
Küçük ayın (fevral) 9-da Kom-
rat Recep Tayyip ERDOĞAN adına 
ihtärlar Evi 15-ci yıldönümünü kutla-
dı. 

İhtärlar Evin yıldönümünü bak-
maa deyni burayı geldilär hem bura-
dakı personalı hem da burada bulunan 
ihtärları kutladılar Komradın primarı 
Sergey ANASTASOV, TİKA progra-
maların Kişinev kordinatorluk Ofisin 
kordinatoru Canan ALPASLAN, TİKA 
kordinator  yardımcısı Osman USTA, 
Gagauziya İspolkom Predsedatelin 
yardımcısı Olesä TANASOGLU, Halk 
Toluşu başın yardımcısı
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8-ci sayfa

“Düz Ava”nın 45-ci yılı hem Semön
POMETKOnun 65-ci yıldönümü

5-ci sayfa

Küçük ayın (fevral) 7-dä Gagauziyanın “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisi Komradın kultura Evindä kendi 
45-ci yıldönümünü hem da onun kurucusunun hem ilk öndercisinin Semön POMETKOnun (SÊMın) 65-ci yıldönümünü 
büük bir konţertlän kutladı. Kutlamada pay aldılar Gagauziyanın hem Moldovanın öndercileri, büük kompozitorları hem 
muzıkantları, diplomatlar, deputatlar, yazıcılar, kultura, bilgi, cümne hem sıradan insannar diil salt Moldovadan hem Gaga-
uziyadan, ama başka devletlerdän da.

Küçük ayın 2-dä Komratta geçti «II. Общественно-политический 
форум «Гагаузия-2016: состоятельность автономии» (II. Cümnä-
politika forumu “Gagauziya-2016: avtonomiyanın var oluşu problema-
sı” – rusçadan forumu hazırlayannarın çevirisi. Gagauzça haliz lääzım 
olsun “Gagauziya-2016: avtonomiyanın var olması” – nışan “Ana 
Sözü”). 

Forum ilktän düşünülärdi nicä sadä cümne Forumu. Ama son adım-
da onu cümnä-politika forumu yaptılar. Forumu ortak hazırladılar İspol-
kom, Halk Topluşu, pravitelstvo dışında kuruluşları «Про-Евразия» hem 
«Национальный институт развития и реформ Гагаузии».

Forum adandı 2014-cü yılın Küçük ayın (fevral) 2-dä Gagauziyada 
olan Referenduma.

Rusiyaya hem EVRAZÊSa emin altında
cümne-politika Forumu

- İlk öncä Türkiyedä terora can kurbannarınnan ilgili olarak Sizä hem 
bütün Türk halkına acızgannıımızı bildirerim hem baş saalıı diliyorum.

- Teşükkür ederim.
- Dört yıl geeri ilk reportajımızda işinizi nedän başlayacenız soruşuma, Siz 

dediydiniz, ani en önemni uurunuz: “Moldovanın, Moldovanın bir payı olan 
Gagauziyanın hem Türkiyenin arasında herbir uurda işbirliini kaavileştirmää, 
genişletmää, taa ileri taşımaa”. Bunu yapmaa becerdiniz mi?

Gagauziya halkın kendi kimniini hem
kulturasını koruması en önemni uurlardan biri

2-ci sayfa

Dört yıl geeri Türkiyenin Kişinev Büükelçisi oldu saygılı Mehmet Selim 
KARTAL. Ozaman Canabisinnän “Ana Sözü” için ilk reportajımızı yaptıydık. 
Taa sora da gazetamızın sayfalarında Mehmet Selim KARTALlan çok haberlär 
hem reportajlar verdik. Herkerä gülär üzlü hem diologa açık bir insan olarak, pa-
alı Büükelçi bizim soruşlarımıza açık cuvaplar verdi. Şindi da, Büükelçilää buyur 
edip, gözäl bir türk kafesi masasında bizimnän konuştu.

Moldova Prezidentın kararınnan 
Gagauziyanın anılmış kompozito-
runa İlya FİLEVa “Maestro în arta” 
(“İncäzanaatta Maestro”) adı verildi.

Küçük ayın (fevral) 7-dä Komradın 
kultura Evindä, “Düz Ava” ansambli-
sinin 45-ci yıldönümü yortusunu kut-
larkana, sţenaya Maestro İlya FİLEV 
çaarıldı da orada Moldova kultura mi-
nistrusu Monika BABUK Canabisinä 
“Maestro în arta” (“İncäzanaatta Maest-
ro”) nışanını taktı hem belgesini verdi.

PATRETTÄ: Monika BABUK hem 
İlya FİLEV.

İlya FİLEVa verildi 
ad “Maestro în arta” 

3-cü sayfa

Komrat ihtärlar evin
15-ci yıldönümü

Gagauziya İspolkomu kabletti 
Gagauziyanın üüredicilik zakonunu. 
Zakonda Gagauz dilindä uşak başça-
larına hem şkolalara genä er yok.

Teklif edlier, ani gagauz dili sadä 
predmet olarak üürenilecek hem 
5-12 klaslarda «история родного 
края» predmetı gagauzça verilecek.

Var başka eniliklär da – zakon 
zorlayacek gagauzları mutlaka kendi 
dilini üürenmää. Hem da üürenmäk 
için verilän diplomnara gagauzça 
«вкладыш» koyulsun lääzım. 

Da bukadar mı? Gagauziyayı bu-
nun için mi kurduk?

Gagauz dilindä uşak 
başçalarına hem
şkolalara genä er yok
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- Hepsini becerämedim. Becerdim 
deyärsam – yalan olur. Bän da ya-
lan konuşmayı sevmäm. Hem yazık, 
ani becerämedik. TİKAnın yolunnan 
Gagauziyaya (Gagauz Erinä) durma-
mayca yardımnarımız geldi hem ge-
ler. Ama benim aslı istediim Gagau-
ziyaya taa çok sayıda türk firmaların 
girmesiydi. Bunu bir türlü başarama-
dık. Belli ki, bunun çok sebepleri var: 
Gagauziyadan kaynaklanan sebeplär 
var, bizim firmalardan kaynaklanan 
sebeplär var.

- Dört yıl geeri Canabiniz dediy-
diniz, ani yapmaa istediklerinizdän 
birisi da Moldova Türkiye arasında 
vizasız gidiş hem bunu çözdünüz.

- Vizaların kaldırılması verdi ko-
layını Türkiye hem Moldova vatan-
daşları, onnarın içindä gagauzlar da, 
taa çok Türkiyeyä hem Moldovaya 
girsinnär. İki devlet arasında uçakların 
zeedelenmesindän hem yolcu sayıların 
aartmasından bunu göreriz.

- Vizadan kaarä neyi başarmaa 
neetä koydunuz hem başardınız?

- Bildiiniz gibi bu yıllarda Türkiye 
Moldova arasında serbest alış-veriş an-
naşması da imzalandı. Ama bu annaş-
ma taa yoluna girämedi, zerä iki par-
lamenttan da karar çıkması lääzım. Bu 
annaşmaylan gümrük (tamojnä – nışan 
“AS”) vergilär kaldırılêr. İlktän insan-
narın serbest dolaşımını önä saaladık, 
taa sora da malların serbest dolaşımı 
saalamış olacez.

- Siz geldiiniz zaman Gagauziya-
da, Moldovada çok kritik bir politika 
durumu vardı. Benim bakışıma görä 
bu durum, sansın, diişmedi. Canabi-
niz, bir diplomat olarak, bu işleri taa 
geniş görän bir insan olarak, benim 
bu bakışıma ne deyeceniz?

- Dediinizä bir öçüdä katılêrım. 
Ama şunu da görmäk lääzım – olayla-
ra kara-biyaz bakmaa yannış. O sorun-
narın arasında politika sorunnarı var, 
ekonomika sorunnarı var, yardımnarın 
hakça daatılmaması var. Bu uurda taa 
çok sorun sayabiliriz.

Ama bir öndän şunu da görmää 
lääzım, bekim buna siz da katılırsınız, 
hem Moldovanın merkez önetimin, 
hem yabancı devletlerin, batı devlet-
lerin, Gagauziyaya ilgisinin taa da çok 
aartmasını görerim. Son yıllarda hem 
Moldova önetimindän gidişlär oldu: 
premyer-ministrular gitti, parlament 
başkanı gitti, ministrular gitti. Orada 
toplantılara hem dartışmalara katıldı-
lar, orada halkın önünä çıktılar. Hem 
da yabancı devletlerdän insannarın da 
Gagauziyaya gidişi zeedelendi. Be-
nim çalışmama başladıım zaman Ga-
gauziyaya gidän, neredä sa, Rusiya 
Büükelçisinnän bändim. Ama şindi 
görerim, ani Moldovaya gelän yabancı 
delegaţiyaların Gagauziyaya geçmesi 
da zeedelendi. Bu da Gagauziyanın 
faydasına bir durumdur.

- Sizin çalışmanızlan son yıllarda 
Türkiyedän Gagauziyaya devlet uu-
runda çok büük vizitlar oldu. Bu yıl 
vizitların sayısı zeedelenecek mi?

- Nicä bu olacak şindi kestirämeerim. 
Ama yakın vakıtta Gagauziyadan 
Türkiyeyä plannanan vizitlar var.

- Tezdä bir yıl olacak nicä büün-
kü Gagauziyanın öndercileri kuvedä 
geldilär. Bu yılın içindä onnar çok 
kerä Rusiyaya vizit yaptılar, ama 
Türkiyeyä hiç bir ofiţial vizit yapıl-
madı. Kolaylık mı yoktu? İstämedilär 
mi? Vizitı düzenneyämediniz mi?

- Kolaylık olmadı. Bizdä da 
seçimnär vardı. Arka-arkaya seçimnär 
yapıldı. Seçimnerdän sora hükümetin 
kuruluşu. O üzerä vizitın plannanması 
bir türlü olamadı. Taa sora da, biz hazır 
olduumuz zaman, Gagauziya önetimin 
yıvın bir programası ortaya çıktı. Ama 
önümüzdeki aylarda bu vizitın aslıya 
çıkmasını düşüneriz.

- Bu vizita köstek koyan teror 
patlamaları da, bezbelli, oldu.

- Yok. Bizim çalışmalarımıza teror 
konusu köstek olamaz. Bu terorlar – 
insanımızın acısı. Ama Türkiyä sadecä 
bu gün bu terorlan birliktä yaşayan bir 
devlet diil. Teror Türkiyedä ortaya eni 
çıkmış bir olgu diil. Yazık, ama Türkiye 
bunu çok uzun yıllardan beeri, taa XX-
ci üzyılın 80-ci yıllarından beeri, bu 
teroru yaşêêr. Belli ki, başka devletlär 
bunun acısını eni duymaa başladılar. 

Bakmadaan ona, ani Türkiye te-
rorlan düüşmeyä büük kaynaklar 
ayırêr hem harcêêr, Türkiye kendi 
gelişmesini üüseltmää hem kuvedini 
kaavileştirmää becerdi. Türkçedä bir 
deyim var: “İt ürür, kervan örür!”

- Onun gagauzçası da: “Köpek 
salêr, kervan gider!”

- Şindi sözlär erinä oturdu.
- Türkiye Gagauziyaya okadar 

çok yardım etti, ani bu yardımnar 
gagauzların cannarında daymaların-
da kalacek. Ama ortada bir incelik 
var. Gagauzları, türk milleti olduu 
için, kannan Türkiyeyä çeker. Din 
olarak – biz hristianız. Dinnän Ru-
siyaya çeker. Son vakıtlara Türkiye 
hem Rusiya arasında problemalar 
ortaya çıktı. Sizincä Gagauziyada 
bu problemalar duyulêr mı?

- Belli ki, gagauz kardaşlarımızın 
Rusiyaya yakınnıını hepsimiz bile-
riz. Bu, geçmiştä da böläydi, görü-
nür gelecektä da, beki, diişmeycek 
bir aslısıdır. Onuştan, bizim Rusiya 
Federaţiyasınnan ilişkilerimiz bozul-
duu için, gagauz kardaşlarımızın da 
oradan koparılmasını beklememiz do-
oru olmaz. Ama bizä karşı da gitme-
lerini istämeeriz hem açıkça bunu da 
görmeeriz. Zerä, kan-kardaşlarımız 
saydıımız bir topluluk söz konusu.

- Genä yardımnara dönelim. Bü-
ünkü günädän Türkiyedän Gaga-
uziyaya gelän yardımnarın paasıı, 
neredä sä, 60 milion doları buldu. O 
yardımnarın içindä en büüklerdän 
birisi – GRT (Gagauziya Radio hem 
Televideniye) proektı. Gagauziyanın 
herbir eni öndercisi GRT dolayın-
da oynamaklar başlêêr. Ama bitki 
vakıtta GRTyı yok etmä noktasına 
getirdilär. Neettä var salıya, Baba 
Marta ayın 1-dä, Gagauziya Halk 

Topluşunda GRTylan ilgili bir zakon 
kabletmää. O zakonnan Gagauziya 
Radio hem Televideniyası yok ediler 
da erinä uydurma bişey kurulêr. O 
zakon yok eder Türkiyenin 15 yılın 
içindä GRTya yaptıı yardımnarını 
hem yok eder Gagauziyanın devletlik 
simvollarından birisini – Gagauziya 
Radio hem Televideniyasını. Türkiye 
bu olaya nasıl bakıyor?

- Gagauziyada ofiţial yada yarım 
ofiţial mediyaların bu günkü durumun-
da hem gelecek halında karar vermäk, 
Moldovadakı merkezi önetiminä hem 
merkezi zakonnarına uyup, bütündän 
Gagauziya önetimindir. Halk Toplu-
şunda alınacek kararlara baalıdır. Bu 
kararların da, dediim gibi, merkezi za-
konnarlan çekişmemesi olması lääzım. 
Urgulêêrım, ani biz, yardım verdiimiz 
için, bu işä karışmêêrız. Bu Gagauzi-
yanın iç işleri.

Ancak, bizä sorulduu zaman, 
bizä danışıldıı zaman, Gagauziya 
öndercilerinä dä, Moldova önetiminä 
dä, biz çok açıktan söledik hem söle-
eriz: Gagauziya halkın kendi kimniini 
hem kulturasını koruması en önemni 
uurlardan biridir. Gagauziya Radio 
hem Televideniyası da bu korumada 
en büük tertiplerindän biri.

Herliim eni düzennemelär Gagau-
ziya Radio hem Televideniyasının bu 
işlemini zora sokacek sa, bu işlemini 
nacaklayacek sa, gagauz halkın kendi 
kimniini hem kulturasını korumasına 
katkıda bulunmayacek bir hala getire-
cek sä o kurumu – bu açıkçası Gagau-
ziyanın kendi, genä türkçemizin gözäl 
bir deyimnerin birisinnän söliim, “Pin-
dii dalı kesmeyä” benzär. 

- Bitki vakıtlar Gagauziya öneti-
mi çok büük adımnar atêr Moldo-
vanın bulgar vatandaşları tarafına. 
Bu adımnarlan bulgar küülerin hem 
kasabalarının Gagauziyaya girmesi-
nin alt yapısı hazırlanêr. Buna nasıl 
bakıyorsunuz?

- Görerim, ani o küülerdä hem ka-
sabalarda yaşayannar bunun istemesini 
açıktan söleerlär. Bizim bakmamızdan 
öncä lääzım bakmaa Moldova önetemi 
buna nasıl bakıyor. Bu önemni! Bu da 
genä Moldovanın iç işi. Bizim Türkiye-
nin her zaman açıkladıını tekrarlêêrım 
– Türkiye için pek önemni Moldovanın 
herzaman için birliinin hem bütünnüü-
nün korunması.

Bän bu gün Moldova Başbakan yar-
dımcısı sayın Balannan birliktäydim. 
O görüşmedä da bunu urguladım – 
Türkiye Moldovanın birliinä hem 
bütünnüünä, nasıl kendi birliinä 
hem bütünnüünä, unitar yapısına ne 
derecedä önem verir sa, bölgedeki baş-
ka devletlerin birliinä hem bütünnüünä 
o uurda önem verir. Açık söleerim, ani 
aylaştırıcı, parçalıyıcı olabilecek, bu 
türlü işlerä yol açacek olaylara, biz çok 
sıcak bakmêêrız.

- Bu konuylan ilgili benim ba-
kışım bölä – bulgar küüleri hem 
kasabaları Gagauziyaya alınır sa, 
bununnan Gagauziya yok edilecek. 
Çünkü bölä bişey olur sa, “Gagau-

ziya (Gagauz Yeri) özel hakk statusu 
için” Zakonu enidän Moldova par-
lamentına çıkarılacek da bütün özel-
liklerimizi kaybedecez.

- Belli ki, sizin fikirinizi da Gagauz 
önetemi esaba alması lääzım.

 - Yardımnar konusunnan ilgili 
taa bir iş sormaa isteerim: Bu ya-
kınnarda Gagauziyada Türkiye angı 
proektları yapmaa düşüner?

- TİKAylan koordine edilän üüre-
dicilik proektı var. Komratta büük bir 
üüredicilik kompleksın yapılması pro-
ektı var – türk okulun hem uşak başça-
sının yapılması.

Ayırıca Kongazın Süleyman DEMİ-
REL liţeyin enilenmesi proektı da var. 
TİKA Başkan yardımcısı buradaykana 
o liţeyä gittik. Kendisi da gördü, ani 
liţeyin bu günkü durumu ne Türkiye-
nin adına, ne da Süleyman DEMİREL 
adına yakışmêêr.

Bundan kaarä bolniţalarlan ilgili 
reabilitaţiya proektımız ön planda. 

- En büük proektınız oldu Türki-
ye Kişinev Büükelçiliin binası. Onu 
da başardınız mı?

- Binayı bitirdik artık. Sanêrız, ani 
ilk yazlan bilä, Nevruz yortusunnan 
bilä, bilersiniz türk milletlerindä Nev-
ruz yıl başlangıcı sayılêr, biz da orayı 
taşınacez.

- Saygılı Büükelçi, Siz Gagauzi-
yayı tanıdınız, gagauzları üürendi-
niz, kendiniz da bu dört yılın içindä 
neredä sa gagauz oldunuz, adetä görä, 
gagauz kardaşlarınıza ne sölemäk is-
teersiniz?

- Hep sölediimi tekrar sölemää iste-
erim: birlik hem barabarlıklarını boz-
masınnar. Belli ki, politika çekişmeleri 
olabilir, düşüncä ayırıntıları olabilir, di-
işik yaklaşımnar olabilir, bunun olması 
da çok iidir toplumnarda, çeşitli düşün-
cülerin olması, ama önemni kertiklerdä 
gagauz toplumunun ortak zorlukların, 
ortak sorumnarın çözümündä bir araya 
gelinmesi lääzım. Genä türkçemizin 
deyiminnän söliim: “Birliktän kuvet 
duar!” Kuvetli olmak istenir sa, birlik 
barabarlık içindä olması lääzım.

Hem bununnan birliktä – ekonomi-
ka kalkınmasına aarlık. Dışardan gele-
cek yardımnara pek bel baalamamaa 
lääzım. Kendi kaynaklarını, pek islää 
kantarlayıp, bu kalkınmayı kendi çalış-
masınnan, gagauz halkının da en başta, 
başarabileciinä bän inanêrım. Biz da, 
Türkiye olarak, yardımımızı her za-
man için sürdürmää kararlıyız. Ama 
canım isteer, ani diil sadä TİKAnın yo-
lunnan, am Gagauziyaya gelecek türk 
firmaların yardımınnan, taa çok özel 
sektor girişimcilerinnän hem iş adam-
narınnan temsil olalım.

Siz eni binamızdan söz ettiniz. 
Onun açılışınnan Komratta Fahri Kon-
solosluumuzu da açacez. O da Türki-
yenin Gagauziya halkına taa yakın ol-
masını saalayacek. 

Allaa saalık versin, bereket versin, 
gagauz kardaşlarımıza.

- Allaa versin.
Türkiye Büükelçişinnän konuştu 

akademik Todur ZANET

Gagauziya halkın kendi kimniini hem
kulturasını koruması en önemni uurlardan biridir

Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada. 
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Rusiyaya hem EVRAZÊSa emin altında 
cümne-politika Forumu

Nicä bilersiniz artık 2014-cü yılın 
Küçük ayın (fevral) 2-dä Referenduma 
çıkarıldıydı soruşlar: “Gagauziya hal-
kın dış yolunu kendibaşına seçmä hak-
kın kalınmış statusu için”, “Rusiya, 
Belorusiya hem Kazahstan arasında 
Tamojnä Birliinä girmää deyni soru-
şun incelemesindä Tamojnä Birlii için” 
hem “Moldovanın Evropa Birliinä gir-
mesi için”. Onuştan II. Cümnä-politika 
forumu da Rusiyaya hem EVRAZÊSa 
emin altında geçti. Bu üzerä da Foruma 
musaafir oldular hem onda pay aldılar 
sadä Rusiyanın hem Rusiya yanı olan 
Moldova soţialistlar partiyasının hem 
Pridnestrovye temsilcileri. O musaa-
firlerin arasında vardılar Moldovada 
Rusiya Büükelçisi Farit MUHAMET-
ŞİN, Rusiya Dumasının deputatı Ele-

na DRAPENKO, Rusiya Dumasının 
Federaţiya Sovetinin azası İgor MO-
ROZOV, Tatarstan Respublikasının 
(Rusiya Federaţiyası) deputatı Albert 
HABİBULİN, Moldova soţialistlar 
partiyasının başı İgor DODON hem 
başkaları.

Forumun başında gösterildi doku-
mental film «Референдум Гагаузии - 
воля народа».

Bundan sora da Moldovanın hem 
Gagauziyanın gimnarınnan Forumun 
ofiţial açılışı yapıldı.

Açılışta ilkin söz tuttu Gagauziya 
Başkanı İrina VLAH. Sora Nasaat etti 
Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimit-
riy KONSTANTİNOV. Nedän sora da 
selemlama sözlerini söledilär: Mihail 
KENDİGELÄN, Elena DRAPENKO, 
İgor MOROZOV, İvan BURGUCU, 
Albert HABİBULİN, Mihail FLAH, 
İgor DODON, Konstantin KELEŞ, 
Leonid DOBROV, Roman TÜTİN, 
Sergey BUZACI, İgor ŞORNİKOV, 
Valeriy YANİOGLU, Aleksey KOŞEL, 
İgor KROYTOR, Anatoliy TALMAÇ.

Selemnama sözleri bittiynän Gaga-
uziyanın Başkanı İrina VLAH baaşladı 
“Şükür Belgelerini” Referendumu ha-
zırlayan aktivistlara.

Bundan sora başladı ilk plenar se-
siyası: «Политическая и экономи-
ческая состоятельность Гагаузии: 
новые вызовы». Onun moderatoru 
oldu genç gagauz politikacısı Anatoliy 
TALMAÇ. Sesiyada pay aldılar hem 

nasaat ettilär Gagauziya Başkanın bi-
rinci yardımcısı Vadim ÇEBAN,  Halk 
Topluşu deputatı Sergey ÇİMPOEŞ, 
ekonomikada ekspert Mihail POYSİK, 
Moldova Parlamentın deputatı Vladi-
mir GOLOVATÜK hem jurnalist Ser-
gey MANASTIRLI.

Forumun ikinci plenar sesiyasının 
teması “Gagauz dili hem kulturası: 
eni yol” oldu. Onda pay aldılar: genç 
gagauz yazıcısı İlya KARASENİ (mo-
derator), Gagauziyanın M.Maruneviç 
bilim Merkezin başı Pötr PAŞALI, 
Gagauziya genç yazıcılar birlii cümne 
kuruluşun başı Alla BÜK, genç yazı-
cı Nikolay YALANCI, akademik hem 
yazıcı, “Ana Sözü” gazetasının baş re-
daktoru Todur ZANET.

II. Cümnä-politika forumunda nasa-
atları hem teklifleri elektän geçirdiktän 

sora, Forumun kararı cümneyä açıkla-
nacek.

Not. 2014-cü yılın Küçük ayın 
(fevral) 2-dä Gagauziyada Referen-
duma pay aldı 70 376 kişi. Bu seçim 
hakkı olan Gagauziya insannarın-
dan 70,04%. “Gagauziya halkın dış 
yolunu kendibaşına seçmä hakkın 
kalınmış statusu için” kendi kayıllık 
sesini 98,8% (68 023 kişi) verdi, kar-
şı – 1,1% (1 324 kişi) çıktı. Rusiya, 
Belorusiya hem Kazahstan arasında 
Tamojnä Birliinä girmää deyni so-
ruşun incelemesindä Tamojnä Birlii 
için 98,47% (68 182 kişi) kayıllık se-
sini verdi. Karşı – 1,52% (1 057 kişi) 
çıktı. Moldovanın Evropa Birliinä 
girmesi için 2,57% (1 718 kişi) oy 
kullandı. Karşı – 97,43% (66 643 
kişi) çıktı.

Buluşmada Moldova durumun-
nan ilgili soruşlar incelendi hem 
Moldova-Türkiye arasında işbirliin 
gelecää hem hızlanması konuşuldu, 
bildirer Moldova Pravitelstvosunun 
basın merkezi.

Moldova Respublikasının 
Premyer-ministrusu Pavel FİLİP ur-
guladı, ani Moldova pek meraklanêr 

Türkiye Kişinev Büükelçisi Moldova
Premyer-ministrusunnan buluştu

Gagauziyanın Başkanı İrina 
VLAHın hem Rusiyanın Sankt-
Peterburg gubernatorun Georgiy 
POLTAVÇENKOnun arasında an-
naşmaya görä Gagauziyaya guma-
nitar yardımı yollandı. 

Yardımın içindä vardi: 24 “Bobcan” 
ükledici traktorları, yangın sündürmäk 
maşinası, 3 “hızlı yardım” maşinası, 
saalık için 9 komplekt medoborudo-
vaniye, işitmäk aparatları, sakatlara 
koläskalar h.t.b.

Bu yardım, Sankt-Peterburg 
delegaţiyasınnan birliktä, Gagauziya 
başkanı tarafından Küçük ayın 13-dä 
Komrat meydanında açıktan Gagau-
ziya rayonnarının, kasabaların, küüle-
rinin hem insannarın arasında, kardaş 
payı olarak, payedildi.

Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada. 

iki devlet arasında karşılıklı işbirliin 
ilerlemesinnän. Canabisi urguladı, 
ani Türkiye var hem herzaman olacek 
Moldova için strategiyalı bir ortak. O 
şükür etti Türkiye Respublikasına o 
yardımnar için, ani yapılêr üüredicilik 
hem cümne uurunda. Hem emut etti, 
ani bu kardaşlık işbirlii kaavileşecek 
hem ilerleyecek.

Küçük ayın (fevral) 2-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL buluştu Moldova Premyer-
ministrusunnan Pavel FİLİPlan da verdi Canabisinä Türkiye Premyer-ministrusunun Ahmet DAVUTOĞLUnun 
kutlama kiyadını.

Kendi tarafından Türkiye Kişi-
nev Büükelçisi Mehmet Selim KAR-
TAL kutladı Pavel FİLİPı premyer-
ministruluk erinnän hem urguladı, ani 
barış hem raatlık Moldovanın hem 
bütün regionun ilerlemesinä deyni te-
meldir. 

“Şindi Türkiyedä durum zor, olêr 
teraktlar, kimileri onnarın can kurba-
nı alêr. Onuştan bizim için barış hem 
raatlık pek önemni.”- dedi Türkiye Ki-
şinev Büükelçisi Mehmet Selim KAR-
TAL.

Ofiţial buluşmada incelendi poli-
tikalı dialogların genişlenmesinnän 
ilgili soruşlar da, onnarın protokol 
hem dokument uuruna getirilmesinin 
önemni olması. O politika dialogları 
en üüsek uurlara kaldırılacek. Bu iş 
için da iki devlet arasında en üüsek 
uurlarda ofiţial vizitlar yapılacek hem 
“Vatandaşların cümne koruması için” 
karşılıklı annaşmanın imzalanması 
hızlandırılacek.

Foto – www.gov.md

Sankt-Peterburgtan
Gagauziyaya gumanitar
yardım geldi
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Musaafirlerin arasında vardılar Mol-
dovanın ilk prezidentı Mircea SNE-
GUR, Moldova bilimnär akademiyasın 
predsedateli Georgiy DUKA, Türkiye 
Kişinev Büükelçiliin I-ci sekretari Er-
doğan ODABAŞ, TİKA programaların 
Kişinev kordinatorluk Ofisin kordi-
natoru Canan ALPASLAN, Amerika, 
Romıniya hem Vengriya büükelçileri, 
Moldova Pravitelstvosunun azaları, 

Komrat primarı Sergey ANASTASOV, 
Odesa oblastinın duma başın yardım-
cısı Yuriy DİMÇOGLU, Komrat Mi-
hail Çakir pedagogika kolecın direkto-
ru Mariya Dimitrievna TANASOVİÇ, 
Cümne insanı Leonid DOBROV, Mol-

dova Universitetlarından rektorlar hem 
prorektorlar, yazıcılar, bilim, cümne 
hem kultura insannarı.

Yortulu toplantı başladı Moldova-
nın hem Gagauziyanın Gimnaların-
nan hem Komrat Devlet Universitetın 
Gimnasınnan (laflar – Todur ZANET, 
muzıka – İlya FİLEV).

Sora söz tuttu KDU rektoru Zinai-
da ARİKOVA. Canabisi urguladı, ani 
KDUyu 25 yılın içindä başardı 9 bin 
kişidän zeedä hem Universitet büün-
kü gündä halizdän oldu Gagauziyanın 
kadrolarının hazırlamak merkezi.

Söz verildi KDU universite-
tın ilk studentlarından birisinä, 
yurisprudenţiyada doktoruna, Gagau-

ziya Başkanına İrina VLAHa. Kutlama 
sözündän sora Canabisi, Gagauziya 
Halk Topluşu Başı Dimitriy KONS-
TANTİNOVlan birliktä, verdilir KDU-
nun 4 studentına Başkanın stipendiya-
larını (10 binär ley).

Sora biri-biri ardı söz aldı-
lar musaafirlär. Onnar da, kutlama 
sözlerinnän birliktä, Komrat Devlet 
Universitetına kendi baaşışlarını baaş-
ladılar: kiyatları, vazaları, küpleri, dip-
lomaları, suvinirları h.t.b.

Kutlama sözlerin arasında insanna-
ra kendi becerikliini gösterdilär Uni-
versitetın artistları, hor, ansamblilär.

Yortulu toplantının sonunda KDU 
rektoru Zinaida ARİKOVA şükür etti 
hepsinä, kim paylaştı o günü Univer-
sitetın pedagoglarınnan hem student-
larınnan bu büük yortuyu – Komrat 

Devlet Universitetın 25-ci yıldönü-
münü.

Komrat Devlet Universitetı 25 yılın yaşında
Küçük ayın (fevral) 11-dä Komrat Devlet Universitetı 25 yılını kutladı. Bununnan ilgili Universitetın yortulu toplantısına 

katıldılar, kutlama sözlerini söledilär hem baaşışlarını verdilär paalı musaafirlär Gagauziyadan, Moldovadan, Türkiyedän, 
Ukraynadan hem başka aşırı devletlerdän.

PATRETLERDÄ: Gagauziya Baş-
kanı İrina VLAH hem Gagauziya Halk 
Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİ-
NOV vererlar diplomayı KDUnun mil-
li kultura fakultetın dekanına Mariya 
YANİOGLUya.

 Tribunada Moldovanın ilk prezi-
dentı Mircea SNEGUR (yukarda sol-
da).

Universitetı kutlêêr Türkiyenin Ki-
şinev Büükelçiliin I-ci sekretari Erdo-
ğan ODABAŞ (solda ortada).

KDU rektoru Zinaida ARİKOVA 
Universitetın 25-ci yıldönümünnän il-
gili presaya açıklama yapêr.

KDUnun ekonomika fakultetın 
dekanına Konstantin TAUŞANCIya 
Moldova Pravitelstvosunun diploması-
nı verer Moldova yustiţiya ministrusu 
Vladimir ÇEBOTARİ.

Yortulu toplantıda musaafirlerä 
deyni çalêêr KDUnun horu.

Çalêêr KDUnun duhovoy orkestra-
sı.

Not. Komrat Devlet Universitetı 
kuruldu 1990-cı yılda Orak ayın 22-

dä Gagauz halkın 
üstolan Syezdında 
nicä Gagauz Milli 
Universitetı. Onun 
kurulması için ses-
lerini verdilär hal-
kın üstolan Syezdın 
411 deputatı. O de-
putatların arasında 
vardılar gagauzlar, 
bulgarlar, moldo-
vannar, arnautlar, 
ruslar, ukrainnar, 
mordvalar, tatarlar, 
çıfıtlar h.t.b.
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Yıldönümü konţertındä siiredicilerä 
çalındı gagauz, bulgar, moldovan tür-
küleri hem gösterildi bu milletlerin 
halk oyunnarı. Konţert arası, ansamb-
liyi kutlamak için, sţenaya sıravardı 
teklif ettilär ev saabilerini hem musa-
afirleri.

Belli ki, ilkin kutlamak sözü verildi 
Gagauziya Başkanına İrina VLAHa. 
Kutlamak laflarından kaarä Canabisi 
verdi ansamblinin artisterinä “Gaga-
uziyanın kulturada kıymetli zaametçi-
si” hem “Gagauziyanın anılmış artis-
tı” adları diplomaları: “Gagauziyanın 
kulturada kıymetli zaametçisi” adını 
Georgiy KURTEVa, “Gagauziyanın 
anılmış artistı” adını Vitaliy VASİLİ-
OGLUya.  Bundan kaarä İrina VLAH 
baaşladı ansambliyä üç muzıka tertipi: 
kaval, gayda hem kauş.

Kutladı “Düz Ava” ansamblisini 
Moldovanın kultura ministrusu Mo-
nika BABUK ta. Moldovanın kultura 
ministerlii tarafından Canabisi verdi 
diplomaları artistlerä Lüdmila AND-
RUŞOYa, Saveliy SİRKELİya, Veçes-
lav YAKİMOVa, Pötr NEDÄLKOVa. 

Ayırıca Monika BABUK, Moldova 
Prezidentın adından, verdi Moldovanın 
“Maestro în arta” adlarının nışannarını 
hem belgilerini “Düz Ava” ansamblisi-
nin öndercisinä Tatyana ŞÇOGOLE-
VAya hem Gagauziyanın anılmış kom-
pozitoruna İlya FİLEVa.

Gagauziya Halk Topluşu Başı Di-
mitriy KONSTANTİNOV da, kutla-
mak sözündän kaarä, verdi ansambli-
nin büünkü hem eski zaametçilerinä 

Gagauziya Başkanın hem GHTnın 
diplomalarını: Valentina PEYOGLU-
ya, Pötr UZUNa, Sergey TOPALa.

O avşam “Düz Ava” ansamblisi-
ni sţenadan kutladılar: Moldova Par-
lamentın deputatı Födor GAGAUZ, 
TİKA programaların Kişinev kordi-
natorluk Ofisin kordinatoru Canan 
ALPASLAN, Gagauziya kultura hem 
turizma Upravleniyanın başı Vasili-
sa PETROVİÇ, Moldovanın anılmış 
musıkantları Sergey ÇUHRİY hem 

Nikolae BOTGROS, Moldovanın İon 
KRÄNGA milli uşak bibliotekasının 
direktoru Klavdiya BALABAN, çal-
gıcı Vasiliy İVANÇUK, gagauz kom-
pozitorları İlya FİLEV hem Dimitriy 
GAGAUZ, akademik hem yazıcı To-
dur ZANET.

Sţenaya çıktı “Düz Ava” ansamb-
lisinin kurucusunun hem ilk önderci-
sinin raametli Semön POMETKOnun 
karısı Mariya POMETKO da. Canabi-
si şükür etti hepsinä kim tutêr aklında 

hem sayêr onun raametli eşini, “Düz 
Ava” ansamblisinin kurucusunu hem 
ilk öndercisini Semön POMETKOyu. 
O urguladı, ani Semön POMETKO 
okadar sevärdi kendi halkını hem onun 
muzıka kulturasını, ani o muzıkaya 
hem kulturaya izmetä kendisini baştan 
başa verdi.

“Düz Ava” 45-ci yıldönümünü kut-
lama günündä Komrat kultura Evi dop-
doluydu, taa sţenaya kadar insannar 
ayakta durardılar. “Düz Ava” ansamb-
lisi da o insannarın beklemeklerinä 
karşılıı büük hem pek gözäl bir konţert 
verdi. Konţert başarıldı büük bir “Dost-
luk” oyununnan (horiograf Hristofor 
AVRAMOGLU). 

Not. Semön POMETKO (en ya-
kınnarı büük saygıylan ona SÊM 
deyärdilär) duudu Komrat kasabasın-
da, 1951-ci yılın Küçük ayın (fevral) 
7-dä, çiftçi aylesindä.

1958-1967-ci yıllarda Komrat 2-ci 
şkolasında üürendi. Ozaman taa belli 
oldu, ani Semön Vasilyeviç muzıkayı 
hem folkloru beener. Şkolada olan her-
bir konţertlerä o katılardı. Açan oldu 11 
yaşında, ona baaşladılar ilk muzıka ter-

tipini – garmoniyi. Ozamandan beeri o 
muzıkaylan halizdän badaştı. Bu üzerä 
dä 1967-ci yılda o Kişinevda muzıka 
şkolasına kontrabasta üürenmää girdi.

Bu okulda üürenärkän 1970-ci 
yılda Germaniyada olan gençlerin 
hem studentların festivalinä katılêr. 
Hep o yıllar Kişinevdakı “Veseliye” 
ansamblisindä çalêr.

1971-dä, muzıka şkolasını bitirip, 
Semön POMETKO Komratta Kul-
tura Evindä bulunan oyun hem türkü 
ansamblisindä artistik öndercisi olêr 
hem bütün kuvedini koyêr ona, ki bu 
ansambliyi Moldovada tanısınnar. An-
samblinin adı yok, ama onu hererdä 
tanımaa başlêêrlar. 

1972-ci yılın, ilkyaz aylarında an-
sambliya veriler “Halk ansamblisi” 
statusu. Hep ozaman da, kolektivin 
kararına görä, ansambliya “Düz Ava” 
adı veriler.

1972-dä, güzün Semön POMET-
KOyu askerä alêrlar.

1974-tä, Kırım ayın (dekabri) 31-
dä o döner evä. Askerliini yapêr Şos-
tok kasabasında, muzıkacı olarak: 
klarnettä çalêr. Bu zaman ona teklif 
ederlär üürensin ileri dooru da olsun 
asker ansamblilerinä dirijor. Ama Se-

mön karar alêr, dönüp Komrada, halkı-
mıza izmet etmää. 

1975-tä o genä geler “Düz Ava”ya 
da, bitki günnerinädän, burada önderi-
ci olarak çalışêr.

1981-ci yılda Semön POMETKO-
ya  “Moldaviya SSR-nın en ii kultura 
zanaatçısı” adı veriler.

Hep o yılın Semön POMETKO 
Kişinev İncäzanaat İnstitutun dirijor 
bölümündä üürenmää başlêêr.

1986-da, Moldova Devlet Filarmo-
niyasının öndercilerinin kararına görä, 
“Düz Ava” ansamblisinä profesional 
adı veriler.

1989-cu yılın Ceviz ayında 
(sentäbri) Semön POMETKOnun 
çalışmalarınnan Kişinevdakı Ştefan 
NÄGA adına muzika kolecindä gagauz 
hem bolgar uşaklarına deyni bir bölüm 
açılêr. Semön Vasilyeviç giriş hem ba-
şarmak ekzamennär komisiyanın azası 
olêr.

1993-tän beeri Komrat Dev-
let Universitetindä “Kultura hem 
incäzanaat” kafedrasında üüredici ola-
rak çalıştı, verip kendi bilgilerini arttan 
gelän gençlerä.

Semön POMETKO Moldovanın 
“Anılmış artisti” ad taşıyardı. Hem ona 
verildiydi ad “Maestro în arta”.

Bütün yaşaması Semön Vasilyeviç 
POMETKO izmet etti muzıkaya, folk-
lora, gagauz halkına. Bu izmetä bütün 
kuvedini verip o, tez yanıp, 1998-ci 
yılın Kırım (dekabri) ayında bizdän 
ayırıldı.

“Düz Ava”nın 45-ci yılı hem onun kurucusunun
Semön POMETKOnun 65-ci yıldönümünü kutlandı

Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada. 
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Senin ellerin
Senin ellerin, nasıl gül gibi.
Sän, Anam, uyudardın beni sevgili.
Sän, şafklı gözlerinnän, bakardın bana,
Sıcak verärdin benim canıma.

Uzun gecelär sän, Anam,
            göz kıpmazdın.
Anacıım benim, beni sän brakmazdın.
Nasıl kuş gibi sän çalardın bana.
Yukardan güneş gülümsärdi sana.

Senin sesinä dolaylar sevinärdi.
Sana, Anacıım, çiçeklär yol döşärdi.
Yıldızlar sana verärdi seläm.
O paalı ellerni senin unutmam.

Küçüklüümü benim üreemdä korudun.
Allaha karşı duada sän durdun.
Geçän yılları çevirmäz geeri,
Unutmam, Anacıım, o ihtär elleri.

Yandı üreciim benim
Yandı üreciim benim.
İçerlär oldu serin.

Bulut göktä karardı.
Yoldız şafkı pakladı.

Günnär sensiz oldu gecä.
Sadä sän bir aklımda.
Uçtun gökä, kanatlandın,
Kapuyu sän kapadın.

Ama hiç annamadım,
Nicä bän ihtärladım.
Toprak erdä kurudu –
Yaşamam kayıp oldu.

Aaz kaldı zeet çekmää,
Geldi vakıt buluşmaa.
Yanında olıym senin.
İşidilsin bana sesin.

Geçti yıllar
Geçti yıllar ihtärladın.
Sän, Anam, beni braktın.
Üüsüz kaldım bän bu erdä,
Yaş doldu gözlerimdä.

Afet, Anacıım, beni,
Yalvarêrım bän seni.
Bekledin sana geliim,
Elini senin öpiim.

Sana acı bän getirdim.
Sän çok acı erdä çektin.
Acılarna sän dayandın,
Göktä şafkını yaktın.

Kaldı adın üreemdä,
Sünmäz ateş içimdä.

Sustu sesin, kuşlar çalmaz,
Sensiz günüm benim geçmäz.

Eşil çimen altında
Eşil çimen altında,
Uyêêr uyku toprakta,
Anam, benim sevgili.
Ayoz açêr gökleri.

Neçin sän beni braktın?
Yanına sän çarmadın.
Susêr sesi, uyêêr gözü,
Salt gülümseer onun üzü.

Gecä, uyaarkan, düşümdä
Gördüm onu bän karşımda.
Bana bakêr, sırıdêr,
Elleri çiçek açêr.

Güllü çember başında.
Sevgi çalêr canı rayda.
Ama tez o kaybeldi.
Heptän yalnız beni braktı.

Dört duar arasında
Dört duar arasında
Yaşım akêr katannıkta.
İhtärlêr benim canım,
Biyazêr, sensiz, saçım.

Geçer yalnızlıkta yıllarım,
Yok neyä sevin olıym.
Sölä, Anam, ne yapmaa,
Nesoy bana yaşamaa?

Aklım benim sadä sendä,

Gözlerim bakêr gökä,
Seni göriim, veriym seläm,
Açılsın benim ürääm.

Ama yok izin bana,
Anam, seninnän buluşmaa.
Sana kapum kapalı,
Oldum sensiz bän kahırlı.

Sana yolum
Sana yolum açık oldu,
Sevgiylän gözlerim doldu.
Sana karşı uçtu canım –
Tez sündü bu kahırım.

Anacıım, te buluştuk,
Göklerdä bilä olduk.
Sana gözüm gülümsdi,
Seni gördükçä sevindi.

Sana, Anam, tez sarmaştım
Önündä bän diz çöktüm.
Sän dedin: “Benim oolum!”
Sıcak verdi bana soluun.

Nasıl kundakta uşak,
Sardın sän beni yalpak.
Yanında, Anam, senin
Diveçli evim benim.

Koptu içim iplik gibi
Koptu içim iplik gibi
Seni gözüm bekledi.
Geläzinä yanıma benim,
Bän da sana seviniim.

Uçtun gökä, kanatlandın, kapuyu sän kapadın
Aleksandr KARASENİ duudu 1981-ci yılın Küçük ayın 9-da Kongaz küüyündä. Başardı buradakı 4-cü şkolayı. 

Delikannı. Peet yazêr diil çoktan. Onun peetlerini annamaa deyni lääzım bilmää, ani Aleksandr KARASENİ ya-
şamasında üüsüz kaldı da bu üüsüzlük duygularını hem anasına sevgisini o yapraa döker. Bıldır Kasım ayın 8-dä 
Aleksandr KARASENİ “Gagauz şarabın yortusu” II-ci literatura konkursunnda 3-cü eri aldı.

Gecä-gündüz göz kıpmadım,
Açıp kapuyu baktım.
Bana, Anam, sän gelecän,
Üreemi sevindirecän.

Çok vakıt bän bekledim,
Ama seni görmedim.
Annadım braktın beni –
Kesti benim kuvedimi.

Hasta oldum bän döşektä,
Şafk kaybeldi gözlerimdä.
Anam, bu diildir yaşamak –
Kopêr içim baararak.

Buyur, dostum!
Şarap oynêêr dışarda
Nasıl su çöşmedä.
Pak akêr, dolêr filcan,
Buyur, dostum, utanma sän!

Şen ol sän yortuya
Bu güneşli günä
Ürään senin açık olsun
Sofran bölä gözäl dolsun.

Kuşlar çalsın yukarda,
Gün şılasın aulunda.
Şaraplar tez kaynasın,
Bal gibi tatlı aksın.

Allaa versin saalık sana,
Uygunnuk yaşamana.
Hay, dostum, buyuralım,
Bir da horu oynaylım.

Kiyat «ЭМИНЕСКУ: поиск и за-
гадка» topladı bir kapaan altına 3 
dildä (romınca, rusça hem gagauzça) 
Mihay EMİNSEKUnun en anılmış 
“Luçafar” (Sabaa Yıldızı) poemasını. 
Bundan kaarä orada tiparlı büük ro-
mın hem moldovan poetı için meraklı 
publiţistika hem aaraştırma yazılarını.

Prezentaţiyayı açtı Gagauziya kul-
tura hem turizma Upravleniyasının baş 
zaametçisi Evgeniyä LÜLENOVA.

Sora söz verildi kiyadı hazırlayana, 
Moldovanın anılmış publiţistına hem 
politologuna, bu kiyatta “Luçafarul” 
poemasının rus dilinä çeviricisinä Mi-
hail LUPAŞKUya. Canabisi annattı 
nicä geldi kiyadın ideyäsı hem neçin 
lääzım bölä kiyatlar. Mihail LUPAŞ-
KU dedi: “Herkerä, açan biz sölee-
riz onun için ne birleştirer insannarı, 
biz herkerä esaba alêrrız onu, ani bu 
yapılêr sadä dünnää kulturasının varlıı 
olan geniy olan yazıcıların, poetların, 
kompozitorların yaratmalarınnan”.

Kiyadın gagauz tekstının redakto-
ru yazıcı Pötr ÇEBOTAR dedi: “Biz 
lääzım aklımızda tutalım hem insana 

sürelim bizim topraamızda yaşadık-
ları geniylerin yaratmalarını. Kiyadın 
ideyasını bän pek beendim da, baka-
rak ona, ani gagauz dilinä “Leçafarul” 
poemasının birkaç çevirmesi var, bän 
ayırdım Todur ZANETin çevirmesini. 
Bana geler, ani o çevirmä en yakın ori-
ginala”.

Moldovanın rus bilimi hem kultura-
sı Merkezin temsilcisi Olga BATAEVA 
urguladı, ani Mihay EMİNİSKUnun 
hem Aleksandr PUŞKİNın yaratmak-
larında büük yakınnık var.

“Luçafar” (Sabaa Yıldızı) poema-
sını gagauz dilinä çeviricisi poet hem 
akademik Todur ZANET açıkladı, ani 

“Luçafar” (Sabaa Yıldızı) poeması-
nı gagauz dilinä çevirärkana en büük 
zorluktu – yapmaa ölä, ani Mihay 
EMİNİSKU gagauz dilindä da Mihay 
EMİNİSKU olarak ötsün. Bunun ko-
layını verdi o, ani “GAGAUZLUK: 
Kultura, Ruh, Adetlär” kiyadın çıkma-
sından sora, poemayı çevirmää deyni, 
bendä artık gagauz lafları etişmää 
başladı. Hem romın dilini da taa islää 
üürendiydim”.

Kulturolog Feridun TÜFEKÇİ ur-
guladı, ani “bölä kiyatlar verer kola-
yını milletlär arasında dialog kurmaa”.

Prezentaţiyanın sonunda moldovan 
türkücüsü Sergey VARSANOV çaldı 
Mihay EMİNİSKUnun sözlerinä ro-
mansları hem gagauz halk türküsünü 
“Oglan”. Pianinoda çaldı Svetlana İO-
NİK.

Not. «ЭМИНЕСКУ: поиск и за-
гадка» kiyadın tirajı 500 taanä. Ki-
yadın çıkması için para yardımı geldi 
pravitelstvo dışında olan “Steaua ti-
neretului” kuruluşunda. Kiyadın 200 
taanesini Gagauziya bibliotekalarına 
baaşladı.

PATRETTÄ: (saadan) Pötr ÇE-
BOTAR, Mihail LUPAŞKU, Evgeni-
ya LÜLENOVA, Todur ZANET.

«Эминеску: поиск и загадка» kiyadın prezentaţiyası
Küçük atın 18-dä Komradın regional bibliotekasında oldu prezentaţiya Moldovalı yazıcının, çeviricinin hem 

jurnalistın Mihail LUPAŞKOnun kiyadına «Эминеску: поиск и загадка». Prezentaţiyada pay aldılar yazıcılar, 
kultura insannarı, studentlar hem üüredicilär.
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Ne isteerim
İsteerim, kapunun önündä
Baa yapraa fışırdasın,
Bobamın pınarında
Taazä sular hiç bitmesin,

Uşaam gelsin okulundan,
Gagauzça şiir yazsın.
Dädunun aucundan –
Tatlı kulluu o beklesin.

Dostum zorda yardım etsin,
Olsun, kimä inanmaa.
Esabımız kaybelmesin –
Unutmamaa ana topraa.

İsteerim, sevdadan yanmaa,
Her sabaa bana gülsün.
Yattıykana – uyuklamaa:
Canımı acı zeetlämesin.
17.03.2013

O gecä
Tutêrım aklımda. O gecä
Türkü çaldı biza incä.
Seni bitki-kerä öptüm
Yaşlarımsız büüdüm.

Kafam acıdı. Acıyer.
Üfkemi Allah tutêr.
İpliktä sevdamız gerili,
Koparsaydı – hepsi belli.

Beklä beni, — sän dedin.
Gözlerini indirdin.
Minutlar sarıldı saatlarda
Geldi vakıt ayırılmaa. 
26.09.2012

Ayırılmak
Yıldızlar kaybeldi,
Bitki kıpım bizi ekledi.
Umudum da yaşadı,
Gözlerim bulutta kaldı.

Baktım sana, biz aaladık,
Yalpak ta laf aaramadık.
Tutundum yımışak elindän,
Kanım kızdı osaat ondan.

Yolda aaçlar dizi-dizi,

Geçirer sevgimizi,
O yazı, angısından aar yok,
Bän annadım – bu êpilog.

Benim kızım, bän yanıldım,
Vakıt geldi, seslämedim.
E, Allahım, koru bizi,
Kantarla fikirimizi!

İnanmadım, ani ömür,
Dizlerimä beni koyur.
Kuvedim, sandım, kenarsız.
Kaskatıyım kızımsız…

Ayırıldık. Döndün aardını.
Yapamadım adımımı.
Dondum, hepsi bitti.
Sän, brakıp beni, gittin.
13.09.2012

Ecelin umudu
Kıpçakta duudum bän
Hem geeri da dönecäm –
Burada benim ayläm,
Kıpçaklan bän taa üünecäm.

Burada sevdalandım
Aylemä hem küüyümä.
Kıpçakta – bän annadım –
Dönecäm ecelimä.

Severim büük küüyümü,
Neredä insan oldum,
Maanası benim o ömürün,
Ecelin o umudu.

Bana o şaraba kokêr,
Güllerin da gözellii
Aklıma hep getirer
Sabaalenki serin çiiyi.

Anaya
Aklımda o durumnar,
Tatlı seninnän uykular,
Dooru, uygun o lafların,
Canından yapıların!

Gecä-gündüz sän birliktä
Hem da hep neetlerindä
Kalbinin küçük payı,
Kısmetli da eceli.

Umudun diveç yaşêêr,
Gözlerin da yaşlanêr
Hem canın da sancılêêr.
Mamu, o beni çaarêr!

Aklımda incä sesin,
Ayozlu o ellerin,
Kahırdan acıların,
Benim için korkuların.

Yazarkana soluum biter,
Sözlerim ama duuêr.
Yazdırêrım bän seni –
Benim ömür zenginniimi,
Zerä can erim susmaz,
Mamu, sän unudulmaz!

Peetçiyä
Er can erin kaynarsa,
Kafan hakikattan karışarsa,
Deniz dalgası üreendä sä –
Kenarsızdır o için,
Sän, inan beni, - peetçi.

Yaprakta o ecelin,
Sevinçli, kısmetsizli,
Sınaşık ta ellerin
Yaprakta lekä brakmaa izli.

Söz şinään bitkisizlii
Brakmayacek uyumaa.
Kötülüü acı, tatlı iilii
Kolayın var annamaa.

Kış avşamı soneti
Artık avşam olêr,
Sobadan sıcak urêr.
Mum yanêr, kıpêr,
Peetçi can erinä daalêr.

Susmak. Yok şamata,
Çayım tüter filcanımda,
Aklım da masala kayêr,
Sıkılêr içim hem sancılêêr.

Acaba ne etmeer ona
Bu tatlı, gözelli avşamda?
Peet eklemesi mi?
Neet ilerlemesi mi?

Kalbimdän koparılêr seslär,
Dalgalı, datlı sözlär,
Dizi-dizi o strofalar...
Dışarda dizadän kaar...

Romantikalı durum,
Haşlak benim herbir duygum,
Sevgili ekledim peeti
Bir kış avşamı soneti...

Êpilog
Gecä. Yok şamata.
Canımda havezsizlik.
Peetlerim da yaprakta,
Aklımda – bitkisizlik.

Zoruna sevmää – hiç diil duygu.
Sevmää bir taraftan – o zeet.
Canımdan uçsun, ko, bu
Şaşılayacek süret.

Göktä yıldız kaydı, düştü,
Duygu taa hiç ta yok,
Pişmannık sa topladı
Olmamaz sevdaya êpilog.

Nikolay Babogluya
Kiminnän halkımız üüner?
Söläyiniz bir ad!
Denizä derä kayêr,
Babogluya – evlat.

Bucak oolu, bizim Boba,
Göktä şılak, bir ay.
Üüsek poêziya bayraa –
Baboglu Nikolay.

Geniş aacın o kökleri,
Biz sa – taazä o dalları,
Genç, eşil yaprakları,
Geniyin uşakları.

Nekadar bendä günah
Uzakta uzakta — benim yıldızım,
Onun adı — benim kızım.
Saklanıp bulut aardına,
Kimär-kerä kıpêr  bana.

Lüzgär hızlı güzü koolêêr,
Sevdamı uzaa alêr,
Ko canım koparılsın,

Poet Görgi YALANCI duudu 1991-ci yılda Gagauziyanın Kıpçak küüyündä. 2014-cü yılda başardı Kişinövdakı 
ULIM universitetın juridika fakultetını. 

Ana dilindä peet yazmaa çeketti taa küçük klaslarda. 2010-cu yılda gagauz literaturasında “Yaşamaya” adlı peet  
kiyadınnan debüt yaptı. Büünkü gündä jurnalist işleer.

Duygum ama kaybelmesin!

Taşın altı su kovermäz,
Yakınnıksız sevda olmaz!
Ayırılmaktan hiç yok fayda,
Helal, kim biri-biri yanında.

Yıldız kaybeler, sabaa olêr.
Çalıylan zeet beni sarêr.
Er varsa dünneedä Allah,
Sölesin, nekadar bendä günah.
27.10.2012

Benim Gagauziyam!
Sabään erken gün duuêr
Şennener dünnää,
Peetçi sa canından söleer:
Benim – Gagauziya!

Kimin kısmet hem zenginnik,
Kimin sa – sevinçli aylä,
Kimin sa yada gözellik,
Benim sa – Gagauziya!

Ömürün o maanası –
İnan olêrım Saabiya –
Sedeflerdän zeedä paası,
Benim sän, Gagauziya!

Güneş şılêêr, şarap kaynêêr,
Taraf altın – bizä Ana!
Kim sa çok uzaa kaçêr,
Benim sa - Gagauziya!

Yortu. Kuzu kurban olêr.
Kimi kaçêr yabanıya,
Beni sa herzaman kutlêêr
Benim Gagauziyam!

Canımdan uçsun, ko, bu şaşılayacek süret

lamentın gagauz deputatları Kornel 
DUDNİK hem Demyan KARASENİ, 

Komratta miting-
ta pay aldılar Gaga-
uziyanın Afganistan 
cengin veterannar 
Birliin başı Pötr 
MAVRODİ hem 
başka “afganeţlar”, 
Gagauziya Başkanı 
İrina VLAH hem İs-
polkom azaları, Ga-
gauziya Halk Toplu-
şun Başı Dimitriy KONSTANTİNOV 
hen GHT deputatları, Moldova Par-

Afganistandan sovet armatasının çıkarılmasının 27-ci yıl
Küçük ayın 15-dä Gagauziyada Afganistandan sovet armatasının çıka-

rılmasının 27-ci yılını anmak örüyüşleri hem mitingları yapıldı. Onnarın en 
büüyü Komratta oldu.

Komrat primarı Segey ANASTASOV, 
Gagauziyanın asker merkezin başı 
Andrey RUSU, popazlar hem başka-
ları.

Mitingta Komrat afganeţlara 
pamätniinä venoklar hem çiçeklär 
koyuldu hem da anmak konuşma-
ları yapıldı. Popazlar Afganistan 
cengindä kurban olannarın cannarı 
için dua yaptılar.

Not. Afganistan cenginä Gagau-
ziyadan alındı 600-dän zeedä genç. 
Onnarın 12-si orada kurban oldu, 
80-ni sakatlandı. Büünkü gündä 
Gagauziyada yaşêêr 358 Afganistan 
cengin veteranı.

Başlayıp 2016-cı yılın Çiçek ayın-
dan (aprel) beeri Bucak küüyündän 
140 ton toz pestiţid yok edilecek. 
Sora da Aydar küüyün skladların-
dan pestiţidlar alınacek. Bu iş için 
450 bin Euro Romıniya verdi.

Gagauziyada pestiţidları yok etmää 
deyni işin içindä NATO, “VEOLİA” 
kompaniyası hem Moldovanın korun-
mak ministerlii var.

Not. Bu 450 bin Euro için Gagau-
ziya Başkanı İrina VLAH 2015-ci yılın 
Ceviz ayın (sentäbri) 15-dä Bukureştä 
Romıniya dışişleri ministrusunan Bog-
dan AURESCUylan annaştıydı.

Bucakta hem Aydarda 
pestiţidlar yok edilecek
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Küçük ayın (fevral) 4-dä Komrat Devlet Universitetında «Наука, Образо-
вание, Культура» (“Bilim. Üüredicilik. Kultura”) bilim-praktika konferenţiyası 
geçti. Konferenţiya baaşlandı KDUnun 25-ci yıldönümünä.

Bilim-praktika konferenţiyası başladı Moldovanın hem Gagauziyanın gimna-
larından. Selemnama nasaatınnan katılımcılara danıştı Komrat Devlet Universi-
tetın rektoru Dr. Zinaida ARİKOVA. 

Sora okundu Gagauziya Başkanın kutlama mesajı. Nedän sora da laf verildi 
Moldova CNAA (Moldova Respublikasının Akreditaţiya hem Atestaţiya Milli 
komisiyası) predsedatelinä, akademää Valeriy KANŢERa. Canabisi nasaatından 
sora verdi Komrat Devlet Universitetına CNAA Akredetaţiya Belgesini hem ba-
aşladı CNAA diplomalarını rektora Dr. Zinaida ARİKOVAya hem prorektora Dr. 
Lüdmila FEDOTOVAya.

Nedän sara da kutlama hem selemnama nasaatlarını tuttular Konferenţiya şan-
nı musaafirleri. Selemnama nasaatlarından sora Konferenţiyanın plenar toplantı-
sında hem sekţiyalarda çalışmalar oldu.

KDUda Halklararası bilim-praktika konferenţiyası geçti

Aleksandr TARNAVSKİY, Komrat 
Devlet Universitetın ekonomika fakul-
tetın dekanı Konstantin TAUŞANCI, 
kimi Gagauziya ekonomika agentları.

Komrat ihtärlar evin 15-ci yıldönümü

İhtärlar Evin direktoru Vasiliy SE-
MENÜK şükür etti TİKA programala-
rın Kişinev kordinatorluk Ofisin kor-
dinatoru Canan ALPASLAN “o büük 
yardımnar için hem çalışmalar için, 

Komrat ATATÜRK bibliotekasında var çok 
meraklı bir sergi – bakırda çekankaların serigisi. 
Çekanka yaratmalarının avtoru komratlı Semön İlyiç 
BABARAYKA.

Sergilenän çekankalarda taa çok din hem yaşamak 
süjetları var. Onuştan da onnar pek yakın hepsinä, kim 
geler onnara bakmaa.

Lääzım urgulamaa, ani büünkü vakıtta pek aaz insan 
zanaatlanêr bu türlü yaratmaklan. Zerä o bir taraftan 
meraklı, ama öbür taraftan da biraz paralı bir iş.

Not. Semön İlyiç BABARAYKA duudu Komratta. 
Başardı Kişinev politehnika institutunu. Çok yıllar 
işledi injener-energetik. Şindi pensiyada. 1979-cu 
yıldan beeri çekankaylan ilgilener.

Bakırda çekankaların meraklı sergisi

ani Türkiye tarafından yapılêr bu Evä”. 
Ayrıca o şükür etti Komradın primari-
yasına hem Gagauziya İspolkomuna da 
o üzerä, ani ihtärlar Evin herbir proble-
masını çözmää yardımda bulunêrlar.

Kutlama sözlerindän kaarä, 
musaafirlär hem ekonomika agentla-
rı verdilär ihtärlar Evin insannarına 
baaşış hem çiçek. Sora da Gagauzi-
ya artistleri gösterdilär insannara bir 
konţert.

Not. Komrat ihtärlar Evin iç hem 
dış remondu hem iç tertiplerin enilen-
mesi TİKA tarafından yapıldı. Türkiye 
Respublikasına bu yardımnar için şü-
kür ederäk, Komrat primariyası kara-
rına görä, 2014-cü yılda ihtärlar Evinä 
Türkiye Prezidentın Recep Tayyip ER-
DOĞANın adı verildi.

Küçük ayın 13-dä Avdarmada açıldı 
dünnää stadartlarına görä yapılı örtülü 
büük tenis kortu. Bu kortun yapılması 
hem açılması gösterer nekadar büük 
paa verer küüyün primariyası hem 
“Avdarma” tenis klubun öndercileri 
uşak sportun ilerlemesinä.

Kortun açılışında pay aldılar 
Başkan İrina VLAH, Moldova tenis 
Federaţiyasının başı Marina TAUBER, 
Avdarma primarı İvan KASIM, 
“Avdarma” tenis klubun başı Elena 
KARAMİT, tenisçılar, küülülär.

Nicä urguladı açılışta Elena 
KARAMİT “şindi var kolayı uşaklar 
kuytuda tenis oynasınnar. Zerä uşaklar 
sportlan ilgilenärkana onnar lääzım 
kendi saalıını da korusunnar”.

Ofiţial açılış başarıldı onunnan, ani 
“Avdarma” tenis klubun sportçuları, 
musaafirlerin önündä, çiftlär tenis 
oyunu oynadılar.

PATRETTÄ: “Avdarma” tenis 
klubun başı Elena KARAMİT (solda) 
hem Moldova tenis Federaţiyasının 
başı Marina TAUBER.

Örtülü büük 
tenis kortu açıldı

(Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada)

Pötr ZAVRİÇKO raametli oldu
Küçük ayın 

17-dä raamet-
li oldu Gagauz 
Respublikasının 
kurucularından 
birisi Pötr ZAV-
RİÇKO.

Pötr ZAVRİÇKO duudu 
1951-ci yılda Beşalma küüyündä. 
Zanaatına görä yuristtı. Oldu 
“Gagauz Halkı” akıntının azası.

1990-1994 yıllarda Gagauz 
Respublikasının dışişleri minist-
rusu oldu. Topracıı ilin olsun!


