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BbRA ÔMR ВЬКѲ İ3 SALJA INGLABA США PAŞbN,=SS=
- - " ЈАКУ Zb INGLABA OKTJABRE MdZbN PEŞDA HATIJƏ

9m dbha bblbnd Ььдгьп bəjraqa sijasətja Lenin ja mbllətije

Zavoda tsementa éwlbn 
hat hazbrkbrne

(Mbqaləcjie mə рө tejegrame çav 
i * şandijə)
! PaL zavoda tsementa Davalyje
i Ьь dəstaninəkə təzə bəre xyə dan
i 13 salja Şewrbuna FblbStanije.

Zərbbdare zavoda tsementa Da- 
, valyije əw xəvəra кь davun fw- 
• qe, bona wəxteda zavode hazw-

кьп, 7 Cbrije paşbn,e həla гогәке
peşda plana xyə qədandbn u dəz- 
ge zavode һагыә, nafta dbxəvbtə.

13 salja ägitirai
Təmam bu sezdə sal, caxe ра- 

lə u gyndije ysjancl Fblbstane 
Ььпрьгащіьп nlre xuni fbrqa daş
naka burzuaziaje fblla, dəwsä we 
danln diktatura proletariat, hyk- 
məta Şewre, Beşbkə, wəkl ingla- 
ba сыја paşbn peşda hat гь İng- 
laba Oktjabra тэгьп, wəki əw 
kara inglaba Oktjabre jə. Inglaba 
səvate ja Urbsete, gələ məxluqət 
u mblləta, ja ky 1ь wəlate pad- 
şətia bəre fbrə u məzbnda dbzin,
aza пэкьг гь dəste burzuaziaje,
burzuaziaje liberal hykmət hblda
dəste xyə u ty xəvətək пәкы bo
na зьѵьк u hesa кгьца halwəxte
pala u gyndlje xəvatci. Təne dik
tatura proletariat, təne İnglab aza- 
jlkə təmam u rast da mblləta.

Fbrqa daşnaka, fbrqa şərdar 
burzuazije fblla-wəxta hykmat bu- 
jlna xyə qrare koşmarije éfrand 
bona xəvatclje Fblbstane. Rja 
kh-vş ja səjasətja wl bu, —xrav 
кьгьп, şəre təvmbllətl, talan, xuna 
xəvatcija dbdan retbne, xəlaji u 
Ьь hər aljava хьгаѵкыьп. Ту rek 
tynnəbu, wəki гь wl hall dərkə- 
tana, wexte ky hykymdartja mau- 
zerisfa hər dərada bəla bubu. Re- 
kək təne həbu, wəki wəlat гь wi 
hall dərkəta, əw re u gyman wəl- 
gəran,dbna hykməta daşnaka u 
dəwse məhkəmkrbna slstema şew
re bu. Daşnaka ysjane məha gy-

tbre, wəki Ьь we fəke əwana pe-

bona məhkəmkrbna (эѵдьг 
Rome u Adbrbeçarçe. 
Moskva, Kreml

SəLAMA HƏVALE LENİN 
Dərhəq Şewrbune Fblbstane—Rəwan

SƏDRE КѲМ1ТЕА IİXGFABIJE HƏVALE KASJAbJRA
Вь dəsti tə slave хуз dbdbm Şewra Fblbstane xəvatcira, ja ky 

nire imperialista aza bun.
Ty şbk-şajiş пакиа, wəki hune hər тькапа bdbn xəvate 

^Дпа bbratije orta xəvatcijs Fblbstane, 
||Mre Şewra Komisare Çbmaéti LENİN.

■2,Јтзһа kanune 1920 sale

Eb

munistanə u sərkartja həvale Sta- 
[İnə, wəki əw аЦкыьпеЬ məzbn

; ky Fblbstaneda hatbnə dəst anin,e 
u həmu Tbvaqa Şewreda, Iro rəze
nadbn əm wəkəhəv кьп Şewra
ra Fblbstane Ьь Fblbstane daşna-

; ka xun mbzdaji.
j Kl dkärə qəbul nəkə, wəkl daş- 
i naka Fblbstanəkə téri, xrav buji 
I hiştbn, je ky dəst секыпәке nə- 
I кы- Iro Sbfəte wəlet Ьь çarəkeva 
I hatijə gyhastbne ysa wəki тэгьѵ 
J naz nakə, сь ka əw əw Fblfasta- 
I nə, iro Ьь hər aljava секьГпа 

gymrəh ja sotsiallstije peşda dbcə«
| Wəlate be kultur, xrav buji u 

paşdamaji iro bijə wələtəki kultu-
I rifa^h4uştrlal■■ agrarlyjpeşdäçuji..^h^v.ale Stalin, daklata

Həmawe roze zl kllngere tsemente
stəndbn.

Bona hazbrkbrna tsemente 5000
ton klin ger 1933 sale, naha2000
ton həjə.

Sove zavode n,aha n»nd dbxə-
Vbtbn, isal gyman həjə. wəkl
3,100 ton tsement we be hazbr-
кьгьпе.

Iro 26 e ct.rije paşbn, tsexa za
vode кь hbşk dbherə, hat xəvate, 
ruje xəvata weda, Iro tsement 
hat stəndbne. hova fdyhva) адгеч 
gate zavoda tsemente təvajl db* 
xəvbtbn. Zavod peva dbxəvbtə, ty 
dərəçe we кь Ььээкьп, tynə.

Təşkljəte tsemşine təvteşia əwl 
şbxyli dbkbn, wəkl Ьькьп çbvat 
dərhəqa секыпа . tsemendşineda 
qbsə Ьькьп,

ARŞ. S1MONJAH

Zavodəkə тэгьп avtoa
Bazare Jaroslaveda hazbri te 

ditbne, səva секыпа zavodəkə 
avtomobila gələk məzbn, јакв sa
le gərək 40 həzar həv avtomo
bilə ЬагЬьгьпе je дыап hazw 
Ьькэ.

-л.. ■

ysa ja ïtidustraje,; cəwa ky kom-

BONA ZAH8BÜHA HƏMU TəŞKiLəTE F.K.(B) TbVAQE
Вь qrara plenuma Мф,өхкота F.K.(b) Hemtbvaqe, ѵѳкыпа Kəmçbvata I7 a

F K.(b) Həmtbv(|ie hatijo nlşankrbne 25-e məha kanune sala i933-a
Pbrse haq hatbnə daqi^; Həmçbvata 17-ada koma Şbxyəlkarije Komiriterne F. K.(b) Həmtb-

1. Daklata həsavdarlje ja Mərkəzkoma vaqe, daklate dbdə həv. Manvİlski.
F. K.(b) Həmtbvaqe, daklate dbdə (xəbər dbdə) Шапа pençsalja todja, daklate dbdbn, həv,...

fbrqe), daklate dbdə həv. Kaganovic*■ daklâta Kontrol Kom’slaje- Mərkəzi, daklate'db-
slra xyə гь ysjana aza кьгьп.

Le bərə bərə xəlaji u şər ha- 
ləki gəjək хыаѵ һагы кьгьп sə- 
va xəvatcija.

U wa palə u xəvatclje Fblbsta
ne disa bblbnd dbkbn, bəjraqa ys
jane и Ьь koməkdartja Ordija Sor, 
palə u massaje gyn,di inglabdar 
bçarəkeva и Ьь kytasl nire xunl 
hykmətbuna daşnaka wəldbgəri- 
пьп u 29-e сыје paşbn,da Fblbs
taneda élam dbkbn hykməta şewre

Wəxta hykməta daşnaka ty xə- 
bərdan пькагьЬи bbblja dərhəq 
bxtijara mblləte cukda. Sijasətja 
гькпі ja daşnaka əw bu, wəki Ьь 
dəsti şəra, déw u doza mblləte 
cuk bbda qw кыьпе. Sijasətikə 
ysa, ja ky tariqada tynnəbijə, ka
ra we əwbu, wəki гь Şewrbuna 
Fblbstane şun,da ma wəlatəkə xrav 
buii, wəlatəkə xəlaje и ЬьгсіЬипе, 
taqbure gaqtəkan,a u efima. Hyk. 
məta şewre dəst pe кы wəlat гь 
wi hali dərxə, təvgredanəkə bra- 
tije hazbr kə orta mblləte hyn- 
dyrda, ysa гі orta mblləte çinar.

Avantürist daşnaka u dbzmbne 
mə həwar gazlje bblbnd dbkbn 
bərhəq we jəkeda, wəki hykmata 
Şewre nkarə wəlat zb wi hall 
dərxə.

Le palə u gyndlje xəvatci Şew
ra Fblbstane dəst pe кыьп^хэѵа- 
ta секыпд sotsiallstije и Ьь xyəs-
tbnəkə gyjnréh wəlat гь wl hali 
dərxbstbn.

Нэтьп ky wəxta секьгпа * sot- 
slallstljeda ssnbfa pala hər altkb- 
гьпэкэ xyə dəst tinə Ьь şər кгь- 
nəkə gymrəh mbqabbli Ььгтьпе 
Sbnbfe. Sbnbfe dbzmbna je ky 
dbmrbn, be şər кьгьп, u be ть- 
qabbl bun гь tàblje xyə dərnajen 
Вь kara sijasətja rast ja fbrqa ko-

bin,ata kimlaje Qərəkillse jə, cə
wa ky nədərətja sbfbrə, ja Alah- 
verdije u.ja Qapan e, tekstila Le- 
ninakane, kombinata goşt, zavoda 
tsemente ja Dəvəluje> zavode Kar-
bite u je dbne.

Elektrofikasla wəlet, cəwa ky 
ja Tsoragese, Kanakergese u ja 
Rəwanenə, zavoda təzə ja kau- 
cuke u gələk təşkliəted rnajln, 
Fbibstan iro Ьь çarakeva gyhas- 
tbnə и кгьпэ wəlatəki təzə indust
rial.

Sər hime industraje bazara tə
zə tenə секьгьпе gynde mə zl, 
rençbəri u xəvata • we Ьь dəsti 
maşina tenə qədandbne, həbune 
gynditije je bəla buji iro dbbn 
kolxoz, һагы dbkbn bəbuna tə- 
vaji, kolxoz iro gyndda çije mər
kəzi dbgrə, əw irohəbuna sotsia- 
İstıje ja təsə jə*

Вь indastria wəletra təvaji bb
lbnd dbbə kultura məxiuqəte wə- 
iate mə. İro wəlate mə Şewreda : 
gələk təşkiləte kulturi hənə, hənə | 
universiteta, texnikuma, təşkiləte 
ylmije u le nbherandbne, sblsblə- 
ta mə çahbl Ьь xyəndbn,a borç- 
darijeva дьгіьпэ rja xyəndbne— 
peşdacujine, ysa zl məxiuqəte wə
late mə nəxyənditja xyə Ьь çarə
keva dbdbn hblanine.

Wəlate məda mblləte cuk ьх- 
tljara xyə wəkəhəvl stəndbnə, kul-

də həv. Vladimirski. Daklata Wəkiltja Mərkəz-

Norma wəkiltije
1. Hər 1500 yzve fbrqera wəkilək Ьь ьх-

tljâra bbzartbne.
2. Hər 3000 kanditate fbrqera wəkilək Ьь

bxtijara şewrdartije.
3. Вьгагіьп, tenə qədandbn,e nav konferan- 

se fbrqe je marza , wəlatata u Çymhyrjəta.

4. Bbzartbna organe mərkəzi ja fbrqe.

u выа bbzartbne
4. Yzəke komunlsta je təşkllə.te sijasətje

Mbskəne Maşin,-Traktora, sovxoza, ja təşklləte
sijasətije, ja Ordija Sor u ja GPU e təvaj! bo
na Həmçbvate Ььгагіьп dqədinbn Ьь təşkiləte
fbrqe majinrä, — konferanse marzl, wəlat! u Çym- 
hyrjətldä. Katbbe Mərkəzkome Stalin-

ura wan, Ьь гьтапе de həjə, hə- 1 şexa, plra, məlla u kulakada he- Əm dbha тәһкәт Ьькьп Fe
nə gələk təşkiləte wan kulturi, sir bujə u kar-qazançe xyə dajə deratsia Zakaşkaze, Ьь 'tavgfeda-
kultura wan Ьь forma mblləti, le ! 
Ьь neta proletariat peşda dbcə. i

Mbilətəkl ysa, cəwa ky тьі- 
,|əte xəvatci kyrmançanə, je ky 
іьтте nav tari -tarlstaneda dər- 
baz kbrijə, je ky Ььп dəste bəga,

wan,a, Iro nbvisare we Ьь zwna- \ na məxiuqəte Tbvaqa Şewre, Ьь 
ne de həjə, məktəbe we Ьь гь- ərkartja Fbrqa K,omunlsta Нәт- 
mane de hənə, əw öfrandijə in- tbvaqe u peşlkare proletariata hə- 
teligentslaje xyə xəvatci, je ky mu dbnjaje həv. Stalin, peş, bər 
xyə dajə bər Ьь xəvata секьгпа Ьь altkbrbned təzə, peş bər Ьь 
kukuraje. dəstanlne təzə.
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Вьга

1. Bra xyəş bə 13* salja ingla- ! 
ba сыја paşbn, jak zb inglaba 
Oktjabra Məzun peşda hat.

Bra əmr Ьь'т irg’aba proleta- 
ra Іь həmu dbnjaje-

2. Wəxta 13 salja Şewra Fb- ‘ 
Ibstaqe səlama a’avi braje mə 
snbflra, je ky Ььп nire kapitalista | 
dbnélbn, je ky kətbnə dəste ter- 
rore faşista.

3 Вь bəj 'aqa Lenin mə alf- 
кы nav wan şərnda, je ky hatb- 
nə кьгьпе səva inglaba Oktjabre. 
Вь bəjraqa Lenin тз peşdacujine 
kytasije dəst ani ds wi şərida, 
jak hatə кьгьпе səva секьгпа 
sotsializme- Вь we bəjraqe ziəme i 
dəst Ьіпьп inglaba proletarije hə
mu dbnjaje zi. (Stalin,)

4. Əm dbha ssx кьп çerge xyə 
dora ştaba mərkəzi fbrqa Lenin— 
dora Mərkəzkomä u Zakkrajkome 
Ьь sərkaıtja həvale Stalin.

Dbha bbibnd кьп bəjraqa in- 
ternatsionalizme proletarije Zakav- 
kazeda1

Dbha məhkəm кьп Federatsia 
Zakavkaze’

5. Əm bər Ьь 13 salja Şewr
buna Fblbstane hərsn Ьь altkrb- 
ned gymrəh Ьь rja fbrqe sərl Ьь 
İndustralizatsia wəlet, Ьь təzə се
кьгпа həbuna çumaétije sotsia- 
llstije.

6. «Wəxta pençsalja éwlbn mə 
təşkil hr entuziazme, pafose се
кьгпа təzə peşdacujine kytasije 
dəst ani.

Nbha əme xəvata han təmam 
Ьькьп Ьь entuziazma, Ьь pafose 
hinbuna texnika təzə u zavode

Nbha gbllje

Şewra Fb- 
dərbdarara.

xrav db- 
şxyəl db-

u bbljaqe

vate Ьь paki, Ьь пьтьг кыьпа 
hezabuna Ьь paki.
éwlbn. əwək. (StaL-.q)

7. Wexta 13 sal i a 
Ibstane səlama alavi
égite merxas секьгпа sotsialistl- 
jera.

Şərmi u behyrməti wanara, je 
ky секыпа sotsialistije 
кьп, drəwsn, dbdbZbn, 
helbn.

8- Səlama alavi palə
Tsoragsera, Kjanakergesera u Er- 
gesera—peşikare секьгпа elektro- 
flkatslaje Fblbstane.

9. Besəkbnandbn şər Ьькьп 
səva xəvata dissipiina je ky şxyəl 
dbhelbn, jek dıəvbn, dur гь nə- 
dəre.

10. Paled, kolxozvaned Fblbsta
ne, Ьь qədar.dbna plana Ьь rasti, 
Ьь raporte гЦкыьпе əm bər Ьь 
13 salja Şewrbuna 
гьп.

11. Вь sərkartja 
kret, Ьь çarəkeva 
pakbuqa xəbaie,

Fblbstane hə

bajlşeviki kon- 
əm rbnd кыт, 
hini texnikaje 

Ььц, Ьь hyrməti kyta Ьькьп sala
öwlbn pençsalja dyda.

12. Palə u xəvatcije Fblbstane, 
bb sərkartja fbrqa Lenin, Ьь ko- 
məkdartja sbnbfa pala Tbvaqa 
Məzbn u Zakavkaze, Ьь xəvatəkə 
besəkbnandbn u Ьь şərəkə gym- 
rəh, Ьь аЦкгьпа hər çurə cətsn- 
ja—Ьь аЦкгьп, sbfəte wəlet dbgy- 
hezbn.

13. Gəli palə u bıdjane nədə- 
ta Sbfbr ja Alahverdije u Qapane, 
əm şəre bajlşevikije Ьькьп mbqa
bbli sərkartja metode bjurokratije 
u ja idara, əm sərbəst Ьькьп qə- 
dandbna qbrara Mərkəzkomä §ь- 
xyəlkarlje Həmtbvaqe u Mərkəz- 
koma F. K. (b) Həmtbvaqe də- 
rəq Donbaseda Ьь təmami.

2 M. № 5 5

Ьькэ kultura Ьь шьНэІі, Ьь net internatswrisli
и m.bxənətja kəməkdare wana.

33. Era əmr Ьькэ sijasətije 
mblləiijc jaLenin.

Bra əmr Ьькэ bratja məxluqə- 
te Tbvaqa Şew<e.

Şərəki bebartşlje əm peşda Ьь- 
Ььп mbqabbli qəzja тэгьп, şo- 
vinizma hykmatije məzbn u şovl- 
nizma çije.

34. Əm həmu komunist Ьь teo- 
ria Marks-Lenin siləh Ьькьп, 
bona jəkbuna çerge fbrqa bajlşe- 
vika, bona pbzjajibujina çerge 
fbrqe.

35. Выа émr Ьькьп şewr, or
gane diktaturaje sbnbfa pala, jekb 
sijasətja fbrqa bajlşevlka ja Lenin 
dqədinbn.

36. Dbzmbne sbnbfe Ьь dtzi-

SswraLozunga 13
14. Paled rja maşine, plana 

gyhastbna paize —Zbvbstaqe Ьь 
hyrməti bbqədinım, Ьь çarəkeva 
hazur кьп maşina u vrgona, dis- 
siplina xəvate qəwin, і‘ьп nav 
transporte, hbşjar 6'una sbnbfije 
bbibnd Ьькьп.

15. Pale kaucuke u xəvatcije 
we inziner u texnik, kauçuk fron
ta şərdarijejə bona həbuna çuma- 
étije.

Вь tempe bajlşevikije əm sər
bəst Ьькьп аккьгьпа kaucuke.

16. Səlama bajlşevikije dərbda- 
re Tsemşine, personale we inzi
ner texnikijera, je кь секьгпа we 
kyta Ьькьп.

Вь sərkartja qəwin bajlşevikije 
peş bər Ьь altkrbne təzə,

17. АЦкгьпа pənnçsalja éwlbn 
məçəla éfrand səva peşdacujina 
nədəre sbvbk.

Dəzgahe nədəre sbvbk Ьь tə
mami bbdbn' xəvbtandbne, şəre 
bajlşevikije Ьькьп səva bbibnd 
кьгьпа nədərətlje.

18. Texnika wəxta секьгпе hər 
tbşt zəlal dbkə. Əm hini texnika 
nədərtije Ььп. Əm şər кьп səva 
bbibnd кьгьпа nədərətije alije pak- 
buna we, alije кет кыьпа heza- 
bune 
rətja

19. Wəxta 13 salja Şewrbuna 
Fblbstane səiama alavi kolxozva- 
ne dərbdarara, jekb borçdarija xyə I 
Ьь təmami peş hykrnate proleta- 
rije qədandbnə.

20. Gəli kolxozvanno и гьп,е 
kolxozvan, şəre bajlşevikije fbrə 
Ьькьп səva dəstanlqa qanune kol-

30. Fbrqa daşnaka kəvçəne me 
Ьь xuna xəvatcija dda av dane, 
wan kəvşanada iro çəwe şewre 
dərbaz dbdbn, tractore sotsialistije 
radbkbn, zəwje kolxoza furə bun ə.

Вьга ynda bə fbrqa faşista bur- 
zuaziaje, furqa daşnaka.

31. Daşnak, majiqe kulaka, tə- 
req, mt-qabblbunəkə bərk nişan db
dbn hyçyma scts’alislijera, Palə u 
kolxozvan, əm hbşjarbuna. xyə sb
nbfije bbibnd Ьькьп, əm Ьь kyta- 
si, Ьь кок Ььпѵа bbdbn dərxbsti- 
ne^lemèntc kapitalizme,

B. Bra ynda Ььп lakeje im ■ 
perializme həmu dunjaje, daşnak, 
musavatist, u menşevik.

Вь çerge fbrqe tbmme hazw 
səva’ hbnçsrandbna imperializme

. kava dxəvbiə altkrbne секьгпа 
; J sotsialistije bbdə хыаѵ кігьпе.

Əm şəre bajlşevikije Ьькьп, wə- 
■ ki elemente sbnbfa kapltalistije 

bkytasi bdbn hbrçbrandbne.
37. Bra əmr bkə Ordlja Sor

• Tbvaqa Şewre, hime sijasətja 30-
• lajije ja hykməta Şewre, nobəda- 
. re qəwin sinore şewre, xyəjikare

inə bun dar inglaba Oktjabre.
38. Bra émr Ьькэ Mərkəzko- 

ma F. K. (b) Həmtbvaqe, sərka- 
re u təşkildare секьгпа sotsla- 
llstije.

Вьп bəjraqa Mərkəzkomä F.K. 
(b) peş, bər Ьь altkbibned təzə.

30. Выа émr Ьькэ peşikare 
fbrqe u proletariate həmu dbnjäje 
həvale Stalin.

Pəji iııgiab?. cwije ра?ьп-гга xavıtcije kyrmança aza bun, peştla db¥i>n xe

u səva bbibnd кгьпа nədə 
xəvate.

| Bəri inglaba Oktjabre mbləte 
euk Ььп nire myftəxyrada cyry- 
miş''dbbun.

I Alije tsarda dbhatbn dotbn, ca- 
; wa dbbezun, dbhatbn talaqkbrne, 
1 seffeu bələngaz dbbun,; sijasətikə 

waW (burzuazia) dbne zi həbu, 
burzuazia assimilatsia Ьькы, ть- 

i ləta hurbk, wəldbgərrandbn sər 
i mbləte xyə fəm hbldbn bəre Urb- 
i setə məktəbe fbia, gyrça, tbrka 
: dadbdan, bona urbsi hin Ььп) 

ysa zi xəvatcije kyrmança.
Bəri inglaba Oktjabre u cnrije 

paşbn, Zakavkazeda kapitalizm
i peşHa dbcu, nədəre Zakavkaze 

Cbqa dbcu zedə dbbu, dəwsa ha- 
çəta bəre naha maşinə dbdbn xə- 
vat^jədəre baçara peşda cu (Tbf-

şevlkije u səva əfrandbna ərnrəkl 
dəwləti. _ \

21. Əm Ьь şəre bajlşevikije qə- 
win sərbəst кьп bblbudbuna xyəji 
кьгьпа tarbşe sotsialistije.

22. Səlam dərbdarara, jekb pla
ne pəmby qədandbnə. Əglte kəv- 
şəne pəmby, kolxozvan u гьпе 
kolxozvan, hətta həva. paşı,n pəm
by bərəv кьп u təslimi hykrnate 
Ьькьп, sala éwlun pençsalja dyd
ja nəxş кьп Ьь altkruned xyə alije 
bərəv кьгьпа pəmbyda.

23. Ty bxtijara kəsəki tynnə 
dəst bbdə həbuna həmuja.

Palə u kolxozvan Ьь hbşjarti 
xyəji. Ьькьп həbuna həmuja ja 
kolxoz, sovxoza koperativa u ja 
təşkiləte hykmatije.

24. Şərdare ylme u texnikaje 
Ьь xəvata dərbdarije məhkəm Ьь
кьп qəwatbuna texnikaje u kultu
raje wəlate mə ja diktatura pro
letariat. ■

25. Wəxta 13 salja Şewrbuna 
Fblbstane səlama alavi rezerva 
fbrqa komunistara koməkdare əw- 
Іьпга, komsomoie Leninra.

26. „Еьп kolxozada qəwatəkə 
тэгьпьп“. (Stalin)

Əm dbha zedə кьп xəvat кгь
па zbne xəvatci nav nədərətja 
kolxozada.

27. Impérialiste Caponjaje Roh- 
late Durda mbqabbli Tbvaqa Şew- 
re provakatsia hazur dbkbn.

Gəli Paləno, kolxozvarmo, 
əskəre sor, dbha qəwin 
xyəjikbrbna wəlate mə.

28. ”Zb xyəiija xəlqe 
bhystək zi пахуэгьп, le-:zb

vata sotsialistijə
ze bbstin.

Le ava кьгьпе hana gələki nə- 
kbşandbn, 1920 s, 29-ie crije 
bəre Fblbstanljeda bu inglab, xə
vatcije Fblbstanije nire daşnaka, 
aqa bəga sər styije xyə avitbn u , 
cava Urbseteda, ysa zi Fblbstani-J 
jeda diktatura proletariat danjn, 
ava gbşk çarəke Ьь sərkaria fbr
qa Komunista bu.

Pəji inglaberra, cawa xəvatcije 
dbne, ysa zi gyndije kyrmança 
xəvatci zb bələngazije xblas bun 
u təv секьгпа sotsialistije bun,— 
kolxoz təşkiikbrb.n.

Hblbət səre sbvtə xəvat nava 
gynde kyrmançada ysa nədbcu, 
cawa gynde çinare wana, je fbla 
u je dbne, nəjnəsi əw but wəkl 

J^əla mora nəzania (be kultura) 
tsar sər w^bu/xəiv'at'flÇ*'<hbSəka 
дуга kulaka dbkbr, ja dydja həla 
kadre kyrmança hbndbK bun, lə- 
ma zi xəvat hbndbki peşda dbcu.

Bona we dərəçe fbrqe ty tbşt 
nədhevşand, 
kadra.

Въ sərkaria 
Temur nəhia
kyrmançada yzəke kommunista 
təşkilkbr, ysa həv. Çərdoe Genço 
təşkilkbr gələk ysəke komçahbla, 
Təşkiləte sijasətije peşda dbcun, 
yzəke fbrqe, komçahbla rroz Ьь 
rroz qajim dbbun> Ьь xəvata wa- 
narra zi gredaji bu peşdacu-ina 
kolxoza. Wan yzəka bona təşkil- 
кыпа kolxoza, Aqbaraneda gələk 
şbxyl кгьпэ, yzve wan yzəka 
Ame Şəmo, Maksime UrbS, Вь- 
roje éli, Xanoe Dəwreş u je ma- 
jin, cawa dbvezbn, əwana égite 
təşkilkbrna kolxoza u peşda Ьгьпа 
wananə, ?

Naha həvt kolxoz u artel 1ь 
nəhija Aqbarane? təne gynde kyr
mançada həjə, 3 həb Tbline u nəh- 
ije majin, xəvat nəhije dbneda zi 
gələki peşda cujə, 
dabrbna kolxozada 
ləki peşdajə.

Əm ЬьпьЬегьп, 
mança pəji inglaba
rra, Ьь xəvatcije mbləte dbnerra 
kətbnə xəvata sotsializme u се
кьгпа we peşda dbvbn,, wana fəm- 
кьг, wəki hər rja fbrqa kommu
nista dajə paşia wana, hər əw re 
jə, gərək peda hərrbn.

Əw dbkarbn hər ləzəte kolxo- 
zada Ььѵіпьп, émre xyə kolxzada 
pak dərbaz Ьькьп.

Naha əm Ьь dəstanine təzə, 
éjda cbrije paşbn dbkbn, le gərək 
əfh hərsal Ьь dəstanine təzə də- 
ren dərva, mə сь cekbrijə сь 
peşda bwijə, əm nişan dbn, кь 
rroz Ьь rroz, sal Ьь sal ém ce-

dbkbn, dəüfrinbn, 'peşda ' dbvbn 
секьгпа sotsiallzme 1 wəlate^məda. 

• Gərək lozunga mə peşbn^əv 
bə, —əm wəxteda рьіапе hyky- 
mate u fbrqa xyə bbqədinı»n, bo
na bjdəkə dbne dbha rruspl də- 
ren, u fbrqije dajnun crta əv! U 
zəmane cuji.

ƏMİNE ÖVDAL.

bona h,azbrkbrn,a

furqe, həv. Şəmoe
Aqbarane, gynde

u
Ьькьп

əm ty 
xyə- 

ja xyə ty verşokək əm n.adbn, ty 
kəsi”. (Stalin)

; 29. Səlama bajlşevikije dərbda-
re şərdarra fronta kulturaje.

' Выа əmr Ьькэ kultura Ьь neta 
sotsialistije Ьь form mblləti.

јә, wəki əwan hbndbk Ььп- 
dbha zb wan dəra rrətdbVbn 
gynda, je tərka kocərije db- 

xyəiijeva ten gredane u 
şsxyle секьгпа sotsialistije

Kjapıtalizme pənse xyə' avitbbu 
: gynd, gyndda. dbha zylmzedə dbbu, 

Aliki xərçe dəwləte, alije dbneda 
zordajlna zylme gynda,—rispia, 
aqa, bəga, kəşişa u şex u pira u 
je dbne.

Xəvatcije gyndija kəsib db
bun пькагьЬип idara zare xyə 
Ьькьп, ləma zi ducun baçarra db- 
xəvbtin.

Həm.a әүе hémale Tbflise nive 
рые rrüje w.e kəsibija bəre u 
gaqtakane wəlate Romenə, nəsla 
şərrsn, əw hémbale baçara Za- 

! kavkazeda nive рые xəvatcije 
gynde kyrmançanə, hər ve aq- 
rije 
dbk 

; ten 
кьп 
təv
kokoza dbvbn.

We şunda, wəxta şərr gyndije 
kyrmança xəvatci, sər tyji-tynnə, 
Іь həvdbXbstun u həvdy qsrr db- 
кыъп, əva rruje nəzania wanada. 
bu, mbftəxyra əwana dbxapaodbn, 
bona kara xyə, bona peşdabrbnä. 
kapitalizme wəlate xyəda.

Daşnaka vura köməkə kyrman
ça (Ezdla) dabu puşta xyə, bərbb 
xyə kbşandbbu, Le Rome nive 
Kyrmançe dune, sər nave „din„ 
xəvatci Іь orte qurr dbbun, səva 
qajimbuna kapitalizma Fblbstane 
burzuazija, zedəbuqa həbuna wa- 
na bu alije dune zi kyrmançe 
rrome, bona myftəxyre Rome.

Wəki əm van jəka gbşka bi- 
пьп bər céve xyə, əme zanbbbn, 
bəri inglaba oktjabre Tbvaqa Şew- 
reda u inglaba cwije paşun Fb- 
Ibstanijeda hale kyrmançe xəvatci 
сь bu, dbha əz, xəvər nadbm 
dərhəqa xyəndune, wəki şex u 
pira xyəndı.n „gynə« həsavdbkw, 
məla dbxyəst Ьь xyə xyəndi Ььп, 
kyrmançara nuvbşta Ьькьп, para

le dərəça peş- 
Aqbaran, gə-

xəvatcije kyr-
cuije paşbn-

Î 1000,000 tomı sabun
Isal seməhja 4-ada -zavode sa- 

bune je hykmətije gərək 94,000 
tonn sabune kbnça bərdbn u 
6,736 tonn sabune dəsta, demək 
dy çar zedə, сь ky sala par 
məhja 4 ada hazbr кыьЬип.

Alije dunda seməhjaM-ada 
rək be кет кьгьпе секьгпа 
bune гоп и dawsa we gərək 
buna tir be hazbr кгьпе.
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KOLXOZVANE ÔGIT JE K.ƏW$9NE SOTSIALISTIJÉ BbQƏDİNbN LOZUNGA SƏRKARE 
FbRQE, JE HƏVALE STALİN, ƏM HƏR KOLXOZVANƏKI DƏWLƏTI BbKbN

Gəli paləno, kolxozvanno u Əskere Sor, əm dbha qawin u mahkam кьп хуѳркьгьпа wəlate хуѳ
Рызе kultura kyrmança

КЭ'ПІзагІа'л Rmkaja Fblbstanerbna гпэл u kultura xəvatcija. 
rəx İnstituta tarbqa kulturaje təş
kil кыјјә, sektsia zanəbuna kyr- 
mançije. Pbrse himli ve sektsije- 
пә: 1) һагы кьп гьтапэк пь- 
vlsarlje ylmlje səva həmu kyr
mança. 2) hazbr kbn^termine yl
mlje, Je ysa, jaky zbmane kyr- 
nıançada tynnənbn, 3) hazbr кьп 
xəbərnəma, 4) Rastnvlsandbnəkə

CacanBajloze

S?V.» г

•’O’t.pï

zan- 
kyr- 
qa-

кьп,

həmuja hazbr Ьькьп, 5) hini 
buna qwar-qanuna zbmane 
mança Ььп. u һагы Ьькьп 
nunnəma zmen, 6) Bərəv
bbnbvisbn u nəşr кьп nbvlsare 
zar Je kyrmançl, jekb gələk dəw- 
lətl u rbndbn.

Sektslaje kyrmança wədekl кьп- 
da gələk xəvat кы!јә. Sektsia 
wəxte nezlkda kytta dbkə xəvata 
Ьагыкыьпа zbmane nbvlsarije u 
rastnbvlsandbna zbmane kyrmançl 
Həmu xəvat u Ьагыкыьп gərək 
benə danine u le nherandbne nav 
həmçbvatabbljane Jfcyrmaoçi Ть- 
vaqa Şewre, jakb gərək bbbə 
aəre sala 1934-ada.

Hatbnə hazbr кгьпе nezlki 
2000 termine ylmlje u texnikaje 
Je təzə u he xəvat vl ahda peşda 
dbcə. Institute təşkil kbrljə ekspe- 
dltsia, wəxteda hatbnə bərəv кь- 
гьпе u nbvisandbne gjlək ky- 
lame xəvate, rençbərije, hbz кь- 
гьпе, gələk eposa, Je ysa, wəkl 
alije formeda u dəwlətl bujina 
neteda nava ty mbllətida tynnənə-

Nbha epos u kylame han tenə 
hazbr кыьпе sə va sala 1934-ada 
benə nəşr кыьпе- Eposa han, je 
ky nişan dbdə fbkbrdertikə u fəhm 
кьгьпэкэ məzbn məxluqəte kyr
mança gərək benə xə /btandbne 
səva hazbr кьгьпа nvisara təzə 
kyrmançlje, səva hazbr кьгьпа 
zbmane kyrmançi. Eposeda hənə 
gli gotne gələk rbnd alije formda 
u alije netda, xəbəre baş, gli— 
gotne bədəw wedəre рьгьп. Əw 
gbşk we koməke bbdbn səva zən
gin кгьпа zbmane 
nıvlsare.

Cəwa ky dblnbn, 
zbn hatijə кгьпе, le
vat hənə, xəvate cətbn 
Нагьгкьгьпа nbvlsare 
Ьь form mbllətl, le Ьь 
letarlat pbrsəkə fərz u 
je ky iro səkbnljə bər 
kulturajeda.

Нэтьп pbrsa han cətbn təne 
İnstituta zanəbuna kyrmançl Ьь 
xəvatcije dora xyə u təne nkarə 
bbdə qədandbne. Wedəre lazbmə, 
ky həmu inteligentsiaje xəvatci ja 
kyrmança sər we jəke bxəvbtbn. 
Lazbmə həvale han Ьь sektsia In
stitute ylmije zanəbuna kyrmançl- 
ra benə gredane u Ьь nişandajlna 
we bxəvbtbn. Xəvatəkə ysa we 
fcarəkl məzbn ЬьдьЫпэ hazwkb-

Sektsiaje kyrmançi gərək səva 
frə кгьпа u hazbr кьгьпа zbmane ’ 
kyrmançi bbbə labratoriak. Ve lab- ■ 
ratorijeda gərək bxəvbtbn həmu 
xəvatcije kultura kyrmança, Ьь 
dbləşqi, Ьь dərbdari ЬьЫгіпьп peş- [ 
dacujin u Ьагыкыьпа. kultura 
kyrmança.

Le inteligentsia kyrmançe xə
vatci gərək Ьь съ təhri Ьь insti
tuta ylmije benə gredanə.

— Вь Ьэгэѵкыьпа -nbvisara 
zar, Ьь gli gotne гьтепѵа. Нэ
тьп éjana, wəkl institut Ьь eks- i 
pedisla nkarə kyta bbkə nbvisare 
zar ja kyrmança je ky дэіэкьп. I

Lazbmə, wəki inteligente kyr- 1 
manç, je ky gyndda dxəvbtə, sal 
təmam gynddanə hər gav bərəv 
kə u bbnbvisə gli-gotna clroka, ! 
mbzulja, hbkjata, mətəlok u je 1 
dbne. le wəxta wan xəvatana gyh- . 
darja xyə məzbn bbdə sər kultu- ;

Вэгѳѵкьгпа
Вь saja hykymataŞewre xəbat-1 

cie kyrmança zb hale пәты-nəzi 
гь hale nəzanie dərkətbn. ■

Wana dəst Ьь dəste xəbatcie ’ 
şewre dəst Ьь секыпа sosializme 
кыьп. ]

Xəbatcie kyrmança dəst kbşan- , 
dbn гь Ьтьге kocərie, qəbiltle, ! 
zbnfrotane, nəxyənditie, dəst Ьь j 
секьгпа kolxoza кыьп, dəst Ьь ! 
xyondbna xyə təzə кыьп. ■ 

ётьг u həjata xəbatcie kyr
mança hatjə gyhastbn, nə mina- 
nl Ьтьге kəvnə.

Вь peşdacuna xəbatciara-lazm- 
bu ky zmane wan zi peşda Ьь- 

. cuja,. fbkbre Marks -Lenin-r- Stalin 
fdm Ьькьгапа, dərəq ve jəkeda 
imdadək məzbn bəjt, şbir u klame 
kyrmança dan.

Ҝ,ө éjan ninə bəjta «Məme u 
Ziqe“, „Dbm dbm«, „Siavənd u-.Xə- 
çe“, ”Zərtıbi|froş«, ,,Həso rəbəno", 
,,Məme u öjşe“, ,.Çbbli‘‘, ,,На
те Muski‘c klame dəngbeze nav- 
kbfş je évdale Zəjne, Ьь vanra 
təvaji Ьь həzara кьіате govənda, 
кьіате xəvatci (kotan, pəz ceran- 
dbn, həjwan xyəjkbrbnj dərəq sər- 
hatjada, bdətda u je majin.

Вь vanra gredajnə Ьэгэѵкьгпа •’ 
məsəla, qbsa, ləjstaka. İ

Əvana həmu zi ynda dbbun u : 
we ynda bbbjaaa, əgər xəvatcie 
kyrmança Ьь dəsti hykyməta Şew
re dəst Ьь qələm-nbvisare пэкь-

ra şewre,
Ja dydja bərəvkə u bınbvlsə, 

xəbər u gll-gotbn dərhəq zmenda, 
(nave haçəta, je male, je renç
bərije, rbstbne, секыпе, nave şl- 
naja, kulilka, dərmana, təjratua u 
je dbne, termine sotsialije, kolxo
za, zanbuna dbnjaje u je majin).

Ja sbsja bbnbvisə ədət u zijina 
émre təzə u kəvn, xəvat u je 
dbne.

Əw xəvatana gərək bərə-bərə 
benə şan dbne sektsia kyrmança 
instituta ylmijera. Əw xəvatana 
stəndbne şunda we benə nheran
dbne, секыьпе u Ьагьгкыьпе.

inteligente kyrmançe xəvatci Ьь 
we forme gərək xəvatəkə тэгьп 
bbqədinə bona bblbnd кгы a kul
tura kyrmançe xəvatci, рь form 
mblləfi, le Ьь net proletariat! u Ьь 
we jəke we bbqədlbə təmbe Vla- 
dimjr Iljic Lenin 
kulturajeda.

rekə

dəste
wan

u wana paşda dbbb- 
cəla təri, bər Ьь tyn- 
Ьь hesirbune.

jəke, zl sala 1931

dərhəq inglaba

melik;

bejt-kblama
Fblbstane Ьь dəsti 
tarlqe xəbatək məzbn u məhşur 

, кьг.
* Вь saja sazkbrna e^şpedisie 

ylmi, ky mərəme wan bù' bbdana 
i bərəvkwne həmu əzbəri -stbrana 

u gotbna.
j Əw jək ysa zi bu.
I • Nbha bbdəste we instituteda gə- 
! lə-gələ bəjt, şbir u кьіат hatbne 
i Ьэгэѵкыьп.
I Əw həmu gərəke wəxteda benə 

Ьагыкыьп гь bc nəşre.
Ve dərəçeda nbvlsar u xyəndb- 

na xəbatcie kyrmança dbha zən
gin dbbə, zedə dbbbn u we zedə 
ЬьЬьп xəbər, xəbər ky hatbnə blr- 
кьгьп/ zéf çia naeh дсЯьпг.-

instituta kultur

fbkr nədbkbr, wəkl wana zb we 
tarl-taristane, гь we émre bəjantl- 
je dərjbstana, danjana sər 
kulturi peşdacujlne.

Le əw he bəs ninbu, Ьь 
imperialista u koməkdare
fbrqe mblətcija u daşnaka mblləta 1 
bəri həv dbdan, dbdana дьг кь- 
гьпе, ty rbhəti nədbdana wana. , 
Ysan zi təv wan bəg u şexe 
kyrmança dbmbzjan kara xəvat- 
clje kyrmança. Вь wl həsavl zi 
Əwana xyəndbn gynəhkarl “ həsav 
dbkbrbn bona xəvatcije kyrmança,

Əw məsəla han bəsə, wəkl ni
şan dbdə. ky cəwa bəg u şex, 
təreq Ьь hər aijava dbmbzjan ka- 
re xəvatcija 
гьп bər Ьь 
nəbun, bər 

Səva we
məha kanune vəbu Rəwaneda 
texnikuma kyrmançe Zakavkaze 
ja pedagogije bona һагы кьгьпа 
kadra. Bona zedə кгьпа kadra 
sala 1931-da rəx texnikume vəbu 
kursa jəksalije səva hazbr кгьпа 
dərsdara, wedəre 22 dərsdar hin 
bun, zb wana Jək qiz bu. Sala 
32-da disa kurs vəbun rəx texni- 
kumeva, jəksalije, kedəre hin bun 
u kyta кгьп ’ 30 dərsdar, je кь 
nbha nəhijada gynde kyrmançada 
dərsdarije dbkbn. Sala 31-da tex- 
nikumeda 62 kursant həbun, гь 
wana 3 qlz. Sala 32 da 82 kur
sant, zb wana 5 qlz, Хеп гь we 
jəke universitetə u banfakada 1ь 
bazare Leningrade, Moskvaje; Tbf- 
lise, u Rəwaneda 50 тэгьѵ hin 
dbbbn.

Wəxta padşətja Urbsete sala 
1904-da təne məktəbək kyrmança 
həbijə Ьь 35 şagbrtava, əw zi Ьь 
zmane urbsi danə xyəndbne.%

Wəlate mə saja inglaba Oktja- 
bre, Ьь koməkdartja proletariata 
Tbvaqa Şewre Fblbstaneda saz кы 
hykməta Şewra Fblbstane, jakb 
bxtijare wəkəhəvl da həmu тьіэ- 
tara.

2ь we roze zi dəst pe bu $m- 
re kulturaje nav Fblbstaneda.

Kyrmançe xəvatci zi safa fbr- 
qa komunlsta dəst ре кы секы- 
na kultura xyə Ьь form mbllətl 
le Ьь net proletariat!.

Gynd u nəhijed kyrmançada 
hatbn ѵэкыьпе məktəb, təşkil 
bun gələk təşklləte şewra gynda, 
nəhija u jed majin. Sala éwlbn 

gələk cətbni həbun alije tynn&bu- 
na kadra. Le bərə-bəre Ьь sər- 
kartja Fbrqa Komunista Fblbstane 
dəst pe bu hazbrkwbna kadra. 
Xəvata han гь sala 1932 a dha 
gymrəh peşda dcə. Ve saleda 

Rəwaneda kurse 8 məhl vəbun, 
kedəre 20 şagbrt hazbr bun səva 
dərsdartja gynd. Həlbət ky əw Jək 

nədkarbu tera kultura təzə bbkra, 
cəwa ky xəvata kulture nav kyr
mançe xəvatci Adbrbeçane u Gyr- 
çbstane—Açaristane zi fbrə bujl 
neva peşda dbcə.

Bésa xəbəre nəhja T^llne 18 
gyndada zb 805 şagbrta 247 ql- 
zbn, likxanjada dxunbn 300 məri, 
гь wana 60 гьпьп. Male zarada 
80 zar hin dbbbn, гь wana 32 
həv qizbn, male zarada гьпе kyr- 
manç
gynde nəhija Aqbaraneda 
hənə məktəb, wan məktəbada 
75q zar hin dbbbn, гь wana 209 
qizbn. Əwbn nlşandajine fərz u 
məşur alije peşdacujina kultura 

nav kyrmançe xəvatcjada, alije

sərkarije Ьькьп. 12 

zi

kyrmançl je

xəvatəkə mə- 
he gələk xə- 

u çavdar. 
kyrmança 
neta pro- 
çavdarə, 

mə fron,ta

Zb wana tariqzan pwhbndbk ? Zb Şewrbuna Zakavkaze şunda 
dbkarbn dbhe nasi hal—həjata xə- [ гьтаге məktəbe kyrmança dbgb- 
batcia ЬьЬьп, Ьь wanava şrovə- I hlzə 5 həbi, гь wan 4 məktəba- 

! кьп dərəçe sbnbfe nav kyrman- ı da fblləji dərs dbdan, le jəkeda 
: çada, Ьь wanava şrovəkbn we ’ 

zylm u xunxarie, сько aqa, bəga 
db wəxteda səre xəbatcia

Gərəke J?e gotbne, ky 
кьгпа, һагыкыпа bəjt u 

’ disa Ьь çarəkeba gredajə 
I səiasətja mblətja Leniqra, 
1 tjabbra məzbnra, Ьь Şewbrbuna 
; Fbibstanera.
■ Xəvatcie kyrmanç nava Şewra
? Fblbstaneda гь aile kultur-peşda- 

cuneda, zb allé malhəbuneda 
peşdanə u dbha peşda dbcbn-

Xyəş bə 29 сыја paş, xyəş bə

ani bu. 
bərəv- 

kblama 
Ьь rast 
Ьь Ok-

rana. Вь wera gredaji, hykyməta Şewra Fblbstane,.
! H. ÇB-ZO.

İnglaba сыја paşbn u kara we kyrmançe xevatcira
Bəri inglaba сыја paşbn, wəx- 

te hykməta padşe, ysa zt wəxte 
daşnaka mblləte cuk haləki xrav 
dərbaz dkbrbn alije xyəndbne, 
kulturaje u zijine. Wəki əm

гьп ty bmr u zijinəkə wan Ьь 
hər aijava tynnəbu we gotna han 
dbha rast bə. Əwana səre cijada 
Ьь əmre kocərvanije nav bəjanti- 
jeda

urbsi. Wan 5 məktəbada həbun 
210. şagbrt.

Nbha гь éfrandbna əlbfbaje 
təzə kyrmançi (latinl) şunda, 50 
məktebe kyrmança dərəça éwlbn 
hənə u 2 məktəbe kolçahbla, hər 
gyndada likxani, hocbkxane xyən- 
dbne u сыаје kultura hənə. Sala 
31 — 32-da wan məktəbe dərəça 
éwlbnda 2000 şagbrt Ьь zbmane 
de hin bunə le məktəbe kolçahb
la 50 şagbrt.

Lazbmə əm Ьегьп, wəkl xfəu- 
dbna qiza Ьь dərəçəkə bblbnd 
peşda dbcə.

Le zb inglaba сыја paşbn şun
da, mbqabbli wan gli gotne zo- 
гьп, əmre məxluqəta Fblbstane ja 
gbşka Ьь çarəkeva hatə gyhastb- 
ne Ьь əmrəkl şirin u şajiva. Ysan 

təv wana je kyrmançe xəvatci 
jed majin1

zi
zi u

' hazbr кгьпа kadra, jekb hatbnə 

dəstənin e saja sijəsətja mbllətje 

ja Lenin, saja rast u Ьь kybarl 
qədandbna we, Ьь dəste Mərkəa- 
koma Fbrqa Komunlsta fb) -Fb
lbstane.

Bra xyəş bə inglaba сыја pa- 
şbn Fblbstaneda.

Çasbme Çolll

dzjan u tybe- wankəs bona

Avaje texnikuma kyrmança təzə гь paraAvaje texnikuma kyrmança təzə zb para
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Bona koməkdajina kolxozvana, je ky eeloke wan 
tynno, səva dəstanina eeləka

^arara.Səwa Komisara Zakavkaze u Zakkrajkoma F- K. Z, (b) Həm 
tbvaqe

Вь qrara Şewra Komisara Ть- > 
vaqa Şewre u Mərkəzkoma Fbr- i 
qa Komunista (b) Həmtbvaqe, ja İ 
sala 1933-a 5-e сыја paşbn »dər- | 
həq koməkdajina kolxozvana, je 
кь celəke wan tynn,ə, səva dəs- ! 
tanlna celəka" Şewra Komisara 
Zakavkaze u zakkrajkoma F.K.Z, 
(bj Hamtbvaqe qbrar dkbn,: ■

1. Sala 1933-ada bona kolxoz
vana, je ky celəke wan tynnə te ’ 
təşkil кьгьпе koməkdartja hyRma- ■ 
te səva dəstanina 30 həzar доіька . 
bona kolxozvana. |
• 2. Вь we mərəme zi.

a) Çymhyrjəta Sotsialistije Şew- j 
ra Zakavkazeda ferme xyəji кгь- 
na tarbşada u zb пахые həmuja 
ja kolxoza te dəstanine 5000 до
іьке 8 məhl. J

bj Zb kolxozvana, jekb celəke ' 
wan arzi həjə u zb gyndije hə- I 
buna təkmalə Ьь kontraktasia u 
Ьь кыіп tenə dəst anine Ç. Ş. S. Î 
Zakavkazeda, 25 hazar доіьке 8 ; 
məhl.

Bona кыіпа доіька u kontrak
taslaje səva çymhyrjəta qbrara 
han te məhkəm кьгьпе.
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Adbrbeç, 2200 9150 11350 Adbrbeçan. 44000292800'336800

Fblbstan, 1950 5900 7850 Fblbstaneda 39000 188800227800

Gyrçbst, 850 9050 10800 GyrçbStan. 17000 318400 335400

Həmu Həmu Za-
Zakavkaz. 5000 25000 30000 kavkazeda 100000 800000 900000

tyhnə, wəki доіька 
»ь çymhyrjətəki ЬьЬьп çymhyrjə- İ 
təkə dbn, le/ çi gyhastbna wan zb 
nəhiki nəhike dbn,e təne Ьь qbra- : 
ra Şewra Komisara Çymhyrjəta u ’ 
Mərkəzkoma Fbrqa komunista te ! 
hbştbne. i

Sər hime ve qbrare koməkdart- ! 
ja hykməte, jekb te təşkil кьгьпе 
səva kolxozvane be celək, we be 
qədandbne Ьь təvxəvatkrbnəkə 
Лыә kolxozvana uzbne kolxozvan, 
bəre həmuşka köməki we be da- j 
jlne zb kolxozvane baştbr, dər- • 
bdarara.

6- доіьке xyəjikrbna həbunä
tarbşa u пахьге təvaji kolxoza we u гьпе kolxozvan, jekb 
benə dajine yzve ve kolxoze Ьь 

-, - pəre nəqd jan Ьь pərədajina wan ■ 
par-par hətta wəxta saləke, dəwsa 
roze xəvate wan.
7. Wəki кыіпа доіька be hesa 
кыьце, kolxozvana, ja ky пкагьп 
qlməta доіьке Ьь toməri Ьь çà- 
rəkeva bbdbn, zb alijc hykməte 
wanara be sələf pərə dəjn te 
bərdane Ьь həsava ortə angori 50 
sələfe qlməta доіьке,, Ьь we qb
rare, wəki moləta saləke əw pə- i 
rə par-par be paşda vəgərandbne

8. Wəki kolxozvanara Ьь pərə 
dəjn alije hykməte köməki be da
jine səva əw кагьЬьп доіька dəst 
Ыпьп йь pərə dəjn, jakb 
Zakavkaze kbvş kbrijə, 
həzar manat pərə d jn 
100 həzar manat te kbvş
səva zb həbuna xyəji кыьпа ta- 
n>şa u zb sbisbləte пахьге kolxo
za доіька benə stəndbne, əw pə
rə te Ьэіакыьпе sər çymhyrjəta 
Ьь we forme.

Ç. Ş.S. 
zb 900 
besələf, 
кьгьпе

*) Те həsav кьгьпе пахьга, јек 
’ sala 1933 ada гь həbuna xyəji 

кыьпа tarbşa hatbnə dəstan,ln,e,

9. Kornəkdartja pərə dajine t« 
qədandbne Ьь dəsti banka renç- 
bərije, Ьь dəsti təşkiləte we nəh
ja, pərə dəjn te dajine dəste hər 
kolxozvanək Ьь qbrara arzi. ■

Bxtijara Şewra Komisara, ja 
Çymhyrjəta həjə pərə dəjn an до- ! 
rl nəhja kbvş bbkə, bəla kə.

10. Zb kolxozvana u gyndije 
təkmalə доіьк tenə кыіпе Ьь коп- 
traktasiale, qiməte konventsion

11. Əw kolxozvan u gyndije 
təkmalə, je кь доіьке xyə dbfro- 
şbn, səva celəke kolxozvane be 
eelək həbə, jan Ьь qanuna kont- 
raktasiaje dəbr dbdbn доіька, ьх- 
tijara wan һәјз wəxta təslim кгч- 
na şir hykmətera, plane wanja 
sale Ьь 25 sələfi te кеш кыьп, 
wəxta təslim кыьпа goşt zi 20' 
sələf te kem кгьп-

12. Kolxozvan u 
malə, je ysa, wəki 
доіька jan wəxta
borçdarja xyə ja bərəfkrbne u da
jine peşja hykmete, ja 1933 sale 
qədandbnə, bxtijar, jekb hatbn ni- 
şandajlne nbqbtka 11-ada ve qb-

1 rare tenə dajine wəxta təslim кь-

gyndije tək- 
hətta frotana 
kontraktasiaje

benə

golb- 
təs-

ігьпа şir ü gjoşt sala 1934-a.
13. Вь mərəme nbqbtka 11-a 

qbrara kontraktasi кыьпа доіька, 
gərək dəftəre şewra gyndda 
nbvisare.

14. Təşkil кыьпа кыіпа 
ka u kontraktasia доіька te
lim кыьде sədbrtja kolxozara u 
şewra gynd, sədre nəhi İçrakoma ■ 
borçdar dbbbn Roməkəkə zedə nl- 
şani wan bbdbn, səba qədandbna 
ve xəwate. Wəxte ky доіьк te кь- 
rine kolxoze xyəda, jän kolxezə- 
kə nezlkda, jan nəhijeda, gərək 
wəxta bbzartbna u кыіпа доіька 
təvi ve xəvate Ььп əw kolxozvan 

golbk db-
кыьп.

15. Borç te danine 
içrakoma u sədbrtja kolxoza гь 
təşkilkbrbna fonda dəbr şunda, 
wəxte ky dəbr te parə ѵэкыьпе 
sər roze xəvate, kolxozvana, jekb 
доіьк dbstinsn, wana Ьь dəbr sər
bəst Ьькьп.

16. Şewre Komisara, ja Çym
hyrjəta u Mərkəzkoma Fbrqa Ko
munista (b) tenə borçdar кыьп’, 
wəki se rozada hazbr Ьькьп pla
na başqə кыьпа golıka, кыіпа 
wan u ja kontraktaslaje, Ьь wi 
həsavi, wəki bər həsav hbldbn 
lazbmatja u kemasja nəhije u pla
na доіьк dajine kolxozvanara u le 
Ьпегьп, wəki əw plan benə qə
dandbne.

17. Komisariata Xyəlije Ç.Ş.S. 
Zakavkaze te borçdar кыьп, wə
ki nə dərəq hətta 13-e сыја ра́- 
şbn hazbr kə u bbşinə Çymhyr- 
jətara qbräre hazbr səva qədan-

. dbna we jəke-
i Koməkdare Sədre Şewra Komi- 

sara, Zakavkaze Çuqell

sər ПәЫ

nəmabun nav xanija, 
Hər, cl тэгьѵе mabun zi 
Gyh nəddan sər kotana. 
Mə bir kfcrbu Cbjə kotan?

; Çot u сорап rençbərti, 
' Cbjə candbn, baq u bostan? 

Nav bazar zi hostati.
. Aljək daşnak, jək musəfət, 

Aljək çəndər u menşevik
; Сәгып dyrxbstbn zb pbşta mə, 
' Əm man fəqir u sefil.
! Xen zb x’ııne, şər u kyştbn 
! Çəm mə tbştək tynəbu, 
s Nə fabrlka, nə zi zavod.

Hər tbşt каѵьі u xrab bu. 
Le пьЬа fabrike kbnç dxəbtə, 
Pərcə cedkə qədife sor, 
Həjə mada', hidro kajan, 
Nava gəlja tam-təmam.
Le sər cjaje Ələgəze 
Təmam gbrtjə kərije pez. 
émre kolxoz u sovxoza
Cedbə 1ь wəiate Şewrbstan, 

; Вь qrara Şewra u fbrqa Lenin 
Katbbe Fbrqa Komunista (b) Za- Peşda dcà Şewr, Şewrbstan.

I kavkaze Mejerzoq | İSİ s jan

Вөге ysa bu, le пвһа ysa 
nine i

Gbrmə-дыта dəf u zyrna plo- 
nera bu-.Əw zb xəbate dbhatbn. 
We rose çəwa ava gynd təmbz 
kbrbun,.

Əwana Ьь кьіат u lozunge 
xyeva gynd həzand. Gyn,di sər 
həvra dbcun, gbşk гь mala dər- 
kət bun

Wana çerge pionera dbnherin,. 
Əwana zi şa dbbun Ьь, əwlede 
xyəba.

Ahməde.ömər gava ky Çəlko 
xyə dəste pionerəki fblada dit, zb 
şabuna dəst Ьь kblaməke кы.

Gəli həval-һодыа, dəwran əv 
dəwranə, dəwrana kyli xəvatcia, 
Gəlo əw roz n,ae bira wə, gava 
mə u xəvatcie fbla xuna həv db- 
met. Mə xəbatcie wana dbkyşt, | 
mə zare wana 
je mÿ. І^ИТо’, 
kolxozvan bujə 
xəbatci^fbla...

— WƏj-xbəra

dbda дые, wana 
iro, kyre Ahme 

həval-һодые zare

bbkə təvgredana zaıe 
kyli xəbatciara.
70 sali disa zedəkbr:— 
aqa, bəgada, daşnak —

puc bbvə bmre 
bəreji kəvni aqa u daşnaka, bəra 
бшы Ьькэ əva dəwrana mə, bə
ra бты 
mə, zare

Ahme 
Mə dəst
musafətada, ty 5тьг dərbaz nə- 
dbkbr, бты nbhajə, бтые pio- 
nere xəbatcia, бтые hykyməta 
Şewre.

—> Ahme, komsomoləki
got:—b'əle, bəre ysa bu, le n,bha 
ysa nlnə.

H ÇblUDI

Koixozvan^nəv. Выо

Xəbata Şewra Flbstaqe
Şewra Fblbstane ty Ьь xer 
Tə xlaz кы fəqira: 
Pala gyndi heşir mabun, 
Dəste daşn,ək u bəga. 
Şər bu həro, xun drezja, 
Mer

hati,

Xeberdana
Мьп 35 sala şbvantl кы iro zi 

əz kolxozvanbm, şvane kolxoze 
mə. 1928-e sale 1ь gynde mə kol
xoz saz bu, тьп xyə bəre éwlbn, 
nbvisi.

Təv həvdy əm 8 male kəsib 
kətbn, kolxoze. Tbştki тьп, tyn- 
nəbu, əzi rut bumt ysa zi gələk 
hə vale ггьп, gyndi hər roz Ьь 
mə dbkənjan, kuiaka zor dbda mə 
rastije тьп pak nzanbu ахыја 
roza mə, we 1ь ky Ььзэкьцэ, le 
əz dyşbrmiş dbbum, wəki kolxoz 
Cbqas xwav bə, zb hale тьпі 50 
sali хыаѵіы пјпә, ysa zi тьп 
qbrar кы wəki əz hətta ахыја

QbRARA
Sədbrtja Merkszkoma Şb 
xyəlkarije Ç. Ş. S. Fblbs 

tane
Dərhəq azakbfbna Komisare Ron- 
kaje həv. L- Arisjan zb borçdartja 

xyə.
Sala 1933-a 23'e сыје peşbnda 
sədbrtja Mərkəzkoma Şhxyəıkarije 
qbrar dbkə:

Вь we, wəki həv. Ləvon Aris
jan dərbdarl xəvate dbn, dbbə, 
səva we zi zb borçdarjja Komis
are Ronkaje Ç. Ş, S. Fblbstane 
te aza кьгьпе.
Sədre Mərkəzkoma Şbxyəlkarije

Ç.Ş.S, Fblbstane S. Martikjan 

Dəwsa batbbe Mərkəzkoma Şbxyəl 
karije G. Eo|iazarjan 

Rəwan.

QbRARA
Sədbrtja Mərkəzkoma Şb 
xyəlkarije Ç.S.Ş.Fblbstane
Dərhəq nişag кьгьца həv. N. Stə- 
panjan Komisare Ronkaje Ç. Ş. S.

Fblbstane
Sala 1933-a-23 сдг)е p«Şbn,;. 

Sədbrtja Mərkəzkoma Şbxyəlkarije 
qbrar dbkə

Nəvale Nerses Stepanjan te 
kbvş кгьп komisare Çbmbétl Ron
kaje.
Sədre Mərkəzkoma Şbxyəlkarije

Ç.S.Ş. Fblbstane S. Martikjan 
Dəwsa katbbe Mərkəzkoma Şbxyəl

karije G. Eojiazarjan 
Rəwan,.

Plana tenbnə qədandbne
Nəhija Qəmərlijeda hənə 3—4 

gynde kyrmança, əwana həmu zi 
Ьь xyəlijeva hatbnə gredane, can- 
dbnije dbkbn. Экьпе candbnja 
plana paize hatijə qədandbne Ьь 
120°/e-j. Вь plan ky zb alije hyk- 
məfeda hatbnə, məsələ, nan goş- 
ti, pəner, һыј, run u je majin, 
Ьь 100°/p“i hatbnə qədandbne,

Вь serkarja yzəka fbrqe u şew
ra gynd, sərkare fbrqe həvale 
Mbstoje élo, sədre şewra gynd 
émirçane Əsədə'

Lazbm wəki həmu xəvatcije 
gynde kyrmança Ььхэѵьіьп mina 
wan həvala, сь plan ky tenə sər 
gynd Ьь dərbdari bbqədinbn.

MƏMƏD MƏMƏDOV

koma sijasetije lazbmə
Əm, xəvatcie gynde Çamuşva- 

nà cuk zéf dbxazbn db gynde 
xyəda bbdbn Ьагыкыьпе koma 
sijasətije, le zb bona dərsdajine 
коте тэгьѵе vala u hazbr tynə- 
nə db gyndda.

Əm we hivjenə, ky nəhikom 
we dərəq məda bbfbkbrə u bona 
mə ösəjl we mərvəki hazbr bbşl- 
nə.

Ç. н.

Cətoje Meto.
i paşbn Ььтіпьт kolxozeda u Ьь 

dbl u əşq tedä Ььхэѵьіьп.
I Əz poşman nəbum, ysa zi һә- 

vale тьп. Xəbata тьпэ par дә-
I kə 35 sale şbvantija тьп qazanç 
s da тьп, ja isal dbha zedə, nbha 
! dy celəke тьп һәпә, se dəst or- 
: qan, doşək, dy gozə avaji, əz zb 
' hale xyə gələki razimə, isal zi 

229 roze xəbata тьп hənə; hale 
kolxoza mə gələki başə, тьп gy- 
man,ə, wəki zb roze xəbata xyə 
İsalbn, əze Ььѵып dəwləti, ysa cə- 

, wa həvale mə Stalin gotijə.
ş.

TbVAQA ŞEWRE 
U AMERİKA H9V 
ОУ NAZ KRbN

2ь təvgredana Tbvaqa 
Şewre u Amerikaje şunda

Gazet u telegram məlumətije 
dbdbn, wəki komisare xəvate də- 
rəkə Tbvaqa Şewre həvale Litvi
nov u sədre Amerikaje Ruzvelt, 
təvgredana hərdy hykməta, ja Ть- 
vaqa Şewre u ja Amerikaje həv
ra, naz кгьпа wan hərdyja Ьь 
rəsmi u alije diplomatije məhkəm 
кыьп ə.

Dərhəq we jəkeda Ruzvelf got: 
»Əw wəlat, jekb Ьь məxluqəte 
xyə, Ьь məzile xyəva zb Amerika 
məzbntbrə, şänzdə sal təmam 
nkarbu Ьь rəsmi u Ьь təvgrəda- 
nəkə normal Ьь Amerikara xəbər 
bbda. Əz u Litvinov dbinbn wəki- 
dəst ре кгьпа təvgredana normal 
Ьь hər aljava məhkəm кы şbxyə- 
le édlajlje.

Qbrara fıykrnəta Ameri 
kaje

VAŞINGTObL— 20 e сыја pa- 
şbn, Həmu konsule , Aiiitrı.sajera 
üär-hSmə məlumətl ^hati ə däjfne, 
wəki Amerika Tbvaqa Şewre naz 
kbrijə, wəki bb təşkiləte u qyllbx- 
dare Tbvaqa Şewre gərək dəst 
ре Ьькьп təvgbredan,a rəsmi, рып- 
béti u ja dərəkə. Кьгьпэ sər 
konsula wəki dərhəq başporte Ть- 
waqa Şewre reziməkə ysa bqədi- 
пьп, je cəwa te qədandbne səva 
başporte hykymated majin, naz 
кьгі.

Şagbrte texnikume cunə 
zbbarətije

18-e сыја paşbn şagbrte texniku
ma kyrmança Ьь зәгкагја yzəka 
frqe, komsomola u dereksiaje dər- 
kətbn roz zbbarətie.

Şagbrt cunə sər rlja maşine, 
wedəre sər рые xəbbtin xəbat Ьь 
gymryhi peşda cu, йь səhəta 8-a 
həta ja sbsja xəbbtin,

Dereksia sər reja maşine rəzə- 
dblja xyə da хь bo xəbata we 
roze, xəbat Ьь dərbdari peşdacu.

Şagbite texnjkuma kyrmança 
Ьь qədandbna plane xyə hyndyr- 
va, гь xəbated dərva zi şunda 
naminə.

Katbbe yz. kom. tex.
ÖLIE HƏMZƏ

Xəvata likxana dərəng 
dbkəvs

Nəhja Aqbaraneda—navä gyn
de kyrmançada sala isalin həta 
roza iroin zi likxanə 2b bo mə- 
zbna nəhatbnə sazkbrne.

Lazbmə xəvata hana Ьь şeww- 
buna 13 salja Fblbstanera be gre- 
dan u Ьь wi qrari wəki wəxtəki 
kbnda likxanə ѵэЬьп, ko ty nə- 
xyəndl nava kyrmançe xəbatcie 
Aqbaraneda пэтіпьп.

Mbq. SbVKE N.

Redaktore Wédoti S. Kirakosjan
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