
Küülerimizdä hem kasabaları-
mızda yaşayan bulgarlara gagauzlar 
tukan deer. Bu diil ayıp ya da prost 
bir laf. Bu laf sadä gösterer, ani o 
insan yaşêêr gagauzların arasında. 
Ama kendi küülerindä yaşayan bul-
garlara biz da bulgar deeriz. Bän da 
pek severim bulgar halkını, onnarın 
dilini hem kulturasını, adetlerini, 
sıralarını, ama hiç bir kerä onnarın 
işinä karışmêêrım hem yollarında 
köstek koymêêrım. İnanêrım, ani 
onnar pek akıllı hem candan zengin 
insannar. Onun için bunu ölä kable-
din.

Büün kısa bir sözüm var diil bol-
garlar için, ama tukannar için. Genä 
dä diil hepsi için – sadä miskin hem 
yalancılar için. Zerä onnarın arasında 
da, nicä da herbir milletin arasında, var 
öleleri da. Diil çok, ama var!

Gagauzlar artık beşüz yıldan zeedä 
Bucakta yaşêêrlar. Onnarın son ikiüzdän 
zeedesindä bulgarlarlan komşulukta 
bulunêrlar. Ama bölä komşuylan yan-
yana bulunmak pek kolay diil, zerä o 
komşuluktan başımıza çok kerä bela 
geldi. Diil hepsindän, kimilerindän, 
ama geldi. Taa çok o yalancılardan hem 
miskinnerdän.
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Yaþa, benim Halkým!
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Gagauziyada bulunan romın hem 
bulgar lițeylerindä büünkü günädän 
Gagauz Dili üürenilmeer. Taa da be-
ter – bu lițeylerin öndercileri onun 
üürenmesini istämeerlär hem bu 
uurda türlü kösteklär koyêrlar.

Geçennerdä GRTda (Gagauziya 
Radiosu hem Televideniyası) bu ko-
nuylan ilgili açıklamayı yaptı Gagau-
ziya üüredicilik Upravleniyasının Başı 
yardımcısı Nadejda GAYDARCI, an-
gısı urguladı, ani “bu üüredicilik ku-
ruluşlarında Gagauz Dilindä üüretmäk 
ta lääzım olsun. Ama diil şindi, biraz 
zaman geçtiynän”.

Canabisi urguladı, ani “nicä da 
olsa, bu kuruluşlar bulunêrlar Gaga-
uziya avtonomiyasının topraklarında. 
Da uşaklar lääzım makarki işitsinnär 
gagauz dilini”.

Ölä, ama Gagauziyanın romın 
hem bulgar lițeyleri Gagauziya büce-
tından para kablederlär, ama Gagauz 
Dilini üüretmeerlär! Nicä ölä?! Orada 
Gagauz Dili üürenilsin lääzım! Üü-
renlsin, nicä üürenile rusça, angliyca, 
nemțeycä yada franțuzça!

2018-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 16-da Gagauziya Halk Topluşunda kabledilän “Gagauz dilinin kullanmak 
sferasının genişledilmesi için” Zakonu hemen pek islää işlemää başladı. Ama bitki vakıtlarda onun dolay yanında 
fasıl eşinmeklär çeketti hem o eşinmeklerin ardında durannar cümneyi maasuz yannış yola sapıtmaa savaşêrlar. Bu 
üzerä 2020-ci yılın Orak ayın (iyül) 21-dä bu Zakonun avtorları GHT deputatları Elena KARAMİT, Ekaterina JE-
KOVA hem Mihail JELEZOGLU, eşinnenneri erinä koymaa deyni, bir brifing yaptılar, neredä, bu Zakonnan ilgili 
olarak, cümne insana açıklamaklar hem aydınnatmaklar şafkını açtılar. 

Bizi, Gagauzları, bu yoldan
kimsey sapıdamayacek!

Yardımın verilmä sırasında pay 
alan Moldova içişleri ministrusu Pavel 
VOYKUnun, jurnalistlerin, Türk İşbir-
lii hem Koordinaţiya Agenstvosu Baş-
kannıın Kişinev TİKA programaların 
Koordinatorluun hem da T.C. Kişinev 
Büükelçiliin personalın önündä ko-
nuşarak, Türkiye Kişinev Büükelçisi 
Gürol SÖKMENSÜER annattı “De-
mokratiya hem Milli Birlik Günü”n 
Türkiyeyä hem Türk milletinä deyni 
önemni olduunu hem saygıylan andı 
o 251 raametli kahramanı, ani 2016-cı 
yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-
şi) gecesindä bütün halklan bilä karşı 
kalktılar FETOcular tarafından yapılan 
devlet devrimi denemesinä da burada, 
demokratiya hem milli birlii için can-
narını kurban koydular.

Türkiye, 251 şehitin canı için, Moldova
kahramanarın hem veterannarın 
aylelerinä 251 kutu iyecek yardımı verdi

Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçilii her yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) “Demokratiya hem 
Milli Birlik Günü”ndä yapêr çeşitli kutlama sıralarını. Bu yıl da, saygıylan anarak 251 raametli kahramanı, ani 
Vatan için cannarını kurban verdilär 2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesindä, T.C. Kişinev Büü-
kelçilii verdi Moldovanın içişleri ministerliinä 251 kutu iyecek yardımı, Moldovanın bütünnüü için ölän kahraman-
narın hem veterannarın aylelerinä payedilsin deyni.

Başımızın belası –
yalancı tukannar

2-ci sayfa 2-ci hem 7-ci sayfalarda

Gagauziyanın romın
hem bulgar lițeylerindä
Gagauz Dili üürenilsin
lääzım! Üürenilsin!!!
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Çeketmesi 1-ci sayfada. 

Brifingı açtı GHT deputatı Ekate-
rina JEKOVA: “Saygılı Gagauziyanın 
yaşayannarı, bilersiniz, ani birbuçuk yıl 
geeri Gagauziya Halk Topluşu kabletti 
Zakonu, angısına görä Gagauz Dili-
nin kullanmak sferası taa genişlensin 
lääzım. Bu vakıdın içindä, zor-zor, ama 
bu Zakon çeketti işlemää. Hem uşak 
başçaları için, hem şkolalar için bu yıl-
da eniliklär hazırlanêr. Teatru izmetçile-
ri için sa diişmeklär artık başladılar hem 
da gözäl izmet ederlär gagauz dilinä.

Siz bilersiniz nekadar dartışma 
hem kavga olduydu, açan biz bu za-
konu hazırlardık. Ama nicä da siz, biz 
da deputatlar, hiç beklämedik, ani Ga-
gauz Dili Zakonu dolay yanında genä 
çekedeceklär nesoy sa oyunnar oyna-
maa.

Kimä lääzım bu kavgalar? Neçin 
onnar çekederlär? Kim onnarı deb-
reştirer? Kimä engel eder Gagauz Dili 
Zakonu?

Bu soruşlar peydalandı bitki iki af-
tanın içindä, açan belli bir internet say-
tında Gagauziyanın Üüretim Bakannı-
ın (Üüredicilik Upravleniyası – nışan 
“AS”) adından çıktı bir haber, ani iki 
predmetı hepsi uşaklar üüreneceklär 
şkolada gagauzça. Bu haber, biz dü-
şüneriz, ani maasuz yannış verildi da 
bulgar yaşayannarın tarafından anna-
mamazlık çıktı.

Feysbukta bu yannış haberä kendi 
bakışını çoyu insannar açıkladı. Çoyu 
bizim Zakonumuzun ii olmadıını sö-
ledi. Dooru yazılmadıını söledi. Başka 
halklara diskriminațiya yaptıını söledi. 
Hem onu söledilär, ani bizim uşakla-
rımıza Gagauz Dilindän hiç bir fayda 
olmayacek, dedilär.

Biz, Halk Topluşun deputatları, 
Elena KARAMİT, Mihail JELEZOG-
LU hem bän, Ekaterina JEKOVA, bu 
Gagauz Dili Zakonun üç avtoru, çıktık 
bu brifinga, açıklamaa sizä birkaç fiki-

ri, angılarını sayêrız dooru, da isteeriz 
bizim Zakonumuz için, Ana Dilini ko-
ruyan Zakonu için, taa bir sıra önemni 
çizgileri yapmaa”.

GHT deputatı Elena KARAMİT: 
“Biz isteeriz vermää cuvap diil sadä 
onnara, kim koyabildi bizä soruş, biz 
isteeriz vermää cuvap Gagauziyanın 
hepsi yaşayannarına. 

İlk soruş: “Vardı mı hakkı deputat-
ların “Gagauz dilinin kullanmak sfe-
rasının genişledilmesi için” bir Zakon 
kabletmää?” Vardı! Bu hakkı verer 
“Gagauziyanın Temel Zakonu”,  “Ga-
gauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu 
için” Zakon, “Gagauziya teritoriya-
sında dillerin kullanması için” Zakon, 
“Moldova Respublikasının Üüretim 
(Üüredicilik – nışan “AS”) Kodeksı”. 
Bu Zakonnar içindä var ölä statyalar, 
angıları belli eder Gagauz Dilin rolünu 
avtonomiyada hem onun ilertmesinin 
lääzım olduunu. 

Deyelim, Gagauziyanın Baş Zako-
nunda – onun Ulojeniyasında – 16-cı 
statyanın 2-ci punktunda yazılı, ani 
“Gagauz Dili – halkın millet bilincin 
temeli... Gagauz Dilin ilerlemesi, ko-
runması, kullanmak sferanın genişlen-
mesi – Gagauziyanın başında duran 
insannarın öz davalarından biri”. Bu 
statya gösterer, ani deputatların var-
dı hakkı kabletmää bölä bir Zakon. 
Başka türlü da sölemää isteerim: de-
putatların diil sadä hakkı, ama borcu 
da vardı bölä bir Zakon kabletmää. 
Hem diil sadä deputatların, Başkanın 
da, Bakannık Komitetın (İspolkomun 
– nışan “AS”) da, zerä onnar da büün 
avtonomiyanın başında durêrlar, on-
nar da cuvap ederlär ne olacek Gagauz 
Dilinnän – ilerleyecek mi o, osa kay-
belecek mi?

İkinci soruş, angısına biz büün is-
teeriz vermää cuvap. Bilirez, ani iki 
predmet bu yıldan ötää dooru Gaga-
uz Dilindä üürenilmää başlanacek da 
bulgarlar, moldovannar söleerlär, ani 
onnar istämeerlär, ani onnarın uşakları 
bu iki predmetı Gagauz Dilindä üüren-
sin. Biz isteeriz sölemää, ani hiç ta diil 
lääzım bu işi yapsınnar!

Çadırdan Gagauz Respublikasını 
kurucu veterannarı sayêrlar, ani Gaga-
uziya Başkanı İrina VLAH avtonomi-
yaya yok eder da o üzerä lääzım baş-
kannıktan atılsın.

Veterannarın birisi, Mihail KIVIR-
CIK, bu akțiyanın başlatılmasının se-
bepini bölä açıkladı: “Bezbelli herbir 
işin sonu var, nekadar var nicä gaga-
uz halkını ahmak erinä tutmaa. Her-
liim açıktan hırsızlık yaparsalar, bu 
İspolkomda nesoy paklık için var nicä 
sölemää. Biz istediimizi açıkladık, da 
danışêrız bütün Gagauziyaya çıkmaa 
plakatlarlan da bu yalancı kuvedä pro-
testımızı göstermää.

Başkan İrina VLAHın Başkan-
nıında ne oldu Gagauziyaylan son 

5 yılın içindä: Gagauziyadan aldılar 
Vergi toplayan inspekțiyayı, kaybettik 
“Hızlı yardımı”, Sanepidemstanțiyayı, 

taa ileri Tamojneyi hem başka struk-
turaları kaybettik. Yok edilmä kertiinä 
ya da başka rayonnara verilmä eşiinä 

etiştilär ZAGSlar, eşillikleri korumaa 
Stanțiyaları, MREO, Raysobeslar. Ga-
gauziyadan bu slujbaları çıkarmaa dey-
ni kararlar alındılar Pravitelstvonun 
toplantılarında, neredä, bakmadaan po-
litika havasına hem politika durumuna, 
Gagauziya Başkanı İrina VLAH azadır. 
Ministerliklär  kabinetın toplantılarının 
hiç bir stenogramasında avtonomiyanın 
kuvetlerinin yok edilmesinä karşı İrina 
VLAHın hiç bir konuşması da yok.

Biz danışêrız Gagauziyanın herbir 
küüyündä hem kasabasında Gagauz 
Respublikasını kurucu veterannarı 
kaldırsınnar plakatları, neredä teklif 
etsinnär Gagauziya Başkanı hem Ga-
gauziya İspolkomu işlerindän atılsın-
nar”, bildirer gagauzyeri.md saytı.

Gagauz Respublikasını kurucuları: «Долой И. ВЛАХ»
Çadırdan Gagauz Respublikasını kurucu veterannarı danıştılar Gagauziyanın herbir küüyündä hem kasabasında Gagauz Respublikasını kurucu vete-

rannarı kaldırsınnar plakatları, neredä teklif etsinnär Gagauziya Başkanı hem Gagauziya İspolkomu işlerindän atılsınnar. Kendileri da artık bu akțiyayı 
başlattılar, çıkıp ortaya plakatlan «Долой И. ВЛАХ» (“İrina VLAHı erä!”)

Bütün ikiüz yıl için büün zor 
sölemää, ama, ani gagauzlar ileri 
vermärdilär kızlarını gelin tukannara 
hem oollarını da brakmardılar onnarın 
kızlarına evlensinnär – bu da aslı, bunda 
genetik uurunda mutlaka bişey vardı.

Nicä eski rus zamanında, ölä da sovet 
vakıdında o yalancı tukannar başımızın 
belası oldular. Devlet rejimı da, bu üzerä, 
onnarı herkerä bizä karşı kullanardı: ga-
gauz küülerin hem bölgelerin başları 
yapardı, gagauz kolhozlarına predseatel 
hem partorg koyardı, gagauz rayonnarı-
nın raykomnarının sekretarliinä atardı.

Büün da Gagauziyada ölä yapılêr! 
Gagauziya Başkanı, etnik gagauzun 
hem bulgarkanın kızı (bak: https://

www.gagauzia.md/ru/administrac-
ziya-regiona/bashkan-gagauzi i /
informacziya-o-bashkane.html), 5 yı-
lın içindä kilit noktalara, İspolkoma, 
Upravleniyalara, devlet kuruluşlarına, 
bolnițalar başına, şkolaların hem uşak 
başçaların direktorluklarına, univer-
sitet kafedralarına, Bilim Merkezinä, 
hereri bulgarları koydu, küülerimizdä 
hem kasabalarımızda şkolalarımızı 
bulgar şkolaları yaptı, uşak başçalarını 
bulgar başçalarına çevirdi. Tezdä Mol-
dovanın bulgar kasabalarını hem küü-
lerini Gagauziyanın içinä alacek...

Bu üzerä da onnar kendilerini bizdän 
üst görerlär, da bizi, gagauzları, Gagau-
ziyamızda ezerlär: aaçlıkta ekinnerimizi 
aldılar (bak: https://www.youtube.com/

watch?time_continue=836&v=9k-
WAXIcPsk&feature=emb_logo, 13:50 
minudu) da gagauzlar aaçlıktan öldülär, 
küülerimizdä erleşip, küülerimizin ad-
larını diiştirärdilär (Baş küüyünü Kirso-
va yaptılar), avtonomiyamızı kurarkana 
bizä köstek koydular, diil bir kerä Gaga-
uz Dilinä karşı gittilär...

Şindi da, açan “Gagauz dilinin kul-
lanmak sferasının genişledilmesi için” 
Zakonu kuvetlän işlemää başladı, o ya-
lancı tukannar, ortalıı yalannan doldurup 
hem karıştırıp, bizim Gagauz Dilimizä 
karşı o ortalıı kaldırmaa hem cümnenin 
fikirini yalannan karıştırmaa çekettilär.

Bu durumda çok lafın eri yok, ama 
onnara sormaa isteerim: Gagauziyamız 
olmaydı, siz neredä olaceydınız? Uni-

versitetımız hem devlet kuruluşlarımız 
olmaydı, siz neredä işleyeceydiniz? 
Siz, bir auç kişi olarak, Gagauziyamızı 
nicä elä aldınız?

Gagauzların kurduu bücettan iyer-
siniz hem nestedersiniz, şindi da Ga-
gauz Dilimizä karşı kalkêrsınız. Esap 
sizdä hiç mi yok?! Ama neredän 
miskinnerdä hem yalancılarda esap 
olaceymış?

Bunnarı unutmayın: Gagauz Dili-
mizi sizä kurban vermeyecez hem “İdi-
iniz çanaan içinä paklanmayın!”, zerä 
tekerlek dönecek da sizin insannarınız 
yalancıları hem miskinneri istoriyanın 
bokluuna atacek. Ama bu, bezbelli, si-
zin umurunuzda da diil. Sizin bir uu-
runuz var – Gagauz Dilini yok etmää, 
kalanını da arkasından getirmää...

Akademik hem poet Todur ZANET, 
Gagauz Millli Gimnanın avtoru

Başımızın belası – yalancı tukannar

Bizi, Gagauzları, bu yoldan
kimsey sapıdamayacek!

Sonu 7-ci sayfada



Orak ayın (iyül) 5-dä bütün Moldovada büük yaamurlar yaadılar. Ga-
gauziyada bu yaamurlardan en çok zarar oldu Komrat kasabasının Yalpug 
deresinin boyunda bulunan evlerä hem aullara.

Nicä bildirdi Gagauziyanın Üstolan durumnarına bakan kuruluşu yaamurlar-
dan en büük zararlar oldular Komradın “Yalpugskaya”, “Vinzavodskaya” hem 
“Hristo Boteva” sokaklarında bulunan 17 evä. Onnarın çoyunun içi doldu suylan, 
bataklan hem türlü mındarlıklarlan. Bundan kaarä sellär bastılar aulları, maaza-
ları hem garajları.

Gagauziyanın Üstolan durumnarına bakan kuruluşu urguladı, ani bu su hem 
bataklar Yalpug deresinin taşmasından gelmedilär, ama yaamurdan oldular, zerä 
sellär akamadılar bokluklan dolu kanallardan, angılarından su lääzımdı Yalpug 
deresinä aksın, da taştılar evlerin içlerinä.

Yaamurdan sora, evleri hem aulları bataktan hem mındarlıktan paklamaa dey-
ni, ev saabilerinä yardıma geldilär komşuları hem Gagauziyanın Üstolan durum-
narına bakan kuruluşun zaametçileri.

25 Orak ay 2020

25 İyül 2020

Canabisi vizitını Komradın Yalpug 
tarafında Orak ayın (iyül) 5-dä olan 
yaamurlardan büük zarar görän ev-
lerin saabilerinnän buluşmaktan baş-
lattı. Prezidenta sölendi, ani bu tabiat 
belası 2 milion 300 bin leylik zarar 
yaptı. İnsannarlan buluşarak Moldova 
Prezidentı adadı, ani danışacek pra-
vitelstvoya bu zararı rezerva fondla-
rından kapatmaa. Bundan kaarä İgor 
DODON kendisindän da o günü hepsi 
zarar görän aylelerä para verdi.

Bundan sora Moldova Preziden-
tı yollandı bakmaa nicä işlär gider 
Kongaz-Baurçu yolun düzülmesindä. 
Burada Gagauziya Başkanı annattı 
Canabisinä, ani bu yol pek prost yapılêr 
hem “asfalt, plastilin gibi, trofalanêr”. 
Bundan kaarä Moldova Respublikası 
yollarının Devlet administrațiyasının 

baş direktoru yardımcısı Yuriy PAŞA 
da dedi, ani “yolu yapan kuruluşa izin 
verildi asfaltı kesip, erinä eni hem ka-
liteli asfalt döşesin”.

Kendi tarafından prezident söledi, 
ani “herliim podrärçik ileri dooru da iş-
leri bölä prost yaparsa, onunnan kont-
rakt, parayı ödämedään, kesilecek”.

Ertesi günü da, Moldova TVsın-
da lafederäk İgor DODON adadı, ani 
işleri kaliteli yapmarsa, podrädçiin 
kafasını koparacek: “Dün bulundum 
Gagauziyada bir yol parçasında: Kon-
gaz– Beşalma, bana kalsa. Podrädçii 
koydum çıkarsın prost asfaltı. Çıkardı 
asfaltı birkaç üz metra uzunnuunda. 
Nicä plastilindı. Dedim: “Kafanı kopa-
racam!” Nicä ölä, biz harcêrız devle-
tin bücetından 40 milion ley da onnar 
bizimnän oyuncak mı oynayaceklar?! 

Yolun herbir kilometrasını kontrol 
edecez. Verdim para yollar için – yol-
lar kaliteli lääzım olsunnar”. 

Söz gelişi, Prezidentın lafına görä, 
bu yıl kimi küülerin hem kasabaların 
yollarının yapılması için 3 miliard ley 
para verilecek.

Baurçuya gelmişkenä, Moldova 
Prezidentı baktı nicä gider işlär erin-
deki SRLda, ani şindi taman ekinneri 
biçärdi.

Sora İgor DODON yollandı Ça-
dır kasabasına, neredä tanıştı ra-
yon bolnițasının durumunnan hem 
onun COVID-19 karşı koymasınnan. 
Burada Moldova Prezidentı verdi 
bolnițanın administrațiyasına diplom-
narını, daatsınnar deyni o medițina 
zaametçilerinä, ani COVID-19 karşı 
koymasında zaamet ederlär.

Hep Çadırda İgor DODON tanıştı 
başka bir SRL kompaniyasınnan, ani 
yapêr “snek” denilän malları (snek – 
kurudulmuş iyecek malları) hem trans-
port izmetleri uurunda çalışêr.

Çadır kasabasının primarı Anato-
liy TOPAL annattı prezidenta o işlär 
için, ani yapılêr burayı investițiyaları 
çekmää deyni.

Bundan kaarä Moldova Prezidentı 
hem Gagauziya Başkanı tanıştılar Ça-
dırdakı kliseylän da, angısının işleri 
için annatı Ay-Boba Dimitriy.

Vizitın sonunda Moldova Preziden-
tı baktı nicä gider işlär Çadır kasaba-
sında Azerbaycan tarafından yapılan 
Kultura hem üüredicilik Merkezindä. 
Bu Merkezin yapılması için 1 milion 
300 bin evro para harcanêr.

Patret: vlah.md

2011-ci yıldan beeri, istoriya-
da artık dördüncülää, Gagauzi-
ya öndercileri büük tantalalıklan 
söledilär, ani Hederlez ayında Mol-
dova Pravitelstvosu Kongaz-Baurçu 
yolun remondu için 48 milion ley 
verdi da yol işleri genä başlêêrlar. 

Sevindirici bir haberdi. Bildirildi, 
ani 6 kilometralık yol yapılacek en uy-
gun standartlara görä. Çiinenmiş taşlar 
üstünä 2 kat çetin asfalt koyulacek da 
işlär yılın sonunadan başarılacek.

Hemen bulundu firma da (neredän 
bulundu biri açıklamadı?), ani çabuk 
tutundu iştän da hemen, işi bozdu.

Orak ayın (iyül) 6-da Kongaz-Ba-
urçu yolunda işleri kontrol etti Gagau-
ziya İspolkomun komisiyası da buldu, 
ani işlär hiç bir standarta uymêêrlar: 
taşları çiinämeerlär; iki kat erinä bir 
kat asfalt koyulêr; asfalt çetin diil, ama 
plastilin gibi yımışak; firma proekt 
dokumentlerinä görä işi yapmêêr.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH 
söledi, ani bölä esapsızlaa dayanma-
yacek da işi Moldovanın ekonomika 
hem infrastruktura ministerliinä hem 
prokuraturaya bildirecek.

Firma lääzım olacek kendi parasın-
nan yapıldıı işi enidän yapsın.

Zavalı Kongaz-
Baurçu yolu

Komradın Yalpug tarafını yaamur bastı

İgor DODON: “Dedim kafanı koparacam!”
Orak ayın (iyül) 9-da Gagauziyaya ansızdan geldi Moldova Prezidentı 

İgor DODON da, Gagauziya Başkanı İrina VLAHlan barabar, Komradı, 
Baurçuyu hem Çadırı dolaştı.

Moldova Premyer-ministrusu 
İon KİKU açıkladı, ani koronavirus 
belası geeri çekilmedii için, memle-
ketin uşak başçaları Harman ayın 
(avgust) 1-dä dä açılmayaceklar.

İon KİKU: “Bakmadaan ona, ani 
Moldovada geçän aya görä koronavi-
rusa ulaşmak 40% iisildi, koronavirusa 
ulaşmak şansları pek üüsek. İnsanna-
rımız sa bunu annamaa istämeerlär, 
devlet tarafından kurulan kurallara 
uymêêrlar”.

Premyer-ministru urguladı, ani “ar-
tık belli, ani bu beterä Harman ayın 
(avgust) 1-dä uşak başçalarını açama-
yacez! Ne düşer şkolalar için, onnarın 
açılması deyni 7 sțenariyi inceleeriz”.

Premyer İon KİKU: 
“Belli, ani uşak
başçalarını açmayacez!”

Moldova üüredicilik, kultura hem 
aaraştırma ministrusu İgor ŞAROV 
13.07.2020 günü açıkladı, ani başla-
yıp Ceviz ayın (sentäbri) 1-dän Mol-
dova şkolalarında üürenmäk başlaya-
cek, ama, koronavirus beterinä, onun 
proțesı lääzım ministerliin teklif ettii 7 
kaluptan birisinä uysun.

Bu kalubu da lääzım barabar 
seçsinnär üüredicilär, analar-bobalar 
hem üürencilär.

1-ci kalup: Hepsi üürencilär 100% 
şkolaya gelerlär. Bu model uyêr Mol-
dovanın 74% şkolasına, neredä 300 
üürenciya kadar var. Burada üürenci-
lerin arasında uygun arayı tutmak için 
kolaylık var.

Koronavirus beterinä bura-
da var nicä urokları 30 minuda ka-
dar küçültmää, uroklar arasını da 
zeedeletmää hem herbir şkolada 
lääzım birkaç giriş-çıkış kapusu olsun.

2-ci kalup: İki smenalık üürenmäk. 
Bunda prioritet başlangıç hem gimna-
ziya klaslarında var.

3-cü kalup: Kombinațiyalı 
üürenmäk, angısına görä şkolaya 
gelmäk hem uzaktan üürenmäk gün-
neri var. Bir gündä şkolaya uşakların 
yarısı geler, ertesi günü da öbür yarısı. 
Şkolaya gelmä günnerindä temalar üü-
reniler hem notalar koyulêr.

4-cü kalup: Grupalara görä her gün 
karışık üürenmäk. Üürencilerin yarısı 
şkolada, yarısı – onlainda. Onnar gün 
aşırı diişerlär.

5-ci kalup: Aftalarlan sıraycasına 
üürenmäk. Üürencilerin yarısı şkolada, 
yarısı – onlainda. Bu modelä görä klas 
iki smenaya bölüner: bir afta şkolada, 
bir afta onlainda.

6-cı kalup: Onlain rejiminnän 
uzaktan üürenmäk.

7-ci kalup: Karışık üürenmäk, ani 
alêr içinä iki yada üç kalubu. Buna 
görä Moldovada var nicä işlesin 162 
şkola, neredä üürencilerin sayısı 600-
2000 arasında bulunêr.

Üüredicilik ministrusu:
“Şkolaları açêrız,
ama onnar 7 kaluptan
birisinä uymalıdır!”



25 Orak ay 2020

25 İyül 2020

Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER 
urguladı, ani başlayıp 2017-ci yılın 
Orak ayın (iyül) 15-dän beeri Türkiye 
Respublikası bu günü Türk milletin 
“Demokrasi ve Milli Birlik Günü” yor-
tusu olarak bakêr.

Canabisi söledi, ani “2016-cı yılın 
15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) 
gecesindä, terorist hem barbarlık me-
todlarını kullanarak, satkın askerlär 
Türkiyenin milletinä hem kimi dev-
let kuruluşlarına baskı yaptılar. Bu 
teroristların ardında durardı Fetul-
lah GÜLENin kurduu FETÖ teror 
organizațiyası. Onnarın neetiydi – 
Türkiyedä kuvedi elä geçirmää. Kulla-
nıp halkın vergilerinnän alınan uçakları 
hem tankları, Türkiyedä demokratiyayı 

yıkmak için, teroristlär havadan hem 
erdän urdular. Bombalandı Türkiye 
Büük Millet Meclisi (Türkiye Parla-
mentı) hem başka devlet kuruluşları. 
FETOculara karşı koymakta çok insan 
yaralandı hem 251-ri da şehit oldu. Bu 
şehitlär Türk milletinin demokratiyada 
yaşaması için hem demokratiyaya hak-
kı için cannarını verdilär”.

Türkiye hem Moldova arasında pa-
ralel yaparak, T.C. Kişinev Büükelçisi 
urguladı, ani “Moldova da, Türkiye 
gibi, terorist kuruluşların plannı ataka-
larına düştü, da Moldova vatandaşları 
arasından kahramannar çıktılar, ani 
memleketin bütünnüünü hem baam-
sızlıını korumak için kalktılar”. 

“Bu üzerä dä, – dedi Büükelçi Gü-
rol SÖKMENSÜER, – biz 251 şehi-

timizi anmak için, karar aldık bu zor 
vakıtlarda Moldovanın bütünnüü hem 
baamsızlıı için ölän 251 kahramanın 
hem veteranın aylelerinä birär kutu 
iyecek yardım vermää”.

Yardım kablederäk Moldova içişle-
ri ministrusu Pavel VOYKU şükür etti 
T.C. Kişinev Büükelçisinä bu hem taa 
ileri Moldova içişleri ministerlinä ya-
pılan yardımnar için hem urguladı, ani 
hepsi bu kutular en kısa zamanda belli 
olan aylelerä verilecek.

Yardımı vermäk sırasına katılannar 
vardı nicä tanışsınnar 2016-cı yılın 15 
Temmuz gecesindä olan olayları anna-
dan bir patret sergisinnän da, ani bura-
da Türkiye Kişinev Büükelçilii tarafın-
dan hazırlanmıştı.

Türkiye, 251 şehitin canı için, Moldova kahramanarın hem 
veterannarın aylelerinä 251 kutu iyecek yardımı verdi

Bıldır TİKA tarafından bu anma 
taşı granitlän hem çimennän donadıl-
dı da Türkiye Respublikasında bakı-
lan “Demokratiya hem Milli Birlik 

Günü”ndä hepsi 251 raametli kahra-
manı anmaa deyni Çadıra geldiydilär 
Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol 
SÖKMENSÜER, TİKA Kişinev 

programaların Koordinatoru Selda 
ÖZDENOĞLU, Gagauziyanın büük-
leri, GHT deputatları, gagauz kultura 
hem bilim adamnarı, türk vatandaşla-
rı, Kongaz Süleyman DEMİREL teo-
retik liţeyin üürencileri hem üüredici-
leri.

Bu yıl sa, koronavirus pandemi-
yası beterinä, bölä bir anma kolaylıı 
olamadı. Ama Türk milletin “Demok-
rasi ve Milli Birlik Günü” yortusun-
da Türkiye Kişinev Büükelçilii hem 
TİKA Kişinev programaların Koordi-
natorluu, kendi adlarından, bu anma 
taşına şehitlerä saygı venokları koy-
durdular.

Bundan kaarä, nicä bildirdi TİKA 
Kişinev programaların Koordinatoru 
Selda ÖZDENOĞLU, Çadır primari-
yasının izininnän anma taşın dolayanı 
genişledip, Kişinev TİKA programala-
rın Koordinatorluu anma taşın dolayı-
na 251 şehitä 251 cannı gül ekti.

251 şehitä T.C. Büükelçiliinnän TİKAdan 
251 cannı gül hem saygı venokları

2018-ci yılın Orak ayın 15-dä, Türk halkının acısını paylaşarak, Gagauziyanın Çadır kasabasının primariyası-
nın kararınnan hem Türkiye Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) yardımınnan Çadırın 
“İzmit kardaşlık parkında”, 2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi olan Türkiyedä devlet devrimi 
denemesinä karşı koymakta cannarını kurban verän 251 kahramanın hem yaralannanarın anması için bir anma 
taşı açıldı.

15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) 
günündä esirlii kabul etmeyeräk, hayın 
hem alçak devrim denemesinä köstek 
olan aydın TÜRK MİLLETİNİN sa-
vaşmasına ortak, enseyişinä yardımcı 
olan; İskeçe, Gümülcine, Dedeağaç taa 
Batı Trakyadan Mamuşaya, Prizrenä, 
Priştinaya, Rojayeyä, Podgoritsadan 
Novipazar, Tutin, Syenitsa hem Belg-
rada, Gorajde, Zenitsa, Tuzla, Mos-
tardan Sofiyaya, Kırcaali, Razgrad, 
Varnadan Burgaza, Tiran, Elbesan, Be-
rattandan Gostivar, Radoviç, Manastır, 
Jupa, Resne, Mavrova Rostuşa, Kal-
kandelen, Kumanova, Valandova hem 
Üsküpä, Köstencä, Dobruca, Tulçadan 
Gagauziya, Kiev, Odesa hem Krıma; 
O SATKINNIK GECESİNDÄ “Üsttä 
gök çökmedikçä, altta er delinmedikçä 
Türk milletinin memleketini, sıraları-
nı, topraanı, Vatanını hem birliini kim 
bozabilir?” uurunda TÜRKİYEye yar-
dımcı olan Türk, Arnaut, Boşnak, Tatar, 
Rom, Gagauz hem başka soydaş hem 
soy topluluklarımızlan dostlarımızdan 
oluşan CAN  RUMELİyä (Balkanna-
ra), şannı Türk milletinin bir insanı 
olarak şükürlü borç bilirim. Bu Vatan 
uuruna topraa düşän şehitlerimizä ra-
amet dileerim, gazilerimizi şükürlü 
duygularınnan selamnêêrım. TÜRKİ-
YE TESLİM, TÜRK MİLLETİ ESİR 
ALINAMAZ!

Dr. Mahmut ÇEVİK,
TİKA Balkannar hem

Dou Evrupa Daire Başkanı

Türkiye teslim, 
Türk Milleti
esir alınamaz!

(Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada)
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FETÖ terör örgütünün, Türkiye’nin 
demokratik düzenini çökerterek devleti 
ele geçirmek amacıyla kalkıştığı hain dar-
be girişiminin üzerinden 4 yıl geçmiştir. 

15 Temmuz gecesi yaşananlar, Tür-
kiye tarihindeki en kanlı terör eylemi-
dir ve halkımızda büyük bir sarsıntı 
yaratmıştır. Darbeciler Cumhurbaşka-
nımıza suikast düzenlemiş ve Cum-
hurbaşkanlığı binası, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, MİT Başkanlığı,  Polis 

Özel Harekât Merkezi ve Emniyet ku-
rumlarımızı bombalamışlardır. 

Türk halkı bu saldırı karşısında tek 
yürek olmuş, vatanın ve milletin sela-
meti adına darbe teşebbüsüne kahra-
manca karşı koymuştur. Sivil halkın 
üzerine tanklar süren, havadan bom-
balar yağdıran ve helikopterlerden ateş 
açan darbeciler, 251 vatandaşımızı şehit 
etmiş, iki binden fazla vatandaşımızı ise 
yaralamışlardır. 

Aya Sofya soboru camiya çevirilme-
si oldu ondan sora, açan Türkiye Admi-
nistrativ Sudu açıkladı kendi Kararını, 
angısına görä İstanbul Aya Sofya so-
borundan muzey statusu kaldırıldı da o 

Prezident Recep Tayyip ERDOĞAN 
Aya Sofyayı camiyä çevirdi

2020-ci yılın Orak ayın (iyül) 10-da Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN imzaladı bir emir, 
angısına görä İstanbul Aya Sofya soboru camiya çevirildi.

cami yapılması için Türkiye din uuruna 
bakan kuruluşuna varlık olarak aktarıldı.

86 yıldan sora, 2020-ci yılın 
Orak ayın (iyül) 24-dä Aya Sofyayı 
camisindä ilk cumaa namazı oldu. Na-

mazda dualarını yaptılar Türkiye Res-
publikası Prezidentı Recep Tayyip ER-
DOĞAN hem Canabisiniz eşi Emine 
ERDOĞAN da.

Türkiye Prezidentı urguladı, ani 
Aya Sofya camisi turistlara deyni ka-
panmayacek hem oradakı freskalar, 
namaz vakıtlarından kaarä, siiretmeyä 
deyni açık kalaceklar.

Not 1. Aya Sofya camisindä ilk 
cuma namazı vakıdında Grețiyada, 
protest olarak, kliselerdä 5 potreli 
minut çannarı düüdülär.

Not 2. Aya Sofya, Bazilik ola-
rak, Konstantinopoldä 324 yılda 
kuruldu. Büünkü görüntüsündä 
532-537 yıllarında yapıldı. Osman-
nı tarafından Konstantinopolin 
alındıynan, 1453-cü yılda Aya Sof-
ya camiyä çevirildi. Türkiye Res-
publikasının kurucusunun Mustafa 
Kemal ATATÜRKün emirinä görä 

1934-cü yıldan beeri Aya Sofya mu-
zey olarak çalıştı. 1985-ci yılda Aya 
Sofya ÜNESCO Bütündünnää var-
lık listesinä alındı.

Patretlär: wikipedia.org
hem aa.com.tr

Bu Proekt Ga-
gauziyada uşak 
başçalarında Ro-
mın hem Gagauz 
dillerini paralel 
ü ü r e n i l m e s i -
nin etaplarından 
4-cüsü. Onnar 
başladılar 2015-
ci yılın Orak ayın 
(iyül) 14-dän, 
açan Gagauziya-
nın Başkanı İrina 
VLAH seçildi.

Proekt ömürä geçiriler Türkiyenin 
YTB (Yurtdışı Türklär hem Soy Top-
luluklar) Başkannıın yardımnarınnan. 
Koronavirus beterinä Proektın ofițial 
sırası onlain yapıldı hem onda pay 
aldılar Gagauziyanın Başkanı İrina 
VLAH, Türkiye Kişinev Büükelçisi 
Gürol SÖKMENSÜER, Türkiye YTB 
Başkanı Abdullah EREN, ANTEM di-
rektoru Lucia KUKU, Gagauziya üü-
redicilik Upravleniyası Başı Nataliya 
KRİSTEVA hem şkoladan öncä kuru-
luşların menecerları.

“Gagauziyada bilingva üüredicilii: 
şkoladan öncä kuruluşlarda Romın 
hem Gagauz dillerini paralel üürenil-
mesi. Kadraların hazırlanması” Proek-
tının uuru: 37 uşak başçasından 37 me-
necerlan metodistı hem 80 romın hem 
gagauz dilindä üürediciyi üüretmää 
Gagauziyada Romın hem Gagauz dil-
lerini paralel üürenilmesindä metodo-

logiyaya hem menecementa.
Proekta pay olannar katılaceklar 

onlain-treninglara, angılarını ANTEM 
ekspertları yapaceklar.

14.07.2015-tän büünkü günädän 
ANTEM hazırladı Romın hem Gaga-
uz dillerini paralel üürenilmesi prog-
ramaları uşak başçaların başlangıç, 
orta hem büük grupalarına deyni hem 
kökleştirdi onu Gagauziyanın 20 uşak 
başçasında, alıp o Programaların içinä 
Gagauziyada 471 uşaa hem 450 anay-
lan-bobayı.

2020-ci yılda bu Programayı Ga-
gauziyanın hepsi uşak başçalarında 
temelleştireceklär, gagauzların, dil 
kösteklerini aşıp, moldovalı cümneyä 
integrațiyaları için. Bu işin ortakları 
Gagauziya İspolkomu, Gagauziya üü-
redicilik Upravleniyası hem Moldova 
üüredicilik, kultura hem aaraştırma 
ministerlii.

YTB yardımınnan Gagauziyada ANTEM 
Programasını 4-cü etapı başladı

Kirez ayın (iyün) 24-dä Gagauziya İspolkomu hem Moldovanın AN-
TEM (Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova) kuruluşu 
bildirdilär, ani bu gündän beeri “Gagauziyada bilingva üüredicilii: şkoladan 
öncä kuruluşlarda Romın hem Gagauz dillerini paralel üürenilmesi. Kadra-
ların hazırlanması” Proektı ilerlediler.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ
ZAFERİMİZİN 4. YILDÖNÜMÜNDE
FETÖ’YLE AMANSIZ
MÜCADELEMİZ SÜRMEKTEDİR

2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi Türkiyedä FETO-
cular tarafından yapılan devlet devrimi denemesinä karşı koyan kahraman-
nıın hem bu günün “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” olarak bakılması-
nın 4-cü yıldönümü kutlamalarınnan ilgili olarak, okuycularımıza Türkiye 
Respublikası Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜERin “15 TEMMUZ 
DEMOKRASİ ZAFERİMİZİN 4. YILDÖNÜMÜNDE FETÖ’YLE AMAN-
SIZ MÜCADELEMİZ SÜRMEKTEDİR” adlı statyasını tiparlêêrız.

Sonu 6-cı sayfada



Orak ayın (iyül) 12-dä Azerbay-
can-Armeniya granițasında silählı 
çatışma başladı. Bunun sebepi – Ar-
meniya armatasının, arteleriyayı 
kullanıp, Azerbaycanın Tovuz ra-
yonunda bulunan önemni tepeleri 
almaa istedii, bildirer Azerbaycan 
mas-mediyası.

Kendi tarafından Armeniya çatış-
manın başlamasında Azerbaycana ka-
baatı atêr.

Nicä da olsa silählı çatışmada iki 
taraftan da artık can kayıpları var. 
Açıklanêr, ani iki taraftan da ondan 
zeedä ölü hem yaralı var.

Azerbaycan bildirdi, ani silählı ça-
tışmaylan ilgili olarak mobilizațiya 
yapmayacek, ama kendindän gelenneri 
askerä alacek. Açıklandı, ani bu saatta 
Azerbaycan armatasına 38 bin kişidän 
zeedä insan yazıldı.
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Sonu. Çeketmesi 5-ci sayfada 
15 Temmuz, tarihimize büyük harf-

lerle “Demokrasinin Zaferi” olarak ka-
zınmıştır. 2017’den beri “Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü” olarak kutlanan 
bugün, şehit ve gazilerimizin aziz hatı-
raları anılmaktadır. 

Bu zamana dek elde edilen tüm 
deliller, darbenin FETÖ tarafından 
kurgulandığını açıkça göstermektedir. 
Esasında FETÖ’nün bu hain darbe 
girişimi, uzun yıllara yayılan faali-
yetlerinin tepe noktasıdır. Uyguladığı 
taktikler nedeniyle “yeni nesil bir te-
rör örgütü” olarak nitelendirilebilecek 
FETÖ’yü daha iyi analiz edebilmek 
için geçmiş faaliyetlerinin incelenmesi 
gerekmektedir. 

FETÖ terör örgütü, 1970’li yıllarda  
“eğitim ve hayır işleriyle uğraşan top-
lumsal bir hareket” maskesi arkasına 
saklanarak faaliyetlerine başlamış ve 
okullar açmıştır. Bilhassa dar gelir-
li kesimden aileler ve çocuklar hedef 
alınmış, onlara parlak bir gelecek ve 
ekonomik destek vadedilmiştir. FETÖ 
okullarına kaydettirilen öğrencile-
rin beyni yıkanmış ve bu öğrencilere 
FETÖ’ye kayıtsız şartsız itaat etmeleri 
gerektiği öğretilmiştir. 

Devlet kadrolarında kritik görev-
lere gelen FETÖ üyeleri, örgütün ta-
limatlarını harfiyen uygulamışlardır. 
“Faaliyetlerinde her türlü etik ve ahla-
ki ilkelerden kaçınabilecekleri” anlayı-
şını benimseyen bu görevliler, devlete 
ve millete değil, FETÖ’ye sadakat gös-
termişlerdir. Örgüt elemanları, FETÖ 

karşıtlarını bertaraf etmek için yasa 
dışı tutuklama, telefon dinleme, şan-
taj gibi faaliyetlere başvurmuşlardır. 
FETÖ, devlet yapısına daha derinden 
sızarak gücünü artırmak için başta me-
muriyete, askeri okullara ve polis aka-
demisine giriş sınavları olmak üzere 
kritik önemdeki çeşitli sınavların soru-
larını çalmış ve elemanlarına dağıtmış-
tır.  Örgüt zamanla faaliyet alanlarını 
genişleterek basın-yayın, ekonomi ve 
bankacılık alanlarına da el atmış, kara 
para aklama ve yasa dışı para trans-
ferleri örgütün rutini olmuştur. FETÖ 
yurtdışında da geniş çapta örgütlen-
miştir. 

FETÖ, faaliyetlerini farkedilmeden 
sürdürebilmek adına gizliliğe büyük 
önem vermiştir. Bu çerçevede her bir 
örgüt elemanına “kod adı” verilmiş ve 
örgüt içi haberleşme kriptografik ya-
zışma uygulamalarıyla yapılmıştır. 

FETÖ’yle mücadele ülkemizin en 
önemli gündem maddelerinden biri-
dir. Geçen 4 yıl içerisinde Türkiye, 
FETÖ’nün suçlarının cezasız kalma-
ması ve faaliyetlerinin engellenmesi 
için yoğun çabalar sarfetmiştir. 

Ülkemizde yürüttüğümüz müca-
dele kapsamında, darbeyi organize 
edenler yargı önüne çıkarılmıştır. Ay-
rıca devlet kurumlarına sızmış FETÖ 
elemanları tespit edilerek gerekli idari 
ve yargısal süreçler başlatılmış, böyle-
ce kamudaki paralel devlet yapılanma-
sı çökertilmiştir. İlaveten, FETÖ’nün 
eğitim, basın yayın ve bankacılık sek-
töründeki faaliyetlerinin engellenmesi 

sağlanmıştır. Ülkemiz, karşı karşıya 
bulunduğu güvenlik sınamalarına rağ-
men, mücadelesini hukukun üstünlüğü 
ve temel hal ve özgürlüklerin korun-
ması ilkeleri temelinde sürdürmüştür. 

Bu yoğun çabalarımız sayesinde, 
FETÖ terör örgütü yurtiçinde güç 
kaybetmiştir. Örgüt bu durum karşı-
sında strateji değişikliğine giderek 
yurtdışı yapılanmasına ağırlık verme-
ye ve ülkemiz hakkında asılsız pro-
paganda faaliyetlerinde bulunmaya 
başlamıştır. 

FETÖ sadece Türkiye için değil, 
faaliyetini sürdürdüğü ülkelerin gü-
venliği için de büyük bir tehdit ar-
zetmektedir. FETÖ, diğer ülkelerde 
de Türkiye’deki gibi örgütlenmekte, 
nüfuz alanlarını artırmak için adeta 
bir istihbarat teşkilatı gibi çalışmak-
tadır. 15 Temmuz günü yaşanan bu 
kâbusu ve acıyı başka hiçbir ülkenin 
deneyimlemesini arzu etmeyen Tür-
kiye, dostlarını bu tehdide karşı ısrar-
la uyarmaktadır ve uyarmaya devam 
edecektir. 

Çabalarımız neticesinde, çeşitli 
uluslararası örgütlerin FETÖ’yü te-
rör örgütü olarak ilan ettiğini görmek 
memnuniyet vericidir. Bu çerçevede; 
19 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen 
İİT Dışişleri Bakanları 43. Toplantı-
sında FETÖ terör örgütü olarak ilan 
edilmiştir. Benzer bir karar 1 Aralık 
2016 tarihinde Asya Parlamenterler 
Asamblesi tarafından alınmış; 27 Ocak 
2017 tarihinde ise İİT Parlamenterler 
Birliği’nin 12. Konferansında teyit 

edilmiştir. 
FETÖ mensuplarının adaletten 

kaçmasını önlemek için ilgili ülkeler 
nezdinde iade ve malvarlığının don-
durulması talepleri yapılmıştır. Bu gi-
rişimlerimiz sayesinde, üçüncü ülke-
lerde FETÖ’ye ilişkin bilinç artmış ve 
örgütün yasa dışı faaliyetlerinin tespit 
edilmesi mümkün olmuştur.

FETÖ ile mücadelemizin bir diğer 
boyutunu, yurtdışındaki FETÖ bağ-
lantılı eğitim kurumlarının kapatılma-
sı, FETÖ unsurlarından arındırılma-
sı ve yönetimlerinin Türkiye Maarif 
Vakfı’na devredilmesine yönelik gi-
rişimlerimiz oluşturmaktadır. Çaba-
larımız sonuç vermektedir. Nitekim 
bugüne kadar 38 ülkede FETÖ bağlan-
tılı okul ve dil kurslarının faaliyetleri 
kısmen ya da tamamen sonlandırılmış, 
bunların 20’sinde okullar Türkiye Ma-
arif Vakfına devredilmiştir. İlaveten, 
Türkiye Maarif Vakfı 22 ülkede yeni 
okullar açmıştır. 

Türkiye, FETÖ ile mücadele ça-
balarını kararlılıkla sürdürecektir. Bu 
çerçevede yabancı ortaklarımızla iş-
birliği yapmaya büyük önem atfetmek-
teyiz. Temel amacımız, 251 vatandaşı-
mızı gözünü kırpmadan şehit eden ve 
binlerce vatandaşımızı yaralayan, de-
mokratik kurumlarımızı hedef alan bu 
karanlık terör örgütünün tüm şebekele-
rinin çökertilmesi ve işlediği suçların 
cezasız kalmamasıdır. 

Gürol SÖKMENSÜER,
Türkiye Cumhuriyeti Kişinev

Büyükelçisi

15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİMİZİN 4. YILDÖNÜMÜNDE
FETÖ’YLE AMANSIZ MÜCADELEMİZ SÜRMEKTEDİR

Türkiyeyä yollanannar lääzım uy-
sunnar o kurallara, angılarını Türkiye 
aşırıdan gelännär için koydu. Türkiyeyä 
gelän insannardan koronavirus için 
spravka istenilmeyecek hem 14 gün 
karantina onnar alınmayaceklar. Ama 
hepsi turistlara kontaktsız termometriya 
yapılacek. Datçiklär gösterärselär 37,8º 
zeedä yada turistta başka şüpeli simp-
tomnar varsa, ozaman aeroportta ona 
koronavirus testı parasız yapılacek.

Test negativ çıkarsa, musaafir 
otelinä gidecek. Test pozitiv çıkarsa, 
ozaman onu bolnițaya alaceklar. Ora-
da doktorlar karar verecek, lääzım mı 
onu burada ilaçlamaa, osa eter oteldä 
karantindä bulunmak mı.

COVİD-19-dan ilaçlanmak harçla-
rını karşlamaa deyni yolcu strahovka 
lääzım alsın: 3 bin evroyadan ilaçla-
mak harçları için – 15 evro, 5 bin evro-
yadan – 19 evro, 7 bin evroyadan – 23 
evro. Strahovkayı olacek kolayı satın 
almaa aeroportlarda ya bilet alarkana, 
ya pasport kontrolündän öncä, yada 
turoperatorlada onlain. Bundan kaarä 
Türkiyeyä giriştä yolcular dolduracek-
lar maasuz formayı, neredä lääzım ola-
cek yazsınnar kalacek erlerin adresini.

Yolcular bütün yol lääzım maskalar 
taşısınnar hem gigienaya uysunnar.

Herliim COVID-19 beterinä yolcu-
lar Türkiyedä bulunmak vakıdını aşı-
rırsalar, onnara ştraf koyulmayacek.

Azerbaycan-Armeniya
granițasında çatışma

Moldova Premyer-ministrusu 
İon KİKU bildirdi, ani memlekettä 
koronavirus uurunda aar durumu-
nu el altına alamadıkları beterinä 
Moldovada Cümne saalıında Üsto-
lan Durumu Orak ayın (iyül) 31-dän 
uzadıldı.

Baseniyaları, sport salonnarının-
dakı duşlardan hem diişmäk odaları-
nın açılmasından kaarä, kalan zapalar 
kalêr:

– parklarda, daalarda hem pläjlarda 
3 kişidän zeedä bölüklerdä olmaz bu-
lunmaa;

– 63 yaştan yukarı insannar zorları 
olmadaan sokaa olmaz çıksınnar;

– oyun hem sport meydannarında 
olmaz bulunmaa;

– dinnenmäk lagerlerin, üüredicilik 
kuruluşların, reabilitațiya hem sanator-
no-kurort merkezlerin işi durgudulêr;

– plana görä gospitalizațiyalar hem 
konsultațiyalar durgudulêr;

– gecä klubların çalışması hem yor-
tulu sıraların (düünnär, kumatriyalar, 
pomana sofraları) yapılması zapa altı-
na alınêr.

Cümne saalıında 
Üstolan Durum 
Orak ayın (iyül) 
31-dän uzadıldı

Türkiyeyä yolumuz genä açık
Moldova dışişleri hem Evropaya intergraţiya ministerlii bildirdi, ani baş-

layıp Orak ayın (iyül) 1-dän beeri Moldova hem Türkiye arasında eraplan 
reysları başlêêr.



25 Orak ay 2020

25 İyül 2020

Bizi, Gagauzları, bu yoldan
kimsey sapıdamayacek!

Zerä bizim Zakonumuzun 3-cü 
glavasında (bölümündä – nışan “AS”) 
7-ci statyasının 2-ci hem 4-cü punk-
tlarında yazılı, ani “bu iki predmetı, 
başlankı klaslarda, Gagauz Dilindä 
üürenecek sadä o uşaklar, angıları Ga-
gauz Dilini, nicä Ana Dilini şkolada 
üürenerlär”. 

Neredän çıktı bu yannış annamak?
Biz şüpeleneriz, ani bu maasuz bi-

zim Dilimizä, Zakonumuza, Halkımı-
za karşı bir provokațiya. 

Biz isteeriz danışmaa Gagauziya-
nın Genel Üüretmäk Müdürlüünä (Baş 
Üüredicilik Upravleniyasına – nışan 
“AS”), ani onnar taa bir sıra okusunnar 
Zakonu da yapsınnar sadä onu, ne ya-
zılı Zakonda. Kalan işlär hepsicii Za-
kona aykırı!”

GHT deputatı Mihail JELE-
ZOGLU: “Bän isteerim sölemää, 
ani bu kısa vakıdın içindä biz göre-
riz Kanonun (Zakonun – nışan “AS”) 
büük faydasını. Ama büün biz, nicä dä 
birbuçuk yıl geeri, işideriz çevirmäk 
hem aldatmak fikirleri, angıları ne 
Kanonda yok yazılı, ne da yok bizim 
neetimizdä. Onuştan kısadan birkaç 
cuvap!

Bizä büün genä savaşêrlar ekono-
mika problemalarını asmaa Gagauz 
Dilinä da demää: “Siz çözün prob-
lemaları ekonomikada, brayın Dili!” 
İsteerim sölemää, ani Halk Topluşu 
ekonomika tarafından kabletti çok Ka-
non, angıları çözer bu problemaları. 
Ama genişletmää Ana Dilini yapıldı 
pek aaz. 

Kanon gitmeer karşı ne rus dilinä, 
ne başka dillerä. Bän genä isteerim 
sölemää, ani rus dili Gagauziyada 
kullanılacek okadar, nekadar olacek 
Gagauz Dili! Zerä avtonomiyada 
Gagauz Dili koruyêr rus dilini da. 
Lääzım annamaa: näända kaybelecek 
Gagauz Dili, yavaş-yavaş kaybelecek 
rus dili da. Bu tendențiyayı biz gö-
reriz Komratta, näända Gagauz Dili 
kullanılmêêr üüsek uurda, ama Ga-
gauz Dilinin erinä gelmeer RUS dili, 
geler ROMIN dili. Burada biz diiliz 
karşı devlet dilinä, ama isteeriz, ani 
hep ölä üüsek uurda işidilsin Gagauz 
Dili da.

İsteerim danışmaa bizim kardaşla-
ra – moldovannara, bulgarlara, başka 
halklara, angıları yaşêêrlar Gagauzi-
yada. Gagauziyada çok yapılêr, ani ya-
şasın onnarın kulturası hem dilleri, da 
bu işä koyulmêêr köstek. Gagauziyada 
açılêr romın lițeyleri, angıları yoktular 
açan yoktu avtonomiya. Bölä lițey var 
Komratta, Valkaneştär. Açılêr romın 
klası Çadırda.

Bulgarlar üürenerlär kendi dillerini, 
naşey yoktu açan yoktu avtonomiya.

Bizim Devlet Universitetta açıl-
dı bulgarların kafedrası, angısı yok-
tu açan yoktu avtonomiya. Bulgarlar 
ilerlederlär kendi kulturasını, kendi 

oyunnarını. Biz buna sevineriz da 
sayêrız onnarı kardaş halkları. Ama 
biz isteeriz onnar da saysınnar bizim 
halkı, bizim kulturayı, bizim Dili, 
oyunnarı, türküleri, nicä biz onnarı 
sayêrız! Bizim herbir oyun kolektiv-
ları Gagauziyada oynêêrlar bulgar 
hem moldovan oyunnarını, çalêrlar 
onnarın türkülerini. Sayêrım, bu pek 
dooru! Hem da olacek dooru onnar 
da saysınnar bizim Dilimizi, bizim 
kulturamızı, bizim oyunnarımızı hem 
türkülerimizi. Da isteeriz onnardan da 
annamak bu işä, da bu iştä olsunnar 
bizim yardımcılarımız. Büün onnar 
lääzım annasınnar, ani biz yaşêêrız 
Gagauziyada da Gagauz Dilini 
savaşêrız korumaa. Onnarda yok bölä 
acı, ani kaybelecek onnarın dili, nicä 
bizdä var.

İsteerim danışmaa Bakannık Komi-
tetına, angısı lääzım bu Kanonu ilerlet-
sin ileri, da ne yazılı Kanonda – yapıl-
sın vakıdında.

Sayêrım, ani dooru olacek, açan 
Gagauziyanın Başkanı yalvarêr bi-
zim yaşayannara üürensinnär romın 
dilini, devlet dilini, hep ölä yalvarsın 
üürenmää kendi Ana Dilini da.

Sayêrım, dooru olacek, Gagauziya-
nın Başkanı hem Bakannık Komitetı 
taa çok Gagauz Dilindä lafetsinnär. 
Da alsınnar örnek Moldovanın Prem-
yer-ministrusundan, başka moldovan 
ministrularından, angıları, geldiynän 
avtonomiyaya, lafederlär kendi 
dillerindä”.

GHT deputatı Elena KA-
RAMİT: “Taa bir soruşa isteeriz 
vermää büün cuvap: “Var mı fayda 
Gagauz dilinin kullanmak sferası-
nı genişletmäk Zakonundan?” Bän 
isteerim sizä sıralamaa sadä birkaç 
işi, angıları bu kısa vakıtta yapıldı 
hem da plannanêr yapılmaa bu yılın 
bitkisinä kadar.

Şansora çıktı dört sözlük bu 
disțiplinalarda, angılar bu yılda gagauz 
dilindä üürenilecek hem, ondan kaarä, 
muzıkada hem fizika terbi etmesindä, 
fizkulturada. 8 bin ekzemplär – 2-şär 
bin herbir sözlüktän. Bu sözlüklär, yı-
lın çeketmesindä, herbir uşaan elinä 
düşecek. Seftä yapıldı ölä bir denemä, 
ani toplamaa bir erä o terminneri, bu 
predmetlerä görä, angıları vardı şan-
sora bizim dilimizdä hem yaratma eni 
terminneri. 

Gagauz dilinä çevirildi bu predmet-
lerin üüretmäk programaları – onnara 
biz şindi “kurrikulum” deeriz. Çevi-
rildi bu predmetların metodikaları. 
Tezdä üüredicilerä deyni yapılaceklar 
kurslar, deyni onnar hazırlıklı olsunnar 
iki predmetı bu yılda gagauz dilindä 
götürmää.

Yazıldı gagauz dilindä büüklerä 
deyni 5 eni pyesa, küçüklerä deyni – 
1. Çevirildi uşaklara deyni bir pyesa, 
büüklerä deyni da taa bir. Bu pyesalar 
konulacek bizim gagauz teatrularımız-
da. Herbir yıl bölä iş yapılarsa, lääzım 

yapılsın bizim Zakonumuza görä. Dü-
şünün: nekadar zenginneyecek bizim 
teatrularımızın Gagauz Dilindä reper-
tuarları?!

Yılın bitkisinädän, türlü yortulara 
deyni, gagauz dilindä sțenariyalar pey-
dalanacek. “Hederlez yortusu”na dey-
ni Gimna sansora yazıldı. Bu Gimna-
nın yanı sora birkaç ta taa gözäl türkü 
bu yortu için peydalandı. 

Bu yılın bitkisinädän taa nelär 
yapılacek? Pedagogika terminnerin 
sözlüü hazırlanacek. Țifra terbi et-
mesi için üürenmäk kiyadı çeviri-
lecek. Gagauz hem romın dillerini 
paralel üürenmäk için üürenmäk ki-
yatları, şiir, annatma, masal toplum-
narı tefterlär çıkacek. Büüklär için, 
Gagauz Dilini üürenmää deyni, 8 
kiyat tipardan çıkacek. Gagauz Di-
linin kurrikulumu bakılacek, ilinne-
dilecek, deyni taa kolay olsun bizim 
uşaklara Gagauz Dilini üürenmää. 
Orfografiya kuralları bakılacek, doo-
rudulacek. “Gagauz Dili hem litera-
turası” hem “Teatru zanaatı” student-
ları, devlet stipendiyalarından kaarä, 
kabledeceklär taa bir stipendiya bi-
zim bu Zakonumuza görä.

Sadä kimi işleri söledim, ama gö-
rersiniz nekadar çok iş bukadar kısa 
vakıtta, bu Zakonun yardımınnan, 
dünneyi göredü.

Ya düşünün: 5, 10 yıl bölä işlärsäk, 
bölä gözäl işlär yaparsak, belli işlär 
olacek mı? Ama 25 yıl, ani kaçırdık, 
yapılsaydı?! Şansora Gagauz Dili 
heptän başka bir uurda bulunaceydı”.

GHT deputatı Mihail JELE-
ZOGLU: “Bän isteerim sölemää, 
ani “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel 
hak statusu için” Kanonda, angısı-
nı kabletti Moldovanın Parlamentı 
1994-cü yılda, yazılı, ani “Gagauzi-
ya kurulêr Gagauz Halkın kulturasını 
hem Ana Dilini korumaa, zenginnedip, 
ilerletmää”; “Politika hem ekonomika 
serbestlii genişlensin”. Onuştan var iki 
temel taş, angısında kuruldu hem durêr 
avtonomiya.

İlk büük taş – o kultura hem Ana 
Dilimiz! İkinci taş – politika hem eko-
nomika serbestlii!

Onuştan, açan bizä söleerlär: “Çö-
zün soruşları ekonomikada, brakın 
Ana Dilini!” Bu diil dooru!

Biz çözmärsäk bu problemaları ba-
rabar, birerdä, gelecek vakıt açan biz 
düzecez yolları, yapacez Kultura Evle-
rini, ama o günä kadar bizim Halk var 
nicä kaybelsin!

Büün bizä avtonomiya diil sadecä 
bir er, neredä biz yaşêêrız. Büün av-
tonomiya – o Gagauzların devleti, 
Gagauziyanın Vatanı. Onuştan büün 
durmêêr soruş sadä Gagauz Dili için. 
Soruş durêr taa geniş hem taa derin: 
Gagauzlar Gagauz Dilini kullanacek-
lar mı hem yaşayaceklar mı Gagauzlar 
nicä Halk?!

Onuştan bizdä kaldı aaz vakıt – 10-
15 yıl! Biz büün ayırarsaydık kolaylıı 

da atılarsaydık kendi Dilimizdän, bi-
zim Halk, öbür halkların içindä, kay-
belecek. Yaşarsaydı bizim Dilimiz 
– yaşayacek Halk ta, yaşayacek Gaga-
uziya da!”

GHT deputatı Ekaterina JEKO-
VA: “İsteerim sölemää, ani “Gagauz 
dilinin kullanmak sferasının genişle-
dilmesi için” Zakonun işlemesi can-
nandırdı bizim teatruların yaşama-
sını da. İrmi yılın içindä, doorusunu 
sölediynän, lääzımnı kadar bakış te-
atrular Gagauziya kuvetleri tarafından 
hiç bir kerä görmedilär.

İrmi yıl geçti, aktörlar, angısı bü-
üdüldü, onnar kazanca gittilär. Aylık 
paraları buralarda pek küçüktü. Ama 
şindi, Zakonun yardımınnan, teat-
ruda işleyän aktörların aylık parası 
100% zeedelendi. O insannar da, 
kim kazançtaydı, o aktörlar da baş-
ladılar geeri gelmää. Bu faydalı bir 
iş, çünkü Gagauz Dilinä eni izmetlär 
olêrlar. 

Teatrularda yoktu ozaman paralar 
çıkmaa da gezmää gagauz küülerindä. 
Ama Zakonun yardımınnan, spek-
taklileri göstermää küülerdä para 
kabledildi. Bakın – 60 spektakli, altı 
ayın içindä, iki teatru gösterdi Gaga-
uz Dilindä! Hem uşaklar, hem büük 
insannar bu spektaklileri parasız 
gördülär.

Bitki ayın içindä, genä bu Zakonun 
yardımınnan, “Gagauz Dili Fondu”n 
parasınnan, iki teatruya da alındı birär 
avtobus. Bu transport verecek kolay-
lık, ani ileri dooru teatruları uşaklar 
taa sık görsünnär, Gagauz Dilini taa 
sık işitsinnär. Ama çok yıl sıravardı, 
bizdä Gagauziyada, avtonomiyada, hiç 
kimsey bilmärdi da, ani bizdä iki teatru 
var.

Gagauz Dilindä türkü hem muzıka 
yaratannar için da isteerim sölemää. 
Zakonumuzda onnara deyni da faydalı 
işleri ayırttık. 

Dokuz yıl, kendi kuvedinä görä, 
“Gagauzça-Rusça onlain sözlüü” ha-
zırlayan bizim gagauz gencimiz, bu za-
kona görä, o Fondtan para kabledecek 
da bu sözlüü, angısı, ani var internettä, 
taa genişledecek. Onu var nasıl olacek 
kullansın bizim uşaklar, analar-boba-
lar, açan lääzım olacek uroklara hazır-
lanmaa deyni...

Brifingın bitkisindä isteeriz 
çizgilemää: İrmi beş yıl kullandık 
avtonomiya hodulluunu, ama Gaga-
uz Dilinin hodulluunu üüsek uura 
çıkaramadık. Uşaklarımız Gagauz 
Dilindä lafetmeerlär. Aylelerdä Ga-
gauz Dilini pek kullanmêêrlar. Bu 
kimin kabaatı? Elbetki – bu bizim, 
Gagauzların, kabaatı! Bileriz! Ama 
yannışlarımızı annadık, Zakonu al-
dık, ne yapacez – o işleri belli ettik, 
islää düşündük da bizi, GAGAUZ-
LARI, bu yoldan hiç kimsey sapıda-
mayacek!

Provokațiya yapan insannara iste-
eriz burdan sölemää: Boşuna kuvedi-
nizi harcamayın! Herbir kötü neetä, 
angısı, ani zarar verecek bizim Ana 
Gagauz Dilimizä, biz karşı çıkacez! 
Biz kendi Ana Dilimizi koruyacez, iş-
ledecez hem da onun sferasını geniş-
ledecez!”

Sonu. Çeketmesi 1-ci hem 2-ci 
sayfalarda
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Yardımın içindä var 62 bin 300 taanä personalı 
korumak tertipleri: koruyucu gözlüklär, respiratorlar, 
hirurgiya maskaları hem koronaviruslan düüşmektä 
faydalı olan başka lääzımnı işlär.

Bu gumanitar yardımı Gagauziyanın Saalık 
Merkezlerinä daadılması için Komrada maasuz 
geldilär Evropa Birliin Moldovada Büükelçisi Peter 
MİHALKO, Bütündünnää saalıı koruma Kuruluşun 
(WHO) Moldovada temsilcisi Stella GEORGİȚA, 
Moldova saalık ministerliin devlet sekretari Alek-
sandr HOLOSTENKO.

Yardımı verärkänä Büükelçi Peter MİHALKO 
dedi, ani “Evropa Birliin yardımı verilir o devletlerä, 
angıları “Dou işbirlii”nä girerlär”.

Komrat rayon bolnițasının önündä, yardımı vermä sırasın-
da nasaat ederäk, Moldovada ABD Büükelçisi Derek J. HO-
GAN (Dereck J. Hogan) dedi: “COVID – bu ortak kuşkulu 
belamız. Onuştan, COVIDa karşı koymasında hem persona-
lın korunmasında kullanılacek bu yardımı Amerika Birleşik 
Devletlerin (ABD) halkının hem pravitelstvosunun adından 
Gagauıziya halkına vermää deyni bana büük bir şan”.

Nasaatından sora Büükelçi Derek J. HOGAN (De-
reck J. Hogan) verdi yardımı Komrat rayon bolnițasının 
zaametçilerinä. Onnar da, şükür ederäk ABDdan bu lääzımnı 

Bu saatta Moldovada COVID-19 
durumu bölä: ulaşannar – 22828; 
ölennär – 772; alışannar – 15608.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı 
– 1602: Çadır rayonu – 632; Kom-
rat rayonu – 742; Valkaneş rayonu 
– 228.

hem vakıdında verilän yardım için, verdilär Kendisinä 
“ABD halkına hem pravitelstvosuna Şükür Mektubu”nu.

Yardımı vermä sırasında pay aldılar Gagauziya Başka-
nı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı yardımcısı 
Aleksandr TARNAVSKİY, Gagauziyanın saalıı koruma Up-
ravleniyasının Başı Svetlana DULEVA hem Komrat rayon 
bolnițasının zametçileri.

ABDdan Gagauziyaya medițina yardımı
Orak ayın (iyül) 23-dä Amerika Birleşik Devletlerin (ABD) tarafından Gagauziyaya bir takım medițina oboru-

dovaniyası hem koronavirustan korunmak malları yardımı verildi: kislorod konțentratorları, bakteriyaları öldürän 
lampalar, hirurgiya maskaları, koruyucu tulumnar (kombinezonnar), eldivennär, respiratorlar hem başka mallar.

Taa bir yardım: bu kerä EBdan hem WHOdan
Orak ayın (iyül) 23-dä Gagauziyaya etişti COVIDa karşı koymak yardımı, angısı getirildi Evopa Birliinin (EB) 

hem Bütündünnää saalıı koruma Kuruluşun (World Health Organization, WHO) zaametinnän.

Komrat Devlet Universitetı (KDU) 
Türkologiya kafedrasında üürenmää 
isteyennerä deyni 50 er açtı.

Abiturentlara teklif ediler bu ka-
fedraya dokumentları vermää da, bir 
yıl Türkiye türkçesini üürenmäk kurs-
larından sora, dört yıl “Türk dili hem 
literaturası” uurunda üürenmää.

Türkiye türkçesini taa derindän 
kavramaa deyni, studentlara verilecek 
kolaylık Türkiyenin Universitetların-
da yarım yıl praktika geçmää. Bundan 
kaarä on en islää studenta Türkiye üü-
redicilik ministerlii stipendiya verecek.

KDUnun Türkologiya kafedrasını 
başardıktan sora, taa ötää magistra-
turayı hem doktaranturayı başarmaa 
isteyennerä deyni, Türkiyedä bücet er-
leri ayırılacek. 

Not. “Türk dili hem literatura-
sı” uurunda üürenmää isteyennär 
var nicä danışsınnar KDUnun milli 
kulturası fakultetına (tel: +373 298 
25165) yada gagauz dili filologiyası 
kafedrasına (tel: +373 298 24406).

Orak ayın 
(iyül) 16-da Ga-
gauziyanın baş 
k a s a b a s ı n d a 
Komratta açıl-
dı Belarusiyanın 
şannı konsulluun 
ofisı. Konsulluun 
açılışı gözäl bir iş 
oldu, ama neçin 
sa onun tablosun-
da gagauz dilindä 
da yazmaa unut-
muşlar, sansın burası Gagauziya diil 
gibi. 

Gagauziyada Belarusiyanın şan-
nı konsulu oldu Konstantin SİBOV. 

Belarusiya şannı konsulluun 
tablosunda gagauz dili yok

Açılış sırasında Belarusiya Kişinev 
Büükelçisi Anatoliya KALİNİN ver-
di Canabisinä diplomat statusunu 
gösterän dokumentleri hem ofisin mü-
hürünü.

Belarusiyanın şannı konsulluun ofi-
sinin açılışında pay aldılar Gagauziya 
Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk 
Topluşu Başı Vladimir KISSA, GHT 
deputatları hem başka insannar.

Buyurun türkologiyaya! 

Kazayak küüyün primariyasının 
kararına görä, küüyün merkezindä 
bulunan ikinci dünnä cengin kahra-
mannarın anamak taşına yazıldı eni 
adlar, bildirer Kazayak primariyası-
nın saytı.

Şindi burada yazılı 103 adın içindä 
var onnar kim 1941-1945 yılların-
da frontlarda öldülär hem onnar kim 
Büük Vatan Cengin veteranı sayılêr.

Kazayak II-ci dünnä 
cengin kahramannarını 
aklında tutêr

COVID-19: Moldova
hem Gagauziya durumu


