
Kasım ayın 30-da Caltay küüyün gimnaziyasında oldu pek gözäl bir sıra 
– “Gagauz türkülerin Festivali”. Orada türkülerdän hem halk oyunnarından 
kaarä, annadıldı gagauz adetleri, Kasım hem Hederlez yortuları.
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1946 güzü - 1947 kışı hem ilkyazı gagauzlara karşı zorlan yapılan aaçlıkta 
40-60% insanımız, GENOŢİDa kabaatsız kurban olup, aaçlıktan öldü

Aaçlık GENOŢİDın 70-ci kara yıldönümü

AAÇLIK cendeminin kayalarını geçip, diri kaldık

Sevinmeliktä da, belada da 
Türkiyemiz yanımızda!

Kırım ayın (dekabri) 9-da Çadır kasabasında verildi anaktarlar eni kvar-
tiralardan, 15 ayleyä, angıları bu yıl, Kirez ayın (iyün) 13-14 gecesi, Çadırda 
olan seldän evlerini kaybettilär. Bu kvartiraları eni evdä düzdü Türkiye Res-
publikası, Moldovada TİKA koordinatorluk ofisin yolunnan.

Evin açılmasını hem insannara 
anaktarları verilmesi sırasında pay aldı-
lar Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi 

KILIÇ, Moldovada TİKA ofisin koordi-
natoru Canan ALPASLAN, Gagauziya 
Başkanı İrina VLAH.

Caltay gimnaziyasında 1-ci
“Gagauz türküleri Festivali” oldu

Patrettä Valkaneş kasabasından 
Ekaterina Georievna BAURÇULU 
(kızlık laabı – Çerneva), 1923 yıldan 
duuması. Canabisi aaçlık için bölä 
dedi:

“Aaaçlıı pek prost geçirdik. İdilär 
uşaklarnı bütün. Büük kütüklär ge-
tiridim, sürüyärdim, sobayı yakalım 
da yısınalım. Yannaşırdım sobanın 
yanına uşaklarımnan - Kostikacıım 
hem Stöpa vardı. İmää yoktu. Vardı 
benim bir lelüm, mamunun kıskar-
daşı. Ordan-burdan toplamış karto-
fi kapçaazı onnarı – kaynadardık.

Sandık ani biz artık çıkmayacez o 
yıldan. Dübüdüz küü öldü. 5 uşaanı 
idi anası da o da büzüldü. Ölüleri kı-
zaklan götürüdülär – rıpa içinä sıbı-
dırdılar. Ne köpek kaldıydı, ne kedi, 
ne patkan – hepsini idilär. Kaybel-
diydi dünnä! Aaçlık cendeminin ka-
yalarını geçip, diri kaldık. Kimä da 
verdim rubalarımı, çiizimi, elimdä 
yapılmış döşekleri bir konservaya – 
onnar da öldülär. Da genä bän kaldım 
yaşamaa. Allaa ayırêr kimi almaa”.
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Moldova primyerministru yardımcısı hem ekonomika ministrusu Oktavän KALMIK (Octavian Calmîc) başkannıı altın-
da Kırım ayın 14-16 günnerindä Türkiyedä bulundu Moldovanın delegaţiyası, angısı pay aldı iki devlet arasında ekonomika 
işbirlii ilişklerinnän ilgili komisiyanın çalışmasında. Moldova delegaţiyasında Gagauziya Başkanı İrina VLAH ta er aldı.

“Başbakan Yıldırım, Moldova 
Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi 
Bakanı Calmic’i kabul etti”

Açıklanêr, ani buluşma 40 minut sürttü. Buluşmada Türkiye Respublika-
sının Başbakan yardımcısı Tuğrul TÜRKEŞ, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya 
Agenstvosu (TİKA) Başkanı Serdar ÇAM, Gagauziya Başkanı İrina VLAH er 
aldılar.

Kırım ayın 15-dä Türkiye Respublikasının Başbakanı Binali YILDIRIM 
kendi rezidenţiyasında buşutu Moldova primyerministru yardımcısı hem 
ekonomika ministrusu Oktavän KALMIKlan (Octavian Calmîc) – “Başba-
kan Yıldırım, Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Calmic’i ka-
bul etti” adlı yazıda bildirer Türkiye Respublikasının Başbakanın ofiţial saytı 
(https://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/_Article/pg_Article.aspx?Id=e17354f4-
8714-4336-a96a-65a7f5253abc).

Gagauziya Başkanın ofiţial saytı gagauzia.md bildirer, ani buluşmada bulundu 
Gagauziya Başkanı İrina VLAH ta, angısı şükür etti Türkiye Prezidentına o pro-
ektlar için, ani Türkiye tarafından Gagauziyada yapılêr hem annattı o investiţiya 
proektları için, ani yapılabilir Gagauziyada.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Moldova Başbakan Yardımcısı 
Calmic’i Kabul Etti”

Kırım ayın 14-dä Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ER-
DOĞAN kendi rezidenţiyasında buluştu Moldova primyerministru yardım-
cısı hem ekonomika ministrusu Oktavän KALMIKlan (Octavian Calmîc) 
– “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Başbakan Yardımcısı Calmic’i Kabul 
Etti” adlı yazıda bildirer Türkiye Respublikasının Prezidentın ofiţial saytı 
(https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/66363/cumhurbaskani-erdogan-moldova-
basbakan-yardimcisi-calmici-kabul-etti.html).

Diaspora Gagauziya Başkanınnan buluştu
Kırım ayın 15-dä Ankarada Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar Başkannıın (YTB) binasında Türkiyedä 

gagauz diasporası Gagauziya Başkanı İrina VLAHlan buluştu. Bu iş oldu Gagauziya Başkanın Türkiyedä iki devlet 
arasında ekonomika işbirlii ilişklerinnän ilgili komisiyanın çalışmasında Moldova delegaţiyasınında pay almasın-
nan. Kırım ayın 16-da hep bölä bir buluşma İstanbulda da oldu

Ankarada buluşmada gagauz di-
asporasından kaarä, pay aldılar YTB 
Başkan yardımcısı Sait YUSUF, Gaga-
uziyanın İspolkom predsedatelin 1-ci 
yardımcısı Vadim ÇEBAN hem Gaga-
uziyanın dış ilişkilär Upravleniyanın 
başı Vitaliy VLAH.

Selämlayarak Gagauziyadan mu-
saafirleri YTB Başkan yardımcısı Sait 
YUSUF dedi: “Gagauziyaya hoş gel-
diniz! Gagauz Yerin insan sayısını bil-
meerim, ama burda 80 milion gagauz 
yaşêêr. Bunu bilmenizi isteerim!”

Buluşmada pay alan gagauzlar ur-
galadılar, ani hiç bir zaman Gagauzi-
yaylan kendi ilişkilerini koparmêêrlar 
hem her zaman Gagauziyaya yardıma 

deyni hazır durumda bulunêrlar. Bun-
dan kaarä onnar urguladılar, ani Gaga-
uziyada gagauz dili yaşamalıdır.

Sergey MANASTIRLI: “Bizdä 
bir keez var – biz isteeriz gagauzça 
yaşasın. Neçin zerä bizim gagauzluu-
muz gagauzçadandır. Umut ederiz ani 
başkanınık bundan tutacek. 2017 yılın 
gagauz Kongresinä katılmaa isteeriz”.

İrina YUSUMBEYLİ: “İsteerim 
sizä çok saa olun demää, ani geldi-
niz, zaametinizi saymadınız, bizimnän 
görüşmeyi kabul ettiniz. Bizim baş-
ka başkannarımız da vardı. Onnar 
da Türkiyeyä sık-sık gelirlärdi, ama 
bizimnän görüşmää hiç birisi istämedi. 
İşiniz zor. Ne yardım lääzım, elimizdän 
gelecek hepsinä hazırız”.

Kendi tarafından Gagauziya Baş-
kanı söledi, ani Türkiyedän en çok 
beklenän yardım – bu investiţiya pro-
ektları.

Kırım ayın 4-dä, Gagauziya Halk 
Topluşuna seçimnerin II-ci turu geç-
ti. Bu turda GHTya taa 15 deputat 
ayırıldı. 3 deputat hep taa iisik.

II-ci turdan Gagauziyada Halk Top-
luşuna deputat ayırıldılar:

Dimitriy KONSTANTİNOV, 
Komrat kasabası, 1-ci seçim bölümü;

Konstantin ZLATOV, Komrat ka-
sabası, 2-ci seçim bölümü;

Aleksandr TARNAVSKİY, Kom-
rat kasabası, 3-cü seçim bölümü;

Aleksandr SUHODOLSKİY, 
Komrat kasabası, 4-cü seçim bölümü;

Georgiy LEYÇU, Çadır kasabası, 
6-cı seçim bölümü;

Ruslan GARBALI, Çadır kasaba-
sı, 7-ci seçim bölümü;

Sergey ÇERNEV, Valkaneş kasa-
bası, 8-ci seçim bölümü;

Ekaterina JEKOVA, Çöşmä küü-
yü, 16-ci seçim bölümü;

Nikolay RAYA, Dizgincä küüyü, 
18-ci seçim bölümü;

İvana KEKSAL, Kazayak küüyü, 
24-cü seçim bölümü;

Mihail JELEZOGLU, Kiriyet kü-
üyü, 25-ci seçim bölümü;

Stepan SARİOGLU, Baş küüyü 
(Kirsovo), 26-cı seçim bölümü;

Mihail MANOLOV, Kongaz küü-
yü, 27-ci seçim bölümü;

Petr ÇAVDAR, Svetloe küüyü, 34-
cü seçim bölümü;

Sergey ÇİMPOEŞ, Tomay küüyü, 
35-ci seçim bölümü.

GHTya taa 15 deputat 
ayırıldı. 3-çü hep iisik!
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Nicä bildirdi Anadolu Agenstvosu 
terakt İstanbulun Beşiktaş maalesindä 
bulunan Vodafone Arena stadionun ya-
nında yapılmış.

Bildirildi, ani terakt bölä yapılmış: 
ilktän patlamış bir maşinaya koyulan 
bomba, sora da cannı bomba kendisi-
ni daatmış. Varmış üçüncü bomba da, 
ama poliţiya etiştirmiş onu bozmaa.

Nicä açıkladı Türkiyenin İçişleri 
Ministerlii öldürülän 38 kişidän 30-zu 

Komrat Devlet Universitetı rektor-
luuna 5 kandidat vardı: KDU juridika 
fakultetın dekanı Dr. Sergey ZAHA-
RİYA, Dr. Zinaida ARİKOVA, eski 
rektor Prof. Dr. Stepan VARBAN, 
pedagogika uurunda doktor Tatyana 
RAKOVÇENA hem çiftçilik uurunda 
doktor Lüdmila FEDOTOVA.

I-ci turda rektoru ayırılamadıydılar. 
II-ci tura çıktılar Dr. Zinaida ARİKO-
VA hem KDU juridika fakultetın deka-
nı Dr. Sergey ZAHARİYA. Bu turda 
67 oy alıp, Komrat Devlet Universi-
tetın rektoru Dr. Sergey ZAHARİYA 
ayırıldı. Dr. Zinaida ARİKOVA için 48 
kişi kendi oylarını verdi.

poliţiya zaametçileri.
Türkiye Respublikasının Prezidentı 

Recep Tayyip ERDOĞAN, teraktlan 
ilgili açıklamada, bildirdi kendi can 
acızgannıını teraktta kurban olan in-
sannarın aylelerinä hem yakınnarına, 
hem söledi, ani teraktı hazırlayannar 
mutlaka bulunacek, tutulacek hem 
suda verlicek.

Teraktlan ilgileri olan teroristları 
poliţiya tuttu.

İstanbulda genä terakt oldu
Kırım yaıyn (dekabri) 10-da İstanbulda terakt yapıldı. Bombaların pat-

lamasınnan 38 kişi canını kaybetti, 155 kişi da yaralandı. Bu terakt ilgili 
olarak Türkiyedä bir gün yas tutuldu.

Pavel FİLİP bildirdi, ani Moldova 
hem NATO arasında işbirlii 2006-cı 
yıldan beeri gider. Bu işbirliin proekt-
larının en önemnilerin birisi Moldova-
da pestiţidların yok edilmesi.

Kişinevda NATOnun ofisi açılacek
Brüseldä, NATOnun baş ofisindä, Moldovanın Premyer Ministrusu Pavel 

FİLİP hem NATOnun baş sekretari Yens STOLTENBERG  (Jens Stolten-
berg) imzaladılar annaşmayı, angısına görä Moldovada NATOnun Baalantı 
ofisi açılacek.

Yens STOLTENBERG  (Jens Stol-
tenberg) bildirdi, ani bu ofis asker ku-
ruluşu diil, ama cümne kuruluşudur.

Neettä var NATOnun Baalantı ofisini 
2017-ci yılın ilkyaz aylarında açmaa.

Redakţiyamızdan. Komrat Devlet 
Universitetın eni rektoru Dr. Sergey 
ZAHARİYA kutluca olsun. Allaa ver-
sin Canabisi KDUya, bilimä hem ga-
gauzluumuza izmet etsin. Açık uurlar 
hem başarmaklar sizä.

Dr. Sergey ZAHARİYA –
Komrat Devlet Universitetın rektoru

Kırım ayın 1-dä Komrat Devlet Universitetın rektor seçimnerinin II-ci 
turu oldu. Bu turda Universitetın rektoru ayırıldı KDU juridika fakultetın 
dekanı Dr. Sergey ZAHARİYA.

Çadır kasabasının rayon bibli-
otekası pek lääzımnı hem gözäl bir 
iş yapêr – “Kusurlu insannarı komp-
yutor bilgilerinä hem internetı kul-
lanmaa üüretmäk” proektını ömürä 
geçirer.

Bu proekt verer kolayını kusurlu 
insannar kopmasınnar dünnämızdan 
da, internet yolunnan kendi fikirlerini 
zenginnetsinnär, başka insannarlan di-
alog kursunnar, yaşamalarında peyda-
lanan köstekleri adımnasınnar.

Proektı başlatmaa deyni ilkin 100 
kusurlu insanın arasında anketa yap-
tık – isteerlär mı onnar bu işi ürenmää. 
Çoyu kayıllık etti da te, 20 kişiyi artık 
üürettik. İlkin Çiçek ayında (aprel) biz 
üürettik prost görän insannarı, şindi da 
invalid kaläskalarında gezän insannarı 
üürederiz.

Büünkü gündä üürederiz nicä no-
utbuku hem planşetı kullanmaa da 
onnarlan internet dünnäsına dalmaa. 

Bu yolun düzülmesi için son karar 
alındıyadı 2016-cı yılın Baba Marta 
ayın 4-dä Avdarma küüyündä Moldo-
va Pravitelstvosunun hem Gagauziya 
İspolkomun ortak toplantısında. Sora o 
karara eklendi taa bir – yolun düzülme-
sini Kiriyet küüyünädän uzaltmaa.

Yol için 30 milion ley verilecek. On-
narın 20 milionu devletin yollar fondun-
dan gelecek. Yol genişledilecek hem18 
sm kalınnıında betondan dökülecek.

Premyer-ministrusu lafında durdu
Moldova Premyer-ministruların birkaçının adamasından sora, büün-

kü Premyer-ministru Pavel FİLİP lafında durdu – Gagauziyanın Avdarma 
küüyünä Komrat-Çadır avtostradası tarafından yolu düzmää başladılar.

Kusurlu insannar kopmasınnar bizim dünnämızdan

Bibliotekada üürenmä kursaları belli 
günnerdä yapılêr. Ama var ölä kusurlu-

lar nicä Väçeslav İGNATENKO, angı-
sı may hergün bibliotekaya kompyutor 
bilgileri için geler. 

Çadır kasabasının rayon bibliote-
kasının “Kusurlu insannarı kompyutor 
bilgilerinä hem internetı kullanmaa 
üüretmäk” proektının ortakları da var: 
“Dayuşçaya nadejdu” Cümne Birlii, 
(Lübov İVANÇEVA), “Moldovanın 
prost görän insannar Birlii” (Natalya 
PETRARU), “Karılar iniţiativası” pra-
virelstvo dışında olan kuruluş (Ekate-
rina KOJOKARY).

Valentina Rafaelovna PAŞALI,
Çadır kasabasının rayon
bibliotekasının direktoru

PATRETTÄ: Kusurluları no-
utbuku hem planşetı kullanmaa 
üürederlär bibliotekacılar Lüdmila 
GUBOGLU (solda) hem Svetlana 
POPOVA (ayakta saada).
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Ondan kaarä sıraya katıldılar Ça-
dır primarı Anatoliy TOPAL, Çadır 
rayonun başı Valentin KARA, Çadır 
kasabasının sovetnikleri hem cümne 
insannarı.

Kendi nasaatında Gagauziya ön-
dercisi hem Cadır kasabanın primarı 
şükür ettilär Türkiye Respublikasına 
hem Türkiye halkına, Türkiye Respub-
likasının Prezidentına Recep Tayyip 
ERDOĞANa annamak için hem vakı-
dında yapılan bu yardım için.

Hepsi aylelerin adından, ani o günü 
kvartiralardan anaktarları kablettilär, 
kendi şükür sözünü, yaşları gözlerindä, 
söledi Nataliya KIVIRCIK: “Bizim 
ömürümüzdä büün bir sebepli gün 
– biz eni kvartiralardan anaktarları 
kablettik. Bän gördüm kvartiramı. O 
büünkü starndartlara yugun 
bir yuva. Saa olsun Türkiye, 
ani brakmadı bizi yalnız bu 
belaya karşı!”

Kendi tarafından Türkiye 
Kişinev Büükelçisi Hulusi 
KILIÇ açıkladı, ani “Türkiye 
her zaman gagauzlara yardı-
ma hazır. Zerä sizin proble-
malarınız bizim da proble-
malarımız”.

Moldovada TİKA ofisin 
koordinatoru Canan ALPAS-
LAN söledi, ani “evin yapıl-
masında omuz-omuza çalıştı-
lar TİKA, Çadır kasabasının 
hem Gagauziyanın öndercileri”. Ca-
nabisi urguları onu, ani “pek islää, ki 
insannar kvartiralarına geçeceklär 
ayazlar taa urmadaan”.

Çadırın Karl Marks sokaan № 
17/1 adresindä bulunan bu ev 5 ayın 
içindä düzüldü. Onun 1-ci katında 1 
odalı kvartiralar, 2-ci hem 3-cü ka-
tında sa 2 hem 3 odalı kvartiralar 
bulunêrlar. Hepsi kvartiralarda bütün 
santehnika kurulu, kufnelerdä me-
bel erleştirili hem onnarda var gaz, 
elektrika, su, avtonom yısıtma siste-
maları (1-ci katta elektrikaylan, 2-3 
katta gazlan).

Büünkü gündä, hep Türkiyenin 
yardımınnan, Çadırın Stratan deresi 

bokluklardan paklanêr, zerä bu derenin 
tıkalı olması getirdi ona, ani 2016-cı 

yılın Kirez ayın (iyün) 13-14 gecesi 
Çadırda sel oldu.

“Ana Sözü” gazetası olarak, kendi 
okuycularımızın adından şükür ede-
riz Türkiye Respublikasına,Türkiye 
Respublikasının Prezidentına Re-
cep Tayyip ERDOĞANa, Türkiye 
Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇa, 
Moldovada TİKA ofisin koordinato-
ru Canan ALPASLANa o iş için, ani 
bütün candan yardımnan bulundular 
belaya düşän çadırlıların yanında. Saa 
olun, ani taa bir kerä gösterdiniz, ani 
sevinmeliktä da, belada da Türkiye-
miz yanımızda!

Todur ZANET
Not. 2016-cı yılın Kirez ayın 

(iyün) 13-14 gecesi Çadıra gelän 
fırtınadan hem bakırdan dökülän 
yaamurdan Çadır kasabasına büük 
bir bela geldiydi – Çadırı sellär bas-
tı. Ozaman büük yamurlar gölleri 
doldurdular, o güllerin suları da, 

Sevinmeliktä da, belada da Türkiyemiz yanımızda!
Kırım ayın (dekabri) 9-da Çadır kasabasında verildi anaktarlar eni kvartiralardan, 15 ayleyä, angıları bu yıl, 

Kirez ayın (iyün) 13-14 gecesi, Çadırda olan seldän evlerini kaybettilär. Bu kvartiraları eni evdä düzdü Türkiye 
Respublikası, Moldovada TİKA koordinatorluk ofisin yolunnan.

Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada

tıynakları koparıp, bütün kuvetlän 
kasabanın yollarını hem köprüleri-
ni söktülär, maazaları hem pınarları 
doldurdular, aulları aldılar, evlerin 
temellerini söktülär, evlerin duvar-
larını yıktılar.

Para olarak bu belanın zararı 8 
milion leyi buldu. En büük zararlar 
Çadır kasabasının Stratan deresi-
ni çayırında bululunan evlerä oldu. 
Ozaman Çadırda zarar 107 evä do-
kundu. Onnarın 9-zu heptän yıkldı, 
59 maaza suylan dolu, kasabasının 
40 sokaanda 22 kilometra yol bozul-
du.
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IWCM 20-ci Kolada paneerında 
acızgannık baaşışları için en çok para 
toplandı Moldovada Türkiye Büükel-
çilii tarafından – 70 bin leydän zeedä. 
Bu para, başta Türkiye Kişinev Büü-
kelçisi Hulusi KILIÇ hem Canabisinin 
eşi Günay KILIÇ olarak, Büükelçili-

in hem TİKA zaametçilerinin hem da 
sponsorların yardımınnan toplandı. O 
günü Türkiye Büükelçilii satılaa çıkar-
dıydı imäk hem içmäk işlerini (bakla-
va, çay, kofe, döner, çorba, emiş, tat-
lılık) hem da başka malları, ölä nicä 
tekstil, kosmetika, ayak kapları.

Bundan kaarä Türkiye Büükelçilii 
lotoreya da yaptı. Lotoreyaya baaşış 
olarak koyuldular Türkiye Hava Yolla-
rından hem Atlasjet Global tarafından 
ikişär Kişinev-İstanbul-Kişinev bilet-
leri, Moldcell firmasından bir tablet, 
Leogrand Otelindän çift kişilik bir 

odada bir gecä konaklama hem ayırıca 
bir çiftä avşam imeeyi, Medpark Has-
talar evindän 4 “check-up” talonu hem 
Türkiye Büükelçiliindän baaşış dolu 2 
sepet, bildirer T.C. Kişinev Büükelçili-
in saytı.

Paneerın kultura programasında 
pay aldı Kongaz Süleyman DEMİREL 
liţeyin folklor ansablisi da.

Not. IWCM 20-ci Kolada panne-
erda toplanan paraları karılar klu-
bu, baaşış olarak, vereceklär has-
talar hem kusurlular evlerinä hem 
başka hayırlı işlär için kullanacek-
lar.

20-ci IWCM Kolada paneerı oldu
Kırım ayın (dekabri) 3-dä geçti Moldovanın Halklararası karı klubun (IWCM) 20-ci Kolada paneerı, angısında 

pay aldılar Moldovada bulunan büükelçiliklerin hem diplomatiya misiyaların temsilcileri.

Festivaldä 
s e r g i l e n d i 
hem satıldı 
çeşitli uurlar-
da yaratma-
lar: resimnär 
hem tafta 
o y m a l a r ı , 
tantelilär hem 
başka örmä 
mallar, gaga-
uz milli ruba-
larına giimni 
kuklalar hem 
kurudulmuş 
çiçeklerdän 
tablalar, çarıklar hem peşkirlär, toprak 
çölmekleri hem donaklanmış taftadan 
skemnelär.

Festivalin açılışında söz tuttular 
Gagauziyanın Halk Ustaların Birlii 
başı Nikolay KROİTOR, Çadır pri-
marı Anatoliy TOPAL, GBM başı Pötr 
PAŞALI hem başkaları.

Nicä bildirdi Nikolay KROYTOR 

bu Festivalin uuru oldu o, ani “Gaga-
uziyanın ayırı-ayırı işleyän ustaları-
nı bireri getirmää, birleştirmää hem, 
omuz-omuza olup, bu uurda peydala-
nan zorlukları aşmaa”.

Maasuz “Havezlilerin dünnäsı” 
I-ci zanaatlar Festivali için emblema-
yı yaptı anılmış gagauz resimcisi Pötr 
DİMOV.

“Havezlilerin dünnäsı” zanaatlar Festivali
Gagauziyanın Halk Ustaları Birlii başının Nikolay 

KROİTORun çalışmalarınnan Kasımın 26-da Çadır 
kasabasında oldu “Havezlilerin dünnäsı” I-ci zanaat-
lar Festivali. Bu festival adandı Gagauziyanın Halk 
Ustaları Birlii kurulmasının (26.11.2006 y.) 10-cu 
yıldönümünä.

Açtı prezentaţiya yortusunu Gagau-
ziya kultura hem turizma Upravleniya-
nın başının yardımcısı Dimitriy FUR-
TUNA, angısı nışannadı, ani “herkerä 
Gagauziya kultura hem turizma Up-
ravleniyası yardımcı olêr ii fikirlerin 
hem işlerin ilerlemesindä”.

Sora söz verildi Ay-Boba Mihail 
ÇAKİRin adına Komrattakı kolecın 
direktoruna hem kiyadın redaktoruna 
Mariya Dimitrievna TANASOVİÇa, 
angısı dedi: “Galina SİRKELİylän bizi 
birleştirer büük bir çalışmak kolecdä. 
Herbir işi o yapêr üüsek uurda. Bizä 
deyni Galina Dimitrievna – büük bir 
hodulluk. Bizim kolecımıza deyni bu 
büük bir olay. Kutlêêrız herkezinizi, 
ani bu iş gerçeklendi. Herkezin var 
kolaylıı okumaa bu kiyadı. Kiyat gözäl 
hem meraklı. Önemni bir iş, ani bu ki-
yadın var canı”.

Kiyadın taa bir redaktoru Svetlana 

ROMANOVA açıkladı nesoy iş yapıldı 
kendisinin tarafından bu kiyadın hazır-
lamasında.

Galina SİRKELİnin “ECELİN
SINIRLARI” kiyadı

Komrat regional bibliotekasında Kırım ayın 7-dä Galina SİRKELİ-
KRİSTİOGLUnun “ECELİN SINIRLARI” kiyadın prezentaţiyası oldu. Bu 
avtorun ikinci kiyadı. Kiyadın prezentaţiyasında pay aldılar yazıcılar, bib-
liotekacılar, üüredicilär, Komrattakı Devlet universitetin hem Komrattakı 
kolecin üürenicieri, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın çalı-
şannarı, avtorun hısımnarı hem dostları.

7-ci sayfaya
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Aydar şkolasının kurulma gününü 
buldu küüyün istoriyasının araştırma-
cısı Födor KURU, angısının açıkla-
malarından üüreneriz, ani şkola Aydar 
klisesinin yanında açılmış hem o sadä 
çocuklar içinmiş. Şkolada varmış bir 
klas (13-17 kişi) hem üürenmäk 3 yıl 
sürtärmiş.

175 yılın içindä şkola 9 kerä statusu-
nu hem büüklüünü diiştirdi. Ama, nicä 

söleer gimnaziyanın büünkü direktoru 
Nadejda Pantileevna KOÇANCI “şko-
lanın üüredicilik temeli diişmedi. Bu te-
mel – saygı hem sevgi. Büün da gimna-
ziyanın kuralı – “İlktän sevmää, sora 
terbietmää!” Bu lazungu kendilerinä 
deyni aldılar o insannar da, ani şko-
lamızı bitirdilär. Onnarın arasında var 
üüredicilär, doktorlar, injenerlar, yazı-
cılar, politikacılar, bilgiçlär”.

Kendi yıldönümünü Aydar gimna-
ziyası büük bir yortulu sıraylan baktı – 
«Школа живет не старея, все было 
будто бы вчера». Bu sırada, saygı hem 
sevgi laflarınnan, kendi üüredicilerinä 
hem şkolasına danıştılar: yazıcı hem 
poet Pötr ÇEBOTAR, araştırmacı Fö-
dor KURU, GHT deputatı Z.İ. POPAZ, 
gimnaziyanın ana-boba birliin başı 
G.G. KAPSAMUN, vıpuskniklär P.D. 
TERZİ hem İ.A. KALAK.

Gagauziyanın adından gimnaziya-
nın kolektivına kutlama sözlerinnän 
danıştılar hem baaşışlar getirdilär Gaga-
uziyanın üüredicilik Upravleniyası ba-
şın yardımcısı V.S. MİRON hem Bilim 
Merkezin zaametçisi G.D. RADOV.

Aydar gimnaziyasının 175-ci yıl-
dönümünü kutlaması büük şenniklän 
hem gramotaların daadılmasınnan geç-
ti. Konţerttä üürencilär türkü çaldılar, 
oyun oynadılar hem peet okudular.

Not. Biz da, “Ana Sözü” olarak, 
kutlêêrız Aydar küüyün F.A. ANGE-
Lİ adına gimnaziyasının kollektivını, 
üürencileri hem üüredicileri bu gözäl 
yıldönümünnän. Allaa versin sizä sa-
alık, uzun ömür, saygı hem sevgi!

Aydar gimnaziyasının 175-ci yıldönümü
Gagauziyanın Aydar küüyünün F.A. ANGELİ adına gimnaziyası kurulma-

sından 175-ci yıldönümünü kutladı – sayılêr, ani bu şkola hem taa 21 gagauz 
küülerindä ilk şkolalar açıldılar 1841-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 2-dä.

Kırım ayın (dekabri) 7-dä Beşal-
ma küüyün Dimitri KARAÇOBAN 
istoriya hem etnografiya muzeyindä 
muzeyin kurulmasından 50-ci yıldö-
nümü kutlamaları oldu.

Bu muzey kuruldu 1966-cı yılın 
Ceviz ayın (sentäbri) 16-da.

1988-ci yıldan beeri taşıyêr Beşal-
madan gagauz yazıcısının hem muze-
yin ilk direktorunun Dimitriy KARA-
ÇOBANnın adını.

Büünkü gündä muzeydä yaklaşık 
19 bin eksponat var.

Dimitri KARAÇOBAN
adına istoriya hem
etnografiya muzeyi
50 yılını kutladı

Kasımın 27-dä Çadır kasabasının kultura 
Evindä seftä geçti “Bucak kızları” konkursu. An-
gısında pay aldı 8 kız Gagauziyanın Aydar, Baur-
çu, Beşgöz, Kıpçak, Tomay küülerindän, Çadır 
kasabasından hem komçu Taraklı rayonundan.

Nicä bildirdi konkursu hazırlayan hem Çadır kasa-
basının Kulturanın tek Merkezin başı Lübov KASIM 
“konkursta birkaç basamak vardı: milli giyimnär, 
“Şan minudu”, “Sidänka”, milli imeklär, el işleri. 
Bundan kaarä herbir kız lääzımdı annatsın neleri 
lääzım yapmaa, ani kendi Vatanında kalmaa”.

“Bucak kızları” konkursunu hazırlayannar taa 
baştan karar almışlar, ani erleri nominaţiyalara görä 
payetmää, konkursta tek enseyän olmasın deyni. 
Onuştan hepsi kızlara baaşışlar hem diplomnar veril-
di hem, nominaţiyalara görä, erlär payedildi:

- “Bucaan sedefi” – Mariya TOPÇU (Tomay);
- “Fotomodel” – Alöna PENEGİNA (Çadır);
- “Usta” – Yuliya SEİZ (Komrat);
- “Duan yıldız” – Maya MOLLA (Beşgöz);
- “Dilber” – Diana KAZANCI (Kıpçak);
- “Kıvrak” – Mariya TERZİ (Aydar);
- “Gülüş” – Födora ARNAUT (Baurçu);
- “Yakışıklık” – Viktoriya RAYKU (Taraklı).
“Bucak kızları” konkursun özel musaafiri oldu 

Kişinev TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN.
Konkursa katılannara hem siiredicilerä kendi ya-

ratmaklarını gösterdilär Valkaneştän “Yıldızlar” an-
samblisi, Komrattan ansambli “Düz Ava” hem Tarak-
lı kasabasından artistlär.

Bucaan sedefileri,
dilberleri, kıvrakları

Gagauziyada Romın hem Gagauz
dilleri yannaşık üüreniler

Gagauziyanın eni Başkanı seçildii gündän beeri Gagauziyada başladılar Romın dilini üürenmektä 
çeşitli programalar ömürä geçirilmää. O programaların birisi – uşak başçalarında Romın hem Gagauz 
dillerin yannaşık üürenilmesi, angısının tanıtımı yaklaşık 1,5 yıl geeri başladı.

2015-ci yılın Orak ayın 
(iyül) 14-dä Komratta, OS-
CEnın azınnıklar işlerinä ba-
kan Baş komisarı para yar-
dımınnan, “Integrarea cu 
respect pentru diversitate – 
învăţarea simultană a lim-
bilor română şi găgăuză” 
(bak “Ana Sözü” 2015 yılın 
Orak ayın No. 13-14 (632-
633) sayısını 2-ci sayfası-
nı) proektı başladı. Proektı 
Gagauziya İspolkomunnan 
birliktä ortak yapêrlar AN-
TEM (Asociaţia Naţională 
a Trainerilor Europeni din 
Moldova), Moldova üüredi-
cilik ministerlii, Moldova Bilimnär akademiyasının 
kultura varlıı İnstitutu hem Moldovanın etniklararası 
ilişkilär Bürosu.

Bu proektlan ilgili olarak, Kırım ayın 9-da Komrat 

regional bibliotekasında oldu presentaţiya didaktika 
materiallarına, angıları sora verildi Gagauziyanın 10 
uşak başçasına, neredä var 10 hazırlanmak grupası.

Bu didaktika materiallarında var CDlär (800 
taanä), masal, türkü hem 
peet kiyatları (400-zär 
taanä). Kiyatların hazırlan-
masında pay aldılar gaga-
uz dilindä üüredicilär hem 
terbiedicilär, Komrat Dev-
let Universitetın üürediciler 
hem ANTEMın zaametçile-
ri. CDnin yazılmasında teks-
tları okudular Çadır Milli 
Teatrunun artistleri.

Not. Büün Gagauziyada 
Romın hem Gagauz dillerin 
yannaşık üürenilmesi Pro-
ektında pay alêr 230 uşak 
hem 200 ana-boba.
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Üürencilär bütün ürektän hem büük 
çalışmalarlan hazırlandılar bu festivalä. 
Onnar çok meraklı işlär annattılar geç-
miş evelki zamannar için, gagauzların 
en büük milli yortuları – Kasım hem 
Hederlez – için, ani onnar baalı biri-
birinä hayvancılıklan hem yılı ikiyä 
payetmesinnän: yaza hem kışa. Unut-
mayalım, ani Hederlez günündä, He-
derlez ayın 6-da, gagauzlarda evel yaz 
başlarmış, Kasım günündä da, Kasım 
ayın 7-dä (şindi sekizindä bakılêr), kış 
başlarmış. Hederlezdä koyunnarı ço-
bana verärmişlär, Kasımda da çoban-
dan alarmışlar, ödeşip onnar için.

Festivaldä, Kasım yortusunun adı-
na, edinci klaslar çaldılar “Oglan” tür-
küsünü hem annattılar ne yaparmışlar 
Kasımda hem Kasımadan: bereketi top-
larmışlar, kızlar dernek oturup, çiizlik 
işlerini işlärmişlär, boşçalık dikärmişlär, 
yapaa işlärmişlär, çorap örärmişlär. İş-
leri yaparkana gözäl türkülär çalarmış-
lar. Kız üürencilär bu işleri gösterdilär 
hem türkü çaldılar: “Kız toplamış her-
bir çiçää”, “İlkyaz geler, akan sular 
bulanêr”, “İlkyaz geldi küüyümüzä”. 
Dernekçiyka Kristina DRAGUŞAN 
çaldı türküyü “Kapu önü, mari kız”.

Evel dernekçilär, taa gün duuma-
daan, evlerinä daalışarmışlar. Ama 
bizim festivalimiz gündüz geçtii için, 
o işindä ilerledi. İlerletti onu sekizin-
ci klasların üüreniciykaları tüküylän 
“Turnalar”, çaldı onu Rimma GROZ-
DEVA. Sora kızlar annattılar kış yor-
tuları için hem Andrey günü için. Bu 
günä karşı sarmısak beklenirmiş hem 
beklärkan da türkülär çalınırmış. Se-
kizinci klasların üürencileri çaldı-
lar türküyü “Örtü üstündä”. Edinci 
klasların üürenciykaları sa, gözäl at-
las fistannarlan, türlü renktä püsküllü 
şalinkalarlan, bez fıtalarlan gagauz 
oyunnarını oynadılar. Altıncı klasla-
rın üüreniciykaları çaldılar türküyü 
“Nasıl islää bizdä yaşama”. Ayrıca 
Evgeniya DRAGNEVA çaldı türküyü 
“Şu çayırın içindä”. 

Geçmedi sıralar maanisiz da. Evel-
ki maanileri söledilär altıncı klastan 
üürenciykalar Elena İVANOVA hem 
Alöna SAKALLI. Ama küçük boydan 
kızlar da geeri kalmaa istemäzdilär. 
Üçüncü klastan üürenciykalar Mariya 
DEMİR hem Kristina ÇERNEVA çal-
dılar bir şaka türkü “Kurbaacıklar” da 
hepsini güldürdülär bu türküylän. Pek 
eski bir türküyü “Poy otunu biçmää” 

çaldılar dokuzuncu klasların üürenci-
leri. Bu türküdä annadılêr gagauzların 
evelki fıkaaralık yaşaması için.

Kendi ömüründä bizim gagauzlar 
çok zorlar geçirmişlär. Yaşamalarına 
görä da türkü kurmuşlar. O türkülerdän 
birisini “Ak bacadan tütün tüter” çal-
dı uurenciyka Natalya JELEZOGLU. 
Ama güç yaşamanın arasında sevinme-
lik ta, sevgilik ta olarmış. Onuştan Lari-
sa NEDOVA hem Natalya JELEZOG-
LU çaldılar sevda için “Ko ol aalemin 
evinä donak” türküsünü. Festivaldä 
unudulmadı o iş ta, ani Gagauziyada 
bulunarak, biz Moldovada yaşêêrız. 
Onuştan hep bu kızlar çaldılar türküyü 
“Hay, Moldova, Vatanım!”

Belliki, sıramız “Gagauz türküleri 
Festivali” olduu için, taa çok türkülär 
çalındı: “Maavi çiçek” (Kristina DRA-
GUŞAN), “Menevşa” (İrina AHMUT-
DİNOVA hem Kristina DRAGUŞAN). 
Çocuklar da kalmadılar kızlardan aşaa 
da Festivalin kapanışına yakın, onnar-
lan bilä “Kiraţa avası” oyunu oynadılar. 
Bu oyundan sora da, festivalcilär hepsi 
barabar, çaldılar festivalin adına bir tür-
kü (laflar – Evdokiya PETKOVİÇ):
1. 
Şen türküleri biz çaldık sizä,

Şennendirdik üreklernizi.
İlerledecez türküleri, adetleri,
Vatanımızı unutmaycez.
 REFREN:
Yaşasın Vatanımız,
Şeremet şen gagauzlar.
Hepsi devletlär bilsinnär,
Ani var yalpak gagauzlar.
2.
Çok meraklı türkülär bileriz biz.
İleri dooru da biz çalacez,
Derneemizä sizi teklif edecez,
İşleycez hem türkü çalacez.
 REFREN.
3.
Kalın saalcaylan, bizim paalı dostlar,
Ürekleriniz çok şen dursun.
Bizim türkülerimiz unudulmasın,
Adetlerimiz da basılmasın.

Caltay gimnaziyasının 1-ci “Ga-
gauz Türküleri Festivali” geçti pek 
meraklı, hepsi kaldı şen, çok vakıt şa-
marlarını düüdülär da “ileri dooru da 
ilerledelim türküleri, adetleri” dedilär.

PATRETTÄ: (1-ci sayfada) “Ga-
gauz türküleri Festivali”ndä pay 
alan kızlar.

Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ,
Caltay gimnaziyanın iştä hem

ustalıkta pedagogu

Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada

Caltay gimnaziyasında 1-ci “Gagauz türküleri Festivali” oldu

Poet Pötr MOYSÄ annattı, nesoy 
geçtiydi Galina SİRKELİylän kolverim 
“Bucaan dalgasında”, ani onun peetlerini 
diil bir sıra gagauz radiosunda okudu.

Anna SUKMAN okudu kimi sıra-
cıkları kiyadın önsözündän, angılarını 
yazdı Anna STOLETNEYA: “Ne o – 
şiir duuması? Allahtan vergi mi? Yada 
yaradıcılık hem saburluk mu? Osaydı 
hepsi bir testedä mi baalı? Olmalı, her-
kezin var kendi özel cuvabı 
bu soruşa. Galina SİRKELİ-
KRİSTİOGLUnun da bu 
kiyadında olur duyalım 
avtorun yaradıcılıını, sıcak 
duygularını hem da büük 
saburluunu...”

Gagauz dilindä üüredi-
ciyka Ekaterina İvanovna 
KILÇIK söledi: “Galina 
Dimitrievna – bir insan, 
angısı bütün üreklän sever 
ana dilini, ana tarafını. 
O pek çalışkan, nesoy işä 
da tutunmasa, alınmasa, koyêr bütün 
canını, üreeni, bilgilerini. İş ilerlesin 
deyni, başarılı olsun Galina Dimit-
rievna hiç korumêêr kendisini, işleer 
gecä-gündüz. Bu kiyat pek lääzım bizä 
büünkü gündä. Onu var nasıl kullan-
maa hem uroklarda, hem meropriyati-
yalarda da”.

Avtorun kolegası Anna Danilovna 
SUKMAN te bölä düşünmeklerinnän 
paylaştı: “Galina Dimitrievnayı bilerim 
çoktan. Bilerim Onu nicä ii ürekli, acız-
gan hem açık ürekli bir insan. Ama neyä 
bän pek mayıl olêrım, o onun ustalıına 
yazmaa türlü yaratmalar ana dilindä”.

Prezentaţiyada avtorun şiirleni 
okudular kolecın üürenicileri: Tatyana 
KOLTUKLU, Olga BALABAN, Ma-
riya BARGAN, Nikolay BASARAB, 
Tatyana KÜRKÇÜ, Tatyana MARİ-
NOVA. “Ana dilim” şiirin laflarına 
muzıkayı uydurdu Pavel KOCEBAŞ. 
O türküyü çaldı Pavel KOCEBAŞ, gi-
taraylan İvan BABOV. “Güzlü günnär” 
şiirin laflarına muzıkayı uydurdu Olesä 
PULUKÇİ. Türküyü çaldılar: Olesä 

PULUKÇİ, Sveta YANUL, Anastasiya 
ÇOBAN, Vlada VASİLKOVA.

Robert ROJDESTVENSKİYin şii-
rin çevertmesini gagauz dilinä “Sevda-
mı sana vereyim mi?” insţenirovkayı 
gösterdilär Tatyana KOLTUKLU hem 
Dimitriy MİHAYLOV.

Avtorun “Acızgannık” annatmasın-
dan sıracıkları okudular Tatyana KA-
PAKLI, Lüdmila NENOVA, Nadejda 
RATKOVA.

Poet Galina SİRKELİ da okudu 
birkaç şiirini hem te bu laflarlarlan 
zalda bulunan musaafirlerinä danış-
tı: “Bölä başarılar, nicä eni yaratma-

ların peydalanması, belli olêr, açılêr 
ozaman, açan var yardım hem inan. 
Benim ilk yaratmalarımın peydalan-
masında büük yardım oldu anılmış 
şairdän, yazıcıdan, akademiktän To-
dur ZANETtän. Benim ilk kiyadımı 
hazırladı hem tiparladı Todur ZANET 
(2014-cü yılda tipardan çıktı “Lüz-
gerli havada sazların türküsü” peet 
kiyadı). Anılmış poetın faydalı nasa-
atları vererlär kolaylık annamaa ölä 
ufak işleri, angılarını esap almêêrım, 
ama onnar pek önemni. Bana deyni 
bir büük iş, büük kısmet, ani benim dä 
yaşamamda bulundular hem var ölä 
insannar, kimin yardımı bana deyni 

herkerä paalı, kimin sözü 
bana deyni önemni, kim 
diil bir sıra gözdän geçirdi 
yaratmalarımı, kim ilk sı-
rada okudu onnarı. Onnar 
benim kolegalarım: Mariya 
Dimitrievna TANASOVİÇ, 
Svetlana Yakovlevna RO-
MANOVA, Anna İvanovna 
STOLETNEYA, Aleksand-
ra Dimitrievna MARİNO-
VA hem Anna Danilovna 
SUKMAN. Kiyat yazmaa – 
bir iş, ama tiparlamaa büük 

hem zor iş. Saa olsun bizim Başkanı-
mız İrina VLAH, ani yardımcı oldu-
lar bu kiyadın tiparlanmasında. Ayırı 
şükür ederim Vasilisa PETROVİÇA. 
O insan çalıştı, ki kiyadım tiparlansın 
hem kiyadın gözäl kabı da olsun. Saa 
olsunnar yardım için regional bibliote-
kasının çalışannarı: Evgeniya LÜLE-
NOVA, Mariya NEDÄLKOVA, Vera 
SİBOVA, Tatyana KİRİYAKOVA”.

Materialı hazırladılar Komrattakı 
kolecın gagauz dili hem literatura 

üüredicileri Aleksandra Dimitrievna 
MARİNOVA hem Anna Danilovna 

SUKMAN

Gagauziya İspolkomun parasın-
nan dünneyi gördü Pötr MOYSEnin 
ikinci kiyadı – “Özlä beni”. O kiya-
dın prezentaţiyası oldu Kırım ayın 
14-dä Komrat regional biblioteka-
sında.

Preaentaţiyada, Ga-
gauziya kultura hem 
turizma Upravleniya-
sının izmetçilerindän 
kaarä, pay aldılar bib-
liotekacılar, yazıcılar, 
türkücülär, GHT de-
putatları.

Nicä bildirdi avtor kendisi, “Özlä 
beni” kiyatta var 91 peet. Onnarın 17-
si rusça, kalanı gagauzça.

Prezentaţiyada kutlama sözle-
rini hem candan duygularını Pötr 
MOYSEyä söledilär: Gagauziya kul-
tura hem turizma Upravleniyasının 
zaametçisi Evgeniya LÜLENOVA, 
yazıcılar Vasi FİLİOGLU hem Ga-
lina SİRKELİ, Halk Topluşun eni 
seçilän deputatı Ekaterina JEKOVA, 
türkücülär Vitaliy MANAJUL hem 
Pötr PETKOVİÇ, h.t.b.

Kiyadın tirajı – 300 taanä. Kiyat 
Gagauziyanın bibliotekalarına daadı-
lacek.              Foto - gagauzmedia.md

Pötr MOYSE ikinci 
kiyadını çıkardı

Galina SİRKELİnin “ECELİN
SINIRLARI” kiyadı

Sonu. Çeketmesi 5-ci sayfada
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On yılın içindä Gagauziyadan hem 
aşırıdan insannar Avdarma Yaratmak 
Evin ustalıınnan hem hazırlanan eks-
ponatlarınnan sergilerdä tanıştılar. O 
sergilär her kerä pek meraklı geçtilär 
hem geçerlär, zerä onnarda annadılêr 

gagauzluumuz, yaşamamız hem kul-
turamız. O ekspotların çoyu yapılı 
fanerdän hem susaktan.

Söz gelişi lääzım urgulamaa, ani 
Mihail Konstantinoviç YAZACI ga-
gauzlarda susak işlemäk hem donak-

Uzun ömür sana, Avdarma Yaratmak Evi!
Gagauzlar da, başka insannar da artık çoktan bilerlär, ani Avdarma küüyündä uşaklar için var pek donaklı 

bir Yaratmak Evi, angısının başında durêr büük pedagog hem açık cannı insan – Mihail Konstantinoviç YAZACI. 
Geçennerdä bu Yaratmak Evi kendisinin 10-cu yıldönümünü kutladı.

lamak kulturasına eni bir sel getirdi. 
İleri gagauzlar susakları salt kaşıklık, 
tuzluk hem su kapları için kullanardı-
lar. Şindi sa, Mihail Konstantinoviçin 
talantınnan, susaklar kemençelerä hem 
kauşlar döndülär, masallı evlerä hem 
kaplara çevirildilär.

Yaratmak Evini yıldönümünnän 
kutlamaa deyni o Evä o günü geldilär 
gagauz kultura hem cümne insanna-
rı, küüyün primarı hem sovetnikleri, 
Gagauziya Başkanı hem GHT depu-
tatları. Onnar pek çok gözäl laflar 
söledilär hem Yaratmak Evin adına, 
hem Yaratmak Evin başına Mihail 
Konstantinoviç YAZACIya. Baaşış-
lar da verildi – can sıcaklıından taa 
noutbuklaradan.

Eridir urgulamaa, ani Avdarmanın 
Yaratmak Evi başladıydı kendi yolunu 
küü klubun birkaç odasından da şin-
di, 10 yıldan sora, o bulunêr küüyün 

Biznes-Merkezinin bütünnä bir katın-
da. Büün burada incäzanaatlan tanışêr 
yaklaşık 150 uşak.

Foto – anasozu.com, avdarma.md

III-cü “Covorul Dorului” Milli Festivali
Kırım ayın 4-dä Kişinevun “Nikolae SULAK” Milli Palatasında oldu III-

cü “Covorul Dorului” Milli Festivali, angısı ilgiliidi UNESCOnun kultura 
varlıına Moldova Respublikasının kilimnerinin “Kilimciliktä adetlär tehni-
kası” kategoriyasında alınmasınnan.

Festivaldä Gaga-
uziyayı gösterdilär 
Komrat regional is-
toriyası hem aaraş-
tırma muzeyi, Beşal-
manın D.Karaçoban 
istoriya hem etnog-
rafiya muzeyi hem 
da Başküüyü mu-
zeyi. Bu muzeylär 
getirdilär Kişineva 
XVIII-ci üzyılın so-
nundan hem XIX-cu 
üzyılın başından gagauz kilimnerini.

Serginin açılışında Moldova kultu-
ra ministrusu Monika BABUK urgu-
ladı, ani “Festivalin en büük maanası 
– Moldovada kilimcilik ustalıını koru-

maa hem kilimcilii diriltmää”.
Festivalin konţert programasında 

gagauz oyunnarını  gösterdi Komrat-
tan anılmış hem talantlı “Kadınca” an-
samblinin artistleri.

Şaşkilerdä “Gagauziya Kuboo” ya-
rışma turnirı 3 yaş grupalar kertiindä 
yapıldı: iki grupa uşaklar arasında 
(2002-2005 yıllarında hem 2006-cı yıl-
dan sora duan uşaklar) bir da büüklär 
arasında.

I-ci grupada erlär bölä payedil-
di:

1-ci er – Sergey TABAKAR;
2-ci er – Maksim ÇEBANOV;
3-cü er – Andrey ARNAUT.
II-ci grupada erlär bölä payedil-

di:
1-ci er – Aleksandr GAYDARCI;
2-ci er – Dimitriy KEMENÇECİ;
3-cü er – Dimitriy ARPANOS.

III-cü grupada erlär bölä paye-
dildi:

1-ci er – Stepan KARASENİ;
2-ci er – Nıkolay KAPAKLI;
3-cü er – Semen BOREV.
Şaşkilerdä “Gagauziya Kuboo”nu 

kazandı halklararası uurunda gros-
meyster, Dünnä, Evropa hem Moldova 
çempionu Denis DUDKO. 

Turnirın baş sudyaları oldular 
şaşkilerdä hem şahmatalarda halklara-
sı kategoriyada sudya Maryana GAY-
DARCI hem Moldova Respublikasının 
şaşki Federaţiyasının sekretari Greta 
STURZA. Baş sponsor oldu GHT de-
putatı Georgi KADIN.

Şaşkilerdä “Gagauziya Kuboo”
yarışma turnirı Baurçuda oldu

Gagauziyanın Baurçu küüyündä Kasımın 26-da şaşkilerdä “Gagauziya 
Kuboo” yarışma turnirı oldu. Turnirda pay aldı yaklaşık altmış oyuncu Ga-
gauziyadan hem Moldovanın başka erlerindän.

Väçeslav POSMAK Moldovanın
futbolda en islää koruycu oyuncusu

Kırım ayın 7-dä, Kişinevun “Maria Bieşu” adı-
na Opera hem Balet Sarayında, “Moldova Furtbol 
Federaţiyasının laureatlarının Galası” oldu.

Orada Moldovanın 2016-cı yılda futbolda en islää 
trenerlarını, sudyalarını, futbolcularını hem komanda-
larını kutladılar. İkinci yıl sıravardı valkaneşli futbolcu 
Väçeslav POSMAK (FC “Dacia”) Moldovanın futbolda 
yılın en islää koruycu oyuncusu ödülünü aldı.

Başka ödüllär bölä payedildi: en islää terner – Andrian 
SOSNOVSKİY; en islää futbolcu – Aleksandr GAŢKAN; 
en islää portacı – Radu MIŢU; en islää yarıkoruycu – Ge-
orgiy ANDRONİK; en islää atakacı – İgor BUGAEV; en 
islää sudya – Aleksandr TÄN; en islää komanda – FC “Şerif”.      Foto - sports.md


