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Referenduma 
yol çalılı çıktı:
Küçük ayın 2-dä Referenduma 
hazırlanmaklar gider

Gagauziya küülerin çoyunda hem 
kasabalarında “Referenduma hazırlan-
mak” Merkezleri artık kuruldu.

Taa ileri Referendum yapmak için 
Merkez Seşim Komisiyası kuruldu 
hem Gagauziyanın bücetindän bu işä 
para ayırıldı.

Küçük ayın 2-dä Referendum iki 
uurda olacek: “Gagauziya halkın dış 
yolunu kendibaşına seçmä hakkın 
kalınmış statusu için” hem Tamojnä 
Birliinä girmää “Gagauziyada konsul-
tatif Referendumu yapmak için”.

Komradın sudu: Küçük ayın 
2-dä “Referendum için karar 
zakona karşıdır”

2014-cü yılın Büük ayın 3-dä Kom-
radın sudu aldı karar, ani Gagauziya 
Halk Topluşun “Gagauziya halkın dış 
yolunu kendibaşına seçmä hakkın ka-
lınmış statusu için” 27.11.2013 yıldan 
No.207-C3/V Kararını hem Tamojnä 
Birliinä girmää “Gagauziyada kon-
sultatif Referendumu yapmak için” 
27.11.2013 yıldan No.208-C3/V Ka-
rarı zakonnara karşıdır. Referendum 
kararını suda verdi Komratta Devlet 
kanţeläriyasının Bölümü.

Gagauziya Halk Topluşuna veri-
ler 30 gün, ani sudun bu kararı için 
apeläţiya yapmaa.

GHT: “Sudun kararı –
bu bir politika kararıdır”

Gagauziya Halk Topluşun depu-
tatları artık açıkladılar, ani Büük ayın 
3-dä “Komrat sudun tarafından Refe-
rendum için alındıı karar – bu bir poli-
tika kararıdır”.

GHT deputatları bildirdilär, ani 
Gagauziya Halk Topluşu halk tarafın-
dan seçiler hem halk için izmet eder. 
GHT – bu Gagauziyada zakonnara 
görä kurulan bir organ. O üzerä, kendi 
kompetenţiya uurunda, Gagauziyayı 
ilgilendirän herbir soruşu Referendu-
ma çıkarmaa dooruluu var.

Gagauzların Ayozlu Kolada yortusu

Kolada gezmää deyni toplanêrlar genç çocuklar (koladacılar) da, ayırp kendilerinä “Ţar” (küüdä saygılı adamnardan bi-
risi), kol kurêrlar, tertiplenerlär, türküleri hem adetleri üürenerlär da Kolada günündä küü içindä, yavkluların yada delikannı 
kızların evlerinä, kızaklan (kaar yoksa taligaylan) Kolada gezerlär. Gagauziyanın may hepsi küülerindä bu yapılêr. Onnarın 
arasında Kongaz küüyü da.  Bu yıl burada 8 “kol” kuruldu. Onnarın birisi 52 evi gezdi, kalpaklarda kitkalardan belli.

PATRETTÄ: Kongazdan Kolada kolu. (soldan) Vasiliy KARASENİ (“popaz”), Dimitriy SOBOR, İvan FRANGU, To-
dur MARİNOVSKİY (“Ţar”), Nikolay KARASENİ, Andrey GROZDEV, İvan MARİNOVSKİY.

Büük ayın 7-dä gagauzlar Ayozlu Kolada yortusunu bakêrlar. Koladaya karşı Kolada orucu biter da küülerdä 3 gün-
nük şenniklär başlêêr. O şenniklerin en meraklısı – Kolada gezmää. Şükür, ani bu adet büünkü gündä da yaşêêr.

www.anasozu.com – 
eni yıldan eni dizaynReferndum için 

mitinglar geçer

Göreräk, ani Gagauziyada 2014 yılın Küçük ayın 2-dä yapılan zakon-
nu hem konsultativ Referenduma karşı Moldova hem Romıniya tarafından 
büük baskılar olêr, Gagauziyada yaşayan insan mitinglara toplanmaa başladı. 
Büük ayın 18-dä miting Komratta oldu, 19-da – Çadırda. O mitinglara komşu 
rayonnardan,Taraklıdan hem Besarabkadan da, insannar katıldı. 2-ci sayfa
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Büük ayın 20-dä, Komrada Moldo-
va ekonomika, yustiţiya, üüredicilik, 
saalık, cümne hem ayleyi korumak, 
kultura, çiftçilik, transport, regionnar 
ilerlemesi, dolay, gençlik hem sport 
ministruların hem da Pravitelstvonun 
baş sekretarin yardımcıları, hem Par-
lament Spikerın nasaatçısınan çiftçilik 
ministerliin ödemelär Agenstvosunun 
başı geldilär.

İspolkom hem GHT öndercilerinnän  
karşı-karşıya oturup konuşmada onnar 
Gagauziyanın zorları için aalaşmaları 
sesledilär.

Büük ayın 17-dä kendi sırasız top-
lantısında Gagauziya İspolkomu kon-
sultativ hem zakonnu Referendum-
nara hazırlanmak için karar aldı.

Karara görä izin veriler:
1. Komrat, Çadır, Valkaneş rayon-

narın administraţiyalarına, primari-
yalara hem Gagauziya küülerin hem 
kasabaların erindeki Sovetlarına başa 
çıkarmaa 2014-cü yılın Küçük ayın 
2-dä Gagauziyada konsultativ hem za-
konnu Referendum yapmaa deyni bü-
tün kolaylıkları.

2. Erindeki kuvetlerä, rayonnarın 
predsedatellerinä, Gagauziya İspolko-
mun Baş upravleniyaların çorbacıları-
na keskinnetmää çalışmaları o uurda, 
ani konsultativ hem zakonnu Referen-
dum yapılmasının uuru için dooruluu 
insannara açıklamaa hem annatmaa.

3. Gagauziya kasabaların hem kü-
ülerin primarlarına çalışmaa hem başa 
çıkarmaa 2014-cü yılın Küçük ayın 
1-2 günnerindä seçim bölümnerin ko-
rumasını.

KOMRAT. Büük ayın 18-dä Kom-
rat kasabasında bir miting hazırladılar 
“2014 yılın Küçük ayın 2-dä Refern-
dum için” vatandaş İniţiativası azala-
ri. Mitingta pay aldı birkaç üz insan. 
Onnarın taa çoyu 
genç olannar. 
Mitingta nasaat 
ettilär Gagauzi-
ya Halk Topluşun 
deputatları, Mol-
dova Parlamentın 
Komunistlär par-
tiyasından hem 
Soţialistlär partiya-
sından deputatlar, 
“Pro-Evroaziya” 
integraţiya mer-
kezin hem “Gaga-
uziyanın gençleri” cümne kuruluşun 
öndercileri,  komşu Besarabka rayo-
nundan insannar.

Mitingta nasaat edennär hepsi bi-
rebir söledilär, ani Moldovanın dış 
yolunu diiştirmää deyni Moldova ön-
dercileri lääzımdı hepsi vatandaşlara 
sorsunnar hem bu işlän ilgili referen-
dum yapsınnar.

Referndum için mitinglar geçer
Mitingçilar arka oldular Gagauzi-

yada Küçük ayın 2-dä zakonnu hem 
konsultativ Referenduma hem teklif 
ettilär hepsinä Gagauziya insannarı-
na birleşip, cuvap etmää Küçük ayın 

2-dä Referendumda koyulan soruşlara: 
“Gagauziya halkın dış yolunu kendi-
başına seçmä hakkın kalınmış statusu 
için” hem Tamojnä Birliinä girmää 
“Gagauziyada konsultatif Referendu-
mu yapmak için”.

ÇADIR. Büük ayın 19-da hep bölä 
bir miting Çadır kasabasında geçti. Bu 
kerä mitinga birkaç bin insan toplandı. 

Mitingta pay aldılar Gagauziyanın Baş-
kanı hem öndercileri, GHT hem Mol-
dova Parlamentının deputatları, gagauz 
halkın aktivistleri hem komşu Taraklı 
hem Besarabka rayonnardan insannar.

Mitingta söz tu-
tannar hepsicii kar-
şı çıktılar ona, ani 
Moldova kuvetle-
ri, kullanıp sudla-
rı, prokuraturayı 
hem poliţiyeyı, 
Refereduma hem 
Referendumu ha-
zırlayannara büük 
baskı yapêrlar.

Mitingta nasaat 
edennär urguladı-
lar, ani Moldovanın 

iç işlerinä dayma karışêr Romıniyanın 
prezidentı, ama Moldova öndercilerin 
tarafından bu karışmaya bişey karşı 
koyulmêêr. Taa da beter, onnar hepsini 
yapêrlar, ani bu iki devlet birleşsin da 
Moldova kendi devletliini kaybetsin.

VALKANEŞ. Refernduma arka 
olmak mitingı Valkaneştä Kasım ayın 
21-dä geçti.

İspolkom
Referendumnar için 
izin kararını aldı

Elleri uzattılar, annattılar, adadılar, ama dialog olmadı
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Hem İgor KORMAN, hem da İurie 
LEANKA GHT tribanasından annattılar 
ne kolaylıklar verecek gagauzlara Mol-
dovanın Eropaya gitmesi. Aalaştılar, ani 
para etişmeer hepsi yolları düzmää hem 
yaşamayı kolaylatmaa. Adadılar, ani 
Gagauziyanın problemalarını çözmää 
deyni hem komisiya kurulacek, hem da 
bir devlet programası yapılacek. Ama...

Canabileri açıktan urguladılar, ani 
2014-cü yıl Moldovada  hem Gagauziya-
da seçimnär yılı. Seçimnerdän sora kim 
Moldova Parlamentına seçilecek, kim 
Spiker olacek, kim Premyer-ministru 
belli diil. Onuştan ne İgor KORMAN ne 
da İurie LEANKA açıktan söleyämedilär 
kim sözdä komisiyanın hem devlet prog-
raması için cuvapçı olacek. Bu programa 
olurasa hem o başa çıkarılmarsa, kimdän 
esap sorulacek, diil belli.

Kendi nasaatlarında Gagauziya 
Halk Topluşun deputatları urguladı-
lar, ani Moldova Parlamentın Spikerın 
hem Premyer-ministrunun nasaatları 
bu sadä laflar. Lääzım iş yapılsın. O 
işlerin arasında “Gagauziya (Gaga-
uz Yeri) özel hak statusu için” Zako-
nun halizdän işlemesi, Gagauziyaya 
merkezdän en aazdan üç katına taa 
zeedä para yollanması, saalık, iş hem 
soţial uurunda dooruluk...

GHT deputatları urguladılar, ani Ki-
şinevda hem Kişinevdan Gagauziyaya 
karşı bir sürü dalga kaldırılêr: “Küçük 
ayın 2-dä yapılacek Referndum dolayın-
da ajiotaj”, sudların zakazlı hem yannış 
kararları, Baş prokuraturanın ceza işleri 
açması, Komratta devlet Kanţeläriyanın 
“zakonnardan dışarı” davranmaları, 
komşu devletin doorudan Moldovanın 

iç işlerinä karışma-
sı h.t.b.

B u l u ş m a n ı n 
sonunda İurie LE-
ANKA urguladı, 
ani “dialog olma-
dı, herkezi sadä 
konuştu”. İgor 
KORMAN umut 
etti, ani gelecektä 
“konuşmalar taa 
başarılı olceklar”.

Moldova Par-
lamentın Spikerı 
hem Moldovanın 
Premyer-ministrusu 
Gagauziyanın Halk Toplşuşu sesiya-
sından ayırıldıktan sora, GHT deputat-
ları kapalı kapular ardında kendi çalış-
malarını ilerlettilär.

Büük ayın 22-dä Moldova Parlamentın Spikerı İgor KORMAN hem Moldovanın Premyer-
ministrusu İurie LEANKA Gagauziya Halk Topluşun sesiyasında pay almaa deyni Komrada 
geldilär. Canabilerinnän bilä Gagauziyanın baş kasabasına geldilär Moldovanın kimi ministrula-
rı hem Moldova Parlamentın deputatları da.

Not. Sesiyada, deputatlardan kaarä, 
Gagauziyanın primarları, sovetniklä 
hem İspolkom azaları pay aldılar.

Todur ZANET

Moldova Parlamentın spikerı İgor KORMAN hem 
Moldovanın Premyer-ministrusu İurie LEANKA Ga-
gauziya Halk Topluşun sesiyasından çıktıynan, Cana-
binlerini üzä yakın insan protestlan karşladı. Protestı 
Leonid DOBROV hem Mihail VLAH hazırlamışlar.

Protesta çıkan insannar ellerindä Gagauziya bayrak-
ların hem transporantlar vardı. Transporantlarda yazılıydı  
“Gagauzlar, birleşiniz!”, «Все на референдум!!!» h.t.b. 

Protest edän insannar baarardılar: “etti gagauz de-
putatlarına baskı yaptınız” hem “referendum için açı-
lan ceza işlerini kapamaa”.

Ne İgor KORMAN, ne da İurie LEANKA protest 
edän insannarlan lafetmää istämedilär, bildirer gaga-
uzinfo.md, da protestçıların durmamayca “Referen-
dum!” baarmaları altında Komrattan ayırıldılar.

İgor KORMANa hem İurie LEANKAya karşı porotestİlkin yardımcılar
Komrada geldilär
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GHT deputatları teklif edeerlär 
karar almaa, ani Referendumdan 
ileri Gagauziyada Hepsi uurlarda 
deputatların Kongresini toplamaa.

O Kongresdä sadä “Gagauziya halkın 
dış yolunu kendibaşına seçmä hakkın 
kalınmış statusu için” soruşu incelemää 
hem Tamojnä Birliinä girmää “Gagauzi-
yada konsultatif Referendumu yapmak 
için” Referendumdan arka olmaa.

Hepsi uurlarda
deputatların
Kongresi olacek mı?

Zavalı Ana Dilimiz!

Gagauziyanın gençlik hem sport Upravleniyasının tablolsunda 3 lafta 6 
yannışlık yapılı. Dooru lääzım bölä yazılsın: GAGAUZİYANIN, GENÇ-
LİK, İŞLERİNDÄ (yannışlıklar kalın bukvalarlan doorudulmuş).

“BAŞ BAKANNIK” sözün maanası “PRAVİTELSTVO”. Gagauziya-
nın Pravitelstvosu – İspolkom. Burada “BAŞ BAKANNIK” erinä lääzım 
olsun yazılı “Baş Upravleniyası”.

Moldova prezidentı Nikolae Tİ-
MOFTİ imzaladı karar, angısına 
görä anılmış gagauz işadamına Ge-
orgiy İvanoviç KISSAya üüsek dev-
let nagradası “Om Emerit” verildi.

Bu nagrada verildi Canabisinä  büük 
hem bereketli çalışmalar için baacılık 
hem şarapçılık uurunda, hem da Moldo-
vanın cümne ömüründä hem devletimi-
zin dünneydä islää aftoritetın kurulması 
için verimni zaametlerini tanıyarak.

Redakţiyadan. Biz çok yıllar tanıyêrız 
Georgiy İvanoviçi, bileriz onun halkı-
mız için yanmasını hem şeremetliini. 
Kutlêêrız Canabisini bu üüsek nagra-

Georgiy KISSA “Om Emerit” oldu

daylan. saalık, kısmet hem uzun ömür 
sizä, usta. Saalık Allaa versin!

Büük ayın 9-dä 
Moldovanın Baş pro-
kuraturası Gagau-
ziyada Küçük ayın 
2-dä Referendum 
yapmak uurunda 
ceza işlemesi (ugolov-
noe delo) açtı. 

Prokurorlar sayêrlar 
ani, Gagauziya Halk 
Topluşu 2013-cü yılın 
Kasım ayın 27-dä alar-
kana Karar “Gagauziya 
halkın dış yolunu kendibaşına seçmä hak-
kın kalınmış statusu için” hem Tamojnä 
Birliinä girmää “Gagauziyada konsulta-

tif Referendumu yapmak için” en aazdan 
“Moldovanın Konstituţiyasının, seçim 
hem başka zakonnarın statyalarına” ters 

Baş prokuratura Referendum uurunda 
GHT deputatlarına karşı ceza işlemesi açtı

gitti. Bu üzerä da Baş prokuratura Mol-
dova Respublikasının Ceza Kodeksının 
352-ci statysının 3-cü payına görä “Ken-
di keefinä görä” iş için ceza işlemesi 
(ugolovnoe delo) açtı. Moldova zakon-
narına görä bu iş için kabaatlıları var nicä 
5-8 yıla kapana kapasınnar.

İncelemeleri hem soruşturmaları 
yapmaa deyni prokurorlar bu ceza iş-
lemesini (ugolovnoe delo), neçin sa, 
kendi üstünä almadılar, ama Moldova-
nın içişleri ministerstvosuna verdilär.

Not. Bu işlän ilgili GHT deputatları-
na Büük ayın 16-da Kişineva poliţiyeya 
gelsinnär deyni povestkalar yollandı. Hiç 
bir deputat o günü Kişineva gitmedi.

Büük ayın 22-dä Moldova Parla-
mentın Spikerı açıkladı, ani Kom-
ratta Moldova Parlamentın bürosu 
açılacek.

Bu büronun uuru: insannara taa 
derindän Moldova Parlamentın çalışma-
sı için annatmaa. Bundan kaarä herbir 
vatandaşın, burayı gelip, aalaşmak kiya-
dını vermää yada Moldova Parlamentın 
deputatlarlan buluşmaa kolayılıı olacek.

Büük ayın 17-dä GHT Başı yar-
dımcıları Demyan KARASENİ hem 
Aleksandr TARNAVSKİY ayırı-ayırı 
buluştular Moldova Parlamentın Spi-
kerı İgor KORMANnan hem Premyer-
ministruylan İurie LEANKAylan.

GHT basın merkezi bildirer, ani 
buluşmalarda Küçük ayın 2-dä Gagau-
ziyada zakonnu hem konsultatif Refe-
rendumun yapılmasınnan ilgili cümne-
politika soruşları incelendi.

Annaşıldı, ani pazertesi, Büük 
ayın 20-dä, soruşları erindä incelemää 
deyni, Kişinevdan Komrada bir gru-
pa Moldova ministruların yardımcı-
ları yollanacek hem Büük ayın 22-dä 
GHTnın üstolan toplantısında Moldo-
va Parlamentın Spikerı hem Moldova-
nın Premyer-ministrusu pay alaceklar.

Öncedän açıklanan GHTnın Üsto-
lan toplantısı, ani Büük ayın 17-dä ya-
pılaceydı – olmadı. Bu iş için Büük ayın 
16-da karar aldı GHT prezidiumu.

Ofiţial açıklamaya görä, Üstolan 
toplantıdan vazgeçmäk sebepi – GHT 
öndercilerinin Moldova Respublikası-
nın öndercilerinnän buluşup, orada Baş 
prokuraturanın GHT deputatlarına karşı 
ceza işlemesi (ugolovnoe delo) açması-
nı hem da bu işlän ilgili GHT deputatla-
rına Kişineva poliţiyeya gelmeleri için  
povestkalar yollanmasının incelemesi.

GHT kapalı kapu
ardında karar aldı

Üstolan toplantı
olaceydı, ama olmadı

GHT toplantısı erinä
Moldova öndercilerinnän 
buluştular

Büük ayın 22-dä olan toplantıda 
GHT iki soruş inceledi – “Gagauzi-
yada cümne-politika durumu için” 
hem “Referndum için”.

GHT pres-slujbası bildirdi, ani açık 
rejimdä birinci soruşu inceleyip, sora, 
kapalı kapular ardında, GHT “Referen-
dum için” Zakonda kimi diiştirmekleri 
yaptı hem Merkez Seçim Komisiyanın 
Predsedatelin raportunu sesledi.

Karar alındı, ani “Gagauziyada Re-
ferendumdan ileri Hepsi uurlarda de-
putatların Kongresini toplamaa deyni” 
soruşu gelän aftaya incelemää.

Referendum için parayı
insannar toplasın teklif edildi

Büük ayın 20-dä Gagauziya başkanı Mihail FORMUZAL yaptı bir açıkla-
ma, angısında bildirdi, ani Referendum için Gagauziya bücetına koyulan 940 
bin leyi yok nicä kullanmaa, zerä devlet bu uurda banka esabını zap altına 
aldı.

Mihail FORMUZAL bildirdi, ani 
bu iş yapıldı maasuz 2014-cü yılın Kü-
çük ayın 2-dä Gagauziyada konsultativ 
hem zakonnu Referendumun yapılma-
masını zorlamaa deyni.

Mihail FORMUZAL danıştı hep-

si Gagauziya insannarına Referdu-
mu kurtarmaa deyni para toplamaa. 
O sayêr, ani bu verecek kolayını hem 
Referendumu yapmaa hem da Gagau-
ziya Halk Topluşun deputatlarını ceza 
işlerindän korumaa.

Parayı Yuriy YAKUBOV verecek
Moskvada yaşayan çadırlı gagauz biznesmenı Yuriy YAKUBOV bildirdi Gagau-

ziya başkanına hem GHT başına, ani Gagauziyada Referendumu yapmaa deyni para-
yı o verecek. Canabisi açıkladı, ani “biler, ani bu iş için Moldova kuvetleri bana 
karşı zakonsuz ceza (ugolovnoe delo) açaceklar. Ama bän bundan korkmêêrım. 
Zerä benim paralarım pak. Gagauziyada bän büüdüm. Orada gömülü benim bo-
bam, orası benim Vatanım”.

Moldova Parlamentın 
bürosu açılacek

(açıklama – Todur ZANETin)
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Kırım ayın (dekabri) 20-dä Kişinev-
da, Moldovanın etniklärarası Bürosun-
da, “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak 
statusu için” Zakonun kabledilmesinin 
günündän 19 yılını kutladılar.

Kutlama programasında vardı 
“tombarlak masa” konuşmaları, resim 
sergisinin açılışı hem konţert.

Tombarlak masayı açtı Moldo-
vanın Gagauzlar obşçinasının başı 
Nilolay TERZİ. Sora nasaat ettilär 
Gagauziyanın İspolkomun predseda-
telin yardımcısı Valeriy YANİOGLU, 
Moldovanın etniklärarası Bürosunun 

başı Elena BELÄKOVA, Moldovanın 
birinci parlamentın deputatları Födor 
ANGELİ, İvan ZABUNOV hem sa-
yın SİDOROV,  “Ana Sözü” gazetanın 
baş redaktoru hem  yazıcı Todur ZA-
NET, Moldova parlamentın deputatı 
Oleg GARİZAN, Stepan BULGAR, 
“Kardaşlık” kuruluşun başı Konstantin 
SIRF.

Konstantin SIRF hem Valeriya YA-
NİOGLU kutladılar anılmış gagauz 
işadamını Georgiy İvanoviç KISSAyı 
üüsek devlet nagradasının “Om Eme-
rit” kabletmesinnän.

Resim serginin açılışından sora hem 
onunnan tanışmaktan sora, kutlamala-

ra katılannara etniklärarası Bürosunun 
büük salonunda konţert gösterildi. 
Konţerttä pay aldılar Gagauziyanın du-
hovoy orkestrası, “Düz Ava” ansamb-
lisi, “Elegiya” kemençecilär ansambli-
si, “Yujnıy Drayf” ansamblisi, solistlär 
Mariya KISA, Vitaliy VASİLİOGLO.

PATRETLERDÄ: Moldovanın 
etniklärarası Bürosunun başı Elena 
BELÄKOVA baaşlêêr Büronun diplo-
malarını Moldovanın Gagauzlar obşçi-
nasının başına Nilolay TERZİyä hem 
Moldova Gagauzlar obşçinasının genç 
kanadın başına Viktor TERZİya.

“Tombarlak masa” konuşmaları va-
kıdı.

Not. Kutlamayı, badaşıp, hazırla-
dılar Gagauziyanın İspolkomu, Mol-
dovanın etniklärarası Bürosu,  Mol-
dovanın Gagauzlar obşçinası.

Kırım ayın (dekabri) 23-dä Komra-
dın kultura Evindä “Gagauziya (Gaga-
uz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun 
kabledilmesinin 19-cu yıldönümünü 
kutladılar.

Kutlamalarda pay aldılar Gagauz 
Respublikasının kurucuları, Gaga-
uziyanın büünkü öndercileri, diplo-

matlar, Türkiyedän hem Ukraynadan 
musaafirlär.

Zalda bulunan insannara hem bü-
tün Gagauziyaya (GRT kutlamadan 
cannı yayın verdi) kutlama sözlerinnän 
danıştılar Gagauziya başkanı Mihail 
FORMUZAL, Gagauziya Halk Top-
luşu Başın yardımcısı Aleksandr TAR-
NAVSKİY, Moldovada Evropa Birlii 
misiyasının Büükelçisi Pirkka TAPİ-
OLA, Moldovada Türkiye Büükelçili-
in musteşarı Orhan IŞIK, Ukraynanın 
Bolgrad rayonun predsedateli Mariya 
GAYDARCI hem başkaları.

Başkan Mihail FORMUZAL, kut-
lama sözündän kaarä, Gagauziyanın 
eni ödülünü “Gagauziya Ordenını” 
dört kişiyä baaşladı: Stepan TOPA-
La, Mihail KENDİGELÄNa, Leonid 
DOBROVa hem Kipra Universitetın 
rektoruna Suat GÜNSELä.

Kendi sözündä Mihail FORMU-
ZAL kötüledi Modlovanın evropa-
ya girmesini, ama Canabisinin dostu 
Pirkka TAPİOLA bu kötülemeyi sildi 
da annattı Gagauziya insannarına ne 

gözäl yaşamak olacek burada, açan 
Moldova Evropaya girecek.

Kendi konuşmasında Moldovada 
Türkiye Büükelçiliin musteşarı Orhan 
IŞIK kutladı Gagauziya halklarını bu 
yortuylan hem okudu Türkiye Respub-
likasının Başbakan Yardımcısı Sn. Be-
kir BOZDAĞın kutlama mesajını.

“Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak 
statusu için” Zakonun kabledilmesi-
nin 19-cu yıldönümünü kutlamaları 
başarıldı bir büük konţertlan. Konţert 
başladı eni türküylän “Gagauziyamıza 
Gimna” (laflar - Todur ZANET, muzı-
ka - İlya FİLEV), türküyü çaldı Kom-
rat pedagogika kolecın horası (önderci 
- Polina FİLEVA).

PATRETLERDÄ: Tribunada Mol-
dovada Türkiye Büükelçiliin musteşarı 
Orhan IŞIK (solda);

Nasaat eder Gagauziya başkanı Mi-
hail FORMUZAL (saada);

Oynêêr ansambli “Kadınca”; 

“Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun 
kabledilmesinin 19-cu yıldönümünü kutladılar

Komratta

Kırım ayın (dekabri) 22-dä, Tür-
kiye Respublikasının baş kasabasında 
Ankarada yaşayan gagauzlar Gagauz 
Yerin 19-cu duuma gününü baktılar. 

Ankara universitetlerindä üürenän 
gagauz üürencilär hem burada yaşayan 
vatandaşlarımız, nicä da her kerä, bu 
yıl da milli yortumuzu kutladılar. Kut-
lamaya katıldı 50 kişiyä yakın insan. 
Yortulu toplantının tertiplemesindä 
hepsi bu insannar pay aldılar. Nicä da 
herkerä, şindi da, zengin sofra kuruldu, 
türkülär çalındı, bizim halk oyunları-
mız oynandı, bilgi yarışmaları yapıldı. 
Vatanımızın saalıı için birär filcan kır-
mızı zayber şarabı da buyuruldu.

Lääzım sölemää, ani bu kutlama-
lar Ankarada 2010-cu yıldan beeri 
yapılêr. İlk kutlamalar üürencilerin 
önderciliindä yapıldı, ama sora onnar-
da çok aktif olarak Ankaradakı gagauz 
ayleleri da pay almaa başladılar. 

Kutlamanın sonunda annaşıldı, ani 
gelän yıla, Gagauz Yerimizin 20-ci 
yılı için, bir kontert hazırlamaa lääzım 
olacêk da bu işä diil sadä Ankaradan, 
ama Türkiyenin öbür kasabalarından 
da gagauzları çaarmaa.

Ankara Gagauzlar Birlii

AnkaradaKişinevda

Çalêr Gagauziyanın hem Moldo-
vanın anılmış türkücüykası Mariya 
KISA.
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Koladaya karşı Gagauziya Radio 
hem Televideniyeyası karımcalık 
gibi kaynaardı. Tezdä lääzımdı efirä 
çıksın 2,5 saatlık yayın, gagauzlarda 
Kolada yortusu hem Kolada adetleri 
için.

Korespondentlar Zinaida 
KANŢIR, Tatyana STAVİLA, Maya 
SADOVİÇ, Polina BARBOVA ha-
zırlardılar hem seslendirärdilär kendi 
reportajlarını hem süjetlarını. Ope-
rator Grigoriy STAVİLA çıkarar-
dı klisedä Hristozun duuması için 
uşakların gösterisini. Yayın studiyası 
tertiplenärdi hem operatorlar Artöm 
ZAPOROJEŢ, Leonid ARFANOS, 
Aleksey GARÇU studiya kamerala-
rını erleştirärdilär. Yayın studiyasının 
başı Mariya KAZAKU, ses operatoru 
Mihail REZUNEŢ hem yayın opera-
toru Aleksandr ARNAUT  tehnika 
kontrol edilärdilär.   Studiyada işle-

Koladaya karşı GRTnın izmetindän bir 
reportaj

Kolada hem Eni yıl yortularında Gagauziya Ra-
dio hem Televideniye cümne kuruluşu siiredicilerä 
deyni pek meraklı programalar hazırladı hem cannı 
yayınnar yaptı. Lääzımdı görmää ne büük havezlän 
bu günnerdä GRTnın zaametçileri çalışêrlar. Belliy-
di, ani bu insannar can sıcaklıınan hem zaametlerini 
saymadaan, baaşlêêrlar kendilerini sevgili işinä hem 
bütün ürektän isteerlär göstermää dünneyä bizim ha-
liz, eveldän kalma, adetlerimizi.

Kısmet düştü bu günnerdä olmaa onnarın yanında, 
patredä çıkarmaa bu ustaların çalışmasını da şindi,  
bir foto-reportajda, o çalışmayı sizä da annadacez.

yecek spikeri Svetlana DİMİTROGLO-
yu hem musaafirleri stilist-vizajist Vera 
NEZALYZOVA donadardı. Belli saatta 
hepsi hazırdı.

Gagauziya Radio hem Televideniye-
yası Haberlär redakţiyasının başı Valentina 
KAROLÄK hem rejisör Vasilisa PETRO-
VİÇ bitki kerä inceledilär yayın programa-
nın detallerini da yayın başladı.

Bu gündä yayına, Kongaz hem Kıpçak 
küülerindä Kolada adetleri için annatmaa 
deyni, GRTya teklif edildi gagauz yazıcı-
sı hem folklorcusu, “Ana Sözü” gazetanın 
baş redaktoru Todur ZANET, Kongazdan 

Haberlär redakţiyasında: (soldan) Tatyana STAVİ-
LA, Valentina KAROLÄK, Maya SADOVİÇ, Zinaida 
KANŢIR.

Stilist-vizajist Vera NEZALYZOVA 
son gözellii sürer spiker Svetlana Dİ-
MİTROGLOnun suratına.

Yayın planın incelemesindä: (soldan) Polina BAR-
BOVA, Valentina KAROLÄK, Svetlana DİMİTROG-
LO, Zinaida KANŢIR.

Studiyada (yukarda) Kıpçak küüyün “Güneşli Koraf” karı ansamblisi;
(aşaada soldan) Svetlana DİMİTROGLO, Todur ZANET, Kongazdan 

Kolada koluna “Ţar” Todur MARİNOVSKİY hem koladacılarlan “kedi”.

Kolada gezmää hazırlanan bir “kol” 
hem Kıpçaktan “Güneşli Koraf” karı 
ansamblisi.

Yayın studiyasında: (soldan) ya-
yın operatoru Aleksandr ARNAUT, 
yayın studiyasının başı Mariya KA-
ZAKU, rejisör Vasilisa PETROVİÇ,  
ses operatoru Mihail REZUNEŢ.

Not. Bu yayınnan GRT zaametçi-
lerin o günkü çalışması bitmedi. Ko-
lada gecesi GRT Komradın klisesindä 
yapılan slujbadan 6 saat cannı yayın 
verdi.

Komrat klisesinin Pazar şkola-
sının üürencileri klisenin altarının 
önündä Hristozun duuması için gös-
teri yaptılar.
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KASIMDAN HEDERLEZÄDÄN 
BAKILAN BÜÜK YORTULAR 

(KIŞ YORTULARI)
Kasım. (Kasımın 7-si).
Din yortusu – Ay Dimitri. (Kası-

mın 8-zi).
Sıçan günü. / Din yortusu – Nes-

tor.  (Kasımın 9-zu).
Din yortusu – Arhangil Mihayıl. 

(Kasımın 21-ri).
Canavar yortuları, Yabanı yortu-

ları. (Kasım ayın 24-30 günneri arası).
Canavar orucu. (Kolada oru-

cunnan bir gündä başlêêr. Edi gün 
tutêrlar).

Din yortusu – Kolada orucu. (Ka-
sımın 28-zi – Büük ayın 6-sı günneri 
arası tutulêr).

Topal Canavar günü, Ovdeniye. / 
Din yortusu – Vedeniye günü, Ovde-
niye. (Kıran ayın 4-dü).

Sarmısak günü, Andrey günü. / 
Din yortusu – Andrey günü, Ay And-
rey. (Kıran ayın 13-çü).

Din yortusu – Varvara, Varvara 
günü. (Kıran ayın 4-dü / 17-si).

Din yortusu – Sava. (Kıran ayın 
18-zi).

Nüklay, Nikulay, Nikolay günü, 
Nikul günü. / Din yortusu –Sveti 
Nüklay, Ay Nikola, Sveti Nikola. (Kı-
ran ayın 19-zu).

Din yortusu – Spiridon, Skırdon. 
(Kıran ayın 25-şi).

Taukların günü, Tauk yortusu, 
Poleznik günü. / Din yortusu – İgnat 
günü, İgnajka, İgnajdin. (Büük ayın 
2-si).

Din yortusu – Kolada, Koladi, 
Kreçün, Kraçun. (Büük ayın 7-si).

Din yortusu – Stipan, Stepan, Ste-
fan günü. (Kıran ayın 27-si / Büük 
ayın 9-zu).

Eni yıl, Çıbık günü, Ay Vasili. / Din 
yortusu – Ay Vasili. (Büük ayın 14-
dü).

Hayvannarın günü, Öküzlerin 
günü. (Büük ayın 15-şi).

Din yortusu – Ay Yordan, Yordan 
günü, Ayazma, Vatiz. (Büük ayın 19-zu).

İvan günü, Güvää yıslama günü. / 
Din yortusu – Ay İvan, İvan günü, Ay 
Yuvan, Yuvan günü. (Büük ayın 20-si).

Babu günü, Baba günü, Babin 
günü. – Din yortusu – yok. (Büük ayın 
21-ri).

Din yortusu – Ay Andon. (Büük 
ayın 30-zu).

Tanas günü. / Din yortusu – Ay Ta-
nas, Tanas. (Büük ayın 31-ri).

Din yortusu – Tri Svätitel. (Küçük 
ayın 12-si).

Trifun günü, Trifun. / Din yortusu 
– Trifun günü. (Küçük ayın 14-dü).

Strateniye. / Din yortusu – Strate-
niye. (Küçük ayın 15-şi).

Din yortusu – Simön, Simon. (Kü-
çük ayın 16-sı).

Din yortusu – Lambu günü, Ara-
lambu günü, Ay Haralampi, Svıntu 
Aralambu. (Küçük ayın 23-çü).

Et orucu. (Büük oruca iki afta kal-
dıynan başlêêr. Bu yıl Küçük ayın 17-
23 günneri arası tutulêr).

Piinir aftası. (Et orucundan sora 
başlêêr. Büük orucun çeketmesindän ön-
ceki afta. Bu yıl Küçük ayın 24-dü hem 
Marta ayın 2-si günneri arası tutulêr).

Büük oruç (Paskellä orucu). 
(Paskelledän edi afta ileri başlêêr. Bu 
yıl Baba Marta ayın 3-çü hem Çiçek 
ayın 19-zu günneri arası tutulêr).

Beygirlerin günü, Todur günü. 
/ Din yortusu – Ay Todur. (Bu yortu 
Büük orucun ilk cumêrtesindä bakılêr. 
Bu yıl Baba Marta ayın 8-zi.  Todur 
günü baaşlanêr taa çok beygirlerä).

Marta Babusu, Babu Dokiya. / 
Din yortusu – Sfınta Dokiya. (Baba 
Marta ayın 14-dü).

Kırk kaşık, Kırk ayoz, Kırk me-
çik. / Din yortusu – Kırk meçik. (Baba 
Marta ayın 22-si).

Blaguşteni, Blaguştin. / Din yor-
tusu – Blaguşteni, Blaguştin. (Çiçek 
ayın 7-si).

Lazari, Lazari yortusu, Lazari 
cumêrtesi. (Paskellä yortusuna bir 
afta kaldıynan, cumêrtesi  bakılêr. Bu 
yıl Çiçek ayın 12-si).

Et Duşinţası. (Paskellä orucuna 
kaldıynan bir afta ozaman bakılêr).

Din yortusu – Süüt pazarı. 
(Paskellä yortusuna bir afta kaldıy-
nan, pazar günü bakılêr. Bu yıl Çiçek 
ayın 13-çü).

Din yortusu – Büük afta. (Büük 
orucun edinci aftası).

Din yortusu – Ak perşembä. 
(Paskellä yortusununu önündä bitki 
peşembä. Bu yıl Çiçek ayın 17-si).

Piinir Duşinţası. (Paskellä orucu-
na karşı bakılêr).

Din yortusu – Paskellä. (Bu yıl Çi-
çek ayın 20-si).

Ölülerin Paskellesi. / Din yortusu 
– Küçük Paskellä, Paskellenin do-
kuzu, Ölülerin Paskellesi. (Paskellä 
yortusundan sora dokuzuncu gündä, 
pazertesi, bakılêr. Bu yıl Çiçek ayın 
28-zi).

HEDERLEZDÄN KASIMADAN 
BAKILAN BÜÜK YORTULAR 

(YAZ YORTULARI)
Hederlez, Ederlez. / Din yortusu 

– Ay Yorgi, Ay Görgi. (Hederlez ayın 
6-sı).

Raspus günü. (Hederlez ayın 
7-si).

Rusali çarşambası. (Paskellä yor-
tusundan sora irmi beşinci gündä, dör-
düncü çarşamba, bakılêr. Bu yıl He-
derlez ayın 14-dü).

İspas. / Din yortusu – İspas. 
(Paskellä yortusundan sora kırkıncı 
gündä bakılêr. Bu yıl Hederlez ayın 
28-zi).

Pipiruda. / Din yortusu – Ereme-
ya. (Hederlez ayın 14-dü).

Tanas günü. / Din yortusu – Ay Ta-
nas. (Hederlez ayın 15-şi).

Nüklay, Nikulay, Nikulay günü, 
Nikul günü. / Din yortusu – Ay Niko-
la, Sveti Nikola. (Hederlez ayın 22-
si).

Din yortusu – Konstantin – İläna. 
(Kirez ayın 3-çü).

Moşa, Moşa cumêrtesi, Duşinţa, 
Duşniţa. (Troiţaya karşı, cumêrtesindä 
bakılêr. Bu yıl Kirez ayın 7-si).

Troiţa, Troiţa pazarı. / Din yor-
tusu – Troiţa. (Paskellä yortusundan 
sora ellinci gündä bakılêr. Bu yıl Kirez 
ayın 8-zi).

Rusali aftası. / Din yortusu – Ayoz 
Ruhun günü. (Troiţa pazarından sora, 
çekedip pazertesindän, bakılêr).

Petrov orucu. (Kirez ayın 28-zi / 
Orak ayın 11-ri).

Dragayka, İvan günü, Yani günü. 
/ Din yortusu – İoan Vatizedicinin du-
uma günü. (Orak ayın 7-si).

Petrov, Petrov günü. / Din yortusu 
– Petri hem Pavli. (Orak ayın 12-si).

Din yortusu – Kirikaşköp. (Orak 
ayın 28-zi).

Din yortusu – Marina. (Orak ayın 
30-zu).

İliya günü, Sveti İliya. / Din yortu-
su – Ay İliya. (Harman ayın 2-si).

Foka. / Din yortusu – Mariya 
Magdalina. (Harman ayın 4-dü).

Din yortusu – Panteley, Panteley-
mon. (Harman ayın 9-zu).

Mokovey. / Din yortusu – Mako-
vey. (Harman ayın 14-dü).

Probrejen, Probajne. / Din yortu-
su – Probajne, Pobrejene. (Harman 
ayın 19-zu).

Panayıya orucu. (Harman ayın 14 
/ 27 günneri arası tutulêr).

Büük Panayiya. / Din yortusu – 
Büük Panayiya. (Harman ayın 28-
zi).

Yuvan Başıkesilän. / Din yortusu – 
İoan Başıkesilän. (Ceviz ayın 11-ri).

Din yortusu – Simön, Simon. (Ce-
viz ayın 14-dü).

Küçük Panayiya. / Din yortusu – 
Küçük Panayiya. (Ceviz ayın 21-ri).

Kruça günü, Krestov. / Din yor-
tusu – Kruça günü, Krestov. (Ceviz 
ayın 27-si).

Petkov. (Canavar ayın 27-si).
***

Önemli not. Büük cumaalar.
“Büük cumaalar” yılda 12 var: 

Arhangiı Mihayıl cumaası, Ay İordan 
cumaası, Blaguşteni cumaası, He-
derlez cumaası, İliya cumaası, İspas 
cumaası, İvan Başı kesilmiş cumaası, 
Kolada cumaası, Panayıya cumaası, 
Paskellä cumaası, Petrov cumaası, 
Troiţa cumaası.

“GAGAUZLUK: Kultura, Ruh, 
Adetlär” kiyadına görä

Gagauzların en büük yortuları Hederlez (Hederlez ayın 6-sı) hem Kasım (Kasımın 7-si) sayılêrlar. Evelki vakıtlar-
dan beeri, milletimiz bu yortularlan yılı iki paya bölärmiş: Hederlezdän Kasımadan hem Kasımdan Hederlezädän. 
(Şindiki zamannarda gagauzlar yılı dört paya bölerlär: ilkyaz, yaz, güz hem kış).

Yortuların sıralamasını lääzımdı ölä da verelim. Ama esaba alarak onu, ani gagauz halk yortuların kalendarına 
hristiannıktan çok din yortuları girdi, karar aldık yortuların sıralamasını ilktän Kasımdan Hederlezädän vermää, 
sora da Hederlezdän Kasımadan. Zerä bu türlü sıralamak taa islää açêr yortuların maanalarını.

2014-cu yılda gagauz halkın yortuları

Bu kış pek oya geldi. Hava hep ilkyaz gibi sıcaktı. Fidannarda tohumnuk-
lar açılmaa başladı. Güzlüklär da sararmaa çeketti. Kimi erlerdä tarlaları 
sürmää başladılar. Kaarı taa İvan gününädän bekledik.

Kaardan ileri, Büük ayın 19-dan beeri hava suumaa başladı. Umut vardı, ani 
kaar yaayacek. Ama kaar erinä yaamur yaamaa başladı. Yaamur damnaları aaç-
larda, çotuklarda hem elektrika tellerindä dondular. Dondukça aaçlar kırılmaa 
başladılar, tellär – kopmaa. Bütün Moldovada üzä yakın küü safksız kaldı. Onna-
rın arasında Gagauziyanın Avdarma hem Çok-Meydan küüyüleri da.

Yollar şişä gibi buz oldu. Maşinalar hem insannar kayêrlar. Avariyalar taa sık 
olmaa başladı. İnsannar da, kayıp düşerlär. Bütün respublikada artık beşüz kişiyä 
yakın türlü sakatlıklarlan bolniţalara danıştılar. Donup ölän da var.

Yaamurun ardına kaar yaamaa başladı. Yollar kapanmasın deyni, onnarı dur-
mamayca paklêêrlar. Nicä deniler: kış erleşmää başladı.

Not. Moldova meteorologiya merkezi bildirer, ani bu afta sonunda Moldovada 
20-22 gradusadan büük ayazlar beklener.

Kaardan ileri yaamurlar geldi
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Moskva hem bütün Rusiyanın Ay-Aydın Patriarhı 
KİRİLLın KOLADA KUTLAMASI

Saabidä sevgili olan Ayozlu baş-
popazlar, hatırlı popazlar hem dya-
konnar, Allahı sevän monahlar hem 
monahinelär, sevgili kardaşlar hem 
kızkardaşlar!

Bu gündä bizim kliselerimiz dolu 
insannan, ani geldi metinnemää Duu-
muş Allahlı Evladı – Kurtarıcı Hristo-
zu hem Onun Pekpak Anasını – Mari-
ya Kızı.

Hristozun Duuması – insannıın 
bütün istoriyasının baş oluşu. İnsan 
herkerä Allahı aaradı: ama bütün dolu-
luunda Allah Kendisi açıldı insana sade 
Birduumuş Oolunun insan olmasında. 
Allahın Oolunun hem İnsan Oolunun 
gelmesinnän dünnä üürendi, ani Allah 
sevgiydir, ama diil sade Büük Kuvet, 
ani Allah Hayırlıktır – ama diil sade 
Zapçı, ani Allah ömür hem sevinmelik 
kaynaadır – ama diil sade Korkunç Da-
avacı, ani Allah Ayoz Üçlüydür, Angı-
sının kanonu sevgi, – ama diil yalnız 
olan dünnä Yaradıcısı. 

Büün biz kutlêêrız o oluşu, angı-
sı heptän diiştirdi dünnä istoriyasını. 
Allah girer insannıın kär içinä, olêr 
bizdän biri, alêr üstünä bizim günah-
larımızı, yufkalıklarımızı hem kuvet-

sizliklerimizi da getirer onnarı Gol-
gofaya, ki kurtarsın insanı aar hem 
kaldırılmaz üktan. Şindän sora Allah 
bulunmêêr näändasa yukarda göklerdä, 
ama bulunêr bizimnän, bizim aramız-
da. Herbir liturgiyada sölener bu laf-
lar: “Hristoz bizim aramızda!” – hem 
cuvap: “Hem var, hem olacek da!” Bu 
açık bir tanıklık, ani Tennenmiş Allah 
– Kurtarıcı Hristoz – bulunêr Kendi 
inannı insannarının arasında. Herkerä 
komka alarak Onun Ayoz Güüdesindän 
hem Kanından, savaşarak tamannamaa 
Onun sımarlamalarını, biz lafederiz 
Kurtarıcımızlan hem bulêrız günahla-
rımızın afedilmesini. 

Kurtarıcı Hristoz verdi diişilmäz bir 
ölçek, angısınnan biz var nasıl ölçelim 
Allaha yakın olduumuzu – o bizim ya-
kındakımız. Açan biz alêrız üstümüzä 
aalemin yufkalıklarını, payederiz aale-
min acısını hem kahırını, acıyerız fuka-
araları hem mutsuzları, biz tamannêêrız 
Hristozun kanonunu (Gal. 6:2) hem 
benzeeriz Kurtarıcıya, Angısı üstünä 
aldı bizim kuvetsizliklerimizi hem çekti 
bizim hastalıklarımızı (İs. 53:4). 

Biz yok nasıl unudalım aalem için 
bu sevinçli hem aydınnık gündä, Hris-
tozun Duumasında, açan bütün yaratma 
şaşarak geler başiiltmää Allahlı Evladın 
yattıı ahıra. O büük bereket, angısını 
biz büün kablederiz kliselerdä, lääzım 
bizdän dökülsün başkasına da, kim taa 
bulunêr Klisenin dışanda da yaşêr diil 
Hristoza görä, ama bu dünnenin dal-
galarına görä (Kol. 2:8). Ama eer biz 
sizinnän onnara karşı çıkmazsak – bu 
İi Haber var nasıl onnara etişmesin; eer 
biz sizinnän açmazsak üreklerimizi da 
paylaşmazsak can dolusu sevinmelii, o 

var nasıl hiç etişmesin onnara, kimdä 
yok bu sevinmelik, ama kim hazır onu 
kabletmää. 

Allahın Oolunun tennenmesinnän 
insan oluşluu görülmedik üüseklää çı-
karıldı. Herkezimiz diil sade yaradılmış 
olsun “Allahın simasına hem benzerliinä 
görä”, ama Hristoz aşırı şindän sora Al-
lahın oolu oldu: biz artık “diiliz yabancı 
hem gelmä, ama ayozlara vatandaş hem 
Allahın senselesiyiz” (Ef. 2:19). Allaha 
bu yakınnık hem bizä verilän girginnik 
için söleer Saabinin duası, angısında biz 
danışêrız Yaradıcıya nicä bizim Gökteki 
Bobamıza.

Herbir insanın yaşaması paasız: 
çünkü onun için ödendi Allahın Birdu-
umuş Oolunun Tennenmesi, Yaşaması, 
Ölümü hem Dirilmesi. Hepsi bunnar 
yardım eder bizä taa saygılı hem sev-
gili görmää herbir insanı, bakmaya-
rak nekadar o bizä benzämeer. Ayoz 
boba Moskvalı Filaretin (Drozdov) 
fikirinä görä, “sevgi – o haliz hem iştä 
belli olan bizim yardımımız aalemin 
iiliinä”. Hristozun Duumasının sevinç-
li ginnerindä isteerim çaarmaa hepsini 
iştä belli olan bu sevgiyä: nicä deer 
apostol Pavli, sevelim biri-birimizi 
kardaşçasına, taa çok hatır güdelim 
biri-birimizä, çalışkan olalım, canna-
rımız yansın, Saabiyä izmet edelim 
(Rim. 12:10-11, Çıf. 13:16). 

Candan kutlêêrım sizi bu büük 
yortuylan – Hristozun Duumasınnan. 
Sevgi hem selemet verän Allah (2 Kor. 
13:11) Eni yılda versin bizim halkımı-
za hem herbirimizä selemet hem iilik.

+ KİRİLL, Moskva hem bütün 
Rusiyanın patriarhı

Kolada, 2013/2014 yıl, Moskva

Moskva hem bütün Rusiyanın Ay-Aydın Patriarhı KİRİLLın arhiereylerä, 
popazlara, monahlıkta bulunannara hem Rus Doorusaltanatlı Klisesinin hepsi 
eminni evlatlarına Kolada kutlaması. 

“Soţialist işindä geroylara” edek 
para vereceklär. Yannış iş bu!

Kırım ayın 17-dä Gagauziya Halk Topluşu aldı karar “Soţialist işindä ge-
roylara” her ay edek para vermää. Gagauziyada büün 3 bölä kişi var. O insan-
nara soţializama vakıdında 9 türlü uurdan ikramnar, kolaylıklar hem paralar 
gelärdi. Şindi da ayda 500 lei sade bu ad için veriler. 

Ama o vakıtlar halizdän kırlarda yanan insannar, an-
gıların terinnän o “geroylar” oldu, büün kuru bir 500-
600 leylik pensiyaya yaşêêrlar. Herliim yaşarsalar taa.

Soţializma vakıdında kendi terini dökän başka in-
sannar ne işlämärdilär mi? Onnar ne geroy diildi mi? 
Halk Topluşu bölä karar alarkana lääzımdı soruşu islää 
kantarlasın. Zerä soţializma çoktan yok da, paralar genä 
binnärlän insannarın cöbündän alınıp, birkaç kişinin (bekim pek islää insanna-
rın!) cöbinä girecek. Yannış iş bu!

Not. Taa ileri GHT karar aldı vermää özel pensiyä taa iki kişiyä: Mihail 
KENDİGELÄNä hem Stepan TOPALa, Gagauz Respublikasını yapmışlar dey-
ni. Ama Respublikayı onnar yapmadılar e! Respublikayı bütün narod yaptı. Özel 
pensiya da bütün naroda lääzım verilsin.

“SOŢİALİST İŞİNDÄ GEROYLARI” NİCÄ YAPARDILAR. Biler-
siniz mi nicä? Respublikalara Moskvadan gelärdi izin angı uurda geroy hazırla-
maa: çoban mı, doyarka mı, kolhoz predsedateli mi, komunist partiyasının raykom 
sekretari mi? Komunist partiyası ayırardı kandidaturayı da sora o insana hepsicii 
işlärdi, ani gösterilsin deyni ne becerikli o, ne bereketlär büüder, ne büük çorbacı-
lık yapêr. Bölä. Aslısı bu!

Büük ayın 10-da Kişinevda 
raametli oldu poet, yazıcısı hem 
pedagog  Konstantin Konstan-
tinoviç VASİLİOGLU.

Canabisi duudu Ukrayna-
nın Odesa dolayın Bolgrad ra-
yonun Aleksandrovka (Satılık 
Hacı) küüyündä.  Şkolayı ba-
şardıktan sora girdi üürenmää 
Kaul pedagogika uçilişçesında 
gagauz dili üüredicileri kur-
suna. Burada o tanışêr gagauz 
intelegenţiyasınnan, başlêêr yaz-
maa gagauz dilindä peet. Başka 
gagauz yazıcılarınnan biriktä, 
onun yaratması tiparlanêr ilk 
gagauzça literatura kiyadında 
“Bucaktan seslär” (1959).

1980-ci yıladan Konstan-
tin VASİLİOGLU işledi Çadır 
kasabasının «Знамя» gazeta-
sında korespondent. 1980-ci 
yılda o geçer işlemää Kişinev-
da pedagogika hem psihologi-
ya Bilim-aaraştırma İnstitutu-
na. Gagauz yazıların latiniţaya 
geçirilmesindän beeri Canabisi 
bütün kuvetlän başlêêr hazır-
lamaa ilktän gagauz dilindä 
üürenmäk programalarını hem 
metodika-kurrikulumnarını, 
sora da gagauz dilindä üürenmäk 
kiyatlarını, Azbukaları, sözlükle-
ri, plakatları. Üüredici minister-
liin programalarına görä gagauz 
dilindä üüredicilerä kursalar 
yapêr.

Konstantin VASİLİOGLU 
poet hem yazıcı olarak birkaç 
peet hem annatma kiyatları ti-
pardan çıkardı.

Gagauz filologiyanın hem 
milli kulturanın ilerlemesindä 
büük izmetleri için, gagauz şko-
laların üüredicilik kiyatlarının 
yaratması için 1998-ci yılda, Ca-
nabisinin 60-cı yıldönümündä, 
Konstantin VASİLİOGLUya 
verildi ad - “Gagauziyanın şan-
nı vatandaşı”.

İnsan olarak Konstantin 
VASİLİOGLU yımışak, cana 
yakın bir insadı. Hiç birisinä 
kötülük yapmadı. İnsan duudu 
hem insancasına yaşadı.

Topracıı ilin olsun! Allaa 
onu saa yanına kabletsin! 

“Ana Sözü” redakţiyası

İnsan duudu hem 
insancasına yaşadı

Konstantin Konstantinoviç 
VASİLİOGLU

(27.02.1938 – 10.01.2014)

Kırım ayın 23-dä Komratta oldu 
karı kulluu arasında voleybol turni-
rı. Turnir “Gagauziya (Gagauz Yeri) 
özel hak statusu için” Zakonun kab-
ledilmesinin 19-cu yıldönümünä ba-
aşlandı.

O günü Gagauziyanın regional genç-
lik Merkezindä toplandılar voleybol ko-
mandaları Komrat, Çadır hem Valkaneş 
kasabalarından hem da Baurçu, Beşgöz, 
Dizgincä, Kıpçak küülerindän.

Turnirin kuboonu aldı Komradın ta-
kımı, 2-ci erdä – çadırlıykalılar, 3-cü da 
– valkaneşliykalar. Bu üç komandaya 
para, baaşışlar, medalilär hem diploma-
lar verildi. Bundan kaarä turnirın en islää 
oyuncularına da baaşışlar verildi.

VOLEZBOL
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Moldova Respublikasının sport için 
yazan jurnalistlerin Birlii Moldovada  
2013-cü yılda 10 en islää sportsmenna-
rı seçti.  Sportçu jurnalistlerin kararına 
görä o spotsmennarın arasında 5-ci er 
verildi anılmış gagauz güreşçisinä Pötr 
YANULOVa.

Pötr YANULOV Komrat sport 
klubanda üürendi, 2010-cu yılda genç 
spotrsmennarın arasında Dünnä çem-
pionunu oldu, 2013-cü yılda Evropa 
çempionatında 4-cü eri aldı, çok kerä 
serbest güreçtä Moldovanın çempi-
onunu oldu. 2013-cü yılda Rusiyada 
geçän XXVII Bütündünnä yaz Uni-
versiadasının bronza medalisinin saa-
bisi. Pötr YANULOV Komrat kasaba-
sının şannı vatandaşı (2013).

Not. Veterannarın arasında 60 
en islää sportsmennarın arasında 

Pötr YANULOV Moldovanın 2013-cü 
yılın en islää sportçuların arasında

27-ci erdä  bulunêr anılmış gaga-
uz sambo hem dzüdo masterı Pötr 
KURU, bu yılkı samboda Dünnä 
çempionu hem dzüdoda bronza me-
dalisini alan.

2013-cü yılın Kırım ayın 22-dä “Gagauz konţert” kuruluşunun Gagauziyanın 
regional duhovoy orkestrası (önderci – Vasiliy İVANÇUK) kendi kuruluşundan 
20-ci yıldönümünü kutladı. Kutlama günündä Çadır kasabasının kultura Evindä 
orkestra bir konţert verdi.

Gagauziyanın Regional duhovoy 
orkestrası 20 yaşını tamamnadı

Eski Eni Yılda (Çıbık Günündä) gagauzlarda 
Hêy-hêy, rakıylan hem Surva gezerlär

ESKİ ENİ YIL
Eski Eni yıl gagauz uşaklarında en 

beklenän hem sevilän yortu. Zerä bu 
günnerdä, taa doorusu Büük ayın 13-dä var 
nicä hêy-hêy gezmää. Diil, ani kazanmaa 
çok bişey (bu da var, zerä kovriklän bilä 
birkaç ley da vererlär), ama dostlarlan, bir-
kaç “Hêy-hêy” hazırlayıp, evdän-evä gezip, 
komşuları kutlamaa. Bekim üşüyüp dışar-
da, bekim donup, ama kısmetli hem şen 
olup, evä dönmää. Da beklemää açan, gecä 
yarısından sora, bakası hem mamusu seni 
saadıçlara hem yakın senselelerä rakıylan 
yollayacek. Kendileri da, sän yollandıynan, 
rakıcıları karşlayaceklar. Zerä rakı masası 
avşamdan kurulu artık: şişiklär, köftelär, 
paçalar, sütlü pirinçlär bekleerlär.

Sabaalendän da, evä geldiynän, hodul 
sormaa: “Survacılar taa gezmerlar mı?” Da 
yatıp uymaa, uynmaa ondan, ani omuzuna, 
surva gezän küçük uşaklar, “survaklinţaylan” 
yavaşıcık urup, may sessiz deerlär: “Surva, 
surva!” Ne kısmetli günnärdi!!!

Todur ZANET

PATRETLERDÄ: Bir kongazlı ayledä Eski Eni Yıl 
yortusu: Ev saabikayı Mariya Konsatntinovna UZUNu 
survacı Survaylan kutlêêr (solda yukarda).

Hêyhêycılar: (aşaada, soldan) Vani UZUN, Gena 
İVANOV hem Tolä UZUN.

Survacılara tatlılık hem para veriler (aşaada ortada).
Survacılar: (yukarda saada) Anna FRANGU (solda) 

hem Nasti İVANOVA.
Rakıcı geldi. Rakıcı - Anato-

liy Uzun, ev saabi - Anton Petroviç 
UZUN.


