
Gagauziyamızı yok et-
mää isteyennär hep alttan 
gidärdilär. Ba yalpaklıklan, 
bulgar küülerin zavalı oldu-
unu bizä annadıp, onnarın 
Gagauziyaya gelmesinin 
lääzımnıını temelleştirerlär, 
ba, can acısınnan, onnarın 
vergi sistemasını kaybetme-
leri için, o sistemayı Gagau-
ziyaya eklemektän faydasını 
aaraştırêrlar. Ba üzlärcä yıl-
lar bilä yaşadıımızı hem onnardan kulturamıza hepsini almamızı GRT ekranna-
rında göstererlär. Ba... ba... ba!!!

Bu “ba”lardan kaarä hergün Gagauziya radio sesleycilerinä hem televideniyayı 
siiredennerä durmamayca bulgar küüleri için haberleri vererlär, yıkayıp o sesliy-
cilerin hem siiredicilerin imiklerini hem o imiklerdä GAGAUZ-BULGAR yada 
BULGAR-GAGAUZ avtonomiyasını kabletmäk fikirini erleştirerlär.
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1946 güzü - 1947 kışı hem ilkyazı gagauzlara karşı zorlan yapılan aaçlıkta 
40-60% insanımız, GENOŢİDa kabaatsız kurban olup, aaçlıktan öldü!

Aaçlık GENOŢİDın 70-ci kara yıldönümü

Burda insan kaybeldi, diil şaka!
ZANET İvanna Dimitrievna 

(sokakça: Mariţoyka Paşunun 
kızı İvanna), Kongaz küüyü, 
15.06.1930-cu yılın duuması: 

“Geldilär, banditlär, aldılar hep-
sini. Mamunun ne rubaları vardı! 
Komrat portusu! Hepsini sattı, 
kurtarmaa bizi deyni. Şükür, Allaha, 
kurardı hepsimizi, a kim yaptı, kim 
aldı – hepsi geberdi, hepsi öldü. 
Evleri da daaldı.

Geldilär, idilär-içtilär, sora da 
aldılar ekinneri. Aldılar bızaalıycı 
inää, danasını da. Dedilär: “Etti siz 
süt içtiniz, şindi biz da içelim!”

Aaçlık cenktän beter! Cenktä bir 
kurşun urêr, insan öleer. Ama burada 
aaçlıktan ölmää, ye!!! E-he-he-e-ey! 
“Ver bir pa-a-ar-ça-çık ek-me-e-ek, 
mari-i-i-i! Bir bukacık ek-me-e-
ek, mari-i-i!” – tölä insan baarıdı. 
Ekmek isteer, yok. Neredän olacek. 
Burda insan kaybeldi, diil şaka!

Aaçlıkta insan idilär, biri-
birlerini çok idilär. Paneerda insan 
etindän paça satardılar, pihtilenmiş 
kan satardılar. Allah korusun!!!

2-ci sayfa

İş komisiyasız da belli!
Gagauz Respublikamızın hem 
Milli Bayraamızın işi bitti!

Bakarak ona, ani 
Komisiyada 4 komrat-
lı, 1 çadırlı hem 1 kişi-
nevlu var (S. Topal, M. 
Kendigelän, L. Dobrov, 
S.Bulgar, D.Zirov, G. Sta-
mat), hem ona, ani Ko-
misiyada Valkaneştän 
kimsey yok, hem, esaba 
alarak onu, angı bayraa 
Başkana izmet edän presa 
propaganda yapêr, Komisiyasız da belli, 
ani «исторический флаг Гагаузии» ola-
cek diil Gagauz Respublikamızın hem 
Milli Bayraamız, ani topladı altına Ga-
gauz Respublikası için çalışan ozamankı 
hepsi akıntılarını (“Vatan” (Valkaneş), 
“Millet sancısı” (Çadır) hem “Gagauz 

Halkı” (Komrat), ama olacek komrat-
lıların “Arkalık” partiyasının, komisiya 
azasının Leonid DOBROVun, Bayraa.

PATRETTÄ: Gagauz Respubli-
kasının 1990-cı yılın Orak ayın(iyül) 
22-dä kabledilän ofiţial Bayrak. (Av-
tor – raametli resimci Pötr VLAH).

Gagauziya Başkanı kurdu maasuz bir Komisiya «по утверждению 
макета исторического флага Гагаузии», ama Komisiyasız da belli, ani 
«исторический флаг Гагаузии» olacek komratlıların “Arkalık” partiyası-
nın, azasının Leonid DOBROVun Bayraa.

Fantastika aslıya döndü! 
Tvardıţa Gagauziya oldu!

İki yıl oldu çannarı düveriz, ani Gagauziyaya bulgar küülerini eklemää 
savaşêrlar da, devletliimizin adını diiştirip, Gagauziyayı GAGAUZ-
BULGAR yada BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası yapmaa. Bu çannar düü-
mesi beterinä başımıza bir tepä bela geldi: “büük batülardan” baskılardan 
taa Gagauziyanın Radio hem Televideniye (GRT) cümne kompaniyasına yo-
lumuzu kestirmeyä hem kapatmayadan. 
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Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada
Bu haberlärlän artık bütün Moldo-

vanını gözünü da boyadılar.
2016-cı yılın Küçük ayın (fevral) 

27-dä biz yazdıydım bir yazı: “YIL-
DIRIM HABER!!! Gagauziya erinä 
Bulgar-Gagauz yada Gagauz-Bulgar 
avtonomiyası mı geler?” (bak: 
http://anasozu.com/yildirim-haber-
gagauziyanin-daalmasi-birlesmektan-
baslayacek-gagauziya-erina-bulgar-
g a g a u z - y a d a - g a g a u z - b u l g a r -
avtonomiyasi-mi-geler/ yada “Ana 
Sözü” No. 5-6 (648-649), 31.03.2016 
y). Orada yazdıydım: “Esaba alarak 
onu, ani bitki vakıtlarda Gagauzi-
ya öndercileri bulgar küülerinin hem 
kasabaların işini yapêrlar, belli, ani 
Bulgar-Gagauz yada Gagauz-Bulgar 
avtonomiyası fantastikadan aslıya 
dönecek”. 

Geçti 1 yıl 6 ay hem 2 gün nicä bu 
fikir yazıldı da Fantastika aslıya dön-
dü! Komşu bulgar kasabası Tvardıţa 
Gagauziya oldu!

Maamilä surat turist yolu gibi, 
ama ilk bulgar küüyünü Gagauzi-
yaya ekledilär! Ko şindilik sade bir 
yazının içindä, ama bütün dünneyä 
haberlerini daadan internet saytı-
nın yazısının içindä (bak: https://
point.md/ru/novosti/obschestvo/v-
gagauzii-razrabatyvaetsia-novyi-
turisticheskii-marshrut). O yazının 
(bak resimi 1-ci sayfada) haliz ma-
anasında onun başlıı bizä hiç bir da 
şüpä brakmêêr – «В Гагаузии раз-
рабатывается новый туристиче-
ский маршрут» (“Gagauziyada eni 
turist yolu kurulêr”).

Oldu 1 yıl 6 ay hem 2 gün nicä büük 
potreylän çannarı düveriz, ama çannar 
işidilmeer, bakmadaan ona, ani onnar 
nabatlan var nicä dünneyi ayaa kal-
dırsın! Ama “dünnää” ayaa kalkmêêr, 
zerä doz-dolay saar! Doz dolay kör! 
Ne milletçi politikacılarımız kalmış, ne 
milletçi insannarımız kalmış. Ne devlet 
uurumuzda adamnarımız kalmış. Hep-
si susêr! Hiç birinin umurunda da diil, 
ani bıçak kemää dayandı. Ani devletli-
imizin üstünä kara bulutlar çöker.

Bilmeerim çannar mı boşa öter?! 
Osa onnar sessiz mi öter?!. Bilmeerim! 
Bilerim salt bir iş: aslının yolu herkerä 
acı hem dooru! Yalannarın sa – tatlı 
hem iiri-buruk!

Hem bilerim, ani aslılar üzä çıka-
cek, ama pek geç olacek – var nicä ne 
biz kalmayalım, ne da avtonomiyamız 
kalmasın.

Todur ZANET, akademik, poet, 
Gagauz Milli Gimnasının avtoru

Fantastika
aslıya 
döndü!
Tvardıţa
Gagauziya 
oldu!

Gagauziya Başkanı İrina VLAH şü-
kür etti Canan ALPASLANa o bereket-
li hem faydalı çalışaları için, ani verdi 
kolaylıı bu üç yılın içindä TİKA Gaga-
uziyada çok cümne, saalık, üüredicilik 
hem kultura proektlarını başa çıkarsın.

Hepsi bu çalışmaları esaba alarak, 
Gagauziya Başkanı verdi TİKA Mol-

Bu baaşışları Galına DODON yaptı 
kendisinin başkannıı altında olan İilik 
yapan “Din Suflet” Fondun adından. 

Baurçuda Canabisi verdi baaşıl-
şarı 73 üürenciyä, Kongazda da 134 
üürenciyä.

Baaşışları verirkana Moldova Res-
publikasının İlk Ledisi kutladı uşak-
ları hem onnarın analarını-bobalarını 
üürenmäk yılınnan hem söledi, ani “İilik 
yapan “Din Suflet” Fondu bölä baaşış 
yapacek Gagauziyanın 1800-dän zeedä 
birinci klasa başlayan üürencilerinä”.

Herbir rükzakın içindä uşaklar bul-
dular şkola için lääzım olan hepsi ter-
tipleri hem da üç dildä yazılı bu kutla-
ma yazısını:

“Paalı uşaklar,  saygılı analar-
bobalar

Dileeriz, ani ilk üürenmäk yılı 
getirsin sizä sadä sevgili duygu-
lar hem da üürenmäk istediiniz bir-
leşsin o sevinmeliklän, ani verer 
üüredicilerinizlän hem da klastan ka-
fadarlarınızlan görüşmelär.

Biz, büüklär, bileriz, ani ilk şkola 
yılları – fikiri ilerletmää deyni hem ha-
rakterlan iç disţiplinayı kaavileştirmää 
deyni en bereketli yıllar. 

Bunnar o yıllar, ani vererlär ko-
laylıı uşakların 
çoyu açsınnar ta-
lantlarını, becerik-
liini, marfetlerini, 

tanısınnar kendilerini, üürensinnär 
taa islää tanımaa dolayında bulu-
nannarı. Bu vakıtta kurulêr bilgilerä 
uzanmanın kökü, üzä çıkêrlar saalık-
lı ambiţiyalar hem da kaavi dostluun 
temelleri atılêr.

Ko sizin için şkola baalı olsun sadä 
olmuş duygularlan, sizin çalışmala-
rınız hem üürenmeyä katkılarınız en 
islää sonuçlarlan başa çıksınnar. 

İilik yapan “Din Suflet” Fondu kal-
mayacek bir tarafta Gagauziya (Ga-
gauz Yeri) avtonomiyasının uşaklarına 
arka olmaktan, zerä, nicä biliner, uşak-
lar memleketimizin gelecädir:

“Paalı ilk klasa gidän! Senin 
ömüründä eni bir sayfa açılêr. Sän 
yollandın şkolaya, üürenici oldun. Bu 
senin için büük bir yortu!”

Şkolaya hazırlanmak için zaamet-
leri kolaylaştırmaa deyni, aldık karar 
vermää Gagauziya (Gagauz Yeri) av-
tonomiyasının uşaklarına rükzakları 
hem şkola için tertipleri. Bu baaşı-
şı sevinmeliklän hem bütün ürektän 
yapêrız. 

Paalı uşaklar, kiyatlan dost olun!
Saygılı analar-bobalar, uşaklarınızı 

baaşlandırın!
En ii dileklerimnän,

Galina DODON,
İilik yapan “Din Suflet” Fondun Başı”

Moldova Prezidentın eşi Galina DODON 
gagauz üürencilerinä baaşış verdi

2017-2018 üürenmäk yılın başında Moldova Prezidentın eşi Galına DODON, Harman ayın (avgust) 24-dä Ga-
gauziyaya gelip, Baurçu başlangıç şkolasında hem Kongazın Todur ZANET adına liţeyinindä ilk klaslara başlayan 
üürenicilerä (burada baaşışlar verildi Kongazın Nikolay ÇEBANOV adına hem Varvara TOPAL adına gimnazıyaların 
ilk klaslara başlayan üürenicilerä dä) şkola rükzakları hem şkola için tertipleri baaşladı, bildirer Gagauziyanın üü-
redicilik Baş Upravleniyasının saytı.

dova Programaların Koordinatoru-
na Canan ALPASLANa “Gagauziya 
Şannı Vatandaşı” adını.

Kendi tarafından Canan ALPAS-
LAN şükür etti bu üüsek ad için, ur-
gulayıp, ani “bu üç yılın içindä pek 
beendi hem sevdi Moldovayı hem Ga-
gauziyayı”.

“Gagauziya Şannı Vatandaşı” Canan ALPASLAN
Gagauziyaya “Kal saalıcaklan!” dedi

TİKA Programaların Koordinatorunun Canan ALPASLANın Moldovada 
çalışması sonuna vardı. Bu sebeplän Ceviz ayın 5-dä Canabisi, Gagauziyaya 
gelip, Gagauziya Başkanınnan hem kimi İspolkom azalarınnan buluştu.
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Ceviz ayın 5-dä Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP ofiţial bir iş vizitınnan bulundu Gagauziyada. Vizit zamanında Canabisi pay 
aldı Avdarma-Feropontyevka beton yolun ofiţial açılışında, uuradı Komrat rayon bolniţasının enilenmiş hirurgiya korpusuna, baktı nicä gider 
işlär eni bolniţanın düzülmesindä, angısı Türkiyenin parasınnan yapılêr hem bir toplantıda buluştu Gagauziya İspolkomu azalarınnan, GHT 
deputatlarınnan, Gagauziya primarlarınnan hem cümne insannarlan.

Açarak açılış sırasını Gagauziya 
Halk Topluşun deputatı Elena KA-
RAMİT kutladı hepsi insannarı bu 
büük işlän hem urguladı, ani “Moldo-
va Premyer-ministrusu Pavel FİLİPın 
büün burada, Avdarma-Feropontyevka 
beton yolun ofiţial açılışında pay alma-
sı, Avdarmaya büük sefa verer”.

Moldova Premyer-ministrusu kutladı 
insannarı bu büük olaylan, şükür edip 
hepsinä kim omuz koydu bu proekt as-
lıya çıksın deyni: «Я ехал с огромной 
радостью. Был здесь год назад. Я 
помню экскурсию в Музей истории 
села и экскурсию по Авдарме. Всег-
да говорю, что ваше село – хороший 
пример. Мы провели здесь заседание 
правительства и наметили много ин-
тересных проектов, эта дорога – одна 

из них. Не могу не отметить многих 
людей, которые приложили усилия, 
чтобы продвигать строительство до-
роги. Г-ин Казмалы и г-ин Дудогло 
приходили ко мне, напоминали и про-
сили о начале строительства дороги. 
Мы поддержали идею и я рад, что 
строительство дороги завершено».

Pavel FİLİP urguladı, ani bu yolun 
yapılması var nicä başka rayonnara da 
örnek olsun. Canabisi dedi: «Все, что 
мы делаем, измеряется именно тем, 
что вы чувствуете. Когда люди будут 
жить в благополучии, мы узнаем, 
что правительство достигло всех 
своих целей».

Açılışta söz alannar Gagauziya Baş-
kanı İrina VLAH, GHT Başı Vladimir 
KISSA, Moldova Parlamentın deputatı 
Nikolay DUDOGLU, Avdarma küü-
yün primarı İvan KASIM şükür ettilär 
Moldovanın Premyer-ministrusuna Pa-
vel FİLİPa o yardımnar için, ani yapıl-
dı Moldova Pravitelstvosunun hem da 
ona girän Ministerliklerin tarafından, 
ani bu proekt başa çıkarılsın deyni.

Ayırıca küüyün meţenatı İgnat 
KAZMALI dedi: «Я хочу поблагода-
рить моих друзей, депутатов парла-
мента демократов, которые помогли 
и поддержали мою просьбу о строи-
тельстве дороги. Я горд, что слово 

Avdarma-Feropontyevka beton yolun ofiţial açılışı
Ceviz ayın 5-dä Avdarma-Feropontyevka beton yolun ofiţial açılışı oldu. Açılışta pay aldılar Moldova Premyer-

ministrusu Pavel FİLİP, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA, Moldo-
va Parlamentın deputatları Nikolay DUDOGLU hem Kornel DUDNİK, GHT deputatı Elena KARAMİT, küüyün 
meţenatı İgnat KAZMALI, Gagauziyada devlet Kanţeläriyasının ofis başı Födor GAYDARCI, Avdarma küüyün 
primarı İvan KASIM, avdarmalılar hem başka insannar.

одного человека, смогло открыть 
надежду всему селу, всему регио-
ну. Благодарю и премьер-министра 
Молдовы, и г-на Канду-спикера пар-
ламента за поддержку».

Yolun açılış şiridini kestilär Avdar-
ma küüyün primarı İvan KASIM hem 
Avdarma liţeyin üürenciykası Anna 
MANASTIRLI.

Not. Avdarma-Feropontyevka beton 
yolun uzunnuu 5,2 km. O yapıldı büün-
kü tehnologiyalara görä. İşlär başladı-
lar 2016-cı yılın Kasım ayında. Proektın 
paası yaklaşık 30 milion ley. Yola deyni 
paralar verildi Moldova Respublikası-
nın Yollar Fondundan hem Regionna-
rı ilerletmä Milli Fondundan. Kendi 
katkılarını yaptılar Avdarma küüyün 
meţenatları KAZMALI kardaşları da.

Premyer-ministru Pavel FİLİPın Gagauziyaya iş vizitı

Komrat rayon bolniţasının enilen-
miş hirurgiya korpusunda Pavel FİLİP 
buluştu hastalarlan hem vraçlarlan. 
Burada Moldova Premyer-ministrusu 
baaşladı bolniţanın baş vraçına bir 

kullanılmış “Dacia Duster” maşinası 
(2013-cü yıldan beeri 40 bin km geçän 
bir maşina), verip o maşinanın anak-
tarlarını doorudan bolniţanın büünkü 
baş vraçına Elena NOVAKa.

Bundan sora Pavel FİLİP, Hulusi KI-
LIÇ, İrina VLAH, Vladimir KISSA hem 
Canan ALPASLAN yollandılar Türkiye 
Respublikasının tarafından TİKA yolun-
nan yapılan eni bolniţanın stroykasına. 

Premyer-ministru tanıştı işlerin du-
rumunnan hem şükür etti Moldova Tür-
kiye Kişinev Büükelçisinä o yardımnar 
için, ani Türkiye yapêr Moldova için. 
Pavel FİLİP urguladı, ani “Moldova-
ya var ne üürenmääTürküyedän, haliz 
mediţina uurunda”.

Kendi tarafından Moldova Türkiye 
Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ ta 
şükür etti Moldova tarafına hem urgu-
ladı, ani “herliim herbir iş gidärsa pla-
na görä, ozaman bolniţanın eni korpu-
su Kırım ayında (dekabri) açılacek”.

Hep o günü Moldova Premyer-
ministrusu Komrat Devlet Universite-
tın (KDU) büük zalında buluştu Ga-
gauziya İspolkom azalarınnan, GHT 

Pavel FİLİP bolniţaları baktı hem insannarlan buluştu
Moldova Premyer-ministrusu iş vizitında uuradı Komrat rayon bolniţasının hirurgiya korpusuna hem baktı nicä 

gider işlär eni bolniţanın düzülmesindä, angısı Türkiyenin parasınnan yapılêr. Pavel FİLİPlan bilä bolniţaların kor-
puslarını baktılar Moldova Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya 
Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA, TİKA Moldova Programaların Koordinatoru Canan ALPASLAN.

deputatlarınnan, Gagauziya primarla-
rınnan hem cümne insannarınnan.

Burada Pavel FİLİP annattı nelär 
yaptı hem yapêr Moldovanın büünkü 
pravitelstvosu Moldovayı ilerletmää 
deyni hem nelär yapıldı Gagauziya 
için. Kendi en büük başarılarını Mol-
dova Premyer-ministrusu sayêr pravi-
telstvonun enilenmesini hem minis-
terliklerin sayısının aazaltmasını, eni 
agenstvoların kurulmasını hem pensi-
ya sistemasının diiştirilmesini.

Sora kendi soruşlarınnan, zor-
larınnan, tekliflerinnän hem şükür 
sözlerinnän Premyer-ministruya da-
nıştılar Moldova Parlamentın deputatı 
Kornel DUDNİK, “Tomai-Vin” firma-
sının saabisi Konstantin SİBOV, Çadır 
“At-Prolin” beygir firmasının önderci-
si Konstantin KELEŞ, Çadır primarı 
Anatoliy TOPAL, Kazayak primarı 
Grigoriy KİÖR, Kongaz primarı Mihail 
ESİR, Valkaneş primarı Viktor PETRİ-
OGLU hem başkaları. Hepsi soruşlara 
Pavel FİLİP detalli hem derin cuvaplar 
verdi hem açıklamalar yaptı.
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Recep Tayyip ERDOĞAN
Adrian KANDUyu kabletti

Ceviz ayın 13-dä, Moldova Parlamentın spikerı Adrian KANDU başkannıı 
altında Türkiyedä bulunan Moldova Parlamentın delegaţiyasını kabletti Tür-
kiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN.

Buluşma zamanında Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN bildirdi, ani en ya-
kın vakıtta hazırlanêr bir vizitlan Moldovaya. O vizit çerçevesindä Gagauziyaya 
da bir yol yapmasını bildirdi.

Türkiye Prezidentınnan buluşmada Moldova delegaţiyasında vardılar Moldo-
va Parlamentın deputatı Nikolay DUDOGLU hem Gagauziya Halk Topluşu Başı 
Vladimir KISSA. Bundan kaarä buluşmaya katıldı Türkiye Kişinev Büükelçisi 
Hulusi KILIÇ ta.

Ceviz ayın 13-dä, Moldova Parlamentın spikerı Adrian KANDU başkan-
nıı altında Moldova Parlamentın delegaţiyası Ankarada buluştu Türkiye 
Respublikası Başbakanı Binali YILDIRIMnan.

Buluşmada, başka soruşların arasında, incelendi soruş Gagauziyanın baş-
kasabasında Komratta Türkiye Başonsulosluun açılması soruşu hem iki devlet 
arasında vatandaşların sadä bülütennän (kimnik) gidiş-gelişi hem bu gezilerdä 
pasportların kullanılmasının kaldırılması.

Başbakan Binali YILDIRIMnan buluşmada Moldova delegaţiyasında vardılar 
Moldova Parlamentın deputatı Nikolay DUDOGLU hem Gagauziya Halk Topluşu 
Başı Vladimir KISSA da.

Moldova delegaţiyasınnan buluşmaya katıldı Türkiye Kişinev Büükelçisi Hu-
lusi KILIÇ ta.

Komratta Türkiye
Başkonsulosluu açılacek

Bu yılın içindä Türkiye Moldova 
arasında yapılan işlerin en önemnileri-
ni açıkladı: 

- 25 yıl diplomatiya ilişkilerinin 
kurmasını kutlamaa deyni, Küçük 
ayında (fevraldä) Moldovaya Türkiye 
dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi 
Ahmet YILDIZ geldi;

- Çiçek ayında (aprel) Moldova 
Respublikasının içişleri mimistrusu 
Alexandru JİZDAN Türkiyeyä gitti; 

- Hederlez ayında (may) Türkiye 
Başbakanı Binali YILDIRIM, ikiüz 
kişilik bir delegaţiyaylan, burayı geldi. 
Ozaman iki devlet arasında 7 annaşma 
imzalandı;

- Orak ayında (iyül) Türkiye Res-
publikası Parlamentın (Milli Meclis) 
“Türkiye-Moldova” dostluk grupası-
nın 5 deputatı burayı geldi;

- Ceviz ayında (sentäbri) Moldova 
Parlamentın spikerı Adrian KANDU, 
bir deputat grupasınnan, Türkiyedä 
bulundu.

- Ceviz ayında, Amerikanın New 
York kasabasında da, Türkiye Prezi-
dentı Moldova Premyer-ministrusunu 
Pavel FİLİPı kabletti.

- Kasım ayında (noyabri) da Kom-
ratta investiţiya forumuna Türkiye 
Başbakan yardımcısı, “Karma ekono-
mika komisiyasının” (KEK) başkanı 
Hakan ÇAVUŞOĞLU katılacek.

Kırım ayında (dekabri) 14-15 
günnerindä Hakan ÇAVUŞOĞLU genä 
Moldovaya KEK toplantısına gelecek.

2018 yılına geçeräk, Türkiye Kişi-

nev Büükelçisi urguladı, ani yılın ilk 
payında Türkiye Respublikasının Pre-
zidentı Recep Tayyip ERDOĞANın 
Moldovaya ofiţial vizitı olacek. Bundan 
kaarä 2018-ci yılında burayı Türkiyenin 
çok Ministrularının vizitları olacek.

Döneräk Adrian KANDUnun Tür-
kiyeya vizitina, Büükelçi Hulusi KILIÇ 
oradakı buluşmalar için annattı. Bunna-
rın arasında iki Parlament Başları arasın-
da geniş görüşmelär, Türkiye Prezidentı 
tarafından kabledilmesi, Türkiye Başba-
kanınnan buluşma. Ayrıca Adrian KAN-
DU Türkiye Respublikasının kurucusu-
nun hem ilk prezidentın Mustafa Kemal 
ATATÜRKün mezarına, ANITKABİRä, 
gitti hem orayı çiçek koydu.

Vizit zamanında Türkiyenin “Ak 
Parti” hem Moldovanın “Demokrat 
Partiyası” arasında görüşmä oldu.

Adrian KANDU Türkiyeya vizitın-
da görüşmelerdä çok soruşlar incelen-

di. Onnarın arasında iki devlet arasında 
pasportlarlan yapılan gidiş-geliş gezi-
leri vatandaşların iç bülütennerinnän 
(kimniklärlän) yapılsın. Bu yılın Kirez 
ayın (iyün) 1-dän Türkiye vatandaşları 
Ukraynaya, ukrayınnar da Türkiyeyä 
kimniklärlän girerlär. Taa ileri bölä bir iş 
Gruziya Türkiye arasında da uygulandı.

İncelendi soruş İstanbulda Moldo-
vanın alış-veriş Merkezinin açılması. 
Bunun ön hazırlamakları yapıldı artık.

Komratta Türkiye Başkonsulosluun 
açılması için detalli konuşmalar oldu. 
Moldova Pravitelstvosu bu konsulaslı-
ın açılması için Karar aldı artık.

“Sayêrım, ani Moldova Parlamen-
tın spikerın Adrian KANDUnun bu vi-
zitı pek verimni, başarılı hem faydalı 
oldu hem isteerim sölemää, ani Parla-
mentlar arasında ilişkilerä eni bir say-
fa açıldı” – urguladı Büükelçi Hulusi 
KILIÇ.

Moldovada bulunan FETÖ şkola-
ların Türkiye Pravitelstvosuna devir 
edilmesinnän ilgili görüşmelär oldu. 
Türkiye Prezidentı, Başbakanı hem 
Meclis (Parlament) Başkanı tarafından 
bu şkolaların devrim olduu zamanında 
buradakı üürencilerä zarar olmayacek 
uurunda garantiya verildi. “Moldova 
bizim için dost bir memleket da burada 
FETÖ şkolaların bulunması bizi raat-
sız eder!” – dedi Hulusi KILIÇ.

2016-cı yılın Kasım ayın birindän 
Moldova hem Türkiye arasında ser-
best alış-veriş annaşması kuvedä girdi. 
Bununnan iki devlet arasında ilişkilär 
aarttı. Bu annaşmayı genişletmäk hem 
burayı izmet sektorunu katmaa isteni-
ler. Bu konuda da görüş oluştu.

Taa sora, Hulusi KILIÇ Moldovada 
TİKA yolunnan yapılan kalkınma pro-
ektları için annadarak, onnarın arısında 
Tvardiţada reabilitaţiya merkezin açıl-
masını söledi. “Bununnan hepkezi gö-
rer, ani biz kalkınma yardımnarı sadä 
Gagauziyada diil, ama bütün Moldovada 
da yapêrız. Kendi kişilik çalışmalarım-
nan da Canavar ayın (oktäbri) 15-dän 
Moldovanın 6-7 jurnalistinı Türkiyeya 
yollamaa istteriz, Türkiyeyi yakından 
tanısınnar, oradakı gördüklerini burayı 
taşısınnar hem okuycularına annatsın-
nar. Bu işi her 6 ayda bir kerä yapmaa 
isteeriz” – başarak preskonferenţiyayı, 
urguladı Büükelçi Hulusi KILIÇ.

PATRETTÄ: Büükelçi Hulusi 
KILIÇ hem Büükelçiliin çeviricisi 
Yuliya ZAHARİYA.

Parlamentlar arasında ilişkilerä eni bir sayfa açıldı
Ceviz ayın (sentäbri) 22-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Moldova Parlamentın spikerı Adrian KANDUnun Türkiyeya ofiţial 

vizitın sonuçlarınnan ilgili, bir preskonferenţiya yaptı. Preskonferenţiyanın başında Hulusi KILIÇ urguladı, ani bu yıl tamamnandı 25 yıl Tür-
kiye Moldova arasında diplomatiya ilişkilerinin kurmasından hem bir yıl, nicä Canabisi burada Büükelçi işlemää başladı.
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Milli giyimnerin “Gagauz Gergefi” 
I-ci Festivalinä toplandı üzlän insan. 
Onnarın arasında vardılar Festivalin 
musaafirleri Moldova Prezidentı İgor 
DODON hem onun eşi Galina DODON, 
Moldovanın kultura, aydınnatmak 
hem aaraştırma ministrusu Monika 
BABUK, Moldova Türkiye Kişinev 
Büükelçisi Hulusi KILIÇ hem onun 
eşi Günay KILIÇ, Gagauziya Başkanı 
İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu 
Başı Vladımır KISSA, TİKA Moldova 

Programaların Koordinatoru Canan 
ALPASLAN, Akademik hem poet 
Todur ZANET, İspolkom azaları, 
GHT deputatları, hem başkaları.

Festivalä gelennerä deyni türlü 
sergilär hazırlandı. Belliki, o sergilerin 
arasında orta eri kapladılar Gagauz 
Halkın milli giyimnerin sergisi, 
angısını meydana çıkarmıştılar Gaga-
uziyanın Komrat, Çadır, Valkaneş 
hem Beşalma muzeyleri, Ukraynadan 
Kurtçu (Vinogradovka) küüyünün 

Odesa bölgesinin Gagauz kultura 
Merkezi. Vardılar burada kendi milli 
rubalarına giyimni insannar, kimä 
o rubalar kalmıştılar analardan-
bobalardan. Başka sergilerin arasında 
bulunardılar gagauz ustaların malları, 
başlayıp çanak-kaşıklardan da başarıp 
kuklalarlan, ani giyidiriliydilär gagauz 
milli rubalarına. Vardı burada gagauz 
milli imeklerin sergisi da. O milli 
imeklärlän konakladılar Festivalin 
şannı musaafirlerini.

“Gagauz Gergefi” I-ci Festivalindä 
oldu milli giyimnerin defilesi. Ama 
bundan öncä insannara kutlama 
sözünnän danıştı Moldova Prezidentı 
İgor DODON. Nedän sora İgor 
DODON hem Galina DODON, bu 
defeleiyi açıp, ilkin gösterdilär kendi 
milli rubalarını. 

Festivaldä kendi kutlama sözle-
rinnän insannara danıştılar Gagauziya 
Başkanı İrina VLAH, Moldovanın 
kultura, aydınnatmak hem aaraştırma 
ministrusu Monika BABUK.

Milli giyimnerin defilesindä 
siyredicilerä gösterildi gagauz, 
moldovan, poläk, bulgar hem ukrayin 
rubaları. Milli modayı gösterdi 
Kişinevdan “L” moda teatrusu.

“Milli giyimnerin “Gagauz Gergefi” 
I-ci Festivali” sürttü geç vakıdadan. 
Bu vakıdın içindä insannara gösterildi 
büük bir konţert, neredä pay aldılar 
Gagauziyadan ansamblilär “Düz Ava”, 
“Lale”, “Çöşmä”, “Yıldızlar”, “ Poläki 
Bucaka” hem Moldovanın “Zdob şi 
Zdub” ansamblisi. Konţerttä çaldılar 
solistlär Natalya DENİZ, Anna DRAGU, 
Vitaliy MANCUL,Valentin ORMANCI, 
Polina STEFOGLU hem başkaları.

Milli giyimnerin Festivalin adıydı “Gagauz Gergefi”
Harman ayın (avgust) 30-da, Moldova Prezidentı İgor DODONun kanadı altında, Valkaneş kasabasında 

oldu “Milli giyimnerin “Gagauz Gergefi” I-ci Festivali”, angısını hazırladı Gagauziyanın kultura hem 
turizma Upravleniyası.

Kurban başladı yortulu liturgiyadan. 
Götürdü onu Komrat hem Kaul episko-
pu ANATOLİY. Ona yardım ettilär Ga-
gauziyadan hem Ukraynadan popazlar. 
Sora Episkop ANATOLİY verdi Tomay 
popazına Dimitriya klisä medalisi. Ga-

gauziya Başkanı İrina VLAH ta, ani 
geldiydi burayı Rusiyanın Gosduma-
sının BDT hem Evraziya integraţiyası 
işlerinä bakan deputatınnan Mihail 
KROTOVlan, verdi popaz Dimitriya 
“Gagauziyanın şannı vatandaşı” adını.

Kurban “Kartofi” maalesindä 
(S.Lazo sokaa) ilerledi. Maalenin in-
sannarı büük şenniklän karşladılar kü-
üyün primarını Födor Födoroviç TOP-
ÇUyu hem Kurbanın musaafirlerini.

“Kartofi” maalesinin insannarı 

gösterdilär kendi becerikliini, ustalıını 
hem birkaç gagauz adetini, angısının 
arasında vardı “Uşaa mirudan çıkar-
mak”. Sora maalenin “musaafirlerinä” 
gagauz oyunnarınnan sefa sürdülär 
hem ikram ettilär gagauz imeklerinnän. 
Tomay küüyü Kurbanında sonunda in-
sannara konţert gösterildi hem kaurma 
dattırıldı.

Not. Kurbanın kultura progra-
masını hazırladılar Tomay kultura 
Evin zaametçileri, bu evin başı Pötr 
KUŢAROVun önderciliindä.

Tomay kendi Küü Kurbanını baktı
Harman ayın 28-dä Gagauziyanın Çadır rayonun Tomay küüyü Kurbanını baktı. Bu yıl Küyün Kurba-

nını küü Klisesinin Kurbanınnan bir günä aldılar. Bu iş oldu o üzerä, ani klisenin popazı Ay-boba Dimitriy 
artık irmi yıl bu klisedä slujba yapêr, da onuştan bunun da yıldönümünü o günü kutladılar.
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VIII. Türk Dünyası Literatura
Dergileri (Jurnalları) Kongresin

Sonuç Bildirisi
Ceviz ayın 12-13 günnerindä Kaza-

kistan Respublikasının 2017 yılın Türk 
dünnäsı kultura Merkezi olan Türkis-
tan kasabasında Ahmet Yesevi Univer-
sitetında oldu VIII. Türk Dünyası Lite-
ratura Dergileri (Jurnalları) Kongresi.

Türk Dünnäsı Kultura Başkasabası 
sıraların çerçevesindä, Avrasya Yazarlar 
Birlii tarafından hazırlanan hem TÜRK-
SOYlan TİKA işbirliindä, Üülen Kaza-
kisatan Gubernatorluu ev saabiliindä 
geçirilän VIII. Türk Dünyası Literatura 
Dergileri (Jurnalları) Kongresindä pay 
aldılar 11 Türk Devlettän hem Toplulu-
undan (Azerbaycan, Başkurdistan, Ga-
gauziya, Çuvaş, Kazakistan,  Kırgızis-
tan, Krım, İran, Özbekistan, Tataristan, 
Türkiye) 34 literatura dergisinin baş 
redaktorları hem temsilcileri.

Ahmet Yesevi Universitetın Kul-
tura merkezi konferenţiya Salonunda 

yapılan Kongres başladı açılış progra-
mısınnan. Açılışın aardından da Kaza-
kistan Prezidentı  Nursultan NAZAR-
BAYEVın “Ruhani Diriliş” statyasının 
hakkında incelemä oturumu yapıldı. 
Oturumda TÜRKSOY Genel Sekretar 
Yardımcısı Prof. Dr. Fırat PURTAŞ, 
Avrasya Yazarlar Birlii Başkanı Dr. 
Yakup ÖMEROĞLU, “Ana Sözü” 
gazetasının baş redaktoru Akademik 
Todur ZANET, Azerbaycandan Su-
duba AGABALAYEVA hem İrandan  
Dr. Rıza HEYET kendi görüşlerinnän 
paylaştılar hem Kazakistanın Latin 
alfavitina geçişi hakkında saygılarını 
açıkladılar.

Açılışta tanınmış Özbek yazıcısına  
ŞÜKRULLAya Türk Dünäsında yılın 
literatura adamı ödülü verildi. Saalık 
sorunnarı sebepi beterinä Kongresa 
katılamayan ŞÜKRULLAnın ödülü 
Özbekistandan genç yazıcının Dauran 
TAJALİEVın elinä verildi. 

VIII. Türk Dünyası Literatura Der-

gileri (Jurnalları) Kongresin çalışma-
larının sırasında jurnalların arasında 
işbirliinin kurulması hem aartması için 
incelenmä toplantıları oldu.

Kongresin azalarından bir delegaţiya 
da Üülen Kazakistan Gubernatoruna 
sayın Janseyit TÜYMEBAYa şükür 
vizitı yaptı hem orada toplanan alfavit 
diişiklii dartışmaları forumuna katıldı.

Türk Dünyası Literatura Dergileri 
(Jurnalları) Kongresin delegatlarına 
Türkiyenin tanınmış hem anılmış bi-
lim adamı Prof. Dr. İlber ORTAYLI 
“Tarih Boyunca Alfabe Değişiklikleri 
ve Etkileri” konulu doklad yaptı.

Yapılan çalışmalar sonunda VIII. 
Türk Dünyası Literatura Dergileri 
(Jurnalları) Kongresi aşaadakı ka-
rarları aldı:

1. Bu günnerdä Latin alfavitinä 
geçmä çalışmalarını yapan Kazakistan 
Prezidentı hem Türk Dünnäsının büük 
lideri Nursultan Abişulı NAZARBA-
YEVa, bu girişimin Türk halklarının 
edebiyatları arasında baalantıların art-
masına yapacaa büük katkı göz önündä 
tutularak şükürlü duygularımızın 
bildirilmesinä,

2. Bütün dergilerdä (jurnallarda) 
Türk Dünnäsı edebiyatları (literatu-

raları) için özel bölümnär açılmasına 
hem, kolaylık olursa, her sayı dergilär 
(jurnallar) arasında yazı diişimi yapıl-
masına,

3. Bu özel bölümün “Türk Dünnäsı 
Edebiyatı” olarak adlandırılmasına,

4. Kongres azaları dergilär arasında 
“Azerbaycan Dergisinin” 95 hem “Jul-
dız” 95, “Başkurtistan Kızının” 50, “Jul-
duz” 50, “Ana Sözü” 30 yıllık yübiley-
lerinin bütün dergilerdä özel yazılarlan 
kutlanmasına, hem da dergi redaktor-
ların “Azerbaycan Dergisi” redaktoru 
sayın İntikam KASIMZADEnin 75, 
“Ana Sözü” redaktoru sayın Todur ZA-
NETin 60 yaşlarının dergilärcä ortak 
kutlanmasına hem bunun bir gelenek 
olarak devam ettirilmesinä,

5. 2017  yılı, Türk Dünnäsında 
Yılın Edebiyat (literatura) Adamı ola-
rak, Tatar şairi Zinnur MANSURun 
bildirilmesinä, gelecek Kongresä ka-
dar yılın yazıcısınnan ilgili özel sayı-
lar, yazı hem şiirlerindän çevirmelär 
yayınnamasına,

6. Kongresi yaptıkları gözäl ev saa-
bilii için Üülen Kazakistan Guberna-
torluuna hem Ahmet Yesevi Universi-
tetına şükürlerimizi bildirilmesinnän,

Karar verilmiştir. 

VIII. Türk Dünyası Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresi

Nicä bildirdi TÜRKSOYdan 
patretçiklerin öndercisi Güler FE-
DAİ, onnar bir aftanın içindä Ga-
gauziyanın gözelliini etiştirmişlär 
patredä çıkarmaa: kasabaları, küü-
leri, insannarı, baalarları hem gözäl 
“Gagauz Gergefleri” festivalini.

Bu bir aftanın çalışmasında 
hem Gagauziya için taa ileri çı-
karılan patretlerin en isleeleri top-
lanaceklar bireri, da TÜRKSOY 
Gagauziya için bir patret katalogu 
çikaracek.

TÜRKSOYdan Gagauziyaya katalog

Almonaha girdilär Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türki-
ye, Gagauz Yeri (Moldova) hem Rusiya Federaţiyasının Hakasi-
yaylan Çuvaşistan avtorların yaratmaları.

Almanahın çıkarılması için karar alındı 2016-cı yılda Azerbay-
canın Şeki kasabasında olan türk dilli teatru direktorlarının toplan-
tasında, bildirer http://www.turksoy.org/.

TÜRKSOYdan III-cü teatru almanahı
Harman ayın sonunda türk dünnäsına TÜRKSOY baaşladı eni bir kiyat – “Tiyatro Alma-

nağı 3”. Bu kerä burada toplu türk dünnäsı dramaturgların uşaklar için pyesaları.

Ceviz ayın 9-da 70 yaşını tamamnadı adam, angısı, 
başka büük pedagoklarlan bilä, gagauz milli tearusuna 
yılu açtı – bu adam Valeriy Vsevoldoviç MOGUTENKO.

Valeriy Vsevoldoviç XX-ci üzyılın 80-ci yılların sonunda 
90-cı yılların başında kendi ustalıını hem becerikliini verdi 
Kişinev incäzanaat Universitetın teatru fakultetında üürenän 
gagauz studentlarına. Sokup onnarın kanına teatruya sevgi, 
saygı hem daymalarda sünmeyecek can ateşi.

Gagauz studentları universitetı başardıynan da Valeriy 
Vsevoldoviç MOGUTENKO onnarı yalnız brakmadı hem 
brakmêêr. O yardım etti onnara ayaa kalkmaa, artist hem reji-
sör olmaa, gagauz milli teatrusunun temelini atmaa hem kur-
maa. Onnarlan bilä, rejisör olarak, sţenaya spektakli koymaa.

O artistlär da onu unutmadılar da, yubiley için, kendi üüredi-
cisini kutlamaa deyni, Ceviz ayın 16-da onun hatırına bir spek-
takli («Последний») göstedilär hem kutlama avşamı yaptılar.

Biz da kutlêêrız Canabini! Saalık hem uzun ömür, Maestro!

O bizim teatruya yolu açtı
Geçennerdä TÜRKSOYdan beş usta fotografçı Gagauziyının gözelliklerini partedä çıkar-

dılar. Bu çıkarmanın sonucu olacek TÜRKSOY tarafından Gagauziya için renkli patretlär ka-
talogun çıkarılması.
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Bir elinnän kaşêêrsın arkamı,
öbür elindä sa yalabêêr bıçak

Domuz grohlêêr.
– Naşey grohlêêrsın? – sorêr çorbacı.
– Naşe?! Naşe?! Genä lääzım iyiym! – deer do-

muz.
– E-e-e, sän heptän domuz! Bän imää deyni lääzım 

işliim, a sana vererim haliz imää hem taa kaşêêrım 
arkanı. 

– E-e-e, çorbacı, orası ölä, ama sän bir elinnän 
kaşêêrsın arkamı, öbür elindä sa yalabêêr bıçak.

Ozaman Allaa uzadacek bizä
kendi acıyannı ellerini

Punarın içinä uşak düşürer topçaazı. Aalêêr ya-
rım gün, yalvararêr bobasına çıkarsın onu. Bobası 
baalanêr çatıylan, kolveriler punarın içinä da düşer 
suuk su içinä, ama topçaazı çıkarêr. Ondan soram o 
hastalanêr.

Uşak genä aalêêr. Bobası deer:
– Sän neçin aalêêrsın? Bän çıkardım senin topçaa-

zını.
– Sän, tetü, benim beterimä hastalandın. 
– İ-i-i, söleyecäm sana, uşaam, açan bu dünneydä 

insannar başlayaceklar hastalanmaa bir-biri için, oza-
man Allaa uzadacek bizä kendi acıyannı ellerini.

Yalancı laftan yılaç olmêêr
Arkasında asılı tüfek gider adam daa içindä. Çıkêr 

ona karşı ayı, da sorêr:
– Näänı yol tutêrsın?

Korkudan adam deer:
– Giderim seni dolaşmaa. İşittim, hastalanmışın.
– Büük laf sölämeycäm – deer ona ayı. – Sadä 

bilerim bir iş, ani senin tüfään beni alıştırmaycek. Al 
saalıını da git, ama bil – yalancı laftan yılaç olmêêr.

Görecän, ani sän ondan taa prost adamsın
– Bakêrım kendi kendimä – bişey görmeerim. 

Ama açan çevirerim gözümü komuşuya, esaplêêrım 
onun fena üreeni hem prost laflarını.

– E-e-e, uşaam – deer dädu. – Al komuşunun göz-
lerini, taşı bir afta kendi kafanda, da görecän, ani sän 
ondan taa prost adamsın. 

Kısmet yaşêêr adamın kafasında, 
ama diil cöbündä

– Dädo, bän bu yaşamanın bulamadım özünü. 
Param var, karım gözäl, iyerim doyunca. Bendä, var 
nicä sölemää, hepsi var. Açan bakêrım komuşuya, 
onda bişey yok. Doyunca imeer, ama gezer taa şen, 
nekadar bän.

– Sän, çocuum bil bir iş, ani kısmet yaşêêr adamın 
kafasında, ama diil cöbündä.

Onun suyunu içer uşakların uşakları
Kardaşlar annaşamêêr bir-birinnän. Çekişerlär. 

Aarêêrlar dooruluk. Dädu toplêêr onnarı, da deer:
– Bän çok yaşadım bu dünneydä. Oldu her türlü: 

sevindim, gözümdän damnadı kahır. Sesläyin Gaga-
uziya uşaklarım. Bir küçük taş vermeer bişey, ama 
taşlar toplu annaşmaklan, braamêêrlar yıkılsın derin 
punar. Onun suyunu içer uşakların uşakları.

Kimsey diil lääzım bilsin
Çıkarkan insanın arasına, şen burêrım dudaamı, 

giyerim pak ruba hem hazırlêêrım gözäl lafları. On-
nar, nicä çiçekli kelebek, konêrlar yabancı insanın 
kulaklarına. Kimsey diil lääzım bilsin, ani bir saat 
geeri bän çekiştim karıylan.

Bekleer sabaakı gündän taa çok, 
nekadar o var nicä versin

Pençeredä yanêr mum. Onun dilcezi titirer gecä yo-
luna. Adamın gösleri bakêr gecenin karannık suratına. 
Naşêy onnar aarêêr orda? Göktä düştü bir yıldız, yaptı 
bir haşlak çizi, da hızlı sündü. Herbir diri can bekleer 
sabaakı gündän taa çok, nekadar o var nicä versin.

Bana başka kısmet diil lääzım
– Dädu, yaşêêrsın çok yıl erin üzündä. İstärdim 

sormaa: Sän kısmetli adam mı?
Naşêy söliim, çocuum?! Yaşadım bän islää. Aaç 

gezmedim. Büüttüm uşakları, everdim onnarı, ama 
kısmetli olmadım.

– Neçin,ye, dädo?
– Bilerim bir iş, ani kısmet kimseyinä kendi su-

ratını göstermeer. O var – ama kimsey onu görmedi. 
Söleycäm ölä: açan benim uşaklarım tok, var saalılk-
ları, güüdesindä giidirili pak ruba, benim evimin içer-
leri sıcak – bana başka kısmet diil lääzım.

Vasiliy Mihayloviç RUSEV duudu 1956-cı yılın Baba marta ayın 26-da Tiraspol küüyündä (şindi Çadır 
kasabası). Literaturada kendisini 2012-ci yıldan beeri deneer. Sever kısa biçimdä sözü, onuştan gagauz 
dilindä sölpet (pritça) yazêr. En saygılı hem sevgili yazıcısı – Födor DOSTOEVSKİY. Sever evelki işleri 
toplamaa. Evli. Üç uşaan bobası.

Bana başka kısmet diil lääzım

Canabilerini burada tuz-ekmeklän hem şenniklän 
karşladılar Tvardiţa kasabanın primarı hem reabilita-
ţiya merkezin zaametçileri, tvardiţalılar. Kasabanın 
halk oyun ansamblisi üüsek musaafirlerä bulgar oyun-
narını gösterdi.

TİKAnın yardımınnan Reabilitaţiya merkezin bü-
tün eniletmä işleri iki ayın içindä yapıldı. Bu vakıtta 
binanın örtüsü diiştirildi, duvarlar suvandı hem bo-
yandı, eni mebel hem kinetoterapiyaylan masaj ter-
tipleri alındı.

Bu Reabilitaţiya merkezi kurulu o uşaklar için, 
kimä, kusurlukları beterinä, zor hepsicii gibi cümne 
ömürünü götürmää.

Moldova Pravitelstvosunun hızlı 
mediţina izmeti (skoraya pomoşç) ser-
viçlerini ilerletmä milli programasına 
görä, Gagauziyada, enilenmedän sora, 
Harman ayın 27-dä iki hızlı mediţina 
izmeti merkezi açıldı – Cadır kasaba-
sında hem Baurçu küüyündä.

Baurçudakı hızlı mediţina izmeti 
merkezin evinä remont yapıldı, obo-
rudovaniye hem mebel alındı. Çadırda 
sa, bundan kaarä, kanalizaţiya hem su 
geçirildi.

Bu iki hızlı mediţina izmeti (sko-
raya pomoşç) merkezlerin ofiţial açı-
lışında pay aldılar Moldovanın saalık 
ministrusunun yardımcısı Liliana YA-
ŞAN, Moldova Parlamentın deputatı 
Demyan KARASENİ, Moldova Par-
lamentın cümne hem saalık koruma-
sı komisiyasın azası Boris GOLO-
VİN, Gagauziya Halk Topluşu başı 
Vladimir KISSA, Gagauziya İspol-
kom predsedatelin yardımcısı Olesä 
TANASOGLU, Gagauziyanın hızlı 
mediţina izmeti serviçin başı Vitaliy 
DRAGOY.

Bu iki merkezin enilenmesi için 
Moldovanın hızlı mediţina izmeti ser-
viçi kuruluşundan, ekonomiya yapılan 
paralardan, 3 milion leydän zeedä para 
verildi.

Bu yıl remont hem enilenmä yapı-
lacık Çöşmä küüyü, Kongaz hem To-
may küülerinin hem da Valkaneş kasa-
basının hızlı mediţina izmeti (skoraya 
pomoşç) serviçi merkezlerinä da.

Enilenmedän sora 
iki hızlı mediţina
izmeti merkezi açıldı

Kongresin ofiţial açılışında söz al-
dılar KDU rektoru Prof. Dr. Sergey 

15-ci Halklararası Türk dünnäsı soţial bilimnär Kongresi
Ceviz ayın 11-12 günnerindä Komrat Devlet Universitetında (KDU) oldu “15-ci Halklararası Türk dünnäsı soţial 

bilimnär Kongresi”. Kongresi, TÜRKSOYun yardımınnan hem Türkiye Sakarya Universitetı koordinatorluunda, 
Türk Dünnäsı Araştırmaları Vakfı yaptı. 

Kusurlu uşaklara TİKA taa bir yardım yaptı
Taraklı rayonun Tvardiţa kasabasında Ceviz ayın 6-da açıldı reabilitaţiya merkezi, angısını Türkiye Respublika-

sı TİKA yolunnan eniletti. Merkezin ofiţial açılışında pay aldılar Moldova Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ 
hem TİKA Moldova Programaların Koordinatoru Canan ALPASLAN.

ZAHARİYA, Kongresin baş koordina-
toru hem Türkiye Sakarya Universite-

tın işletmä fakultetın dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Vedi CAN, Türk Dünnäsı Araş-
tırmaları Vakfı başkanı Közhan YAZ-
GAN, Türkiye Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitetın rektoru Prof. Dr. Murat 
TÜRK, Makedonya Vizyon Üniver-
sitetın rektoru Prof. Dr. Fadıl HOCA, 
Türkiye Uludağ Üniversitesi rektor 
yardımcısı Prof. Dr. Mehmet YÜC 
hem başkaları.

Kongresä 16 universitettan 
bilimcilär katıldılar hem 6 ayırı 
bölümdä 126 doklad insan önünä koy-
dular.
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Burada sergilendi kilimnär, 
niţurkalar, palalar, çiizlär (peşkir, 
yorgan-döşek, yastık, ramkalar, çotra 
peşkirleri h.t.b.), el ustaların malları, 
gagauz imekleri.

“Gagauz Kilimneri” Festivali baş-
ladı ondan, ani festivalcilär taligalarda 
yaptılar bir gezi küü içindä. Sora on-
nara “Gagauz Kilimneri” Festivali eri 
girişndä tuz-ekmeklän karşladılar küü-
yün primarı İlya KÖSÄ hem küülülär.

Festivalin günü düştü Büük Panayı-
ya yortusuna karşı (Harman ayın 28-zi, 
bu gündä Aydar küüyün Kisä Kurbanı), 
onuştan onu başladılar küüyün en büük 
(92 yaşında) küçük yaşta (altı aylık) Ma-
riyaların kutlamasından. Sora baaşışlar 
verildi en çok yıl evli olan çiftlerä.

Kutlama sözlerinnän aydarlılara 
hem Festivalin musaafirlerinä danıştı-
lar Aydar küüyün primarı İlya KÖSÄ, 
Gagauziyanın kultura hem turizma Up-
ravleniyanın başı Marina SEMENO-
VA, Gagauziyanın bilim-aaraştırma 
Merkezin başı Pötr PAŞALI.

Festivalin açılışından sora, jüri 
azaları tanıştılar kilimnärlän hem baş-
ka sergilärlän da kendi kararını insan 
önündä bildirdilär.

V-ci “Gagauz Kilimneri” Festivali 
“Gran-Pri” diploması hem baaşışı ve-
rildi Çadırdan Alina MİHALKİNAya. 

Büük kilimnär için çeşitli 
nominaţiyalarda ödülülleri aldılar: 
“Evelki kilim” – Mariya KAMBUR 
(Beşgöz küüyü); “Halklar dostluu kili-
mi” – Olga KULAKSIZ (Kurtçu küü-
yü, Ukrayna); “Milli renklär (kolorit)” 
– Aleksandra MACAR (Aydar küüyü); 
“Büünkü ornament” – Nina KAPSA-
MUN (Aydar küüyü). 

Suvinir kilimcikleri için ödülülleri 
aldılar: İlya BEJENR (Komrat kasa-
bası), Elena ÇEBAN (Aydar küüyü), 
İvan KIRIM (Beşalma küüyü), Dimit-
riy MANASTIRLI (Çadır kasabası).

V-ci “Gagauz kilimneri” Festiva-
lin en evelki kilimneri oldular 1920-ci 
yıldan kilim (sergiledi Valea-Perjey 
küüyündän Nikolay STOEV) hem 
1925-ci yıldan kilim (sergiledi Beşal-
ma küüyündän İvan KIRIM).

İsteyennär vardı nicä burada tanış-

sınar kilim hem pala dokuma tehnolo-
giyasınnan. Festivalä katılannara deyni 
o günü 2 turist marşrutu hazırlandı hem 
başarıldı Festival bir konţertlän.

Aydarda V-ci “Gagauz kilimneri” Festivali geçti
Harman ayın (avgust) 27-dä, Gagauziyanın Çadır rayonun Aydar küüyün Kurbanında burada V-ci 

“Gagauz Kilimneri” Festivali geçti. Bu yıl Festivaldä pay aldılar insannar Gagauziyanın hem Ukraynanın 
küülerindän hem kasabalarıdan: Aydar, Baurçu, Beşgöz, Çadır, Komrat, Kurtçu, (Ukrayna), Valea-Perjey 
(Moldovanın Taraklı rayonu).

Kurbanın kutlama programasının çeşitli kultura 
setlerindä vardı “I-ci “Baur” sucuk Festivali” da.

“Baur” sucuun yapması pek incä bir iş. Lääzım 
dooru denkleştirmää hem lokmaları, hem slanina-
yı, hem da içinä katılan karaylan kırmızı biberi, 
çibriţayı, tuzunu hem yaayını, becermää onu barşak-

lara hem babuya doldurmaa. Sucuu pişirmeerlär. Onu 
tütüderlär baçada hem tütütmäk için kullanêrlar sadä 
meeva aaçların odunnarını.

Festivaldä vardı nicä datmaa hem satın almaa 
hepsi sucuklardan, ani burêy yarış için getirildiydi. 
Sonunda jüri kararını da söledi: “Baur” Festivalindä 

ensedi kıpçaklı Afanasiy KOLEV. Canabisinä 5 bin 
ley baaşış verildi.

Not. “Baur” – domuz lokmasından evdä yapılan 
bir sucuun adı. “Baur” adı Gagauziyada sadä Kıpçak 
küüyündä kullanılêr.       Patretlär: gagauzmedia.md

Kıpçaan Küü Kurbanında “Baur” Festivali oldu
Harman ayın 28-dä Gagauziyanın Kıpçak küüyü kendi Küü Kurbanını kutladı. Kutlama-

larda pay aldılar Gagauziya Başkanın birinci yardımcısı Vadim ÇEBAN, Moldova Parlamentın 
deputatı Födor GAGAUZ, TİKA Moldova Programaların Koordinatoru Canan ALPASLAN.


