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I. Хале ҫынсен мен ҫин'15ен шухӑш- 
ламалла.

Вӑрҫӑ пуҫланнӑранпа нимӗТ)Сем пирӗн 
ҫёре пайтах туртса илт^ёд, халё тата вӑрҫӑ 
сийенне саплама тесе пиртен укҫа (контри- 
буц!я) илесшён. Епир нимё-^сентзен нумай 
сийен куртӑмӑр хамӑр та, тата вёсене укҫа 
тӳлесе хамӑра йӑлтах ҫука хӑвармалла-и?! 
Пире сийен тунӑшӑн пирён хамӑрӑн ни- 
мётдсентзен укҫа шырамаллат)^ё.

Пирён хушшӑмӑрти ҫынсем нумайёшё 
ак ҫапла калаҫҫё: нимё-^рен пире укҫа кирлё 
мар, нимёТ)Сем пирён ҫине вӑрҫӑпа килсе 
пире сийен тунӑ пулсан та, сийенне хамӑр 
■^ӑтӑпӑр, хамӑрах саплӑпӑр, теҫҫё. Нимё-^- 
сем калаҫҫё: вырӑс халӑхё,- есир пире укҫа 
та тӳлёр, тата хӑвӑр патшалӑхран туртса 
илнё ҫёре те пирех парӑр, теҫҫё.

Самана йывӑр пирки ҫар ҫыннисем 
(салтаксем) пӑлхана пуҫларёҫ, тёрлё ҫын 
тёрлё май калаҫнипе вёсем антраса кайаҫҫё. 
Пёр йент^ен вёсене калаҫҫё: вӑрҫма пӑрахас, 
йут халӑхсене ҫёнтерни, пӑхӑнтарни пире 
кирлё мар, теҫҫё. Ҫавӑнтах тата тепёрисем 
салтаксен-^ен ҫапла ыйтаҫҫӗ: йурё еппин, 
зӑрҫа  -^асрах -^арас-^ё, ан-^ах йепле •^армал- 
ла-ши? "^икёри мён пур ҫар ушкӑнне кун-



талла •^акарсан, нимӗ-^сем пиртен туртса 
илнё мён-пур ҫёре нимё-^сене парса хава- 
рас-и? НимёТ]Сем пиртен мён илес тенине ма- 
л аш н ете  пурне те памалла-и вёсене? теҫҫё. 
Ҫаксем ҫинт^ен халӑхӑн шухӑшласа пӑхас 
пулат, -^ипер шухӑшласа илсе, мён тума кир- 
яине пёлсе тӑвас пулат. Вӑрҫӑ патён’̂ е халё 
пирён хёҫ-пӑшал тытса мён пурё 14 милл10н 
ҫын тӑрат. Ҫав тери нумай ҫынна тӑрантар- 
са усрама, вёсене тумлантарса тӑма нумай 
хал нирлё, нумай халӑх укҫи кирлё; куллен 
тенё пек вӑрҫӑ пирки 50 милл1она йахӑн 
укҫа пётет. Ҫар ҫыннисем хӑшёсем нимё"^- 
семпе вӑрҫасшӑн мар, нимё-^семпе хӑҫан 
килёшёпёр-ши, тесе ан-^ах кётсе тӑраҫҫё. 
Ҫав тери нумай ҫарра вӑрҫӑ патёит^е усрама 
халӑхӑн укҫи, халё нумай вӑхӑта ҫитё-ши?., 
Нимё’̂  майлӑ ҫынсем пирён халӑха пӑтра- 
тасшӑн тарӑхса кӑшкӑраҫҫё: ҫак вӑрҫӑ ни- 
кама та кирлё мар, французсемпе англи- 
чансене ан-^ах кирлё; вӑрҫӑ вӑхӑтён-^е вё
сем тата ытларах пуйса кайаҫҫё, пирён мён 
пур вӑрҫни те ҫавӑншӑн ант^ах, тесе пӑт- 
ратса ҫӳреҫҫё. Ҫапла калакан ҫынсем нимён 
пёлмесёр калаҫҫё, йе пёлсен те, ҫав сӑмаха 
йури сӳйеҫтерсе калаҫҫё. Нимё-^сем вёсем 
халё кӑна мар, ёлёкренпех пирён тӑшман- 
сем, тахӑҫантанпах вёсем хёвел-тухёҫ йеннел- 
ле килсе славянсен ҫёрне турта турта илсе 
пётернё, ҫыннисене пурне те тенё пек вё- 
лерсе пётернё. Эльба йатлӑ шыв тӑрӑх пу-  ̂
рӑнакан славянсем нимёТ)Сем ҫёнтерсе илни-



пе пӗтсе ларнӑ, Берлин хули таврашён-^е 
те авал славянсем пурӑннӑ, Бранденбург 
хули вырӑнён-^е ёлёк славянсен Бран1йбор 
йатла хула пулнӑ. Чехсем, Славенцсем, по- 
ляксем нумайёшё нимё'^сем хёсёрленипе ни- 
мёт^е тухса кай на, хашё тата йалтах пётсе 
ларна.

Вырӑссемпе вӑрҫас тесе, нимё'^сем 40 
ҫул малтан хатёрленме тытӑннӑ, хатёрленсе 
ҫитсен, нимё-^ халахё пирён ҫине, хатёр 
марскерсем ҫине, вӑрҫӑпа кил'^ё. Ҫапах та 
нимё-^сем шухӑшланӑ пекех пулмарё. Ни- 
мё-^сем шухӑшланӑ: вырӑссем майлӑ фран- 
цузсем антзах пулёҫ тесе; вӑрҫӑ пуҫланса 
кайсанах. англичансем те пирён майлах 
пул^-^ёд, пыра-киле Итал1я ҫыннисем, Япон1я 
ҫыннисем те пирён майлӑ пулзТ)ёҫ. халёрех 
тата Америка та пирён ушкана хутшӑнТ)ё. 
Вёсем пур те пирён майла пулса, пирён 
шухӑшра тӑраҫҫё, йепле те пулсан нимёт^- 
сен йывар аллине кёрсе ӳкес мар'^Тдё, тесе 
шухӑшлаҫҫё. Самана лӑпкӑ тӑнӑ вӑхӑтра 
Англ!япа Ямерикара йалан хатёр таракан 
ҫарӑ ҫук; вӑрҫӑ тапранса кайсан, вёсем ирёк- 
кён вӑрҫа кайас тенё ҫынсене -^ёнсе ҫар 
пуҫтартзёҫ, ҫарё те • вёсен ун "^ухне нумай 
март^Тзё, вӑрҫӑра ҫӳрекен карапсем валли те 
матроссене ирёклё ҫынсен-^енех пухрёҫ.

Герман|'япа Франц1я хушшин’̂ е тинёс 
хёррипе пёр Бельг!я йатла пё-^ёк патшалах 
пур. Вӑрҫӑ мён тапранса кайсан, дав тери 
пётзёкдё $ельг1я патшалӑхне тивес мар тесе,



Росаяпа Франц1я, Герман1япа Англ1я ёлё- 
кех пёрле килёшсе сӑмах хунӑ, ҫавӑнпа 
Бельг!яра пысӑк ҫарӑ мён нихӑҫан та пул- 
ман, тёреклё хуласем (крЪпость) те пулман. 
Вӑрҫӑ тапранса кайсан, нимё-^сем Бельпя 
халӑхне систермесёрех, вёсен ҫёрё ҫине кёрсе 
кайнӑ, Бельг1я патшалӑхне ҫёмёрсе такса, 
ӑна туртса илесшён пулнӑ. Англичансем 
нимё"^сене~Бельп‘яна тивмелле мар—тесе 
ҫырнӑ хута аса илтерсен, нимё'^сем вёсене 
хирёҫ: хут ҫине ҫырса хунӑ сӑмах нимёне 
те тӑмаст вӑл, тенё. Англичансен шанса 
йанӑ ҫынни (посланник) нимёТ)Сене хирёҫ 
каланӑ: хут хӑй нимён пек мар туйӑнат пул- 
сан та, вал хут ҫин-^е Англ!я йа^ё пур, тенё. 
Унтан вара Англ!я Бельг1яна пулашма Гер- 
ман!яна хирёҫ вӑрҫӑ пуҫласа йанӑ. Ун т^ухне 
англичансен ҫарӑ сахал пулнӑ, Бельг!яна 
пулашма вёсем .мён пурё те б пин матрос 
антзах йана. Бельг1я халӑхне пётерме парас 
мар тесе, нимё-^сене хирёҫ французсем те- 
мён Тзухлё вилсе пётнё, хула урамёсенТ)е 
иртсе ҫӳреме ҫук ҫын вилли пулнӑ, вырӑнё- 
вырӑнёпе вилнё ҫын купи урамсен-^е пӳрт 
тӑрринТ|ен те ҫӳлё пулнӑ. Нимё-^сем Бель- 
г1я халӑхне ҫёнтерсе французсен ҫёрё ҫине 
кёнёҫемён шалалла кёре пуҫланӑ, вёсем 
пётём Франфя ҫӗрне туртса илме шухӑш 
тытнӑ; Париж патнеллех пырса ҫитнё. Фран- 
пузсен ҫар пуҫлӑхё хӑйсен ҫарёсене: кама 
ӑҫта тӑратнӑ, вилиТ)Тзенех ҫав вырӑнта тӑ-



тар, тесе каласан тин вара нимётзсене ма- 
лалла, Париж хули патне пырасран Тззрнӑ.

Французсем хӑйсен Т)унне хёрхенми та- 
ран-^-^ен нимёлзсене хирёҫ тӑнӑ -^ух, пи- 
рён хушшӑмӑрта хӑшё салтаксене пӑтратса 
ҫӳреме тытӑн-^ёҫ. Пӑтратса ҫӳреме ӑста ҫын- 
сем пирён пата нимё’̂ сем патён^ен кил’̂ ёд, 
вёсем хӑйсене хӑйсем: „епир пысӑк ёҫе те 
тумэ пултаратпӑр, пуҫлӑхсене хирёҫ пыма 
та пултаратпӑр" тесе, нимён пёлмен халӑха 
пӑтратсэ ҫӳреҫҫё: нимё'^сем вёсем вырӑссен 
тӑшманёсем мар, тусёсем пулаҫҫё, хал^хи 
вӑрҫӑ никама та мар, Франшяпа Англ!яна 
ан-^ах усӑллӑ, вӑрҫа вёсем пуҫласа йанӑ, 
Герман1я вӑрҫас тесе шухӑшламан та“, теҫҫё. 
„Вырӑс салтакёсен нимё-^семпе килёшмелле, 
вӑрҫӑ ёҫне пӑрахса, хӑвӑртрах пуйан ҫынсен 
ҫёрне туртса илме тытӑнас пулат, вёсен 
мулне хӑвӑра уйӑрас пулат“, тесе ипёртеҫҫё. 
Ҫапла илёртсе нимёТ)Сем халӑха пӑтратасшӑн. 
Халӑх пӑлханса кайни нимёт^сене пит кирлё 
вал, халӑх пӑтранса пёр-пёринпе ҫапӑҫма ты- 
тӑнса кайсан, нимӗ^сене Росс!яна ҫёнтёрме 
ҫӑмӑл пулат вара. Ӗненмелле-и ҫав халӑха 
пӑлхатакан ҫынсен сӑмахне? Вёсен сӑмахё 
хыҫҫӑн кайса хамӑра нимё-]^сен алли айне 
кӳртсе ӳкерес-и?! Ан манӑр, ҫак хӑрушӑ 
вӑрҫа епир мар, нимё’̂ сем пуҫласа йа-^ёҫ; 
Бельг1я патшалӑхне нихӑҫан та тивмелле 
мар—тенё хут динт^е пирён Госс1Я йа^ё ■̂ ӑн 
пудламашёпт^е тарат, хамӑр каласа хуна са- 
маха улаштарса усал дынсем илёртнё хыҫ-



ҫӑн каймалла-и? Вёсен хыҫҫӑн кайса, ни- 
мёТ)Семпе килёшсе, хамӑр халӑха пӑтратса 
ҫӳремелле-и? Ие ҫавӑн пек кирлё мар шу- 
хӑша пӑрахса, малалла та хамӑрпа пер-ка- 
нашлӑ халӑхсемпе пёрле пулса, хамӑр ирё- 
ке сыхлар-и, хамӑр йата, намӑса ан йарар-и? 
Питех те шухӑшлас пулат ҫавӑн ҫин-^ен, 
пурин те шухӑшлас пулат.

Самана пӑтранса кайнипе завод-фаб- 
риксем нумайёшё ёҫлеме Т]арӑн-^ёҫ, халӑха 
кирлё йапаласем мён кирли нимён те ҫук; 
пур пулсан та, питёхэклӑ, ҫитменнине тата 
хакё куллен кун ӳссе пырат. Сахӑр ҫук, тулӑ 
ҫӑнӑхё те ҫук, ыраш ҫӑнӑхне те карточкапа 
ан ’̂ ах пара пуҫларӗҫ. ВыЛ]ӑх--^ёрлёхсене пё- 
тер-^ӗҫ, пусма-тӑла тавраш ҫук, атӑ таврашё 
те ҫук, тимёр таварёсем пётрёҫ, лаш а та- 
канлатас пулсан та, тимёр тупма ҫук. Ха- 
мӑра кирлё йзпаласене сутӑн илес тесен, 
укҫа парсан та тупма ҫук, хулара та ҫук, 
йалти пасарсен-^е те ҫук. Пыра-киле выҫӑ 
лармалла пулё, тумтирсёр, нимёнсёр тӑрса 
йулӑпӑр.

Мёнтен килет вӑл? Мёнтен килнине 
пурне те каласа та пётерес ҫук. Вӑрҫӑ тап- 
раисан, ёҫлекен ҫынсене вӑрҫа илсе кай
нипе нумай заводсем, фабриксем пушанса 
йуЛ]-^ёҫ, унта ёҫлекен йапаласене (таварсене) 
сахал кӑлара пуҫларёҫ, хӑш заводсем тата 
пире кирлё йапаласене ёҫлеме пӑрахса, 
вӑрҫӑ патён’̂ е кирлё йапаласене тума ты- 
тан’̂ ёд. Вӑрҫӑ пуҫланнӑранпа т^укун ҫул тӑ-



рӑх ҫӳреме, таварсене илсе килме пит хӗсӗк 
пула пуҫларё. Завод-фабриксен’̂ е ёҫ ан т а̂- 
рӑнтӑр тесен, кирлё йапаласене (вутӑ, ҫёр- 
мамӑкё, "^укун, тимёр, сӳс-кантӑр, ҫёр-кӑм- 
рӑкё) мён кирлё таран йалан илсе пырса 
тӑмалла; халё вагонсем ҫуккипе, ҫынсем са- 
халлипе ҫав йапаласене ҫителёклё илсе 
килсе параймаҫҫё, ҫавӑнпа -^ас--^асах ёҫлес 
ёҫ -^арӑнса тӑрат, халӑха мён кирлё йапа
ласене ҫителёклё туса кӑлараймаҫҫё, хӑш 
■^ухне ҫавӑн пирки заводсем, фабриксем 
ёҫлеме те пӑрахаҫҫё, унта ӗҫлесе пурӑнакан 
ҫынсем ёҫсёр йулаҫҫё вара- Халё тата ёҫле- 
кен ҫынсем кун-каҫи-^-^ен ёҫлес вӑхӑта кёс- 
кетрёҫ, 8 сехет антзах ёҫлемелле турёҫ; са
хал вӑхӑт ёҫленипе халӑха кирлё таран 
йапаласем хатёрлесе ҫитереймеҫҫё. Ӗҫлес 
куна кёскетессине пӑртак тамалла'^Тзё, ҫёнё- 
рен лайӑх машинасем туйансан, вӑл ма- 
шинасемпе сахал вӑхӑтра та нумай йапала
сем тума май пулсан тин кунне 8 сехет 
ёҫлемелле тумалла'^'^ё.

Патшалӑхра кирлё ёҫсене тума укҫа пай
тах кайат. Вӑрҫӑ пудлани'^Тзен куллен 8 мил- 
Л10Н тарантз’̂ ен пёте'^т^ё, халё 60 милл1она 
йахан пётет. Килекен укҫа ёлёкхин-^ен те 
сахал, кайаканни пит нумай. Ёлёк ерех сутса 
пит нумай укҫа пуҫтара^^Тзёҫ, куплен 3 мил- 
Л10нлӑх тенё пек ерех кайащ ё. Патшалахра 
кирлё ёҫсене тума халё укҫа ӑҫтан тупмал- 
лӑ? Халё икё майпа укҫа тупма пулат пи
рён патшалахра.



1) Ҫынсен1]ен кивҫен илсен. Пирӗн вӑ- 
хӑтлӑха пулнӑ аслӑ пуҫлӑхсем (временное 
правительство) пётём халӑхран укҫа кивҫен 
илесшён, ҫав шухӑшпа „заем свободы" те- 
йекен билетсем кӑларнӑ, пурне те ҫав би- 
летсене илме хушат; алӑра укҫа пур ҫынсен 
пурин те ҫав билетсене илес пулат, ҫав би- 
летсене илнипе епир патшалӑха укҫа кив- 
ҫен паратпӑр, хамӑра та сийен тумастпӑр, 
усӑ ан-^ах тӑватпӑр; ҫав билетсем пире услам 
параҫҫё, 100 тенкё пуҫне ҫуллен 5 тенкё усӑ 
кӳреҫҫё. Патшалӑха кивҫен укҫа панипе, ҫук 
ҫынна вӑхӑтлӑха кивҫен укҫа парса ҫёкленё 
пек, епир патшалӑха ,ҫак йывӑр саманара 
пулӑшатпӑр.

2) Укҫа туйанас тесен тата кивҫен ил- 
ниитден пуҫне, ҫёнёрен хут укҫасем ҫаптарса 
укҫана нумайлантарма пулат. Халё укҫа ну
май кирлипе куллен тенё пек 30 милл1он 
тенкёлёх ҫӗнёрен хут укҫа ҫаптараҫҫё. Хут 
укҫа нумай, даптарнин’̂ ен сийен ҫук пулё, 
тесе шухӑшлаҫҫё нимён пёлмен ҫынсем. 
Сийенни пурах, питех те сийен пулат укҫа 
нумай даптарнин'^ен. Хут укҫа вал патш а
лах шантарса пана хут пулат; хут укҫа вы- 
рӑнне Росс1я патшалахё хут укҫа тытса та
ракан ҫынна кайран ылттанпа тулемелле, 
ылттанпа тулемесен, патшалахри пурлахпа: 
ҫёрпе, вӑрманпа, ҫӗр айён ’̂ е пур—хэклӑ 
йапаласемпе (кёмёл, пӑхӑр, тимёр) тулемел
ле. Халё хут укҫа халах хушшинТ)е куллен 
кун нумайланса пырат, хут укҫан хакё ҫа-



вӑнпа шав -^акса пырат. Вӑрҫӑ пуд-ланитз'^ен 
Франц1яра пирӗн пёр тенкё хут укҫа вы- 
рӑнне 2"(з франк пара-^-^ёҫ, халё 1‘/з франк 
ан-^ах параҫҫё. Халё пирён 10 тенкёлёх хут 
укҫана французсен укҫипе танлаштарсан, 
вӑл 5 тенке ан-^ах тӑрат, хамӑр хушшӑмӑрти 
таварпа танлаштарсан 10 тенкёлёх хут укҫа 
5 тенкё те тӑмаст.

Хут укҫа хакё йӳнелнине акӑ ҫакӑнтан 
ӑнласа илёр. Ӗлёк пёр тенкё хут укҫа ҫине 
кёмёл укҫа пёр тенкех парат^’̂ ёд, пыра киле 
кёмёл тенкё-тенкё те 20 пуса дитрё, халё 
ёнтё кёмёл тенке хут укдапа икё тенке те 
тупас дук. Епир ёдекен Т)ей курӑкне Китай- 
ран кӳреддё, Китайра -^ейе кёмёл укдалла, 
йе ылттӑн укдалла ан-^ах сутаддё, давӑнпа 
халё -^ей хакё те ӳсрё; ёлёк дёр тенке иле- 

жен Тдейе халё ёнтё 200 тенке те памаддё. 
Ёлёк ситец тейекен пусма аршӑнё 12 пус'^ё, 
тимёре пӑтне 2 тенке пара'^Тзёд. Ҫумра пёр 
5 тенкё укда пулсан, ёлёк унпа 40 ар- 
шӑн пусма, йе 2 пӑт дурӑ тимёр илме пу- 
ла-^-^ё. Халё пусма таврашне аршӑнне 85 пус 
парсан та тупма дук, пёр пӑт тимёр илес 
пулсан, 10—12 тенкё парас пулат; 5 тенкё 
укдапа халё пёр 6 — 7 аршан пусма, йе 15 
кёрепенке тимёр илейён-и. Халах хушшин- 
■̂ е хут укда йалан йышлаланса пырат, хакё 
куллен Тзакса пырат. Пёр-пёр дын пёр ми- 
шук ыраш сутма илсе кайат: дак ыраша 
сутам та, укдипе хам валли сӑкманлӑх 5 ар- 
“шан тала илем, тесе шухашлат. Пайанах



илнӗ пулсан, унӑн тыра сутса туйаннӑ укҫи 
тӑла илме ҫитетэ-^ё, антзах вал пайанхи кун 
илмг ёлкёреймерё, ҫавӑнпа тӑла илес тесе 
пасара тепёр ернерен каллах кайат вал. 
Тырӑ сутса туйаннӑ укҫа халё 5 аршӑн илме 
ҫитмест, АЧ‘г аршӑн илме ан-^ах ҫитет. „Тӑла 
хаклӑланнӑ иккен", тесе калёҫ ҫынсем. Ҫук, 
тӑла хаклӑланнипе ан-^ах мар, ҫав ерне 
хушшин"^е хут укҫа хакё -^акнӑ. Тырӑ сутса 
илнё укҫа ҫын кёсйин-^е пёр ерне выртнӑ 
вӑхӑтра, хут укҫа ҫёнёрен тата 200 милл!он 
тенкё кӑларнӑ, ҫав ҫёнёрен кӑларнӑ укҫа- 
семпе ҫынсем пасара тавар илме пынӑ; 
алӑра укҫа нумаййипе таварё пасарта ну- 
майланман. ҫав-ҫавах йулнӑ, йе ҫынсен 
илнипе -^акнӑ, укҫи нумайланнӑ, ҫавӑнпа 
укҫа хакё йӳнелнё.

Пёр-пӗр ҫыннӑн 100 тенкё укҫа пултӑр. 
Ҫав 100 тенкё укҫапа вал ёлёк 10 мӑшӑр 
атӑ илме пултарат^т^ё; ҫур ҫул иртсен ҫав 
100 тенкёпе 7 мӑшӑр атӑ ан-^ах илме пулат. 
Ҫулталӑк иртсен 100 тенкёпе 3 мӑшӑр атӑ 
антдзх илме пулат, халё ёнтё 2 мӑшӑр атта 
100 тенкӗ ыйтаҫҫё. Хут укҫа йӳнелнипе халё 
ҫынсем хӑйсен мён пур йапалисене сутма- 
сӑр, кӑлармасӑр тытса тӑраҫҫё, йапаласене 
никам та укҫалла сутасшӑн мар, ытти та
варпа антзах улӑштарасшӑн. Хут укҫа хакё 
йӳнелнипе пыра-киле хамӑра кирлё йапа- 
лана епир темён "^ухлё укҫа парсан та ту- 
паймӑпӑр. Елёк Франц|яра ҫакӑн пек йывар
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•саманара пӗр кёрепенке супан^ пин те 500 
тенке ҫитнё; пирён ҫавна курмалла ан пултар.

Епё хёлле мён пур пек тыррама хыс- 
на хакёпе сутса йатам, тырӑ вырӑнне ма- 
нӑн хут укҫа пул^тё. Ҫав укҫан хакё ёнтёёлёк- 
хин-^ен, тыра сутна вӑхӑтрин-^ен, икё хут 
■ҫакрё.

Шалу илсе тӑракан ҫынсем пур те: ӗлӗк- 
хи шалупа пурӑнаймастпӑр, шалу устерёр 
пире, .теҫҫё. Ыйтнине кура вёсене шалу 
ӳстереҫҫё, ана ’̂ х шалу ӳстерсен те, вёсене 
хут укҫах параҫҫё, ҫавӑнпа ӳстернё шалу 
вёсене татах ҫитеймест, татах ӳстерес пулат, 
вёсене шалу ӳстерсе паме татах ҫёнёрен 
хут укҫа ҫаптарас пулат. Йалан кирлё ■:̂ ух- 
не ҫёнёрен хут укҫа кӑларса пынипе тара 
— киле хут укҫан хакё пётёмпех пётё, хут укҫа 
^ниӑҫта та кайми пулё, нимёне йурӑхсӑра 
тухса кайё. Ҫёнёрен хут укҫа кӑларни пат- 
шалӑха та, халӑха та сийен тават. Ҫэвӑнпа 
та пуҫлӑхсем халӑха калаҫҫё: патшалӑха
кивҫен укҫа парӑр, ирёклёх йа'^ёпе кивҫен 
илес тесе кӑларнӑ билетсене сутӑн илёр, 
ҫёнёрен хут укҫа кӑларттармапла ан тӑвӑр, 
хут укҫа нумай кӑларни никама та усӑллӑ 
мар, сийен ан-^ах тӑват.

Халӑх хушшин’̂ е ҫӳрекен хут укҫасем- 
шён тӳлес парам, тата кивҫен илнё ытти 
парӑмсене тӳлес тесен, пирён Росс1ян пара- 
мё мён пурӗ 70 миллиарда ҫитет. Ҫавӑ питё 
пысӑк укҫа, ҫав парӑма пур ҫынсем ҫине те 
валеҫсе йарсан, тин ҫуралнӑ а-^а ҫине те
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400 тенкё ӳкет, ҫав парӑмӑн процентне кёна"* 
каш нӑ ҫыннӑн уйӑхне 2 тенкё тӳлесе тӑрас 
пулат. Пирён хут укҫасем, парам тӳлемел- 
ли хутсем йут патшалӑхри ҫынсен аллин- 
■̂ е те пур^ нимёт^сен аллин'^е те пур, ҫавӑн- 
па епир вёсене те парӑмлӑ ҫынсем пулса 
тӑратпӑр.

Ҫакӑ йывӑр саманара пирён патшалӑха 
пит кансёр, хӑш хӑшҫынсем ҫавна пёлмесёр, 
пёлсен те пёлмёш пек пулса, патшалӑхшӑн 
тӑрӑшмаҫҫё, халӑхшӑн тӑрӑшмаҫҫё; хӑйсем- 
шён антзах тӑрӑшаҫҫё, хӑйсене анТ)ах аван 
пултӑр, теҫҫё. Тёрлё ҫынсем харпӑр хӑйшён 
ан'^ах тӑрӑшнипе халӑх ёҫё Т)арӑнса тӑрат, 
самана пушшех пӑтранса кайат. Халӑх хуш- 
шинт,е тёрлё ҫынсем пур, Хӑшё ак ҫапла 
калаҫаҫҫё; мён пур усал пуйан дынсент^еь^ 
килет, вёсен дёрне, вёсен укдине, вёсен 
мулне туртса илес пулат, вара пурне те 
аван пулё, теддё. Ҫапла калакан дынсен 
хыҫҫӑн кайсан, мён пулё-ши?! Халё пирён 
патшалах пит пысак патшалах: унан та- 
рӑшши хёвел-анӑд йен-^и Балт!йски тинёс 
Патёитден те, хёвел-тухёд йеннелле Асла 
океан патне дити-^-^енех пырат, сарлакашё 
Ҫур-дёр йен-^и пӑрлӑ океанран пудласа кан- 
тӑр йеннелле Хура тинёс патне дитит^т^ен 
пырат. Вал патшалӑхра темиде тёрлё халах 
пуранат, дав халахсене пурне те салатса пё- 
терёд и вара? Ку тарант^тзен пирён халаха 
ырӑ сунман дынсем йури генё пек тёттём- 
ре усрарёд, вёсене сахал вёрентрёҫ, давӑн-



па пирён хура халӑх хушшин'^е ҫырӑва 
пёлмен ҫынсем пит нумай. Халах тёттёмре 
танипе халах хушшин-^е тёрлё ҫынсем пӑт- 
ратса ҫӳреҫҫё, хӑйсен хайар сӑмахёсемпе 
ӑслӑ ҫынсене те пӑсса пётереҫҫё, куҫа ту- 
санпа сапса хупланӑ пек, ырӑ ҫынсен ӑсё- 
сене те улӑштарса йараҫҫё, илтнё сӑмах 
хыҫҫӑн кайнипе ҫын мён тусан мён пулас- 
сине "^ухлайми пулат. Ҫынсене пурне те 
ирёк панипе халё нумайёшё пёрлешсе тёр
лё ушкӑна кёреҫҫё, хӑйсем шухӑшланӑ шу- 
хӑшне тӑвас тесе, йулташёсемпе пёрлеш 
се, тёрлё ушкӑнсем кӑлараҫҫё. Ҫавӑн пек 
ушкӑнсем халё пит нумай. Ҫав ушкӑнри 
ҫынсем пур те хӑйсене антзах мухтаҫҫё, ытти 
ҫынсене, ытти ушкӑнра тӑракансене хур- 
лаҫҫё; хӑйсене мухтаса, пурне те, хӑйсен 
'майлӑ тӑвас тесе, халӑх хушшинТ)е ҫӳресе 
ҫынсемпе калаҫса, ҫынсене пӑтратса ҫӳреҫҫё. 
Хӑшин шух^шё усӑллӑ-ши, камӑн сӑмахё 
тёрёс-ши? Йалан ёҫ динт^е таракан дынна 
давна пёлме пит йывӑр пулсан та пёлме 
тӑрӑшас пулат, пёр нимён шухӑшламасӑр, 
хётёртсе калакан дын хыддӑн кайма йура- 
маст; вёсен хыддӑн кайнипе епир ырӑлӑх ту
пас дук, хамӑра хамӑр тёп—тӑватпӑр ант^ах. 
Темён тёрлё ёд нумай дыннӑн та дак йы 
вар саманара пёр нимён шухӑшламасӑр пу- 
рӑнма йурамаст, кам халӑха усӑ тӑват, хӑш 
ушкӑнри дынсен сӑмахё пире усӑллӑ, давна 
пёлме тӑрашас пулат.
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II. Халё ҫынсем мён ҫин^ен пит' 
калаҫаҫҫё.

Ҫынсем пухӑва мӗне пуҫтарӑнсан, сал- 
такран тавӑрӑннӑ ҫынсем таҫтан илтсе кил- 
нё сӑмахсем каласа халӑха пӑтратаҫҫё: со- 
фализм, соц1ализировать, софал-демократ, 
соц!ал-революц1онер, большевик, меньш е
вик, тенё сӑмахсем пёр-май тухат вёсен 
ҫӑварён-^ен. Ҫав сӑмахсем мёне пёлтернине 
хӑйсем те лайӑх пёлмеҫҫё, ҫапах та вал 
сӑмахсем вёсен асёит^ен каймаҫҫё. Ҫэв сӑ- 
махсене калакан ҫынсен шухӑшё мёнле-ши, 
мёне пёлтереҫҫё —ши ҫав сӑмахсем? Ҫавна 
ӑнласа илме тӑрӑшар-ха.

Соц1'альный тенё сӑмах француз "^ёл- 
хипе каланӑ сӑмах, вӑл сӑмах латин "^ёл- 
хипе пӗрлешнӗ тесе каланӑ сӑмахран тухат, 
ҫавӑнпа соц!альный тенё сӑмаха т^авашла 
каласан, „пёрлешнисен" тени пулат, темиҫе 
ҫынна тивёҫли тени пулат. Пӳрт-ҫурт тав- 
рашёнТ)И пахтда ҫурт хуҫин пах-^и пулат, кётӳ 
ҫӳрекен вырӑн, йе пёр-пёр ҫаран, халӑхӑн 
пулат; пёр ҫынна ан'^ах мар, нумай ҫын- 
сене тивёҫлё йапала пулат, ӑна вара сощ- 
альныи теме пулат.

Франшяра пёр ҫёр ҫул ёлёк ак ҫапла 
калаҫакан ҫынсем пулнӑ: ҫынсем нуша ан 
кур'^т^ар, "^ухӑн ҫынсем ан пул-^-^ӑр тесен, 
ҫӗре, завод-фабриксене пёр хуҫанӑн мар,, 
пурин те кӑна тумалла (соц1ализировать);
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ҫӗр, фабрик-заводсем никамӑн та мар, пё
тём халӑхӑн пултӑр, вара ҫынсем хушшин- 
■̂ и нуша, ҫынсем тӳссе пурӑнакан -^ухӑн 
пурӑнӑҫ пётё, пурне те вара пёр пек аван 
пулё, пур те пёр пек ҫителёклӑ, пёр пек 
ырӑ пурӑнёҫ, тенё. Ҫапла каласа вёрентекен 
ҫынсен сӑмахне социализм тенё, ҫав соц1а- 
лизм вёрентнипе тӑвас тесен, нийепле й а 
пала та никаман та харпар хайён пулмалла 
мар, пётём халӑхӑн, пётём патшалӑхӑн пул
малла. Ҫав сӑмаха ёненнипе нумайёшё шу- 
хӑшлаҫҫё: етеме кирлё йапала никаман та 
харпар хайён ан пултар, пётём халӑхӑн 
пултӑр, ҫапла тусанах, ҫынсен пурӑнӑҫё аван- 
ланса кайё'^'^ё, теҫҫё. Т)ӑнах та хӑш-хӑш 
йапалана харпӑр—хай аллин-^ен илсе ха
лах аллине пама йурат. ХуласенТ)е пётём 
хулари ҫынсен вӑйёпе пёр-пёр ҫёртен шыв 
илсе пырса, ҫав шыва кама кирлё ҫынна 
парса тӑраҫҫё; вырӑнё вырӑнёпе пётём уйас- 
ри ҫынсем аслӑ ҫул тӑрӑх -^ул сарса тухса 
ҫула аванлатаҫҫё, вырӑнё вырӑнёпе Тзукун 
ҫул тӑваҫҫё, тата хӑш хуласент^е ҫук ҫынсе- 
не пурӑнма, ёҫлекен ҫынсене пурӑнма ҫурт- 
ҫем тӑваҫҫё, заводсем, фабриксем тӑваҫҫё. 
Иалсен’̂ е халӑхпа ■^иркӳ лартаҫҫё, шкулсем 
тӑваҫҫё, вёсен уссине вара пёр ҫын ан ’̂ ах 
мар, пётём халӑх курса тӑрат, ҫав йапала
сем пур те ырӑ ёҫсем, вёсеитден пур те уса 
курса пурӑнаҫҫё. Ҫав халӑха усӑллӑ, патш а
лахри ҫынсене пурне те кирлё ёҫсене тума 
ҫӑмӑл мар, йывар; ҫав ёҫсене пурне те тума
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хура халӑх хай тӗллӗн пултараймаст, вёрен- 
нё, аста ҫынсем антзах тума пултараҫҫё ӑна. 
Пёр-пёр пысак фабрикра, йе заводри темиҫе 
пин ҪЫН ёҫлесе пурӑнат пулсан, ҫав дын
сем тёрлё на-^ар дуртсент)е пуранитз'^ен, пёр
лешсе хайсене пуранма лайӑх дуртсем туса 
хурсан, питех те аван пулёТ)Тзё, адта килт^ё 
унта, мён тёл пулна ана дикелесе дуритэт^ен, 
пур те пёрле дисе пуранмалли дурт тусан, 
пурин валли те пёр пек ёдме-диме хатёр- 
лесен, аван пулё-^т^ё. Ҫапла туни -^ӑнах та 
аван терипе аван. Ан-^эх дав ёдсене тума 
пёлекен дынсем кирлё, халӑхӑн хайён те 
дав ёдсен уссине курма хатёр пулас пулат. 
Ёдё мён -^ухлё пысак, даван -^ухлё нумай 
пёлекен дын кирлё, даван тзухлё дынсен 
малашне хайсем пёрлешсе пуранма хатёр 
пулас пулат. Соц!алистсем— дынсен харпар 
хайён йапали, харпар хайён мул, нимён те 
ан пултар, харпар хай йапалине пётермел- 
ле,теддё. Пур дынсем те харпӑр-хӑй дёрне, 
харпӑр-хӑй дуртне—-йёрне халаха па-^-^ӑр, 
теддё вёсем. Харпар—хай илнё дёре, килё- 
рен тытса дисе таракан дёре халаха пама 
дынсем пур те канаша килёд-ши, дапла тума 
вёсем хатёр-ши? Ун динт^ен каладма тап- 
ратсан та, килёшу пулас дук. „Каман мён 
пур, давна пур те халаха парар, кама мён 
кирлине вара пурте халахран илсе тӑрӑр“- 
тесе каласан, дав самах пур дынсене те ка- 
мӑллӑ пулё-ши? Ҫапла тӑвас тийёд-ши дын-
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сем? Япла тума мар, вал самаха итлесе тама 
та пирён дынсентуен нумайёшё хавас пул^мёд.

Хамӑра мён кирлё ёде, мён усаллине 
тёп-^есе пёлсе, ытти дынсемпе пёр сӑмахлӑ 
пулса тӑвас пулат. Халӑха пӑтратса дӳре- 
кен дынсем илёртнё хыддӑн кайнипе халё 
хура халах дыннисем, пур те тенё пек, кӑш- 
кӑраддё: илес те, уйӑрас! теддё. Мён пур шу- 
хӑшё вёсен дава антуах. Вал шухаша -^ас 
та тума пулат. Пёр кун та пулин саванса 
йулам, тесси ан-^ах- Ыран пулсанах, ёнер 
хёпёртесе туртса илекен дын патне ытти- 
сем пырёд те, вёсем те дапла калёд: пёр 
кун ан-^ах пулсан та,, манӑн, тийёд те, ёнер 
туртса илнё йапаласене илме тытӑнёд, атте- 
аннерен йулнӑ йапалана та. ху ёдлесе ту- 
йаннӑ йапаласене те ипме ватанмёд. Соц1а- 
листсем вёрентнё пек ёде тёрёссипе тӑвӑр, 
пур мул та, мён ёдлени пур те пётём дын
сен, пётём халӑхӑн пултар. Ҫав ёд питё пы- 
сӑк ёд, софалистсем дав ёде тума шухӑш- 
ладдё. Пёр кун пулсан та манӑн, тесе к а л а 
кан дынсем дав ёде май пымаддё, хирёд 
ан-^ах пыраддё.

111. Сощализм ҫинт^ен.
Сошализм вал Франц!яра дёр дул ёлёк 

пудланса кайна. Т)ӑн малтан сошализм дин- 
Т)ен вёрентекенсем—сошалистсем—даванта 
пурӑннӑ. Вёсем дынсене ак дапла каласа 
вёрентнё; дынсем пурӑнӑд тёлёшён-^ен ака
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мӗншӗн пёр пек мар: ҫынсем ёҫленё ёҫӗн 
уссине ёҫлекен ҫынсене хӑйсене пёр пек 
уйӑрса паманран, тенё. Ҫёр пур ҫынсем, 
ҫурт тытса тӑракан ҫынсем, машшина тав
раш туйаннӑ ҫынсем ёҫён уссинтзен пысӑк 
пайне хӑйсене илеҫҫё, кёрёшсе ёҫлекен дын
сене пё'^ёк пайне ан-^ах параддё. Ӗдлекен 
дынсем ёдшён илекен укда вёсене аран- 
аран тӑранса пурӑнма ан-^ах дитет, тенё. 
Ф ранц1яра пурӑнакан сошалистсем шухӑш- 
ланӑ: ҫынсене пурӑнӑд тёлёшён-^ен пёр пек 
тума йывӑр мар, вёсен пурӑнӑдне аванлан- 
тарма ҫӑмӑл, дынсен харпӑр-хӑй тёллён 
мул тытас йёркене антзах пётермелле, тенё. 
Мён майпа дапла тума пулат-ши? тесе шу- 
хӑшланӑ вара- ЛнТ)ах вёсен туса пётернийех 
нимён те пулман, шухӑшлани ан-^ах пулнӑ. 
Карл Маркс йатлӑ нумай вёреннё нимё-^ 
дынни давӑн дин 1̂ ен тёпё-йёрёпе шухӑш- 
ласа дав сӑмаха тата хытӑрах дийеле кӑлар- 
ма тӑрӑшнӑ. Карл Маркс соц1ализм дин- 
•^ен вёренте пудлани 70 дула йахӑн- Ҫав 
сӑмах пётём тён-ҫене сарӑлни 50 дула йахӑн 
ёнтё. Соц1ализм вёрентнё пек хӑшне пурӑ- 
нӑдра та тӑва пудланӑ, хӑшне тата малаш 
не хӑдан тӑвӑпӑр ши, тесе шухӑшладдё. Со- 
Ц1ализм динТ)ен калакан кёнекесем туха пуд- 
ланӑ, дав кёнекесем халё тёрлё т^ёлхепе пур.

Соц1ализм тенё самах пирёншён дёнё 
самах вӑл, хӑш дынсем хали-^-^ен вал са
маха илтмен те пулё. Ҫав соц1ализм динтзен 
халах хушшин-^е калаҫнӑ "^ухне, каладакан
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ҫыннисём ҫавӑн ҫин"^ен никам илтмен, ни
кам пӗлмен пек тавлашса калаҫаҫҫё, вёсен 
сӑмахне итпесе тӑрсан, итлекеннине ҫапла 
пек туйӑнат: сошализм ҫин-^ен французсем 
те, англичансем те, Америкари ҫынсем те 
нимён те пёлмеҫҫё, ҫзв халӑхпа калаҫакан 
ҫын хӑй ан'^ах ун ҫин^ен тӗпӗ-йёрёпе пёлнё 
пек туйӑнат.

Соц1ализм ҫинТ)ен калаҫакан ҫынсене 
ӑнланас тесен, сошализм ҫинтзен ҫырнӑ кё- 
некесене ӑнласа вулас тесен, пирён малтан 
пёлес пулат: ҫынсем -  пурӑнӑҫра хӑйсене
мён кирлине йепле туйанаҫҫё-ши?

1. Етеме кирлё йапала пур те ҫын тӑ- 
рӑшнипе пулат, ҫын пёр нимён тӑрӑшмасӑр 
хёвел-уйӑх ҫуттин-^ен усӑ курат те, тата сыв- 
лӑшпа сывласа ан'^ах пурӑнат. Тӑрӑшни мён 
вӑл. Тӑрӑшни вӑл хӑна ху хистени. Епё 
ирхине ирех хире кайам та, хёвел ҫуттипе 
савӑнса, ӳсен-ларан йапаласем ҫине пӑхса, 
кайӑксем йурланине итлесе, тён'^е тарах 
уткаласа ҫӳрем. Вӑл тӑрӑшни пулмаст, кунта 
хӑна >у хистени нимён те ҫук.

Епё ҫав хирех тата кётӳ хӑваласа кайам; 
хирте хам мён тӑвас тенё, ӑна мар, хам 
ӑҫта кайас тенё, унта мар, выл^ахсене ӑҫта 
илсе каймалла, ҫавӑнта кайам, вёсемшён 
мён тумалла, ҫавна тӑвам. Кётӳ саланса ан 
кайтӑр тесе, хама хистесе выл^ахсене пуд- 
тарам, тырӑ пуссине кёрсе ан кай-^т^ар тесе, 
сыхлам вёсене. Ҫак ёнтё тӑрӑшни пулат, 
епё кунта хам мён тӑвас килнине тумастӑп,
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мӗн тума кирлё, хама хам хистесе, ҫавна 
таватап.

Ӗҫ вӑл ҫӑмӑлли те пур, йывӑрри те 
пур; етем тӑрӑшнинтзен ытти дынсене усӑ 
йе нумай пулат, йе сахал пулат- Иалтан ху- 
лана йывар лав хыдён-^ен ҫуран утса пы- 
расси кётӳ хыдёнтзен хирпеле утса пынин- 
т^ен йывартарах. Суре сӳреме суха сухалас- 
син15ен дӑмӑлтарах, утӑ дулма утӑ пудтарас- 
синтзен йывартарах.

Икё дын, кун кадитз-^ен ёдледдё, хакне 
иккёш те пёр пек илеймеддё: пёри илет 
3 тенкё, тепёри I тенкё ан-^ах. Вёсем кун 
кадитз-^ен ёдленё ёд хакне пёр пек илмен 
пулсан та, дынсем пур те вёсем тёрёс ил-^ёд 
тесе шухӑшлаҫдё; пёри нумайрах тӑрӑшнипе 
укдине- нумайрах илет, тепёри сахал тӑрӑш- 
нипе хакне те сахал илет.

2. Ёд мён вал? Ёд тесе етем тӑрӑшнин- 
Тзен пулакан усса каладдё. Вёреннё дынсем 
ёде те видеддё, ака мён майпа видеддё. Пёр 
пата дёртен пёр фут (тзэлӑшӑн ди'^’̂ ёмёш 
пайё) дулёшне дёклесен, пёр пай ёд пулат 
теддё; пур ёде те вара дав шайпа видеддё. 
Ахалз Тзухне харпӑр-хӑй ёде харпӑр-хӑй ви- 
дипе видеддё: ута дулас ёде-купа тӑрӑх в и 
деддё, тырӑ вырас ёде-кёпте тӑрӑх видеддё, 
хама дурас ёде-дулё тӑрӑх миде арш ӑнне 
пёлсе видеддё. Ёде тата ёдлесе ирттернё ва,- 
хӑтпа та видеддё, ҫавӑн -^ухлё кун, даван 
тзухлё сехет ёдленё теддё. Антзах халах хуш- 
шинт)е дынсем ёде вӑхӑт тӑрӑх видме' йурат-
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маҫҫӗ: ёҫе вӑхӑт тӑрӑх шутлама тытӑнсан, 
вӑхӑта ахалех, ёҫлемесёрех тӑсма пултараҫҫё.

Ҫапла ёҫ ёнтё вӑл тӑрӑшнипе хӑвӑн 
ӑсун вӑйне пётерни, ӳт-пӳ вӑйне пётерни 
пулат. Ҫав тӑрӑхран ёҫ кирек мён тёрлё 
пулсан та, ӑна виҫме май пур: есё ҫёр кӑм- 
рӑкё 1]авса кӑларатна, вӑрман касатна, хӑма 
ҫуратна, суха сухалатӑн-и, тырӑ выратна, 
аТ)асене шкулра вёрентетён-и, йе Тдирлё дын
сене пӑхатна, дав ёдсене пурне те шутне- 
йёрне тупма май пур.

3 Пёр-пёр йалта пёр кунта пин пай ёд 
ту-^-^ар. Ҫав ёде устерме те пулат, т^акарма 
та пулат. Тӑватӑ дын варманта кӑк кӑклад- 
дё (хӑртнӑ хӑртаддё;: малганхи кун вёсем 
икшерён пёрлешсе кӑкла^-^ӑр, дапла икше- 
рён икё ушкӑнлӑ пулса ёдленипе вёсем кун 
кади'^'^ен мён пурё 20 тунката кӑлараддё. 
Тепёр кунне вёсем тӑваттӑшё те пёрлешеддё 
те, рит^аксем илсе ёдлеме тытӑнадҫё, дапла 
пёрле ёдленипе вёсем кун кадит^Тзен 20 тун
ката мар, 35 тунката калараддё. Ҫакӑнта 
ёнтё тӑрӑшни дав давах; дынсем ёдлеме май 
тупнипе ёдё ӳсён-^ё. Кӑкламалли тунката 
нумай пулсан, дав тӑватӑ дынах пёр-пёр 
машшина туйанёд те, вара тен кун-кадитз' 
■̂ ен дёршер тунката каларма та пултарёд. 
Етем ёдленё ёд даван пек ытти ёдсен-^е те 
усёнме пултарат, дёр ёдленё дёрте те, фаб- 
рик-завод таврашён-^е те. Ёд ёдленё дёрте 
мён -^ухлё машшина нумайтарах, даван-^ух- 
лё дын ёдлекен ёд усёмлё пулса пырат.
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IV. Сошалистсем мёне вёрентеҫҫӗ, 
мён шухӑшлаҫҫё вёсем.

Соц1алистсем вёсем тёрлё вёрентеҫҫё. 
Вёсем вёрентни хӑшё пурӑнӑҫра усса килсе 
пырат. Вёсем шухӑшланӑ шухӑш ырӑ, вё
сем етемсем хушшинтзе канӑҫлӑх пултӑр, 
ҫёр динт^е ырӑлӑх пултар, теддё. Соц1алист- 
сен шухӑшёпе пыра —киле тёнт^ере ак дапла 
пулмалла.

Иапала тавраш никаман та харпӑр-хӑ- 
йён пуЛ]Мё; пётём дёр, шывсем, вӑрмансем, 
дуртсем, выл^ах-'^ёрлёхсем, тумтир тавраш 
никамӑн та мар, пурин те, мён пур хала- 
хан пулё, пур йапала та хыснан пулё. Пур
не те уса курес тесе, дынсем пур те пёр 
пек ёдлесе пуранёд, хайне мён кирлине ва
ра пур те хыснаран пёр пек илсе тӑрёд. Пё- 
тзёк ат^асем пурин те пёр пек вёренсе усёд. 
Никамӑн та, ни упашкин, ни арӑмён хӑйён- 
ӑрасна мулё пул^мё, вӑхӑтлӑха тытса тара
кан кирлё йапаласем антзах пулёд. Вӑл-ку 
усал ёд, вӑрласси, даратасси, дынна улта- 
ласси пуЛ]Мё ун -^ухне, укда тавраш ника- 
ман та пуЛ]Мё, ун -^ухне йапала та ника
ман та хайён пул^мё. Ун -^ухне вара, соц1а- 
листсен самахёпе каласан, дынсем райри 
пек ыра пурӑнёд, пур те: нимёт^сем, ф ран
цузсем, китайсем, вырӑссем пёрле пуранёд, 
епир Тзӑвашсем те вёсемпе пёрлех пурӑнӑ- 
пӑр. Ҫав райри пурӑнӑҫа курас тесен, дын-
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сен харпӑр-хӑй йапалине ан'^ах пётермелле, 
мул ҫук ҫынсен (пролетар1и) пурин те пёр- 
лешмелле те, пёр канашла пулса пуйан 
ҫынсене хирёҫ тӑмалла, теҫҫё. Тёрлё ҫёрте 
пурӑнакан мулсӑр ҫынсене пурне те пёр
ле штерес тесе, соц!алистсем интернацюнал 
тийекен ушкӑн тунӑ. Интернацюнал тени 
халӑхсен хушшинт,и ушкӑн тени пулат. Ҫав 
тёрлё халӑхсен хушшин-^и ушкӑн вара дын
сем тытса таракан мула хирёд, пуйан дын
сене хирёд тӑма мул дук дынсене--проле- 
тарисене— пёрлештермелле пулнӑ.

Сошалистсем вёрентни вырассен кӑмӑл- 
не хӑшинне пит килнё, (тен Т)ӑвашсен кӑ- 
мӑлне те хӑшинне кайат пулё вал), вёсем 
вара шухӑшланӑ: Росс|'яри дынсем ушкан 
ушкӑнӑн, темиде дёршер, пулёд те, вёсем 
вара пёрле ёдлесе хайсене кирлё йапала
сем: дурт-йёр, тумтир, ытти йапаласем ту- 
йанса пуранед, тенё. Тата вёсен самахне 
ёненмен дынсем те пулна, вёсем ак дапла 
шухӑшланӑ: дынсем пур ёде те пёрле тава 
пудласан, пур те пёр пек тӑрӑшса ёдлей- 
рёҫ-и вара? тенё. Ёде пёрле ёдлемелле ту
сан та тӑрӑшакансем пулёд, антзах ун -^ухне 
вара тӑрӑшакан дыннинехӑй тӑрӑшнин-^ен 
уса курмалла пулаймё, унан тӑрӑшни ытти 
нэйан дынсемшён антззх пулё. даванпа унан 
пит тӑрӑшас та килмё. Апла дын хай та- 
рӑшса ёдленин-^ен хай уса курмалла пулма- 
сан, унан тӑрӑшни ытти дынсемшён ан-^ах 
пулсан, шурам-пудёпе тӑрса кад-^ен ёдле-
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кен те пуЛ]Мӗ, хушнин-^ен, кӑтартса панин- 
т^ен ытлашшине ёҫлекен те пул^мё. Вара 
вал йенне кайсан, ёҫ транса пырё, .кирлё 
йапала сахалланса пырё, ҫынсем те вара 
ҫука йулёҫ. Пёлекен ҫынсем, ӑстана вёрен
нё ҫынсем сахалланса пырёҫ. Лайӑх ҫёр 
ҫин-^е пурӑнакан ҫынсем, пысӑк шывсем 
хёррин"^е, тинёс таврашён-^е пурӑнакан дын
сем пуйса кайёд, ытти вырӑнти дынсем -^у- 
хӑнланса кайёд. Хӑш хӑш соц1алистсем хай
сем пеккисемпе пёрлешсе вырӑне вырӑнёпе 
ӑрасна йалсем туса дав хӑйсем вёрентнё 
пек пёрле ёдлесе пуранма пудланӑ, ан-^ах 
вёсем ниӑдта та дапла пёрлешсе Т)Ипер ну- 
мзй-^-^ен пуранайман, пёр-пёринпе килёш- 
терсе лайах пуранас вырӑнне ёдленё ёд 
пирки вёсем вӑрдса тавлаша пудланӑ: йул- 
хав дынсем йалан хастарлисене, ёдлеме та- 
рӑш акан дынсене дёнтерсе пына, даванпа 
пыра— киле вёсем саланса пётнё.

У. Нимё'1)сен со1цалистсем^ нимёТ)- 
сен вӑрҫисем.

1870 дулта Французсемпе нимёт^сем хуш- 
шин-^е вӑрдӑ тапранса кайна. Нимё 1̂ сем 
Фрацузсен-^ен вайлине пур те пёлсе тӑнӑ. 
Ёдлесе пуранакан Франщяри дынсем нимётз- 
сене: пирён дийе вӑрдӑпа ан килёр, тесе 
йӑлӑннӑ. Нимё1̂ сем вёсен самахне пахман, 
пур те Французсем дине вӑрдӑпа кайна, ун
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■^ухне нимӗтзсем хуштинт^е сои!алистсем те 
нумай пулнӑ. Нимё’̂ сем вӑрҫӑпа пырса, 
Французсен хулине Парижа ҫёмёрме тытӑн- 
нӑ, Мец йатлӑ хулана, ҫав хула таврашён' 1̂ и 
ҫёре туртса илнё, тата 200 ҫултанпа тытса 
таракан ҫёре (эльзас — лотаринг1я) туртса 
илнё; вӑрҫӑ вӑхётён-^е хӑйсем пётернё укҫа 
вырӑнне ФранцузсенеЗ милл!ард тӳлемелле 
тунӑ; ҫав парӑма татма Французсен ҫын 
пуҫне 125 франк тӳлемелле пулнӑ. Ҫав вӑрҫӑ 
хыдён'^ен кайран интернац!онал тийекен 
ушкӑна ҫырӑннӑ Франц1яри соц!алистсем 
ҫав ушкӑнтан пур те тухнӑ, нимё-^сем вара 
ҫёнёрен тата вӑрҫӑ кӑларас тесе хатёрлене 
пуҫланӑ, вёсем Росс1яна хирёҫ тӑма хатёр
лене пуҫланӑ; нимё-^сем вырӑссене хирёҫ 
тӑма хатёрленни пурне те курӑнса тӑнӑ. 
Нимё-^сем ҫёнёрен вӑрҫӑ кӑларма шухӑш 
тытсанах, вёсем вӑрҫӑ тапраниТ)Тзен малтан 
укҫа нумайтарах пухса хурасшӑн пулнӑ. 
Вырӑссен Япон1япа вӑрҫӑ тапранса кайсан, 
нимё-^сем пиресийенлё ёҫсем тума тытант^ёд.

1. Пирён тырра нимёт^ ҫёрне йарас пул
сан, пире пӑт пуҫне 60 пус пошлина тӳлет- 
тере-^^ёҫ.

2. Нимётз ҫёрён"^ен Росс1яна килекен 
таварсемшён илекен укҫана -^акарса пыт^ёд, 
давӑнпа вара нимё-ҫ таварё пирён патшалӑха 
шыв пек йухса киле пудларё, нимӗтз таварё 
нумай килнипе хамӑр Патшалӑхри фабрик 
заводсем ахал^ тӑрса йула пудларёд, завод- 
фабриксен-]^е ёҫ Тдарана пудларё, ёдлекен

_ 25_



ҫынсене хамӑр тырӑпа тӑрантарса усрас т^ух- 
не, пирӗн тырра йӳн хакпа нимё-^ ҫёрне 
ӑсататзТ)ёҫ. Ҫав вӑхӑтра ёҫлесе пурӑнакан 
нимёТ] ҫыннисем те интернац1онал тийекен 
ушкӑнран тухрёҫ, ан-^ах вёсем урӑх шухӑшпа 
тухрёҫ. Ҫавӑнтан кайран нимёт^сен соц!алист 
сем пур те ҫапла каласа вёренте пуҫларёҫ: 
Герман!я патшалахё пур патшалахран та асла, 
теттзёҫ: шкулсен-^е а 1̂ асене пё-^иклех Герма
ния пурин"^ен те аспа, тесе вёрентеТ)’̂ ёҫ.

Нимё-^сем вёсем хайсен пурӑнӑҫне, хай- 
сен йӑлисене халаха палхатса улаштарас- 
шан мар, вёсем хайсене мён кирлё закон- 
сене пахса тухса ан ’̂ ах турлетесшён, аван- 
латасшӑн; мён тусан мён пулат тесе, вёсем 
хӑйсен йӑлисене тёрёслесе пӑхасшӑн. Сама- 
нана улаштарса, пурӑнӑҫ йёркисене сасар- 
так ҫёнёрен улаштарса, вёсем хайсене хай
сем сийен тӑвасшӑн мар, вёсем ёлёкхи пек 
хыта тарса вӑйлӑланасшӑн, мул нумайтарах 
пухасшӑн; ҫавӑнпа вёсене ҫёр нумай кирлё, 
вёсем пётём тёнтзери ҫёре ҫавӑрса илсе, пё
тём тён-^ере хайсем пуҫлӑх пуласшӑн.

Нимётзсем ҫак вӑрҫа пит хатёрленсе пу- 
рӑннӑ, ӑна пур те пёлсе, пур те курса тӑнӑ. 
Курнӑ-пёлнё пулсан та, ҫавӑнтан шиклен- 
мен; нимё 1̂ сен сошалистсем нумай, ' ’соц!а- 
листсем ытти нимёт^сене вӑрҫӑ тапратса 
йама ирёк памёҫ-ха, етем йунне такасран 
■^арёҫ-ха вёсем, тесе шанса пурӑннӑ. Епё 
Герман|яра ҫӳрекеленё, унта пуранса епё 
хам нумай илтнё: Герман1яри ёҫлекен ҫын-
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сем, хура хэлӑх ҫыннисем вырӑссен ҫӗрне 
хапсӑнса кӑна тӑраҫҫё.

Пирён ҫӳлти пысӑк пуҫлӑхсем нимё-^- 
сене ёненсе, вёсем ҫине шанса пурӑннӑ. 
Пирён патша хӑй те нимёТ] пекех пулнӑ, 
вал Вильгельмӑн тат^-хуранташех пулнӑ; 
патша арӑмё '^ӑн--^ӑн нимёТ] Хёрё пулнӑ.

Вильгельм Росс1яна хирёҫ вӑрҫӑ кӑлар- 
санах, Бельг1Я патшалахё ҫине вӑрҫӑпа кай
на. Герман!яри сошалистсем., ёлёк хайсем 
вӑрҫӑ тавраш халӑхсем хушшин-^е ан пул
тар Тесе вёрентнё пулсан та, Вильгельм 
хушнине итлесе, ун хыҫён^ҫен вӑрҫа кайнӑ- 
Ҫынсем хушшинтзе вӑрҫӑ-тавлашу ан пул- 
тӑр, тесе калакан сошалистсем ҫине шан- 
нипе, Франц1я патшалахё те вӑрҫа хатёр 
пулман; хатёр пулмасан та, Французсем Рос- 
е!я хутне кёрсе, Бельп'я хутне кёрсе, нимёт^- 
сене хирёҫ вӑрҫӑпа кайнӑ. Французсен мал
тан ҫарӑ сахал пулна, нимё"^семпе ҫапӑҫса 
вёсем пит нумай пётнё, ҫар йышлӑлансан 
вара нимё-^сене паранми пулна. Герман1япз 
Г\;зстр1я хыҫёнт^ен пирён патшалаха хирёҫ 
тата турккасемпе болгарсем тӑТ)ёҫ. Пыра- 
киле нимётдсем вырассене те, французсене 
те, сербсене те ҫёнтере пуҫларёҫ, вёсен май
ла пулса вара нимё-^сене хирёҫ англичан
сем. Итал1я ҫыннисем, Америка ҫыннисем 
тӑ-^ёҫ. НимёТ)Сем Америка вайлине пёлсе, 
унтан хараса, пирён вырас ҫыннисемпе ки- 
лёшме те шухӑшлаҫҫё, антзах вёсен килёшес 
тенё шухашё пире пёртте усӑллӑ мар: ни-
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мё'^сем пиртен туртса илнё ҫёрсене пурне 
те хайсен аллин-^е хӑварасшӑн, тата пире 
укҫа та тулеттересшён (контрибуц!я). Ҫав 
шухӑшпа нимё'^сем пирён пата усал дын
сене йаТ)ёд; вёсем ак дапла каласа вёрентсе 
дуреддё: вырассен мён майпа та пулсан нимё-^- 
семпе килёшмелле, теддё. Нимёт^сем хайсен 
патшине Вильгельма Турра пӑхӑнса пурӑннӑ 
пек пӑхӑнса тӑраддё, тён-^ере дук ӑслӑ Виль
гельм тӑрӑшнипе епир, нимёТ)Сем, Росс1яна 
та, пётём тён-^ене те дёнтерсе илме пулта- 
ратпӑр, тесе шухашладдё. Вырассем давна 
пёледдё пулсан та, илёртекенсем калана 
самаха ёненсе, нумайёшё вёсем илёртнё хыд- 
дан кайаддё. Нимё-^сем ёнтё славян халахё- 
сене пурне те дёнтерсе илнё, славян халӑхё- 
сент^ен пёр вырассене антзах пётёмпех дён-^ 
терсе илеймен вёсем, вёсене ан'^ах пӑхӑн- 
тарса йывар сусмен тӑхӑнтарайман.

Хӑш усал дынсем пирён дынсене ак 
дапла каласа илёртеддё: нимё’̂ сем те си- 
рён пекех тӑвасшӑн, Вильгельм патшана 
хаваласа йарса. патшалахри пётём дёрё. 
пётём мула халаха уйарса парасшан, дын
сене пурне те пёр пек телейлё, пёр пек 
пурлӑхлӑ тӑвасшӑн, тесе улталаддё. Нимё'^- 
сем вёсем -^ӑнах та дапла тума пултарёд. 
вёсем Туанах та дапла тавёд; ан'^ах хайсен 
дёрне мар, пирён дёре, хайсен мулне мар, 
пирён мула: нимёТ) дарёсем пирён дёр дине 
тата шалалла килёд те, пирён дёре пайан-, 
пайан уйарса пётерёҫ. Герман1яри соц1алист-
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сем хайсен патшалахен'^и законсене тёт^е- 
се пахса антзах йусасшан, пирён патшалах
ри ёҫсене вёсем пётёмпе тустарса такса, 
улаштарса йалтах ҫёнёрен тӑвасшӑн. Вы 
рассен ҫар ушкӑнне, ҫар вӑйне вёсем пё- 
тересшён, хӑйсене вӑйлӑлатасшӑн, Виль
гельм патшине мухтава кӑларасшӑн. Ҫав 
шухӑшпа нимётзсемхӑш хӑш ҫынсене пирён 
пата йанӑ. Пирён ҫынсем ӑна сисмеҫҫё, вё
сем ырӑ ҫын тесе, вёсем илёртнё хыҫҫӑн 
кайаҫҫё. Вӑл ҫынсем вырассене усӑллӑ дын
сем пулсан, вёсене нимё-^сем хайсем патён- 
т^ен йаман та пулё-^-^ёд.

Ӗлёкхи саманара пирён хура халӑх дын- 
нисене пит сахал вёренте-^-^ёд, даванпа ха
лах халё тёттёмре тарат те. Халах нимён пёл- 
меннипе нимё"^ хӑйён Тзейелёхёпе вырассене 
тёрлё майпала улталат те. дав ултава сисме- 
сёр епир, тёттём халах, хамара хамар инкек 
тупса ларатпар. НимёТ)Сем, тата нимё-^сен 
майла дынсем пире ак дапла каладдё:

Сирён ташмэнсем— французсемпе англи- 
ч ^ с е м ,  епир нимёт^сем, сирён 17 кёпёрне 
дёрне туртса илнё пулсан та, сирён тусар- 
сем. Лтар тавансем пек пулса пёрлешер, 
пёр-пёринпе улаштарар: есир пире дӑкӑрпа 
сахар паоӑр, епир сире ерех парӑпӑр, теддё. 
Ҫав нимё-^сем пана ерехе ёдсе, нумай та 
пулмаст, пёр выранта пирён темиде пин 
салтак вилсе пётнё.
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VI. Нимӗ^сем мён хушнине тумал
ла мар пирён, нихю^^сем хайсем- 
шён мён тӑваҫҫё, ҫавна тумалла,

Нумай вёренкё ҫынсем, нимёт^сем те, 
ытти халах ҫыцнисем те, патшалахри пу- 
рӑнӑҫ йёркисене улаштарас мён пулсан, 
кирек хӑҫан та ак ҫапла тумалла теҫҫё; 
халаха кирлё ёҫме— ҫиме, тумтир, ытти мён 
кирлё йапаласем ан •^ак'^ёр, ҫителёклё пул’̂ - 
•^ӑр, ҫапла ҫителёклё пулсан ан'^ах пурӑнӑҫ 
йёркине улӑштарни халаха усӑллӑ пулат. 
Пурӑнӑҫ йёркине улӑштарнӑ пирки халаха 
кирлё йапала сахалланмалла пулсан, вал 
вара халӑха сийен антзах тават, теҫҫё. Ни- 
мёТ)Сем калаҫҫё: пёр-пёр завод, йе фабрик, 
унан йёркине улӑштари-^Тзен, 1000 йапала 
тунӑ пулсан, унан йёркине улаштарсан кай
ран 1000 йапала выранне 800 йапала ан-^ах 
ёҫле пуҫласан, вал вара майа килмест, ҫа- 
вӑнпа вал завод, йе фабрик йёркине улаш- 
тарни халаха сийен г-н'^ах тават, теҫҫё. 
йёркине улӑштар, ёҫлекен ҫынсен пурӑнӑҫ- 
не ҫӑмӑллат, ан-^ах, вёсем ёҫлекен ёҫ ёлёк- 
хинт^ен кайа ан пултӑр. Лайӑх машшина- 
сем туйаннипе ёлёк ёҫлекен ёҫе сахал вӑхӑт- 
рах ёҫлесе ҫитерме май пулсан, завод-фаб- 
риксен"^е ёҫлекен ҫынсенён ёҫ вӑхӑтне кёс- 
кетме те йурат. Калуш тӑвакан фабрикра 
ёҫлекенсем кунне 10 сехет ёҫленё "^ух тав- 
лӑкне 1000 мӑшӑр калуш тӑва-^-^ёҫ пулсан,
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■'ӗҫлекенсем кунне 8 сехет анТ)ах ӗҫлесен те, 
тавлӑкне ҫав пин машӑрах тӑвас пулат;
сахал вахатра нумай еҫ тавас тесен, лаиах 
машшинасем туйанас пулат, апла тума май 
ҫук пулсан, ёҫлекен куна та кёскетме йура
маст. Почтара ёҫлесе тӑракан ҫынсем хай
сен ёҫне Тзэкартзёҫ, хайсене шалу ӳстерт- 
терт^ёҫ. Ана никам та хирёҫ пулмарё,'ан-^ах 
ҫав вӑхӑтрах, ҫав ҫынсене шалу ӳстернё 
пулин те, вёсен ёҫё ёлёкхинтзен те ь^а-^ар" 
пула пуҫларё; -^ас—-^асах ҫырусем ҫухала 
пуҫларёҫ, ҫырусем вӑхӑтра ҫитми пулд-^ёд. 
Ҫапла пулни халӑха усӑллӑ мар, апла тума 
йурамаст. Ӗдлес вӑхӑта ■^акарнӑ пулсан, ёдё 
ан 'ҫактӑр тесе, ёдлекен дыннисене нумай- 
лантармалла-^-^ё. Пур те, Герман1яри соц1а- 
'^истсем те, дапла тума тӑрӑшаддё: пайан 
дапла тусан, ыран мён пулассине шухаш- ' 
ласа таваддё. Хӑшё хӑшёсем ан-^ах—боль- -л 
шевиксемпе анархистсем (большевиксем в ё 
сем ытла пысака хапсанаддё, ҫавӑнпа вёсене 
большё?йксем тёддё7 анархистсем —пудлӑху ' 
сем "ан пул'^Тзэр, тесе вёрентеддё) ыран м ё й \  
пулассине пёлесшён мар; ыран мён пулас- 
сине нимён шухӑшламасӑр, ирёксёр туртса 
илсе пайанхи кунах хайсен шухашёпе та- 
васшӑн. Халаха тытса тӑрас ёде пирён алла 
парар, епир сире хамара ’̂ ас пёлтерёпёр, 
тесе кӑшкӑраддё вёсем. Нимёт^сем пирён 
пата давӑн пек кӑшкӑракан дынсене йараддё, 
^ӑйсем патшалӑха тытса тӑрас ёде дав кара- 
ҫӑварсен аллине нимёнпе те памасдё, парас



та ҫук нихӑҫан та. НимӗТ)Сем пек пулас мар-и< 
пирён те?

Ҫав большевиксемпе анархистсене пи
рён мён тумалла? Мён туса тавлашма пул- 
таратпар епир вёсемпе?

Ирёклё ҫёрте епир вёсемпе сӑмахпа ка- 
лаҫса ан-^ах тавлашма пултаратпар, тата 
ҫынсене вёрентсе каласа парса, вё<"ене хирёҫ 
тама пултаратпӑр. Вёсен-^ен курса, пыра 
— киле ҫынсем хӑйсемех ӑнланёҫ, шухӑшла- 
кан пулёҫ, хӑйсем мён тунине ӑнлакан пулёҫ: 
пёринне туртса илсен, тепёринне те туртса 
илме алӑ пырат; ҫынсем пёр-пёринне турт
са иле пуҫласан, тёп-пулма антзах вара; дав
на дынсем пыра-киле хӑйсемех ӑнласа илёд.

Ҫавӑнпа куштан анархистсемпе куштан 
большевиксем вёреннё дынсемпе халах 
умён-^е хайсем тавлашма пултарас дуккинё 
пёлсе, вёреннё дынсене халӑх хушшине 
куртмеддё, кёрсен те вёсене ирёксёрех вард- 
са, тёртсе каларса йараддё. Анархистсемпе 
большевиксем халаха патратса дуреддё пул
сан та, пур те вёсен самахне ёненсех пёте- 
реймеҫҫё, даванпа тёрлё ёде суйлана дёрте 
ытти соц1алистсем, меньшевиксем, вёсене 
дёнтерсе пыраддё. Халё ытти соц1алистсем 
большевиксене пур те хирёд пыраддё, вё
сене кура ытти дынсем те хирёд тӑраддё.
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УП. Ытти сошалистсем мёне вёрен- 
теҫҫё, мён шухӑшлаҫҫё вёсем.

•

Соц1алистсем вёсем тёрлё вёрентеҫҫё, 
вёсеум мён вёрентнине нумайёшне йышан- 
ма та йурат. Вёсем шухӑшланӑ шухӑш-ҫёр 
ҫин-^е пурне те ырӑ пурӑнмалла пултар 
тени —ырӑ шухӑш вал, антзах вёсем мён шу- 
хӑшланине пурне те халё нийепле те тума 
ҫук. Сошалистсен шухашёпе малашне тён- 
■^ере ҫапла пулмалла. Никаман та харпар- 
хаиён мул пулзмё. Пётём ҫёр, вӑрмансем, 
ҫырмасем-шывсем, вылзӑх--^ёрёлёхсем, тум
тир тавраш, пӳрт-ҫурт тавраш пур йапала 
та мён пур халӑхӑн пёрле пулё. Пурне те 
уса кӳрес тесе ҫынсем пур те ирёкрен ёҫлесе 
пурӑнёҫ. Хӑй ёҫленин-^ен ҫцнна хӑйне усӑ 
курмалла пулзмё; апла хӑй ёҫленё ёҫрен хӑй 
усӑ курмалла пулсан, хастарлӑ ёҫпекен дын
сем хӑйсем валли лайӑх тумтир, лайӑх апат 
ыйта пудлёд. Д-^асене пурне те пёрле, пурне 
те пёр пек вёрентсе ӳстерёд. Явланса ка-^-^а 
кайса арпа-арӑма ӗмёрлёхе пёрлештересси 
— мён пулзмё, ун вырӑнне ардынсемпе хёр- 
арӑмсем ирёккён вӑхӑтлӑха антзах пёрлешсе 
пурӑнёд; ардынё те, хёр арӑмё те хӑйне мён 
кирлине пурне те халахран пёр тан илсе 
тарё. Хёр-арамсем а'^исене те хаман тесе 
каламёд, а-^асене пахса ӳстерме даван йа-^ёпе 
партна дуртсене ледсе парёд. Укда мён пулзмё, 
даванпа варлас, даратас ёд те, ытти усал



ӗҫсем те пул]мӗҫ. Упӑшкипе арӑмё хуш- 
шин-^е кӳлешесси, ҫиленесси мён пулзмё, 
кама йуратас тенё, ҫавна йуратма ирёк пулё 
ун "^ухне.

Пёр-икё сӑмахпа каласан, ун -^ухне дын
сем райри пек ырӑ пуранёд. Ёдлеме те ёдлес 
килнипе ан-^ах ёдлёд, хайсене мён кирлйне 
пурне те, халзхи пирён самахпа каласан, 
пёр укдасӑрах хыснаран илсе тарёд, ун -^ухне 
никама та хистесе ирёксёр ёдлеттермёд.

Соц!алистсен шухӑшё дапла. Хӑш "^ухне 
вёсен шухашё тата малалла та кайат: хёлле 
пулсан дынсене пуранма сивё дёртен ӑшӑ 
дёре кударёд, дула пулсан шарах вӑхӑтра 
вёсене кайалла Росс1яна, Герман1яна илсе 
кайёд. Ҫакна калана п^ухне мана халлапра 
калана ан-^ӑк шухӑшлани аса килсе кайат. 
Хёлле сивёре ан"^ӑк калат тет: хӑдан дула 
пулё-ши, дула пулсан, шӑмӑран пӳрт тӑвӑт- 
тӑм, тесе калат тет; дула пулсан шӑрӑхра 
дав анТ)ӑк тата дапла калат тет: хадан хёл- 
лене кёрем-ши, хёлле пулсан, йуртан пӳрт 
тӑвӑттӑм, тесе калат тет. Соц1алистсен те 
дапла, малалли шухашё вёсен пит пысак, 
анТ)ах вёсен шухашё халзХИ дынсем пурӑннӑ 
Тзухне нихадан та дитес дук.

Халаха уса тавас тесе тӑрӑшакан дын
сем халё те пур^ вёсем; пёри шыва путса 
вилекен дынна хатарас тесе шыва сикет; 
тепёри выртса йулнӑ а’̂ ана вутран хатарас 
тесе, вут тивнё пӳрте кёме харам^ст; пёр 
укдасар халӑхшӑн тӑрӑш акан дынсем те пур,
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ан-^ах хӑй ҫинТ)ен, хӑйӗн ат,и-паТ)Исем ҫин- 
■̂ ен пёр шухӑшламасӑр ёмёрне халӑхшӑн 
антзах тӑрӑшса ирттерекенни сахал вӑл. Ҫа- 
вӑн пек ҫын Хусанти малтанхи арх1ерей 
Гур1Й пулнӑ тесе калаҫҫё. Епё хам ҫавӑн 
пеккине пёр ҫынна антзах пёлетёп (епё ӑна 
пёле пуҫланӑ -^ухне вӑл 40 дулта-^т^ё). Ҫав 
епё пёлекен дын хӑй динТ)ен нимён шухӑш- 
ламасӑр 30 дул халӑхшӑн тӑрӑшса ёдлесе 
пурӑн-^ё, Николай Иванович Ильминск1й 
вӑл. Ырӑ дынсене епё нумай курнӑ, нума
йёшне пёлетёп: вёсем -^ухӑн дынсене пит 
хёрхенеддё, вёсем ытти дынсемшён антзах 
тӑрӑшса ёдлесе пуранмаддё, хӑйсемшён те 
тӑрӑшаддё. Ҫав пётём дёр дин-^и дынсем: 
китайсем, негрсем, малайцсем пёрле пура
нас рай пулса кайтӑр тесен, пирён йӑхлӑ 
дынсем мар, урӑх ӑруран дуралнӑ дынсем 
кирлё, вёсем вара, пирён пек, хайсемшён 
тӑрӑшмёд, пёр ытти дынсене уса кӳрес тесе 
антзах тӑрӑшса ёдлесе пурӑнҫд.

Пурӑнӑд йёркине сошалйстсем вёрентнё 
пек тума пит йывар, дав ёде туна тзухне ака 
мёне мэнмалла мар. Пурӑннӑдем дынсем 
ёрт^есе пыраддё; Петр Велик!й вӑхӑтёнтзен 
вара, икё дёр дул хушшин-^е, Росс!яра халдх 
13 хут ӳснё, Росс1яра халах халё мён пурё 
190 милл|'она дитет. Пурана —киле 400 мил- 
Л10на та дитё, патшалахри дёр хутшанасси 
пулаймё, дав-давах тарё, йе кёдёнленсе кайё.

Мусульмансем Мускав хулин’̂ е хайсен 
пухавён’̂ е ака йепле самах пётер’̂ ёд: Баш-
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кир ҫӗрӗ (губ. Уфимская, Оренбургская, 
Пермская), Киргиз ҫёрё (Уральская, Тургай- 
ская. Акмолинская, Семипалатинская, Семи- 
р-Еченская области), тата Средняя Аз1я тийе
кен ҫёр харпӑр-хӑй ӑрасна патшалах пул
малла, ытти халахсене унта куҫма халех -^ар- 
малла, Сибире куҫма та т^армалла, тенё. Ҫав 
вырёнсент^е, вырассене йарас мар тенё ҫёр- 
сен^^е, ҫынсем (пур те мусульмансем), ҫёр тё- 
пёшён-^ен пиртин-^ен ирёкрех пурӑнаҫҫё. Тёр
лё выранта кашни тӑваткӑл ҫухрӑм ҫёр ҫин- 
•^е йалта пурӑнакан ҫынсем акӑ мён -^ухлё:

Въ К!евской губерн1и.........................90
„ П о л т а в с к о й ...............................  78
„ В о л ы н с к о й ...................................... 61
„ Харьковской, Воронежской,

Орловской п о .................................. 60
„ К а з а н с к о й ......................................49
„ У ф и м с к о й ..................................... 27
„ О р е н б у р с к о й .......................... . 1 2
„ СемирЪченской .............................3®/4
„ У р а л ь с к о й .......................................... 2Уг
„ Акмолинской ................................. 2Ч'2
„ Семипалатинской ......................2
„ Тургайской ............................... 1 '7 4

Ҫакӑнта кӑтартса панӑ кайранхи 7 кё- 
пёрнесем пит пысӑк. Ҫёр Хусан кёпёрнинтзе 
мён пурё те 36 пин тӑваткӑл ҫухрӑм антзах. 
Ҫав пысӑк кёпёрнесене Хусан кёпёрнипе 
тан)1аштарсан, вёсентзен Хусан кёпёрни пек- 
ки ака миҫе тухат:

Уфимская . I.........................................  2
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О р е н б у р г с к а я ...........................................3
Уральская ................................................572
С ем и р -Е ч ен ск ая ...................................... б
Т у р г а й с к а я ................................................6 ^ /4
Семипалатинская  ........................... 7
А к м о л и н с к а я .............................................Э’/Т
Ҫапла мусульмансем хӑйсен шухӑшӗпе 

ҫав тери пысӑк ҫёр ҫине, Хусан кёпёрнин- 
■̂ ен 40 хут аслӑ ҫёр ҫине ытти халахсене 
куҫма ҫул хупса хурасшӑн, Сибире те йарас- 
шӑн мар вёсем ытти ҫынсене. Европари 
Росс1я патшалӑхён-^ен сивё йент^и, тырӑ 
Пулман 4 кёпёрнене кӑларсан, тата хӑйӑр 
вёҫсе вьфтакан Аҫтӑрхан кёпёрнине шутла- 
масан, Европари Росс1я патшалӑхён-^е ҫёр 
мён пурё 50 Хусан кёпёрни тзухлё ан-^ах пулат.

Ҫакӑнтан лайӑх курӑнат ёнтё, пирён 
ҫынсем ҫёре кирек йепле уйӑрсан та, пыра- 
киле хамӑр ҫёрти тырӑ хамӑра ҫитеймё. 
Хёвел-анёҫ йен-^и, нимёТ)Сен аллине кайнӑ 
17 кёпёрнере пурӑнакан ҫынсем пирён па
та тарса килнёренпе, халё те пирён хамӑр 
тырӑ хамара ҫитми пула пуҫларё. Вӑхӑтлӑ- 
ха лартнӑ халзхи пуҫлӑхсем тахӑҫантанпах 
тырӑ ҫитменнипе патшалӑха йывӑр килет 
тесе—-ахалз ҫынсене тырӑпа сут-тума '^ар- 
■̂ ёҫ, ҫар ҫыннисене тӑрантарма тесе, халӑ- 
ха тӑрантарма тесе, пётём тырра-пулла 
хыснана туртса илТ)ёҫ.

Ҫав тырӑ ёҫё, халӑха тӑрантарас ёҫ пит 
пысӑк ёҫ, вӑл ёҫе пёр шухӑшламасӑр туртса 
илсе тума йурамаст. Вал ёҫе пётём халӑхпа

41



пёрле шухӑшласа тӑвас пулат. Тырра-пулла- 
ҫынсем ҫёр ёҫлесе туса тӑраҫҫё, халӑх ҫисе 
тӑранса пурӑнакан йапаласем пур те ҫёр 
динт^е пуладдё. Ҫавӑнпа дак саманара соц1а- 
листсем пурин 1̂ ен ытла дӗр динТ)ен сӳтсе 
йавса калададдё, пур ёдрен ытла дёр ёдне 
туса хурасшӑн.

38

УШ. Ҫӗр ӗҫӗ.
Ҫёр ёдё дин-^ен кападнӑ -^ухне нумайёшё 

даа ёде латин сӑмахёпе—аграрный ёд теддё- 
Аграрный тени хирт и  тени пулат. Ерё хирти 
ёд тесе каламастап, дёр ёдё тесе калатап. 
Халё пёр хир дин1̂ ен антзах тавлашмаддё, 
дарансем дин-^ен те, вармнсем дин^^ен те, 
сартсем дин-^ен, сарт айён-^е пур йапала
сем дин 1̂ ен те калададдё.

Ҫёр ёдё дин-^ен каладни—дынсене дёнё- 
рен дёр тарласа касса парас ёд диитден ка- 
ладни пулат вал. Хура халӑх дыннисен дёр 
сахзллине пур те пёледдё, вёсене дёр к и р 
лине те пёледдё, вёсене дёр урӑх памасан 
та дитет тесе калакан никам та дук. Ҫын- 
сене дёр йепле устерсе памалла-ши, адтан 
тупса памалла-ши? мён пур сӑмах давӑ ан- 
■̂ ах, пур те даван динт^ен антзах тавлашаддё. 
Хред'^енсем хӑйсем—тарласа парас тенё дёре 
хайсен йалё таврашён-^е илесшён; инде дёре, 
йут кёпёрнене кудмасар илесшён. Ҫав шу
хаша хирёд каладакан та дук. Ан-^ах пёр 
никам кудмасӑрах, хред'^енсем халё дисе



тӑракан ҫӗр ӳсейӗ-ши вара? Сахал ҫёрлё 
ҫынсене ҫёр ӳстерсе касса памалӑх пур йал- 
сен-^е те ытлашши выртакан ҫёр пур-ши 
вара? Паллах курӑнса тӑрат, Европари Рос- 
С1Я патшалӑхён^е ытлашши ҫёр ҫукпа пё- 
рех, ирёклё ҫёрсене илес тесен, хӑшин хӑ- 
шин хёвел—тухӑҫ йен-^и кёпёрнесене, Си
бире куҫмалла пулат, апла куҫмасан, халё 
ҫ.исе таракан ҫёре нийепле те ӳстерес ҫук; 
пурин’̂ ен ытла т^авашсем пуранакан вырӑн- 
сент^е ытлашши выртакан ҫёр ҫук. Ян-^ах 
ху ҫуралса ӳснё ҫёр-шыва пӑрахса, никамӑн 
та инҫетри пёлмен ҫёре куҫса кайас кил- 
мест; унта кайас пулсан, укҫа та нумай пё
тет, терт те нумай курмалла пулат, ҫавӑнпа 
пурин те килтех пуранас килет.

Пур те ҫёр касса парасса кётеҫҫё, халё 
ҫисе таракан ҫёр ҫумне ҫёнёрен касса тар
ласа парёҫ, тесе ёмётленеҫҫё. Ҫав ҫёнёрен 
тарласа панӑ ҫёр йулашки пулё, унтан к а й 
ран урӑх касса пама ҫёр ниӑҫтан та тупӑнмё. 
Пурӑна-киле халӑх татах ёр-^есе кзйё, ҫёр 
татах сахал пулё, ун 1̂ ухне вара урӑхран 
ҫёр ниӑҫтан та ёмётленме пулзмё. Ҫавӑнпа 
ҫак-ҫёр к ^ с а  парас ёҫе тунӑ "^ухне тата 
малашне мён пулассине те пёлсе, шухӑш- 
ласа тавас пулат.

Епир халзХи ёҫ ҫин"^ен антзах калаҫӑ- 
пӑр. Пирён кунта ирёк выртакан ҫёр пит 
сахал; хысна ҫёрёсене хреҫтзенсем хайсем 
тара илсе пурӑнаҫҫё, ҫёр нумайтарах тытса 
таракан ҫынсем хашё хӑйсемех сухаласа
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акса тӑраҫҫӗ, йеҫурмалла ёҫлеттереҫҫё, хӑшё 
тата кӳрёшри йалсен’̂ е пуранакан хред'^ен- 
сене тытса ёҫлеттереҫҫё. Ҫав хӑйсем ёдле
ме ёлкёреймен дёрсене худис.ен-^ен илсе, ёдле
кен дынсене валеде панӑ "^ухне, дёр ёдне 
тӳррипе тӑвас пулат, пёрне дёр панӑ Т)ухне 
тепёрин-^ен дёре ахал^ туртса илме, ӑна дука 
хӑварса кӳрентерес пулмаст. ХредТ)енсем халё 
шухӑшланӑ пек тӑвас тесен, вёсене дёр тар
ласа панӑ Тзухне, дёнё дёре кудармасар май 
килнё таран дывахри дёрсене касса парас 
пулат, хали’̂ Тзен йут дёр динт^е ёдлесе пу- 
рӑннӑ дынсене те манма йурамаст.

Халаха дёр тарласа пана Т)ухне йепле 
памалла дёре: килсерен-и, йат тӑрӑх-и, йе 
йал йа-^ёпе касса памалла-и?

Ҫак ёд дин’̂ ен хред-^енсем хайсем тёрлё 
калададдё, адта нумайранпа дёре валедме- 
сёр дисе пурӑннӑ, даванта дынсем тӑрласа 
парас тенё дёре кил тарах илесшён, хаш 
йалсен'^е тата йат тӑрӑх, -^ун тарах дёнёрен 
хисеплесе кастарасшан, дак ёдпе пур дын
сене те пёр канаш а кӳртме пит йывар, ана 
патшалӑхӑн пулас пухавё те (Учредительное 
Собран!е) канаш а кӳртеймё; хӑш шухӑшпа 
тӑвас тийекен нумайтарах, дапла тавас тесе 
калама та йурамаст: нумайённисен те хай
сен шухашёпе самахё тёрёс, сахаллисен те 
самахё суйа мар. Тарласа парас дёре мёнле 
касса памалла тесе ыйтсан, ун динт^ен те 
дынсем тёрлё калададдё. Пёр йышшисем ак 
дапла калададдё: дёре халахпа дис€ тарса.
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,ҫӗр пирки пёр-пёриншён хута кёрсе, епир 
ёнтё ҫука йерсе кайрӑмӑр; ҫитё ёнтё пире 
апла тарӑхса пуранма, теҫҫё. Тепёрисем тата 
ҫапла калаҫҫё: ҫак йулашки ҫулсен-^е Сто
лыпин кӑларнӑ законна пурӑнса, нумайёшё 
пёр шит ҫёрсёр йулз-^ёҫ; ҫёре йалпа тытса 
тӑнӑ пулсан, ҫёр сахалшар тивсен те, пёр 
нимён ҫёрсёр никам та тӑрса йулман пу- 
лёТзТзё, теҫҫё.

Сошалистсем ҫак ҫёр ёҫне ак ҫапла 
тӑвасшӑн. Вёсен шухашёпе пётём ҫёре хала- 
хан тумалла, ҫёр харпӑр-хӑйён никаман та 
пулмалла мар. Ҫав халаха пулнӑ ҫёре вара 
ҫынсене уйарса памалла, теҫҫё. Герман1яри 
соц1алистсем тата шухӑшлаҫҫё: ҫёре ҫапла 
уйӑрса парсан, ҫёр пурне те ҫитё, пурне те 
пёр тикёс тивё, пур те вара ҫёртен, ҫёр 

^ёлёшён'^ен тутӑ пулёҫ, вара пурне те аван 
пулё, теҫҫё. Хулара урӑх ёҫпе пуранакан 
ҫынсене те ҫёр пама май пур, тесе йапа- 
таҫҫё вёсем. Ан-^ах ҫав етем ёҫлесе тӑранса 
пуранакан ҫёре никаман та мар туни ха- 
ли-^Тзен ниӑҫта та пулман вал. Вырас халах- 
не, ҫурри ытла нимён вулама пёлмен дын
сене, дёре дапла тума хушаддё; дёр харпӑр 
- -хай ён  никаман та ан пултар, дапла тӑ- 
вӑр есир, теддё.

Апла тума епё шикленетёп- Нимё'^сем 
хайсем пур те тенё пек хута вёреннё дын
сем, вёсем нумай вёреннё, аста дынсем; вё
сем малтан, хӑйсем дапла туса пах'^ар, мён 
^^улнине, мён майа килнипе килменнине епир
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курӑттӑмӑр вара. НимӗТ)Сем ҫав ёҫе (ҫёр* 
никамӑн та харпӑр хӑйён ан пултӑр тенӗ 
ёҫе) хӑйсем патён-^е тӑвасшӑн мар, пирён 
патӑмӑрта тутарса пӑхасшӑн; пире илёртме, 
пире усала вёрентме усал ҫынсене йа-^ёҫ 
пирён пата: ан тив, вырӑссем ҫёр ёҫё ҫин-^е 
тавлашса кайса, вӑрҫса ҫапӑҫса пётт^ёр, теҫҫё.

Ҫёр ёҫне туса татнӑ -^ухне пирён ха
мара йепле усӑллӑ, хамӑр ӑспа ҫапла тӑвас 
пулат; пёр нимён шухӑшламасӑр ҫын илёрт
нё хыҫҫӑн кайма йурамаст, апла хӑтланса 
епир инкек антзах тупатпӑр. Астӑвӑр-ха есир: 
— ҫёре хуҫин-^ен хыснана туртса илмелле 
тусан, вара пӳрте-ҫурта та, укҫана та, ытти 
пур йапаласене те туртса илес пулат. Пёр- 
пёр ҪЫН ҫур ёмёрне тӑрӑшса ёҫлесе укҫа 
тупнӑ пултар, ҫав укҫапа вал ҫёр илнё, т̂ _; 
пёри пӳрт-ҫурт тунӑ, хӑшё тата выл^ах— Т)ё- 
рёлёх туйаннӑ, йе услам (%) илес тесе 
укҫине банка хунӑ. Ҫёре ан-^ах туртса ил
мелле тусан, малтанхи вара питех те телей- 
сёр ҪЫН пулат, кайранхисем телейлё дын
сем пуладдё: унан укда та дук, дёрне туртса 
илнипе дёр те дук; лешсен дёр дук, ун вы 
ранне дурт пур, йе вылзӑх -^ёрёлёх пур, йе 
укда пур. Ҫапла дёре, худинт^ен ирёксёр турт
са илсен, дынсен харпар--хай  мулё пётёмпе 
пётсе ларма пултарат; дыннанне пёр йапа
лине ирёксёр туртса илсен, тепёринне вара 
ытти йапалисене туртса' илмелле пулат. Вал 
йенне кайсан вара етем тарласа тӑрӑшсг?»  ̂
ёдленё ёд пётёмпе харама кайат, етемён 
пурӑнӑдё те малалла кайаймё вара.
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 ̂ Хура халӑха ҫӗр кирлине пур те пёлед
дё, дав дёре пана -^ухне ёде тёпё— йёрёпе 
шухӑшласа, тӳприпе туса парас пулат. Хред- 
■^енсем хайсене тӑрласа парас дёре хайсем 
таврашён'^е илесшён. Вёсен таврашён-^е дёр 
пурне те дитмест, хӑшин те пулсан дёнё 
дёре кудмалла пулат. Каман кудмалла? адта 
кудмалла? Ҫак ёде тунӑ "^ухне дапӑдса, кам 
ӑдта ёпкёрнё, давӑнта кайтӑр, тесе тума та 
йурамаст; кирек кам дёрне те пёр укдасар 
туртса илме йурамаст. ХредТ)енсем хайсем 
тытса таракан дёр хисепё ытти дёр тытса 
тйракан худасен дёрён-^ен сахал мар. Ҫёр 
тытса тйракан дынсем нумайёшё дав дёре 
хайсем те укда тулесе туйаннй. Тйрласа п а 
рас тенё дёре халё пур те ахаЛ], пёр укда- 
ӳӑрах илесшён, ёлёк вйл дёре илнё -^ух укда 
тӳлесе илнё, хйшё дав дёршён халё те тӳ- 
лесе тйраддё. Тйрласа парас дёре дынсене 
ахалех парсан, дёр худисем апла хурлйха 
йуладдё, хурлйха йулнйскерсем вёсем вара 
дёршён хыснана тӳлес парймне те тулеме 
пйрахёҫ. Ҫав тйрласа парас тенё дёре—дёр 
худисене хурлантармасйр, дынсене укдасйр 
парас тесен, йепле тумалла? Ана ак дагша 
тума пулат: дёр худине дёршён тулес укдана 
дёр илекен дынсене ан-^ах тулеттермелле 
мар, дав дёршён худана парас укдана пётём 
патшалйх дине, патшалйхри пётём халйх дине 
сулса йарас пулат, вара дёр худине те хур- 
^ланмалла пулзмё, дёршён укда тулеме те 
йывйр пулзмё.
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Ҫав тарласа парас ҫ ӗ р т ӗ н  тӳлесси ҫин^ 
Т)ен калаҫма тытӑнсан, хӑшё-хӑшё ҫав са
маха хӑлхана та -^икмеҫҫё: ёҫлекен ҫынна 
ҫёре ахалех памалла, тесе антзах кӑшкӑраҫҫё 
вёсем. Мён ыйтакан ҫынна пурне те пама 
ҫёр пулсан, ҫёре -^ӑнах та пёр укҫасӑрах 
пама йурё-^Т)ё, ан-^ах пирён патшалахра са 
хал ҫёрлё ҫынсем пит нумай; тарласа парас 
ҫёре пана "^ухне, ҫынсене мён ыйтна таран 
пурне те пама ҫёр ҫитес ҫук, тата ҫёрне те 

) пурне те пёр пек пама май пулаймё: тар
ласа панӑ "^ухне хӑшне нумайтарах, хӑшне 
сахалтарах памалла пулё. Тата пирён ' Рос- 
С1яра пёр ҫёрсёр ҫынсем те пит нумай, 50 
ҫул ёлёк хреҫ"^енсене улпут аллин-^ен ирёке 
каларсан, хӑшё-хӑшё пана ҫёре ҫавӑн т^ух- 
нех сутса йарса, ҫёрсёр тӑрса йулнӑ; хӑи^ӗ 
тата пыра -  киле йалти пурӑнӑҫа пӑрахса, 
пуранма хулана куҫса ҫёрсёр тӑрса йулнӑ- 
Халё ҫав ҫынсем татах ҫёр илесшён пулёҫ, 
хӑшё илес тесе калаҫаҫҫё те. Тата хӑш-хӑш *■ 
ҫёрсемшён хыснана, йе банка укҫа тӳле- 
мелле, ҫав тӳлес укҫана камӑн та пулсан 
тӳлес пулат. Ҫёршён укҫа тӳлесси ҫин-^ен 
калаҫсан, ҫынсем укҫа тӳлес маршӑн ак дап
ла каладдё: улпутсем дёрё ёлёк хӑйсем
ахалех илнё, халё пирён вёсене дёршён укда 
мёншён тулес, теддё. Халё улпутсем тытса 
таракан дёр хредт^енсем тытса таракан дёр
тен те сахалтарах: улпутсем хайсен дёрне 
хура—халах дыннисене банкасем урла сутс?., 
пётернё, хрес-^енсем улпутсен-^ен дав дёре
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^Мйсем тарласа ӗҫлесе тупнӑ укҫапа илнӗ. 
Ӗлёк патшасем панӑ ҫёре ахал^ илме йурат 
теме те пулат; кам ҫёре хӑй ёҫлесе тупнӑ 
укҫапа илнё, ҫав ҫыннӑнне ҫёрне ахал] илме 
нийепле те май килмест.

Ҫёршён укҫа тӳлесе, пирён татах хамӑр 
ирёке ҫухатса, ҫынсен тарҫи пулас-и, теҫҫё. 
Хамӑр ирёке ҫухатасси, хамӑра усал тӑвасси, 
никамран та мар, хамӑртанах килет вал. 
Ёлёк Росс1я ҫыннисем темиҫе ҫёр ҫул ул- 
путсен тарҫисем пулса пурӑннӑ; ун -^ухне 
ҫынсем пурӑнасса та тарҫӑра пурӑнасшӑн 
пек ан-^ах пурӑннӑ, ҫав-тери йёркесёр, на- 
т^ар пурӑннӑ. Патша тарҫи пулма пӑрахни 
улттӑмёш уйӑх антзах халё, епир йёркеллё 
пурӑна пёлмесёр, хамӑр валли ҫёнёрен тата 
инкек хатёрлетпёр. Ёлёк вырӑс ҫыннисем 
)Хайсем пёр-пёринпе килёштерсе, пёр канаш 
ла пурӑна пёлеймен пирки тутарсене 250 
ҫул пёр ахалех укҫа тӳпесе пурӑннӑ; хайсе
не кирлё ёҫе хӑйсем тӑвас "^ухне, тутарсе
не -^ёнсе, вёсем урлӑ туса тӑнӑ.

Ҫыннӑнне туртса илни халӑха ан-^ах 
пӑтратат вӑл, ӑна пур те пёлеҫҫё, пёр сук- 
кар ан-^эх курмаст. Халӑх пӑтранса кайсан 
вара, самана та тёк-тӑраймаст, самана пӑт- 
ранса кайсан, халах пӑлхана пуҫласан, ва
ра йут халӑхсен алли айне кёрсе укме те 
инҫе мар.

Ҫёре ахалз илес тийекенсем ак ҫапла 
калаҫҫё: тарласа парас ҫёршён те укҫа тӳ- 
лемелле пулсан, апла укҫа ӑҫтан ҫитерес.
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ӑҫтан^укҫа тупас? теҫҫӗ. Укҫа тупма м ай / 
пур. Иывӑр ан пултӑр тесен, ак ҫапла ту
малла: тарласа парас ҫёршён тулес укҫана, 
ёлёкхи пек, рёр ҫёр илекен ҫынсене ан-^ах 
тӳлеттермелле мар, патшалйхри пур дынсе
не те тӳлеттерес пулат. Ҫав тйрласа парас 
дёршён дёр худисене укда тулес пулсан, вё
реннё дынсем хисепленипе, дуллен 2 0 0  мил
лион тенкё тӳлес пулат, патшалйхри ытти 
парймсемшён дуллен 2500 милл1он тенкё 
тулемелле. Ҫак хисепрен пирён патшалйхйн 
вйрдй пирки пулнй парймсемшён 1272 тенкё 
туленё ’̂ ухне, тата 1 тенкё дёршён тӳле- 
мелле пулат; 12 тенки нимё-^семпе вйрднй 
пирки туленипе харама кайат пулсан та, 
вун-виддёмёш тенки харама каймаст, вйл 
укда халйха тйрласа парас дёршён каймал
ла пулат. Пирён каладдё: нимё’̂ сене укда  ̂
тулеттерес мар, нимё"^сем пирки пулнй си-- 
йене хамйрах Т)йтйпйр, теддё; хамйр дынсен 
дёрне, ёдлесе тупнй укдапа илнё дёрсене 
пёр пуссйрах, ахалех туртса илесшён, дапла 
туса хамйрйннисенех тёп-тйвасшйн.

Ҫынсен дёрне ахаЛ], пёр пус укдасйр 
туртса илме пире никам та мар, дав нимёт^- 
сем хушса йанй дынсемех вёрентеддё. Ҫак 
вйрдй вйхйтёнтзе епир нимё-^сен-^ен мён -^ух- 
лё сийен куртймйр, дав сийене пирён ни- 
мё-^сентзен шырама кирлё-^-^ё. Тата давна 
та манмалла мар: нимё'^сем дак вйрдй вй- 
хйтён’̂ е пирён дёре мён "^ухлё туртса ил- 
■̂ ёҫ. Нимё-^сем пиртен туртса илнё дёре: хы с-' '
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| 1а ҫӗрӗ, удЪл ҫёрё, хуҫасем тытса тӑракан 
ҫёр, ҫавна пурне те хисеплесен, хамӑр тыт
са тӑракан кёпёрнесен-^е хуҫасем тытса тй
ракан ҫёр (частновладельческая) ун ҫумён- 
■̂ е пиллӗкмёш пайё ан-^ах. Нимё-^сем поль- 
шари 9 кёпёрнене, тата Холм кёпёрнине 
туртса ил15ёҫ. Ҫав кёпёрнесенТ)е ҫёр мён 
пурё 11272 пин тйваткйл ҫухрйм. Нимё-^сем 
тата ҫак кёпёрнесен-^е акй мён тзухлё ҫёр 
туртса ил 1̂ ёҫ:

Курляндская 23'7'4 пин тйваткйл ҫухрйм. 
Вильна . - 375 „ „ „
Гродно . . . 328
Ковно .261 „ „ „
Витебск . . 414 „ „
Минск . . 714 „
Волынск . 518 „ „ „

^  Подольск . . 279 „ „ „
Мён пурё 3026 пин тйваткйл ҫухрйм, 

йе 300 МИЛЛ10Н десятина йахйн.
Росс1яра харпйр-хйй аплинт^е тйракан 

ҫёр мён пурё те 75 милл!он десятина антзах, 
ҫав 75 МИЛЛ10НТЭН ҫурри тенё пек улпутсен 
аллинт^е, ҫурри хред'^енсен аллинТ)е. Ҫав 75 
милл10нтан, 1909 ҫулта ҫёнё ҫул умён хисеп
ленипе, ҫынсем харпйр хйй аллинт^е тытса 
тйракан сёр, ҫак кёпёрнесен-^е акй мён 
Тзухлё пулнй.

Вильна кёпёрн . . 1535 пин десят.
Гродно „ . . 1138 „ „

I , Ковно „ . 1713 „
Витебск „ . . 1578 „ „
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Минск „ . . 4577 пин. десят. ^
Волынск „ . . 2536 „ ,,
Подольск „ . 1508 „

Мен пурё 14565 пин десятина.
Нимё-^сем тата пирённе Волын кёпёр

нипе Подольск кёпёрнине пётёмпех туртса 
илме шухӑшлаҫҫё, нимё-^сем ҫав икё кёпёр
нене туртса илме тахӑҫантанпах шухӑшланӑ, 
вӑрҫа та ҫавӑншӑн кӑна тенё пек тапратса 
йанӑ вёсем.

Нимё-^сем туртса илнё 17 кёпёрнерен 
пуҫне Европари Росс1я патшалӑхён-^е хар- 
пӑр-хӑй тытса тӑракан ҫёр мён пурё те 60 
МИЛЛ10Н десятина ан 1̂ ах йулат, вал нимё-^- 
сем туртса илнё 300 миллюн десятина ҫу- 
мён-^е 5 пайё ан'^зх пулат; ҫав 60 милл1он- 
тан улпутсен аллин-^е 26 миллюн, хредт^ен-*^ 
сен аллинТ)е 34 милл1он десятина.

Нимё-^сем туртса илнё дёр динт^е вӑрдӑ 
пудлани'^т^ен 30 милл1он дын пулна (пётём 
патшалахри мён пур дынсен улттамёш пайё); 
дав дынсенТ)ен нумайёшё хӑйсен дёр-шыв- 
не парахса кунталла, пирён пата, тарса 
кил1]ёд, халё пирён хушшӑмӑрта пурӑнаддё 
(беженцы).

Соц|алистсем—худасен дёрне пёр туле- 
месёрех, пётём хысна дёрне укдасарах ва- 
ледсе парӑпӑр, тесе халаха илёртеддё. Парас 
тенё Тзухне илес тийекенсем тата нумай- 
тарах, антзах илес тийекен дынсем вал ёде 
мёнле тумаллине, малаш не мён пулассине V 
пёрре те шухашламаддё, пёлмеддё те; па-
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рас тийекеннисем хайсен шухӑшне халаха 
пётёмпех каларса памаҫҫё.

Сошалистсем вёсем ҫёре те, ытти йапа
ласене те, никаман та мар тӑвасшӑн, хре- 
дт^енсен те хайсен нимён те ан пултӑр, пё
тём мул, пётём йапала никамӑн та мар, ха- 
лӑхӑн пултар, теддё.

Ҫав шухӑш хура халӑх дыннисен кӑмӑл- 
не килмест, вёсентзен нумайёшё дёре йат 
тарах тарласа илесшён те. тата ёд хакне 
туррипе илесшён; хайсем тӑрӑшса ёдлесе 
пухнӑ мула вёсем никама та парасшан мар, 
хӑйсемех тытса тӑрасшӑн. Пурлӑ пуласси, 
Т)ипер пурӑнӑд курса пурӑнасси тӑрӑшнин- 
Тзен, тирпейлё пураннин'^ен килет вӑл, ӑна 
хура халах дыннисем хайсем те пит лайах 
пёледдё. Ҫынсене пурне те мён кирлине 
йаланйх пёр пек памалла пулсан, апла кам 
тӑрӑшса ёдлё, кам тирпейлё пурӑнё? Ҫын- 
сем пёр мулпа, пуйанлӑхпа .ан"^ах уйрӑм 
мар, тата ёдленё ёдре те дынсем пёр пек мар.

чТургайская область тийекен дёрте дёр 
пётёмпе ирёккён сарӑлса выртат, унта дёре 
никам та видмен, никам та хайне йышан- 
ман: ӑдта пуранас килнё, дынсем давӑнта 
пурӑнаддё. Иалсем пит сахал, 25—30 дух- 
рам кайсан тин куранкаладдё; дуренё -^ухне 
даванта йалан ака мён астӑватӑн: икё кил 
йунашар лараддё; пёр килёнтзе 30 лаша, 
анкартинТ)е 10- 15 капан тыра; тепёр ки- 
лёнтзе пёр наТ)ар лаша анвах, тырӑ тавраш 
пулмере те, анкартинт)е те—шӑпӑрпа шӑл-
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сан та нимён те ҫук. Завоц-фабрик тавра- 
шён-^е ёҫлекен ҫынсем хушшин-^е те ҫавӑн 
пекех. Епё пёлетёп: Петроградра ■ ЛлексЕй 
Петрович йатла пёр ёҫлекен ҫын пур, хӑй 
вал Тамбов кёпёрни ҫынни. Ҫав Ллекс-Ей 
Петрович ёҫлесе уйӑхне 400 тенкё ытла 
тупат. Ҫав укҫапа вал хӑйён пысӑк ҫемйине 
те тӑрантарса усрат, йалти хурӑнташёсене те 
пулӑшат, тата ӳлём валли те укҫа пухса 
хурат; хӑй вӑл йалти шкулра ан-^ах вёренсе 
тухнӑ; тепёрисем гимназ1яран вёренсе тухнӑ 
пулсан та кун сиктерсе ан ’̂ ах апат ҫикелесе 
пурӑнаҫҫё. Пурӑнӑҫа ӑнтарайман найан дын
сем каладдё: дёре те, ытти мён пур мула 
та, никамӑн та мар, пётём халӑхӑн тумалла, 
вара хайне мён кирлине пур те пёр пек 
илсе тарёд, тесе кӑшкӑраддё. АлексЕй Пет
рович ун пек дынсене хирёд ак дапла ка 
лат: дав самаха есир мана ан калар, найан 
дынсене калӑр, епё хам ёдленипе те пура- 
натӑп. Манан халё пёр йат дёрё ан-^ах, дёре 
уйӑрма тытӑнсан, вара епё те дёр ыйтас- 
шй'Л епё куллен 12 - - 1 5 сехет ёдлетёп, мана 
ҫавӑншӑн дёрсёр хавармалла-и? тет. А лек
сей  Петрович вӑл ӑслӑ дын, мён пулас
сине, мёнрен мён тухса кайассине ’̂ ас -^ух- 
ласа и пет; вал пёТ)Тзен кана мар, ун пек 
ӑслӑ дынсем халах хушшин-^е пайтах. Ҫавӑн 
пек дынсем мимелле пёдерсе пана хурантан 
дисе пурӑнасшӑн пул^мёд, дынсен йапалине 
туртса илме шухӑш тытмёд. Хредтзен дынни
сене, йёркелё, ӑслӑ дынсене дын йапалине
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туртса илсе уйӑрни кирлӗ мар, йат тӑрӑх 
тӑрласа панӑ ҫёр кирлё, хӑйён кил-йышёпе 
ёҫлесе пурӑнмалӑх ҫёр кирлё. Вӑрӑсем курсе 
панӑ лаша, йе ҫынтан ирёксёр туртса илнё 
ҫёр хура халӑх ҫыннин пурӑнӑҫне малалла 
йарас ҫук вӑл, вӑрланӑ йапала, туртса илнё 
йапала етемён пурӑнӑҫне тёп—тӑват ан'^ах 
вал. Вӑрланӑ йапалана киле кӳртекен ҫын 
йутҫёре туртса илекен ҫын хӑй в и л н ё -^ухне 
а-^исене йепле калё: ат^амсем, -^ипер ки
лёштерсе пурӑнӑр, тӳрё ҫынсем пулӑр, тесе? 
Елёк дынсен'^ен туртса илнё йапала ана 
аса килё те, вёл вара калас тенё кирлё 
самахне те калаймё.

Телейлё пурӑнӑҫ вёл 1̂ ипер, йёркелё 
пурённин-^ен килет. Вёрё нихӑҫан та пуйни 
ҫук, мён ирёксёр туртса илни те -^асах пётё, 
йе ёна ыттисем, вёйлёраххисем, туртса илёҫ.

Халӑхӑн пурӑнӑҫне малалла йарас те
сен, ҫынсене телейлё тавас тесен, ҫул пёрре' 
антдах: ҫынсен пурин те тёрёшса ёҫлес пу
лат, пурин те вёренес пулат, мён ёҫлесе 
тупнине тирпейлё тыткалас пулат. Ҫапла 
тӑрӑшса, йёркелё ёҫлесе пурӑнсан, ҫын ва- 
тӑлсан та, ӑна хуйхӑрмалла пулзмё, хӑй пек 
ёҫ-^ен пулнӑ атзисем ӑна тӑрантарса усрёҫ, 
вилсен те ӑна тирпейлесе пытарӑҫ, ҫёр айне 
кёрсе выртсан та унӑн йа 1̂ ё ҫухалзмё, иртсе 
ҫӳрекен ҫынсем ӑна пытарнӑ вырӑна кур- 
массерен ҫапла калёҫ: унӑн Т)унне Турӑ 
ырӑ вырӑн патӑр, ҫак ҫёр ҫинтзи пурӑнӑҫа 
вӑл •^ипер пурӑнса ирттерт)ё, тийёҫ.
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IX. Ҫӗртен етем уса курни.
Ҫӗртен усӑ курасси, тырӑ-пулӑ тӑвасси, 

пахтзЗ-ҫимёҫ пуласси ■̂ ас т^асах вал ҫын 
йепле ёҫленин-^сн, ҫын тӑрӑшса ёдленин'^ен, 
пёлсе ёҫленин-^ен килет. Хуҫасен ҫёрне пёр 
тӳлемесёрех туртса илес тесе кӑшкӑракан 
ҫынсем ҫавӑн ҫин-^ен пёртте калаҫмаҫҫё. 
Герман1я патшалахён'^е тырӑ-пулӑ пиртин- 
■̂ ен икё хут лайӑхрах пулат, Янгл1яра ни- 
мёТ)Сеннин'5 ен те авантарах пулат. Мёнтен 
килет вал? Нумай йапаларан килет вёл.

Етем ёҫлекен ёҫ ёнёҫлё пултёр тесен, 
ёҫлекен ҫынна никам та ан -^артёр, никам 
та та ан кансёрлетёр, никам та ан пусмёр- 
латёр. Т)ён малтан ҫавё кирлё Мён иртсе 
ҫӳрекен пёри сана хурлантарат пулсан,кам 
санран вёйли сана пусмёрласа, санён йапа- 
лусене, санён мулна туртса илме тытёнсан, 
санён ёҫлес тенё ёҫӳ те пётёмпех ^арёнат, 
вёл йенне кайсан, пурёнёҫ тытса -^ипер пу- 
рёнёп тесе ан та шухёшла вара.

Тата ҫёр ёҫленин-^ен усё нумайтарах 
курасси ҫынсем ытти ёҫе ёҫлеме пёлнин- 
т^ен те килет вёл. Пёр пёр ҫёрте, йе вырён- 
та тимёр ёҫне пёлекен ҫын пулмасан. унта 
тимёр ака та туйанаймастён, йалта кёнеке 
вулама пёлекен пёр ҫын та пулмасан, ҫав 
йалта кёнеке никама та усё , куреймест. 
Тырё-пулётёвасси, пах-^а ҫимёҫ тёвасси, пёр 
икё сёмахпа каласан, ҫынсем пёлнинт^ен, 
ҫынсем ёстзлаинин'^ен килет вёл.
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Етем хӑйне мён кирлине пёлни, ёҫре 
ӑста пуласси ҫын ирёкре пурӑннин-^ен ки
лет вал, ҪЫН вёренсе пурӑннӑ 1̂ ухне, ҫын 
ёҫленё "^ухне, ӑна никам та ан кансёрлетёр, 
никам та ан пусмӑрлатӑр, вӑл ёҫе ытти
сем тума тытӑнман-ха, есё те ан ту, тесе 
ан кала- -̂^ӑр.

Халё пирён ҫынсене ирёк пат^ёс, ен- 
т а̂х ҫав ирёк халё хут ҫин-^е ан"^ах, пурӑ- 
нӑҫра ҫук-ха вал; ҫынсем хушшинтзв халё 
те пулин йёркесёр ёҫсем: пёр-пёрне пусмӑр- 
пани, пёр-пёрне ирёксёрлени пит нумай. 
Ҫынна хисеплени, ҫын тӑрӑшса ёҫленине 
вырӑна хуни кирлё, ҫавӑ ҫук пирён, ҫавна 
пирён ҫынсем "^ас та вёренсе ҫитеймёҫ-ха. 
Ҫынна ҫын вырӑнне хисеплесен, ҫын тӑ- 
рӑшса ёҫленине хисепе хурсан, ҫёр ёҫлекен 
ҫын тата тӑрӑшарах ёдлё-^т^ё, вара халдхи пек 
пуша выртакан вырӑнсем пул^мё-^т^ёд, дёре 
авантарах ёдлесе, дёртен нумайтарах усӑ ку
рас тесе тӑрӑшё-^-^ёд. Халё давна шухӑш- 
лама та дук: дынсен йапалине туртса илмелле 
тенё самах дав шухаша татсах пӑрахат.

Халё кэланине дакӑнтан ӑнласа илёр 
есир. Пирён йалсентзе улма йывӑддисем 
лартса устерсе усӑ курма май пур. Ҫынсем 
хаш йалсен-^е улма йывӑддисем лартса устер
ме тытӑнкаладдё, антзах вёсен ёдё пурин те 
ӑнӑдлӑ пулмаст; йывӑддисем дин-^е улма 
пулма пудласанах, а'^а-па’̂ асем кёрсе улми- 
сене татса пётереддё, йывадёсене дёмёрсе 
такаддё. Ҫамрӑк ат^асем кёпе арки динт^е

53



вӑрласа килне, сыснасене пама ан'^ах йурӑх- 
лӑ, симӗс улмасене илме килнине курсан та, 
ваттисем вёсене йатламаҫҫё, -^армаҫҫё, да
ванпа а-^а-па'^асем алхасаддё те. Пах-^а ху
ди кёркунне пулсан, пах'^ине сыхланӑ хак
не сапламалӑх та улма илеймест; даванпа 
нумайёшё сыхламаддё те, а’̂ а-па-^асем вар 
лама кёрсе йывӑдсене ан дёмёр-^-^ёр, карта- 
датана тустарса ан пётерт^т^ёр тесе, улми 
пидсе дити-^-^енех, ду варринт^ех улмисене 
симёслех татса илсе сыснасене дитерсе пё
тереддё. Ҫул тӑрӑх йывӑдсем лартса тухнӑ 
пулсан, тырӑ пулман дёрсем дине йывадсем 
лартса устернё пулсан, иртсе дурекен дын
сем пирён, кам ӳркенмен давӑ, ытти дын
сен умён'^ех, пёр вӑтанмасӑр, пёр именме- 
сёр дав дул дин-^и йывадсене дёмёреддё, ту- 
раТ)ёсене худа худа иледдё. Ҫав дын йапали 
патне алла тасни, дын тӑрӑшса ёдленё ёде 
нимён выранне хуманни ытти дёрте те пур 
вал; тӑрӑшса ёдлеме дынсене дава кансёр- 
лет те. Ҫав усала хирёд шзасене дамракпах 
ырра вёрентсе устерес пулат, пысӑккисен 
те ытти дынсен йапалине хисеплеме вёре 
нес пулат. Ирёке тухнӑ халах дав ыра йала- 
на пёр Ю-15 дул хушшинтзе те вёренсе ди
тё, вара пирён дынсем те, Австр|‘япа Гер- 
мар!яри пек, лутра карта урла пиднё -^ийе- 
сем, улмасем даканса таракан пахТ)а патён- 
■̂ ен иртсе дуренё тзухне, пудёсемпе перёнсе 
ҫырлисене, улмисене укерес мар тесе, пёш- 
кёнсе иртсе кайёд.
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Ҫынсен мулне пёр тӳлемесёр туртса 
илмелле пулсан, ҫав ёҫе закон тӑрӑх туса, 
пётём патшалӑхшӑн ан-^ах туртса илме пу
лат. Патшалаха кирлё пулсан, закон тарах 
ҫыннӑн пурӑнӑҫне те илеҫҫё. Пёр ҫыннӑн 
мулне тепёр ҫын валли туртса илни халё 
ниӑҫта та ҫук вал, ун пекки кайӑкла пу
ранакан ҫынсем хушшин'^е аит^ах пулё. 
Ирёклё патшалӑхра, ирёклё ҫёрте ҫыннӑн 
мулне закон тарах сут туса илме ан^ах пул- 
тараҫҫё; законсӑр, сутсӑр пуҫне' никам та 
ҫын патне, ҫын йапали патне пырса перё- 
неймест. Пирён халё калаҫҫё: пёр укҫасӑр 
туртса илес, илнине патнерех таракан дын
сене уйарса парас, тесе кӑшкӑраддё. Ҫав 
самаха итлесе Т)ӑнах та выранё —вырӑнёпе 
дёрсене туртса иледдё, дарансене амартса 
дуладдё, пудтарна утасене, вырна кёлтесене 
пусмёрласа турттарса кайаддё. Ҫапла хӑт- 
ланса дынсем халах пудтарас мул валли 
шӑтӑк алтса хураддё, дын тӑрӑшса ёдленине 
пётёмпе хисепрен кӑларса, харама йараддё.

— Ҫынна хайне те дын выранне хумаддё, 
выл^ах выранне антзах шутладдё; вёл йенне 
кайсан, дьфнён ёдлесси те килмё, тёрёшас- 
си те килмё. Ҫын хёй тёрёшмасан, хёй ёд- 
лемесен, хёйне мён кирлине ёдтан тупё вёл. 
Апла .дыннённе мён пуррине укдасёрах 
туртса илёр" тенё сём&х хыддён кайсан, 
дынсем пёр-пёрне пётерме антзах тытёнёҫ, 
йышлисем сахаллённисене пётерёд, вёйли- 
сем вёйсёррисене пусмёрлёд; вара каладма

_



та ирӗк пуЛ]Мё, шухӑшлама та ирёк памёҫ, 
ҫынна хӑйне те нимён ирёк те пулзмё.

Нимё-^сен нумай вёреннё ӑслӑ ҫынни 
Кант ак ҫапла калана: ҫынсене икё йапала 
ёмёрех тёлёнтерсе тарат/ пирён пуҫ тӑррин- 
Т)И ҫӑлтӑрлӑ пёлёт, тата пирён Тзёрери— дын
на хисеплес тенё шухӑш. Ҫав шухӑш пур- 
рипе епир вылзӑхсентзен уйрӑм тӑратпӑр та. 
Ҫав -^ёрери—дынна хиеплес тенё шухӑш 
пире дапла калаттарат те: дын хӑйшён ан- 
Тзах тӑрӑшмалла мар, ыттисемшён те тӑрӑш- 
малла-тетпёр, пёр халзХИ дынсемшён ан-^зх 
тӑрӑшмалла мар, улём пуранас тийекен 
дынсемшён те тӑрӑшмалла, тетпёр.

Араб дыннисен ака дапла самах пур: 
кам йывад лартат, (вёсем лартакан ф и н и 
ковая пальма димёдё дёр дултан тин пулат), 
дынна ыра ёд тават: йывад димёдне хай 
дийеймест, теддё. Есё лартса ӳстернё йывад 
пах-^ине ытти дынсем туртса илмелле пул
сан, санан вара тӑрӑшса пахтза устерес ки
л ё —и? Йапалана пёр укдасарах туртса илес 
йенне кайсан, вара паллах: санан пах-^ана 
туртса илнё д ы н ~ к у  пахт)ана манран улём 
ыттисем пурё-пёр туртса илёд, халё уса курса 
йулас тесе, йывадсене касса такса вута тавё.

Ҫавӑнпа епё калатап: дёре '^анахта пёр 
тулемесёрех туртса илсен, пирён вара тыра- 
пулӑ тавас ёд, пах'^а димёдё тавас ёд ма
лалла кайаймё, -^акса пырё; дёр ёдё -^акни- 
пе ытти ёдсем те -^акёд, халах та пётёмпе 
дука йулё вара.
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Халзхи пӑтраннӑ саманара йалсенТ)е 
куштан ҫынсем ҫӗрлӗ ҫынсен-^ен ҫёрёсене 
турта турта илеҫҫё, тата волостной комитет 
хушнипе пётём йалпа туртса илеҫҫё. Мён
шён апла йёркесёр хӑтланатӑр, тесе ӳкёт- 
лесен, „епир хамӑршӑн мар, ҫук ҫынсемшён 
тӑрӑшатпӑр, \уртса илнё ҫёре хамара мар, 
сахал ҫёрлё ҫынсене валеҫсе паратпӑр“, 
теҫҫё. Ҫав сӑмаха хӑйсем сӳйеҫтерсе ан-^ах 
калаҫҫё. Вёсем ҫуккисемшён мар, хайсем
шён антзах тӑрӑшаҫҫё, туртса илнё ҫёрсене 
сахал ҫёрлё ҫынсене памаҫҫё, - вёсем ёлёкхи 
йат-ҫёрне те хӑйсем акаймаҫҫё, ҫынна па
раддё тесе, дёре хӑйсенех туртса иледдё. 
Хайсен дёрне хайсен йапалисене никама та 
парасшан мар вёсем, хӑйсем кӑна дыннан
не туртса илесшён. „Туртса ил“ тенё соц1- 
алистсен самахне вёсем халхана -^икнё, 
„мён туртса илнине вӑхӑтлӑха уса курма 
пур дынсене те пёр пек уйӑрса пар", тенё 
самаха вёсем йыш анман—ха. Ҫав самах 
пурин халхине те кёрсен, ытти дынсем та
та туртса илекен дынсенТ)ен дёре илесшён 
пулёд, туртса илекеннисем мён илнине па
расшан пулзмёд ,вара самана пушшех пат- 
ранса кайё, дынсен пурӑнӑдёнтзе нимёп 
йёрки те пулзмё.
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X. Ҫӗре пёр тӳлемесёр валеҫсе  ̂
пани.

Ҫӗре пёр тӳлемесёр туртса илсе дын
сене валедсе. парсан, патшалахра вара ёд 
йёркисем пётёмпех пӑтранса кайёд.

1. Ҫёр ёдлекен дынсене дёре темён тёр
лё тикёслесе парас тесен те, нийепле те 
пурне те пёр пек тикёс пама май дук: хӑш 
дёр на'^ар, хашё аван; хаш дёрнӳрлё, хашё 
■;̂ ас типсе кайат. Тырӑ пулнипе те дёре тан- 
лаштарма дук. Кирек кам та ’пёлет; тыра 
пуласси вӑл пёр дёртен ан-^ах килмест, ыт- 
тин"^ен те килет; вӑрлӑхран, тӑрӑшса ёдле- 
нинт^ен, вахатра акса, вӑхӑтра вырнйн-^ен 
те килет. Лайах дёр тытса тӑракансене дёр
шён куланай ытларах тулеттерсе, на-^ар дёр- 
лисемпе танлаштарма йурат, тесе каладдё 
хӑшёсем. Ҫав самаха йалта пуранса курман 
дынсем антзах калама пултараддё. На-^ар 
тенё дёрех тепёри ёд’̂ ен, хастарлӑ дын илет 
те, икё дул пёр усӑсӑр ёдлет, виддёмёш ду- 
лёнТ)е дав дёр динТ)ех, тӑрӑшса ёдленипе, те
мён Тзухлё тыра тават. Ёдлеме пёлмен нат^ар 
дын аллинт^е лайӑх дёр те п ы р а - к и л е  на- 
Т)арланса кайат, тыра пулми пулаЛ

Ҫирём дул ёлёк епё дёр ёдне тытансан, 
манан кӳрёшсем мана калат^т^ёд: санӑн ёд 
пит анат мён, санӑн ыраш та аван пулат, 
дур-тырри те лайах пулат, тетт^ёд. Епё вё^  ̂
сене хирёд калаттам; есир дур— тырри акма
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%ӑҫан сухалатӑр, мӗнпе сухалатӑр?—ҫуфкун- 
не, сухапа. Епё хӑҫан?— Епё кёркунне, ти
мёр акапа. Есир миҫе хут сухалатӑр?—Пёр 
хут. Еп ё?~Е пё икё хут. Манӑн ҫавӑнпа ӑнӑҫлӑ 
пулат те, тесе калаттӑм ҫынсене. Мана кура 
манӑн кӳрёшсем те пыра-киле ман пек тӑва 
пуҫларёҫ, манӑннё пек тунипе вёсен тырӑ 
манӑннинтзен те авантарах пула пуҫларё: вё
сем манран та авантарах ёдлет^'^ёд, ёҫне |тата 
вӑхӑтне пёлсе ёдле'^'^ёд.

Ҫёр ёҫлекен ҫынсем пур те пёлеҫҫё: 
пурӑнӑҫ ӑнасси—ёҫе пёлсе ёдленин’̂ ен, ва
хатра ёҫленинт)ен килет, тирпейлё пулнин- 
■̂ ен килет; кил-йыш дыннисем пёр-пёринпе 
килёштерсе ёде тӑрӑшса ёдленинТ)еьГ кипет, 
давӑнпа хаш килте дёр нумай пулсан та, 
пуранасса на-^ар пуранаддё, дитни нимён те 
^ук; тепёр килте дёр сахал пулсан та, ди- 
телёклё пуранаддё.

Хредт^енсене дёр тёлёшёнТ]ен пайан пур
не те пёр пек тусан, пёр дултанах дав пёр 
пек пуласси пётет, вара татах уйарса памал
ла пулат. Худасен-^ен дёре укдасӑр туртса 
илсе дынсене пёрре валедсе парсан, вара 
дёр ёдлесе тӑракан дынсен пурӑнӑдё малал
ла кайас дук, -^акса ан-^ах пырё Ҫёр ёдлекен 
дынсем халё мён майпа дапла пурӑнӑд тыт
са тараддё? ЁдТ)ен, асла дынсем кунён-дёрён 
тенё пек— хамар ёде йепле авантарах тавас- 
ши тесе шухашласа пурӑннипе, вёсем тӑрӑш- 
|'г1ипе дёр ёдё ӑнӑҫлӑ пулса пырат. Ҫавӑн 

ек тӑрӑшакан, кунён-дёрён дав ёд дин’:^ен
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шухӑшлакан пулмасан, ҫӗр ёҫё ӑнӑҫлӑ п^- 
лаймё, ҫынсем те ҫука йерсе кайёҫ, вёсен 
пуҫёнтзи ӑсё те кӗскелсе кайё.

11. Ҫёр тытса таракан ҫынсем хутшинт^е 
пёр ҫёрсёр ҫынсем те пур; ҫав ҫёрсёр ҫын- 
(^м хуласен'^е антзах мар, йалсен-^е те пур- 
Йут патшалӑхсен-^е хула ҫыннисем пирён- 
нинтзен нумайтарах: Англ)яра ҫёр ҫынтан 78 
ҫын хулард-пурӑнат, Герман1яра 56, Ф ран
шяпа Америкара 41 ҫын, пирён ҫёр ҫын> 
тан хулара пуранаканни 15 ҫын антзах, пёр 
Петроград кёпёрнипе Мускав кёпёрнинт^е 
антзах хула ҫынни нумай: Пётроград кёпёр- 
нинтзе ҫёр ҪЫН пуҫне хулара пуранакан 
ҪЫН 75, Мускав кёпёрнинтзе 53. Хуласен-^е 
ҫынсем ҫуллен тенё пек йышлаланса пы 
раддё, йалти дынсем ёдлеме тесе хуласене 
вӑхӑтлӑха кайаддё те, пыра-киле пуранма 
хулднах йуладдё, даванпа хула дыннисем 
йышлаланса кайаддё те.

Хред-^енсене дёр валедсе пана -^ухне 
нумайёшё тӑранса пуранма дителёклё та- 
ран-^Тзен пама шухашладдё- Ҫынсем пур те 
пёр пек тӑрӑшса ёдлеме пёлсен, тата дын
сем малашне пёртте ёр'^емесен, дав шухаша 
тума май та килёТ)-^ё; халё дынсем пур те 
пёр пек тӑрӑшма пёлменнипе, дынсем йалан 
ёртзесе пынипе, дав шухашпа тума питех 
май килмест. Ҫынсене дёр пёр пек уйарса 
парсан та, дынсем пур выранта та дёр ёд
ленипе кана таранса пуранаймёд, даванпа 
дёр ёдён"^ен пуҫне дынсен хайсене таран- 
тарма урах ёд шырамалла пулё.
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Хулара пурӑнакан ҫынсем ҫӗр ёҫлесе 
мар, ытти ёҫе ёҫлесе тӑранса пурӑнаҫҫӗ, йалти 
ҫынсем ҫёр ёҫёпе пурӑнаҫҫё, ытти ёҫе хутран 
—килтен ан-^ах ёҫлекелеҫҫё. Англ1япа Гер- 
ман1яра фабрик-завд таврашёнТ]е ёҫлекен 
ҫын ҫёр ёҫлекен дынсен'^ен нумайтарах, пи
рён патшалахра ҫёр ёҫлекен ҫын нумай
тарах. Йут патшалахсен’̂ е фабрик-завод тав- 
рашёнтзе ёҫлекен ҫынсен пурӑнӑҫё дин'^ен, 
ӑна йепле аванлатасси динт^ен нумай кала
даддё; пирён дёр ёдё ытти ёдрен пахарах, 
давӑнпа пирён вал ёд динт^ен каладса, Тдён 
малтан ана тёплёрех, йёркелёрех тӑвас пу
лат, унтан вара ытти ёд динтен каладас пулат.

Ҫёр ёдлекен дын та, ытти ёде тавакан 
дын та дийесшён, пурӑнасшӑн, дӑвӑнпа вё
семшён пуриншён те тӑрӑшас пулат, пёрне 
1̂ рӑлӑх туса, тепёрне хурлӑха хӑварма йура
маст. Антзах вёсен пурӑнӑдне аванлатас те
сен, дёр ёдлесе пурӑнакан дынсене хайсене 
арасна йёрке кирлё, за вод-фабри ксенТ)е ёд
лесе пуранакан дынсенё хӑйсене ӑрасна 
йёрке кирлё. Ҫёр ёдлекен дын хайне таран- 
ма хай ёдленё ёдренех илет; тырӑ-пулӑ тӑ- 
ват те, даванпа пёр дулталӑк хушшинтзе 
тӑранса пуранат. Хулара ёдлесе пуранакан 
дын кирек йепле ёд ёдлесен те, хӑй ёдленё 
ёдён уссине турех илеймест, тавар илекен 
дын урла тин илет: тапака пёри те сутан 
илмесен, тапак тавакан фабрик хупанас 
пулат вара, хама^-дипё сутӑнмасан, дав диппе 
Ядлекен дынсем выдӑ лармалла пулат. Ху-



лари ҫын хӑй ӗҫленӗ тавара сутсан тин-, 
хӑйне тӑранма апат-ҫимёҫ илме пултарат.

Фабрик - заводсен"^е ёҫлесе пурӑнакан 
ҫынсен пурӑнӑҫне аванлатасси ҫӑмӑл ёҫ мар 
вӑл, йывӑр ёҫ, ҫёр ёҫёнтзен те йывӑр. Ҫёр 
тӑрпаса парас ёҫе тума хӑйне йёрке кирлё, 
ф а б р и к -заводсен"^е ёҫлекен ҫынсен пурӑ- 
нӑҫне аванлатма хӑйне ӑрасна йёрке кирлё. 
Ҫав ёҫсене никама кӳрентермесёр, никама 
сийен тумасӑр, пурне те аван пултар тенё 
шухӑшпа тавас пулат.

III. Етем ёҫлемен, етем ала хуман ҫёр 
тён-^ере те ҫук пулё.Епё хам ку таран-^-^ен 
суха тытман, хам ҫёре ытти ҫынсене тытса 
ёҫлеттеретёп, хам ытти кирлё ёҫе тӑватӑп, 
ҫӑвё-хёлёпе ҫ^лленех, кунё— ҫёрёпе тенё пек, 
кёнекесем ҫин'^е ларатӑп, хам та кёнекесем 
ҫыратӑп; хам мён ёҫлесе тупнӑ укҫана дын
сене дёр ёдне ёдленёшён паратӑп. Пёр пёр 
хредтзен дыннин ывӑлё хулара ёдлесе пу
ранат, хуларан аш ш ё патне килне укда 
йарса тӑрат; дав укдапа аш ш ё суха сухалат- 
тарат, тырӑ актарат, тыра выртарат, кула
най та дав укдапах тулет. Хулара пуранакан 
дав хред-^ен ывалё тӑрӑшни, йе епё тӑрӑш- 
ни, дав дёр патне пёртте хутшӑнмаст-и 
ёнтё?! Епё хам суха тытмастӑп пулсан, хам 
дёре хам тӑрӑшса ытти ёдпе тупнӑ укдапа 
тытса ёдлеттеретёп пулсан, манӑн тӑрӑшни 
дав дёр патне пёртте хутшанмаст-и мён 
ёнтё, вал дёр тёлёшён-^ен епё пётёмпех йут; 
дын пулатап-и ёнтё? Ҫёре тытса ёдлеттере-
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кен ҫынсен тӑрӑшни те ҫав ҫӗр патне пырат, 
ҫав ҫёре ёҫленё -^ухне вёсем те хайсен вӑйне 
хураҫҫё, ҫав ҫёршён тӑрӑшаҫҫё. Ҫавӑнпа 
ҫёре туртса илни ҫыннӑн вӑйне, ҫыннӑн 
тӑрӑшнине туртса илни пулат.

Ҫёре туртса илнё хыҫҫӑн халё тата вы
ранё выранёпе вылзӑх-Тзёрёлёхсене, йапала
сене, вырса илнё тырасене туртса иле пуд
ларёд. Ҫёре ахалех туртса илме йурат пул
сан, ытти йапалана та ахалех илме йурат 
пулё, тесе шухашладдё: пёр йапалана туртса 
илсен. вара тепёр йапала патне те ала пы
рат. Каладна -^ухне—епир дёре, ытти йапа
ласене никамӑн та мар, халӑхӑн тӑвасшӑн, 
йапала никамӑн та харпар хайён ан пултӑр, 
теддё; ёдне тума пикенсенех, кам вӑйлӑ 
тенё, дава туртса илет, халах валли тенё 
^ёре, дарана, йе тырра хай валли илет; 
пёринТ]ен курса тепёри тедавнэхтума пахат. 
Халё самана патраннипе дынсем никама 
та итлемеддё, нимёне те пӑхмаддё, пёр хай
сен вӑйне кана пахаддё, мён тавас килнё, 
давна таваддё. Ҫынсем хушшин-^и тавла ёде 
етемён вайё дине шаннипе антзах туса пыр- 
сан, апла нимён йёрки те пулзмё. Халё кам 
нумайӑн, давӑ вӑйлӑ; нумайӑннисем сахал- 
лӑннисене: епир сире пурё пёр пётеретпёр, 
тесе, тёрлё майпа хур тӑваддё, пире нимён 
те тӑваймёд вёсем, теддё. Ҫав нумайӑннисем 
хушшинТ)е те вӑйсӑртараххисем пур. Сахал- 

.лӑынисене пётерсне, нумайӑннисем вара 
^хӑйсен ушкӑнёнтзи вӑйсӑртараххисене хёс-
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терме ть]тӗнӗҫ. Есё халё вӑйлӑ, пурне те 
харатса ан-^ах ҫӳретён, пурӑна-кине санӑн та 
вӑй пётё, ҫурӑму кукленсе кайё, ун "^ухне вара 
сана, вӑйсӑрскере, вӑйлисем хӑна пусмӑрлама 
тытёнёҫ. Ӗнтё ирёклё пурӑнӑҫ ҫавӑ пулзТ)ё-и? 
Пёр-пёрне пусмӑрлама ирёк панӑ-и пире?

Халё тата йалта пурӑнакан ҫынсем, 
хайсен тыррипе хайсем тӑранса пурӑннипе, 
хулари ҫынсене ҫиме тёлёшёнтден хёстере 
пуҫларёҫ. Ҫавна хулари ҫынсем пур те пёлсе, 
сиссе ҫитсен. вёсем йалти ҫынсене ытти 
майпа хёстерме тытӑнёҫ. Лнгл1яра хуласен'^е 
ёҫлесе пурӑнакан ҫынсем йут патшалӑхран 
килекен тырӑшӑн тӳлекен куланайа хӑйсем 
пётерттернё: халё Англ1яна тырӑ сутма кирек 
ӑҫтан та, кирек кам та пыма пултарат, да
ванпа Днгл1яра тыра хаклӑ мар, йӳн. Тыра 
йунни хулара ёдлесе пурӑнакан дынсемшён- 
лайах, йалта дёр ёдлесе пуранакан дынсене 
лайӑх мар. Тыра хакё ытла йӳннипе Ан- 
гл1яра выранё выранёпе тыра акса, тыра 
туса пуранас выранне выЛ]ӑх-Т]ёрёлёх ус- 
раса, ёртзесе пуранаддё.

Пирён те халё тыра хакне хысна хай 
хутзё. Хаш вырӑнта дав хысна хуна хакпа 
тырра сутсан, дёр ёдлекен дын тырӑшӑн 
ёдленё хакне нийепле те кӑлараймаст, да
ванпа тыра тӑвакан дынсем тыра хакне 
устересшён; тыра сутан илсе пуранакан дын
сем устересшён мар. Хулара ёдлесе пура
накан дынсем, дав „туртса илес" тенё е й - , 
мах хыҫдӑн кайса, пур йапалана та, тырра
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та пӗр тулемесёрех уйӑрӑпӑр, тесе каласан, 
мён пуле? Вал йенне кайсан, хулара та, 
йалта татурлетсе пётерейми инкексем пулӗҫ. 
Хуласен-^е те ёҫ-^акса пырё, ёҫлеме ҫуккипе 
ёҫсёр ларакан выҫӑ ҫынсем нумайланса 
пырёҫ. Ҫар ҫыннисем вӑрҫӑран пур те та- 
вӑрӑнсан, хуласен-^е ёҫсёр ларакан ҫын тата 
нумай пулё, вёсене тӑрантаракан та никам 
пуЛ]Мё, вёсене ҫиме те нимён те пулзмё. 
Ҫэв инкексемшён кама айапламалла? Кам 
ҫыннӑн ҫёрне туртса илме хушна, кам ҫын- 
нӑн ҫёрне ирёксёр туртса илнё, ҫав ҫын 
айӑплӑ, унӑнайёпё нихӑҫан та асран каймё.
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Т)ӗмпӗрти т^ӑвзш ушкӑнӗ ҫаптарнӑ кё
некесем:

1. Уставъ Симбирскаго чувашскаго общества . . . . 20 п.
2. Р езол 1̂ ц 1и и пожелан1я Общечувашскаго съ-Ьзда

въ гор. С им бирск-Ь  80 п.
3. Навстр-Ьчу народу   15 п.
4. Ҫёнӗ йӗрке кӑлэракан патшалах п у х ӑ в ё  5 п.
5. Ҫӗнё йёрке кӑларакан патшалӑх пухуне кайас ҫвш- 

сен е кам с у й л ӗ  5 п.
6. Халӑх ӗҫне тунӑ ҫӗре пур те, пёр пек, тӳрех, ҫынка 

пӗлтермесёр суйламалли й ё р к е ......................................  ̂ 2") п.
7. Вулӑсри з е м с т в о  25 п.
8. "5ӑвашсемшён усӑлӑ ӗ ҫ  7 п.
9. "Р|ӑвашсемшён усӑлӑ ёҫ. Яҫу аннӳ йӑлине ан па

рах  ....................................... •    15 п.
10. Палщалӑхра лурӑнӑҫ ирӗклӗ пултёр тени мён вӑл? 45 п

Т)ӗмпӗрти ^ӑваш ушкӑнё урлӑ сутзкан 
кёнекесем:

1. павзш  йуррксене гемиҫе сасӑпа курламалли
к ён еасе .....................................................................................1 т. 50 л.

2. Ҫынсем йепле пуйаҫҫё? ■ ■ ,  . 40 п.
3. Ҫӗрпе ирӗк   35 и.
4. Пирён пуҫ ҫинт,е тар»(кан и н к е к ............................ 1 т.
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