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KIBATEK 32. Halklararası literatura Salonu
Orak ayın (iyül) 3-7 günnerindä Moldovada hem Gagauziyada “KIBATEK 

32. Halklararası literatura Salonu” geçti. Salon “Ana Sözü” gazetası, KIBATEK 
(Kıbrız Balkannar, Avraasya, Türkiye Edebiyat Kurumu) hem Moldova Yazıcılar 
Birliin tarafından hazırlandı hem yapıldı.

“Ana Sözü” gazetası
“KIBATEK 2013
Halklarası Türk Dilinä
İzmet Ödülünü” kabletti

Orak ayın (iyül) 3-dä “KIBATEK 32. 
Halklararası literatura Salonun” açılış 
günündä, toplantıda KIBATEK Onursal 
Başkanı Feyyaz SAĞLAM açıkladı, ani 
KIBATEK (Kıbrız Balkannar, Avraas-
ya, Türkiye Edebiyat Kurumu) kararına 
görä “Ana Sözü” gazetasına “KIBA-
TEK 2013 Halklarası Türk Dilinä İz-
met Ödülü” veriler.

Moldova Yazıcılar Birliindä KIBA-
TEKın adından bu ödülü “Ana Sözü” 
gazetasına Moldovada Türkiye Büü-
kelçiliin birinci sekretari Orhan IŞIK 
verdi.

Düzeräk Kliseyi – düzeriz 
cannarımızı!

Biz artık birkaç kerä sayfalarından annattık, ani Komrat-
ta eni “Saabinin Simasının Diişilmesinin” Katedral Klisesi 
yapmaa deyni karar alındı. 

Artık klisä için Komrat primariyası toprak verdi. Ama 
işi yoktu nicä başlamaa, zerä topraan çiftçilik uurundan çı-

karılması çok para yapêr. Bu para devletin kesesinä, vergi 
olarak, ödener. 

Ama, Orak ayın (iyül) 12-dä Moldova taa bir kerä gös-
terdi, ani devlet ta bu iştä var nicä kliselerä kolaylık yapsın. 
O günü Moldova parlamentı kabletti № 211 zakonu, angı-
sında yazılı, ani Komrat “Saabinin Simasının Diişilmesi-
nin” Klisesini yapmaa deyni, toprak vergisini ortadan kal-
dırmaa. Bu zakon “Monitorul Oficial” jurnalında çıktıı gibi, 
artık Moldovanın pravitelstvosu lääzım olacek bu konuylan 
ilgili kendi kararını alsın. Hepsi bu lääzımnı bürokrat işleri 
bittiynän, Klisenin düzmesinä artık sıra gelecek. Orayı da 
milionnarlan ley lääzım olacek.

Nicä bildirdi maasuz “Ana Sözü” için eni Klisenin po-
pazı Ay-Boba Sirgiy (Sergey KOPUŞÇU): “Moldovanın 
pravitelstvosu kendi kararını aldıı gibi, ilk adım – Klisenin 
proektını yapmaa. Proektan sora da, Allahın yardımınnan, 
stroykaya başlayacez. Ama dualar klisedä artık birkaç ay 
yapılêr. Biz erleştirdik burada bir vagoncuk da orada sluj-
baları hem din sıralarını yapêrız!”

Not. Hepsi biler, ani Klisenin yapılması için para 
develt tarafından verilmeer. Çünkü Moldovada din 
devlettän ayırılı. Onuştan klisä yapmaa deyni insan 
kendisi katlanêr. Klisenin yapılması için para yardı-
mı vermää isteyennär bu jertvayı var nicä yapsınnar 
banka üzerindän da. Klisnin banka rekvizitları: c/f 
1011620005538, c/b 222401200090662, “FinComBank” 
SA fil.12 Comrat, bankanın Kodu FTMDMD2x411.

PATRETTÄ: Eni Klisenin ön tarafının eskizı

KIBATEKtan literatura salonda pay 
aldılar: A.Kemal BAYSAK, Türkiyedä 
Bosniya-Gerţegovina devletin şannı Kon-
sulu hem Canabisinin eşi Pervin BAY-
SAK; poet, yazıcı, KIBATEKın Dernek 
Genel Başkanı Dr. Mevlüt KAPLAN; 
Bosniya-Gerţek devletinin Saraevo Uni-

versitetın türkologu Doç. Dr. Alena ÇA-
TOVİÇ; KIBATEK Onursal Başkanı, 
türkolog, poet hem yazıcı Feyyaz SAĞ-
LAM; KIBATEK Genel Başkanın Yar-
dımcısı, poet hem yazıcı Gazi KESKİN; 
poet hem yazıcı Şükrü AYDIN; poet hem 
istorik Erol Faik BİRLİK.

Salonun ofiţial açılışından öncä, 
Orak ayın (iyül) 3-dä Türkiyedän 
delegaţiya hem “Ana Sözü” gazeta-
sının işçileri, anılmış aydınnadıcının 
protoierey Mihail ÇAKİRın hem İrina 
ÇAKİRın  mezarına çiçek koydular, 
saygı duruşu yaptılar hem mezarda dua 
ettilär. Mezarlıktan sora “Ana Sözü” 
gazetasının redakţiyasınnan tanışmak 
oldu.

Üülendän sora da, Moldova Yazı-
cılar Birliindä “KIBATEK 32. Halk-
lararası literatura Salonun” ofiţial 
açılışı yapıldı. Burada KIBATEK 
delegaţiyası, Moldovada Türkiye Bü-
ükelçiliin birinci sekretari Orhan IŞIK 
hem “Ana Sözü” gazetasının temsilci-
leri Yazıcılar Birliin öndercileri tara-
fından karşılandı, da açılış poet Mihai 
EMİNESKUnun anmak taşına çiçek 
koyulmasınnan hem saygı duruşunnan 
başladı. Sora da, Yazıcılar Birliin “Ka-
min odasında” oturuş oldu. Oturuştan 
öncä Salona katılan insannarın hem 
musaafirlerin kolaylıı oldu “Gagauz 
literaturası: dün hem büün” adlı kiyat 
sergisinnän tanışsınnar.

Salonun açılış konuşmasını Moldo-
va Yazıcılar Birlii başkan yardımcısı 

2013-cü yılın ana kapital yatırımna-
rında Gagauziyaya sadä 800,0 bin ley 
verildi. İnsan başına – 1 kişiyä 4,9 (!) 
ley yapêr. Moldovanın kalan erlerindä 
bu esaplar – 1 kişi başına 38,8 ley ge-
ler. Bu işi denkleştirdiinän göreriz, ani 
Gagauziyada 7,91 kerä taa aaz  ana 
kapital yatırımnarı yapılmış.

Ana yatırımnar 
7,91 kerä taa aaz

Ceviz ayın (sentäbri) 7-9 günnerindä 
Moskva hem bütün Rusiya Patriarhı 
KİRİLL Moldovaya bir vizit yapmaa 
neetlener. Bu Patriarhın ikinci vizitı 
olacek. Ne ilk vizitında, ne da bu vi-
zitta Canabisi Gagauziyaya gelmää 
neetlänmedi.

Nicä ilk vizitında da, şindi da Ga-
gauziya öndercileri Patriarhı Komrada 
gelsin deyni teklif ettilär. Ama bu kerä 
da teklif cuvapsız kaldı.

Allahçasına olaceydı herliim Mosk-
va hem bütün Rusiya Patriarhı KİRİLL 
geläydi Komrada, da eni başlanan “Sa-
abinin Simasının Diişilmesinin” Ka-
tedral Klisesinin temel taşını koyaydı 
hem ayozlu slujbayı yapaydı.

Ama kim biler Ceviz ayın (sentäbri) 
7-9 günnerinädän Allaa ne izin verecek  
ortodks klisenin Periarhına?

Gagauziyaya 
çaardılar
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Orak ayın (iyül) 10-da Gagauziya 
Halk Topluşu 26 oylan Gagauziya İs-
polkomunu (Valkaneş rayonun başın 
kandidaturasından kaarä, Gagauziya 
başkanı o kandidaturayı hiç teklif et-
medi da) kabletti. 

Gagauziya İspolkomu: 
- İspolkom predsedatelin birinci 

yardımcısı – Valeriy YANİOGLU;
- İspolkom predsedatelin yardımcı-

sı – Nikolay STOYANOV;
- İspolkom predsedatelin yardımcı-

sı – İvan KREŢU;
- İspolkom predsedatelin yardımcı-

sı – Vitaliy ALADOV;
- içişleri Upravleniyanın başı – Ser-

gey SUHODOL;
- yustiţiya Upravleniyanın başı – 

İrina ZELİNSKAYA;
- SİB Upravleniyanın başı – Mihail 

JELEZOGLU;
- çiftçilik-industriya kompleksı Up-

ravleniyanın başı – İlya TOPÇU;

Moldova Parlamentın pres-slujbası 
bildirdi, ani İgor KORMANnan Di-
mitriy KONSTANTİNOV açıkladılar 
kendi bakışlarını avtonomiyada soţial-
ekonomika hem politika durumuna, 
hem kayıl oldular onunnan, ani lääzım 
kaaviletmää dialogu merkezin hem Ga-
gauziyanın kuvet organnarın arasında.

Moldova Parlamentın Predsedateli 
teklif etti, ani Gagauziya taa aktiv pay al-
sın ““Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak 
statusu için” zakonuna görä Moldovanın 
zakonnarını doorudulması için” Moldo-
va pravitelstvosunun çalışmak grupası-
nın işindä, ani Moldova Yustiţiya Minis-
terliin kanadı atında bulunêr. O urguladı, 
ani Kişinevun hem Komradın arasında 
dialogun hızlanması açacek yolu Gagau-
ziyanın ilerlemesindä eni programalara. 
Canabisi urguladı, ani karar alınmasın-
da demokratiya proţesların kullanılması 
olêr salt ozaman, açan bu iştä devletin 
cümnesi hem kuvet organnarı barabar 
çalışêrlar.

Açıklayarak Moldovaya gelän para 
yardımnarın temasını, İgor KORMAN 
dedi, ani parlament yardımcı olacek Ga-
gauziyaya bu donor yardımını kabletmää 
hem bu uurda lääzımnı kararlar almaa ha-
zır. O urguladı, ani islää olacek, herliim 
parlament paylaşarsa kendi çalışma usta-
lıınnan Gagauz Yeri Halk Topluşunnan, 
ne verecek kolayını zakonculuk uurunda 
kaliteyi üüseltmää hem yardımcı olacek 
devletin bütün topraklarında zakonnarı 
birtakım kullanmaa.

GHTnın basın merkezi bu buluş-
maylan ilgili açıklama yaparkana bil-

Moldova Parlamentın hem Halk Topluşun Predsedatelleri buluştular

dirdi, ani Gagauziya Halk Topluşun 
spikerı Dimitriy KONSTANTİNOV 
kutladı İgor KORMANı Moldova Par-
lamentın Predsedateli ayırılmasınnan. 
Canabisi urguladı, ani Gagauziya ku-
vetleri avtonomiyayı Moldova Res-

publikasının bir parçası olarak sayêrlar 
hem teklif ederlär bütün hem bir dev-
letin içindä Gagauziyanın statusunu 
kaavileştirmää.

Dimitriy KONSTANTİNOV teklif 
etti İgor KORMAN esap alsın temel 
problemayı – “Gagauziya (Gagauz 
Yeri) özel hak statusu için” Zakonu 
Moldovada bütünnä esaba alınmêêr. 
Bu zakon organik zakonu sayılêr, da 
Parlamentta taa sora kabledilän zakon-
narın taa üüsek juridika kuvetleri var, 
hem sık bu zakona ters giderlär. Bu 
problemayı çözmää deyni GHT başı 

teklif etti “Gagauziya (Gagauz Yeri) 
özel hak statusu için” Zakonun statu-
sunu konstituţiya zakonuna kadar kal-
dırmaa, ya ona maasuz organik zakonu 
statusu vermää, yada bütün zakonu 
devletin Konstituţiyasına bir bölüm 

olarak koymaa. Bu olarsa Moldovanın 
Parlamentında kabledilän hepsi zakon-
nar lääzım olacek “Gagauziya (Gagauz 
Yeri) özel hak statusu için” Zakonuna 
yugun olsunnar.

Buluşmada Gagauziya tarafından, 
avtonomiyanın yaşaması için pek 
önemli olan, birkaç iş taa teklif edildi:

- durgutmaa Moldova Pravi-
telstvosunun teklifini, ani erinde-
ki cümne finansları için zakonuna 
diiştirmeklär hem eniletmeklär ge-
tirecek, neredä Gagauziyaya karşı 
doorudan diskriminaţiya yapılması 

var nicä olsun. Bu var nicä aazaltsın 
Gagauziyanın bücetına bütün devlet 
vergilerindän akıntıyı (NDS, akţiz, 
gelir vergisi);

- incelemää kolaylıı, ani üüredici-
lik kuruluşlarında ana dilin üüren-
mesi için bütünnä lääzımnı parayı 
Gagauziyaya vermää;

- devletin 2014-cü yılın bücetınä 
koymaa lääzımnı esapları temel har-
camaklara para vermää deyni, çünkü 
bu yıl bu esaplarda Gagauziyaya sadä 
800,0 bin ley vardı, ne 1 kişiyä 4,9 ley 
yapêr. Bütün respublikada sa 1 kişiyä 
38,8 ley geldi.

Buluşmada Moldova Parlamentın 
spikerı sükür etti bu açık laflar için. 
Canabisi esaba aldı onu, ani Gagauzi-
ya istämeer kendisi için eni işlär, ama 
isteer tanınsın hem esaba alınsın hepsi 
işlär ne temelä koyuldu “Gagauziya 
(Gagauz Yeri) özel hak statusu için” 
Zakonda. İgor KORMAN açıkladı, 
ani meraklandı Gagauziyada iniţiativa 
grupasının Moldovadan çıkmak için 
referendum yapılması için imzalarını 
toplanmasınnan. Canabisi urguladı, ani 
hiç bir türlü ekstremizmayı kabletmeer 
ne Gagauziyanın baamsızlıı için, ne da 
Moldovanın Romıniyaylan birleşmesi 
için.

Not. Buluşmada pay aldılar Mol-
dova Parlamentın deputatı, Parla-
ment Predsedatelin danışmanı Alek-
sandr STOYANOGLU, GHT başın 
yardımcısı Aleksandr TARNAVSKİY, 
GHTnın İnsan hakları hem zakoncu-
luk  komisiyasının başı İvan BURGU-
CU, GHT deputatı Födor GAGAUZ.

Foto – Moldova Parlamentın
pres-slujbasının

Moldova Parlamentın hem Gagauziya Halk Topluşun pres-slujbaları bildirdilär, ani Kişinevda, Orak ayın (iyül) 
23-dä, Moldova Parlamentın Predsedateli İgor KORMAN buluştu Gagauziya Halk Topluşu Predsedatelinnän Di-
mitriy KONSTANTİNOVlan.

- dış ilişkilär Upravleniyanın başı – 
Pötr ZALATOV;

- ekonomika ilerlemesi Upravleni-
yanın başı – Vitaliy KÜRKÇÜ;

- finans Upravleniyanın başı – İgor 

GUSEYNOV;
- saalık Upravleniyanın başı – İvan 

VİERU;
- Vergi inspekţiyası Upravleniyanın 

başı – İvanna AVRAMOVA;

- üüredicilik Upravleniyanın başı – 
Vera BALOVA;

- gençlik hem sport işleri Upravle-
niyanın başı – Anatoliy KARA;

- kultura hem turizm Upravleniya-
nın başı – Vasiliy İVANÇUK;

- İspolkom predsedatelinin işle-
rinin Upravleniyanın başı – Pavel 
TULBA;

- stroitelstvo Upravleniyanın başı – 
Kornel DUDNİK;

- Komrat rayonun başı – İvan 
SARI;

- Çadır rayonun başı – Sergey BU-
ZACI.

Temel olarak (birkaç adamdan 
kaarä) Gagauziya İspolkomunda hep o 
kişilär kaldı.

Kaldı onnar da kimi GHT iştän at-
tıydı – Gagauziya İspolkom predseda-
tel yardımcısı Nikolay STOYANOV 
hem Üüredicilik Upravleniyanın başı 
Vera BALOVA da. Var İspolkomda eni 
kişilär da: Kornel DUDNİK, İgor GU-
SEYNOV, İvanna AVRAMOVA.

Not. Gagauziya Halk Topluşunda 
İspolkom için oy verdilär demokrat-
lar, liberal-demokratlar hem Gaga-
uziya başkanın adamnarı. İkiliktä 
kaldılar komunistlär hem kimi ba-
amsız deputatlar.

Foto Gagauziyanın
ofiţial saytından

Ultimatum koyuldu. İmpiçment adandı.
Sonunda İspolkom kabledildi!

Gagauziya Halk Topluşu Orak ayın (iyül) 8-dä olan toplantısında genä Gagauziya İspolkomun azalarınnan ilgili 
soruşu incelämedi. Bu kerä dä soruşu taa iki günä aşırttılar – çarşambaya saat 18-00. Çünkü “başkan ilaçlanmaa 
gidärmiş”. Taa ileri, açan GHT Gagauziya başkanına ultimatum koyardı, başkan hep kendi dediyni yapardı. Bu 
kerä da ölä yaptı. İstedii gündä İspolkomu kablettirdi. 
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Orak ayın (iyül) 24-25 günnerindä Moldovada 
ofiţial vizitlan bulundu Turkmenistanın prezidentı 
Gurbangulu BERDIMUHAMEDOV.

Turkmenistanın prezidentı Gurbangulu BERDIMU-
HAMEDOVu aeroportta Moldova Prezidentı Nikolae 
TİMOFTİ karşladı. Üüsek musaafiri asker şan duru-
munnan karşladılar. Aeroporttan sora Turkmenistanın 
prezidentının Gurbangulu BERDIMUHAMEDOVun 
Moldova prezidentınnan Nikolae TİMOFTİylän göz-
gözä buluşması oldu.

Vizit zamanında büük musaafirin buluşmaları oldu-
lar Moldova Parlamentın predsedatelinnän İgor KOR-
MANnan, Moldova remyer-ministrusunnan Yurie LE-
ANKAyla, politikacılarlan.

Vizit zamanında iki devlet arasında ekonomika hem 
kultura uurunda işbirlii annaşmaları imzalandı.

Programaya görä, Turkmenistanın prezidentı Büük 
Ştefanın pamätniinä çiçek koydu, Krikova şarap maa-
zalarını baktı.

Vizitın ikinci günündä Turkmenistanın prezidentı 
Gurbangulu BERDIMUHAMEDOV Moldovanın et-
nografiya hem istoriya muzeyin eksponatlarınnan hem 
sergilerinnän tanıştı.

Turkmenistanın
prezidentı Moldovada

Toplantı taa çeketmedään, Halk Topluşun bi-
nasın önündä protest akţiyası yapıldı. Bu akţiyayı 
kurdular Gagauziyanın Moldova Respublikasından 
çıkması hem 1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 
19-da kurulan Gagauz Respublikasına dönmää  
deyni Gagauziyada referendum yapmak için imza 
toplayan iniţiativa grupası. Protest akţiyasında pay 
aldı 40 kişiya yakın insan. Akţiyada urgulandı, ani 
mutlaka raferendumu yapmaa lääzım hem bu iş için 
juridika temeli da var: 6 bin toplanmış imza.

GHTnın cümne toplantısını açarkana, GHTnın 
İnsan hakları hem zakonculuk komisiyasının başı 
İvan BURGUCU bildirdi, ani protest akţiyasını ya-
pan cümne insannarı o kendisi çaarmış bu toplantı-
ya. Birazdana referendum için iniţiativa grupasının 
temsilcileri Leonid DOBROV, Mihail VLAH hem 
Vitaliy VASİLİOGLU (Komrat Sovetinın sovetnii) 
cümne toplantısına geldilär.

Cümne toplantısında İvan BURGUCU urgu-
ladı, ani “Büün Moldovada gagauzları separatist 

sayêrlar, o üzerä, ani Gagauziya Moldovadan çık-
maa isteer. Ama bu diil dooru.” Moldovada “heptän 
esaba almêêrlar, ani Gagauziyanın özel hak statu-
su için zakonu hiç biri bakmêêr, hem Moldovada 
büün kabledilän zakonnar o zakonun temelini yok 
eder.”

İvan BURGUCU açıkladı, ani “İmzaların top-
lanması zakoncasına dooru... Ama zakonnarı doo-
ru kullanmarsalar, ozaman ortaya koyulacek soruş: 
Moldovadan çıkıp, Tamojnä Birliinä girmää”.

Komunistlär partiyasından Moldova parlamen-
tın deputatı İrina VLAH dedi “avtonomiyanın 
Moldova respublikasından ayırılması için hiç bir 
argument işitmedim”,- bildirer gagauzinfo.md. 
- “Deyecez, biz ayırıldık Moldovadan. Biz islää 
mi yaşayacez, açan avtonomiyanın bücetı – 60% 
merkezdän yardım. Bän isteerim danışmaa Gaga-
uziyanın patriotlarına – diil lääzım emoţiyalara 
verilmää, var kuvetlär, ani isteerlär, biz biri-
birimizlän düüşelim”.

Moldova parlamen-
tın deputatı İrina VLAH 
açıklamadı, nekadar 
Moldova ilktän Gaga-
uziyadan alêr, da onna-
rın kaç proţentini geeri 
verer.

Halk Topluşun cüm-
ne toplantısının so-
nunda alındı karar, ani 
hepsi teklifleri lääzım 
olacek birleştirmää, 
da GHT deputatları-
na, incelenmäk için, 
vermää. Son kararı GHT 
deputatları alacek.

Moldovadan çıkmayı GHT kantara koyêr
Orak ayın (iyül) 17-dä, Gagauziya Halk Topluşun İnsan hakları hem zakonculuk  komisiyasının 

teklifinä görä, GHTda, açık cümne toplantısında, Moldova Respublikasının içindä ya dışında Gaga-
uziyanın gelecää için konuşmalar oldu. Toplantıda pay aldılar GHTnın hem Moldova parlamentının 
deputatları hem cümne insannar.

İvan BURGUCUnun
KIZKARDAşI OLDUU İÇİN 

GÖZLEDİCİ SOVETİNä 
İLKTäN AYIRILMADI 
Orak ayın (iyül) 8-dä Gagauziya 

Halk Topluşu Gagauziya Radio hem 
Televideniyasınnan (GRT) ilgili soruş-
ları inceledi. O soruşların birisi Tele-
videniye hem Radio Gözledici Sovetin 
(TRGS) kurulması.

Bu soruşu oldu artık 7 ay 
çözämeerlär. Bitki kerä TRGSnın 
kurulmamasının sebepiydi – depu-
tatlar kandidatların biografiyalarını 
lääzımmış inceletsin. Da te, Orak ayın 
(iyül) 8-dä soruş genä GHTnın iş prog-
ramasına koyuldu. Ama genä deputat-
lar TRGSı sonunadan kuramadılar. 

En büük dartışmalar TRGSa kandi-
datın KDU üüredicisinin Sonia SUR-
NİNAnın dolayında oldular. (Sonia 
SURNİNA Gagauziya Halk Topluşun 
deputatın hem İnsan hakları hem za-
konculuk  komisiyası başın İvan BUR-
GUCUnun kızkardaşı). Ayırma kertiinä 
geldiinän, Sonia SURNİNAnın kan-
didaturasına karşı çıktılar komunist 
partiyasından deputatlar hem kimi ba-
amsız deputatlar, da, 18 oy kabledip, 
Canabisi o günü TRGSa geçämedi.

Not. toplantıda Gagauziya Halk Top-
luşu GRTnın geçici predsedatelinnän 

Ekaterina JEKOVAylan iş annaşma-
sı kontraktı kesip, GRT başına geçici 
olarak Gagauziyada Moldova-1 televi-
deniyasının korespondentını Ekaterina 
TERZİyi koydu. Ekaterina JEKOVA 
bununnan kayıl olmadı, da, suda verip, 
sudu kazandı.

GÖZLEDİCİ SOVETİ
SONUNDA KURULDU 

Orak ayın 10-da Gagauziya Halk 
Topluşu enidän Gagauziyanın Televi-
deniye hem Radio Gözledici Sovetinä 
(TRGS) soruşuna döndü. Bu kerä 

etişmeyän iki kişiyi ayırdı. Bunnar 
oldular Sonia SURNİNA, KDU üüre-
dicisi hem Veçäslav PARFÖNOV, jur-
nalist hem üüredicilik Upravleniyanın 
zaametçisi.

Orak ayın 11-dä TRGS kendi ilk 
toplantısını yaptı. Toplantıda TRGS 
başı Ekaterina TERZİ (Gagauziyada 
“Moldova-1” kanalın jurnalistı) se-
çişdi. TRGS Başın yardımcısı Sonia 
SURNİNA ayırıldı. TRGS sekretari – 
Valentina YANİŞOGLU oldu.

Toplantının arasında Ekaterina 
TERZİ açıkladı, ani o GRTnın geçici 

TRGSnın kurulması hem GRT predsedatelin seçilmesi
predsedateliindän atılêr. 

Not. TRGS karar aldı GRTnın geçi-
ci predsedatelini Ekaterina JEKOVAyı 
predsedatelliktän almaa. Onun erinä 
geçici olarak koyuldu Mariya PARFÖ-
NOVA, Gagauziya radionun direktoru.

GRTda 3-cü 
GEÇİCİ PREDSEDATEL

Orak ayın (iyül) 25-dä Gagauziya-
nın Televideniye hem Radio Gözle-
dici Soveti (TRGS) GRTya eni geçici 
predsedatel ayırdı. Bu kerä – Stepan 
PİRONu (kendisi Başküülü (Kirsova). 
«Первый народный» kabellerdä tele-
kanalın direktoru.).

Nicä açıkladı TRGS başı Ekaterina 
TERZİ Gagauziyanın Radio hem Te-
levideniye geçici predsedateli Mariya 
PARFÖNOVA danışmış TRGSya, ani 
onu bu iştän çıkarsınnar. O üzerä da 
TRGS GRTya lääzımdı enidän geçici 
predsedatel ayırsın.

Not. Kendi toplantısında TRGS 
açıkladı, ani Gagauziyanın Radio 
hem Televideniye kompaniyasının 
predsedateli için konkurs açılêr. 
Olacek kolayı, ani kandidatlar 
versinnär kendi dokumentlerini 
Ceviz ayın (sentäbri) 16-dan. Ceviz 
ayın (sentäbri) 22-dä da GRTnın 
predsedatelin ayırılması beklener.
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KIBATEK 32. Halklararası literatura Salonu
Teo CHIRIACH yaptı. Sora söz ve-
rildi “Ana Sözü” gazetasının baş re-
daktoruna Todur ZANETä. KIBATEK 
adına söz tuttular Feyyaz SAĞLAM, 
Dr. Mevlüt KAPLAN hem A.Kemal 
BAYSAK. Türkiyenin adından söz 

aldı Moldovada Türkiye Büükelçiliin 
birinci sekretari Orhan IŞIK. Hep bu-
rada haber verildi, ani literatura Sa-
lonun adına kutlamalarını bildirdilär 
Moldova Parlamentın gagauz deputat-
ları Vera VLAH hem Aleksandr STO-
YANOGLU.

Ofiţial açılışın ikinci payında KI-
BATEK kendi literatura ödüllerini hem 
plaketlarını verdi: Moldova Yazıcılar 
Birliinä KIBATEKın plaketını; yazıcı-
ya hem poeta Titus ŞTİRBUya – KI-
BATEK 2013 Uşaklar literaturasında 
Ödülünü; Todur ZANETä – KIBATEK 
2013 Halklararası literatura Ödülünü; 
“Ana Sözü” gazetasına – KIBATEK 
2013 Halklarası Türk Dilinä İzmet 
Ödülünü.

Bundan sora, “Ka-
min odasında” bulunan 
herbir türk, moldovalı 
hem gagauz poetı birär 
peet okudular. Kimi 
kendi peetlerini, kimi 
çevirilmiş peetleri kimi 
da başka poetların pet-
lerini.

Ertesi günü, Orak 
ayın (iyül) 4-dä, “KI-
BATEK 32. Halklara-
rası literatura Salonu” 
Komratta olan progra-
maya görä ilerledi. 

Sabaalän KIBATEK delegaţiyası, 
Moldova Yazıcılar Birliin temsilcisi 
Titus ŞTİRBU, “Ana Sözü” gazetanı 
baş redaktoru Todur ZANET, Komrat 
devlet Universitetın (KDU) temsilcile-

ri Soniya SURNİNA hem Konstantin 
TAUŞANCI Gagauziya şan Aleyasın-
da, bir büük hem suuk yaamurun altın-
da, Gagauz, romın hem rus yazıcıların 
(Nikolay BABIGLU, Dionis TANA-
SOGLU, Dimitriy KARA ÇOBAN, 
Gavril GAYDARCI, Mihai EMİNES-

KU, Aleksandr PUŞ-
KİN) anmak taşlarına 
çiçek koydular. Nedän 
sora KDUnun Türk kul-
tura Merkezinnän tanış-
mak oldu.

Burada KDU rektor 
yardımcısı Lübov TKAÇ 
selemnedi Salona katı-
lannarı hem milli kultu-
ra fakultetın dekanı Ma-
riya YANİOGLU hem 
da ekonomika fakultetın 
dekanı Konstantin TA-
UŞANCI fakultetların 
çalışması için annattılar. 
T ü r k 

kultura Merkezin ön-
dercisi Soniya SUR-
NİNA derindän bu 
Merkezin çalışması 
için söz tuttu. Bu-
luşmada KIBATEK 
delegaţiyası baaşladı 
Komrat devlet Uni-
versitetın bibliotaka-
sına türk yazıcıların 
kiyatlarını. KDU rek-
tor yardımcısı da verdi 
musaafirlerä kiyatyla-
rı, ani annadêrlar KDUyu.

Üülendä “KIBATEK 32. Halkla-
rarası literatura Salonu”nda pay alan 
delegaţiyaları Gagauziya Halk Topluşu 
başı yardımcısı Aleksandr TARNAVS-

KİY kabletti. Canabisi annattı Gagau-
ziyanın Halk Topluşu için, Gagauziya-
nın soţial hem kultura programalarını, 
şükür ettii Türkiye Respublikasına o 
büük yardımnar için, ani Gagauziyeya 
yapılêr. Buluşmadan sora musaafirlär 
GHTnın “Şan tefterindä” kendi yazıla-
rını braktılar.

Hep o günü, üülendän sora, Komrat 
“ATATÜRK” bibliotekasında Halkla-
rarası Gagauz Literatura Paneli hem 
Şiir Salonu yapıldı. Paneldä okundu 
dokladlar: Doç. Dr. Alena ÇATOVİÇ 
“Bosniya-Gerţegovina Türkologiyasın-
da Gagauzlar”; Erol Faik BİRLİK “Ga-
gauz İstoriyası Üzerinä Düşüncelär”; 
Dr. Mevlüt KAPLAN “Gagauz Uşak-
lar literaturası Üzerinä”; Vasilisa TA-
NASOĞLU “Atatürk Bibliotekası 15 
Yıl Kulturamıza İzmettä”; Şükrü AY-

DIN “KIBATEK 
Çal ı şmala r ında 
Gagauz Türkleri 
Literaturası”; So-
niya SURNİNA 
“Gagauz literatu-
rası hem poeziyası 
türk üürencilerin 
arasında”; Feyyaz 
SAĞLAM “Ana 
Sözü” Gazetasının 
Gagauz Türkçesi 
İstoriya Açısından 
Önemi”.

Literatura Panelindän sora sıra po-
eziya Salonuna geldi. Salonda bulunan 
poetlar kendi peetlerindän birär örnek 
okudular. Titus ŞTİRBU okudu romın 
dilinä kendisi çevirmiş Todur ZANE-
Tin “Dua” peetini. Gagauziyadan peet-
leri okudular: Pötr MOYSE, Mercanka, 
Elena MOKANU, Yuliya KURDOG-
LU, Dimitriy POPAZOGLU.

Bu günü “ATATÜRK” bibliotekası-
nın salonunda bulunannara deyni maa-
suz bir sürpriz yapıldı: anılmış gagauz 
türkücüsü, Moldovanın kıymetli artistı 
Pötr PETKOVİÇ birkaç gagauz hava-
sını gaydada çaldı. 

Orak ayın (iyül) 5-dä Literatura 

Salonun ilerlemesi Kongaz küüyündä 
oldu. Burada, uşak dinnenmä lagerindä 
KIBATEK hem “Ana Sözü” gazeta-
sının delgaţiyasını karşladılar Kon-
gaz küüyün primar yardımcısı Mihail 
ESİR hem lagerin direktoru. Sora bir-
kaç aacın altında, çi-
men üstündä erleşip, 
musaafirlär uşaklara 
kendi yaratmaklarını 
okudular. Kalmadı-
lar geeri uşaklar da. 
Nina TUFAR (ga-
gauz yazıcısının Ni-
kolay TUFARın kızı) 
bobasının bir peeti-
ni dört dildä okudu: 
gagauzça, rusça, ro-
mınca hem angliy-
ca. Uşakların arasın-
dan peet okuyannar 

musaafirlerdän baaşış birär kiyat 
kablettilär. “Ana Sözü” gazetanın baş 
redaktoru Todur ZANET uşaklara ga-
zetanın taazä sayısını baaşladı.

Lagerdän sora KIBATEK 
delegaţiyası hem Kongaz küüyün 
primar yardımcısı Mihail ESİR ga-
gauz yazıcısının Todur ZANETin 
ana-boba evinä musaafirlää gittilär. 
Burada Türkiyedän musaafirlär tanıştı-
lar poetın anasınnan hem yakınnarın-
nan. Gözäl bir çay sofrası zamanında 
sesledilär Todur ZANETin anasının 
İvanna Dimitrievnanın aaçlık yılları 
için annatmasını.

Üülendän sora da bütün delegaţiya 
Komrat muzeyin ekspoziţiyalarınnan 
tanıştı.

“KIBATEK 32. Halklararası litera-
tura Salonun” son günündä da KIBA-
TEK delegaţiyası Kişinevun kultura 
yaşamasınnan tanıştı.

“Ana Sözü” gazetanın redakţiyası 
şükür eder hepsinä, kim yardımcı oldu 
bu büük hem gözäl sıra başa çıkarılsın 
deyni. Ayrıca saa olsunnar deeriz: Ga-
gauziya Halk Topluşun başına Dimit-
riy KONSTANTİNOVa hem GHT başı 
yardımcısına Aleksandr TARNAVSKİ-
Ya, Komrat Devlet Universitetın rek-
toruna Zinaida ARİKOVAya hem rek-
tor yardımcısına Lübov TKAÇa hem 
KDUnun türk kultura merkezin başına 
Soniya SURNİNAya, Kongaz küüyün 
primariyasına hem primar yardımcı-
sına Mihail ESİRä, “Atatürk” biblio-
tekasının direktoruna Vasilisa TANA-
SOGLUya hem onun yardımcısılarına, 
Kongaz küüyün lagerın zaametçilerinä, 
gazetamızın eski zaametçisinä Nina 
STAEVAya, o sıcaklık hem ikramnar 
için, ani yaptılar KIBATEK 32. Halk-
lararası literatura Salonuna katılannara 
deyni.

Fotolar – Eucen HARABARA, 
Lüdmila Marin (KARAÇOBAN), “Ana 

Sözü”redakţiyasının

Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada
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Kimär kerä faydalı olêr gazetaların 
eski sayfalarını aktarmaa. Te 2010-cu 
yılın Çiçek ayında (aprel) gazetamızda 
çıkmış bölä bir haber “BİZ KÜÇÜK 
şVEYŢARİYA OLACEZ!?” Pek me-
raklı okumaa bu yazıları: “Çiçek ayın 
(aprel) 9-da Gagauziya Başkanı Mihail 
FORMUZAL, Gagauziya Temel Kano-
nun 68-ci statyasını kullanarak, Komrat kultura Evin sţenasından Gagauziyada 
yaşayan insannara bir danışmak yaptı. Danışma televideniyada cannı verildi.

Başkanın danışmasından öncä, bu meropriyatiyeya teklif edilän hem zalda 
bulunan insannara Gagauziyanın yatırım için uygun olmasını annadan bir film 
gösterildi.

Sora, bir saattan zeedä, Mihail FORMUZAL kendi konuşmasında, RUS dilindä 
annattı nelär lääzım yapmaa, ani “ruh kulturasını, dili, üüredicilii hem ekonomika-
yı ilerletmää deyni, ki Gagauziya Dou Evropanın küçük Şveyţariyası olsun deyni”.

Bu “önemni” açıklamadan sora artık 3 yıl geçti. Da biz var nicä görelim: Ga-
gauziya küçük Şveyţariya oldu mu?

Ölä razgeldi, ani taman bu “Danışmamın” 3-cü yıldönümünä karşı, ilkyazın, 
Baba Marta ayın 13-dä, may bütün Gagauziya küülerini gezdim. Bu gezi yolunu 
her ay yapêrım, ama o günädän esap alamadım, ani küülerimizdä durum halizdän 
böläymiş. Bezbelli, açan fidannarda yaprak var hem herersi em-eşil, Gagauziya-
nın bozuk yollarından o yıkıklık hem verannık saklı durêr. O günü sa, sansın bir 
filmda, gözümün önünä pek titsi görüntülär geldi: sayısız yıkık evlär, daanık pı-
narlar, yol üstündä kuyu üstünä kuyular, kesik fidannar... Durmamayca, durgunup 
yıkıklıı hem bozukluu patredä çıkardım.

Yolum Ferpontyevka küüyünä etişti. Burada durgunduynan, bir auldan suya 
gidän bir karı çıktı. Sordum Canabisinä: “Ne buradan cenk mi geçti?” O insan, 
oflayıp, ölä cuvap verdi: “Taa da beter. Brakan – gider. Evlär bom-boş kalêr. 
Gidän dönmeer! Onnarın erinä üzä yakın çingenä küüyä erleştirdilär. Onnara 
yardım için para vererlär. Bizi da vergileri ödeyelim deyni zoorlêêrlar. Olsa 

brakıym burasını da nereyi gözüm gö-
rürsa gidiym. Ama yok ne yapmaa! 
İhtärladık. Biz kimseyä diiliz lääzım”.

Bu insannan ayırıldıktan sora canım 
sızlamaa başladı. Geldim Komrada, da, 
bu yıkıklıktan sora, başkannık binası-
nın önündä gördüm iki DJİPı, ani arka-
arkaya durardılar. İstedim bu DJİPların 
saabisinä bişey annatmaa, ama...

O DJİPlara bakarkana aklıma gel-
di bir iş: 2004-cü Tomay küüyündä birkaç kerä patredä çıkardıydım bir taligayı 
koşulu ineklän. O patredin birisini gazetaya koyduydum. Ozaman büünkü ön-
dercilerin birisi dediydi: “Sän sade kötü işleri üzä çıkarêrsın. Te biz kuvedä 
geldiynän, hepsi diişecek”. 2006-cı yılda onnar kuvedä geldi. Da diişti mi bişey? 
Karar sizin, okuycularımız! Bän sa nicä aslıyı gösterärdim, ölä da göstererim...

Kişineva yolumda hep bu kontrastı düşünärdim. İçimi yalın yakardı, canımı 
sancılar sökärdi. Gecä hiç uyuyamadım. Bilärdim, ani Gagauziyada bölä işlär var. 
Bilärdim, ani üzlärcä insan, Gagauziyayı brakıp, giderlär. Ama bukadaradan!

Üürendim, ani sadä Tomay küüyündän üzä yakın aylä Rusiyaya yaşamaa er-
leimiş. Evlär boş.

Üürendim, ani gagauz uşakları, şkolaları brakıp, Pridnestrovyeya hem Rusi-
yaya üürenmää giderlär, zerä bu bakalavr ekzamennerindä zeetlerdän onnarı hiç 
birisi koruyamêêr. Uşakları heptän korkuttular hem deli ettilär. Şkolalar boşalêr.

Üürendim, ani İspolkomda çalışannar kendilerinä genä may ellişär binär ley 
premiya almışlar. Cannar boş.

Ne yapmaa? Kimä danışmaa? Allaa yukarda, Padişah uzakta! Bu can baarma-
sını kim işidecek. İşidän var mı acaba!

Hepsi bu sancımı hem acımı topladım, da 14.03.2013 günündä döktüm onu 
“YA VARIZ BİZ, YA DA ÖLÜM! (GAGAUZİYA 2013)” peetimä. İşidän yok sa, 
baarliim okuyan olsun.

Todur ZANET, poet, Gagauziya Milli Gimnanın avtoru

Yıkık evlär, bozuk yollar yada Kimä deyni
Gagauziya küçük Şveyţariya oldu?

Kesik aaçlar, bozuk yollar,
Katrannan karışık göllär.
Pınar aazlarında otluk –
Su üstündä üzer bokluk.

E küülerin! Bom-boş evlär:
Ne pençerä, ne kapular,
Sökük, daanık, yok örtülär –
Sansın burdan geçmiş cenklär

Of, Gagauziyam benim,
Dün yollarnı senin gezdim.
Nelär olmuş? Nelär gördüm?
Sızlêêr canım! Patlêêr ödüm!

Üüsüz kalmış boş kotlonnar,
Fidannarda – kırık dallar.
Can-cun insan yok aulda,
Kara kayıp var burada.

Çatlak ayna bir içerdä,
Perdä sarkêr – kalmış teldä,
Yuvarlanêr eski patret...
Neyä geldik? Bettän da bet!

Başkan, ya bak nelär olmuş –
Gagauzlar köktän kopmuş!
Kaçan kaçêr aşırıya –
Diri kalmaa, diil paraya!

Yollar taşêr insannardan –
Yok hiç dönän uzaklardan.
Neyä lääzım bizä başkan?
Açan olduk biz darmadaan!

Of, Gagauziyam benim,
Sän eridikçä eridin!
İşlär gidärsä hep bölä
Kimin sä olacan? Sölä!

Te etiştik haliz kertää,
Bıçak ta dayandı kemää:
Ya varız biz, ya da ölüm!
Sıra geldi çannar ötsün!!!

YA VARIZ BİZ, 
YA DA ÖLÜM!

(GAGAUZİYA 2013)
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Doktorlar 357 
hastayı baktılar 
hem 54 parasız 
operaţiya yaptılar

Orak ayın (iyül) 1-dä, artık üçün-
cü kerä, Gagauziyeya Türkiyedän 
saalık doktorları delegaţiyası geldi. 
Bölä bir delegaţiya ilkin geldi 2010-
cu yılda, ikincilää da – 2012-ci yıl-
da. 

Bu kerä delegaţiyada 9 kişi vardı: 
2 hirurg, 2 genekolog, 2 uşak hirurgu, 
2 anetesiolg hem 1 lor. Delegaţiyanın 
başında buludu Türkiye Saalık Bakan-
nıı Saalık Araştırmaları Genel Müdürü 
Kamuran ÖZDEN.

Bir aftanın içindä, “Saalık aftası” 
çerçevesindä, Türkiyedän doktorlar 
Komrat hem Çadır rayon bolniţalarında 
357 hastayı baktılar hem 54 parasız 
operaţiya yaptılar. Bundan kaarä onnar 
ayırdılar Gagauziyadan doktorların 
kandidaturalarını Türkiyedä stajirovka 
geçmää deyni.

PATRETTÄ: Türkiyedän doktor-
lar Gagauziyanın başkanınnan Mi-
hail FORMUZALlan buluştukları 
zaman.

Toplantıda pay 
aldılar devlet teat-
ruların öndercileri 
Aze rbaycandan , 
Başkiriyadan (Ru-
siya), Kazahstan-
dan, Kipradan, 
K ı rg ı z i s t a n d a n , 
Saha-Yakutiyadan 
(Rusiya), Tatars-
tandan (Rusiya), 
Türkiyedän, Tı-
vadan (Rusiya). 
Gagauziyadan pay 
aldı Çadır teatrusu-
nun direktoru Mi-
hail KONSTANTİNOV.

TÜRKSOYu burada TÜRKSOY 
genel sekretarin yardımcısı Furat 
PURTAŞ (patrettä solda) temsil etti.

Toplantı öncesi olan pres-
konferenţiyada prezentaţiya oldu 

“TÜRKSOY teatr almanahı” kiyadına. 
Bu kiyat hazırladı TÜRKSOY Baş sek-
retarlii o karara görä, ani alındı 2011-ci 
yılda 1-ci toplantıda Antalyada. (Alma-
nahta türk dünnäsının 12 dramaturgun 
pyesaların arasında tiparlı gagauz 

dramaturgun Todur ZANETin “Açlık 
kurbannarı” pyesası da).

Nicä bildirdi gazetamıza Çadır te-
atrusunun direktoru Mihail KONS-
TANTİNOV bu toplantıda incelendi 
soruşlar, ani türk dünnäsı teatrular 
arasında işbirliinnän hem “Dede Kor-
kut” festevali yapılmasınnan ilgiliydi. 
Bundan kaarä Türk Dilli teatrular Bir-
lii kurmasınnan ilgili soruş aaraştırıldı. 
Karar alındı, ani TÜRKSOYa girän 
devletlerin teatru öndercilerinin 3-cü 
toplantısı Tatarstanın baş kasabasında 
Kazanda olacek.

Toplantının sonunda hepsi 
musaaf i r l ä r 
pay aldılar 
Azerbaycan 
milli teatru-
sunun kurul-
masının 140-
cı yıldönümü 
kutlamaların-
da.

F o t o - 
TÜRKSOYun.

TÜRKSOY teatru direktorlarını ikincilää topladı
Kirez ayın 24-26 günnerindä Azerbaycanın baş kasabası Baku musaafir 

etti TÜRKSOYa girän devletlerin teatru öndercilerinin 2-ci toplantısını. Bu 
toplantı TÜRKSOY kanadı altında oldu hem baaşlandı Azerbaycan milli te-
atrusunun kurulmasının 140-cı yıldönümünä.

Esaba alarak bıldırkı kuraklıı Mol-
dova pravitelstvosu karar aldı çiftçilerä 
para yardımı yapmaa. Belli diil ne ker-
tikleri esaba almış Moldovanın çiftçi-
lik Ministerstvosunun subsidiyalarda 
Agenstvosu, ama en aaz yardım Ga-
gauziyanın çiftçilerinä verilecek. 

Bakmadaan ona, ani Gagauziyada 
kuraktan olan zarar yaklaşık 400 mi-

Kuraktan yardım 1,75 kadar aaz

Festivalin hazırlamasına, “Arzu” 
prodüser merkezin teklifinä görä, yar-
dımcı oldular Gagauziya İspolkomu 
hem Gagauziya kultura upravleniyası 
(maasuz bu iş için 30 bin ley verdilär), 
Moldova Parlamentın hem Gagauziya 
Halk Topluşun deputatları, işadamnarı, 
türkücülär hem gazetacılar.

Festival oldu Orak ayın (iyül) 11-12 
günneri arasında. Orada pay aldı 12 ar-
tist çeşitli devletlerdän: Mariya BAL-
TADJİEVA hem Vasilena VASİLİEVA 
(Bulgariya), Vasiliy OLARU (Mol-
dova), Larisa SPRİNÇAN (Moldova, 

“Bucak sesleri” halklararası etnoestrada festivali
Gagauziyada taman Ay Petri hem Ay Pavli din yortusunda eni bir festival peydalandı – “Bucak 

sesleri”. Bölä ad koydu festivalä Gagauziyanın Caltay küüyündä sefaa yapılan birinci halklararası 
etnoestrada festivalin kurucusu, anılmış gagauz türkücüsü, Moldovanın hem Gagauziyanın kıymet-
li artistı Pötr PETKOVİÇ, angısı “Arzu” prodüser merkezin öndercisi da.

Pridnestrovye), Olesä BIRLADÄN, 
Anna KRİSTEVA hem Sergey ÇER-
NEV (Moldova, Gagauziya), Sergey 
MANOLOV (Polşa), Natalya GOR-
BATENKO (Rusiya), Cem GÜRDAL 
(Türkiye), Natalya NEÇEVA (Ukray-
na) hem Êlzara İSAGAİLOVA (Uk-
rayna, Krım).

Festivalin birinci günü artistlär çaldı-
lar dünneydä anılmış bir türküyü (angı 
dildä isteerlär). Ertesi günü da çaldılar 
türkü kendi ana dilindä.

Jürinin kararına görä birinci “Bu-
cak sesleri” halklararası etnoestrada 

festivalindä erlär 
bola payedildi:

I-ci er hem 
1000 dolar baaşış 
– Cem GÜRDAL 
(Türkiye);

II-ci er hem 
500 dolar baaşış 
– payettilär Larisa 
SPRİNÇAN hem 
Vasiliy OLARU;

III-cü er hem 
300 dolar baaşış – payettilär Natalya 
NEÇEVA hem Êlzara İSAGAİLOVA.

Bundan kaarä festivaldä pay alan-
nara sertifikatlar hem maasuz baaşışlar 
da verildi: Gagauziyanın İndustriya 
hem alış-veriş Palatasının, siiredicile-
rin, Caltay küüyün, “Arzu” prodüser 
merkezinin, gazetaların, GRTnın, tu-
rizma firmasının.

Caltaylılara hem festivalin 
musaafirlerinä deyni kendi türkülerini 
çaldı Gagauziyanın anılmış türkücüsü 
Vitaliy MANJUL.

Birinci“Bucak sesleri” halklararası 
etnoestrada festivali şenniklän hem fe-
yerverklan başarıldı. 

Orak ayın (iyül) 12-dä Festivalin 
gala-konţertı Kongaz küüyündä yapıldı.

lion ley yapêr, pravitelstvo bizä verer 
yardım, komşu Basarabka rayonun-
dan 1,76 kadar aaz.

Gagauziyanın çiftçilik-industriya 
kompleksı Upravleniyanın başı İlya 
TOPÇU, presaya yapan açıklamada 
dedi: “Orak ayın (iyül) 19-da çıkan 
“Monitorul Oficial”da yardım için 
karar çıktı. Bilmeerim ne kriteriyaları 

onnar esaba almışlar, ama komşu Ba-
sarabka rayununda kuraktan zarar 
60%, Gagauziyada sa – 36%. Bu 
dooru diil. 

Biz esaba edärdik, ani 40 bin ek-
tardan zeedä güzlük varkana, bu yıl 
kabledecez ektar başına 200-230 ley 
yardım. Ama oldu başka türlü: Ga-
gauziyaya bir zarar edän ektara 9,32 
$  yardım, Basarabkaya sa – 16,38 $ 
vererlär. Kişinev kableder 23,08 $”.
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Kendi Dilimizdä Allahın Büük İşle-
ri (Apostolların Yaptıkları 2:11).

“Mutlu bu halk”, – dedim bän kendi-
kendimä, mutlu gagauzlar, angısında 
var ölä gözäl ayoz yazı kendi dilindä. 
Açan Allah danışêr onnara, onnar ko-
lay annayabilir. Ne mutlu onnar, ani 
duumuş onnarın arasında bir Ay-Boba, 
bir Mihail ÇAKİR, kim çevirmiş onnar 
için dua kiyadını, Evangeliyayı, hem 
liturgiyayı. Nicä insan, ani bulunmuş 
İerusalimdä Ellinci günü, onnar da var 
nasıl desinnär, ki işittilär kendi dilindä 
Allahın büük işlerini.

Okuyardım dua kiyadını hem Evan-
geliyayı gagauz dilindä. Bän amerika-
lı, Doorusaltanatlı Grek Klisesindä 
okuyucu, monah hem Bibliya çeviri-
cisi. İlk kerä olarak okuyardım o ayoz 
tekstleri gagauzça, ama çok kerä oku-
dum hep o ayoz yazıyı hem angliyca, 
hem grekçä. Elbetki işiderim ayoz 
yazıyı her gün angliyca burada, bizim 
manastırımızda. Ayoz Bayırdaykan iki 
yıl geeri hergün işittim o tekstları grek 
dilindä.

Üreemizdä Allah lafeder bizimnän 
ana dilimizdä, zerä Allahın lafı tatlı, 
hem ana dilimiz da tatlı. Prorok David 
deer, ki “Allahın lafları baldan datlı” 
(Ps. 118: 103). Dünneli poeziya da 

“Kendi Dilimizdä Allahın Büük İşleri”
deer, ki “ana dili tatlı bal gibi, 
çiçek kokusu gibi”. Ölä açan 
Allahın tatlı işleri sölener tatlı 
dildä, ne kadar tatlı laf!

Açan biz amerikalılar 
çevirärdik Eski Baalantıyı ar-
haik grek dilindän angliyca 
dilä, vardı insan, ani sorardı: 
“Neçin?” Zerä – onnara görä 
– angliyca dil fukaara hem 
onnunan yok nasıl sölemää 
Allahlı lafları. Angliyca dildä 
var tradişiya, deyärdilär, ama 
protestant tradişiyası, hem yok 
nasıl kullanmaa o dili dooru-
santanatlı ayoz yazı için. Taa 
deyärdilär, ani arhaik grek dili 
pek zengin. Ölä – onnara görä 
– ayozlu maana bozulacek.

Biz annardık, ne onnar sö-
leer. Ama var başka bakış da. 
Bizdä bilä grek-amerikalı an-
namaz arhaik grek dilindä ayoz 
yazıyı. Şindiki grek dili ondan 
pek başka. Durum ölädir, Amerikada, 
slavän dilindä, zerä var Rus Doorusal-
tanatlı Klisesi, neredä liturgiya götürüler 
slavänca, ama rus-amerikalı hiç annaya-
maz, zerä şindiki rusçadan pek başka.

Söleyim biraz kendi denemäm 
için, zerä bän Doorusaltanatlı Grek 

Klisesindä okuycuyum. Bän diilim 
grek-amerikalı, ama bilerim hem ar-
haik grek dilini, hem şindiki grek dili-
ni. Universitettä üürendim arhaik dili, 
hem Greşiyada yaşadım iki yıl, neredä 
üürendim şindiki dili. Üürendim grek 
dilini otuz yıldan ileri. Okudum Bib-

liyayı çok kerä, hem Eski Baalantıyı 
hem Eni Baalantıyı. Açan Ayoz Bayır-
daydım, neredä geçirdim iki ay grekçä 
lafedän manastırda, yaptılar liturgiya 
her gün arhaik grek dilindä. Annardım, 
ne söleerlär. Bana verärdilär okumaa 
Saabinin Duasını, İnanın Simvolunu, 
hem Psaltiri. Sanêrım, ani ii okuyar-
dım hem da annardım, ne okuyardım.

Ama o ayoz yazı grek dilindä 
gelmäzdi üreemä, nicä angliyca 
dildä ayoz yazı, makarki angliyca 
çevirdiynän pek islää olmasa da. Ne-
çin? Cuvap kolay: zerä angliyca dil – 
ana dilim.

Klasik dilindä tekstlär önemni. Po-
paz, episkop, teolog, speşialist lääzım 
bilsin arhaik grek dilini, hem slavän 
dilini, hem çıfıt dilini, hem başka dil-
leri da. O dillär – Klisemizin haznesi. 
Ama eski dil danışêr aklına, ana dil sa 
danışêr üreenä.

Saabimiz deer bizä, ani “Allah – 
ölülerin Allahı diil, ama dirilerin Alla-
hı” (Luka 20:38). Çevirmäk işi önemni, 
ama diil salt kendimizin için. O önem-
ni uşaklar için hem uşakların uşakları 
için, zerä yaşayan Allah danışêr yaşa-
yan dildä – kendi ana dilimizdä – ya-
şayan insana.

Monah Kosmas
ABŞ, Kaliforniya, ayoz İoanın 
(Maksimoviç) adına manastır 

2013 yılın Baba Marta ayı

Hazırlanan proekta görä, TİKA 
(Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agens-
tvosu Başkannıı) Moldovanın Dışişleri 
hem Evropa İntegraţiyası ministerstvo-
sunun konferenţiya zalını enileder.

TİKA yardımınnan konferenţiya 
zalında eni mebel, audeo hem video 
aparaturaları kurulacek. Hepsi işlär 
lääzım Harman ayında (avgust) başa-
rılsın. Ozaman da, enilenmedän sora, 
konferenţiya zalın ofiţial açılışı yapı-
lacek.

TİKA konferenţiya 
zalını enileder Komrat Devlet Universitetı pay alacek 

Erasmus Mundus programasının çerçevesindä 
olan EMBER proektında. Proektın Grandhol-
derı Siviliya Universitetı (İspaniya).

Komrat Devlet Universitetı Rektoru Zinaida 
ARİKOVA bildirdi, ani EMBER (Erasmus Mun-
dus Broadening Educational Oppotunities) proek-
tına görä, 2013-cü yılın Ceviz ayından (sentäbri) 
2016-cı yılın Harman ayınadan (avgust) bu 
konserţiumu kuran universitetların arasında yapı-
lacek bilim diişmelerin üzä çıkarılması, bilgi hem 
opıt paylaşması, en islää üüredicilik praktikala-
rınnan hem modellerinnän tanışmak, üüredicilik 
sonuçlarını karşılıklı tanımak.

Komrat Devlet Universitetı EMBER proektında pay alacek
EMBER proektın bitin finans harçlarını karş-

layacek Evropa Komisiyasının Üürediciliktä, 
Mediyada hem Kulturada Çalışan Agenstvosu 
(EACEA).

Nicä bildirdi KDU rektoru bu programa ve-
recek kolayını Komrat Devlet Universitetın dok-
torantları, bilim doktorları hem administrativ 
uurunda zaametçileri stipendiyalı üürensinnär 
(ekonomik biznes, soţiologiya, dillär uurunda) 
hem stajirovka geçsinnär Evropanın dokuz Uni-
versitetından birisindä: İspaniyada, Germaniya-
da, İtaliyada, Şveţiyada, Polşada, Estoniyada, 
Litvada. Bu iş Universitetımıza eni gorizontları 
açêr.

Orak ayın (iyül) 6-17 günneri ara-
sında Rusiyan Federaţiyasının Tatars-
tan baş kasabasında Kazanda XXVII 
Bütündünnä yaz Universiadası oldu. 
Bu Universiadada Moldova komanda-

Pötr YANULOV XXVII Universiadada III-cü eri aldı

sının içindä pay aldı gagauz sportsme-
nı  Pötr YANULOV. Universiadanın 
serbest güreş yarışlarında, 84 kg kate-
goriyasında Pötr YANULOV becerdi 
bronz medaliyi kazanmaa.

Pötr YANULOV Gagauziyanın 
anılmış sportsmenı. 2010-cu yılda 
studnetlar arasında serbest güreştä 
Dünnää çempionatında çempion oldu. 
Çok kerä Moldovanın çempionatların-
da ensedi. Halklararası yarışmalarda 
diil bir kerä prizör oldu.

Not. Bütündünnä yaz Univer-
siadası (bu Universiadaların ikin-
ci adı – studentların Bütündünnä 
yaz Oyunnarı) yapılêrlar dünnää 
Olimpiada Oyunnarın arasında. 
Kazan kasabasında olan XXVII 
Bütündünnä yaz Universiadası stu-
dentların Bütündünnä yaz Oyunna-
rın istoriyasında dünneyin en büük 
Universiadası oldu. Onda 27 sport 
çeşidindä 160 devlettän 11778 sport-
smen pay aldı. Ortaya koyuldu 351 
medali komplektı.

PATRETTÄ: Pötr YANULOV (sol-
dan ikinci) Universiadanın pyedista-
lında.

Orak ayın 13-16 günnerindä Parijda 
(Franţiya) veterennar arasında dzüdo 
Evropa Çempionatı oldu. Orada pay al-
dılar altı sport veteranı Moldovadan da. 

Kendi aarlık kategoriyalarında Mol-
dova sportsmennarı bölä erleri aldılar: 
I-ci – K.BRINZA hem M. MALÄR; II-
ci – V. RADÇİKOV, V.MARİNESKU 
hem Gagauziyadan Pötr KURU; III-cü 
– V. ÇERNOV. Moldova veterannarın 
komandası Çempionatta 33 devletin 
arasında 7-ci eri aldı.

Pötr KURUda 
gümüş medali!
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Çemiontlarda da erlär bölä paye-
dildi:

Şaşki: 1. Anatoliy SARI-TERZİ 
(Komrat); 2. Stepan BOEV (Kongaz); 
3. Nikolay KAPAKLI (Komrat); 3. 
Andrey ÇEŞMECİ (Komrat); 5. Diana 
UZUN (Komrat).

Şahmatı: 1. Anatoliy ZAYARNIY 
(şahmatada halklararası master); 2. 
Andrey DİMİTROGLU; 3. Mihail Sİ-
RENKO.

Burada lääzım urgulamaa, ani 2-ci 
hem 3-cü erlärlän birtakım oçkoları al-

dılar Valeri ŢANŢUK (Kongaz) hem 
Väçaslav KURTER (Çadır). Ama baş-
ka kertiklerä görä onnar prizör olama-
dılar.

Masa tenisı: 1. Viktor BUŢ; 2. 
İvan VAKARÇUK; 3. İvan TOPA-
DA; 4. Georgiy TOPADA; 5. Mari-
ya SARİOGLU. (Hepsinin trenerları 
N.Milentiy, Komrat sport şkolası).

Çempionatlarda enseyän hep-
si sportsmennara Şan diplomaları, 
medalilär hem para baaşışları verildi.

Üç açık çempionat geçti
Orak ayın 13-14 günnerindä Gagauziyanın şaşki, şahmatı hem masa tenisı  

açık çempionatları geçti. Herbir yarışın finalına ayırıldı sekizär kişi. Final alka 
sistemasına görä yapıldı: herkezi herkezinnän oynadı.

Bän da çempion olmaa isteerim!

Tanışın – Vani KÜÇÜK, Caltay küüyündän. Üürener birinci klasta. Kendisi 
yapmış kendisinä yay. Oklar sa hererdä: isteersin – fidannarda, isteersin çır-
pılarda. Ama bu diil önemli. Önemli o, ani bu uşak vakıdı boşuna geçirmeer, 
boşuna harcamêêr. Dinnenärkan da – işleer, üürener. Ne mutlu canına! İnanêrız, 
ani gelcektä Vani KÜÇÜK çempion olacek. En aazdan – insan, adam olacek!

Bu yılkı turnirda, Kıpçak “Kolos” 
komandasından kaarä, pay aldılar Bul-
gariyanın Devnä kasabasından (Kıp-
çaan kardaş kasabası) komandası, 
Kişinevdan “Şuravi” komandası hem 
Beşgöz küüyün komandası. 

Turnirın ofiţial açılışını Kıpçak 
küüyün primarı Veleriy KOLİOGLU 
yaptı. Ofiţial açılışta pay aldılar Gaga-
uziyanın Halk Topluşun başı Dimitriy 
KONSTANTİNOV, Gagauziya İspol-

İnsannarın gelecää taa aydın olsun deyni
Kıpçak küüyündä XV-ci halklararası Boris YANAKOGLUyu anmak futbol 

turnirı oldu. Boris YANAKOGLU Afganistanda kurban olan internaţionalist-
asker. Onun adını Kıpçakta taşıyêr bir liţey hem bir da sokak. Afganistanda taa 
bir kıpçaklı soldat İvan MANASTIRLI raametli oldu.

komun predsedatelin birinci yardım-
cısı Valeriy YANİOGLU, Moldova 
parlamentın deputatları Oleg GARİ-
ZAN, İrina VLAH hem Mihail MO-
KAN, Moldovanın Afganistan cengin 
veterannar Birliin predsedateli, Devnä 
kasabasının primarı Atanas KUZEV, 
Moldovanın Rus cümnesinin predse-
dateli Lüdmila LAŞÇENOVA, Taraklı 
kasabanın pri-
marı Sergey 
FİLİPOV.

F u t b o l 
turnirin ba-
şında karabi-
nerlar asker 
d ü ü ş ü n d ä 
kendi ustalıı-
nı gösterdilär. 
Sora turnir 
başladı. Bak-

madaan, ona, ani erlerä görä hepsi 
komandalara baaşışlar hem diplımalar 
verildi, o günü hepsi kazandı – sport-
smennar da, stadionda bulunannar da.

Bu turnir verer kolayını unutmamaa 
kendi istoriyamızı, kendi geçmişimizi. 
Verer kolayını insannarın gelecää taa 
aydın olsun deyni.

Bu arada İrina VLAH hem Mihail 
MOKAN uuradılar raameti Boris YA-
NAKOGLUnun ana-boba evinä, yapıp 
orada bir para yardımı.

O günü, futbol turnirindän kaarä, kü-
ülüleri hem musaafirleri şennendirmää 
deyni, eşek üstündä atlılar semersiz 
yarıştılar.

Fotolar – Sergey LOGUHİNın
hem Gagauzinfo

Yaarın, Orak ayın (iyül) 28-dä, 
Moldovada üzlärcä insan Deniz-asker 
flotun Gününü kutlayacek. Onna-
rın arasında olacek Aleksandr KA-
RAYDALI da, ani üürener Moskva-
da «Московский морской корпус 
Героев Севастополя» denizçilär şko-
lasında, kadet bölümündä.

Aleksandr kendisinä deyni büük 
havezlän ayırdı bu şkolayı, zerä de-
nizçilik ruhu ona dädusundan, Nikolay 
Födoroviç KARAYDALIdan geçti. 
Nikolay Födoroviç kendisi da, sovet 
vakıdında, üç yıl moräk slujbasını 
Sevastopoldä yaptı.

Aleksandr KARAYDALI ilk gaga-
uz, ani bu denizçi şkolasında üürener. 
Hem, nicä sevinmeliklän annadêr ken-
disi, gagauzları orada utandırmêêr.

Dädusunun
yolundan gider


