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Pek paalı hem sevgili okuycularımız, Eni 2020-ci yıllan, “Hêy-hêy”lan hem “Çıbık günü”nnän (“Surva”ylan) 
Canabinizleri kutlêêrız! Hepsimizä saalık, kısmet, selemet! Hepsimizä uzun ömür hem bereket! Allaa versin 
Eni Yılda evlerimiz mutluluklan hem bolluklan dolsun, dünnääda hem cümnedä raatlık olsun. Zorlar, kahır-
lar hem yalannar kara kayıp olsunnar hem arda kalsınnar. Hepsimizä – Saalık Allaa versin!!!

Gagauz dilin hem gagauzluu korumak için kurulan avtonomiyanın 25-
ci yıldönümü kuvettä bulunannarın tarafından may bir afta tantalalı hem 
büük şenniklän bakıldı. Gözäl hem üünmäk (kimär kerä boş hem yalan) 
sözlär herbir tribunadan dev çannarın sesleri gibi ötärdilär. Ama bu arada 
Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası, susaraktan, Gagauz Dilimizä büük 
bir bıçak sapladı. Sapladı ölä, nicä sapladılar 1961-dä, nicä sapladılar 1984-
tä, 1988-dä, XXI-ci üzyılın başında.

Laf gider bir maamilä surat anketa için, angısını Gagauziyanın yubeliyini 
kutlarkana hızlıca doldurttular gagauz dilindä üürencilerä. Bu işi yapmaa deyni 
koşuldu Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası hepsi zaametçileri, ani avtobus-
larlan gelärdilär şkolalara da, biricii etiştirmesin buna karşı koymaa deyni, hemen 
klaslara geçip, doldurdardılar bu anketayı.

Belli, ani bu provakațiyalı iş öncedän islää hazırlanmıştı! Anketalar gelärdilär 
paketlarda erleştirilmiş. Şkolaların direktorları hem gagauz dilindä üüredicilär 
avtonomiyanın 25-ci yıldönümü sıralarındaydılar! Öndä Eni Yıl hem Kolada yor-
tularıydı! Kimin umurunda yada vakıdında annamaa ne yapêrlar Gagauziyanın 
üüredicilik Upravleniyası başı hem zaametçileri!

İş sa – pek kuşkulu bir iş! 
Gagauz dili için anketa rus dilindäydi!!! Neçin??? Cuvap belli – ya Gagauz 

Dilini alçaltmaa deyni yada Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası gagauzça 
bilmeer hem bilmää istämeer.

Eni 2020-ci yılımız hepsimizä
saalık, kısmet, selemet getirsin

Türkiyedä er tepremesi belası. 
Çok ölü hem yaralı var

Bakalım bu işin kokusu 
neredän çıkacek?
Gagauz Dili için kurulan avtonomiyada nekadar 
taa var nicä gagauzları gülmää almaa?!?!

41 kişi öldü hem 1607 insana zarar dokundu büük bir er tepremesindän, 
ani oldu Büük ayın (yanvar) 24-dä saat 20:55-tä Türkiyenin Elaziğ, Malatya, 
Sivas hem Sivrice kasabalarında hem onnarın dolay küülerindä.

Er tepremesinin 15 sekundluk ilk sarsılaması 6,8 magnituda büüklüündäydi. 
Sora taa 5,4-tän 3,3 magnitudaylan 398 sarsılama oldu. Bu er teprmesinin göbää 
Sivrice kasabasının yanında 6,7 km derinniktä bulundu.

Tonyukuk Bengü Taşı – Oguzla-
rın (Gök Türklerin) devletliini, da-
almasını hem enidän kalkınmasını 
annadan Türk dünnäsının ilk litera-
tura yazısı, ani yazılmış Tonyukuk 
Bengü Hanın tarafından hem Or-
hon deresinin çayırında 720-ci yılda 
erinä dikilmiş.

Bu yıl “Tonyukuk
Bengü Taşı”n
dikilmesin 1300 yılı
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Delegațiyada bu-
lundular Moldova 
Premyer-ministrusu 
İon KİKU, Parla-
ment başı yardımcısı 
Vlad BATRINÇA, 
Gagauziya Başkanı 
İrina VLAH, mi-
nistrular hem başka 
ofițial insannar.

Vizit programa-
sında oldu  buluş-
maklar Türkiye Pre-
zidentı Recep Tayyip ERDOĞANnan hem Türkiye parlamentın Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa ŞENTOPlan hem da ministruların arasında ikili görüşmelär.

Vizit zamanında Moldova Prezidentı hem Türkiye Respublikasının Prezidentı 
ortak başkannık ettilär Moldova-Türkiye arasında strategiyalı işbirlii Sovetin bi-
rinci toplantısında, bildirer presedinte.md saytı.

Taa Gagauziyaya girdii gibi, İgor 
DODON ilktän durgundu Komratta 
Türkiye tarafından enidän yapılan sta-
dionun  yanında. Bu stadionun yapıl-
masına izin verdi Türkiye Preziden-
tı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
kendisinin 2018-ci yılın Canavar ayın 
(oktäbri) 18-dä Gagauziyaya vizitında. 
Prezident metetti buradakı işleri hem 
işçileri da söledi, ani bu yıl Harman 
aynda (avgust) stadionun açılışına ge-
lecek Türkiye Prezidentı da.

Bakalım bu işin kokusu neredän çıkacek?
Gagauz Dili için kurulan avtonomiyada nekadar taa var nicä gagauzları gülmää almaa?!?!

Bu anketada 10 suruş vardı. Soruş-
lar may normal soruşlardan başlêêrlar, 

ama tuzak mı, kapan mı 9-cu provoka-
torluk soruşta: Как вы думаете, га-
гаузский язык является важным 

в вашем образовании? 
(Nicä siz düşünersiniz, ga-
gauz dili önemni mi sizin 
üürenmenizdä?)

Soruşa bakın!
Bu titsilii hazırlayannar 

kendi işini islää bilerlär, zerä, 
bileräk Gagauziyada rus di-
lin baskısını hem antigagauz 
propagandasını, anketasız da 
var nicä sölemää, ani cuvap-
lar belli. Ama Gagauz Dili-
ni kesmäk için Gagauziya 
öndercilerinä lääzım doku-
ment. Bu dokument ta – bu 
adsız anketa!

Anketa neçin yapıldı açık-
ladık. Ama bän teklif ederim 
taa bir kaç soruşlu anketa 
doldurtmaa:

Как вы думаете, бол-
гарский язык, румын-
ский язык, украинский 
язык, русский язык, яв-

ляется важным в вашем образо-
вании? (Nicä siz düşünersiniz, bol-
gar dili, romın dili, ukrain dili, rus dili 
önemni mi sizin üürenmenizdä?)

Как вы думаете, история ру-
мын является важным в вашем 
образовании? (Nicä siz düşünersiniz, 
romınnarın istoriyası önemni mi sizin 
üürenmenizdä?)

Как вы думаете, физика, ма-
тематика, химия является важ-
ным в вашем образовании? 
(Nicä siz düşünersiniz, fizika, ma-
tematika, himiya önemni mi sizin 
üürenmenizdä?)

Как вы думаете, школа и учи-
теля является важным в вашем 
образовании? (Nicä siz düşünersiniz, 
şkolalar hem üüredicilär önemni mi si-
zin üürenmenizdä?)

Bir şüpesiz – cuvaplar neredä sä bir 
türlü olacek!

Ama yapılarsa taa bir önemni an-
keta:

Как вы думаете, НУЖНО ЛИ 
В ГАГАУЗИИ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ИДУЩЕЕ ПРО-

ТИВ ГАГАУЗСКОГО ЯЗЫКА? 
(Nicä siz düşünersiniz, lääzım mı Ga-
gauziyada Gagauz Dilinä karşı gidän 
Gagauziyanın üüredicilik Upravleni-
yası?) bunun cuvabı kesin olacek – 
DİİL LÄÄZIM!

Gagauziyanın birkaç şkola di-
rektoruna sordum bu anketa için ne 
düşünerlär. Cuvap birdi: Yannış iş, 
ama biz emir altındatız. 

Gagauz dilindä üüredicilär sa göz-
gözä lafedärkäna bu işä karşı olduk-
larını söleerlär. Ama açıktan sesle-
rini kaldırmêêrlar, zerä işsiz kalmaa 
korkêrlar.

Bakalım bu işin kokusu neredän 
çıkacek hem Gagauz Dili için kurulan 
avtonomiyada nekadar taa var nicä ga-
gauzları gülmää almaa? Etti artık! Bı-
çak kemää dayandı!

Bilerim, ani boşuna, ama genä dä 
bu yazılarıma Gagauziya Başkanından 
hem Gagauziya Halk Topluşun depu-
tatlarından aaraştırmalı hem dooru 
kantarlı cuvap bekleerim.

Todur ZANET,
Akademik hem poet

Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada 

Moldova Prezidentı İgor DODON
Türkiyeyä ofițial vizit yaptı

Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın teklifinä 
görä Moldova Prezidentı İgor DODON 2019-cu yılın Kırım ayın (dekabri) 
29-30 günnerindä, bir delegațiya başında olarak, Türkiye Respublikasına 
ofițial vizit yaptı.

Bu görüşmedä in-
celendi Gagauziyada 
TİKA tarafından yapı-
lacek “yol kartası”nın 
ömürä geçirilmesi 
hem konuşuldu 2020-
ci yılda Komratta 
yapılacek proektlar, 
angılarının arasında 
var “Recep Tayyip 
ERDOĞAN üüredi-
cilik kompleksı”n ya-
pılması.

Gagauziya Başkanı şükür etti TİKA Başkanına o yardımnar için, ani Gaga-
uziyaya yapılêr hem umut etti, ani ileri dooru da bu işbirlii ilerleyecek, bildirer 
gagauzia.md saytı.

Buluşmada pay aldı TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire (BADA) Başka-
nı Dr. Mahmut ÇEVİK.

TİKA Başkanı Serkan KAYALAR
Gagauziya Başkanınnan görüştü

Türkiye Respublikasına Moldova Prezidentın ofițial vizitın delega-
țiyasında bulunan Gagauziya Başkanı İrina VLAH Ankarada Türk İşbirlii 
hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA)  Başkanı Serkan KAYALAR tarafın-
dan kabul edildi.

Stadiondan sora Moldova Preziden-
tı Gagauziya Başkanınnan bilä geçti 
Gagauziya Halk Topluşuna, neredä bu-
luştu GHT deputatlarınnan hem cuvap 
etti onnarın soruşlarına. O söledi, ani 
Gagauziyaylan ilgili hazırlanan zakon 
paketı lääzım kabledilsin Parlamentta 
hem Moldova zakonnarı region zakon-
narına lääzım uydurulsunnar.

Bundan sora da İgor DODON ta-
nıştı Komratta bulunan bir şarap fabri-
kasının işlerinnän.

Prezident genä Gagauziyaya geldi

Bu vizit oldu İon KİKUnun o 
günü Moldovanın üülen tarafına gel-
mesinin bir parçacıı. Canabisi uuradı 
Valkaneşä, neredä Gagauziya Başka-
nınnan bilä tanıştı rayonun işlerinnän. 
Canabisi inceledi nicä işlär gider “Lu-
çafarul” romın lițeyindä.

Vizitının büük bir vakıdını İon 
KİKU ayırdı tanışmaa deyni Valkaneş 
rayon bolnițasının hepsi bölümnerinin 
durumunnan hem adadı iisiklerdä yar-
dımcı olmaa.

 Bundan kaarä Moldova Premyer-
ministrusu uuradı Valkaneş serbest 
industriya zonasına. Tanıştı orada un 
yapan fabrikaylan, baktı nicä işleer 
teldän setka örän kuruluş.

Vizitının sonunda İon KİKU buluş-
tu Valkaneş rayonun aktivınnan, neredä 
annattı Moldova Pravitelstvosunun ça-
lışma plannarını hem o plannarın en 
önemni keezlerini. Premyer unutmadı 
urgulamaa, ani o plannarın içindä Ga-
gauziyaylan ilgili işlär da var.

Prezidentın aardına Premyer-ministru da
Büük ayın (yanvar) 21-dä Moldova Prezidentı İgor DODON bir vizitlan 

genä Gagauziyaya geldi.
Büük ayın (yanvar) 23-dä Moldova Premyer-ministrusu İon KİKU bir 

vizitlan Gagauziyamım Valkaneş tarafına geldi.
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İlkin Elazığda hem 
hepsi tepremnerdä bir ka-
baatsız ölennär için kendi 
duasını söledi Komratta bu-
lunan Gagauziyanın “Pana-
iyanın İver ikonasının karı 
manastırı”nın kurucusu 
Shieromonah Ioann (Pe-
yoglu):

“Bu kahır diil pak 
onnarın, ama hepsi bü-
tün dünneyin. Diil pak 
Musulman insanın, ama 
Hristiannarın da. Bizdä 
Allaa üüreder, ölä sö-
ler, ani hepsi için lääzım 
dua etmää, ani dübüdüz 
dünneydä olmasın bölä 
kahırlar, bölä nevoyalar, 
ani insan kalêr dışarda. 
Öleer. Bu – büük bir za-
rar. Biz dua ederiz Allaha, ani Allaa 
braamasın kimseyi, zerem hepsi-
miz Allahın altında gezeriz. Hepsini 

lääzım düşünmää, dübüdüz dünnää 
için. Allaa bizi üüreder, ani biz hepsi 
insannar için dua yapalım. Da dua 

ederiz, ani Allaa braamasın o in-
sannarı, ani kahırda hem nevoyada 
bulunêrlar. Amin!”

Todur ZANET açıkladı: “2014-cü 
yılda TİKAnın yardımınnan Elaziğ 
kasabasında katıldım “22. Hazar Şiir 
Avşamnarı”na da gördüm hem duy-
dum buradakı insannarın can açıklıını, 
musaafirleri açık üreklän hem sıcaklık-
lan karşılamalarını, gagauzçaya yakın 
lafetmelerini. Şindi pek gücenikim, ani 
bu büük er tepremesi belası elaziğlıla-
rın başına geldi. Düşündüm, ani nicä 
düşer bir insana hem hristiana bu be-
lada ölennerin cannarı için klisedä bir 
dua yapmaa hem onnarın kolivalarını 
kaldırmaa”.

Todur ZANET bildirdi, ani hepsi 
kim isteer Elaziğda kabaatsız ölenneri 
anmaa gelsinnär cumaaya, 31.01.2020 
günü, sabaalen Komradın İoan Vatize-
dici klisesinä, neredä Büük Lüturgiya-
da o cannar anılaceklar hem onnarın 
kolivası kaldırılacek.

12 minut 42 sekundluk bir meraklı 
kino. Meraklı hem seçilän dokumental 
kadralardan hem da 2 minut 20 sekund 
nassat edilän dezimformațiyadan.

Açan kinoda gösteriler dokumen-
tal kadralar biraz zor annaşılêr, ama 
annaşılêr, ani gagauz devletliini kurdu 
bütün gagauz halkı.

Ama, açan kinonun başında ken-
di bakışını bu konuya açıklêêr Ga-
gauz Respublikasının Üüsek Sove-
tinin Başı Mihail KENDİGELÄN 
biz, bilennär, göreriz, ani bu büük 
bir dezimformațiya. Bu nasaat ben-
zeer “Kart kısıraan düşü” gagauz 
söleyişinä, zerä olmayan istedikleri 
adam olmuş gibi annadêr.

Canabisini seslärkana aklımıza he-
men geler taa bir gagauz söleyişi “Pii-
nir – piinir gibi, islää piinir, ama tu-
lumu – köpek tulumu” (Брынза как 
брынза, хорошая брынза, но бурдюк 
– собачий бурдюк), zerä onun 2 minut 
20 sekund nasaatı sadece yannışlıklan 
hem dezimformațiyalan (demeyelim 
yalannan) dolu.

Yazık, ani bölä kısa kinonun beş 
buçuk payında yannış bir istoriya 
annadılêr. İsteerim annayasınız, ani bu 
yannışlıkları hem dezimformațiyayı 
dünneyä bilim uurundan aslı olarak 
kablettirilmesi gelecektä, nicä da şin-
diki gündä,  yalancı istoriyada temel 
taşları kuracek.

Şindi bakalım yannışlıklara:
Mihail KENDİGELÄN: «Мы, га-

гаузы, в составе уже независимой 
Молдовы оказались народом не 
имеющей своей автономии, своей 

земли, своей государственности» 
(0:45 – 0:59).

Aslısı: Moldova baamsızlıını 
kablettiynän (27.08.1991) gaga-
uzların kendi topraa vardı, artık 
kendi devletlii vardı – baamsız Ga-
gauz Respublikası, ani kurulduydu 
19.08.1990 günündä. Taa sora, 1993-
cü yılda Evropa Sovetin Genel sek-
retari Katrin LALÜMYER respub-
likamızın halklararası zakonnarına 
görä kurulmasını açıkladıydı.

Mihail KENDİGELÄN: «С марта 

1988 года передовая часть гагауз-
ской интеллигенции объединилась 
в начале в дискуссионный клуб…» 
(01:01 – 01:17).

Aslısı: 1987-ci yılda, güzün, büük 
resimci Dimitriy 
SAVASTİN teklif 
etti, ofițial olarak, 
bir “Gagauz Hal-
kı” adlı diskusiya 
klubu kurmaa da 
onun kurulması 
için karar alındı 
1988-ci yılın Kü-
çük ayın (fevral) 
başında resimci-
nin eni yaratmak 
masterskayasın-
da. Komrat ra-
yonun “Gagauz 
Halkı” diskusiya 

klubun dernää hem onun ofițial ku-
ruluş sırası 1988-ci yılın Baba Marta 
ayın (mart) 31-dä Komrat Kultura 
evindä yapıldı.

Mihail KENDİGELÄN: «Руково-
дил дискуссионным клубом… Сте-
пан Степанович Булгар [kısa pauza] 
и художник Дмитрий Савастин» 
(01:21 – 01:37).

Aslısı: Diskusiya klubun başın-
daydı Dimitriy SAVASTİN. Yarım 
yıldan sora, Dimitriy SAVASTİNın 
masterskayasında olan “Gagauz 

Halkı” diskusiya klubun bir gecä 
toplantısında, Stepan BULGAR 
hem Mariya MARUNEVİÇ, devrim 
(переворот) yapıp, klubun başın-
dan Dimitriy SAVASTİN aldırdılar 
da onun erinä Stepan BULGARı 
getirdilär.

Mihail KENDİGELÄN: «Под на-
чалом Степан Степановича [Булга-
ра] началось это мощное движение» 
(01:38 – 01:46).

Aslısı: Komrat rayonun “Gagauz 
Halkı” diskusiya klubun halk akın-
tısının başında vardılar Dimitriy 
SAVASTİN, İvan BURGUCU, Pötr 
ZAVRİÇKO, Andrey BUYUKLI, 
Georgiy STAMATOV, Pötr VLAH, 
Georgiy ARABACI hem başkaları. 

Çadır hem Valkaneş rayonnarın-
da kendi halk akıntıları “Millet san-
cısı” hem “Vatan” vardılar. Onna-
rın başlarında durardılar Vladimir 
KAPANCI, Födor TERZİ, Georgiy 
KALÇU, Pötr FAZLI, Aleksandr 
KATEV hem başkaları.

Kişinevda yaşayan gagauzların da 
“Ana dilim” klubu vardı, angısının 
başında yazıcılar Todur ZANET hem 
Nikolay BABOGLU bulunardılar. 

Mihail KENDİGELÄN: «…кото-
рое [дискуссионный клуб] 21 мая 
1989 года оно объеденилось в на-
родное движение «Гагауз Халкы» 
(01:47 – 01:56).

Aslısı: 1989-cu yılın Hederlez ayın 
(may) 21-dä Komrat rayonun “Ga-
gauz Halkı” syezdı diildi. Bu – Gaga-
uz halkı akıntısının 1-ci Syezdı, angı-
sında birleştilär Çadır rayonundan 
“Millet sancısı”, Komrat rayonun-
dan “Gagauz Halkı” hem Valkaneş 
rayonundan “Vatan” halk akıntıları.

Todur ZANET,
“Gagauz Halkı” akıntının azası

Piinir – piinir gibi, islää piinir,
ama tulumu – köpek tulumu

Gagauziyanın 25-ci yıldönümünün ikinci günü kutlamalarında Komratta gösterildi bir dokumental kino «За-
кону «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) 25 лет», angısını ortak hazırlamışlar Gagauziyanın 
M. MARUNEVİÇ adına bilim-aaraştırma Merkezi hem “Gagauz Radio hem Televideniye” Cümne Kompaniyası.

Er tepremesi en büük kuvedi Elaziğ 
kasabasına urdu. O bitincä insannar 
başladılar aaramaa yıkıntıların altına 
kalan kişileri. İlktän ellän, sora da teh-
nikaylan kırıntıları ayıtlayıp, onnarın 
altından 43 kişiyi çıkarıp kurtardılar

Türkiye Respublikasının Preziden-
tı Recep Tayyip ERDOĞAN, Elaziğa 
gelip, erindä buluşup insannarlan hem 
inceleyip er tepremesinin zararlarını, 
söledi, ani devlet brakmayacek insan-
narı bu belaylan baş başa.

Türkiyedä er tepremesi belasına 
düşennerä kendi acızgannık yazısını 
yolladı Moldova Prezidentı. Soțial in-
ternet payacannarında acızgannık ya-
zısını yazdı Gagauziya Başkanı da.

Kendimizin, “Ana Sözü” 
redakțiyasından hem okuycuları-
mızın adından bütün Türkiye in-
sannarına kendi acızgannıımızı bil-
direriz. Dua ederiz er tepremesindä 
raaametli olannarı Allaa saa yanına 
kabletsin. Yaralı olannar da taa tez 
alışsınnar.

Patret: www.tccb.gov.tr

Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada. 

Türkiyedä
er tepremesi belası.
Çok ölü hem yaralı var

Gagauzlar Elazığı unutmadı:
“Bu kahır diil pak onnarın, ama hepsi bütün dünneyin”

Elazığda olan büük er tepremesindä Türkiyemiz 41 insanını kaybetti, 1607 kişi da yaralandı. Tepremdä Elazığda 
bir kabaatsız ölennerin cannarı için hem yaralıların alışması için “Ana Sözü” gazetanın redaktoru, Gagauz milli 
marşın avtoru, yazıcı hem akademik Todur ZANET Gagauziya kliselerindä dualar olsun deyni teklif etti.
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Kırım ayın (dekabri) 20-dä, Ki-
şinevun “Nikolay SULAK Milli 
Palatası”nda, büük bir yortulu sıray-
lan, Gagauziya (Gagauz Yeri) avtono-
miyasının yıldönümünün 1-ci kutlama 
günü bakıldı. Kutlama programasında 
vardı konțert, gagauz adetlerin hem 
giyimnerin tanıtması, resim sergisi, şa-
rap ikramnarı.

Gagauziya avtonomiyasının 25-ci yıldönümün
3 günnük tantalalı hem gösterici kutlamaları
1-ci kutlama günü
Kişinevda bakıldı

Belliki, yortulu sıranın en büük ola-
yı oldu Gagauziya ansamblilerin hem 
artistlerin konțerti. Konțerttä pay al-

dılar Semön POMETKO adına “Düz 
Ava” ansamblisi (önderci Tatyana 
ŞÇOGOLEVA) hem onun artistleri, 

Kongaz küüyün “Altın çöşmä” oyun 
ansamblisi (önderci Viktor GRADİ-
NAR), “Drayv” vokal-instrumental 
ansamblisi, “TOZİ” hem “YASTİ” 
grupaları, türkücülär: İvan BABOV, 
Vitaliy VASİLİOGLU, opera solistka-
sı Marina RADİŞ, Yuliya ARNAUT, 
Lüdmila TUKAN, Pötr PETKOVİÇ, 
Vitaliy MANJUL hem başkaları.

Konțerttä siiredicilerä selemnama 
laflarlan gagauzça, romınca hem rusça 
danıştı Gagauziya Başkanı İrina VLAH.

Sırada, Gagauziya hem Moldova 
öndercilerindän hem diplomatiya misi-
yaların temsilcilerindän kaarä, pay al-
dılar hepsi isteyennär, çünkü bu sıraya 
girmäk parasızdı.

PATRETLERDÄ: “Düz Ava” an-
samblisi hem opera solistkası Mari-
na RADİŞ.

2-ci kutlama günü Komratta bakıldı
Kırım ayın (dekabri) 22-dä Komra-

dın Kultura Evindä toplandılar gagauz 
avtonomiyasının veterannarı, büünkü 
öndercileri hem izmetçileri, Moldo-
vadan hem aşırıdan şannı musaafirlär, 
Türkiye Kişinev Büükelçisi hem başka 
diplomatiya misiyaların temsilcileri.

Kutlama programası başladı «За-
кону «Об особом правовом стату-
се Гагаузии (Гагауз Ери) 25 лет» 
dokumental kinodan, ani annadardı 
Gagauz Respublikasının hem  Gaga-
uziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 

kurmasınnan ilgili 25-30 yıl geeri olan 
işleri hem angısını ortak hazırlamışlar 
Gagauziyanın M. MARUNEVİÇ adı-
na bilim-aaraştırma Merkezi hem “Ga-
gauz Radio hem Televideniye” Cümne 
Kompaniyası. 

Açtı toplantıyı Gagauziya Halk 
Topluşu Başı Vladimir KISSA. Sora 
söz verildi Gagauziya Başkanına İrina 
VLAHa.

Kendi bakışını avtonomiyaya 
annattılar Gagauziyanın ilk Baş-
kanı Georgiy TABUNŞÇİK, Gaga-

uziya Halk Topluşu ilk Başı Pötr 
PAŞALI, Gagauz Respublikası Üü-
sek Sovetin predsedateli Mihail 
KENDİGELÄN, Moldovanın eski 
prezidentı Pötr LUÇİNSKİY, Gaga-
uz Respublikasının vițe-prezidentı 
Pötr BUZACI, Odesa kasabasından 
Yuriy DİMÇOGLU.

Toplantıda Türkiye Parlamanetın 
Türkiye-Moldova dostluk grupasının 
Başkanı Mehmet ALTAY, okudu gaga-
uz halkına Türkiye Parlamentının kut-
lama mesajını.

Toplantıdan sora oldu gagauz artist-
lerin kısa bir konțertı.

PATRETTÄ: Gagauz Respubli-
kası Üüsek Sovetin predsedateli Mi-
hail KENDİGELÄN

Patret: gagauzinfo.md

Kırım ayın (dekabri) 23-dä Kişinevun “Dostluk sarayı”nda, Moldova 
Prezidentın İgor DODONun kanadı altında, Gagauziya avtonomiyasının 25-
ci yıldönümünün 3-cü kutlama günü sırası yapıldı.

Kutlama sırasında pay aldılar Moldova Respublikasının büünkü öndercileri, 
ministrular hem avtonomiya kurulmak zamanından Moldova devlet adamnarı. 
Gagauziyadan bu sırada pay aldılar Gagauziyanın büünkü öndercileri hem herbir 
küüdän maasuz getirilän üüredicilär hem sıradan insannar.

Yortu başladı Moldova Prezidentın şan karaulu askerlerin Moldova 
Konstituțiyasını hem Gagauziyanın Temel Kanonunu getirilmesindän. Sora in-
sannarın önündä söz tuttular Moldova Prezidentı İgor DODON, Gagauziya Baş-
kanı İrina VLAH, Moldova Parlamentın spikerı Zinaida GREÇANAYA, Moldova 
Premyer-ministrusu İon KİKU, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA.

Kutlama sırasında Gagauziya Başkanı verdi Moldova Prezidentına İgor DO-
DONa  “Gagauziya (Gagauz Yeri) Ordenı”nı.

“Dostluk sarayı”ndakı kutlama şennikleri büük bir konțertlan başarıldı.
PATRETTÄ: Gagauziya Başkanına İrina VLAH.     Patret: gagauzinfo.md

3-cü kutlama günü Kişinevda bakıldı
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Kırım ayın 21-dä Ankarada yapılan Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 
25-ci yıldönümü kutlamalarda ofițial olarak pay aldılar Türkiyedä Moldova Büü-
kelçisi İgor BOLBOÇANU,  TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. 
Mahmut ÇEVİK, Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut ALTINOK, Ankara  
Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan TANRIVERDİ, Belko Genel 
Müdürü Yusuf Ziya YAPAR, Türkiye Toplumsal Gelişim Dernään Başkanı Ab-
dullah ULUYURT, Gagauziya Çöşmä küüyü primarı Sofya JEKOVA, Valkaneş 
rayonun administrațiya başı Vasilisa VELİKSAR, “Gagauzlar” dernään başı İrina 

ÜSÜMBEYLİ, “Gagauzlar” dernään başın yardımcısı Sergey MANASTIRLI hem 
başkaları. Kutlama sırasında kuruldu Afanasiy KARAÇOBANın resim sergisi.

Kırım ayın 22-dä İstanbulda olan Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 
25-ci yıldönümü kutlamalarında, Gagauziyadan musaafirlerindän kaarä, pay al-
dılar İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali KILIÇ, “Gagauzlar” dernään başı 
İrina ÜSÜMBEYLİ, “Gagauzlar” dernään başın yardımcısı Sergey MANASTIR-
LI, Türkiye Toplumsal Gelişim Dernään Başkanı Abdullah ULUYURT, İstanbul-
da yaşayan Gagauzlar.

Kutlamalarda konțert gösterdilär Gagauziyadan gelän “Kadınca” ansamblisi 
hem gagauz artistleri.

Yıldönümü Ankarada hem İstanbulda da bakıldı
Türkiyenin “Gagauzlar” derneenin çalışmasınnan Gagauziya (Gagauz 

Yeri) avtonomiyasının 25-ci yıldönümü pek geniş bakıldı Türkiyenin Anka-
ra hem İstanbul kasabalarında.

Gagauziya Bilim-aaraştırma Merkezin 
direktoru İrina KONSTANTİNOVA.

Not. “Gagauziya (Gagauz Yeri) 
avtonomiyasına yol (patretlerdä)” 
252 sayfalık kiyat hazırlandı 2 dildä: 
gagauzça hem angliyca. Angliycaya 
çevirdi genç hem talantlı yazıcı Tat-
yana DRAGNEVA. Kiyadın tirajı – 
1000 taanä.

Türkiye Yurtdışı Türklär 
hem Soy Topluluklar Başkannıın 
teklifinä görä bu kiyat verilecek diil 
salt Gagauziyanın, ama Türkiyenin 
hem Moldovanın bibliotekalarına, 
üüredicilik hem kultura kuruluşla-
rına, yaratmak evlerinä.

“Gagauziya (Gagauz Yeri) avto-
nomiyasına yol (patretlerdä)” kiyadın 
sayfalarında patretlerdän hem ozaman-
kı gazetaların statyalarından annadılêr 
XX-ci azirin yıllarında olan olaylar 
için, angıları getirdilär ilktän “Molda-
viya SSRın içindä Gagauz Avtonom 
Sovet Soțialist Respublikası”nnan ba-
amsız Gagauz Respublikasının kurul-
masına, sora da Gagauziya (Gagauz 
Yeri) avtonomiyasının kabledilmesinä. 
Ayırıca kiyadın avtorunun yazdıı “Ga-
gauz avtonomiyasına çalılı hem ti-
kenni yol” bilgiçli yazısında derindän 
annadılêr ozamankı işlerin hronologi-
yası, açıklanêr onnarda pay alan insan-

narın adlararı hem rolleri, bu günädän 
ofițial “istoriklerin” yannışlıkları 
doorudulêr.

“Gagauziya (Gagauz Yeri) avtono-
miyasına yol (patretlerdä)” dokumen-
tal kiyadın hem ona görä yapılan patret 
sergisinin prezentațiyası geçti 2019-cu 
yılın Kırım ayın (dekabri) 22-dä Kom-
rat ATATÜRK bibliotekasında.

Prezintațiyada pay aldılar Türkiye 
Parlamentın (TBMM) Türkiye-Mol-
dova dostluk grupasının delegațiyası 
azaları, Türkiye Kişinev Büükelçiliin 
zaametçileri, Moldova Parlamentın 
deputatı Födor GAGAUZ, Gagauzi-
ya Halk Topluşun deputatları, Kişinev 

TİKA programaların Koordinatorluun 
zaametçileri, YTB zaametçileri, Gaga-
uziyanın kultura hem cümne insannarı.

Serginin hem kiyadın tanıtımını 
yaptı kiyadın avtoru hem “GAGAUZ-
LUK” Cümne Birliin başı akademik 
Todur ZANET.

Kendi bakışlarınnan bu büük kultura 
olayına zalda bulunannarlan paylaştılar 
YTB zaametçisi Sevilay YILDIRIM, 
Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir 
KISSA, Türkiye Kişinev Büükelçisi 
Gürol SÖKMENSÜER, Türkiye-Mol-
dova dostluk grupasının başı Mehmet 
ALTAY, Avdarama muzeyin direktoru 
hem GHT deputatı Elena KARAMİT, 

“Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına 
yol” kiyadın hem serginin prezentațiyası

Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 25-ci yıldönümünä karşı tipardan çıktı dokumental kiyat “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomi-
yasına yol (patretlerdä)”. Bu dokumental kiyat oldu bir ortak proekt, angısı yapıldı Türkiye Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar Başkannıın 
(YTB) teklifinnän hem çalışmasınnan, Moldovada Türkiye Büükelçiliin yardımınnan hem Gagauziyanın “GAGAUZLUK” Cümne Birliin 
zaametinnän. Kiyadı “İi sözlän” hayırladı Türkiye YTB Başkanı Abdullah EREN. Kiyadın avtoru – akademik Todur ZANET.



31 Büük ay 2020

31 Yanvar 2020

Kırım ayın (dekabri) 18-dä Komrat Regional bibliotekasında oldu 
prezentațiya “Köklenmiş duygular” literatura kiyadına, angısının avtorları 
Galina SİRKELİ hem Aleksandra MARİNOVA oldular.

Bu iki insan Komrat “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecında gagauz dilindä 
hem literaturasında üüredici olarak işleerlär hem, kendi bilgilerini peetlerä, pro-
zaya hem dramaturgiyaya aktarıp, bu kiyadı hazırladılar.

Prezentațiyada pay aldılar kolecın üürencileri, kiyadın avtorları, kiyadın re-
daktoru Mariya TANASOVİÇ, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasının 

Açtı yortuyu Moldaviya Komso-
molun Merkez Komitetın birinci sek-
retari hem Kutlama ştabın başı Dimit-
riy BRAGİŞ.

Bundan sora zalda bulunannara 
kutlama sözünnän danıştı Moldova 
Prezidentı İgor DODON.

Büük ayın (yan-
var) 16-da Moldo-
va Prezidentı İgor 
DODON kendi 
rezidențiyasında bu-
luştu Türk İşbirlii 
hem Koordinaţiya 
Agenstvosu Başkan-
nıın (TİKA) Kişinev 
TİKA programala-
rın Koordinatorun-
nan Selda ÖZDE-
NOĞLUylan.

Buluşmada Moldova Prezidentı 
İgor DODON candan şükür etti Tür-
kiye Respublikasına hem TİKAya o 

Prezident TİKA Koordinatorunnan buluştu

yakın 40 milionnuk ABD doları para 
hem teknik yardımnarı için, ani bitki 
yıllarda Türkiye TİKA yolunnan Mol-

dovada yaptı hem yapêr. Bu yardımnar 
verdilär kolayını pek çok lääzımnı pro-
ektları kısa zamanda başarmaa, bildi-
rer presedinte.md saytı.

Ayrıca Moldova Prezidentı büük 
nota verdi Ankaraya vizitına hem ora-
da yapılan annaşmalara.

Kendi tarafından Türk İşbirlii hem 
Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın 
(TİKA) Kişinev TİKA programaların 
Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU 
annattı Moldova Prezidentına  2020-ci 
hem ondan sora gelecek yıllara Mol-
dova için hazırlanan saalık, üüredici-
lik, içişleri, cümne, kultura hem sport 
uurunda proektları.

Yortuda pay aldı bütün respub-
likadan hem eski Sovetlär Birlii 
devletlerindän bindän zeedä komso-
mol veterannarı. Onnarın arasında var-
dılar Moldaviya Komsomolun Merkez 
Komitetın sekretarleri hem azaları, 
rayonnar komsomol komitetların hem 

raykom hakları olan komitetların sek-
retarleri, komsomol ödüllerin laureat-
ları hem başkaları.

“Nikolay SULAK Milli Pala-
tası”nın ikinci katında kuruluydu bir 
meraklı sergi, ani annadardı Moldavi-
ya Komsomolun 95 yıllık yolunu.

Bu büük yortuda büük konțert ta 
oldu, angısında pay aldılar “Rapsodi-
ya” hor studiyası, “Romanița” ansamb-
lisi, Lüdmila PAMUCAK, “Kadınca” 

ansamblisi hem Mariya KISSA-TA-
RANENKO, Anişoara BRAGARİ-
MOROŞANU, “Avanti” orkestrası, 
“JOK” ansamblisi, “Polidans” grupası 
hem komsomolun istoriyasınnan ilgili 
ansamblilär “Sineya ptița”, “Norok” 
“Poyuşçie gitarı”.

PATRETLERDÄ: nasaat eder 
Moldova Prezidentı İgor DODON;

Sțenada “Kadınca” ansamblisi 
hem Mariya KISSA-TARANENKO. 

başı Marina SEMENOVA , “Pontos” basım evin direktoru Marçela MARDARE, 
kiyadın baş sözünün avtoru akademik hem yazıcı Todur ZANET, “Vesti Gagau-
zii” gazetanın redaktoru Alla BÜK. Götürdü prezentațiyayı Regional biblioteka-
sının direktoru Mariya NEDÄLKOVA. 

Prezentațiyada nasaat edennär hepsi urguladılar, ani Galina SİRKELİnin hem 
Aleksandra MARİNOVAnın “Köklenmiş duygular” kiyadı pek faydalı olacek 
okuyculara, studentlara hem üüredicilärlän üürencilerä.

Moldova Prezident İgor DODON Moldaviya
Komsomolun 95-ci yıldönümü kutlamasında pay aldı

Büük ayın (yanvar) 25-dä Moldova Prezidentı İgor DODONun kanadı al-
tında Kişinevun “Nikolay SULAK Milli Palatası”nda geçti Moldaviya Kom-
somolun 95-ci yıldönümü kutlamasınnan ilgili büük bir yortulu sıra.

G. SİRKELİnin hem A. MARİNOVAnın kiyadına prezentațiya

Büük ayın (yanvar) 29-da Gaga-
uziya Halk Tpluşuna oldu buluşma 
OSCE delegațiyasınnan, angısının 
başında vardı azınnıklar işlerinä ba-
kan Üüsek komisar Lamberto ZAN-
NİER.

Bulaşmada pay aldılar Gagauziya 
Halk Tpluşu Başı Vladimir KISSA, 
GHT Başı yardımcısı Aleksandr TAR-
NAVSKİY, GHT deputatı Georgiy 
DÜLGER, Moldova hem Gagauziya 
arasında ortak parlament çalışmak gru-
pasının gagauz deputataları Georgiy 
LEYÇU, Ekaterina JEKOVA, Natalya 
ŞOŞEVA.

OSCE Üüsek komisarı
Halk Tpluşunda
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Yanvarin 9-nda 2020 y. Stepan 
Stepanoviç Kuroglo olaceydı 80 
yaşında. Stepan Stepanoviç, isto-
riya doktoru, etnologiya uurunda 
uzman, anıldı diil sade kendi temel 
bilim işlerinnän gagauzların adetçä-
yaşayış kulturasında, ama nicä özel 
hem talantlı gagauz yazıcısı da. Bü-
tün yaşamasında o kendi gagauz 
halkına izmet etti, metederäk onu 
kendi yaratmalarında hem kultu-
rasına interesi uyandırarak. Stepan 
Stepanoviç 10 yıl Moldova Bilim 
Akademiyasında Gagauzologiya bö-
lümün başı oldu.

Bu gündä gagauz bilimciyi hem ya-
zıcıyı Kişinövun Armän mezarında an-
maa geldilär Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezinin baş 
zaametçileri, Kultura miras institutundan onun kolegaları, “Bulgarların etnolo-
giyası” Sektorun zaametçileri, hem dä sınır aşırısından bilim cümnä temsilcileri.

M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezindä “Stepan Kuroglu – yazı-
cı, bilim adamı, patriot” kiyadın prezentaţiyası geçti, angısında yazdırıldı Stepan 
Stepanovicin biografiyası hem yaşamak yolu. Bu işin var bilim-praktika önemi, 
neçinki ona girdi Stepan Kuroglo işlerinin bibliografiya listesi.

Bu tiparın avtorları oldular Gagauziya BAM hem Kultura miras institutun 
zaametçileri Pötr Afanasyeviç Çebotar hem Vitaliy İvanoviç Sırf. Kiyat iki dildiä 
çıktı – gagauzça hem rusça.

Yorutda üürencilär okudular yazıcı-
nın şiirlerini, siirettilär «Дорога длин-
ною в жизнь» prezentaţiyayı, kolve-
rimneri, neredä pay aldıydı anılmış 
yazıcı, çaldılar türkü gagauz dilindä 
hem gösterdilär adetçä oyunnarı.

Buluşmakta pay aldı M. Maru-
neviç adına bilim-aaraştırma Mer-
kezin zaametçisi Svetlana RO-
MANOVA, angısı çok yıl barabar 
işledi S.S.KUROGLUylan Komrat 

Büün “Gagauzologiya 
XIX-XXI asirlerdä” seriya-
sından “Saveliy Ekonomov” 
kiyadın prezentaţiyası geçti, 
angısı adalıydı anışlmış ga-
gauz yazıcının, folklorcu-
nun hem üüredicinin – Sa-
veliy Petroviç Ekonomovun 
- yaradıcılıına. Tipara gırdı 
avtorun gagauzologiya – 
gagauz dili, folkloru hem literaturası 
- uurunda en anılmış yaratmaları hem 
işleri. Kimi materiallar tiparlandılar 
seftä. Kiyadı hazırladı Gagauziya Bi-
lim-aaraştırma merkezinin Terminolo-
giya bölümün başı – Çebotar P.A.

Avtonomiyanın bilim-kultura cüm-
nesinä önemni bir olay gibi oldu “Gaga-
uzologiya XIX-XXI asirlerdä” seriya-
sından “Gavril Gaydarcı” kiyadın ikinci 
tomunun prezentaţiyası da, nereyi girdi 
onun monografiyaları, bilim statyaları 
hem aklına getirmeklär. Hazırlayan – 
Gagauziya Bilim-aaraştırma merkezin 
bilim zaametçisi, Kopuşçu M.İ.

Olayda pay aldılar Saveliy Eko-
nomovun hem Gavril Gaydarcının 

Devlet Universitetında hem dostluk 
etti Canabisinnän. 

Hep o anmak günü gimnaziya-
da geçti klastan dışarı meropriyati-
yalar, başlankı klaslarda üüredicilär 
gösterdilär prezentaţıyaları, hepsi  
uroklar gagauz dilindä hem literaturada 
ilgiliydi yazıcının yaratma yolunnan.

S.S. KUROGLU “Gagauziyanın şan-
nı vatandaşı”, etnograf, istoriya bilimci-
si, gagauzoved, politik, Moldova SSRın 

Parlamentın deputatı, 
pedagog, yazıcı, poet. 
O braktı bizä büük, 
zengin, faydalı material 
istoriyada, literaturada 
hem bilim uurunda.

Bu üzerä biz 
hodullanêêrız, ani bi-
zim gimnaziyamız taşı-
yer Stepan Stepanoviç 
KUROGLUnun adını.

Vera Afanasyevna 
ARAKELÄN, gagauz 

dilindä üüredici

Not. Stepan Ste-
panoviç KUROG-
LUnun (09.01.1940 
– 23.06.2011) duudu 
Ukrayna Respubli-
kasının Odesa böl-
gesinin Bolgrad ra-
yonun Dimitrovka 
küüyündä. Başardı 
Kişinev Devlet Universitetını. Di-
mitrovka küüyündä işledi istoriya-
da üüredici hem şkolanın direkto-
ru.

1974-cü yılda Kişinevda aspiran-
turayı başardı da dokuz yıldan sora, 
1983-cü yılda, istoriya bilimnerindä 
bilim doktoru oldu. Bilim adamı ol-
rak üzdän zeedä bilim statyaların 
hem dokuz bilim kiyadın hem mo-
nografiyaların avtoru.

1975-ci yılda Moldova yazıcılar 
Birlii hem SSRB yazıcılar Birlii aza-
sı oldu. Onüç literatura kiyadın hem 
toplumnarın avtoru.

1979-1983 yıllarında Moldova 

yazıcılar Birliin gagauz literaturası 
sekţiyasında konsultantı.

1987-ci yıldan beeri, on yıla ya-
kın, Moldova Bilimlär Akademiyası-
nın Gagauzovedeniye bölümün başı 
oldu.

1990-1994 yıllarda Moldova par-
lamentın deputatı.

Gagauz Respublikasının hem 
Gagauz avtonomiyasının kurulması 
için çalıştı. Gagauziyanın şannı va-
tandaşı. Moldovanın medalisi hem 
ordenı kabletti.

Büün Komradın 2-ci gimnazi-
yası Stepan KUROGLUnun adını 
taşıyêr.

kolegaları hem yakın insannarı, angı-
ları paylaştılar pay alannarlan aklına 
getirmeklerinnän.

Bu formatta geçän olaylar Bilim-
aaraştırma merkezinin işindä artık islää 
bir adet oldular da herzaman büük au-
ditoriya toplȇȇrlar.

“Gagauzologiya XIX-XXI asirlerdä” 
seriyasından prezentaţiyada gösterilän 
kiyatlar daadılaceklar Gagauziyanın 
hepsi bibliotekalarına, hem geniş yayın 
için erleştirileceklär Gagauziya Bilim-
aaraştırma merkezinin ofiţial saytında.

İki yazının da kaynaa: Gagauziya
bilim-aaraştırma Merkezin saytı.
Orfografiya hem yazılar kalubu

kaynaan

Stepan KUROGLUnun gimnaziyasında yazıcının 80-ci yıldönümü
Gagauz yazıcısı hem bilim adamı Stepan Stepanoviç KUROGLUnun (09.01.1940 – 23.06.2011) 

80-ci yıldönümünnän ilgili olarak 2020-ci yılın Büük ayın (yanvar) 9-da Komradın Stepan KUROG-
LU gimnaziyasının muzeyindä geçti “S.S. KUROGLUya, paalı yazıcıya hem üürediciyä, adlêêrız” 
yortu-buluşmak.

Stepan Kuroglo – yazıcı, bilim 
adamı, patriot

“Gagauzologiya XIX-XXI asirlerdä” seriyasından
eni kiyatlar: (“Saveliy Ekonomov” hem
“Gavril Gaydarcı” kiyadın II-nci tomu)

Büük Britaniyanın korolevası II-ci Elizaveta imzaldı Britaniyanın 2020 yı-
lın Büük ayın (yanvarın) 31-dä Evropa Birliindän çıkmasınnan için Kararı.

Bu zakonu hazırladı Büük Britaniyanın Premyer-ministrusu Boris JOHNSON 
hem Britaniyanın iki palatası da onu Büük ayın (yanvarın) 22-dä kablettilär. Bu 
dokumenti Evropa Sovetinin hem Evropa Komisiyasının başları da imzaladılar.

Britaniya Evropa Birliindän taa 2019-cu yılda çıkaceydı, ama ozaman bu dev-
letin parlament hem pravitelstvo arasında annaşma bulunmadı.

Ayrıca Büük Britaniyaya girän Şotlandiya, Poyraz İrlandiya hem Uels devlet-
leri Evropa Birliindän çıkmaya karşı çıktılar hem teklif ettilär Büük Britaniyanın 
korolevası II-ci Elizaveta bu dokumenti imzalamasın.

Büük Britaniyanın EBdan kesin çıkêr
Eni Yıla karşı iki gagauz 

buyurêrlar birär filcan içki. Birisi 
sorêr:

– Vasi, sän karına Eni Yılda ne 
baaşlayacan, ba?

– Bir şuba!
– Ye, o sana ne baaşlayacek?
– Bir yıl susacek!
– Neredän bilersin?
– Ölä annaştık.

Bir Eni Yıl fıkrası



31 Büük ay 2020

31 Yanvar 2020
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Büük ayın (yanvar) 12-dä, eski 
Eni Yıla karşı, Kongazdan üzdän 
zeedä uşaa deyni “BENİM KON-
GAZIM” iilik yapan Fondu büük 
bir yortulu sıra yaptı, nereyi buyur 
edildi küüyün herbir şkolasından 
hem üüredicilik kuruluşlarından 12 
yaşınadan uşaklar.

Uşakları, büük insannarı gibi, oturt-
tular tatlılarlan hem meeva suyunnan 
donaklı masaların dolayına. Hepsi 
erleştiynän uşakların hem onnarlan 
bilä gelän ana-bobaların önündä kutla-
ma sözleri tuttular “BENİM KONGA-
ZIM” iilik yapan Fondun kurucuları 
hem azaları Mihail KARASENİ, Anna 
STATOVA, İosif KARASENİ, Andrey 
PALİK hem başkaları.

Bundan sora şennik başladı. Şennik 
zamanında uşaklara deyni konțert hem 
şaka oyunnar oldu, “Kolada” çalındı, 
“Hêy-hêy!” okundu, “Surva” adetle-
ri gösterildi. Bütün bu şennik zama-
nı uşaklar erindä oturmadılar, onnar 

kalkıp oynardılar, viktorinalara cuvap 
verärdilär, istedii gibi şımarardılar.

İki buçuk saat sürtän yortulu sıra-
nın sonunda sıraya katılan üzdän zeedä 
uşaa verildi baaşış – tatlıylan dolu ku-
tucuklar.

Bitkidä yortuda pay alannar hem 
yortuyu hazırlayannar ortak bir patret 
yaptılar “BENİM KONGAZIM” iilik 

yapan Fondun emblemasının hem onun 
Kongaz küüyün insannarına izmet için 
alınan mikroavtorbusun yanında.

Lääzım urgulamaa, ani Kongaz-
da hiç bir zaman kesilmeer gagauzla-
rın evelki adetleri, yıldan yıla onnar 
bakılêr hem “BENİM KONGAZIM” 
iilik yapan Fondunnan bu adetlerä bu 
yıl eni kuvet verildi.

Not. “BENİM KONGAZIM” ii-
lik yapan Fondu kuruldu Kongaz 
küüyündä 2019-cu yılda. Onun te-
mel direkleri oldular Mihail, İosif 
hem Demyan KARASENİ kardaş-
ları hem Anna STATOVA. Bu insan-
narın çalışmalarında onnarın ya-
nında bulundular başka cümne hem 
kultura insannarı da.

“BENİM KONGAZIM” iilik yapan Fondundan 
uşaklara saygı hem gagauz adetlerimizä eni kuvet

“Balkannar hem Dou Evropada Türk kulturasının 
kayıp olan paalılıkları” simpoziumu

Simpoziumun açılışında ofițial sözleri tuttular Türkiye 
parlamentın Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP, Poyraz 
Makedoniya Parlamentın Başkanı Talat CAFERİ, Türki-
ye Üsküp Büükelçisi Hasan Mehmet SEKİZKÖK, Poyraz 

Kırım ayın (dekabri) 21-dä Poyraz Makedoniyada “21 Aralık Türkçe Eğitim günü” (“21 Kırım ay Türkçä 
Üürenmäk Günü”) ofiţial yortusu bakılêr. Yortu çerçevesindä bu devletin Üsküp (Skopiya) başkasabasında yapıldı 
“Balkannar hem Dou Evropada Türk kulturasının kayıp olan paalılıkları” simpoziumu.

Makedoniya Konstituțiya daavası Başkanı Salih MURAT, 
TİKA başkanı yardımcısı Birol ÇETİN, YTB başkanı yar-
dımcısı Hadi TURUS hem başkaları.

Ev saabilerindän kaarä simpoziumda pay aldılar 13 
devlettän 20 bilim insanı. Moldovayı hem Gagauziyayı bu 
simpoziumda temsil etti genç yazıcı Tatyana DRAGNEVA.

Türkiyedä parasız üürenmää 
isteyennär Küçük ayın (fevral) 20-
dän var nicä, Türkiyenin “Türkiye 
Bursları” saytına www.turkiyebursla-
ri.gov.tr girip, doldursunnar elektron 
danışmayı hem orayı ükletsinnär 
hepsi istenäm dokumentları da bu 
danışmalarını hemen, baş urmak 
için, yollasınnar.


