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Kıpçak küüyündä Recep Tayyip 
ERDOĞAN uşak başçası açıldı

Harman ayın (avgust) 28-dä Kıpçak küüyün kurulmasının 225-ci yıldönümü yortusunun kutlamaları çerçevesindä 
burada eni bir uşak başçası açıldı. Uşak başçasını Türkiye Respublikası TİKA (Türk İşbirlii hem Kordinaţiya Agens-
tvosu) yolunnan yaptı hem Türk halkından Gagauz halkına baaşış olarak verdi. Bu uşak başçasına Türkiye Respub-
likasının Prezidentının Recep Tayyip ERDOĞANın adı verildi. 4-cü sayfa

Byust Türkiyenin 
Zafer Bayramına
baaşlandı

2016-cı yılılın Harman ayın (av-
gust) 30-da da, Türkiyenin Zafer 
Bayramında (Enseyiş Yortusunda) 
Komradın “ATATÜRK” türk bibi-
liotekasının aulunda Türkiye Res-
publikasının kurucusunun, Büük 
Mustafa Kemal ATATÜRKün byus-
tu açıldı. 5-ci sayfa

Türkiye bu gün taa güçlü,
taa bir araya gelmiş memleket 
olarak, yolunda ilerleer

Ceviz ayın (sentäbri) 9-10 günnerindä Türkiye Respublikasının Büük 
Milli Meclis (parlament) Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet AYDIN, Moldo-
va Parlamentının predsedatelin Andrian KANDUnun ofiţial teklifinä görä,  
Moldova Parlamentının 25-ci yıldönümü kutlamalarına katıldı.

“Ana Sözü” gazetası okuycuları için Canabisinnän reportaj 3-cü sayfada

Ceviz ayın (sentäbri) 15-dän be-
eri Moldovada Türkiye Respubli-
kasının Kişinev eni Büükelçisi sayın 
Hulusi KILIÇ işä başladı. Canabi-
si, Moldova Prezidentına güvennik 
mektubunu (veritelynaya gramota) 
verdiktän sora, artık ofiţial çalışma-
sına çekedecek.

Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi 
KILIÇ duudu 1956-cı yılın Büük ayın 
(yanvar) 1-dä. Tükiyenin Reşadiye 
liţeyini hem Hacettepe Universitetın 
franţuz dili hem literaturası fakultetini 
bitirdi. Masterasını da hep o fakultet-
ta yaptı. Sora Strazburg Universitetın 
soţial bilgilär fakultetın halklararası 
ilişkilär bölümünü başardı. Türkiyenin 
dışişleri minestirliin Baş müdürlüündä, 
sora da çeşitli uurlarda işledi.

2000-2005 yıllarda Türkiyenin Ha-
lep (Siriya) Başkonsulu oldu. 2005-tä, 
Ankaraya dönüp, Türkiyenin dışişleri 
minestirliindä Balkan devletlerinä ba-
kan bölümdä başkan oldu, ministerliin 
Protokol baş müdürün yardımcısı oldu.

2008-ci yılın Baba Mart ayından 
2012-ci yılın Ceviz ayınadan Türkiye-
nin Azerbaycan Büükelçisi oldu. Sora 
da, 2015-ci yılın Küçük ayın 10-dan, 
Türkiye dışişleri minestirliin Afrika-
dan sorumnusu olarak işledi. Büükelçi 
Hulusi KILIÇ evli. İki uşaan bobası.

Foto – http://www.trthaber.com/

Türkiye Kişinev 
eni Büükelçisi 
Hulusi KILIÇ

Bütündünnä 
gagauzların IV-
cü Kongresi bu 
yıl da olmayacek. 
Neçin acaba?

H e p s i m i z 
bileriz, ani, baş-
layıp 2006-cı yıldan beeri, 3 yıl aşırı 
Bütündünnä gagauzların Kongresi 
olardı. Sıradakı IV-cü Kongres lääzımdı 
olsun 2015-ci yılın Kasım günnerindä. 
Ama, 2015-ci yılın Baba Marta ayın 22-
dän sora, eni seçilän Gagauziya önderci-
leri bu adeti bozdular: artık iki kerä bu 
Kongresi belertilmiş günnerdä yapmama 
deyni karar alêrlar.

Kan su olmaz!
Bekim: su kan olur mu!?

Sonu 2-ci sayfada
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Her zaman, maamilä surat, eni 
sebeplär bulup, ba para yokmuş, ba 
Türkiyenin Pre-
zidentı adamış 
gelmää Kongresä 
da gelämärmiş, ba 
Halk Topluşu şe-
çimneriymiş, Kong-
resi arda alêrlar.

Biz da, onnarı 
yınanıp, onnarın 
ardına gazetamızın 
sayfalarından halkı-
mıza “aslı”-yalancı 
heber vereriz. Ba 
yazêrız o önder-
cilerin laflarından, ani Bütündünnä 
gagauzların IV-cü Kongresi 2016-cı 
yılda  olcek (bak: “Adet bozuldu – bu 
kerä Kongres 2016-cı yılda olacek!” 
yazımızı, “AS” No.13-14 (632-633), 
31.07.2015 y., yada http://anasozu.
com/adet-bozuldu-bu-kera-kongres-
2016-ci-yilda-olacek/). Sora, onnar 
kararı “kesinneştirdiinän”, yazêrız, 
ani “Bütündünnä gagauzların IV-cü 
Kongresi bu yıl Kasımın 4-dä ola-
cek”. Bildirildi, ani Kongresin ardına 
Komratta II-ci halklararası investiţiya 
Fonrumu hem “Gagauz şarabın yortu-

Kan su olmaz! Bekim: su kan olur mu!?
su” yapılacek” (bak: “Bütündünnä ga-
gauzların IV-cü Kongresi Kasımın 4-dä 
olacek” yazımızı, “AS” No.7-8 (650-

651), 27.04.2016 y., yada http://ana-
sozu.com/butundunna-gagauzlarin-iv-
cu-kongresi-kasimin-4-da-olacek/).

Şindi da, 2016-cı yılın Ceviz ayın 
6-dä, Gagauziya İspolkomu aldı karar, 
ani Bütündünnä gagauzların IV-cü 
Kongresi 2017-ci yılın Baba Mart 
ayında BEKİ OLABİLİR Ama bu 
da diişiläbilir, zerä Gagauziya Başka-
nı o günkü toplantıda dedi: «В свя-

зи с тем, что выборы в Народное 
собрание Гагаузии состоятся 20 
ноября, нам необходимо отложить 
проведение Всемирного конгресса 
гагаузов на следующий год, пред-
варительно на март 2017 года. 
Активная фаза предвыборной кам-
пании не должна совпадать с меро-
приятием, имеющим важное исто-
рическое, культурное и социальное 
значение для гагаузского народа» 
(bak: http://gagauzia.md/newsview.
php?l=ru&idc=390&id=6754).

Bilmeerim neçin Gagauziyanın bü-
ünkü öndercileri bu işi yapêrlar? Ama 
istär-istemäz ortada peydalanêr bir 
şüpä: Beki Gagauziyanın bu günkü ön-
dercileri bu Kongresi hiç yapmaa da 
istämeerlär?

Nedän? 
Gagauzların birleşmesindän mi 

korkêrlar? Osa ortada başka iş mi var?
Gagauzların var bir lafı: Kan su ol-

maz! Bu lafın tersi da mı acaba var? 
Bekim: Su kan olur mu!?

Todur ZANET, Akademik, poet 
hem Gagauz Milli Gimnanın avtoru

Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada. 

Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi bu yıl da olmayacek. Neçin acaba?

Moldova Prezidentın 
seçimneri Canavar 
ayın (oktäbri) 30-da

24 kişi isteer Moldovada Prezident 
olmaa. Bukadar kişi baş urdu Mer-
kez Seçim Komisiyasına (MCK) 15-
şär bin imza tolamaa deyni yapraklar 
için.

Büünkü gündä MSK Prezidentlää 
edi kandidatı tanıdı.

Ceviz ayın (sentäbri) 5-dä kendi 
maasuz toplantısında Gagauziyanın 
parlamentı karar aldı Gagauziya 
Halk Topluşu seçimnerini Kasımın 
20-dä yapmaa.

Büünkü Halk Topluşu deputatların 
mandatları 2016-cı yılın Canavar ayın 
(oktäbri) 30-da tamamnanêr.

Deputatlaa kandidat olmaa deyni 
şindilik 40 kişi Gagauziya Merkez Se-
çim Komisiyasından imza için yaprak-
ları istedi.

Gagauziya Halk Topluşu
seçimneri Kasımın 20-dä

Komrada vizit çerçevesindä László 
KÖVÉR buluştu Gagauziya Başkanın-
nan, Gagauziya Halk Topluşu Başın-
nan, Komrat Devlet Universitetın rek-
torunnan hem Komrat primarınnan.

Buluşmalarda pay aldılar GHT de-
putatları hem İspolkom azaları.

Vengriyanın Milli Topluşun Pred-
sedateli László KÖVÉR buluşmalar-
da urguladı, ani Vengriya her zaman 
yardımcı olacek Moldovanın Evropa 
Birliinä girmesi için.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH bu-
yur etti László KÖVÉRa pay alsın Ga-
gauziyada Kasımda olacek investiţiya 
Forumunda.

Gagauziya Halk Topluşu Başı Di-
mitriy KONSTANTİNOV buluşmada 

aalaştı üüsek musaafirä, ani Moldova Gagauziyaylan 
ilgili çok zakonnarı esaba almêêr, ama, urguladı GHT 
Başı, “biz soruşları diplomatiya yolunnan çözmää 
savaşêrız”.

Komrat Devlet Universitetında László KÖVÉR ta-
nıştı nicä işleer vengr dilini üürenmäk odası. Canabisi 
açıkladı, ani Vengriyada kuruldu bir devlet prog-
raması, angısına görä Moldovadan 30 student var 
nicä Vengriyanın universitetlarında üürensinnär.

Buluşmalarda László KÖVÉR teklif etti Gagauzi-
ya öndercileri bir iş vizitınnan Vengriyaya gelsinnär.

László KÖVÉRın Komrata vizitında onun yanın-
da vardılar Vengriya Kişinev büükelçisi Matyas SZI-
LAGYI, Moldova ministruları hem Moldova Parla-
mentın deputatları.

Vengriyanın Milli Topluşun Predsedateli 
László KÖVÉR Gagauziyadaydı

Ceviz ayın (sentäbri) 20-23 günnerindä Vengriyanın Milli Topluşun Predsedateli László KÖVÉR ofiţial bir vizit-
lan Moldovada bulundu. Ceviz ayın (sentäbri) 22-dä Canabisi Gagauziyaya geldi.

Uzbekistandan geldi haber, ani 
Uzbekstanın Prezidentı İslam KA-
RİMOV, insulttan sora, 78 yaşında 
raametli oldu. Ceviz ayın 3-dä, İs-
lam KARİMOV topraa verildi.

İslam KARİMOV 1989-cu yıldan 
beeri Uzbekistanın başındaydı. İlktän 
Uzbekistan Komunist partiyasının bi-
rinci sekretari olarak, sora da, 1990-cı 
yıldan beeri Prezident olarak.

Uzbekstanın Prezidentı
raametli oldu

Gagauziya başkasabasının 
Komradın 227-ci yıldönümü kutla-
ma günnerindä kasabanın poyraz 
girişindä Komradın “komur at” 
simvolunnan bir stela koyuldu.

Komradın primarı Sergey ANAS-
TASOV açıkadı, ani taa sora, para bu-
lunduynan, bölä stelalar kasabanın taa 
üç giriş yollarında koyulacek.

Canabisi bildirdi, ani stela yapıldı o 
para yardımınnan, ani baaşladı kasaba-
ya “Bizim Partiya” predsedateli.

Komratta “komur at” 
stelası koyuldu
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Saygılı Ahmet AYDIN Moldovaya 
hoş geldiniz!

Hoş bulduk! İlk öncä isteerim kut-
lamaa Moldova halkını Moldova Parla-
mentının 25-ci yıldönümünän. Bän da, 
Moldova Parlamentının predsedatelin 
Andrian KANDUnun ofiţial teklifinä 
görä bu kutlama yortusuna katıldım. 
Ta bir kerä hepsinizi bu gözäl yortuy-
lan kutlêêrım.

Belli ki, hepsimizin can yarası 
2016 yılın 15 Temmuz günü (Orak 
yaın 15-si) için sormak isteerim.

Türkiye, siz da hep gördünüz, 15 
Temmuz günü akıl almaz bir duruma 
geldi: saklı terorist kişilär, asker rubala-
rını giyip, bu terorist baskısınnan dev-
letimizi diil devrimä, ama okupaţiya 
kertiindä getirmää savaştılar. Terorist 
başı Fetullah GÜLENin olduu FETÖ 
teroristlerin tarafından parlament bina-
mız, pek çok kurumnarımız bombalan-
dı, 240-tan zeedä vatandaşımız şehit 
oldu, 2000 zeedä yaralanam oldu.

Fetullah GÜLENin FETÖcu terorist-
leri artık 40 yıl sıravardı devlet kurum-
nara, armataya, yustiţiyaya, poliţiyaya, 
prokuraturaya, sudlara, başka kuruluşlara 
sızmış. Yardım hem hayır sebeplik adına 
pek çok kuruluşlara, derneklerä sızmışlar. 
Onnar pek kolay aslı üzlerini saklêêrlar. 
Da bu günä kadar, sadä Türkiyedä diil, 
dünneyin 150 devletinin kuruluşlarına 
bu yollan sızmışlar, bu memleketlerdä 
okullar açmışlar, hayır kuruluşlar adında 
çeşitli derneklär açmışlar da bu yollarlan 
memleketlerin içinä sızmışlar.

Aslısı, biz onnarın üzlerini 4-5 yıl 
geeri tanıdık, da başladık devlet sistema-
mızı onnardan paklamaa. Ama, 15 Tem-
muz gününä geldiimizdä, hiç aklımızın 
dibinä gelmeyecek bir biçimdä, onnarın 
asker kuruluşları, onnarın yardımcıların-
nan birliktä, savaştılar Türkiyeyi bölmää 
hem elä geçirmää. Da gördük nicä onnar 
kendi milletinin üstünä kurşun atêrlar. 
Doorusu o, ani 15 Temmuz devriminä 
yolu açan – FETÖcu teroristleri hem 
onun içerdän hem dışardan çeşitli kuru-
luşlardan işbirlikçileridir.

Devletimizin bütün politika partiya-
larımız hem halkımız da, birleşip, bu işi 
tanıdılar.

Dünneyä deyni FETÖnun ne za-
rarı olabilir?

FETÖ terorist kuruluşu dünnädä 
benzeri olmayan hem 150 devletä 
sızmış bir teror kuruluşu. O – var bir 
kuruluş, ani devletlerin bütün kuvet 
strukturalarına girmiş, bir kuruluş, ani 
verer emir hem o emirlerin yapılması-
nı kontrol eder. Bunnarın temel keezi 
da bellidir – diil salt Türkiyedä kuve-
di almaa, ama dünneyi elä geçirmää. 
Bunu da yaparkana, kendilerinin aslı 
üzlerini saklayarak, sanki hoşgö-
rü bir islam adınnan yapêrlar. Bütün 
dokumenlerindä, nasatların hem ko-

Türkiye bu gün taa güçlü, taa bir araya gelmiş
memleket olarak, yolunda ilerleer

nuşmalarının audio yazılarında da gö-
reriz, ani onnarın halizdän uuru diil 
salt Türkiyedä, ama bütün dünneydä 
da kuvedi kendi ellerinä almaa. FETÖ 
– bu, dünneyi ahtopod gibi sarmış, pek 
kuşkulu bir teror kuruluşu.

15 Temmuz devrim denemesindän 
sora, Türkiye Prezidentı Recep Tayyip 
ERDOĞAN söledi, ani Türükiye var 
nicä genä öldürmäk cezası kanonuna 
dönsün? Dünnä bunun yapılmasını 
yannış bulêr.

Dünneyin bu işä bakışını bileriz. 
Ama Türkeyä 15 Temmuzda ölä bir 
gecä yaşadı ki, çok karannık, çok acı 
bir cecä yaşadı! Hem istoriyasının en 
kannı devriminä denk geldi.

Annêêrız, ani herbir cenk hem herbir 
devremin prinţipları var. Cenklerdä bilä 
dokunulamayan, suda verileyämeyecek 
insannar vardır. Türkiyenin parlament 
binası hiç bir zanam bombalnmamış-
tı. Devrimnär oldu, biz herbir devlet 
devriminä karşıyız, ama bu 15 Temmuz 
gecesi bam-başka bir devrimdi.

O gecä, milletin elindän onnara 
verilän tanklarlan hem F-16 uçakların-
nan, milletin duşmanına urması erinä, 
keezlerini kendi halkına çevirdilär. Dış 
duşmana urması erinä, kendi milletinä 
urdular, da 240 zeedä insan öldürdülär. 
Tanklar meydannarda ţivil insannarın 
üstünä geldilär hem 2000 zeedä yara-
lan var. Hem düşünün, sizin üstünüzä 
kendi vatandaşınız kurşun atêr, sizin 
onnara siläh emanet ettiiniz vatandaş-
larınız. Bunu hiç bir can, hiç bir ürek, 
hiç birisi kabul edämedi. Bu kabul 
edilän olmayan bişey. Bu durumda 
halkımız, meydannara çıkıp, öldürmäk 
cezasını enidän kanona almaa ortaya 
cıkarêr hem isteer. Halk bu akıl almaz 
işleri gördüktän sora açıktan söleer, ani 
teroristlär ölüm cezasını hakk ederlär. 

Belli ki, demokratiyada halkın iste-
dii yapılêr. Hem ozaman yapıldıı açık-
lamalar biraz da emoţiyalardan yapıldı. 
Konu incelensin lääzım, parlamentta 
politika partiyaların arasında konuşul-
sun lääzım. Büünkü gündä bu konuda 
bir karar alınmadı. Ama konuylan hal-
kın istedii ortada hem bellidir.

Gördük, ani devrimi durgutmaa 

deyni sokaklara hem meydannara in-
sannar döküldü.

Devrim gecesi sayın Prezidentımı-
zın hem Baş Komutanın Recep Tayyip 
ERDOĞANın çaarısına görä milletimiz 
sokaklara döküldü. Prezidentımızın da, 
Parlamentımızın da tek yardım aldıı 
kaynak – milletimizdir. Millet Prezi-
dentımıza güvener, Prezidentımız da 
milletimizlän bireber yolunu ilerleder.

Kurtuluş Cengindän hem Respub-
likanın Kuruluşundan en büük kuş-
kulu gecedän sora, milletimiz da en 
birleşik oldu. Yaklaşık bir ay insannar 
sabahlaradan meydannarda demokrati-
ya bekçilii tuttular. Harman ayın (av-
gust) 7-dä İstanbulun Yenikapı mey-

danında “Demokratiya hem Şehitlär 
Mitingı”na 5 milion insan toplandı. 
Prezidentımız, Başbakanımız, Türkiye 
Büük Milli Meclisi Başkanı, politika 
partiyaların liderleri, asker komutan-
narı, bütün bir halk birlik ruhunnan, 
baamsızlık ruhunnan birliktä bir araya 
geldi. Zerä bu Türkiyenin baamsızlıı 
için bir düüştür. ATATÜRK demişti, 
ani Vatanı korumaktan önemni bişey 
yoktur. Vatan olunca hepsi, işini bra-
kıp, bir araya geldi. O gecä, F-16-lar 
parlamentı bombalarkan, deputatları-
mız, politika partiyalarınnan birliktä, 
parlamentı açtırdık da, bombalarının 
altında, işimizi ilerlettik.

Prezidentımızın, Pravitelstvomu-
zun, deputatlarımızın hem politika 
partiyalarımızın birleşmesinnän hem 
çalışmasınnan bu devrimi durguttuk.

Bu devrimdän sora da, ona ula-
şannara karşı yustiţiyalı devletin 
yustiţiaysınnan işlemäk yapıldı hem 
yapılêr, hem devlet kuruluşlarını o 
ulaşannardan paklamak ilerleer. Bun-
narı da demokratiya hem yustiţiya 
çerçevesindä yapêrız.

Türkiye bu gün taa güçlü, taa bir 
araya gelmiş memleket olarak, yolun-
da ilerleer.

Gagauz halkı da bu zor günnerdä, 
nicä da herkerä, Türkiyemizin ya-
nındadır. Onuştan Harman ayın (av-
gust) 5-dä Gagauziyanın Valkaneş 
kasabasının “Valkaneş stanţiyası” 
maalesindä açılan uşaklara deyni oy-

namak meydanın adını “15 Temmuz 
Şehitlerini Anmak Parkı” koyduk. 

Saa olasınız, ani yanımızdaysınız. 
Hem yazılarınızdan da göreriz, ani 
gagauz halkına 15 Temmuz devrimini 
pek derindän “Ana Sözü”ndä annatmı-
şınız hem annadêrsınız.

Siz da saa olunuz! Saygılı Ahmet 
AYDIN, Moldovayı nasıl gördünüz, 
burada neleri duyêrsınız?

Moldova – Evropa Birlii yolunda 
ilerleyän, gelecää parlak olan bir Mol-
dova. Bu benim ilk gelişim Moldova-
ya. Pek merak etiim bir memleket. Taa 
gelmedään işittiydim, ani Moldova şen 
hem eşil bir memleket. Ölä da var. Bu-
rayı geldiinän gördüm, ani burası eşil, 
insanı üürenmiş, çok okuyan bir memle-
kettir. Moldovayı gelecektä yustiţiyaya 
açık bir memleket olarak görerim.

Gördüm, ani Moldovanın çiftçilik 
için zengin bir topraa var. Burada bu 
uurda çok işlär yapılır. Onnarın arasına 
ekologiyası pak olan çiftçilik ta olabi-
lir. Belli ki, industriyaya da yolu açık 
olan bir memleket.

Gagauz halkına deyni Türkiyemiz 
çok işlär yapêr. Saa olsun. Sizin Moldo-
vaya ilk hem pek kısa bir gelişiniz. Ga-
gauziyaya gitmää etiştirämediniz. Tür-
kiye Büük Millet Meclis (parlament) 
Başkan Yardımcısı olarak diil, bir kar-
daşımız gibi, ne sölemää isteersiniz?

Kardaşlarımıza, selemnarımızı, 
saygılarımızı götürmenizi isteerim. Biz 
orayı gitmemizi programamıza koy-
masını lafettik. Ama zaman pek aazdı, 
gidämedik. Gagauziyaya gitmää pek 
istärdim. Umut ederim, ani bir başka 
zaman bu isteyişim aslıya çıkacek.

Belli ki, Moldovada Gagauziyanın 
özel uurda yaşaması, ana dilini hem 
kulturasını yaşatması, pek önemni. Ga-
gauzlar – kardaşlarımız. Yaşadıı erleri-
miz uzak olsa da, cannarımız birdir.

Dooru sölediniz, Türkiye Gagauzi-
yaya çok yardımnar yapêr. Biraz öncä 
siz da gördünüz, TİKA yolunnan ne 
proektları orada yaptık hem yapêrız. 
Bizlär da, sizin kan kardaşlarınız ola-
rak, Moldova topraklarının bütünnüü 
çerçevesindä, ama serbest bir biçimdä, 
kulturanızı hem gelecenizin yaşatması-
nı uurunda önemseeriz. Bu konuda da 
üstümüzä düşeni yapmaa çalışıyoruz.

Hepsinä çok-çok seläm yollêêrım. 
Kendinizä ii bakın. Bilin ki, bütün kar-
daşlarınız sizlärlän bereber.

Saa olun. Bän da, Gagauz Milli 
Marşın yazarı olarak, Sizi Gagauziya-
ya, istärsanız ofiţial olarak, istärsanız 
sıradan olarak çaarêrım: buyurun da 
gelin, kapularımız herkerä açık!

Saa olun!
PATRETTÄ: TİKA Kişinev ofi-

sin yaptıkları için raport zamanı. 
(soldan) TBMM Başkan Yardımcısı 
Ahmet AYDIN, TİKA kordinatoru 
Canan ALPASLAN, Türkiye Kişi-
nev Büükelçiliin I-ci sekretari Er-
doğan ODABAŞ, TBMM Başkan 
Yardımcısı çeviricisi, Türkiye Kişi-
nev Büükelçilii ekonomika işlerindä 
ataşesi Alper ERDİL.

Ceviz ayın (sentäbri) 9-10 günnerindä Türkiye Respublikasının Büük Milli Meclis (parlament) Başkan Yardım-
cısı Sayın Ahmet AYDIN, Moldova Parlamentının predsedateli Andrian KANDUnun ofiţial teklifinä görä,  Moldova 
Parlamentının 25-ci yıldönümü kutlamalarına katıldı. Ceviz ayın (sentäbri) 10-da Ahmet AYDIN basın açıklaması 
yaptı. Türkiye Kişinev Büükelçiliin I-ci sekretari Erdoğan ODABAŞın buyur etmesinnän, presa toplantısında pay 
aldı hem kendi soruşlarını Ahmet AYDIN verdi “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru Todur ZANETta.
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Kıpçak küüyü – Gagauziyanın en 
büük küülerindän birisi. Büünkü gündä 
burada 10 binä yakın insan yaşêêr hem 
bitki yıllarda burada, Gagauziyanın 
başka küülerinä bakarak, en çok uşak 
duêr. Onuştan uşak başçalarına küüyün 
büük zoru var. Bu problemayı çözmää 
deyni Kıpçak küüyün primariyası yar-
dım için danıştı TİKAya. TİKA da, 
proektı inceleyip, karar aldı uşak baş-
çanın yapılmasında, enilenmesindä 
hem tertiplenmesindä yardımcı olmaa. 
Büün bu uşak baçası oldu ilk uşak 
başçasını, ani Moldovanın hem Ga-
gauziyanın baamsızılıı zamanından 
beeri enidän yapıldı. Uşak başçası 
100 uşaa birdän kabledecek.

Türkiye Respublikasının Preziden-
tının Recep Tayyip ERDOĞAN uşak 
başçasının ofiţial açılışında pay aldılar 
Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Türki-
ye AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin 
KOCABIYIK, Türkiye Respublikası-
nın Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim 
KARTAL, TİKA Kişinev Kordinatoru 
Canan ALPASLAN, Kıpçak primarı 
Oleg GARİZAN, Moldova Parlamentın 
deputatları, Gagauziya İspolkon hem 
Halk Topluşu temsilcileri, kıpçaklılar.

Açılış sözünü tutarak Kıpçak pri-
marı Oleg GARİZAN şükür etti soy-
daş türk halkına hem TİKAya bu büük 
yardım hem baaşış için. O açıkladı, ani 
“Kıpçak küüyün Sovetinin kararınnan 
bu uşak başçasına Türkiye Respublika-
sının Prezidentının Recep Tayyip ER-
DOĞANın adı verildi”.

Kıpçak küüyündä Recep Tayyip 
ERDOĞAN uşak başçası açıldı

Harman ayın (avgust) 28-dä Kıpçak küüyün klisesinin Kurbanınnan hem küüyün kurulmasının 225-ci yıldönü-
mün ilgili yortulu kutlamaları çerçevesindä burada eni bir uşak başçası açıldı. Uşak başçasını Türkiye Respublikası 
TİKA (Türk İşbirlii hem Kordinaţiya Agenstvosu) yolunnan yaptı hem Türk halkından Gagauz halkına baaşış olarak 
verdi. Bu uşak başçasına Türkiye Respublikasının Prezidentının Recep Tayyip ERDOĞANın adı verildi.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH 
açıkladı, ani bu eni uşak başçanın açıl-
ması verecek kolayını Kıpçak küüyün 
uşak başçaları uurunda zorlukları karş-
lamaa. Canabisi da şükür etti TİKAya 
hem Türkiyeyä o yardımnar için, ani 
Gagauziyaya yapılêr.

Türkiye Respublikasının Kişinev 
Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL 
urguladı, ani uşakları lääzım etiştirmää 
ölä, ani onnar kendi ayakları üstündä 

durabilsinnär: “Uşakları etiştirmenin 
yolu  uşak baçalarından geçer. Kendi 
aralarında, buralarda ne kadar mutlu 
yaşarsalar hem büüvärselär gelecektä 
da o türlü mutlu insannar olabilirlär. 
Biz bu bilinçlän yola çıkêrız. Gagauz 
Yeri önetimi da bu bilincä saabi. Tür-
kiye olarak elimizdän gelän yardımı 

her zaman kardaşlarımıza göstermää 
çalışêrız. TİKA ne yaparsa yapsın her 
zaman en iisini yapar. Prezidentımızın 
da adının verildii çok gözel bir yarat-

mak, Gagauz halkının izmetindä ola-
cak”.

Türkiye AK Parti İzmir Millet-
vekili Hüseyin KOCABIYIK, Türk 
halkın Gagauz halkını çok sevdiini 
belelerteräk, Türkiye Prezidentı ER-
DOĞANın  hem Türkiye Başbakan Bi-
nali YILDIRIMın selamnarını Kıpçak 
halkına getirmesini söledi. Hüseyin 
KOCABIYIK urguladı, ani TİKA var 
Türkiyenin en önemni kuruluşlarından 

birisi. Hüseyin KOCABIYIK dedi: 
“Bu uşak başçası iki soydaş halkın çok 
annamnı bir yaratması olarak ortaya 
çıktı. Okul öncesi üüredicilik terbie-
dilmesi uşaklarımız için çok önemni. 
Okula gitmedään öncä uşak başçası 
üürenmesini alan uşak bütün yaşa-
masında başarılı bir üürenmäk ömürü 

yaşêr. Gözäl bir yaratmak kazandırıl-
mış. Hepsinä, kim bunun için çalıştı 
şükür ederim”.

TİKA Kişinev kordinatoru Ca-
nan ALPASLAN kendi sözündä dedi: 
“Uşak başçasına Prezidentımızın adını 
koymaa teklif edildiinän çok duygulan-

dık. Dün burada Türk Halkları Kongresi 
düzennendi. Kongrestä Türkiyeyä açık 
cannı yardım mesajları yollandı. Bu 
mesajlar, bu yaratmalar bizim kardaş-
lıımızın en konkret örnää. Biz, sözdä 
diil, özdä kardaşız. Biri-birimizi yalnız 
brakmêêrız. Büün da gözäl bir işbirlii 
sonucu buradayız. Uşak başçasamızın 
da geleceemiz olan uşaklarımıza en ii 
uurda izmet vermesini düşünerim”.

Not. TİKAnın Gagauziyada üüre-
dicilik uurunda örüttüü çalışmalar 
çerçevesindä yakında Komrat kasa-
basında bir uşak başçasının açılma-
sını hem 12 bin insan olan Kongaz 
küüyündä bulunan Türk-Moldovan 
liţeyin izmet binasının remondunun 
tamamnaması planına koydu.
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1922-ci yılda Harman ayın (avgust) 
30-da türk halkın askeri, Mustafa Ke-
mal ATATÜRKün önderciliindä, en 
büük bir cenk düüşünü ensemiş da bu 
gündän ötää duşmanı kendi toprak-
larından kuumuş. 1924-tä bu enseyiş 
günü ilk kerä kutlanmış. Da te artık 90 
yıl, 1926-dan beeri, Türkiye Respubli-
kasının Zafer Bayramı, en büük yortu-
larından birisi olarak, ofiţial kutlanılêr.

Büük Mustafa Kemal ATATÜRKün 
byustun ofiţial açılışında pay aldılar 
Türkiyenin Kişinev Büükelçisi, Gagau-
ziya Halk Topluşu başı,  Gagauziya dış 
ilişkilär Upravleniyanın başı, Kişinev 
TİKA kordinatorluk Ofisin kordinatoru, 
Komrat primarı, Komrat rayonun başı, 
Kongaz Suleyman DEMİREL liţeyin 
zaametçileri, Gagauziyada bulunan 
Türkiyedän üüredicilär hem iş adamna-
rı, Gagauziyanın politika, bilim, kultura 
hem cümne insannarı, jurnalistlär.

İlkin byustun ofiţial açılışın sözünü 
tuttu Komrat “ATATÜRK” türk bibilio-
tekasının direktoru Vasilisa TANASOG-
LU. Sora, Canabisi teklif etti bir minut-

Byust Türkiyenin Zafer Bayramına baaşlandı

luk susmaklan anmaa şehitleri, ani canını 
verdilär bu büük Gün için – Zafer Günü 
için. Sora da Moldovanın, Türkiyenin 
hem Gagauziyanın gimnaları çalındı.

Sora da, biri-biri ardı söz verldi 
Türkiyenin Kişinev Büükelçisi Meh-
met Selim KARTALa, Gagauziya Halk 
Topluşu başı Dimitriy KONSTANTİ-
NOVa,  Gagauziya dış ilişkilär Uprav-

leniyanın başı Vitaliy VLAHa, Kişinev 
TİKA kordinatorluk Ofisin kordinatoru 
Canan ALPASLANa, Komrat prima-
rına Sergey ANASTASOVa, Komrat 
rayonun başına Vladimir GARÇEVa, 
Akademik Todur ZANETä.

Kendi sözündä Türkiyenin Kişinev 
Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL 
annatı ATATÜRKün büüklüü için, onun 

Türkiyenin bütün-
nüünü koruması için 
çalışmalarını, onun 
braktıı zengin fikir-
lerini hem nasaatla-
rını. Mehmet Selim 
KARTAL açıkladı, 
ani Mustafa Kemal 
ATATÜRK çok işlär 
yaptı gagauz halkın 
korunması hem iler-
lemesi için da. 

Gagauziya Halk 
Topluşu başı Dimit-
riy KONSTANTİ-
NOV urguladı, ani 
ATATÜRK kendi 

devletindä reformaları yaparkana, yurt 
dışında olan türk halklarını da düşün-
dü. Dimitriy KONSTANTİNOV dedi, 
ani “şindi, açan Türkiye karşlaştı 15 
Orak ayı günün terorunnan Gagau-
ziya halkı da Türkiyenin yanında o 
terora karşı. Dimitriy KONSTAN-
TİNOV urguladı, ani Gagauziya 
da teroru kuran Fetullah GÜLENä 
hem FETÖculara karşıdır”.

TİKA kordinatoru Canan ALPAS-
LAN candan söledi, ani seviner ona, ki 
TİKA hem Türkiye Büükelçişii birliktä 
bu byustu kurdu hem büünkü gündä 
yortulu sıraylan açêr.

Gagauziya dış ilişkilär Upravleniya-
nın başı Vitaliy VLAH, Komrat primarı 
Sergey ANASTASOV, Komrat rayonun 
başı Vladimir GARÇEV kendi konuş-
malarında şükür ettilär Türkiye Respub-
likasına, Türkiye Kişinev Büükelçisinä 
hem TİKA koordinatorluuna o yardım-
nar için, ani Gagauziyaya hem gagauz 
halkına yapêrlar. Ayrıca Vitaliy VLAH 
hem Sergey ANASTASOV teklif ettilär 
Mustafa Kemal ATATÜRKün byustunu 
Gagauziyanın “Şan Aleyasında” da aç-
maa. Bu iş büük havezlän Tükiye tara-
fınnan kabul edildi.

Akademik hem poet Todur ZANET, 
deyip “poetlar düşüncelerini peetlän 
annadêrlar” okudu Mustafa Kemal 
ATATÜRKä yazdıı Ódasını “O benim 
da Ulu ATAM”, angısını yazdı 2014-cü 
yılın Kasım ayın 10-da.

Nedän sora da Türkiyenin Kişinev 
Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, 
Gagauziya Halk Topluşu başı Dimitriy 
KONSTANTİNOV hem TİKA kor-
dinatoru Canan ALPASLAN, byustu 
örtän Türkiye Bayraanı baalayan şirit-
leri kesip hem bayraa kaldırıp, Mus-
tafa Kemal ATATÜRKün byustunu 
dünneyä açtılar.

Vasilisa TANASOGLU,
“ATATÜRK” türk bibiliotekasının 

direktoru

2016-cı yılılın Harman ayın (avgust) 30-da da, Türkiyenin Zafer Bayramında (Enseyiş Yortusunda) Komradın 
“ATATÜRK” türk bibiliotekasının aulunda Türkiye Respublikasının kurucusunun, Büük Mustafa Kemal ATA-
TÜRKün byustu açıldı.

Toplantıda incelendi soruşlar, ani 
ilgiliydilär Türk Halkları Kongresin iç 
hem dış çalışmalarınnan. Bundan ka-
are Toplantıda pay alannar açıkladılar 
kendi bakışlarını Türkiyedä 2016 yılın 
Orak ayın 15-dä olan terror olaylarına 
hem Türkiye-Rusiya arasında herbir 
uurda yakınnaşma soruşlarına.

Kongresin konuşmalarında nasa-
at ederäk, Kişinev TİKA kordinatoru 
Canan ALPASLAN urguladı: “bu top-
lantı gösterer, ani zor vakıtlarda da biz 
hepsimiz birliktäyiz. Hepsi sayêr, ani 
dostluk sadä islää günnerdä olêr. Ama 
te, açan bela da geldi, biz genä toplan-
dık. Kutluyorum sizi hem inanêrım, 
ani türk halkların problemalarının 
çözülmesindä bu Toplantı bereketli 
olacek”.

Türk Halkları Kongresin başkanı 
Marlis Uulu EDİL şükür etti Kıpçak 

küüyün çorbacılarına hem Gagauziya-
nın öndercilerinä bu Toplantının gözäl 
hazırlanması için.

Kendi tarafından Kıpçak küüyün 
primarı hem Türk Halkları Kongresi 
başkan yardımcısı Oleg GARİZAN şü-
kür etti delegatlara, ani buyurdular bu 
Toplantıya hem urguladı, ani “Toplan-
tıda kolaylık olacek hem çalışmaa hem 
da gagauz kulturasınnan tanışmaa”.

“Türk Halkları Kongresi öndercile-
rinin Toplantısı”nın ilk günündä plenar 
oturuşu geçti. İkinci günü da Toplantının 
delegatları Kıpçak küüyün kurbanınnan 
ilgili yortulu sıralarda pay aldılar.

Not. “Türk Halkları Kongresi ön-
dercilerinin Toplantısı”nı Türk Halk-
ları Kongresi hem “Pro-Evroaziya” 
integraţiya merkezi hazırladı. Onnara 
yardımcı oldular Kıpçak küüyün pri-
mariyası hem TİKA agenstvosu.

“Türk Halkları Kongresi öndercilerinin Toplantısı”
Harman ayın (avgusta) 27-28 günnerindä Gagauziyanın Kıpçak küüyündä 

“Türk Halkları Kongresi öndercilerinin Toplantısı” oldu, angısında aşırıdan 
gelän 30 kişi da pay aldılar.
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Pyesayı sţenaya koydu Azerbay-
candan rejisör Necat NAZİROV.

Bakmayarak ona, ani Aziz NESİ-
Nin “Hadi Öldürsene Canikom” pye-
sasında sadä 3 personaj var, rejisörün 
kararına görä, “Öldür beni, ayolum!” 
pyesada 7 personaj oldu: Sien (Va-
lentina GÜMÜŞLÜ), Diha (Natal-
ya İVANÇUK), Kontrolör (Mihail 
KONSTANTİNOV), Manyak (Ana-
toliy RADULOV), Karı (Natalya MA-
NASTIRLI), General (Dimitriy Zİ-
ROV), İşçi (Aleksandr TODİEV).

Premeyera olsun deyni çalıştılar: 
sţenograf – Nigär ZEYNALLI;  dekor 
– Dimitriy STEFOGLO; ses operato-
ru – Yuriy TATARLI; şafk operatoru – 
Vani GERGELECİ.

“Öldür beni, ayolum!” spektaklinin premyerası
Harman ayın (avgust) 28-dä “Dionis TANASOGLU” adı-

na Gagauzı Milli Teatrusunun eni premyerası oldu – sţenaya 
koyuldu anılmış türk dramaturgun Aziz NESİNin komedi-
yası “Öldür beni, ayolum!” (türkçe: “Hadi Öldürsene Cani-
kom”).

Tertiplenmektän sora Çöşmä küüyün en 
eski çöşmesinin kurbanı yapıldı

Ceviz ayın (sentäbri) 12-dä Çöşmä küüyündä duuan anılmış gagauz jurnalistkanın Ekaterina JEKOVAnın ça-
lışmalarınnan hem parasınnan, tertiplenmektän hem düzülmektän sora, Çöşmä küüyün en eski çöşmesinin açılma 
kurbanı yapıldı. Sayılêr, ani bu çöşmä Çöşmä küüyün kurulma günündän beeri var, akêr hem da suuk hem duruk 
suyunu insannara verer.

Açılma kurbanın sırasına katıldılar 
Gagauziya İspolkomun predsedatelin 
birinci yardımcısı, çöşmäküülü Vadim 
ÇEBAN, küüyün primarı Pötr MA-
CAR, jurnalistka Ekaterina JEKOVA, 
cümne insannarı hem küülülär.

Çöşmenin açılış şiridini kestilär en 
yaşlı çöşmäküylü adamnar, nedän sora 
küüyün popazı ierey Väçeslav çöşme-
nin okumak slujbasını yaptı.

Ekaterina JEKOVAnın teklifinä 
görä çöşmeyä erleştirildi Kazan Pa-
nayiyanın İkonası, ani Aynoroz ma-

nastırından ge-
tirilmiş hem bu 
çöşmeyä veri-
lecek ad “Ana 
Çöşmä”.

Neettä var, 
ani bu çöşmä 
olacek küüyün 
ofiţial simvolu 
hem onun ya-
nında küüyün 
dinnenmäk par-
kı dikilecek.

Açılış kurbanın sırasının bitkisindä 
küülülerä bir konţert gösterildi, angı-
sında pay aldılar çöşmäküülü artistlär 
Natalya TOMAYLI, Sergey PETKU, 
İrina PODOYLOVA, Marina SEME-
NOVA. 

Not. Çöşmä küüyün kurlmasınnan 
ilgili versiyäyaların birisinä görä kü-
üyü kurmuş 18 aylä, ani erleşmiş bu 
çöşmenin yanında 1809-cu yılda da 
çöşmeyä görä küüyün adını da koy-
muşlar – Çöşmä küüyü.

Fotolar – gagauzmedia.md hem 
gagauzinfo.md

Ceviz ayın (sentäbri) 16-da Komrat 
kasabasının Kultura Evin sţenasında 
Rusiya Federaţiyasının Tatarstan Res-
publikasından Gagauziyanın muzıka 
kolektivlarına 5 milion rubli paasında 
muzıka instrumentları hem ses apara-
turası baaşlandı.

Baaşlama sırasında pay aldılar Mol-
dovada Rusiya Büükelçisi Farit MU-
HAMETŞİN, Gagauziya Başkanı İrina 
VLAH hem Tatarstan Respublikasının 
kultura ministrusunun yardımcısı Gü-
zel ŞARİPOVA (patrettä).

Gagauziyanın kultura hem turiz-
ma Upravleniyasının kararına görä 
baaşışlar bölä payedildi: 

- instrumentların karışık küçük 
takımı – Gagauziya Başkanın orkest-
rasına hem “Düz Ava” türkü hem oyun 
ansamblisinä;

- akordeon, klarnet hem bir truba 
– Çadırın “Kadınca” halk muzıkası or-
kestrasına;

- akordeon hem bir truba – Val-
kaneş “Gagauzlar” türkü hem oyun 
ansamblisinä;

- akordeon hem fortopyano – Kom-
rat “Mihail ÇAKİR” adına koleca;

- ikişär kemençä – Avdarma, 
Çöşmä küüyü hem Kongaz muzıka 
şkolalarına;

- bayan hem germoni – Çadır mu-
zıka şkolasına;

- fleyta hem elektornika pianinosu 
– Valkaneş muzıka şkolasına; 

- ses aparaturası – Gagauziyanın 
kultura hem turizma Upravleniyasına.

Baaşışları vermäk sırasından sora 
küçük bir konţert gösterildi. O konţerttä 
gagauz çalgıcıları eni instrumentların 
denemesini yaptılar.

Foto – gagauzia.md

“Nevruz Çiçekleri” Antologiya-
sında toplu türk dünnäsının 26 türk 
memleketindän (Afganistan, Azerbay-
can, Batı Trakya (Greţiyada), Bulga-
riya, Çuvaşiya (RF), Dagestan (RF),  
Dou Türkistan (Kitay), Gagauz Yeri 
(Moldova), İrak, Şveţiya, Şveyţariya, 
Kazakistan, KKTC, Krım, Kosova, 
Makedoniya Meshetin türkleri, Nahi-

Tatarstandan muzıka 
instrumentları
Gagauziyaya baaşlandı

ATATÜRK bibliotekasında türk dünnäsının poetesaların 
Antologiya kiyadına prezentaţiyası oldu

çivan, Nogay, Norvegiya,  Romınya, 
Rusiya, Türkiye, Türkmenistan , Uz-
bekistan, Üülen Azerbaycan (İran) 100 
poetesanın peetleri.

“Nevruz Çiçekleri” Antologiya-
sında var gagauz poetesaların Alla 
BÜÜKün, Anjela MUTKOGLUnun, 
Ekaterina GANEVAnın, Elena MO-
KANUnun, Güllü KARANFİLin, 

Lüdmila KASAPın, Mariya MER-
CANKAnın (KAPAKLI), Tudora AR-
NAUTun yaratmakları da.

Prezentaţiyada bulunan poetesalara 
hem sıradan insannara Dr. Şemsettin  
KÜZECİ verdi katılma Diplomnarı.

“Nevruz Çiçekleri” Türk dünnäsının 
karı poetların Antologiyasının tira-
jı 2000 taanä. Onnarın birkaçı ATA-
TÜRK bibliotekasına da baaşlandı.

Vasilisa TANASOGLU,
ATATÜRK” türk bibiliotekasının 

direktoru

Komrat ATATÜRK bibliotekasında oldu bir buluşma Türk dünnäsının 
jurnalistlär Biirliin baş sekretarinnän Dr. Şemsettin  KÜZECİylän. Bu bu-
luşma çerçevesindä Dr. Şemsettin  KÜZECİ tanıştırdı insannarı “Nevruz 
Çiçekleri” Türk dünnäsının poetesalarının Antologiyasınnan.
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Maasuz Festival için Gagauz aulu”nu 
bu yıl donakladılar  Gagauziya kultura 
hem turizma Upravleniyası hem Beşal-
ma muzeyi, direktoru Lüdmila MARİN 
(Karaçoban) öndercilii altında, hem da 
Beşalmadan “Sedef” ansamblisi. Mu-
saafirleri karşladı kendi oyunnarınnan 
“Düz Ava” ansamblinin orkestrası hem 
onun gençlik oyun kolu.

Aulun başında, ev saabisi olarak, 
Gagauziya İspolkomun predsedatelin 
birinci yardımcısı Vadim ÇEBAN bu-
lunardı. Ona yardımcı oldu Gagauziya 
kultura hem turizma Upravleniyanın 
başı Vasilisa PETROVİÇ. Geldilär bu-
rayı gagauz kompozitoru Dimitry GA-
GAUZ, bilim adamnarı Nikolay PA-
MUCAK hem Dimitriy GARGALIK, 

akademik hem yazıcı Todur ZANET 
ta.

“Gagauz aulu”na ofiţial musaa-
firlerini, angıların arasında vardılar 
Moldova ministruları, deputatları hem 
Evropa Birliin Moldovada büükelçisi 
Pirkka TAPİOLLA getirdi Modova ga-
gauzların cümne kuruluşun başı Niko-
lay TERZİ. Belli ki üüsek musaafirleri 

Bıldır Etnofestivali atlattıydılar, bu yıl yaptılar
Ceviz ayın (sentäbari) 18-dä Kişinevun “Ştefan çel Mare” adına cümne parkında oldu “Çeşitliktän 

birleşmäk” adlı XV-ci Etnofestival. Bu XV-ci Etnofestival bıldır lääzımdı olsun, ama ozaman onu atladıp 
2016-cı yıla aldılar.

tuz-ekmeklän hem şaraplan karşladı-
lar.

Festival vakıdında “Ştefan çel 
Mare” adına cümne parkında bulun-
duunuz zaman esap alêrsınız, ani, bez-
belli, insannar bu Festivaldän suulmaa 
başladılar. Festivalin açılışında vardı-
lar sadä burayı getirilän ansamblilerin 
azaları, etno kuruluşların öndercileri 
hem kimi cümne hem politika insanna-
rı. Açılışta pay aldılar Moldovanın bir-
kaç ministrusu, Moldova Parlamentın 
iki-üç deputatı hem, belli ki, Moldova-
nın etnikaarası ilişkilär Departamentın 
öndercileri.

Parkın içi da pek tehnaydı. Fes-
tival için parkta siirek kurulan azın-
nıkların aullarını taa çok politikacılar 
hem Moldova Prezidentliinä kandi-
datlar gezärdilär. Sıradan insannar pek 
görünmäzdilär.

Üülendä parkta kurulan sţenadan 
folklor ansamblileri konţert 
gösterdilär.

Not. “Çeşitliktän birleşmäk” adlı 
XV-ci Etnofestivalä katılmadılar 
ne Moldovanın prezidentı, ne Par-
lamentın spikerı, ne da premyer-
ministrusu.

Kanonizaţiya yapıldı allahlı liturgiya zamanında. Liturgiya Moldova Mitropo-
litı VLADİMİRın öndercilii altında geçti.

Taa ileri, 2016-cı yılın Harman ayın (avgust) günnerdä, Moldova Mitropo-
litı VLADİMİR, açtırdı Gavriil BÊNULESKU-BODONİn mezarını da oradan 
kemikleri üzä çıkardı. O kemikleri enidän sandaa koydular da, kanonizaţiyadan 
sora, manastırda erleştirdilär.

Mitropolit Gavriil BÊNULESKU-BODONİnin kanonizaţiyası için karar alın-
dı Rusiyanın hristian Klisesinin Sinodunun kayıllıından 10 gündän sora. Kararı 
Moldova Mitropoliyası aldı.

Not. Mitropolit Gavriil BÊNULESKU-BODONİ duudu 1746-cı yılda Bistriţa 
kasabsında (Transilvaniya). Oldu Konstantinopol Patriarhatının, sora da Rusi-
ya Klisesinin episkopu. 1793-cü yılın Hederlez ayın (may) 10-dan beeri Ekateri-
noslavskiy hem Hersono-Tavriçeskiy mitropolitı. 1801-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 
7-dä Ay Sinod azası oldu. 1812-1821 yıllarında, kendisinin son gününädän, Ki-
şinev hem Hotin mitropolitı. 1821-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 11-dä raametli oldu. 
Gavriil BÊNULESKU-BODONİ Kapriyanı manastırında gömülü.

Moldovada ilk kanonizaţiya
Ceviz ayın (sentäbri) 3-dä Moldova klisesi yaptı kanonizaţiya din adamına, 

mitropolita Gavriil BÊNULESKU-BODONİya (Grigorie Bănulescu-Bodoni, 
1746 - 11.04.1821). Kanonizaţiya sırası hem liturgiya oldu Moldovanın Kapriya-
nı manastırında, neredä bulunêr Gavriil BÊNULESKU-BODONİn mezarı.

ansambliya verildi Diplomnar, baaşış-
lar, paralar. Festivali hazırlayan Çadır 
Kultura Merkezin başı Lubov KASIM 
bidirdi, ani bunun kolaylıını verdilär 
festivalin sponsorları hem kafadarları 
Yuriy YAKUBOVun Fondu, Ruslan 
GARBALI, Zahariya KİHAYAL.

Götürdü festivali Çadır muzeyin di-
rektoru Stefanida STAMOVA.

Not. “Gagauz türküsü” festivali-
ni Çadır teatrunun direktoru Mihail 
KONSTANTİNOVun teklifinnän, ya-
zıcı Todur ZANETin arka olmasın-
nan, ozamankı Çadır primarı Mihail 
FORMUZALın yardımınnan 2000-ci 
yılda kendi kararınnan başlattı Çadır 
kasabasının primariyası.

Maasuz bu festivalä deyni poet To-
dur ZANET hem kompozitor İlya Fİ-
LEV yazdılar iki türkü “Çadır” hem 
“Yaşa, halkım!”

Fotolar – gagauzmedia.md

Nicä bildirdi festivali hazırlayannar 
bu yıl, Gagauziyadan kaarä, festivalä 
katıldı Ukraynadan hem Moldovanın 
başka erlerindän 120-dän zeedä artist. 
Onnar çaldılar elliya yakın gagauzça 
türkü gagauz poetların hem kompozi-
torların yaratmalarına görä.

Festivalä gelän 
insannar için türlü 
yaratmak sergileri 
açılmıştı. Burada 
vardı nicä görmää 
evelki gagauz ru-
balarını, el işlerini, 
yastıkları hem yor-
gannarı, dorojkala-
rı h.t.b.

“Gagauz türkü-
sü” festivali zaman-
da sţenaya çıkan 
herbir artistä hem 

Çadırda XVI-cı “Gagauz 
türküsü” festivali

Ceviz ayın (sentäbri) 11-dä Çadır kasabasının kultura Evindä  geçti XVI-cı 
“Gagauz türküsü” festivali, angısında pay aldılar gagauz türküsünü, çalma-
sını sevän hem bilän insannar. Onnar çadırlılar tuz-ekmeklän karşladılar.
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Kişinevda raametli oldu anılmış 
gagauz sudyası, yuristı, Moldova 
Konstituţiya sudun eski azası hem 
bilim adamı Nikolay Mihayloviç 
KİSEEV.

Nikolay Mihayloviç KİSEEV du-
udu Çadır kasabasında 1932-ci yılın 
Kasım ayın 15-dä.

Başardı yurist hem istoriya 
uurunda Universitetı. Çok yıllar 
Çadır rayon sudunun başı olarak  

işledi. Moldovanın sudlar Kolegi-
yasının azası oldu. İşledi Moldova 
devletinin Üst sudyalık Palatasın-
da.

1995-ci yılın Küçük ayın (fevral) 
16-dan 2001-ci yılın Küçük ayın 
(fevral) 23-dän Moldova Respubli-
kasının Konstituţiya sudun sudya-
sıy oldu.

2003-cü yılda Nikolay Mihayloviç 
KİSEEV Moldova Konstituţiyasının 

Nikolay KİSEEV (15.11.1932 - 13.09.2016) 111-ci statyasına enilenmä yaptı. O 
enilenmäylän Moldova Respublika-
sının içindä Gagauziyanın statusu 
temelleştirildi.

Canabisi çok yıllar Komrat Dev-
let universitetında işledi, bilim uu-
runda aaraştımaları hem kiyatları 
var.

2016 yılın Ceviz ayın (sentäbri) 
15-dä Nikolay Mihayloviç KİSEEV 
Çadır kasabasının mezarlıında top-
raa verildi.

Topacıı ilin olsun!

Küüyün primarı Födor TOPÇU bil-
dirdi, ani primariya almış karar bu yor-
tuyu sadä bir sokakta yapmaa. Bu yıl o 
sokak Tomayın Sovetskaya sokaa oldu. 
Bütün sokaan uzunnuunda erleştirildi 
aullar, imeklär, tertipli masalar hem sof-
ralar, şarapanalarlan täskalar, içerlerin 
donaklıı: kilimnär, üklüklär hem palalar.

Yortunun şenniini yaptılar yaşlı in-
sannar, angıları evelki gagauz türküleri-
ni çaldılar, oyunnarı oynadılar, adetleri 
hem sıraları gösterdilär.

Kutlamanın gercii oldu “Gagauz 
düünü adetleri” sırası. Bu sırada insan-
nar gösterdilär düünü taa baştan sonuna 
kadar: musaafirlerin (musaafirlerinin 

arasında vardılar Ga-
gauziyanın hem Çadır 
rayonun öndercileri, 
Ukraynanın Dimit-
rovka küüyün prima-
rı, komşu Feropont-
yevka küüyündän 
artistlär) hem saa-
dıçların karşlama-
sından, gelin-güvää 
b a l l a m a s ı n a d a n , 
babuyu taligacıkta 
gezdirmeyädän. Bel-
li ki, düün masası da 
hazırlanmıştı: sar-
malar, kıırmalarlan 
döşemelär, şişiklär, 

kaniskalar hem etlär, balıklar. Çalgıcılar 
da durmamayca çaldılar.

Bu gözäl günü tomaylılar başardılar 
yortulu konţertlan, angısında pay aldılar 
Tomay küüyündän artistlär hem oyun 
ansamblisi.        Fotolar – gagauzinfo.md

Küüyün Kurbanında tomaylılar gagauz
adetlerini hem sıralarını gösterdilär

Harman ayın (avgust) 28-dä Tomay küüyün klisä Kurbanıydı. Bu ayozlu yortunun kutlama çerçevesindä tomay-
lılar gösterdilär gagauz adetlerin kutlamasını, sıraların bakılmasını hem sokaan tertipli hem kırnak olmasını.

Moldova Respublikasının baamsız 
Günün 25-ci yıldönümünä baaşlanan 
halklaraarsı dzüdo turnirinda Valka-
neş dzüdo hem karate klubun sport-
smenı Aleksandr KASAP 90 kg kate-
goriyasında gümüş medaliyi aldı.

Turnirda 5 devlettän (Belarusiya, 
İspaniya, Moldova, Romıniya, Ukray-
na) 20 yaşınadan  90 dzüdocu pay al-
dılar.

Not. Aleksandr KASAP 2007-ci 
yıldan beeri Valkaneş dzüdo hem ka-
rate klubunda. O birkaç kerä dzüdo-
da, samboda hem karateda Moldova 
çempionatların prizöru oldu. Onun 
trenerı – Moldovanın kıymetli trenerı 
Nikolay KAZANI.

Aleksandr KASAPta
gümüş medali

Aydar küüyün primarı İlya KÖSÄ 
bildirdi, ani “GAGAUZ KİLİMNERİ” 

Festivali küüdä 2013-cü yıldan beeri 
geçer hem o artık Moldova Respubli-

Aydarda “GAGAUZ KİLİMNERİ - 2016” IV-cü Festivali geçti
Harman ayın (avgust) 28-dä, Aydar küüyün klisesinin Kurban günündä, burada “GAGAUZ KİLİMNERİ - 2016” 

IV-cü Festivali geçti. Aydarlılardan kaarä Festivalda pay aldılar kilimcilär hem muzeylär Gagauziyaylan Ukrayna-
nın gagauz küülerindän da. Onnar getirdilär hem sergiledilär ellän dokunmuş ev kilimnerini.

Festivali kurannarın kararınnan 
Festiavlin çerçevesindä sekiz uur-
da (“Gran-Pri”, “kilimcilik ustası”, 
“evelki kilim” hem taa başka) diplo-
malar veriler. Belli ki, bu diplomalara 
saabi olamayannar katılımcılar da Ay-
dardan baaşıssız gitmeerlär.

Bu yıl “Gran-Pri” diplomasını aldı 
Çöşmä küüyündän İordana Födorovna 
SOKOLOVA, angısı sergiledi 1928-ci 
yılda yapılı bir kilimi.

Bundan kaarä gagauz imekleri yapıl-
dı hem musaafirelrä konaklandı. Gaga-
uziyanın Aydar hem Ukraynanın Alek-
sandrovka küüylerin arasında kardaşlık 
annaşması imzalandı.

“GAGAUZ KİLİMNERİ - 2016” 
IV-cü Festivali başarıldı büük bir kul-
tura programasınnan. Onda vardı oyun 
da, türkü da, “Büük Horu” da.

kası hem dünnä uurunda anılmış hem 
tanınmış oldu.


