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1946 güzü - 1947 kışı hem ilkyazı gagauzlara karşı zorlan yapılan aaçlıkta 
40-60% insanımız, GENOŢİDa kabaatsız kurban olup, aaçlıktan öldü!

Aaçlık GENOŢİDın 70-ci kara yıldönümü

 Patrettä ZABUN Nikolay Di-
mitriyeviç, Ütülü küüyündän 
(küücä – “Gimberg”), duudu 
1939-cu yılda Hederlez ayın 4-dä. 
Aaçlık için bölä annattı:

“Gezärdilär evlerdä da alardılar 
insannardan hepsini: ekini, koyun-
narı, malları. Bakmardılar senselä 
mi, diil mi? Kim gezdi, da aldı in-
sannardan imekleri, bizdä vardı 
7-8 bölä semya, hiç kalmadı biri-
cii uşakları, topucuu öldülär. Bitti, 
yok onnar! Damarları da yok!

Boba avşamdan kururdu tu-
zak tauşamnara. O yıl tauşam 
pek çok vardı. Getirärdi üç tau-
şam da, dört tauşam da. Te onun-
nan diri kaldık. Dädu Boji yar-
dım etti.

Küüdä insan cok öldü, ama 
diil okadar nekadar Balbokada, 
Kara Aaçta. Balbokada üç pay-
dan bir pay kalmış, iki payı öl-
müş. Taa büün da onnar o sayıya 
etişämeerlar”. 

Bitti, yok onnar! Damarları da yok!

Gagauz milli karı kulluu rubaların ilk gösterisi için 4-cü sayfada

“Bucak gergefi” için şükür sizä, Lidiya TODİEVA!

Büük ayın 30-da Ga-
gauziya İspolkom pred-
sedatelin 1-ci yardımcısı 
Vadim ÇEBAN açıkladı, 
ani Bütündünnä gaga-
uzların IV-cü Kongresi 
2017-ci yılın Helerlez ayın 
(may) 5-6 günnerindä ol-
cek. Kongres taman gagauzların en büük yortu-
larından birisinä – Hederlezä – düşer.

Vadim ÇEBAN bildirdi, ani bu günnerdä Gaga-
uziyaya Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep 
Tayyip ERDOĞANın hem Moldova Prezidentı İgor 
DODONun vizitları beklener.

Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresindä pay 
almaa isteyennär için maasuz bir sayt www.gaga-
uzkongresi.md açılacek. Kongresä katılmaa deyni 
lääzım olacek o saytta registraţiya yapmaa.

Not. Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi 
lääzımdı olsun 2015-ci yılın Kasım günnerindä. 
Sora onu 2016-cı yılda yapaceydılar. Ama genä 
olmadı. Da te, şükür Allaha, son-sonunda bu 
Kongres 2017-ci yılın Helerlez ayın (may) 5-6 
günnerindä olcek.

Son-sonunda Bütündünnä 
gagauzların IV-cü Kongresi 
Hederlezdä olacek!!!

Büük AAÇLIIN70-ci 
kara yıldönümünä
“D. TANASOGLU”
gagauz Milli teatrusunda
“Aaçlık kurbannarı”
spektaklinin premyerası 

Premyera gitmää isteyän insannar 
için taa derindän bilgilär 6-cı sayfada
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Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi 
Ahmet YILDIZ Gagauziyadaydı

Küçük ayın 19-da Gagauziyada 
bulundu Türkiye dışişleri Bakan 
yardımcısı Büükelçi Ahmet YIL-
DIZ. Vizit zamanında Canabisinnän 
Komrada geldi Türkiye Kişinev Bü-
ükelçisi Hulusi KILIÇ ta.

Komratta Türkiyedän büük musa-
afir buluştu Gagauziya Başkanı İrina 
VLAHlan hem başka öndercilärlän.

Ahmet YILDIZ Komrat ihtärlar 
evinnä  baaşladı bir giisi maşinkası hem 
orada bulunnan insannara  baaşış verdi.

Komrat Devlet Universitetında Ca-
nabisi buluştu orada üürenän türk stu-
dentlarınnan.

Ahmet YILDIZ uuradı Komrat 
ATATÜRK bibliotekasına da.

Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi
Ahmet YILDIZın Kişinevda ofiţial buluşmaları

Moldovada ofiţial vizitlan bulunan Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZ Küçük ayın 20-dä, vizit programasına görä, 
Moldova Prezidentı İgor DODONnan, Parlament Başı Andrian KANDUylan (Candu) hem Moldovanın premyer-ministru yardımcısı, dışişleri 
hem Evropaya integraţiya ministrusu Andrey GALBURlan buluştu.

Moldova Respublikası Prezidentı İgor 
DODONnan buluşmak

Moldova Prezidentı hoş bakışlan 
açıkladı Türkiye hem Moldova Res-
publikası arasında  diplomatiya ilişki-
lerin durumunu, angılarının bu yıl 25-
ci yıldönümü tamamnandı.

İgor DODON şükür etti o yardım-
nar için, ani yapılêr Moldova Respub-
likasına investiţiyaların karşılıklı ko-
runması hem ilerletmesi için devletlär 
arasında moldo-türk annaşmasının hem 
da TİKAnın yolunnan, bölä önemni 
uurlarda, nicä saalık, üüredicilik, çevrä 
durumunda hem Gagauziyada infrast-
rukturanın enilenmesindä.

Moldova Prezidentı kabletti teklifi 
hem söz verdi, ani pay alacek Hederlez 
ayın (may) 22-dä Stambulda yapılan 
Karadeniz ekonomika işbirlii Kurulu-

Küçük ayın 20-dä Moldova Prezidentı İgor DODON buluştu Türkiye dı-
şişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZlan. Buluşmada iki taraf ta 
açıkladı kendi fikirlerinin Moldova-Türkiye arasında işbirliin derinnetmesi 
hem ilerletmesi için, bildirdi prezidentın pres-slujbası.

şun pravitelstvolar hem devletlär baş-
ların Toplantısında.

Moldova Prezidentı İgor DODON 
annattı, ani Moldovada artık başladılar 
hazırlanmaa Türkiye Respublikasının 
Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞA-
Nın Moldovaya ofiţial vizitına, ani 
beklener Haderlez ayın 5-dä.

Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı 
Büükelçi Ahmet YILDIZ buluşma-
nın sonunda, İgor DODONun duu-
ma gününnän ilgili olarak, baaşladı 
Moldova Prezidentına Türkiye Res-
publikasının Prezidentı Recep Tayyip 
ERDOĞANın baaşışını, hem kutladı 
Canabisini Türkiye Respublikasının 
bütün öndercilerinin adından, bildirer 
prezidentın pres-slujbası.

Spiker Andrian KANDUylan buluşmak

Buluşmada Andrian KANDU 
(Candu) urguladı, ani “Türkiye 
var hem kalêr bizim devletin en 
önemni hem aktiv ortaklarımı-
zın birisi. Biz isteeriz, ani Mol-
dovanın ekonomikası ileri dooru 
da türk biznesın investiţiyalarına 
deyni önemni bir uur kalsın”.

Moldova Parlament Başı an-
nattı Kişinevun hem Komradın 
arasında dialogun ilerlemesi için, 
hem da Moldova Parlamentın 
zaametleri için, ani yapılêr Ga-
gauziya Halk Topluşun çalışma-
larının kaavilenmesi için. And-
rian KANDU (Candu) istedi yardım 
Türkiye öndercilerindän Gagauziyada 
infrastrukturanın enilenmesindä, ani 
lääzım Gagauziyanın ilerlemesi hem 
enilenmesi için, hem da istedi yardım 
Türkiyeylan serbest alış-veriş Annaş-
masının ömürä geçirilmesindä.

Türkiye dışişleri Bakan yardım-
cısı Büükelçi Ahmet YILDIZ kendi 
tarafından teklif etti, ani Kişinevlan 
Komrat arasında dialog ilerlesin, ani 
gagauz halkı taa da aktiv integraţiya 
yapsın Moldova cümnesinä, bildirer 
parlamentın pres-slujbası.

Küçük ayın 20-dä Moldova Parlament Başı Andrian KANDU (Candu) 
buluştu Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZlan. Bu-
luşmada annaşıldı, ani ileri dooru da Moldova hem Türkiye arasında eni 
proektların ömürä geçirilmesinän, iki devlet arasında işbirlii ilerleyecek, bil-
dirdi parlamentın pres-slujbası.

Dışişleri hem Evropaya integraţiya
ministrusu Andrey GALBURlan buluşmak

Buluşmada iki taraf açıkladı ken-
di fikirlerinin Moldova-Türkiye ara-
sında işbirliin derinnetmesindä hem 
ilerletmesindä, karşılıklı politika dia-
logunda hem alış-veriş hem da ekono-
mika ilişkilerindä.

İki taraf ta açıkladılar, ani devletlär 
arasında çeşitli uurlarda faydalı işbir-

lii var, hem urguladılar o önemni kar-
şılıklı vizitlar için, ani bu yılın içindä 
yapılacek. O vizitların arasında var 
Moldovaya Türkiye Respublikasının 
Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞA-
Nın ofiţial vizitı, ani Haderlez ayın 
başında beklener, bildirer ministerliin 
cümneylän baalantılar slujbası.

Küçük ayın 20-dä Moldovanın premyer-ministru yardımcısı, dışişleri 
hem Evropaya integraţiya ministrusu Andrey GALBUR buluştu Türkiye 
dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZlan.

Bir ay geeri seçilän Gagauziya 
Halk Topluşu Başı Aleksandr TAR-
NAVSKİY açıkladı, ani atılêr bu 
iştän, ama kalêr GHT deputatı.

Bunu Canabisi açıkla-
dı bu https://www.youtube.com/
watch?v=XcITGb88RXs vidio danış-
mada, angısını açıkladı GHT pres-
slujbası.

Nicä söleer Aleksandr TARNAVS-
KİY bu işi o yapêr sade bir sebepä 
görä. O dedi: “bän bilmeerim gagauz 
dilini!”

Acaba iştän atılması halizdän bu 
sebep mi? O sa bu açıklamanın altında 
saklıdan akan sular mı var?

Vakıt gösterecek.

Eni GHT Başı
Aleksandr TARNAVSKİY 
işindän vazgeçer
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Küçük ayım 3-dä, Türkiye Respub-
likası hem Moldova Respublikası ara-
sında diplomatiya ilişkilerin kurulma-
sının 25-ci yıldönümünnän ilgili olarak, 

Moldovada Türkiye Kişinev Büükelçisi 
Hulusi KILIÇ bir reçepţiya verdi.

Reçepţiyada pay aldılar Moldova 
politikacıları hem devlet adamnarı, 

Moldovada bulunan diplomatiya misi-
yaların temsilcileri, Gagauziyanın ön-
dercileri, Türk işadamnarı, cümne hem 
kultura insannarı.

Reçepţiyada söz tutarak, Büükel-
çi Hulusi KILIÇ annattı bu 25 yılın 
içindä Türkiye hem Moldova arasın-
da yapılmış işlär için hem da kutla-
dı hepsini Türkiye Respublikası hem 
Moldova Respublikası arasında diplo-
matiya ilişkilerin kurulmasının 25-ci 
yıldönümünnän.

Recepţiyada söz tuttu 
Moldova primyerministru 
yardımcısı hem ekonomika 
ministrusu Oktavän KAL-
MIK.

Lääzım urgulamaa, ani 
reçepţiyada ştempel koyul-
du poçta markasına, angısı-
nı “Poşta Moldovei” devlet 
kuruluşu baaşladı Türkiye 
Respublikası hem Moldova 
Respublikası arasında dip-

lomatiya ilişkilerin kurulmasının 25-ci 
yıldönümünä. Bu önemni gün için “Poş-
ta Moldovei” konvertlar da kolverdi.

Not. Hep o günü, Türkiye-
Moldova arasında diplomati-
ya ilişkilerin kurulmasının 25-ci 
yıldönümünnän ilgili olarak, Türki-
ye Respublikasının dışişleri Bakanı 
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU hem Moldova 
Respublikasının dışişleri ministrusu 
Andrey GALBUR kutlama mesajla-
rı biri-birlerinä yolladılar.

Türkiye Respublikası hem Moldova Respublikası arasında diplomatiya 
ilişkilerin kurulmasının 25-ci yıldönümünü bakıldı

Küçük ayın 20-dä Moldova Milli 
Bibliotekasında açıldı sergi “Mol-
dova Respublikasının hem Türkiye 
Respublikasının arasında diploma-
tiya ilişkilerin kurulmasının 25-ci 
yıldönümünä”. Bu sergiyi hazırladı 
Moldova Kultura ministerlii ortak-
lıkta Moldova Milli Bibliotekasın-
nan, Moldova dışişleri hem Evropa-
ya integraţiya ministerliinnän hem 
da Türkiye Kişinev Büükelçiliinnän.

Serginin ofiţial açılışında söz tuttu-
lar: Türkiye dışişleri Bakan yardımcı-
sı Büükelçi Ahmet YILDIZ, Moldova 
Kultura ministrusu Monika BABUK, 
Moldova dışişleri hem Evropaya 
integraţiya ministerliin baş Sekretari 

“Moldova hem Türkiye Respublikaları arasında
diplomatiya ilişkilerin kurulmasının 25-ci yıldönümünä”

Hulusi KILIÇ GHT 
Prezidiumunnan buluştu

Küçük ayın 16-da Türkiye Kişi-
nev Büükelçisi Hulusi KILIÇ buluş-
tu Gagauziya Halk Topluşun Başın-
nan Aleksandr TARNAVSKİYlän 
hem GHT Prezidiumun azalarınnan. 
Buluşmada pay aldı Gagauziya Baş-
kanı da, bildirer GHT pres-slujbası. 

Büükelçi Hulusi KILIÇ kutladı eni 
Halk Topluşunu başlayan çalışmaların-
nan hem açıkladı, ani Türkiye herza-
man Gagauziyayı Moldovanın bütün-
nüün içindä görer.

Büükelçi Hulusi KILIÇ bildirdi, ani 
bu yılın Moldovaya hem Gagauziyaya 
vizitlan gelecek Türkiyenin Prezidentı 
Recep Tayyip ERDOĞAN. Hep bu yı-
lın Moldovaya Türkiyenin Başbakanı 
Binali YILDIRIM da bir vizit yapacek.

Gagauziya Halk Topluşun Başı 
Aleksandr TARNAVSKİY şükür etti o 
yardımnar için, ani Türkiye Gagauzi-
yaya yapêr TİKA yolunnan hem diplo-
matiya uurunnan.

Büükelçi Hulusi KILIÇ urguladı, 
ani herzaman yardımcı olacek Halk 
Topluşuna onun çalışmasında.

Anatol VANGHELİ,  Milli Biblioteka-
nın direktoru Elena PİNTİLEY.

Sergidä var 200 kiyat hem CD disk. 
Onnar annadêrlar iki devlet arasında 
ilişkilär için, Türkiye Respublikası-
nın istoriyasını, diplomatiyasını, dili-
ni, kulturasını, adetlerini, insannarını 
hem ţivilizaţiyasını, literaturasını hem 
incäzanaatını, turizma zenginniklerini.

Serginin ofiţial açılışına katıldılar 
diplomatlar, kultura hem cümne insan-
narı, Gagauziya öndercileri, Moldova 
Parlament deputatları, türk işadamnarı 
hem başkaları. Serginin ofiţial açılı-
şınnan ilgili Türkiye Kişinev Büükel-
çi Hulusi KILIÇ hem Canabisinin eşi 
Günay KILIÇ musaavirlerä türk imek-
lerini ikram ettilär.

25 yılın içindä TİKA Moldovada 45-tän zeedä 
orta hem büük proektlar tamamnadı

İrmi beş yıl, geeri dünneyin geopolitika kartası diişildiynän, eni devletlär kuruldu. O devletlerin taa çoyunda 
türk halkları yaşêêr. Hem o halklar hepsicii, ayaa kalkmaa deyni, bakışlarını Türkiyeyä çevirdilär. Türkiye da on-
narı yalnız brakmadı. Hepsi bu halklara yardım etmää deyni, kurdu Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunu 
– TİKAyı. Kendi cömert işini yapmaa deyni TİKA açtı hem açêr bu devletlerdä kendi koordinaţiya ofislerini. Mol-
dovada bölä ofis açıldı 1994-cü yılda. Büün burada TİKAnın yaptıkları için gazetamızın redaktoru Todur ZANET 
konuşêrız Moldovada TİKA ofisin koordinatorunnan Canan ALPASLANnan.

Paalı koordinator Canan AL-
PASLAN, ilkin kutlêêrız Canabinizi 
hem bütün TİKA aylesini bu gözäl 
yıldönümünnän. Saalık hem başarı-
lar sizä! 25 yıl – o koca bir ömür! Bu 
yıllarda TİKA hem Moldovada, hem 

Gagauziyada çok proektlar başa çı-
kardı.

TİKAnın, kurulmasından sade 1,5 
yıl geçtiinän, 1994-cü yılda, TİKA Mol-
dovada koordinatorluk ofisini açtı. Taa 
baştan çalışmalarımızlan su hem gigie-

na, saalık, üüredicilik, çiftçilik, cümne 
sektorunda hem da, hem da çok başka 
sektorlarda da proektlarımızı aslıya çı-
kardık. 25 yılın içindä Moldovada 45-
tän zeedä orta hem büük proektlar ta-
mamnadık.       (Taa ötää 7-ci sayfada)
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Lidiya İvanovna TODİEVA çoktan 
meraklanêr gagauz milli rubalarınnan. 
Ama bu rubaları hazırlamaa deyni, 
Canabisi karar almış onun malisinin 
gagauz milli rubaları için annatmakla-
rından sora.

“Bucak gergefi” için şükür sizä, Lidiya TODİEVA!
Çadır kasabasının Uşakların yaratmak Merkezindä oldu bir kapalı gösteri – “Bucak gergefi” adlı evelki 

gagauz karı kulluu rubalarının ilk hem seftä gösterisi. Bu ruba koleţiyayısını hazırladı Lidiya İvanovna 
TODİEVA, Merkezin modalar Teatrusunun öndercisi.

Büünkü gündä artık hazır 16 komp-
lekt ruba: fistannar, koftalar, fıtalar, je-
letkalar. Belliki, bu rubalar için, temel 
olarak, alınmış eski rubaların örnekle-
ri, ama Lidiya TODİEVA o örneklerä 
kendi fikirlerini hem can sıcaklıını 

koymuş. Onuştan herbir rubanın başka 
rengi hem biçimi var. 

Büüklerä rubalardan kaarä Canabi-
si diker gagauz milli rubalarını kukla-
lara deyni. Da, o kuklaları giidirdiynän 
hem üzlerini donattıynan, kuklalar ha-
liz “gagauzka” kuklası olêrlar.

Lääzım urgulamaa, ani Lidiya TO-
DİEVA bu koleţiyayı hazırlamaa deyni 
bütün harçları kendi kesesindän yaptı.

Kolekţiya pek gözäl! Onu insan 
arasına çıkarmaa ayıp olmayacek. 
Bakêrsın bu kırnak işä hem bu kıvrak 
kızlara, da ürään seviner. Bu gözelik 
için hem bu “Bucak gergefi” için şükür 
sizä, Lidiya TODİEVA!

Praskovya BOSTANCI
PATRETLERDÄ: Kapalı 

denemeyä katılan kızlar (1-ci sayfa; 
foto – “Znamä” gazetası).

Lidiya İvanovna TODİEVA “gaga-
uzkalar” kuklalarınnan (4-cü sayfa).

Kimi gagauzka modelleri (4-cü 
sayfa; fotolar - Nina DİMOVA).

Biz da, büün, yarın, öbür günä la-
fadelim gagauzça. Ama en önemni, en 
büük fayda var te o lafetmektän, angısı 
olêr ayledä.

Neçin gagauzlar buncak yıl 
kaybetmedilär ana dilini, makar ki 
üürenmärdilär onu okulda?

Neçin ani gagauzça lafedilir-
di aylelerdä. Ozaman bizim ana-
bobalarımız korkmaazdılar, ani biz 
üürenämeyecez ii uurda okulda, er 
bilmärseydik rus dilini. Şindi – neçin 
sa genç olan ana-bobalar korkêêrlar 
bundan, da lafetmeerlär uşakların-
nan ayledä ANA DİLİNDÄ – gagauz 
dilinidä. Onnar hiç annamêêrlar ne 
büük kötü iş yapêrlar kendi uşaklarına. 
Onnar yokederlär uşakların hakını – 
bilmää ana dlini.

Düşünün bunu, genç analar-bobalar! 
Düzeldin bu yannışlıı. Odesa bölgesi-

nin Gagauz kultura merkezi bu günä 
deyni baaşladı “Ana dili bir çöşmä, 

binnän yıl yaşêêr erdä!” adında bir 
yortu. Pay aldılar bu yortuda üürencilär 
Kurçu hem Bolboka küülerindän. On-
narlan bilä çalıştılar üüredicilär dä. Bu 
gün üürencilär okudular şiir gagauz 
dilindä, anılmış avtorların hem da ken-
di yaratmalarından. Annattılar kendi 
bakışlarını ana dilin durumuna, onun 
önemniini, onun lääzımnıını insana 
deyni.

Ana dilindä türkülär dä gösterdilär 
nekadar şıralı, sesli, nekadar zengin bi-
zim dilimiz!

Bitkidä hepsimiz bir çıkışa geldik – 
nekadar yaşayacak ana dilimiz, okadar 
biz dä yaşayacez toprak üzündä. Hiç 
çıkmêêrlar aklımdan Todur Zanetin 
lafları:

“Atılma dilindän,Halkım,
Bän, diz çöküp tä, yalvarêrım,
Oollarına da aver akıl…
Buna deyni dua ederim.
Atılma dilindän,Halkım!”

Olga KULAKSIZ,
Odesa bölgesinin Gagauz kultura 

merkezin başı

“Atılma dilindän, Halkım!”
Küçük ayın 21-ri pek önemni bir gün – Halklararası Ana dili Günü. Bu yortu taa bir kerä yardımcı olêr bizä 

deyni ii esap alalım kendi ana dillerimizä: gagauzlar – gagauzçaya, ukrainnar – ukraincaya, moldovannar – moldo-
vancaya, bulgarlar – bulgarcaya.
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Bir kıpım da hiç dusunmedään, hemen o sergiyä uu-
radım. Uuradım da şaştım: annadılmaz bir incäzannat 
dünnääsı! Pek gözäl resimnär, incä ustalıklan yapılı 
portretlar! Bakarak bu resimnerä, sergini avtorunun 
adı hiç aklımdan çıkmardı. Pek istedim tanışıym 
onunnan hem üüreniim: kim, neredän hem nereli bu 
insan, Nataliya FOMİÇEVA!

Serginin isçilerina sordum bunnarı. Kısmetimä, 
Nataliya FOMİÇEVA orada bulunarmış. Bizi tanıştır-
dılar, da, (büülü işlär dünnedä var!) üürendim, ani o 
gagauzka! Pek beendim bu kıvrak boylu, maavi gözlü 
hem gülär üzlü insanı.

Nataliya annatı, ani duummuş 1977-ci yılın He-
derlez ayın (may) 5-dä Cadır kasabasında, ani anası 
Anna hem bobası Pötr FOMİÇEVlar büün da ora-
da yaşêêrlar. “Taa küçüktän, - annadêr Nataliya, - 
resimnemää beenärdim. Bir karandaş hem bir parca 
pak yaprak bulup, kendimä kadar resimciklerimi ya-
pardım, ama kimseyä onnarı göstermärdim. Kendi ba-
şımaydım. Sora, şkolada üürenärkänä da, hep okadar 
kendimä kadar resimneri yapardım”.

1991 yılda Nataliya başarêr Cadır kasabanın 2-ci 
şkolasını. Hiç birinin da aklısına gelmeer, ani bu uşa-
an talantını ilerletmää deyni, onu bir resim okuluna 
vermää. Ölä hep kendisi talantını inceleder.

Şkolayı başardıktan sora Nataliya tez evlendi, onun 
kendi aylesi oldu. Tez da, biri-biri aardına, iki uşacıı 
oldu. Belliki, resimä hic vakıt kalmadı, iki uşaa aya 
kaldırmaa lääzımdı. Sora da, taa da zor vakıtlar geldi, 
da Nataliya düşüner aşırıya kazanca gitmää.

“İlk sıra, - annadêr Nataliya, - Turkieyä kazanca 
gittim, usacıklarımı anama hem bobama braktım. Ora-
dan, uzaktan onnarı terbietmää savaşardım. Canım 
pek acıyardı, ani usaklar anasız büüyerlär. Turkiyedän 
evä döndüm, ama hep okadar vakıtlar zordu. Uşaklar 
büüdülär, Cadırın Turk liţeyinä üürenmä girdilär. Ken-
dimi toplayıp, bir karar aldım genä kazança gitmää, 
ama bu sıra Germaniaya. Da bölä bän Berlin kasaba-
sında durgundum. Yabancı devlet, yabancı dil, resim 
hic aklıma da gelmärdi! Bir kerä, sokakta gidärkana, 
bana kısa boylu hem yalpak bir adam yamandı. Dedi, 
ani o resimciymiş, kendi cep telefonun nomerini verdi, 
ama benim hic haberimdä da yoktu, ani o bir anılmıs 
nemţä resimcisiymiş! Vakıt gidardi, bän savaşardım 
üürenmää dili hem kazanmaa bişeylär, uşaklarımı 
ayaa koymaa deyni. Bir yıldan sora, günün birisindä, 
aklıma geler bu tanışmak. Alêrım da o adamın studi-
yasına giderim. Orada da annadım, ani bu alçak boy-
lu adamcık bir anılmıs nemţä resimcisiymiş – Younis 
Al Azzawy. Ozamandan artık üç yıl gecti, nicä biz Yo-
unislan bila çalışêrız. Younis benim üüredicim oldu. 
Kendi resimnerimi ilkin ona gostererim!”

Gagauzka Nataliya FOMİÇEVA nemţeleri
yaratmaklarınnan büüledi

Gecennerda Germaniyanın baş kasabasına, Berlinä, bir turist olarak gittim. Gözäl hem şaşılacek bir er: çok 
katlı evlar, büük meydannar, kliselär, büük sokaklar, ara sokacıklar – hepsi tertipliktän yalap-yalap edärdilär. Doz-
dolaydan, bana deyni, yabancı dil ötärdi. Belliki, bu dünneyin arasında, istär-istemäz, canın yakın bişey aarêr. O 
yakın iş da tezdä gözümä ilişti: “Resim sergisi: “Sonsuzlaa yolculuk”. Nataliya FOMİÇEVA”.

Üç yılın adı var: Nataliya okula da 
gider, kazanmaa da savaşêr, ama ve-
rilmeer, resimi brakmêêr, avsam olup, 
evä geler da resimnemää cekeder.

“Bir günü, - annader Nataliya, - 
Younis bana bir teklif verer: bir sergi 
açmaa. Ozaman pek sevindiydim, hic 
yınanacaam gelmärdi, ani benim kendi 
sergim var nicä olsun. Da te, 2017-ci 
yılın Büük ayın (yanvar) 7-dä, Berli-
nin devlet “Art Galleries in Wedding” 
Galeryasında sergim açıldı. Serginin 
adı “Sonsuzlaa yolculuk”. Bu adı biz 
Younislan bila seçtik”.

Açan bän sordum neredän bu ad 
Nataliya FOMİÇEVA bana bölä cuvap 
verdi: “Açan bän resimnemää çeke-
derim: bän dalêrım kendi dünneyimin 
içinä, sonsuzluk dünneyinä, boya hem 
renk dünneyinä!”

Bu halizdän bola! Siiredärkana Na-
taliyanın resimnerini görersin, ani herbir 
resimin kendi istoriyası hem kendi yaşa-
ması var. O resimneri saatlan var nasıl 
siiretmää, zerä herbir insan onnarda ken-
di yasamasının bir parçacıını bulêr. Do-
orusunu söliim, oradan hic ayırılmaa 
istemäzdim! Pek sevinerim hem kıs-
metliyim, ani bu yılın Büük ayın 24-dä 
bu sergiyä uuradım. İki gündän sora da 
sergi kapandı. Ama pek umutlanêrım, 
ani Nataliya FOMİÇEVAnın çok başka 
sergilerinnän da taa tanışacez. İi başa-
rılar sana, Nataliya! Dileerim sana taa 
çok-çok sergilär açasın, hem diil sadä 
Germaniyada, ama evdä da, Ana top-
raamızda, Gagauziyamızda. İnsanımız 
lääzım bilsin gagauzların talantlarını.

Maasuz “Ana Sözü”nä deyni
Larisa RADİŞ, Kazayak-Rim-Berlin
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Tombarlak masa başladı Çadır Dio-
nis TANASOGLU adına Gagauz Milli 
Teatrusunun öndercisi Mihail KONS-
TANTİNOVun danışma sözünnän. Sora 
Gagauziyada 20 yıl içindä teatru yaşa-
ması için bir doklad okudu Çadır Dio-
nis TANASOGLU adına Gagauz Milli 
Teatrusunun baş rejisöru İlya HACI.

Nedän sora kendi bakışlarını hem 
fikirlerini teatrunun yaşaması için 
açıkladılar Gagauziyanın kultura hem 
turizma Upravleniyasının başı Marina 
SEMENOVA, Gagauziya İspolkom 
predsedatelin yardımcısı Olesä TA-
NASOGLU, akademik, yazıcı hem 
dramaturg Todur ZANET, Gagauziya 
Halk Topluşun deputatları Ekaterina 
JEKOVA hem Nikolay İVANÇUK, 
Komrat Saveliy KÖSÄ muniţipiy teat-
runun başı Denis PINTÄ, Komrat pri-
marın yardımcısı Şerali TURGUNOV, 
Çadır Dionis TANASOGLU adına Ga-

gauz Milli Teatrusunun artistkası Ele-
na DANACI, Gagauziyanın yaratmak 
Evlerin temsilcileri.

Tombarlak masada konuşmaların 
özünü açıklamaa var nicä bir cümläylän: 
20 yılın içindä gagauz teatrusunda 
problemaları diişmedilär. O proble-
malar bölä: hep yok para, hep etişme-
er insannar, hep yok binalar, hep Ga-
gauziya öndercileri hem deputatları 
spektaklilerä gelmeerlär, hep teatru 
hiç birisinin umurunda diil!

Onuştan Çadır Dionis TANASOG-
LU adına Gagauz Milli Teatrusunun 
öndercisi Mihail KONSTANTİNOV 
teklif etti “kurmaa bir çalışma grupa-
sı, ani hazırlayacek avtonomiyada te-
atru incäzanaatın ilerletmesinin prog-
ramasını”.

Bununna hepsi kayıl oldu! Karar 
alındı: 3 günün içindä bu grupanın lis-
tesi hazırlanacek, da temelleştirmäk 
için İspolkoma verilecek.

Gagauziya İspolkom predsedatelin 
yardımcısı Olesä TANASOGLU kayıl 
oldu fikirlerin çoyunnan, ani sölendi 
masada, hem dedi, ani “problema-
lar sırasınca çözülsün lääzım”. Ama 
neylän onnar çözülecek Canabisi açık-
lamadı, zerä “para yok”!

Akademik, yazıcı hem drama-
turg Todur ZANET bu problemaların 
çözülmä yolu için bölä dedi: “Gaga-
uziya öndercileri lääzım kendilerinä 
deyni karar alsınnar: Lääzım mı on-
nara teatru, osa diil lääzım mı? Herli-

im lääzımsa yol bu:
1. Gagauziyada Teatruların yaşa-

ması için DEVLET PROGRAMASI 
kurulêr.

2. Gagauziyanın bücetında teatru-
lar için AYIRI statyada LÄÄZIMNI 
para ayırlêr.

3. Teatruya bina hem transport ve-
riler.

Bundan sora var nicä teatru için 
lafetmää. Örnek olarak: Tovarişç Sta-
lin, bakmaadaan ona, ani para yoktu, 
hererdä teatru açı. O dedi. “Te burada 
teatru olacek!” Da – oldu!

Herliim Gagauziya öndercilerinä 
teatru lääzım diilsaydı, ozaman hepsi 
bu laflar, toplantılar hem konuşmalar 
boşuna!”

Gagauziya Halk Topluşun deputatı 
Ekaterina JEKOVA urguladı, ani “Bü-
ünkü gündä Gagauziyada teatruların 
durumu 20 yıl geeri kertiindä. Hep o 
problemalar var hem o problemalar 
çözülmeer. Bu uurda işleri diiştirmää 
lääzım.”.

Tombaralak masanın kararı belli 
oldu. Şidi top öndercilerdä. Sadä on-
nardan biter – Gagauz teatrusu ya-
şayacek mı, yaşayamayacek mı? Biz 
sa, olduu kadar savaşacez, ani bu iş 
“YAŞAYACEK” tarafına çekilsin.

Foto – anasozu.com,
gagauzmediya.md

Gagauz teatrusu yaşayacek mı, yaşayamayacek mı?
Küçük ayın 1-dä Komrat Regional Galereyasında oldu bir tombarlak masa, neredä gagauz teatrusunun 

yaşamasınnan hem ilerlemesinnän ilgili soruşlar incelendi. Tombarlak masayı ortak hazırladılar Çadır Di-
onis TANASOGLU adına Gagauz Milli Teatrusu hem Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyası.

Çadırdakı “Dionis TANASOG-
LU” adına gagauz Milli teatrusu 
bildirdi, ani Küçük ayın 25-nä saat 
16:00-da olacek premyera “Aaçlık 
kurbannarı” spektaklisinä, angısı 
koyuldu Todur ZANETın pyesasına 
görä. Spektaklinin rejisöru – Mihail 
KONSTANTİNOV.

Spektakli adandı 1946-1947 yılla-
rında gagauzlara karşı yapılan Büük 
AAÇLIIN 70-ci kara yıldönümünä .

Spektaklidä bir aylenin üç gün-
nük yaşamasında annadılêr o unu-
dulan kara günnär için.

Premyeraya çaarıldılar Gagauzi-
yanın öndercileri, Gagauziya Halk 
Topluşu deputatları, İzpolkom aza-
ları, Moldovadakı diplomat misiya-
ların temsilcileri, Moldova Parla-
mentın deputatları, kultura, cümne 
hem politika insannarı, jurnalitlär 
hem sıradan insannar.

Giriş biletin paası – 20 ley.

Büük AAÇLIIN 70-ci 
kara yıldönümünä
“D. TANASOGLU”
gagauz Milli teatrusunda
“Aaçlık kurbannarı”
spektaklinin premyerası 

Küçük ayın 3-dä Moldova Res-
publikasında Slovakiya Büükelçisi 
Robert KİRNAG Gagauziyada ba-
aşladı 14 aar işidän kişiyä işitmäk 
aparatı hem 30 kişiyä davleniya 
ölüçmää aparatları.

Büükelçi Robert KİRNAG bildirdi, ani 
“bu iş oldu o programaya görä, ani Mol-
dovada Slovakiya Büükelçilii hem “Ho-
mecare” cümne birlii ömürä geçirerlär, 
da her yılın, paraya görä, yapılêr”.

Aar işidennerä
Slovakiyadan aparatlar

İlya SAKARA duudu Basarabka 
rayonun Başkaliya küüyündä. 2 yaşın-
dan beeri Komratta yaşêêr. Taa küçük-
tan anası-bobası esab almışlar onun 
beceriklini resimcilik uurunda, zerä 
şkolada hepsi stengazetalaır, türlü top-
lantılara deyni resim hazırlıklarını hep 
İlya yaparmış.

1996-cı yılda İlya başlêêr Komrat 
resim şkolasında üürenmää.O bilgirar, 
angılarını o şkolada kazandı, verdi ona 
kolaylık kendi iç duygularını açıklama.

2005-ci yılda Komrat Devlet Uni-
versitetinda ekonomika fakultetını ba-
şardı. Genç, iş aarayan çocuu kaderi 
Rima getirer. Bu evelki kultura erindä 
duyguları, sevgisi incäzanaata taa da 
zeydelener. Alıp boya, çetka, bez, 

İlya başlêêr kendi duygularını tablo-
lara geçirmää. Onun ilk resimleri yalı 
boyaylan, deniz konusunda, burada 
duêrlar. Bu resimnär yabancılıkta yar-
dımcı olêrlar taa kolay can darsıklıını 
geçirmää.

Dönüp geeri Vatanına, İlya bu 
havezdän atılmer, ama düşüner ne yap-
sın, da zeedeletsin hem ilerletsin ken-
di bilgilerini, taa üüsek uura kaldırsın 
kendi ustalıını.

Düşünerim, ani bu ilk sergi, angı-
sı hazırlandı bizim salonumuzda, yar-
dımcı olacek ona bu meraklı hem gözäl 
yoldan gitmää.

İi saatta! Yolun açık olsun İlya!
Vasilisa TANASOGLU, Atatürk 

bibiliotekasının direktoru

Küçük ayın 15-dä Moldovada 
Rusiya Büükelçisi Farit MUHA-
METŞİN getirdi Kıpçak küüyün eni 
klisesinä Rusiyadan baaşış – klisenin 
ömüründä kullanan tertipleri hem 
ikonaları.

K ü ü -
yün primarı 
Oleg GARİ-
ZAN hem 
k l i s e n i n 
p o p a z l a r ı 
şükür ettilär 
Rusiya Büükelçisinä hem Moskvanın 
pravitelstvosuna bu paalı baaşışlar için.

Maasuz baaşışları kabletmää deyni, 
klisenin popazları Ay-boba Vitaliy hem 
Ay-boba Födor o günü klisedä ayozlul 
iturgiya slejbasını yaptılar.

Kıpçaan eni klisesinä 
Rusiyadan baaşış

“Zanaatta – ilk adımnar!” resim sergisi
Küçük ayın 6-da Komrat Atatürk bibliotekasında açıldı genç resimci İlya 

SAKARAnın resim sergisi “Zanaatta – ilk adımnar!”
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Birkaç gündän sora
unudulmuş iki cıngırdaklı iş, 
cümneyi param-parça edip, 
Gagauziyayı böldü

Nicä geçti bu 
meropriyatiyalar, 
ani birkaç gündän 
sora unuduldular, 
bu ayırı bir iş. Kes-
tirici iş o, ani onnar 
gösterdilär – Gaga-
uziyada birlik yok 
hem Gagauziyada 
parayı “yok nereyi” 
harcamaa!

Ani birlik 
yok, bunu çoktan 
bilärdik! Ani parayı “yok nereyi” har-
camaa – bu iş için da şüpelenärdik, 
ama bu iki bom-boş meropriyatiyalara 
harcanan paralardan sora gördük, bu 
da aslı.

Gagauziyada 2014-cü yılın Küçük 
ayın 2-dä olan Konsultativ Referen-
dumun 3-cü yıldönümünü kutlamaa 
deyni Komrat meydanında miting ya-
pıldı. Bakmadaan ona, ani o mitinga 
insan getirmää deyni devlet kuruluşla-
rına saklıdan izin verilmiş, hep okadar 
meydan tehnacaydı. Bunu Gagauziya 
saytın patretindän da göreriz. Gagau-
ziya Başkanın ofiţial saytında sa mi-
ting için bişey yazılı yok! Ye, neredä 

Konsultativ Referendumun önemni 
olması?!

Ne düşer sölemää III-cü Cümne-
politika forumu için, burada da hepsi 
belli: toplandılar, lafettilär, politikaya 
girmää isteyän sarısını yutmayannar baş-
kana hem ispolkoma biraz kritika yaptı-
lar, nestettilär, da daalıştılar. Başkan kri-
tikayı işitmedi, zerä bu vakıt Komradın 
meydanında mitingta nasaat edärdi. 

Bölä, iki cıngırdaklı iş, cümneyi 
param-parça edip, Gagauziyay böldü. 
Bu bölmenin meevaları bizä deyni pek 
acı olcak, belliki, ayakta kalarsak.

Todur ZANET, akademik, poet
Gagauziya Millli Gimnanın avtoru

Küçük ayın 2-dä Komratta iki “önemni” iş oldu: 1. Konsultativ Re-
ferendumun 3-cü yıldönümün kutlama mitingı; 2. “Gagauziya – 2017. 
Reforma zamanı” III-cü Cümne-politika forumu.

Eni Yıla karşı bana telefon açtı Ga-
gauziyanın kultura hem turizma Up-
ravleniyanın sistemasında işleyän bir 
adam. Da dedi:

- Födor İvanoviç, naşey sän yaptın 
bizimkilerä, eştin bu yuvayı, da onnar 
kaçınmaa başladılar!

- Onnar herkerä kaçınardılar!- cu-
vap ettim bän.

- Sän annamadın! Sizin küülerdä 
gezmeniz hem yaşlılardan evelki iş-
leri yazmanız, onnarı raada brakmêêr. 
Şindi hepsimizä izin verildi, sizin 
izlerinizdän gidip, babucukları Çadıra 
getirelim, da  yazdıralım studiyada on-
narın evelki gagauz türkülerini!

- Pek islää! – dedim. – Şükür, ani 
bunu yapêrlar! Kalacek daymalarda!

- Dooru, ama sana yardım etmeye-
lim da, dedilär!

- Bana gagauz halkı yardım eder! 
– dedim. – Siz da nekadar yardım et-
tiniz, saa olun! Şindi izinnerä uyun, 
zerä kayalar arasına düşärsanız, işsiz 

kalacenız!
- Taa bir kerä saa olun siz da, hem 

afedin!
Fasıl bir dialog, ama önemni bir di-

alog. Onu Eni Yılın ilk günnerindä an-
nattım bir “büük” insana. Gülümsedi, 
ama bişey demedi. Bän da sadä şaşa-
tım bu gülümsemeyä. 

Geçennerdä bana telefon edän 
adamnan Komratta buluştum. Buluş-
mamıza sevindi hem sordu:

- Neçin bu işi açıklamêêrsınız?
- Lääzım mı?
- Lääzım! – dedi. – Lääzım, zerä as-

lısı lääzım herkerä açık olsun.
- İslää, Açıklayacam!
Büün da bu sözümü erinä getirerim. 

Hem, bakmadaan ona isteerim kendi 
adımdan saa ol demää Gagauziyanın 
kultura hem turizma Upravleniyanın 
zaametçilerinä, ani bu büük işi başlat-
mışlar. Allaa sizä yardımcı olsun, da 
saaselem başarasınız bu işi! 

Saygılarımnan, Todur ZANET

Allaa sizä yardımcı olsun, da
saaselem başarasınız bu işi! 

Ayrıca, herbir uurda devlet 
speţialistlerinä, 200-dän zeedä üüredi-
ci programalar yaptık.

Bunnarın içindä, sizincä, en 
önemnileri angısı?

Bizä deyni herbir proekt pek önem-
ni, küçük ta olsa, büük ta olsa. Onnar 
hepsi faydalı. Hepsi proektlarımız Mol-
dovanın ucundan-ucuna kadar yapılêr. 
Moldova hem Türkiye arasında işbirlii 
serbest alış-veriş Annaşmasının hem 
Strategiyalı Ortaklık Annaşmasının 
imzalanmasınnan, bu yardımnarın hız-
lanılması da oldu.

Önemni proekt – Gagauz Yerindä 
yaptıımız büük proektlardan birisi 
oldu Çadır-Lunga kasabasında içmä su 
boruların enidän döşenmesi hem arıt-
ma tesisin kurulması.

Saalık uurunda sa TİKAnın en 
önemni altyapı proektı Kişinevda-
kı Ana hem Uşak Saalık institutun 
reabilitaţiya Blokun enilenmesi hem 
tertiplenmesi oldu. Düşünün, bu İns-
titutun kurulduu 1981-ci yıldan be-
eri, o hiç bir kerä enilenmemiş hem 
enidän tertiplenmemiş! Orada sa yılda 
15.000-16.000 uşaa ilaçlêêrlar! Orada 
işlerimizi önümüzdeki aylarda tamam-

namaa düşüneriz.
Hep saalık uurunda Gagauz Yerindä 

Komrat Regional Bolniţasında nevra-
logiya hem travmatologiya bölümneri 
için eni bir bina yapmaa deyni proek-
tımız var. Sanêrız, ani bu yıl onu da 
başladacez.

Paalı koordinatorum, diil çoktan 
büük bir proekt Çadırda başardınız. 
Lafım seldän zarar görän insannara 
yardım.

Türkiye taa üürendiynän bıldırkı 
Kirez ayında (iyün) Çadır-Lunga kasa-
basında meydana gelän sel belası için, 
kardaşlarımızın yaraları sarılsın deyni, 
en üüsek uurlarda yardım için karar aldı.

Başbakanımızın sayın Binali YIL-
DIRIMın doorudan izininä görä, seldä 
evlerini kaybedän 15 aylä için, beş ay 
içerisindä ev hazırladık. Da 2016-cı 
yılın Kırım ayın (dekabri) ortasında 
anaktarlarını verdik. Ayırıca, bu selä 
sebep olan Stratan deresinin paklama-
sını hem düzmesini yapêrız. 2017-ci 
yılın yarısınadan bu işleri da başarmaa 
düşüneriz.

Üüredicilik uurunda nelär 
yapılêr?

Bu uurda da çok işär yapılêr. Ga-
gauz Yerin Kıpçak küüyündä enidän 

düzdük hem tertipledik eni bir uşak 
başçası. 2016-cı yılın Harman ayın 
(avgust) 27-dä da onu ofiţial açtık. Şin-
di burada 100 uşaa izmet veriler. Ama 
isteerim hodulluklan urgulamaa, ani bu 
uşak başçası oldu ilk, ani Moldovanın 
baamsız günündän beeri Moldovada 
enidän yapıldı.

Uşak başçasınnan ilgili taa bir pro-
ektımız var. Komratta 120 uşak için 
“Suleyman DEMİREL” uşak başçası 
Gagauziya İspolkomu tarafından dü-
zülecek, biz da, TİKA olarak, o uşak 
başçasını tertipliyecez. 

Kongazda bulunan “Suleyman DE-
MİREL” moldo-türk liţeyini dä bıldır 
enilettik hem tertipledik. Bu yıl da 
onun altyapısı uurunda proektı başar-
maa düşünüriz.

Bileriz, ani Komratta taa bir uşak 
başçasının proektı vardı. Onunnan 
ne oldu?

O proekt var. Onun proektını 2016-
cı yılda hazırladık. 2017-ci yılda da 
düzmesinin başlamasını plannêêrız. O 
uşak başçası 24 saat açık olacek. Ora-
yı alınaceklar o uşaklar, kimin anası-
bobası kazançlarda bulunêrlar. Bu 
uşakların orada bakılması hem terbi 
edilmesi, verecek kolayını bu uşaklar 

cümnedän kopmasınnar.
Birkaç yıl geeri Komratta Türki-

ye Prezidentı Recep Tayyip ERDO-
ĞANın adına üüredicilik kompleksı 
uurunda çalışmalar başladıydı. O 
çalışmalar ne uurda bulenêrlar?

Komratta Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip ERDOĞANın adını 
taşıyacak eni bir üüredicilik komplek-
sın eri ayırıldı. Orası detalli incelendi. 
Şindi proektlar üstündä çalışmalar gi-
der.

Herkerä, açan Gagauziya için 
laf gider, hep Komradı hem Ça-
dırı sorêrız. Valkaneştä bişeylär 
yapêrsınız mı?

TİKA olarak biz Valkaneştä da, Val-
kaneş dolayında küülerä da çok yardım 
yaptık. Ütülü küüyündä uşak başçası 
proektını yaptık. Valkaneşin “Valkaneş 
stanţiyası” maalesindä uşaklara deyni 
“15 Temmuz Şehitlerini Anmak Parkı” 
adını taşıyan oynamak meydanı kur-
duk, Valkaneşin “Mustafa Kemal ATA-
TÜRK” dolay bolniţasının göz klini-
kasını eniledik hem göz operaţiyaları 
bölümünä eni oborudovaniya verdik. 
Şindi da Valkaneş kasabasının su sis-
temasının enilenmesinin proektını 
hazırlêêrız. Planda var onu bu yıl baş-
latmaa hem 2018-ci yılda tamanamaa.

Plannarınız çok. Allaa versin 
hepsini hodulluklan başarasınız!

Saa olun.
Saa olun siz da.

25 yılın içindä TİKA Moldovada 45-tän zeedä 
orta hem büük proektlar tamamnadı

Sonu. Çeketmesi 3-cü sayfada

Büük ayın 28-dä Komradın Regional biblioekasında 
oldu prezentaţiya Konstantin KURDOGLUnun «Ре-
прессии и депортации гагаузов 1940-1941 гг., 1944-
1952 гг. Книга судеб» kiyadına.

Bu kiyat annadêr 1940-1950-ci yıllarda Sovet rejımın ta-
rafından gagauzlara karşı yapılan zulumnukları. Kiyadın av-
toru açıkladı, ani щтф toplu Sibirä kaldırılan insannarın hem 
onnarın yakınnarının annatmakları, deportaţiyalar için doku-
mentlar hem patretlär. Kiyat taa dolu olsun deyni фмещк, 
Gagauziyadan kaarä, Sibirdä dä insannarlan buluşmuş.

Rejımın zulumnuklarını annadan kiyat



Kongazın “Konkordiya” 
cümne merkezindä var uşak-
lar için bir “Pazar şkolası”, 
angısını götürer pek islää hem 
cana yakın bir insan – Elena 
Gavrilovna MANOLOVA.

Pazar şkolasına gelerlär 
uşaklar, ani pek meraklanêrlar 
el işlerinnän, resimciliklän, 
incäzanaatlan. Bundan 
kaarä burada uşaklar, fikiri 
zeedeledän, çeşitli akıllı oyun-
narlan da ilgilenerlar.

Elena Gavrilovna için in-
sannar bola deerlär: “Bu insan 
pek marfetli hem hiç aylak 
durmêêr! Onun elleri altın keseer! O örer 
da, diker da, resimneer dä, çiçecik ta yapêr! 
Hem bunnarı saklı tutmêêr, ama uşaklarlan 
da, büük insannarlan da paylaşêr!”

TOPLU PATRETTÄ: Elena Gav-
rilovna MANOLOVA (oturêr uşakların 
arasında) hem onun üürencileri hem da 
yardımcı insannarı.

24 Küçük ay 2017

24 Fevral 2017
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Büük musaafirlär annattılar Gagau-
ziyada, Moldovada hem dünnedä şah-
mataların ilerlemesi için hem kutladı-
lar oyuncuları büük başarılarlan.

FIDE başı Kirsan İLÜMJİNOV 
baaşladı Gagauziyanın şahmatalar ku-
ruluşuna 200 şahmatı komplektı hem 
adadı, ani kendi kvotasından Gagauzi-
yadan şahmatacıları halklararası turnir-
lara yollayacek. Belliki, Kirsan İLÜM-
JİNOV şahmatalarda kendi ustalıını 
da gösterdi: 10 minutluk bliţ-turnirda 
uşaklarlan şahmata oynadı.

Bundan sora büük musaafirlär beş 
minut kadar uşaklarlan patredä çıktı-
lar.

Lääzım urgulamaa, ani FIDE başı 
Kirsan İLÜMJİNOV Moldovaya hem 
Gagauziyaya geldi Moldova Prezi-
dentın İgor DODONun teklifinä görä. 
Vizit zamanında İgor DODON hem 
Kirsan İLÜMJİNOV buluştular Gaga-
uziya Başkanı İrina VLAHlan, neredä 
Gagauziyada şahmataların ilerlemesi 
için konuştular, bildirer başkanın pres-
slujbası.

Şahmatada Gagauziyanın çempi-
ontında prizör oldular:

Çocuklar (8 yaşınadan):
1-ci er – İgor STOMAT (Komrat);
2-ci er – Vadim NOVAK (Komrat);
3-cü er – Kiril LEYKOVİÇ (Kom-

rat).
Kızlar (8 yaşınadan):
1-ci er – Yuna UZUN (Kazayak);
2-ci er – Darya RADİONOVA 

(Komrat);

3-cü er – Vasilisa MİTİOGLU (Baş-
küüyü).

Çocuklar (10 yaşınadan):
1-ci er – Oleg DİMİTROGLU 

(Komrat);
2-ci er – Vasiliy KUYCUKLU (Ka-

zayak);
3-cü er – Pötr KİRYAKOV (Kom-

rat).

Kızlar (10 yaşınadan):
1-ci er – Valeriya KRİSTİOGLU 

(Komrat);
2-ci er – Svetlana ÇOLAK (Kıp-

çak);
3-cü er – Ekaterina KİRYAKOVA 

(Komrat).
Çocuklar (14 yaşınadan):
1-ci er – Sergey DİMİTROGLU 

(Komrat);
2-ci er – Daniyıl İLYKO (Kaul);
3-cü er – Dimitriy PALİK (Kongaz).
Kızlar (14 yaşınadan):
1-ci er – Tatyana DUDOGLU 

(Komrat);
2-ci er – Sofya GRIU (Kongaz);
3-cü er – Olga BUZACI (Kongaz).
Büüklär (adamnar):
1-ci er – Anatoliy ZAYARNIY 

(Komrat);
2-ci er – Andrey DİMİTROGLU 

(Komrat);
3-cü er – Födor PASKAL (Kaul).
Büüklär (karılar):
1-ci er – Natalya GREK (Avdarma);
2-ci er – Diana UZUN (Komrat);
3-cü er – Antonina GREK (Avdar-

ma).
Not. Şahmatalarda Gagauziyanın 

çempionatın prizörlarına hepsinä 
gramota hem para baaşışı verildi.

Foto – gagauzmedia.md

Prezidentlar şahmatalarda çempionata uuradılar
Büük ayın 28-29 günnerindä Komradın Dimitriy MAVRODİ adına liţeydinä oldu Gagauziyanın şahmatalarda 

çempionatı, angısını hazırladı Gagauziyanın gençlik hem sport Upravleniyası. Çempionatta pay aldı 112 şahmatacı. 
Çempionatın ilk günündä, üülendän sora, bu çempionata uuradılar Moldova Prezidentı İgor DODON, Halklararası 
şahmatalar federaţiyasının (FIDE) Prezidentı Kirsan İLÜMJİNOV hem Gagauziya Başkanı İrina VLAH.

O marfetlerini herkezinnän paylaşêêr
Latviyanın Yurmala (Jurmala) Resimci Şko-

lasında geçti XVI-cı Halklararası “I live by the 
Sea” (“Bän yaşêêrım deniz kenarında”) resim-
cilik zannatı konkursu, angısında pay aldılar 
4-25 yaş arasında resimcilerin yaratmaları.

Bu konkursa katıldılar 20 devlettän zeedä genç 
resimcilär bütün dünnedän, başlayıp İndiyadan 
hem başarıp İrlandiyaylan. Bu devletlerin arasın-
da, Latviyadan kaarä, vardılar Daniya, Germaniya, 
Polşa, Belorusiya, Rusiya, Ukrayna, Moldova hem 
başkaları.

Komrat resimci şkolasından bu konkursa 44 ya-
ratmak yollandı, da onnarın ikisi medali kazandı. 
Altın medaliyi aldı bu şkolanın üürencisinin İvan 
ROŞKOnun (10 yaşında) yaratması, bronza meda-
liyi hem tanımak baaşışını da aldı Andrey MAR-
KUnun (15 yaşında) yaratması.

Eni medalilär kutluca olsun! Hem şükür Kom-
rat “Dimitriy SAVASTİN” resimci şkolasının 
üüredcilerinä, ani vererlar kolayını bu uşakların 
talantları açılsın hem ilerlesin!

Komrat “D. SAVASTİN” resimci
şkolasında altın hem bronz medali!


