
Gagauzların istoriyasında 1946-1947 yıllarında Sovet rejımının  tarafından gagauzlara karşı zorlan yapılan aaç-
lık – bu gagauzların en büük tragediyasıdır, zerä bu aaçlık gagauzların yarısından çoyunu mezarlara soktu. 

Akademik Todur ZANETin teklifinnän hem 09.12.2017 günü Avdarma küüyündä toplanan aaçlıı geçirän bütün 
Gagauziyanın insannarın  kabulunnan hem da Gagauziya Halk Topluşu deputatlarının Elena KARAMİTin hem Eka-
terina JEKOVAnın danışmasına görä, Gagauziya Halk Topluşu 2019-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) 15-dä aldı karar, 
ani her yılın Canavar ayın (oktäbri) 19-da Gagauziyada “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” bakılsın.
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Canavar ayın (oktäbri) 19-da, Ga-
gauziyada bakıldı “Aaçlık kurban-
narını Anmak Günü”, ama kuvettä 
bulunannarın hem onnara sözdä 
opozițiya yapannarın aazından gaga-
uzların XX üzyılın en büük tragedi-
yası için bir çıt ta çıkmadı.

Hadi laf sölemää istämedilär, ama 
makar kendi yardımcılarına emir 
veräydilär onnara izmet edän saytlarda 
AAÇLIK İÇİN iki-üç acızgannık lafı 
yazsınnar: Bİ-ŞEY-CİK!

Bıldır da, öteeyıl da hep ölä oldu. 
Demeli, onnar bizdän diildir, çünkü 
halkın sancısını duymêêrlar! Osa duy-
maa mı istämeerlär?

Var bir başka şüpä dä: acaba on-
nar o aaçllı yapannarın unukaları hem 
unuçkaları mı, onnarlan bir soydan 
mı, da büün dä mı gagauz halkına kin 
besleerlär? Nicä da olsa, geçmişi unu-
dannarın gelecää yok. Toz gibi daala-
ceklar toprak üstündä.

Akademik hem poet Todur ZANET,
Gagauz Millli Gimnanın avtoru

Cannarı taştan olmayannar
Aaçlık kurbannarını andılar

8-ci sayfa

Aleksandr STOYANOGLU: “Onnar hepsini 
ilerdän hazırlamıştılar. Benim arestımı da!” 

Canavar ayın (oktäbiri) 15-dä 
Kişinev Apeläțiya Palatası, zeetlär 
içindä edi saat  inceleleyip Moldo-
vanın gagauz olan Baş prokurorun 
Aleksandr STOYANOGLUnun ser-
best brakılması için danışmayı hem 
Canavar ayın (oktäbiri) 8-dä Kişine-
vun Çokana bölümü sudun tarafın-
dan onun bir kabaatsız 30 gün ev tu-
tuklaması altına koyması için alınan 
kararı, son sonunda Kişinevun Ço-
kana bölümü sudun tarafından alan 
kararı kuvettä braktı – Aleksandr 
STOYANOGLU taa ötää dä 30 gün 
içindä ev tutuklaması altında kaldı.

Kuvetlär tarafından neçin hem 
nicä hazırlandı hem ömürä geçirildi 

Aleksandr STOYANOGLUnun 
tutuklanması hem bununnan ilgili 

açıklamalar, protestlar hem kararlar 
için okuyun 2-6-ci sayfalarımızda

Gagauzların XX 
üzyılın en büük 
tragediyası için 
başkandan hem 
başkancıklardan 
bir çıt ta çıkmadı: 
Bİ-ŞEY-CİK!

Canavar ayın (oktäbri) 29-da Tür-
kiye Respublikasının kurulmasının 
98-ci yıldönümünü tamamnandı. 

Türkiye Respublikasının kurulması 
dünneyä bildirildi 1923-cü yılın Cana-
var ayın (oktäbri) 29-da, ondan sora, 
nicä Türkiye Parlamentı (Türkiye Büük 
Millet Meclisi) kabletti hem temelä 
koydu türk halkının Büük öndercisinin 
Mustafa Kemal ATATÜRKün tarafın-
dan hazırlanan Türkiye Konstituțiyasına 
bu uurda diişiklii.

Türkiyenin 
98-ci yıldönümü 
kutluca olsun

Moldovanın Cümne saalıında 
Üstolan Durumu milli komisiyası 
(CSÜDK) Kararınnan Moldovada 
saalık tarafından uurunda Üstolan 
Durumu Kasım ayın (noyabri) 30-
na kadar uzaltıldı.

Saalık uurunda Üstolan 
Durumu Kasımın 
30-dan uzalttılar
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07.10.2021 günü Aleksandr STO-
YANOGLUnun bir kabaatsız tutuk-
lanmasınnan ilgili olarak, Komratta 
onu arkalamak hem serbest brakıl-
ması için miting oldu.

Mitinga üzdän zeedä insan toplan-
dı. Hepsicii açıktan sölärdilär, ani Baş 
prokuror kabaatsız tutuklandı hem, 
ani onu serbest braksınnar. Çoyu çaa-
rardılar “eni kuvetlerä karşı cümne 
seslämemäk düzeninä geçmää”.

Eni seçilän GHT deputatı Viktor 
PETROV: “Aleksandr STOYANOG-
LUnun üstünä ataka – bütün Gagauzi-
ya insannarı üstünä atakadır!”

GHT deputatı Grigoriy DÜLGER: 
“Aleksandr STOYANOGLUnun tu-
tuklanması – bu hepsi gagauzların 
üzünä tükürmäk!”

GHT deputatı İlya UZUN: “Büünkü 
Moldova kuvetlerinin yaptıkları Vladi-
mir PLAHOTNÜK zamanında olanna-
ra benzeer. Neredä Gagauziya Başkanı? 
Neçin o, burada, halkın yanında yok?” 

Mitingta teklif edildi, ani herliim 
Aleksandr STOYANOGLU serbest 
brakılmarsa, Komradın baş meydanında 
binnärlän insan toplamaa hem, lääzım 
olursa, mitingları Kişineva geçirmää.

A l e k s a n d r 
STOYANOG-
LUya karşı olan 
p r o k u r o r l a r 
istdilär, ki sud 
onu 30 sutka 
kapalı brak-
sın. Aleksandr 
STOYANOG-
LUnun advo-
katları hem 
Moldovaylan 
Gagauziyanın 
cümnesi onun serbest brakılmasını 
istdilär.

Sudun nesoy kararı olacek, vardı 
nicä annamaa ondan, ani daavacılar 
Aleksandr STOYANOGLUnun tara-
fının hiç bir argumentını da işitmää 
istämedilär hem, ne taa da beter, onna-
ra, Aleksandr STOYANOGLUnun ta-
rafınına, köstek ta koydular. Ölä, sud, 

Bu iş yapıldı bölä sțenariyaya görä:
– Moldova justițiya ministrusu Serd-

jiu LİTVİNENKO zorlan toplandırdı 
Moldova Prokurorların Üüsek Soveti-
ni;

– Bu sovetä gelän Baş prokuroru 
Aleksandr STOYANOGLUyu Serdjiu 
LİTVİNENKO kuudu oradan;

– Sovetin gündelik işinä zorlan ko-
yuldu soruş: “Moldova Parlamentı 
PAS parstiyasından deputatın Lilian 
KARPın Moldovanın Baş prokuroru 
Aleksandr STOYANOGLUya karşı 
danışması için”;

– Danışma koyulunca hem 
kabledilincä, Antikorupțiya prokuroru 
Viktor FURTUNA Moldovanın Baş 
prokuroru Aleksandr STOYANOG-
LUya karşı ceza işi açtı;

– Ceza işi açıldıı gibi Moldova 
justițiya ministrusu Serdjiu LİTVİ-
NENKO hemen bildirdi, ani, zakona 

görä, bölä iş açıldıktan sora, Moldo-
vanın Baş prokuroru, geçici olarak, 
işindän alınêr.

– Taa ötää maskalar  şousunnan Mol-
dovanın informaţiya Slujbasının SİSı 
(eski KGB) ofițerları, gösterici şama-
talıklan gelip Moldovanın Baş proku-
raturası binasına üç saatlık yoklamalar 
yaptılar, nedän sora, Baş prokuroru 
Aleksandr STOYANOGLUyu 72 sa-
ada tutuklayıp, onu evinä götürdülär, 
neredä genä yoklama oldu.

Baş prokuror Aleksandr STOYA-
NOGLU prokuraturanın binasından 
çıkarkana etiştirdi demää jurnalistlerä: 
“Bu devlet enidän baskıya yakalandı”. 
Sora da, kendi evinin kapusunun ya-
nında, jurnalistlerin soruşuna “Neçin 
onu tutukladılar?” Canabisi bölä cuvap 
verdi: “ Bu – memlektin prezidentı ta-
rafından kinnik”.

Not. Geçti haber, ani Baş prokuror 
Aleksandr STOYANOGLU eşini dä 
tutuklamışlar, ama bu saataa ofițial 
bir açıklama bu konuda yok.

Aleksandr STOYANOGLU tutuklandıynan: 
“Bu – memlektin prezidentı tarafından kinnik”

2021-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 5-dä, saat 18:00 için açıklanmış pres-konferențiyanın önündä, Moldovanın 
informaţiya Slujbasının SİSı (eski KGB) tarafından Moldovanın gagauz olan Baş prokuroru Aleksandr STOYA-
NOGLU 72 saada tutuklandı.

Moldova zakonnarını ezeräk, brak-
madı Aleksandr STOYANOGLUylan 
onun advokatı göz-gözä lafetsinnär.

Bundan sora sud kabletmedi Alek-
sandr STOYANOGLUnun tarafının 
danışmasını, ani bu sudu Kişinevun 
bir başka daavacılık bölümümünä 
geçirmää.

Hep ölä sud kabletmedi Aleksandr 

STOYANOGLUnun tarafının da-
nışmasını, ani daavacıların birisini 
diiştirmää.

Bundan kaarä sud durgutmadı ne-
soysa maskalı eriflerin Aleksandr 
STOYANOGLUnun tarafınına durma-
mayca baskısını.

Bu arada, bu miskin işi başladan 
eriflerin internet resurslarında hem 
Facebookta gagauzlara karşı yangını 
kızıştırmak hem körüklemäk yazılar 
peydalanmaa başladı.

Bekleeriz, Movdova kuvetleri aça-
cıklar mı gözlerini, osaydı, görmezdän 
gelip, bu cambazlıı besleyeceklär mi? 

Moldova Parlamentının soțialistlär 
partiyasının deputatları açıkladılar 
suda, ani isteerlär kendilerinin kişilik 
garantiyası altına olarak sud Aleksandr 
STOYANOGLUyu serbest braksın. 
Ama sud bununnan kayıl olmadı.

Hem taa bir, Kişinevun prokuraturası 
hem Çokana bölümü sudunun önündä 
protest mitingları geçtilär, neredä baş 
losungtu: “Aleksandr STOYANOG-
LUya serbestlik!”

Sud Aleksandr STOYANOGLUnun tarafını 
işitmää istämeer hem ona hep köstek koyêr

Bu karardan sora Moldovanın ga-
gauz olan Baş prokuroru Aleksandr 
STOYANOGLU dedi: “Yannış bir ka-
rar. Bän bişey kötü yapmadım, bunu da 
gösterdik işin incelemesindä. İnternet 
skrinnarından kaarä, prokuratura hiç 
bir temel belgi gösterämedi. Biz gös-

terdik benim kabaatsız olduumu belgi-
leri. Bu iş politika harakterını taşıyan 
bir iştir. Baskıya yakalanmak durumu-
na döneriz. 

Beni kabaatlı bulêrlar, ani bän 
2011-ci yılda ne sa yapmışım, açan 
halizdän o diiştirmäk Moldovanın 

MB tarafından geldi. Hiç bir insan 
gösterämeyecek, ani benim ma-
kar bir ilişkim var Platonnan, an-
gısı cümneyä okadar çok negativ 
emoțiyalar getirer.

İncelemä işinä karşı bendä bişey yok, 
ama bän annamêrım, neçin bän, ani iki 
yılın içindä bukadar enilik getirdim, 
bunu çekmäm lääzım? Jurnalistlerä 
hem cümneyä karşı hiç bir zakaz edilän 
baskı olmadı”.

Aleksandr STOYANOGLU: “Bu iş
politika harakterını taşıyan bir iştir”

Aleksandr STOYANOGLUnun tutuklnamasından 72,5 saat geçtiktän 
sora, Kişinevun Çokana bölümü sudu karar aldı Moldovanın gagauz olan 
Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu 30 gün ev tutuklaması altı-
na koymaa.

Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun 
serbest brakılması için yada kapalı kalması için daava Kişinevun Çokana 
bölümü sudunda incelendi.

“Aleksandr
STOYANOGLUnun 
üstünä ataka - bütün 
Gagauziya insannarı 
üstünä atakadır!”

Aleksandr 
STOYANOGLUnun 
serbest brakılması 
için Komrada giriş 
yolun kapanması

Okuyun 6-cı sayfada
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Canavar ayın 6-da sabaalendän artık 
Komratta hem Kişinevda Moldovanın 
Baş prokurorunu Aleksandr STOYA-
NOGLUyu arkalamak için mitinglar 
hem protestlar başladılar.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH 
hep sustu!

Gagauziyanın baş kasabasında Kom-
ratta miting geçti Gagauziya Başkan-
nıın binasının önündä. Bir kaç saatlık 
mitingta Gagauziyanın patriotları, eski 
hem eni politikacıları, Halk Topluşun 
deputatları, Moldovanın zakonnarını 
önä süreräk, Moldova kuvetlerindän 
bir kabaatsız tutulan Aleksandr STO-
YANOGLUnun serbest brakılmasını 
istedilär.

Moldovanın eski justițiya minist-
rusu Fadey NAGAÇEVSKİY yazdı, 
ani “Baş prokuroru Aleksandr STO-
YANOGLUyu lääzım diil salt serbest 
brakmaa, ama, onu iş erinä döndü-
rüp, ona reabilitațiya yapmaa”.

Fadey NAGAÇEVSKİY sayêr, ani 
bu iş nekadar tez lääzım yapılsın. Bun-
dan kaarä Canabisi yazêr, ani Moldova 
Prokurorların şindiki Üüsek Sovetini 
lääzım daatmaa da ona enidän isanna-
rı ayırmaa, kırladıp oradan Moldova 
justițiya ministrusunu hem koyup ora-
yı Moldovanın Baş prokurorunu, Ma-
gistratlıın Üüsek Sovetinin başını hem 
ombudsmenı (parlament advokatını).

Taa ileri Fadey NAGAÇEVSKİY ur-
guladıydı, ani Aleksandr STOYANOG-
LUnun daavacılık işi var nicä etişsin 
Evrupa İnsan Hakları Suduna.

Kendi sözü-
nü Canabisi bölä 
başladı: “Bän 
danışêrım mem-
leketin politikalı 
öndercilerinä. Bizi 
raatsız eder Alek-
sandr STOYA-
NOGLUya karşı 
yapılan işlär. Taa 
doorusu bizi ra-
atsız eder rejisör-
lanmış spektakli, 
neredä memleke-
tin politikalı kuvedi savaştı zakonun 
saymasına simuşäțiya yapmaa. Nicä 
diktaturanın karışıklık vakıdında, bir-
kaç saadın içindä peydalandı ceza işi 
hem nesoysa belgilär, ani ettilär yok-
lamaları yapmaa hem Baş prokuroru 
hem onu eşini tutuklamaa”.

Burada eridir urgulamaa, ani taa 
ilersi günü Moldova prokuratura-
sı açıkladı, ani Aleksandr STOYA-
NOGLUnun eşi tutuklanmadı, ama 

Gagauziya Başkanı İrina VLAH 
hep sustu!

Taa sora Gagauziya Halk Topluşun 
VI-cı hem eni seçilän VII-ci dönem 
deputatları sıradan dışarı olan maasuz 
bir toplantı yaptılar, neredä danıştılar 
Moldovanın eni kuvetleri kabaatsız 
tutulan Aleksandr STOYANOGLUyu 
serbest braksınnar. Herliim bu iş ya-
pılmarsa Gagauziya eni kuvetlerä karşı 
seslämemäk düzeninä geçecek.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH 
hep sustu!

Moldovanın baş kasabasında Kişinev-
da da susan olmadı. “Cümne Kongresı” 
partiyası, Aleksandr STOYANOGLU-
nun serbest brakılması için, Moldova 

Parlamentın önündä, “Huntayı erä!” lo-
zungunu önä çıkararak, protest etti. Bu 
protesta Moldovanın “Renato Usatıy” 
partiyasından insannar da katıldı.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH 
hep sustu!

Hep o günü Moldova Baş prokuro-
run yardımcıları Kişinevda bir pres-
konferențiya yaptılar. Burada Moldo-
va Baş prokurorun yardımcısı Ruslan 
POPOV argumentlän söledi, ani Alek-
sandr STOYANOGLUya karşı Mol-
dova Parlamentı PAS parstiyasından 
deputatın Lilian KARPın yazısı temel-
siz bir iştir, çünkü juridika kanonnara 
dayanmêêr.

Bundan kaarä Baş prokurorun yar-

dımcıları üzä çıkardılar Aleksandr 
STOYANOGLUnun tutuklamasının 
haliz sebepini. “Bu sebep – dedi  Baş 
prokurorun yardımcısı Ruslan PO-
POV – Büünkü Moldova justițiya mi-
nistrusu Serdjiu LİTVİNENKOnun 
pek yakın senselesini “Victoriabank” 
bankasının baş buhgalterını Mariya 
YOVUyu kapandan kurtarmaa, zerä 
ona karşı bankalık cambazlıında ceza 
işilerini kapatmaa. Bundan kaarä, Ma-
gistratlıın Üüsek Sovetinin geçici pre-
zidentin Dorel MUSTÄȚAnın da bu 
iştä meraklıı var, çünkü onun kardaşı 
da bankalık cambazlıına karışık”.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH 
sa hep susêr!

Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için 
mitinglar hem protestlar geçer – Gagauziya başkanı susêr!

Moldovanın eni kuvetleri tarafından 05.10.2021 avşamsı Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun bir kabaatsız tutuk-
lanması Moldovayı hem Gagauziyaya sarsılattı hem sarsıladêr. Taa o avşam buna karşı olduklarının hem bu tutuklamanın sebepsiz olduunu jurnalistlerä 
açıkladılar hem juridika argumentlarını getirdilär Moldovanın anılmış hem saygılı advokatları hem prokurorları, diplomatları, devlet adamnarı hem cüm-
ne insannarı, ama salt Gagauziya Başkanı İrina VLAH sutu.

neçin bunu Başkan bilmeer – Allaa 
biler?

Taa ötää İrina VLAH dedi: “Açıkça-
sına belli, ani devlet kuruluşları kendi 
işlerini yaptılar emirä görä, ama diil 
zakona görä. Taa da açıkçasına belli, 
Aleksandr STOYANOGLUyu korkut-
mak isteyişi. Maasuz bu üzerä dä ona 
hem onun karısına arestı kullandılar. 
Bu doorudan Aleksandr STOYANOG-
LUyu bir başkı hem onun aazını kapa-

mak için bir denemä. 
Eminim, Canabin Aleksandr STO-

YANOGLUnun memlekettän kaç-
maa hem ceza işi aaraştırmalarından 
saklanmaa neeti yok. Tam tersinä, 
eminim, ani o hazır kendi kabaatsız-
lıını göstermää, ama onu istämeerlär 
kolvermää dooru daavaya…”

Taa ötää Gagauziya Başkanı başladı 
nasaat vermää Moldova öndercilerinä, 
ne yapmaa onunnan, ani Moldovada 
herbir işä paalar kalkêr da o öndercilär 
lääzım bu işleri çözsünnär.

Bundan sora da, Gagauziyanın insan-
narına danışarak, İrina VLAH dedi, ani 
“kimi politikacılar savaşêrlar Aleksandr 
STOYANOGLUnun dolayında durumu 
kendilerinin politika kazancına kullan-
maa”, unudup açıklamaa, ani diil çoktan 
kendisi o politikacıların yanıydı hem, 
ani, o politikacılar şüpeli bir yollan, onu 
Gagauziyada enidän kuvedä gitirdilär, 
ama Moldovada kuvet diiştiynän kendi-
si da osaat sattı onnarı.

Foto: facebook.com/vlahmd

Gagauziya Başkanı, ona deyni kiminsa tarafından 
Aleksandr STOYANOGLUnun tutuklanması için
yazılı olan birkaç lafı ekrandan zar-zor okudu

Fadey NAGAÇEVSKİY: 
Stoyanogluyu lääzım diil 
salt serbest brakmaa, ama, 
onu iş erinä döndürüp, 
ona reabilitațiya yapmaa

Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun tutuklanmasından 1,5 gün geçtiktän sora, 
açan Gagauziya hem Moldova bu korkuducu hem dooruluksuz iştän ayaa kalktı, son-sonunda Gagauziya Başkanı 
İrina VLAH ta, ona deyni kiminsa tarafından yazılı olan birkaç lafı ekrandan zar-zor okumaa deyni kuvet buldu.
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Aklınıza getireriz, ani bakmadaan 
ona, ki Moldovanın hem Gagauziya-
nın en anılmış prokurları hem yuristle-
ri Moldovanın gagauz olan Baş proku-
rorun Aleksandr STOYANOGLUnun 
tutuklanmsı temelsiz olduu hem bunun 
politikalı nesteyä kokması söleerlär, 
Moldovada kuvettä bulunannar bu iştä 
kendilerini saar hem Ne suvan imiş, ne 
da suvana kokêrlar gibi yapêrlar. 

Nicä dä olsa, bir mikroskopsuz 
görüner, ani bu iş politikalı cellatlıına 
kokêr.

Daava başladıynan, Moldovanın 
Baş prokurorun Aleksandr STOYA-
NOGLUnun advokatları istedilär, ani 
karar alacek Kişinev Apeläțiya Pala-
tasının daavacıları diiştirilsin, çünkü 
onnarın hakkında advokatlarda şüpä 
var. Bu danışmayı inceleyän Kişinev 
Apeläțiya Palatasının başka daavacıla-
rı bu uurda yarı bir karar aldı, diiştirip 
sade bir daavacıyıkayı.

Moldovanın Baş prokuroru Alek-
sandr STOYANOGLUnun advokat-

larının tarafından daa-
vacıların diiştirilmesini 
istedikleri incelenärkenä 
hem daavaıların karar al-
masına gittikleri zaman, 
Aleksandr STOYANOGLU 
hem onun advokatı Vasiliy 
GAFTON presaya açıkla-
malar yaptılar.

Moldovanın Baş pro-
kuroru Aleksandr STOYA-
NOGLU açıkladı: “Benim 
arestımın arkasında durêrlar 
Moldovanın kesesindän 
bir miliard dolar çalan 
benefițiarlar. Büün Mol-
dovada kuvettä bulunan 
politikacılar da onnarın in-
teresleri için çalışêrlar. Baş 
prokuror olduumdan sora, 
biz bu bir miliard hırsızlıı 
uurunda incelemelerdä pek 
çok yaptık. Etiştik taa ban-

kaların çalışannarına, ani hep gölgedä 
kalardılar. Etiştik çok politikacılara 
hem onnarın senselelerinä, ani bu işin 
içindä var. Onuştan son 3 ayın içindä 
onnar ölä eşinmää başladılar. 

Bakın bitki 3 ayın içindä pravitels-
tvoya gelän hepsi çinovniklär benim 
iştän atılmamı istemelerini açıktan 
söledilär. 

Siz gördünüz nesoy alatlan kable-
dildi o zakon, ani Stoyanogluya karşı 
sankțiyalar koyulabilsin. Bän sanar-
dım, ani Baş prokurorun çalışması-
na nota koyulacek, da bän parlament 
komisiyasının önündä işi gösterecäm. 
İnanın, bana var ne göstermää.

Hepsi ne olêr benim dolayımda – 
bu ceza kabaatıdır.

Bän Baş prokurorluk için konkursu 
geçtim o kurallara görä, ani kurduy-
du büünkü Moldova Prezidentı Maya 
SANDU, da ozaman Canabisi onu do-
oru bulduydu, şindi dä yannış sayêr.

Nicä var nicä olsun ölä, ani bir günün 
içindä, bir saadın içindä Konstituțiya 
sudu benim danışmamı inkär etti, bak-
madaan ona, ani bir yıl geeri o danış-
manın içindä olan işleri o dooru buldu. 
Bir saat içindä memleketin prezidentı 
kendi üç kişisini Prokurorların Üüsek 
Sovetinä (PÜS) koydu, ombudsmenı 

koydu, angısı PÜSün azası da, bir sa-
adın içindä PÜSä taa eni kişilär koydu. 
Bu cumaa günü oldu. Onnar hepsini 
ilerdän hazırlamıştılar. Benim arestımı 
da. Ama onnara o günü oy etişmedi. İş 
pazertesinä kaldı. Pazertesi da hep oy 
etişmedi. Sade çarşamba günü onnar 
becerdilär bunu yapmaa”.

Cuvap vereräk soruşa “Siz ne istedi-
niz sölemää presaya o günü, açan sizi tu-
tukladılar?” Moldovanın Baş prokuroru 
Aleksandr STOYANOGLU bölä cuvap 
etti: “İstedim açıklamaa onu, ani Proku-
rorların Üüsek Sovetindä 5 kişinin kendi 
interesleri var, da onnar yok nicä olsun-
nar o Sovetin azaları. Laf gider Moldo-
va justițiya ministrusu Serdjiu LİTVİ-
NENKO için, angısıın kayınnası miliard 
hırsızlıı dosyesında var, Başka bir PÜS 
azasının kardaşı da dosyelarda var, taa 3 
PÜS azası başka işlerä karışık”.

Moldova Baş prokuroru Aleksandr 
STOYANOGLU başka soruşlara da 
cuvap verdi, söleyeräk, ani kendisi Baş 
prokuraturaya geldiktän sora, işi haliz 
justițiya yoluna koymaa becerdi, ka-
payıp bir kabaatsız maasuz açılan po-
litikalı dosyelarını. “Ama, – urguladı 

Canabisi, – bu işleri pek zor yapmaa, 
zerä prokuraturada biri-birinä baalı 
çok senselä olan insannar var, angıla-
rını zor oldu iştän çıkarmaa”.

Söleyeräk Baş prokuror yardımcısı 
Ruslan POPOVun tutuklanması için, 
Moldova Baş prokuroru Aleksandr 
STOYANOGLU dedi, ani “Ruslan 
POPOVa karsı zakonu ezmektä ceza 
kabaatı yapıldı”.

Söleyeräk o prokurorlar için, ani 
kendisinin tutuklanmasından sora “ken-
dileri” prokuraturadan giderlär, Moldo-
va Baş prokuroru Aleksandr STOYA-
NOGLU dedi: “Prokuraturadan gitmäk 
– bu onnarın kendi kararları. Kim gider 
prokuraturadan? En isläälär, en hazır-
lanmışlar, namuzlular. Prokuraturada 
büün 742 prokuror işleer. Onnarın may 
hepsicii doorucu hem pak insannar. Bän 
gelincä ne olardı prokuraturada gidin da 
sorun rayon prokurorlarına, sorun Kişi-
nevdakı prokurorlara”.

Jurnalistlär tarafından koyulan so-
ruşlar kızgınnaştıynan, burada bulu-
nan prokuror Viktor FURTUNA, ani 
Moldova Baş prokuroruna Aleksandr 
STOYANOGLUya karşı uydurma bir 

Aleksandr STOYANOGLU: “Onnar hepsini 
Canavar ayın (oktäbiri) 15-dä Kişinev Apeläțiya Palatası, zeetlär içindä edi saat  inceleleyip Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STO-

YANOGLUnun serbest brakılması için danışmayı hem Canavar ayın (oktäbiri) 8-dä Kişinevun Çokana bölümü sudun tarafından onun bir kabaatsız 30 
gün ev tutuklaması altına koyması için alınan kararı, son sonunda Kişinevun Çokana bölümü sudun tarafından alan kararı kuvettä braktı – Aleksandr 
STOYANOGLU taa ötää dä 30 gün içindä ev tutuklaması altında kaldı.

15.10.2021 günü saat 11:36 Baş prokuror Aleksandr STOYANOGLU 
açêr Kişinev Apeläțiya Palatasının kapusunu.

Polițiya insannarı biri-birinä so-
kan provokatorları Kişinev Apeläțiya 
Palatasının önündän temizler.

GHT deputatı İvan KARACA Gagauziyadan baş-
ka insannarlan Aleksandr STOYANOGLUya arka ol-
maa deyni Kişinev Apeläțiya Palatasının önünä geldi.

Gagauz Todur SAVASTİN annadêr televideniyacılara 
neçin kendisi hem hepsi bu insannar Aleksandr STOYA-
NOGLUya arka olmaa deyni burayı toplandılar.
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ilerdän hazırlamıştılar. Benim arestımı da!” 

dosye kurdu, sudun sekretarinnän bilä, 
başladı presayı salondan kuumaa. Bun-
dan annadık, ani bu sudta da dooruluk 
bulunmayacek. Ölä da oldu. 

Kişinev Apeläțiya Palatasının da-
avacıları ayırı bir erdä aralarında bir 
saatlık konuşmadan sora, önümüzä 
çıkıp, hepsinä ilerdän bilinän kararı 
açıkladılar. İlerdän bilinän, zerä belliy-
di, ki aralarında bir kıllı güüslü daavacı 
çıkmayacek, ani yukardan gelän hem 
yustițiyeya ters gidän emirlerä karşı 
koyacek.

15.10.2021 günü saat 18:46 Baş prokuror Aleksandr STOYANOGLU 
Apeläțiya Palatasının kararından sora: “Ne benim ne karımın bir kabaatı yok!”.

O günü Kişinev Apeläțiya Palata-
sının önündä, Moldova Baş prokuroru 
Aleksandr STOYANOGLUnun ser-
best brakılması için, protest mitingı 
oldu. Gagauziyadan, Pridnestrovye-
dan, Moldovanın Kişinev hem Belț 
kasabasından gelän insannar baarardı-
lar: “Stoyanogluya serbestlik!”, ama 
işidän yoktu, çünkü davacılık sistema-
sında kendi sıcak erleri için düşünän 
davacılar, eminnerini basrak, yukardan 
emirlerä uygun olan karar aldılar.

Todur ZANET, patretlär avtorun

Aleksandr STOYANOGLU: Bakın bitki 3 ayın içindä pravitelstvoya 
gelän hepsi çinovniklär benim iştän atılmamı istemelerini açıktan söledilär. 

Moldova Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUnun daavasını 
inceleyän Kişinev Apeläțiya Palatasının daavacıları, ayırı bir erdä araların-
da bir saatlık konuşmadan sora, hepsinä ilerdän bilinän kararı açıkladılar.

Moldova Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU hakkında karar ala-
cek daavacıların diiştirilmesi için danışmayı inceleyän hem bu uurda yarı 
karar alan Apeläțiya Palatasının daavacıları.

Advokat Vasiliy GAFTON argu-
mentlarlan presaya açıklama yapêr.

Anılmış hirurg Dr. Aleksandr 
DANÇ alınacek kara için lafeder.

Baş prokuror Aleksandr STOYANOGLU serbest brakılması için Kişinev 
Apeläțiya Palatasının önündä protest mitingı.
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İlkin Kişinevda saat 12:00-dä, 
Moldova Parlamentının önündä 
komunistlär hem soțialistlär bloku bir 
protest mitingı yaptılar, neredä bu blok-
tan Parlament deputatların nasaatların-
da Aleksandr STOYANOGLUnun ser-
best brakılması, Moldova öndercilerin 
zakon kaluplarına dönmesi, paaların 
büümesinin durgutması hem cümnenin 
zorluklarının çözülmesi istendi. 

Bundan sora Gagauziyanın baş ka-
sabasının Kultura Binasının önündä 
Moldovanın gagauz olan Baş proku-

rorun Aleksandr STOYANOGLUnun 
serbest brakılması için taa bir protest 
mitingı geçti, neredä Gagauziyanın 
küülerindän hem kasabalarından yak-
laşık 300 kişi pay aldı. Onnarın arasın-
da vardılar Gagauziya Halk Topluşun 
deputatları hem anılmış cümne insan-
narı.

Gagauziya, Moldova hem Evropa 
Birliin bayrakları altında geçän miting-
ta nasaat edennär bunnarı urguladılar:

Vladimir KISSA, Gagauziya Halk 
Topluşun Başı: “Aleksandr STOYA-

NOGLUnun bir kabaatsız tutuklanma-
sında kesin görüner politika zakazın 
izi”.

İlya STAMAT, Gagauziyanın içişle-
ri Upravleniyanın eski Başı: “Kuvettä 
bulunannar azetmeerlär Aleksandr 
STOYANOGLUnun prințiplı doorulu-
undan” hem “Onun erinä isteerlär ken-
di adamını koymaa”.

Demyan KARASENİ, eni seçilmiş 
GHT deputatı: “Bizim mitinglar efekt 
verdilär. Bilerim, ani Aleksandr STO-
YANOGLU uurunda karar alan daava-
cılar, esaba aldılar avtonomiyada yaşa-
yan insannarın bu uurda bakışını”.

Komratta mitingın sonunda kabledil-
di karar, neredä merkez kuvetlerindän 
isteniler Aleksandr STOYANOGLU-
nun hemen serbest brakılması hem Baş 
prokuror işinä geeri dönmesi.

Bundan sora insannar, onnarca ma-
şinalara pinip, yollandılar Kişineva 
dooru. Etiştiynän Gagauziyanın giriş 
sınırına, onnar saat 17:45-tä onbeş 
minuda kapadılar Kişinev-Curculeşti 
yolunu. Bununnan yolun iki tarafında 
da kilometralar uzunnuunda maşinalar 
kuyruu toplandı.

Patretlär: facebook.com/dpopozoglo, 
gagauzinfo.md

Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması 
için Komrada giriş yolun kapanması

Pazar günü, Canavar ayın (oktäbri) 10-da,  bir kabaatsız tutuklanan Mol-
dovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun ser-
best brakılması için Kişinevda hem Komratta protest mitingları geçtilär.

Moldovanın Cümne saalıında Üstolan Durumu milli komisiyası (CSÜDK) aldı 
Karar, ani Canavar ayın (oktäbiri) 15-dän beeri sokakta bulunan insannarın ya-
nında herzaman lääzım olsun pasport. 

Bu iş, şaka murat maamilä surat, COVİD-19 hastalıını ensemää yardım ede-
ceymiş. Herliim polițiya vatandaşları pasportsuz yakalarsa, ozaman “COVİD-19 
durgutmaa deyni” – para cezası!

Bezbelli devlettä işlär (diil COVİD-19 işleri, makar o da çok kötü, ama bucet 
para işleri!) pek prost durumda da o paraları vatandaşlardan, tulum gibi şiş bü-
rakratların beslemesi için, toplamaa lääzım. Çünkü onnar aaç kalırsa – ozaman 
kuvettä bulunannarı aktararlar.

VATANDAŞLAR, DİKKAT! Evdän ekmek için, aptekaya, paneera, sokak 
tarafından aul boyunda dernää, uşak başçasından uşaa almaa deyni, düünä, 
kliseyä gitmää yada başka bir sokak zorunuz için evinizdän çıkarsanız, köşä 
ardında polițiyaylan buluşmaya hazır olun!

Bölä karar alındı 2021-ci yılın Ca-
navar ayın (oktäbri) 15-dä Baamsız 
Devletlär Topluluun devlet Başkanna-
rının Sovetinin toplantısında, angısı 
onlain rejimında geçti.

BDTda “Topluluun kultura baş ka-
sabaları” programası kuruldu 2010-cu 
yılın Canavar ayın (oktäbri) 4-dä hem 
2012-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 5-dä 
Topluluun devlet Başkannarının Sove-
tinin tarafından temelä koyuldu.

BTDa “Topluluun kultura baş ka-
sabaları” oldular:

2011 yıl – Gomel (Belorusiya) hem 
Ulyanovsk (Rusiya);

2012 yıl – Astana (Kazakistan) hem 
Marı (Türkmenistan);

2013 yıl – Gabala (Azerbaycan) hem 
Mogilöv (Belorusiya);

2014 yıl – Almatı (Kazakistan) hem 
Oş (Kırgızistan);

2015 yıl – Voronej (Rusiya) hem 
Kuläb (Tacikistan);

2016 yıl – Daşoguz (Türkmenistan);
2017 yıl – Gäncä (Azerbaycan);
2018 yıl – Goris (Armeniya);

2023-cü yılda Komrat BDTnın kultura baş kasabası olacek

2019 yıl – Brest (Belorusiya);
2020 yıl – Şımkent (Kazakistan);
2021 yıl – Duşanbe (Tacikistan);

2011-ci yıldan beeri Baamsız Devletlär Topluluunda (BDT) kuruldu “Top-
luluun kultura baş kasabaları” programası, angısının çerçevesindä 2023-cü 
yılda Gagauziyanın baş kasabası Komrat BDTnın kultura baş kasabası ola-
cek.

2022 yıl – Karakol (Kırgızistan);
2023 yıl – Komrat (Moldova, Ga-

gauziya).

Köşä ardında polițiyaylan 
buluşmaya hazır olun!
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Proektların birincisi – Bosniya-Gerțogovina dev-
letinin başkasabasında bulunan Saraybosna Uni-
versitetin çiftçilik çorbacılıı fakultetında Amfiteat-
runun enilenmesi. İkincisi da – Zenica kasabasının 
kapalı tip olan kapanında dikiş atelyesinin kurulma-
sı.

Amfiteatrunun açılış sırasında pay alan TİKA Baş-
kan yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK urguladı: “1995 
yılından başlayıp TİKA Bosniya-Gerțogovinada 
bindän zeedä proektını ömürä geçirdi. Onnarın ara-
sında çiftçilik alanında üzlärcä yapılan proekt var. 

Bosniya-Gerțogovinada 1992-1995 yıllarında ya-
şanan cengin acılarını dindirmäk hem bölgedä ya-
şayan halkın ömür standardını üüseltmäk için hem 
da göçü durgutmak sebepinnän uygulanan proekt-
larlan binnärcä boşnak, topraklarını brakmayarak, 
küülerindä yaşamaya başladı”. 

Bosniya-Gerțogovina devletinin Zenica kasabası-
nın kapalı tip olan kapanında 100 kişi çalışabilecek 
dikiş atelyenin açılışında sa Dr. Mahmut ÇEVİK 
açıklamasında TİKAyı bölä annattı: “TİKAnın 60 
memlekettä 62 ofisin çalışmalarınnan yılda 2000 
hem son 19 yılda 30 bindän zeedä proekt aslıya çı-
karıldı”.

Bosniya-Gerțogovina devletinä 
TİKAdan taa iki proekt

Hepsimiz bileriz, ani Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) bütün dünnäädä binnärlän 
yardım proektları yapêr. Geçennerdä proektların ikisi başarıldı Balkannarın Bosniya-Gerțogovina 
devletindä, angılarının ofițial açılışında pay aldı TİKA Başkan yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK.

Canavar ayn (oktäbri) 20-dä Türk İşbirlii hem 
Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) Başkan yar-
dımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK kabul etti Ukrayna 
Gagauzlar Birliin başkanını Vasiliy KELİOGLU-
yu hem Türkiye Ankara “Gagauzlar” dernään 
başkanını İrina ÜSÜMBEYLİyi.

Nicä bildirdi TİKA Başkan yardımcısı Dr. Mahmut 
ÇEVİK, buluşmak zamanında Ukrayna hem Moldo-
va gagauzlarına cümne, kultura hem başka uurlarda 
TİKA tarafından yapılacek hem yapılması lääzım 
olan proektların kolaylıkları lafedildi.

Kendi tarafından Vasiliy KELİOGLU hem İrina 
ÜSÜMBEYLİ şükür ettilär TİKAya hem TİKA Baş-
kan yardımcısına Dr. Mahmut ÇEVİKä gagauzlara 
yapılan yardımnar hem aslıya çıkarılan proektlar 
için.

TİKA Başkan yardımcısı 
Dr. Mahmut ÇEVİKlän
gagauz proektları lafedildi

Karar alındıktan sora Moldovanın vițe-premyer-
ministrusu, infrastruktura hem regionnar ilerlemesi 
işlerindä ministru Andrey SPINU dedi: “Biz, tabiat 
gazı bölümü uurunda Moldovada Üstolan durumunu 
açıklêêrız, ani türlü sțenariyalara hazır olalım deyni. 

“Vatandaşları korumak için”
gaz uurunda Üstolan durum koyuldu

Ani Moldovanın kimi küülerindä 
XXI-ci asirdä dä tezeklän yakmaktan 
vazgeçmedilär biz bilärdik, ama, ani 
bütün Moldova tezek aaramaa başla-
yacek – bunu biricii beklemäzdi. Tezää 
sa kimsey samtêêr. Bu arada odunnan 
kömür paaları da yukarı fırladılar. Bu 
durumda Moldova kuvetleri Rusi-
yaylan gaz oyuncaa oynamaktan hep 
vazgeçmeerlär. 

Gaz kıtlıı sa aaçlık kıtlıına dönmää 
başladı. Ekmek hem başka iyecek mal-
ların paaları patladılar. Elektrika, gaz, 
benzin hem solärka paalaarı durma-
mayca büüyerlär.

Gaz kıtlıı beterinä AB “Moldova-
gaz” kompaniyası gaz ekonomiyasına 
çaarêr.

Gaz kıtlıı beterinä büük fabrikalar 
hem yısıdıcı țentralları mazut yakıtına 
geçtilär.

Devlet kuvetleri, Üstolan durumunu 
uydurup, devlet yakıt rezervalarını aç-
tırdılar da oralarını boşaldêrlar.

Moldova Rusiyaylan gaz oyuncaa oynêêr,
insannar sa tezeklän yısınmaya geçerlär

Bücet rezervasından da 15 miliard 
ley para alıp, onnar, kendi gazı olma-
yan Polşa aracı firmasından, bir ba-
kırcık gaz satın aldılar – 1 milon kub! 
Moldova sa gündä 15 -20 milion kub 
arası gaz kullanêr. O gazın da paası-
nı saklı tutêrlar. Sansın parayı kendi 
ceplerindän ödärmişlär gibi.

Şindi taa nesoysa aracı firmasından 
taa birbuçuk bakırcık gaz bulmuşlar – 
1,5 milon kub. Hep ölä saklı paaya. 

Bu bakırcıkların hem saklı paaların 
ardında sanki ne var? Açaba tunuk 
suda balık tutması mı osa başka iş mi?

Nicä dä olsa, kimin sa harșaklıı 
beterinä, Moldovada gaz işi gölü ka-
şıklan doldurma işinä döndü.

Todur ZANET

Kışa karşı Moldova hem Rusiya arasında gaz dartışmalrı var nicä getirsin ona, ani bu yıl bütünnä Moldova tezää geçecek. Politika beterinä Moldova 
kuvetleri kış başında başladılar Rusiyaylan gaz oyuncaa oynamaa.  Da bu oyunnan insannarı yısınmak için odunnan kömür almaya hem tezek aaraa-
maya soktular.

Canavar ayın (oktäbiri) 13-dä Moldovanın Üstolan Durumu uurunda milli komisiyası aldı Karar, ani 
Moldovada tabiat gazı bölümü uurunda Üstolan durumu koymaa.

Hazır olmak durumu demeli, ki vatandaşları korumak 
için kuruluşlar konkret ölçüleri var nicä alsınnar”.

Ministrunun açıklamasına görä, ilk adımda, 
kuvetlär vatandaşlara yardım karşılaması süsteması-
nı düzenneyeceklär hem fondları kuraceklar.
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Anmak sıranın başında, küü lițeyinin gagauz 
dilindä hem literaturasında üürediciykanın Ele-
na Nikolaevna KÖSÄnin zaametinnän, üürencilär, 
ellerindä aaçlıkta diri kalan dedelerinin patretlerini 
tutarak, okudular onnarın 1946-1947 yıllarda zorlan 
yapılan aaçlık için annatmalarını.

Bu aar hem yaslı gündä söz tutan Çeşmä küüyün 
primarı Sofiya JEKOVA şükür etti küülülerä hem o 
insannara, angılarının yardımınnan hem parasınnan 
kuruldu bu Anmak memorialı, ani verer kolayını 
daymalarda anmaa aaçlaa kurban olan insannarı. 
Neyi, yaşlarlan gözlerindä, bir susmak hem saygı 

minudunnan yaptılar hepsi o insannar, ani 
toplandıydılar bu yaslı sıraya.

Anmak sırasında kendi duygularınnan 
çeşmäküülülerin önündä nasaat ettilär Çeşmä 
küüyündän Gagauziya Halk Topluşun VI-cı 
toplumun deputatı Ekaterina JEKOVA hem 
yazıcı Konstantin KURDOGLU.

Bu memorialda toplu mezarda gömülän 
1946-1947 yıllarda aaçlaa kurban olan bir 
bindän zeedä kişinin cannarı için küüyün 
Büük Panaiya klisesinin popazı Ay-Boba 
Väçeslav slujba yaptı hem koliva kaldırdı.

Slujbadan sora, 1946-1947 yıllarda Aaçlık 
kurbannarını anmak için toplanan insannar 

Çeşmä küüyündä 1946-1947 yıllarda 
Aaçlık kurbannarını anmak sırası

Anmak memorialına saygıylan çiçek koydular.
Not. 1946-1947 yıllarda gagauzlara karşı zorlan 

yapılan aaçlıkta gagauz küülerindä 40-60% insan 
bu aaçlaa kurban oldu.

Patretlär: cesma.md, Natalya Boeva

Canavar ayın (oktäbri) 19-da, Gagauziyanın “Aaçlık kurbannarını Anmak Günündä”, Çeşmä kü-
üyün primariyasının çalışmasınnan, bu küüyün 1946-1947 yıllarda Aaçlık kurbannarını Anmak Me-
morialında bu kurbannarı anmak sırası oldu.

1946-1947 yıllarda Aaçlaa binnän can kurban 
verän Kıpçak küüyü Canavar ayın (oktäbri) 19-da 
andı o bir kabaatsız aaçlaa kurban olan insannarı.

Bu yaslı gündä anmak masası başında toplandılar 
insannar, ani geçirdilär o tragediyayı, küüyün popazı, 
üüredicilär hem üürencilär. Anmak sırasında, kıpçaklı-
ların Panteley Vasilyeviç YANULOVun hem Harlam-
piy Avramoviç KOLİOGLUnun 1946-1947 yıllarda 
Aaçlık için annatmaları hiç birini raatsız brakmadı. O 
aar hem kara günnär için aslısı sesleyennerin gözlerini 
yaşlan hem cannarını sancıylan doldurdu.

Hepsicii kayıl oldular onunnan, ani 1946-1947 yıl-
larda Aaçlık – milletimizin tragediyası hem o trage-
diyayı diil lääzım unutmamaa.

Avdarmada bu yıl 1946-1947 yıllarda Aaçlık kur-
bannarını Anmak sırası yapıldı küüyün mezarlıında 
kurulan “Avdarmada 1941-1945 yıllarında tiftan 
ölän 575 kişiyi hem 1946-1947 yılında aaçlıktan ölän 
583 kişiyi anmaa deyni” Çasovnänın yanında, 
angısı düzüldü Avdarma küüyün mețenatlarının 
parasınnan hem açıldı 2019-cu yılın Canavar 
ayın (oktäbri) 19-da, Gagauziyada “Aaçlık kur-
bannarını Anmak Günü”n seftä ofițial bakmak 
günündä.

Aaçlık kurbannarını anmasında pay aldılar 
küüyün Primarı Marina KAPSAMUN, Avdar-
ma küüyündän Gagauziya Halk Topluşun VI-cı 
toplumun deputatı hem küüyün istoriyası muze-
yin direktoru Elena KARAMİT, muzeyin zaa-
metçileri, küü lițeyin üüredicileri hem üürenci-
leri.

Hepsi bu insannar, aaçlık kurbannarını anarak, Ça-
sovnenin anmak taşına çiçeklerini koydular, mumna-
rını yaktılar hem aaçlıktan bir kabaatsız raametli olan 
cannar için dua ettilär. Küüyün Ay-Mihayıl klisesi-
nin popazı Ay-Boba Konstantin raametlilerin cannarı 
için liturgiya okudu.

Bilinän bilgilerä görä Avdarma küüyündä 1946-
1947 yılında aaçlıktan 800 kişidän zeedä insan öldü, 
onnarın salt 583-çün adı hem laabı bulundu. Kalanını 
taa aaraştırêrlar.

Not. Gagauziyada “Aaçlık kurbannarını An-
mak Günü” bakılsın deyni karar alındı Gaga-
uziya Halk Topluşu deputatlarının Elena KA-
RAMİTin hem Ekaterina JEKOVAnın GHTya 
danışmasına görä, angısı için Gagauziya Halk 
Topluşu el kaldırdı 2019-cu yılın Canavar ayın 
(oktäbri) 15-dä.

Avdarma küüyündä 2018-dän beeri 
Aaçlık kurbannarını ofițial anêrlar

Hepsimiz bileriz, ani 2019-cu yıldan beeri Canavar ayın (oktäbri) 19-zu Gagauziyada,  ofițial olarak, 
“Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” oldu, ama bu işi Gagauziya Halk Topluşu tarafından, taa ilktän, 
018-ci yılda teklif edildiinän, kabletmeyincä, Avdarma küüyün primariyası 2018-ci yılda karar aldı 
Canavar ayın (oktäbri) 19-da “1946-1947 yıllarda Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”nü bakmaa.

1946-1947 yıllarda Aaçlık – 
milletimizin tragediyası


