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ХУӘ5 ВЗ 8-Е ADARE, XXƏŞ ВЭ ÔJDA AZAJA îbNA H3MU W3L3TA, JE 
КУ ВЬ äGiTI ŞƏR DKЬН BONA DƏSTANINA AZAJA U BXTIJARA ХУЭ
£ьпе xevatci kolxozvan u gyndije təkmalə, dbha зьх кьп çerga хуө kolxozada, bona blbnd кгьпа hasblota 

' rençbarije, bona qodandbna plane canduıa bbhare Ьь tsmami

8-E ADARE
Wəlate Şewreda həbuna çbma- larıi, diktatura kətə dəste snbfa 

été, əgər alije iredustraeda, əgər j pala, azaja зьпа hatə dàjine, pə- 
rençbərijeda gələki peşda-cujə u jl inglabera émre гьпа zl bu aqa- 
peşda dbcə r,oz Ьь roz; bbwe jəke-_ şi, cbqas émre meranə.
ra gredaji pak dbvə hale xəvat- 
cia> ysa zt ämbrdərbazkbrna wa- 
na, peşda dbcə kultura xəvatcia.

Hale гьпа kok u Ььпѵа hatə 
gyhastbne.

Zbn naba һып baçarda, һып 
zl gyndda'qəwətəkə məzbn te hə- 
savkbrne, əwana naha alije едь- 
nijeda гогьп. Zb nav çerge гьпа, 
je ysa ten peşda kbşandbne, wəkl 
xəvata sotsialistijeda sərkarije db- 
кьп, xəvata təşkilkwne peşda db-' 
ѵьп. Əva jəka hana həma гьп 
Ьь xyə dbkbtï, гьп гь nav çer- 

,ge xyə peşda dbdbn ktşandbne.
Le gərəke be gotbn, wəki təş- 

kiləte - mə şewre, həbune u je 
majin cawa lazbmbljə, гьп пэкь- 
гьпэ (Паѵа xəvate inltsativa wa
na, едьпіа wana kem danə xəva
te, dərhəqa ve jəkeda , qrara sə- 
drtia İçrəkoma Fbibstanjje həjə.

Bona hblanina wan kemasia 
şewra sədrtja içrəkome qrar dər- ' 
xbstijə, bona əw kemasl ben hb- 
lanine.

Bəre azaja гьпа tynə bu, émre ’ 
гьпе tynə bu. Əwana cawa db- 
ven, tək гьп dbhatbn həsavkbrne, 
Ьь əvi çurəji, bona гы.а merara 
zbnti bbkra, zary malda xyəji Ьь- 
кыпа, xəvata male Ьькьгпа u je 
majin.

Male kyrmançada hale гьпе db
ha xrav bu.

Zbne пька́гьЬи bər mere xyə 
xəvərdə, mina qula çəm mere 
xyə dərbaz dbkbr.

Dbha zedə, гьп dbfrotbn, dəwsa 
гьпе de w bave we qələn dbs- 
tənd, ləma zi hale гьпе dbha xrav 
bu, сьткі əw Ьь pərə hatbbu 
stəndbne. Zbn,a kyrmanç nəxyəndi 
bu. Əva jəkana gbşka гьп кгьЬи 
haləki ysa, wəki гьпе mina qula 
dərbaz dbkbr.

Le əva jəka hana gələki пэкь- 
şand, İngiaba Oktjabre nlre patşe, 
burzuazla sər stuje xəvatcia hb-

Əva jəka qəwmi Ьь sərkarla 
fbrqa kommunista, sər gblije Mar
ks-Engels Lenin,—Stalin, cawa 
гьпе mbləte dbne, ysa zi гьпе 
kyrmanç aza bun.
- Zbn naha nə кь ty be təne
qulninbn, azajə, əw naha едьпэ,
sərkarə, təşkllcljə nav xəvata mə
sotsialistijeda u peşdacujina weda. I

8-e adare roza azaja гьпацэ,
hərsal ém ve éjde'dbkbn.

éjda azaja гьпа? ja 8 e adare, 
peşdacujina həbuna wəlate mərä 
te gredane u qajinbuna diktatura 
proletariate.

Cawa hər sal ysa zl isal, wəx- 
ta qədandbna éjda 8 e adare, bo
na peşdabrbna гьпа, гь wan а 
kadra hazwkbn, wana dbha zéf 
Ьькьп nav xəvata секыпа sot- 
sializme, Іагьтэ əm gələki xəva
te. Ььѵьп u ty məçal тькапа bo
na we jəke nəhevşlnbn

Dbha рак Ьькьп, hale гьпе и 
ömbrdərbazkbrna we, hər alijava.

Выа Ььгі fbrqa kommunista*
Выа Ьыгі sərkare fbrqe həv* 

Stalin.
Xyəş bə 8 e adare roza azaja 

гьпа ortəmblətije- {

Haçe nsxyənditjaxyəhblda
Nəhja T^line, gyn.de Dihaneda ’ 

zb sala 1933 likxanä гьпа vəbljə. 
Zbne Dihane, wəki ky bəre sər 
édete kəvn, гь xyəndbne drəvln, 
iro Ьь əşqa тэгьп и Ьь xyəstbna 
gymrəh bəre xyə bən Ьь məktəbe 
bər Ьь hinbune кыьпэ.

Zb wana jək zi Haçea Mbho jə. 
Haçe gazeta „Rja Təzə dbstlnə, . 
xyəndbne zanə. Əw Ьь xyəndbna 
xyə nav həvalada kybarə, u zéf 
şajə, wəki ky nəxyəndltja xyə zu 
dajə hbldane.

Hər гьпе kyrmançe xəbatkar 
Ьь dərbazkrbna éjda гьпага, je 8-е ’ 
adare, gərəke mlnanl Haçe bxə- 
ѵыьп,, şunda пэтіпьп.

ƏTƏME éMO

Jazoa Çango, kolxoznika dərbdar, 
pəzdoşa kolxoza Çərçərise

Nigar u Haso
(nvisarkare çahblj

Уззо:-Nigar tə iro gazeta. „Rja 
Təzə" stəndijə?
Dərhəq azaja гьпа tə qə 

xyəndijə?
Dərhəq émre təzə сь 

hlanijə,
Zb neta we tə сь ze fém 

krijə
Nigar:-Bəle, тьп gazeta „Rja 

Təzə* xyəndijə
Gli gotbne 8 adare hbla- 

nijə, 
Nbvisibun гь nave гьпа 
Dərhəq azabuna wana.

Hoso u Nigar:-Xyəş bə 8 adare 
Roza azaja гьпе.
Xyəş bə Hykymata Şewre 
Wətane proletare dbne.

L. BƏK.0

Koma wəkile жьпе Çərçərise

t Vaqar?ak Norenfs

! Lacka xuşka тьп
■ Xəm-xijale nəqənç, nəpak hənə,
; Biranlne rəş, ]e nəgotbne:
■ Naxazi, le — сь ЬькІ,—
i Мэгьѵі bdi, Ыга tə ten.
Î
) • • .............................................................................

F Hatə mate mə əw Наго,
{ Ky xuşka тьп bbxazə,
f -Xyha тьпэ cil-qərqaş, 

Danzdəh sali pe dbkbr.
Dəste we gwt. Déwat кы, - 
Əwi xuşka тьп mal Ьы,
Zanie şin и дыі кы, 
„Jazie hər tbşt bətal кы«,

Dy çara şunda hat. 
Got brlna dble xyə, 
IÇətə sər érde u grla, 
Le bave тьп, gyh nəda...

Hər® qəwmandbn kəsə bu, 
Disa гьѵыі be gyman, 
Xyha тьпа zara tbfal 
Zb we roze cu... nəhat.

Мьп çarəke zi əwa dit, 
Lacka we Ьь xun bu, 
Dja тьп 1ь sər lacka we 
Dbkəwgwi, dbkaliv.

U hərgav həjşte adare, 
Wəxte roz éjda гьпе.
Xəçləra тьп nyh dbbə, 
Dblb тьп i brin kyl dbbə\

Həjwax, zanwn xuşk tynə, 
Le bəjraqa гьпе ky həjə, 
Мьп tre lacka wejə,

we rəng sor bujə.
Tərçmə H. Çbndi
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DAKLATA HƏV. STALIN H9SAVDARIJE HƏMÇVATA FbRQA BALŞEVIKA 
H9MTFAQIJE 17-ADA D9RH9Q. ХЭѴАТА M9RK.ƏZKOMA HƏMTbVAQE

xəva- 
sbre, 
məda

(Daklata həv. STALİN)
PƏJHATbN

2. Xələqe fbrqe gbşkida xəvata 
idologiaje bbdbn qajimkbrne.

3. Propaganda Lenlnizme dbha 
zedə nava çerge fbrqeda.

4. Təşkiləte fbrqe u aktiv dora 
wana nəfbrqəcl Ьь ryhe internat- 
sionalizma Leninizme dbha zedə 
bbdbn tərbijətkbrne.

5. Wəxta həval zb Markslzme 
— Lenlnizme durdbkəvbn Ьь şaşi, 
kritikaje 1ь wana Ьькьп, wana 
rast Ьькьп-

6. Въ sistematik idiologia pele 
mbqabli Lenlnizme bbdbn tézi- 
кыпе, ysa zi paşmaje wana.

alt- 
alt-

Əva zb wəra cənd pbrse 
ta siasətije u fbkrlje lazbmə 
wəki nava hbnək fbrqəclje 
həjə, ditbna wana təvhəvbujl, təv-
həvbun, həla çarna zi zb Lenl- 
nlzme durkqtbn, —ахы əwana tə
ne рыз піпьп, wəki pe we jəke 
bata nişankbrne ditbn u nbheran
dbna hbnək fbiqəcife mə, pəjl əve 
jəkera gəlo dbvu mbrbv bezə, 
wəki nava fbrqeda hər tbst pakə.

Hblbət navə тэгьѵ bezə.
Dərəça xəvata sijasətije fbkreda 

кыьпе mə əve hana nə.
1. .Blbndkbrna fbrqe alije teo- 

reılkeda gərək ры bə.

2. Рызе sörkari təşkilije
Мьп dərhəqa dəstanine məda гьп пэкь ty be Ьь çure xyə xyə 

xəvərda, Dərhəqa dəstanina rja. cujlne hatbn dəstanine, le bona 
fbrqe rastda, wəki dərəça həbuna qədandbna rja fbrqe, db şəre fbr- 
çb.naéte u kulturaeda Ььт zi qejl sweda hat dəstanine. 
dərhəqa dərəça şəre mbqabll ко
те Leninda alt кыпа wanada. ı 
Мьп Dərhəqa nişandajina dəsta- ; 
nlna məda xəvərda, wəki əw ni- 
şandajin dbneda təriqijə, le əva ı 
Jəka nişan nadə, wəki' hərtqava ; ; 
dəstanin həbijə hər dərəçada u hər 
pbrs hatbnə sərl.

Dəstanin и кгьпе ysa tbme, ‘ 
alt кыпе ysa nava täbijəteda 'na- ; 
Ььп. ’ !

Hər çurə pbrse nəqədjaji u ke- . 
masi həla çəm mə hbndbK піпьп. \ 
Həla çəm mə koma pbrs topl sər ‘ 
həv bunə, je кь gərək ben qə- : 
dandbne. Əw. be дьіі-gotbn nişan ; 
dbdə, wəki zb pbrse lazbmə sre 1 
nive рые hatbnə qədandbne, ры- ' 
se кь nədbbu paşkəta, ləma zl 
sər we fbkre, dəstanina fbrqe ni- | 
ve рые əm dbven həjə. Le pbrs . 
peşda te,—gəlo əw jək cawa ha- I 
tbnə dəstanine, praktikajeda cawa ’ 
dəstaninə, Ьь kizan? şəri, Ьь ki- ■ 
zan eftergiajl. !

Ньпэка tbre dbha bəsə dərhə-| 
qa. rja fbrqeda xəvərdtn u'élami 
gbşka Ьькьп, cawa həjə ysa bə, be 
gotbnecawa tez и дьіі, zeradəste 
xyə bblbnd Ькьп bbhəvra, bo
na alt кьгьп xyə Ьь xyə oeşda be. 
cawa gotl Ьь forma xyə-xyəcuji- 
ne. HKlbət əva jəka rast ninə. Əva 
xalbfandbnə. '•

Въ əvi çurəjl dbkarbn bbfbkb- 
гьп тэгьѵе bjurokrat кь nəen 
rastkbrne и тэгьѵе kantselarlst. 
Ja rast zl əw dəstanin u alt кь-

i 

Alt кьгьп xyə Ьь xyə peşda 
näen, əwe pe qəwəte peşda tl- 
пьп.

Gbli danlna (banadzev) də'rhəqa 
rja fbrqe hlmlida, ysa zi deklarat- 
sia, əw həla səre şhxylbn. сьткі 
həla əw təne neta xyəstbnä 
кыпе peşda tlnbn, le nə 
кыпе.

Pəji dajlna rja r stra, pəjl 
dandbna we rastra, şbxyl Ьь 
vata təşkilijera te gredane, 
təşkilkbrna şərra, bona peşdabrb- 
na rja fbrqe rast, bbzartbna mə- . 
rlara hatljə gredan, le nbheran
dbna qədandbna qrare organe zo 
rinra. Rja fbrqe rastra, be wedə- 
re u qrare rast? riska wana.lb 
zrare dbkəvbn. Həla dbha zedə 
dbkarbm Ьегьт, pəji dajine rja 
fbrqe rastra xəvata təşkilije hər 
tbşti rast dbkə, həla hal u wəxte 
rja programs we sijasətije zi, qə. 
dandbna we, jane zi təqandbna

: we,
I Ja rast zi аЦкыьп hatijə dəsta- 

nine, Ьь şəre pəji həvra u siste
matik şbxyl qədjajə, wəxta qədan
dbna rja fbrqe, gələk cətbnl hə
bunə, fbrqe əw altkrbnə, fbrqə u 
snbfa pala hatijə moblizatsiakbr
ne bona hblanina cətbnia, xəvat- 
clje nəlaztm dajə dərxbstbne, je 

; rbnd dbxəvttbn əw dajə kbvşkbr- 
ne, je mərifəta wana allje şərda 
рыә гакыјә orte, bona şəre-hb
lanine cətbnia.

Əw cətbnl кігапьп, kedəre? ha
tbnə vəşartbne. Əw cətbnl, cətb-

qə- 
xə- 
Pəjl

2 R T № 1Ö nijé xəvata mə təşkilkbrne nə, cə- Мэгьѵе bjurokrat u kantseljar-

şcik, hinbunə tbme Ьь xəvər ni 
şandbn, wəki əwana wan qrara 
dbxazbn, le praktikaeda ty tbştəki 
nakbn, wan gblija datiabn Ььп 
bélgije xyə.

Bona hblanina wan cətbnia, 
lazbmə bu mə paşdamajina xəva
ta xyə təşkilkbrne bbda hblanine, 
sər jyəstbna rja fbrqe, lazwnbu 
sərkaria sijasətije, bbgbhişta karə 
buna sərkaria təşlolbune, dərəçe 
həbuna çbmaéte gbşkida. Gərək 
bbgbhizbn wan jəka gbşki wəki 
xəvata mə təşkilkbrne bbdbn be- 
xofkbrne bona qədandbna lozunge

Вопа 2Ь orteT hblanina wan сә-

I tbnije sərkaria təşkilkbrna mə. 
Əwana həma nava məda hatbnə 
vəşartbne, nav xəvatcije mə sər- 
karda, nav təşkilət u aparate mə
da, nava təşkiləte mə fbrqeda, 
şewre -həbuneda* tvaqedä, kom- 
çahbla u je majinda. Gərək fém 
Ьькьп wəki be дьіі-gotbn qəwət 
u nave təşkiləte. mə fbrqe şewre 
həbune, u təşkiləte dbne bblbnd 
bijə,

Həma ruje wedəreda, wəki aqa
si qəwət u hyrməta wana bblbnd 
bijə, naha hərtbşt xəvata wanara ј 
te gredane. Əw дыаге wa gotl '
obektlvi, nişandajina wana gynə ■ fbrqe sijasətije u qrare fbrqe. 
rast nakə, pəji we jəkera, wəki ! 
rastbuna rja fbrqe sijasətja fbrqe tbnia u dəstanina аЦкыпа, gərək 
Ьь çervandbna.cənd.sala hatə is- 
batkbrne, le hazijrbuna pala u 
gyndija, bona xyəjlkbrna we rja 
rast dbha ty neta peşda najlnə, 
cawa dbvezbn karəbuna qrare ob
yektiv gbhiştə mlnimume əw кь 
karabuna təşkiləte mə u sərkare 
wana bblbnd bu, qajim bu. Le 
əw сь? nişan dbdə, əw nişan db- : 
də, wəki çavdarla’qəloştəka xəva
ta məda, kemasi Ьь nəh dəhanl- İ 
ba, пэкь ty be Нькэѵэ sər qrare 
obektiv, le əw çavdari dbkəvə sər 
mə, hər sər mə. |

2 millon yzvə u kanditat fwqa 
məda hənə, 4 mlhoni zedətbr 
komçahble yzvə u kanditat hənə 
3 mllloni zedətbr mbqaləcije mə 
palə-gyndl hənə.
12 mllionl zedətbr yzve OSO avla- 
xime hənə 17 millon yzve tvaqe

bona wan cətbnia hblanina wana 
şər bata təşkilkbrne, gərək palə 
u gyndi bbkbşandbna nav wi şə
ri. Gərək bata moblizatslakbrne 
fbrqə Ьь xyə, gərək fbrqə bbhata 
təmbzkwne, ysa zi təşkiləte hə- ; 
bune zb elemente nəpak, nəlna- < 
кыі, nəqajim. !

Bona we dərəçe сь dbhat xy- 
əstbne, — gərək mə təşkil Ьькьга,

1. Peşdabrbn u frəkbrna kriti- I 
kaje u бјапкыпа kemasia nava 
xəvata məda

2. Mobllzatslkbrna təşkiləte fbr-
qe, şewre həbune, tfavaqe kom- 
çahbla bona şərkbrna mbqabll сә- ’ 
tbnia u hblanina wana, ' /

3. Moblizatsikbrna<massaie pa- 
la-gyndja, bona qədandbna lo- 
zung u qrare fbrqe.

'4. Рьгэкыпа sotsləçije u dər-
Һәпә əm borçdare wan təşkiləta- bdarije nava xəvatciada. 
nə bona dəstanin u alt кьгпе | 
xyd.

Le həla əva dəstanin u karə- 1 
bune mə къ həbunə, keləka vana 
xəvateda həla qəlbştok u kemasi- İ 
je mə bol hənə, vedəre əm Ьь 
xyə gynəkarbn, təşkilkbrna xəvala 
mə, təşkilkbrna sərkaria mə, wəki 
aqasi zi pak ninə. '

Bjurokratizma aparate mə sər- j 
kar, u kantseljarşcina», zəvzəkla 
wana dərhəqa „sərkaria təmaml- | 
da* dəwsa sərkaria konkret u pak ; 
Ьькэ, секыпа funktslonalije, kem- i 
buna çavdarije allje təkmərbvada, ; 
həbuna berutije xəvateda u wəkə
həvkbrna sistema ajlbxe. nəqədan- 
dbna le nbherandbna qədandbne 
sistematik, tbrs zb kritikae,— əva- 
nana kanije cətnje mə, je vedəre 
hatbnə vəşartbne.

Dbvu be aqbli, wəki тэгьѵЬе- 
■ zə bb koməkdarlja nbvisare, qrar 

dərxbstbne əw cətbnl we batana 
hblanine.

5. Frəkbrna dərəça sijasətije 
rəx məzkəne maşin traktora, sov
xoza u nezikwna sərkaria Şewre 
bona gynd, gyndra.

6. Сиккыпа sədtia komisare 
çbmaéte səri, tresta, u nezikkw- 
na sərkaria həbune bona dərda- 
jlnxana.

7. Kytakbrbn, hblanina berutla 
xəvate u hblanina wəkəhəvkbrna 
slstema ajlbxe.

8. Zo orte hblanina „fuktsio- 
nalije“, zedəkbrna çavdaria tək- 
mərbvlje u qajimkbrna we hlani- , 
na kolegialije.

9. Qədandbna le nfaherandbna ' 
komlsije kontroli u wəkiltia pala ' 
gyndja (B. G. T.) le nfaherandi-, 
na wana u qajimkbrna we.

10 Nezikkbrna xəvatcije 
pak zb kantselaria bər Ьь 
dajine.

11’ Dərxbstbna, tézlkwna 
гьѵе bjurokrat. je къ naen 
кьгпа u kantselarista zb aparata.

dbha 
dər-

mə- 
rast-

(Dumajivruje 3-a)
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DAKLATA НЭѴ. STALIN HƏMÇbVATA FbRQE 17-A
12.

Bnera ruje dyda, sbsja
Əw тэгьѵе mbqabli qrare 

u Diwana Şewrenə, wan 
naqədinbn, céva dbdbn gre- 
u zəvzəka, zb qylbxe ten

hənə dy çurə tipe xəvatciä, je 
кь nahelbn xəvata mə peşda hə-

i rə, nahelbn əm peşda Ьэгьп.
' Tipəkə xəvatcia, эѵапьп, je кь 

bəre gələkl qylbx кгьпэ, тэгьѵ, 
je кь sərkar, aqa, тэгьѵе ysa je 
кь tera Ььѵіпьп, wəki zakone 
fbrqe u diwana Şewre пэкь ty be 
bona wana hatbnə nbvlsarç, bona 
а́хтахапьп əw zakon. Əwana éj- 
nl əw тэгьѵьп, je кь borçe xyə 
həsav пакьп qrara fbrqe u diwa
na Şewre bbqədln,bn, je кь Ьь 
əvl çurəjl hime dlstsiplina fbrqe 
u diwana Şewre dbdbn хгаѵкьгпе 
Əwana gymana xyə dbdbn sər сь?

qrara 
dane 
dərxbstbne, u dəwsa wana peşda- 
kbşandbna тэгьѵе ysa. je кь 
ЬькагьЬьп borçe sər xyə paki bb
dbn qədandbne u dlstsiplina fbr
qe» Diwana Şewre bbdbn qajim
kbrne.

13. Təmbzkbrna təşkiləte Şew
re həbune u кьцкыпа qalnaja 
wana. z

14) Ja dbne təmbzkwna fbrqe 
гь тэгьѵе пәрак пэіпакьгі.

Эѵьп тькапе himli, wəki gərək
fbrqe dania bona cətbnia bbdə wəki zakone fbrqe u hykymate 
аЦкьгпе, bblbndbupa təşkilətla xə
vata mə ЬьдьЫпэ bblbndaja sər- 
karla sljasətije Ьь əvl çurəjl qə- 
dandbna rja fbrqe bbdə bexofkw- 
ne.

Hun гапьп, wəki mərkəzkoma 
fbrqa mə wəxta həsavdarljeda Ьь 
əvl çurəjl zi xəvata xyə təşkilije 
qədandljə.

Mərxəzkoma fbrqe sərkaria we 
Ьь neta Lenin şbxyle xyə qədan
dljə, nava xəvata təşkUljeda, ja 
səri əwə, kbvşkbrna тэгьѵэ іепь*

dbdbn хгаѵкьгпе. Gymana wana j 
həjə, wəki diwana Şewre пькагэ 
dəgmişi wana Ььѵэ, bona qylbxa ' 
wana kəvn, əw тэгьѵе mir wa 
fbkre dbkbn, je кь capa xyə yn- 
da кгьпэ, wana zl tbre dbha. əw 
naen gyhastbne, kəsək dəwsa wa
na падыә, dbkarbn be suç za
kone organe , 'sərkar nəqədinbn. î 
Gərək тэгьѵ van xəvatciara cawa j 
dərbaz bbkə. Gərək be şbk mə- j 
гьѵе ysa гь qylbxa sərkar bbdbn 
dərxbstbne be we jəke, wəki wa-

herandbna qədandbne. Dərhəqa.-na bəre qylbx kwijə (denote*-
kbvşkbrna тэгьѵа, dərhəq nəqə- 
dandbna borçe want sər xyə, тьп 
dbxast cənd дьіі bbgofana.

Хепгь тэгьѵе bjurokrat u kant- 
seljarlst, je кь naen rastkbrne,
wəki bona zb xəvate dərxbn wana be ru, berutia wana кьп Ьькьп, ne təmaml/ 
dərhəq wedəreda ty дьіі tynə, çəm ja wan mira u wana bbşinbn çije Əvə тэгьѵе zəvzək. Əwana

wan.
Əva jəka bona əwe dərəçe jə, 

səva əm кагьЬьп dists’plina fbrqe 
u diwana Şewre bbdbn qajimkbrne 
nava xəvata xyədä (deng-rastə, 
dəst Іь həv xbstbn).

Le nahadərhəqa çure xəvatci- 
je dbneda əz bezwn.

Gbllje тьп dərhəqa тэгьѵе 
zəvzəkdanə, тьпе bbgota dərhə
qa zəvzəke lətiv (kənandbn), je 
lətiv, кь ryh-çanva alije diwana 
Şewrenə, јек€ пькагьп sərkarije 
Ьькьп, пькагьп şbxyləki təşkil 
Ьькьп. Par тьп Ьь həvaləki wa- 
rä xəvərda, həvaləki ézizra, le 
тэгьѵэкі zəvzəki ysara, wəki qət 
пае rastkbrne, wəki dkarə nava 
zəvzəkia xyəda Şbxyl bbxənbqinə 
əw xəvərdan əv bu,

ƏZ. Şbxyle экьп candbne çəm 
wə cawa dbcə.

ƏW. ЭкьпР-həv. Stalin əz mo- 
bllzatsi кгьтэ (kən).

ƏZ —Paki, paşe, сь wəki...
-ƏW.—Mə pbrs Ьь çurəki tuz 

danijə (kən).
ƏZ. —Paki, päşe сь? həjə.
ƏW.—Həv. Stalin çəm mə peş- 

dacujib həjə, disa peşdacujin we 
həbə (kən).

ƏZ.—Pase.,.
ƏW.- Çəm mə peşdacujin we

rastə). j həbə... (kən)
Gərək wanadərxwı, qylbxa wa- | ƏZ. —Paki, paşe, hale экьп 

çəm wə cawanə.
ƏW.—Həv. Stalin çəm mə na- 

ha ty tbşt гь candbne dərnae (kə-

па пьтьг Ьькьп u dərhəqa we 
jəkeda gazetada Ььпьѵізьп (dəng — 
rastə). Gərəke əw тэгьѵе ysa

НѲМТЬѴАШ JEDA 
j hatbnə moblizatslakwne, pbrs tuz 
! daninə, çəm waha peşdacujin hə- 

Ыјә, le Şbxyl peşda nəcujə.
Ja rast həmä ysa, cawa paləki 

гь Ukrajlne dərhəqa təşkilətəkeda 
xəvərda, wəxta pbrs danə wi dər- / 
hdqa rja we təşkiləte, got, „dəcb, 
re...re, hblbət həjə, le hər xəvat 

i naxyenə" (kənandbna təmaml/ 
* Bər cävanə, wəki zəvzəke we təş- 
: kiləte lətiv zl һәпә. Le wəxta zay- 

zəke ysa гь qylbxe dbdi dərxbs- 
4 tbne. £ь xəvata operativ, u dbşini 

çije dur, əwana şaşmaji dəste xyə 
dbhəzinbn, wəki сьта? əm dər- 
xbstbnə, сьта сь кь lazbmbljə 
mə nəkbrijə. Сьта? mə könferan- 
sa dərbdara nəçbvanə, mə nave 
lozunge fbrqe— şewre nəda dər
xbstbne.

Сьта mə koma bjuroa sijasəti- 
i je, ja mərkəzkome kbvş пәкы, 
! ysa si nava sədbrtlja hyrməlida 
i (kəne təmam), сьта? тә səlam 
i гь Stallnra nəşand, dbha hun гь 

mə сь dbxazbn, (kən). Gərək mə- 
, гьѵ cawa wan тэгьѵе zəvzəkra 
< dərbaz bbkə, je кь naen rastkw- 
I ne. Ахы, nə wəki əm wana sər 
i xəvata operativ bbhelbn, əwana 
■ dbkarbn hər Şbxyl! bbdbn хэпь- 
( qandbne Ьь gotbn ü .xəvərdana 
! Xyə. ■ . - ..

I Bər cƏvanə, lazwnə 
хьп гь xəvata çavdar 
çikl dbne, sər xəvatəkə
operativ, çije тэгьѵе zəvzək nava 
xəvata operativda tynə (dəng-ras- 
tə, dəst Іь həvxbstbn).

(Dumaji həjə)

wana dər- 
ıı bbşinbn 

dbne nə

Gyhdarja dha тѳгьп sə
/■

Saja sijasətja fbrqa- kommunls- 
ta Flbstaneda, mbləte ysa je ky 
gələk dhl u zəman brl batkzb 
kulturaje u émre ronkaje u ru- 
nbştandbne, cəwa ky xəvatcije 
kyrmança, je ky Ььп dəste aqa 
bəga u şexa bun, be xyəndwı u 
be ylm bun, гь Şewrbuna FlbS- 
tane şunda əwana гь Ььп wan 
zor u zylma, гь émre kocərtije 
dərkətbn u Ьь sijasətja mblətja 
Lenin u Ьь rast qədandbna qrare 
fbrqa Lenin Fblbstaneda dərkətbn 
sər rja kulturaje u ronkaje. Əwa
na roza iroin Ьь forma mblətl, le 
Ьь neta proletariate cedbkbn kul- 
tura xyə Ьь sərkartja Mərkəzko
ma Fbrqa Komunista (b) Fblbs- 
tane.

U roza İroin Ьь hər alliava 
mblləted рьсик gələk peşdacujin 
dəst anlnə һып alije həbuneda, 
һып zi alije kulturaje.

Əgər əm hale wan wəkəhəv 
кьп Ьь hale wanl bəri şer, wəx- 

r xəvata nəTıija Téline 
te padşe, daşnaka, mùsavatlsta, 
menşevlkä u jed majin, əme Ьь- 
Ыпьп orta bəre u nha ciakl mə- 
хьп. Gynde bəre, bəlan gäz, nə- 
zan u tari nha bujə gynde kultu- ■ 
rl, peşdacuji, Ьь məktəbava, Ьь 
radio, Ъь poşt, Ьь llkxanjava Ьь 1 
kolxozava u peşdacujined majin- ■ 
va.

~8 ”R. T “ №11

Le cbqas zi peşdaĞujin hənə, ; 
gərək be gotbn, ky rəx wan peş- İ 
dacujina hənə kemasl zi, je ky 
wedəki kbnda gərək benə hbla- ş 
nine. ' j

Əm hbldbn nəhlja Téline. 
Nəhijeda 20 gynde kyrmança ■ 

hənə, zb wana təne 8 gynd, gynde 
runbştlnə. Le gynded majin həla 

Əmre nlvkocərlje dərbaz dbkbn. ;
Zb wan 20 gynda, təne 3 gyn- 

j dada kolxoz həjə. Хеп гь we bo- 
j na candbna bhare alije nəhlkome 

545 hektar plan hatljə^ dajine, le 
tbvdarəka candbna bhare Ьь ça- 
rəkeva nav хуә-хуә cujlne jə. Gə

lək gyndada he dəst ре пэкыьпэ 
секыьп u hazbr кьгьпа haçəte 
gynditije bona candbna bhare 
1934-e sale. Le bona hfalandbna 
wan kemasja şewre gynda u xə
vatcije nəhije dəst Ьь xəvate nə- 
кыьпэ, ysa cawa ky lazwnə. Əjan 
bun gynd u kolxozyaned ysa, je 
ky plane wan candbne qasl xyəl- 
ja wan ninbu, Ьь zedəti hatbbu 
bərdajlne. Bésa xəbəre gynde 
Kələşbəge, xyəlja we bona can
dbna bhare 27 hektarə, le dərə- 
ça xyəlije ja nəhije plan dajə wan 
90 hektar. Xyəllja candbna bhare 
kolxoza Həko 15 hektarə, le plan 
danə 25 hektar.

Təmbz кгьпа toxbm kem peş
da cujə, ysa zl dərəçe xrabdapbn 
nirkeşe gyndije təkmalə, xyəjikb- 
гьпа wan, u dəbr dajin nəhatijə 
təşkil кгьпе ysa, cəwa ky lazbmə, 
məsələ gynde Həko. Gəlto, Іьіьк’ 
Kələşbəg.

Vi alida zéf xrabə hale kolxoza\ 
gynde Kələşbəge, u Həko cətbn 
əw кагьЬьп candbna bbhare ЬьI

100 sələfi bqədlnbn. Bona we 
jəke zl lazwnə organe nəhije nha- 
va gydarja xyə bdbn sər kolxoza 
gynde IÇələşbəge u Həko, cəwa 
kolxoze təzə təşkil bujl

Sər qrare fwqe gərək topkbrb- 
nä toxbm гь sala par zéftbr bljâ 
u wédeda bhata top кьгьпе, le 
hat isbat кьгьпе wəki toxbm кет 
hatijə Ьэгэѵкгьпе u plane toxbm 
wəxteda nəqədandbnə.

Dərəq bəla кьгьпа xyəlijeda ke- 
masi həjə nav gynde Тьіьк u Qə- 
rəquleda, Gəlto u Pirmələkeda, ja 
ky dkarə гьгаг bbdə candbna bha
re, əgər organed гогьп wédeda 
wan kemasja nədbn hblanlne.

Kemasijed han peşda hatbnə 
гь gyhnədajina xəvatcije nəhije u 
гь təşkil пэкгьпа xəvata massaji 
db hər gyndada. Ysa aktiv u fw- 
qəcije gynda gyh nədanə hlanina

(Dumaji ruje 4 aj
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Dohsalja klube гьпа Urka ;
Təmam bu dəhsalja kluba zb- 

ne tbrka ja Rəwane. bjava dəh 
salada klube ры şbxyl peşda brl- 
jə bona ha) hyəş кыьпа zbne xə- 
batkar. Əwe şərəki qəwin brijə 
peşja carşəve, kytane, nəxyən- 
ditije.

Вь saja we iro гьпе xəvatkar 
dbha neziki xəvata mə bunə u 
dbha tərka carsəv, nəxyənditlje 
danə.

Roza dəhsalja klube həmu zb
ne runbşti mina dəngəki dgötbn: 
Вьга ynda bbbə ädəte kəvn: car* 
şəv. nəxyənditl. Ььга xyəş bə fbr- 
qa kommunlsta, azatdare zbne xə- 
.balkar.

Wəxtə ky zbne kyrmançe xə- 
batkar zi dbha u dbha zb ädəte 
kəvn ben brine u dəst Ьь dəst 
bxəvbtbn db dərəça секьгпа sot- 
slalizme.

M. MƏMƏD.

Çvata гьпа Sabuncrjeda
Мәһа səvateda, db gyn.de Sa- 

buncijeda (nəhja T^line) bu çb- 
vata zbne gynd.

Şagwte məktəba Çamuşvane fnəh. Aqbarane)

kemasja u şbxyl hlştbnə nav xyə- ı 
xyə cujine.

Kemasi hənə nav xəvata ko- 
peraslaje zi. Xəvatcije koperativa 
Kələşbəge parce metra we Ьь qi- 
mə te 1 m. 70 к. frotijə 1 m. 75 k. 
kap‘; koperative gynde Həko he 
pəre gyndija je hbrije nədajə wana. 
Nbfta koperative dbminə stansia- 
jeda le gyndl nəcar dbbbn zb cər- 
clja néfte u xye dbkbrbn Ьь qi- 
məte blbnd* Lazbmə kemasijed. 
han wädəki kbnda benə hlanine.

Alje xəvata fbrqe gərək əm be- 
гьп, wəki peşdacujin gələkbn,, ,le 
əw he bəs піпьп bona qədandb- 
na xəvate Ьь gymryhi.

Kadre fbrqəcija кетьп, kadre 
gynda nəhatunə һагы кгьпе u tə
zə һагы кгьпе.

Nəhija Téllneda xəvatcije kyr

40 гьп hatbbun çbvate, гьпе ( 
xəvatkara kyrmança u fbla bb ' 
havra bun. ' j

Çvate bhlst daklata həvale Le
von dərhəq qbrare həmçbvata fbr- 
qe 17- ada gredaji tbvdarək dltb-, 
na candbna bharera u hlanina 
nəxyənditijera.

Çbvateda, гь daklata həv Le
von şunda, gələ гьп a zi xəbər 
dan, гь wana jək Gyhara Şəmo, 
Son e u je majln.

Həmüja zi nava gotbn u qrare 
xyəda hazbrja xyə dgotbn db də
rəça zanbuna wan həmu gblja, съ 
ky həmçbvata 17 ada hatijə go
tbn dərəça tbvdarək ditbna can- 
dbna bhareda u db dərəça hlani
na nəxyənditja xyəda.

Zbne Sabuncije xəbatkar Ьь şb- 
xyle xyəva гь xəvata mera şunda 
nəmanə. NeJkbuna 8 adarera əw 
dbha hazbri u tbvdarək dbinbn 
ky şər kən , peşja äiəte kəvn, 
peşja гьп frotane, вьп> kytane, 
nəxyəndttije. u glije majln.

ŞƏRO

mança кетьп,
Alije hblandbna nəxyənditije xə- 

vat zéf baş peşda cujə, le disa 
kemasi hənə Pak peşda dbcə 
hlanina nəxyənditja гьпа: Іікхапі 
Ьь ktebava u tbvdarəke majinva 
əwqas zi sərbəst піпьп. Xəvata 
sanheriie sbstə, şagbrt nə hatbnə 
nherandbrie, doxtbr kbvş пэкъгь- ; 
nə bona məktəba. Qəwbmljə ysa, ! 
ky Gəltoda komək likxanija гьпа 
danə bəla кыьпе, дьѵэ boj tyn- 

..nəbuna pəra.
Həmu gynde kyrmança Ьь ava 

хуэгьпеѵа nəhatbnə sərbəstbune, 
cbqas ky nəhiiçrakom çergə qrar 

; u kbvşl bona av anina wan gyn
da dərxbstijə, le əwana he dbml- 

‘ пьп cawa qrar. Le təşklləta hə- 
bu да ava;. Fblbstane цаѵ tUjava ■ 
sər wl şbxyll dbnbherə, Ьь we !

Bala кгьпа „Rja Təza“ Іь nəüija Tétine
Gynde Sabunci, Ьь koməkdarja 

həv. həv. Aro u Ätaş 48 mərva 
xyə nbvisin pajdare gazcte.

Gynde Həko, bb komakdaria 
sədre kolxoze həv. öfəndi Slema- 
nov sərkare klube həvale Aço> 

dərsdare pıəktəbe həvale Narinbeg 
u Bakr 47 həzmar „Rja Təzə“ 
hatbn bəla кыьпе.

2ьпа“ xəvatkar

Gynde Tblbk, bb koməkdaria 
həv. həv. Катьіѳ Qaso u Rəşito 
Polat 30 həzmare „Rja Təzəu ha
tbn bəla кыьпе.

» Gynde Zyrbə. гь saja xəvata 
həv. həv. Nəboje İsmail, Əsoje 
Xydo n Taşo 36 həzmare «Rja 
Təzə» hatbn Ьэіакыпе.
4 Le Іь gynde Kələşbəgeda, Une 
ІО həzmare „Rja Təzə“ hatbn 
Ьэіакыьпе, əw zi Ьь koməxdaria

' həv. Baso.
Gərək be gotbne, ky dərsdare 

gynd u ysa zi təşkiiəte majin fje 
KjələŞbəge) gyhdarije Іь bəla' кь* o 
гьпа »Rja Təzə« пакьп.

Lazbmə təşkilət u ysa zi dərs
dare gynde Kjələşbəge wəxtəkl 
kbnda . Kemasija hana bbdbn 
hblda'ne u „Rja Təzə“ bbdbn bə-

• Іакыпе. é. ŞƏRO

Təkmale Sabunci
Təkmale Sabuncije zi гь tbv-

• darəkditbna candbna bbhare. şun,- 
j da nəmanə. Wana dajə təmbz-

кгьпе 45 ts. дәпып, 35 ts. çəh, 
bona candbne hər dəm u dəzge 
wana tenə һагы кыьп (çot, ko
tan, manger, tapan). Isal we 208

j Kolxoza Sabuncije tbvda 
rək ditbna candbna bbha 

re dbbinə

hektar érd brəşlnbH.
Gyndije şundakəti cév bbdbn, 

kolxozvan u təkmale-.Sabunçje dı> 
dərəça tbvdşrəkditbna candbna 
bbhareda. ŞƏ.

Kolxoza Həko şunda db 
minə

Nəhija Tôline gynde Həko sala 
İsalin kolxoz saz bu. 'Əw kolxoz 
Ьь həbun, u qəwəta xyəva həla 
əwqa peşda nəcujə.

Zb kolxbzvana şəş mal be ee- 
Іэкьп.

Isal əwana gərəke Ьь plan səd 
, put çəh u 80 put дэпьт brəşl- 
i п,ьп, le həta roza iroln ” təne 50

put çəh hatijə təmbZ кгьп u Һа- 
гы кгьп. Haçəte kolxoze zi je 
candbne həla Ьь təmami nəhatb
nə секыьп u Һагыкгһпе.

Lazbm u fərzə, ky wəxtəki кьп- 
da kolxozvane Həko qəwəte xyə 
dyçar Ьькьп ky гь candbna Ьь- 
hare şunda пэт’пьп, ky becelək 
пэтіпьп. Ə.

Golto bona candbna bbha 
re tbvdarok dbko

Nəhija Téllne, gynde Gəlto 
Ьь sərkartja fbrqe u şewra gynd 
həta nbha 755 put Лохьт danə 
təmbz кыьпе. Хеп вь we həmu 
dəm dəzge haçəte candbne tenə 
hazbr кыьпе. Gyndije Gəlto hlvja 
érd rəşbunenə.

SYAL
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Lb nəhija T^llne kolxoza gyn,- 
de.' Sabuncije həta nha dajə tə- 
тьгкыьпе 44 tsentner дәпыт. 40 
tsent. çəh, 10 çot gaje wan tam 
Һагыһп, çote wan zi 10 həb db 
Sbrja xyəda lap һагы u tbndb- 
rustbn. Şəş kotane wan hənə, 
car manger, 10 glsn 11 nir u əw 
həmu cawa ky hatijə gotbne lap 
Ьагьгьп, kolxozvan hlvja çot dər- 
kətbnenə.

ménjeva zi gələk gynd havine ava 
gola vədxyn, хеп гь we ,dəwsa 
we ky Ьь xəbata xyə rençbərlje- 
va тьвиі Ььп, əwana gələk wəxt ) 
ynda dbkbn dbcbn gynde dur 
ave Ьіпьп, səba we zi wəxte сь- 
nine u bedəre gələk гьгаг dbgb- ; 
hizə gyndija u xəvata rençbəriie, ' 
ysa гі çansaqja gyndija. .

Kemasijed hana Ьь sərkartja 
fbrqe u Ьь xəvata nəhiiçrakoma 
nəhijeva gərək wSdəki kbnda be
nə hblanine, wəki gyndi Ьь hər 
aljava benə gredane Ьь xəvata 
candbne u kulturaje’ Vi alida xə- 
vatəkə çavdar dbkəvə sər aktive 
xəvatcije gynde kyrmança zi, əwa | 
na gərək massa mobllizasja кьп 
u Jab sərkartja fbrqe u nəhije ke- 
maşjed han bbdbn hblanine.
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