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У М ӖН Х И  СӐМАХ.

Хал,хи вӑхӑтра пирӗн т,иркӳ йӗркисене 
улӑш тарас тӗлӗш пе тавлаш у пырат. Кун пи рки  
пурин^ен ' ытла пупӗсем пӑлханаҫҫӗ. Вӗсем  
халӗ тем иҫе уш кӑна уйӑрӑла-уйӑрӑла, каш ни- 
йех хӑйне ҫийеле кӑларма тӑрӑш ат. П ӗр уш - 
кӑнӗ т,иркӗве ҫӗнетсе йамалла тет, мӗнш ӗн 
тесен , авалхи Т)Иркӳ улпутсенӗн ирӗкне туса 
тӑнӑ. Капла майпах йулсан, вӑл халӗ Канаш  
влаҫне хирӗҫ пынине пӗлтерет тет. Ҫ авӑнпа 
кӗлӗре улпутсем  майлӑ калакан вы рӑнсем  пул- 
сан, вӗсене унтан кӑларса пӑрахмалла та, урӑх- 
хине кӳртмелле тет. Тата тийаккӑнсем пе пуп- 
сем кӗске ҫӳҫпе те, кӗске тум тирпе те ҫӳрем е 
путараҫҫӗ. Елӗк авланма йураман пупсене халӗ 
авланма та йурамалла тет пӗр уш кӑнӗ. Ҫ аках 
тата ытти улш ӑнусем те т,ирӳкре халӗ нумай 
пулмалла тет. Кун пек ш ухӑш лакан пупсен 
уш кӑн н е  (ъиркӳ  таврашӗнт^е) „Ҫӗнӗ ^ и р к ӳ "  
майлисем, теҫҫӗ. Т епӗр уш кӑнӗ Т)Иркӳ ӗлӗкхи 
пекех  йулмалла тет, мӗнш ӗн тесен, ӑна турӑ 
пӑсма каламан тет. Кусем те авалхи пекех
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хӑварасш ӑн хьггӑ ҫапӑҫаҫҫӗ. Ант,ах ҫӗнӗ май 
тӑракан пупсем вӑйлӑрах пулмалла. Вӗсем п уху  
туса кив май пы ракан патриарх Тихӑна вы - 
рӑнтан кӑлар^ӗҫ те, хӑйсем  майлӑ ӗҫлекен  
„■ҫиркӗвӗн аслӑ ты тӑм ӗ“ туса хут,ӗҫ. Вӑл хал> 
те пулин ӗҫлет.

П ирӗн т,ӑваш халӑхӗ, хӑй тӗттӗмлӗхпе, т»ир- 
кӳ мӗнш ӗн халӗ улш ӑнма тытӑннипе, м ӗнш ӗн 
ҫак ик-виҫ ҫул хуш ш инт,е пупсем хытӑ пӑт- 
раннине, тата пирӗн ун ҫине мӗнле пӑхмаллине 
тӗплӗн пӗлсе ҫитерейм есг. Ку тӗлёш рен ҫак 
ҫы ракан пӗт,ӗк кӗнеке пӑртак та пулин усӑ 
кӳрсен , епӗ халӑхш ӑн кирлӗ ӗҫ турӑм тесе те 
ш ухӑш лама пултарӑттӑм.

Ҫ ы р а к а н .



Т)ирнӳн ӗлӗкхи пурнӑҫӗ.

Х алӗ пупсем хӑйсемех ӗлӗк "ҫиркӳ патш апа 
улпутсене хура халӑха пусмӑрлама пулӑш са 
тйнӑ теҫҫӗ. Вӑл тушахах та ҫапла пулнӑ. Т>ир- 
к ӳ  капитталиссене ӗлӗк ӗҫлекен халӑх йунӗпе 
тарне ӗҫсе т,аплӑ ҫуртсем  (творетсем), фапрӑк- 
савӑтсем , ҫӗр-ш ы в 
ты тм а пулӑш са тӑ- 
нӑ. А нт,ахун т,ухне 
вӑл хӑйне те ман- 
ман. Й упа уйӑхӗн- я 
т,е пулнӑ револ>ут- 
си ^ен  Т)Иркӳ пит пуйан пулнине епир пур 
т е  пӗлетпӗр. Унӑн аллйнт,е темӗн т^ухлӗ ҫӗр- 
птыв, вӑрман, ҫаран пулнӑ. Вӑл вӑйлӑ суту- 
илӳ тунӑ. С ӑмахран каласан, С оловккӑ мӑ- 
насты рӗ тем иҫе хӑма ҫуракан савӑт тытнӑ. 
М ускав  патенте Ҫ ерки й евски  лавӑр тийе- 
кеннинт^е ты рӑ-пулӑ акса, сӳс - кантӑрпа суту- 
илӳ тунӑ, тата тӗрлӗ фапрӑксем  те нумай 
пулнӑ. К усем сӗр пуҫне т,иркӗвӗнех панккӑ- 
сент^е те мӗлйун мӗлйунӗпе ылттӑн вы ртнӑ.
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Ҫавӑнпа вёсен улпутсен ирӗкне тумасан та 
май пулман, мӗнш ӗн тесен, ҫавӑн т,ухлё п ур - 
лӑха ты тса тӑмаш кӑн кирлӗ пулнӑ. Т епӗр йен - 
■ҫен капитталиссене те, халӑха пӑхӑнтарса тӑ- 
маш кӑн, пупсем кирлӗ пулнӑ. Ҫ авӑнпа т,иркӳ 
патш апа улпутсем  ирӗкне (влаҫне) пит хытӑ 
сыхласа тӑнӑ. П упсем халӑха лӑплантарса пу- 
р ӑн т^ ӑр  тесе, при хутсен^е халӑх вӑйӗпе т,иркӗ- 
вӗсем  ларттарнӑ. Т>иркӳ улпутсене пӑхӑнса пу- 
рӑнма вӗрентнин е пурте пӗлетпӗр. Ҫапла туса 
ӗ л ӗ к  у л п у т с е м п е  п у п с е м  п ӗр -п ӗр и н  хутне 
кӗрсе пурӑннӑ.

1)ирнӳ Аслӑ Ревохьутсийе хирӗҫ тӑрат
Р аҫҫей ри  рапоту^исемпе хрест^енсем 1917- 

мӗш  ҫулта Аслӑ Р ев о ^ у тс и  тусан т,иркӗве пат- 
ш алӑхран уйӑрт,ӗҫ. Ун ҫинт>ен пирӗн Тӗп С ак- 
кунта лайӑх каласа панӑ. Ҫапла туса Канаш  
влаҫӗ пупсене ӗлӗкхи пек патш алӑх ӗҫне туса 
тӑрасси н ^ен  т^арт^ӗ. Тата Канаш  влаҫех, ҫӗре 
улпутсент^ен туртса илсе хрест,енсене панӑ 
"5ух, мӑнасты р ҫӗрӗсене те валеҫсе йат>ӗ. Ун- 
тан кӑпитталиссент,ен ф апрӑк-савӑтсене, панк- 
кӑсент,е вы ртакан  ылттӑн-кӗмӗле илнӗ вӑхӑтра 
Т)Иркӳсенне те пӗрлех ил^ӗҫ. Ҫапла т,иркӗве 
йӑлтах патш алӑхран уйӑрт>ӗҫ. Ҫ итм еннине тата
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унӑн пурлӑхне те туртса илсе, ӑна Канаш  влаҫне 
ҫирӗплетме, хӑй ҫине вӑрҫӑпа килекен  тӑш - 
манпа ҫапӑҫма йат^ӗҫ.

Капла туни пупсен кӑмӑлне каймарӗ, мӗнш ӗн 
тесен, вёсен кӑсйине пит хытӑ ҫапрӗ. Ҫ авӑнпа 
вӗсем урӑхла йурла пуҫларӗҫ. Елӗк вӗсем  пире 
хут те мӗнле влаҫ те турӑран килет тет^ӗҫ. 
Й упа уйӑхӗн^е илнӗ влаҫ „турӑран килет пул- 
сан т а “, ӑна вӗсем йыш ӑнмаҫҫӗ, мӗнш ӗн тесен , 
вӑл т^иркӳ кӑсйинт,ен ылттӑн-кӗмӗле силлерӗ, 
ҫёрӗсене, туртса илсе, хрест^енсене пат,ӗ. Елӗк- 
хи пурӑнӑҫне каллах тавӑрас ш ухӑш па пупсем 
ш уррисен  йенне каҫса р а п о ^ и с е м п е  хрест^ен- 
сен влаҫне хирӗҫ ҫар пуха пуҫларӗҫ. Вӗсем 
авалхи тусӗсемпе пӗрлеш се пирӗнпе ҫапӑҫма 
тытӑнт,ӗҫ. Ш уррисем пе вӑрҫнӑ ҫынсем йепле 
пупсем малтан турӑш сем пе Хӗрлӗ ҫара хирӗҫ 
пынине нумай ҫӗрте курнӑ. В ӗсенӗн хы ҫӗн^ен 
улпут ывӑлӗсемпе вёсен ш урӑ ҫарӗсем  каш ла- 
са пынӑ. (Хӑш ҫӗрте пупсем т>иркӳ тӑрне хӑпар- 
са хӗрлӗ салтаксене пулеметпеле ш атӑртаттарнӑ 
вӑхӑтсем  ге пулнӑ). Ҫапла ӗнтӗ пупсем мӗн 
пур вӑйӗпе Канаш  влаҫн еп ӗтересш ӗн тӑрӑш рӗҫ . 
Ант,ах пирӗн Хӗрлӗ ҫар пит хытӗ тӑт^ӗ. Р ап о^- 
'5 ипе хрест^ен ат,исем выҫӑллӑ-тутӑллӑ, тум тир- 
сӗр, ҫара уран пулсан та лайӑх тумланнӑ, тутӑ



хырӑмлӑ йут патшалӑх укҫипе вӑрҫакан ш урӑ 
ҫарпа виҫ ҫул ҫапӑҫрӗ. Виҫ ҫул ҫапӑҫса рапоТ)- 
т,исемпе хрест^ен ирӗкне улпутсен аллине кал
ла памарӗ. Вӑл вӗсене влаҫп ам ам ар , йулаш кин- 
т,ен хӑйӗн тӗреклӗ аллипе пӗтӗмпех ҫӗмӗрсе 
тӑкрӗ. Ку ӗҫ пӗр йент^ен тӗлӗнтерсе йарат. 
Ант,ах унш ӑн пӗрре те тӗлӗнмелле мар, мӗнш ӗн 
тесен, йупа уйӑхӗнт^е туртса илнӗ влаҫ вӑл рапот,- 
туисемпе хрест,енсен влаҫӗ. Кам влаҫӗш ӗн вӗсем 
тата ҫапӑҫтзӑр? Ҫапла вара Канаш  влаҫӗ, ш урри- 
сене хӑваласа йарсан, сывлӑш  ҫавӑрса йат^ӗ, 
вӑл ҫӑм ӑлтарахсы влап уҫларӗ.В ара патш а вӑрҫи 
■ҫухне тата револ,утсиш ӗн ҫапӑҫнӑ т>ухне йурӑх- 
сӑра тухнӑ хуҫайствине йусама, ӑна ҫирӗплет- 
ме тытӑнт,ӗ. Халӗ ӗнтӗ Канаш  респуплӗкӗсем  
вӑйлӑ патш алӑхсемпе Танлашаҫҫӗ.

Вӑрҫӑ хыҫҫӑн „килӗшӳ“.
Канаш  ирӗкне пӑш алпа ҫапса ӳкерм елле мар- 

рин е курсан, пирӗн  тӑш м ансене пит хытӑ сӗрӗм 
тиврӗ. Капитталиссем  пуҫӗсене лӑш тах йат^ӗҫ. 
Елӗкхи ҫӗрӗсене, фапрӑк-савӑт,ӗсене, тата мул 
тавраш не калла ҫавӑрм а ҫуккине вӗсем  пӗлт>ӗҫ. 
Х ӑш ӗ пӗри йут патш алӑха пӑрахса кайрӗҫ, 
хӑш ӗ ним тума аптранипе Канаш  ирӗкне пӑхӑн- 
ма, ун май ӗҫлеме сӑмах пат,ӗҫ. Ҫапла вара
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Р аҫҫей р и  ӗҫхалӑхӗпе хирӗҫ ҫапӑҫакансен вӑйӗ 
сапалана пуҫларӗ. Вӗсем пӗррерӗн  - иккш ерӗн  
пирӗн йенне каҫа пуҫларӗҫ. Т>и малтан ш уррисен 
аф итсерӗсем  каҫрӗҫ. П ирӗн йенне каҫса вӗсем 
хӑш ӗ пӗри халӗ те Хӗрлӗ ҫарта ӗҫлеҫҫӗ. Вӗсем 
хыҫҫӑн Колту^акӑн, Тениккинӗн, В ранкелӗн ми- 
нистӑрӗсем  Канаш ирӗкӗ май ӗҫлеме сӑмах 
пат,ӗҫ. Ҫапла капитталиссемш ӗн тӑракан ҫын- 
сен^ен  пирӗн влаҫа икӗ тӗслӗ тӑш ман парӑнт,ӗ.

Епир ҫавӑн т,ух- 
нех пупсем те пи- 
рӗн йенне каҫӗҫ те 
се  ш ухӑш ларӑмар.
Ант,ах вӗсем, пӗтӗм 
халӑха т а м ӑ к р и 
хӗртнӗ ҫагмасемпе,
^ӗлхерен  ҫакса ху- 
ракан ҫеклисемпе хӑратсан, ӑна пӑхӑнтарма 
пулӗ тесе ш утларӗҫ пулмалла. Хура халӑха ун 
пек сехӗрлентерсен, йулаш ки т,ӑххине ҫӑмарти- 
не, хӑй ҫийес ҫӑкӑрне ҫеҫ мар, Канаш  влаҫне 
ҫӗнтерме те пулӑш ӗҫ-ха терӗҫ пул,. Ҫавӑнпа 
т,иркӳ пуҫлӑхӗсем йут патшалӑха тарнӑ капит- 
талиссемпе ҫыхӑнса гшрӗн ҫӗрте хӑйсен хура 
ёҫне тума тапратрӗҫ.
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Ҫ ак ш ухӑш па 1919-мӗш  ҫулта патриарх Т и - 
хӑн (тзиркӳ пуҫлӑхӗ) ком униссен  парттине 
"йиркӳрен уйӑрат. Епир ком униссем  турра 
ӗненменнине, тата ҫавӑнпа вӗсем  т^иркӳрен 
уйрӑлн ин е те пурте лайӑх пӗлетпӗр. Апла пул- 
сан, мӗнш ӗн тата патриарх Тихӑнӑн унтур>енех 
т,иркӳрен уйӑрӑлнӑ ҫы нсене кайран  татах ^ и р - 
кӳрен  уйӑрмалла пулнӑ? Ӑна ӑнланма питех 
йы вӑр мар. П атриарх ҫапла хӑтланни ком у- 
ниссем ш ӗн пулман вӑл. Вӑл тӗттӗм  халӑхш ӑи 
пулнӑ. К ом униссене т>иркӳрен уйӑрса, Тихӑн 
вӗсем  т у р р а  ӗ н е н м е ҫ ҫ ӗ ,  вёсен ҫине турӑ 
ылханӗ а н м а л л а  тесе, -халӑха пистересш ӗн 
пулнӑ. П артти майлӑ ӗҫе тусан, сирӗн ҫине 
те турӑ ылханӗ анмалла тесе вӗрентнӗ вӑл. 
Ҫапла вара патриарх ӗҫхалӑхне ком униссен  
нарттинт,ен .айакалла сӑх-сӑха, сӑх-сӑха тар- 
тасш ӑн пулнӑ. Ант^ах т,иркӳ пуҫлӑхӗ кӗтни 
ахал,ех пул^ӗ. Еҫхалӑхӗ ком униссен  парттинт,ен 
тарм а мар, вӑл йергсе пынипе вы ҫӑхнӑ каш кӑр 
пек килекен тӑш манӗсене ҫёмӗрсе тӑкрӗ те, 
калла килне тавӑрӑнса пурнӑҫне йусама, ӑна 
сотсиалисӑм ҫулӗ ҫине кӑларма тытӑнт>ё. Ҫапла 
вара пупсен туртса кӑларнӑ шухӑшӗнт^ен ни- 
мӗн те тухм арӗ. Вӗсем пуртӑ аври  тӑвас тенӗ 
йапаларан ҫӗҫӗ аври те пулмарӗ. П урнӑҫӑк
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йулаш ки кунӗсем  ҫы вӑхара пуҫларӗҫ. К и рек  
мӗнле выл>ӑх та вилес умён „^унӗпе" йулаш ки 
хут вӑйлӑ ^ӗтресе  илет. Ҫ авӑн пекех Т)Иркӳ 
те хӑйӗн йулаш ки кунӗсент,е тепре Канаш  
влаҫне хирӗҫ тӑрса пӑхрӗ. 1921-мӗш  ҫулта 
пирӗн респуплӗксент^е вӑйлӑ вы ҫлӑх пулт^ӗ. 
Канаш  влаҫӗ, хӑйӗн ӗлӗкхи хатӗр ҫуккипе, 
халӑха тӑрантарма ты рӑ ныҫтан та тупса па- 
раймарӗ. Ҫавӑнпа, халӑха выҫӑ вӗлерес мар 
тесе, ирӗксӗр  ^и р кӳ р ен  хаклӑ йапаласене илсе, 
унпала йут патш алӑхран ты рӑ кӳртерм е ш ут 
ты трӗ. К у ӗҫре каллах патриарх Тихӑн хирӗҫ 
тӑ^ӗ. Вӑл Т)Иркӳ йапалисене илме йурамаст, 
апла туни турра мӑш кӑлани пулат тесе, хут 
кӑларТ)ӗ. Вӑл хӑй „тӗрӗслӗхне“ канонсем  тӑрӑх 
кӑтартма тӑрӑш рӗ. Т)ӑнахах ҫак канонсем  тӑрӑх 
т,иркӳ йапалине, илме йураман-ш и вара? Е пир 
унӑн канонӗсене ш ыранӑ пулсан, Т и х ӑн ах и р ӗҫ  
калаканнисене те тупнӑ пулӑттӑмӑрту^ӗ. А н^ах 
епир канонсем  ш ы рамасӑр-тумасӑр т ,и р к ӳ н  
ӗлӗкхи ӗҫӗсене пӑхрӑмӑр, мӗнш ӗн тесен, ӗҫ Т)И 
илемлӗ ҫырнӑ канонран та шант,ӑклӑрах. ^ и р -  
кӳн ӗлӗкхи ӗҫне пӑхсан, епир ҫакӑн пек йапала 
куртӑмӑр: ҫӗр ҫул кайарах (1812-м ӗш  ҫулта) 
„тӑш мансене" ҫӗнтерм еш кӗн Ҫ еркей евски  ла- 
вӑрти ъ и ркӳ  тавраш ӗсене панӑ. Ҫакӑн ҫинт>ен



ком униссем  мар (вӗсем ун т,ух пулман та), 
манахӗсемех хӑйсен аллипе памӗтник ҫине ылт- 
тӑн саспаллипе ҫы рса хӑварнӑ. Тата пӗррӗмӗш  
П еттӑр  п атш а'тураш  ҫинт,и ылттӑн-кӗмӗле ҫеҫ 
мар, т,анӗ тарантуҫен пуҫтарса илнӗ. М ӗскерле 
к у  ӗҫсене вӗсем  канон тӑрӑх тунӑ-ш и? Ун т^ух- 
не канонсем  апла тума т^арман-мӗн? Халӗ 
ҫав канонсем  тӑрӑхах т>иркӳ йапалисене перӗн-

ме те йурамаст! М ӗн- 
ш ӗн хал, капла пул- 
нӑш и? М ӗнш ӗн тесен, 
Канаш  влаҫё т^иркӳ 
пурлӑхне туртса илсе, 
хрест,ене пат,ӗ. Вӑл 
унӑнне ӗлӗкхи савй- 

нӑҫлӑ кунне т,акарт,ё. Ҫавӑнпа ӗҫхалӑхӗ выҫӑпа 
вилнӗ вӑхӑтра, Тихӑн патриарх ш у^ӗп е Т)Иркӳ- 
сем  ылтӑн-кӗмӗлпе йалтӑртатса лармалла пулнӑ.

Ант^ах Т)Иркӳ унпала га нимӗн те кӑларай- 
марӗ. Канага влаҫӗ выҫӑ ларакан халӑх валли 
т^иркӳн хаклӑ йапалисене илнё вӑхӑтра никам 
та ӑна туармарӗ. Хӑш ҫӗрте, аллӑ утмӑл тӗтӗм 
карт,ӑксемпе йалти пуйансем кӑшкӑркаланинт^ен 
пуҫне, урӑх никам та хирёҫ пымарӗ. Вара 
т,иркӳ, ҫапла хӑтланса, хӑйӗн вӑртӑн гавакан 
х у р а  ӗҫӗсене палӑртрӗ. Ӗҫхалӑхӗ т^иркӳ хӑйне

—  12 —
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йепле улталаса пы нине сисе пуҫларӗ. Ҫавӑнпа 
ӗлӗк ӗненекен ҫынсем те унтан пӑрӑна пуҫ- 
ларӗҫ. Кунтан кайран пупсен йулаш ки шан- 
т^ӗкӗ пӗтрӗ. Вӗсем ӗҫхалӑхне леш  тӗн ^ ер и  
тамӑкпа та хӑратаймарӗҫ. Вара халӑх ум ӗн^ен , 
сӗрӗм  пек, халех ҫухалас мар тесе, Канаш 
влаҫне ӳкерес ш ухӑш а пӑрахса, пирӗнпе „ки- 
л ӗш ӳ “ тума сӑмах пат^ӗҫ. Вӗсем хӑйсен ӗлӗкхи 
ҫулне улӑш тара пуҫларӗҫ. Ҫ ак ҫулне улӑш гарнӑ 
май, ^ и р к ӗве  ҫӗнетес ш ухӑш  та пырса кӗрет. 
Ана улӑш тарас тийекенсем  нумайлана пуҫлаҫҫӗ.

Тртрнӗве ҫӗнетни.
П атриарх Тихӑн ком униссене хирӗҫ вӗс- 

летни, халӑх выҫӑпа в идее вы ртнӑ Т>ухне '6ИР '  
кӳ йапалисене тивме йурамаст тени, тата Ка
наш влаҫне хирӗҫ тӑни пупсен ӗҫне й ы вӑрлатн ӑ/ 
ҫемӗн йывӑрлата пуҫларӗ. Халӑх йепле Тихӑн- 
тан сивӗнсе пынине вӗсем кура пуҫларӗҫ.- 
Вара т,иркӳрен те пӗтӗмпех сивӗтес мар тесе,. 
вӗсем патриарх Тихӑна вырӑнтан кӑларма к а 
наш турӗҫ. Ҫ ак ш ухӑш а ӗҫе кӳртме М ускавпа 
Л енинкратри, тата ытти хулари пӑртапупсемпе 
пупсем пуҫтарӑнса, 1922-мӗш  ҫулта Тихӑна 
вырӑнтан тухма ыйтаҫҫӗ. Л еш  вы рӑнтан тухма 
сӑмах парсан, вара ун вы рӑнне т^иркӳ ӗҫне-
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туса тӑма— аслӑ т^ирку тытӑмне туса хураҫҫӗ. 
К ун хыҫӗнт^ен ытти хуласен^е те йеппискӑп- 
сем  вы рӑнне т>иркӳн тытӑмӗ малаш не ӗҫе ту- 
малла тӑваҫҫӗ. Т)Иркӗве ҫӗнетес ти й екен сен  
1923-м ӗш  ҫулта малтанхи пухӑвӗсем  пулса 
иртнӗ. Ҫ ав пухусент>е вӗсем  ^ и р к ӗв е  ҫӗнетес 
тӗлӗш пе, кӗскен  каласан, ҫакӑн пек канаш - 
ланӑ: Епир халӑха хирӗҫ нихӑҫан та пы м ан 
терӗҫ, халит,т,ен пулнӑ ӗҫсент,е т,иркӳн пуҫ- 
лӑхӗсем  (архерейсем , м итрополитсем  тата йеп- 
пископсем ) айӑплӑ терӗҫ. Ҫапла вӗсем  хӑйсем 
ҫинт>ен айӑпа йӑлтах сирсе йат,ӗҫ. Унтан тата 
ёлӗк  авланма йураман урҫа пупсене халӗ ав 
ланма т,армалла мар, пупсене те икш ер хут 
.авланма йурат терӗҫ. Кунтан пуҫне тата кӗс- 
ке тум тирпе те, кӗске ҫӳҫпе те пупсене ма
лаш не ҫӳрем е йурат терӗҫ. ^ и р к ӳ  кӗллисен^е 
капитталиссем  майлӑ каланӑ вы рӑнсене кӑларса 
урӑххисене кӳртм елле тесе йышӑнт,ӗҫ. М алаш 
не тата Т)Иркӳ Канаш  влаҫне хирӗҫ пымалла 
мар, ёҫсене ун майлӑ туса пымалла тесе ка- 

1 наш ларӗҫ. Халё ӗнтӗ пупсем ҫавӑн т,ухнехи 
I ш ухӑш сене пурнӑҫа кӳртм е тӑрӑш аҫҫӗ. Хӑш 
I ҫӗрте кӳрткеленӗ те ӗнтӗ.
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Кашхӑрсем сурӑх тирхе тӑхӑн^ӗҫ.

К у тарантуҫен епир т>иркӳ йепле ҫӗнелсе 
пы нине пӑхса тухрӑмӑр. М алаш не ҫак ҫӗнӗ йӗр- 
кесем  ҫине ӗҫхалӑхӗ мӗскерле куҫпа пӑхмалли 
ҫи н^ен  сӳтсе-йавӑпӑр. И лӗр халӗ ҫӗнӗ т,ир- 
кӳн пӗр вырӑнне. Халӗ пупсем ӗлӗк рево л у т- 
си йе хирӗҫ тунӑ хура ӗҫӗсене йыш ӑнасш ӑн мар. 
Вӗсем ун пирки аслисене ҫеҫ айӑпласш ӑн. М ӗс- 
керле-ха ку апла пулнӑ? Кам урлӑ аслӑ пупӗ- 
сем хӑйсен хура ш ухӑш сене ӗҫе кӳртсе пынӑ? 
Камсем ун т,ухне ҫав аслисем хуш нине халӑх 
хуш ш и не сарма тӑрӑш нӑ-ш и? Тӗрӗссипе кала- 
сан, кӗҫӗн пупсем те ку ӗҫре айӑкра тӑман 
пулмалла. Вӗсем айӑккинт^е йулнӑ пулсан, йе 
тата аслисем хуш ш нине ун т,ухнех хирӗҫ пынӑ 
пусан, епир ӑна пӗлӗттӗмӗр. Ҫавӑнпа кӗҫӗн ! 
пупсем те, ун т^ухне аслисене пулӑшса пынӑ ) 
тенӗш ӗн, пире ӳпкелемӗҫ тесе ш ухӑш латп ӑр ./

Халё аслӑ пупсем авланма йурат тенине 
илер. Ӗлӗк аслисен т,иркӳ йӗркипе авланма 
йураман (вӗсенӗн вӑрттӑн арӑмӗсем тем иҫе те 
пулнӑ пул) те-ха). М ӗнш ӗн йураман-ш и? М ӗн- 
шӗн тесен, ӗлӗк т^иркӳ пит пуйан пулнӑ. Вӑл 
ҫав мула елхерейсен  арӑмӗсем , тата ат-,и-пӑт^и- 
сем ҫине салагса йарасш ӑн пулман. Халӗ ӗнтӗ,
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■^иркӗвӗн ылтӑн-кӗмӗлне, тата ф ап рӑк-савӑ^ӗ- 
сене туртса илсен, елхерейсен арӑмӗсен, ат,и- 
пӑ^исен ҫук м ул  саланса пӗтесрен пӗртте 
хӑрамалла мар пулт^ӗ. Ҫавӑнпа вӗсене халӗ 
пӗрре мар, вунӑ хут авлансан та никам ^арасг 
ҫук. Тата пупсен кӗске тумтирпе, кӗске ҫӳҫпе 
ҫӳрени пирӗнш ӗн нимӗне те пӗлтермест. Ҫавӑн 
пекех кӗлӗ йӗркинт^ен капитталиссен майлӑ 
калакан вы рӑнсене кӑларса пӑрахса урӑххине 
кӳртни те пире хӑваслантарас ҫук. М ӗн тӗрлӗ 
пысӑк ҫӗнетӳсем  (улш ӑнусем) т,иркӳре тусан 
та, вӑл хӑйӗн ӗлӗкхи сӑнне ҫухатаймаст. Т>иркӳ 
■^иркӗвех йулат, ун никӗсне пӗр йы ш ш и кир- 
иӗҫрен тунӑ. Ант^ах ҫёнӗ т,иркӳ тийекенни 
(пит т^ейе пулса) хӑйӗн ӗҫхалӑхӗн пуҫне ҫавӑ- 
рарах  пама пултарат. Вӑл ҫак револ,утси хумё 
хӑйне ҫапнӑ ҫемӗн шалалла кӗрсе пырат. Вӑл 
Канаш  влаҫӗ вӑхӑтӗнт^е те хӑйӗн халӑха сӗрӗм 
гивертес ш ухӑш не пӑрахасш ӑн мар. Ҫ авна 
пирӗн астуса тӑрас-т^ӗ. М аларах каланӑ пек, 
т^иркӗве мӗн тӗрлӗ ҫӗнетсен ге, ӗнерен лаш а 
тӑвайм ӑн тенӗ пек, нимӗн усси те пулас ҫук. 
Ана тем иҫе майӑн ҫавӑркаласан та, унтан 
Канаш  влаҫне, ӗҫхалӑхне йурӑхлӑ йапала тума 
ҫук, мӗнш ӗн тесен, вӑл капитталиссене ҫеҫ 
халӑха пӑхӑнтарса тӑма кирле пулнӑ. Вӗсем
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^ и р к ӳ  урлӑ халӑха ҫапла каласа вӗрентнӗ: ҫак 
тендере йы вӑр пулсан та, т>ӑтӑр, ун вы рӑнне 
еире леш  тӗнт,ере ҫӳлти патшалӑх пулӗ, тенӗ. 
Х а ^ т е  нумайту^ен епир капитталиссен мӑш- 
кӑлне т,ӑтрӑмӑр. ^ ӑтр ӑм ӑр  епир 1917-мӗш  ҫулт,- 
$енех. В араҫук , ҫитӗ, урӑхтуӑтмапултараймаст- 
пӑр! терӗм ӗр. Аслӑ Р ев о ^ у тс и  тусан, хамӑрӑн 
ёнсе ҫин-^е ларакансене сирпӗтсе антартӑмӑр 
та, пурнӑҫа хамӑра кирлӗ пек тума пуҫларӑмӑр. 
Авалхи й ӗ р к е с е н е  
пӑсса, науккӑ кӑтарт- 
нӑ пек ҫӗнӗ йӗрке, 
ҫӗнӗ пурнӑҫ тума ты - 
тӑнтӑмӑр. Ҫ а к  ӗҫре 
пире ^ и р к ӳ  пит кан- 
сӗрлесе пырат. П уп
сем хӑйсен ӗлӗкхи 
тум тирӗсене пӑрахса, Канаш  влаҫӗ май ӗҫлет- 
пӗр тесе, сурӑх тирне тӑхӑнтуӗҫ пулсан та, каш - 
кӑр „й ӑлисен е“ пӑрахмаҫҫӗ. „К аш кӑра мӗнле 
ҫитерсен те, вӑрманалах пӑхат“, тенӗ ватти- 
сем. Ҫ авӑн пекех тӳиркӳ те ӗлӗкхи пурнӑҫ 
патнеллех туртат. Вӑл тӗттӗм халӑха йепле 
улталаса пурӑнни ҫинт,ен нумай калаҫнӑ та,

Ҫёнё ?,ирк¥. 2
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ҫырнӑ та, ун ҫинт,ен р в а ш л а  кӗнекесем  те пур 
ёнтӗ. Ҫавӑнпа кунта ун ҫ и н р н  татах ҫырмӑпӑр.

И у л а ш к и н р н  ҫакна каламасӑр хӑвармалла 
мар. Халӗ пире Канаш влаҫё р р к ӳ п е  турра 

гёненме те, ӗненм есӗр пурӑнма та ирӗк п а р :  
Ҫ ав майпа й а л с е н р  турӑсӑр  уш кӑнсен йа-, 
р й к к ӑ с е н р  ӗҫлекен ҫынсем мӗн вӑйӗ ҫитнӗ 
таран, тата мён пёлнӗ таран тӗттём  халӑха 
йепле пупсем вӗсене халитурн  улталаса пу- 
рӑннине, тата путланма тытӑннӑ ӗҫӗсене ҫӗнӗрен 
р р т с е  йарас ш ухӑш ӗсене те тӗплӗн ӑнлантара- 
ӑнлантара парас пулат. Вара епир, пупсен 
ывӑҫӗнт,ен ӗҫерӗнсе, пӗтӗм халӑхпа пӗр канаш - 
лӑ пулса, хамӑр пурнӑҫа, науккӑ кӑтартнӑ пек, 
сотсиалисӑм  ҫулӗпе тата хӑвӑртрах йама пул- 
тарӑттӑмӑр. Турӑсӑр  уш кӑнсен^е ӗҫлекенсен  
ҫакна манмалла мар: вӗсем ш ӗн мӗн пур наук-, 
кӑпа истори  тӑрат. Н ауккӑ (етем аслӑлӑхӗ) пу-. 
лӑш нипе епир капитталиссен йулаш ки тӗрек- 
лӗхне~илӗпӗр.
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