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5-ci sayfa

Küçüklüümüzdän beeri pek Paskelleyi bekleeriz, zerä bu aydın gündä uşaklara eni ruba hem ayak kabı alêrlar: 
kimä gölmek, kimä eni fistan, kimä eni emeni, kimä sä bir kat eni ruba. Bunu aklında tutarak, Çadır kasabasının 
Uşak yaratmak Merkezin “L” adlı Modalar Teatrusunun öndercisi Lidiya İvanovna TODİEVA hazırladı bu şaşıla-
cek gözäl, kıvrak dikili “Palkellelik fistannarı” hem kırnak fıtaları.

Lidiya TODİEVAnın can inceliindän
“Palkellelik fistannarı” 

8-ci sayfa

Kiriyet küüyündä Dionis TANASOGLUyu 
saygıylan anmak sıraları

Çiçek ayın (aprel) 28-dä, Kiriyet küüyündä duan gagauz yazıcısı-
nın hem bilim adamının Dionis TANASOGLUnun duumasının 100-cü 
yıldönümünnän ilgili olarak, Kiriyet küüyündä iki büük sıra yapıldı: 
Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyasında, neredä 
taa ileriymiş yazıcının anası-bobası evi, Canabisinin anmak tablası-
nın ofițial açılışı hem “Kiriyettän seslär – D. Tanasogludan izlär” adlı 
büük kultura programası. 

Çiçek ayın (aprel) 24-dä bakıldı 
hem kutlanıldı bütün hrisatian dün-
nesinin Ayozlu hem Aydın Paskellä 
yortusu.

Hepsimizä saalık hem uzun ömür, 
raatlık, mutluluk, kısmetlän bereket 
hem selemet!

Kurtarıcı hepsimizi korusun!
Hristoz dirildi! Hakına dirildi!

Ayozlu hem Aydın 
Paskellemizlän!

2022-ci yılın Baba Marta ayın 
31-dä, Türk dünnäsı kultura başka-
sabasında Bursada oldu TÜRKSOY 
Dayma Konseyin sıradan dışarı top-
lantısı, neredä alınan kararlan Sul-
tan RAEV (Kırgızstan) TÜRKSOY 
Genel sekretari seçildi.

Dionis TANASOGLUnun 
yılı bakılêr

Kiryet küüyündän Gagauzi-
ya Halk Topluşu deputatı Mihail 
JELEZOGLUnun teklifinä hem 
danışmasına görä, Gagazuiyanın 
İspolkomu, büük gagauz aydınna-
dıcının hem yazıcının Prof. Dr. Di-
onis Nikolaeviç TANASOGLUnun 
(07.07.1922 – 23.08.2006 y.y.) duuma 
günündän 100 yılınnan ilgili olarak, 
2022-ci yılı Gagauziyada Dionis TA-
NASOGLUnun yılı olmasını açıkla-
dı. Bu yıldönümünnän ilgili şkola-
larda hem kultura evlerindä türlü 
meropriyatiyalar geçer.

TÜRKSOYun
Genel sekretari 
Sultan RAEV seçildi

2022-ci yılın Ciçek ayın (aprel) 
27-dä, tamamnadı 161 yıl gagauz-
ların hem bütün dünnäyin Büük 
bilim hem klisä adamının, basara-
biyalı yazıcıların büük batüsunun, 
aydınnadıcımızın hem Apostolu-
muzun Protoierey Ay-Boba Mihail 
ÇAKİRin (27.04.1961– 08.09.1938) 
duuma günündän.
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Baba Marta ayın 31-dä Komratta bulundu Büük Britaniya hem Poyraz 
İrlandiya Birlişik Krallıın Moldova Büükelçisi Steven Mark FİŞER (Fisher).

Büükelçisi Steven Mark FİŞER (Fisher) Gagauziya Başkankasınnan buluşma 
zamanında, İrina VLAH tarafından koltuklar da vardı – Gagauziya Halk Toplu-
şun deputatları Svetlana DÜVENCİ hem Vladimir KISSA.

Buluşmadan sora Büükelçi Steven Mark FİŞER (Fisher) baaşladı Gagauziya 
üüredicilik kuruluşlarına dörtüzdän zeedä angliyca kiyat, sözlük hem üürenici 
kiyatları. Komrat Devlet Universitetın Büük Britaniya köşesinä hem odasına da 
baaşladı bir interaktiv tabla.

Büükelçi Steven Mark FİŞER (Fisher) uuradı Komradın bir uşak başçasına 
da, neredä tanıştı çok dilli üüredicilik sistemasının Gagauziya üürenci kuruluşla-
rına geçirilmesinnän. Bu buluşmada pay aldı Komrat kasabasının primarı Sergey 
ANASTASOV da.                                                               Patret: gagauzinfo.md

Çiçek ayın (aprel) 27-dä Başkanka-
nın selfisi için Valkaneş kasabasında 
bir fleşmob hazırlandı – kanikullarda 
bulunan 500 uşaktan zeedä üürencileri 
kasabanın önünä çıkardılar – Başkanka 
İrina VLAH için Gagauziyanın Gim-
nasını çalsınnar deyni. Geldi burayı 
Başkanın Duhovoy orkestrası da, ama 
kendisi İrina VLAH YOKTU!

Aaç, susuz ulşaklar, asfalt üstündä, 
bir saattan zeedä bekledilär bir in-
sanı – Başkankayı. Başkanka sa, bir 
saatan sora geldi dä, sinsor-sinsor 

Ani büünkü günädän Gagauziya 
Başkankası harcardı Gagauziya halkı-
nın (oku: Gagauziya bücetinin) parasını 
ölä nicä istärdi, sansın baltada bin do-
muzu varmış gibi, hepsicii bilärdi hem 
hiç biricii buna karşı koyamazdı, çünkü 
şindiyädän Halk Topluşunda Gagauziya 
Başkankasının cep deputatları hep var-
dı da Canabisi, istedii ipi çekip, onnarı, 
marionetka kuklalarını gibi, kullanardı 
hem istedii kararı kablettirärdi: haliz 
paranın pek raat hem bol-bol aşırtması-
nı uurunda. Ama şindiki Halk Topluşun 
deputatları buna son koydular.

Çiçek ayın (aprel) 8-dä Gagauziya 
Halk Topluşu kendisinin maasuz top-

lantısında kabletti Gagauziyanın 2022-
ci yıla bücetını, uzaklaştırıp onu İspol-
komun tamahlıınıdan hem yakınnaştırıp 
küülerin hem insannarın zorluklarına.

Belliki, ilkin laf gider Bücetin 
doorudan harcamaların 15,8 milion 
leyi kesilmesi için, angısının içindä 
bulunêr:

– 11,0 milion ley – İspolkomun 
beslenmesindän (komandirovkalar, 
serviç harçları, serviç transportu h t.b.);

– 4,8 milion ley başka işlerdän:
• Komratta Türkiye tarafından ya-

pılan eni stadionun ayakta tutulması – 
2,1 milion ley;

• Gagauziyanın Merkez Seçim Ko-

misiyası – 900 bin ley;
• “At-Prolin” firması – 679 bin ley;
• “Vesti Gagauzii” gazetası – 496 

bin ley;
• Kultura sıraların yapılması – 838 

bin ley;
• İnvestițiya forumun yapılması – 

211 bin ley.
Bu 15,8 milion ley parayı Halk 

Topluşu taa lääzımnı işlerä yolladı: 
• Gagauz dilin kurtarılmasınna – 

5,0 milion ley;
• “Aydınnadılmış küü” programası-

na – 4,8 milion ley;
• Çiftçilerin Fonduna – 4,0 milion 

ley;

Çiçek ayın (aprel) 8-dä Gagauziya Halk Topluşu kendisinin maasuz toplantısında kabletti Gagauziyanın 2022-ci 
yıla bücetını, ama Gagauziya Başkankası o karara “Veto” koydu. Çiçek ayın (aprel) 29-da Gagauziya Halk Topluşu, 
Gagauziyanın 2022-ci yıla bücetını enidän oylamaya koyunca, Başkankanın vetosunu geçti. Bölecä halk deputatları 
İspolkomun tamahlıını biraz aazalttılar

gülümseyeräk, sansın ne suvan imiş 
hem ne suvana kokêr, selemnadı bu 
zavalıları hem KİYATTAN nesä oku-
du onnara. Belliki, Başkankanın dolay 
yanında bulunan teleoperatorlar hem 
fotogralar her taraftan bu “istoriyalı” 
işi “istoriyaya” deyni çıkardılar.

Hep ölä oldu Kiriyet küüyündä dä, 
neredä Dionis TANASOGLUya anmak 
tablasını açmak için, uykusuz hem su-
uktan titireyän uşaklar hem da burayı 
gelän insannar (hepsicii yaklaşık 100 
kişi), sadece 15 minutluk țeremonțya 
için hem Başkankanın selfisi için onu 

50 minut bekledilär. Ama, bu 15 minu-
dun içindä hemen, türlü pozalar yapıp, 
kendişinin “şeremetlii hem çalışkan-
nıı” için facebooka 31 patret koyu-
verdi hem, Dionis TANASOGLUnun 
gagauzçaya yaptıklarını sansın gülmää 
alarak, orayı yazıyı ROMINCA yazdı. 

Bütün bu esapsızlık gösterer, ani 
Canabisinin Valkaneşä gelmesi diil 
gagauz uşaklarına hem Gagauziya 
Gimnasına saygı, Kiriyedä dä gel-
mesinin maanası uşaklara hem Dio-
nis TANASOGLUya saygı diil, ama 
sadecä bu uydurma patretlär hem, GA-

GAUZ DİLİNİ gülmää alıp, facebook-
ta ROMINCA haber yazmak.

Ufak bir esaba görä göreriz, ani 
sade iki sırada Gagauziya uşakla-
rından hem insannarından Başkan-
ka İrina VLAH, en aazdan, 600 saat 
çaldı! Bu – 25 gün! Esapssızlaa hem 
gülmää almaya bakın! Diil mi çirkin 
hem ayıp?

Akademik hem poet Todur ZANET, 
Gagauz Millli Gimnanın avtoru 
Foto: gagauzinfo.md saytından

Başkanka uşaklardan 600 saat vakıt çaldı!
Ani Gagauziyanın Başkankası üüsektän tükürer Gagauz Halk Topluşuna, nereyi o lääzım herkerä toplantılara 

gelsin, ama gelmeer, biliner çoktan hem GHT deputatları bununnan bilmeerlär ne yapmaa. Ani Başkanka, bulgarka 
olarak, gagauzlardan iiriner bunu da bileriz. Ama o bu sırada taa da beter çirkin işlär yapêr – uşakların hem başka 
insannarın vakıdını çalıp, onnarı gülmää alêr – bu artık heptän çirkin hem ayıp iştir.

Bücet için Başkankanın vetosunu geçip, 
İspolkomun tamahlıını biraz aazalttılar

• Yangınnarı sündürmäk bölüm-
nerinä – 1,4 milion ley;

• Gagauziya futbol çempionatına – 
600 bin ley.

GHT kayıl olmadı onunnan da, ani 
İspolkom 2022 yılı bücetindä Temel 
yatırım programaların sade 22,0 mi-
lion ley ayırmış hem hemen o paraya 
kendi programalarını da teklif etmiş. 
O üzerä Halk Topluşu bu programalara 
35 milion ley ayırdı hem karar aldı o 
paraları, kardaş payı yaparak, regional 
hem erindeki proektlara payetmää.

Halk Topluşu kısalttı 20% 
İnvestițiyaları çekmäk Agenstvosunun 
parasını da, yonup 2,5 milion leydän 
500 bin ley.

İspolkomun hem GHTnın rezerva 
fondları da, neredä sä, denkleştirildi: 
4,9 milion ley hem 2,1 milion ley erinä 
3,8 milion ley (İspolkoma) hem 3,2 
milion ley (GHTya) yapıldı.

Belliki, Gagauziyanın üürencileri dä, 
1-ci klastan taa 12-ciya kadar, unudul-
madı – onnarı yılın sonuna kadar parasız 
doyurmak için bücetä para koyuldu.

Büük Britaniyadan Gagauziyaya üüredicilik kiyatları hem interaktiv tabla
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Çiçek ayın (aprel) 18-dä Kişenevda Rusiya Büükelçiliin önündä Moldova 
yazıcılar Birlii cengä karşı protest yaptılar. Yazıcılar geldilär protesta Mol-
dova hem Ukrayna bayraklarınnan hem da plakatlarlan “Durgudun cengi!” 
“Ukraynadan ellerinizi alın!”, “Agresora aıyıplık!” h. t. b. Protesta katılan 
Moldova yazıcılar Birliin azaları istedilär Rusiya askerini Ukraynadan çı-
karsın. Protestta pay aldı gagauz yazıcısı hem poet Todur ZANET ta.

“Georgievskaya” denilän şiridi, 
“Z” hem “V” simvollarını zapa al-
maa Zakonu hazırladı hem Parlamen-
ta verdi PASın deputatı Lilian KARP, 
angısının taa ilerdeki şurikliinnän hem 
uydurma sebeplerä görä işindän alın-
dı hem arest altına atıldı Moldovanın 
gagauz olan Baş Prokuroru Aleksandr 
STOYANOGLU.

Şindi dä sıra geldi insannarı 
birleştirän “Georgievskaya” denilän 
şiridä dä. 

PASın deputatlarının el kaldırma-
sınnan kabledilän Zakona görä, “Mol-
dovada “Georgievskaya” denilän şi-
ridin hem “Z”ylan “V” simvolların 
hem da başka ekstremist simvolikası 
kullanmak için” sıradan vatandaşlara 
4500-9000 ley arası ştraf koyulacek 
ya da 30-60 saat cümne için parasız iş 
yaptırılacek.

Kuvettä bulunan kişilerä sä 9000-
18000 ley arası ştraf koyulacek hem 
300-600 saat cümne için parasız iş 
yaptırılacek.

Soțialistlär partiyası bu Zakonun 
kabledilmesini protest ettilär hem nun-
nan ilgili Konstituțiya Suduna danıştı-
lar, ama o Sud onnarı kapudan çevirdi.

Soțialistlerin eski ortaa hem şindi 
dä Gagauziyanın Başkankası olan İrina 
VLAH, ani “Georgievskaya” denilän 
şiridi “pek sevärdi” hem her zaman 
büük havezlän kullanardı şindiyä ka-
dar bu Zakona karşı “gık” ta demedi.

Hazır, “Georgievskaya” denilän
şiridin üstünä Moldovada nestettilär

Çiçek ayın (aprel) 14-dä Moldova Parlamentın PAS partiyasının deputat-
ları 53 oylan Moldovada heptän zapa altına aldılar “Georgievskaya” denilän 
şiridi hem da “Z”ylan “V” simvollarını.

Toplanıp Komradın sovetlerin T-34 
tankın pamätniin yanında, avtoprobeg-
ta pay alannar Moldovanın, Gagauzi-
yanın, Rusiyanın hem “Georgievska-
ya” denilän bayraklarlan yollandılar 
ilktän Gagauziyanın sınırında nışana, 

neredän sora gittilär Komrat asker Şanı 
Memorialına.

Memorialda yapılan kısa miting-
ta avtoprobeg akțiyasına katılannar 
açıkladılar, ani bu akțiyaylan on-
nar danışêrlar Moldova Prezidentına 

Maya SANDUya 
imzalamasın Par-
lamentın tarafın-
dan kabledilän 
“Georgievskaya” 
denilän şiridini 
zapa koyulma-
sı Zakonu, çün-
kü o Zakon ters 
gider Moldova 
v a t a n d ı ş l a r ı n 
duygularına hem 
cümnedä yarıl-
mak yaradêr.

Bu Zakon için, angısının teklif etti 
Tomay küüyündän deputat Sergey 
ÇİMPOEŞ, toplantıda bulunan hepsi 
GHT deputatları ellerini kaldırdılar.

Bundan kaarä, Halk Topluşun de-
putatları teklif ettilär “Georgievskaya” 
denilän şiridi zakonunu memlekettä re-
ferenduma çıkarmaa.

GHT deputatları açıkladılar, ani 
Moldovanın bu kararı “Gagauziyanın 
işlerinä dä dokunêr” hem “Gagauz 
Yeri avtonomiyasının hakkı var mem-
leketin iç hem dış politikasının soruş-

ların çözmesindä pay almaa.
Ama, amasının aması var... Mol-

dova zakonnarına görä, Gagauziya za-
konnarı geçerli diil, onuştan kabledilän 
zakon – bu taa çok politika akțiyası, 
nekadar juridika dokumenti, çünkü 
Moldova Parlamentın PAS partiyası-
nın deputatları tarafından Çiçek ayın 
(aprel) 14-dä kabledilän Moldovada 
“Georgievskaya” denilän şiridi hem da 
“Z”ylan “V” simvollarını zapa almaa. 
Zakonunu Moldova prezidentı Maya 
SANDU imzaladı artık.

Gagauziyada “Georgievskaya” 
denilän şirit kuvettä kalêr, 
ama amasının aması var...

Çiçek ayın (aprel) 29-da Gagauziya Halk Topluşu kabletti «О символах 
Победы на территории Гагаузии» (“Gagauziya topraklarında Enseyiş sim-
volları için” Zakonu, angısına görä Gagauziyada “Georgievskaya” denilän 
şirit kuvettä kalêr.

Bütün latin alfavitini zapa altına 
mı koyaceklar acaba?

Taa baştan söleeriz, ani biz Ukraynada gidän cengä karşıyız. Ama cen-
gin dolayanında yapılan ucuz politika oyunnarına da karşıyız, çünkü alınan 
kararlar kimär kerä aklıdan dışarıdır. Bakın, bu patredi biz internet tar-
lalarında bulduk. Herliim bu türlü yazılar Ukrayına üstünä üüşän Rusiya 
tehnikasının çoyunda yazılı olursa, ne bütün latin alfafitı mı zapa alrtına 
koyulacek? 

Moldova yazıcılar Birlii cengä karşı protest yaprılar

Komratta “Georgievskaya” denilän 
şiridin korunması için avtoprobeg

Çiçek ayın (aprel) 16-da, Komrat munițipiyi sovetniin Vadim ANASTA-
SOVun hem Moldova Soțialistlär partiyasının zaametinnän, Komratta “Ge-
orgievskaya” denilän şiridin korunması için politika avtoprobegı yapıldı, 
angısında pay aldı yaklaşık üz maşina hem ikiüz kişi.
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Semerkant Devlet Universitı Tür-
kologiya Aaraştırma İnstitutun Çiçek 
ayın (aprel) 23-dä olan ofițial açılışın-
da pay aldılar hem nasaat ettilär: Türk 
İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvo-
sunun (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. 
Mahmut ÇEVİK, İpek Yolu Turizma 
hem Halklararası kultura varlıı Uni-
versitetın rektor yardımcısı hem açılan 

Türkologiya Aaraştırma İnstitutun di-
rektoru Juliboy ELTAZAROV, Semer-
kand dolayın Başı yardımcısı Hurşid 
OÇİLOV h.t.b. Açılış sırasında okun-
du Semerkant Devlet Universitı rekto-
run Prof. Rustam HOLMURODOVun 
selemnama hem kutlama mesajı.

Tika Başkan Yardımcısı Dr. Mah-
mut ÇEVİK kendi sözündä urguladı, 

ani “Uzbekistanın baamsızlıını ka-
zanmasından sora, onun kalkınmasına 
yardım olarak, büünkü günädän TİKA 
tarafından burada 1000-nä yakın pro-
ekt aslıya çıkarıldı. Türk dili, istori-
yası, literaturası hem her türlü kultura 
varlıı gibi bütün alannarda yapılacêk 
çalışmaların paalılıın kazanmasınnan 
birliktä,  Türkologiya Aaraştırma İns-
titutun uuru eni kuşakların bilgilerinä 
ön vermää hem, özelliklän, Türk di-
linin gücünü hem etkisini dünnääya 
bildirmää hem da Ali Şir NEVAİnin 
izindän gidän eni büük bilim adamna-
rını etiştirmää”.

Mahmut ÇEVİK açıkladı, ani “Türk 
dünnäsının en paalı yazıcıların çoyu 
Balkannardan, ölä Türkiyenin milli 
poetı Mehmet Akif ERSOYun memle-
keti Kosova türklerinin, Yahya Kemal 
BAYATLInın memleketi Makedoniya 

türklerinin hem ilk türkçä sözlüün ya-
zıcısı Şemsettin SAMİnin memleketi 
Arnautluk türklerinin”. Açılış sözünü 
tutan Dr. Mahmut ÇEVİK Balkan-
narda 12 türkçä lafedän halklarından 
hem Balkanlardan Türk yazıcıların 
Semerkanta selämını getirdiini söledii 
zaman, zalda bulunan insannar, ayaa 
kalkıp, şamar urmasınnan karşladılar 
bunu.

TİKA Uzbekistanda Türkologiya Aaraştırma İnstitutunu kurdu
2022-ci yılın Baba Mart ayın 30-31 günnerindä Türkiye Prezidentı Recep 

Tayyip ERDOĞAN Uzbekistana yaptıı vizitında Türk dünnäsının kulturası 
hem dilleri alanında iki memleket arasında usta etiştirecek bir üüredicilik 
kuruluşun kurulmasını arzu ettiini belertmesi üzerinä, Uzbekistan Semer-
kant Devlet Universitı hem Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun 
(TİKA) arasında yapılan görüşmelär annaşmasınnan bu universitetta Tür-
kologiya Aaraştırma İnstitutu kuruldu hem orası Türk dili laboratoriyası 
teknik lääzımnıklarınnan donatıldı.

Artık birkaç  yıl sıravarda, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu 
(TİKA) Başkannıın Kişinev TİKA programaların Koordinatorluu Moldo-
va Respublikasının zoru olan aylelerinä Ramazan iyecek malları yardımı 
yapêr.

Nicä bildirdi “Ana Sözü” gazetasının redakțiyasına Kişinev TİKA programa-
ların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, bu yıl musulman dünnääsının Rama-
zan ayının bereketini çoklatmak üzerä, TİKA tarafından Moldova Respublika-
sının zoru olan aylelerinä yaklaşık 40 ton iyelicek malları içinä alan 4000 kutu 
hazırlandı.

Bu kutular, Moldovanın poyrazında bulunan Belț  kasabasında, ortada bulu-
nan Kişinev kasabasında hem üülen tarafında bulunan Gagauziyanın 3 kasabası-
da hem 23 küüyündä, primariyaların hem Gagauziya İspolkomun aracılıkların-
nan, insannara etişti.

Yardım daatma sırasında, Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda 
ÖZDENOĞLU başta olarak, Koordinatorluun hepsi zaametçileri pay aldılar. Ayı-
rıca Gagauziyada daatma sırasına Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan 
AKDOĞAN hem Konsuluun zametçileri da katıldılar.

TİKAdan Moldovaya 2022-ci yılın Ramazanın yardımnarı
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Gagauziya Başkankasının beterinä, 
Dionis TANASOGLUyu anmak tabla-
sının açılışı may bir saat geç başladı, 
çünkü tablanın açılışını lääzımmış o, 
Dionis TANASOGLUnun karısınnan 
bilä, yapsınmış. 

Nicä dä olsa, bir saat kadar kendisini 
bekletmektän sora, Başkanka peydalan-
dı, açılış sırasında nesa söledi, sora tab-
lanının bezini çekti da... tablanın açılış 
sırası bitär-bitmäz gitti oradan...

Dionis TANASOGLUyu anmak 
tablasının açılışı için Kiriyet küüyün 
Dionis TANASOGLU adına gimnazi-
yasının üürencileri hem üüredicileri pek 
gözäl hazırlanmıştılar. Açılış sırasını 
götürdü gimnaziyanın direktoru Valen-
tina Vasilyevna MOLODIKA. Sırada 
üürencilerin Moldovanın hem Gagau-
ziyanın Gimnalarını çaldıktan sora hem 
“Bän Gagauzum” eminini sölediktän 
sora, Gimnaziyanın hayatında, o erdä, 
neredä taa ileri durarmış Dionis TA-
NASOGLUnun bobasının, Nikolay 
TANASOGLUnun evi, açıldı gagauz 
yazıcısının hem bilim adamının Dionis 
TANASOGLUnun anmak tablası.

Taa ötä, Dionis TANA-
SOGLUnun duumasının 
100-cü yıldönümünnän ilgili 
büük sıra geçti küüyün Kul-
tura Evindä. Buradakı sırayı 
götürdü gagauz dilindä hem 
literaturasında üürediciyka 
Antonina RADOVA.

Sıranın ilk payında, gözäl 
donaklanmış sțenada gimna-

ziyanın üürencileri annattılar Dionis 
TANASOGLUnun peetlerini, çaldılar 
onun türküsünü “Kurbaacıklar” hem 
yaptılar insțenirovkalar yazıcının baş-
ka yaratmaklarına.

Küüyün “Kiriyettän seslär” an-
sablisi çaldı Dionis TANASOGLU-
nun “Ay, Komrat, Komrat” türküsünü 
hem başka halk türkülerini. Pek gözäl 
oldu, açan arhiv vidiosundan Dionis 
TANASOGLU çeketti çalmaa gagauz 

halk türküsünü “Kız oturmuş sundur-
mada...” da sora o türküyü ilerlettilär 
ansamblinin türkücüykaları da başar-
dılar türküyü Dionis TANASOGLUy-
lan bilä.

“Kiriyettän seslär – D. Tanasoglu-
dan izlär” sırasının ikinci payında söz 
verildi o günkü kultura yortusunun 
musaafirlerinä hem ev saabilerinä, 
ani bilärdilär Dionis TANASOGLU-
yu. Onnarın arasında vardılar Çadır 
rayon administrațiya başın yardımcı-
sı hem Kiriyet küüyün eski primarı 
Grigoriy RADOV, Kiryettän Gaga-

uziya Halk Topluşu deputatı Mihail 
JELEZOGLU, yazıcı Todur MARİ-
NOGLU, akademik hem yazıcı Todur 
ZANET, GHTnın eski deputatı İvan 
BURGUCU, Dionis TANASOGLU 
adına gagauz milli teatrusunun di-
rektoru Mihail KONSTANTİNOV, 
Avdarma istoriyası Muzeyin direkto-
ru Elena KARAMİT, Kiriyet küüyün 
primarı Valentina KAYKI, Kiriyet 
küüyün Dionis TANASOGLU adı-
na gimnaziyanın direktoru Valenti-
na Vasilyevna MOLODIKA hem taa 
başkaları.

Hepsi bu sıralar bittiktän sora küü-
yün primariyasında bir anmak sofrası 
kuruldu.

Not. Bu sıraları Kiriyet küüyün 
Dionis TANASOGLU adına gimna-
ziyası hem Kiriyet küüyün primari-
yası tarafından ortak hazırlandılar.

Kiriyet küüyündä Dionis TANASOGLUyu 
saygıylan anmak sıraları

Çiçek ayın (aprel) 28-dä, Kiriyet küüyündä duan gagauz yazıcısının hem bilim adamının Dionis TANASOGLU-
nun duumasının 100-cü yıldönümünnän ilgili olarak, Kiriyet küüyündä iki büük sıra yapıldı: Kiriyet küüyün Dionis 
TANASOGLU adına gimnaziyasında Canabisinin anmak tablasının ofițial açılışı hem “Kiriyettän seslär – D. Tana-
sogludan izlär” adlı büük kultura programası. 

“Dionis TANASOGLU – üüredici, 
yazıcı, kompozitor, rejisör” sırasında 
Çiçek ayın (aprel) 20-dä lițeydä yapıldı 
bir “GagauzLogika” intelektual oyu-
nu, ani adandı “Ana dilim – evimdä, 
canımda, halkımda” yortusuna hem 
angısında pay aldılar lițeyin 10-12-ci 
klasların üürencileri. Oyunu hazırladı 
hem geçirdi gagauz dilindä hem litera-
turasında üürediciyka Mariya İlyiniçna 
DUŞKOVA.

Lițeyin üüredicilerindän hem 
öndercilerindän kurulan juri urgula-
dı, ani “GagauzLogika” intelektual 
oyununda pay alan komandalar ken-
dilerini gagauz dilin gramatikasında 
pek akıllı gösterdilär hem da derin 
bilgilär açıkladılar gagauz literatura-
sında hem gagauz adetlerinnän kultu-
rasında.

Oyunun herbir basamaanda ko-
mandalar, neredä sä, biri-birinin 

topuklarına basardılar. Ama oyun 
– oyundur, var enseyän hem gee-
ri kalan. Sonunda “GagauzLogika” 
intelektual oyununda komandaların 
aralarında erlär bölä payedildi: I-ci 
er – “Aslannar” (12-ci klas), II-ci er 
– “Tırla uşakları” (10-cu klas), III-cü 
er – “Perdä” (11-ci klas).

Hep “Ana dili” yortusunnan ilgili 
olarak lițeydä, Çiçek ayın (aprel) 18-dä, 
gagauz dilindä hem literaturasında üü-

rediciyka Mariya İlyiniçna DUŞKOVA 
açtı literatura kafesinin sıradakı top-
lantısını. Bu kerä literatura kafesindä 
uşaklara annadıldı gagauz yazıcısının, 
akademik Todur ZANETin yaratmaları 
hem incelendi “Ana Sözü” gazetasının 
yazıları. Literatura kafesindä üürencilär 
annattılar Todur ZANETin peetlerini 
hem soruş-cuvap bölümündä pay aldı-
lar.

İvanna UZUN,
Todur Zanet teoretik liţeyin 

istoriyada üürediciykası

Literatura kafesindän “GagauzLogika” intelektual oyununa kadar
Kongaz Todur ZANET teoretik lițeуindä birkaç maanalı sıra yapıldı, ani adandı Gagauziyada “Ana dili” yor-

tusuna hem da gagauz yazıcısının hem bilim adamının Dionis TANASOGLUnun duumasının 100-cü yıldönümünä.
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Master klasta, angısı hazırlandı 
gimnaziyanın gagauz dili hem literatu-
rasında üürediciyka Vera Afanasyevna 
ARAKELÄN, uşaklara jurnalistikay-
lan ilgili türlü denemeklär yapıldı hem 
annadıldı gagauz yazıcısı hem bilim 
adamı Dionis TANASOGLU için, 
onun biografiyası hem gagauz yazı-
ları hem gagauz halkı için yaptıkları. 
Gösterildi bir dokumental film parçası, 
neredä Dionis Nikolaeviç TANASOG-

Yazıcı hem akademik Todur 
ZANETlän buluşmada Canabisi annat-
tı uşaklara gagauz literaturası hem dä 
kendi yaratmak yolu için, cuvap verdi 
5-ci klasın üürencileri tarafından koyu-
lan soruşlara.

Çiçek ayın (aprel) 13-dä olan “Al-
tın ellär” sergisindä dä sergilendi üü-
rencilerin ellerinnän yapılan pek  me-
raklı  işlar: sayma dikmeleri, yazma 
dikmeleri, yapaalan düümä  işlar, ya-
labık  boncucaklan hem sedefçiklärlän 
yapılma kartinalar, ellän dikmä iko-
nalar, tuzlu hamurdan işlär, resimnär, 
tafta üzerindä yakma yaratmaklar hem 
taa cok gözäl yaratmalar, ani gözün 
şaşêr onnara.

Sergidän kaarä uşaklar annattılar 
türlü gözäl peetlär ustalıklar için, çal-
dılar gözäl türkülär, türkülerdä dä an-
dılar ustalıkları.

Edinci klasın uurencileri gösterdilär 

meraklı sțenka ustalıklar hem şkolanın 
uşakları için.

Gözäl maanilar çaldılar altıncı kla-
sın kızları, neredä annattılar zanaatlar 
için.

Besinci klasın uurencileri çaldılar 
türküyü “Yaşasın dünnedä gözellik”, 
angısını yazdı gimnaziyanın iştä hem 
ustalıkta pedagogu Evdokiya Petrovna 
PETKOVİÇ:

1. Görün bizim gözelliimizi
Bizim altın ellerimizi
Bu gözellää bakarız biz
Şaşar ona gözlerimiz.

Refren:
Allaa versin hepsinä –
İlinnik ellerinä.
Havezlik ustalıımaa
İnsanı sevindirmää.

2. Düümää, örmää hem dikmää
İiyi hızlıca çevirmää
İplikleri dä kıvratmaa
Düzenä onnarı kakmaa.

3. Cok ustalık becereriz biz
Tertip onnarı yaparız
İnsanın gözleri şaşsın
Bizä dä maıyllıı gitsin.

4. Basılmasın bu gözellik
İnsanda olsun havezlik
Altın ellär işlesinnär
Gagauzluu da kaldırsınnar.
Bu iki sırada da pay aldı Caltay 

gimnaziyasının direktoru Natalya İva-
novna DEMİR, angısı şükür etti bizim 
anılmış yazıcımıza hem “Altın ellär” 
sergisindä metetti usaklara hem on-
narın sergisini, peetlerini, türkülerini 
da dedi ileri dooru da hep bölä gözäl 
sergilär kursunnar, çalsınnar hem an-
natsınnar.

“Altın ellär” sergisi durdu gimnazi-
yada bütün afta, da usaklar mayıl oldu-
lar kendi yaptıklarına!

Tatyana Georgievna MARKOVA, 
Caltay gimnaziyasının 

bibliotekacıykası

LU okuyer kendisinin en anılmış pee-
tini “Ana dili – tatlı bal”.

Uşaklar da okudular Canabisi-
nin peetlerini hem gösterdilär onun 
yaratmalarına, çevirmelerinä görä 
sțenkaları: “Ana dilim” hem “Garga 
hem tilki” fabulalası. Çaldılar Dionis 
TANASOGLUnun türkülerini “Ay, 
Komrat, Komrat”, “Oguzistan” h.t.b.

Master klasta körpä jurnalistlär-
üürencilär yaptılar praktika çalışma-

sı da hazırladılar kısarak viktorina, 
angısını gösterdilär o günkü sıranın 
musaafirlerinä hem jüri azalrına: jur-
nalistika çevresi üüredicisi hem Ya-
ratmak evin direktoruna M. A. MEL-
KANa, GRT cümnä kompaniyasın 
jurnalistlerinä P. D. BARBOVAya hem 
N. S. ANDRİEŞa, “Vesti Gagauzii” 
gazetasının redaktor yardımcısına hem 
jurnalistä A. B. BÜKä, angıları kendi-
leri da uşakların önündä jurnalistika 

zanaatı için nasaat ettilär.
Başarıldı master-klas türküylän 

“Ana dilim”.

“Jurnalistika özellikleri okulda hem gagauz dilin faydası, 
kullanması bu zanaatta” adlı bir master-klas

Çiçek ayın (aprel) 14-dä Komrat Stepan KUROGLU adına gimnaziyasının, “Ana dili – tatlı bal” adlı sıraları 
çerçevesindä, oldu “Jurnalistika özellikleri okulda hem gagauz dilin faydası, kullanması bu zanaatta” adlı bir master-
klas sırası, ani adandı Gagauz dili yazısına hem gagauz yazıcısının hem bilim adamın Dionis TANASOGLUnun 
duumasının 100-cü yıldönümünä.

Caltayda yazıcıylan buluşmak hem “Altın ellär” sergisi
Geçennerdä, Gagauziyada yapılan “Ana dili” yortusu çerçevesindä, Caltayı gimnaziyasında iki önemni sıra 

oldu: Çiçek ayın (aprel) 7-dä gimnaziyanın 5-ci klasın üürencileri buluştular yazıcıylan hem akademiklän Todur 
ZANETlän hem Çiçek ayın (aprel) 13-dä gimnaziyada yapıldı “Altın ellär” sergisi. İkisini da bu sıraları hazırladı 
gimnaziyanın iştä hem ustalıkta pedagogu Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ.
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Konstantin Afanasieviç 
GERMEK öldü

2022-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 2-dä geçindi 
“Düz Ava” gagauz türkü hem oyun ansambli-
sinin horeografı hem baletmeysterı Konstan-
tin Afanasieviç GERMEK.

Konstantin GERMEK çok yıllar işledi “Düz 
Ava” gagauz türkü hem oyun ansamblisindä 
hem o ansamblinin üüselmesi için çok zaamet 
etti. Ansamblinin horeografı hem baletmeys-
terı olarak, Canabisi koydu sțenaya gagauzların istoriyasında horeog-
rafiya tarafından en gözäl oyunnarı: “Çobannar”, “Dostluk oyunu”, 
“Düün”, “Kız oyunu”, “Köstek oyunu”, üç bölümnü “Gagauz süitası”, 
“Bulgar süitası”, “Moldovan süitası”, “Valkaneş kadıncası”. Bu oyunna-
rın horeografiyası hem onnar için yapılan kostüm şedevraları, halizdän 
oldular dünnää uurunda eşi olmayan büük yaratmalar.

Konstantin GERMEK zaametlerinnän Semön POMETKO adına 
“Düz Ava” gagauz türkü hem oyun ansamblisi bütün dünneydä anıldı 
hem Moldovada en başarılı ansamblilerin sırasına girdi, gagauz profe-
siona horejgrafiya incäzanaatında önderci oldu.

2022-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 3-dä Konstantin Afanasieviç GER-
MEK topraa veridi. Raametlinin topracıı ilin olsun! Aylesinä hem ya-
kınnarına acızgannıımızı bildireriz.

Avram Petroviç 
KÖSÄ öldü

2022-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 1-dä ra-
ametli oldu “Kadınca” gagauz türkü hem 
oyun ansamblisinin öndercisi Avram Petroviç 
KÖSÄ.

Avram KÖSÄ bütün ömürünü baaşladı 
gagauz kulturasına hem gagauz halk oyun-
narına, ilktän “Düz Ava” ansamblisindä hem 
sora da, açan bu ansambli büüdü da lääzım 

oldu ikiyä bölünsün da oradan “Kadınca” ansamblisi duusun, o oldu o 
ansamblinin yaratmak öndercisi.

Büük adam, pedagog hem pek käämil baletmeyster olarak, Avram 
KÖSÄ birkaç boy oyuncu ayaa koydu, onnardan artist yaptı hem, “Ka-
dınca” ansamblisinin o artistlerinnän bilä, Canabisi gagauzları bütün 
dünneyä tanıttı.

Kendisinin gagauz hem Moldova kulturasına izmetleri için, Avram 
KÖSÄ çok ödüllär kabletti, angıların arasında var Gagauziyanın “Mi-
hail Çakir” ordenı da.

2022-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 3-dä Avram Petroviç KÖSÄ topraa 
veridi. Topracıı ilin olsun! 

“Ana Sözü” redakțiyasının adından aylesinä hem yakınnarına acız-
gannıımızı bildireriz.                                                                 .

Bu – sıradan dışarı bir kultura olayı. 
Çünkü bu iş, gagauz dilinin hem litera-
turasının direklerindän birisi olan, Prof. 
Dr. Dionis Nikolaeviç TANASOG-
LUnun gagauz dilin hem kulturasının 
ilerlemesindä zaametlerinin, yazıcı hem 
bilim adamının sonsuz çalılşmalarının 
tanınması hem ona büük saygı.

Bir simvoldır, ani Dionis Nikolaeviç 
TANASOGLUnun razgeldi başka bir 
yortuya, angısını Canabisi baaşladı bizä 
– gagauz yazılarının 65-ci yıldönümünä. 
Dionis Nikolaeviç, bu yazıların alfavitı-
nı kurup,  ömür boyunca onnara izmet 
etti hem çalıştı.

Anılmış gagauz yazıcısının, poetını, 
filologiya bilgilerindä doktoru, SSRB, 
Moldova hem Romıniya yazıcılar Bir-
liklerin azasını, pedagogu, “Gagauziya 
şannı vatandaşını” Dionis Nikolaeviç 
TANASOGLUyu bilerlär hem Moldova 
Respublikasında hem da aşırıda. Onun 

yaratmalarını üürenerlär üürencilär hem 
studentlar, o yaratmalar koyulu gagauz 
dilin üürenmäk kiyatlarına hem hristo-
matiyalarına, çevirili başka dillerä.

Dionis TANASOGLUnun yaşaması 
hem biografiyası – gagauz dilin hem ga-
gauz yazısının temelleşmesinin istoriya-
sı, zerä Canabisi taa baştan sona kadar 
bu proțesın aktiv katılımcısıydı.

Pek çok kuvet hem energiya verildi 
gagauz alfavitın proektının hazırlanma-
sına.

Pedagogika hem literatura uurunda 
çalışmalarından kaarä, XX-ci üzyılın 
60-cı yıllarında Dionis TANASOGLU 
pek çemrek işlärdi ilerletmää deyni 
ozamannar eni bir bilimi – gagauzove-
deniya. Bu uurda onun bilim adamı ol-
masını temelleştirdi o, ani 1965-ci yılın 
Canavar ayın (oktäbri) 28-dä o korudu 
«Сложноподчиненное предложение 
в современном гагаузском языке» te-

masına görä filologiya bilgilerindä kan-
didat disertațiyasını. Disertațiyanın ko-
runması oldu Baku kasabasındakı S. M. 
Kirov adına Azerbaycan devlet universi-
tetında. Açıklanêr, ani onun bilim önder-
cisi oldu Azerbaycan SSRın Bilimnär 
Akademiyasının akademii, filologiya 
bilgilerindä doktor, profesor Mamedag 
Şirali oolu ŞİRALİEV. 

Dionis TANASOGLUnun bu çalış-
ması, 300 ekzemplär olarak, tiparlandı 
Kişinevda hem Gagauziyanın merkez 
bibliotkasında var bu onun ekzeplärı. 
Bizä deyni pek paalı bu kiyat, çünkü 
disertațiyanın adında yazılı: «Большо-
му другу Николаю Бабоглу от  авто-
ра». 2009-cu yılda bu kiyat, başka lite-
raturaylan bilä, Nikolay BABOGLUnun 
kızı Nina Nikolaevna tarafından bibli-
otekamıza verildi. Uzak 1965-ci yılda 
hazırlanan bu aaraştırma oldu Dionis 
TANASOGLUnun ilk büük başarısı, an-

gısı seftä yapıldı gagauz dili uurunda. Taa 
ötää avtorda vardı taa çok önemni bilim, 
literatura hem incäzanaat çalışmaları, ani 
girdilär gagauz bilgiçliin hem kulturası-
nın altın fonduna. 

Eridir urgulamaa, ani büün dä, 65 
yıldan sora, açan MSSRın Üüsek So-
veti kabletti «О введении письменно-
сти для гагаузского языка» Zakonunu, 
Dionis Nikolaeviç TANASOGLUnun 
çalışması pek büük meraklık yaradêr 
türkologların, pedagogların, studentla-
rın hem hepsinin önündä, kim üürener 
gagauz dilin hem literaturasının ayak-
lanmasının istoriyasını.

Evgeniya LÜLENOVA

2022-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 3-dä sonsuzlaa 
vardı Kırgızstan halk poetı, romanistı, yazıcısı, 
sţenaristı, çevirici, cümne insanı Omor Sultano-
viç SULTANOV. Canabisinin raametli olması 

için kara haberi bana getirdi gagauzların büük 
dostu, anılmış kırgız yazıcısı hem kırgız literatu-
rasının diri klasii Aydarbek SARMANBETOV.

Kırgızstan halk poetı, kırgız hem türk lite-
raturasının klasii hem Mêtrı Omor Sultanoviç 
SULTANOV duudu 1935-ci yılın Kasımın 6-da. 
Kirgiz literaturasına Canabisi girdi XX-ci üz-
yılın 50-60 yılların kertiindä. 1961-ci yılda çık-
tı onun ilk peet kiyadı “Bayırlar günneri”. Bu 
kiyadın ardına çıktı taa birkaç peet toplumu, 
“Maavi gök, ak yol” povesti, sora da peydalandı 
“Büük derä”, “Okeana yol”, “Yorgunnun üzün-
cü türküsü”, “Öz №” kiyatları. Bundan kaarä, 
Omor SULTANOV yazdı birkaç sțenariy kino-
lara hem dokemental filmnerä. Türk dünnäsının 
hem dünnäyın en islää poetların en isleylerini 
seçmää deyni Kırgız Respublikasının Omor 
SULTANOV Halklararası cümne poeziya Aka-
demiyasını kurdu.

2015 yılda Türk dünäsında Omor SULTA-
NOV yılın literatura adamı seçildi hem o yıl 
türk dilli memleketlerdä Omor SULTANOVun 
yılı oldu.

Mêtrı Omor SULTANOV Kırgızıstanın çok 
ordennarınnan hem medalilerinnän ödüllendi. 
Bundan kaarä, türk dünnääsının hem başka 
halkararası sayısız ödül nışannarı kabletti.

Omor SULTANOVun yaratmaları, gaga-
uz dilindän kaarä, çevirildi türkçeyä, rus-
çaya, angliycaya, nemţeyceyä, ispancaya, 
poläkçasına, vengercaya, mongolcaya hem 
başka dillerä.

Kal saalıcaklan hem raat dinnen, Mêtr! Top-
racıın ilin olsun! Göktä Boba Seni saa tarafa 
kabletsin! Biz da yaşayalaım hem analım. Ya-
kınnarınıza hem aylenizä acızgannıımızı bildi-
rerim.

Senin dostun Todur ZANET

Kırgızstan halk poetı Omor SULTANOV sonsuzlaa vardı

Gagauziyada yazıcı Dionis TANASOGLUnun yılı ilerleer
Gagazuiyanın İspolkomu, esaba alarak, ani bu yıl, Orak ayın (iyül) 7-dä, tamamnanacek 100 yıl büük gagauz 

aydınnadıcının hem yazıcının Prof. Dr. Dionis Nikolaeviç TANASOGLUnun (07.07.1922 – 23.08.2006 y.y.). duuma 
günündän, 2022-ci yılı Gagauziyada Dionis TANASOGLUnun yılı olmasını açıkladı.
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Lidiya TODİEVAnın can inceliindän
“Palkellelik fistannarı” 

Küçüklüümüzdän beeri pek Paskelleyi bekleeriz, zerä bu 
aydın gündä uşaklara eni ruba hem ayak kabı alêrlar: kimä 
gölmek, kimä eni fistan, kimä eni emeni, kimä sä bir kat eni 
ruba. Bunu aklında tutarak, Çadır kasabasının Uşak yarat-
mak Merkezin “L” adlı Modalar Teatrusunun öndercisi Lidiya 
İvanovna TODİEVA hazırladı bu şaşılacek gözäl, kıvrak dikili 
“Palkellelik fistannarı” hem kırnak fıtaları.

Belliki, bu gözäl rubaları gözellederlär Çadır kasabası-
nın Uşak yaratmak Merkezin “L” adlı Modalar Teatrusu-
nun modelleri Valeriya PATOSKA hem Ekaterina NİKO-
LAEVA.

Şükür sizä, Lidiya İvanovna, ani dirildersiniz hem 
koruyêrsınız gagauzların adetlerini hem Gagauz milli rubala-
rını!

Konkursta Olesä BARLADÄNın 
“Güneş çancaazı” vokal şkolasının 
hem “Voice Show Studio” örnekli 
vokal studiyasının solistkaları Ma-
rina TOPALlan Aleksandra TERZİ 
hem studiyanın önderciykası Olesä 
BARLADÄN birkaç nominațiyada pay 
aldılar da ustalıklarınnan halklararası 
jürinin azalarını büüledilär. Sonuçta 

Marina TOPAL 1-ci eri aldı, Aleksand-
ra TERZİ iki 1-ci premiya kazandı. 
Olesä BARLADÄN sä, iki gagauzça 
türkü “Uyku Türküsü” (muzıka – İlya 
FİLEV) hem  “İnansın”(muzıka – Fö-
dor RADİONOV) çalıp, 1-ci eri  hem 
“Crystal Pearl 2022” (Kristal Sedef) 
türkü hem oyun konkursu Grand-Pri 
ödülünü aldı. Bundan kaarä, Olesä 
BARLADÄNna WAPA (World As-
sociation Performing Arts) (Dünnää 
gösteri incäzanaatları Birlii) kuruluşun 
ödülü da verildi.

“Vdohnoveniye” estrada hem sport 
tanțları örnekli kolektivı da (önderci – 
Svetlana SARI) kendi beceriklliinnän, 
kreativlıınnan hem ustalıınnan jüriyi 
şaş-beş braktı da oyunnan “Indigo” 
konkursun tanțlarda Grand-Pri ödülü-
nü kazandı.

Olesä BARLADÄNın “Güneş 
çancaazı” vokal şkolasının hem hem 
“Voice Show Studio” örnekli vokal 
studiyasının öndercisinin adından 
şükür ederiz konkursu hazırlayan-
nara hem yapannara: “Crystal Pearl 

Taa ilktän iki Grand-Pri, birinci erlär hem premiyalar
2022-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 9-10 günnerindä Moldova seftä geçti Halklararası “Crystal Pearl – 2022” (Kristal 

Sedef) türkü hem oyun konkursu, neredä Gagauziyadan pay aldılar Komrattan “Voice Show Studio” örnekli vokal 
studiyası hem “Vdohnoveniye” estrada hem sport tanțları örnekli kolektivı.

– 2022” konkursun direktoruna Na-
talya KRASNÄNÇUKa, Halklararası 
jürinin predsedatelinä hem Moldova 
ÜNESKO başı Evgeniya URSUya 
hem WAPA (World Association Per-
forming Arts) prezidentına Armando 
GUKASÄNa.


