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„К аш н и тӑн лӑ  хрест>енпе каш ни тӑнлӑ ӗҫле- 
кен, п урн ӑҫ  й ӑв ӑр  пирки  йе п атш ал ӑх  пурнӑҫӗ  
м ал алл а  ы тла  та  й ери пен  ш унӑ  п и рки  й ӑвӑр  
ш ухӑш  ҫитсе ҫап ӑн ас  тӑв ас  пулсан, нумай пул- 
маст и ртнӗ  к ӑп и талҫӑсем п е  помешт^ӗксен пусмӑр- 
лӑхне  аса илтӗр.

Ҫ а в н а  аса илни ӑна х ӑп а р т л ан та р с а  ӗҫлеттерӗ .
П ӗтӗм  вӑйсем пе , пур  йен ^ен  те  ӗҫе вӑйлӑ- 

л атса  л а й ӑ х л а тм а л л а  —  ӗҫлекен сем п е  хрес^ен сен  
вл аҫӗн  п ӗртен  п ӗр  ҫӑлӑн ӑҫӗ  ҫ а к ӑ н т а “ .

(Л ени н ҫы р н ӑ  кӗн екесен  18-мӗш томӗ, 
2 -мӗш  пайӗ, 77-мӗш стран итси , 1922-мӗш 
ҫулта , ҫ ен ттап ӗр ӗн  10-мӗшӗ).





В. И. Л Е Н И Н  
копператси ҫин^ен калани.

Малтан каланӑ сам ах.

Т)ӑн малтан ӗҫҫыннисем копператси тума 
мӗншӗн пёрлешнине пёлес пулат.

Пер йенщен копператси тума акӑ мён- 
шӗн пӗрлешеҫҫӗ: копператси ӗҫӗ пуҫланнӑ 
пуҫланманах пур хуҫайствӑна та тӳрех усӑ 
парат. Ун ҫинт,ен кашни хрест,енех пёлет. 
Хуҫайствӑра кирлӗ йапаласемпе сут тӑвакан 
потрепиттёл копператси, унт а ӗҫе  лайӑх  
туса тӑраҫҫе пулсан, — вӑл тавара йӳнӗрех 
хакпа сутат, виҫине тӗрӗс виҫсе турттарса, 
улталамасӑр парат, таварё унта лаййхрах пу
лат, хӑйӗн '^ленӗсене тӗрлӗрен ҫӑмӑллӑхсем 
тӑват, услам укҫипе хӑйӗн сутуилӳ ӗҫне 
аванлантарса, тавар хакне йӳнетсе пырат; 
таварсем ҫителӗклех мар вӑхӑтра та, тавар 
хакне ӳстермест; хрест,енсем нушапа аптӑранӑ 
вӑхӑтра копператси вӗсене хӗстермест, вёсен



йунне хуҫасем пек ӗммест. Хӑйсем ӗҫлесе 
тунӑ йапаласене сутма та хрест,енсем пӗр- 
лешсе копператси тума пултараҫҫӗ; кивҫен 
укҫа паракан йулташлӑхсем туса та копператси 
тума пултараҫҫӗ; тата хӑйсен пур пек-ҫук пек 
укҫине пӗр ҫӗре пухса йапаласем хатӗрлеме 
происвотствӑ копператсисем те тума пулта- 
раҫҫӗ. Ҫавӑн йышши копператсисем тусан, 
хрест,енсем укҫа пур пуйан ҫынсем каппӑн 
(нумайӑн) сутуилӳ туса услам илекен укҫана 
хӑйсен аллине хӑйсемех хӑвараҫҫӗ.

Тепӗр ' н о копператси, Совет пра- 
виттӗлстви пулӑшнипе, пӗтӗм патшалӑхри 
пурнӑҫӑн йӗркине ҫӗнӗлле тума пулӑшат; ҫав 
ҫӗнӗ йӗркепе пӗтӗм патшалӑхӗгтех, пӗтӗм 
хуҫайствӑ ӗҫне пурте пӗрле ӗҫлесе, мӗн пур 
тупнӑ пурлӑхпа,. пуйанлӑхпа пурте пёр пек 
усӑ курмалла; сӑмахран -каласан, копператси, 
Совет влаҫӗ хӳттипе, пире сотсиалисӑм патне 
йертсе кайат; сотсиалисӑм мӗнши вӑл,— ун 
ҫин^ен епӗр ҫак кӗнеке пӗтнӗ ҫӗрте калӑпӑр..

Ку кӗнекере Ленин копператсишӗн тӑ- 
рӑшакансене каласа хӑварнӑ сӑмахсен^ен т,ӑн 
паллӑраххисене пуҫтарса ҫапнӑ. Ку кӗнекери
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сӑмахсене— Ленин ҫырнӑ кӗнекесент,ен суй- 
ласа илнӗ, тата Ленин сӑмахпа ҫеҫ тӗрлӗрен 
вӑхӑтра каланине ҫынсем ҫырса пынӑ халап- 
сент,ен суйласа илнӗ.

Ку кӗнекере копператси ӗҫне йепле май- 
па тумалли ҫинт,ен, унӑн ӗҫне йепле илсе 
пымалли ҫинт,ен каланисене шырамалли ҫук. 
Копператив ӗҫне мӗнле пуҫласа йарассине, 
йепле майпа ӗҫ туса тӑрассине уйесра та, 
вулӑсра та йури когшераттив ӗҫне тума лартнӑ 
ҫынсем каласа, тӑнлантарса пама, канаш пама 
пултараҫҫӗ. Ант,ах хрест,енсен ҫав хӑйсене 
копператтив ҫинт,ен тӑнлантарса каланӑ сӑмах- 
сене тӗплӗрех пӗлсе ҫитес тесен, тата йӑнӑш 
ҫулпа аташса кайас мар тесен, копператсийӗн 
вактӗвек ӗҫӗсене тусах тӗттӗмре вӑхӑта 
ирттерсе йарас мар тесен, копператтив ӗҫӗн^е, 
ҫуртйӗре лайӑх, йӗркеллё тытса тӑракан ҫын 
пек пулса, улпутсемсӗрех, пуйан хуҫасемсӗрех, 
ҫӗнӗ пурнӑҫ йӗркине ӗҫлекенсемпе пӗрле 
тӑвас тесен,— копператси ҫинт,ен Ленин ка
ласа хӑварнӑ сӑмахсене лайӑхрах, тӗплӗрех 
шухӑшласа ӑнланмалла.

Хрест,ене копператси ёҫне пуҫласа ш н ӑ  
)П)1/х  мРн т рлине  ҫак кӗнеке кӑтартса парӗ.



Мёншён копператси кирли ҫинт,ен, тата 
копператси ӗҫӗн^е мӗн тума кирли ҫинт^ен 
ҫак кӗнеке лайӑх ӑнлантарса парӗ. Ӗҫҫыннин 
хуҫайствӑ ӗҫне мӗншӗн пӗрлешсе, сотсиали- 
сӑмла тума кирли ҫинт,ен Ленин вӗрентсе 
хӑварнине ҫак кӗнеке ҫине ҫырнӑ; сотсиали- 
сӑма мӗншӗн тӳрех тума май ҫукки ҫинт>ен 
те ҫырнӑ; йепле Совет влаҫӗ хрест,ен хуҫай- 
стви майне пӗлсе, хрест,енсем ӗлӗкрен хӑнӑхса 
пурӑннӑ йӑлисем майлӑ ӗҫлесе пыни ҫин^ен 
каланӑ; мӗншӗн хрес^ен пурнӑҫӗн майӗсемпе, 
унӑн йӑлисемпе хирӗҫмесӗр, сотсиалисӑм 
патне йеригтен утни ҫинт,ен каланӑ; коппе
ратси сотсиалисӑм патне йертсе кайакан 
ҫулсент,ен пӗр ҫулӗ иккене кӑтартнӑ; хрест,ен- 
семпе ӗҫлекенсем пӗр шухӑшлӑ пулса, татӑлса 
кайайми пӗрле хытӑ ҫыхӑнса пурӑнни, Совет 
влаҫӗ ҫирӗпленни, хрест,ен копператсине ӳсме 
пулӑшни ҫинт,ен каланӑ; копператси вӑй- 
лӑлантӑр тесен, — копператсийе Совет пат- 
шалӑхӗн пулӑшса тӑма кирли ҫинт»ен каланӑ; 
копператсийӗн ӗҫне Совет влаҫӗн ӗҫӗпе 
пӗрлештерсе, пысӑклатмалли ҫинт,ен каланӑ; 
йулашкинт,ен тата, копператси ӗҫне хӑват- 
лӑлантарас тесен, хрест,ен халӑхне, пӗтӗмӗш- 
пех вӗрентсе, ҫутта кӑлармалли ҫинт,ен каланӑ.
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Ку кӗнекере пур ҫӗрте те Ленинӑн сӑма- 
хёсене вӑл ҫырнӑ кӗнекесент,ен хӑш вырӑнтан 
илнине кӑтартса панӑ. Сӑмахран, вӑл акӑ 
ҫапла: „ХУШ-мӗш томӑн 284-мӗш странит- 
сине пӑх“, тенӗ пулсан, Ленин ҫырнӑ кӗне- 
кесен 18-мӗш томне тупса, 284-мӗш стра- 
нитсине уҫса вулас пулат.





1-МӖШ СЫПӐК.

Сотсиалисӑма хӑвӑртах туса ҫитерме 
май ҫук; ӑна тӑвас тесен, малтан пӗр 
картлашка ҫнн^ен тепӗр картлашка ҫи- 
не пусса хӑпарнӑ пек, ун патне ҫывхарас 
пулат.

1 Сотсиалисӑм вӑл— пуйансемпе ^ухӑн- 
сем пӗр-пӗрин^ен уйӑрӑлса тӑнине, классене 
пӗтерни. Ҫапла классем, пуйаксемпе ъухӑн 
сем хирёҫсе танине пӗтерес тесен, малтан 
улпутсемпе пуйан хуҫасене пӗтерес пулат.

ХУ1-мӗщ том, 351-—52-мӗш  стр.

Тӑвас сатат^ӑн ҫак каланӑ пайне епӗр туса 
пӗтертӗмӗр. Ант,ах ку вӑл сататущ т,ӑн йӑвӑр 
пайӗ марха.

Ҫынсем пурте пёр пек пулт^ӑр тесен, 
тата ӗҫлекенсемпе хрест,енсем уйрӑм тӑнине 
пӗтерес пулат те, пурне те ӗҫлекен тӑвас
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пулат. Ку ӗҫе хӑвзртах туса ҫитерме майӗ 
ҫук. Ку сатат, улпутсемпе хуҫасене пӗтер- 
нинт,ен тата нумай йӑвӑртарах; тата ӑна туса 
ҫитерме йӑвӑр пирки, вӑл ӗҫ ирӗксӗрех 
вӑраха каймалла. Ку сатат, пӗрпёр класа 
сирпӗтсе кӑларнипех пулса лармаст. Пӗтӗм 
халӑх хуҫайствине урӑхла туса лартсан тин 
ӑна туса ҫитермелле: ӑна тӑвас тесен, уйрӑм- 
уйрӑм хуҫайствӑ туса пурнасса пӗтерес пулат; 
вактӗвек, вӗтӗ хуҫайствӑсент,е таварлӑх йа- 
пала туса тӑрас йӗркене пӑрахса, пӗтӗм 
халӑхпа пӗрлешсе ӗҫлеме, пысӑк хуҫайствӑсем 
тӑвас пулат. Ҫапла, пӗр йышши хуҫайствӑран 
куҫса, тепёр йышши хуҫайствӑ тӑвасси ирӗк- 
сӗрех нумай вӑхӑта пымалла. Ҫавӑн пек 
хуҫайствӑн ҫӗнӗ йӗркине приккассем парса, 
йури сакконсем кӑларса, ирӗксӗрлесе, ^асрах 
ту?арас тесен, вӑл ӗҫ тата ытларах вӑраха 
кайма пултарат.

Ҫавӑн пек ҫӗнӗ йӗркепе пысӑк хуҫайствӑ 
тума хрес^енсене нумай пулӑшу парас пулат; 
тырӑпулӑ тума кирлӗ тӗрлӗрен машшинсем 
туйанмаллӑх пулӑшас пулат. Вара хрест^енсем 
хӑйсемех ҫӗнӗ йӗркепе тунӑ хуҫайствӑн усси- 
не курӗҫ те, савӑнсах сотсиалисӑм ҫулӗпе утӗҫ.



2. Хресьен хуҫайстви вӑрҫӑ вӑхӑтӗн^е 
ҫӗмӗрлсе, на^арланса йулнӑ. Машшинсемпе 
ӗҫлесе, ҫӗре тӳрлетме йури шухӑшласа кӑ- 
ларнӑ йапаласем тӑкса, науккӑ каланӑ ытти 
майсемпе ҫӗрхуҫайствине турлетме пулат: 
вара тырӑпулӑ ытларах туса, хрес^ен хуҫай- 
ствине йусама, вӑйлӑлатма пулат. Ан^ах 
ҫавна вактӗвек хрес^ен хуҫайствинт,е тума 
май ҫук.

Х У -м ӗш  т., 594-мӗш  стр.

Вӑрҫӑпа ҫӗмӗрлсе йапӑха кайнӑ хуҫай- 
ствӑна ӗлӗкхи пекех вактӗвек уйрӑм-уйрӑм 
хуҫайствӑсем халлӗнех хӑварса, кивӗ йӗрке- 
пех ӗҫлесен, епӗр нимӗнпе те хрест,ен хуҫай- 
ствине ҫӗнӗрен вӑйлӑлатса йама пултарас 
ҫук. Хрест,ен халӑхне пӗтӗмӗшпе тенӗ пекех,. 
вӑрҫӑ авалхи ӑйхӑран вӑратрӗ. Вӑрҫӑ вӑхӑ- 
тӗн^е хрест,енсем технӗккӑ ҫынна тӗрлӗ майпа 
пӗтерекен тӗлӗнмелле хӑва^ӗсене пайтах кур- 
т,ӗҫ. Ант^ах ҫав технӗккӑ хӑва^ӗ хрест>енсен 
унэден ҫывӑрса выртнӑ ӑсне урӑх тӗлӗшрен 
те вӑратрӗ: хрест^енсем технӗккӑн тӗлӗнмелле 
хӑват,ӗ ҫӗрӗҫӗ хуҫайствине пулӑшма пултар- 
нине те курт,ӗҫ. Ку таранту^ен ҫӗрӗҫӗ хуҫай- 
стви ытти происвотствӑсент,ен ^ӑн кайа тӑрса
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йулнине, машшинсемсӗр ӗҫленӗ пирки ма- 
лалла кайайманнине курт>ӗҫ; ӳлӗмрен ҫӗр- 
ӗҫӗн йӗркине урӑхла туса аванлантарас тесен, 
технӗккӑн тӗлӗнмелле хӑват>ӗ пулӑшма пултар- 
нине курт,ӗҫ. Хрест,енсем ку т>ухнехи ытла 
та тӗлӗнмелле хӑрушӑ вӑрҫӑсене курса, тех- 
нӗккӑн мӗн пур тӗлӗнмелле вӑйхӑват,ӗ ҫав 
никама та кирлӗ мар вӑрҫӑсент,е ним усӑсӑ- 
рах сайа кайнине курса, — ӳлӗмрен наук- 
кӑпа технӗккӑн вӑйех ҫав усал, хӑрушӑ, тис- 
кер вӑрҫӑ инкекӗнт)ен хӑтарма пултарнине 
сисрӗҫ; тепӗр тӗрлӗ каласан, науккӑпа тех- 
нӗккӑ пулӑшнипе, ӳлӗм, вӑхӑт ҫитсен, тӗнт,ере 
вӑрҫӑ таврашӗ нихҫан та пулмӗ. Халӗ пире 
тума тивӗҫ ӗҫ ак ҫакӑ: пирӗн ҫӗрхуҫайствин 
ӗҫне ҫӗнӗ ҫул ҫине куҫарса тӑратмалла; ку 
тарант,т,ен кивӗ майпа ним шухӑшсӑр ӗҫленӗ 
йӗркесене пӑрахса, науккӑпа технӗккӑ хушнӑ 
пек, ҫӗнӗрен промыслаллӑ ҫӗрхуҫайстви туса 
йамалла.

3. Науккӑ шухӑшласа кӑларнӑ йапаласем- 
пе нумаййӑн пӗрлешсе тунӑ пысӑк йалхуҫай- 
ствӑсен^е ҫеҫ усӑ курма май пур. Ан^ах 
хрес^енсене пӗрле пухӑнса хуҫайствӑ тума



тытӑнасси йӑвӑр, апла туса ӗҫленин^ен усӑ 
пулассине, примерла туса кӑтартсан тин, 
лайӑх ӑнланса илме пултараҫҫӗ вӗсем.

Х У Р м ӗш  т., 392 стр.

Тӗттӗм вырӑнсент^е уйрӑм уйрӑм хуҫай- 
ствӑ пулса, пур ҫӗрте те пӑртуш, пӑртуш са- 
паланса темиҫе мӗлйун йал ларат. Ҫӑв уйрӑм 
ларакан хуҫайствӑсене пӗрпӗр приккас парса, 
айакран тӗртсе нимӗнпе те пит хӑвӑрт урӑх- 
ла туса йарайас ҫук. Апла хӑйсен кӑмӑлӗнт,е 
ҫук йапалана ҫын хушнипех пулса ларӗ тени 
ӑссӑр шухӑш ҫеҫ. Епӗр питӗ лайӑх пӗлетпӗр: 
ҫав темиҫе мӗлйун вӗтӗ-вӗтӗ хуҫайствӑсене 
тытса тӑракан хрест,енсем, сӑмахпа каланипе 
мар, ӗҫпе, лайӑх примерсем туса кӑтартсан 
тин хуҫайствӑ йӗркине урӑхла тума пулта- 
раҫҫӗ, мӗншӗн тесен хрест,енсем туса курман 
йапалана, сӑмахпа каланипех, кӗнеке ҫине ҫыр- 
нине вуланипех урӑхла тума йуратмаҫҫӗ, вӗ- 
сем ҫӗрӗҫ хуҫайствинт^е авалтан хӑнӑхса ҫитнё 
йӑлана питӗ хытӑ тыгса тӑраҫҫӗ. Ҫавӑнпа 
сӑмахпа ҫеҫ калани, кӗнекесем ҫеҫ ҫырса вӗ- 
рентни —ытла усӑллӑ йапалах мар. Хрест,енсене 
ҫӗрёҫне йулташлӑхсем, ушкӑнсем туса, ҫӗнё
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майпа ӗҫлесен усси т,ӑнахах нумайтараххине 
оппӑтпа кӑтартса тӑнлантарсан ҫеҫ,— Раҫҫей 
пек хрест>ен пит нумай ҫӗршывра сотсиали- 
сӑмла ҫӗрӗҫлес тӗлӗшпе лайӑх утӑм тунӑ, тесе 
калама пултаратпӑр епӗр.

4. Ҫӗре пысӑк хуҫайствӑсем туса пурте 
пӗрле ӗҫлени тырёпулӑ нумайрах парӗъъӗ, 
ӗҫе те сыхланӑ пулӗвдӗ.

Х У -м ӗш  т., 593— 594 стр.

Вӑрҫӑт,т,ен пурӑннӑ авалхи йӑлапа пурӑнма 
йурамаст. Вактӗвек уйрӑм хрес^ен хуҫайст- 
висент,е етемӗн вӑйӗ те, унӑн тӑрӑшса ӗҫленӗ 
ӗҫӗ те ахалех усӑсӑр нумай пӗтет; ҫавӑнпа 
малашне апла тума йурамаст. Уйрӑм вактӗ- 
век хуҫайствӑ йӗркине пӑрахса, пурте пӗр- 
лешсе ӗҫлемелле халӑх хуҫайстви тусан—усси 
икӗвиҫӗ хут ытларах пулёт,т»ё; ҫёрӗҫне тунӑ 
т,ух кирлӗ вӑйхӑват та икӗвиҫӗ хут сахалта- 
рах кирлӗ пулӗтэ^ӗ; ҫапла ҫав ӗҫех туса ди
терме икӗвиҫӗ хут ҫӑмӑлтарах пулӗт,т,ӗ.

5. Ушкӑнпа пӗрлешсе, пысӑк хуҫайствӑ- 
сем туса, ҫӗрӗҫне пӗрлешсе ӗҫлеме пуҫласан,

—  16 —



хӑй ӗҫленипе тӑрӑшса, тӑранса пурнакан ва
там хрес^ене усӑллӑрах пулӗтрьӗ. Ҫавӑнпа 
вӑтам хресъен сотсиалисӑмӑн ташманӗ пул- 
ма пултараймас^. Вӑтам хресьенсем хулара 
та, йалта та сотсиалисӑм пулса ҫиттӗр тесе, 
хуласен^е те, йалсен^е те пуйан хуҫасем 
халаха асаплантарса пурӑнни пӗтӗмпех пӗт- 
тӗр тесе кӗрешекен ӗҫлекенсен класӗн тусӗ.

Х У Р м ӗш  т., 158, 159 стр.

Вӑтам хрест,енсем ҫынна ӗҫлеттерсе, асап
лантарса, ҫын ӗҫӗпе усӑ курса пурӑнмаҫҫӗ. 
Ҫавӑн ҫинт>ен Советӑн ӗҫлӗ ҫынӗсем лайӑх, 
ҫирӗп ӑнланса илтуҫӗр, тесе тӑрӑшмалла парт- 
тин. Вӑтам хрест,ен ҫынна ӗҫлеттерсе усӑ 
курманни ҫинт,ен науккӑллӑ сотсиалисӑм лайӑх 
кӑтартат. Вак происвотсувӑллӑ клас сотсиали- 

^  сӑм пулсан нимӗн те ҫухатмаст; вӑл кӑпиталӑн 
(пуйан хуҫ.асен) йӑвӑрлӑхне сирсе пӑрахсан, 
питӗ нумай усӑ курма пултарат, мӗншӗн 
тесен кӑпиталиссем пур ҫӗрте те, темократ- 
тиллӗ респуплӗксент,е те пин майпа вӑтам 
хрест,енсен йунне сӑрхӑнтарса, вӑтам хрес- 
т>енсене хӗсӗрлесе пурнаҫҫӗ.

В. И. Ленин копператси ҫинт,ен. 2
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Совет влаҫӗн йалти пит тёрёс политтёкё 
ҫӗнтерсе пыракан пролеттарисемпе ватам 
хрест,енсен сойусне, килӗшнине ҫирёплетсе 
пырат.

6. Ӗҫлекенсемпе вёсен парттийё, комунис- 
сен парттийё, сотсиалисӑм тӑвасшӑн кӗре- 
шеҫҫӗ. Ан^ах хрес^енсем ушкӑнпа пӗрлешсе 
ҫӗрхуҫайстви тусан усӑллӑрах пулассине ӑн- 
ланса ҫитменнине ӗҫлекенсемпе вёсен парт- 

. тийӗ пӗлеҫҫӗ; ҫавӑнпа та Совет влаҫӗ хрес- 
^енсене хуҫайствӑ пӗрлешсе ту^^ӗр тесе хӗ- 
сӗрлемест. Партти хрес^енсемпе пӗрле, хрес- 
'Ьенсен^ен айаккалла татӑлса укмесӗр, вӗсемпе 
пӗр ^аранмасӑр сыхӑнса, сотсиалисӑм пат- 
нелле утасшӑн. Партти хрест,енсен хуҫайст- 
вине аванлатас ӗҫе— хрест,енсем ӑнланмалла 
ӗҫсем, вёсен кӑмӑлне килекен ӗҫсем туса, 
пуҫлаТ.

Х У Ш -м ӗш  т., П-мӗш пай, 28 — 29 стр.

Хрест,енсен ха^хи пурнӑҫӗ питӗ йӑвӑр. 
Хрест,ен пурнӑҫӗ калама ҫук ъухӑн пурнӑҫ, 
йапӑхса кайнӑ, хурлӑхлӑ пурнӑҫ. Ҫав хал>хи
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нат,ар пурнӑҫпа пулас сотсиалисӑмӑн ырлӑхӗ 
хушшинт,е ҫыхӑну пур. Халӗ ҫав уҫал, хӗн- 
хур пурнӑҫа пӗтерсе, сотсиалисӑмлӑ аван 
пурнӑҫ тӑвас тесе тӑрӑшаҫҫӗ. Ҫавӑн ҫин^ен 
пӗтӗм ӗҫхалӑхне, хрест,енсен пӗтӗм массине 
.лайӑхрах ӑнлантарса парас пулат, вӗсем ун 
ҫинт,ен курса, лайӑх пӗлсе тӑраҫҫӗ. Ку ^ухне 
хрест,енеен пурнӑҫӗ кӑшт та пулин тӳрленни 
ӗлӗкхи вӑхӑтра халӑх пурнӑҫӗ тӳрленнӗ пек 
мар. Ӗлӗк те халӑха пулӑшу паркаланӑ, ан- 
т>ах ун т,ухне мушике асаплантарнӑ, унтан 
мӑшкаланӑ, хрест,ене асаплантарса, халӑха 
ирӗксӗрлесе пурӑннӑ. Ун ҫинт,ен хрес^енсем 
манман, Раҫҫейра темиҫе вунӑ ҫул иртсе ка- 
йат,т,ен те манас ҫук. Пирӗн сатат, — хрес- 
■ренсене ӗҫлекенсемпе ҫыхӑнтарасси, епӗр ӗҫе 
тытӑннӑ ^ух, тата хрест,ен шуТ)ӗпе таҫти ин- 
-ҫетри, айакри никҫан та пулас пек мар ӗҫен- 
т,ен пуҫӑнманнине, хрест,енсем хӑйсем ӑнлан- 
малла, вӗсене ҫывӑх ӗҫсем туса— хрест>енсене 
лулӑшса пынин^ен пуҫӑннине кӑтартса памал- 
ла; унтан, ку вӑхӑтра йӑвӑр пурнӑҫпа выҫса, 
асапланса пурнакан хрест^енсене комуниссем 
т,ант,ӑнах усӑллӑ ӗҫсем туса, хрест,енсене пу- 
лӑшни ҫинт,ен кӑтартса памалла.



7. Ҫавӑнпа та темӗн ъухлӗ пусма картлаш- 
кисем ҫине пуса пуса хёпарнӑ пек сотсиали- 
сӑм патне куҫса ҫитме майа суйлана,

Х У -мӗш  том , 592 стр. .

Раҫҫейри пек хрест,ен нумай патшалӑхра 
сотсиалисӑм тӑвасси питӗ йӑвйр сатат,, -ун 
ҫинт>ен каламасӑр та паллӑ. Патша влаҫне, 
улпутсен влаҫне, улпутсем ҫӗр тытса пурӑн- 
нине пӗтересси ытлашши йӑвӑрах мар, ун 
ҫинт,ен урӑхла шухӑшламалли те ҫук. Вӑл ӗҫе 
т>ентӑрта темиҫе кун хушшинт,ех туса ҫитер- 
ме май пулнӑ, пӗтӗм патшалӑхӗпе ҫав ӗҫех ' 
темиҫе ерне хушшинт,ех туса ҫитерме май 
пулнӑ; сотсиалисӑм туса ҫитерес ӗҫ аплах 
т,ас пулса ҫитес ҫук, ӑна нумай вӑхӑт иртет,- 
т,ен, вӑй хурса питӗ ҫине тӑрса, тӑрӑшса ӗҫ- 
лесен тин, туса ҫитерме май пур. Ку ӗҫре 
пирӗн утӑмсеренех, вершуксеренех темӗн туул 
кӗреше-кӗреше малалла утас пулат; ҫӗнӗлле 
пулас пурнӑҫшӑн, сотсиалисӑмлӑ Раҫҫейра 
ҫӗрӗҫне пур халӑхпа пӗрлешсе ӗҫлемелле туса 
ҫи тер е^ен , пирӗн нумай кӗрешмелле пулат.

Кивӗ пурнӑҫа тепӗр майлӑ ҫавӑрса йарас- 
си, уйрӑмӑн уйрӑмӑн ӗҫлесе. пурнакан вак-
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тӗвек хуҫайствӑсене пӗрлештерсе, пур халӑхпа 
пӗрле ӗҫлеме вӗрентсе ҫитересси—т>ас пулса 
ҫитес ӗҫ мар, вӑл ӗҫе нийепле те хӑвӑрт туса 
ҫитерме май ҫук. Ун ҫинт,ен кирек кам та 
ӑнланма пултарат.

Уйрӑм уйрӑм вӗтӗ хуҫайствӑллӑ хрест,ен- 
сем пурнакан патшалӑхсент,е сотсиалисӑм 
пулса ҫитесси —малтан темиҫе йӗрке пусма 
картлашкисем ҫинт,ен пусса малалла утмасӑр, 
нийепле те пулса ҫитес ҫук.



П-МӖШ СЫПӐК.

Сотсиалисӑм патне улӑхмалли картлаш 
касен^ен пӗри копператси.

8. Копператси ҫине нимрен ытла пӑхмалла.

Х У Ш -м ӗш  том,о11-мӗш пай, 139 стр.

Ман шухӑшпа, пирӗн, копператси ҫине 
ҫителӗклех пӑхмаҫҫӗ. Октапӗр рево^утси пул- 
нӑранпа, нимрен ытла ҫӗнӗ еккономин по- 
литтӗкне тунӑранпа копператси ӗҫӗ уйрӑмах 
питӗ кирлӗ ӗҫ пулса тӑрат.

9. Еккономин ҫӗнӗ политтӗкӗ, кӗскен ка- 
ласан НЕП вӑхӑтӗн^е копператси уйрӑмах 
питӗ кирлӗ вырӑн йышӑнат.

ХУН-мӗш т., Н-мӗш пай, 140 стр.

*) „НЕ11“ тевё сӑмах ,,Новая экономическая политика11 „Екко- 
номин ҫбнб политтёкё* тенӗ 3 сӑыаха пёрлештерсе кӗскен каяанӑ 
сӑмах. „Н Е П “ (ЕҪ П ) тенё ҫёнб саккона Совет влаҫб 1921-мбш ҫулта 
март уйӑхён^е кӑларнӑ. К у  сакконпа халӑхӑн пётӗм хуҫайствпне  
урӑхла нёркепе тытма ирёк панӑ, ҫимёҫ расверскине пӑрах&ҫ 
туиӑ, ун вырӑнне ҫпмёҫ куланайё пуҫтармалла тунӑ, таТа сутуил$. 
тума ирёк панӑ.
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Еккономин ҫӗнӗ политтӗкӗн сакконне йы- 
шӑннӑ т,ух епӗр ирӗклӗ сутуилӗве, ирӗклӗ 
промышлӗннӑҫа пысӑк вырӑн панипе мар, коп
ператси ҫинт,ен, копператси питӗ пысӑк, пи- 
тӗ кирлӗ пулмалли ҫин^ен шутлама манса 
кайнипе, патака пӗр йӗннеллерех авса пӑ- 
рахнӑ. -

10. Еккономин ҫӗнӗ политтӗкӗ вӑхӑтӗн^е, 
тепӗр тӗрлӗ каласан, сутуилу тума ирӗк па
на вӑхӑтра, копператси хрес^енсене пӗрлеш- 
терсе, сотсиалисӑм патне илсе кайакан пус- 
ма картлашки вырӑнне пулса.тӑраЕ

Х У Ш -м ӗш  т., П-мӗш пай, 139— 140 стр.

Хрест,ене сутуилӳ тума ирӗк пултӑр тесе 
епӗр, еккономин ҫӗнӗ политӗкне йышӑнтӑ- 
мӑр; ҫапла туса епӗр сутуилӳ тӑвас тенӗ ҫын- 
сене сутуилӳ тума ирӗк патӑмӑр. Ҫавӑнпа ҫак 
вӑхйтра копператси сотсиалисӑм тӑвас ӗҫре 
питӗ пысӑк, питӗ кирлӗ вырӑн йышӑнат. Тӗ- 
рӗссипе каласан, ҫак ЕҪП вӑхӑтӗнт,е патша- 
лӑхра халӑха нумайӗшне копператси ӗҫне 
пӗрлештерсен, ку вӑхӑтра т,ӑн кирлӗ ӗҫне туса 
ҫитерни пулат; мӗнтпӗн тесен копператси



кашни уйрӑм ҫын хӑй инттересӗшӗн (хӑйне 
ант,ах усӑ тӑвасшӑн) пӗт,т,ен ӗҫлесе, пӗту^ен 
сутуилӳ туса, усӑсӑр асапланнине пӗтерет; 
кашни ҫын уйрӑм сапаланса ӗҫленине, суту- 
илӳ тунине пӗтерсе копператси урлӑ пур ха- 
лӑха, пурте усӑ курмалла, пӗрлештерме май 
пур. Т)аснМ инттереспе, т,аснӑй сутуилӳ ӗҫӗ 
ӳссе пынипе йе т^акса пынине - патшалӑх 
копператси урлах пӗлсе тӑма, тӗрӗслеме пул- 
тарат. Пролеттари патшалахӗн влаҫӗ пур пы 
сӑк происвотсвӑ ӗҫне хӑй аллинт^е тытса тӑни, 
патшалӑх влаҫӗ пролеттари аллинт,и, тата 
вак-тӗвек хуҫайствӑпа пурнакан темӗн ^ухлӗ 
нумай мӗлйун вак, пит вак хрест^енсемпе 
сойусра тӑни, хрест,енсене йертсе пырас ӗҫ 
пролеттарисем аллинт,е ҫирӗп тӑни, тата ыт
ти те,— ҫавӑ вӑл копператсирен, пӗр копперат
сирен ан^ах, епӗр ӗлӗк сутуилӳ копператсийӗ 
тесе кулнӑ копператсирен, халӗ ге, ЕҪП вӑ- 
хӑтӗнт>е унӑн хӑшпӗр йенӗн^ен кулма тивӗҫлӗ 
копператсирен сотсиалисӑмлӑ тума май пурри- 
не кӑтартаканни мари? Ку вӑл сотсиалисӑмлӑ 
оп^ӗствах мар та, ҫапах та вӑл сотсиалисӑмлӑ 
пурнӑҫа тунӑ ҫӗрте мӗн кирли пуррине ҫите- 
лӗклине пӗлтерет.
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11. Копператсийе тивӗҫпе (правапа) ирӗк 
пани— пӗтэӗк хрес^ен хуҫайствисене тивӗҫпе 
ирӗк пани пулат. Ан^ах копператси ъастнӑй 
сутуилурен кирлёрех йапала, мёншён тесен 
копператси мӗлйунлӑ халӑха пёрлештерсе, 
ушкӑнпа ӗҫлеме пулӑшат.

1921 ҫулта, 21 Н/1У, XVIII том, I п., '219-220 ст.

Копператси патшалӑх кӑпиталисӑм майӗ 
пур, унӑн ӗҫӗ йепле* пынине пӗтӗмпех сӑнаса, 
пӗлсе тӑма патшалӑх влаҫне питӗ йӑвӑр ӗҫ, 
мёншён тесен копператсийӗн ӗҫӗ патшалӑх 
аллинт^е тӑман пирки йанках уҫӑ курӑнса тӑ- 
маст. Пӗт^ӗк хуҫасем копператсиленнинт,ен, 
вак пуршуаҫиллӗ хутшӑну (отношения) сиксе 
тухат, ӑна ӳсме пулӑшат. Раҫҫейра ку вӑхӑт- 
ра копператсийе тивӗҫпе ирӗк пани кӑпитали- 
сӑма правапа ирӗк пани пулат. Ҫапла ҫак 
куҫа курӑнсах тӑракан йапалана курас мар 
тесе йури куҫа хупни ӑссӑр хӑтланни, айӑплӑ 
ӗҫ туни пулат. Ҫапахта „копператсиллӗ" кӑпи- 
талисӑм хуҫасем аллинт^и кӑпиталисӑмран уй- 
рӑм тӑрат, унӑн патшалӑх кӑпиталисӑмӗ майӗ 
пур, ҫавӑнпа ӑна пирӗншӗн (пӗтӗмпех усӑллӑ 
мар пулсан та) усӑллӑ йапалах теме йурат 
Хрест^ен хӑй хуҫайствинт,е ӗҫлесе тунӑ йапа.
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ларан налок парсан, ытлашшине хӑй ирёкён 
сутма пултарат; ҫав хрест,енсене сутма-илме 
ирёк пани— кӑпиталисӑма вӑйлӑланма ирӗк 
пани пулат; ҫавӑнпа пирӗн хрест,енсем сута- 
кан йапаласене копператив аллине кёртме 
тӑрӑшас пулат, мёншён тесен копператсиллё 
кӑпиталисӑмӑн патшалӑх кӑпиталисӑмӗн майӗ 
пур, копператсиллё кӑпиталисӑма контрол, ту
ма та, ут,от тума та ҫӑмӑлтарах, тата вал Со
вет влаҫӗпе мӗнле токӑвӑр туса ӗҫленине- 
пӑхса, сӑнаса тӑма ҫӑмӑлтарах. Копператси 
сутуилӳ туни т,аснӑй ҫынсем сутуилӳ ту- 
нинт^ен усӑллӑрах, вӑл ҫӳлте кӑгартнӑ меслет- 
сем йен^ен ҫеҫ мар, тата акӑ мӗншӗн усӑл- 
лӑрах: вӑл нумай мӗлйунлӑ халӑха пӗрлеш- 
терсе, пӗрле ӗҫ тума вӗрентет, ҫапла коппе
ратси урлӑ кайран пӗтӗм халӑх пурте пӗрлешсе,. 
пӗрле ӗҫлеме пуҫлӗҫ. Копператси ӗҫӗ ку 
тӗлӗшрен питӗ пысӑк ӗҫ, копператси урлӑ,. 
патшалӑх кӑпиталисӑмне пӗтерсе, сотсиалисӑм 
пагне ҫитме пултаратпӑр.

12. Хресъене сотсиалисӑмлӑ ҫӗнӗ пур- 
нӑҫӑн йӗркисем патне копператси ҫӑмӑллӑн 
куҫма пулӑшат.

Х УШ -мӗш  том, Н-мӗш пай, 149 стр  -



Ҫакӑн ҫин^ен пирӗн практӗклӑ ӗҫлекен 
йулташсем нумайӑшӗ ӑнлансах ҫитмен. Коп
ператси ҫӗнӗ пурнӑҫ тӑвас ӗҫре нимрен ытла 
питӗ кирлине ӑнланман пирки, пирӗн коп- 
ператсийе нимӗн вырӑнне те хумаҫҫӗ. Коп- >- 
ператси, пёр йент,ен, таварсене тума кирлӗ 
йапаласене патшалӑх аллин^е тытса тӑма 
пултарат; тепӗр йент,ен,— копператси хрес^е- 
не сотсиалисӑмлӑ ҫӗнӗ пурнӑҫӑн йӗркисем 
патне питӗ ҫӑмӑллӑн илсе ҫитерет.

13. Копператсире хрест,ен опт,ӗствӑ ху- 
ҫайствине илсе пыма, сотсиалисӑм тума вё- 
рекет.

ХУШ -мӗш  том, П-мӗш пай, 140 стр.

Хрест>ен хуҫайствӑна халӑхпа тытма вӗ- 
ренни тушахах питӗ кирлӗ, пысӑк ӗҫ. Сотси- 
алисӑм тӑвас тесе, ӗҫлекенсене тӗрлӗрен май- 
па пӗрлештересси ҫинт,ен аха/ь ант,ах шухӑш- 
ласа, ^ӗлхепе ҫеҫ каланин усси ҫук; сӑмахпа 
ант,ах мар, тушахах ӗҫ тусах, кашни хрес^ене 
ҫав ӗҫе хӑйнех хутшӑнтарса, сотсиалисӑм 
тума вӗрентсе ҫитсен, вара вӑл усӑллӑ йапала 
туни пулат. Халӗ ӗнтӗ ҫав копператси ӗҫне 
туса, епӗрсотсиалисӑм тума вӗренетпӗр. Ант,ах.
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епӗр ку картлашка ҫине улӑхрӑмӑр пулсан та 
ҫителӗклӗ таран, усӑ курма май пур таран, 
усӑ кураймастпӑр.

14. Хӑҫан та хӑҫан, ӗҫлекенсемпе хрес- 
Ъенсен влаҫӗ пулӑшнипе, пӗтӗм опт,ӗствӑ 
ӗҫхалӑхӗн пӗр копператив ушкӑнне пӗрлеш- 
сен, ҫавӑн щухне вара с о т си а л и са м  пулса 
ҫитессин пуҫламӑшӗ пулӗ.

Х У -мӗш , 585-м ӗш  стр.

Пӗтӗм опт,ӗствӑ пӗрле тавар хатӗрлесе, 
ҫав тавара халӑха валеҫсе пама пёр коппера
тив пулмалла тесе шутлатпӑр епӗр. Пурсӑ- 
мӑр та епӗр копператси тӑвас ӗҫе алла илнине 
сотсиалисӑмлӑ партти пайтах ҫапӑҫса, кӗрешсе 
тунӑ йапала тесе шутлатпӑр. Тушах та ку 
йапалана сотсиалисӑм тӑвасшӑн тӑрӑшакансем 
ҫӑмӑллӑн тупайман. Ку ӗҫе алла илес тесе 
хытӑ ҫапӑҫнӑ. Кӑпиталисйм йури халӑх сӑ- 
йӗсене пӗрпӗринт,ен уйӑрса, сапаласа тӑнӑ. 
Ҫапла пӗрпӗринт^ен сапаланса, уйӑрлса тӑни 
нихҫан та кайалла тавӑрӑнмалла мар, пӗтӗмпех 
пӗтмелле; пӗтӗм опт,ӗствӑ ӗҫхалӑхӗн пӗр коп- 
леративлӗ ушкӑнӗ пулмалла.
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Ш-МӖШ СЫПӐК.

Совет влаҫӗпе копператси.

15. Халӗ ӗнтӗ копператси пӗтӗм хрес- 
'Ьен ҫыкнисемшӗн те усӑллӑ: ӗлӗк вал пу
йан, вӑйлӑ пурнакан хрест,енсемшӗн кӑна 
усӑллӑ^^ӗ. Хапрӑксавӑт хуҫисемпе улпутсен 
аллин^еи тухса, хрест,енсемпе ӗҫлекенсен 
аллине влаҫ кёнин^ен ант,ах вӑл килет, —  
ҫавна лайӑх астуса тӑмалла. Ҫак ҫӗнӗ, ӗҫ- 
халӑхӗн влаҫӗ йертсе пынипе кӑна коппе
ратси пӗтӗм хрес^енсемшӗн те усӑллӑ пул- 
ма пултарат, копператси сотсиалисӑм патне 
улӑхмалли пусма картлашки пулма пулта
рат. Ҫапла ӗнтӗ, хӑйсен тӑшманӗсемпе— 
улпутсемпе, хапрӑксавӑт хуҫисемпе кӗреш- 
ни— сотсиалисӑм йеннелле хӑпарнӑ ҫул ҫин- 
^и пусман пуҫламӗш картлашки вырӑнне 
пулса тӑрат; ӗҫхалӑхӗ хӑйӗн тӑшманӗсене 
ҫӗнтерни, патшалӑхра пӗтӗм влаҫа хайӗн 
аллине туртса илни,— первейхи картлашка
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рине улахни пулат, мёншён тесен, ӗҫхалӑхӗ 
хӑйӗн аллине влаҫа туртса илмесен, нийеп- 
ле копператси те хресьенсемпе ӗҫлекенсене 
ҫын ӗҫленипе тӑранса пурӑнакансен пусмар- 
лӑхӗнт,ен пӗр вӑрҫӑ ҫапӑҫусӑрах хӑтарас ҫук. 
Ҫавна ӗлӗк копператсире ӗҫлекенсем тӑнлан- 
ман; копператси туса пӗрлешнӗ ӗҫҫыннисен 
ҫавна хытӑ асра тытса тарас пулат.

Х УШ -мӗш  т., П-мӗш пай, 144 стр.

Роперт Оуенран пуҫласа, пурнӑҫра ник- 
ҫан та пулайми шухӑшласа кӑларнӑ плансем 
хӑщ йент,ен йӑнӑш пулӑнши? Сотсиалисӑм 
йӗркине пӗрлешсе пурӑнса, влаҫа ӗҫлекенсен 
.аллине туртса илмесӗрех, пуйансемпе пӗр 
ҫапӑҫу тумасӑрах, ӗҫлекенсен йунне ӗмекен- 
сене сирпӗтсе йамасӑрах, х а л р ш  опт^ӗствӑн 
пурнӑҫне тӳрлетсе, урӑх, тӳрӗ ҫулпа йама 
ӗмӗтленнӗ ӗлӗкхи копператтӑрсем. ^ ӑ н  мал
тан вӗсем влаҫа ӗҫлекенсем аллине туртса 
илме кирлине манса хӑварнӑ. Вёсен, „коппе
ратсиллё" сотсиалисӑм тенӗ, планӗсем, аван 
ҫынсем тупса кӑларнӑ пек, тӗнт,ере пулмал- 
ла мар йапаланах пулӗ тесе «мётленни — 
фанттаҫи ҫеҫ; пёр копператси тунипех, пӗр



пӗринпе кӗрешсе пурнакан, икӗ пайа уйӑр- 
лакан класа, пӗрне пӗри пулӑшса тӑракан 
туса, туслаштарса йарас шухӑш — нимёне 
йурамисӗр „ӗмӗт вӑл.

Хрес^енсемпе ӗҫлекенсем политтӗк влаҫӗ- 
шӗн хӑйсен тӑшманӗсемпе кӗрешмесен, 
патшалӑхра сотсиалисӑм пулас ҫук. Ҫапла 
калани тӗрӗс тесе епӗр пӗр иккӗленмесӗрех 
ҫирӗппӗн калама пултаратпӑр.

16. Ӗҫхалахӗ влаҫа хӑйсен аллине илнӗ 
1)ух, хӑйӗн тӑшманӗсене ҫапӑҫура ҫӗнтернӗ 
^ух, вал хӑйӗн влаҫне, Совет влаҫне пулӑш- 
са тӑрсан, копператси йерипен халӑха сот- 
сиалисӑм патне илсе пыма пултарат.

ХУШ -мӗш т., Н-мӗш п., 139 стр

Ӗлӗкхи копператтӑрсен ӗмӗт>ӗсенте пур- 
нӑҫа кӗртмелле мар йапаласем (фанттаҫисем) 
нумай пулнӑ; вӗсем ҫапла шухӑшланинт^ен 
тӗлӗнсе кулмалла. Вӗсем пурнӑҫра никҫан 
та пулмалла мар йапаласем ҫинт,ен шухӑшла- 
ни ӑҫтан курӑнат? Вӑл акӑ мӗнтен палйрат: 
ӗҫлекенсен класӗ хӑйне хӗсӗрлесе пурнакан- 
семпе кӗрешсе, вӗсене сирпӗтсе кӑларасси 
т^ӑн кирлӗ ӗҫӗн никӗсӗ иккенне — вӗсем
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ӑнланаймаҫҫӗ; ҫакӑ весен т,и пысӑк йӑнӑшӗ,. 
фанттаҫи пулат. Халӗ епӗр екслоаттатӑрсене 
сирпӗтрӗмӗр те, малтан пулма май ҫук ӗҫ- 
сене вырӑна кӳртме пире май тин килт,ӗ; 
пулмалла мар пек йапаласенех епӗр тӑватӑва 
лартрӑмӑр.

17. Влаҫа хӑй аллине туртса илсен тин 
ӗҫхалӑхшӗн пӗтӗм хӑват,ӗпе хӑй пурнӑҫне, 
хуҫайствине улпутпа хуҫасӑрах канӑҫлӑ йу- 
сама май кил^ӗ хайхи.

XVIII т., Н-мӗш п., 144 стр.

Акӑ пӑхӑрха: халӗ ӗҫ пӗтӗмпех урӑхла 
пулса кайрӗ; вӑл мӗнтен килет? Еҫлекенсен 
класӗ хӑйсен аллине влаҫа туртса илнинт,ен 
халӑх йунӗпе тӑранса пурнакансен влаҫӗ пӗт- 
нӗрен, пӗтӗм хапраксавӑтсем ёҫлекенсен 
класӗ аллине кӗнӗрен. Вӑхӑтлӑха хӑшхӑш са- 
вӑтсене халӗ те ҫав халӑха хӗсӗрлесе пурӑ- 
наканнисенех Совет влаҫӗ тара паркалат, 
ант^ах вӑл кунсем вӑрӑма пырас ҫук, — вӑй 
кӗрсен, ӗҫлекенсен влаҫӗ халӑх йунӗпе тӑ- 
ранса пурнакансене, хапрӑкпа савӑтсене та
ра парса нумайах усӑ кӑтартас ҫук.
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Епӗр халӗ копператси хӑватланни—сот- 
сиалисӑм ӳсни пулат тени, тӗрӗс, вырӑнлӑ 
сӑмах пулат. Сотсиалисӑм ҫине халӗ епӗр 
урӑхларах пӑхатпӑр, ун ҫинт^ен тӳррипех ка- 
ламалла. Пирӗн шухӑш улшӑнни палӑрсах тӑ- 
рат: епӗр ӗлӗк хамӑр алла влаҫа йепле те
пулин илесшӗн кӗрешнё, рево^утсийа ҫийе- 
ле кӑларасшӑн, влаҫа хамӑр алла илесшӗн 
тӑрӑшнӑ; ҫав ӗҫе ун т,ух—т,ӑн кирлӗ ӗҫ вы- 
рӑнне хунӑ. Халӗ ӗнтӗ епӗр мӗн пур вӑйпа 
ҫутта тухма, никампа вӑрҫмасӑр, пурнӑҫа ки- 
лӗшӳллӗ йусатпӑр. Пирӗн хамӑр алла илнӗ 
ирӗке йут патшалӑхсем пирӗнтен кайалла 
туртса илесрен сыхламалли пулас мар пулсан, 
пирӗн мӗн пур вайхӑвӑт ку^ттурлӑ пурнӑҫ 
тунӑ ҫӗре ҫеҫ кайса тӑнӑ пулӗту^ӗ.

Т)ӑнах та ҫав хамӑр ирӗке тӑшмансен- 
т,ен сыхласа хамӑр вӑйхӑвата пӗтернин^ен 
пуҫне, ытти вӑйхӑватпа епӗр еккономӗккӑпа 
ку^ттурлӑ пурнӑҫ тӗлӗшӗн^ен ҫеҫ тӑрӑшат- 
пӑр; тепӗр тӗрлӗ каласан, халӗ ӗнтӗ епӗр 
мӗн пур вӑйпа халӑха пурӑнма ырӑ пул- 
тар тесе кул/гтурлӑ пурнӑҫшӑн ҫеҫ тӑрӑ- 
шатпӑр.
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18. Канӑҫлӑ ӗҫлесе хуҫайства хӑватлан- 
тарас ӗҫре Т]ӑн пысӑк сата^ -ӗҫхалӑхне коп- 
ператтива пӗрлештересси.

ХУШ -мӗш  т., П-мӗш пай, 139 стр.

Пирӗн халӗ патшалӑх влаҫӗ , ӗҫлекенсен 
класӗ аллинт,е; хапрӑкпа савӑтсем таварсем 
тунӑ т,ух кирлӗ пур йапаласем те ӗҫлекенсен 
влаҫён аллинт,ех; ҫавӑнпа ӗнтӗ халӗ пирӗн 
т,ӑнахах копператсисем туса ун тавра халӑха 
пӗрлештерес сата^ ҫеҫ йулнӑ.

19. Совет влаҫӗ мӗн пур майпа коппе- 
ратсийе вӑйлӑлатма пулӑшат, ан^ах вӑл пӗ- 
тӗм хура халӑх (масса) пёрлешсе тунӑ коп- 
ператсийе ҫеҫ пулӑшат.

ХУШ -мӗш  т., П-мӗш п., 141 стр.

Кирек йепле оп^ӗствӑ йӗрки те укҫа 
парса пулӑшмасӑр пулма пултараймаст Леш 
хайхи „ирӗксем паракан“ кӑпиталисӑм ҫу- 
ралнӑ т^ух, пайтах, темиҫе ҫӗр мӗлйунах ук- 
ҫа пӗтнӗ,— ун ҫин^ен астутареа каламасӑрах 
пурте пӗлеҫҫӗ. Халӗ ӗнтӗ пирӗн х щ х п  пур- 
нӑҫӑн йӗркине пулӑшас пулсан, копператтивлӗ 
пурӑнӑҫ йӗркине пулӑшас пулат. Ҫапах та, пу-
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лӑшасса кашни копператтивах пулӑшма кирлӗ 
темелле мар: пулӑшас пулсан та массӑ .ну- 
майӑн пӗрлешсе тунӑ копператтивсене ҫеҫ 
пулӑшмалла. Копператтивра тӑракан хрест>ен- 
сене парне (накратӑ, преми) памалла тени 
тӗрӗс шухӑш; ӑнт,ах парне парас пулсан та, 
кам т,ӑнахах копператтив ӗҫне пӗтӗмпех тӑн- 
ласа, халӑха усӑ пултӑр тесе тытӑннисене 
кӑна накрӑтӑ памалла, акӑ ӑҫта вӑл кирлӗ 
вырӑнлӑ ӗҫ. Нала копператтив уҫма пынӑ ҫын 
(копператтӑр) йалта лавкка уҫат пулсан, йал- 
ти халӑх, тӗрӗссипе каласан, хӑй шухӑшӗпе 
копператтив ӗҫне ^ӗреренех тӑваст,ӗ тесе те 
хыпаланмаст; ант>ах копператси тусан тен 
хамӑрах усӑ пулӗ тесе, сӑнамалла копперат- 
тива кӗрет.

20. Совет влаҫӗн сата^ӗ— пурлӑх тӗлӗ- 
шӗн^ен ҫӑмӑллӑхсем (л,коттӑсем) парса, 
копператсийе пулӑшасси. (1925-мӗш ҫулта 
май уйахӗн^е Советсен Ш-мӗш сйесӗ тунӑ 
постановленире Ленин каласа хӑварнӑ шу- 
хӑшсене Совет влаҫӗ тӗрӗс туса танине пур 
хресьен те вуласа пёлме пултараТ).

ХУШ -мӗш т., Н-мӗш п., 141— 142 стр.
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Политтӗк тӗлӗшӗнт>ен пӑхсан, влаҫӑн 
копператсийе кирекхӑҫан та Л)КОттӑсем па
малла; ҫав Л)КОттӑсем пурлӑх (имуществен
ный) тӗлӗшӗнт^ен пулмалла: панккӑран 'укҫа 
панӑ "5ух, про^ӑнсем катӑкрах илмелле, тата 
ыттисем те. Патшалӑхӑн, укҫа панӑ ^ух, коп- 
ператсине а хщ  хуҫайствӑсене панинт,ен (т,ас- 
тнӑй претприниматтӗлсент,ен) ытларах укҫа 
памалла.

21. Совет влаҫӗ копператсийе пулӑшас 
тӗлӗшрен ъарӑнса тӑрас ҫук, ант,ах мӗнле 
майпа (формӑпа) пулӑшасси копператси 
хӑй йепле ӗҫленине курса памалла. Коп- 
ператсийӗн ахахь сутуилу тӑвас ҫулпа ҫӳреме 
кирлӗ мар, унӑн сотсиалисӑм ҫулӗпе ҫӳрес 
пулат,— ҫавӑ питӗ кирлӗ ӗҫ.

ХУШ -мӗш т., П-мӗш п., 142 стр.

Еккономи тӗлӗшӗнтзен те, укҫатенкӗ тӗ- 
лӗшӗнт,ен те, панккӑран укҫа парас тӗлӗш- 
рен те— копператсийе йӗркипех, уйрӑм ҫӑ- 
мӑллӑх памалла. Халӑха пӗрлештерсе ҫӗнӗ 
пурнӑҫ тӑвас тӗп ӗҫре, пирӗн, сотсиалисӑмлӑ



патшалӑхӑн ҫапла пулӑшмалла. Ант>ах ха
ле капла пулӑшни— ӗҫ ҫине каппӑн пӑхса 
туни ҫеҫ, мёншён тесен, пӗтӗм ӗҫе лайӑхрах, 
пайӑн пайӑн уйӑрса пӑхсан, ӗҫе пурнӑҫа 
кӗртнӗ т,ух йепле пулса пынине курсан тин, 
копператси тунӑшӑн халӑха йепле формӑпа 
(майпа) прем исем ' (парнесем, накратӑсем, 
Л)Коттӑсем) памаллине лайӑххӑн пӗлсе ҫитме 
май пулат. Копператси ӗҫӗ вӑйлӑлантӑр те
сен, вӑл халӑха* сотсиалисӑм йеннелле йертсе 
кайтӑр тесен, копператсийе пулӑшма пӗлмел- 
ле, ӑна пулӑшмалли майне (формине) туп- 
малла. Сӑмахран каласан, акӑ мӗнмӗн пӗл- 
мелле: парнесем (премисем) копператсийе
хӑҫан памалла, мёншён памалла; йепле май
па (формӑпа) преми парсан ҫителӗклӗ пулӑ- 
шу пулё; йепле пулӑшсан, копператсире ӗҫ- 
лекен туш^ӑн копператтӑр пулё, ҫавсене пӗл- 
се, астуса тӑрса, накратйсем памалла. Хап- 
рӑкпа савӑтсем пӗтӗм халӑх . аллинт,е тӑнӑ 
•^ух, пролеттарисем пуршуаҫине ҫӗнтерсе ил- 
нӗ -^ух, копператси ӗҫне тӗпӗйӗрӗпе ӑнлан- 
са тӗрӗс ӗҫлекен копператтӑрсем пулса 
ҫитсен,— вара вӑл сотсиалисӑм йӗрки пулса 
•ҫитнипе пӗрех пулат.
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22. Совет влаҫӗ ҫӗнӗрен, ирӗклӗ патша- 
лӑх ӗҫне тунӑ т,ух, копператсийӗн те ҫав 
ӗҫе туса, Совет влаҫӗпе пёрлех, харӑс утса 
пымалла.

Х У -м ӗш  т., 586 стр.

Копператси тӑвакан пысӑк ӗҫ, Совет 
влаҫӗ тӑвакан пысӑк ӗҫпе пӗрлешсе, хут- 
шӑнса, пӗр ӗҫ пулса каймалла.

23. Пӗтӗм тӗн^ере икӗ вӑй хирехирӗҫ 
тӑъӗҫ: пӗр йен-ье— хӑйсен пурлӑхке сыхлакан 
ҫӗр улпут,ӗсемпе хапракпа савӑт хуҫисем; 
тепӗр йен^е— пӗтём ӗҫхалӑхӗ, тата ӑна йерт- 
се пыракан хапрӑкпа савӑтсен^е ӗҫлекен- 
сем; кусем пуйансемпе тата типпырсемпе 
кӗрешсе, ирӗке тухасшӑн тапранса тӑнӑскер- 
сем. Пур патшалӑхсен^е те сотсиалисӑма 
куҫас ыйту сиксе тухрӗ. Ҫак каланӑ икӗ 
ушкӑна уйӑрлса тӑнӑ вӑрҫӑ халӑхӗ хушшик- 
т,е, вӑта ҫӗрте тӑраканӗ, никам та ҫук. Ҫа- 
вӑнпа копператси, хӑй тӗллӗн уйрӑм, хӑйӗн 
пӗ7|ӗкҫӗ кӗтессине пӑъӑрӑнса, хӑй ӗҫне туса 
тӑрӗ тесе каламалли ҫук. Копператси Совет 
влаҫӗпе пӗр ӗҫех туса тӑрат; унӑн (коппе-
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ратсин) Совет влаҫӗн пур политтӗкӗпе те, 
Совет влаҫӗ туна пур ӗҫсемпе те пёр ҫул- 
пах утса, урасене харӑс йарайара пусас пулат.

Х У -м ёш  т., 587 стр.

Ҫак икӗ тӗрлӗ шухӑшпа тӑракан ушкӑн, 
пӗрине пӗри парӑнмасӑрах, пурӑнма пулта- 
рӗҫ тесе ӗмӗтленмелли те ҫук. Вӗсент,ен хӑш 
те пулсан пӗри, парӑнмасӑр пулас ҫук. Пӗр 
йен^е тӑраканнисем хӑйсен пурлӑхне йепле 
майпа та пулин сыхласа, ҫӑлса хӑварасси 
ҫинт,ен шухӑшласа тӑраҫҫӗ; тепӗр йент^е тӑ- 
раканнисем, пролеттарисем, хӑйсем валли 
уйрӑм ҫул тупнӑ; ҫав икӗ ушкӑн хушшмнт>е 
урӑх ушкӑн пулас ҫук. Пурнӑҫ хӑйӗн турат- 
тисене—йе кӑпиталпа пӗрле хытӑ йавса хурӗ, 
йе ҫав туратсене Совет Респуплӗкӗпе тата 
хытӑрах, ҫирӗпрех йавса лартӗ. Ку ъухне 
ӗнтӗ сотсиалисӑм вӑхӑ^ӗ ҫитни ҫинт,ен пур 
те питӗ лайӑх пӗлсе тӑраҫҫӗ.

24. Копператсин Совет влаҫӗпе тат,ӑ 
пӗрлешес пулат, унӑн мӗн пур тӑвас тенӗ 
шухӑшӗсемпе, ӗҫӗсемпе пӗтӗмпех хутӑшса 
ларас пулат.

Х У -м ӗш  том, 588 стр.
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Ҫапла пурнӑҫ улшӑнма пуҫланӑ вӑхӑтра 
копператси Совет влаҫӗпе хутӑшса, пӗрлеш- 
се ларсан, пурнӑҫ аванланса кайӗ. Есӗр пӗ- 
леттӗр: йут патшалӑхсент^е—  Анклире те,
Франтсире те, Амерӗкра та, Испанире те 
епӗр тӑвакан ӗҫе сӑнамалла тунӑ ним усси 
те пулас ҫук ӗҫ вырӑнне ҫеҫ хуратуҫӗҫ; халӗ 
ӗнтӗ.вӗсем пирӗн ӗҫ ҫинт^ен урӑхла шут- 
лаҫҫӗ; вӗсем ӗнтӗ хӑйсен пурнӑҫӗ ҫинт,ен 
ҫапла калаҫҫӗ: „пирӗн кунта хамӑрӑн патша- 
лӑхсент,и ӗҫсем тушахах пурте питех аванах- 
ши ара?“ теҫҫӗ.

25. Ӗҫхалӑхне хӗсӗрлекен ҫӗр улпу^ӗ- 
семле хапрӑкпа савӑт хуҫисене вӗҫне ҫи- 
тивденех ҫӗнтерес тесен, вӗсем ҫӗнӗрен 
хрес^енсемпе ӗҫлекенсене хӗсӗрлеме кайал- 
ла ан тавӑрӑнвдӑр тесен,— хрес^енсен коп- 
ператсисем туса хапрӑкпе савӑтсен^е ӗҫле- 
кенсемпе тат,ӑран та^ӑ пӗрлешсе ҫыхӑнас 
пулат. Ӗҫлекенсемпе хрес^енсем, копператси 
туса, пӗр ушкӑна пӗрлешни ҫеҫ пирӗн ҫӗр- 
шыва сотсиалисӑм ҫулӗ ҫине кӑларса йарӗ.
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Пӗтӗм ӗҫхалӑхпе асапланакансен мӗнле 
те пулсан пуринӗн те пӗр шухӑшлӑ пулса 
пӗр ӗҫех туса тӑмалла. Пролеттарисем пи- 
рёнтен мён ёмётленнине, мён ыйтнине пи- 
рӗн йаланах асра тытса тӑмалла. Вак пур- 
шуйсен — патшалӑхӑн ҫӗнӗ пурнӑҫ йӗркине 
мӗнле те пулин вӑтамрах майпа туса пулмӗ- 
ши тесе ӗмӗтленнӗ ӗмӗт,ӗсем пӗтӗмпех пӗт- 
сен, кайрантан кайран урӑх майлӑ тума ҫук- 
кине кура, вёсен ирӗксӗрех влаҫа хӑйсен 
аллине илнӗ ӗҫлекенсемпе татарах пӗрлешмелле 
пулат. Халӑх влаҫӗн ҫакна пӗлсе тӑрас пулат.

26. Копператси ӗҫне ӗҫленӗ ъух, рево- 
^утси ӗҫне шан^ӑклӑ ӗҫлесе тӑнине, хрес- 
Ъенсемпе ӗҫлекенсене ирӗке кӑларас ӗҫе 
тунипе пӗрле тата копператси ӗҫне тӗрӗс 
пӗлсе, ҫынна улталамасӑр сутуилу тума пӗл- 
нине пӗрлештерме пӗлмелле.

ХУШ -мӗш том, Н-мӗш пай, 142 стр.

Епӗр ку тарант,т,ен рево^утси ӗҫне ҫи- 
телӗклӗ таран хӗрсе ӗҫлерӗмӗр пулсан, рево- 
^утси ӗҫне сарнӑ ҫемӗн сарса пытӑмӑр пул
сан, тата ӗнтӗ пирӗн малашне тӑнлӑ, ҫырӑва
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лайӑх вӗренсе ҫитнӗ сутуилӳ тӑвакан пулма 
пӗлес пулат: вара ҫавӑн пек пулса ҫитсен,
лайӑх копператтӑр пулма мён кирли ҫителӗк- 
лӗ пулса ҫитрӗ теме те йурат. Сутуилӳ ту
ма пӗлекен ҫын тесе епӗр кулугтурӑ сутуилӳ 
тума пӗлекен ҫынна ҫеҫ калатпӑр. Ҫакӑн 
ҫин^ен вырӑс халӑхӗн, хрес^енсен лайӑх ас- 
туса тӑрас пулат. Пирӗн халӑх, пирӗн хрес- 
•ҫенсем: „кам сутуилӳ тӑвакан ҫын пур те
сутуилӳ ӗҫне кирлӗ пек, йурӑхлӑ тӑват", 
тесе шухӑшлаҫҫӗ. Вӑл апла шухӑшлани тӗрӗс 
мар. АхаЛ) сутуилӳ тунипе ку/^ттурлӑ сутуилӳ 
туни пӗр мар, вӗсем пӗрпӗрин^ен питӗ ин- 
ҫе уйӑрлса тӑраҫҫӗ. Аха^ сутуилӳ тӑвакан 
Аҫи *) ҫыннисем пек сутӑ тӑват; кул/гтурлӑ су- 
туилӳ тӑвакан—Йевроп ҫыннисем пек сутӑ 
тӑват. Аҫи ҫыннисем суттуни вӑл — авалхи 
майпа, ҫынна улталаса, суттуни пулат; Иев- 
ропла суттуни —ҫынна улталамасӑр, тӗрӗс 
суттуни пулат. Ҫак икӗ тӗрлӗ сутуилӳ тунӑ 
формисем пӗрпӗрин^ен темиҫе ӗмӗр вӑхӑт 
хушши уйӑрласа тӑраҫҫӗ.
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27. Ӗҫлекенсемпе хрест,енсене ирӗке кӑ- 
ларасшӑн мар ҫынсем: пирӗн патшалахра 
ӗҫлекен халӑх тӗттӗм, кайа йулнӑ пирки 
сотсиалисӑм пулас ҫук,— теҫҫӗ пулсан, вӗсем 
тӗрӗсне каламаҫҫӗ. Вӗсем ~ьён тӗп ӗҫе туса 
ҫитернине— патшалӑхра ӗҫхалӑхё влаҫа хӑй 
аллине ҫӗнтерсе илнине-манса  кайаҫҫӗ. Ӗҫ- 
лекенсем влаҫа хӑйсен аллине ҫӗнтерсе 
илнӗ пулсан, вёсен тӑвас ёҫӗсем: тӗттӗмлӗх- 
рен, пӗлменлӗхрен хӑтӑласси те, мӗн кирли- 
не практтӗкра вӗренсе ҫитесси те, копперат- 
сипе Совет претприаттисен^е халӑх хуҫай- 
ствине йепле туса тӑрассине пӗлсе ҫитесси 
те ^асрах малалла кайма пултарат. Ку ӗҫ 
ҫӑмӑл ӗҫ мар— вӗренсе ҫутта тухма та кир- 
лӗ, халӑх хуҫайствине те вӑйлалатма кирлӗ; 
ан^ах ӗҫхалӑхӗ аллин^е влаҫа ҫирӗп тытса 
тарсан, ҫав пур йӑвӑрлахсем пур те хайсе- 
мех парӑнаҫҫӗ.

ХУШ -мӗш том, П-мӗш пай, 145 стр.

Пирӗнпе хирӗҫекенсем: есӗр ҫителӗклӗ
таран вӗренмен, тӗттӗм халӑх пурӑнакан 
патшалӑхра сотсиалисӑм тӑватпӑр тенипе ӑс- 
сӑр ӗҫ тума тытӑнаттӑр, -  тесе темен т,ул та



каланӑ пире. Вӗсем пире: есӗр пурнӑҫ йӗр- 
кине— политтӗк тёлёшёнт,ен те, сотсиаЛ)Нӑй 
ӗҫ тӗлӗшӗн^ен те, теори хушнӑ пек, кирлӗ 
вырӑнтан улӑштарма пуҫламарӑр; малтан пур- 
нӑҫ йӗркине кулртурӑ тёлёшёнт,ен улӑштар- 
маллат^ӗ, унтан вара тин политтӗкпа сотси- 
а^нӑй ӗҫ тӗлӗшӗнт,ен пурнӑҫ йӗркине улӑш- 
тармаллат,т,ӗ, ревоЛ)утси тумалл атр^ӗ, тесе ка- 
латур,ӗҫ. Ант,ах ҫав сӑмаха пурнӑҫ йӗркине 
пӗлмен ҫынсем, пирӗн тӑшмансем каларӗҫ 
пире. Епӗр малтан политтӗк тӗлӗшӗн^ен ре- 
вол>утси турӑмӑр пулсан, халӗ ӗнтӗ кулугтурӑ 
тӗлӗшӗнт^ен рево^утси тӑватпӑр. Ҫапла епӗр 
ёҫе хамӑр тӑшмансем шутланӑ йент^ен мар, 
урӑх йент,ен пуҫӑнтӑмӑр.

Халӗ ӗнтӗ, ҫав кул>ттурлӑ рево/ьутсийе 
туса ҫитерсен, пирӗн респуплӗке пӗтёмпех 
сотсиалисӑмлӑ ҫӗршыв теме йурат. Ант^ах пӗ- 
тӗм ӑслӑлӑха ӑнланса илме, ӑсталӑха вӗрен- 
ме, пурнӑҫ йӗркине пӗлсе ҫитме,— пире питӗ 
шутсӑр йӑвӑр; кулугтурӑ тӗлӗшӗн^ен рево- 
^утси  тума йӑвӑр, мёншён тесен, пӗр йен- 
т,ен, е п ӗ р  вулама-ҫырма та пӗлместпӗр; 
тепӗр йен^ен— епӗр питӗ ^ухӑн, нат>ар пур- 
натпӑр; пире ҫитӳ ҫитменни хуплат; ҫитӳ
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ҫитмесен, вӗренесси ҫинт,ен шухӑшлама вӑхӑт 
та пулмаст, вӑйхал та ҫитмест.

28. Пирӗн умра икӗ сатат) (ӗҫ) тӑрат: 
пӗри— респуплӗк ӗҫне тытса тӑракан маш- 
шина урӑх тӗслӗ туса хурасси, тата ӑна 
ҫӑмӑллатса, хура халӑх йеннелле ҫывхартас- 
си; тепри— хрес^ен халӑхне ҫутта кӑларса, 
унан хуҫайствине вӑйлӑлатса, малалла
йарасси.

ХУШ -мӗш т. Н-мӗш пайӗ, 145 стр.

Пирӗн умра икӗ пысӑк сатат,; ҫавсене 
тусан, епӗр пурнакан кун-ҫулсем питӗ ^ап - 
лӑ пулӗҫ, ӗмӗрех вӗсене асӑнса пурнӗҫ, вӗ- 
сем еппохӑ пулӗҫ (еппохӑ тесе кирӗк мӗнле 
т,аплӑ ӗҫсемпе паллӑ пулнӑ вӑхӑта (ҫулсене) 
калаҫҫӗ).

Пӗрӗмӗш сатат,, пӗр ӗҫӗ— пирӗн респуп- 
лӗк ӗҫне тытса, майа кӗртсе пыракан маш- 
шина пӗтӗмпех сӳтсе урӑх тӗслӗ пуҫтарса, 
йусаса, туса лартасси; вӑл машшин халӗ пӗ- 
ре те йурӑхлӑ мар; вӑл кивелнӗ машшина, 
аппарата епӗр авалхи вӑхӑтсен^ен (ӗлӗкхи 
е п п о х ӑ р а н )  туйанса йулнӑ; пилӗкулт ҫул



хушшин^е вал аппарата епӗр йусаса ҫитерейме- 
рӗмӗр, мёншён тесен ку ҫулсент,е пирён 
тӑшмансемпе кёрешмелле пулт,ё.

Иккӗмӗш сата-5 —хрест,ен халӑхне ҫутта 
кӑларас ӗҫ, ӑна тӗрлӗ ӑсталӑха, ӑслӑлӑха вӗ- 
рентес ӗҫ; урӑхла каласан, халӑха кулугтурӑ 
сӑнӗ кӗртесси. Хрест,ен халӑхне кул,ттурлӑ 
тӑвас тесен, копператси ӗҫне сарӑлтарасшӑн 
тӑрӑшмалла. Пӗтӗм халӑх копператсиленсен, 
епӗр икӗ урапах сотсиалисӑм ҫӗрне ҫитсе 
тӑрӑттӑмӑр вара. Пӗтӗм хрест,ен халӑхӗ ҫут- 
та тухсан кӑна, копператси ӗҫне хутшӑнӗ, 
копператсилленӗ; пӗтӗм хресҫен халӑхӗ, па- 
ҫӑр каланӑ пек, кул/гтурлӑ ревоЛ)утсисӗр, 
копператси ҫумне ҫыпӑҫӑнаймӗ, копператси- 
ленеймӗ.

29. Пӗтӗм халӑха пӗрлештермелле, 
малтан— хресдон халӑхне копператтивсем ту
са пӗрлештермелле.

ХУ Ш -мӗш  т., II пайӗ, 141 — 142 стр.

Йевропри „вӗреннӗ" ҫынсен сӑмахӗпе, 
пӗтӗм халӑха копператсилентерес тесен, пӗ- 
тӗм халӑха копператсишӗн, ӑна малалла парас
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тесе, х а с т а р л ӑ  ӗҫлеттерес тесен, пирӗн 
нумайах та ӗҫлемелли йулмарӗ теме йурат. 
Апла пулсан, халӗ ӗнтӗ пирӗн пӗр ӗҫ „кӑна“ 
йулнӑ. Халӑх копператси туса пӗрлешни пи- 
тӗ усӑлли ҫинт,ен, халӑха ҫутта кӑларса, ӑн- 
лантармалла, тата халӑха ҫав копператсисент,е 
ӗҫлеме вӗрентмелле. Туса ҫитерес ӗҫӗ те ҫа- 
кӑ „кӑна“ йулт,ӗ. Сотсиалисӑм йӗркине куҫ- 
ма ытлашши ӑслӑлӑхсем пире кирлӗ те мар. 
Ант,ах, ҫак каланӑ „кӑнана“ вырӑна кӗртме, 
кул,ттурӑллӑ револ^утси тумасӑр май ҫук; ҫав 
„кӑнана“ тума пайтах халӑха ҫутта кӑларса 
куЛ)Ттурлӑ тума тӑрӑшмалла. Ҫавӑнпа пирӗн 
нихӑҫан та ҫакна манмалла мар: халӑха сот- 
сиалисӑм ҫулӗ ҫине кӑларас тесен, ытлашши 
шухӑшласа, темӗн тӗрлӗ хуҫкаланса хӑтланка- 
ламалла мар. Ҫак йент>ен пӑхса, каллемалле 
тӗрӗслесе пӑхсан, ЕҪП-а кӑларни пысӑк 
утӑмпа малалла кайни пулат, мёншён тесен 
ЕҪП вӑтам хрест^ен кӑмӑлне килет, ун
тан нумай пӗлӗмлӗх ыйтмаст. Ҫак ЕҪП 
(ҫӗнӗ хуҫайствӑ йӗрки) вӑхӑтӗн^е пирӗн йеп
ле те пулин пӗтӗм халӑха копператсилентер- 
се, ҫав ӗҫе тума, йӗркене кӳрсе ҫитерме 
■^илай вӑхӑт кирлӗ.
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Ӗҫ лайӑх ӑнса пырсан, ҫак еппохӑ —вунӑ 
ҫул, йе ҫирӗм ҫул хушши тӑсӑлӗ. Ҫапах та, 
ҫак кунҫулсем пирӗн пурнӑҫра питӗ ^аплӑ 
еппохӑ темеллех пулӗҫ. Ҫак ҫитес ҫулсене 
епӗр|Т)ӑнах т,аплӑ ирттермесессӗн, пӗтӗм халӑ- 
ха ҫырӑва вӗрентмесессӗн, ҫителӗклӗ йӗркел- 
лӗ пурӑнмасан, халӑха кӗнеке уссине курма 
вӗрентсе ҫитереймесен, халӑхӑн пурнӑҫне 
тӳрлетсе малалла йараймасан, выҫлӑхран мӗн- 
тен ҫӑлӑнма пурлӑх пухаймасан,—пирӗн ӗмёт- 
леннӗ ӗмӗт ҫитеймё.
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Й у л а ш к и  с ӑ м а х .

Йулашкинт,ен, ку кӗнекере ҫырни пал- 
лзраххисем ҫинт,ен кӗскен калар:

1. Еҫхалӑхӗ, сотсиалисӑм йӗркипе пурӑн- 
ма пуҫласан тин, ирӗклӗхе тухӗ; урӑхла ка
ласан, пӗтӗм патшалӑхри халӑх, хӑйӗн пур 
хуҫайствине пӗрле, пёр планпа туса пырсан 
тин ирӗке тухӗ.

2. Пӗт,ӗк, уйрӑм хуҫайствӑпа пурӑнсан, 
хрест,ен халӑхӗ нихӑҫан та ҫитмен пурнӑҫ- 
ран, нуштаран хӑтӑлас ҫук. Пӗт,ӗк хуҫайствӑра 
тӗрлӗ машшинсемпе ӗҫлесе усӑ курма та, ху- 
ҫайствӑна тӳрлетме те май ҫук. Пӗрлешсе, 
пысӑк хуҫайствӑсем тусан кӑна, пурнӑҫа тӳр- 
летме май пулӗ.

3. Пӗрлешсе, пысӑк хуҫайствӑсем тусан, . 
ӗҫлеме те сахал килӗ, тырпулӑ та аван пул- 
ма пуҫлӗ. Хресҫен халӑхӗ пӗрле ӗҫлесе тырӑ- 
пулӑ тунин уссине хӑй куҫӗпех курманха; 
ҫавӑнпа Совет влаҫӗ те хрест,енсене пӗр- 
лештерсе, пысӑк хуҫайствӑсем тутарас тесе, 
хӗсӗрлемест.

в. И. Ленин копператси ҫин^ен. 4



4. Вӑтам хрест,ене сотсиалисӑм йӗркипе 
пурӑнни пур йент,ен те усӑллӑ; ант^ах вӑл ӑна 
ӑнласа ҫитеймен; Совет влаҫӗ, сотсиалисӑм 
йӗрки патнелле майӗпе, йерипен ҫул кӑтарт- 
са, вӑй ҫитнӗ таран, хрест,ен кӑмӑлне кайа- 
кан майсемпе, хрест,ен хуҫайствине вӑйлӑ- 
латма тӑрӑшат, хрес^ене пурнӑҫне тӳрлетме 
пулӑшат.

5. Ант,ах, ӗлӗкхи пек уйрӑм, пӗ^ӗк ху- 
ҫайствӑпа пурӑнсан, май килмест; апла ӗмӗ- 
рӗпех пурӑнма ҫук. Хрест>енӗн пӗрлешес пу
лат, копператсиленес пулат! Копператси — 
пӗтӗм респуплӗкри хрест,ен хуҫайствине вӑй- 
лӑлатса, хрес^ен пурнӑҫне малалла йарса, йе
рипен сотсиалисӑм патнелле илсе кайакан 
шан^ӑклӑ ҫул.

6. Копператсире хрест,ен халӑхӗ, пӗр- 
лешсе ӗҫлесе, опт,ӑллӑ хуҫайствӑ тума вӗ- 
ренет.

7. Ант,ах ӗҫхалӑхӗ влаҫа хӑй аллинт,ех 
хытӑ тытса тӑрсан, копператси Совет влаҫӗ- 
пе пӗр каварлӑ пулса, улпутсемпе хапрӑкпа 
савӑт хуҫисемпе кӗрешсен, —  пӗтӗм хрест>ен 
халӑхне копператси сотсиалисӑм патне ҫыв- 
хартӗ, усӑ курма та ӑна пулӑшӗ.
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8- Сове® влаҫӗ копператсийа пётём 
вӑйӗпе пулӑшат, тӗрлёрен ҫӑмӑллӑх (^коттӑ) 
парат.

9. Пӗтӗм ӗҫхалӑхӗн кашниннах коппе
ратсийе пӗрлешни кирлӗ. Ҫак ӗҫе тума хрес- 
т,ен халӑхне нимӗнрен ытла ҫутта. кӑларни 
кирлӗ.
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Т ӑ н л а н т а р н и .

-  Сотсиалисӑм тесе пурнӑҫра пурлӑх тӗ- 
лӗшӗнт,ен, правасем тӗлӗшӗнт,ен саккунпа 
пур те пёр тан пулса пурӑннине калаҫҫӗ. С от- 
сиалисӑмра пурте ӗҫлеҫҫӗ, ӗҫлеменнисем ни
кам та пулмалла мар. Пӗтӗм ҫӗршыв, хап- 
рӑкпа савӑтсем, ҫулйӗр ҫӳремелли хатӗрсем, 
пур происвотствӑсем пӗтӗм халӑх аллинт,е 
пулмалла; никам та ҫавсене хӑй ирӗкӗпе уй- 
рӑм тытса тӑма пултараймаст. Уйрӑм вактӗ- 
век хуҫайствӑсем пулмалла мар; пур хуҫай- 
ствӑ та, пӗр ҫӗре пӗрлешсе, пӗр пысӑк, ха- 
лӑх хуҫайстви пулат. Ан^ах пурин те ӗҫле* 
мелле пулат. Мӗн ӗҫлесе тупнӑ пурлӑх—пур
те халӑх пурлӑхӗ. Кашнийех, хӑйне пурӑнма 
мӗн кирлине, халӑх пурлӑхӗнт,ен илет.

Сотсиалис тесе— сотсиалисӑм тӑвас тесе 
тӑрӑшакана калаҫҫӗ.
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