
Kırım ayın (de-
kabri) 7-dä Komra-
dın muzeyindä oldu 
“Gagauzların kayıp 
olan dilinin hem kul-
tura adetlerinin Mol-
dovada korunması” 
Proektın sonuçları-
nın prezentaţiyası, 
angısı hazırlandı 
Gagauziyanın “GA-
GAUZLUK” Cüm-
ne Birliin tarafından. Proekt yapıldı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Bü-
ükelçililiklin Kulturaları Koruma Fondunun Grandına görä. 

Proektın ortakları oldular: Komrat regional istoriyası hem aaraştırma muzeyi, 
Komrat Mihail ÇAKİR adına kolec, Moldova Respublikasının etnografiya hem 
istoriya muzeyi, Komrat “D. SAVASTİN” resimcilik şkolası, “Pontos” basım evi 
hem “Ana Sözü” gazetası. Bu Proektın bereketli meyvaları için hem onun başa-
rılması için ilkin nasaat ettilär Proektın öndercisi hem “GAGAUZLUK” Cümne 
Birliin Başı Akademik Todur ZANET hem Moldova Respublikasında ABD Büü-
kelçisi James D. PETTIT.

Elena İvanovna VARBAN (87 yaşında, Kazayak küüyü): “Allaa vermiş, kızım, kahırı daaya – daa 
kurumuş, taşlara vermiş kahırı – taşlar çatlamış, ama insan – dayanmış!” 4-cü, 5-ci, 6-cı sayfa

Ana SözüAna Sözü
Yaþa, benim Halkým!

ANA SÖZÜ 1988

TM

www.anasozu.com

№ 23-24 (690-691) 22 Kırım ay (dekabri) 2017 Paası - 4 ley 00 bani

8-ci sayfa3-cü sayfa

2-ci sayfa

Eni 2018-ci yılımız kutlu hem mutlu olsun!

 Kırım ayın (dekabri) 6-da Mol-
dova Parlamentın deputatı Födor 
GAGAUZ açıkladı pek merkalı bir 
Zakon esabı proekt – Gagauziyada 
Terminalogiya Komisiyasını kur-
maa deyni. 

Proekt, nicä düşer, Gagauziyanın 
Bilim-aaraştırma Markezindä üzä çı-
karıldı hem o Merkezin direktorunun 
funkţiyalarını Zakon uuruna kaldırmaa 
savaşêr. Bu proekt bir direktorun iç 
prikazına pek benzeyän hem islää ha-
zırlanmış hem da temelleştirilmiş uy-
gun olan bir iş.

Avdarma küüyündä 1946-1947 yıllarda 
yapılan Aaçlıın kurbannarını andılar

Bu kiyatlar – gagauz
kulturasının altın fondu!

Başbakan yardımcısı Hakan 
ÇAVUŞOĞLUunun vizitı

2017-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 19-20 günnerindä, Moldovada hem 
Gagauziyada ofiţial vizitlan bulundu Türkiye Respublikasının Başbakan 
yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU. 

Kırım ayın (dekabri) 19-da Gaga-
uziya Halk Topluşunda oldu “Tom-
barlak masa” toplantısı, neredä in-
celendi “Gagauz dilini kurtarmak 
için” Zaknon proektı.

Proektı hazırladılar hem 2017-ci 
yılın Kirez ayın (iyün) ayında insanın 
önünä çıkardılar GHT deputatları Elena 
KARAMİT, Ekaterina JEKOVA hem 
Mihail JELEZOGLU.

Bu zakonu 
kabletmärsak ölä 
nicä lääzım, başka 
hiç bir şans istoriya 
bizä vermeyecek!

Terminalogiya
komisiyası için yada iş 
holluklanmaya dönmesin

3-cü sayfa



internettä. Gagauz dilini Moldovada 
lääzım kaldırmaa devlet dili uuruna.

Çıksın terminalogiya sözlüü. Lääzım 
olsun Terminalogiya Merkezi. Hepsi 
tükännarda hem başka kuruluşlarda tab-
liçkalar lääzım olsun gagauzça”.

Dimitriy MANASTIRLI (GHTnın 
bilim, üüredicilik, kultura, dil hem 
dinnär komisiyanın başı): “Dil – bu 
naţiyanın kodu. Dili üürenmää dey-
ni lääzım para, onu duymaa deyni – 
lääzım duygu. Bu ideyayı lääzım başa 
çıkrmaa – hem çıkaracez!”

Mihail VLAH (cümne insanı): 
“Gagauzlar lääzım dönsünnär gagauz 

ideologiyasına!”
Elena Nikolaevna KÖSÄ 

(gagauz dilindä üüredici, Çöşmä 
küüyü): “28 yıl gagauz dilini üü-
rederim. Bu yıllarda hiç biri sor-
madı: Nicä işleersin? Neredän 
material alêrsın? Bir yardım, bir 
ödül gagauz dilindä üüredicilerä 
vermedilär.

Analar-bobalar inkär eder 
ana dilini, bununnan kendi uşa-
anı fıkaara yapêr. Ama, siz büün 
gagauzsunız – gagauz da kala-
cenız. Başta bulunannar lääzım 
bilsinnär gagauz dilini, saysın-
nar onu, korusunnar. Gagauz dili 
üüredicisindä lääzım olsun hepsi 
özel, diil sıradan, ne var başka-
larında. Bizi kontrol edennär da 
lääzım bilsinnär gagauz dilini.

Bunnar otuz yılın acısı, ama büün 
bakınarsam – pek mutluyum. Gagauz 
dili – bu diil küçük iş, bu büük iş, bu 
Gagauziyayı koruyacek”

Georgiy TOPAL (cümne insanı, 
Valkaneş kasabası) – gagauz dili için 
bir peet okudu.

İvan MİLEV (cümne insanı): 
“Uşak şkolaya gelsin kendisini gaga-
uz duyarak. Ozaman çekeceklär ardına 
anaları-bobaları”.

Todur ZANET (akademik, yazıcı): 
“Büünkü günädän çıkarılan sözlüklerä 
hem üürenmäk kiyatlarına koyuldu uy-
durulma laflar, ani bizim dilimizdä yok, 
da onun için uşaklar o lafları sevmeerlär, 
dilimizi sevmeerlär. Zerä o lafları uşak 
evdä işitmeer hem annamêêr.

Uşaklar gagauz dilini bilmeyeceklär 
hem sevmeyeceklär, zerä kim yapêr 
kiyatları hem sözlükleri gagauz dilini 
bilmeer Aldılar Türkiye türkçesindän 
fars hem arab laflarını da koydular ga-
gauz dilinä da dedilär: bunnar gagauz 
lafları. Şindiyadan çıkarılan “gagauz-
ça” üürenmäk kiyatlar – rus dilindä ga-
gauz laflarınnan yazılı kiyatlar. Uşak 
dili üürensin deyni, universiteta gelsin 
deyni, lääzım duysun HALİZ GAGA-
UZ DİLİNİ. 
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Sonu 7-ci sayfada

“Tombarlak masa” toplantısında 
nasaat edän insannarın fikirlerini aşa-
ada açıklêêrız.

Ekaterina JEKOVA: “Geçti yarım 
yıl nicä bu proekt ünsan önünä çıkarıl-
dı. Bu vakıtta bizä Zakon proektınnan 
çok teklif yoktu. Ama gelän tekliflär 
büük maanalı hem Zakonu iileştirmää 
deyni faydalı.

İnsannar gagauz dilini üürensinnär 
deyni lääzım KDU (Komrat Devlet 
Universitetında) on-lain kursları kur-
maa. Gagauziyanın Bilim-aaraştırma 
Merkezinnän birliktä üüredicilik kiyat-
larını gagauz dilinä çevirmää.

Gagauz kompozitorlarına 
hem yazıcılarına para ayırmaa, 
onnar uşaklara deyni raat yarat-
sınnar. O insannarda olacek sti-
mul, devlet zakazını alıp, kiyat 
hem muzıka yazmaa.

Gagauz teatruları lääzım 
80% pyesaları gagauz dilindä 
göstersinnär.

GRT gagauz dilindä reklama-
yı taa ucuz paada alsın, yaradıp 
kolaylıı insannar havezlän onu 
versinnär”.

Elena KARAMİT: “Bu va-
kıtta annadık pek önemni bir işi 
– uşak başçalarında, şkolalar-
da lääzım kurulsun GAGAUZ 
ORTAMI. Ozaman uşaklar da, 
analar-bobalar da havezlän ga-
gauz dilinä dönmää başlayacek-
lar. Uşak başçalarında hem şkolalar-
da aralıklarda lääzım gagauzça çizgi 
filmnarı gösterilsin, gagauz havaları 
işidilsin. Ana-boba hem adminiatraţiya 
toplantıları lääzım gagauz dilindä geç-
sin. Uşaklar başladı azetmemää kendi 
dilindän.

Şkolalarda lääzım en aazdan 4 
predmet gagauz dilindä üüredilsin: fiz-
kultura, iş, muzıka hem resimcilik. Ki-
yatları hem kadraları hazırlayıp, lääzım 
geçmä başka predmetların da gagauzça 
üüredilmesinä.

Gagauz ortamına girer uşaklara 
gagauzça spektaklilerin gösterilmesi 
da. Bu iş için devlet tarafından lääzım 
para ayırılsın da teatrular ayda 1-2 
kerä herbir üüredicilik kuruluşlarında 
gagauzça spektakli uşaklara parasız 
göstersinnär.

Biz kertää etiştik, açan kimi adım-
narımızı beenmeyeceklär, ama onnarı 
lääzım yapalım”.

Mihail JELEZOGLU: “Zakon 
proektını çıkardıynan, GHT deputatla-
rın çoyu buna karşı gitmää başladılar, 
deyeräk: “Naşêy, sizdä yok başka prob-
lema mı, çekedersiniz gagauz dilini 
bakmaa?” Bu Zakonnan biz istämeeriz 
karşı koymaa rus yada başka dillerä, 

ama isteeriz kendi dilimizi üüseltmää. 
Onuştan o dilleri taşıyan insannar 
lääzım yardımcı olsunnar bizä.

İsteeriz, ani yortularımız, Halk Top-
luşu hem İspolkom toplantıları gaga-
uz dilindä geçsinnär. Hem çorbacılaa 
gelennär lääzım gagauz dilini bilsinär 
hem onda ekzamen versinnär.

Lääzım kurmaa Gagauziyanın dev-
let premiyalarını da hepsi uurlarda 
(kultura, çiftçilik, üüredicilik, bilim, 
ekonomika) onnarı vermää”.

Todur MARİNOGLU (yazıcı, ga-
gauz dilindä üüredici): “Uşaklar lääzım 
gelsinnär şkolaya becereräk lafetmää, 

fikir kurmaa hem annaşmaa gagauz 
dilindä, bakarak ona nicä büük yaşta 
insannar lafederlär aurt dolusu gaga-
uzça. Uşaklar lääzım görmesinnär, ani 
gagauz dili ayırılmış rus dilindän da 
taa aşaakı uurda bulunêr”.

Leonid DOBROV (cümne insa-
nı): “Şükür Allaha, ani 23 yılın içindä 
ilk kerä toplandık kurtarmaa dilimizi. 
Sayêrım, ani stimul olacek ozaman, 
açan gagauz dili girecek modaya da 
onda ilkin başlayacek lafetmää GHT 
deputatları hem İspolkom azaları”.

Lidiya BAURÇULU (pensioner-
ka): “Hepsi Zakonnar lääzım olsun 
gagauz dilindä, deputatlar okusunnar 
onnarı gagauz dilindä”.

Mariya Afanasyevna KAPSA-
MUN (gagauz dilindä üüredici, Avdar-
ma küüyü): “Şkolaya gelän uşakların 
5-tän birisi gagauz dilini kableder – ka-
lanı inkär eder. Onnar ayırêrlar rusçayı, 
giderlär Rusiyaya üürenmää, universi-
tetları hem akademiyaları bitirerlär da 
sora geeri dönerlär, zerä zanaatlarına 
görä iş bulamêêrlar. Lääzım yapmaa 
ölä, ani analar-bobalar annasınnar, ani 
uşak başçasına uşak geldiinään lääzım 
bilsin gagauzça. Ama lääzım savaşmaa 
ürkütmemää uşakları.

23 yılın içindä başladık taa aaz 
lafetmää gagauzça, makar sayardık, 
ani taa çok lafedecez. Sţenaya çıkıp 
utanêrız gagauz dilindä lafetmää.

Lääzım bir sincir kuralım: uşak baş-
çası – şkola – universitet. Hepsi lääzım 
bilä işlesin. Sözlük olsun herbir uşa-
an önündä. Uşaklar klaslarda lääzım 
bölünsünnär – en çok 15-şär kişi klasta 
olsun. 

Moldovan uşakları bakalavraya 4 
ikzamen vererlär. Bizimkilär – 6! Ne-
çin?

Bitki yıllarda gagauz dili Olimpi-
adalarına uşaklar havezlän katılêrlar. 

Hem kaavi uşaklar. Neçin zerä stimul 
var – enseyän ekzamendän kurtulêr. 
Lääzım olsun stimul hem üürencilerä 
hem da üüredicilerä.

Lüdmila Yuryevna İBRİŞİM 
(KDUnun milli fakultetın dekanı): 
“Moda hiç bir zaman gagauz dilinä 
yoktu. Pek sıkmaa başlarsak korkuda-
cez insanı. Biraz delikat olalım lääzım. 
Bizim insan sınaştı migraţiyaya. Regi-
on lääzım çeksin insannarı. Universite-
ta gagauz dilinä gelmeer studentlar, iki 
yıl oldu toplanmêêr grupa”.

Födor DOBROV (cümne insanı): 
“Dört gagauzun arasında var bir rus, 
da biz delikat olêrız da lafederiz rusça. 
Ne yaptı Moldova – dili zakona koydu 
da hepsimiz üürendik! Gagauz dilindä 
liţeyimiz yok. Bakın çıfıtlara – Kişi-
nevda çıfıtça iki liţeyleri var. Bizdä sa 
bir da yok. Uşak başçaları lääzım olsun 
gagauzça”.

Georgiy KALÇU (Gagauz Res-
publikasının kurucularından birisi, 
Valkaneş kasabası): “1-4 klasları hepsi 
lääzım geçsin gagauzça üürenmeyä. 
Bu yıllarda rus dili olsun nicä predmet. 
Gagauz dilin gramatikası kolaylaşsın. 
Gagauz dilini geçirmää Valkaneş di-
alektına. Zakonnar lääzım olsunnar 

Bu zakonu kabletmärsak ölä nicä lääzım, başka 
hiç bir şans istoriya bizä vermeyecek!
Gagauz dilini kurtarmak için” Zaknonun cümne incelemesi için

Kırım ayın (dekabri) 19-da Gagauziya Halk Topluşunda oldu “Tombar-
lak masa” toplantısı, neredä incelendi “Gagauz dilini kurtarmak için” Zak-
non proektı, angısını hazırladılar hem 2017-ci yılın Kirez ayın (iyün) ayında 
insanın önünä çıkardılar GHT deputatları Elena KARAMİT (Avdarma kü-
üyü), Ekaterina JEKOVA (Çöşmä küüyü) hem Mihail JELEZOGLU (Ki-

riyet küüyü). Zakon proektını açıklarkana, onun avtorları bildirdilär, ani 
Halk Topluşuna sürerlär bu Zakonu o üzerä ki “Gagauziya (Gagauz Yeri) 
avtonomiyanın kurulma günündän 22 yıl geçtiktän sora, şüpeyä alınêr onun 
kurulmasının baş uuru – gagauzların özelliklerini korumak hem milli iste-
yişlerini erinä getirmäk, dili hem milli kulturayı zenginneştirmäk”.
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Kırım ayın (dekabri) 19-da, Devlet-
lär arası alış-veriş hem ekonomika işbir-
lii Moldova-Türkiye Komisiyanın top-
lantısında, Başbakan yardımcısı Hakan 
ÇAVUŞOĞLU açıklandı, ani, başlayıp 
2016-cı yılın Kasım ayın birindän, açan 
Moldova hem Türkiye arasında serbest 
alış-veriş annaşması kuvedä girdi, iki 
devlet arasında alış-veriş işleri taa pek 
hızlandı, da 2017-ci yılında 500 milion 
ABD dolarına etişti.

Toplantıda incelendi kolaylıklar 
hem yollar bu ţifraları zeedeletmää 
hem onnarı 1 miliard dolara üüseltmää 
deyni. Bu kolaylıkların hem yolların 
arasında bulunêr karşılıklı proektların 
ömürä geçirilmesi, angıların arasında 
Gagauziyaylan ilgili proektlar da var.

Kendi tarafından Moldovanın eko-
nomika hem infrastruktura ministru-
su Oktavän KALMIK Devletlär ara-
sı alış-veriş hem ekonomika işbirlii 
Moldova-Türkiye Komisiyasının IX 
toplantısında urguladı, ani Moldova 
Respublikasının ekonomikasına ya-
tırımnarında Türkiye Respublikası 
bulunêr 3-cü erdä hem Moldovanın dış 
ortaklarının listesindä 7-ci eri kaplêêr. 
Canabisi söledi, ani bitki yıllarda türk 
yatırımcıları, burada türk kapitalınnan 
1250 firma açıp, Moldovanın ekono-

Başbakan yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLUunun vizitı

mikasına 22 miliard dolardan zeedä 
para koydular.

Vizitın ilk günündä Başbakan yar-
dımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU ayı-
rı buluştu Moldova Prezidentı İgor 
DODONnan hem Moldova Premyer-
ministrusu Pavel FİLİPlan. Buluşma-
lara Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulu-
si KILIÇ ta katıldı.

Moldova Prezidentınnan buluşmada 
açıklandı, ani İgor DODONun teklifinä 
görä, Türkiye Respublikası kararladı 
Moldova Prezidenturasının binasına 
remont yapmaa, alıp üstünä hepsi para 
harçlarını. Buluşmada annaşıldı, ani 

remonttan sora Prezidenturanın açılışı 
olacek 2018-ci yılın Hederlez ayın-
da, açan Prezident İgor DODONun 
teklifinä görä, Türkiye Respublikanın 
Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN 
Moldovaya ofiţial bir vizitlan gelecek.

Hem Prezident İgor DODONnan 
hem Premyer-ministru Pavel FİLİP-
lan buluşmada, Moldova-Türkiye 
arasında politika, cümne-ekonomika 
hem işbirliinnän ortaklık uurunda ko-
nular incelendi. Moldova Preziden-
tı da, Premyer-ministrusu da şükür 
ettilär o büük yardımnar için, angıları 
TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya 

Agenstvosu) yolunnan Türkiye tarafı 
Moldovada yapêr.

***
Kırım ayın (dekabri) 20-dä 

günündä Başbakan yardımcısı Hakan 
ÇAVUŞOĞLU ofiţial vizitlan Gaga-
uziyada bulundu. Vizit programasına 
görä Canabisi buluştu Gagauziyanın 
öndercilerinnän, baktı nicä gider işlär 
Türkiye tarafından Komratta yapı-
lan uşak başçasının, Yaratmak evinin 
hem rayon bolniţasının stroykaların-
da, uuradı Komrat Recep Tayyip ER-
DOĞAN adına ihtärlar Evinä hem 
buluştu Komrat Devlet Universitetın 
zaametçilerinnän hem burada üürenän 
türk studentlarınnan.

Komrattan sora Başbakan yardım-
cısı Hakan ÇAVUŞOĞLU hem bütün 
Türkiye delegaţiyası yollandılar Çadır 
kasabasına, neredä pay aldılar Çadırın 
Stratan deresinin sellerdän sora paklan-
masının hem burada köprülerin düzme-
sinin bitmesinin ofiţial sırasında. Bütün 
bu işleri TİKA yolunnan Türkiye Res-
publikası çadırlılara deyni yaptı.

Ofiţal sırayalan ilgili mitingta söz 
tuttular Başbakan yardımcısı Hakan 
ÇAVUŞOĞLU, Gagauziya Başkanı, 
Gagauziya Halk Topluşu Başı hem Ça-
dır kasabasının primarı. Bu insannalan 
bilä açılış şiridini kestilär TİKA Baş-
kanı yardımcısı Birol ÇETİN, Türkiye 
Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ hem 
başka insannar.

Kırım ayın (dekabri) 19-20 günnerindä, Kişinevda olan Devletlär arası alış-veriş hem ekonomika işbirlii Moldova-
Türkiye Komisiyasının IX toplantısınnan ilgili oılarak, Moldovada ofiţial vizitlan bulundu Türkiye Respublikasının 
Başbakan yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU. 

“Çok sayıda” insannarın önündä gaga-
uzları hem gagauz kulturasını göstermää 
deyni Gagauziyadan halizdän çok artist, 
türkücü, usta, resimci hem başka kultura 
insannarı geldi. Onnarın arasında vardılar 
Kıpçaktan hem Beşalmadan ansamblilär, 
resimcilär Sergey SAVASTİN, Vitaliy 
MANJUL, Grigoriy DEÇEV, Födor DU-
LOGLU, türkücülär Yuliya ARNAUT, 
Vitaliy VASİLİOGLU, Pötr PETKOVİÇ, 
Polina STEFOGLU, Valentin ORMANCI, 
grupa “TOZİ”, halk hem el ustaları Lidi-
ya TODİEVA, Nikolay KROİTOR, İvan 
hem Mariya ARNAUT hem başkaları.

O insannar, bu küüyädän, uzak hem 
zeetli bir yol yapıp, hepsi bilä geldilär 
göstermää gagauz kulturasını, adetle-

ri hem sıralarını, milli giyimnerini hem 
imeklerini, ama… bu işleri yoktu kimin 
önündä göstermää, zerä cumaa avşamsı 
bu saraya gelmişti sadä yaklaşık 30 kişi 
(sarayın işçilerinnän bilä) siiredici.

Gelmedi burayı Gagauziya Başkanı 
da, ani adadıydı bu Günü açmaa. Diil 
mi ondan, ani yoktu kimin önündä bunu 
yapmaa?

Kimä lääzımdı “Gagauz kultura 
Günü” bu uzak hem zapa erdä, Allaa 
biler? Hem neçin Gagauziyanın ofiţial 
saytlarında yaklaşık 30 insanın erinä 
yalan olak yazdılar “День гагаузской 
культуры в замке ... собрал более 
500 жителей и гостей страны”? Bu 
soruşların cuvabı cuvapsız da belli!

Vardı ne gösterelim, 
ama yoktu kimin önündä

Kırım ayın (dekabri) 15-dä Moldovanın Anenii Noi rayonunun Balboka 
küüyündä (Kişinevdan 44 km uzaklıkta) bir sarayda Gagauz kultura Günü 
geçti, angısını görmää deyni toplandı sadä yaklaşık 30 kişi siiredici.

Terminalogiya komisiyası için 
yada iş holluklanmaya dönmesin

Onun may hepsi kertiklerinnän var 
nicä kayıl olmaa, ama iki iş, benim ba-
kışıma görä, yannış: 

1. Terminalogiya Komisiyasını 5 
kişidän kurmaa;

2. Terminalogiya Komisiyasını 
Mariya MARUNEVİÇ adına bilim-
aaraştırma Markezindä kurmaa.

Gagauzlarda var iki gözäl laf: 
1. Neredä çokluk, orada bokluk! 
2. Kim onu güder, o da onu 

otladêr!
Proektta yazılı “Terminalogiya 

Komisiyasını en aaz 5 kişidän kur-
maa, 3-çü onnarın lääzım olsun Bilim-
aaraştırma Merkezindän”. Bu büük bir 
yannışlık!

Bilim-aaraştırma Merkezin gagauz 
dilindä bilimnerini hem ustalıını hiç 

şüpä altına koymêêrım. Onnarın be-
cerikliini biz hergün göreriz o gagauz 
dilindä tabliçkalarda, ani takılı duvar-
lara cümne hem devlet kuruluşlarında. 
Buna bişey deyämäzsin!

Ne düşer sölemää “en aaz 5 kişidän 
kurmaa” teklifinnän – bu büük bir 
yannışlık. Terminalogiya Komisiyası 
lääzım kurlsun 3 kişidän, ani Bilim-
aaraştırma Merkezindä işlämeerlär! 
Hem Terminalogiya Komisiyası lääzım 
Gagauziya Halk Topluşu yanında ku-
rulsun! Ozaman ondan fayda çıkacek, 
zerä o olacek BAAMSIZ hem BERE-
KETLİ, hem onun kararı zakon gibi 
olacek da hepsi bu zakona görä dilimi-
zi kullanacek hem genişledecek.

Başka türlü bu iş boşuna bir eşinmä, 
taa doorusu holluklanma!

Akademik hem poet Todur ZANET

Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada. 

Çadır kasabasının “Yardımnık” kuruluşu 
(İhtärlar evi) direktoru Lübov ZAHARİYA bildir-
di, ani Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇın 
çalışmalarınnan Türkiye Respublikasının başka-
sabasının Ankaranın Altındağ primariyası Çadırda eni İhtärlar evi yapêr.

Lübov ZAHARİYA açıkladı, ani eni ev 32 kişilik olacek hem dünnää stan-
dartlarına uygun yapılacek. Canabisi bildirdi, ani “Yardımnık” kuruluşu olarak, 
danışmışlar erindeki rayon kuvetlerinä, Gagauziya Başkanına, Halk Topluşuna, 
ama hiç biri onnara yardım elini uztmamış. Sadä Türkiyenin TİKA kuruluşu cu-
vap vermiş hem bir aftanın içindä Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Çadıra ge-
lip, yardım için el uzatmış, açıkladı gagauz.md saytı.

Çadır kasabasının eni İhtärlar evi 2018-ci yılın ilk payında başarılacek.

Ankaradan Çadıra eni İhtärlar evi
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Bu insannarı hepsini topladılar Av-
darmanın istoriya muzeyindä, neredä 
aaçlıkta ölän avdarmalıların “CAN 
ACISI” AAÇLIK 1946-1947” stendı 
açıldı. Açılışta söz tuttular muzeyin 
kurucusu İgnat KAZMALI, Avdar-
manın Dimitriy ÇELENGİR teoretik 
liţeyin direktoru hem Gagauziya Halk 
Topluşun deputatı Elena KARAMİT, 
küüyün primarı İvan KASIM.

Bundan sora hepsi bu insannar hem 
başka musaafirlär yavaşıcık yollandı-
lar “Acı köşesinä – Avdarmanın 1946-
1947 yıllarda aaçlık kurbannarın an-
mak Memorialına”. Bu musaafirlerin 
arasında vardılar Türkiye Kişinev Bü-
ükelçisi Hulusi KILIÇ, Akademik hem 
yazıcı Todur ZANET, Gagauziya Halk 
Topluşun deputatı Ekaterina JEKOVA 
hem başkaları.

Elena İvanovna VARBAN 
(87 yaşında, Kazayak küüyü): 

“Allaa vermiş, kı-
zım, kahırı daaya – 
daa kurumuş, taşlara 
vermiş kahırı – taşlar 
çatlamış, ama insan – 
dayanmış!”

Avdarma küüyündä 1946-1947 yıllarda 
Kırım ayın (dekabri) 9-da Avdarma küüyündä verildi ödül üürencilerä hem studentla-

ra, ani pay aldılar Avdarma küüyün istoriya muzeyin kurucusunun İgnat KAZMALInın 
teklifinä görä yapılan “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda olan aaçlıın 70-ci yıldönümünä 

Bu aar hem acızgan iştän 
sora da hepsi geçtilär Dimitriy 
ÇELENGİR teoretik liţeyinä, 
neredä “Gagauziyada 1946-
1947 yıllarda olan aaçlıın 70-
ci yıldönümünä “CAN ACI-
SI” aaraştırma konkursunnan 
ilgili sıralar geçti. Onnar açıl-
dı onunnan, ani zalda okundu 
hem ekranda gösterildi aaçlık 
için o aar annatmalar hem bu 
annatmalar için konkursant-
ların fikirleri.

Sora aaraştırma konkur-
sun Tertip Komitetın başına, 
aaraştırmacıya hem istorikä 
İgnat KAZMALIya söz ve-
rildi. Canabisi açıkladı, ani, 
Konkursun kurallarına görä, 
ilktän düşünülürdü 25 katıla-
na ödül vermää – herkezinä 

3000 lei. Ama jüri o 25-şi ayıramadı, 
zerä hepsi aaraştırmaların yaratmaları 
jürinin cannarını aaladardı da kimsey 
bir karar alamardı. Ozaman bu iş Kon-
kursun meţenatına İlya KAZMALIya 
bildirildi. O kayıl oldu bu argumentlar-
lan da karar aldı hepsi 47 konkursanta, 
diplomnardan kaarä, üçär bin lei ödül 
verilsin. Bundan kaarä, ödüllär sırası 
başladıynan, geldi haber, ani meţenat 
karar almış hepsi konkursantlara Av-
darma küüyün istoriyasını annadan 
“AVDARMA” kiyadını da baaşlamaa.

Sora “CAN ACISI” aaraştırma 
konkursunda pay alannara ödüllär ve-
rildi. İlk ödülleri vermää teklif edildi 
Türkiye Kişinev Büükelçisinä Hulusi 
KILIÇa. Canabisi sözündä açıkladı 
o duyguları, ani bu vakıt onun canın-
da kaynardı hem baaşladı Avdarma 
küüyün istoriya muzeyinä Türkiyedä 

1930-cu yıllarda tiparlanan bulgar aa-
raştırmacısının Atanas İ. MANOVun 
“GAGAUZLAR” adlı kiyadın origina-
lını, urgulayıp, ani bu kiyatta açıklanêr 
gagauzların bin yıllık istoriyası.

Kalan konkursantlara ödülleri 
verdilär Konkursun Tertip Komitetın 
azaları: İgnat KAZMALI, Konstantin 
KURDOGLU, Ekaterina JEKOVA, 
Todur MARİNOGLU, Olga KIRMA, 
Elena KARAMİT, Todur ZANET.

Ödül vermesindän sora akademik 
Todur ZANET teklif etti, aaçlık kur-
bannarını anmaa deyni, Gagauziyada 
kurmaa bir gün hem o olsun Canavar 
ayın (oktäbri) 19-zu, açan Moldaviya 
SSRın Komunist Partiyasının Mer-
kez Komitetınä hem Ministerliklär 
Sovetinä etişti aaçlık için ilk ofiţial yazı 
“Komrat rayonun aar durumnan ilgili 
Açıklama Kiyadı”, angısını yazdıydılar 
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yapılan Aaçlıın kurbannarını andılar
“CAN ACISI” aaraştırma konkursunda. Maasuz bu iş için, ödüllenän kişilerdän kaarä, Avdarmaya teklif edildi gelsinnär 
Gagauziyanın 13 küüyündän hem kasabasından 128 yaşlı insan, ani, o kara belayı geçirip, diri kaldılar da şindi geçirdik-
lerini üürencilerä annattılar. Ama, saalık hem ihtärlık sebepinnän ilgili olarak, geläbildi sadä elliya yakın kişi. 

Komrat rayonunun RK KP (b) sekretari 
hem Komrat rayispolkomun predseda-
teli, hem neredä açıklanardı, ani gaga-
uzların arasında aaçlık başladı. Nedän 
sora o okudu aaçlaa kabaatsız kurban 
olan insannara baaşlanan “REKVİEM” 
kiyadından “Can baarması” bölümünü, 
angısının herbir lafından sora, zalda 
bulunan insannar, emin gibi, därdilär: 
“Dooru! Dooru! Dooru!”

Ödül sıralarına katılmak için, Av-
darma küüyün istoriya muzeyin ku-
rucusu İgnat KAZMALI baaşladı bir 
Diploma Türkiye Kişinev Büükelçisinä 
Hulusi KILIÇa.

Sıranın sonunda Tertip Komitetın 
azası Elena KARAMİT danıştı salon-
da bulunan hepsi insannara tekliflän 
kabletmää Karar, ani Canavar ayın 
(oktäbri) 19-zu, ofiţial olarak, kab-
ledilsin Gagauziyada nicä “Gagau-

ziyada aaçlık kurbannarını anmak 
günü”. Bu teklif için hepsi insannar 
bire-bir ellerini kaldırdılar hem yal-
vardılar, ani Halk Topluşun deputatları 
Elena KARAMİT hem Ekaterina JE-
KOVA bu Kararı Gagauziya Halk Top-
luşuna yazı olarak versinnär.

Ödül vermäk sırasından sora, liţeyin 
kantinasında kuruldu pomana sofrası, 
angısına buyur edildi hepsi insannar. 
Sofraya oturaceykana okundu “Saa-
binin duvası” hem insannar aaçlıkta 
ölän insannarın kolivasından aldılar. 
Onnara hepsinä pomana verildi kolaç, 
ekmek hem başka işlär.

Tatyana DRAGNEVA,
ULIMın studentkası

Not. “CAN ACISI” aaraştırma 
konkursunda pay alannarın adlarını 
hem onnara aaçlık için annadanna-
rın laabları 6-cı sayfada.
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Kongaz küüyü
1. Mark PANAİTOV (Suleyman 

DEMİREL liţeyi, 10-cu klas) yaz-
dı Pelageya Petrovna KALPAKÇInın 
(04.12.1930 yılın duuması), İlya Petro-
viç SINKUnun (08.10.1937), Domnika 
İvanovna ŢIGAYın (07.10.1935) annat-
malarını;

2. Mariya MARİNOVSKAYA (Su-
leyman DEMİREL liţeyi, 10-cu klas) 
yazdı Mariya PALİKın (17.10.1937 yı-
lın duuması), Stefanida İvanovna STO-
YANOVAnın (1934) annatmalarını;

3. İlya MARİNOVSKİY (Svetloe 
agrar-tehnik kolecı) yazdı Todur Dimit-
riyeviç MARİNOVSKİYin (15.02.1925) 
annatmasını;

4. Darya TELPİZ (Suleyman DE-
MİREL liţeyi, 8-ci klas) yazdı Ekaterina 
Petrovna GROZDEVAnın (1948) annat-
masını;

Kazayak küüyü
5. Sevgi AKYÜZ (teoretik liţeyi, 11-

ci klas) yazdı Elena Georgievna MA-
NASTIRLInın (22.07.1934), Nikolay İl-
yiç KÖRun (09.07.1933) annatmalarını;

6. Svetlana DÜLGER (teoretik 
liţeyi, 11-ci klas) yazdı Mariya Seme-
novna KOLun  (1935), Mariya Konstan-
tinovna MANEVAnın (1934), Dmitiriy 
Nikolaeviç MANEVın annatmalarını;

7. Elena GAYDARLI (teoretik 
liţeyi, 11-ci klas) yazdı Stefanida İvanov-
na KALINın  (07.01.1937), Domnikiya 
İvanovna KASIMın (07.02.1929), Ste-
fanida İvanovna TOPALın (29.09.1929)  
annatmalarını;

8. Natalya RADİŞ (Çadırın Valen-
tin MOŞKOV liţeyi, 12-ci klas) yazdı 
Mariya Nikolaevna EREBAKANın  
(25.06.1933), Anna Georgievna AD-
JEMın (17.11.1914), Evgeniya Petorv-
na GAYDARCInın (09.07.1930), Ste-
pan Nikolaeviç ÇOBANın (12.07.1931) 
annatmalarını;

9. Liliya VARBAN (2-ci gimnaziya, 
11-ci klas) yazdı Elena İvanovna VAR-
BANın (11.01.1930) annatmasını;

10. İrina FAZLI (teoretik liţeyi, 11-
ci klas) yazdı Kirana İvanovna TAŞÇI-
nın  (10.02.1937),  Aleksandra Dimiti-
riyevna TERZİNOVAnın (06.10.1934), 
Saveliy Pavloviç KELin (23.11.1930)  
annatmalarını;

Çöşmä küüyü
11. Vitaliy KİVEL (Valkaneşin 1-ci 

liţeyi) yazdı Sofya Nikolaevna KOLES-
NİKOVAnın  (03.01.1935),  Elena Pet-
rovna DULOGLUnun (15.03.1931), Fe-
dora Harlampiyevna VORNİKOVAnın 
(07.01.1928), Mariya Konstantinovna 
URUMun (10.10.1936) annatmalarını;

12. Alöna STANEVA (Valkaneşin 
ustalık şkolası, 1-ci kurs) yazdı Ana-
toliya Afanasyevna MOLDOVÄNın  
(15.07.1933),  Mariya Aleksandrovna 
KURDOGLUnun (02.01.1929) annat-
malarını;

13. Tatyana DULOGLU hem 
Lüdmila TERZİ (liţey, 10-cu klas) 
yazdılar Mariya İgnatyevna POPOVA-
nın (22.11.1937),  Nikolay Dimitrieviç 
BULGARın (04.07.1937), Anna Afa-
nasyevna BÜÜKün (04.05.1936) annat-
malarını;

14. İrina MUTAF hem Aleksandr 

MOLDOVAN (liţey, 10-cu klas) yaz-
dılar Mihail Afanasyeviç ÇOBANın 
(05.03.1936),  Elena Dimitrievna ÇO-
BANın (05.03.1936) annatmalarını;

15. Tatyana STOYANOVA hem 
Tatyana BELEKÇİ (liţey, 10-cu klas) 
yazdılar Vasilisa Födorovna TODİE-
VAnın (04.06.1932),  İvan Tarasoviç 
ÇAKIRın (24.10.1928), Antonina Afa-
nasyevna KÖSÄnin (28.08.1937) annat-
malarını;

16. İrina PERÇEMLİ (Valkaneşin 
A.DOLJENKO liţeyi, 12-ci klas) yazdı 
Tatyana Mihaylovna ANGELOGLUnun  
(19.07.1935),  Varvara Födorovna KAL-
ÇUnun (26.03.1936), Dina Födorovna 
KRASTİNın (21.09.1931) annatmaları-
nı;

Ütülü küüyü
17. Olga KARAGÜR (Valkaneşin 

A.DOLJENKO liţeyi, 12-ci klas) yazdı 
Georgiy Afanasiyeviç EKONOMOVun  
(02.1929),  Zahar Georgiyeviç KARAN-
FİLın (22.05.1934), Mihail Avramoviç 
KARANFİLın (01.01.1938), Vera Alek-
sandrovna KARANFİLın (22.09.1939) 
annatmalarını;

Çadır kasabası
18. Praskovya KIVIRCIK (Çadı-

rın Valentin MOŞKOV liţeyi, 12-ci klas) 
yazdı Grigoriy Nikolaeviç LOZOVun  
(01.12.1937), Varvara İvanovna KA-
PANCInın (14.02.1939) annatmalarını;

19. Darya KOJOKAR hem Tatya-
na RADOVA (Çadırın 2-ci liţeyi, 12-ci 
klas) yazdı Mihail Petroviç KİSEEVın, 
Mariya Danilovna ŞEREMETYEVA-
nın, Mariya İvanovna GAYDARLInın 
(01.06. 1935) annatmalarını;

20. Anastasiya ORMANCI (Çadı-
rın Valentin MOŞKOV liţeyi, 12-ci klas) 
yazdı Lübov Vasiyevna KIVIRCIKın 
(30.05.1939) annatmasını;

21. Vladimir KURUDİMOV (Ça-
dırın Valentin MOŞKOV liţeyi, 12-ci 
klas) yazdı Stepanida Georgievna HİT-
RİNAnın (10.10.1930), Matrona Pan-
teleevna LAZAREVAnın (31.03.1940) 
annatmalarını;

Kıpçak küüyü
22. Leonid ORLİOGLU (B. YA-

NAKOGLU liţeyi, 12-ci klas) yazdı 
Aleksey Nikolaeviç GAYDARCInın 
(07.03.1932), Ekaterina İvanovna MA-
NASTIRLInın (18.09.1927), Zinaida 
İlyiniçna TRANDAFİLın (20.03.1930) 
annatmalarını;

23. Valentin MANASTIRLI (B. 
YANAKOGLU liţeyi, 12-ci klas) yazdı 
Afanasiy Nikolaeviç GAYDARCInın 
(20.05.1937), Födora Petrovna ÜSÜM-
BELİnin (05.05.1932), Dimitriy Pante-
leeviç TOPALın (1929) annatmalarını;

24. Pötr TOPAL (B. YANAKOGLU 
liţeyi, 12-ci klas) yazdı Domnika Niko-
laevna TOPALın (03.11.1928), Grigoriy 
Harlampieviç TOPALın (08.08.1928), 
Pötr Georgieviç UZUNun (28.01.1935) 
annatmalarını;

25. Aleksandr BABOGLU (B. 
YANAKOGLU liţeyi, 12-ci klas) yaz-
dı Dimitriy Panteleeviç TOPALın 
(18.11.1929), Praskovya Stepanovna 
ÇOLAKın (29.11.1924), Harlampiy İl-
yiç GAYDARLInın (13.02.1926) annat-
malarını;

26. Veronika ÇOLAK (B. YANA-
KOGLU liţeyi, 11-ci klas) yazdı Zinaida 
İlyiniçna TRANDAFİLın (20.03.1930), 
Elena Dimitrievna ÇAVDARın 
(27.09.1934), Panteley Vasileviç YA-
NULOVun (20.12.1931) annatmalarını;

27. Marina MANASTIRLI (KDU, 
jurnalistika fakultetı, 2-ci kurs) yaz-
dı Mariya Nikodimovna MURZA-
KOYun (31.07.1935), Ekaterina İva-
novna MANASTIRLInın (18.09.1927), 
Harlampiy Avramoviç KOLİOGLUnun 
(12.07.1935) annatmalarını;

Beşgöz küüyü
28. Ekaterina KALIN (Çadırın 

Valentin MOŞKOV liţeyi, 11-ci klas) 
yazdı Elena Nikolaevna RUSSUnun 
(08.02.1929), Dimitriy Konstantinoviç 
ADAMInın (13.06.1928), İvan Pavloviç 
ÇOMAKın (24.12.1937), Stepan Pavlo-
viç MOLLAnın (01.05.1927) annatma-
larını;

29. Yuliya KARACA (Çadırın 
M. GUBOGLU liţeyi, 11-ci klas) yaz-
dı Georgiy İvanoviç MERACInın 
(23.03.1936), İvan Petroviç SLAVİOG-
LUnun (15.10.1936), Stepan Pavloviç 
SLAVİOGLUnun (10.08.1927) annat-
malarını;

30. Mariya GOTİŞAN (Çadırın 
Valentin MOŞKOV liţeyi, 12-ci klas) 
yazdı Nikolay İvanoviç MOLLAnın 
(16.04.1940), Elena İvanovna FORMU-
ZALın (15.04.1940), Harlampiy İvano-
viç MERACInın (28.12.1929) annatma-
larını;

Kırlannar küüyü (Kotovskoe)
31. Tatyana ÇEBANOVA (Su-

leyman DEMİREL liţeyi, 12-ci klas) 
yazdı Çimana Stepanovna KOMURun 
(28.09.1939), Olimpiada Stepanovna 
STATOVAnın (11.12.1927), Elena Peto-
rovna BARGANın (08.09.1933), İvanna 
Dimitrievna TERZİnin (13.06.1922) an-
natmalarını;

Beşalma küüyü
32. Elena TOPAL (Dimitriy KA-

RAÇOBAN liţeyi, 11-ci klas) yaz-
dı Nikolay Semenoviç TİHUnun 
(07.09.1936), Elena Konstantinovna 
KÖRun (25.03.1930), Födora İvanovna 
GAYDARCInın (20.02.1927), Gavril 
İvanoviç KURUnun (24.10.1931) an-
natmalarını;

Valkaneş kasabası
33. Tatyana PETKOVİÇ (Val-

kaneşin A.DOLJENKO liţeyi, 12-ci 
klas) yazdı Pötr İvanoviç MOLÄVİNın  
(01.12.1930),  Vasiliy Petroviç UZUNun 
(14 .10.1936), Georgiy Andreeviç GE-
ORGİŞın (15.03.1927) annatmalarını;

Komrat kasabası
34. Anna AVRAMOVA (Dimit-

riy KARAÇOBAN liţeyi, 11-ci klas) 
yazdı Vasiliy İvanoviç KROİTORun 
(30.01.1932), Panteley Konstantinoviç 
DUDOGLUnun (31.12.1931), Yuliya 
Georgievna GERÇUnun (1935), Olga 
İvanovna KROİTORun (1937) annat-
malarını;

35. Alina VATAMAN (Mihail ÇA-
KİR kolecı, 3415 gr.) yazdı Vladimir 
Nikolaeviç KONSTANDOGLUnun 
(25.08.1928), Panteley Semenoviç 
GARÇUnun (21.04.1943) annatmaları-
nı;

36. İvan MİHAYLOV (MAV-
RODİ liţeyi, 12-ci klas) yazdı Födo-
ra İvanovna KILÇIKın (05.03.1931), 
Anastasiya Andreevna MİTİOGLUnun 
(25.12.1935), Elena Vladimirovna Kİ-
HAYOGLUnun (05.04.1930), Elena 
Konstantinovna JUNÄnın (15.05.1937), 
Panteley Konstantinoviç DUDOGLU-
nun (31.12.1931) annatmalarını;

Baş küüyü (Kirsova)
37. Elena RATKOGLU (KDU, 

jurnalistika fakultetı, 1-ci kurs) yazdı 
İvanna Nikolaevna VİDOVAnın (05. 
09. 1937), Ekaterina Dimitrievna ÇA-
KUSTAnın (03.11.1925), Yana KRİKO-
VAnın (10.10. 1936), Anna JEKOVAnın 
(06.04.1940) annatmalarını;

Avdarma küüyü
38. Antonina GREK (D.ÇELENGİR 

liţeyi, 12-ci klas) yazdı Ekaterina GÜ-
MÜŞLÜnün (15.05.1935), Fedora Pan-
teleevna MARİNOVAnın (18.03.1936), 
Varvara Semenovna YAZACInın 
(05.06.1924), İvanna Vladimirovna 
TRANDAFİLOVAnın (01.01.1934) an-
natmalarını;

39. Pötr KASIM (D.ÇELENGİR 
liţeyi, 11-ci klas) yazdı Fedosiy Georgie-
viç KASIMın (1938), Natalya İvanovna 
DOBRİEVAnın (26.07.1933), Nikolay 
TRANDAFİLOVun (1934) annatmala-
rını;

40. Natalya GREK (D.ÇELENGİR 
liţeyi, 10-cu klas) yazdı Födor Födo-
roviç GREKın (02.07.1937), Tatyana 
Födorovna KASIMın (05.12.1933), 
Elena Harlampievna GÜMÜŞLÜnün 
(31.02.1931) annatmalarını;

41. Pavel KİOROGLU (D.ÇELEN-
GİR liţeyi, 11-ci klas) yazdı Födor İva-
noviç SARANDİnin (06.01.1937) an-
natmasını;

42. İrina TANASOVİÇ (D.ÇELEN-
GİR liţeyi, 12-ci klas) yazdı Kristina 
İvanovna KRİSTOVAnın (26.09.1938), 
Olga Georgievna UZUNun (21.01.1926), 
Evdokiya Yakovlevna KIRMAnın 
(08.08.1938), Elena Stepanovna GRE-
Kın (18.05.1927) annatmalarını;

43. Maya TRANDAFİLOVA 
(KDU, jurnalistika fakultetı, 2-ci kurs) 
yazdı Aksinya İvanovna KIRMAnın 
(18.09.1935), Efemeya Radionova AN-
GELOVA (03.1932), Olga Georgievna 
DERELİ (1931) annatmalarını;

44. Dimitriy ARFANOS (D.ÇELEN-
GİR liţeyi, 10-cu klas) yazdı Mitra Pet-
rovna KAŞKAVALın (10.08.1936), 
Vasilisa GARGALIKın (01.05.1941), 
Georgiy Petroviç GÜMÜŞLÜnün 
(27.09.1930), Elena Stepanovna GRE-
Kın (17.05.1927) annatmalarını;

Kongazçık küüyü
45. İgor KAZANCI (gimnaziya, 

8-ci klas) yazdı Georgiy Dimitrieviç 
KAZANCInın (10.09.1929) annatması-
nı;

46. Nadejda İKİZLİ (gimnaziya, 
8-ci klas) yazdı Vasiliy İvanoviç İKİZ-
Lİnin (1930) annatmasını;

47. Natalya ZAHARİYA (gimna-
ziya, 8-ci klas) yazdı Mariya Petrovna 
ZAHARİYAnın (02.08.1933) annatma-
sını.

“CAN ACISI” aaraştırma 
konkursun Tertip Komitetı

“CAN ACISI” aaraştırma konkursunda pay alannarın
adları hem onnara aaçlık için annadannarın laabları
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Sergidä insan önünä çıkarıldı resim-
cinin 60-tan zeedä resimneri, angıları-
nın arasında peyzajlar, natürmortlar, 
patretlär, anılmış avtorların resimneri-
nin kopiyaları.

Mihail ARABACI utancak hem pek 

M. ARABACI ana tarafın gözelliini annadêr

Moldova Teleradio kompaniyası-
nın Komratta “Moldova-1” jurna-
listı Ekaterina TERZİya “çok yıllar 
dooru çalışması, büük ustalık, Ga-
gauziyada baamsız jurnalistikanın 
ilerletmesi için hem da 50-ci yıldö-
nümü olayınnan” verildi ad “Gaga-
uziyanın kıymetli jurnalistı”.

Kutluca olsun, kolega! Biz pek se-
vineriz, ani Canabizin talantı, ustalıı 
hem faydalı işi bölä üüsek uurda ta-
nındı. Saalık hem uzun ömür sana hem 
çok başarılı işlär.

Ekaterina TERZİ
“Gagauziyanın
kıymetli jurnalistı”
adını kabletti

Ne düşer Zakonun proektı için. Etti 
baktık geeri! Ne deyeceymiş bulgar-
lar? Bulgarlar hepsi hererdä lafederlär 
bulgarca, hiç utanmêêrlar hem doo-
ru yapêrlar. Diil lääzım korkmaa ükü 
üstünä almaa!

Moldovanın en büük zakonu – 
Konstituţiya. Konstituţiya deer: “Dev-
let verer hak üürenmää angı dildä is-
teersin”. Ama bizdän bu hakkı alêrlar. 
Neçin? Neçin zerä açan sıra geler 
gagauz dilindä şkolaları açmaa, hızlı 
toplêêrlar anaları-bobaları da onnara 
yazdırêrlar «мы против обучения на 
гагаузском языке». Bölä oldu 1962-
dä, bölä oldu 1988-dä, bölä oldu dört 
yıl geeri da.

Küüdä lääzım olsun gagauz dilindä 
şkola. Da açan o şkolaya hiç bir ana-
boba vermeyecek bir uşaa ye, oza-
man deyecez – gagauzlar istämeer 
üürünmää gagauz dilindä.

Büün etiştik kertää. Bu zakonu 
kabletmärsak ölä nicä lääzım, başka 
hiç bir şans istoriya bizä vermeyecek!

Onuştan zakonda lääzım yazmaa, 
ani dört yıldan sora Gagauziyada aç-
maa gagauz dilindä başlangıç şkolala-
rını. Dört yılın içindä uşak başçalarını 
çevirmää gagauzçaya. Diil sormaa: 
isteerlär mi, istämeerlär mi? Çevirmää! 

Açan zakonda olacek yazılı e, hiç bir 
direktrisa buna karşı kalkamayacek.

Devlet lääzım ayırsın parayı bücet-
ta bu iş için. Bu paranın içindä gaga-
uz dilindä üüredicilerä 3 katına zeedä 
zarplata olsun.

Zakonda lääzım yazmaa: “Canavar 
yortusu, Hederlez hem Kasım Gagauz 
milli yortuları olsun gagauz şkolaların-
da maasız günnär, yapılsın onnarlan il-
gili meropriyatiyalar”. Bu verecek ko-
layını geeri köklerimizä dönmää hem 
gagauz ortamı yaratmaa. Girdiynän 
şkolalara diil lääzım görmää padişah-
ların hem padişahkaların patretlerini 
duvarlarda, ama görmää bu yortuları 
annadan materialları hem patretleri.

Zakonda lääzım olsun yazılı ayı-
rı bir punkt: Gagauziyada kurulêr iki 
Merkez. Birisi – Gagauziyanın baam-
sız Terminalogiya Merkezi. İkincisi – 
Gagauz dilindä ekzamen kabul edän 
Merkez (Gagauz dili atestaţiya Merke-
zi). İkisi da sadä 3 kişidän kurulêrlar.

Zakonda gagauz dilindä kiyatların 
haliz gagauzça olmasınnan ilgili bir 
punkt lääzım olsun da ozaman o kiyat-
lar olmayaceklar rus yapısınnan yapılı 
hem gagauz laflarınnan yazılı rusça ki-
yatlar.

Kompozitorlara hem yazıcılara 
para lääzım ödensin ozaman, açan on-

narın yaratmalarında gagauz ruhu hem 
gagauz motivları olacek. 

Bän saygı duyêrım hepsi gaga-
uz dilindä üüredicilerä, şkolalarda da, 
liţeylerdä da, kolecda da, universitetta da. 
Ama canım da onnnara acıyêr, zerä her-
kezi üüreder kendi gagauzçasını. Bizdä 
bir gagauzça yok! Üüredicilär lafetmärsa 
dooru, uşaklar da dooru gagauzçayı üü-
renmeyecek. Diil lääzım universitetta 
gagauz dilini üüretmää rusça. Gagauz 
dilini lääzım üüretmää gagauzça.

Bän da sayêrım, ani dört yıldan sora 
Gagauziyada gagauzça liţey lääzım 
açılsın. Para için da Moldovaya danış-
maa, da Moldova bölä iş için parayı 
verecek.

Açan çıfıtları örnek getirerlar – bu 
pek dooru. Onnar ölü “ivrit” dilini 
diriltiilär da onu devlet dili yaptılar. 
Bizdä sa var diri dil, angısını kuvet 
ölüm kertiinä getirdi. O dili kurtarıp, 
onu devlet uurunda dil yapalım. 

Açan bu zakon çıkacek Halk Top-
luşuna biz görecez hepsi deputatların 
üzünü. O deputatlar, ani seçildilär da 
urdular güüsünä, ani onnar gagauz 
halkın deputatları, göstereceklär ki-
min onnar depuartatları – gagauzların 
mı osa rusların mı. Bakacez nicä on-
nar kaldıraceklar ellerini. Ama ilktän 
lääzım onnara annatmaa kimin ekmee-

ni onnar iyerlär! Kimin tarlalarını onnar 
işleerlär da üçär-dördär yıl insannarlan 
ödeşmeerlär. Herliim onnar kaldırmar-
salar ellerini bu zakon için, bän ilkin 
yazacam “Ana Sözü”ndä – bunnar Ga-
gauz halkın duşmannarı! Halk kendi 
duşmannarını lääzım bilsin. 

Bizim halk 217 yıl hatır görmeer. 
217 yıl bizi kıyêrlar, yakêrlar, biçerlär, 
basêrlar, yok ederlär. Dinnän yok 
ettilär milli yortularımızı. Rus şkolala-
rınnan yok ettilär dilimizi. Yok ettilär 
istoriyamızı hem istoriyamızın yok 
edilmesinnän yok ederlär bizi da.

Ne mutlu sizin canınıza, paalı de-
putatlar, ani hazırlamışınız bu Zakonu. 
Birindän korkmayın. Ardınızda var bü-
tün gagauz halkı!”

***
Toplantınıyı kapadarak, GHT de-

putatı Elena KARAMİT okudu Todur 
ZANETın “Dua” peetini: 

DUA
Allahım,
İsteerim olsun devletim,
Yaşasın yıllarda milletim,
Olsun Ana Dilim – diil bir dilim,
Ama bir somun bütün –
Dün, büün, hergün
Hem şindi, hem sora,
Hem daymaların daymalarında,
Amin!

Sonu. Çeketmesi 2-ci sayfada 

Bu zakonu kabletmärsak ölä nicä lääzım, başka 
hiç bir şans istoriya bizä vermeyecek!
Gagauz dilini kurtarmak için” Zaknonun cümne incelemesi için

Kırım ayın (dekabri) 8-dä Komrat regional resim Galereyasında açıldı Gagauziyanın şannı resimcisinin 
Mihail ARABACInın resim sergisi «Колорит моего края». Bu sergi baaşlandı resimcinin 60-cı yaşına, ani 
tamamnandı Canavar ayın (oktäbri) 15-dä.

talantlı bir insan. Te ne onun için yazdı 
2013-ci yılda Todur ZANET: “Gagauz 
resimcilerin arasında o bir güneş gibi 
şılêêr. Gülär üzlü hem şen ürekli bir 
insan – bölä fikir herkerä peydalanêr, 
açan onunnan buluşêrsın... Onun yarat-

maları gagauz incäzanaatında ayırı bir 
er kaplêêr. Dünneyin angı köşesindä 
dä bulunmasan, onun resimnerini 
görüncä, hemen oun yaratmak ustalıını 
hem becerikli stilini tanıyêrsın. O ya-
ratmalarda tarafımızın, insannarımızın 
hem küülerimizin ruhu uçêr, peyzajlar-
dan da topraamızın hem kırlarımızın 
gözellii eseer”.

Resimci olarak Mihail ARABACI 
kendi resimnerinnän pay aldı çeşitli 
halklararası sergilerdä. Onun yaratma-
larını satın aldılar muzeylär hem özel 
insannar Türkiyedän, Franţiyadan, 
Germaniyadan, Rusiyadan, Moldova-
dan. Onun yaratmaları girdi erindeki 
hem halklararası kataloglara.

Resimciliktä uzun yıllar verimni 
hem başarılı çalışmaları için 2017-ci 
yılda Mihail ARABACIya verildi Ga-
gauziyanın “Mihail ÇAKİR” ordenı.
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(Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada)
Sora sözä katıldılar Gagauziya 

Başkanın birinci yardımcısı Vadim 
ÇEBAN, Moldova etnografiya hem 
istoriya muzeyin ekspertı Dr. Varvara 
BUZİLA, “Pontos” basım evin direk-
toru Marçela MARDARE, Kom-
rat muzeyin direktoru Vladislav 
MARİNOV, Komrat Mihail ÇA-
KİR kolecın direktoru Mariya 
TANASOVİÇ, Komrat “D. SA-
VASTİN” resimcilik şkolasının 
direktoru Sergey SAVASTİN.

Annadarak çalışmalar için, 
akademik Todur ZANET urgula-
dı, ani Proektın bereketli olmasını 
hem saaselem başarılması yaptılar 
o insannar, ani omuz omuza ko-
şuldular işä da dünneyä getirdilär  
“Gagauzların kayıp olan dilinin 
hem kultura adetlerinin Moldova-
da korunması” adlı bu 3 kiyadını:

– “Gagauzların kayıp olan 
dilinin hem kultura adetlerinin 
Moldovada korunması” 1-ci ki-
yat (“Gagauz halk masalları”, 
“Gagauz Folk Tales”, “Poveşte 
populare găgăuze”, «Гагаузские 
народные сказки») – 594 s.;

– 2-ci kiyat  (“Gagauz türküleri, sö-
leyişleri, bilmeceleri”, “Gagauz songs, 
Proverbs, Riddles”, “Cântece, prover-
be, ghicitori găgăuze”, «Гагаузские 
песни, пословицы, загадки») – 656 s.;

– 3-cü kiyat (“Gagauz yortuları, 
adetleri, sıraları”, “Gagauz Holidaays, 
Customs, Riters”, “Sărbători găgăuze, 
tradiţii, obiceiuri”, «Гагаузские празд-
ники, обычаи, обряды»)  – 648 s.

Canabisi söledi, ani Proekt için ma-
teriallar toplandılar Gagauziyanın may 
hepsi küülerindä, Ukraynadakı 4 küüdä, 
Kauşan rayonun Baurçu küüyündä hem 
Kişnevda. O dedi, ani: “Bu kiyatları 
yaptı gagauz halkı gagauz halkı için! 
“GAGAUZLUK” Cümne Birlii sadä 
aracı oldu gagauz halkın arasında kiyat-
ları hazırlamakta hem o kiyatları geeri 
gagauz halkına hem da bütün dünneyä 
vermektä!” O şükür etti Amerika Bir-

leşik Devletlerin Büükelçiliklerin Kul-
turaları Koruma Fonduna o iş için, ani 
Proekta deyni Grandı verdilär. Todur 
ZANET ayrıca şükür etti Moldova Res-
publikasında ABD Büükelçisi James D. 
PETTITa bu proekttan yan olması için, 

baaşlayarak Canabisinä kiyatları hem 
danışarak ona bu sözlärlän, angılarını 
o yazmıştı 3-cü kiyadın kabında: “Paalı 
hem saygılı James D. PETTITa! Bu ça-
lışma sizin uzaa bakmanızlan oldu hem 
dünneyä bu zenginnii brakmaa kolaylık 
verdi! Saa olun hem var olun!”

Kiyatları kablederäk James D. PET-
TIT dedi: «Спасибо. Это огромное до-
стижение. Это для нас, посольства, 
для американского народа было чи-
стое удовольствие и большая честь 
иметь возможности финансировать 
этот Проект. Но результат, плоды 
этого Проекта принадлежат исклю-
чительно гагаузскому народу. Это 
подарок с нашей стороны вам. И не 
только гагаузскому народу, я думаю 
всем народам, потому что, мировая 
культура принадлежит всем. Так что 
это огромное достижение. И весь 
труд, все усилия тоже вам принадле-
жат. Потому, что не мы делали этот 
Проект. Но наша маленькая роль в 

этом огромном достижении, в этом 
огромном Проекте, это для нас было 
действительно настоящее удоволь-
ствие».

Proekt için nasaat ederäk James D. 
PETTIT dedi: “Zaman hayır olsun! 

Добрый день. Я рад опять быть в 
Комрате. Гагаузская культура и язык 
часть богатого разнообразия, бла-
годаря которому Молдова является 
особой страной для своих граждан. 
Америка тоже очень многонацио-
нальная страна. Мы считаем, что эти 
разности обогащают наши жизни, 
наши общества. Мне очень приятно 
быть здесь, вместе с вами, чтобы от-
метить успешное завершение видео, 
аудио и печатного документирова-
ния гагаузского языка и фольклора 
в рамках этого Проекта. Я считаю, 
что это огромное достижение, то что 
вы делали в течении этого Проекта. 
Это действительно большой вклад с 
вашей стороны и всех тех, кто рабо-
тали над этим Проектом. Я думаю, 
что это смесь любви, преданности, 
даже страсти, чтобы совершить этот 
Проект».

Prezentaţiyaya gelämeyän Mol-
dovanın Kultura, Aydınnatmak hem 

Aaraştırma Ministrusu Monika 
BABUK adından okundu onun 3-cü 
kiyada ön yazı, neredä urgulanêr, ani 
“bu üç önemni kiyat, ani emdi içinä 
gagauz halk yaratmaların benzerisi 
olmayan sayfalarını... halizdän oldu 

gagauzların altın hazinesinin ruh 
malı, angısı toplandı... proektın 
uygun başarılmasınnan...”

Prezentaţiyanın kultura prog-
ramasında türküleri çaldılar Cal-
taydan Evdokiya PETKOVİÇ, 
Mihail ÇAKİR kolecın 36-cı 
grupasının üürencileri: Olesä 
PLUKÇİ, Vlada VASİLKOVA 
(“Port Artur” türküsünü), Nastä 
ÇOBAN hem Sveta YANUL 
(“Länka” türküsünü), Nastä 
ÇOBAN (“Mastör Gandö” tür-
küsünü). Kemençedä “Oglan” 
türküsünün havasını çaldı İlya 
NEDÄLKO. Çadırlıyka dizay-
nerı Lidiya TODİYEVAnın ha-
zırladıı yılın paylarına görä Ga-
gauz milli rubalarını gösterdilär 
Nelli KULEVA (ilkyaz), Mariya 
KOL (yaz), Mariya BAKU (güz) 
hem İrina TOPÇU (kış).

Prezentaţiyanın sonunda dadıldı ga-
gauz milli imeklerindän, angılarını ha-
zırlamıştılar Kongazın Todur ZANET 
adına teoretik liţeyin aşçıları.

Sonunda insannar “Gagauzların 
kayıp olan dilinin hem kultura adetle-
rinin Moldovada korunması” Proektı 
için hem onun sonuçları için kendi 
sözlerini hem bakışlarını açıkladı-
lar. O açıklamalardan da belli oldu 
ne büük hem faydalı iş yapıldı. Ama 
en keskin hem en dooru lafları söledi 
Avdarma küüyün Dimitriy ÇELEN-
GİR teoretik liţeyin direktoru Elena 
KARAMİT: “Bölä kıvrak, kırnak, 
derin fikirli hem zengin kiyatlar ga-
gauz istoriyasında, gagauz bilimindä 
yoktur çıktıı. Onnar daymalarda par-
layaceklar hem kalaceklar, zerä bu 
kiyatlar – gagauz kulturasının altın 
fondu!”

Andrey BEJENAR,
Komrat Devlet Universitetın 

jurnalistika uurunda studentı

Bu kiyatlar – gagauz kulturasının altın fondu!
“Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” Proektın sonuçlarının prezentaţiyası


