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„Кашин тӑнлӑ хрестенпе каш нн таи
ла ӗҫлекен. пурӑнӗҫ йӑвӑр пирки йе 
плтш.тлӑх пурӑнӑҫ малалла ытла та йе- 
рппен ш унӑ пирки йӑвӑр ш ухӑш  ҫит- 
се ҫапӑнас тӑвас пулсан, нумай пул- 
маст иртнӗ кӑпнталҫӑсемпе помеш ^ӗк- 
сен пусм ӑрлӑхне аса илтӗр.

Ҫавна аса нлни ӑна хӑпартлантарса ӗҫ- 
леттерӗ.

Пӗтӗм вӑйсем пе, пур йен^ен те ӗҫе 
вӑйлӑлатса лӑйӑхлатмалла —  ӗҫлекен- 
семпо хрес^енсен  влаҫён иӗртен пӗр 
ҫӑлӑнӑҫӗ ҫакӑнта.“
(Л енин, ХШт. И п. 77 стр. 1922 ҫ. Ҫен- 
тапёрён 19-мӗшӗ),
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УМӖНХИ СӐМАХ.

Еккономӗккӑн (урӑхла—хуҫайствӑн) ҫӗиӗ по- 
литтӗкӗ тесе, йе кӗскен ЕҪП, тесе Совет 
влаҫӗн протрасверсткӑ вырӑнне протналок ту- 
нӑ, сутуилӳ тума ирӗк панӑ хыҫҫӑн пӗтӗм 
ӗҫлекенсемпе хрест>енсен патшалӑхӗн халӑх 
хуҫайстви пирки Ксӑларнӑ саккон таврашсене 
калаҫҫё.

ЕҪП ҫинт,ен т,ас т,асах тӗрлӗ майлӑ кала- 
ҫаҫҫё. Хрес^енӗн ЕҪП а мён пирки тата мён 
тума пуҫласа йанине пӗлсе тӑмалла.

ЕҪП вӑл еҫлекенсемпе хрест>енсем 1917-мӗш 
ҫулги Октапӗрте ҫӗнтерсе илнӗ, т7ухӑнлӑхран 
хӑтарса, пулас лайӑх пурнӑҫа илсе пыракан 
ҫул-г Ҫав кукӑрмакӑр ҫул ҫинт,е пӑрӑнса (аташ- 
са) кайас мар тесен, вӑл аҫта, мӗнле илсе пы- 
нине питӗ хытӑ пӗлсгтамалла.

Кашни хрест,ен ЛЕНИН терӗс, ҫирёп алли- 
семпе кӑпиталҫӑсемпе, помеш^ӗксемпе мёнле 
ҫапӑҫнине, вӑл йертсе пынӑ тӑрӑх револ^утси 
ҫёрпе хапрӑка ӗҫхалӑх аллине панин.е пёлсе



т&рат. Ҫавнашкалах, кашни хрестзен ЛЕНИН 
1921-мӗш ҫулта еккономӗккӑн ҫӗнӗ политтёкне 
кӑтартса парса, ӑна ӗҫе кӗртессишӗн хытӑтӑни- 
не те пӗлет. ЛЕНИН ҫырса хӑварнисем (сот,- 
^иненисем) тӑрӑх епёр ЕҪП мӗншӗн пуҫланса 
кайни ҫинтзен, вӑл ӗҫлекенсемпе хрест,енсене 
мӗн пани ҫинт,ен, 1917-мӗш ҫулти Окта- 
пёрте шутласа хунӑ ӗҫе м ӗ н  п у р  т,ухӑнлӑх- 
ран (нуштаран), м ӗ н  п у р  тӗттӗмлӗхрен хӑтӑ- 
лас ӗҫе пурйӑҫа кӗртес тесен, мӗнле ҫулпа пы- 
малли ҫинт,ен пӗлме пултаратпӑр.

Ку кӗнекере пур тӗлте те ЛЕНИН калани- 
сене хӑш кӗнекерен, хӑш странитсӑран илни- 
не кӑтартса панӑ. Сӑмахран: „XVIII т. 284 стр. 
пӑх“, тенӗ пулсан,— вӑл ЛЕНИН сот^инени- 
сен 18-мӗш томне (кӗнекине), 284-мӗш  стра- 
нцтсине пӑхмаллине пӗлтерет1),
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*) Ӑнланмалла м артарах сӑмахсене хыҫалта ӑнлантарса пднӑ, 
ҫзс паллисем йӗрки тӑрӑх  туималлд.



1-мйш СЫПӐК.

ЕККОНОМӖККӐН ҪӖНЕ ПОЛИТТЕКӖН^ЕН 
МӖН ПУЛНД.

1. Вӑрҫӑ пирӗн хуҫайства вӑйсӑрлатса, амантса 
хӑвар^ӗ,

XVIII т. 1 п. 187 стр. пӑх.

Раҫҫейри ӗҫлекенсен рево^утсийӗ ҫӗнтернӗ- 
рен вара пирӗн, империалисӑм вӑрҫи хыҫҫӑн, 
темиҫе ҫул хушши краштан вӑрҫине тӳссе ир- 
термелле пулт,ӗ. Халӗ ӗнтӗ пӗр ӳстермесӗрех, 
империалисӑм вӑрҫине ҫыхланнӑ патшалӑхсем 
хушпгинт,е, унӑн пирки пурин^ен ытларах си- 
йен курнисем хушшинт,е те Раҫҫей пек сийен 
курни ҫук, теме йурат. Мӗншӗн тесен, 4 ҫул 
хушши империалисӑм вӑрҫи пулна хыҫҫӑн 
пирӗн 3 ҫул хушши краштӑн вйрҫине т,ӑт- 
малла пулнӑ.

Вӑл происвотствӑ условисене (хуҫайствӑна— 
и. к.) ҫӗмӗрес, аматас, нат,арлатас тӗлӗшрен 
тулашӗнт,и вӑрҫӑран нумай вӑйлӑ пулнӑ, мён- 
шӗн тесен, вӑл варҫӑ патшалӑх варринт,е (т^ен- 
тӑрёнт,е) пулнӑ.
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2. Ытлашши тырра тытса илмесӗр ҫӗре помеш- 
^ӗксен^ен сыхласа таракан Хӗрлӗ ҫара усрама май 
пулман. Тырӑ расверсткисӗр промышлӗннӑҫа хӑтарма

та май пулман.
XVIII т. 1 п. 187 стр. пах.

Ҫав тери йапӑхса ҫитни, малтан епӗр, вӑрҫӑ 
вйхйтёнт,е, краштан вӑрҫи пиртен тырйллй 
районсене: Ҫӗпӗре, Капкаса, пётём Украй- 
нӑна татса илнӗ вӑхӑтра, ҫӗркӑмрӑкне, нефта 
татса илнӗ вйхйтра, ытти кирлё йапала- 
сене те кирлё вырӑнсене турттарса пы- 
ма май сахалланнй вйхйтра пушшех те 
хупйрласа илнӗ крепйҫра пулса, расверст- 
кйсйр, урйхла каласан, хрест,енсент,ен мён пур 
пек ытлашшине кйна мар, хрест,ене хййне кир- 
лине те илсе ант,ах тытйнса тйма пултарнине 
пёлтерет. Пирён ун т,ух мёнле пулсан та ҫапӑҫ- 
ма пултаракан ҫара усрамалла, промышлӗннйҫа 
ййлтах йапйхса кайасран сыхламалла пулнй.

3. Совет влаҫӗ расверсткӑ йӗркине ун ^ухне ӗҫе 
урӑхла нимле май ҫазӑрса йама пулманнипе ан^ах

йышӑннӑ.

XVIII т. 1. п 188 стр.

Еккономёккй ҫиҫтеми, политтёкйн екконо- 
мӗккй планӗ пулнй, йна пёр сиҫтемйпа тепёр
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сиҫтемӑ хушшин^сн суйласа илнӗ май пур 
т>ухне йышӑннӑ тенинт,е мар ӗҫ. Вӑл пулман. 
Мӗн т,ул та пулин кирлё таран тырӑ ҫук т,ух, 
хугмалли ҫук т>ух промышлӗннӑҫа уралантарса 
йарас тесе те шухӑшлама май пулман. Про- 
мышлӗннӑҫра мён пур пеккине сыхлас та 
ӗҫлекенсене пӗтёмпех тартса пӗтерес мар, 
тага ҫара тытса тӑрас ҫавсем пулнӑ пирӗн 
сатат,сем ун т,ух. Паллах, ӑна епёр тӳлевсӗр, 
мӗншӗн тесен, пуршуйсен укҫи, паллах ӗнтӗ, 
тӳлев мар, расверсткӑсӑр нимле те ӗҫе кӗртме 
пултарайман. Пирӗн урӑх нимле те алӑ ҫавӑр- 
са йама май пулман.

4. Ӗҫлекенсен выҫлӑх, хрес^енсен протрасверсткӑ 
ун 5 ух помешТ)ӗксен^ен ҫӗре, капиталҫӑсен^ен хап- 
рӑксенг ты тса илессишӗн ирӗхсӗртен пама тивнӗ 

парнесем ҫазсзм ӗнтӗ.
XVIII т. 1 п. 187 — 188 стр.

Краштан вӑрҫи вӑхӑтӗнт,е вӑл ӗҫ халит^ен 
пулман пек йӑвӑр пулнӑ. Урӑх парттисем ӑна 
пулма пултарайман йапала тесе шутланӑ. Мен- 
шевиксемпе ессерсене (сотсиал-револ^утсио- 
нерсене), урӑхла каласан, вак пуршуаҫипе 
кулаксен парттине илсе пӑхар. Вӑл парттисем 
кращтан вӑрҫин ъи хӗсӗк (йӑвйр) вӑхӑт>ӗсенТ)е



пуринт,ен ытла пол>шевиксем ӑсран тайӑлнӑ 
ӗҫпе хӑтланаҫҫӗ, шур квартейтсӑсене мӗн пур 
патшалӑхсем пулӑшнӑ ҫӗрте краштан вӑрҫине 
тытса тӑма май ҫук, тесе кӑшкӑрнӑ. ^ ӑ н  т,ӑ- 
нах та, вӑл мӗн пур вӑйа хурса кӗрешмелле 
сатат, хӗнрен те хӗн пулнӑ. Вӑл ҫапах ӑнӑҫлӑ 
пулса иртрӗ. Мӗншӗн тесен, ҫав вӑхӑтра ӗҫле- 
кенсен класӗпе хрест,енсем т,ӑтайми йапалана 
Т)ӑтса иртерт,ӗҫ, тесен те йурат. Ӗҫлекенсен 
класӗ хӑйӗн тиктаттурӗн (влаҫӗн) пуҫламӗш 
ҫулӗсент,и пек тӑранат,т,ен ҫименнине, ҫавнаш- 
кал выҫлӑха нихӑҫан та курман. Паллах ӗнтӗ, 
ҫав сатат,а пурнӑҫа кӗртме хрест,енӗн мӗн пур 
ытлашши тыррине, хӑйне кирлине те пӗрер 
пайне расверсткӑ урлӑ илмесӗр урӑх нимле 
май та пулман. „Есӗ те выҫӑ пурӑнса пӑх, 
антуах (ун вырӑнне) епӗр пурте пӗрле тытӑнса 
хамӑр ӗҫе тӑватпӑрах, Тениккӗнпа Вранкӗле 
хваласа йаратпӑр“, темелле пулнӑ ун т,ух; 
урӑх нимле шухӑшламалли те пулман.

5. Расверсткӑсӑр вӑрҫӑ вӑхӑтне ^арса тӑма пулта-  
раймастӑмӑрвдӗ.

XVIII т. 1 п. 258 стР-

Пирӗн умра питӗ пысӑк хӗнлӗхсем тӑнӑ вӑ- 
хӑтра,— мӗншӗн тесен, Раҫҫейрен паллӑ тырӑ
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районёсене пирӗнтен татса илнӗ пулнӑ, ҫӑ- 
вӑнпа, протовол^стви хёнлёхӗсем питӗ вире- 
ленсе ҫитнӗ — расверсткӑсӑр пирӗн тырӑ по- 
литтӗкӗ ёҫе кӗмен пулӗтурӗ. Вӑл расверсткӑ 
ытлашшине ант,ах илмеллине кӑна пӗлтермен; 
ытлашши тырра хӑйне кӑна илнӗ пулсан, вӑл 
темле тӗрӗс валеҫсен те ҫителӗклӗ пулман пу- 
лӗт,т,ӗ. Расверсткӑра мёнле тӗрӗс марлӑхсем 
пулни ҫинт,ен кунта епӗ тӗпӗйӗрпех каласа 
пама пултараймастӑп. Мӗнле пулсан та, тырӑ 
районӗсент>ен нумайт,т>ен уйрӑлса тӑрас пул- 
сан та, промышлӗннӑҫа хӑтармаллах тенине 
расверсткӑ пурнӑҫа кёр'фё. Паллах, вӑрҫӑ 
вӑхӑтӗнт,е кӑна епӗр ҫавӑнпа (ҫав йӗркепе) 
кӑнӑҫма пултарнӑ.

6. «Вӑрҫӑллӑ комунисӑмсӑр та» алӑ ҫазӑрса йама май
пулман.

XVIII т. 1 п. 214 стр.

„Вӑрҫӑллӑ комунисӑм“ тени епӗр хрест>ен- 
сем хмён пур ытлашши тыррине, хйш -рухне 
ытлашши кӑна :гмар, хрест,ене хӑйне кирлё 
тыррине те илнине, Ҫара тытса тӑма тата ёс- 
лекенсене усрама кирлё расхутсене витерме 
илнине пӗлтерет, Пуринт,ен ытла кивҫенле,
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хут укҫалла илнӗ. Йапӑхса ҫитнӗ, вак хрес- 
ренлё гтатшалаха помешрёксемпе капнталҫӑ- 
сене епӗр урӑхла нимле те ҫёнтерме пулта- 
райман. „Варҫӑллӑ комунисӑм“ вӑрҫӑпа йа- 
пӑхнӑ пирки ирӗксёртен пулнӑ. Вӑл пролег- 
тарисен хуҫайствӑн сатарӗсене кирлӗ полит- 
тӗк пулман, апла пулма та пултараймаи. Вӑл 
вӑхӑтлӑха кирлӗ йапала пулнӑ.
7. Помеш^ӗксЕмпе капиталҫӑсемшӗн мӗн пур пур- 
шуаллӑ патшалӑхсем тӑ^ёҫё. Хуҫайстзӑ фрон^ӗн- 
т,е те вӑрҫӑри пек ҫине тӑрса ӗҫлени кӑна ҫӗрпг 

хапрӑксене тытса йулма пулӑшрӗ.
XVIII 1 п. 192— 2 стр.

Вӑл, каллах та, ирӗксӗртен кирлӗ йапала 
пулнӑ— епӗр ку тарант^ен халит^ен илеймен, 
урса кайнӑ вӑрҫӑ вӑхӑтӗнт^е пурӑннӑ, ҫавӑнпа 
пирӗн еккономӗккӑ(хуҫайствӑ и. к.)тёлёшёнт,ен 
те вӑрҫӑри йевӗрлӗ ӗҫлемелли ант,ах тӑрса 
йулнӑ. Иапӑхса ҫитнӗ патшалӑх ҫавӑн пек 
вӑрҫа Т)ӑтса (тӳссе) иртерни тӗлӗнмелле йапала 
пулнӑ. Ҫав тӗлӗнмелле ӗҫ пӗлӗт ҫинт,ен персе ан- 
ман, вӑл ӗҫлекенсен класӗпе хрест,ен екконо- 
мӗккӗ интересёсент,ен тухнӑ. Вӗсем хӑйсен 
массипе ҫӗкленсе кайса ҫав тӗлӗнмелле ӗҫе 
туса, унпала помешт,ӗксемпе капиталҫӑсене 
сирпӗнтерсе йанӑ.
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8: Ҫапзх та, питё нушаллӑ пулсан та, питӗ йапӑхнӑ 
пулсан та, Октапӗрти револзутсирен хрес^енсем тив-

лет илнӗ.

XVIII т. 351 стр (1919 ҫ.)

Хрест,енлӗ патшалӑхра пролеттариат тиктат- 
турӗнт^ен1) ^и малтан, пуринт,ен ытла. сасар- 
тӑках мӗн пур хрест-,енсем пёрле тивлет (усӑ) 
илнӗ. Раҫҫейре помешт,ӗксемпе капиталҫӑсем 
т,ух хрест,ен выҫӑхса пурӑннӑ. Хрест,ен нихӑ- 
ҫан та, пирӗн истории нумай ӗмёрӗсент^е 
хӑйшӗн ӗҫлеме пултарайман: вӑл капиталҫӑсене 
хулапа йут патшалӑхсене ҫӗршер мӗлйун пӑт 
тырӑ парса тӑрса, выҫӑхса пурӑннӑ. Пролег- 
тарисен тиктаттурӗ пуҫлансан тин — хрест,ен 
хӑйшӗн ӗҫлеме тытӑннӑ, х у л а  ҫ ы н н и н ^ е н  
а в а н р а х  т ӑ р а н с а  п у р ӑ н н ӑ .  Хрест,ен 
т,ӑн (ӗҫри) ирӗклӗхе: хӑйӗн ҫӑкӑрне хӑй ҫи- 
ме ирӗк пуррине, выҫлӑхран хӑтӑлнине пер- 
вейхи хут курт,ё. Ҫӗр уйӑрнӑ т,ух шайлаш- 
тарас ӗҫ 'халӗ, паллах, пысӑккӑнах пулнӑ; н у 
май ҫӗрте, хрест,енсем ҫӗре, „йеток тӑрӑх“ 
уйӑраҫҫӗ.

*)' П ролеттариат тиктаттурё тесе ӗҫлекэн  прлв ггтӗлствнне, 
Пурш уаҫи хирӗҫнине лусарса  тӑракан, комунисла опт,ӑствӑ (кому- 
ннсӑм) тӑвакан  тимӗр пек хытӑ, ҫирӗп влаҫа калаҫҫӗ.



Н-мӗш СЫПӐК.

ЕККОНОМӖККАН ҪӖНӖ ПОЛИТТӖКӖ (ЕҪП).
Ҫак пайра ҫы риисене Л енин 1921-мӗш ҫулпа 1922-мӗш ҫулта, 

„Еккономёккӑн ҫёнӗ политӗкне" ӗҫе кӗртнӗ т^ух каланӑ. ҫырнӑ.

9. Вӑл мӗншзн кирлӗ пулса тӑ^ӗ.

XVIII т. 1 п. 212— 213 стр.

1918— 1920 -мӗш  ҫулсен^е краштан вӑрҫи 
патшалӑх йапӑхлӑхне питрехте ӳстерсе йат^ӗ, 
ироисвотсгвӑ кирлӗ вӑйсене уралантарас ӗҫе 
т^арса тӑт^ӗ, пуринт,ен ытла пролеттарисене 
йунсӑрлатса хаварт,ё. Кун ҫумне тата 1920- 
мӗш ҫулта тырӑсем пулманни, выЛ)ӑх апат,ӗ 
ҫукки, выл)ӑхсем ӳксе пыни хутшӑнт,ӗ, вӑл 
транспӑртпа промышлӗннӑҫа уралатас ӗҫе т,ар- 
са тӑ^ӗ, вӑл, сӑмахран, пирӗн йала хутмалли 
йапалана -вутта туртарас ӗҫре курӑнт,ӗ.

Ҫавсем хыҫҫӑн 1921-мӗш ҫулта, ҫуркунне 
гтолиттӗк самани ҫав тери хӗсӗкленсе ҫитрӗ—- 
хрест,енсен пурнӑҫне лайӑхлатас, вёсен проис- 
вотствӑ вӑйӗсене хӑпартас пирки т,асрах, 
ҫине тӑрса, татӑклӑн мӗн те пулин тумалла 
пулса тӑт,ӗ.



10. Унӑн тӗл сатаъӗ— вак ҫёрӗҫлекене тӗреклӗрех
хуҫа пулма май парасси.

XVIII т. 1 п. 168 стр.

Хрес^енсен кӑмӑлсӑр пулмашкӑн тарӑн сӑл- 
тавах пур, епӗр ӑна пытарса тӑмастпӑр. Епӗр 
тӗплӗрех тӑнлантарса парса, хамӑр мӗн вӑй 
пур таран ҫавӑн пек йӑвӑрлӑха пӗтерме, вак 
хуҫасен пурнӑҫ условисене (нуштисене и.к) 
тивӗҫлӗ хисепе хурса пыратпӑр, тегпӗр. Ҫав 
хуҫан пурнӑҫне ҫӑмӑллатасшӑн, вак ҫӗрӗҫле- 
кенсене ыйтнине ытларах парасшӑн, тӗреклӗ- 
рех хуҫа пулма условисем парсшӑн ӗҫлетпӗр. 
Епӗр ҫав ӗҫсем комунисӑма хирӗҫ пыракан 
вӑйсене (шухӑшсене) ӳстерессине пӗлетпӗр, 
епӗр унтан хӑрамастпӑр, вӑл, паллах, вӑл пу- 
латех.
11. Тырӑ расверсткине пвтерни— хрэс^енсен пурнӑҫ-

не аванлантарас ӗҫӗн пуҫламӑшӗ.
XVIII т. 1 п. 193 стр.

Хрест,ен хуҫайствине мӗн май пур таран 
ытларах пулӑшас тёлёшпе мён тума пулат-ха? 
Расверстка ^акарассин^ен, ун вырӑнне налок 
тӑвасси^ен пуҫне ним тумалли те ҫук. Налок 
тырӑпулӑ вӑтам пулнӑ т,ух 240 мӗлйун пӑт 
пухмалла шутланӑ, тырӑ -лайӑх пулаймасан
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тата та т>акма пултарат. Хрест>еп мӗн т^ул 
памаллине, унтан мен май пур таран сахал 
илсе пынине пӗлсе тӑрӑр, ӑмӑртмалла ӗҫлесе 
происвотствӑна хӑпартса пытӑр, налокран йул- 
нӑ тырри хӑйне мӗн кирлӗ ҫавна туйӑнма май 
натӑр. Хрест,ен хуҫайстви промышлённӑҫ шу- 
тӗнт,ен (вӑйёпе) кӑна мар— вӑл питте тӗрӗс, 
питте меслетлӗ (вырӑнлӑ) пулнӑ пулӗту^ӗ те, 
ант}ах ун валуьи пирён вӑй хал, ҫук, вӑл хӑй- 
не хӑйён вӑйӗпе те. аванланса пытӑр. Налока 
питӗ сахал тунӑ, ӑна вырӑнсент,е ӗҫе кӗртни 
вак промышлӗннӑҫа уралантарса йарат, мён- 
шён тесен, шултра промышлӗннӑҫа хамӑр тӑ- 
вас тенӗ (кӗске) вӑхӑтрах йусаса йараймаст- 
пӑр.
12. Расверсткӑ вырӑнне налок туни вак ҫӗрӗҫлекен- 

сене хӑйсен хуҫайствине хӑпартма тӑрӑштарат.
XVIII т 1 п. 146 стр.

Хуҫа (хрест,ен и.к.) хӑйӗн интересӗшён тӑ- 
рӑшма пултарат те, тарӑшмалла та, мёншён 
тесен, унтан хӑйӗнтуен ытлашши тыррине пур- 
не те илмеҫҫӗ, май пур таран, малтанах мен 
т,ул илесснне кӑтартса хурса, налок ант,ах илеҫ- 
ҫё. '})ӑн кирли вал вак ҫӗрӗҫлекенсене май 
парса, хӑпартса, вырӑнтан хускатса йарасси.



П п р ё н х  а м а р  п а т ш а л й х  е к к о н о м ӗ к и е 
( х у ҫ а й с т в и п е — и. к.) в ӑ т а м  х р е с т > е н -  
ӗ н е т с к о н о м ӗ к ӗ п ӗ ҫ ы п ӑ ҫ у л л ӑ  т у с а п ы- 
м а л л а.

XVIII т. 1п. 195—195 стр.

Хрест,ен хуҫайствинт,е пулпӑ улӑшӑнусем 
ҫнне тинкеререх пӑхмалла. Малтан епӗр пе
том хрест,енсем помешт,ӗксен влаҫне хирӗҫ 
тапӑннине курса тӑтӑмӑр. Вӗсе.м—  т,ухӑн та 
кулак та, тӗрлӗ шухӑшпа пулсан та, помеш- 
т-,ёксене пӗр пекех хирӗҫ тӑнӑ. Кулаксем 
помешр,ӗксен ҫӗрӗсене тыгса илсе, вёсен 
ҫёрӗсем ҫинт-,е хӑйсен хуҫайствине аслатса 
(вӑйлатса) йарас шухӑшпа помешт^ӗксене хи- 
рёҫ тӑнӑ. Ун т>ух вара кулаксемпе т>у- 
хӑпсен гӗрлё интерес, тӗрлӗ шухӑш иккен- 
пи палӑрт,ё те. Т)ухӑйсем помешт,ӗксент,ен 
тӳрех куҫнӑ ҫӗрсемпе сахал усӑ курма пул- 
тарнӑ, мӗншӗн тесен, вёсен ун в а л, л, и (ҫёр 
ёҫлеме) маттерйалсем те, орутисем те (хатёр- 
сем) пулман. Ҫавӑнтан вара епёр, тытса илнё 
ҫӗрссне т ^ у х ӑ н с е м  кулаксене парса ил- 
тересшӗн маррине, ҫав тёлёшпе вал пёр- 
лешнине куратпӑр. Пуҫланса кайнӑ т,ухӑнсен 
к о м м т т  е т, ӗ с е н е (компетсене), Украйнӑра
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комнесамсене Совет влаҫӗ пулӑшса пыт,ӗ. Йу- 
лашкинт,ен мӗн пулсатӑ^ӗха? Ҫакӑн хыҫҫӑн йал- 
ти елементсем (хрест,енсем и.к.) пурин^ен ыт- 
л ^  вӑтам шутне кӗрсе тӑт,ӗҫ. Епӗр ӑна стат- 
тиҫтӗк (шут) тӑрӑх пӗлетпӗр, йалта пурнакан 
ӑна хӑй сӑнанипех пӗлсе тӑрат. Хӗрринт,исем — 
пӗр йент,ен, кулаксем, тепӗр йент,ен, т,ухӑнсем 
т^акрӗҫ, хрес^енсент^ен нумайӗщӗ вӑтам пат- 
не ҫывхарт,ӗҫ. Хрест,ен хуҫайствин ӗҫ пул- 
таруллӑхне хӑпартас тесен, пирӗн т,и малтан 
вӑтама хисепе (шута) илес пулат. Комунис- 
сен парттин ҫавна кура хӑйӗн политтӗкне тыт- 
малла пулТ)ӗ те ӗнтӗ.

Иал вӑтамлант,ӗ пулсан, вӑтама хуҫайствине 
хӑпартма пулӑшмалла, унтан вара ӑна, епӗр 
ёҫлекентен ыйтнӑ пекех (тирпейлӗ) ӗҫлеме 
ыйтмалла. Парттин иртнӗ сйесӗнт,е патлӑ вы- 
рӑнта ҫимӗҫ (товолугтви) проппаканти ыйтӑвӗ 
пулт,ӗ: мӗн пур вӑйа хуҫайствӑ фронтне, ӗҫ 
пултаруллӑхне ӳстерес те ҫимӗҫсен шутне ӳс- 
терес. Ҫав сатат^сене вырӑна кӗртмесӗр ма- 
лалла шума нимле май та ҫук. Епӗр ӗҫлекен- 
сене ҫапла калатпӑр пулсан, хрест,енсене те 
пирӗн ҫавнах каламалла. Патшалӑх хрест,ентен 
виҫеллӗ налок илет, ант^ах ун вырӑнне хрес-
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фёнсёне налок тӳленӗ хыҫҫӑн йулнӑ ытлашши 
тыррипе хуҫайствӑна вӑйлатма хушат, мӗншӗн 
гесеп, унӑн йулнӑ тырринт,ён урӑх нимӗн те 
илмеҫҫӗ, вӑл ҫав тырпулпа хуҫайсгвл вӑйлӑлат- 
ма пултарат. Ҫапла ӗнтӗ, хрест^енсен тӗлӗшён- 
т>ен политтӗк улшӑнни хрест,енсен хӑйсен 
пурнӑҫӗ улшӑннинт,ен килет. Иал вӑтамлӑрах 
пулса тӑт,ӗ, ҫазӑнпа происвотствӑ вӑйӗсене 
хӑпартас тесеи епёр ӑна асра (шутра) тыг- 
малла.
13. Хрес^ен хуҫайстзине хӑпартмасӑр промышлӗн- 

нӑҫа вӑйлӗлатса сарма май килмест.
XVIII т. 1 п. 194— 195 стр.

Мёншӗнха халё, хрест>ен хуҫайстви ҫине 
пуринт,ен ытла тинкеререх пӑхаҫҫӗ? Мӗншӗн 
тесен, хамӑра кирлӗ тырӑпа хутмалли йапа- 
ласене епӗр ҫав хуҫайствӑран ант^ах илме 
пултаратпӑр. Ӗҫлекенсен класӗн хуҫайсгвӑна 
пӑхӑнтарса таракан клас пек, хӑйӗн тиктат- 
турёне ӗҫе кӗртсе пыракан класс пек тӗрӗс 
ҫулпа илсе пырас тесен акӑ мӗн темелле: пи- 
рӗн т,и нат^ар вырӑн вӑл хрест>ен хуҫайстви 
криҫӗсӗнт,е; ӑна тӳрлетмелле, ӑна тӳрлетсен ге 
нёр хуг шултра промышлӗннаҫа уралатас тӗ- 
лёшпе ӗҫлеме тьггӑнмалла пирӗн.



14. Хрес^ен хуҫайстзине азанлатни промышлӗннӑҫа 
хӑпартассишӗн. Промышлӗннӑҫа хӑпартни йалхуҫай-  
ствине аванлантарассишӗн. Ҫавнашкал иккӗллӗ сатана  
хрес^енсемпе ӗҫлекенсен сойусӗ ан^ах татса хума 

пултарат.

XVIII т. 1 п. 213 стр.

Ӗҫлекенсен пурнӑҫне аванлагма тырӑтата хут- 
мӑлли йапаласем кирлӗ. ХаЛ)Хи пысӑк „туӑрмав",- 
пӗтӗм патшалӑх хуҫайстви йепт,ен пӑхсан, ҫавӑн 
пирки пулса тӑрат. Происвотства вӑйлатас ӗҫе, 
тырӑ пухас ӗҫе, хутмалли йапаласене хатӗрлесе 
кӳрессине хрест,енсен пурнӑҫне аванлатмасӑр, 
происвотствӑ вӑйӗсене хӑпартмасӑр нимле те 
тума ҫук. Ӗҫе хрест,енсент,ен пуҫласа йамалла. 
Кам ӑна ӑнланмаст, кам ҫавӑн ҫине хрест,енсене 
пуҫламӗш вырӑна хуни ҫине пӑхнӑ пек пӑхат 
пулсан, йе ку ӗҫ ҫине пролеттарисен тиктатту- 
рӗне „пӑрахӑҫа кӑларнӑ“ пек йе мён те пулин 
„пӑрахӑҫа кӑларас“ йент^ен шутласа пӑхат пул
сан, вӑл ӗҫе тарӑнӑн шухӑшласа илеймен, вӑл 
хӑйне хӑй фрасӑ (пустуй ҫӑмах) аллине тыттарат. 
Пролеттарисен тиктаттурӗ политтӗка пролетта- 
рисем йертсе пыни пулат. Пролеттарисен ытти* 
сене йертсе пыракан, пӑхӑнгарса тӑракан клас 
политтӗка т,ӑн „ыраттаракан" сатат,а пуҫласа 
татса хурас ҫулпа пыртарма пӗлмелле. Халӗ



пуринт,ен ытла ҫийӗнт,е тумалли ӗҫ хрест,ен ху- 
ҫайствин пултаруллӑ вӑйӗсене халех хӑпартас 
ӗҫетӑвасси. Еҫлекенсен пурнӑҫне аванлатасси- 
нете, ӗҫлекёнсемпе хрест>енсен сойусне ҫирӗп- 
летессине тё, прэлегтарисен тикгаггурӗне ҫи- 
рӗплетессине те ҫавӑн урлӑ ант,ах ӗҫе кӗртме 
пулат. Еҫлекенсен пурнӑҫне лайӑхлатас ӗҫё 
унӑн урлӑ тӑвас мар гесе шутлакан пролеттари- 
йе пролеттарисен претставиттӗлӗ ӗ ҫ р е  шур- 
квартейтсӑсемпе кӑпиталҫӑсене пулӑшаканӗ 
пулнӑ пулӗТ)Т)ӗ. Мёншӗн тёсен, ун урлӑ кайас 
мар тени еҫлекенсен тсехлӑ интересно клас ин- 
тересӗнт>ен ҫӳлерех хунине пӗлгерет, ёҫлекен- 
семшӗн хӑйсемшӗн кӑна минутлӑх кӑшт меслег- 
шён пӗтӗм еҫлекенсен класӗн интересне, унан 
тиктаттурӗне, унӑн, помеш^ӗксемпе кӑпиталҫӑ- 
сене хирёҫ хресл^енсемпе сойусланнине, ёҫе ка
питал пусмӑрӗнт,ен хйтарасшӑн кӗрешнӗ ҫӗрте 
йертсе пырасӗҫне(ро,т1не) парнегҫе панине пӗл- 
терет.
15. Ан^ах мӗн пур кирлине парса пыма май ҫук; 
промышлӗннӑҫ ытлашши йапӑхса ҫитнӗ. Суту-илӳве  

ӗҫе кӗртмелле. . *
XVIII т. 1 п. 215—217 стр 

Еккономӗккӑ ҫавнашкал т,ӳхне сотсиалисӑм- 
ла пролеттари мӗнле политтӗк тытма пултарат- 
ха? вак хрест,ене мён кирлине пурнете унӑн
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т,ӗрӗ таварёпе тырпулйшйн сотсиалисймла шул- * 
тӑра промышлённйҫ происвотстви хатӗрлекен 
тавара ылмашйнтарса парёатймалла. Ҫаплатуни 
т,йн кирлӗ, Т)ӑн „тӗрӗс“ политтӗк пулнй пулӗту 
т,ӗ — епӗр ӑна пуҫласа та йатймӑр. Ӑнт^ах епӗр 
мӗн пур протуктсене парса пыма пултарай- 
мастпӑр, т^асах пултарас та ҫук мӗнле пулсан та, 
пӗтӗм патшалӑха електритсйлас ӗҫӗн пӗрремӗш 
т,еретри ӗҫӗсене пётерит,т,ен пултарайас ҫук. 
Мёнле пулмаллаха? Йе мӗн пур уйрӑм, патша- 
лӑхӑн мар; улйшйну ӗҫне, урӑхла каласан, суту- 
илӳве; урӑхла каласан, кӑпиталисӑма, нумай мӗл- 
йунлӑ вак происвотиттӗлсем пур т,ух,— сарӑл- 
маллах йапалана т,арса хума, ҫыхса лартма хӑт- 
ланса пӑхмалла? Ун пек политтӗк— ӑссӑрланни, 
хамӑра хамӑр вӗлерни пулӗт,^ . Йе — кӑпитали- 
сӑм сарӑлнине т,арса, ҫыхса лартма хӑтланма- 
сӑр, ӑна п а т ш а л ӑ х  к ӑ п и т а л и с ӑ м ӑ н  ҫулӗ 
тӑрӑх пыртармалла —  ку вӑл м а й  к и л е к е н, 
пӗртен пёр тӑнлӑ политтӗккӑна еккономӗккӑ 
йен^ен тума май килет, мёншён тесен, ирёклё 
сутуилӳпе пӗтӗм капиталисӑмӑн елемент,ёсем 
(татйкёсем) пур тёлсент,е, пур ҫӗрте те, мёнле 
хурмӑпа пулин те мён т,ул пулсан та, патшалйх 
кйпиталисймӗ куҫ умён^ех (пурах).



XVIII т. 1 п. 434— 435 стр 

Орканисатсиленсе сасартйках хрест,енсене 
мён пур кирлё протуктӑсем парса тйма пул- 
таракан, т,ет,екре ларакан промышлӗннйҫ ҫук 
пулсан, ӗҫлекенсемпе хрест,енсен сойусне тё- 
реклантерсе ҫирӗплетсе пыма урйх нимле май 
та—ӗҫлекенсен патшалйхё йертсе, тёрёслесе 
пыракан сутуилӳ ҫулӗсӗр пуҫне тата ҫӗрӗҫӗпе 
промышлӗннйҫа йерипен халрси вырйнсент,ен 
хйпартса пырас ҫулсйр пуҫне— урйх нимле ҫул 
та ҫук. Питех те кирлӗрен епӗр ҫав ҫул ди
не пырса тйтймйр. Пирӗн еккономӗккйн ҫӗнӗ 
нолиттӗкӗн никӗсӗпе йшт,икки ҫавйнта.
16. Ирӗклӗ сутуилӳве вӑтам хрес^енсене усӑ пама 

туса йанӑ.
XVIII т. 1 п. 145 стр.

Тата кунта кашни харпйрхйй тӗлӗн тавар 
улйштарасси ҫинт,ен калас пулат. Епӗр ирӗк- 
лё опорот (сутуилӳ и.к.) ҫинт>ен калатпйр пул
сан, вйл кашни харпйрхййшӗн тавар улйшта- 
рассине пӗлтерет, урйхла каласан, кулаксене 
ҫӗклентерсе йани пулат. Мӗнле пулмаллаха? 
Кулаксем расверсткй вырйнне налок тунй йӗр- 
кепе ку вйхйтт,енхиту5ен ытларах хйпараҫҫё 
(ӳсеҫҫӗ), ун ҫине куҫа хупса пйхса тймалла
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мар. Кулаксем ку таранреп ӳсме пултарай- 
ман ҫӗрте те вёсем хал, ӳссе пымалла. Анрах 
ҫакӑнпа вёсене т,арса хурас йёркепе мар, пат- 
шалахӑн пёрлешӗвӗсемпе, тата патшалӑхӑн 
мсллӗ ӗҫёсемпе кӗрешмелле. Есӗ патшалӑха 
машшин пама пултаратйн пулсан, унпа есё 
патшалйха пулйшан, есё патшалйха машшин 
йе е л е к т р и ф и к к а т с и  нарсан, Еара вак кулак
сем теҫетки теҫеткипе, йе ҫӗршер пинӗн пӗ- 
тёҫ, халӗ ҫавсене пама пултараймастӑн пул
сан, мён т,ул та нулин тавар пар. Вёсем са- 
нйн аллйнта пулсан, есё влаҫ тытатан, ҫапла 
тйвас майа "рарса хурас, касса, шйлса тйкас 
тйвас пулсан—вйл опорот тума паманнине 
пёлтерет, ватам хрест,ене кйнйҫтарманнине 
пёлтерет. Раҫҫейри хресренсем пуринт,ен ыт- 
ла вйтамсем пулса тйтфҫ, ҫавйнпа тавар улйш- 
тарас ёҫе харпйрхййшён пуласран хйрамалли 
сук. Кашнийех тавар улйштарнй т,ухне патша
лйха мён те пулин пама пултарат. Пёри ыт
лаш ш и тыррине пама пултарат, тепёри пахт,а 
ҫимӗҫсене улйштарса парат, виҫҫёмӗш— ӗҫлесе 
парат. Тёп йёрки ҫапла — пирён в атам  хре с -  
•ренсене еккономӗккй йент,ен кйнйҫтармалла, 
и р ё к л ё  о п о р о т  (сутуилӳ) памалла, тёнт,ери



рево/ьутси майӗпен шуса пынӑ т,ух, Раҫ- 
ҫейри пролеттарисен влаҫне урӑхла нимле 
те усрлма май ҫук; еккономӗккӑ й ен 5ен пулта- 
раймастпӑр. Ана лайӑх тӑнламалла, ун ҫинт,ен 
калаҫма пӗртте хӑрамалла мар.

XVIII т. 1 п. 199 стр.
Ирӗклӗ сутуилӳ, хӑшхӑш йент^ен нлсен, 

кӑпиталисӑм сарӑлнине пёлтерет, епӗр ун пир
ки пӗррех те куҫа хупса тӑмасӑрах ҫапла ка- 
латпӑр: ҫав кӑпиталисӑм патшалӑх контролӗ 
умӗнт,е, унӑн куҫӗ умӗнт>е пулат., тетпӗр. Ӗҫ- 
лекенсен патшалӑхӗ хапрӑксене, савӑтсене та
га т,укун ҫулсене хӑй аллине ҫавӑрса илТ)ӗ пул
сан, ҫав кӑпиталисӑм пирӗншӗн хӑрушӑ мар. 
Ҫакӑ пире хрест,енсемпе вёсен кӳршисен, 
алӑстисен протукт^ӗсене пӗр пӗринпе улӑшӑн- 
ма пулӑшат. Алӑстисем хрест,енсене кирлӗ 
промышленнӑҫ йапалисене нумайах параймаҫ- 
ҫӗ те, ҫапах та, мён т>ул та пулин параҫҫех; 
иртнӗ майӗнт,ен аванланатех ӑна аванлатни 
пире питех те кирлӗ.
17. Сутуилун происвотсвӑна хӑпартма, тата вак хрес-  

^енсене пӗрлештерме ҫул уҫса ламалла.
XVIII т. 1 п. 369—370 стр.

Пролеттарисен патшалӑхӗн асӑрхануллӑ, тир- 
пейлӗ, пултаруллӑ „хуҫа“ пулмалла, унӑн тавара
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нумай (оптӑпа) сутакан хуҫа пулмалла. Урйх* 
ла вал вак хрест,енлӗ патшалйха еккономёк 
йент,ен ура ҫине тӑратма пултараймаст, хал* 
хи условисент,е, капиталисӑмлӑ (халхи вй- 
хӑтлӑха капиталисймлй) хӗвел - анӑҫӗпе йу- 
нашар тӑнӑ т>ухне, халӗ урӑх нимле те ко- 
мунисйма куҫма майӗ ҫук. Ушкӑнӑн (оптӑпа) 
сут тӑвакан т е н и ,— еккономӗк йент,ен пйх- 
сан, -ҫӗртен пӗлӗт пекех, комунисӑмран инҫе 
тйрат пек. Ан^ах ҫав хирӗҫӳллӗ йапала т,ӗрӗ 
пурнӑҫра вак хрест,ен хуҫайствине патшалӑх 
кӑпиталисӑмӗ урлӑ сотсиалисӑм патне илсе 
пырат; кашни хӑйӗншӗн хӑй тӑрӑшса ӗҫлени 
происвотствӑна хӑпартат. Пире Т)И малтан, 
мӗнле пулсан та происвотствӑна пысӑклатни 
кирлӗ. Ушкӑнӑн суттуни мӗлйуншар вак 
хрест,енсене еккономӗк йент,ен пӗрлештерет, 
происвотствӑра пӗр-пӗринпе тӗрлӗрен ҫ^>Ixӑн- 
тарас, пӗрлештерс ӗҫпе интереслетсе ҫы- 
хӑнтарса, ҫавӑн пагне илсе пырат. Епӗр 
хамӑрӑн еккономӗк политтӗкне кирлӗ йент,ен 
майлаштара пуҫларӑмйр ӗнтӗ. Пирӗн ҫав 
тӗлӗшрен, пысӑках пулмасан та, паллӑ ӑнӑҫлӑ 
ӗҫсем пур.

Мёнле пулсан та, пӗр йӗркерен тепёр
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йӗркене куҫас вӑхӑтри асапсем темле йӑвӑр 
пулсан та, епӗр персе анмастпӑр, хамӑр ӗҫе 
ҫ ӗ н т е р т ^ е н  туса пыратпӑр.

18, Еккошшӗккӑн ҫӗнӗ политтӗкӗ вӑл пролеттарисем- 
пе хрес^енсен сойусӗ.

XVIII т. 1 п. 446 стр. 

Паллах ӗнгӗ, ЕҪ П ‘ӑн ӑшт,икӗ пролеттари- 
семпе хрест,енсен сойусӗ пулат, Е Ҫ П ‘ӑн 
ӑшт,икӗ - пролеттарисен малти ретне хрест,ен- 
сен сарлака хирёпе ҫыхӑнтарнинт^е пулат.
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ПНЦ-Ш СЫПӐК.

ЕККОНОМӖККАН ҪӖНӖ ПОЛИТТӖКӖ ВАХАТӖН 
■5ЕХРЕС1 ЕН ХУҪӐЙаТВИНЕ АВАНЛАТАС ҪУЛ.

19. Пӗррвмӗш утӑм— протналоха туки тата ытлаш
ши тырра промышлӗннӑҫ тазарсемпе улӑштарни.

XVIII т. 1 п. 215 стр. 

Хӑйӗн тиктаттурӗне вак хрес^енлё патш а-' 
лӑхра пурнӑҫа кёртсе пыракан пролеттарисен 
тӗрӗс политтӗкӗ тырра промышлӗнӑҫӑн хрес- 
т^енсене кирлӗ таварсемпе улӑштарса илни 
пулат. Ҫавӑн пек протоволэстви политгӗкё кӑ- 
на пролеттарисен сатат,ӗсемпе ҫураҫат, ҫавӑ 

ант>ах сотсиалисӑмӑн никӗсӗсене тӗреклетсе, 
сотсиалисӑм ҫӗнтересси патне илсе пырат.

Протналок ҫав ҫул ҫине куҫни пулат, Епср 
епер ҫеҫ пулнӑ, кагшталиссем тӑрана пӗл- 
мен пирки ыран каллах сиксе тухма пулта- 
ракан) вӑрҫӑ пусмарёпе ҫав терп йапӑхпӑ, 
ҫав тери пӑт,ӑртаннӑ хрест^енсене пире ки р
лё тырӑшӑн п у р и н ш ё н  т е  промышлённӑҫ



таварӗ параймастпӑр. Ҫавна кура епӗр прот
налок тӑватпӑр, урӑхла каласан, (ҫарпа ӗҫле- 
кенсене) сахалтан мён т,ул кирлё тырра на
лок тӑрӑх илетпӗр, ыттисене промышлӗннӑҫ 
таварӗсемпе улӑштаратпӑр.
20. Хрес^ен хуҫайствине хӑпартас тесен промышлен

н а я  уро ҫине тӑратмапяа.
XVIII т. 1 п. 193 стр.

Хрест,ен хуҫайствине хӑпарма май памал- 
ла. Ӑна мӗнле тумаллаха? Паллах ӗнтӗ, т,и 
меслетлӗ ӗҫ вӑл шултра промыщлӗннӑҫа 
ура ҫине тӑратни пулӗтур,ӗ. Паллах ӗнтӗ, хап- 

, рӑксен происвотсвине вӑйлӑлатса, хрест,енсене 
кирлӗ йапаласене, ӗҫлекенпе унӑн ҫемйине 
кирлӗ пусма таварсене кӑна мар, тата хрес- 
т,енсене кирлӗрен ■ те кирлӗ машшинсем, 
простойрах орутисем (ӗҫ хатёрёсем) ытларах 
пани еккономӗк тӗлӗшӗнт,ен т>и лайӑх пӗртен 
пёр тӗрӗс ӗҫ пулнӑ пулӗтуг^ӗ. Ан^ах пусма 
таварсеы тӗлӗшӗпе пулнӑ йапала меттал (ти- 
мёр таврашӗ) промышлӗннӑҫӗнт^е те пулнӑ. 
Пирӗн ларутӑру ҫавнашкал пулса тӑт>ӗ. Про- 
мышлӗннӑҫа хӑпартма май килмерӗ, мёншӗн 
тесен, вӑрҫӑ ҫулӗ сиксе тухрё, унтан хутмал- 
ла йапаласем ҫитменни, унтан транспорт



ҫитменни, унтан хрес^еп хуҫайстви мӗн май 
пур таран вайсӑрланса ҫитни.

21. Совет патшалӑхӗ хрэгт,енсен интересӗсемшӗн 
хӑйӗн вӑйне вак промышлӗннӑҫа пулӑшас ӗҫе йа^ӗ.

XVIII т. 1п. 215 стр.

Ҫав тери нуштана лекрӗмӗр, йапӑхса ҫит- 
рӗмӗр, с а с а р т ӑ к а х  патшалӑхӑн сотсиалисӑм- 
лӑ шултра хапрӑк происвотствине ура ҫине 
тӑратма май ҫук. Ана тумашкӑн шултра про- 
мышлӗннӑҫ т,ентарёсент)е пысӑк саппас тырӑпа 
хутмалли йапаласем кирлӗ, пӗтнӗ машшинсе- 
не ҫӗннисемпе улӑштарса лартни кирлӗ, тата 
ыттисем те ҫавнашкаллисем. Ана сасартӑках 
тума ҫуккине епӗр ӗҫре (оппӑтра) курса тӑн- 
ларӑмӑр. Ҫавнашкалах, епӗр империалисӑмӑн 
йапӑхтаракан вӑрҫи хыҫҫӑн, т,ӑн пуйан, мал- 
та пыракан патшалӑхсем те ҫав ӗҫе т,ылай 
ҫулсем хушшинт,е, ҫителӗкаӗ вӑрӑм вӑхӑт 
хушшинт,е ант,ах тума пултарнине курса тӑ- 
ратпӑр. Апла пулсан, пирӗн кирлё таран в а к  
промышлӗннӑҫа ура ҫине тӑма пулӑшмалла, 
вӑл машшинсем ыйтмаст, ӑна тума патшалӑ- 
хӑн сапасӗсем -  ^ӗрӗ тавар, хутмалли йапала- 
сем тата тыррӑн мӑн саппасӗсем —  кирлӗ мар,
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вал т,асах хрест>ен хуҫайствине пулашма, унӑн 
происвотствӑ вӑйӑсене хйпартма пултарат.

22. Хрес^енсемпе ӗҫлекенсен аван пурнӑҫӗн тёп ни 
кёсё шултра промышлӗннӑҫ (хапрӑксемпе савӑтсем).

XVIII т. 1 п. 261 стр [1921 ҫ. майӑн 26-мӗшӗ].
Пирӗн тёп сатат, —  шултра промышлӗннӑҫа 

ура ҫине тӑратасси. Ант,ах шултра промыш- 
лӗннӑҫа мён т,ул та пулин тДннипех, йӗрке- 
лӗн ура ҫине тӑратас ӗҫе тытӑнас тесен, пи- 
рӗн вак промышлӗннӑҫа ура ҫине тӑратмалла.

XVIII т. 1 п. 334 стр

Е п ӗ р :  м ӑ н  п р о м ы ш л ӗ н н ӑ ҫ  — х р е с -  
'р, е н с е н е н у ш т а п а в ы ҫ л ӑ х р а н  х ӑ т а р а -  
к а н  п ӗ р т е н  п ӗ р  в ӑ й ,  т е т п ё р .

Йӑвӑр ')промышлӗннӑҫа хӑтармасӑр, ӑна ура 
ҫине тӑратмасӑр, епӗр нимле промышлӗннӑҫ 
та тума пултараймастпӑр. Унсӑрӑн епӗр хамӑ- 
ра хамӑр тӗреклӗ таракан патшалӑх шутӗнт,ен 
тухатпӑр. Раҫҫейе хӑтараканӗ хрест,ен хуҫай- 
ствинт,е тырӑсем аван пулни кӑна мар икенне 
пӗлетпӗр, вӑл сахал ха, - хрест,енсене пурнӑҫра

‘) Й ӑяӑр  прэм ы ш  к н н ӑ ҫ  тесе епгр  вы рӑсля „Т яж глая пром ы ш 
ленность" тенине калатпӑр, ҫӑмӑл промы ш ӗннӑҫ тесе „Л егкая  
пром ы ш ленность" тенине.

_  31 -



кирлӗ таварсене парса таракан ҫӑмӑл промы- 
шлённӑҫ кӑна та м а р , -  вӑл та сахал-ха, - 
пире ҫавсем пекех йӑвӑр промышлӗннӑҫ(инту- 
стри) кирлё! Ана лайӑхлатса йарас тесен -рылай 
ҫулсем (вӑхӑт) ӗҫлеме тивет. Йавӑр промыш- 
лӗннӑҫа патшалӑх вӑй парса пулӑшни кирлӗ .. 
Ҫав вӑйсем тупӑнаймаҫҫӗ пулсан, епӗр тсиви- 
лисатсиллӗ — сотсиалисӑмлӑ теместӗп те ӗн- 
тӗ патшалӑх шутӗнт>ен тухатпӑр. Ҫав (вӑйсене 
тупас) тӗлӗшрен епёр татӑклӑ пусӑм йарса 
пусрӑмӑр. Каласан, епӗр йӑвӑр промышлӗпнӑ- 
ҫа ура ҫине тӑратма кпрлӗ вӑйсене пуха пу 
ҫларӑмӑр.
23. Мӑн промышленнӑҫа ура ҫине тӑратма нумай 

ҫулсем (вӑхӑт) кирлӗ.
XVIII т. 1 п, 195 стр.

М еншевиксем пирӗп расверстка ҫав тери 
лӑскаса пӗтерт,ӗҫ. Вёсем: Совет влаҫӗ халӑха 
расверсткӑран пуҫно гата нушталӑхпа йапӑх- 
лӑхран пуҫне нимӗн те памарӗ, самана кашт 
лӑпкӑланнӑ хыҫҫӑн, краштан вйрҫи пӗтнӗ хыҫ- 
ҫӑн пирӗн промышлӗннӑҫа т,асах ура ҫинс 
тӑратма май ҫук пулса тӑт^ё, теҫҫӗ. Ант,ах т,ӑн 
пуйан патшалӑхсент,е те промышлӗннӑҫа ура 
ҫине тӑратас вӑхӑт ҫулсемпе шутланатӗҫке. Ҫав
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тери пуйан патшалйхйн Франтсин те хайен 
промышлӗннйҫне ура ҫине гӑратма нумай вй- 
хӑт иртермелле, вёт Франтси вйрҫйра мирён 
пек аманманха, мӗншӗн тесен, унйн патша- 
лӑхӗн (ҫӗршывӗн) пёр пӗт,ӗк татйкё ант,ах 
аманса йулнй.

24. Промышлӗннӑҫа ура ҫине тӑратас ҫул вӑл еяек-  
трификкатси.

XVIII т. 1 п. 137 стр.

Промышлӗннӑҫа кив нийӗсӗ ҫинт,е ура ди
не тйратма пите нумай асаппа нумай вйхйт 
кирлё. Пирён промышлӗннӑҫа хал,хи ҫӗнӗ 
хурмйпа майласа йамалла, тӳррӗн каласан, елек- 
трификкатси ҫине куҫмалла. Ӑна тума вйхйт 
т,ылай сахал кирлё.

XVIII т. 1 п. 221—222 стр.

Р.Ф.С.К.Р. карттӑ (ҫӗршывӗ) ҫине пйхйрха. 
Волйкоттйран ҫурҫӗр йеннелле, Тон ҫинт>и 
Растйвпа Сараттуран кйнтйрпа хӗветтухйҫ 
йеннелле, Еренпурхпа Омскран кйнтйр йен
нелле, Томскран ҫурҫӗр йеннелле ҫавӑрса 
илейми пысйк ҫӗрсем сарйлса выртаҫҫӗ, вё- 
сент>е вуншарйн ку^ттурйллй мйн патшалйхсем 
шйнӑҫмалла. Пур ҫав ҫӗрсент,е те етем ййхё
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пуҫлаиса кайнӑ ^ухнехи пек (патриарха^ш^й- 
нӑ), ҫурма тискер йе т,ат тискер халӑхсем 
пурнаҫҫӗ. Раҫҫейӗн ытти вырӑнӗсент>е, хрес- 
т>енсен кӗтесёсент,е мӗнле? Пур тӗлте тс, вун- 
шар ҫухрӑмлӑ сукмаксем, тӗрӗсрех каласан; 
вуншар ҫухрӑмлӑ ҫулсӑр вырӑнсём йалӑ -ду- 
кун ҫулсент,ен, урӑхла каласан, кул/гтурӑпа, 
кӑпиталисӑмпа, шултра промышлӗннӑҫпа, пы- 
сӑк хулапа ҫыхӑнтарса тӑракан йапаласент,ен 
уйӑрса тӑракан рырӑнсент,е пур ҫӗрте те 
патриархальщина, опломӑвшщинӑ, ҫурӑлса 
тискерлӗх марим вара?

Раҫҫейре ҫавнашкал вырӑнсем нумай вӑхӑтра 
тӳрех сотсиалисӑма куҫас ӗҫе пурнӑҫа кӗртме 
пулат-и? Ҫапла, хӑш йенщен илсен, пулат, 
анщах... пёр услови пулсан кӑна. Вӑл услови 
електрификкатси ( е л е к т р и т с ӑ л а н и ) .  Мехер 
епӗр вунни— вуннипе районнӑй електритсӑ 
стантсисем (епӗр халӗ вӗсене ӑҫта, мёнле тума 
май пуррине, тумаллине пӗлетпӗр) тусан, ҫав-_ 
сенщен кашни йала енерки (електритсӑ вӑйӗ) 
парса тӑра пуҫласан, кирлё таран електритсӑ 
мотторӗсемпе ытти машшинсене тупсан, вара 
куҫмалла сыпӑксем, патриархащшщинӑпа сот- 
сиалисӑм хушшинщи сыпӑксем кирлё те пул- 
маҫҫӗ йе кирлӗ марпа пӗрех пулаҫҫӗ.
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XVIII т. 2 п. 197 стр- 
РаҫҪёйё урӑх технек ҫине, иртнинт,ей 

(халршнт^ен) т,ылай ҫӳлӗрех технек ҫине ку- 
ҫармасан, халӑх хуҫайствине ура ҫинё тйра- 
тасси ҫинт^ен, комунисӑм ҫинт,ен калаҫмалли 
те пулмаст. Комунисйм— вйл Совет влаҫӗ та
та пӗтӗм патшалйха електрификкатсилени 
пулат, мӗншӗн тесен, електрификкатсилемесӗр 
промышлӗннйҫа хйпартма май ҫук.
25.Нуштаран пӗтӗмпех хӑтӑласси сотсиалисӑмра. Ан- 
т,ах сотсиалисӑм шултра промышлённӑҫсӑр пулма

пултараймаст.
XVIII т. 1 п. 260 стр. 

Вййсене ҫирӗплетме, сотсиалисӑмлй оп-ҫӗс- 
твй тума пӗртенпӗр туш никӗс —  пӗртенпӗр 
шултра промышлӗннӑҫ ан^ах пултарат. Кӑпи- 
талҫйсенни пек шултра хапрӑксемсӗр, пит ла- 
йӑхлатнй шултра промышлӗннйҫсӑр, сотсиа- 
лисӑм ҫин^ен ниҫта та калаҫма май ҫук, 
хрестзенлӗ патшалйхра ун ҫинт,ен калаҫма пуш- 
шех те май сахал.
26. ЕҪП — вӑл сотсиалисӑм патне йерипен илсе пы

ракан, ҫаврӑнӑҫлӑ ҫул.

XVIII т. 2п. 95— 97 стр.
Епӗр влаҫа ӗҫлекенсем в а зд и  тытса илнине 

хамар ума, ҫав влаҫ ҫине тайӑнса тйрса,
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СотсиаЛисӑмлӑ йӗрке тӑвас сатат) лартнине хрес- 
т,енсем ӑнланса тӑраҫҫӗ. Ҫавӑнпа пуринт>ен 
кирли пирӗн сотсиалисӑмлӑ хуҫайства екконо- 
мӗк йент^ен хатӗрлесе пырасси пулт,ӗ. Епӗр 
сотсиалисӑмлӑ хуҫайства тӳрӗрен хатӗрлеме 
пултараймарӑмӑр. Пирӗн ӑна ҫаврӑнӑҫлӑ дул- 
па' туса пымалла пулт,ӗ.

27. Ҫав йерипен дула епӗр хрес^енсена те пӗряе, 
вёсен хуҫайствине, вёсен пурнӑд йӑлисене ҫӗмӗрме- 
сӗр, сотсиалисӑм патне шутарса пырас тенипе йы-

шӑннӑ.

XVIII т. 1п. 345—437 стр.

Пбтӗм тӗнтэипе шултра промышлӗннӑҫ пур 
пулсан, паллах, сотсиалисӑма тӳрех куҫма та 
май пур. Ҫакна никам та апла мар, тесе ка- 
лаймӗ. Ҫакӑн пекех шултра промышлӗннӑҫ 
йе т.ыхӑнсакайса т ^ е к л е н с е  ларакан, ҫӗнтернӗ 
пуйан патшалйхсент^е ӗҫсӗр аптракансем туса 
хурат, йе ҫынсене пётермелли снаретсем ха- 
тӗрлес ӗҫе ан^ах туса тӑрат, ҫакна хирӗҫ те 
никам та калайас ҫук. Револ^утси пулнЙ ва- 
хӑтра пирӗн патшалӑх кайра тӑнӑ т^ух, пирӗн 
халӗ промышлӗннӑҫ кирлё таран сарӑлса ка- 
йайман пулсан, вара епӗр ӗҫе пӑрахӑпӑри,



хавшаса ӳкӗпӗри? Ҫук. Епӗр йӑвӑр ёҫе пуҫ- 
латпӑр, мӗншӗн тесен, епӗр пыракан ҫул тӗ- 
рӗс ҫул. Паллах, халӑхсен массин сойусӗн ҫулӗ 
вӑл хрес^енсемпе ӗҫлекенсен ӗҫӗ, пусмӑрла- 
кансемшӗн мар, хӑцсемшӗн пулса пыракан 
пӗртен пӗр ҫулӗ. Пирӗн пурнӑҫра ҫавна ӗҫе 
кӗртсе пырас тесен, пӗртен пӗр майа ки- 
лекен еккономӗк ҫыхӑнӑвӗ — хуҫайствӑ урлӑ 
пулса пыракан ҫыхӑну кирлӗ. Ҫавӑ ӗнтӗ пи- 
рён кайалла ^акнин сӑлтавӗ, ҫавӑншӑн ӗнтё 
епӗр патшалӑх капиталисӑмё, контсеҫҫи, суту- 
илӳ патне пырса лекмелле пултӑмӑр. Хуҫай- 
ствӑ йапӑхса ҫитнӗ т,ух унсӑрӑн хрест,енсемпе 
урӑхла нимле те кирлё пек ҫыхӑну тума пул
ман. Унсӑрӑн пирӗн револ,утсин малти рет^ё 
ҫав терн мала иргсе кайса хрест,енсен мас- 
син^ен уйрӑлса кайас хӑрушӑллӑх пур. Унпа 
хрест^енсен масси хушин^е ҫыхӑну пулмасан, 
вӑл вара ревсиьутсин вилӗмӗ пулнӑ пулёт,т,ё. 
Ҫавӑн ҫине пирӗн пушшех уррӑн пӑхмалла, 
мӗншӗн тесен, пирӗн еккономӗккӑн ҫӗнӗ по- 
литтӗкӗ тени т̂ и малтан, пурннт,ен ытла ҫав 
йапаларан (ҫавӑн пирки) тухат. Ҫавӑнпа га 
ӗнтӗ епӗр пӗр каварлӑн пулсах, ҫав политтӗка 
тивёҫлипех, нумай вӑхӑт,т,ен, ант,ах, паллах



ӗнтӗ, пасӑрах каларамӑр, ӗмёрлӗхе мар, ӗҫе 
кӗртсе пыратпӑр, терӗмӗр.

XVIII т. 2п. 70 — 71стр.

Еҫён тымарӗ, пйрён халӗ малалла сарлака- 
рах, вӑйлӑрах массӑпашунӑ ҫӗрте хрес^енсем - 
сӗр мар, вӗсемпе пӗрле, вӗсене пур ӗҫпе 
те, практӗкпа та, оппӑтпа та, епӗр вӗсене 
пулӑшма, малалла йертсе пыма вӗренсе пы- 
нине, вӗренсе ҫитсе пынине кӑтартса пырас- 
синт,е пулат. Тӗнт,ен хал0хи ларутӑрӑвӑнт^е 
Раҫҫейри происвотствӑн хаЛ)ХИ ларутӑрӑвӗнт,е 
ҫавнашкал сатана питӗ майпан, астӑварах 
пырса, ӗҫт,ен пулса, кашни утӑма пиншер 
хут тӗрӗслесе ан^ах тума пулат.

28. Ҫӗнӗ сата])Сен8 ^асах, пзррг ҫзпсах тума ҫук.

XVIII т. 1 п. 449—450 стр.

Пирӗн ҫине истори халӗ ҫапла ӗҫ хут,ӗ; 
политтёкӑн пысӑкран пысӑк улшӑнуне (пере- 
воротне) майпен, йӑвӑррӑн, хӗн, вӑрӑм сроклӑ 
еккономӗк ӗҫне туса вӗҫлемелле (пӗтермелле), 
Историре политтӗкри пысӑк переворогсеие 
вырнаҫтарсах ҫитерме йаланах вӑрӑм вӑхӑт 
кирлӗ пулнӑ. Пур пысӑк переворотсем те мал- 
ти ретсем ҫӗкленсе кайнипе пулса пынӑ, цӗсем
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хыҫҫӑн массӑ хӑй тӗллӗнех йе тӑнланнӑ тӑн- 
ланман йерсе пынӑ. Патшасем, помеш^ӗк- 
сем, кӑпиталҫӑсем пусарса тӑнӑ оп^ӗствӑра 
пурнӑҫ уоӑхла нимле малалла кайма пулта- 
райман. Еҫӗн ҫав пайне, урӑхла каласан, по- 
литтӗк перевотне, епӗр ҫав тери меллӗ иртер- 
тӗмӗр, вӑл историре пысӑк вырӑнта тӑмалли 
ҫинт>ен ним тавлашмалли те ҫук. Унтан вара 
гтолиттӗкӑн пысӑкран пысӑк переворот^ хыҫ- 
ҫӑн, тепӗр сатат, сиксе гухатха, ӑна совет 
йӗрки натуф мён тесе тӑмасӑрах лайӑх ӑн- 
ланмалла, вӑл переворота тӑнламалла, пурнӑҫа 
кӗртмелле. Атӑрха ӑна ҫӗнӗрен йӗркелер. 
Пирӗн тӗрлӗ майпа йӗркелес текенсем п»т 
те нумай, ҫав йӗркелӳсент,ен вара ҫав тери, 
епӗ хам пурнӑҫра курман хӗнхур пулса тӑрат. 
Массӑсене орканисатсилемелле аппаратсен^е 
ҫитменлӗхсем пурри ҫин^ен,—  епӗ ӑна ава- 
нах пӗлсе тӑратӑн, —  ҫакӑцта кам та пулин 
вунӑ кӑлтӑк кӑтартса парас пулсан, епӗ сире 
тата тепёр ҫӗр кӑлтӑк хушса каласа пама 
пултаратӑп. Ант,ах ёҫ тени хӑвӑртрах ҫӗнё- 
рен йёрке ;есе йна аванлатса йарас тенинтэе 
мар, ӗҫ тени полиггёка ҫёнӗрен йӗркелесе
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йанине ёҫе кӗртсе, кул>турӑпа еккономёка 
ӳсӗмлетессинт^е пулат. Акӑ ӑҫта йапала. Ҫёнӗ- 
рен йёркелесси мар, йӑлтах урӑхла, (пирён) 
пӗтӗм совет йеркин^е, пӗтӗм управлени ҫиҫ- 
темӗнт,е (йӗркинт^е) пур йышлӑ кӑлтӑксене 
пулӑшмалла, вуншар, мӗлйуншар ҫынсене 
пулӑшмалла. Пӗтӗм хрестфнсен масспне епёр 
тунӑ политтӗкри пысӑкран пысак ҫёнтерӗве 
лурнаҫра ҫнрёплетме пулӑшакан тумалла. Ку 
ӗҫре урӑ пулни тата хуна ху оттфт парса 
пыни кирлӗ. Ҫӗнтерсе илнӗ, ант,ах вӑл пурӑнан 
кунхи еккономӗкӑн ӳтйунне, массӑн пурнӑҫ 

..условисене ашт,икне кӗрейменха. Унта вун
шар ҫул ӗҫлесси пур, уншӑн пысӑк вӑйхӑваг 
тӑкмалла пулат. Ана вӑрҫӑ ёҫӗсем 1зухнехн 
пек майпа ун т,ухнехи пек васкавлсӑ, унт,ух- 
нехн пек условисемпе туса пыма ҫук,

29. Кашни хрест-ен астуса тӑмалли.

XVIII т. 2 п. 77 стр.

Кашни тӑнлӑ хрест,ене кашни тӑнла ӗҫле- 
кен пурнӑҫ йӑвӑр гшрки йе патшалӑх пурнӑ- 
ҫӗ малалла ьггла та йерипен шунӑ пирки йӑвӑр 
шухӑш ҫитсе ҫапӑнас тӑвас пулсан, нумай 
пулмаст иртнё кӑпиталҫасемпе помешт,ӗксен
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пусмӑрлӑхне аса илтёр. Ҫавна аса илни ӑна 
хӑпартлантарса ӗҫлеттерӗ. Пӗтӗм вӑйсемпе, 
пур йен^ен те ӗҫе вӑйлатса, лайӑхлатмалла — 
ёҫлекенсемпе хрес^енсен влаҫӗн пӗртен пёр 
ҫӑлӑнӑҫӗ ҫакӑнта.
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ХЫҪҪӐН КАЛ АНИ.

Халӗ ӗнтӗ малта каланине пёрлештерсе 
пӑхӑр.

1. Револэутсин пур йен^ен те ҫавӑрса илнё 
тӑшманӗсемпе— помешт,ӗксемпе кӑпиталҫӑсем- 
пе вӑрҫни Совет ҫӗршывне йёри тавра ҫавӑр- 
са илнё крепӗҫ туса хут,ӗ, унӑн хуҫайствине 
„вӑрҫӑллӑ комунисӑм“ йӗрӗсене кӗртрӗ. Ҫара 
тӑрантма тата вӑрҫӑ пирки йапӑхнӑ промыш- 
лӗннӑҫа хӑтарма ун т,ух хрест,енсент,ен пур 
ытлашши тыррине илмелле пулнӑ.

2. Еккономӗккӑн ҫӗнӗ политтёкӗ краштан 
вӑрҫи пӗтнё хыҫҫӑн, хуҫайствӑ ёҫне вӑрҫӑсӑр 
мӗнсӗр тума тытӑнсанах пуҫланса кайат.

3. Хрест>енсемшӗн ЕҪП протрасверсткӑна 
пӗтернине, ӑнц ҫӑмӑлтарах, малган тырӑллӑ 
кайран, укҫаллӑ налокпа улӑштарнине пӗлтер- 
нӗ; ЕҪП ҫавнашкалах тата хрест^енсемшӗн 
хӑйсен ытлашши тыррипе ирӗклӗ сутуилӳ 
тума ирӗк пуррине пӗлтернӗ.



4. Ҫапла ӗнтӗ, ЕҪП вӑл хрест^енсене сасар- 
тӑках (ҫийӗн^е) пулӑшма, вёсен пурнӑҫне ҫӑ- 
мӑллатма хӑтланни пулса тӑрат.

5. Ант,ах хуяа таварӗсемсӗр, лайӑх (т,укун) 
ҫул таврашӗсемсӗр йал пурӑнма пултарай- 
маст; хрест-,ен хуҫайствине тӗп тымарӗпех 
аванлатас тесен, лайӑх, йӳнӗ ӗҫлекен промыш- 
лӗннӑҫ кирлӗ, вӑл хрест>енсене, пӗтӗм патша
лйха та, пурнйҫа кирлӗ йапаласем кӑна мар, 
машшинсем, тата ытти ҫӗрӗҫ хатӗрӗсем те 
— вӗсем т,и кирлисем— парса тӑрат. Промыш- 
лӗннӑҫа ура ҫине тӑратассишӗн хрест,ен ҫын- 
нин ӗҫлекен пекех тӑрӑшмалла.

6. Промышлӗннӑҫа вӑйлӑлатса йамасан пирӗн 
патшалӑх т^ухӑнлӑхра, тӗттӗмлӗхре тӑрса йу- 
лат. Хрест,енӗн ӗлӗкхи пекех суха пуҫпа 
шӑмшаккине ҫӗмӗрмелле пулат, ырханланнӑ 
ҫӗр тырӑ пами пулса пырат,— вара ҫӗрӗҫлекен- 
сен йаланах выҫлӑхкӗтсе тӑмалла пулат;хрес- 
^енӗн ӗлӗкхи пекех тӗттӗм, тӑвӑр пӳртре, 
кӗнекесӗр, канӑҫлӑхсӑр, хӑрӑм кӑларса тӑра- 
кан ҫутӑсӑр лампиӑпа, тата кӗргсем хёвсе кай- 
нипе, ҫул ҫуккипе ҫынсемпе ушкӑнӑн курнаҫ- 
масӑр пурӑнмалла пулат. Т)ухӑн, тёттӗм патша- 
лӑх Т)ат хӑйне ирӗккӗн пурӑнма пултараймаст,
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вӑл ыттп патшалӑхсент,е влаҫа ӗҫлекенсем 
хӑйҫен аллине ҫавӑрса илиту^ен ҫӑмӑллӑнах 
кӳршӗллӗ тискер йунсӑхан кӑпигалҫӑсен ал
лине кӗрсе ӳкме пултарат.

7. Промышлӗннӑҫа вӑйлӑлатса йани ат,нах 
хрес^енсене, пӗтӗм патшалйха та, сутӑпа лайӑх 
пурнӑҫ ҫулӗ ҫине илсе тухма пултарат. Сотсиа- 
лисӑма куҫас ҫул промышлённӑҫа сарнӑ та
рах пырат.

8. Промышлӗннӑҫа ура ҫине тӑратма нумай 
вӑй, нумай вӑхӑт кнрлӗ. ЕҪП вӑл согсиали- 
сӑма пӑрахӑҫ туни мар, вӑл ун патне пыма 
промышлӗннӑҫа хрест,енсен хӑпарса пыракан 
хуҫайствипе пӗрле хӑпартса пырас ҫул ҫине 
куҫнине пёлтерет. Вӑл ҫул майӗпен пыртарат, 
ан^ах ун вырӑнне, вӑл промышлӗннӑҫпа ху- 
лана хрес5 енсент,ен, хрес^ен хуҫайствин^ен 
уйрӑласран хӑтарат. ЕҪП октапӗрти пысӑкрап 
нысӑк ҫӗнтерӳсене парахӑҫа кӑларас тесе мар, 
вёсене ҫирӗплетес, тесе туса йанӑ.

ЕҪП вӑл хулапа йала ҫывхаргни, вёсен ху- 
ҫайствисене промышлӗннйҫпа йалхуҫайствине, 
ёҫлекенпе хрест^ене ҫыхӑнтарни.

ЕҪП хрест,енсене хӑйсен хуҫайствине аван- 
латма ҫӗклентерет. ЕҪП вӑхӑтӗнт,е Совет
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влаҫӗ ҫӗр ҫин^е пур тӗрлӗ хуҫайствӑ форми- 
сене те, пӗрлешсе ӗҫленисене, ерттелпе,ком- 
мунӑпа ёҫленине, копператсине1) пушшех те 
пулӑшат— кӑмӑллат.

Йулашкинт,ен, ЕҪП вӑхӑтӗнт,е хуҫайствӑн 
пур камантӑ вырӑнӗсем те: ҫӗр, хапрӑксем, 
т>укун ҫулсем, панксем, тулти (йут патшалзх- 
ри) сутуилӳ ӗҫхалӑхӗ аллйн^е йулаҫҫӗ, вёсен 
урлӑ ӗҫлекенҫемпе хрест,енсен влаҫӗ ЕҪП-а 
ӗҫхалӑхсен интересӗсем тӑрӑх майлаштара пы
рат.

')  Л гӑрхат т арии: копператеи ҫинт,ен уйрӑм кӗнеке пур.





Анланмалла мар сӑмахсене ӑнлан-
тарни.

Еккономбк—патшалӑхри йе унӑн пёрпӗр пайӗн- 
§и хуҫайствӑ тытӑмӗ, йӗрки. Сӑмахран: йал екко- 
номӗкӗ, хула еккономӗкӗ, теҫҫӗ.

Еккономӗклӑ—хуҫайствӑн, хуҫайствӑллӑ. Екконо- 
мӗклӑ ҫыхӑну—хуҫайствӑ урлӑ пулса пыракан ҫы- 
хӑну.

Електрификкатси - промышлӗннӑҫа, т,укун ҫула, 
йалхуҫайствине, халӑха кирлӗ електритсӑ стантсисем 
(машинсем ӗҫлекен) тӑвасси.

Електритсӑ мотторӗ— електритсӑ вӑйӗпе ӗҫлетте- 
рекен машшин.

Елемзнт—мӗнӗн те пулин никӗсӗ, пӗрпӗр пӗтӗм 
йапалан пайӗ.

Енерки—ҫӗр-шывӑн (ҫуг тӗн^ен) ӗҫ вӑйӗ, вӑй хӑ- 
ва^ӗ (сӑмахран елехтритсӑ вӑйӗ, вӗрилӗхӗн [пӑс т. 
ыт.] вӑйё). Ҫӑвнашкалах тата, енерки тесе т,ӑтӑм- 
лӑха, пӗр ывӑнми ҫине тӑрса ӗҫлеме пултарнине 
калаҫҫӗ.

Империалисӑм—тесе мӗн пур патшалӑхсент,и— 
Амерӗкри, Анклири, Франтсири, патшаллӑ Раҫҫей- 
ри, т. ы. пуршуаллӑ патшалӑхсен§и мӑн капитал- 
ҫӑсем (панкӑ хуҫисем пушшех те) пӗтӗм тӗнт,ери 
сутуилӳ тума кирлӗ вырӑнсене пӗрпӗринт,ен
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туртсй ҫавӑрса илме армашнине калаҫҫӗ. Ку ^ухнехй 
саманари мӑн капитал нумайран нумай тупӑш илес- 
шӗн тӑрӑшса, хӑйӗнпе ӑмӑртса ёҫлекенсен^ен хӑтӑл- 
ма тӑрӑшат. Кашни вӗсем хййне пӗр пӗтуг,ен тӗн^е 
хуҫи пуласшӑн тӑрӑшса пӗр-пӗринпе ҫапӑҫаҫҫӗ.

Империалисӑм вӑрҫи—вӑл пӗр ҫӗнӗ сутуилӳ тумал- 
ли вырӑнсемшӗн, йут патшалӑхсен ҫӗрӗсемшӗн кӑна 
пулнӑ вӑрҫа пӗлтерет.

Интустри— „йӑвӑр интустри“ тесе ту ҫинт,и про- 
мышлӗннӑҫа тата тимӗртӑмӑр промышлӗннӑҫне ка- 
лаҫҫё. „Ҫӑмӑл интустри“ тесе мӗн пур ытти хапрӑк- 
сене(пусма тавар, тир, т. ы. хапрӑксене те) калаҫҫӗ.

Ку/ьттурӑ—етемӗн ӗҫпе пурнӑҫне ҫӑмӑллатса пыра- 
кан йапалесем, урӑхла каласан, машшинеем, "вукун 
ҫулсем, телефон, оп^ӑствӑ пурнӑҫне майлаштарни 
тата' тӗрлӗрен кирлӗ ӑслӑлӑхсем

Кӑпиталҫӑ—хӑй аллинт,е капитал тытса тӑракан; 
кӑпитал тесе хуҫине, хӑй пӗр ӗҫлемесӗрех, тупӑш 
паракан хатӗрсене калаҫҫӗ. Кӑпиталисӑ»м— вӑл влаҫ 
кӑпиталҫӑсент,ен килекен пурнӑҫ йӗрки.

Клас— тесе происвотствӑра (пурнӑҫа кирлӗ йапала- 
сене хатӗрлес ӗҫре) пӗрпек вырӑн йышӑнса тӑра- 
кансене калаҫҫӗ. Сӑмахран: ӗҫлекенсен класӗ "5 ура- 
ланса, хӑйсен тарӗпе пуршуйсен класне тӑрантса 
усранӑ.

Контсеҫҫи—килӗшӳ тӑрӑх вӑхӑтлӑха йут пагша- 
лӑхри йе хамӑр патшалӑхри кӑпиталҫӑсене, сӑмах- 
ран, вӑрман, ту пурлӑхсене, т. ы. патшалӑх пурлӑ- 
хӗсене тара парса ӗҫлеттерни.

Криҫӗс—хӗсӗк вӑхӑт; промышленнӑҫ криҫӗсӗ—та- 
вара сутаймасӑр аптранӑ вӑхӑт, ун т»ухне тавар ха- 
тӗрлес ӗҫ те т,арӑнса ларат, хапрӑк-савӑтсем ӗҫ- 
лемеҫҫӗ.

N
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Комнесам украйнӑри компегсене комнесам, теҫ- 
■ҫӗ (тенӗ).

Комунисӑм—комунисӑмра мӗн пур ҫынсем ӗҫлесе 
тӑранса иурӑваҫҫё, пурлйх пӗтӗм етем аллин^е,ӗҫ  
хатӗрӗсем тӗлӗшӗнтэен (ҫӗршӗн, хапрӑк-шахтӑсем- 
:шӗн, т. ы.) харпӑр хӑйлӑх ҫук, пусмӑрлӑх та ҫук.

Контро/1)—сӑнани, тӗрӗслени.
Краштӑн вӑрҫи—патшалӑхри '5 ураланса пурнакан 

сҫхалӑхӗсем, хӑйсене т>уралатса усракансемпе (пур- 
шуйсемпе помеш^ӗксемпе) кӗрешни, ҫапӑҫни.

Патриарха/^ш^инӑ авалхи, аслаттесем пурӑннӑ 
5 ухнехи йӗркере пурӑнни.

Партти —пӗрпӗр класӑн малта пыракан пайё 
пёрлешсе йе влаҫа хӑйӗн класӗ ваффи топса илме, 
йе мӗнле те пулин йӗркере кирлӗ пек улшӑнусем 
тӑвас, тесе ӗҫлекен ушкӑн.

Патшалӑх кӑпиталисӗмӗ -Ленин каланӑ тӑрӑх пат 
шалӑх кӑпиталисӑмӗ тени—патшалӑх хӑй вӑйӗпе 
.ӗҫе кӳртсе йарайман ӗҫхатӗрёсене (вак промышлӗ- 
'нӑҫ, ҫёр вырӑнё, т. ы. ҫ.) вӑхӑтлӑха тара пани та
ра илекене патшалӑх тӗрӗслесе тӑни пулат. Ҫав- 
«ашкалах, тата мулхуҫисемпе (йе усламӑҫсемпе) 
'натшалӑх мулне хутшӑнтарса, патшалӑха кирлё пек 
ёҫе кӳртсе пыни те ҫав шута кӗрет.

Пуршуаҫиллӗ -патшалӑхра пуршуаҫиллӗ йӗрке— 
цӑл пӗтӗм влаҫ, ирёк харам, пуйан хуҫасен (хап- 
рӑк, панк хуҫисен, ҫёр улпут,ӗсен) аллинт,ине пӗл- 
герет.

План—мӗнле те пулин ӗҫе тӑвас йӗрке.
Лрактӗк гесе йалан гуса тӑракан ӗҫе калаҫҫё.
Происзотстаӑ вӑйӗсем мӗн пур пурнаҫа кирлё 

йлпаласене тума кирлӗ хагӗрсем ҫӗр машшин, ҫын 
влйлахё.

В. И. Л енин Е. Ҫ. П. ҫииҫен +•



Происвотитӗлсем -хӑйсен ӗҫӗпе пурнӑҫа кирлё 
йапаласем тӑвакансем.

Проппакантӑ -массӑсем хушшин^е мӗнле те пу
лин шухӑшсем сарни.

Протрасверсткӑ— хрес^енӗн мӗн пур хӑйӗн^ен 
ытлашши тыррине патшалӑх ваЛ)Л)И илни.

Протналок—тырӑ налокӗ (куланайӗ).
Пролеттари— кӗрешсе ӗҫлесе тӑранса пурӑнакан- 

сем, урӑхла, ӗҫлекенсен класӗ.
Пролеттариат тиктаттурӗ—ӗҫлекенсен класё вла- 

ҫа хӑй аллиит,е тытса тӑрса, хӑйӗн тӑшманӗсене 
кӑпиталиссене пусарса тӑни.

Политтӗк—патшалӑх пурӑнӑҫӗнт^е йе халӑх ху- 
ҫайствинт^е ӗҫе майлаштарса пыракан сакконсем, 
йӗркесем. Партти йе пӗрпӗр ҫын патшалӑхри вла
се ҫирӗплетес, хӑлӑха хӑй йенне ҫавӑрас тӗлӗшпе 
тӑвакан ӗҫсем.

Т сех—хапракӑн йе маҫтерскойӑн пӗрпӗр пайне 
тсех, теҫҫӗ. Ӗлёк тсех тесе пӗр ремеслаллӑ ҫынсен 
пӗрлешӳне каланӑ.

Тсех интересӗ—иӗр ҫав пӗт,ӗк ушкӑншӑн кирлё 
йапалана анг5 ах тума шутлани.

Тавар улӑштарни—сутакаи илекен пӗрпӗринпе 
тавар улӑштарни (сутуилӳ). „Харпӑрхӑйён^ улӑш- 
тарни“ кашни хӑйне п ӗ ^ е н  (уйрӑмӑн) улӑшу ту- 
ни. Вӑл пӗрлшӳсен, копператтивсен тата патшалӑ- 
хӑн сутуилӗвӗнт,ен уйрӑм тӑрат.

Техниккӑ—ҫын асапне ҫӑмӑллатакан, сахал ӗҫпех 
нумайрах йапаласем тума пулӑшакан хатӗрсем.

Т)ивилисатси луивилисатсиллё патшалӑхсем тесе 
ку^ттур йент,ен малта пыракан матшалӑхсене ка- 
лаҫҫӗ.
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СатаТ), тесе мӗнле те пулин ҫак вӑхӑтра тумалла 
еҫе калаҫҫӗ.

Ҫӗнтерекен патшалӑхсем, тесе иртнӗ, 1914-мӗш 
ҫулти вӑрҫӑра ҫӗнтерсе илнӗ, ҫийеле тухнӑ пагша- 
лӑхсене калаҫҫӗ (сӑмахран: АнкЛ)И, Франтси т. ыт.).

Ҫиҫтемӑ—мӗнле те пулин йапалана йе ӗҫе мал- 
тан шутласа хунӑ план, йӗрке тӑрӑх туса пыни.

Статтистӗк—халӑхӑн мӗнле те пулин ӗҫё мёнле 
иынине, мӗнле малалла туса пынине '^исласемпе 
[шутпа]кӑтартса пыракан ӑслӑлӑх.

Сотсиалисӑм —малалли пурнаҫ. Ун т>ух ҫӗр, хап- 
рӑк-савӑтсем, т,укун ҫул таврашсем, тата ытти 
пурнӑҫа кирлӗ хатӗрсем те уйрӑм ҫынсем [харпӑр 
хӑй.) аллин^е пулаҫҫӗ, пётӗм етемӗн пулаҫҫӗ^ Мён 
пур ӗҫе йурӑхлӑ ҫынсем йӗркеллӗ ӗҫлесе тӑранса 
пурӑнаҫҫӗ. Пурнӑҫа кирлӗ йапаласене сутуилӳ та
рах мар, халӑх хуҫайстви -йӗркелесе, в а л е ҫ с е п ы -  
нӑ тӑрӑх илсе пыраҫҫӗ. Сотсиалисӑм комунисӑмӑн 
пуҫламӑш картлашки.

Массӑ— масса, тесе халӑхӑн пӗрпӗр сӑйне, уш- 
кӑппе калаҫҫӗ.

Мзншевиксем— ессерсем-помешт,ӗксемпе [ҫӗр ул- 
пуауӗҫемпе] кӑпиталҫӑсемпе кёрешес вырӑнне.вӗ- 
семпе килӗштерсе, ӗҫре ӗҫлекенҫёмпе хрсс^енсене 
пусмӑрласах усраттарасшӑн тӑракан вак пуршуаҫи 
иарттисем.

Рево/ьутси— патшалӑх йӗркине ҫавӑрса йани, 
урӑхла каласан, пер клас тепринт,ен ирӗксӗрлетсе, 
хёҫпӑшалпа кёрешсе, влаҫа хӑй аллине туртса ил- 
пи.

Оппӑт—сӑнамалла ӗҫ иртнӗ туна сҫе сӑнани.
Оп^ӑствӑ— етемӗн пӗрпӗринпе пурнӑҫра, пурнӑ- 

ҫа кирлё йапаласене хатӗрлесе, тӑраиса пурӑнас



йен^ен пӗтӗҫнӗ пӗрлешӳне, ушкӑнне, калаҫҫе. Т>ас- 
'расах опт,ӑствӑ ӗҫӗ тесе халӑх хушшинт^е ӗҫлес- 
сине калаҫҫӗ.

Опломӑвш^инӑ —тесе йулхавлӑха, ӗҫлес вырӑнне 
хӑйаккӑн выргса пурӑнма шутланине калаҫҫӗ.

Орути— ӗҫ хатӗрӗ [сӑмахран: плук, т. ы. машши- 
цӑсем те].





Ленин еот^иненисене кӑларастӗлёшпе ӗҫ- 
лекен ^А ССР Комиҫҫийӗ йышӑннӑ тӑрӑх, 

кӗнекен хакне 50%  йӳнетнӗ.

Хакӗ 10 пус.


