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Йолташ-ллак! Мый шонымаштэм, оратыр-влак 
йалышт» партий паша кузэ кайымым, тудын ситы- 
лымашыжым, тудын сай могыржым—нутракшым 
■тудын ситыдымашыжым тӱрыс сӱрэтлэн ойлэн 
пуышт. Туге гынат, мыланэм койэш, нуно мэмнан 
йалыштэ пашанан ситыдымашыж-влак шотышт* 
эн тӱҥжым ышт каласэ, ты ситыдымаш-влакыи 
вожшым почын ышт пу. Ончэт гын, ты могыржо 
мыланна эн куго интэрэс улэш. Сандэнэ мыланэм 
йалыштэ паша ыштымынан ситыдымашыя«-влак 
нэргэн ышкэ шонымэм луктын каласаш, кузэ 
большэвик-влак вик Каласэн кэртмэ ганьак чыла 
викшэ дэнэ каласаш пуза.

Пытартыш ийыштэ, 1932 ийыштэ, йалыштэ 
ыштымэ пашанан тӱҥ ситыдымашыжэ мошто лн- 
йэш?

Тӱҥ ситыдымашыжэ тыштэ: ты ийыштэ киндэ 
йамдылымаш кодшо ийыссэ лэч, 1931 ийыссэ лэч, 
кугырак йӧсылык дэнэ эртыш.

' Тыдэ шурно лэктыш начарлан тугэ .лийын, 
манаш ныгузат ок лий. Ты ийыштэ шурно лэк- 
тыш кодшо ийыссэ лэч начар огыл, сайрак ҥльэ



вэт. 1931 ийыштэ ССР Ушэм Сэвэр-Востокын вич 
Тӱҥ раЙОНЫШТЫЖО ЛИЙШЭ кукшо ИЙГЭЧЭ 9ЛЫН 
киндэ балансыжым йатыр шагалэмдыш, сандэне 
1932 ийыштэ уло киндэ погэн налмаш 1931 ийыс- 
сэ лэч шукырак ильэ, тыдым ныгат укэш лук- 
тын ок кэрт. Чын, 1932 ийыштат Кубань дэн Тэ- 
рэкыштэ, тугак Украинын йужо районыштыжат 
ийгэчэ сай огыл лиймэ дэнэ шурным изыш йом- 
дарышна. Тугэ гынат, ӱшаныдымаш лийын ок 
кэрт, ты йомдарымаш-влак 1931 ийыштэ ССР 
Ушэмын Сэвэр-Восток районлаштыжэ кукшо ий-‘ 
гэчылан кӧра лийшэ йомдарымаш-влакын пэлы- 
жат огыт лий. Тыгэ лийын, мэмнан 1932 ийын 
элыштэ киндэ 1931 ийыесэ лэч шукырак ильэ.. 
Тугат, тыдым ончымаштат, мэмнан 1932 ийыштэ 
киндэ йамдылымаш кодшо ийыссэ лэч куго йӧ- 
сылык дэнэ эртыш.

Молан тыгэ лийэ? Кушто мэмнан пашанан ты 
ситыдымашыжын чийжэ? Ты кэлшыдымашым ма 
дэнэ умлаш лийэш?

1) Эн ончыч тыдым тэвэ мо дэнэ умлыман: 
вэрлаштэ мэмнан йолташ-влак, мэмнан йал паша- 
йэҥ-влак йалыссэ у  обстановкым, киндэ дэнэ 
сатулымашым увэртарымылан лийшэ обстанов- 
кым чотыш налын моштэн огытыл. Лач тудлан, 
нунын у  обстановкым чотыш налдымыштлан, лач 
тудлан нуно пашаштым у  сэмын, у  обстановкы- 
лан кэлыштарэн молэмдэн моштэн огытыл. Киндэ 
дэнэ колхоз сатулымаш укэ улмо годым, кинды- 
лан кок ак, кугыжаныш дэн пазар ак, укэ улмо



годым,—йалыштэ обстановко иктэ ильэ. Киндэ 
дЭнэ колхоз сатулымашым увэртарымӧҥгӧ, обста- 
новко туранак молэмшашан илъэ, вэт киндэ дэ- 
нэ колхоз сатулымым увэртарымаш киндылан 
кугыжаныш шындымэ ак лэч кугырак улшо па- 
зар аклан эрык нумаш лийэш. Тыгэ лиймаш, 
ӱшандарышашат укэ, крэстйан-влакым кугыжа- 
нышлан киндэ пумо нашаштышт ик сэмын чарэн 
шогыктыдэ ыш кэрт. Крэстйан йэҥ тыгэ чотлэн: 
„киндэ дэнэ колхоз сатулымаш увэртаралтын, рын- 
кэ аклан эрык пуалтын, рынкыштэ мынь тунар 
киндыланак кугыжанышлан киндэ пумо лэч утла- 
рак налын кэртам,—тыгэ лийын, ыынь дурак ом 
у л  гын, мыланэм киндым кучэнрак шогыман, ку- 
гыжанышлан шагалрак пуаш, колхоз сатулымаш- 
лан тудым шукырак кодаш, тыгэ ыштымэ дэнэ 
тунарак ужалымэ киндылан шукырак налаш тӧ- 
чыман“.

Эн простой, тугак лийшаш логикэ!
Тугэ да, ойгыжо тушто уло: мэмнан йал паша- 

йэҥ-влак, мо гынат нунын шукышт, ты простой, 
тугак лийшаш настам умлэн огытыл. Совэт влась 
заданьэ-влакым кӱрылдымаш вэрч, комунист-влак- 
лан ты у  обстановкышто шурным погэн налмын 
пэрвой кэчылаж гычак, 1932 ий ийульыштак,— 
нунылан уло йӧн дэнэ киндэ йамдылымашым ви- 
йаҥдаш да вашкыкташ кӱлэш ильэ. Тыдым об- 
тановко трэбытлыш. А нуно чынжэ дэнэ мом ыш- 
тышт? Киндэ йамдылымашым вашкыктымэ ол- 
мэш, нуно тӱрло вундо ыштымым вашкыкташ



тӱҥальыч, тыгэ ыштымышт дэнэ нуне киндэ п у-  
ию-влакым кугыжаныш ончылно •бӓзыныс ш ук- 
тымо пашаштышт утларак чарнэн шогыктышт. У  
•бстановкым уылыдэ, нуно крэстйан-влакын кин- 
дэ пумаштэ чарнэнрак шогымышт киндэ йамды- 
лымым тормызла манын лӱдаш  ышт тӱҥал, укэ,. 
муно крэстйан-влакын вэсканарак колхоз сатулы- 
мо корно дэнэ рынкыш лукшаш вэрч киндым 
кучэнрак кодаш ушышт ок ш у, нуным ончэт гын,. 
иалыт да уло киндыштым элэватырышкат нами- 
Ӓэн пуат, манын лӱдыч.

Вэс сэмын манаш, мэмнан йалысэ комунист- 
влак, мо гынат нунын шукыракышт, колхоз са- 
тулымашым сай могыржо гыч вэлэ умлэн нальыч,. 
а колхоз сатулымашын осал могыржым йӧршэш 
ышт умло,—ушыш ышт нал. Нуно, садэ кому- 
нист-влак, шурно погымын пэрвой кэчылаж гычак* 
киндэ йамдылымэ камнаньым уло кэртмын пок- 
таш огыт тӱҥал гын, колхоз сатулымашын осал 
могыржо кугыжанышлан куго зийаным кондэн 
кэртэш, манын ышт умло.

Ты йоҥлышым колхоз пашайэҥ-влак гына 
•гыл ыштышт. Тудым совхоз дирэктыр-влакат 
ыштышт. Нуно, кугыасанышлан пушаш киндым 
всал ыштышыла кучэн шогэн, пэлкэ (ӧрдыжыш): 
кугырак ак дэнэ ужалаш тӱҥальыч.

Совнарком дэн Рӱдӧ комитэт ышкэныштын 
колхоз сатулымым шарымэ нэргэн паллэ пунчал- 
мутыштышт ты у  обстановкым, киндэ дэнэ кол- 
хвз сатулымашлан эрык пума гыч лийшэ вбста-



нввкым, чотыш нальыч, укэ? Ийэ, чотыш нальыч. 
Ты пунчалмутышто викак ойлалтэш: киндэ йамды- 
лымэ план иӱтыньэк да тичмашын тэмалтмэ да 
урлыкаш погалтмоҥгӧ гына киндэ дэнэ колхоэ 
сатулымашым почаш лийэш. Тушто викак кала- 
салтын: киндэ йамдылымашым пытарымӧҥгӧ да 
урлыкашым оптэн шындымӧҥгӧ гына, иктаж 
1933 ий 15 йанварлан—ты условий-влакым шук- 
тымӧҥгӧ гына киндэ дэнэ колхоз сатулымашым 
почаш лийэш. Ты пунчалмут дэнэ Совнарком дэн 
Рӱдӧ комитэт мэмнан йал пашайэҥ-влаклан ты- 
гэ ойлымо ганьэ лийыч: тӱрлӧ вундо дэн запас 
ышташ ойгырымо дэнэ ышкэндан куш ончышаш- 
дам ида шойышто, тӱҥ  задачэ дэч пэлкэ ида лий, 
шуряо погымын пэрвой кэчылаж гычак киндэ 
йамдылымым шарэн колтыза да вашкыктыза, вэч' 
пэрвой заповэдь—киндэ йамдылымэ план тэмымаш, 
кокымышо заповэд—урлык оптымаш, ты усло- 
вий-влакым шуктымӧҥгӧ гына киндэ дэнэ колхоэ 
сатулымашым тӱҥалын, шарэн колтэн кэртыда.

Политбӱро дэн Совнаркомын йоҥылышышг 
ала тыштэ лийын гын вэлэ: нуно пашан ты мо- 
гыржым ситышынак пэҥгыдын каласэн огытыл, 
мэмнан йал пашайэҥ-влаклан колхоз сатулымаш- 
тэ улшо лӱдшашлык нэргэн ситышаш йӱкынак 
шижтарэн огытыл. Но ты лӱдшашлык нэргэн 
нуно шижтарышт, кӱлэш сэмын раш шижта- 
рышт,—тыдлан нымогай ӱшаныдымаш лийын ок 
кэрт. Викшым манаш кӱлэш, Рӱдо комитэт дэн 
Совнарком мэмнан вэрыссэ пашайэҥ-влакын, ра-
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йон гына огыл, йатыр облась пашайэҥ-влакынат 
Лэнинла. таптатлмышт дэн ончык ужмылыкыш- 
тым изыш тӱргоч аклышт.

Ала киндэ дэнэ колхоз сатулымашым увэрта- 
раш ок кӱл ильэ? Ала тыдэ йоҥылыш лийӹн, 
путыракшым, колхоз сатулымашын сай могыржо 
гына огыл, осал могыржат уло манын ончымо го- 
дым йоҥылыш лийын?

Укэ, тыдэ йоҥылыш лийын огыл. Ик рэвольу- 
цо йӧнат, тудо тӱрыс ок шукталт гын, иктаж 
могань осал могыр дэч авыралт ок кэрт. Киндэ 
дэнэ колхоз сатулымаш нэргэнат тудымак кала- 
саш  кӱлэш. Колхоз сатулымаш йалланат, олала- 
нат, пашазэ класланат, крэстйанланат кӱлэш, пай- 
далэ. Лач тудланак, пайдалэ улмыжлан, тудым 
пурташ кӱлэш ильэ.

Киндэ дэнэ колхоз сатулымашым пуртышыла, 
Совнарком дэн Рӱдӧ комитэт мом ышташ 
шонышт?

Эн ончычак нуно ола дэн йал кокла таваробо- 
рот базым шараш да нашазэ-влакым йал озанлык 
йӧрвар дэнэ, а крэстйан-влакым—ола ыштымэ 
ӱзгар дэнэ снабягатлымым сайэмдаш манын шо- 
ныгат. ӰшЬ,ныдымаш лийынат ок кэрт, тыдлан 
ик кугыжаныш дэн конэратив сатулымаш гына 
ок ситэ. Ты тавароборот канал-влакым у  канал 
дэнэ, колхоз сатулымаш дэнэ йэшараш кӱлэш  
ильэ. Мэ тудым лачак йэшарышна, колхоз сату- 
лымашым нуртышна.

Нуно,умбакыжым, тыгэ шонышт киндэ дэнэ кол-



хоз сатулымашым ышташ тӱҥалын, колхозниклан 
йэшартыш докот памашым пуаш да, тудын озан- 
лык могырым илышыжым пэҥгыдэмдаш.

Нуно, пытартышэш, тыгэ шонышт; колхоз 
сатулымашым пуртэн, тудын дэнэ крэстйанлан 
ышкэ пашажым—колхозым ӱдымӧ корно дэнат, 
шурным погэн налмэ корно дэнат сайэмдыкташ 
адак уэш  тарваташ.

Тэ шинчэда, Совнарком дэн Рӱдӧ комитэтын 
чыла ты шонымышт пытартыш жапыштэ колхоз 
илыш гыч факт-влак дэнэ пӱтыньэк, тичмашын 
чыныш лэктыч. Колхоз пэҥгыдэмдымэ процэс 
вийаҥмэ, колхоз гыч лэкмым чарнымэ, ышкэт 
озанлыкан-влакын колхозыш утыр утларак шуп- 
шылт шогымышт, колхоз-влакын у  члэн-влакым 
пэш сайлэн пурташ тӧчымышт,—чылатыдэ, моло 
туганьэ шукыжат ӱшандарэнак иктым ойлат: кол. 
хоз сатулымаш колхоз илышым ыш лушкыдэмдэ 
гына огыл, йӧршэш вэс сэмын ыштыш, вийаҥ- 
дыш, пэҥгыдэмдыш.

Тыгэ лийын, мэмнан йалыштэ паша ыштымы- 
нан ситыдымашыжэ колхоз сатулымашлан лийын 
ок лэк. Ты колхоз сатулымаш чыла годымак тӱ- 
рыс ок пурталт, у  обстановкым чотыш налын 
моштымаш укэ, ышкэ рӓт-влакым у  обстановкы- 
лан, киндэ дэнэ колхоз сатулымаш увэртарымэ 
гыч лийшэ обстановкылан кэлыштарэн уэш  шо- 
галтыл моштымаш укэ, садылан йалысэ цаша 
ыштымаштэ ситыдымаш-влак улыт,

2) Мэмнан йалыштэ паша ыштымэ битыды*



10
иаш-влакын кокым1ш ю  чийж» тыштэ улэш: м»м- 
нан вврлаштв улшо йолташна-влак—да ты йолташ- 
влак ВЭЛ8 огыл,—тӱн' киндан районлаштэ колхоз- 
влакын вуйлатымэ вэрыштыы пэҥгыдэмдымылан 
лийын, йалыштэ мэмнан паша условий вашталт- 
мым умлэн огытыл. Мэмнан киндан районлаштэ 
озанлыкын колхӧз формыжо вуйлатышэ формо 
лиймылан мэ чылан йывыртэна. Тугэ гынат, ты 
обстойатьылствэ йал озанлыкым атыландарымэ па- 
шаштэ мэмнан тыршымынамат, ыэмнан мут кучы- 
мынамат ок изэмдэ, а кугэмда манмым альэ чы- 
ланак огыт умло. Шукыжо тыгэ шона: мэ монар 
вашкэ, мут гыч, тыдэ альэ вэсэ районышто, тыдэ 
альэ вэсэ обласьыштэ колэктивлымашым 70 альэ 
80 просэн шуктэна, тыдып дэнэ ы ндэ, чыла ыш- 
талтын да мэ пашам ышкэ кайымыжлан пуэн кэр- 
тына, пашам самотьоклан пуэн кэртына, шона. 
Тудо тугэ шона: колэктивлымаш ынгеэ пашажым 
ышкак шукта, йал озанлыкым ышкак нӧлталэш. 
Тыдэ кэлгэ саташымаш, йолташ-влак! Чынакат, 
колэктив озанлыкыш озанлыкын шукырак улшо 
формыгакыжо манын вончымаш мэмнан нал 
озанлык вэрч тыршымынам ок изэмдэ, а ку- 
гэмда, йал озанлыкым нӧ.лталмэ, пашаштэ ко- 
мунист - влакын вуйлатымэ вэрыштым ок изэм- 
дэ, а кугэмда. Ындэ самотьок уло пашамат 
пытарэн кэртэш’.

Йалыштэ ышкэт озанлык кугырак ужашым 
налын шогымо годым партий йал озанлык аты- 
ландараш полшымыжым посна-посна ой пумаш



и
Д8Н» йа шижтарымаш акт-влак д»нв снтар»ж квр- 
Т8Ш иль8. Тунам ышкэт озанлыканлан ышкэ озан- 
лык нэргэн ышкаланжак шоналтыман ильэ. Вэт 
тудо улыжат тудын ышкэ озанлыкшэ ильэ, сан- 
дэнэ тудлан ты озанлык вэрч мут кучымым ны- 
гӧн ӱмбак сӱмыраш ок лий ильэ да ышйэ лэчшэ 
посна ныгӧланат ӱшанэы о]̂  лий ильэ. Тунам ыш- 
кэт озанлыканлан, тудо киндыдэ кодаш да шу- 
жэн колаш ок шоно ильэ гын, ӱдымӧ нэргэн, шур- 
но погымо нэргэн да чумыр шотышто уло йал 
озанлык паша ироцэн нэргэн ышкаланжак шонал- 
тыман ильэ. Колэктив озанлыкыш куснымо дэнэ 
паша кэлгынак молэмэ. Колхоз—ышкэт озанлык 
огыл. Колхозник-влак кизыт тугак ойлат шол: 
колхоз мыйынат, мыйынат огыл, тудо мыйын, но 
тыдын дэн пырльа Йыванынат, Филипынат, Ми- 
хаилынат, моло колхоз члэн-влакынат, колхоз— 
обшын". Ындэ тудо, колхозник, тэҥгэчсэ ышкэт 
озанлыкан да тачсэ колэктивист,—ындэ тудо, кол- 
хоз тудым киндыдэ ок кодо манмым шинчэн, мут 
кучымым моло колхоз члэн-влак ӱмбак пыштэн 
да нунылан ӱшанэн кэртэш. Сандэнэ тудын, кол- 
хозникын, ойгыжо индивидуал озанлык годымсо 
дэч шагалрак лийэ, вэт ындэ озанлык вэрч шо- 
нэн коштмаш да мут кучымаш чыла колхозник- 
влак коклаштэ пайлалтын.

Тывэч мо лэктэш вара? Тывэч тыдэ лэктэш: 
озанлыкым кучымылан мут кучымо нэлылыкын 
рӱдыжӧ ындэ посна крэстйан-влак двч волхоз 
вуйлатымяшк», колхозым вуйлатым» рӱдиш  кус-
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Н8Н. Ындэ крэстйан-влак озанлык нэргэн шонэн 
коштмым да пашам умлэн шуктымым ышкэшт 
дэч огыл, утларакшым колхоз вуйлатымаш дэч 
йодыт. А тыдыжэ мо лийэш? Тыдыжэ тэвэ мо ли- 
йэш: ындэ партий йал озанлык атыланымэ про- 
цэслан 'посна акт дэнэ гына полшэн чарнэн ок 
кэрт. Тудлан ындэ колхоз вуйлатымашым ышкэ 
кидыш налаш, пашалан мут кучымым ышкэ ӱм- 
бак налаш да колхозник-влаклан наук дэн тэх- 
ник ончыктэн пумо нэгызэш ышкэ озанлыкыш- 
тым ончыко вӱдэн наҥгайымаштышт полшаш 
кӱлэш.

Тугат, тыдэ альэ чыла огыл. Колхоз шолдыра 
озанлык улэш. Тугэ гынат, шолдыра озанлыкым 
план дэч посна наҥгайаш ок лий. Мландэ па- 
шаштэ шӱдӧ, йужгынам тӱжэм суртымат авал- 
тышэ шолдыра озанлык улыжат планлымэ вуй- 
литымаш рат дэн гына шукталт кэртэш. Тылэч 
посна тудо пытышаш да шаланышаш улэш. Тэвэ 
тылада колхоз строй годым улшо, ышкэт кучымо 
тыгыдэ озанлык наҥгайымэ условий-влак дэч 
тӱҥ гычак ойырлэн шогыгао адак ик у  условий. 
Тыгай озанлык наҥгайымым паша ышкэ кайа 
манмылан, самотьоклан пуаш лийэш мо? Пэш 
раш, ок лий. Тыгай озанлыкым наҥгайышашлан, 
колхозыш ик мунар озанлыкым планлэн кэртшэ 
да тудым организатлэн вӱдэн кэртшэ элэмэн- 
тарлэ грамотан йэҥ минимумым пуаш кӱлэш. 
Умлаш лийэш, колхоз ыштымэ пашашкэ совэт 
влась могыр гыч эрэак полшымо дэч посна, ту-
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дын кӱрылтдымӧ полышыяс дэч поснатыгай озай- 
лыкым йӧндараш ок лий.

А тывэч мо лэктэш? Тывэч тэвэ мо лэктэш: 
йал озанлыкым атыландарымэ шотышто колхоз 
строй партий дэн правптьылствын ойгырымыш- 
тым да мут кучымыштым ок изэмдэ, а кугэмда. 
Тывэч тэвэ мо лэктэш: партийлап, тудо колхоз 
пашам вуйлаташ тӱҥалэш гып, колхоз илыш дэп 
колхоз вуйлатымашып чыла изэ ужашышкыжат 
(дэтальышкат) пураш кӱлэш. Тывэч тэвэ мо лэк- 
тэш: партийлап колхоз-влак дэп ышкэ кыл ку- 
чымыжым изэмдаш огыл, а кугэмдаш кӱлэш, 
жапыштэ полыш пуаш толшашлап да колхоз-вла- 
кыштэ лийып кэртшаш лӱдмаш-влакым опчылтэп 
шижтарышашлап, тудлап колхозышто чыла, мо 
лийын шогымым, шипчаш кӱлэш.

А пашаштэ мэ мом ужыпа? Пашаштэ мэ пӱ- 
тыпь райоп дэп облась оргапизацэ-влак ратын 
колхоз илыш дэч, нупып йодмыж дэч кӱрылт- 
мым ужыпа. Капцэльарыштэ йэҥ-влак шипчатат, 
ышкалапышт ышкэ куапэп пэраштым мурыктат, 
колхоз атылапымашып бӱрократ каппэльар-влак 
дэч пэлпэ (ӧрдыжыштӧ) эртымыжым огыт шиж. 
Поспа тура толмаштэ колхоз-влак дэч кӱрылт- 
маш тыганьышкат шуэш ильэ: йужо край орга- 
пизацэ члэн-влак ышкэ край кӧргӧ колхозлаштэ 
лийшэ пашанэргэн кӱлэш район оргапизацэ-влак 
дэч огыл, а Москошто Рӱдӧ комитэт ч.лэн-влак 
дэч палат ильэ. Тыдэ ойгырта, йолташ-влак, ту- 
гат тндэ факт. Индивидуал озанлык гыч колхо-
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зыш лэкмаш, йалыштэ комунист вуйлатымашым 
вийаҥдымашкэ вӱдэн кондышашлык ильэ. А па- 
шаштэ посна тура толмаш годым ты лэкмаш—тыш- 
К0 вэлэ вӱдэн шуктыш: комунист-влак, кӱкшӧ 
колэктивлымэ просэн дэн козырӓтлэн, лавра ӱм- 
бакэ шуйнэн возыч да пашам самотьоклан ку- 
далтышт, пашам ышкэ корно дэнкайымашкэ ку- 
далтышт. Колхоз озанлыкым планлэн вуйлаты- 
маш проблэм колхозлаштэ комунист вуйлатыма- 
шым вийаҥдымашкэ вӱдэн шуктышашлык ильэ, 
а пашаштэ посна тура толмаш годым тыгэ лийэ: 
комунист-влак укэ лийыч, а колхозлаштэ онгсо ош 
офицэр, ожсо пэтльуровэс да чумыр манмаштэ 
пашазэ дэн крэстйан тушман-влак оза лийын ]по- 
гышт.

Мэмнан йалыштэ паша ыштымэ ситыдымаш-вла- 
кын кокымышо чийыштыжэ паша тӱвӧ тугэ шога.

3) Йалыштэ мэмнан паша ыштымэ ситыдымаш- 
влакын кумышо чийжэ тыштэ улэш: мэмнан шуко 
йолташна-влак колхозым у озанлык формо чо- 
тышто утыж дэн аклэн колтышт, утыж дэн аклэн, 
нуным йумоҥаш савырышт, Нуно тугэ рэшитлышт: 
озанлыкын социалист формыжо улшо колхоз-влак 
пуалтыаыт гыи,—тыдын дэн ындэ чыла пуал- 
тын, тыдын дэн ындэ колхоз пашам вик наҥгай- 
йымаш, колхоз озанлыкым тӱрыс пл}анлымаш, 
колюзым образцово социалист озанлыкыш савы- 
рымаш шукталтын. Нуно умлэн огытыл, колхоз- 
влак ышкэ организацэ могырым ышталтмэ шо- 
тыштнгат альэ кнзытат лушкыдо улнт ла нун*
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партий могырым шымлэн налм» большавик кадр 
дэн снабжатлымэ шотыштат, колхоз паша-влаклан 
кизытсэ жаплан кӱлэш вуйлатымым пумо шо- 
тыштат сэрйоэло полышым трэбытлат. Тугэ гы- 
нат, тыдэ альэ чыла огыл да альэ тӱнгжат огыл. 
Тыштэ тӱҥ ситыдымашыягэ тушто улэш: мэм- 
нан шуко йолташна-влак йал озанлыкым у  фор- 
мо дэн организатлымэ шотышто колхоз-влакын 
вийышт дэн кэртмыштым утыж дэн аклэн ку- 
далтышт. Нуно тыдым умлэн огытыл; колхоз 
ышкэ сэмжэ дэнэ, тудын социалист озанлык фор- 
мыж ӱмбачат,—тӱрлӧ лӱдшаш-влак дэч да кол- 
хоз вуйлатымашкэ чыла тӱрлӧ контррэвольуцо 
элэмэнт шэҥын пурымо дэч альэ йӧршэш сак- 
лалтын ок кэрт, йужо условий годым колхоз-вла- 
кым антисовэт элэмэнт-влак ышкэ шонымышт сэ- 
мын кучылт кэртыт.

Совэт-влак политик организацын социалист 
формыжо улмо сэмынак, колхоз-влакат озанлык 
организацын социалист формыжо улыт. Колхоз- 
влакат, совэчрвлакат мэмнан рэвольуцын пэш 
куго сэҥымыжэ, пашазэ класын пэш куго сэҥэн 
налмыжэ улыт. Тугэ да, колхоз дэн совэт-влак 
улыват организацын формыжо вэлэ, чын тудо, 
социалист формо, тугэ гынат, организацын фор- 
мчжо вэлэ улыт. Чылажат ты формыш могай 
кӧргӧ пуртымым онча. Мэ тыгэ лиймашым ш^н- 
чэна: пашазэ дэн салдат дэпутат совэт-влак ышкэ 
жапыштыжэ рэвольуцо ваштарэш лийын, контр-
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рэвольуцылан полшышт. Тыгэ мэмнан паша 
на ССР Ушэмыштэ, мут гыч, 1917 ий ийуль- 
ышто ильэ. Тунам совэт-влакым мэньшэвик дэн 
эсэр-влак вуйлатышт да совэт-влак рэвол;>удо 
ваштарэш контррэвольуцым лэвэдыч. Тыгэ паша 
Гэрманыштэ 1918 ий мучаштэ ильэ. Тунам совэт- 
влакым социал-дэмократ-влак вуйлатышт да ну- 
но рэвольуцо ваштарэш контррэвольуцым лэвэ- 
дыч. Тугэ лийшын, ты формо пэш куго рэвольуцо 
сэҥэн налмаш улэш  гынат, пашажэ совэт-влакын 
организацэ формыштышт гына огыл.Пашажэ, эн он- 
чычак, совэт паша кӧргыштӧ, пашажэ совэт паша 
характэрыштэ,пашажэ тыштэ:кӧ вара совэт-влакым 
вуйлата—рэвольуционьэр альэ контррэвольуцио- 
ньэр-влак. Тыдын дэнак тэвэ ты фактымат умлаш  
лийэш: контр-рэвольуционьэр-влак чыла годымак 
совэт ваштарэш огыт ойло. Тэвэ, мут гыч, паллэ 
вэт,^уш  контррэвольуцын вуйжо Мильуков Крон- 
штадт востаньэ годым совэт вэрч ойлыш, кому- 
нист гына тушто ынжэ лий. „Комунист дэч пос- 
на совэт‘‘—тэвэ тунам руш  контррэвольуцо вуй 
Мильуковын лозунгшо могай ильэ. Контр-рэво- 
льуционьэр-влак умлэныт, паша ышкэ совэтыш- 
тыжэ гына огыл, чыла лэч ончыч тушто: кӧ ту- 
дым вуйлаташ тӱҥалэш.

Колхоз-влак нэргэнат тудымак каласаш кӱ- 
лэш: колхов вуйлатышылан чын рэвольуционьэр- 
влак, большэвик-влак, комунист-влак шогат гын, 
озг нлык ыштымаштэ социалист формо улшо кол- 
иоз-влак озанлык строитэльствыштэ чудым он-
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^ЫКТЭН кэртыт. Мӧҥгэшат—ЕОЛХОЗЫШТО эсэр дэн 
мэньшэвик-в.пак, пэтльур офицэр-влак да моло 
бэлогвардэйс-влак, о5ксо дэникиныс дэн колнако- 
вэс-влак оза лийаш тӱҥалыт гын, колхоз-влак ик 
жаплан тӱрлӧ контррэвольуцо паша-влаклан лэ 
вэдышыш савырнэн кэртыт. Тыштэ адак тудымат 
ушышто кучаш кӱлэш: колхоз-влак организацын 
формыж могырым антисовэт элэмэнт-влак пуры- 
мо дэч аралалт огыт кэрт гына огыл, тӱҥалты- 

'шыштэ нуно ик жаплан контр-рэвольуционьэр- 
влак.)тан пайдаланаш изыш оҥайлык вэлэ лийыт. 
Крэстйан-влак, озанлыкым посна-посна кучэн илы- 
мышт годым, нуно ваш-ваш ойырлалтын шала- 
нылын шогышт.. Тыдлан лийын крэстйан коклага- 
кэ нушкын пурышо контррэвольуцо элэмэнт-вла- 
кып пашашт куго эффэктымак пуэн ыш кэрт. 
Крэстйан-влак колхоз озанлыкыш куснымо го- 
дым йӧршэш вэс сӱрэт койэш. Тыштэ крэстйан- 
влакын колхоз ыштымэ дэнэ йамдэ массэ органй- 
зацэ формышт уло. Тыдлан лийын совэт вашта- 
рэш шогышо элэмэнт-влакын колхозышко пуры- 
мышт да нунын совэт ваштарэш ыштымышт йа- 
тыр кугынрак эффэктым пуэн кэртыт. Шинчаш 
кӱлэш, совэт ваштарэш шогышо элэмэнт-влак 
чыла тыдым птотыш налыт. Паллэ, коптррэвольу- 
тщн йужо ужашыжэ, примэрлан тэвэ налына,Сэ- 
вэр Кавказыштэ, ышкэжат колхоз гай настам ыш- 
тынэшт, тыдын дэнэ вара нуно ышкэныштын шо- 
лып органнзацыштым лэвэднэшт. Тыгак паллэ, 
йатыр районышто совэт ваштарэш шогышо элэ-

2* № 15.



18

мэнт-влак, кушто нуно альэ тӱжвак луктын, кы- 
рвн пытарымэ огытыл, колхозыш пэш кумыллын 
пурат, колхоз кӧргыштӧ контррэвольуцо пыжа- 
шым оптышаш вэрчын колхозым нуно моктатат. 
Паллэ, адак совэт ваштарэш шогышо элэмэнт-вла- 
кын йуж о ужашыжэ ындэ ышкэак колхоз вэрч 
ойла, н« нуно колхозшо комунист дэч посна. 
лийжэманыт. „Комунистдэч посна колхоз“— тэвэ 
совэт ваштарэш шогышо элэмэнт-влак могай ло- 
зунгым тӱжвак луктыт. Тыгэ гын, паша органи- 
зацын социалист формыжо улшо колхозышто' 
гына огыл, эн ончычак тушто, ты формыш могай 
кӧргӧ пурталтэш,—паша чыла лэч ончыч тушто, 
кӧ колхоз вуйлатымаштэ шога да кӧ нуным вуй- 
лата.

Лэнинизм шот дэнэ ончыма гыч, совэт сэмынак,. 
колхоз-влакат, организацын формыж дэнэ налына, 
гын, нуно оружий улыт, оружий вэлэ улыт. Ты 
оружийым йужо условийыштэ рэвольуцо вашта- 
рэшат шогалташ лийэш. Тудым контррэвольуцо 
ваштарэшат колташ лийэш. Тудо пашазэ клас- 
дэн крэстйанланат служэн кэртэш. Йужо усло- 
вийыштэ тудо пашазэ клас дэн крэстйанын туш - 
маныштланат служэн кэртэш. Чыла пашажэ туш- 
то вэт, кӧн кидыштэ ты оружий улэш да кӧн 
ваштарэш колталтэш.

Клас инстинкт почэш кайэн, пашазэ дэн крэст- 
йан тушман-влак ындэ тыдым умлаш тӱҥалыт.

Йужо комунист-влак гына тыдым альэ огыт 
умло.



19

Тыдлан лнйынак, йужо комунист-влак ты вжй- 
аш пашам умлен огытылат,—тыдлан лийынак мэ 
тлгай сӱрэтым ужына; йатыр колхозышто пашам 
вайын лэвэдалтшэ антисоват элэмэнт-влак вуйла- 
тат, тушто врэдитьылствэ дэн саботажым орга- 
низатлат.

4) Йалыштэ мэмнан наша ыштымэ ситыдымаш- 
влакын нылымышэ чийжэ тыштэ улэш: вэрлаш- 
тэ мэмнан ик рат йолташ-влакын кулак дэнэ ку- 
чэдалмэ фронтым молэмдэн моштыдымаштышт, 
клас тушманын чурийжэ вашталтмым, пытартыш 
жаныштэ йалыштэ клас тушманын тактикыжэ 
вашталтмым да, тыдым ончэн, сэҥымашыш ш у- 
шашлан ышкэ тактикым вашталташ кӱлмым ум- 
лыдымаштышт. Вашталтшэ обстановкым туш - 
ман умлэн, йалыштэ у  стройын вийжэ дэнэ куат- 
лыкшым умлэн да, тыдым умлэн налмэк, молэмын, 
ышкэ тактикыжым вашталтэн,—викак колхоз ваш- 
тарэш ыштымэ атакэ гыч шып ыштымэ нашаш 
куснэн. А мэ тыдым умлэн она ул, у  обстанов- 
кым ончэн она ул да, клас тушманым туштак 
кычалына, кушто тудо ындэ укэат, кулак дэнэ 
вийашын кучэдалмэ тошто тактикымак, сэдэ так- 
тнкэт шукэртак тоштэмын гынат, тудымак кучэн 
шогэна.

Клас тушманым колхоз-влак дэч ӧрдыштӧ кы- 
чалыт, тудым йанлык чурийан, куго нӱйан, кӱж- 
гӧ шӱйан, кидэшыжэ обрэзым налшэ йэҥлан чот- 
лэн кычалыт. Кулакым нлакат-влак гыч шинчы- 
мына гайым кычалыт. Но тыгай кулак шукэртак
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ӱмбалнэ укэ. Тэнийсэ кулак дэн подкулачник- 
влак, тэнийсэ йал антисовэт элэмэнт-влак тыдэ 
шукыж годым „эплэ", „тамлэ“, „свӓтой“ гайак 
пэн’ улыт. Нуным колхок-влак дэч умбалнэ кы- 
чалиап огыл, нуно колхоз кӧргыштак шинчат да 
тушто кладовшик, завхоз, чоткондыштшо, сэкрэ- 
тар, тылэч моло пашам ыштат. Нуно ныгунамат 
„долой колхоз - влакым“ — маныи огыт кала- 
сэ. Нуно колхоз „вэрч“ улыт. Но нуно колхоз- 
лаштэ тыгай саботаж дэн врэдитьыл пашам ыш- 
тат, нунын дэч колхоз-влакын тазалыкыштат пуж- 
ла. Нуно ныгунамат „долой киндэ йамдылымым“ 
огыт ман. Нуно киндэ йамдылымэ -„вэрч“ улыт, 
Нуно дэмамогпйым „гына“ ыштылыт да колхоз 
вольык ончышаш вундым пашалан кӱлмӧ кугыт 
дэч кум пачаш кугынрак, колхоз страковой вун- 
дым пашалан кӱлмӧ дэч кум пачаш кугынрак, 
колхоз мэр кочышлан кэчылан пашазэ йэда кин- 
дым 6 гыч 10 крэҥга мартэ пуыжо, манын да 
монь йодыт. Паллэ, тыгай „вундо-влак“ да мэр 
кочышлан пуэдылмаш дэч вара, тыгай жульык 
дэмамогий дэч вара колхозын озанлык куатшэ 
луштыргыдэ ок кэрт, киндэ йамдылымашлан вэр- 
жат ок код.

Тыгай тырэ тушманым ончэн шуктышашлан да 
дэмагогий йымак вэрэшташ огыл манын, рэвольу- 
цион шэкланымашан лийман, тушман дэч маскы- 
жым кудашын, колхозник-влаклан тудын чынлэ, 
контр-рэвольуцо тӱсшым ончыктэн мошташ кӱ- 
лэш. Но мэмнан йалыштэ тыгай качэстван кому-
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нист-влак шукын улыт мо вара? Комунист-влак 
чӱчкыдын тыгай клас тушыан-влакым тӱжвак 
лукмо огыл, а йӧршэш вэс сэмын ыштат, ышкэат 
нунын жульык дэмагогийыштлан ишанымашкэ 
вэрэштэдат да нунын почэш шӱдырнат.

Клас тушманым тудын у  маскыж дэнэ ужын 
шуктыдэ, тудын мошэньык пашажым тӱжвак 
луктын моштыдэ, мэмнан йужо йрлташна-влак 
чӱчкыдынак, кулак тӱньаштэ пучто укэ, йалыш- 
тэ кулакым клас чотышто пытарымэ политик ку- 
чымо почэш антисовэт элэмэнт-влак пытаралты- 
нытат, садлан „нэйтраллэ“ манмэ, нк большэвик 
колхоз огыл, ны антисовэт колхоз огыл улмо дэнэ 
кэлшаш лийэш, тыгай колхоз-влак ышкэат стихий 
рат дэнэ совэт влась могырыш вончыдэ огыт 
кэрт, манын ышкэныштым лыпландарат. Но ты- 
дэ, йолташ-влак, нэш кэлгын йоҥылыш лиймаш. 
Кулак-влак шалалталтыныт, но нуно альэ йӧр- 
шэш кырэн пытаралт шуын огыт ул. Тылэчат 
утлара^,—кулак-влак стихий рат дэнэ ышкэак 
шӱгарыш кайат манын, комунист-влак уэштэдэн  
да поро чонанлан койын шинчаш тӱҥалыт гын, 
нуно альэ вашкэак огыт пытаралт. „Нэйтраллэ“ 
колхоз-влак нэргэнжэ мапаш гын, нуно йӧршэ- 
шат укэ улыт, природышто лийынат ог«т кэрт. 
„Нэйтраллэ“ колхоз-влак—тыдэ тыгай йэҥ-вла- 
кын фантазнйышт, кӧлан шинча нымом уждыма- 
шын нуалтын. Кизыт мэмнан совэт элыштэ ты- 
гай пӱсӧ клас кучэдалмаш кайымэ годым, „нэй- 
траллэ" колхоз-влаклан вэржат огэш код, тыгай
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«бстановво гӧдыи, ко.жхов-влак йа большэвик, йа 
лнтжсовэт К0ЛЮ8 гына лнйын кэртыт. Иктаж и*- 
гай колхозышто мэ вуйлатэн она шого гын, ту- 
дым антисовэт элэмэнт-влак вуйлатат, манаш кӱ- 
лэш. Ты чотышто нымогай ӱшаныдымаш лийнн 
ок кэрт.

5) Пытартышыжлан, мэмнан йалыгатэ паша 
ыштымэ сятдымашын адак як чийжэ. Ты чия 
колю з ыштымэ пашаштэ комунистын вуйын шо- 
гымыжым да тудын вэржым аклыдымаштэ, киндэ 
йамдылымэ пашаштэ комунистын вуйыц шогымы- 
жым, тудын вэржым аклыдымаштэ улэш. Киндэ 
йамдылымэ пашаштэ улшо йӧсылык нэргэн ой- 
лымо годым мэмнан комунист-влак чыла вуйын 
шогымашым крэстйан ӱмбак кудалтат, чыла шо- 
тыштат крэстйан винаматан, манын ойлат. Тыдэ 
йӧршэш чын огыл да ойлашат укэ, йоҥылыш. 
Крэстйаным тыштэ ойлышаш укэ. Вуйын шогы- 
маш дэн винаматлык нэргэн мут ойлалтэщ гын, 
ты вуйын шогымаш пӱтыньэк да йӧршэпшк ко- 
мунист-влак ӱмбак возэш, а тыштэ чыланат мэ 
гына, комунист-влак винаматан улына.

Мэмнан совэт влась гай вийан да авторитэтан 
влась тӱньамбалнэ укэ да лийынат огыл. Мэм- 
нан комунпст партий гай вийан да авторитэтан 
партий тӱньамбалнэ укэ да лийынат огыл. Кол- 
хоз пашам колхоз интэрэс, кугыжаныш интэрэс 
йодмо почэш ышташ ныгӧат ок мэшайэ да мэша- 
йэнат ок кэрт. Колхоз пашам эрэак лэнинизм 
йодмо оэмын ыштэн шуктэн огына кэрт гын.
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:л£утлан киндэ йамдылымэ пашаштэ, чӱнкыдынка- 
сарага лийдымэ, куго титак-влакым ынттэна гын, 
тыштэ мэ гына, ик мэ гына винамат улына.

Колхозын киндэ дэн сатулымаштэ титакан м«- 
гыржым ужын ышна шукто да йатыр куго йоҥы- 
лыгаым ыштышна гын, тыштэ мэ винаматан улы- 
на. Йатыр мэмнан организацэ-влак колхоз дэч 
ойырлэн, лаврэш малаш возын, ышкэныштым саыо- 
тьок стихий кидыш пуэныт гын, тыштэ мэ вина- 
матан улына. Мэмнан йатыр йолташиа-влак кизы- 
тат колхоз'Влакым массэ организацэ формо шот 
дэн тӱргоч аклат гын, тыштэ мэ винаматан улы- 
на. Пашажэ тунарак формышто огыл, кунарак 
колхрз вуйлатымашым ышкэ кидыш налын, кол- 
хоз вуйлатымаш гыч совэт ваштарэн! шогышо 
элэмэнт-влакым тӧргалтэн шуымаштэ. У обстанов- 
кым ужын шуктэн огына ул гын, эплын гына 
ыштышэ клас тушманын тактикыжым умлэн шук- 
тэн огына ул  гын, тыштэ мэ винаматан улына.

Йодылтэш, молан тыштэ крэстйанжэ?
Мый йатыр тӱшка колхоз-влакым шинчэм, ну- 

но атыланэн, нэлэдын шогат, кугынсаныш пумо 
заданьым раш тэмэн шогат, озанлык шотышто кэ- 
чэ гыч кэчын пэҥгыдэм шогат. Вэс могырым, 
мый тыгай колхоз-влакымат шинчэм: нуно кӱшнӧ 
ончыктымо колхоз-влак дэн йыгырэак улыт, ну- 
нын шурныштат, чыла условийыштат ик гайак 
гынат, тӱлыжгат да шаланат. Кушто чийжэ? Чий- 
жэ тэвэ тыштэ: колхозын нэрвой тӱшкажым чын 
комунист-влак вуйлатат, а вэс тӱшкажым, шльапэ-
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влак вуйлатат, чын, кӱсэныштышт партий билэг 
уло да, садак нуно шльапэ улыт.

Йодылтэш, молан тыштэ крэстнанжэ?
Комунист-влакын вуйын шогымыштым да вэ- 

рыштым аклыдымылан лийын, мэмнан йалыштз 
паша ситыдымашын чийжым чӱчкыдынак кушто 
кӱлэш, тушто огыт кычалат, ты сптыдымаш- 
влак тӧрлатыдэак кодыт.

Киндэ йамдылымэ пашаштэ улшо йӧсылык- 
влакым крэстйан коклаштэ огыл, ышкэнан кӧр- 
гыштӧ, ышкэнан коклаштэ кычалман. Мэ вэт вла- 
сьым кучэн шогэна, мэ кугыжанышын вийжым ку- 
чэна, мэ колхозым вуйлаташ ӱжылтынна, мэак йал 
пашалан мучкак вуйын шогымашым нумалмӓн.

Йалыштэ мэмнан паша ыштымэ ситыдымашым 
ончыктышо чий-влак тӱвӧ тугай улыт.

Пуйто мый пэш пичкэмыш сӱрэтым ончыкты- 
шым, манаш лийэш, пуйто мэмнан йалыштэ па- 
шана эртак ситыдымашан улэш, манынат шонал- 
таш лийэш. Но, паллэ, тыдэ чын огыл. Чынжы- 
мак налаш гын, тыдын дэн пырльак, ситыдымаш 
улмо годымак, йатыр куго да рэшайышэ ончык 
кайымашна уло. Мый ойлаш тӱҥалмэ годы- 
мак, ойлымашкэм ончыч кайымым палэмдэн он- 
чыктымаш ок пуро^ маньым, мый ышкэнан йа.г 
пашаштына ситыдймашым гына ончыктэм, мапып 
ойлышым.

Ты ситыдымаш-влакым тӧрлаташ лийэш мо? 
Онлышашат укэ, лийэш. Лышыл жапыштэ тӧр- 
латэн шуктэна мо? Ойлышашат укэ, тӧрлатэна.
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Ты шотышто нымогай ӧрмашат лийын ок кэрт.

МТС дэн совхоз политотдэл-влак ты снтыды- 
машым тӧрлатымаштэ ик рэшайышэ вий лийын 
шогат, нунын полшымо дэнэ ты ситыдымаш-вла- 
кым мый эн кӱчык срокышто тӧрлатэн кэртына- 
манын шонэм. (Пэш талын, кужашын чарныдэ 
совым курымаш).
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