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УМЕНХИ САМ АХ .

Темӗнле халӑха ил сен те, вёсен т)ӗлхн пӗ^ӗккен хӑватланса, 

йусанса пыпӑ. Малтан сӑмахсем пит сахал пулнӑ, кайран ҫӗнё 

пёлӳ-ӑнланусем хуш ӑннӑ ҫемӗн сӑмахсем те нумайланса пын». Х а

лах  мӗн ■ҫухлӗ малта пырат, ҫавӑн т)ухлӗ ■ҫёлхи те унӑн пуйан: 

«ӑмахӗсем вирӳллӗ, ҫыпӑҫуллӑ пулаҫҫё.

Пӗр пӗр халӑх ӑслӑлӑха тепӗр халӑхран идее вӗренме пуҫ- 

ласан, ҫёнӗ пёлӳсемпе пӗрле ҫӗнӗ сӑмахсем те илет. П ирӗн 'ҫӑваш 

халӑхён кёнеке пуҫланса кайви пӗр 50 ҫуд андох. Вӑл хуш ӑра 

пирӗн ^ёдхепе тухнӑ, кбнекесем пурте йалти ҫынпа танаш ма хӑт- 

ланнӑ: ҫӗнӗ пӗлӳсене-.кӑтартакан сӑмахоене ■ҫӑваш сӑмахӗсемпех 

куҫарма хӑтланнӑ. Ҫапла вара пӗр пиҫӳллӗ каланӑ сӑмаха темиҫе 

■сӑмахпа куҫарса сӑмах мӗне пӗлтернине тёттӗмлетсе сӳркӳлентер- 

се хунӑ. Т)ӑ,ваш ла куҫарса ҫыракансем, ҫанла тусан тин ^ӑваш 

йӗлхнне тасан хӑваратпӑр, тесе шутлаҫҫӗ. Ан^ах ҫапла шухӑшла- 

ни пит йӑнӑш  шухӑш. ^ӑв аш  ■ҫӗлхине хӑватлантарас тесессӗн, 

ӑн а  ҫӗнӗ пӗлӳсемпе пуйанлантарас тесессён, ҫӗнё пӗл5тсемпе пӗрле 

вёсене кӑтартакан ҫӗнӗ сӑмахсеве те кӳртмелле. Нимён те ик- 

кёленсе тӑмалли ҫук унта. Вырӑссем те, нимёҫсем те, хрантсуссем 

те хӑВсен цёлхине йут сӑмахсем йы ш ӑннӑ. Ҫавӑнпа вӑл'ҫӗлхесем 

пнт вӑйлӑ. Пирӗн цӑвашсен те хӑйсен ■ҫӗлхине ӗлӗкхн вырӑнӗн- 

цен тапратас тесен, пӗтӗм т&нҫери ыалта пыракан халӑхсен т,ӗл- 

хисем йы ш ӑенӑ сймахсене йышӑнмалла. Вара пирӗн ■ҫёлхе те ӑс- 

лӑлӑх |)ӗлхн пулса ларма пултарат.

Ҫав ҫӗнӗрен йышӑннӑ, сӑмахсене $ӑва‘н1 ■ҫёлхи саконне килёш- 

мелле, 'ҫӑваш транскриптсипе ҫыратпӑр. ^ӑваш сем  йут ■ҫблхерен 

.йышӑннӑ, сӑмахсене хӑй ^ӗлхине кнрдӗ таран улӑштараҫҫё: •рркӳ ,



кӗнеке, норӑм... Ҫавӑнпа епёр йут сӑмахсене ■ҫӑваш щӗлхине кир- 
лӗ пек ҫы ратнӑр.

Ҫавна артуса тӑрса, елӗр ҫак кӗнекене куҫарнӑ ■ҫух ӑслӑлӑх 
сӑмахёсене куҫармасӑрах кӳртрӗмёр. Анг̂ ах ӑнланмалла пултӑр 

тесе, епӗр вӑл сӑмахсем мӗн пёлтернине кӗнеке хыҫне кӳргн ӗпӗ- 

■рк еӑмахлӑхра ӑнланхарса паратпӑр. Ҫавӑнпа вулакан йулташсев 

ӑнланмалла мар сӑмахсем тӗл пулсан, сӑмахлӑха пӑхмалла.
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Кусӑракан.



I. Пуҫласа налани.

П а р т т и  у с т а в ӗ н  в ы р ӑ н ӗ .
Партти прокрамми кӗрешӗвӗн 'целӗсене (мӗн тума 

тӑрӑшнисене) кӑтартса парат те, ҫав ^елсене теори ни- 
кӗсӗ ҫине хурса ӑнлатарса иараТ. Партти уставӗ кул- 
ленхи (практӗккӑ) ӗҫсене мёнле 'тӑвассине, партти ор- 
каниеатсиленсе мӗнле хорӑмсем йышӑнса йӗркеленсе 
тӑнисене, унан йшӗнт>и иурнӑҫӗн правёлисене кӑтартса 
нарат. Леи^ӑн йултага хӑйён „Утӑм малаллэ, иккё 
кайалла"' йатла кӗнекинг§е устава ак ҫапла уйӑрса 
ӑнлантарса параИ Прокраммӑпа тактӗкка ыйтавӗсене 
пёрпек йышӑнни пит кирлё, антах вӑл услови кава 
парттийе пёрлештерсе, пӗтӗҫтерсе парттин ӗҫне пӗр 
тӗпе пахӑнтарса тӑма (^ентралисатсилеме) ҫителёклех 
мар... Ҫапла тӑвас пулсан, орканиеатсин пӗреллӗхё 
(единство) кирлё; вал иӗреллӗх, пёг§ӗк крушоксен |ик- 
кин^ен тухса пысакланнӑ орканисатсире, йӗркелентер- 
нӗ уставсӑр, сахалли нумайине пӑхӑнмасар, нулма 
пултараймаст, тет. Марттӑв: Партти уставсӑрах ӗҫле- 
ме пултарат, тесе тана. Ана хирӗҫ Лен,ӑн йулташ 
ҫав кӗнекерех ак ҫапла ҫырат: Ӗлӗк мӗншӗн уставсем 
кирлё пулман? Мёншӗн тесен нартти крушоксен^ен 
ан^ах йӗркеленсе тӑнӑ.вӑл крушоксем пӗрпёринпе ор- 
канисатсиленсе нимёнле ҫыхӑпа та ҫыхӑнса тӑман, пёр 
крушокран тепӗр крушока куҫасси харпӑр хӑйӗн ирӗ- 
вё пулнӑ, крушок т,ленӗ пӗтём крушока пахӑнасси 
пулман, крушокри тавлашулла ӗҫсене устав тӑрах 
мар, нёрпӗринпе кӗрешсе, йе крушокран тухассипе 
хйратса туса тӑна, тет. Устав пулсан. крушокри ку-
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тӑнлашниеем, пӗрпӗринпе кӗрешесси пулмӗ, йе те- 
пӗр тӗрлӗ калаеан, партти саланса ишӗллсе кайасси 
пулмӗ, тенё Лен>ӑн йулт. г|]ас ^асах вӗтӗ пуршуалла 
елементсем ӳлёмхи ^елеене йӗрлесе хуракан прокрам- 
мйна йышанаҫҫӗ, анцах вӗсем пӗр ҫиҫтемӑна, пӗр 
тиетсиплинӑна йышӑнса пахӑнса тӑма йаланах пул- 
тараймаҫҫӗ те, килёшмеҫҫӗ те. Устав сӑхалли нумай- 
ине, пӗт}ӗкки пыс&ккине пӑ,хӑнтарат? ҫавна йышӑнма 
пултараймаҫҫӗ вӗсем. Пирӗн парттин историйё тарах 
епӗр пӗлетпӗр: парттпн иккӗмӗш сйесӗнг§е прокрам- 
мӑна пӗр саеӑпах йышаннӑ; ӳлӗмрен „меншевиксема 
пуласскерсем „принтсип тӗлӗшӗщен“ пролеттариат 
тиктаттурине те, сотсиалиеамшан кӗрешессине те, 
т. ы. т. йышӑннӑ. Ан|ах ҫав сйесрах устав ыйтӑ- 
вӗсем тӑрӑх сйес икӗ пайа уйӑрӑлса кайнӑ. Устав 
ыйтавӗсен^е, йе тепӗр тӗрлӗ каласан, партти мӗиле 
майпа йӗркеленсе тарас ыйтусенг§е, прокраммана мӗнле 
маййа ҫителӗклӗ вырана кӳртес ыйтусент>е меншевик- 
еем хайсен. вӗтӗ пуршуалӑхне кӑтартса панӑ. Лен,йн 
йулташ вӗсем ҫин^ен ҫапла каланӑ: Ирӗклӗ халатпа 
пушмака (улиутсем килте ларна |ух  халатпа пушмак 
таханса лараҫҫӗ. Куҫаракан.) вӗреннӗ ҫынсемшӗн, кил- 
ти Опломӑв (Конт^аров ҫырна кӗнекери кахал улпут 
йа|ӗ. Еуҫаракан.) пурнйҫӗпе пурӑнма вӗреннӗ ҫынеем- 
шӗн хорамлй устав ансӑран, тӑвӑрӑн, йӑвӑран, аван- 
маран, пӳрократиллӗн, хӗсӗкӗн туйӑна')', итейӗ пирки 
кӗрешме ^арса танӑн туйанат, тенӗ.

Лет^ан йулташ шут^ёпе устав, иартти тытӑҫӑвё- 
сене сарма, иартти ӗҫне тӗрӗс туса тйма, парттийе 
аван орканисатсилентерсе тама пулӑша!'. Ҫав „Утӑм 
малалла, иккӗ кайалла“ йатлӑ кӗнекерех вӑл ҫырат: 
Улпутла анархисӑм (нимӗне те пӑхӑнса тараешӑи 
марри) хорӑмлантарнӑ устав, крушокри пбт}6к тьпӑ- 
ҫусене сарса, нӗтӗм парттийе тытаҫтарса, пӗтӗҫтерме



пулӑшнпне ӑнланаймаст... Парттире тытӑҫу туслашса 
тйниурлӑ, тытӑнса тама пултараймаст, ана апла тытӑп- 
тарса тӑмалла та мар; парттин устава пӑхӑнса, унӑн 
никёсӗ урлӑ тытӑҫса тӑмалла, тет. Парттийе йӗрке- 
лентерсе тйрас ёҫре Влатимер И^йи^ (,1ен,ӑн) устава 
пит |аплӑ, вырӑнта- тытса тӑна, парттин пӗтӗм ӗҫӗпе 
кёрешёвӗ ёнӗҫлӗ нулса пырасси уставран килет, те
се кӑтартса панӑ вӑл. Р. К, П. ытти ҫёрсенҫи комму- 
ниссен парттийӗсем пекех хӑйён вӗрентнине канӑҫла 
саракан партти мар, вал револ,утси ӗҫне т у м а  вӗрен- 
текенскер; ҫаваниа пирӗы парттишӗн устав пит паха 
пулмалла. Устав партти орканисатсине мёнле йёрке- 
лентерсе тӑрас ӗҫе пёр ҫӗре пуҫтарса кӑтартса тарар 
ҫав хушӑрах партти йӗркеленсе танин тӗрлӗ еттапӗ- 
сент;е (сыпакӗсенр) мӗнле кирлӗ пек улгаансах пырат. 
Партти ренӗсен хамаран устава пит тӗплӗ вӗренмел- 
ле, ӗлёкренпе мӗнле улгаӑнса пынисене те пит тӗи- 
р с е  вёренмелле.

Партти орнанисатси т ӗ л ӗ ш ӗ н р н  мӗнле йӗркеленсе тӑнӑ  
тӑрӑх устав йепле улшӑнса пынӑ?

Парттин малтанхи уставне 1903 ҫулта Н-мӗш 
сйесра йышӑннӑ. „Искра“ (Хӗм) йатлӑхаҫат Раҫҫей- 
ри пур куккарсенр те саланса таракан с.-т. крушо- 
кёсене пӗрлештерес пысӑк ӗҫю туса, вёсене пӗр с-т.- 
сен партти туса пӗрлештерсе хуна. Малтанхи устав 
вара ҫак ӗҫе ҫирёплетсе хуна. Ҫак парттийе пӗр ҫёре 
пуҫтарса пӗтӗҫтерес ӗҫе, пуринтсн ытла, Летрн йулт 
туса хунӑ. Хӑйӗн: „Пирӗн тапранусен |ӑи  кирлӗ ӗҫӗ- 
сем,“ ..Мӗнтен пуҫламалла?“ пуринрн ытла манмал- 
ла мар вилбмсӗр „Мӗн тумалла? ‘ (ку кӗнекене парт- 
тин кашни р ен ён  тарӑшса вӗренсе тухмалла) йатла 
пит 'цаплӑ кёнекисенр Лен,ӑн йулташ парттийе йеп
ле йӗркелентерсе пымаллипе, ана йеиле орканисатсил-



лесой ҫин^ен вёрентнё. Партти пуҫланнӑ вйх&тра ек- 
кономисеем: Ёҫлекенсен класне хӑйӗн парттийӗ кир
лё мар. вӗсене нӗр пӗрне пулӑшмалли ушкӑнсем, 
стацккӑ кассисем. тата ҫавӑн пек кулленхи пурнӑ- 
ҫйн еккономиккй иытересӗсене сыхлакан орканиеат- 
сисем ангр х  кирлё, тесе вӗрентнё. Лотрйн йулташйн 
вӗсемпе пит хытй кӗрешмелле пулнӑ, йулашкпн^ен 
вӑл вӗсене ҫёнтернӗ. ,,Искрара“ (Хӗмре) пӗр статйин- 
т;е ЛеИ)ӑн йулт. ҫакӑн пнрки ҫапла ҫырнӑ: Еҫлекен- 
сен „Рабочая мысль“ (Ӗҫлекеп шухӑшё) йатлӑ хаҫат^ё, 
тата еккономисӑм й ӗ р ӗ  ҫ и нт;с таракансем ӗҫлекен- 
сене тӗрлё ^ӗлӗхсемпе, кӗвӗсомпе „орканисатсиленёр 
(пӗрлешӗр),“ тесе вӗрентеҫҫӗ; паллй, епӗр те ҫак еа- 
сй ҫумне ҫыпҫӑнатпйр, а н р х  епёр ҫакан ҫумне 
ака мӗн хушмасӑр хавармастпйр: Пӗр пёрне пу- 
лӑшмалли ушкансем урла, йе тата ҫавӑн пеккисем 
урла ан^ах мар, иатша правиттёлствине, тата пӗтӗм 
каппитталиссен ошрӗствине хирӗҫ кӗрешме хӑвӑрӑн 
политтӗккӑ партти урла та орканисатсиленӗр (пёр- 
лешёр), тетпӗр, тенё.

Еккономиссем, политтӗкка ҫине мӗнле пӑхнӑ, орка- 
нисатсилес ӗҫ ҫине те вӗсем ҫав куҫпах пахна. Ҫав 
вахйтра ӗҫлекенсен тапранӑвё ппт вййлйланса ҫитнё 
пулин те, вӑл тапранӑва ирӗклентерсе, пӗр йухампа 
йама политтӗккӑ парттийӗ кирли пит курӑпса тӑна пу
лин те, вӗсем уйрам крушоксене пӗрлештерсе пӗр 
партти туса хурассине хирёҫ питӗ хыта вӑрҫна. Вё
сен 1иут)ӗ: Кашни крушок, хӑй мӗнле ӗҫлес, тет, са
ван пек ёҫлеме нултарат, ӗҫлекенсем тапранӑвӗсене 
хайсен кӑмӑлне мӗнле кайат, ҫав ҫ.улиа йама пултараҫ- 
ҫё, тесе вӗрентнё. Тёрлӗ статйасемпе пурин^ен ытла 
малта калана „Мӗн тумалла?“ йатла кӗнекепе екконо- 
миссене, крушоклаха ҫӗмёрсе ]1арахна Лоп(йп нулт. Вал: 
Кӗретпӳ ӗнёҫлё пултар тесен, „пётӗм Раҫҫейӗпе пёр
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а;енттӑра (тӗпе) пйзӑнса тӑракан орканисатск кирлӗ“, 
вал орканисатсин тӗрлӗ политтӗкка оппоҫитсине, 
проттестсемпе патравсеые пӗтӗҫтерсе нёрлештёрсе тӑ- 
малла, вӑл орканисатсире рево.^утси ӗҫне хайён 
прохвеҫҫи вырйнне туса ёҫлекен рево^утсионерсен 
тймалла, вал орканисатсин, пӗтём халӑха йертсе пы- 
раканскерӗн, ҫул кӑтартса пымалла, тенӗ. Ҫак периатра 
, 1 еп,ан йул. ^ентралисатсиленсе тӑракан парттийе 
мӗнле тумалли плана катартса панӑ.

Прохвеҫҫилле револ,устионерсем.
Ҫав планра прохвеҫҫилле рсво^утсионерсем ҫин- 

г|ен  лартна ыйту пит паллӑ выран йышанса тӑнӑ. Ле- 
н,ан йулташ хайён ,.Мён тумалла?” йатла кёнекин^е 
ҫак ыйтйва ак ҫапла лартнӑ: Ёҫе, рево^утсеонереен 
упрӗп орканпсатсине тӑвас ыйтйва ҫирӗи лартса пуҫ- 
ласан. епӗр ӗҫлекенсен тапрануне ҫирёплетессине шан- 
т;аЕлантарма та. с-т. т;елӗсене. прохвеҫҫи сойусёсен ек- 
кономӗкка ^елёеене вырӑна кӳртме те пултаратпӑр, 
тенӗ. Еккономиссем (ӳлӗмрех меншевиксем пуласскер- 
сем): Леп,йн ёҫлекенсен асла партти тӑвас выранне, 
вӑрттӑн орканисатси тӑва1г, вӑл темократтийе ҫӗмӗрет, 
парттийе айалтан мар, ҫӳлтен йёркелесе хурасшӑн, 
тенӗ; тата урах та ҫавӑн пек каласа пӑтратна. Лен,ӑн 
ҫаила каланинреп пёртте хӑраЪ н.—Т)ӑн, тепӗ вӑл, ҫак 
сыпакра парттийе ҫӳлтеи йӗркелеме тытанмалла, мӗн- 
шӗн тесен патша йёркин хӑватла аппаратне (мапт- 
тпинне) ҫёмёрес тесеп, ёҫхалӑхӗн ыассин тапранйвё- 
сене прохвеҫҫилло рево.рутсионерсен ..апиара§ён“ ҫул 
катартса йертсе пымалла. Прохвеҫ^илле рево.рутсионер- 
сем ака мӗиле ҫынсем: вёсен пӗтём т,ӗрипе револ^т- 
сийе парӑннӑ ҫыпсем пулмалла, рево.рутси ёҫӗ мар ӗҫе 
туман ҫынсем, темӗнле вахатра ирӗкён пӗр вырӑнтан 
тепёр вырана куҫса ҫ.ӳреме пултаракан ҫынсем пул-
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малла. темӗнлев&хйтратахӑйён пурнӑҫне, хайён комму- 
нпс йатне улӑштарма пултаракан ҫынсем пулмалла, 
пёр еӑмахпа каласан. вёсен рево.рутси ёҫне пёртен 
пӗр прохвеҫҫи туса ӗҫлекен ҫынсем пулмалла, тесе 
вӗрентнӗ ЛеиДн йулт.

Рево^утсн 'ирактӗкки (ӗҫ мӗнле пулсапыни) Ле- 
н,ӑн йулташӑн орканисатсп планӗ тӗрёссине иётӗмӗпг- 
пех кӑлартса па^ё. Коммуниссен III Интернатсионалё 4 
хӑйӗн орканисатсилес ӗҫре Р.К.П. оппйтне (ӗҫ туса 
пырса вӗреннине) вырӑна хурса йышӑн^ё, мӗншӗн 
тесен нирӗн партти пёр халахӑн рамкин^е (картинке) 
хупӑнеа тӑмаст. Вал, Коммунисла Инттернатсионалӑн 
‘ҫёксийӗ пулса тарса, иётӗм тӗнцери ӗҫлекенсен тап- 
ранавӗнре ҫине тӑрса ӗҫлет; вал Коммуниссен Интер- 
натсионалне кӗрекен коммуниссен парттисене ҫул 
кӑтартса иырат, вёсене парттийе мӗнле йӗркелесе 
тамаллине, револ,утсишӗн ҫиые тӑрса кӗрешесспне 
хӑйён ёҫӗсемпе кӑтартс-а ныра'Г.

Устав, тата Лен,ӑн орканисатси принтсипӗ ҫин^ен вӗ-
рентни.

Парттп пуҫланнӑ ^ухнех Лец,йн парттийе йепле 
принтсиппа орканисатсилесе тӑма вӗрентнё, ҫав припт- 
сиисем уставра та, иирӗн кулленхи туса пыракан 
партти ёҫӗеен^е те ха.ҫхи вйдӑт^енех тапранми никёо 
пек тӑраҫҫӗ.

Партти устава темиҫе хут та улштарнӑ (1905 ҫ. 
Лонтанра пухнӑ Ш-мӗпт сйесра, 1906 ҫ. Стокхо.рмра 
пухйннӑ 1Т-мёш иӗрлешӳ сйесён^е, 1917 ҫ. У1-мсш 
сйесра, 1919 ҫулта УННХ-мӗш сйессем хушшппце 
пухйннӑ конхверентсин'ве, 1923 ҫ. парттин ХКмӗш 
конхверентсийӗнт;е, (тата йулашкинре хйш-хӑтп пукт- 
сене XIII сйес улӑш. Куҫаракан.). Партти устава, 
пурнӑҫ мёнлё улӑштарма ыйтат, ҫавӑн иск улӑштар-
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еа пынӑ, аицах Лен,ан хурса хӑварнӑ тёп принтсип- 
сем ӗлекхи пекех йулаҫҫӗ, вёсем тата нумайах пымал- 
лаха.

Ҫав тёп принтсипсем ак ҫаксем:
1) Парттин кашни '§ленӗн а к т  ив л а пулса та- 

малла, партти орканисатсине кёрсе унта ӗҫлесе тӑ- 
малла. Уставӑн 1-мёш пункте ҫапла калат. Вал пункт- 
шан Ленӗн йулташ II мёш сйесрах пит хыт кёреш- 
нӗ, ӑна 11-мёш сйесра меншевикеем хирӗҫ тӑна 
пирки йышйниман, вара Ш-мёш сйесра пушшёпех 
йыгпӑнса хунӑ. Ш-мёш сйесра ҫак пункта кагани т,лен 
парттийе укҫа-тенкӗпе пулӑшсатӑмалла, тесе уҫа мар- 
тарах каласа хунӑ, У1-мёш сйесра вара вал пунктра 
тӳрех каланй: кашни р е н ,  'рен  укҫи парса тӑрат, 
партти йышанна постановленисене пурне те итлеее 
паханса тӑраг1у тенё. Хал,хи уставӑн пёрремёш пунк- 
тӗн|е тӳрёх каланӑ: Парттире р е н  пулса танийех 
ҫитмест, унта тата ёҫлемелле, партти мён тума хуш- 
нисене туса нымалла. хӑй мён ӗҫлени ҫинрн оттрт 
парса пымалла, тенё.

2) Т и с т с и п л и н а. Тистсиплинӑ тӑрах партти 
ашӗнтр кирек мӗнле ыйтусем ҫинтрн те ирёккӗн сӳт- 
ее йавма, тавлашма, калаҫма йурат. а н р х  пёрре пы- 
сак пайёпе йышанна постанҫвленийе парттин с а х а л  
пайӗн нимӗн туртӑнса тамасӑрах пахӑнмалла. Леп,ӑн 
йулт.: Пролеттари парттин^е тимёр пек ҫирӗп тист- 
сиплина пултар, тесе йаланах кёрешнё. 11ёр йен т,ен 
ҫа]5&н пек тистсиплина нулна пирки поршевиксен 
ёҫӗ аван ӑнса пыыӑ. Партти храктсисен, круппӑсен, 
круппировккӑсеи хветсратсийӗ ан пултӑр, тесе йала
нах кёрешнё Леп,ан йулт. Вал, пёр, хур^а пек ҫирёп. 
пёр катӑкран гааратса туна пек прологтари партти йе 
пултар. тесе тӑрӑшнӑ, йулашкинрн ҫавна туса ҫи- 
тернё Леп,ан йулташ.
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3) г1] е н т р а л и с а м, ку приитсип пирён партти йёр- 
келенсе тӑна ҫӗрте йаланах т}ӑн кирлё принтсип пулса 
тйнӑ. Ҫак ^ентралисӑм пирйн парттире темократти- 
сампа иёрлешсе тӑрат. Темократтисӑм принтсипё та
рах партти оркӑнӗсене суйласа тараҫҫӗ, выранги ор- 
канисатсисем хайсен ӗҫӗсене хайсем тума пултараг- 
ҫӗ, тата ыттине те туса пыраҫҫӗ. Темократтисӑм парт- 
тн мёнле условисент;е пулса пына майёпе хёсёнме те. 
асланма та пултарат. Сӑмахраы, 1905-6 ҫ. ҫ. партти 
суйлас ӗҫе пысӑккашӗпех туса пьша пултарайман; 
ун т>ухне полрпевиксехг суйлассине хирӗҫ варҫнӑ, 
мёншёы тесен п атта  вӑхӑтёнт>е ^ентралисатсипе вы- 
ранти оркӑнсене ҫӳлтен ҫынсем лартса тумасӑр 
(суйласса лӑхмасар) ӗҫлемелли май пулман; 1906 с. 
устав суйлас йёркене пысаккёгаёпех вырана кёртет: 
1918—20 ҫ. ҫ. контр-револ,утснйе хирӗҫ хӗҫпӑшалпах 
вӑрҫна вахатра иарттийӗн темократтийе хӗстермелле 
килт,ӗ: выранти орканисатспсенс суйлассипе ахтоно- 
мине кӗскетмелле кил^ё.

4) П а р т т и  н и к ё с ӗ ;  унан крспаҫӗ сават нулса 
тӑрат, тенӗр майла унан айалти йаэдейкки пулса та
ра'!. Малтанхи у-ставсен^е йацейккасем ҫин^еп ка- 
лакан с-ыпаксем иулман та, ҫавах партти йӗркеленсе 
тӑнӑ ӗҫре савӑт йацейкҫи тёп вырӑн йышанса тӑнй.

5) Партти ӗҫлекеысен орканисатсисене-прохсой- 
уссене, коопператсийо, советсене вӗсент^е ӗҫлекен ком- 
муниссем урла йертсе пырат.

Пирён ггарттн уставӗнт>е ҫак пилӗк тёп принтсйп- 
сем кураиса тӑраҫҫӗ. Малалла ҫчав принтсипсене тёп- 
лӗрех тёрӗслесе пахса тухапӑр.



I! Партти ^ленӗсем ҫин^ен.

Партти р е н ӗ  мӗне пӗлтерни ҫ и н р н  тавлашни.
Парттийе мӗнле ҫынсем кӗнинцен. унта кёнё т|ух 

мӗнле условисем кирлин^ен партти характёрё килет. 
Ҫавйнпа партти тртенӗ мӗнле вырӑнта тйрасси ҫин- 
т,ен, ун мӗн туса, мӗнле ӗҫлесси ҫин^ев йалапах тав- 
лашнӑ; ҫав тавлашни парттийе йёркелес ӗҫре йала
пах малта. тёп вырӑнта т&на. Ахад, мар ҫав, Н-мӗпт 
ейесра т;ӑн малтан ҫак ыйту пирки тавлаша пуҫлана. 
<;ак ыйту пирки пит пысӑк тавлашу пуҫланса кайнӑ, 
вал ыйту пирки парттире хирӗҫӳ луҫланса кайнӑ.

Лен,ан йулташ: Партти р е н ё  тесе, кам унан 
ирокраммине йышӑна!, кам парттийе укҫа-тенкӗпе, 
т а т а  у н ӑ н  п ё р  п ё р  о р к а н и с а т с и н е  к ё р с е  
а н а  п у л ӑ ш с а  т а р а ! ,  ҫавна хисеплемелле (шут- 
ламалла), тесе тӑна. Нарттӑв: Х ӑ й  к ӗ м е с ӗ р е х  
партти орканисатси контролӗ тӑрӑх ёҫлесе тараканах 
партти р е н ё  тесе шутламалла, тесе тавлашса тӑна 

Пунтпа (Вунд:па) еккономиссен сассисемпе ]\1арт- 
тава хӑй шухашне сйесра йышантарма май килнӗ. 
Малтан тинкерсе асархамасан. ҫакӑнта ытлашши хи- 
рӗҫмелли ним те ҫук пек, а н р х  вӑл ыйту тавра пит 
пысак тавлашу тухса кайна.0

Сйесӑн рево.^утсилле пайё (кайран вӗсент^ен 
но.ршевиксем пуҫланса кайнӑ) Марттӑв шухӑшне хи- 
рӗҫ тӑнӑ.—Парттийе унӑн пёр пёр орканисатсине 
кӗрсе хӑй ӗҫлесе таман ҫынсене кёртсе йамалла тусан, 
шан§аксар, унталла та кунталла пӑркаланакан ҫын- 
сене; тата тистсиплинӑран харакан, рево.^утси ӗҫне 
ҫине тӑрса ӗҫлеме туртӑнса тӑракан вӗреннӗ ҫынсене 
(пнттелликентсене) парттийе кёме май пара!. Апла 
тусан, вара партти ирёксӗрех ёҫлекенсен класён кӗ-



решекен аванкар^ӗ пулса, ӗҫлекенсен массисене 
вӑрҫма йертсе пырас вырӑнне, курӑмсйр, сансар-сӑ- 
патсӑр, ӗҫлекенсен татгранӑвёсен хӳрин^е (хыҫӗщ;е) 
пыракан ушкйн пулса кайӗ, тесе хисепленӗ ҫав 
]1-мӗш сйесӗн рево.^утсилле пайӗ.

АкҫвЛ)рот та Лет^ӑна хирӗҫ тӑна. Вӑл кала- 
нӑ: Ленйн шутлана пек тусан. парттпйе прохвессӑр- 
сене, уцонӑйсене, сгутентсене, кимнаҫиссене кӗме ^а- 
ратпӑр: вӑрттӑн орканисатсин^е тӑма пултаримаҫҫӗ 
вӗсем,. тенӗ вӑл. Марттйвпа Акҫе.ррот апла туеан. 
ӗҫлекенсем те ыумайӗшӗ парттийе кёрейыӗҫ, тенӗ. 
Леп,ӑнпа Плехханӑв вӗсене хирӗҫ: Ӗҫлекен иартти 
ёҫне ҫине тӑрса ӗҫлессин^ен харамаст, прохвессӑрсем- 
пе кимнаҫиссем револ,утси ӗҫне тума хӑраҫ-ҫё. вёсем 
парттийе хайеен пӗр вӗтӗ пуршуа интивнтуалисӑмӗпе 
•еппортунисӑма ант)ах илсе пырёҫ, тенӗ.

Парттин ҫирӗп линипе унан принтсипёсен та- 
салӑхне сыхӑ нахса тарас пулаГ, тенӗ ЛенАн йулт.: 
Партти, унӑн ^ленӗсем револ,утсионерсем пулсан, 
пурте рево^утси ёҫне лайах туеа тараҫҫӗ пулсан, 
.,ӗҫлекенсене“ ,.лапартатакансен^ен“ уйарса кёртсен 
тин, ҫав малта каланӑ ҫпрӗп линиллӗ принтсипӗсене 
таса тытса тёма пултарат, тенӗ.

ҫ’ав периатра (вахат хушшин^е) нумайӗшӗ ҫак 
хирӗҫӳсене ҫук ҫӗртен хапартса йана, тесе шутланӑ. 
Ангцах халӗ, ҫирӗм ҫултан, ҫак иккӗмӗш сийесра 
мӗншӗн тавлашни пнт ӑнлан.малла куранса тӑрат. 
Халӗ кашни ӗҫлекенех, меншевиксемпе прохвессӑрсен 
ӗҫлекенсён масеиеенҫен таталса йулнӑ парттийӗ ӑҫта 
ҫнтсе перӗннине, тата нирён ҫирӗп, тистсиплинӑна 
хыта тытакан, ҫине тӑрса револ,утси ёҫне тавакан, ҫав 
хушарах массасеы по.^шеввксен партти мӗнле ^ссе 
хӑватланса пынине, лайӑх курса тарах.
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Пол,шевиксен парттийӗ, унӑн кашни цленӗ ҫине тӑрса  
ӗҫлекен револ,утси х ӑ в а р .

^ан йӑвар вӑхӑтсенр пирӗн партти. унӑн каш
ни 'рене пролеттариатӑн аванкарр, ҫине тӑрса ӗҫ- 
лекен ревоЛ)утси вайӗ пулса тӑнй. 1905 ҫ-улхи массӑ, 
старисем, хӗҫпӑшалпа правиттӗЛ|Ствйна хирёҫ вӑрҫни. 
Реактсин |ӑн  тӗттӗм ҫулӗсенр меншевпксем варттӑн 
парттийе ликвитатеилеме хӑтланна вӑхӑтра ҫппе тар- 
са (активла) ӗҫленп. 1912 ҫулсенр  ёҫлекенсен тап- 
ранӑвӗсене орканнсатсилесе йертсе пынп. Вӑрҫа хи- 
рӗҫ сапасттовккасем кӑларни, акитатсилени, ҫар про* 
мышленнаҫ комитерсене суйлассине хирёҫ тӑрса вӗ- 
рентни. Йаланах, ӑҫта партти йарейкки, йе партти 
р е н ӗ  пур, пур ҫёрте те партти саса кӑлармасар тӑ- 
ман. Хеврал, рево^утси, советсене уйарни, менше- 
виксемпе, ессерсемпе хытӑ вӑрони, Иӳл кунӗсем, хӗ- 
стерни. Корнилӑв кунёсем—по.^шевиксене Керманд 
шпионӗсем, тесе хӗстерегҫӗҫ (тулла^ёҫ). полдпевиксем 
ҫине сурарӗҫ, подтневиксеие хупа хупа ларта^ӗҫ, 
хронтра вӗсено пере пере вӗлерегҫӗҫ — ҫазах вӗсем 
„ҫёр ҫавранатех“, теҫҫё, ҫавах пол,шевик хайӑннех 
калат: „Пӗтём влаҫ советсене“, ..каппитталнссемпе 
улиутсене сирпӗтёр...“ тет по^шевик. Аҫта ҫитнӗ, 
унта поЛ)1певик массасене орканисатсилет (пёрлеш- 
терет).

Ок1апёр рево.|утси, Совет влаҫӗ. Пол,шевик хай- 
не манса кайса. ним канма пёлмесӗр, патшалаха йӗр- 
келесе тытса тӑрас ӗҫшён тӑрашма тытӑна!. Сават- 
сене натсионалисатсилесе, улпут ҫёрсене туртса кл
ее хресрне парассине, т. ыт. т. тума пуҫлӑТ вал.

Хеҫпашалпа варҫма тытӑемалла пула!—Калетин, 
Краснов, Вшре^м, Петл5тра. Т)ехсловакеем. К олрк , 
Скоропатский, Анттантга, Йутентр Тениккӗн, Па-



л(аксем, Вранкӗл,, Пуххарри пасма^ёсем, т. ы. т. 
тапӑнаҫҫӗ Совет патшалӑхне. По.ршевиксем красно- 
армейтсӑ пулса, комиссар, комантир пулса малтан 
хӗрлӗ квартин'^е, кайран хйнсем орканисатсиленё 
хёрлӗ армире варҫма тытанаҫҫӗ. Пур хронтсент,е хйй- 
сене ирёккён, йе партти мопилисатсилесе кайнӑ 
по.т,шевиксем ӗҫлекенсемпе хрес^енсен армине цемент 
пек ҫирӗилетсе паттӑреем пек малтан пырса вӑрҫрёҫ.

Варҫӑ пӗтрё. Хоҫайствана канлӗн тӳрлетмелли 
вӑхӑт пуҫлан^ӗ. Ёҫлекенсемпе хрес^енсем саланса 
кайнӑ хоҫайствана йусама карат тӑрса тытӑн^ӗҫ. Пол,- 
шевик кунта та малта—станок ҫумёнце те, сават ти- 
ректӑрӗнҫе те, савком претҫетаттӗлӗн^е, прохвсойуспа 
совет претҫетаттӗлён^е. ҫӗр уйрӑмёсеи^е—пур ҫӗрте 
те полрпевик. Ӑҫта по.ршевик пур, вӑл ку.^турӑ ^ент- 
тӑрӗ вырӑнне пулса ӗҫхалӑхне малалла йама тӑрӑшат.

Раҫҫейри револ,утси ӗҫне мӗнле тумаллине кӑ- 
тартса пына ҫӗрте те—ио^шевик ҫине тӑрса ӗҫлекеп 
пулна. Орканисатси тратитсисем ӗнтӗ полрповикӑн 
ак ҫапла: унӑн активлахӗ, хӗрёвё, тистсиплинӑна 
хыта тытий, политтӗккӑ итейӗсемшён хытӑ тани— 
ҫавсем пирс Раҫҫей ревоЛ)утсине ан^ах мар, иӗтӗм 
тён^ери револ,утсийе йертсе пымалла туса ху§ёҫ.

Р. К. П. ^ленне кама илеҫҫӗ.  мӗнле илеҫҫӗ?
Устав ак ҫакӑн пек йӗрке йышӑнат: Парттий<‘ 

кӗрес тесе сайавлени паракан ҫынан малтан канти- 
татра: ӗҫлеконсен 6 уйах, хрес^енсемпе кустарсен 1 
ҫул, ыттисен (инттелликентсен, слушаш§исен, уэдит- 
тӗлсен) 2 ҫул тӑмалла. Партти 'ренне политкраматта 
школне пӗтернӗ йулташсене кантитатсент;ен илеҫҫё; 
илнӗ ^ух виҫӗ каттекорипе илеҫҫӗ: I —Еҫлекенсем. 
тата ӗҫлекенпе хресҫенсен^ен тухнӑ хёрлӗ салтаксем: 
II—хрес^енсемпе, тепӗр ҫын ӗҫне експлуаттатсилемен

—  16 —
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кустарсем; III—ыттисем (слуш&шрсем, т. ҫав. п )
1-мешпе 11-мёш каттекорийе илнё тцух 3 ҫулхи сташлӑ, 
3 |лен рекоментатси памалла; Ш-мёш каттекорине ил- 
нё |ух  5 ҫулхи сташлӑ 5 |лен рекоментатсипе илеҫҫё. 
Ҫапла ӗнтӗ ӗҫлекенсене парттийе кӗме ҫӑмӑлтарах 
тун&. Полрневикеен парттийӗ хӑйӗн ӗре^ёсене станок 
ҫумӗще ӗҫлекен рапоэдисемпе тултарма т&рӑшат; йу- 
лашки хут пухнй партти конхверентсийӗ ҫав в&х&тра 
пёр станок ҫумёнт)е ӗҫлекенсене ан^ах парттийе ил- 
мелле тунй *). Лен,йн присӑвне шутламасан, пирӗн 
парттире мӗн пурӗ 380.000 ҫын; ҫав хёсепре ӗҫле- 
кенсем 46°/о, вӗсен^ен 16°/° ан^ах станок ҫумӗн$е 
ёҫлекенсем. Ҫавӑнпа парттире ӗҫлекенсене нумайлан- 
тарах памалла, мӗншӗн тесен партти ӗҫлекенсем ыт- 
ларах пулсан тин тӗрёс ӳссе пыма иултарат, ун 'оух- 
не тин ҫапӑҫма та, ӗҫлеме те пултаракан партти 
пулма пултарат.

Пирӗн халӗ те кӗрешӳ пӗтменхе, ҫавӑнпа ӗҫле- 
кенсен класӗн аванкартне—парттийе— хамӑр&н ӗҫле- 
кенсен класӗн вӑрҫмалли оркйнё туса ҫирӗплетме т&- 
р&пшалла. Акй мӗншӗн епӗр рекоментатсипе канти- 
тат сташӑнг§е тӑрас йӗркене пӑрахйҫ тумаетпӑр. Ҫап- 
ла туна пирки парттийе х&йссмшӗн тӑрӑшакансем, 
лаййх вырӑншйн вӑрҫакансем, пуйма май шыракансем 
кёрсе каимаҫҫё. Иартти ревб.^утсийе пётём т)6ререп 
иарӑннӑ ҫынсене ант;ах хӑйӗн ёретне кӳртет.

Партти йурӑхсйр ҫынсем кӗрсе хӑйне вараласран 
пит хытӑ сыхлаиат. Партти пуҫ пулса тйма нуҫла- 
ийранпа йурйхлй мар ҫынсем те ҫыпҫӗн^ӗе ун ҫумне; ве
сом парттин^е тйрса лайӑх вырӑна кӗме тӑрӑша пуҫ- 
ларӗҫ. Хӑптё хйшӗ тата парттирен те, ёҫлекенсен^ен те

*) ХШ -мӗш сйес ыттисене те суйласа илмелле туаӑ, ант̂ ал: ытти катте 
корисене пит асйрхаса илмелле тунӑ. К уҫаракан.

Р.К.По^шеБиксен Парттийе мбнле йӗркеленее тӑрат? 2
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упйрӑлса кайрӗҫ. Партти хӑйён Х-мӗш сйесӗн^е, ха
йён ӗрецӗсене ҫаван пекК.иоен^ен тасатмалла, тесе 
постановлени йышӑнт,ӗ те, 100.000 сын ытла партти- 
рен кйларса пйрахрӗ. Пол)шевиксен парттийё ҫавӑн пек 
нурӑхсар ҫынсене хӑйён ӗре^ӗсенҫе тытма тӳси- 
масТ. Ёҫлекенсене кӳртсе пырса партти малалла ха
йён ӗретфсене ҫавйн пек ҫыпҫаннӑ, йе йурӑхсӑра тух- 
нӑ ҫынсен^ен тасатеа пыраН

III. Тистсиплинӑ.

По/ьшевиксен тистсиплини тимӗр пек мӗнле ҫирӗпленсе  пынӑ?
Парттин йӗркеленсе тӑма, ҫӗнтермелле кӗрешсе 

пыматёп никёевырӑн^е тйракан условийӗ-тистсиплина-
ПоЛ)Шевиксен парттин тивтсиплини патша пёр

ки пекӗрегпсе, татакаппитталнсймпавуншарҫул хушши 
калама ҫук йавӑр вӑрҫса ҫирӗпленсе пына. 90-мӗш ҫул- 
сеи^ех Ле^ӑн йулташ, парттин пит ҫирёп тистсипли- 
нӑ пулмасан, ӗҫлекенеен класӗ иатша йӗркипе каппит- 
талисама ҫӗнтерме пултараймӗ, тесе йнлантарса папӑ. 
,,Пирӗн орканисатеи сататэдисем ҫин^ен^ тесе ҫырна ҫы- 
рура Леп,ан ҫыраТ: Савйтри пӗ^ӗк комиттетӑн (подко
митет) 'ренӗсен хӑйсене комитет акӗн^ӗсем тесе шут* 
ламалла, вёсен комитет мён хушнине иурне те итле- 
се тамалла, хӑйеем кӗнӗ „варҫакан армии“ пур сак-_ 
конӗсемпе йӑлисено те оыха тытса т&малла, вӑл ар- 
мирен вӗсем варҫӑ вйхӑтӗн^е наэда.рнӗксем (пуҫлйх- 
сем) ирӗк памасӑр пӑрахса тухма пултараймаҫҫё, те- 
пё. Меншевиксем: Лб1[)йн парттийе хапрӑк пекхаирӑк 
тистсиплинилла тӑвасшан тӑрашаТ, тесе айапланӑ. Ле-
Н)ӑн вӗсен^ен кулна. Ҫапла меш^енле калаҫниые хирӗҫ 
хййӗы „Утам малалла, иккӗ кайалла“ йатла кӗнекин^е 
Лпгҫйн пит аван тавйрса каланӑ: Тистсишшнйпа орка- 
нисатсирен пургауаҫи интелликен'дё пит хӑрат, пролет-



тариат, хапрӑк-саватра ӗҫлеее пиҫнӗскер, унтан пӗрт- 
те харамаст, анаҫӑмаллӑнахпӑхӑнсатӑма вӗренет, тенё.

Нирӗн парттире тистсиплинӑ, партти -ренӗсем 
вал кирлине пӗлсо тӑнӑ плрки, парттийе йертсе пы- 
ракансём тӑрашеа хӑйсене хӗрхенмесӗр ӗҫленӗ пиркн, 
тата вӗсем массӑпа йаланах тытӑҫса тана пиркн ҫи- 
рӗпленсе ҫ-итнӗ. 'Тистеиплмна ҫирӗп пирки партти 
•ӗҫӗеем анса пыни ҫин^ен Лен,ан калаТ: Ҫирӗп ^ентра- 
лисатси, ҫирӗп тистсиплинӑ ант,ах пуршуаҫийе ҫӗн- 
терме пулӑшакан условисен^ен пӗр тӗп никӗсӗ пулеа 
тара'!'; кам шухашлама пӗлмест, йекам ун ҫин^ен шу- 
хӑшласа пӑхман. вӗеене Раҫҫей пролеттариазён тик- 
таттурё ҫӗнтерни ҫаван ҫин^ен пит аван кӑтартса па- 
|ӗ . тенӗ; тата малалла ҫавӑнтах кадана: П ролетари
ат 'парттин тимӗр пек тистсишшнине кам мён ^ухлё 
те пулин ҫемҫетет, вал тӗрӗссипе пуршуаҫийе про- 
деттариата хирӗҫ тӑма пулаша!’, тенӗ. (Коммунисӑмри 
л |ан  сулахай |и р ӗ ).

Пирӗн партти уставӗнце акӑ мӗншӗн ҫаила^ҫыреа 
хуыӑ: Парттин кашнп -ренӗн, парттин пур орканпсат- 
еисен те ^ан малтан туса тамалли —пит ҫирёп тис- 
тсиилинӑ, партти ^енттӑрӗн постановленисене хӑвӑрг, 
тӗрӗс туса тӑмалли. Ҫӳлти орканисатси постановле
нисене итлеменни, тата ытти айапсемшӗн орканисат- 
•сийе поритеани параҫҫӗ, йе ҫӳлтен вахйтлах комитет 
лартаҫҫӗ, тата орканисатсин^и |ленсене пурне те тё- 
рӗслесе тухаҫҫӗ; парттин уйрӑм тршнӗсене—партти 
лоритсанийё (тиркӗвӗ), халаха пёлтерсе поритсани 
параҫҫё, вӗсене вӑхйтлӑха парттипе советри ответла 
вырантан кӑлараҫҫё, нартифен калараҫҫӗ. айӑп туни 
ҫинт,ен пуҫлахсемпе суттаврашсене пӗлтереҫҫӗ. Тӳрех 
каламалла: тендере пирӗн партти пек ҫирӗп тистсип- 
линӑлла партти, суйа сотсиалиссеы нарттийӗсем мар, 
коммунис парттнсем те ҫук. Рево.рутеипе партти интте-
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ресӗ пуринрн малта—акӑ мӗнле ш у х ӑт  ҫав малта 
калана устав сймахёсен^е. Ҫаванпа парттийе кӗрес 
текенсене пурне те калатпӑр епӗр: Пол,шевиксек 
тистсишганин хймӑтне таханма хатӗри есӗ?—хатӗр 
мар пулсан, кашт тйхтаха, мёншӗн тесен парттийе 
кёрсен, санӑн хаван ирӗкне, хӑвйн пурнӑҫа партти 
телейӗпе партти ирӗкне пахӑнтармалла пулаТ, тетпӗр-

Тистсиплинӑ— парттин пӗреллӗхӗ.  Храксисемпе  
круппировккӑсем.

Тистсиплина парттин пӗреллӗхне сыхлакан тён 
карантти пулса тарат. Тистсиплинасӑр пӗреллӗх пул- 
ма пултараймас!': парттин кашни рен ён , хал,хи вӑ- 
хатра пӗреллӗхе йаланхинрн ытларах сыхлаМаллине. 
пит хытӑ астуса тӑмалла. Х-мёш сйесан Лен^н йул
таш партти пӗреллӗхӗ ҫинт}ен ҫырнй рееол,утсире епӗр 
акй мен вулатлӑр: Парттин ӗрерсен пӗреллӗхӗие ҫи- 
рёплёхӗ. партти ренӗсем пӗрие нӗри шанса тйни, 
пӗр пӗринпе килӗштерсе, нролеттариат аванкаррн иё- 
реллёхне ^аннипе ӳтлентерсех ӗҫлесси—хад,хи момент- 
ра пит кирлӗ... Сйес парттин пур ренӗсене те ҫа- 
кйн ҫин-ҫен астуса тӑма р н ет , тенӗ.

Ҫак ресо.Т)утсийе халӗ те вырана кӳртсе тӑмалла, 
ха.рхи вӑхӑтра та епӗр хорӑм йенг§ен (тултан пахсан) 
а н р х  мар, парттп тӗрӗссипех пӗр парттийех пулса 
тӑтӑр, тесе кӗрешетиӗр, мӗншӗн тосен тӗрёссииех иӗ- 
реллӗхлӗ п ӗ р к  партти, тулашӗнцен ан^ах пӑхма нё- 
реллӗхлӗ пысӑк парттирен, ытларах кирлӗ.

Йулашки тискуҫҫи (тавлашу) вахӑтӗнр парттин 
тёп х аҫар  «Правда» (Тӗрӗс) поЛ)Шевиксен парттин 
тӗп никӗсӗсем (принтсипӗсем) ҫин^ен пит аван ана- 
лёс туса патф: Пирён партти йаланах ыттисенрн пӗ- 
реллӗхпе уйаралса тӑна; пирӗн парттипе унап орка- 
нисатси кёлетки ытти опорттуписсен парттисейрв
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тгит иаллӑ 'цпкӗпе (кранпа) уйар&лса тӑнӑ,—иирён 
иартти, оппортунисймпа вӑрҫса ӳссе, йёркеленее 
пына, пирӗн парттийе пӗр тимёр татакӗн^ен тунӑ. 
вйл нихаҫан та пӗр пӗриыпе килӗшме хйтланакан 
круппйсен, кругшировккӑсен, храксисен, йухусен хе- 
лоратсийӗ пулман, пулас та ҫук, тенӗ вӑл аналӗсра. 

г̂ ас 'ҫасах—хракси тата мӗн вӑл? тесе ыйтаҫҫё. 
Устав: Партти ӗҫне йаг§цейкӑ пуххин^е, пӗр пӗр 

районти, йе урскӑри 'ренсен сопранинт}е, тата ыт- 
ти ҫаван пек сопранин-ҫе кёретӗн туса тӑрат, тет; ҫав 
орканисатси сопранисемсӗр пуҫне уйрӑм ^ленсем пу- 
ханса круппа сопранисем тйваҫҫӗ пулсан, ҫав круп- 
пан партти тистсинлини выранне хӑйсен тистсиплини. 
хайсен уйрам платхормӑсем пулсан, ҫав круппа храк
си ' пулат вара. Храксисем вёсем сасартйках пулса 
тӑримаҫҫӗ, вӗсем малтан пӗ^ӗк круппйсен^ен, унтан 
нысйкрах кру1шасен1}ен пуҫланса кайаҫҫӗ. Йулашки 
тискуҫҫи вӑхатӗнҫе Илйиг§, храксисёмпе круппасене 
пулма ирёк намалла мар, тесе каласа хаварнине ҫӗ- 
мӗрме те хатлан§еҫ. 1921-мӗш ҫулта та, прохсойус- 
сем пиркн тискурҫҫи пуҫланса кайсан, ҫаван пек 
хатланкалакансем пулт)ӗҫ. Партти сйесӗ хӑй йышан- 
иа ,1еП|йн йултага ҫырна ресол,утеит}е храксисем 
лума хатлапнисем ҫипт^ен ак ҫапла каланӑ:

— Прохсойуссем ҫинт,ен пулна партти тискуҫ- 
ҫи пуҫлана1'т;енох парттире храксисем пула пуҫла- 
ни курӑыа пуҫларӗ, тепӗр тёрлӗ каласан у й р а м  
п л а т х о р м ӑ л л ӑ  к р у п п й с е м  п у ҫ л а н с а  к а й р ӗ ҫ .  
в ӗ с е м к р у п п и с е н |  е х ӑ й С е н т и с т с и п л и н и с е м 
х а й  сем х у 1н ши н т , е  п у ҫ л а н т ) ӗ ҫ  (курҫивё манӑн 
Л. К.), тенё. Храксисен^ен пысӑк сийен пулнино. 
хракси кирлё маррипе, ҫак йапала килӗштерсв 
ёҫлессине каисӗрленине, пирӗн ҫума ҫыяҫаныӑ ҫын-
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сем парттийе йурийех икё иайа уйӑрма хӑтланнинег 
'ҫапла парттийе икке уййрса йарсан, конттар-револ>у- 
тси пуҫне ҫӗклессине ытларах анланакан ӗҫлекснсеы 
пит уҫҫйн, аван пӗлсе тӑмалла. Пирён тӑшмансем 
халӗ шуррисен йалавне кёретёнех йатсан та нимён 
те тавийас ҫуккине пёл$ёр те, РКП йшён^е тавлаш- 
нипе уса курма тйрӑшаҫҫӗ, Совет майлӑ таратпӑр 
тийекен круппировккӑсене прёк пани урла вёсем 
мён пур вӑйӗпе контр-револ,утсийе кӳртсе йарасшӑн, 
тет ҫав ресо^утси. Х-мёш сйес иртнёренпе самана 
нумай улшйннӑ, тесе каламалли май пуриха хале, 
самана улшйннӑ, тесе Илйщ; саповӗтне пӑрахмалли 
май пури? Нумайёшё ҫ-ав саповӗте пӑрахасшӑн тӑ- 
рӑшрӗҫ те, май килместхе хале. Парттин пёлекен- 
терех |ленӗ кашнийех калӗ: Ҫук! Пире тӑшмансем 
вӑрттан сыхласах тӑраҫҫӗ, ҫавӑнпа по.трневиксен ҫи- 
рёп тистсиплинине те ҫӗмӗрсе иӑрахйҫа кӑларма 
йурамаст, тийӗ вал.

Пирён партти пӗтӗм тӗн^ери ҫӗрӗн б-мӗш пайне- 
йышйнса таракан патшалйха йертсе пырат, вал пат- 
шалӑха пуранаҫа нумай ҫула пыыа вӑрҫӑ ҫӗмӗрсе 
иётернӗ, унта хрес^енӗн кайа йулна хуҫайстви ан- 
уах: парттире хайӗн^е те пирӗн тӗрлё сййсем пур, 
унта слушӑш^исемпе хрес'оенсем ытларах; кунсӑр 
пуҫне тата храксисемпе круппировккасем тума ирӗк 
иарсан, партти те, Совет патшалахӗ те саланса кайаҫ- 
ҫех вара. Ҫавӑнпа партти хӑйён сйесӗсен^е, тата 
йулашки конхверентсишҫе *) те тӳрех каланӑ: Епӗр 
хамйр парттире тёрлӗ храксисемпе круппировккӑсем 
тума ирёк виама пултараймастпӑр, тенӗ. Партти пи- 
рӗк оӳтӗк мар, пёрре пек иулмалла; . 1ен,ӑн йулташ

*) К у п о с т а н о в л е н и е  п артти н  ХШ -мёш сйесб те пы снккӑш ӗпех ы рӑда- 
с а  йы ш ӑнвӑ, К у ҫ а  р  а  к  а  и.
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пуҫласа йанӑраниа вуншар ҫул хушши мӗнле тистси- 
плинӑ. мӗнле пӗрреллӗх пулнӑ, халӗ те ҫаилах пул- 
малла.

Криттӗккӑ ирӗклӗхӗ,  тата сахаллйн (пӗ^ӗк пайӗн)  нумай- 
не (пысӑк пайне)  п ӑ х ӑ н а с си .

Пире калаҫҫё: Храксисем тума ^арса, есӗр крит- 
тёкка ирёклӗхне те цараттйр, теҫҫӗ. Ҫавӑн пек ка- 
ласнисене епӗр нумай илтнӗ, ан^ах ҫапла калаҫнн 
пит тёрӗс мар вӑл.

Храксисемпе круппировккӑсене р р н и , ҫирГмт 
тистсиилинӑ тытса тани—тавлашулла ыйтусене сӳтсе 
йавма ^арни пулмаст вӑл, парттиы йертсе пыракан 
оркӑнӗсен ӗҫӗсене криттеклеме ^арни те пулмас)г вал: 
аила мар, парттин кашни |ленё партти орканисатси 
'|;иккин|е, йаэдейкӑра, пур |ленсен пуххин^е, конхве- 
рентсире криттёклем»1 те, хӑйён шухӑшёсене йышӑи- 
тарма та пултараГ. Хракси тума т,аракан, 1Х-мёш 
сйесра йышанна ресол,утси ҫанла кала)':

— Т. К-та пур храксиеене те ттётерме хушни- 
гго пёрле сйес ака мён калат: Парттин пур тргенёсем 
те асйрхамалли ыйтусенве.— парттирен шан’§ӑкеар 
иролеттарилле шухашламан елемонтсене (ҫынсене) 
тасатасси, иӳрократтисампа кёрешесси, темократтийе 
ӳстерсе пырса ӗҫлекенсеые хайсене ёслсме вёрентгс- 
си, тата ытти те—партти трюнёсем, аван йёркеллё 
шухӑшсене йышӑнмалла, теҫҫӗ пулсан, ҫав шухаш- 
сене пит тёплӗн асархаса кулленхи ӗҫре сӑнаса пӑх- 
малла. Ҫак ыйтусем тарах нартти тӗрлӗ ^аракан йа- 
паласем нумай пирки пур кирлине те тусах ҫнте- 
реймест, ҫавна парттин кашни трюнён иёлмелле, йу- 
рахсар хракси криттёкне йышаималла мар. ант,ах дав 
хушӑрах нартти тёрлё майеене санаса пырса, малал
ла та мён пур вӑй ҫитнё таран пӳрократтпсампа. те-
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мократтисӑмпа ӗҫлекенсем хӑйсемех ӗҫлеме пултар- 
нине сарасшан, партти ҫумно ҫыпҫӑннисене тупса 
ун ҫинт,ен пӗлтерессишӗн, т. ы. т. кӗрешӗ, тенё. 
Парттин Т. К-пе ХШ-мӗш конхверентсийӗ тиҫкуҫҫи 
йёркипе йышӑннӑ ресол,утсисем ҫ и н р  каланӑ: Еҫле- 
кенсен темократтийӗ парттин кашни р е н ӗ  те партти 
йурнаҫӗнр паллӑ ыйтусене сӳтсе йавма, вӗсем пир
ки ирёкӗн тавлашма пултарнине пӗлтерет, тонӗ; ан- 
'§ах пӗлмелле: парттире хӑйён ӑш ён р  ирӗкӗн сӳтсс 
Павни ирӗкӗи п а р т т и  т и с т е и п л и н и н е  ҫёмӗрмг 
пултарнипе пӗлтермест, парттин Тӗи Комитет)ӗн, вы- 
рӑн сен р  партти рнтхтйрӗсен п о л , ш е в и к е е н  ти-  
м ӗ р  т и с т с и п л и н  и не  сыхлама, ана ҫӗмӗрме хат- 
ланакан ҫӗрсенр, ҫавна хирӗҫ пит хайар майсемш* 
кӗрешме пуҫлас пулат, тенӗ. Парттин XIII конхве- 
рентсин ҫак ресол,утсийӗ тӗрёс калаЕ Ирӗклӗ крит- 
тӗккӑна ирӗклӗ, айапсӑр хӑварса тистсиплинана ҫё- 
мӗрме памалла мар, тесе. Хамӑр партти историнрп 
те, ытти парттиеен историнрн те епӗр криттӗклеме 
ирӗк вирлӗ тейекен лосйнк вырӑнне парттин ӗлӗххп 
гӗп шухаптёсенрн айакалла пйранма хӑтланнино ку- 
ратпар. Ҫакан пирки ЛеН)ӑн йул. хййӗн: Мӗн тумал- 
ла? йатлӑ кӗнекинр ака мӗн ҫырна: Криттӗккӑн 
прӗклӗхӗ ха.Г|Хи саманара пит мотари лосанк, „ирӗк- 
лех“ вӑл р п л а  сӑмах, а н р х  ҫакна та манмалла мар: 
нромышлӗннӑҫ ирӗклӗхӗ йӳтёмӗпе т)ӑн вӑрӑ хурах вӑр- 
ҫисем нулна, ӗҫ ирёклӗхӗ й ар п е  ӗҫхалӑхне пусмар- 
ласа ҫаратса тйнӑ. Хал,хи вйхӑтра ,.криттӗкан ирёк- 
лӗхӗ“ тейекен самахра та ҫавӑн пекех хваллш (ултав) 
иур. Науккйыа малалла тёкрӗмӗр, тесе р н  ёненеквн 
(,-ынсем ӗлӗк шутлани пеккисемсӗр нуҫне, нрӗклӗн 
ха^хи пек шухӑшласа пӑхмалла, тес вырйнне, 
ӗлёкхине парахса хал,хи пек а н р х  шухӑшламалла,



тесе тйрарёҫ. Анцах хал,хи саманара „криттёкк&н 
ирӗклӗхӗ сыв пултар“ тесе кйҫкӑрни йумахри пуш 
пи|кене аса килтерет.

— Епёр п ё р к  '§амӑртакӑи алӑран алла ҫирёп 
тытса пит ҫыранлӑ йавӑр ҫулпа пыратпӑр. Пире йӗ- 
ритаврах тӑптмансем хупӑрласа тараҫҫӗ, пирӗн йала- 
нах вёсен вуа ӗ̂ (пӑшал-тупа пени) виттӗр пымалла 
килет. Епӗр ирӗклӗн хамӑр йышӑнна шут тарах, тӑш- 
мансемпе вйрҫмашкӑн ант;ах пӗрлешрӗмӗр; йунашар 
шурсен^е (ла|акасен|е) пурнакансем пире, уййралса 
кёрешӳ ҫулне суйланӑшӑн, |ӑн  малтанах тиркерӗҫ: 
епӗр тата ҫав шурсене анса каймалла мар пултӑр, 
тесе пӗрлешрӗмӗр. Халӗ пах та, пирӗн хушймйртан 
хӑшӗ кӑшкӑрма пуҫлаҫҫӗ: Атӑр, шура анса кайар, теҫҫё. 
Вӗсене намйҫлантарма' пуҫлатӑн та, вӗсем хирёҫ ҫап- 
ла  тавйрса калаҫҫё: Мӗнле кайа йулнӑ ҫынсем есёр? 
т-ире аван ҫулпа. кайма ирӗкён рнетпӗр  епӗр, йепле 
ҫав ирӗке парасгпӑн мар есӗр, намӑс мари сире? теҫҫӗ. 
А, ырҫынсем, есӗр ^ӗнме а н р х  мар, таҫта кайма та 
нрӗклӗ, шуралла пӑрӑнса кёрсе кайма та ирӗклӗ; 
иирӗн шутпа сирён тӗрӗс, сире т>ух выран шурта вал; 
есӗр, унта куҫса кайас, тетёр пулсан, рр м а  мар, ха- 
мӑр вӑй ҫитнё таран пул агам а та хатёр епёр. Ан'рх пи
рён алӑсене йарӑр, ииртен ан ҫакӑнӑр (тытар), р и л а  
„ирёк“ тейекен сӑмаха ан лапӑртӑр, мёншён тесен епёр 
те аҫта кайас тенё, унталла кайма „ирёклё“, епёр шур
па ан^ах мар, шуралла пӑрӑнаканеемпе варҫма та ирёк- 
ле! тенӗ. Ҫапла ҫырнӑ Леп,ӑи йулташ. г1)ӑн вал, епёр халё 
те ҫыран хёррипе пыракан йӑвӑр ҫулпа пыратиӑр, 
пире ташмансем хуиӑрласа тӑраҫҫӗ; пире ҫирёп ӗрет- 
сем, ҫирӗгг тистсиплинӑ кирлӗ; ҫаванпа иёрлех тата 
.хамӑр ҫитменниҫеае тӳрлетме тгӗр пӗринпе сӳтее 
йавмалАӑ, иӗрлешсе коллективна туггнӑ оппӑта вы
дана кӳртме тӑрашмалла. Тмркве килнёшён крит-
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тӗклени мар. сывй криттӗккӑ, ӗҫе тӳрлетесшён сӳг- 
се йавни, тӗрлӗ ҫитменнисене (сийенсене) тӳрлетме 
ҫёнӗ меттйтсем (майсем) тупса нани — акӑ мён кирлё 
парттийе. Ака мӗншӗы паргти уставӗнт;ен, тистсипли- 
на ҫин^ен калакан уйрӑмра, епӗр: Ҫавӑниа цёрлех 
парттире хӑй ӑшӗнце пур тавлашуллӑ ыйтусем ҫин^ен 
шут (регашени) Йышӑнат^ен ирёкӗнех тавлашма йурат. 
тесе вулатпӑр. Ку пит астумалла палла ыйту,—вӑл пу- 
рин^ен ытла парттин ҫамрйк 'ренӗсемшён пит астумал
ла ыйту. Пӗт^ӗк иайӗ пысӑк иайпе пӑхӑнмасан, партти 
ёҫлекенеен пыеак массисене йертсе кайма пултарай- 
мёт;т,ӗ. Ҫавӑыпакашни парттийе кёрекенён, йаэдейк- 
кан пысӑк пайӗ постановленийе йышйнсан, хӑй хирёҫ- 
пулсан та ҫав постановленийе вырйна кӳртме тйрӑшас 
пулат. Сймахран. йат^ейккӑ савкома (волисполкома. 
куҫаракан) кантиттатсем суйлаТ пултӑр, парттин пёр 
тленӗ <;ав кантитата хирёҫ каланӑ пултӑр, ае^ах йат,- 
г|]ейккара уншйи сасй паракан ытларахпулнӑ пултар-— 
вара йат^ейккӑра хирӗҫ калакап 'ренӑнах, йат^ейккй- 
ра хирӗҫ каланӑ пулсан та, ӗҫлекенсен сопраипнце 
(вулӑс сйесӗн^е. Куҫ.) ҫав кантитатшӑп тӑраслу- 
лат, вӑл кантитата суйлаешӑн парттире т&маннисене- 
ӳкӗтлес пулаТ, мёншён тесен йа^ейккӑ уйӑрнӑ хыҫҫӑн 
ахал, Иванов мар, коммуниссен парттин кйнтитат,ё 
пулат ҫав суйланӑ ҫын. Парттпре т&ман ӗҫлекенсем 
(хресҫенсем) хушшнн^е те ҫавӑн иекех тумалла:: 
парттире тйманнисен сопранин^е коммунисӑн парт- 
ти постановленисене хирёҫ сймах калама йурамаст 
(ун малтан храксире а п р х  калама йурат. куҫаракам). 
мёншён тесен вйл сӑмах калани ахал, ҫын сӑмахо 
пек мар. коммуниссен партти йат^ёпе калан & пек 
пулат.



IV. Партти онранисатси тӗлӗшпе йӗркеленсе

тӑни.

Темонратти ^ентралисӑмӗ.
..Парттийе йӗркелеме кйтартса пыракан принтсип 

темократти зентралисймӗ“, тенӗ партти уставёнт^е. 
Мӗнхе вйл темократти ^ентралисӑмӗ? Темократти т;ен- 
тралиеймё тесе пёр йен^ен парттин кӗҫён инстантси- 
сем (еыпйкӗсем) аслиеене пӑхйнса тйнине, парттин 
пур орканисатсисем те йат^ейккӑ пӳрин^ен пуҫлаеа 
Г. К-та ҫититэден пйхйнса тйнине калаҫҫӗ, тепӗр йен- 
т;ен партти орканисатсисене айалтан пуҫласа ҫӳле 
уитит^енех суйласа лартаҫҫӗ, парттин вырйнти орка- 
писатёцсем хӑйсен ыйтӑвёсене хӑйсемех туеа тйма 
иултараҫҫӗ, парттин ҫӳлти инстантсисем кӑтартса 
яынипе астуса вырӑнсент^е мӗн иур вйй ҫитнӗ таран 
ёҫлеме пултараҫҫё; темократти 'цептралисймё тесе ҫав 
йёркене калаҫҫӗ. -  Анҫах пирён партти . темократти 
ыйтуне кӗлеткене пуҫҫапнй пек пуҫҫапса т&мас1г, те
мократти пур вйхӑтра та, вал нур выранта та пёр 
пекех кирлӗ. тесе тамае'Г. Темократти пур т}ухне те 
вырйна куртмелли напала мар, мёншён тесен темо- 
краттийе вырӑна,кӳртме май кплмеи вӑхйтсем, йна 
кӳртни йссйр ӗҫ пулса тйракан вйхйтсем пулаҫҫ-ӗ. 
(Сталин нарт. ХШ конхв. каланй сймархан). Харпйр 
хйй выранта крушоксем пулса тйнй вӑхйтра, ӗҫле- 
кенсен тапранӑвӗсене ҫул кйтартса йертсе пыма пул- 
таракан ҫирӗп пёр тёпе пйхӑнса тӑракан парттийе 
тйвассишён вӑр(;нӑ вйхйтра . 1ем,йн йулташ каланй: 
Пролетариата лаййх пӗрлештерсе пётёҫтерес ӗҫе тё- 
рёс. ҫнтелӗклӗ ҫӗнтермелле туса пырас тесен —ку про 
леттарнатӑн §ӑп кнрлӗ ролӗ (ӗҫӗ) — парттире пит 
ҫирӗи '^ентралисатсипе тистснплинӑ кирлё, тенӗ. Ёҫ-
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лекеисеп орканисатсине р е в о л, у т си о н е р с е и орканисат- 
си ҫин'§ен ҫырнй статйара вал калана: Пёр тёпе ҫи- 
рӗд пӑханса таракан вӑрҫӑ (кӗрешӳ) орканисатсийё.; 
паркаланман орканисатси, клас политтӗккине вырана 
кӳртее лырса. револ,утси инҫтшщӗсемпе уншйн тй- 
рӑшнисепе майлӑ пыракан орканисатси ант)ах шухаш- 
ламасӑр аттаккӑна кӗрсе кайасран сыхлама, ҫӗнтерме 
пултар>акан аттаккана хатӗрлеме пултарат, тет . 1ен,ӑ!;. 
Ҫав вахӑтра по.т,шевиксем пит ҫирӗп централисатси - 
шён тӑнй; меншевикеем, ^ентралисатси пит сийеылё. 
,вӑл вырӑнсене ирӗкӗн ӗҫлеме ^арат, тесе тӑна. Ҫас 
вахатра полрпевиксем 'Денфнпа пӗрле партти оркӑнё- 
сене суйлас йӗркене хирӗҫ тана, тепёр тӗрлӗ каласан. 
тӗрёссипе темократтисама хирӗҫ тӑна. Парттин |ленё 
сем нумайӗшё: Йеплехо вӑл пол,шевпксем темократ
тисама хирӗҫ тӑнӑ, мӗншевиксем уншӑн вӑрҫнӑ? тесс 
тӗлӗнёҫ. Вал акӑ мёншён пулса тӑна: пол^евиксем 
шӗн темократти рево^утси тумалли сретства (хатӗр) 
ант,ах; револ,утсишсн усӑллӑ пулсан, по.^тневиксем те- 
мократтпйс кёскетеҫҫё, мёншён тесен патша ^ухнехи 
иртӗнӳсем, сутни, т. ыт. т., пур вахӑтра та суйласа 
лартнӑ оркӑнсем тепёр суйланӑ оркӑнсене хӑйсен ёҫё- 
сене парса хйварма пултарайман. Меншевиксем ҫавӑн 
т;ухнехи условисене пӑхмасӑр суйлас йӗркешӗн т&нӑ, 
мёншён тесен вёсем револ,утсишӗн кӗрешекен орка- 
иисатси тӑвасшан пулман, линералсемпе пуршуасем 
хыҫҫйн латгсартатса пыракан партти тӑвасшйн пулна 
(Хыҫалта пыракан парттин нолитси тытасран хара- 
мал ли пулман, ҫав&нпа суйлас йӗрке вӗсемшӗн май 
та килнӗ. Куҫ.)-—Нпёр те темократтигаӗн тӑратпӑр, 
ант,ах ӑна вырана кӳртыелли вӑхатра кӑна уншӑн та 
ратпӑр... ХаЛ)Хи саманара, епӗр варттан (сакайӗн^е) 
ан^ах ӗҫлеме пултарна вйхатра, |ӑ н г̂ анах темократ- 
тийе вырана к^ртмелли май ҫук, тенё Легҫӑн йулт.
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Темократтисймпа суйлассине, т. ы. т. вырана кӳртме- 
май килсен, ио.ршевиксем Летрн йулташпа пӗрле- 
вӑл папаласене ыраласах йып1ӑнт;ӗҫ, ан^ах парттире 
ҫирӗп ^ентралисампа тистсиплинӑна ҫӗмёрмерӗҫ. 1905 
уулта парттийе реорканисатсилесеи ҫин^ен ҫырнӑ 
статйара Лен>йн ҫапла ҫырнй: Пирён парттин ӗҫлес 
условиеем тӗппипех (тымарӗпех) улшйнаҫҫё. Сопра- 
нисен, сойусеен, шгретён ирӗклёхёеене туртса плнё. 
Ку ирёклёхсем калама ҫук шан^аксӑр, ха.рхи ирёк- 
лӗхсем ҫине шанпи иит йӗрсӗр ӗҫ вал, пит йӗркесӗр 
ёҫ. Ҫине тӑрса вӑрҫассисем малаллаха, вал варҫӑее- 
не килтерме хатӗрленесси г̂ ан паха ёҫ пулмалла. 
Парттин варттан апнаратне ҫӗмёрмелле мар. Ан^ах 
ҫакӑнпа пёрлех катит пана ирӗклӗх вахӑтӗнт]е нимён 
авана пёлмесӗр ӗҫлемелле. Енӗр, револ,утсшпӗн ке- 
регаекен сотсиал-темократсем, пысӑк пайё майлиеем, 
йаланах калаттӑмартрҫӗ: Парттийе пуҫӗпех темократ- 
тиллессине вӑрттӑн ёҫленӗ условисем вӑхатӗн^е ту
ма май■ҫук (мешпевиксем темёнле условисем пулсан 
та темократти тӑвасшан), ҫавнапткал вахатра, суйлас 
йёрке тени кирлӗ мар храса (сймах) анг;;ах. Пурӑ- 
нӑҫ пирӗн сӑмахсем тӗрӗсснне катартрӗ... Ҫёнӗ ус
ловисем вӑхатӗнт)е политтӗкка ирӗклӗхё вӑхатӗн^е 
суйлас йӗркене йышӑнасси кирлине—епёр, пол,шевнк- 
сем, йаланах йышӑнна, тенӗ.

Партти ӳссе пына майёпе. хапт сыпакра епӗр 
темократтийе кӗскетнё, хӑш ^ухне аслатнӑ. т;ентра- 
лисӑма та хаш сыпакра ҫирӗплетнё, хаш ^ухнв ҫем- 
ҫетнё. (Сӑмахран, вӑрҫа вӑхӑтён^е (периӑтён^е), пирӗн 
варҫмалла иулна вйхатра. партти ҫар лакӗрӗ пулса 
та^ё, т)ентралисама ҫар приккасёсем (хушни) пек вы
рана кӳртет^ӗҫ, епёр вӑл приккассене нимӗн шарла- 
масӑрах пӑхӑнаттамарвӗ.) Вӑрҫӑ ррӑнсан, парттин 
Х-мёш сйесё ҫар коммунисӑм периатёнТ)И (вахйтӗн-



<;и) йӗркесене улйштарса аслӑрах темоккратгп пср- 
кисене йышӑннӑ, рнтралисӑма ҫемҫетнӗ; Х-мӗш 
,-йесран пуҫласа партти варахӑн та пулин, -царӑна 
т лрӑна та пулнн темократти рнтралисмӗн ҫулне ас- 
лата пуҫларӗ. Вӑрҫа коммунисӑмӗ вйхатӗнр вёреннё 
майсем, ҫ е п е  куҫнӑ вйхйтра щггшалйх пит йӑвйр пу- 
уанаҫпа иурӑнни темократти рнтралисӑмне аслатма 
тарса т ӑ р .  Парттин Т К-пе X III  конхверенси йыш&н- 
пй ресо.[,утсп темократтийе, суйлассине, парттин 
йертое пыракан оркӑнӗсем от$от парса тӑрассине, 
т. ы. т. нумай аслатрӗ.

Партти орнанисатсин схеми (йӗрки).
Парттийе террпттори тӑрӑх (маМӗпе) йёркелесе 

тӑраҫҫӗ. Пӗр пёр территторире ёглекен орканисатси 
ҫав территторире ӗҫлекен кёҫӗн орканисатсисенрн ас- 
ли пулса тарат. Пёр пёр территторннр парттин р н  ас- 
лӑ оркӑнӗ сйес, конхверентси, йе пур ренсен  сопра- 
нийё (пуххи) пулса тйрат. Ёҫ туса тйракан оркӑнсем 
—комитетсем кулленхи ӗҫе туса йертсе пыраҫҫӗ, ко- 
митетсене конхверентсинр, й е р е н с е н  пуххинр суй- 
лаҫҫё. Устав парттийе ак ҫапла схемӑпа йӗркелесе 
тараГ:

П а р т т и  о р к а н и с а т с и н  с х е м  и а к ҫ а п л а :
а) Р . X. С. К. Р. (хал, С.С.С.Р.—Л.К.) территто- 

рийё—пӗтём Раҫҫей (пётӗм сойус) сйесӗ, Т К;
б) Р.Х.С.К.Р. кӗрекен оплӑҫсемпе канаш респуп- 

ликёсем—Т К-ан оплӑҫри пӳро (йо оплӑҫсен конхве- 
рентсийёсем, натси парттин сйесёсем, оплаҫ комите- 
рсем , натси парттийёсен Т К-сем);

в) кёпёрнесем —кёпёрне конхверентсийёсем, кё- 
пёрне комитерсем;

г) уйессем—уйес конхверентсийёсем, уйес коми-
те^ёсем;
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д) волйссем—волӑс сопранийёсем (пуххисем), вс- 
лас комитв|ӗсем;

е) иретнриаттисем (хапрак-саватсем, ыаҫтеркой- 
сем), йалсем, хёрлӗ ҫар рҫӗсем (полк), уреш тени- 
сем—йарйккӑрп пур р ен сен  сопранийё (пуххи), 
йарейккӑ пӳро;

16. Пахӑнтармаллиие отртнӑҫ йӗрки,—партти 
ш урсене (решшени) вырӑна кӳмелли, вӗсене хирёҫ 
тавлашмалли (аслӑ инстантсинрн пууласа кӗҫённи- 
сем патнелле) йӗркесем ака ҫапла: Пӗтӗм 1’аҫҫейри 
ейес, Т.К.; оплаҫ конхверентсийӗ, оплаҫ комиттер; кё
пёрне конхверентсийӗ, т. ы. т.

18. Пур кӗҫӗн орканисатсисене, уйес орканисатси- 
сене ҫитирн, кӗпӗрне комиттер санксиллениие, уйес 
комиттеТ)ӗ ҫирӗплетет, уйесанне—оплйҫ комиттет>ӗ, йе 
вӑл ҫук пулсан, ТК санксилленипе кӗпёрне комит- 
т е р  ҫнрӗплетет: кёпӗрнесенне—ТК санксилленипе 
оплаҫ комиттер ҫирӗплетет; оплаҫ ҫук пулсан. тӳ- 
рех ТК ҫнрёплстет.

П а р т т и н  п ӗ т ӗ м  С о й у с  с й е с ӗ с е м .
Партти ирӗкне унӑн р н  асла орканӗ—Пётём 

сойус сйесӗ— туса тарат. Сйес постановленийӗсем 
еаккон пулса тараҫҫӗ, тепӗр сйесрен пуҫне никам та 
улӑштарма пултараймаст вӗсене. Сйес автторитерпе 
унӑн постановленисене ҫӗмӗрме никама та ирӗк ҫук.

Сйес ТК оротне итлет, партти ӗҫӗпе ҫыхӑнса 
таракан политтӗккана еккономӗкка ыйтавӗсем ҫинрн  
сут тават (с^тсе йават). пирён патшалахра партти 
пуҫ нулса тӑрат, патшалаха вӑл тытса тӑрат; ҫ-аван- 
па сйес Совет ресПуплӗкӗн ӗҫӗсемпе ҫыхланса тара
кан политтӗккапа еккономӗкка ыйтавӗсене пахса ту- 
хат. Сйес ТК-та суйла!, вара тепӗр сйесрн партти-



йе ТК йертсе пыраТ. Сйес тата Ревиҫи комиҫҫине 
суйлат, в£л ТК, ТКК аппарарсем мӗнле ёҫленине 
тёрёслет. Халё ейессене кашни ҫулах пуҫтараҫҫӗ, ан- 
г,ах партти вӑрттйн (сакайӗнр) ёҫленӗ вӑхатра сйес- 
сене пёр пек пухма иёртте май килмен. Ку тарантр 
т.;ен, 1898 ҫултан пуҫласа, мён пурё 12 сйес *) пул- 
иӑ: рево^утшщен—5 сйес, револ,утеи хыҫҫйн—7 (ха
лё 8 ёнтӗ. Куҫаракан).

1. Раҫҫейри сотсиал-темократпа ӗҫлеяенсен парт
тин 1-мӗш сйесӗ 1898-мӗш ҫулта Минскра пулнӑ. 
Ҫак сйесра партти пуҫланни ҫин'§ен манихвест кй- 
ларнӑ.

11-мёш сйес 1903 ҫулта Лонтӑпра (Анкли иуҫ- 
хули) пулнӑ. Ҫак сйесра партти икӗ пайа уйӑрӑлса 
кайнӑ, по^шевиксемие меншевиксем пулса тйна. Ҫак 
сйес прокраммӑпа устава йыитанна.

Ш-мёш сйеса 1905 ҫулта иухна, вёл пётёмёш- 
пе пёрех пол,шевиксен|ен пулна. Вал сйес Лонт&н- 
ра ӗҫленё. Ҫак сйес хӗҫпашалпа патшана хирӗҫ тӑ- 
малли ҫин^ен лартнӑ ыйтӑва татна, тата пӗтём Раҫ- 
уейпе саиастовкка тавасси ҫинрн, хрес/ценеемне мӗн- 
ле ёҫлесси ҫин^ен сӑмах татнӑ. Ҫак сйесах устава' 
тепӗр хут пӑхса тухна

1\'-мӗш сйеса, иӗрлешмелли сйеса, 1906 ҫулта 
Стокход,мра пухнй. Ку сйесра пол,шевиксем сахал- 
тарах пулна. Ку сйесра ҫӗр ыйтавӗ прокраммине. 
партти уставне тепӗр хут пахса тухнӑ. Иартти уста- 
вӗн никӗсне темократти уентралисӑмӗн иринтсип- 
не хуна, парттире ӗҫлекенсене суйламалла тупӑ, от- 
ртнйҫа йышӑннӑ, парттире ӗҫлекенсене, улӑштарма 
йурамалла тунй, вырӑнти орканисатсисем выранти

*) Х алё 13 сӑес п у г а ӑ , ку  кӗнекене вы рӑсла Х П 1-м«ш. сйес.цҫн ҫы р н ӑ ; 

к у еар ас си н е  X I I I  сйес и р тсен  к уҫарн ӑ. К у ҫ а р а к а н .



ёҫсене хайсемех тума нултармалла, т. ы. т. туса 
хунӑ,

Т-мӗш ейес 1907 ҫулта Лонтанра пулнӑ. Ку сйес
ра полрпевиксемпе пыракан латтыш с .-т , па^ак с.-т. 
пулӑшнипе нумай ыйтусент^е пол^шевиксем с-асӑ ну- 
майтарах илнё. У-мӗш сйес хыҫҫ&н револуутси^еи 
сйессем пулман, анҫах партги конхверентсийёсем пул- 
па. 1907 ҫулта конхверентси пулнӑ; кайран 1908 ҫул- 
та та Паришра конхверентси пулна, ку конхверентси 
вйртган парттийе пётерес тесе кёрешекенсене (лик- 
витаттӑрсеие) пит хыта айапланӑ; тата 1912 ҫулта 
Пракара конхверентси пулна. ку конхверентси ликви- 
таттарсене парттирен кӑларса пӑрахыа. ГГатшана ка- 
ларса парахна хыҫҫӑн 1917 ҫулта апрел уйахён^е 
шцшевиксен конхверентси пулнӑ, ҫак конхверентсире 
Совет влаҫё ҫин^ен, сотсиалисам револ^утси ҫвн^еи, 
т, м. т. калакаы Леи^н йул. ^аплӑ теҫӗсӗсене йы- 
пзаннӑ.

У1-мёш сйес ҫав ҫулах йӳл уйахёнт;е пулнӑ, ку 
сйеса мён пурё 200.000 |лен с у й л а с а  йана. Ку 
сйесра нурин^ен ытла ӗҫлекенсемпе хресденсене парт
ти майла ҫавӑрса пуршуадийе сирпӗтесси ҫинг§ен ка- 
нашланӑ.

VII -мӗш сйес Прест килӗшӳне тунӑ вахатра 
(1918 д. куҫар.) пулнӑ. Ку сйесра парттийе сот.- 
темок. парттин^ен —коммуниссен партти йатла туса 
хуна.

УШ-мӗш сйес 1919 ҫулта пулна; ку сйесра ҫӗ- 
нӗ прокраммана йышӑнна, ватам хрест^енеемпе мей
ле ӗҫлесси ҫин^ен, хёрлӗ армийе мӗпле орканис.ат- 
силесси ҫинг§ен, тата 'рлай орканисатси ыйтусене тат- 
са йышӑннӑ.

Г .К .П оф ш евиксеи  П арттийб мбнле йбркелспсе тӑрат? .3



IX-мӗш сйес 1920 ҫулта пухӑпнӑ; унта хуҫай- 
ствӑ ҫинрн , електрихвиккатси ҫищ;ен, прохсойуссем 
ҫии §ен. т. ы. ҫинрн  т. канашласа йышйннӑ.

X-мӗш сйес 1921 ҫулта Кронштатри пӑтрав вӑ- 
х&тӗнр пуханр. Сйес ҫ е п а  куҫасси снижен (прот- 
расвӗрккӑ вырӑнне протналок илмелле туса) ҫул к&- 
тартса пат>ӗ, парттнре темократтийе ытларах вырӑн- 
на кӳртмелле туса х у р .

ХРмӗш Сйес, луринрн ытла, хуҫайствӑна йӗр- 
келесси ҫинрн  калаҫрӗ, ҫ е п  пирки кайалла такма 
ррӑнмалла туса х у р ,  т. ы. т.

ХП-мӗш Сйес Т.К.К-па РК И  ёҫӗсене улӑгатар- 
р ,  партти ӗҫӗсене, хуҫайствӑ йӗркмеем ҫинрн ка
нашласа п а р .

ХШ-мӗш Сйес 1924 ҫулта п у л р .  Кунта партти 
ёҫӗсене, йалта мӗнле ӗҫлесси ҫинрн, тискудҫи дин
ар и, парттин пӗреллӗхӗ ҫинрн, Л щ ,й и  й а р п е  кӗнӗ 
кантитатсене мӗнле парттире ӗҫлеме йурйхлй тёвас- 
си ҫинрн, Р.Ҫ.Л.К.С. дин$ен, т. ы. ыйтусем ҫинрн 
те канагаланй. (ХШ-мӗш сйес ҫин|ен епёр хушнӑ. 
Куҫаракан.). Ҫак сйессем хуш ш инр пурин хупипин- 
р  те конхверентсисем пулнӑ.

Партти уставё тйрӑх парттин виҫҫӗмӗш пайё 
р х л ӗ  ренеем  хӑварт сйес пухма ыйтсан, ТК-ӑн ҫав 
хйв&рт сйеса пухас пулат. Миҫе ҫынтан мпде теле- 
кат йарассине каш нинрх ТК татса хураП Устав 
сйеса вахӑтрах пухма май парат. Уставра ТК парт- 
тири виҫҫёмёш пайӗ ыйтнӑ тӑрӑх хавйрт сйеса пух- 
маст пулсан, ҫак ыйтакансем сйееа пухма оркани- 
сатси комиттер туса хума пултараҫҫӗ, тенӗ. Партти 
ренӗсепе сйеса хатӗрлеиме май пултӑр тесе сйесӑн 
кун йӗркине сйес-пухӑиас кунёрен уйӑх ҫурӑ мал
тан пунликатсилемелле (пӗлтермелле); данла сйес
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умён парттин пур орканисатсийёсем те сйесра ларта- 
кан ыйтусене пйхса тухаҫҫё те, сйес вара ҫав вы- 
рӑнти шухӑшсем тӑрӑх хӑйӗн шуцӗсене (решенисе- 
не) йышанат.

Тӗп комитет, тата вӑл мӗнле паллӑ вырӑн йышӑиса тӑни.

Лен,ӑн йулташ парттийе йертсе пырас ӗҫе пит 
мала хунӑ. „Коммунисӑмри а |а  сулахай р :р ӗ“ йат- 
л& кӗнекере вал ҫырат: Нолиттӗккӑ парттисене ав- 
ториттетлӑ, влианиллӗ, оппйтлй ҫынсен^ен пулса тй- 
ракан ^илай ҫирӗп круппӑсем йертсе пыраҫҫӗ; ҫав 
ҫынсене парттири ответла ӗҫлӗ вырӑнӗсене суй- 
лаҫҫӗ, вӗсене вогпти (пуҫлахсем), теҫҫӗ, тенӗ.

Лен,йн парттийе йертсе пыракансен катарне, пу- 
хассишӗн пит тӑрйтпнӑ. мёншён тесен малтанхисен^ен 
кайранхисем вӗренсе пыракан ҫирёп йертсе пыракан
сен (руковотиггӗлсен) орканисатсисӗр нимӗнле рево- 
л>утси тапранӑвӗ те ҫирӗп ҫулпа пыма пултараймаст, 
тенё Лев^ӑн (Мӗн тумалла?). Ҫавӑн пек руковотиттёл- 
сене вал вуншар ҫул хушши суйласа пухса пына, 
партти Ил)йщ пухна ҫынсемпе ^ӑннипех мухтанма 
пултарат, —вӑл партти валли Ленинисйм хушса хӑ- 
варнисемпе итейӗеене сыхлама пултаракан руково- 
титтӗсене хатӗрлёсе вӗрентсе хӑварнӑ.

Хӗвелан&ҫри ҫӗрсен^и килӗшӳллӗ парттисем ре- 
волутсигпӗн хытах ӗҫлемеҫҫӗ, ҫаванпа хайсен ТК-^ӗ- 
сене вёсем йертсе пыма пысӑк ирӗкех памаҫҫё; пол,- 
гаевиксен парттп хай пуҫланса кайнаранпах сйессе-м 
хушшин^е пӗтём прӗке ТК-та парат, вара ТК ҫав 
ирёкпе парттийе те, ӗҫлекенсен тапранӑвӗсене те 
йертсе пырат. ЛепДн йулташ „Пирӗн парттирп орка- 
нисатси сатацисем ҫин^ен йулташ патне ҫырна ҫы- 
рура‘с ТК сатаздисене ак ҫапла уйарса парат: Тап-



ранйва никамсӑр кулленех йертсе пырас ӗҫе уйрам 
тёп круппй (ана тёп комитет тийёпёр) а н р х  туса 
пыма пултарат; вал хай вырӑнти комитетсемпе ху- 
ташса (ҫыханса) тӑраК вал круппана Раҫҫей сот.- 
темокра^ӗсен^ен револ,утсин |ӑн  аван вӑйӗсем кӗреҫ- 
ҫё, вӑл круппа п а р т т и н  пур  ӗ ҫ н е  те т у с а  т а 
р а  т: литтераттурӑна салатасси, листовкӑсем каларас- 
си,  вӑйсене валаҫсе тӑрасси, тёрлӗ ӗҫсене туса тйма 
уйрӑм ҫынсене, йе круппӑсене лартасси, пӗтём Раҫ- 
ҫейпе тумалли темонстратсисене хатӗрлесси, воста- 
нийе хатӗрлесси, т. ы. т. пӗтӗмпех ТК аллин^е пул- 
малла, тенӗ. Йертсе пырас ӗҫе ун зухне Лен^ан йулт. 
парттин тӗп орканне, хаҫата памалла, тесе тӑиӑ. хал,- 
хи саманара ТК сатаррисем тата нумайлан^ӗҫ. Тӗп 
Комитет парттин итейпа политтӗкка, тата орканп- 
сатси пурнӑҫне мӗнле ҫулпа йамаллине пӗтӗмпех кн- 
тартса пырат. Халӗ пирён партти Совет Респуплё- 
кӗнт,е пуҫ пулса тйрат, ҫавӑнпа вал коммуниссен 
храксисем урла Канаш патшалӑхне тытса тӑрат; ТК 
выранти партти орканисатсисемпе тытӑҫса тӑреа вё- 
сене мӗнле ӗҫлемеллине катартса пырат. Сйессем 
хупипин^е ТК конхверентсисем пухат. Теп комитет- 
хай ӗҫлени ҫинцен икӗ уйахра пӗре от^от парса тӑ- 
раТ, отротне „Исвеҫти" ҫине ҫапса тӑраҫҫӗ. Кӗпӗрне 
комиттеҫӗсене ТК пленумӗн саҫетани стенокраммине 
йарса тараҫҫӗ, тёп комитет икӗ уйӑхра пӗрре саҫе- 
тани тӑват.

Политтӗкка ӗҫне кйтартса пыма ТК 7 ҫынраы по- 
литтӗкка пӳро суйлаТ; ХШ-мёш сйесра суйлана ТК 
нолитпӳрона ҫак й.й-не кӳртнӗ: Пуххарӗн, Ҫииовйӗв, 
Камӗнӗв, Рыккав, Сталин. Томский, Тротский; канти- 
татсем: Молоттав, Калинин, Рутсутак, Тсершинекий^ 
Сокко^траккӑв, Хруиҫӗ.
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Орканисатси ӗҫне туса тӑма ТК оркпӳро суйлат.
Оркпӳрона ҫак й. й. кӗреҫҫӗ: Антрейав, Пупнав, 

Ворошшилӑв, Токатӑв, Ҫеленский, Кахановир, Кали
бан. Молоттӑв, Никколайӗва. Ҫмирнов А. П., Сталин; 
кантитатсем: Тсершинекий, Томский, Хрунҫё, ^ап.ран, 
Анттиппйв, тата Лепҫе.

Кунсйр пуҫне тата кулленхи орканисатси ӗҫне 
туса тӑма Ҫекреттариат суйлаҫҫӗ. Ҫекреттариата ҫак 
йулташсем кӗреҫҫӗ: Сталин, Молоттӑв, Антрейӗв, Ка- 
ханови'1), Ҫеленски. Ҫекреттариатра парттин тӗрлӗ ӗҫӗ- 
сене туса тума уйрӑм иайсем пур.

Т.К сатаррисемпе ответ парасси пит пысӑк. Парт
тин кашни рленӗ шанса пулӑшса тӑмасан, пирӗн пат- 
шалӑх пек патшалӑха тытса тйма, пит пысйк ӗҫпо 
ответ парассин Мвӑрлйхне ҫёклесе пыма пит ййвӑр. 
Парттин кашни рлёнӗн ТК авторитетно ҫёклесе та
ра с пулат, ЛеН)йн вилнӗ хыҫҫӑн ӗҫлеме пит йӑвӑр, 
ҫав йӑвӑр ёҫе туса т&ма ТК-та иулӑшсах тӑрас пулат.

Оплӑҫсен,  кӗпӗрнесен,  тата  уйессен орнанисатсийӗсем.
Пирён оплӑҫ орканиеатсисем виҫӗ тӗслӗ (хорймлӑ,):
Натси респупликӗсенри коммуниссен парттисем,, 

вёсен хӑйсен ТК-сем пур, анрах вӗсем РКП-не оп- 
лӑҫ орканисатси итурӗпе (хисепепе) кӗрсе РКП-ин 
иӗтӗм сойусӑн ТК-не п&хӑнса тӑраҫҫӗ (Украина рес- 
пупликкинри коммуниссен парттин ТК: Сакавкаҫи 
(кавкас урла ҫӗрти) хветератсинри Краевой комитет; 
ку комитет Круҫири, Асерпейтшанри, тата Армени- 
ри коммуниссен нарттисене пёрлештерсе тАраГ; Тур
кестан ком нартти н ТК; Пелоруҫҫвнри оплӑҫ комитӗрё.

Натси реепупликӗсемпе оплӑҫёеенри оплӑҫ ор- 
канисатсийӗсем, вёсен хӑйсен оплаҫ комитерӗсем пур 
(Пушкарт-респ.), Кир. респупликӗ, Тут. респуиликё,
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Карели респушшкӗ, (г1)ӑваш оплӑҫӗ, Ҫармӑс оплйҫӗ. 
Куҫар.) т. ы. т.

Натси респупликӗсемсӗр пуҫне пирӗн Радҫейре- 
тата хуҫайства тӗлӗшӗнрен уйаралса пӗрреленсе тӑ- 
ракан райоисем пур, вӑл районсем партти тӗлӗшӗн- 
рен те оплйҫ пулса тӑраҫҫӗ. ТК унта ТК-йн оплӑҫ 
пӳросем туса хурат: 1) ТК-йн Инҫери хёвелтуха- 
ҫӗнри цӳр°^ 2) ТК-ӑн Ҫипирти пӳро, 3) ТК-ӑн Ҫур- 
ҫӗрпе хёвеланйҫ хушшинри пӳро (Лениикрат), 4) ТК-ӑи 
Вӑтам-Аҫири пӳфо, 5) ТК-ӑн Хӗвел тухӑҫӗпе Кӑнтӑр 
хушшинри пӳро (Тон ҫинри Ростов), б) Урал опла- 
ҫӗнри партти комитерӗ.

Ку таранррен ТК-ӑн оплаҫри нӳросене ТК х&й 
лартна (наснарат тунӑ); хал,хи вӑхӑтра ТК унти ор
канисатсине суйламалла тувӑ; сӑмахран, Уралти ко
митета суйласа лартнӑ; Ҫипирте те, хӗвелтухёҫпе 
кӑнтар хушпшнре те районсем туса комитетсене суй
ламалла тйвасшан.

Оплӑҫри орканисатсисенре, кӗиёрнеие уйес ор- 
канисатсисенри пекех конхверентсисем 6 уйӑхра пӗр- 
ре пух&наҫҫӗ. Коыхверентсийе миҫе ҫынтан миҫе ҫын 
йарассине кашнинрех (претставиттё.рства норыине) 
оплӑҫ, кӗиёрые, тата уйес комитерёсем хӑйсем татса 
тӑраҫдё. Оплӑҫ ҫӗрёнре оилӑҫ комитерӗ. йе ТК-тӑн 
опл&ҫ пӳровё, кёпёрнере, уйесре—кӗпӗрне комитерё, 
уйес комитерё парттин ри аслӑ выранӗ (инстантси) 
пулса тӑраҫҫӗ, вёсем советсене, ытти орканисатсисе- 
не йертсе пыраддӗ, царттин мён пур политтӗккӑпа 
орканисатси ёдне туса пыраҫҫӗ, вӑл ёҫе вёсем хӑи- 
сем пуҫарса та, ТК кӑтартса пани тӑрӑх та туоа тӑ- 
раҫҫё. Партти комптерӗсем хӑйёнрен айалта тӑракаи 
партт-и орканисатсисене отрот парса тараҫҫӗ: пуршз- 
рен ытла кёнёрне комитете и хулари орканисатси умён-
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оттрт парса тӑрас пулах, мёншён тесен хулара 
уйрам К-Т ҫук: район комите^ёеен ӗҫёсене кӗпком 
пӗрлештерсе тӑрат.

Кёпӗрнепе Опкомсен ҫекртеттарӗсен 6 ҫул *) парт
тире тӑрас пулах, уком ҫекреттарӗсен 3 ҫул. Паргтп 
комите^ӗсен айалти йацейкёсемпе сиҫтемӑлла (пӗр 
йӗркеллӗ) тыт&ҫса хутшаыса тӑрас пулах.

Партти аппарате ,  тата вал мӗнле кирлӗ йапала?
Темёнле полнттёккй парттпне те пёр пёр аппа

рат кирлё, коммуниссен партти ҫине тӑрса кӗрешет, 
ҫпне тйрса ӗҫлет—ҫавӑнпаёна аппарат тата ытларах 
кирлё. Пирён парттин пуҫланнӑ т;ухнех аппарат пул
на. ЛеН)йн, нрохвеҫҫпллё револутсионерсем кирлё, 
тенӗ, ҫав револ^утсионерсем ун тухнехи аппарат вы- 
рӗтце пулнӑ. Халуп вӑхатра партти пысӑк патшалӑ- 
ха тытеа тйра!'; ҫаванпа, паллах ёнтё вёл, парттин 
аппарате пысӑкланса кайрӗ. вӑл йавӑрланса хушӑнса 
кайрӗ; ҫапла пулин та нарттин тумалли сатарӗсемпе 
танаштарса пйхсан, вёл ытла пысӑкках та мар Ҫи- 
новйӗв йулт. партти аппарате ҫинцен ҫырна статйин- 
•де аппаратсен хпсепне ак ҫапла каласа пара*: оп- 
комсенце, кёпкомсет;е тата крайевкомите.тсен^е— 3600 
ҫЫв,— вёсен^ен ответ парса ӗҫлекеисем 2500, технёк- 
кӗ йен-ҫен ӗҫлекен— 1100 ҫын; укомсемпе райкомсен- 
^е 8281 ҫын, вёсен^ен ответ ӗҫлекен—5160 ҫын, техн. 
ёҫлекен—3121 ҫын; Волкомсемпе йацейкк&септр ӗҫле- 
кен шалу илекен ҫекретар—6900 ҫын; мён пурё— 
18781 ҫын. Вӗсен^ен партти апиаратён^е ёҫлекен от- 
ве? бҫлекенсем ТОз пин ҫын ант,ах. Тата манмалла 
Мар—вӗсенцен нуманӗшё совет аипаратӗнтр ответёҫ-

*) ХШ -мбш сн ес  ҫа п за  тупй, унтден октапйр р евоэд тсп зд ен  па.рттийе кб- 

н 8 ҫы н сеи  ан '1,ах ҫекр еттар  пулма цултарнӑ.



лекенре тйраҫҫӗ: кӗпёҫтӑвком (Г. И. К.) Претҫетат- 
тёл,сем йаланахпа пӗрех комитетсен т}ленёсент,е те тӑ- 
раҫҫӗ, т.м.т. РевоЛ)утси вахӑтӗи^е те, малтан та ответ- 
ӗҫлекенсенҫен Кӗпком ҫекреттарӗ анрах кӗпӗрне ко
митеты аппаратӗнре ӗҫлесе тӑна, хйш рухпе вал та 
тепӗр ӗҫе туса тйнӑ; ӗҫ тарйнланса аслӑланса пынӑ 
ҫемӗн аппарат та пысакланса пынй, партти аппара- 
тёнтр йаланах ӗҫлекен катӑрӗсем те пулса лар- 
^ӗҫ. Епӗр ҫпрӗп, питӗ аппарат тума ӗлкӗртӗмӗр, ку 
пит аван йаиала вӑл. ^анах, хӑш хатп йулташсем 
аппарата криттёкленӗ лрух таса мар гпывпа пёрле 
аране те к&ларса сапас патнех ҫитеҫҫӗ; капла хӑтланни 
пит аван мар.

Ҫавйн пеккисем нумай пулнӑ, Иулашки тиекуҫ- 
ҫире хаш хӑш йулташсем калагрҫ: аппарат партти- 
рен уйрйм тӑрат, аппарат партти ирӗкне хӗстерет, 
тенҫӗҫ; партти аппаратве пӗтермелле, тесе калас 
патнех ҫитет^ӗҫ вӗсеы. Аппаратра пысак сийенсем, 
пӳрократтиейм пуррине такам та пӗлет ӗнтӗ, ан^ах 
ку сийенсене пӗтӗм партти тӑрзлшнпе тӳрлетме х&т- 
ланмалла, пит сийенлӗ шухӑшсене каламалла мар, 
аппарата парттирен уйӑрма хӑтланмалла мар уншйн. 
Ангцах парттин аппарате ӗлӗк те пулна вӑл, ӳлём- 
рен те хӑвармалла ӑна. Нартти анпаратие криттӗк- 
леме йурат те, кирлё те; ант^ах аппарат парттин су
рам шӑмми вырӑщ;е танине, вал парттийе кирлине, 
вал пит пысак ӗҫ туса танине, партти унсарӑн тар- 
са йулма пултарайманнине пёртте манмалла мар.

Партти аппарате ӗҫлекенсене парттийе кӳртес 
ӗҫе, партти тргенсене вӗрентес ӗҫе, т. ы. т. туса та- 
рат; кунсйр пуҫне тата вал патшалаха тытса тарас 
пысак ёҫе, совет оркӑнӗсене тӗрлё ӗҫсем тума пу- 
лӑшса тарат (йалхуҫ. пёр налокё, хут пёлменнине 
ликквитатсиллесси).
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Парттин йулашки конхверентсийӗ акй мёншён 
каларё: Партти аппара^ён сийенӗсене тӳрлетмелле, 
ант;ах аппарата сыхласа хӑварӑпӑр, ана саланса кай
ма памастп&р, терё.

Аппарата менле туса хунӑ, унӑн мӗнле сатат^ӑсем?

Парттин пур комитеТ)ёсен пуҫӗн^е комитетсен 
иленумӗсем суйланӑ пӳросем (опкор, кёиком, уком, 
райком пӳро-сем) тӑраҫҫӗ. Суйланй пӳроран кёнком- 
ра 3 ҫын, вӗсен^ен пӗри ҫекреттар; укомра 2 ҫына 
ытти ӗҫсен^ен хатараҫҫӗ те, вёсен нартти ёҫне анрах 
туса тараҫҫё. Пур комитетсен те уйрӑмсем (оттелсем)

. пӳросем ҫав уйрӑмсене мӗнле ӗҫлемеллине кй- 
тартса пыраҫҫӗ. Тӗп оттелеен пуҫён^е суйланӑ пӳро 
рленӗсем, йе комитет 'ренӗсем тӑраҫҫӗ. Партти ко- 
митвТ)ӗсем саҫҫетанисем тӑваҫҫё, пёр пек вйхат хуш- 
шинре йаланах комитет оттелӗсен токлатне, советсен, 
ирохвеҫҫи сойусӗсен, тата кооператси орканӗсен ток- 
ла^ӗсене (отчотсене) итлет, вӗсене малалла мӗнле 
ӗҫлемеллине кӑтартса пыраТ.

Партти комите^ӗсен ҫумӗнрё акй ҫак оттелсем 
пур. ТК ҫумӗпре:

1) Орканисатсипе распретелееи оттелӗ,
2) Акитатсипе пропакантӑ оттелё,
3) Питает оттелё, 4) Инхворматсн оттелӗ,
5) Хёрарамсем массинре ёҫлемелли оттел,
6) Статиҫтёккӑ оттелӗ. Опкомсенре, кӗпкомсентзе, 

укомсен^е: 1) орканисатсипе распрет. оттелӗ (ку от- 
телра распретелени, информатси. статиҫтиккӑ та пӗр- 
лешсе тӑраҫҫӗ, 2) Акитатсипе иропакантй оттелё (ку 
оттелах пмрет оттелё те кӗрет), 3) Хӗрарймсем хуш- 
пганре ёҫлекен оттел пур. Оттелсен акӑ мёнле сатагэда- 
сем: о р к а н .  р а с п р е т е л е н и  о т т е л ё  айалта та
ракан партти орканисатсисемне ҫынсем парса ҫыхан-
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са тӑрат. вёсен ӗҫӗсене тёрёслесе вёсене мёнле ӗҫ- 
лемеллине кӑтартса пыра!, партти ёҫленисен отт^о^о 
тарах мёнле ӗҫлемелли майсепе йӗркелесе тӑрат, р р -  
ку.рарсем, инструктсисем ҫырса тарат. т. ы. т. Вы- 
рӑнсене ответла инструктарсене йарса орканисатсн- 
сем мӗнле ёҫленине тӗрёслет, партти вӑйӗсепе тёрёс
лесе вёсене мӗнле вырӑнта ӗҫлемеллине уйӑрса та
ра!; патшалӑхан, хуҫайствӑн, кооператсисен, прох- 
веҫҫи сойусӗн узрештенисензе ёҫлеме ҫынсене пуҫ- 
тарса тарат. А к и т а т с и п е  п р о п а к а н т ӑ  о т т е л ё  
партти 'ренӗсене вӗрентес ӗҫе туса тӑрат, парт- 
школсем орканиеатсилет, ӗҫлекенеемне хресрнсем 
хугашинри акитатсипе пропаканта ӗҫне мӗнле ту- 
маллине катартса ныра!, пур акптатси кампатшсене 
те туса пыра!.

Пит ; е т  о т т е л ӗ —шгҫетлес ӗҫе, хаҫатсене, шур- 
налсене ыёнле каларса тӑрас ӗҫё мӗнле тумаллине 
кӑтартса иырат. вёсене инструкси парса тара!, пи- 
р т  ыйтавӗсене тёплесе мӗнле тумаллисене туса пыраы

И н х в о р м а т с и о т т е л ё  парттийе ТК мён ӗҫле- 
ни ҫннрен инхворматси парса (пёлтерсе) тарат, парт
ти орканисатсисем мёнле ӗҫлени ҫи нрн  пёлтерсе та
ра!, ҫаггла пёлтерме вӑл нӳллеттенсем каларса тара!, 
ҫырусем ҫ-ырат, тата тӗрлӗ хаҫатсем сине партти пу- 
ранаҫӗ ҫинрн  ҫырса тӑра!.

X а р а р ӑ м  о т т е л ё  ӗҫлекенсемпе хрес^ен хӗра- 
рӑмсене политтӗккӑ т ӗ л ӗ т ӗ н р н  ӗҫлеме, вӗсене парт
тийе, советсене, кооператсисене, прохвеҫҫи сойусӗ- 
сене кӗртсе нама тӑрӑшат.

С т а т н о  т ё к  к а о т т е л ё  партти ренёсене хи- 
сеплесе тара!, вӗсем камран тухнине (ёҫлекеыи, хрес- 
рпи?), миҫе ҫул парттире тӑнине, партти переипӗҫне, 
т. ы. т. туса тара!.



Вырйнсенре те оттел ӗҫӗсем (хунксисем) ҫавахр. 
унта вйл ӗҫе кйшт пёрёкрех, тата ТК темиҫе отте- 
лӗн ёҫӗсене пёр оттелрах туса тараҫҫӗ. Парттин ай- 
алти йаррейккисенре, пысйк претприйаттисенре, волӑс- 
еенре шалу илекен ҫекреттарсем пур, вёсем партти 
ёҫне анрах туса т&раҫҫё.

— 43 -

V .  Й а э д е й к н ӑ с е м  ҫин^ен.

Й а р т у е й к ӑ  - п а р т т и  н и к ӗ  с ё .
Устав партти Маржейккине никӗс вырӑнне гаут- 

лат; уставра тӳрех калан8: Партгин тёп орканисат- 
сийе партти йаррейкп пулса тйрат, тенё. Сак йенрен 
те пирён партти Хӗвелан&ҫӗнри Европпйри, сотсиа- 
лиссен парттисен§ен уйр&мах тйрат. Унта партти ор
канисатсине парламента, вырӑнти уррештенисене, т. 
ы. т. суйлама авап пултйр тесе йӗркелеҫҫӗ. Парттийе 
кварттйл тарах йёркеле^ҫё. Савйтра 20 —30 —100 сын 
партти рлеиб пулсан та, вӗсем йаррейккй туса пёр- 
лешсе тамаҫҫӗ. Вёсем советра ӗҫлекенсемпе ҫыханса- 
тӑракан, вёсен кёрешнипе кӑтартса пыракан вӑрҫй 
(кӗрешӳ) орканпсатсййё пулса тймаҫҫӗ. Вёсем пролет- 
тари револутсионерёсем пек мар, аха.р ҫынсем пекех 
территтори тарах-—хайсем пуранакан урамсемпв4кварт- 
талсем тарах—пёрлешсе тӑраҫҫё. Хаш хаш йулташ- 
сем, йулашки тискуҫҫинех илер, пирён партти аппа
р а т е  Керманинри сотсизл-темократти анпарарёпс та- 
наштарса и&хаҫҫб те, пирён партти те Керманинри 
сотсиал-темократти иекех пӳрократтиленсе кайма пул- 
тара!’, массӑсенрен уйӑралса кайма пултарат, тетрӗҫ, 
аирах вёсем пирён партти орканисатси йенрен Йёрке- 
ленсё тӑрас ӗҫре Керманинри сотсиал-темократтисен- 
рои мён л о уйӑрлса тйнине йнланайман, йна ас&рхаман
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та вёсем. Пирен парттин никӗсӗ йацейккӑ пулса та
ра!; ун урлӑ партти гренӗсем Керманири пек кварт- 
тал. территтори, хваттер тарах мар— происвотствӑра 
ӗҫлени тӑрӑх—пӗрлешсе тӑраҫҫё. Пирӗн йацейккӑ- 
сем пирён парттин кйтартса пыракан оркӑнёсене 
{Т.К., Кӗпком. опко.м) ёҫлекенсемпе хрес^ен масси- 
семпе пӗрдештерсе тытӑнтарса таракан орканисатси- 
сем пулеа тӑраҫҫӗ.

Ҫак ҫиҫтемӑ партаппарата Керманири сотсиал-те- 
мократсем пек массйсен^ен уйӑрӑлса кайма памае!. Со
вет йа^ёйккисем (крушоксем) пнт кирли ҫин-ҫен ЛеИ)ӑн 
йулташ 1902-мӗш ҫултах ҫапла ҫырнӑ.: Вӗсеы (савӑт- 
ри крушоксем) пире пит кирлӗ; тапранусен т]ӑн хӑ- 
ватлӑ вӑйӗ пысӑк саватсен^и ёҫлекенсем орканисат- 
силленин^ен килет, мёншён тесен пысак савӑтсен^е 
(хапрӑксен^е) ӗҫлекеисем нумай, унта кёрешме те, 
ыттисене итлеттерме пултаракан ӗҫлекеьсем те ну
май. Кашни савӑт ппрӗи креиӑҫ пулмалла, тенӗ. Парт
ти Ил)йит, хушса хӑварнине туса хут^ӗ, савӑтсем пи
рён крепае пулса тӑг§ёҫ, йа'^ейккасем парттийе мас- 
сӑсемпе ҫыхӑнтзрса таракан ҫип пулса тараҫҫӗ.

Хӗвеланӑҫӗнтр! Еврояпӑри сотсиалиссен партти- 
сен савӑтсен-ҫе йаэдейкӑсем ҫук, вӗсем йаздейкасено 
тӑвасшйп та мар, мёншён тесен происвотсвӑрп ӗҫле- 
кенсемие ҫыхӑнса тӑни вёсен политтӗккишӗн пит хӑ- 
руша. Хёвеланӑҫёнци коммуниссен парттисене те йат;- 
т)ейкка кирли ҫитгцен Коммуниссен Инт4ернатсиона- 
лӗ темён ^ухлӗ ӗҫлесе аран каласа ӑнлантар^ё. Пирён 
йат^ейкӑсен ӗҫӗнт^е те иумай сийенсем пур ёнтӗ. Ҫак 
сийенеем пуршгҫен ытла кулртурлйх ҫитмен пирки 
пулаҫҫӗ, а н р х  партти вӑл сийенсене пӗтермешкён 
ывӑна пӗлмесӗр ӗҫлет. Йатрзейккасен ӗҫӗеем ҫин^ен 
партти сйесӗсен ресо.^утсийёсен^е нумай калана, пу-
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ринрен ытла 1Х-мӗшпе Х-мёш сйес ун ҫ пире и калаҫ- 
п&. Х-мёш сйес калана: Массӑсемпеле ҫывхарса тӑ- 
машкӑн саватпа хапрӑк йаррейкисене цысаклатнипе 
пӗрле вёсен ӗҫне вайлантармашкан пӗрпек ҫине тӑр- 
еа ёҫлесе тӑмалла. Партти ӗҫӗнре йаррейккасен ӗҫӗ- 
сем пит палла вырӑнта тамалла. Иаррейккӑсен нарт
ти масси хушшинре пит хыта ӗҫлесе тёмалла: нарт
ти рленӗсене вёрентмелле, парттире тӑманнисеые парт
тийе кёртме тарӑшмалла, тенё.

Йат^ейкнӑсен сататдасем.
о

Иаррейкка масейсеи хушшинре парттшт орканп- 
сатсипе акитатеи мӗн пур ӗҫне туса тйрат, парттин 
решшенисемпе лосйнкӗсене вырӑна кӳртсе пырат, ӗҫ- 
лекенсен массисене патшалӑхӑн политтӗкпа екконо- 
мӗккӑ ӗҫӗсене тума йертсе пырат. ҫав ӗҫсем ҫинреи 
ӗҫлекенсемпе хресренсен пуххисенре канашлат.

Хайён рленссене верентес ӗҫре йаррейккап иур 
рленӗсене активлӑ ӗҫе йертсе йамалла; ёҫлеме пултар- 
н& тӑр&х, пӗлнӗ т&рӑх кашни рленех мӗн ёҫ те пу- 
лин иамалла; х&йён рленӗсене вёрентме политкрамӑт- 
тӑ шкулӗсем. маркҫисӑм крушокёсем туыалла; парт
ти тленӗсем маркҫисӑм крушокёсеие, политкрамӑл- 
тӑ ткулӗсене ҫӳрени ҫӳремсннине астуса тӑмаллаг 
политтёккӑпа еккономӗккй, пурнӑҫё ҫинрен; маркҫи- 
сӑмпа ленинисӑм ҫинрен, тата ытти ыйтусем ҫинрен 
те лектсисем, токлатсем, пёрлекалаҫусем тумалла.

Пуринреп ытла йарейккйсен парттире тӑмап 
.массйсен тухӑлиӗеене асӑрхаса, вӗренсе пымалла, 
парттипе советсен, тата прохвеҫҫи сойусӗеен орка- 
нӗсем тёрлё ыйтусем ҫинцен, тӗрлӗ ӗҫсем туни сине 
мёнле иӑхаҫҫӗ вёсем (парттире тӑмаи массйеем); уы 
ҫинрен партти комитерӗсене вӑхйтра пёлтерсе та
малла. Иарт,ейккасен ёҫлекенсен килти еккономӗкка
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ттурйвӑҫне астуса т&мадла, вёсен пурӑнӑҫне' совет- 
•семпе прохвеҫҫи сойусӗсен оркӑнӗсем урлӑ ҫамаллат- 
ма, тӳрлетме. тӑрйшмалла. Йарейкка совет, прохсо- 
йус, т. ы. совет орканисатсисен ӗҫне мёнле тумал- 
лине хракси урлӑ кйтартса пырат. Йарейккӑсен ха- 
ҫат илсе тӑма ӳкӗтлеыелле, хаҫата ҫырма пултаракан- 
сене (корреспонтентсене) тупма тӑрйшмалла; кулугу- 
рйпа вёрентес ӗҫе тунӑ ҫӗрте претприаттисенце ак
тив лӑ йерсе ӗҫлемелле, йалсенр клупсем, вуламалли 
пӳртсем, литтераттурй, каҫӗсем, т. ы. т тума тйраш- 
малла. Партти йарейккисен РКЛСМ йарейкки- 
сем мӗнле ӗҫленине астуса пымалла, тата хӗрарӑмсен 
хуш ш инр ӗҫленине те астуса тӑмзлла; ҫак сҫсеие 
тума нумай вӑй хума тарйшмалла. Й арейкка парт
тире т&маннисем хушшинце ӗҫлеме иур ренсене те 
йертсе йама тйрйшаТ; кашни рен ӗн  пёр пёр партти
ре тӑман ӗҫлекенпе, (тата хресҫенпе, куҫ.) ҫыхӑнма 
тӑрйгамалла, вӗсен^ен аван ҫынсене пӗ|ӗккӗн парт
тийе кӳртме тӑрйшмалла; йат,г,ейккӑн кашни рленне 
ҫапла ӗҫлеттерме иит хытӑ ҫипе тйрса тӑрӑшмалла 
Ҫак выранти ӗҫсемсӗр пуҫне, йарейккасен хӑйсем 
пӗтӗм парттин пайё пулса танине мавмалла мар. Ҫа- 
вйнпа вёсен нӗтӗм парттнн гр ;  иолиттӗккй ыйтйвӗсеы 
ҫнщрн те астумалла: пӗтӗм парттин ыйтавӗсем ҫин- 
'§ен йарейккӑсем партти коихверентсийёсемпе сйесӗ- 
сем умён калаҫаҫҫӗ; вёсен кун йёрки ҫин|ен'канаш- 
лаҫҫӗ; тёрлӗ ыйтусем тӑрӑх хӑйсем иретлошенисем 
(шухашӗсене калаҫҫӗ) тӑваҫҫё; вӑл претлошеннсене 
хайсенцен ҫӳлти комитетсӗне, конхверентсисене, тата 
ейессене йараҫҫӗ. Иарейккӑн йаланах пӗр пек ну- 
ханса канашламалла; вахатран вахата мар, йарейк- 
кйн хайӗн ӗҫне нӳро малтанах шухӑшласа тунӑ план 
тӑрйх пухӑнса туса нымалла. Хӑйсен ӗҫне йарейк-



кӑсем парттин ҫӳлти комите|ёсем катартий тӑрах, вӗ- 
иен тиррективёеем тйрӑх туса пымалла, вёсен поста- 
новленисене итлесе вырӑна кӳртее пымалла. И арепк- 
ка ёҫне йӗркелесе туса пыма йарейкка п |ро, тата 
уекреттар-орканисаттйр суйла'Г. Йацейккӑн пур р е -  
нёсен те йарейккй ӗҫне тунӑ ҫёре йерсе пымалла, 
йарейкк&н сийенсем пулсан, вал та ҫав айапсемшӗн 
ответ парат, ҫавна манмалла мар.

Парттин хайён йарейккисем йалта та пур. И ал- 
ти йарейккйсем вуласӗпе пӗрлешеҫҫё те. парттин 
вулӑсри ёҫ-не туса тӑмашкйн вулас комитете суйлаҫ- 
ҫӗ. Йалсенр, нумай пайӗнр, йал йауҫейккипе ву- 
лйс комитерсем иулмаҫҫё (нирӗн Т)ӑваш оплӑҫенре 
вулӑс комитерсем н а р х  ҫук. Куҫаракан); унта ко- 
муниссем вуласӗпе пӗр йареиккӑра тӑраҫҫӗ те. пӳ- 
ро суйлаҫҫӗ. Йалти парейккйсем пӗр пек йаланах 
пуҫтарӑнаҫҫӗ, партти ыйтйвӗсем ҫин|ен канашлаҫҫё; 
тата йарейккӑн уҫӑ пуххисем, митинксем тйваҫҫё, 
вӑл пухйсенр пӗтӗм патшалӑхан пулакан политтӗк-/ 
кӗ ыйтйвӗсем ҫин|ен а н р х  мар, йалхуҫайстви ыптӑ- 
вӗсем ҫинрн, хрест,ен пурнӑҫӗ, унӑн нуштисем ҫинрн, 
хресрен хуҫайствинё мёнле майпа та пулин йусасси 
ҫинрн  канашлаҫҫё; йат/уейккӑн хрест>енсене хӑйно 
итлеттермелле, хӑй каланине ӗненмелле тйвас тесен, 
акитатсисёр пуҫне вёсене ёҫпе те, тӗрлӗ майсе ,пе 
те пулйтпас пулат, кирлӗ ҫёрте вёсен хутне те кӗрес 
пулат. Йарейккй вырйнти советсенр, вуламалли 
нӳртсент,е. кулргурӑпа вёр»ентмелли крушоксенре. ко- 
оператсире, пёрпӗрне пулӑшмалли комитетсенре —вё
сем пуринцен ытла ҫук ҫынсене (^ухӑнсеее)лгӗрлеш- 
тереҫҫӗ—мӗнле ӗҫлемеллнне кйтартса пырса активлй, 
пит хытӑ ӗҫлет. Ҫав орканисатсиссне суйланй т,ух 
йалти йарейккйсен пит хытӑ ёҫлемелле: унта мёнле
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те пулсан партти ренӗсене, ӗҫлеме пултаракан парт
тире тӑман т\рӗ ҫынсене суйласа кӳртсе йама тӑрйш- 
малла. Йалти йарейккйсенр ренсем  пит сахал, (4-5) 
ҫынтан ытла та пулмасгГ унта хӑшёнҫе, кӗнекехаҫат 
(литтераттурӑ) йалта сахал, парттин йалта пур&- 
ыакан ренёсем пит сахал вӗреннӗскерсём; ҫавӑнпа 
йалти йарейккйсеи ӗҫне тума пит йӑв&р. Пысӑк са- 
вйтсенр йаг])|ейккй.сем (пирён опл&ҫре хулари йатр 
рйккӑсем. Куҫ.) йалти йарейккӑсен. пёр пёр йалап 
ку.рур шехё нулса пул&шса тӑраҫҫӗ. Халё шех йёр- 
кипе пулйшасси питех х&ватланман, ан^ах малалла 
Вӑл ӳссех пымалла. вара йалти йагрейккйсемпе ху
лари йарейккӑсем хытӑ ҫыпҫӑнса тӑрӗҫ те, йалти 
йарейккйсен ӗҫӗ йусанса пырё..

V I .  Партти партти мар орканисатеийе йертсе

пыии.

Храксисем кирли.
Парттире класйн щ  аван, хытӑ ӑнланакан мал- 

ти елемен|ёсем тйраҫҫӗ. Ҫав класӑн кӗрешмелли ҫу- 
лёсене партти шутласа туса иырат. Ҫавӑнпа парт- 
тин парттире тӑман ӗҫлекенеемпе хрес^енсен орка- 
нисатсийӗсене, ӗҫлекенсен класӗн тёп-коммунисӑ- 
ма—тёрлӗ йӗрсемпе йертсе ныраканскерсене, ҫул 
кӑтартса йертсе пымалла. Ҫавйн пек тёп орканисат- 
сисем, прохсойуссем, советсем, конператси, т. ы. т. ‘ 
пулса тӑраҫҫӗ. РКП парттире тӑман массӑсене пӗтё- 
мӗшпехгхӑй ҫине шантарма пултар^ё; вӑл совет ор- 
к&нӗсене. прохсойуссене, кооиератсийе аслӑ масс&сем 
суйланӑ партти г§ленӗсем урлӑ. мӗнле ӗҫлемеллине ка- 
тартса пыра'Г. Парттин советсен^е, ӗҫтйвйомсен^е, 
прохсойуссен^е, кооператпвсент^е ӗҫлекен гренсем.



тата ҫав орканисатсин сйесӗсене, канашлӑвӗсене пу- 
хйнакан 'ренӗсем пӗрлешсе коммуниссен храксийӗ 
туса хураҫҫӗ. Храксийӗн сатацисем ак мӗнле: парт
тин влийанине пур йен^ен те вайлантарасси, партти 
нолиттӗккине парттирен уйрӑм пур орканисатсисен^е 
те вырӑна кӳртесси, уав у|рештенисемп'е орканисат- 
сисен^е партти контролов вырйна кӳртесси храксин 
тӗп сататурисене ҫапла к&тартса пара!' пирӗн парт- 

/гин уставӗ.

Храксисен с а т а ^ р с е м ,  вгсем партти комите^ӗсемпе йепле
тытӑнса тӑни.

Парттин ҫак храксисем партти орканисатсин 
иайӗ пулса тйраҫҫӗ. Вёсем никама та п&хйнеа тӑман 
хӑрахсем (единица) пулса тӑраҫҫӗ, вӗсем пысйккӗш- 
пех партти комитетне пахӑнса тӑраҫҫӗ; кӗпӗрнере— 
кӗпёрне комитетне, оплӑҫре—оплаҫ к-тне, пӗтӗм со- 
йусра Т К-та пӑханса тараҫҫӗ. Пирён партти ҫак йен- 
Г!)ен татах Хӗвеланаҫӗнр: Европпари парттисен^ен 
уйрӑм тӑрат, сотсиалиссен парттисешзен анграх мар, 
коммуниссен парттиселгрен те тзылайӗшӗн^ен уйрам 
тӑрат. Унта кооператсии'ре, прохсойусра ӗҫлекен парт
тин трюнёсем нартти комитетне питех иаханмаҫҫӗ. 
Пӗр пӗр орканисатсисбН|е ӗҫлекен парттин 'ренё 

. рас т^асах хӑй мӗнле шухашлат, ҫапла калаТ, партти 
комитетӗи^ен ыйтса туеа тамаст; храксисем пур пул
сан, вёсем ытла йаланах партти комитетне пӑхӑнса 
тӑмаҫҫӗ. По^шевиксен иарттийӗ ак ҫапла йёркепе пы
рат: коммуниссен малтан партти лини тарах, парт
ти тирективё тарах пыракан шухӑша йышанмалла, 
вара парттире таманнисен умён'ре пурин те пёр шу- 
хӑша йышантарасшан тарашмалла, мёншён тесен ун- 
сӑран коммуниссен парттин йертсе, ҫул катартса пы-

Р . К . (поЛ)Шевиксен) Парттинб ийпле нбркеленсе тӑрат? 4
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ни пулмасТ—хыҫалтан хӳрере сӗтӗрӗнсе п ы н е  пулат; 
унӑн (парттин) тёрлӗ салан рк  сапӑнт^ак шухашсем- 
шён тймалла мар, пёр шухашгиӑн тӑмалла, ҫав&нпа 
вӑл йертсе. ҫул катартса пыракан вы рӑнр тарат те. 
Хракоипе партти комитер тёрлӗ тухашлаҫҫӗ пулсан, 
устав шухашӗпе хракси комиттетран килёшмен гау- 
хаша тепӗр хут канашласа нахма ыйтма пултарат; ко- 
миттет иккӗмӗш хут канашлана хыҫҫӑн та малтанхи 
постановленийех ҫирӗплетсен (йыгпӑнсан), храксин 
вара нимён самахсарах к-т хушнине итлес пула!’. 
Иартти комиттер храксирен кирек хаш р е н н е  те 
кайалла р н с е  илсе, ун выранне урах р е н а  кӳртме 
иултарат, унашкал тумалла пулсан, комиттет храк- 
сийе мёншӗн апла тунине пӗлтерет. Кооперативсен- 
р ,  прохсойуссенр, совет у р е гат е н и се н р  палла 
вырансене еуйлана р х н е  храксин су-йламалла та, ко- 
митетпа килӗштермелле. Парттин ХП-мӗш сйесӗ, 
партти комитте^ёсен патшалахан, хуҫайствӑн, прох- 
сойуссен, кооперативсен орканёсенг§е ӗҫлекенсене пух- 
са уйарса хурас ӗҫ, щ  кирлё ӗҫ, тесе ху|ӗ. Пур пал
ла ыйтусене те пёр пёр орканисатеинр хракси иул- 
саи, йышанарен малтан, хракси сопранинр, йе храк
си пӳрон р  канашламалла; вара орканисатсире вал 
ыйту ҫинрн  канашланӑ т̂ ух храксин пысӑк пайӗ 
йыгпанна постановленишён парттин пур ренёсен  те 
пёр сасапах саса памалла (р е н  хӑй хракси пуххинр 
хирёҫ пулна пулсан та, храксин пысӑк пайё йышан- 
на постановленишён саса парат), Совет орканёсен ёҫ- 
не партти хӑй туса тӑмасТ. Ун ҫиырн парттин XIII- 
мӗш сйесех каланӑ. Ҫав оркансем хайсен шалти пур- 
н а ҫ ӗ н р  ыйтусене, кулленхи ӗҫсене хайсен ирёкёпех 
туса пыраҫҫӗ, партти комитерсем ун пек ӗҫсене ту
ма. хӑтлапмаҫҫӗ, вӑл ӗҫсене вёсен тумалла та мар; 
советсен, нрохсойуссен, кооперативсен орканисатси •



сент)и храксисене партги комптецёсен пёт)ёк а§ана 
сыхлана пек сыхласа тӑмалла мар.

Партти ҫулне кӑтартса параГ, храксисем ыйту- 
сене хӑйсем тёплӗ пӑхса йӗркелесе тухаҫҫӗ те, пур- 
пӑҫа кӳртсе пыраҫҫӗ. Парттин пур орканиеатсийёсем 
те хӑйсеи территторин^е мӗнле ӗҫлемеллине ҫапла 
кйтартса пыраҫҫӗ. Ант,ах ак мён каламалла: Партти 
•орканисатсин территторин^е пӗтӗм патшалахан у^- 
рештенисемпе претприаттисем пулсан, парттин вы- 
ранти оркйнӗсем вёсен токлатне итлеҫҫӗ, ёҫе тӳрлет- 
ме майлй претлошенисем шутласа йышанаҫҫё, вара 
ҫав гаута у^рештенипе килёштерсе ан^ах пурйнӑҫа 
кӳртеҫҫӗ. Сӑмахран, йаг1)г§ейкка сават комитетне, ко- 
ператива мӗнле ӗҫлемеллине иӗтёмпех хай кӑтартса 
пыра^, ан’р х  сават ӗҫӗ ҫин^ен тиректар токлатне ит- 
лет те, кирлӗ постановлени йыпгйнат. ТК-ан нумай пул- 
маст йат^ейккӑсене ӗҫе (происвотсвйна) йертсе йарас- 
си ҫин^ен каларна Т)иркул,арё йаэдейккана ак ҫапла 
ирӗк пара!': йат^ейкка нретприаттин ироисвотства 
планне пӑхса тухма пултарат, вал плана туса пыни 
пыманнине астуса тйма пултарат, происвотствӑна мён
ле майпа тӳрлетесси ҫин^ен канашлама йатдейккӑн 
пур -ренӗсене те йертсе йама хйтланма, т. ы. т. ту
ма пултараН Тнректӑрпа килёшеймесен (тиректӑр 
полошеыи тарах йаздейкка претлошенипе килепшесёр 
йулма та пултарат), йа’эдейкка ыйтӑва ҫ^лти партко- 
митета пёлтерет; вара партти комитте^ё, претприат- 
ти хайён территтории^п влаҫе пӑхӑна!' пулсан. ый- 
тӑва хӑйех пйхса тухат, апла мар пулсан, хӑйёнден 
ҫӳлте тйракан комиттета пёлтерет.

Партти йертсе пынине меншен тёкенмелле мар?

Хӑш хаш ӗҫлекенсене парттире мар нрохсойус- 
сен, советсен, тата кооператси у^рештенисен ӗҫне
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партти ытлашши йерсе каысӗрленӗ пек туййнма пул
тарат. Ан^ах пур ӗҫлекенён те пӗлсе тӑмалла: РК П  
вӑл ӗҫлекенсен класён малта пыракан пайё, вал пёт; - - 
’|]ен ҫирӗп йертсе, ҫул катартса пыыӑ пирки ант^ах 
епёр пуршуаҫине ҫӗнтерме пултартамар, Совет ирӗкб 
туса хутамӑр, вӑл ирӗке епӗр темӗн ^ухлӗ тапанпа, 
ташмансен^ен ҫёлса хёварма пултартамар. Ҫав йертсе 
пынине пирён халӗ те сыха тьггса ҫирӗплетмелле, 
мӗншен тесен ҫ е п  вахатӗн^е ҫӗнӗ пуршуаҫи ҫуралат, 
вал мӗнле те пулин Совет влаҫӗ пӗтессе, вӑл саланас- 
са кӗтет. Ҫав ҫепҫасем, Совет влаҫне пӗтермелле, 
тесе тӳрех каламаҫҫё; РК П  Советсене ирӗк ытларах 
иатар, теее ан^ах калаҫҫӗ. Меншевиксем, прохсойус- 
ееш)е ҫапла тумалла, тесе тараҫҫӗ, — прохеойуссем 
РКП-ен ирёк пул^ӑр, теҫҫё вӗсем; Советсемпе прох- 
сойуссем РКП йертсе нынӑ йӗркерен ирӗк пулурр  
тесе шутламаҫҫӗ (вӗсем пур натшалӑхеен^е те пат- 
гаалаха, прохсойуссене политтӗкка парттисем йертсе 
иынине пит аван пӗлеҫҫё), тӗрӗссипе вӗсем РКП-ён 
нертсе пырас ӗҫӗ хайеен аллине куҫ-тйр, тесе вйр- 
ҫаҫҫё. Совет влаҫне ун пуҫӗн|е варҫма пӗлекен аван- 
карт РКП тана пирки ҫӗнтерме пултарайманнпне пёл- 
се ҫитсен, пуршуаҫи 1921-мёш ҫулта Мил,укковпа ыт- 
тисеы т;ӗлхи урла каларӗ: Пол^евиксемсёр СоветселМ 
сыв пул^ар! терӗ. Тепӗр тӗрлё каласап ку, пуҫне кас
са татар, кӗлетки хӑйех йӑванса кайат, тени пул§ё. 
Ака мӗне ӗмӗтлеынё пуршуаҫи. Ака мёшнӗп капши 
ёҫлекенӗн хал>хи вахатра Советеенце, кооперативсен- 
т,е, прохсойусенце парттин мёнле ӗҫлемеллине ка- 
тартса пыма кирлине пёлсе тӑмалла; вал орканисатси- 
сем ӗҫлекенсемпе хрес^енсем ҫине сёвенсе тараҫҫё, 
ҫаванпа унта парттин катартса пынине ҫирӗплетсе 
пымалла, мёншён тесен хрес^нсемпе ёҫлекеисемшӗв



ҫапла туса пырсан, Совет влаҫё пирӗн асла вӗренте- 
кен Л 611)̂ 0 кагартса хйварцӑ, ҫулҫинден ҫӗтсе (ҫухал- 
са) юаймасси шантфклӑ, тӑраП

VII. Контрол) комиҫҫийӗсем.
К о н т р о /ь к о м и ҫ ҫ и й ӗ с е н  с а т а ^ т )  и с е м .

ОкТапӗр уйӑхӗ ггирӗн парттийе влаҫ па|ӗ. Ҫак 
ҫӗнтернисемпе пӗрле парттире ^ььдай кӑлтӑксем, сыв- 
мар йапаласем иулкалаҫҫӗ, ку йапаласем ӗҫхалӑхё 
умӗтгҫе парттин пёреллӗхӗпе авторитетне ҫисе тӑ- 
раҫҫӗ; ҫаван пек сывмар йаналасем нарттийе 1920- 
мӗш ҫултах ҫав усаллйхсеыпе кӗрешме контрол, ко- 
мнҫҫи тутарса хуртаргцӗҫ.

1923-мӗш ҫулга ЛепДн йулташ патшалах аппа- 
ратне тӳрлетесеи ҫин^ен сатат^ӑсем лартрӗ. Ун шу- 
т^ёпе РКИ-йе ТКК-пе ҫыпӑҫтармалла, ТКК 50 ҫын *) 
ёҫлекенсене суйламалла. Контрол, комиҫҫисем умение 
ҫак ик тёп сатана т&рат.

Контрол, комиҫҫисем тӗпре (ТКК), кйпёриесенце, 
оплаҫсен^е, тата районсен^е (район виҫҫӗлӗхӗсем) 
пур, Контрол, комиҫҫийӗсене сйессен^е, конхверент- 
сисен^е суйлаҫҫӗ. Пӗтӗм сойусӑн ТКК-не 10 ҫул 
парттире тана ҫынсене суйлаҫҫё **), оплӑҫрнпе кӗ- 
пӗрнери КК-не октапӗр револ,утси$т,ен парттире та
на ҫынсене суйлаҫҫӗ. КК-йн постановленисене парт
ти комитте^ӗсем ҫёмёрме пултараймаҫҫӗ, килӗшу пу- 
лаймасан, комитетпа комиҫҫин пёрлешсе тӑвакан са- 
ҫетани туса итлеҫҫӗ, кунга та кллӗштереймесен, парт
ти конхверенгсин кун йӗркине лартаҫҫӗ. КК-ре пурте- 
ие пӗрех ӗҫлеконсем; КК ^ленӗсем пур те варттӑн 
ӗҫленёскерсем.

*) ХШ -мбш Сйос 150 ҫы п  суй.тамалла тун ӑ. К уҫаракан.
**) ХШ-мбш С йесра бҫлекенсемпе хрес^енсене 10 ҫул сташ сӑррпсен е те 

суй лам алла тун ӑ. Куҫаракан.



Контрол, комиҫҫисемпе  партти ^ленӗсем.
Парттин ӗҫлекенсемпе хрест,енсен маесиеем хунт- 

шин т, и авторитет>ӗ тёрӗс политтёккӑран ан^ах мар, 
тата парттин кашни уйр&м ^ленё мӗнле пуранӑҫпа 
пур&ннинцен те килет. Партти |ленёсем малта пы
ракан ытларах ӑнланакан ӗҫлекенсем пулаҫҫӗ пул
сан, патшалӑхпа ӗҫлекенсен классне йертсе пыраҫҫё 
пулсан, вёсен хал&х ҫин|и ӗҫре те, хӑйӗн уйрӑм пу- 
рӑнӑҫӗит;е те ыттисемшӗн пример пулса тӑмалла. 
Партти ^ленӗ пӗр хӗсёпех ӗҫет пулсан, хӑй ӗҫре т а 
на пирки усал ёҫсем тавагГ пулсан, 'рплӑ пур&нат 
пулсан, вӑл ҫак усал ӗҫсемпе хӑйӗн авторитетне ан- 
'ҫах мар, пётӗм партти авторитетне те иӗтерет. Партти 
т)ленӗ релики (тӗн) йӗркисеке туса тӑрат пулсан, вал 
партти, ӗҫхалӑхне тён ӗҫхалахёшӗн сийенлӗ йапала 
тесе анлантарыине пётӗмпех харама йарат. Партти 
'^ленӗ кахалланса, ӳркенсе ӗҫлет пулсан. вӑл ӗҫлекен- 
семшӗн пример пулма пултараймасг. Партти тргенё 
тистсиплинана ҫӗмӗрет пулсан, вӑл ҫапла хйтланнипе 
парттийе .ҫӗртсе салатса тӑрат. Контрол, комиҫҫисен 
ҫав каланй йапаласемпе кёрешмелле, тата пӳфократи- 
сӑмпа, карйерисӑмпа, т. ы. т. кёрешмелле. Ҫак ӗҫе 
КК-сем парттирен суйланакан впҫё ҫын урлӑ туса 
тӑраҫҫӗ.

Контрол, комиҫҫисемпе патшалӑх аппарацӗ .
Хӑй вилес умён РК П  (ӗҫлекенсӗмпе хрес^енсен 

инспектсине) реорканисатсилес (тепёр майлӑ туса 
хурасси) ҫин^еы ҫырнй статйинр Леп,йн йулт. пӗтём 
патшалйхйн аппаратне реорканисатсиллесси ҫин^ен 
сатат^й пагр , —вӑл аппарата ҫӑмйлтарах тӑвас пулат, 
унти пугрократтисйма пӗтерес пулат, ҫапла туса парт
ти политтӗккине вырӑна кӳртме май тйвао пулат, те- 
нё. .Петрам йулташ пирён патшалӑхӑп аппаратне ни-
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мӗн хӗрхенмесёрех тиркесе тйкнй; вӑл акй мӗне кй- 
тартнй: Советсем ҫӗнё патшалйх туса ху^ӗҫ пулсан 
та, ӗҫл0кенсен|ен тухнй спетсиалнесем ҫитментен 
ӗлёкхн улпутсене ирӗксӗртен ӗҫлеттермелле килнӗ 
пирки Совет патшалӑхӗн аппарар ййнйшсем тйвар 
пролеттариатпа хресрнсен сойуене ҫирӗплетес ёҫре 
партти линине ҫителӗклӗ вырӑна кӳртсе пымаҫҫӗ, тенё.

Акй мёншён Легрйн йулташ, РКИ-йе ҫавйнпа ре- 
орканисатсилмелле, тесе сатат^й п а р ;  ун шухйшӗпе 
РКИ-йе ТКК урлй, вырйнеенр КК урлй парттипе 
ҫыпйҫтарса тймалла, ҫав-контрол, комиҫҫисене ёҫле- 
кенсене нумай суйламалла (100 ҫынна ҫитицрн*), ҫав 
контрол, комиҫҫисен РК И  аппаратне хййсен аллинр 
тытса тймалла та, патшалйх аппаратне кирлё пек ре- 
орканисатсилемелле. Парттин ХН-мӗш сйесӗн РКИ- 
пе ТКК сатарисене ҫывӑхлантарасси ҫи н р н  йышӑн- 
нӑ рееол,утсип|е каланй: РКН-пе ТКК-ин ҫӗно мам- 
па патшалйх аппаратне реорканисатсилесси ҫпнрн  
лартнй сатацйсене туса тйракаы оркйнсем пулса тй- 
раҫҫё; аппаратсен мӗнле ӗҫлемеллине, мӗн тумаллине 
катартса тйраҫҫӗ, тӗрлё майсене вырйна кӳртсе тй- 
рас ӗҫе туеа тӑраҫҫё, советиа партти утдеештенпсем 
йышйннй майсене килӗштерсе тйракан оркйнсем пул
са тймалла РКИ-пе ТКК тенӗ. Ҫак хунксисене (ӗ<,- 
сене) туса тӑма ТКК асланат (т)ленёсен хисепӗ ну- 
майланат), РК И  тӗпӗпех тепӗр майлй улшйнат. ТКК 
парттийе патшалйх аппарарсем ҫӗмёрёлсе кайасрам 
вӑхӑтра сыхласа тйма, парттин уйрйм ренӗсем ҫёр- 
се кайасспнрн те сыхласа тӑма пулйшат, тата пат
шалйх аппарарн спйенёсене тӳрлетмелли ҫулсеие 
кйтартса тӑрат.
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Раҫҫейри Коммуниееен (поЛ)Шевикеен)
П а р т т и н

(Коммуниссен Инттернатсионалӗн ҫексийӗн)

У С Т А В Е .
I. Партти р е н ӗ с е м  ҫ и н р н .

1. Кам партти нрокраммине йышӑнаТ, унӑн нӗр- 
пор орканисатеинр ӗҫлет, партти постановленисене 
пӑхйнса тйрат, тата р е н  укҫи парса тйрат, вӑл парт
ти р е н ӗ  вы рӗнр хисепленет.

2. Ҫӗнё ренсене политтёккӑ, крамӑттин школне, 
тата кирлё таран хунӑ кантитат сташне, иртерпӗ 
кантитатсенрн илеҫҫӗ.

Кантитатсенрн парттийе илес йӗрке ак& ҫапла:
а) Впҫӗ каттекори туса хураҫҫӗ: 1) ӗҫлекенсемпе 

хрес^енсен'ден тухнӑ, хӗрлёармиҫӑсем; 2) хресрнсем 
(хӗрлёармиҫӑсемсӗр пуҫне), тата ҫын ӗҫне експло- 
аттатсилемен куетарсем, 8) ыттисем (слушӑ^исем, та
та ҫав&н пеккисем).

б) 1-мӗшпе 2-мӗщ каттекоринр тӑракан ҫынсе- 
не парттийе илме парттин 3 ҫул сташлӑ, 3 р е н ён  
рекоментатсийӗ кирлё; 3-мёш каттекоринр тйракан 
ҫынна—парттин 5 ҫул сташлӑ 5 р е н ӑ н  рекоментат- 
сийӗ кирлӗ.

А с ӑ р х а м а л л и :  Рекоментатси паракансем
рекоментатси панисемшён ответ тытаҫҫё. тӗпсёр
рекоментатси напӑшӑн вӗсене партти айӑллаТ,
парттирен то кйларса йарат.
в) Рекоментатсийе парттийе илирен тёрёслеҫҫё, 

ӑ н а  вырйнти парткомитет туса тйраР
г) Парттпйе илесси ҫинрн пур ыйтӑва малтан 

йарейкк&ра пйхаҫҫё, орканисатсин пур ренёсен  сон- 
ранинр вйл ыйтӑва татаҫҫӗ те, партти комитет>ӗ ҫи- 
реилетсен вырӑна кӗрет: 1-мӗш каттекорийе—^ ком,

I.
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2-мёшпе 3-мӗга каттекорисене кёпком ҫирӗплетсеп 
вырана кӗрет. Хулаеенрт* район орканисатсисенр 
пур ренсен  сопранийӗ 1-мӗш каттекорисемшӗн 
йышӑнна шут (решшени) йулашки пулса тӑрат.

д) Ытги парттисенрн тухнӑ ҫынсене 5 ҫул сташ- 
лӑ парттин 5 р е н ӗ н  рекоментатеипе илеҫҫӗ, парт
тийе кӗрекен сотеиалрш полотпени й ен р н  кирек кам 
иулсан та, кӗпкомӑн ҫирӗплетмелле ку ӗҫе.

е) Ҫамрӑксем 20 ҫул тултарнисене ҫитирен (хӗр- 
лӗармиҫаеемсӗр пуҫне) парттийе РКСМ урла ан^ах 
кӗреҫҫӗ.

3. Пёр орканисатсин ренӗсем  пурте, тепӗр ор- 
каниеатси ӗҫлснӗ районне куҫаҫҫӗ пулсан, ҫав орка- 
нпсатсин 'рлене хисепёнр шутланаҫҫӗ.

А с а р х а м а л л и :  Партти ренӗсем кӗпёрне 
тртккинр кёпӗрне комитете килӗшсен куҫма пул- 
тараҫҫё. Нӗр кёпӗрнерен тепёр кӗпёрнене иарт- 
тин г|]К-т;ӗ йышӑнна иравӗлӑсем тйрах куҫаҫҫӗ.
4. Парттин пӗр пёр -ренне парттирен каларас 

ыйтӑва Т)Лен таракан орканисатсин пур ренсен  пух- 
хи татса тӑрат, йе кӗпӗрнери контрол, комиҫҫи татса 
пырат. Парттирен кӑларасси ҫинрн йышӑнна поста- 
новлени кӗпёрне комитер ҫирӗплетсен тин вырӑна 
кӗрет, ҫавӑнна пёрлех тата парттирен кӑларна ҫынна 
каларнине ҫирёплеттиренех партти ӗҫёнрн уйӑраҫ- 
ҫӗ. Парттирен каларна рен сем  ҫинрн  партти п и р -  
■§ӗ тйрах иӗлтереҫҫӗ, мӗншён кӑларни ҫинрн  пӗлте- 
реҫҫӗ. *

II .  Партти дленне кӗрес кантитатсем ҫинтуен.
5. Парттийе кёрес текен ҫынсем пурте кантитат 

сташне пурӑнса иртереҫҫӗ, ҫапла туни парттин прок- 
раммипе тактӗккине пӗлсе вӗренсе тухма, тата кан
титат хӑй мёнле ҫынне пӗлсе ҫитме кирлӗ.
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6. Кантитата илмелли йӗрке (каттекорисене 
уйарасси, рекоментатеисен характере, вӗсене тёрёс- 
лесси, орканисатеин илесои ҫинрн шут татни, тата 
партком ҫирӗплетни) йе парттийе ренсем  илнё 
рхнеххи  пекех.

7. Кантитат сташне ӗҫлекенсемпе хресрнсенрп  
тухнӑ хӗрлӗармиҫйсемшӗн—6 уйӑхран кайа мар; 
хресрнсемпе кустарсемшён—1 ҫул, тата ыттисем- 
шён—2 ҫул туса хураҫҫӗ.

А с ар х а м а  л л и: Ытти парттисенрн тухна
ҫынсем, х&йсен сотсиари  полошенине иӑхмасӑр,
икӗ ҫул хугаши кантитат сташне пурйнса ирте-
реҫҫӗ.
8. Кантитатсене канашламалла сасйпа хӑйсем 

таракан партти орканисатеин иур ренёсен  те уҫӑ 
пуххине йараҫҫӗ.

9. Кантитатсем парттин выранти комитет касси- 
не йаланхн р е н  укҫине тӳлеее тараҫҫӗ.

III.  Партти орканисатси й е н р н  йӗркеленсе тӑни ҫ и н р н .
10. Партти орканисатси принтеипё й ен рн  те- 

мократти рнтралисӑм йёркипе йӗркеленсе тӑраК
11. Партти темократти рнтралисӑмӗн йёркипе 

территтори тарах иуланса тӑрат: пӗрпӗр районра ӗҫ- 
лекен орканисатси ҫав райоиӑн п айёпр  ёҫлекен ор- 
канисатсисемшён асли иулса тӑрат.

12. Пур партти орканисатеисем те выранти ып- 
тусене татнӑ ёҫе автономи йёркипе туса тӑраҫҫӗ.

13. Кащни партти орканисатеин йертсе пыра- 
кан асла орканё—иур ренсен иуххи, конхверентси, 
йе сйес иулса тӑрат.

14. Пур ренсен  пуххи, конхверентси, йе сйес 
комитет суйла4, вара ҫав комитет ӗҫ туса таракан



к-т пулаТ те, выранти орканисатеин кулленхи ӗҫӗсе- 
пе тума йертсе пыраР

15. Партти орканисатеин схеми акӑ ҫанла:
а) РХСКР тёррнтторийӗ —пӗтӗм Раҫҫей Сйесё, 

г[}ентр Комитете;
б) Оилйҫсемпе РХСКР-не кёрекен Канаш Рес- 

пупликӗеем—Т)К-ан оплӑҫри пӳросем (йе оилйҫ кон- 
хверентсисемпе натсисен коммунис парттисен сйесё- 
сем, оплӑҫ комитет;ёсемпе натсисен коммунис партти
сен Т О ;

в) кёпёрнесем — кёпёрне конхверёнтсийёсем, кё- 
пёрне комите^ёсем;

г) уйессен — уйес конхверентсийёсем, уйес коми
тете сем;

д) волӑссем — волӑс сопранисем, волӑс комите^ёсем;
е) претириаттисем, йалсем, хёрлёҫар рсӗсем, утр 

рештенисем - йатэдейккӑри пур -ренсен перле пуххи- 
сем, йату§ейккӑ пӳросем.

16. Пӑхӑнтарассипе отцот йёрки, партти пур 
шут татнисем (решшенисем) пурӑнӑҫа кёнисемпе вёсе- 
не килӗшмесӗр гаалапа памалли йёрке (ҫӳлти инстант- 
син|ен пуҫласа айалалла) ак ҫаила: Пӗтӗм Раҫҫейри 
сйес, д о г  оплаҫ конхверентсийё, оплӑҫ комиттер, кё- 
иёрне конхверентсийё, тата малалла та.

17. Партти ӗҫён тёрлё хормисене туса тӑма йа- 
тарласа оттелсем уйӑраҫҫӗ (натси оттелёсем, хёрарам 
хуш ш инр  ӗҫлемеллисем, тата малалла та]. Оттелсем 
комитетсем ҫумӗн-§е тӑраҫҫӗ. Оттелсене орканисат- 
силес йёркене "ЦК ҫирӗнлетнё инструксисем кӑтарт- 
са тараҫҫӗ.

18. Айалти орканисатсисене уйессенне ҫитшр 
р н е х  кёпком санксиие опком: ҫирёплетет; уйессенне— 
онлаҫ комитете, вӑл ҫук.пулсан, санксиие кӗнӗр-
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не комитете, кӗпёрнесенне—Т)К санксипе опл&ҫ ко
митете, онлаҫ комитете пулмасан, тӳрех Г1}К ҫирӗп- 
летет.

19. Кашни орканисатсийех пуҫӗпех ҫирӗплетнӗ 
хыҫҫӑн хӑйӗн пи^етне туйанма пултара'1, а н р х  хйй- 
ён-ҫен аслйрах партти инстантси санксипе кйна ту- 
панма пултараГ.

I V .  Парттин ^енттӑрти уьрештенисем ҫин^ен.
20. Парттин т;ӑ,н аслӑ оркӑнё сйес пулса тӑраР 

"реретри сйессене ҫулсеренех пухаҫҫӗ. г.§еретсӗр сйе
са хййӗн инитсиаттивӗпе, йе парттин йулашки 
сйесне суйласа йаракан парттин пур ■ренӗсен */з 
пайӗ ыйтсан, пуха!'. Партти сйесне пухасси ҫин^ен, 
тата кун йӗркине сйес^ен уййх ҫурӑран кайа мар 
лёлтереҫҫӗ. Т]еретсӗр сйесе икӗ уйӑх хушшин^е пу- 
хаҫҫӗ. Сйеса, йулашки сйесра суйласа йаракан пур 
'ренёсен ҫуррин^ен сахал мар шутпа суйласа йанӑ 
пулсан, тёрёс тесе хисеплеҫҫӗ. Партти сйесне кайакан 
претставиттӗлсен нормине Г§К, тата сйес умён пулнӑ 
конхверентсп туса хурат.

21. г|}ентйр комитете 20-мӗш пунктра каланӑ 
в&х&тра ^еретсӗр сйеса пухмасан, пухма ыйтакан 
орканисатсисем орканисатси комитет^ тума пулта- 
раҫҫӗ, вӑл вара ^ентр Комите^ӗ ирӗкӗпех сйеса 
пухма пултарат.

. 22. Сйес :  а) ^ентр Комитетрн, Ревиҫи Комиҫ- 
ҫин тата ^ентрти ытти у^рештенисен от^отне итле- 
се ҫирӗилетет; а) партти прокрамнине тепӗр хут 
пӑхса тухса улӑпттарат; в) ^еретри ыйтусене мёнле 
туеа пымаллин тактӗккӑ, линине уйарса хурат; г) ^ентр 
Еомитетне, Ревиҫи Комиҫҫине суйла!1, т. ы. т.

23. ^ентр комитетне сйес йышӑннӑ хисеп тйр&х 
суйлаҫҫӗ. г1]ентр Комитеты ^ленӗ мӗнле те пулсан,
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катӑлсан, ун хисепне сйес к&тартса хӑварна йёркепе 
кантитатсемпе тултараҫҫӗ.

24. Т]ентр Комитете ытти парттисемпе, ытти утр 
рештенисемпе пётём партти йа'дёпе калаҫса ӗҫ тӑват, 
парттин тёрлё у:§рештенисене орканисатсилет, вёсене 
мӗыле ӗҫлемеллине кйтартса пыра4, хай кйтартса 
пына пек ӗҫлекен |ентр орканёсен ретакеине лартат, 
пётём парттшнён пит кирлё претприаттисене орка- 
нисатсилесе пахса тара4, укҫитенкине валеҫсе тйраг1р 
тата ^енттӑрти касса пахса тара4.

Т]ентр Комите^ё партти храксисем урла тёпри 
совет орканисатсисемпе ощйства орканисатсисен ӗҫ- 
не кирлё пек-йарса тӑрат.

^ентр комитет^ икӗ уйахра пёререн кайа мар 
пленам ваҫетанийӗ тават. 'ренён кантита^ӗсем 
4]К пленам саҫетанийёсен^е канашлакан сасӑпа пу- 
лаҫҫӗ.

25. ^ентр комитет,ё политтӗкка ӗҫне туса там а 
политтӗкка пӳроие туса хурат, орканисатси ӗҫне 
катартса лыма — 5-7 ҫынтан орканисатси пӳроне 
туса хура4, тата куллеыхи орканисатсипе вырана 
кӳртмелле характӗрлӗ ӗҫсене туса тама Г| К  йаланах 
Ҫекреттариатра ӗҫлекен 3 ^лентен Ҫекреттариат туса 
хурат.

26. Ҫулталӑк хушшин^е пӗрре, партти сйесӗсем 
хушшин^е, Центр Комитет;ӗ пӗтӗм Раҫ.ҫейӗн партти 
конхверентсийе пухат; унта краевой, оплаҫпе кӗпёр- 
не комите^ӗсем, натси коммунисёсен парттисен ЦК, 
ЦК Оплаҫ пӳро-йӗсем, хӗрлё ҫарпа хлотйн политтёк- 
ка пайӗсем претставиттӗлсем йараҫҫӗ.

27. Икӗ уйӑхра пӗрре Центр Комитету кӗпӗрпе 
комите^ёсене хай ӗҫё ҫинт;ен ҫырна от^от йарса тӑрат..
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>
28. Т]ентр Ревиҫи Комиҫҫин'§е 3 'рен  тӑра^, вё

сен партти сташӗ 10 ҫултан кайа пулмалла мар.
^ентр Ревиҫи Комиҫҫийӗ ака мӗне тӗрӗслет: 

а) парттин тӗп оркӑнёсен^е ӗҫсем хаварт, тӗрёс пул- 
са пынипе РКП Т]К Ҫекреттариа^ён аппара^ӗ май- 
ланнине; б) РКП ^ К  кассипе претприаттийӗсене.

V,  Оплӑҫ орканисатсисем ҫин^ен.
29. РКП Г1]К ирӗк пана тӑрӑх партти оркани- 

еатсисем оплйҫӗпе пёрлешме пултараҫҫӗ. Оплӑҫ рис- 
кине оплаҫ конхверентсийё уйӑрса хура!1 те, ^ К  ҫи- 
рӗплетет.

30. РХСКР хетератеи территторийӗсенр ёҫлекен 
партти орканиеатсисене парттин оплйҫ (кӗпӗрне) ор- 
канисатеисемпе танагптарса тӑраҫҫӗ, тепӗр тёрлӗ вӗ- 
сем РКП Т]К-не пудӗпех пӑханса тараҫҫё.

31. Оплйҫ комптетые (йе натси комуниссен парт- 
тисен Г1]К) оплаҫ конхверентсинр (йе натси комунис- 
еен партгисен сйесён^е) суйлаҫҫё.

Оплӑҫ хуҫайствӑ орканӗсем (екконом сове^ёсем. 
т. м. т )  пур ҫерте, йе тӗпрен рглай инҫере тӑракан 
районсенр, Т}К йатарласа йышӑнна постановленп 
тӑрах, РК П  Т]К лартнӑ оплад пӳросене туса хураҫҫӗ; 
миҫе ҫын кирлине кашнинрх ГЦК туса хурат. Онлаҫ 
пӳросем РКП Т)К умӗнр ответ парса тарадҫӗ.

32. ^еретри оплад конхверентсийе (йе натси К11 
сйесне) оплӑҫ комитету (натси КП Т)К) 6 уйӑхра 
пухса тӑра!' (ку срока РКП ^ К  килӗшнӗ тарах уй- 
рам оплӑҫсемшӗн пӗр ҫулталака ҫитиэден те ^ӑсма 
йураР); ^еретсёррине—оплӑд комитете (натси КП Т)К 
йышӑннӑ) решшени тарӑх, йе опладе орканисатсине 
кӗрекен пур "ренсен ҫурри йышӑннӑ решшени та
рах пухаҫҫӗ.

Р. К. (яоз,шевиксен) П арттийё мйнле йӗркелснсе тӑрат? 5
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Оплйд конхверентсийе (нате. КП сйесне) йарас 
претставиттёлствйсен нормине оплйҫе кёрекен кёпёрне 
комите|ёсемпе килёшее оплйд комитер йышӑнаК Оп
лйд конхверентсийё (натсин ком. пар. сйесӗ) оплйд 
комитерн натси КП'§К ревиди комиҫҫин, тата оплй- 
ҫйн ытти узрештенисен отртне  итлесе дирёплетет те, 
оплйд комйтерпе (натси КП Т}К, Г|)ИК) ревиди ко- 
мидди суйлат.

33. ^еретри ёдсене туса тйма оплйд комитету 5 
дынтан кайа мар иӳро уййрат.

Оплйд комитете (Г1)К оплйд пӳроне) парттин оп
лйд р к к и ш н е  кёрекен у^рештенисене орканисатси- 
лет, вёсен ёдне мёнле тумаллине кйтартса пырат, 
парттин ун контрол) тйрйх ёдлесе пыракан оплйд ор- 
кйнён ретаксине лартат, оплйдёпе кирлё претприатти- 
сене орканисатеилесе ийхеа тйрат, оилйдри парт
ти вййёсене ёде йарса парттин оплйдри укдатенки- 
не танаштарса тйрат, оплйд кассине пйхеа тйрат. Оп
лйд комитете (Т)К оплйд пӳроне) Советсен ёд тйва- 
кан оркйнёсен ёдне партти храксисем урлй кирлё 
майлй йарса тйрат, хйй ёдё динрн уййхсеренех РКП 
^ К  ог$от парса тӑраК’

Оплйд комитер ('§К оплйд пӳроне) уййхсерен 
пёрререн кайа мар пухйнса тйрат.

VI.  Кеперне орканисатсийёсем ҫ и н р н .
34. Парттин р р е т р и  кёпёрне конхверентсийе улт 

уййхра пёрре кёпёрне комитете пухеа тйрат; р р е т -  
сёрне—кёпёрне комитерн решшенииё тйрйх, йе кё- 
пёрнене кёрекен орканисатеин р е н ё с е н р и  вид тӳпе- 
рен пёри ыйтнй тйрйх пухаК Кёпёрне конхверентеи- 
йё кёпёрне комитерн, ревиди комиддин, тата кёпёр- 
нен ытт-и урештенисен от§отне итлесе дирёплетет, 
комитетпа ревиди комиддине суйла!\



35. Кӗпёрне комитетне конхверентси суйлат, суй- 
ланй цухне комитета кёпёрнере ёдлекенсене, тата кё- 
нёрнери ӗҫлекенсене, ытти пысйк ^ентрсен^е ёдлекен
сене кӳртмелле.

Кёпёрне комитет^ уйӑхра пёр хутран кайа мар 
пуҫтарйнат. Кёпёрне комитету кулленхи ӗҫе туса тй
ма хйй хушшин^ен 5 ҫынна пӳрона суйлаТ; пёлмел- 
ле, кирлё пулсан ҫак хпсепе нумайлатма пула')’, ан- 
1]ах апла тума Т]К (йе оплӑҫсен^е -  опком) килёшсен 
дед йурат.

Пӳро ^ленӗсен^ен виҫ ҫынтан кайа мар партти 
ёҫне анҫах туса тйма уййрмалла.

Кёпёрне комнтерён ҫекреттар пулма 1917 ҫулти 
ок1апёр револ^утснтӳҫенхи сташ кирлё*). тата ҫӳлти 
парттин инстантсийӗ ҫирӗплетни кирлё (унӑн сапксийё 
тйрйх ан^ах сташ пысйккйшне ракарма йурат).

;'>6. Кёпёрне комитерё оплйҫ комплексен, йе ТК-йн 
санкси урлй кёпёрнери уйес орканисатсисемпе район 
орканисатсисене дирёплетет; кёпёрнере парттин тёр- 
лё у'ррештенийёсене орканисатсилет, вёсене мёнло 
ёдлемеллине кйтартса пырат, парттин кёпёрнери ор- 
кйнён ретаксине ларта!, ретакси ун контролё тйрйх 
ӗҫлет вара; кёпёрнене кирлё пур претприаттисене те 
орканисатсилет, кёпёрне |иккин |и  партти вййёсене 
йдта кирлё дёре йарса тйрат. партти укдитенкине 
уййрса тйра')’, тата щрттин кёпёрне кассине тытса 
тйрат. Кёпёрне комитет>ё совет ёдне, прохведди сой- 
усёсен ёдне, кооператив пёрлешёвёсен ёдё« ене вёсен 
храксийёсем урлй кирлё майпа йарса тйрат. Кёпёр
не комитете хйй ёдлени динтрш, уйес комитет;ёсем ёд- 
лени дин^ен кашни уййхрах Т)К-та тёплё от^от пар
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са тара'!1. Ахтономиллё оплйҫсен|и оплӑҫ комите^ёсем 
кёпёрне комите^ӗсемпе танлашса тйраҫҫё.

37. Кёпёрне комите^ёсем вйхйт^ё вйхйзӗпе (пери- 
отӑн) конхверентсисем хушшин^е пур 'ренсен пух- 
хи умӗнт^е, йе хулари орканисатеин конхверентсийё 
умӗн^е инхворматси токла^ӗсем туса тӑраҫҫӗ; кунсйр 
пуҫне тата кӗпӗрне комите|ӗсем виҫ уййх хушшин- 
'§е пӗрререн кайа мар кёпёрне канашланийӗсем пу- 
хаҫҫӗ, унта (тӳрех кӗпкома пйхӑнса тӑракан) укомсем- 
пе райкомсен претставиттелёсем пухйнаҫҫё.

38. Кёпёрне хулисен^е кирлё майёпе район орка- 
нисатсийӗсене туса хураҫҫӗ^ вёсем укомсем ирёкё тй
рйх тӳрех кёикома пйхйнса тйраҫҫӗ.

VII. Уйес орканисатсийӗсем ҫин^ен.
39. Уйес конхверентсийё уйес комитет;ёпе реви

ди комиҫдин от§отне итлет те, ӑна дирёплетет, ко
м и т е та  ревиди комиҫҫине суйла4. Конхверентсийе 
6 уййхра пгрре пухаҫҫӗ.

40. Уйес комитете уйес конхверентсин^е 7 ҫын- 
тан 9 ҫынна ҫитекен хисеппе уййрадҫӗ. Уйес коми-. 
те |ё  хййӗн хушшин^ен виҫӗ ҫын пӳрона уййрат, вё- 
сен^ен иккӗшне, партти ёҫӗсӗр пуҫне, пур ӗҫрен те 
пушантараҫҫӗ.

Секреттар пулма 3 дул парттире тӑни, тата парт
тин ҫӳлти инстансийӗ ҫирӗплетни кирлӗ (вйл инстант- 
си санксийӗ тйрӑх ан^ах сташа ^акарма йураУ).

41. Уйес комите^ӗ кёпёрне комите^ӗ санкси тй
рйх уйесри вулйс орканисатсисемпе йацейккӑсене 
дирёплетет, парттин уйес ^иккин^и тёрлӗ у^реште- 
нисене орканисатсилет, вӗсене ёдлемеллине кйтарт
са пыра'Г, уйеса кирлё пур претприаттисене те ор
канисатсилет, вёсене мёнле ёдлемеллине кйтартса пы- 
ра4, уйесри вулйс йаэдейкисен претставиттёлёсене
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виҫӗ уййх хупыпин^е пӗрререн кайа мар канашлани 
пуха!, тата парттин уйес кассине пйхса тйрат.

А с й р х а м а л л и .  Уйесре партти оркйнӗпе 
партти литтературине кйларас ирӗк уйее коми- 
тетӗнт^е ан^ах гйра!1 (йна кӗпком ррмасан ту- 
малла).
42. Уйес комитет§ӗ уйесри ӗҫ тйвакан комитетйн 

ӗҫне, тата прохвеҫҫи орканисатсисем, кооперативпа 
уйесри ытти пӗрлешӳсен ӗҫне партти храксийӗсем 
урлй*кирлӗ йёрпе йарса тара!.

V I I I .  Вулӑс орканисатсийвсем ҫин^ен.
43. Вулйсра парттин аслй оркйнӗ ҫав вулйсри 

парттин 'ренӗсен пуххи пулса тйра!’.
А е й р х а м а л л п: Пысйк вулйссен§е, пур 'р ен 

сен пуххине пухма ййвйр пулсан, пур ренсен  
пуххи вырйнне вулӑс конхверентси пухма йурат.
44. Вулйсри пур р енсен  пуххи уййхра пӗререн 

кайа пухйнмает. Пур ренсен  пуххи: а) парттийе илес- 
сине, парттирен кйларас ӗҫе туса тйра4, вйл решше- 
нисене-парттин ҫӳлти комитереене ҫирӗплетме йар
са тйрат, б) вулйс комитетне суйлат, в) вулйс коми
тет,ён отт,отне итлесе йна дирёплетет, г) кёпёрне, 
уйес, тата ытти конхверентсисене телекатсем суйлай,
д) вулйс ёдтйвкомён хракса оротне итлет те, йна ди- 
рё плетет.

45. Вулйс комитетне пур ренсен  пуххинр, йе 
конхверентсинр 3 дынна, йе 5 дынна 3 уййхлйха 
суйладдё.

46. Вулйс комитер вулйса кёрекен пур оркани- 
сатсисен ёдёсене мёнле тумаллине кйтартса кирлё йёр- 
пе йарса пырат, парттин пур ренёсене те рекист- 
ратсилет, литтераттурйна салатас ёде орканисатсилет, 
миттйнксем, лексисем, т. д. п. тйва4, дёнё йарейк-
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кӑсем орканисатсилет те, вёсен ҫинрн  уйес коми
тетне ҫнрӗплетме пӗлтерет, парттин вулйсри касси- 
не пйхса тйра'Г, хйй ӗҫлени ҫинрн уйес комитетне 
о т р т  йарса тара!1, партти храксийё урлй вулйс ёҫ- 
тйвком ӗҫне кирлё йёрпе йарса тйрат.

IX.  Партти й а ц р й к к и с е м  ҫ и н р н .
47. Партти йарейкки парттин тёи орканиеатсийё 

иулса тйрат. Иарейккйна уйес комитет^, йе район 
комитер дирёплетет, йарейккйра парттин р е н ё  вид- 
дёрен кайа пулмалла мар.

48. Иарейккй ёдлекенсемпе хресрнсен масси- 
еене иёрпёр вырйнти парттин кйтартса пыракан ор- 
кйнёсемпе тытйдтарса тйракан орканисатси иулса тй
рат. И арейккй сатаригем ак ҫаксем: 1) массӑсем 
хуш ш инр партти лосйнкёсемпе, партти решшенисене 
вырйна кӳртесси; 2) ҫӗнӗ ренсене  кӳртесси; 3) вы
рйнти комитета орканисатсине акитатси ёдне тума 
нулйшса тйрасси; 4) партти оркйнё пулса тйпй пир- 
ки патшалйхӑн еккономёккйпа политтёккй пурнйдён- 
р  дине тйрса ёдлесси.

49. Кулленхи ёде туса тймашкӑн йарейккй вн- 
дё уйӑхлӑха виҫӗ р е н л й  пӳро суйласа хура4.

И арейккй декреттарён пёр дулган кайа мар парт
ти сташё пулмалла. Уком, йе райком санкси урлй 
а н р х  дак кйтартнинрн тухма йураг1\

X. Контро/ь комиҫҫисем ҫ и н р н .
50. 4)ентрта, оплйдсенр, тата кӗпӗрнесенр парт

тин пӗреллёхӗпе авториттетне дпрёплетес ёде конхве— 
рентсисенр суйласа контрол) комиддисене орканисат- 
силеддё, хййсене суйланй оркйнсем умение вёсем от
р т  парса тйраҫҫӗ. 4)ентрта контрол, комиддине К) 
дулхи стаптлӑ 5 р е и  суйладдё, тата 2 канттитат суй-
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лаҫҫё*); оплаҫсент)е -  3-рен £  ҫитит^ен 'рен, канти
тат '2-рен 3 е ҫитицен ҫуйлаҫҫӗ, кӗпӗрнесен^е—3 
Т)Леы, 2 кантитат суйлаҫҫӗ, вёсен хеврал, револ,утсит;- 
'ҫенхи статлй пулмалла.

Контрол, комиҫҫисен $ленёсем канагалакан саса- 
па хӑйсемпе пӗр хисёпри комитетсен лур саҫетани- 
йӗсен^е те пулма пултараҫҫё, тата тёрлӗ ытти канаш- 
лусемие парттин хӑйён орканисатеин пуххисент;е 
иулма пултараҫҫӗ.

Контрол, комиҫҫисен постановленисене парттип 
хӑйсемпе нӗр хисеирн комите^ёсем пйрахӑҫа кӑлар- 
ма пултараймаҫҫӗ, ан§ах вал постановлеиисем коми
тет килӗшсен аи§ах выранла пулаҫҫё, комитетсем вӗ- 
сепе вырӑна кӳртеҫҫӗ.

Килешӳ пулмасан. ыйтӑва пёрле саҫҫетанийе лар 
таҫҫӗ. Комитетпа килӗгаеймесен, ыйтава парттин хӑй- 
еен конхверентсине куҫараҫҫӗ, йе ҫӳлти контрол, ко- 
миҫҫине куҫараҫҫӗ.

А с а р х а м а л л и :  ТКт ӑ н  оплӑҫри пӳросем 
ҫумӗнт,е контрол, комиҫҫине тумаҫҫӗ. Кӗн КК реш- 
шенине хирӗҫ п р о т т е с т  пана пулсан, 'ЦК-тйн ол- 
лаҫри пӳро хӑйён шухӑшне калат те, ёҫе Т]КК 
параҫҫӗ.

XI. Партти тистсиплини ҫин^ен.
51. Парттин кашни тргенӗн, парттин пур оркавп- 

сатсисен те т,ан малтан туса тамалли ӗҫ—пит ҫирёп 
тистсиплинана пахӑнса тарасси. *

Партти тӗпӗсем йышӑнна постановлеыисене ха- 
варт, улштармасӑр тӗрӗс туса тӑмалла. Ҫаванна пӗр- 
лех партти ӑшёнт;е иур тавлашуллӑ ыйтусене йышӑн- 
на хыҫҫӑн ӑна хирӗҫ тӑма йурамаст.

*) XII мёш сяесра ку хи сеп е улӑштарнӑ, ХШ -мёш сйесра денттӑрти КК  

150 ҫып суйлавӑ. К уҫаракан.
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52. Ҫӳлти орканисатсисен постановленисене ит- 
леменнипе ытти пӗтӗм парттин шухйшӗпе аййп 6ҫ 
хисепленекен айӑпсемшӗн акй мӗн тйваҫҫӗ: оркани- 
сатсисене поритсани, йе ҫӳлтен вйкйтлйх комитет йар
са лартаҫҫӗ, тата орканисатсисентд пур 'ренсене тӗ- 
рӗслеҫҫё (орканисатсийе салатаҫҫӗ). Уйрйм 'ренсене 
—партти поритсани, халйха пӗлтернӗ поритсани па- 
раҫҫӗ, парттипе советри ответлй ӗҫе тума рраҫҫӗ. 
парттипе совет ӗҫне темӗнле ӗҫне те тума вйхйтлйха 
■рраҫҫӗ, парттирен кйлараҫҫё, парттирен кйларса 
аййпӗ ҫинт^ен атминистратсипе сут таврашне пӗлте- 
реҫҫӗ. Аййпшйн партти тргенне кантитата куҫарма 
йурамаст.

53. Тистсиплинй айӗпӗсене комитетсем, пур ^лен- 
сен пуххисем, тата контро.15 комиҫҫисем йаланхи йӗр- 
кепе тӗрлӗ инстантсисен^е пйхаҫҫӗ.

XII. Парттин укҫатенки ҫинт>ен.
54. Орканисатеин укҫатенки '§ленсен укҫисен^ен, 

иарттин аслй орканисатсисем паракан супҫитисемпе 
тӗрлё килекен укҫасен^ен пулса тйра4.

55. Партти 'ренӗсемпе кантита^ӗсемшӗн трген ук- 
ҫине уййхра ӗҫлесе илекен укҫаран 1/2°1 о кайа хумаҫҫё. 
Оклат пысӑккйшӗ тйрйх $лен укҫи хисепне 4 катте- 
корипе илеҫҫӗ: 1-мӗш каттекори ^ / о  тӳлет, 2-мӗш— 
1°/о, З-мёш—2°/о, тата 4-мӗш- 3%>.

Оклатран мӗн т^ухлӗ илмелли т;ыхвйра инструкси 
кйтартса парат.

56. Шалу пёр пек илмен ҫынсемшӗн хрес^енсем- 
шён, мӗн ^ухлӗ т)лен укҫин хисепне ТК инструксийё 
тйрйх вырйнти кёпёрне комите^ӗсем уййрса тйраҫҫӗ.

57. Ёҫ тупиман ҫынсене, тата сотсиа^ни опеспе- 
зенвре тйранса пурйнакансене трген укҫине тӳлет- 
термеҫҫӗ.



58. Парттийе кӗнӗ ^ухне 'ренсем те, кантитат- 
ҫем те ӗҫленӗшӗн илекен укҫаран 8°/э кёнӗ ^ухнехи 
укҫа (вступительный взнос) тӳлеҫҫӗ, вал укҫана тӳ- 
лесрен никама та хӑтармаҫҫӗ.

59. Партти зленӗсемпе кантита'дёсем 3 уййх хуш- 
гаи нимӗн сӑлтавсӑрах т;лен укҫи тӳллемесен, вӗсене 
парттирен тухна тесе хисеплеҫҫё, ун ҫин-ҫен пур 'рен- 
сене те сопранин^е пӗлтереҫҫӗ.

XIII.  Парттире мар орканисатсисен^и храксисем ҫинтуен.
60. Пур сйессен^е те, канашланисентр те, тата 

суйланй оркйнсен^е (советсен^е, советсен ӗҫтавакан 
компте^ӗсен^е, прохсойуссен комите^ӗсемпе сове^ё- 
сен|е, кооперативсен правленийёсен^е, т. ыт. т.), ун
та парттин 'ренӗсем виҫҫӗрен кайа мар пулсан, храк- 
си орканисатсилеҫҫӗ, вёсен еатацисем партти влиа- 
нине пур йен^ен те ҫирӗплетесси, парттире тйманнисем 
хушшин§е партти политтӗккине вырана кӳртесси, та
та вйл у^рештенисемпе орканисатсисем мӗнле ӗҫле- 
нине партти хушна пек тӗрӗслесе тӑрасси.

61. Пӗр пӗр храксири мӗнле те пулин ӗҫе ко- 
митетра тёпценё вӑхатра хракси ҫав комитетан нле- . 
нӑм саҫҫетанине канашлакан сасйна хайӗн претста- 
виттёлне йарат. Кулленхи ёҫсене туса тӑма хракси 
пӳро суйлама пултараК

62. Храксисем, паллӑ вырйнта танине пахмасйр. 
парттин хййсен орканисатсииӗсене пуҫӗпех паханса 
тараҫҫӗ. Партти орканисатсийӗсен иур ыйтусем та
рах тӗрӗс йыгаӑннӑ рсшшенисем пулсан, храксисен 
ёҫсене ҫав решгаенисем тарах пит ҫирӗп паркалан 
масар туса пымалла. Комитет храксийе кирек мёнлс 
тргена йама та, унтан кайалла а;ӗнсе илме те нулта- . 
рат, мӗншӗн ҫапла туни ҫинт;ен вӑл храксийе иӗл- 
терет. Хайӗн ӑшён^и ыйтусене, тата кулленхи ӗҫё-
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сене храктси хай ирӗ-кӗпех туса тӑма пултараФ. Храк
си комнпеттентсипе татмалли ыйтусем тӑрӑх партти 
комитерпе хракси хушптинр икӗ тӗрлӗ пӑха пуҫ- 
ласан, комитетӑн ҫав ыйтава хракси претставиттёлё- 
семпе пӗрле тепӗр хут пӑхса тухмалла, вӑл ыйтӑва 
пуҫӗпех татса хумалла та, вара храксин йна нимён 
кётсе тймасйрах вырана кӳртмелле.

63. Хракси ӗҫлекенсен орканисатсисенр палла 
вырансене лартма кантитатсене парттин хайсене хи- 
ееп орканисатсипе перле уйара4.

64. Храксин канашламалли политтёкка й енрн  
пит палла ыйтусене пурне те комиттет претставит- 
тӗлёсем куҫёнр  пӑхса тухмалла.

65. Храксин ӗҫлекенсен парттире мар орканпсат- 
сисенр  кашни ыйтӑвах малтан храксин пур ревёсен  
иуххинр, йе хракси пӳровӗн|е канашласа пахса 
тухмалла.

66. Нёр пёр парттире мар орканисатсинр храк- 
сире канашласа татнӑ ыйтусемшӗн ҫав орканисатеин 
пур ренёсен  пуххпнр хракси ренёсен пурин те 
пёр ҫын пек сасй памалла. Ҫак правёла ҫӗмёрекен- 
сене йаланхп йёрке тарах тистсиплинӑ хисепёпе 
айӑплаҫҫӗ.



II. О ӑ м а х л ӑ х .

А

А н а р х и с ӑ м — нимӗнле влаҫ та кирлӗ мар, тесе вӗреятни; па 
хӑнма йуратманни; йӗрвесӗрлӗх.

А н а л ӗ с  —тӗпт;есе сӑнаса пӑхни, пӗр пӗр йапалана уйӑрса 
пӗлпи.

Арми—ҫар.
А х т о н о м и — пёр пёр халӑх хӑй ирӗкён пурйнни, пӗр пӗр утр 

рештеви, тӗприне пуҫӗпех пӑхӑнса тӑмасӑр вырӑнти ӗҫсене хӑй 
ирӗкӗпе туса тӑма пултарнп.

Аванкарт— ҫарӑн малта пыракан, тӗп ҫара тӑшман тӳрех 
тапӑнасран сыхласа тӑракан пайӗ, отре^ӗ.

Ав тториттет— паллӑ вырӑнта, хисепре, триера тӑни.
Акӗнт— пӗр пёр ҫынӑн, йе уҫрештевин гааанӑ ҫынӗ, полно- 

моҫни.
Ак т и в л ӑ— ҫине тӑрса хытӑ ӗҫлени.
А к ит а т с и — сӑмахпа пӗр пӗр йапала ҫин^ен халӑх хушшпнре 

вӗрентни.
А п п а р а т — хатӗр.

У
У с л о в и — пёр пӗр ёҫе тумаллин майӗ; килӗщни.
У став — пӗр пӗр уш кӑнӑн ӗҫне мӗнле йӗркепе ӗҫлесе пымад- 

лине ҫырса хунӑ йӗрке.
У ^ а с к ӑ — -ҫӗрӗы, вӑрманйн, йе ытти вырӑнӑн уйрӑм пайӗ.
Ут^онӑй—вӗреннӗ ҫын, пёр пӗр науккӑна пит хытӑ, тӗплӗ 

вӗреннӗ ҫын.

Н

Науккӑ— тӗнт^ери кирек мӗнле йапаласеыпе курӑнусем ҫвн- 

т)ен вӗрентни.
Н а т с и — кунта уйрӑм ■ҫёлхеллӗ халӑх; тӗрӗсрех хуҫайствӑ тӗ- 

лӗшӗн^ен те, политтӗкӑпа ку.^ттурӑ йен^ен те пӗрлешсе таракан 
халӑх.
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Н а т с и о н а л и с а т с и  — хапрӑк-савӑтсене, ҫӗре пётӗм патш алӑх а л -  
лине туртоа илни.

На^аЛ)Нӗ<— пуҫлӑх.
Н е п — «Новая экономическая п и и ти ка»  сӑмахсене кӗскен 

калани .
Н е п м ӑ н —неп пуҫланнӑранпа пуҫланса кайнӑ пурш уаҫи.
Н о р м ӑ —хисеп, виҫе.

.  Р

Р а м к к ӑ — кара.
Р а п о ^ и — хапрӑк-савӑтра, йе ытги претприаттисен^е кӗрӗҫсе 

ёҫлекен ҫын.
Р а й о н — пӗр пӗр ҫёрӗн, хуланӑн найӗ, йенӗ, тӑрӑхӗ, кук- 

ри; Сурский район— Сӑр кукри, Сӑр тӑрӑхӗ.
Р е в о ^ у т с и —  патш алӑх йӗркнне тапӑнса ҫёмӗрсе пӑрахса урӑх 

тёрлӗ ҫёнӗ йӗркесем туни.
Р е в о ^ у т с и о н е р — револ>утсишӗн кӗрешекен ҫын.
Р е а к т с и —халӑх пурнӑҫӗ, патшалйх йӗрки ёлӗкхи пек йулни, 

йе кивӗ йӗркене кайалла тавӑрма тӑрӑнш и.
Рекоментатси— ы рӑласа ш ант^клӑ, тесе сӑмах, йе хут пани.
Р е с о ^ у т с и — пӗр пӗр ӗҫ ҫин^ен ӗҫ татсан, ӑн а  мёнле татни 

ҫинҫен хут ҫине ҫырса хуни.
Р е ш ш е н и — ӗҫ ҫин^ен сӑмах татни.
Реорканисатсилес— тепӗр майлӑ улӑш тарас.
Р у к к о в о т и т т ё л — йертсе, катартса, вёрентсе пыракан.
Р.  Ҫ.  Л.  К .  С —  Раҫҫейри Ҫамрӑксен Ленинпа Коммунисла 

.сойусӗ.

С

Саҫетани—  пухӑнса канаш ласа ларни.
Сатаэдӑ— ш утласа тумалли.
С а п п о в ӗ т — тума хуш са хӑварни.
Савком— Савӑт комите^ё.
Сапастовккӑ— ӗҫлекенсем хӑйсен нурӑнӑҫне ҫӑмӑлаттарасш ӑн 

кёрсшнё Т)ух каппитталисшӑн вӑхӑтлӑха ӗҫлеме пӑрахни.
Сайавлени— сӑмахпа, йе хутпа ш ухаш  ҫин^ен калани.
С у п ҫ и т и —  у к ҫ а  п а р с а  п у л ӑ ш н и .
Схемӑ— тултан мӗнле курӑни; план; йапата мёнле йӗркеленсе

т ӑ н и



Сташ— парттире, йе пёр пӗр ӗҫре тӑнӑ вӑхӑт; пёр пёр ӗҫе 
тума вӗреняи, ӑ я а  пӗлни.

С т а в к а —сапастовккӑ сӑмаха пӑх.
С т у т е н т — аслӑ школта вӗренекен.
С т е н о к р а м м ӑ — пухусен^е калаҫнине хӑвӑрт, сиктермесӗр 

ҫырса пыни.
С л у ш а н и и — ёҫлб вырӑнта ӗҫлекен.
С п е т с и а л и с —пӗр пӗр ӗҫе ӑста пӗлекен.
С о т с и а л и с ӑ м — етеме етем хӗсӗрлессине пӗтерсе, классене пӗ- 

терсе, пӗтӗм ӗҫ хатӗрӗсене иӗтӗм тён’дери халӑх  аллине парса, 
пур те перле ӗҫлесе тунӑ йапалаяа кама мён 'ҫухлӗ ҫавӑн тугхлӗ 
нарасоишӗн кӗрешекен вӗрентӳ.

С о т с и а л и с— сотсиалисӑм йӗркине вырӑна кӳртесшӗн кӗреш е- 
кеи ҫин

С о п р а н и — пухӑ.
Со т с и а л , н и  (полошени)— етем ушкӑн^е мӗвле вырӑн й ы п ӑн са

тӑни.
С о й у с — перлешсе, килӗштерге тӑни.
С-Т.— сотсиал-темократсем; виҫӗ пай а уйӑрӑлаҫҫӗ: 1) сотси- 

алисӑмшӑн ҫине тӑрса вйрҫакансем, ‘2) согсиалисӑм йа^ӗпе ӗҫле- 
кенсене улталаоа каппитталиссен ирӗкёшӗн кӗрешекенсем, 3) вар- 
рисем. Халӗ лӗрремӗшӗсем пӗтӗм тӗн^ипех комуяиссен партти 
пулнӑ; 2-мӗшпе З-мӗшсем яӗрлешсе ӗҫлекен класа хирӗҫ вӑрҫаҫҫӗ.

Л
Л а т ы ш — Палтти тинӗс хёрён’р  п /рйнакан  халӑх. ^
Л ини-т)ӗрсе тунӑ йӗр.
Л и к в и т а т с и — яӗр пёр у ш к э н а  пётерни.
Л и к в и т а т т ӑ р — пӗр пӗр уш кӑна пӗтересшӗн кӗрешекен.
Л и с т о в к к ӑ — хут листи ҫине ёҫхалӑхне хӑйӗн тӑшманӗсеыне 

кӗрешме вӗрентсе ҫырчи.
Л и т т е р а т т у р ӑ — ҫыру ӗҫӗ.
Ленинисӑм— Ленин вӗрентни.
Л е н и н  п р и с ӑ в ӗ — Ленин вилнӗ хыҫҫйн парттийе пулӑшас те

се парттийе кӗнӗ ӗҫлекенсем.
Л о н т ӑ н — Анкли патш а 1ӑхӗн пуҫ хули; 6  мёл,йун халӑх пур- 

*а¥, хула тавра вырӑнсене илсен, 12 мӗл>йун халйх пурйна*.
Л о с ӑ н к — тӗп ш ухӑш а кӗскен калани, тума ^ш н и .
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х

Х у н к с и — ёҫе туса тӑнн.
ХваЛ)Ш —ултав, суйа.
Х в е т е р а т с и — сойус; тёрлӗ патшалйхеем килӗшсе, сойус туса 

пер патш алӑх туса хуни.
Хев раЛ)— нарс уйӑхӗ, ҫулталӑкӑн иккӗмӗш уйӗхё.
Х о р ӑ м — йапаласем тултан пӑхсан мӗнле курӑнни; ӗҫён йӗр- 

ки; пёр пӗр йапалана ш ӑратса йамалли хатӗр.

М
М а р к ҫ и с ӑ м — Маркс вӗрентни; Маркс, ёҫвӑйӗ хӑватланнӑ се

мей етем оггҫёстви улш ӑнсах вырат', ҫавӑнпа каппитталис йӗрки 
т е  улшӑвмалла, ӗҫлекенсен класӗн перлешсе каппитталиссемпе 
вӑрҫмалла, сотсиалисӑм йӗркишӗн вӑрҫмалла, т е с е  вӗрентнӗ.

М а с с а — ытла та  нумай; ёҫхалӑхӗ.
МиЛ) укк ов— улпутсемпе каппитталиссен парттийе йертсе пы- 

раканскер, халӗ йут пап п алӑхра н урӑн ай  „Йулашки ҫёнӗ хы пар- 
сем“  йатлӑ хаҫат кӑларат. Й ут патш алӑхри каппигталиссене Совет 

жатшалӑхёпе вӑрҫма ӳкӗтлесе тӑрат.
М е т т ӑ т — мёне те пулин сӑнамалди май; кирек мӗн ёҫе тумал- 

лн май.
М о м е н т— кӗске вЯхӑт; пёр пёр ёҫӗн вырӑнӗ.

Т
Т а к т ӗ к к ӑ — политтӗккӑ партгин тӗрлӗ вӑх ӑтр а  мӗнле майпа 

кӗрешмелли йёрке.
Т р а т и т с и — пӗр сыпӑкраи теиёр сш гёка сӑмахӑн каласа хӑ- 

варни; нумайраипа йы ш анвӑ йёрке.
Т и р е и т и в ӑ— мӗнле ӗҫдемеллине, мён тумаллине кӑтартса пани.
Т и р е к т ӑ р — хапрӑк-савӑт пуҫӗ.
Т и с к у ҫ ҫ и — тавлашу.
Т и с т с и п л и н ӑ — нимён хирӗҫмесёр хытӑ иӑхӑнса тӑни, пӗр пӗр 

йёрке.
Т и к т а т т у р ӑ — пит п и сӑк  ирӗкпе пӑхӑнтарса тӑни.
Т е л е к а т — суйласа йан ӑ ҫын.
Т е р р и т т о р и — ҫёрӗн пӗр пёр пайё.
Т е м о к р а т т и — пӗтӗм халӑх  пуҫ пулса тӑни; халӑх массиеем.
Т е м о н с т р а т с и —  ӗҫлекенсем хӑйсем ыйтнине пёрлешсе урам 

тӑрӑх  ҫӳресе, йе ытти майсемпе пёлтерни.
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Технӗккӑ— ӗҫе тумалли майсем" ӑоталӑх.
Теҫӗс— пёр пӗр ш ухӑш а кӗскен кадаса пани.
Теори— мӗн ҫин^ен те пулин вёрентви.
Токлат—мён ҫин^ен те пулин каласа. йе ҫырса пани.

В

Влаҫ—пуҫ пулса тӑни; пӑхса тытса тӑмалли ирӗк.
В л и й а н и — ыгтисене хӑйне итлеттерни, ёнентерсе, ш а н т а р е а  

тӑни; кам та пулсан ыттисене йаланах хӑй тӑвас тенӗ пек ту- 
тарм а пултарни.

В о ш т — йертсе пыракан.
В о с т а н и — пӗр пӗр клас правиттӗлствӑна хирӗҫ к ӗ р е ш м е  пуҫ-

лани.

П
Партти—ӗҫлекенҫен кдасӗн, йе ытти классен хӑйсен класӗж 

инттересӗшён вӑрҫма пӗрлешнӗ ушкӑн; партти пӗр пӗр класӑн 
аванкарцӗ пулат.

П арламент— каппитталиссен патшалӑхӗсентрт патш алӑх нуххж. 
П а р и ш — Хрансуссен патшалӑхӗн пуҫхули; виҫӗ мӗлйун х а 

лах  мурнат унта. "
Па^ак— халӑх йацӗ.
ПасмаТ)— Турккестанра совет влаҫне хирӗҫ вӑрҫнӑ пантитсем 

(вӑрӑхурахсем).
Пункт—пӗр пӗр паллӑ вырӑн.
Пуршуаҫи— каппитталиссен класе; ӗҫхалӑхне ӗмёрех хӑйсем- 

шӗн ӗҫлеттерсе пурӑнтарасшӑн кёрегаеҫҫё.
П р а в ё л ӑ — ӗҫе мӗнле туса нымаллин йӗрки.
| ' р а в и т т ӗ л с т в ӑ — патш алӑха тытса, пӑхса т ӑ р а к а н  влаҫ. 
П р а к т ӗ к к ӑ— еҫ кӑтартнипе вёренсе пыни.
П р а к ӑ — т)ехословакки йатлӑ вӑрҫӑ хыҫҫӑн пулса- ларнӑ пат- 

ш алӑхӑн пуҫ хули; вӑрҫӑту§ен Австри хули пулвӑ.
П р е т пр и й а тт и  —хатрӑк-савӑт, мастерской, йе ытти ӗҫлемелли

вырӑн.
П р е т ҫ е т а т т ӗ л —пухӑ пуҫӗ.
Прест— в ӑ р ҫ ӑ ^ е н  пирӗн патш алӑх х у л и ^ ӗ , халӗ пал,аксен 

патшалах^н^е.
П р о п а к а н т а — хаҫат-кӗнекесрмпе. гакулсем урлӑ вӗрентни. 
П р о к р а м м ӑ — пёр пёр парттин мёншӗн вӑрҫмаллипе мӗн т й -  

вассине, мёншӗн вӑрҫниие ҫырса хуни.
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П р о л е т т а р и й — нимён те ҫук ҫын, хӑй ӗҫвӑйне каппитталие- 
еене сутса тйранса пурӑнакан ҫын.

П р о л е т т а р и а т —пур прплеттарисене пӗрле нлсен пролеттариат 
пулат.

П р о т т е с — хирӗҫ тӑни, кирек мён йапалана тӑвассине хнрӗҫ
тӑни.

П р о м ы ш л е н н ӑ ҫ — тавар туса тӑни.
П р о х в е ҫ ҫ и — п ӗ р  п ё р  ӗ ҫ п е  п у р й н н и .
П р о х с о й у с — п ё р  тӗслӗ ӗ ҫ п е  пурнакансен пӗрлешёвӗ.
П р о х в е ҫ ҫ и л л ё  р е в о ^ у т с и о н е р с е м — рев ^утси ӗҫае хӑйӗн тёп 

ӗҫӗ туса ӗҫлекен рево^утсионерсем.
П р о х в е с с ӑ р — а с л ӑ  ш к у л т а  в ӗ р е в т е к е н .
П р и н т о и п — тёп шухӑш; ӗҫе мӗнле туса пымаллин тӗп йӗркийӗ.
План— пӗр пӗр ӗҫӗн йӗрки, ҫӗр у р а с к и н е  пӗцӗккён хут ҫн- 

не ҫырса хуни.
П л а т х о р м ӑ — йакатса тӳрлетнӗ вырӑн; пёр партти, йе у г а к ӑ в  

мӗнле шухӑшсемшӗн тӑни.
П л е н ӑ м — сйесӑн, комиттетӑн, Советӑн, т. м. т. пур цленӗсем 

те пухӑнса каваш лани.
П е р и ӑ т —вӑхйт хушгаи.
П о р и т с а н и — а й ӑ п  т у н и .
П о с т а н о в л е н и — кирек мӗн ёҫе татнине йышӑнни.
П о л и т т ӗ к к ӑ — патш алӑха, йе парттийе мёнле йертсе пы мапӗлни; 

йертсе пы ча кӑгартакан  искусства.
П о л и т к р а м ӑ т т ӑ — полягтӗккӑ ӗҫӗ ҫин^ен вёрентни.
П / р о к р а т т и — тршовнӗксем пуҫ пулса тӑни; тртовнёксен уш - 

кӑнё; тӑвас вы ргнне ӗҫ ҫин^ен хут .ы тларах  ҫырса тӑракан  йӗрке.
П ӳ р о к р а т т и с ӑ м  — ртновнёклё йӗрке, кан ^е^ари  ӗҫё магги вы- 

рӑнта тӑни.

Н

К а р а н т т и — ш антарни, ӗмӗте вы рӑна кӳртесси.
К а р й е р и с ӑ м — аслӑ вырӑншйн тӑрӑш ни.
Каттекори— е емсене, йапаласене тӗрлӗ уйӑрса тӑни.
К а н т и т а т — йҫта та  пулиа кёме хатӗр 1енекен .
к а п п и т т а л и с ӑ м— ӗҫлемелли орутисем пӗгӗмпех етем опцӗствин 

пёр пё'бёк класӗ аллин-ҫе, тепёр пысӑв класӗн ним хатӗр  те ҫук. 
мккёмёш с'м пӗрремӗшсене ёҫвӑйӗ сутса тйраҫҫё. Ҫавӑн пек ху- 
ҫайствӑ, йӗркине каппитталисӑм, теҫҫӗ.



К а п п и т т а л и с— каппиттадҫӑ; каппиттад, тесе ытлашши хавлй-
х а  паракан х акл ӑх а  калаҫҫӗ.

Кулугтурӑ— етем оп-ҫӗстви ӑспуҫ йен^ен те, ӗҫлемедли хатёр 
йен^ен те, малалла кайни; ӗҫлесе туни: вёренсе ҫутӑлни.

К у с т а р — сутмалли йапалана килте ал вӗҫҫӗн тӑвакан.
К р у ш о к — ҫаврашка; кунта пё'вёк ушкӑн.
К р у п п ӑ— темиҫе ҫын, йапала, шухӑш уйрӑм пӗрлешсе тӑни.
К р у п п и р о в к к ӑ —уйрӑмланса пӗрлешни.
К р и т т ӗ к к ӑ — сӑнаса тухса йапалана пӗлни; кирек мӗне виҫсе 

хак хуни; тиркени.
Н р о н ш т а т —  Питӗртен 25 ҫухрӑмра тинӗс ҫинчи кредпӑҫ.
Класс (ӗҫлекенсен)—етем рпцӗствине ӗҫлесе тӑни йен^ен, йе 

нӗр иӗр йапалана мӗнле те пулин уйӑрни.
К и м н а ҫ и с — кимнаҫи йатлӑ вӑтам школра вӗренекен.
К в а р т и — ҫарӑн пӗр уйрӑмӗ; утлӑ ҫар, ҫуран ҫар, тудӑ ҫарӗ, 

кварти.
Н о н т р - р е в о ^ у т с и  —рево^утсийе пӗтерсе тепӗр хут ӗлӗкхи йӗр- 

кене ҫаврасшӑн кӗрешекен.
КонтроЛ)— тӗрёслени.
К о н х в е р е н т с и — парттин уйӑрса йанӑ ҫынсен пуххи.
К о м у н и с ӑ м —  сотсиалисӑма пӑх.
К о м м у н и с — коммувисӑи йӗркине кӳресшӗн кӗрешекен.
К о м а н т и р — ҫар луҫлӑхӗ; ҫар пайӗн пуҫлӑхӗ.
К о м и с с а р —хӗрдӗ ҫарта хамӑрӑн комантирсем ҫитмен пиркп 

ёлӗкхи охвитсерсене лартмалла килет, вӗсене йаланах ш анма ҫук, 
ҫавӑнпа вӗсене асгуса тӑма комиссар лартаҫҫб.

К о м и т т е т — пухӑнса канаш лакан суйласа лартвӑ  ҫынсеы.
К о м п п а н и — пёр пӗр опцествӑ ӗҫне пёр вӑхӑтра ирттерни.
К о м и ҫ ҫ и — пӗрпӗр ӗҫе татма вӑхӑтлӑха суйласа лартнӑ ҫын- 

сен пӗрлешёвӗ.
К о л л е к т и в — пӗрлешӳ.

И
И н т т е р е с — усӑ; мёне те пулсан пит пӗлес килни, пит курса 

илтес килни.
И н т т е р н а т с и о н а л — пӗтӗм тӗн^ери сотсиалиссен пӗрлешӗвӗ; 

1-мӗш Инттернатсионал 1874 ҫ. пӗтнӗ; П-мӗш Йнттернатсионал 
1914 ҫ. вӑрҫӑ пуҫлансан пӗтнӗ; халӗ ун вырӑнне каппитталисӑм- 
ш ӑн кӗрешекен Инттернатсионал ан$ах; коммуниссен парттисем

Р. К . (пофшевиксеи) Парттийб мёнле цёркеленсе тӑраФ? 0

— 81 —
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I I I  Комм. И нттернатсионалёпе пӗрлешеҫҫӗ; I I I  ыёш Коммунисла И нт
тернатсионал пртём тӗв^ери ӗҫлекенсен класне каппитталпа вӑрҫ- 
ма пӗрлештерсе, тёрӗс ҫул кӑтартса пырат.

И н т т е л л и к е н т — вӗреннӗ ҫын.
И н т и в и т у а л и с ӑ м — каш ня ҫын хӑйш ӗн ан^ах  уйрӑм тӑрӑш са 

ёҫлекен йёрке.
И н т и в и т у а л и с — хӑйш ӗн ан^ах уйрӑм тӑрӑш малла йӗркешӗн 

кӗрешекен.
И н с т р у к с и  — мӗнле ӗҫлемеллине сӑм ахӑн, йе ҫыруна кӑтарт- 

са ӑнлантарса панп.
И с т о р » — етем оп^ӗствин пурӑнӑҫӗ ҫ и н р н  вёрентекен ӑслӑлӑх.
И т е й ӑ — пит аван пёлсе тӑни; сочинении тёп шухӑшё.
ИйӳЛ)— утӑ уйӑхё, ҫулталӑкӑн 7-мёш уйӑхӗ.

Е

Е с * е р — сотсиалис-рево^у гсионерсен партти; ӗҫхалӑхӗ ҫӗнтернӗ 
хы ҫҫӑн ёҫхалӑхӗн влаҫӗпе пит хы тӑ вӑрҫаК

Е л е м е н т — ощвёствӑн ■ренӗсем.
Е л е к т р и х в и к а т с и — ӗҫе електрӑ вӑйӗпе ӗҫлемелле тӑвасси.
Ет тап— сыпӑк.
Е к к о н о м ё к к ӑ — халӑх  хуҫайстви ҫин^ен вӗрентекен науккӑ.
Е к к о н о м и с — еккономӗккӑна вӗреннё ҫын.
Е к с п л у а т т а т с и л е с — усӑ курас; ҫынна ӗҫлеттерсе унтан усӑ 

курас.
С»

Ҫ е к р е т т а р — кунта Т К  йаданхи ӗҫне туса тӑракан  щ аннӑ р е н .
Ҫ е к р е т т а р и а т —ТК  йаданхи ӗҫне туса тӑракан  ӗҫлӗ вырӑн.
Ҫ е к с и — уйрӑм, пай.
Ҫ е п — еккономӗккӑн ҫёнӗ политтӗкки.
Ҫ и ҫ т е м ӑ — йӗркеллё планлӑ туса хуни; пёр пек йапаласен 

пӗр пёринпе ҫыхланса тӑракан  круппи; пёр пӗр пӗлӗве майлаш- 
тарса, йёркелесе хуни:

ъ
\

Т) ентӑр— тӗп; варри.
| ) е н т р а л и с а т с и —-пёр тёпе пӑхйнса тӑни.
Т)емӗнт— $ул ҫурт-тунӑ ҫӗрте кирпё^сене ҫы пӑҫтаракан тйм.
Т)ел —пёр пӗр ӗмӗте вы рӑна кӳртме тӑрӑш ни; ҫапла тӑвас 

тесе шутласа хурса ҫав ш ута вы рӑна кӳртесшӗн тӑрӑгани.
Т)лен —пёр пӗр уш кӑна кёрекен ҫын.



V -
^и рку^ар— аелӑ у р еш тен и  хӑйӗн^ен кёҫёнйисене пурне те 

пёр вӑхӑтра мӗн те пулин ӗҫе тума хушса йанӑ пёр ҫыру.
и
И

Йатуҫ е йккӑ— парттин ^ӑн п ӗ р к  орканисатсййӗ.

О

О р к а н и с а т с и л е с — пӗрлештерсе ушканлантарас; мён те пулин 
пӗрлештерсе хӑвас, пӗрлешӳ ёҫне туса тӑрас.

Оркӑн— кирек мӗнле ӗҫе тумалли орути (хатӗр).
От те л— уйрӑм.
О п п ӑ т — ӗҫлесе сӑнани; ӗҫлесе сӑнанипе вӗренсе пыни. 
О п п о ҫ и т с и — хирӗҫ тӑни; парттире пӗ^ӗк пайӗ пысйк пайёпе 

килёштермесӗр хирӗҫ хута к ӗ р с е  тӑракан.

Ш
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Шех— мӗнпе те пулин пулӑшса хута кӗрсе тӑракан.
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20. Ф. П. Павлов. «Сӑрнай» Хитрелетчё $аваш  йуррисем.
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