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“PADİŞAHLAR DAAYI”nda
EİAyı URAN AVCILIK
“Seni uran avcılar,
Acıba nereli?
Seni uran avcılar,
Acıba gülär di mi?”

28 Küçük ay (fevral) 2013

HALİZ DİREKTORUN HALİZ İNSANNII

Açan ortya çıktı haber, ani Komrat “Mihail ÇAKIR” adını taşıyan pedkolecı kapatmaa isteerlär, kolecın direktoruna Mariya
Dimitriyevna TANASEVİÇa teklif ettilär
Komrat Devlet Universitetına işä geçmää.
Ama Mariya Dimitriyevna, bu tekliflän kayıl olmayıp, ölä cuvap verdi: “Kolec kapanarsa bän ilkin kolecın kolektivına lääzım iş
bulıym. Ama kolec için bire-bir, bütün kolektivlan, düüşecez.”

(Gagauz halk türküsündän)
Bıldır, Kırım ayın (dekabri) 23dä, Moldovanın “Padurea Domneasca” av için kapalı olan daayında
(zapovedniindä) yaban domuzuna bir
avcılık oldu. O avcılıkta ava katılan
insannar Moldovalı işadamını Sorin
PAÇUyu urmuşlar. Adam iki gündän
sora öler. (Topracıı ilin olsun!) Büük
kahır onun yakınnarına, hısımnarına, dostlarına hem senselesina...
Moldovanın insannarının çoyu bu
ölü için bekim hiç duymayaceydılar da
(arada Eni Yıl hem Kolada yortuları
vardı), herliim bu fasıl öldürmektä kabaatlı olmaydılar Moldovanın zakona
“izmet edän” insannarı.
(Sonu 7-ci sayfada).

“Mihail ÇAKİR” adını taşıyan pedagogika kolecı kurulduu gündän beeri Mariya Dimitriyevna
TANASEVİÇ burada işleer. İlktän pedagog olarak,
taa sora da direktor. Kendi insannıınnan, becerikli
çalışmaklarınnan, hem can sıcaklıınnan Canabisi
becerdi kurmaa pedkolecdä ölä bir pedagogika kolektivı, ölä bir birlik, ani büünkü gündä da Komrat
pedagogika koleci Gagauziyaya da, Moldovaya da
halizdän bir üüredicilik hem da kultura merkezi
örnää oldu.
Da şindi da, açan “Mihail ÇAKIR” adını taşıyan
pedagogika kolecı kapatmak kertiinä geldi, Mariya
Dimitriyevna gösterdi, ani onun insanıı hem can sıcaklıı halizdän Allahtan gelän aslı duygular.
(Pedkolec için materialları 8-cü sayfada okuyun).

“ANA DİLİ” GÜNÜ
GENÄ DİİŞTİ

Gagauziyanın ofiţial saytı bildirdi, ani Küçük ayın 25-dä İspolkomunun toplantısında Gagauziyada kuruldu bir Komisiya, ani “Ana Dili”
yortusunu hazırlayacek da Gagauziyada bu yortu Çiçek ayın (aprel) 23dä bakılıcek.

Komisiyanın neetindä var yortu için
gagauz poetların almanahını çıkarmaa.
O günü Gagauziyada gagauz dilinnän
ilgili “Tombarlak masalar” toplantıları geçecek. Görüner, ani yortu nicä
herkerä bakılacek.
“Ana Sözü” redakţiyası teklif eder,
ani bu gündä ANA DİLİMİZÄ bir anmak taşı açmaa. Te nicä Azerbaycanda
(bak patredi).
Not. İleri Gagauz dili yortusu yazın
Orak ayın (iyül) 31-dä bakılardı. Sora
GHT karar aldı yorutyu Çiçek ayın
(aprel) 27-dä yapmaa (aydınnadıcı
Mihail ÇAKIRın duuma günü). Şindi
da “Ana Dili” yortusunun günü genä
diişti – Çiçek ayın (aprel) 23-nä alındı.
PATRETTÄ: Azerbaycanda ANA
DİLİnä anmak taşı.

Paası - 3 ley 00 bani.

“Vlad FİLAT BOMBAYI PATLATTI”.
ARKADAN REVOLÜŢİYA GELER

Küçük ayın (fevral) 13-dä Moldovanın premyer-ministrusu Vlad FİLAT
açıkladı, ani “başlayıp satt 14-00-tän Liberal-demokrat partiyası annaşmalarından Alyanstan çıkêr”. Ama teklif etti, ani “Alyans parlamentta çokluu korusun” hem “Alyansın annaşmaları enidän yapılsınnar”.
Vlad FİLAT sayêr, ani “parlament ruşunu parlamentta oylamaya koymaa.
lääzım pravitelstvoya inanmak votumu Moldovanın komunistlär partiyasının
için enidän oy versin”. Onun açıkla- predsedateli Vladimir VORONİN bu
ması için Moldova parlamentın spikerı teklifi ölä aydınnattı: “Pravitelstvoya
Marian LUPU ölä dedi: “Vlad FİLAT yınanmamak votumu soruşu lääzım
salı, Baba Marta ayın 5-dän incelenbombayı patlattı”.
Küçük ayın 28-dä Moldova Par- sin. Biz diil salt erken olan seçimnerä,
lamentının toplantısında komunistlär ama revolüţiyaya da hazırız”.
Moldova demokratlar partiyasının
partiyası açıkladı bir Danışma, angısına görä teklif ediler Moldovanın pra- başı hem Moldova Parlamentın predvitelstvosuna yınanmamak votumu so- sedateli Marian LUPU bu konuylan bir

açıklama yaptı. Bu açıklamada Canabisi bildirdi, ani “Bitki günnerdä, aftalarda, aylarda açıklanan konulara görä
– kontrabanda, kuvettän hem başka
işlerdän kär kazanmak – sayêrız, ani
Vlad FİLAT yok nicä başka premyerministru olsun”.
Not. İki afta geeri Moldovanın demokratlar partiyası yaptı bir açıklama,
angısına görä bildirdi, ani “herliim
Vlad FİLAT premyer-ministruluktan
atılarsa, ozaman bu işlän bilä Moldovanın demokratlar partiyası başı Marian LUPU da Moldova Parlamentının predsedatelliindän atılacek”.

“İSTANBUL – DÜŞ KASABASI”

Moldovada Türkiye Büükelçiliin hem Moldovanın
İncäzanaat Milli Muzeyin ortaklıınnan Küçük ayın (fevral) 12dä Moldovanın İncäzanaat Milli Muzeyindä açıldı gözäl bir resim sergisi – “İSTANBUL – DÜŞ KASABASI”. Burada sergilener iki resimcinin, Moldovanın resimcilär Birliin azalarının,
Mihail MUNGİUnun hem Eudokiya ZAVTURun yaratmaları.
İstanbulu resimnerdä sonsuzlaa brakmaa deyni ideyä Moldovada Türkiye Büükelçisi sayın Mehmet Selim KARTALa hem
Canabisinin eşinä Banu Cankan KARTAL hanum-efendiyä geler.
Onnar çok zaamet koydular, ani bu ideya aslıya çıksın. Canabileri
danışêrlar Moldova resimcilär Birliinä tekliflän iki anılmış resimciyi İstanbula götürmää, onun evelliklerini hem büünkü zenginniklerini resimnemää deyni. Kısmet Mihail MUNGİUya hem Eudokiya
ZAVTURa düşer.
(Sonu 4-cü sayfada).
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HALK TOPLUŞU İŞLERİ ERİNÄ ERLEŞTİRER

Küçük ayın (fevral) 8-dä Gagauziya Halk Topluşun sıradakı toplantısında 10 soruş kaldırıldı. Onnarın arasında “Gagauziya İspolkomu için” Zakona diiştirmeklerin hem eniliklerin koyulması. Bu eniliklerin arasında vardı o da, ani Gagauziya İspolkomu sıradakı
GHTnın kuvettä bulunması kadar çalışêr.
Eni GHT ayırıldıynan İspolkom
da enidän kurulêr. Kimi deputatlar
buna karşı çıktılar. Ama Halk Topluşun İnsan hakları hem zakonculuk
komisiyasının başı İvan BURGUDJİnın argumentı, ani “zakonun hem
Temel zakonun normaları var, onnar
hepsindän üsttä bulunêr. Biz zakona
görä yapêrız, diil kiminsa faydasına
görä” taş gibi çetin bir argument oldu.
Zakona bu diiştirmekleri hem enilikleri kablettiktän sora, eni İspolkomun
strukturası kabledildi.
Taa bir soruşun dolayında büük
dartışmaklar oldu. Bu soruş – “Gagauziyanın “Televideniyası hem radiosu Onnarın kadidaturalarını GHT Prezi- Gagauziyaya gumanitar yardım olarak
için” (GRT) Zakonuna diiştirmek- diumu teklif eder (1 erä 2 kandidat). Rusiya baaşladı.
İnceleyeräk Gagauziyanın Saymak
lerin hem eniliklerin koyulması. En Zakonun eniliklerinä görä Gözledici
büük problemaydı Gözledici Komite- Komitetı GHT predsedatelini ayırêr palatasının 2012-ci yılda çalışmasını,
tın ayırılması. Sonunda 18 oylan (12 da sora o predsedatel Gözledici Ko- Halk Topluşu urguladı, ani Saymak
karşı çıktı) bölä karar alındı: Göz- mitetına televideniyä hem radio baş- palatası pek prost işledi. Bu soruşu
bakarkana GHT başı Dimitriy KONSledici Komitet deputatların çokluk ların kandidaturalarını teklif eder.
GHT toplantısında kuruldu Komi- TANTİNOV şaştı ona, ani “açan bisayısınnan ayırılêrêr (teklif edilärdi
deputatların ¾ oyunnan kabletmää). siya, ani inceleyecek nicä paylaşıldı zim insannarımız yaşamanın kertiindä
Gözledici Komitetına 9 kişi ayırılêr. hem harcandı solärka hem ekin, ani bulunêrlar milionnarlan ley transport

Pötr VLAH 23 FEVRAL
YORTUSU İÇİN

Küçük ayın 23-dä Moldova Parlamentında genä kavga oldu. Bu kerä
kavga 23 fevral yortusunun kutlamasınnan ilgiliydi.

hem gezi uuruna harcanêr. Bu büük
yannış iş.”
Halk Topluşu ortaya çıkardı taa bir
soruşu: “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel
hak statusu için” Zakonun ezilmesinä
görä Gagauziyanın içişleri Upravleniyasının geçici başı olarak Sergey
SUHODOLun koyulması. GHT başı
yardımcısı Demyan KARASENİn
açıklama yaptı, ani Gagauziya Halk
Topluşu kayıllık vermedään bu iş Gagauziya başkanın teklifinä görä olmuş.
Bununnan Gagauziyanın Temel Zakonunun garantı Mihail FORMUZAL
zakonnarın normalarını çiinemiş hem
kendi üstünä GHT kuvedini almış.
GHT deputatları bire-bir karar aldılar,
ani danışmaa Moldovanın içişleri ministrusuna, ani Sergey SUHODOLun
Gagauziyanın içişleri Upravleniyasının geçici başı koyulmak için Emirini
geeri çeksin deyni.
GHTnın toplantısında son soruş
Gagauziya İspolkomunun kabledilmesiydi. Ama bu soruşu başka bir toplantıya aldılar. Buna GHT başı Dimitriy
KONSTANTİNOV bölä açıklama yaptı: “Lääzım strukturayı hem İspolkomun
er sayısını kabletmää da sora, sırasıyca
incelemää herbir kandidaturayı, ani
başkan İspolkoma teklif edecek”.

TÜRKİYE BÜÜKELÇİLİİNDÄ BULUŞMAK
GHT basın merkezi bildirdi, ani Küçük ayın (fevral)
11-dä Moldovada Türkiye Büükelçisi sayın Mehmet Selim KARTAL Türkiyenin Büükelçiliindä buluştu GHT
başınnan Dimitriy KONSTANTİNOVlan hem GHT başı
yardımcısınnan Demyan KARASENİyilän.
Buluşmada incelendi organizaţiya soruşları, ani ilgili
Moldovaya hem Gagauziyaya Türkiye Başbakanı sayın
Recep Tayyip ERDOĞANın vizitinnan. Bundan kaarä konuşuldu soruşlar Türkiye Parlamentının hem Halk Topluşun arasında işbirlii için, ani açêr 2012-ci yılda imzalanan

karşılıklı parlamentlar arasında işbirlii protokolu.
Dimitriy KONSTANTİNOV hem Demyan KARASENİ danıştılar sayın Mehmet Selim KARTAL tekliflän,
ani Gagauziyada “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak
statusu için” Zakonu için halklararası konferenţiyanın
yapılmasında Canabisi Gagauziyaya yardımcı olsun.
Başka soruşların arasında Gagauziya Halk Topluşu
öndercileri danıştılar Türkiye Büükelçisinä tekliflän, yakışarsaydı Gagauziyada çıkan “Vesti Gagauzii” gazetasına
tipografiya oborudovaniyasınnan Türkiye yardımcı olsun.

T.C. BÜÜKELÇİSİ HEM TİKA KOORDİNATORU ÇADIRDA

Sovet Soţialist Respublikalar Birlii (SSRB) zamanı 23 fevral bakılardı
nicä sovetlär armatasının Günü. Bu
üzerä da, Parlamentın toplantısı başladıı gibi, komunistlär partiyasının deputatları kutladılar hepsini “haliz adamnarın yortusunnan”.
Bu olay liberal partiyasının üfkesini çıkardı. Onnarın deputatı Valeriy
MUNTÄNU açıkladı, ani bu yortu
“ayıplık” da urguladı ki “SSRB yok
artık da, şükür Allaha yok o armata
da, ani bizi kapladıyıdı tanklarlan hem
raketalarlan”.
Yortunun korumasına kalktı liberaldemokrat partiyasından gagauz deputat
Pötr VLAH: “Bän isteerim danışmaa
onnara, kim tanımêêr haliz adamnarın
yortusunnan da kutlıym onnarı gelecek
8 martlan”.
Not. 8 Martta bakılêr karıların
halklararsı Günü.

Çadır primarı Georgiy ORMANCInın teklifinä görä, Moldovada Türkiye
Büükelçisi sayın Mehmet Selim KARTAL hem Kişinev TİKA ofisin koordinatoru Atilla Cem KARAMOLLAOĞLU Büük ayın (yanvar) 31-dä Çadır
kasabasına ofiţial bir vizit yaptılar.
Primariyada
buluşmakta pay
aldılar Çadırdakı
“Orizont” moldotürk liţeyin direktoru
Osman
AYTEKİN hem
Moldova
parlamentının deputatı
Oleg GARİZAN,
angısının çalışmalarınnan bu vizit
aslıya çıktı.
Buluşmakata
Çadır primarı GeVizit zamanında musaafirlerä anorgiy ORMANCI annattı Türkiye İzmit
nadıldı kasabanın gelecää için plannar
kasabasınnan kardaşlık baaşarı için.

hem bu uurda peydalanan problemalar
için. İndustriya hem soţial soruşların
açıklamasından sora kultura hem sport
uurunda açıklamalar da yapıldı. Annadıldı ne isteniler hem nelär lääzım yapmaa Çadırda bulunan “Mihail ÇAKIR”
adına gagauz Milli teatrusunun ayakta
kalması için.
Bundan kaarä musaafirlerä annadıldı “Çadır-Basket” sport klubu için.
Büükelçi Mehmet Selim KARTAL
adadı bu klubun hem Türkiye basket
klubların arasında oyunnarın yapılmasına yardımcı olmaa.
Not. Türkiye Respublikası TİKA
(Türk İşbirlii hem Koordinaţiya
Agenstvosu Başkannıı) yolunnan Çadırda su proektını, futbol stadionunu,
uşaklar için oyun meydannarı gibi
proetların aslıya çıkması için 2 milion
dolara yakın yardımda bulundu.

KOMİSİYA EKİNİ HEM SOLÄRKAYI AARAŞTIRACEK

Not. Gagauziyada insan arasında
çoktan şüpä var, ani Rusiyadan gelän
bu gumanitar yardımdan çok hırsızlık
yapılmış. Bundan kaarä açıklandı, ani
yardımın bir payını 2010-cu yılda olan
Gagauziyanın Başkanın seçimnerindä
bir kandidatın tarafından kullanıldı,
da bu kullanmak verdi kolayını, ani o
kandidat seçimneri kazansın.

Gagauziya Halk Topluşu kurdu maasuz bir komisiya, ani aaraştıracek
nicä Gagauziyada payettilär Rusiyadan gelän gumanitar yardımı. Söz gider 1 000 ton ekin için hem 5 000 ton solärka için.
Komisiyada var GHT başı Dimitriy KONSTANTİNOV (komisiyanın
predsedateli), onun yardımcısı Aleksandr TARNAVSKİY, GHTnın bücet

komisiyasının başı Grigoriy MARAR,
GHTnın industriya hem yapıcılık komisiyasının başı İvan TOPAL. Deputatlar
Anatoliy TOPAL hem Zahar MİTUL.
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Dimitriy KONSTANTİNOV: “ONNAR BENİ
KORKUTMAA SAVAŞTILAR”
Küçük ayın 27-dä GHT başı Dimitriy KONSTANTİNOV Kişinevda
bir pres-konferenţiya yaptı, neredä
açıkladı, ani “onun oolunun, Leonid
KONSTANTİNOVun kompaniyaları
danışêrlar Baş prokuraturaya, ki Moldovanın premyer-ministrusuna Vlad
FİLATa hem Moldovanın Baş vergi
bölümün başkanına Nikolae VİKOLa
karşı “ugolovnoe delo” açmaa”.
Dimitriy KONSTANTİNOV açıkladı, ani presada yayınnanan Vlad FİLATın hem Nikolae VİKOLun arasında te-

lefonda lafetmelerinin audio yazılarında
söz gider onun oolunun firması için.
Pres-konferenţiyada
Dimitriy
KONSTANTİNOV urguladı, ani bıldır
onun oolunun firmalarına karşı yapılan
zakonnuz baskıların keezi birdi – GHT
seçimnerindä Dimitriy KONSTANTİNOVu zoorlamaa, ani o liberaldemokrat partiyasınnan işbirliinä geçsin deyni. Dimitriy KONSTANTİNOV
dedi: “Onnar beni korkutmaa savaştılar, bän liberal-demokrat partiyasınnan işbirliinä geçiym deyni!”

SKANDAL: “ÇORBACILARIN” GAGAUZİYADA
YAPTIKLARI ÜZÄ ÇIKÊR

Moldovanın üüsek uurda çorbacıların Moldova Baş vergi bölümünü başkanınnan Nikolae VİKOLlan telefonda lafetmelerin yazıları presaya sızdırıldı. O yazıların birisi doorudan Gagauziyaylan ilgili hem Gagauziyanın
Halk Topluşu seçimneri vakıdında yapılmış. O yazıda işidiler nicä Moldova
primyer-ministrusu Vlad FİLAT üfkelener, ani Moldovanın vergi bölümü
Gagauziyada birkaç firmanın banka esaplarını kapatmamış (sora üzä çıktı,
ani bu firmalar büünkü Gagauziya Halk Topluşu başının Dimitriy KONSTANTİNOVun oolunun firmaları). Moldova vergi bölümün başı da Nikolae VİKOL
deer, ani esapları kapatmışlar, ama sud onnarı açtırmış. Ozaman primyerministru emir eder o esapları enidän kapatmaa da ona raport vermää.
Nikolae VİKOL: Onnar danışma
Aşaada internettä http://www.youtube.com/watch?v=axyZgYOvdnk&fea yaptılar. Suda.
Vlad FİLAT: Da ne danışma yapture=player_embedded adrestä bulunan yazının stenogrammasını, gaga- tısalar?
Nikolae VİKOL: Şindi çalışêrız
uzçaya çevirip, vereriz:
Vlad FİLAT: Bän sana Gagauzi- esapları kapatmaa. İkinci akt 9 milion
(ştraf için - nışan “AS“) yapıldı.
yaylan ne dedim.
Vlad FİLAT: Nezaman esapları
Nikolae VİKOL: Hepsi erli-erindä.
İlk akt 1,5 miliona (ştraf için - nışan kapadacenız?
Nikolae VİKOL: Yaarına.
“AS“) hazır. Arkadan ikinci akt geler.
Vlad FİLAT: Yaarına raport
Vlad FİLAT: Ye esaplar? Neçin
veräsiniz, ani esapları kapattınız.
onnarı açtınız?

“Büük çorbacıların” telefon lafetmelerin audio yazıları presaya sızdıynan
Parlamentın demokratlar partiyasından deputatı Aleksandr STOYANOGLO bu konuyu ölä inceledi: «С точки
зрения права - это незаконное появление, но эти записи будут использоваться в качестве доказательств
для уголовного дела» (“Hak bakışına
görä – bu zakonsuzluk iş, ama bu yazılar dokazatelystvo olarak ceza işindä
kullanılaceklar”).
Deputat şaşêr: «Меня удивляет,
что ни один из персонажей не говорит, что таких разговоров не было.
Наши политики давно уже живут
не по законам, а по понятиям» (“Beni
şaştırêr, ani personajların hiç birisi da
demeer, ani bu lafetmelär olmadı. Bizim
politikacılar artık çoktan diil zakonnara,
ama “ponätiyalara” görä yaşêêrlar”).

MİLİONNARLAN LEY TRANSPORTA
HEM GEZİLERÄ HARCANÊR
Halk Topluşunda Gagauziyanın Saymak palatasının çalışması
için soruş incelenärkän ortaya bölä
ţıfralar çıktı:

EVROPA 5 MİLİON EURO VERECEK

Küçük ayın (fevral) 7-dä Gagauziyaya ofiţial vizitlan geldi Moldovadakı
Evropa Birlii misiyasının büükelçisi Dirk ŞUBEL. Burada Dirk ŞUBELin
Gagauziya İspolkomunda hem Gagauziya Halk Topluşunda buluşmaları
oldu. Neredä Evropa Birlii misiyasına bu günädän Gagauziyaya yapılan
yardımnar için şükür edildi.
Dirk
ŞUBEL
açıkladı, ani “Güzä
var neettä Gagauziyayı koymaa Evropa
Birliin yardım programasına, angısına
görä üç yılın içindä
Gagauziyaya 5 milion EURO yardım gelecek. Bu yardımın 3
milionu Gagauziyanın uşak başçalarında hem şkolalarında
infrastruktura hem
soţial proektlarında
mutlaka kullanılsın
lääzım. Programaya görä ilkin 2 mili- doorutmasında hem gagauz milletin
on EURO gelecek, sora da kalanı.”
istoriyasının derin aarştırmasında.
İspolkomda buluşmada Gagauziya
Gagauziya Halk Topluşunda buluşbaşkanı Mihail FORMUZAL urguladı, makta GHT başı Dimitriy KONSTANani Gagauziyanın zoru var gagauz hem TİNOV maasuz urguladı, ani “bu yardevlet dillerin ilerlemesindä hem pro- dım Gagauziya Halk Topluşu kontrolü
pagandasında, Bilim merkezin işlerini altında yapılsın lääzım. Ozaman bu iş

Aleksandr STOYANOGLO
AUDİO SIZMAKLARI İÇİN

kıvrak, gözäl hem politikasız olacek”.
Buna argument getirildi o, ani GHTda
36 deputat var, ani Gagauziyanın 164
bin insanın adından ayırıldılar. Onnar
bilerlär o insannarın zorunu hem istediklerini.
GHTda buluşmakat ön plana çıkarıldı soţial hem kultura proektları. Bundan
kaarä Halk Topluşun İnsan hakları hem
zakonculuk komisiyasının başı İvan
BURGUDJİ danıştı Dirk ŞUBELä,
tekliflän ani “Gagauziya (Gagauz Yeri)
özel hak statusu için” Zakonu için halklararası konferenţiyanın yapılmasında
Gagauziyaya yardımcı olsun.
Komratta Dirk ŞUBEL 8-ci uşak
başçasınnan tanıştı. Hep o günü Evropa Birlii misiyasının büükelçisi
bulundu Çadır kasabasında (taa bir
uşak başçasınnan tanıştı) hem tanıştı Avdarma hem Beşalma küülerin
muzeylerinnän.
PATRETTÄ: (soldan) Komrat primarı Nikolay DUDOGLU, Dirk ŞUBEL, Mihail FORMUZAL, Dimitriy
KONSTANTİNOV hem GHT başı
yardımcısı Demyan KARASENİ uşak
başçasına vizit zamanında.

2012-ci yılda Gagauziyanın bücetından bütün Gagauziyada sadä transport için 5 milion leydän zeedä para
harcanmış. Onnarın 57% (!!!), ani 3
milion 700 bin ley yapêr, Gagauziyanın İspolkomu harcamış. Gezilär için
da (komandirovkalar) yarım milion
leydän zeedä para harcanmış. Onnarın
da 57% (!!!) Gagauziyanın İspolkomu
harcamış.

PRAVİTELSRVODA HEM VERGİ
BÖLÜMNERİNİDÄ YOKLAMAK

Küçük ayın (fevral) 15-dä
çin
sabaalendän
Moldovanın
Korupţiyaylan Düüşän Milli Merkezinin (KDMM) işçileri, Moldova
Pravitelstvosunun hem vergi bölümnerini basıp, orada aaraştırmalar yaptılar. Bu aaraştırmalarda Moldovonın
Baş prokuraturasının prokurorları da
yardımcı oldular.
KDMM pres-slujbası bildirdi, ani bu
aaraştırmaların sebepi: o, naiMoldovanın üüsek rangında bulunan çinovniklär
korupţiya işlerindä kabaatlı sayılêrlar.
Son alınan haberä görä Pravitelstvonun kanţeläriya başkanın yardımcısının Viktor BODÜnun odasında yoklamalar yapılêr.
Hep o vakıtta KDMMın hem prokuraturanın işçileri Moldova Baş vergi
bölümünün başkanının Nikolae VİKOLun evindä da aaraştırma yapêrlar.
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KÖRPÄ TALANTIN
RESİM SERGİSİ

Küçük ayın 27-dä Komrat primariyasının hayatında açıldı pek meraklı
bir resim sergisi – Avdarma küüyün
yaratmak Evinin üürencisinin İrina
TANASOVİÇın yaratmakları.
Serginin açılışında pay aldılar
hem resimciyka için pek gözäl laflar
söledilär Komrat primarın yardımcısı
Födor GAYDARCI, muniţipiy Sovetinin predsedatel yardımcısı Vasiliy
NEYKOVÇEN, Komratın aksakallar
Sovetin predsedateli Melypomena Artömovna MARİNOVA hem Avdarma
küüyün yaratmak Evinin öndercisi Mihail YAZACI.
Becerikli hem talantlı yaratmakları için Komrat primariyası verdi İrina
TANASOVİÇa diploma hem bir paalı
baaşış.

“İSTANBUL – DÜŞ KASABASI”
(Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada).
Sayın Mehmet Selim KARTAL hem Banu Cankan KARTAL hanum-efendi bütün bu işin harçlarını hem zaametlerini kendi üstlerinä alêrlar. Kendileri götürerlär Moldovalı resimcileri Türkiyeyä, orada yapêrlar hepsini, ani bu iki
talantlı kişi ihlamnan raat çalışsınnar. Sonuç: 30-za yakın
yaalı boyaylan yapılı İstanbul peyzajları.
Şindi resimnär Moldovaya getirildilär da Küçük ayın
(fevral) 12-dä “İSTANBUL – DÜŞ KASABASI” sergidä
insan önünä sürüldülär. Serginin açılışında pay aldılar
resimcilär, kultura insannarı, diplomatlar, Moldova hem
Gagauziya öndercileri.
Serginin ofiţial açılışın başında, salonda bulunan insannara deyni, kendi ustalıını gösterdi Moldova halk artistı

Konstantin MOSKOVİÇ. Canabisi nay muzıka tertibindä
çaldı türk hem moldovan havalarını.
Sora ofiţial açılış başladı. Açılış konuşmasını yaptı Moldovada Türkiye Büükelçisi sayın Mehmet Selim KARTAL. Sora
söz aldılar Moldovanın İncäzanaat Milli Muzeyin direktoru
Tudor ZBIRNEA hem Moldova kultura ministerliin ministru
yardımcısı. Sergilenän resimcilerin adından lafetti resimci Mihail MUNGİU. Serginin açılışına gelennerä deyni Moldovada
Türkiye Büükelçiliin adından koktel verildi.
PATRETTÄ: “Aya Sofiya hem fantan”, 2012-ci yıl
(1-ci sayfada), “Maavi meçet” (4-cü sayfa, solda) – avtor
Mihail MINGIU.
“Sultan Ahmed” meçeti, 2012-ci yıl (4-cü sayfa, saada) – avtor Eudokya ZAVTUR.

“AÇAN ŞVEŢİYAYA MOLDOVADAN BUYURARDILAR”

Moldovanın arhiologiya hem istoriya miili muzeyindä Küçük ayın (fevral) 1-dä “Açan Şveţiyaya Moldovadan buyurardılar” çekettirildi bilim-kultura proektı, neredä nışannanêr o işlär, ani 300 yıl geeri oldular Benderdä hem büünkü Varniţa küüyündä, açan
burada beşbuçuk yıl yaşadı Şveţiya karolü XII-ci KARL. Bu proektın uuru Şveţiyaya, Türkiye, Moldova hem Ukrayna aaraştırmacıların
arasında işbirliini kaavileştirmää hem ortak istoriya hem kultura varlıını dooru açıklamaa.
PA, 3000 kazak hem
1000 şved.
Ozamankı Osmannı padişahı sultan IIIcü AHMEDın emirinä
görä XII-ci KARLa musaafir statusu
veriler da hepsi bu
insannarı Benderdä
erleştirerlär. XII-ci
Bilim-kultura proektı çerçevesindä KARL beşbuçuk yıl
muzeydä açıldı sergi hem bilim Osmannı İmperiyakonferenţiyası oldu. Konferenţiyada sında yaşêêr.
1711-ci yılda maasuz onun için lerin hem şved askerlerin arasında düüş
pay aldılar bilim, istoriya hem kultura adamnarı, Moldovada bulunan Benderin yanında (büünkü Varniţa kü- olêr. Bu düüştän sora XII-ci KARL,
büükelçilär, Moldova kultura minister- üyün erindä) XII-ci KARLın proektı- seksän kişi yanında, geçiriler Bender
liin zaametçileri.
na görä, düzüler 40 metra uzunnuunda kalesinä, oradan da büünkü TürkiyeKonferenţiyada söz tuttu Moldova- bir ev hem onun dolayı aullan sarılêr. nin Erdin kasabasının yanında bulunan
da Türkiye Büükelçisi sayın Mehmet Burada Şveţiyaya karolü hem onunnan Timurtaş kalesinä. 1714-cü yılda XIISelim KARTAL. O urguladı, ani “geç- gelän insannar 1713-cü yılın Küçük ci KARL Canavar ayın (oktäbri) 27-dä
mişi dooru annamaa hem onnardan ayın (fevral) 1-dän raatlıkta yaşêêrlar, karar alêr Şveţiyaya yollanmaa.
dooru çıkış yapmaa pek önemli” hem istoriyada kalan “Benderdä kalabalık”
Not. Moldovadan kaarä “Benderdä
“istoriyayı yazmaa istoriyayı yapmaa adlı düüşädän. O günü türk-tatar asker- kalabalık” için sergi hem bilim
gibi önemli”. Canabisi bildirdi, ani
k o n f e re n ţ i y a l a r ı
Türkiye hem Şveţiya arasında dostluk
Şveţiyada
(Stockbaalarına artık 300 yıl var. “Şveţiya isholm) hem Türkiyedä
toriyada ilk devlet oldu, ani Osmannı
(İstanbul) olaceklar.
İmperatorluunda kendi büükelçiliini
PATRETLERDÄ:
açtı. Bu 1724-cü yılda oldu.”- dedi
1. Moldovada Şveţiya
Büükelçi Mehmet Selim KARTAL.
Büükelçisi
İngrid
Sergidä hem konferenţiyada söz
TERSMAN serginin
gitti o yıllar için, açan Şveţiya karolü
açılışında.
XII-ci KARL 1709-cu yılda, taradıp
2. XII-ci KARLın
cengi Rusiyaya, kaçêr Osmannı İmVarniţa evinin planı.
periyasına da burada büük saygıylan
3. XII-ci KARL
karşılanêr. XII-ci KARLılan bilä burahem MAZEPA.
yı kaçêrlar Ukrayna getmanı MAZE-

KONŢERT SÊMa
BAAŞLANDI

Her yılın anılmış gagauz muzıkantın
hen kompozitorun, raametli Semön
Vasilyeviç
POMETKOnun
(ona
dostları SÊM deyärdilär) duuma
günündä, Küçük ayın 6-da, Komratta
büük bir konţert olêr. Bu yıl da adettän
atılmadılar. Konţertı hazırladı hem
gösterdi “Düz Ava” ansamblisi. (Semön
Vasilyeviç çok yıllar bu ansamblinin
öndercisi olarak işledi).
Konţert avşamı kultura Evindä
toplandılar
Gagauziyadan
hem
aşırıdan insannar. Geldilär burayı
onnar kim sever hem unutmêêr anılmış
muzıkantımızı. Geldilär Gagauziya
öndercileri, primarlar hem kultura
adamnarı. Onnar hepsi çok gözäl laflar
söledilär Semön POMETKO için, onun
çalışmak yolu için, onun sonsuzlaa
braktıı yaratmakları için.
Konţert ta büük duyguylan hem
ustalık uurunda geçti.
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ANKARADA YUVARLAK MASA:

“GAGAUZ YERİ” AVTONOMİYASINDA ANA DİL”

Küçük ayın 21-dä, ÜNESCOnun kararına görä kutlanan Dünneyin halklarası “Ana dili” Günündä Ankarada
“GAGAUZ YERİ” AVTONOMİYASINDA ANA DİL” adlı bir yuvarlak masa toplantısı oldu. Onu “Türkiyenin Toplumsal
Gelişim Dernää” (TOGED) hazırladı. Katkıda TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıı) da bulundu. Bu dernektä pay alêrlar Türkiyedä üürenän gagauz studentları da.

Yuvarlak masada pay aldılar devlet
adamnarı, universitetlardan profesorlar
hem doţentlar, cümne kuruluşlardan insannar, studentlar. Maasuz doklad tutmak için TOGED teklif etti Türkeyeyä
gelsinnär gagauz popazı Sergey KOPUŞÇU hem yazıcı Todur ZANET.
Toplantıda pay alannar Gagauz Dilin
durumunu hem geleceeni konuştular.
Toplantıyı götürdü gagauz cümne adamı Sergey MANASTIRLI.
Toplantının açılış sözünü yaptı TOGED önetim kuruluşun başkanı Abdullah ULUYURT. Canabisi, salonda bulunannarı selemnadı hem Dernää anadarak
bölä dedi: “Türkiyenin Toplumsal Gelişim Dernää” Balkan memleketlerindä
yaşayan hem orasını yaşatmaa isteyän
topluluklarlan işbirliini ilerletmää
deyni kuruldu. Yılda dört taanä “Balkan Mektubları” dergisi çıkarêrız. Bu
memleketlerdän Türkiyedä üürenän
üürencilerä deyni yılda dört kerä gezi
düzenneeriz. Hem yılda dört kerä bu
türlü toplantılar yapêrız. Bitki toplantımız Makedoniyaylan ilgiliydi”.
Selemnamak sözü tuttu ÜNESCOnun Türkiye Milli komisiya başkanı
Prof. Dr. Öcal OĞUZ. Canabisi şunu
urguladı: “Önceliklän bütün gagauzların bu Gününü kutlêêrım. Zerä Küçük
ayın 21-ri kayıp olan dillärlän ilgili
bir ÜNESCO yaklaşımıdır, ama bän
gagauzların dillerinin kayıp olacaanı
inanmayorum. Bölä duyarlı bir topluluk, hem bu dili konuşannar olduu
zamanda, kayıp olan dillär listesindä

en şanslı dilerdän biri olduunu düşünerim”.
Açılış konuşmalarından sora söz verildi nasaatçılara. İlkin kendi dokladını
“Gagauz Türk Toplumunda Kadın
hem Anadil” okudu Dr. İrina ÜSÜMBELİ. Ondan sora popaz Sergey KOPUŞÇU “Gagauz Dilinin Geçmiştän

ZANET için hazırlanmıştı kultura hem
buluşmaklar programası da.
Bu programa çerçevesindä buluşmaklar oldular Türk Dil Kurumu
Başkanınnan sayın Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİNnän; Atatürk Kultura
Merkezi geçici Başkanı sayın Ali KARAÇALIylan; TİKA Balkannar hem

Günümüzä Klisede hem Günnük Yaşamada Kullanımı hem Beklentilär”
dokladı okudu. “Gagauz Dilindä Basın, Yayın hem üüredicilik” için annattı poet, yazıcı, gagauz Milli Gimnasının avtoru Todur ZANET.
Dokladlar hem nasaatlar bittiktän
sora, salonda bulunannar soruş-cuvap
bölmünä geçtilär. Nasaatçılara verilän
soruşlar gösterdi, ani “GAGAUZ
YERİ”
AVTONOMİYASINDA
ANA DİL” teması
toplantıya katılannarı can erindän
dürttü.
***
“GAGAUZ
YERİ”
AVTONOMİYASINDA
ANA DİL” adlı
yuvarlak masa toplantısına klatılan
Sergey KOPUŞÇU hem Todur

Dou Evropa Dairesi Başkanınnan ALİ
MASKANnan; AVRASYA Yazarlar
Birliin genel Başkanınnan Yar. Doç.
Dr. Yakup ÖMEROĞLUylan; Türkiyenin Yurtdışı Türklär hem Akraba
Topluluklar Başkannıın (YTB) Daire
başkanı Mehmet KILIÇlan hem YTB
zaametçisi Veysel GÜNDÜZlän.
Bir buluşmak ta Türkiye Büük
Milli Meclisindä (Parlamentında)
Türkiye-Moldova dostluk komisiyasında oldu.
Burada
Gagauziyadan delegaţiya buluştu
TBMM MHP MUĞLA
Milletvekilinnän
(patrettä), TBMM İçişleri
Komisiyon
azasınnan,
Türkiye-Moldova dostluk komisiyası azsınnan
Mehmet ERDOĞANnan.
Hepsi buluşmakalarda söz giti gagauz dilinin çalışması için, onun
koruması hem ilerlemesi

için. Bundan kaarä konuşuldu hem annadıldı o yardımnar için, ani Türkiye
yapêr hem ileri dooru yapmaa neetlener Gagauziyada gagauz dilinin hem
kulturasının koruması için.
Kultura programasına görä Gagauziyadan delegaţiya Türkiye Cumhuriyetinin (Respublikasının) kurucusunun
hem ilk Prezidentının Mustafa Kemal
ATATÜRKün mezarına, ANITKABİRä
gidip, burada kendi saygılarını hem
duygularını musaafirlerin tefterinä
yazdı.
Hep kultura programasına “TÜRK
DÜNÄSI MUZIKA TOPLULUU” zanaatçıların (önderci İrfan GÜNDAL)
konţertini siiretmäk oldu. Konţerttä Uygur, Özbekistan, Altay, Kırım; Kırgızstan, Kazakistan, Türkmenistan, Türkiye,
Azerbaycan, Rumeli, Gagauziya, Başkiriya taraflarından türkülär çalındı. Ayrıca
konţertin büük bir bölümü Tıva Respublikasının muzıkasına hem türkülerinä baaşlanmıştı. O bölümün dirijöruydu Tıvadan kompozitor Ayna MONGUSH.
Ayrı bir kultura programası İstanbulda da yapıldı. Burada “Aya Sofiya”
klisesi hem “Maavi Cami” gezildi.
Not. Dünneyin halklarası “Ana
dili” Günün (International Mother
Language Day) kurulması, 1999-cu
yılın Kasım ayın 17-dä ÜNESCOnun Baş konferenţiyasında dünneyä
bildirildi. Dünneyin dil çokluun hem
dillerin kultura çeşitliin uurunnan
2000-ci yıldan beeri Küçük ayın 21dä bakılêr.
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“Yaamursuz toprak gibi, kurudum heptän.”
Viktor KOPUŞÇU duudu 1991-ci yılda Çadır dolayının Kıpçak küüyündä.
Kıpçak orta şkolasının 9-cu klasından sora Rusiyada Ayoz Radonejli Sergiyin
adına gimnaziyada üürendi, neredä 11-ci klası gümüş medaliylän başardı.
2010-cu yılda Moskva Devlet Universitetinin Aziya hem Afrika devletleri
İnstitutuna türk dilleri kafedrasında türkologiyayı üürenmää girdi.
Bibliyayı çevirän İnstitutta çevirici olarak, çevirer din tekstlerini gagauz
dilinä. Tipardan çıktı «Doorusaltanatlı dua kiyadı» (2011), «Altı psalmalık»
(2011), «Dua kiyadı uşaklara deyni» (2012). Şiir yazmaa başladı Vatanından
uzak erlerä gittiktän beeri.
Var onun yalpak adı –
Kızçaazımın kara saçlı
Kafacıını da öpeyim.
Gagauz Halkı.

MOSKVA DARSIKLII
Nicä guguş kafestä,
Kapalıyım bän.
Moskva kasabasında
Hep olêrım zän.
Yaamursuz toprak gibi,
Kurudum heptän.
İçecäm mi acaba
Su o çöşmedän,
Ani Bucakta kaynêêr
Git-gidä hızlı.

Var o çöşmenin güçlü
Kaynak damarı.
Suları onun serin
Hem baldan tatlı.

Nelär idi büün yavrucuum,
Nelär giidi sırtçaazına?
Oldu mu bir, ani dedi
Tatlı bir laf kuşçaazıma?

Ömür verän suyuna
Hiç olmaz doymam.
Ey, olsam bir derecik,
Sana sarmaşsam.

Taa dün seftä “anam” dedi,
Şindi sa şkolacı artık.
Doyamêêrız yaşamaya –
Ne pek hızlı uçêr vakıt.

Tek oluşluumuz olsa,
Bir can ikimizä.
Daymalı hem bitkisiz
Aksak Denizä.

İsteeriz büük kazanç olsun,
Kaçêêrız para ardına…
Hiç demeyecek mi o uşaak:
“Anam, ne sän verdin bana?”
Evroremont eskiyecek,
Yıkılacek evlerimiz,
Sevilmedik sa duygusu
Genç cannarda brakar büük iz…

ANA SANCISI
Bir küçücük kuşçaaz olsam,
Uçup, evä bän gideyim.

Kaçı evdän uzaklaştı,
Meret Moskva, senin için!..
Katır gibi, gecä-gündüz
İşleeriz, ama hepsicii neçin?

KONSTINTİNOPOL
Karşla beni, Konstantinopol –
Konstantinin kasabası!
Pek çok halkın sän vatanıysın
Hem üç imperiya yuvası.
Evel çok klisän senin vardı,
Çok ayoz bizlerä verdin.
Hristiannıın sän temeliydin,
Diişti vakıt, onunnan – din.
Dini sän bir vakıt brakmazdın;
Hristiannar, musulmannar
Tek Allaha hep inanardı.
Şindi sa nesoy zamannar?
Evropaya hep uzanêrsın,
Onda örnek bulêrsın sän.
Ama hiç bilmeersin mi, ani
Onun yolu sana salt zän?
Bir yolundan gitmää devam et,
Aklın olmasın karışık.
Stambul, sän Allaha inan hep,
Hem var olsun hep kardaşlık.

GAGAUZ YERİ – ADANMIŞ TOPRAK
Bizim dünnää kurulduktan beeri er
üzündä binnänrlän millet yaşadı. Onnarın kimisi bu günä etişmedi, zamanda
eriyeräk, sade istoriyada kaldı. Kimisi
karıştı başka milletlärlän da eni halkları duudurdu, brakıp onnara dünneyä
bakışlarını, kulturasını hem başka kazandıklarını. Büün da bu proţeslär hep
giderlär, makarki çoktan bitti Halkların
büük göçü. Gittikçä, kimi halklar, onnarlan barabar da dillär yok olêr, eriyer.
Diil çoktan UNESKO kaybelän dillär
arasına gagauz dilini da kattı, neçinki
azalêr bu dildä lafedän insan sayısı.
Diil sade sıradan insannardan, ama
bilimcilerdän da var nicä işitmää bir fikir, ani dil okadar önemni diil, nekadar
halkın kendini bilmesi hem kendi oluşluu. Onnar deerlär, halk, dilini unudarsa – unutsun, sade öbür iki faktoru korusun da hep okadar halk gibi kalacek
bu dünnedä.
Bu fikirlän lääzım taa baştan kayıl
olmamaa. Neçinki peydalanêr soruş:
dil yoksa, angı öz dolayında toplanacek halkın kendini bilmesi? Şindi, eer
bunu geçirärsäk gagauz halkına, geler
korkunç bir görüntü. Biz kendimiz,
dilimizi üürenip, ilerletmärsäk hem
uşaklarımıza onu haşlamarsak, baalamarsak, onnar, onda lafetmeyeräk,
bekim, kendilerini gagauz sayaceklar,
ama iki-üç evlatboyu geçtiynän, onnar
kendilerini ya rus, ya ukrayın, ya moldovan, ya rumın duyaceklar. Da gagauzlar anılacek, nicä küçük bir halk,
ani nezamansa yaşamış. Sanêrım, ani
gagauzluk için canı acıyan kimsey istoriyanın bu yoldan gitmesini istämeer.
Allahın Lafına da bu iş uymêêr, zerä O
izin etti insan soyuna “zeedelensin”.
Yaradıcıdan kalmış ölä, ani bu

dünneyä gelän herbir insanın, herbir
halkın var öz daavası, misiyası. Onu
tamannamamak – diil sade Allahın
önündä günah, ama insannaa karşı da bir kabaat. Büünkü milletlär ya
geçmiştä tamannadılar bu borcunu, ya
tamannêêrlar, ya gelecektä bunu yapaceklar yada yapamayaceklar. Gagauzlara düştü bu misiyayı gerçekleştirmää
XXI asirdä.
Binnän yıl geeri Allah hepsi halklar arasından ayırdı bir halkı, angısınnan kurdu Baalantı, angısına görä, bu
ayırılmış topluluk lääzımdı seslesin
Allahı, tamannasın Onun istediini, ani
yazılıydı Kanonda, hem korusun Ona
inanı. Allah da adadı, ani, “zeedeleyip,
zeedeleyecek” bu halkı, koruyacek onu
duşmannarından hem tabiat belalarından, iisözleyecek onu bereketlän, angısı büüyecek ADANMIŞ TOPRAKTA.
Sanêrım, hepsi tanıdı bu halkta çıfıt
halkını, angısı ilktän tamannadı hepsini da büük iiliklär gördü, ama, eni
zamana yaklaşarkan, başladı çok zor
çekmää.
Avraama Saabi gösterdi Ak denizin
günduusu kenarındakı toprakları, adayarak onnarı izmetkerinin evlatlarına.
Bin yıl geeri dedelerimiz, Bucak kırlarını aykırlayıp, Tunanın öbür tarafına
geçtilär. Bu zamandan artık onnarın
hakları vardı bu toprakları kullanmaa.
Hristiannıı kablettiktän sora da bu hak
taa kaavilendi. Ama Adanmış Topraa
girmää deyni, lääzımdı taa çok vakıt
geçsin, halkımız dinindä kaavileşsin,
kulturasını ilerletsin.
Avraamdan sora geçmedi üç evlatboyu, nicä çıfıtlar dörtüz yıla Egipetä
geçtilär, sora da orada esir oldular. Gagauzlar da Bulgariyada Osmannı impe-

riyasının kuvedi altında birkaç asir bulundu hem çok zorluklar geçirdi. Nicä
Moisey Allahın yardımınnan kurtardı
halkını esirliktän, ölä Zahariy Çakir
da getirdi gagauzları Adanmış Topraa
– Bucaa. Palestinada erleştiktän sora,
çıfıtları ilktän daavacılar önderdilär,
angılarını Allah ayırardı bu izmetä.
Nekadar Allaha yakışıklıydı XIX-XX
asirlerdä gagauzları önderän Rusiya
imperiyası, Rumıniya hem Sovet Birlii
– bu yazının daavası diil, ama önemni
o, ani, nicä çıfıtlar İzrail padişahlıını
kurdular hem padişah ayırdılar, ölä gagauzlar da 20 yıl geeri, kendi devletlerini temelleyip, Başkan ayırdılar.
Butakım, halkımız gösteräbildi, ani
ona bu er boşuna Allahtan verilmedi,
açan bu topraklar Gagauz Yeri oldu.
Ama bu Allahın izinini tamannamanın
sade ilk basamaa, neçinki önümüzdä
taa çok iş var yapmaa, ki kablettiimiz
Adanmış Topraa heptän haklarımız
olsun. Allahın izini nesoy? O açıkça
deer çıfıtlara: “Eer Beni seslärseniz
hem sımarlamalarımı tamannarsanız,
olaceynız Benim payım başka halklar
arasında, ayozlu padişahlık hem ayoz
halk” (Çık. 19:5-6).
Şindi sıralamayacam bu üüsek merdivenin hepsi basamaklarını, çünkü
hepsimiz bileriz, nesoy problemalarımız var. Sade bir iş isteerim urgulamaa:
bizim erimizä kimsey onnarı çözmeyecek. Eer, evdä oturarak yada yabancılıkta kısmet ardına kaçarak, deyärsäk:
“Te yapsınnar kolaylıkları, da dönecez
evä, işlemää başlayacez…”, – bölä
fikirlärlän islää yaşamak hiç görmeyecez. Sade, birleşip, işlemää başladıynan, var nasıl istediimizi gerçekleştirelim. Kısaca, herkez kendi işini iicä

yapsın da umudunu gelecektän kesmesin.
İzrail padişahlıının pek büük hem
önemni oluşu – İerusalim klisesini
düzmäk. Gagauzlar buncak vakıt doorusaltanatlı dini inanêrlar, ama bu günä
kadar eparhiyamız yok, ani Gagauziyada yaşayannarın din istediklerini heptän
tamannasın hem klisä kulturasını ilerletsin. Diil çoktan Kişinöv Mitropoliyasında bir komisiya kuruldu, ani, material toplayıp, Moldova ayozlu insannarını
belli etsin, onnarı kanonnamaa deyni.
Deyärsäm, ani Ay-Bobamız Mihail
ÇAKIR canını verdi Allaha hem insana
izmetä, aaz olacek. Ama protoierey Mihail ÇAKIRın yaşaması o komisiyaylan
aaraştırılacek mı, belli diil. Bunu da,
bizdän başlantı çıkmadan, kimsey yapmayacek. Ama ne mutlu o insan, kimin
var duacısı Allahın önündä, angısına
var nicä danışmaa diil sade evdeki duada, ama klisä izmetlerindä da!
Nicä göreriz, bizim topraamız var,
temel attık, ama evi kaldırmak taa
ilerdä. Hem bu iş başa çıkmayacek
mecisiz, neredä lääzım birleşsin bütün
halk, angısı bulunêr hem evdä, hem
hotar dışında. Eer büün çalışmarsak
Erimizin käämillii hem her taraftan
ilerlemesi için, sábaa hem öbür günä
hep gezecez memlekettän memleketä,
aarayarak dünkü günü.
Allah halkımızı aslı inanda korusun,
yardım etsin geçirmää hepsi zorlukları,
kazançta olan anayı-bobayı evlatlarına
ulasın, ihtärlara sabur, gençlerä ariflik
baaşlasın, kuvettä olannarı dooru yoldan götürsün, topraamıza bereket versin hem hepsimizi hayırlasın.
Viktor KOPUŞÇU,
Moskva Devlet Universiteti studentı.
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“PADİŞAHLAR DAAYI”nda EİAyı URAN AVCILIK
(Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada).
Taa doorusu – zakona “izmet edän”
KORKAK insannarı.
Kim bilärdi, ani yaban domuzu
avına çıkan avcıların tüfektän ateş etmeleri Moldovanın ölä da ters politika
ömürünü darmadaan edecek?
O günü “Padurea Domneasca” daayında (gagauzçaya çevirdiinän “Padişahlar daayı”) Padişahlık avına çıkan
avcılar da kimdi: prokurorlar, sudyalar, politikacılar. Hepsi – zakona “izmet edän” insannar. Ama, nicä taa sora
açıklandı: zakona “izmet edennär” o
zakonnarı arsızlıklan çiinemişlär. Hem
diil salt çiinemişlär, ama, gözlerini
kıpmadaan, raametli için bir damna
yaş damnatmadaan, raat üreklärlän taa
Büük ayın (yanvar) 6-dan Koladayı,
Eni Yıl yortularını bakmışlar.
Bomba Büük ayın (yanvar) 6-da
saat 13-00-tä patladı, açan “AntiMafiya” cümne kuruluşun başı Sergiu
MOKANU açıkladı, ani “Kırım ayın
(dekabri) 23-dä, Moldovanın “Padurea Domneasca” av için kapalı olan
daayında Moldovanın baş prokuroru
Valeriu ZUBKO bir insanı urdu.”
Bu açıklamadan sora, bir saadın
içindä açıklama yaptılar Moldovanın
premyer-ministrusu hem içişleri ministrusu. Taa sora açıklamalar geldilär
prezidenttan, parlament spikerından,
politikacılardan. Hepsi söledilär, ani
bişey bilmeerlär hem bu iş için seftä
presadan işiderlär. Politikacılar bekim bilmärdilär hem bu iş için seftä
işittilär. Ama iki aftanın içindä bu olay
prezidentın, parlament spikerının,
premyer-ministrunun, içişleri ministrusunun, SİS ministrusunun kulaana
ilişmedisaydı, ozaman Moldovanın
devletlik sistemasında büük bir bozukluk var yada zavalı Moldovamızda
saar, bişey duymayan hem bilmeyän
prezidentımız, premyer-ministrumuz,
parlament spikerımız, ministrularımız, prokurorlarımız, poliţiyamız,
bilmäm nelerimiz var.
Moldovanın baş prokuroru Valeriu
ZUBKO da (sayılêr Moldova parlamentın ozamankı birinci viţe-spikerın

Vlad PLAHOTNÜKun adamı) ilktän
açıkladı, ani o günü ava katılmamış.
Bir gündän sora da yazdı, ani katılmış,
ama işadamı Sorin PAÇUyu o urmamış.
Bakmadaan ona, ani öbür avcıların hiç birisi da olay için poliţiyaya
bildirmeerlär (unutmayın onnar hepsi

maa başladılar. Ortalaa başka işlärlän
ilgili dosyelar peydalandı. Cümne insana bildirildi, ani en aazdan Moldovanın birkaç ministrusuna karşı ceza
işi (ugolovnoe delo) açılmış: Saalık
ministrusuna, finans ministrusuna, kultura ministrusuna. Bundan kaarä pravitelstvo binasının odalarını hem devlet

zakona “izmet edennär”), da bununnan insannıı hem zakonu ezerlär, onnar
büünkü günädän (3 kişidän kaarä) 13çü ileri dooru da işlerindä kaldılar hem
Moldovada zakonnuu güderlär.
Büük ayın (yanvar) 6-dan beeri taa
büünkü günädän Moldovanın politika
yaşaması bu Padişahlık avın dolayında
döner. Raametli Sorin PAÇUyu hem
raametlinin aylesini hiç birisi düşünmeer. Hepsicii avcıları da may unuttular. Düüş avcılaa gidennerdän politka
partiyalarını hem Moldovanın politika
işlerini sarsılamaa başladı. Sarsılıklar
arasına tepremeklär geldi. Açıklamalar
hem “bombalar” durmamayca patla-

kuruluşlarını poliţiya basêr. Premyerministrunun hem ministruların telefonda lafetmeklerin audio yazıları ortaya
sızdı. May her gün çinovnikleri aresta
alêrlar. İşlär kaar topu gibi büüver, gömüp altında politikacıların “üzlerini”,
“adamnıklarını”, “insannıklarını” hem
“dooruluklarını”.
“Padurea Domneasca”da olan işi
incelemää deyni Moldova Parlamentı
kendi Komisiyasını kurdu. Komisiya
iki afta “ter-su içindä” işledi. Avcıları,
daacıları hem doktorları, tamojnecileri
hem poliţiyacıları, SİSçıları, prokurorları hem sudyaları, politikacıları,
premyer-ministruyu hem parlamentın

spikerını, (Moldova Prezidentı komisiyanın önünä gelmää istämedi), komisiyaya çaarıp, soruşturdular. “Padurea
Domneasca” av için kapalı olan daayına gittilär.
Sora Komisiyanın açıklamalardan belli oldu, ani ortada çok yalan
söleyän var hem, ani Sorin PAÇUnun
öldürülmesinnän dooruluk aslıya çıkmasın deyni, prokuratura, SİS hem
poliţiya tarafından çok dolaştırmaklar
hem kösteklär koyulmuş. Komisiyanın
açıklamasından büük raatlık beklenirdi, çünkü bir sürü ayıp iş yapılmış.
Ama... Komisiyanın parlamentta raportundan sora bişey diişilmedi. Hepsi
“yalancılar hem kabaatlılar” ileri dooru da kendi erlerindä işleerlär.
Küçük
ayın
(fevral)
13-dä
sabaalendän başlayan büük “bombalar”
patlamaası Moldovada 3 yıl kuvettä
bulunan MLDP, DP hem LP partiyalarn (oku V.Filat, M.Lupu, M.Ghimpu)
Evropaya İntegraţiya Alyansını parçalamaa başladı.
İlkin Moldova parlamentın spikerı Marian LUPU açıklama yaptı, ani
“MLDP komunistlärlän birleşirsa
demokratlar partiyası (DP) Alyans
annaşmalarından çıkacek”. Bu arada
parlamentın komisiyasında MLDP hem
MRKP (komunistlär) bilä el kaldırêrlar
ortaya koymaa soruşu, parlamentın
viţe-spikerın yardımcısını iştän atmaa
deyni. Taa sora da, Moldova parlamentında artık, ozamankı birinci viţespikerın Vlad PLAHOTNÜKu viţespikerlıktan çıkarmaa deyni MLDP
hem MRKP genä bilä el kaldırdılar.
Bu liberal-demokrat partiyasının geeri
dönmeyän kertii geçmesi demäk. Demokratlar partiyasını da komunistlerin
kucaana yollandırmak.
Unutmayın, ani Küçük ayın (fevral) 13-dä Marian LUPUnun açıklamasından üç saattan sora da Moldovanın
premyer-ministrusu Vlad FİLAT brifing yaptı, neredä bildirdi, ani “Liberaldemokrat partiyası Alyanstan çıkêr”.
Bu iş ta Evropaya İntegraţiya Alyansınını (EİA) heptän urdu.
Todur ZANET, yazıcı, poet.

HAYMANA HAYVANNARI URACEKLAR YABANILAR İNSANNARA HISTIRÊRLAR
Baba Marta ayında Gagauziyada haymana gezän hayvannarı uraceklar. Bölä karar
alındı o sebepä, ani o hayvannar kuduz hem başka hastalıklarlan var nicä insannarı
hem ev hayvannarını ulaştırsınnar.
hem bokluk atılmak erleri tertiplemää
hem ev hayvannarın saalık hem bakım
durumnarını incelemää.
Hepsi insannara teklif ediler hemen
bildirmää, gördüünään, ani haymana
hayvannarda insandan korku yok hem
onnar insannarın üstünä hızlanêrlar.
Herliim daalarda hem kırlarda hayvannarın leşlerini razgelärsalar, onnar için
da primariyalara bildirmää.
Herliim haymana köpeklär, kedilär
yada başka hayvannar insannarı dalarsalar bu işi hemen veterinarlara
bildirmää hem o insannarı karantina
koymaa lääzım.
Not. Haymana hayvannarı urmaa
Küülerin primarlarına verildi izin hak avcılara hem poliţiyaya verildi.Hayküülerin hem kasabaların dolaylarını vannarı sade küülerin dışında uraceklar.

Son aftaların içindä Gagauziyanın küülerinä hem kasabalarına yabanılar
yaklaştılar. Toplanıp sürülerä onnar insannara hem hayvannara hıstırêrlar.
Avdarma küüyündä yabanılar, fermalara girip, zarar
yaptılar. Karbalı küüyündä
bir aulda 5 koyunu paraladılar. Çadır kasabasından
çobannar da aalaşêrlar, ani
yabanılar sürülerin dolayında dönüşerlär.
Yabanıları artık küüylerin
kenarlarını var nicä görmää.
İnsannar karannık olduynan
evdän çıkmaa korkêrlar.
Yabanılarlan ilgili soruş
Gagauziyanın İspolkomunda da inceİnsannar sayêrlar, ani yabanılar
lendi. Ama problemayı çözmää bir iş bir insanı paralarsalar (Allah korusun
köstek koyêr – yabanılar hayvannarın bundan!), ozaman kuvettä bulunannar
“Kırmızı kiyadına” yazılı. Onuştan on- hemen yabanıları urmaa deyni izin
narı yok nicä urmaa.
vereceklär.

24 Kasım 2012

“Mihail ÇAKIR” ADINA KOLEC OLARAK KALACEK
“Mihail ÇAKIR” adına pedkolec sadä “Mihail ÇAKIR” adına kolec olacek. “Pedagog” lafı oradan kaldırılacek. Bölä karara geldi Moldovanın üüredicilik ministerstvonun maasuz komisiyası.

Moldovanın 2013-2020 yıllarına
hazırlanan zanaat üüredicilik strategiyasına görä pedagogika koleclarında

pedagog zanaatları olmayacek yada
koleclar kapanacek.
Bu kapanmak nacaan gölgesi Kom-

rattakı “Mihail ÇAKIR” adına pedkolecın üstünä da düştü.
Pedkolecın kolektivı danıştı Moldovanın parlamentına tekliflän kolecı kapamamaa. Kollektiv bildirdi, ani o hazır
kolecın üüretmäk uurunu diyştirmää.
Parlamenta danışmada kolektıv bildirer
angı eni zanaatları kolecda açaceklar –
sadä onu kapamasınnar.
Küçük ayın (fevral) 8-dä bu komisiya
inceledi kolecın kolektivının hem direktorunun Mariya Dimitriyevna TANASEVİÇin, Gagauziya başkanının, GHT başının hem Moldova Parlamentının gagauz
deputatlarının (Oleg GARİZAN, Aleksandr STOYANOGLO, İrina VLAH,
Pötr VLAH) danışmasını, neredä teklif
edilärdi Komrattakı “Mihail ÇAKIR” adına pedkolecın üüretmäk uurunu diyştirip,
onu kapatmamaa hem orada eni zanaatlar
için üürenmeyi açmaa.
Şindi komisiyanın Kararını Moldovanın üüredicilik ministrusu Maya
SANDU imzalasın lääzım. Bundan
sora var nicä raat oflamaa.

KOMRAT UNİVERSİTETI 22 YAŞINDA!

Küçük ayın (fevral) 8-dä Komrat Devlet Universitetı (KDU) kendi 22-ci yılını kutladı. Kutlamklar konferenţiya salonunda ofiţial toplantıylan başladı. Burayı geldilär universitetın pedagogları, studentlar, universitetı bitirennär, başka
musaafirlär. Maasuz bu yortu için KDU bibliotekası meraklı bir kiyat sergisi
hazırlamıştı.
Ofiţial toplantının açılış nasaatını TÜFEKÇİ, KDU Gimnasının avtoru,
yaptı KDU rektoru Zinaida ARİKO- poet Todur ZANET h.t.b.
Toplantının ofiţial payı bittiynän
VA. İki dildä konuşmadan sor (rusça
hem gagauzça), Canabisi verdi univer- zalda bulunannara deyni KDUnun hem
sitetın Diplomnarını en islää işleyän “Mihail ÇAKIR” adına pedkolecın kolektivları konţert gösterdilär.
pedagoglara hem studentlara.
Konţert hazırlayannarın işindä salt
Sora söz verildi musaafirlerä. Kutlama sözünnän salonda bulunannara bir iş gücendirdi: ne bir gagauz türdanıştılar TC Büükelçiliin 1-ci sekre- küsü, ne da bir gagauz oyunu göstetari Orhan IŞIK, KDUyu başaran Mol- rilmedi. Ölä geler, ani Komrat Devlet
dovada TRT korespondentı Feridun Universitetı Gagauziya universitetı diil.

Konţerttän sora KDUda başladı
“BİLİM. KULTURA. ÜÜREDİCİLİK.” adlı halklararası bilim-praktika
konferenşiyası.
NOT. Komrat Devlet Universitetı
1991-ci yılın Küçük ayın (fevral) 11dä kuruldu. İlktän vardı Gagauz Milli
Universitetı, angısının açılması için en
çok zaamet koydular Leonid DOBROV
hem Konstantin TAUŞANCI. O üzerä,
bir şüpesiz urgulêêrız, ani onnar oldular universitetın haliz kurucuları.
Kurulduktan sora, birakaç ay
geçtiynän, universitetın adından aldılar
“Gagauz Milli” laflarını da yaptılar onu
Komrat Devlet Universitetı (KDU).

24 Noyabri 2012

ENİ KİYAT
Ankarada tipardan çıktı “AKAR
SEL GÜCÜ” adlı gagauz genç poetların hem yazıcıların toplumu.

Kiyatta 12 avtor er aldı: Lena MOKANU, Alla BÜÜK, Viktor KOPUŞÇU, Anjela MUTKOGLU, Pelagiya
FİLİOGLU, Aleksandr KILÇIK, Yuliya
KURDOGLU, Anna PANAİTOVA, Galina SİRKELİ, Kosmas ŞARTZ, Mariya
ÇEBANOVA, Nikolay PEYOGLO.
Toplumu hazırladı Güllü KARANFİL. Kiyat Türkiye Ankaraya baalı
Kazan belediye Başkanı Lokman ERTÜRK yardımınnan tiparlandı.

ŞAHMATA-ŞAŞKİ
KLUBLARI AÇILACEK

Gagauziya Halk Topluşun danışmasına görä, Moldovanın soţial yatırımnarı Fondu verdi üç komplekt oborudovaniye Gagauziyada şahmata-şaşki
klublarına deyni: Komrat kasabasına,
Kıpçak hem Baurçu küülerinä.

“VEKİL” GÜREŞÇİLERİ GENÄ ÖNDÄ

Büük ayın 23-26 günnerindä Belarusiya Respublikasının Vitebsk kasabasında oldu XXI-ci halklararası serbest

güreş turnirı, angısı her kerä baaşlanêr
“Komsomoleţ” sualtı atom gemisinin
kayıp olan ekipajın hem 3-cü gradta

“ANA SÖZÜ”Gagauz dilindä gazeta

İndeksi - PM – 21358

Çıkêr 14.08.1988 beeri

Kurucu “ANA SÖZÜ” S.R.L.
Sertifikat No. 1003600086420

kapitanın Anatoliy Matveyeviş İSPENKOVun anması için.
Bu turnirda Kongaz küüyün “Vekil”
güreş klubun sportsmennarı kendilerini islää taraftan göstermää becerdilär.
Onnar 2 “altın” hem 1 “bronza” medali aldılar. 1-ci erleri kazandılar Nikolay
DUŞKOV (100 kg) hem Georgiy RADOV (54 kg). 3-cü eri sa aldı Nikolay
GROHMEZ (42 kg). Sportsmennarın
baş trenerı – Genadiy TULBA.
Vitebsk kasabasındakı turnira katıldı 350 güreşçi Belarusiyadan, Latviyadan, Litvadan, Moldovadan,
Rusiyadan, Ukraynadan hem Turkmenistandan.
Not. Turnira katılan kongazlı
sportsmennarına devlet tarafından
yardım gelmedi. Onnara sponsorluk
yaptı işadamı Sergey DUŞKOV, ani
kendi maşinasınnan komandayı Belarusiyaya götürdü.

Todur ZANET
Baş redaktor

Gazeta “Universul” basım evindä basılêr
Tiraj – 3000 ekz. Sımarlamak No: 480.

Lääzım urgulamaa, ani Gagauziyada şahmataları hem şaşkileri sevän
çok insan var. Çoyu onnarın Moldova hem dünnää çempionatlarında en
üüsek erleri aldılar hem alêrlar da.
Ölä sportsmennarı hazırlamaa deyni
küülerimizdä hem kasabalarımızda
yaratmak Evleri kuruldu. Salt Komrat
kasabasının yaratmak Evindä (öndercisi Andrey ÇÖŞMECİ) şahmata hem
şaşki oynamaa 230 uşak üürener.
Komratta Moldovanın soţial yatırımnarı Fondundan yardımnarı kablettiynän,
karar alındı, ani şahmata-şaşki açılacek
“Dimitriy MAVRODİ” adına 6-cı teoretika liţetindä. Klubun başına geçecek
komrattakı yaratmak Evin öndercisi
Andrey ÇÖŞMECİ. Baba Marta ayında
bu klub için verilän odalarda Komrat primariyası remont yapacek.
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