
2022-ci yılın Orak ayın (iyül) 7-dä 
tamamnanacek 100 yıl büük gagauz 
aydınnadıcının hem yazıcının Prof. 
Dr. Dionis Nikolaeviç TANASOG-
LUnun (07.07.1922 – 23.08.2006 y.y.) 
duuma günündän. Onunnan ilgi-
li olarak, Gagazuiyanın İspolkomu 
2022-ci yılı Gagauziyada Dionis TA-
NASOGLUnun yılı olmasını açıkladı.

Alınan karara görä Dionis TANA-
SOGLUyu hem onun zaametlerini an-
ması için bir yılın içindä Gagauziyada 
tombarlak masalar, konferențiyalar 
hem açık uroklar yapılacek. Bundan 
kaarä kiyat hem patretlär sergileri dü-
zennenecek.

Todur ZANET yazdı: “Dionis TA-
NASOGLU bütün yaşamasını gaga-
uzlaa, gagauz literaturasına, kultu-
rasına, muzıkasına hem folkloruna, 
teatrusuna, biliminä hem pedagogi-
kasına baaşladı, o var hem kalêr diil 
salt gagauz, ama romın hem bütün 
dünnä kulturasında er alan bir insan. 
Bunu hepsi kabul eder hem kabul etsin 
lääzım, zerä bu uurda onun derin hem 
silinmeyän bir izi kaldı”.

8-ci sayfa
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Kırım ayın (dekabri) 20-dä ken-
disinin ilk tombarlak yoldönümünü 
kutladı Gagauziya M.V. Maruneviç 
adına Bilim-aaraştırma Merkezi, 
angısı yaşını Kasım ayında tamam-
nadı. Kutlamaya deyni Gagauziyaya 
toplandılar bilim adamnarı Moldo-
vadan, Türkiyedän, Rusiyadan hem 
Ukraynadan. Sıraya geldilär Gaga-
uziyanın öndercileri, Halk Topluşun 
deputatları, Gagauziyan şkolaların 
direktorları hem üüredicileri, kultu-
ra zaametçileri, popazlar, yazıcılar 
hem taa çok başka insannar.

Önemni bu sıranın başında Moldo-
vanın hem Gagauziyanın Gimnalarına 
saygı gösterildi, nedän sora Gagauziya 
M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştır-
ma Merkezini tanıştırmaa deyni kısa 
bir film gösterildi. 

Eni 2022-ci yılımız kutlu hem mutlu olsun!

Kırım ayın 21-dä Komradın “Güneşçik” («Солнышко») №4 uşak başçasında oldu bir yortulı sıra, angısı baaşlandı 
Gagauziyanın kurulmasının 27-ci yıldönümünä, neredä uşak başçasının hazırlanmak grupasının uşakları gösterdilär 
kendi talantlarını hem bilgilerini. Sıra başladı “Yaşa, Halkım” türküsündän (Laflar – Todur ZANET, muzıka – İlya 
FİLEV), angısının sesi altında gagauz milli rubalarına giimni uşaklar büük hodulluklan zala örüdülär, neredä onnarı 
karşladılar uşak başçanın zaametçileri, analar-bobalar hem şannı musaafirlär. Hepsi erlerinä geçtiinän, uşaklar hem 
zalda bulunannar, ayaa kalkıp, çaldılar Moldovanın hem Gagauziyanın Gimnalarından parçaları. Sora da kısa açılış 
sözünü tuttu “Güneşçik” uşak başçasının direktoru Otiliya ALBERTÄN.

“Güneşçik” Gagauziyanın 27-ci 
yıldönümünü aydınnattı

Nicä geminin adını koyacan ölä dä üzecek
Gagauziyan M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma Merkezi 10-cu yıldönümü

2022-ci yıl Gagauziyada
Dionis TANASOGLU
yılı açıklandı

Ankarada Moldovanın
kultura Günneri geçti

Moldova Respublikasının baam-
sızlıını açıklamasının (27.08.1991 
y.) 30-cu yıldönümü kutlamala-
rı çerçevesindä, Kasım ayın 23-28 
günnerindä Ankarada geçti Mol-
dovanın kultura Günneri, angısını 
hazırladılar Moldova Ankara Bü-
ükelçilii, KUKSADER (Kukla Ka-
ragöz gösteri hem Sțena Zanaatları 
Dernää) hem da Tempo Produkțion 
firması. 7-ci sayfa
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Geçän aftanın sonunda Venețiya 
komisiyası aldı karar, ani 2021-ci 
yılın Harman ayında (avgust) Mol-
dovanın “Prokuratura için” zako-
nunda yapılan diiştirmeklär de-
mokratiyalı devlet normalarınnan 
badaşmêêrlar. 

Venețiya komisiyası sayêr, ani 
Moldova lääzım “temeldän diiştir-
sin” Baş prokurorun işini kantarlama 
proțedurasını, çünkü bunu yapmazsa, 
Moldovanın Baş prokuraturası doo-
rudan hem bütünnä geçer prezidentın 
altına. 

Komisiya urgulêêr, ani “Prokuratu-
ra için” zakonunda bu diiştirmeklär ya-
pıldı cümnenin hem ekspertların fikir-
lerini sormadaan hem orada biri-birinä 
karıştı Baş prokurorun işinin kantar-
laması hem onun disțiplina soruştur-
masının proțedururaları. Onuştan bu 
konuda lääzım doorutmaklar yapılsın 
hem Moldova kuvetleri Baş proku-
rorun işini kantarlama proțedurasını 
enidän incelesin.

Venețiya komisiyası açıklamasına 
dayanarak, Moldovanın eski prem-
yer-ministrusu İon KİKU yazdı, ani 
“Moldovanın “Prokuratura için” za-
konunda diiştirmekleri kablettiktän 
sora, Moldova kuvetleri hemen emir 
verdilär Moldovanın Baş prokurorunu 
Aleksandr STOYANOGLUyu arest al-
tına almaa hem Baş prokuraturyu pre-
zident Maya SANDUnun emiri altına 
geçirmää”. 

Kasımın 26-da Moldovanın 
Cümne saalıında Üstolan Durumu 
milli komisiyası aldı karar Moldo-
vada COVİD-19-da Cümne saalı-
ında Üstolan Durumu 2022-ci yılın 
Büük ayın (yanvar) 15-dän uzalt-
maa.

Bu karara görä bu zapalar uzadıldı:
– parklarda hem daalarda 3 kişidän 

zeedä bölüklerdä olmaz bulunmaa;
– 63 yaştan yukarı insannar zorları 

olmadaan sokaa olmaz çıksınnar;
– oyun hem sport meydannarında 

olmaz bulunmaa;
– gecä klubların çalışması hem yor-

tulu sıraların (düünnär, kumatriyalar, 
pomana sofraları) yapılması zapa altı-
na alınêr.

Karara görä zanaat hem tehnika 
Universitetların studentlarının kolayı 
olacek erindä bulunarak ekzamenneri 
vermää, herliim orada saalık uurunda 
“turuncu kod” varsa.

Bu oldu ondan sora, açan Alek-
sandr STOYANOGLUnun advokatları 
protest ettilär Kişinev Apeläțiya pala-
tasında Kişinev Çokana sudun Kırım 
ayın (dekabri) 3-dän kararını, angısını, 
istämeyeräk dooruluu üzä çıkarmaa, 
aldı davacıyka Elizaveta BUZU, da 
Aleksandr STOYANOGLUyu taa 20 
günä ev arestında kaldı. Elizaveta BU-
ZUnun bu kararından sora Aleksandr 
STOYANOGLU açıkladı: “Bana her-
şey annaşıldı, kuvet hepsi kolaylıkları 
yapêr, ani bän katılmayım gelän aftaya 
geçirilän benim çalışmamın kantarla-
masına”.

Lääzım urgulamaa, ani Kırım ayın 
(dekabri) 1-dä Aleksandr STOYA-
NOGLUnun advokatları becerdilär 
daavacıların arasından atmaa daava-
cıyı Nikolay KORÇAyı, angısı, onna-
rın bakışına görä, Aleksandr STOYA-
NOGLUya karşı meraklık konfliktında 
bulunêr. 

Kişinev Apeläțiya palatasının o gü-
ünkü kararına görä, başlayıp Kırım ayın 
(dekabri) 9-dan beeri, Aleksandr STO-
YANOGLU 30 günä daavacılık kontolü 

“Biz isteeriz, ani Gagauziyadan in-
sannarda taa islää yaşamak olsun, ölä 
nicä biz isteeriz islää yaşamak mem-
leketimizin hepsi vatandaşlarına. Bi-
zim keezimiz – hepsi yaşanılan erlär 
ekonomika ilerlemesi için kolaylıkları 
kullansınnar”, – dedi Maya SANDU.

Komrat ofițial kişileri annattılar 
devletin başına avtonomiyanın prob-
lemaları için hem aslıya çıkarılan pro-
ektlar için. İncelendi soruş gagauz re-
gionunda romın hem gagauz dillerinin 
üürenmesinin efektli konțepțiyasının 
kurulması, deyni Gagauziya şkolala-
rını başarannar duysunnar kendilerini 
cümneyä heptän integrațiya edilmiş.

Prezedent Maya SANDU teklif 
etti Gagauziyanın erindeki kuvet-
lerin administrațiyaları arka olsun-
nar o reformalara, ani çekettirildi 

memlekettä, özelliklän daavacılık hem 
korupțiyaylan güreş uurunda. Devletin 
başı aklılarına getirdi, ani lääzım cüm-
neyi kaavileştirmää, ama diil lääzım 
vatandaşların demokratiya serbestlik-
lerini kısıtlamaa. Bitkidä Maya SAN-

DU açıkladı, ani diil çoktan seçilän 
Gagauz Halk Topluşun organnarı ku-
rulduu gibi, gagauz avtonomiyasına 
bir vizit yapacek, bildirer presedinte.
md saytı.

Foto: presedinte.md

Prezidentlan Başkan buluştular: ön planda
romın hem gagauz dillerini üürenmäk

Kasımın 25-dä Moldova Prezidentı Maya SANDU çaardı kendi rezidențiyasına Gagauziya Başkanını hem 
Gagauziya İspolkom azalarını da yaptı onnarlan bir iş toplantısı, neredä devletin başı açıkladı, ani Prezidentın 
Administrațiyası dikkatlı gözleder gagauz tarafında olan işlerin ilerlemesini hem erindeki kuvetlärlän bir konstruk-
tiv işbirliinä umut eder.

Aleksandr STOYANOGLU serbest brakıldı, 
ama onun serbestlik hakkı ezildi

altına geçirildi, ama, sansın 1937-ci yıl-
larda gibi, daavacı onun kişilik hakları-
nı kesti, brakmayıp televideniye progra-
malarına katılmaa, cümne debatılarında 
hem demonstrațiyalarında pay almaa 
hem dä belli erlerä, ölä, nicä prokura-

Kırım ayın (dekabri) 9-da Kişinev Apeläțiya palatası aldı karar, ani Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu 
Aleksandr STOYANOGLUyu ev arestından serbest brakmaa da daavacılık kontolü altına geçirmää. 

tura, gidämemää, pay almak erlerindä 
kendi fikirlerini açıklamaa.

Aleksandr STOYANOGLU sayêr, 
ani bu kararlan onun serbestlää hakkı 
ezildi da bu üzerä kendisi Evrupa İn-
san Hakları Suduna danışacek.

Venețiya komisiyası 
dedi: Moldova
Baş prokurorun 
işini kantarlama 
proțedurasını
enidän incelesin

Cümne saalıında
Üstolan Durum 
15.01.2022 gününä 
kadar uzadıldı

Bu ayın içindä artık birkaç kerä Gagauziyada pa-
tentlara görä işleyän insannar protestlara çıkêrlar, çün-
kü erindeki sud, sora da Komrat Apeläțiya palatasınnan 
Moldovanın Üüsek daavacılık Palatası zapa altına koy-
dular 2019-cu yılda Gagauziya Halk Topluşu tarafından 
kabledilän “İşçilik patentı için” Zakonu.

Patentçılar çıktılar Gagauziya Halk Topluşu binası-
nın önünä dä çaarêrlar GHT deputatlarını bölä bir zakonu 

enidän kabletsinnär, çünkü işsiz kaldılar, ama aylelerini do-
yursunnar lääzım.

Bundan kaarä onnar isteerlär, ani “onnara kolaylıı 
versinnär işlemää” hem “nalogovaya onnarı titsiliklerä sok-
masın”.

Statistika açıklamaları gösterer, ani 2021-ci yılın Canvar 
ayın (oktäbri) 1-nä görä Gagauziyada 2001 kişi individual 
işçilik patentınnan işlärdi.

Patentlan işleyennär meydannara protestlara çıktılar
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Yaarına, Kırım ayın (dekabri) 
24-da lääzım olsun artık birbuçuk 
ay sürtän Gagauziya Halk Toplu-
şun VII-ci dönemi kurucu toplantısı 
tragikomediya spektaklisinin artık 
9-cu perdesi, neredä deputatlar genä 
savaşaceklar GHT Başını, onun yar-
dımcılarını hem komisiya predseda-
tellerini ayırmaa.

Bitki, 8-ci toplantının adı istoriya-
da “Sıkılı yumrucuklar” kalacek, çün-
kü soțialistlär partiyasının deputatları, 
yumrucakların içindä neyi sa saklaya-
rak, seçimnerä sıkılı yumrucaklarlan 
girdilär. İnsan şüpelener, ani orada var-
dı nicä olsun mikrokameralar, angıları 
bületennerin patretlerini çekerlär. Nicä 
dä olsa, deputatlar ozaman da genä 
GHT Başını ayıramadılar.

Bunun sebepi o, ani Gagauziya 
Halk Topluşunda deputatlar, çil yav-
ruları gibi, daanık – kimi gagauz hal-
kınnan, kimi soțialistlär partiyasınnan, 
kimi Gagauziya başkanınnan, onuştan 

“Gülüntü deputatlar” tragikomediya 
spektaklisinin artık 9-cu perdesi cumaaya!

aralarında annaşamêêrlar hem olumnu 
bir sonuca varamêêrlar. Bu üzerä da 
“Gagauzluk parlamentarlıı” adlı Gaga-
uziya Halk Topluşun VII-ci dönem ku-
rucu toplantısı spektaklisi hep ilerleer. 

Kaç perdeli o olacek belli diil, ama 
bir iş kesin – o dramaturgiyanın janra-
ları kaluplarına görä ilerleer da, alle-
lem, kısmetimiz olacek hepsi janraları 
görmää: dramayı da, melodramayı da, 

vodivili da, komediya da, tragediya da. 
Üçünü – farsı, tragikomediyayı hem 
parodiyayı artık gördük.

Prost etsin beni büük franțuz dra-
maturgu Jan-Baptiste MOLİER, ani 
alêrım onun pyesasının “Gülüntü 
kukonalar” adını da diiştirerim ora-
da “kukonalar” lafını “deputatlar” 
lafına. Ama bunu yapmaydım yannış 
olaceydı, zerä büünkü GHT toplantı-
sına, bir şüpesiz, var nicä demää “Gü-
lüntü deputatlar” spektaklisi. Zerä 
deputatların çoyu kendilerini haliz 
naazlı, şımarık hem gülüntülü göste-
rip, Gagauziya Halk Topluşun Başını 
seçmeyä ba katılmêêrlar, ba, katılıp, 
yumrucaklarını sıkêrlar, ba, kamera-
ların öünä geçip, presanın işlemesini 
köstekleerlär. Bunnar soțialistlär par-
tiyasının, Gagauziya başkanın, Viktor 
PETROVun hem Nikolay DUDOG-
LUnun tayfaları.

Todur ZANET
Foto: Slava RADULOVun

Nicä açıkladı Dr. Mahmut ÇEVİK, buluşmada Gagauziyadan delegațiya şükür 
etti TİKAya 30 yılın içindä kendilerinä yapılan o cümne, ekonomika hem kultura 
uurunda yardımnar için. Kıpçak küüyün primarı Oleg GARİZAN, delegațiyanın 
adından, baaşladı TİKAya bir kartina.

TİKAnın 30 yıl yardımnarına şükürlär
Kırım ayın (dekabri) 7-dä Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu-

nun (TİKA) Başkannıında aarlandı Gagauziyanın Kıpçak küüyün primarı 
hem küü Sovetinin delegațiyası, angısı TİKA Başkan Yardımcısına Dr. Mah-
mut ÇEVİK tarafından kabledildi.

Kırım ayın (dekabri) 2-dä 
Türk İşbirlii hem Koordinaţiya 
Agenstvosunun (TİKA) Başkan 
Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK 
buluştu Gagauz Milli Gimnası-
nın avtorunnan hem “Ana Sözü” 
gazetasının baş redaktorunnan 
Todur ZANETlän.

Buluşmada gagauz halkının 
Moldovada hem dünnääda eri lafe-
dildi hem onun kulturasınnan eko-
nomikasının geçmişteki, büünkü 
hem gelecektä durumu konuşuldu.

Ayrıca Todur ZANET kendisi-
nin hem gagauzların adından şü-
kür etti TİKA Başkan Yardımcısına Dr. 
Mahmut ÇEVİKä hem TİKAya o pro-
ektlar için hem gagauz halkına yapılan 
büük yardımnar için.

Buluşmanın sonunda Todur ZA-
NET baaşladı Dr. Mahmut ÇEVİKä 
kendisinin Türkiyedä eni basılan ki-
yatlarını.

Gagauzlar TİKA Başkan Yardımcısı
Dr. Mahmut ÇEVİKlän lafedildi

Yardımı getirdi hem firma adına 
Komrat merkez rayon bolnițasının ver-
di Türkiyenin Kayren saalık izmetleri 
firmasının baş menecerı Yasin DUR-
SUN. 

Yardımın içindä var gemodializ 
için içinä dört türlü material alan 300 
taanä tertip komplektı.

Nicä açıkladı Yasin DURSUN bu 
materiallar verecek kolayını Komrat 
merkez rayon bolnițasının gemodializ 
bölümü 3 aylık çalışmasını yapsın..

Yardımı vermäk sırasında pay al-
dılar Gagauziya Komrat Başkonsulu 
Hasan AKDOĞAN hem Gagauziyanın 
saalıı koruma Upravleniyasının Başı 
Svetlana DULEVA.

Foto: gagauzinfo.md

Komrat gemodializ bölümünä Türkiyedän yardım
Kırım ayın (dekabri) 16-da Komrat merkez rayon bolnițasının gemodia-

liz bölümü, gemodializ proțeduraları için, Türkiyedän 7 bin evroluk yardım-
cı tertiplär yardımı kabletti. 

Kırım ayın 18-dä Kişinevda geçti 
Moldovada Respublikasının Teatru-
culular Birlliinin XX-ci premiyalar 
Galası, ani veriler 16 nominațiyada.

Galanın jurisi “Uşaklar için en 
islää pyesa” hem “En islää muzıka ya-
ratması” nominațiyalarında kandidat 
ayırdı “Dionis TANASOGLU” gaga-
uz Milli teatrusunun Todur ZANETin 
uşaklar için “Mozgoroy” pyesasını, 
rejisörları – Mihail REZUNEŢ hem 
Anatoliy RADULOV hem kompozito-
ru – Konstantin DUŞKU.

Yazık, ani nominațiyaların ikisindä 
dä ödüllär başkalarına verildi.

Kişinevda geçti
Teatruculuk Birlliinin 
XX-ci premiyalar Galası
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Kongaz Todur ZANET adına teoretik 

Bu büük yortunun başında To-
dur ZANET adına teoretik lițeyin 
direktoru Mariya Dimitrievna ÇE-
BANOVA, nicä düşer sıralarımıza 
görä, kolektivın hem üürencilerin 
adından tuz-ekmeklän hem lițeyin 
“Centelmennär Klubu” azaların 
selämnemesinnän karşladı lițeyin o 
günkü büük musaafirlerin: Gagauzi-
yanın Başkanını İrina VLAHı, Ga-
gauziyanın üüredicilik Upravleniya-
sının Başını Natalya KRİSTEVAyı, 
Türkiye Komrat Başkonsulunu Ha-
san AKDOĞANı, Gagauziya Halk 
Topluşun deputatlarını Svetlana DÜ-
VENCİyi hem Demyan KARASENİ-
yi, Kongaz küüyün primarını Mihail 
ESİRi, şkolanın eski direktorunu Ni-
kolay STOYANOVu, Akademii hem 
yazıcıyı Todur ZANETi.

Büük sevilenmeliklän karşlandılar 
yortuya gelän lițeyin veteran üüredi-
cileri, birinci klise yanındakı lankaster 
şkolasının kanadı altından çıkan hem 
taa sora kurulan Kongaz Nikolay ÇE-
BANOV adına gimnaziyasının (2-ci 
şkola) direktoru Mariya Grigoryev-
na PULUKÇU hem Kongaz Varvara 
TOPAL adına gimnaziyasının (3-cü 

şkola) direktoru Olga Petrovna ÇEBA-
NOVA, Kongaz Suleyman DEMİREL 
adına lițeyin ön edän direktoru Anna 
Födorovna MİNKU, analar-bobalar, 
ana-boba komitetın azaları, küüyün 
uşak başçalarının zaametçileri, lițeyi 
başarannarı.

Hepsi musaafirlerin güüslerinä ta-
kıldı lițeyin embleması hem onnara 
baaşlandı maasuz yapılı lițeyin emb-

lemasınnan suvenirlär hem vımpellar. 
Bundan zeedä, giriştä onnarı, Mol-
dovanın hem Gagauziyanın Bayrak-
larından kaarä, Todur ZANET adına 
teoretik lițeyin dä Bayraa karşladı. 
Kutlamalar sırası arasında lițeyin di-
rektoru Mariya Dimitrievna ÇEBA-
NOVA bildirdi, ani lițeyin embleması-
nın hem Bayraanın avtoru Akademik 
Todur ZANET.

Nicä yaraşêr bölä büük lițeyä, onun 
kolektivı, sansın düün sırasına gibi, pek 
gözäl hazırlanmıştı bu yortuya: herersi 
tertipliydi, üürencilär hem üüredicilär 
yakışıklı hem kıvrak giimniydilär, ha-
yatlarda hem duvarlarda sergilär bulu-
nurdu, herbir klas kendi üüretmäk uu-
runa görä donaklıydı hem üüredicilär, 
musaafirleri karşlayıp, üüretmelerinin 
incelikleri için annadırdılar.

Ayırı hem meraklı tanışmaklar ol-
dular lițeyin bibliotekasınnan hem 
muzeyinnän, kompyuter klasınnan 
hem robototehnika yaratmalarınnan, 
lițeyin maasuz futbol klasınna gidän 
futbolcularlan hem onnarın trenerın-
nan.

Bu meraklı gezmäk hem tanışmak 
programasından sora, lițeyin stolo-
vasından gelän gözäl kıırma koku-
su içindän geçeräk, musaafirlär hem 
lițeyin kolektivı toplandılar aktovıy 
zala, neredä uzun bir kutlama hem da 
anma sırası oldu hem lițeyin o günkü 
musaafirleri, arada nasaat ederäk, ken-
di dilemelerini hem baaşışlarını 180-
ci yıldönümü kutlayan Todur ZANET 
adına teoretik lițeyinä baaşladılar. 
Kutlamalara, onlain olarak, katıldı-

Kırım ayın (dekabri) 18-dä kongazlılar hem Kongaz küüyün Todur ZANET adına teoretik lițeyinä gelän musaafirlär bu lițeyin 180-ci yıldönümünü 
kutladılar, sayarak o zamandan, açan țarlı Rusiyanın devlet varlıı ministrusunun Pavel Dimitrieviç KİSELEVun 1841-ci yılın emirinä görä Basarabiya 
guberniyasının 21 küüyündä (koloniyasında) kliselär yanında lankaster şkolaları açıldı. O 21 küüyün arasında Kongaz küüyün  birinci şkolası da vardı. 
Büünkü gündä, klise yanındakı lankaster şkolası olarak yola çıkarak, bu şkola başlangıç şkolasından 7 klaslık şkolaya, sora 8 klaslık, sora da orta şkolasına 
(1-ci şkola) etişip, son-sonunda lițey oldu.
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lițeyin 180-ci yıldönümü kutluca olsun!

lar lițiey bașaran hem büünkü gündä 
lițeyi canında taşıyan vıpuskniklär da: 
daavacı Grigoriy KOLEV, “Düz Ava” 
ansamblisinin solistı Andrey İVANOV, 
polițiyacıyka Mariya DUŞKOVA hem 
başkaları.

Lițeyin yaşaması ileri dooru da 
tatlı hem datlı olması için, şkolanın 
ana-boba komitetı hazırlamış hem 
baaşladıl şkolaya büük bir tort, an-
gısında yazılıydı: «Родная школа, с 
Днём рождения!» (“Ana şkolamız, 
duuma günün kutluca olsun!”). Bu 
tortu da, düündä ballama adeti gibi, 
sıranın sonunda hepsi üüredicilerä 
dattırdılar.

Patretlär: anasozu.com, Dorina 
Duşkova, Elizaveta

Pantüşenko, İvanna Uzun
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Serginin açılışında pay aldılar Olga 
UNGURÄNUnun yakınnarı, dostları, 
kolegaları hem üürencileri, angıları 
toplandılar anmaa deyni bu vergili in-
sanı hep taa bir kerä mayıl olmaa onun 
yaratmalarına.

Sergiyi açtı Gagauziya kultura Up-
ravleniyasının Başın yardımcısı Alek-
sey KARATERZİ. Sora candan lafla-
rını raametli resimciyka için söledilär, 
animalist-resimci Konstantin KELEŞ, 
resimciyka Anastasiya RAKOVÇEN, 

Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada 
Sora Bilim-aaraştırma Merkezi 

başı İrina KONSTANTİNOVA 10 yı-
lın içindä temel uurlarda yaptıkalrı için 
gözäl, derin hem detalli bir doklad oku-
du. Canabisinin nasaatı zamanında ar-
kadakı büük ekranda dokladta verilän 
bilgilär vidioylan kesinneştirildi.

Bilim-aaraştırma Merkezin yıldö-
nümü kutlamaa deyni söz verildi bu-
rada bulunan Gagauziya Başkanına, 
angısı, neçin sä, nasaat erinä, sıraya 
uymayan, ekologiya için naşeysa yap-
raktan okudu.

Bu iki nasaattan sora, Gagauziyanın 
M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştır-
ma Merkezin ödülleri, medalileri hem 

Aza-korespondent kimnikleri verildi. 
Ödülleri kabledennerin arasında vardı-
lar ilk öncä TİKA Kişinev programa-
ların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞ-
LU hem Türkiye Komrat Başkonsulu 
Hasan AKDOĞAN da.

Ödüllerini, medalilerini hem kim-
niklerini kabledän insannar da boş 
ellän gelmemiştilär dä Bilim-aaraş-
tırma Merkezi için kutlama sözlerini 
sölärdilär hem kendi Baaşışlarını ba-
aşlardılar. Ölä, baaşışları verärkenä, 
Moldova Mitropoliyasını teslim edän 
popazlar taktılar Bilim-aaraştırma Mer-
kezin başının İrina KONSTANTİNO-
VAnın güüsünä “Paraskiva” medalisi-
ni, angısınnan Canabisi ödüllenmişti.

Bütün yıldönümü sırasında 
yan ekrannarda gösterildi Mariya 
MARUNEVİÇlän videolar.

Kutlamaların ofițial payı bittiynän, 
yortuya katılan insannarın çoyu da 
kendi baaşışlarını Bilim-aaraştırma 
Merkezinä baaşladılar. Onnarın ara-
sında vardı gazetamızın redaktoru 
Akademik Todur ZANET tä, angısı 
baaşladı kendi kiyadını “Gagauziya 
M.Maruneviç Bilim-aaraştırma Mer-
kezin 10-cu yıldönümünä” peetinnän:

“Bilim Merkezinä bak –
On yaşında bir uşak! 
Tez hem çabuk kalkınêr – 
İleri dooru bakêr!
Uurları, keezi belli –
Doorudan hep ileri!
Kalêr salt dua etmää
Hem dä bilä örümää!
Kalmaasınız yavana – 
Er olmasın yalana!

Görünsün o zaametin  –
Bu laflar T. ZANETin!”
Söz gelişi, 2011-ci yılda Bilim-aa-

raştırma Merkezin dokumentleri taa 
çok Türkiye İsparta Suleymen DEMİ-
REL Universiteti topraklarında hazır-
lanırdı, neredä çalışırdı Prof. Dr. Ste-
pan VARBAN, angısı bu dokumentleri 
ozaman rusça hazırlardı. Hep ozaman, 
“Gagauzlar hem Gagauzluk” bilim-do-
kumental filmın montajını yaparkana, 
orada bulundu Todur ZANET tä, angısı 
yardımcı oldu Canabisinä bu iştä hem 
da kendi elinnän hem fikirinnän rus-
çadan gagauzçaya çevirdi bu cümleyi: 
“Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bi-
lim-aaraştırma Merkezi”, angısı oldu 
Gagauziya Bilimi gemisinn halizdän 
adı da o gemi, batmadaan, büük dalga-
lardan hem okeannardan Gagauz bili-
mini götürer, çünkü nicä geminin adını 
koyacan ölä dä üzecek.

Nicä geminin adını koyacan ölä dä üzecek
Gagauziyan M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma Merkezi 10-cu yıldönümü

Gagauziya Radio hem Televideniye 
kompaniyasının rejisöru Yuriy GLE-
KOV hem başkaları.

Olga UNGURÄNU 10 yıl sıravar-
dı, Gagauziyanın Regional resim Ga-
lereyasının, 2006-cı yılda açılışından 
beeri, direktoru işledi hem burada re-
simcilerin çok sergilerini hazırladı. 
Uzun zaman Canabisi, üüredici ola-
rak, işledi Komrat Dimitri SAVASTİN 
uşak resimci şkolasında.

Foto: kultura-ge.md

Raametli resimciykanın Olga 
UNGURÄNUnun anılmasına sergi

Kırım ayın (dekabri) 7-21 günnerindä Gagauziyanın Regional resim Ga-
lereyasında açıldı raametli resimciykanın Olga UNGURÄNUnun anılması 
için bir sergi, neredä toplu Canabisinin 40 taanä yaratması.

Çadır kasabasının V.POTAPOV adı-
na №1 Uşaklarlan gençlär sport şkolası 
na (UGSŞ) bölä temel eniletmäk yapıl-
dı: binanın kapu-pençerä diiştirilmesi; 
eni yısıtma sistemasının kurulması, 
elektrika sistemasının diiştitilmesi, 
binanın içerlerinin duvarlarının hem 
tavannarının enidän suvanması hem 
boyanması, boks ringının enilenme-
si, ventiläțiya sistemasın diiştirilmesi. 
Maasuz ventiläțiya sistemasın diişti-
rilmesi için, genä Gagauziya halkının 

devletä verilän vergilerindän alıp, şko-
laya taa 179 bin 465 ley para verildi.

Bu sport şkolası (UGSŞ) temeldän 
enilenmektän sora açılışında pay aldı-
lar Gagauziyanın Başkanı hem Çadır 
rayonun öndercileri, trenerlar hem, 
belliki, genç sportsmennar.

Çadır gençlär sport şkolasında 
(UGSŞ) birkaç sport sekțiyası var: 
boks, dzüdo, serbest güreş hem masa 
tenisı. Bu sekțiyalarda 321 kişi üürener.

Patret: gaguzinfo.md

Çadır V.POTAPOV adına
boks şkolası temeldän enilendi

Çadır kasabasında, temeldän enilenmektän sora, açıldı V.POTAPOV adı-
na №1 Uşaklarlan gençlär sport şkolası (UGSŞ), angısı için Gagauziya halkı-
nın devletä verilän vergilerindän 814 bin 456 ley para ayırıldı.
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Bartın belediyesi (primariyası) bu-
yur edilmesinä görä bu kiyat pazarına 
gagauz yazıcısı Todur ZANET ta ka-
tıldı, angısının iki kiyadı Avrasya Ya-
zarlar Birliin “Bengü” yayınnarı sergi 

bölümündä tanıdıldı. Kiyatların birisi 
– “Aaçlık kurbannarı” dramaturgiya 
kiyadın Türkiyedä II-ci baskısı, ani 
2020-ci yılın Orak ayın (iyül) 29-da 
tiparlandıydı. İkinci kiyat ta, maasuz 
“24-cü Halklararası kiyat pazarı” 
için hazırlanan hem Kasımın 30-da 
“Bengü” yayın evindän çıkan “Ana 
Sözü” adlı 230 sayfalık peet kiyadı. 
İki kiyadın da baş redaktoru “Avrasya 
Yazarlar Birlii” Başkanı Yakup ÖME-
ROGLU.

Yazıcılarlan buluşmaların hepsi-
nin kendi temaları vardı. Yazıcı Todur 
ZANET kiyat sevän insannarlan “Va-
tan sevgisi” temasında dialog kurdu, 
gagauzlar için annattı hem konuylan 
ilgili peetlerini okudu. Vatan sevgisini 
yazıcı bölä açıkladı: “Vatan – bu diil 

bir boş söz hem diil 
şişirmä bir şişiriga. 
Vatan o er, ani seni 
duudurdu, etiştirdi 
hem adam yaptı. 
Açan deerlär, ani 
lääzım Vatana iz-
met etmää, kuvettä 
bulunannar bunu 
annêêrlar – onna-
ra izmet. Bän sa 
sayêrım hem insan 
da annêêr onu ölä: 
izmet anaya-boba-
ya hem uşaklara, 
Ana topraamıza 
hem boba evimizä, 
izmet hergünkü bi-
zim ekmeemizä – 
Ana dilimizä, Gagauzluumuza, insan-
nıımıza hem adamnıımıza”.

Bartında olan kiyat pazarı için hem 
bartınnılar için sä bölä dedi: “Ne pek 
gözäl bir kasaba! Ne tatlı insannar, sı-
cak cannılar! Kendimi, sansın Gagau-
ziyanın bir küüyündä olarak, raat duy-
dum. Saa olsunnar hepsi kim bu pazarı 
hazırlamış hem saa olsunnar, ani beni 
da saydılar hem orayı katılmaa buyur 
ettilär. Saa olsunnar, ani ölä gözäl bizi 
karşladılar. Bän da saydım da katıl-
dım”.

Buluşmada pay aldılar bartınnılar, 
Bartın belediyesi Başkan yardımcısı 

Erol DEMİRKOPARANOĞLU hem 
belediyenin zaametçileri. 

Ayırıca “24-cü Halklararası kiyat 
pazarı”na katılması için Todur ZA-
NET Bartın belediyesi Başkannından 
Cemal AKINdan şükür mesajı kab-
letti.

PATRETLERDÄ: “24-cü Halk-
lararası kiyat pazarı”n afişası. 

Bartın belediyesi (primariyası) 
Basın-yayın hem halklan ilişkilär 
zaametçiykasına Emir Can SUCUya 
avtordan kiyat imzalanêr.

“Vatan sevgisi” temasında dia-
logtan sora.

“Kiyatlan aydınaa” Türkiye Bartın kiyat pazarı
2021-ci yılın Kasım ayın 25 – Kırım ayın 1-ri arasında Türkiyenin Bartın belediyesi (primariyası) tarafından 

düzennenän “Kiyatlan aydınaa” sözleri altında “24-cü Halklararası kiyat pazarı” (“24. Uluslararası Kitap Fuarı”) 
[birincisi 1997-ci yılda olmuş] geçti, nereyi 10 yayın evi katıldı hem kiyat sevän insannara 10 zeedä yazıcıylan buluş-
ma yapıldı hem imza günneri oldu.

Türkiye Respublikası-
nın başkasabasına Anka-
raya geldilär Moldovanın 
“Joc” milli tanțları an-
samblisi, “Lăutarii” milli 
orkestrası, Gagauziyanın 
gagauz halk oynnarı “Ka-
dınca” ansamblisi. 

Kasım ayın 23-dä olan 
Ankarada Moldova Res-
publikasının kultura Gün-
nerin açılışında pay aldılar 
hem nasaat ettilär Türkiye 
hem Moldova kultura mi-
nistirliklerin temsilcileri, 
Moldova Ankara Büükel-
çisi Dimitriy KROYTOR, 
Tempo Produkțion firma-
sının direktoru Marina YÜCE. Bundan kaarä açılışta 
pay aldılar yabancı devletlerin Ankara Büükelçilikle-
rin Büükelçileri hem başka diplomatları.

Açılışta, Ankaranın “Congresium” konțert zalın-
da toplanan 2200 siiredicinin önündä kendi ustalıını 
gösterdi Moldovanın “Joc” milli tanțları ansamblisi.

Ertesi günü, Kasım ayın 24-dä, “Prezidentın 
Konțert zalında” 1350 siirediciya deyni çaldı Moldo-
vanın “Lăutarii” milli orkestrası.

İki konțert ta Ankaranın “Armada” hem “Kent-
park” alış-veriş merkezlerindä Kasım ayın 27-28 
günnerindä gösterdi Gagauziyanın gagauz halk oy-
narı “Kadınca” ansamblisi.

Eridir urgulamaa, ani  bu Kultura Günneri hep-
si sıraların açılış nasaatlarını yaptılar Moldova An-
kara Büükelçisi Dimitriy KROYTOR hem Tempo 
Produkțion firmasının direktoru Marina YÜCE.

Ankarada Moldova Respublikasının kultu-
ra Günnerinä gelän insannar için kuruldu özel 
kolekțiyalardan moldovalıların hem gagauzların 
milli rubaları, kilimneri hem çanak-çölmek sergileri. 
Bundan kaarä, KUKSADER (Kukla Karagöz gös-
teri hem Sțena Zanaatları Dernää, başkanı – Halük 
YÜCE) hem da Tempo Produkțion firması (Tiyat-
ro Tempo) çalışmalarınnan, moldovan hem gagauz 
imeklerinä degustațiyaları yapıldı.

Kırım ayın (de-
kabri) 1-dä yazıcıyka 
Aleksandra KRİS-
TOVA (Yularcı), 
Gagauziya Merkez 
bibliotekasında ta-
rafından hazırlanan 
prezentațiyada, ta-
nıştırdı okuycularını 
“Lüzgerä karşı” adlı 
kiyadınnan, neredä 
toplu peetlär, annat-
maklar hem drama-
turgiya denemeleri.

Kiyadın prezentațiyasında pay aldılar Gagauziya 
kultura Upravleniyasının işçileri, yazıcılar, bibliote-
kacılar. Bu sırada kiyat için hem onun avtoru için pek 
çok gözäl söz sölendi.

Aleksandra KRİSTOVA (Yularcı) duudu 1961-
dä Çiçek ayın (aprel) 17-dä Avdarmada. 1978-ci yılda 
başardı orta şkolayı. 1982-ci yılda bitirdi Kişinev İon 
Kränga adına Devlet Pedagogika institutunu. 1982 
yıldan buyanı yaşêêr Kongazçık küüyündä hem işle-
eri o küüyün gimnaziyasında. Evli. Üç uşaa var: iki 
kızı hem bir oolu. Yazêr türlü janralara görä prozaylan 
peet büüklerä hem küçüklerä deyni hem Ana dilindä 
hem rusça. Toplêêr folklor yaratmalarını. 2014 yıldan 
beeri tiparlanêr gazetalarda, jurnallarda, kiyat toplum-
narında, uşaklara deyni kiyatlarda. 2018 yılda çıktı ilk 
kiyadı – “Cıvırliga türküsü”. Yaratmalarında annadêr 
büünkü hem evelki Bucaa, adetleri, dini, Vatana hem 
tabiata sevgiyi, gagauz yaşamasını, gagauzluu.

Ankarada Moldova Respublikasının
kultura Günneri geçti

Gagauz literaturasında
eni kiyat – “Lüzgerä karşı”
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Gimnaziyanın yıldönümü kutlama 
programasında, musaafirleri karşı-
lamak hem onnarı selemnemäk sıra-
sından kaarä, vardılar çeşitli sergilär, 

Aydar küüyün gimnaziyası 180 yılını kutladı

tematikaya görä uroklar hem yortulu 
kutlama sırası, şkolayı tanıtmak eks-
kursiyaları “Çokdilli üüretmӓk orta-
mı”, “İnklüziv ortamı” hem başka.

Kırım ayın (dekabri) 2-dä Aydar küüyün Födor ANGELİ adına gimnazi-
yası kendisinin 180-ci yılını kutladı. Sayılêr, ani bu gimnaziya kuruldu oza-
man, açan küüdä 1841-ci yılda açıldı klisä şkolası.

Bundan kaarä gimnaziyanın direk-
toru Nadejda Panteleevna KOÇANCI 
tanıştırdı kutlamalara katılannarı hepsi 
insannarı kendi kiyadınnan «ШКОЛА 
СЕЛА ГАЙДАР. Страницы исто-
рии».

O günü gimnaziyayı kutlamaa 
geldilär şkolanın veteran üüredicileri 

hem şkolayı başaran insannar, Gaga-
uziyanın Başkanı hem Gagauziyanın 
üüredicilik Upravleniyasının Başı, kü-
üyün primariyasından kişilär.

Büünkü gündä Födor ANGELİ adı-
na gimnaziyasında üürener 238 uşak. 
Onnarı aydınnaa götürerlär 21 üüredici.

Patretlär: gimnaziagaidar.md

(Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada) 
Yortulu sıra pek meraklı geçti, çünkü 

onu hazırlayannar uşak başçasının ga-
gauz dilindä terbidiciyka-üürediciykası 
Praskovya Georgievna ÇOBAN hem 
muzıka önderciykası Mariana Pantile-
evna KİRÇU becermiştilär uşaklara Ga-
gauziyaya hem gagauz dilinä saygı hem 
sevda haşlamaa. Gagauziya için viktori-
nanın soruşlarına cuvap etmäk, gagauz 
poetların Ana tarafı hem Vatan için peet-
lerini okumak, Gagauziyanın Bayraanı 
resimnemäk, “Babunun hem dädunun 
evi” gagauz halk masalına insținirovka 
yapmaları, “Beygircik” yarışması, gaga-
uz halk oyunu “Kadınca”yı oynamaları 
hem gagauz türkülerini çalması – hepsi-
ni bunnarı içinä aldı o gözäl hazırlanmış  
hem Gagauziyanın kurulmasının 27-ci 
yıldönümünä adanmış bu sıra. 

Pek paalı bir meraklık taa 
vardı bu sırada – onun her-
bir nomerinä hazırlayannar 
verärdilär ayırı-ayırı slayd-
ları o büük ekranda, ani bu-
lunardı zalda. Bundan kaarä 
tematikaya görä kurulmuştu 
kiyat sergisi, gagauzların 
evelki avadınnakların köşesi 
hem gagauz sofrası.

Yortulu sıranın sonun-
da söz verildi sıranın şan-
nı musaafirlerinä poeta hem “Ana 
Sözü” gazetanın baş redaktoruna Todur 
ZANETä hem da Gagauziya M.V. Ma-
runeviç adına Bilim-aaraştırma Merke-
zin başına İrina KONSTANTİNOVAya.

Poet Todur ZANET metetti uşakla-
rın gagauzçasını hem peetlerin gözäl 
annatmalarını, onnarın gözäl rubala-
rını hem gözäl oynamalarını, şükür 
etti, başta “Güneşçik” uşak başçasının 
direktoru Otiliya ALBERTÄN olarak, 
uşak başçanın zaametçilerinä, uşakla-
rın hem bu sıranın bölä islää hazırlan-
ması için. Bitkidä dä okudu kendisinin 
uşaklar için yazılı peetlerini.

Gagauziya M.V. Maruneviç adına 
Bilim-aaraştırma Merkezin başı İrina 
KONSTANTİNOVA da pek metetti 
uşakların o günkü çalışmalarını hem 
çemrekliklerini, mayıl oldu onnarın 
milli rubalarına hem becerikliklerinä, 
kutlayıp uşakları hem uşak başçasının 
zaametçilerini bu başarılarlan hem bu 
yortuylan.

Komradın “Güneşçik” №4 uşak 
başçasının Gagauziyanın kurulması-
nın 27-ci yıldönümünä adanmış sıra 
bittiktän sora hepsi zalda bulunnar, bi-
reri toplanıp, ortak bir anmak patredi 
yaptılar.

“Güneşçik” Gagauziyanın 27-ci yıldönümünü aydınnattı


