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DAKLATA HƏV. А. XAHÇJAH WÇbVATA FbRQA KOAWNISTA (ВАЛ
Ж' s= ŞEVIKA) FbLbSTANIJE 9-ÄDA 

FbLbSTAH! RJA CEKbRHÄ Ш§?АШМЕ0А-
Bbibndbuna dərəçe sssia- 

listije
Həvalno 1920 sale 8 e məha ; 

Cbləda dərhəqjpewrdarja Fblbs- ! 
tanjje həvale. Stalin mbqala xyəda ј 
wa nvislbu. ’

„Fblbstanja. zerandİ, behəsav . 
zneqəti, bəiəngazi u mérumi къ ä 
şandl, zb zyîrna daşnaka eu l 
.bər dəre xəlaje, kazlvazi bun,e, 1 
rəve u xravbune. zb tərəfe tə j 
mamja „pbzmame xyə* Fblnstan- ' 
ja xapjaji, ve gave xlazbuna xyə j 
dit we dərəçeda, wəki xyə éiam I 
кы wəlate Şewrdarije. Nə »ing- Î 

-lbs“ nə 14 nbqbtke Vilson u nə |
zi hawərlle llga mblləta sozdajlne |
wanə qəlb (dərəq sédat həma Ffa j

Jbstanlje azaje) Fblbstani azanək-
(u nkarbun zi aza bkrana) zb

.qbre u xravbune. Təne net u fbk- 
ra Hykməta Şewrdarije bu da mə- 
çala peşdacujina mbləta.

Brà zanbbn gbşk, əw jek la-
'zbmbn zanbbn, wəki problema

• flətije", jak Іь sər badblhəwa şə
ri dbşkenandbn, diwanbaşlje im
périaliste gyrecF pir, wəki təne f
Hykymata Şewre bu, ja zəlal кы
əva preblema».

Zb nvisara ve mbqale həta iro 
dərbaz bujə 13 sal, nava wan 13 

! salada, wəlate Fblbstanije Şewr- 
dari, jak nə çhe jə гь .wəlate
Şewrdarije məzbn u dərəçəkə we- 
jə, nə ky təne kəw da brine kə- 
vn, nə ky təne lb sər Іьпд səkb- 
ni qənç buji u slamət, peşda

I həzja Ьь wera təvaji Ьь komək- 
! darja proletariate Tbvaqa Şewre,
I wəlate Fblbstanije zb şəriki həta
I səre dbn hat gyhastbne, Ьь təma-
Imt hat секьгьп u təşkildar кгьпе
ІЬь malhəbunl u kulturaji, hat gy-
Ihastbn.’ karta wəlet ja maihəbune
|u kulturaje.
I Əwqas məzbn ə u Ьь əşqa gyrə 
Ipcşdacujine blbnjjbuna sosializme 
llb Fblbstanije, wəki əm be şunda 
■kbşandbn кагьп bərzəg wəlate
■xyə, alava éfrandbna wəlate xyə
Inlşanl pbzmame xyə кьп, bezbn
■bbnvisbn, dəst anine siasəta Le-
Ininə mbllətije, Ьѵіпьп! wəki сь da
linglaba soslalistije wəlatəkl ysada,

wəki nə ky təne şunda majl bu, 
allje nədərəteda, qət Ьь çarəke 
tynnəbu nədərəta we, bər Ьь 
xəlaje u xravbune dcu' 13 sal 
peşda.

Salək peşda mə hbltəqbland 
dəşt anine pençsalətja éwlbn Fb- 
Ibstanijeda, wan dəst anlna nişan 
da, wəki Fblbstanja Şewrdarije Ьь 
zərba məzbn blbnd dvə zb 1921 
sale Ььдгэ həta iro, əw ky wan 
sale paşbn.

Neta тьп tynnə, wəki əz dak- 
lata xyə iroinda Іь sər dəstanine 
pençsalptja əwlbn Ьзэкьпьт hur 
дьіі əw xəvaf wəxteda qə'dja. La.- 
zbmə əz lb sər we xəvate bsə- 
кьпьт, jak sərkarja Mərkəzkoma 
F. K. (b) FblbStane nava van dy 
salada Іь Fblbstanije, йь həmçb- 
vata 8-a hətta ja 9-a.

Əm dəst Ьь dərəçe himlb кьп 
32 u 33 sale. Вь zərba məzbn 
dəst Ьь blbn,dbun.a malhəbuna 
çmbətije bijə, ve dərəçeda şbdə- 
tije ddbn rəqəme dərdajina həbu- 
ne- 1931 sale dərdajina nədəre 
u gynd’tije dda qiməte 187 mjl- 
jon manatl, le İro dəwsa wi 1933
sale dajə 217 milon manat, 33

re dqəw.bmə zb budçea mə çym- 
hyrjətlje. 32 sale Ьь hbmbərja 31 
sale 112 sələf bu, 33 sale Ьь 
hbmbər кгьпа 32 sale 140 sələf 
bujə,

Budçea 31 sale 31 milon 
bu, 32 saie 48 milon. 33 sale 
61 milon.

Wəki əm dəqəke rəqəmada nə- 
кеѵьп, , benə sər кгьпа mqimî, 
hblinbn Zoragese, 'Jergesa dyda, 
Leningese, zavoda -semente je 
Dəvə'lije, ja ximjaje Іь Qərəkblise 
madane Alahverdtje, секьгьпа nə
dərəta Rəwane. Секьгьпа Kjana- 
kergeşe, zävota' kaucuke, rija ma
rine bər Ьь Kjanakere, kombinəta 
goşt Іь .Leıflnakaqe, секьгьпа -ky 
nəhjada te кыьп, 10 mskəne ma- 
şin traktora,. j2O., - jZjçdaі,і»а1е^»«
Şewreə qəwin' öuji, je dbn" ü je 
dbne. Gəlo təne эѵьп кыьр u 
dəst aninə wəlate mə, jek Ьь zər
ba məzbn peşda dcbn van hərdy 
sale paşbnda?

Penç salətija секьгьпа sosia- 
tizme dyda, əw dbxwenə hbltə- 
qandbna dəstanine sala éwlbnda, 
əw dbxwepə Ьь we jəke „wəki 
dkəvə təv plana, pençsalətija dyda 
dur dltbne ysa məzbn, jek rija in,- 
dustrija məzbn vədbkbn peşija 
Fblbstanije, həma əm Ььііпьп 
hldro mbskəne elektbrika Sevan, 
Zəngyje, ja секьгьпа Akərəke? u 
je majin. Dəst anine pençsalətija 
éwlbn şbdətije dbdbn wəki balşe- 
vike Fblbstanije karbbunə ssrka- 
rije Ьькьп Іь massa palə.u gyn- 
dije xəvatcl, karbbunə dha gyrr- 
кыьп əşqa dble pala u gyndija 
Ьь induzijazma bblbnd, dbha tuz 
кьгьп Şər mqabbli dzmbne sbnfe, 
Ьь sərfbniazija' məzbn qədandbn 
qanuna penç salətija dyda, jak we 
Ьь təmami qəwinkə 'Iöbije wəlate 
mə Ьь industrijai, Ьь kulturaji, u 
qəwata zedə dərdajine be həsab 
u nəditi.

Pbrse nədərəta Fbîbstani 
je fıimli nədərəta дыао

Sal Ьь sal fbrə dvə nədərəta 
mə дыап, dkəvbn çerge zavod u x 
fabrike təzə, һәјә dəst məda ma
dane sfbr, xençi we nədərəta xl-

sale Ьь humbər кгьпа 31 sale 16 
Sələfi dərdajina zedə dajə. Peşə 
dərdajina nədərəte.

31 sale dəwsa 79 milon ma
natı nədərəte 32 sale dajə 102 
milon manat, le 33 sale 117 
milon manatı, dərdajina Sale гь 
2’0 sələfi kemtbr nlnbujə zedəbuna 
dərdajina „nədərəte

Əva rəqəmana nişan dbdbn, 
wəki qəwln bunl u peşdacujln tə
ne lajiqi Tbvaqa Şewre jə.

Sfəte malhəbuna çmbétije pak 
nişan dbdə əw səlmijan, jek ha- 
tbnə danin səva _секып,а malhə
buna çmbəte. 1931 sale dəwsa 
81 milon manatl 1932 sale əw 
səlmijan ghiştijə 113 miloni, le 
1933 sale gbhiştljə 130 milon 
manati. Aha əva rəqəme han ni
şan ddbn, wəki cqas məzbnə ce- 
kwdarja Fblbstanija Şewrdarije.

Wəkə gəre wəlate mə, əva 
səlmiane han təmam dgyhezə sfə
te wəlate mə. Blbnd dbbn glgant 
pəji giganta, jek wəxtəke iz u to- , 
za wan tynnəbu Іь Fblbstanije. j 
iro əw wəlat zb we şundabune | 
dərbazi agrar-industria bujə. . i

Blbndbuna maihəbune ,u kultu- i
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Ьь zərb peşda dcə, hə- 
qnijata секыьпа mal-

mexanike, dərdajina

mljae, jak 
Jə nədəra 
həbune. .

Zavoda
elektrike 1933 säle dərdajina nə
dərəta тэгьп dghişt 17 milon ma
nat! 6 sələfa £b 32-e sale zedə. 
1934 saleda zavod u fabrike mə 
ky dxəvbtbn, da qiməte xyə sər 
hat.bne , Ьь 7 seləfa
alcaxbijə, plfena xəvata dərdajlne 
10 sələfa zedə hatijə qədandbne?

Hər nəlsə Ьь wera təvaji; hale 
nədərəte ■ Іь Fblbstanije disa bəs 
пае həsav кыьпе.

Nədərəta məzbn naqədinə pla
ne xyə. 1933 sale plane 
dərdajine u flnansa zb 
həvraz hbinəkbşijanə.

Ménja ve dərəçe dy
qəlş dkəvə plane 
u wəxteda naqə- 
ja dyda, wəki wəx-

nədərəte
70 sələfi

sosrətlnə

xəvat he nəgbhlştbnə dərəçəkə 
ysa, ky əm Ьь we jəkeva bəs 
Ььп. Artik-tuf plana xyə (bb ke- 
masi dqədinə, qiməte tbşte секь- 
гьпе bblbndbD, je ky sra xyəda 
секыпа mə bha dkə. Həmçbvat ' 
gərək zb həmu təşkilata bxyəzə. .■ 
wəki əwana bəre hamuşka dha 
frə Ькьп xəvatkattja çija dərhəq 
секгьп hazbrkrbna qbnjata cekb{- 
ne; ja dyda Ьь təmami u wəxte-

trike te stəndbn həsabəkı wa, təv 
həvdy qəwata elektrike 1919 s. 
1500 ktlovat shət bu 1932 sale 
wəlate Flbstanljeda həbijə 23,000 
kilovat en,ergija> e'lektrike, le 1933 
s. 39,600 kilovat energija.

1931 saie hatijə xəvtandbne 49 
kiiovat shət, kilovat energija elek
trike. Секыьпа elektbrike mə
zbn Fblbstanijeda, nək tən e Fblbs- 
tanijeda.lb Zakavkaze təmam, ce-

; кыпа K>n,akerşlnejə, Həmçväta 'teda bqədinbn həmu plana; jasbs- 
8-ada caxe ky mə xəbərdbda dər- ja Ьь rasti qiməte tbşte секыпе у 
həq секыьпа 
təxmin dbkbr

„qəwəta energij
şbn ky zəlalbu problema Sevan e* 
u Zəngyje Ьь t.əmami, çardbn Іь 
plane hat nhedandtne, ve gave 
həq Ыјә wəki Kanakerşin 
dəwsa 43 həzar kllovati bbda

■ həzar kllovati. -
Секыьпа Kanakerşin dcə

tempə ysa, wəki lajlqbə bbkəvə 
çerga секыьпа wəlate Şewre, ja 
секыьпа derbdar.
Alije qbnljata avaja cekrbneda zi 
alije dəste xəvatcl zi 1933 saleda 
əva xəvata cu Ьь tempe gəwşəkl 
nə wekə həvbuna plane finansa, 
кь kvartala dərb Іь секыпа xə-

tonn sbfbr, le nəbu.
Qəlsə tempe xəvata mérlfat, əw 

ky Alahverdijeda. Bblbndə xyə 
qlmətija sbfbr, пьтгэ xəvata dər
dajine, пае səknandbn cujln ha- . 
tbna dəste xəvatcl, əw. ky Alah- 
verdijeda cujin u təzə hatbnadəs- 

I te xəvatcl be həsabə.
! 1934 sale gərək Ььѵэ sala qə-

win bona madane mə sbfbr u ky- 
takbrbna wan də'rəça, jek dəste 
pe bubun, le секыьпа wan hbla • 
xblas nəbijə, Ьь сь kare həbə, gə
rək əm ve mərəme miasəfkbn, u 
1935 sale (səre saleda) -bb dər- 
dailna 
Sbfbr 

_Ьіпьп 
paşbn 
wan.

Qbrare Mərkəzkoma fbrqa bajl- 
şevika u Komlsarijata Çbmaéte, 
mərkəzida peşija mə gulije təzə 
tenə danine. ,Gblik ze gbiije Agə- 
rəkə, madane we sbfbr təzə. \ .

Şaş ninə wəki əm Ьегьп penç- 
salətija dydada, Agarak, Sevan- 
Zəngy, Ьь zavoda kaucukera tə- 
vajl, pençsalija dydada xələqəkə 
xəvata mə hlmlijə. Sale paşbnda 
Іь cijae Agərəke hatijə nherandbn 
éjan bijə wəki 700 tönn sbfbt vale XbStbn, Ьь sərivejəke zi dər- 

trtfŞkbrbna-'ffiaşin»>-baş--fe - xəvate 
natbn təşkilkbrbne, le Ьь van ke-- 
masijara tevaji disa 1933 sale xə- 
•vata'Kanakerşine гь sale də’rbaz- 
bujl baŞtbr cu, bəsə wəki əm be- 
zbn wəki le sər K,anakergese ha- 
tljə хэгркыьп 37 milon 678 
həzar manat, zb wi 37 milon 
678 həzari, 1933 sale hatijə xər,ç- 
ŞWbn 
1932 
milon 
vatək 
xəvata we. təmamə, cəwa dyxwe- 
nə 1934 sale we bvə alava v pa
şbn. Isa! səva we xəvate hatijə 
bərdan 40 milon manat, əva jəka 
nişan dbdə wəki 34 saleda xəvata 
секьгьпе gərək xblas bə, 1935 
sale kvartala əwlbnda, dəst Ьь 
xəvtandbna we Ььѵэ.

məzbn ЬэгЬьгі madane 
bin Fblbstaaljeda, u dəst 
wl səlmiani jək van sale 

hatbn dan in səva məzjla

K,anakerşlne, mə 
42 həzar kilovat 

, be van sale pa-

nwnz Ькьп.

we
80

Ьь

Jək əw wəki 
dərdajina sbfbr 
dbn əva plana, 
teda nacə seri əw xəvat jak wéde
we te kbvş кыьп səva xəvata 
zavod u fabrike təzə, wəki wəx- 
ta xyəda dəst Ьь xəvate пакьп, 
wədə dərbaz dVə, paşe tenə xə
vate.

Əm bbsgkbnbn sər gbllje dər
dajina madana sbfbr, sər gblije 
himli.- •

Nsdsrä madähe ’sbfbr""’^>'rastə ьмы ьъпьькэ
Nədərəta madane sbfbrda, Fb- 

Ibstanl Tvaqa Şewreda çiki mə
zbn dgwə, jek sal Ьь sal qədim 
dvə. 1933 sale dərdajina nədərə
ta sbfbr,\10 sələfe dərdajina tə
mamda wəlate Şewre bu. Вь di- 
tbna məçale madane mə sbfbr bu, 
wəki mərkəza fbrqa bajlşevika 
həmtfaqije 1931 sale qbrare 31-e 
məha oktlabbreda Ьь təmamija 
qblafət dani glije zedə кьгьп u 
qəwln кыьпа nədərəta sbfre Fb
lbstanije, гь we qbrare şunda bu, 
wəki mə fbrə dəst Ьь dy xələqe 
himdar кы, jək madane sbfbre - 
Allahverdije, jadbn ja Qapane.

Pençsalətija éwlbnda səva qə
wln кыьпа madane mə sbfbr, 
hatbbu danin 22 milon manat, 
1933 sale, - pençsalətija dyda sa
la éwlbnda' hatə danin 9 milon, 
inan at.

Вь van məçal dajinara təvap, 
əm пкагьп, bəs həsav кьп iem- 
ped xəvata madane Alahverdije u 
Qapane, tempe plane wan.

Əw zi 1933 saleda, Ьь plane, 
gərək bbda 3500 tonn Sbfbr, le 
da 2972- tonn. Bb^səri dərəq xə- 
vaia zavoda Sbfbr hələ təzə, jak 
wəxteda hazbr nəbu, nə.xəvbti, gə
rək mə sb wezi bhstənda

de təv wan madan a hənə
qinjate dbha fərz lazbmə dəst 
xyəda dəst Ьь we xəvate bvə, mə 
zati təşkil kbrijə секыьпа Agarə- 
ke, jek we bdbn kara тэгьп. 
Aha эѵьп prsed fərz 1ь peşija mə, 
Іь peşija Cbqle nədərəta mə cbq- 
ləki ze məzbn, Je madane sbfbr.

Etektrofikasia
Ve sala paşbnda dəst anlnc mə 

тэгьп bər Ьь cév hənə elektrofi- 
kasijaeda', Іь Fblbstanija/ şewr 
darije.

1932 sale mə nherl u həq кы 
dərəça ava çəme Fblbstanije, tan
ga elektrikeda, le nherandbnä 9 
cəme Fblbstanije nişanda wdki Ьь 
həsavdartija brtə, sale əw nəh cə
me mə dbdbn qəwata 1,618,000 
həspi energija elektrike ve һө- 
savdarije bubu, wəki zəlal bu 
problema Sevane u bəgəmi stənd 
alije organed Şewre həmtfaqida, 
Ьь bawərija we qanune, Іь sər 
rlja Sevan u Zəngyje planä 10 
hidro mskəna jak 
ta 800,000, həspi 
milərt kiiovat shət 
ke. Əw plan ter a
wera təvaji avdə 130,000 hektar 

1500- érd. Həsavdarija paşbn bərbbcö- 
 və Ьь qəwəta elektrike, wəki əm 

həsavkbn temamija qəwəta elek-

51 milon 268 həzar manat 
sale hatbu xərç кыьп 4 
400 həzar manat. Əw xə- 
həta iro hatijə кыьп nlve

i

u 
u
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we bbdə qəwə- 
energijae, 2(5 

energia elekri- 
dvinə wəki Ьь

Xevata qbnjata секыпа 
malhəbune

Cbqle handa ja гькпі секыьп 
kytakrbna zavoda tsemente bu 
xəvbtandbna we. Pbrsa éwlbn

vedəre əwə, wəki dy kuraje za- 
vode Ьь çarəkeva Ькэѵьп nav 
xəvate, le səva кгьпа han-qəwa
ta elektrike r-kemə. Sala !S34-ada 
zavoda tsemènte garsk ггіьдіт Ьь 
təmamja qanunnəma xyəva bxəvMə.

Le hər сь dərhəq halwəxte ebq-
le majinə gərək əm Ьегьп' wəki-

XQvatkartja секьгьпе
Dy sa! bəre Mərkəzkoma Ғ/К.-Ј 

(b) Həmtbvaqe sala 1931-da 31 i 
crja peşbnda Ьь başqəti éjan кы 
„ dərhəq peşdacujina- kbvş gym- 1 
rəhbuna секыьпа, cəwa ky pak- ; 
buna we zi, je ky dəstanijə fbrqa 
K. (b) Fblbstane nav saled pa- 
şbnda". Cətbn əm ЬкагЬьп iro 
qimətkrbna han bblbnd, je kynàv 
daklata Mərkəzkomeda hatijə da- 
jine, sər xyə həq Ькьп, qədandb- 
na plana . секьгьпе sala 1933-a 
gərək əm həsav Ькьп nə zedə zb 
70 sələfi. Bhabuna секыпе peşda 
dcə, секыьп Ьь isbati гь 40-60 > 
sələfi zedə bha rutbni zb kbv£ja^^ 
ta xyə plana éwlbh. Ménja гькпі , 
kemasja han kembuna sarkartja 
bajlşevikije jə/ hykma ~ elemente - 
dbzmbna, bürzuazijenə u kem xə- 
vat кгьпа fbrqe-massaji nav pale . 
секыпе jə.-

Wəxte kampanja han həsav j 
darijeda çergpk organe sərkari je 
секьгьпе hatbnə təmbz кгьпе, , 
cənd „sərkar» hatbnə dərxbstbne, j 

zje ky Ьь sbstbuna hbşjarbuna hə- 
vale mə alije snbfijeda, секыпа s 
məra гыаг dgihandbn. " •

Le halwəxt nav cekbrjnada he 9 
əwqas zi pak-ninə. Isal, sala 1934 ! 
-ada, gərək əm 1.50 milon ma- \ 
nat xərç Ькьп sər секыьпа, gə- ; 
rək xəvata mə éwlbn je 34 sale f 
əw bə, wəki Ьь isbati hər mans- l 
təki mə effekta wəkəhəvl bbdə, 
wəki əm ЬкагЬьц qə na 15 sələfJ 
кеткьп qlməta секьгьпе. Вь we , 

; ménjeva həmçbvat gərək bxyə
zə bkytasl zb секгьпа be plan j 
dəst bkşinbn, кгьпа han bdbn ky- ; 
takrbne.’ Gərək zb organe секь-j 
гьпе həmu elemente dbztnbn ul 
nəpak benə dərxbstbne, gərək şər 
be frə кгьпе тьфЬьІі hykma bur-- 
zuazije nav секыьп eda, xəvat be 
кгьп 
Ькьп 
pale 
mat,
mə Ьь çarəkeva hazbr Ььп səba

Ьь dəsti maşinay pak təşkil* 
xəvata fbrqe-massaji nav.-; 

секьгьпе. Mərkəzkom, hyk- ■ 
həmu organe mə u təşkiləte I
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DAKLATA НЭѴ. XANCJAN H3MÇbVATA 9-ADA*>
şanda u nişan dbdə, wəki wəxta 
şbxyl rbnd təşkil dbvə, əva pəş- 
dacujlna kolxoza alije xyəjikbrbn 

•u zedəkbrna male wanda, wəki 
tbme şbxyl peşda hərə, pəz u də- 
ware kolxoza we gələk gələk ze- 
də Ььѵэ. Вь peşdacujin zedəkbr
na male kolxoza təvajira, gərək 
dbl bbdbn kolxozvana, wəki əwa- 
na dbha zedə Ьькьп celəke xyə, 
male hur təjrəde hyndurda (’ть- 
rişk, qaz u je majinj bbdbn ze- 
'dəkbrne.

Gərək əva jəka hana bər cévé 
msTbə, wəki məzbnkbrna celəka, 
male hur, доіьке ner, xyəjlkbrna

silos da һагыкыпе, we şunda 
mə candbnlja gbhlje avitbne zi 
zedə кы, le həla əm gələk! гь 
əvi hall durbn, wəki mə bbgota 
albfe taruş bol u pakə.
- Əw tärbşe goşti u да 3-4 məha 
albf ter nadbne.

1933 sale hər dəwarəkl kolxo- 
ze xəvatci (да) 5,3 tsentner gbhl- 
ja dbgbhize, dəwsa 3,9 tsentnere 
par, təkmalada 3,9 tsentner, dəw
sa 2,1 tsentner! •

Əm hblinbn Dania, wedər.e sə
rə də ware 10—12 tsentner krax- 
mala ekvivalent dbdbne, le çəm 
mə 2,5 tsentnerə. əva nişan db-

секъп, zedə Ьькьп, şbxyle гьѵьз- 
tane, dbha rbnd bbdbn təşkilkbrae 
bona peşdabrbn u zedəkbrna ta- 
rbş,' xyəjikwna tarbşe hur гь mə 
dbxazə nə ty be fıəzar, le 10 hə- 
zar kolxozvan гаѵьп sər pia, wa
na bbdbn təşkilkwne bona purse 
bexofkbrna хуәјјкыпа tarbş.

Вь dəstan’.ne тькапе bolşevi
ki bona peşdabruna taruş sotsia- 
listije. Ьь xəvata bolşevika Ьь Һбп- 
çurandbha zbrardaria kulaka, bol- 
şevike Fblustanije we кагьЬьп van 
sale ten we ysa peşda Ььѵьп ze- 
dəkbrbn u xyəjlkbrna tarbş, wəki 
əw sal Ььѵьп sale куШк dajine.

Praktika topkbrna hasləte 1933 
■ ja fbrqe u Hykyrrfäta Şew.e nlşan- 
j da, wəki cbqasi bblbndə printslpa 
i qanuna təzə. -
! 1934 s.' Fblbstanijeda mə plane

topkbrna hasləta rençbərije qə- 
dandbn, Ьь əvi çurəji, 1932 sale 

' dəwsa 5,724 tonn nan, 1933 s, 
; Ьь hər aljava mə 21,500 tonn 
• topkbr, dəwsa 9,000 tonn gbhia 

14,200 tonn guhia, dəwsa 10740 
j.fönri, pəmby 12,750 tonn, dəwsa 
. 3,392 tonn göşt, 8,02 tonn, dəw- 
: sa 11,400 tonn şir, 17,500 tonn- 

dəwsa 270 ton huri 450 tonn, 
'i dəwsa 2,170 tonn kartofil 5,100

də, wəki həla əm cuqas! гь wan 
wəlata paşda Ььтіпьп, je' къ hb- 
lanin danina həbuna şir, run, pə- 
nèr çəm wana zöfə. Əw кь naha nuna Hykymata Şewre, wəki hä- 
wəlate mə dbkarə Ьь dəsti mə tbbu danjne dərhəqa topkbrna 

hasləta nan, goşt, şir u je db- 
neda.

Kjara printslpa we qanune bə- 
lyje, ,əw bare fərzə bona we jəke, 
wəki kolxozvana u təkmalə du- 
çédinbn bona bblbndkbrna kara 
hasləte, сьткі əwana sbvtəda za- 
пьп, borçe wana кь we bbdana 
hykymate cuqasə, əw кь borçe 
xyə bbdə, kara wi dbne we wira 
bum in ə.

wana Ьь təvajl u məzbnkbrna wa- 
na, wəxta kolxoza wana- dbstinbn, 
əva jəka karəkə rbndə bona kol
xoza, səva paşe gae nir zedə Ьь
ѵьп kolxozada.

Bona təkmalə hale wana pak 
Ььѵэ u male wana zedə Ььѵэ, 
hblbət zéf rbndə, əwana ben bb- 
кэѵьп kolxoza, кгьпа kulaka bər- 
Ьь. oév, bare éwlbn əwə, wəki Ьь 
dəste təkmala male wana dbdə 
qure, provakatslje dbkə wəxta tək- jbne 
malə te bbkəvə kolxoze. ' j

Təşklləte mə fbrqe çl|ada hsta ; bbäbbtaə jeoTooO hektarl, sai ïb i 
sal silose zedə Ьькьп, ysa Ьькьп ! 
van hər se sale tepj = kər! sürije 
Fblbstanlje ysa zedə Ььѵьп,. Тэь—: 
gbhizbn kəri-surije 1928—29-e J 
sale, we şunda Ьь 80°/o albfe hər 
həjwanəki bbdbn zedəkbrne.

Hblbət qədandbna əve plana I 
liana cətbnijara te gredane, le gə
rək təşkiləte furqa mə Ььхэѵьіьп 
cətbnia bbdbn hblanine, ty mkana 
pəhevşinbn bona qədandbna pla
ne. Əva plana hana u qədandbna 
we zb təşkiləte fbrqe sərkaria kon-

I kret dbxazə.
Əm bezbn nəhija K,eşişkəndeda 

wəki ruje gyhnədarija təşkiləta 
nəhijeda, gynəkaria wanada həla 
nava təkmalada həiwan kem du- 
və, dbha əz xəvərnadbm dərhəqa 
Martunijeda, Basargecare u Aba-

; raneda, wedəre ruje kem sərkari-
■ ja təşkiləte fbrqeda, alije xyəjikbr-

wəlate mə dbkarə Ьь dəsti mə 
gələk kare bbdə mə bona əm db
ha zedə Ьькьп albf bona əwe 
dərəçe mə plana pençsalije .dyd- 
jada.danijə. bona avituna gbhije, 
dbha /edə bə, гь 4°/0-i ЬьдьЫгэ 
18°/0-l, 60,000 hektar çije oeran- 
__ _s гькьп çije сьпіпе Ьь əvi 
həsavi, çije сьпіпе. Fblbstanijeda.,

naha nbkarbbunə məçal тькапа 
dəşt Ьіпьп, bona koka əve 
kulaka, bbdbn hblanine.

Gərək hər təkmalək fém 
wəki əw təkmale gyndi кь 
kəvə kolxoze, wəki male xyə sər- 
ze dbkə, zrare dbgbhinə xyə u 
gotbna kulaka dbkə, we şunda 
zrar dbgbhizə əwe kolxoze, ja кь 
əw gyndije təkmalə bbkəve, gərək 
тэгьѵе ysa hblnəjinbn nava koL 
xoza.

Wəxta we təkmalə Ьъ bbkəvə 
kolxoze1 gərəke təşkiləte mə fbrqe ı 
wana ysa bbdbn ’ təşkilkbrpe, ha- 
гыкыпе, bona əwana Ьькэѵьп 
kolxoze, sər qanuna artela renç
bərije, gərək əwana qəwəta nirkb- 
ra kem пэкьп, ysa z! həjwane 
goşti, nəhije mal xyəjikbrneda. Le 
сьткі bona təkmalə' .Ьь 60°/o-i 
Ьькэѵьп kolxoza wəxt dbxazə, 
ləma zi lazbmə gyhtİarikə rbnd ; na'tarbşcla h"ətl 1933 sate'havine 
sər peşdabbruna təkmala u həj- tarbŞ дә1әк] kem bij^ 
wane wana həbə. Qrara mərkəz- . (
komeda dərhəqa məçal тькапе bona xyəjlkbrna tarbş dəst ben 
zedəkbrbn peşdabrbna malda həjə, anine kadre baş,/le nə ysa, cawa 
təşkiləte fbrqe borçdarbn wan qra- , 1933 sale bijə, wəxta dbzmbne 
ra bbqədinbn, bona be xof bə snbfe dbnbherl həvale mə sus- 
peşdabruna rençbərije һып sek- j tbn, aqasl gyhdarije. şuxyie xyə 
tore sotsiälistijeda, һып zi Ьь tə- пакьп, bəre éwlbn çije tarbş db- 
mami nava 
peşdabrun u 
purse hana 
baza alı,f u

кгьпа

Ьькэ, 
te Ьь-

I

Qədandbna əve plane dbxazə,

rençbərijeda. Bona . hat xysjikwbne, əwana xyə xyruşi 
zedəkbrna taruş, əva ■ nava kokOza dbkbrun, u wan duz 

iazbmbn,—'zedəkbrna ј тьпе gələk zbhian duguhiandun 
fbrəkwna we, wəki i peşdabruna taruşe mə.

Торкыпа haslate ,
Торкьща hasbləte 1933 sale 

mə. Ьь qanuna təzə кы, sər qa-

tonn u je majin. Hun dbnbherwn 
dy, se qatkbrna qiməte rozhəqe 
kolxozvana fəruh nişanda, wəki 
zedəbuna kara hasləte topkbrna 
we Ьь bblbndkbrna kara haslətera 
te gredane. Əm dərse isalin bi- 
пьп orfe, Ьь rastkwna kemasia- 
va, wəki cənd nəhljada qədija bun 
1934 sale gərək topkbrna hasləte 
Ьь qəjdəki dbha rbnd peşda hərə, 
dbha zedə be topkwne.

Təşkilaie fbrqe gərək< hblinbn 
kemasia, hblinbn forma sədtije 
dərəça topkbrna'nanda, topkbrna 
hasləteda,-

(Dumaji həjə)

Xəbsrdana havala Stalin Ьь'тьда́Шаге gazeta 
„Nju-Jork Tajmz“ Djurantira

CÇərçbmə кьп kri)
25-e məha çbləda xəbərdanəkə 

wa qəwumi orta həvale Stalin u 
Djuranti.

Djnranti- -Hun qajilbn, wəki 
drzəke bşinbn çbmbéta Amerika- 
jera. ,

Stalin-- Əw jək Kalinin krijə 
əgər xəvər dərhəq təvgredana 
Tbvaqa Şewre u Amerikaje Jə, • .Q 
həmin nişandajina we məzbnə 
сьткі təvgredana han şxyəle éd- 
lajije məhkəm dkə, alije həbune- 
da zi əw jək rja xəvatkrbnəkə j 
təzə həvra vədbkə.

Djuranti.-Вь fbkra wə 
frotana Amerikaje 
re we cəwa bə, 
Cbqas bə.

Stalin- - Wəlate 
zbnə, ;
həma əm wi сахі Ькьгьп, Сахе mə dgbhiştun 1400 
ky dbzanbn ky əme ЬкагЬьп dəj- Dəjne hanana mə dajə u wəxteda 
nè xyə bbdbn. Rəx krinà mə fro- we benə dajine kytabüna^sala 
tana mə zi fərzə. сьткі be fro-

madana 
madana
mə гь 
jə, nha 

zerəm

XbStbn zer сь halidajə?
Stalin. — Nəhijed mə 

zef дэіэкьп u əm əw 
peşda dbbn. Dərxbstbna 
wəxte padşe dy çar zedə 
sale гь səd miljoni zedə
dbstinbn. Saled paşbnda mə ma- 
dane təzə ditijə. Le nədəre mə 
he çahblə, nə ky təne ja zer, le 
ja‘tyç, ja polat, sbfbr, le nədərət- 

: ja mə çahbl nkarə котәке bbdə 
; nədəre 
’ na zer 

maşine 
buna. .

Djuranti-- Çəma borçdarja Ть- 
e ‘ vaqa Şewre u çəma dəjn stəndb- 

cbqasə? 
.mlloni hnək 

zéf tbşt lazbmi mənə, le : zedə jə. Dy saled paşbn dəjne 
milon manatL

zer. Mə. dkarbu dərxbstb- 
car çar zedə bkra, əgər 
mə bona dərxbstbne, hə-

krln-
u Tbvaqa Şew- 
frəbuna we we

na wəlate dərəkəda
mə şukək mə- Stalin — Вь 450

tana mə zi fərzə, сыпкі 
tan əm пкагьп Ьькьгьп.

Gbşk mətə! maji'nə 
jəke ky əm dəjn dkun 
xyə wəxteda dbdbn, le gəiək hyk- 
mate majin dəjne dyə ddun səkb-

səva we 
u dəjne

(Jemajin, ruje 6-a)

əm 1933-e sale bbdbn rəx sale ş Qədandbna əve plane гь mə I nandune, nadbn.

*) Daklata həyal e A. Xançjan 
səba çi təngbuna gazeta ma səre 
éwlbn пзһаһјә danine, je majin ai 
hatijə dajine кьп kri.
іст-ѵхл.: о-тгтхг «mum

cuji, mə gbhla dbha zéf topkbr u ј dbxazə дота dbha zéf u nmd > Djuranti. “ Tbvaqa Şewreda dər- 5 < V te’ 3
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Sektora gynditije nəTıja 
Vaojpateda şunda dbminə

Nehlja Vaqpaieda bəla кгьпа 
obllgasia sala -éwlbn pençsalja I 
dydja nav həmu pala u qyllbxda- 1 
ra baş peşda dcə, Ьь plan hatb- I 
bu dltbne bəla кыт. 190 həzar | 
manat! obllgasia, le dəwsa we Î 
Ьэіакгьпэ 205 həzar manati obli- j 
gasia. Gərək hətta 1-e kanuna 
ре?ьп bhata bərəv кгьпе 143,500 
m. le bərəv кгьпэ 132 həzar ma
nat. Nav kolxozvanada plan,-bb~ 
100 sələfi hatijə qədandbne,. le- 
bərəv кгьпа para Ьь 14 həzar! 
şunda manə. _

Halwəxt nav xəvatcije gyndije 
təkma'ə nha xravə, plan Ьь çarə- 
keva şunda manə hətta 1-e mə- 
ha kanune dəwsa 184,000 həza- 
zarl bəla кгьпэ 101 həzar mana
tı obligasia, 54,8°/0-e plane.

Çərək təşkiləte nəhije Vaqpate 
pak bir Ыпьп, wəki lazbmə Ьь 
təmam qədandbna planava bər Ьь 
həmçvata fbrqe 17-a Ьэгьп. 'Əva 
jəka fərzə. . ‘

S. GABR1ELJAN

Вь kytana dərsdar, şagbrt 
dbmro

Nəhija Şərure, dərsdare gynde ■ 
Qərəqojməze Xəruşe Mamud şa- Î 
gwta dkytə. Əwl darək səre qiza j 
Bədbr Çəmil dajə, nha qlzbk 
dbmrə, həkim sər dxəvbtə, qlzbk 
əva 9rozə rar-zbman kətijə, ysa zl ; 
car-penç şagbrte dbne dajə. Xyje 
zara şbkjatclnə, tbrsa wi zaroe : 
xyə naşlnbn məktəbe. Gərək məh- • 
kəma nəhije çabdarikə gran bbdə ' 
səjdaje ysa, Dərəça nəhije Ron- i 
kaje bona əve dərəçe сь dbfbk- ‘ 
rə, jane na həta nha сь krljə? !

. TƏLİMATÇI

Zavoda, rbstbne plan 13 roz i 
bəre qədandijə, plan kyta krijə 17 
məha Cbləda, hətta 17-e məha 
сьіѳ Ьь plan hatbbu ditbne 2,201 
tonn rbstbn hazbr Ькьп, le hazw 
кгьпэ 2,299 tonn, 'demək plan Ьь 
104,4 sələfi qədandbnə. Zb 18 
məha cblə dəst pe kri zavod xen 
zb plana sale, roze 8,9 tonn rbs- 
tbn hazw dkə.

Xəvatkarti allje pak krbneda 
gələk blbnd bijə, qəwlnbuna tela

Halwəxta kombinata tekstila Leninakane
zb 68-69 funte iglizi blbnd bijə 
gbhiştijə 74-75 funtl.

Hezabuna xəvatkartijə пьтьг 
bijə, ghiştijə 4,8 sələfi.

Zavoda секьгьце je kəvn plana 
sale məhəke zu qədandijə. Dəwsa 
3,069,592 metr əmwkə, je ky 
Ьь plan hatbbu kbvş кгьпе, hətta 
28 e məha сыје paşbn hazbr 
кгьпэ 3,699,646 metr, plan Ьь 
100,3 sələfi hatijə qədandbne.

Ali je qədandbna plan Ьь xəvata 
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xyə dərbdarije bər Ьь сЬѵьп sər- .
kare zavode Samvel Hakobjan, 
haste zavode Aram Sedrakjafb 
Movses Sargbsjan и je dbne,

Zavodda hənə gələk palə, jé 
ky plana xəvate bu 110-120 sə
ləfi qədandbnə, cəwa ky İvanova 
Anastasia, Ajkuş Qazarjan, Arme- 
nuhi Gevorkjan, Eqiazar Avetisjan.

3. Kooperativa tekstile bəlakrb- 
na hur-mura, plana ve je sale Ьь 
100,7 sələfi qədandijə, Ьэгэѵкгь- 
na pare yzvətije .Ьь 163 sələfi, 
plana koopera-slaje Ьь 136 sələfi, 
həbuna tekstileda 33-e saleda' 
dəwsa 147 hektar!, candbnə 170 
hektar u dəwsa 964 tonn, 1,170 
tonn hasblət stendbnə, je ky 122 
sələfe plane jə. Bona wan peş- 
dacujina əwana hatbnə rəwa кгь
пе, Вь xəv'ata xyə dərbdarije bər 
Ьь сэѵьп sədre sədbrtja tekstile 
hə vale Rəwazov, sərkare krln-fro- 
tane H. k’ersisjan, sərkare dərəça 
xyərəkxane Aruturç fovmasjart u 
direktore həbune G. Sargbsjan.

Həmama təzə је Rəwane
5-e məha kanuna peşbn Ьь təv- 

gredana ѵэкыьпа konferansa fbr
qe, dəst Ьь xəvate кы hə mama 
təzə je Rəwane, korpusa we 6w- 
Іьп---

■Zb roza éwlbn we Ю nomer 
bxəvbtbn, dy.- çije şuştbne mərija> 
dy həv zi ja zbna. Çije av lb 
xyə krbneda vintiliator hənə, je 
ky hylmgylme zia dkbn u dbdbn 
dərva, Ьь we jəke həwa həmame 
te svbk кгьпе u təzə кгьпе-

Вь xəvata 18 shəti təmam kor
pusa éwlbnda йкагьп 3500 məri 
bkəvbnzave

Hətta nha sər we həmame 
1,000,000 manat hatijə xərç кгь
пе. Dəst ре кгьпэ Ьагыкгьпа 
korpusa dyda zl.

(Dumaji rufë 5-a)

1934-a dəst ре кгьпа sala 1935- 
ada.

Djuranti- “ Le şxyl cəwanə > Ьь 
Japonia?

Stalin.-Əm dzyəzbn Ьь Capo- 
niara pak dərbaz Ькьп,'le əwjək 
təne Ьь xyəstbna mə nabə. Əgər 
Caponjajeda sijasətikə aqbl həbə, 
əm dkarbn həvra baş dərbaz 
Ькьп, Le əm dbtbrsbn wəkl ко
те şərdarja Caponia əw jək şun
da bbdbn. Həmin ky əw jək qəz- 1 
jajə u əme bona we jəke hazbr 1 
Ььп. Əz fbkr dbkbm, wəki Capo-, ј 
nia tbştəki pak nakə, əgər hyçym i 
kə sər Tbvaqa Şewre, halwəxte ! 
wan je həbune pak ninə, allje wi 
sbst gələkbn, cəwa Korea, Man- 
çuria, Cinbstan. Səva we jəke zl 
Caponia bona кгьпэкэ ysa, nka-

rə köməki bbstinə zb hykmate
majin. ; Bəl ı кгьпа „R. T“ nav gyndije kolxozvanda, xəvatəkə

Djuranti.-Le cəwanə şxyl Ьь 
Angliajera?

Stalin.-Вь fbkra тьп krin- 
stəndbna mə Ьь Angliara gərək 
həbə, gərək təvgredana mə ja hə
bune zt həbə.

Djuranti. — Nha problema éwlbn 
nav sljasətja Tbvaqa Şewreda 
hyndyre wəletda kizanə?

Stalin. -î Pbrsa mə éwlbn əwə, 
ky əm nha kəl-məl gələk bəla 
кьп nav gynd u bazarada, dha 
qəwat bbdbn transporte, rja maşl- 
ne Wəlate məda pbrsa nədəre— 
xəvatkartije hatije kyta кгьпе. 
Problema gynditije, ja kolxoza 
рызәкә cətbnə, le əw pus zi ha
tijə qədandbne. Nha gərək əm 
problema xəvatkartije u transpor
te kytakbn, hazbr Ькьп.

sijasətije məzbnə. Həvalno xyə bnbviswı „Rja Təzə‘*
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Dərsdare məki,əba, aktived mə, 
gyndije kolxozvan, bbçédinbn хуә 
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Wəki hun кагьЬьп səre saleda gazete 
bbstinbn!

Redaktore çavdar Ç. Genço
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