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“Ana Sözu”nän gagauz halkı kendi dilini hem kultura-
sını korumaa becerdi. Kendi dilinä deyni latin grafikasını 
kazandı. Literaturamıza eni adlar getirdi.

“Ana Sözü” 25 yaşını tamamnadı!
Paalı okuycularımız, sizinnän birliktä büün “Ana Sözu” gazetamızın 25 yaşını kutlêêrız. 25 yıl gee-

ri, 1988-ci yılın Harman ayın (avgust) 14-dä dünneyä geldi o, kimin zodiyasında yazılıymış GAGAUZ 
halkımıza hem GAGAUZLUUMUZA izmet etmää – dünneyä geldi “Ana Sözu” gazetamız!

“Ana Sözu” yardımınnan hem onun çalışmalarınnan ga-
gauzlar devletlii kurdular hem kendi istoriyasına eni sayfa-
lar yazdılar.

“Ana Sözu” çok kerä kapanmak kertiinä da geldi, ama 
insannarınnan, halkımızın hem Türkiyenin yardımınnan 
ayakta kaldı. Saa olsunnar!  Büünkü gündä dünnää gazeta-
mızın 586 sayısını gördü.

“Ana sözu” için biz bir kerä bölä yazdıydık: “Ana 
dilimizä hem kulturamıza izmettän başlayıp, GAGAUZ-
LARIN DEVLETLİK KURMASINDA en büük hem baş 
rolü oynadık. Gagauzlara GAGAUZLUK DUYGULARI 
uyandırılmasında çan olduk, ANA DİLİMİZÄ can olduk, 
DEVLETLİİMİZÄ kurban olduk, DOORU İSTORİYA-
MIZA pak şafk olduk, KULTURAMIZA köşä taşı olduk, 
LİTERATURAMIZA çöşmä olduk”. Bu sözlerdän büün da 
atılmêêrız hem hiç bir kerä da atılmayacez! Hepsimizä saalık, 
kısmet, bereket, uzun ömür, aydın geleceklär!

Pallı okuycularımız hem dostlarımız, “Ana Sözu”  daymaların-
daymalarında sizin için, milletimiz, devletliimiz, dilimiz hem 
kulturamız için izmet etti, edecek hem izmet eder da.

Yaşasın “Ana sözu” gazetamız! “Ana sözu”nän Gagauz-
lar hem Gagauzluk yaşasın! 

Not. Karar aldık büün faksimil tiparınnan sizlerä dey-
ni “Ana Sözu” gazetnın ilk nomerini tiparlamaa. Aklımıza 
getirelim deyni nedän başladık hem ne uurlara etiştik.

Gagauz bilim insanına, Moldova 
Bilimnär Akademiyasının kultura var-
lıı İnstitutun gagauzların etnologiyası 
Bölümünün başına,  bilim doktoruna 
Lübov ÇİMPOEŞa “Meritul Civic” 
medalisi verildi.

Moldova Prezidentının Emirinä 
görä bu medali Canabisinä “bilim hem 
kultura uurunda büük başarılar için” 
verildi.

Harman ayın (avgust) 12-dä Lü-
bov ÇİMPOEŞ gözäl bir yıldönümünü 
kutladı. Biz da Canabisini kutlêêrız 
hem bu üüsek ödüllän, hem da duuma 
gününnän.

Saalık hem uzun ömür Sizä!

Lübov ÇİMPOEŞa
“Meritul Civic”
medalisi verildi

Bu patret yapıldı “Radiokomandalı eroplan modellerin serbest düüşündä Gagauziyanın açık Çempionatı” zamanında 
Çadır kasabanın aerodromunda. Patrettä Kazayak küüyündän Andrey UZUN hem Pötr MANASTIRLI bir daanık eroplanın 
kabinasında. Kim biler, bekim bundan sora bu uşaklar da lötçik olmaa isteyeceklär? 8-ci sayfaMoldovada kuruldu “2015-ci yıladan 

regionnarın ilerlemesindä milli Strategi-
yası”. Ona görä neettä var 166,5 km yol 
hem 27 köprü enilemää, 246 km su bo-
ruları geçirmää, 18,96 km kanalizaţiya 
boruları kurmaa, 2 su rezervuarı yapmaa, 
4 arıtma stanţiyası düzmää, 3 prompark 
hem 1 biznes-inkubator açmaa, 6 bok-
luk poligonu yapmaa. Ama neçin sa (diil 
seftä ye!) trategiyada Gagauziya hiç esa-
ba da alınmêêr.

Gagauziyanın ekonomika ilerleme-
si Upravleniyanın başı Vitaliy KÜRK-
ÇÜ bu konuylan ilgili bölä açıklama 
yaptı: “Neyä bu erindä tepinmäk? 
Tezdä 2014-cü yıl, da belli diil Gaga-
uziyayı strategiyaya koyaceklar mı. 
Sora taa olacek, ani etiştirämeerlär, 
paralar sa artık payedildi “Poyraza”, 
“Merkezä”, “Üülenä”. Bu iş olêr bak-
madaan ona, ani taa 2009-cu yılda, 
Dünää bankasının ekspertların yardı-
mınnan, biz Gagauziyanın ilerlemäk 
Strategiyasını hazırladık”.

Vitaliy KÜRKÇÜ:
“Neyä bu erindä 
tepinmäk?
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İlktän konuylan ilgili Hederlez ayın 
(may) 23-dä Gagauziya Halk Topluşun 
üstolan toplantısı oldu. Orada bir so-
ruş incelendi: Moldova Respublikası-
nın öndercilerinin Gagauziya (Gagauz 
Yeri) avtonomiyasının yok etmesinä 
denemelerinä bakış. (Söz gelişi o üsto-
lan toplantıda ne Gagauziya başkanı, 
ne da İspolkom başkanın yardımcıları 
vardı). 

Bu arada, Leonid DOBROV ön-
dercilii altında, kuruldu bir iniţiativa 
grupası, angısı topladı 6 bin imza “Ga-
gauziyanın Moldova Respublikasın-
dan çıkması hem 1990-cı yılın Harman 
ayın (avgust) 19-da kurulan Gagauz 
Respublikasına dönmää  deyni” Gaga-
uziyada referendum yapmak için.

Sora, Orak ayın (iyül) 17-dä, 
GHTnın İnsan hakları hem zakoncu-
luk komisiyasının teklifinä görä, Halk 
Topluşunda açık bir cümne toplantısı 
oldu. Orada Moldova Respublikası-
nın içindä ya dışında Gagauziyanın 
gelecää için konuşmalar oldu.

Bu proţeslara ön vermää deyni hem 
onnar zakon çerçevesindä yapılsınnar 
deyni, Orak ayın 26-da Gagauziya 
Halk Topluşun Başı Dimitriy KONS-
TANTİNOV yolladı Gagauziyanın 
hepsi primarlarına hem sovetniklerinä 
bir kiyat hem GHTnın İnsan hakları 
hem zakonculuk komisiyasının Ka-

Harman ayın (avgust) 19-da Kom-
radın Kultura Evindä Gagauz Respub-
likasının 23-cü yıldönümünü kutlama 
toplantısı oldu. Toplantıda pay aldılar 
“Gagauz Halkı” (Komrat), “Millet 
Sancısı” (Çadır) hem “Vatan” (Val-
kaneş) cümne akıntıların azaları, ani 
Gagauz Respublikasının kurulmasında 
büük er kapladılar.

Burada pay aldılar Gagauziyanın 
büünkü öndercileri, başkan hem Halk 
Topluşun başı, İspolkom azaları hem 
GHT deputatları, cümne insannar, 
Moldovada Ukrayina Büükelçisi Ser-
gey PİROJKOV hem Moldovada Ru-
siya Büükelçiliin diplomatı Vladimir 
HORYKOV.

Harman ayın (avgust) 19-da Gagauz Respublikasının kurulma Günün 23-cü yıldönümü tamamnandı. 23 yıl geeri, 1990-cı yılın Orak ayın (iyül) 22-dä 
Gagauz Halkın Üstolan Kongresidä 411 oylan ilktän Gagauz Milli Gimnasını (laflar – Todur ZANET, muzıka – Mihail KOLSA), Gagauz Milli Bayraanı hem 
Gerbı kabledip, Harman ayın (avgust) 19-da da Kongresin 450 deputatı aldılar Karar baamsız Gagauz Respublikasını kurmaa. Bunu dünneyä bildirip, de-
fakto hem de-yüre devleti kurdular.

Toplantı Moldovanın hem Gagau-
ziyanın gimnalarınnan başladı. Sora, 
toplantıyı götürän Vitaliy GAYDAR-
CI, GRT televideniyasını geçici direk-
toru, okudu Gagauz Milli Gimnasının 
sıralarını (laflar Todur ZANETin):

Geldi vakıt – bayraa kaldır,
Dalgalatsın lüzgär onu.
Kavalları keskin çaldır,
Duuêr Halkın aydın günü!
Nedän sora söz verildi Gagauz Res-

publikasının ilk prezidentına Stepan 

TOPALa. Onun ardına laf aldı Gagauz 
Respublikasının Üüsek Sovetinin ilk 
predsedateli Mihail KENDİGELÄN. 
Canabileri ikisi da kısadan annattılar 
Respublikamızın kurulması için hem o 
yardımnar için, ani geldilär ozaman bi-
zim dostlarımızdan Pridnestrovyadan 
hem SSRBdan.

Gagauziyanın büünkü durumu hem 
problemaları için annattılar Gagauzi-
yanın başkanı Mihail FORMUZAL 
hem Gagauziya Halk Topluşun başı 

Gagauz Respublikasının 23-cü yılı bakıldı

Dimitriy KONSTANTİNOV.
Kendi bakışlarını Gagauz Respub-

likası hem Gagauziyanın büünkü du-
rumu için tribunadan açıkladılar Geor-
giy KALÇU, Gagauz Respublikasının 
baamsızlıı deklaraţiyasını hazırlayanı, 
Leonid DOBROV, Gagauz avtono-
miyaların hem “Gagauziya (Gagauz 
Yeri)” Zakonun avtoru, İvan BURGU-
CU, “Bucak” batalyonun komandiri, 
Todur ZANET, Gagauz Respublikası-
nın Gimnasının avtoru, Dimitriy ZAİ-
ROV, “Millet Sancısı” cümne akıntının 
azası.

Gagauz Respublikasının 23-cü yıl-
dönümünü kutlma toplantısı başarıldı 
bir büük konţertlän.

PATRETLERDÄ: (solda) GHT 
başı Dimitriy KONSTANTİNOV;

(saada) Gagauz Respublikasının 
ilk prezidentı Stepan TOPAL.

rarını, angılarında teklif ediler her-
bir küüdä hem kasabada bu konuyu 
incelesinnär hem 2013-cü yılın Ceviz 
ayın (sentäbri) 25-dän küü toplantıla-
rında, sobraniyalarda hem sovetlerin 
toplantılarında incelemää üç soruş:

- 2015-ci yılın Kırım (dekabri) ayı-
na kadar Gagauziyada Referendum 
yapmaa “Gagauziyanın Moldova Res-
publikasından çıkması hem 1990-cı 
yılın Harman ayın (avgust) 19-da ku-
rulan Gagauz Respublikasına dönmää  
deyni”;

- Gagauziya halkının Evroaziya 
ekonomika ortaklıın Tamojnä birliinä 
bakışı;

- Gagauziya halkının Evropa 
integraţiyasına bakışı.

Bu kiyatlan ilgili ilk haber Kon-

gazçıktan geldi. Harman ayın (avgust) 
21-dä Kongazçıkta küü Sovetinın top-
lantısı oldu. Ona katıldılar GHT depu-
tatları Zahar MİTUL hem İvan BUR-
GUCU. Toplantıda incelendi soruşlar: 
Gagauziya seçicilerin Halk Topluşun 
deputatlarına danışmaları hem konuy-
lan ilgili GHTnın İnsan hakları hem 
zakonculuk komisiyasının Kararı.

Kongazçık küüyün Soveti aldı ka-
rar 2013-cü yılın Harman ayın (avgust) 
29-dan sora toplamaa küü Sovetinin 
maasuz sesiyasını hem küü toplan-
tısını. Burada karar almaa ne uurda 
kabletmää “Gagauziyanın Moldova 
Respublikasından çıkması hem 1990-
cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da ku-
rulan Gagauz Respublikasına dönmää  
deyni” Referendum için soruşu.

Referendum için ilk adımı Kongazçık yaptı
Açan Moldovada “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonunu diiştirmää deyni  Moldova Yustiţiya 

Ministerliin kanadı atında Moldova pravitelstvosunun çalışmak grupası kuruldu, Gagauziya Halk Topluşu buna 
karşı kendi tepkilerini aldı.

Bu kiyatta Gagauziya öndercileri 
buyur ederlär Moldovanın öndercileri 
gelsinnär Gagauziyaya bir iş vizitın-
nan, tanışmaa deyni avtonomiyanın 
durumunnan hem incelemää ömür için 
paalı soruşları.

Teklif ediler Gagauziya İspolkomun 
azalarınnan hem GHT deputatlarınnan 
ortak toplantıda incelemää soruşları:

- “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel 
hak statusu için” Zakonun tamamnan-
ması için;

- devletin önderci kuvetlerin Ga-
gauziya avtonom-teretorial önderci 
kuvetlerinnän işbirlii için.

Bu işleri ön plana alarak, Moldova 
öndercilerinä teklif ediler vizit zama-
nını hem vakıdını kendileri ayırsın-
nar.

Öndercilär 
öndercileri 
Gagauziyaya 
çaardılar

Gagauziya başkanı Mihail FOR-
MUZAL hem Gagauziya Halk Top-
luşu başı Dimitriy KONSTANTİ-
NOV Harman ayın (avgust) 2-dä 
yolladılar bir teklif kiyadı Moldova 
Prezidentın Nikolae TİMOFTİnin, 
Parlament Spikerın İgor KORMA-
Nın hem Premyer-ministrunun İyu-
rie LEANKAnın adına.
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«...Июнÿн биткисиндä 
Кишиневун Н. К. Крупская 
адына девлет библиотекасын-
да ишидилди лаф ани чыка-
жэймыш газета гагауз дилиндä. 
Хепси зааметчилäр башладылар 
сормаа бана аслы мы бу.
Бенимнен билä ишлеер таа 

беш инсан. Оннар хепси башка-
башка нациялардан. Ама биз 
буну дуймээрыз, йшээрыз нижä 
кызкардашлар.
Ачан газетайлан иш аслы 

чыкты, оннар хепси башла-
дылар кутламаа бени. Öлä чок 
ислää лаф халкымыз ичин 
йоктур ишиттиим.
Йоктур хич дÿшÿндÿÿм дä 

гагаузларын ери ичин Совет 
Бирлиин миллетлерин ара-
сында. Шинди аннадым, ани 
биздä, гагаузларда, вар чок дост 
башка халкларын арасында».

«...Бäн руска. Ачан ишит тим 
ани гагаузларда да ачылажэк 
газета, бÿтÿн ÿреклен севиндим. 
Илери вардыр ишиттиим ани 
вармыш öлä халк – гагауз. Ама 
йоктур булуштуум оннарлан. 
Сефтä гöрдÿм гагаузлары, 
оннарын евлерини, биркач йыл 
геери, ачан йолум дÿштÿ Комрат 
районуна.
Уурадым Бешалмайа, да 

шаштым ани орада йашайан 
инсаннар кенди кувединнäн 
йапмышлар гагауз история 
хем этнография музеини. Пек 
ислää ани бöлä кÿчÿк халкчааз 
бежермиш корумаа хем культура 
хем история нышаннарыны.
Те озамандан ачылды ÿрääм. 

Да бäн башладым гöзлетмää 
онун йашамасыны...».

«Беким беним кийадым 
диил интерес сизä. Ама ачан 
окудум «Советская Молдавия» 
газетасында билдирим, ани 
ачылэр гагауз дилиндä газета 
пек чекти йазэйм сизä бу кийады.
Дуудум Унген касабасында. 

Орада да башардым школамы. 
Сора гирдим ÿÿренмää 
Кишиневун девлет универси-
тетинä.
Бенимнен билä ÿÿренäрди 

дöрт кызчааз гагаузка: Лена 
Карасени Светлыйдан, Люда 
Колиогло хем Топал Сони 
Кыпчактан, Лена Дулогло 
Чöшмä кÿÿндäн. Пек ишчи хем 
чалышкан инсаннар.
Сöзÿмÿздä кимäр керä 

данышардык дил проблема-
ларына. Озаман оннар пек 
гÿчленäрдилäр ани йок газета 
гагауз дилиндä. Да те артык бу 
да олду.
Бäн кутлээрым оннары, 

сизин халкынызы бу бÿÿк йор-
туйлан.

Сайгыйлан

3
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Derindän incelärkän Nikolay İg-
natyeviç BABOGLUnun yazılarını 
duyulêr, ani yazıcı örmüş yaratmalarına 
incä, gözäl, ötär gagauz dilinin sözünü, 
angısınnar gösterer kahramannarın iç 
duygularını, insanıını... Onun yaratıcı-
lıı için var nicä çok yazmaa, ama bän 
isteerim, kısa bir yazımda, göstereyim 
o sayfaları, angıları açıklêêr yazıcının 
yaptıklarını Moldova Respublıkasının 
Bakannıında.

Bezbelli, ecel yardım etti bana da 
biz bu adamnan barabar uzun bir vakıt 
çalıştık. Bu vakıt için da söz gidecek... 
Ama sözümü isteerim başlayım Dionis 
Nikolayeviç TANASOGLUnun lafların-
nan: “Kıpçakta, gözäl bir küüdä, Buca-
an merkezindä, aydınnık gecedä, 1928 
yılda, bir çiftçilik aylesindä duumuş bir 
olan, adını Nikolay koymuşlar. Acaba 
kim düşündüydü ozaman, ani bu küçücük 
evceezdä duudu büük yazıcının yıldızı”.

Yazık, ki dünneedä ölä kalmış, ki 
herbir insanın yıldızı, nekadar da büük 
olmasın, süner. Beşinci yıl  artık o za-
mandan geçer, açan büük gagauz lite-
raturasının klasii bu dünneeyi braktı. 
Klasii, çünkü o kendisi birkaç yazıcı-
nın arasındaydı, kim ana dilindä litera-
turatının ilk sıralarını yazdı.

N. İ. BABOGLUnun biografiyasını 
aktararkan, mutlak fikirimizdän geçer 
gagauz dilinin latin grafikasına geçiril-
mesi, sora da gerçekleştirilmesi, çünkü 
bu büük adam bu zor, dolaşık, aar yol-
ları, başkalarınnan barabar, adım-adım 
geçmişti. Bu zaman düştü taman o va-
kıtlara, nezaman biz birerdä çalışardık. 
Nicä dä kendisi N. BABOGLU sölärdi: 
“Olur deyelim, ki gagauz yazısını latin 
grafikasına geçirmää hem orfografiya 
kurallarını düzmää diildi taa az önem-
li, nekadar “Gagauz Eri” avtonomiya-
sının düzülmesi”. Sanêrım, ki Nikolay 
İgnatiyeviçin yaşamasında bu konular-
da çalışmalar ayırı bir er kaplêêr.

Geler aklıma o vakıtlar, nezaman biz 
dolaylarda gagauz inteligenţiyasının 
önünä çıkıp, dooruluumuzu yınan-
dırmaa savaşırdık. Dooruluk ta ne?  
Şkolalarda, neredä gagauzların uşak-
ları var, ana dilini üürensinnär lääzım. 
Neredä dä konuşmasın, Babogu oka-
dar büük sevgiylän hem derin duyguy-
lan kendi dilinä konuşardı, ki onunnan 
yoktu nicä kayıl olmamaa...

Aktarêrım bir büük toplantının 
protokol yazılarını, ani taa 1991 yılda 
olmuştu, artık yaprakları sararmış. O 
zamannar taman Nikolay BABOGLU 

bakan yardımcısı işlärdi, onuştan Ca-
nabini toplantının başıydı. Üç dolaydan 
(Komrat, Çadır hem Valkaneş) sade 31 
kişi toplandıydı. Elbetki, Kişinevdän 
dä bir 20 kişiyä yakın vardı. 

Toplantıda bir büük konu meydana 
çıkarıldıydı: gagauz dilimizi latin gra-
fikasına geçirmää. Ozaman herkezimiz 
annayardık, ki ana dilimizin istoriya-
sında bu en önemli sayfasıydır. Onun 
için toplantıda herkezi çok keskin, de-
rin hem argumentli konuştu. Ama hep 
ta aklımdan silinmeer Nikolay İgnati-
yeviçin giriş sözü. O kendi sözünnän 
birdän gösterdi, ki önümüzdä bulunan 
problema büük hem önemli, ki bu top-
lantıda mutlak lääzım karar alınsın.

İsteerim sade iki-üç cümlä bu pro-
tokoldan örnek gibi göstereyim: “Ar-
tık belli, ki gagauz dili, başka, dillerä 
bakarak, ikinci erdä, taa da doorusu 
– bitkinci, en batnık, erdä şkolalar-
da bulunêr. Biz kaldırmarsaydık ana 
dilimizi hem literaturamızı başka dil-
lerin hem literaturaların uurlarına, 
dedelerdän kalma dilimizin gözellii 
yavaş-yavaş tunuk olacek, solacek 
sora da heptän sünecek, kaybelecek, 
çünkü asimiläţiya proţesinä engel 
koymaa çok zor. Var nicä etişelim o 

Nikolay BABOGLUnun büük hem parlak yıldızı 5 yıl 
geeri, erdä sünüp, göklerdä tutuştu...

Beş yıl geeri, Harman ayın (avgust) 26-da, gagauz halkı kaybetti kendi en büük literatura klasiini, aydınnadıcıyı, 
yazıcıyı, poetı, folklorcuyu, dramaturgu, kultura insanını, üürediciyi hem publiţıstı Nikolay BABOGLUyu.

vakıtlara, açan dilimizi geç olacek 
kurtarmaa”.

Hep ta aklımdan silinmeer Niko-
lay BABOGLUnun büünkü gündä dä 
çok aktual bir fikiri. Gagauz gençlerinä 
bir interviuda (“Gagauz sesi” gazeta-
sı, 29 aprel 1998 y.) demişti: “Gagauz 
gençlerinä bir nasaatım var: gagauz ol-
sunnar, gagauzluu korusunnar, kendi 
dilini ii bilsinnär, başka dilleri da unut-
masınnar!” Kendisi bilärdi birkaç dil.

Anna STOLETNEYA

Komunist rejimı tarafından XX-
ci üzyılın 40-cı hem 50-ci yıllarında 
Sibirä hem Kazahstana Basarabiya-
dan binnärcä insan kaldırıldı. Çoyu o 
insannarın yolda hem o uzak erlerdä 
kurban oldular. Bu kurbannarı unut-
mamaa hem anmaa deyni, Harman 
ayın (avgust) 23-dä Kişinevun demir 
yolu garasının önündä “Komunist reji-
mın deportaţiya kurbannarına” anmak 
taşı açıldı. (Hepsi kaldırılma insannar 
bu demir yolu garasından Sibirä hem 
Kazahstana kaldırıldılar).

Moldovanın eni istoriyasında an-
mak taşın açıla olayın sevincini hem 
kahırını paylaşmaa deyni o günü bu-
rayı üzlärcä insan geldi. Onnarın çoyu 
kendileri kaldırılmaydı, çoyu da kaldı-
rılmaların senseleleriydi hem yakınna-
rıydı. Hepsinin elindä çiçek hem mum 
vardı. Onnar şükür edärdilär Allaha, 
ani var artık bir er, nereyi var nicä ge-
lip, sovet rejimına kurban olan zavalı 
analarının-bobalarının, däduların hem 
babuların, kardaşların hem kızkardaş-
ların cannarı için yaş döksünnär.

“Komunist rejimın deportaţiya kur-
bannarına” anmak taşını açmaa deyni 
geldilär Moldovanın hem Kişinevun ön-
dercileri, kulrura hem cümne insannarı, 
popazlar. Dualardan hem ayozlamaktan 
sora anmak taşı açıldı hem onun yanına 
çiçeklär hem mumnar koyuldu.

Komunist rejimın deportaţiya 
kurbannarına anmak taşı

Not. “Komunist rejimın deportaţiya 
kurbannarına” anmak taşın avtoru 
skulptor Yuriy PLATON. Anmak taşı 
dört yıl yapıldı. Onun üüseklii 3 metra, 
uzunnuu – 12 metra, arlıı – 15 ton.

Moldovanın
baamsızlık Günü 
baktıldı

Harman ayın (avgusr) 27-dä Mol-
dova kendi baamsızlık Gününü bak-
ti. Kutlamalar başladılar Büük Şte-
fanın (Ştefan Çel Mare) pamätniinä 
çiçek koyulmasından.

Kutlama programasına görä Kişi-
nevun  merkez meydanında konţertlär, 
literatura hem muzıka gösterileri, 
spektaklilär, açık çarşı satışları, sergilär 
hem milli rubalain gösterileri oldu.

Moldova prezidentı Nikolae Tİ-
MOFTİ kendi adından Moldovada ba-
amsızlık Gününnän ilgili imäk verdi.

Hep o günü Moldovamın hem Ro-
mıniyanın premyer-ministruları Yurie 
LEANKA hem Viktor PONTa, hem da 
Evropanın energetikada komisarı Gün-
ter ETTİNGER  pay aldılar Ungen-Yaş 
gazoprovodun başlamasının açılışında.

Moldovada baamsızlık Gününnän 
ilgili programalar Gagauziyada da 
geçti. Burada kiyat sergileri, poetlar-
lan buluşmaklar hem kultura Evlerindä 
konţertlär oldu.
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Pötr YANULOV Komradın şannı vatandaşı oldu
Gagauz Respublikasının 23-cü 

yıldönümünä karşı, BC “UNIBANK” 
S.A. “20 iilik işi” programasına görä, 
tipardan çıktı Todur ZANETin eni ki-
yadı – “Koorlaşmış ateş...”. Bu kiyatta 
toplu poetın büüklär hem küçüklär için 
peetleri, yabancı dillerdän çevirmeleri 
hem başka dillerä çevirilmiş yaratma-
ları.

Kiyat, Todur ZANETin yazdıı Ga-
gauz Milli Gimnasının peetlerinnän 
başlêêr. Kiyatta dokuz bölüm var: 
“Bendä var bir vatan...”, “Koorlaşmış 
ateş...”, “Kalarsaydı – kalêr adın!”, 
“Ennerimdä yazılar”, “Biz – bizdän! 
Onnar – kuyrukludan!”, “Epigramalar 
hem baaşlanan peetlär”, “Uşaklar için 
seçmä”, “Çevirmelär gagauzçaya”, 
“Todur ZANETin yaratmaları başka 
dillerdä”.

Bölümnerin adlarından belli ne 
peetlär orada var. “Çevirmelär gaga-
uzçaya” bölümündä tiparlı azerbaycan 
poetların Bahtiyar VAHABZADEnın,  
M.H. ŞEHRİYARın (İran), Ramiz AS-
KERin, moldovan poetların Grigori 
VİERUnun, Titus ŞTİRBUnun, Rena-
ta VEREJANUnun, rus poetların Anna 
AHMATOVAnın, Mihail LERMON-
TOVun, Aleksandr PUŞKİNin, türk 
poetların Mehmet Selim KARTALın, 
Beste SAKALLInın, Nursen Ö. KUR-
BANın, Ünal KARın, Feyyaz SAĞ-
LAMın, Hasan AHMETın (Greţiya, 
Batı Trakiya), Gökhan UĞURun, Me-
tin Önal MENGÜŞOĞLU, türkmen 
poetın Oraz YAĞMUR yaratmaları. 

“Todur ZANETin yaratmaları başka 
dillerdä” bölümündä avtorun peetleri-
nin angliyca, azerbaycanca, bosniyca, 
bulgarca, romınca, rusça, ukrayinca, 
türkiye türkçesindä örnekleri tiparlı.

“Koorlaşmış ateş...” kiyadı çıktı 
“Pontos” basım evindä. Tirajı – 1000 
taanä. Tirajın yarısından çoyu Gagau-
ziyanın hem Ukraynanın gagauz küü-
lerinin şkolalarına hem bibliotekaları-
na parasız daatılacek.

Eni peet hem 
çevirmelär kiyadıAnılmış gagauz güreşçisinä Pötr 

YANULOVa, sportta büük başarılar 
için, Komrat kasabasının Şannı vatan-
daşı adı verildi.

Komradın primarı Nikolay DU-
DOGLU Canabisinä bu uurda diplo-
mayı verärkana urguladı, ani Pötr YA-
NULOVun ofiţial kutlaması Komrat 
kasabasının Günü yortusunda olacek.

Pötr YANULOV serbest güreştä 
studenetlar arasında Dünnää çempionu 
(2010), diil bir kerä Moldova çempio-
nu, Rusiyada olan XXVII Bütündünnä 
yaz Universiadasının bronza medalisi-
nin saabisi,  çok kerä Halklararası ya-
rışmalarda prizör oldu.

Şindi Pötr YANULOV kendi te-
renerınnan Anatoliy GUYDÄylän 
hazırlanêr XXXI-ci Olimpiada oyun-
narına.

Bölä bir yarışmak Gagauziyada seftä olêr. Bu iş için maa-
suz bir Tertip komitetı kuruldu. O komitetın başkanı oldu Pötr 
PAŞALI, Gagauziyanın Alış-veriş Palatasının predsedateli.

Yarışmalar oldular 1:8 hem 1:12 masştabında yapılı olan 
I-ci hem II-ci Dünnää cenklerindä pay alan aeroplannarının 
maketlerinnän. 

Çempionatın ofiţial açılışında pay aldılar Gagauziyanın 
hem Çadırın öndercileri, GHT deputatları, küülerin primar-
ları. Hepsini sevindirdi hem şaştırdı Tertip komitetın azası, 
GHT deputatı İvan KARACA, ani bu yortuya geldi asker 
lötçiin mayor gradında parad formasınnan hem güüsü dolu 
ordennan hem medalilärlän. Canabisi baaşladı pilot Alek-
sandr DANÇa kendi lötçik şlömunu, angısını taşımış Afga-
nistanda cenk zamanında.

Hepsinä deyni, kim geldi o günü Çadır aerodrumuna, 
Çempionat meraklı hem büülü bir olay gibi geçti. Pilotlar da 
savaşardılar, ani siiredicilär halizdän kanaat kalsınnar. Nicä 
dedi İvan KARACA: “Herliim bu yarışlardan sora makar 
bir uşak lötçik olmaa istärsa, bu iş boşuna geçmedi!”

Günün sonunda aerodroma bir gelinnän-güvää geldi. 
Maasuz onnar için gökä genä eroplannarı kaldırdılar. Pilot 

Bir kanatlan bişey uçamêêr!
Harman ayın (avgust) 3-dä Çadır kasabasının aerodromunda “Radiokomandalı eroplan modellerin serbest düüşündä 

Gagauziyanın açık Çempionatı” oldu. Çempionatta pay aldılar pilotlar bütün Moldovadan. Gagauziya için bu çempionatta 
düüştü Kazayak küüyündä duuma pillot Aleksandr DANÇ hem onun oolu Stepan DANÇ.

Aleksandr POPOVİÇ kondurdu gelinin önünä kendi erop-
lanını. Gençlär da aldılar o eroplanı da, kanatlarından tutu-
nup, öpüştülär. İnanıp, ani onnar da kendi yaşamasında bir 
aylenin iki kanadı olaceklar. Zerä bir kanatlan ne eroplan, ne 
aylä, ne da Çempionat uçamêêr.

Fotolar - Sergey LUTOHİNın.


