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Hederlez ayın (may) 2-dä bakıldı 
Aydın hem Ayozlu Paskellä – bütün 
Hristian dünnääsının en büük yor-
tusu.

Artık ikincilää bu onu XXI-ci üz-
yılın COVID-19 dedikleri kıran salgı-
nın baskısı altında kutladık. Onuştan 
hepsimizä saalık dileriz. Kurtarıcı ver-
sin hepsimizä kısmet, bereket, selemet 
hem da uzun ömür!

Saalık Allaa versin hem hepsini ko-
rusun! Hristoz dirildi! Hakına dirildi!

“Hederlez” milli yortumuzun 
Günündä Moldova Prezidentı Maya 
SANDU, bir danışma yapıp, kutladı 
Gagauziyada yaşayannarı.

“Büün bakılêr “Hederlez” – ilkya-
zın günü, enilenmenin hem eni ömü-
rün başlaması, unudulmaz halk adet-
lerin, türkülärlän oyunnarın, käämil 
imeklerin hem, belliki, anılmış Altın-
At yarışmalarının yortusu. Kutlêêrım 
Gagauziyada yaşayannarı bu mayıl 
yortuylan hem dileerim, en ilktän, sa-
alık, selemet hem gelişmäk.

Yazık ani, pandemiya beterinä, “He-
derlez” yortusunun kutlamaları onlain 
rejimindä geçerlär, ama umut ederim, 
ki tezdä hepsimiz birliktä buluşacez”, – 
yazdı Maya SANDU “Hederlez” milli 
yortusunun kutlamasında.

Not. “Hederlez yotusu”, “Canavar 
yortuları” hem “Kasım” yortusun-
nan bilä, sayılêr dedelerdän kalma 
gagauzlarda en büük hem maanalı 
milli yortulardan birisi hem bakılêr 
Hederlez ayın (may) 6-da.

Kongaz Suleyman DEMİREL 
moldo-türk lițeyindä kutlamalar

Adetä görä, Gagauziyada “ATA-
TÜRKü anma” hem “Gençlik hem 
sport Günü” yortusunun kutlaması 
başladı Kongaz küüyün Süleyman 
DEMİREL teoretik lițeyindän. Katıl-
ma sırasında geldilär Türkiye Kişinev 
Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER 
hem Büükelçiliin zaametçileri, Türki-
ye Respublikasının Gagauziya Komrat 
Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, Kişi-
nev TİKA programaların Koordinatoru 
Selda ÖZDENOĞLU, türk işadam-
narı, Gagauziya Başkanı İrina VLAH 
hem Gagauziya İspolkomun azaları, 
Kongaz primarı Mihail ESİR hem taa 
çok şannı musaafirlär.

Yortunun ofițial kutlama sırası 
başladı saygı duruşundan hem Milli 
Gimnaların çalınmasından. Sora açı-
lış sözünü tuttu Suleyman DEMİREL 
moldo-türk lițeyin direktoru Hasan 
CESUR.

Paskellä için yımırta boyêêrız –
türlü oyunnar oynêêrız

Paskellä yortusu yaklaşarkan, Çiçek ayın (aprel) 12-dä, Kongaz Todur ZANET adına teoretik lițeyin muzeyindä 
geçti klastan dışarı meropriyatiya “Paskellä için yımırta boyêêrız – türlü oyunnar oynêêrız” temasına hem bu tema-
ya görä bir da master-klas sırası oldu, angısında, 2-ci “A” klasının temelindä, üürencilerä gösterildi hem üüredildi 
Pakellä adetinin birisi – Paskellä yımırtalarını kaynatamaa hem boyamaa.

Gagauziyada “ATATÜRKü anma” hem
“Gençlik hem sport” yortuları bakıldı

Hederlez ayın (may) 19-da, Türkiye Respubliklasının Büükelçilii hem 
TİKAnın zaametlerinnän, “ATATÜRKü anma” hem “Gençlik hem sport 
Günü” yortusunun 102-ci yılı Gagauziyada pek geniş bakıldı. Bu yortuları 
kutlama sıraları geçtilär Kongaz küüyündä hem Komrat kasabasında.

Ayozlu Paskellä
kutluca olsun!

Maya SANDU bizi
Hederlezlän kutladı

Bu yıl Küçük Paskellä (Ölülerin 
Paskellesini) düştü Hederlez ayın 
10-na da pek büük saygıylan bakıldı.

Bıldır  COVID-19 beterinä zapa al-
tında olduu için, bu yıl kolaylık oldu in-
sannar yakınnarının hem senselelerinin 
mezarlarına gitsinnär da raametli leri 
ansınnar. Aşırıda yaşayanar da çalıştılar, 
ana tarafına dönüp, mezarları dolaşmaa.

Ölülerin canı için pomana (kolaç, 
çanak-çölmek, su, şarap) ileştirdilär 
hem mezarlar günnüklän tütüttülär. 
Popazlar da mezarlıkta koliva okudu-
lar hem mezarların yanında dua yapıp, 
onnara ayazma serptilär.

Hederlez ayın 9-da 
Küçük Paskellä
(Ölülerin Paskellesi)
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Hederlez ayın 7-dä Halk Toplu-
şuna gösterilän, ama deputatların 
ellerinä verilmeyän bucet sansın bi-
raz kesikti. Ama sanêrsınız Gagau-
ziya Başkanı İrina VLAH hem onun 
önderciliindä bulunan İspolkomun 
çinovnikleri parayı kendilerindän mi 
kestilär?

Pek yanılêrsınız! Onnar, Gagauzi-
ya uşaklarının aazından bukayı alıp, 
gagauzlardan şafkı kesip, küülerimizi 
yıkıklarda brakıp, kendilerinin parala-
rına hiç dokunmadılar da.

Ne yaptı Gagauziya Başkanı hem 
onun önderciliindä bulunan İspol-
kom? Bunu GHT toplantısında açık-
ladı GHT Başı yardımcısı Aleksandr 
TARNAVSKİY, angısının sözlerinä 
görä Gagauziya Başkanı yok etti o 
Kararları, angıları taa ileri kabledil-
diydi Halk Topluşunda hem angıları-
na taa iltän karşı gidärdi Gagauziya 
Başkanı İrina VLAH:

1. ““Aydınnadılmış küülär” Prog-
raması” (avtorlar: Ekaterina JEKO-
VA, Mihail JELEZOGLU, Elena KA-
RAMİT, Aleksandr TARNAVSKİY) 
– Gagauziya Başkanı İrina VLAHın 

hem onun önderciliindä bulunan İspol-
komun teklifinä görä, Hederlez ayın 
1-dän merkez bücetından finans etmäk 
kesiler. Var nicä demää programa yok 
ediler.

2. “Gagauziya şkolalarında üü-
rencilerin doyurulması Zakonu” (av-
torlar: Ekaterina JEKOVA, Elena KA-
RAMİT, Aleksandr TARNAVSKİY) 
– Gagauziya Başkanı İrina VLAHın 
hem onun önderciliindä bulunan İspol-
komun teklifinä görä, Ceviz ayın 1-dän 

5-12 klaslardan üürencileri doyurmak-
tan vazgeçiler.

3. “Temel investițiyalar için Za-
kon” (avtorlar: Ekaterina JEKOVA, 
Aleksandr TARNAVSKİY) – Gagau-
ziya Başkanı İrina VLAHın hem onun 
önderciliindä bulunan İspolkomun 
teklifinä görä, 2021-ci yılda bu Zakon 
için bir ley da verilmeer. Halizdän bu 
zakon da yok ediler” – urguladı Alek-
sandr TARNAVSKİY.

“Gagauziyanın 2021-ci yıla Büce-

tı” Zakonu kabledilärkän, Gagauziya 
Halk Topluşun deputatı Georgiu LEY-
ÇU savaştırdı utandırdmaa o deput-
ları, angıları “sıkı ekênomiyalı” yon-
malı Bücet için ellerini kaldırardılar: 
“Sıkı ekonomiya neyin paasına görä? 
Üşakların paasına görä, küülerimizin, 
kasabalarımızın, ihtärlarımızın paa-
sına görä. Kolegalar, sizin yaptıınız – 
aslının dışında bulunan bir iş. Neçin 
kendimizi aldadêrız? Siz bu uşacıkları 
gücendirdiniz, ama hiç bir çinovnik bu 
yonmadan, sıkı ekonomiyadan zarar 
görmedi”. Ama bu utandırmak o depu-
tatlara hiç dokunmadı da. Nicä var bir 
laf: “Sän onnarın suratına tikirersin: 
onnar deer – “Yaamur yaayêêr!””

Bir iş pek meraklı: bakın “Gaga-
uziyanın 2021-ci yıla Bücetı” Za-
konu için titsi gülümsemeklärlän, 
gagauz halkına hem uşaklarına büük 
bir üfkäylän urup, ellerini kaldırdılar 
hep o GHT deputatlar kim üç yıl geeri 
“Gagauz dilinin kullanmak sfera-
sının genişledilmesi için” Zakonun 
hem “Gagauziyada 1946-1947 yıl-
larda aaçlık kurbannarını Anmak 
Günü”ndä Kararın kabledilmesinä 
karşı kalktıydılar.

Bilmeeriz, neylän aldı, osa ne ver-
di bu deputatlara Gagauziya Başkanı, 
ani onnar Gagauziya insannarına karşı 
bölä büük bir miskinnik hem duşman-
nık yapsınnar?

Uşakların aazından bukayı alıp, kendilerinä 
bücet kurdular. Kurannar da belli – 18-zi!

Hederlez ayın 7-dä Gagauziya Halk Topluşu kendisinin Maasuz toplantısında ansızdan kabletti “Gagauziyanın 
2021-ci yılı için Büceti” Zakonunu, angısı, şişirili olduu için, o günädän kabledilmäzdi. Hem kablettilär onu te o 
deputatlar, ani şindiyädän Halk Topluşuna maasuz gelmäzdilär, köstekleyip haliz dooru bücetın kabledilmesini7. 
Büünkü günädän bücet kabledilmärdi o üzerä, ani İspolkom istemäzdi onun harç taraflarını biraz yonmaa da ken-
dilerinin aşlrını (apetitlarını) kesmää.

“Gagauziyanın 2021-ci yılı için 
Büceti” Zakonunu için ellerini 
kaldıran deputatlar:

1. Valentin GAY-
DARCI, Karbalı kü-
üyü, 23-ci seçim bö-
lümü;

2. Ruslan GARBA-
LI, Çadır kasabası, 7-ci 
seçim bölümü;

3. Nikolay DRA-
GAN, Kıpçak küüyü, 
30-cu seçim bölümü;

4. Nikolay DRA-
GOY, Komrat kasa-
bası, 1-ci seçim bölü-
mü;

5. Grigoriy DÜL-
GER, Beşalma, 13-ci 
seçim bölümü;

6. Grigoriy EF-
TENİ, Beşgöz küüyü, 
14-cü seçim bölümü;

Uşakları aaç brakan, şafkı kesän hem küülerimizi
yıkıklarda brakan deputatların adları belli oldu

Hederlez ayın 7-dä Gagauziya Halk Topluşun Maasuz toplantısına ansızdan geldilär o deputatlar, ani aylarlan 
GHTnın eşiinä basmazdılar. Geldilär bir iş için: Gagauziya uşaklarının aazından bukayı almaa, gagauzlardan şafkı 
kesmää, küülerimizi yıkıklarda brakmaa, Gagauziya Başkanın hem Gagauziya İspolkomun çinovniklerin paraları-
nı koruyup,  “Gagauziyanın 2021-ci yılı için Büceti” Zakonunu kabletmää.

7. Sergey ZAHA-
RİYA, Kongazçık kü-
üyü, 29-cu seçim bö-
lümü;

8. Konstantin 
ZLATOV, Komrat ka-
sabası, 2-ci seçim bö-
lümü;

9. Grigoriy KA-
DIN, Baurçu küüyü, 
12-ci seçim bölümü;

10. Vladimir KIS-
SA, Bucak küüyü, 15-
ci, seçim bölümü;

11. Dimitriy MA-
NASTIRLI, Kıpçak 
küüyü, 31-ci seçim 
bölümü;

12. Nikolay OR-
MANCI, Kırlannar 
(Kotovskoe) küüyü, 
32-ci seçim bölümü;

13. Stepan SARİ-
OGLU, Baş küüyü 
(Kirsovo), 26-cı seçim 
bölümü;

14. Petr FAZLI, 
Valkaneş kasabası, 10-
cu seçim bölümü;

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

16. Di-
mitriy ÇEBANOV, 
Kongaz küüyü, 28-ci 
seçim bölümü;

17. Nataliya ŞOŞE-
VA, Caltay küüyü, 19-
cu seçim bölümü;

18. Födor YANİ-
OGLU, Çok Meydan 
küüyü, 17-ci seçim bö-
lümü.

Moldova Konstituțiya sudu Par-
lament tarafından kurulan Üstolan 
Durumu Konstituțiyaya ters oldu-
unu bildirincä, Moldova Prezidentı 
Maya SANDU hemen Parlamentın 
daadılması için hem sıradan dışarı 
eni seçimneri günü için emiri imza-
ladı.

Bu emirä görä Moldova Parlamen-
tına eni seçimnär 2021-ci yılın Orak 
ayın 11-dä olacek.

Moldova prezidentı 
Parlamentı daattı – 
eni seçimnär olacek 
11.07. 2021 günündä

Moldova Konstituțiya sudu Çi-
çek ayın 28-dä aldı karar, ani Mol-
dova Parlamentı tarafından Moldo-
vada Çiçek ayın 1-dän Hederlez ayın 
30-dan kurulan Üstolan Durumu 
Konstituțiyaya ters gider.

Bu karar açtı yolu Moldova Pre-
zidentına Maya SANDUya Moldova 
Respeblikasının Parlamentına sıradan 
dışarı eni seçimneri günü için emiri 
imzalamaa.

Moldovadakı Üstolan
Durumu Konstituțiyaya
ters gider, dedilär
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Makar ki bunu yapmaa deyni zakon 
ona izin vermeer, ama agitațiyayı Ca-
nabisi pek raat yapêr, çünkü buluşma 
sebepleri – “Gagauziyanın 2021-ci yılı 
için Büceti” Zakonu incelenmesi.

Ama bu önemni diil, zerä Moldo-
vada hem Moldovadan Gagauziya-
da kuvedä koyulannar kendileri bu 
nesteliktä pek raat duyêrlar, bileräk, 
ani onnara bu iş için bişey olmayacek.  
Taa doorusu çök işlär olacek: zengin-
nik, sıcak erlär, türlü kolaylıklar.

Ama bu da şindi önemni diil. Önem-
ni o, ani büük dostlar, kendilerini ilktän 
komunist, sora soțialist, sora da Rusiya 
dostları gösterennär, Gagauziya Başkanı 
İrina VLAH hem Moldova Soțialistlär 
partiyasının başı İgor DODON, diil çok-
tan bir susaa bilä nestederäk, o susaa ka-
çırdılar da susak, ortalıı buuarak, kırıldı.

Nicä açıkladı büük jurnalist hem 

şindi “Renato Usatıy” blokundan Mol-
dova Parlamentına kandidat Dimitriy 
ÇUBAŞENKO, İgor DODON, kendi 

insannarınnan buluşmlarda, aalaşêr 
ona, ani “onun yardımınnan Başkan 
olan İrina VLAH, büük hayınnık ya-

parak, sattı onu da artık bir buçuk ay 
telefonnara cuvap etmeer”.

Burada hayınnık işleri büük şüpä 
altında, çünkü onnar ikisi bilä hayınnık 
yaparak, ilktän sattılar Komunist parti-
yasını, tükürüp onun öndercisinin Vla-
dimir VORONİNın üzünä, angısı onna-
rı, emzirip, insan yaptı hem deputatlaa, 
ministrulaa hem taa bilmäm neylerä ge-
tirdi. Sora da hep birliktä Gagauziyayı 
hem gagauz milletini sattılar. 

Brakıp onnarı raada hem bakma-
daan onnarın ikisinin da dinsizliinä 
hem antihristliinä, genä dä onnar için 
“Lukadan Evangeliya”dan sözleri 
önünüzä sürmää isteeri: “Ama dedi 
O [İisus]: deerim sana, Pötr, taa 
etiştirämeyecek büün horoz ötmää, 
açan sän üç kerä inkär olacan, ani 
Beni bileersin”. 

Sanmêêrım, ani bu sözlär onnarın 
gözlerini açacek, ama insanımız “Pötr” 
lafın erinä bunnarın ikisindän birisinin 
yada ikisinin da adını koyarsa, baarliim 
bu gagauzların gözlerini açar, bekim.

Todur Zanet

Gezän laflar aslısa, ozaman “Susak kurıldı” demeli!
Maamilä surat kabledilän Bücetı incelemää deyni, Gagauziya Başkanı, küüdän-küüyä raat gezip, kapalı kapular 

ardında kendi insannarınnan buluşêr. Kapu arası sızan haberlerä görä Başkan o buluşmalarda Orak ayın 11-dä 
olacek Moldova Parlamentı seçimnerinä hem bu yıl olması lääzım Gagauziya Halk Seçimnerinä açık candan hem 
büük cömertliklän agitațiya yapêr.

Nikolay İVANÇUK: “Surat kalın, 
nicä çarık. Hiç utanmêêrlar!”

Gagauziya Halk Topluşuna genä 
gelmedilär o deputatlar, angılarının 
kullanmak ipleri bulunêrlar Gagauzi-
ya Başkanın elindä. Onnarın birisi da 
oldu Gagauziya Halk Topluşun Başı 
Vladimir KISSA, ani, o deputatların 
adından bir “danışma” okuyup, işi tra-
gikomediyaya dündürdü.

Canabisi kendi seçimcilerinä hem, 
GHT başı olarak, bütün Gagauziyaya, 

Gagauziya için hem gagauzlar için düşünän Gagauziya Halk Topluşun 
deputatların teklifinä görä, Hederlez ayın 28-dä lääzımdı olsun GHTnın 
sıradan dışarı toplantısı, neredä Halk Topluşuna eni seçimnerin günü için 
incelemä olaceydı. Ama işlär tragikomediyaya döndülär...

zaamet edämedii için, nicä var bir laf: 
“Kedi etişmeyän erä “mındar” deer”, 
Gagauziyada hem Halk Topluşunda 
olan işlerdä kabaatlı (!!!) buldu diil 
o “deputatları”, angıları GHTnın işi-
ni köstekleerlär, ama onnarı, angıla-
rı halizdän Gagauziya için çalışêrlar 
hem, diil kendilerini, ama insanımızı. 

Bu esapsızlaa hem kalın üzlülää 
en gözäl cuvabı verdi Gagauziya Halk 
Topluşun Çadır kasabasından depu-
tat Nikolay İVANÇUK: “Surat kalın, 
nicä çarık. Hiç utanmêêrlar!” Taa islää 
söleyämeyecän!

Toplantınının sonunda deputatlar 
“Gagauziyada kuvedin uzurpațiyası 
için” bir açıklama kablettilär hem 
GHTnın sıradan dışarı toplantısının 
ilerlemesini Kirez ayın 4-nä aldılar.

En aazdan bunu Canabisini sölemiş 
Svetloe küüyün küü sovetniklerinnän 
buluşmada, açan, neredä sä, emir ver-
miş, ani küüyün bücetını kabledilän 
“Gagauziyanın 2021-ci yılı için Büce-
ti” Zakonuna görä diiştirsinnär.

Açan Svetloye küüyün yaşlıları 
başlamışlar üfkelenmä bu yapılan işä, 

İrina VLAH bir sekundçaa unudup 
açıklamaa, ani kendisi o Zakonu hemen 
imzaladi, sade onda olan ținizmaylan, 
demiş, ani İspolkomda kabaat yok, 
zerä o bu Bücetı kabletmedi İspol-
kom, ama kabletti Halk Topluşu, unu-
dup urgulamaa, ani diil bütün Halk 
Topluşu, ama sade o 18 deputat, ani 

soțialist sayılêrlar hem herkerä Baş-
kanın ipinnän kolverilerlär da ellerini 
kaldırêrlar sade ozaman, açan o ellerä 
baalı olan ipleri o çeker.

Sovetniklerin önnerindä sä, İrina 
VLAH, maska altından “tüflanêr”, ani 
şindi onnar, “zavalılar”, lääzımmış bu 
“Halka karşı” bücetı paetsinnär.

Başkan “Halka karşı” bicetı imzaladı, ama onun kablidelmesindä
kabaatlı buldu Canabisinin ipinnän kolverilän 18 deputatı

Yarım yıl Gagauziya Halk Topluşunu yuurup hem, son-sonunda, Başkanın ipinnän kolverilän 18 depituta “Gaga-
uziyanın 2021-ci yılı için Büceti” Zakonunu kablettirip, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, şindi da deer, ani “Halka 
karşı” bicetı kablidelmesindä kendisindä kabaat yok, ama kabaat bücetı kabledän Gagauziya Halk Topluşunda.

28.05.2021 günü Komratta, Gaga-
uziyayı kuran veterannar hem Gaga-
uziya patriotların başı Mihail VLAH 
Gagauziya Başkanına İrina VLAHa 
karşı bir protest mitingı yaptılar.

Burada nasaat edennär açıkladılar, 
ani onnar diil kayıl kabledilän Bücetlän 
hem çaardılar Orak ayın 11-dä olacek 
Parlament seçimnerinä baykot yapmaa.

“Başkanı erä!” durmamayca baar-
maların arasında, Gagauziyayı kuran 
veteran Dimitriy ZİROV teklif etti İrina 
VLAHa başkannıktan atılsın.

Mitingçilär istärdilär, ani  Gagau-
ziya Başkanı onnarı işitsin da bakışını 
çevirsin bir tepä soruşa (patentlar, GHT 
seçimneri, Kişinevun önündä Gagauzi-
yayı korumak h.t.b.), angıların çözül-
mesini ondan beklener. 

Ama İrina VLAH onnarı hiç yoktu 
nicä işitsin, zerä bu vakıtta Canabisi 
bir restoranda “Gagauziyanın ekono-
mika Soveti”nnän konuşardı.

Mitingçilär bildirdilär, ani protest-
lardan vazgeçmeerlär da gelän mitingı 
Kirez ayın 12-nä yapaceklar.

“Başkanı erä!” –
protest mitingı
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(Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada)
Bunun ardına kendi yortulu nasaatlarını yaptılar Gagauziya Başkanı İrina 

VLAH hem Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER.
Bundan sora Süleyman DEMİREL teoretik lițeyindän peet yarışmalarında 

hem predmetlär Olimpadalarında pay alan üürencilerin ödüllenmesi oldu. 

Gagauziyada “ATATÜRKü anma” hem

Hederlez ayın (may) 19-da, “ATATÜRKü anma” hem “Gençlik hem sport Günü” yortusunun Gagauziyada kutlamaların gözäl bir noktası oldu – “Lafet 
gagauzça” akțiyasına katılan 4-6 yaşındakı uşaklarına Türkiyenin adından TİKA yolunnan biçikletaların hem Diplomnarın baaşlanması.

Uşaklara biçikletaların hem Diplomnarın baaşlanmasında pay aldılar Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Kişinev TİKA programaların 
Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Türkiye Respublikasının Gagauziya Komrat Başkonsulunnan Hasan AKDOĞAN hem başkaları.

“Lafet gagauzça” akțiyasına katılan 34 uşaa kutlamalar oldular Komratta Türkiye tarafından yapılan “Altındağ Gençlik hem Spor Merkezi”ndä.

Bütün kutlama sıralarında lițeyin ansamblisi gösterdi türk, gagauz, moldovan 
hem çingenä halk oyunnarını.

Ofițial kutlama sırasında oldu enilenmiş ATATÜRK byustun hem sport mey-
danının açılışları. 

Kongaz küüyün Suleyman DEMİREL moldo-türk lițeyindä “ATATÜRKü 
anma” hem “Gençlik hem sport Günü” yortusu başarıldı büük bilim hem kultura 
şenniinnän.

“Lafet gagauzça” akțiyasına katılannnara Türkiyedän biçikleta
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Türkiye Ankara Gölbaşından
Çeşmä küüyünä yardım akıntısı

Büük sevinmeliklän bildireriz, ani 
bu yardım, TİKA aracılıylan, artık erinä 
etişti da, nicä açıkladı Çeşmä küüyün 
primarı Sofya Vasilyevna JEKOVA 
“gelän pak unundan, primariyanın ta-
rafından kurulan yaşlılara deyni soțial 
programasının çerçevesindä, artık 
ekmeklär pişiriler dä insannara parasız 
daadılêr. Bu ekmeklär, ani pişirilerlär 
Çeşmä küüyün pekarnisinin fırınında, 
pek gözäl, kaba hem tatlı olêrlar”.

Yardım için Ankara Gölbaşı bele-
diye Başkanına Ramazan ŞİMŞEKä 
hem TİKAya şükür ederäk, Sofya Va-
silyevna JEKOVA urguladı, ani, “nicä 
var bir laf “Damna-damna göl olêr”, 
burada da kardaşlık yardımından da 

bir büük göl oluşacek, çünkü iki pri-
mariyanın adları sudan yaradılmış, bi-
risi – göldän, birisi da – çeşmedän, ani 
gölleri besleer”.

Geçennerdä Çeşmä küüyü prima-
rı Sofya Vasilyevna JEKOVA hem 
bu küüdän Gagauziya Halk Topluşun 
deputatı Ekaterina Födorovna JEKO-
VA, TİKAnın Kişinev ofisinä gelip, 
getirdilär bu pak unundan pişirilän 
ekmekleri buradakı insannara hem 
candan-ürektän ileştirdilär onnarı Ki-
şinev TİKA programaların Koordina-
toruna Selda ÖZDENOĞLUya, tekrar 
şükür ederäk bu paası olmayan cömert 
insannık yardım için hem candan sı-
caklık için.

Küçük ayında biz haberledik, ani Türkiyenin Ankara Gölbaşı hem Ga-
gauziyanın Çeşmä küüyü primariyaları kardaş primariyaları oldular da, bir 
kardaştan öbürünä, Gölbaşı primariyasından Çeşmä küüyünä, 50 ton pak 
unu yardımı yollanıldı.

Gagauziyada “ATATÜRKü anma” hem “Gençlik hem sport Günü” yortu-
sunun çerçevesindä Komrat “Aziz SANCAR” adına alıştırma hem diagnostika 
Merkezindä oldu bir sıra, neredä Türkiye Respublikası adından Gagauziyaya 
150 kislorod soluu modulü baaşlandı. Bu sıranın ofițial payında, Gagauziyanın 
medițina uurunda zaametçilerindän kaarä, pay aldılar Türkiye Kişinev Büükelçisi 
Gürol SÖKMENSÜER, Türkiye Respublikasının Gagauziya Komrat Başkonsu-
lunnan Hasan AKDOĞAN, Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem yardımı hazır-
layan Türkiyenin “Onur İnşaat” Türk firmasının temsilcisi Bülent TATAR.

Gagauziyada “ATATÜRKü anma” hem “Gençlik hem sport Günü” yortu-
sunun ilerlemesi oldu Komrat kultura Binasında, neredä  Türkiye Yunus Emre 
İnstitutu, Komrat ATATÜRK bibliotekasınnan birliktä, düzennedi bir sergi hem 
tanıtma sırası eni çıkan “Türkiya Respublikası hem Gagauzlar: XX-ci asirin 30-
cu yıllarında” kiyada (avtor S. BULGAR). Kiyadın tanıtmasından sora Semön 
POMETKO adına “Düz Ava” ansamblisi gösterdi bir kısa konțert, angısında öttü 
Vasiliy ÖKÜZÇÜnün (Veysel Arseven) yaratmaları. Baurçulu Vasiliy ÖKÜZÇÜ 
hem onun gibi gagauz gençleri XX-ci üzyılın 30-cu yıllarında ozamankı Türki-
ye Romınya Büükelçisi Hamdullah Suphi TANRIÖVERin çalışmalarınnan hem 
ATATÜRKün izininnän Türkiyeyä üürenmää gitmiştilär.

Patretlär: gagauzinfo.md hem facebook.com/kisinevbe/

“Gençlik hem sport” yortuları bakıldı
Yortu çerçevesindä Gagauziyaya saalık malları yardımı “Türkiya Respublikası hem Gagauzlar: XX-ci asirin 30-cu 

yıllarında” kiyadını Komrat kultura Binasında tanıtma

Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) açık-
ladıı #ErenlerSofrası programasına görä, TİKA tarafından dünneyin dört 
köşesindä musulmannarın Ramazan yortusu çerçevesindä yoksul hem üü-
süz insannara iyecek malları yardımı yapıldı.

Nicä bildirdi gazetamız için Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda 
ÖZDENOĞLU, bu yardımdan 40 ton mal Moldova için da ayırıldı, angısı erleşti-
rildi 4 bin kutuya.  Herbir kutuda iyelicek malların yanında (bulgur, un, oloy, tuz) 
COVİDtan korunmak üüsek kaliteli medițina maskaları koyuldu.

Paskellä yortusuna karşı yardımın ilk payı (10 ton) Moldovanın Belț kasaba-
sına yollandı. Sora da18 ton yardım Gagauziyanın 3 (Komrat, Çadır, Valkaneş) 
rayonuna yollandı hem oralarda Komrat Recep Tayyip ERDOĞAN adına ihtärlar 
Evinä, Çadır kasabasının İnternatına hem çok yoksul aylelerä verildi. Kalan yar-
dım Kişinevın üüsüzlerinä hem yoksullarına daadıldı.

“ErenlerSofrası” yardımı
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Rusiyadan etişän 142 bin “Sput-
nik-V” vakținasını, kardaş payı ola-
rak, Moldova içindä paylaştılar.

Vakținanın 1880-zü Gagauziyaya 
verildi, 40 000 Pridnestrovyaya yol-
landı, 100 000 da Moldova içindä pay-
laşıldı. 

Kardaş payı olarak Gagauziyaya  
lääzımdı vakținın 6191 (4,36 %) düşsün, 
zerä burada (Gagauziyada) yaşêêr Mol-
dovanın 4,36 % insanı. Bizä ölä geler.

142 000 “Sputnik-V” 
vakținasından  6191 erinä 
bizä sade 1880 verildi

“Yaarın Hederlezin dokuzu, –
Büük Enseyişin yortusu, –
Düşündü veteran, sabaalän kalkıp,
Üzünü-gözünü yıkayıp. –

Lääzım dolaşmaa mezarları
Hem... okumaa kiyatları, 
Ani yazdıydı anaylan-boba,
O zamannar... Belorus fronduna”.

Bu fikirlän giindi, yaklaştı dolaba,
Buldu üç kiyat settä orada.
Çıktı dışarı. Oturdu eşiktä.
Çekti soluunu. Kiyatlar elindä.

Açtı birini, baktı gününä:
“1945. Hederlez” mühürdä.
Başladı okumaa, canı doluştu,
Anaylan-boba sesleri kopuştu:

ANA-BOBA: “Oolum,
                 sän gençiciktin ozaman,
Açan, gelip Dan erindän,
Cengin kannı o buludu
Sizi da ansızdan yuttu.

Gelip tä, aldılar asker,
Deyip, ki: “Uşaklık biter!”
Anaylan-bobadan kopardılar, – 

Kimileri – kendisindän dä gittilär.
Allaa korusun, kurtarsın ko seni...
Gökü... eri... hepsimizi...
Gitsin, kaysın bu belalar
Hem, ko, aalamasın hep analar...”

BOBA: “Şindi, oolum,
                          sän bir soldat oldun.
Hiç olmaasın korkak. Ama da korun.
Aalemnerin arkasına saklanmaasın, 
                                                oolum,
İitli olasın zorunda.
                          Kaçsın sendän ölüm.

Git ileri, çabuk ol, kaç sän kaçarak.
Ürkünmä duşmandan, – 
                           hep gözünä sän bak.
Geçsin ko yanından 
                      kurşunnarın o yaaması,
Bekleeriz pek, oolum... 
         (o yaprakta yaşın bir damnası)...

Oolum, sän gençiciktin ozaman,
Ama, bileriz, şindi sän – koca adam.
Cenk et girgin. Sän utandırmaasın bizi,
Bekleeriz sän geläsin... 
                (genä yaprakta bir yaş izi)...”

ANA: “Bekleeriz evdä. Puluk çizidä.

O yavklun da kendi evindä.
Buluştuynan sorêr: “Var mı haber?”
Ona da yazsana, oolum, o bekleer...”

Bu kiyat etiştiydi ona kırk beştä,
Sıcak, çiçekli Hederlezdä,
O günü, açan Reyhstaa Bayrak dikildi
Hem, açan, yorgunnuktan 
                                      o erä cingildi,

Kurtarıp dünnääyı büük beladan,
Kara hem titsi kahırladan.
Kurtarıp ateştän, kurtarıp zihirdän –
Moor çumanın esmesindän...

...Büün veteran gidecek mezarlaa,
Ana hem boba mezarına...
Çoktan o geçti onnarın yaşını...
Okuyup kiyadı, sildi yaşını.

Alıp biraz su hem iki da mumcaz,
Liläkacıktan kırıp bir dalcaz,
Yollandı mezarlaa, saygıylan durdu:
“Kiyatlarnız beni korudu!

Mamo, baka, – raat dinnenin burda,
Bilin, göklär aydınnık 
                         mas-maavi yukarda...
Yaarın Hederlezin dokuzu, –
Büük Enseyişin yortusu”.

Todur ZANET, 07.04.2020

“Bän taa şoparkan annardım, 
neredä frontovik, neredä dä 
patkan. İlkinkileri nagradaları 
taşımardılar, susarak içärdilär 
8-dä hem 9-da...
Patkannar sa ordennarlan
şkolalarda, hem kendilerinin 
kahramannıkları için gazetalarda.
Frontovii şindi siirek 
karşlayacan...”

Vasiliy ŞUKŞİN,
Rus yazıcısı hem rejisöru
(1929-1974)

Hederlez ayın 9-da Enseyiş Günü
hem Evropa Günü bakıldı

Hederlez ayın 9-da (9 May), Moldovada iki yortu birdän bakılêr: II-ci 
dünnä cenginndä Enseyiş Günü hem da Evropa Günü.

Gagauziyada sa, Moldova Parlanemtına seçimneri agitțiyası olarak, bu gündä 
pek tantanalı sade II-ci dünnä cenginndä Enseyiş Gününü baktılar.

Bölä tantanalı kutlamak için, Gagauziya uşakların aazlarından bukaları alıp (bak 
2-ci sayfada) paraları pamätniklerin hem orayı gidän yolların enilenmesinä, tepäylän 
çiçeklerä, orkestralara, konțertlara hem bir sürü boşuna işlerä harcadılar, sade o üzerä, 
ani, Moldovan dilini romın dili yapan, öndercilär hem onnarın nesteleri, seçimnerin 
önündä, kendilerini Rusiyanın hem gagauzların “patriotları” göstersinnär deyni.

Nicä da olsa, Enseyiş Gününü candan kutlayannara deyni deeriz: “ Hederlez 
ayın 9-da (9 May) Enseyiş Günü” kutluca olsun!                 Foto: gagauzinfo.md

“Georgievskaya” denilän şiridin 1941-1945 yıllarında 
Vatan Canginnän nesi var? Aaraştırmalar gösterer – bişeycii!

“Georgievskaya” denilän şirit
1768-1774 yıllarda olan Rus-Osmannı cenkleri zama-

nı, Rusiya İmperatrițası II-ci Ekaterina 1769-cu yılın Ka-
sım ayın 26-da kurdu “Ay Yorgi” ordenını hem “Georgi-
evskaya” denilän şiridi o ordena askı olarak ortaya çıkardı. 
Bu orden verilärdi Rus İmperiyasına eminnik, iitlik hem 
akıllılık için, ani kahramannık işlerindä hem akıllı nasaat-
larda önä çıkêr. Bunnarın arasında vardı o da, ani verilärdi 
bu şirit askerlerä, kim musulmannarın kesik kellelerini 

(kafalarını) getirärdi. O kellelerin kimileri şindi dä Rusi-
yanın muzeylerindä bulunêr. 

“Gvardeyskaya” denilän şirit
“Gvardeyskaya” şiridi kuruldu 1942-ci yılın Kirez 

ayın 10-da, nışannamaa deyni o asker bölemnerini, angıla-
rına verilärdi şannı ad “Gvardiyalı”. 

Bu iki şiridin arasında renk ayırıntıları: 
“Georgievskaya” şiridin renkleri – 3 kara hem iki tu-

runcu renk;
“Gvardeyskaya” şiridin renkleri – 3 kara hem iki altın-

turuncu renk.

Hem bitki: Bu şiritlär 1941-1945 yıllarında Vatan 
Cangindä enseyiş simvolu olarak Sovet Vakıdında may 
kullanılmardılar hem önemni sayılmardılar. Sadece 2005-
ci yıldan buyanı onu, Sovetlär Birliinä nоstolgiya birleş-
mesi olarak, kullanmaa başladılar. 2014-cü yıldan beeri 
da “Georgievskaya” denilän şiridi, ideologiya tarafından 
Rusiyaya sevgi hem patriotluk simvolu olarak, kullanılêr. 
İnsannara güüslerindä, çantalarında, maşinalarında 
taşındırılêr, “bizimkileri” “öbürkilerdän” ayırmak için.

Herliim bu şirit Enseyiş simvolu sa, ozaman ona “Gvar-
deyskaya” şiridi denilsin lääzım hem onun turuncu rengi 
altın-turuncu renginä çevirilsin, çünkü geraldikada herbir 
renk inceliin büük önemnii var. Başka türlü genä sıradakı 
yalancılık ortada gezer.                 Akademik Todur ZANET

“Georgievskaya” mı osa “Gvardeyskaya” şiridi mi?
Hederlez ayın 9-da bakılan 1941-1945 yıllarında Vatan Cangindä Enseyiş Günündä hepsicii, kendi patriot-

luunu hem biri-birlerindän olduunu göstermää deyni, ölä denilän “Georgievskaya” şiridi taşıyêrlar. Kuvettä 
olannar, o şiridin renklerindä bayrak yapıp, o bayrakların altında hodulluklan gezerlär. 

Açan Reyhstaa Bayrak dikildi

Poyraz Makedoniyada geç-
tii Evropa çempionatında Kongaz 
küüyündän gagauz güreşçisi Niko-
lay GRAHMEZ serbest güreştä gü-
müş medaliyi kazandı.

Moldovanın komandasında olan 
Nikolay GRAHMEZ (trenerı – Dem-
yan KARASENİ) pay aldı çempiona-
tın 23 yaşınadan Under-23 yarışmala-
rının 70 kg kadar kategoriyasında.

Poyraz Makedoniyadakı serbest 
güreştä Evropa çempionatında Moldo-
vadan taa iki güreşçi medali kazandı-
lar – Radu LEFTER (97 kg kadar ka-
tegoriyasında gümüş aldı) hem Georgi 
EHAN (92 kg kadar kategoriyasında 
bronza aldı), bildirdi Moldova güreş 
Federațiyası.

Nikolay GRAHMEZ 
serbest güreştä
Evropa çempionatında
gümüşü kazandı
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2020-ci yılın Küçük ayın 2-dä Ga-
gauziyanın kultura hem turizma Up-
ravleniyası açıkladıydı bir yaratma 
Konkursu “Hederlez Gagauziyada” 
festivalin Gimnasına. 

Da, 2020-ci yılın Çiçek ayın (ap-
rel) 28-dä “Hederlez Gagauziyada” 
festivalin Gimnasına yaratma Konkur-
su jürisi pek uzun zamanda inceleyip 
orayı verilän 6 yaratmayı, karar aldı, 
ani “Hederlez Gagauziyada” festivalin 
Gimnası olacek türkü “Gagauziyada 
Hederlez”, angısını yazdılar poet To-
dur ZANET hem kompozitor İliya Fİ-
LEV.

Büün tiparlêêrız “Hederlez Gagau-
ziyada” festivalin Gimnasının,  “Gaga-
uziyada Hederlez” türküsünün, lafları-
nı:

GAGAUZİYADA HADERLEZ
Hederlez, Hederlez –
Gagauziyada Hederlez!

I.
Eveldän yaz başlardı ondan,
Koyunnar yollanardı kıra.
Git da dön, çorbacı, tarladan,
Ekinnär, bak, gözäl mi orda.

Ekindä tavşannar saklansın,
Hederlez bereket getirsin,
Atılsın feslendän o fallar,
Sevinsin kısmetä büük kızlar.

Hederlez” yortusunun Gimnasına videoklipınnan tanıştırdılar
2021-ci yılın Hederlez yortusu günü, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası tanıştırdı “Hederlez” yor-

tusunun Gimnasına, “Gagauziyada Hederlez” türküsünä, yapılan pek gözäl bir videokliplan. Yazık, ani bu kliptan 
annaşılmêêr kim onu yaptı hem açıklanmêêr “Hederlez” yortusunun Gimnasının avtorları.

REFREN:
Gagauz yortusu Hederlez,
Sevindir hepsini hem bizi!
Ko olsun bereket hem kirez,
Buyursun yortuya herkezi!
Hederlez, Hederlez –
Gagauziyada Hederlez!

II.
Ay Yorgi günü – Hederlez,
Yaşamaa o verer büük havez!
Sallangaç gençleri sallasın,
Kantarda uşaklar çekilsin.

Horuya toplansın insannar.
Koşuya verilsin baaşışlar.
Kesilsin kurbannar – 
   büük başlar,
Filcanda atlasın şaraplar.

Taa baştan lääzım urgulamaa, ani 
spektakli pek üüsek uurda geçti hem 
teatrunun bütün kolektivı, başlayıp di-
rektordan hem rejisörlardan, aktörlar-
dan hem aktrisalardan, taa hepsi tehnik 
zaametçilerinä kadar, bütün üreklerini-
hem cannarını koymuşlar, ani “Moz-
goroy” spektaklisi pek üüsek uurda 
olsun. Hem oldu da!

Aktörlar, kendi kahramanna-
rı aracılıylan, becerdilär göstermää 
hem önä sürmää spektaklidä anna-
dılan kimi gagauz adetlerini, sırala-
rını hem evelki inanıçlarını. Teatru-
nun zaametçilerinnän enidän ömürä 
döndülär gagauzların evelki hem derin 
folklorunun kahramannarı: Mozgoroy, 
Topal Canavar, Cadı Babusu, Mır-Mır-
Kotoban, Yoluk Saksan, Kara Garga, 
Rusali batü hem Rusalilär. 

Spektaklidän sora aktörları sțenadan 
kutladılar Gagauziya Başkanı İrina 
VLAH hem da Gagauziya kultura hem 
turizma Upravleniyanın başı Marina SE-

MENOVA. Ayırıca kutlamak sözünnän 
teatru zaametçilerinä hem zalda bulu-
nan insannara danıştı pyesanın avto-
ru, anılmış gagauz dramaturgu, Türk 
Dünnäsının 1-ci pyesa yarışmasının la-
ureatı hem TÜRKSOYun “Dramaturg 
Haldun TANERın 100 yılına” medalisi-
nin kavalerı, Akademik Todur ZANET.

Lääzım urgulamaa, ani Gagauziya 
Başkanı İrina VLAH Facebook sayfa-
sında bu kutlamalar hem spektakli can-
nı yayında verildi.

“Mozgoroy” spektaklisini 
dünneyä getirdilär: 

Oyuncular: Mozgoroy – Renat 
RADOV, Topal Canavar – Miha-
il GAGAUZ, Cadı Babusu – Lidiya 
GALAȚLI, Mır-Mır-Kotoban – Anato-
liy RADULOV, Yoluk Saksan – Natali-
ya  MANASTIRLI, Kara Garga – De-
nis BABURİN, Rusali batü – Mihail  
KONSTANTİNOV, Rusalilär – Elena  
DANACI, Nataliya  İVANÇUK, Nata-

liya LAZAREVA, Valentina GÜMÜŞ-
LÜ, Valentina UZUN.

Rejisörlar: Mihail REZUNEŢ 
hem Anatoliy RADULOV.

Kompozitor: Konstantin DUŞKU.
Kostüm modelyerı: Lidiya TODİ-

EVA.
Resimci: Dimitriy STEFOGLU.
İncäzanaat öndercisi: Mihail GA-

GAUZ.

Çok beklenän “Mozgoroy” spektaklisinä
son-sonunda premyera oldu

Teatrunun direktoru: Mihail  
KONSTANTİNOV.
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Not. “Mozgoroy” spektaklisini 

yaratmaa hem sțenaya koymaa, nicä 
da taa ileri Jan-Baptiste MOLİERin 
“Gülüntü kukonalar” spektaklisini, 
kolaylık verdi “Gagauz dilinin kul-
lanmak sferasının genişledilmesi için” 
Zakon, angısını hazırladılar hem Halk 
Topluşuna kablettirdilär deputatlar 
Ekaterina JEKOVA, Elena KARA-
MİT hem Mihail JELEZOGLU.

Hederlez ayın 7-dä, Çadır kasabasında, “Dionis TANASOGLU” adına gagauz Milli teatrusunda oldu çok 
beklenän “Mozgoroy” spektaklisinin premyerası. Spektakli koyuldu dramaturg Todur ZANETin hep o adta masallı 
pyesasına görä, angısı yazılı gagauz folklorun koraflarına görä.
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“ANA SÖZÜ”Gagauz dilindä gazeta

Ofițial açılışın ofițial nasaatlarını 
yapan lițeyin direktoru Mariya Dimitri-
evna ÇEBANOVAdan hem Akademik 
Todur ZANETtän sora, üürencilerä ken-
di danışma sözlerini tuttular  muzeydän 
sorumnu insannar: zavuçlar Zinaida 
Filipovna NEYKOVÇEN hem Mari-
ya İvanovna ÇEBANOVA, üüredicilär 
Mariya İlyiniçna DUŞKOVA hem Mat-
rona Nikolaevna BARGAN.

Açılışta may herbir klastan 

üürencilär baaşladılar muzeyä tür-
lü eksponatları, başlayıp evelki 
tertiplerlärlän ikonalardan hem başarıp 
perdelärlän hem dorojkalarlan hem da 
o eksponatlar için annattılar. Kalmadı 
bir tarafta bu iştän Akademik Todur 
ZANET ta, baaşlayıp muzeyä kendi-
sinin Gagauzlarlan hem Gagauzluklan 
ilgili bilim kiyatlarını.

Bundan sora lițeyin direktoru Ma-
riya Dimitrievna ÇEBANOVA, lițeyin  

Bu uroo kurannar 2-ci “A” klasının 
önderciykası Sofiya Georgiyevna ZA-
HARİYA hem da lițeyin gagauz dilindä 
hem literaturasında II-ci kategoriyada 
üürediciyka Mariya İlyiniçna DUŞKO-
VA çalıştılar, ani sıra pek meraklı geçsin 
hem uşaklara deyni kalıcı olsun.

Urok için hazırlanmıştı tencerelär, 
çüvennär, sepetçiklär hem yımıtaları 
erleştirmää deyni maasız farfiriciklär. 
Belli ki, yımırtaları boyamaa hem do-
naklamaa deyni tertiplär hem mallar 
da – boyalar hem Pasekllä tematikası-
na görä yımırtalara yapıştırılan maasuz 
kiyatçıklar.

Uraa gagauzluk atmosferasını vermää 
deyni, Mariya İlyiniçna DUŞKOVA 
hem Sofiya Georgiyevna ZAHARİYA 
düzünmüştülär gagauz milli rubaları-
na. Onnar bütün cömertliklän hem can 
sıcaklıınnan annattılar hem gösterdilär 
üürencilerä nicä yımırtaları kaynatmaa, 

nasıl onnarı dooru boyama hem donakla-
maa. Uşaklara annadıldı, ani Paskellenin 
en önemni simvolu yımırta var enilen-
menin hem enidän duumanın simvolu. 

Sayılarmış, ani okunmuş yımırta var 
nicä sündürsün ateşi, yangını. 

Bu sıraya katılan lițeyin direkto-
ru Mariya Dimitrievna ÇEBANOVA, 

zavuçlar – Zinaida Filipovna NEY-
KOVÇEN, Mariya Nikolaevna UZUN, 
Mariya İvanovna ÇEBANOVA hem 
Evgeniya İvanovna ANAUT da bir ta-
rafta kalmadılar. Onnar da bu uurda ken-
di bilgilerinnän uşaklarlan paylaştılar.

Paskellä yortusuna deyni insannar 
donaklêêrlar yımırtaları hem boyêêrlar 
onnarı türlü renklerdä, ama onnarın 
arasında mutlaka lääzım olsun kırmızı 
renktä yımırtalar. Bu önemni sıradan 
uşaklar kendilerinä çok meraklı işlär 
aldılar.

Pek käämil master-klas, ani var bir 
laf, bir kıpımda geçti da umut var, ki 
bu unudulmaz iş artık uşakların canca-
azlarının en paalı erlerindä kaldı.

Not. “Gagauzlarda yımırta boya-
mak – bu haliz bir ustalıktı. Boyaya 
görä, hepsi yımırtaların kendi adı 
varmış: birkaç boyaylan boyalı – 
“alaca”; kaz tüüyünnän yazılı – “ya-
zılı”; küllän hem parafinnän yazılı 
– “kondeyli”, ortasında bir çizi var 
– “kuşaklı”. Bundan kaarä, yımırta-
ya yapılan resimnerin adları da var: 
“puluklu”, “kaplın”, “sinek”, “yap-
raklı”, “koç kafası”, “tırmık””. (Aka-
demik Todur ZANET, “Gagauzların 
kayıp olan dilinin hem kultura adet-
lerinin Moldovada korunması” 3-cü 
kiyat (“Gagauz yortuları, adetleri, sı-
raları”), s. 62, Kişinev, 2017 y.).

Muzeylär günündä muzeyinin ofițial açılışı yapıldı
Hederlez ayın 18-dä, taman Dünnää muzeylär Günündä, Kongaz To-

dur ZANET adına teoretik lițeyi muzeyinin ofițial açılışı yapıldı. Muzeyi-
nin ofițial açılışı için lițeyin önündä üürencilär hem üüredicilär lineykaya 
dizildilär. Arkada, muzeydä artık var olan eksponatlardan, gözäl donaklı bir 
sergi düzennenmişti.

1-ci “A” klasından üürenciyka Ekate-
rina TERZİ hem Akademik Todur ZA-
NET muzeyin açılış şiridini kestilär. 

Ofițial açılış başarıldı gözäl gagauz 
havalarınnan hem oyunnarınnan.

Şenniktän sora, büük can sıcaklıın-
nan, üürencilär ileri dooru üürenmeyä 
gittilär – kim uroklara, kim testlara, 
kim da ekzamennerä hazırlanmaya.

Lääzım urgulamaa, ani Todur ZA-
NET adına teoretik lițeyi muzeyi için 
eksponatlar çok yıllar geeri, taa sovet 
vakıdında, toplanmaa başladılar. Bunu 
ilktän yaptılar üüredicilär Raisa Vik-
torovna JEJU hem Larisa Mihaylovna 
NİKOLAEVA. Taa sora da eksponat 

topladılar üüredicilär İvanna Stepa-
novna UZUN, Mariya Dimitrievna 
RATKOVA hem başkaları.

PATRETLERDÄ: (aşaada sol-
dan) Mariya İlyiniçna DUŞKOVA,  
Matrona Nikolaevna BARGAN, 
Praskovya Dimitrievna DOYKOVA, 
Mariya Dimitrievna ÇEBANOVA, 
Todur ZANET, Agafya Vasilyev-
na GAYDARCI, Mariya İvanovna 
ÇEBANOVA, Zinaida Filipovna 
NEYKOVÇEN, Mariya Nikolaevna 
UZUN.

(yukarda) Lițeyin 2-ci “B” klası, 
önderciykası Natalya Afanasiyevna 
MAEVA.

Paskellä için yımırta boyêêrız –
türlü oyunnar oynêêrız

Paskellä yortusu yaklaşarkan, Çiçek ayın (aprel) 12-dä, Kongaz Todur ZANET adına teoretik lițeyin muzeyindä 
geçti klastan dışarı meropriyatiya “Paskellä için yımırta boyêêrız – türlü oyunnar oynêêrız” temasına hem bu tema-
ya görä bir da master-klas sırası oldu, angısında, 2-ci “A” klasının temelindä, üürencilerä gösterildi hem üüredildi 
Pakellä adetinin birisi – Paskellä yımırtalarını kaynatmaa hem boyamaa.


