
Geçennerdä açık-
landı, ani enidän 
başladı işlemää 
Bütündünnä gagauz-
lar Kongresın saytı 
«Гагаузы в мире».

Taa baştan sayt 
B-Ü-Ü-Ü-K BİR 
YALANDAN başla-
dı.

Saytın “Видео/
Аудио” bölümün 
“Gagauziya Benim 
Topraam / Гагаузия 
Моя Родина” filmın anonsunda okuyêrız: “Gagauzya Benim Topraam / Гагаузия 
Моя Родина” - именно так называется фильм о гагаузах, снятый специально 
ко дню Третьего Всемирного Конгресса Гагаузов...”

Ana SözüAna Sözü
Yaþa, benim Halkým!

ANA SÖZÜ 1988

TM

www.anasozu.com
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8-ci sayfa

2-ci sayfa

Kirez ayın (iyün) 1-dä bütün 
dünnäda “Halklararası uşakları ko-
rumak Gününü” kutladılar.

Bu yortunun kararı alınmış 1949-cu 
yılda Parijda, Halklararası demokrat 
karıların Federaţiyasının kongresında.

Eri urgulamaa, ani Türkiye Respub-
likasının kurucusunun Mustafa Kemal 
ATATÜRKün teklifinä görä, Türkiyedä 
“Çocuklar Bayramı” (uşaklar yortusu) 
bakılêr taa 1927-ci yıldan beeri Çiçek 
ayın (aprel) 23-dä.

Halklar 
arası
uşakları 
korumak 
Günü

Kirez ayın 26-da Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim 
KARTAL hem Kişinev TİKA ofisin koordinatoru Atilla Cem KARAMOLLA-
OĞLU Komrat Devlet Universitetın (KDU) kollektivına universitetın obşçejiti-
yesını Evropa standartlarına görä enilenmäk proektına prezentaţiya yaptılar.

Evropa standartlarında

Proektın hazırlanması için TİKA 
(Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agens-
tvosu) 37 bin Euro para verdi. Bütün 
proektı Kişinevdan “Urban-proekt” 
kuruluşu yaptı.

Proekta görä obşçejitiyada Evropa 
standartlarına uygun olarak enilenmä, 
mebel, santehnika, komunikaţiyalar 

yapılacek. Bütün bu işlär için 1,5 mi-
lion Euro para lääzım olacek. Neettä 
var bu parayı yabancı donorlardan 
bulmaa.

PATRETTÄ: Büükelçisi Mehmet 
Selim KARTAL hem KDU rektoru 
Zinaida ARİKOVA proektı kollektiva 
gösterärkana.

2014-cü yılın Kirez ayın 3-dä Ga-
gauziya Halk Topluşun sıradakı top-
lantısında “gürledi” hem “çımçırıklar” 
çaktı! Toplantıda  Gagauziya başka-
nın Mihail FORMUZALın gözünä 
bir tepmä çektilär hem Halk Topluşun 
başına Dimitriy KONSTANTİNOVa 
urdular. Bunu yaptı Vaşkaneş rayonun 
başı Sergey ÇERNEV

Sayt «Гагаузы в мире» B-Ü-Ü-Ü-K 
BİR YALANDAN başladı

Kavga. Yalan. Lobut. Kapan.
3-cü sayfa

Kirez ayın (iyün) 27-dä Brüseldä 
Moldova premyer-ministusu İurie LE-
ANKA Moldova hem Evropa Birliin 
(EB) arasında asoţiaţiya için Annaş-
mayı izmzaladı.

Canabisindän kaarä bu Annaşmanın 
altında yazıldılar EB predsedateli Her-
man Van ROMPUY hem EB komisi-
yasının başı Jose Manuel BARROSO. 

Moldovaylan bilä EBylan asoţiaţiya 
için Annaşmayı imzaladı Gruziya da. 
Ukrayina da Annaşmanın ekonomika 
bölümün altında yazıldı.

Evropa Birliinnän
asoţiaţiya için
Annaşma imzalandı

Kirez ayından (iyün) beeri 
Moldova vatandaşları 
Türkiyeyä vizasız girerlär!
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Kirez ayın (iyün) 3-dä Gagauziya 
Halk Topluşu  kendi sıradakı toplantı-
sına toplandı. Zalda vardılar may hepsi 
deputatlar, İspolkom azaları. Prezidi-
umda oturardılar Gagauziya başkanı 
Mihail FORMUZAL, Halk Topluşun 
başı Dimitriy KONSTANTİNOV hem 
Halk Topluşu başın yardımcıları Dem-

yan KARASENİ hem Aleksandr TAR-
NAVSKİY.

Tribunada GHTnın bücet komisiya-
nın başı Grigoriy MARAR kendi nasa-
atını başararkan kabaat attı GHT başı-
na, ani o sade kendi işlerinä bakêr, da 
teklif etti Dimitriy KONSTANTİNOV 
hem onunnan kalan GHT prezidiumun 

azaları zayavleniya yazsınnar da atıl-
sınnar kendi erlerindän.

Dimitriy KONSTANTİNOV bu-
nunnan kayıl olmadı. Zaldan işidildi 
laflar: “Yalancı!” Birazdana prezidi-
uma yaklaştı Vaşkaneş rayonun başı 
Sergey ÇERNEV da birkaç kerä ba-
ardı: «Заявление на стол!» Dimitriy 
KONSTANTİNOV bununnan kayıl ol-
madı. Ozaman Sergey ÇERNEV atladı 
masa üstünä da GHT başına Dimitriy 
KONSTANTİNOVa bir şamar urdu, 
sora da Mihail FORMUZALın suratı-
na bir tepmä çekti.

Bildiriler, ani zavalı Mihail FOR-
MUZALa hem Dimitriy KONSTAN-
TİNOVa deyni doktorların yardımı 
lääzım olmuş da onnara “Skorıyı” ça-
armışlar. Doktorlar bu konuda bir açık-
lama yapmadılar.

Kavgadan hem düüştän sora presa-
yı zala kolvermedilär. Toplantı kapalı 
kapular ardında biraz sürttü. Sora da 
deputatlar daaldılar.

Not. Gagauziyanın poliţiyası bil-
dirdi, ani bu olaylan ilgili “ceza işi” 
açmış. Zakona görä kabaatlılar ya 18 
bin ley ödeyeceklär, yada 5 yıl kapan 
yapaceklar.

Kavga. Yalan. Lobut. Kapan.
2014-cü yılın Kirez ayın 3-dä Gagauziya Halk Topluşun sıradakı toplan-

tısında “gürledi” hem “çımçırıklar” çaktı! Toplantıda  Gagauziya başkanın 
Mihail FORMUZALın gözünä bir tepmä çektilär hem Halk Topluşun başı-
na Dimitriy KONSTANTİNOVa urdular. Bunu yaptı Vaşkaneş rayonun başı 
Sergey ÇERNEV

Biz bilmäzdik ne cuvap vermää, 
zerä bu kuşkulu vakıtlarda her türlü 
işlär var nicä olsun. Auşam üstü üüren-
dik, ani o günü Moldovanın Kaul kasa-
basından “Dacia” motorlu pehota bri-
gadası, düüşä hazırlanmak denemeleri 
yaparak, haliz kurşunnarlan ateş etmiş, 
granata hem snaräd atmış.

Te ne bunun için Moldova korun-
mak Ministerliin saytında (http://www.
army.md/?lng=2&action=show&cat=
122&obj=2773) yazılı: “CHIŞINĂU, 
25 iunie 2014 — Militarii brigăzii de 
infanterie motorizată „Dacia” din Ca-
hul au desfăşurat astăzi un exerciţiu 
tactic demonstrativ, la Centrul de in-
struire al unităţii militare.

Potrivit comandantului unităţii, 
colonelul Valeriu Chilaru, programul 
demonstraţiilor a cuprins pregătirea 
tehnicii companiei de infanterie, an-
trenarea efectivului la pregătirea de 
luptă şi executarea tragerilor de luptă 

Moldova neytral bir devlet sa, askeri kimä 
karşı düüşä hazırlêêr?

Kirez ayın (iyün) 25-dä bizä başladı gelmää haberlär ani, Çöşmäküüyündän işidiler uultular, ya-
kınnardan avtomat sesleri hem patlamalar. İnsannar sorardılar: “Ne olêr? Cenk mi başlêêr? Cenk 
mi geler?”

din armamentul din dotare.
Prezent la eveniment, şeful Mare-

lui Stat Major, comandantul Armatei 
Naţionale, colonelul Igor Gorgan, a 
declarat că exerciţiul respectiv a de-
monstrat nivelul de pregătire a mili-
tarilor în cadrul tragerilor de luptă, 
precum şi starea tehnicii de infanterie 
din dotarea brigăzii „Dacia”… (Bu 
haberin gagauzçası: “Kişinev, 2014 
yılın Kirez ayın 25-şi – büün Kaul 
kasabasından “Dacia” motopehota bri-
gadasının soldatları, asker üüredicilik 
Merkezindä, kendi taktika beceriklik-
lerini gösterdilär.

Brigadanın komandiri polkovnik 
Valeriu CHİLARUnun açıklamasına 
görä, göstermäk programasında var-
dı motopehota rotanın düüşä hazır-
lanmasında ellerindä bulunan bütün 
silählarından haliz ateş atmaları.

Bu meropriyatiyada bulunan Milli 
Armatanın baş komandiri hem Armata 

Ştabın başı polkovnik 
İgor GORGAN açıkla-
dı, ani bu denemeklär 
gösterdilär ne uurda 
bulunêrlar “Dacia” 
brigadasında soldat-
larının hem da tehni-
kanın düüşä hazırlık-
lıı”…

Bu asker göstermelerinnän ilgi-
li olarak Kirez ayın 26-da www.pan.
md saytı haberi ölä verer (http://pan.
md/news/Na-yuge-Moldovi-proshli-
voennie-ucheniya/50480): “Военнос-
лужащие мотопехотной бригады 
«Дачия» из Кагула провели накануне 
демонстрационные стрельбы из лич-
ного оружия, а также из пушек и пу-
леметов на боевых машинах пехоты, 
приданных подразделению.

Техника использовалась на мар-
ше с преодолением полосы пре-
пятствий. Командиры проверили 

и умение военнослужащих вести 
прицельную стрельбу из гранато-
метов. Начальник главного штаба 
Игорь Горган, присутствовавший на 
стрельбах, отметил в целом доста-
точную готовность личного состава, 
исходя из требований современного 
боя”.

Bizä kaldı sadä bir soruş koymaa: 
Moldova neytral bir devlet sa, Moldo-
vanın üülen tarafında Moldova askeri 
kimä karşı düüşä hazırlanêr?

Patertlär http://www.army.md  
saytından.

Kirez ayın 23-dä Çadırdan Gaga-
uz.md saytı açıkladı, ani “Basarabka 
kasabasında Sadık küüyündän bir in-
san Moldovanın içişleri ministrusuna 
Dorin RECEANa bölä soruş: “Açan 
televizorda hem radioda söleerlär, 

ani 4% olan gagauzlar burnularını 
kaldırêrlar, korunmaa deyni sizin 
hazırlıınız var mı?”

Neyä ministru cuvap vermiş, ani 
şindilik milli korunmamıza Gagauzi-
yadan hiç bir kuşkuluk gelmeer.

- Konflikt var onnarın arasında, ama 
diiil Komradın hem Kişinevun arasın-
da. Onnar kuvedi payedämeerlar... 
Lääzım olarsa, biz vakıdında karışa-
cez. Ama hiç bir kerä diil lääzım kul-
lanmaa kevedi orada, neredä bu diil 
lääzım, - demiş Dorin RECEAN.

Dorin RECEAN: “Onnar
kuvedi payedämeerlar...”
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«Снятый специально ко дню 
Третьего Всемирного Конгресса 
Гагаузов...» - bu B-Ü-Ü-Ü-K BİR 
YALAN.

Bezbelli, saytı hazırlayan ideolog-
lar pek islää üürenmişlär naţist Ger-
maniyanın propaganda reyhsminist-
rusunun Paul GEBBELSın en büük 
sözünü «Чем циничнее ложь, тем 
охотнее в неё верят» (“nekadar taa 
ţinizmalı sözlär, okadar taa da çok on-
narı inanêrlar”). Bu üzerä da, allelem, 
çalışmalarında bu laflara uyêrlar.

Şindi aslısı.
Saytta erleştirilän filmın proek-

tı DOKUZ YIL GEERİ Türkiyenin 
“Suleyman Demirel” universitında 

başladıldı. Ozaman, 2005-ci yılda, 
önderciliktä ne büünkü yalancılar var-
dılar, ne da Bütündünnä gagauların 
Kongresları yapılardılar.

Annadılan film 2011-ci yılda Tür-
kiye Respublikasının Kultura hem 
Turizma Bakannıın zakazına görä bu 
Bakannaa deyni (ne için yazılı filmın 
başında)  Suleyman Demirel Univer-
sitetın (İsparta, Türkiye) Radio-TV 
aarştırma hem uygulama Merkezi 
tarafından yapıldı (ne açıklanêr fil-
mın sonunda).  Başarıldı film III-cü 
Bütündünnä gagauzlar Kongresından 
bir yıl ileri  2011-ci yılın Kasım ayında 
(Kongres 2012-ci yılın Kasım ayında 
oldu).

Filmın sţenaristı hem rejisöru Todur 
ZANET oldu. Filmın haliz adı “Gaga-
uzlar hem Gagauzluk”.

Sora, filmın sţenaristına hem reji-
söruna sormadaan filmda, sţenariyeya 
hiç uymayan hem yakışmayan kimi 
diiştirmeklär yapıp, filmın adını “Gaga-
uzya Benim Topraam / Гагаузия Моя 
Родина” koydular da Türkiye Res-
publikasının Kultura hem Turizma 
Bakannıı bu ad altında filmı kabletti.

Hem taa bir iş.
Açan III-cü Bütündünnä gagauzlar 

Kongresı oldu hepsi delegatlara “Ga-
gauzya Benim Topraam / Гагаузия 
Моя Родина” filmın CDisini daattılar. 
Ama CDdä (Paul GEBBELSın en 

Geçennerdä açıklandı, ani enidän başladı işlemää Bütündünnä gagauzlar Kongresın saytı «Гагаузы в мире». Taa 
baştan sayt B-Ü-Ü-Ü-K BİR YALANDAN başladı. Saytın “Видео/Аудио” bölümün “Gagauziya Benim Topraam / 
Гагаузия Моя Родина” filmın anonsunda okuyêrız: “Gagauzya Benim Topraam / Гагаузия Моя Родина” - именно 
так называется фильм о гагаузах, снятый специально ко дню Третьего Всемирного Конгресса Гагаузов...”

Sayt «Гагаузы в мире» B-Ü-Ü-Ü-K 
BİR YALANDAN başladı

büük sözünü unutmayın!) «Гагаузы 
в мире» saytında da filmın son titrala-
rını kesmişlär. Bilersiniz mi ne iş için? 
Dooru: Filmı hazırlayannarın adlarını 
(Todur ZANET, Azis BAYRAK, Fatih 
KURT, Onur BİROL, Yasin ÖZTÜRK, 
Anatoliy UNGUREANU, Petri MOY-
SE, Murat KASAP, M. Ruşen ÇÖŞ-
KUN, Stepan VARBAN hem taa baş-
kaları) gagauzlar bilmesinnär deyni. 
Zerä bilärselär, ozaman ţinizmaylan 
yapılan yalan ç-o-o-o-ktan üzä çıka-
ceydı.

Todur ZANET,
“Gagauzya Benim Topraam 

/ Гагаузия Моя Родина” filmın 
sţenaristı hem rejisöru

“Ana Sözü” gazetasına açık-
lama yaparak, KDU Senato azası 
Konstantin TAUŞANCI dedi, ani 
“Canabilerinä “Doktor Honoris Ca-
usa” şannı adları verildi o üzerä, ani 
Biz tanıyêrız hem saygı duyêrız Bü-
ükelçi Mehmet Selim KARTALın 
hem TİKA ofisin koordinatoru Atilla 
Cem KARAMOLLAOĞLUnun çalış-
malarına hem zaametlerinä Türkiye 
Respublikasının Gagauziyaya hem 
Komrat Devlet Universitetına büük 
yardımnarın yapılmasında”.

Not. “Ana Sözü” gazetanın adın-
dan kutlêêrız Türkiye Respublika-
sının Kişinev Büükelçisini Mehmet 
Selim KARTALı hem Kişinev TİKA 
ofisin koordinatorunu Atilla Cem KA-
RAMOLLAOĞLUyu bu büük şannı 
adlan. Hem, nicä deerlär bizdä, gaga-
uzlarda, saalık, kısmet, bereket hem 
uzun ömür sizä!

KDUda taa iki “Doktor Honoris Causa” oldu
Kirez ayın (iyün) 26-da Komrat Devlet Universitetın (KDU) Senato kara-

rınnan Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisinä Mehmet Selim KAR-
TALa hem Kişinev TİKA ofisin koordinatoruna Atilla Cem KARAMOLLA-
OĞLUya “Doktor Honoris Causa” şannı adları hem Diplomnarı verildi.

Maasuz bu iş için 15 kişilik bir 
tertip komitetı kuruldu. Üç aftanın 
içindä komitet lääzım açıklasın kendi 
kutlama planını.

Kutlama islää iş, ama onun için 
para lääzım. O parayı, politika için, 
genä gagauzlardan alaceklar!

Zavalı gagauzların 
sırtından başkan genä 
politika yapêr

Gagauziya İspolkmu karar aldı 
Gagauziyada Moldova devletinin 
655 yıldönümü kutlamaa.

Büük Moldovaya 655 yıl!

Komisiya baş-
kanı YTB Strateci 
geliştirmä Dayre-
si başkanı Zahide 
ERDOĞAN açık-
ladı, ani “abituri-
entlar danışarkana 
yazêrlar hepsi Uni-
versitetları, angıla-
rında isteerlär zana-
at kabletmää. Sora, 
alınan ball sayısına 
görä, universitetı 
kazanêrlar. Onnara 
deyni, 300-1000 dolar arası stipendi-
yadan kaarä, obşçejitiey hem saalık 

YTB komisiyası üürencilerä test yaptı

strahovkası veriler, onnar üürenmäk 
için ödämeerlär. Hem da Trükiye 

karşılêêr onnarın bir gidiş-dönüş uçak 
biletini”.

Türkiyedä üürenmäk isteyennerin 
çoyu açıkladılar, ani üürenmektän 
sora ana tarafına dönmää isteerlär.

Harman ayın (avgust) ortasınadan 
komisiya açıklayacêk Türkiyedä üü-
renmeyi kazanan abiturientların liste-
sini.

PATRETTÄ: Komisiya Kişinev 
Türkiye Büükelçiliindä çalışarka-
na. (soldan) YTB zaametçisi Veysel 
GÜNDÜZ, İstanbul Şehir Univer-
sitetın Üüretim azası Muzaffer ŞE-
NEL, YTB Strateci geliştirmä Day-
resi başkanı Zahide ERDOĞAN.

Türkiye pravitelstvosunun YTB (Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar Başkannıı) bütün dünneydän 
üürencilerä her yılın binnärcä bursa (stipendiya) teklif eder. Türkiyedä üürenmäk isteyän gençleri ayırêr maasuz 
kurulan komisiya, angısı, studentların memleketlerinä gelip, abiturientlara test yapêr. Komisiya Hederlez ayın 
28-29 günnerindä komisiya Kişinevda hem Komratta çalıştı.  

Bitki vakıtlar Gagauziya isteer, 
ani Moldova parlamentına Gagau-
ziyadan 5 deputat kvotası ayırılsın. 
Bu demoktariyanın dooruluu.

Son zamannarda Moldova parla-
mentında çeşitli partiyalardan deputat 
ayırılan gagauzlar buna karşı kalktılar 
çekettilär. Maamilä surat: Gagauziya-
dan ayırılan 5 deputatın Moldova par-
lamentında kuvedi olmayaceymış. Ye, 
onnarın var mı?

Peydalanêr soruş: Moldova parla-
mentında sade 5 gagauz deputatı mı 
olcek? Kim dedi, ani Moldova politi-
ka partiyalarından başka gagauzlar da 
parlamenta ayırılmayaceklar?

Herliim Gagauziyaya Moldova 
parlamentına 5 kişilik kvota verdiktän 

Kim Gagauzlar için,
kim da nestä için

Sonu 6-cı sayfada.
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“Gagauzlar hem Gagauzluk” (“Gagauziya Benim 

Bu yazı, bekim hiç bir kerä benim 
elimin altından çıkmayaceydı, herliim 
III-cü Bütündünnä gagauzlar Kong-
resın saytında bir yalan yazmaydı-
lar. Yalan da şu: “Gagauzya Benim 
Topraam / Гагаузия Моя Родина” 
- именно так называется фильм 
о гагаузах, снятый специально ко 
дню Третьего Всемирного Кон-
гресса Гагаузов...” (Bu yazıya cu-
vabım gazetamızım bu sayısının 3-cü 
sayfasında).

Halizdän hem doorudan bakarsak, 
lääzım urgulamaa, ani Gagauziyada fil-
mın may bütün çekimnerini 4 kişi yaptı: 
Yasin ÖZTÜRK, Onur BİROL, Fatih 
KURT hem bän, Todur ZANET. 

Açan filmın proektı aslıya çıktı, bir 
aftanın içindä, 2011-ci yılın Ceviz ayın 
(sentäbri) 18-25 günnerindä bu dört Kongazın 1-ci liţeyindä filmın rejisörunu hem çekim grupasını tuz-

ekmeklän hem çiçeklän karşladılar. 21/09/2011 y. Saat 14:17:30.

Başlêêrız! İi saatta! Allaa ileri – biz aardına! (Soldan: 
Yasin ÖZTÜRK, Onur BİROL, Fatih KURT. Kadr arkasında 
Todur ZANET). 19/09/2011 y. Saat 12:49:16.

Komrat “Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecında 
şen üüredicinin Galina SİRKELİnin uroonda vakıt ta şen 
geçer. 20/09/2011 y. Saat 15:12:16.

Şıranın dadı pek gözäldi. Kazayak. 
22/09/2011 y. Saat 19:04:36.

Herbir işin, herbir yazının vakıdı geler. Bunu bän sölämedim. Bunu insannar söleer. Boşuna gagauzlar demeerlär: “Herbir meevanın kendi 
vakıdı var”. Bebelli bu yazının da vakıdı şindi, 2014-cü yılın Kirez ayın (iyün) 26-da, geldi. (Yalancılara yalan yazmaa kolaylık brakmamaa deyni 
vakıdı maasuz bölä, gününädän, açıklêêrım).

Komradın klisesindä veçerneyi iki kameraylan çıkar-
dılar. 20/09/2011 y. Saat 18:50:22.

Kazayak liţeyin aulunda bulunan kavak altında “Sallanêr kavak” türkü-
sünü çalêr Fedora Borisovna DUKAL. 22/09/2011 y. Saat 15:28:08.

Dünneyin kurulmasını annadan Çöşmäküüyün ÜNESCO tarafından ko-
runan derin çukurun kenarında. 23/09/2011 y. Saat 13:17:58.

kişi, benim zavalı “Opel” maşinama 
üklenip, kimär kerä aaç, kimär kerä su-
suz, kimär kerä uykusuz, bütün Gaga-
uziyanın yollarını hem kırlarını gezip, 
gecä-gündüz filmı çıkardılar.

Sora da, açan Türkiyenin İsparta 
kasabasının Suleyman Demirel Uni-
versitetında filmın montajı başladı, bu 
montajda, 10 günä yakın, hiç may göz 
kıpmadaam, Onur BİROL hem Todur 
ZANET filmın (kimär kerä milise-
kundluk kadralarlan!) montajını yapt-
rılar. Yorgunnuktan gözlerinin kararını 
kaybederek, bu iki kişi filmın 100% 
montajını yaptılar.

Filmın haliz adı buydu – “Gaga-
uzlar hem Gagauzluk”. Ama filmın 
montajı bittiktän sora, açan rejisör 
Todur ZANET İspartadan Moldovaya 
döndü, filmda birkaç diiştirmäk yapıp,  

sţenariyeya hiç 
uymayan hem ya-
kışmayan parçala-
rı ona ekleyip, bir 
kaç kişi, o dooran-
mış filma eni ad 
verip (“Gagauziya 
Benim Topraam / 
Гагаузия Моя Ро-
дина”),  Türkiye 
Respublikasının 
Kultura hem Tu-
rizma Bakannıı-
na filmı eni adlan 
vermişlär da Ba-
kannık bu adlan o 
filmı kabletmiş.

Ama bu işi yapan kişilär nekadar 
köstek koydular filmın GAGAUZLAR 
hem GAGAUZLUK için aslısını an-
natmasına, bilersiniz mi!?

Onnar, kim sonunda dedilär, ani 
filmı onnar yapmışlar, bizä yazardılar 
hem takazalardılar, ani film ANTİRUS 
filmı olêr, ani film iki devlet arasında 
(bezbelli Türkiyenin hem Rusiyanın) 
DİPLOMATİK KAVGASI yaratacek, 
ani bilmäm nelär olacek: göklär mi 
cingilecek, er mi yarılacek, sular mı 
basacek, tolu mu düvecek, ayaz mı 
uracek, ortalık mı yanacek, kıyamet mi 
kopacek, bilmäm ne cendem mi olacek 
herliim film bukadaradan GAGAUZ-

LUU gösterärsa, aslı istoriyamızı an-
nadar sa.

Ama bişey olmadı! Bişey cingilme-
di, yarılmadı, basmadı, düümedi, ur-
madı, yanmadı, kopmadı! Sadä birkaç 
“pali” yazdılar, ani “Todur ZANET ru-
sofob filmı yapmış”. Ama o “palilerin” 
saabileri (bekim “palilär” kendileri da) 
sora o film için III-cü Bütündünnä ga-
gauzlar Kongresın saytında ölä yazdı-
lar: «В данном фильме раскрыва-
ется сущность, традиции, жизнь и 
уклад гагаузов. Этот фильм будет 
интересен как тем кто только же-
лает познакомиться с такой наци-
ей как - гагаузы, так и самим гага-
узам. Потому как его постановка, 
съёмка, озвучивание и общий по-
иск материалов - велась профес-
сионалами, что делает данный 
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Topraam / Гагаузия Моя Родина”) bölä çıkarıldı

Sibirä kaldırılmak hem orada ömür kertiindä zorlukları yaşamayı enidän 
ürektän hem akıldan geçirmää pek zor. (Sibirä kaldırılan Çadır kasabasının 
Stefanida BARKARın (solda) evindä. Ortada: sovet rejımında represiyalar altına 
kalannarın “Dooruluk” dernään başkanı Mihail GAGAUZ. Saada: filmın rejisöru 
Todur ZANET). 22/09/2011 y. Saat 12:46:24.

“Kongaz küüyü hem bu kara sıır kadraya sıımaya-
cek, ba!” 21/09/2011 y. Saat 9:35:56.

Annılmış gagauz kompozitorun İlya FİLEVın (soldan 
ikinci) evindä çekimnär “Allaa saalık versin!” - “Allaa 
versin!” sözlerinnän birär filcan “gagauz suyunnan” ba-
şarıldı. 20/09/2011 y. Saat 13:17:06.

Kameranın kartları tez dolêr. 
Onur BİROL onnarı hemen kompyu-
tora aktarêr. Kazayak küüyü. 22/09/2011 
y. Saat 14:08:32.

Ev saabikası fırın başında. Kongaz. 21/09/2011 y. Saat 
17:11:50.

Kıırmalar geler. Tezdä fırının ya-
lazı islää olacek da onnar fırına atı-
lacek. Kinocuları doyurmaa lääzım.  
Kongaz. 21/09/2011 y. Saat 17:06:48.

AO “Tomay-Vineks” şarap fab-
rikasının çorbacısı Konstantin Sİ-
BOV fabrikayı gösterer. 20/09/2011 y. 
Saat 16:18:08.

Gagauz Respublikasının kurucusunun İvan BURGU-
CUnun aylesindä. 24/09/2011 y. Saat 19:12:16.

Ütülü küüyündän Çöşmäküüyünä geçärkana Fa-
tih KURT dedi bana: “Brä, seni hererdä tanıyêrlar! 
Te bu çoban da seni tanıyarsa kellemi vererim!” Bän 
durguttum maşinamı. Fatih kendi kapusunu açtı. Bän 
çobana taa seläm verincä çoban sordu: “Todur, bura-
da ne aarêêrsın?” Fatih urdu kendisini erä. Ütülü küüyü. 
23/09/2011 y. Saat 15:34:42.

фильм бесценным кладезем куль-
туры гагаузов!» da Todur ZANETin, 
hem filmı hazırlayannarın hepsi adları-
nı silip, bu filmı kendi saytlarına hem 
Youtube koydular.

Film sa dünneyi sarsıladı, GAGA-
UZLARI DİZLERİNDÄN KALDIR-
DI, aslıya gözlerini açtı.

Te ne yazêrlar film için siiredicilär:
Andrey KULEV: “Çok saa olunuz! 

Tarihi ( istoriyayı) aklımıza getirdik, ya-
şadıı günneri, yılları içimizden geçirdik 

(aaladık..., sevindik...) Gagauzluumuzu, 
dilimizi, dinimizi, adetlerimizi, kultura-
mızı kaybetmedik, geçip çok zorluktan. 
Gençlera taa sıkça annatmaa, bilsinner, 
üünsünner tarihimizilen, genişletsinner, 
derinnetsinner istoriyamızı. Saa olunuz! 
Diz çökerim önünüsde”.

İosif PANAİTOV: «Отличный 
фильм! Такая сила духа чувствует-
ся у людей переживших голод, войну, 
такой мудростью и искренностью 
они переполнены!»

Artöm BABENKO: “Bu fılmının 
yonetmenı (rejisöru – nışan “AS”) te-
şekkürler. Çünkü bildiinız vardır gaga-
uzlar kimdıler!”

Şindilik bana kalêr bütün candan 
“Saa olsunnar!” demää hepsinä kim 
yardımcı oldu bu filmın hazırlanmasın-
da.  Bän şükür ederim hepsi insannara 
kim omuz koydu, ani bölä bir film çıka-
rılsın deyni: başta Türkiye Respublika-
sının Kultura hem Turizma Bakannıına 
hem Suleyman Demirel Universitetına 
(SDU), SDU rektoruna Prof.Dr. Hasan 

İBİCİOĞLUya, SDU eski rektoruna 
Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDARa, onun 

yardımcısına İsmail KARACAya, SDU 
eski Genel sekretarlarına Ahmet Tevfik 
KÖSEyä hem Aziz BAYRKa o sonsuz 
yardımnar için hem musaafirlik için.

Ayrıca şükür ederim hepsinä kimin 
çekimnerini filmda kullandık. Şükür 
ederim arhivlerä, muzeylerä, radio 
hem televideniye kanallarına o materi-
allar için, ani filmızda kullanmaa deyni 
kolaylık verdilär. Hepsi bu insannarın 
hem kuruluşların adları filmın titrala-
rında verildi.

Todur ZANET, “Gagauzlar hem 
Gagauzluk” (“Gagauzya Benim Top-

raam / Гагаузия Моя Родина”) filmın 
sţenaristı hem rejisöru.

“Saksan, saksan sakırdêêr - edi 
bin aacı oynadêr!” (gagauz bilmecesi. 
Cuvabı - düzen). 21/09/2011 y. Saat 16:04:42.
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Konstantin KELEŞ 
bütün ömürünü baaşla-
dı beygirlerä. Canabisi-
nin çalışmasınnan Mol-
dovada korundu “Orlov 
ürükleri” beygirlerin 
tamazlıı. Onuştam, eni 
albomun (nicä da ilerki 
albomnarda da)  may 
hepsi resimnerindä 
beygirlär resimni.

Bakmadaan ona, 
ani Konstantin KELEŞ başardı sade 
resim şkolasını, onun resimnerindä 
büük ustalık görüner. Bunu urguladılar 
hepsi insannar, kim pay aldı albomun 
prezentaţiyasında: Çadır resim şkola-
sının direktoru Födor DULOGLU da, 
Moldova parlamentın deputatı İrina 

Konstantin KELEŞ 3-cü resim 
albomunu tiparladı

VLAH ta, başkaları da.
Resimci kendisi sa açıkladı, ani 

resimcilik ona deyni sade bir hobbi, 
angısına deyni o ihlam bulêr aylesindä 
hem beygirlerdä.

Albomun tirajı – 500 taanä. Spon-
soru da – Sergey VLAH.

Gagauzların anılmış adamı, resimci, Çadırdakı “At-Prolin” at fermasının 
direktoru, Çadır kasabası Sovetin predsedateli Konstantin KELEŞ çadır-
dakı resim şkolasında kendi resim albomuna prezentaţiya yaptı. Albomda 
karandaşlan, grafika biçimindä, üzdän zeedä resim var.

Çimişliya-Çumay-Curculeşti yol parça parça düzüler. Onun taa çoyu, ani 
bulunêr Gagauziyanın dışında, yapılı artık. Şindi sıra geldi Gagauziyaya da. O 
yolun arasında var Kongaz-Beşalma-Başküüyü yolun enilenmesi. 

Yaklaşêr parlament seçimneri da, bezbelli bu üzerä, yolların enilenmesi uu-
runda işlär pek hızlandı.

Nicä da olsa, taman Gagauz Respublikasının Gününä (Harman ayın (avgust) 
19-zu) yolun açılması beklener.

Kongaz-Beşalma-Başküüyü 
yolun enilenmesi hızlandı

Artık birkaç yıl Evropanın parasınnan Moldovada yollar enidän 
yapılêrlar. Bu yolların arasında var Çimişliya-Çumay-Curculeşti yolu da.

Serbest güreştä 
kapanış turnirını Pro-
testant misionerların 
“Athletes in Action” 
sport klubu, Komrat 
primariyasının yardı-
mınnan, Kirez ayın 
(iyün) 13-dä Komratta 
yaptı.

Turnirda pay aldı 
150 güreşçi Protestant 
misionerların “Athletes in Action” 
sport klubundan, Gagauziyadan (Kom-

rat sport liţeyi hem uşak sport şkolası) 
hem Ukrayinadan.

Turnirın açılışında, sport sakatla-
rına hem veterannarına yardım etmäk 
“IFAVIS” Halklararası Fondun viţe-
prezidentı Valeriy ZABOLOTNIY 
baaşladı şkolacılar arasında güreştä 
Moldova çempionnarına Grigoriy MA-
RİNÇUya hem Vasiliy TAUKÇUya 
güreşçilär için maasuz ayak kapları.

Not. Bu turnirlan Protestantlar 
kendi işlerini Gagauziyada başarma-
dılar. Onnarın misioner işleri şindi 
büüklerin arasında başladı.

Gagauziyanın kultura Upravle-
niyasının danışmasına görä, TİKA 
yardımınnan Gagauziyaya deyni ses 
studiyası alındı. Studiya 300 bin leyä 
yakın para tuttu.

Gagauziya İspolkomun açıklama-
sına görä ses studiyası Çadır kasaba-
sında erleştirilecek. Gagauziya İspol-
komu açıkladı, ani gagauz solistlarını 
studiyada parasız yazılaceklar.

TİKA yardımınnan Gagauziya-
ya deyni ses studiyasınin alınmasını 
bildirärkana Gagauziyanın İspolko-
mu açıkladı, ani gagauz solistlarına 
deyni studiya parasız olacek.

 Ama bunun ardına hemen urgulan-
dı, ani genä da yazılmak için biraz para 
lääzım olacek ödemää.

Maamilä surat studiyanın izmetleri 
hem zaametçileri için, hem da komu-
nal harçları için. (Foto eski arhivdan).

TİKAdan ses studiyası Çadırda erleşecek

Ses studiyası parasız, ama paralı

Gagauziyada bu yıl 654 kişi liţeyleri başardılar. Onnarın çoyu becerdilär ba-
kalavra ekzamennarını vermää, da, artık, çeşitli universitetlara dokumentlarını 
vermää başladılar. Hem diil salt Moldovada hem Gagauziyada, ama Trükiyeda 
da, Rusiyaylan Evropada da.

654 kişi liţeyleri başardılar

Kirez ayın 21-dä Komratta Gagauziyanın hepsi liţeyleri başarannara deyni 
VIII-ci bal oldu – “Vıpusknik - 2014”.

PATRETTÄ: Kıpçak küüyün “Boris YANAKOGLO” adına vıpusknikleri üü-
renmenin bitmesinä sevinerlär (Hederlez ayın 29-zu, saat 16:51:26).

Protestant misionerları Gagauziyada serbest güreştä 
turnirlar hem misioner işlerini yaptılar

Gagauziyada, Kirez ayın (iyün) başından beeri, Protestant misionerların 
“Athletes in Action” sport klubu çalışêr. Misionerlar küülerimizin hem kasa-
balarımızın çoyunda güreş turnirları hem misioner işlerini yaptılar.

sora, Moldova politika partiyaların 
seçim listelerindä gagauz insannarı 
olmarsalar, ozaman bu partiyalar hep-
si kof olan trup. Zerä, cuvapçılıktan 
korunmak için, gagauzları nestä gibi 
kullanêrlar. 

O üzerä, partiyalardan Moldova 
parlamentına nestä ayırılannar biraz 
sussunar lääzım.

Allaa versin Moldova parlamentı-
na Gagauziyadan 5 kişiya kvota ve-
rilsin, partiyalar öndercileri da, alla 
gibi, taa beş-on gagauza kendi seçim 
listrelerindä er versinnär. Da ozaman 
görecez: kim Gagauzlar için, kim da 
nestä için!

Kim Gagauzlar için,
kim da nestä için

Sonu. Çeketmesi 3-cğ sayfada.



bilgiçlär Türkiyedän, Romıniyada, 
Azerbaycandan, Başkiriyadan (Rusiya 
Federaţiyası).

Kongresta incelendi dokladlar hem 
fikirlär literatura, dil, din, antropologi-
ya, istoriya, mediţina, juridika, ekono-
mika, finans, turizma hem başka uur-
larda.
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ACIZGANNIK
Komrat “ATATÜRK” bibliotekasının direktorunun Vasilisa 

TANASOGLUnun paalı ansının MARİYAnın raametli olması 
sebepinnän, Canabisinä can acımızı bildireriz. 

Bileriz kahırınız hem acınız ateş gibi yakêr içinizi. O kahırınızı 
hem acınızı sizinnän paylaşêrız. 

Mamucuunuzun topracıı ilin olsun! Allaa onu saa tarafına 
kabletsin!

“Ana Sözü” redakţiyası

III-cü Halklararası Kaşgarlı MAHMUT 
proza yarışması

Konu: “Serbest”
Annatmaların son verilecek 

günü: 30 Ceviz ay (sentäbri) 2014 y.
Şort listeyä girennerin açıklan-

ması: 1 Kasım 2014 y.
Erindeki Ödül Törenneri düzen-

nenmesi: Kasım 2014 y.
Halklararası incelenmä: Kasım 

2014 y.
Halklararası Ödül Töreni: Kırım 

ay (dekabri) 2014 y. - Baku/Azerbay-
can.

 
Yarışma kertikleri:
1. Annatma konusu serbesttir.
2. Yarışma Türkiyeylän sınırlı diil-

dir; Dünnäyın neresindä yaşarsa yaşa-
sın, Türkiye türkçesinnän proza ya-
zan bütün yazıcılar, Türkiye jürisinä 
yaratmalarını yollayabilirlär.

(Gagauzça yazannar yaratma-
larını Gagauziya jürüsinä yollêrlar 
hem erindeki yarışmaya katılêrlar).

3. Yarışmaya katılacek yaratmalar 
belertilän adreslerä eldän yada poşta 
yolunnan verilecek.

4. Yarışmaya katılacek yaratmalar taa 
öncä hiçbir yarışmada ödül almamış hem 
hiç bir erdä yayınnanmamış olaceklar.

5. Her yazıcı, yarışmaya en çok iki 
ayırı annatmaylan katılabilir.

6. Yollanılacek annatmaların her 
birinin en az 1.000 (bir bin) en çok 
10.000 (on bin) laflan yazılı olacek.

7. Yarışmaya yollanılacek annat-
maların üzerindä sade parol yazılı 
olacek; paroldan kaarä  yarışmacının 
adını belertän bir nışan bulunursa an-
natma yarışma dışı bırakılacek.

8. Yarışmacı, adını hem laabını, açık 
adresini, biyografiyasını, 1 patredini 
ayrı bir küçük konvertä koyacek. Kon-
vertin üstündä sade parol lafını yzacek. 
Sora yaratmalarını, o küçük konvertlan 
birliktä, bir büük konvertä koyacek.

9. Annatmalar kompyutorda 12 
punto 6 interval olarak yazılacak, 
hem yollanacek. Ayrıca, konkursa girän 
annatmalar taa sora kiyatlaşacaa için, 
büük konvertin içinä Word formatın-
da hazırlanmış dosye hem yaratmalar 
CDya yazılı olarak koyulacek.

10. Yarışmaya katılan annatmaların 
yazıları kesinniklän geeri verilmeye-
cek hem yazıların saabisi bu konuda 
hiçbir hak ortaya koyamayacek.

11. Yarışmada ödül kazanan yarat-
maların her türlü hakları Avrasya 
Yazarlar Birliinä geçeceklär.

12. Yarışma jürisindä pay alannar 
hem onnarın yakınnarı yarışmaya ka-
tılamazlar.

Türkiye türkçesinnän yazılı yarat-
maların yollanılacek adres:

Avrasya Yazarlar Birliği
Sakarya Mah. Göztepe Sokak 

No: 5/A
Altındağ / Ankara / TÜRKİYE

HALKLARARASI ÖDÜLLÄR
Birinciyä: 10.000 TL (yaklaşık 

3450 Euro);
İkinciyä: 7.500 TL (yaklaşık 2580 

Euro);
Üçüncüyä: 5.000 TL (yaklaşık 

1720 Euro);
Mansiyon: 2.500 TL (yaklaşık 860 

Euro).

Türkiye Türkçesi Jürisi:
Osman Çeviksoy
Hüseyin Özbay
Dursun Kuveloğlu
Ataman Kalebozan
Adnan Şenel

Gagauzça yazannar yaratmaları-
nı Gagauziya jürüsinä yollêrlar hem 
erindeki yarışmaya katılêrlar.

Gagauzça yazılı yaratmaların yol-
lanılacek yada getirilecek adres:

“ATATÜRK” bibliotekası
Lenina sokaa, 197,
Komrat – Gagauziya / Moldova

Gagauzça yazıların jürisi:
Mariya Dimitrievna Çebanova
Galina Dimitrievna Sirkeli
Todur ZANET

ERİNDEKİ ÖDÜLLÄR
Birinciyä: 1000 TL (yaklaşık 345 

Euro);
İkinciyä: 750 TL (yaklaşık 258 

Euro);
Üçüncüyä: 500 TL (yaklaşık 172 

Euro).
Avrasya Yazarlar Birlii

Kirez ayın 8-12 günneri arası Kom-
rat Devlet Universitetında (KDU) oldu 
“Cümne bilim-
nerin VI. Halk-
lararası Balkan 
Kongresı”. Kong-
resı birliktä hazır-
ladılar Türkiyenin 
Selçuk Universi-
tetı hem KDU.

KDU hem 
Gagauziya bilim 
a d a m n a r ı n d a n 
kaarä, Kongrestä 
pay aldılar 

Cümne bilimnerin VI. Halklararası           
      Balkan Kongresı

Konkursta ensedilär Olga TRAN-
DOFİLOVA (Moldova, Gagauziya, 
Avdarma küüyü) Ç. AYTMATOVun 
“Plaha” annatmasının, Viktor ŞİMAN 
(Belorusiya) V. BOGOMOLOVun 
“İvan” annatmasınnan hem Marat oolu 
IRISKELDİ (Kirgistan) Ç. AYTMA-
TOVun “Soldatönok” annatmasının. 
Konkursta enseyennerä verildi diplom 
hem birär son model “X5 Retail Gro-
up” smartfonu.

Avdarmalıyka Olga TRANDOFİ-

LOVA, Küçük ayda regional elemeyi 
geçtiktän sora, Hederlez ayında milli turu 
ensedi, da, Moldovadan taa iki kişiylän 
bilä Sergey KOFTUNnan (Kişinev, 2-ci 
er) hem Yanina EGOROVAylan (Kişi-
nev, 3-cü er) Moskvaya yollandı.

Moskvada konkursun yarıfinalına 
22 devlettän (konkursta pay aldılar 
26 devlettän uşaklar) 77 uşak toplan-
dı. Sora super final oldu. Moldovadan 
super finala Olga TRANDOFİLOVA 
çıktı hem o finalı kazandı.

Olga TRANDOFİLOVA Avdar-
manın “D.Çelengir” adına liţeyin 6-cı 
klasta üürencisi (Konkursun kuralları-
na görä bu konkursta pay aldılar sadä 
6-cı klaslardan üürencilär).

Olga Trandafilova II-ci Halklararası 
«Живая классика» konkursunu
tarayannardan üçündän birisi oldu

Kirez ayın 6-da, taman büük rus poêtın Aleksandr Sergeeviç PUŞKİNın 
duuma günündä, Moskvada oldu II-ci Halklararası okuycuların «Живая 
классика» (“Ömürlü klasika”) konkursun finalı. 
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Bu yıl “Halklararası uşakları korumak Günü” pek geniş bakıldı. Moldovanın 
hem Gagauziyanın meydannarında hem parklarında uşaklara deyni türlü şenniklär 
yapıldı: oyunnar, viktorinalar, şaşki şahmatı yarışmaları, asfaltta resimnär, oyun 
hem türkü yarışmaları, konţertlär hem teatru oyunnarı.

Uşakları korumak Günü

O günü, taa gecä saat üçtän beeri, 
“Gelinnerin paradı”nı kuran çadırdakı 
Royal Beauty studiya salonunda ha-
zırlanmaklar başladı. Parada katılan 
insannara makiyaj hem priçöska ya-

“Gelinnerin paradı” – aylä, evlenmäk hem analık için!
Çadır kasabasında Kirez ayın 8-dä, kasabanın Kurban günündä, geçti gözäl 

hem şen bir sıra – “Gelinnerin paradı”. Bu parad artık ikinci yıl sıravardı olêr. 
Parada katıldılar kırk kişidän zeedä: kızlar hem gelinnär.

pardılar, başlarına duak erleştirärdilär, 
ellerinä da testä çiçek verärdilär – hep-
si gelinnerdä gibi olsun.

“Gelinnerin paradı” pay alan in-
sannar hepsicii bir seslän söledilär, ani 
bu paradta pay alma-
nın sebepi – göstermää 
deyni, ani dünneda var 
büük paalılıklar: aylä, 
evlenmäk hem analık.

“ G e l i n n e r i n 
paradı”na katılan-
nar uuradılar çadırda-
kı internat-şkolasına, 
neredä baaşladılar uşak-
lara tatlılık hem oyuncak. 
Hep burada “Gelinnerin 
paradı”nı kuran çadırda-
kı Royal Beauty studiya 
salonun direktoru Sofiya 
MARİNOVA baaşladı 

uşaklara iki tenis masası. Gelinnär da 
şindiki oyunnar fleş-mobu gösterdilär. 
Bitkidä ev saabileri hem musaafirlär 
birliktä bir “Horu” oynadılar.

“Gelinnerin paradı”nda pay alan 
kızlar hem gelinnär, gelin fistannarı-
nan giimli, çalgıcılarlan, Çadır kasaba-
sının büük sokaandan geçtilär. Onna-

rın kimileri motoţiklalar üstündäydilär 
(gelinnerdän pay olmaa deyni parada 
baykerlar da katıldı). Paradın önündä 
gidärdilär eni evlilär Alisa hem İvan 
MEÇKAR.

Parad Çadır kasabasının parkına 
geçti. Burada onnarı selemladılar Çadır 
kasabasının primarı Georgi ORMAN-

CI hem yortunun mu-
saafirleri. Hep burada 
“Gelinnerin paradı”na 
katılannar kendi talant-
larını gösterdilär.

Avşam üstü da “Ge-
linnerin paradı”nı ha-
zırlayannar ikram ettilär 
çadırlıları hem musa-
afirleri üçüz kilalık bir 
tortlan, angısını baaş-
ladı kasabaya Moldo-
vanın dempartiyasının 
temsilcileri.

Kosti AYDARLI
     Patretlär - gagauzinfo.md

Çok-Maydanda kurbandı

İspas Günü, Hederlez ayın (may) 29-da Çok-Maydan küüyün kurbanını kutla-
dı. Klisedä slujbadan kaarä, küüdä şenniklär hem sport yarışmakları geçti.

PATERTTÄ: Çok-Maydan liţeyin aulunda şaşki yarışmaları.

İnsannık hem kusurluklara sabur-
luk maanasınnan, bizä bütün mındar-

lıı getirdilär: ilktän narkotiklerdän 
korunmak maanasınnan gençlerimizi 
narkotiklerä alıştırdılar, sora şkolalara 
sex annadan kiytları soktular, sora da 
adamın adamnan, karının karılarlan sex 
yapmalarını hem evlenmelerini ortaya 
çıkardılar, da, “tolerantnost” maana-
sınnan bunnarı zakonnara geçirerlär.

Bakın, “Voice of Amerika” ka-
nalı haberleer, ani Amerikanın viţe-
prezidentı Joe Biden sex azınnıkların 
korunmasını insannarın milli kultura-

Kulturamızın erinä Batı “zenginnikleri” geler
Devlet Batıya dönüncä bizä Batı “zenginnikleri” geldi. O zenginniklerin birisi sex azınnıkların açıktan korulması. Brakın 

korulmasını – bizim kulturamızı, adetlerimizi, aylelerimizi, uşaklarımızı, yuvalarımızı bozêrlar, ruh zenginniimizi yok ederlär.

larından hem adetlerindän taa üüsää 
koyêr. Bunu o açıklamış “geyleri koru-
mak toplantısında”, neredä pay almış-
lar Büük Britaniyanın, Şveţiyanın, Da-
niyanın hem İslandiyanın büükelçileri: 
“Sizin kulturanız bana deyni meraklı 
diil. İnsansızlık insansızlık kalêr”.

Amerikanın viţe-prezidentı açık-
lamış, ani prezident Barak OBAMA 
izin vermiş kendi diplomatlarına, ani 
kuvetlerini koysunnar bütün dünnedä 
korumaa deyni gey, lesbiyan, bisexual 

hem transgender eriflerin haklarını.
O devletlär, ani istämeyeceklär 

bunu yapmaa “lääzım insansızlık için 
paayı ödesinnär” demiş o.

Dimu ERİBAKAN

Moldovalı uşaklara deyni, Türkiye-
nin Kişinev Büükelçiliin zaametinnän, 
Kişinevda hem Komratta, Türkiyenin 

Lüleburgaz kukla teatrusu (artistlär - 
Bircan SARIOĞLU hem Mesut SARI-
OĞLU) bir kukla spektaklisi gösterdi.


