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ХӖРЛӖ ҪАРПА ХРЕС1)ЕНСЕМ.

Мӗн тума пуршуйсем хатӗрленеҫҫӗши? 1.914 ҫулта 
вӑрҫӑ пуҫланса кайсассӑн, пур патшалӑхсем те пӗтӗм 
тӗнт,ене йантӑрата'5ӗҫӗ: ку  вӑрҫӑ пӗтсессӗн, урӑх 
пулмаст, ҫавӑнпа малалла пысӑк ҫарсем те кирлӗ 
мар, ҫарсене тытма, тӑрантарма нумайах укҫа та 
кирлӗ пулмаст, тет^ӗҫӗ. Ан'5ах халӗ.урӑхла курат- 
пӑр. Ҫав 1914 ҫулта пуҫланса кайнӑ вӑрҫӑра пысӑк 
патшалӑхсем (Анкли, Франгси, Иттали) Керманине, 
Австрине, Туртсине ҫӗнтерт,ёҫ. Халӗ ҫав ҫӗннӗ ха- 
лӑхсене сывлама та памасӑр хӗстереҫҫӗ. Вӗсене дар- 
сем те нумай тытма хушмаҫҫӗ. Ант^ах хӑйсен ҫарӗсене 
шутласа пӑхсассӑн, пирён Канаш ирӗкӗн ҫарӗн^ен 
яӗр мӗлйун ытларах. 1913 султан пуҫласа м ӗнт,ул 
ҫав ҫарсем пирки укҫа тӑкнине танлаштарса пӑхсас- 
сӑн, каллах пӗр мӗлйарт ҫурра йахӑн ытлашши 
курӑнаг.

Пуршуаллӑ патшалӑхсем унпала кӑна тӑранмаҫҫӗ 
халӗ. А кӑ  нумайах та иулмаст, Румыни, ҫар пысӑкрах 
пултӑр тесе, вун виҫӗ ҫул хуш ш и саппасра тӑра- 
каннисене салтака ил'5ӗ. Нумай хӗҫпӑшал хатӗрлерӗ. 
Тата Пол)шӑпа Латви патшалӑхӗсем ҫине пӑхсассӑн, 
кусем те питӗ нумай шыв айӗн'§е ҫӳрекен луткӑсем, 
минӑсем хатӗрлеҫҫӗ. Тата ытти патшалӑхсем те, 
вӑрҫӑ вӑхӑтӗн'5е уш кӑнпарах пӗрлешсе тухас тесе,
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пӗр пӗринпе курӑнса калаҫаҫҫӗ. Акӑ Анкли пирёя 
Канаш ирӗкне ҫывӑхри тинӗс варрин^и типӗ дёр- 
сене ыйтат. Ҫавсем ҫине пулас вӑрҫӑ валли тӗрлё 
ерпирсем (вӑрҫӑ вӑхӑтӗнт^е кирлӗ йапаласем) хатӗр- 
лесшӗн. Капла туса хурсассӑн, Анкли пирӗн Канаш 
ирӗкӗ ҫине тӗрлӗ йероплансемпе ҫар йарса пӗр 
икӗ виҫӗ сехет хушшинт^ех питӗ пысӑк сийенсем 
тума пултарат.

К у  мӗне пӗлтеретши? К у  ак ҫакна пӗлтерет: пӗтём^ 
пуршуаллӑ патшалӑхсем пӗрпӗринпе вӑрҫма хатӗр- 
ленеҫҫӗ. Ант^ах пирӗн Канаш ирёкё ҫине пурте 
пӗрле канашласа т,асрах килме пултараҫҫё; мӗншӗн 
тесен, пирӗн ӗҫлекенпе хрестзвнсем пӗтӗм пурӑнӑҫ 
ӗҫне хӑйсен аллин^е тытса тӑраҫҫӗ.

Канаш ирӗкӗ вӑрҫасшӑнши? Ҫук, вӑрҫасшӑн мар. 
М икулай патша пуҫланӑ вӑрҫа та вӑл' пӗтерт,ё. 
Вунпилӗк мӗлйуна йахӑн хрес^енсене киле йат)ӗ. 
Ант^ах, пуршуйсем ҫӗнӗрен хытӑ тапранса К а н а т  
ирӗкӗ ҫине килнине кӑна, Хӗрлӗ ҫар тумалла пул- 
'5ӗ пулсан та, малтан ирӗккӗн пыраканнисене 'кӑна 
ҫара ил^ӗ, ун  хыҫҫӑн кӑна мопилисатсипе илт,ӗ. Апла 
илмен пулсассӑн, пуршуйсем каллах патшана вырӑна 
кӳртсе лартма пултарӗ-дӗҫ. Пуршуйсемпе вӑрҫма 
т,и малтан комуниссен парттин^е тӑракансем карӗҫ. 
Вёсен тавра ӗҫлекенпе хрес^енсем пухӑн^ӗҫ. Ҫапла 
вара пирӗн аслӑ, мухтавлӑ ^Хӗрлӗ ҫар варҫӑ пӗтес 
умӗн пилӗк мӗлйунтаи та иртсе карӗ. Пуршуйсене 
ҫӗнтерсессӗнех, Хӗрлӗ ҫара сахаллатнӑҫем сахаллатса 
пьг^ӗҫ. Хал)хи вӑхӑтра пирӗнни пек сахал ҫар урӑх 
у к  та, теме пулат.



Т)ӑнах та, акӑ франтсуссем ҫине пӑхсассӑн, вӗсен 
каш ни вунӑ пин ҫын пуҫне икӗ ҫёр салгак тивет; 
По.'ьшапа Румынии— ҫӗр салтак. Хӑйсене пирӗн 
Канаш ҫӗрӗпе танлаштарса пӑхсассӑн, питех те 
лӗ^ӗк патшалӑхсем. Франтси пирӗн пӗр Арханкӗлски 
кӗпӗрнинт^ен те пӗт,ӗк. Пирӗн кашни вунӑ пин ҫынна 
хёрӗх пӗр салтак кӑна тивет.

Канаш ирӗкӗ пур патшалӑхсене те темиҫе хут та 
'йёнсе каларӗ: атӑр ҫарсене тата пӗ^ӗклетер, тесе, 
ант,ах вӗсем итлемерӗҫ, халӗ те итлемеҫҫӗ. Ҫарӗсене 
ӳстернӗҫем ӳстерсе пыраҫҫӗ.

И ут патшалӑхсем ҫарӗсемпе укҫа тӑкнине пӑхсас- 
сӑи, акӑ ҫакӑн пек курӑнат: франтси патшалӑхӗнт,е 
ҫар валли патшалӑх хыснин^ен кайакан укҫа кашни 
ҫынна вунтӑватӑ тенкӗ лекет; Пол>шӑра— вунпӗр 
тенкӗ; Естонипе Латвире— ҫи^ӗшер тенкӗ; пирӗн 
Канаш ирӗкӗн— виҫӗ тенкё.

Хӗрлӗ ҫар кама сыхлатши? Ӗҫлекенпе хрест^ене, 
вёсен ӗҫӗсене сыхлат. Пӗтӗм Раҫҫейри канашсен 
9-мӗш пухӑвӗн^е кайранхи ху г Ленин йулташ 
акӑ ҫапла каласа хӑварнӑ: Йулташсем, йаланах хатӗр 
лулӑр, Хӗрлӗ ҫара хӑвӑр куҫ шӑрҫине сыхланӑ пек 
сыхлӑр, тене. Ленин йулташ малалла та вӑрҫӑ пу- 
лассине пӗлсех тӑнӑ, мӗншӗн тесен, халӗ Канаш 
ирӗкӗ Раҫҫейре кӑна, ытти патшалӑхсен^е пурш уй- 
сем ӗҫхалӑхӗн ӗнсисем ҫинг5ех лараҫҫӗ. Ҫавӑнпа 
вӗсем пирён Канаш ирӗкне пӗтӗм ^унтан, т>ӗререн 
кураймаҫҫӗ. Хӑйсем урӑх вӑрҫас мар тесе, хут ҫин- 
'5е алӑ пусса сӑмах та параҫҫӗ. А н^ах ҫав сӑмах- 
сене ҫавӑнтах улӑштараҫҫӗ. Пирӗн хал^енех ҫакӑн
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пек вӑйлӑ Хӗрле ҫар пулман пулсан, малалла та 
хамӑр ҫара тӗреклентермесен, тӑшмансем пирӗн 
ҫине вӑрҫӑпа килесси курӑнсах тӑрат. Ҫавӑнпа та 
Ленин йулташ Хӗрлӗ ҫара питӗ хытӑ, лайӑх пӑхса 
усрама хушса хӑварнӑ.

Канаш  ирӗкне сыхлама иӗн кирлӗш и

Кун ҫинт^ен калаҫиэден, пирӗн тавҫӑрса илес пу- 
лат— ӳлӗмрен кампала, йепле вӑрҫӑ пулассине. Вар
да пуршуйсент>ен пуҫне никама та тапратас ҫук. 
Ҫавӑнпа пирӗн ҫавсемпе вӑрҫмалла пулат. Тӗнт,ери 
ӗҫлекенсемпе хрес'йенсем, Канаш ирӗкӗ ҫине питё 
хыта шанаҫҫӗ. Ҫавӑнпа Канаш ирӗкӗ 'йӗнсессӗн, 
пурте пӗрлешсе пуршуйсене хирӗҫ тӑма пулта- 
раҫҫӗ. А н^ах ҫав пуршуйсем халӗ питӗ вӑйлӑ. 
Акӑ халӗ Киттайрипе М ароккӑри ӗҫхалӑхӗсем вӑр- - 
ҫаҫҫӗ. Вёсен ӗнсисем ҫине йӑлтах улӑхса ларас- 
шӑн. Апла пулсассӑн, епир те пуршуйсем Канаш 
ирӗкӗ ҫине тата вӑйлӑрах килессе кӗтсе тӑма 
иултаратпӑр. Килме тытӑнсан та, пӗр йен^ен кӑна 
килӗҫ, тесе калама ҫук, тӗрлӗ йен^ен килме пул- 
тараҫҫӗ: хӗвел тухӑҫӗнт,ен те, хӗвел анӑҫӗн^ен те, 
кӑнтӑртан та, ҫур-ҫӗр йен^ен те. Пирӗнпе ганлаш- 
тарса пӑхсассӑн, пасӑрах каланӑтугф, пуршуйсен пу- 
йанлӑхӗ питӗ пысӑк, ҫавӑнпа пулас вӑрҫӑра тӗрлӗ- 
рен лайӑх вӗрентнӗ ҫарсемпе тухма пултараҫҫӗ. 
Т )укун  ҫулсем лайӑххипе тепӗр ҫӗре питӗ т>ас куҫ- 
ма пултараҫҫӗ. Ҫакӑ иртнӗ вӑрҫӑсем хыҫҫӑн пур- 
шуаллӑ патшалӑхсем тата темиее тӗрлӗ тупӑсем, 
пӑшалсем, сывлӑшра та, шывра та, ҫӗр ҫин^е те



вӑрҫмалли машшинсем кӑларт^ӗҫ. Вӗсене хирӗҫ аван- 
тарах хатӗрленмелли курӑнсах тӑрат.

Пирӗн вӗсене хирӗҫ мӗн пурш и?

Пирӗн ҫар, вӗсеннипе танлаштарсан, нумай мар, 
мӗн пурӗ те пилӗк ҫӗр утмӑл икӗ пин салтак кӑна, 
вӗсем те темиҫе теҫеткӑ пин ҫухрӑма сапаланса К а 
наш ирӗкин Т)Иккисене сыхласа тӑраҫҫӗ. Хуҫайствӑ 
тӗлӗшӗн^ен вӑйлӑланасса вӑйланатпӑр та, ант,ах вӑр- 
ҫ ӑ ^ е н х и  вӑхӑта кӑҫал ҫитеймерӗмӗр халӗ. Укҫа тӗ- 
лӗшӗн'5ен илсессӗн, нире хресьенпе хапрӑк хуҫай- 
ствине ■ хытӑрах треклентерме питӗ нумай кирлӗ. 
Тӳррипех каласан, епир пӗр тӗлӗшрен кӑна пуйан: 
пирӗн халӑх питӗ нумай. Ант,ах ҫав халӑхран вӑй- 
лӑ ҫарсем хатӗрлеме май килмест. Май килес пул- 
сан та, пирӗн Канаш ирӗкё апла тӑвасшӑн мар, 
Хӗрлӗ ҫара сахал тытса, вӑрҫӑ тавраш тапратас 
килмессине епир пӗтӗм тӗнт>ене кӑтартатпӑр. Тепӗр 
йен^ен, Хӗрлӗ ҫар пирки нумай укҫа тӑксассӑн, 
хуҫайства малалла ӳстерес ӗҫ те питӗ пётфкӗн кай
ма пултарат. Ҫавӑнпа ку  ӗҫ ҫине Канаш  ирӗкӗ ҫа- 
кӑн пек пӑхат: нихӑҫан та вӑрҫӑ тавраш ан пултӑр, 
тет. Ан^ах, пуршуйсем пире тапӑнсассӑн пӗтӗм ӗҫле- 
кенпе хрес^енсен вӗсене хирӗҫ вӑрҫӑпа тухас пулат. 
К у  тӗлӗшрен пирӗн халех ӗҫлекенпе хрест^енсем 
ҫар ӗҫне кил хуш ш ин^е вӗрентуф, тесе тӑрӑшмал- 
ла. Пирӗн вӑрҫӑ вахатён^е Хӗрлӗ ҫар валли мӗн 
кирлине ытлашшипех тӑратса пама тӑвас пулат.
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Хӗрлӗ ҫара кампа тултараҫҫӗш и? -
П ирӗн халӗ каш ни ҫул пӗтӗм Раҫҫейӗпе пӗр мӗл- 

йун та икӗ ҫӗр пин ҫынна йахӑн ҫара кайаҫҫӗ. Вёсен 
хуш ш инт,е салтака йурӑхсӑррисем виҫӗ ҫӗр пин, 
виҫ ҫӗр алӑ пине йахӑн. Салгака йурӑхлисем сакӑр 
ҫӗр аллӑ пин— тӑхӑр ҫӗр пин ҫынна ҫитеҫҫӗ. Хӗрлӗ 
ҫара сахаллатса пынипе, тата кӑна вӗрентнипе, Ка 
наш ирӗкӗ кашни ҫул касӑрмара икӗ ҫӗр ҫитмӗл 
пин ҫынна йахӑн кӑна вӗрентме пултарат. Салтака 
йурӑхлисене пурне те касӑрмара вӗрентес пулсан, 
пирӗн Хӗрлӗ ҫар кашни ҫул пёр мӗлйун та ҫи^ӗ 
ҫӗр пин ҫынна ҫитӗтуйӗ. Ант,ах паҫӑрах ка л а н ӑ ^ӗ , 
пурнете касӑрмара вӗрентме пултараймастпӑр, ҫавӑн- 
па ытлашшийӗ килех йулат. Мӗн тумаллаши ҫав йу- 
лаканнисемпе? Канаш ирӗкӗ ҫавсене килтех, харкам 
хӑй хуҫайствинт^ен инҫе илсе каймасӑр вӗрентмел- 
ле тунӑ. Ҫапла вырӑнта вӗрентнине вырӑсла „терри
ториальная система военной под готовки11 теҫҫӗ. Ҫап- 
ла вара Хӗрлӗ ҫар икӗ пайа уйӑрӑлаг: пӗр пайӗ, 
ҫуралнӑ ҫӗр шывран инҫе кайса касӑрмара вӗренет; 
тепӗр пайӗ, вырӑнта вӗренет. Ҫак вырӑнга вӗре- 
некен салтаксене вырӑсла „переменниксем11 теҫҫё. 
Касӑрмара икӗ ҫул вӗренеҫҫӗ. Килте пилӗк ҫул'5ен 
вӗренмелле, ан^ах вӗҫӗмрен мар, каш ни ҫулталак 
хуш ш ин '5е пӗр икш ер уйӑх кӑна. Мӗн пурӗ пилӗк 
ҫул хуш ш ин^е— ҫулталӑка йахӑн вӗренме тивет.

Хӗрлӗ ҫартан таврӑнакан салтаксем килте хӑйсем 
вёреннине манса кайма пултараҫҫӗ. Ҫавӑнпа вӗсе- 
не те тӑрсан, тӑрсан вырӑнга вӗрентмелле тунӑ. 
Т)ӑнах та, Хӗрлӗ ҫар ӗҫӗ ҫӑмӑл ӗҫ мар. Лайӑхрах
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пёлес тесен, т,ылай вӗренмелле. Ҫавӑнпа, касӑрма- 
сент,е вёрентнё т^ух ҫӑмӑлтарах пултӑр тесе, при- 
сӑва к ё р и ^ е н е х  пёр хут вырӑнта вӗрентмелле тунӑ. 
Ҫавна вырӑсла „допризывная подготовка“ теҫҫё. 
Ҫак иртнӗ ҫул ҫавӑн пек вӗренсе тухнисем , пӗтӗм 
Раҫҫейпе сакӑр ҫӗр хӗрӗх икӗ гшн ҫын. Пурте ҫав- 
сем кӑҫал присӑва кӗреҫҫӗ. Кӑҫал тата ҫав „допри
зывная подготовка1' урлӑ 1904, 1905 ҫулта ҫурал- 
нисене, тата хӑшне-хӑшне ытгйсене те вӗрентсе 
кӑлармалла пулат. Пирӗн Т)ӑваш респуплӗкӗнт>е ҫавӑн 
пек кӑҫал вӗрентмеллисем вун тӑватӑ пин те 8 ҫӗр 
ҫын ытлараха ҫигет. Капла туни пирӗншӗн питӗ те 
меллӗ. Пёр йен^ен, ку  касӑрмасент,е сахалтарах 
вёрентме пулӑшат, тепӗр йен'5ен, кайран кайран 
епир йӑлтах ҫар ӗҫне вырӑнта вёрентмелле туса 
йама пултаратпӑр. Ҫак кайран каланӑ пек туса 
йанине, йӑлтах пурне те вырӑнга вӗрентмеллине вы- 
рӑсла „милиционная система" теҫҫӗ Ӗҫ лайӑхланнӑ- 
ҫем лайӑхланса пырат, ан^ах пӑртак шӑйрӑксем пур 
халӗ. Акӑ топрисывнёксене вӗрентмелли вырӑнсем 
на^артарах, ҫуралнӑ ҫёр шывран инҫе тӑраҫҫӗ. Хӑш- 
хӑш ҫӗрте ҫирӗм пилӗк ҫухрӑмран ҫӗр ҫухрӑма йа- 
хӑн та пур. Ҫавӑнпа ҫӳреме питӗ инҫе. Пухӑнмалла 
ҫӗрсенг5е ҫиме тӗлӗшӗнт,ен те аванах мар. Кун 
пек пысӑк ӗҫе малалла йарас тесен, хрес'ьен 
халӑхӗ хӑй те пигӗ хытӑ тӑрӑшса пулӑшмалла. Ма- 
лашнете Канаш ирӗкӗн хуҫайстви ҫакӑн пекех лайӑх- 
ланса пырсассӑн, ҫак ҫар ӗҫне килте вӗрентес ӗҫ. 
те лайӑхланӗ, ӗҫлекен халӑхшӑн ҫара кайас ёҫ те 
ҫӑмӑл нуле, Канаш ирӗкӗ те питӗ вӑйлӑ тӗреклӗленӗ.
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Пирӗн Хӗрлӗ ҫар.

Нумайах та пулмаст, ҫар ӗҫӗпе тӗп саккун тухрӗ. 
Ҫавӑн тӑрӑх, Хӗрлӗ ҫарта пилӗк ҫул тӑмалла: икӗ 
ҫул касӑрмара, виҫӗ ҫул килте курма йанӑ салтак 
вырӑнӗнт,е шутланса тӑрат. Капла туни акӑ мӗншӗн 
лайӑх: салтакран йӑлтах киле йаман ҫын, хӑй тӑнӑ 
Хӗрлӗ ҫарӑн т,аҫтне астусах тӑрат, ҫавӑнпа ҫар ӗҫне 
те мансах каймаст. Икӗ ҫултан йӑлтах саппаса йанӑ 
ҫын, ҫар ӗҫӗ ҫинт,ен шухӑшлами пулат. Кайран кай 
ран йӑлтах манма пултарат. Вӑрҫӑ тавраш тапранас 
пулсассӑн, ҫав килте вӑхӑтлӑ пурӑнакан салтак кал- 
лех хӑйӗн ^аҫтне таврӑнмалла. Унта ун валли вӑрҫӑ 
вӑхӑтӗнт>е мӗн кирлӗ йапаласене малтанах хатӗрле- 
се хураҫҫӗ. Малалла пӗтём халӑх „допризывная под
готовка" урлӑ икӗ ҫул хушшинт>е вӗренсе тухмалла, 
ант>ах кашни ҫул пӗрер уйӑхран мала мар. Каш ни 
салтак, Хӗрлӗ ҫартан килсессӗн, хӗрӗх ҫула ҫитит,- 
т>ен саппасра тӑмалла. Пурӗ Хӗрлӗ ҫар шутӗнт,е ҫи- 
рём пӗр ҫул тӑрат. Касӑрмара вӗренес тӗлӗшӗнт,ен, 
патша вӑхӑтӗнТ)Ипе танлаштарса пӑхсан, нумай кёс- 
кетнӗ. Акӑ пеххотра патша вӑхӑтӗн^е 3 ҫул пулнӑ, 
халё 2 ҫул. Флотра 5 ҫул пулнӑ, халӗ 4 ҫул. Канаш 
ирӗкӗ вӑхӑта тата та к ӗ с ке т ӗ ^ ӗ , ант,ах пире вӑрҫӑ 
вӑхӑтӗнт,е питӗ лайӑх вӗреннӗ ҫар ушкӑнӗсем кир- 
липе, тата килте пурӑнакан халӑх ҫар ӗҫне сахал- 
тарах пӗлнипе, май килмест. Лайӑх пӗлме ытла кӗс- 
ке вӑхӑтра вӗрентсе ҫитерме ҫук. Ҫакӑ „допризы в
ная подготовка" малалла тата лайӑхланса кайсас- 
сӑн, касӑрмасент,е тата сахалтарах тытмалла пулӗ.
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Хӗрлӗ ҫар пурнӑҫӗ

Хӗрлӗ ҫар пурнӑҫӗ халӗ аванланнӑҫем аванланса 
пырат. Ҫиме тӗлӗшӗн^ен ӳпкелешни мӗнӗ туйӑн- 
маст, ант,ах ытти патшалӑхрисен^и пекех ҫитерей- 
местпӗр халӗ. Ҫавӑнпа ҫар ҫимине тата аванлан- 
тарас тесе тӑрӑшас пулат. Тумтир тӗлӗшён'5ен мӗн 
кирлине пурне те парса пыраҫҫӗ, ант>ах выртмалли, 
вырӑн ҫине сармаллисем, тата алшӑллисем ҫитей- 
меҫҫӗ халӗ. Ҫакӑн пек пӗт>ӗк кӑна йапаласем питӗ 
кирлӗ, мӗншӗн тесен, унтан салтакӑн таса пурӑнасси- 
нумай килет. Таса пурӑнни Хӗрлӗ ҫарӑн сывлӑхне 
нумай малалла йарат. Ха/ь Хӗрлӗ ҫарта ^ирсем те 
ҫукпа пӗрех. 1923 ҫулта т^ирсемпе 20" И киле таврӑ- 
натт,ӗҫ; 1924 ҫулта 4" » кӑна таврӑн^ӗҫ. Халӗ ӗнтӗ 
ҫӗр ҫынтан пӗр ҫын кӑна таврӑнат. К у  тӗлёшрен 
Хӗрлӗ ҫар патша вӑхӑтӗнт,и ҫартан нумай малта 
тӑрат. Касӑрмасем тӗлӗшӗн^ен ӗҫ нат^артарах, пурне 
те авантарахах тӳретмелле.

Патша вӑхӑтӗнтзи салтак уйӑхне 50 пус илетт,ӗ. Йа- 
лан килтисен'5ен пулӑшу ыйтмаллат^ё. Хӗрлӗ ҫарта 
халӗ 1 тенкӗ те ҫирӗм пус илеҫҫӗ. Франсус патшалӑ- 
хинтеуйӑхне  бОпус кӑна тӳлеҫҫӗ. Анклире салтаксе- 
не укҫалла тытаҫҫӗ, ҫавӑнпала унта нумайтарах тӳлеҫ- 
ҫӗ. Хӗрлӗ кӑмантир, патша вӑхӑтӗнтрше танлаштарса 
пӑхсассӑн, виҫ пайёнтуен пӗр пайне кӑна илет. Ӗҫ 
тӗлӗшёнт^ен кашни кун 12 сехетрен кайа ӗҫлемест.

Пур халӑхсем те Хӗрлӗ ҫарта пёр пекш и?
Хӗрлӗ ҫарта пур халӑхсем те пёр пек. Акӑ иртнӗ 

ҫул 1902ҫулта ҫуралнисене салтака йлнӗ'5ухне ҫакӑи
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пект,ё: вырӑссем 64°/о, хоххолсем 22°,о, пелоруссем 
— 4°/», ытти вӗт халӑхсем— 10"/о. Патша вӑхӑтӗнт^е 
хрест^ен халӑхне ҫарта вӗренме питё хёнт^ё, ант,ах 
вырӑс ҫынни маррисене тата кансӗртерех^ӗ. Вырӑс 
'5ӗлхине пӗлменнисене унтӗр-офитсерсем питӗ хытӑ 
хӗстерет'5ӗҫ. Халӗ пысӑкрах вӗтӗ халӑхсем, аксӑ хох 
холсем, тутарсем, хӑйсен т,аҫтӗсен-5е вӗренеҫҫӗ. 
Пирӗн т,ӑваш пеккисем вырӑс тзаҫтӗсент,ех вӗре- 
неҫҫӗ, расна-расна пӗрӗр всвотсем, ротсем тӑваҫҫӗ.

Хӗрлӗ ҫар кӑмантирӗсем.

Пирӗн хӗрлӗ кӑмантирсем пурте ӗҫлекенпе хрес- 
'5енсент,енех мар халӗ, тата ыттисен'йен те пур. 
„Ы ттисем" тесе ут,рештенисент,е ӗҫлекен ат,исене, 
тата патша вӑхӑтӗнт^е офитсер пулнисене калаҫҫӗ. 
Ӗлӗкхи офитсерсенйен кам хӑй ӗҫӗпе те, ӑсӗпе те 
Канаш ирекне т»унтан йуратнине кӑтартнисене кӑна 
хӑварнӑ.

Вӗренес ӗҫ

Хӗрлӗ ҫарта салтак ҫумӗн^е тӑракан нуҫлӑхӗсем, па- 
дарах каланӑтут>ӗ, пурте пекех ӗҫлекенпе хрест>енсем. 
Ы тти патшалӑхсент,е офитсерсем пурте улпут ат)й- 
сем. Пысӑк офитсерсем самай пысӑк пурш уй ат,и- 
сем. Пирӗн те ӗлӗк патша вӑхӑтӗн'5е ҫаплатуйӗ. Хӗрлӗ 
ҫара вӗрентекеннисене ӗҫлекенпе хрест,енсент)ен ҫеҫ 
суйланипе, 1922 ҫулта пӗтӗм кӑмантирсем пурте 
тенӗ пекех ҫар ӗҫне пӗртте вӗренмен ҫынсем;5ӗ. 
Халӗ ӗнтӗ ҫар ёҫне аванах вӗреннӗ кӑмантирсем 
90° <> ҫитет. Ш кулсен^е кӑна мар, кӑмантирсем килге



те хӑйсене малалла вӗренеҫҫӗ. Саппаҫра таракан 
кӑмантирсемпе ӗҫ на^артарах пырат халӗ. Вӗсем 
ҫар ӗҫне вӗренес гӗлёшрен питӗ кайа йулнӑ. Вӗсене 
вӗрентме те, укҫа сахалтараххипе, хал^ен тытӑнмант,ӗ 
лалӗ. Кӑҫал кӑна ку  тӗлӗшрен ӗҫ пуҫланса карӗ. 
Хӗрлӗ ҫарӑн т>аҫтӗсент}е пӗт>ӗккӗрех кӑмантирсене 
вӗрентсе кӑларакан шкулсем пур. Ҫавсен'5е ҫар ӗҫ- 
не кӑна вӗрентмеҫҫӗ, тата халӑх хуш ш ин^е ӗҫлеме 
хатӗрлеҫҫӗ. К у  ҫар ӗҫне вырӑнта вӗрентнӗ 5ухне 
питех те кирлӗ. Хӗрлӗ ҫарта салтаксене вӗрентеС ӗҫ 
.халӗ аванах пырат. Кашни салтак ҫар ӗҫне нумайтарах 
вӗренсе, лайӑхрах пӗлес тесе тӑрӑшат. Кӑмантирсем 
те пӗ^ӗккӗн пӗ^ёккӗн крушоксент,е вӗрёнеҫҫӗ. Сал- 
таксем, прокрам тӑрӑх вӗренмелли пӗтсессӗн, кашни 
кун клупсене, шкулсене ҫӳреҫҫӗ. Ӗҫ ҫукрах вӑхӑтра 
аллисене кӗнеке тытса хӑйсене хӑйсем вӗренесшӗн 
тӑрӑшаҫҫӗ.

Хӗрлӗ ҫарта тистшпл&знӑ тӗлӗш ӗн^ен  
йеплеши?

Тистсплинӑ тӗлӗшӗнт^ен Хӗрлӗ ҫарта питӗ хытӑ. 
Салгакран тарса ҫӳрекеннисене самай усал, ирсӗр 
ӗҫ тӑвакан вырӑнне хураҫҫӗ. Иртнӗ ҫулта тарса 
ҫӳрекеннисем сакӑр продана ҫитетуьё. Кӑҫал пин 
уынтан пӗр ҫын кӑна. Капла пулсассӑн та, Хӗрлӗ 
ҫарӑн тистсиплинине тата хытӑрах тума тӑрӑшаҫҫӗ. 
Каш ни салтакӑн хӑй ӗҫне хӑй тирпейлӗ, лайӑх туса 
лырас пулат. К у  тӗлӗшрен аслисен хӑйсен малтан 
ҫул Ксӑтартса пырас пулат. Пуҫлӑхсем мӗн каланине 
лёр ӳркенмёсёр, хирӗҫ каламасӑр туса пырас пулат.



Икӗ наъъа/ьнӗкрен пёр наъъа/ънӗке куҫас ӗҫ 
мӗлле пы ратши?

Рево.т>утси пулнӑ хыҫҫӑн, пуршуйсемпе вӑрҫнӑ 
■рухне кӑмантирсем ӗлӗкхи офитсерсен^ен пигӗ 
нумай^ӗ. Вӗсене питех шансах кайманнипе, вӗсем 
ҫумне комуниссен парттинг5е тӑракансентзен кӑмис- 
сарсем лартнӑ'5ӗ. Халӗ ӗнтӗ кӑмантирсен вырӑнӗн'5е 
питӗ шанӑҫлӑ ҫынсем лараҫҫӗ. Ҫавӑнпа ӗҫлекенпе 
хрес^ентенех тухнӑ кӑмантирсем ҫумне тата кӑмис- 
сарсем лартма кирлӗ мар. Ҫакна шухӑшласа икӗ 
на^а^ьнӗкрен пёр нату5ал)нӑке куҫа пуҫларӗҫ, урӑх- 
ла каласан, комиссарсене лартми пулт>ӗҫ.

Кӑмантирсем хушшинт>е парттире тӑраканнисем 
те, тӑманнисем те пур. Парттире тӑраканнисем 
Хӗрлӗ ҫарти пур ӗҫе те тума пулӑшаҫҫӗ: строй 
тӗлӗшӗнт>ен те, партти ӗҫӗпе те, политтӗккӑ тӗлӗ- 
шӗн^ен вӗрентес ӗҫпе те. Хёрлӗ ҫарӑн т,аҫтӗсене 
парттире тӑман кӑмантирсен аллине йӑлтах параҫҫӗ, 
ан'5ах партти ӗҫне кӑна памаҫҫӗ. Парттире тӑман 
кӑмантирсене шанни комуниссен парттин политтёк- 
не пӗлтерет: комуниссен партти пӗтӗм парттире 
тӑман халӑха Канаш ирӗкӗн ҫӗнӗ пурӑнӑҫ- тӑвас ӗҫе 
йертме тӑрӑшат.

Хӗрлӗ ҫар— каш ни ҫын валли питӗ пысӑк 
ш ку л .

Хӗрлӗ ҫарта пӗр ҫар ӗҫне кӑна вӗрентмеҫҫӗ, ытти 
ҫутта тухас ӗҫе те вӗрентеҫҫӗ. К у  ӗҫ касӑрмара та 
пырат, вырӑнта вӗрентекен Хӗрлӗ ҫар ^адтёсенье 
те пырат. Хӗрлӗ ҫарта халӗ сакӑр ҫӗре йахӑн клуп 
пур. Ултӑ пине йахӑн ҫутта кӑлармалли пӗ^ёк
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ушкӑнсем пур. Иртнӗ хӗлле ҫавсен^е ҫӗр пине 
йахӑн салтак вӗрен^ӗҫ. Тата икӗ пине йахӑн пиплиот- 
теккӑсем пур. Ҫав пиплиоттеккӑсен^е пилӗк мӗл- 
йуна йахӑн кӗнеке. Ленин йулташ йат>ӗпе тунӑ кӗтес- 
сем те тӑватӑ пин ҫура ҫитеҫҫё. Ҫав кётессен'^е 
салтаксем ӗҫ ҫук "бухне тӗрлӗ кӗнекесем вуласа 
хӑйсене хӑйсем ҫутта кӑлараҫҫӗ. Хал>т,ен ҫӗнӗрен 
илекен салтаксем хуш ш ин^е пилӗк пайран пӗр пайӗ 
хут пӗртте пӗлменнисем пыратт>ӗҫ. Халӗ ӗнтӗ Хӗрлӗ 
ҫарта хут пӗлменнисем ҫук. На'5ар пӗлекеннисене 
те тепӗр хут вӗрентеҫҫӗ. Ҫакӑн пек пысӑк ӗҫ ҫар 
ухш ш ин^е  курӑисах тӑрат. Каш ни нумай пӗлесшӗн 
тӑрӑшат. 1923 ҫулта салтаксем пиплиоттеккӑсент,ен 
вулама ултӑ мӗлйун кӗнеке илнӗ, 1924 ҫулта вунӑ 
мӗлйун. Хӗрлӗ ҫар хуш ш ин^и  пысӑк ӗҫе ҫул кӑтар- 
тса пы раканни— комуниссен партти. Ҫутта кӑла- 
рас ӗҫе вӗрентекеннисем нумайӗшӗ комуниссен 
парттин^е тӑраҫҫӗ. П олитгӗккӑ тӗлӗшёнт,ен вӗрен- 
текеннисем пурте комуниссем. Вёсен хуш ш ин^е 
ҫуррине йахӑн хрес^енсем. Хӗрлӗ ҫарта салтаксене 
вӗрентекеннисем унӑн тӑванӗпе пӗрех, ант>ах нумай- 
тарах вӗреннӗ, авантарах пӗлекен ҫынсем.

Воронӗш кепёрнин^и пӗр хрес^ен Хӗрлё ҫар 
снижен ҫапла каланӑ: К у  Хёрлӗ ҫар т^анах та хамӑр 
ҫар, ӗлӗк офитсерсем патне пыма та ҫукт,ӗ, Хӗрлӗ 
ҫарти кӑмантир пирӗн самай лайӑх йулташ, хут те 
мӗлле ӗҫпе те ҫул кӑтартса пырат.

К у  мӗне пӗлтеретши? К у  ак ҫакна пӗлтерет: Хӗрлӗ 
ҫар вӑрҫӑ тӗлӗшӗн^ен те, кулугтурӑ тӗлӗшӗнт,ен те 
питӗ пысӑк вӑй, ӗҫлекенпе хрес^енсен ӗҫне сых-



лакан ^ан йулташ. Кун  ҫин-^ен епӗр мар, пирӗн 
тӑшмансем те питӗ лайӑх пӗлеҫҫӗ.

Хӗрлӗ ҫарта мӗнле техн ӗккӑ?
П урш уйсен аллин^е вӑрҫӑ вӑхӑтӗнт>е темиҫе тӗрлӗ 

пӑшалсем, йероплансем, кассем, танкӑсем, автомо- 
пилсем пулаҫҫӗ, ан^ах вӑрҫӑ пулиту^ей ун ҫин^ен 
пире пӗлтермеҫҫӗ. Халӗ технӗккӑ йапалисем ытти 
патшалӑхри савӑтсен^е питӗ нумай тӑваҫҫӗ. Вӑрҫа 
пуҫланса кайсассӑн тата нумайтарах хатӗрлеме пул- 
тараҫҫӗ. Вӗсене Хӗрлӗ ҫарӑн паттӑрлӑхӗпе кӑна 
ҫӗнтерме пултараймастпӑр, ҫавӑнпа Канаш ирӗкӗн 
те технӗккӑна вӑйлӑлантарас, тесе тӑрӑшмалла.

Ы тти патшалӑхри ҫарсем пиртен вӑйлӑрах халӗ. 
Ҫавӑнпа пирӗншӗн самай пы сӑк ӗҫ Хӗрлӗ ҫарӑн 
технӗккине вӑйлӑлантарасси.

Сывлӑш ф ло^ӗ йеплеши?
Ку тӗлӗшрен хал>хи вӑхӑтра вӑрҫӑра питӗ кирли 

— самолет йатлӑ йероплан. Сывлӑш фл0Т)ӗ пулас 
вӑрҫӑра питӗ пысӑк уса кӳме пултарат. К у  флота 
лирӗн питӗ аван тесех калама ҫук халӗ, ант^ах ку  
тӗлӗшрен те ӗнтӗ ^ылай тунӑ. Аванах ^ӑмӑртаса 
хунӑ Т)аҫтсем пур. К у  тӗлӗшрен вӗҫсе ҫӳреттерекен 
ҫыннисене, фогйӗксене, гупма та, вӗрентме те питё 
хӗн, апла пулсанта халӗ вӗреннӗ ^отТ)ӗксем Т)Ылайах. 
Ҫавсене вӗрентмелли шкулсем те сахалах мар, 
Ҫав шкулсен'5е питӗ лайӑх хатӗрленнӗ л>отТ)ёксене. 
технӗксене кӑлараҫҫӗ. Самол>ет текен йероплансене 
хамӑр савӑтсен'5е нумай тӑваҫҫё. Ку  тӗлӗшрен епӗр 
ы тти патшалӑхсене йӑлӑнса тӑмастпӑр, мӗн кирлине
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пурне те хамӑр К а н а ш  и р ӗ кӗ н  с а в ӑ ^ ӗ с е н ^ е х  
тӑватпӑр.

Тинӗс фло^ӗ мӗллеши?
Тинӗс флотне пур ^икӗсен^и  тинӗсрете туса ларт- 

ма халех вӑйхӑват ҫитмест. Х а^рех пирӗн револ)утси 
пулиТ)Т,ен пулнӑ 1)ухлӑ туса хурас пулат. К у  тӗлӗш- 
рен кивӗ карапсене тӳрлетсе пыраҫҫӗ, ӗнтӗ ҫавсем 
ҫин^е ӗҫлеме комантӑсем хатӗрлеҫҫӗ. Палтипе Хура 
тинӗс флот^ӗ патша .вӑхӑтӗн^ен кайа мар ӗнтӗ. Акӑ 
нумайах та пулмаст, пирӗн флот Палтти тинӗсне 
тухса ҫӳрерӗ. Кунтан тӗрлӗ вӗтӗ патшалӑхсем хӑра- 
нӑ пек пул^ӗҫӗ. Ҫавӑнпа Анкли патшалӑхӗ те хӑйӗн 
флотне ҫав тинӗс ҫин^е ҫӳреттер^ё. Ҫапла ҫӳреттерсе 
вӑл пире те, ытти вӗт патшалӑхсене те хӑйӗн вӑйне 
кӑтартасшӑн пул^ӗ, Канаш ирӗкӗ пирӗн ҫине тытӑн- 
сан, епӗр ӑна хамӑр вӑйпа ҫӗнме пултаратпӑр, тесе. 
Ҫакна кура пирӗн тинӗс флотне тата вӑйлӑрах тӗрек- 
лентерме тӑрӑшас пулат.

Ҫар промышлӗнӑҫӗ йеплеши?
Хӗрлӗ ҫарпа флотӑн технӗккӑ тӗлӗшӗн-бен вӑйё 

ҫар промышлӗнӑҫӗн^ен килет. Х ал^ен ҫар про- 
мышлӗнӑҫ ӗҫӗ питӗ аванах пымас^ӗ. Канаш ирӗкӗ, 
иртнӗ ҫул мар, ӗлӗкхинт>ен пуҫласа ҫак ӗҫ ҫине питё 
хытӑ пӑха пуҫларӗ. Ҫавӑнпа халӗ ӗнтӗ ҫар промыш- 
лӗнӑҫӗ авантарах ӗҫлеме тапратрӗ. Ҫав савӑтсешуе 
ёҫлекенсен хушшинт>е те тистсиплинӑ хыта пуҫларё. 
Хӗҫпӑшал тёлӗшӗньен ӗлӗкхи ҫулсен^ен хӑвӑртрах 
тӑва пуҫларӗҫ. Акӑ пӑшалсене М икулай патша вӑхӑ- 
тӗнт^ен те хӑвӑртрах кӑлараҫҫӗ.

1Ь ' №  ■



-  18 —

Хими тӗлӗш ӗн^ен ӗҫ йгпле пы ратш н?

Ҫар ӗҫӗн'5е питӗ кирлӗ йапала хими промышлӗ- 
иӑҫӗ. К у  вӑрҫӑ вӑрҫма кӑна кирлӗ мар, хамӑр к у л ь 
тура ҫӗклентерес тӗлӗшрен те кирлӗ. Хими промыш- 
лӗнӑҫӗ аванлантӑр, тесе Хӗрлӗ ҫар кӑна тӑрӑшмалла 
мар, пӗтӗм халӑх тӑрӑшмалла, мӗншӗн тесен, вӑл 
ҫӗр ӗҫлес тӗлӗшӗнт>ен те питӗ пысӑк усӑ кӳме 
пултарат. К у  ӗҫпе Хӗрлӗ ҫарпа хрес^енён пӗрлещес 
пулат. Акӑ тӗрлӗ хими йапалисемпе ҫӗре хутӑштарса 
аванлантарасси Хӗрлӗ ҫара та кирлӗ, хрес'5ене те 
кирлӗ. Ҫапла ӗнтӗ хими промышлӗнӑҫне аванлатни 
пӗр йен^ен тырӑ пулӑ тӑвассине пулӑшат, тепӗр 
нент,ен вӑрҫӑ вӑхӑтӗн^е хамӑр Канаш ирӗкне сых- 
лама параг.

ч
Йалан асра ты тмалла.

АхаЛ)Мар, Анкли пуршуйсем Канаш ирӗкӗ '5иккин- 
т,ен инҫе те мар ҫӳресе пирӗн ӗҫлекенпе хрес^ен- 
сене хӑраткалаҫҫӗ. Кӑна курса пирӗн тата хытӑрах 
Канаш ирӗкӗн алӑкӗсем ҫин^е тӗреклӗ ҫарсем пул- 
т,ӑр, пирӗн вӑй пуршуйсене хӑрушӑн курӑнтӑр, тесе 
тӑрӑшмалла.

Йалсен-^е ку  тӗлӗшрен мӗн тума пултараҫҫӗши? 
Т)ӑн малтан, пуршуйсем йалан вӑрҫӑ пуҫлассине 
астуса тӑрас пулат. Мӗн Т)ул пуршуйсем ӗҫлекенпе 
хресг5ене хӗстереҫҫӗ, ҫавӑн т,ул вӑрҫӑ тухассине кӗ- 
терех тӑрас пулат. Кӑна астуса тӑнипе кӑна мар, 
тата акӑ ҫакна ӑнласа илес пулат: пуршуйсем пи- 
рӗн ҫийе йероплансемпе, тӗрлӗ хими йапалисемпе 
лилсессӗн, пирӗн каллах хуҫайства малалла йарас



ӗҫ йарӑнат. Каллах выҫлӑх, тата ытти нуша пуҫланса 
кайат. Акӑ халӗ Киттай ҫине пӑхар-ха: хӗҫ-пӑшал- 
па та хӑйне хӑй сыхлаймаст.

Ҫигменнине, пирӗнни пек Хӗрлӗ ҫарӗ те ҫук. Пи- 
рӗн Хӗрлӗ ҫар пур, вӑл халиъъен ёҫлекенпе хрес- 
т>енсен вӑйне аванах кӑтартрӗ. Питӗ кирлӗ пулсан, 
тепӗр хут та кӑтартма пултарат. Фрунҫе йулташ 
ҫавӑн ҫинт,ен Канашсен пуххине тӗпле каласа па^ӗ 
Кун ҫин^енех Хӗрлӗ ҫарӑн пурнӑҫӗ те калат,— вӑл, 
пурнӑҫне шеллемесӗр, сыхлас ӗҫе кӑна тумарӗ, тата 
ытти нушаран та пулӑшса пыт^ӗ: супотниксен^е ӗҫ- 
лерӗ, выҫӑхнисене тӑрантаръӗ, хӑшхӑш йалсен ше- 
фӗ пулса тӑт>ӗ, хӑй пайукӗн^ен инвалитсене те па- 
Тзӗ. Ӗҫхалӑхӗпе пӗрлешӳ тытассине Хёрлӗ ҫарти халг 
хи ҫамрӑк салтаксем те манмаҫҫӗ. Хӗрлӗ ҫарӑн хаҫат- 
сене вуласа пӑхатна, Хӗрлӗ ҫарӑн пухӑвӗсен^е ит- 
лесе тӑратна— пур ҫӗрте те пӗр шухӑш сисӗнет: 
ӗҫ халӑхне мӗнле те пулсан пулӑшас, тени. Салтак
сем пӑшалпа кӑна ӗҫлемеҫҫӗ, йалсене салансан йеп- 
ле те пулсан ҫӗнӗ пурнӑҫ тӑвас ӗҫе пулӑшас, тесе 
тӑрӑшаҫҫӗ. Акӑ 1902 ҫулта ҫуралнисем, лакӑрсен- 
т>ен вӗренсе тухсан, йалта кирлӗ тӗрлӗ ытти ӗҫсене 
те вӗренме тытӑнтфҫ. Ҫакна пӑхсассӑн, хрест^енӗн 
те Хӗрлӗ ҫара пулӑшу парас пулат. Топрисывник- 
сене, переменниксене вӑхӑтра пухма пулӑшас пу 
лат. Пухӑнмалла ҫӗрсене тӳрлетсе аванлатас пулат. 
Питӗ кирли вӑл,—  присӑва кӗрекенсен хуш ш ин^е 
пӗри те хут пӗлменни ан п у л т ӑ р .т е с е  тӑрӑшас пулат.

Присӑв вӑхӑтӗнт^е йунӑшпа, тата тарса йулакан- 
сем ан пултфр, Хӗрлӗ ҫара кайакан салтаксен,
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инвалитсен ҫемйисене халӑхпа пулгЧшу парас пулат. 
Ҫемйине пулӑш у памасан, Хӗрлӗ ҫарти салтак вӗ- 
реннӗ т,ух та йалан кил ҫинт^ен шухӑшлама пулта
рат. Йал канашӗсен, ытти ҫынсен те Хӗрлӗ ҫартан 
килекен ҫырусене тавӑрса ҫырса йарас пулат. Ҫы- 
русен^е мён ыйтаҫҫӗ, ҫавна туса парас пулат. Хӗр- 
лӗ ҫартан киле тавӑрӑннӑ кӑмантирсемпе, салтаксен 
хуҫайствисене йусас тӗлӗшпе те, ытти тӗлӗшпе те 
пулӑшас пулат. Ӗҫхалӑхӗн Хӗрлӗ ҫар хаҫа^ӗсене, 
шурналӗсене вуласа ҫар ӗҫне пёлерех тӑрас пулат. 
Йалти клупс.ен'5е, вуламалли ҫуртсент^е ҫар ӗҫне 
вӗренме ҫар кӗнекисем валли кӗтессем хӑварас пу 
лат, мӗншӗн тесен, вӑл ҫара вӑйлатма пулӑшат. 
Сывлӑш флот^ӗпе хими ӗҫне пулӑшма тунӑ уш кӑн- 
сен^е виҫӗ мӗлйуна йахӑн тугенсем тӑраҫҫӗ, ҫавсем 
хушшинт^е хрест,ентен ҫукпа пӗрех. Ҫавсент^е пёр 
мёлйун та пулсан хрест^ен пултӑр, тесе тӑрӑшас 
пулат. Кӑна хут ҫинт,е кӑна мар, ӗҫпе тӑвас пулат, 
урӑхла каласан, хрест^енсен те ку  ӗҫе малалла йа
рас, тесе тӑрӑшас пулат.

Йалта кул)ттурӑ тӗлӗшӗн^ен, хуҫайствӑ тӗлӗшӗн- 
"5ен, тунӑ пур ушкӑнсем те пӑшал айне тӑма хатӗр 
пулас пулат. Пулас вӑрҫӑрӑ, пур тӗлӗшрен те Хӗр- 
лӗ ҫар нумайтарах кирлӗ пулат. Фрунҫе йулташ 
Канашсен пухӗвӗнТ)е ҫапла каланӑ: вӑрҫӑ пулсан, 
питӗ вӑрӑма пырӗ, вӑйа питӗ пӗтерӗ, вӑл вӑрҫӑра 
пуршуйсем пӗтеҫҫи? пире пӗтереҫҫи? тенӗ. Пирӗн 
хамӑрӑн йепле те пулсан вӗсене пӗтерес пулат. Ҫа- 
вӑнпа та Ленин йулташ ак ҫапла каласа хӑварнӑ: 
Х ут те хӑҫан та хатӗр пулӑр!! тенӗ.
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