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Н о м с о м о л ӑ н  хаЛ)Хи ӗ ҫ ӗ с е м .
О р к а н и еа теи р и  ^ л ен еем .

Йулташсем, спрӗн сойусӑн хал,хи ӗҫёсем ҫин^ен 
тӗпӗ йӗрӗаех каласа парас тесен, манӑн кирлӗ мате- 
риалсем ҫигелёклё ҫук. Пирён партгин Тӗп Комитте^ё 
хушнапе, епӗ, нумайах та. пулмасй пётӗм Ра:ҫейри 
ҫамрӑксем хушшин^е ■р паллӑ ӗҫлекенсен пухйвӗн^е 
(совешцанин^е) пултӑм, унта епӗ халӗ сирён уыра та
ракан ӗҫсене ^ылай пёлтёл. Уясӑр пуҫне тата манӑн 
Ҫамрӑксен Комуниса Сойусё ҫин^ен сӳгсе йавеа пирён 
иарттин сйесбнт,е хатӗрленекен комиҫҫвре нулмалла 
цул^ӗ. Ҫав сйесре ҫамрӑксен ыйтӑвӗ ҫин^ен токлат ту- 
ма Пуххарнн йулташа хушнӑ. Унӑн теҫисӗсем ҫатес 
кунсен^ех хаҫат ҫине ҫапӑнмалла. Вӑл теҫисӗсеве епӗ 
вуласа тухрӑм та, ҫавӑнна халӗ хӑш ■ҫихвӑрсене, тата 
шухӑшсене унӑн теҫисёсен^ен идее калатӑп.

М ӗнш и вӑл хальхи в ӑ х ӑ т р а  РҪЛКС ӗ?
Кунта ■р малтан сойусӑн йышӗ ҫин^ен калаҫ- 

малла иулат. Ҫамраксен сойусӗн йышӗ ха.§хи вӑ,- 
хӑтра мён цухлӗ пыеӑкшн?Ҫакна тавӑрса каламалли 
•рхвӑрсем ыан умра вылаа. 1922-мёш ҫудти ок^апёр 
уйӑхёнр, РҪЛКС-ӗп 5-мӗш сйесӗ умён, ҫамрӑксен сойу- 
сё н р  247 пин р е н  ш утлана^ӗ, вӗсеярн  26°10 ӗҫле- 
кенсем, 48°{0 хрес-ҫенсем, 25°|'о ыттисем.
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РКП-ен 12-мёш сйесӗ умӗн, 1923-мёш ҫулта, ҫур- 
кунне, сойусӑн ^ленёсем 285 пине ҫитнӗ, вёсен^ен 
34°]о ёҫлекенсем, 42°/о хресҫенсем, 22о/0 ыттисем, 1924 
мёпх ҫулхи (кӑҫалхи) кӑрла^ уйӑхне ҫитнё ҫӗре сойус 
пит йишлӑланТ)ӗ, унӑн "ренӗсем 406 пине ҫитрёҫ, вӗ- 
сент)ен: 40% ӗҫлекенсем, 40»/о хрест^енсем, 20о/0 ытти
сем; йулашкин§ен вара 1924-мӗш ҫулӑн пуш уйӑхӗн^е, 
сойусӑи трленӗсем 472 пине ҫитрӗҫ (кунта Ленивски 
присӑв кёреймен пулмалла), вӗсен^рн: 41,3 >  ӗҫлекен- 
сем, 40,6о|0 хрес^енсем, 18,1®|о ыттисем. Ҫаксем пал- 
лӑ грхвӑ.рсене сирёя пурин те астуса йулмалла. Икӗ 
ҫул хушшин^е сойусйн йышӗ икӗ хута йахӑн ӳсвё. 
Сойус цылай малалла кайнӑ, ан'дах ҫак кӑтартнӑ ]}их- 
вйрсем сойус хӑйӗн ҫамрйк тымарӗсене мӗн ■вухлӗ йама 
кирлӗ таран, тарӑнрах йарайманнине пӗлтернӗ пек 
туйӑна¥. РҪЛКС 'ревёсем ха^хи вӑхӑтра хуласен-§е 
200—300 пиве ҫитеҫҫӗ, йалсен 'р— 190 пине ҫигеҫҫӗ.

Ҫак ИЕкӗмӗш, йалти комсомолёссен йышне кӑтар- 
такан •рхвӑр— пит пӗ^ёакӗ. Тем аслӑш сарӑлса выр- 
такан Респуплӗксен Сойусӗн йалёсемшӗн 190 — 200 пин 
р е н —вӑл, тинёсри шыв тумламӗ пек ан^ах. Ҫамрӑк- 
сен сойусӗн йышӗ ытла та пӗ^ӗккине пнрӗн лайӑхрах 
асгуса йулмалла. ^ӑн ах  таРҪЛКС орканисатси йышлӑ 
ланат. Еу— пит лайӑх. Ан^ах сойусӑн хӑй тувӑ ӗҫсем 
ҫине пӑхсассӑн, унӑн тунӑ ёҫӗ малашнехи ёҫӗн ҫӗр 
пайён^ен пёр пййӗ ав^ах пулса тӑраЕ Пирӗн вӗҫӗ- 
хӗрри курӑнми патшалӑхйн йалёсев^е ҫамрӑксен кому- 
нисла сойусӗн "ренёсем 2ТЮ пине йахӑн а н р х  пулни, 
вӑл— РҪЛКб-ӗв мадашне тумалли ӗҫне сӑмсаданни ан- 
$ах пулаЕ
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Епё тата пионерсен орканисатсин^и атасен йышӗ 
ҫин^ен пӗрик ■рхвӑр кӑтартса парам. Вӗсем халӗ тин 
хусканма пуҫланй. РҪЛКС-ӗн 5-мӗш сйесӗ умён вёсеы
10.000 а р н а  ҫитерӗҫ, 1923-мӗш ҫулӑн ийун уйӑхӗн- 
'Вв— 75 пин адо, ■ҫӳк уйӑхӗн 1 мӗш кунӗнце —100 пин 
а^а, 1924-мёш ҫулӑн нарӑс уйӑхӗн 1 мёш кунӗн^е— 
122.000, ака уйӑхён 1-мӗшӗще 161.000 а^а пулнӑ.

Вӑл ӗҫе хускатса йама пиг йӑвйр пулнӑ. Пионер- 
сем вӑйлӑлансах пырёҫ, вёсен ӗҫӗ ӳснёҫемӗн ӳосех, са- 
рӑлсах пырӗ хуЕ Ан^ах респуплёксен Сойусёшӗн 'ҫав
161.000 пионер каллех тинӗсри шыв тумламё пек кӑна 
курӑнаЕ

Сирӗн сойусӑн йышё ытла та пӗ-ҫёккӗ. Ҫамрӑк 
ӗҫлекенсем хушшинелле сарӑлма халӗ тин тытӑнтӑмӑр, 
пуринцен ытла хрес^ен ҫамрйкёсем хушшине саралма 
кайарах тытӑнтӑмӑр. Епӗ кунта сойуса й ы т  1ӑлантар- 
нипе ан^ах ӗҫе малалла йама пулат, теместӗп. Пурия- 
'Ҫен ыгла пире мӗнле ӗҫлени наха. РҪЛКС-ё пурнӑҫ 
ӑшне, тёпӗмре пурнакан ҫамрӑксем хушшине кёмелли 
ҫулсене халӗ а н ц х  уҫма пуҫларё, унӑн ыалашнехи тӗп 
ӗҫӗ—йалтипе хулари ҫамрӑксем хушшин^и ӗҫе вӑйлӑ- 
латса, ӑна тӗрӗс ҫулпа илсе пырасси пулмалла.

РҪЛКС-ӗ п а р тти н  «реҫерви» п у л а ти  й е  
«и н етр ум ӗн ^ ӗ»  (х а т ӗ р ӗ )  пулат?

РҪЛКС-ӑн пӗтём Раҫҫейри паллӑ, ӗҫлекевӗсен со- 
веш^анин^е икӗ ушкйн йулташсем пӗр пӗринпе, РҪЛКС- 
ӗн мёнле пулмалли, тата унӑн парттине мёнле ҫыхӑн- 
са тймалли ҫин$ен пит хытӑ тавлашрёҫ. Тавлашу 'бӑ- 
нах та пит хӗрӳ пул^ё. Совеш^ани умӗн^е пит хӗрӳ



тискуҫҫи тӑнӑ иккен. Кашни мӗнле каланӑха пӗр пё- 
ринпе тавлашакансем йулташсем? Вӗсен^ен пӗр ушкӑ- 
нӗ: РҪЛКС-ӗ вӑл парттин реҫерви,—тенӗ. Иккӗмӗшё. 
малтанхисен йӑнӑшёсене ҫийёле кӑларса, —РҪЛКС-ё 
вӑл парттин реҫерви мар. партти адлинен хатӗр (ин
струмент), ҫав хатёрпе партти хӑйӗн ёҫӗсене раш три- 
семпе хрес^енсем хушшине сарат, тевӗ. Татах кала- 
тӑп. тавлашусем ун ^ухне пит хӗрӳ пул^ӗҫ. Парттин 
Тӗпкомё ҫав тавлашусем ҫин-ҫен тӗплӗ пёлесгаӗн пул- 
са, Тӗпком 'ренёсен хушшин-ҫен ҫав совеш^анине пире 
йури йа^ё. Мӗншӗн тавлашнине лайӑхрах пёлес тесе, 
енӗр унта пёр кун кунёпе итлесе лартӑмӑр. Итлесе 
ларсан ларсан, енӗр хамӑр та «ҫшӑхлӑсгсерсем», пар- 
так пуҫ тавра шухӑшласа илтӗмӗр те РҪЛКС-ё парт
тин реҫерви те, тата ҫав вӑхӑтрах унӑн хатёрӗ те 
пулма пултарат, терёмёр. Ун ҫин^ен хӗрӳленсе тав- 
лашмалли те ҫук. РҪЛКС-ӗ вӑл —парттин реҫервн те, 
унӑн аллин’р  хатӗрӗ те пула^ парттн хӑйӗн ёҫёсене 
массӑ хушшине РСЛКС урлӑ сараЕ Парттин 12-мёш 
сйесӗн^е Сталин йулташ— РҪЛКС-ё вӑл партти ӗҫне 
сарӑлма ҫул уҫса паракан орканиеатси, тенӗт^ӗ. Со- 
венгданире ӑна та асӑн^ӗҫ. Вӑл сӑмахсем нёрре те 
йӑнӑш мар. Т)ас 'ҫасах тата, РҪЛКС-ё вӑл РКП ва^- 
. р  рекрутсем хатӗрлекен шкул, теҫҫё, вӑл та тӗрӗсех. 
Унтан тата .Сойус прокрамён'ре РҪЛКС-не комунисӑм 
шкулӗ, тенё. Ку каллех тёрӗсрен тӗрӗс.

Ман шухӑшпа, РҪЛКС ҫин^ен ҫамрйксем ппт 
татса каласшӑн пудсан та, Ҫамрӑксен Сойусӗ партти- 
шӗн реҫервй, йе шкул, йе инструмент (хатӗр), йе ко-
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мунисӑм швулӗ пулмадла тесе тавлашмалли ҫук. Вӗсем 
вӑл та', ку та, виҫҫӗмӗшё те—пур те тёрӗс. Ун ҫин^ен 
татса калайманни иысйк хуйӑх марха вӑл, ӑна калама 
пулӗ. Ант;ах пирён сойусӑн хӑй тӑвакаи ёҫё пит на^ар, 
йерипен сарӑлса пырат. Кӑна пирён куҫа хупса мар, 
тӳрех катаыалла; сойусӑн парттишӗн реҫерв йе инст
румент пулмалла, тесе тавлашмалли ҫук, апла тавла- 
шас вырӑнне РҪЛКС-ӑн ӗҫне сӑмахпа мар, Т)ӑн ■ҫӑнах 
та вӑй илтерес, унӑн ҫамрӑк тыыарӗеене тарӑнрах йа- 
рас тесе ёҫлени нимёнрен паха пулӗтурё. Совеш^авире 
тата рапсгри ҫамрӑкӗсемпе хрес^ен ҫамрӑкӗсем пёр 
пёринпе мӗнле ҫыхӑнса тӑмалли ҫин^ен, урӑхла кала- 
сан: епӗр йалта тумалли ӗҫёсем ҫин^ен, пит хытё тав- 
лашрӗҫ. Ант}ах ку тавлашу, ман шухӑшпа, вырӑнсӑр 
тавлашу мар. Ку тавлашура РҪЛКС-ӑн паллӑ ӗҫлеке- 
нӗсем пёр пӗринле тавдашни те мар. Вал ӗҫ ытла 
пӑвӑрринщен шлет.

Й алти ӗ ҫ е  х ӑ й ӗ н  к а р т н е  к ӗр т м ен .
РҪЛКС-ӗн паллӑ ӗҫлекенёсен^ен хӑшӗсем йалти ӗҫ 

ҫине питех пӑхаст&н мар, вӑл йапата ёлӗк те палӑрал)- 
■§ӗ, халӗ те палӑра^, епӗ ӑна пытарса тӑмастӑп, тӳрех 
калатӑп, Йалти ӗешён питех хыпманни пирён Ленин- 
кратри пек вӑйлӑ орканисатсисен^е те палӑра пуҫларӗ. 
епӗ ҫавӑш ан хӑратӑп. Пирен орканисатси ])И вӑйлӑ 
орканисатсисен^ен пёри пула'? Пӗтём Раҫҫейри ҫамрӑк- 
сем хуш ш ин^ паллӑ ёҫлекенсен совеш рнинҫе акӑ мӗн 
палӑр^ӗ: ҫамрӑксем хушгаип^е т}и паллӑ ӗҫлекенсем: 
Уралра та, Паккура та, Тонпасра та, пур ҫӗрте те пи
рён Левинкрат орканисатсин паттӑрёсем. Пирён орка-



нисатси "р лаййх, ^и ҫирӗп орканисатси, ӑна тӳрех ка- 
дамалла. Ав^ах унйн ■ренёсем пур те иролеттарисем 
пирки, пирён орканисатси йалта ӗҫлеме пит тёплё пё- 
леймест. Ҫак йапала вилнё Влатимир Илйигв сӑмахёсене 
аса илтерет. Вал пёрре, советсен Сйесӗнр храноуссен 
йумахне аса илсе,—етемӗн тивӗҫлёхӗ хӑш р х н е  ӑна 
и аррлатат— тен ӗр ӗ . Ҫак сймахсем ҫынна а в р х  мар. 
орканисатсисене те тивеҫҫӗ. Пирён оркани 'атсире. ву- 
майӑшё хапрӑк-савӑтсенр ӗҫлекен ҫамрӑксем, хапрӑк, 
савӑгсенр  пиҫнӗскерсем. Ҫавӑнпа та Ленинкрат орка- 
нисатсийён тивӗҫӗ пит пысӑк, вӑл р п л ӑ  вырӑн йышӑн- 
са тӑрат’. А в р х  унӑн тивӗҫдёхё р с  ■ҫасах ӑна в а р р  
йенне сулӑнтарат, мёншӗн тесен, пирён орканисатси йал 
йенне питех пӑхашӑн мар, йалти ӗҫе кирлӗ, палла ӗҫ 
вырӑнне хумас¥, унӑн виҫнне пӗлмест.

Сараттӑв кӗпёрнин орканисатсине илерха. Унӑн 
йышёв'де йролеттарисем пирӗн цухлё ҫук, а н р х  вӑл 
х ресрн  ҫамрӑкёсемпе хытӑрах ҫыхӑнса тӑрат* мён- 
шӗн тесен, Сараттйв кёпӗрни в ӑл — хресцен кӗпёрни. 
Унта парттин ренёсем  те, сойусйн ренӗсем  те, хрес- 
■ҫен хушшинце тӑвас ӗҫ пит кирлине пысӑк вырӑн йы- 
шӑнса тйнине сисеҫҫӗ. Пирӗн кӗнӗрне— промышлӗнйҫлӑ 
кӗпӗрне, ҫавӑнва та пирӗн орканисатсире пролеттари 
нумай,— ҫавӑншӑн вӑл пит малта пыра^. Вӑл пит аван. 
А я р х , миҫе каласан та, вӑл, пролеттари нумай пирки 
Ҫаплӑланни, хӑш р х н е  унӑн н аррлёхве кӑтартай мён- 
шён тесен, РҪЛКС-ён йалта тӑвас ёҫне пирён оркани
сатси паллӑ, пысӑк ӗҫ вырӑнне хумас^. Йалти ӗҫ <;пне 
пирён орканисатси кӑна ҫапла пӑха* пуласан, • уншӑн
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хйрамаллийех ҫук-ҫӗ ху¥, мёншён тесен, пирӗн кёпӗрнв 
ре хресҫенсем нумайах мар. Ан^ах, йулташсем, РҪЛКС- 
не йертсе пырас тёлӗшпе Ленинкрат орканитаеийӗ пал- 
лӑ вырӑнта тара!?, тесе паҫӑрах каларӑм. Ҫавйнпа та 
пирён орканиса'си цӗрер пӗ^ӗк й&нӑш тусан, вӑл пӗ- 
тӗм сойуса та пӑсма пултараР. Пирёп, хутте мёпле 
пумам та, йал ҫине хытӑрах пӑхас пулат, йалти 
ҫамрӑксем хушшине шаларах кӗрес пулат. Епӗ сире 
РҪЛКС-ӗн йалги тренёсен пӗ^ёкки йышӗ калакан 'йых- 
вйрсене пауӑрах каласа патйм, вӑл 'рхвӑрсем РҪЛКС-ӗя 
йалти ӗҫё пит навяррине кӑтартса параҫҫӗ. Ҫак йӑнӑш- 
сем.—иурне те лайӑх курӑнса тӑтурр тесен, пирӗн ха- 
мӑрӑн малашнехи ӗдсен ҫулӗсене тупса хурас пулаЕ

Ҫатфӑксен номунисла сойусӗн йалти 
йышне ӳстермелле, ӑна аслӑ ҫулпа  

йамалла.
Хйш т)ухне акӑ мён калаҫҫё: партти хӑйён ҫулне 

ӗҫлекенсен йенелле тытат. Ленин вплнӗ хыҫуйн парт- 
тийе кӗнисем (Ленински присӑв) пур те хапрӑк-савӑт- 
сент;е ӗҫлекенсем, теҫҫӗ. Вӑл ■ҫӑн, РКП-не еиӗр Рҫлекен- 
севе нумайрах кёртесшӗн тӑрӑшатийр. РКП ӗҫлекенсен 
парттпйӗ кӑна, ёҫлекенсемпе хрес^енсея пёрле партти- 
йӗ мар, тетпёр епӗр. РКП вӑл ёҫлекенсен класӑн парт- 
тийё, хресщенсёие хӑй хыҫҫӑн йертсе пыракан парт
ти. Ҫак сймахсем тӑрӑх хйшӗсем акӑ мӗнле тӑвасшӑн. 
Вёсен шухйшӗпе, РҪЛКС-ӗн хутте хӑҫан та РКП пек- 
пулмалла, унйн ӳкер^екӗ пулса ҫамрӑк ӗҫлекенсен, про-



леттарисен хуш ш инр а н р х  ӳсмелле пула¥ вара. Мая
шухӑшпа ҫапла калани тӗрӗс мар пек туйӑнаЕ Ҫапла 
шухӑголани РҪЛКС-ён ӗҫне наррлатас тени, ӑна пы- 
сӑк ӗҫ вырӑнне хуманни пула1!’. Пуххарин йулташ, парт
тин Тӗпкомӗнр ӗҫлекен ытти йулташсемпе килӗшсе, 
хӑйӗн теҫисёсенр пит тӗрӗс сӑмахсем ҫырнӑ: Епёр ор- 
кависатсийе тума мӗн ^ухлӗ айалтаа пуҫлатпӑр, ҫавӑн 
§ухлӗ унӑн хӑйӗн йышне хулари пролеттарисене кӑна 
мар, йалти х р еср н  ҫамрӑкёсене те нумай илес пулах. 
РҪЛКС ӗн хӑйӗн орканисатсине хапрӑк - савӑтра ӗҫле- 
кенсечсёр пуҫне, ытти ҫӑмрӑксене хӑйуллӑрах илес пу- 
ла¥, вёсене РКП хӑйуллӑрах илме пултарайманнине 
пӑхма йурамасЕ РҪЛКС-нрн те айаларах анса пионер- 
сем ҫи н р н  калаҫас тесен, вёсен р ап о р и  мар ҫамрӑк 
ар с ен е  хайсен хушшине тата хййуллӑрах илмелле.

Мӗншён аплаши? Кунта епёр пионерсен оркани- 
сатсин ёҫӗсене кайа хурас темеетпёр. Ҫавӑнпа та пио
нерсен орканисатси ҫи н р н  пёр-ик сӑмах калам. Епёр 
кунта ҫамрӑк ар сен е , октапёр рево.^утсийӗ хыҫҫӑн ҫу- 
ралнӑскерсене ҫавӑрса илетпӗр. Епёр ҫӗне сыпӑк тӑвас- 
шӑн; вӑл снпӑка пирӗн лайӑх пӑхса ӳстерсе, комсомол 
орканисагсинр тытса, вӗсенрн  комуниссем тӑвас пу- 
лаЕ Комунисӑма комуниссен вӑйӗпе а н р х  тума хйт- 

' ланни, вӑл а р  вйййи а н р х  пулӗрӗ. Ҫак сӑмахсене 
В . И. темиҫе хут та каланӑ. Пирёп-комуниссен кому- 
нисӑм тӑвас ӗҫе пуҫласа пыракансем пулас пула!, ан 
р х  акӑ ҫакна манас нулмасЕ комунисӑм патне ҫитес 
тесен, пирӗн ҫӗнӗ ӑрува пӗтӗмпех комуннсӑм сывлйшӗне 
сывлаттарас пулаЕ Ҫаьӑнпа епёр ҫак х а .р и  пионер-
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сен н а р р  орканисатсине пӗтӗм ҫамрӑк арсен е, пролет- 
тарисенне те, хресрнсенне те ҫавйрса и лее кёртесшён 
тӑрӑшатпӑр.

Тепӗр картлашка ҫӳлерех хӑпарсассӑн РҪЛКС пат- 
ве ҫитегпӗр. РҪЛКС-ӗн хӑй хушшине хресрн  ар сен е  
хӑйуллӑрах илес пула}, РКП пек р р ӑ н с а  тӑмалла мар, 
мӗашӗя тесен, РҪЛКС вӑл ҫамрӑксене, октааёр рево- 
^утси вӑхӑтёнр  10-11 ҫулсенр кӑна пулнӑскерсене 
идет. Вӗсем халӗ 17-18 ҫула ҫитнӗ. Пионерсемне ком
сомол орканиеатсисене рекрутсене хатӗрлекен шкул теме 
пула!1. Х ресрнсене парттийе илмешкӗн халӗ вӗсем мал- 
тан темиҫе ала виттӗр; нӗрре пионерсен, тепре комсомол- 
лӗссен орканисатсийӗсеа виттёр тухас пула}.

Пӗтӗм Раҫҫейри ҫамрӑксем хуш ш инр ёҫлекенсен со- 
в еш р н и н р  хӑш хӑш йулташсем акӑ мӗн каланӑрё: 
— РҪЛКС-ве епӗр хресрнсене хӑйуллӑ илсен, вӑл вира 
вӗсене парттийе кӗме аслӑ ҫул уҫса панийех пула}, 
мӗншӗн тесен, РҪЛКС-ярн парттийе кӗме тӳптӳрӗ ҫул 
кайа} тен ӗр ӗ . Ҫапла калани тӗрӗсех мар. Тӗрлӗрен 
ҫырма, шывёсем пӗр мӑн кӳлле йухса кёрсе мӗнле пы- 
сӑк шыв пулса кайаҫҫӗ, ҫавӑн пекех ҫамрӑксен сойусӗн 
те; хӑйӗн орканисатсине хресрнсемпе ӗҫлекенсем ҫам- 
рёкӗсене хӑйуллӑрах илес пула} те, комуниссен партти- 
шӗн ҫынсем хатӗрлекен вырӑн пулас пула}. Вӗсем 
парттийе кӗрирен, РКП хӑйӗн йышне шан^ӑклӑ. ҫын- 
сене илес тӗлӗшпе вунӑ тёрлӗ май та тупӗ, вӗсене те- 
миҫе ала виттӗр те кӑдарӗ. Х ресрн  хуш ш инр ҫамрӑк- 
сен тата ваттисев йӑлисемпе йӗркисене, шухӑшёсене 
пӗлни пит кирлӗ. Илер ревофутсиллё 7 ҫул х у п ш и н р
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ӳснё ҫамрӑксеяе—ҫёпё смпӑка, унтан вёсемпе гщтша 
вйхӑтӗнр  ӳснб сгаряксене (кивё, смпӑка) таваштарса 
вӑхар та, вӗсем тёрлӗ шухӑшлине, шухйга тё:ёш яе пӗр 
пёринрн  ппт инҫене уйӑрӑлса тӑни палӑрсах тӑра}. 
Ӑна катнийех пӗлет.

Ҫавӑипа, темиҫе кпласан та. РҪЛ К С-ён хӑйёп ор- 
канисатгине ҫаирӑк хресщ ппеепе Р К П  пек мар, хӑйул- 
лӑрах, ирёкрех илее пулппь. Пнонерсеп орканисаклш 
— РҪЛКС-не пулӑшакап оркӑнӑн хӑйёи йяшне пролег- 
тарнрен тухмая ҫынсене РҪЛКС-ран тахййул'йрах илрв 

пулит. У нтаавара епӗр РҪЛКСӗя 'длрнёсене п ар1тийе 
иле-реп м аиач  вунӑ хут тӗрослесе т ,хӑяӑр , вара тяв 
партгиӑе кёме хйшё тивёҫляяе, тивӗҫ 16 ыаррине пӗлӗ- 
пёр те, тивёҫлнсене яартглйе те илёпёр.

Пирён улра уамрӑк сыпӑка (ӑрува) ҫёнё пурнйҫ 
майӗпе вёренгсе ӳвтерес тара}. Вал ӗҫ вит цисӑк.

„К лассӑвиксемпе массӑвиксем“ .
Ҫав пыеӑк ӗҫсемпе пӗрле евӗ сире ҫамрӑксен сойу- 

с ӗ я р  ёлӗкхв тавлашйва аса илтерес тетёв. Вӑл тпвла- 
шу 'р  ыалтая Укралнпра пуҫланса кайрё. Вӑл-—,,классӑ- 
влксем“ „ма<'Сйриксемпе“ тавлашни. Классйвлксем уа 
■ҫухве мӑн кймӑлланса акӑ мӗн катанй'рё: епӗр раж трв  
класв]йн тӑрйщатпйр, епёр—ёҫлекенсен класйн плйӗ, 
евӗр ёҫлекеясея класё ҫулӗн ря пӑранса урӑх ҫуляа ка- 
йас ҫук, еялр хамйр йыща нумайлатасщйн хыпаланма'Т- 
пйр, ^ирёплегесшйя тйрйшатпйр, т е^ ӗҫ . „Массйвлксем" 
ыӑнкӑмӑлланас й ен р н  кусене парӑнмасӑр акй мӗн к а л а - , 
нй: еиёр—ыассйн оркаяисатсийё, епӗр хреорнсел хуш-;Г
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шине шаларан шаларах кёрсе, вёсене хамйр хушймйра 
вумайрах идее оркянисатсилесшён, т е н е р 5.

Ҫавён пирки влра ҫак нкё ушкӑча , классӑвпкоем- 
пе массӑвиксрм“ тесе кала пуҫларӗҫ. Вал тавлашу сийен 
нумай тумарё, тртсах пётрё хут\ Пирёнтен: ес*р хйш 
ушкӑн майлӑ, ,,класс“)викоем“ ыайлӑн, йе „массӑвиксем“ 
майлл—тесе ыйгсяссӑн, гпӗ кал&ттём: ыӗншӗн вёс^н^ен 
пёрне ан-рх йышӑнмалла, мйншён пролегтарцсэм йертсе 
пыракап массӑн оркаписатснйё темелле ыар, теме пул- 
тарйттӑм. Ку сӑмахсене епй ҫяв икӗ ушкйна иӗр. псрне 
Йнланмасӑрах ҫураҫтараспӑн пул а калас ҫук Ҫамрӑк- 
сзм вёсеа татса каласа павине йуратаҫҫё, хййсемие ни 
ӑлипӑн ни спввӗн калаҫакансене кураймаҫҫё. Антулх 
клас йергсе пыракан массй оркаништси тени—ӑнлан- 
малла йапала, ку сӑмахсем тёрес. Пире нумай ҫынлй 
соЗус, парттирен те писӑкрах сойус кирлё. РҪЛГСС паг- 
шалӑха хӑйех тытса тймай, Р1Ш патш а1йха титса 
таракан партти. РКП-и оркаписатси тёлйшие пит та- 
са, I ӗр тӗрлӗ пулыадла. РҪЛКС вӑл партти орканисат- 
сийӗ ыар. Вёл орканисатси партти орканнсатсин^ен 
щш ӑрах, ӑна ирёк те ытларах панӑ, ӑна мӗншӗн те 
пулин кирлёрен ҫӑпла тунӑ ёнтӗ. Мӗншён епӗр йна 
ҫамрӑксенр орканшатсилекен район пайё, парттин Кӗ- 
пёрнери комиттеТ)ӗя комуннсла сойус комнҫҫийӗ тесе 
каламан? РҪЛКС-ӗ вӑл пёгём Раҫҫейри уйрӑм оркани
сатси, унӑн Тӗиком та Кёпкомсемпе Укомсем те хӑйён 
иур, сйессепе вӑл хйй тйваЕ Е тёр вёл орканисатсийе, 
х Ш н  ҫаырйк тымарӗсен хресҫен хушшине шаларах 
йагӑр тесе, ытла замӑртанса ан тӑтӑр тесҫ,— нрӗк те
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пысӑкрах патӑмӑр РҪЛКС-н^е рапощи мар ҫннсем РКП- 
рннррн нумайрах пулмал >а. Ҫав шутна епёр—массӑ. ор- 
канисатсийӗ. Ая^ах РҪЛКС-ӑн оркаянсатсин^е пит ҫи- 
рӗп ушкён пулмалла, урёхла каласан орканисатсин 
варри нихӑҫан та ҫӗрсе пӑсӑлмалла мар. Апла пулсан, 
мӗнле ҫынсем пулмалла ун варрищ е тесе ыптсан, епӗр 
калатпйр: ра потрясем, пролеттарисем пулмалла тетпёр. 
Ҫапла вара массӑллӑ орканисатсин варрин^е пролетга- 
рисем пулаҫҫӗ, йе тата тепӗр тӗрлӗ катасап, вӑл мас- 
сӑллӑ, нумай хррс§енлӗ орканисатси, нролеттари ҫамрӑ- 
кӗсем йертсе пыракан орканисатси, т р н и  пулат. Ҫапла 
ёнтӗ пирён Ҫамраксея Сойусён Массӑлӑ Сойус пулмалла 
унӑн йышён^е хрес§енсем нумай пулмалла, унӑн тёре- 
кё—хуларп ҫамрӑк нролетгарисен пулмалла, иӗтӗм со- 
йуса упраса тӑраканӗ, тӗрёс ҫулпа илсе пыраканё—РКП.

Прохсойуссем ҫин^ен тавлашнӑ 'вухне, Ленин йуд- 
таш вӗсене: пролеттнрисен тиктаттурине тытса тӑыа 
пулӑшакансем терӗ. Патшалӑха тытса тӑракан пролег- 
тарисен тиктаттурине ҫирӗплетес тесен, тӗрлё йёврян 
ҫиҫтемлӑ тёрексем кирлӗ. 'Ҫи мӑн тёрекӗ—партти, ӑяа 
ваади тата тёрексем кирлё.

Нрохсойуссем— ■р кирлё тӗреклӗх, ун ҫин^ен Ленин 
йулташ каланӑ. РҪЛКС, прохсойуссем пекех, партти 
орканисатсийё мар пулин те, епӗр ӑна хытӑ тёреклӗх 
щутӗп^е теме пултаратпӑр. Ант;ах унӑн партги пек 
пулмалла мар, партти сӑнне тӳрех хӑй ҫине илмелле 
мар. Унӑн тёп ӗҫӗ партти кӑтартнӑ ҫулпах пымалла, 
ант^ах орканисатеилес ӗҫ, тата ӗҫлемелли тӗрлӗ майсем 
хӑйӗн пулма пултараҫҫё, Вёсем урйхларах та пулма



карле, мёншён тесен, РҪЛКС-е ҫаырйксем хушищи&е 
кӑна ӗҫлет. Ҫакӑнтан ӗвтӗ ӑраеналйхсём тухса кайаҫҫӗ, 
ҫакӑнтан РҪЛКС-ён сӑнӗ иалӑраК РКП сӑнне ӳкерсе 
илсе ун тӗслӗ пулма йурамасК Ҫакна есӗр ӑнлантӑр 
иулсав, РҪЛКС-ӗн х р ее р а  хушшин^я ӗҫӗ те парттин 
век мар. урӑхла пулмаллине ӑнланмалла, хулари цро-* 
леттариат халӗ 5-6 мӗлйунран ытлах мар пудӗ, вёсен- 
цен патшалӑх хапрйк-савӑгдӗсевзе ӗҫлекенсем иӗр мӗл- 
йун ҫурӑ ан 'рх ; хрееҫенсем еахалтан та 80 мӗлйува 
ҫитеҫҫӗ. Рево^утси в& хӑтӗнр пролеттариата пуҫлах тӑ- 
вас тёлӗшпе, хрес^епсене йертсе пырае тӗлешпе пирӗн 
партти хайӗн йышӗ тӑрӑх пролеттарисен пэрттийех. 
Ан^ах епёр хрееҫеяеемпе пёрлегамен пулсан, влаҫе пёр 
кун та тытӑнса тӑраймӑттӑмӑр.

Ӗҫлекевоемпе хресцен пӗрлешни—Ленинисйм ни- 
кӗсӗ пулат. Мёнле пулат ҫав пёрлешӳ? тӗрлӗ пулаР 
Пёр вӑхӑтра вӑл пӗрлешӳ Хӗрлӗ ҫар урлӑ пулса иы$ё. 
Халӗ вӑл копператсвпе", тата ытти тӗрлёрен орканисат- 
сисем урлӑ пудса пырӗ. Вӑл пӗрлешӳве ҫнрӗплетме 
РҪЛКС-б те ■ҫылай пулӑшаК Ну.май вулӑссенце РКП 
йат^ейккисем ҫук, РҪЛКС-ён йадайккисем пур вулӑс- 
сен:§е те, еахалтая, та пёрер иур. РҪЛКС ӑя йалти 
'ренёоем 190 иияе ҫитеҫҫӗ, РКП 'ҫлевӗсем 50 60 пин- 
тен те иртеймеҫҫё. Мускав ҫывӑхёнтр! хӑш хӑш вулйс- 
е е н р  РҪЛКС-ӑн йа^ейккисем вуншар та пур, РКП 
йа^ейЕкисем пӗрре те ҫук.

РҪЛКС парттийе пулӑшаР, вӑл хреернсемне пёр- 
лештерсе, ҫыхса тара!1, ун пирки вимӗвле тавлашу та 
пулма кирлӗ мар. Пире пролеттари ҫамрйкӗсемпе ан-

Мёп в Га комсомол.. 2;
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•§ах пӗрлешни кирлӗ мар, вӗсемпе ан р .х  пӗрлешесск 
ййвӑр ӗҫ мар, мӗншӗв тесев, партти пролеттари ҫамрй- 
кӗсемпе хӑйех, РҪЛКС-сёр иуҫиех, ҫыхланма пуле-рӗ.. 
РҪЛКС-ё парттийе пулӑшатг, вӑ I ӗҫлекенсемпе хресҫен- 
сем хуппш ш'р пбр шшӳве, та а ытларах вӑйлӑлаптараЕ 
Пирӗн ҫав пёрле;пӳве 80 мӗлйук хресрне хутшӑнта- 
рас пула¥, мӗшпӗн тесен, пирӗн нучай хрес^енлӗ пат- 
щалйха сотсиалнсӑм йӗрки кӗртмелле. Ҫавӑнпа ҫёнё 
пурнӑҫ сывлӑшёпе сывласа ӳсвӗ ӑру кирлӗ. РҪЛКС-ё 
иирёншӗн тага ытларах кирлӗ орканисатси пулат, мён
шён тесен, епёр ун урлӑ ҫамрӑк ҫивё^ хресҫенсемпе 
пёрлегоме пултаратпӑр. Ҫак сӑмахсем РҪЛКС-ён^е ӗҫ- 
яекенсен йаш^ӗкне лайӑх кӗрсе вырӑнаҫмалла.

Ҫ ӑ н  пролеттари револзутсионерӗн мӗн- 
ле пулмалла?

Нирён,—епёр таса щ олегтари,—-тесе мухтанмал- 
ли ҫук. Епӗр сире ҫавӑншӑн йурататпӑр та. РҪЛКС-ён 
ниаӗсӗ— пролеттари ҫамрӑкӗсем пулма кирлё, ҫак йа- 
пала к< мунисӑм асиукки нулат. Й р тӑрсан та, каҫ 
ҫывӑрма выртнӑ ^ух та „мухтав турра“ епӗ ^ан пролет- 
гари рею 4,угсиоир| ё, тесе калакан ҫын вӑл ^ӑн про- 
леггари рсво^утсионерӗ мар, тргн пролеттари рево^ут- 
сионер хӑй нек пролеттарисен хушшин^е ӗҫленисӗр 
пуҫне, тата вӑл хӑй хыҫҫӑн хрес^енсене мӗлйунӗ мӗл- 
йунӗпе йертсе иырай малашне те пӗрмайах йертсе пы- 
рӗ. Ҫак самахсене епёр В. И. хыуҫӑн иӗрре ан^ах м ар: 
темиҫе хут та калаай.
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Пирӗн ӗҫдекенеем, еяӗр пролеттари, тесе манкӑ- 
малланеа апуах тйнӑ пулсан, вӗсем хрее^енсене хӑй- 
еем хыҫҫӑв йертсе пырайас ҫукт^ӗ, вӗсене кам та пу- 
лив ыттисем йертсе илсе кайма та пултарӑт^ӗҫ. Ан^ах 
пролртгариае унӑн парттсйб хӑйсем хыҫҫйн ӗҫлекенсе- 
яе ҫеҫ мар, 80 мёлйун хрес^ен халӑхне те йертсе ид
ее пыраҫҫӗ, унӑн ^авӗ ҫавӑнтан нит яаллй. г|}йн про
леттари револ>утсионерёсен пурин те ҫапла шухӑшла- 
малла. Парён партти хапрак-савӑтсенщи пролетта- 
рисемшеп аищах тӑрӑгиат пулсап, вал—клав орка- 
нисатсийё мар, хупӑнса пурӑнакаи орканисатси ан- 
пуах пулёщщё; класӑн оркаписатсийё вӑл хӑйне ҫы- 
вӑх класӑи йьште— хресщспсте, мёлйунё мёлйупёпе 
йертсе пыма пёлет:  Ку сӑмахсем комуниссен партти- 
ве, т а га ытларах юмсомола тивеҫҫё. РКП-тин тата 
РҪЛКС-ӑн сйесӗ(ен'§е вврён йал ҫине ҫаврӑнса вӑх- 
маннине тӗппипех пӗтерес пула?, ӑна пӗтересси—■р 
кнрлӗ ӗҫ, мӗнгпён тесев, ӑна пӗтерни вӑл «епӗ фолет- 
тари, мухтав турра» «мана урйх нимӗн те кирлӗ мар» 
тенине пётерни пул.Л. РҪЛКС-ӗн йал хушшине сарӑл- 
малла, увӑн высӑк ё<,ӗ х р еср е  хушшив’р  пулмалла. 
Хамӑрӑн Путтилӑвски савйтри тата «Треуко.|ник» ха- 
д р акён 'р  ҫамрӑксет^ен ыйгса пйхарха, йалта ёҫлесси 
ҫннтзен нумий шухйшлавӑши вёсем. Пит сахал шухӑш- 
ланӑ. Левивкратри ӗҫлекенсев^ен—Левин вилнӗ хыҫ- 
ҫӑн сойуса кёнисен'рн, йаипӑн мён турӑр есёр—тесе 
ыйтсассӑя, нумай^шӗ вёсен^ен еиер—пролеттарисем, 
мёне кирлӗ вире йал, теҫҫё. Йала хаҫат йарса тйни те 
лысӑк ёҫ тесен, вӗсем кулкалаҫҫӗ ант]ах акӑ ӗнтӗ,



—  20

хрес$енеемшён пирён ҫунмалла пулат вара, хаҫат кир
лё пулсан-хӑйсем илсе тӑтдер, теҫҫё.Ҫ апла пӑхнипе 
епёр хамӑр ёҫе нумайах малалла йарайас ҫ.уе. Пирӗн 
хресряш ён  тӑрӑшае пула?, ӑиа пулӑшас пула?, епёр 
ӑна пулӑшатиӑр,- малашнете пулӑшсах тӑрӑпйр, пире 
ёҫ халӑхне йертсе пыракансеи, тёп клас тесе ахал} гм 
ламаҫҫё. Епёр кунта «турра йурӑхлӑ» пулас теее иу- 
лӑшас темесгпёр, хамӑр класӑн '■ренӗсём пулҫа калаг- 
пӑр, мёншён тесен, темиҫе мблйун хрес^ен ыассине пу- 
лӑшмасӑр рево^угсин ӗҫӗсене ҫирӗплегейес—ҫуккине 
епёр лайӑх пёлсе тӑратпӑр.

Май шутпа, РҪЛКС-н^л пулнӑ тавлашуеем вёсен 
усӑсӑрах пулса иртмбрӗҫ, мбншён тесен, епӗр пӗр пёрин- 
ие хӗрсе калаҫса РҪЛКС-е тумалли ёҫсене тӗрӗс, лайӑх 
нӗлсе ҫитетпёр. Есё, калӑпӑр, Лениякратри пролеттари 
орканисатсийӗ, ҫавЯншӑа мухтав сана, шдейк мухтав, 
атгрх санӑя Ленинкратри ҫамрӑк ёҫлекенсене ҫеҫ пух- 
малла мар, йалти хресҫен хушшине те сарӑласеи ҫин^ев 
шухӑщламалла. РҪЛКС-ӗ вӑл йалти ҫамрӑксене РКП 
ытларах • та. хӑйуллӑрах та цу.ша пулгарат. Ҫак ӗҫе 
Хёрлӗ ҫар, Хӗрлӗ хдотӑн матросӗсем урлӑ, тата ытти. 
ҫулсемпе нырса йалпа ҫыхӑнса, йепле те пулса гуса пё- 
термелле. Ҫамрӑк ӗҫлекен ҫак ёҫе тума кирлиае йнлал- 
сассӑн, вӑл ӑна тумашкӑв темиҫе тӗрлӗ май та тупма 
пултарат. Лнт,ах вӑл ҫав бҫ ҫин^ен пикенсе шухӑшласа 
пӑхман. Хулапа йал пёрлешесси ҫин^ен нумай калаҫрёҫ, 
аптудх пӗрлешӳ мёнле пулмаллине нумайӗшё ӑнланай- 
мас^ӗҫ. Халӗ ҫав ёҫе ӗҫлеме пикенсех тыгӑнас пула?, 
РҪЛКС-ӗн йалеенщи щмпёссм пётём Реепуплӗкҫт
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С'ойусёпс Н’0.000  гыи апщ ах мар, 2  мслйун пулмалла. 
Ку ш утра пур те РҪЛКС-ӑн ’ренёсем  пар пулин те, ГОЛКС 
й а 'рей ки  ҫумӗн§и тӗрлёрея крушонсен- ■ҫленбсем пулмал
ла. ГҪЛКС-н ыраи лайан ёҫлемелли б её ҫав пулат.

Тепёр ик ҫултан епёр спртен— есёр, комсомолёссем, 
парттин реҫерви пит вахалӑвтӑриха, тесе ы йш ӑпӑр. 
Есёр пахиве епёр пёлотпёр, ссёр партпш ён пит хак- 

лА' орканисатси. Сирёвтен елёр: .,клас оркатшсатонйё" 
«сёр йе ..массӑ орканисатсийё", тесе т е 'нйтмӑпӑр; епёр 
сиртея: миҫеве ҫитрӗҫ халӗ сирӗп РҪЛКС-ён йалти 'р е -  
нӗсем, тесе ыйтӑпӑр. Тгпёр ҫултан—ӗлӗк 190 пин ан- 
.«ах^ӗ, халё 290 лине ҫитвӗ—тесея, вӑл есёр н ар р тар ах  
ёҫлевине пёлтерӗ. Елёк 190 пин пулнӑэдё, халӗ 2 мӗл- 
яуна ҫОте пыра1\ тесен, есёр вира трЧнах пролеттари 
рево^утсионерёсем пудӑр.

Ҫамрӑксен Комунисла Сойусне кама  
илмелле?

Хам токлатӑн ҫак, ҫӳлте калавӑ сӑмахсем тарӑх 
« и ёак ӑ  мён калас тетӗп: РҪЛКС никӗсё— хапрӑк-савӑт- 

енҫи ёҫлекенсен, ҫамрйкёсем пулаҫҫё. Ҫак никёс пул- 
масап, епёр пысйк сойус тума ёмӗтленес ҫук, унсӑр 
пуҫне пирӗн хӑрушӑ вӑхӑтсем та га та пулёҫ. Сойусӑн 
ҫулне хапрӑк-оавётсен^и ёҫлекен ҫамрӑксем, пролет- 
тарисем кӑтартса пымалла. Вӗсем сойусӑн варри пул- 
матла. Вӗсем хыҫҫӑн иккёмӗш вырӑн, ри аслӑ вырӑн 
хресбенсем йышӑнмалла, вёсем нккӗмӗш угпкӑн пулаҫ- 
•5,6, вёоем сойусра пит вумай пулма кирлӗ. Виҫҫӗмӗш 
ушкӑн— хулари ҫамрӑксем, тёрлёрен шкулсент,е вёре-



некеясем, тӗрлёвлк, пуршуаҫи ҫемйинт;ея тухнӑ ҫамрӑк^ 
сем пулмалла. Вёсен тӗлӗш ён^н пит хытӑ асӑрхама пӗлес 
пулат. Вӗсене РҪЛКС-не илиелле мар темесгӗя епӗ. Ӑна. 
тума май ҫук. Андох кунта пирӗн кашни ҫамрӑка хӑй 
тӗллён илсе, ӑна вуяӑ, хуг виҫсе сӑнаса пйхао пула!', 
Хуласен^и меш'рнсем'сойуса нумай кӗр^е тудсан, вӑл 
йапала пире сийен кӳме пулгарат. Вара хулари ҫампӑк. 
пролегтарисемпе хресҫен ҫамрйксем хутшин^и пёрлеш|- 
ве хулари меш^ен ҫамр&ксрм комуниссем илсе кайас тене 
ҫулпа мар, вуҫах тепёр ҫулпа илсе кайма пултарёҫ, 
Пирёя кунта кашни ҫамр&ка пӗр пӗрин^ен уйӑроа, нйд 
мӗн ^ухлё шан^ӑклине, ёҫе, тёрёслёхе йуратнине пӗлес 
пула!, хӑйне хӑй пыгарса калаҫмаст пулсан, у а пек 
ҫамр&ка сойуса плес пулат.

РҪЛКС хӑйӗа орканисатсине :§а малган пролетта
ри ҫамрӑкӗсепе пурнете илме лӑрӑшмалла. Вӑл унӑн 
малтанхи ёҫё. Тея манран: РГЛКС-яе прогетгарп ҫам- 
рйкёсея хйуан та пулин пур те кёрсе ҫитӗҫши?— тесе 
ыйтҫассӑн, епё: РҪЛЙО-не трена кёмесёр пёр ҫамрӑк. 
пролеттари те пулмӗ, вӑл в&х&т ^асах ҫигӗ,—тесе тӳ- 
рех калӑтгӑм. Унган тата м анраяах-РҪЛК,С-не хӑҫан 
та пулин пур ҫамрӑк хресҫ нсем те кёрсе ҫитӗҫ п и , вӑ.т 
вӑхӑт хйҫан та аулиа ҫигӗгпи?— гесе ыйтсассач, епё ту 
рехтатса калас ҫук, мёнпёя тесен, в!.л вӑхӑт ^ае ҫитейес 
ҫуа. Хресҫен хуш пив^е халӗ пит тӗл^нмелле йапа ласем 
курма пула!. Хрес?ен халӑхё виҫӗ пайа уйарӑлеа тӑрат: 
пёр пайё—'вухӑн хрееҫенсем, на-рр хуҫайствӑллӑ хрес- 
$енсем; иккёмёш пайӗ—вйтам хресценсем; видҫӗмӗшӗ— 
пуйанписем. ТТунан хресҫен а'рсем  пире кирлё мар, вё-



сем сийея а н р х  тӑваҫҫӗ. Вӑтам хресрн  а р с ен е  енёр 
илесси илёпер, а н р х  пит лаййх сӑнаса, асӑрхаса, р  
ш анрклисеве ҫеҫ илмелле. 'Ҫухйннисвне епер пурне те 
илёпёр. Апла пулсан, мен пур х р еср н  ҫамрӑкесем РҪЛКГ 
йыпне пур те кёрсе ҫитесси р с а х  мар халӗ, вӑл вӑхӑт 
пиртен инҫе. Ӗҫлекенсен ҫамрӑкёсем РҪЛКС-ён никӗсӗ 
пулма кирлё, ҫав никӗс пирён сойусра пӗтёмӗшпех пул- 
масан,— ёҫлекенсея ҫамрӑкёеем пур те сойусра пулмасан, 
ыттисем вара саланса кайёҫ. А н р х  вӗсем пур те пулсан 
та, пирён лйпланса тӑмалла мар, вёсем тавра р х й н п а  вй- 
там хресрнсен а р с е н е  пухса сойуса илес пулат, ун пек 
хресрн  ар с е м  йалта п у р и п р я  ьумайрах.

Ленин йулташ комсомолӑн сата^ёсем  
ҫин^ен мӗн наланӑ?

РҪЛКС-ёя мӗн тумалла? Унӑн мӗнле пулмалла 
Влатимӗр Илйи'§ РҪЛКС ён виҫҫӗмёш сй есӗвр  каланӑ 
сӑмахсем ман асран халё те каймаҫҫё. Унӑн сӑмахӗсе- 
не кёнеке туса кӑларнӑ, есёр пур те вуланӑ пудё.

В .И . ҫакш  пек ответееи п ан ӑр ӗ : Оамрӑкеен со- 
йусён вӗренмелле, вёренмелле, тата вёренмелле, унӑн 
малтанхи ӗҫё ҫав пула!, унтан тата сойусйн парттийе 
ҫирӗплетес ӗҫе хутшйнма тарӑшас пула!, ҫав ёҫе хут- 
шӑнма вӑ.т лайӑх пултарати, пултараймасти, ҫавах ув- 
шӑн р р ӑ н с а  тӑмалла мар, ку иккӗмӗш ёҫ, вёсем мал- 
танхипе йунашар пулмалла. Ҫак иккӗмёш ёҫ ҫи н рн  
каланӑ р х в е  В. И. аиӑ мӗнле примерсем илер*5. Вӑл 
примерснне В. И. 1920-мӗш ҫулш сйесрех катанӑ, ҫа- 
вйтша та унӑя примерёсем уя р х и ех и  самана майлй..



В, И. примерӗеем ҫакеем: „вомунисла сойус р е е  всем 
хӑй се я пугай вӑхӑрсен е пёр сехетне те ахал, иртерме 
йурамаст. йе хапрӑк савйтсепр, йе п а х р р а  ёҫлеое 
симёҫсем хатёрлес пулат, йе хапрйк-савӑтсенр ҫамрйк- 
севе вёрентес ёҫе орканисатсилес пулат1'. Ҫимӗҫ пах- 
р с е н р  ёҫлес пулат тени ха.л,хи вӑхӑтравырӑнлахпуд 
мё. Халӗ хулари Рҫлекенсем ҫимёҫ п а х р с е н р  р в ая а н - 
ма пӑрахнӑ. А п р х  ун р х н е  хулари ӗҫлекевсем выҫӑх- 
нӑ вӑхйт^ё, ҫавӑнпа та п а х р  ҫимёҫ тӑвас ёҫ ун р х н е  
ёҫлекенсемшён р  паха ӗҫ пулнӑ. В. И. калатр : ҫам- 
рӑксен пёр й ен р п  Маркс ҫи н рн  тёплӗ вёренес пула!, 
тепӗр 1ухне ҫимёҫ п а х р п р  ӗҫлес пула!, т е т р . Вал 
уя цухне ҫамрӑксене ытлапхши кӑмӑллӑ ёҫ памаи“ : Урам- 
сене ханрӑк. савйт ҫур^ӗсене таса тытма тарӑшӑр, вӑл 
ёҫе тума пулӑшӑр,--шйлӑр, тасатӑр тенё. Ыимӗнрен ыт. 
да ыттпсене таса пурӑнма вӗрентёр, ӗҫхалӑхӗ, ку.ртура 
й ен р н  те, сывлйх й ен р н  те малалла кайасси таса 
пурйнма пёлнпнрн кплнине каласа ӑнлантарйр. Тёрлӗ- 
рен ҫимӗҫсене валеҫнӗ 'ҫухне ӗҫе тёрӗс- тутарма пулӑ- 
шӑр“ тенӗ. Ҫак сӑмахсене вӑл ҫимёрене картӑ§- 
кӑсем тарӑх панй р х н е  каланӑ, ун -рхне пёр кёре- 
понке ҫӑкӑр кашпи кунхи тёп ш ухӑш р. Унтан тата 
вӑл: ҫыру иёлменнпсене вёрентме пулйшӑр, патшалӑха 
електрптсӗлес ӗҫре, ппрӗн комунисла сойус пулӑрма 
иултараймёши, тесе хӑвар пуҫ мимисемпе хытӑрах 
щухӑшдаса пӑхӑр,— тесе каданӑ,. Ленин йулташ РҪЛКО- 
яе тума хушнӑ ёҫсем ҫаксем ёнтӗ. Ман шухӑиша, ха- 
лё вӑл пирӗншӗн сахал. 1920-мӗш ҫулта РҪЛКС-ё на- 
р р  оркаиисатси^ё, уи р х н е  вӑл хӑйӗн тымарёсене 
х а .р и  пек тпала йарайман^ё. Реепулёк уп 'ҫухне пнт



-  25 -

-хйрушй вахатра 'рё. Ҫавӑнпа та 1920-мӗш ҫулта,— ҫи- 
мёҫ пах 'рне сухалама, ҫимӗҫ тума пулйш, урачсене, 
килҫуртсене таса тьнма пул&ш, ҫыру нӗлменнисене вӗ- 
рентме пулӑш,— тесе вӗрентни кнрлӗ пулвӑ. Х-алё со
йус умение пит пысӑкрах ӗҫсем тӑраҫҫӗ.

Р Ҫ Л К С -ӑ н  ха^хи ӗҫӗсем.
Ленив йулташ каланӑ сӑмахсем вӗсем—пур те 

вырӑнлй самахсем, в^сем халё те кирлӗ сӑмахеем, вӑл 
калани ҫумяе акӑ мӗн хушмнлла. РҪЛКС умён^е хӗр- 
лӗ ҫарта тата хлотра ӗҫлемелли ёҫ тӑраЕ Епӗ сире 
к унта мӗнле ёҫлеаелли ҫин^ен халех план кӑтартса 
парас теместӗи. Халӗ пирён хущӑра, РҪЛКС-ӗн йа^- 
§ейккисеве ҫар пайӗсен^е те орканисатсилеме пуҫласои 
интен калаҫаҫҫё Ку тӗлёшреи мӗнле усӑ, пулассине 

пур те ӑвланаҫҫӗ. Ан^ах ҫарти йёрке пирки •рллай вы- 
сӑв инкексем те иулма пулгарёҫ. Ку ӗҫ ыёнле пулмал 
лй ҫив^ен енӗ халӗ калама пулгараймастӑп, ҫнр пайӗ 
сев$е РҪЛКС ӑн йа’рейккисене тума май килыест пу- 
лӗ тен. Авцан РҪЛкС ӑв хёрлӗ ҫарти ӗҫӗ пит пысӑк, 
вӗҫӗ хёрри курӑнми аслй, вЯл ёҫ шех ёҫӗ пев ҫийел- 
тен туса нымалли ӗҫ мар. Еяӗ шехсене хирӗҫ мар. 
Шл акигатси йён^ен те, вёронтес тёлӗшӗнт;ев те пиг 
лысӑк усӑ пара?'. Пирён хлогри матроссеи тумтирёсем 
яёр 30-40 мувтир комсомолӗссем патне вуҫнӑшӑн та 
?пӗ питех хирӗҫ пулмастӑп, вӑл мунтирсемпе комсомо- 
лёссем паратсен$е пит капар 1анса ҫӳреҫҫё. ун ҫин^еи 
<епб хирӗҫ ниыех те калама пёлместӗп.
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Парӗн ҫар уамрӑкланса пырат. Нарён Хёрлё еи- 
р <1 х а л ӗ  хёҫкӑшаллӑ РҪЛКС теме те пулат. Малаш - 
не вал т}йн ҫапла пуле. Пирӗн ҫарта ҫамрӑк хрес§ев- 
сем пур, вёсен пурин те РҪЛКС-не ҫакланмалла. Ш  - 
рён халӗ Хёрлӗ ҫарта хлогрв ӗҫе йӗркеллӗ, лайӑх туса 
гӑрасси ҫин^ен шухӑшламадла. Унтан тата РҪЛКС-ӑт 
йалти, тата.копператсири ёҫӗ •ҫеретре тйра?. Копие 
ратсв ёҫне В. И. пирён нартти те мёнле кирлӗ ӗҫ вы 
рӑнне шутланине'есёр пур те пит лайӑх пӗлетёр. Ёҫде 
кенсен класё тытса таракан пагшалӑхра епёр коппе- 
ратсине сотсиалисӑмла нурнӑҫӑн пуҫламӑшӗ тетпёр 
Ҫавӑнпа та ӑна ҫ нё вӑйсем кирлӗ. Епёр копператс;: 
ӗҫне ӗлӗкхи кивё коплераттӑрсем, лапка хуҫисем ҫине 
хума пултараймастнӑр. Пире ҫӗвё копператтар кирлё. 
пире лапкара сугса тӑма иӗлекен ҫын ан^ах мар, коп 
ператси ӗҫне ^ у т а н , $ӗререн ыра сунса хавасланса 
тӑвакан ҫын кирлё. Пёр хавасланнипех те нумай ма- 
лалла кайаймӑн, унсӑр пуҫне сутуилу’ тума, шутлама 
т. ы. пёлрс пула?. Ан^ах пире хавасланакан ҫын та 
кирлӗ. Ҫапах та хавасланнипе кӑна сахал. Пурин^ен 
ытла ёҫе пӗлви, вӗренни кирлӗ. Ҫавӑн пирки РҪЛКС- 
ӗн шухӑшлама пуҫлас пула?, хӑйён йышӑн^ен коппе- 
ратси ваади ҫынсем хатёрлесе парса тӑрас пула?, мал- 
ган вӗренме. кайран коиператси ёҫне тума йарса тӑ- 
рас пулат.

РҪЛКС-ӗн йал советсен$е, пӗр пӗрне пулашакан 
комиттетсен^е, тёрлӗ ҫӗрте тйракан ҫар пайӗсенве ӗҫ- 
лемешкӗн ҫывсем хатӗр :емелле. Пур ҫёрте те РҪЛКС 
ренёсем ёҫлемелле. Пирӗн Оамрйксен Сойусёнцея ҫёнё
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ҫынсем, хӑйсеае хӑйсем майёпе ҫёнетсе комунисӑмлӑ 
пурнӑҫ тӑвас ёҫе малалла йача пуЛйшакал ҫыясем ил- 
мелле. Ҫёрпе вйрмая ёҫне тӑвакансея прохвеҫҫи сойусё 
184 тин лсӑшт маладла кайма иуҫл»рӗ. Йалсен^е тара 
кӗрӗшсе ӗҫлекенсем курӑна пу;лф ёҫ, ҫӗрне вӑрман ёҫ- 
ае тӑвакансен прохсойусӑн ҫавӑн пек ҫьшсене пӗрлаш- 
гермелле пула?. Унӑн ёҫӗ вёсен хуш ш ияр пулмалла. 
Ҫёрпе вӑрман ӗҫне тӑвакансен прохсойусне РҪЛКС 
'ренӗсене йури суЙ1аса йамадла. Йалсеяе шеха илесси, 
аёрле иурӑнмадли ҫуртс^м, вуламалли ҫуртсем тӑвасси, 
тӑлӑха йулнӑ а^асемшӗн тӑрӑ пасси,— ҫаксем пур те 
ҫамрӑксея сойусён ёҫёоем. Хӑш хйш ҫамрӑксем ҫавӑн 
пек ёҫсев^ен пӑрӑнаҫҫё.—Ҫаксем пирён ёҫ<ем пулаҫҫӗи? 
Мёне кирлё пире ун пек нёт^к. ёҫсем? теҫҫё. 'Гаҫти 
шӑтӑксеяе кёрсе кайса тӑлӑх а^асене шыраеа ҫӳрес 
пулатиха вара пирён? Кяёр— РҪЛКС ренёсем, пирӗн 
умра пӗтём тёп 'рне теаӗр май ҫавӑрса лартас ёҫ та
ра^, пё'§ёк ӗҫсемпе ҫыхлаямастпӑр, т^ҫҫё. Есӗр, РҪЛКС 
■ренёсен, пӗтём тён§ене тепер май ҫавӑрса лартатӑр, 
увшӑн еӑмах ҫук, ан р ,х  ӑна ҫаварса лартас тесен, 
сирӗн ҫавӑн иек кирлӗ ёҫсен-ҫен нёрӗнме йурамаст, вӗ- 
сене туса.тӑрсан ҫеҫ т ё н р я е  тепӗр май ҫавйрса ларт- 
ма пултарӑр. Тӑлӑх ароемш ӗн есёр тӑрйшмасан, кам 
хыпӗ вёсемшён? Кам ҫвпе хурас тетёр вара вӑл ёҫе? 
Вйл ёҫе сиртен пуҫне кам хастарлӑ тытӑнма пу'лтарё? 
Ҫ и р  ҫул нрӗкре пурнакан ҫӗршывра, В. И. Ленин тыт
са тӑяӑ патшалӑхра, тӑлӑх ар сем  халӗ те пинӗ пи- 
нёпе пур.



-  28 -

Хӑҫан^ен •ҫӑтса тӑмалла парен ҫав нам аса? Ман 
шухӑшпа ку ёҫ комсомолёесем тӑвакан мункунран пӗр- 
ре те капа мар пулма кирлё.

Хресденсене ҫёр ёҫне тума вӗрентмелле. РҪЛКС-ӗ 
ҫак ёҫ йенне те питех пйхасшӑн мар. Мӗншёнши? Си- 
рён хӑвӑр хушӑрта акрояомсем еахал. Ан^ах есёр йад- 
та пурйнса, ҫёр ёҫне мёнле тӗрӗс тумаллн, ҫоре мӗнде 
тугӑлантармаллн ҫиеҫея ҫнрнӑ кӗнекене, 3 пус тӑра- 
канскерне, хресҫенсен^ен '§асрах тупма пултаратӑр, ун 
пек кёнекесем хрес§енсене пит пысӑк. усй пама пулта- 
раҫҫӗ. Сир^н хушӑртан хрес§ен акрономӗсем ’р ы ай  ту- 
хёҫ, ку тӗрӗс мар тесе никам та калаймё. Сирӗя со- 
йусӑн хулари техниккӑна вӑйлӑдатас ҫинцен вёрентес 
ёҫе хӑй ҫине илнӗ пекех. йалхуҫайствипе вӑйлӑлатт  
ҫитщен вёрӗнтвс ӗҫп те хай ҫинех илмелле. Унтан 
ҫамрйксем ёҫсёр йулни ҫи н рп  калаҫмалла. Оачрӑксем 
хушшин^е ёҫсёр йулниеем пит нумай. Пире нӗлтернё 
тӑрӑх каласан, ёҫсбр йулнӑ ҫамрӑксем, ёҫсӗр йул.нй ҫи- 
тӗннё ҫыпсен^ен нумайрах. 1923-мёш ҫул хушшин^е 
ёҫсёр йулнй ҫамрӑксем 80°/0 ҫйтнё. Ку йападаяа кёреш- 
ме пит хёп ӗнтӗ, ӑва  ку^ран щасах ҫухатмалла мар, 
ан"§ах уя ҫин^ен шухӑшлама пикенеех тытӑнас пула1?.

Уятан гата йал •ен'р йалхуҫайстви ҫин-рн вёрен- 
меллн крушоксем тӑвас нулат. Ҫавӑн пек крушоксоне 
епёр РҪЛКС-ён йалсен^ч йа-рейккисем ҫумён^е мён- 
шӗн тума пултараймасгпӑр пулӗ? Вӗсене тума пула!' 
вӑл крушоксене хрееҫен ҫамрӑкӗсеяе илсе, вӗсене мал- 
тан йалхууайсгвип-ҫе ёҫлесси ҫин^ен вӗрентмелле, ун- 
тан вара вӗеем хӑйсемех политтёк ыйгйвёсем ҫин’§ен
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калаҫма, итлеме йуратакан пулса кайаҫҫё, парен хыҫ- 
ранах пыма пултараҫҫӗ. -

Унтан тата Халӑхӑи ҪутЧлӑх Комиссариатне унӑн 
тӗрлӗрен ӗҫӗсене тума пулӑшао пула!. Халҫуткомпа 
РҪЛКС хушшипщи тавлаишине, гиӑшисемпе гиапа- 
сеп тавлашнипе, пётерес аулат. Канаш ущщитёлё- 
семпе краштаилӑ килёшмелле. Тимӗр савӑ/ҫӗсен^е ӗҫ- 
лекенсен прохсойусӗ ҫум ӗнр иншеверсен ҫексийӗ пур, 
ҫав ҫексийе сойуе пит лайах ёҫлеттерсе, хӑй йенелле 
майӗпе туртса ҫьгпЯ.ҫгарса ныра|. Тнмёр савгтсен§е ёҫ- 
лекенсемшён ш ш енер нам вырӑнҫе шутлана!, утсртёд 
•ге РҪЛКС-шйн ҫав шутрах пулмалла. Тата у-ритӗл 
РҪЛКС-не ҫывӑхарах тӑрат, инпннер ӗҫлекевсен^ев 
инҫерех тӑраТ, мӗншён тееен, у-ригёлпе иншенер вӗсеиг 
пёр пек пурйнмаҫҫӗ. Уэдатёд уйӑхне 30 теякӗ, нума- 
ййшё 15 тенкё ан^ах влет, Ҫавӑяпа та иншенер пур- 
нйҫӗ ҫин^ен мӗнле шухӑшлама пултарӗ вӑл. Тимӗр т&- 
вакан савӑтсен^е ёҫлекенсем хӑйсее иншенерёеене прох- 
сойуса илсе, вӗсене прохсойус сывлйтёпе оивлаттар- 
малла тума кирлине ӑнланса ҫитнё пулсан, ҫавна 
РҪЛКС-ӗн уритӗдсем тӗлӗшӗв^ен ӑнланае пула!, утг  
§итӗлсемпе тавлашма пӑрахмалла. РҪДКС ум ӗнр  та
ракан пысӑк ё^сеяе тума у д атёл  ҫамрӑксен сойусне 
пит нумай пулӑшма пултарат, ҫамрӑксен еойусӗн ӑна 
иулӑштарма пӗдес пула!’.

Ерех таврашӗпе нӗрешмелле.
Иалсенще самӑкунпа кёрешмелли крушоксем т а

те пулат самакуп ҫьтна мёнле сийен тума пултар- 
ми динщеп хрест,еп еамрӑкёеене вёрентсе пулат.
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РҪЛКС-ӗн хӑиӗн •ренёсене тапак туртма пӑрах- 
тарас ӗҫе тытӑнас пулаЕ Хутте мёнле ёҫе те пӑома, 
тирпейрея кӑларма гшт 'р с  пулат. Самйкуипа ерех 
ӗҫме, тапак туртма пӑрахтлрас ӗде те ^ю ах  пйсма 
пула!’, сотсиал-темократсен ирсӗр меш^енӗсен ҫулӗпе 
кайсан, вӑл ёҫ йурӑхсйра тухса каймалла.

Ун яек меш^енеен ашшӗ амӑгаӗсем хййсен ывӑ- 
лӗсене праҫнйк кунсея^е ёҫмеше марри ҫин-ҫен вӗрен- 
теҫҫӗ. Вӗсем сӑра тӑвакан савӑгри ёҫе аӗрик куялӑха 
'^арсая, йна тем вмранне хураҫҫё. Ан^ах пире уя пек 
икё пптлӗ ёҫ кирлӗ мар. Кунта пире пупорн проповё^ё. 
те кпрлӗ мар. Евёр пёлетпёр: комуниеӑм йӗрки типб 
тытнин^е мар, тӑвас килнӗ йапалая туманнин^е те 
мар. Епӗр пурнӑҫра мӗн кирли ҫителӗклӗ пулмалла, 
пурнӑҫӑн ырӑлӑхӗн^е савӑнса ӗҫлемелле тӑвасшӑн, 
пире ҫавӑя пек пурнӑҫ кирлӗ. Парён патшалӑхра 
ёлӗкхя ка?унккӑ йёррисем яётмен х а 1ӗ. Вӑл йӗрке те- 
миҫе сыпӑка анкамнякӗленгррет, пӗр 50-60 ҫул ӗлёк- 
рех тата тискертерех вӑлйгсем п у л <ӑ, халйх уляугсен 
аллин^е выьйх шутёв^е кӑна пул на, халӑх ҫырӑва под
мен, уав авалхи иреӗр йӗркесен тымарёсене хӑртасси, 
вёсене сирсе йараеси— рево^улсин ӗҫӗ. Енёр ку^турӑн 
ырлӑхяе 'ҫухлакансене, еамӑкуняа тапак туртннпе кӗ- 
решме кирлине п ӗ1екеясеяе ӳогерсея, вара ревсцутси 
панӑ ырлӑхсене курас й е я ^ н , унӑн ёҫёсене ҫирӗплетес 
йея,5он ^ылай малалла кайш ӑр. Епӗр хамӑра ха- 
мӑр Ленянтсӑсем тесе пит траплйн калатпӑр. А^ӑр ҫаь 
пӗ^ёк ӗҫре те В. И. вёрентнӗ хьв.ҫӑн кайма тӑрйшар. 
Вйл ӗҫсене мӗяле тумаллн ҫянҫен пайанах татса ка-



ласа сӑмах пӗтермелле тӗместеп епӗ. Ҫамрӑксен сойу- 
еён сйесен^е мана калаҫма дексен, епӗ ҫак ыйту ҫин 
цен каласа пама тӑрӑлпӑп. Ан^ах ӗҫе тытӑнас пулсан 
сӑмахпа мар, '§ӑнах та ӗҫлеме тытавмаллӑ Тапак турт
ма пйрахмадла тесе ресо.$утёи йьшйнса, *€м тӗтӗмне 
ҫанй ӑшне йарса туртас мар. Унтап тага ӗҫе яуҫӑяяӑ, 
майӗпе савӑннипе пӗрик яутылккӑ ӗҫсв йамалли те 
кирлӗ мар. Ку ӗҫ ҫин-рн пит тӗплӗ шухӑшлао пула¥, 
вара ҫияе тӑрса ӗҫлеме тӑрӑшмалла.

Тӗн сӗрӗмне пӗтересси.
Й улаш кинря тёне хирӗҫ мёнле вёрентмелли див

лен калаҫмалла. Ҫак ҫулта епё сирӗн йулташсем 'бёя- 
нипе „комсомо !ёссен муякуиёнт;е“ 2-3 хут пултӑм. Пит 
савӑнӑҫлӑ пуд'йё тесе те калачастӑп. Пирён уишевлёх 
вӑл пур ёҫре те палӑра^, кунта та иа^ар хатёрленяи 
палӑр^ӗ. Ант^ах вӑл ӗҫе пуҫлани пит аван, ӑна малаш- 
ае те йаланах тӑвас пудаЕ Кунта пупсемпе кёрршни 
курӑнаЕ Ҫав каҫ пупсем темнее ҫёр пин краштансене 
ҫиркӳве пухасшӑн пулнӑ, есёр хӑвӑр сопранисене итле- 
тересшбн пулнӑ. Хӑшӗ ҫёнтер^ёҫши ку ҫулта, ту'рех 
калама хӗя. Ҫапах комсомолӗссем пунсене ҫӗнгерейме- 
рӗҫ пулё. Ленинкратра пурнакан халйха пурне те иг- 
сессӗн, ҫак каҫра сирён патра нумайёшё пулман. Ку 
ёнтё тнн пуҫланӑ ӗҫ, ант}ах ӑна кашни ҫулах туса ир- 
-термелле, малтан лаййк хатёрленес пудаЕ

Епё пёр райоира тёнсем ҫин^ен токлат туннне 
илтрём. Токлагне тӑвакан йулташ лаййх хатёрленнё, 
ан’р х  кӗнекесем ҫин^ен нумай примерсем ил^ӗ, пурнӑҫ-



ран илсе нимех те каламарё. Пирён Ленянкрат орка- 
нисатсил'р ҫавӑн пек токлатсем тума лайӑхрах хатёр- 
ленме, вӗсене итлеме кӑмӑллӑрах, савӑкрах нултйр те
се хатёрлепме май пур пуле тетӗп. Тёне хнрёҫ вёрент- 
мелле мар тесе калас ҫук епё, анлри миҫе каласан та 
вӑл ӗҫе пӗлсе тӑвас пулат, ӑна пёлес тесен тӗн ҫин-рк 
лайӑх пёлсе ҫитес пулат. Пупсем айваннине пур те пӗ- 
леҫҫӗ. Вӑл йен^ен вёсем хййсене хӑйсем пиг лайӑх 
палӑргрӗҫ. Е 1ӗ пупсен^ен иЧлпкӑдао мар тесе кала- 
мастӑп, вӗсея^еи кулма епӗ те^ йурататӑп. Пупран 
мӑшкӑлас тесе хресе урйх вырӑна ҫаксан, епё уншӑа 
та пёр сӑмах та хирӗҫ валас ҫув. А н 'рх пирӗн ёҫ тён- 
т;ери ' р  айван пупран, хресҫенсене пӗр ■ҫарӑнмасӑр 
ҫаратакан пупран мӑшкЯлассинр мар (пупён'бен унтан 
дайӑхрах мӑшкӑлас, кулас пулат), унсӑр пуҫне тата 
пирёи акӑ мӗне пёлес пулат: тёне ӑна пит ҫинҫе, •ҫе- 
йе ҫулпа илое пырса ҫирӗплетаӗ, уяӑн тымарӗсем пит 
ҫирӗп, ҫавӑвпа та ,,таса турӑ“ сирёишён трл усал тӑш- 
ман пулмалла. РҪЛКС-ӗн халё тӗне хирӗҫ вёрентес 
ӗҫе сарса йарассин^ен ытларах ӑна тёилӗ вёрентсе 
тарӑнрах йамалла. РҪЛ* С ӑн ■ренӗоем ҫур мёлйуна 
ҫитеҫҫё, вӗсем пурӗ тенӗ пекех тӗне кураймаҫҫё, ан- 
§ах вёсем тёне мёвшӗн курайманнине хӑйсем те пур 
те пёлмеҫҫё, ҫавна пурин те пёлес пула^, вара тип 
вӗсем турра маннӑ ҫынсем, маттериалиссем пулма пул- 
тарӗҫ. Ку ёҫе епёр халӗ пуҫламанпа пёрех.

Йулашкин^ен тата РҪЛКС-ӑн халӑх хуҫайствине 
ура ҫине тӑратас ёҫе хутшӑнасси ҫив^ен калаҫмалла. 
Ҫак ёҫе хутшӑнмашкӑн комсомолӗссем ва.|л>и пур ҫёр-



те те я лакеем уҫах выртаҫҫӗ. Кашни пронсвотствӑ 
конферен<-ин§е ҫамрйксея •р  малта пулмалла. 1920 мёш 
ҫулта В. И. ҫимёҫ пах-рне аса илсе,— комсомолёссен 
пахр-ҫам ёҫ тӑвас ӗ ре р  малта пулмалла,— тенё. 
Халӗ, хуҫайствӑ пӑртак ура ҫине тӑра пуҫланӑ р х ,  
епёр тата пысДкрах ёҫсем тумг тӑрйшатпӑр. Комсо- 
молёссем хутгаӑнмасӑр пёр ёҫ те пулса иртмелле мар. 
Комсомолёссен ӗҫдекенсея р  паттӑр о гр ер  пулмалла, 
ӑҫга та пулсан йӑвӑр ӗҫ пулсан, ун пек ҫёрге комсо
молёссен каллех р  малта пулмалла. Ҫӗнӗ ӗҫе пуҫар- 
тас ҫёрте,— пуҫартас ҫёрте а н р х  та мар, (пуҫлама ӑна 
пур те пӗлетпёр). унтан тата тёплё туса пётерес ҫӗрте 
— ҫавсен р  йаланах комсомолёссен р  малта пулмалла. 
Хут нӗлменнисене вӗрентме В. И. 1920-мӗш ҫултах хытӑ 
'ден'рё, а в р х  вӑл ӗҫ пирён халӗ те пӗтмен. В. И. каларӗ: 
500 пин ҫамрӑк арсем пе хӗрсен ҫав хут пӗдменнисе- 
не вӗрентме пикенсех пулӑшао пулат, т е т р . Нумай 
пулӑшрёҫиха? Пит сахал. Ҫав сӑмахсене р  аслӑ ҫын, 
В. И. каланӑ—пулин те, епёр ҫав 1920-мӗш ҫултах 
тумалла ӗҫе халӗ те пӗтермен. Рево^утси ӗҫӗсем ма- 
лалла кайнӑ майӗпе сирён ҫӗнё ӗҫсем вупшарӑн вун- 
шарӑн сиксе тухаҫҫӗ. Хёрлӗ ҫарта, хлотра, копперат- 
сире, пёр пӗрве пул&шакан коми гтетсенр, вы рӑнсенр 
ҫара вёренекев ҫёрте ӗресси , тЗлӑх а р с ен е  пулӑшас- 
си, самакунпа кёрешесси, политҫут ӗҫне тӑвасси, хрес- 
р н сен е  ҫӗр ӗҫне акрономи вӗрентнӗ пек тума пу- 
лӑшасси, ёҫсӗр йулвисене, Халҫуткомне (Наркомпроса) 
пулйшасси, й ал севр  тӗрлӗрен крушоксем тйвасси, тё
не хирӗҫ вӗрентесси, йулаш киврн тата халйх хуҫай- 

МСв Вӑл комсомол... з.
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ствине ура ҫине тйратасси— ҫаксене пыо&к ӗҫсем мар 
тесе, комсомодӗсем вал>р ӗҫсем ҫук, тесе кам калӗ би
те? Хугте мёнге ӗҫре те т р т г и й е  кёнӗ ӗҫлекенсенря, 
— прохсойуссенр ӗҫлекенсенрн ӳкерцӗк илес пулат 
сирӗя, вӗсенрн  вбреяес пула¥, ҫӳлтен пӑлса, уткала- 
са ҫӳреме кӑна йурамю?, мая шутпа, РҪЛГСС-нтр са- 
вӑяса ӗӳлемелле мӗшпёя тесэн, ппрён умра йӑвӑр 
ӗҫсем, кирлё ӗҫсем купппе выртаҫҫӗ. Ҫапла ӗнтӗ 
сирӗн мбн тумаллине уйрӑм уҫҫипех каласа патӑм 
пулӗ тесе шухӑшлатӑп епӗ.

Вӗренессине ан манӑр.
Унтан тата пирён пит нумай вӗренес пулат. Мая 

шухӑшге, пирӗн ёҫлесе вёрепес пулат, тата вёренсе 
ёҫлес пулат.

Ыӗне вӗреямелле? Калтех епё В. И. сӑмахӗсене 
аса илтӗм, вйл калат^ё: комунпсла кӗнехесемпе тӗрлӗ- 
рен лосунксем тӑрӑх ҫеҫ мёне те пуляя вӗренме пула¥ 
тесе есёр ан та шухӑшлӑр. Кивӗ шкул йурӑхор йапала 
нимӗн ге паман тесе ка 'ан и  те пит йӑнӑш сӑмах. Ки- 
вӗ шкулта р н а х  та кирлб мар йапаласем ҫи в р н  нучай 
вӗрентерӗҫ, а н р х  унта вёрекгниеем пур те йурӑхсӑр 
м а р р . Кивӗ шкулсенр, кирлӗ мар йапаласем ҫи н р н  
нумай вӗреятсе ҫыпна хӑшкӑлгарат^ӗҫ, ҫапах комунисла 
кёнекесем тӑрӑх ҫеҫ вёренсе те "вӑн комунпс пулаЕ 
—тесе ан та шухӑшлӑр. Кивӗ шкултан мӗн усӑллине 
пурне те илмелле. Ман шухӑшпа ци малтан йеҫтеетво- 
сванине, Тарвинисӑм ҫи п р н  вёрепес пулат. Унӑн ни- 
Яёсяе тӑндӑ пуҫлй ӗҫ ҫыняи каяшийех хӑй тӗлдӗн те
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вёренсе пёлме пултарат, вёрепес кплин ҫеҫ пултйр. Ӑна 
вёренмешкён ҫӑмӑл т)ӗлхепе ҫырпӑ кёнекесем пур, пёр- 
ле пухӑнга вгсем тарах крушоксен-ве пур те вӗренме 
пултар|ҫҫӗ. Унган малалла полигтӗк екководийӗ, истори, 
рево.^ю и псюрийӗ ҫин^ен в^ренес пулаЕ Вёсеве вӗ- 
реймесӗр Еомуннсӑм пулмӗ. Вёсене вёренмешкён кёне- 
кеем пе уҫепнёксем нумай. Тата малалла ку.^'ура ис- 
торинр, хамӑр парттнн нсторине вӗренес пулаЕ

Маркопа Ленин ҫыр| ӑ кӗнекесев^ен пӗрине те 
пулин сирен пёр хул хунппинтр лайӑх, тӗплӗ вуласа 
вёренес пулат (пӗр уйӑх хутшин^ех вёр-нме каламас- 
тан епё сире, тума пултарайман буе хушма ҫук). Ҫавна 
вӗренесси—сирӗн прокрама пулма кирлё. Антцх вӑл 
прокрамй тӑрӑх вёренсе тухас тесен, кашни странит- 
сана, кашнп сйма\а тӑнпа вуласа пуҫра хӑварас пула¥, 
кирлё самахсене <;ырса плес пулат, мён вуланпне ӑнлав- 
ма тӑрӑшас пулат, пуҫ мнммиие лапйх шухӑшласа ни- 
хаҫан М1НМИ пёлсе йулас пулат.• Авӑ ыён тумалла 
сирӗн—кашни уаырӑк комуннсӑн. Ҫаксеае епӗр пурне 
те туеан, кивб шкулсен^е вёренсе иёлни ҫумне, рево- 
^утси исюрмйё, полпттӗк екконочийӗ, ку^турӗ йсторийё, 
партти историйё, тата йеҫтествоснани ҫин^ен вёренсе 
пӗлнине хушсан, унтан тата Ыаркспа Ленин 
вёрентнине пёлсен (кунта епӗ Марксӑн „Кйиигалне" 
вёренме каламастӑп, ӑна есӗр халех вёренейес ҫук, 
Маркова Ленинӑн ҫймӑлрах цёлхепе ҫырнӑ, кӗнекнсем 
тйрйх вӗреные килатйп, мёншён тес^н, Ленин йул. „са- 
халрах пулин те пултйр, анцах лайлхрах пултйр,“ тет-



|ӗ ) ,  вара есёр ҫамрӑксен комунисла сойусӗ ӳснӗҫемёв 
^ссе, ҫирёпленсе пынине, ҫӗнё ӑру пулнине хӑвйрах 
курӑр.

РКП-пе Р Ҫ Л К С - ӑ н  пӗр пёринпе мёнле 
ҫы хӑнса  тӑмалла.

Ӑна есёр пур те пӗлтӗр. Вӗсем, хӑй пӗцрк йӑнӑш- 
сем ҫин-§ен каламасан, пӗрае пӗри лайӑх пӗлеҫҫӗ. 'Ҫи 
малтан ӗвтӗ „пӗр тивёҫлӗх“ (равноправи) ҫин$ен калас 
пула¥. Пирӗн хушӑра хӑш ^ухне калаҫҫё: ҫамрӑксен 
комсойусӗ вӑл—урӑх ватшалӑх, паргтй—тепӗр патша- 
лӑх, ҫавӑнпа та епёр— комсомолӗссем— пӗр тан, теҫҫӗ. 
Пӗр вӑхӑтра прохсойуссея-§е те ҫавӑн пек тавлашу 
пулнӑ-вӗ. Епёр, прохсойуссем,— пёр патшалйх, партти — 
хӑй тепӗр патшалӑх, пирӗнпе пӗр тан, тет§ӗҫ. По^ше- 
виксем апла каламаҫҫё. Ленин йулташ пек, по^шевик- 
сем пек пӑхсан, партти политтӗк ӗҫне ант;ах тумасЕ 
Сотсиал-темократсен катехиҫисӗ тӑрЯх, вӑл ■ҫйнах та 
ҫапла^-ҫӗ: парттин— политтӗк, прохсойуссене— промыш- 
леннӑҫ, клупсене—ку^турӑ-ҫутйлӑх ӗҫ, копператсиее— 
суту-илӳ т. ы. По.Л)1Ш'виксе.ч майлӑ каласан, партти— 
ёҫлекенсеп класёп пуҫлӑхё, партти пурне те пёр ҫы- 
хапа ҫыхса тӑрат. Ӗҫлекенсен класён парттийӗ коп- 
ператси ӗҫне те клупсенне те, РҪЛКС ёҫне те, ху- 
ҫайствӑ уҫрештенисен ӗҫӗсене те. Хӗрлё Ҫар ӗҫне те, 
пурин ӗҫӗсене ле пӗлсе йӗркелесе тӑраЕ политтӗк ӗҫне 
ан’вах тумасЕ Политтӗв ӗҫне ан^ах тусан, вӑл партти 
виҫё пус та тӑмасЕ Пирён парттире—пёр йен^е—парт
ти, тепёр йен^е— РҪЛКС, вӗсем иккёшё те пӗр тивёҫлё
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теме май ҫук. Партти вӑл хӑй тёллӗн, уйрӑм орканв- 
сатси, РҪЛКС-ӗ унӑн пайӗ пула?', ҫавӑнпа та пайё 
уйрӑмӗпе пӗр тивёҫлё пулма пултараймаст. Кунта епӗр 
п а р т ти й е  мӑн кӑмӑллӑ, тӑвас теместпӗр, Епӗр уи йевне 
кайас ҫук, ан^ах РҪЛКС-ё нӗ-§ӗк пай. унӑн парттипе 
пёр тивёҫлё теме йурамас?, ҫавӑн пек шухӑша сирёп 
хӑвӑр пуҫӑрсепщен кӑларса ывӑтас пулапь.

Унтан тата пирён „ни унталла мар, ни кунталла 
мар" („нейтральность") тенё ййлана пӗгерме тӑрӑшас 
пула?. П и т  хӗрӳллӗ тискуҫҫи— иартгнйе ^ётретсе пӑ- 
рахнӑ тавлашу,—пуҫланса кайсассӑн, ҫавӑн -ҫухне хӑш 
хӑш йулташсем— РҪЛКС-не „ни унталла мар, ни кун- 
талли мар“ орканисатси тӑвасшӑн хӑтлан-§ӗҫ. Пирён 
мён ӗҫ пур, мён тума пырса перёнмелле пирён епёр 
кирлё мар ҫӗре, пирӗнсӗрех тавлашӗҫха, епёр, нихӑш 
йенне те тӑмӑпӑр, тегҫёҫ. Ҫакна хирӗҫ кӗрешес пула?- 
Пӗр вӑхӑтра прохсойуссен^е те ҫапдах калаҫат^ӗҫ: 
епӗр политтӗклӑ кёрешӳрен айакра тӑратпӑр, тетцӗҫ. 
Вӑл ӗҫрен прохсойуссем нихӑҫан та айакра тӑман. Ни 
унталла мар, ни кунталла мар тенё теори вал хва^- 
шивӑи йапала, ҫав йен§ен унӑн ҫитменлӗхӗ пур: „Ни 
унталла мар, ни кунталла мар“ пулас тени вал пур- 
нӑҫра пулма пултараймас?. Ӑна хӑШ 1ухне, ҫав сӑмах 
хӳгтипе пытанса, хӑй кам майлине каласшӑн мар пулса 
йулма аш р х  персе йараҫҫё. Епёр ни унлалла мар, ни 
кунталла мар пулма пултҫлраймастпӑр та, ун пек пулас 
та ҫук. РҪЛ КС-ӗн те ун пек пулмалла мар. Пурне те 
^ётретсе пӑрахнӑ тискуҫҫи пынӑ ■ҫухне (ҫамрӑксен ыйтувӗ 
ҫинцен калаҫнӑ "ҫухне, аслӑ шкулсен'р вӗренекеясем



пйрӑгса айакра тӑмарӗҫ, хӑйсен тухӑш ёсене тӳрех 
кӑларса ху§ӗҫ. Вӗсем вимён пытармасйрах тӳрех кала- 
ни усал ёҫ мар, андох вёсем по^шевиксем пек шухӑш- 
ламан, ҫав аван мар. Сирён те хӑвӑр мӗн шухӑшла- 
нияе каламалла, вйл сирӗн ёҫ, ҫирӗн тивёҫ пула?. Ун 
цухне пӑрйнса айакра тӑ.чӑ пысан ӗеёр РҪЛКС мар^ӗ 
вара. IIи унталла мар, нн кунталла мар пуласси вӑл — 
ҫёрӗк йачала, ӑна хирӗҫ 'кӗрешес пула?. Пите ҫёр^к 
кӗҫҫепе витее калаҫни пире кирлё мар. Есӗр Ленин 
ҫамрйкёсен -рн сойусӗ пулас теттёр пулсан ҫавӑн пек 
хӗрӳ тнскуҫҫисем пинӑ р х н е  ни унталла мар, ни кун
талла мар ан пулӑр. Малашне сире кам та пулин— ни 
унталла мар, ни кунталла мар пулас пула?—тесен, ун 
пек ҫынсене есёр ёнеерен парсах хйвлласа йарЯр. 
Тёпщере ҫавӑч пек ёере пи унталла мар, пи кунтал
ла мар (нейтральность) пулма пултараймаст.

Ҫамрӑксен  Комунисла Интернатсионалё.
Ҫамрйксен Ком. Интерн. (ҪКИ) ыёнле орканисат

сине, РҪЛКС-не кёрекенсене вал мён пёлме хушнине, 
комсойус реиесем  пур те пёлмеҫҫӗ пулӗ тетӗп епё. ҪКИ 
кунсер^н мар, сехеюеренех ӳссе пыра?. Епёр вӑл ор- 
канш-атси ӳссе пынине асӑрхама пул1аратпӑр. Епё кун
та сӑмах хптре пултӑр тесе мар, ■ҫйинине калатйп.

ҪКИ вӑл—пётём тён р п е  комунисйм мёлки сарйл- 
нӑ ^ухне пнрёншён пит пысӑк савйнӑҫ. Ун ӑшӗн-р 
урӑх 'ҫустапан пулнй ҫӗвӗ сипйк (ӑру), нмппералисйм 
вӑрҫин, тата пётём тён’р р и  рево.'ьутсин пуҫламӑшӗн 
ҫил тйвӑлӗ а й ӗ н р  пиҫнӗ сыпйк ӳсет. Ун ӑшёи$е пӗтӗм



тёвт}ери ёҫ халӑхӗн ҫёнё отрет)ӗ, сотсиал-темократсен
тӗшмёшӗсене рӗлмен отрет ӳеет. Х щ  увӑя н а р р  тёлё- 
сем хе пур, ҫапах та вӑл кивӗ сыпӑкран темиҫе хут паха.

Вӑл сотсиал-темократсен коятр-ревсцутсиллб йу- 
рӑхсӑр ёҫӗсене те спсрӗ. Ҫӗнӗ вӑрҫӑ ҫывхарсан унйн 
ответ тытас пула!', вӑл ӑна та пӗл^ӗ, ҫавӑнпа та вӑл 
хййӗн комунисла орканисатсине ҫирӗплетет, хатӗрлет. 
Ҫав орканисатсире ҫёнӗ вӑйсем, ҫӗнё паттӑрсем, малаш- 
не пӗгӗм тёв-рпе пулас рево^утсийе йертсе пыракан- 
сем ӳснине курса епӗр зунтан, цёререн савйнатпӑр. 
Пирён Сойус ҪКИ-у> цаплӑ вырӑн йышӑнса тйрат1, ман 
шухӑшна, пирӗн Сойусӑн Ҫ Ш  ҫин^ен лаййх вёренсе 
пёлне тӑрӑшас пулат. Ӑна вйй парас пулат, ун йенне 
хытӑрах пӑхас пулат. ,

Тёрлӗрен зёлхесене ытларах вёренес пула¥. В И. 
хӑйён ёҫ нумай пулин те, 1922 мӗш ҫулта ҫамрӑксем 
хушшин^е ӗҫлекен йулташсене нимӗ^, хрансус, акӑлцан 
^ӗлхисене вӗрентмелле,— тесе политпӳрора йури калаҫ- 
тарма та вӑхӑт тупнӑ. Политпӳрора Керсон ҫинвен ка- 
лаҫса ёҫе пӗгернӗ хыҫҫйн, В. И. хушнипе, РҪЛКС нци 
ҫав йулташсене йуг 'ҫӗлхесемпе калаҫма вӗревтмелле 
тесе, кайран пёр ҫур ҫул иртсен, вӗреннипе вӗреней- 
менни ҫин^ен парттин Тепкомне токлат тутармалла, те
се сӑмах татнй,. Пирӗн Ленинкратри пек орканисатсирен 
пёр ик теҫеткӑ ҫамрӑксене суйласа пӗтем тён^ери ҫам- 
рӑксен орканисатсине пулӑшма хатёрлесен пӗртте ҫы- 
лӑх пулы ёцӗ. 'Ҫйнах та мёншӗн хатёрлес мар. Мӗн- 
шӗн •ҫаранса тӑмалла пирӗн ҫак кирлё ӗҫ умён^е?

Ҫак орканисатси ыалашне пит паллӑ вырӑн йы- 
шӑлассияе епӗр пӗдсех тйратиӑр, Халӗ вӑхӑтдйха, унӑн
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ӗҫё пит йерипен пыра'!', ҫапах та, истори пынӑ майёпе 
каласассӑн, пӗтём тӗн^ипе пул<с рево^утеи сӑмса айӗн- 
■̂ ех. Пирён сойус ҫал ӗҫ ҫипе пигех пӑхман, халӗ хы- 
тӑрак п&хас пула¥. Ҫапла ӗнтӗ, йулташсем, паҫӑр ка- 
ланисене пурне те пӗрлештерсе, епӗ сире акӑ мӗне ас- 
тутарасшӑн: Сирен сыпӑк, комунисӑм пурнӑҫне тӑва- 
кансен тёп сыпӑкё, сирёнтен кашнийех РҪЛКС щле- 
нё апщпх мар, ҫав вӑхӑтрах Ҫпмрӑксен Комунисла 
Иптернатсиопалӑн, щаплӑ, аслӑ орканисатсин, ма- 
лашиехи пурнӑҫ хуҫгт щленё пулат.

Ҫӗнӗ ҫын йепле пулмалла.
Епё еирӗн умра тӑракан ӗҫсеве каласа патӑм. 

Халӗ ёнгӗ епӗ Перлинре (Нимӗҫсен тёп хули) .тухякан 
„Вырӑс гаухӑшё“ (Русская мысль) йатлӑ шурналта ҫап- 
нӑ пӗр сталйан паллӑ тёлӗсене вуласа кӑтартам. Вӑл 
шурнала пёр Струве йатлӑ нумай вёреннё пуршуй кӑ- 
ларат Совет Раҫҫейён^е 4 ҫул хушши сӑнаса пурйннӑ 
ҫын „Раҫҫейри рево^утсипе интеликснси ҫине мёнле 
пӑхмалла“ йатлӑ статйара акӑ мӗн ҫырат:

Нумай вёреннӗ вырӑссем нуяггапа хуйхӑлӑ пур- 
нӑҫра,— хӑйсене хӗсёрленёрен шикленсе пурӑннй, м а ' 
йӗпе хӑйсем ёлӗк мӗнле иртёхсе, кахалланса, хайсене 
хӑйсем асла хурса, ыттисене хӗсӗрлесе пурӑчнине хйй- 
семех кур^ёҫ. Пёр пёр тӗксём ҫутӑллӑ пӳлӗмре мён 
те пулин ҫикелесе ларнӑ ^ухне, тӗлӗнмелли. сӑмахсем 
■ҫас ^асах илтмелле пулат: мӗншӗн епёр ӗлӗк пит скуд
на пурӑннӑши. Халӗ пуш вӑхӑт пулсассӑн, епёр ун 
пек пурйнас ҫуа... Йе тата: мӗншӗн епё ӗлёк хама хам



йаланах имлесе пурӑннӑши... теҫҫӗ. Унтан тата: урай 
шӑласси, "ҫашйк тирӗке ҫӑвасси ҫӑмӑдах мар; ҫав ӗҫ- 
сене тунӑ хыҫҫӑн прислукӑ ывӑна4 те пулӗ тесе епё 
ӗлӗк шухӑшламан та, теҫҫӗ. 'Ҫас ■ҫасах тата акӑ мӗнле 
калаҫнине илтнӗ. ,,Швейтсар хӑйӗн 5 а^ипе тӗтгӗм. 
пӳрб путвалра пурӑнма пултарайас ҫуккине ӗлӗк мӗнле 
аса илеймеи епӗри, теҫҫӗ, тет.

Йут натшалӑхсев^и вырӑс интеликен^ӗсем Раҫҫе- 
йӑн хал,хипе малашнехи пурнӑҫӗ ҫине мӗнле пӑхнине, 
тата вёсем ҫав йапала ҫине пӑхас тӗлӗшрен Совет Раҫ- 
ҫейён^и интеликентсен^ен мӗнле ӑрасналанса тӑнине 
уйрӑм уҫҫипе пёлес тесен, акӑ мён каламалла: йут пат- 
шалӑхсенҫе тухакан тёрлӗрен хаҫат-шурвалсем тӑрӑх 
каласан, унти интеликентсен шухйшӗпе, Раҫҫейре пул- 
са пыракан ӗҫсем вӗсем пӗрияпе пӗри сыпӑнса пымаҫ- 
ҫё, кӗтмен ҫӗртен сасартӑк снксе тухаҫҫӗ, тата тунӑ 
ёҫёсем ӗмӗрлӗхе йулмаҫҫё пулат вара, вӗсем пур те ӗлӗк 
те халӗ те йут ирӗкпе, кӑтартупа пулса пыраҫҫӗ пу
лах иккен, ҫитменнине тата вӗсене тӳрлетес тесен пур 
те хатӗр, тата ӗлёкхи кивӗ йеркесемпе те тӳрлетме пу
лах иккен. Кун пек айван сӑмахсене нпкам та кала- 
мё, ан^ах ҫапах та унти хаҫатсене вуласан, вӗсем пи
рён Раҫҫейри ӗҫсем ҫине саплах пӑхаҫҫё тесе каласах 
пула!

Малалла ҫав автӑрах акӑ мӗн ҫыраР По^шеви- 
сам йӑтӑнса ансан, валлех ӗлӗкхи пек дайӑх пурӑнма 
пула1?, вӑл пуласси сисӗнет, ӑна ӗмӗтленсех тӑрас пу
ла^, тет. Вёсен ёмӗ-вӗ хӑрйх по^шевисӑм ■ҫасах ййтӑн- 
са ана! те, вёсем вара хййсен пурнйҫне ӗлёкхн кивӗ
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Йёрвен никёсё ҫин^е ӑнтараҫҫё, ав^ах пётёмпех вивё 
ҫулаа йамаҫҫё, хӑйсем те тепёр хут ҫуралаҫҫӗ—улшӑ- 
наҫҫё иккен.

Малалла Струве акй мӗн ҫырат: «Совет Раҫҫейӗн^и 
интеликентсем шухӑшласа тӑвакаи ҫынна—малашяе 
пулас вырӑс краштанне— уйрӑм уҫҫипе кӑтартса парас 
ӗҫе, ҫӑмӑлах мар ӗҫе хам ҫине илсе, епӗ ун ҫин-ден 
акӑ мӗн калас тетӗп: Вӑл; ӗҫе пуҫлама йуратакан, вӑй- 
лӑ ҫын, характӗрлӑ ҫын, пурнӑҫ шухӑшӗпе <,еҫ пурна¥, 
унтан тата хӑйне хӑй аслӑрах тытат теме те йура¥ 
ӑна, ав^ах вӑл ҫапах ӗҫе йуратакан, таса т)ӗреллӗ ҫын, 
хййӗн тивӗҫне пӗлекен ҫыя, ҫавӑнна ытти хӑй майлй 
ҫьшсемпе те ырӑ кӑмӑллӑ, пулма пёлекея ҫын пулӗ.

Унӑн хӑйне тивӗҫ йапала пулни (йе ҫав йапала- 
на тупма май пурри) тата ирёвлӗ ӗҫ—ӑна хӑйён йе 
йутӑн йапалисене аван пйхса усрама, хёрхенме вӗрен- 
тӗ, унтан вара мнйӗпе вӑл ку^турӑн лӗрлёрен хаклӑ 
йапалисене те ырй сунса, вӗсене сыхласа тӑма вӗренӗ. 
Вӑл ӗлёкхнпе хӑй йӑхӑтён^и н \р н 1ҫа уйрӑм уҫҫине пӗ- 
лекен, ӗҫе йуратакан ҫын пулӗ, ан |ах  вӑл нихӑш вӑ- 
хӑт ҫине те "рлйщ куҫпа пӑхмӗ, вӑл пур йапала сни
жен те пёлесшён пулӗ, мӗншӗн тесен, ӑна хугте мӗнле 
ёҫре пуҫӑнма та ирӗк пулё, ҫавйн пирки вара уайн 
кӑмӑлне килни пур те пулса пырӗ. Вӑл хайӗнт;ен мал- 
тан пулса иртаӗ вӑхӑтӑн асапӗсене (каласа кӑтаргнӑ' 
тӑрӑх та пулин) лайӑх астуоа тӑрӗ. Вӑл пуринпе те 
пёр пек пулӗ, пурнӑҫа лайӑх пӗлсе тӑрӗ, вӑл ӑна хак- 
ла хурса ӑна ырӑ, сунӗ. Вӑл пӗр нӗр йапала ҫин^ен 
ӑнланас пулсан та, пёр пёр сӑмах калас пулсан та,



тӳрех персе йачё, Мёнпгён тесен, сёмах та цёрё вӑй
хӑш ^ухне тискер вйй. Вйл ӑна пӗлсе тӑрӗ».

Пёр й ен рн  вӗсем "рглай вӗрен^ёҫ; рево^утси вӗ- 
сене вумай йапаласем ҫин^ен шухӑшлаттара?; тепӗр 
йен'§ен вӗсем хӑйсен шухӑшӗсем ыран пайанах салан- 
са кайасса кӗгеҫҫӗ. По/ьшевиксен револлутснн хуранӗн- 
■§е пиҫнӗ интелекевтсен а^исем мӗвле пулмаллаха вё
сен шухӑшӗпе. Вӗсем „таса ^ёреллё ҫынсем, ӗҫе йура
такан ҫыясем, пӑртак тата мӑн кӑмӑллӑрах та“ пул
малла иккен. Етемӗн мӗнле пулмалли ҫин^ен пирён те 
шухӑша кайас пулат, Струве пуршуйӑн сӑмахёсене еаӗ 
сире ҫавӑнпа вуласа патӑм. Мёнле пулмаллаши пирӗн, 
по^шевиксен рево^утси виттӗр тухнӑ рево^утсионерсен? 
Ҫав пуршуй хӑйӗн статнин^е ҫырса кӑтартакан вӑхӑт 
ни^ӑҫан та пулас ҫуккине епёр пӗлее? тӑрагпӑр. Вӗсем 
хӑйсеяе хӑйсем хутте мӗн каласа лӑплантар^ӑр.

Анцах ҫапах та пролеттари интеликенсин^н тух- 
нӑ ҫӗнӗ ҫынӑн йе урӑхла каласая, интешкентлӑ про
летарии  мӗнле пулмалли ҫин^ен шухӑптласа пахни 
йурат. Ҫёнӗ ҫын вӑл—ёҫе пуҫласа йама йуратаканскер 
хастар ҫын, вӑл тӗрлёрен йумахсене ӗненмест, хитре, 
илемлӗ сӑмахсем хушшин^е ҫӳремест. Мӗн х ӑвш и н е , 
мӗн ^аплине пурне те Маркспа Левин вӗрентяисенрн 
идее пулат, унӑн ҫутҫанталӑка сӑнакан т)аплй, аслӑ 
ҫынсел^ен вӗренес пула¥, ӗҫлӗхлӗ пулас пулат. Кусем— 
унӑн тӗп тивӗҫлёхёсем пулаҫҫӗ. Унӑн кахаллйха, ним 
ӗҫ тума аптӑраса пурнас йёркене, пӗр ҫын теприне 
ырӑ суяман йёркене ёмӗрлёхе пӗтерес пулаҪ, унӑн ӑс- 
лӑ, ҫивӗҫ ҫын, ӗҫлеме пудтаракан, тӑрӑшса ӗҫлекея

— 43 —



-  44

ҫын пулас пулаЕ Амерӗкри пурнӑҫӑн лай&х йенне ил
се вырйс халӑхӗн лайӑхлӑхӗсемпе пёрлештерес пулаЕ 
Сирён сыпӑк аслӑ ҫул уине, ёлӗк пӳлсе лартнисен^ея 
тасалнӑ ҫул ҫине тухӗ. Ҫӗнӗ сыпӑкӑн хӑйӗн^ен мала- 
рах пурӑнса иртернӗ сыпӑкран акӑ, мӗнле паллӑсемпе 
уйӑрӑлса тӑмалла: унӑн малашне мён пуласса инҫет- 
ренех курмалла, унӑн паттӑр, ҫирӗп пулмалла, ҫак 
паллӑсем авалхи Раҫҫейре пулма пултарайман пулсан. 
вёсем ӗҫхалӑхӗн ҫӗвӗ патшалӑхӗн1е—ӗҫ халӑхӗн Со- 
йусӗн^е тӗп паллӑсем пулмалла.

Ха.1)ХИ саманара хӑйсене хӑйсем „Ленин а'рсем" 
тесе калакансрм Раҫҫейре те. ытти ҫӗрсен^е те нумай. 
РҪЛКС-ӑн хӑй Левин Сойусӗ нулнипе—Влатимнр Ил- 
йи^е асӑнса, унӑн ■ҫаплӑ ёҫёсем умение пуҫне тайеипе 
ҫеҫ кйтартас пулмаст1, унӑн ӑшӗ те, ^ёри те пӗтӗмпех 
Ленинлӑ, по^шевиклӑ пулас пула^, унӑн РКП-не, Ко
минтерна, тата Совет патшалӑхве тунӑ ёҫлекенсемпе 
пӗрле ӗҫлекен орканисатси иулас..нулат, ҫак ҫӗнӗ сы- 
пӑкӑн хутте хӑҫан та тёп сыпӑкпа пёрлешсе ӗулес ну- 
лат. Ленинӑн ватӑ квартин •ҫапӗпе мухтавӗоене уам- 
рӑк сынӑкӑн цаплӑ мухтавлӑ ӗҫӗсемпе пӗрлештерес пу- 
ла¥. Ҫамрёксен Комсойусӗн комунисӑмшӑн ҫапӑҫакан, 
етемлӗхӗн малта пыракан отре^ё пулмалла, Ленин Со- 
йусӗ тесе ҫав шухйшпа калас пулат ӑва. Раҫҫей Ко- 
иуниссен парттин пулен ё  йатёнщгн щ аплӑ йат си- 
рёишён урӑх пулмалла мар; есёр хӑвӑра хӑвӑр та, 
ыттусепе те ҫапла вёрептер.
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Комсомолӗс ваЛ)Л)И хӑ ш хӑш  правӗлсем.
Епӗр аллӑ ҫулти стариксем, епӗр ҫулсене тасат- 

рӑмӑр, епӗр пит пыс&к, ӗҫсем турймӑр, аодах комуни- 
сӑм ырЯлӑхӗсене епӗр пӗтёмпех курайас ҫук, сирӗн 
сыпӑк вӗсене куратех, ҫавӑнпа та сирӗн ҫинце пит 
пысӑк ӗҫсем пулма кирлӗ; нимӗнрен ытла сирӗн ^ӑн 
комуниссем пулма тӑрӑшас пулаЕ— ҫапла каланӑ Ле
нин йулташ.

Унтан тата хйвӑнтан аслӑ, ӗҫлекенсен сыпӑкӗн— 
сана ҫул уҫса панӑ. ӑрӑвӑн ^аплӑ ӗҫӗсене ан ман. Ҫав 
рево^утсинех тйвакансен йӑхне маннин^ен усал йапа
ла урӑх вимӗн те ҫук. Халӗ хӗрлӗ йалавйн ҫугин^е 
ҫуралнӑ ҫамрӑксем, пярён хӗрлӗ йадавсеве йӑтса, утса 
ҫӳрес йӑласене хӑнӑхса ҫитнӗскерсем пур, ку йӑла вӗ- 
семшён тӗлӗнмелли йапала мар. Йулташсем, рево.%ут- 
сишӗн асапланса вилнӗ ҫынсем, паттӑрсем ҫив^ен ла- 
йӑх вӗренсе ҫитӗ, каттӑркӑсен-р, тӗрмесен-р пурнӑҫ- 
сем ҫнн^ен нумайрах вулӑр, вӗсем .ҫин^ен ытти ҫам- 
рӑесене те вӗрентӗр, тӗрмере, каттйркӑра ерчн ернипе 
выҫӑ, курса ларассн мёнлине вӗсем те пӗл-рёр. Халӗ 
пире хӗрлӗ Пинккертон кирлӗ теҫҫӗ. Епӗ ӑна хирӗу 
мар. Мӗпшӗн вулас мар хӗрлӗ Пннккертон ҫин^ен^ 
йерҫӳ пулсан, ӑнланмалла ҫырнӑ пулсан. Ан-ҫах р  
малтан рево^утситӗн вуншар ҫул ҫапӑҫҫа хӑрушй вӑ- 
хйтсен^е ӗмӗрӗсене иртернӗ ҫынсен пурӑнйҫӗсене тӗп- 
лӗ вёренсе пёлмелле. Ееӗр вӗсем ҫин^ен сахал вӗрене- 
тӗр. Орловски 'ҫентрал, Серентуй катгӑрки, Шлиссе^- 
пурск, тата Петропавловск ҫинҫен ҫамрӑксем пӗлмеҫҫӗ,
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вёсем пур те ҫывӑхрах. Ӗҫлекенсем порте виксем пӗ^ёк 
крушок тӑвтс тесе ҫудб ҫулӗпе ёҫлече пёлнӗ, каттӑркӑ 
асапӗсене вуншар ҫул р т с а  иртернё, ҫав ӗҫлекенсен 
й ар сен е  сирён пёлес пулпт.

Ӗҫлесе вёрен, тата вёренсе ӗҫле. Ку— виҫҫёмёш.
Нумайрах вёренес, сотсиалисӑмлӑ хуҫайствӑна 

вӑйлалатма пулӑшас пирки епӗ пайан мён турӑыши 
тесе, хӑвӑнтан ху кашпи кун ыйт. Ку 'тӑватӑмёш пул^ӗ.

Хӑвӑн хуг пёлес пула!’. Хут пӗлменлёхе, тёнён 
тёшмӗшёсене санӑн хӑвЯн р  кураймая тӑшман тӑвас 
пула!. Хут пёлменлёхе санӑн м ӑйӗврн  нӑвсах пӗтер- 
се хурас пула!, ҫав усал ҫине купи купипе тнйенсе 
йна ишое пӑрахас пула!. Ку сирӗн пилдркӗмӗга правӗлӑ.

Е её— ҫапӑҫакан пролеттарин паттӑр ҫарӗн рекру-; 
■ҫӗ. Ӳссе ҫигсессӗн есӗ Р1Ш-не те, Коминтерна та кё- 
ррн. Ҫавна санйн асгусах тӑмалла. Санӑн ҫав парт
тийе, тата пӗгӗм тӗн р р и  пролеттари орканисатсине хӑ- 
вӑнтан малтанхи сыиӑк пек мар, кулутурлӑрах пулса; 
ытларах вёррнсе кӗме.тле. Ку улгӑмё и правёлӑ.

Хёрлё Ҫарпа хлога р н т а н  р р ер е я  йуратса, ун- 
шан хутте хӑҫан та вилме хатӗр пулас пулат. Ку •ши
р н ё т  правӗтӑ.

Хулапа йал хупппинр пёртешуре есӗ р  ҫирёп 
ҫыхӑ. Ку санӑн саккйрмёш ӑстумаллн.

Иртёхсе, ахйрса, кахалланса вӑхӑта нртерес йа- 
лана хирӗҫ пул. Ку лӑххармёш правӗл.

Х ана ху та ытттисене те тисрплипӑна пахӑнтар, 
хутте хйҫан та ҫине тарса ёҫле ҫивр^ пул, хавӑн про
лет гари ҫамрӑкӑн ҫивӗрӗхие, паттӑрлӑхна кйтарт, (ан-
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$ах пёр ӗҫе сасартӑк пыреа тӑрӑнса, ӑна тӑваймасйр 
теирин патне пӑрахса тарса мар), р н  ҫивӗц, ^ӑн пат- 
тйр пул. Ӗҫе тытӑнтӑн пулсан, ӑна пӗтермесӗр ан 
пӑрах. Ку вунӑмӗш.

Кунта икё пурпӑҫ курӑна!. Пёр й е н р  ӗлӗкхи 
кивё Раҫҫей, рехворматп5рнхн Раҫҫей. Тепёр йеп'ве ёҫ- 
халӑхён ҫёнӗ, ҫирӗп Сойусӗ—пёрлешӳвё. Кивӗ Раҫҫей 
ӑшён§е кахалпа йӗркесӗрлӗх авдах пулнӑ. Ҫёнӗ Раҫ- 
ҫейӗн, Ленинӑн ҫаырӑк коиуниссен Канаш респуплӗкён, 
ҫёнӗ патша лӑхӑн, вӑйлӑ паттӑр, ҫивӗ^ халйх пулмалла. 
В. И. ҫамрӑксен умение акӑ мӗн тенӗ: сирёп хӑвӑр 
ёҫёрсемпе патгиалӑхри мён пур халӑх умёнще ыра 
йатлӑ пулас пулат, тенӗ. Ҫак сймахсене вӑл пит 
вырёвлӑ, каланӑ. Спрён кашнп хут пӗлмен хёрарӑм- 
ран— хӗртсурта ӗненекен, комсомолӗссеве аскӑв^ӑксем 
тесе калакан хёрарӑмран—ырӑ сӑмах плтмелле ӗҫлес 
пула!, вӗсепе хӑвар ҫине ■ҫйнах та ӑшшйн пӑхтармал- 
ла ӗҫлес пула!. Есӗр ёҫлекенсен класӗн^н паттӑр уш- 
кӑнӗ пулмалла. Сир-н алхасмалла ла, ах ӑр м а^ а  кӑаа 
мар, ёҫлесе вёренмелле, тата вёренсе ёҫлемелле.

Т)И мал1анхп пролеттарилле рево^утсп краштӑн 
вӑрҫинр , виҫлӑх ҫулсен^е пит нумай хён хур тргтса 
иртер'в5. Бйрён ҫамрӑксен сойусӗ ҫав йӑвӑр пурнӑҫра 
ӳснӗ. Иире ҫавӑн пек асапсен^е пиҫнӗ сойус кирлӗ. 
А!ӑр, йулташсем, пё^ӗк ӗҫрен пуҫласа та пулин. В. И. 
пек пулма тӑрӑшар, вара сирён сойус Ленин Сойусё 
Йатлй пулма 'бӑйах та тивӗҫлӗ пуле.


