *)
, Ҫёрйёркрлӳ еҫӗнре халӗ иысӑк улшӑну пулса карё, 

Ку таранррен ҫёре пур ҫӗрте те виҫсе танлаш- 
тармалларрё. Ҫапла тума сотеиалисӑмла ҫӗрйӗркелӳ 
саккун ё хуша^ё.

Ҫёртен пурне те пёр тан тума хал,хи в&хатра 
вийепле те май килмест. Апла тума укҫа та, ҫӗр ви- 
ҫекенё те темёп рухлё кирлё.

Тем пек хыта тӑр&шса ёҫленё пулсан та. ҫав сак
кун хушнй пек епёр пёлтёрррен ресдуплик ҫёрён 
10-мёш дайне те йӗркене кӳртеймерӗмӗр. *

Пётём Раҫҫей ҫӗрне йёркене кӳртес тесен, ҫёре 
вулӑсйн вулӑсан анрах мар, йалйн йал&н та танлаш- 
тарас пулсан—темиҫе вуншар ҫул кирлӗ,  ̂ 4

Анрах ҫёр виҫес ёҫ кӗтме пултараймас!. Ӑна. 
расрах ’ тумалла, Ҫӗр йёркине ҫирӗплетсе парасеине 
хресренеем нумайррен кӗтме пултараймаҫҫӗ. Йалхуҫай- 
ствине хӑпартас тесен, ҫёрпе•усӑ курас йӗркене ҫи- 
рёплетмелле.

Улпут, хуҫа, рурхӳ ҫёрёеене тахҫанах йышантареа 
пётернӗ. Ҫавӑипа малалла вершук т&рӑх танлатптарса 
х&тлапни ахал, тӑккаланни ҫеҫ пулмалла.

Ҫитменнине тата, ок!апёррренех Ленин йул. ка
лана пек, пёр хресрен те ҫёре нормӑласси ҫинрен ка- 
яамаи, пурте: Татах малалла кӗтме пулмас!, пӗтём 
ҫёр картине сӳ!се тӑкмалла, тенӗ.

Ҫавӑнна ҫёр котекси: Ҫёр харпӑр хай хуҫан мар, 
вйл ӗҫлекенсемпе хресренсен патшалахён, терӗ те, 
ҫёрпе усӑ курасси ҫинрен тёп саккун кӑларна вйхӑта— 
1922 ҫ. майан 22-мёхпӗррен кашни вулӑс&н, йе йа- 
лан аллинре мён рухлё ҫӗр пул на. ҫавна вёсене ҫи- 
рёплетсе иарӗ.

*) Вырйсда—новое землеустройство.



Ҫёрпе усӑ кураесине ҫирёплетни.
Ҫапла ӗнтё ҫёнё с а к к у н  ҫӗрпе усӑ курассине 

ҫирёплетет те, пур хресҫене те, кашнн хрес^ене те, 
хййнессён хӑй хуҫайствине тӗреклентерее йама май 
пара!’.

Ан^ах ҫёре ҫирёплетее пани кашни ҫынна уйрӑм 
ҫавӑн '5ул ҫёр ҫирӗплетсе панине пёлтермест.

Ҫёр оп^исен^е кашня ҫылйн ҫӗр шу^ӗ (хисепӗ) 
те, 'рккисем те улшӑнма пултараҫҫё.

Ан$ах котекса ҫёр виҫмещкӗн те вӑхӑт кӑтартса 
пара!, ҫавашщ вал йенрн те еӗрпе уса курасси ҫи- 
рӗп пула!.

Унтан тата котексӑ еёрпе уеӑ курса пурйнма срок 
тавраш тумаеТ.

Ҫӗрӗҫлекенсенрн никамран та ҫӗрне туртеа илме 
пулмас!, саккун тарах ант,ах пула!.

Ун ҫин|ен кайран нумайрах кал&пӑр.

Ҫёрпе усӑ курас йёркесене суйласа 
илмелли ирёк.

Ҫёр комиссариарн 1919 ҫулта майан 16-м ӗтёнр  
к&ларнӑ 12-мёш № рркку-ррёнр, тата Халӑх Комис- 
еарёеен канашён претҫетаттӗяё Ленин йул алӑпуснй 
телекрамра: Ҫёрпе халах мӗнле майпа уеӑ Ёурас, тет, 
ҫапла тума пултара!, уйрамшар хуҫайствйеем тума та 
пултараТ, теее каланӑтэде, анрх сапах та ҫёрён ҫёнё 
долиттёкӗ тухарен ҫӗрпе мёнле майпа уей курас тенё, 
ҫавна тума хёнтерех^ӗ.

Тата, револ,утси хыҫҫӑдхи ҫулсенр апла туни 
хресрн халӑхне кирлех те маррё. Уйрйм хуҫайетвӑ- 
сем тума мар, йалсем нумайӗп1ӗ улпут ҫёрёеемпе“перле 
хуттӑр ҫёрёсене те йал ҫёрӗпе пӗрлештерсе лартрёҫ 
те, дурне те перле виҫрёҫ.

ХаЛ)Хи вйхйтра ҫ,ӗрпе усӑ курмаллн майсем суй
ласа илмелли ирёк хресрнеене пит кирлӗ. Хресрн  
халӑхӗ йалхуҫайствине хйпартмалли ҫулсем шыра!. 
ҫавна вӑл ҫёрс лаййхрах Йёркене кУртнинуе кура!,
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Ҫавйнпа ҫёре йёркене кӳртес ёҫён ҫёнё сатарри 
ҫапла: йал ҫ ӗ р ё с е н е  й ӗ р к е н е  к ӳ р т е с  ё ҫ е  йа- 
лӑн хӑйён пуҫареа йамалла, ҫав ёҫе йал укҫипе тумалла.

Ҫӗнё саккун хушн& пек ҫёре ҫулла 1.922 ҫулта 
рылай виҫкелеле хатланрёҫ. Ёҫ ӑнса пыни курйнсах 
тара!1. 1922 ҫулта ҫёре 1921 ҫулхинрен виҫ хут ну- 
,май виҫнё.

Ҫавӑнта пуринрен ытла йад ҫёрёсене йёркене 
кӳртни палӑррё.

Вйл ака мӗне пёлтерет: хреерен халахӗ икё вйрҫа 
курса револутси вурахё виттӗр тухрӗ те, ҫӗре ӗлӗкхи 
пек пӗтём* йалпа пёрле тытни (оприна) хуҫайства 
кансӗрленине тӑнланса илрё.

Ирёксӗрлесе виҫё пусаллй уй тутаракан йал йӑли 
йалхуҫайствине урҫ ҫине тйратыа рарса т&нине малта 
лыракан хресренеем пит лаййх курса тӑраҫҫӗ.

Ҫав йӑла вӑл улпут руралӑхӗ вахӑтӗнрен йулнаскер.
Апла нураниррен нумай ҫӗрте нумай пусйлла 

хуттарсем, йе пӗрёк йалсем туса тухеа ларни авантарах.
Нумай нуеӑлла уй тйвакан йал та усалах мар, 

ҫёрне пёрлешсе ёҫлекен йал тата авантарах.
Ҫӗре ҫапла ёҫлени пуринрен те усалла. Епёрана 

йаланах Агрлатпӑр та, пулашса та тӑратийр. Анрах 
вара вйл опринӑ пулмас!, ҫёнё ҫёр онри пула!. '

Кӗҫӗн йышши опрасене -нӑрахса асларах йышши 
оирӑсем (ерттелсем) тума нурте пултараҫҫё.

Анрах канаш ирёкёпе коммунисла нартти, ҫёре 
ерт^елпе ӗҫлени пуринрен те лайах, тесе шутлаҫҫӗ 
пулсан та, никама та: Епӗр каланӑ пекёх тӑвар, теее 
каламаҫҫӗ.

Ҫёрпе уса курас йёркесем суйлас ӗҫе патшалӑх 
лёрттехутшйнмасЕ Ҫ ё р ӗ ҫ л е к е н с е н р е  х й й с е н р е  
арӗк,  вёсем,  х ӑ й с е м  мён тйвас  тенё ,  ҫ а в на  
т у ма  п у л т а р а ҫ ҫ ё :  хуй&рта пуранма та, опрӑра 
йулма та, арттелсем тума та пултараҫҫё.

Ҫбр саккунбсене пурне те ибрлештернб.
Ҫёр котексинре ҫӗрён ҫёнё политтёкён тёп шу- 

хашёсем ҫинрен пнт лайӑх каласа панй. Унеӑр пуҫ- 
яе тата, ҫёр котексине кйларни ак ҫак йенрен те пит



даллӑ йапала пулса тйра?: ҫак котекса халит^еахи пур 
ҫёр саккунӗсене те пӗрлештерет.

РеБО^утси хыҫҫйнхи. ҫулсен^е пёр ҫӗр саккунӗ 
хыҫҫӑн тепёр саккунӗ тухса тйнӑ. Ҫав ҫӗр саккунӗсем 
пит нуыай духӑнса ҫитнипе, ӑҫта кирлӗ унтах сапа- 
ланса пӗтнипе,-^-вёсем ҫин^ен хутла лайӑх пӗлекен 
хрестен те пёлме йултарайман.

Ҫитменнине тата, тёрлӗ вйхйтра кӑларна саккун- 
сем пёрпёринпе килӗштермепни те пулкалана. Са~ 
махран каласӑн, саккунан* пӗр пайӗ вай илсе тӑна, 
тепри—пӑрахӑҫа тухнӑ.

Ҫёр котекси, ҫӗнёрен тухнӑ саккун пек пулса 
уйра!’ пулсан та, вайне ҫухатман кивё саккунсене 
иурне те пёрлештерсе йацё. Самахран, ҫӗрпе усӑ ку~ 
расси ҫинцен кйларна йулашки тёп саккун пётёмпех 
котекеа кёнё.

Пёр самахпа каласан, центӑртан тухнӑ 50 иысак 
текретпе постановлени, тата 100-тен те иртнӗ тргрк- 
ку^ар вырӑнне ҫӗр котекси пулса тӑ^ё.

Халё ёнтё кашни хрест;енех ҫав пёр ҫӗр еаккун- 
не тёплесе пёлме пултара!1.

Мби ҫинҫеи калаР ҫбр котекси?
Йалхуҫайствине хӑпартса малалла йарас тёлёш- 

рен, ҫёрӗн ҫӗнӗ палиттӗкне пурнаҫа кӳртес тёлёш- 
рен ҫӗр котекси мёнле ҫулсем катартса параЗтпи? 
Мӗн мӗн тума хушаттии?

Ҫёр котёксп виҫӗ пайа уйарла$.
П ё р р е м ӗ ш  п а й ё н ^ е  ҫёре ёҫлесе усӑ ку* 

расси ҫин^ен, урйхла—ӗлӗкхи пек каласан -  хрес^ен 
Ҫёрёсем ҫин^ен каланӑ.

И к к ӗ м ӗ лн п а й ӗ н § е урӑх йышши ҫӗрсем 
ҫин^ен—хула ҫёрёсемпе патшалӑх ҫёрёсем ҫин^ен 
калана. Патшалах^ ҫӗрӗсен шутне канаш хуҫайстви^ 
еем (совхоссем) тё кӗреҫҫӗ.

В и ҫ ҫ ӗ м ё ш  п а й ӗ н ^ е  ҫӗрйёркелӳ ҫин^ен» 
ҫӗрпе уса курассине- ҫирёплетесси дин^ен, ҫӗндӗре 
куҫассипе ҫёр тавлашёвӗсене пӑхасси ҫшг§ен ка
лана.



ЁҪЛЕСЕ СЕРПЕ УСА к у р а с с н  
Ҫ1ШТ)Е11 КАЛАКАП'ИАЙ.

Ҫӗр котексин 1-мёш пайӗ, ёҫлесе ҫӗрпе уса ку- 
расси ҫин|ён каласа параканскер, котексӑн ^и пы- 
сак пайё. Ҫав пайа котексари 226 статйерен 135 
статйи кёнё.

Ку мёшпённи паллах. Раҫҫейре мён пур пурна- 
канран 85 про-р&нё—хресцен халахё. Хрее§ен аллин- 
$е 97 продана йахан ҫӗр шутлана*.

Ҫавӑнпа та ҫёр -котексине—хрес^вн котекси, 
теме йура!. Ахал, мар ёнтё, котексине туна ^ух хрео- 
$енсем те тӑрашса ёҫленё.

Ҫӗр тытас правй.

Ку кёнекере епёр дёр котексин кашни статйи 
^йнцех нумай ррйнса тйрасшйн мар. • ,

Ҫаь*анпа та, дёр котекси дин-ден калана "дух, епёр 
унан тёп шухашёсем дин§е дед зарйнса тӑрӑпар. 
Епёр калан и не хресцен хайех котексйн вактёвек йенё- 
сене танланса илё.

Ҫёр пирки мёнле права параЕха котекса?
фи малтан котексӑ дакна катартса пара!1: ёдле- 

кенсемле хресденсен патшалахён^е д ё р  п а т ш а -  
л а х а н  д е д  п у л м а  п у л т а р а Е Едлекенсемпе 
хрес^енсен патшалӑхӗ анрх дёр худи пулса, дёрпе 
жён тӑвас, 'тет,—давна тума пултара-]’.

Харпйр худа дёр тыгассине ёмёрлёхех пётернё..  
Ҫӗре никам та сутӑн илме пултараймас!; никам та, 
дёр ёдлемесёрех дёртен париш илсе ларма пултарай- 
ма.С'1’. . -• I

Ант̂ ах, к а ш н и  ё д д ы н н и й е х — х а й  х у $  
а р д ы и, х у 1 х ё р ар а м п у л т ӑ р, х у '1 те  м ё п- 
л е  т ё н е  т ы т т й р ,  х у !  т е  м ё н л е  т} ё л х  е п е 
в а л а д т й р — д а п а х, хӑй аллипе ёдлес, тет, пул
сан, д ё р  и л м е  п у л т а р а 1 (9-мёш статйе).

Ҫӗр тытма панӑ правӑп с р о к ё д у к. Саккунта 
калана тарах дед* дав правӑ пётме пултара! (II ст.).
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Мён каланӑпти еппин саккунта?
18-мёш статйеро калана тӑрӑх, ҫёрӗҫлекене ҫёр 

тытма пана права ак саксем пярки пётее лара'!: 
а) килти ренсем и у рте хӑйеен ирӗкӗпех: Ҫӗр кирле 
мар. тесен у) кил хай хуҫайствине пётӗмпех пӑрах- 
сан; н) кил сӳнсен; ш) пёр вырӑнти хуҫайства па- 
рахса тӑн§ах тепёр ҫӗре куҫса ларсан; р) саккунта 
кйтартнӑ йреступленишӗн суттуса ҫёр правине турт- 
са илсен; ы) патшалӑха кирлӗ пирки ҫӗр хыснана 
кайсан (ҫулсем тума, т. ыт.).

Ҫапла ӗнтё, 'кашни тӳрӗ ҫёрёҫлекенённех—ху- 
ҫайствине лайӑх тытеа пырса, хайне тивекен пур 
повиннаҫе те туса тарсан—ҫ-ёрсёр тӑрса йуЛасран 
ним те шикленмелли ҫук. У и аллин^и ҫӗр ҫирӗи тӑра!'.

Ҫӗрӗҫлекен ҫӗр урскисене ҫёнёрен ак ҫаплаил- 
ме пултара!': а) ҫав урскйеене ҫёр оркӑнӗсем касса 
парсан, у) опрсем ҫёр парсан, йе тата н) патшалах 
ҫёрне ӗҫлеме илет пулсан. ч

Салтака илсе .• кайсан, йе нёр пёр узреттенисе- 
не халах ӗҫ®е тума суйласан—ҫӗрӗ ҫав ҫыйсен ал- 
линех йулйг.

Ёҫлеме кайна пулсан, икё пусҫавранашӗ (сево
оборот) иртирен кайнин ҫӗрне тивмелле мар.

Патшалаха кирлӗ пирки ҫёҫ хыснана кайсассӑн, 
ҫав кайна ҫӗрсёр хуҫайства тытма хӗн пулсан, кай- 
нӑ ҫӗр вырӑнне урйх ҫёрте касса параҫҫӗ.

Котексара каланй тйрйх, ҫёрӗн харпйр хай хуҫи 
пулмасан та, ҫйпах ҫӗрӗҫлекен хайне тивӗҫлӗ ҫӗр 
ҫинр кирек мён те акса тума пултараЁ Уншӑн йна 
никам та ррайм ас!—Мӗн акса туыи пӗтёмпех ҫӗрёҫ- 
лекенӗн, тет саккун (25 ст.).

Ҫапах та, акас ҫ-ӗр ҫинр кирек мӗн тупйшлу са- 
вйрсем лартас пулсан, уйесри ҫӗр пайӗнри ыйтма- 
сӑр лартас ҫук.

Ҫёр хуҫи—патшалӑх ҫёре срокейр пара* пулеан, 
ҫёр ӗҫлекене вал лайах ёҫлеме хуша*. Унла хыҫлӑ. 
ним салтавсар' ҫёрӗҫлекен хйй ҫёрне 3 ҫул хушпш 
пуша вырттара* пулсан, унйн хуҫайстви пӗтнё шут- 
лана*, ҫёрне те уние туртса илеҫҫё (20 ст.).

/



Анрах, тёрлё инкек пирки вйхатлӑха нарардан- 
на хуҫайствйсем, ёҫлеме хатёрё те, ёҫлекенӗ те ҫн- 
телёклӗ пулмасан—ҫёрӗсене пёр пусҫаврйнйтё иртир- 
рен (хӑга рух ик пусҫаврӑнйшё иртиррен те) тара 
пама пултараҫҫӗ,
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Ҫбре бҫлемелле тара пани.

Рево.рутсиррен Раҫҫейӗпех хресренеем хушшин- 
ре ҫёре вакӑн тара парасси сарӑлнӑррӗ. Пӗтӗм кил- 
сен виҫҫӗмёш пайё те ытла ёлӗк йут йенре ҫӗр тара 
илсе тйна. Тара илнӗ ҫӗрӗ вёсен хӑйсен йат ҫӗрӗн 
пиллӗккӗмёш пайне йахӑн пулеӑ.

Пуринрен ытла ун рухне улпут ҫёрёсеие тара 
илсе тйнӑ, Халӗ улпутсенрен ҫӗрӗеене туртса илнӗ. 
Ҫавйнпа ӗлӗк улпутсене тӳлесе тӑнӑ арентӑ. укҫи ха
лё хресренсен аллинех йула!1.

Халӗ саккун ҫӗре хай вййёпе ёҫлекене анрах та
ра илме хушаК Ҫапла тара пани те вййлӑ хуҫайст- 
вйсене нумайтарах ҫӗр акма пулйша!1, аха.р ҫав дёр- 
сем акйнмасӑрах йулма пултараҫҫӗ. Ҫапла ёнтӗ ну
майтарах ҫёр актармашкйн ҫёре тара памалла тунӑ.

Тепӗр йенрен тата, ҫӗре-тара пани нарархуҫай- 
ствӑсене сывлаш ҫаварса илме пулашаФ, ҫав вйхйтра 
вёсем ура ҫине тйма пултараҫҫӗ,

Ҫёре тара и л н и  пуймалли йапала ан пултар, тесе, 
саккун ытлашши ҫӗр тара илтермест, тара илекен 
хай ҫемйипе мӗн рухлӗ ҫӗр ёҫлеме пудтара!1, ҫавйн 
рул анрах тара илме пула!’.

Тара пани руралантаракан йапала ан пултйр, тесе, 
арента токйвйрёсене канаш оркйнӗсенре ҫырйнтар- 
малла.^

Йалхуҫайетвинре ҫынсем тытса ёҫлеттерес пул
сан та, кёрёшее ёҫлекенсен инттересӗсене ёҫлекен- 
сем хутне кёрекен саккунсем лур йенрен те хӳтӗле- 
се тйраҫҫӗ.
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Ҫер оггҫи,
Ҫёрёҫлекен хӑйне гганн ҫӗр правине пурн&да 

мёнле кӳртет?
Кун пирки. котексӑ тунӑ т;ух, икӗ тёелё шухӑш- 

лакан пулнӑ,
Икӗ йенё те ҫакӑи ҫин^е килёшнё: патшалах— 

д-ер хуҫи, тенӗ вӗсем,—ҫёр аркйнӗсем—патшалӑх дёр
не ут^ота илее, сыхласа, уе& туса таракан прикаш- 
Яйвеемпе упиолномо^ӑнниеем деҫ.

Ан^ах дёр кама парае пиркн вёсем уйарйлса 
кайнӑ.

Пёр йенё: ҫере оп^асене ҫеҫ дамалла. уйрамкил 
таврат пулма пултараймас!’, тенӗ.

Теприсеж: уйрам килсем те пулма пултараҫҫӗ, тенӗ.
Ҫак тавлащу ахалех иртмерё: уйрйм килеем пул

ма яултараймаеан. вёсев ҫӗрӗ хал&х ҫёрёпе хуташеа 
каймаллат^ӗ,

Ҫёрпе усӑ курас йёркене ҫирӗп т&ратмашнануй- 
;рём килеем пулмалла туна (10 ст.).

Ҫйтменнине тата, уйрӑм килсене те ҫёр оп'рне 
к|ртсе йамалла туни вал кайа йулнӑ онт;а урашше 
гкусни ҫеҫ яудацё.

Кун пирки Ленин йул., ҫёр котексине хал&х 
комиссарӗсен канашён|е лахнй т>ух, ҫапла калана: 
16-мӗш ӗмӗртн пуслаха калах енсе ҫине хума нимле 
ейатав та ҫукха, тенб.

Тёнёҫтавком ҫеҫҫийё те ҫавйн пек шухашласа, 
ҫёр ошрюене пан& пей, уйрам килсене те ҫӗр тытма 
права намалла ту на.

Ҫёрёҫлекенеем халё он$ара та ҫёр илмё пулта- 
радҫё, йе хӑйсем тёллӗн расна ҫӗре те кастарса ил
ме пултараҫҫӗ. Уйрӑм килсем ҫӗрӗҫ тёлӗшёнт}ен тӳ- * 
рех ҫӗр орканёсене пахӑнса т&раҫҫё.

Теслерен ҫӗр оп^исем.
Ха^хи дёр оп-рсем хушшин^е ёлёкхи пек -уй

рам ҫынсене пахантаракаи оп^асем ҫеҫ мар, ҫёнё май- 
па ҫёрёҫлекен отфсем те нумай.



Халирепхи опреемсёр пуҫне, котекса ҫбреҫл^» 
шш коммунӑсемпе ерттелсене те, тата опирай тухоа 
хййсен ирёкёпе пёрлешсе ларна уйрам килеене те 
опреем выранне шутла!1 (42 ст.).

Ҫапла бнтб, ҫӗр опреем йалтах ирёклё оркани- 
*>атси.—дуринрн те ытла хуҫайствалла орканисатси 
лудса т&раҫҫӗ.

Ҫёр котекси икё тёслё о п р  йышӑна!': 1) кивё 
опреем, тата 2) ҫёнёрен ерттелешнӗ ҫӗрӗҫлекен 
дёрледоёвёсем. Кивё опреем йалхуҫайствине малалла 

. йама мён |ул  рр са  тараҫҫё, ҫавӑн р л  вёсем ҫнне 
датшалах сиввён паха1!. Ҫёнё опреем малалла мӗн 
|ул  утам тӑваҫҫё, ҫаван $ул вӗсене патшалйх пуд&шу 
ларӗ.

А нрх, ҫӗр котекся п у р  о п ^ а с е н е  т е  пур- 
д&х тӑвас тёлёшрен, сутра сутлашас тӗлёшрен, т. ы. 
Йенрн те пёр пек права пара!.

Кунсйр пуҫне, хуҫайствари хашхӑш ёҫсене ту
ма пур опреем те цёрлешме пултараҫҫё.

Ҫапла йёркепе патшалйх ҫӗр опреене хуҫайствй 
тёлёшӗнрн хӑйсенех нарр расретрен лайӑха тухма 
•дул&ша1’(опрраи~ерттеле, ерттелрен-коммувана, т. ыт.)

Кунта никама. лахаитарасси те. хёеёрлесси теҫук.

Ҫер оггҫинтр тӑракансем.
Ҫӗр о п р  йе хайне кёрекен килеенрн пулах 

(йал оп р ), йе уйрам ҫӗрёҫлекенсенрн (ерттел). 15 
ёҫлекен май ҫынран кайамар пулсан ҫеҫ ерттел оп- 
р  выранне шутлана4.

О пр кёрекен килсенр ҫынсем пурте ҫёр о п р  
ренёсем пулса тйраҫҫё.

А нрх, полноправии ренсен (арҫын-хӗрарймё 
пур пёрех) 18 ҫултан кайа пулмалла мар.

Хай тӗллён хуҫайства тытаУ пулсан. 18 ҫула 
ҫятменни те полноправии р ен  пулма дултара!'.

Оп'р ҫӗрсӗр килсем кёрес текен пулсан, вёсен 
опрран килӗшӳ ыйтмалла.. А нрх, ытлашшп ҫёрлё 
опреене кёрес текенсене (ҫёр ытлашшине йёрке 
тарах тёлеҫҫё) ҫӗр орканёсемех кӳртме пултараҫҫё.
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Ун пек ҫёнёрен кёрекен килсене мёнле майпа, 
мёнле йёркепе ҫёр параеси ҫищен уйр&м инструкск 
пула!1.

Ҫбр оп'ҫи хайне хай йепле тытеа тара!1?
Ҫёр опрн ӗҫёсене ҫав ош§ари полноправии 

ренсен пухавё, тата суйланй аркйнёсем (упподномо1- 
рннисем) пйхса тӑраҫҫӗ.

Пухйва ҫакйн пек ирёк пана: вал ҫӗрпе уса ку
рас Ёёркене, те огг§ан уставне те хай тӑва4, саккун
та кйтартна йёрке тарах хай ҫӗрне виҫет, тата ыт- 
тисем те тӑва^. Пуху прависем пысйк.

Мёнле пуху саккунла шутлана»?
«Оп|ари кшгхуҫисем, йе кил претставиттёлёеем 

ҫурринрн кайа мар пухура пулсан, ҫав пуху сак
кунла шутлана!'; ҫӗрпе усӑ курас йӗркене тйвас, йе 
улаштарас ӗҫсем пирки пуху пухансан, пуху сак
кунла шутланмашкйн опрри мён пур кил претста- 
виттӗлёсем виҫё пайёнрн икё пайё кирлё, тата полно
правии ренёсем ҫурри пухура пулмалла» Опрри ҫёрӗ- 
ҫлекенсем уйрам килсемпе пурӑнмаҫҫӗ пулсан (ком- 
мунасемпе ерттелсенр), пуху саккунлӑ пулмашкӑн 
ахал* йышши пухура полноправии ҫёрӗҫлекеисен 
ҫурри пулмалла, тепёр йыпшшнр—виҫӗ пайёнрн 
икё пайё пулмалла» (53 ст.).

«Ҫӗрпе усӑ курас йёркепе тавас, йе улӑштарас 
ёҫсене пухура ака ҫапла тйваҫҫӗ: пухури ренсем  
виҫӗ пайёнцен икё пайё мёнле тавас теҫҫӗ, ёҫ аила 
пула!1; ытти ӗҫсене аха^ нумай сасӑпах тйваҫҫӗ. Пу
хури кашни ҫын пёр саса ҫеҫ пама пултара!1» (54 ст.).

Пуху проттокколё пуху претҫетаттӗлёпе ҫекрет- 
тарё, тата ренёсем ҫурри ытла ала пулсан ҫеҫ—вай 
шлет.

ҪСр оп^псене папй правӑсем.
Епёр асйннӑ 53-мёпше 54-мёш статйесем хал,хи 

вйхатра опрри малта пыракан ҫынсем йепле вӑй ил
се йама пултарнине кйтартса параҫҫё.
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Вӑл ҫёре пӗтӗм йалпа пӗрле тытакаы йалсеа-ҫе 
ытла та паллӑ пулмалла.

Сй&ахран, ҫёре виҫӗ пусаллӑ ёҫлекее йала илё- 
пӗр, унта 42 кил пултйр. Вёсен^ен 20 килё ҫёре пер
ле ёҫлемелле тӑвасшйн, йе хуттӑрсене тухаешӑн, тийӗ- 
пёр. Пухана^ пуху. Килсен'ден 28 претставиттёл 
(виҫё пайӗнт}ен икӗ пайӗ) пырсан, вйл еаккунл* пу- 
ла4. Вара тухуриеем виҫӗ пайён^ен икӗ пайӗ (18 ҫыв) 
хӑйсем мёи тӑвас тенине тума пултараҫҫе,

Ҫапла вара еаккун малта пыракан тйнлӑ хрео- 
|енсене ёҫе пуҫарса йама ирёк пара!’. Вйл ёҫе хӑй~ 
семсӗрех тутаргтарма йуратакансене кӑмака ҫин^ен 
еётӗрсе антара'1, теме пула1г.

Ҫакна хытӑ астуса тӑмалла: котекеан 58*мӗш 
.ста!’йи кашни ҫӗр оп^инех ҫӗрпе уса курас йёрке- 
не ҫӗнёрен суйласа илме ирёк пара!, — 5 3 - м ё ш 
п е  5 4 - м ё ш  е т а ^ й е с е н ' д е  к а л а н а  п е к. 
нумаййпсем мёнле тйвас теҫҫӗ, ӗҫ ҫапла пула4,

Унтан котекса ҫапла кала4: Ҫӗрпе мёнле майпа 
усӑ курассине суйласа илмелли ирӗк пур оп^асем 
ҫине те еарӑла!, коллектпвеем ҫине те (халйх хуш- 
шин^е валессе пӗтермен ҫёрсем ҫин^е туна коллек- 
тивеем ҫеҫ ҫав шута кӗмеҫҫӗ. Вӗеем ҫин^ен уйрам 
наравӗлйсем пулаҫҫӗ).

Оп^йсемпе уйрам ҫӗрӗҫлекенеен мӗн тумалли ҫин- 
^ен епӗр кашт калакаланаэдӗ.

Ҫӗр хуҫи—патшалах ҫёр опт)иеемпе ҫёрӗҫлекен- 
сене ҫӗре лайӑх ӗҫлеме хуша’Г. Ҫёре йури тислёк 
такмасйр хытарса йаракансене патшалйх хыта айап- 
ла4 (57, 60, 61 ст.).

Оп^а кӗмен килсем тӳрех ҫёр орканёеем умён^е 
ответ тытаҫҫӗ, хут ҫӳретес мён лулсан, турех ҫӗр 
орканӗсемпе хут ҫӳретеҫҫӗ.

Опг§а кёрекен килсен'ден туртса илнё ҫёр оп^а 
аллине кайа!\ Опт;йран уйӑрӑлнӑ килсен^ен мӗншён 
те пулин туртса илнӗ ҫёр вырйнтн ҫёр орканёсен ал-. 
лине кайа!\



Кил мОи вйл?
«!

Хйй -аллппе ҫӗрӗҫлекен хуҫайствй (кил) ҫин^ен 
•ҫёр котекснн$е халё первай тбплбн калана.

Кашни ҫёрӗҫлекен ҫемйене «кил» тесе калаҫҫб.
Килти ҫын шу§б нумайланма пултара!’ - авлан- 

аипе, йе киле кӳртнипе, каталма та пултара!-—ун- 
тав тухса кайнипе, тата урӑх пирки те.

Килти ҫынсем хайсен килбшие ҫёр тытаҫҫё.
Килти т;ленсем пурте пбрле ёҫлесе ҫӗр тытма,- 

, ҫуртйёр, инвенттарсем тума пултараҫҫё.
Кил пурлахне пёрпёр тргенӗ парӑма кёнёшён 

палатмалла мар.
Кил претставиттӗлб килхуҫи пула!1 (йе арҫын, 

йе хёрарйм).
Килти 1}ленсем сайавлени парса йал канашбн- 

*§еи хут илсен,'Лаййх мар килхуҫине вулӗҫтӑвком 
урлӑ килти урах 'ҫленпа улӑшма пула'!1.

Килтеп уййрӑлса тухасси.
Уйарлас пулсан ёде мёнле пуҫласа йарса* мёнле 

тумалли динт;ен котексӑра нумай статйе ҫырнй.
Ан §ах, ҫакна манмалла мар. Ы а л х у ҫ а й с т- 

в и н е  х & п а р т а е  ӗ ҫ  п ё р  м а й  ҫ ӗ н у й р й м -  
с-ем п у л п и н е й у р а т м а с 'Г, кун пек ййлана вйл 
лбтерме ыйта!1.

РевоЛ)утси хыҫдйн пбрмай ҫӗрвалеҫӳсем, ҫёнуй- 
рймс.ем пулнипе ҫӗртён пурте таилашса ҫитрӗҫ, ҫбр 
сахалли^м нумайтарах ил^вҫ, иысйк кил худайст^ 
висем ваклан-ҫӗҫ: хал,хи вахйтра хуҫайетвӑллӑ кил
сем вуннймёш пайёи§ен тйххӑрмӗшӗ 8 теҫеттпнтен 
те. кайа ҫёр тытадҫё. Кун пек пулни худайствй вйй- 
не на,§арлата'1'.

Кашни ҫёнуйрйм хыҫҫӑнах хуҫайствйсем вак- 
чданса ныраҫдб. Хййсем тун а таварсенэ ытти тавар- 
семпе улйштарма тйрсан, йе йут йещю кайса сутас 
пулсан, ваклапнй хуҫайствйллй килсеп хййсене пу- 
рйнма та аран ҫитет. Кун пек пулни Раддейри ху- 
ҫайствӑсемшён те, йут патшалйхри худайетвйсемшён
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те рйннине науккй тахҫанах кйтартса панй, Лаур 
прохвессйр шутласа кйларнй тйрйх, Швейтсарири 
вйтам худайствӑ вак хуҫайствйри пёр ҫын паракак 
тупйшран икё хут ытлараха йахйн тупӑш пара1!,

Раҫҫейӗн Кострома кёпёрнинех илер, акй. Унта 
3-’4 теҫеттинлӗ худайствй пёр теҫеттинлӗ хуҫайст- 
вйри пӗр ҫын паракан т^пйшран 3 хут ытла пара!1,
6 теҫеттинлё худайствй 5 хут та ытла параф, ытте- 
сем те ҫавйн пекех.

Ҫавйнпа та ҫӗр котексин йурийех тунй уйрйм 
пайё пур.

Ҫав паййн йарё. акй ҫапла:

Хуҫайствйсем ваклапассине хирб^ мбн 
туыалл» Ҫ1шт,ен.

Ҫак пайра сийенлекен ҫёнуйрймсемпе кёрешмел- 
лв ҫулеем кйтартса панй.

Ҫак пай кӗпёҫтйвкимсене хуҫайетвйсене ваклат* 
тармалла мар нормйсем тума прён пара!'. Кӗпӗҫтӑв- 
ком нормисене халйхйн ҫёр комиссариате йышйнсан. 
хуттйрсемпе отрупла хуҫайствйсен ҫав нормйсеерен 
ним те пртмелле мар.

Иалта (оирйра) пурнакан килсем ун пек норма- '  
сене хййсен ирёкёпе хййсем туса йышйима пулта- 
ркддё. Хуҫайствйсене ваклантармалла мар нормйсем 
тума опрйри полноправии рленсем виҫҫӗмбш пайёв- 
|ен  2 пайё постановлени туни аирах кирлё

Харпйр кшгеен ун пек нормйсем тума (кун пир- 
ки опрй постановленийё пулмаеан) килти пур полно
правии рленеем те килёшӳ пани кирлё.

Кун пирки пулакан пур ёде те рекистратси ту~ 
тармалла,

Худайствйсене ваклантармалла мар йёркене-хё- 
веланйдра тахданах кйларнй, анрах Раддейшён вйл: 
дёнё йапала.

Ҫапах та, дёр оркӑнёсем дине тйреа ёдлееипе, 
тата хресренеем хййеем те пулӑшнипе дав йёрке 
Раддейре те ^ирӗпленсе дитсе йалхудайствине хйпар- 
тас ёде тӗртсе йарӗ. Ҫёре аршйн тйрйхах валедес 
патне ҫитерм^ епёр пит рухйн,
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Ёҫлесе ҫбрпе усӑ курас йСркесем.

Ҫёрпе усӑ курма мёнле йӗрке йышӑнса илесси 
—ярёклё йапала вӑл, тесе епӗр малараххӑнах 
«аданӑцё.

Мӗнле йёркеёемши ҫавсемг
Ҫёр от;ив$е ҫёрде акй ҫапла уеа курма нулта- 

раҫҫӗ (90 ст.): 1) ҫӗре пётӗм йадпа пёрле тытса (кил
сем. хушшие|в танаштарса пырса); 2) отрупла, Йе 
хуттӑрла утаскӑсем таттарса (килён ҫӗр шут}ӗ улшӑн- 
мас*), тата 3) товарит^ӗствӑеем туса (опрри |лен~ 
сем йалхуҫайстви комыуйни, ерттелӗ, йе пёрле 
ёҫлемелли товариш^ӗствасем туса ҫӗрепёрле ӗҫлесе 
уса кураҫҫё.).

Епёр ҫёрпе уей курмалли кашни йёрки ҫин^е 
лумайах т,арӑнса тӑыап&р.

Ака ҫакна ҫеҫ астутаратпӑр: ҫёре пётём йалпа 
пӗрле тытса, саиалапт,ак, вактӗвек анасемлӗ, виҫ пу- 
сӑллӑ уйпа пурӑнтаракан йӗрке—папшалӑха пӗтерекен 
йёрке, вӑл— «патшалӑх цуми» теме пула!’. Ҫав&нпа 
хуҫайства тытас йӗркене кӑшт та пулин аванлатакан- 
сене те, сймахран, пысйк анасем тйвакансене те пит 
ырламалла.

(Ҫёрёҫлекен ерттел, йе ҫёре пёрле ёҫлемелле йӗрке 
туни пуринцен те авантарах.

Ҫӗре пӗрле, ёҫлемелле тусан опрри кашни |лев 
ёҫёпех лайӑ-храх усӑ курма пула* (104 ст ), кашни 
ренйн ҫёр мён $ухли паллӑ пула* (ерттелте), йе паллй 
лар пула* (коммуиӑра).

Пёрле (товариш^ӗствӑеем туса) ёҫлемелле туни 
<;ере мёнле майпа ёҫлесо усӑ курасретӗн, ҫавйн пек 
уса курма ирёк пара*.

А врх канаш ирёкё ку тёлӗшреи никама та 
йрёксӗрлесе йышӑнтарасшӑн мар, кам мёнле йёркепе 
ҫёр, ёҫлес, тет— ҫавӑн пек тутйр.
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Ҫёр валеҫесси.
Оп$ӑлла йёркепе ҫёр ӗҫлесен, $аа§асах ҫӗр ва- 

леҫсе танаштарассисем хуплаҫҫӗ.
Револ,утси хыҫҫйн пулнй ҫӗр валеҫӳсем ёлёкхи 

ҫёр картине сӳтме пулӑшрӗҫ.
Кайрантарах вӗсём йалхуҫайствине малалла йа- 

раесине ^ара нуҫларӗҫ.
Ҫавӑнпа та, улпут уӗрӗсене туртеа илсейышан- 

тарае вӑхат иртсенех, ҫёр комиссариате 1919 ҫулта 
йӳлёи 28-мӗшён|е 19-мёш номёрлӗ 'ҫирквдар кйларцё. 
Ҫав 'рркку.^ар ҫёре ^асрсах валеҫессине пӗтерме 
хуша!.

Ун хыҫҫӑп вара 1920 ҫулта апрелей 30-мӗшӗнт>е 
ҫӗр валеҫӳеем ҫип^енсаккун тухрӗ.

1921 ҫ. мартйн 23-мёшӗнт}е Тӗпёҫтӑвком ҫеҫҫийӗ 
постановлени кӑлар^ё.

1921 ҫулта теккапёрте пулса иртнӗ канашсен 
9-мёш сйесё те ҫёре т,ае'§ае валеҫессине хирёҫ каларё.

1922 ҫ. майӑн 22-мёшӗщ}е ёҫлесе ҫӗрпе у ей ку- 
рассн ҫин^ен тухпй саккун та ҫӗр валеҫӳсем пирки 
кӑшт кйтартса пат}ё.

Ҫав постанквлёнисем пёрпёрннпе ҫыхйнса тӑрса 
сёрпе уей курас Йёркёне ҫирёпленме пулйшрӗҫ пулии 
те, ҫапах вӗсем ҫӗр валеҫӳсем пирки лайӑххӑн татса 
калаймарёҫ.

Ҫёр вӑлеҫме миҫе кйл ыйтсан йурассине те тӗплё 
катартман вӗсем: пёрре виҫҫёмёш пайӗн^ен икёпайё 
ыйтсан йуранй, тепре мён пур килтен нумайӗшё 
(большинство) ыйтсан, йе тата (хӑшхӑш достановлени 
кйтартнипе) уйр&м килсем ыйтсан та ҫӗр вадеҫме йура
нй. Ҫёр котекси сав йёркесёрлёхе пётёмпех пётех^ё-

Вйл ак ҫапла каларё: о п | й р и  п о л н о п р а в -  
н и л е н с е II гҫ е н а х а л, н у м а й  с а с й п а х ^  п о- 
е т а н о в л е н и т у с а н, ҫ ё р в а л е ҫ м е йу  р а I’ (116 ет).

Пусҫаврйнйшё (севооборот) виҫё хут^ен ҫав- 
рйнса ҫитмесӗр а н а с е н е ҫ ё н ё р е н в а л е ҫ  ме 
йурамаст (121 ст.).



Бак анасенцен сарлака анасем, йе уйа. нумай • 
пусйллӑ тйвае мӗн пулсав еее сёре вйхйт уитмесёр 
валеҫме йура! (122 ст.)

Ҫёре йе йатак тйрйх, йе ёулекен уын тарах, йе 
йатакпа ^ҫлекен тйрйх та пурне те пёр тан парса 
валеҫеҫҫӗ. Ҫӗр валеҫес пирки постановленисем тй- 
визденех, мён тйрӑх валеуееёине оиҫйн хййён йышйн- 
малла.

Ҫӗр валеумен хушйра хытй йёрке тйрӑх уёре 
катма, хушма пултараууё (123, 93 ст.).

Аниеене уемуетсе лайӑхлатна хресценсене уёнё- 
рен валеунё т,ухне те уав анаеене май килнё таран 
хййсенех памалла.

Ҫапла ош§йлла уер йёрки те, котексй хушнй тй
рйх. уирёпленсе уитме пултара!.

Ҫарансемпе кил вырйнесем.

Ҫарансем уин§ец уёр котекси Тёпёутйвкомаи 
1922 уулта мартйн О-ыёшён^е тухнй постановленире 
каланй пек кала!.

Ҫарансене анаеене валеунё некех валеумелле: 
йатак тйрйх, Ёе ёулекен уын тйрйх, йе йатакпа ёуле
кен тйрйх. Аниеене мён тйрйх валеуетён—уаранёеене 
те уавйн тйрйхах валеумелле (аниеене йатак. тйрйх 
та, уаранёеене выл,йх тйрйх валеуме йурамас!) -180 ст.

Кил вырйнё унижен котексй уапла кала!: Кашни 
килёнех кил вырйнё илме правӑ пур, тет.

Ҫёр валеуессипе мён тйрйх валеуеееи уин^ен 
каланй пӑравёлйеем уёрёулекенсен кил вырйнёсем 
уине сарйлмаууё. Хууисен ирёкё пулмасан, кил вы- 
рйнне тепёр вырйна кууарма. та нулмас/Г (126 ст.),

Иалсен^е кил вырйнёсем мён пыейккйш пулмалли 
унижен он^йри полноправии ртенсем нумай сасйна 
постановлени туса каласа нараууё. Кил вырйнёсем 
пур кнлён те пёр пек пулмалла. Хйшхйит кнлён . 
кил вырйнё нормаран кайарах, йе ытларах пулсан, 
ытти уёрте уёр нумайтарах, йе еахалтарах парса 
танлаштарауҫӗ. Ҫапла танлаштарнӑ т;ух уёр мӗнлине
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те шута хумалла. Он|йна ытти уёрсене пё$ёклетее 
кил вырйнёсене пысйклатма ирёк параууё.

Кил вырйнёсем унижен пит нумай калама кирлё, 
уавйнпа ун пирки уйрйм ннструкси хатёрлеууё.

Ҫав ннструкси икё кил вырйнё, йе ытларах та 
йышйнса ларма пулатн, пулмасти унижен те каласа парё.

Ку тарант^ен, пурте пёлеууё, пёр кил вырйнё 
анрх йышйнса ларма пула!1.

Йалтан уйӑрласси.
Ҫӗрпе усй курас йёркесене суйласа илме ирёк 

панй пирки котексан йалтан уййрасси унывен кала- 
кан сгатйисем тата инттереслён туййнаууё.

Ҫав статйесен тёп шухйгаё уанла:
Пёрисене кансёрлемесёр, теприсене, хййсен мён

ле тйвас килет, уапла тума ирёк парасси.
Т)И малтан котексй уапла татса каласа парат: 

О п |  й и р ё к п а р с а  н, ху! те хйуан та, ху р мён 
т;ухлё кйл те йалтан уййрйлма пултара!’, тет.

Ҫӗре пётём йалпа валеунё $ух пёт/§ен кил те, 
оп^йран ирёк илмесёрех, уййрйлма пултара'1’.

Иушй, йе уйрйм выртакан сереем сине ху1* те 
мён |ухлё кил те опт,й ирёкёсёрех уййрйлса тух-ма 
нултара'Г.

Оп^й ирёкёсёрех оп^йри килсен гшлёккёмёт 
пайё кирек хйуан та хййне опт,йран уййрма ыйтма 
пултараТ.

Ҫавйн пек нйравёлй рево^ртсит^ен те, реводу тем. 
хыууйн та пулнй (1911 уулхи «уерйёркелӳ иолоше- 
нийён» 29 ст., тата «сотсиалисймла уёрйӗркелӳ по- 
лОщенине ёуе кӳртекен инструксин» 87-мёпт ст.).

Кашни уййрйлнй ^ухнех малтан уёре мён тйрйх 
тшумеллине (валеумеллине) каласа параууё, вара аптй- 
ран тухакансен уёрёсене те, ашрйра йулакансенне те 
уавйн тйрйх шутлаууё.

Ҫёр уййрнй |ух  йалаыах ик йен^исене те .дай&х- 
рах туса памалла.

Ҫӗр опци уёрпе усй курас йёркене улйштарна 
|ух  ощйран уййрйлакансене котексй статйисем тйрйх



уййрмалла. Вёсене уййрнӑ хыҫҫйн ӳяёмрен татах уй- 
арлас тийекенсем тупйнсан, вёсем пиркн вйхйт ҫнт- 
месӗрех ҫӗр валеҫмелле пула!’ пулсан, ҫавсене уйа- 
расси оп^й нрӗкӗн^ен килет (139 ст.).

Ҫбрбҫлекен ҫбрбсене ҫирбплетни.
Котексӑн ёҫлесе ҫӗрпе усй курасси ҫшгҫен ка- 

лакан пӗрремёш пайӗ внҫё стаТйепе пётет. Ҫав внҫё 
ста^йере ҫёрёҫлекен ҫӗрёсене “ҫирӗплетессипе йӗрке- 
не кӳртессн ҫин$ен каланй.

Ҫав пит кирлӗ статйееем ӗҫлесе ҫёрпе. усӑ ку
расси ҫин^ен саккун кйларнй вйхйта—1922 ҫулӑн 
майӑн 22-мёшё'5'§ен,—ҫӗр оп^исем аллинце мӗн т,ул ҫбр 
пулпй, ҫавна вӗсене ҫирёплетсе параҫҫӗ.

А н р х  харпйр хӑйӗн еёр оркӑнёсем. йе канаш- 
- еен сйесёсем саккун тйрӑх панӑ ҫёр ҫее оп^йсвм 

аллино ҫирӗпленсе йулат.
От}йсемпе вулӑссене ҫӗре ҫирӗплетсе пани уй

рйм ҫынсене ҫӗр хуҫи туса лартмас!'. Ҫав статйесем 
гйрйх, уйрӑм ҫӗрёҫлекенсем ҫӗре хӑйсем аллин§е ҫи- 
рёпрех ҫеҫ тытса тӑма пултараҫҫӗ.

Ҫёре ҫапла ҫирӗплетсе пани пирён ҫӗрйӗркелӳ 
ёҫне пӗтӗмпех улйштареа йа^ё (едбр йна паҫ&р та 
каланйщё).

Вулйспа вулйс, йейалпа Йал хушшин^и ҫёрсене 
йӗркене кӳртессине пӑрахса, ёпёр халӗ пурин^еи- 
ытла ййл сёрёсене йвркелессин^еп ӗҫе тытйнатпйр.
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КОТЕКСӐН ИККЁМЁШ ПАЙЁ.
Котекейп иккёмӗж пайён$б ҫёрёҫлекенсене иаей 

^ёртен йулнй ҫёрсем: ҫин^ен каланй.
Ун пек ҫёрсем ак ҫаксем: 1) хула ҫёрёсем, тата 

2) патшалйх ҫёрёсем.

Хула ҫбрбсем.
Хула ҫёрёсем пирки тахҫанах ёҫ гуса татмалла 

нулнй. Ун ҫин^ен Тӗпӗҫтӑвком ҫеҫҫисемпе канашсвн 
ейесӗсен^е темиҫе ху^ен те аейнкаларёҫ.



Кун пирки ёҫ татни хуласемшён те. хула тав- 
рашён|и хрее^енсемшён те пит кирлё.

Ҫак котекса йышйенй Тӗпёҫтйвком ҫеҫҫи умён 
хула ҫёрёсен ёҫне пёр вӑхӑтрах халӑхӑн шалти ӗҫ 
комиссариат^ те, халйхйн ҫёр комиссариате те йӗр- 
келесе хунӑ.

Ик комиссариатовне те пёрпӗринпе килӗштернё 
хыҫҫӑн, хула ҫёрӗсен полошенийё ак ҫапла пулса тйт;6.

Мёнле ҫёрсене, хула ҫӗрёсем, теҫҫӗ?
Котексй йышйннипе, 1922-мёш ҫултаавхуст уйй- 

хён 1-мёшӗнцен хула тртккин шал йен^е танӑ дёр- 
сене, хула дёрӗсем, темелле. Унсӑр пуҫне тата, хула 
Т)Иекин тул йен|е тйнй ҫёрсене те (вӗсемпе ни хреҫ- 
§енсем, IIи хулари ӗҫлекевсем усӑ курман пулсан) 
хула ҫёрёсем ҫи.нех йайалла.

Хула ■рккнсене пыейклатас мён пулсан план 
тйрйх питӗ хытй асйрханса пыейклатмалла. Ку тб- 
лёшрен котексй ҫӗрёҫлекенсен дӗрёсене пит асйрха!

Патшалӑх ҫбрбсем.
Патшалйх ҫӗрӗсем ытти ҫёрсемпе танлаштарсан 

(пит сахал вёсем 3°/о патнелле ан'дах). Вёсем мӗн 
пурӗ те Мускав кӗпсрни йьппӑнса тйракан дёр вы
рйнё ’5ул деҫ.

Патгаалйх ҫӗрӗсен шутне ак дак дӗрсем кӗреҫҫё.
1) Совхоссем, 2) опротрш, йе тохотлй статйесем 

(вӗсен|и дёр у^аскисене кирек кама та пулсан ёҫлесе 
усӑ курма параҫҫё), тата 3) никам аллин^е те тӑман 
патшалйх ҫӗр еаппасёсем.

Ҫав патшалйх ҫёрӗсене йёркелесе тйма кирлӗ 
пулнӑ.

Вёсен худи халё, котексй хупшипе, халӑхйн ҫёр 
комиссариате пулса тйра .̂ Ҫёр комиссариат^ хйй 
нрӗкӗпе ҫав ҫӗрсене токйвйрсем туса тарасем пама 
пултара’1’

Котексй хушнипе, совхоссен кулртурйллй, ытти- 
сене вёрентсе пыракан хуҫайствйсем пулмалла.

Ҫапла котексйн пётём тӗлӗ те—йалхудайствине 
хйпартасси сед пула!'.
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КОТЕКСӐН ВИҪҪЁМЁШ ПАЙЁ.

Котекейн виҫҫӗмёш пайён^е ҫёрйӗркелӳпе (зем
леустройство) ҫёр пирки пулакан тавлашусем ҫин- 
^ен, ҫӗнҫёреене куҫасси ҫин^ен каланй.

Ҫӗрйёркелӳн тёп еататэди ак ҫаксем пулмалла: 
ҫёре йёркелесе ҫёрёҫлекенсем патнерех ҫывхартасси; 
Ҫӗрсем сапаланса выртассипе кӗрешесси; пӗр йал 
Ҫёрӗ тепёр йал ҫӗрно кёрее кайнипе, ҫӗр инҫ-етре. 
выртнипе, ҫул ҫуккипе кбрсщееси; пах^а-итем ҫӗре- 
еене. ҫ.арансене тӗрӗсрёх вадеҫеееи, т. ыт.

Ҫёрйӗркелӳ ӗҫёнт;ен патщалӑх пит кирлё, пит 
васкамалла ёҫсене ҫеҫ хйй вййӗпе туса парат. Ытти 
ӗҫсене пурне те хййсем тутарае теиёйалсем хййеен 
вййёпе тутараҫҫӗ.

Ҫӗр пирки ним тавдашмалли те нулмасан, ҫёре 
пур правилйсем тӑрйхах йёркелеме кирлӗ мар пул- 
еан, котекейра ҫнмал майдах еёр т^иккисем тйвасси 
ҫин$ен каланй.

Ҫав май—ҫёрйӗркелӳве ҫӗр рекйстратси урлй 
туни пула!1 (государственная запись землепользо
вания).

Ҫёр рекистратси ҫӗрйёркел5гве ҫймйл майпа т&- 
вас тёлёшрен пулат. Т)йнах та, реводутси хыҫҫйн 
пулса тйнй ҫёр йӗркине йёркелеме иалсен вйхй^ӗ 
ҫитнӗ ӗнте.

Ҫ-ӗр комиссариате кйҫал, 1923-мёш ҫулта, рв- 
кистратси урлӑ 31 мёлйун теҫеттин ҫёр йёркелеме 
еённё.

Унсӑр пуҫне, вырйнти сайавлеыисем тйрӑх, халйх 
вййёпе 7 мёлйун теҫеттин ҫёр йёркелеме .сӗннё, пат
шалйх вӑйёпе 5 мӗлйун теҫеттин.

Пурӗ 1923-мӗш ҫулта 43 мёлйун теҫеттин ҫёр 
йбркелемелле.



Ҫӗр тавлашбвбсене пӑхасси.
К у тёлёшрен котекейра пӗтӗмпех Тӗпӗҫтйвком 

ҫеҫҫийё май уйӑхӗнт^е йышйннисене каланй.
Кёскен кӑна аса илер: ҫӗр тавлашёвӗсене лахма 

йурийех ҫёр комиҫҫисем тунй.
ВулёҫтйвкомеенТ)Гз вулйерн ҫӗр комиҫҫисем пур. 

Ҫав комиҫҫисене ак ҫакеем кёреҫҫӗ: лретҫетаттӗл—  
вулӗҫтйвком '§ленӗеен'§ён пулмалла, тата канашсен 
вулйс ейесёсен^е уййрнй ике "рен.

Уйеспе кӗпӗрне комиҫҫисене ак ҫаксем кёреҫҫё: 
претҫетаттӗлеем— уёҫтӑвкомыа кёлӗҫтйвком уййрнӑ- 
скерсем, тата икшер 'рен-иҫӗрйёркелӳ пайне пйхаг- 
канпа халйх сутйн.

Вулйсри ҫӗр комиҫҫн вулйсри ӗҫсене пйха'!1, уйео- 
ри—уйесри ӗҫсене, йе тата вуяйссен^ен пыракан 
шалйпйсене.

К ё п ё р н е р и —кӗпӗрнери ёҫсене, йе тата уйес- 
еен^ен пыракан шалӑпйсене.

Вулйери ӗҫ-сене вулйепа уйесре те пйхаҫҫӗ, кӗ- 
пёрнере—кӗҫӗн комиҫҫ-исем саккун йеш;ен мӗнле ӗҫ- 
ленине ееҫ пйхаҫҫӗ.

Уйесри ёҫсене (сймахран, вулйспа вулйе хуш- 
шинр* тавлашусене) уйеспе кӗпӗрнере те пӑхаҫҫӗ.

^йнннпе калаеан,—котексй ҫӗр тавлашӗвӗеене 
халӑха ҫывӑх ҫӗрте пйхса таттарат.

Ҫёр тавлашӗвёсеН |и  аслй контроле ҫӗр комис- 
«ариа'цёнтщ уйрӑм коллеки пула!1.

Ҫбнҫбрсене куҫасси.
Ку тёлёшрен котексй тёп ҫулсем ан|ах кйтартса 

пара!.
Ҫёнҫӗрсене куҫас ниркн ӗҫ татасси пнрӗн ҫӗр сак- 
конотаттёлствишӗн ҫӗнӗ йапала вйл, ҫавйнпа кун 
ҫинт;ен халӗ сӳтее йаваҫҫӗ ан|ах.

Котексй, ытти тӗп саккунсем пекех, тӗп йёрке- 
сем туса кирлё кирлёреххине ан|ах кйтартса пара!1. 
Ҫавӑнгга та ҫитес кунсен^ех ҫӗнҫёрсене куҫасси пир
ки котексй етатйиеем ҫумне тӗрлёрен инструксисем 
кйлараҫҫӗ.



Кирле пулсан т|рлетепер.
Йулашкин^еы котекеа йышйнна ееҫҫире Ленин й, 

каланӑ ак ҫак еймахсене аса илер:
— 1917 ҫулта ок^апӗрти паллй кун хыҫҫйеах 

27-мӗш '§ислара пирён еаккунсем, ытти пур саккун- 
сеы-§ен те кӗретех уйрймскерсем, ҫёр ҫин^ен тёп 
йёрке (полошени) кйтартса пацёҫ. Ёҫе кӳртесеипе 
еутйёр йен§ен пйхсан, ҫав полошени пит йапӑх пу
ле, аи$ах вйл хрес^ешпен пит кирлёс шр пулнӑ, ёҫ- 
лекенпе хрес$ен сойуеее тумашкйн пит кирлё еҫ 
иулнӑ.

— Ҫав вйхйтран пуҫласа, пёр татӑлмасйр тйна 
вйрҫӑсен^е 5 ҫул хушши хамӑра пурйнма пит ййвйр 
пулнй пулсан та, епёр хрес^ене ҫёр тӗлёшён^ен да- 
ййхрах тйвассине манмасар хйвармап.

— Тӗпӗҫтйвкомйн 4-мӗш ҫеҫҫин$е ёсвр йышйнна 
ҫав саккуна хӑш тӗлтетепулин турлетмелле пулсан, 
епёр ним тытйнса тймасйрах тӳрлетмеллисене, лайӑх- 
латмаллисене йышйнатпйр.

— Пирӗншӗн ҫӗр ыйтӑвё, пуршгҫен нуйай хрес- 
|ен  халйхён пурнйҫне йӗркелес ыйту^пирёншӗн 
вӑл тёп ыйту пула!1.

— Кивё" саккуна ҫӗнетсе лайӑхлатмалла, тесен, 
епӗр ҫав еймаха йаланах йышӑыассине халӗ кашни 
хрее$енех пёлсе тйра!’, пирӗн саккунсем каларакаи 
■ҫи аслй уррештеии ун пек еймахсене йаланах хапйл 
туса илет.


