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“Ana dili” yortusu

Bölä AYDIN adamı
bir ŞTRAFlan öldürdülär

Çadır kasabasından geldi kara haber – ansızdan raametli oldu aydın hem pek islää bir adam, Allah insanı, Çadır 
kasabasının Sovetinin azası Zahar Dimitrieviç KİHAYAL, ani kendi tükännarında iş verärdi çok insannara, onnara 
vakıdında ödärdi islää zarplata hem devletä dä vakıdında vergi verärdi.

Komratta protest edennär:
“Ya hepsinä, yada hiç birinä!”
Başkan: “Dün oldu bir titsi durum!”

Hederlez ayın (may) 6-da gaga-
uzların en büük milli yortularından 
birisi – Hederlez yortusunu!

Son yıllarda bu yortuyu, halktan 
koparıp, kuvettä bulunannar pek tan-
talalı bakardılar onu Çadır kasaba-
sının “At-Prolin” beygir fermasının 
ipodromunda. Bu yıl sa, koronavirus 
sebepinnän, herbir yortulu toplantılar 
zapa altına alındıı için, Gagauziyada 
ne başkannar, ne da halk Hederlezi, 
ofițial olarak, kutlamadılar.

Gagauziyada “Hederlez”
yortusu bakılmadı

Çiçek ayın (aprel) 27-dä Gagau-
ziyada “Ana Dili” yortusu bakıldı.

2009-cu yıladan beeri Gagauziyada 
“Ana Dili” yortusu Orak ayın (iyül) 30-
da bakılardı. Bu data baalıydı gagauz 
yazıcısının hem profesorunun Dionis 
TANASOGLUnun kirilița temelindä 
hazırladıı alfavitın 30.07.1957 günün-
dä Moldaviya SSRın Üüsek Soveti 
Prezidiumun kabledilmesinnän.

Taa sora, Gagauziya öndercilerin 
kararına görä, “Ana Dili” yortusunun 
kutlaması alındı Çiçek ayın (aprel) 27-
dä, da bununnan hem Mihail ÇAKİ-
Rin hem da Dionis TANASOGLUnun 
unudulmasına yol açıldı.

Mihail ÇAKİRin
159-cu duuma günü

Ciçek ayın (aprel) 27-dä gagauz-
ların apostolunun, büük aydınnadı-
cısının, dünnää uurunda bilim hem 
klisä adamının Protoierey Ay-Boba 
Mihail ÇAKİRin (27.04. [eniycä 
09.05] 1961– 08.09.1938) duuma 
günündän 159 yıl tamamnandı.

Hederlez ayın (may) 4-dä Komratta işsiz kalan iş patentların saabileri 
istedilär buluşmaa Gagauziya Başkanı İrina VLAHlan, ama polițiyanın “yal-
varmasınnan”, ani “İspolkomun önündä toplanmamaa”, geldilär Komrat pri-
mariyasının önünä, istemää deyni panayırları açmaa izin verilsin. 

2-ci sayfa

Çiçek ayın (aprel) 27-dä Gagau-
ziya Halk Topluşun XXXVI-cı top-
lantısında, urgulayıp, ani yaklaşık 
bir yıl Gagauziyada yaamur hem 
kaar yaamadıı için, deputatlar Ga-
gauziyanın kuraklık kıyameti zona-
sına uuramasını bildiridilär.

GHT deputatları kablettilär karar 
“Çiftçilik çorbacılıına kurak uuradıı 
için, Gagauziya Avtonom-teritorial 
Bölgesini tabiattan belalı zonası ola-
rak bildirmää” hem danıştılar Moldova 
Respublikasının Pravitelstvosuna “Ga-
gauziya Avtonom-teritorial Bölgesini 
tabiattan belalı zonası olarak tanısınnar 
hem kabletsinnär”.

Bundan kaarä, Gagauziya Halk 
Topluşu danışacek tekliflän Moldova 
Respublikasına, Türkiyeyä, Rusiyaya, 
Evropa Birlii donorlarına “Gagauziya 
Avtonom-teritorial Bölgesinä gumani-
tar yardımı versinnär deyni”.

KITLIK: Gagauziya
tabiattan zararlı 
zonası bildirildi
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Bölä AYDIN adamı
bir ŞTRAFlan öldürdülär

Çadır kasabasından geldi kara 
haber – ansızdan raametli oldu ay-
dın hem pek islää bir adam, Allah 
insanı, Çadır kasabasının Sovetinin 
azası Zahar Dimitrieviç KİHAYAL, 
ani kendi tükännarında iş verärdi 
çok insannara, onnara vakıdında 
ödärdi islää zarplata hem devletä dä 
vakıdında vergi verärdi. 

Bunnar için yazêrız en ilkin, zerä 
başlayıp o kişilerdän, ani işlärdilär 
Zahar Dimitrieviçlän bilä, da taa Ça-
dır kasabasının insannarınadan hem 
öndercilerinädän, hepsinädän, kim 
bilärdi bu aydın adamı, hepsicii, can 
acısınnan, söleerlär, ani bu büük bir 
kayıp Çadıra, Gagauziyaya hem ga-
gauz halkına deyni. Kayıbın beteri da 
– “aaç” devlet tarafından Zahar Dimit-
rieviç KİHAYALın tükännarına, bir 
kabaatsız, 03.04.2020 günü 75 bin ley 
ştraf koyulması. Bu kabaatsız ştrafın 
beterinä hem dooruluu bulamadıı için, 

Zahar Dimitrieviçin kalktı davleniyesı 
da adam bir ayın içindä sündü.

Bölä AYDIN adamı bir ŞTRAFlan 
öldürdülär, da şindi savaşêrlar kabaa-
tı koronavirusa atmaa: maamilä surat 
Zahar Dimitrieviç ulaşmışmış bu has-
talaa, da ondan ölmüşmüş!

Raametlinin yakınnarı sa işi 
annadêrlar başka türlü hem biz onna-
rı inanêrız, zerä bukadar kerä kuvettä 
bulunannarın yalancılıınnan karşı-kar-
şıya geldik. Nicä Canabileri açıkladı-
lar, taa devlet bildirdii gibi, ani koro-
navirus beterinä tükännardan var nicä 
hem lääzım ştraf almaa, onnara hemen 
gelmişlär “devlet adamnarı” da, hiç bi-
şey seslämeyip, hemen ştraf için pro-
tokol yapmışlar. Bu ştraf ta öldürmüş 
Zahar Dimitrieviç KİHAYALı! Pek acı 
hem sancılı bir iş!

Biz bileriz, ani Çadırda da, dolay 
küülerdä dä, yok ölä insan, ani bilmärdi 
Zahar Dimitrieviçi. Onun gibi aydın, 

cömert, musaafirci, duygulu, acızgan-
nı, şakacı hem gülär üzlü adam başka 
yoktu. Büün hepsi Camabisini aalêêr.

Zahar Dimitrieviç pek islää ayle-
ciydi. Kendi karısınnan şkolada, taa 
küçük klaslarda, tanışıp, ömür boyun-
ca onu sevdi. Onnar nicä iki guguştu. 
Zahar Dimitrieviç pek sevärdi kendi 
uşaklarını, unukalarını, hepsi insan-
narı hem aydınnık dünneyi. Bu sevgi 
da onun haliz hristiannıından gelärdi. 
O Allahı candan-ürektän hem açıktan 
inanardı, – çok kerä Grețiyaya Ayno-
roz manastırına hacılaa gitti.

O hiç bir insanı çevirmäzdi, hepsinä 
tatlı laf bulardı hem yardım elini uza-
dardı. Kendi işçilerini da pek koru-
yardı, insancasına onnara danışardı. 
Biznesmen olarak o, hem vakıdında 
vergileri ödärdi, hem da, acızgannık 
için, çok para yardımnarı yapardı: 
kliselerä, devlet bücet kuruluşlarına, 
sıradan vatandaşlara.

O Gagauziyanın haliz patriotuydu 
– taa baştan Gagauziyanın kurulması 
için savaştı hem bütün ömüründä ona 
hem gagauz halkına izmettä bulundu.

Da te, bir ştraflan, meşa aacı 
gibi insanı cinktilär, daa gibi ada-
mı öldürdülär. Bölä hayınnık prost 
edilmäz. Bileriz, ani hayınnarın adları 
silinecek, ama Zahar Dimitrieviç Kİ-
HAYALın adı daymaların-daymaların-
da aramızda kalacek.

Bütün ürektän acızgannıımızı bil-
direriz Zahar Dimitrieviç KİHAYALın 
karısına İvanna Vasiyevnaya, raametli-
nin bütün aylesinä hem yakınnarına hem 
hepsinä, kim bilärdi bu aydın insanı.

Topracıın ilin olsun, Zahar Dimitri-
eviç! Allaa seni saa tarafına kabletsin!

Akademik Todur ZANET

(Raametli Zahar Dimitrieviç KİHAYALın (25.11.1951 – 07.05.2020) candan anmasına)

Ştrafların sebepi – “epidemi-
yalı hastalıklarından korun-
mak için profilaktika sıralarına 
bakmamak”. Bu sebep ta büük 
şüpä altında, çünkü Moldovada 
epidemiya yok. Dünneydä bilä 
epidemiya yok! (Epidemiya ol-
ması için lääzım bütün insannarın 
5% birdän hastalansın!!!). Sade 
var bir uydurma pandemiya, an-
gısını da zakonsuz bildirdilär, 
zerä Bütündünnää saalıı koruma Kuru-
luşu (angl.: World Health Organization, 
WHO) pandemiyayı bildirmää kararını 
lääzımdı kendi Genel toplantısında alsın. 
Ama bölä bir toplantı yapılmadı. Bu ku-
ruluşun Baş direktoru efiopiyalı Tedros 
Adhanom GEBREYESUS kendiliindän 
dünneyä pandemiya açıkladı. Esap ta 
lääzım olacek ondan sorulsun.

Söz gelişi, Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) artık sordu bunu. 
14.04.2020 günü ABD Preziden-
tı Donald TRAMP (angl.: Trump) 
Bütündünnää saalıı koruma Kuruluşu-
na, pandemiyaylan ilgili yalannar için, 
cezasını kesti: WHOya ABD tarafın-
dan yılda 400 milion ABD dolarından 
zeedä verilän para yardımını durguttu.

Dönelim Moldovadakı zakonsuz 
ştraflara. Zakonsuz, zerä şindi artık 
Moldova sudları, o ştrafların zakon-
suz olduunu urgulayıp, onnarı silerlär. 
Ama, buna bakmadaan, Moldova Pre-
zidentından taa içişleri ministerliin 

izmetçilerinädän hepsi üünerlär, ani ar-
tık 36 milion leylik ştraflara protokollar 
yapılmış. Bu ştrafların 0,5 milion leyi 
sade Gagauziyada. Prezident İgor DO-
DON son açıklamaların birisindä dedi, 
ani “ileri dooru da, Üstolan durumnan 
ilgili olarak, seslämeyän vatandaşlara, 
ştraflar koyulacek”.

“Ama kimä koyulacek?” – soralım. 
Zavalı fıkaarä insannara mı, son solu-
unu soluyan ufak hem orta biznesa mı, 
osa hepsinä sıradan mı? Onnar deerlär: 
“Hepsinä sıradan!”, da bizi yalandırêrlar 
hem aldadêrlar. Bu konuylan ilgili “epi-
demiyalı hastalıklarından korunmak 
için profilaktika” sebepinnän koyulan 
hem koyulmayan ştraflardan beş örnek:

Birincisi – 02.04.2020 Kişinevda 
park içindän geçän genç bir ayleyä 
(karı-koca hem uşak) 45 bin ley ştraf 
koyuldu.

İkincisi – 25.04.2020 günü Yalo-
ven rayonun Mileştii Mici küüyün pri-
marına 300 ley ştraf koyuldu (zakona 

görä lääzımdı koyulsun 50 bin ley – 75 
bin ley arası ştraf ).

Üçüncüsü – 03.04.2020 günü 
Gagauziyanın Çadır kasabasının 
potrebkooperațiya tükänı (saabisi ra-
metli Zahar KİHAYAL) 75 bin ley 
ştraf koyuldu.

Dördüncüsü: 03.05.2020 günü 
Kişinevun merkezindä bulunan 
gostinițaya hem onun restoranına, 
neredä buluştular Moldova Demokrat-
lar partiyasının öndercileri hem Mol-
dova Prezidentın adamı, 0,00 ley ştraf 
koyuldu (lääzımdı koyulsun 50 bin ley 
– 75 bin ley arası ştraf ).

Beşincisi: Moldova Prezidentı ken-
di adamnarınnan, bütün respublikada, 
epidemiyalı hastalıklarından korunmak 
için profilaktika sıralarına uymadaan, 
durmamyca gezer, insannarlan buluşêr, 
ama onnara 0,00 ley ştraf koyulêr.

Başka lafımız yok: Akıllı annaya-
cek, ahmaa – hiç diil lääzım da!

Vladimir KALECİ
KORONAVİRUS GÜNÜ FIK-

RASI: ABD, Büük Britaniya, Ger-
maniya devletlerin öndercileri: “Pa-
alı vatandaşlarımız, evdä durun!” 
Vatandaşlar: “Nicä ölä?! Neylän 
yaşayacez?!” Öndercilär: “Evdä du-
run, nayın sizä para!”

Moldova devletin öndercileri: 
“Evdä durun!” Vatandaşlar: “Nicä 
ölä?! Neylän yaşayacez?!” Öndercilär: 
“Evdä durun, te sizä ştraflar!”

“Hepsini” ştraflan buvêrlar: birisinä 
aman yok, ama kimilerinä da var...

Koronaviruslan ilgili olarak kurulan Üstolan durumunun beterinä Moldovada, sansın ot biçimindä, kuvetlär 
kendi vatandaşlarına hem juridika kuruluşlarına bir amansız, ama seçmeli, büük ştraflar koymaa başladılar. Juri-
dika kuruluşlarına: 50 bin ley – 75 bin ley arası; kuvettä olmayan sıradan vatandaşlara: 22,5 bin ley – 25,0 bin ley 
arası; kuvettä olannara hem “halk izmetçilerinä”: 0,00 ley – 300 ley arası.

İvan ŞLÄHTİȚKİYi 
koronavirus öldürdü

Hederlez ayın (may) 9-da koro-
navirus öldürdü Çadırdan uşak hi-
rurgunu İvan ŞLÄHTİȚKİYi.

Heder lez 
ayın (may) 
6-da Moldova 
saalık minist-
rusu açıkla-
dı, ani Çadır 
kasabasının 
bolnițasında 
koronavirus 
salgınının pat-
laması oldu – 5 medițina zaametçisindä 
bu hastalaa testlar pozitiv çıktı.

Bu haberlän ilgili ne Gagauziya 
Başkanıda, ne bir İspolkom azasında 
yada Gagauziya ÜDKsında hiç bir tür-
lü kıpırdama olmadı, konuylan ilgili 
hiç bir açıklama yapılmadı.

Doktor İvan ŞLÄHTİȚKİYin ar-
dına Çadırda koronavirusa taa birkaç 
insan kurban oldu: 47 yaşında bir karı, 
sora da, biri-biri taa iki yaşlı adam.

Not. Büünkü günädän Gagauzi-
yada koronavirustan 15 kişi öldü.

Moldova Prezidentın 
seçimneri Kasımın 1-dä

Hederlez ayın (may) 21-dä Parla-
ment aldı karar Moldova Prezidentın 
seçimnerini Kasımın 1-dä yapmaa.

Bu karar için oy verdi 51 deputat: 
50 – soțialistlär + demokratlar, 1 – ba-
amsız deputat Aleksandr OLEYNİK.

Adetä görä, opozițiya genä birazçık 
baarındı, ani “bu uydurma”, oyları do-
oru saymamışlar, da karar kabledilme-
miş, ama suda bu “uydurmayı” vermedi.



29 Hederlez ay 2020

29 May 2020

Bu emirlerin birisinä görä da, maamilä 
surat GHT deputatların saalıklarını koru-
maa deyni, onnarın 22.04.2020 günündä 
toplantısı zapa altına aldı.

Belliki, deputatlar bunda politika 
işi gördülär, zerä, sayêrlar, ani bu iş 
onnarın aazlarını kapamaa deyni yapıl-
dı – Gagauziya Başkanı İrina VLAHın 
tarafından COVİD-19 salgınına karşı 
koymak için 34 milion 929 bin 910 
leylik teklif edilän smetayı incelärkenä, 
deputatalar, Başkana uygun olmayan 
soruşları doorudan sormasınnar deyni.

Ama, zapaya bakmadaan, GHT Pre-
zidiumun kararına görä, GHT deputat-

ları Çiçek ayın (aprel) 27-dä,  “G. Gay-
darcı” lițeyin zalında kendi XXXVI-cı 
toplantısına geldilär, neredä “Gündelik 
işindä” vardı Gagauziya Başkanı İrina 
VLAHın tarafından COVİD-19 salgı-
nına karşı koymak için 34 milion 929 
bin 910 leylik teklif edilän smetayı in-
celemesi dä.

Büük dartışmalardan sora, Gagau-
ziya Halk Topluşun (GHT) deputatları, 
bu smetaylan kayıl olmayıp hem onu 
3-5 kerä şişirdilmiş sayarak, Gagau-
ziya Başkanının COVİD-19 karşı 34 
milion 929 bin 910 leylik smetasını 
GHT kabletmedilär

İş patentları saabileri sancıylan sa-
vaşardılar annatmaa, ani panayırları 
lääzım açmaa, zerä insannar artık yok 
ne isinnär. Onnar söledilär, ani “Baba 
Marta ayın 17-dän beeri panayırlar 
kapalı, da insannarın hiç bir geliri 
yok, devlet tarafından da hiç bir yar-
dım uzadılmêêr”. İnsannar üfkäylän 
savaşardılar annatmaa, ki “bakmadaan 
ona, ani Komradın “Pobeda” sokaan-
da peydalandı türlü satıcılar, iş pa-
tentları saabilerinä deyni panayırları 
açmêêrlar”.

Protesta gelän insannar söledilär 
“öndercilerin ikiüzlülüü için”, urgu-
layıp, ani bir taraftan deerlär, ani yok 
nicä panayırları açmaa, zerä “ora-
da çok insan toplanêr”, öbür taraftan 
da “kendileri beslenän “Fudjikura” 
fabrikasının işlemesinä izin vererlär, 
bakmadaan ona, ani orada, kapalı 
içerlerdä, 50 kişi birdän işleer”. Bu 

üzerä insannar ortaya çıkardılar lozun-
gu – “Ya hepsinä, yada hiç birinä!”

Birkaç saat dartışmalardan sora, 
belli oldu, ani erindeki kuvetlär bişey-
cik yok nicä yapsınnar, zerä, nicä onnar 
söleerlär: “Moldova Üstolan durumna-
rı Komisiyası buna izin vermeer”.

Bu argumentı işideräk, protesta çı-
kannarın birisi dedi: “Ozaman, neçin 
sizi boşuna besleeriz?! Kimä lääzım 
bu sözdä avtonomiya?!” Cümne insa-
nı Mihail VLAH da urguladı: “Gaga-
uziya Halk Topluşunu plintustan aşaa 
aşaaladılar!”

Nelär sa annattılar Gagauziyanın 
Üstolan durumnarı Komisiyasının aza-
ları da, hep aalaşarak, ani “yok nicä 
kabletmää karar, ani ters gidecek Mol-
dovanın Üstolan durumnarı Komisiya-
sının kararlarına”.

Görüp, ani onnar “taştan bir duva-
ra” kafalarınnan düülerlär, iş patentları 

saabileri dedilär, ani onnar da sokak-
lara satışa çıkaceklar. Komrat primarı 
buna dedi, ani sokakta var nicä satsın-
nar sade onnar, kim çiftçilik malları 
satêr, kalanı, toplayıp imza, danışsın-
nar ki Gagauziya Halk Topluşu, bu so-
ruşu çözmää deyni, karar alsın.

Protesta çıkannar başladılar baar-
maa: “Neredä Gagauziya Başkanı 
İrina VLAH?”, “Neçin İrina VLAH 
gelmedi burayı?”, “Neçin o çıkmêêr 
insanın önünä?”, “Nekadar var 
nicä ona danışmaa, o bizi hiç bişeyä 
saymêêr!”, “Neçin İrina VLAH bizä 
cuvap vermeer?!” Neyä primar cuvap 
etti: “Başkan primarlarlan buluşêr, da 
biler ne olêr!”

Bu taa da pek insannarı kızıştırdı, 
ama onnar bişeysiz kaldılar, zerä işidän 
yoktu, da birazdana daalıştılar.

Ertesi günü İspolkomun toplantı-
sında Gagauziya Başkanı İrina VLAH, 

söleyeräk Komrat primariyasının 
önündä iş patentları saabilerin tolantısı 
için, kimä sä cuvap vereräk, urguladı, 
ani “dün oldu bir titsi durum!” da “beni 
haberledilär, ani toplantıyı politika 
yasılıına geçirmişlär”. İrina VLAH 
sayêr, ani “kim sa savaşêr ÜDKya bas-
kı yapmaa hem durumu politika uuru 
için kullanmaa”.

Ama, bakmayarak insannarın 
protestlarına, Gagauziya öndercileri 
kendilerindän, azarlamaktan kaarä, bi-
şey yapmadılar, ani insannarın istedik-
leri soruşlarını ii neetlän çözmää. Bu-
nun erinä, İrina VLAH sadä tekrarladı 
ÜDK azalarını laflarını, ani “Moldova 
ÜDKsının kararlarına karşı yok nicä 
gitmää” hem Gagauziya  “panayırları 
kendindän açarsalar, insannara ştraf 
ödettireceklär”.

Not. Moldova Üstolan durum-
narın Komisiyasının kararına görä, 
Hederlez ayı (may) 11-dän beeri, 
Kişinev hem Belț munțipiyerindän 
kaarä, bütün Moldovada panayırlar 
açıldılar. Gagauziya öndercilerinin 
hiç bir etkisi olmadaan, Gagauziya-
da da panayırlar açıldılar.

Dimu ERİBAKAN

Komratta protest edennär: “Ya hepsinä, yada hiç birinä!”
Gagauziya Başkan: “Dün oldu bir titsi durum!”

Hederlez ayın (may) 4-dä Komratta işsiz kalan iş patentların saabileri istedilär buluşmaa Gagauziya Başkanı İrina 
VLAHlan, ama polițiyanın “yalvarmasınnan”, ani “İspolkomun önündä toplanmamaa”, geldilär Komrat primariyası-
nın önünä, istemää deyni panayırları açmaa izin verilsin. Primariyada onnarlan buluştılar: Komrat primarı Sergey 
ANASTASOV, Gagauziya Halk Topluşu (GHT) deputatı İliya UZUN, Komrat rayon administrațiyası başı İvan 
TOPAL, Gagauziyanın Üstolan durumnarı Komisiyasının (ÜDK) azaları: ÜDK başı İvan KOLİOGLU hem Gaga-
uziyanın saalıı koruma Upravleniyasının başı Svetlana DULEVA.

Svetlana DULEVA kesin bir cu-
vap verämedi, da deputatlar ölä da 
üürenämedilär bu țifrayı. Ozaman 
Valkaneştän GHT deputatı Sergey 
ÇERNEV, ölä, ani hepsi işitsin, dedi: 
“Biz bayılacez, açan üürenecez, ne-
kadar harcandı!” 

Sergey ÇERNEV bu laflarlan san-
sın işin dibinä bakarmış, – İspolkom 
bunun için istedi 34 milion 929 bin 910 
leyl para, ama deputatlar bununnan ka-
yıl olmadılar.

Nicä büün görüner bu summa taa 
çok zeedelenecek, bezbelli.

Sergey ÇERNEV: Biz bayılacez, 
açan üürenecez, nekadar harcandı!

Çiçek ayın (aprel) 27-dä olan Gagauziya Halk Topluşu (GHT) toplan-
tısında GHT deputatları savaştılar üürenmää Gagauziyanın saalıı koruma 
Upravleniyasının başından Svetlana DULEVAn: koronaviruslan düüşmektä 
nekadar para harcadı?

Bakmadaan “padişahların” 
zapa emirinä, GHT toplandı

Eni tip koronavirus ortaya çıkınca Gagauziyada eni “padişah” peydalandı 
– Gagauziyanın Üstolan durumnarın Komisiyası (ÜDK), angısı istedii gibi du-
rumu kullanêr. Politikaya işä karışınca gördük, ani Gagauziya İspolkomu azası 
İvan KOLİOGLU başkannıında bulunan ÜDK “nestetti” arışlara: bir “padi-
şah gibi”, emir verip, istediini cezalêêr hem zapaya koyêr, istediini – afeder.

Komisiya bulmuş, ani koronavirus 
infekțiyasını ilkin Çadır kasabasının 
bolnițasının duudurma hem nevrologi-
ya bölümnerinä ulaştırmışlar. İki erdä 
dä ulaşannar kontaktta bulunmuşlar 
Valä Perjey bulagar küüyündän insan-
narlan.

Çiçek ayın 7-dä, Çadırın primarı 
Anatoliy TOPAL danıştıydı hepsinä 
tekliflän: “Valä Perjey küüyünä taa sii-
rek gidin hem oradakı senselelerinizlän 
taa aaz görüşün, oradan insannarı 
musaafirlää buyur etmeyin... Brakma-
yın kasabamıza mındarlık girsin”.

Bu laflara valäperjeylilär, kimin 
sa izininä görä, ilktän küstülär, da 
internettä türlü işlär başladılar yazmaa, 
sora da koronavirusu Çadıra getirdilär, 
ulaştırıp hem öldürüp bunca insanı. 
Şindi susêrlar.

28.05.2020 günü sabaalen Çadırda 
uşalannarın sayısı 219-za etişti – Bu 
Gagauziyada ulaşannarın 56%-ti. On-
narın 17-si medițina zaametçisi.

Durumu açıklayarak, Çadır primarı 
Anatoliy TOPAL dedi: “Kasaba ka-
rantina kapanma kertiinä geldi. Bu 
da – Çadır için katastrofa olacek”.

İlktän küstülär, sora da Çadıra
koronavirusu getirdilär

Gagauziyanın Üstolan Durumnarı Komisiyası, incelemeklerindän sora, 
geldi karara, ani Çadır kasabasının bolnițasında COVID-19 patlamasının 
sebepi – virusun komsu Valä Perjey bulagar küüyündän burayı getirilmesi.

Födor BARGAN kongazlıydı 
hem 45 yaşındaydı. O Komrat rayon 
bolnițasının danışma bölümün başıydı. 
Koronavirus hastalıına ulaştıı beterä, 
Hederlez ayın (may) 15-dä Kişinev 
bolnițasına alındı, neredä 9 gündän 
sora raametli oldu. 

Canabisi Baba Marta ayın 30-da, 
insannara danışarak, yalvardı, ani 
evlerdä kalıp, “koronavirustan korun-
maa” hem haberledi, ani “bizim saalıı 
koruma sistemamız pațientlar selinin 
önünä çıkamêêr”.

İnsanı koruyup, kendisini koruyamadı
Moldova saalık ministerlii bildirdi, ani Hederlez ayın (may) 24-dä Res-

publika klinikalı bolnițasında koronavirustan öldü Gagauziyadan vraç-
infekționist Födor BARGAN.
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Bu paalı medițina yardımın içindä 
var 14 725 hirurgiya maskası, 800 el-
diven, 2 500 respirator hem 248 koru-
yucu tulum (kombinezon).

Bütün bu yardım, kardaş payı 

Koronavirusa karşı Gagauziyaya yardımnar

Hederlez ayın 8-dä kasabasında 
Kievda olan rezidențiyasınnan Mol-
dovadakı Kırgız Respublikasının 
Büükelçilii, baaşladı Gagauziyaya 
30 planşet.

Gagauziya Başkanı şükür etti Kırgız 
Respublikasına bu pek lääzımnı hem 
vakıdında verilän baaşılar için. Canabi-
si bildirdi, ani planşetlar verilecek Ga-
gauziya üürencilerinä, kimin halizdän 
kompyutor tehnikasına zoru var.

Moldovada Azerbaycan Büükelçilii hem Moldovada azerbaycannılar 
Kongresi yaptı Gagauziyaya bir dostlık adımı, yollayıp, koronaviruslan 
düüşmäk için maasuz banka esabına, 1 bin evro (20 bin ley).

Bunu bildirdi Gagauziyanın dış ilişkileri Upravleniyanın başı Vitaliy VLAH. 
Gagauziya İspolkomun adından o şükür etmiş bu vakıdında yapılan yardım için.

Türk halkından Ramazan yardımı
Musulmannarın Ramazan oru-

cu çerçevesindä Türkiyenin Kişinev 
TİKA programaların Koordinator-
luu daadtı Moldovada 3 bin kutu  Ra-
mazan iyecek malları yardımı hem 
koronavirustan korunmak için dezn-
fektantlan medițina maskalarını.

Bu yardımın 750 kutusu Hederlez 
ayın (may) 13-dä Gagauziyaya etişti. 
O, rayon başları hem primarların tara-
fından hazırlanan listelerä görä, daa-
dıldı zor durumda bulunan aylelerä.

TİKAnın yardımının bir payı da ve-
rildi Gagauziynın Çadır, Komrat hem 
Valkaneş kasabaların ihtärlar evlerinä 
hem Çadır kasabasının internat şkola-
sına.

Türkiye “Kızıl ay” gumanitar yardımı
2020-ci yılın Hederlez ayın (may) 20-dä Türkiye “Kızıl ay” kuruluşu getirdi 

Gagauziyaya COVID-19 hastalıına karşı koymak için gumanitar yardımını.

olarak, pay edilecek Çadır, Komrat 
hem Valkaneş bolnițaların infekțiya 
bölümnerinä.

Yardımın getirilmesindä pay aldı 
Moldova “Kırmızı kruça” kuruluşu da.

Kırgızstandan 30 planşet baaşışı

Hederlez ayın (may) 15-
dä Moldova “Kırmızı kru-
ça” kuruluşu getirdi Kom-
rat bolnițasına gumanitar 
yardım.

Yardım içindä vardı 250 
medițina koruyucu kombi-
nezonu hem bir da kofe yap-
mak maşinası.

Taa ileri bölä yardımna-
rı “Kırmızı kruça” kuruluşu 
yaptı Edineț, Kişinev hem 
Soroka bolnițalarına da.

“Kırmızı kruça”dan 250 kombinezon

Polşa devleti kendi “Üstolan fondu” (“Fundației Solidarnosci Miedzyna-
rodowej”) dayanışma Fondundan Moldovaya üç kerä, toplam 50 bin evro-
luk, medițina yardımı yaptı.

Bu yardımın üçüncü payı, 23 bin 500 evroluk yardım, Hederlez ayın (may) 
23-dä Moldovaya etişti: 10 litralık 10 taanä taşınabilir kislorod konțentratorları 
hem 5 litralık 25 taanä taşınabilir kislorod konțentratorları.

Medițina tertipleri, Moldovanın başka bolnițalarından kaarä, verileceklär Ça-
dır hem Komrat bolnițalarına da.

Polşadan kislorod konțentratorları

 Azerbaycandan 20 bin ley verildi

Gagauziyada çevrä yolunu yapan Türkiyedän “Onur” kompaniyasının 
400 kişisindän 46 işçisinä COVID-19-za test yapıldı – 6 test pozitiv çıktı.

Ulaşannarın arasında 3 kişi Türkiye vatandaşı, üç kişi dä Moldova vatandaş-
ları (2 – komratlı, 1 – kişinevlu). Bu beterä, “Onur” kompaniyası lääzımdı, en 
aazdan 14 günä, işini durgutsun, ama, hastalık bulunduu gündän bir afta geçtiktän 
sora, başlayıp Hederlez ayın (may) 25-dän, kompaniya genä işlemää başladı.

Bakarak gün-gündän COVID-19 
hastalıın yayılma dinamikasına göre-
riz, ani Gagauziya “korona”dan yavaş-
yavaş tutuşêr: 15.05.2020 – 14 kişi, 
20.05.2020 – 16 kişi, 21.05.2020 – 22 
kişi, 22.05.2020 – 25 kişi. 

Bakmadaan ona, ani Gagauziyada  
yaşêêr Moldovanın 4,6% insanı, bura-
da Moldovanın COVID-19 hastaların 
5,2% bulunêr.

COVID-19 durumu beterinä Gagau-

Gagauziya “korona”dan tutuşêr
Gagauziyada koronavirusa ulaşan hastaların sayısı büüyer, da dün, Mol-

dova saalık ministerliin sabah açıklamalarına görä, onun sayısı 391-rä etişti.

“Onur” kompaniyasında COVID-19-za 6 ulaşan Türkiyenin “Hurriyet” gazetası-
na intervyu vereräk, Mehmet ERSOY 
dedi: “Kirez ayın (iyün) başından bee-
ri, başlayıp Antalyadan, Kapıkuleylän 
İpsale sınır kontrol kapularında Saalık 
ministerlii koronaya test kontrolü punk-
tları kuracek... Türkiyeyä giriştä, aero-
portlarda hem sınır kontrol kapularında 

Türkiyeyä giriştä test yapılacek

gelän herkezinä korona testı uygulana-
cek, testlar pasport geçişindän öncä uy-
gulanacek. En çok 2-3 minut sürtecek...
Testın sonuçları 5-6 saadın içindä belli 
olacek...”

Herliim test pozitiv çıkarsa “lääzım 
olacek hızlı işlemää”, bu da kolay ola-
cek, zerä yolcunun adresı bilinecek.

Türkiyenin kultura hem turizma ministrusu Mehmet ERSOY açıkladı, 
ani başlayıp Kirez ayın (iyün) başından beeri, Türkiyeyä giriştä, aeroport-
larda hem sınır kontrol kapularında herkezinä COVID-19-za test yapılacek.

Hederlez ayın (may) 21-dä Moldova Parlamentı, esaba alarak Pravitelst-
vonun milli bitirmä eksamennarına anulirovaniye yapma zakonun proektı-
nı, aldı karar 2020-ci yılda çıkış ekzamennar sesiyalarını yapmamaa.

Milli bitirmä eksamennarın anulirovaniye sebepi – COVID-19 ulaşmak riskın 
önünü almak hem da ekzamennerä girennerin saalık hem ömür korunması.

Ekzamen için predmetlarda yıllık ortalama “5” nota hem taa üstü olannar 9-cu 
klası başaran üürencilerä, gimnaziyada üürendikleri için, sertifikatlar verilecek, 
12-ci klasları başarannara da – bakalavra diplomnarı.

Çıkış ekzamennarı bu yıl olmayacek

ziya bolnițaları karantina alınêr: duudur-
maa hem ilaçlanmaa pek zor. Valkaneştä 
kapandı terapiya, Komratta – duudur-
mak, uşak hem terapiya bölümneri.

Hederlez ayın (may) 25-dä ka-
rantindan sora yavaştan açıldı Çadır 
bolnițasının duudurma hem terapiya 
bölümneri, onuştan öbür rayonnardan 
hastaları burayı yollêêrlar, duuduracek 
karıları da Cadırlan Moldovanın Hın-
çeşti kasabalarına.
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– Canabin Danç, Moldovada korona-
virus pandemiyasınnan düüşmektä Sizin 
katkınız nedir? Hem, buyurun, da ekläyin 
okuycularımıza deyni lääzım olacek bir-
kaç fakt kendiniz için: neyi bitirdiniz, 
kvalifikațiyanız, çalışma stajınız.

– Medițina stajım 32 yıl, şindi bän ken-
di doktorluk borcumu yapêrım – dejurnıy 
brigadanın algoritmasına görä. Dejurstvo-
dan gelerim evä, yapêrım hepsi lääzım olan 
dezinfekțiya sıralarını, hep ölä, nicä da eşim, 
o da – vraç. Yakınnarımızlan kuşkulu yakın-
nıımız yok, uşaklarımız ayırı yaşêêrlar. Ama 
bolnițamızın genç vraçları, kimin küçük uşak-
ları var, kalêrlar maasuz donatılmış palatalarda 
da 2-3 afta yaşêêrlar orada, aylelerinnän sadä 
internettan hem telefondan lafedip.

Kabul edilmiş demää, ani biz düüşeriz 
viruslan, ama bu pek dooru diil. Yazık, ama 
onunnan yok nicä düüşmää, biz sadä yapêrız 
medițina sıralarını, ani virus yayılmasın hem 
aarlaşmasın. Bu sıralarda benim pay almam 
birkaç daavaylan ilgili: lääzım insan arasın-
da sanitarlı-aydınnadıcı işleri yapayım, bu-
nun içinä mas-mediyayı da alarak, neyi şindi 
da yapêrım, bölecä, durumu annamaa deyni 
insannara kolaylık vereräk. Ne düşer benim 
funkțiyalı borcum için, bütün bir sutkada bän 
kablederim pațientları, ayıtlêêrım onnarı – 
belli ederäk, kim ulaşmış, kimdä simptom var, 
kim – simptomsuz.

– Test yapêrsınız mı?
– Yapêrız, hem da yapêrız test diil salt 

COVID-19-za, ama sıradakı laborotoriya aa-
raştırmalarını da – kan, siidik analizlerini, 
hem da – pațientın durumuna görä, rentgen da. 
Annayın, ani herkezinä diil lääzım baştan aşa-
adan yapmaa komplekslı sıraları. Birinci ola-
rak, buna deyni ne vakıt var ne da medițina ku-
ruluşun kuvet parametraları uygun diil. İkinci 
olarak ta – bu diil lääzım.

Pațienta rentgen yapmaa deyni, bütün per-
sonalı lääzım giidirmää koruma rubalarına, 
hastayı getirincä hem götürdüktän sora lääzım 
bütün bölümä dezinfekțiya yapmaa. Vraçların 
baş daavası – herbir hastaya deyni bulmaa ona 
lääzım olacek hem yapılacek meropriyatiyala-
rın ölçüsünü, adika, mediținadan kaarä, vraç 
düzennik ükünü da taşıyêr. Hepsi harçlar – 
halkın parasınnan yapılêr, ama onnarı var nicä 
bir gündä kullanmaa, da gelecek 2-3 aftaya 
yada taa ötää deyni bişey brakmamaa. Birdän 
isteerim açıklamaa: medițina etika kodeksına 
görä, hastaların sayısı, onnarın durumu, ilaç-
lanması hem kişilik bilgileri için soruşlar sö-
zümüzün dışında kalaceklar. Lafedecez sade 
hergünkü problemalar için.

– Halizdän bu da – benim daavamdır. 
“Borcunu yapan” medițina zaametçileri 
hem milletin arasında Cov-19-zun yayılma-
sını minimizațiyaya getirmää deyni Saalık 
ministerlii en ilkin ne lääzım yapsın?

– Saalık ministerliinä daava koymaa dey-
ni, şindilik gradıma uygun diil, bu – birincisi. 
İkincisi da – artık pek geç. Şindilik var nicä 
gözletmää o yada bu işleri, onnarlan ilgili 
kendi kayıllıını yada kayıl olmamanı annat-
maa hem, kimi kıpımnarı doorutmaa deyni, 
fikirini açıklamaa. Bän saalık ministerliin 
işlerini kurmêêrım, bendä başka zanaat var, 
ama genä da, medițina institutunda ekzamen-
nara görä, bän atestațiya kablettim şu profil 
disțiplinalarda: epidemiologiya – bir semestr 
üürenmäk, mikrobiologiya – iki semestr 
üürenmäk, saalıı korumak düzennemesi – hep 
iki semestr, medițina statistikası kursu – bir 
yıl, asker-sefer hirurgiyası – taa iki yıl. Hem 
da – vatandaşları korumaa, epidemiya vakı-
dında işlemäk seminarları. Kişinev medițina 
institutu studentların kompetențiyaları bakıldı 
hem atestațiyaya kabledildi profesura tarafın-
dan, angıları bilerlär, ne lääzım yapmaa epide-
miya vakıdında. Bu da verer zakonnu hakları 
bu institutu başarannar büünkü durum için 
kendi fikirlerinä saabi olsunnar. Esaplêêrım, 

fikirä uygun olacek, ani respublikadakı sa-
alıı korumanın başında bulunsun maasuz 
mediținaya üürenik insan, angısında var, en 
aazdan, yukarda açıkladıım bilgilerin uuru, bu 
üzerä da, Moldovada saalıı korumak sistema-
sının düzeninä bendä var serioz diklenmeklär. 
Onun başında büün dürêrlar insannar, angıla-
rında diil ani maasuz bilgilär, ama medițina 
için ufak annamaları da yok.

Moldovadakı epidemiyayadan, makar ki o 
taa şindi da başlamadı, biz bilärdik onun sonuç-
larını Kitayda hem kimi evropalı devletlerdä, 
zerä, yabancılıkta işleyän vatandaşlarımızın 
evä dönmesinnän, biz, may bitki olarak, girdik 
bu zararın içinä. Taa ozamannar lääzımdı bu 
pek kuşkulu hastalıklan düüşmäk için komisi-
ya kurulsun, da onun başına işi bilän spețialist 
koyulsun. Bu iş pek geç oldu, bir aydan sora, 
hem da, konkret gösterilmedi, kim o kişi, ani 
epidemiyaya karşı işi düzenneyecek. Biz şin-
di da bilmeeriz, kim. Bän gözlederim presayı, 
her gün soțial aalarında bulunêrım, ama bu 
haber yoktu, hem yok. Cuvapsızlık sa karma-
karışıklıı duudurêr.

– Moldova Respublikasının üstolan du-
rumnarın Komisiyası var, onun başında 
premyer-ministru.

– Bän açıklêêrım formulirovkayı: “işi 
bilän spețialist”. Bizim premyerımız – profesi-
onal o sferada, neredä beceriklii hem lääzımnı 
diplomu var. Saalık ministerliindä işi bilän 
spețialistlär bulunmadı, angıları lääzımdı ol-
sunnar orada taa epidemiya başlamayınca. 
Onnarı şindi da orayı teklif etmeerlär. Moldo-
vanın herbir medițina kuruluşunda, glavvraç-
lan başta, uygun olan komisiya, taa yılın ba-
şında “Pek kuşkulu infekțiya, üstolan durum 
hem başka işlär peydalanmasında iş Planı” 
temelä alınêr. Orada gösterili, kim, nezaman 
hem neylän lääzım ilgilensin, cuvapçı insan 
yazılêr kendi üstünä alınacek borçlar altında. 
Bölä plan ministerliktä da var, ama şindi bän 
bilmeerim da, kaldırdılar mı onnar onu osa 
kaldırmadılar mı. Şindi olan karma-karışıklıı 
esaba alarak – ba orayı kaçêrlar, ba burayı – bu 
plana danışmamışlar.

– Plan nezaman kabledildi?
– 1920-ci yıllarda, hem 1950-ci yıllarda, 

I-ci hem II-ci dünnää cenklerin ardına. Sora onu 
eniledärdilär, esaba alarak olan epidemiyaları, 
örnek gibi: SSRBda 70-ci yıllarda holer epide-
miyasını. Planın kabledilmesi her yıl, eniledip ta, 
sıraya koyulêr. Onun parçasının gösterici örnää – 
“Yangında evakuațiya planı”, ani asılêr cümneli 
erlerdä hem angısını biz hepsimiz bileriz.

O üzerä, ani baş vraç imzalêêr pek kuşku-
lu infekțiya peydalanmasında iş planını, o bi-
ler ne lääzım yapsın bu durumda, ama hiç bir 
glavvraça bişeycik sormadılar. Ama onnar şin-
di –doktorlardan sora, ani pațientlarlan dooru-
dan kontaktta bulunêrlar, hem medsestralar-
dan sora, ani hastalarlan uzun vakıt bulunêrlar, 
en yufka kategoriya, zerä, nesoy da karar on-
nar almasalar, onnarın işini medițina komisi-
yası kantarlamêêr, ama kantarlêêr o insannar, 
ani pravitelstonun zonasında kaçınêrlar. Bir 
saadın içindä RKBnın baş vraçını iştän çıkar-
dılar, da bu hepsinä deyni, kim dayanêr kendi 
becerikliinä hem fikirinä, gösterici bir kamçı-
lamaktı. Şindi glavvraçların elleri hem ayak-
ları baalı, pațientları kurtarmaa deyni onnar 
yok nicä çeksinnär ek kolaylıkları, bakmadaan 
ona, ani yardım vermää isteyän pek çok var, 
angıları isteerlär getirmää koruma tertiplerini 
büün, ama diil bir iki aftadan sora. Bu vakıtta 
da komisiyalar hem yarı komisiyalar, angı-
ları amator kişilerdän toplu, karar alêrlar, ne 
lääzım Kitaydan almaa, ne – Sorokadan, ne 
da Polşaya yollamaa. Bu – hep o, nicä cengin 
önündä kurşuna urmaa hepsi marşalları, deyip, 
ani cenk olmayacek.

Amatorlar korkuttular diil salt medițina 
kuruluşların öndercilerini, ama bütün halkı da. 
Bän büün yarım Moldovayı gezdim – insannar 
korkêrlar, ama kendileri da prost annêêrlar, 
nedän. Onnarı kimsey aydınnatmêêr, şöförlar 
kendi maşinalarında maska üzlerindä giderlär. 
Bän – vraçım, her gün hastalarlan kontaktta 
bulunêrım, benim karım da – doktor, da hep 
ölä durumda işleer, ama genä da, bän çaarêrım 
raatlaa hem akıla. Biz, vraçlar, evdä maskay-
lan gezmeeriz. İnsannar sa onnarlan uyuyêrlar 
da, bu da – fakt. Yaşlı insana üç afta geeri ve-
rildi bir maska, da o hep ölä onunnan gezer, 
o kirli artık. Yazık insannara, ama bu, ne olêr 
korkudan hem informațiyasızlıktan – akılı 
aşan akılsızlık.

– Halkı aydınnatmaa – bu herkerä sa-
alık ministerliin baş daavasıdır, epidemiya 
vakıdında – taa da pek.

– Başın başı da – bu ministerlii dooru 
temeldä kurmak. Taa ileri, açan kolay olma-
yan vakıtlarda onun başında, örnek olarak, 
durardılar N. Testemițanu, K. Dragonük, G. 
Gidirim, İ. Ababiy hem başka bilgiçlär, bilim 
doktorları, becerikli mediklär hem organiza-
torlar, saalık ministerlii bizim hodulluumuz-
du. Ozaman, epidemiya yokkana, taa pek an-
naşılardı ne lääzım yapmaa onun vakıdında, 
nekadar şindi. Son altı yılda orayı ministr 

koyuldu beş karı, angılarının salt üçündä 
vardı medițina diplomu, hem sade ikisindä 
– vardı saalıı korumaa düzenindä praktikalı 
beceriklik. Neyä burada var nicä komentariy 
yapmaa?

– Epidemiyaya karşı yapılacek işlär pla-
nı için: o saalık  ministeliin tarafından mı, 
osa herbir ilaçlayıcı kuruluşu kendi başına 
görä mi hazırlanêr?

– Temeli ministerliktä koyulêr. Ona artık 
herbir medițina kuruluşu, kendi erinä hem ko-
laylıklarına görä, konkret informațiya ekleer, 
neredä izolätorları yapmaa, nicä reanimațiya 
yapmaa hem bolnițayı pak hem kirli zonalara 
bölmää. İş onda, ani belli bir erdä hastaların 
konțentrațiyası zeedeleder aarlıı hem kuşku-
luu onnarın enidän ulaşmasına hem persona-
lın ulaşmasına. İnfekțiyaya şüpeli pațientlar, 
hızlı yardım maşınasına alındıynan hem taa 
ötää türlü etapları geçeräk, var nicä başka vi-
ruslu hem bakteriyalı infekțiyalara ulaşsınnar. 
Nikolay Aleksandroviç SMEŞALKO – sa-
alıı korumanın büük organizatoru, Oktäbri 
revolüțiyasından sora o kurdu profilaktikalı 
hem korumalı sıraların başarılı sistemasını, 
ani verdi kolayını oftiga, holer hem çúma 
epidemiyalarını ensemää. O hiç neetlenmäzdi 
da hepsi hastaları merkezlerä toplamaa, bu-
nunnan aslıdan, onnarı infekțiya kaynaklarına 
döndürmää.

– Prokaza hastalarını leprozoriylerä ka-
pardılar.

– Halizdän dooru, küülerdän uzak erlerdä, 
ama diil bilä hem kasabanın merkezindä. İtal-
yalı laf “karantin”, angısının maanasını hepsi-
miz bileriz, götürer bizi XIV–XV-ci üzyıllara, 
açan gemilär gelärdilär Ak denizin bir adasına, 
hepsi inärdilär da orada 40 gün geçirärdilär. 
Yada gemidä kalardılar, ne pek güçtü hem 
aardı, ama verärdi kolayını bu vakıdın içindä 
hasta olmasını görmää. Sadä bundan sora, 
porta girmää deyni, gemelerä izin verilärdi. Te 
buna deerlär uzaklaştırma. Bizdä sa hastaları 
kasabanın merkezinä toplêêrlar. Vakıt hem 
aaraştırmaların sonuçları gösterecek, nekadar 
efektliydi bu karar.

Ama şindi lääzım karantindan çıkma-
nın kaluplarını kurmaa, bunun planını da 
insannara taa kimsey sölämeer. Ne plan, ne 
kurallar, ani te bölä, te ölä çıkacez. Herli-
im görärsäk, ani uluşma statistikası düşer, 
lääzım izoläțiyadan çıkmasını plannamaa, 
ama biz genä geç kalêrız. Annadacam sizä, 
neçin. Bän lafederim hepsi rayonnardan ko-
legalarımnan, şindi bolnițalarda var pek çok 
insan, angıları orada hiç yok ne yapsınnar, 
zerä onnarda yok hastalıın klinikalı belertile-
ri, onnar bulunêrlar medițina kuruluşlarında 
sadä COVID-testın pozitiv olduu sebepinä. 
Bu türlü pațientlar raat var nicä evdä bulun-
sunnar, belliki, kendi başına izoläțiyası için 
evin uygun olmasında, da var nicä onnarı ar-
tık 1-rär, 2-şär, 3-çär evä kolvermää. Herliim 
çokuşaklı aylä yaşarsaydı iki odalı kvartira-
da, elbetki, bu kolvermärklän lääzım biraz 
beklemää, ama insan yașarsaydı yalnız yada 
onnar iki kișisaydı, ona taa islää evdä olacek. 
Bunda bulunêr medițina logikası.

– Var başarılı örnek, deyecez, Rusi-
yada, neredä ilin biçimdä hastalıı, vraçın 
gözletmesinnän, evdä ilaçlêêrlar. Neçin 
Moldovada bu hastalara gospitalizațiya 
yapêrlar, sora da onnarı bütün respublika-
da tutmaa savaşêrlar?

– Da, bu saklı iş diil, bu durumu diil bir 
kerä komentariy yaptı Oleg KRUDU, benim 
yakın kolegam, bilim doktoru hem saalıı ko-
rumaa organizatoru. Onda eterli bilgilär var, 
annamaa deyni, ne yapmaa bölä durumnarda. 
Onun başkannıı altında bulunan triaj merke-
zini sayêrım büünkü günün pek fikirli, akıl-
lı hem efektli bir kuruluşu. Da ona lääzım 
sormaa, nicä taa islää. O artık açıkladı, ani 
bizdä gospitalizațiya olêr sadä COVID-testı 
prințipına görä.

Diil KOVİDițialno!

Bir taraftan, Üsolan Durumda (UD), insannarın kendisindän izoläțiya strategiyasını, devlet kuvetleri açıklêêrlar sadecä vatandaşlar için zaameti olarak. 
Öbür taraftan, virusologlar açık hem kesin söleerlär, ani pandemiya salt ozaman sonuna varacek, açan ortak imunitet kurulacek, adika,  halkın 60-70%-
di, bir şüpesiz, lääzım koronavirus hastalıını geçirsin. Aslıdan, kendimizdän istediimiz izoläțiyaya girmemiz, bizim, kişilik, tarafımızdan – kendimiz için 
zaamet, devlet tarafından sa ÜD kurulması – saalıı korumaa hem yaşamak yardımı uurunda vatandaşların önündä borcunu başa çıkarmak çerçevesindä, 
ona düşän ükün miminizațiyası. Nekadar bu sürtecek, hem neyä getirecek? Karantin sıralarından çıkmanın basamakları açıklandı – parklarda gezmeyä 
hem industriya malları tükännarın açılmasına izin verildi, ama bu çıkmanın düzenni planı var mı? Hepsi bu takım soruşlara cuvap eder doktorluk yapan 
vraç, ani işleer “ön çizidä”, neredän artık ikinci ay gelmeerlär makar ki nesoy sa, kıt ta olsa, bilgilär. Bu üzerä kabledilän informațiya taa da paalı. Benim 
lafçım – Aleksandr Vasilyeviç DANÇ, gagauz doktoru, medițina bilgilerindä bilim doktoru, “LeçSanUpr” dediimiz hem şindi COVID-19-zlan düüşmäk için 
donatılma “Spitalul de Stat” devlet bolnițasının hirurgu. Hastaların kontingentı sade sıradakı epidemiyalı durumunnan baalı.
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Sonu. Çeketmesi 5-ci sayfada
Herliim reakțiya pozitiv sa, hiç biri 

sormêêr, ilin mi osa aar forma mı: sütlän haş-
landıynan kaymaa üfleeriz.

– Demäk, bizim memleketimizdä has-
taları, aylä vraçların gözletmesinnän, evdä 
ilaçlamêêrlar mı?

– Yavaşayın, bizdä bolnițalarda da COVI-
Dın ilin formasınnan hem Covid-testın pozi-
tiv olduu hastaları ilaçlamêêrlar. Zerä yok ne 
ilaçlamaa, simptomnar yok, pațient üüsürme-
er, yangını yok. O sadä izoläțiyada yatêr, baş-
kalarını ulaştırmamaa deyni, ama bu vakıtta 
kendisi da var nicä ulaşsın, bu da aslı, zerä o 
vakıt, onda test var nicä razgelä pozitiv gös-
tersin, da nekadar vakıt o pozitiv – bu da belli 
diil, artık üç afta mı, osa dündän beeri mi. Ama 
gospitalizațiya yapêrlar bu görüşä görä. Bun-
dan kaarä, bu testta sadä 80% faydalık var, da 
üzdän irmi kişi virusa ulaşêrlar orada, nereyi 
onnarı getirerlär. Te bölä bir paradoks. 

– Neyi sa temelä alarak insana test 
yapılmêêr mı?

– Temelä alarak onu, ani o kişi belirli 
kontaktlarda bulundu. Epidemiologiyada var 
bütün bir sincir eki, angısında birinci pațientı 
bulêrlar, sora da sıradakıyı. Hastalıın ilin for-
masını evdä ilaçlamaa deyni, vraç lääzım gel-
sin hastaya bütün ekipirovka formasınnan: 
kombinizon, şlem, iki kat maskaylan, bahila-
larlan hem başka işlärlän. Bunu yapmaa yok 
nicä, o üzerä, ani bu forma yok, o sadä şindi 
peydalanmaa başladı. İleri biz ekipirovkayı 
bölärdik, dört vraça – bir-iki. Kostüm etişme-
er, bu saklı diil.

– Moldovaya diil bir kerä geldi hem ge-
ler maskalarlan, eldivennärlän, testlarlan, 
tek kulanışlı kostümnarlan gummanitar 
yardımnarı, ministerlik ta satın alêr, ama 
bu vakıtta, ilaçlayıcı kurulşuşlarda bu işlär 
etişmeer. Aslısı neredä?

– Şindilik biz çıktık ekonomiya rejımın-
dan, ama bilmeeriz, bu kostümnardan nekadar 
var, kaç vakıda eteceklär. Bir smenada 10-na 
yakın kullanılêr, şindi var, deyecez 50-100 
kostüm, bu – 3-5 günä. Lääzım mı onnara eko-
nomiya yapmaa – belli diil. Yazık, ama eko-
nomiya – medițina zaametçisina büük aarlık.

– İnsannarı aydınnatmaa dey-
ni, dezinfekțiya için soruş: neyi lääzım 
tertiplemää, nezaman hem nekadar?

– Nesoy sa primar koymuş internetä ro-
lii: küüyün trotuarından gider traktor da pek 
paalı antiseptikı serper, lääzımnı mala büük 
harcama yapêr, da kendisinä piar da yapêr. 
Ükü üstümä alarak söleerim: bölä tertiplemäk 
viruslu infekțiyadan yardım etmeer. Büün Ki-
şinevun sokaklarına da antiseptik serptilär.

– Hem da aullara hem podyezdlara.
– Ölä, ama bu bir türlü yardım etmeer. 

Vakıdında boklukları toplamaa lääzım, kalanı 
– medițina zorluu diil, ama ucuz piar. Korona-
virusta yolları antiseptiklan yıkamanın faydası 
yok. Ama hastalardan sora palataları paklamaa 
lääzım, zerä orada viruslu indeks var, solukta 
virusun konțetrațiyası. Açan kesin biliner, ani 
hasta kişi podyezdtan geçti, orayı yollanêr ma-
asuz brigada da epidemiyaya karşı tertiplemäk 
yapêr. Biliner, ani kasabanın hepsi podyezd-
larını yok nicä tertiplemää, makar onuncu pa-
yını. Yok Moldovada okadar para, ani bütün 
memlekettä dezinfekțiya yapmaa. Bu – alıklık 
epidemiyası, ani virustan taa hızlı yayılêr.

– Moldova saalık korumak sistemasında 
angı sincir eki en yufka: malların yok olması 
mı, öndercilerin etkisizlii mi, kadralar mı?

– Moldovada kadralar – en kaavidir. Siz 
görseniz nicä onnar düüşä abanêrlar, o kız-
çazlar. Biri-birinä deerlär: bän taa beş saat 
işleyecäm, sän sa dinnen, zerä sana sora oniki 
saat lääzım işlemää. Te bu – bizim erindeki 
kadralarımız, angılarında evdä uşaklar, koca-
lar, babular hem dädular, hem angıları kendi 
kulluk işleri için kablederlär üç buçuk bin 
ley. Ministerliin hem pravitelstvonun uurunda 
problema diil salt malların etişmemesi. Her-
liim öndercilerimiz olaydılar açık da raport 
vermäydilär, ani bizdä hepsi var, biz hazırız, 
ama söleyäydilär, ölä nicä halizdän var, insan 
onnarı annayaceydı. Yapaydılar bir danışmak 
çaarması: kimdä var kolaylık yardım etmää, 
buyurun, yardım edin. Bana zenk ederlär ta-
nıdıklarım hem tanımadıım insannar, teklif 
ederlär maskaları, kostümnarı, onnar hazır sa-
tın almaa da vermää  onnarı bolnițaya, bän sa 
lääzım kabletmeyim bu yardımı, zerä o zapa 
altında – satın almaklar sadä merkezdän.

– Gumanitar yardımını başka 
devletlerdän eraplannarlan kablederlär, 
neçin respublikamızdakı insannarımızdan 
yok nicä kabletmää?

– Bendä da bu soruşa cuvap yok. 
Geçennerdä Sorokada başladılar koruyucu kos-
tümnarı dikmää, sutkada bir bin parça dikerlär. 
Canabiniz annêêrsınız mı, ani onnar var nicä 
bütün respublikadakı medpersonalımıza on-
narı etiştirsinnär? Bu – reklama kompaniyası 
diil, bu bir fakt, ani Sorokadakı fabrika diker 
kitay kostümnarından diil taa prost koruyucu 
kostümnarı. Orada bişey zor da yok, plattan 
kaarä, lääzım olsun muşamalı bir kat ta. Ama, 
ba onnar sertifikațiyayı geçmemişlär, ba paa-
sı uygun diil. Siz kesin gördünüz internettän 
patretleri, özelliklän, Kitaydan, neredä med-
personal – çirkinneşmiş suratlarlan! Bölä pat-
retleri var nicä yollayım sizä bizim da, başka 
moldovalı bolnițalardan da. Maskalar yakışık 
diil, prost erleşerlär, pek sıkêrlar, iz brakêrlar, 
kimisindä yarayadan. Ama bir buçuk ayın 
içindä hiç biricii savaşmadı gelip ta bakmaa, 
işlerin halizdän durumunu. Herliim ministerli-
in temsilcileri yada komisiyası gelärsa da, hep 
okadar annamayaceklar, neyä lääzım bakmaa. 

Onnar mediținayı üürenmedilär, ne sanitar ne 
da hirurg kostümunu giimedilär. Geleceklär, 
galstuklarını sallayaceklar da gideceklär. Bizä 
sa lääzım halizdän inspektor, ani gelecek, 
bakacek hem görecek: bizdä te bu yok, koru-
yucu ekrannar kilitlenmeerlär, demeli, başka 
lääzım. Annêrmısınız?

– İslää, ilk sırada nelär lääzım o 
medițina kuruluşlarına, neredä COVID-19-
za ulaşan hastaları ilaçlêêrlar?

– İlk sırada o, ani öndercilär lääzım 
vazgeçsinnär kendilerinä hem vatandaşla-
ra aslı olmayan işleri annatmaa. Bu Paska 
günnerindä ikonanın önünä geçsinnär da sor-
sunnar kendilerinä, dooru mu onnar yapêrlar, 
söleyip onu, neyi söleerlär, halizdän, televizor 
ekrannarından. Ne da olsa insannar isteerlär 
avtoritetlı fikirleri inanmaa.

– Aslı olmayan işlerin maanası ne?
– İlk öncä aslı diildi, ani hepsinä hepsi 

var hem hepsi islää, ikincisi – statistika. Te-
leekrannarda verilän statistikanın bişeycii yok 
mediținalı statistikaylan, angısı dayanêr çok-
lu obyektivlı faktorlara, hem onnarı kullanêr 
annamaa deyni, angı uura dooru gitmää. 
Memlekettä ulaşannarın kesin sayısını bilmää 
deyni, lääzım bütün milleti incelemää. Bu 
yok, o üzerä, ulaşmış olan vatandaşların sa-
yısı diil dooru. İkincisi: var ölä annayış nicä 
reprezentativ grupaları, ani verer kolayını 1-2 
bin insannın arasında ulaşannarın sayısını bul-
maa. Örnek olarak, Kişinevun bir rayonunda. 
Lääzım saymaa burada yaşayan hepsi insan-
narı, yapıp test annamaa, onnarın kaçı ulaşık, 
deyecez 15%, ozaman statistika dooru.

Taa ötää, Covid-pozitiv olan insan grupa-
ların hem ulaşannarın, angıların pek büük sa-
yısı, aralarında karışıklık olêr. Biz bilmeeriz o 
țıfrayı, ama o açıklanından taa büük. Var has-
talannarın sayısı, hem hastalannarın hem da 
ulaşannarın arasında – pek büük ayırılık var, 
ulaşanın imunitet sisteması kaaviysa, onun 
burnu-gırtlak kanalına virus girdiynän, o sis-
tema vermeer kolayını virus örüsün. Taa ötää, 
hastalannarı lääzım en aazdan üç grupaya 
bölmää – ilin, orta hem aar formalarlan.

Mas-mediya açıklanan statistika hiç bir 
habercilik rolü oynamêêr. Hava prognozları 
gibi ön fikir açıklamaları, bu iştä yok nicä yap-
maa, bu ortalıı karıştırêr hem milleti korkudêr. 
Țıfralara komentariy lääzım spețialistlär yap-
sınnar,  ama diil diktorlar, açıklanan bilgilärlän 
manipuläțiya olmasın deyni.

Şindi, pațientları kolvermää deyni, lääzım 
haliz statistikayı bilmää. Bunun için kara-
rı lääzım epidemiologlar hem kfalifikațiyalı 
vraçların komisiyası alsın, zerä hastaları 
izoläțiyada tutmaa sadä o laflarlan, ani bölä 
lääzım – bu da aslı diil.

– Artık bir buçuk ay kendi başına 
izoläțiyada bulunan millet, şindiyä kadar 
prost annêêr, aseptika hem antiseptika ku-
rallarını, nezaman, neredä hem nicä onna-
ra uymaa. Pazertesindän beeri parklarda 

gezinmää izin verildi, açılêr kimi alış-veriş 
erleri, hem da, genä dä, informațiya yok 
onun için, ani angı korunmak sıralarına uy-
maa lääzım. Ne da olsa, onnara saygısızlık 
göstermäk var nicä ikinici ulaşmak dalga-
sına getirsin.

– Te bu dooru. Karantindan yavaştan 
çıkmada milletä informațiya mutlaka lääzım 
vermää. Korkuducu roliklerin erinä, lääzım 
aydınnadıcılar: onun için, nicä hem neredä 
maska taşımaa lääzım, aralıı dooru tutmaa, 
nicä kendini parkta, skverda, daada götürmää. 
Onu, ani sokakta maska hem eldiven diil 
lääzım taşımaa.

– Bütündünnää saalıı koruma Kuruluşu 
(angl.: World Health Organization, WHO) 
deer, ani lääzım. Moldova bu kuruluşun 
protokolunu baker.

– WHO artık çok kerä yanıldı, bu ayın 
içindä protokol dört kerä diişti. Maskaları hem 
eldivenneri lääzım taşımaa sadä orada, neredä 
var kontakt insannarlan hem erlärlän, angı-
larına çoyu diidi – supermarketta, aptekada, 
cümne transportunda, liftta. Oralarda bu dooru 
– kalan erlerdä yannış. Evä geldiynän, lääzım 
ellerini dooru yıkama.

–  Onnarı dooru yıkarsak, var mı nicä 
eldivensiz gezmää?

– Pek dooru. Taa islää sabunnan yıkamaa, 
nekadar spirtli dezinfektantlan, zerä spirt de-
rinin özelliklerini prostladêr. Cümne erlerindä 
giriştä hem çıkışta ellerä dezinfekțiya yapmaa. 
Tükännarda dezinfektoru lääzım mutlaka çı-
kışta koymaa, zerä orayı biz pak ellän yada 
eldivennän gireriz, ama çıkêrız – kirli. Ama 
Kişinevun hiç bir tükänında da onnar çıkışta 
yok. Bu kuralları bilerlär spețialistlär, onnar, 
kim annêêr infekțiyanın yayılma yollarını, 
ama bilmeerlär alış-verişçi zaametçilerin baş-
ları, ani erleştirerlär dezinfektor aparatlarını 
sadä onun için, ani onnarın kuruluşlarını kapa-
masınnar deyni. Bän çizdim sizä sadä bir kü-
çük halka, neredä lääzım giimää hem çıkarmaa 
eldivennärlän maskaları. Var taa bir önemni 
kıpım, nicä bunu yapmaa. Yannış adımnar – 
dooru yol ulaşmaya. Te bölä rolikleri TVda 
lääzım en aazdan üç kerä gündä göstermää. 
Nicä, çıkararkan, eldivennerin altını üzünä 
çevirmää  da sade ondan sora sıbıtmaa. Hem, 
elbetki, 10-20 gün taşımamaa onnarı. Cümne 
erledä bän eldiven giimerim, ama ellerimi do-
oru yıkêêrım. Maskayı tükännarda hem sıra-
larda durarkana giyerim.

– Aleksandr Vasilyeviç, ulaşannarın sa-
yısı aazalêr, başlêêrız karantindän çıkmaa. 
Buna bakmadaan, koronavirus, gripa gibi, 
sezon halstalıkları razrädına geçärsa da, 
insannarda lääzım bigi silähı olsun. Vatan-
daşlarımızı, özelliklän, yaşlıları, respublika 
bolnițalarında ak ceerleri havalandırma 
aparatların sayısı raatsız eder, zerä Covid, 
ilk sırada, ak cerleri bozêr. Prezident dedi, 
ani ak ceerleri havalandırma aparatların 
sayısı eterli, bütün respublikada binä yakın 
var.

– İsteerim nışannamaa, ani epidemiya 
zamanında ak ceerleri havalandırma apa-
ratlarına zoru olan on kişidän beşini onnara 
baalêêrlar, diil ona görä, ani aparat etişmeer, 
ama o üzerä, ani doktor yada palata etişmeer. 
Bundan kaarä, bölä soruşlar, çok olan fak-
torlara görä, kişiyä görä bakılêr. Birilerinä o 
yardım lääzım, öbürlerinä – intubațiya için, 
üçüncülerinä hiç diil lääzım da, makarki, 
örnek olarak, bakışa görä, üçünün dä duru-
mu bir takım. Burada artık medițina başlêêr. 
Epidemiya dışında bu soruş hiç aktual da diil, 
aparatlar eterli kadar var.

– Hadiyin dönelim herkezinä deyni ak-
tual olan karantindän çıkmak sıralarına.

– Şindi çok işlär vatandaşların aklı ermäk 
yaptıklarına baalı olacek. İmunitetı arkalamaa 
deyni, lääzım gezinmää, ama biri-birinä solu-
mamaa, demeli ki, soțial arayı lääzım kesin 
korumaa. Taa ileri da lääzımdı parklarda hem 
daalarda gezinmeyä izin vermää, eminni bir 
araya uyarak. Ama ne vardı? Örnek olarak, 
podyezdlarda toplandı beş țıgaracı kişi da, biri-
birinä üüsüreräk, tütüderlär orada. Sankțiya 
lääzım koymaa bir grupa insana, ama diil ana-

ya, ani uşaannan daada geziner, mediținanın 
bakış noktasından bu dooru olacek. Karantin 
sıraları lääzım olsunnar akıllı hem kurulsunnar 
mediținaya üürenik spețialistlar tarafından, 
ama diil politikalı analitik tarafından.

Medițina institutunda var epidemiologiya 
kafedrası, da makarki şindi, artık bu etapta, 
onun spețialistları var nicä hazırlasınnar mas-
mediyaya deyni korunmak sıraları için materi-
alları – maskaların, eldivennerin dooru kullan-
ması için, soțial arayı tutmanın lääzımnıı için.

– Biz şindi sizinnän izoläțiyadan yavaş 
çıkması için lafederiz, ama bolnițalarda hep 
taa pațientları ilaçlêêrlar, karantina kapalı 
küülär var.

– Bän düşünerim, ani koronavirus 
infekțiyasının ilin formasınnan olan pațientları 
bolnițalarda tutêrlar, zerä bu taa politika ta-
rafından kazançlı, sora başlayaceklar onarı 
birdän salvermää da demää, ani biz ensedik 
epidemiyayı, makarki o ölä da başlamadı. 
Bunu soruşun politikalı tarafı için söleerim.

– Döneräk WHOya, angısı aydınnat-
tı, ani pandemiya bitecek, açan bu virus 
hastalıını milletin 60% geçirecek. Herliim 
bizdä epidemiya başlamadıysa, biz sa ken-
di başına izoläțiyadan çıkêrız, ilerdä bizi ne 
bekleer?

– Siz şindi pek zor bir soruş sordunuz, ama 
bekleersiniz bendän konkret bir cuvap, ama o 
olmayacek. Bölä deyecäm: Moldovada büün 
yapılan karantin sıraları efektli diil. Onnar uy-
durma yapıldı, onnardan vazgeçeceklär, açan 
bu politika tarafından kazançlı olacek. 

İlktän Germaniya deyecek, hazır, biz 
ensedik, sora İtaliya söleyecek, ani ense-
di, ardından Moldova da. Herliim bizim 
memleketimizdä hepsini dooru, açık hem 
akıllıycasına yapsalar da,  onun yok dooruluu, 
yakın olan memeleketlerdän taa ileri, karantin-
dan çıksmaa.

– Bu açıklamalar baalı olaceklar onun-
nan, ani insannar başka ulaşmayaceklar 
mı? Ölä diil sa, ozaman nesoy var nicä ka-
rantindan çıkmaa?

– Bizim daavamız başka iştä. Yapılan sı-
ralarlan biz virusu durgudamayacez, bu ken-
di-kendimizi yalandırmak, bunu bän deerim, 
açan söleerim, ani lääzım vazgeçmää insan-
nara yalan sölemektän. Onnarlan biz sadecä 
yavaşadêrız ulaşmanın yayılmasını. Bu – 
sade deklarațiyalı yapılêr, ani vraçlara hem 
bolnițalara aarlık ükü olmasın deyni, ama hep 
o vakıt, onnarı, lääzım olmayan hastalarlan ar-
tık tepeyädän üklettilär. Ulaşma proțesi diil bir 
ay taa ilerleyecek. Okadar vakıt biz yok nicä 
kendi başına izoläțiyada bulunalım, lääzım ya-
vaşıcık açılmaa. Dooru açılmaa. Birdän açmaa 
büük erleri olan marketları, neredä çok insan 
olmêêr. Maasuz formalara giimni koruyucu-
ları, ani ileri bakardılar iyecek sepetlerinä, 
koymaa kolversinnär, deyecez, onar kişiyi, 
baksınnar, ani insannar maskalarda olsunnar, 
grupalara toplanmasınnar – bu artık normal bir 
sıradır.

– Bekim, saalık ministerliin probleması 
diil salt kompetențiyası olmasında, ama çok 
kalabalıın ulaşmasından korkması, açan 
vraçlar etişmeyecek, hem bolnițalar dolu 
olacek?

– Taa yukarda bän söledim insannarın akıl-
lı olmasını deyni. Şindi hepsindän çok vraçlar 
ulaşêrlar, diil pațientlar, korunmak sıralarını 
bakmarsak, milletin arasında patlama olacek. 
Herliim vatandaşlar başka aylelärlän kontakta 
girmärsalar, gezinmärsalar neredä diil lääzım, 
tükännara gitmärsalar, bu sıralar efekt verecek.

– Neçin lääzımdı devletleri kendi ba-
şına izoläțiyaya sokmaa, ekonomikaları 
cinkmää, mayadan, iyünädän karantin sı-
ralarını uzaltmaa?

– Bu soruşa bän cuvabı bilmeerim.
– Medițina bakış noktasına görä mi? 

Onu ye esaba aldılar?
– Medițina bakış noktasına görä, yapılan 

işlerin hiç bir maanası yok. Kitayda karantina 
benzeyän karantin vardı, angısı bir buçuk ayın 
içindä virusun yayılmasını durguttu. Da şindi 
insannar, belliki, korunmak sıralarına bakarak, 
normal bir yaşamaya başladılar. Yarım yıldan 
sora siz göreceni, nesoy sarkazmaylan biz ba-
kacez hepsinä, ne büünkü gündä Moldovada 
olêr. Bu – epilog.

İntervyuyu götürdü
Olga BEREZOVSKAYA

Maasuz kommersantinfo.com için
(gagauz dilinä çevirdi Todur ZANET)

Diil KOVİDițialno!
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Ali ŞAMİLlän tanıştım 1988-ci yılda 
Bakuda, nereyi beni çaardıydı ozaman-
kı dostum, “Azerbaycan halk frontu”n 
azası Agası MAMEDOV, angısı tanış-
tırdı beni o vakıtlarda “Azerbaycan halk 
frontu”nun öndercilerin hem Azerbay-
can halkının aydınnadıcıların çoyunnan, 
kimin arasında vardılar Abulfaz ELÇİ-
BEY, Ali ŞAMİL, Becan FARZELİYEV, 
filosof Asif EFENDİEV, poet  Halil Rza 
ULUTÜRK, araştırıcı Aydın MAME-
DOV, yazıcı Elçin EFENDİEV, poet Va-
gif Bayat ÖNERDİ, yazıcı hem jurnalist 
Reşad MECİD hem taa çok başkaları.

Lääzım sölemää, ani Ali ŞAMİL, ka-
fadarlarınnan, ömür boyunca Azerbaycan 
hem bütün türk dünnäsı halklarına izmettä 
bulunêr, savaşêr Sovetlär rejımı tarafından 
param-parça edilän türk halkların arasın-
da dostluk hem kultura köprüleri kurmaa, 
gelecektä büük türk birliinä temel koymaa.

O yıllarda, bitki gölmeeni vereräk, 
Ali ŞAMİL çok çalıştı, ani Bakuda 
üürenän gagauz studentları yalnız hem 
yabancılıkta kendilerini duymasınnar. O 
bütün ömüründä gagauz folklorunu hem 
gagauz yazıcılarını dünneyä annattı.

Şindi da, «В поисках диссидентов» 
kiyadı için birkaç laf söleyip, sıra geldi 

Canabisinä borcumuzun bir parçacıını 
geeri çevirmää.

«В поисках диссидентов» kiyadı 
Bakuda 2018-ci yılda tipardan çıktı hem, 
nicä yazılı ilk başta, annadêr “Azerbay-
canın patriotları için, angıları Vatanın 
aydın gelecää için düüşärdilär hem ken-
di yolunda çok zorlukları hem köstekleri 
aşardılar hem, ruhlarınnan düşmeyip, 
ilerledärdilär düüşmeyi hem kendileri-
nin bu işinä candan baalıydılar”. Nicä 
annaşılêr kiyadın başlıından, onda anna-
dılêr Sovet vakıdında Azerbaycanda disi-
dentlik için hem o disidentlär için.

Sovet rejımı hem ozaman kuvettä 
bulunannar, HKVD, MGB hem KGB 
organnarını kullanıp, diil salt Azerbay-
canda, ama hepsi SSRBda savaşrdılar 
kırmaa hem yok etmää bu türlü insanna-
rı, kapayıp onnarı kapannara, zındannara 
hem psihiatriya bolnițalarına, oralarda 
ezip hem kırıp onnarı. Bu iş ta yardım 
etmediynän, rejim kullanardı koloniza-
torların hem diktatorların metodlarını: 
en kaavilerini sındırmaa, sındaramarsan 
– öldürmää, liderleri genetika uurunda 
kırmaa, onnardan eni boy duumasın dey-
ni, da kalan sürüyü, sesleyici kul yapıp, 
istedii gibi kullanmaa.

Te nicä o metodika için Ali ŞAMİL 
kiyatta yazêr: «Когда я работал над 
статьями, вспомнил документаль-
ный фильм, который посмотрел в со-
ветское время. Там рассказывалось о 
том, как в меховой фабрике не позво-
ляли давать потомство диким живот-
ным, которые не приспосабливались в 
клетках, пытаясь освободиться и со-
противляться сотрудникам. Таких 
быстро убивали. А тех, кого приучили, 
в дальнейшем спаривали и получали по-
томство. Кажется, что они изучили 
этот метод у колониалистов и дикта-
торов. Колонизаторы также разными 
способами уничтожали тех, кто не 
подчинялся рабству, чтобы рождён-
ные от них дети не стали борцами за 
свободу и не сражались против них».

«В поисках диссидентов» kiyadı-
nı yok nicä raat hem suuk üreklän oku-
maa. O zulumnuklar hem baskılar, ani 
yapılmış kiyatta annadılan insannara 
karşı, gözünün önündä açılêr hem tiken-
neder etlerini. Kiyadı okuyarak, görer-
sin, ani avtorlar becermişlär, hiç bişeyi 
düzeltmedään, göstermää bizä azerbay-
can halkının kahramannarını, ani Vatanı 
için canını kurban koymuşlar.

«В поисках диссидентов» kiyadı, 
ențilklopedika uurunda yazılarlan, annadêr 
1956-86 yıllarda sovet rejımına hem kolo-
nializmaya karşı direniş gösterän, kendi 
Vatanı için canını baaşlayan azerbaycan 
halkının 87 oolundan 21-ri için.Ne yazık 
ki, Azerbaycan baamsız olduunan sora, 
bu insannarın can kurbannarı devlet tara-
fından dooruyca tanınmamış hem onnarın 
aydın çalışmalarına bu günädän devlet ta-
rafından eterli haklar verilmemiş.

Saa olsunnar kiyadın avtorları Aziza 
ŞAMİL hem Ali ŞAMİL, ani bu aydın 
kahramannarın için annattılar azerbay-
can halkına hem dünneyä, bununnan on-
narın hakkını verip.

Todur ZANET
PATRETLERDÄ: 1. Ali ŞAMİLlä 

(solda) hem krım tatar yazıcısı Yunus 
KANDIMOVa “GAGAUZLAR” plas-
tinkasını annadarkana.

2. (soldan) (?), “Azerbaycan halk 
frontu”n reviziya komitetın başka-
nı Becan FARZELİYEV, (?), “Azer-
baycan halk frontu”n lideri hem sora 
Azerbaycanın prezidentı Abulfaz 
ELÇİBEY, Agası MAMEDOV (ayak-
ça), Todur ZANET, poet Vagif Bayat 
ÖNERDİ (ayakça), 1989 y.

Azerbaycan halkının aydın kahramannarı dünneyä annadıldı
May bir yıl geeri, Azerbaycandan dostum Ali ŞAMİL baaşladı bana kiyadı «В поисках диссидентов», angısının 

avtorları Aziza ŞAMİL hem Ali ŞAMİL. Hep bulamaardım bir ara bu kiyadın avtorları hem kiyadın kendisi için 
sizä, paalı okuycularım, birkaç laf söleyim. Büün da, uydurma karantinın beterinä, biraz vakıt peydalandı, da iste-
erim bu konuda sizinnän birkaç fikirimnän paylaşmaa.

Krım tatarların deportațiyası kur-
bannarını anma Gününnän ilgili olarak, 
bütün Ukraynada hem dünnääda Krım 
tatarlarınnan birlik göstermäk akțiyası 
hem söțial aalarda fleşmoblar başladı. 
Akțiyalara katılannara teklif edildi Krım 

tatarlarının damga simvolunnan patredä 
çıkmaa hem o patretleri internetä koy-
maa, bildirer Radio Svoboda.

O günü Rusiya altında bulunan 
Sevastopoldä (tatarca eski adı Akyar) 
kasabanın başı Mihail RAZVOJAEV 

Krım tatarların deportațiyası kurbannarını anma Günü
Rusiya tarafından aneksiyalı Krımda hem bütün Ukraynada Hederlez 

ayın 18-dä bakıldı Krım tatarların deportațiyası kurbannarını anma Günü. 
Ukraynanın baş kasabasında hem başka kasabalarda bu Kara Günü yaslı 
sıraşar yapıldı.

deportațiyaya düşän Krım halkların 
memorialına çiçek koydu. Krımdakı 
Ukrayna kultura merkezin aktivist-
leri da Krım tatarların deportațiyası 
kurbannarını anmak taşına sarı-maavi 
benizdä çiçek buketlarını koydular.

“Hizb ut-Tahrir” kuruluşu (Rusiyada 
zapa altında bulunêr hem terorist kuru-
luşu sayılêr) azalarına Rostov-na-Donu 
kasabasında olan sudun 18.05.2020 
günü oturuşun sonunda krım tatarla-
rı kaldırdılar plakatları: “Sürgünnük 
18.05.1944. Unutmadık”, “Kremlinin 
esirlerinä serbestlik”.

Ukrayna Prezidentı Vladimir ZE-
LENSKİY o günü, halka danışarak, 
umut etti, ani aneksiyada bulunan 
Krım Ukraynaya geeri dönecek.

Not. 1944 yılında Krım tatar-
ların deportațiyası yapıldı İosif 
STALİNın emirinä görä. Bunun se-
bepi, maamilä surat, II-ci Dünnää 
cengindä krımlıların bir payının 
națistlärlän işbirliindä bulunması. 
Deportațiyaya düştülär 200 binä ya-
kın Krım tatarları. Onnarın yarısın-
dan çoyu öldürüldü.

Koronavirus beterinä, 9 May En-
seyiş Günün 75-ci yıldönümü hepsi 
ofițial kutlamaları zapa altına alındı, 
ama Gagauziyanın üüredicilik Uprav-
leniyası bu gün için açıkladı bir yarat-
ma konkursu – “Vakıt bizi ayırdı”.

Konkurs dört nominațiyada bildiril-
di hem ona, Gagauziyanın 47 üüredici-
lik kuruluşlarından, 38 gimnaziyasın-
dan hem lițeyindän 119 taanä videorolik 
(gagauzça, rusça, romunca) yollandı.

Konkursta en aktiv olmuşlar 
üürencilär: Komrat G. Gaydarcı, Kıp-
çak B. Yanakoglu hem S. Baranovskiy, 
Kongaz T. Zanet, Çadır V. Moşkov, 
Valkaneş A. Doljnenko lițeylerindän 
hem Çadır P. Kazmalı hem Kongazçık 
gimnaziyalarından.

9 May Enseyiş Günün 
75-ci yıldönümü bakıldı
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Hederlez ayın (may) 13-dä Ga-
gauziya kultura Upravleniyasında 
oldu Kultura uurunda Gagauz di-
linin kullanmak sferasının genişle-
dilmesi için maasuz Komisiyanın 
toplamtısı, neredä Dramaturgiya 
yaratmaları konkursun sonuçları 
için karar alındı.

Bu konkurs, dayanarak Gagauziya-
nın “Gagauz dilinin kullanmak sfera-
sının genişledilmesi için” 26.10.2018 
günündän No. 30-XVII/VI Zakonu-
na hem “Dramaturgiya yaratmaları 
fondları için” GHTnın 15.10.2019 
günündän Kararına, 2020-ci yılın Büük 
ayın (yanvar) 28-dä Gagauziya kultura 
Upravleniyası tarafından açıldı.

Konkursa 15 yaradıcı hem çevirici 
22 çalışma yollamış. Komisiya, oyla-
maylan, bölä kararları aldı:

“Büüklerä deyni dramaturgiya” – 
en islää yaratmak “Haseetlik” pyesası 
(avtor – Mihail REZUNEȚ);

“Uşaklara deyni dramaturgiya” – 
en islää yaratmak “Mozgoroy” pyesa-
sı (avtor – Todur ZANET);

«Смешные жеманницы» (avtor 
Jan Baptist MOLYER ) komediyasının 
en islää çevirmesi – Todur ZANET;

«О золотой Овечке и добром па-
стухе» (avtor S.A. LATIŞENKO) ma-
salın en islää çevirmesi – Valentina 
BUJİLOVA.

Not. En islää yaratmalar koyu-
laceklar gagauz teatruların sțenal-
arında hem, “Dramaturgiya yarat-
maları fondları için” Kararına görä, 
Gagauziya kultura Upravleniyası-
nın saytına erleştirileceklär.

Hederlez günündä (06.05.2020) 
açıklandı, ani Gagauziyada artık 
“Hederlez” yortusunun Gimnası var 
– “Gagauziyada Hederlez”, angısını 
yazdılar poet Todur ZANET hem 
kompozitor İliya FİLEV.

2020-ci yılın Küçük ayın 2-dä 
Gagauziyanın kultura hem turizma 
Upravleniyası açıkladı bir yaratma 
Konkursu “Hederlez Gagauziyada” 
festivalin Gimnasına. 

Hederlez günü Gagauziyanın radio 
hem televideniyası (GRT) gösterdi 7 
saatlık bir yortulu konțert, angısı baş-
ladı ondan, ani açıklandı, ki Çiçek ayın 
(aprel) 28-dä “Hederlez Gagauziyada” 
festivalin Gimnasına yaratma Konkur-
su jürisi, inceleyip 6 yaratmayı, karar 
almış, ani “Hederlez Gagauziyada” 
festivalin Gimnası olacek tükü “Ga-
gauziyada Hederlez”, angısını yazdılar 
poet Todur ZANET hem kompozitor 
İliya FİLEV. Hederlez yortusunun 
konțertı da açıldı bu gimnaylan, angı-
sını çaldılar türkücülär Yuliya ARNA-
UT hem Sergey İVANOV.

“КАРАЖОРГО, АКБОЗАТ” ki-
yadı açılêr Gagauziyadan yazıcının, 
akademik Todur ZANETin “Tayfun” 
annatmasınnan. Sora kiyatta bölüm-
bölüm verili Kazahstan, Türkiye, 
Azerbaycan, Tatarstan hem Kabardin-
Balkar memleketlerindän yazıcıların 
hem poetların yaratmaları.

Kiyadın adı da pek meraklı. Onu 

bizä deyni açıkladı, gagauzların hem 
bütün türk dünnäsının dostu, yazıcı 
Aydarbek SARMANBETOV: “Kiya-
dın adını yok nicä mottomo çevirmää. 
Lääzımdı proza hem poeziya annama-
larını kiyadın adı içinä almaa. Literatu-
rada sa annamalar ne? Dooru – Pegas, 
ani yaratmaya ihlam verer. Bän da dü-
şündüm, ani dooru olacek kırgızçada 
bunun karşılıını bulmaa. Karajorgo 
hem Akbozat – bu beygirlerin adları. 
Karajorgo çeviriler nicä kara yorga atı 
(rusça: чёрный рысак), Akbozat – ak 
koşu atı (rusça: белый скакун). Onuş-
tan, karar aldım, ani Karajorgo olacek 
proza Pegası, Akbozat da – poeziya 
Pegası. Bölecä kiyadın adını var nicä 
çevirmää ölä: Karaylan ak Pegaslar. 
Biraz dolaşık, ama aslısı bu”.

Kırgız Respublikasının Pravitels-
vosu “КАРАЖОРГО, АКБОЗАТ” ki-
yadını parasız daadacek bibliotekalara, 
üüredicilik kuruluşlarına hem Univer-
sitetlara.

KİYADIN ÇEVİRİCİSİ İÇİN: 
Aydarbek SARMANBETOV – anıl-
mış kırgız yazıcısı, jurnalistı hem re-

simcisi, Kırgız Respublikasının yazı-
cılar Birliin hem “Avrasya” yazıcılar 
Birliin azası, Kırgızstanın Halklara-
rası poeziya cümne Akademiyası-
nın «Турк дуйнөсунун Адабияты» 
(“Türk dünnäsının literaturası”) 
jurnalın baş redaktoru, Halklara-
rası “Mahmut Kaşgarlı” literatura 
premiyasının hem taa çok sayıda 
halklararası literatura premiyaları-
nın laureatı. 31 kiyadın avtoru hem 
100-dän zeedä kırgız hem yabancı 
yazıcıların kiyatlarının redaktoru.

Kırgızstan gagauzları literaturadan tanıyêr
Kırgız Respublikasının Prezidentın yanında olan Devlet dili Devlet komisiyası çıkardı “КАРАЖОРГО, АКБО-

ЗАТ” adlı bir kiyat, neredä, bir kapak altında, kırgız dilindä verili türk dünnäsının türk milletlerin üstün olan 
yazıcılarının hem poetların yaratmaları. Kiyada hepsi çevirmeleri yaptı anılmış kırgız yazıcısı Aydarbek SARMAN-
BETOV. Bu kiyat hazırlandı kardaş halkların can dostluu hem türk literaturasının ortak ilerlemesi için.

Çeşmäküüyündä. Büüdü çokuşaklı ayle-
dä – dort kakusunun arasında. Anası-bo-
bası küülü, çalışkan insannarmışlar.

Başardıınan küüdä orta şkolayı, gir-
miş üürenmää Moskova Devlet Kul-
tura İnstitutuna, da kazanmış üüsek 
kvalifikațiya bibliotekar-bibliograf. Ki-
şinev Ion Kränga adına Pedagogika İns-
titutunda kabletti üüredicilik zanaatını. 
Çok yıl işlemiş bibliotekaci hem üüredi-
ci. Şannı hem anılmış gagauz yazıcının 
Nikolay BABOGLUnun kiyatlarına ko-
rektor hem redaktor olmuş.

Tombarlak masada Anna Nikolayev-
na tanıştırdı hepsini “Güllerim solmasın” 
kiyadınnan, nereyi girer 12 annatma. 
Bu annatmaların çoyu süjetleri alındı 
çesmäküü insannarın yaşamasından.

Buluşmak hepsinä faydalı hem sevin-

meli oldu. Tombarlak masanın musafir-
leri paylaştılar duygularınnan. Urgulan-
dı, ani kiyat meraklı, laazımnı, koruyêr 
Çeşmäküün istoriyasını, tanıştırêr avto-
run yaşamak dünnesinnän. Hepsi şükür 
ettilär Anna Nikolayevnaya talantlı yaz-
mak için, Çeşmäküüyü bibliotekası da 
zeedelendi taa bir eni kiyatlan.

İsteerim solemää, ani Anna Niko-
layevna – bana deyni hep bolä elegant, 
gozäl, gorümnü. Mayıl olardım ona 
küçükkenä, mayıl oldum ona şindi da. 
Sansın yokmuş o 50 yıl bu buluşmakla-
rın arasında.

Kutlêêrım bütün candan Canabinizi 
duuma gününüzlän! Dilerim Sizä saalık, 
isläälık, uzun ömür.

Anna ŞÇERBAN,
Çeşmäküüyü bibliotekasının direktoru

2020-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 1-dä, 
doldurdu yaşını kolegam, bibliotekcı, 
üüredici, redactor, yazıcı Anku BOEVA.

Getirerim aklıma küçüklüümü, edi-
sekiz yaşımda. Yaz vakıdı hepsimiz 
sokakta oynardık. Aklımda kaldı, ne-
soy, evdekilerini dolaşmaa, maalemizä 
gelirdi komuşuykam Anku BOEVA. 
Doymazdım siiretmää onu: gozäl dikiş-
li fistanını, üüsek ökçeli emenisini, kısa 
kırkılı saçını, enikunu örüyüşünü. Bizä 
analar-bobalar brakmardılar peliklerimi-
zi kesmää.

Gecti yıllar... Anna Nikolayevna oldu 
anılmış bir insan yaradıcılık yolunda.

Nedän hepsi başladı? İlk ondan, ani 
o açtı kendisinä bir gercek iş: “yazmaa 
çok meraklıdır!” Denedi oçerk yazmaa, 
sora proza, da azarak yaklastı bir kiyadın 
tiparlamasına – “Güllerim solmasın”. 
Bu kiyat “Lääzımnı kiyat-2019” literatu-
ra yarışmakta kazandı odül, da 2020-ci 
yılın Büük ayın (yanvar) 23-dä Gagauzi-
ya kultura Upravleniyasının başı Marina 
SEMENOVA kutladı Anna Nikolaevna-
yı bu üüsek ödüllän.

Biz, Çeşmäküüyü bibliotekasının 
işçileri, teklif ettik A. N. BOEVAyı ana 
küüyünä bir tombarlak masaya dolayın-
da buluşmak için. Bu buluşmaya katıl-
dılar Anna Nikolayevnanın hısımnarı 
da: kakusu, kardaşı, gelinneri. Bundan 
kaarä, onun gençlii surataları, üüredicilär 
hem terbiedicilär, küüyümüzün primarı.

Anna Nikolayevna annattı, ani o 
duudu bu onun canına paalı erdä – 

Çeşmäküülüyka Anku BOEVA – 75 yaşında

“Hederlez” Gimnası var

Dramaturgiya
konkursun sonuçları


