
Kalendarın oynamasına görä, bu yıl Gagauziyada kuvettä bulunannar, istär-istemäz, gagauyzların en büük milli 
yortularından birisini Kasımı halizdän Kasım ayın 7-dä baktılar. Bu yortuylan ilgili olarak, Gagauziyanın üüredicilik 
Upravleniyası üüredicilik kuruluşları arasında “Gagauzlarda Kasım” videorolikleri yarışmasını açıkladı.

PATRETTÄ: Çadır “Georgiy SIRTMAÇ” gimnaziya-uşak başçasının üürencileri. (Soldan sıralara görä) Marina 
ÇORBACI (9-cu klas), Alina MARÇENKO (7-ci klas), Danil BALOV (8-ci klas), Artöm STANKOVA (8-ci klas), Kseniya 
HAHLOVA (uşak başçasının büük grupası) hem Mişa KARABACAK (uşak başçasının 3-cü grupası).
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Bu yıl Kasım yortusu haliz 
Kasım günündä bakıldı

5-ci sayfa

3-cü sayfa

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU: Ekonomika alış-verişinä 
hem investițiya alanına urgu yaparak,
Moldovaylan işbirliindä eni keezlerimizi belli ettik

Kasımın 18-dä Moldovaya ofițial 
vizitlan bulunan Türkiye Respubli-
kasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇA-
VUŞOĞLU buluştu Moldova Res-
publikasının vețe-prim-ministrusu, 
dışişleri hem Evropaya integraţiya 
ministrusunnan Niku POPESKUy-
lan (Popescu), Parlament spike-
rınnan İgor GROSUylan, Moldo-
va prim-ministrusunnan Nataliya 
GAVRİLİȚAylan hem Moldova Pre-
zidentı Maya SANDUylan.

Görüşmelär sırasında Türkiye Res-
publikasının dışişleri Bakanı Mevlüt 
ÇAVUŞOĞLU hem Moldovanın ön-
dercileri incelendilär politika, ekono-
mika, alış-veriş, kultura, cümne hem 
taa başka uurlarda soruşları, ani iki 
memleket arasında önemni kertiktä 
bulunêrlar.

Kuvettän geçici olarak alınan 
Moldovanın gagauz olan Baş pro-
kuroru Aleksandr STOYANOGLU 
açıktan danıştı Moldovada bulu-
nan halklarası misiyalarına hem 
Büükelçilerä, neredä urguladı, ani 
bir alay politikacı Moldova cümne-
sini diktaturaya kaydırêr.

Danışan Büükelçileri arasında var: 
– William MASSOLİN, Büükel-

çi, Evropa Konsiliumun Moldovadakı 
ofisın şefı;

– Janis MASEİKS (Jānis 
Mažeiks), Büükelçi, Evropa Birliinin 
Moldovadakı delegațiyasının şefı; 

– Angela GANNİNGER, Germa-
niya Federațiyasının Moldova Büükel-
çisi;

– Graham PAUL, Franțiya Res-
publikasının Moldova Büükelçisi; 

– Laura HRUBY, ABD Büükelçili-
in Moldovada biznes uurunda cuvapçısı;

– Steven Mark FİŞER (Fisher), 
Büük Britaniya hem Poyraz İrlandiya 
Birleşik Krallıın Moldova Büükelçisi;

– Oleg VASNEȚOV, Rusiya 
Federațiyasının Moldova Büükelçisi; 

– Gürol SÖKMENSÜER, Türkiye 
Respublikasının Moldova Büükelçisi; 

– Claus NEUKİRK (Neukirch), 
Büükelçi, OSCE misiyasının Moldo-
vadakı şefı.

Gagauziya Başkanın beterinä Za-
konu bir günä ezeräk, Kasım ayın 
11-nin erinä, Gagauziya Halk Toplu-
şun kurucu toplantısı Kasımın 12-dä 
saat 10-da toplandı. Bu toplantıda eni 
seçilän deputatalar deputat kimnik-
lerini kablettilär, Gagauziyaylan ga-
gauz halkına izmet için emin verdilär, 
Bayraa öptülär hem, iki deputat-
tan kaarä, Gagauziya Başkanınnan 
elleştilär. Sora da lääzımdı Gagauzi-
ya Halk Topluşun Başını, onun yar-
dımcıları hem komisiya predsedatel-
lerini ayırsınnar, ama... GHT Basını 
ayıramadılar.

GHT Başının seçilmesi
spektaklinin paası –
Gagauziyanın gelecää!

2-3 sayfalarda

Aleksandr
STOYANOGLU
açıktan danıştı 
Büükelçilerä: Bir alay 
politikacı Moldova
cümnesini 
diktaturaya kaydırêr!

Bu danışma için hem Aleksandr 
STOYANOGLUya karşı yapılan
sudlar için okuyun gazetamızın

6-cı hem 8-ci sayfalarında
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Canavar ayın (oktäbri) 12-dä 
Komrat Apeläțiya Palatası Gagau-
ziya Halk Topluşu VII-ci toplumun 
hepsi 35 deputatın mandatlarını ta-
nıdı.

Gagauziya Halk Topluşun VII-ci 
toplumun deputatları (seçim bölümneriä 
görä):

Nikolay DUDOGLU – Komrat № 
1 s.b.;

Viktor PETROV – Komrat № 2 
s.b.;

Aleksandr TARNAVSKİY – Kom-
rat № 3 s.b.;

İvan DİMİTROGLU – Komrat № 
4 s.b.;

Nikolay İVANÇUK – Çadır № 5 
s.b.;

Georgiy LEYÇU – Çadır № 6 s.b.;
Elena YURÇENKO – Çadır № 7 

s.b.;
Aleksandr TOPORAŞ – Valkaneş 

№ 8 s.b.;
Dimitriy TOPAL – Valkaneş № 9 

s.b.;
Pötr FAZLI – Valkaneş № 10 s.b.;
Aleksandr DİNJOS – Avdarma № 

11 s.b.;
Grigoriy KADIN – Baurçu № 12 

s.b.;
Grigoriy DÜLGER – Beşalma № 

13 s.b.;
İvan KARACA – Beşgöz № 14 

s.b.;
Vladimir KISSA – Bucak № 15 

s.b.;
Leonid KÖSÄ – Çeşmä küüyü № 

16 s.b.;
Födor YANİOGLU – Çok-Maydan 

№ 17 s.b.;
Nikolay RAYA – Düzginca № 18 

s.b.;
Nikolay ANDRUŞOY – Caltay № 

19 s.b.;
Mihail POPOV – Ütülü küüyü № 

20 s.b.;
Dimitriy KONSTANTİNOV – Fe-

rapontyevka № 21 s.b.;
Nikolay UZUN – Aydar № 22 s.b.;
Vitaiy GAYDARCI – Karbalı № 

23 s.b.;
Aleksandr DÜLGER – Kazayak 

№ 24 s.b.;
Mihail JELEZOGLU – Kiriyet № 

25 s.b.;
Stepan SARİOGLU – Başküüyü 

(Kirsova) № 26 s.b.;
Svetlana DÜVENCİ – Kongaz № 

27 s.b.;
Demyan KARASENİ – Kongaz 

№ 28 s.b.;
Sergey ZAHARİYA – Kongazçık 

№ 29 s.b.;
Valeriy MANASTIRLI – Kıpçak 

№ 30 s.b.;
Dimitriy MANASTIRLI – Kıpçak 

№ 31 s.b.;
Nikolay ORMANCI – Kırlannar 

(Kotovskoe) № 32 s.b.;
İlya UZUN – Rus Köselisi № 33 

s.b.;
Ruslan UNİLOVSKİY – Svetloe 

№ 34 s.b.;
Sergey ÇİMPOEŞ – Tomay № 35 

s.b.

Spektakli gözäldi, deputatlar şendi,
ama GHT Basını ayıramadılar

Ani bu toplantı bir spektakliya dö-
necek biz hepsimiz annardık, ama sade 
bilmäzdik o angı dramaturgiya janra-
larına görä ilerleyecek: drama mı, me-
lodrama mı, vodivil mi, komediya mı, 
tragediya mı, tragikomediya mı, paro-
diya mı osa farsa mı dönecek? Osaydı 
hepsi janralarda soțialistlerdän hem 
Başkan tarafından “halk deputatları” 
büük artistlärmiş. 

Toplantı başladı Komrat Kultura bi-
nasının henez enilinmiş salonunda hem 
dramaturgiyanın kurallarına görä geç-
ti: çeketmäk, intriga, kulminațiya hem 
senmäk. Çeketmäk isläädi sade ondan, 
ani 1 yıl hem 4 ay Gagauziya Halk 
Topluşuna basmayan Gagauziya Baş-
kanı İrina VLAH bu kerä buyur ettilär 
kurucu toplantının açılışına gelmää 
hem deputatları “milleti sevmäk hem 
kahraman olmak” için nasaat vermää.

Yoktu nicä gülmemää ona, açan 
emin verärdilär o deputatlar, ani diil 
seftä ayırıldılar GHTya hem da ora-
da gagauz halkına karşı zakonnar 
kabledärdilär, gagauz dilini kesärdilär 
hem, gagauz uşaklarını aaç brakan, bü-
cetı kabledärdilär da şindi genä “halka 
izmet etmää” deyni emin verärdilär, 
sansın halkın üzünä türkürärdilär. 

Emin vermektän sora, bir dizinä 
konup, deputatlar Moldova hem Gaga-
uziya bayraklarını öpärdilär. Beşalma-
dan deputat Grigoriy DÜLGER sa bu 
proțedurada iki dizinä kondu. Bayrak-
ları öpmektän sora deputatlar Gagau-
ziya Başkanınnan elleşärdilär. Sade 
iki deputat bunu yapmadı – İlya Uzun 
(Rus Köselisi) hem Sergey ÇİMPOEŞ 
(Tomay).

Deputat Nikolay DUDOGLU teklif 
etti toplantıyı kesmää, çünkü “4-5 de-
putat taa karar almamışlar kimin için 
oy vereceklär”. Bununnan deputatlar 
kayıl olmadılar.

Deputat kimniklerini kabletmäk 
hem emin vermäk gibi tantalalı 

işlerdän sora, urgulayarak, ani “Kul-
tura binasının salonunda Gagauziya 
Başkanı tarafından hepsi kurulu ölä, 
ani deputatlar saklı oy verämesinnär 
deyni”, Sergey ÇİMPOEŞin teklifinä 
görä, deputatlar 23 oylan karar aldılar 
Gagauziya Halk Topluşun Başını hem 
onun yardımcılarını ayırmaa deyni, 
Başkannık binasının toplantı salonu-
na geçmää da hemen orayı taşındılar, 
ama Gagauziya Başkanı onnarlan bilä 
gelmedi. Burada soțialist deputatları 9 
kişilik frakțiya kurmasını bildirdilär.

Bundan sora deputatlar büük 
şenniklän, şakalaşarak hem kendi-
kendilerinä güleräk işlerini ilerttilär.

GHT Başını seçmää deyni esap ko-
misiyası kuruldu.

Bu toplantının önündä deputatlar 
Nikolay DUDOGLU, Demyan KA-
RASENİ, Vladimir KISSA, Dimitriy 
KONSTANTİNOV, Georgiy LEY-
ÇU hem Viktor PETROV cümneyä 
bildirdirlär, ani Gagauziya Halk Top-
luşun Başı olmaa isterlär. Ama sıra 
geldiynän Gagauziya Halk Topluşun 
Başına kandidat çıkarmaa bu uurda 
sadä iki kandidat teklif edildi – Di-
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kurucu toplantısı Kasımın 12-dä saat 10-da toplandı. Bu toplantıda eni seçilän deputatalar deputat kimniklerini 
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mitriy KONSTANTİNOV hem Viktor 
PETROV.

Zakona görä Gagauziya Halk Top-
luşun Başı hem onun yardımcıları sak-
lı oylan seçiler. Kalanı – açık oylan. 
GHT Başı seçilmesi için 18 oy lääzım. 
Belli oldu, ani bukadar hiç bir kandi-
datta yok. Onuştan ortada BÜÜK BIR 
PAZARLIK VARDI, angısında baş 
rolü kuklacılar oynardılar: Gagauziya 
Başkanı, zerä onun tabannarı yanêr, 
Soțialistlär partiyası, zerä istoriya bok-
luuna atılmaa kertiinä geldilär, Demok-
rat partiyası, zerä onnar da, soțialistlär 
gibi, hep o kertiktä bulunêrlar.

Deputatlar açıkladılar, ani seçim 
olacek zalda Gagauziya Başkanı ta-
rafından saklı videokameralar koyulu 
da bu köstekleyecek deputatları. Neyä 
deputat Grigoriy DÜLGER teklif etti 
seçim kabinasının önünä Gagauziya 
Bayraannan sermää. Sora belli oldu, 
ani bu iş maasuz yapıldı – soțialist 
deputatları bületenneri otçöt için raat 
patredä çıkarsınnar deyni.

Deputat Nikolay DUDOGLU açık-
ladı, ani seçimnerä katılmayacek. Kalan 
GHT deputatları oylarını kullandılar. 
Sonuç: Dimitriy KONSTANTİNOV 
için – 17 oy, Viktor PETROV için – 11 
oy. 5 – bületen bozuk kabledildi (iki 
kandidat için da damga koyulmuş).

Nicä da beklärdik, GHTnın kuru-
cu toplantısı dramaturgiya janralarına 
görä geçti: başlayıp melodramadan, 
döndü tragediyeya da sonunda başa-
rıldı büük bir farslan. Bu toplantı pek 
gözäl bir spektakliydi, çünkü görünür-
di ani, Gagauziyanın haliz patriotları 
deputatlarından kaarä, kalan deputat-
lardan iplär kuklacıların ellerindäydi 
da, o ipleri çekeräk, onnar becerdilär o 
günü GHT başına kimisey ayırmamaa.

O günü bununnan toplantı sen-
di, ama bitmedi, zerä şindi o bir oy 
için büük bir pazarlık başladı da o 
pazarlıın sonucunu Kasımın 16-dan 
görecez, açan deputatlar toplantıyı 
ilerledeceklär.                Todur ZANET

GHTnın VII-ci
toplumun deputatları
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Kalendarın oynamasına görä, 
bu yıl Gagauziyada kuvettä bulu-
nannar, istär-istemäz, gagauyzların 
en büük milli yortularından biri-
sini Kasım yortusunu, nicä düşer, 
halizdän Kasım ayın 7-dä baktılar. 
Bu yortuylan ilgili olarak, Gagau-
ziyanın üüredicilik Upravleniyası 
üüredicilik kuruluşları arasında 
“Gagauzlarda Kasım” videorolikle-
ri yarışmasını açıkladı.

Konkurs için teklif edildi “Benim 
ana kasabamda, küüyümdä, aylemdä 
yada üüredicilik kuruluşumda Kasım 
milli yortusunun kutlamanın özel-
likleri” hem “Geçmiştä Kasım milli 
yortusunun kutlamanın özellikleri” 
uurlarda hem istediklerinä görä mini 
teatru oyunnarı videorolikleri yapmaa. 
Konkursa yollandı 35 vidiorolik (33 – 
üüredicilik kuruluşlarından; 2 – erken 
üüredicilik kuruluşlarından).

Gagauziyanın üüredicilik Upravleni-
yası bildirdi, ani roliklär ölä üüsek uurda 
yapılıydılar, da bu beterä karar alındı 4 
ödüllü er erinä 13 ödüllü er vermää.

I-ci er:
– Kazayak küüyün teoretik lițeyi; 
– Çeşmä küüyün teoretik lițeyi;
– Tomay küüyün gimnaziyası.
II-ci er:
– Komrat “N. TRETYAKOV” teo-

retik lițeyi; 
– Beşgöz küüyün gimnaziyası;
– Kongaz “V. TOPAL” gimnaziyası.
III-cü er:
– Kongaz “Todur ZANET” teoretik 

lițeyi; 
– Aydar “F. ANGELİ” gimnaziyası.
Mukayetlik er hem ödül: 
– Kıpçak “Boris YANAKOGLU” 

teoretik lițeyi; 
– Kıpçak “S. BARANOVSKİY” 

teoretik lițeyi;
– Çadır “Mihail ÇAKİR” teoretik 

lițeyi;
– Başküüyü (Kirsovo) “Mihail TA-

NASOGLU” gimnaziyası;
– Çadır “P. KAZMALI” gimnaziyası.
Akademik Todur ZANETtän not: 

Bu konkurs pek gözäl bir iş! Ama 
siirettiynän vidiorolikleri ortaya çık-
tı pek fasıl bir olay – vidioroliklerin 
çoyu diil “Kasım milli yortusu” için, 
nicä teklif edili Gagauziyanın üü-
redicilik Upravleniyası tarafından, 
ama onnar klise hem din yortusu 
olan Ay Dimitri için. Bunda da rolik-
leri hazırlayannarın kabaatları pek 
aaz, çünkü onnar yannış kullanêrlar 
Kasım yortusunun gününü, alarak 
onu Kasımın 7-dän Kasımın 8-nä. 
Bu yannışlaa da onnarı sokêrlar 
kuvettä bulunannar hem popazlar.

Klisenin en büük günahların-
dan birisi – yalan sölemää. Onuş-
tan danışêrım kuvettä bulunannara 
hem popazlara: yalancılık günahın-
dan vazgeçin da Kasımı Kasımın 
7-nä geçirin.

Saygılarımnan...

Bu yıl Kasım 
yortusu haliz
Kasım günündä
bakıldı

Kasımın 19-da lääzımdı duusun Gagauziya Halk 
Topluşun VII-ci toplumun kurucu toplantısının 3-cü 
perdesi, ama iş genä kof çıktı – toplantı erinä tragiko-
mediya gördük.

Canımız hiç çekmeer annatmaa o gülüntülü işlär için, ani 

Toplantı çeketti dramadan. Beşal-
ma küüyündän “halk deputatı” Grigo-
riy DÜLGER kobakları karıştırdı da 
oturdu Rus Köseli küüyündän depu-
tatın İliya UZUNun erinä. Belliki, bu 
iş kavgaya hem sert dartışmaya dön-
dü. Zar-zor Grigoriy DÜLGERı erinä 
oturttular, ama o uslanmadı da başladı 
Tomay küüyündän halk deputatın-
nan Sergey ÇİMPOEŞlän çekişmää. 
Gelärdi, ani beşalmalı deputat neredä 
sä başka bir dünneydä bulunêr. Onuş-
tan Sergey ÇİMPOEŞ teklif etti zala 

sersem hastalıklar doktorunu çaar-
maa.

Bundan sora üzä çıktı, ani 
soțialistlerdän dokuz “halk deputatı” 
hem Çok-Maydan küüyündän “halk 
deputatı” Födor YANİOGLU hem Ba-
urçu küüyündän “halk deputatı” Gri-
goriy KADIN, onnarı deputat yapan 
halkın emirlerini çiineyip, toplantıya 
gelmedilär. Gelennär da, Komrattan 
Viktor PETROV, Bucaktan Vladimir 
KISSA hem Kongazdan Demyan KA-
RASENİ birazdana zaldan çıktılar.

Bu toplantının önündä biz yazdık: 
“Bakalım büünkü toplantı angı drama-
turgiya janralarına görä geçecek? Hep 
ölä fars mı olacek, osa dramadan baş-
layıp, adım-adım melodrama, vodivil, 
komediya, tragediya, tragikomediya 
hem parodiya basamaklarını mı geçe-
cek?”

Toplantı gösterdi, ani GHT VII-ci 
toplumun kurucu toplantısı spektakli-
siinin 2-ci perdesi parlamentlık parodi-
yasına döndü. 

Patretlär: Slava RADULOVun

GHT toplantısının 3-cü perdesi – tragikomediya
oldu o günkü toplantıda. Sadä urgulêêrız, ani “halk deputatla-
rı” aralarında genä annaşamadılar hem, biri-birilerini azarla-
yak, utandırarak hem işitmeyip, toplantıyı darmadaan ettilär.

Son-sonunda aldılar karar, sıradakı toplantıyı cumaaya, 
Kasımın 26-da saat 10.00-da toplamaa.

GHT Basını seçmäk spektaklinin 
2-ci perdesi parlamentarlık
parodiyasına döndü

Kasımın 16-da Komratta geçti parlamentarlık parodiyasına benzeyän Gagauziya Halk 
Topluşun VII-ci toplumun kurucu toplantısı adlı spektaklinin 2-ci perdesi.
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Kasımın 10-da Türkiye Kişinev Büükelçiliindä Türkiye Respublikasının 
kurucusunun,  bütün Türk dünnäsının öndercisinin hem XX-ci üzyılın en 
anılmış liderın Mustafa Kemal ATATÜRKün raametli olduu günün 83-cü 
yılınnan ilgili bir anmak sırası oldu.

Anmak sırasında, Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER başta 
olarak, Büükelçiliin diplomatları hem personalı, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya 
Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Sel-
da ÖZDENOĞLU hem TİKA personalı, saygıylan andılar Türkiye Respublikası-
nın kurucusunu Mustafa Kemal ATATÜRKü.

Anmak sırasından sora, sıraya katılannar, saygıylan çiçek koydular Kişinev 
Türkiye Büükelçiliin önündä olan Mustafa Kemal ATATÜRKün byustuna.

Patretlär: https://www.facebook.com/kisinevbe

Kasımın 10-da Kongaz Süleyman DEMİREL teoretik liţeyindä oldu bir 
saygı sıra, angısı adanıldı Türkiye Respublikasının kurucusunun Mustafa 
Kemal ATATÜRKün raametli olduu günün 83-cü yılına. 

Sıra başladı Mustafa Kemal ATATÜRKä saygı duruşunnan. Sora ATATÜRK 
için sözlerini söledilär Süleyman DEMİREL liţeyin direktoru Engin ALLA, Ga-
gauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN.

Bu arada lițeyin üürencileri ATATÜRKä adanmış peetleri okudular hem tür-
küleri çaldılar.

Poet hem Gagauz Milli Gimnasının avtoru akademik Todur ZANET ta okudu 
Mustafa Kemal ATATÜRKä ódasını “O benim da Ulu ATAM”.

Nedän sora, ATATÜRKä saygı sırasına katılan musaafirlär, “Yunus Emre” ins-
titutun hem Süleyman DEMİREL liţeyin üüredicileri, üürencilär ATATÜRKün 
byustuna çiçek koydular.

Sıra bittiktän sora, liţeyi tarafından açılan ATATÜRK uşak resim konkur-
sunda 1-3 erleri kazanannara ödül verildi hem Süleyman DEMİREL liţeyin şan 
tefterindä yazılar brakıldı.

ATATÜRKün raametli olmasının 83-cı yılı
1938-ci yılın Kasımın 10-da 09-05-tä durgundu bütün Türk dünnäsının öndercisinin 
hem XX-ci üzyılın en anılmış hem akıllı liderın Mustafa Kemal ATATÜRKün ürää.

Türkiye Büükelçiliindä ATATÜRKÜ andılar

Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyindä ATATÜRKä saygı
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Sora ministru yardımcısı Fatih ME-
TİN hem bütün delegațiya tanıştılar 
Komrat ATATÜRK bibliotekasınnan 
hem burada buluştular Türkiyenin “Yu-
nus Emre” institutun üüredicilerinnän, 
ani Gagauziyada işleerlär.

Ministru yardımcısı Fatih METİN 
bibliotekanın musaafirlär tefterindä 
yazısını braktı.

Ertesi günü, Kasımın 4-dä, Moldo-
vanın çiftçilik çorbacılıı hem iyecek 
industriyası ministrusu Viorel GER-
ÇİU kabletti Türkiye çiftçilik hem daa-
cılık ministerliin ministru yardımcısını 

Vizitin birinci günündä Türkiye 
çiftçilik hem daacılık ministerliin mi-
nistru yardımcısı Fatih METİN hem 
Türkiyedän bütün delegațiya Gagau-
ziyada bulundu, neredä tanıştı tarafı-
mızın çiftçilik, kultura hem turizma 
durumunnan.

Gagauziya İspolkomu predseda-
telin yardımcısınnan hem İspolkom 
azalarınnan buluşmada gagauz tarafı 
annattı Türkiyedän paalı musaafirlerä 
Gagauziyada çiftçiliin durumunu hem 
o zararlar için, ani klimat beterinä bu-
rada olêr.

Türkiye ministru yardımcısı Moldovada bulundu
Kasımın 3-4 günnerindä Türkiye çiftçilik hem daacılık ministerliin mi-

nistru yardımcısı Fatih METİNin başkannıında büük delegațiya Moldovada 
bulundu.

Fatih METİNi hem onun başkannıında 
olan Türkiye delegațiyasını.

Burada buluşmada çiftçilik çorba-
cılıın hem çiftçilik mallarınnan alış-ve-
riş uurunda işbirlii soruşları incelendi. 
Bundan kaarä önä sürüldü başka uur-
lardada ortaklık kurulmasınnan ilgili 
tekliflär da.

Moldova bekleer, ani Türkiye tara-
fından investițiya yapılsın, ki kurmaa 
zarzavat hem eşillik büütmesindä ortak 
kuruluşları.

Buluşmada iki taraf arasında 2021-
ci yılda şarapçılık alış-verişi ölçüleri da 
bakıldı. Bunda sekiz ayda Moldova ta-
rafın eksportu yaklaşık altı milion dolar 
oldu, ne bıldırkı țıfralardan taa üüsek.

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU: Ekonomika alış-verişinä 
hem investițiya alanına urgu yaparak,
Moldovaylan işbirliindä eni keezlerimizi belli ettik

Görüşmelär sırasında Türkiye Res-
publikasının dışişleri Bakanı Mevlüt 
ÇAVUŞOĞLU hem Moldovanın ön-
dercileri incelendilär politika, ekono-
mika, alış-veriş, kultura, cümne hem 
taa başka uurlarda soruşları, ani iki 
memleket arasında önemni kertiktä 
bulunêrlar.

Herbir buluşmada, Moldova tara-
fı ayırı-ayırı şükür etti Türkiye Res-
publikasına hem bütün türk halkına o 
büük yardımnar için, ani Türk İşbirlii 
hem Koordinaţiya Agenstvosunun 

(TİKA) aracılıınnan Moldovada üü-
redicilik, saalık hem çevrä alannarın-
da yapılêrlar. Moldova tarafı ayırıca 
şükür etti Türkiyenin burayı saalık 
uurunda yapılan yardımnarı için, ani 
bu zor COVİD-19 salgımı zamanında 
fayda getirdi Moldovanın, Gagauziya-
nın hem Pridnestrovyanın insannarına.

Türkiye Respublikasının dışiş-
leri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, 
Moldova Respublikasının vețe-prim-
ministrusu, dışişleri hem Evropaya 
integraţiya ministrusunnan Niku PO-
PESKUylan (Popescu) buluşmada, ur-
guladı: “Ekonomika alış-verişinä hem 
investițiya alanına urgu yaparak, Mol-

dovaylan işbirliindä eni keezlerimizi 
belli ettik”.

Buluşmada Bakan Mevlüt ÇAVU-
ŞOĞLUylan ministru Niku POPES-
KU (Popescu) hem orada pay alan 
iki tarftan da delegațiyalar alış-veriş, 
ekonomika hem investițiya bakışından 
moldo-türk strategiyalı işbirlii yollarını 
inceledilär hem iki devletteki dışişleri 
ministerliklerin arasında 2022-2023 
yıllara konsultațiya planını imzaladılar.

Vizit zamanında karar alındı en 
yakın vakıtta Moldovada yapmaa Tür-
kiye hem Moldova arasındakı Ekono-
mika işbirliindä pravitelstvolar arası 
ortak Komisiyanın toplantısını.

Kasımın 18-dä Moldovaya ofițial vizitlan bulunan Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞ-
LU buluştu Moldova Respublikasının vețe-prim-ministrusu, dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusunnan 
Niku POPESCUylan (Popescu), Parlament spikerınnan İgor GROSUylan, Moldova prim-ministrusunnan Nataliya 
GAVRİLİȚAylan hem Moldova Prezidentı Maya SANDUylan.
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Sudta Aleksandr STOYANOGLU-
nun tarafı urguladı, ani o bir kabaat-
sız tutuklandı da onu lääzım serbest 
brakmaa. Aleksandr STOYANOGLU-
ya karşı uydurma işi açan prokuror sa 
buna karşı çıktı.

Sud çekettiynän, Aleksandr STO-
YANOGLUnun advokatları karşı çık-
tılar sudta pay alan daavacıya Genadiy 
MOROZONa, kuvettän atılan hem 
Moldovadan kaçan Vlad PLAHOT-
NÜKun kayunçusuna, da teklif ettilär 
bu daavacıyı diiştirsinnär.

Birkaç yıl geeri bu daavacı için 
“ZdG” gazetası yazdıydı, ani “Gena-
diy MOROZON “cendemdän” sekiz 
daavacının arasındaydı, angıları 2009-
cu yılın Çiçek ayın (aprel) 7-dä protest 
yapan insannara, prokurorların danış-
malarına görä, polițiya komisariatla-
rında sud kesärdilär”.

Kişinev Apeläțiya Palatasının top-
lantısının önündä Moldova Baş pro-
kuroru Aleksandr STOYANOGLU 
presaya deyni birkaç açıklama yaptı, 
neredä urguladı, ani “Moldova Proku-
rorların Üüüsek Soveti politika organı 
oldu”.

Söleyeräk o pres-konferențiya için, 
angısını o lääzımdı yapsın tutuklama 

günündä, Aleksandr STOYANOGLU 
dedi, ani orada o istärdi kendisinin 
kabaatsız olmadıınnan ilgili bilgileri 
açıklamaa” .

Kasımın 15-dä Kişinev Apeläțiya 
Palatası Moldova Baş prokuroru Alek-
sandr STOYANOGLUnun serbest bra-
kılmasınnan ilgili karar almadı da top-
lantıyı Kasımın 16-na geçirdi.

Daavacıların suratlarından belliy-
di, ani neredän sa gelän emirlerä görä 
mi, osa kendilerinin raatlıkları için mi, 
ama onnar, işi genä tutsak ederäk, va-
kıdı uzaldêêrlar. 

Kasımın 16-da sa, Kişinev 
Apeläțiya Palatasının daavacıları, ha-

lak-bulak inceleyip Moldova Baş pro-
kurorun Aleksandr STOYANOGLU-

nun advokatlarının danışmasını onun 
serbest brakılması için, o danışmayı 
ret ettilär.

Kişinev Apeläțiya Palatasının kara-
rından sora, presaya açıklama yaparak, 
Aleksandr STOYANOGLU urguladı, 
ani daavacılar onnarın argumentlarını 
hiç işitmää dä istämeerlär hem kendi 
bildiklerini haydêêrlar: “Biz onnara 
birkaç dosye baksınnar teklif ettik, on-
narı o dosyeların kapaklarını hiç açma-
dılar da. Biz annêêrız, ani daavacılar 
emir altında bulunêrlar, ama bukadara-
dan da haksızlık yok nicä olsun!”.

Soruşumuza “Bu haksızlıklar için 

Evrupa İnsan Hakları Suduna da-
nışmak olacek mı?” Moldova Baş 
prokuroru Aleksandr STOYANOG-
LU ölä cuvap verdi: “Belliki, bütün 
instanțiyaları geçär-geçmäz Evrupa 
İnsan Hakları Suduna danışacez hem 
teklif edecez hızlı durumda danışma-
mızı incelesinnär”.

Komentariy yaparak prokuratura-
nın tarafından geçän afta Baş proku-
ror Aleksandr STOYANOGLUnun 
kabinetindä yoklamalar için açıklama-
yı, Canabisi urguladı, ani “o kabinet 
şindilik onun diil, ama geçici Baş pro-
kurorun Dumitru ROBUnun, onuştan 
onnar onun kabinedini yokladılar”.

Söleyeräk Prezident Maya SAN-
DUnun Moldova Prokurorların Üü-
üsek Sovetinä baş prokurorun işini 
kantarlamaa deyni danışması için, 
Aleksandr STOYANOGLU dedi: “Bu 
zakonsuz bir iş, çünkü Baş prokuro-
ru işindän uzaklaştırdıktan sora, onun 
işini kantarlamak – bu zakonsuz bir 
iş” hem ekledi, ani “Moldova Pro-
kurorların Üüüsek Soveti bir politika 
organı oldu benim da bu uydurma tu-
tuklanmam hem aresta alınmam hep 
politika işidir”.

Todur ZANET,
Patretlär avtorun

       Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada.
Danışmayı yayınnayarak, 

Aleksandr STOYANOGLU bölä 
sözlärlän danıştı insannara: «До-
брый вечер дорогие друзья! Уже 
полтора месяца пытаюсь достучать-
ся до прокуроров, судей. Прекрасно 
понимал, что на первом этапе моего 
задержания, ареста они просто были 
введены в заблуждение политика-
ми.  Власть пошла ва-банк, чтобы 
любыми путями отстранить меня 
от должности. Наивно рассчитывал, 
что мои коллеги прокуроры быстро 
разберутся в абсурдности обвине-
ний против меня и если и продолжат 
расследование, то хотя бы дадут мне 
возможность свободно передвигать-
ся, ведь я не представляю угрозу ни 
для кого. И судебным инстанциям, 
моими адвокатами, были представ-
лены бесспорные доказательства о 
моей непричастности ни к одному 
из эпизодов обвинения, которые во-

обще не могут рассматриваться в 
уголовном контексте. 

Но юстиция в лице и прокуроров, 
и судей делает вид, что ничего не слы-
шит, и ничего не видит. Мне ничего 
не остается делать, как защищаться. 
Поэтому на днях я обратился с по-
сланием к представителям посольств 
и международных организаций, кото-
рое ниже прикрепляю. Все должны 
понять, что речь идет не только и ни 
столько обо мне, а о принципах дея-
тельности органов юстиции, которые 
сегодня навязываются политическим 
классом. Помните, что забвение про-
шлого, грозит его повторением».

Bu danışmanın altında pek do-
oru bir komuntariya yazdı anılmış 
vraç, saalık bilimnerindä doktor 
Aleksandr DANÇ: «Человек, хоть и 
социальное, но животное (то бишь, 
живая тварь). А посему, следует ин-
стинктам, они известны. Инстинкт 
справедливости относится к выс-

шим социальным проявлениям и 
противоречит инстинктам самосо-
хранения, стяжательства и создания 
наибольшего личного комфорта. 
Борьба за справедливость во все 
времена – это потери, начиная от 
комфорта и заканчивая личной сво-
бодой и безопасностью. Да, конечно, 
борьба за справедливость нацелена 
на улучшение, в конечном счете по-
ложения большинства в обществе 
(достойно ли это большинство та-
ких жертв со стороны единиц – у 
меня большие сомнения). Они, ко-
нечно, напишут об этом «Большую 
книгу» (!) Но, они же будут кричать 
«распни его!» и помогут прибить 
гвозди к кресту, и потом от 1 года 
и до 2000 будут лицемерно, а неко-
торые наивно и всерьез, сожалеть о 
судьбе спасителя. Так оно устроено. 
К чему это я? Не будут прокуроры, 
прокуроришки, а тем более всякого 
рода «международные» функцио-

неры бороться за справедливость 
в ущерб своему положению. И с 
этой наивностью пора прекращать. 
Не для того 30 лет выхолащивалась 
любая идеология справедливости, 
вырастив и перевоспитав поколе-
ние национальной, социальной и 
имущественной розни и вражды. 
Население зомбировано парочкой 
примитивных идей и раздавлено 
беспокойством и страхом «чтобы 
хуже не было». И это не Молдавское 
изобретение, а глобальная тенден-
ция. Как быть? Принимать эти мерз-
кие правила как данность. В ответ 
на ложь мерзавцев – выкладывать 
факты, предавать гласности инфор-
мацию, документы, где так или ина-
че отражено истинное положение 
вещей. Работа тонкая и исключи-
тельно опасная. Что за это бывает 
– описал выше. Просто природове-
дение. Остаюсь с Вами, за справед-
ливость, Александр Дмитриевич».

Aleksandr STOYANOGLU açıktan danıştı Büükelçilerä:
Bir alay politikacı Moldova cümnesini diktaturaya kaydırêr!

Aleksandr STOYANOGLUyu sud genä işitmää istämedi
Kasımın 15-16 günnerindä Kişinev Apeläțiya Palatası inceledi işindän 

geçici alınmış olan Moldova Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUnun 
advokatlarının danışmasını, ani Canabisini serbest brakmaa deyni.
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Bildiriler, ani bu iş 
olmuş Cümne Akționer 
Bürlii (CAB) “Gazprom” 
Pravleniyasının Başı 
Aleksandr MİLLERlän 
yapılan annaşmalar-
lan, neredä aracılık işi-
ni yapmış Moldovanın 
vițe-prim-ministrusu, 
infrastruktura hem regi-
onnar ilerlemesi işlerindä 
ministrusu Andrey SPINU hem neredä 
pay almış AB “Moldovagaz” Pravleni-
yasının Başı Vadim ÇEBAN.

Sölener, ani bu iş yapılmış “karşı-
lıklı yararlı koşullarda”. Bu gaz Mol-
dovaya kaça satılacek hem kimä deyni 
bu iş yaralı – açıklamada sölänmeer.

Ani o ucuz olmayacek artık belli. 
Ama kaça olacek? Moldovanın vițe-
prim-ministrusu, infrastruktura hem 
regionnar ilerlemesi işlerindä ministru 
Andrey SPINUnun aazından çıktı, ani 
gazın bin kubometrası 420 ABD doları 
gibi olacekmış. Ama vatandaşa o kaça 

Moldovanın infrastruktura hem 
regionnar ilerlemesi işlerindä mi-
nisterlii açıkladı “Moldovagaz”lan 
“Gazprom”un arasında gaz için an-
naşma protokolunu – «Протокол 
переговоров по урегулированию 
проблемных вопросов в газовой 
отрасли Республики Молдова».

Kasım ayın 9-da Energetikada Düzennemä Milli Agenstvosu (EDMA) 
Moldova vatandaşlarına deyni bir Kasımdan beeri kurdu eni gaz paasını – 
11,08 ley bir metra kub için.

Esaba alarak, ani Kasımın birinädän moldovalılar ödärdilär 4,2 ley bir metra 
kub için, eni paa diil, ani tuzluca, ama kär pek yakıcı. Ama bu kimin uurunda?

EDMA başkanının Ştefan KRÄNGAnın laflarına görä – bu bir ön paa, o taa 
diişecek. Ama angı tarafa diişecek Canabisi açıklamadı.

satılacek bir Moldova Pravitelstvosu 
biler! Moldovadakı ekspertlar sayêrlar, 
ani gazın bir metra kubu için vatandaş 
12 ley ödeyecek. Herliim bu ölä sa, 
esap gösterer, ani gazın bin kubomet-
rası yapacek yaklaşık 690 ABD dolar.

Taa ötää bu kontraktı imzalayannar 
için ilgili bir açıklama: AB “Moldova-
gaz” – moldo-rus energetika kompa-
niyası, angısının akțiyalarını tutêrlar: 
CAB “Gazprom” (50%), Moldova 
Pravitelstvosunun Özelleştirmä hem 
devlet varlıında çorbaçılık Departa-
mentı (35,33%), Pridnestrovye devlet 

“Boba”ylan “kız” annaştılar – bizä gazı üç katına sattılar

7-ci Halklararası Anadolu teatru 
ödüllerin seçici jürisi ayırdı ödüllerä 
Türkiyedän hem türkdilli devletlerindä 
artistleri, angılarının teatru uurunda 

Serbiyanın baş kasabasında olan 
23 yaşınadan Under-23 güreştä 
dünnää çempionatında, Moldova 
komandasınnan orada pay alan Ga-
gauziyadan güreşçi Nikolay GRAH-
MEZ (trenerı İlya ESİR) serbest 
güreştä bronza medaliyi kazandı.

Nicä bildirer Moldovanın sport.md 
haber portalı, Nikolay GRAHMEZ, 70 
kg kadar kategoriyada güreşeräk, ken-
di medalisinädän ensedi Türkiyedän, 
Slovakiyadan, Rumıniyadan hem Ru-
siyadan güreçşileri.

PATRETTÄ: (soldan) Roman 
DERMENCİ, Moldova büük güreş-
çilerin baş trenerı,  Nikolay GRAH-
MEZ hem İlya ESİR.

İlya İvanoviç KARAKAŞ öldü
Ukraynanın Odesa kasabasında, ko-

ronovirusa yakanalıp, raametli oldu yu-
ridika bilgilerindä Prof. Dr.  İlya İvano-
viç KARAKAŞ, angısı bütün ömürünü 
yurisprudențiyaya baaşladı hem çok ku-
vet koydu Gagauziyanın kurulmasının 
yuridika tarafından temelleştirmesinä.

Prof. Dr.  İlya İvanoviç KARAKAŞ 
Ukraynanın kıymetli yuristı adını ta-
şıyardı, yuridika bilgilerindä doktordu, profesordu, “Odesa yuridika 
akademiyası” Milli universitetın çiftçilik hem toprak hakları kafedra-
sının başıydı. 

İlya İvanoviç KARAKAŞ  pay aldı “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel 
hak statusu için” Zakonun hem “Gagauziya (Gagauz Yeri) Temel 
Zakonu”n hazırlanmasında. Topracıı ilin olsun!

TÜRKSOYun 7-ci Halklararası 
Anadolu teatru ödülleri verildi

Canavar ayın 11-dä İstanbulun “Water Performing Arts” sțenasında “Te-
atro gazetası” tarafından hazırlanan sırada türkdilli devletlerin artistlerinä 
verildi TÜRKSOYun Halklararası teatru ödülü.

Nikolay GRAHMEZdä dünnää 
çempionatında bu kerä bronza

2019-2020 yıllarında iz-
metleri kantara koyuldu.

Bu sırada, artistlerdän 
kaarä, ödüllär verildi 5 te-
atru zaametçilerinä dä. O 
ödüllerin “Milli rejisörluk 
uurunda zaametleri için” 
ödülü verildi “Dionis TA-
NASOGLU” gagauz Milli 
teatrusunun direktoruna, 
yaratmak öndercisinä hem 
aktöruna Mihail KONS-
TANTİNOVa.

Ödülleri kabledennerin arasında 
vardı Ankara kukla “Teatru Tempo” 
teatrunun rejisöru hem aktöru Halük 
YÜCE da.      Patretlär: turksoy.org/tr

Cumaa günü, Canavar ayın 29-da, Sankt-Peterburgtan geldi haber, ani 
Rusiyaylan Moldova [CAB “Gazprom” (oku: “boba”) hem AB “Moldova-
gaz” (oku: “bobanın kızı”)] annaşmışlar taa beş yıla uzatmaa Moldovaya 
rus gazın gelmesi için kontraktı.

“Karşılıklı yararlı koşullarda” 
imzalnmışmış. Bizä bundan ne?

Eni paa diil, ani tuzluca, ama kär pek yakıcı!

varlıında çorbaçılık Komitetı (13,44%) 
hem kalan 1,23% ufak akținerlarda.

Nicä görersiniz AB “Moldova-
gaz”  CAB “Gazprom”un kızı olan bir 
Akționer Birlii. Onuştan gazın paası-
nı “boba”ylan “kız”ı annaştılar – bizä 
gazı üç katına sattılar.

Todur ZANET
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Kasımın 2-dä Kişinev Apeläțiya 
Palatası ret etti Baş prokuror Alek-
sandr STOYANOGLUnun danışma-
sını, neredä o şüpä altına koydu Mol-
dova Prokurorların Üüüsek Sovetinä 
(PÜS) kendisi hakında kararını.

Moldova Prokurorların Üüüsek So-
vetin (PÜS) Canavar ayın (oktäbri) 5-dä 
kararından sora, taa o avşamsı, bir uy-
durma ceza işinä görä, tutuklanan Mol-
dovanın Baş prokuroru Aleksandr STO-
YANOGLU, dooruluu aaramaa deyni, 
PÜSün yannış kararınnan ilgili olarak 
Apeläțiya Suduna danıstı. Da te, may 
bir ay tutsak etmektän sora, Kişinev 
Apeläțiya Palatası Kasımın 2-dä olan 
toplantısında bu danışmayı ret etti.

Kişinev Çokana sudu Kasımın 3-dä 
tekrar inceledi soruşu Moldovanın Baş 

prokurorun Aleksandr STOYANOG-
LUnun serbest brakılması için.

Bir ay tutsak 
etmektän sora ret 
ettilär

Bakın taa nelär çıkarttılar:
Maamilä surat ortalıı karıştıraceymış!

Edi saattan sora, daavacı Nikolay 
KORÇA açıkladı sudun Kararını – Baş 
prokuror Aleksandr STOYANOGLU 
taa 30 sutka ev arestında kalêr.

Baş prokuror Aleksandr STOYA-
NOGLUya karşı daavayı açan pro-
kuror Viktor FURTUNA presaya 
açıkladı, ani bu iş yapıldı o üzerä, ani 
“Aleksandr STOYANOGLU serbest 
brakıldıynan var nicä ortalıı karıştır-
sın”.

Sudun bu kararı için Baş proku-
ror Aleksandr STOYANOGLU ölä 
dedi: “Onnar hiç bir argumentımızı 
seslämedilär hem incelämedilär. Be-
nim bişeydä kabaatım yok hem ne 
devletä, ne dä cümneye deyni korkulu 
diilim”.              Foto: Todur ZANETin

Hepsi bu insannarı eşiklerdä hem 
muzeyin odalarında karşladılar mu-
zeyin direktoru Elena KARAMİT, 
muzeyin kurucusu İgnat KAZMA-
LI hem muzeyin zaametçileri İvanka 
TANASOVİÇlän Olga TRANDAFİ-
LOVA.

Muzeyi derindän tanıştırmaa deyni, 
muzeycilär hazırlamıştılar pek gözäl, 
derin bilgili hem dört-dörtlük yapılı bir 
videoprezentațiya, angısına görä on-
nar, kimär kerä duygulanarak hem göz 
yaşlarını bastırmadan yutkunarak, pek 
geniş açıklamalarlan annattılar muze-
yin kurulması hem ayaa kalkması için, 
yaşaması hem çalışması için, büünkü 
durumu hem gelecää adımnarı için.

Avdarma küüyün istoriyası mu-
zeyi 10-cu yıldönümünä toplanan 
musaafirlär dä, hep ölä içtän gelän 
duygularlan, candan-ürektän kutladılar 
Avdarma Muzeyini, muzeyin kurucu-
sunu hem muzeyi yapan mețenatları, 
muzeycileri bu büük başarılarlan hem 
muzeyä kendi baaşışlarını baaşladılar. 
Musaafirlerin arasında sa vardılar diil 

salt Gagauziyanın muzeycileri Ay-
dardan, Baş küüyündän, Beşalmadan, 
Çeşmä küüyündän, Komrattan, Ütülü 
küüyündän, Valkaneştän, ama Kişinev-
dan da – Moldova Filarmoniyasının 
direktorun Svetlana BİVOLun başkan-
nıında Moldova kultura ministerliin 
delegațiyası, Avdarma küüyün primarı 
Marina KAPSAMUN, Kiriyet küüyün 
primarı Valentina KAYKI, Gagauziya 
Halk Topluşun eni hem eski deputat-

ları Aleksandr TARNAVSKİY, Mihail 
JELEZOGLU, Ekaterina JEKOVA, 
Akademik hem poet Todur ZANET 
hem taa çok çok insannar.

Muzeyi tanıştırma programasında 
ayırıca bir video hazırlanmıştı Todur 
ZANETin Avdarma muzeyin 10-u 
yıldönümünä yazılan “Avdarma mu-
zeyi” peetinä. Hep bu yıldönümünä 
adanmış peetlerini okudu Kongazçık 
gimnaziyasının gagauz dilindä hem 

Avdarma küüyün istoriyası muzeyi 10 yaşında!
2011-ci yılın Kasım ayın 21-dä, taman Avdarma küüyün Kurbanında, açıldı “Avdarma küüyün istoriyası mu-

zeyi”, angısının ilk tombarlak yıldönümünü kutlamaa deyni, bu yl Kasımın 20-dä muzeyä bir alay insan geldi: 
muzeycilär, kultura adamnarı, yazıcılar, din, cümne hem politika insannarı.

literaturasında üürediciykası avdarma-
lıyka Aleksandra KRİSTOVA.

Avdarma küüyün istoriyası mu-
zeyi 10-cu yıldönümü kutlamasının 
ofițial programasının sonunda hep-
si musaafirlerä baaşlandı maasuz bu 
günä hazırlanan buklet hem muzeyin 
emblemasınnan çölmeklär. Nedän sora 
hepsi yollandılar “Acı köşesi” anmak 
Memorialına hem kliseyä.

Not. Avdarma küüyün istori-
yası muzeyini yaptılar küüyün 
mețenatları, KAZMALI aylesinin üç 
kardaşı – İlya, İgnat hem Dimitriy. 
Mețenat İlya KAZMALI üstünä aldı 
Muzeyin kurulmasında bütün para 
işlerini. İstorik İgnat KAZMALI ha-
zırladı hem aslıya çıkardı Muzeyin 
konțepțiyasını. Dimitriy KAZMALI 
da Muzeyin proektını hem yapısının 
kaldırmasını başardı.

Avdarma küüyün istoriyası 
muzeyindä toplu 1831 dokument 
hem muzey, küüyün 458 yıllık isto-
riyasını kaplayarak, içinä alêr “Acı 
köşesi” anmak Memorialını, Tif 
hem aaçlık kurbannarını Anmak 
Çasovnäsını, Ay-Mihayıl klisesi aul-
dakı pamätnikleri hem Nogay “Ta-
tar çöşmesi”ni.


