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Ҫак кӗпекере Зиновьев Ыулташӑн сӑмахве ҫырнй. 

Малтанли еӑмаха йулташ Зиновьев опластри йалсен^и 

ЗузЯнсен сйестён^и 18000 хрес^ен телека^ӗсем умӗнт}в 

калавӑ. Иккёмӗш сӑмахне Битёрти Советӑн Саҫуетанвн^е 

хрес^ен универҫиттетён^е вёренекенсене ^ёвсе каланӑ. 

Икӗ оӑмахне те кашви тӳрё хрес^снӗн те вулао пз7-

лат. Вёсенте йалта мён тумалли ҫин^ен, кулаксемпе мӗн-

де кёрешмеллвпе йепле ҫёвӗ нурӑнӑҫ тӑвасси ҫин^ен ка-



Й а л т а м ӗ н • т у м а л л а . 
Тйваксем-хрес1)еясем! Йенле Д}гҫланса кайрӗҫ '.§ухйн-

сен кӑмитте^ӗсем? Есир вӗзетӗр, вӗсем, 1918 мӗтж ҫудта 
ҫӗртме уййхӗн 11-меш кунён^е кйаарнй текрет пирки пу • 
ҫлаяса кмйрёҫ. Вёсем пуҫланни кӑшт ҫеҫ ҫур ҫул ҫитей-
иест. Малтан вёсеве: ҫимёҫ тЗратас хуласене тырӑ п^рас 
ёҫе нудйпша пуйаноен тыррисене шаккаса кӑжарма, тата 
яурлй-ҫукт ҫимёҫ йапалысене йёркеллӗ валеҫее дама пуҫ-
ласа й а ^ ҫ . 

Есир, йалти •духӑнсен кӑмитте^ёсеи^в тӑраканоем (§ав 
кӑмиттетсем пурӑиӑ^ хушнӑ ииркк ҫак ёҫсене ҫеҫ мар урах 
ӗҫе те тума тытӑнннне манрян лаййхрах пӗлетёр. Вёсем 
ҫиыӗҫ ёҫёпе «;еҫ мяр тата ытти пётӗм йалти нурӑнӑҫ йӗр-
кисеме астуса тйма пуҫларёҫ. Кун пек нулей питӗ 

авав. Халйх Еомиссарёсен канашӗ ҫак текрета кӑларнӑ 
^ухне ^ухӑнсен кймитте^ё ҫимёҫ ёҫне ае-рх пЗхса халӑх 
Комнссарёсен Совету нӑмала темерё, в;1л "§и кирлине кӑ-
тартрӗ. Ха. йх Комиссарёсен кавашӗ $ухӑнсен кймитте^ӗ-
сем пирӗн пурйнйҫа пур йен^ен те пйхса тӑт^ӑр, теиб. 
Пурин т)ен ытла •духӑнсен кймитте^ёсем кулаксеае карлан-
кӑран ил-рёр, тенё. 

Т^ухйнсен кӑмиттр-дёсвм пуҫлапнй ^ухне вёгене хирёҫ 
тйракднсем нумай иул^ӗҫ. Пирён коммунистсен нарттийё-
еӗр пуҫие иур ыттн иарттисем те •ду'хйноен комиттетн® тй-
васснне хирёҫ калаэдёҫ. Унзд}ен малтан канашееи ирёкё-
шӗн тӑржан иартти С) лахай ессерсен дарттийе т}ухйнсен 

л 
комитте-дӗсене тйвассине , хирёҫ ытлах та хайаррӑи тй]>ё, 
Коммунистсен нарттиПӗне сулахай ессерсен нирттийӗ уйрӑя-
са кчйасси иуривт^ен те ытла ҫак&н пиркм пулт)ё. 



Сулахай ессерсеп парттпйӗн-де тӑракансене, йе вгс-еи 
майлЯ йулташсене епё калап: ҫак т;ухӑнсен комиттсдёсем 
ҫиие пӑхса вёренёр! Хресдемсел'дея кам зуханссн комит-
те^ёеем кирлё мар, тесе калё? Пёр кулак ҫеҫ калӗ, пётӗм 
йалти ирёке ёлӗкхи пекех пуйансем тытса тӑздЯр тийе-
кенсем ҫеҫ калёҫ: ҫавсем т^ӑнах та ҫав комиттетсене хнрёҫ 
тЯраҫҫё. 

Сулахай ессерсен парттийё $ухйнсен кӑмктге^ёсем ҫин. 
•§ен мӗн шухӑшлат-^ӗ? Вӗсеие хирёҫ вӑл нӗтём вЯйпа тав-
лашат^ё. Пётём Раҫҫейрн Канашсен 5-мӗш сйестёп^ . Му-
скавра сулахай ессерсен иарттийён пуҫлахӗсем ҫав цухӑн-
сен кӑмкттет}ёсем ниркийех пбтӗм ёҫлекенсемпе хрес§енсем 
умӗнт^е пнрёптен уйрӑлса клйрёҫ. Вёсен ^и лайӑх пуҫл?г 
хёсе.м калавдёҫ: еиир сире ^ухӑпссн комитте^ёсем тума 
памӑнар, тет-7)ӗҫ. Мёншён?—терӗмӗр епир. Ака мёншён,— 
терёҫ вёсем,—епир йала уМрастӑн мар, йалта иурте дёр-
ле пурӑныялла, терёҫ. Ҫакна хирёҫ епир каларӑмӑр: йалта 
та хулари пекех, пуйан та ^ухй.ч та иур ҫакна пё-дёк ар , 
та пёлет. 12 ҫулхи ар , сире кпрек хӑш йалта та кӑтартса 
йарё: акй кунта кулак, купта пуйан, кунта йун ёҫе-
кен, кунта тарӑхса ёҫлекен ҫык цухӑк хресдеп пурӑнат 
тийё. Епир ыйтрЯмӑр: есир сулахай ессерсем йала, ёлекхп 
пекех кулак тытса тӑтӑр тетёр-и, йе халё те пулин ҫав 
кулака сираётес тёрёр-и? терёмӗр. Нийепле аслй рево^уг-
си те пулас ҫук йалсенде хулари иекех рево^утси нулма-
саи. Хулара та хӑшӗ-хӑшё калай}ёҫ: мёнтён пирён вЗр-
ҫас, иёрве пёри йуратса, пёр иёр узретилка тавратпён^е 
нимён револ,утсисёрех килӗшсе ыталанар тет-^ёҫ. Ӗҫлекен 
халЛх ҫакЗнтан кулса калаТ^ё: пуршуйсеп пёр т^ёлхене 
ан^ах ӑнланмаҫҫё, ҫак •дёлхе-штыксен тудӑсеп, пул,ккӑсен 
"§ёлхи. Корол,сем, цанккирсем, цуршуйсем. улпутсем тёи-
•дисех ҫав •дёлхесёр пуҫне ур!кхине пёлмеҫҫё те. Хӑдё ёнтё 
пӑшалсем, тупйсем халӑх аллигае лекпё хыҫҫӑи хура хала-
хйн ҫак ^ёлхопе цуршуйсемпе калаҫмаллине пӗлес пудат. 



Кунта хулара та, ҫатменнипе Питӗрте те рево^утси 
пуҫзансанах канашсене ӗҫяекен халйхшӑн яӗрре те тӑрӑ-
шас темен ҫынсем кёрсе нӗтнётэдё. Питёрти каношра та 
стутентейсем тӑра*§ёҫ, ессерсенпе мешневиксен аарттн 
ҫак Совета ваккатсене кӳртсе пётернӗ-т^ё. Малтан Пи-
тёрти Канагара ҫавнашкаллй яуршуйсен тёпутта^ӗсене 
^илай тупма лулат^ё. Антах ёҫлекенсен ирёьё хӑватлан-
нӑҫемён. ёҫлекенсем, лайӑх шӑиӑр тытса ҫак улпутсене 
канашран шӑлса хӑваларӗҫ. Ёҫлекенсем вёсене калатт)ӗҫ: 
епят> Каиашра сиренсёр пуҫне те питӗ лайӑх ёҫиёпӗр, 
есир хӑвйра валли урӑх вырӑн тунӑр, тет-тре. 

Майёпе бҫлекенсен хулари Канашсен^е ёҫ ҫыннисем 
ҫеҫ тӑмалла "урёҫ. Ёопе пурӑнман ҫынсеае ёҫлекенсем-
шён тйрӑшманннсене кӑлармалла турёҫ. Йалта ку ӗҫ аи-
лах мар. 

Йала револэутси хумё ҫитит^еп ну май вӑхӑт чртрё. 
Елёкхн становайсем, нупсем, кулакеем, уоламӑҫӑсем, хӑйсен 
пуйанлйхё пирки, йала 2 0 — 3 0 ҫул адӑра тытса тӑнйс-
керсеы кадлех йалта ьуҫ пулса тӑра*£ёҫ. Хрес^енсен Со-
веҫӗсен^е кул; ксем хӑйсек тусӗсен ушкйнӗсемпе мён тӑ-
вас килнине пётӗмпех тунӑ. Ҫапла темяҫе уйӑх иртрё. 
Унтан халӑх Комиссарёсен Канашёяе яён нур Раҫҫейри 
Канашсен ӗҫ тӑвакан тӗп Кӑмитте^ӗ каларё: Пирён йалти 
ёҫсеве те урӑоннтарас пула*, унти Каиашсене те кулак-
сем мар, тӑн ёҫлекенсем кёмелле тӑвас пула*, терё. 

Ҫаква епир туяпй майна ҫес тума нултармалла пул-
•дё. Епир каларӑмЛр: есё хйвна ху Канаш тени сахал. 
Каиашра ёҫлекен халйх тӑрсан, Канаш тенӗ сӑмах—вал 
аслӑ еймах. Йенцен „Канаш1 ' тенё сӑмаха кулаксем йы-
шӑинин^ен йалти т>ухансепе -иёрре те ҫймйд пулас ҫук. 
Апла иулсан, нал ёлбкхи пуху иекех пула*, йацё ҫеҫ ха::ё 
3'рӑх. ёҫе тЛвакавнисем каллех пёр икё-виҫё пуйаи ҫеҫ. 
Пире сӑмах ю;рлё мар. ёҫ пултӑр. „Канаш тенё сӑмахпа 
пире т&рантараймӑп. Ҫав сӑмах хыҫён^е пуйан куштан-



сем пытайся тараҫҫё црглеан епир вёсене оркалнсатеж туса 
ёдяекеке пуйантап уйӑрсах хурӑпӑр. 

Еиар калаттӑм&о есеерсене: А-да-пЛроем ҫеҫ, йе по-
литтпккйна пёрте •духламан ҫынсем ҫеҫ, йе тата халах 
ёҫн« сутагошсем ант,ах йалта пуйанпа •духӑка уййрма 
кнряё мар, теҫҫе теремёр. Ҫук, зух^гсёне пуйансевзен 
уйӑрас пузат! Ҫапла туни ҫеҫ—револутои тун* нулат. 
Мулӑн сылтӑы йен^и дёдёк ущканӗят)ен ӗҫлокенсен аслХ 
ужкӑнне суяахайала уйӑрмасӑр иийешГе ре во.^у тсЙ те пул-
мас$ йалта та пёр картпа картлама йурамас*. 

Кулак йалта пуйан ҫийелтен пӑхсан цас-т^асах хуяари 
пуйан дек мар. Хулари пуйана кзрсан ӑаа р с а х пилам а 
пулат: туытиррж то унан урйхяа, пурӑгӑҫӗ те урӑхяа, сӑя 
сЯдлцё те урӑхла. Хулара пуйан дуҫне калӑя$р дняингӑр 
(шлепке) тӑханат, ҫуркунне йут датталӑхри яайӑх вырӑк-
сене кайса еиселяекен .шывсене кёрсе ҫурет, аляиоем уаӑн 
янтё адаш, вӑя нимёнте ӗҫлемезт. Йалта а т а мар. Куята 
кулак цас-заоах ёҫлесе пурӑнатӑп тет. Унӑн пысӑк лавка 
пулсаи, вӑя ҫаваата яарса вӑхӑтне ирттерет кулваж, а« 
30 рапатиик, тата 25 лаша пур ҫапдвн пёр-пӗр уйа найса 
раиатнк;сем йепле ёҫленапе пӑхсан, вал а на ишӲ ^ 
ёҫ тесе шутяат. Ҫийеятен пӑхсан, кулак вӑл хрее^еп пе-
кех. Вӑл •дилинтӑр та тӑхӑнмас*, ҫӳрессине те аха.^ атй-
пах ҫтрет Ҫапах та карӗк мӗяле хрзсден те кулак хула-
ри пуйан пекех тнскеррнне пёяег. Кулак та ёмёргеи йая-
ти 1ухӑнсен ёнск син'де ларакан халӑх тӑшманӗ. Ӑна 
ёнтё йалтк Канашран хаваласах йарас дулат. 

Ҫавӑнда еанр йадти -духӑнсен кометтедёсепе турӑмӑр. 
Илтёпёр халӑх мён калан и не, терёмёр епяр сулахай ессер-
сене. Есир т)ухӑксен комигге^ӗсене хирёҫ тӑратӑр; есир 
вёсене тума пире •даратнӑр, тетёр? Итлӗпӗр йаюем ыӗв 
каланнне, темиҫе мплион хресден мён каланине: ҫак тӗ-
лёгарен вӗеон сирӗа хыҫҫӑн кайёҫ-и, йо пирён хыҫ$йк-л? 
Курӑдӑр, вбсем дуйаноем сумне дыпӑҫёҫ-д, йе комупист-
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ееы калаҫҫё, кулака ҫапса укерес пулат, пётӗм хал&ха. 
тивӗҫлӗ пуйанлӑха тургса идее яулат тиЯӗҫ-и, терӗмӗр. 

Халё ёнтӗ еяир Раҫҫейри ёҫлекеноен сӑмахне илтрӗ-
мёр. Пирӗн Питбрти хресдеясен 18 пия талекатлӑ сйес§§ 
ҫакӑп ҫин^ен хӑй пёт^енех питӗ тёнлё калаеа тӑоат. Пи° 
лӗк уй£х иртнӗ ҫӗре •духйнсен, комитте^ёсем пӗтём яат-
шалӑха сарӑл^ёҫ. Питёр кёпернин, йэ НовкЯрХгпа Псков 
кӗпёрнисен шганне идеен, -духаяоен комигтезёсем пур тёле 
хёрлё пӑнцӑсем лартса тухсан, пирён, план хӑмад пек 
хёрлё хут пулса лармалла. Пӑр Новкӑрӑт кёпӗрниидех 
цухӑнсея кӑмитте^ёсем икӗ пин ытла. Ыттн кёяёряееенде 
те вёссм ^г.'йн пекех ҫӑра. Кунта ҫур ҫёрте ҫеҫ мар, 
Атӑл таврашёнце те, Урчя патёнце те, Раҫҫей варранте 
те, пур ҫёрте те пёр ытлатпши клламаейр пирён •дух&нсен 
комитте^ёсем темён 'духлё пине те ҫитеҫҫе. В?сэм капни 
вулйсрах, кашни йалтах пур. 

Ыйтасдё: хрее^енсем каи майлӑ пуд^ӗҫ, пирён май-
лӑ-ши, йе шурӑ аллЯ резол,утси улнудЗн •д^пписем майжЗ-
и, пире цухӑнсен комитте^ёсене тума памастпӑр, тийекен 
сосерсем майлӑ пулцбҫ-пш? 

Пурӑнӑҫ пирёк майлӑ хресрн халӑхӗ К я и а т ирёкӗ 
шухӑшнех каларё. ^ухӑнсен комиттсуёеене пур ҫ-вртс те 
тӑвас шухйша хресденсем ^ 'Г^ая^ӗҫ халё ӗнтё пире ес-
сереем, йе ыти, кирек мёнле паргти кӑшкӑрни хӑратмао*. 
КагЕт^р-^ӑр, ка?: кӑшкӑрма йуратат. Ӗҫлеее пурӑнакая 
халӑх кун ҫине пӑхмасӑр, пурнӑҫра кирлё орканнеатсисем 
тӑв£. 

Йалтн 'вухӑнсен комитте'дёеем ҫглс томиҫе уйах хуш-
шин^е питё пысӑк ёҫ турёҫ* Енё куна ёҫ ӑнӑҫнипе ха-

V 

мйра иухтанса каламаетйн. Пирён мухтаима мар, хамХр-
тан ?ата та ытпарах ыйтма тӑр&шас пулаФ. Пире ну.май 
панӑ, анцах яиртеп нумайах те ыйтаҫҫё. Ҫапах та кайая-
ла ҫавӑрӑнса пЯтсан, епир ҫак темиҫе уйӑхра йаясем ул-



шӑиса кайнӑ теме пултаратпйр. Унта халё тин бнтё ху-
ласен^е йуна уМхёяфо пулнӑ аслӑ револ,утси пуҫланса 
кайат. 

Мёи вӑл асяй резо%утси? Темиҫе министӑрсемпе 
комиссарсене улӑштарни-пш вӑл, йе пӗр-пёр рес<н§утси 
йышӑнни-ши, йе тата вӑл ҫӗнӗ мияистӑра лартнине яёл-
терет-ши? Ҫук апла й ф , ку вак-тёвек ёҫсем ҫеҫ. Аслӑ 
рзвол,утси вӑл кашни йала нырСа сёртйнет, кашяи йала 
пырса тӗпне ҫитит^енех пӑтратат. Йалта халит^ен иолит-
тиккӑ ҫин'§ен шухйшламан хӗр-арӑмӑв та, халё ҫёнё пу-
рӑнКҫ пуҫланассине туймалла, етемлёх пурйнӑҫён кёнекин 
ҫёнё листине уҫнине, ҫынсем ҫёиӗдле иурӑнӑҫа ҫӗвб йёрке-
не тума пуҫланине туймалла. Пысӑк хуласене уйессене 
ҫеҫ мар, хӑҫан та хӑҫан ҫак хум кашни йал патне, кашни 
хресдвн килие йӑвакса ҫитет-ҫавӑн ^ухно ҫеҫ вара хала-
хӑн т/ш аслӑ рево.%утсийё пуҫланат. 

Ҫакӑн пек револ,утои ннрӗн йалсенцо халё тин нуҫ-
лав^ё. Йалсем пирён куҫ умӗи^ех ҫёнелеҫҫё, вёсем ҫӗнбрен 
ҫуралаҫҫӗ йёркене нӑхса тӑмалли ҫӗнӗ узрештенисем тӑ-
ваҫҫё. Ҫак ҫёнӗ йӗркесем йалтан йала вулӑсран вулӑса, 
уйесрен уйесе, кёпёрнерен кӗнёрнене сарӑлса пыраҫҫё. Ха-
лё ёнтё йалта нунеемпе стӑиавайсем, уратниксем мар, тата 
„ырӑ" кулаксем те мар, ^ӑн „хура шӑм", ёҫлесе та-
ракан хресщен пуҫлӑх пулса тӑрат. 

Йалти ^ухӑнсен комитте^ёсен топ ёҫё ҫакӑ ёнтё. 
Йалсене лайӑхрах хумхантарса тир сёвекен яуйансеие 
хӑваласа кӑларасск, „пйрӑнӑр, пуйансем,—-духӑн пырат" 
тесси—акӑ ӗнтё ^ухӑнсен комитте^ӗсен ёҫё. Тусан пек 
сааанса нурӑнакап йалти зухйнсене нёр-пӗринпе хытӑ 
ҫыхГштарас ёҫ, вёоене пёрлешсе нурӑнма вёрентес ёҫ, ҫут-
та тухассиве нётём пирӗн пысӑк патшалӑхри халӑх иур-
лӑхё ёҫне хӑйсен аллине илме вёрентес ёҫ—акӑ ҫакӑ ёитё 
^ужЗнсен Комитте^ёсен ёҫё. 
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Ку ӗҫе пёр хутдӑха туса тухнӑ . бнтё. Махаыа га 
тешҫе-темиҫе ҫул хугашин^е пирён сак оуе тумалла иудё. 
Пирён натшалӑх, вирён йал—•духан ыттн халӑхеенг§еи 
тӑрса йулнӑ, ҫутта та питё сахал тухвӑ . Мазалда ижрёи 
ёҫ интё-питӗ н у май. А п р х тёп бҫ: кашни йалта вуйава 
мар, ^ х ӑ н с е н е дтҫлӑх тавас ёҫ,—вӑл халӗ вырйяа яб|ё . 

Халё еиир мён-мӗн тунин-е иртессине шутааса шн-
ратийр, темиҫе уйХх ҫеҫ иртрё, антуах ҫак уйӑхсеяе, ҫул-
тал&з тесе те шутлама йура*. Халё ёнтё нирбк хамӑр 
мён-мӗн ту ни не шутааса пӑхса, акӑ ҫаква пӑхас иула*: 
тен мёне те пуясан урахла тумалла мар-ши? ^ӑыах та 
«пар куратпар; пирён халӑха пӑхса тӑрас йӗрке тата йа-
карах ту мал л а. 

Малтан пирён •духйнсене пёрлештерес тее© Хьшая&яв 
мен те пулии тумалла пул^ё. Малтанхи ун $ухие иирёв 
питех йака пулмаеап та пёр-пёр оряанисатсн тумалла пуд-
-§6. Халё куна еиир тунй ёнтё. Мазалла еимр хыпаланма-
сГф лайӑхрах шухапыаса ха^хи вйхӑтра хамӑра май кв-
лекен йёркё!э шырйпӑр. 

Ееир хр с е р н сем, пурте хуҫа, есир хӑвӑр пурӑдӑхӑра 
тирнейдё тытҫа тама вёрепнё ҫьшсем ҫавЯнпа еояр х5вӑ-
рах зудласа йлёр: йалта икё пуҫлЗх ан пултӑр тесен, ха -
аӑха пӑхса таракан орканпсатсисем хушшкн^е х&в-хӑш 
ҫёртн пек йӑрансем ан п у л щ ӑ р тесен, пирён хамӑрӑн ор-
канйсатснсеие питё тирпейлё тумалла. Кашпм кӗпераере, 
уйесре, вулйера, хамӑр пурХнӑҫ йёркине туса тӑракаы 
малшина яёр планпа ёҫлеттерес пулат. Нур урапи то, нур 
винта те, пур •дӗнё те халйха лаПӑх, ҫӑмӑл, Ёувӗ, уейяпй. 
пултӑр тесе тӑрӑпшалла. 

Халё пирӗн йёркесем, ак& ҫапла: $ухӑнеея Коматте-
•§ёсем ҫуыён^е ^илай ҫӗрте тата йалти Каи&шеем ёҫлеҫҫЫ 
Вулӑссеп^е те, уйессен'де те, епир ҫавнах куратпйр. "Цу-
хӑнсен Комнтте^ёсем те, Советсем те $ас~'§аеах яёр нҫвх. 
тӑваҫҫё. Ҫавйпва вЗсем укҫапа вӑйа карлиицеи ытла йӗте-
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реҫҫӗ. Хйш-хЯш Капишсен^е кулаксем лараҫҫё. Вӗсене 
халё пур ҫӗртоте хЗваласа кӑларман. Унта Т)ухӑнсен Ко-
митте^ӗсемпе пуйансен Канашёсем кёр^шеҫҫё. 

Ытти ҫёрте пуйаисене хПвпланӑ. Канаш йулнӑ, тата 
пӗр-икё ҫын йулиӑ. Вёсен аллин^е ни-дет пур, вёеем уйесри 
пуҫлӑхсеыпе ёҫ туга тЯраҫҫё. Г.ӗсем •дас-'дас'ах т,ухӑнсен 
комитте^ёсем тунӑ ӗ^ех тӑваҫҫё. Икӗ ҫын пёр ӗҫе пёрле 
т у т тумасӑр тума пуҫласан Яаланах вӗсем вӑрҫма пу-
ҫлаҫҫё, хуҫайствӑна ^ӑннине чЗ'рлетес ӗҫ вырӑнне вара 
иёр йбр^ееӗрлёх ҫеҫ пула*. 

Пирён шухӑшпа халё ёнтё мёнле орканисатси аеа 
килнё ҫавна хыналанси тумалпа—и вДхӑт иртрё. Халё 
ёнтӗ йалсен^е те "ул |>и нскех нур ёҫе те п£р м.йпа 
тӑвас вПхӑт ҫнтрё. Еиир аьӑ ҫапла калатпӑр: кашни йалта, 
вулЗсра, уйесре пёр грёк ҫеҫ нулмалла Вӑл пётӗм 
тытса тЯр.ч?; йувЯш тусан хӑй айЗнлӑ пула?. Пё|> йалтак 
икӗ г рёк пулмалла ыар. Икё ирРк пирки йӗрьелёх мар, 
пёр йӗркесёрлбх ҫоҫ пула? Влттисем ҫитудӗн пӑхакан ал)а 
куҫҫЯр нулвӑ—тесе аха;, к. ламан ҫав. -ҪанЗнна ҫакна 
пётерсе пур ҫёрте те нёр Совет ирёьб пулмалла тйвас-
пулат. 

Ҫакна йенле ёҫе кӳртмелле-ши. йепле тумалла-ши? 
Епир акй ҫапла шухЗшлатпПр: йалсен пур советоне пу Пан-
сем кёрсе зарнӑ иулсан, вёсемпе нимёнле килёшӳ те г$вас 
ҫук. Вёсене хулари С о в е ю н ^ и пек сёчёрее кӑлармалла та 
хӑваласах йарас пула?. Епир ку. аксемие нӗрле иурЗ; ай-
мастиЗр: йе вёсемне еппр. кашни ё<,леьеьпе хресден иё-
лет. Пирёншён—и, йе п.\ Пансемшён—н, ианихитӑ тӑваҫ-
ҫех. Малалла паллӑ. Пуйансем шӑлбсене на.тах хайраса 
худее. Вёсене кирек камна пырсан та йура?: акЯлтрнпа та, 
йа11и}нпа та, шуйтаниа та, ёсрелбие те—вёсеие «,-ёре 
кайалех туртса ялсе •духӑнӑн енси ҫине улӑхса ҫеҫ 
пултйр. 
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^ухӑнсен Кочйтте-дбсене, еиё цухӑн, манӑн укҫа 
нкё ҫбр шш тепкӗ ҫсҫ, ыттисен ҫуршар мблйун тенкё 
тийекен „цухӑнсем" лекиё. Вӑоеч цухЛнсел мар,—шу лек-
сем. Ҫакӑн пек „т,ухӑнсене" канашсен-ден гбтёрсе кЯларае 
пула*. Кёсйере ҫёршер шш тытакан Ят}ухйнсенея канаш-
сен-ден хӑваласа, кӑгарас пула*. Вӗеене хӗрхенмелле мар, 
хӑлхаран тытсах сёгёр^е кӑларас пула*. Вӗсене ҫапла ка-
лас пула*: санӑн вырӑн, патшапа лдртас тийеаен шурри-
сем хуш!иинт)е, унга кайӑр та, хӑвӑр канашсене туса ху-
рӑр. Йатне ант}ах, йалш ^ухӑнсем Канашё йатлӑ ан ху-
р2р, „йун ёҫекенеен шул,1ксен каи.чшё" тийӗр. Тархасшӑн, 
мён т)ухлб кирлё, ун "духлё тӑвӑр! Вырйнтар тухоа ӳкнӗ 
патшасемпе, корол^ен советне тума та нултарагӑр. Влл-
келм ҫавйн пек совета т}чсах тӑвӗ те теп. Еиир сире кан-
ҫёрлеместнӗр. Есир те пирбн Канашсене ан еыпсӑнӑр, 
пирёа Канашсем ёҫлекенсен Каяашёсем пулмалла. Ҫак 
ёҫе пёр хут та туса тухман ҫбрте хӑвӑртрах тытӑнеа пёр 
шухӑшлӑ пупса туса тух май ҫёрте хӑвйртрах тыт.Чнса 
пёр шухӑшлй пулса туса тур ас пула*. Йалсеае питё лайӑх 
тасатса тухмалла. Пбр йалта та, пёр Канашра та, пёр 
нуйан та, пёр йун ёҫекен те ан йултйр. 

Малалла йумах—сӑмах, вХтам тийекен хресденсем 
§ине куҫа*. Раҫҫейре вӗоем •дялайах. Вёсем нуйан та мар, 
цухӑн та мар. Ҫ»,к вӑтам хресден йоилереххине есир х&-
вӑр та пёлтёр хӑвЗр та ӑна кулак ран уйӑрма пултара-
тӑр. Мёл тумалла—ши ҫак вӑгам хрёсденпе? Тытса енсе 
дикки парса кйларса йамалла—ши ӑна? йе хамйр йенно 
ҫавӑрма тӑрӑшмалла—ши? 

Пирӗн шухйпша вагам хреотрно ёнеерен парса кӑ-
ларма йурамаст. Вб'ем сахалчн мар, в"сем ҫбр, йе пин 
ҫеҫ мар, темиҫе мё!йуна та ҫигёҫ. Вёсеи'дчн -дилаШпӗ 
йенле те пулсая пирён майлй ну >са кайёҫ. 

Епё ҫак сӑмаха, есир вёсене Пйнатса улталӑр тесе 
каламастӑи. Ҫук апла ак тӑвар, мёншбн тесен ап^а тусан 
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вёевм те сире ултазама пёлёҫ. Вёсене крёк ан парӑр. Ирёк 
•§ухӑнсеи аллкнке ан^ах пулмалла. Хӑваласса та вёсше ан 
хӑвалӑр. Пуйан, уретник, улпут пулӑпшанняне каяаса ӑп-
лаятарма тӑрйшӑр. К у „иртнё халаи" яекех вӑл маяаяше 
текех вузшӗ те ёнтӗ. Вӑтам хресриён, уляут ҫиие танма 
Ш^ахса еврӗпве. $ухЯнсемпе пёрле пьша шухӑшлакажда. 

Калӑпӑр ҫапла: нирён хуласентр вёреннӗ ҫынсем ду-
май: вёсеЕцен те нумайӗшӗ яуйан мар. Вёсен^он хӑшё-
хашё яаййх туатирне ҫӳренё пирки ҫеҫ малтанах ёҫдскен 
патяе иырасшӑн марвдӗ. ВЯл улпут ҫавӑрйнса внлессв 
шаяса менелник тӑвасса кӗтрӗ. Ҫакӑн пек вӗреннӗ ҫынсем 
лёр ҫула йазӑя ҫапла ҫЯхӑмӑҫяарёҫ. Кайрая-кайран ӗҫле-
кенсен ирёкё икё урияо тӑн-тӑн тӑниве курса, хресри-
сеаше ӗҫлокенсёр цуҫне урӑх хуҫа ҫуккиие курсанах вёсем 
текс.к дирён йепнеллс ҫавЯрӑиса тПт)ёҫ. Пёр уМх пуяат 
пулё. пнрён вёреннӗ ҫынсен митпшкӑ дулт)ӗ. 

Претҫетаттёл Максим Горький п у д р . Вёреннё умн-
еем пинё-нннёп© пухӑн^ӗҫ. Вёсем пирён пата ёҫлеме нлёр 
тесе ыйтыа иьгҫёҫ. Ӗҫлекеисене хирӗҫ цилай ҫылӑх тунӑ 
пулсаы та, епир Еёссне хӑвадамарӑмЗр. Енпр вёсепе кала-
рӑы8р: йурӗ, пуршуйсем тавӑрӑнас ҫукгшне йнлаптйр дуя-
сав, уяпут иулмасса пёлсе ҫитрёр пулсан, ^ӑнах та асяӑ 
револ^тсп нуҫлаиса хресценпе ёҫлексн ирёке хӑйсен алли-
не ллнипе ^ухласа илтёр пулсан, тата пирён пата ёҫяеме 
кияетёр пулсан-й.урё, хӑвӑр ҫылӑхӑрссне ёҫлесе каҫарртарӑр. 
терёмёр. 

Йулташсем, сир^н те вӑтам хрес^еисемпе ҫаяяа ту-
малла. Вӑл та ҫавйя пекех пит:-:е парса ҫемски нацафнвк, 
ст ЭЕОБОЙ, уяпут п;ур лашапа килсе кӗрессе кётнё-и-тен. 

Вёсем хушшиь'де ухмах ыарри те пур. Вӗсем "айаяяа ҫул 
ҫуккике, тата лапсӑркка, т]ухӑн хресден Раҫҫей патгааяй-
хёв хуҫи иккенне туйрёҫ. Ҫакӑн пек вӑтам хресденсем 
туртасене кайалла ҫавӑрма нуҫларёҫ. Каллах калатӑш вё-
севе х*валаыа йурамас*. Вёсеве ёҫлеттерес пула-?, нтти-
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сеете иёр танах тӑрӑштарас яулат, коммуя&сене кӳртес 
яуш.?. Вӗсене хӑваласан, епир нимёи уссисӗрех темён ҫу-
хлё тЗпман туса хурӑнӑр. Еаар вёсене хамӑр йеипе ҫа-
вӑ|;са куааксен^ен хӑпӑтма пултарйпЯр, кун-пирки «тар 
кужяксеяе те вайсйрлатйнйр. 

Каяши йалтах т ц ё н - н ё р йенце кулаксен яё^ёк уш-
вйа«е хХварма, тепёр йевне пур ыттн йал ҫыннино тинёс 
иек кёрявтерсе тЯратма тӑрӑшас пула?. Кулаксем яаракая 
Каяашйвне салатса яӑрахмалла, нур Канашсвне те ҫёнӗ 
швлйщяа тасатмалла, пур каятӑиеене те кулак шӑршине 
нӑиареа йамалла. Выҫдӑх нирки пуйао темен нуршуйсен 
®1>йкже кайалла тавӑрас темен ци •духӑнсем ҫеҫ йулздёр 
(аяӑ ҫуяаҫҫё). 

Куяаксеяе нзйепле те К а н а т а кӳртмеляе мар. Кулак-
сше Совета ан йарйр астӑвӑр, вЯл унта шуса кёрсе, ури-
« н в сӗтел ҫине ан хутйр. Кгпашшӑн тӑракан ҫынсонс 

кӳртёр, пёр ирӗклё оркалпсатси туса пёр ҫёрте те-
м«ҫе «рёк пуласса пётерёр, 

Пирён Кашли Конститтутҫийӗ тёп саккунё пур. Ҫав 
ж к у е а нур Раҫҫейри хрестеисен те, ёҫлекепсеа те тёрёс 
тытеа тӑмядла. Ҫ?к конститтутсине (саккупа) Мусравра 
1918 ҫ;-.«та утй уйӑхёнҫе нётём Раҫҫейри ёҫлекенсен, хре-
орасет , хёрлё салтаксен, касаксеи тепуттацесен Каааиё-
вш 5 - л ё т сйесцё кгЧларса йышӑянӑ. ҪавйЯта хурапа шу-
рй ҫ*га*§е ҫырнй: хапрӑксавӑт хуҫи, улоут, пуйан, кулак 
тата дати ҫын ёҫёне пурӑпакан, «ыҫяӑх пирки нуйакан, 
!Щ> хйй ёҫёпе пурӑимаи ҫын Канаща кёме пултараймас?, 

тенё. Йаисен-де ҫакна халит^ен ӗҫе кӳртмен-цё. Х а л и д а н 
йалтя Канаша кам ӳркенмен ҫавХ кёнё. Малалла анла 
нулмаи* мар. Кулака сЗмеиае тёя саккун ҫине тйрантар-
са: осё Каяаша кёресшӗп-и? Ака сана конститтутеи. Ун 
ШрНх есӗ Канаша кёме пулга;;. гастӑн. У я тӑрӑх унта 
•ҫжесе тӑракап аи$ах кёме пуггараФ,—тийес пула*. 
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Вырӑнсент)Э нёр ирёк тӑвчс пула* Х;1ш-хХгп ҫӑрте 
икё-виҫӗ ерпе, йе уййх хушшин^ех Канашсене тепӗр хут 
суйламалла пуле. Ъас-'дасах зухӑнсен коммттецбсене ннкам 
та суйламан, вӗрентме пыа;1 акитатгӑр ҫеҫ кЛтартса хавар-
ий, йе суйласса питӗ сахаллӑн еуйланӑ. Малтаи ку ҫан-
ла пул мал ла пулнӑ. Унсӑрӑн пусне урӑх май кичмен. Ре-
воЛ)утсине сын су Пласа пуҫламалла мар. Малтап пӑнтйх-
пӑ усал ҫынсене пӗтермелле, кун хмҫҫйя тин <,ӗ !б йёрке 
тума пуҫлас пула*. Халӗ ёнтё ӗҫе пӗр хут туса тухнӑ 
хыҫҫӑн епир пӗр пӑшӑрхакмасХр т^хИисеи ор-здвиеатсине 
суйласа та тума пудтарчтпӑр. Пирӗн колиттетсем нӗфзк 
ушкӑн пулса ан тӑздӑр тетиёр епнр. Иирён коммтгетсем 
темӗн зухлӗ ыӗлйун хрес|}енсемпе мӗр кЧкарна с ы в л а т ^ р ' 
вӗеене пӗтём йая ёнентёр, вёсен ирёкне иёр пӗ$ӗк угшсӑн 
ҫеҫ мар, пурге йьшЯнд&р,—тетнёр еинр. 

Есӗ хрес§ен-к, ӗҫлесе пурйнакан-и, йе ёҫлемен ҫын-и? 
Ӗҫлесе пурӑнатӑн пулсан кия пирён п а п , — гегпӗр еяир. 
Ҫук пулсан есӗ пирбн мар. Мглипле, ҫак ҫитее вХхӑтрах 
ҫакЯн пек хресден тепутга-дёсеп К-анангдеем кашнн йалта, 
вулӑера, уйезре пулёҫ. Канашсене мӗн пур йалти турё, 
тёрӗс ӗҫлесе пурӑнакан ҫ инеем кӗрсе гамалла. Канашсем 
пӗтӗм т}бр8, сызЗ '§унлХ ҫынсеяо хайэн ӑшле мамХк из к 
сӑхеа тӑмалла. Йалти •духӑ.чсен Канашёсен н а л а г а л а : 
епир хамӑр патӑрга хамар хуҫа, йалта, вулХсра, уйеоре 
урӑх хуҫа ҫук, пулма та пултараймхс*, темелле. 

Ҫакна туса пӗтерсен, еиир хамарХн туна ӗҫ ҫине ҫа-
вӑрӑнса пӑхса кӑкЗра ҫапса калама нулгаратпХр: ёҫяеквгҫ-
сеи тенуттат)ӗсен канашӗсем парен хулара ҫоҫ мар, йаята 
та пур, кашни йалта пирӗн пёрзнереа тунӑ ҫурт ҫе; мар, 
пур ҫёрте те пӗр •даплӑ ёҫлӗ орканисатси пур,—ткйёяӗр. 

Кулаксене нӑвӑр, •духӑнсеяе пӗрлзшгврӑр ^ухЯн хре-
с/денсеп тенугта-дёсеи С о з д а е м сьиЛ пулддХр! (хыгӑ ала 
ҫунаҫҫё). 
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Й У Л Т Й Ш З и н о в ь е в йа-^ёпе у е ӑ л н ӑ х р ё с ^ е н уни-
ВФрҫиттетӗн^и г ӗ р е н е к е н с е г е к а л а н ӑ с ӑ ю а х . 

(Т)ӳк уйЯхбн 28-м«" ш кунён^е йул. Зиновьевӑн Питӗр-
ти Канагара каланй сЯмах). 

Йулташсем. ви«,ӗ уПЯх ҫитет ёнте, епир ҫак йулташ 
Урнцкнй ҫуртёпце хрест,епсен Питёрти пуҫламёш универ-
ситтеа,ён ё^ссем иу^ланнвпе кура хёпёртерёмёр. ГЬйан та 
пирёя ҫ.ак (.уртрах енир кйтартвӑ курйса вӗренсе аӗтериӗ 
тӑван йулташ хрес&епсене. ӑсатса йамалла.. 

Йулташ хрес^енсем, еспр пирӗитен мӗп кётнине епир 
гире пурне пе п;]а{Шан. Ку хйй тӗллёнех иаллЯ сирӗние 
ыӗрле епир кунта ьпла ӗ^леймс ӗыор кунтан ытла канӑҫлӑ 
вёрепм^ *аП параПмар;>мӑр, пур (1ент,ен те сире лаНӑх па-
хаймарЯмЯр. Ҫапах та еппр сак впҫӗ уӑГ.х сирӗншӗк аха-
яех ҫ»халмарӗ п\лӗ тесе шанатпӑр. Еиир сире. хамЯрӑн 

лаППх .-('ктЯрсснс (вӗр< нгекенсене) итлеме маП патӑ-
мӑр, ХресТ)1'Н у| мвс|)ҫитг(;т!'п |,еи мур (,'Ынсепе те еиар 
пӗр аодӑ гҫ ҫгн^еп канашланЯ ҫёро те цбнмесёр хӑ-
вармарймЯр Йу.>,таШ'ем, ^ппр кунтан нур.й алиа тухса 
кайас ҫуккине енир ёсенсе тЯ. атпӑр 

Питёрте пурЯннн сирёнчӗн ахалек иргеймениннв 
епир бсеисе г | ачиӑр <чак т}и мал'анхи упп ӑнах йалеен-
•ҫе ныгЯк ё*; тЯвасса та *>ц|-р шанса тЛратиёр 

Ииторти КаиашЯн Преҫ чиуыӗ пу<,ламё1п ушкЯн вы-
рӑны- ш к ' м ё т ушкйи пухас, че.н-; о р - ҫ ё р Иен^и 88 кё-
пбриен \ | е с ^ н ӗ с е м вёрем^ёр тесе нкьӗиёш у ниве| ҫиттег 
уҫас тнр.\ 

Емнр пурте 11ур11 нТ)Рн ытла Йапа ёулеме ле тегпёр. 
ҪавЯнпа нпрён хам р иЯПа Нала куцарса унта Канашӑп 
тбрекпе т 'вас пула$. 

Й'х пашгем халё <и|ён умра мёрдёрен ё^се.не ӑвасси 
тЯрап: Х ё р л ё (,ар, лоничголи ' <<,Г<ОМ чата ы п и С^сем те. 
Х | «с» н и» .чЯшЯв̂ с ёр нм,ие < ш р хамЯра сынлЯш пек 
кирлё вп 1,ё мгл^уииЯ хёрлё «,а|м тЯва< ^ук Сирен йалти 
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пуҫламвш еҫ—вӑл йалсен-де хёрлё ҫар мӗншён кирлише ка-
ласа ӑилантараоси. Йалти -д&н тӗпёяцн сисеке х&вдртае 
пуаат, хёрлӗ ҫар—цухӑнсен еарӗ иккенне, вЯл пире хаМр • 
патжалӑхрн ирёке хресдеисемие ӗҫлекенсен аляий'§з тӑ-
ратма кирлё, иккеане каласа дамалла. 

Кунта иайан теҫерттирсея намӑелӑ ӗҫӗ ҫинцен к&ва-
рёҫ. Ку ёҫ пирён ҫарта халё те курЯна*. 

Ҫакна пётерме кам пултарӗ? Еснр ащщ йулташеем. 
Е сир йала пыреа вёрентсв Йнлантарнидб тегорхткр-

сееве хёр-арӑмсам те хӑвадац-дӑр, вара вӗсем киле тавй 
рӑнма вЗтанёҫ, Пурте вёсеве нулмас ҫын пек шутяайа 
пуҫла^цӑр,—вара вёсем намӑсран хйрасах тавйравайнёҫ. 
Патигава мар, пуйана мар, хамӑр -духӑясен ҫёр-шйвню 
еыхлаеа ҫапӑҫакан хёрлё ҫара пӑрахса кнле, кидке вӗсек 
пара кӑмӑл пулмё. 

Еяё йалти хёр-арӑмсеве аса илтёи. Ӗнер нмрён 
овяастри Коммуяӑн Преҫятиумё раштав тёлён-де Штӗрте 
пур ёҫлеее пурЗнйкан хуларя, йалтя хёр-арӑмсенёи Онда-
тр и ейестне пухмалла турё. Ҫав сйеста в&х 2 — 3 вян 
хӗр-арӑм теяеват •дапёпе шут тытрё. Ҫак ёҫре те, кур-
сант йулташсем. сире пурин-ден те ытла ёҫлеме лекет. 
Пирён Канаш Раҫҫейёя^и халйхӑи ёҫлекеноемпе хрес^е.: 
хёр-арамёсеяе тепёр пайне хГшартас яулат. Вёвеи г-
пганце ҫёнё пурӑяӑҫ тумаляи вйй темӗн т,ухлё. 

йунта тёрёссяне каласан епир хам&р та тӗряё суйа 
шухйгасене пӑрахайман ха. Нумайах та мар Нятӗртя ^у-
.хӑнсен Комяте^ёсен оплас¥ри сйесдё дул^ё ҫасйята 28 
пин ҫын дулт)ӗ. Ҫапах та у н т пёр хёр-арам та ҫук- тенё 
пек пулҫӗ. Йулташ Горький мана хӑм-хӑш хреервеемне 
кӑлаҫни ҫин^ен каласа кӑтартрё. Хӑй кам иккение иалӑрт-
масӑр вӑл телекатсен хваттерне дырса вӗсемне каяаҫнӑ. 
Вёсем нитё тӳррбн йумахланӑ. Мёншён сйестра хрес^ен 
хёр-арймёсем ҫук, кунта мён ҫин^ен канашланм вёеене 
киряё мар-и-мён? тесе ыйтнӑ вёсен^ея Горький. ХЖшӗ 

\ 
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шарламарӗҫ, тет. Ыттисем, епир кунта ёҫ тунӑ •дух пӗр 
нӗршше вӑрҫӑийр та; йӗркесӗр йапала пула* вӗт вӑл ха-
мӑр вӑрҫшше хӗр-арӑмсене ҫав тӗрлё тинтерленин^ен тё-
Зюнмелле мар-и-вара? Йалта пурте пур ҫёрте те йаланах 
вГьрҫаҫҫӗ. Унта вӑруаканёсӗы пӗртте вйтанмаҫҫӗ. Ҫак хре-
е^енсем ^ейепе килте ияхӑҫан та вӑрҫыан пек кӑтартса, 

мён пуррине пытаргёҫ. 
Тахӑҫанхи тёттӗмлӗх парки ҫеҫ йалти хӗр-ар&мсене 

сйестсене йамаҫҫӗ. Еупта хёр-арӑм ӑсӗ ҫитес <?ук, теҫҫё 
те ҫавӑнптӑн хӗр-арӑмсем ҫӗнӗ пурӑнӑҫ К&наш ёҫне пу" 
лӑшаймаҫҫӗ. Канап.сев'де те епир ҫавнах куратпӑр. Хёр-
арӑм еахал, пёр-нккӗ шутлатӑн та, урӑх ҫук та. 

Ҫак йапала пёхӗм иурнӑҫӑн тёп шухӑшӗ . Хбр-арӑма 
ирӗк памасӑрах готсвалисӑм ҫёнтерет, тееен, кужӑшлӑ 
пулё-ээдё. Етеы ӑрӑвён хӑрах ҫурри пирӗнне пӗрле пулма-
еар йалеен'де ҫӗнӗ нурӑнӑҫ тӑватпӑр, тени те кулӑшлӑ 
яулё-ц^ё. 

Епир ҫавнашкаллӑ хёр-арам сйестпе пухас тесе снре 
йала кайакан йулташсем, ҫак шухӑшра пире пулӑшма ^ё-
нетпёр. К у ёҫе хӗр-арам ӑеӗ ҫитес ҫук тесе вӗревтекен 
нупсене йатласа ҫапса пГфахӑр. 

Хӗр-арӑма хӑнартсан епир икӗ хут в&йлӑрах пулас-
сине пирби Зыланас пула*. ]Вара пирӗп хӗрлӗ ҫар та вӑй-
лӑяааё, кил-йыш пурӑьӑҫӗ те ҫбнелӗ, вара сотсиалисмла 
нурӑиӑҫ йӗркене те епир хӑвӑртрах пуҫлаеа йарӑпӑр. 

Йулташ курсантсем, сирёи умра тинӗс пек аслӑ ӗҫ 
уҫӑла*. Хӑвӑр йалсент)и, вулӑссен-ди хресденсем сире хытӑ 
ӗненсе •дилай ӗҫсем ҫинцен ыйтёҫ. ^ ӑ н малтанах сирӗн 
ёҫ ҫ.инт.еи каласа кйгартма пёлес пула*. Ку ёҫ епир мён-
шӗн вЯрҫӑ вӑрҫни тата кампа вӑрҫни. Ыран еяир Питёр-
ти интелликентсине пухса вбсене ыйтӑпӑр. К а м кирлӗ 
сире? Апкли-и, Раҫҫей-и? Раҫҫей Анклври канвталистсен 
айӗн^е пултӑр-и, йе вӑл ирёклё натшалӑх пултӑр, тетбр-н 
есир? тийӗнӗр. 
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Жнтеллнквнтсем пӗр йен$ен тепӗр йенӑе сулоаниие 
сузяаманнине епӗ пёлиестёп. Вбеенцен хӑшё-х5шб халӗ 
те Анкли -дашӑк ҫинт}е ирӗк Мтса килсе парӗ, теҫҫё иул-
малла. Хресвенсем хушшин^е унтаада—кунталла шухӑш-
лакаисем пулиӗҫ. Вӗсене ӑндантарса ҫеҫ яамалла, есӗ йяа 
пӗлетёп. В£сем Раҫҫей тыррипе еахЗрне акӑзданееы сыс-
нисем валлж турттарса кайпигаӗн пулас ҫук. Раҫҫей тыр-
рипе сахӑрб Раҫҫей халӑхпех пултӑр, ҫӗр улпутееяе мар, 
хрес$епсене пултӑр тийӗҫ вӗсем. 

Вӑрҫӑ йывӑр ӗҫ. Тӑватӑ ҫул ҫурӑ йуя тӑкса вӑрҫнӑ 
хыҫҫӑн ҫынсеие каллех вӑпса $бнме пытё йывӑр. Х5ш 
-духне ӑнланайман пирки хронтран таракаясене 
те аяӑ ҫӗкленмест. ^ ӑ я а х та вЗрҫӑ йалтах хӑрушӑ ёҫ. 
Пётём Йеврояпӑяа етем йунёпе еапса тухнӑ хыҫҫӑи, те-
миҫе мӗлйун етем тунӗ пётн? у.ц™*™ ^ы^сен вӑрҫас кил-
менни паллӑ. Ҫавӑнпа халё мӗншӗн вӑрҫма кирлине 
лаятарас ёҫ—йывӑр ӗҫ. Хӑҫан та пулсан, мӗншӗп те пул-
са, темён пулсан та вӑрҫӑ вӑрҫмалли пулоаи ҫакыа халё 
тумаялине ӑнаанас пулат. 

Халӗ ку якё хут иккё тӑваттЯ пулни пекех витӗр 
курӑнат. Малтан акӑл^иоем хӗвед-тухӑҫ йеиден пыреа 
нимёцсене вӑйеӑрлтгма кирлӗ тесе Раҫҫейе пыратаар тет-

Халӗ Кергапи вёсен ури айӗнт}е, вёсем уна Преот-
ринт)0н йывЯр килёшӳ ҫырса па^ӗҫ. Ҫакиа есир хӑв!р та 
кураттӑр. 

Нкмё^сеие вёсеы акӑздансен тарҫа пул мал л а килӗшӳ 
хутне алӑ пустарцӗҫ. Ҫапах та акӑвдансем пчрён ҫӗр 
ш:лв ҫине тӑрӑцдҫҫё. Еиир аиЯл^ансенпе п<Зо увггин 
ҫёр те илменеипе кашни^ минутрах епяр вбоемие кнлӗшӳ 
тулю, хатӗррипе кпрек кам та пӗлет. Ҫапах та вӗсвм пире 
хирӗҫ йаппуисене, мӗриккансене, ҫерпсене, ҫитмепниае 
тата крексеие те пуҫтарт}8ҫ. Пӗтӗм ҫӗр ҫавраткия-р я; р-
шуаҫжне пуҫтарса сире нимёнле саккун та сыхлама яул-
тараПлае?,терёҫ. Ҫакпа халйх чблхипе калхсач, едир сир? 
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пурне те персе ҫапоа вӗлерсэ пётеретпёр теп к аула1?. 
Ҫакна вёсем пире ҫёре уляутсене тазИргар асшӑяах тӑв&ҫҫё. 

^ухӑнсеи сйесдӗнт}е епир, ҫёре улпутсеие тазӑрса 
парас-и?—тесе ыйтрӑмӑр. Купта кутӑя пуҫӑн шухӑыжакан 
ҫук; варҫӑ вЕрҫатна, йе улпутсеяе ҫЗре кайая ла пар&тӑи-ж? 
Хресдэнсем пӗр сасаяа каларёҫ: ҫук, ҫӗре. епир ҫамӑ^ма-
сӑр памастпӑр, терӗҫ. " I 

Йуяташсем, ҫакк&н ҫпн^ен сярэя кашни вудӑо, йал 
пуху умение калаҫас п у л а ! Ҫап^^иасӑр уляутсене карат-
тар-и ҫӗре, йе имперыагшстсемяе вХрҫӑ вӑрҫатӑр-ж? Вёсем 
пирён патралла тӗкӗнеҫҫё, ант^гх епир виҫӗ ыӗлйувжй ҫар 
туса тсшГр хӳме пулса з ^реиммҫ ^ а к 
ҫар ҫпн^ул епир питё нумай казаҫрӑмӑр, тӑваое» гатё 
цумайах тӑваймарӑмӑр. Пирӗн сурнӑҫ&н тёп шух&яё <|*к2. 

Х а ^ йалсенгде "Щухӑнсен Комиттэцӗеене тенёр 
тйваҫҫё. Коиитгетсем йалтп Канашсеиие пёрлешееҫё. Виир 
кашнн йалтах ёҫлекен ^ухӑясен алдии^е тӑракаж згӗр Ка-
н а т жрӗкё гӑвас тетпӗр. Халё унта Канашсене тежёр хут 
суйлаҫҫё. Есир хрес$еясеяе пёрлештерес тетӗр жуман, 
сирӗн Канашсене суйланӑ ҫӗрте пузса ^ухӑнсеже м&жк&э 
туман ҫынсене ан^ах кӳртме тӑрӑшас пула'?. Ха йс«м бҫне 
нӗлсе, ёҫе вёҫне ҫитищен тытса пыма пултарают 2*ом-
мунисӑмла Канашсене пур йалсен^е те туса пӗтерёр. 

Хресденсем хушшинт,е ҫак таранцен те Какая. щхжие 
хирёҫ тӑма апналанакан пур. Тампов хсӗпёрнин^е ҫак жув-
сев$е хресценсене Канашсеге х::;->ёҫ тӑратма тйр&ирёҫ. 
Хресрнсене каланӑ: сирбя вузӑсра ҫеҫ Г'анашсем тМржасё, 
ытти ҫёрте пур ҫёрте те Канашсене х&вдлана, теэ« *у!еа 
вӗрентнё. Унта ҫапла пӑтратакаисем хресценсеиае хлтрус 
тумтирне тӑхӑняӑ ахвитсерсемпе йенералсем пулнӑ. Акӑл-
$ансен мёскён тарҫисем ессерсем те унта пы§ёҫ, унта 
хронт тӑвае терӗҫ. Хӑйне хӑйех паллӑ, ҫак йурӑхжКр ёҫ 
еаланеа кайрӗ, а н р х хбҫ-нӑшалпа тӑнӑ пиркн яумд* ҫмн 
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ауҫё нӗтрё. Ҫакӑн айӑпё ҫав ёҫе тӑвакан ировокаттӑрсен 
нуҫӑееи сине иултӑр. 

Черновиа унӑн у§ретилкӑ ҫарё Саыар патентуй Ивӑ-
<§енвов Савӑт йен^н ёҫлекенсеяе хёрлё ҫара пулйшма тӑ-
нӑшӑн темиҫе ҫёр ҫын персе вӗлергтернё. Ҫакна Чернов 
•Самартан тарае умён хӑй кӑларакан хаҫат ҫине ҫаптарнӑ. 
Ҫак пу?еӗр Чернов ӗҫлекенсене персе вӗлерни ҫитмен, та-
та уя ҫмнҫен суйа куҫ-ҫулӗ кӑларса мЛшкӑлама тыт&ннӑ. 
Мён $ухлё хёрхвнтём мёскён ӗҫлекенсене перое вӗлерме, 
теее ҫырат Чернов. Анне аттене хӗнесе ывӑн^ё! тенӗ пе-
кех ку. Кунтан путсӗр йапааа вуласа курман еоӗ. 

Ҫавпашкаллӑ хоснотасем тӗттём хрес^енсем хушшине 
кёрее вёсене ёҫлекенсене хирёҫ пыма хётёртеҫҫё. ГТалта 
ту мал л и ёҫ темён $ухлё ишёлсе выртаТ. Унта кайӑр та 
хрее^енсев куҫёсене уҫнр, вёсен иарттийё пёр сед: вал 
ёҫлененсен парттийё, коммунистсей парттн ҫеҫ. 

Йулташсем йалта кулаксемпе кёрешме тин пуҫланӑ. 
Т^лай ҫёрте халн^ен те ҫаплах хресден мӑйё ҫин^е ла-
ракан кулака, пупа, улпута пӑвма лайӑхрах пултӑр тесе 
Каяаиоене халё тепср хут суйлӑмалла тунӑ. Хуларан йала 
хааех пирён пулӑшупа пымалла. Мён май килнине епир 
пётбмпех тӑвӑпӑр, мёпшён тесен пирён ҫёнтересси-хулапа 
Пал ҫыпҫЗнса тӑнин-ден килет. 

Кайар, йулташсем, йала ҫитсе, йал оыннине йертсе 
ш*ша. Йала кайса хӑйсене мён кирлине пёлекен ҫынсен— 
коммунистсен ушкӑнёсене, пё^ёксё пулсан та, тӑвЯр. Епир 
хулара пуршуаҫине пётернё век кулака майраи пӑвма пу-
лӑшЗр хресденсепе. 

Жётём тёнгери револ,утси пуҫланат, вӑл пуҫлансан 
йулашки татса каламалла сӑмаха цухӑн хресденён кала-
малла пулё. Керманире те Перлинра ёҫлекенсем хулари 
панккирсемпе Шейдемана ҫёнтерсен те, вёсен цилайзден 
тата кулаксемпе вӑрҫмалла пулё. Кулаксем Керманире -р -
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лайӑп. Ку вӑрҫӑ шфӗнтен иртсе кайаймё, вӑд лусланат. 
Йалта халё йупа уйахён^и револ,утси хёрее пырат, 

Йупа уйӑхӗнт)и револ,утсине тасса ^ухӑн х р е с р я 
тиктаттурине туса кашни йала кулаксент}ен тасатма кайӑр. 

Веҫйеконск уйесӗн пёр вулӑсӗн^е хресденсем акӑ 
ҫапла тунӑ. Епӗ ун ҫин-дея Веҫйекопскра тухакан хаҫат 
ҫшгде вуларӑм. 1)ухӑн хресденсем пётӗм йала сырҫа тухяӑ . 
АкЗ ҫаксем: Ивап, Ҫытӑр—тӳрӗ хресденсем, вӗсеи ӗҫдеҫҫё 
Канашшйн тйраҫҫӗ кусем пекки 25 ҫын. Малалла тенёр 
ушкӑн, ҫаксем К а н а т ирӗкё майлй, йе ыранах канаш 
майлӑ пулаҫҫӗ. Виҫҫёмёш ушкӑн ӑнланайманннсем. ҫурр» 
тӗттёмреххисем. Каира тӑваттӑмӗш ушкан тӑрат „яке—айки 
те тӑв айки" тнйекеисем, йе „пире те, сире те* тлйекее-
сем. тан кайра нилӗкёмӗш ушкӑн: кулаксем, проЕоккаттӑр-
сем, шантарсем, пупсем, тата ыттнсем те. Кусене пур-
не те йатран ҫырса тухнӑ. К у пиллёкӗмёш ушкӑнпа х.ре-
сценсем, мён тунине пёлместён. Андах мапӑн шут па пӗ-
тӗм тӗн-де револ>утсипе кисренсе тннӑ -дух пурйнӑҫа хӗр-
хенмесӗр вӑр<;нӑ •дух ҫавӑ пилёкёмӗш ушкӑнпа мёя ту-
маллине хрестенгем хӑйсемех пёл'дёд пулӗ. Есир те ҫаияа 
туса иӑхӑр: пур йалта та ҫырса тухӑр та, пур пусмӑр-
лакана куЛака, йун ӗҫекене хЯлхаран тытса хӗве.ч ҫвие 
кйларса, мён кирлине туса, хулана пулӑшар. Вара ннкам 
та пирӗншӗн хӑрушӑ пулмё. Пала-д Вилкелм пӗтнӗ пекеХ 
акШд'дансен нмпериалиеӑмё пӗтё. 

Хулапа йал тӑванланса сыпӑнни сывӑ пултӑр! 
(Кёрлесе ал ҫупаҫҫё). 
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ТЁП З А В А Ш П А Й Ё К Ӑ Л А Р Н Ӑ КЁНЕКЕСЕМ: 

1. П р е о б р а ж е н с к и й . *) Тыра монополий кврлё-дш, 
Кй|«ё мар-ши?. 

2. Н. Б у х а р и н *) Канаш респупликкин'р •§иркӳпе 
шкух. 

8. Карпинский *) Килёшу, йе-вӑрҫӑ? 
4. Т р о ц к и й . Выҫлӑхпа кёрешер. 
5. Ф. Т и м о ф е е в , ^ӑвашла тӗрёс ҫырмалли пӑравелӑоем., 
6. Н . Н и к о л ь с к и й . Конспект по грамматике чуваш-

ского языка. 
7. *) Тыткӑнрав таврӑяакансене каланӑ салам. 
8. *) йалта коммувистсев йацейкьисене.йеиле йёркеде 

т р ш м а . 
9. Коммунистически Интернатсиоиал йанй манихвест. 

10. Йуяа уйӑхёнҫи револ,утеи мён яа^ё? 
11. Пирён йалав. 
12. Ко.тдак. 
13. Хёрлё ҫӑлтӑр. 
14. Б а т т и н — М ё н вӑл коммуна? 
15. Артур Арну Коммунӑн виллисем. 
16. Раҫҫей Хветератсийбн С от с и ал и с ӑм и а К а н а т Рес-

пупликкин коиститутсийё (кёнскенён). 
17. Ра«,ҫей ХветератсийСн Сотсинлисӑмна Канаш Рес-

пумиккин коиститутсийё (плакатиа). 
18. Ем. Ярославский. А вкует Бебел. 

19. Боль, К. Г.— Ҫёнлр '§ирё. 
20. С0Ш0< ТВСКСКИЙ. Урна йытиа урнӑ вылДу. 
21. Ц и м о л и ь и . — Бимёҫ вйр^и иуҫланни, вӑрҫӑм айӑ-

ПЙ& ҫынёсем. 
22 *) Патша, пуп тата купили пуйан (илакатиа). 
23. Б у х а р и н Н.—Коммуяистсеи (пол,шевиксон) нрок-

рамми. 
24. Лилина .—Рево^утси халӑха мён па'цё? 



25. Зиновьев. Хресценсем патне йанӑ ҫыру. Йалсвне 
тырӑсем пухса ҫӳрекен отретеене мёншён йараҫҫё? 

26. Ярославский.—Карл Марксиа Хритрих Енкёлс. 
27. Кержещев.—Акӑл-дансем хӑйсен ҫёрён-р хрвс-

^енсеие мёнле хёсёрлеҫ^ё. 
28. Арнольдов.—Яашапа ҫыннӑн манка •дир. 

29. Вйтам хрес§еиён ҫыр&вӗ тата Деиинпа Троцкий 
йулташсем ӑна хирёҫ каланн. 

30. К. В. Иванов. Нарснв. 
81. Оценка Рзҫинна ^ӑваш халӑхё. 
32. Белая.—Хресдспсем (тӑватӑ пайлй пйессй). 
33 Парттире таракан паллӑ ҫынсен. пухӑвёв^е йул-

таш Ленин каланӑ сӑмахсем. 
34. Фиреов.—Чтения но истории народностей Пово-

ложья (выпуск первый). 
35. 0 . Андреев.—Ҫёре ҫёнетесси ҫвн^ен. 
36. Ҫёнё шкул, 
37. Бюллетеня Первого Всероссийского с'езда работ-

ников просвещения и социалистической культуры вреди 
чуваш. 

38. Шлихтер.—РевоЛ)утси вӑрҫё, мӗнле вӑл вуҫлая-
са кайнЯ, хӑҫан вӑл пётмелле. 

39. Зубрилин.—Курӑк йепле акса тӑвасси. 
40. Мельников.—Пыл хурцёсеы пёр пёринне пыл 

вӑрлани. 
41. Ленин йулташӑя Колпака ҫёнтернӗ пирки ӗҫлекен-

семпе хрес§енсем патне йанӑ ҫыру. 
42. Меншён епир вӑрҫатпӑр. 
43. Н. В. Васильев.—Хитре ^ёкеҫ. 
44. Т^йваш йумахёсем. 
45. Карпинский.—Кампа есир хресгденсем?— Каина 

пыратӑр?—Кама пулӑшатӑр? 

46. Кашни хресденён мён пёлсе тймаллаУ 
47. Ҫёр-улмине нӑсӑласран сыхлӑр. 



48. Штуцер.—Вы%3х-$ёрлехе тӑрантӑрассн ҫин^згг. 
49. Боль, К. Г. ^ӑхсен халерё. 
50. Иванов, Б. Парттине орканиеатсвлёр! 
51. Гаршин.—Хёрлё йала в. 
52. Л. Толстой А. Пушкин—Тӑр ухмах. Йулӑ-

ҫӑяа ылттйн пулӑ. 
5В. С. М. Вишневский.—Пёрии^ен тепёрине саксе 

йерекен •дирсем. 
54. Канашеен ирбкё. « 
55. Агр. Дмитриев.—Пах^а ҫимӗене кил те лартса 

тӑваееи. 
56. Попов.—Кат^акасем уераеси ҫпнт)вн. 
57. Агр. Ткаченко.—ТырЯ лайӑх пултӑр тесессён 

мёнле варлах акмалла. 
58. Цума йатлЯ $ир тата уитаи йепле хӑтйдасси. 
59. 0 . Андреев.—Выфӑх-т}ӗрлӗхе ҫитерекеи тёрзё 

тымар ҫнмёҫе (ҫёр айён^е нудакан ҫимёҫе) акса пахса тй-
васссн ҫиьгден. 

60. Раҫҫей Комиуяисдёеен (пол,щевикеен) парттан 
прокрамми. 1919-мёш ҫулти нушйн 18—28 кунёсен^е 
нарттин 8-мӗш сйесце йышӑйнӑ. 

61. Бебель.—Пулас (сотсиалисӑмла) он^ествӑ. 
62. Самойлова.—Йупа уйЯхёнди ревофутси ёҫлекен-

не хресцене мён паТ)ё. (Револьтеии 2-мӗнг ҫулталӑкё—Йу-
пан 25-мёшб 1917 ҫ.—Йуиан 25-мёшё 1919 ҫ.) 

68. Кий.:—Канашеен реснупликки, 
64. Зиновьев.—Влатимир Илйм^ Ул,йановйн (1еял-

н£н) пурӑнӑҫё. 
65. Ленин.—Пысӑк вьгҫлӑх. 
66. Ҫёре сотсиалисӑм йёркине вал,еҫсе еотсиалисйм 

йёркине ёҫлесси ҫинт^н кйларпӑ саккун. 

Казань Третья Государственная Типография 


