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Bu yıl gagauzlara 
karşı yapılan Aaçlık 
genoțidın bitmesinin 
75-ci yılı. 

“Hederlez-2022” – Altaydan Bucak 
topraklarına etişän uzun kervan

Hederlez ayın (may) 6-da Çadır kasabasının “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda geniş hem tan-
tanalı bakıldı Hederlez yortusu, nereyi, Gagauziya Başkankasının emirinä görä, Gagauziya kultura Upravleniyası 
kendi kolektivlarınnan hem teatrular artistlerinnän hazırladı büük bir gösteri. 2022-ci yıl Gagauziyada bilim ada-
mı hem yazıcı Dionis TANASOGLUnun yılı olduu için, Hederlez yortusunun açılışı da yapıldı Canabisinin “Uzun 
kervan” romanına görä kurulan teatrulu insținirovkasınnan, neredä annadıldı gagauzların taa Altaylardan Bucak 
kırlarına kadar gelmesi hem o kervanın uzun yolculuunda gagauzların geçirmesi. 5-ci, 6-cı hem 8-ci sayfalarda

“ATATÜRKü anma, Gençlik hem 
sport Günü” yortusu bakıldı

103 yıl geeri, Hederlez ayın (may) 19-da, Türkiyenin ulu önderi Gazi 
Mustafa Kemal ATATÜRK, Samsun kasabasına çıkarak, türk milli savaş-
masının ruhunu ateşledi. Sındırılmış türk milletinä, umut olarak, onnarı 
baamsızlık idealın dolayında toplamaa başardı hem türk milleti, o dönemin 
bütün kolaylıksızlarına bakmadaan, kendi istoriyasının en büük kahraman-
nık destanını yazarak, baamsızlıını kazandı.

08-09.05.2022 gecesi Gagauziya 
Halk Topluşu, sıradan dışarı top-
lanıp, kabletti Karar «О символах 
праздника Дня Победы» (“Enseyiş 
Günü yortusunun simvolları için”).

Bu karar alındı o beterä, ani Heder-
lez ayın (may) 8-dä, Komrat Apeläțiya 
Palatası pazar günü çabucak toplanıp,  
zapa aldı Çiçek ayın (aprel) 29-da 
Gagauziya Halk Topluşun “Gagauzi-
ya topraklarında Enseyiş simvolları 
için” kabledilän Zakonunu, angısına 
görä “Gagauziyanın topraklarında izin 
veriler yapmaa hem korumaa “Geor-
gievskaya” denilän şiridi, Enseyişin 
kırmızı bayraklarını hem Büük Vatan 
cenginnän ilgili başka simvolları”.

Halk Topluşun aldıı “Enseyiş Günü 
yortusunun simvolları için” Kararı 
sade bir gün geçerli oldu hem “Georgi-
evskaya” denilän şiridin kullanmasına 
bir günä yol verdi.

“Georgievskaya” 
denilän şiridä GHT 
bir günä yol verdi

Zakonsuz işindän alınan Mol-
dovanın gagauz olan Baş proku-
roru Aleksandr STOYANOGLU 
açıkladı kendi bakışını ölä denilän 
“oțeneçnaya komisiya”nın kararına, 
ani Canabisinin Baş prokuror çalış-
masını negativ bulmaa.

Baş prokuror Aleksandr STO-
YANOGLU dedi, ani “oțeneçnaya 
komisiya”nın negativ çıkışları bu bir 
“absurd” hem “țirk”, angısı “yapıldı 
Moldova Prezidentı Maya SANDU.

Aleksandr STOYANOGLU urgula-
dı, ani onun iştän çekmesini kritikaya 
aldı Venețiya komisiyası, ama Moldo-
vada kuvett bulunannarın bu umurun-
da da diil, da onnar bildiklerin yapêr: 
“deklarațiyalar uurunda biz en büük 
evropalı devlet, ama aslıdan – erindeki 
feodlizma memleketi”. Kendi facebook 
saнfasında Canabisi urguladu: 

«1. Такой процедуры оценки Гене-
рального прокурора в правовых госу-
дарствах не существует.

2. Процесс оценки носит, очевид-
но, политический характер, ибо все 
изменения в законы и процедуры 
были приняты конкретно против дей-
ствующего генерального прокурора.

3. Весь процесс оценки контро-
лируется Президентом страны – он 
инициирует процесс оценки, он уча-
ствует в создании и контролирует ко-
миссию по оценке и Высший Совет 
Прокуроров.

4. Главное – эта процедура оцен-
ки, установленная законом, никак, не 
может распространяться на действу-
ющего Генерального прокурора, так 
как при приеме его на работу таких 
условий не существовало

5. Критерии оценки должны быть 
прописаны в законе, а не быть само-
деятельностью заинтересованных 
лиц (в нашем случае критерии оценки 
установлены комиссией по оценке).

Как в действительности наши 
власти следуют рекомендациям евро-
пейских структур всем известно—на 
уровне деклараций мы самая евро-
пейская страна, в реальности – ме-
стечковый феодализм. Так поступили 
и с рекомендациями по оценке Гене-
рального прокурора – мол процесс 
уже пошел, а рекомендации учтем в 
будущем. Только все это очередной 
обман и лицемерие».

A. STOYANOGLU: 
“«оценка Генерального 
прокурора» adlı țirk 
son-sonunda başarıldı”
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Çiçek ayın (aprel) 29-da Gagauziya 
Halk Topluşu tarafından kabledilän «О 
символах Победы на территории 
Гагаузии» (“Gagauziya toprakların-
da Enseyiş simvolları için”) Zakonuna 
görä “Gagauziyanın topraklarında izin 
verileri yapmaa hem korumaa “Geor-

Hederlez ayın (may) 2-dä gagauzla-
rın geniyi, Allahtan büük hem talantlı 
resimci Dimitriy İvanavoç SAVASTİN 
(02.05.1942–22.12.2015) kendisinin 
80 yaşını tamamnayaceydı.

Büük geniy resimci 
Dimitriy SAVASTİN 
80 yaşında olaceydı!

gievskaya” denilän şiridi, Enseyişin 
kırmızı bayraklarını hem Büük Vatan 
cenginnän ilgili başka simvolları”.

Hep ölä, Zakon verer kolay-
lık cenktä pay alannarın anmasını 
temelleştirmäk için hem eni gelän boy-
ları Vatan sevmektä terbietmäk uurun-

Pazar günü, Hederlez ayın (may) 
14-dä, “Eurovision – 2022” kon-
kursun iplerini ellerindä tuttannar 
açıkladılar konkursun tarayanını 
– Ukraynadan “Kalush Orchestra” 
grupası: türküylän “Stefania”. 

Ani “Eurovision – 2022” enseyecek 
Ukraynadan artistlär hiç birisinin şüpe-
si yoktu hem fal da atmaa lääzım diil-
di, çünkü incäzanaattan çoktan politka 
nestesşnä dönän “Eurovision” yarışma-
sı bunu ölä ya da bölä yapaceydı, zerä 
lääzımdı göstersinnär, ani Rusiyaya kar-
şı cenk edän Ukraynadan arka olêrlar. 
Sansın başkası arka olmazmış gibi?!

Laf diil ondan, ani ensedi Ukray-
na, ama laf ondan, nicä “Eurovision 
– 2022” konkursun iplerini ellerindä 
tuttannar arışlara paklandılar, gülmää 
alıp, deyecez Romaniya gibi jüri aza-
larını, kapayıp onnarın aazlarını hem 

cambazlıklan çalıp onnarın ballarını 
ölä, nicä Moldovadan Romıniyanın 
verdii 12 ballını çaldılar, da, yalancı-
lıklan hem ikiüzlülüklän, ekledilär on-
narı Ukraynaya. 

Bölä mındar “politikasızlıktan”, 
“demokratiyalıktan”, “dooruluktan”, 
“açıklıktan” kusacaan kalkêr. Ama 
çoyu, hiç iirinmedään, bu mındarlık-
ları bal erinä yuttular hem taa da yu-

daceklar. Zerä “evropalı” fistanı giyän 
adamnarın arasında, Türkiye gibi er-
keklik yok nicä olsun. 

Ya getirin aklınıza nicä 10 yıl geeri 
“Eurovision – 2012” savaştı gülmää al-
maa Türkiyeyi. Ne yaptı Türkiye? Do-
oru, erkekliini gösterdi da 14.12.2012 
günü, yollayıp “Eurovision” konkursu-
nu dädusunun yanına, kurdu “Türkviz-
yon” yarışmasını.

İtaliyanın Turin kasbasında olan 
“Eurovision – 2022” konkursunda, Uk-
raynanın ardına, erlär bölä payedildi: 
Sam Ryder (Büük Britaniya) – 2-ci er, 
Chanel (İspaniya) – 3-cü er, Cornelia 
Jakobs (Şvețiya) – 4-cü er, Konstrakta 
(Serbiya) – 5-ci er, Mahmood & Blanco 
(İtaliya) – 6-cı er, adında iki “Z” bukva-
sını taşıyan “Zdob şi Zdub & Advahov 
Brothers (Moldova) – 7-ci er h.t.b.

Todur ZANET

Bu kerä, Türkiye gibi, “Eurovision” konkursunu 
dädusunun yanına yollayan olacek mı?

Başkanka imzaladı “Gagauziya topraklarında
Enseyiş simvolları için” Zakonu 

Gagauziya Başkankası İrina VLAH imzaladı «О символах Победы на 
территории Гагаузии» (“Gagauziya topraklarında Enseyiş simvolları için”) 
Zakonu.

da Gagauziya topraklrında kimi sırala-
rı yapmaa.

“Gagauziya topraklarında En-
seyiş simvolları için” Zakonun 
kabledilmesindän sora, Moldova Res-
publikasının kuvet organnarı açıkla-
dılar, ani “bu zakonu kabledän GHT 
deputatlarına karşı ceza işleri var nicä 
açılsın” hem “onnarı var nicä 7-şär yıla 
kapana kapasınnar”.

04.05.2022. Bu gecä Gagauziya-
nın Tomay küüyün Çadır kasabası 
tarafına çıkışında ana yolun üstündä 
kim sä yazmış “ГагауZия с Vaми” 
hem yazının altında “Georgievska-
ya” denilän şiridi resimnemiş.

Bu haber ortaya çıktıı gibi, Moldo-
vanın may bütün haber saytları ondan 
“bomba patlaması haber” yaptılar.

Kim bu yazıyı yazdı: gagauzlar 
mı, provokatorlar mı? Bu haber kimin 
dermeninä su döker: rusiya taraftarla-
rının mi, osaydı onnarın, kim gagauz-
lardan azetmeer mi, dä kullanêr herbir 
kolaylıı ortalıı kızıştırmaa?

Belliki, bu işi şindi polițiya inceler, 
doorusunu da tezdä üürenecez, bezbel-
li.

Bomba patlaması haber: gagauzlar mı, provokatorlar mı?

Hederlez ayın (may) 15-dä, yaklasık saat doku-
za avşamneyin, tutuştu hem çatır-çatır yandı Caltay 
küüyün Kultura evi.

Yangını sündürmää deyni geldiär yangıncılar hem 
üç yangın maşinası Tomay küüyündän hem Çadırlan 
Komrat kasabalarından.

Yangıncılar sündürdülär onu, ne kaldı örtünün hem 
tavanını tafta hem aaçları yandıktan sora hem çalıştılar, 
ani ateş komşu evlerä atılmasın da ateş onnarı kapla-
masın.

Caltayın Kultura evi yandı, ama peydalanêr birkaç 
soruş: 1996-cı yıldan beeri işlämeyän Kultura evi acaba 
nedän tutuştu – kendindän mi, tutuşturdular mı? 

Sanêrız, pek tezdä bu iş üzä çıkacek. Bakalım.

Caltayın Kultura evi çatır-çatır yandı: kendindän 
mi, tutuşturdular mı?
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Bu büük olaylan ilgili Türkiyedä 
“ATATÜRKü anma, Gençlik hem sport 
Günü” yortusu kuruldu. İlkin o gün 
1926-cı yılda “Gazi Günü” olarak ba-
kıldı. Sora, 1935-ci yılın Hederlez ayın 
(may) 24-dä, ona “ATATÜRK Günü” 

“ATATÜRKü anma, Gençlik hem sport Günü” yortusu bakıldı
103 yıl geeri, Hederlez ayın (may) 19-da, Türkiyenin ulu önderi Gazi 

Mustafa Kemal ATATÜRK, Samsun kasabasına çıkarak, türk milli savaş-
masının ruhunu ateşledi. Sındırılmış türk milletinä, umut olarak, onnarı 
baamsızlık idealın dolayında toplamaa başardı hem türk milleti, o dönemin 
bütün kolaylıksızlarına bakmadaan, kendi istoriyasının en büük kahraman-
nık destanını yazarak, baamsızlıını kazandı.

adı verildi. Taa sora da, 1938-ci yılın Ki-
rez ayın (iyün) 20-dä, o günä “Gençlik 
hem sport Günü” yortusu adı koyuldu. 
1981-ci yıldan beeri dä, ofițial kararlan, 
yortu artık “ATATÜRKü anma, Gençlik 
hem sport Günü” olarak kutlanêr.

Gagauziyada bu yortu, nicä dä her 
yılın, Kongaz küüyün Suleyman DE-
MİREL moldo-türk lițeyindä bakıldı. 
Burada “ATATÜRKü anma, Gençlik 
hem sport Günü” yortusunun kutlama-
larına katıldılar Türkiye Respublika-
sının Gagauziya Komrat Başkonsulu 
Hasan AKDOĞAN, Kişinev TİKA 
programaların Koordinatoru Selda 
ÖZDENOĞLU, Gagauziya Başkanka-
sı İrina VLAH, Gagauziyada bulunan 
türk bilim hem işadamnarı hem taa çok 
şannı musaafirlär.

Bu sırada Komradın 8-ci uşak baş-
çasının uşakları pay aldılar hem prog-
ramayı götürdü bu başçanın gagauz 
dilindä üürediciykası Marina AVRA-
MOGLU. 

Bizim neetimizdi ilerletmää gaga-
uz dilini. Yortu başladı Gagauziyanın 
Gimnasından. Uşaklar annattılar tür-
lü tematikaya görä Dionis Nikolaeviç 
TANASOGLUnun peetlerini gagauz 
dilindä, hem çaldılar türkü çırtmalarda.

İlk çalgıcı, gagauz türküsündä 
“Ay, Komrat, Komrat” olduydu anıl-
mış Moldovanın artisti İon Boriso-
viç BASS, angısı işlärdi “Düz Ava” 
ansamblsindä. Bu türkü Gagauziyanın 
vizit kartoçkasıydı. Laflarını yazdı Di-
onis TANASOGLU. İon BASSlan on-
nar sık buluşardılar hem lafedärdilär 
gagauz dilindä.

İon Borisoviç BASS (25.07.1932 y. 
– 05.03.2005 y.) duudu Başküüyündä 
(Kirsovda) Komrat rayonunda. Onnar 
ayledä vardılar 8 uşak. 1940-cı yılda 
İon Borisoviç BASS üürendi klisä şko-
lasında kendi küüyündä. İon Borisoviç 
BASS topladı gagauzların hem bulgar-
ların folklorunu. Pek şen hem açık ürek-
li bir adamdı. O kendi türkülerinnän ta-
nıştırdı bütün dünneyä gagauzları hem 
bulgarları. Estrada artisti olarak başla-
yıp, o büük hem anılmış halk türkücüsü 
oldu hem Moldovayı 56 devlettä gös-
terdi. Onun repertuarlarında moldovan, 
gagauz, bulgar, türk, azerbacan, grek, 
arnaut h.b. dillerdä türkülär vardı. Bu 
üzerä da hepsi halklar sayardılar onu 
kendilerinin: gagauzlar – gagauzların, 
bulgarlar – bulgarların, moldovannar – 
moldovannarın.

Herbir halk onun için kendi sözünü 
söleyecek. Biz sa, var nicä hem lääzım 
söleyelim onu, ani İon BASS gagauz 
türkülerini dünneyä tanıdan ilk artistti. 
O, bulup, çıkarardı insan arasına gaga-
uz halk türkülerini. O, bulup melodi-
yaları, yazdırardı gaguz poetlarına o 
melodiyalara türkü. O, brakıp Kişnöv-
da işini, geldi “Düz Ava” ansablisinä 
onu kaaviletmää deyni. O, zaametini 
saymadaan, üüredärdi genç artistleri 
türkü çalmaa.

İon BASS gibi talantlı bir türkücü 
tarafımızda taa yoktur. O bir türkü-
yü çalarkana cancaazını bir parçasını 
koyardı orayı. O üzerä da o türkülär 
daymalarda aramızda kaldılar, o tür-
küleri herbir küüdä çalêrlar... Bu adam 
Allahtan artistti izmet edärdi Bucaana. 
Moldovanın halk artisti hem anılmış 
türkücüsü. Bitki vakıtlar o zor yaşardı, 
hastaydı.

İon Borisoviç BASS geçindi 
05.03.2005 yılda. Onun mezarı bulunêr 
kendi duuma erindä – Başküüyündä 
(Kirsovda).

Dionis Nikolaeviç TANASOG-
LU (07.07.1922 y. – 23.08.2006 y.). 
Duudu Kiriyet küüyündä Çadır ra-
yonunda. 50 yıldan zeeda çalıştı ga-
gauz literaturasında. Oldu filologiya 
bilgilerinda doktor, profesor, Komrat 
Devlet Uniersitetindä rektor, yazıcı, 
kompozitor. Onun zaametinnän 1957-
ci yılda kuruldu ilk gagauz  alfavitı ki-
ril grafikasinda.1959-cı yılda hazırladı 

hem tipardan çıkardı şkola hem meto-
dika kiyatlarını, peet toplumnarını. 

İon BASSlan  hem Dionis TANA-
SOGLUylan pek ii tanışardı akademik 
hem poet Todur ZANET, angısı pek 
çok zaamet koyêr, ki ilerlesin Gagauz 
literaturası. “Ayledä biz yaşêêrız, anayı 
da pek severiz” sırası başarıldı Todur 
ZANETin “Mamu” peetindän sıracık-
larlan: 

“Elleri onun yalpak
Bakışı sudan, da pak…”
Marina Demyanovna AVRAMOG-

LU sayêr, ani böla topluşlar yardım 
edecek, ki taa ilerlesin bizim Gagauz 
Ana dilimiz. Da isteerim başarmaa sö-
zümü Dionis TANASOGLUnun lafla-
rınnan: 

“ Dili lääzım bilelim,
Biz ona inan evladız
Dili hiç kaybetmeyelim
Salt onunnan biz insanız!”

Marina Demyanovna AVRAMOGLU, 
Komradın 8-ci uşak başçasının

gagauz dilindä üürediciykası

“Ayledä biz yaşêêrız, anayı da pek severiz” sırası
Hederlez ayın (may) 3-dä Komrat kasabanın uşak bibliotekasında yapıldı “Ayledä biz yaşêêrız, anayı da pek 

severiz” adlı bir sıra, ani adandı bu yılın iki yubileyin duuma günnerinin yıldönümünä: yazıcı Dionis Nikolaeviç TA-
NASOGLUnun 100-cü hem anılmış artistin İon Borisoviç BASSın 90-cı yılına. Sırayı hazırladılar hem ortak yaptılar 
Komradın 8-ci uşak başçasının gagauz dilindä üürediciykası Marina Demyanovna AVRAMOGLUylan Başküüyü 
muzeyin öndercisi Elena Danilovna NEDÄLKOVA. Yardım oldular, Komratın 8-ci uşak başçanın terbiedicileri: 
V.G. TELPİZ, A.İ. ARNAUT. Komrat uşak bibliotekasın öndercisinin Vasilisa Radionovna POMETKOVAnın ka-
yıllı yardımınnan sıra geçti Komrat uşak bibliotekasında.
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Bu teatrulu insținirovka tamam-
nandıynan, GAGAUZLARIN en büük 
MİLLİ yortularında GAGAUZÇA 
bitti. Gagauzların istoriyasını aana-
dan parçadan sora, yortunun sțenasına 
pindi hem GAGAUZLARIN yortu-
sunda RUS DİLİNDÄ lafetti Gagau-
ziya Başkankası İrina VLAH, angısı 
rus dilindä insannara “традиционная 
гагаузская культура”sı için annattı. 
Sora Canabisi sțenaya çaardı yortuya 
gelän Moldova Premyer-ministrusunu 
Natalya GAVRİLİȚAyı, angısı danıştı 
insannara gagauzça laflarlan “Hris-
tos dirildi!” da sözünü bölä ilirletti: 
«Сегодня мы наслаждаемся всем, 
что может предложить гагаузская 
культура, и мы хотим, чтобы такие 
мероприятия привлекали все боль-
ше и больше посетителей, как из 
Республики Молдова, так и из-за 
рубежа. Даже если сейчас мы стал-
киваемся со многими трудностя-
ми, мы можем гордиться тем, что 
в нашей стране мы всегда отмеча-
ли и ценили вклад каждой общины 
в культурную жизнь Республики 
Молдова. Девиз Европейского Со-
юза — единство в многообразии — 
уже давно стал реальностью в на-
шей стране, где диалог и взаимное 
уважение являются краеугольными 

“Hederlez-2022” – Altaydan Bucak 
Hederlez ayın (may) 6-da Çadır kasabasının “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda geniş hem tan-

tanalı bakıldı Hederlez yortusu, nereyi, Gagauziya Başkankasının emirinä görä, Gagauziya kultura Upravleniyası 
kendi kolektivlarınnan hem teatrular artistlerinnän hazırladı büük bir gösteri. 2022-ci yıl Gagauziyada bilim ada-
mı hem yazıcı Dionis TANASOGLUnun yılı olduu için, Hederlez yortusunun açılışı da yapıldı Canabisinin “Uzun 
kervan” romanına görä kurulan teatrulu insținirovkasınnan, neredä annadıldı gagauzların taa Altaylardan Bucak 
kırlarına kadar gelmesi hem o kervanın uzun yolculuunda gagauzların geçirmesi.
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topraklarına etişän uzun kervan
камнями нашей социальной сплоченности». 

Sora da Canabisi dedi, ani Moldovada 
lääzım birlik olsun hem, ani Moldova Pravi-
telstvosu verecek “At-prolin” tamazlık at fer-
masınna 15 milion ley hem taa para verecek 
Komratta Mihay EMİNESKU lițeyin remon-
duna da.

Bu nasaatlardan sora çıktılar Gagauziya-
nın anılmış artistleri hem artistkaları (patrettä 
soldan) Sergey İVANOV, Olga PAÇİ, Yuliya 
ARNAUT hem İvan BABOV da, ilk kerä insan 
önündä, çaldılar Hederlez yortusunun ofițial 
gimnasını – “Gagauziyada Hederlez” türkü-
sünü (laflar –Todur ZANET, muzıka –İliya Fİ-
LEV.

Çadır kasabasının “At-prolin” ipodromuna 
toplanan binnärlän insannara deyni gözäl bir 
sport hem kultura programası da hazırlanmış-
tı: konțert, “Altın At” yarışmaları, eşeklerdä 
yarışma, el ustaların sergileri, gagauz milli 
imekleri konkursu – bulgur pişirmesi, gagauz 

milli oyunnarı hem yarışları. Ayırıca baaşış için 
dirää tırmanma yarışı da oldu.

Hederlezdä kurulan küülerin milli aullarında 
musaafirlerä türlü ikramnar yapıldı.

“Altın At” yarışmalarında bu yıl enseyennär 
hepsi Aydar küüyündän atlılardı: Dimitriy YOV-
ÇU (hem I-ci eri hem “Başkan Kuboo”nu aldı, 
atın adı – “Çerkez”), Nikolay UZUN (II-ci er, 
atın adı – “Orlik”) hem Grigoriy UZUN (III-cü 
er, atın adı – “Buyan”).

Ayırı baaşış (kilim) verildi at yarışlarına ka-
tılan tek kıza – Tiraspol kasabasından Valentina 
PİKUSa.

Gagauziyada Haderlez yortusunun şannı mu-
saafirleri oldular Türkiye Kişinev Büükelçisi 
Gürol SÖKMENSÜER hem Türkiye Gagauziya 
Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN.

Patretlär: Moldova Pravitelstvosunun 
pres-slujbasının hem  

Gagauziya kultura Upravleniyasının.
Taa ötää bakın 8-ci sayfada
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Barış kuşu
Mali büük başta uyumuş,
Sobaya konmuş biyaz kuş.
Bir dä unukacıı geldi,
Biyaz kuşa o sevindi.

Kanatları – aydın gümüş,
Yalpak gözlü biyaz kuş.
“Ay-kuşu, hoş geldiniz!”, –
Fışırdadı gözäl kız.

Mali birdän uyandı,
Kara-çirkin bardı.
Uşaklar kaç-kaçarak,
Sokaktan taa şaşarak:

“Pıy, sän bak – uçan sıçan,
Bän seni te kapaçam!
Gecä-gündüz pakla-süpür –
Hep hererdä batak-çamur!”

“Yakala onu da öldür!
Şükür, geldiniz, şükür!”
Çırpınêr köşedä cancaaz –
Onu kimsey kurtarmaz.

Ansızdan geldi bir ses –
Genç, girgin, incä sedef:
“Brak onu, anam, ko uçsun!
Kolver, babacıım, yaşasın!

Ko yuva yapsın şopronda,
İnan, kabaat hiç yok onda!

O – açık cannı bir kuşçaaz,
Ko ötsün da gelsin ilkyaz!

Ko bitsin bu kara düüş!
Koru evimizi, Barış kuş!
Kon canımıza, Barış kuş!
Ko bitsin,
Ko bitsin,
bu çirkin düş!
30.04.2022

Ellinci
Zaman hayır olsun, Ömür! Ya bak:
Kaç yıl geçti, kaç kiyat?
Kırk sekizinci-dokuzuncu…
Umutlar – kaçak yolcu!

Yazılmamış mektup gelmeyecek,
Sorulmamış soru 
    cevap vermeyecek.
Susuz pınar kara-boş,
Çatlamış aynada gülüşün sarfoş.

Nekadar acı, nekadar?
Kara-biyaz dizi sayfalar.
Okadar bıktım, ki bittim –
Kırk dokuz kiyadı yaktım!

Bu mektubu kundakladım,
Biyaz şiritlän baaladım.
Ömürüm şaşacek: “vay, yazıcı!”
Allelem, bu mektup ellinci!
30.04.2022 

Cengin rengi
Herbir cengin
Var rengi:
Kara-kahır,
Çamur ahır,
Kan-kırmızı –
Gençliin hırsızı!
Açık gözlär,
Boz-boş sözlär.

Bulanık su,
Yaşanmamış duygusu.
Kimseyin oolusu,
Kimseyin yavrucuu –
Sıcak aucu.
Mamunun duası,
Raat uykusu:
Pak-biyaz parçacık
Cana sarmaşık.
Pembä dudaklar,
Alma yanaklar
Ölü-mor, acı-kör –
Bu rengi sän gör!
________________
Ama aslında…
Cenk renksiz –

Ondan gök, deniz
umutsuzlu boz,
Yaşamak da – toz!
30.04.2022

Unutma!
– Beni unutma!
– Sän beni anma!
Emdirdin yaşlan,
Suladın kannan.

– Beni unutma! –
incecik seslän.
O gül yaşlarlan –
Kurumuş feslen.

– Beni unutma,
Can cana därmiş.
Sadık sevgiysä –
Herkez dayanarmış.

“Beni unutma”
Çiçek türküsünnän,
Lüzgär soluunnan
Zaman uçarmış.
8.06.2020

“Ko barış kuşu bütün dünneyä ötsün…”
Pek sevineriz ona, ani, büük bir aradan sora, var kolaylıımız gazetamızın 

sayfalarında tiparlayalım pek talantlı Gagauz poetının Mila KURUDIMO-
VAnın eni yaratmaklarını. O yaratmalar hep ölä incä hem duygulu, nicä taa 
ilerkilär: angılarını pek beendilär bütün dünneydän okuycularımız. Aklını-
za getireriz, ani Mila KURUDİMOVA duudu 1989-cu yılın Orak ayın (iyül) 
3-dä Gagauziyanın Çadır kasabasında. Yazêêr peet hem proza hem herkerä 
kendi yaratmalarında te, nicä büünkülerdä dä, poetın olaylara kendi derin 
bakışı var, o bakış ta Mila KURUDIMOVAnın bu sözlerindä: “Ko barış kuşu 
bütün dünneyä ötsün, ko insan iiliin dilini seçsin – diil kavganın. Gagauzluk, 
nicä da insannık — üürektän duêr. Saygılarımlan herbir insana hem candan 
dualarlan!”

Hederlez ayın (may) 15-dä Çeşmä küüyündä zavalı “afganțılara” bir an-
mak taşı açıldı, angısının koyulması için çalıştılar bu küüyün afgan-askerleri.

Anmak taşın açılmasına o günü Çeşmä küüyünä geldilär Gagauziyadan hem 
Moldovadan “afganțılar”  hem başka musaafirlär.

Nicä bildirdi Çeşmä küüyün primarı Sofya JEKOVA, anmak taşın kurulması 
ortak çalışmalarlan yapıldı hem o kuruldu zorlan unutturulan cenk hem gagauz 
oollarının o cengtä kahramanıı unudulmasın deyni.

Anmak taşın açılmasından sora ona çiçek koyuldu hem küüyün Kultura evindä 
bu olaylan igili bir konțert yapıldı.                                                Foto: cesma.md

Zorlan unutturulan cenk unudulmasın deyni
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“Miorița” balladası – moldovan halkının en anılmış folk-
lor peet yartmalarından birisidir. Sayılêr, ani ilkin onu 1846-
cı yılda insandan yazıdı yazıcı Aleku RUSSU (17.03.1819 
– 05.02.1859) hem 1850-ci yılda “Bukovina” jurnalında tipar-
ladı yazıcı Vasile ALEKSANDRİ (21.07.1821 – 22.08.1890). 
Ballada 1400-dän zeedä variantında bulundu hem yazıldı. Bü-
ünkü gündä “Miorița” çevirildi 20-dän zeedä yabancı dillerä, 
onnarın arasında gagauzça da var. 

Yuliana BAYRAM duudu 1981-ci yılda Gagayziyanın Tomay küüyündä. 1998-2000 yıllar arasında üü-
rendi Kişinevun İon KRÄNGA (İon Creanga)  Devlet pedagogika universitetında “Romın dili hem lite-
raturası / Gagauz dili hem literaturası” bölümündä. Taa sora Türkiyenin Gazi Universitetında üürendi. 
Rusça-türkçä hem Türkçä-rusça literatura çevirmileri yapêr. Birkaç kiyadı tiparlandı. Tezdä dünneyi 
görecek onun uşaklar için annatmak toplumu. 2000-ci yılda gagauzçaya çevirdi moldovan halkının en 
anılmış “Miorița” folklor balladasını. Yazêr uşaklara deyni masal, onnarın ikisini “Güneşin kardaşı” hem 
“Kaplun buanın evi” sizä deyni büün tiparlêêrız.

Nezamansa çoktan-çoktan, erdä taa 
yokmuş gündöndülär, da güneş yal-
nız şıladarmış eri. O herkerä şenmiş, 
sevinärmiş yaşamaya, insannara her 
sabaa kalkıp-çıkarmış gök üzünä, ki 
getirmää insannara taa bir kısmetli gün.

Ama bakarak erä, da göreräk kıs-
metli insannarı, nicä onnar sevinerlär 
dostlarına, yavklularına, kardaşlarına, 
güneş başladı düşünmää, neçin onun da 
yok bari bir kardaşçıı, angısı sevgiylän 
bakar onun gözünä. Bu fikir hiç brak-
mazdı güneşi raada, o her gündän hep 

Nezamansa, pek çoktan yaşarmış 
dünnedä bir kaplun bua. O zamannar 
onun varmış gözäl evceezi, angısı-
nı o hergün paklarmış, tutarak ideal 
paklıkta. Ona beenärmişlär gelmää 
musaafirlää başka havannar.

Ama kaplun buanın evi kilitlän-
märmiş, da o korkarmış, evdä kimsey 
yokkana, girmesinnär içeri da soysun-
nar. Ne yapmaa? Ya evdän çıkmamaa 
ya da evini yanında taşımaa. Ama nicä 
var nasıl taşımaa herkerä yanında koca 
evi? Da düşüner kaplun bua yapmaa 
kendinä görä bir evcääz, angısını yakı-
şacek taşımaa yanında, arkasında. 

Yapmaasaydı – yapmaa!
Çok düşünmeyip gider kaplun bua 

derä boyuna, yapêr orada biraz ça-
mur da çekeder yapıştırmaa onu bütün 
güüdesinä. İşini bitirdikçä kaplun bua 
okadar yorulêr, ani uyuklêêr erindä.

Aaz mı, çok mu vakıt geçer, uyanêr 

kaplun bua. İsteer kalkmaa – kalkamêêr, 
isteer uzatmaa bacanı – uzadamêêr, 
kafasını isteer kaldırmaa – ensesini 
oynadamêêr: kurumuş şu çamur sırtın-
da da brakmêêr kıpırdasın erindän.

Çekeder kaplun bua aalamaa. Bu 
vakıt, yanından geçän sıçancık görmüş 
onun yaşlarını da, yaklaşıp, sormuş:

– Kaplun bua, sän misin?
– Bänim, banim, sıçancık.
– Ne oldu sana, ne bu senin üstündä?
– Ah, sıçancık, sän bilsän, nesoy 

ahmaklık bän yaptım.
– Annat bana, beki bän sana yardım 

edäbilirim, – teklif etti sıçan kaplun 
buaya.

– Vardı benim bir gözäl, uygun, ya-
kışıklı evceezim, ama bän korkardım, 
ani ondan kapıcılar bişey kapabilirlär. 

Da düşündüm yapmaa kendimä bir 
evcääz, angısını yakışacek taşımaa 
yanında da tä ne oldu bundan: hiç 
kaldıramêêrım kendimi erimdän, – an-
nattı kaplun bua sıçancaa da çeketti taa 
pek yaşlarını dökmää. 

Düşündü ozaman sıçancık çaarmaa 
başka taa büük hem kaavi hayvannarı 
yardım etsinnär kaplun buaya kurtul-
maa bu çirkin beladan. 

Bu sesetmeyä cuvap etti ayı. Çok 
savaştı o kırmaa kabı kaplun buanın 
üstündän, ama kıramadı. Onun ardına 
geldi kaplan. O da buuştu – buuştu, 
kabı çatlatamadı baari. Aslan geldi, ça-
lıştı – çalıştı, hiçbir faydasız. 

Ozaman çaardılar hayvannar fili. 
Geldi o da savaştı-savaştı, çiinedi-çii-
nedi kaplun buanın taş gibi olmuş ka-

taa küsülü çıkardı maavi gökä, başladı 
taa az şennenmää hem yısıtmaa eri. 

Da bir gün güneşin gözlerindän 
damnadı erä birkaç damnacık pak göz 
yaşı. Ama onnar okadar aşlaktılar, ani 
yaktılar hepsi eşillikleri, ne vardı er 
üzündä. 

Gün-gündän hep taa çok yaş akı-
dardı erä güneş. Geldiydi güz, ardına 
da kış.

Sessiz uzaklarda,
Geniş kırlarda
Brakarak toz ardından
Tä inerlär bayırdan
Üç koyun sürüsü
Hem da üç güdücüsü.
Biri moldovan,
Biri ungurän
Hem biri vrınçan.

Ama o vrınçan
Hem da ungurän
İkisi annaştılar,
Ki gecä karannıında
Öldürsünnär lääzım
Moldovan çobanı,
Zerä taa çok koyunu var
Hem da taa besli onnar,
Hem beygirleri kaavi,
Hem köpekleri taa ii.

Sade Miorița
Kauk-biyaz yapaacıklan
Üçüncü gün şansora
İmeer hiç o bişeylär,
Bişey girmeer canına.
– Miorița, cancaazım,
Ne oldu sana, kuzum?
Üçüncü gün şansora
İmeersin hiç bişeylär,
Beki pek acı otlar?
Beki sän hastalandın?
Miorițacıım canım?
– Çorbacım benim paalı,

Topla hepsi koyuncukları,
Karannaa götür bizi,
Näända şıralı otlar
Hem sizä gölgä da var.
Canını ki korumaa,
Bir köpek al yanına – 
Hepsindän akıllıyı,
Angısı korur seni.
Çünkü kap-karannıkta
Seni isteerlär öldürmää
Çoban ungurän
Hem çoban vrınçan.
– Miorița kuşçaazım,
Bundan mı korktu cancaazın?
Beni öldürürselär
Onnara tä ne sölä:
Ki o ungurän
Hem da vrınçan
Beni gömsünnär

Burada kırda.
Tarladan sesleriniz
Hep bana işidilsin,
Nicä koyunnar baarêr,
Nicä köpeklär salêr.
Bunu sölä sän onnara
Hem başımın koy ucuna
Meşedän bir düdücäk,
Çalsın türlü türkülär!
Bir dä düdük kemiktän,
Şennik versin sabaalendän!
Süüttän dä bir düdük
Herkerä versin umut! 
Ko lüzgär esärkänä
Düdüktä çalsın bana,
Toplayarkan sürüyü
Kahırlı pek aalasın
Hem kannı yaşlar döksün.
Ama onnara sän

Öldüüm için sölämä.
Sölä delikatlı,
Ki bän evlendim
Bir kralın kızınnan,
Dünnä gözelinnän.
Ki bizim düünümüzdä
Bir yıldız düştü erä,
Hem güneşlän ay
Bizi steonoz ettilär,
Musaafir da oldular
Daalıktan eşil çamnar,
Bayırlar bizdä papazdı,
Kuşçaazlar türkü çalardı,
Uçuşarak binnärlän
Altın yıldızlardan!
Ama birerdä görärsän
Yada buluşarsan
Bir karıylan ihtär
Yapaa kuşaklan belindä
Kırlarda ani gezer,
Hepsinä salt bir sorêr
Hem kendi cuvap verer:
Kim bildi 
Yada gördü
Bir çoban gözäl 
Belindän incä?

Biyaz onun suratı,
Sansın sütlän ikamış,
Hem onun bıyıkları
Çavdar başakları gibi,
Kara gaytan kaşları
Nicä garga tüüleri,
O dipsiz gözlerindä
Var kolay heptän buulmaa.
Miorița, sän koru
Zavalı cancaazını onun
Da delikatlı sölä,
Ani evlendim bän.
Dünnä ki gözelinnän
Yaşêêrım cennettä bän.
Sade anama yalpak
Bunnarı annatma sän:
Ki bizim düünümüzdä
Bir yıldız düştü erä,
Hem güneşlän ay
Bizi steonoz ettilär,
Musafir da oldular
Daalıktan eşil çamnar, 
Bayırlar bizdä papazdı,
Kuşçaazlar türkü çalardı,
Uçuşarak binnärlän
Altın yıldızlarlan!

Kaplun buanın evi

bını sırtında – ölä da kurtaramadı zava-
lı hayvancıı. 

Çeketti ozaman kaplun bua aala-
maa garip yaşlarlan, ama yok näpmaa. 
Düşünmedi o, ani bölä var nicä ol-
sun. Aalaşmaa da yok kimä – kendi 
kabaatlı, ani alatladı. Ölä da kaldı o 
zamandan beeri gezmää aar evinnän 
arkasında, çıkaramayarak onu bir da 
minuda.

Güneş sä hep aalardı. Bitki-bitkiyä 
onu bitti yaşları, da o durdu aalamak-
tan. Ozaman bütün toprak eşerdi. Te o 
erdä da, nereyi düştü hepsindän çok sı-
cak güneş yaşı, büüdü bir çiçek, angısı 
pek benzärdi güneşä kendi altın-sarı 
çiçeciinnän. 

– Kimsin sän? – şaşıp, sordu güneş. 
– Bän gündöndü, – dedi çiçek. – 

Bän bilerim, ki sän pek isteersin senin 

olsun bir kardaşın. Bän olurum kardaş 
sana. Bütün gün bän bakacam sade se-
nin gözlerinä, sän da uyumaa gittiynän, 
inannı bekleyecäm uyanmanı. 

Pek sevindi buna güneş, gülümse-
di geniş, da birdän onun altın okları 
çekettilär yalabımaa hem yısıtmaa taa 
da pek. 

O zamandan beeri hergün, güneş 
maavi gökä çıktıynan, onun gözlerinä 
inannı bakêr ona benzeyän kardaşı 
gündöndü, ani şindiyädän hep büüyer 
da sevindirer güneşi hem insanı. 

Güneşin kardaşı

Miorița
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1. Gagauziyanın kultura Uprav-
leniyasın başına Mariya SEMENO-
VA hem bu upravleniyanın hepsi 
zaametçileri.

2. Gagauziyanın yaratma kolek-
tivleri:

• “Semön Pometko” adına “Düz 
Ava” türkü hem oyun ansamblisi 
(Komrat kasabası);

• “Kadınca” türkü hem oyun an-
samblisi (Çadır kasabası);

• “Altın çöşmä” türkü hem oyun 
ansamblisi (Kongaz küüyü);

• “Yıldızlar” türkü hem oyun an-
samblisi (Valkaneş kasabası);

• “Bucak poläkları” türkü hem 
oyun ansamblisi (Komrat kasabası);

• “Şennik” oyun grupası (Kazayak 
küüyü);

“Hederlez-2022” – Altaydan Bucak 
topraklarına etişän uzun kervan

• “Çancaaz” uşak folklor kolektivi 
(Aydar küüyü);

• “Vdohnoveniye” sport hem est-
rada oyunnarı kolektivi (Komrat kasa-
bası).

3. “Hederlez” gimnasını çalan 
Gagauziyanın artistleri:

• Yuliya ARNAUT;
• Olga PAÇİ;
• Sergey İVANOV;
• İvan BABOV.
4. Gagauziyanın hepsi Kultura 

Evlerin yaratmak kolektivleri hem 
ayırıca:

• Kongaz küüyün Kultura Evin ya-
ratmak kolektivi;

• Tomay küüyün Kultura Evin ya-
ratmak kolektivi;

• Aydar küüyün Kultura Evin yarat-
mak kolektivi;

• Kıpçak küüyün Kultu-
ra Evin yaratmak kolektivı.

5. Gagauziya teatrula-
rı:

• Dionis TANASOGLU 
adına gagauz milli teatrusu 
(Çadır);

• Saveliy KÖSÄ adına 

Bölä gözäl “Hederlez – 2022” yortusu için saa olun! “Ana Sözü” gazetası olarak, şükür ederiz “Hederlez – 2022” 
yortusunu hazırlayan hepsi kultura hem cümne insannarına, ani, zaametlerini saymadaan, kendi talantlarınnan 
hem can sıcaklıklarınnan baaşladılar bizä bu unudulamz yortuyu hem sırayı. Onnarın arasında var:

muzıka hem drama teatrusu (Komrat).
6. Gagauziyanın ustaları hem 

“Zanaat Evi” zanaat şkolası.
7. Yortuyu götürennär:
• İvan STAMOV;
• Alöna RUSSU;
• Valentina KAPSAMUN;
• Mariya SİRKELİ;
• Tatyana KOLTUKLU.
8. Gagauziyanın Uşak yaratmak 

Evleri:
• Komrat kasabasının uşak yarat-

mak Evi;
• Çadır kasabasının uşak yaratmak 

Evi;
• Valkaneş kasabasının uşak yarat-

mak Evi.
9. Gagauziyanın muzıka şkolala-

rı:
• Çadır kasabasının uşak muzıka 

şkolası.
10. Ayırı şükürlär:
• Çadır kasabasının Uşak yaratmak 

Merkezin “L” adlı Modalar Teatrusuna 
hem onun önderciykasına Lidiya İva-
novna TODİEVAya;

• Kompozitora Konstantin DUŞ-
KUya;

• Çadır kasabasının “At-prolin” 
tamazlık at fermasının zaametçilerinä 
hem onun öndercilerinä Konstantin 
Vasilyeviç KELEŞä hem Dimitriy 
Konstantinoviç KELEŞä;

• Teatru kompozițiyaların hem 
oyunnarın kurucu horeografına Viktor 
GRADİNARa.


