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У М Ӗ Н Х И  С Ӑ М А Х .

Ҫак пӗ^ӗкҫӗ кӗнекене епӗ П. С. К. П н Т)ӑваш 
Опкомӗ ҫумӗн^и Хӗрарӑм Пайӗ хушнипе ҫыртӑм. 
Хӗвелтухӑҫ йент,и хӗрарӑмсен пурӑнӑҫне Каспарӑва 
ҫырнӑ, кӗнеке тӑрӑх кӑтаргса, ^ы хвӑрсене  „Кому- 
нисткӑ" шурналран илсе ҫӗнетрӗм. Т)ӑвашпала Атӑл 
тӑрӑшшӗнтзИ хӗрарӑмсем ҫин^ен, тӗрлӗ маттериал 
пухса, хам йӗркелерӗм.

Ытла васкавӑрла ҫыртарнипе кӗнеке кӗсксрех 
тухрӗ, хӑш пӗр тӗлсене ҫийелерехрен ҫеҫ п ӑхсатӗ-  
рӗслемелле пулт,ӗ. М айласа ҫырмасӑр ӑна кӑларас- 
шӑн та март,т,ӗ. Ант,ах Т)ӑваш хушшинт,е ҫакӑн пек 
кӗнекесем сахал пирки, тепӗр йен'5ен Хӗрарӑм Пайӗ 
хистенипе, ҫаптарасах терӗм вара.

Тен ҫак кӗнекере тёрлӗ ҫитменлӗхсем те пулӗҫ, 
лайӑхрах ҫутатса парайман вырӑнсем те палӑрӗҫ. 
Ҫа1?анпа, вулакансемпе хӗрарӑм хуш ш ин^е ӗҫлекен- 
сем вӗсене кӑтартса парӗҫ, тесе ӗмӗтленетӗп.

Ҫ ы р а к а н.
Ш упашкар,

1926-мӗш ҫул.





ХӖРАРДМӐН ЬЛӖКХИ 
ПУРАНӐҪӖ.

Пирӗн Совет респуплӗкёсен Сойусӗнт,е 
тёрлӗ т,ӗлхепе •калаҫакан халӑх (натси) ҫӗо 
ытла пурӑнат. Ҫак халӑхсент,ен хӑшё-пӗрри 
хуҫайствӑ тӗлӗшӗнт>ен те, ку^ттурӑ йент^ен 
те малта тӑраҫҫӗ; нумайӗшӗ кайа йулнисем 
те пур; кӗскен каласан: кашни халӑхӑн пу- 
рӑнӑҫ йӗрки хӑйне йевёрлӗ, ыттисен^ен уй- 
рӑмрах.

Епӗр пурӑнакан ҫӗр-шывран хёвелтухӑҫ 
йенелли халӑхсен пурӑнӑҫ йӗркийӗ Раҫҫей 
варринт,е пурӑнакан халӑхсеннин^ен нумай 
урахла. Касакстанпа Вӑтам-Аҫире пурӑнакан 
халӑхсен: уҫпексен, туркменсен, тар ан тасе  н, 
кашкарлаксен, кӑркӑссен, кара-кӑркӑссен, 
тункалсен, тата турксен пурӑнӑҫ йӗрки авал- 
хи кивелнӗ йӑласемпех ҫыхӑнса пырат-ха. 
Вӑл йӑласем ,,Корангта“, тата „Ш ариатпа“ тё- 
пленнё. ,,Ш ариат“ вӑл мӑссӑлдоан тёнё каланӑ 
тарӑх пурӑнӑҫа тёне пӑхӑнтаракан саккун



кӗнеки. ,,Ш ариат“ тӑрӑх: тӗне пӑхӑнмалла, 
аслисене итлемелле, хӗрарӑмсен арҫын Т)ури 
пулмалла.

Хӗвелтухӑҫ йент,и халӑхсен хӗрарӑмӗсем 
Ытла та нат,ар, хӗсӗк пурӑннӑг Вӗсем ӗмӗрё 
йртиту^енех арҫын ӑллинт,е т^уралӑхра, йе 
ытти килти йапала вырӑнӗн^е ант^ах пулнӑ. 
Малтан кат,т,а тухаэден ашшӗ тыткӑнӗн^е пу- 
рӑнат, ашшӗ ӑна хулӑм укҫилле (калӑмла) су- 
тат; унтан вара упӑшки хӗскӗт^не куҫат, 
упӑшки унӑн мӗн пур пурӑнӑҫне хӑй аллине 
илет. Хӗвелтухӑҫ йент^е хӗрарӑмӑн хӗр ӗмӗ- 
рё ытла та кӗске: сакӑр «е вунпӗр ҫула ҫи- 
титу^ен ан^ах. Ҫак ҫулсене ҫитсенех ӑна, виҫ- 
ҫӗмӗш йе тӑваттӑмӗш арӑмлӑха, катда тытса 
параҫҫӗ (унти ҫынсем темиҫе арӑмпа пурӑна- 
ҫҫӗ). Ҫав ҫулсене ҫитит,т,ен ант^ах мӑссӑл,ман 
хӗрӗ питне хупламаст; катуьа парсан вара 
унӑн питне, упӑшкинт^ен урӑх, никам та ку- 
раймаст: вӑтӑр пиллӗке, йе хӗрӗхе ҫитит,т>ен 
лаша хӳринт,ен тӗртсе тунӑ хура т,артапа 
хупланса ҫӳресе ҫамрӑк ӗмӗрне ирттерет.

Пуйаннисем те, т,ухӑнсем те хӗрарӑма 
ҫын вырӑнне хисеплемен. Пуйан килёнт,е 
хӗрарӑм иртӗнмелли йапала йеверлӗ, ^ухӑн



патенте тарҫӑ вырӑнӗнт-,е. Хёрне кату^а тытса 
панӑ т,ухне те, кат,т>и мӗн тӗрлӗ йурӑхсӑр 
пулсан та, амӑшӗ хӑй тӑвассине тӑваймаст.

Ҫак каланӑ сӑмахсем хӗвелтухӑҫӗнт,и хӗр- 
арӑм пусмӑрлӑхра ^ӗнейми выл>ӑх шутӗнт,е 
пурӑннине лайӑх кӑтартаҫҫӗ.

Уҫпексен, турксен, таранздасен хушшин- 
т,е хӗрарӑмсем карта хыҫӗнт,е уйрӑм .тунӑ 
пӳртсент,е (итуеерин^е) пурӑнаҫҫӗ; арҫынсем 
пурӑнакан карташӑн (килкартийӗн) тепёр пай- 
не вӗсене кӳртмеҫҫӗ; ӑҫта та пулин кайнӑ 
т,ух арӑмӗсем хирӗҫ пулсан, айаккалла пӑ- 
рӑнса, вӗсене ҫул памалла.

Вӑтам-Аҫире, хулӑм укҫи тӳлеме вӑй сит- 
мен пирки, авланаймасӑр йулнӑ ҫынсене ани 
ҫине кӳртме шыв та памаҫҫӗ (унта ана ҫине, 
ҫумӑр ҫуман пирки, шыв кӳртсе ҫӗр ӗҫлеҫҫӗ). 
Хулӑм укҫи пысӑклӑхпа вӑл йент>е пуйансем 
ҫеҫ авланма пултараҫҫӗ. Ҫавӑнпа унта нумӑй 
арӑмпа пурӑнас йӗрке йупа уйӑхӗнт,и рево- 
л^утситу^енех пулнӑ, халӗ те вӑл тӗппипех 
пӗтсе ҫигеймен-ха.

Хӗвелтухӑҫри хӗрарӑм килти мӗн пур 
йывар ӗҫе хӑй туса тӑрат: т>ӑтма ҫук шӑрӑх 
хӗртекен хӗвел питӗнт,е, т-,ӗркуҫҫи таран шыв



ҫинт-,е кунне 18 сехет ӗҫлет; ҫав вӑхӑтрах 
ҫурӑмӗ ҫинт>е а'рине ҫакса тӑрат (кун пек 
ӗҫ пусма-тавар тӑвакан мамӑк ӳсекен ҫӗрте). 
Килӗ ҫин^е тӳсе ҫӑнӑхне те хӑй тӑват, вы- 
Л)ӑхне те хӑй пӑхат, ат,и-пӑТ)Ишӗн те пӑшӑр- 
ханат, килте-ҫуртра та тирпейлет, упӑшкине 
те ^ышласа а^ашлат. Кил-ҫурт ӗҫӗн^ен пуҫне 
сутлӑх йапаласем тӑвакан ӗҫре те хӗрарӑмах 
асапланат: хаклӑ йышши коверсем тӗртет, 
ҫумӑр витерейми ҫӑм атӑсем йӑвалат, пуйан- 
сем в а зд и  ^е^ен  илемлӗ пурҫӑн хатӗрлет.

Ҫак тери йывӑр ӗҫре те т,ӑтӑмлӑ ӗҫ ҫын- 
ни пултӑр тесе, упӑшкине те урлӑ сӑмах 
калама ан пултарайтӑр тесе, хӗвелтухӑҫӗнви 
хӗрарӑма ҫырӑва вӗрентмен: арҫынпа тан хи- 
сепре ҫӳремелли ӗҫе йаман ӑна. Ҫавӑнпа вӑл 
т,ӗнейми т,ура пулса, ҫапла йупа уйӑхӗнт,и 
р е в о л ^ тси ^ ен ех  пурӑннӑ.

Мӑхамет каланӑ тӑрӑх: хӗрарӑм ӑс-пуҫ 
тёлёшёнт,ен те, тӗн йен^ен те арҫынтан ну- 
май кайра тӑрат. Ҫакӑн пек тӗрӗс мар ирсӗр 
сӑмахсемпе „Ш ариат“ ҫынсен нуҫне ҫавӑрса 
хӗвелтухӑҫ йен^и хӗрарӑма темиҫе ҫӗр ҫул 
хушши тыткӑнпа пусмӑрта усранӑ.



Пирӗнпе йунашар пурӑнакан тутарсен, 
пушкӑртсен, Капкасри арменсен, т^ирккассен, 
оҫҫетинсен хӗрарӑмӗсен пурӑнӑҫё те Вӑтам- 
Аҫири хӗрарӑм пурӑнӑҫӗнт,ен ытла лайӑхах 
мар; нумай арӑмпа пурӑнасси, ҫамрӑклах кат,- 
т>а тытса парасси, ытти арҫынсентзен питне 
хупласси, упӑшкине пӑхӑнасси пурте пулнӑ. 
Ант,ах кайарахпа пурӑнӑҫ хёсӗнсе килнипе 
упӑшкисем йут халӑх хушшине ӗҫлеме кайа 
пуҫласан, хӗрарӑма пусмӑрлас хӑрушӑ йӗрке 
кӑшт кӑна ҫемҫелнӗ; ҫапах та хӗрарӑм т,ура- 
лӑхран йӑлтах тухайман.
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Атӑл таврашӗн^и вак х а л ӑ х  
хӗрарӑмӗеем.

Атӑл таврашӗнт,е ҫармӑссем, ^ӑвашсем, 
мӑкшӑсем (ирҫесем), вуттексем пурӑнаҫҫӗ. 
Ҫак халӑхсем хушшинт,е те хӗрарӑм пурӑнӑ- 
ҫӗ ытла савӑнӑҫлах пулман. Ку халӑхсем 
Мӑхамет тӗнӗпе пурӑнмаҫҫӗ, пурӑнӑҫ йӗркине 
,,Ш ариат“ тӑрӑх тусй пымаҫҫӗ; ҫаплах та хӗр- 
арӑм телейне мухтамалӑх тӗлӗ ҫук вёсен.

Т)ӑваш хӗрарӑмӗ мӗнле пурӑннине астӑ- 
вар-ха. 15— 16 ҫултанах унӑн питӗ хӗн, питӗ 
йывӑр пурӑнӑҫӗ пуҫланат,— йывӑрлӑхӗ вилиту 
■^енех пӗтмест. Тӑван поет Ҫеҫпӗл Мишши 
ун ҫинт,ен ак ҫапла каласа хурланат: 

Хура-шур ант,ах курмашкӑн
-Кам ҫуралса ӳснӗ,

Ҫут тендере йывӑр хурлӑх 
Кам ытларах тӳснӗ?

Ҫут тён^ере кам телейӗ 
Ҫӗре ӳксе йулнӑ,
Авалтанпа кам кунҫулӗ 
Тарҫӑри пек пулнӑ?
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кам ӑн  вал: кунҫулӗ йывӑр,
Хурлӑхлӑ кунҫулӗ?
— Т)ӑваш арӑмӗн пулмасӑр,

Тата камӑн пулӗ...
(„Т)ӑваш арӑм не“).

Т)ӑнах та, пӗ^ӗкҫӗллех вӑл ат>а пӑхса, кил- 
ҫурт хуралласа, хур-кӑвакалпа т,ӑхӑ-т>ӗпӗ пӑхса 
хӑшкӑлат. Савӑнса ҫыру (хут) Ъӗренмелли 
вӑхӑт,ё ҫав ӗҫсемпех иртсе кайат. Ҫитӗнсе 
хӗр пула пуҫласан пир тӗртме, тӗрӗ тума, 
т,ӗнтӗр ҫыхма тытӑнат. Ытла та йывӑр т,ӑкӑл- 
тӑш ӗҫлё сурпансемпе масмак-сарӑ тавраш 
тёрлесе, шурӑ пирне пӗрТ)ӗн суйласа, тинкер- 
се пӑхса ларнипе ҫамрӑклах хӑйӗн куҫ вӑйне 
пӗтерет. КаТ)Т)а кайма тытӑнҫан хӗрипраҫа гш- 
тё нумай йапала кирлӗ вӗт. Кату^а кайайман 
хӗ р _ х ӗ р  те пулмаст вара: ӑна ҫын вырӑнне те
хисеплемеҫҫӗ.

Ан^ах пирӗн т,ӑвашпа ытти Атӑл тавра- 
шёнт,и вак халӑх хӗрӗсем ӳссе ҫитӗнсен те, 
ӗлӗкхи саманара, хӑй йуратнӑ кат,у,а пинтен 
пӗри ҫеҫ кайнӑ; ыттисене ашшӗ-амӑшӗ 25— 
35— 50— 100 тенке хулӑм укҫилле ирӗксӗр 
тытса сутнӑ. Хӗрё хирӗҫ тӑрсан та, ашшӗ хӑй 
тавас тенине тунӑ. Кат^^а илеккепни ватӑ-и,



ухсах-т,алах-и— сарапламан: хӗр ашшёшён унӑн 
пуйанлӑхӗ ҫеҫ пултӑр: хӗрӗн кӑмӑлне кайа1'-и, 
каймаст-й—унпа хисеплешмен. Вӑл ҫавӑнтах 
тата хӗр-ипраҫа вӑрлас йӑла пулнӑ. Кату^а 
йлес тейекен лаша кӳлсе пырат те, ирӗксӗр 
ҫуна ҫйне вырттарса илсе кайат; ирӗксӗр туй 
туса хӗрӗн йатне йарат, кайран,—туй иртсен 
пӗр-ик уйӑхран тин, ашшӗ-амӑшӗпе кайса 
килӗшет. Ҫапла мӑшкйл тунӑ хӗрӗн йе ҫакӑнса 
вилмелле, йе ёмӗрне куҫҫул тӑкса ирттермелле 
пулнӑ; кайалла килне тавӑрӑнсан, ашшӗ ӑна 
ирӗксӗр вӑрлакан патне леҫнӗ; леҫмесен те, 
ун ҫинт,ен йала (ырӑ мар) йат сарӑлнӑ. 
Ҫакӑн пек ирсӗр йапалана ӗлӗкхи патша 
саккунӗ т,арман' йал хавхи те ӑна пулӑшса 
тӑнӑ. Т)иркӗве вент^ет тума кайсан, пил- 
сӗр, ӗмӗтсӗр пуп хӗрарӑма ӗмӗр упӑшкине 
пӑхӑнса пурӑнма хушнӑ. Ҫапла вара сутма 
та йурӑхлӑ, вӑрлама та йурӑхлӑ хӗрарӑм 
ӗлӗкхи саманара выЛ)ӑх хисепне ҫӳренӗ.

Хӗрарӑмӑн хуйхӑллӑ пурӑнӑҫӗ, ҫак каланӑ 
сӑмахсемпе ант,ах пӗтмест-ха. Унӑн пурӑнӑҫӗ, 
к а ^ а  кайса арӑм пулсан тата ытларах хӗсӗ- 
нет. Ҫӗр тӗрлё килти т,ӑкӑлтӑш ӗҫ кам ҫин- 
т,е тӑрат?— Хӗрарӑм ҫинт^е. Вунӑ-вуник ат,а-
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патана кам ҫуратса пӑхса ӳстерет?—Хӗрарӑм. 
Ат,исем ӳссе ҫитӗнит,ӗен вӗсене ҫынна кӑла- , 
расшӑн кам куҫҫул, йухтарат?—Хӗрарӑм, йӑ- 
ваш ырӑ кӑмӑллӑ вар, хӑрарӑм-анне.

Хӗрарӑм ырӑ, ҫутӑ, савӑнӑҫлӑ пурӑнӑҫпа 
пурӑнаймаст,— пёр йапала пӗлмесӗр ӗмӗрне 
ирттерсе йарат. Ҫулахи, кӗрхи вӑхӑтра ар- 
ҫынсемпе тан хирте, йӗтем ҫинт,е ӗҫлет; хӗл- 
ле выл)ӑхсем пӑхат, Т)ӑхӑ-т,ӗпӗ тӑрантарат, 
йашкине пӗҫерет, хура-мара тасатат, пирне- 
авӑрне туса кил-йышне тумлантарат, арҫын- 
па пёрле вутӑ турттарма вӑрмана та ҫӳрет: 
ҫитмен пурӑнӑҫ пирки пуйан патне куннён 
ӗҫлеме тара кёрӗшет, пӗр-ик т,ӳлмек турӑхшӑн 
хутӑр хутӑрса парат. Хӗрарӑм ҫин^е тӑракан 
темиҫе ҫӗр тӗрлӗ ӗҫсене шутласа та пӗтерес 
ҫук. Вӑл вӗсене никама ӳпкелемесӗр тӑват, 
никампа хисеплешмесӗр хӑйӗн кёске ёмӗрне 
кӑштӑртатса ирттерет.

Ҫапах та, кил-ҫуртпа ҫемйине тирпейле- 
се тӑрат пулсан та, хӗрарӑма арҫынтан кайа 
хунӑ. Упӑшки ӑна пӑхӑнтарса, пуҫҫаптарса 
пурӑннӑ; усал ҫын аллине лексен,—ӑна хӗне- 
се ҫӗмӗрсе пётернӗ. Вӑл, мӗскӗн, апатне те



йӗркелӗ ҫийеймен, ҫи-пуҫне те лайӑх тумлӑ- 
найман; ант,ах ҫапах та: „ей, ҫаплах ӗмӗр 
иртӗ-ха“ тесе кӑмӑлне пусарнӑ.

Ҫак т,уралӑха патша саккунӗ хытӑ тытса 
тӑнӑ. Хӗрарӑма, арҫын-упӑшка ирӗкӗнт,ен ан 
тухайтӑр тесе, ҫӗр те паман; хӑй аллине пас- 
парт памасӑр, упӑшки ҫумне ҫырса, ун ҫулне 
пӳлнӗ. Ҫитменнине тата тӗн ултавӗпе „вен^ет 
туса“ упӑшки ҫумне ӗмӗрлӗхе ҫыхса хунӑ.

Хӗвелтухӑҫӗпе Атӑл тӑрӑшшӗн^и хӗрарӑм- 
сен пурӑнӑҫӗ ӗлӗкхи ирсӗр, ылханлӑ, пусмӑрлӑ 
патша саманинт,е ҫавӑн пек хӑрушй, тискер, 
сывласа сывлӑш тухми хӗсёк, куҫ курайми 
тӗттӗм пулнӑ.
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Советлӑ Хӗвелтухӑҫӗн^и  
хӗрарӑм.

Епӗр пурӑнакан самана акӑш-макӑш пы- 
сӑк револ,утсиллӗ ӗҫсемпе ҫыхӑнса тӑрат. Вӑл, 
т,уралӑхпа пусмӑра хирӗҫ ҫӗнӗ општ,ӗствӑ хур- 
мисем тумашкӑн, вӗҫё-хӗррисӗр ирёк ҫул 
уҫса парат.

Маркс вӗрентнӗ мелсене ӑнланса ҫитнӗ 
пролеттариатӑн витёр куҫӗ— П. С. К. П. (Пӗ- 
тӗм Сойусри Комуннис Парттийӗ) пур пулса 
пыракан йапала ҫине те клас тӗлӗшӗн^ен 
пӑхат; вӑл револ,утси тӑвӑлӗ мӗнле йӗркесемпе 
ӳссе вӑйлӑланса пынине те лайӑх палӑртат, 
ҫёнё йӗрке патне илсе пыракан ҫулпа ӑна 
ҫирӗплетекен мелсене те пёр йӑнӑшмасӑрах 
кӑтартса парат. Хӑйӗн карапне шавлакан ре- 
вол0утси хумӗсем ӑшнелле йарса, вӑл рево- 
л0утси вӑйӗ ӑҫтан килнине лайӑх сӑнаса пӗлет. 
Револ,утси вӑйхӑва^ӗ пусмӑрта асапланса 
пурӑнакан халӑхсент,е, ҫавӑнпа вӑл вӗсене 
ҫийеле ҫӗклеҫе кӑларма тӑрӑш а!



Иупа уйӑхӗ револ,утсийӗ тёнт^ере пулса 
иртнӗ пур револдутсисен-ҫен те аслӑ. Вӑл 
темнҫе мӗлйун ӗҫлекенсемпе хрес^енсене 
политтӗк йент,ен пй-ҫйхса ларнӑ ҫӗртен тап- 
ратрӗ. Вӑл вӑйлисен айӗнт,е тарӑхса пурӑнакан 
вак халйхсене хйтарт,ӗ. Вйлах тата т,уралйхпа 
мйшкйла йулнй хёрарйм ҫарне те хумхатса 
йаТ)ё. Икӗ пусмйр айӗн^е асапланакан Хӗвел- 
тухйҫ сасартйках рево^утсин малти ҫарё 
пулса тйт^ӗ. Пурин^ен малтан патша вйхйтӗнт^е 
пусмйрланнисене комунисла йухйма хутшйн- 
тарас тесе, вйл хййӗн тӗп вййӗсене револ^утси 
фрон^ӗн ййвашрах врлрйнӗсем тйрйх пухса 
пӗрлештер-ҫӗ; ку тӗлӗшпе вйл пол,шевиксен 
йӗрки май пырат.

Патша йёркин хйрушй политтӗкӗпе унйн 
сийенлӗ тйкйнт,йкӗсене т,асрах пӗтерес тесе, 
совет влаҫё вак халйхсене харпйр хйй ирӗ- 
кӗпе пурйнмашкйн тивӗҫ, ирӗк пат^ӗ. Вйл 
тӗлӗшпе вӗсем Р. Ф. С. С. Респуплӗкӗнт,ен 
уйрйма тухса пётӗмпех уйрймйн пурйнма та 
пултараҫҫӗ. Совет Респуплӗкӗн талккйшӗнт,ех 
йулма килӗшнисене те темӗн сарлакйш авто- 
номи параҫҫӗ. Ҫакйнпа пӗрлех тата совет 
влаҫё пӗтӗм вӑйпа Хёвелтухйҫ халйхӗсене
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кайа йулнӑ хуҫайствӑ пусмӑрӗн^ен хӑтармаш- 
кӑн, хуҫайства та сарлака— ӳсӗмлӗ ҫул ҫине 
кӑларса ҫӗклентерсе йамашкӑн тӑрӑшат. Унтан, 
кивӗ пурӑнӑҫ йӗркисене пӗтерсе, халӑхӑн 
тӑн-пуҫне кул>ттурӑпа политтӗк тёлёшёнт,ен 
те ҫутатма вӑй хурат.

Хӗвелтухӑҫӗнт,и хуҫайствӑ йӗркине хӑ- 
партса ҫирӗплетес пысӑк ӗҫе тытӑнсан, кому- 
ниссен парттийӗ т,и малтан хӑй умне ытла 
хӗсӗнсе, ытла пусмӑрла^са пурӑннӑ халӑх 
сийӗсене ҫӗклесе тӑратас ӗҫе тытӑнт,ӗ. Паллах 
ӗнтӗ, вӑл ^ӑн малтан Хӗвелтухӑҫ хӗрарӑмне 
асӑрхамалла пулт^ӗ. Хӗвелтухӑҫӗнт,и ӗҫ хӗра- 
рӑмӗ—пур пусмӑрлисен^ен те пусмӑрлӑрах, 
т^ураран та т,ура. Унӑн хурлӑхлӑ мӗлки етем 
асапӗн кӗнеки ҫине ӳкнӗ пур мӗскӗн т,урасене 
те витсе хупласа тӑрат. Пуҫ тӳпинт,ен пуҫласа 
ура тупанне ҫитит,т,ен тумтирпе т,ӑптаннӑскер, 
вӑл мӗн пӗ^ӗкҫӗренпех хупӑнса питӗрӗнсе 
пурӑнат. Ана, йапала пек, сутаҫҫӗ те, илеҫҫӗ 
те. Вӑл кил хушшинтзи ,вак-тӗвек ӗҫсене 
суйланӑ ҫӗрте хутшӑнма та, х ӑй . тӗллӗн пӗр 
сӑмах калама та пултараймаст: кирек мӗнре 
те ашшӗпе питу^ӗшне, унтан упӑшкине пӑхӑн- 
са тӑрат. Кун пек т,уралӑхран хӑҫан та пулин

Хёра£ӑ}1а ҫуралӑхран... 2



хӑтӑласса вӑл шанмаст. Ҫапла Хӗвелтухӑҫ 
хӗрарӑмӗ ҫуралассах ылхан кӗлемипе ҫуралат, 
вилсен те ӑна хӑйпе пӗрлех ҫӗре илсе кӗрет. 
Ҫак кӗлемене пӗтересси, хӗрарӑм хулпуҫҫи 
ҫинт,ен виҫӗ хутлӑ пусмӑра—хуҫайствӑ, по- 
литтӗк, кил-йыш пусмӑрӗсене — сиресси, 
йулашкинт>ен ӑна ҫӗнӗ пурӑнӑҫа ҫирӗплетес 
ӗҫе хутшӑнтарасси,— ҫакӑ сатат,т,ӑсем комун- 
ниссен партти умӗнт>е тӑраҫҫӗ.

Малтанхи утӑм, малтанхи сӑнав ку йенӗпе 
пит те ӑнӑҫлӑ пулт,ӗ. 9 пин хӗрарӑм ытла 
хӑйсен тӗттӗм, хӗсӗк пӳлӗмӗсент^ен тухса,— 
клупсене, шкулсене, маҫтерскуйсене тулт,ӗҫ; 
тӗрлӗ ушкӑнсемпе ерттелсене кӗрсе пӗрлеш- 
рӗҫ. 4.000 хӗрарӑм ытла патшалӑха ҫирӗп- 
летес ӗҫре те тӑрӑшма пултарни курӑнт,ӗ; 
вёсен хушшин^е совет т,ленӗсем, сутйесем, 
тата халӑх саҫҫетаттӗлӗсем те пур.

Хёвелтухйсёнт,и хӗрарӑма т,уралӑхран хӑ- 
тарас ӗҫӗн малтанхи ӳсӗмне тӗрӗсрех палӑрт- 
машкӑн советлӑ Хӗвелтухӑҫӗн уйрӑм кӗтесси- 
сене лайӑхрах асӑрхаса пӑхар-ха.

Ҫӗр-шыв тӗлӗшӗн^ен советлӑ Хӗвелтухӑҫӗн 
талккӑшӗ темиҫе мӗлйун ҫухрӑма сарӑлса 
выртат. Кунта, Капкас хыҫӗнт,и — Круҫи,
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Армени, Аҫерпайтшан респуплӗкӗсемпе ҫур- 
ҫӗрти Капкас халӑхӗсен пӗрлешӗвӗсемсӗр 
пуҫне, Турккестан кӗрет. Турккестан вӑл хал, 
темиҫе пайа уйӑрӑлса тӑрат: Уҫпекстан, Турк
менистан, Кара - Киркиҫи, Кара - Калппакки, 
тата Татшиккистан; вӗсем пур те 2-шер 
мӗлйун тӑваткӑл ^ухрӑма йахӑн ҫӗр йышӑнса 
тӑраҫҫӗ. Кунсӑр пуҫне тата Кӑркӑс, Пушкӑрт, 
Тутар респуплӗкӗ, калмӑксен автономлӑ оплӑ- 
ҫӗ, утан Ҫӗпӗрӗн Хӗвӗлтухӑҫ ^иккин^и пурет- 
монколпа йаккут респуплӗкӗсем кӗреҫҫӗ. Ҫак- 
сене пурне те пӗрле илсе шутласассӑн, хӑйсен 
пысӑккӑшӗпе вӗсем Керманипе Франтсипе 
Итталирен те иртсе кайаҫҫӗ.

Хӗвелтухӑҫӗн^и вак халӑхсен респуплӗкӗ- 
семпе оплӑҫӗсене епӗр хуҫайствӑ тӗлӗшӗн^ен 
йӗркелетпӗр. Ҫавӑнпа та т,и малта тӑракан 
ушкӑна вӑйлӑ промышлӗннӑҫлӗ, тупӑшлӑ йал- 
хуҫайствиллӗ, йе сӳс-кантӑр, мамӑк - пурҫӑн 
тавраш тӑвакан респуплӗксене кӳртетпӗр. Ку 
ушкӑнра Аҫерпайтшан, Круҫи, тата Турккестан 
шутланаҫҫӗ.
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Аҫерпайтшан.
Аҫерпайтшан т,иккисент)е темӗн пысӑккӑш 

нехтӑ кӑларакан вырӑнсем (ҫӑлсем) пур. Нехтӑ 
промышлӗннӑҫӗнт^е унта 30,000 ҫын ӗҫлет, 
вӑл— пӗтӗм Аҫерпайтшанри кӗрӗшсе ӗҫлекен- 
сен виҫҫӗмӗш пайӗ пулат.

Хӗрарӑмсем Аҫерпайтшан промышлӗнпӑ- 
ҫӗнт,е 1924-мӗш ҫулта 14.800-ӗн ӗҫленӗ, ку 
пӗтӗм АССР пролеттариаТ)ӗн 13 прот,т>ӑнне 
йахӑн пулат.

Вырӑнти пурӑнӑҫ йӗркисене кура—унта 
хӗрарӑм клупӗсем тунӑ. Хал> ҫавӑн пек клуп- 
сем пӗр Пакку хулинт,е ҫеҫ 8; вӗсент,ен пёри 
тӗп клуп, ҫиту^ӗшӗ райунсент,е. Паккури Ал)И 
Пайрамӑв йат,ӗпе уҫнӑ тӗп клуп— Хӗвелтухӑҫ 
хӗрарӑмӗсем хушшинт,и пӗтӗм ӗҫӗн т,и тӗ- 
реклӗ тӗнӗлӗ. Клуп, 600 т,лен ытла лухса, 
темиҫе тӗрлӗ ӗҫе талккӑн сарса йама пултарнӑ. 
Клупра тӑватӑ ҫекси тунӑ: ҫутӑлӑхӑн, илем- 
лӗхӗн, профеҫҫипе технӗккӑн, тата сывлӑхӑн 
ҫексисем. Малтан кӑтӑртнӑ ҫекси тӑрӑшнипе



кӗҫӗн шкулсем, тата пысӑкрах шкулсем те 
уҫнӑ. Паккури тёп клуп ҫумӗнт,е тӑватӑ кру- 
шок пур: трамӑ, хор, мусак, тата ташӑ (палет) 
крушокӗсем. Еккономӗк (хуҫалӑх — пурлӑх) 
тӗлӗшӗн^ен хӗрарӑмсене ҫирӗплетсе, хӑйсем 
тӗллӗн пурӑнма пултарт>т,ӑр тесе хатӗрлемеш- 
кӗн, клупра 4 ҫул вӗренмелли профеҫҫипе 
технӗк шкулӗ ӗҫлет, Вӑл шкул ҫумӗнт>е темиҫе 
пай: тумтир касса ҫӗлемелли, кӗнеке тавраш 
хытӑҫийӗ хатӗрлемелли, атӑ ҫӗлемелли, тӗрт- 
мелли, тата тӗрлӗ илемлӗхе (иСкусствӑна) 
вӗренмелли пайсем пур. Ҫав шкул тӑрӑшни- 
пех ҫӗлекен, тата тӗртекен ерттелсем тунӑ; 
вӗсем шкулпа тат,ӑ ҫыхӑнса тӑраҫҫӗ. АЛ)И 
Пайрамӑв клупӗнт,и сызлӑх ҫексин ӗҫӗ ҫапла: 
вӑл тӑрӑшнипе сырӑшсем (йаҫлӗсем) уҫнӑ, 
вӗсент,е 1923-мӗш ҫулта 8.244 ат,а пурӑнса 
тухнӑ; тата а^а ҫуратас йӗркене вӗрентмелли 
курссем уҫнӑ, унта 40 хӗрарӑм вӗреннӗ.

Шкулсенъе, крушоксент^е, тата маҫтерскуй- 
сент,е тӑрӑшса ӗҫленисӗр пуҫне, клупӑн халӑх 
хушшинт,и ӗҫӗ те ӑнса сарӑлса пырат. 1923-мӗш 
ҫулта вӑл 10 пӗрлеш)?лӗ пуху тунӑ, 23 лекси 
вуланӑ, 6 револ,утси праҫникӗ ирттернӗ, ун
тан 2 хут— вӗренес сӑлтавпа— тӗрлӗ вырӑн- 
сене курса ҫӳреме илсе кайнӑ.
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Ҫак темиҫе тӗрлӗ пысӑк ӗҫе клуп прав- 
ленийӗ йертсе пырат; унта 11 турк хӗрарӑмӗ, 
тата 2 вырӑс тӑраҫҫӗ. Правлени хӑйӗн ӗҫне 
АСС Респуплӗкӗнт,и ӗҫ хӗрарӑмӗсен пайӗпе 
килӗшсе туса пырат; хӗрарӑм пайӗ ӑна йаланах 
пулӑшса, мӗнле ӗҫлемеллине кӑтартса парат.

Тӗпри Ал)И Пайрамӑв клупӗ пекех —райун- 
сент,и, ытти хуласен^и, тата уйессен^и клуп- 
сем те хӑватлӑ ӗҫлеҫҫӗ. Вӗсем хӑйсен ӑшне 
мӗн пур пурӑнма пултаракан хӗрарӑмсене 
пуҫтарса тултараҫҫӗ, йату^ейккӑсем уҫса, са- 
рӑлнӑ ҫемӗн ӳссе йышлӑланса пыраҫҫӗ.

Хал0 Аҫерпайтшан райунӗсемпе уйесӗсент,е 
пурӗ 211 клуп ӗҫлет; вёсен ҫумӗнт,е— 30 кру- 
шок, 26 шкул, 8 ерттел, тата 2 маҫтерскуй 
орканисатсиленӗ. Ҫак орканисатсисен^е 200 
хӗрарӑм ытла ӗҫлеҫҫӗ. Пур хӗрарӑм клупӗсен 
т,ленӗсем Аҫерпайтшанра 2.000 ытла шутла- 
наҫҫӗ.

Клуп вӑйлӑ ӗҫленине— хӗрарӑмсем халӑх 
хушшинт,и ӗҫе хутшӑнма пуҫлани те лайӑх 
кӑтартса парат. 1924-мӗш ҫулта Аҫерпайт- 
шанра 13 пин хӗрарӑм ытла профсойуссене 
кӗрсе пӗрлешнӗ, ку пур профсойус т,ленӗсен 
12 прот,Т)ӑнӗ пулат; ҫаплах тата профеҫҫи
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тытӑмӗсене суйланнисен протурнӗ те т^ылай 
пысӑк.

Ант,ах хӗрарӑмӑн халӑх хушшинт,и ӗҫӗ 
профеҫҫи орканисатсийӗсемпе кӑна -ҫарӑнмаст,

> пӗтӗм Аҫерпайтшан тӑрӑх советсент,е те ӗҫ- 
лекенпе хрес^ен хӗрарӑмӗсем 449 ҫын ӗҫлеҫ- 
ҫӗ. Кунсӑр пуҫне тата 40 хӗрарӑм халӑх саҫ- 
ҫетаттӗлӗ пулнисем пур; вӗсент,ен 21-ӗшӗ 
мӑссӑ^ман хӗрарӑмӗсем, ку пит те вырӑнлӑ. 
Апла туни— вырӑнти сутсем кил-йыш хуш- 
шинт,е тухакан тӗрлӗ пурӑнӑҫ ыйтӑвӗсене 
татса панӑ т>ух— тата питрех кирлӗ.

Иртнӗ ҫул халӑх сут,ӗсем икӗ пин ҫурӑ 
ӗҫ пӑхса тухнӑ, вӗсем пурте килти-ҫемйери 
пурӑнӑҫ пирки тапраннӑскерсем пулнӑ. Ҫул- 
галӑк хушшинт,е. тивӗҫе (правӑна) хӳтлес 
шутпа хута кӗрсе 1.388 хӗрарӑм тухса калаҫнӑ.

Хӗрарӑмсене парттипе халӑх хушшинт,и 
ӗҫе хутшӑнтарасси телекат пухӑвӗсем урлӑ 
пулса пырат. Хулара телекаткӑсене хапрӑк- 
савӑтсемпе тӗрлӗ орканис-атсисем суйласа ху- 
раҫҫӗ, йалта— советсем. 1923-мӗш ҫулта 2.048 
телекаткӑ суйланнӑ; вӗсент,ен 639-шӗ Паккура, 
516-шӗ ытти хуласент,е, тата 893-ӗшӗ йал- 
сент,е ӗҫлеҫҫӗ,
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Телекат пухӑвӗсемсӗр пуҫне Аҫерпайт- 
шанри хӗрарӑм пайӗсем 1923-мӗш ҫулта, 
парттире тӑман хӗрарӑмсене пуҫтарса 1.600 
пуху (вӗсен^ен 805-ӗш уйессен^е пулнӑ), тата 
20 конферентси ирттернӗ; унта темиҫе пин 
хӗрарӑм пынӑ.

Халӑх хушшинт,и тепӗр тӗрлё пысӑк ӗҫ 
вӑл— курссем, вӗсен^е 2.860 хӗрарӑм ытла 
вӗреннӗ.

Вырӑнти тӗп халӑхран тухнӑ хӗрарӑмран 
ӗҫлекенсем ҫителӗклӗ мар пирки,— Аҫерпайт- 
шанра йури хӗрарӑм курсӗсем уҫнӑ.

Ҫав, халӑх хушшинт,е ӗҫлеме вӗрентсе 
кӑларакан курссен^е —  малашне хуласемпе 
йалсем тӑрӑх комунисӑм тӑвас ӗҫре ҫӳремелли 
хӗрарӑмсем хатӗрленеҫҫӗ. Хуласемпе йалсент,е 
иртекен телекат пухӑвӗсен, конферентсисен, 
тататӗрлӗ камппанисен пысӑк ӗҫӗ— ҫеремленнӗ 
ҫӗре алтса кӑпӑшлантарат; ӑна комунисӑм вӑр- 
лӑхне шӑтарса ӳстерме пултаракан тӑват.

Пуш уйӑхӑн 8-мӗш кунӗн камппанийӗ тата 
питрех те вӑйлӑ, сарлакан иртет. 1924-мӗш 
ҫул ҫав праҫнике ирттермешкӗн Аҫерпайт- 
шанӑн 51 пунктӗнт^е 17 пин ҫын ытла пу- 
хӑннӑ; вӗсент^ен 2.508-ӑшӗ турк хӗрарӑмӗсем
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пулнӑ, ӗҫ хӗрарӑмӗсем 200-тен иртнӗ. Ҫав 
ҫулхи хӗрарӑм кунӗ 1923-мӗш  ҫултинт>ен 
6.250 ҫын ытларах пухнӑ. Паккура вӑл праҫ- 
ник пит хӑватлӑ кӗрлесе иртнӗ; унта кӗҫӗн 
орканисатсисем, йатувейккӑсем, тата клупсем 
те хытӑ тӑрӑшса ӗҫленӗ.

Аҫерпайтшанӑн уйесӗсем те, пурте тенӗ 
пекех, ҫав праҫнике тулли кӑмӑлпа хаваслӑ 
уйавланӑ.

МӑссӑЛ)Ман хӗрарӑмӗсем, хӗрлӗ йалав ҫӗк- 
лесе, темӗн пысӑккӑш ушкӑнсемпе пыра-пыра, 
хӑйсен праҫникне пуҫтарӑннӑ; унта хӗрсем те, 
ват карт,ӑксем те, ҫывӑхрисем те, инҫетри 
тӗттӗм кӗтессен^ен килнисем те пулнӑ.

Ҫакӑнта, Аҫерпайтшан хӗрарӑмӗн пурӑнӑҫӗ 
ҫинт,ен ҫырма ^арӑнса, епӗр Круҫи ҫине ку- 
ҫатпӑр; вӑл хӑиӗн пӳрӑнӑҫ йӗркисемпе Аҫер- 
пайтшанран т,ылай урӑхларах.



К р у ҫ и.
Круҫи вӑл, пӗтӗмӗшпех илсессён,— хресрен 

ҫӗршывӗ; унти халӑх ҫӗр ӗҫӗпе пурӑнни пур 
йент^ен телайӑх палӑрат. Анрах ҫапах та унта— 
ҫӗр кӑмрӑкӗ кӑларакан шахтӑсемпе копписем, 
тимӗр-тӑмӑр рутникӗсем, кӗлент,е (кантӑк) 
савӑт,ӗсем, тата вӑрман касса хатӗрлекен са- 
вӑтсем,те пур. Респуплӗкри пӗрлешсе рӑмӑр- 
таннӑ ӗҫлекенсен шу^ӗ ҫӗр пине ҫитет, вӗсен- 
т,ен 13,6%  хӗрарӑмсем.

Клуп Круҫире пурӗ те иккех: пӗри Тиф- • 
лясре, тепри Паттумра. Тифлисри клупӑн ӗҫӗ 
йулашки вӑхӑтра т,ӗрӗлсе вӑйлӑлана пуҫлани 
палӑрТ)ӗ. Унӑн т>ленӗсем виҫҫёртен те иртнӗ. 
Вӑл Тифлисри клуп хут пӗлменлӗхе пӗтерес 
тӗлӗшпе те хытӑ, тата ун ҫумӗн^е трамӑ 
крушокё те ӗҫлет; ҫавӑнТйх тумтир касса 
ҫӗлемелли маҫтерскуй вырӑнаҫнӑ. Клуп ҫумӗн- 
■§ех сут-йӗр тӗлӗшӗпе вӗрентекен ҫекси ӗҫлет, 
унӑн ёҫӗ мӑссӑлуман хёрарӑмёсем хушшинре 
питӗ хисеплё. Ҫак икӗ клупсӑр пуҫне Агшарипе
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Хулора, тата Капулетпа Кетӑ йатлӑ хуласент^е 
мӑссӑ^ман хӗрарӑм кӗтессисем тӑваҫҫӗ.

Телекат пухӑвӗсем те Круҫире, клупсем 
пекех, Аҫерпайтшанрин^ен сахалтарах пулаҫҫӗ.
1923-мӗш ҫулта Круҫире телекаткӑсен шут,ӗ 
1500 ҫынна ҫывӑхарнӑ, ҫулталӑк хушшинт,е 
325 пуху туса ирттернӗ. Ҫав ҫул тухнӑ ҫӗре 
пулнӑ суйлавсем хыҫҫӑн вара 2.200 телекатка 
ҫитнӗ.

Телекаткӑсене йерипен куллен кунхи ӗҫе 
хутшӑнтарса пыраҫҫӗ. Хал>хи пуху уйӑрнӑ 
40 телекаткӑ Тифлис совет,ӗн ҫексийӗсент,е 
ӗҫлеҫҫӗ.

Телекаткӑсем хушшин^и хут пӗлменлӗхе 
пӗтерессе те хытӑ асӑрханӑ курӑнат. Иртнӗ 
1.300 телекаткӑран 899 хӗрарӑм ҫырӑва 
вӗреннӗ.

1923-мӗш ҫулта Круҫире 2.000 пӗрлешӳлӗ 
хӗрарӑм п}'хӑвӗ, тата 23 конферентси туса 
ирттернӗ; вӗсене, ҫӳреме инҫе пулнӑ пулин те, 
нумай хӗрарӑм кӑмӑл туса пит хавасланса пынӑ.

Пуш уйӑхӑн 8-мӗш кунӗ Круҫире, Аҫер- 
пайтшанри пекех, питӗ хытӑ кӗрлесе иртнӗ.

Круҫийӗн тӗп хулинт,е, Тифлисре, пӗтӗм 
тӗнт,ери хӗрарӑмсен кунне уйавламашкӑн ҫит,ӗ



пин ӗҫ хӗрарймё, тата темиҫе пин ёҫлекенсем, 
хӗрлӗ салтаксем, ҫамрӑксем пуҫтарӑннӑ.

Уйессем тйрйх та, пур ҫӗрте те, ҫав праҫ- 
ник халитурен пулман хаваслӑхпа иртнӗ. 
Поррралински уйесре вӑл пур пысӑк йалсене 
те— 36 йал ҫавӑрса илнӗ, вӗсент,ен нумайӗшё 
мӑссй^ман йалӗсем. Икӗ райунта вӑл праҫнике 
Комсомол тӑрӑшнипе, унӑн вййӗпе уйавласа 
ирттернӗ.

Атшарипе Апхаҫи респуплӗкӗсен уйрӑм 
уйесӗсенре те ҫав праҫнике халӑх ҫаплах 
■раплй ирттернӗ./

Круҫире тӗрлӗ ерттёлсем тума тӑрӑшнӑ, 
вӗсем усӑ кӳресси курӑннӑ; ант,ах вӑл тёлӗшпе 
ку тарант^ене £ ӗҫҫӗкленсе кайайман-ха. ХаЛ) 
ҫавӑн пек ерттелсенре тгурӗ 150 хӗрарӑм тӑрат. 
Профеҫҫилӗ шкулсене хӗрарӑмсем т,ылайӑн 
кӗреҫҫӗ. Халӗ Круҫире ҫавӑн пек шкулсенре 
вӗренекен хӗрарӑмсем 1.100 ҫынна ҫитеҫҫӗ.

Круҫи хӗрарӑмӗн ӑс-пуҫне кул,ттурӑпа по- 
литтӗк тӗлӗшӗнт,ен те, хуҫайствӑпа кил-тав- 
рашри пурӑнӑҫ йенрен те ҫутатма тӑрӑшаҫҫӗ. 
Ҫав темиҫе тӗрлӗ ӗҫ ӑнса пынине профеҫҫипе 
совет тытӑмӗсен^и, тата копператсипе партти
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.ӗҫӗнт^и хӗрарӑмсен шут,ё т,арӑнмасӑр ӳссе 
йышлӑланни те лайӑх кӑтартат.

1924-мӗш ҫулта, кӑрлатуш Ьмӗшӗнт^е тӗ- 
рӗсленӗ тӑрӑх, Круҫире клуп правленисемпе * 
вырӑнти комиттетсент,е 128 ӗҫ хӗрарӑмӗ 
хисепленет; ку— ҫавӑнта ӗҫлекенсен 12,5 прот,- 
т,ӑнӗ пулат. Ҫак т,ыхвӑр профсойуссентун 
хӗрарӑмсен п р о ^ӑн ӗп е  кӑщт кӑна танлашай- 
маст (вӗсен^е 13,6°/о). Ҫавӑнпа та вӑл, хӗр- 
арӑмсем профеҫҫи ӗҫӗнт^е хӑйсен хастарлӑхӗ- 
пе арҫын йулташӗсен^ен кайа йулманнине, 
вӗсемпе тан пыма пултарнине кӑтартат. Круҫи 
сове^ӗсен^е 1923-мӗш ҫулта 213 хӗрарӑм 
пулнӑ, 1924-мӗш ҫулхи -суйлавсем хыҫҫӑн 
хӗрарӑм -ҫленсем 664 ҫынна ҫитнӗ; ку т,ыхвӑр 
советсенТ)И хӗрарӑмсем пӗр ҫулталӑкра 3 хут 
ытла ӳснине кӑтартат. Кунсӑр пуҫне Круҫире 
тӑватӑ хӗрарӑм сутйе, 47— халӑх саҫҫетаттӗлӗ, 
тата тӑваттӑн—-хута кӗрекенсен коллеки т,ле- 
нӗсем. Круҫири копператтив Т)Ленӗсент,е тара
кан хӗрарӑмсен шут,ӗ 2.875 ҫынна ҫитет; ӗҫе 
йертсе пыракан тӗрлӗ хӗрарӑм орканисаттӑр- 
сем Круҫире хал, пурӗ 300 ҫын.
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Турккеетан.
Турккестана та, Круҫи пекех, йалхуҫайстви 

ёҫӗпе пурӑнакан ҫӗршыв темелле. Унти 
халӑх 80 протурн йалсент^е пурӑнат, хула 
ҫыннисем 20°/о ҫеҫ.

Халӑхӑн тӗп ӗҫӗ—мамӑк пуҫтарасси, тӗрлӗ 
ҫимӗҫ сат,ӗсем лартса тӑвасси, тата иҫӗм 
ҫырли ӗрт,етесси.

Мамӑк ӗҫӗн^ен пуҫне унта—нехтӑ, иулӑ, 
тӑвар, тир хатӗрлеҫҫӗ, тата тусем ҫинт,ен 
тӗрлӗ хаклӑ йапала кӑларакан промышлӗннӑҫ 
вӑйлӑ ӳссе кайнӑ. Турккестанра промысла 
претприйаттийӗ 14.708, унта ӗҫлекенсен шут,ӗ 
пурӗ 70 пине ҫитнӗ.

Вырӑнти тӗп халӑхӑн хӗрарӑмӗсем проис- 
вотствӑра питӗ сахалӑн ӗҫлеҫҫӗ. Хӗрарӑмсем 
нумайӑн ӗҫлекен пысӑк претприйаттисем— 
кренаш ӗҫӗпе маркеланти пурҫӑн тӑвакан 
хапрӑк; вӗсент,е пӗтӗм хапрӑкӑн пуҫлӑхӗсем, 
хапрӑк-савӑт комитте^ӗсен^е ӗҫлекенсем —



пурте хӗрарӑм. Турккестанри пӗрлешсе ӗҫле- 
кен хӗрарӑмсем пурӗ 14 пине ҫитеҫҫӗ; ку— 
Турккестан профсойус ^ленӗсен 20 проту^ӑнё 
ытла пулат. Вырӑнти ӗҫ хӗрарӑмӗсем хушшин- 
■̂ е тӗрлӗ ҫӗртен пынӑ хӗрарӑмсем нумайрах. 
Турккестан пурӑнӑҫӗн хӑйне майлӑ условисем 
пур, ҫавӑнпа унта „Кош ^и4* йатлӑ (профеҫҫипе 
копператси пӗрлешӗвӗ йевӗрлӗ) сойус орка- 
нисатсиленӗ. Ҫав сойус йалти т,ухӑнсене, 
сахал ҫӗрлӗ йе пӗртте ҫӗрсӗр пурӑнакан 
хрес^енсене (,,техкансене“), тата тарҫӑсене 
пӗрлештерсе тӑрат. „Конг^и" сойусра 113.500 
ҫын шутланат. Ҫу уйӑхӗн 1-мӗш кунне ирт- 
тернӗ Т)ухне унта хӗрарӑмсем 900 йахӑн пулнӑ, 
пӗри сойусӑн Тӗп Комиттетне лекнӗ.

Турккестан халӑхӗсен хӗрарӑмӗ, совет 
саккунӗ тӑрӑх ирӗк, арҫынсемпе пӗр тивӗҫ- 
лӗскер, -  ҫемйере пайан кунт^енех ^ура пулса 
пурӑнат. Пӗр йент,ен вӑл Турккестан Тӗпӗ- 
ҫтӑвкомӗн ^ленӗ те пулма пултарат; тепӗр 
йен^ен—упӑшки ӑна халит,т,енех, кирек хӑш 
минутра та, вӗлериту^ен хёнесе минкетме пул
тарат; урӑх арҫынпа йавӑҫӗ тесе пӗррех иккӗ- 
ленсе кӳлешсен те килӗнт,ен хӑваласа кӑларат, 
йе тата совет саҫҫетанине каймашкӑн т,арат.
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Ҫак авалхи ӗмӗрсен^ен йулнӑ хӗрарӑмӑн 
т,уралӑхне партти асӑрхамасӑр хӑварма пул- 
тараймаст, ӑна тӗп тумашкӑн вӑл хӗрарӑм 
хушшин^и ӗҫе те1мӗнрен мала хурат.

Малтанхи ӑнӑҫлӑ ӗҫ— хулӑм укҫине пӗтер- 
мелле тунӑ текрете кӑларни, тата ытти саккун- 
сем те; вӗсене Турккестан Тӗпӗҫтӑвкомӗ 
вӑрҫӑ хӑрушлӑхӗ иртсенех ӗҫе кӳртнӗ.

1924-мӗш ҫулта пуш уйӑхӑн 8-мӗш кунӗнт^е 
хӗрарӑма вы^ӑх вырӑнне хурса хулӑм укҫи 
тӳлесе илес йӗркене пӗтересси ҫин^ен кӑлар- 
нӑ текрета Турккестан Тӗпӗҫтӑвкомӗ тепӗр 
хут пӑхса тухса йышӑннӑ, ӑна вара Пӗтӗм 
Раҫҫейри Тӗп Еҫтӑвакан Комиттет та ҫирӗп- 
летнӗ. Кунсӑр пуҫне тата хӗрсем 16 ҫула 
ҫитсен тин казда каймалли ҫинт,ен текрет 
кӑларнӑ; ӗлӗк вӗсене, „Шариат" тӑрӑх, 9 ҫул- 
тах тытса сутса мӑшӑрлантарнӑ. Ҫак текрета 
пурӑнӑҫа кӳртмелли йӗркесене кӑтартса, хӗр- 
арӑм пайӗ, Халӑхӑн Йуститси Комиссариат,ӗпе 
Шалти Еҫсен Комиссариат^ урлӑ, пур вырӑ- 
на та ҫыру (тсиркку^ар) йанӑ.

Сут тытӑмӗсент,е ӗҫлеттермешкӗн, вырӑнти 
тӗп халӑхӑн хӗрарӑмӗсене практтика кӳртеҫҫӗ. 
Кунсӑр пуҫне тата хӗрарӑм пайӗ— сутсент^е
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хута кӗрсе калаҫакансене, тата халӑх саҫҫе- 
таттӗлӗсене те хӗрарӑмсент>ен уйӑрат. Ҫаплах 
тата хӗрарӑм пайӗ кварттӑл комиҫҫийӗсене те 
хӑй претставиттӗлӗсене кӳртет; унта вӗсем, 
ҫитӗнсе ҫитмен пӗ^ӗк хӗрат>асене ирӗксӗр 
кат,т>а тытса партармасӑр хытӑ тӑраҫҫӗ, ҫав 
айӑпсӑр мӗскӗнсен хутне кӗреҫҫӗ.

Ҫутӑлӑх ӗҫне те хӗрарӑм пайӗсем асӑрха- 
масӑр хӑвармаҫҫӗ, хытӑ астӑваҫҫӗ. Ҫак ӗҫре 
т,и пысӑк, т,и кирлисент,ен хӗрарӑм клупӗсем. 
Турккестанра пилӗк клуп, вӗсент,ен т,и палли 
— Крупски йулташ йат,ӗпе уҫнӑ Ташкентри 
клуп. Вӑл клупра тухтӑрсен уйрӑмӗ, шкул, 
ҫӗлекен ерттел, пиплиоттек, тата тӗрлӗ пуху- 
семпе, ҫпектаккӑ^сене ирттермелли пӳлӗмсем 
пур. Клуп ҫутӑлӑх ӗҫне тӗплӗ, сарлакан туса 
пырат; ун ҫумӗнт,е тӗрлӗ крушоксем— трамӑ, 
крушокӗ, илемлӗ ҫырулӑх крушокӗ т. ыт. те 
ёҫлеҫҫӗ. Клуп уҫӑлни нумайах пулмаст, ант,ах 
малтанхи уйӑхрах унта куллен 50 — 60 ҫын 
уҫпек хӗрарӑмӗсем ҫӳренӗ. Клупра вӗсем 
200 т,лене ҫитнӗ.

Кунсӑр пуҫне телекаткӑсемпе ӗҫлес ӗҫ те, 
йатне тунӑ прокрам тӑрӑх, вӑйлӑ пырат. Те- 
лекаткӑсем 1924-мӗш ҫулта 1.325 ҫынна ҫитнӗ;

Хбрарӑыа здралӑхрап... 3
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вӗсент,ен 500 телекаткӑ таран ҫавӑнти тӗп 
халӑх хӗрарӑмсент>ен пулнӑ.

Советсене тӗреклёлетес ӗҫе хӗрарӑмсене 
хутшӑнтарни те паллӑ вырӑн йышӑнса тӑрат, 
ӑна та ӑнӑҫса пыракан йапала тесе кӑтартса 
хӑвармалла. 1923— 24-мӗш ҫулсент,е советсене 
суйланӑ т,ух, пӗтӗм Турккестан оплӑҫӗсем 
тӑрӑх, тӗп халӑх хӗрарӑмӗсем суйлав камп- 
панин^е хастарлӑ ӗҫленӗ. Хал, епӗр советсент,е 
287 хӗрарӑм пуррине пӗлетлӗр, вӗсент^ен 40 
ҫын ӗҫтӑвакан тытӑмсен тугенёсем. Пӗтӗм 
Турккестанри' советсен йулашки сйесӗнт^е 
тата пилӗк хӗрарӑма Турккестан Тӗпӗҫтӑв- 
комне кӳртнӗ.
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А р м е н и.
Армени, Ҫурҫӗрти Капкас халӑхӗсен оплӑ- 

ҫӗсемпе респуплӗкӗсем пекех, пӗтӗмӗшпех ҫӗр 
ӗҫӗпе пурӑнакан ҫӗр-шыв. Промышлӗннӑҫӗ 
унӑн вӑйлах мар: пурӗ те рис тасатакан са- 
вӑтсемпе конҫҫервӑ савӑт>ӗсем ҫеҫ, вӗсем те 
кӑл-кал сайра ҫӗрте ҫеҫ; тата мамӑк тасатмал- 
ли машшинсем пӑртак пур, вӗсем те т,ас-т,асах 
— мамӑк пӗтӗмпех пӗтсе пынӑ пирки— ӗҫсӗр 
лараҫҫӗ.

Респуплӗкре, йышлӑ пысӑк хуҫасемпе про
мысла претприйаттийёсем ҫук пирки, про
летари ат та сахал. Пӗр мӗлйун икҫӗр пин 
ҫын ҫинт,е пӗрлешсе ҫитнӗ ӗҫлекенсем пурӗ 
те 14 пин ҫурӑ ҫеҫ, хӗрарӑмсем те виҫӗ пин 
кӑна. Арменири хӗрарӑм пайӗсем т,и малтан 
(хӑйсем пуҫлансанах) халӑх хушшинт,е ӳкӗт- 
лесе—акиттатсилесе ӗҫлеме тӑрӑшнӑ.

Еккономӗк ҫ ӗ н ӗ  политтӗкне куҫсассӑн, 
ӗҫсӗр тарӑхакан хӗрарӑмсен ҫарӗ йышлӑланса 
кайнӑ. Ку йапала хӗрарӑм пайӗсене—хӗрарӑм
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пурӑнӑҫне еккономӗк тёлёшён^ен ҫӑмӑллатса, 
ун ӗҫин хакйе ӳстермешкӗн тӑрӑшмаллине 
кӑтартнӑ; хулари ӗҫ хӗрарӑмӗсем хушшинт,е 

'Те, йалта та ку./ьттурӑпа политтӗк ӗҫне вӑй- 
лӑлатмаллине асӑрхаттарнӑ. Ҫапла хӗрарӑм 
пайӗсем ҫӗнӗ ӗҫе тытӑннӑ; вӗсем тӑрӑшнипе 
хӗрарӑм ерттелӗсем тунӑ, хӗрарӑмсене тех- 

-никкумсемпе хапрӑк-савӑтсене вёренме йанӑ, 
ат,апа амӑшне сыхлакан, тата тӗрлӗ сывлӑх 
упракан пункӑтсем уҫнӑ, йулашкинт,ен—халӑ- 
ха апатланмашкӑн пӗрлешӳлӗ апат-ҫимӗҫ вы- 
рӑнсем тунӑ.

Хут пӗлменлӗхе пӗтерме хытӑ тӑрӑшаҫҫӗ: 
телекаткӑсен хушшинт,е ӑна питӗ ӑнӑҫлӑ ту
са ирттернӗ. Ш кулсене нумайлатмашкӑн мӗн 
вӑй ҫитнӗ таранах тӑрӑшаҫҫӗ.

ЕриваЦ) хулин^е мӑссӑ^ман хӗрарӑмӗсем 
валухи клуп уҫнӑ. Клуп ҫумӗн^е хут пӗлмен- 

/  лӗхе пӗтермелли пунктӑ тунӑ. Клупра т>ас- 
■^асах пухусем, лексисем, тата ҫпектаккӑ^сем 
те туса ирттереҫҫӗ. Ҫавӑнтах тата сут-йӗр 
тӗлӗшӗпе ӗҫлекен конссулугатси уҫнӑ.

Ӗҫ хёрарӑмӗсене тивӗҫ йент^ен хӳтлес те
се, Арменири хӗрарӑм пайӗ хӑйӗн претста- 
виттӗлӗсене вырӑнсен^и х у т а  кӗрекенсен



пӳровӗсенчве ӗҫлеме уйӑрнӑ; вӗсем хӗрарӑм 
тӗлӗшпе тапраннӑ ӗҫе пур ӗҫе те хутшӑнаҫҫӗ.

Ӗҫ хӗрарӑмӗсем ҫук пулсан т а — телекат- 
кӑсен инҫтиттут,ӗ Арменире хисеплӗ вырӑн 
йышӑнса тӑрат, вал пур ҫӗрте те паллӑ.

Пӗлтӗр пуҫтарӑннӑ телекаткӑсен шу^ӗ 500 
ҫынна ҫывӑхарнӑ, ҫулталӑк хушшинт,е 210 
пуху пулнӑ. Кайранхи суйлав камппани ултӑ 
уйесра 614 ҫын пухнӑ. Телекаткӑсем партти 
иргтерекен пур камппанисен^е те хытӑ тӑ- 
рӑшса ӗҫлеҫҫӗ; хӑйсем йерипенех патшалӑхпа 
халӑх пӗрлешӗвӗсене кӗрсе, вёсен ӗҫне хут- 
шӑнса пыраҫҫӗ.

Телекаткӑсен халӑх хушшинт,и ӗҫӗ ҫакӑн- 
тан та лайӑх палӑрат: вёсен хастарлӑхӗпе 
ҫулталӑкра ҫиТ)ӗ уйес тӑрӑх хӗрарӑм конфе- 
рентсийӗсем туса ирттернӗ, вӗсент,е 1.000 хӗр- 
арӑм ытла пулнӑ—пурте парттире тӑманнисем; 
тата 920 пӗрлешӳлӗ телекат пухӑвё ирттернё. 
Партти орканисатсийӗсем телекаткӑ инҫтит- 
тутне питӗ хытӑ асӑрхаса тӑраҫҫӗ; мӗншӗн 
тесен, унтан вӗсем советпа партти ӗҫӗнт,е 
тӑрӑшма пултаруллӑ— хастар вӑйсем илсе усӑ 
кураҫҫӗ.
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Т а к е е т а н .
Такестан СС Респуплёкӗн^е хӗрарӑм хуш- 

шинт,е ӗҫлемелли условисем лайӑх мар. Кео- 
крафипе етнокрафи тёлёшён^ен Такестан пек 
нумай тӗрӗлӗ ҫӗр-шыв урйх тупма хён. Ыт-ч 
тисемпе танлаштарсан, унӑн талккӑшӗ те 
пысӑках мар; ант^ах ҫав пӗтфк ҫӗрте 6 тёп 
т>ёлхе, тата ЗЗтӗрлӗ калаҫусем (нарет,исем). Ҫак 
нумай Т)ӗлхесемсӗр пуҫне тата урйх т^йрмавсем 
те нумай унта: йалсем (аулсем) пёр-пёринт^ен 
айакра, пырса кёмелле мар тусем хушшинт,е, 
сапаланса лараҫҫӗ, вӗсене йуланутсйр нийҫтан 
тупса кёме те май ҫук; еккономёк тёлёшён- 
т,ен мёскёне йулни, халйх хушшин^и ку;ьт- 
турйсйрлйх, тйтйшах хут пёлменни (вырйнё- 
вырйнёпе пёри те вёренмен), мулласем сарнй 
тӗн сӗрӗмӗ, авалхи феоталлй пурйнйҫ йёрки, 
йулашкин^ен ҫӗр ҫул ӗлӗкрех ҫирӗплетнӗ 
шариатпа атат ултавӗ. Ҫак хӗнлӗхсем Ҫур- 
ҫӗрти Капкасйн пур респуплӗкӗсемпе оплйҫӗ- 
семшӗн те пӗр пекех сисӗмлӗ, пёр пекех
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йывӑр. Ҫапах та, т^ухӑнлӑхпа тӗттӗмлӗхӗн 
хулӑн хуппи витӗр, ту халӑхӗн улталаннӑ 
тӑн-пуҫӗ витӗр, пирӗн куҫ умне ҫӗнӗ опт,ӑс- 
твӑ хурмисем шӑтса тухаҫҫӗ; ҫӗнӗ— совет 
ку^ттурӗ ӳссе ҫитӗнет.

Арҫын пуҫ пулса кил-йышне пӑхӑнтарса 
пурӑнасси пӗтсе пырат; ирӗклӗхе ӑнланса 

-ҫитнӗ хӗрарӑмсем хӑй тӗллӗн пурӑнмашкӑн 
тӑрӑшаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та тӗрлӗ хӗрарӑм ертте- 
лӗсем тӑвас ӗҫ сиксе тухат.

Капкасри происвотствӑра ӗҫлекен ту хӗр- 
арӑмӗсене пӗрлештерсе тӑракан маҫтеркуй- 
семпе ерттелсем халӗ 30 шутланат, вӗсент,е 
пурӗ 740 хӗрарӑма йахӑн тӑрат. Ерттел тӗлӗ- 
шӗве т,и малта пыраканни— Корски респуплӗкӗ. 
иккййӗш вырӑна вара Такестан йышӑнса 
тӑрат. Ерттелсемпе маҫтерскуйсем тавра ҫу- 
тӑлӑх ӗҫӗ те ^ӑмӑртанса, вӑйлӑланса пырат; 
ӑна хӗрарӑм пайӗсем ҫул кӑтартса параҫҫӗ.

^ӑнах  та, Ҫурҫӗрти Капкасра, Капкас 
хыҫӗнт,и пекех, лайӑх орканисатсиленнӗ тӗрлӗ 
ҫутӑлӑх ут,рештенийӗсене пӗрлештерсе тӑра- 
кан хӗрарӑм клупӗсем ҫук. Ан^ах уйрӑм 
шкулсемпе ликпунктсем, пиплиоттексемпе ву- 
ламалли ҫуртсем, тӗрлӗ крушоксем, а^апа



-  40 —

амӑшне сыхлас тӗлӗшпе ӗҫлекен ут,рештени- 
сем— пур ҫӗрте те пур.

Хӗрарӑмсен крушокӗсем йерипен т>ӑн те- 
телекат пухӑвӗсем пулса пыни те палӑрат. 
ХаЛ) Такестанра, Корски Капартара, Атыкейре 
Каратрзайра, тата Тзет^енре пурӗ 1353 теле- 
каткӑ шутланат. 408 хӗрарӑм хула совет,ӗпе 
йал канашӗ тата ӗҫтӑвком ^ленӗ пулнисем те 
пур; вӗсент,ен ҫурри ытла Корски СС Рес- 
пуплекӗн хӗрарӑмӗсем.

Халӑх хушшинт,и ӗҫ ӑнса пынине 1923- 
мӗш ҫулта вак халӑх оплӑҫӗсем тӑрйх 26 кон- 
ферентси ирттерни те лайӑх кӑтартат, вӗсен^е 
ту ӗҫӗн^и хӗрарӑмсем 1000 ҫын ытла пулнӑ. 
Кунсӑр пуҫне тӑта йалсем тӑрӑх 191 пуху 
туса ирттернӗ, унта 4780 хӗрарӑм пухӑннӑ; 
хуласент>е пулнӑ 350 пухура 12 474 хӗрарӑм 
ёҫленӗ.

Ҫак иртекен конферентсисемпе пӗрлешӳлӗ 
пухусем— Капкас хӗрарӑмӗ револьутсийе т>ӑн- 
тан ӑнланнине, унӑн кӑмӑлӗ рево^утси майлӑ 
ҫавӑрӑннине лайӑх кӑтартса параҫҫӗ.

Вӑл пухусен^е ат,апа амӑшне сыхласси 
ҫин^е^Т, хулӑм укҫине (калым) пӗтересси ҫин- 
т,ен, т. ыт. те сӳтсе йаваҫҫӗ Иулашки вӑхӑтра



пӗрлешӳлӗ пухуеент>е ^ас-^асах хӗрарӑм ти- 
вӗҫӗпе ҫыхӑнса тӑракан ыйтусем пирки сӳтсе 
йавнӑ; вӑл тӗлӗшпе пухусем пит хисеплӗ 
вырӑнта тӑраҫҫӗ.

1924-мӗш ҫулта, пуш уйӑхӗнт,е, Влати- 
капкасра хӗрарӑм тивӗҫне хӳтлес пирки йу- 
ри канашласа ирттернӗ.

Корски респуплӗкӗн Тӗпӗҫтӑвкомӗ, т>ура- 
лӑхӑн йулашкисене т,асрах пӗтерес тесе, 
хӗрарӑм тивӗҫӗ ҫинт,ен ӑрасна постановлени 
кӑларнӑ Вӑл иостановлени ӗҫ хӗрарӑмӗшӗн 
хӑйне йевӗрлӗ текларатси пек пулса тӑрат. 
Унта Тӗпӗҫтӑвком, хӗрарӑмӑн йупа уйӑх 
рево^утсийӗ ҫирӗплетсе пынӑ краштӑн пра- 
вине, кил-йыш хушшинт,и тивӗҫлӗхе, тата 
пурлӑх тивӗҫне те кӑтартса парат.

Ҫаплах Такестан Тӗпӗҫтӑвкомӗ те, хӗрарӑм 
тивӗҫне хӳтӗлес тӗлӗшпе, уйрӑм текрет кӑлар- 
нӑ. Ҫав ӗҫшӗнех темиҫе вак халӑх респуплӗ- 
кӗсемпе оплӑҫӗсем тӑрӑх, хӗрарӑм пайӗсем 
тӑрӑшнипе, хӗрарӑмсент,ен— сут т,ленӗсене, 
халӑх саҫҫетаттӗлӗсене, тата хута кӗрекенсен 
коллекин -^ленӗсене те суйланӑ.

Кунта кӑтартнӑ т,ыхвӑрсем пысӑк мар, 
ант,ах вёсем ҫамрӑк ӑру ӳссе тӗреклӗленсе 
пынине палӑртаҫҫӗ.



Хӗрарӑм пайӗсем йертсе пыракан темиҫе 
тӗрлӗ сарлака ӗҫпе ту ҫин^и хӗрарӑмӑн ту- 
лашӗ те улӑшӑнат. Епӗр хӑй мӗскӗнлӗхне ҫеҫ 
куракан Т)ура пулнӑскер, пайан вӑл хӑй ҫине 
(хӑйне арҫынпа танах шутламасан та) етем 
ҫине пӑхнӑ пек пӑхат. Капкасӑн малашнехи 
еккономӗк тӗреклӗхӗ, тата хӑй те йерипен 
технӗк ӗҫне вӗренсе-хӑнӑхса пыни — ^асах 
ӑна Т)ӑнтан арҫынпа пӗр тивӗҫлӗ туса хурӗ, 
пӗр тивӗҫлӗ пулмашкӑн хастарлансах малалла 
йарса пустарӗ.
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Кӑркӑе, Пушкӑрт, тата Тутар 
реепуплӗкӗсем.

Кӑркӑс, Пушкӑрт, тата Тутар респуплӗ- 
кӗнтзИ хӗрарӑмсем те ту хӗрарӑмӗн ҫулӗпех 
пыраҫҫӗ. Ку респуплӗксент,е епӗр урӑхла 
хуҫайствӑ условийӗсем, урӑхла пурӑнӑҫ йӗрки, 
урӑх йӑласем тёл пулатпӑр; ант,ах ҫакӑнпа 
пӗрлех хӗвелтухӑҫри пекех, хӗрарӑм телейӗ 
ӗмӗрсем тӑрӑх пусмӑрланса хурлӑха йулнине 
куратпӑр.

Хӗрарӑм — (кил хушшинт,и) хуҫайствӑна 
тӑвакан ӗҫҫынни. Вӑл пур кил ӑш-т,иккинт,и 
ӗҫе те тирпейлесе тӑрат: сӗт-турӑх тавраш 
хатӗрлет, выдах-^ёрлёх пӑхат, килтех ков- 
йорсем (кавирсем) тӗртет, кантра йават, мамӑк 
тутӑрсем ҫыхат, т. ыт. те.—Ҫак темиҫе тӗрлӗ 
ӗҫпе вӑл кӑвак ҫутӑлла пуҫласа хӗвел анса 
л а р и ^ е н  аппаланат; хӑй кил картинт,ен урӑх 
вӑл ниӑҫта та тухса кураймаст. Хӗрарӑм— 
ӗҫҫынни, хӑйӗн пекех ӳссе ҫитӗнекен ӗҫҫын- 
нисен амӑшӗ,— акӑ ӗнтӗ хӗрарӑм ролӗ, унӑн



еккономӗк тивлст^ё. Кун ҫумне тата—ҫемйере 
хӗрарӑм арҫынна пӑхӑнса тӑнине, унтан мӑс- 
сӑ^ман тӗнӗпе муталанса пӗтнине хушсан,— 
хӗрарӑмӑн пурӑнӑҫ йӗркипе тивӗҫ тивле^ӗ те 
лайӑх палӑрӗ.

Ҫакӑн пек пурӑнӑҫлӑ хӗрарӑма тӗл пул-ҫӗ 
ӗнтӗ пирӗн рево^утси. малтан хӗрарӑмӑн 
кил-йыш хущшинтзи пурӑнӑҫ йӗркине тӗпӗ- 
тымарӗпех урӑхлатас ӗҫ сиксе тухрӗ. Ку 
тӗлӗшпе вырӑнсент,е— нумай арӑмпа пурӑнас 
йӑлана, кӑмканпа ҫӑвӑнассине, тата хӗрарӑма 
сутса илессине пӗтересси ҫин-ҫен постановле- 
нисем кӑларкаланӑ. Ҫак тискер йӑласене пӗ- 
тересшӗн парттипе совет орканисатсийӗсем 
те мӗн вӑй ҫитнӗ таранах хытӑ тӑрӑшнӑ. 
Хӗрарӑмӑн кил хушшинт,и пурӑнӑҫне ак ҫак 
фактӑ та питӗ аван кӑтартса парат: Кӑркӑс 
респуплӗкӗн^е темӗн т,ухлӗ хӗрарӑм— тӑтӑшах 
упӑшкисен^ен уйӑрӑлнӑ.

Арҫын тытса тӑракан ҫемйе сӑнт,ӑрне 
татса, хӑй тӗллӗн пурӑнмалли ирӗклӗ ҫул ҫине 
тухасшӑн ҫунакан хӗрарӑма пулӑшас тесе,—  
хӗрарӑм хушшинт,е ӗҫлекен пайсем хёрарӑм 
ерттелӗсем тума тытӑнаҫҫё. Ҫавӑн пек ерт- 
телсем Кӑркӑс респуплӗкӗнт^е 10, Пушкӑрт
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респуплёкёнт^е— 16. Хӗрарӑм пайёсем вёсене 
пӗгём вӑйпа профеҫҫи орканисатсийӗсене 
кӳртме тӑрашаҫҫӗ. 1924-мӗш ҫулта Кӑркӑс 
респуплӗкӗнт,е 12.650 хӗрарӑм профсойус 
•ренӗсен^е тӑнӑ, Пушкӑрт респуплӗкӗнт,е— 
8.940 ҫын пулнӑ, тутарсен—7.214.

Ҫакӑнпа пӗрлех хӗрарӑмсем совет ӗҫӗнт,е 
те йышлӑланса пыраҫҫӗ. Кӑркӑс респуплӗкӗнт,е 
1922-мёш ҫулта хӗрарӑмран пёр совет т,ленё 
те пулман. Халӗ вӗсе!М хула сове^ӗсен^е— 
104-ӑн, йал канашӗсен^е— 988-ӑн, ӗҫтӑвком- 
сен^е— 134-ӑн. Пушкӑрт респуплӗкӗнт,е: хула 
сове^ӗсен-ре— 46 хӗрарӑм, йал канашӗсетзе— 
97, ёҫтӑвкомсент,е—6. Тутар респуплӗкӗнт^е: 
хула совет^ёсен^е— 65, йал канашӗсент,е— 314.

Партти ёҫне туса тӑракан хӗрарӑмсен шут,ё 
те ӳсет: Кӑркӑс респуплӗкӗн^е П. С. К. (п) 
Парттин-ре 448 хӗрарӑм тӑраҫҫӗ, Комсомол 
т,ленӗсем — 2.081; Пушкӑрт респуплӗкӗнт,е 
партти т,ленӗсем— 255, Комсомолра 532 хӗр- 
арӑм; тутарсен: плрттире— 215хӗрарӑм, Ком
сомолра—982.

Пӗрлешсе т,ӑмӑртаниӑ хӗрарӑмсем хуш- 
шинт,е ӗҫленисӗр пуҫне, ҫак 3 респуплӗкӗн 
хӗрарӑм пайӗсем халӑх хушщинт,е те ёҫлеҫҫӗ.
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Вӑл ӗҫе вӗсем сйессем, конферентсисем, ка- 
нашлусем урлӑ туса пыраҫҫӗ. Сйессемпе 
канашлусем Кӑркӑс, Тутар, тата Пушкӑрт 
респуплӗкӗсен хӗрарӑмӗсене политтӗк ёҫӗсем 
ҫин^ен те, хӗрарӑма ^уралӑхран хӑтарассин 
мелёсемпе ҫулӗсем ҫинт,ен те тӗплӗ сӳтсе- 
йавса ӑнлантараҫҫӗ.

Телекаткӑ инҫтитту^ӗсем ҫак респуплёк- 
сен^е пуринт,е те пур. Йулашки пуҫтару 
хыҫҫӑн: Кӑркӑсра— 4.932 ҫын, Пушкӑртра— 
3.813, Тутар респуплӗкент>е 4.215 телекаткӑ 
курӑннӑ.

Ӗмӗрхи т,уралӑх сӑнт,ӑрӗпе тӗн сӗрӗмӗ 
йерипен йерипенех сирӗлсе пырат. Ун вы- 
рӑнне— хӗрарӑмпа арҫын ҫемйере те, халӑх 
хушшин^е те, политтӗк пурӑнӑҫӗн^е те т>ӑв- 
тан пӗр тивӗҫлӗ краштӑнсем пулса пыни 
палӑрат.
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Т)ӑваш реепуплӗкӗпе Мари 
(еармӑе) оплӑҫӗ.

Йупа уйӑхӗн^и рево^утси пирӗн т,ӑваш 
хӗрарӑмне те, Атӑл таврашӗн^и ытти вак 
халӑхсенни пекех, ӗлёкхи айванлӑхран вӑратрӗ. 
Вёсенс арҫынсемпе пӗр тан тивӗҫлӗ краштӑн- 
сем туса хут,ӗ. Пӗтӗм Сойусри Комуниссен 
(пол,шевиксен) Парттийӗ пирӗн ^ӑвашпа ҫар- 
мӑс хёрарӑмёсене, ӗлӗкхи ылханлӑ саманара 
вёренмесӗр тӗттӗме тӑрса йулнӑскерсене, ытти 
малта тӑракан халӑхсемпе танлаштарасшӑн 
тӑрӑшат. Вӗсене вёрентсе ҫутта кӑларасшӑн, 
хуҫайствӑ тёлёшёнт,ен никама пӑхӑнмасӑр хӑй 
пурӑнӑҫне хӑйӗн вӑйӗпе йусассине ӑнланта- 
расшӑн, кунсерен канмасӑр ӗҫлет. Хӗрарӑма, 
хӑй валу^и ирӗклӗ пурӑнӑҫ тумашкӑн, хӑйнех 
тӑрӑшма хистет.

Вулакан вуланӑ странитсӑсент>ен курат: 
кашни халӑхӑн пурӑнӑҫ йёрки, тёрлӗ йӑлисем 
хуҫайствӑ хурминт,ен килеҫҫӗ; вёсем пёр- 
пёринпе ҫирӗп ҫыхӑнса тӑраҫҫё. Ҫавӑнпа



пирӗн т,ӑваш хуҫайстви йӗркине кӑшт кӑна 
пӑхса тухас пулат; мӗншӗн тесен, хёрарӑмсен 
хушшин^и ӗҫе илсе пынӑ -ҫух вӑл кирлех.

Т)йвашсем мӗнле хуҫайствӑпа тӑранса пу- 
рӑнаҫҫӗ?—-Ҫӗр ёҫӗпе. Суха сухалаҫҫӗ, тырӑ- 
пулӑ тӑваҫҫӗ, выл^ах-т^ёрлёх усраҫҫӗ; ҫав ху- 
шӑрах, ҫӗр сахал пирки, хӑшӗ-пӗри тӗрлӗ 
ӑсталӑхпа аппаланаҫҫӗ: т,ӑпта ҫапаҫҫӗ, кӑмрӑк 
тӑваҫҫӗ, тикӗт йухтараҫҫӗ, тукӑн аваҫҫӗ, 
тушжӑ-^иркӗ-ҫӑпала туса хатӗрлеҫҫӗ.

Хапрӑк - савӑтсем ҫук пирӗн. Хӗрарӑма 
кӑна мар, арҫынна та, хапрӑк-савӑтра ӗҫленине 
питӗ сайра курма пулат. ^ӑваш  хӗрарӑмӗ 
уй-хирлӗ, йе-вӑрманла т,ӑтлӑхлӑ ҫӗрте ҫуралат 
те, ҫавӑнтах пурӑнса ӗмёрне ирттерет. Пысӑк 
савӑтсене, аслӑ хуласене вӑл вилиту^ен те 
кураймаст. Унӑн ӑсӗ-шухӑшӗ ҫине т,ухӑн йал, 
уйлӑх-улӑхлӑх, вӑрман-т^ӑтлӑх ҫеҫ хӑйсен пи- 
■^етне ҫапаҫҫӗ. Тӗнт,ере мӗнле пысӑк хуласем, 
тинёссем, ҫырмасем, тарӑн шахтӑсем, темиҫе- 
шер пин ҫын ӗҫлекен хапрӑк-савӑтсем, аслӑ 
шкулсем, театтӑрсем пур; ант,ах вёсем пӗри 
те унӑн шухӑшне пымаҫҫӗ.

Тата тёрлӗ йӑласем ҫинт^ен пёр-ик сӑмах 
асӑнар. Арҫынсем тахҫанах мана пуҫланӑ
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авалхи йӑласене хёрарӑм пайан кунтуьенех 
питӗ лайӑх астуса тӑраг. Унӑн а^и-пӑ^ине 
вилё те тытат, ӑншӑрт ҫилӗ те ӳксе т,ирлетет. 
Вӗсене вӑл т>ӗлхине мӗнле сӑмах килет—ҫавна 
каласа тӗтӗрет, вилӗсен ҫиллине пӑтӑпа т,ӳк- 
лёсе „ҫемҫетет", хӑйӗн вӑйӗ ҫитеймесен, 
йумӑҫа кайса пуҫҫапат. Йумӑҫ ҫине шант,ӑк 
пӗтсен тинех, вара гухтӑр патне пырат. Унӑн 
выЛ)ӑхне, ат,и-пӑт,ине ҫын мухтама йурамаст, 
куҫӑхат. Ӗҫ пуҫлама кашни кунах йурамаст, 
мӗншӗн тесен, кунсем телейсёррисем те пур 
иккен: йун кун пуҫланӑ ӗҫ нихӑҫан та ӑнмас!' 
тет, тунти кун йывӑр кун тесе пуҫламаст. 
Ахал, кун, праҫник мар т,ух, килёшӳлӗ тум- 
ланма йурамаст, фын кулат.

Ҫакӑн пек йапаласем питӗ нумай пирён 
тдвашпа ҫармӑс хӗрарӑмӗн. Ҫак йӑласем хуш- 
шинт>е хӗвелтухӑҫ йент,и халӑхсент^ен авал- 
танпа ӳкерӗнсе йулнисем те курӑнаҫҫӗ. Вӗсем 
ҫаксем: хӗре кату$а панӑ т,ухне хулӑм укҫп 
илесси (ҫармӑссен— одно), хӗр вӑрласси, ҫёнӗ 
ҫын туй пӗтит^ен пӗркент,ӗкпе ҫӳресси, ват- 
тисен умӗнт^е ҫара пуҫӑн йе ҫара уран ҫӳреме 
намӑсланни, йут арҫынпа калаҫма именни, ҫул
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ҫӳременНи, пуҫ тумӗпе кӑкӑр-мӑй таврашнё 
кӗмӗлпе илемлентерӳ, тата ытти те.

Хӗрарӑм хушшинт^е ӗҫлекен пайсем ҫак- 
сене пурне те астуса тӑраҫҫӗ, вёсен тӑрӑх 
тӑвас ӗҫсене килӗштереҫҫӗ.

Совет влаҫӗпе комуниссен парттийӗ хӗр- 
арӑма пур йен^ен те арҫынпа пӗр тан тивӗҫлӗ 
тӑвасшӑн тӑрӑшаҫҫӗ, тесе маларахах каланатур,ӗ; 
халӗ ӑна тӗплӗрех пӑхса тухар. Ха^хи вӑхӑтра 
хӗрарӑм арҫынпа пёр танах ҫӗр йышӑнат. 
Ҫурт,ӗ-хуралти те, выЛ)ӑхӗ-Т)ӗрлӗхӗ те катутуа 
тухсанах упӑшкипе пӗрле хисепленет: упӑш- 
кинт,ен уйӑрӑлас пулсан та, вӑл хӑйне тивӗҫ- 
лине илме пултарат. Кам хӑй кӑмӑлне килет, 
ҫавӑнпа мӑшӑрланма пуЯтарат. Елӗкхи пек 
ӑна хулӑм укҫилле никам та ирӗксӗр тытса 
сутма пултараймаст; вылунх пек вӑрлама та 
йурамаст. Упӑшки ӑна: „есӗ ман арӑм, епӗ 
мӗн тӑвас тенӗ ҫавна ту“ тесс вырӑнсӑр 
пӑхӑнтараймаст; айӑппа та, айӑпсӑр та хӗнесе 
ҫӗмӗреймест.

Вӑл кӑна мар, совет влаҫӗ хӗрарӑма мӗн 
пур хуҫайствӑ тӗлӗшӗн^ен арҫынпа тан ӗҫле- 
ме вӗрентет; тӗрлӗ патшалӑх ӗҫӗсене те хут- 
шӑнтарма тӑрӑшат. Ленйн хӑй Т)ӗрӗ т,ухнех:



,,кашни йашка-ҫӑкӑр пӗҫерекенех патшалӑха 
тытса тӑма вӗренгӗр" тесе к ал ан ӑ^ӗ . Ҫав 
сӑмахсене совет влаҫӗ халӗ йерипен ӗҫе 
кӳртсе пырат.

Пирӗн Т)ӑваш арӑмӗсем те совет респуп- 
лӗкён ӗҫне йусама ҫуллен ҫул нумайраххӑн, 
вирлӗрех вӗренсе пыраҫҫӗ. Акӑ сӑмахран: 
пирён респуплӗк тӑрӑх иртнӗ йулашки суй- 
лавра 24932 хӗрарӑм пулнӑ. Вӗсен^ен: йал 
канашӗсене 647 (7,9°/о), вулӗҫтӑвком-сене
5 (2,7°/о), уӗҫтӑвкомсене 6 (б,9°/°), ^ӑваш  
респуплӗкӗн Тӗпӗҫтӑвкомне 7 (10, 8°/о) хёр- 
арӑм суйланнӑ. Арҫынсене пӑхнӑ ҫӗрте ку 
прот>т,ӑнсем сахалтарах, ант,ах вӑл ҫуллен 
ҫул ӳссе пырат.

Совет ҫӗр-шывӗн тулашӗн^е хӗрарӑмсене 
суйласа пӗрне те кӳртмеҫҫӗ. Мӗншӗн тесен, 
унта капиталисӑмлӑ йӗрке: патшалӑха т̂ и
пуйан ҫынсем ант,ах тытса тӑраҫҫӗ.

Пӗр-пӗрне пулӑшакан хрест,ен комитте^ӗ- 
сене пирӗн респуплӗкре ҫакӑн ^ухлӗ хӗрарӑм 
суйланнӑ: йалсент,е—336, вулӑсри комиттет- 
сене— 4, уйесрисене—6, Тӗп комиттета— 3. 
Ҫав комиттетсен ревиҫи комиҫҫийӗсене мӗн 
пурӗ 264 х£рарӑм кӗнӗ. Ку комиттетсем
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хӗрарӑма пушшех те кирлӗ, мӗншён тесен: йе 
упӑшки вилесси пур, йе салтака кайат-и, 
вӗсем ӑна пулӑшмалла, пулӑшаҫҫӗ те. Ӗлӗкхи 
саманара мӗскӗн хӗрарӑм ҫӗрне туртса илсен 
те, пуйан ҫын ҫӑварне пӑхса тӑрату^ӗ, куланай 
ытлашши тӳлеттерсен те, шарламастт,ӗ,— ма- 
кӑрсах ирттерету^ӗ. Ҫавӑнпа, совет влаҫӗ 
вёрентнӗ тӑрӑх, хӗрарӑмсем хӑйсемех пёрне- 
пӗри пулӑшас ӗҫ йенелле сулӑнаҫҫӗ Пухӑва 
кайса кӑшкӑрсан, ытти хӗрарӑмсене ге т,ӗн- 
сен, куштансем ытлах пусмӑрлама пулгарай- 
маҫҫё вӗт,—совет влаҫӗ т,ухӑнсене хӳтӗлет.

Копператси ӗҫӗн-ре те хӗрарӑм кайа йу- 
ласшӑн мар. Килте-ҫуртра кирлӗ йапаласене 
лавкаран хёрарӑм нумайтарах илет вӗт. Коп- 
ператтив лавкисем лайӑхрах тавар тытаҫҫё, 
ахалэ усламӑҫсент^ен йӳнерех те сутаҫҫӗ. Пӗ- 
тём ^ӑваш  респуплӗкёпе халӗ копператтив- 
сент^е 1730 хӗрарӑм ^лен пулса тӑраҫҫӗ. Ку 
мӗн пур -ҫленсен 11 °/о пулат.

Малта епӗр ӗлӗк ҫырӑва вӗрентмен пирки 
пирӗн Т)ӑваш арӑмӗ те, хӗвелтухӑҫри хӗра- 
рӑм пекех, тёттӗме йулнӑ тенӗтурӗ. Саккун 
тӑрӑх арҫынпа пёр тивёҫлӗ пулсан та, хёрарӑм 
хӑй пӗлменлёхӗпе халё те тӗрлӗ ӗҫсент^е
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арҫынтан кайра тарат. Кайра тӑни ҫӳлте кӑ- 
тартнӑ т^ыхвӑрсен^ен аван курӑнат. Хӑвӑртрах 
малалла йарас тесе, хӗрарӑм пайӗсем ӑна 
вӗрентме тӑрӑшаҫҫӗ. Ку тӗлӗшпе мӗн тӑваҫҫӗ- 
ха хӗрарӑм пайӗсем?— Кашни вулӑсри кому- 
ниссен партти йат,т,ейккинт,е хӗрарӑм ёҫне 
пӑхса тӑмашкӑн пӗр ҫын (волорканисаттӑр) 
суйлаҫҫӗ. Вӑл вара, йалсерен хӗрарӑмсене 
пуҫтарса, пухусем тӑват. Пухусент,е вёсене 
вӗрентет: ҫӗнӗ саккунсемпе паллаштарат,
тёрлӗ халӑх хушшинт,и орканисатсисент,е 
йепле ӗҫлесси ҫинт,ен, тёнт,ере мӗн пулса 
иртни,— мӗн пуласси ҫинт-,ен каласа парат; 
атуша мёнле пӑхса ӳстересси ҫин^ен, т,ир- 
Т)ӗртсн йепле сыхланмалли ҫин^ен, лайӑх 
усӑлӑ апат йепле пӗҫересси ҫинт,ен,— пур- 
не те тӗплӗ ӑнлантарат. Унтан кашни 
йалтанах темиҫешер телекаткӑ суйлаҫҫӗ 
телекаткӑсене вулӑса пуҫтарса пухусем туса 
пурйнӑҫа ҫӑмӑллатасси ҫинт,ен канашлаҫҫё.

Пирён респуплӗкре хал,хи вӑхатра 7048 
телекаткӑ, кашни вулӑсрах пӗр волоркани- 
саттӑр. Ҫак телекаткӑсем хӑйсене вулӑсра мён 
каласа вёрентнине йалти хёрарӑмсене каласа 
ӑилантараҫҫё. Вӑл вулӑсри телекат пухӑвёсем
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пирӗн т,ӑваш арӑмне питё нумай усӑ кӳреҫҫӗ: 
хӗрарӑм пурӑнма вӗренет— унӑн куҫӗ уҫӑлат, 
пурӑнӑҫ мӗн иккенне пӗлсе ҫитет, ҫавӑнтах 
тата вулама-ҫырма та вӗренет. Кӗнеке вулама 
вёренни усӑ кӳресси паллах. Кӗнеке вуласан 
хӗрарӑм пӗр-пӗрне ҫимест, пӗр-пӗрин ҫин^ен 
ытлашши каламаст; ҫавӑнпа тӗрлӗ хирӗҫӳ те 
сахал пулат. Вӑл тӗлекаткӑсент,ен питӗ хас- 
тарлисене тӗрлӗ пысӑк шкулсене вӗренме те 
йараҫҫӗ.

Пирӗн т,ӑваш хӗрӗ те ӗлёкхи пек пӑт,ах 
пурӑнасшӑн мар: комсомола сулӑнат,— вӑл
комсомол ӑна малашнехи пурӑнӑҫа ҫӑмӑллат- 
ма вӗрентнине лайӑх пӗлет. Р.Ҫ.Л.К Сойу- 
сӗнт,е пирӗн респуплӗкре 1161 хёр ат,а тӑрат. 
2826 хӗр ат,а пионер ушкӑнёсен^е тӑраҫҫӗ. 
Кусем пурте малашне ҫӗнӗ пурӑнӑҫ тӑвас 
ӗҫре т,и малта пыракан хӗрарӑмсем пулаҫҫё.

Респуплӗкри хӗрарӑм пайӗ, т,ӑваш арӑмӗ- 
сен хушшин^и ёҫе малалла йарасшӑн тӑрӑшса 
кӑҫал ҫулталӑк хушшинт^е волорканисаттӑрсем 
ваади  икӗ курс уҫрӗ; вӑл курссент,ен 150 хёр- 
арӑм вӗренсе тухса йалсене ӗҫлеме салант-,ӗҫ.

Мари (ҫармас) оплӑҫӗнт,е хӗрарӑмсен хуш- 
шинт,и еҫ ак ҫакӑн пек тӑрат. Унта хёрарӑм-
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сем пирӗн Т)ӑваш респуплӗкӗннинт>ен виҫӗ хут 
сахалтарах— 155 пине йахӑн; телекаткӑсем 
2858 ҫын. Пӗлтӗр, 1925-мӗш ҫулта 580 ву- 
лӑс пухӑвӗ тунӑ; унта мӗн пурӗ 3600 хӗр- 
арӑм пулнӑ. 103 конферентси ирттернӗ, 2575 
хёрарӑм унта пухӑннӑ. Ҫав пухусент,е 549 
тёрлӗ ыйту сӳтсе йавнӑ.

Тырӑ ӗҫӗ вӑхӑтӗн^е, ат,аллӑ арӑмсене ҫӑ- 
мӑллӑх кӳресшӗн, 42 сырӑш (йаҫлӗ) уҫнӑ. 
Сырӑш вӑл ҫамрӑк ат,асене пёр ҫёре пухса 
амӑшӗсем ёҫленӗ вӑхӑтра пӑхакан ҫурт; унта 
ат,асене ҫитереҫҫӗ, вылэатаҫҫӗ, хура-марине 
тасатаҫҫӗ, тата ытти йент,ен те астӑваҫҫӗ.

Пирӗн т,ӑваш арӑмӗ те, ытти халӑхсенни- 
пе пёрле, пёр тӳрӗ ҫӗнӗ пурӑнӑҫ ҫулёпе кул- 
лен кунах малалла утат. Малашнехи телейлӗ 
пурӑнӑҫа хӑвӑртрах тӑвас ёҫ— ^ӑваш арӑмӗнт,ен 
хӑйӗнт,ен килет. Ҫавӑнпа пурте пӗр канмасӑр 
алла аллӑн тытӑнса ирӗклӗ, ӑслӑлӑхлӑ пурӑ- 
нӑҫшӑн ӗҫлер.
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Ойрат, Пурет-Монкол, Калмӑк, 
тата Йаккут сёрёеем.

Епёр пӑхса тухмалли йулашки ушкйнри 
респуплӗксемпе оплӑҫсент^е те— Ойраттире, 
Пурет-Монколире, Калмйк оплйҫӗн^е, тата
о
Иаккуттире,—еккономёк тёлёшёнт,ен вёсем 
кайа йулнй пулин те,— хсрарйм хушшинт,и 
ёҫ ҫаплах талккӑн сарӑлса пырат.

Ҫапах та, пур тӗл пулакаи т,йрмавсене пӑх- 
масӑр, ёҫ хӗрарӑмӗн пурйнйҫне пур йент,ен 
те ҫймйллатса, ӑна туралйхран хйтарас тӗлӗш- 
пе нумай тунӑ. Кӑна хӗрарӑмсем советсене 
тёреклетес ёҫе хутшӑнни лайӑх кӑтартса парат: 
ҫапла, Ойраттире йал канашӗсент>е—160 хӗр- 
арӑм, вулӗҫтйвкомсент,е — 3; Пурет-Монколи
ре: хула сове^ёсент^е— 35, йал канашёсен^е 
— 70 хӗрарӑм т,лен.

Калмӑк оплӑҫӗнтэе хёрарӑмсем питӗ кайра 
тӑраҫҫё, ҫыру пёлекенсем ҫукпа пӗрех. Ш кул
сем револ,утси1у5 ен пӗртте пулман. Рево^утси 
хыҫҫӑн пурӑнӑҫ пётӗмпех улӑшӑннӑ. 1922-мӗщ



ҫулӑн иккӗмӗш ҫурҫулне вара: 91 шкул, 3 
профеҫҫи шкулӗ, оплӑҫри совпартшкул, 13 
ҫитённисене вёрентмелли шкул, 14 пиплиоттёк, 
14 вуламалли ҫурт, 20 халӑх ҫуртф, Калмӑк 
театтӑрӗ, тата 14 а^а ҫуръӗ пулнӑ; ат>а ҫур- 
Т)ӗсент,е 808 а^а пурӑннӑ.

Ант^ах, ҫак кӑтартнӑ ҫуталӑх ут,рештени- 
йёсен ӗҫӗ, пурин те, паллах— темиҫе ҫултан 
тин ҫӗкленсе кайма пултарнӑ.

Ҫйпах та хӗрарӑм пайёсем, ҫине тӑрса 
хастарланса ӗҫленине, ҫав акӑш-макӑш т>ӑр- 
мавсене пурне те ҫӗнтерсе пыраҫҫӗ. Епёр 
куратпӑр: хёвелтухӑҫӗнт,и ёҫ хёрарӑмӗ ҫуллен 
ҫулах халӑх ӗҫне вӗренсе ӑна вӑйлӑран вӑйлӑ 
тума тӑрӑшат. Пёр ӳпкелемесӗр т,ӗнми выл,ӑх
шутӗнт,е хӗсӗнсе пурӑнакан ^ура хӑй сассине

$
хӑпартма пуҫлат. Хӑйне пролеттари револ>ут- 
сийӗ панӑ тивлетсене т,ӑнтан илесшӗн, пӗр 
тивӗҫлӗ краштан пуласшӑн ҫунат. Малтан вӑл 
иккӗленсе тетӑрат, ант,ах пурӑннӑ ҫемӗн хӑйул- 
ланса ҫитсе, комунисӑма ӑнланма пуҫлат. Мал
тан пӗрерӗн - икшерӗн сапаланса утакансем 
хыҫҫӑн вуншарӑн, ҫёршерён вёсем хыҫҫӑн 
пиншерӗн ҫӗкленсе, ҫирӗп ёретсемпе, пысӑк
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шант,ӑкпа, малалла—хӗрлӗ йалав вӗлкӗшекен 
ҫӗрелле-карласа пыраҫҫӗ.

Вёсен утӑмӗсен шавӗ вӑйлӑланнӑ ҫемӗн 
вӑйлӑланнине илтсе, ҫӗрӗн % -мӗш  пайӗн^и 
пуршуй-т,униллисем тёлӗнсе пуҫӗсене ҫӗклеҫ- 
ҫӗ. Йепле капла пулма пултар^ё-ха? —теҫҫӗ 
вӗсем,—ҫийеле тухнипе савӑнакан пол0шше- 
висӑм вӑл пӑт>ӑхнӑ ӗҫлекенсемпе хрест,енсем 
хыҫҫӑн, „хӑватлӑ халӑх“ пусмӑрӗнт,е нӑйкӑ- 
шакан инҫетри ӗҫҫыннисем хыҫҫӑн, етем 
ӑрӑвӗн т>и хурлӑхлӑ пайне, т,ураран т,урана 
—хёвелтухӑҫ ёҫ хӗрарӑмне те ҫӗклесе, пӗр- 
лехи ӗҫшӗнех— пӗр ҫ у л п а х  илсе пыма 
пултарат“.

Пулма пултарайманни те ёҫре пулса пы- 
нине курса, хӑйӗн хӑватлӑхӗпе ^икӗсӗр ирӗк- 
не сыхлас тесе, пуршуаҫи пӗтём вӑйне пуҫтарса 
мопилисатсилет; ҫӗнӗрен ҫӗнӗ мелеем тупса, 
хӑйӗн ҫёр-шывне комунисӑм кӗрлесе кӗрес- 
рен сыхлама тӑрӑшат.

Ант,ах, кивӗ тӗнт,ен т,икки ҫинт>е. кому- 
нисӑм хӗрлӗ йалавё айӗнтэе, пусмӑрлисен^ен 
•ге пусмӑрлӑ хӗвелтухӑҫ хӗрарӑмё тӑрса мӗн 
пур йут ҫёр-шыври тӑванӗсене алӑ панӑ т>ух, 
киттай ҫтенисем те, мӑн ҫӑрасем те, пралук



картисем те—пурте вӑйсӑр, тёрексӗр, вӗсем 
пурӗ пӗрех ишӗлеҫҫӗ. Хӗвелтухӑҫри ӗҫ хёра- 
рӑмне, в ӑ л  ҫӗкленнинт,е пӗтӗм тӗнт^ипех 
комунисӑм ҫӗнтересси тӗкӗр (куҫкӗски) ҫинт>и 
пек лайӑх курӑнат.
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Хакӗ 18 пус.


