
COVİDa kabaatı atarak, Gagauziya öndercileri Gagauz 
Respublikasının 30-cu yıldönümünün yortulu kutlamalarını 
pek suluca hem cıbaca yaptılar, esaba hiç almayarak o 180 bin 
insanı, ani ozaman devleti kurmaa deyni bire-bir kalkındıydı.

Kutlamanın temel olayı Komratta bulunan “San 
Aleya”sında oldu. Burayı Gagauziya Başkanı, İspolkom 
azaları, Gagauziya Halk Topluşu başı, GHT deputatları, Ga-
gauz Respublikasının kurucu veterannarı hem cümnä insan-
nar çiçek koydular. Bundan kaarä GHT Başı Vladimir KISA 
hem Gagauziya Başkanı İrina VLAH toplanannarın önündä 
kutlama nasaatlarını yaptılar.

Bundan sora hepsi yollandılar Gagauz Respublikasının 
ilk hem tek prezidentının raametli Stepan TOPALın muzey 
evinin ofițial açılışına.

Bitki toplantılarda hem haliz, 
Komratta Türkiye Respublikasının 
Başkonsulluu açılışında, Rusiyanın 
hem rus dilin büük “koruyucusu” (en 
aazdan Canabisi bölä üünärdi) Gaga-
uziya Başkanı İrina VLAH ansızdan 
konuşmalarını “devlet dilindä” yap-
maa başladı, “utanarak” sölemää, 
ani lafeder ROMINCA. 

Biz buna maana bulamêêrız, çünkü 
belli, ani Canabisi eni politika dalgala-
rın altına yatmaa savaşêr, bezbelli, ha-
zırlanıp Başkannıktan sora Moldovada 
yada Romıniyada büük hem sıcak bir 
devlet erinä erleşmää. Bu onun işi! 
Yok nicä maanaa bulmaa ona, ani balık 
derinnii, insan da sıcaklıı aarêêr.

Ama burada birkaç soruş peydalanêr. 
Neçin Başkanşa romınca lafederäk, deer, 
ani “devlet dilindä” lafeder, ama deme-
er “moldovan” dilindä. Neçin? Bu onun 
görüşü mü, osa Gagauziya zakonnarının 
bileräk ezmesi mi? Çünkü Gagayuziya-
da 3 devlet dilindän (moldovanca, gaga-
uzça, rusça) birisi – MOLDOVANCA.

Bu – bu gibi! Şaşılılacek maskaralık 
başka erdä – neçin 2018-ci yılın Heler-
lez ayın (may) 15-dä GAGAUZ dilinä 
karşı RUS dilini korumak Bayraannan 
gidän hem “Gagauz dilinin kullanmak 
sferasının genişledilmesi için” Zakonun 
kabledilmesinä karşı kalkan “Rusiyanın 
hem Rus dilin patriotları” Gagauziya 
Halk Topluşun ozamankı deputatları 
hem kimileri şindiki Moldova Parlamen-
tın deputatı, dilsiz gibi, susêrlar? Neçin 
şindi “büük” Rus dilini korumêêrlar? Bu 
büük bir madaralık diil mi?

Tabiat yapmış, ani yok nicä insan 
yarı kızçaz yada yarı karı olsun: ya kız-
çaz olacek, ya karı! Ama bu, bezbelli,  
o olay, açan tabiatın zakonu işlämeer.

Yazık hem acı! Yazık ona, ani her-
bir başa gelän nestä zavalı GAGAUZ 
HALKImızı Rusiya hem RUS dili 
bombonisinnän yıllar boyunca aldadêr.

Acı da ondan, ani gözlerimizin 
önündä, bizdän azetmeyän bir insan, 
gülümseyip hem bir amansız, Gagau-
ziyayı hem Gagauzluu, biçip, yok eder, 
bitirip hepsini, ne ayozlu taa kaldıydı 
bizdä dedelerimizdän: gagauz dilimizi, 
adetlerimizi, sıralarımızı, köklerimizi.

Siz sa deersiniz amacık...
Akademik hem poet Todur ZANET

Ana SözüAna Sözü
Yaþa, benim Halkým!

ANA SÖZÜ 1988
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2-ci sayfa

Biz güçlü bir Moldova içindä,
güçlü bir Gagauziya isteyoruz

4-cü – 5-ci sayfalarda

Harman ayın (avgust) 27-dä, Moldova Respublikasına ofițial vizitın programasına görä, Gagauziyanın 
başkasabasında Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluun ofițial açılışı için Gagauziyaya yapılan vizitında, 
Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU dedi: “Biz güçlü bir Moldova içindä, güçlü bir Ga-
gauziya isteyoruz. Biz, Moldovaylan ilişkilerimizi güçlendirirkän, Gagauziya, gagauz soydaşlarımızı da aramızda çök 
önemni bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz hem Türkiye Gagauziyanın Moldova içindä özel hak statusu kaavileşsin 
deyni herbir işi arkalamaa hazır”.

Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluu açıldı

Gagauz Respublikasının 30-cu yıldönümü
kutlamaları suluca hem cıbaca geçtilär

30 yıl geeri, 1990-cı yılın Orak ayın 22-dä gagauz halkı, Üstolan Kongresindä ilktän kabletti gagauzların devletlik 
simvollarını Gimnayı hem Bayraa, sora da, Harman ayın (avgust) 19-da Gagauz Respublikasının kurulmasını bü-
tün dünneyä bildirdi. Da te, 2020-ci yılın Harman ayın (avgust) 19-da, Gagauziya kutladı Gagauz Respublikasının 
kurulma gününün 30-cu yıldönümü.

Aazımızı rus 
dilinnän tıkayannar 
şindi ne susêrlar?
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Gagauz Respublikasının 30-cu yıldönümü kutlamaları

Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada.
Evi, muzeyä çevirmäk için, Gagauziyanın İspolkomu, gagauzların parasın-

nan, satın aldı onu Canabisinin yakınnarından. 
Gagauz Respublikasının kutlamasınnan ilgili kimi sıralar, kösteklerä bakma-

daan, Gagauziya küülerindä da geçtilär.

Gagauz Respublikasının 30-cu yıldönümü
kutlamaları suluca hem cıbaca geçtilär

Veloprobegı Gagauz Respublikasının 
30-cu yıdönümünä baaşladılar

Harman ayın (avgust) 19-da, Probrejen klisä yortusunda, Caltay küü-
yün gençleri yaptılar bir veloprobeg küüyün içindä hem dolayında, angı-
sını baaşladılar Gagauz Respublikasının 30-cu yıldönümünä. Veloprobegın 
başında, ona katılannarı hepsini, ayazma serpip, ii sözlän hayırladı Caltay 
Aya Troița klisesinin popazı, protoierey Nikolay DİMÇİOGLU, bildirer pra-
voslavie.md saytı.

2020-ci yılın Harman ayın (av-
gust) 1-dä Pragadan yollanıp, Pötr 

MORDAR 16-nda Moldova 
granițasına etişti, gelip ilktän 
Kaula, ama orada tamojnä 
kapalı olduu için, Curculeş-
tı tamojnä kapusuna döndü, 
neredä onu anasınnan-bobası 
karşladılar.

Gagauziyanın Çöşmä kü-
üyü hem Ütülü küülerinän 
geçip, Pötr MORDAR geldi 
Valkaneşä, neredä onu karş-

ladı kasabanın primarı Viktor PETRİ-
OGLU.

Bu ilin atletika koşmasında pay 
aldılar Gagauziyanın çok erlerindän 
türlü yaşlarda insannar, bakmadaan 
ona adam mı osa karı kulluundan mı 
onnar: en küçüü 11 yaşında, en yaşlısı 
59 yaşındaydı.

Yazın sıcaklıında lääzımdı 17 ki-
lometra kaçmaa, onuştan karar alın-
dı bu işi çin sabaalän yapmaa. Da te, 
korumak için sportçulaın önündä hem 
arkasında polițiya maşinaları olarak, 
2020-ci yılın Harman ayın (avgust) 
19-da saat 05:30-da Komrat “Mihail 
ÇAKİR” adına pedagogika kolecından 
bu akțiyaya start verildi. Yaklaşık iki 
saattan sora bu işin finişı Gagauziya-
nın poyraz sınırında bulunan Avtono-
miyanın Stelasınada oldu.

Bakmadaan ona, ani finişa kimi-
leri kendi ayaklarınnan etişämedilär, 

hepsi sportsmennar şendilär hem 
sevinärdilär ona, ani Gagauz Respub-
likasının yıldönümünä bölä gözäl hem 
büük bir baaşış yapmaa becerdilär. 

Onnar bire-bir teklif ettilär, ani bu ilin 
atletika koşması artık adetä alınsın da 
Gagauziyada her yılın yapılsın.

Praskovya BOSTANCI

Gagauz Respublikasının yıldönümünä  sport hem patriotluk akțiyası
Genç sportçuların İvan UZUNun hem Veleriy SIRBUnun teklifinä görä, Gagauziyanın gençlik hem sport Up-

ravleniyasının omuz koymasınnan, Gagauziyada geçti Gagauz Respublikasının 30-cu yıldönümünä baaşlanan sport 
hem vatanı sevmäk akțiyası – isteyennär kaçarak koştular Komrat kasabasının merkezindän Gagauziyanın poyraz 
sınırında bulunan Avtonomiyanın Stelasınadan.

Genä yola yollanıp o geldi Kazayak 
küüyünä, neredä buluştu Gagauziya-
nın güreştä anılmış trenerınnan Pötr 
UZUNnan hem geceledi sport zalında.

Ertesi günü Pötr MORDAR geldi Ça-
dır kasabasının “At-Prolin” at fermasına. 
Orada onu karşladı fermanın direktoru 
Konstantin KELEŞ, gösterip fermayı 
hem verip kolayını bir atta atlı gezinmää.

Sora Pötr MORDAR buluştu Çadır 
kasabasından Gagauz Respublikasının 
kurucu veterannarınnan da buradan 
yollandı ana kasabasına – Komrata. 

Gagauz Pötr, MARDAR Gagauz Respublikası için, lisapetlän 1450 km geçti
Gagauz Pötr MARDAR, Gagauz Respublikasının 30-cu yıldönümünä 

büük bir baaşış yaptı – Çehiyanın başkasabasından Gagauziyayadan 19 
gündä 1450 km lisapetlän geçti. Praga kasabasından çıkaceykana Pötr 
MARDAR yazdı internetta: «19 августа 1990 году была провозглашена 

Гагаузкая Республика! 1-го августа выдвигаюсь из Праги (Чешская Ре-
спублика) в Комрат, в столицу Гагаузии. Приурочу спортивно-патрио-
тическую акцию к 30-летию со дня провозглашения Гагаузкой Респу-
блики, 19-го августа 1990 года».

Komrat ta karşladı onu büük 
sevinmeliklän da, gagauz patriotla-
rın Leınid DOBROVun hem Mihail 
VLAHın teklifinä görä, verdi ona ad – 
“Komrat munițipiyin kıymetli insanı”.

Not. Pötr MARDAR duudu 
Gagauziyada, dzüdo hem sambo 
güreşlerindä Dünnää hem Evropa 
çempionatlarında pay aldı, Moldova 
Respublikasının dzüdo güreşindä 5 
kerä çempionu hem çok kerä prizörü 
oldu, dzüdo hem sambo güreşlerindä 
sport masterlıına kandidat.

***
“Gagauziyanın büünkü kuvet-

leri yapmadılar ölä, ani erindeki 
Gagauz Respublikasını kurucu 
veterannarın kuruluşlarının ol-
sun kolayı Gagauz Respublika-
sının 30-cu yıldönümünü herbir 
küüdä hem kasabada insancası-
na kutlamaa. Taa da beter – kimi 
erlerdä bu kutlamaya köstek ta 
koydular.

90-cı yıllarda gagauz halkı 
kahramannıı hem kendisini kur-
ban olmaa hazırlıını ortaya koy-
maydı, büün büük çorbacılar 
oturmayaceydılar hem İspolko-
mun, hem da Halk Topluşunun 
üüsek hem aydın kabinetlerindä. 
Kim sa heptän bunu unudêr!”

Mihail KIVIRCIK, 
Çadır kasanasının

Gagauz Respublikasını
kurucu veterannarı

Sovetinin predsedateli
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2014-cü yılın Çiçek ayın (aprel) 
15-dän beeri gagauzlara adêêrlar 
Moldova Parlamentında kabletmää 
“gagauz paketları” Zakonnarını, an-
gıları lääzım, Gagauziyanın yok edil-
memesi için, Moldova Respublikası-
nın Konstituțiyasına baalansınnar.

Da te, artık 6 yıl sıravardı bu “ga-
gauz paketları” oyuncaanı, sansın bir 
cıngırdaa önümüzdä cıngırdadêrlar.

İlktän komunistlär, sora demok-
ratlar, şindi da soțialistlär, seçimnerin 
önündä, onnarı ortalaa atêrlar. Hem 
atêrlar ozaman, açan belli, ani onnar 
kabledilmeyecek, ama partiyaların ko-
laylıkları olacek insana demää: “Biz 
savaştık, ama, görersiniz, Parlament 
kabletmedi!”

Nicä kabledecek Parlament, açan 
“gagauz paketları” kemii çıkarıldı, 
taman Moldova Parlamentın ilkyaz 
sesiyası kapanarkana da onnnar hiç 
incelemää da etiştirämedilär. Taa da 
beter, şindi Zakonnarın, duşmannarın-
da var vakıt “gagauz paketları” üstünä 
tepelärlän batak hem mındarlık atmaa. 
Atêrlar da.

İlkin başladılar bunnarı yapmaa 
Modova Devletinin Moldova Par-
lamentında duşman deputatları, ani 
isteerlär, Moldovayı yok edip, Romı-
niyaylan birleşmää.

Sora salmaya katıldılar Parlamentın 
saacıları, deyip o “gagauz paketları” 
Zakonuna “zihirli zakonnar”.

Sırada sürüyä katılmaa taa kim var?
Taa baştan, 2014-cü yılın Çiçek 

ayın (aprel) 15-dän beeri belliydi, ani 
bu iş sade göz boyayıcı bir iş. O hep 
“Kara yılımırta”ya döndürülärdi.

Dimu ERİBAKAN

Harman ayın (avgust) 6-da Tür-
kiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖK-
MENSÜER, Türkiyenin Gagauziya-
da işlerinnän ilgili olarak, kendi iş 
odasında kabletti Gagauziya Başka-
nını İrina VLAHı.

Buluşma zamanında söz gitti Gaga-
uziyada T.C. Konsulluun binasının ba-
şarılması hem ofițial açılışınnan ilgili 
hazırlanmak sıraları için.

Bundan kaarä, başka soruşların ara-
sında, incelendi TİKAnın  yolunnan 
hem doorudan Ankaradan Gagauziya-
da yapılan cümne, sport hem ekonomi-
ka proektları da.

Harman ayın 26-dä Türkiye Res-
publikasının dışişleri Bakanı Mevlüt 
ÇAVUŞOĞLU buluştu Moldova dışiş-
leri hem Evropaya integraţiya minist-
rusunnan Oleg ȚULÄylan. 

Buluşmadan sora olan pres-
konferențiyada Mevlüt ÇAVUŞOĞ-
LU bildirdi, ani 2021-ci yılda, Türkiye 
Respublikası Prezidentı Recep Tayyip 
ERDOĞANın katılmasınnan Moldo-
vada olacek Türkiye-Moldova Üüsek 
düzeyli stratecik işbirlii Konseyin ikin-
ci toplantısına hazırlamalar başladı.

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU urguladı, ani 
bundan ötää da Türkiye kendi stratecik 
ortaana Moldovaya herbir istendii uur-
da yardım verecek. Canabisi söledi, ani, 
pandemiyanın önündeki 2019-cu yılda 
Türkiye-Moldova arasında alış-veriş 
24%-tä zeedelendi. Pandemiya beterinä 
bu büümä durgundu, ama iki devlet 
arasında ilişkilär durgunmadı hem, 
nicä düşer iki dost hem ortak devletä, 
o ilişkilär eni bir hızlan ilerleerlär. Bu 
uurda sevindirer o da, ani bu zor durum-
da Moldovadan turistlär dinnenmäk için 
Türkiyeyi seçerlär, urguladı Canabisi.

Buluşmada iki taraf ta urgula-
dı, ani büünkü gündä Moldova-
Türkiye politika dialogu üüselän 
bir dinamikada bulunêr.

Premyer-ministru İon KİKU 
şükür etti Türkiye Respublika-
sının Pravitelstvosuna o guma-
nitar yardımnar için, ani yapıldı 
Moldovaya COVİD-19-za karşı 
koymaa deyni hem, o yardım 
için, ani verdi kolayını pande-
miya beterinä yollarda kalan Moldova 
vatandaşlarını evlerinä getirmää.

İon KİKU üüsek uurda buldu o 
investițiya proektlarını, angılarını Tür-
kiye Pravitelstvosu Moldovada, onun 
içersindä Gagauziyada da, yapêr. On-
narın arasında Gagauziyada T.C. Baş 
konsuluun açılışı da.

Kendi tarafından Türkiye Respub-
likasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇA-
VUŞOĞLU urguladı, ani Türkiye ileri 

Türkiyenin Moldovaya yardımna-
rından örnek getireräk Bakan Mevlüt 
ÇAVUŞOĞLU söledi o yardımnar 
için, angılarını, COVİDa karşı koy-
mak için, Moldovaya Türkiyenin Sa-
alık ministerliinin, Kızıl ay kuruluşun 
hem da Türk İşbirlii hem Koordinaţiya 
Agenstvosunun (TİKA) birliinnän ya-
pıldı. Şindi da, bu vizitta, dedi Bakan 
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, şkolalar için 
üürencilerä planşetlar üüredicilerä da 

noutbuklar geti-
rildi.

Kendi sözün-
dä Türkiye Res-
p u b l i k a s ı n ı n 
dışişleri Bakanı 
Mevlüt ÇAVU-
ŞOĞLU Gagau-

ziya hem Pridnestrovyeylan ilgili açık-
lamalarını da yaptı.

Moldova dışişleri hem Evropaya 
integraţiya ministrusu Oleg ȚULÄ 
sa, pres-konferențiyada, urguladı, ani 
Ortak stratecik plannama Grupasının 
toplantısında Türkiyeya Moldovanın 
ekonomikasını hem onun potanțialını 
annatmaa savaşacez. Moldova-Tür-
kiye arasındakı ekonomika, soțial, 
saalık, kultura hem başka uurlarda da 
ilişkilerin ilerlemesi için annatarak, 
Canabisi şükür etti Türk İşbirlii hem 
Koordinaţiya Agenstvosuna (TİKA) o 
yardımnar için, ani onnar Moldovaya 
yapêrlar.

Buluşmada pay aldı Türkiye Res-
publikasının Kişinev Büükelçisi Gürol 
SÖKMENSÜER.      Fofo: mfa.gov.md

Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanın
Mevlüt ÇAVUŞOĞLUnun Moldovaya vizitı

Harman ayın 26-27 günnerindä Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU ofițial bir vizit-
lan Moldovaya geldi. Vizit zamanında Canabisi buluştu Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusun-
nan, Moldova Premyer-ministrusunnan, Gagauziya öndercilerinnän, pay aldı Türkiye-Moldova Üüsek düzeyli stra-
tecik işbirlii Konseyin alt mehanizması olan Ortak stratecik plannama Grupasının toplantısında hem Gagauziyanın 
başkasabasında Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluun ofițial açılışında.

dooru da Moldovaylan karşılıklı ilişki-
leri zeedeledecek. Canabisi urguladı, 
ani COVİD-19-za karşı koymaa deyni 
ilaçlar yardımını şindi da getidi hem 
tezdä taa 50 medițina ventilätoru ge-
lecek hem neettä var yılın sonunadan 
Moldova Türkiyedän 200 ambulans 
maşınası (skoraya pomoşç) satın alsın.

Buluşmada pay aldı Türkiye Res-
publikasının Kişinev Büükelçisi Gürol 
SÖKMENSÜER.            Fofo: gov.md

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
İon KİKUylan buluştu

Harman ayın 26-dä Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇA-
VUŞOĞLUnun ofițial vizitın programasına görä, Canabisi Moldova Prem-
yer-ministrusu İon KİKU tarafından kabul edildi, bildirer gov.md saytı.

“Gagauz paketları”
Zakonnarına
“zihirliymiş” dedilär

Harman ayın (avgust) 14-dä Gagauziya Halk Topluşu üstolan toplasında 
sadecä bir soruş inceledi – Kurak beterinä Gagauziyada çiftçi fermerların 
durumu hem onnara yardım konusu.

Uzun vakıt konuyu dartışmaktan sora, GHT aldı karar yardım için danışmaa 
Moldova Parlamentına hem Pravitelstvosuna.

Danışmada, para yardımından kaarä, teklif ediler Gagauziyada kuraktan üsto-
lan zarar durumunu tanımaa, çiftçilerin vergilerini bir yıla ertilemää, penileri hem 
ştrafları durgutmaa hem taa başka.

Toplantıda şiftçilär teklif ettilär onnara rezerva fondundan tohum için ödünç 
booday verilsin da gelecektä onnar o borcu geeri çevirsinnär.

GHT fermerlardan yanı oldu

Türkiye Büükelçisi Gagauziya Başkanını kabletti
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“Biz güçlü bir Moldova içindä, 

Türkiyedän üüsek musaafiri Gaga-
uziya Başkannık hem Halk Topluşu bi-
nasının önündä karşladılar Gagauziya 
öndercileri Başkan İrina VLAH hem 
Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA. 
Nedän sora uşak oyun ansamblisi, bi-
nanın önündeki meydanında, musaa-
firlerin hatırına, bir gagauz oyunu oy-
nadı.

Bundan sora Türkiye Respublika-
sının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVU-
ŞOĞLU Gagauziya öndercilerinnän 
bir buluşma yaptı. Buluşmada pay 
aldı Türkiye Respublikasının Kişi-
nev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜ-
ER da. Burada Gagauziya öndercileri 
şükür ettilär Türkiyenin Gagauziyada 
yapılan proektları için. Buluşmada 
incelendilär şindi hem ileri dooru ya-
pılacek proektlar: Komratta dünnää 
standartına uygun stadionun hem  
“Recep Tayyip ERDOĞAN üüredici-
lik kompleksı”n yapılması. İkincisi-
nin proektı için, taa sora, bu komplek-

Harman ayın (avgust) 27-dä, Moldova Respublikasına ofițial vizitın programasına görä, Gagauziyanın başkasabasında Komratta Türkiye 
Respublikasının Başkonsulluun ofițial açılışı için Gagauziyaya yapılan vizitında, Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞ-
LU dedi: “Biz güçlü bir Moldova içindä, güçlü bir Gagauziya isteyoruz. Biz, Moldovaylan ilişkilerimizi güçlendirirkän, Gagauziya, gagauz soydaş-
larımızı da aramızda çök önemni bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz hem Türkiye Gagauziyanın Moldova içindä özel hak statusu kaavileşsin 
deyni herbir işi arkalamaa hazır”.

sın maketının yanında, annattı Türk 
İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu 
Başkannıın (TİKA) Kişinev progra-
maların Koordinatoru Selda ÖZDE-
NOĞLU.

Kendi tarafından Bakan Mevlüt 
ÇAVUŞOĞLU söledi Türkeye hem 
Moldova arasındakı ikili ilişkilerin 
strategiyalı olduunu hem urguladı, ani 
Gagauziya da bu iki devleti baalayan 
bir köprüdür.

Buluşmadan sora, presaya yapılan 
açıklamada, Gagauziya Başkanı  İrina 
VLAH “sıcak seläm” yolladı Türkiye 
Respublikası Prezidentına Recep Tay-
yip ERDOĞANa.

Presaya yapılan açıklamada, Tür-
kiye Respublikasının dışişleri Baka-
nı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, hepsini 
Moldovanın Baamsızlıı gününnän 
kutlayarak, dedi: “Biz güçlü bir Mol-
dova içindä, güçlü bir Gagauziya 
isteyoruz. Biz, Moldovaylan ilişki-
lerimizi güçlendirirkän, Gagauziya, 

gagauz soydaşlarımızı da aramızda 
çök önemni bir dostluk köprüsü ola-
rak görüyoruz hem Türkiye Gagauzi-
yanın Moldova içindä özel hak statusu 
kaavileşsin deyni herbir işi arkalamaa 
hazır”. 

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU urguladı, 
ani TİKA yolunnan, Türkiye Gagauzi-
yada büük proektları başardı, ölä nicä 
bolnițalar, ihtärlar evleri, resimcilik 
hem yaratmak evleri, uşak başçaları 
hem başka. Şindi da 500 kişilik yatak-
lı “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredi-
cilik kompleksı” yapılacek. Bunnarı 
annadarak, Canabisi dedi, ani “soy-

daşlarımızın burada, kendi dilinnän 
Moldovanın ofițial dilin üürenmesi 
için proektları hem okulları ömürä ge-
çirdik”.

Pandemiya zamanında Türkiyenin 
Gagauziyaya hem Moldovaya yapan 
yardımnarı için annadarak, Bakan 
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU dedi: “İi gündä, 
kötü günnüdä Gagauziyanın hem Mol-
dovanın yanındayız, kardaşlarımızın, 
sizlerin hep yanında olduk. Da bu 
pandemiya dönemindä da Moldovaya 
hem sizlerä medițina yardımnarında 

bulunduk. Hem Saalık Bakannıımız, 
hem TİKAmız hem Kızıl Ayımız. 
Bän da beraberimdä biraz saalık mal-
ları getirdim, hem Kişinev için, hem 
sizlär için... Hem da pandemiya zama-
nı üüredicilää yardım olmamız için, 
“EşimTekstil” hem “Suma” firmaların 
katkılylan, hem Kişineva, hem da bu-
raya Komrata, planşet hem noutbuklar 
getirdik”.

Presaya açıklamalardan sora ev 
saabileri da, Türkiyedän hem Mol-
dovadan delegațiyalar da yollandılar 
Komratta Türkiye Respublikasının 
Başkonsulluun ofițial açılışı sırasına, 

angısında pay aldılar Türkiye Respub-
likasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇA-
VUŞOĞLU, Moldova dışişleri hem 
Evropaya integraţiya ministrusu Oleg 
ȚULÄ, Türkiye Respublikasının Kişi-
nev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜ-
ER, Türkiye Respublikasının Komrat 
Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, Mol-
dova Respublikasının Ankara Büükel-
çisi Dimitriy KROYTOR, Moldova 
Parlamentının hem GHT deputatları, 
İspolkom azaları, Gagauziyadan pri-
marlar hem cümne insannar.
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güçlü bir Gagauziya isteyoruz

Komratta Türkiye Respublika-
sının Başkonsulluun ofițial açılışı 
sırasında nasaat edennär urguladı-
lar:

Gagauziya Başkanı İrina VLAH: 
“Komratta Türkiye Respublikasının 
Başkonsulluun açılması hem Gagauzi-

ya hem da Moldova için çok önemni 
bir adım. Buna zorumuz vardı. Çünkü 
gagauz hem türk halkın arasında soțial, 
kultura hem ekonomika baalantıları ölä 
üüsek uurlara etiştilär, ani Başkonsul-
luun açılması çoktan lääzımdı olsun”.

Moldova dışişleri hem Evro-
paya integraţiya ministrusu Oleg 

ȚULÄ: “Moldova baamsızlıının 29-
cu yıldönümündä Komratta Türkiye 
Respublikasının Başkonsulluun açıl-
masına katılmaktan büük hodulluk 
duyêrım. Baş konsulluun çalışmaları 
arasında en önemnilerdän birisi olacek 
ileri dooru da gagauzların dilini hem 

kulturasını, Gagauziyanın hem Moldo-
va Respublikasının bütün üülen tara-
fının ekonomikasının ilerledilmesindä 
izmettä bulunmaa”.

Türkiye Respublikasının dışiş-
leri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU: 
“Komrat Başkonsulluumuz – bu hepsi 
gagauzların evidir. Baş konsulluun ka-

puları Gagauziyanın hem Moldovanın 
üülen tarafının 9 rayonun insannarına 
açıktır”.

Ofițial nasaatlardan sora, Bakan 
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, ministru 
Oleg ȚULÄ, Büükelçi Gürol SÖK-
MENSÜER, Başkonsul Hasan AK-
DOĞAN, Gagauziya Başkanı İri-
na VLAH hem GHT Başı Vladimir 
KISSA Başkonsulluun açılış şiridini 

kestilär hem, ofițial delegațiyaların 
kalan azalarınnan, Başkonsulluun bi-
nasınnan tanıştılar.

Türkiye Respublikasının dışişleri 
Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Gaga-
uziyada vizitını tamamnayarak, uuradı 
stadiona, ani, 2018-ci yılın Canavar 
ayın 18-dä Türkiye Prezidentı Sayın 
Recep Tayyip ERDOĞAN Gagau-

ziyaya vizitında Canabisi tarafından 
verilän izininä görä, Türkiye Pravitels-
tvosu tarafından yapılêr. Burada Cana-
bisi tanıştı işlerin örümesinnän hem, 
birkaç kerä topa urarak, denedi stadi-
onun çimenini. 

Bakan Mevlüt ÇAVUŞOĞLU teklif 
etti stadionun ofițial açılışını yapmaa 
hep o gündä, açan Kişinevda, Türkiye 
firması tarafından yapılan “Chisinau 

Arena” sport kompleksın açılışı yapı-
lacek.

Türkiye Respublikasının dışişle-
ri Bakanın Gagauziyaya vizitının son 
noktası oldu TİKA yardımınnan Kom-
ratta yapılmış olan “Hoca Nastradin” 
uşak başçası.

Todur ZANET
Fotolar: anasozu.com hem vlah.md
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Nicä kiyat, ölä da prezentațiya rus 
dilindä geçti. Kiyadın yazmak sebepi 
için söleyeräk avtor dedi: «Мотивом 
для написания этой книги для меня 
стал тот факт, что сегодня, около 
30 процентов патриотов создания 
Гагаузии, уже ушло в мир иной. 
Во-вторых, некоторые напряжен-
ные события 1990 года историки не 
осветили. Я сдерживал правду 30 
лет и сегодня готов поделиться ею 

со всеми. Уверен, что будет много 
критики, но я к ней готов. Надеюсь, 
что эта книга сможет дать ответы на 
многие вопросы того периода».

Konstantin TAUŞANCI söledi, 
ani kiyadın hazırlaması üç yıl tuttu 
hem bu kiyatta toplu dokumentlar, ani 
açıklêêrlar avtonomiyanın kurulması 
için haliz aslı istoriyayı hem koparêrlar 
yalancı duakları kimi şişirilän “kahra-
mannarın” üzlerindän.

Bilmeerim, vardı mı GHTnın do-
oruluu bölä bir teklif yapmaa, sorma-
daan Komrat Devlet Universitetına 
kolektivına, rektorluuna hem gagauz 

bilim insannarın cümnesinä? Sanêrım, 
ani yoktu.

Stepan TOPAL islää bir adam-
dı, ama 32 yıl geeri “Gagauz Hal-

kı” milli akıntısının içinä komunist 
partiyasından yollandı hem Gagauz 
Respublikası prezidentliinädän hem 
da Gagauz Respublikasını yok 
etmeyincä taa son günnerinädän o 
partiya onu elindän götürdü hem yu-
karı kaldırdı.

Stepan TOPAL islää bir stroiteldi, 
ama bilimnän ilişkisi yoktu. Onuştan 
onun adını Universiteta vermää yannış 
olacek. Var nicä bir PMKya, bir sokaa, 
bir yapıya vermää, ama Komrat Devlet 
Universitetına lääzım verilsin bir bilim 
adamın adı, ani bu Universitetta gaga-
uzluu kaldırdı. O adam da – Prof. Dr. 
Dionis TANASOGLU, büük türkolog 
hem gagauzolog, gagauz dilini ayaa 
koyan hem üüsekliklää kaldıran insan, 
ani KDUnun rektoru oldu hem, rektor 
olarak, Universitetı kaldırdı.

Not. Saygılı Komrat Devlet Uni-
versitetın rektoru Dr. Sergey ZA-
HARİYA bu yazıyı KDUya Prof. Dr. 
Dionis TANASOGLU adını vermäk 
için ofițial teklif sayın. 

Akademik hem poet Todur ZANET, 
Gagauz Millli Gimnanın avtoru

PATRETTÄ: Universitetın rek-
toru Prof. Dr. Dionis TANASOGLU 
giidirer Türkiye 9-cu Prezidentına 
Süleyman DEMİRELä Universite-
tın “Doktor Honoris Causa” dok-
torluk mantiyasını hem verer bu 
şannı adın Diplomasını. Komrat 
baş kasabasının “Drujba”kinoteatusu, 
02.06.1994 y. Foto: Todur ZANETin

KDUya Prof. Dr. Dionis TANASOGLUnun erinä
Stepan TOPALın adını koymaa isteerlär

Maamilä surat Gagauz Respublikasının ilk Prezidentı olduu için, Gaga-
uziya Halk Topluşu (GHT) teklif eder vermää Komrat Devlet Universitetına 
Komrat komunist partiyasının rayon komitetın azasının Stepan TOPALın 
adını.

Konstantin TAUŞANCI: «Исповедь Миротворца»
Gagauz Respublikasının 30-cu yıldönümünä karşı, Harman ayın (avgust) 

18-dä, Gagauz Respublikasının kurucu veteranı, ekonomika bilgilerindä 
doktor Konstantin TAUŞANCI prezentațiya yaptı kendi eni çıkan kiyadına 
– «Исповедь Миротворца».

Kiyatta verili Gagauz Respublika-
sının kurucu veterannarın hem vatanı 
sevän insannarın biografiyaları hem 
foto dokumentları.

Söleyeräk onu, ani gagauz 
avtonomiyasının kurulmasında 
gagauzlar hiç düşünmärdilär da komşu 
moldovannarlan çekişmää yada cenk 
etmää, Dr. Konstantin TAUŞANCI 
urguladı: «У нас не было цели войны 
с нашими молдаванами соседями. 
Мы просто хотели автономии. Но 
в дело впутывались разные игроки, 
на глазах развивалась антимолдав-
ские настроения. И только большое 
желание развязать ситуацию мир-
ным путем помогло нам получить 
автономию без пролитой крови. В 
этой книге я называю фамилии лю-
дей, которые действительно были 
отважны и благодаря которым у 
нас сегодня есть Гагаузия». Onuştan 
bu temaya avtor kiyadında ayırı bir 
bölüm ayırmış – «Человеческая 
жизнь важнее политических про-
ектов».

Gagauz Respublikasının hem Ga-
gauziyanın kurulmasınnan ilgili in-
sannar bu kiyattan kendilerinä deyni 
çok eni işlär üüreneceklär. Kiyadın 
tirajı 500 taanä da onunnan tanışmaa 
isteyennär bulaceklar kiyadı Gagauzi-
yanın bibliotekalarında, nereyi bütün 
tiraj payedilecek.

2013-cü yıldan beeri Gagauziya-
nın Aydar küüyündä “Gagauz ki-
limneri” festivali yapılmaa başladı. 
Altı yıl sıravarda bu festival Aydar 
küüyün Kurban günündä hem Büük 
Panaiya (Harman ayın (avgust) 28-
zi, bu gündä Aydar küüyün Kisä 
Kurbanı) yortusunda ya ona karşı 
yapılırdı. Ama bıldır bu adeti boz-
maa başladılar...

Bıldır “Gagauz kilimneri” festivali, 
Gagauziya Başkanın harțaklıına görä, 
Harman ayın (avgust) 18-dä yaptılar. 
Şindi sa Aydar küüyün adetini heptän 
bozdular da festivali, Aydara deyni, bir 
uydurma gündä (Harman ayın (avgust) 
9-da) onlain yaptılar. Bu gün Aydar kü-
üyün Kurban gününä hem Büük Panai-
ya yortusuna pek uzakta kaldı.

Onlain yapmasının sebepini 
annêêrız – koronavirus. Ama günün 
diiştirmesi – hiç bişeyä uymêêr!

Ne düşer “Gagauz Kilimneri” fes-
tivalin onlain yapılması için sölemää, 
lääzım doorudan metetmää onu ha-
zırlayannarı, zerä bir tepä zaamet 
koymuşlar aydarlılar, Gagauziya mu-
zeylerin hem Gagauziyanın kultura 
Upravleniyasının işçileri, artistlär.

Festivalin onlain kutlamasın-
da kilimcilik hem kilimcilär için 
videoroliklär gösterildi, türkülär çalın-
dı hem oyun oynandı.

“Gagauz Kilimneri” festivalinnän 
ilgili olarak insannara danıştılar Aydar 
küüyün primarı İlya KÖSÄ, Gagauziya 
Başkanı İrina VLAH, Moldova  üüre-
dicilik, kultura hem aaraştırma minis-
terliin şindiki ministrusu İgor ŞAROV 
hem  eski ministru Monika BABUK, 
Gagauziyanın kultura Upravleniyanın 
başı Marina SEMENOVA.

“Gagauz Kilimneri” 
festivalin gününü
isteyip gibi diiştirmesi
hiç bişeyä uymêêr

Moldovanın Cümne saalıında 
Üstolan Durumu milli komisiyası 
karar aldı COVİD-19-da Cümne sa-
alıında Üstolan Durumu Ceviz ayın 
(sentäbri) 15-dän uzaltmaa.

Bu üzerä büünkü günädän olan 
hepsi zapa işlär kuvettä kalêr.

Başlayıp Ceviz ayın (sentäbri) 
1-dän beeri, hepsi sanitar hem epide-
miologiya normalarına uyarak, Mol-
dovada şkolalar hem uşak başçaları 
açılêrlar.

Hep o gündän beeri vatandaşlar, ani 
gelerlär COVİD-19-da “eşil zona”da 
bulunan devletlerdän, kendi-kendinä 
izoläțiyada kalmayaceklar.

Not. 27.08.2020 günündä Mol-
dovada COVID-19 durumu bölä: 
ulaşannar – 35546; ölennär – 977; 
alışannar – 24433. Bunun içindä Ga-
gauziyada ulaşannarın sayısı – 1928.

Cümne saalıında 
Üstolan Durumu
genä uzalttılar
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75 yıl geeri dünnää sarsılandı ilk 
atom bombaların patlamasından, 
açan II-ci dünnää cengin sonunda 
ABD (Amerika Birleşik Devletleri) 
silählı kuvetleri 1945-ci yılda attılar 
bu atom bombalarını Yaponiyanın 
Hirosima hem Nagasaki kasabala-
rına.

İlkin, 1945-ci yılın Harman ayın 
(avgust) 6-da saat 08:15-tä, amerikalı 
B-29 bomba atan eraplanı attı Hirosima 
kasabasına “Little Boy” (Küçük çocu-
cak) atom bombasını. Sora da, 1945-ci 
yılın Harman ayın (avgust) 9-da saat 
11:02-dä “Fat Man” (Şişman adam) 
atom bombası atıldı Nagasaki kasaba-
sına. Bu bombalardan hemen hem taa 
sora ölän insannarın sayısı: Hirosima-
da – 90-160 bin kişi, Nagasakidä – 60-
80 bin kişi.

2020-ci yılın Harman ayın (avgust) 
9-da Nagasaki kasabasında andılar 
atom bombalarının kurbannarını. An-
mak yaslı sırası başladı saat 11:02-dä 
– bu vakıtta 75 yıl geeri “Fat Man” 
(Şişman adam) atom bombası düştü bu 
kasabaya.

Bu yaslı sırada nasaat ederäk, Na-
gasaki kasabasının primarı Tomihisa 
TAUE urguladı, ani “dünnääda nuklear 
silähların kullanılması kuşkuluu zeede-
lener, da bu üzerä “Nuklear silähların 
yayılmaması için Annaşma”yı koru-
maa lääzım. Bu silähların kullanması 
kolaylaştı o üzerä, ani dünnäädä yapılêr 
pek çok miniatür nuklear silähları”.

Avtobuslardan anaktarları verildilär 
teatruların direktorlarına: “Kıng Long” 
avtobusundan Mihail KONSTANTİ-
NOVa (“Dionis Tanasoglu” Gagauz 
Milli teatrusu), “Mercedes Sprınter” 
avtobusundan sa Denis PINTÄya 
(“Saveliy KÖSÄ” Komrat munițipii 
teatrusu).

Avtobusları vermä sırasında pay 
aldılar Gagauziya Başkanınnan İspol-
kom azaları hem “Gagauz dilinin kul-
lanmak sferasının genişledilmesi için” 
Zakonun avtorları  GHT deputatları 
Ekaterina JEKOVAylan Mihail JELE-
ZOGLU.

Patertlär: vlah.md

“Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledil-
mesi için” Zakonuna görä kuruldu hem çalışêr “Ga-
gauz Dili Fondu”, angısının parasınnan da bu iki 
avtobus (“Kıng Long” hem “Mercedes Sprınter”) 
satın alındılar.

Avtobusları kabletmää deyni meydana geldilär 
teatruların öndercileri, aktörları hem tehnika zaa-
metçileri. May hepsi aktörlar giyimliydilär teatru 
kostümnarına, ne yortulu koloritı bu sıraya verdi.

Kendi avtobusları şindi verecek kolayını teatru-
lar gastrolilerä hem halklararası festivallerä raat çık-
sınnar da yaratmaklarını insannara hem dünnääya 
göstersinnär.

“Gagauz Dili Fondu”ndan Teatrularımıza 
birär Evropa standartları avtobus verildi

Orak ayın (iyül) 28-dä, Komrat Kultura Sarayının önündeki meydanında olan sırada, Gagauziyanın iki teatru-
suna da (“Dionis Tanasoglu” Gagauz Milli teatrusu hem “Saveliy KÖSÄ” Komrat munițipiy teatrusu) verildi birär 
avtobus. Bu işi yapmaa deyni kolaylık oldu 2018-ci yılın Canavar ayın (Oktäbri) 16-da Gagauziya Halk Topluşu ta-
rafından kabledilän  “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonuna görä, angısını hazırladılar 
GHT deputatları Elena KARAMİT, Ekaterina JEKOVA hem Mihail JELEZOGLU.

Azerbaycan Minval.az saytına 
dayanarak, Moldovanın NOI.md 
saytı bildirdi, ani Moldovanın ofşor 
kompaniyaları Armeniyaya siläh 
yollamasında pay aldılar.

Bu iş için yazarak, Minval.az 
habercilik-analitika portalı, urgu-
ladı, ani, üzä çıktı o, ki bu yılın 
Orak ayın (iyül) 12-16 günnerindä 
Armeniya tarafından Azerbay-
canın Tovuz rayonunda yapılan 
silählı provokațiyalarda atılan 
snarädların (bu snarädlardan öl-
dürüldü 1 azerbaycan generalı, 
12 askeri hem 1 țivil insan) bir 
payını Armeniya, Moldovanın 
yardımınnan hem yolunnan, satın 
almış Serbiyadan.

Konuyu açıklayan Elşad 
MAMEDLİ Minval.az saytında 
açıklêêr, ani 2019-cu yılın Ceviz 
(sentäbri) ayından 2020-ci yılın 
yazına kadar Serbiyanın Valyevo ka-
sabasının “Kruşnik” zavodundan satın 
alınmış minomötlar, raketa mehaniz-
malarını hem reaktiv snarädları da on-
nar, Moldova yolunnan, Armeniyaya 
yollanıp, silählı çatışmada kullanılmış.

Bu silählar ilktän satılmış Moldo-
vanın “Ungeni-Biznes” serbest eko-
nomika zonasında bulunan ofşor kom-
paniyasına, sora da, ofşor malı olarak, 
eroplannan Serbiyadan Moldovaya ge-

tirilmiş. Ungendä registrațiyadan sora, 
bu silählar götürülmüş Moldovanın 
Halklararası Curculeşti serbest portu-
na. Bu porttan da, Moldova tamojnesi-
nin damgasınnan, silählar er hem deniz 
yollatınnan Armeniyaya yollanmışlar.

Aaraştırmanın avtoru Elşad MA-
MEDLİ şaşêr ona, ani “Kendisini 
Azerbaycanın dostu gösterän Moldova 
bölä ayıp adımnarı yapêr!” hem ortaya 
atêr fikiri, ani, allelem, bölä devletlerä 

karşı, ani Armeniyaya bu türlü jest-
lar, düşünmedik hem uygunsuz işlär 
yapêrlar, Azerbaycan kendi ilişkilerini 
enidän inceleyecek.

Azerbaycan presası bildirer, ani 
Serbiyanın alış-veriş, turizm hem 

telekomunikațiya ministrusu Rasim 
LÄİÇ (Rasim Ljajić) tanımış onu, ani 
Armeniyaya siläh satıldı.

Lääzım urgulamaa, ani Moldova-
da armän lobisi pek kuvetli: Moldo-

va prezidentı İgor DODONun 
başta olduu Soțialistlär parti-
yasından Moldova Parlamentın 
deputatı oldu hem var Moldo-
va armännar obşçinasının başı 
Gayk VARTANÄN, İgor DO-
DONun danışmanı da oldu hem 
var Gayk VARTANÄNın karda-
şı Êrnest VARTANÄN.

Bu iki kişiyi Moldovada 
Azerbaycanın Büükelçisi Gudsi 
Dursun oglu OSMANOV kaba-
atlı buldu onda, ani Orak ayın 
(iyül) 22-dä Moldovalı azer-
baycannıların silählı çatışmaya 
Armeniyaya karşı protestında 
armän obşçinası hem azerbaycan 

kongresi arasında düüşü başlattılar.
Not. Moldova kuvetleri bu saada-

dan konuylan ilgili taa hiç bir açık-
lamak yapmadılar.

Foto: Olga GNATÜKOVA
NewsMaker

Kendisini Azerbaycanın dostu gösterän 
Moldova Armeniyaya siläh yolladı

Yaponiyanın
Nagasaki kasabasında
atom bombaların
kurbannarını andılar



Ukrayinanın Kurçu küüyün 
“Odesa bölgesinin gagauz kultura 
merkezi”n bibliotekası kabletti Aka-
demik Todur ZANETtän büük ba-
aşışları: “Gagauziya (Gagauz Yeri) 
avtonomiyasına yol (patretlerdä)” 
hem “ Seçmä yaratmalar. 60 yaşına” 
kiyatlarını hem da “Ana Sözü” ga-
zetasının sayılarını, angılarını bizä 
getirdi “Ukrayna Gagauzları Birlii” 
kurucusu Vasiliy KELİOGLU. 

Pek sevindik! Nekadar da ileri git-
mesin, zamana görä, tehnologiyalar en 
ii duygu insan kableder ozaman, açan 
kendi elinnän açêr kiyadı da sayfa-say-
fa okuyêr yonu ya da geçirer gözdän.

Vasiliy KELİOGLU bildirdi, ani 
bölä baaşış kabledeceklär şkolalarda, 
neredä üürenerlär gagauz dilini, bibli-
otekalar (Gagauz kultura merkezi pay-
laşacek). Üürenicilerä deyni lääzımnı 
haberlär, annatmalar, şiirlär, dualar ya-
ratmalarınız faydalı olacek.

Saa olsunnar hem var olsunar hep-
si, kim kendi halkı için bukadar zaamet 
eder!

Olga Kulaksız,
Odesa bölgesinin gagauz

kultura merkezin direktoru

28 Harman ay 2020

28 Avgust 2020
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Harman ayın (avgust) 6-da Moldovanın ANTEM (Asociaţia Naţională 
a Trainerilor Europeni din Moldova) yaptı onlain prezentațiya “Gagauzi-
yada bilingva üüredicilii: şkoladan öncä kuruluşlarda Romın hem Gagauz 
dillerini paralel üürenilmesi” onlain platformasına, angısı ömürä geçiriler 
Türkiyenin YTB (Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar) Başkannıın yar-
dımnarınnan.

YTB yardımınnan gagauz hem romın dili onlain üürenilecek

Onlain prezentațiyasında pay al-
dılar Türkiye YTB Başkanı Abdul-
lah EREN, ANTEM direktoru Lucia 
KUKU, Moldova  üüredicilik, kultura 
hem aaraştırma ministrusu İgor ŞA-
ROV, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, 
OBSEnın azınnıkların işlerinnä bakan 
Baş komisarının ofisinin temsilisi, 
Gagauziya üüredicilik Upravleniyası 
Başı hem Gagauziya uşak başçalarının 
direktorları.

Prezentațiyada gösterildi o bilingva 
kiyatlar, ani 6-7 yaşındakı uşaklar hem 
onnarın anaları-bobaları için gagauz 
hem romın dilindä hazırlandılar hem 
da YTB (Yurtdışı Türklär hem Soy 
Topluluklar) Başkannıın yardımnarın-
nan tiparlandılar.

Şindi terbiedicilär hem analar-bo-
balar var nicä baksınnar onnarı AN-
TEMın saytında bu adrestä: bilingual.
antem.org.

Bu yıl bu açık suda üzmeyä katıldı 
14-74 yaş arası 34 devlettän 1765 kişi. 
Onnarın arasında Moldovadan da 11 
kişi vardı. 

Gagauziyanın Avdarma küüyündän 
anılmış sportçu, istoriyada bilim insa-
nı İgnat KAZMALI bu yarışa 18-cilää 
katılêr. Bu kerä onun vakıdı: 1 saat 18 
minut 9 sekund (48-ci er kendi katego-
riyasında).

Genç gagauz sportsmenı Egor 
FORMUZAL (16 yaşında) Bosforu 
ayıkırladı 53 minutta 39 sekundta (51-
ci er hepsi yarışçıların arasında).

İgnat KAZMALI Bosforu 18-cilää üzüp geçti

Saa olsunnar hem 
var olsunar hepsi, 
kim kendi halkı 
için bukadar
zaamet eder!

Gagauziyanın kultura yaşamasına eni bir gözäl sayfa yazıldı – 
gagauz bilim adamı Vitaliy KÜRKÇÜ kendi parasınnan çıkardı 
bir fotoalbom “Гагаузия/Gagauzia”.

Fotoalbomun hem ona girän hepsi 1200 patredin avtoru Vitaliy 
KÜRKÇÜ kendisi. Canabisi açıkladı, ani fotoalbom için patretleri 
yaptı 19 Gagauziya küüyündä hem kasabasında iki ylın içindä. Bir yıl 
vakıt ta lääzım oldu bu gözäl malı hazırlamaa hem tipardan çıkarmaa.

Gagauziyayı annadan fotoalbomu çıkardı

Harman ayın (avgust) 23-dä Türkiye Milli Olimpiada Komitetı hazırladı hem yaptı İstanbılda 32-ci “Boğazıçı 
(Bosphorus) Kıtalararası Yüzme Yarışı”. COVİD-19 pandemiya beterinä katılannarın sayısı, başka yıllara bakarak, 
biraz düştü, ama genä dä üüsek kaldı.

Fotoalbom çetin kaplı hem çift 
dilli: rusça hem angliyca. Onun 104 
sayfası var. Tirajı – 600 taanä. Kiya-
dın hazırlanmasına yardımcı oldular 
Vasiliy DİMÇOGLU hem Anastasiya 
DİMÇOGLU.

Not. Vitaliy KÜRKÇÜ duu-
du Kongazda, ekonomist, Komrat 
Devlet Universitetın ekonomika fa-
kultetında üüredici, cümne insanı, 
ekspert, Gagauziya ekonomika Up-
ravleniyası başı işledi.


