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TİKA DELEGAŢİYASI
GAGAYZİYADA

Hederlez ayın 11-dä bir vizitlan
Moldovaya vardılar TİKA Başkan
yardımcısı Mehmet Süreyya ER hem
TİKA Balkannar hem Dou Evropa departamentın Başkanı Ali MASKAN.
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TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANI Ahmet DAVUTOĞLUnun
MOLDOVAYA HEM GAGAUZİYAYA VİZİTIN REPORTAJI

Hederlez ayın 12-13 günnerindä
Moldovada iki günnük ofiţial vizitlan
Türkiye Dışişleri Bakanı sayın Ahmet
DAVUTOĞLU bulundu. Canabisinin
yanında gelän delegaţiyada vardılar: sayın Ahmet DAVUTOĞLUnun eşi Sare
DAVUTOĞLU hanum efendi; Hayri
Hayret YALAV, Büükelçi, ASGM; Yüksel ÖZDEN, Türkiye Parlamentının deputatı, Türkiye-Moldova parlamentlar
arası dostluk grupasının Başkanı; Kemal YURTNAÇ, Yurtdışı Türkler hem
Akraba Topluluklar Başkannıı Başkanı;
Ali SARIKAYA, Türkiye Başbakannık
Müşaveri – Bakan danışmanı; Mehmet
Süreyya ER, TİKA Başkan yardımcısı
hem başkaları.
Moldovada delegaţiyayı katıldılar
Moldovada Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL hem Canabisinin
eşi Banu Cankan KARTAL, Türkiye Büükelçiliin 1-ci sekretari Orhan
IŞIK, Türkiye Büükelçiliin zaametçileri, TİKA Balkannar hem Dou Evropa
departamentın Başkanı Ali MASKAN,
Kişinev TİKA ofisin koordinatoru Atilla Cem KARAMOLLAOĞLU.

Hep o günü Canabileri, Kişinev
TİKA ofisin koordinatoru Atilla Cem
KARAMOLLAOĞLUylan hem koordinator yardımcısı Tarık METEylän
Gagauziyaya geldilär.
Burada, Gagauziya Başkanınnan
hem Gagauziya Halk Topluşu Başınnan
buluşmuktan sora, TİKA delegaţiyası
tanıştı o obyektlarlan, angılarına TİKAdan yardımnar geler hem verildi.
Onnarın arasında Komrat ihtärlar
Evi, GRT (Gagauziya Radio hem Televideniye) kuruluşu, ATATÜRK bibliotekası, Komrat uşak hem Valkaneş
dolay bolniţaları.

TÜRKİYEDÄN YARDIM
TAA BİR YOLDAN GELECEK

Son 15 yılın içindän yardımnar Gagauziyaya hem Moldovaya TİKA (Türk
İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu
Başkannıı) yolunnan yapılardı. Başlayıp bu yıldan beeri Türkiyedän yardımnar taa bir yollan gelecek – YTB
(Türkiye Respublikasının Başbakannıın Yurtdışı Türkler hem Akraba Topluluklar Başkanlıı) yolunnan.
Türkiye Dışişleri
Bakanı
sayın
Ahmet
DAVUTOĞLU
Moldovaya geldii zaman onunnan birliktä burada bir delegaţiya
da bulundu.
Delegaţiyanın
içindä Yurtdışı Türkler hem Akraba
Topluluklar Başkannıı Başkanı sayın
Kemal YURTNAÇ vardı.
Gazetamız için sayın Kemal
YURTNAÇ bildirdi, ani Yurtdışı Türkler hem Akraba Topluluklar Başkannıı
hazırladı Gagauziyaya hem gagauzlara deyni büük bir yardım programası.
O programanın içindä var gagauzça
bilim, literatura hem şkola kiyatların
tiparlanması, mas-mediya hem kultura uurunda yardımnar.
PATRETTÄ: YTB Başkanı Kemal
YURTNAÇ.

Paası - 1 ley 50 bani.

(Sonu 2-ci sayfada).

HEDERLEZDÄ “HEDERLEZ
- 2012” FESTİVALİ OLDU

Hederlez ayın 6-da gagauz halkı
kutlêêr en evelki milli yortusundan
birisini - HEDERLEZ yortusunu.
Bu kutlamalar çerçevesindä Gagauziyada büük bir kultura programası
yapıldı. O programanın içindä vardı
“Hederlez - 2012” halklararası festivali, konţertlär, “Altın At” at yarışları
hem başka sport meropriyatiyaları.
“Hederlez - 2012” halklararası
festivalindä, erindeki ansamblilerdän
kaarä, pay aldı Türkiyenin Silifke kasabasından folklor ansamblisi da.

Dimitri SAVASTİNa – 70!

Gagauzların en büük resimcisi Dimitri SAVASTİN Hederlez ayın 2-dä 70 yaşını tamamnadı. Bu yıldönümünnän ilgili
olarak Komrat muzeyindä resimcinin sergisi açıldı. Hep
burada Dimitri SAVASTİNı
kutlamak sırası da geçti.
Bu
gözäl
yıldönümün
sebepinnän Gagauziya İspolkomu Dimitri SAVASTİNa
“Gagauziyanın şannı vatndaşı” adını verdi.

TÜRKİYE BÜÜKELÇİLİİNDÄN TÜRK KOFESİ
Hederlez ayın 16-da Kişinevdakı “MoldExpo” sergi merkezindä geçti “YILDIZLARLAN
KOFE” iilik yapmak akţiyası. Akţiyayı hazırladı Moldovanın insan hakları Merkezi.

Akţiyada satılan kofe için paralar verilecek kusurlu uşakların respublikadakı reabilitaţiya hem adaptaţiya merkezinä
(CRIS) hem onnarın aylelerinä, “Eho Çernobılä” fonduna.
Kofeleri hazırladılar estrada hem şou-biznes yıldızları,
büükelçilerin karıları, politikacılar, jurnalistlär.
En aktiv pay bu akţiyada aldı Türküye Büükelçilii, angısı
Türkiye Büükelçisi sayın Mehmet Selim KARTAL eşi Banu
Cankan KARTAL hanum-efendinin çalışmalarınnan burada
bir türk kofesi hazırlamak masası kurdu.
Banu Cankan KARTAL hanum-efendinin kendi elinnän
akţiyaya katılannara türk kofesi hazırladı. Canabisinin
yardımcıları türk milli rubalarına giimniydilär. Herkezinä
isteyennerä türk kofesinnän ilgili nasaatlar hem yazılı notlar
verildi.
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TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANI Ahmet DAVUTOĞLUnun
İurie LÄNKAylan, Vlad FİLATlan hem Nikolae TİMOFTİylän BULUŞMAK
Kişinev aeroportunda kısa bir basın
açıklamasından sora, vizit programasına görä, sayın Ahmet DAVUTOĞLU
ilkin Moldova Dışişleri ministrusu İurie LÄNKAylan (Iurie LEANCA) buluştu. Burada iki taraf urguladı, ani eni
istoriyanın son 20 yılın içindä Türkiye
hem Moldova arasında pek islää poli-

tika, ekonomika hem kultura ilişkileri
kuruldu.
İurie LÄNKA (Iurie LEANCA)
urguladı, ani Moldova saygıylan şükür eder Türkiye pravitelstvosunun

çalışmalarına, ani TİKA
yolunnan ekonomika, üüredicilik, çiftçilik, infrastruktura, insannık, turizma
hem başka uurda işbirlik
programaların başarılması
için zaamet eder.
Kendi tarafından Türkiye Dışişleri Bakanı sayın Ahmet
D AV U TO Ğ L U
urguladı, ani Türkiye Respublikası ileri dooru
da savaşacek bu
uurda çalışmaa
hem arka olmaa
Moldovada türk
investiţiyaların
Sayın Ahmet DAVUTOĞLU hem sayın İurie
zeedelenmesinä. LEANKA (Iurie LEANCA).
Diplomatiya
misiyaların Başkannarı açık- sında vizaları ortadan kaldırmaa, serladılar, ani 20 yılın içindä, iki best alış-veriş rejimı kurmaa.
Hep bu buluşmada incelendi soruşdevlet arasında diplomatiya ilişkileri
kurulduktan beeri, bu ilişkilär en üüsek lar, ani Karadeniz işbirlii çalışmalrınnan ilgili.
uurlara etiştilär.
Buluşmanın sonunda sayın AhMinistrular ikisi da urguladılar, ani
vakıt geldi Moldova hem Türkiye ara- met DAVUTOĞLU hem sayın İurie

LÄNKA (Iurie LEANCA) iki devlet
arasında arhivlar arası işbirlii protokolu imzaladılar hem basın açıklaması
yaptılar.
Hep o günü Türkiye Dışişleri Bakanı sayın Ahmet DAVUTOĞLU Moldova premyer-ministrusu Vlad FİLATlan hem Moldova Prezidentı Nikolae
TİMOFTİylän buluştu.
Bu buluşmalarda da iki devlet arasında işbirlii kunuları konuşuldu. Vizaların ortadan kaldırılması için politika
kararı alındı. Ayırıca Moldovanın öndercileri şükür ettilär Türkiye Respublikasına o yardımnar için, ani Türkiye
Moldovaya hem Gagauziya avtonomiyasına yapêr.
Bu buluşmalarda sayın Ahmet DAVUTOĞLU bildirdi, ani Türkiyenin
Moldovaya yatırımnarı yaklaşık 250
milion doları buldu. Bundan kaarä iki
devlet arasında alış-veriş 450-500 mi-

Ahmet DAVUTOĞLU TİKAnın MOLDOVADAKI PROEKTLARINI İNCELEDİ
Moldova Prezidentınnan buluşmaktan sora Türkiye Dışişleri Bakanı sayın
Ahmet DAVUTOĞLU karar aldı Moldova Prezidentın rezidenţiyasından yayan Kişinev TİKA ofisinä geçmää.
Kişinevun merkez parklarında
örüyärkana Canabisi moldovalı insannarlan lafetti, evlenän çiftleri kutladı,
parklarda kurulan anmak taşların hem
klisenin arhitekturasınnan tanıştı.
Kişinev TİKA ofisinä vardıktan sora,
Bakan sayın Ahmet DAVUTOĞLU inceledi TİKA yardımınnan Moldovada
hem Gagauziyada yapılan proektları.
Bu konuda Canabisinä TİKAnın çalışması için açıklamalar yaptılar TİKA
Başkan yardımcısı Mehmet Süreyya
ER, TİKA Balkannar hem Dou Evropa
departamentın Başkanı Ali MASKAN
hem Kişinev TİKA ofisin koordinatoru
Atilla Cem KARAMOLLAOĞLU.
Ayrıca neetä koyuldu Gagauziyaya
gitti zaman bu proektların birisinnän
erindä taa yakından tanışmaa.

PATRETTÄ: Kişinev TİKA ofisindä (soldan) Türkiye Dışişleri Bakanı
sayın Ahmet DAVUTOĞLU; Kişinev TİKA ofisin koordinatoru sayın Atilla
Cem KARAMOLLAOĞLU; Türkiye Büükelçisi sayın Mehmet Selim KARTAL; TİKA Balkannar hem Dou Evropa departamentın Başkanı Ali MASKAN; TİKA Başkan yardımcısı Mehmet Süreyya ER.

lion dolara yaklaşêr. İki taraf ta umut
etti, ani iki devlet arasında vizaların
ortadan kaldırılması hem serbest alışveriş rejimın kurulmasının annaşması
bunnarı 1 miliard dolaradan zeedelendirir.
Sayın Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Respublikasının öndercilerin adından teklif etti Moldova öndercilerini
en uygun hem kısa zamanda Türkiyeyä
ofiţial vizitlan gelsinnär.
Moldova öndercileri bu teklifleri
kablettilär.

Hederlez ayın 13-dä, Türkiye Dışişleri Bakanı Gagauziyaya geldi.
Gagauziya Başkannık binasının
önündä sayın Ahmet DAVUTOĞLUyu
hem onun eşini Sare DAVUTOĞLU
hanum efendiyi tuz-ekmeklän karşladılar Gagauziya Başkanı Mihail FORMUZAL hem Gagauziya Halk Topluşu
Başı Anna HARLAMENKO.
Başkannık binasının önündä üüsek
musaafirlerä deyni beşalmadan “Karanfil” ansamblisi gagauz halk oyunnarını oynadı.
Hep burada, Türkiye bayraa
ellerindä, Canabisini karşladılar Gagauziyada yatırım yapan türk iş adamnarı.
Vizit zamanında sayın Ahmet
DAVUTOĞLU
Gagauziya
öndercilerinnän, İspolkom azaların-

nan, Gagauziya Halk Topluşu deputatlarınnan hem aksakallarınnan buluştu.
Buluşmalar zamanında Canabisi urguladı, ani “GAGAUZİYAYA HİZMET
ETMÄK BİZİM İÇİN TÜRKİYEYÄ
İZMET ETMÄK GİBİ”.
Programadan dışarı sayın Ahmet
DAVUTOĞLU hem eşi Sare DAVUTOĞLU Komrat kasabsının klisesinä
bir gezi yaptılar.
Yolca Canabileri komratlılarlan
sözä durdular. Klisenin aulunda stevnozlaa gelän gelinnän güveyä bir altın
kap baaşladılar.
Klisedän sora Türkiyedän üüsek
musaafirlär Komrat ATATÜRK bibliotekasınnan tanıştılar. Sayın Ahmet
DAVUTOĞLU baaşladı burayı kendi
kiyadını hem bibliotekanın musaafirlär
tefterinä yazı yazdı.

Ahmet DAVUTOĞLU: “GAGAUZİYAYA İZMET ETMÄK BİZİM İÇİN TÜRKİYEYÄ İZMET ETMÄK GİBİ”

26 Hederlez ay 2012
26 May 2012

MOLDOVAYA HEM GAGAUZİYAYA VİZİTIN REPORTAJI
GRTnın “Kısadan” adlı programasında pay aldı.
Gagauziyada bulunduu zaman,
Türkiye Dışişleri Bakanı açıkladı, ani
en yakın zamanda Türkiyedän Gagauziyaya taa da büük yardımnar gelmää
başlayacek. O yardımnarın arasında:
ATATÜRK bibliotekasına, ani şindi
6 000 kiyadı var, 4 000 kiyat baaşlanması hem taa ileri bu bibliotekanın kiyat sayısını 20 000 kiyada çıkarılması.

Komrat ATATÜRK bibliotekasının
direktoru Vasilisa TANASOGLU baaşladı üüsek musaafirlerä gagauz yazıcı-

ların kiyatlarını. Sayın Ahmet DAVUTOĞLU hemen kiyatları açıp başladı
gagauzça okumaa. Canabisi okudu Todur ZANETin “GAGAUZLUK: Kultura, Ruh, Adetlär” kiyadından bir
masal hem hep Todur ZANETin “Akar
yıldız” peet kiyadından okudu peeti
“Bitki söz”, nedän sora sayın Ahmet
DAVUTOĞLU tekrar urguladı, ani bizim dillerimi pek yakın hem bir dildir.
ATATÜRK bibliotekasından sora

geçirilmesindä
yardımnar.
Üüredicilik
hem
literatura
kiyatların
basılmasının
hem
mas-mediyalara
yardımnarın zeedelenmesi.
Hepsi bu yardımnar için annadarkana, Türkiye
Dışişleri Bakanı

Komrat devlet universitetınnan hem
universitetın Türk kultura Merkezinnän
tanışmak oldu
Komrat devlet universitetında Türkiye Dışişleri Bakanı universitetın
pedagogika hem üürenci kolektivın
önündä nasaat etti. Hep burada Canabisi cuvap verdi sorulan soruşlara hem

hemen telefondan gagauzlarlan ilgili
var olan kimi problemaları çözdü.
Vizit çerçevesindä gezi Kongaz küüyün “Süleyman DEMİREL” moldotürk liţeyinä hem Beşalma küüyün
muzeyinä da oldu.
Bundan kaarä, Gagauziyayı vizitı zaman hep ofiţial programanın dışında, sayın Ahmet DAVUTOĞLU, TİKA tarafından enilenän, Komratın ihtärlar Evinä
bir gezi yaptı. Burada Canabisi tanıştı
enilenmäk çalışmalarınnan hem şaştı,
ani irmi günün içindä rekonstrukţiya işleri ölä hızlı ileri giderlär.
Vizitın sonunda Türkiye Dışişleri
Bakanı sayın Ahmet DAVUTOĞLU

Türkiyeyä
her
yıl
üürenmeyä gidän gagauz
üürencilerinin sayısının iki
katına kaldırılması.
Komrat devlet universitetın hem Kongaz küüyün
“Süleyman
DEMİREL”
moldo-türk liţeyin oborudovaniye, material hem
kiyat alma harçların karşılanması.
Ekonomikada,
çiftçiliktä,
üürediciliktä,
kulturada hem soţial uurunda proektların ömürä

sayın Ahmet DAVUTOĞLU herkerä
urguladı, ani “GAGAUZİYAYA HEM
GAGAUZLARA YARDIMIMIZ – BU
BİR KARDAŞLIK BORCUMUZ”.
***
Hederlez ayın 13-çü gecesi, Türkiye Dışişleri Bakanı sayın Ahmet DAVUTOĞLU Moldovadan ayırıldı.
Todur ZANET,
Gagauz Milli Gimnasının avtoru.
FOTOLARIN AVTORLARI –
Eucen HARABARA, Tarık METE
hem Todur ZANET.
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BİZDÄ BÜÜK TALANTLAR VAR

2011-ci yılın Kırım ayından 2012-ci yılın Hederlez ayına kadar Gagauziyada geçti estrada türküsü çalan 6-18 yaş arasında olan gençlerin hem uşakların arasında “GÜNEŞ ÇANCAAZI – 2012” I-ci milli konkurs. Konkursun
özü oldu – gagauz estrada türküsünün, incäzanaatını hem muzıka kulturasını ilerletmäk hem da uşaklarlan gençlär arasında talant bulmak.
Hepsi uşaklar pek gözäl hem büük
Konkursta pay aldı 25 pek talantlı konkursant. Finala çıktı 16-sı: I-ci beceriklik gösterdilär.
I-ci grupada ilk eri Anastasiya Kİgrupada – Valeriya ÇİMPOEŞ, Vitaliy YANÇOGLU, Dilara KÖKSAL, RİLOVSKAYA aldı.
II-ci grupada birinci eri vermää deyİrina DRAGU hem Anastasiya KİRİLOVSKAYA; II-ci grupada – Lidiya LİTVİNOVA,
Veçeslav RADULOV, Dimitriy JELEZOGLU, Anna
DOYKOVA,
Evdokiya
BOGDAN hem Kseniya
ÇİMPOEŞ; III-cü grupada – Anna KRİSTEVA,
Mariya GUÇ, İrina MELKAN, Yüliya TERZİ hem
Valentina KARABACAK.
Hederlez ayın 11-12
günnerindä Komrat kultura Evindä “GÜNEŞ ÇANCAAZI ni jüri en zor duruma düştü, çünkü bura– 2012” konkursun finalı geçti. Annaş- da üç konkursant Lidiya LİTVİNOVA,
maya görä, finalın ilk günündä uşaklar Veçeslav RADULOV hem Dimitriy JEçaldılar birär türkü angı dildä onnar LEZOGLU en üüsek ball aldılar – 100.
istedilär. Onuştan o günü sţenada çal- Ozaman karar alındı bu uşaklar akapella
çalsınnar. Bundan sora birinci er verildi
dılar gagauzça, rusça, angliyca.
İkinci günü konkursantlar çaldılar Lidiya LİTVİNOVAya, ikinci er dä Vetürkü salt gagauz dilindä. Uşaklar çal- çeslav RADULOVun hem Dimitriy JEdılar çok eni türkülär, ani maasuz bu LEZOGLUnun aralarında pay edildi.
III-cü grupada ilk eri İrina MELkonkurs için onnara deyni yazmışlar
KAN
aldı.
gagauz kompozitorları hem poetları.

Konkursta 1-ci, 2-ci hem 3-cü erleri alannar konkursun Prezidentı Olesä
BARLADÄNın elindän diploma hem
para baaşışları kablettilär. “GÜNEŞ
ÇANCAAZI – 2012” I-ci milli konkursun kapanışında seftä çalındı konkursun
gimnası, angısını yazdılar kompozitor
İlya FİLEV hem poet Todur ZANET.
Bölä gözäl konkurs Gagauziyada çoktan olmadı. Yazık ani, Gagauziyanın öndercileri hem
kultura Upravleniyası bu
konkursa hiç bir da yardım
vermedilär. Taa da beter onnar konkursu siiretmää da
gelmedilär.
“GÜNEŞ
ÇANCAAZI – 2012” konkursu
gösterdi – bizdä büük talantlar var, ama onnar Gagauziya öndercilerinä hiç
diil lääzım.
Not. Konkursu hazırladı hem geçirdi Gagauzların kuturasını hem incäzanaatını Korumak hem
ilerletmäk “ST-ART” cümne Birlii.
Konkursun en büük sponsoru oldu
Moldova Parlamentın deputatı Pötr
VLAH. Konkursu yapmaa hem hazırlamaa kararını aldı Komrat muniţipiyi.
Konkursun habercilik ortakları oldular
GRT (Gagauziya Radio Televideniyası) hem “Ana Sözü” gazetası. Götürdü
konkursu Elena MOKAN.

“KARDAŞLIK” CÜMNE KURULUŞUN BAŞINA - 70! KÜÜYÜN YILDÖNÜMÜNÄ

Dizginca küüyün klisä kurbanına hem
onun 200-cü yıldönümünä karşı bu küüyün girişindä açıldı pek gözäl bir stela.

Hederlez ayın 18-dä Kişinevda, Moldovanın azannıklar
Departamentın binasında gagauzların “Kardaşlık” cümne
kuruluşun başının Konatntin SIRFın 70-ci yıldönümü kutlanıldı.
Yubilerı kutladılar Gagauziyanın öndercileri, Moldovada sayıdan aaz milletlerin derneklerin başları, yazıcılar, kultura hem bilim insannarı, yubilerın aylesi hem dostları.
Hepsi kutlamaklara biz da katılêrız.

Pötr PETKOVİÇ – “ARTİST EMERİT”

2012-ci yılın Baba Marta ayın 15dä Moldovanın geçici Prezidentı Marian LUPUnun № 565-VI Emirinä görä
Gagauziyanın anılmış türkücüsünä,
halk instrumentların “Taraf” orkestrasının öndercisinä Pötr PÖTKOVİÇa
verildi ad “Artist Emirit”.
Bu ad Canabisinä verildi muzıka
incäzanaatın propagandası için, verimni yaratmak çalışması hem büük
incäzanaat ustalıı için.
Kutlêêrız!

KAZAYAK KÜÜYÜ 200 YILINI KUTLADI

Hederlez günü Kazayak küüyü kendi kurbanını kutladı. Hep bu gündä küüyün kurulmasının 200-cü yıldönümünü bakıldı.
Maasuz bu gün için Kazayk kliseHep bu gündä Kazayakta açık erdä
si enidän tertiplendi. Da kutlamalar bir sport meydanı açıldı. Bu sport meyklisedä slujbadan başladı. Sora küüdä danı kuruldu Kazayak primariyasının
sport yarışları, konţert hem konakla- hem GHT deputatı İvanna KÖKSALın
malar oldu.
ortak çalışmalarınnan.

“ANA SÖZÜ”Gagauz dilindä gazeta

İndeksi - PM – 21358

Çıkêr 14.08.1988 beeri

Kurucu “ANA SÖZÜ” S.R.L.
Sertifikat No. 1003600086420

Dizgincä küüyün primarı Stepan
BANKOV açıkladı, ani stelayı hazırlamaa hem kurmaa deyni bütün harçları
ödedi dizginceli İvan ARNAUT, ani şindi yaşêêr Rusiyada. Stelanın arhitektoru
Gagauziyanın anılmış resimcisi Vitaliy
MANJUL.
Çiçek ayın 20-dä stelanın ofiţial açılışı oldu hem stelanın yanında klisä slujbası yapıldı.

Todur ZANET
Baş redaktor

Gazeta “Universul” basım evindä basılêr
Tiraj – 3000 ekz. Sımarlamak No: 5939.

Mariya BİEŞU
RAAMETLİ OLDU

Moldova operası hem kulturası
üüsüz kaldı. Hederlez ayın 16-da
bu dünneydän ayırıldı Moldova
operasının primadonası, SSRB hem
Moldova halk artistı, Lenin premiyasının laureatı Mariya BİEŞU.
Mariya BİEŞU duudu 1935-ci
yılın Harman ayın (avgust) 3-dä
Volontirovka küüyündä, Ştefan
Voda rayonunda.
Opera sţenasında Canabisinin
debütu 1962-ci yılda oldu, açan o
çaldı Toska partiyasını Giacomo
PUCCİNİnin “Toska” operasında. 1965-ci yılda geçti stajirovkayı
“La-Scala” teatrusunda. 1967-ci
yılda Mariya BİEŞU dünneydä en
ii “Çio-Çio-san” (“Madama Butterfly”) tanındı.
Mariya BİEŞUnun sesi öttü dünneyin en büük opera sţenalarından,
başlayıp
Rusiyanın
“Bolyşoy
teatrusu”ndan taa Parij, Sidney, Tokio, Helsinki, Varşava, Sankt Peterburg, Tbilisi opera sţenalarınadan
hem Amerikanın “Metropolitan
Opera”sının sţenasına kadar. Çaldı Canabisi 2004-cü yılda Komradın sţenasında da.
Mariya BİEŞU kurdu Moldovada
muzıkada çalışannarın Birliini hem
30 yıl o Birliin başı oldu. 1990-cı yıldan beeri Moldovada geçer opera festivali “Teklif eder Mariya BİEŞU”.
Mariya BİEŞU 50 yıldan zeedä
çalıştı Moldova hem dünnää opera
kulturasına. Bu çalışmada hiç bir
kerä kendi Vatanına, kendi kulturasına hem kendi insannıına karşı
gitmedi.
Mariya Lukyanovnada çok ödül
vardı. Ama onun en büük ödülü –
ona halkın hem dünneyin sevgisi.
Hederlez ayın 19-da büük opera zanaatçısı Mariya BİEŞU Kişenevun merkez mezarlıında topraa
verildi.
Moldova pravitelstvosunun kararına görä Hederlez ayın 19-da
Moldovada yas günü oldu hem Moldovanın Opera hem Balet Teatrusuna verildi Mariya BİEŞUnun adı.

YAZIŞMA ADRESİMİZ:
RM – 2028, Moldova, Kişinêu,
c/p Nr. 1025. Tel/fax: 28-18-04
e-mail: todur.zanet@gmail.com
zanet@anasozu.com

