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Gagauziya Halk Topluşu (GHT) 
2015-ci yılda kabletti “Gagauziya-
nın Seçim Kodeksı”nı, ama Moldova 
Devlet kanțeläriyası danıştı Komrat 
Apeläțiya Palatasına, ani bu Kodeksın 
adı hem statyalarının çoyu Moldova 
zakonnarına ters gider da Apeläțiya 
Palatası bununnan kayıl oldu.

GHT, bu kararlan kayıl olmayıp, 
temizlemäk için danıştı Kaul Apeläțiya 
Palatasına, ama bu Palata da braktı 
kuvettä Komratta alınan kararı.

Gagauziya İspolkomunun kara-
rına görä 2020-ci yılın Kirez ayın 
(iyün) 13-dä neettä var Bütündünnää 
gagauzların V-ci Kongresini yapmaa.

Ne şaştırdı bu Kararda? Kongres, 
neçin sa, diil nicä ileri 2 günün içindä, 
ama YARIM gündä geçecek hem o 
günü Komradın merkez meydanında 
başka bir sıra, “Gagauz Gergefi” milli 
giyimnerin festivali, olacek.

Etmeer, ani bizdän bir Kongres ça-
lındı – hepsi esaplara görä bu lääzımdı 
olsun VI-cı Kongres, şindi da onu YA-
RIM gündä yapaceklar. Kimä deyni? 
Sayılsın deyni mi?

Not. Başlayıp 2006-cı yıldan be-
eri, 2012-ci yıladan Gagauziyada 3 
yıl aşırı Bütündünnää gagauzların 
Kongresleri oldu: I-si – 2006-cı yılın 
Orak ayın (iyül) 20-21 günnerindä; 
II-si – 2009-cu yılın Harman ayın 
(avgust) 18-19 günnerindä; III-sü – 
2012-ci yılın Kasım ayın (noyabri) 
2-3 günnerindä.

IV-sü lääzımdı olsun 2015-ci yılın 
Kasım günnerindä. Ama, Gagauziya-
nın öndercileri, üç kerä Bütündünnää 
gagauzların Kongresin datasını diiş-
tirip, bu adeti bozdular. Son-sonunda 
IV-cü Kongres zorlan 2017-ci yılın 
Hederlez ayın (may) 5-6 günnerindä 
yapıldı. Ama kabledilän kararlara 
görä, V-ci Kongres lääzımdı toplasın 
2018-ci yılda.

Cumaa günü, Büük ayın (yanvar) 31-dä Komradın İoan Vatizedici klisesindä ayozlu slujba oldu hem liturgiya 
okundu, neredä  “Ana Sözü” gazetanın redaktoru akademik Todur ZANETin teklifinä görä, Türkiyenin Elazığ tara-
fında er tepremesindä hem hepsi tepremelerdä bir kabaatsız ölennär için dua yapıldı hem koliva kaldırıldı. Bu ayozlu 
Slujbayı götürdü popaz Ay-Boba Vasiliy hem ona yardımcı oldular popazlar İulian hem Dimitriy.

Gagauziyada Türkiyenin Elazığında er 
tepremesindä ölennerä dua yapıldı

Gagauzların
Kongresini sayılsın 
deyni mi yapaceklar?

Kaulda olan sudtan sora, GHT Başı 
Vladimir KISSA Gagauziya insannarına 
rus dilindä bir video danışmada açıkla-
dı: «В Кагуле было принято решение, 
отметили кое-какие статьи. Было от-
менено название «Избирательный 
Кодекс», отменено формирование 
ЦИКа, формирование участков, офи-
циальный реестр Гагаузии, участие в 
выборах граждан, которые находятся 
за пределами Гагаузии, списки, кото-
рые формируются в Гагаузии, полно-
стью был отменен раздел «Местные 
выборы», раздел «Референдум».

Vladimir KISSA urguladı, ani bu ka-
rarı temizlemää deyni GHT Moldovanın 
Üüsek Daava Palatasına danışacek.

GHT Başı söledi, ani Apeläțiya Pa-
latasının kararına görä “Gagauziyanın 
Seçim Kodeksı”na en kısa zamanda 
diiştirmeklär hazırlanacek.

“Gagauziyanın Seçim Kodeksı”n 
adı bilä kalmasın” dedilär

Moldova Devlet kanțeläriyasının danışmasından sora, Kaul kasabasının 
Apeläțiya Palatası, başlayıp “Gagauziyanın Seçim Kodeksı” adından, diiş-
tirdi o kodeksın çoyu statyalarını da.

Bu afta Moldovada hem Gagauziyada bulundu Türk İşbirlii hem 
Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Balkannar hem Dou Evrupa 
Daire (BADA) Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİKin hem Türkiye üüreddicilik 
Ministerliin Soțial ortaklar hem proektlar Daire Başkanı Şennur ÇETİNin 
başkannıkları altında bir çalışma grupası, ani inceledi Gagauziyada “Recep 
Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”n yapma Proektını.

“Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik 
kompleksı”n Proektı incelendi
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2020-ci yılın Küçük ayın (fevral) 
17-dä Gagauziya Başkanı yaptı bir 
toplantı, neredä incelendi “At-prolin” 

Moldova Prezidentı İgor DODON yazdı internettä, ani buluşmuş Gagau-
ziya Halk Topluşu Başınnan Vladimir KISSAylan.

Moldova Prezidentı yazıda bildirdi, ani buluşmada avtonomiyanın soțial-
kultura yaşamasının soruşları incelendi. Canabisi açıkladı, ani GHT Başı şükür 
etmiş ona o iş için, ani Büük ayın (yanvar) 21-dä buluştu Gagauziya Halk Toplu-
şu deputatlarınnan.

Küçük ayın (fevral) 3-dä Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın 
Ukraynaya ofițial vizitının sonunda, Kiev Borispol Halklararası aeropor-
tunda, Ukrayna gagauzların hem meshetin türklerin delegațiyalarını ayırı 
kabletti, bildirdi trthaber.com saytı.

Gagauzların delegațiyasından buluşmada vardılar “Ukrayna Gagauzları Bir-
lii” başkanı Vasiliy KELİOGLU, Dr. Tudora ARNAUT oolunnan, Odesa bölgesi 
Soveti Başının yardımcısı Yuriy DİMÇOGLU.

Türkiye Prezidentı Ukrayna
gagauzların delegațiyasını kabletti

Moldova Prezidentı buluştu
Gagauziya Halk Topluşu Başınnan

Bu ilk toplantı başlangıç olarak 
kabledildi, onuştan onun oturuşun-
da, çalışmak grupanın azalarından 
kaarä, pay aldılar Moldova Parla-
mentın frakțiyalarının hem Moldova-
da Şvețiya büükelçiliin temsilcileri, 
Krizisları önnendirmää halklararası 
inițiativaların (CMI) ekspertları.

Başlangıç toplantısının predseda-
teli oldu Moldova Parlamentın spikerı 
Zinaida GREÇANAYA, angısı urgu-
ladı, ani “gagauz paketları” çözülsün 
lääzım. Canabisi tanıştırdı hepsini 
Moldova tarafından parlamentlar arası 
çalışmak grupasının azalarınnan.

Gagauziya Halk Topluşu Başı Vla-
dimir KISSA da, kendi tarafından, 
tanıştırdı bu grupanın Gagauziyadan 
azalarınnan.

Parlamentlar arası çalışmak grupası-
nın iki sopredsedateli ayırıldı: Moldova 

tarafından – Vlad BÊTRINÇA, Gagau-
ziya tarafından – Georgiy LEYÇU. 

Gagauziya tarafından selämnamay-

Kara yımırtalar biyaza dönecek mi? Sanmêêrız!
2020-ci yılın Küçük (fevral) ayın 11-dä Moldova Parlamentında enidän toplandı Moldova hem Gagauziya ara-

sında kurulan parlamentlar arası çalışmak grupası, angısı lääzım savaşsın iileştirmää Moldova Respublikasının 
Konstituțiyasına görä Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının yaşamasını.

lan danıştılar GHT deputatları Ekate-
rina JEKOVA, Georgiy LEYÇU hem 
Georgiy EFTENİ.

CMI ekspertı Stevie YOUNG ada-
dı bu grupanın çalışmasında ekspertlı 
bilgilerdä hem üüredicilik uurunda 
yardımcı olmaa.

Çalışma grupanın sıradakı toplan-
tısı 2020-ci yılın Küçük (fevral) ayın 
ikinci payında olması lääzımdaı.

Bu parlamentlar arası çalışmak gru-
pası, maamilä surat, 2014-cü yılın Çi-
çek ayın (aprel) 15-dän beeri çalışmaa 
savaşêr hem, Moldova tarafından tem-
silcilerin beterinä görä, 6 yılın içindä 
bu grupa sadä kara yımırta yımırtladı. 

Şindi o kara yımırtalar biyaza döne-
cek mi? Sanmêêrız, zerä esaba alarak 
onu, ani şindi da Moldova tarafından 
grupada var onnar, kim taman 4 ay ge-
eri Evropa Sovetin Parlament Asamb-
leyasının (ESPA) sonundakı toplan-
tısında, Türkiye delgațiyasının teklif 
ettii “Gagauz diiştirmesi”nä blokada 
koyup, ona karşı oy verdilär, bu grupa-
nın çalışmasının meyvaları büük şüpä 
altında.

Çadır “At-prolin” tamazlık at ferması 
turizm kompleksına dönecek

Gagauziya İspolkomu karar aldı Çadır kasabasında bulunan “At-prolin” 
tamazlık at fermasını büük bir turizm kompleksına döndürmää. 

tamazlık at fermasını turizm komplek-
sına döndürmäk proektı hem bakıldı o 
proektın tehnika-ekonomika tarafın-
dan temelleştirilmesi.

Neettä var 2020-ci yılın içindä 
hazırlamaa bu proektın baş planını, 
neredä lääzım olsun ipodrom ken-
disi, manejlar, konak evleri, maşi-
nalar için park eri hem injenerlik 
komunikațiyaları.

Gagauziya İspolkomu adêr, ani 
2020-ci yılda verecek para “At-prolin” 
fermasını elektrika, su hem kanalizațiya 
sistemalarına baalamaa deyni.

Patert: gagauzinfo.md

Bütündünnää saalıı koruma Kuruluşun haberinä görä Kitay devletindä 
2019-cu yılın sonunda peydalanan koronavirus (KOVID-19) hastalıı dünnääyı 
epidemiya eşiinä getirdi. Artık 51 devlettä bu virusa uşalannar peydalandı.

Bütündünnää saalıı koruma Kuruluşu bildirdi, ani Küçük ayın (fevral) 28-dä 
saat 05:30 görä KOVID-19 salgınına ulaşan insan sayısı – 82 549 kişi. Bu salgın-
dan ölennerin sayısı 2858 kişi. İlaçlandı – 36 533 kişi.

KOVID-19 hastalıına ulaşan en çok insan var Kitayda – 79 bindän zeedä, 
Üülen  Koreya – 1766 kişi, İtaliyada – 528, İranda – 450, Yaponiyada – 189 kişi.

Evropada ulaşannarın sayısında durum bölä: İtaliya – 528, Germaniya – 26, 
Franțiya – 18, Büük Britaniya – 15, İspaniya – 15, Şveyțariya – 4, Avstriya, 
Grețiya, Horvatiya – 3, Finländiya, Rusiya, Şvețiya 2, Belgiya, Daniya, Estoniya, 
Gruziya, Poyraz Makedoniya, Rumıniya – 1.

KOVID-19 hastalıınnan ilgili olarak Moldova Pravitelstvosu aldı karar 
memlekettä “sarı” kertik koymaa. Bunu açıkladı Moldova saalık, iş hem 
cümne korumak ministerliin ministrusu Viorika DUMBRÊVÄNU. Canabisi 
urguladı, ani “sarı” kertik – bu “koronavirusun kontrolü hem profilaktika-
sında kuvetleri kaavileştirmää”.

Dünnää epidemiya eşiindä – 
Moldovada “sarı” kod kertii
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Komrat Kultura Sarayın direk-
toru Marina MANJUL açıkladı, ani 
bu Sarayda Küçük ayın (fevral) 24-
dän beeri remont başlêêr.

İki yıl geeri Türkiyenin parasınnan 
bu Sarayda büük bir remont yapıldı hem 
remonttan sora onun ofițial açılışını 
2018-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 19-

Sabiha GÖKÇEN aeroportonda tragediya
Küçük ayın (fevral) 4-dä İstanbulun Sabiha GÖKÇEN aeroportunda 

“Pegasuz” kompaniyasının İzmir-İstanbul reysını yapan eraplanı konar-
kana, hava durumu beterinä, konmak şiridindä durgumnamadı da, taa 60 
metra kadar ileri gidip, bir yar içinä düştü da 3 paya daaldı.

Eraplanda 177 yolcu hem 6 kişi ekipajdan vardı. Onnarı hepsini aar yaralarlan 
hem titsi kırıklarlan avariya erindän kaldırıldılar.

Büünkü gündä açıklandı, ani avariyaya düşennerin arasından 3 kişi öldü.

Türkiyedä hava kıyemeti genä cannarı aldı
Türkiyedä Küçük ayın (fevral) tragediyalardan başladı. İlktän İstanbulun Sabiha GÖKÇEN aeroportonda bir eraplan-

nan avariya oldu, sora da Türkiyenin Van taraflarında kaar kayması insannarı gömdü.

Türkiyenin Van tarafında kaar kaymaları
Küçük ayın (fevral)  5-dä Türkiyenin Van tarafında, büük kaarlar beterinä, 

kaar kaymaları oldu. İlk kaymada 3 kişi canını kaybetti, 2 kişi da kayıp oldu. 
Onnarı bulmaa hem kurtarmaa gelän kurtarıcı alayları işinä başladıynan, da-
alardan ikinci büük kar kayması kopuştu da bu insannarı gömdü.

Nicä bildirer Türkiyenin haber kaynakları kaar altında cannarı kaybedennerin 
sayısı 33 kişiyi geçti. Bildiriler, ani taa 53 kişi da yaralandı.

Türkiyenin Hürriyet gazetası, Van gubernatorunun aşıklamasına dayanarak, 
yazêr, ani son ölennerin arasında var polițiyacılar, korumalar, bir yangıncı hem 
taa üç kişi da, ani kurtarmak operațiyasında pay almardılar.

Türkiyenin haber kaynakları bildirdilär, ani tragediya erindä işledilär askerlär  
hem yakındakı Bahçesaray kasabasından insannar. Kurtarma operațiyasına kös-
tek koydu kaarın derinnii, büük kaar yaaması hem duman.

Türkiye içişleri ministrusunun açıklamasına görä maşinaların birisin 4-5 met-
ra derinniktän çıkardılar.

Redakțiyamızdan. Türkiye halkına hem bu tragediyalarda cannarı-
nı kaybedän insannarın yakınnarına kendi acızgannıımız bildireriz. Allaa 
ölenneri saa tarafına kabletsin.

Cumaa günü, Büük ayın (yan-
var) 31-dä Komradın İoan Vatizedici 
klisesindä ayozlu slujba oldu hem li-
turgiya okundu, neredä  “Ana Sözü” 
gazetanın redaktoru akademik Todur 
ZANETin teklifinä görä, Türkiyenin 
Elazığ tarafında er tepremesindä 
hem hepsi tepremelerdä bir kaba-
atsız ölennär için dua yapıldı hem 
koliva kaldırıldı. Bu ayozlu Slujbayı 
götürdü popaz Ay-Boba Vasiliy hem 
ona yardımcı oldular popazlar İulian 
hem Dimitriy.

Ayozlu liturgiyadan hem slujbadan 
sora ölülerin cannarı için dualar yapıl-
dı hem koliva, okunup, kaldırıldı. Bu 
sıralardan sora kendi nasaatında Ay-
Boba Vasiliy dedi:

“Büün andık biz onnarı, ani 
Türkiyedä Elazığta geçinmişlär bu 
büük tragediyadan, er tepremesindän. 
Onnarı andık, zerä Allaa onnarı prost 

etsin, zerä bu kahır geldi onnara ansız-
dan. Bu aylelerä, ani kaybettilär kendi 
uşaklarını, kendi adamnarını, kendi ya-
kındıklarını, Allaa versin onnra kuvet, 

Gagauziyada Türkiyenin Elazığında er 
tepremesindä ölennerä dua yapıldı

ani geçirmää bu büük kahırı. Allaa kur-
tarsın onnarı. Allaa versin hepsimizä 
kuvet, sabur. Allaa hepsini prost etsin 
da kabletsin saa tarafına”.

Slujba bittiktän sora hem koliva 
kaldırıldıktan sora Todur ZANET dedi:

“Büün gagauz halkı dua etti Tür-
kiyemizin Elazığ kasabasında er 
tepremesindä kabaatsız kurban olan 
cannar için. Allaa onnarı kabletsin saa 
tarafına. İsteerim biläsiniz, ani biz her-
kere Türkiye halkın yanındayız, nicä 
da Türkiye bizim yanımızda herkerä. 
Elazığı, Türkiyeyi pek severiz. Onun 
için candan bütün duaları yaptık. Allaa 
versin ilerdä bölä tepremnär olmasın, 
başımıza bölä belalar gelmesin”.

Komrat kasabasının İoan Vatizedici 
klisesindä yapılan Türkiyenin Elazığ 
tarafında er tepremesindä hem hepsi 
tepremeleredä bir kabaatsız ölennär için 
slujbada hem koliva kaldırılmasında 
pay aldılar akademik Todur ZANET, 
yazıcı Galina SİRKELİ, kultura insanı 
Tatyana KOÇAN, Komrat Mihail ÇA-
KİR pedagogika kolecın üüredicileri-
hem üürencileri, cümne insannar.

Not. Büük ayın (yanvar) 24-dä 
saat 20:55-tä Türkiyenin Elaziğ ka-
sabasında hem dolaylarında olan er 
tepremesindä 41 kişi öldü hem 1607 
insana yaralandı.

da yaptılar Türkiye hem Moldova Prezi-
dentları hem da Gagauziya Başkanı.

Marina MANJULa görä Kultura 
Sarayında sökeceklär skemneleri da, 
“nem temizliktän mındar koku verän 
şindiki kovrolinı kaliteli linoliuma 
diiştireceklär” hem “sțenada laminat 
erinä kaliteli tafta döşenecek”.

Komrat Kultura Sarayında 
nedän genä remont?

Moldovanın Üstolan durumnarı 
izmetlerin açıklamasına görä lüzgär 
kıyemeti bütün Moldovada hem Gaga-
uziyada büük zararlar getirdi.

Lüzgerin kuvedi çok evlerdän, 
kultura Binalarından hem cümne ku-
ruluşların yapılarından örtüleri söktü, 
fidannarı hem reklama panolarını yık-

Lüzgär kıyemeti büük zararlar getirdi
Küçük ayın (fevral) 24-dä, bütün gün, Moldovada hem Ukraynada “turun-

cu” kodlu büük lüzgerli bir hava durumu vardı.

tı, maşinaları ezdi, elektrika tellerini 
kopardı. 

Lüzgerin beterinä birkaç günä şafk-
sız kaldılar Gagauziyanın Komrat hem 
Çadır rayonnarın hem da Moldovanın 
Çimişli, Edineț, Eni Anen, Floreşti,  Hın-
çeşti, Kalaraş, Kriulän, Orhey, Rışkani 
hem Teleneşti rayonnarının 66 küüyü.
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Bu yıl yarışmalar geçtilär iki 
nominațiyada: “Pedagogikada de-
büt” hem “Yılın üüredicisi”.

“Pedagogikada debüt” nominați-
yasında:

“Pedagogikada debüt” nominați-
yasında ensesdi Vera Gavrilovna 
İKİZLİ, Kongaz küüyün Todur ZA-
NET teoretik liţeyin informatikada üü-
rediciykası;

II-ci gradta Diploma – Elena Ge-
orgievna MİHAYLOVA, Komrat 
kasabasının Nikolay TRETYAKOV 
teoretik liţeyin gagauz dilindä hem li-
teraturasında üürediciykası;

III-cü gradta Diploma – Anastasi-
ya Petrovna FRANGU, Svetloe küü-
yün teoretik liţeyin «Развитие лично-
сти» uurunda üürediciykası;

IV-cü gradta Diploma – Aleksand-
ra Vasilyevna ANGELOVA, Avdar-

ma küüyün Dimitriy ÇELENGİR teo-
retik liţeyin angliycada üürediciykası;

V-ci gradta Diploma – Dimitriy Di-
mitrieviç GÜÇ, Komrat kasabasının 
Dimitriy MAVRODİ teoretik liţeyin 
informatikada üüredicisi.

“Yılın üüredicisi” nominați-
yasında:

“Yılın üüredicisi” nominațiyasında 

ensesdi Mihail Mihayloviç KOS-
TENKO, Çadır kasabasının Valentin 
MOŞKOV teoretik liţeyin rus dilindä 
hem literaturasında üüredicisi. Bundan 
kaarä Canabisinä «Приз зрительских 
симпатий» da verildi.

II-ci er – Mariya Dimitrievna 
BOYKAN, Baş küüyü (Kirsova) Mi-
hail TUZLOV teoretik liţeyin romın 

dilindä hem literaturasında üürediciy-
kası;

III-cü er – İrina Nikolaevna 
KRİSTEVA, Baurçu küüyün başlan-
gıç şkolasının romın dilindä hem lite-
raturasında üürediciykası.

Başka nominaţiyalarda ödülleri 
kablettilär:

Olga Konstantinovna KOBZAK, 
Çadır kasabasının Georgiy SIRTMAÇ 
gimnaziyasının romın dilindä hem lite-
raturasında üürediciykası – «Индиви-
дуальный стиль и креативный под-
ход» nominaţiyası;

Elena Danilovna STOYANOVA, 
Aydar küüyün Födor ANGELİ gimna-
ziyasının başlangıç klaslarda üüredi-
ciykası – «Вдохновение и педагоги-
ческий артистизм» nominaţiyası;

Ekaterina Dimitrievna KILÇIK, 
Komrat kasabasının Dimitriy KARA-
ÇOBAN teoretik liţeyin romın dilindä 
hem literaturasında üürediciykası – 
«Вдохновение и эрудиция»;

Anna İlyiniçna ÇEBANOVA, Kon-

gaz küüyün Varvara TOPAL gimnaziya-
sının resimciliktä üürediciykası – «Твор-
чество и профессионализм»;

İnna Petrovna TRANDAFİL, 
Kıpçak küüyün Boris YANAKOGLU 
teoretik liţeyin matematikada üüredi-
ciykası – «Профессиональная ком-
петентность»  nominaţiyası;

Ekaterina Nikolaevna AYZEREN, 
Dizgincä küüyün teoretik liţeyin mate-
matikada üürediciykası – «Опыт и педа-
гогическое мастерство» nominaţiyası;

Anna Vasilyevna ÇEBANOVA, 
Kongaz küüyün Nikolay ÇEBANOV 
gimnaziyasının başlangıç klaslarda üü-
rediciykası – «Мастер-новатор».

Patretlär: guogagauzii.md

Gagauziyanın pedagogika ustalıında “2020-ci 
yılın üüredicisi” zanaat konkursu geçti

Küçük ayın (fevral) 21-dä Komrat kasabasının Kultura Sarayında geçti Gagauziyanın pedagogika ustalıında 
“2020-ci yılın üüredicisi” zanaat konkursun finalı. Bu yıl finala 21-51 yaş arasında onbeş üüredici çıktı.  Yarışmaya 
katılannarı beklärdi türlü denemelär: didaktika durumunu çözmäk, psihopedagogikada soruşlar hem konkursun 
ana işi – evdän hazırlanan “Gelecek için…” tema.

“Explore Moldova: Tourism. Leisure. Hotels.” sergisi geçti
Serginin açılışında pay aldılar Mol-

dova ekonomika hem infrastruktura 
ministerliin devlet sekretari Yuliana 
DRÊGÊLİN, Moldova Prezidentın 
ekonomika soruşlarında danışmanı 
Elena GORELOVA, Türkiye Kişinev 
Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, 
Bulgariya Kişinev Büükelçisi Evgeniy 
STOYÇEV, Çehiya Kişinev Büükelçi-
si Zdenek KREYÇİ, Gagauziya Baş-
kanı İrina VLAH.

“Explore Moldova: Tourism. Leisu-
re. Hotels.” Sergisindä Gagauziya birle-
şik bir stendlan gösterdi avtonomiyamı-
zın turizma tarafından uygunnuunu.

Patretlär: gagauzinfo.md

2020-ci yılın Küçük (fevral) ayın 13-16 günnerindä Kişinevun MoldExpo sergi kompleksında geçti, bu yıl 25-ci 
olan, her yılkı “Explore Moldova: Tourism. Leisure. Hotels.” Sergisi.
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Başta lițeyin direktoru Mariya 
Dimitrievna ÇEBANOVA olarak, 
prezentațiyayı hazırladılar hem ona 
katıldılar lițeyin zavuçları, tehperso-
nal, gagauz dilindä hem gagauz lite-
raturasında, gagazların istoriyasında, 
adetlerindä hem sıralarında hem baş-
langıç klaslarda üüredicilär: Evgeniya 
İvanovna ARNAUT, Matröna Nikola-
evna BARGAN, Anastasiya İliyiniçna 
ÇEBANOVA, Marina İvanovna ÇE-
BANOVA, Zinaida İliyiniçna BUZA-
CI, Mariya İliyiniçna DUŞKOVA, Ele-
na İordanovna DUŞKOVA, Praskovya 
Dimitrievna DOYKOVA, Agafya Va-
siyevna GAYDARCI, Zinaida Filipov-
na NEYKOVÇENA, Sofya Vasilyev-
na PULUKÇU, Stefanida Georgievna 
RADOVA, Mariya Dimitrievna RAT-
KOVA, Ekaterina Kirilovna SIPÇU, 
İvanna Stepanovna UZUN, Mariya 
Nikolaevna UZUN, Sofya Georgievna 
ZAHARİYA.

Üüredicilerdän kaarä prezentațiya-
da pay aldılar liţeyin 5-12 klaslarınadan 
üürencilär, Kongazın Nikolay ÇEBA-
NOV hem Varvara TOPAL gimnziyala-
rından üüredicilär hem üürencilär.

Prezentațiyanın başında “Gagauzi-
ya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol 
(patretlerdä)” dokumental kiyadın av-

toru akademik Todur ZANET annat-
tı kiyadın hem serginin hazırlanması 
için, söleyip, ani kiyat yapıldı Türkiye 
Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar 
Başkannıın (YTB) teklifinnän hem ça-
lışmasınnan, Moldovada Türkiye Büü-
kelçiliin yardımınnan hem Gagauziya-
nın “GAGAUZLUK” Cümne Birliin 
zaametinnän. Sora Canabisi annattı 
kiyada girän materiallar için hem ser-
gi plakatlarında gösterilän olaylar için 
nasaat etti. Sora da koyulan soruşlara 
cuvap verdi.

Bu büük hem gözäl sırada oldu kısa 
bir prezentațiya avtorun 2018-ci yılda 

çıkan “Todur ZANET. Seçmä yaratma-
lar. 60 yaşına” kiyadına da. Bu kiyattan 
iki peeti candan okudular büük klaslar-
dan üürenciykalar Dorina DUŞKOVA 
hem Polina RUSU.

İkibuçuk saatlık buluşma başarıldı 
onunnan, ani kiyadın avtoru baaşladı 
“Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomi-
yasına yol (patretlerdä)” dokumental 
kiyadı hem “Todur ZANET. Seçmä 
yaratmalar. 60 yaşına” kiatlarını herbir 
üürediciyä hem lițeyin biblioteksına.

İvanna UZUN, 
liţeyin istoriyada üürediciykası

Not. “Gagauziya (Gagauz Yeri) 
avtonomiyasına yol (patretlerdä)” 
252 sayfalık kiyat hazırlandı 2 dildä: 
gagauzça hem angliyca. Angliyca-
ya çevirdi genç hem talantlı yazıcı 
Tatyana DRAGNEVA. Kiyadın ti-
rajı – 1000 taanä. Türkiye Yurtdışı 
Türklär hem Soy Topluluklar Baş-
kannıın teklifinä görä bu kiyat ve-
rilecek diil salt Gagauziyanın, ama 
Türkiyenin hem Moldovanın biblio-
tekalarına, üüredicilik hem kultura 
kuruluşlarına, yaratmak evlerinä.

Gagauziya için dokumental kiyada hem sergiya 
Todur ZANET liţeyindä prezentațiya

2020-ci yılın Büük ayin (yanvar) ayın 31-dä, Gagauziyanın Kongaz küüyünün Todur ZANET teoretik liţeyindä 
oldu prezentațiya “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)” dokumental kiyadına hem o kiya-
da görä yapılan patret sergisinä, angıları maasuz hazırlandılar Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 25-ci 
yıldönümünä.

Küçük ayın (fevral) 25-dä çalışma 
grupasının buluşmaları oldu Moldo-
vanın ekonomika hem infrastruktura 
ministrusunnan Anatol USATIYlan, 
Moldovanın üüredicilik, kultura hem 
aaraştırma ministrusunnan Korneliu 
POPOVİÇlän, Gagauziya İspolkomu 
Predsedatel yardımcısınnan Olesä TA-
NASOGLUylan, nerelerdä Gagauziya-
da “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredici-
lik kompleksı”n ömürä geçirilmesinnän 
ilgili olan soruşlar incelendi.

Buluşmalarda pay aldılar Moldo-
vada Türkiye Büükelçiliin temsilcisi 
Esra ŞEN, TİKA Balkannar hem Dou 
Evrupa Daire (BADA) Başkanı Dr. 
Mahmut ÇEVİK, TİKA Kişinev TİKA 
programaların Koordinatoru Selda 

ÖZDENOĞLU, Türkiye üüreddicilik 
Ministerliin  Soțial ortaklar hem pro-
ektlar Daire Başkanı Şennur ÇETİN, 
Gagauziya İspolkomun azaları.

Hep o günü çalışma grupası tanıştı 
Kişinevun serbest ekonomika Zonasında 
teknik zanaatları iş erlerinnän hem Yalo-
venda zanaat üüredicilik kuruluşlarınna.

Küçük ayın (fevral) 26-27 günne-
rindä dä çalışma grupası “Recep Tayyip 
ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”n 
erinnän hem Kauşan, Çadır, Komrat 
kasabalarında hem Kongazlan Svetloe 
küülerindä çalışma erlerinnän hem za-
naat üüredicilik kuruluşlarınnan tanıştı.

Küçük ayın (fevral) 28-dä çalışma 
grupası Moldovanın Tehnik Univer-
sitetınnan tanışmaktan sora, Moldova 
Türkiye Büükelçiliindä bir esap yap-
mak toplantısı yaptı.

Not. Küçük ayın (fevral) 3-7 
günnerindä Gagauziya ispolkomun 
delegațiyası Türkiyedä bulunduu za-
man inceledi buradakı industriya hem 
zanaat kolecların çalışmasını hem Ga-
gauziyaya deyni Türkiyedä üüredici 
hazırlanmasında yardım istedi.

“Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”n Proektı incelendi
(Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada)
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Gagauz Milli Teatrusunun direk-
toru Mihail KONSTANTİNOV bil-
dirdi “Ana Sözü” redakțiyasına, ani 
kendisinin söz annaşması var Mol-
dova Muzıka, Teatru hem Resimcilik 
incääzanaatı Akademiyasının anılmış 
pedagogunnan Valeriy ȚAPİŞlän, ani 
bu yıl Gagauziyadan 3 kişiyi Canabi-
si alsın kendi kursuna, angısını o bu 
yıl toplêêr. Valeriy ȚAPİŞ bildirmiş, 
ani bu kişilär bücettän paraya görä 
üüreneceklär.

Küçük ayın (fevral) 1-dä gagauz 
yazıcının, masalcının, üüredicinin 
Nikolay Georgieviç TANASOGLU-
nun (01.02.1895 – 22.02.1970) duu-
ma günündän 125 yıl tamamnandı.

Nikolay TA-
N A S O G L U 
duudu Kiriyet 
küüyündä. Başa-
rıp orada başlan-
gıç şkolayı gitti 
üürenmää Kom-
rat real uçili-
şçesinä, angısını 
bitirdi 1917-ci 
yılda.

Başlayıp 1918-ci yıldan beeri Niko-
lay Georgieviç baaşladı kendisini pe-
dagogikaya. İşledi üüredici, oldu şkola 
direktoru. Çok çalışrı, ani küüydä kiyat 
bilmeyän insannarı yazmaa-okumaa 
üüretmää. Oldu Moldaviya SSRın üü-
redicilerinin Respublikadakı I-ci syes-
dının delegatı.

Yazıcı olarak XX-ci üzyılın 40-cı 
yıllarında kendisini denemää başladı. 
Yazardı masal, legenda, ballada hem 
peet. Onun yaratmaları tiparlandılar 
ilktän gazetalarda, sora da üç peeti gir-
di “Bucaktan seslär” toplumuna.

1958-1962 yıllarında Nikolay TA-
NASOGLU büük kuvetlän katıldı 
gagauz şkolalarına gagauz dilindä ki-
yatların hazırlanmasına. O käämil bir 
çeviriciydi da çevirdi gagauz dilinä rus 
hem moldovan yazıcıların yaratma-
larını, angılarını hazırlanan kiyatlara 
koydu.

Nikolay TANASOGLUnun ayırı 
sadä bir kiyatçıı çıktı – “Bucak, Bu-
cak...” Bu oldu 1970-ci yılda, ama av-
tor o günädän birkaç ay etişmedi.

1993-cü yıldan beeri Çadır kasaba-
sının bir sokaa Nikolay TANASOG-
LUnun adını taşıyêr.

Nikolay
TANASOGLUnun 
125-ci yıldönümü

Bundan kaarä Mihail KONSTAN-
TİNOV açıkladı, ani Gagauz Milli 
Teatrusu savaşacek toplamaa 15 genç 
kişiyi, angılarını aktörluk fakultetı-
na üürenmää yollayeceklar. Canabisi 
bildirdi, ani bu uurda ön annaşma var 
Azerbaycannan. İkinci yol da – bu gru-
payı Komrat Devlet Universitetında 
üüretmää.

Mihail KONSTANTİNOV urgu-
ladı, ani bücetä üürenmeyä girmäk 
isteyän abiturientlar, lääzım olacek 

Kontrakt yapsınnar “Dionis TANA-
SOGLU” adına Gagauz Milli Teatru-
sunnan, ani üürenmäk bittiynän, onnar 
döneceklär burayı işlemää.

Gagauz Milli Teatrusu teatrunun geleceeni düşüner
“Dionis TANASOGLU” adına Gagauz Milli Teatrusunun direktoru Mi-

hail KONSTANTİNOVun zaamettinnän, bu yıl Gagauziyadan 3 kişnin kola-
yı var girmää Moldova Muzıka, Teatru hem Resimcilik incääzanaatı Akade-
miyasına da “teatru rejisöru” zanaatını üürenmää.

Küçük ayın (fevral) 10-da Ga-
gauziya Başkanınnan primarların 
toplantısında Gagauziya primarlar 
Asoțiațiyasının başı ayırıldı Kıpçak 
küüyün primarı Oleg GARİZAN.

Toplantıda  27 primardan 24-dü 
vardı. Onnarın 12-si oylarını Oleg GA-
RİZAN için verdilär, 10-nu da ikinci 
kandidat Svetloe küüyün primarı Pavel 
FELÇİKOV için seslerini kullandılar. 
2 primar ikiliktä kaldı.

Not. Oleg GARİZAN 48 yaşın-
da. Bıldır Kıpçak küüyün primarı 
olarak beşincilää seçildi. 2009-2014 
yıllarında Moldova Parlamentın 
Komunistlär partiyasından deputatı 
oldu. Dört uşaan bobası.

Oleg GARİZAN
Gagauziya primarlar 
Asoțiațiyasının başı

Nicä urguladı Gagauziyanın 
üüredicilik Upravleniyası bu pro-
ekt çerçevesindä bütün Moldova-
da 45 üüredicilik kuruluşu ayırıldı, 
angılarına LEGO WeDo 2.0 yada 
LEGO MINDSTORMS EV3 robo-
totehnika komplektları verilecek.

Üçär LEGO MINDSTORMS 
EV3 komplektı kabledeceklär 
Kongazın Todur ZANET teoretik 
lițeyi hem Çadırın 2-ci hem da 
Mihail GUBOGLU teoretik lițeyleri.

Bu komplektların gelmesi verecek 
kolayının lițeylerdä robototehnika der-
neklerini açmaa hem informatika urok-
larında eni tehnologiyaları kullanmaa.

“Roboclub” robototehnikayı üüren-
mäk Milli programası Moldovada 
2014-cü yıldan beeri var. O USAID, 

Şivețiya pravitelstvosu hem “UK aid” 
para yardımnarınnan yapılêr. Moldova 
tarafından bu proektın ortakları Mol-
dova Respublikasının üüredicilik, kul-
tura hem aaraştırmak ministerlii hem 
da İnformațiyalı tehnologiyaları hem 
baalantı uurunda kompaniyaların Milli 
Asoțiațiyası (ATIC).

Gagauziyanın üç lițeyi
Robototehnika “Roboclub” 
proektını kazandılar

Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası bildirdi, ani Moldovada roboto-
tehnikayı üürenmäk Milli programasının “Roboclub” proektını Gagauziya-
nın üç lițeyi kazandı.

Küçük ayın (fevral) 26-da Gagau-
ziyanın Başkannık binasında yapıldı 
bir toplantı, neredä incelendi Yalpug 
deresinin ekologiya durumu. 

Toplantında pay aldılar Moldova Par-
lamentın ekologiya hem regional ilerle-
mesi komisiyasının başı İnga GRİGO-
RİU hem komisiya azaları, Gagauziya 
İspolkomu Predsedatel yardımcısı Olesä 
TANASOGLU hem İspolkom azaları, 
Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir 
KISSA hem GHT deputatları, Komrat 
primarı Sergey ANASTASOV, Moldova 
ministerliklerin temsilcileri, cümne in-
sannar hem jurnalistlär.

Son yıllarda Yalpug deresinin eko-
logiya durumu pek keskinneşti. Büün-
kü gündä Yalpuga binnärlän kubometra 
mındarlık atılêr, bu getirdi ona, ani Yal-
pugta en çok zihir – amiak zihiri var. 
Yalpug sularında püsürlük hem zihir 
konțentrațiyası 20 kerä taa zeedä nekadar 
var nicä olsun normalara görä. Bu uurda 
en aar durum Komratta. Komrattan sora, 
bütün ükünü urup Kongaz gölünä, bu 
durum var nicä katastrofaya dönsün. Bu 

da büük zararlar getirecek Yalpug ke-
narlarında bulunan Gagauziyanın Be-
şalma, Kongaz, Svetloe küülerinä, Mol-
dovanın üülen tarafına hem Ukraynaya.

Yalpugun ekologiyasını annadarak, 
toplantıya katılannar urguladılar, ani 
yaz eşiindä bulunan Komrat kasabası 
ekologiya katastrofasının kertiinä etişti. 
Bu da var nicä getirsin ona, ani burada 
yaz vakıdı ürek hastalıkları zeedelene-

cek hem var nicä sıtma da peydalansın.
Gagauziyanın cümne saalıı Merkezin 

başı İvan HASTA açıkladı, ani “epidemi-
ologiya tarafından durum kritik kertiinä 
geldi. Bölä durum iki kerä artık olduy-
du. 90-cı yıllarda 26 kişidä holera has-
talıı bulundu. 2000-ci yılların ortasında 
da dizenteriya hastalıın patlaması vardı. 
Büünkü gündä ürek sürmesi hastalıkla-
rın zeedelenmesi var”.

Epidemiyadan var nicä sadä Komrat 
kanalizațiya kolektorunun yapılması kur-
tarsın. Komrat primarı söledi, ani kolek-
tor 80% hazır. Ama onu başarmaa deyni 
lääzım taa 30 milion ley. Bu para Kom-
radın hem Gagauziyanın bücetindä yok. 
Burada Merkez kuvetlerin yardımı lääzım.

GHT Başı yardımcısı Aleksandr 
TARNAVSKİY urguladı, ani 2010-cu 
yılda Komrat primariyası kazandıydı 
bir grand Moldova Ekologiya Fondun-
da, ama ozaman “paklamak sisteması 
için verdilär sade 1,5 milion ley, da sora 
dedilär, ani bücettä başka para yok”.

Parlament komisiyasının azası Va-
dim FETESKU dedi: “Bu problemaya 
bakışı keskinneştircez. Demää, ani yaa-
rına para olacek, yok nicä deyelim. Ama 
biz lääzım soralım, neçin, herliim siz ka-
zandıysanız proektı, para vermerlär”.

Parlament komisiyasının azaları, 
hepsini sesleyip hem spețialistlerä soruş-
lar sorup, adadılar konunun ayırıntılarını 
incelemää hem Moldova Respublikası-
nın Merkez kuvetlerini bu keskin proble-
manın çözülmesinä üzünnän döndürmää.

Yalpugun ekologiya durumu incelendi
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Ömür boyunca iki ayaklı “palilär” hem 
“haytalar” durmamayca dalêêrlar beni. 
Belliki, dalayanarın taa çoyu “hayvan” 
soyuna uyêrlar, onuştan buna küsüm yok. 
Dalamalara da ölä alıştım ki, ani onnar hiç 
umurumda da diil hem onnara karşı can 
erimdä çoktan artık antidot peydalandı. 
Ama, dalamak erinä, “palilär” hem “hay-
talar” yaltaklanaydılar bana, bu iş üreemi 
pek raatsız edeceydi, zerä düşüneceydim: 
ne sa dooru yapmêêrım? Bu dalamalara 
karım her kerä deer: “Senin etin tatlı, onuş-
tan herkezi onu, dalayıp, datmaa isteer!”

Ama, ani beni, nezaman sa, dalayacek 
halizdän hayvan soyundan dört ayaklı bir 
can, bunu hiç bir kerä da beklemäzdim. 
Bu da bir günü oldu! Hem bilersiniz mi 
ne günü: Küçük ayın 14-dä, açan şindiki 
gençlär sevgililär gününü bakêrlar hem 
o günä “Valentin hem Valentina Günü” 
deerlär. Ani dalayan ne Valentin, ne da 
Valentina birdän annadım, zerä bu bir kö-
pekti. Onun dişi kulluundan olduunu hem 
karı adını taşıdıını taa sora üürendim. Ama 
hepsini sırasınca annadalım.

Doorusunu sölemää bitki vakıtlarda 
Kişinevun göbeenä maşinaylan gitmää 
sevmeerim. Açan orada lääzım bir park 
eri da bulmaa – bunu hiç ta sevmeerim. 
Nicä dä olsa, o günü mutlaka lääzımdı bu 
sevmäk-sevmemäk duygumun buazına 
basayım, da diil salt kasabanın göbeenä, 
ama onun göbeenin göbeenä, Kişinevun 
Merkez Panayırın yanına gitmää. İş pek 
önemniydi. Karıyı lääzımdı oralarda bulu-
nan bir devlet kuruluşuna götürmää hem, 
işi bittiynän, geeri almaa. Yok naşêy ya-
pasın – karının isteyişi bizim isteyişimizä 
pek uymêêr. 

Çin sabaalen, erimizä etişip, başladım 
maşinaya er aaramaa. Pek zor buldum onu 
Filarmoniya Sarayının yanında, kondum 
orayı da çekettim beklemää.

Bilersiniz, devlet kuruluşların işi, karı 
işleri gibi, bızbık. 

Geçti bir saat, iki – başladım darsımaa. 
Aklımca sayıkladım: gideyim bakayım Fi-
larmoniyada bekim gözäl bişey var. Çıkıp 
maşinadan hem geçip yolu, yaklaştım bir 
büük afişaya. Afişa meraklıydı. Sora baş-
ladım dönmää da ansızdan duydum, ani 
sol paçama bişey ilişti da osaat bacaamı 
usturadan gibi acıylan ne sa çizdi. İşittim 
may sessiz bir hırlamak. Bir korkusuz dart-
tım ayaamı. Hızlı döndüm da gördüm mor 
benekli ufak bir biyaz köpää. O, adet için 
mi ne, bir-iki kerä salmak esabı açtı aazını, 
baktı bana mor gözlerinnän da, dönüp ar-
kasını, hızlı saklandı bir maşinanın altına. 
Bu kıpım içindä esap aldım, ani onun boy-
nusunda var kayış hem o kayışa baalı bir 
kırmızı parça mı, şirit mi, ne. “Ev köpää,– 
düşündüm bän,– kudurmuş diil! Ama ne-
çin bölä, susaraktan, hıstırdı?”

Ölä oldu ani küçüklüümdä üstümä 
büük bir köpek abandıydı, ama yaşamam-
da köpeklerdän hiç korkmêêrım – onnarı 
pek severim hem akıllı sayêrım, zerä on-
nar dostun oldu mu, taa ölüncä seni sat-
mayaceklar, diil nicä kimi “palilär” hem 
“haytalar”. Yaşamamda birkaç kerä haliz 
köpeklärlän göz-gözä geldim, ama herkerä 
onnarın bakışına dayandım da onnar, çevi-
rip gözlerini, aşaa kaldılar. Burada sa göz 
görmedim, zerä köpek, bir korkak duş-
man gibi, arkadan hem susaraktan hıstır-
dı. Hıstırdı, ölä nicä hıstırêrlar o iki ayaklı 
“köpeklär” da, ani göz gözä insannan kal-
maa korkêrlar.

“Lääzım bakayım köpek kudurmuş bir 
köpek diil mi?” – düşündüm da yollandım 
köpään saklandıı maşinaya dooru. Ma-
şinanın saa tarafında vardı açık tokatlar, 
sol tarafında da yoldu. Benim kımıldamı 
görüncä, köpek yan taraftan çıktı maşina-
nın altından da, nicä bana geldi, annayarak 
kabaatını çabuk geçti yolun o tarafına, bir 

sekunda da beni bakışından kaçırmayıp. 
Yollandım onun ardına. Köpek salmadaan, 
sessiz, ayıkırladı çatraa da hızlı, ama diil 
kaçarak, yollandı yukarı dooru, tez kayıp 
olup duran maşinaların arasında.

“Ya bak sän köpää,– düşündüm,– kaba-
atını annêêr! Bekim kuduz diil?” Bu fikirlän 
döndüm maşinama, da baktım donnarın sol 
paçasının arkasına: orada iki gerää gibi yı-
rık delik vardı. Suvadım paçayı da gördüm 
bacaamda üçär santimnik iki diş izi. Ara-
larında da üç santim vardı. İzlär derin di-
ildi hem, ilk bakışta, kanamazdılar, sansın. 
Sora aldım apteçkadan spirtli tamponnarı, 
da başladım yaraları silmää. Tamponnarda 
may görünmeyän kan köpüü vardı.

“İlişti, köpek! – düşündüm. – Lääzım 
nekadar tez bolnițaya gitmää! Bu taa bana 
etişmäzdi! Karıya da yok nicä doorudan 
haber vermää. Şindi panikaya girecek!”

Pinip maşinaya, çekettirdim motoru. 
Bir da, baksam, geler bir çift sokak insa-
nı, onnarın arkasından da, sansın bişey 
hiç olmamış gibi, kuyrunnu sallayarak, 
geler “benim köpääm”. Sokak insannarın 
üstleri paktı hem tertipliydi. Karı giimniy-
di bir şubaya. Üzlerindän belliydi, ani bu 
insannar geçmiştä bekim injenerdılar yada 
üürediciydilär. Sündürdüm motoru da, 
açıp kapuyu hem ateş gibi fırlayıp salon-
dan, sordum onnara:

– Bu köpek sizin mi?
– Bizim! – durgunup, bir seslän cuvap 

ettilär onnar. – Neçin sorêrsınız?
– On minut geeri o bacaamı daladı?
– Heptän mi? – gülümseyeräk sordu 

adam da yollandı bokluk konteynerına.
– Nicä ölä heptän mi?! – şaştım bän.
– Kemiklerinizi da mı faladı? – bana 

bakmadaan dedi adam da başladı ne sa 
eşmää konteyner içindä.

Bu bezbelli onun şakasıydı! Bu arada 
köpek attı bana bir bakış da, sinsor-sinsor 
geçip karının ardından, yollandı Panayıra 
dooru. 

– O kudurmuş diil mi? – bakarak 
köpään ardına, sordum karıya.

– Sanmêêrım. – cuvap etti canabisi da 
yannaştı adamın yanına. – Ama siz genä da 
doktora gidin.

– Nicä ölä sanmêêrsınız?
– Biz burada on yıl işleeriz – cuvap etti 

karı. – Bu on yılın içindä bu köpek hep 
var. O filarmoniyanın dolayında yaşêêr. 
Sizi daladıysa, bezbelli, yavruları var. Bän 
bilmeerim. İkidä-birdä onunnan ekmeemi-
zi paylaşêrız, onuştan da bizim sayêrız. Siz 
Filarmoniya işçilerinä soruşturun. – bu laf-
lardan sora o da başladı konteynerı eşmää.

– Saa olun! – dedim da oturdum ma-
şinaya.

Belliydi bir iş, ani bişey belli diildi! 
Bu arada maşinaya yaklaştı karım. 

Oturdu da başladı annatmaa kendi işleri-
ni. Bän susarak seslärdim. O baktı bana da 
sordu: “Ne susêrsın? Bu sana benzämeer!”

Kısadan annattım durumu, da dedim:
– Seni iştä brakêrım, da hemen skorıya 

gidecäm!
– Sanmêêrım, ani o köpektä bişey var. 

– dedi karı. – O, bezbelli, yanından geçärdi 
sän da o kıpım, bir bayır gibi, döndün da 
ürküttün onu. O da korktu da daladı.

– İslää teoriya, ama bän genä da gide-
yim gösteriym yaraları doktora.

Brakıp karıyı iş erindä, yollandım dok-
tora. Orada baktılar yaraları, yaptılar hep-
sini, ne düşer da dedilär:

– Bakalım, gözledelim!

– Neyi gözledelim? – sordum bän. – 
Teyim bän, bakın hem gözledin!

– Sizi baktık. Şindi köpää lääzım bul-
maa da onu gözletmää. Yada hemen baş-
layalım sizä nakol urmaa. Ama annattıynız 
kadar köpektä bişey yok.

– İslää, bakalım – kayıllık ettim bän.
Döndüünän evä, internettän üüren-

dim kuduz hastalıın simptomnarını, neza-
man hem nicä peydalanêrlar da başladım 
beklemää hem kendimä sesirgenmää. İrmi 
bir günün içindä lääzımdı bir karar almaa: 
ya nakolları kabletmää, yada ne olursa olsun.

Geçti bir gün, iki gün, üç. Uykusuz 
gecelär hem ürkük uykular çeketti beni 
fis-fisä almaa hem yavaşıcık ipratmaa. 
Her gecä başladı aklıma gelmää bir olay, 
ani olduydu irmi edi yıl geeri benim dip-
lomat dostumnan. Onu da susaraktan bölä 
bir köpek dalamıştı. Ozaman o aaradı beni 
da dedi: “Beni bir kudurmuş köpek daladı. 
Şindi beni demir kafes içindä memleketä 
götüreceklär!” Bän onu uslandırdım: 
“Bendä pistolet var. Ha gidelim da, bulup 
köpää, uralım onu. Kafasını da analizä ve-
relim da bakalım!” O kayıl oldu da yollan-
dık biz köpää aaramaa. Bulduk onu hem 
onun saabisini da o adam söledi, ani köpek 
diil çoktan eniklemiş da, bezbelli, enikleri 
korumaa deyni dostumu dalamış. Köpää 
biz urmadık, ama irmi edi yıl bu olayı aklı-

mıza getirdiynän, bän da, ayläm dä, dostla-
rım da hep gülärdik ona. Da te, na sana: te-
kerlek döndü – şindi bän bu durumdayım!

Dördüncü raatsız gecedän sora dedim 
karıma: “Bu iş bölä örüyämeyecek! Bän 
alêrım fotoaparadı da giderim Filarmoni-
yanın yanına. Köpää tutamazsam, baarli-
im patredä çıkarayım!” Karı güldü, ama 
bendän yanı oldu...

Hazırladım bir sopa – köpää iniindän 
yada yataandan çıkartmaa deyni. Soydum 
onun kabuunu da koydum maşinaya. Aldım 
fotoaparadı da yollandım kasabanın göbe-
enin göbeenä. Maşinayı park etmää deyni 
Filarmoniyanın yanında er yoktu. Zar-zor 
birkaç çatrak aşırı sıyındım iki maşina ara-
sına. Da, bir elimdä fotoaparat, bir elimdä 
dä sopa, örüyeräk, yollandım olay erinä. 

Belliki, köpek beni Filarmoniya-
nın yanında beklemäzdi. O günkü ma-
şina erindäydi. Bän baktım yola, orada 
polițiyacılar şoförlerä protokol yapardılar. 
“Burada köpek yok nicä olsun!” – düşün-
düm da yollandım açık tokatlardan aula. 

Aul doluydu maşinaylan hem türlü 
küçük firmaların ofislerinnän. Köpek gibi 
bişey ortalıkta yoktu. Yaklaştım may aulun 
ortasına da neredän sä bir köpek mizlemesi 
işittim. Bakındım, ama bişey görämedim. 
Taa ötää yollanınca o mizlemäk sustu. 
Örüdüm aulun dibinädän. Bakındım. Kö-
pek yoktu. Döndüm geeri. Hep o erä va-
rınca hep o mizlemeyi işittim, ama köpek 
genä görünmäzdi hem o mizlemäk beni 
daladıı köpään sesinä hiç benzemäzdi dä. 
Genä bakındım hem sesirgendim, ama bi-
şey görmeyincä, yollandım tokatlara do-
oru. Mizlemäk genä kesildi. Köpek beni 
görärdi mi, osa duyardı mı? Bilmeerim. 
Benim kendimin da iki köpääm var: birisi 
dişi, birisi erkek. Bekim onnarın kokusunu 
duyardı?

Örürkenä başladım okumaa evlerdä ya-
zıları. Bir baksam, duvarın birisindä “Ve-
terinar aptekası” yazılı. Sayıkladım, ani 
aptekanın saabisi var nicä bilsin bu köpek 
için bişey. Girdim içeri. Aptekada muşteri 
yoktu, sadä kompyuterdan üüsek sestä bir 

muzıka işidilärdi. Saabiyka oturardı moni-
torun başında. Bän danıştım Canabisinä:

– Afedin, ani sizi raatsız ederim, ama 
bir zorum var. Bekim Canabiniz yardımcı 
olacenız bana.

– Buyurun,– dedi saabiyka, da kapattı 
muzıkayı. – Sesleerim sizi.

– Bilersiniz mi, cumaa günü sabaalen 
Filarmoniyanın yanında beni daladı mor 
benekli ufak bir biyaz köpek...

Bän taa lafımı bitirmedään aptekanın 
saabiykası dedi:

– Aaa, Dusä!
– Bän bilmeerim onun saabiykasının 

adını – cuvap ettim bän.
– Bu diil saabiykasının adı. Bu köpään 

adı. – gülümseyeräk dedi insan. – O her afta 
kimi sa dalêêr. İrmi gün geeri bir karıyı da-
ladı, sora bir adamı, te şindi sizi dalamış...

– Siz veterinarsınız. Esap almadınız mı 
o köpek kuduz diil mi?

– Hasta görünmeer. Ama burası pat-
kan dolu. Kim biler, idi sa bir kudurmuş 
patkan, hastalanır. Bilmeerim, saabisi ona 
kudurmaktan privivka yaptırêr mı?

– E kim onun saabisi?
– Gena. O burada yaşêêr hem Filarmo-

niyada işleer. Siz onu Filarmoniyanın arka 
aulunda bulursunuz.

Şükür edip bu gülär üzlü insana, 
yollandım aaramaa Genayı. Arka aul-
da bana dedilär, ani Gena evä gitmiş. 
Sevinmeliktän, unudup sormaa adamın 
evinin erini, genä yollandım ilk aula. Hep-
si kapular birdi. Angısı Genanın kapusu, 
git ta bil? Etiştiynän aulun ortasına, genä 
işittim köpään mizlemesini. Genä bakın-
dım – köpää görämedim. Bu arada bir ka-
pudan çıktı bir adam. “Afedin, siz Gena 
diilsiniz mi?” – sordum. “Diilim. Gena te 
orada yaşêêr. Girin o hayata da saada son 
kapu onun” – cuvap etti adam.

Girdim hayata. Buldum Genanın kapu-
sunu. Bir urdum – cuvap yok. İki urdum – 
evdä ses işidilmeer. Üçüncülää urduynan, 
karşı kapudan çıktı bir adam, baktı fotoa-
parada hem sopaya:

– Siz kimi aarêêrsınız?
– Genayı.
– Neçin?
Bän annattım işimi hem ekledim:
– Te, isteerim kendimä hem doktoruma 

deyni paliyi patredä çıkarmaa.
Adam gülümsedi da dedi:
– Gena şindi Filarmoniyanın sțenasında 

dekorațiyaları erleştirer. Ama Duseyi bän 
sizä var nicä göstereyim.

Bu laflarlan çıktık dışarı. Taa çıkınca, 
genä o mizlemäk işidildi da bän gördüm 
sinciri hem sincirdä kırmızı parçayı. Sin-
cirin bir ucu dirää baalıydı, öbür ucu da 
saklanardı rezinadan yapılı bir perdä esa-
bı ardında. Adam iildi da araladı perdeyi. 
Perdä ardından açıldı bir köpek kuşkası 
hem göründü beni dalayan köpään zotkası.

– Canabin, – danıştım bän adama, – ya-
kışarsa, çekin köpää dışarı da onu patredä 
çıkarayım.

– Neçin çekmää? – suvazlayarak 
köpään kafasını, cuvap etti adam. – Onu 
yalvardıynan, o kendisi çıkacek.

Köpek baktı bana bir kabaatlı bakışlan, 
ama yataandan dışarı çıkmaa istämedi. Ya-
takta yavruları mı vardı, ne? Bän iki-üç kerä 
çıkardım patredä onun kafasını. Şükür ettim 
adama yardım için da yollandım maşinama. 
Yolca telefon açtım doktora da annattım du-
rumu. O dedi: “İslää, ani bölä, ama, unut-
mayın, üç afta onu gözledelim lääzım!”

Bän etiştim erimä, çekettirdim maşina-
mı da yollanaceykana düşündüm: “Te neçin 
ozaman o yol tarafını kaptı. Beni yataandan 
uzaklaştırmaa deyni. Bak sän akıllı hayva-
na. Diil hayvana – cana. Lääzım baaşlayım 
Duseyä bir eni vırtejli kayış hem kaavi sincir 
da vazgeçsin o, boşanıp, insannarı dalamaa!”

18.02.2020.

Todur ZANET
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Küçük ayın (fevral) 15-dä Moldovada geçti karışık düüşlerdä EAGLES 
MMA turnirı, angısında Gagauziyadan sportsmenka Donna KEL ensedi 
Azerbaycandan düüşçüykayı Tunzale İMANLIyı.

Donna KEL yılı ensemedän başlattı

Onnar karşı-karşıya geldilär “EAGLES women`s strawwe-
igh” turnitın karılar için bölümündä, 52 kg kategoriyasında.

Düüş birbuçuk raunt sürttü da bitti ozaman, açan Gaga-
uziyadan sportsmenka ikinci rauntun ortasında becerdi kav-

ramaa azerbaycankayı bir buumak priyomunnan.
Şindi Donna KEL hazırlanêr Çiçek ayında (aprel) karşı-

karşıya gelmää Portugaliyadan sportsmenkaylan.
Patretlär: cottageresidence.md

Birinci medaliyi o kazandı 87 kg ka-
tegoriyasında, itirmäklän kaldırıp 126 

Elena KILÇIK Olimpiadaya gidecek
2020-ci yılın Büük ayın (yanvar) 31-dä İtaliyanın başkasabasında Rimda aar atletikada Dünnää Kuboon-

da Gagauziyadan sportsmenka Elena KILÇIK, Moldovanın komandasında olarak, iki gümüş medali kazandı.

kilalık ştangayı. Sora dördüncü oldu 
çekiylän kaldırıp 98 kg ştangayı. Bu iki 
uprajneniya esabına görä, 224 kg kaldı-
rıp (126 kg + 98 kg), gagauz sportsmen-
kası 2-ci gümüş medaliyi aldı.

Bu turnirda sayılan ballara görä Ele-
na KILÇIK kazandı hak Moldova Res-
publikası için 2020-ci yılda Tokioda (Ya-
poniya) yaz Olimpiadasında pay almaa.

Bu büük başarıylan sportsmenka-
yı kutladı Gaguziyanın 
Başkanı, baaşlayıp ona 
çiçek hem bir noutbuk.

Not. Bıldır Elena 
KILÇIK oldu çempi-
onka gençlär dünnää 
çempionatında, ani 
geçti Romıniyada 
Bukureştä hem Cana-
var ayında kazandı 3 
bronza medali Bela-
rusiyada “Alexander 
Cup” halklararası tur-
nirında.

Küçük ayın (fevral) 4-dä Komrat 
regional resim Galereyasında açıldı 
anılmış Gagauz resimcisinin Pötr 
NOVAKın resim sergisi.

Segidä 80-dän zeedä yaratma var. 
Onnarın arasında grafika, gobelen, ka-
randaş hem jivopis resimneri.

Resimci Pötr NOVAKın yaratma-
ları dünneyin muzeylerindä hem özel 
kolekțiyalarda var.

Sergi Baba Marta ayın (mart) 
birinädän açık olacek, bildireri Gagau-
ziyanın kultura Upravleniyası.

Pötr NOVAK
resimnerini sergileer

Moldova “Eurovision” elemesinin finalına 
gagauz Dimitriy JELEZOGLU çıktı

Finala çıkan türkücülerin arasında 
var Gagauziyanın Kiriyet küüyündän 
tükücüsü Dimitriy JELEZOGLU, an-
gısı çaldı türküyü “Do it slow”.

Moldova “Eurovision” elemesinin 
finalı olacek büün, Küçük ayın (fevral) 

Küçük ayın (fevral) 1-dä Moldovada oldu “Eurovision” elemesinä katı-
lannarın seçmesi. 33 kişidän kuralan elemä jurisi Moldova finalı için 20 ki-
şinin kompozițiyalarını ayırdı.

29-da, neredä juri seçecek onu, kim 
temsil edecek Moldovayı “Eurovisi-
on” halklararası konkursunda.

“Eurovision” halklararası konkur-
sun yarışmalarının yarı finalları geçe-
cek Niderlandı devletinin Rotterdam 
kasabasında Hederlez ayın (may) 12 
hem 14 günnerindä, finalı da olacek 
Hederlez ayın (may)16-da.


