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Saygılı okuyucular! Siz var nasıl bulasınız “Hakikatın sesi” gazetasını Komratta 
(Saabinin Simasının Diişilmesinin adına klisedä, Atatürk bibliotekasında, KDU 
bibliotekasında, “Knijnıy ostrov” lavkasında. Kim isteer parasız kabletmää gazetayı 
evä ya da elektron versiyasını - yazsın bizä poçta adresini hem elektron adresini.

“Aydınnık” kultura-aydın-
nık cümnä topluluuna devam 
eder gelmää patretlär, nicä 
gagauz uşaklarına baaşlanêr 
“Oglan masal okuyêr-1” kiya-
dı, angısına girdi beş gagauz 
masalı, onnara görä kompyu-
ter grafikasında resimnär hem 
boyamak için resim kontur-

USLULUK
duası

KAZAYAK KÜÜYÜNÄ BAAŞIŞLAR ETİŞTİ
ları. Bu sefer dä biz kablettik 
fotoları Kazayak gimnaziya-
sından hem liţeyindän. İkinci 
klas üürenicilerinä üüredicile-
ri verer kiyatları.

Yakın zamanda tiparlana-
cek GAGAUZ ÇOCUU OGLAN 
dizisinin ikinci kiyadı “Oglan 
masal okuyêr-2”, angısı genä 
parasız baaşlanacek gagauz 
uşaklarına Gagauziyada hem 

başka devletlerdä, neredä üü-
reniler gagauz dili.

Teklif ederiz hepsini, kimin 
var kolayı, sponsor olmaa da 
katılmaa bu hayırlı işä. Bara-
bar sevdirelim uşaklara ana 
dilimizi!

Çok şükür ederiz bu ki-
yadın tiparlanması için yar-
dım edän Toplumsal Gelişim 
Derneenä (Abdullah Uluyurt), 
Prof. Dr. Baki Erdogana hem 
öbür hayır sevär dostlarımıza!

Var ingiliz dilindä bir gözäl 
dua, angısının adı usluluk du-
ası. Kısa duadır, ama derin. 
Yazdı onu bir protestant pas-
tor hem teolog Raynold Nay-
bur. Ama korkmayın, onda 
yok eres. Tä teksti:

“Ey, Allah, baașla bana us-
luluk kabledeyim o ișleri, neyi 
yok nasıl diiștireyim, girgin-
nik – diiștireyim o ișleri, neyi 
yakıșêr diiștireyim, hem arif-
lik birini öbüründän ayırayım 
deyni”.

Aslısında usluluk duası – 
Nayburun yazdıı bir taa uzun 
duanın salt bir parçasıdır, ama 
bir kerä bir insan – bilmeeriz 
kimdi – almıș bu parçasını, 

usluluk duasını nicä biz bileriz 
onu büünkü gündä, koymuș 
onu gazetaya, açan onun bir 
senselesi ölmüș. Bașka insan-
nar, okuyup onu gazetada, 
çekettilär kullanmaa onu nicä 
ayırı bir dua.

Monah Kosmas

Sevin, ii Portacıyka, ani cennet 
kapularını inannılara açêrsın!

Panaiya Allahıduudura-
nın İverli ikonası  günündä, 
oktäbrinin 26-da, Komrattakı 
İverli karı manastırının kurbanı 
kutlandı. Bu gün manastırda li-
turgiyada pay aldılar Moldova-
nın mitropoliti Vladimir, Kaul 
hem Komrat episkopu Anatoliy 
hem Moldovanın üülen tarafın-
dan popazların bir alayı.

Klisenin izmetçileri insan-
narlan bilä dua ettilär Allahana-
sının aracılıı hem yardımı için. 
Komrattan hem dolaydakı 
küülülerdän çok insan geldilär 
bu gün dua etmää Panaiya 
Allahıduudurana, onun İverli 
ikonası aşırı, angısına deerlär 
taa “Portacıyka”.

Mitropolit Vladimir, hemen 
etişip manastıra, sıcak laflarlan 
kutladı hepsini bu yortuylan: 
“Hatırlêêrız hem saltanatlêêrız 
Allahanasının İverli ikonası-
nın simasını, ayozlu İverli karı 
manastırında Komrat kasaba-
sında kutlêêrız igumeniyayı, 
canda bobayı hem hepsi inan-
nıları, doorusaltanatlı hristian-
narı, diil sade kasabanın, ama 
bütün Respublikanın da olan-
narını. Umutlanêrız, ki çin-
sabaalendän biz klisedä dua 
edecez hem sevinecez bu olaya. 
Biz pek sevineriz, ki Komratta 
artık var bu manastır, angısı 
her gün, her hafta, her ay hep 
genişlener hem taa büük olêr, 
hem umutlanêrız, nicä dä bän 
çeketmedään iisözledim, etişe-
cez ona, açan bu gözäl manas-

tır olacek lavra. Yortuylan!”
İnsannar, ani gelerlär ma-

nastıra, çok şükürlü, ki o düzül-
dü Komrat kasabasında hem 
çok beenerlär manastırı. Bura-
yı gelerlär büüklär dä, gençlär 
dä, küçüklär dä. Adamnar da, 
karılar da, bütün aylelärlän 
gelerlär diil sade Komrattan, 
ama başka küülerdän dä. Bu-
rada her pazar kurulêr masalar 
imeklärlän hepsinä.

Gagauziyanın başkanı İrina 
Vlah da bu gün dua etti hepsi 
insannarlan barabar hem da-
nıştı: “Bu gün biz düşündük 
yardım etmää manastıra, biz 
bulduk 30 bin ley, vereriz bü-
tün ürektän. Sanêrız ki herbir 
insan kim düşüner, kimdä var 
kuvet, yardım edeceklär. Bizim 
insan açık ürekli, sevgili, hepsi 
kim geler burayı isteer kalmaa, 
isteer taa bir kerä gelmää.“

Olga Kılçık, angısı izmet 
eder imäk salonunda, pay-
laştı duygularını: “Burada 
kurulêrlar masalar imeklärlän, 
insannar anmaa deyni ölü-
leri, ya da saalık  için da 
olêr,vererlär kurban, getirerlär 
neredä produkţiya, neredä 
para. Matuşka manastırın kız-
kardaşlarınnan yapêr bu imek-
leri, biz dä yardım ederiz. Çok 
şükür ederiz batüşkaya, angı-
sı düşüner bizim için. Gün-
gündän manastır gözelleşer. 
Açan her pazar burayı geleriz, 
bişey eni göreriz.”

Kristina KOÇAN
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HAKİKATIN SESİ

§.Baş redaktorun köşesi

Gagauziyada var çok gözäl 
adetlär geçirmää türlü festival-
leri. Onnarın arasından var nicä 
söleyelim Kasım yortusu için 
Komratta yapılan şarap festiva-
lini, Panaiya günündä Haydar-
da kilim festivalini, hep Kasım 
yortusunda Çadırda hayvan-
cılık sergisini. Hederlezdä Ça-
dırda beygir firmasında at ya-
rışmaları da toplêêr pek çok 
siiredici Gagauziyadan, Moldo-
vadan hem aşırıdan.

Bu gözäl yortuların hem 
festivallerin arasında, oku-
yucum, bulunmaz bir çok 
lääzımnı hem önemni festi-
val – Gagauz kiyadı festivali. 
Bana kalsa, çoktan geldi vakıt 
bu durumu doorutmaa, da 
kurmaa bir sergi-panayır, an-
gısı toplayacek bireri gagauzça 
hem gagauzlar için kiyatları. 
Elbetki, bu sergi yarışama-
yacek dünnedä yapılan büük 
sergilärlän, nicä Frankfurt ya 
da Moskva sergileri, ama hep 
okadar gagauzlara deyni bu 
çok fayda getirecek.

Bitki yıllar çok kiyat çıktı 

gagauzlar için gagauzça, rus-
ça, türkçä, romınca, ingilizçä, 
ukraincä, bulgarca, nemţeycä, 
franţuzça hem başka dillerdä. 
Olsa kolayı bu kiyatları top-
lamaa da insan hem görsün, 
ne var dünnedä gagauzlar için 
yazılı, hem dä satın alabilsin o 
kiyatları. Büün Gagauziyada 
birkaç erdä sade var nicä ki-
yat bulmaa gagauzlar için ya 
da gagauz dilindä. İnsannar 
bana kimär kerä danışêrlar 
bölä soruşlan, ama Komrat-
ta iki kiyat lavkasından başka 
bişey söleyämeerim onnara. 
Bu üzdän bu sergi-panayır 
okadar lääzımnı hem Gaga-
uziyada yaşayan gagauzlara, 
hem aşırıda yaşayan vatan-
daşlarımıza, hem dä gagauz 
tematikasına merak gösterän 
aaraştırmacılara.

İlktän bän teklif ettim, ani 
bu sergi-panayır yapılsın çiçek 
ayının 27-dä, açan kutlanêr 
Ana dili yortusu, ama sora dü-
şündüm, ani taa ii karıştırma-
maa bu yortuları, da yapmaa 
Gagauz kiyadı sergi-panayı-
rını küçük ayının 21-dä, açan 
bütün dünnedä kutlanêr ana 
dili günü.

Çok umut ederim, ani bu 
ideyayı kabledecek hem Ga-
gauziyanın kuvetleri, hem 
cümnä kuruluşları, hem av-
torlar, kimin elindä var kendi-
lerinin kiyatları, da 2017 yılın 
küçük ayında Komratta kuru-
lacek ilk kiyat sergi-panayırı.

Bu iş dekabridäydi. Bän 
henez indiydim avtobustan 
av t o s t a nţ i y a d a 
da, urup sumkayı 
arkama, gidärdim 
evä. Evdä bän 
yoktum bu sıra 
dört afta, onuştan 
pek özlediydim 
evdekileri. Taman 
bobam da reystän 
sora dinnenärdi 
evdä birkaç gün. 
Pek istärdim 
onunnan buluşmaa, neçinki 
iki aya kadar onu görmediy-
dim, hep yollarda, kıpmayıp 
gözlerini, maşinayı koolardı.

Bän Kişinövdan gelärkän, 
bir yaamur boşandı, pek çok 
yaamadı, ama bizim küüdä 
yollara bu etti. Yollar yımışa-
dılar, onuştan lääzımdı bak-
maa pek islää ayakların altı-
na, ki girmemää batak içinä. 
Artık karannıcak olardı, hep-
si evlerdä tutuşardı şafklar, 
aylelär toplanardılar iştän 
sora evlerinä.

Bana kaldıydı iki sokak 
evädän, açan bän gördüm aul 
boyunda bir adam. O yatardı 
erdä, üstü sade batak olmuş-
tu, bir bakıştan vardı nicä an-
namaa, ani bu adam içki kap-
tırmış islää. Yayıp kollarını 
her taraflara, o uyuyardı sura-
tı yıkarı da daul gibi hırlardı.

Bän düşündüm bu ada-
mın karısı için, nicä bekleer 
onu da, bilmeyip, neredä o, 
bulamêêr  kendinä er. Yakla-
şıp taa yakın, bän benzettim 
bu sarfoşu bizim senseleyä, 
bay Vaniyä. Durgunup onun 
yanında, bän heptän anna-
dım, ani yanılmadım.

Yoktu nicä onu brakmaa 
böla yol üstündä. Erdän suuk 
geler, hem var nicä kimsey 
gezsin cöplerindä, alıp onun 
parasını. Koyup bir tarafa 
sumkayı, bän başladım onu 
uyandırmaa. Ama taa ilindi 
tankı aktarmaa başaşaa, ne-
kadar uyandırmaa bay Vaniyi. 
Belliydi, ani o dalmıştı uyku-
ya islää, bekim, ona gelärdi, 
ani o uyuyêr döşeendä.

Görüp, ani, sallayıp bay 
Vaninin kolunu, bän bişey 
yapmadım, bän başladım onu 
kaldırmaa. Bezbelli, duydu 
bu adam, ani onu sallêêrlar 
nicä çuvalı, da çeketti gelmää 
kendinä. Baştan açtı bir gö-
zünü. Kapadı. Açtı öbür gö-
zünü. Kapadı. Açıp ikisini dä 
gözlerini, o yavaş-yavaş uyan-
dı, annayıp, neredä bulunêr. 
Bana geler, beni o tanımadı 
birdän, neçinki sordu bana 
bir fasıl soruş:

– Lambu, sän mi beni dür-

BAY  VANİ
(annatma)

tersin? Kendin domuz gibi 
sarfoştun! Ne, ölä hızlı aydın 
mı?

Bän sustum. Bay Vani, of-
layıp, mekleyeräk, yavaş-ya-
vaş kalktı ayaklarına da yap-
tı bir-iki adım sansın henez 
üürenärdi gezmää. Köstekle-
nip taşın üstündä, o uçacey-
dı burnusunnan batak içinä, 
bän tutmaydım onu.

– Bay Vani, hadi bän sizä 
yardım edecäm evä etişmää.

– Kimsin sän, çocuum? 
Bän kendim dä etişecäm… 
Ama, hadi yardım et, yo-
ruldum büün, bütün gün 
iştäydim. Sora ortaklar-
lan barda üzär gram çektik. 
Sora taa… allem. Bän artık 
tutmêêrım aklımda. Senin 
nicä adın, oolum?

Bän söledim bay Vaniyä 
adımı.

– Kostika, sän mi?! Gör-
düm, zotkan kimäsä benze-
er. Sän ne küüdä görünme-
ersin? Aa,       üürenersin… 
Üürenmää lääzım. Kırda 
işlemää pek zor. Üürenin da 
taa ilin bizdän işläyin, da taa 
çok kazanın…

Bay Vaninin aazı hiç ka-
panmazdı. Gidärdi o yavaş, 
benim artık başladıydı üfkäm 
ona çıkmaa. Birkaç kerä 
mamu zvonit etti bana. İmää 
hazır, beni bekleerlär. Söle-
yip, neçin geç kalêrım, bän 
kapadım telefonu, gideräk 
ötää dooru. Benim kurtkam 
olduydu sade batak, neçinki 
bay Vani tutunardı bendän 
bataklı ellärlän. Buna artık 
bakmayıp, bän düşünärdim 
taa hızlı götürmää onu evä da 
etişmää aylemä.

– Neçin, bay Vani, iştän 
sora evä gitmemişin? Ne bı-
kadaradan çok içmişin?

Bay Vani, işidip bu lafları, 
durgundu da, dartıp kendi 
kolunu benim ellerimdän, sö-
ledi:

– Sän ne beni üüredersin? 
Küçüksün taa bu iş için! Ya-
şamayı taa annamadın, üüre-
dersin büükleri!

Görüp, ani bän onu gücen-
dirdim, alatladım sölemää:

– Afet, bay Vani. Bän üü-
retmeerim, ama ne, islää mi 

gelecek buli Soniyä, 
görüp seni bu hal-
da?

Söleyeräk bu 
lafları, bän kaptım 
bay Vaninin kolu-
nu, da biz toparlan-
dık ötää dooru.

– Buli Soni bişey 
demeyecek… Sän 
ne, bilmeersin mi, 
ani o yok evdä?

– Bilmeerim. Bän küüdä 
pek az vakıt bulunêrım. 
Neredä o?

– Kazanmakta. Turţiyada. 
Artık üç yıl Eni Yıldan sora 
olacek. Nicä gitti, bir kerä dä 
evä gelmedi. Sade para yollêêr 
uşaklara hem bana…

Bay Vani, zor oflayıp, sus-
tu, da biz yollandık ileri do-
oru, katmayıp bir dä laf biri-
birimizä.

Bän aklımca düşünärdim: 
”Dooru da yapêr buli Soni, 
ani gelmeer. Ne bu sarfoşlan 
kafa düümää mi? Her avşam 
gelsin evä içkili, çeketsin ba-
armaa hem düümää…”

Sansın annayıp benin dü-
şünmeklerimi, bay Vani söle-
di:

– Bän taa ileri bukadar çok 
içmäzdim. Olardı ayda bir, iki 
sıra, ama göster bana makar-
ki   bir adamı küüdä, angısı 
hiç içmeer. Ştundaları burayı 
katmêêrım.

O zaman, üç yıl geeri, 
pek zordu paraylan. Uşak-
lar üürenmää başladılar 
universitettä, a Kişinövda, 
kendin bilersin, nekadar ya-
şamaa çok para gider. Bän 
traktorist işlärdim kırda, ama 
para görärdim siirek. Düşün-
dük biz Soniylän, ne yapmaa 
da para kazanmaa yaşamaa 
deyni. Bizim komuşuyka ta-
man o vakıt Turţiyaya ha-
zırlanardı gitmää kazanmaa. 
Aldık ödünç para, da, doku-
mentlerini yaptıynan, sora 
Soni gitti Turţiyaya.

Bay Vani sölärdi bunna-
rı bana, bezbelli, bu lafları o 
her gün kafasından geçirärdi, 
ama sölemää yoktu kimä. Ol-
maydı o içkili, bän düşüne-
rim, ani bän dä işitmeyecey-
dim bunnarı hepsini.

– İlk vakıtlar o pek dar-
sıyardı yabancılıkta. Zvonit 
edärdi her afta, aalardı trub-
kaya. Bän da pek darsıyar-
dım görüp, nicä o zeetlener 
Turţiyada. Bän dä işlärdim 
gecä-gündüz, içkiyi heptän 
braktıydım.

Soni gideceykän, bizim 
aramızda laf oldu, ani o, altı 

UÇAKTAN GÖRÜNTÜ

Uçakta hiç uçtun mu, dostum?
O demir kuşa var mı pindiin?
Kuş gibi kendini duyup,
Vardır mı eri göktän siirettiin?
Hız alêr motorlu baykuş,
Skemneyä dayanêr hepsi,
Te kalktı, nicä ilin bir tüü,
Dışarda var duman iişimsi.
Sora taa yukarı kalktı,
Bir raketa gibi sivri:
“Ey, kardaş bulut, ya çekin!
Bän da senin gibi diri”.
Bulutlar sa yatêr uslu,
Didilmiş bim-biyaz yapaa,
Sansın kar kaplamış gökü,
Ne gözäl yaratmış Allah.
Bir bulut sa durêr yalnız,
Küsülü o biyaz üzü,
Az kalmış Allahtan ömürü,
Hem yaşlarlan dolu gözü.
Te güneş ansızdan çıktı,
Gıdıklêêr kahırlı buludu,
Küsülü üzçeezi güldü –
Kesmesin kimsey umudu.
Kolayı eer olursa, dostum,
O demir kuşa baari bir kerä pin.
Kuş gibi kendini duyup,
Uç, düşün, şükür et, sevin.

Viktor KOPUŞÇU
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51. ANNAMIŞ DOMUZ PI-
NAR SUYUNDAN.

Bu söleyiştä var ironiya – 
onun semantikası (maanası) 
diişer tersinä: deeriz “anna-
mış”, ama annaşılêr, ani hiç 
yok annaması.

Bir kafadarım annattıydı, 
ani, bulunarkan Moskvada, 
almış bir paalı delikates – kara 
halver. Koymuş onu buz dola-
bına, dursun. Bekim, bir büük 
musaafir geldii zaman ya da 
bir yortuda açacek, ikram ede-
cek dostlarını. “Ama bir kerä 
güzün dönerim bän iştän, – 
annadêr adam, – bakêrım, 
şopronda oturêrlar bizim 
dädu Panti hem komuşu Trif-
ka dädu, buyurêrlar bulanık 
şarap. Mezä erinä dä açmış-
lar o kara halveri da çakıylan 
yaalêêrlar onu ekmek üstünä, 
sayılêr, tuzlanêrlar.

– Näbêrsınız? – sorêrım.
– Tä, – deer dädu, – çaar-

dım komşuyu yardıma, tertip-
ledik şarapanayı, koyduk onu 
erinä çalmara. İşi bitirdik – 
dinneneriz.

– Başka zakuska bulamadı-
nız mı?

– Açtım holodilnii, deer 
dädu, – bu kanserva gözümä 
ilişti. Tuzluca biraz, ama su-
vancıklan gider. Vardı orda 
tülka da, ama kıyamadım, bi-
lerim, ani sän onu beenersin. 
Bizä, dädulara, bu da eter...”      

Türk.:Eşek hoşaftan ne anlar.
52. AYIYA BAL DATTIR-

MIŞLAR – ÇARŞIDA KATRAN 
DA KALMAMIŞ.

Vardı benim bir kafadarım, 
şindi artık raametli oldu. Pek 
islää adamdı – bol ürekli, ça-
lışkan. Sade bir kusuru vardı: 
açan kaçırılardı içkiyä, önünä 
çıkmaa pek zordu.

Biz karıylan gençtik, yaşar-
dık obşçagada. Büük çocuu-
muz Slava 5-6 yaşındaydı. Bir 
pazar avşamı, saat ona yakın, 

karı erleştirärdi çanakları-çöl-
mekleri, bän dä okuyardım 
çocaa bir uyku masalı, açan 
urdular kapuya. Açêrım kapu-
yu – durêr o dost. Belliki, tek-
lif ettim içeri. Adam sa kefli 
diil, ama kär sarfoş!

– İçkin var mı? – sorêr o, 
belerdip gözlerini.

– Var, – deerim. – da 
çıkarêrım bir şişä şarap.

Bän yarmışar filcan 
buyurêrım, o sa sip-silmä hem 
dibi kuru! O şarabı içtik beş 
minutta.

– Çıkar taa bişey! – buyur 
etti musaafir.

Vardı yarım şişä rakım, onu 
da içtik. Bu sa durgunamêêr, 
kendi-kendini zapedämeer:

– Var mı taa bişey?
– Yok, – deerim, – başka bi-

şeyim yok. Ne vardı, içtik.
– Aç holodilnii! Bu şişeciktä 

naşi? Spirtä kokêr...
– İlaç, sümüklü ceviz içi, 

uşaa vereriz, açan ürää sürer.
Aldı, süzdü suyunu filcana, 

gurtlattı onu da. Sora gittik 
uyandırdık birkaç komuşu, 
birisindä bulundu satılık şa-
rap. Aldık üç kila. Onu artık 
bitirämedik, yarım kaldı. Ka-
fadar başladı gevşemää, yattır-
dım onu raskladuşkaya, osaat 
girişti horuldamaa. Bakêrım, 
saat dört olmuş, başlêêr aydın-
nanmaa...

Türk.:  Deliye bal tattır-
mışlar, çarşıda katran bırak-
mamış.

Petri ÇEBOTAR

SÖLEYİŞLÄR§.AÇIKLAMALI
=========== 

BİRİNCİ SAAT
Popaz: İisözlüdür bizim 

Allahımız hervakıt, șindi hem 
hojma, hem daymaların day-
malarınadak.

Okuyucu: Amin.
Gelin, baș iildelim bizim 

Padișahımıza Allaha.
Gelin, baș iildelim hem 

düșelim Hristosa, bizim 
Padișahımıza Allaha.

Gelin, baș iildelim hem 
düșelim Kendinä Hristosa, bi-
zim Padișahımıza hem Allahı-
mıza.

Foma pazarından Paskellä 
bitișinädän:

Hristos dirildi ölülerdän, 
ölümü ölümnän basıp hem me-
zarda olannara ömür baașlayıp 
(üç kerä).

Psalom 5
Ey, Saabi, ișit benim söz-

lerimi, anna benim çaarma-
mı. Benim Padișahım hem 
benim Allahım, kulak ver 
benim yalvarmamın sesinä, 
zerä bän Sana dua edecäm, 
ey, Saabi. Sabaalän benim se-
simi ișidecän, sabaalän Senin 
önündä duracam, da görecän 
beni, zerä Sän Allahsın, ani 
dinsizlikleri istämeersin, 
kötü yapan Senin karșında 
erleșmäz, hem dä dinsizlär 
Senin gözlerinin önündä du-
ramazlar. Hepsi dinsizlik 
ișleyennär bıktırdılar Seni, Sän 
yok edecän hepsini, ani yalan 
söleerlär; kannı hem yalancı 

ay geçtiynän, gelecek evä, 
da sora düşünecez, gitsin mi 
o taa bir sıra ya da dursun 
evdä mi, da gideyim kazan-
maa bän. Ama altı ay geçti, 
da Soni laf da yapmazdı, evä 
gelmää deyni. Sölärdi, ani işi 
pek islää, gelärsa evä, kaybe-
decek onu, da başka böla pa-
ralı er bulamayecek.

Bän şaşardım, nereyi kay-
beldi o aalayan karı, angısı 
dayanamazdı, ani geçsin va-
kıt, da gelsin evä. Şindi Soni 
artık zvonit etmää başladı 
siirek, zvonit edärdi sade 
sölemää, ani parayı gideyim 
almaa banktan, açan yollardı.

Gördüynän, ani Soninin 

BAY  VANİ
(annatma)

yok neeti gelmää geeri, bän 
başladım çok içmää. Açan 
kafan semeli, bän unudêrım 
birkaç saata, ani evdä bom-
boş, karannık, insan yok, 
seslär işidilmeerlär…

Uşaklar, görüp, ani bän sık 
sarfoş gezerim, aldılar mamu-
sunun tarafını, söleyip ona, 
ani taa ii kalsın Turţiyada, 
neçin ona lääzım, geldiynän, 
çürümää küüdä sarfoşlan. 
Bän işittim aalemdän, ani 
mamusu yollamış onnara 
para yola deyni, da, gidip İs-
tanbula, buluşmuşlar orada. 
Evä onnar basmêêrlar yıldan 

zeedä.
Benim buazumda san-

sın bir yumak oldu bay Va-
ninin laflarından sora. Be-
nim pek canım acıyardı ona, 
ama neylän var nasıl yardım 
etmää burada?..

Biz artık yaklaştık bay Va-
ninin evinin yanına.

– Benim laflarımı alma 
cana yakın, Kostika. Ama ile-
ri dooru, yaşarkan aylännän, 
yap ölä, ani ihtiarlıkta kal-
mayasın yalnız, dünnedä hiç 
kimseyä diil lääzım.

Silip bataklı ellän yaşları-
nı, bay Vani örüdü karannık 
aul içindä…

Nikolay ESİR 

Gagauz dilindä Saatlardan

adamdan Allah iirinir. Ama 
bän Senin hayırının çokluu-
na görä Senin evinä girecäm 
hem korkuylan Senin ayozlu 
klisenä baș iildecäm. Ey, Saa-
bi, doorut beni Senin dooru-
luunda benim dușmannarım 
için, Senin önündä yolumu 
doorut. Zerä onnarın aazla-
rında hakikat yoktur, onnarın 
ürekleri boștur, onnarın bua-
zı açık mezardır, dillerinnän 
yaltıklanêrlar. Ey, Saabi, daava 
kes onnara, ko onnar atılsınnar 
kendi neetlerindän; onnarın 
sırasızlıklarının çokluu için 
koola onnarı, zerä Seni acıla-
dılar. Hem ko șennensinnär 
hepsi, ani Sana umut ederlär, 
dayma sevineceklär, da Sän 
erleșecän onnarın içindä, hem 
üüneceklär Seninnän onnar, 
ani Senin adını severlär. Zerä 
Sän, ey, Saabi, iiisözleersin do-
oruyu, zerä hayırlık silähınnan 
bizi dolayladın.

Psalom 89
Ey, Saabi, Sän bi-

zim kurtulușumuz oldun 
senseledän senseleyä. Bayır-
lar olmazdan ileri hem eri 
hem dünneyi yapmazdan ileri 
daymadan daymayadak Sän 
varsın. Çevirmä adamı alçak-
latmaya, zerä Sän dedin, in-
san oolları, dönün. Zerä, ey, 
Saabi, bin yıl Senin gözlerinin 
önündä dünkü gün gibidir, 
ani gelip geçti, hem gecenin 
bir parçası gibi. Onnarı su 

tașkınnıınnan gibi götürersin. 
Sabaa olduynan, çimen gibi 
gelir-geçär. Sabaa olduynan, 
çiçek açêr da geçer, avșam ol-
dukta hem sora sertlenir da 
kurur, hem Senin üfkendän 
biz süünürüz hem Senin kız-
gınnıından șașırdık. Bizim 
dinsizliklerimizi kendi karșına 
koydun hem bizim ömürümü-
zü Senin üzünün aydınnıklı-
ında koydun. Zerä bizim hep-
si günnerimiz azaldılar, hem 
Senin üfkendän süündük; 
bizim yıllarımız, bir payacan 
gibi, sayıldılar; bizim ömü-
rümüzün günneri etmiș yıl-
dır, eer taa kuvetliysä, seksän 
yıl, hem bunnarın taa zeedesi 
zaamet hem hastalıktır, zerä 
bizim üstümüzä yavașlamak 
geldi, hem zeet çekecez. Senin 
üfkenin kuvedini kim bilir, 
hem Senin korkundan Senin 
azgınnıını kim sayabilir? Se-
nin saa elini ölä bildir bana, 
hem sincirli üreklän olanna-
rı akıllıkta. Dön bizä dooru, 
ey, Saabi, nezamana kadar, 
hem izmetkerlerinä hayırlı ol. 
Sabaalän dolduk Senin hayı-
rınnan, ey, Saabi, hem sevin-
dik, hem șennendik bizim bü-
tün günnerimizdä, șennendik 
o günnär için, angılarında bizi 
uslandırdın yıllar için, angı-
larında fenalık gördük. Hem 
bak Senin izmetkerlerinä hem 
Senin ișlerinä, hem doorut 
onnarın oollarını. Ko bizim 
Saabi Allahımızın aydınnıı 
bizim üstümüzä olsun, hem 
bizim ellerimizin ișlerini bizä 
dooru doorut, hem bizim elle-
rimizin ișini doorut.

Psalom 100
Hayır hem daava Sana 

okuyacam, çalacam, ey, Saabi, 
çalacam hem annayacam pak 
yolda, nezaman bana gelecän. 
Gezdim benim üreemin 
käämilliindä benim evimin 

ortasında. Benim gözlerimin 
önündä bir dinsiz iș koyma-
dım, onnarı, ani yapêrlar emin 
basması, görmää istämedim. 
Bana yapıșmadı yaramaz ürek; 
onu, ani bendän sakınêr, fenayı 
tanımadım. Onu, kim saklıda 
amazlêêr, kendi komușumu, 
onu kuudum. Onunnan, ani 
hodulludur gözlän hem doy-
maz üreklidir, onunnan ime-
dim. Benim gözlerim bu erin 
doorularının üstündädir, ki 
dursunnar benimnän bilä. 
O, kim gezer käämil yolda, o 
bana izmet edärdi. Kötülük 
yapan yașayamaz evimdä, ya-

lan söleyän doorulamaz gözle-
rimin önündä. Sabaalarda yok 
ettim hepsi bu erin günah-
kerlerini, ki köktän çıkarılsın 
Saabinin kasabasından hepsi 
dinsizlik yapannar.

Șükür Bobaya hem Oola, 
hem Ayoz Duha hem șindi, 
hem hojma, hem daymaların 
daymalarınadak. Amin.

Alliluya, alliluya, allilu-
ya, şükür Sana, ey, Allah (üç 
kerä).

Ey, Saabi, hayırla (üç kerä).
İlk tropar, açan var iki.
Șükür Bobaya hem Oola, 

hem Ayoz Duha.
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KISA HABERLÄR

Kasım ayının 9-da Çadırda geçti Birinci 
dünnä cengi için türkü yarışmasının baaşış ve-
rilmesi.

Bu yarışmayı geçirdi “Dialog” cümnä kuru-
luşu, angısı bütün yıl olaylar geçirer hatırlamak 
için üz yıl geeri olan büük cengi, angısında pay 
aldı pek çok gagauz hem bulgar da.

Bu gün uşaklar hazırladılar türküleri hem ba-
ladaları cenk için. Onnarın arasında jüri ayırdı 
üç kişiyi, angıları kabletti diplom hem baaşış. 

Kasım ayının 10-da ayozlandı prorok İliya 
adına eni klisä. Saat 8:00 için klisedä karşılandı 
Kaul hem Komrat episkopu Anatoli. Bu gün 
bu yortuya geldi Moldova üülen tarafının çok 
popazları, İverli karı manastırın igumeniyası 
ana Evfrosiniya, monah Kosmas, Komrat 
kasabasının primarı Sergey Anastasov, klisä 
düzülsün deyni yardım etmiş adamnar, çok 
insan toplandı ilk kerä yapılan bu klisedä 

“HAKİKATIN SESİ” 
gazetası

Gazetanın kurucusu:
«AYDINNIK» 

kultura-aydınnatmak 
cümnä topluluu

Baş redaktor:
Viktor KOPUŞÇU.

Gazetadan material alınarsa, 
kaynak gösterilsin lääzım.

AO Asociatia Culturala 
“LUMINA”

c/f 1013620007983
c/d 222451200121978

FinComBank SA
fil.12 Comrat

FTMDMD2X411

kopusciuv@mail.ru
www.aydinnik.org

www.kopuzsesi.com
www.komrat.pravorg.ru

+373-79-79-50-79

Paalı dostlar! Ne dä olsa, lafedin gagauzça, okuyun 
kiyat ana dilimizdä, üüredin uşakları da buna. Varsa 
interesli yazılarınız, istärseniz paylaşmaa fikirlerinizi 
bizim okuyucularımızlan, bekleeriz sizin yazılarınızı 
kopusciuv@mail.ru poçtasına.

Kimin varsa istedii yardım etmää “Aydınnaa” 
paraylan – rekvizitlerimiz aşaada.

1 Açan İisus oniki üürenicisinä nasaat etmää bitirdi, gitti oradan, onnarın 
kasabalarında üüretmää hem nasaat etmää deyni. 2 İoan da, kapanda Hristosun 
işlerini işittiynän, üürenicilerindän ikisini yolladı Ona. 3 Ki sorsunnar: «Sänsin 
mi O, Ani lääzım gelsin, osa başkasını mı bekleyelim?» 4 İisus, cuvap edip, 
onnara dedi: «Gidin İoana da işittiiniz hem gördüünüz işleri ona haberläyin. 
5 Körlär görerlär, topallar örüyerlär, yaralılar paklanêrlar hem saarlar işiderlär, 
ölülär dirilerlär hem fukaaralar iisözleerlär. 6 Hem ne mutlu, kim Benim için 
şüpeyä düşmeyecek».

7 Açan onnar gittilär, İisus başladı insana İoan için sölemää: «Ne siiretmää 
çola çıktınız? Lüzgerdän sallanan sazı mı? 8 Ama ne görmää çıktınız siz? Kaba 
rubalara giinmiş adamı mı? Ama yımışak ruba taşıyannar padişah evlerindä 
bulunêrlar. 9 Öläysä, ne görmää çıktınız? Bilgici mi? Ölä, deerim sizä, o bilgiçtän 
taa büük. 10 Zerä o oydur, kimin için yazılı: «Bän habercimi Senin önündä 
yollêêrım, ani Senin yolunu hazırlayacek». 11 Gerçek deerim sizä: karıdan 
duumuş olannarın arasında Vaatizedici İoandan taa büük çıkmamıştır, ama 
Gök Padişahlıında en küçüü ondan büüktür. 12 Vaatizedici İoanın günnerindän 
şindiyädak Gök Padişahlıı çalışmaklan alınêr, hem çalışmak çekennär onu alêr. 

 Matfeydän ayoz evangeliya, 11: 1-26

§. ANA DİLİM - TATLI BAL!

Jüriyä girdi “Dialog” başı S. Kapancı, Bilim merkezinin zaametçisi G. Radov hem M. Çerven.
Keleş Alina, Uzun Mariya hem Kambur Olga Çadır parkında yapılan mitingtä genä okudular 

peetleri hem baladaları, angılarınnan yarışmaya katıldılar.

HAKİKATIN SESİ

liturgiyaya.
Ayozlanmış eni klisä bulunêr Komrat kasabasının batı kenarında, mezarlıın yanında. Bu büük 

bir olaydır bizim kasabamızda. Episkop Anatoli urguladı: “Doorusaltanatlı başçada dikildi taa 
bir fidan, bu klisä”, – hem söledi, ani biz lääzım dua edelim ölülär için, tanıdık kişilär hem tanıdık 
olmayannar için dä.

Burada her cümertisi hem pazar liturgiya yapılacek hem dayma ölülerin gömmä slujbası 
yapılacek. Boba Feodor söledi, ki klisenin kapuları her gün açık olacek, ki mezara gelän insannar, 
uurayıp kliseyä, dua etsinnär. Eni klisedä lääzımnı taa çok iş yapılsın. En lääzımnıdır bu moment 
yısıtmak sistemasını yaptırtmaa. 

Klisä düzülsün deyni, çok yardım etti kasabanın primariyası hem iş adamı İvan Mardar. O hem 
primar kutladılar hepsini bu yortuylan hem kendileri dä kablettilär şükür etmekleri yardım için.

Sabaa serinniindä
Lüzgärlän konuşêrlar
Yazın dumanında kırlar,
Zaametlän buluşêrlar
Kırda, bir incecik yolda,
Anam, seni görerim:
İçmää suyun bir susakta
Ekmään dä katıksız
Kadrela torbanda.
Omuzunda kazma,
Uşak da kucaanda.
Payı kazmaa gidersin
Popaz merasında,
Alat-kıpıt adımnarın,
Göçtän bükük belin,
Bän dä üç yaşında erkek –
Yardımcısı evin,
Giderim ardından senin,
Çekerim eteeni...

                                  N. Baboglu

13 Hepsi bilgiçlär hem Kanon İoanadak bunun için haberledilär. 14 Hem eer 
kabletmää istärseniz, gelecek İliya oydur. 15 Kimin kulakları işitmää deyni varsa, 
ko işitsin. 16 Kimä benzedeyim bu soyu? O benzeer sokakta oturan uşaklara, 
angıları baarêrlar dostlarına: 17 «Biz sizä kaval çaldık, da siz oynamadınız; 
kahırlı türkü çaldık, da siz aalamadınız» 18 Zerä geldi İoan, angısı ne iyer, ne 
içer, da deerlär: «Onda şeytan var». 19 İnsan Oolu geldi, iyer hem içer, da deerlär: 
«Bu adam sever imää hem içmää, harççıların hem günahkerlerin dostu». Ariflik 
evlatlarından belli olêr.

20 Ozaman İisus başladı ayıplamaa o kasabaları, angılarında en çok kudretli 
iş yaptı, ani onnar pişman olmadılar: 21 «Bela sana, ey, Horazin! Bela sana, 
Vifsaida! Zerä sizdä gösterilmiş olan kudretli işlär Tirdä hem Sidonda yapılaydı, 
onnar çoktan çullan hem küllän pişman olaceydılar. 22 Ama deerim sizä, ani 
daava günündä Tirä hem Sidona taa ilin olacek, nekadar sizä. 23 Hem sän da, 
göklerädak üüseklenän Kapernaum, cendemädak düşürülecän. Zerä sendä 
gösterilmiş olan kudretli işlär Sodomda yapılaydı, o bu günädak duraceydı. 24 
Ama deerim sizä, ani daava günündä Sodoma taa ilin olacek, nekadar sana». 25 
Ozaman İisus dedi: «Ey, gökün hem erin Saabisi, Boba, şükür ederim Sana, ani 
ariflerdän hem fikirlilerdän bunnarı sakladın da uşaklara açtın. 26 Ölä, Boba, 
zerä buydu Senin istediin.

KIPÇAAN MERASINDA

İnteres hem faydalı okumaa evelki vakıtlar için, 
insannar için hem onnarın yaşaması için. Ama taa 
da interes üürenmää taa çok ya da annamaa bişey 
eni kendi istoriyamız için, duuma erimiz için. 
Diil çoktan Stepan Bulgarın tipardan çıktı eni bir 
kiyadı “Besarabiyalı gagauzların elitası XIX asirin 
bitkisindä hem XX asirdä”. Stepan Bulgar – istorik 
hem yazıcı, o çok yazdı gagauzların yaşamasınnan 
baalı tematikalara.

Nikolay Baboglu Petri Çebotarlan
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