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Парттин йалти ъухӑнсем хушшинт,е 
ӗҫлесси.

(1925-мӗш ҫулта, октапӗр уйӑхӗн 8-мёш кунён^е 
П. С. К. (п.) Парттин Тӗп Комиттег5 ӗн пленӑмӗн^е 

тунӑ токлат).

Йулташсем, ҫак ҫул хушшинт>е Па ,ттин Тӗп 
Комитте^ӗн пленӑмӗ йалти политтӗк ҫин^ен виҫ- 
ҫӗмёш токлат итлет. Токлатсемпе решшенисем 
хуш ш ин^е вӑл ыйту тӑрӑх Парттин Тӗп Комиттет,ӗ 
йышӑннӑ ҫӗрте питӗ ҫирӗп ҫыхӑну пур.

Первейхи токлат Паг ттин йалти политтӗкӗн 
еат т^ и сем  тӗлӗшӗнт,ен п у л с а ^ ӗ .  Унтан в ар а— 
еоветсене Т)ӗрӗ сывлӑш  кӳртес лосӑнк,

И ккӗмӗш токлат, пурин^ен ытла, еккономӗк 
ыйтӑвӗсем тӗлӗшӗн^ен, унпа пӗрле вӑрҫӑллӑ кому- 
нисӑм вӑхӑтӗнт,и йӗркесене пӗтерсе, таварӑн ҫавӑ- 
рӑнӑҫне вӑйлатасеи ҫинт,ен пул^ӗ. Вӑлах тата 
хӑвӑртрах хрес^ен халӑхӗн пурнӑҫне ҫӑмӑллатас 
йӗркесем тупассине кӑтартрӗ (йалхуҫайстви налукне 
пё'ьёклетесси, йалхуҫайстви таварӗн хакӗсене тӗрӗс 
йӗркелесеи, хрес^енеем ва^л^и ҫителӗклӗ вӑрманпа 
ҫӗр уйӑраееи, тата ытти те). Паллах ӗнтӗ, Тӗп 
Комиттет иртнӗ ҫулта октапӗр уйӑхӗпе ҫак ҫулта 
апрел уйӑхӗн^е й ы ш ӑ ш т  решшенисем Парттин 
)4-мӗш Конферентсипе Ҫоветсен 3-мӗш Сйесӗн



постановленисенр)ен те палӑрса тӑраҫҫӗ. Халё, йалти 
политтӗк тӗлӗшпе ҫӗнӗ реш шенисене йышӑнса 
ҫулталӑк иртнӗ хыҫҫӑн Парттин йалта ӗҫлес курсӗ 
тсрӗс пулнӑши? тесе ыйтма йурат. Хамӑр умри ҫак 
ҫулталӑк хуш ш ин^и  ӗҫсене илсе, епӗр нӗр иккӗ- 
ленмесӗр вӑл курс пӗтӗмпех тӗрӗс, тесе калама 
пултаратпӑр пулӗ, тесе шутлатӑп епӗ. Вӑл курса 
епӗр тӗрёс илнӗ. Ку ^ӑн ах  та ҫапла иккенне йалӑн 
хал)хи политтӗк ӗҫӗпе иртнӗ ҫулти йалти политтӗк 
ӗҫне танаш тарсан  курӑнат.

Май шухӑшпа, епӗр хафхи йалти политтӗк ӗҫӗ- 
сем йепле ҫыхӑнса тӑнине хакласан, йалта полит- 
тӗк тӗлӗшӗнт>ен ӗҫсем аванланнине астумалла, та- 
та  йалсен^е Совет влаҫӗ ҫирӗпленнине курмалла. 
Хафхи вӑхӑтра йал пурӑнӑҫӗ ҫапла курӑнат, ҫапах 
та  епӗр хрес^енсем хушшинт,е ӗҫленӗ ҫӗрте инкек- 
синкексем (йӑнӑшсем) тӑватпӑр, тата политтӗкпе 
хуҫайствӑ йен^ен те инкексем пулкалаҫҫӗ. Ҫавах 
та йал пурнӑҫне пӗтӗмӗшпе илсен,— йалта политтӗк 
ӗҫӗ пӗТ)ӗккӗн йусанса, Совет влаҫӗн авторитте^ё 
ҫирӗпленсе пырат, темелле.

М алалла епӗ йалти пурӑнӑҫӑн- ҫав тӗп паллипе 
пӗрле кӑтартма кирлӗ вактӗвек паллӑсем ҫинт>ен 
каласа парас тетӗп, ку вактӗвек паллӑсене епӗр 
иийепле те тӗп паллӑран уйӑрсӑ, татса илме пул- 
тараймастпӑр.

Ан^ах малтан, ун ҫин5ен калаҫитувен, епӗр 
партти хӑйӗн политтӗк сатату^исене пӗлтӗрхи окта- 
пӗр уЙӑхӗн^ен пуҫласа йалта мӗнле ӗҫе кӗртсе
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пыни ҫин^ен калаҫмалла. Вара епӗр икӗ пысӑк 
утӑм курма пултаратпӑр. Акӑ ёнтё первейхи утӑм 
вӑл советсене ҫирӗплетес лосӑнк пулат. Вӑл пирӗн 
умра Парттипе Совет влаҫӗн авториттетне хрест>ен 
халӑхӗ умӗнт>е, йалти ^ухӑнсемпе вӑтам хрест>ен 
умение ҫирӗплетесси. Ун хыҫҫӑн вара парттин 
14-мӗш конферентсин^е епӗр парттипе пролеттариат 
йала йертсе, ҫул кӑтартса" пырас ӗҫе вӑйлӑлатма 
кирлине кӑтартрӑмӑр. Ку иккӗмӗш утӑм пул^ӗ; 
первейхипе вӑл пӗр уйӑрӑлмасӑр ҫыхӑнса тӑрат. 
Советсене тӗреклетес хыҫҫӑн епӗр хамӑр умра 
йалти политтӗк тӗлӗш ӗн^ен пролеттариат (пурин- 
§ен малтан унӑн паргтийӗ) йала йертсе пымалла 
сата^сене илтӗмӗр.

Парттин йалти ҫӗнӗ сатавдисемпе ъухӑнсене 
орканисатсилесси.

Халӗ Тӗп Комиттета ҫирӗплетме панӑ ресол^ут- 
сисен^е ҫӗнӗ ӗҫсем хутшӑнаҫҫӗ, партти умение 
таракан ҫӗнӗ сата^сем лараҫҫӗ. Ҫав ҫӗнӗ йӗркесене 
кӗскен акӑ мӗнле палӑртса пама пулат: вӑл —хрес- 
ъенсен массине пролеттариат йертсе пырас ӗҫпе 
парттин йертсе пырас ӗҫне ҫирӗплетес ӗҫпе совет
сене т>ӗрӗ сывлӑш кӳртес ӗҫе мӗнле ҫулсемпе, мӗнле 
майсемпе туса пымаллине кӑтартни. Ҫак шухӑша 
тӗплӗрех палӑртса парас тесе епӗ пёр пример 
кӑтартӑп, унтан хафхи сатату^ӑ пит паллӑ тӗрӗс 
курӑнса тӑрат.

Пӗрик ерне пӗркун манӑн пирӗн Курск кӗпӗр- 
нин^и Партти Комитте^ён ҫекреттарӗпе калаҫмалла
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пулт)ё. Вара вӑл мана ҫак иртнӗ ҫул хуш ш инбе 
сахӑр савӑт)ӗсен аллин^и совет хуҫайствисемпе 
хрест,енсем хушшинт>е хирӗҫӳсем пуҫланни ҫин^ен 
каласа кӑтартрӗ. Вӑл темиҫе хут та савӑтсемпе 
ҫывӑх районсен^и йалсен хрест,енӗсем пӗр каварлӑ 
пулса, (ҫийелтен пӑхсан пӗр каварлӑ пулнӑ пек 
к у р ӑ н а т ) сахӑр савӑтсен ҫӗрӗсене хрест,енсен аллине 
пама ыйгии курӑнат, терӗ. Ҫав ыйтнисен^е пурин- 
т>ен ытла пур йалан, пур йалги хрест>енсен йа^ӗпе 
ыйгни курӑнт)ӗ, ҫапла вара вӑл ыйтусемшён иур 
йалги хрес^ен  халӑхӗ тӑнӑ пек гтулчуӗ, тет. Ант,ах 
пирӗн . йулташсем вӑл ӗҫ патне ҫывӑхарах пырса 
перӗнсен, вӑл сахӑр савӑтсент>и ҫӗрсене илесшӗн 
тимлекенни Курск кӗпӗрнин^и кулаксен ӗҫӗ пулни 
курӑшуӗ, тет. Вӑл ӗҫре кулаксем пӗлсе, пӗрлешсе, 
хӑйсем тавра пур йала пӗрлештерсе тӑнӑ. Сахӑр 
савӑт,ӗсен’5 ҫн мӗнле те пулин ҫӗрсене туртса илес 
тес-е, вӗсем никамран ыйтмасӑрах ӑҫта та пулин 
сахӑр савӑ'5 ӗн ҫӗрне сухаланӑ, сухалаканнисем 
пуйантарах пурӑнакан кил ‘хуҫисем пулнӑ. Ҫӗрне 
сухаласан вёсем т^ухӑнсене каланӑ: „Халӗ Курска 
кайса вӑл ҫӗре пире йал валръи п аэд ӑр ,  тесе ыйт- 
малла, унта сирӗн те пай п у р “, тенӗ. Тата вӗсем 
Тзухӑнсене „вӑл ҫӗре епӗр хатӗрлерӗмӗр, тенӗ, 
сухаларӑмӑр сирён пайа т а “, тенӗ. „Ҫуркунне акас 
'5 ухне— есӗр, т,ухӑнсем, ӑна хатӗрленине илеттӗр", 
тенӗ. Ҫапла вара пӗлсе, орканисатсиленсе, хӑйсем 
тавра пур йала пӗрлештерсе, йалти пуйансем хӑй- 
сен ш ухӑш ӗсене ӗҫе кӗртсе «пынӑ, вӗсене ҫӗр кирлӗ



лулнӑ, меншӗн тесен вёсен укҫатенкӗ нумай пирки 
вӗсене хайсен ҫӗрёсем ҫитмен. Ҫапла вара вӗсем 
хайсен инттересӗшӗн вӑтам хрест^енсемпе т»ухӑн- 
сене те хӑйсем майлӑ тунӑ. Т)ухӑнсем, хӑш ^ухне 
хӑйсен хал>хи ҫӗрӗсемпе те усӑ курма пултарайман- 
нисем, хӑш вырӑнсент,е кулаксене хирӗҫ тӑма пуд- 
ласа, вӗсемпе килӗштермен, антуах апла пулсан та 
вӗсем кайран кайран ҫапах кулаксемпе пӗр майлӑ 
пулса кайнӑ. Вӑтам хрест^енсем ҫинт,ен калаҫмалли 
те ҫук. Унпек пулнӑ ёҫсен^е вара йал пӗрпек шу- 
хӑшланӑ пек туйӑннӑ, ан^ах ӗҫӗ Т)ӑннипех кулаксем 
йал халӑхне хӑйсем хыҫҫӑн йертсе пынипе пулнз. 
Кунтан, йулташсем, пирӗн пысӑк йӑнӑшсем ӑҫтан 
пулнине, пирӗн йӑвӑрлӑхсем ӑҫта иккенне курма 
пулат, хамӑр политтӗка ӗҫе мӗнле кӗртмеллине 
курма пулат. Ҫак йӑнӑшсене, ҫак йӑвӑрлӑхсене 
епӗр советсене ҫирӗплетес тӗлӗшпе первей утса 
пуссанах тӗлпулгӑмӑр. Ҫак вӑхӑтра пирӗн йала 
кулаксем йертсе ан п ы эд ӑр  тенӗ ӗҫе тума пӗлмелле, 
хӑйсем хыҫҫӑн т>ухӑнсене кӑна мар, вӑтам хрес^ен- 
сене те- ан йертсе пытут,ӑр, тесе тӑрӑшмалла. Пирӗн 
сатат,—^ухӑнсене кулаксен аллин^ен ҫӑласси, та- 
та т>и йӑвартарах  сатат,— вӑл кулаксен аллин^ен 
йалти вӑтам хрест>енсене ҫӑласси. Ҫакӑнпа пӗрлех 
пирӗн Советсене ҫирӗплетес тӗлӗшпе первейхи 
утӑмсен-^ех пирӗн паргти орканисатсийӗсем пысӑк 
йӑнӑшсем тунине астумалла. Халӗ епӗр хӑш вырӑн- 
сен^ё партти орканисатсисем советсене вӑйлӑлатас 
политтӗкран кайа йулса пынине сисетпӗр. Хӑш
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вырӑнсен^е вӗсем ҫав сатат,сене ӗҫе пӗртте кӗртсе 
пырайман, вёсен поҫитсине советсент,е те, коппе- 
раттивсент,е те, тата ытти орканисатсисент,е те 
туртса илкеленӗ. Вӗсем т,ас5 асах хӑйсен тӗп сата$- 
^исене тӗрӗс пӗлсе ҫитеймен, ӗҫлемелли ҫӗнӗ мет- 
тӑтсене, унпа пӗрле совет влаҫне ҫывӑх тӑракан 
ҫынсене тӗрӗс пӗрлештерме пултарайман, ант^ах 
ҫав вӑхӑтрах политтӗ < тӗлӗш ӗн^ен йалта пурӑна- 
кан пур халӑх та, вӗсем хуш ш ин^е йалти пуҫлӑхсем 
те, ӳснӗ, малашне те ӳссе пыраҫҫӗ. Пирӗн ҫав актив 
ӳссе ҫитӗнсе пынине шута илсе, хамӑр ӗҫе кулаксен 
ӗмӗ'5 ӗсене хирӗҫ вӑйлӑлатмалла. Ҫакӑнтан вара ҫак 
ҫӗнни пуҫланса кайат, епӗр ӑна парттин йалти 
политтӗк тӗлӗш ӗн^ен йӑшӑнмалли решшенисене 
кӗртмелле. Вӑл ҫӗнӗ йӗрке—хал)хи вӑхӑтра, ха-ъхи 
условире, халрси вӑйпа, ха^ьхи политтӗкри вырӑ- 
наҫура, партти тавра пур лайӑхрах ^ухансене 
пӗрлеш тересси, йалти ^ у й н  пурӑнакансене, унпа 
пӗрле мёнле те пулин кулаксен аллин^ен ватам 
пурӑнакансене ҫавӑрса илсе, вӗсене хамӑр хыҫҫӑн, 
партти хыҫҫӑн пролеттариатпа йалти -йухӑнсем хыҫ- 
ҫӑн йертсе пырасси. Вӑл ӗҫре пирӗн йалта ӗҫлесси 
питӗ пысӑк сатат^ ӑ .

Ҫак ресол>утсин первейхи пайӗнт>е халӗ пур- 
нӑҫра мӗн тумалли сата^сене кӑтартнӑ. Унта халӗ 
парттин хӑйӗн умӗнт>е тӑракан  сататур,и ҫин^ен, 
йалти т,ухӑнсене орканисатсилес сатат> ҫинт>ен 
каланӑ. Вӑл тӗлӗш пе партти орканисатсисен йал- 
сбнт,е уйрӑм т>ухӑнсен пухӑвӗсене пухмалла, йе



Тзухӑнсен уйрӑм крупписене орканисатсилеме ты- 
тӑнмалла, ^ухӑнсене партти тавра пӗрлештерме 
уйрӑм формӑсем тупмалла, вара вӑл ҫулпа, вӑтам 
пурнакансемпе пӗрле ӗҫлесе, партти тавра хрес- 
5 енсен пур гӗп массине пӗрлештерессине ӗҫе кӗрт- 
мелле. Вӑл круппӑсене мӗнле тумалла? Ман шу- 
хӑшпа халӗ Тӗп Комиттетӑн вӑл ыйту тёлӗшпе 
хӑйӗн ытлашши кӑтартусем тумалла мар, пӑртакҫӑ 
пирӗн пӗрлешӳллӗ кӑтарту парса йалти пурнӑҫра 
мёнле формӑсем пулнине кӗтмелле. Вӑл ӗҫре ни- 
йепле те васкамалла марри ҫинт>ен халех калас 
пулат. Кашни йалтах т^ухӑнсен орканисатсине, йе 
5 ухӑнсен крупписене тумалла, йе халех вӗсене 
тумалла тесе калама кррлё мар. Тепёр йент,ен вал 
круппӑсене мёнле майпа орканисатсилесси тёрлёрен 
тёслё йал йепле сийленсе пынин^ен килет, тата 
йалта партти орканисатси ҫирӗппин^ен, тата епёр 
вӑл круппӑсене хамӑр йенне ҫавӑрма пӗлнин^ен 
килет. Мёнле пулсан та, тёп правӗлӑсем ҫаксем 
пулмалла: вӑл круппӑсем партти тавра пёрлешсе 
пымалла, пирён парттин орканисатсисем тавра 
орканисатсиленмелле, тата вёсене епёр йертсе 
пымалла. Хамӑр сата^сене тума пултарнӑ ҫӗрте— 
пирён вӑл ӗҫе тытӑнмалла. Ҫавӑнпек круппӑсем 
тунӑ вырӑнсент^е пирӗн с а т а ^ —вӑл ҫав круппӑсем 
нийепле те йалта вӑтам пурӑнакансене хирӗҫ ан 
тӑт)Т,ӑр тенӗ йӗркене ӗҫе кӗртсе пырасси. Пур 
шухӑшсем те пирӗн вӑтам хрест,енсемпе ҫыхӑнса 
пымалла, хамӑр ӗҫре пирён вӑтам хрес^енсемпе
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пёрлешсе пыма тӑрӑшмалла. Ман п:ухӑшпа, епёр 
суйлав камппа^исене иртернё '5 ух '5 ухӑнсен пухӑ- 
вёсене хӑшпӗр вӑтам хрест,енсене те ^ӗнсен  ним 
усал та пулас ҫук туйӑнат, йе вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн 
советсент,е, копператтивсент,е, ӗҫтӑвкомсен'5 е — епёр 
пулӑшнипе суйланӑ ^ухӑнсем п улсан — т>ухӑнсем 
фракси йевӗрлӗ пухусем туса, тӗрлӗ пурнӑҫа кёрт- 
мелли ӗҫсене тӗплӗрех  сӳтсе йавсан,— ним усал та 
пулас ҫук.

Ҫавӑн пек т^ухансен крупписем, йе фраксисем 
совегсен^е, копператтивсент,е, тата ытти ҫёрте те 
вёсемпепёрле, вёсен пуҫӗн^е комуниссем пулса пыр- 
сан, вёсене тёрёс пёрлештерсе комуниссем йертсе 
иырсан тин усӑллӑ. Т ;анах та> Ҫавӑн пек 'ьухӑнсен 
крупписемпе фраксисем парттине ӗҫлеме лайӑх 
уртӑм пулӗҫ, вӗсене вӗрентес, вӗсен^ен ҫӗнӗ ӗҫле- 
кенсем хатӗрлес ӗҫ, вӗсем урлсӑ ытларах, лайӑхрах, 
парттире тӑман хресьенсене ҫирӗпрех ҫыхӑнтарса, 
йертсе пырса, йала орканисатсилесе пыма пулӑшёҫ- 
М алалла Парттин Тӗп Комиттет,ӗ вӑл круппӑсене 
пёрлештерес тӗлӗшпе ӗҫленӗ^ҫинт,ен маттериалсем 
пухӗ, лайӑх орканисатсилесе тунӑ формӑсене уйӑрса, 
вӗсемпе ытти районсент>е, йе ытти вырӑнсен^е ӗҫле- 
нӗ формӑсене танаштарса, ӗҫри сӑнавсемпе усӑ 
курма пултарӗ. Ку ыйтӑва ҫапла тумалла тесен халё 
ҫитет, ан^ах хыттӑн калас пулат— вӑл ^ухӑнсен 
крупписем йалсент,е вӑтам хрес^ене хирӗҫ ан 
тӑту^ӑр, тата совегсемпе копператтивсене хирӗҫ 
таракан  ан пулту^ӑр. Тата малашнехи суйлав камп-
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пан,исент,е те, советсемпе копператтивсен малаш- 
нехи ёҫӗсентр те ку ӗҫе йертсе - пырас тӗлӗшпе 
парттин ытларах ӗҫлемеллине кӑтартмалла.

Пирён советсен суйлав кам ппагрне иртернё 
вӑхӑтра пулнӑ инкексинкексене шута илсе, х а ^  те 
пур советсене суйлас камппаррне иртернё т,ухне 
пирён лайӑхрах орканисатсиленмелле, т^ухансене 
хамӑр партти тавра ытларах тимлесе пёрлештер- 
мелле, тата коппераггивсене, советсене, хрестрнсен 
пӗрпӗрне пулӑшакан ушкӑнӗсене суйланӑ ҫӗрте 
'йухӑнсемпе вӑтам хрестрнсене пёрлештерсе пымал
ла. Т)ухӑн пурӑнакансен инттересӗсене пӗрлешсе 
сыхлама тӑрӑшмалла, тата вӑл тӗлӗшпе тӗрлӗрен 
ыйтусене копператтивсем, советсем, хрест,енсен пӗр- 
пӗрне пулӑшакан ушкӑнӗсем тата ыттисем урлӑ пур- 
нӑҫа кӗртме хатӗр пулмалла. Пирён партти ^ухӑн- 
сем ҫине ытларах уртӑнса, вӗсемпе пӗрле хӑй тавра 
вӑтам хрестрнсене пёрлештерсе,— пуйансене (кулак- 
сене) пётруен тӑратса хӑвармалла. Акӑ ӗнтӗ совет
сене тӗреклетес майёпе иртнӗ ҫулта партти йалта 
ёҫлес тӗлӗшпе кӑтартнӑ" сатат,. Халӗ ӗнтӗ ку ӗҫе 
вырӑна кӗртсе, малалла йарса пусмалла, вӑл пусӑм 
—гпирӗн ӗҫсене, пирён йалти политтӗка ҫирёпле- 
тесси пулмалла. Туӑнах та, халӗ пирӗн вырӑнти 
орканисатсисем хускантрҫ, ^ухӑнсене пӗрлештерес 
ыйту ҫинтрн ҫёнё условисем тӑрӑх ку таранхинтрн 
ытларах шухӑшлама тытӑн^ӗҫ. Сӑмахран, ҫак ху- 
ш ӑра Украйнсӑра комнесамсене*) пӑсма йусас ыйтӑва

*) К омнесам—Украйнйри здхан хрес'$енсен комитте$ӗсем.
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питӗ тимлесе сӳтсе йавни ҫинт,ен епӗр пӗлетпӗр. 
Вӑл ыйту Украйнӑш ӑн парттин мӗн пур политтӗ- 
кӗн^е  те питӗ пысӑк вырӑн йышӑнса тӑрат. Украй- 
нӑри К. (п.) Парттийӗн тӗп комитте^ӗ йышӑннӑ 
решшенисем тӑрӑх— комнесамсене ирӗклӗ, оп^ӗ- 
ствӑллӑ орканисатсисем тӑвасси— вӑл решшенисем 
ман шутпа пурте тӗрӗс, вӗсем ҫӗнӗлетнӗ комнесам- 
сен малалли шухӑшӗсене тӗрӗс ҫулпа хуҫайствӑна 
вӑйлӑлатас, 'йухӑнсен хуҫайствисене ҫирӗплетес 
ҫулпа йарса пыраҫҫӗ, ку ӗҫре т,ухӑнсемпе вӑтам 
хрестрнсене пёрлеш терсе (копператси, пӗрлешӳллӗ 
хуҫайствӑсем т. ыт.) пыраҫҫӗ. Украйнӑри ҫӗнӗрен 
пӑсса орканисатсиленӗ комнесамсем — малашне 
Парттин йалти политтӗкне ӗҫе кӗргме пулӑшмалла; 
вара тр н ах  та н атрр  пурӑнакан хдлӑхӑн пурнӑҫне 
ҫирӗплетес тӗлӗшпе партти унпек орканисатсисем 
ҫине уртӑнма, вӗсем пулӑшнипе Т)ухӑнсене тата 
ревофутсиш ӗн малта пыракан хрес^ен  халӑхне 
пӗрлештерме аултарӗ.

Парттин тӗп линипе вӑтам хрес^ен ыйтӑвӗ.
Паллах ӗнтӗ, епӗр унпек сатат, лартатпӑр  пул- 

сан, вӑл пирён йалти тӗп линипе питӗ ҫирӗп ҫы- 
хӑнса тӑмалла. Урӑхла каласан, вӑл пролеттариа- ‘ 
тӑн хрестрнпе сойус тӑвас политтӗкӗпе ҫыхӑнса 
тӑм алла— ку пӗрре, тата пролеттариат хрест>ене 
ҫителӗклӗ йертсе, ҫул кӑтартса пырас ӗҫпе ҫыхӑнса 
тӑм алла— ку иккӗмӗшӗ.

Револ)утси вӑхӑтӗнт,е епёр йалти политтӗк тӗ- 
лӗшпе пӗр утам хыҫҫӑн теприне пусса пытӑмӑр.
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Епӗр Октапӗр Р ево ^у тси  вёхатён^е пролеттариатпа 
т>ухӑн хрес^ене пӗрлеш терес лосанкпа ӗҫлесе пы- 
нине есӗр, йулташсем, лайӑх пӗлеттӗр. Ку лосӑнк 
пуршуаҫирен ирӗке туртса илес тӗлӗшре, тата 
харампырсен пурлӑхне туртса илес тӗлӗш ре п р о 
леттариатпа §ухӑнсене пёрлештерсе тӑ'5 ӗ. Кунсӑр 
пуҫне тата акӑ мӗн асгумалла: епӗр йалсент,е 
октапӗр кунӗсент,енех пуҫласа, пролеттариат тик- 
таттурине ҫирӗплетсе пынӑ майӗпех, пур хрес^ен- 
семпе пӗрле пуршуаллӑ-темократтиллӗ ревофутси 
,,туса пӗтермен“ ӗҫсене туса пӗтерсе пытӑмӑр.
1918 ҫулта ҫӑва ҫитиэденех  епӗр вӑл политтӗк 
йалта пур хрее^енсемпе, пур халӑхпа пёрле туса 
пытӑмӑр. Епёр 1918 ҫулта ҫулла пуҫласа, пӗр хӗр- 
хенмесӗр тимлесе, хастарланса йалти пуршуаҫипе, 
йалти кулаксемпе кӗрешме тытӑннине есӗр астӑ- 
ваттӑр.

Кулаксемпе кӗрешес политтӗка епёр йалти т>у- 
хӑнсемпе пӗрле кӑна., ним хӗрхенмесӗр, хӑш ҫӗрте 
хӗҫпӑшал тытса т>ухӑнсем кулаксемпе кӗрешнӗрен 
ант>ах вӑл ӗҫе пурӑнӑҫа кӗртме пултарнӑ. Пирӗн 
партти вӑл политтӗка ӗҫе кӳртме 1918 ҫулта ҫулла 
ты гӑн^ӗ. Ан^ах ӗнтӗ пдрттин 8-мӗш сйесӗшйе
1919 ҫул пуҫланнӑ т^ухнех партти йал ҫинт,ен ҫӗнӗ 
ыйту лартма^лине пит паллӑ кӑтартрӗ— вӑтам хрес- 
т,енсем ҫинт,ен, пирӗн вӑл вӑтам хрест^енсем ҫине 
мӗнле пӑхмалли ҫин^ен. Ун^ухне вӑл ыйтӑва мӗнле 
лартнӑ? Епӗ сире В. И лйи^ӑн парттин 8 мӗш сйесӗ 
уҫӑлнӑ 5 ухне каланӑ сӑмахӗн '§и паллӑрах вырӑнӗ-
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сене каласа парӑп, ман щут'па вӗсене х а ^ х и  вӑхӑтра 
астума кирлё. В. И. Ленин вӑтам хрест>енсен ыйтӑвӗ 
дин^ен ҫапла калат>т,ӗ: „Пирӗн пуршуаҫи ҫине пӑхас 
сатату^а — „кӗреш есси“ , „пӗтересси“ , тенӗ сӑмахсем 
тӗрӗс кӑтартаҫҫӗ пулсан, тата йалти пролеттариатпа 
ҫур пролеттариат ҫине пӑхас ҫӗрте пирён с а т а н а  
,,тӗрек“ сӑмах тӗрӗс кӑтартат пулсан— кунта (вӑтам 
хрест,ен ҫин^ен калаҫнӑ ҫӗрте. В. М.) пирён сатат, ну- 
май йавӑртарах  пулнинт>ен тӗлӗнмелли те ҫук. Ку 
ыйтура авалхи сотсиалисӑмӑн т,и лайӑх претставит- 
тӗлӗсем, револ)утси пулассине ӗненсе, уншӑн теори 
тӗлӗш ӗн^ен  ӗҫленӗ вӑхӑтра—хресщешене рево^утси  
вӑхӑтёнщ е пикам маплӑ та мар тумалла тенӗ, 
урӑхла каласан, вӑтам хрес^ене рево.т^утси ӗҫне 
пулӑшакан тумасан та, мёнле те пулин пирӗн ӗҫе 
кансӗрлемелле мар тумалла, тенӗ. Сататура ҫапла 
теорилле, ӗҫрен уйрӑм лартни пирӗншӗн паллӑ. 
А н щ а х  пире вӑл гителёкле мар. Сотсиалисӑм тӑвас 
ӗҫре епёр т,ылай мала кайрӑмӑр, ҫавӑнпа та пире 
халӗ татӑклӑ, тӗплӗ кӑтартусем кирлё, пире вӑтам 
осресщенпе т ащ ӑ сойус тума пулӑшакаи кӑтартусем, 
правӗлӑсем кирлӗ. (Курҫҫивӗ пур ҫӗрте те манӑн.
В. М.). В. И. Ленин унт^ухне парттипе пролетта- 
риатӑн вӑтам хрест,ен ҫине мёнле пӑхасси динт>ен, 
тата хрест>ен хуш ш ин^и  ытти сийсем ҫине пӑхасси 
ҫинт^ен акӑ мёнле вӗрентнӗ; ку сӑмахсене вӑл 
парттин VIII сйесӗн^е каланӑ.

Вӑл вӑхӑтра кӑтартса вӗрентни хал,хи вӑхӑтра 
та вырӑнлӑши? Ман шутпа ун ҫин^ен нимён те •
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иккӗленсе тӑмалли ҫук. 1919 ҫултах, первейхи пи
рён вӑрҫӑсӑр хуҫайствӑна хӑпартас ш ан ^ӑк  курӑна 
пуҫласанах В. И. Ленин вӑтам хрест,енсем ҫине 
пӑхас ҫӗрте хрест^енсем никам майлӑ та ан пулт,- 
'5 §р тени йурамаст тенӗ пулсан,— хал>хи вӑхӑтра 
вӑл ӗҫ тата пысӑк вырӑн йӑшӑнат. Халӗ ӗнтӗ пирӗн 
политтӗкӗн никӗсӗ— пролеттариат вӑтам хрест,ен 
ҫине пӑхас политтӗкӗн никӗсӗ—вӑл унпа ҫирӗп 
сойус тӑвасси, темелле. В. И. Ленинӑн ,,Копператси“ 
ҫин^ен ҫырнӑ сгатйи хҫлҫҫӑн ку ыйтӑва ҫапла та- 
ратни—хал)хи пролеггариатӑн  ревофутси вӑхӑтӗн- 
т>и т>ӑн тӗрӗс, пӗртенпӗр тӗрӗс политтӗк тесе калама 
пулат. Тутн ӗнтӗ, „копператси“ ҫинрен ҫырнӑ статйа 
—пирӗн хап)хи  вӑрҫӑсӑр, орканисатсиллӗ, куфтту- 
рӑллӑ ӗҫе куҫнӑ вӑхӑтри, сотсиалисӑм ӗҫне туса 
пымашкӑн пур ӗҫхалӑхне копператсине кӗртмелле 
вӑхӑтри парттин политтӗкне кӑтартса пыракан 
статйа— пирӗн вӑтам хрес^ен  ҫине пӑхнӑ политтӗ- 
кён тӗп линине кӑтартса парат. Хамӑрӑн практӗк- 
кӑри ӗҫсене—патшалӑх, партти, тата ытти ӗҫе те 
ҫакна кура туса пырсан, ман шутпа, пирён партти 
ҫуркунне йӑшӑннӑ решшенисем тёрёсси, хрес^ен- 
семшён совет влаҫӗ усӑллӑ решшенисем йӑшӑнни 
питӗ аван курӑнат(Т ӗп  Комиттетӑн йанвар уйӑхӗнт>е 
пулнӑ пленӑмӗн^е, парттин 14-мӗш конферентсинт,е 
йӑшӑннӑ решшенисем),

Йалта тавар  ҫавӑрӑнӑҫӗ ҫӑмӑлланса пыни, ,,вӑр- 
ҫӑллӑ комунисӑмӑн“ йӗрки пӗтсе пыни, тата хрес- 
рен тёп массин пурнӑҫне ҫӑмӑллатакан йӗркесем
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(йалхуҫайстви налукне ытларах ^акарни, вӑхӑтра 
ты рӑпулӑпа йалхуҫайстви таварӗн хакне йёркелетни, 
хрест,енсене ҫӗнӗрен вӑрманпа ҫӗр касса пани, тата 
унсӑр пуҫне выҫлӑх пулнӑ районсент>и, ҫӗр сахал 
ҫӗрти, Вӑтам-Аҫири ҫӗрмамӑк тӑвакан районри 
хрест,енсен пурнӑҫне ҫӑмӑллатас тӗлӗш пе уйрӑм 
йӑшӑннӑ йӗркесем — вӗсем пурте пролеттариатпа 
хрес^енӗн тӗп массине ҫирӗп ҫыхӑнтарса тӑма 
кирлӗ. 'П ролеттариатпа "ьухӑн хрес-§ен вӑтам хрес- 
■ренпе килӗш терсе пурӑнас политтӗк хал,хи вӑхӑтра 
йӑн кирлӗ политтӗк, кунтан пролеттари револ,ут- 
сийӗ валрьи акӑ мӗн курӑнса тӑрат: х а л > х и  вӑхӑтра 
парттипе совет влаҫӗ хрест^ен массин пурнӑҫне 
йусама пултарнӑ таран, хрес^енӗн тёп массине 
пулӑшу кӑтартас тӗлӗшпе мӗн тума пултарнӑ т а 
ран— парттипе совет влаҫӗн вӗсене пӗр т,арӑнмасӑр 
туса ӗҫе кӗртсе пымалла. А н^ах ку ӗҫре пуринт,ен 
ытла йалти т,ухӑнсен нуштине, вёсен инттересӗсене 
ытларах астумалла. Ку— пирӗн хал)хи вӑхӑтри пур 
ӗҫсемшӗн те кирлё йапала. Епӗ тата маркҫисӑм 
никӗсне хуракансен^ен  пӗри Ф. Енкӗлс вак хрес- 
•ренсем ҫине пирӗн мӗнле пӑхмалли ҫинт,ен кала- 
нине кӑтартас тетӗп. Вӑл каланӑ: „Епӗр пикенсе 
вак хрест,ен йенре тӑратпӑр. Епӗр ӑна ҫӑмӑлтарах 
пурӑнмалла пултӑр тесе— мӗн вӑй ҫитнӗ таран мӗн 
тума май килнине тӑватп ӑр“ , тенӗ. М алалла вӑл 
каланӑ: Епӗр пролеттарисем ан пултутфр тенӗ 
хрес^енсен ш у 5 ӗ нумайланса пынӑҫемӗн вӗсене 
хрест>ен ^ухнех хамӑр йеннелле ҫавӑрсан— вара



17

сп^ӗствӑри  улшӑнусем хӑвӑртрах, ҫӑмӑлтарах пу- 
лёҫ“ , тенё. Хӑшхӑш йулташсем пирӗн „й ал — вӑл 
пролеттари патшалӑхӗн колонийӗ“ , тени йӑнӑш, 
сийенлӗ теори иккенне ҫак сӑмахсем татах тепӗр 
хут кӑтартаҫҫӗ. Пролеттари рево/ьутси тӗп и.нтте- 
ресӗ тӗлӗш ӗн^ен вӑл теори тӗрӗс мар, йӑшӑнмалла 
мар. Парттин вӑтам хрест,ен ҫине пӑхмалли йалти 
политтӗкӗ—вӑл вӑтам хрест>ен массипе ҫирӗп ни- 
кӗслӗ сойус тӑвасси. Ӑна тумашкӑн хрест»ен массин 
пурнӑҫне ҫӑмӑллатса пыракан йӗркесем, пролет
тари ревофутси ӳссе пырас ӗҫӗн никӗсне ӳкерме- 
сӗр йышӑнма пултаракан йӗркесем кирлӗ.

Пролеттари патшалӑхӗн вак хресьенпе вӑтам 
хрест>енӗн пурнӑҫне ҫӑмӑллатма мӗн тума пултарнӑ 
таран, револ)утси ӳссе пынӑ майӗпе пулӑшмалла. 
Кунпа пӗрлех хрес^ен  хуҫайствине копнератсилес 
йӗркесене тума пулӑшмалла, йалхуҫайстви техник- 
кине малалла йамалли йӗркесем тупса ӗҫе кӗрт- 
мелле, йалхуҫайствине електрификатсилес ёҫе пу- 
лӑшса, унпа пӗрлех вӑраххӑн ирӗклӗ нысӑк кол- 
лективлӑ хуҫайствӑсем тума пулӑшса, ҫӑмӑллатса 
пымалла. Пролеттари влаҫне хрест,енсем шанса 
тӑрассине ҫирӗплетес тӗлӗшӗпе, тата хрест,ен мас
син пурнӑҫне халех, май килнӗ таран ҫӑмӑллатас 
тӗлӗшпе, тата кусемпе пӗрлех хрес^енсене коппе- 
ратси урлӑ коллективлӑ хуҫайствӑна куҫма пулӑшас 
тӗлёшпе гшрӗн мӗн тума пултарнине пурне те тума 
тӑрӑшмалла. Вӑтам пурӑнаканпа килӗшсе ӗҫлес 
ҫӗрте, йалти 'бухӑнсем ҫине уртӑнас ӗҫе ҫирӗплетес

Парттпп йалтп... 2
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ҫӗрте пирӗн ҫавӑнпек политтёк пулмалла. Кун ҫин- 
фен нумайах калаҫкаланӑ. Ун ҫинт,ен Парттин 
йулашки конферентси постановлёнисент,е те ҫиге- 
лӗклӗ каланӑ.

Тӗрӗс политтӗкран икӗ майлӑ пӑрӑнни.

А н^ах вӑл политгӗка ӗҫе кӗртнӗ т,ух епёр питӗ 
пысӑк йӑвӑрлӑхсене тӗлпулатпӑр. Вӑл тӗп йӑвӑр- 
лӑхсене епӗ хал)Хи вӑхӑтра нитӗ паллӑ примерпа 
кӑтартӑп. Тырпул хакне тӑвас политтӗк йал пур- 
нӑҫӗшӗн т,и пысӑк ӗҫсен'5 ен пӗри. Тырпул хакё 
тӗлӗш ӗн^ен хал>хи вӑхӑтра парттин мёнле полит
тёк тумалла. Вӑл ыйту ҫин'5 ен ытларах шутласан, 
вӑл лире мёнле икӗ йӑвӑрлӑха, хӑруш ӑлӑха йалта 
хамӑр политтӗке тунӑ ҫӗрте шутра тыгса тӑмалли 
ҫин^ен асӑрхама май кӳрет. Хафхи вӑхӑтра п р о 
леттари револ,утси 8 ҫул тултарнӑ хыҫҫӑн, пайтах 
ҫӗр улпут>ӗсемпе пуйансен ҫӗрӗсем вактӗвекпе 
вӑтам пурӑнакан хрес^енсен  аллине куҫсан, пирӗн 
йал вӑтам хрест,енлӗ пулса кайнине, йалти хуҫай- 
ствӑсем хуш ш ин^е вӑтам хресьенсем  тёп вырӑн 
йышӑнса тӑнине епӗр лелетпӗр. Йал хуш ш ин^е 
пуйансемпе 'бухӑнсем уйӑрлса тӑни малашнехи 
ҫулсен^е те хӑйнех ы тларах палӑртӗ, ^ухӑнсене 
нумайлатса, йалти пуйансем хушш инг5 ен йал пур- 
шуаҫийӗ уйрӑлса пырӗ. Хал)хи вӑхӑтра пасар тав- 
раш не Т)И нумай тырпул сутса тӑракансем вӑтам 
хрест>енсем. Куна ӑнланма йӑвӑрах та мар. Ҫавӑн- 
па та пирён тырпул хакӗн политтӗкӗ пролеттари
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йатшалӑхне сыхласа тӑмалла пулМалла, вӑл полит- 
тӗкӗн пролеттариат тиктаттурӗн никӗсне, сотсиа- 
лисӑмӑн никӗсне ҫирӗплетсе тӑмалла. Ант^ах унпа 
пӗрле вӑл полйттӗк вӑтам хрес^енпе ҫирӗп сойус 
тӑвас ӗҫе пӑсмалла тумалла мар, вӑл йалти хрес- 
Т)енӗн инттересне те тӗрлӗрен ҫӑмӑллӑхсем тумалла. 
Ҫавӑнпа та епёр тырпул хакне йӳнетесси ҫинт,ен 
калаҫнӑ т>ухне те, тырпул хакӗ ытла ӳкесси ҫин- 
'5 ен каланӑ ҫӗрте те, унта та, кунта та пирён 
тёп вӑтам хрест>ен массин инттересне пит астуса 
тӑмалла, вӑл инттерессем пролеттари патшалӑхӗпе 
килӗшӳллӗ пулмалла. Тырпул хакё политтёк тёлё- 
шён-^ен епёр пролеттари патшалӑхӗшӗн йӑвӑр по- 
литтӗке ӗҫе кӗртме пултараймастпӑр. Ку— пирён 
тёп лини, епёр ун тӑрӑх ӗҫлесе пынӑ, малашне те 
ун тӑрӑх ӗҫлеме тивӗҫлӗ. Ант,ах кунпа пёрлех 
пирён йалхуҫайстви таварӗсен хакё ӳкесрен, вёсем 
хрес^ен  хуҫайствине нат,арлатасран, вара унтан 
йалти вӑтам хрест>енсен хуҫайствине ӳсме §арӑ- 
насран сыхламалли йӗркесем тупмалла. Ҫавӑнпа 
та пирён хӑш вӑхӑтра, тырпул нумайрах хатёр- 
лесе, йе ӑна ытларах йут патшалӑха йарса унӑн 
хакӗсем ытла ӳкнипе кёрепшелле. Унпа пёрлех, 
калӑпӑр ха^ьхи вӑхӑтра, тырпул хакне йӳнетмелле, 
пролеттари патшалӑхне те, пирён ӗҫлекенсемпе 
йалти Т)ухӑнсем валли те ытла йӑвӑр ан пултӑр 
тесе тӑрӑшмалла, мёншён тесен вёсем тырпул иле- 
кенсем. Акӑ ёнтё пролеттари патшалӑхӗн интте
ресне астунӑ "вух — вал инттерессем пёрлешни,
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йалт» т,ухӑнсемпе ӗҫлекенсен тӗп инттересне аёту- 
малли пирён парттин политтӗкӗ.

Ку политтӗка икӗ майлӑ пӑсса, унтан икӗ майлӑ 
пӑрӑнса кайма пултарнине пирӗн йаланах шутра 
тытмалла, .вӗсене хирӗҫ мӗн вӑй ҫитнӗ таран 
кӗрешмелле. Первейхи йӑнӑшас хӑрушӑллӑх, пер- 
вейхи тӗрӗс политтӗкран пӑрӑнас хӑруш ӑллӑх — 
вӑл, йалти тавар  ҫавӑрӑнӑҫӗ ӳснӗ ҫӗрти, йалти 
„вӑрҫӑллӑ комунисӑм“ йӗркисене пӗтернӗ вӑхӑтри 
хӑруш ӑллӑха шута илменни; ку политтӗк вактӗ- 
век тавар тӑвакана ҫӑмӑллӑх парса, йалти кӑпит- 
талисӑма вӑйлӑлантарса пынине, кулаксене 1)ӗрӗ 
сывлӑш  кӳртсе пынине, тата ку политтӗк хӑй тӗл- 
лӗн йалти классем уйрӑлса пырас ӗҫпе пролетта- 
риата хирӗҫ вӑйсем ӳссе т,арса тӑмэннине асра 
тытмалла. Ун ҫинт,ен Ленинах каласа хӑварнӑ. 
Ҫавӑнпа та пӗрвейхи хӑрушӑллӑх, пирӗн астуса 
тӑмалли хӑруш ӑллӑх, вӑл еккономӗккӑн ҫӗнӗ полит- 
тӗкӗн усӑллӑ мар йенӗсене тивӗҫлӗ шута хуманни, 
вак хрес^ен  хуҫайствисене тавар ҫавӑрӑнӑҫӗпе 
ҫыхӑнтарас полнттӗкӗн йӑнӑш йӗркисене тивӗҫлӗ 
хак хума пӗлменни, мӗншӗн тесен вӑл политтӗк 
пирки кӑпитталисӑмла елементсем ӳссе пыраҫҫӗ 
йалти зухӑнсем  нумайланса пыраҫҫӗ. Ҫавӑнпа та 
пирён йалти ^ухӑнсен пурнӑҫне аванлатса кӑтарт- 
нипе, тата йалти кулаксен ырӑмар ӗҫне тивӗҫлӗ 
хак парайманнипе питӗ кӗрешмелле.

Кунта астутарамха тата: апрел уйӑхӗнт,е пулнӑ 
Тёп Комиттет пленӑмӗн^е, тата парттин конфе-
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рентсин^е копператси ҫин^ен токлат тунӑ ҫӗрте 
йалти кулаксем ӳснӗ хӑрушӑллӑха шуга хуманни, 
тата йалти -§ухӑнсен инттересӗсене ытларах асра 
тытманни питӗ йурӑхсӑр йапала, тенёту^ё.

Ант^ах хал) ӗнтӗ ҫакӑн пек пример кӳреп, вӑл 
пирён йулашки вӑхӑтра йӗркесӗр сӑмахсем тухса 
каланисем пулнине кӑтартат, вӗсемпе пирён парт
тин тимлесе кӗрешмелле. Акӑ йулташ Покушшевски 
„Пол)шевикӑн“ 9 — 10-мӗш номёрёсен^е ҫырнӑ стат- 
йи. Унта кулаксем <;ин'5 ен ҫапла каланӑ: „Кулак— 
вӑл хӑратмалли сӑмах, вӑл кив тӗн$ен мӗлки. 
Мёнле пулсан та вӑл халӑх сийё мар, круппӑ та, 
пӗ^ӗк  ушкӑн та мар! Вал— вилсе пётсе пыракан, 
унта'-кунта йулнӑ йапала!“ Малалла та ҫавӑн йе- 
вёрлех калана: Йалти кулаксен ӗҫне тёрлё стаг- 
йасен^е пысӑклатса кӑтартни вал ку сӑмах питӗ 
ҫӑмӑл, т>аст>асах калама вёреннёрен ан^ах  пулат.“ 

„ПоЛ)Шевикӑн“ ретаксийё йул. Покушшевски 
статйипе килӗшменни ҫинъен хыттӑнах каларӗ. 
Вӑл т,ӑнах та тёрёс. Кулака ҫавӑн пек ант>ах ш у
та хуни, йе ха^ьхи йалта кулаксене тивӗҫлипе ас- 
туса шута илменни— вал йалти хал>хи пурнӑҫа 
пӑтратса йама пултарат. Вӑл партти кулаксем 
ҫинт,ен каланине хирӗҫ пырат.—-Тата тепёр инкек 
те пур, пёт,ёк инкек ҫеҫ мар, пирён питё астуса 
тӑма кирлё инкек. Вӑл инкек— еккономӗккӑн ҫӗнӗ 
политтёкне, тата йалта вӑтам пурӑнакан хресъен 
питё пысӑк вырӑн йӑшӑнса тӑнине тивӗҫлипе хака 
хуманни; В. И. Ленин каланӑ пек, ЕҪП вӑл
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харпӑрхӑй пурлӑхӗшӗн тӑрӑшакан хрес^епе ҫӑмӑЛ- . 
лӑх туни. Вӑл хӑруш ӑлӑх пирӗн вӑтам хрес^енпе 
ҫирӗп сойус тумаллине хака хуманни,- х а ^ х и  вӑхӑт- 
ра пролеттари патшалӑхӗн инттересӗсене сыхлама 
вӑтам хрест^енпе сойус туни пӗртенпӗр тӗрӗс по- 
литтӗк пулнине тивӗҫлипе хак хуманни.

Йулташсем, есӗр пурте ҫак ыйту тӗлӗшпе 
йулташ Ларин, парттин йалти политтӗккӗпе ки- 
лӗшменнине, вӑл политтӗке аркатакан  пысӑк йз- 
нӑшсем тунине, пӗлеттӗр. Вӗсем ҫин^ен '5 арӑнса 
тӑмастӑп. Вӑл йӑнӑшсене пурте пӗлсе тӑраҫҫӗ. Вё
сем ҫинтден парттин йулашки конферентсинт^е те 
пӗрре кӑна мар каланӑ.

Кун пиркийех сире тата тепӗр пример кӑласа 
парам.

Харйккӑв „Комунисӗн^е" ҫак ҫулта ийуЛ) 
уйӑхӗн^е ҫырнӑ статйасен^ен пӗрне илер. Статйи- 
не йулташ П. Солотуп ҫырнӑ, кунта ларакансент>ен 
ӑна нумайӗшӗ пӗлеҫҫӗ. Вӑл статйара йулташ С оло
туп комнесамсене ҫаплипех хӑвармалла, тесе ҫы- 
рат, Украинӑри комнесамсене пӑсса йусас плана 
хирӗҫ ҫырат. Мӗншӗнха вӑл комнесамсене первай- 
хи пекех хӑварм алла тет?

Акӑ унӑн тӗп шухӑшӗ. Вӑл калат; ,,Т)ухӑн 
хрес^енсене, вӑтам хрес^енсемпе ҫыхӑнса тӑракан  
круппӑ тесе шута хуни тӗрёс мар. Туухӑн хрес^ен- 
семпе вӑтам хрест>енсен инттересӗсем сайра хутра 
ант^ах пӗр пек пулма пултараҫҫӗ. Нумай ҫӗртехуҫай- 
ствӑ телёшёнт>ен вӑтам хрест>ен инттересӗсем пӗтӗм-
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пех урӑхла“ . М алалла вӑл комнесамсем мёншён кир- 
лине калат. Унӑн комнесамсене хӑвармалли ҫин^ен 
калакан первейхи икӗ сӑлтавӗсем ҫин^е ^арӑнма- 
сӑрах, Солотуп йулташӑн йулашки икӗ сӑлтавне 
тӗллесех кӑтартмалла, вӗсен^е вӑл т>ухӑн хрест>ен- 
сен комиттет>ӗсене ҫаплипех хӑвармалли ҫинт^ен 
акӑ мён калат: „виҫҫӗмӗш ӗ—кашни утӑмрах ку
лаксемпе вӑтам хрест^енсен инттересӗсемпе хирӗҫсе 
пыракан т^ухӑнсен ингтересне сыхлакан орканисат- 
си тесе, тӑваттӑм ӗш ӗ— парттин йалти политтӗкӗ 
валли пӗртенпӗр политтёк никӗсё, тесе“ .

Акӑ тепӗр йеннелле пӑрӑннине кӑтаргакан 
пример, ӑна хирӗҫ парттин тимлесе кӗрешмелле.

Ҫакӑн пек йӑнӑшнӑ пирки, йулташ Солотуп '5 у- 
хӑнпа вӑтам хрес^ене хирехирӗҫ тӑратат; ^ухӑн- 
■сенпе вӑтам хрест>енсен инттересӗсем нумай ҫӗрте 
килӗшмеҫҫӗ, тет, кашни утӑмрах хирехирӗҫ тӑраҫ- 
ҫс, килӗшӳллё пулма пултараймаҫҫӗ, тет.

Тӗрӗсши ун пек шутлани? Ҫук, пӗртте тӗрёс 
мар, пирён партти ун пек шухӑша йышӑнма пул- 
тараймаст. Й улгаш  Солотупӑн, тата унӑн ант,ах 
та мар, вӑтам хрес^ен пролеттари рево^утсийӗн  
ха.!5хи вӑхӑтӗн^е мӗнле вырӑн йышӑнса тӑнине 
ӑнланайманни палӑрса тӑрат. Влатимӗр Ил^йит, 
пролеттариат инттересӗпе вӑтам хрес^енӗн инттере- 
сӗ пӗрпӗрне хирӗҫ мар тенӗ, пролеттари тиктатту- 
рӗ вӑхӑтӗнт,е вӗсем пӗрпӗринпе килӗшсе калаҫмал- 
ла, вӗсем иӗрпӗринпе хирӗҫни „Совет Респуплӗкне 
пӗтерме пултарат“ , тенӗ. Апла Влатимӗр Ифйит,
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епер вӑтам хрест^енпе килӗшсе пурӑнма пултарат- 
пӑр тенё пулсан, пролеттари тиктаттурине ҫирӗп- 
ле'гес ҫулпа пынӑ ҫӗрте епёр унпа пӗрле пурӑнма 
пултаратпӑр, тенё пулсан—совет йӗрки вӑхӑтӗн^е 
вӑтам хрест,енпе т,ухӑн хрес^ен  килӗшмеллех; вӑл 
пирён х а^ х и  вӑхӑтри йалти ӗҫсен тёп никёсё пу
лат. Вӑтам хрест>ене т,ухӑна хирӗҫ тӑратнипе тим- 
лесе кӗрешесси, вӑтам хрес^ене кулак йеннелле 
тӗкнипе кӗрешесси, унаш кал йӑнӑшсемпе мӗн вӑй 
ҫитнё таран кёрешесси пирён парттин хал>хи вӑ- 
хӑгри Т)И кирлӗ ӗҫё.

Пирён йалта тавар ҫавӑрӑнӑҫӗ ӳссе пыни 
кирлине епёр йыш ӑнатпӑр пулсан, килес вӑхӑтра 
йалта кӑпитталисӑм ӳссе пырасса епёр пӗлсе тӑ- 
ратпӑр пулсан,— пирён йалти политтӗкран ҫакӑн 
пек йӑнӑшса пӑрӑннисем ан п у л 5 т,ӑр тесен,— пи
рён хамӑрӑн йалти полигтёка парттин мён пур 
политтӗкӗпе ҫирӗп ҫыхӑнтарса пымалла. Парттин 
йалти политтёк парттин мён пур политтӗкӗн'5 ен 
уйӑреан, парттин йалти политтёк парттин хула- 
ри политӗкӗн^ен уйӑрсан, йал ӳссе пынине хулаг 
ӳссе пынинт^ен уйӑрсан, урӑхла каласан— совет 
влаҫӗн еккономӗкӗн никӗсӗнт,ен уйӑрсан, пролет
тариат тиктаттурӗ ҫирӗпленнинт>ен, пролеттариат 
вӑйӗ ӳснинтэен уйӑрсан пирён парттин ӳссе ҫирӗп- 
леннинт,ен, урӑхла каласан— хамӑр ҫёр-шыв ӳссе 
пынинт,ен, тата парттин пур политтӗкӗнт>ен уйӑр- 
сан ,—вара епӗр йӑнӑшас хӑруш ӑллӑх ^ӑн  хӑру- 
ш ӑллӑх пулса тӑрат, вара йалта тӗрӗс политтёк 
тытса пыма май килес ҫук.
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Пирӗн вӑхӑтлӑха та пулин вӑтам хрес'бенпе, 
вак-тӗвек тавар  хуҫипе килӗшсе пурӑнма паракан 
политтӗка ӗҫе кӗргме пӗлмелле, вара епӗр вӗсене 
майӗпе копператси урлӑ сотсиалисӑм тӑвас ӗҫпе 
ҫыхӑнтарса пырӑпӑр. Кунпа пӗрле хамӑр ӗҫре ха- 
мӑра ҫывӑх, хамӑрӑн йалти ӗҫӗн никӗсӗ пулса тӑ- 
ракан '5 ухӑнсене ҫирӗплетсе тӑмалла, ^ухӑн  хрес- 
т»енсем ҫине уртӑнса, вӗсем парттине пулӑшас 
ӗҫе вӑйлӑлатса, кулаксен пусмӑрӗпе кӗрешмелле. 
Ан$ах вӑл политтёк патшалӑхӑн хулари сотсиали- 
сӑмлӑ елемент,ӗсем ҫине (патш алӑх промышлӗннӑ- 
ҫӗ) ӗҫлекенсен класӗн политтӗкле тиктаттурӗ ҫине, 
пролеттариатӑн  ӳссе, ҫирӗпленсе пыракан вӑйӗсем 
ҫине, пӗтӗм парттин политтёкӗ ҫине пӗтӗмӗшпе 
уртӑнса пырсан ант^ах ^ӑн  тӗрӗс политтёк пуле, про
леттари патшалӑхне кирлё таран усӑ кӑтартӗ.

Вал—пролеттари револ>утси ӳссе, вӑйлӑланса пы
рас ӗҫӗн никӗсӗ пролеттариатпа хрес^енсен  сойу- 
сё ант,ах пулма пултарнине пӗлтерет; ҫав вӑхӑт- 
рах вал сойусра пролеттариат хрест,ен массине 
хӑй хыҫҫӑн йертсе, ӗҫре ҫул кӑтартса пымалла. 
Пролеттари револ^утсин малашнехи ӗҫӗсемпе 
совет влаҫӗн ш ултра промышлӗннӑҫӗ ӳссе пынипе 
ант>ах, халӑхӑн кул)ттурӗпе пӗрлешӳллӗ ӗҫӗ орка- 
нисатсиленсе, хамӑр патш алӑхра сотсиалисӑм тума 
хатӗрленсе пынипе ан$ах хрест>ен халӑхӗ умӗн^е 
(уйрӑм каласан— йалти ^ухӑнсен, питӗ йӑвӑр ус- 
ловисент,е пурӑнакансен умӗнт,е) хуҫайствӑпа кул>- 
ттурӑ тӗлӗшӗнт>ен ҫӗкленсе сотсиалисӑм ӗҫне
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ытларах хутшӑнма ҫул уҫӑлса пырат. Пирӗн па- 
йанхи сатат>сене тунӑ туух ҫавна ш утласа пымалла.

Ҫак ҫуЛ хупШ инри ӗҫсене шута илсен, гата 
советсене ҫирӗплетес ӗҫӗн практӗккине курсам, 
йалта кулаксем хусканма пуҫланине, хӑш Т)ухне 
вӗсем, '5 ухӑнсем пӗртте орканисатсиленеймен пирки 
вӑтам хресфенсене те хӑйсем хыҫҫӑн йертсе пыни- 
не астусан— пирӗй партти орканисатсисен нат>ар- 
лӑхӗсене курма пулат. Ҫакӑнтанах тага хал>хи вӑ- 
хӑтра партти  паллӑ туса хунӑ линийе ӗҫе кӗртнӗ 
ҫӗрте т,ухӑнсене партти тавра пӗрлештерес ӗҫе 
ы тларах астумалли, '5 ухӑнсене орканисатсилес ӗҫе,— 
унпа пӗрле пролеттариатӑн  вӑтам хрес^енсене 
йертсе пырас ӗҫ е — лайӑхлатасси ҫине тимлесерех 
пӑхма кирли курӑнса тӑрат.

^ухӑнсене пулӑшас майсемпе парттин еҫӗ.

Ҫак ӗҫсемпе пёрлех йалти '5 ухӑнсене пулӑшас 
тӗлӗш пе тӗрлӗрен халех тума май пур ӗҫсем тӗ- 
сесе ӗҫе кӗртмелле. Хатӗрленӗ ресол)утсире ҫавӑн 
ӗҫсем ҫинт,ен хӑш хӑш кӑтартусем панӑ. Тӗп Ко- 
миттетӑн пленӑмӗ вӑл ӗҫ тӗлӗш пе ҫак кӑтартусем- 
пё килӗш ет пул> тесе шутлатӑп епӗ. Рхҫе кӗртмелли 
Йӗркесене Политтёк пӳровӗнт,е те, тата кирлё С о
вет оркӑнӗсент,е те пӑхса тухмалла пулат. Ант>ах 
парттин 14-мёш конферентсийён ресо/ьутсинт,е, та 
та Тёп Комиттетӑн иртнӗ пленӑмӗсен^е кӑтартса 
панӑ политтӗкпа пӗрле, пирён х а^ х и  реш енисен^е 
хӑш пӗр орканисатсиллӗ ӗҫсене те т>ухӑнсене мён
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Т)ул та пулин, патшалӑхӑн вӑйӗ ҫитнӗ таран, пур- 
лӑхпа пулӑшас ӗҫсене те туса пымалла, . мӗншӗн 
тесен ^ухӑнсене вӑл пулӑшу хӑйсӗн хуҫайствине.йу- 
сама ытла та питӗ кирлӗ. Вӑл ӗҫре копператси вӑй- 
сӑртарах хрест,енсен йалти пӗрлешӳллӗ хуҫайстви- 
сем (комунасем, йалхуҫайстви йулташлӑхӗсем) тата 
йалхуҫайствине кретит (кивҫен) парас тӗлӗшён^ен 
пулӑшмалли ытти кирлӗ йӗркесем п ы сӑкусӑ  кӳрёҫ.

Йалхуҫайствине кивҫен парас ҫӗрте '5 ухӑнсен 
хуҫайсгвине пуринт,ен ытла асӑрхассисӗр пуҫне 
хал)хи вӑхӑтра пит кирли— вӑл уйрӑм ф онгтӑвасси , 
унӑн пур йӗрки те йалти ^ухӑнсене кивҫен парса 
пырасси пулмалла. Ҫавӑнпек уйрӑм фонт т>ухӑнсе- 
не йалхуҫайстви вал)Л)и ҫӑмӑл условисемпе, нумай 
сроклӑх кивҫен парса, ^ӑн  пулӑшмалли йӗркесен- 
'5 ен пӗр пулӗ, вӑл вара ытти практиккӑллӑ пулӑ- 
шусем в а л ^ и  пуҫламӑшӗ пулӗ. Ҫавӑн пек решше- 
нисене парттин хал> йышӑнмалла. Т)ухӑнсен хуҫай- 
ствисене кивҫен пама кирлӗ укҫасене пирӗн туп- 
малла. Вӑл ӗҫе епӗр пӗт,ӗккӗн те пулин пуҫласа 
й арар—^ухӑнсен  хуҫайствине ^ӑн  пулӑшмалли 
йӗркерен вӑл пӗри пулат. Ҫак ресо^утсири  пур 
тумалли ӗҫсемпе орканисатсйлле кӑтартусем ҫин- 
т,ен епӗ пурин ҫинт,ен те каласа тӑмӑп. Епё кала- 
рӑм ӗнтӗ, сӑмахран У.К. (п) Парттин Тёп Комитте- 
Т)ӗн комнесамсене пӑсса ҫӗнӗрен, ирӗклӗ оркани- 
сатси тӑвас тенӗ ресо^утсине ырламалла, мӗншӗн 
тесен ҫапла тунипе вёсем (комнесамсем) йалти 
т>ухӑнсемпе вӑтам хрес^енсене хуҫайствӑна ҫӗклес
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тёлёшпе пёрлештерсе, вёсен ӗҫӗсене хуҫайствӑ 
ыйтӑвёсем йеннелле йарса тӑраҫҫӗ. Ку реш ш ени
сем тёрёс решшенисем, вёсем пире хал>хи вӑхӑтӑн 
кирлё ҫӗрти ӗҫсене тума пулӑшаҫҫӗ. Хӗвелтухӑ- 
ҫӗнви респуплӗксен^и кош ^асемпе ытти ҫӗрте т,у- 
хӑнсене пӗрлештересси ҫин^ен ресофутсире тёп 
кӑтартусем ант^ах панӑ. Вӑл ыйтӑва тытӑнса, тата 
лайӑхрах  пӑхса тухмалла.

Хрес^енсен пӗрпӗрне пулӑшакан ушкӑнсен 
ӗҫӗсем ҫин^ен манӑн халӗ нумайах калаҫмалла 
пулмаст. Ҫирӗплетсех калас пулат, хрес'5 енсен пёр- 
пӗрне пулӑшакан ушкӑнсем вёсем— йала п ёрлеш 
терсе тӑмалла, хал)хи условисент,е вӗсем хрест>ен- 
сене пӗрпӗрне пулӑшас ҫӗрте пёрлештерсе, нуш- 
таллӑ нурӑнакансене пулӑшас ҫӗрте '5 и кирлӗ 
орканисатсисент,ен пӗри пулаҫҫӗ. Ку ӗҫре пирёк 
пысӑк сатат,— вӑл орканисатсипе т,ухӑнсене гим- 
лесерех пӗрлештересси, вӗсене ҫав пӗрпӗрне пу- 
лӑш акан  ущкӑнсент,е орканисатсилесси, пӗрпӗрне 
пулащакан ушкӑнсен ӗҫне советсемпе, копператси 
ӗҫӗсемпе ҫыхӑнтарасси. Ант>ах тӗп орканисатсисем 
ҫинтэен, советсемпе йалти хуҫайствӑ ӗҫне тӑвакан 
тёп орканисатсисем ҫин^ен калаҫмалла пулсан,— 
ун пеккисем х а ^ х и  вӑхӑтра советсемпе копперат- 
тивсемех пулаҫҫӗ. Ҫ апла вара пӗрпӗрне пулӑшакан 
ушкӑнсем, комнесамсем тата ^ухӑнсене пӗрлеште- 
рес ӗҫре пысӑк усӑ кӳрекен ытти орканисатсисем 
советсемпе копператтивсен- ӗҫӗпе йалти т,ухӑнсене 
лӗрлеш терм е тӑрӑшмалла, т^ухӑнсем ӑна асӑрхаса
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ӑнлант>т>ӑр, советсемпе копперативсем, тата пӗрле- 
шӳллӗ хуҫайствӑсем, вӗсене пурлӑх тӗлӗшӗнт>ен 
усӑ кӳрекеннисем иккенне сист,ӗр, тата вӗсемех 
йалти '5 ухӑнсемпе вӑтам хрес^енсене пёрлештерсе, 
тӗрӗс ҫул кӑтартакан оркӑнсем иккенне пӗлтур,ӗр.

М алашне ҫӗрпе вӑрман ӗҫне ӗҫлекенсен проф- 
сойусӗн ӗҫне пит астумалла. Халрш вӑхӑтра ӗнтӗ 
пирён йалта мӗлйун ҫура йахӑн патраксем шутла- 
наҫҫӗ. Ҫӗрпе вӑрман ӗҫне ёҫлекенсен профсойу- 
сёнт>е патраксен пӗт>ӗк пайӗ ан^ах  орканисатси- 
леннӗ. Ман шутпа, ҫак иртнӗ ҫулта ҫуркунне 
партти йалхуҫайствинт,е тара тытса ӗҫлеттерме 
ирӗк пани ҫинт,ен йӑшӑннӑ реш ш енисен^е— парт
ти ҫӗрпе вӑрман ӗҫне ӗҫлекенсен профсойус ӗҫне 
ытларах астума каланине, тата ытларах йалти 
пролегтарисемпе ҫур пролеттарисене пӗрлештерме 
кирлине пит астумалла. Вӑл ӗҫе парттин малашне 
ҫителӗклӗ, ку т а р а н ^ е н х и н ^ е н  те ытларах асӑр- 
хаса тӑмалла.

Тата йулашкинт,ен икӗ сӑмах парттин йалти 
орканисатсисем ҫинт^ен. Вӗсем хал)хи вӑхӑтра 
партти умении йӑвӑр, иысӑк сатат,сене астуса 
тӑмалли орканисатсисем. Епёр халӗ хамӑрӑн йалти, 
вулӑссент,и й а ^ е й к к ӑ с е н  шӑйрӑксемпе нушталӑх- 
сене ҫителӗклӗ куртӑмӑр. Ант^ах пирён вёсен пур 
ӗҫӗсем патне ҫывхарах пымалла. Уйрӑм вырӑнсен- 
■5 е епёр йалти ҫийелти сийсене хускатнӑ ҫӗрте мӗн 
ҫухатнине, „ҫӗнӗ курспа“ ӗҫлеме тытӑннӑ ^ухне усӑ 
курайманнине, туухӑнсене ҫӗнӗ майсемпе пӗрлеш-
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терес ҫӗрте  ӗҫе кёргмесӗр хӑварнине хал, тавар- 
малла. Йалти парторканисатсисен ӗҫне вӑйлӑлатнӑ 
ҫӗрте пирӗн ҫак лосӑнкпа ӗҫлемелле: йалти Т)ухӑн- 
сене лайӑхрах пӗрлештермелле; вӗсене партги 
‘тавра пёрлештерсе, хамӑр хыҫҫӑн вӑтам хресвен- 
сене йертсе пымалла. Й алта пирён партти ӗҫне 
вӑйлӑлатмалла, пирён йалти парттин орканисатси- 
сене пулӑшас ӗҫе вӑйлӑлатмалла, вӗсене ӗҫлекен- 
семпе ҫирӗплетмелле,-ӗҫе йертсе пыма пулӑшмалла, 
тата вӑл ӗҫе парттин ытларах астуса пымалла. 
Йалта пирён партти хыҫҫӑн, пролеттариат хыҫҫӑн 
хрес^енсен^ен  нумайёшне йертсе пырас ӗҫе пирён 
мёнле те пулин тумалла, пирён партти тавра т^у- 
хӑнсемпе вӑтам хрес^енсене пёрлештернипе, ку- 
лаксене уйрӑм тӑратса хӑвармалла, хӑйсем хыҫҫӑн 
йала йертсе пымалла мар тумалла. Епёр вӑл ӗҫе 
тӑвайманха, вал ӗҫ тёлёш пе пирён нумай, нумай 
ӗҫлемелле пулат. Ант^ах парттин йал тёлёшпе йӑ- 
шӑннӑ политтёкё, йалта хал> ӗҫлеме кӑтартнӑ дул- 
сем^—ман шутпа, пирён малалли ӗҫсен^е тёрёс, 
усӑллӑ ӗҫсем кӳрӗҫ.
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