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SƏLAMA ALAVI Zb HƏMÇbVATA BAJLŞEVIKE FbLbSTANIJE 9-ARA
Şəre nəbarbşbune dha qawin mbqabbli dbzmbne snbfe u təmamja tərəfdare wan

Вьп bəjraqa xyə-xyə sııçkbrneda bər Ьь dəstanine db 
ha tezə, bərbb секыпа rayxylqəte sosialïstîje besnbf

Dəhe kanune - Rəwaneda və- 
bu Hymçvata fbrqa bajlşevike Ғб- 
Ibstanije nəha. Zb Həmçvata 8-a 
həta iro dərbaz bijə dy sal, nava 
van dy salada iro bajlşevike Fb 
Ibstanlje, Ьь altkrbn u dəst anine 
mnn ЬыЬьгІ Həmçvata nəha 
dvbo.

Şəre bajlşevike Fblbstanlje Ььп 
bəjiraqa Leninda, Ьь éfadije wə
late Fblbstanlje neşda həzand 
bərbb soslalizme, Ьь glgant, коек 
u səre təzə bərbb qədimlja sosla
lizme.

Wəlate Fblbstanlje bəre, jek 
wəxtəke. ty həsab zera nədbhat 
кьгьпе, u Ььп pänijä tsarizmeə 
həsnida bu.cəwa kalonija, iro 
хәтвНјә Ьь glgante təzə, Ьъ kul- 
tura, maşinə ' u traktor Ьь tfaqa 
kolxqze ^sor, Ьь əşqdbie həz'ar- 
həzar palə u gyndije kolxozvanl, 
Ьь xəvata wanə égiti. Вь siasəta 
fbrqa Lenin, çergə mləte bfəbatcl 
Ьь pəvgbredana bbratije, Ьь əşqa 
tzl, nola şure dy dəv, dkbn şər 
mqabbli dbzmbne snbfe səva dbha 
qəwin кьгьпа Jébije sotsializme, 
səba qəwinkbrna kolxoza. Ve də- 
rəçeda be həsab тэгьпьп, dəst 
anine Fblbstanlje

iro Fblbst'anijeda wiqinja glgante 
təzənə, bəsə əm bir Ыпьп, zavo
da Qərəkblise ximiaje, zavoda 
tsemente 1ь Dəvəlyje, jak sale 
dbdə секыпа mal avatija wəlate 
mə 720 həzar tsəmenta baş.

Elektroa Dzoragese jak zb qə- 
wəta 31 həzar həspi zedətbr ener- 
gije dbdə. kombinata Qərəkbllse, Ьь 
həzara gynde Lorjje u we ronajl 
bbdə gələk nəhje mə majin zi, Вь 
'zərba əshabə, peşda dcə секыьпа 
glganta K.anakergese, ja elektrike, 
jak we saləkə dbn, qəwəta 88 hə
zar həspi energljae bı.də zavod u 
fabrike bazare Rəwane, we gələk 
gynd u nəhje Fblbstanlje bxəmll- 
nə Ьь şəwqa elektwlke.

Ce dvə əzdbhakə dbne məzbn- 
]a sintetik kaucuke, cedvə zavo
da tbtune, kombinata goşt 1ь ba
zare Leninakane, Jak we roze çe
kə çəndəke 3000 male hur 3000 
je ды u 200 bərazl.

Be həsab рыьп cekbrbned wa 

jek nava van dy salada dəst pe 
bunə, qədljanə u hatbnə seri. \ 
Aha zb wəra re, jak wəlate mə 
kəsə bbrijə, zb agrarija .şunda 
majl dərbazl wəlate İndustrijamə- 
гьп bijə, Ьь kultur u ronajl. Tə- 
ne qəwəta elektbrlke zb 32 sale 
həta kytabuna 33-e sale 71 sə
ləfi zedəbijə, 12 çara zedə zb 
32-e sale, əva çjəstanlna saləkejə1.
Zb Həmçvata'8 həta ja 9-a> gə- 
ləki məzbn bunə dəst anine mə
fbronta mal həbuna gyndltljeda
təşkildarija soslallstijeda.

Dəstanine mə dərəça malhəbu- 
na gynditljeda, bərəvl sər həv 
bun 1933 saleda, Ьь lozungasər- 
kare məjl məzbn həv. Stalin, kol- 
xoze bajlşeviklje Ьькьп xyəje hə
buna məzbn, u Ьь hyçət, təmbz- 
кьп kolroza z'b пг-рак u dbzmb- 
na, Ьь lozunga sərkar, təşkiləte 
mə fbrqe, nəhikoma, u dərəçe 
siasətije, re 1ь peşija kolxoza fb- 
rə ѵэкыьп, kolxoz qəwinbun Ьь 
malhəbune u təşkildari.

Вь səri ve јәке 1933 sale pla
ne hasbləta malhəbuna gynditije 
bəriwəxte hatbn qədandbne, gyn- 
dije kolxozvan qədandbn plane 
hykymateə borçdari Ьь təmami.

Gynd peşda dcə bər Ьь sosla 
lizme, - Ьь qəlaştsna pərda 
térije u zb sər rja xyə hjanl 
elemente sbnbfa kapltalizmeə pa- 
şı>n, kulak. Bər Ьь rja Həmçbva- 
ta 9-ada gyndljed Fblbstanlje 40 
təmam 3/10- sələfi çerge kolxoz- 
vanijedanbn, məzila candbnre дь- 
hiştljə 424,000 hektarı. Həmçb- 
vata 8 ada Fblbstanijeda həbu 4 
mbskəne maşin traktora Ьь 108 
traktorava, 33 sale wəlate Fblbs
tanlje dəst ani 10 mbskəne ma- 
şin traktora Ьь 385 traktorava,

Dərbazbuna 34-e saleda rəqə- 
me traktora dgizə 640-i. Wan dy 
sale paşbnda hatijə Fblbstanlje bha 
je 4,650,000 manati maşin u ha- 
çəte malhəbuna gynditije.

Əm 1и sər təmamja rəqəma na- 
ээкьпьп, əva rəqəmana behəsa- 
ѵьп. Мэгьпьп dəstanine mə fron- 
ta kulturajeda. Lb FblbStanijeda 
nəxyənditl van sale paşbn Ьь tə- 
maml te hlanln. 1933 sale həbu 

1172 idare xyəndbne Ьь 190,000 
xyəndkariva, Ьь 8 dərəçe xyən
dbne /bblbndva Ьь 4590 xyənd
kariva. Baxce zarada dxyəndbn 
70,000 zare hur.

Əva rəqəmana nişan ddbn Ьь- 
İbndbuna wəlate Fblbstanlje Ьь 
zərba məzbn, əva dəstanina mia- 
sər bunə u miasər dbbn Ьь sər- 
karja fbrqa Lenin. Ьь sıasətjaweə 
mblətijeə rast, Ьь peşlkarja sərka- 
re məji məzbn şagbrte Lenin hə-

Dərhəqa 10 salija тгьпа Lenin
Qrara Ratbbtlja Mərkəzkoma F. K. (b) Fblbstane

Вь nişandajina məzbnva sərkar 
hlmdare fbrqa bolşevtka, bona qə- 
dandbna 10 salija тыьпа sərka- 
re məzbn, təşkilkbrna qədandbne 
u nişani massa bbdbn, massa Ьь-
dbn moblizatsia кыпе bona pwse
fbrqe, bblbndkbrna net u fbkra
təşkiləte fbrqe alije slasətljei dlaje- 
da dbha bbd-n hb^ndbkbrne, bo
na əwe dərəçe kətnbtlja mərkəz
коте dbkə sər təşkiləte fbrqe gbş- 
ka, wəki Ьь çurəkl rtnd təşkil
Ьькьп xəvate, bona qədandbna
10 salija тыьпа Lenin, dərbaz-
кыпа 10 salije dərbazkbn s„ər
hlme prlntsipe Markslzme — Lenl- 
nizme Ьь rja propaganda massa
pala dbha paki bbdbn mbblizatsla
кгьпе, kolxozvana u gyndije tək- 
malə xəvatcl, aktivija wana, Ьь
sərdarla şagbrte Lenin; həv. Sta
lin bbdbn qədandbne дьП-gotbne
həv. Lenin, bona секыпа çbmaé
ta sosialistije be snbf.

1. Bona рак Ьгьпа xəvate, sə
va qədandı-na 10 salija тыьпа 
Lenin, roze Lenin zb 10-e kanu- 
ne hətta 1-e adare bbdbn dərbaz- 
кыпе.

Те кгьп' sər redkole gazeta u 
zurnala gbşka. zb јәке kanun ko- 
şe başqə bbdbn ѵэкьгпе, Ьь qə
dandbna Ю salija тыьпа Lenln- 
ra gredajl, mbqala, qbnjate lajqli 
bbdbn nəşrkbrne'dərhəqa кгьп u 
émre Lenlnda.
Nomere başqə bbdbn Ьагыкыьпе 
dərhəqa 10 salija тгьпа Lenindâ

2. Те кгьп sər nəşlrəta fbrqe
I) 1934 sale zb şəşdərəçe kbtebe
Lenin,, je 4,5,6 bbdbn nəşbrkwne.
II) Ьь kbtebe başqə bbdbn, tərÇb-
тәкыпе kbtebe Lenin hana» Hy- 

vale Shall nə.
Həmçbvata 9-a Ььп agre xyə- 

xyə suç кгьпа bşflşevikljeda we 
éjan kə kemasijedb^ə u we bdə 
qanuna xəvateə şərdar, səva dha 
bibndkrbn u zedəkrbna nədər u 
hasbləta wəlate Fblbstanlje.

Slava alavl zb Həmçbvata fbr
qe 9 ara. Вьп' bəjraqa Mərkəzko- 
ma fbrqa baji^v^.c- Fblböianli■*, 
bb sərkarja həVälc ’ Xahçj^f* peş; 
bər Ьь dəsianjne dha təzə,

kymat u inglab“, „imperializm 
cawa etapa kapitalizme təzə» u 
„nəxyəşlja zara cəpl nava komu- 
nlzmeda» ( п2ш[ит.р ju/ъ Jmiı- 

l[U>l{uÄı IfnJnt--

III) Вь nəşra massajl, dərhəqa
émre Leninda, Ьь гьтапе Fbləji 
u kywnançi kbtəba bbdbn nəşw-
кьгпе

IV) Вь instituta Marksizm Le- 
ninizmera təvaji bbdbn nəşwkbr- 
пе kbteba toməri (</■« цпі[ш^п^, Ja 
jnsqaie Lenin-Stalin, u qrare Mər
kəzkoma F. K. (b) Tbvaqe: dər
həqa Zakavkazeda,

V) Təşkil Ьькьп u nəşbr Ьь
кьп bibliografla xəvata Lenin gbş- 
kl. wəki zbmane Fbləji hatijə tər- 
çməkbrne.

VI) Вь nəşra fbrqera təvaji pla
kata bbdbn dərxbstbne dərhəqa 
10 salija тыпа Lenlnda u qyryl- 
ta fbrqe 17 ada. .

3. Qimətəki rbnd te dajin qra
ra instituta Marks—Lenlnizme, 
bona dərhaqa Leninda kbtebəkə 
başqə toməri bbdbn, nəşı.rkbrne’ 
Те кгьп sər instituta Marks-Leni- 
nizme wəxta roze Lenin, sesijakə 
başqə bbdbn təşkilkbrne, wedəre 
gyhdarlkbn 1) daklada dərhəqa 
pbrse Markslzme-Lenlnlzme ak
tual, teoretik-sljasətljeda, 2) daji- 
пьп рыза xəvata Institute paşbn. 
bona dbha. rbnd peşda һәгә, bo
na təşkilkbrna propaganda mas- 
saji sər hime Marks-Lenlnlzme.

Те кгьп sər direktsia Marks— 
Lenlnlzme, Rəwane u çijada alije 
propagandlstijeda xəvate Ььѵьп,

(Dumaji ruje 2 da)
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DƏRHƏQ TEZİSE HƏVALE MOLOTOVDA Tezise həv. Molotov derhaq dysalja penç 
salətja dyda, Həmçbvata sesja Mərkəzkoma Həmtbvaqa Şxylkarijeda hatbn həq кгьп

Həvale MOLOTOV, daklata xyə 
da, dərhəq plana malhəbuna çb^ 
mahtlje 1934-e sale nişanda wəki 
malhəbuna wəlate Şewra sotsialis- 
tije pençsalətija dyçia sala əwlbn- 
da gələkl peşda cujə.^hbn - allje 
nədərəta дыап u зѵьк, hbn alije 
malhəbuna gynditijeda.

Həv. Moloiov tezise xyəda Ьь 
rəqəm, şbdə u izbat həq dbkə 
peşdacujina wəlate Şewre, Ьь sər- 
karlja fbrqa balşevlka Ьь sjasətija 
weə rast-

Dərhəq daxota hasbləta gyndi- 
teda, həvale Molotov _ nişandbdə 
wəki 1933 sale, daxota nan, u 
şinaje kulturi, be həsab zedə 
ЬЦэ- Bésa ^b%re téne nan İsal 
hatljə h'bjanln, 89g milon sentner, 
zb sala 1932 sale Ьь 200 milon 
sentneri zedə, jan wa təv həv. 
təne nan. 1200 mjlon put zedə 
Əva jəka nişan dbdə qəwinbuna 
wəlate Şewre, qəwinbuna təblje 
proletariat

Hlşan dbdə, wəkl məçal u raə- 
kane məzbn hatbnə dbnih nav 
mal həbuna gynditije səva Ьь-* 
ІьпЬкыьпа malhəbuna gynditije, 
səva секыпа sots.alizme.

Daxota nan u haşləte wəlate 
məda 1933 sale, гь hərsal dər- 
bazkbr, u ры daxot da, nə səva 
we jəke, wəkl salə pakbu səva 
we, wəki tfaq təvgwedan, tərbət 
fdislplina) xəbata zir Ьь ryh u 
çan, mlasər bu nav təmamlja pa-

(Впегө ruje éwlbti)
Ьь тэгьѵе hazbrva bbdbn bexof- 
кыпе.

Те кгьп sər İnstituta Marks— 
Leninizme, koma tərixa fbrqe 
nəşra fbrqe bona qədandbna 10 
salija тьгьпа Lenin, təşkil Ьькьп 
dərəçe

4) Məktəbe məzbnda (bblbnda) 
gazi çbvate ambione çbmaét za- 
nəbune Ьькьп, wedəre daklada 
dajinbn. dərhəqa pbrse Lenin baş- 
qəda.

Те кгьп sər instituta Marks— 
Leninizme, wəki mərije hazşr Ьь- 
§іпьп wedəre, bona əwa dakla
da bbdbn.

Те кгьп sər komisariata ron- 
kaje, məktəbada Ьь dəsti səjdae 
dərsa sosiologije dbdbn u je db- 
ne къ qəwata wana həjə alije si- 
jasətijeda bbdə təşkilkbrne dakla
ta, dərhəqa „кгьп u émre Le- 
nin^-da.

Те кгьп sər nəşlrəta hykymate 
bona zara broşjure rəhət ben xy-

2 R. J. № 1

lə u gyndije kolxozvanlda, Ьь dbl 
i u ryh xəvateba qəmbtin, tamara 
: xəyate gbrtbn dəst xyə, zb orte 
Ş dərxbstbn sawa kuləktije, кыьп 

şər səva qəwin кыьпа kolxozvan-
tija balşevikije.

Dərəq hal xyəşkbrbna . pala, u 
: gyndije kolxozvani xəvatci, həv. 
, Molotov tezlze xyəda nişan dbdə, 
i wəki dəstanlne mə gələkl məzb- 
' пьп, ajlqa pala salbsaİ zedə bijə, 
! u ve sala paşbn dbha zedə, bə ysa- 
; zi həqe roz <xəvate gyndije kol

xozvani ve dərəçeda cəwa dyezə 
həv Molotov şədəti рыьп, jek 

i həq dbkbn halzyəş кыьпа gyndi- 
; je kolxozvani, həq dkbn wəkl 

gyndije kolxozvani alije nenda db
ha be xof bijə be mbnətl..

Gyndije xəvatci səva hal xyəş- 
i кгьпа xyə, dəst hblaninə hər mə- 
! çal u lazbmatl. Lazbmatija məzbn 
! əwə, wəki Ьь tərbət, tfaq, u pəv- 
I gbredana qəwin gyndije mə kol- 
j xozvani həmeskbn plane dysallja 
i pençsalətija dydaj Ьь dbl u çan 
i bbxəvbtbn həta roza, paşbn həta 
i wəxteda, u bəri wəxte qədandbna 

.! təmamija plana, əvə glije fərz.
Səva dbha qəwia кыьпа mal

həbuna gynd, saia par təşkildar 
i bu sərkarlja xəvata gynd, Ьь qə- 
j win buna sərkarija fbrqa balşevl- 
i ka, təşkil bun dərəçe slasətije, 
! dərəçe mbskəne maşin tbraktora, 

van dərəça Ьь zərba məzbn peş-

da avit malhəbuna gynd bərb so- 
sializrpe

Həvale Molotov tezise xyəda 
nişan ddə’zedəbun ufrəbunabud- 
çeda hykməte, jak dkəvə xəzn^ 
hykmate, əva budçea isale гь 
39070 milon manatl blbnd dbbə 
dgbhlzə 48710 milon manati. Səi- 
miane ky te xərç кгьп dəwsa 
35870 milon -manatl we isal be 
xərç кгьп 47210 milon manat.

Вь səri vè jəke zedə dbvə səl- 
miane malhəbune, je kulture u 
ҺаГ xyəşkrbna çmbéte. ‘

Dərhəq nədərətja sbvbkda həv. 
Molotov tezize xyəda nişan ddə. 
wəki əw gərək ѵыа wa zb nə
dərətja məzbn şunda nəminə, əva 
nədəra gərək frə bə, wəki bqədi- 
nə xyəstbna çmbéte fərzi.
Gərək zedə Ьь dərəça malhəbuna 
gynditije. У sa zi gyhdarja məzbn 
te dajin sər transporte,« təşkilkrbn 
u frəkrbna xəbata we. Həv. Mo
lotov fbkra pala u təşklləta təklif 
dkə sər xəvata transporte, qəwin 
кгьпа tərbət u disipllneda.

Gblije dysalija penç salətja dy
da jək zi əwə, wəki nədərəta mə- . 
гьп f34 saleda) zedə bə Ьь dər- 
dajina xyə, bésa xəbəre, planeda 
tera hatljə ditbn, dərdajina nədə- 
rəte 21 sələfi zedə bə, Ьь һып- 
Ьэгкгъпа sala dərbaz bujî. Ja nə
dərəta lapə məzbn əw zedəbun 
dbgbhizə 23 sələfi. Dərhəq gyhas- 
tbna dərdajina nədərəte, Ьь trans
porte, planeda 30 sələfi hatljə ze
də кгьп . əva jəka nişan ddə, dve- 
zə həvale Molotov, wəki sala par 
roze 32000 vagoni gyhastbn dkbr, 
le isal əw gyhastbn gərək roze 
Ььѵэ Ьь 68000 vagoni. Loma zl 
peşja transporta mə hatljə da- 
nin, glinə gələk fərz, lızbmə qə
dandbna wan db wəxteda. Plane
da səva 34 sale, dərhəq секыпа 
kulture, xərçkrbna səlmijan дәғәк 
bbgbhizə 1357Ç milon manati. 
Əva jəka nişan ddə, wəki dərəça 
kultureda 17-ə sələfi səlmiane ze
də te danlne гь sala par.

Ту wəlate kapitalista пкагьп 
qədəra dəqəke dyşbrmiş Ььп dər
həq plana malhəbune Ьь vl təh- 
ri. Ve dərəçeda həvale Kalinin 
xəbərdana xyəda kur 1ь sər дь- 
lia’ səkbni. 34 saleda plana elek- 
trofikasiaje hatljə danin gələkl 
fərz, bésa xəbəre, energia elektri- 
ke Ьь 19 milon kilovat shət gə
rək гь sala par be zedəkbrbn, hər 
nəjisə 20 sələfi.

Dərhəq dərdajina nbvte u kom- 
re disa ysa. Bésa xəbəre dərda- 
jlna komra kəvri gərək bgbhizə

əndbne bbdə nəşbrkbrne. dərhəqa 
кыьп u émre Leninda.

Те кыьп sər tbvaqa пьѵізаг- 
dare. şewre, гь kbteba, əw mbqa- 
le kb 4bnd dərhəqa Leninda hə- 
nə; гь wan mbqala kbtebəkə is- 
kustvi rbnd bbdbn секьгпе́.

6. Məktəbe fbrqe u komçahb- 
la sijasətijeda, гь programe dər 
2 çara dərse. bbdbn dərbazkbrne 
dərhəqa əvi qbnjate hana: „dəh 
sala be Lenin, Ьь rja Lenin, bb 
sərkarja həvale Stalin".

7. Те кыьп sər diwanxane is- 
kustve (teatre, kinoe, konserva- 
toria/ bo əwana aktivikə zor nl- 
şandbn wəxta dərbazkbrna 10 sa
lija тьгьпа Lenin.

8. Bazara gbşkada, çije paläda, 
mərkəze nəhijada mərkəze maşin 
traktorada, sovxozada u kolxoza- 
da təglif кьп çbvate fbrqe, kom- 
cahbla, pröftbvaqe, bona 10 sa
lija тьгьпа Lenin.

9. Те кыьп sər wan dlwanxa- 
na, je кь kbteba dbdbn Ьэіакы- 
ne, wəxta roze Lenin bbdbn be 
xofkbrne Ьэіакьгпа ktebe Marks, 
Engels, Lenin; Stalin.

96,2 milon tonni, Ьь 25 sələfi Zb 
sala par zedə. Ja nbvte dgbhlzə 
30,6 milon tonni, 33,2 sələfi - гь 
sala dərbazbuji zedə.

Dərhəq həländbna сьдип u po- 
lata, jek gələkl fərzbh səva təma- 
mja mal həbuna wəlate mə, plana 
34- saleda gələkl fərz hatljə da
nlne; zati ve dərəçeda dəst anine 
тә тэгьпьп, əm гь gələk wəlat 
dərbaz bunə. Həlandbna pola Ьь 
41 sələfi гь sala par zedə dbvə.

Səva halandbna cgun u pola 
34 sale, 12 kure əzdbha we be- 
nə zedə krrjıe sər je həbi, zedə 
dvə nədərəta ximiaje, əva nədə
rəta gələkl fərzə səva malhəbup 
u xyəjikrbna wəlate mət

Qanuna pläna 34 sale, qədan
dbna we gredajə Ьь mərifət Ьь- 
ibnd кгьпа dərdajina nədəre u. 
hasbləta malhəbuna gyndra. Y.sa 
zl qimət пьтг кгьпа lazbmatije 
dərdajira. ’

Hər ebqle nədəi'əteda İsal qi- 
məte dərdajina gərək ysa mwnz 
bə, wəki əm Ьь milon manata 
hevşandbne Ькьп.

Fbronta malhəbuna gynda. дь- 
llje fərz əwə, dvezə həv. Molotov, 
wəki əm zb candbna hə£i u şi
naje kulturi Ььііпьп ры daxote, 
peşda Ьэгьп Ьь kulturaji и texni- 
kaji. Ve dərəçeda Ьь səri sərka
rija xəvata fbrqe, dəst anine mə 
1933-e sale ры тэгьпьп, Ьь se
rt we xəvate bu, wəki 1933 sale 
гь hər sale majin, zutbr, təmztbr, 
Ьь təmaml qədapd plane пап и 
hasləta majin bəri wəxte 1934 
sale əm pəjl bblbnd кыьца rəqə- 
те candbne пакэѵьп, neta mə gə
rək əw bə, wəki гь wan rəqəme 
həbujl, jek we ben, candbne, гь 
wana dbha ры daxot be hlanine, 
bésa xəbəre, gərək əm Ьь we 
jəke nəfbkrbn wəkl 'kolxoza mə 
candijə 100 jan 200 hektar. 20 
jan 30 hektar zedə candijə, plan 
zedə qədandljə dha kyta bu cu. 
Səri əwə, wəki nə 100 jan 200 
de təwakəi, dəwsa wi 50-60 jan 
70 hektar, əwqas Cbqas ріацэ, u 
1ь we xyəlije rbnd.xəm be xywarbn,, 
be Ьэікыьп Ьь xəvata’ həlal сә- 

’ wa dvezə sərkar u peşlkare məjl 
məzbn həv,. Stalin.

Mérlfat əwə, гь hbndbkl рьг be 
hlanln, nək гь рыі hbndbk, pla
ne 34 sal® дьіі wa datinbn peşija 

’ mə.,
Həv. Molotov tezise xyəda, 

bawərije tipə, wəki plana 34 sale 
candbne we be qədandbne, əva 
jəka isbat dvə, wəki səva 34 sale 

(Dumaji ruje З а)
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R02BR02 PEŞDA DCƏ ÖFRANDbNA KULTURA XƏVATCIJE KXRMANÇA
Alije ədəbətijeda, zbmanda, tarsqeda, vejdsrəçeda gələk xəvat peşda dbə seksia kyrmança ylmi, өт, 

Котөке bbdbn seksiaje
Xəvata seksia

■ Вь qrara Komisarlata R'onkaje 
rəx instituta ylmije təşkil bujə 
seksia ylme kyrmançije гь məha 
həzirane 1933 sale.

Seksia nherijə u һагы krijə səva 
nəşre, kylame çmbétije, jek Ku- 
Bİkjan bərəv krijə. Nav wan kyla-

kyrmança ylmi
Ьь aspirant həv. Həçlje Çbndira 
təvajl ddə hazbr кгьпе qanunnə- 
ma zmane kyrmanç.i, je ky we 
isal havlne be nəşr кгьпе.

Seksia tbvdarək dəst pe krijə 
səva həmçbvata ylmije zanədare 
kyrmança ja həmuy-Tbvaqa Şew-

dkə. (
Seksia aspirantək xyəjl dkə sə

va bbljantja kyrmançije, Qrar hə- 
jə bərə bərə zbmare aspiranta be 
zedə кгьпе.

Ke-masla məzbn nav xəyateda 
əwə, wəki dərsdare kyrmança hət
ta, nha Ьь məra nəhatbnə greda- 

ne. Hazbri te ditbne səva xəbər- 
naməkə тэгьп zmane kyrmançl.

i Vi alida dərsdar dkarbn koməkə- 
; kə məzbn Ьдь’піпьп xəvata məra 

Ьь bərəvkrbna xəbəra, gli-gotna 
u je dbne.

Katbbe ylmije seksia kyrmança 
Profesor Asf Xacatrjan

ma məşurə sərhatja Rustəmzal, je 
ky varianta kyrmançijə u gərək 
1934 saleda nəşr bə.

Nav kylame Kuzikjanda varian- 
Чәк Məmo Zine həjə u 390 mə- 
təlok. Hatbnə xyəndbne kylam jeky 
Hov'akim Markarjan bərəv krijə, 
ysan zi ja émine Əvdai xen гь we 
seksia kyrmança dy ekspedisia 
şandbnə nəhja kyrmança, jek gə
lək bəjt kylam u cirok E;hbkjat 
bərəv krijə, nav wanda tbşte Ьь 
qiməti дэіэкьп gərək' sala 19o4- 
ada dy kteb benə һагы кгьпе.ч 

Вь wera təvaii gərek Ьевьт ? 
wəki dəst seksije həbujə^Diwane j 
şex mslləji ÇbzirU je kyj'qytna j 
12-da hatijə пѵйаге, Ьь dəste j 
həvaie Xalbte Çəiali hatijə avisa- ■ 
re Ьь hərfe təzə —iatini. Qası i500 ; 
çergə hazbrə/

’ Seksia bhist wəki dəstnvisara İ 
- ésli je Məme Zine, je ky qyrne !

16*ada Ahməd Xanj nvisija^ u j 
nvisara han nha çəm Bədrxanə, i 
Ьь koməkja həv. Ahməd Mirazov : 
qrar qreda, wəki əw^jək təza Ьь | 
hərfe təzə-latini be nvisare. Xə- ; 
vata han nha dəst pe кгьцэ. Mə j 
qrar dauijə we jəke isal əm nəşr i 
Ькьп, Ьь varianted majin zi. Вь 
fbkra seksiaje nav éfrandbna şex 
Ahmədda, ysa zi nav éfrandbna
Ahməd Xanlda gələk ihbqle dəw» dlje, je ky gələk material bərəv 
lətl jhənə, je ky fərzbn вь bo кгьпэ.
dəwləti кгьпа zmen. Seksia təvgredana xyə Ьь ida-

Seks ь katbba yl n seksije 're ylmije Тьѵада

re, ke dəre gərək qanune zmane 
kyrmançije, rastnvisandbna we u 
pbrsnə majin je alfavite, hərfa u 
majin benə danine. Səva we јәке 
seksiaje һагы krijə daklat u рыз, 
jek we bşinə çija.

Katbbe ylmije seksia kyrmança 
Profesor A XACATRJAN

Xəvata hazbrkrtna termina, je 
ky sala par dəst pe buvu, nha 
peşda öcə, termine һагы gərək 
bşinbn nəhija səva dəssdar Ьь wan 
terminava dərsa dərbaz Ькьп..

Seksia dy ekspedisia təşkil 
krijə bər Ьь Əştərəke, Təlme Ye

Həv Vartan Mamikonjan ş 
Komisare Xyəlije Çmbəti

Ç. Ş. Fblbstane ' 
DƏRHƏQ AZAKRbNA HƏV- A. ' 
ANANJAN Zb BORÇDARTJA 
KOMISARE XYƏLİJE ÇMBƏTİ 

Огага s8a1brtja ^arkeziçrakoma 
Şxylkarije Ç Ş- S- FblbsTarıe^9'e 

Капице-
1, Sədrtja Mərkəziçrəkoma 

Şxylkarije Ç. Ş. S. Fblbstane qrar 
d.<ə həvaie Ananjan гь borçdàrtja 

Çmbéti aza kə, 
dərb'äzi xəvata

.Komisare Xyəlije 
bona we ky əw 
başqə dbə, 
Çi gwtije sədre 
Sıylkarije Ç’S.Ş- 
Çi gbrtije katbba
Şxylkarije ÇLŞ.S.F. G. £°liazarjan

Mərkəziçrəkoma 
fL Daştojan 
Mərkəziçrəkoma

DƏRƏQ WE, WƏKİ V. MAMI- 
KONJAN TE KBVŞ KRbNE KO- 
MISARE ÇMbéTI JE XYƏLİJE
Qrara Markəzkome Şxylkarije

Ç. S Ş Fblbstane, 9-e kanune ; Re
Sədrtja Mərkəziçrəkoma Şxyl

karije Ç. S. Ş Fblbstane həvaie 
.Vardan Mamikonjan kbvş dkə ko- 
misare Çmbiti Xyəlije Ç, S. Ş.

Çi gbrtije sədre Mərkəziçrəkoma i 
Şxyəlkarije Ç.S.Ş.F. R. Daştojan. ‘ 

J Çi gbrtije-katbba Mərkəziçrəkoma 
Şxylaij Ç.S.Ş. G. Wlazarjan ■

Этіце évdal

9z w ty
Əz həwasa hysne tə, 
Jəkə syrra тьп u tə, 
Əz myhbəta xəvata tə, 
Ryhe тьп təv rryhe tə*

♦ *

Zorbe ады
Мьп zərb le Xbst əw hat xar, 
Nə wl çi bu, nə wl war;
Dble тьп barə, qəwət pw,
Həla parra ten zərbe ankr.

* ■* *

, Dbl
Əw

Reze şirbn
Roze Şirbn, wərbn, hun wərbo, 
Sosbn u bəjbun hun wərbn; 
Roze şabune, əz myxtdarbm, 
Bona wə əz ры dbl barwn.

* 
* * ■ '

Əgitbn
u rryh ba mina həvbn, 
zərbdarbn xəvat təvbn, 
méniada əw jək dəvbn, 
şerbn, əw həvalbn əw égitbn.

** *

Əw

Xewn bu
Dblərbzlm, dble тьп rabjtf^ 
Ləjlan hézia, wər ba İSu, 
Dbnja eu hat, ézman. zəlal bu; 
Мьп şərr dbkbr, mərhəbə 
Xyə hbşiar bum, əw xəwn

** *

bu 
bu-

(Bnero ruje 2-a)

22 sələfi гь 33-e sale zedətbr 
hatijə кьгьп, candbna paize də- 
rəng, Ьь 12-ə sələfa zedə hatijə 
qədandbne. Hər nəjsə təm.amija 
olked rəspublikije isal bexofbu.nə 
Ьь toxbme candbne,

Вь van peşda cujinara təvajl 
həv. Molotov tezise xyəda дьіі 
bərk datinə dərhəq həjiwanətda, 
rbnd xyəjikwbn u gyhdari кьгьпа 
həspe kolxozada, dərhəq rbnd 
xysji кьгьп u zedə кьгьпа pezda, 
soz tynə wəki ve dərəçeda dəst 
anine mə sala paşbn тэгьоьп, 
bu dərəça həjiwanəte gbrda, bu 
je hurda, le əw zi soz tynə, wəki 

I 1ь gələk olke wəlate şewre Ьь- I 
İbndkbrbn u zedəkbrbna həjiwa- 
nət hbla şunda dminə, lazbmə ve j 
dərəçeda təşkildarl u gydarija : 
bajlşevikije,

Səva qədandbna, van dərəça 
səba bblbnd кьгьпа daxote, həv. , 
Molotov дьіі datinə, wəki вь seri 
həta Ььпі be qəwin кьгьп sərka- 
rlja kolxoz u sovxoza, dha Ьь 

j İbnd bə dislplina xəvate nav kol- 
xozvanada. kolxoz saflbbn вь ele- 
mente kulaka u şər dha tuz bə 

. mqabbli dzmbne sbnbfe.
Dərhəq Ыыиікыпа hal wsxte 

! pala u gyndija Ьь qnijati u kulturi.
Ve dərəçeda həv. Molotov hur 

i дьіі 1ь, sər gblija səkbnijə, cəwa 

İsbat dbkə tezise wi, gblijé кыіп : 
fbrotana gynd u bazer gblije ze
də кыьп u qəwin кьгьпа, nədə- 
reta svbk, вь ѵыа wa we Ьь 
zərba тэгьп peşda ' hərə bghizə 
nədərəta bblbnd u bbdə pala u 
gyndija hər lazbmatija roze, jak 
həta iro 1ь çəm mə kem bijə.

Dərhəq dy salija pençsalətlja 
dyda baş эгЬэгкыьпе и гь tezi
se həv. Molotov baş fəm кьгьпе- 
da,, laztmə təşkiləte mə gynda, 
vi дьіі nək rozəke dyda, qədərə- 
kə epeçə коте siasətijeda bbwə- 
кьііпьп,^ wəki sərbəst fémbbkbn 
peşdanine iroin. Əme paşe başqə- 
başqə sər van dərəça Ьзэкьпьп 
hur дьіі.

Nəzan bum
Вәге əzi nəz§n Ьып, v
Тьте dotije əz wan bum;
Nha əz zanə xyəndi mə,
Навь xere, hazb şərre əz həmə,

' ** *

Əvə
Dbləzinbm, əz sərbəstbm, dbha 

navə,
Dbha bəsə əz wa bbdbm dbl w 

navə.
Də zu Ьькьп, xirət ЬькьП roz u 

şəvə,
Hun hblşlnbn, təzə сехьп; əvə 

əvə...
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Dərsdar lazbmə
Néhija Qəmərlije gynde Muxta- 

rabat u Həbblkəndeda zb 50 həvi 
həja 60 şagbrte kyrmança hənə, 
Je ky məktəbe twkada dxunbn.

Səva we ky dərsdar tynəbunə, 
loma zi wan gyndada bona kyr
mança məktəb ѵэпэкыьпэ.

Lazbmə dərəça Ronkaje nəhija 
Qəmərlije nhada , fbkr kə dərhəq 
wan gyndada u sale hatida bona 
wan dərsdar bbbinə u məktəb 
vəkə.

I

BALAJE NADR
Gyhdari lazbmə

Nəhija Şərure Məntlqa Şawli- 
kada həttanj 80 komsomol hənə. 
Le əwana gyh nadbn xyəndbne. 
Rastə hər gyndəklda likxani həjə,. 
le əwana xyə dərhəq xyəndbne 
çavdar həsav пакьп.

Lazbmə, wəki Rajkom émr bkə 
yzəke komsomola, ky. əwana xyə ■ 
dərhəq xyəndbne çavdar həsav ' 
Ькьп u xyəndbnxanijada, likxani- j 
jada hini xyəndbne Ььп u hazw ■ 
Ььп, cəwa ky fbrqə dxyəzə.

B. N.
Vəgərandbna həv. Musa 

bekov - j
TbFLIS, 7—Sədre Şewra Ko- ; 

mişara Çbmaéte Zakavkaze həv. j 
Musabekov zb sesia Mərkəzkoma | 
Şbxylkarije Hamtbvaqe vəgəria u I 
dərbazl şər şbxyle xyə bu. ;

Şəkr bona Zakavkaze <
Məluməti həjə, wəki zavode ; 

şəkr ja Ukrainaje bcna Zakavka- Ş 
ze disa bar кгьпэ 343 vagon i 
şəkr.

Zb HbDUDA MƏ DƏR
Dərhəqa sijasətija Japonia dərvada

TOKİO, 7. — „Nitsi-Nitsi”, be 
nişandajina gblija, élam dbkə, 
1934 sale printsipa sijasətija Ja
ponia dər'va himli əwə u we əw 
bə bo „hykymatara pəvgredana 
dyali bbdə gredane* u гь we 
sijasətije u pwsa durkəvbn. je кь 
konferansa ortəmblətijeda ben da- 
nin.e.

. Bəri konferansa hykymata bére, 
Japonia- Ьь gotbna gazete, dbxa- 
zə gbllje dy ail Ьь Amerikara u 
Angliara gredə.

Сь кь dərhəqa sijasətia Japo- ■ 
niadanə bərbb Dlwana Şewre, \ 
hblbət Japonia „we Ььхэѵьіэ wan 
cətbnia gbşka bbdə hblanine, jekb ■ 
səkbninə sər rja kytakwna дьіі- ' 
gotbne rja maşln,a cin-rohblate, i

Japonia dbxəvbtə zu Ыпә seri
éfrandbna komisla Hykymata Şew- Ş klaie. Bona éjan кгьца halwəxte 
re, Mançuria, Japonia", ; Papov u Tänev dcə Lejptslkead-

Gazet dərheqa pəvgredana Ja- ; vakat cex Sokaıing.

I

Sədre gynd gydarja mək 
təbe nakə.

Nəhija Tdline, gynde Qbzla 
Səjrane məktəb hatijə ѵэкыьпе- 
Dərsdare məktəbe həvale Hamke 
Ьь dbl u çəgər dbxəvbtə bo peş- 
dacujina məktəbe. Le həma ty 
wərə, sədre gynd-Ьь nav tbljara 
gydarl 1ь məktəbe dbkə. 
ja we jəke, məktəb гь 
кыьпе hətta foza iroin 
saz кыьпе секыьпе.

Gynəhkar gərək be bər çavda- ' xəvatçije gynded majin zi 
rije.

U zb sa-
roza və-
nəhatljə

CIJA

Məktəbe kyrmança Іь nə. 
Tıija Şərure şəş həb hənə

Nəhija Şərureda 6 məktəb ha- 
tbnə saz кгьпе, gynde Şawlikada 
dxunbn L28 şagwt, /гь wana 58 
qiz, gynde Qələvaneda 98 şagut, , 
гь wana 25 qiz. Gynde Qaİunsb- 
fəte 53 şagwt, zbwana 18 qlzbn, 
gynde Aqajareda 58 şagwt, zb 
wana 23 qizbn, gynde Bəşkada 

şagwt, гь wana 32 qlzbn. 
u kyr təv, tomərl 450 həbbn, 
zi hər şəş gyndada dxunbn 
mərije тэгьп likxanada. Le 
Ьь 100%. i пасьп məktəba 

100 
Qiz 
ysa 
250
Zbn,
evare, xəvata məktəba təmbz dər
baz dbbə, xen zb gynde Gələvane, 
bon,a we jəke ky dərsdare wl 
gyndi kəlləgozije- dbkə, şagbrtara 
paki dərbaz nakə, Ьь se-car roza 
dərse əglə dkə- Gerək nəhikom 
gyndari bbdə sər wan jəka, ' dərs
dare kəlləgöz gazl kə bər çavda- 
rije.

éT.

ponla—Amerikada, dərhəqa 
pwse wa dbn,bvlsə.—Konsule 
ponia Vaşingtone, Saiton, 
jlna Amerkiae mbfrbqeda, 
tbne pəvgredane çinartla 
we Ruzveltra ben- gotbne

Dərhəq xyəji кгьпа Di 
mitrov
5 kariune: — Cəwa ky 
məluməti ddbn, n,ə-

we
Ja-
cu-Pəj 

дЫі-до- 
Japonia 
u dər-

PRAGA, 
гь Ləjpsike 
hiştbnə Dimitrov dja xyə u xuşka 
xyə bbbinə. Wəkile 58 zavode, 
Pragaje komite təşkil кгьп səba 
xyəjikrbna Dimitrov. Komita han 
dəst pe кы qol kbşandbn, bərəv 
кьг səva we ərze, je ky we be 
dajine sədre Massaraklra, bona 
bhelbn bulqar benə Cexo-Slova-

Вь dərbdari plana goşti 
qə dandbnə

Nəhija T^line, gynde Qərəbyr- 
ne, Qbzla, Səjran, K,aləkute u Şa- 
mlrane Ьь 100 sələfi hatijə qə- 
dandbne plana goşti.

Le əm Ьегьп, wəki əw qədan- 
dbn. peşda cujə Ьь sərkarja xə- 
vatcije gynda, je ky dbl u 
səkbnlnə bər qədandbna 
çurə plane bajlşevikije, ysa 
rək Ьь hyçym bbxəvbtbn

çəgər 
həmu 
zi gə- 
həmu

gərək buna 35, sər dyko- 
həma Ьь rastije təne 6 

məktəbeda dxunbn. Likxa- 
gyndi zi hətta roza İroin

ÖTM.

Təne 6 şagbrf сіьсьп mək 
tebe

Nəhija Əştəreke, gynde Əşira- 
bateda isal təne 6 .şagwt dbCbn 
məktəbe. Вь élam dajina dərsdar 
şagwt 
ma, Je 
şagwt 
na wi 
disa nəhatijə ѵэкыьпе.

Məktəba Əşirəbate gərek wədə- 
ki kbnda zb vi hali dərkəyə.

X. Ə.

Gyhdari tynə sər kultura 
15 gynde kyrmança Іь nə- 
Tıija Şərure, Adbrbeçane

Nəfifa Şərure hənə 15 gynde 
kyrmança, wan gyndada təne 6 
məktəb hənə, '9 gynd manə be 
xyəndbn, neziki 400-500 mali.

Pəj Şewrbune hətta iro manə 
be xyəndbn. Nəhja Şərure bo we 
dərəçe hbndbki gyhdari krijə, wan 
gyndada hənə hətta • neziki 500 
şagbrte nəxyəndi, hətta 250 mə

həqa təvteşija konferansa bére- 
; da.

Вь gotbna „Nltsi Nitsi», Japo- 
; nia we komisije bbşinə Amerika, 
■ sər net u fbkra Ruzvelt, bona 
\ pəvgredana dajin-stəndbne hərdy 

alijava.

„Cajina Tajmbz,, dərhəqa 
plana pençsalije

ŞAJ4HAJ, 5—Wəxta tezise pla
na pençsalije dydja anin orte, 
gazeta «Cajlna Tajmbz“ nişan, 
dbdə, wəki lazbmə le nbherandb- 
na Tbvaqa Şewre.

Вь nişandajina n,bqle ' planeva, 
wəxta dltbn, rəqəme plane rastbn, 
rastə wəxta qədandbna wan plana 
u konkretia we, gazet élam dbkə, 
wa dbnbvisə.—„Əw ріаца тэгьп 
we wəlate Şewre bbkə wəlatəkl. 
ysa, wəki we gələk-gələk гь 
Jewropa u zb Amerika peşda hə- 
rə“.

rije çahble тэгьп, bona llkxanlje. 
ysa zi qiz, гьп, je ky пгапьп he 
nave xyə Ьпьѵізьп,. Əvajəka sps- 
retikə məzbnə^bona nəhija Şəru
re. Gərəke gli be danlne bər or
gane fbrqe, wəki wbdəki kbnda 
bona hlanina nəxyənditlje xəvatək 
gymrəh peşda Ььѵьп-

ŞƏR.

Həja təvgredana məktəba
Lb nəhija Tbline, maktəba gyn,- 

de Akrake təvgredana хуә məh- 
kəm kwijə Ьь məktəba gynde 
Dihane?-a. Şagwte hərdy mbktəba 
Ьь sərkarja dərsdare xyə həv. 
həv, Bagrat u Galust rozbwoz db- 
dbn məhkəm. кыьпе tərbəte in
ternasionala 
xyəda.

Wana Ьь 
tije gredanə 
xyə roze dbdbn qədandbne?

Ô. ŞƏRO

kommunisti je nava

həvra şərte soslalis- 
u Ьь dərbdari plane

Dərsdare Sicanlyje nor « 
ma xyə nəstəndijə

■ Zb dəst pe buna sala xyəndb
ne hətta nbha, dərsdare Sicanlyje 
həvale Выоіе Oli (nəhija TəHne) 
ty nprmə nəstandijə. Vi halida- 
пьп dərsdare Qbzla Səjrane zl. • 

Gydarja dəreça ronkaja T^line 
u nəhkopreratlva-T^llne Мпьп sər 
şbxyle han. Wəxtəkl kbnda lazb
mə əw dəfsdarana Ьь toməri nor
ma xyə bbstinbn.

ƏRSO

Gyndi гь koperative qət 
ı јапә

Nəhija Şərureda həjə 15 gynde 
kyrmançe, hər dy gyndada kope- 
rativ hənə, je majin be koperativ 
manə, гь Inoperative kem kare 
dbvlrfbn, həmu hur-mure xyə гь 
cərçija dbstinpn. Cərci gÿndija 
dxapinun, hassləta gyndija dgu- 
hizə cərcija. Gərək nəhikoma Şə
rure gyndlje xəvatcl koperatl.vera 
bdə gredane.

éT. 'ŞƏRO.

Zavoda avtomobila Ьь na 
ѵѳ hav. Stalin 20320 

avtomobil һазы кы ;
MOSKVA 20 (Ş.T.Z.) 18 məha 

сы1је paş zavota Ььпаѵе həv. ■ 
Stalin 1ь Moskvae ja avtomqbila 
qədand plana sale Ьь təmami. 
Wəlate mə, sala dərbaz buji zb 
we zavode stənd 20320 avtomo- 
bile modèle çurə-çurə. Z^qədan,- 
dbna plane çubda, masinə^ һагы 
bu kətə bun fonda Həmçvata fw- 
qa balşevika 17-a.

Redaktore Çavdar Ç. Genço
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