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Ҫамрӑнсен кӗрешӗвӗ пуҫланса кайни.

Ёҫлекен ҫамрӑкӗсемпе ҫи- Хапрӑксавӑтра ӗҫлекен ҫам- 
тӗннисем . рӑксем урӑх классен ҫамрӑкӗсен-

'ден паллах уйрӑм тӑраҫҫӗ: вӗсем хӑйсен тӗллӗн пу~ 
рйнма пултараҫҫё. Пӗ$ёк '^ухнех вёсем хайар нуштапа 

\  кёрепше вӗренеҫҫё, вӑхӑтсӑр вилмесен, вӗеем ӗҫпе 
пиҫҫе хастарлӑ пулаҫҫӗ, хӑйсея малашнехи пурӑнӑҫӗ- 
шӗн тӑрӑшаҫҫё. Вӗсем тӗрлӗ хапрӑксавӑтсен^е ӗҫленӗ 
"ҫух, хӑйсен хуҫисемпе, маҫтӑрёсемие кӗрешме вӗренеҫ- 
ҫӗ. Ӗҫлекея ҫамрӑксем пурӗ те пёр пек П1утлама, пёр- 
пӗринп1ӗн хута кӗме вӗренеҫҫӗ. 1878 ҫулта ҫуркунне 
Ленёнкрат хулин^и пёр пиравӑр хапрӑкӗн^е ӗҫлекея- 
сем ставка тунӑ ■ҫух, помятей хапрӑкра ӗҫлекен аг§а- 
сене тытса у$$аска хупса дартнӑ. Кӑна кёлсён, вӗсенён 
ҫаырӑк йулташӗсем упгкӑнпа пухӑннӑ та, хӑйсен йул- 
тая1ёсене хӑтарма кайнӑ. Ҫапла ҫамрӑк а^асен темон- 
стратсийё пулса тӑнӑ. Ара ҫитнисем вӗсет темонстрат- 
еине пӗри те хутшӑнман, айакран кӑяа пӑхса тӑнӑ. 
Ста’рЗ, тӑвакансем-ацасем вёсен хуралҫя пулнӑ. Полит- 
сисем, йе касакоем килессине вёсеы шӑршӑпа пӗлнӗ 
пекех пёлсе тӑнӑ, вара пуху тйвакансене ҫин^ех снс- 
тернӗ.

3



Ӗҫ халӑхӗн ҫамрӑкёсем, 14— 15 ҫултан пуҫласа, 
хапрӑксавӑтсен^е сотсиалтемоврат крушокӗсене (ушкӑ- 
вӗсене) кёнӗ, ёҫлекенсемпе пӗрлех ста^кӑсен^е, темон- 
стратсисен^е пикенсе ёҫленӗ. 19— 20 ҫула ҫитсен, вӗ- 
сем ӗҫлекенсен ушкӑнёсенце пуҫ пулса, вӗсене хӑйсем 
хыҫҫӑн йертсе пыпӑ. Ҫамрӑксем пикенсе ёҫлени ҫакӑн- 
тап курӑнар 1903 ҫулта , Отессӑ хулин'|е политтӗккӑ 
тӗлёшле тӗриере ларакан 105 ҫынтап 20 ҫула ҫитмен- 
ни 30 ҫын пулнӑ. Йеккатеринпурк хулин^е ставка пу- 
ҫӗн^е тӑракан 64 ҫынтан 20 ҫула ҫитмонни 28 ҫын 
пулнӑ.

Ҫамрӑксен кӗрешӗвӗ ак^ ҫакӑнтан килет. Вӑл
19.7-мӗш ҫула ҫ и те ^ е н  в^х^ ен ПЦрҫн Расҫейре патша 
меншён хӑватлӑ пулман- иа г
ШИ? Пур ҫёре те сарӑлса саккунӗ тытӑнса тӑнӑ, ҫавӑнпа

ҫитменши? та ку ӗҫе вӑйлӑланса пыма кан-
сёрлекенсем нумай пулнӑ. 1. Ҫамрӑксен ёҫӗ вӑл пур 
ҫёре те сарӑлса, мӗн пур ҫамрӑксене нӗрлештерсен тик 
вӑШ анса кайма пултара! Ан^ах 1917 ҫула ҫитет^ен 
ку ёҫе патша политсин^ен вӑрттӑн тумалла пулнӑ, ҫа- 
кӑн ппрки ҫак ӗҫ ҫамрӑксене пӗтёмпе пӗрлештереймен.
2. Патша саккунӗ ирӗк паман пирки, ун 'вухнехи ре- 
во.'ьутси ушкӑнӗсем вӑрттӑн ӗҫленӗ. Ҫавӑнпа та вӗсем 
хӑйсен вӑйёсене салатасшӑн пулман, ҫамрӑксене те 
орканисатсисем тутарса сапалантарма май килеймен. 
Ҫамрӑксем ваттисемпе пӗрле ёҫленӗ. 1905-мӗш ҫул-рен 
пур орканисатсисент^е те пурин^еп ытла ҫамрйксем ёҫ- 
ленӗ. Ҫакна пирӗн манма йурамаст.
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Вӗренекен ҫанрӑксем Епӗр 1917-мёш ҫула ҫитетуҫен 
хушшин^и ёҫ. пирён Раҫҫейре ӗҫлекен ҫамрӑк- 

сен кёрешӗво (пурӑнӑҫа улӑштарса малалла пырас ёҫ) 
вӑйлӑланса сарӑлман тербмӗр. Ан^ах вӗренекен ивте- 
декентлӗ ҫамрӑксен хушшин^е ӗҫ кун пек пудмав. Тёр- 
лё шкулта вӗренекен ҫамрӑксем пурин^ен ытла вак 
пуршуаҫипе вӑтам пуршуаҫи ацисем пулнӑ. Вӗсем ун 
^ухнехи шкул йӗркисем питӗ усал пулнипе кидӗшей- 
мен. Вӑл саманара шрул салтаксен касӑрмипе пёрех 
пулнӑ. Саккун «ирӗклӗх» кӗнекисене ҫапма ирӗк па- 
мав, кӗнекесене вуланӑшӑн нитӗ хытӑ тыткалаиӑ. Вё- 

, ренекенсене тӗрлӗ крушоксене: орканисатсиленме ■ррнӑ. 
Ҫапах та вӗренекен ҫамрӑксем, ку^ттурӑран пулсан, 
ытти ҫамрӑксен^ен нумай малтя тӑнӑ. Шкулта вӗрене- 
кенсем ушкйнпа пурӑннӑ, пӗрпӗринпе пёрлешсе, хйй- 
сем ёҫӗсем ҫин^ен шутласа пйхма пултарнӑ. Ҫавӑнпа 
та ҫамрӑксен ёҫӗ $ӑн малтан вӗренекенсен пӑлхавб- 
сев^ен пуҫланса кайнӑ. Тата ҫаква астуса т |р ас  
пула'!’: вёренекен ҫамрӑксем, савӑтра ӗҫлекеп ҫамрӑк- 
сем пек ревоадтснонерсен ушкӑнёсемпе пӗрлешсе ҫы- 
хӑнса тӑраймаи. Ҫавӑл пирки вӗренекен ҫамрӑксен 
хӑйсём тӗллӗнех тёрлӗрен орканисатсисем тумалла 
иулнӑ.

1884-мӗш ҫулта «Халӑх ирӗкӗ» (Народная воля) 
йатлӑ партти ҫамрӑк ревофутсионереем ва.здн оркани- 
сатси тума^тытӑннӑ, ан^ах ку вҫ пулайман. Тата вё
ренекен стутентсем мӗнле ӗҫленине пӗлес тесен, пирӗн
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1876 ҫулсев^е вӗсем халӑх хушшине вӗрентме ҫӳрени- 
не, 1891 ҫулти выҫл&хпа кӗрешнине, 1905 ҫ. пулнӑ 
ревсвдтси ӗҫӗн^е пулнине аса илес иулат. Ан-рх, оту- 
тентсем ара ҫитнӗ пирки, хӑйсен шухӑшӗсемпе те ҫам- 
рӑксенцен уйӑрларах тӑнӑ, ваттисем йевнелле туртӑннӑ.

Кӑнтёрлари Раҫҫей ҫам- 1 9 0 1  ҫулта Ле^ӑнкратра, Тиф- 
рӑкӗсен сойусё. лисра, Тонри Ростовра, Харккӑв- 

ра, тата ытти хуласен^е те вёренекенсен орканисатсийё- 
сем ӗҫле луҫлаҫҫё Раҫҫейӗн кӑнтӑрла йен^е, 1902 ҫул- 
та ҫак ҫамрӑксен орканисатсийёсен пӗрремӗш сйесӗ 
нулнӑ. Вӑл сйесре: Раҫҫейӗн кӑнтӑрла йен^и вӑтам 
шкулсен^е вёренекенсен ушкӑнӗсен Тёп (Центральный) 
Комиттетне суйланй. Иккёмӗш сйесӗ 1903 ҫулта пулнӑ. 
Вӑл вӑхӑтра ҫав орканисатсире 500 ҫын йахӑн тӑнӑ; 
вӗсем 40 крушокра ӗҫленӗ. Вёсем пурин^ен ытла хӑйсе- 
не хӑйсем вӗренсе ҫутӑлас ёҫе тунӑ. Кунсӑр пуҫне та
та, ку орканисатсивёч кӗрекен йулташсем шкулти йӗр- 
кесемпе те кӗрешнӗ. Паллӑрах йулташсем, ку ӗҫсемсёр 
нуҫне, тата политтӗккӑ ёҫӗсене те тунӑ. Вӗсем тӗрлӗ 
ревси&утсионерсем ҫырнӑ кӗнекесене, саккуяа хирӗҫ пы- 
ма '§ӗнекен хутсене (прокламатсисене) машшинсемпе 
ҫапса, тӗттём халӑх хушншне салатнӑ. Ҫак кӑнтӑрла 
йен^и ҫамрӑксен сойусӗ сотсиалтемократ партти майлӑ 
пулнӑ. Вӑл орканисатсисен иккӗмӗш сйесё ун ҫин^ен 
ак& ҫапла калат: Сйес нролеттарисен сотсиалисӑмӗ 
вӗрентнине ҫамрӑксем хушшине сармалла, тенӗ. Раҫ- 
ҫейри ӗҫлекенсен сотсиалтемократш парттийӗ анг§ах
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ку ӗҫе тӗрӗс тума пултарӗ, тенё. Ку майпа орканисат- 
сийӗн сотсиалрево^утсионерсемпе те тавлашкаламалла 
пулнӑ. Вӗсем (ессерсем) ҫак оркаписатсине политтӗккӑ 
ёҫӗнт,ен айаккарах илсе кайса, унтан вӗренмелли (ку .р- 
турӑланмалли) орканисатси андох тӑвас тенӗ. Ан^ах 
«ркаиисатси вӗсем хыҫҫӑн кайман. Ку йен^ен Кӑнтӑр- 
лари Раҫҫейре сотеиалтемократтийён партти вӑйли ку- 
рйнса тӑнӑ. Тата ҫамрӑксене Согсиалтемократти партти 
хыҫҫӑн кайма Ростов хулин'р 1902 ҫудта пуднӑ ^аплӑ 
ставка пулӑшнӑ. Ҫак вӑхӑтра ёҫдекенсен класӗ калама 
ҫ.ук вӑйлӑланса ҫ.итнӗ. Сотсиалтемократсен парттийӗ вё
сен иуҫе пулса, вӗсем ҫине шанса, тӗрлё лосункӑсем 
кӑларса, питӗ вӑйлӑ ёҫленӗ. Ҫавӑнпа та вёренекенсем 
сотсиадтемократсен партти майлӑ нулнӑ.

Парттипе вёренекен ҫам- Раҫҫейри ӗҫлекенсен Сотсиал- 
рӑксем. темократти парттийӗн ,,Хёлхем“

(Искра) йатлӑ хаҫа^ӗ ҫак вӗренекен ҫамрӑксем ма- 
лалла пынине сӑнасах пӑхса пынӑ, мӗншӗн тесен, ҫам- 
рӑксен орканисатсийӗсем рево.$утсионерсеве питё пы- 
сӑк усӑ кӳнё. Ҫамрӑксен ушкӑнӗсем тӗрлӗ прокламат- 
сисем тӗгтём халӑх хушшине салатнй, унтан вёсем ре- 
во.^утсяонерсен ушкӑнӗсене ■ҫылай вӗренсе, ку^турлӑ,- 
ланса ҫитнё ҫамрӑксене парттире ӗҫлеме парса тӑнӑ. 
Вӗсем ун 'бухне мӗнле ӗҫлени ҫин^ен статйасем нумай 
ҫырнӑ („Кӑнтйрлари Раҫҫейре вёренекенсен Сойусё“ 
ёҫлени ҫин^ен ҫырни 5 пысйк статйа пур, ытти орка- 
нисатсисем ҫинцен 70 статйана ҫитет). Вал статйасем
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ҫин$е ун ^ухнехи вёренекенсен хушшинт^ен лайӑх- 
хисем йепле ёҫлекенсемле пӗрле кӑииттала хирӗҫ тӑни 
ҫи н р н  . лайӑх ҫырса кӑтартнӑ. Патша саккунё шкул- 
се н р  крамол тени ан пултӑр тесе, питӗ тӑрӑшнӑ. Ан- 
^ах ку ёҫ кунтан кунах вӑйлӑланса пынӑ. 1904-5 ҫул- 
сенҫе яумай шкулсешҫе вӗренекенсен санастовкисем 
лулнӑ. Ҫак вёренекенсен кӗрешӳвӗ вӑйлӑланнине Раҫ- 
ҫейри ӗҫлекенсен сотсиалтемократти парттийӗн ,иккӗ- 
мёш сйесӗ палӑртнӑ. Вал, В. И. Ле^ӑн йулташ каланӑ 
тӑрйх, вёренекенсен кёрешӳвӗ ҫин^ен уйрӑм ресолутси 
(постановлени) йышйннӑ. Вӑл иостановлени ҫапла ка- 
ла¥: Раҫҫейри ёҫлекенсен сотсиалтемократти парттийёа 
иккӗмЗш сйесӗ вёренекенсен хушшин^е рево^утси ӗҫё 
^ёрёлее, вӑйлӑланса пынине савса тӑра¥.

Ҫамрӑксем орканисатсиленме тӑрйшнине партти ор- 
канисатсисен пурин те мӗн пур вӑйпа пулӑшмалла. Сйес 
хӑйсен 'ренӗсене пурин^ен ытла вёренекенсен ушкӑнӗ- 
сене, крушукӗсене Сотсиалисӑм шухӑшӗсене пёлтерме 
калат; пӗр йен^ен маркҫисӑма (Еарл Маркс вёрент- 
нине), тепӗр йен^ен Р а ҫ ҫ е й р и халӑхҫӑсемпе (на- 
ротниксемпе) хыҫал йен^и Европпӑри оппортуяиссем 
в ё р е н т н и н е  танлаштарма калат, мёншӗн тесен, 
ҫаксем пирён вӑхӑтри '§и паллӑ рево.(,утсин йухӑмӗсем. 
Унтан ёҫ пуҫламӑшён^ех пысӑк йӑнӑшсем тӑвас мар 
тесен, ҫамрӑксен орканисагсийӗсем, ёҫ пуҫласа йарас 
умён, сотсиалтемокрагсен орканисатсийӗсемпе ҫыхӑнса, 
канашлас пула^, терё.



Вёренекенсен 1900-пе 1917-мӗш ҫул хуншннтщ ӗҫ- 
не тёплесе пӑхсан, акӑ мён калама пулат: вӗсем вакӑ 
пуршуаҫн майлӑрах пулнӑ. Вӗсем пурив^еп ытла хӑй- 
сене хӑйсем вӗрентес ӗҫе ан-ҫах ӗҫленӗ. Апла пулин те 
вӑл орканисатснсентщн нумай ревоадтсионерсем-ломунис- 
сем тухнӑ.

Хапрӑксавӑтра ӗҫлекен Епӗр 1917-мёт ҫулцен  хап- 
ҫамрӑксен малтанхи ор-

канисатсийёсем. рӑксавӑтра ёҫлекен ҫамраксен ор-
канисатсийӗсем пулман, вёренекенсен оркависатсийӗсем
ан’р х  пулнине куртӑмӑр. Ӗҫлекен ҫамрӑксен 1903—
1906 ҫулсен-р Иунт (Бунд) ҫумӗн^е тӑракан П о ^ тӑ -
па Украйнӑри орканисатсийӗсем ҫеҫ пулнӑ, вӗсене ҫам-
рӑксен пунтҫӗ Йукен Пупт (Юген-Бунд) тенӗ. Унтан
По-рпйра „Малалла пуласси“ („Будущность" — Цго-
кунфт) йатлӑ, орканисатси пулнӑ, вӑл 1909— 1914 ҫул-
сен’де ӗҫленӗ. Ҫак орнанисатеисен вёренекенсен орка-
нисатсисевтщн уййрӑм тӑнӑ: вӗсем пуринлщн ытла ре-
во^утси ҫин^ен тӗттӗм халӑх хушшин^е ӑнлантарса
ҫӳренӗ, ӗҫлекенсемпе пӗрле темонстратсис1 Н'ҫе ӗҫленӗ,
хӑйсем тӗллӗн те тунӑ. Ун ҫин$ен ҫак^орканнсатсисен
пуҫӗ пулса тӑпӑ йулташсем акӑ ҫапла калаҫҫё: По%-
шӑра патша реаксийв пит хайарланса ҫитнё вӑхӑтра,
ӗҫлекенсен орканисатсийӗсене лӑ^ах тунӑ вйхӑтра, мал-
та вӑрҫҫа пыракан 'ҫӑн ырӑ рево^утсионерсене йе ты-
та тыта хупвӑ, йе ҫака ҫака вӗлернӗ вӑхӑтра ӗҫлекен
ҫамрӑксем хӑйсем на’ҫейккӑсем (пб^ӗк ушкӑнсем) тунӑ.
Кайрантарах рево.%утси ӗҫӗ ^ӗрёлсе вӑйланарах пар-
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сан, ҫак йа^ейккӑсен^ен ыаттур, ҫирӗп, вӑйлӑ, оркани- 
сатсисем нулса кайнӑ. Пӗрпӗрне сотс.иалисӑм ҫин^ен 
вёрентекен крушоксене. По^шӑпа Литвари политси ҫӗ- 
мӗрсе пгтереймен ҫамрӑксен орканнсатсисене, тата йев- 
рейсен „сотсиадисӑмлӑ пролеттари ҫамрӑкёеем“ тейе- 
кон орканисатсисене пӗрлештерсе „Малалла“ (Будущ
ность) йатлӑ ҫамрӑксен орканисатсине тунё. Вал ну- 
иумай^’вен вӑйлӑн ёҫлесе пынӑ. 1909— 1910 ҫулсенце ҫу 
уйӑхӗн пӗрремӗш куяне мӗн пур ӗҫлекенсен оркани- 
сатсийӗсем, подитси аркатса пӑрахнӑ пирки, нимӗн ту- 
ма та пултараймарӗҫ. Пёр „Малалла“ ан^ах вӑл кун- 

.сеа^е ӗҫлекенсене кӑпихталисӑмпа кӗрешме тщнекен 
хутсем кӑларнӑ. „Малалла1- вӑл хапрӑксавӑт ҫамрӑкё- 
оен первейхи орканисатсийӗ пулнӑ. Вӑл оркависатси- 
рен пирӗн краштӑн вӑрҫи вӑхӑтён^е паллӑ, ҫынсем ву- 
май тухрӗҫ. По-ршӑра халӗ те „Малалла“ йатлӑ икӗ ор- 
канисатси пур; вӗсен^ен ҫурри ытла комуниссем хыҫ- 
ҫӑн кайрӗҫ, йулашкисем сотсиал-патриотсем хыҫҫӑн 
кайрӗҫ.

Епӗр пӗлетпӗр, кунта каланӑ орканисатсисемсёр пуҫ- 
не, хапрӑксавӑтсен^е таса ҫамраксен урӑх орнанисат- 
оийӗсем те пулнӑ. Нарӑс уйӑхӗн^и рево^утси умён Пи- 
т ё р т  Путтиловскипе Лесснер савй^ёсев’ре, тата Украй- 
нӑра ҫамрӑксен крушокӗсем пулнӑ. Лесснер савӑтӗн^е 
ҫамрӑксем ваттисенрен уйрӑм ставка тунй. Кейӳ ху- 
лин-ҫе те ҫавӑн пекех пулнӑ. Вӑл хуЛара тнмӗр тавраш 
савӑ^ӗсен^е ӗҫлекенсен сойусӗ ҫумён^е ҫамрӑксен
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хӑйеен тӗреклӗ унгкӑнӗ пулнӑ. 1917-мёш ҫулта вӑл уш
кан ҫӑмрӑксен сойусне пуҫласа йараканни пулнӑ. Тата 
Отес хулинре 1917-мӗш ҫулта Сотсиалтемократсен кру- 
шокӗсем пулнӑ. Кайравтарах вӗсем ӗҫлекен ҫамрӑксен 
сотсиалисӑмла сойусне пуҫласа йанӑ.

Нурӑс уйӑхӗнТ|И Ҫамрӑксен ӗҫӗ вурйс уйӑхён-
рвво^утси. ■ҫц рево^утси хыҫҫӑн тин вӑйлӑ- 

ланса сарӑлма пуҫланат. Нурйс уйахбн'р ревсодтси 
хыҫҫӑн, хапрӑксавӑтра ӗҫлекен ҫамрӑксем ку.%ттурӑиа 
политтӗкӑ тӗлӗшӗн^ен калама ҫук ҫӗкленсе пыраҫҫӗ. Ҫак 
рево^утси хыҫҫӑн ҫамрӑксене ӗҫлеме кансӗрлекен йаиа- 
ласем пётрӗҫ. Рево.^утси ҫамрӑксене ку^турӑланса пы- 
ма, тата полвттёкӑпа екковомиккӑ кӗрешӳвӗн^е кӗреш- 
ме май пацӗ. Вӑл вӑхӑтра ҫамрӑксем хӑйсем тёллӗя 
анцах ёҫленӗ, мӗншӗн тесен, ытти ӗҫлекенсен оркани- 
сатсийӗсем политтёкӑ ёҫне тыгйнса кӑпитталисӑмпа кӗ- 
решнё вӑхӑтра, ҫамрӑксене пулӑшу пама пултарайман. 
Ҫавӑнпа та ҫамрӑксен ёҫӗ^ ытти политтӗккӑ орканисат- 
сийӗсемпе пёрлешмесӗр, вумайр^ен хӑй тӗллӗпех пынй. 
Нирӗн Раҫҫейри ҫамрӑксен оппыт (сӑнав) пулман пир
ки, вӗсем хӑйсен оркаиисатсине мӗнле формӑпа тумад- 
ла майне шыранӑ. Тӗрлӗ ҫёрте ҫамрӑЕсенён оркани- 
сатсийӗсем ҫакӑн ппрки тӗрлёрен пулнӑ. Вӗеенрен пал- 
лӑраххисем Питӗрпе Мускав орканисатсийёсем пулнӑ. 
Вӑл хуласен^е ҫамрйксен орканисатсийӗоем мӗнле пуҫ- 
ланса, мӗнле ӗҫленине малалла каласа кӑтартӑпӑр. Ҫак
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орканнсатснсем питӗ вӑйлӑ, пулнӑ, вӗсем кайран пнрён 
канаш ирёкне краштан вӑрҫи н р  нумай пулӑшнӑ.

Питӗртти ҫамрӑксен Лен^нкратри (Питёрти) ҫам- 
орканисатсисем. рӑксен ӗҫӗ хапрӑксав^тсенр ҫам- 

рӑк ушкӑнӗсем (коллективсем) тунипе луҫланса кайнӑ. Ку 
ушкӑвсем ҫамрӑксен пурӑнӑҫне еккономиккӑ й е в р н  та
та вӗрентес тӗлӗшрен лайӑхлатасшӑн пулнй. Ҫакӑн пек 
ҫамрӑксен ушкӑнӗсем Питӗрт-е кунтан кун йышлӑланса 
пынӑ. Ҫёртме уйӑхӗ умён (1917-мёш ҫулта) пӗр Выиорк 
йеицех (Выборгская сторонарах) ӗҫлекеп ҫамрӑксем пурё 
вунӑ иине (10.000) йахӑна пёрлешше ҫитвӗ. Вӑл орка- 
инсатспсеы вййлӑ путнӑ. 1917-мёш ҫулта ҫу уйӑхӗн 
пӗрремёш кунёнр  пулнӑ темонстратсире ҫамрӑвсем уй- 
рӑм ушкӑнпа хӑйсен лосупкисемпе пынӑ; Марс уйӗ 
(Марсовое поле) тенӗ ҫёрте вӗсем Раҫҫейри ҫамрӑксен 
первейхи мнгтинкине туса ирттернё. Ҫак вӑхӑтра Вы- 
порк й е н р  районра ҫамрӑксенӗн „Ӗҫпе Ҫутӑ“ йатлӑ 
оркаиисатсийӗ пуҫланса кайнӑ. Вӑл орБанисатси ну- 
ҫ ӗ н р  пёр липерал— Шевцов ӗҫленӗ. Куя хыҫҫӑн ытти 
районсенр те ҫакӑн пек ушкӑнсем орканисатсилене 
пуҫланӑ. Вара Питӗр х у л и н р  мӗн пур орканисатсисен 
пуххи пулнӑ. Унта мӗн пур районсенр, хапрӑксавӑт- 
с е н р  орканисатопсен телека^ӗсем нынӑ (пуху Рено са- 
в ӑт ӗн р  пуляӑ). Унта Питӗр х у л и н р  ҫамрйк пролет- 
тарисен орканисатсийӗсен канашне суйланӑ. Вӑл орка- 
ннсагсисене ,,Ӗҫпе Ҫутӑ,“ йатлӑ хунӑ. Вӑл орканиеатси
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ҫакӑн пек прокраммӑ йыш£ннӑ (прокраммӑн паллӑ вы- 
рӑнӗсене кунта кӳртетпёр):

1. Пролеттари ҫамрӑкӗсем хӑйсен ирёкёпе тивёҫ- 
лӗхне вӗренсе, ҫутӑлса, пӗлсе сыхлагр ӑ р ;

2. Малашне пролеттари иулас ҫамрӑксем вӗренсе 
ӑстана тухнӑ спетсиалистсем'пулдар;

3. Пролеттари ҫамрӑкӗсем нолиттӗккӑ тӗлёшён^ен тй, 
еккономнккӑпа саккун тӗлӗшӗн^ен.те пӗрпӗринщён пӗр- 
лешше хытӑ тӑракан п ул^ӑр ;

4. Вӗсенӗн хӑйсенён тивӗҫлӗхӗ кӑмӑлӗпе прелетта- 
-ри  класён шухӑшёсем ҫирӗпленг§ёр, мӗншӗн тесен, вё-

сем техннккӑпа ирофеҫҫи йен^ен вёренсе ҫутйлса ҫит- 
сен, пӗрлешше оркакисатсиленсен, ӗҫлекен класӑн тёре- 
кӗ пулаҫҫӗ;

5. Пролеттари ҫамрӑкёсем кӑмӑлне хитрелӗхпе ӑс- 
лӑлӑха п ӗлдар , вӗсем илемлёхе йуратакан пулцӑр;

6. Ӗҫлекен ҫамрӑксем вййлӑ, сывлӑхлӑ п у л ^ ӑр  тесе, 
вӗсене сывлӑхлӑ тӑвакан, вӑй кӳртекен вӑйӑсене йу
ратакан тӑвас пулат;

7. Раҫҫейри пролеттари ҫамрӑкёсем пурӗ те пӗр- 
лешт;ёр те, хӗвеланӑҫри, Ҫёнӗ тӗнцери—Амерӗкри, тата 
ытти ҫӗрти ҫамрӑкӗсемпе, пуршгцен ытла славен ҫам- 
рӑкӗсемпе пӗрле ёҫлесе, ҫутта тухма, кӑпитталисӑмпа 
кёрешме, пӗтӗм тӗщрше сотсиалисӑм пултӑр тесе тӑ- 
рӑш^ӑр;

Ҫак малта кӑтартнине туса ҫитермешкӗн, пур рай- 
онсен^и пролеттари ҫамрӑксене „Кҫпе Ҫутӑшӑн“ пӗр-
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лештерсе орканисатси канашӗпе комитте^ё ҫак тёрлӗ 
ӗҫҫемшӗн тӑрйшат:

1. Шкулта вӗренсе ҫутта тухас ӗҫшӗн;
2. Науккӑсене, промытленнӑҫпа ремеслесене вӗре- 

нес ӗҫтӗн;
3. Пӗрнӗриншӗя хута кӗрсе, пурӑнӑҫа лайӑхлатас 

ӗҫшӗн;
4. Илемлӗх, ҫырулӑх ёҫне вӗренсе, кӗнекесем кӑла- 

рас ӗҫшӗн;
5. Илемлӗх исвуствине вёрентес ёҫшӗн;
6. Ҫамрӑксен ӳтпӳне ҫирӗплетес ёҫпеле, науккӑ_кӑ- 

тартнӑ тӗрлӗ спорт ӗҫӗшӗн;
7 Килҫурт тытас ӗҫпеле ки.ри хуҫайствӑ ӗҫӗшён 

тата ҫӗр ӗҫӗшӗн;
8. Метикко-саниттари ӗҫёшӗн;
9. Финансна копператси ӗҫӗшӗн;

10. Хапрӑксавӑтра тӑман пролеттарисене пӗрлеште- 
рес ӗҫшӗн;

11. Хресҫен ҫамрӑкӗсемпе пӗрлешес ӗҫшӗн;
12. Орканисатси ӗҫӗсене туса тӑрассишӗн т. ыт. те.
Ҫакӑнтан епӗр „Ӗҫпе Ҫутӑ“ орканисатси мӗнле ӗҫ-

ҫем тӑвас тенине лайӑх куратпӑр.
Ан^ах „Ӗҫпе Ҫутӑ“ орканисатси хушшин^е пӑлхав 

■ҫасах пуҫланса кайнӑ. Рево^утсиленнӗ ҫамрӑксем орка
нисатси пуҫён^е тӑракан Шевтсовпала унӑн майлӑ пы- 
ракан ренсемпе кӗрешме пуҫланӑ. Вара Нарвӑпа Нева 
районӗсем унган уйӑрӑлса тухнӑ. Вёсен хушшин^и тавла- 
шу политтӗккӑ тёлӗшӗн^ен килёшеймен пирки тухса кайнӑ
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Ҫӗртме уйӑхён^е Питӗрте Ут;ретиттӗлни Сопранине 
суйлакан комиттет ӗҫленӗ. Ҫавӑнта ҫамрӑксене Уцре- 
титӗляи Сопранине суйлама миҫе ҫултан пуҫласа ирёк 
памалли ҫин^ен калаҫяӑ. По^таевиксем ҫамрӑксене 18 
ҫул тултарнисене суйлама ирӗк памалла тенё; менше- 
виксем 20 ҫулхисене тенё; катетсем 23 ҫулхисене, 
тенӗ. Комиттет меншевиксем каланине йышӑннӑ. Ҫак 
йышйннӑ постановленине хирӗҫ пырас тӗлёшпе, ҫӗрт- 
ме уйӑхӗн 22 ■рслин^е ёҫлекен ҫамрӑксен сопрани 
пулнӑ. Вӑл сопрани 18 па 20 ҫул хушшин^и ҫамрӑк- 
сене суйлама ирӗк паман постановленине хирӗҫ пымад- 
ла тунӑ. Тата ӗҫлекен ҫамрӑксене пӗрлештерсе тара
кан сотсиалисӑмлӑ сойус тумаллн постановлен и йышӑн- 
нӑ та, П^ро суйланӑ. Пӳрона ҫак йулташсем кӗнӗ: Лес
ке, Р ы б к и н , Пылаев. Вӗсем пур те партти •ренёсем 
пулнӑ. Утӑ уйӑхӗн пёрремёш кунён'де „Мотери“ йатлӑ 
'бырккӑра ёҫлекен ҫамрӑксен миттинкӗ пулнӑ. Унта 2.000 
ҫынна йахӑн ҫамрӑк пухӑннӑ. Ҫак миттинкӑра ^и мал- 
тан пролеттари ҫамрӑкӗсен хӑйсен класӗн прокрамми 
палӑрнӑ. Вӗсем миттёнкӑра: ҫамрӑксене сотсиалисӑм- 
шӑн кӗрешме вӗрентмелле, тенё. Ҫурла уйӑхӗн 18 (31) 
кунӗн^е Питӗрти пур ҫамрӑксен орканисатсийёсем конфе- 
ренси тунӑ. Унта 170 телекат пулнӑ. Вӗсене 16.000 
ҫамрйксем суйласа йанӑ. Вӑл конференси Керенски 
влаҫӗн^ен пытанса пурӑнакан Ленӗн йулташа, тата 
тёрмёре ларакан Тротски йулташа салам йанӑ. Конфе
ренси „Ӗҫпе Ҫутӑ,“ орканисатсисене салатса, унӑн вы-
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рӑнне „Ӗҫлекен ҫамрёкёсен сотсиалисӑмлй сойусӗ“ туса 
хунӑ. Конференсин^е „Ӗҫие Ҫутӑ“ орканисатснйӗ нӗ- 
тёмпех пулнӑ. Вӑл хӑйне хӑй пӗгермелле тесе поста- 
новлени йышӑннй. „Ӗҫлекен Ҫамрӑксен сотсиалисӑмлӑ 
Сойусӗн“ малтанхи кунсен^ех политтӗккӑ ёҫне вӑйлӑ, ӗҫ- 
леыелле пулнӑ. Вӑл йуна уйӑхён^и рево^утсин^е, Тут- 
товпа (Дутов) тата Калетинпа вӑрҫнӑ 1 ух, питӗ тйрӑш- 
ша вӑйлӑ ӗҫленӗ. 1918 ҫулга нарӑс уйӑхӗн^е Керма^и 
ҫарё Гаҫҫей ҫӗрӗ ҫине кёрсе пынӑ ^ух, „Питӗрти ӗҫ- 
лекен ҫамрӑксен сотсиалдсӑылӑ сойусӗ“ хӑйӗн комит- 
те^ёпе пёрлех вӑрҫа тухса кайнӑ. Кун пирки Нитӗр 
орканисатсийӗ питӗ надорланса яётсех ларнӑ. Ҫавӑнпа 
та ӑаа  1918 ҫулта ҫу варрин^е ҫӗнёрен орканисатси- 
лемелле пулвӑ. Вӑл в&хӑтра пур районсен^е те ҫам- 
рӑксен клувӗеем, вӗренмеллн шкулӗсем уҫйлнӑ; тата -» 
вӑрҫӑ ӗҫне те вёреятнё. 1918-па 1919 ҫулсен^е пӗр 
ма^ах мопилисатсисем пулнӑ. Питёр хули вӑрҫӑ, вазди  
нумай ҫамрйксене панӑ, Канаш Ирӗкне яумай пулӑш- 
нӑ. 1917 ҫулта, ^ӳк уйӑхӗн$е Питӗрте „Ҫамрӑк, про- 
леттари“ йатлӑ хаҫатӑн пӗрремёш нумёрӗ тухвӑ,. Кун- 
тан кайарах Питӗрти комигтет ытти ҫамрӑксен орка- 
нисатсийӗсемпе ҫыхӑннӑ, пӗтӗм Раҫҫейри Урал тавра- 
шён^е те, ытти ҫӗрте те оркаяисатсисем ҫакӑн пекех 
пулса иынӑ. Ан^ах Мускавра апла пулман, урӑхларах 
пулнӑ.

Мускаври ҫамрӑксен ёҫё. Мускаври ҫамрӑксен сойусӗ 
1917-мӗи] ҫулта ҫӗртме уйӑхён^е Раҫҫейри ӗҫлекенсен-
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сотсиалтемократсен парттийӗ Мускаври комиттер ҫу- 
м ӗн р  пуҫланса кайиӑ. Вӑл сойус патша вӑхӑтён р  вӑрт- 
тӑн маркҫисӑма (Кард Маркс вӗрентнине) вёренекен 
крушокран пуҫланса кайнӑ. Унта партти ренёсемпе со- 
,ҫувствуйуш'§исем (парии  ӗҫне тёрӗс тесе шутлакансем) 
анрах кӗме пултарнӑ. Малтанхи сопранияр (ҫӗртме 
уйӑхӗн 11 (24) кунӗнр) пётӗмпе те 30-10 р е я  а н р х  
пулнӑ. П ӑ р т а к тӑрсанах, вал сойус 30-40 сын- 
тан 200 ҫынна ҫитнӗ. Вӑл сойуса хапрӑксавӑтра ӗҫле- 
кенсен пёр й ад ай ки  а н р х  кёнӗ (60 ҫын). Вӑл сой\-с 
партти хушнӑ ёҫҫене туса пынӑ. Вӑл мёяле ӗҫҫем ту- 
ни ҫинуен йулташ А. Л. Шатскнн акӑ ҫапла калаг: 
Еиӗр ун цухне тем тӗрлӗ ӗҫҫем те, тем тӗрлӗ хушни- 
сене те тунӑ: партти кӗнекисене урамсенр, тӗрлӗ пу- 
хусеи'уе сутас ӗҫе орканисатсиленӗ, тӗрлё ҫёре суйла- 
малли вӑхӑтра урамсенуе акитатсилесе ҫӳренӗ (куншӑн 
пирён ӳтпӳ те кӑвакаркаласа пахнё), ӳнтан тата парт
ти тӑвакан темонстратсисене те ҫӳренӗ, тет.

1917 ҫулта Мускав х ы ҫӗн р  районрп ӗҫлекен ҫам- 
рӑксен сойусё „Виҫҫёмӗш Ннтерватсиоиал“ вуҫланса 
кайиӑ. Унён иур пысӑк хапрӑксавӑтсенр хӑйӗп йау,- 
рйкисем пулнӑ. Ӑна пуҫарса йаракан йулгашсем ка
лана тӑрЗ,х, вӑл орканисатснре ҫамрӑксем пёр ппн пат- 
не ҫитнё. Ку Мускаври икё орканисатсине пёрлештерес 
тесе сӑмах татсассӑн, хуларн ытти районсенр те 3-мӗш 
Интернатсионал орканисатсисем пула пуҫланӑ. Йулаш- 
к и н р н  йуиа уйӑхӗя виҫҫёмӗш кунёлуе (1917 ҫ.) Мус-
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кавра хӑйсен малтанхи конферентсин^е Виҫҫӗмӗш Ин- 
тернатсионал йатлй Мускаври ӗҫлекен ҫамрӑнсен сойу- 
сё пулса тӑнй. Вӑл вйхӑтра ҫак орканисатсине 2000 
ытла ҫамрӑк кӗнб. Йупа уйӑхён 13 кунён^е „Ҫамрйк- 
сен Иатернатсионалё“ йатлӑ шурналӑн нёрремёш ву- 
ыёрё тухна. 15 ^ислара Мускаври ҫамрӑксен малтанхи 
темонстратсийӗ пулнӑ. Вӑл темонстратси пётём тенде
ра ҫамрӑксен кунне асӑнса тунӑ Раҫҫейри 'ҫӑн малтан
хи темонстратси пулнӑ. Мускаври йупа уййхёпци 
ҫапӑҫусем вӑхӑтёв^е орканисатси ■ренёсем пур те 
хӑйсен районрп хӗрлӗ ҫар хуш ш инр ёҫленё. Кун хы£- 
ҫӑн пулнӑ „канлё бҫ“ нумайах пыман. Орканисатси * 
т;ленёсем вумайёшӗ Тонпа Украйяӑна кайнӑ. Ун хыҫ- 
ҫйнах Керман,и ҫарӗсем Раҫҫей ҫёрӗ ҫине килсе кёрв 
пуҫланӑ, унтан Пр.естри ёҫ пуҫланса кайнӑ. Ҫапла 
Мускаври ҫамрӑксен орканисатси Питёрти пекех салан- 
са кайнӑ. Ҫавӑнпа та ӑна ҫуркунне ҫёнӗрен оркани- 
сатсилемелле пулнӑ.

Ытти ҫӗрти орканисатсисем Раҫҫейре Питӗрпе Мус
каври пекех пулвӑ.

йалти ҫамрӑксен ӗҫё. Йалсен$и хреҫцен ҫамрйкӗсен 
хупшинце пуринрп  ытла вёренмелли (ку^турланмалли) 
ушкӑнсем иулнй. Вӗсене фронтран килекен салтаксем, 
йе й ал сен р  вӗреннӗрех ҫынсем пуҫласа' йанӑ. Йупа 
уййхё'рен вӗсем лайӑх орканисатсиленсе ҫитеймея. 
Крушоксене пуйанрах х р е ҫ р я  а р с е м  а н р х  кёркеленӗ. 
'Щухӑн х р еҫр н  ар с е м  кёрсех кайман.
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йупа уйӑхӗпе ҫамрӑксем. Йупа уйӑхёя^и рево^утси ҫам- 
рӑксен крушокӗсемпе тӗрлӗ орканисатсисен ёҫӗсене пӗ- 
тӗмпех улӑштарса пӑрахнӑ. Унцен ёҫлекен ҫамрӑксен 
$ӑн малтан кӑлитталисӑм йӗркнне пӗтермелле пулнӑ, 
ҫавӑнпа та ҫамрӑксем мӗн иур ӗҫлекенсемпе пёрле пур 
темонсгратсисен^е, ста^кӑсен^е, сапастовкӑеенде ннкен- 
ее ӗҫленё. Влатимӗр Илйит} Лен,ӑн рево^утси тӑвас умён 
ҫамрӑксене хытӑ шанса тӑнӑ. Вӑл Парттпн Тӗп Ко- 
миттетнв; йупа уйӑхӗн^и револ,утсине йепле тумалли 
ҫин^ен йанӑ ҫырувёи^е, ӗҫлексн ҫамрӑкёсем револ>утси 
кӗрешӳвёщр ӑҫта пулмаллине кӑтартса панӑ. Вёл акӑ 
ҫапла калат: „Востани тунӑ 'ҫух, ■ҫи кнрлӗ вырӑнсене 
(пунктсене) тытса илмешкӗн, тата ^ӑн пысӑк ӗҫҫем ту- 
машкӑн, парттири гр  харсӑррисенрн, унтан хапрйкса- 
вӑтра ӗҫлеяен ҫамрӑксенрн (ку сӑмахсене Влатимӗр Ил- 
йи'1, Левайн айалтан туртса паллӑ тунӑ), тата р  лайӑх 
ыатроссенрн уйрӑм отретсем тумалла,“ тенӗ. г1)ӑнах та, 
ӗҫлекен ҫамрӑксем В. И. Лен,ӑн ӗмӗтне ҫитернӗ. Вӗсем 
йупа у й ӑх ӗн р  пикенсе ӗҫлеяӗ. Йупа у й ӑх ён р  рево- 
л^утси хыҫҫӑн ҫамрӑксен паррикатӑсем ҫ и н р  вӑрҫас 
вырӑнне тата милиттарисӑмпа кёрешсе, кив ҫарсене аркат- 
са пӑрахнс вырӑнне, пролеттари тактатурӗне сыхламалла 
пулна тата ҫӗнӗ хӗрлӗ ҫар тумалла пулнӑ, — ста^кӑсем, 
сапастовккӑсем тӑвас вырӑнне, канаш ирӗкне ҫирёп- 
летсе, тытӑм йёркине орканисатсилемелле пулнӑ. Ҫам- 
рйксем вӑл ӗҫе те тумасӑр хӑварман.

19



Йалсен-ди х р еҫр н  ҫамрӑкӗсем хушшин^е, йупа уйӑ- 
хён-р рево^утси хыҫҫйн 'ҫухӑнсемпе пуйанраххисем 
уййрйлса кайаҫҫӗ. Вӑл вӑхйтра й алсенр ^ухӑн хреҫ- 
'ҫеисем, пуйан кулаксемпе кёрешме „йухӑнсен комиг- 
тер сен е1' тунӑ. Вӗсене тӗрек парса тӑраканнисем— пу
рин-вен ытла фронтран таврӑннӑ салтаксем пулнӑ, ун
тан -ҫухӑн ҫамрӑкёсем. Ҫак вӑхӑталда йалта ҫамрйксен 
крушокӗсем пулма пуҫлаҫҫӗ. Вӗсем пурӑннӑ ҫемӗн „Пол>- 
шевнксен“ тӗслӗрех пулса пыраҫҫӗ. •

ҫамрӑксен сойусёпе Пирён Раҫҫейре ҫамрӑксен ор-
партти. каннсатсийӗсем парттин оркани-

сатснйёсен'вен уйрӑм пуҫланса кайнӑ. Вёсем пурӑна ки
ле ан-рх комунислӑ орканисатси пулса пынӑ, мёвшёя 
тесен, ёҫлекен ҫамрӑксем хӑйсен орканисатсийесем мён- 
ле пулассине малтанах пӗлме пултарайман. Унӑн ҫин- 
р н  вӗсем ӗҫленӗҫемӗн а н р х  вёренсе пыма пултарнӑ. 
Ҫапах та ҫамрӑксенпе партти орканисатсийёсем хуш- 
шин-§е пӗрлешӳ пулнӑ, мёншён тесен, ҫамрӑкееп со- 
йусӗсен п уҫӗнр  ӗҫлекен паллйрах йулта-псем нумайёшё 
Р. Ӗ. С. Т. II. ренёсем  нулнӑ. Тепёр й ен рн , партти 
ҫамрйксен орканисатсийёсем мӗнле пулеине, мён ӗҫле- 
нине питӗ лайӑх пёлсе тӑнӑ, ^н-ҫах ҫамрӑксем оркани- 
сатсиленнӗ ёҫе хутшӑнман. Кун ҫи н р п  Р. Ӗ. С.-Т. II. 
улттӑмӗш сйееё йышГшвй постановленн питё паллӑ. Вӑл 
сйес малалла партти орканисатсисен ҫамрӑксен оркани
сатсийёсем ҫине хнтӑрах пӑхас пула!; ҫамрӑксем ор- 
канисатсилепнё вух парттин опиекун нек пулма йу-
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рамаст; парттин ҫамрӑксем хӑйсем тӗллӗнех оркани- 
сатсилендар тесе тӑрӑшмалла, ҫамрӑк ущкӑнӗсем пуҫ- 
ланса кайнӑ ^ухнех сотсиаяисӑмпа комунноӑм шухӑ- 
шӗсене йы ш ӑндар та, ҫамрёксен интернатсионалне 
пёрлеш^ёр, вёсем те сотсиалисӑм ёҫне т у р а р  тесе тӑ- 
рӑшмалла, тенӗ.
Ӗҫлекен ҫамрӑксем пур- Йупа уйӑх^ен те, уятан к а >  
шуаҫипе килёшекен парт- ран та вак^ пуршуаҫи партти-
тисем хыҫҫӑн каймаҫҫӗ. ^иесем (сотсиалрево.])утсионерсем,
меншевиксем) ҫамрӑксея орканисатснсене хӑйсен пур-
шуаҫипе килёшмелли ҫулёпе илсе кайма нумай тӑрӑш-
вӑ. Ан^ах ку ӗҫҫеи вёсен нихӑҫан та ӑнса пыман:
ҫамрӑк ӗҫлекенсем вёсен хыҫҫӑн кайман, вӗсем кому-
ниссен парттийӗ хыҫҫӑн кайнӑ. Вӗсем мёншён апла
тунӑшв? Ҫакйн ҫин^ен пӑртак гаутласа пйхарха. Шут-
лакаласан, епӗр ҫакна куратпӑр: ӗҫлекен ҫамрӑксем
вёсем пролеттари класӗн а^исем. Ҫавйнпа та вӗсем
пролеттари парттипе пӗрлех (комун. партти) кӑпиттали-
сӑмран ҫ&яӑнас ҫулпа каймалла пулнӑ; вӗсем хӑйсене
„Темократти саккунӗсемпе11 улгалама паман. Сакӑр уйӑх
пурӑннӑ „Вӑхӑтлӑх Правиттӗ^ствӑ11 ӗҫдекен ҫамрӑкё-
сен пурӑнӑҫне лайӑхлатас тесе нимён те туман. Кӑпит-
талисӑм йёрки пулнӑ ^ух, пуршуаҫи ҫамрӑксене питӗ
хытӑ ӗмсе пурйннӑ, ҫавӑнпа та ҫамрӑксем пуршуаҫипе
килӗшӳ тӑвакан парттисем хыҫҫӑн кайма пултарайман.
Нарӑс у й ӑх ёя р  рево^утсн ҫамрӑксен пурӑнӑҫне лайӑх-
датса вёсене вӗрентее ӗҫ пролеттари тиктатурёсёр пул-

21



ас ҫуккине лайӑх кӑтартса панӑ. Пурин^ен ытла вӑл 
Украйнӑра, Ҫёпёрте, Круҫире лайӑх курӑнса тӑнӑ. Ҫа- 
вӑнпа та ӗҫлекен ҫамрӑксем кирекхӑҫан та Р. Ӗ. С.-Т 
П. (ха.$ Р.К.ГГ.) хыҫҫӑн кайса комунисланса пынӑ. Сӑ~ 
махран каласан, Отессӑ х у л и н р  ҫамрӑксен орканисаТ’ 
сийӗ йепле уйӑрӑлса кайнине пӑхар: 1918 ҫулта утӑ 
уйӑхӗн варрин^е (ун кухне Отессй шуррисен алинце 
пулнӑ). Отессӑри ёҫлекен ҫамрӑксен сотсиалисӑмлӑ со- 
йусён’вев меншевиксемпе сотсиал-рево.^утсионерсем ыай- 
лисем пур те уйӑрӑлса тухса кайяӑ. А н р х  хапрӑкса- 
вӑтрн ёҫлекеи ҫамрӑксем пур те ҫӗнбрен орканисатси- 
леннё, Ҫамрӑксен Комунислӑ Сойусӗ хыҫҫӑн кайнӑ. (Вӑд 
сойус ун ^ухне вӑртгӑн ӗҫленӗ). Кун иеккийех Ҫӗпӗрте 
те, ытти ҫӗрте те пулкалавӑ.

Тата хӑшхӑш ҫӗрте меншевиксемпе сотсиал-рево^ут- 
сионерсея, йе анархислӑ ҫамрӑксен сойусёсем пулкала- 
яӑ. Вёсене вӗреяяӗ ҫамрӑксем (интелекентсем) ан§ах кӗ- 
нё. Ҫавӑнпа вӗсене кунта асӑнни те ҫитӗ.

Кусемсӗр пуҫҫӑр тата „скаутсеппе томтовтсӑсен“ 
крушокӗсем пулнӑ. А н р х  вӗсем ^асах пӗтнӗ. Ха.^ 
Раҫҫейри Ҫамрӑксен Комунислӑ Сойусӗ ӗҫлекенсемпе 
хреэден ҫамрӑкӗсен пӗртея пӗр орканисатсийӗ пулса 
тӑрат.
пӗтӗм Раҫҫейри ҫамрӑк- Ҫамрӑксен ӗҫӗ ҫирӗпленсе, вӑй- 
сен орканисатсийӗсен пер- ^ н
вейхи сйесне пухма ха- лаланса ҫитсен, пётём Раҫҫейри

тёрленни ҫамрӑк срканисатсисене пёрлеш-
терме кирли куранса тӑма пуҫланӑ. 1917—1918 ҫул-
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«ен{е нумай кёпӗрнееен$е ӗҫлекенпе хреҫ^ен ҫамрӑкё- 
сен сйееёсем пулса иртнё. Тата Питӗрпе Уралра оп- 
лӑҫ сйесёсем иккё пулнӑ. Ҫапла пӗрлештерес ёҫе тума 
вйхӑт ҫитнӗ. Ҫакӑ пысӑк ӗҫе тума Питёрпе Мускаври 
ҫамрӑксенӗн орканисатсисем тытӑннӑ. Вӗсем Раҫҫейри 
ҫамрйксея орканисатсисен сйесне пуҫтарма Пӳро суй- 
ланӑ. Ку ӗҫе тума Н. К. Крупскайа нумай пулӑшнӑ 

1918 ҫудта йупа уйӑхӗн 29 кунӗн^е Пӗтӗм Раҫҫейри 
ӗҫлекен ҫамрӑксенпе хреҫ^ен ҫамрӑкёсен пӗрремӗш 
сийесӗ уҫӑлнӑ.

Ҫамрӑксемпе краштӑн вӑрҫи. Сойусӑн малтакхи 
ӗҫӗсем.

Раҫҫейри ҫамрӑксен пӗ- Раҫҫейри ёҫлекенпе хреҫ/вен 
ремӗш сйесё. ҫамрӑкӗсен пӗремӗш сйесӗ Раҫҫвй 

Респулёкён'р Ҫамрӑксен малалла пырас ёҫён никӗсне 
хуна. Сйеса 120 ҫамрӑк орканисатсирен йанӑ телекнт- 
ссм 175 ҫын пынӑ. Вӑл 120 ҫамрӑксен орканисатсясе- 
не 22,000 ӗҫлекен ҫамрӑксем кӗнӗ. Вӑл 175 телекат- 
сен§ен ҫурри Раҫҫейри Комунпссен Парттин ренёсем  
пулнй; меншевиксем 3 ҫын пынӑ, тата пёр сулахай 
сотсиалрево.^утсионер пынӑ. Сйесён тӗп ёҫӗ сойуса ор- 
канисатсилесси пулнй. Йупа уййхён 31-мёш кун ӗвр  
пуднй с&ҫҫетанинр сйес ҫакӑ теҫиссене (полошенисене) 
Ӗышӑннӑ,:

1. Сойус Раҫҫейри квмуяиееен партти прокрамӗпе 
пёр ш ухӑш л! Вӑл ӗҫлекенпе хрееден ҫамрйкӗееое К а-
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наш Ресиуплӗкшён ӗҫлеттерме тӑрӑшат, тата комуни- 
сӑм шухӑшӗсене халӑх хушшинуе сарма тӑрӑшат.

2. Сойус никама та пӑхӑноа тӑми ҫамрйксен орка- 
ннсатси пулат;

3. Сойус „Расҫейри Ҫамрӑксеп Комупислӑ сойусӗ“ 
йатлӑ пулат.

Первейхи иуиктӑна сйес йышӑннӑ $ух, икб тедекат 
анрах тытӑнса тӑнӑ, ыттисем пур те йышӑннӑ; иккӗ- 
мӗга нунктӑна пур телекатсем те йышӑннй, виеҫёмӗш 
пунктӑна 03 телекат йышӑннӑ, 17 ҫын тытӑнса тӑнӑ, 
(5 телекат йышӑнас мар тенӗ. Ҫакӑ сйесре Раҫҫейри 
Комуниссен парттипе иӗрле ӗҫлесси ҫишҫен тавлашу 
мӗн пулман. Сойуса йат хунӑ 'уух андох пӑртак тав- 
лашкаланӑ. Хӑшхӑш йулташсем орканисатснне ,,Ҫам- 
рӑксеп Комунислӑ сойус“ тесе йат хуни ҫамрйксене 
(пуринуен ытла хреҫҫен ҫамрӑкӗсене) хйратса пӑрахӗ 
тесе шутланӑ. Хал, епӗр вӑл йулташсем хӑрани вырӑн- 
сӑрах пулнине нуртӑмӑр. Ку тараи^ен ҫамрӑксем пӗр 
майах Раҫҫейри Комуниссен Парттийӗ хыҫҫӑн пыуӗҫ; 
ку таран уен пёремӗш сйесӗн иостановленисеипе сойу- 
сӑн йа-уӗ тӗрӗс мар тени нёр сасӑ та илтӗнмерӗ. Ҫа- 
вӑнна та епӗр сйес йышӑннӑ поотановленисене вырӑн- 
лах пулнй тесе шутлатпӑр.

Сйссра йышӑннӑ иккёмӗш иунктӑпа Раҫҫейри Ҫам- 
рӑксен Комунислӑ Сойусӑн прокрамӗие Р. К. II. про- 
крамӗ пӗрин^ен пӗри уйӑрӑлса тӑии курӑннӑ пек туйӑ- 
нат. Лнтргх вӑл апла мар. Нрокраммӑ ҫин^е Р. Ҫ. К. С,
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тбл комитте^ӗ Р. К. П. тӗп комиттетне пӑхӑнса тӑрат 
тесе ҫырнӑ. Ант;ах ку икё пункта хушшин'р нимёнле 
уйрӑм та ҫук. Сйес йышӑннӑ иккӗмёш пункта тарах 
Р.Ҫ.К.С. автономиллё, вал орканисатси ӗҫне хӑй тӗл- 
лӗнех ӗҫлет, вӑл сойуса парттисен^е тӑмаи ҫамрӑксем 
кӗреҫҫӗ те, комунисӑма вӗренсе пыраҫҫӗ. Сйес ҫакна 
ан^ах пӗлтересшӗн пулна. Малалли ӗҫҫен^е сйес ҫак 
теҫиссене хайён'прокрамёпе уставӗн^е лайӑх па.1ӑртса 
кӑтартса хунӑ.
р, ҫ. к. с. иккӗмӗш Раҫҫейрп ҫамрӑксен комунислӑ

сйесӗ. сойусён иккёмёпх сйесё краштӑн
вӑрҫи вйхӑтбн'§е пухӑннӑ. Ун 'вухне Тенпккин йенерал 

1гГулӑ хули патнех ҫитсе пынӑ, Йутенӗ^ Питӗр иатнелле 
пынӑ.

Раҫҫейри ҫамрӑксен комунислӑ сойусӗн иккӗмӗш 
сйесӗн^е ӗҫе тума тивёҫлисем 300 телекат пулнӑ, ка- 
нашлама тивӗҫлисем 55 телекат пынӑ. Вӑл сйес мопи- 
лпсатсипе ҫаырӑксен малашнехи ӗҫӗсем йепле пулмал- 
лине кӑтартса панӑ. Иккӗмёпг сйес хыҫҫӑн вара» вырӑн- 
сен^е те, Р.Ҫ.К.С. тёп комитгет сумёя'йе те мопилисатси 
ӗҫне туса иртерме комиҫҫисем ,,виҫҫӗнсене“ — тройккӑ- 
сене суйланӑ.

Иккӗмӗш сйесра тата ҫамрӑкеен ӗҫӗ мӗнле хурӑм- 
ланмалли ҫинт)ен тавлашнӑ. Еун пирки 2-мӗш сйес 
парттнре тӑман ҫамрӑксен уйрӑм ушкӑнӗсене тумаллаи, 
тумалла мари? тесе нуыай сӳтсе йавнӑ. К ун^енех  тата 
1918 ҫултах Туяайевски йулташ ӗҫлекенпе хреэден
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тепута^ӗсен канашӗсем пекех, ҫамрӑксен тепута^ӗсея 
канашёсене тумалла тенё. Тунайевски йулташ ак ҫапла 
шутланӑ: ҫамрӑк продеттарисемпе ваттисем хушшин^е 
килӗштерменни пур. Ҫамрӑксене пӑхса тӑракан ҫуккӑ, 
ҫавӑнпа та вӗсем хӑйсенӗн интересӗсемшӗн хӑйсем 
тӑрӑшмалла. Ҫамрӑксен сойусёсем ку ӗҫе тума пултарай- 
маҫҫё, мёншӗн тесен, вӗсем „сойуссем" ан^ах. Унта 
кӗрекен ҫамрӑксем орканиоатсиленес ӗҫе кӑна вӗренеҫҫӗ. 
Ҫавӑниа та ҫамрӑкоен хӑйсен „ҫамрӑксен канашёсене“ 
орканисаТсилес пула?. Сойусёсем вёсен хушшинкв тӗп- 
лӗрех шутласа, орканисатсилекенсем ан^ах пулмалла. 
Хапрӑксавӑтра ӗҫлекен ҫамрӑксем пурӗ пӗрлешсе 
канашсем тумалла, тенӗ.

Иккӗмӗш сйесре Тунайевски йулташ ун пекех кала- 
ман. Вӑл ун ^ух „ҫамрӑксен канашёсене" тума май 
килес ҫуккине курса профсойуссем ҫумӗн^е „ҫамрӑксен 
Ҫексийӗсене“ тйвас пулат, тенё. Тунайевски майлӑ пулеа 
сйесра Пелоруҫҫипе Литва ҫамрйксен комуниолӑ сойусӗя 
тёп кӑмиттецӗн^е ӗҫлекен Сантер (Зандер) йулташ та 
ҫексисемшбн хытӑ тӑнӑ. Вйл: профсойус ҫумён^и ҫам- 
рӑксен ҫексине Пелоруҫҫипе Литвара тата Раҫҫейре 
х&шхйш ҫӗрте те пур, ҫав&нпа сйесӑн ҫексисем тумалла 
тесе постановлена йышйнас пула?, тенӗ. Ан’р х  тӗп 
коаитгег кӗпӗрнери комиттет претставжттёлёсемпе пӗрле 
тунй пленумра ҫамрйасея ҫексисене тӑвас темен, 
йышӑнман. Ҫекснсем майлй 19 ҫын анцах пулнй. Ив- 
ӗмӗш сйесре те Тунайевски йулташ каланинв йышӑнае
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тесе 19 йулташ кйна ал ҫӗкленӗ (10 телекат тытӑнса 
тӑнӑ — майлӑ та, хирӗҫ те ал ҫӗклемен), ытги мён пур 
телекат пур те ҫексисене хирӗҫ пынӑ. Иккӗмӗш сйес 
ҫамрӑксен канашёсене те, профсойус ҫумӗн^и ҫамрӑксен 
ҫексисене те тумалла мар тенё. Вал сйес „Раҫҫейри 
Ҫамрӑксен Комунислӑ сойусёсӗр“ пуҫне ҫамрёксен урӑх 
нимӗнле орканисатси те пулмалла мар тенӗ. Раҫ. Ком. 

ч Сойусне пур ҫамрӑксем те кёме пултараҫҫё тенё. Ку 
сйес йышӗннӑ постановлени Раҫҫейри ҫамрӑксен ма
лалла пырас ӗҫпе тӗплӗ майланса пыма пулӑшрӗ.

Сйес тата йалсенр ӗҫлессн ҫинцен, тпкулсем ҫин^ен, 
тата еккономипе тивёҫлӗх (право) ӗҫӗсене тӑвасси сни
жен нумай гаутланӑ. Анҫах вӑл сйесӑн 'ҫйн пысӑк 
ӗҫё—ҫамрӑксене пӗрлештерсе, мопилисатсилесе, Теникг 
кянпа кёрешмелле туни пулаК

Сойусӑн ӗҫӗсем. Первейхи сйес хыҫҫӑн Раҫҫейри 
Ҫамрӑксен Комунисла сойусӗ краштӑн вӑрҫи вӑхӑтӗн^е 
(1920 ҫ. ҫурла уйӑхне ҫи те^енех) орйанисатсиденнӗ. 
Ҫавӑнпа та вӑл вӑрҫӑ ун цухнехи сойусӑн ӗҫёсем ҫин- 
це палӑраК

Сойус ӳсни. Раҫҫейри Ҫамрӑксен Комунис
ла сойусӗн пӗремӗш сйесӗ вӑхӑтӗн^е (1918 ҫ. йупа 
уйӑхӗн^е сойусра 22.000 ҫын пулнӑ. Иккӗмӗш сйес 
вйхӑтӗн^е (1919 ҫ. йупа уйӑхёщ в) 96 .000  ҫын пулнй. 
Виҫҫёмӗш сйес вӑхӑтӗнхв (1920 ҫ., йупа уййхӗнце. 
400. ООО ҫын ытла пулнй. Кунта епёр Р. Ҫ. К. С ) 
икӗ ҫул хушшии^в 18 хут ӳоиине куратлйр. Сойуеӑя
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ӳсни вӑл акӑ ҫакӑнтан килет: 1) кращтӑн вӑрҫи ҫам- 
, рӑксене политтиккӑ кёрешӳне кӳртсе пывӑ. 2) Канаш 
ирёкё малтанхи кунсен^ех ҫамрӑксен пурӑн&ҫне ҫӑмӑл- 
латас йен^ен вумай ӗҫ тунӑ (6 сехетлӗ ёҫ кунё). 3) Ре- 
во.^утси хумӗсем айакрн йалсене, вырӑнсене персе ҫит- 
нӗ. 4) 1919 султан кайран канаш респуплӗкӗ ӳссе 
пырат, унӑн ҫӗрӗ (территори) аслӑланса пырат.
р . ҫ. к. с. орканисат- р_ ^  ҫ  йавейккисем
сисем менлв ҫенерен пуҫ- *

ланса кайни. орканисатсиленни вӑл виҫӗ майпа
пынӑ:

1. Вёсен^ен нумайӗшне пёремёш сйес'вен пулнӑ. ҫам- 
рӑксен тёрлё ушкӑнёсем орканисатиленё. Вырӑнти комит- 
тетсем хӑйсен телека^ӗсене хапрӑксавӑтсене, йалсене 
йарс? тӑнӑ. Вёсене акитаттӑрсеы, тенӗ. Вӗсем хапрӑк- 
савӑтри комиттетсемпе, йалти канашсемпе пӗрле ҫамрӑк- 
сен пухуне пухнӑ. Унта акитагтӑр Раҫҫейри Ҫамрӑксен 
Комунисла сойусӗн прокрамӗпе уставӗ ҫин^ен каласа 
панӑ хыҫҫӑн, Р. Ҫ. К. Сойусне ҫырйнӑр тенё, вара 
ҫырӑнас текен ҫамрӑксене ҫавӑнтах сойуса ҫырнӑ.. Ҫа- 
вӑн пек пухусен^е ҫамрӑксем ^асҫасах пур те ҫырӑннӑ.

*2. Тата Р. Ҫ. К. С. йацейккисене йалсен^е 
нумайӗшне фронтран, йе хуларан киле таврӑннӑ ҫам- 
рӑксем, тӗрлӗ салтаксем орканнсатсилесе хӑварнӑ. Вӑл 
орканисатсисем ^ас^асах хӑйсем мӗнле майпа мён ӗҫ- 
лемеллнне те пелмен. Анцах, пурӑннӑ ҫемӗн вёсем хула- 
ри, хапрӑксавӑтри ҫамраксен орканисатсисемае, йе парт
ти комиттсҫӗсемпе ҫыхӑнса, канаш ирӗкӗн йӗраисепр-
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ҫарёплетме, вӑйлӑлатма тытӑннӑ. Раҫ. Ҫам. Комуниела 
Сойусно кирлех мар ҫамрӑксем унтан тухкалабах пынӑ. 
Уйес хулцсен.^е нумайӗшӗнг§е Р. Ҫ. К. С. йа^енккц- 
сеяе Раҫҫейри Комуниссен Партти Комитте^ёсем орка- 
нисатсиленӗ.

3. 'Ҫасцасах ҫамрӑксен йа^ейккисем тага ак ҫапла 
орканисатсиленнӗ: Р. Ҫ. К. С. Ва§ейккине тӑвас те
се хӑйсем ӑссӑн пухӑннӑ ҫамрӑксем хӑйсем патне аки- 
таттйрсене ^ӗнсе пырса, вӗсемпе иёрле ҫамрӑкссне ор- 
канисатсиленӗ.

м ун исл ^со^сӗпе" с ой у сра ^ҪҪейрн Ҫамрӑксен Комунис-
тӑман ҫамрӑксем. ла сойусӗн йарйккисем оркани- 

сатснденсен, вёсен тёрекӗ сойусра тӑман ҫамрйксем нул- 
нӑ. Виҫтӑват уйӑхранах хулзсен^е хапрӑсавӑтри' ҫам- 
рӑксен конференсисем, вулёссен-ве хреоден ҫ.амрӑкӗсен 
конференсисем пулнӑ. Вӑл конференсисем ҫамрӑвсене 
Раҫҫейри Ҫамрӑксен Комуписла сойусне кёме 'ҫӗннӗ. 
’̂ ас 'рсах  конференси телека^ӗсем пур те Р. Ҫ. К. С. 
кӗнӗ. Ун пек конференсисем пулман вырӑнсем Канаш 
респуплӗкён^е йулман теме те йурат.

Сойус хурӑмланни. Гаҫҫейри Ҫамрӑксен Комунис- 
ла Сойусё ӳссе ан 'р х  пыман, вӑд Р. Ҫ. К. С. пёре- 
мӗш сйесӗ хыҫҫӑнах парттипе ҫыхӑнса, хурӑмланса пы- 
нӑ. ^амрӑксен орканисатсийёсем уйесри, кёпёрнери, 
оплӑҫри сйессене пухса, комиттетсем суйланӑ; Раҫҫей- 
ри Комуниссен Паргти комитте$ӗсемпе ҫыхӑнса, пёрле
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ёҫлеме тытӑннӑ. Ку Ҫамрӑксен сйесёсенрн епӗр икӗ 
сйеса паллӑ тӑватпӑр:

1. Пӗри— ҫурҫӗр йен’р  оплӑҫ сйесӗ (1 -ХП -1919 ҫулта)
2. Тепри— хӗвеланӑҫ йентщ оплӑҫ сйесё (пушӑ уйӑх 

1919 ҫ.). Ку икӗ оплӑҫ сйесӗсен постановденисене 
Р. Ҫ. К. С. нёрӗмёш сйеоӗ йышӑннӑ постановлены- 
сем хушни ҫеҫ пулнӑ.

Вёренекен комуниссен 1918-мӗш ҫул пётсе П Ы Н ӑ 'ҫух, 
сойусё. нумай хуласен^е вӗренекен ко-

муниссен ушкӑнёсем орканиватсиленнё. Вӗсем „вёре- 
некен комуннссен сойусӗ1 йатлӑ пулнӑ. Ан^ах вӑл со
йус 1919 ҫулӑн ҫуррине ҫитет^ен кӑна лурӑннӑ. Вӑл* 
вёренекен комуниссен сойусӗн 1919 ҫулта ака уйӑхӗн 
15 кунӗн^е пӗрёмӗш сйесӗ пухӑннй. Унта 200 теле
кат пулнӑ. Вӑл вӑхӑтра ҫав сойусра 8.000 ҫын тӑнӑ. 
Ан^ах ҫак пӗрӗмӗш сйес сойусйн йулашки сйесӗ пулнӑ. 
Вӑл сйес вёренекен комуниссен сойусне Раҫҫейри ҫам- 
рӑксен комунисла сойусӗпе пёрлешмелле тесе постанов- 
лени йышӑннӑ. Ку постановлени тӑрӑх „вёренекен ко
муниссен сойусӗ“ ҫу уйӗхён^е Р. Ҫ. К. С-пе пёрле- 
шет. ^ӑн ах  та, рево^утсилле вёренӗкен ҫамрӑксен хай- 
сен ытти ҫамрӑксен^ен уйӑрӑлса тӑракан ёҫҫем ҫук, 
ҫавӑнпа та вёсен уйрӑм сойуссем, оркависатсисем тӑ- 
васси кирлех мар. Ҫакӑ йен^ен ҫак пӗрлешес тесе йы- 
шӑннӑ постановлени питӗ вырӑнлӑ пулнӑ.

Акиттатси ёҫё. У н  цухнехи ҫамрӑксен хуш-
шин^и акиттатси досункӗсем: «канаш нрӗкнв сыхласа
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тӑрас пула?,» тата: «хёрлё ҫамрӑксен Р.Ҫ.К.С. хушшине 
кёрсе пӗрлешес пула?», тенӗ. Акитхатси ӗҫне миттинкӑ- 
сем, пухусем, темонстратсисем, хаҫатеем урлӑ туса пынӑ. 
Ҫамрӑксен хушшин^е Р.Ҫ.К.С. йа^ейккисем, вӗсен ^ӗ- 
рисем рево.^утси шухӑшёсемпе ҫунса тй 'рёр  тесе, ну: 
май акитгатсиденё. Еу ёҫре Р. Ҫ. К. С. акиттатси пу- 
май пулйшу панӑ. Ҫамрйксеы Р. Ҫ. К. С. йа-ҫейкки- 
сенӗн сймахёсене итлееех пынӑ. Вӗсем хййсен сопра- 
нисешде тӗрлё акиттатсизе орканисатсиденес ӗҫҫене ту
са пынӑ. Р. Ҫ. К. С. вӑл вӑхӑтра тӗрлӗ хронт ернисе- 
не, тата нумай ытти политтиккӑ ёҫӗсене туса пынй (вё- 
сем 1919-20 ҫ. ҫ. пёр ернере икшер виҫшер пуднй). 
Ку комппанисем, ернесем, ҫамрӑксене вёрентсе, комуяи- 
сйм гаухйшёсене пёлтерсе, нумай пулӑшу панӑ. 
Мопилисатси (ҫар а  илсв Краштйн вйрҫи вӑхӑтӗн^е хӗр- 

найас ё ҫ). ҫара пулйшма пирён Раҫҫейри 
комунисла сойус хӑйӗн 'ренӗсене вӑрҫа пама пӗтём 
респуплӗкӗпех виҫё мопилисатси турӗ. Первейхн мопи
лисатси 1919 ҫулта ака уйӑхён^е иртрё. Вйл мопили- 
сатсине хӑвелтухаҫ йен^и хронта Кол^ака хирёҫ кайма 
тунй. Иккёмӗшпе Р. Ҫ. К. С. 2-мӗш сйес хыҫҫӑн, 
1919 ҫулта, кӗркунне Тениккинпа вӑрҫма ирттернӗ. 
Виҫҫёмӗшне По.^шӑ хронтне йама 1920 ҫулта ирттернӗ.

Первейхи мопилисатсине ирттернӗ ^ух, Р. Ҫ. К. С. 
Т. К. хронт патён^и вы рӑнсенр орканисатсисен р е н ё -  
сене 20%  хӗрлё ҫара йамалла туна. Раҫҫейри Ҫамрйк- 
сен Комунисла Сойусӗи иккӗмёш сйесӗ мӗн пур оркани-
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сатсйсен рейӗсене 30°/0 мопилисатсилемелле тунӑ. Ҫак 
мопилисатсисене ирттернӗ р х ,  Р. Ҫ. К. С. орканисат
сийёсем рст/асах хӑйсея ренёсем  Т. К. катартнинрн 

.100%  ытла хёрлӗ ҫара йанӑ.- Хронт п а т ё н р  оркани- 
сатснсем сур те пекех хронта кайнӑ, Р. Ҫ. К. С. хёрлё 
ҫара тГгомансомпе вӑрҫма нумай пулӑшу панине, епёр 
ун р х н ех и  «Правда» йатлӑ хаҫат ҫине ҫапнӑ пёлтерӳ- 
сем ҫи н р и  лайӑх курса тӑратпӑр. Вӑл пӗлтерӳсепе епӗр 
кунта пурне те илсе пӗтерес ҫук, ҫавӑнпа та паллӑрах- 
хисене кӑна кӑтартӑпӑр: 1) ака уйӑхӗн 13. Пенс® хули. 
Вёренекен комуниссен сойусӗ пӗтӗмпе пекех хронта 
тухса канат.

2. Ака уйӑхӗя 25. Скоппин (Ресац, кёп.) Сойус пётём-
пех хронта тухса кайат.

3. Ҫ,у „ 1. 'Ҫаритсӑн орканисатси пётёмпех
хронта кайа¥.

4. Ака „ 29. Пнтёрти Сойус хӑйён ренёсене
20% (800 ҫын) мопилисатсилет.

5. Ҫу „ 7. г1]улхулапа Витепск орканисат-
сисем 20% хронта йараҫҫё.

С. Ҫу уйӑх. 18. Шенкур оркаписатсин 50% хрон
та кайат.

7. Утӑ „ 19. Курск орканисатсийё пур р е н ё -
сене те вӑрҫӑ вы р ӑн ӗн р  пурӑ- 

наҫпа, пурйнмалла тунӑ (военное положение) 16 ҫулган 
пуҫласа пур Р. Ҫ. .К . С. рен ӗсен е вӑрҫӑ отрет,ёсене 
кӳргсе, Партти Комиттерсен аллинр тӑраҫҫё.
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8. Йупа уйӑхӗ. Твер орканисатси 105 ҫын мопили-
сатсиленӗ.

9. Йупа „ 26. РесаЦ) кӗпкомӗ пётёмпех хронта
кайма мопилисатсиленё.

10. „ „ 28. Цукатов.— ЗОо/о мопилисатсиленё.
11. г1)ӳк уй. 17. Новкорот орканисатси пётёмпех

мопилисатсиленё.
„ ,, ,, Веткӑ 400 ҫын мопилисатсиленё

12 „ ,, 20. Питёрте 6 сехет хуиипин^е ирё-
кён хронта кайма 500 ҫамрӑк 
арҫынсемпе ҫамрӑк хӗраг§асем 
100-ён ҫырӑннӑ.

Кунта кӑтартнисем вӗсем хаҫат ҫин^ен тӳрех ҫыр- 
са илнисем, кусемсӗр пуҫне тата хӑйсен вӑйёсене
мопилисатсиленё орканисатсисем иитӗ нумай. Р.Ҫ.К.С. 
хӑйӗн хуш ш инрн хӗрлӗ ҫара панӑ ҫамрӑксене сахал- 
тан та вуншар пинён шутламалла. А н р х  Р. Ҫ. К. С.
канаш ирёкне пулӑшас ёҫе кунпах пётермен. Ҫу уйӑхӗн
21 кунӗн^е (1919 ҫулта) Р. Ҫ .Е . С. тёп комитте^ё
пур Сойус ренёсене те вӑрҫӑ ӗҫне вёрентмелле тесе, 
постановлени йышӑннӑ. Ан^ах ку вӑрҫӑ ёҫне вӗренес
ӗҫе Т. К. постановлени йышана'ренех, вырӑнсен^и 
орканисатсисем ӗҫлеме тытӑннӑ, вӗсем уйрӑм ҫамрӑк 
ҫар ушкӑнӗсем туса хунӑ. Кунсӑр пуҫҫӑр тата Р. Ҫ .К. С. 
орканисатсисем хӑйӗн 'ренӗсене тӗрлёрен комантир
пулмалли курсйсене йарса тӑнӑ. Еу комантир курсӑ- 
сент^ен кайран нумай ҫамрӑксем хӗрлӗ комантире тухнӑ
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Ҫамрӑксен комуиисла сойусӗ Украйнӑра (вӑл кӑпит- 
талиссен'рн ҫӑлӑнсассӑн 1919 ҫ.) хӗрлӗ ҫар тума питӗ 
нумай пулӑшнӑ. Кейӳ хулин^и орканисатси, хӑйён кон- 
ферентсин^е пантитсене хирӗҫ мӗн пур конферент- 
сипех вӑрҫа тухса каймалла тунӑ. 1919 ҫ. утӑ уй- 
ӑхӗн^е ку Кейӳ ҫамрӑкёсен отретне Триппо^йе патён- 
■ҫе Симӗссем (Зелеяыйсем) текен иантит ушкӑнӗ пётём
пех касса пӗтернё. Ку вилнӗ ҫамрӑксен хушшинце, 
Украйнӑри ҫамрӑксен крушокӗсем вӑрттӑн ёҫленё '§ух- 
нехи (ҫулпа йертсе пыракан) йул. М. Ратмански пулнӑ. 
1920 ҫулта Вранкӗл ҫарӗсем Украйналла кӗрсе пынӑ 
■§ух, Харкӑв ҫамрӑкӗсем, вӗсене хирӗҫ кайма, пронепой- 
ес ваади салтаксене хӑйсен хушшин^ен панӑ. Ӑна вӗ- 
сем «Украйяӑри ҫамрӑксен комунисла сойусён проне- 
пойесё» тесе йат хунӑ (Бронепоезд— хулӑн тимӗр листи- 
семпе витсе тунӑ 'вукун ҫулпа ҫӳрекен машшинӑ). Тата 
Вранкӗлпе вӑрҫма Украйнӑри сойус 1920 ҫулта (кёр- 
кунне) икӗ пин ҫын мопилисатсиленё.

Сойус орканисатсилеанӗренпех пур ҫамрӑксене те 
вӑрҫӑ ӗҫне вӗревтес тӗлӗпше (всеобуч) нитё пикенсе ӗҫ- 
ленӗ. Вӑл вӑрҫӑ ӗҫве вёренекен ҫамрӑксене политтик- 
кӑ ӗҫне вӗрентме, политруксем (политтиккӑ руковотитё- 
лӗсем), политкомсем (политтӗккӑ комиссарӗсем) кӑлар- 
нӑ. Тата сойусйн ренӗсен пурин те вӑрҫӑ ӗҫне вёрен- 
мелле пулнӑ.
йалсент|И р. ҫ. к Сойусӗ- Р. Ҫ. К. С. йалта та питӗ вӑй- 

сем. дӑ ӗҫленӗ. Сойусӑв */» йал-
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та ӗҫлесе тӑнй. Анцах йалвёа^и Р.Ҫ .К .С . йатэдейкки- 
сем пӑртак хулари йа^ейккӑсен^ен урӑхларах ӗҫлевё. 
Йалсен^и Р . Ҫ .К .С . йа'рейккисем •ҫас-ҫасах атмини- 
стратси ёҫне туса тӑнй. Вёсем тыр раҫверскпсене, тёр- 
лӗ налуксене пуҫтарма нумай пулӑшу панӑ. Кусемсёр 
пуҫне, вӗсем тата канаш ирёкне ҫирӗплетнӗ, йад-вулӑс 
канашӗсене оуйланӑ; комунӑсем, совхоссем орканисатси- 
ленӗ, пурне те пикенсе ёҫленё. Партти йа/рейакисем 
ҫук вырӑнсен^е Р.Ҫ.К .С. йа'рейккисем вёсен вырӑн- 
не ӗҫлесе т&нй; партти орканисатсисем пулсан, сойус 
вӗсене пулӑшу иарса тӑвӑ. Вӑлвӑхӑтра (1918— 20 ҫ.ҫ.) 
йалтнпе хулари орканпсатсисен хушшин^е ҫыхӑну пи- 
тё вӑйлӑ пулнӑ. Ку ҫыхӑнува вӑйлӑлатма хёрлӗ ҫартан 
киле таврӑнакан ҫамрйк салтаксем, хуларан йала „тӑ- 
ранкалама“ пырса ёҫлекенсем, хуларан пынӑ, „акитта- 
тӑрсеи“ , унган ҫамрӑксен (сойусра тӑманнисен) конфе
ренсисем питӗ нумай пулӑшса тӑл;ёҫ. Р. Ҫ. К. С. орка
нисатсисем йалсеяре пурин^ен ытла (атминистратеи ёҫё- 
пе канашсене орканисатсилес ӗҫе шутламасассӑн, хулари 
некех) орканисатсипе акитгатси, тата мопилисатси ӗҫё- 
сене ёҫлесе тӑнӑ. Хулари орканисатсисен ёҫӗ йалти- 
сен^ен еккономиккӑ тӗлёшӗн^ен кӑиа уйӑрӑтса т&нӑ. 
Еккономиккӑ ёҫё (кёрешӳ- 1917ҫултах х&прАксавӑтра ёс- 

вё). ленен ҫамрӑксем хӑйсен пурйнйҫ-
не лаййхлатасш&н еккономиккӑ кӗрешӳне пуҫлама ты- 
тӑнкаланӑ. Ку тёлёшпе Пнтӗрте, Мускав районӗсен^е, 
тата Выпорк йен^е ёҫлекен ҫамрӑксея ставки пулнӑ
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Ку ставка пуҫӗнве „Ӗҫпе Ҫутӑ“ йатлй Ҫамраксен ра- 
йонри канашӗ тӑнӑ. 1917 ҫуд яӗтсе пынӑ %ух, ^ӳкуйӑ- 
хӗн^е Питӗр комитте^ӗ 36 савӑтри ӗҫлекен ҫамрӑксен 
претставиттӗлӗсемпе (телека^ӗсемпе) совеш^ави тунӑ. 
Вӑл совеш-рни ҫамраксен ӗҫ кунне ^акарасси ҫин^ен, 
ҫамрӑксем ӗҫҫӗр тӑрса йулни ҫин§ен шутлакаданӑ. Раш- 
тав уйӑхӗн пӗтӗмӗшӗн^е Питӗр Еомиттезӗ Ха.тӑха Ҫут 
та Кӑларакан Комиссариата хут ҫырса параЁ Ку хут 
ҫиш&е вӑл хапрӑксавӑт хуҫисен пурлйхёпе (мулӗпе) 
ҫамрӑксене вӗренмелли шкулсем уҫма ыйтагР Ҫакӑ 
шкул хапрӑксавӑт ҫамрӑкӗсем вазди  уҫнӑ шкулсещон 
■§йн малтанхи пулнӑ.
Еккономиккӑ ӗҫӗн хурми- Ан"§ах еккономиккӑ ӗҫне йепле 

сем. тӑвасси, вӑл мӗн майпа пулса пы-
расси, питӗ палӑрсах тӑман. Ҫакӑн пирки хӑшхйш йул
таш сем еккономиккӑ ӗҫӗн йӗркине тупас тесе, тӗрлӗ ҫул- 
сем шыра пуҫланӑ. Вӗсем хӑшхӑшӗсем кун пирки ҫам- 
рӑксен тепутта^ӗсен канашне, йе профсойуссем ҫумён^е 
ҫамрӑксен ҫексисене тӑвас пулат тесе шут тытнй. Кун 
пек ҫамрӑксен .^реш тенисем 11 Мускавра, Мускав хы- 
ҫӗн^и районра, тата Отессӑ хулнн^е пулнӑ. Ан^ах вӗ- 
сем питӗ сахал пураннӑ. Ҫак ҫамрйксен урештенисем 
■ҫасах пӗтни, еккономиккӑ ӗҫне Раҫҫейри Ҫамрӑксен 
Комунисла Сойусӗ ан^ах тума пултарниие лайӑх 
к&тартнӑ.

Сӑмахран каласан, ҫамрӑксен канашёсене, ҫексисе- 
не тӑвасси вӑл евкономиккй ёҫӗ мар, вӑл ҫамрӑксен
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кӗрешӳвён (малалла пырас ӗҫӗн) хурми ан$ах пула¥ 
кун пек щухӑшсем еккономиккӑ, ӗҫӗн хурӑмне тупас 
тенипе кӑва тухса кайнӑ.

Еккономиккӑ кӗрешӳвӗ СоЙуС СККОНОМИККӑ Тӗдӗшпе
мён па^ӗ? нумай ӗҫленӗ, ҫамрӑксене нумай

усӑ панӑ: ҫамрӑксен ӗҫ кувё 4 сехетпе 6 сӑхете ҫите'®- 
■§ен кӗскелсе йулнӑ; ӗҫ инспектӑрӗсен помошникӗсене 
Р. Ҫ. К. С. хӑй хушшищен суйлама пуҫланӑ; ӗҫле- 
кен ҫ-амрӑксем ваади тӗрлӗ шкулсем, клупсем уҫӑлнӑ. 
Вӗсем кайрантарах хапрӑксавӑт ёҫне вӗренмелли шкул
сем пулнӑ. Питӗрте тата ӗҫлекен ҫамрӑксен 14-18 ҫул- 
хи таран пурне те вӗрентмелле тесе постановлени тунӑ. 
Хапрӑкпа савӑт шкулӗсене Пирӗн сойус. пурӑна киле кӑ,-

тума пуҫлани. на ҫӑмрӑксен ёҫӗ ҫине тӗрӗс куҫ- 
па пӑхма пуҫланӑ. Пирӗн Р. Ҫ. К. С. Т. К-т)ё ҫам- 
рӑксен ёҫӗ ҫине мӗнле пӑхса тӑнине пӗдес тесен, епӗр 
вӑл 1919 ҫ. нарӑс уйӑхӗн 13 кунӗнце йышӑннӑ поста- 
новленине пӑхӑпӑр. Ан^ах кӑна кали’р ен , йупа уйӑхён- 
■р револ>утси хыҫҫӑн икё кунтанах Халӑх Комиссарё- 
сен Канашӗ ёҫ ҫинҫен кӑларнӑ текрета (саккуна) пӗл- 
се тӑрас пулат. Вӑл текрет ҫин^е ӗҫ кунне 8 сехетлӗ 
тӑвас пулат тесе малтан каланӑ. Ку текрет ҫинцех 
тата 20 ҫула ҫитмен ҫамрӑксене пурне те 1920 ҫ. кӑр- 
ла'5 уййхён пӗрӗмёш ву н ^ ен  ӗҫрен кӑлармалли ҫин^ен 
каланӑ. Ку ностановленнне йышӑннӑ §ух, Халӑх Ко- 
миссарӗсен Канашё ҫав ҫамрӑксене пурне те техниккй- 
па профеҫҫи шкулӗсене йарас тесе шутланӑ. Ку текре-
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та кӑларнӑ тӗлёшпе, Р. Ҫ. К. С. Т. К-^ӗ йы тӑннӑ 
ресо^утсив^е ҫапла кала?:

Р. Ҫ. К. С. Т. К $ё ҫамрӑксен ӗҫӗпе вёсене сот- 
сиалисӑм ӗҫне вӗрентесои ҫин^еп шутласа пӑхрӗ те, 
ҫамрӑксене вӗрентес ӗҫе происвотствй ӗҫӗпе ҫыхӑнтар- 
малла тет; ӑна (происвотствӑ) ӗҫне сотсиалисӑма вӗрент- 
ме майлӑ туса урӑхлатас пулат, тет. Ҫак ӗҫе тӑвас тӗ- 
лӗшпе Т. К-т ҫакйн пек тума шутла'Г:

1. Халйх Комиссарӗсен Каеашӗ кӑларнӑ текрет тӑ,- 
рӑх, 14 ҫула ҫитмен ҫамрӑксене карлам и пӗрӗмёш 
кунӗн^ен (1920 ҫ.) кайран ӗҫлеттермелле ыар; 14 ҫул- 
тан нуҫласа 20 ҫула ҫнтнисене ӗҫлетермелде, ҫавӑппа 
Халӑх Комиссарӗсен Канашӗ кӑларвӑ текрет ку тӗлёш- 
пе каланине пӑрахмалла;

2. 14-па 18 ҫул хушшин^и ҫамрӑксен ёҫне сыхлас 
майпа, вӗсеве куняе 4 еехетрен ыгла ӗҫлетгермелле мар;

3. Малашне ҫамрӑксем ваеди тӑвас шкулсене ку 
таран^ен хапрӑксавӑт шкулӗсеммайлӑтӑвас пула)?, мёа- 
шӗн тесен, иккӗмӗш сыпӑклӑ шкулсенӗн прокрамӗ те, вё
ренекен ҫамрӑкӗсем те вӗсене килӗшмеҫҫӗ.

4. Ним вӑхӑт иртерыесёрех, ҫамрӑксене ӗҫленине 
сотсиалисӑма вӗренсе пымалла тӑвас пула?; ҫамрӑксеве 
пур ӗҫре те кунне 4 сехетрен ытла ӗҫлеттермелле мар те
се саккун кӑлармалла, тет.

Кунсйр пуҫне тата т. к-т сутуилӳпе промышдӗнйҫра 
ӗҫлекен, тата патшалйх уҫрештеннсен^е ӗҫлекен ҫам- 
рӑксем ӗҫлесе вӗренесси ҫин^ен шутламалла тенӗ.



Кун хыҫҫӑнах Шатскин иул. шкул политтикӗ ҫин- 
'ҫен кӑтартса ҫырнӑ теҫясӗсене ҫапнӑ. Ҫакӑн пирки 
сойусӑн халӑха ҫ.утта кӑларакан комиссарйа'§ӗпе нумай 
тавлашмадла пулнӑ. Ку тавлашу 1920 ҫула ҫитеэденех 
^ӑсӑлса пынӑ, ҫапах та ку тавлашура Р. Ҫ. К. С. 
ҫийеле тухнӑ.

Сойусӑн еккономиккӑ, ӗҫё 1920 ҫул ҫурта питӗ вӑй- 
ланса ҫитнӗ. Ку вӑхӑтра Р. Ҫ. К. С. профеҫҫи сойу- 
сӗсене те, тёрлё патшалӑх у-ҫрештенисене те хӑйӗн прет- 
ставиттӗлӗсене йара пуҫларӗ. Пур халӑх комисарйа’дёсем 
ҫамрӑксен ӗҫне ҫӑмӑллатас тӗлӗшпе тӑрӑша пуҫларӗҫ, 
ҫакӑнпа та ку вйхӑтра сойусӑн еккономиксӑ ӗҫне туса 
пыма питӗ майлӑ, ҫӑмӑл пулнй. Ӑна патшалӑх пур ҫам- 
рӑксене те цирлӗ, т}ирлӗ маррине пӑхма, хӑрушӑ вырӑн- 
та ӗҫлекен ҫамрӑксене ҫӑмӑлтарах ӗҫе куҫарма пуҫланӑ, 
ҫамрӑксене тытеа ҫпеку^атси тунисене пӗтерме ирӗк 
парса пынӑ. Кун пирки, пирён сойус питӗ пысӑк ӗҫ 
турӗ. Хӑшхӑш йулташсем, ҫамрӑксеяе оурне те ^асрах 
вёреннӗ ҫынсем тӑвас тесе, кулӑшла канаш панӑ. Ҫак- 
кӑн иек Салкинт йулт. 15 ҫултан пуҫдаса пур ҫамрӑк- 
сене те хапрӑксавӑтсен^е происвотствӑ ӗ^не вӗрентме 
мопилисатсилемелле тесе «Правда» хаҫата ҫырнӑ (1920 
ҫ. нарсӑн 5 кунё).
Ҫамрӑксен комунисла Ҫамрӑксен Еомунисла сойусӗ- 
сойусӗсем вӑрттӑн ёҫлени. сем Краштӑн вӑрҫи вӑхӑтӗн^е йеп-
ле ӗҫленине тӗпёйӗрӗпех пӗлсе тӑрас тесен, пирӗн ҫам- 
рӑксен сойусӗсем шурӑҫарсем тытса илнӗ вырӗцсенце
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мӗнле ӗҫленине пӑхса тухас пулат. Кун пек шурӑ ҫар 
пёр вӑхӑтлйха туртса илнӗ вырӑнсем акӑ ҫаксем: Ук- 
райнӑ, Капкас, Урал, тата Ҫӗпӗр. Ку вырӑнсен^е ҫам- 
рӑксен орканисатсисем вӑрттӑн кӑна ӗҫленӗ.

Украйнӑ. Украйнӑ нум ай^ен  шуррисен ал-
лип^е тӑвӑ. Ҫапах та унта ҫамрӑксен комунисла сойу- 
сёсем питӗ вӑйлӑн ӗҫленӗ. Украйнӑри ҫамрӑксен кому
нисла сойусӗсен сйесӗ (утӑ уйӑхӗ 26 кун. 1919 ҫ.) 
уҫӑлнӑ '§ух Харккӑв хулине тытса илнӗ пуднӑ, ҫавӑнпа 
та Тненр шывӗн сулахай йен^и орканисатсисем сйеса 
пыма нултарайман. Шурй ҫарсем Украйналла кёрсе пы- 
нӑ пирки, ку сйес пурин^ен ытла ресиуплӗккӑна сых- 
ласа тӑрасси ҫин^ен шутланӑ. Сйес телека^ӗсене пурне 
те мопилисатсиленё. Каҫсерен вӗсем пӑшалсемпе ҫӳресе 
тӗрлё канаш тӑшманӗсене тыта тыта хупнӑ, оплавӑсем 
тунӑ.

Тениккӗн ҫарӗсем Украйналла кӗрсех пынӑ. Ҫурла 
уйӑхӗн'§е Украйнӑна пётёмпех шуррисем тыгса илнё. 
Рево^утсионерсене пнтӗ хӗсӗрленё (террорланӑ) пирки, 
ҫамрӑксен кёрешӳвӗ 'варӑнса ларнӑ. г.§и вӑйлӑ, маларах 
пуҫланвӑ, орканисатсисем кӑна тӑрса йулнӑ. Нумай) 
орканисатсисене ҫӗмёрсе пӗтернё. Ҫак йулнӑ орканисат- 
сисен§ен Отессӑ орканисатси питӗ ппкенее вӑйлӑ ёҫленӗ. 
Ку орканисатсищр 10 происвотствӑ йа^ейккисем тӑрса 
йулнӑ, унга 'р е я  иурӗ 300 йахӑн пулнӑ. Ку оркани
сатси вӑрттӑн тухса тӑракан („комунис“ йатлӑ) шурнал- 
та ҫамрӑксен странйгси кӑларса тӑнӑ; унйн хӑйӗн
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вӑрҫӑ отре^ӗ нулнӑ (ку отрет влаҫа кайалда туртса илме 
вумай пулӑшнӑ); вӑл вӑрттӑн ӗҫленӗ ^ух, ҫамрӑксем 3 
конференси тунӑ (кашнине 30-40 телекат пынӑ). Шур- 
ривем Украйнӑран тарас умён ку орканисатси питӗ 
ҫирӗпленсе, вӑйлӑланса ҫитнӗ; вӑл ҫамрӑксен кӗпӗрне 
сйесне пухма тытӑннӑ.

Шуррисеи иырсан нумай орканисатоисене ҫӗмӗрнӗ. 
Кусен хупшин^е Николайев орканисатси те иулнӑ. 
Унӑн комиттет$ӗне пётёмпех тытса хупнӑ. Тата Сдаш- 
'§ев кенерал персе, вӗлернӗ 68 ҫын шутӗн$е еойус 
■ренӗсем те пулнӑ. Хӗрлӗ ҫар Украйаӑран шуррисене 
хӑваласа кӑларас умён, Херсонра Ҫамрӑксен Комунисла 
Сойусӗ ҫӗнӗрен орканисатсиленнӗ. Лайӑх ӗҫлекен орка- 
висатсисем хушшин^е Кремен^ук орканисатси пулнӑ. 
(Ку орканисатсин^е тӑракан, таиак хапрӑкӗн^е ӗҫлекен 
6 ҫамрӑк хӗрсене шуррисем персе вӗлернӗ). Тата шур- 
рисемпе Йекаттеринославри орканисатси вӑйдӑ кӗрешнӗ.

Капкас. Капкасра гҫи вӑйлӑ ӗҫлекен
орканисатси Паккура пулнӑ. Вӑл орканисатсин'ҫе пу- 
рнБ'^ен ытла типокрафин'зе ёҫлекен ҫамрӑкс.ен йа^ейк- 
кйсем палӑрнӑ. Кусемсӗр пуҫне тата вӑрттӑн ӗҫдекен 
орканисатсисем Тифлисре (Круҫире) нулнӑ.

Уралпа Ҫӗпӗрте вӑрттӑн ёҫлекен ҫамрӑксен орка
нисатсийёсем иулман. Ан^ах ҫапах та ҫамрӑксем вӑрт- 
тӑн ӗҫлекен партти орканисатсисене нумай пулӑшса 
тӑнӑ. Вёсем (ҫамрӑксем) партти хушнӑ ӗҫҫене туса
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тӑнӑ, тата хӗрлб ҫарӑн пёт)ӗкрех ущкӑнӗсене, парттисан 
отре^ӗсепе кӗнӗ; тӑшмап ӑҫтине пӗлсе ҫӳренӗ.

Краштӑн вӑрҫи вӑхӑт)ӗ, тата вйрттӑн ӗҫлени, ҫам- 
рӑксене ку^турӑпа политтӗккӗ тӗлӗшӗн^ен вёрентсе, 
вӗсене пӗлекентерех ҫыпсем турӗ. Ку кӗрешӳ вёсеие 
рево^утси вӑхӑтӗн^е ҫамрӑксем ӑҫта пулмаллине, мӗн 
тумаллине, кам хыҫҫӑн каймаллине кӑтартса пацё. Ку 
йент^ен краштӑн вӑрҫи ҫамрӑксемшӗн рево^утси шку- 
лӗ пул^ӗ. Ку шкултан вӗренсе тухсан, ҫамрӑксем йӑвӑр- 
тарах ӗҫе, тӗрлӗ науккӑсене— вӗренме тытӑн^ӗҫ. Еунтан 
шутласан, краштӑн вӑрҫипе вӑрттӑн ӗҫлени ҫамрӑксене 
пурӑнма вӗрентрӗ. Ҫапах та тепӗр йев^ен ку вӑхӑт, 
нумай сийен те турӗ. Ку сийенсем акӑ ҫаксем: 1) Со
йус питб ӳссе пынӑ пирки, лайӑхрах ӗҫлеме пӗлекен 
йулташсем (активиссем) мӗн пур сойуса кӗрекен ҫӑмрӑк- 
сене вӗрен гсе пыма пултарайыан, мӗншӗн тесен, вӗсем 
сахаллӑн пулнӑ.

2) Краштӑн вӑрҫи ҫамрӑксен^ен тёплӗ орканисаттӑр- 
сем, комуниссем тума кансӗрленӗ, атминистратси ёҫне 
туса пыма кйна вӗрентнӗ.

3) Ҫамрӑксем вӑл рӑхӑтра науккӑна вӗренес ӗҫе 
тума пултарайман, ҫавӑнпа та вӗсем ҫийедтен пёлекен 
ҫынсем кӑна пулнӑ,

Ҫакӑ кӑтартнӑ инкексем, сийенсем 1920 ҫул пёт- 
мӗшӗн^е питӗ палӑрса . ҫитрӗҫ, тепёр тӗрлё каласан, 
пирён сойус 'вирле пуҫларӗ.
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Краштӑн ҫапӑҫувӗ пӗтсен, пурӑнӑҫ лӑпланни. 
Ҫӗнӗ екнономиккӑ политтӗккӗ тата, Р.Ҫ К.С.

Сойусӑн йӑвӑр вӑхӑ^ӗ 1920 ҫул пӗтнӗ ҫӗре пирӗн рес-
пунлӗккӑра краштӑн вӑрҫи иӗтрӗ, вӑрҫӑ хрон^ёсем йул- 
марӗҫ. Ҫавӑнпа хамӑр хуҫайствӑна йусас вӑхӑт ҫитрё. 
Анцах вӑрҫӑ ӗҫне пйрахса, хуҫайствӑ ӗҫне тытӑннӑ ^ух, 
пирӗн сойус имшерленсе вӑйсӑрлана пуҫларӗ. Сойусӑн 
ҫак йӑвӑр вӑхӑ'$ё—криҫӗс пёр ҫулталӑк ҫурценех ^йсӑлса 
пы^ӗ (1922 ҫ.). Сӑмахран каласан, ҫакӑн пек криҫӗс 
сойусӑн кӑва иулман, вӑл криҫӗс профсойуссен те, парт
ти орканисатсисен те пулнӑ, тепӗр тӗрлӑ каласан, вйл 
пӗтӗм политтёкӗ криҫисӗ пулнӑ.

Вӑрҫӑ царӑнсанах пирӗн сойус сахалланма пуҫларӗ. 
Тонпасри (Тон оплӑҫӗвци ҫӗр кӑмрӑк кӑларакан вы- 
рӑнти) орканисатси ҫурри кӑна тӑрса йулнӑ. Ку кри- 
ҫӗс акӑ ҫакӑнтан килвӗ: 1) ҫамрӑксем, вӑрҫӑ ӗҫё пёт- 
сенех, тӗрлӗ науккӑсене лайӑхрах, тёплӗрех вӗренме 
тытӑннӑ. Акиттатси ӗҫё лайӑхланнӑ.

21 Сойусра лаййх ӗҫлеме пӗлекен йулташсем (акти- 
виссем) сахал пулнӑ, ҫавӑнпа та вӗсем 400.000 ҫам- 
рӑка вӗрентсе тӑма пултарайман.

Тепӗр йевцен, '§ӑн тимлӗ ҫамрӑксем, активиссем, 
вӑрҫӑ вӑхӑтён^е ӗҫленӗ майпа кӑна ӗҫлеме пултарнӑ. 
Акиттатси ҫамрӑксене пурне те йӑлӑхтарнӑ пирки, про- 
пакантӑ ӗҫне тумалла пулнӑ, ан^ах ку ёҫе туса пыма 
сойусӑн вӑйӗ ҫитмен. Ҫакӑл пирки вырӑнсен^и йащейк-
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кӑсен ёҫё ^арӑнса ларнӑ. Активиссем ытти сойусӑн 
ҫамрйксенҫен уйӑрӑлса кайа пуҫланӑ. Тата йулашкин- 
■ҫен ку криҫёса Т. К-тӑн тавлашусем пушшех имшере 
кӑлара пуҫланӑ (Тунайевски пӑтранӑвӗ).

Ку криҫӗсрен мӗнле ыайпа хӑтӑлмаллине Раҫҫ. Ҫам. 
Ком. Сойусӗн виҫҫӗмӗш сйесӗ кӑтартса памалла пулнӑ.

Виҫҫӗмӗш сйес. Р.Ҫ.К.С. в и ҫ ҫ ӗ м ӗ ш  сйесӗ
1920 ҫулта йупа уйӑхӗн^е пухӑннӑ. Виҫҫӗмӗш сйес ма 
лалла мӗнле ҫулпа пымаллине, мён ӗҫлемеллине кӑтарт- 
са иа^ё. Вӑл акиттатсине пӑрахса, пропакантӑ ёҫне ты- 
тӑнмалла, сойусӑн гренӗсене политтӗккӑ, ӗҫне вёрент- 
мелле, тенӗ. Ку ӗҫе тӑвас майпа активиссен ушкӑнне ( 
вӑйлӑлатмалла тенӗ. Ҫамрӑксене сотсиалисӑма вӗрент- 
мелле, ҫавӑнпа вӗсем в а ^ и  хапрӑксавӑтсенр шкулсеы 
уҫмалла тенӗ. Ку ҫамрӑксене вёревтес ӗҫе тытса туса 
тӑма, респуплӗкре хӑйне уйрӑм пёр у§рештени тума 
кирлӗ тенӗ. Виҫҫӗмӗш сйес тата ытти ӗҫҫене мӗнле 
майпа туса пымаллине те кӑтартса панӑ. Ку сйесре 
Ле]{,ӑн йулташ ҫамрӑксен сойусӗсен мӗн ӗҫҫем тумалли- 
не лайӑх кӑтартса панӑ. Лен)ӑн каланк ха% те вырӑнлӑ,.

Сойусри пӑрӑн^ӑксем. Виҫҫӗмӗш сйесре иккӗмӗш сйес- 
ри пекех, ҫамрӑксен кӗрешӳвӗ мӗнле нулса пырасси 
ҫи н р п  питӗ нумай тавлашнӑ. Йулташ Карпӗр (Гар
бер^— Хусан телека^ё—Сойуса урӑхлатмалла, ӑна Ҫам- 
рйксен Комунисла Сойусӗ мар, Комунислӑ Ҫамрӑксен Сой- 
усё тумалла тенӗ. Ку сӑмахсене тёрӗсрех каласан, Р.Ҫ.К. 
сойуснв Ҫамрйк Комуниссен Партти тумалла тени иу- (
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дат. Виҫҫӗмӗш сйес Карнёр йуд. шухӑшӗсене йышӑн- 
ман. Ку тёлёпше сйес Р. Ҫ. К. С. ҫамрӑксен иарт- 
тийё мар, пур ҫамрӑксене пӗрлештерсе комунисйм ҫиа- 
т;ен вӗрентекен сойусё кӑна пулмалла тенӗ.

Тата сйесре Украйнӑран киднӗ йудташсем тавлаш- 
калаиӑ. Вёсем хапрйксавӑтсен^е сойуса кӗмен ҫамрӑк- 
сен ушкӑнёсене (коллективӗсене) тӑвас пула¥, тенӗ. 
Кун пирки виҫҫёмӗш сйес уйрӑм ресоздтси йышӑннӑ. 
Ку ресоЛ)утси акӑ ҫапла калат: сйес соиусра тӑман 
ҫамрӑксен ушкӑнӗсене (коллективӗсене) тӑвас йӗркеве 
йышӑнмас¥; хапрйксавйтсен'р ҫамрӑксенӗн тёп орка
нисатси Раҫҫейри Ҫам. Ком. сойусёя йа^ейккисем, 
тата ӗҫлекен ҫамрӑксен телека^ӗсен пухӑвӗсем пулмал
ла, Р. Ҫ. К. сойусӗпе сойусра тӑман ҫамрӑксен ху га
ишное ҫыхӑну тытса тӑма „ҫамрӑксен конференсисене“ 
пухмалла тенё.

Виҫҫёмӗш сйес тата сойусӑн ҫӗяӗ прокрамёне йы- 
шйннӑ. Кайрантарах ку прокрама Р.Ҫ.К.С. тӑваттӑ- 
мӗш сйесӗ нумай урӑхлатрӗ.

Виҫҫёмёш сйесҫен пирӗн сойус пӗтӗм респуялёк ёҫне 
нумай тунӑ: ёҫ куяне 4 сехетпе 6 сехет туни, т . ыт. 
1920 ҫул пӗтнӗ ҫёре ресиуплёк орканисатсисем, уврега- 
тенисем ҫирӗплеясе ҫитнӗ. Ҫавӑнпа та сойус вӑл ӗҫсене 
туни халӗ пигех кирлӗ пулман. Ҫапах та сйесре хӑш- 
хӑш йулташсем ку ӗҫҫене малашне те тусах пымадла 
тенё. Кун пирки нумай тавлапгу пуднӑ. Ҫавӑнпа сйес 
сойуспа респуплӗк оркӑнӗсем ӗҫне уйӑрса татса па^ӗ.
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Сйес каларё: сойус респупдӗк оркӑнӗсен ёҫне тумаст, 
вӗсене вӑйӗ ҫитнё таран пикенсе пулӑшса кӑпа тӑра!’, 
Профсойуссемпе сойус ӗҫне те ҫакӑн йевӗрлех уйӑрса, 
татса панӑ.
Виҫҫӗмӗш сйеспе тӑваттӑ- Виҫҫӗмӗш СЙ ес иртсен, СОЙуС

мӗш сейес хушши. вӑйлӑн пикенсе ӗҫе тытӑннӑ! 
ан^ах ку ӗҫ еккономиккйн ҫёнӗ политтӗккӗнейышӑннӑ, 
пирки т}арӑнса лармадла пулнй.

Малтанхи вӑхӑтра орканисатсисем хӑйсен ренӗсем  
хушшин^е политтӗкӑ нӗлменнисене вёрентме тытӑннӑ. 
1921 ҫулта нарӑсЧн 5 кунӗн^е сойусра политтӗкӑ тӗ- 
лӗшёпе ҫутта кӑларас ёҫ канашлӑхӗ пулнӑ. Ку канаш- 
лӑхра ҫамрӑксеяе ҫутта кӑларасси ҫинзен, происвотст- 
вӑ, пропаканти ҫинцен, клупсен^е ӗҫлесси ҫин^ен, хаҫат- 
кӗнеке кӑларасси ҫин^ен, ҫамрӑксен хушшинце ӗҫле- 
кенсене хатӗрлесси ҫин^ен нумай шутланй, тӗрлӗ пос- 
тановленисем йышӑннӑ.

Нарӑсӑн 15 кунён^е пётӗм респуплӗкӗпех Р.Ҫ.К.С. 
'ренӗсен рекиотратсийӗ пуҫланнӑ. Сойус ҫурри сахал- 
ланса йулнӑ. (3 сйес умӗн 400.000 р е я  пулнӑ— 
1920 ҫулӑн варёное 200.000 кӑна йулнӑ.) Сойус- 
ран пуринрн  ытла у р е т т е н и с е н р  ӗҫлекенсемпе хреҫ- 
■рн ҫамрӑкӗсем тухнӑ. Ака уй ӗхӗн р  сойуса в&йлӑдатас 
тёлёшпе хапрӑксавӑт йарйккисене вӑйдӑлатмалли ер- 
не иртернё. Ҫапла ҫуллахи ӗҫ хуш ш инр мӗнле майпа 
ӗҫлемеллиҫин^ен камппани иртернё. Тата ҫамрӑксене 
тёрлё майпа политтӗккӑ, пурйвӑҫне кӳртме тӑрӑшнӑ.
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Виҫҫӗмёш сйес сойуса тӗреклӗлентерес тесе вӑхӑтлӑ- 
хахӑйӗнхулинТ)еЕйнаӗҫлемед1е тенӗ. Мӗншён тесен, ку 
вӑхӑтра сойусӑн сойусра тӑман ҫамрӑксеыпе ҫыхӑну 
пулманпа пӗрех пулнӑ. Ку инкек Кронштат пӑлхавӗ вӑ- 
хӑтӗн^е палйрнӑ. Ҫӗртмепе утӑ уйӑхӗн^е(1921 ҫ.) хап- 
рӑЕҫавӑтсенее ӗҫлекенсене сахаллатнӑ пирки. нумайӗшӗ 
вӗсен^ен ӗҫҫӗр тӑрса йулнӑ. Ӗҫ хакӗ ӳкнӗ; ёҫ кунӗ ул- 
шӑнса пыма пуҫланӑ: нумай ҫамрӑксем ӗҫҫӗр тӑрса йул- 
нӑ. Кун пирки, сойусра тӑман ҫамрӑксем сойуса йурат- 
ма нӑрахнӑ, ӑна шанми пулнӑ. Ҫапла сойуспа ҫамрӑк 
хупшин^е ҫыхӑву пӗте пуҫланӑ. Ҫёнӗ еккономиккӑ, по- 
литтӗккпне йышӑнни те сойуса ҫамрӑксен хушшин^е ӗҫ- 
леме кансёрлесе тӑнӑ. Еккономиккӑн ҫӗнӗ шшгггӗкӗ 
пёр йев^ен нумай усӑллӑ пулсан та, тепӗр йен^ен ну
май инкек кӑтартаЕ Ку инкексем сойусӑн ёҫне туса 
иыма нумай кансӗрленӗ. Тата сойусра тӑракан ҫамрӑк- 
сем нумайёшӗ Е . Ҫ. П-не мёнгйӗн йышӑннине, вӑл мӗн 
йенцен кирлине те пӗлсе тӑман. Ку вӑхӑтра (1921 ҫ. 
иккӗмӗт пайӗн^ен шутласа) сойусӑн лос/нкисем: ҫам- 
рӑксене происвотствӑра хӑварас тӗлӗшае кӗрещмелле, 
сойусра тӑман ҫамрӑксемие ҫыхӑну вӑйлӑлатмалла, ҫам- 
рӑксене еккономиккӑн ҫӗнӗ полнттӗкӗ ҫин^ен тӑнлантар- 
малла, унӑн инкекӗсемпе кёрешмелле, тенӗ.

Ан$ах Раҫҫейрп Ҫамрӑксен К о м у н и с л а  Со- 
йусӗ тӑваттӑмӗш сйесӗв^ен ку лосункӑсене ӗҫе кӳртес 
тёлегапе пит сахал ӗҫленӗ. Мӗн пурӗ те пӗр Е.Ҫ.П. 
ҫин^ен ҫамрӑксене тӑнлантармалли камнпани кӑна ир-
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тернӗ. Ку Е.Ҫ.П. хуллен вӑйлӑланса пынӑ майӗпе со- 
йус&н пёр майах ҫӗнӗрен ҫёнӗ ӗҫҫем тупӑнса пынин- 
^ен килет. Кунта тата Ӗҫпе Вӑрҫӑ Канашӗ (С. Т. 0) 
йышӑнпӑ поставовлени ҫинцен калас пулат, вӑл штат- 
сене йепле пӗ^ӗклетмеллине кӑтартса панӑ. Кусемсӗр 
пуҫне, ку вӑхӑтр хапрӑксавӑт шкулӗн ӗҫё питӗ вӑйлй- 
ланса сарӑлса кайа^.

Ҫак вӑхӑтрах профеҫҫи тёлёшӗпе ҫутта кӑларакан 
тӗп комитте^ӗ ҫумӗн^е, ёҫлекен а^апӑ^а шкулӗсен уй- 
рӑмё уҫӑлат. Хапрӑксавӑтра ӗҫлекен ҫамрӑксен шкулӗ- 
сем нумайӗшӗ ҫак вӑхӑхра уҫӑлнӑ.

Тӑваттӑмёш сйес. Раҫҫейри ҫамрӑксен комунисла 
сойусӗн тӑватгӑмӗш сйесён^е 615 телеката йахӑн пу- 
хӑннӑ. Вӗсен^ен 415 ёҫ тӑвакан сасаа, 200 йахӑн ка- 
нашлакан сасаа пулнӑ. Сйесён тёп ӗҫӗсем акӑ ҫаксем 
пулнӑ: ӗҫлекен ҫамрӑксен пурӑнӑҫӗпе ӑна лайӑхлатас- 
си, тата ҫӗнӗ еккономиккӑ политтёккӗне йышӑннӑранпа 
пуҫланса кайнӑ сата'расем.

Ӗҫлекен ҫамрӑксен цурӑнӑҫне лайӑхлатас тӗлёшпё, 
сйес ҫак ӗҫҫене тума кӑтартнӑ: 1) ёҫлекен ҫамрӑксене 
хапрӑксавӑтран кӑларас ӗҫе (сокраш^енине) майласа вы- 
малла; 2) шкулсене нумайлатмалла; 3) ҫамрӑксен ӗҫ 
хакне (тарифне) лайӑх кӑтартса памалла тенӗ.

Ку 4-мёш сйесре пурин^ен ытла ҫёнӗ курс тухнӑ 
гшрки ӗҫлемелли ҫ.ӗнӗ ҫул тупасси ҫин^ен палйрнӑ. 
Ӗлӗк кун пек ӗҫ туса курман пирки, сйесӗн ку ӗҫе 
питӗ сыхланса хуллен тумалла пулнӑ. Ха^хи вӑхӑтра
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сойуеӑн мӗскер ӗҫлемеляи ҫин^ен йышӑннӑ ресо.$утси 
акӑ ҫапла калаН „Ӗҫлекен ҫамрӑксем хапрӑксавйтра 
ытти ёҫлекенсем пек ёҫпе сахал ҫыхӑнса тӑман пирки, 
вӗтӗ пуршуаҫи йе пӑхӑноа, урӑх клас йенне ҫавӑрӑнса- 
кайма пултараҫҫё, тенӗ. Ҫавӑнпа та ёҫе малалла йарас 
тесен, пурин'рен ытла ҫамрӑксен вӗренмелле. Ку ӗҫе 
туса тӑма (сойусӑн аппара^ӗсене те) комигтет)ӗсемпе, ко- 
миҫҫисене, меттогее те йусамадла, тенӗ. Сйесӗн ыттн 
поетановленисем (хапрӑксавӑт йа^ейккисем йенне ҫул 
тытасси ҫин^ен, йалта ӗҫлессн ҫинтрен, активиссем ҫин- 
§ен т. ыт. пур те) ҫак кӑтартнӑ тён ӗҫе вакласа кӑ- 
тартса пани кӑна пулнй.

4-мёш сйес тата сойусӑн прокрамӗне урӑхлатса йу- 
санӑ, унтан сойусӑн уставне йышӑннӑ

Сйесре тӗп тавлашуллӑ ёҫҫем виҫҫӗ пулнӑ: сойусӑн 
нолиттёккӑ ӗҫӗ, сойуса миҫе ҫулти ҫамрӑксене кӳртесси, 
тата сойуса тасатасси.

1) Сойусйн политтёккӑ ёҫӗ мӗнле пуласси ҫи п рн  
Сйесре тавлахну Украйнӑ оппоҫмтсин^е тӑракан йулташ- 
сем, иуҫласа йанӑ. Вёсен шу^ёпе сойус партти ёҫне 
те, тавлашуллӑ патшалӑх ӗҫӗсене те парттипе пӗрле ту
малла, тенё. А н 'рх ку шухӑшсене 4-мӗш сйес йышӑнман. 
Сйес пирӗн сойус ҫамрӑкӗсене комуяисӑмла вӗрентсе ӳсте- 
рекен орканисатси кӑна пулмадла, тенӗ. Сойусӑн партти- 
не пӑхӑнса тӑмалла, тата хӑйӗн ренёсене ■ унӑн кому- 
мисӑма вӗрентме пултаракан партги ӗҫне а в р х  кӳртес 
пулат тенё. Партти сйесӗсем умён пулакан тавлашусем
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(тискуҫҫисем) вӗрентме пулӑшмаҫҫё, ҫавӑнпа та сойусӑн 
ку тавлашусен^е хугшӑнса тӑни вӑл усӑ кӳмест. Сойус 
партти ушкӑнӗ мар, вӑл партги орканиеатсисемие йа- 
^ейккисем пек партти шугӗн^е тӑмас¥, вӑл ҫамрӑксене 
парттине кӗме хатӗрлекен шкул кӑна теаӗ.

2. И ккӗмӗт тавлашуллӑ ӗҫ сйесре ҫамрӑксене сойуса 
16 ҫултан пуҫласа кӑна илмелле тенӗ шухӑш пулаӑ. 
Урӑхла каласан, вӑл 14-па 16 ҫул хушшин^и ҫамрӑк- 
сене сойусран кӑлармалла, ҫӗнёрен ун пеккисене кӳрг- 
мелле мар тени пулат. Ан^ах происвогствӑра вӑл ҫулхи 
ҫамрӑксем питӗ нумай, ҫавӑнпа та сйес вӑд шухӑша 
йышӑнман. I

3. Сойусран вак пуршуаҫи арпӑтрю ене кӑлара ка- 
лара тасатассине те сйес йышӑнман, мӗншӗн тесен, 
уйрӑм ҫамрӑксене кӑларса йанипех ку ӗҫ пулыасК 
Ҫавӑнпа та ҫакӑ сийене пӗтерес тӗлӗшпе, сйес хапрӑк- 
савӑтсен^и йа^ейккӑсене вӑйлӑлатмалла тенӗ.

Ҫамрӑксен пурӑяӑҫне Тӑваттӑмӗш сйес иртсен, сойус 
лайӑхлатас телешпе ке-

решни. ҫамрӑксея пурӑнӑҫне лайахлатас-
шӑп тӑрӑшма пуҫларӗ. Вӑл хапрӑксавӑтсенг̂ е, тӗрлӗ
претарийаттисен§е ӗҫлекен ҫамрӑксене происвотствӑра
хӑварас тӗлӗшпе питӗ иумай кӗрешрӗ. Ӑна ӗҫлеме пи-
тӗ йӑвӑр пулнӑ. Происвотсгвӑра ёҫлекенсене сахаллатсах
пынӑ. Раҫҫейри Комуниссен Парттин Тӗп Комиттсҫӗ
профсойуссене урӑх ҫул ҫине куҫмадла, урӑхла ӗҫлемелле
тесе кӑларнӑ тесиссем пирки, ёҫлеме йӑвӑрланнӑ ҫемён
ййвйрланнӑ. Профсойуса кёрекене ирӗккӗн кӗмелле ту-
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нй. Хапрйксавӑтсен^е килешӳ. ху$ӗ тутарса ӗҫлеме 
пуҫланӑ. Сойус йанӑ ҫынсене тата ӗҫ инспектӑрӗсенён 
ассистен^ӗсене (пулӑшаканӗсене) профсойуссен^е саха- 
лата пуҫланӑ.

Сойус ҫӗнё курса тытни. Сойус ҫӗнӗ курса хуллвН ЙЫ - 

тӑн са  пынӑ, ҫӗнӗ курс нӑл пнтӗ майӗпе ӗҫе кёрсе пынӑ. 
Малалла тухса тӑракан т)ӑн нысӑк ӗҫ ҫамрӑксене ҫутта 
кӑларас ёҫён меттоҫӗ (ӗҫ майӗ) пулнӑ. Вырйнсен^е ҫёнё 
метотсене хытӑ шыранӑ, ташӑсем ҫин^ен тавлатнӑ, 
хӑшхӑш ҫӗрте тата вӑйӑсем, савӑнӑҫсем тума пуҫланӑ.

Ҫ-ёнё ҫулсене туггса хурӑмлатни, сойусӑн пурӑнйҫ 
у йёрки ҫавӑрӑнса кайни, 4-мӗш сйес хыҫҫӑнах пулман, 

вӑл 4-мӗшпе 5-мёш сйес хушшнн^е пулса пынӑ, вара 
Раҫҫейри Комунис Парттин 11-мӗш сйесӗпе сойусӑн 
конференсин^е пулса ҫитнӗ.
-  Украйнӑри оппоҫитси. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн йӗркеллё пурйнӑҫ 

пуҫланса кайнӑ вӑхӑтра сойус арканса кайнине Ук- 
райнӑрн тавлашусем (тискуҫҫисем) лайӑх кӑтартса 
тӑраҫҫӗ. Ку тавлашусем вӑйлӑланса сарӑлса кайса, пур 
ҫамрӑксен орканисатсисене те нӑлхатяӑ. Ашҫах ку 
тавлашусем Украйнйра кӑна пулнӑ, урӑх ҫӗрти орка
нисатсисене пырса перӗнеймен *). Украйнӑри оппоҫит- 
сисен^е тӑракан йулташсем. ҫакӑн пек шухӑшланӑ: 
1) сойусра тӑман ҫамрӑксен ушкӑнёсене (коллек- 
тикӗсене) тумалла, 2) ннтеликентсене сойуса илме 
пйрахмалла, 3) сойус комитте^ӗсене происвотствӑра

*) К уҫаракан шу^ӗпе ку сймахсвм питё ^Янах мар. Г . Т.
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бҫленен самрӑксене кӑна кӳртмелле, тенӗ. Ку шухӑшсем 
гур те ҫамрӑксен коллективӗсемпе сойус тавра ҫавӑрӑн- 
са тӑраҫҫӗ.

Пирён Раҫҫейри Ҫамрйксен Комунисла сойусӗ 
пур ҫамрӑксене хӑй хушшине кӳртсе пӗрлештерсе тӑ- 
рат, ҫавӑнпа та урӑх ҫамрӑк ушкӑнӗсене туни нимӗн 
усӑ та памаст.

Вёренекен ҫамрӑксене сойуса сыхланарах илмедле, 
ан^ах пёр илсен, вёсем ытти сойус 'ренёсемпе пӗрех 
пулса тӑмалла.

Украйнӑри ҫамрӑксен комунисла сойусӗсен виҫ- 
ҫӗмӗш сйесӗнг$е ку тавлашу пӗтнӗ, сойусри фрак- ( 
сисене (уйрӑм ушкӑнсене) пӗтернӗ. Тавлашу хыгҫӑн 
Украйнӑ орканисатси вӑйлӑланса ҫирӗпленсе ҫитнӗ. 
Ҫапла вӑл Р.Ҫ.К.С р  малта пыракан орканисатси 
пулса тӑнӑ.

IV.

Р. Ҫ. К. С. сойусӗпе ҫамрӑксен Комунисла 
Интернатсионале.

р. к. п. «Р. Ҫ. К. сойусӗнтэе ӗҫлени
1 1 -мӗш сйесӗ. профсойусра, хӗрлӗ ҫарта ӗҫле- 

ни пекех питӗ кирлӗ». «Ха^хи вӑхӑтра ӗҫлекенсемпе 
хреҫ^ен ҫамрӑкӗсене пӑхса ӳстерессин^ен пахарах ӗҫ 
урӑх ҫук» (Тротски.)

«Ҫамрӑксен хушшишҫе тӑвас ӗҫ ҫине пирӗн ку та- 
ран^енхинцен ытларах пӑхмалла, ку вӑйӑ мар, питӗ 
пысӑк ёҫ, ҫавна пирӗн пӗлсе тӑмалла» (К. Ҫиновйев.
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—Р. К. П. 11-мӗш сйесӗ ҫамрӑкссн ҫин^ен йышӑннӑ 
ресол,утси).

Парттире ӗҫлекен паллӑ ҫынсем оакӑн нек каланӑ 
пирки, пётӗм Парттлре тӑракан ҫынсем те ҫавӑн пекех 
шутла пуҫланӑ. Сойуса вӑл вӑйлӑланма питӗ нумай 
пулӑшрӗ.

Р. К. II. 11-мӗш сйесӗ, ҫамрӑксем хушшинфе йепле 
ӗҫлесси ҫинфев шутласа пӑхсассйн кайран, вырӑнсевфи 
париипе сойус орканисатсисене мёнле майпа мён ӗҫ 
тумаллине кӑтартса панӑ. Р. Ҫ. К. сойусён 4-мёш 
сйесӗ ҫамрӑксене комувисӑм тӗлӗшпе вӗревтсе ӳстерес 
ӗҫе вӑйлӑлатмалла тенё. Р. Е . П. 11-мӗш сйесӗ кун пек 
каланипех 'ҫарӑнса тӑман, вӑл ку ӗҫе ыӗнле майпа ту
са ӗҫе кӳртессине кӑтартса панӑ. Сойуҫ хушшин- 
фетусатӑрас ӗҫе, малтанхивфея шутласан, урӑхлатмалла. 
Ҫамрӑксен шухӑшӗсене пӗлсе, вӗсем майлӑ пулса, ӗҫле- 
мелле тенӗ.

Кунсӑр пуҫне тата парттин 11-мёш сйесё ҫам- 
рӑксем пур те, хӗрлӗ ҫартисемсӗр пуҫне, 1’аҫ Ком. 
парттине кӗрес пулсан, Р. Ҫ. К. С. урлӑ кӗреҫҫӗ тесе 
постановлени йышӑнвӑ.

Провала тариф. Парттин 11-мӗш сйесӗ хыҫҫӑиах, 
пур профсойуссен орканисатсийёсем те, хуҫайствӑ ор- 
кӑнӗсем те ӗҫлекен ҫӑмрӑксен пурӑнӑҫне лайӑхлатма 
т-ӑрӑша пуҫларӗд. Анфах сойусӑн ёҫне туса тӑма ҫам- 
рӑксен ирофӑпа тариф кансӗрлесе тӑвӑ. (Проща тесе 
происвотствӑра ӗҫлекен ҫамрӑксен °/о калаҫҫӗ; тариф
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тесе ӗҫе хакланине калаҫҫё). Ҫапэх та прон0а пирки 
кӗрешнипе Пӗтӗм Раҫ. Тёпӗҫтӑвкомӗ йышӑпнӑ поста- 
новлени тата Пӗтӗм Раҫ. профсойуссен тӗп канашӗ та
риф ҫив^ен кйларнӑ постановлена ку инкексене пӗтёр- 
се пыраҫҫӗ. Ҫавӑнпа та сойус ку инкексен^ен хӑтӑлсан, 
хӑйён ӗҫне урӑхла ҫавӑрса йанӑ, ҫёнӗ ҫулпа гыра пуҫ- 
ланӑ.

Сойусӑи ҫӗнё ҫулё. Сойусӑн ҫёнё ҫулӗ (курс), йе 
тепӗр майлӑ каласан, ҫамрӑксен шухӑшёпе майлашни 
(приспособление) пурӑнӑҫа халӗ ант)ах к^рсе пыра пуҫла- 
рӗ. Ку ӗҫре Мускав орканисатси малта пырат\ Пӗтём 
Раҫҫейри сойусӑн конференсийё (ҫу уйӑхён 15 кунӗн- 
■ҫе 1922 ҫулта пулнӑ) Сойус туса пынӑ ӗҫҫене тӗплесе 
туха¥. Конференсин тӗп шухӑшӗсем акӑ ҫаксем: екко- 
номиккӑшӑн ҫӗнё майпа пӗтём массӑпа тӑрӑшмалла, 
кӗрешмелле; ӗҫлекен ҫамрӑксемпе пӗрле пулмалла, ку^- 
турӑпа политтӗккӑ ӗҫне лайӑхрах пӗрлештерсе тумалла. 
Конференси хыҫҫӑнах ӗҫлекен ҫамрӑксен 'происвотствӑ- 
ра «хытӑ ураланни» сойусӑн ӗҫне малалла туса ныма 
нумай пулӑшрӗ. Ҫапла ураланнипе ҫӗнӗ майпа вӗрентсе 
ӗҫлени ҫак ҫура пнрӗн орканисатсисене ӗҫлеме пӑрахас- 
ран хӑтарцӗ, вёсем иртнӗ ҫулла 'дарӑнса тӑнӑ, халӗ ну
май вырӑясен^е ӗҫе хёллехин^ен те хытӑрах ҫирӗплетсе 
йанӑ. (Р. Ҫ. К. С. сйесӗ умён Т. К. ҫырнӑ ҫыру). 
Сойус лайӑхланнине, ҫамрӑксем пур йен^ен те ҫитӗннине 
курас тесен, «Ҫамрӑк Комунис» йатлӑ шурналйн 6-7 
Л^ҫен пуҫласа пилӗк № кӑна пӑхса тухмалла Иулаш-
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ки номерте (15-16) ретакси ҫаила ҫырат: Иртнӗ ҫул- 
сея^е пирӗя сойус ӗҫлекенсемпе хреҫ^ен ҫамрӑкӗсене 
йертсе, вӗрбнтсе тӑракан пул])ӗ. Ҫакна Мускаври орка
нисатси 5 ҫул тултарнӑ йа^ӗпе туяй уйав (юбилей), 
тата авӑнӑн 3 кунӗнце пулвӑ пиг 'ҫаплӑ темонстратсп- 
сем лайӑх кӑтартса па^ёҫ. (Ку ӗҫ Мусеавра питӗ ӑнса 
пулнӑ). Халӗ 5-мёш сйес умӗн^е пысӑк сата$ тӑрат: 
парӑнмасӑр тӑнӑ ҫӗртен тапӑнма тытӑнмалла.

р. ҫ. к. с. ӗҫё вӑй- Ӗҫ сарӑлса, аслӑланса пырат1. 
лаланни. Ӗҫдекен ҫамрӑксене ҫутта кӑла-

рас ӗҫ уйрӑм палӑрса тӑрат. Пӗр икӗ ҫул хушшнн^е 
хапрӑксавӑт шкулӗсен^е вӗренекенсем 50000 ҫынна 
ҫигвӗ. Шкулсем кунсерен дайӑхланса, тӗрекленсе пы- 
раҫҫӗ. Ку тӗлӗшрен пӗтӗм Раҫҫейри ӗҫлекен ҫамрӑк- 
сене ҫутта кӑларас ӗҫпе пулнӑ пӗремӗш сйес пнтӗ па
ха пул’р .  Вӑл сйесре ӗҫлекен ҫамрӑксене вӗрентес ӗҫе 
мӗяле тӑвассине лайӑх кӑтартса панӑ. Тата кунта Мус
каври оркадисатси ӗҫлени ҫин^ен калас пула¥: ҫамрӑк- 
сене комунисӑм ҫия^ен вӗрентсе ӳсгермешкӗя вӑл тӗя 
ҫурт уҫнӑ. (Ун пек ҫурт хала пӗтӗм Раҫҫейӗпе те пӗр 
ҫавӑ кӑна). Ку ҫуртра ҫамрӑксене ҫиҫтем тӑрӑх тӗплб 
вӗреятсе ӳстерме пуҫланй. Ку ҫуртрах тата хапрӑкса- 
вӑт Н1кулӗсӗр пуҫне, 7 ҫуллӑ П1кул пур, унтан хапрӑк- 
савӑт шкулёсенён инструктӑрёсене хатӗрлекен Инсти
тут та дур.

5-мӗш сийес. Пӗтӗм Раҫ. Ҫам. Ком. сойусӗсен
5-мӑтп сйесӗ ку таран^ен ҫӗнӗ йёркепе ӗҫленине
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шута и.тсе, сойус малалла мӗнле ӗҫлессине кӑтартса 
панӑ. 5 мӗш сйесри тӗп токлат Н. Пуххарин йулташ 
ҫамрӑксене комунисла вӗренгсе ӳстересси ҫинт}еи тунӑ 
токлат пулнӑ. Ку токлат пирки йыгаӑннӑ, ресо^утснре 
ҫак ӗҫсене малтан туса тӑма калат: ҫамрӑксене кому- 
нисӑмла вӗрентмелле, респуилӗкри ӗҫсене туса тӑма 
уйрӑм ӑсталӑхсене вӗрентмелле, вӗрентессине пурӑнӑҫ- 
шӑн кӗрешнё хушӑрах вӗрентмелдр, тата халӑх хуш- 
шингр  ёҫе кёрсе ӗҫлемелле, тенӗ. Ку ёҫҫене тӑвас тесен, 
тата ҫаксемшӗн тӑрӑшмалла: ҫамрӑксене вёренӳшӗн 
хастарлатса йарас пулат, ҫпетсиалисатснлесе профеҫҫи 
йышӑнтарас пудат, ҫамрӑксен кӑмӑлне курас пулат, 
вӗсенӗн 'Бунне рево^утси романттӗкӗ йенне йарас пулар 
ҫамрӑксене пролеттари моралӗпе ҫирӗплетсе, вёсен ӳт- 
иёвёсене те аталантарма тӑрӑгаас пулаК Ытти ӗҫсене 
(ӗҫлекен ҫамрӑксене ҫутта кӑларассине, йалта ёҫлесси- 
не, тата урӑххисене те) йепле тӑвасси ҫин^ен, нимрен 
ытла, вёсеяе мӗнле ӗҫе кӳртмелли ҫин^ен шухӑшласа, 
сӑмах татса каланӑ. Сйесре ҫаксене пурне те ҫӗнӗ дул- 
па пырас йенҫен пӑхса тухнӑ.

Пӗтӗм Раҫ. Ком. Сонусӗсен 5-мӗш сйесрен мал
танхи сйессем пӗри те 5-мӗш сйес пек иӗр кавар- 
лӑ, пӗр шухӑшлӑ пулман. 5-мӗш сйесвен пулнӑ тӗрлӗ 
тавлашусем, пӑрӑн^ӑкоем вӗсем пур те кун§ен пӗтнӗ. 
I’. Ҫ. К. сойусё питё ҫирёпленсе ҫитнӗ. Вӑл ӗҫлекенсем- 
пе хреҫ^ен ҫамрӑкёсен Р.К.П. пбрлешсо пёр канашлӑ
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пулса ӗҫленё. Раҫҫейри Комуниссен партти ӑна ҫул кӑ- 
тартса пынӑ,

Р. Ҫ. К. С. 5-мӗш сйесё хӗрлӗ флотӑн шефӗ пулмал- 
ла тесе постановлени йышӑн^ӗ. Вӑрҫӑ вӑхӑ^ӗ иртнӗ 
пулсан та, сойус питӗ нумай ҫамрӑксене хӗрлӗ ҫара, 
тёрлӗ комантир курсӑсене йарса тӑ^ӗ. 1922 ҫулта ҫул- 
ла пирӗн сойус хӑйӗн ■ренӗсене хӗрлӗ флота темнҫе 
пин ҫын йа^Р. Ҫавӑнпа та сойус хӗрлӗ флот шефӗ пулатр 
$енех, флотпа питӗ ҫирӗилӗ ҫыхӑнса тӑнӑ.

Сойус ӳсни. Р. Ҫ. К. С. 5-мӗш сйесӗ ирт-
сенех, пирӗн сойус орканисатсисем питӗ вӑйлӑ ӳссе 
пыраҫҫӗ.

Кт ҫакӑнта кӑтартвӑ -выхвӑрсен^ен лайӑх курӑнат':
1. Тонпасри орканисатси 1922 ҫ. ҫурла уййхӗн^ен 

пуҫласа йупа уйӑхне ҫите.ц^ен 100 проц. ӳснӗ— 6000 
ҫумне тепёр 6000 хутшӑннӑ.

2. Ивано-Воснеҫҫенскири орканисатси ҫав хушӑрах 
31,2°/о ӳснӗ— 2.153 ■рентен 2.834 ҫынна ҫитнӗ.

3. Тверти орканисатси 13,3°/,— 2.837 'ренген 3.356 
ҫынна ҫитнӗ.

4. Сараттӑври орканисатси 18в/с— 4.228 ■§ шнтен 4.881 
ҫынна ҫитнб.

5. Йарославри орканисатси ҫурла уйӑхӗн^ен пуҫла- 
са т§ӳк уйӑх^ен 78Д°'0— 1.178 'рентен 2.040 ҫынна 
ҫитнӗ.

6. Воронёшри орканисатси 29,9в/о— 2.862 ■рентен 
3.919 ҫынна ҫитнӗ.
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7. Волоктӑри орканисатси 5 хут ӳснӗ.
Сойус усни пуринт;ен ытла Канаш ирӗкё политтеккё

тӗлӗшёпе ҫирӗпленнин^ен, ироиевотствЭра ӗҫлекен ҫам-
рӑксен пурӑнӑҫб ла1йхланнин'§ен, сойусӑн еккономиккӑ
ӗҫӗ сарӑлса пынин^ен, тата сойусри ҫамрӑксем рево-
!)утси вӑхӑтӗн^е политтӗккӑ тӗлӗише вӑйлйланнин^ен

килет (Сойус ӳсни ҫин^еп Р. Ҫ. К. С. Т.К-т ҫырнӑ).
р. ҫ к. с-пе ҫамрӑк- Йулашкинтрн пирӗн Раҫҫей- 
сен комунисла интернат- 1  °  г

сионалӗ. ри Ҫ. К. Сойусӗ пётӗм тён§е-
ри ҫамрӑксен пӗрлешӳвёнт;е мӗнле ӗҫлесе тӑнине пӑхса 
тухас пулах. Кунта епёр Р. Ҫ. К. С. историне вӑхӑтне 
кура виҫё пайа уйӑрӑпӑр: 1) Р. Ҫ. К. С. ҫамрӑксен ко
мунисла интернатсионалӗн пӗрӗмӗш конкресӗтуден туса 
тӑнӑ ӗҫҫем. 2) Пёрӗмӗшпе иккӗмёш конкрес хушшин^и 
ӗҫҫем. 3) Иккёмӗш конкрес хыҫҫйа тунй ӗҫҫем.

,Пирӗн Р. Ҫ. К. Сойусӗ малтанах пӗтӗм тӗн^ери 
ҫамрӑксен кӗрршӳвён ӗҫёсем мёнле пынине лайӑх пӗл- 
мен. Сойусӑн 1 мӗш сйесӗнтр? ку ёҫ мӗнле пыни ҫин^ен 
каласа кӑна иёлтериӗ. Р. Ҫ. К.С. 1-чёш сйеоӗ Европ- 
пӑри хӗвеланӑҫ йен^и ҫамрӑксеп согсиалисӑмла оркани- 
сатсисемие лайӑхрах ҫирӗплӗ ҫыхӑну тытса тӑма питӗ 
кирлӗ тесе ресол,утси йышӑннӑ. 1919 ҫулта Раҫҫейри 
Ҫ. К. С. тӗн^ери ҫамрӑксеи кӗрешӳвӗ ҫин^ен тӗплёрех 
пӗлме нуиай тӑрӑншӑ. Ҫак 19' 9 ҫулйн иккёмёш ҫур- 
рин^е Сойус Перлин хулин^е пулнӑ нӗгӗм тён^ери \ам - 
рӑксен сйесӗн^е (конкресӗн^е) ёҫленё. Ҫапла вара вӑл 
ҫамрӑксен интернатсионалён ■ҫӑн пайё пулса тӑра$.“
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(Р. Ҫ. К. С. истории теҫисёсем). Ҫакӑнтанпа Р. Ҫ. К. С. 
пӗтём ҫамрӑксея кӗрешӳвёнт^е пысӑк ӗҫҫем тума пуҫлат 
(1919 ҫул, 'Бӳк уйӑхӗ).

Ҫамрӑксен комунисла интернатсионалӗи Перлинри 
конкресёнтрх Раҫҫей телека^ӗсем ӗҫе вӑйлӑлавтарнӑ. 
Хӗвеланӑҫ йен^и < рканисатсисене Раҫҫейри ёҫсем ҫин- 
^ен нӗлтернӗ. Виҫҫӗмӗш сйес— С йус ҫамрӑксен кому
нисла интернатсионалӗ ҫумне хутшӑннине йышӑнат. 
1920 ҫулта хӗвелтухӑҫӗв^е ҫамрӑксен кӗрешӳвӗ пуҫлаи- 
са кайа^. Вӑл Рҫре пурин^сн ытла респуплёккӑ хӗрӗн- 
р  Туркестанпа Аҫерпейтшанти орканисатсисем пигс 
вӑйлӑ тӑрӑшнӑ. 1921 ҫулта ҫу уйӑхРн^е Раҫҫейри Ком. 
Сойусӑн конференсийӗ нухӑнаК Ку конференсире пӗ- 
тӗм тӗн^ери ҫамрӑксен кӗрешӳвӗ ҫин^ен пӗлтерсе ка- 
ланин^ен пуҫне, вӑл ӗҫсене йепле тӑвасси ҫин^ен еӳг- 
се йавнӑ. Конференси умён сойусӑн Т. К-^ӗ Ҫам. Ком. 
Инт-лӑн конкресне, тата Инт-лӑн Тӗпӗҫтӑвкомне Мус- 
кава куҫарас тесе, постановлени йышӑннӑ Ку поста- 
новленине виҫҫӗмӗш сйес йышӑннӑ. Тата сйес ха^хи 
вӑхйтра ҫамрӑксен кРрешӳвӗ мёнле ӗҫсем тума тӑрӑш- 
маллине, тата сойус пошттӗкё тӗлӗшён^ен парттипе 
йепле килӗштерсе пырассине лайӑх кӑтартса, татса панӑ.

„Ҫамрӑксен Комунисла Интернатсионалён иккӗмӗш 
конкресӗн^е, Раҫ. Ком. сойус вӑйлӑланса пыни курӑ- 
на!\ Вур тавлашусев^е, тёрлӗ постановленисев^е иккё
мёш ковкрес Раҫҫейри Ҫ.К.С тёп шухӑшёсене йы- 
шӑнса пынӑ“ ... Ҫам. Ком. Ивт-лӗн Тӗпӗҫтӑвкомне Мус-
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кава куҫарни Р.Ҫ.К.С-не вӑйлӑлатса хунӑ. Иккӗмӗш 
конкрес иртсен Раҫҫейри оркаписатси пур тӗн ^р и  ҫам- 
рӑксене ҫул кӑгартса пыраканни пулса тӑра^.

Краштӑн вӑрҫи вӑхӑтӗн^е Раҫҫейри сойус пӗтӗм ӗҫ- 
лекенсемпе хреҫ^ен ҫамрӑкӗсен орканисатсийӗ пулса 
тӑвӑ. Вӑл хӑйӗн ӗҫсемпе те, хурӑмёпе те хӗвеланӑҫ 
йен^и орканисатсисен^ен нумай уйӑрӑлса тӑнӑ.

Хӗвеланӑҫ йен^е партти орканисатсийёсем анцах 
пулма пуҫланӑ та, питӗ вӑйсӑр пуднӑ, паргти ӗҫне ҫам- 
рӑксен орканисатсийёсем туса тӑнӑ. Ҫамрӑксен кому- 
вусла ингернатсионазӑн иккӗмӗшпе виҫҫӗмёш кчнкре- 
сӗсем иртсен, хӗвеланӑҫӗн^и орканисатсисем пирӗя со
йус пек хурӑмданса пыма пуҫланӑ. Вёсем Р.Ҫ.К. Со
йус ӗҫне, вӑл мён тунине, мӗнле ӗҫленнне, мӗнле й&- 
нӑшсем тунине курнӑ иирки, хӑйсен кӗрешӳ ёҫие ла- 
Ӗӑхрах туса пыма пулгарё, пысӑк М нӑтсем  тӑвасран 
сыхланса, сахаттарах вӑйпа та нумай ёҫ тума пултарӗ.


