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Gagauziya Başkanı 11 kişi olmaa isteer

Gagauziya – bu Kazayak küüyün insannarı da, ani koruyêlar ana dilini, adetlerini hem sıralarını, kulturasını 
hem hepsiciini neyä denilär GAGAUZLUK. İnsannarı, ani bu zor vakıtta ayakta bulunêrlar hem, Allahın yardımın-
nan, ayakta kalmaa savşêêrlar. 

PATRETTÄ: (soldan) Aleksandra Moiseevna UZUN, Ekaterina Georgievna İVANOVA, İvanna KEL, Mariya 
Semenovna KOL, Elena Födorovna KOL.

Baba Marta ayın 22-dä, Gagauziya 
Başkanın sıradakı seçimneri. Bu  kerä 
Başkan olmaa deyni 11 kişilik kandi-
datlar kuyruu var. Gagauziya Merkez 
Seşim Komisiyası (MSK) onnara kan-
didat kimniklerini verdi. Şindi insan 
lääzım bu kişilerin arasından başkanını 
ayırsın:

1. Valeriy YANİOGLO (Gagauziya 
İspolkomun predsedatel yardımcısı);

2. Sergey BUZACI (Çadır rayon 
adminstraţiyasının predsedateli);

3. Ruslan GARBALI (“Birliktä İi-
lik” cümne kuruluşu, biznesmen);

4. Nikolay DUDOGLO (Moldova 
parlamentın deputatı, Komradın eski 
primarı);

5. İrina VLAH (Moldova parla-
mentın deputatı);

6. Oleg GARİZAN (Moldova par-
lamentın eski deputatı);

7. Aleksandr STOYANOGLO 
(Moldova parlamentın eski deputatı);

8. Sergey ÇERNEV (Valkaneş rayon 
adminstraţiyasının eski predsedateli);

9. Dimitriy KROİTOR (Gagauzi-
yanın eski başkanı);

10. İlya ANASTASOV (biznesmen);
11. Leonid DOBROV (biznesmen).
Not. Gagauziya başkanı seçilmää 

deyni 12 kandidat vardı. Ama, gaze-
tamız artık tipografiya yollanarkana, 
belli oldu, ani kandidatların birisi - 
Oleg KAYKI (Halk Topluşun deputatı) 
- kendi kandidaturasını seçimnerdän 
çekmää deyni MSKya baş urmuş.

Bän herkerä liderdım hem hiç bir 
zaman cuvapçılıktan korkmadım
Gagauziya Başkanına baamsız kandidat Aleksandr STOYANOGLO – ömür için, 
zanaat hem ana tarafı için

Bän sıradakı bir gagauz 
aylesindä büüdüm 

Canabiniz Komratta duudunuz. Oza-
mankı Gagauziyadakı küçüklüünüzdän 
neyi aklınızda tutêrsınız?

Bişey önemli benim küçüklüümdä 
olmadı. Bän, nicä da hepsi uşaklar, sadää 
hem şkolaya gittim, sportlan ilgilendim, 
türlü krujoklara gittim.

Bän duudum hem büüdüm sıradakı bir 
gagauz aylesindä. Anam-bobam sabah-
tan avşamadan iştäydi. Onnar beni pek 
sevärdi. Anamnan-bobam üürettilär beni 
iilikçi olmaa hem biri-birinä saygı gütmää. 
Onnar benimnän pek hodullanardılar. Bu 
iş ta bana, başarılı olmaa deyni, ihlam 
verärdi. Bän şkolada islää üürenärdim. 
Üülendän sora da, başka çocuklarlan bilä, 
sokakta futbol oynardım. Futbola sevgiyi 
bana bobam verdi. Onuştan sport şko-

lasına da futbola gittim. Futbol beni çok 
işlerä üüretti: kolektivizmaya, cuvapçılaa, 
şeremetlää. Bizim pek islää trenerımız 
vardı – Konstantin Vladimiroviç GEOR-

Gagauziya Başkannıına kimi kan-
didatlar, seçim kompaniyasında baş-
ladılar sölemää, ani onnarın arkasında 
durarmış hem onnardan yanıymış Tür-
kiye Respublikası. Bu işin doorusunu 
üürenmää deyni, “Ana Sözü” danıştı 
Moldovada Türkiye Büükelçisinä sa-
yın Mehmet Selim KARTALa. Te ne 
Canabisi açıkladı:

“Gagauziya Başkanın seçmesindä 
biz Gagauz kardaşlarımızın işinä 
karışmêêrız. Türkiye hiç bir kandidatın 
arkasında durmêêr hem yanı diil. Bizim 
için herbir kandidat saygılıdır. Angı 
kandidat seçilirsä seçilsin, biz onun-
nan en üst düzeydä işbirliinä hazırız. 
Bu günädän da bölä oldu, bu gündän 
sora da ölä olacek. Biz Gagauziyanın 
iç işlerinä hiç bir kerä karışmêêrız. 

Biz Moldovayı bütün göreriz hem 
Gagauziyayı da onun bir parçası olarak 
kablederiz. Gagauz kardaşlarımızın 
ekonomika, kultura hem cümne yaşa-
masına yardımnarımızdan mutluyuz, 
hem da herkerä o yardımnara hazırız.”

Türkiye hiç bir
kandidattan yanı diil
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Moldovanın premyer-ministrusu 
Kiril Gaburici ayırıldı

Küçük ayın 18-dä Moldova Parla-
mentı Moldova premyer-ministrusunu 
hem pravitelstvoyu ayırdı.

Premyer-ministr Kiril Gaburici 
oldu. Onun hem pravitelstvo için Ko-
munistlerin, Liberal-demokratların 
hem Demokatralın 60 deputatı bu iş 
için ellerini kaldırdılar.

Kiril Gaburici duudu 1976-cı yılın 
Kasım ayın 23-dä, Hınçeşti rayonun-
da. Başardı Slavän Universitetını. 
2001-ci yıldan beeri MOLDCELL çe-
şitli strukturalarında işledi. Evli.

Cümneyä açıklandı, ani dört yılın içindän Moldovadan 1 miliard EURO 
çalınmış. Sora da söledilär, ani 3 bankadan taa 27 miliard ley ÇALINMIŞ. 
Kim çalmış belli diil. Bulamêêrlar. Sansın o paraları, banka esaplarınnan 
diil, ama camodannarlan Moldova dışına çıkarmışlar.

Bu haberlerin ardına Moldova leyi, kösteklenip (şindi belli oldu, ani onu  ma-
asuz kösteklemişlär) aşaa düştü. EURO hem dolar azıttı, sansın sinciri koparmış-
tı. Birisi (€) 25 leyi geçti, öbürü ($) 25 leyä yaklaştı. Bir banka Euroyu atrık 29,4 
leyä satın alardı. Bu iş sansın devleti hiç ilgilendirmäzdi. Valütanın ardına paalar 
kalkmaa başladılar 30 proţenttän 100 proţentä kadar. Devlettä pravitelstvo yoktu. 
Hepsi sansın başsız gezärdilär. Padişahlaa hem onun parasına saabi çıkan yoktu.

Moldova Miilli Bankasının başı Dorin DRÊGUŢANU Küçük ayın 17-dä hep-
sini uslandırdı: yakınnarda stabilizaţiya olaceymış. Canabisi bu durumda, nicä da 
herkerä, insannarı kabaatlı buldu – çok valüta satın alarmışlar.

Valüta kursları sa hep yukarı tırmandı. Ufak bir esap gösterer, ani Moldova 
vatandaşları, demeli biz, birkaç günün içindä artık 30% fıkaara olduk. Fizika za-
konnarına görä – kim sa 30% taa zengin oldu.                     Dimu ERİBAKAN

“Edinaya Gagauziya” 
komaya mı girdi acaba?

“Edinaya Gagauziya” kuruluşunu 
M.Formuzal kurduydu 2007-ci yılda, 
kendisinin politika oyunnarında kul-
lanmaa deyni. Bezbelli bu kuruluş ya 
kendisini bitirdi, yada M.Formuzalı 
kendisi dışarı attı. Var üçüncü variant 
ta: “Edinaya Gagauziya” cümne kuru-
luşu komaya girdi.

Bakmadaan ona, ani “Edinaya Ga-
gauziya” cümne kuruluşu sayılêr, ani 
taa var, o çoktan param-parça oldu. 
Ona karşı ilktän Sergey BUZACI 
hem Vitaliy KÜRKÇÜ gibi gençlär 
kalktılar, kayıl olmayıp, ani “Edinaya 

Gagauziya”da diktatorluk hem iki üz-
lülük var (söz gider o iş için, ani ilerdän 
bu kuruluşun içindä annaşılmıştı baş-
kannaa belli bir kişiyi çıkarma da sora 
bu iştän atılmışlar). Hem geçteki yılın 
Moldova Parlamentın seçimnerindä 
belli oldu, ani bu kuruluşta birlik yok 
(makar “Edinaya Gagauziya” adını, 
2 lafta 5 yannışlık yapıp, gagauzçaya 
çevirerlär nicä “GAGAUZIA BIRLI” 
– orfofografiya cümne kuruluşun). Hiç 
bir kerä da burada BİRLİK yoktu.

Zerä BİRLİK o, açan VATA-
NI hem MİLLETİ korumaa deyni 
RUHLAN birleşerlär. Burada sa sadä 
PARA için hem KUVETTÄ kalmaa 
deyni birleştilär. HALK onnarın hiç 
UMURUNDA DA DİİL.

Nicä da olsa herbir işin sonucu var. 
“Edinaya Gagauziya” cümne kurulu-
şun da olacek: ya, komadan çıkıp, ileri 
örüyecek, yada raametli olacek.

Todur ZANET

Küçük ayın 9-da Gagauziya İspolkomun toplantısında Gagauziya baş-
kanı M.Formuzal açıklamış, ani çıkêr “Edinaya Gagauziya” cümne kurulu-
şundan. Bunu sade iki cümläylän bildirer Gagauziyanın ofiţial saytı. Cümne 
kuruluşun saytında sa bu iş için BÜÜNKÜ GÜNÄDÄN bişeycik yazılı yok.Hepsi bu eşinmelerin sebepi – 

maamilä surat – Moldova komunistlär 
partiyasının Evropa kooliţiyasınnan 
birleşmä neetiymiş. Neçin sa Gaga-
uziyalı komunistlär taa ileri işi yap-
madılar, açan komunistlär, kuvettä 
bulunarkana, yalandırdılar Gagauzi-
yayı, ani Moldovada rus dilini devlet 
dili yapacıklar. Gagauziya komunist-
leri dönmedilär kendi bobalarından 
– Moldova komunistlär partiyasının 
öndersilerindän – açan onnarın prezi-
dentı V.Voronin, V. Putinnan buluşmaa 
istämedi da, Rusiyaya arkasını dönüp, 
Evropaya yollandı. Yapmadı bunu on-
nar ozamanda, açan komunistlär onna-
rı deputat yapardılar, büükelçi yapardı-
lar, ministr yapardılar. 

Da şindi na sana – “çıktılar”. Nerey 
dädusunun yanına “çıktılar”? Belli, ani 
bu “çıkmaklar“ hepsi politika oyunnarı 
– komunistlär “daalêr”, genä birleşip, 
kuvedä gelmää deyni.

Todur ZANET

Komunistlär “daalêr”, genä
birleşip, kuvedä gelmää deyni

Komrat rayonun komunistlär partiyasının komitetı açıkladı, ani onnar 
Moldova komunistlär partiyasından (MRKP) “çıkêrlar”. Taa ileri bu işi 
açıkladı Valkaneş rayonun komunistlär partiyasının komitetı da.

2015-ci yılın Baba Marta ayın 22-dä 
Gagauz Erin Başkan seçimneri olacak. 
Bizä, Gagauz Erindä yaşayan insanna-
ra deyni – bu pek cuvaplı seçimnär.

2014-cü yılın sonunda biz pay al-
dık taa bir cuvaplı seçimnerdä – Mol-
dova Respublikasının Parlamentına. 
Bunun sonucu – Gagauziyadan par-
lamentta dört (4) kişi var. Gagauziya 
için bu büük başarılı iş, zerä Zakon-
narı kabledärkän sadä bir oy var nicä 
Moldovanın hem Gagauziyanın eceli-
ni kararlasın.

Başkan yok nicä doorudan Zakon-
narın kabledilmesinä karışsın. Onun iş 

boorcu, onun kuvedi başka. Bu – Gaga-
uz Erin statusunun kaavileşmesi, buna 
girer Ekonomika, Kultura, Üüredicilik, 
Mediţina, Halklararası ilişkilär.

Saygılı Moldova Parlamentın de-
putatı Nikolay DUDOGLU!

Saygılı Moldova Parlamentın de-
putatı İrina VLAH!

Sizin birinizin Gagauz Eri Başkanı 
seçilmesinnän, biz kaybedecez bir sesi, 
bir er Parlamentta, bu da getirecek ona, 
ani Moldova Parlamentında Zakon 
kabledilmesindä bizim katkımız yuf-
kalanacek.

Esaba alarak Sizin iş becerikliini-

zi, yalvarêrız Sizi, sorumnu hem be-
cerikli işleyäsiniz MR Parlamentında, 
da, Zakonnarı kabledärkana bununnan 
koruyasınız Moldova Respublikasının 
hem Gagauz Eri avtonomiyanın inte-
reslerini.

Gagauziya Halkının intereslerindä 
hem MR Parlamentının deputat man-
datının paalılıına görä, teklif ederiz 
Sizä çekäsiniz kendi kandidaturaları-
nızı Gagauz Erin başkannıından.

Gagauz Erindä yaşayan saygılı in-
sannar!

Biz danışêrız Sizä pay tutasınız bu 
Danışmadan.

Gagauz Eri Başkanı ayırmaa bir 
insanı, ani uyêr bizim isteyişlerimizä. 
Bu akıllılık, üürenmişlik,  Patriotiz-
ma, ekonomikayı hem finansları bilän 
Çorbacı. Gagauz, devlet, rus, angliys-

kiy dilleri bilän. İntelligent. Kavgacı 
olmayan, Sözä açık, Kompromislara 
gidän, milletlärarası hem halklararası 
ilişkilerdän Annayan.

Açan Avtonomiya kayıp olma 
kertiinä geldi, pek önemni bireri 
birleştirmää MR Parlamentın deputat-
larının, Halk Topluşun deputatlarının, 
GE Başkanının, kasaba hem küü So-
vetniklerin hem Primarların kuvetleri-
ni. Biz inanêrız, ani bizim ayırdıımız 
insannar, birleşip, halkın islää gelecää 
için işleyeceklär.

Saygılarlan,
Mihail GAGAUZ,

Gagauz Respublikasının Üüsek 
Sovetin deputatı, Çadır kasaba

Sovetin (1991-1995) başı
Not. Bu Danışma altında herbir 

isteyän kişi var nicä imzasını koysun.

Ko deputatlar Parlamentta kalsınar!
DANIŞMA
Saygılı Moldova Parlamentın deputatı Nikolay DUDOGLU!
Saygılı Moldova Parlamentın deputatı İrina VLAH!
Gagauz Erindä yaşayan saygılı insannar!

Biz taa 30% fıkaara olduk
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Natali DENİZ (haliz adı Natalya 
NEÇEVA) kendi türkülerinä iki video-
klip hazırldı: “Küstün” (laflar Vasili-
sa TUKAN, muzıka Pötr PETKOVİÇ) 
hem “Sän benim” (laflar Pötr PETKO-
VİÇ, muzıka  Konsatntin DUŞKU).

Video-klipliplar pek üüsek uurda 
yapılı. Bu uur uyêr Natali DENİZin Al-
lahtan verili talantına hem türkücülük 
ustalıına. Bir şüpesiz o kliplar sevindi-
recek diil sadä gagauzları, ama hepsi 
insannarı da, kim estrada janrasını hem 
Natali DENİZin talantını sever. Zerä 
Natalya da pek isteer hem pek çalışêr, 
ani gagauzları hem gagauz kulturasını 
dünnää tanısın hem sevsin.

Natali DENİZ taa küçüklüündän 
türkücülää baaşladı kendisini, o çok-
tan akapella çalêr hem gagaz insan-
narını sevindirer. Ama, 2006-cı yılın 
Kırım ayın  (dekabri) 27-dä, “Gagauz 
sesi” konkursunda jürünin bir azası-
nın satılmış olmasını hem esapsızlıını 
gördüktän sora, Natali bir çala gölgeyä 
saklandı. Birkaç vakıt geçtiynän Cana-
bisi parlak bir yıldız gibi dünneyä şı-
lamaa başladı. Bunda ona çok yardım 
etti Ukraynada gagauz biznesmenı Yu-
riy DİMÇOGLO.

Natali DENİZ 2014-cü yılda “Türk-
vizion” konkursunda Ukrayina gagauz-
larını temsil etti. Bir CD albomu var.

Todur ZANET
Not. Natali DENİZ (Natalya NE-

ÇEVA) duudu hem büüdü Kotlovina 
küüyündä (eski adı Balboka). Şkola-
dan sora Odesa kasabasına geçti. Bu-
rada universitetını başardı da şindi 
doktora disertaţiyasını hazırlêêr.

Natali DENİZ iki 
video-klipını dünneyä 
baaşladı

Küçük ayın 17-dä Gagauziyada 
“Yılın üüredicisi” konkursun finalı 
oldu. Final “G.GAYDARCI” liţeyin 
zalında geçti. Bölä konkurslar Ga-

gauziyada 2007-ci yıldan beeri 
yapılêrlar.

Konkursun finalına çıktılar hem 
onda pay aldılar Gagauziyanın altı üü-

redici: Lüdmila PİOGLO (Komrat), 
Elena DRAGNEVA (Çöşmäküüyü), 
Liliya MEŞE, Nina BULGAR, Ekate-
rina RATKOVA hem Ruslan GÜMÜŞ-
LÜ (Kiriyet). 

Bakmadaan ona, ani konkursta en-
sedi “S.KUROGLO” gimnaziyasını 
biologiyada hem himiyada üüredicisi 
Lüdmila PİOGLO da Canabisi oldu 
Gagauziyada “Yılın üüredicisi”, başka 
üüredicilär da baaşışsız kalmadılar.

Elena DRAGNEVA kablet-
ti ödül nominaţiyada «Творческий 
подход к делу», Nina BULGAR 
nominaţiyada «Мастер новатор», 
Ekaterina RATKOVA nominaţiyada 
«Педагогическое мастерство», Li-
liya MEŞE nominaţiyada «Красота 
души и личное обаяние», Ruslan GÜ-
MÜŞLÜ nominaţiyada «Архитектор 
детской души».

Fofo – gagauzmedia.md

Gagauziyada “Yılın terbiedicisi” hem “Yılın 
üüredicisi”konkursları geçti

Gagauziyada “Yılın terbiedicisi” 
konkursunda ensedi Komradın 9-cu 
uşak başçasının romın dilindä üüre-
dicisi Lidiya OSTAŞ. 

Konkursta Gagauziyanın hepsi ra-
yonnarından 10 konkursant pay aldı: 
uşak başçalarında üüredicilär hem 
terbiedicilär. Onnar gösterdilär kendi 
becerikliklerni didaktika meropriyati-
yaların hazırlanmasında hem plan ya-
pılmasında, üüredici zanaatı için esse 
yazmasında, iş için video hem foto ha-

zırlamasında. Bundan kaarä onnar bel-
li temaya açık urok gösterdilär. Hepsi 
bunnar konkursun 1-ci etapıydı.

2-ci etapta, demeli finalda, konkur-
santlar cuvap verdilär psihopedago-
gika hem üüredicilik programasınnan 
ilgili soruşlara hem da testlara. Hem 
“Gelecek için” temayı işi hazırladılar 
hem annattılar.

Not. Terbiedicilerdän pay tut-
maa deyni o günü geldilär uşakların 
anaları-bobaları hem malileri da.

Gagauziyada “Gagauz Malları” mal nışanı hem onun kullanması için karar 
kabledildi. Onun proektını hem biçimini hazırladı Gagauziya ekonomika Up-
ravleniyası.

Ekonomika Upravleniyasının başı Vitaliy KÜRKÇÜ bildirdi, ani bıldır “Gagauz 
Malları” nışanın sertifikatı kabledilmiş. Bu üzerä o oldu Gagauziyanın intelektual 
varlıı, onuştan Gagauziyada yapılan mallara lääzım olacek o koyulsun yada damga-
lansın. Bu iş için malların saabilerindän Gagauziya ödek alacek. Nicä bildirdi Vitaliy 
KÜRKÇÜ, bu “paralar kullanılacek Gagauziyada biznesı ilerletmää deyni”.

“Gagauz Malları” nışanı için ödek alınacek

Küçük ayın 18-dä Kişinev TİKA Koordinatoruna Ca-
nana ALPASLANa, koordinator yardımcısına Mustafa 
KICIRa hem TİKA ofisin zaamençilerinä Roman KA-
LAKa hem Dimitri ZAHARİYAya “Gagauziya 20 yıl” 
anmak medalileri verildi. Medalileri verärkana Gagau-
ziyanın geçici başkanı şükür etti TİKA Koordinatorluu-
na çalışmaları hem proektları için, ani TİKA tarafından 
Gagauziyada yapılêr.

Küçük ayın 2-dä Gagauziya baş-
kanı Gagauziya adından verdi anıl-
mış gagauz kompozitoruna İlya İlyiç 
FİLEVa “Mihail Çakir” ordenını. 

İlya FİLEV yıllar boyunca çalış-
malarınnan Gagauziya hem gagauzlar 
için çok muzıka hem türkü yazdı, oran-
jirovka yaptı. Onun yaratması kaldırdı 
üüseklää Gagauziyayı, gagauz muzıka 
incäzanaatını. Onun yazdıı “Yaşa, Hal-
kım!” türküsü (laflar - Todur Zanetin) 
Gagauziyanın ikinci Gimnası oldu. 
Büük ödülü alarak, İlya FİLEV dedi: “Her zamannarda yaşasın 
bizim Gagauziya!”

İlya FİLEV kompozitorluktan kaarä, pedagog olarak, Kom-
rat muzıka şkolasında muzıkaya gençleri hem uşakları üüreder. 
Canabisi “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi” adını 
taşıyêr.

İlya İlyiç, kutlêêrız Canabinizi bu büük ödüllän. Saalık 
hem uzun ömür sana! Yaratmak çok yıllara!

“Her zamannarda
yaşasın bizim Gagauziya!”Başlayıp 2000-ci yıldan beeri Küçük auında Komratta 

anêrlar kompozitoru, çalgıcıyı, oranjirovkacıyı, folklorcu-
yu, gagauzların “Düz Ava” ansamblisinin öndercisini Se-
mön Vasilyeviç POMETKOyu (07.02. 1951– 05.12.1998).

Bu gündä, onun tarafından kurduu “Düz Ava” ansamb-
lisi, Semön POMETKOya adanmış bir konţert verer. Bu yıl 
konţerttä pay aldı bu ansambinin üç boyu: yaşlılar, orta yaşlı-
lar hem küçüklär.

TİKA ofisin zaamençilerina deyni
“Gagauziya 20 yıl” medalileri

Sêm, biz seni aklımızda tutêrız!
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Bizim futbol komandamız pek islää 
üürenirdi, da biz, may hepsimiz, İnsti-
tutlara girdik. Bän Komradın 6-cı şkola-
sını bitirdim. Atestatımda oţenkalar: iki 
“islää”, kalanı da hepsi “otliçno”.

Üürenmektän hem sporttatan kaarä, 
cümne işinä da bakardım – klasın kom-
somol sekretariydim. Bir kerä da cuvap-
çılıktan korkmadım. Herkerä liderdım 
– şkolada da, armatada da, Universitetta 
da, iştä da, evdä da. Cümne ükü da benim 
ömürümü açtı. Şkoladan sora, komsomol 
raykomunun rekomendaţiyasına görä, 
savaştım girmää üürenmää Mol-
dova Universitetın istoriya fa-
kultetına. Ekzamennarı islää ver-
dim, ama bu etmedi, girämedim. 
Döndüm Komrada da, SPTU-53 
üçileşçesında ev tertiplerinä re-
mont ustası zanaatına üürendim.

Yustiţiya – 
“dooruluk” demäk

Ömür zanaatınız için neza-
man kesin karar aldınız?

Bu kararı armatada aldım. 
Sovet vakıdında, hepsi çocuklar 
gibi, armataya gittim. Slujbamı 
SSSR MVDnın iç kuvetlerindä 
yaptım – sıradan saldattan “star-
şina” gradına kadar etiştim. Armatada 
çastin Şan tefterinä adımı yazdılar.

Armata – bu ömür şkolası. Burada 
birdän kocalanêrsı da, elinä silähı alıp, 
cuvapçılık ükünü omuzlarına alêrsın. 
Armatada seftä üürendim naşêy o ön-
derci olmaa, alıp üstünä senin yanında 
olan insannar için hem Vatanın paalı 
obyektlarını korumak için cuvapçılıı.
Orada bän annadım, ani herbir davanın 
çözülmesindä temeldir kendini toplamak 
hem disţiplina, insannara iiliklän hem 
insancasına davranmak. Unutmayacam 
nicä beni armatadan evä geçirärdilär o 
saldatlar, kiminnän bilä slujbamı yaptım 
– onnar kaçtılar avtobusun aardına taa 
avtobuz uzaklanmayınca. Bu oldu benim 
slujbamın en büük oţenkası. 

Armata bän başladım annamaa ne 
yapêrlar yustiţiya kuruluşları hem zako-
nu korumak organnarı. Dooru insan ol-
duum için, bän ömürümü da yustiţiyaya 
baaşladım. Yustiţiya lafını latincadan 
çevirdiinän, “dooruluk” manaasına geler.

Universitetlar
hem stroyoträdlar için

Hepsi kim student oldu, sayêrlar o 
vakıdı hepsindän islää. Bununnan kayıl-
mısınız?

Pek kayılım. Universitet zamanı ömü-
rün en islää vakıdıydı. Kim staţionarada 
üürendi beni annêêr. Biz, kim geldiydik 
“kenarlardan”, lääzımdı eni yaşamaya 
sınaşalım, bizä yoktu kim yardım etsin, 
umut sadä kendimizdäydi. Zorluk çoktu. 

Bän juridika fakultetında bütün 
kuvetlän hem havezlän üürendim. Bir da 
lekţiyayı kaçırmardım. Pek çok okuyar-
dım. Hepsi ekzamenneri sadä “otliçno” 
verdim. Fakultetın bitki Lenin stipendi-
atıydım. 

Stroyoträdlara da çok gittim. Taa 
birinci kurstan beeri stroyoträdın ko-
mandiri oldum. Armatada kazandı-

ım beceriklik burada çok yardım etti. 
Lääzımdı işi kurmaa, çeşitli stroykalar 
hem predpriyatiyalar öndercilerinnän 
hem erindeki kuvetlärlän annaşmaa, 
oträdın yaşamasını, korunmasını hem 
işini kurmaa. Hepsini başardım. Sora, bir 
oträdın komandirindän bütün oträdların 
ştabın komandirı oldum, komisar oldum. 
Ozamannar benim cuvapçılıımın altında 
20 oträdadan hem 500 kişiyädan insan 
işlärdi. Hepsini lääzımdı yoluna koymaa. 
Studentlik oträdların kurulmasında hem 
onnarın işini ilerletmesindä ŢK VLKSM 
Şan gramotası kablettim.

Gagauziyanın prokuraturası – 
devletin en islää

prokuraturalarından bişrisi
Canabiniz Gagauziya prokuratura-

sının kurulmasının başında durdunuz. 
Neyi aklınıza getirersiniz?

1992-ci yılda, juridika fakultetını ba-
şardıktan sora, düştüm işlemää devletin 
en islää prokuraturasına – Kişinevun pro-
kuraturasına. Başladım işlemää en akıllı, 
en bilgili insannarlan, ani adetleri sayar-
dılar. Ozamankı kolegalarım çoyu taa 
sora büük erlerdä işledilär: Moldovanın, 
Rusiyanın, Ukrayinanın Baş prokuratura-
larında önderci oldular.

Ömürümün en önemli kertii 1995-ci 
yolda oldu. Gagauziyanın kurulmasından 
sora bana teklif ettilär avtonomiyanın pro-
kuroru olıym. O zamankı Gagauziya Baş-
kanın G.D.TABUNŞÇİKin çalışmaların-
nan bän, 28 yaşındaykan, Gagauziyanın 
prokuroru oldum. Biz ozaman Başkannan 
hiç tanışmardık ta. Bukadar yıllardan sora 
Canabisinä saa olsun demää isteerim, ani 
verdi bana bu şansı.

Ozaman Gagauziyanın prokuratura-
sında bir kişi vardı – sadä bän. Bütün iş 
hem kadro ükü benim omuzlarıma düştü. 
En kısa zamanda, Komrat universitetını 
başarannarın temelindä, prokuraturanın 
kolektivını kurduk da 2000-ci yılda dev-
letin en islää prokuraturalarından birisi 
olarak tanındık.

Öndercilik beceriklii için
Prokuraturada işlärkana siz devlet 

üüsekliindä insan oldunuz...
Açan 2001-ci yılda kuvedä 

komunistlär psrtiyası geldi, kuvet organ-
narın enilenmesi başlandı. Moldovada 
eni Baş prokuror koyuldu. Gençlerä yol 
vermää çekettilär. Ölä, 33 yaşında, bän 
devletin istoriyasında, Baş prokurorun 
en genç yardımcısı oldum.

Ozamannar devletin ömüründä hem 

prokuratura sistemasında pek zor bir 
vakıttı. Çok islää işçilär gidärdilär, zerä 
iş motivaţiyası düştüydü. Bän becerdim 
diil sadä korumaa o insannarı, ani kal-
mıştılar, ama geeri çektim onnarı da, kim 
artık çıktıydı iştän. Benim emirimin al-
tında bulunan Baş prokuraturanın struk-
turalarında sekiz general işlärdi. Onnarın 
arasında eski Baş prokurorlar hem onna-
rın eski yardımcıları da vardı. Bu proku-
ror elitası yardımcı oldu bana respublika 
maştabında onderci becerikliindä koca-
lamaa, işi kurmakta hem da insannarlan 
işlemektä başarılı olmaa. Saa olsunnar.

Bän işledim Moldova Baş prokuro-
run yardımcısı may altı yıl da, inanêrım, 
ani braktım burada pek islää bir iz. Bän 
15 yıl prokuratura sistemasında işledim 
da devletä yapan işlerimdän utanmêêrım 
ne uşaklarımın önündä, ne da anamın 
hem bobamın önündä. 

Advokat zakonnarı
başka türlü annêêr

Prokuraturadan çıktıynan nelär yap-
maa başladınız?

Bän 39 yaşındaydım. Artık annadım, 
ani taa başka yaşamak ta varmış. Ama 
bän prokurordum, angısında ne para, ne 
biznes, ne bir maşina da yoktu...

Kabledip liţenziyä advokat oldum. 
Moldovada Türkiye büükelçiliin yardım-
cılıını inanıp, başladım burada türk işa-
damnarına juridika izmetlerini vermää. 
Zakona serbest çalışmak gözlerimi açtı 
vatandaşların hem biznes intereslerin ko-
runmasına hem da taa başka işlerä.

Bän annadım, ani vatandaşların hak-
ları hem interesleri kuvedin hem doo-
ruluu koruyan organnarın ön prioritetı 
diil. Bu iştä çok bürokratizma hem göz 
boyamak var. Vatandaşların haklarını 
korumak mehanizmasında çok işleri 
diiştirmää lääzım. Advokatlık canıma 
yattı. Burada standart kaluplar yoktu, 
seçmä hakkı vardı, da bän seftä kendimi 
serbest insan olarak duydum. 

Hiç bir kerä düşünmärdim
politikaya girmää

Neçin politikaya girdiniz?
Açıklanêrım: hiç bir kerä 

düşünmärdim politikaya girmää, herkerä 
onu şükürsüz bir iş sayardım. Ama 2009-
cu yılın aprel seçimnerindän sora Marian 
LUPU çekildi komunistlär partiyasından 
da kendi komandasını toplamaa başladı. 
Ozaman onun bu girgin adımı beni dürt-
tü. Adam gitti sistemaya karşı da teklif 
etti memleketä politikada, ekonomikada 

hem cümne yaşamada eni işleri. O ko-
mandada çok meraklı insannar toplandı 
da bän inanadım, ani biz çok işleri bece-
recez diiştirmää. 

2009-cu yılda Parlamentının deputatı 
oldum, taa sora da Parlament Predsedate-
lin yardımcısı ayırıldım. Bu uurda SNG 
parlamentlar arası asambleyada Moldo-
vanın delegaţiyasınına baş oldum. Rusi-
yadan hem SNGnın başka devletlerindän 
kolegalarlan çok hem bereketli işbirliindä 
bulundum. Burada çalışmam için kablet-
tim orden “Orden Sodrujestva”.

2010-cu yılda genä Parlamenta de-
putat ayırıldım da devletin ko-
runması hem cümne durumu 
Komisiyasının başı oldum. İs-
teerim urgulamaa, ani Moldova 
Respublikasının istoriyasında 
bölä üüsek erlerdä Parlamentta 
seftä bir gagauz duuma insan 
bulundu. Bu verdi kolayını Ga-
gauziyanın imidjını üüseltmää, 
taa üüsek uurda devlet struktu-
ralarınnan hem insannarınnan 
ilişkileri kurmaa.

Kim sa sayêr, ani gagauz 
deputatları kendilerini bişeylän 
gösterämedilär. Bu Parlamentın 
çalışmasını bilmeyän insanna-

rın yannış annamaşı. İsteerim aklınıza 
getirmää, ani benim hem deputat Petr 
VLAHın çalışmalarınnan kabledildi 
“Erindeki cümne finansları” için Zakonun 
eni redakţiyası. Da şindi Gagauziyada 
kalêrlar NDSın, akţizların, juridika hem 
kişi biznes çalışmaların kär gelirin 100% 
nalogları. Örnek için respublikanın başka 
bir erindä bu yok. Kendi paalılıınnan bu 
Zakonun diiştirilmekleri, Gagauziya sta-
tusun temelleştirmä Zakonun ardına, ikin-
ci önemli erdä bulunêrlar, zerä o Gagauzi-
yanın finans baamsızlını kaavileştirer.

Gagauziyada diişilmeklär
lääzım olsun

Gagauziya Başkanı seçilmää kararın 
sebepi ne oldu?

Gagauziyanın ilerlemesindä büük 
potenţial var. Gagauz cümne insanın ara-
sında lääzım dialog kurmaa hem Kişinev-
lan Komradın arasında da faydalı ilişkileri 
erinä getirmää. Esaba alarak merkez kuvet 
strukturalarında çalışma becerikliimi, poli-
tika hem devlet elitasınnan kurulu baalan-
tılarımı, benim Gagauziyanın çok proble-
malarını çözmää deyni kuvedim var.

Bilerim, ani Gagauziya Başka-
nı seçimnerindä ensärsäk, Aleksandar 
STOYANOGLOnun komandası Gagau-
ziya avtonomiyası için çok faydalı işlär 
yapacek.

BÄN İSTEERİM, ANİ GAGA-
UZİYADA OLSUN AÇIK ESAPLI, 
İŞİ BİLÄN, ÜÜSEK UURDA PRO-
FESİONAL BİR KUVET, ANİ İN-
SANNARIN HEM ANA TARAFIMI-
ZIN İNTERESLERİ İÇİN ZAAMET 
EDECEK.

ÖLÄ KUVET, ANGISI İÇİN NE 
GAGAUZLARA, NE DA GAGAUZİ-
YAYA AYIP OLMAYACEK!

İntervyuyu yazdı
Vadim DRELİNSKİY.

Bän herkerä liderdım hem hiç bir zaman
cuvapçılıktan korkmadım
Gagauziya Başkanına baamsız kandidat Aleksandr STOYANOGLO – ömür için, zanaat hem ana tarafı için

Kandidatın seçim fondundan ödendi

Sonu. Çektmesi 1-ci sayfada.

Ayırın Aleksandr STOYANOLOnun komandasını!
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TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR

Bu albomda tipalandı Kazahstan-
da “Uşaklar dünneyi resimneerlär. 
TÜRKSOY” festival sergisindä pay 
alan hem enseyän uşakların resimneri. 
Onnarın arasında vardı Komrat resim-
cilik şkolasınını üürencileri da. Albom 
için söleyeräk Sergey SAVASTİN dedi: 
“TÜRKSOYun sergisindä bizim şkola-
dan 65 uşak katıldı. Ensedi 31-ri. Albo-
ma sa bizim uşkakların 34 resimi girdi. 
Bizim bünkü sergimizin adı – “Uşaklar 
dünneyi resimneerlär”. Bu ad boşuna 
koyulmadı. O ilgili onunnan ne olêr 
büün dünneydä. Biz – baarış için!”

Komrattakı serginin açılışında söz 
tuttu resimci Dimitriy SAVASTİN, 
kimin adını resimcilik şkolası taşıyêr. 
Dimitriy SAVASTİN açılışta bulunan-

nara bölä danıştı: 
“Aklıma getirerim 
o günü, açan bän 
burêy geldim: hiç 
bir resimci yoktu, 
sadä kimsa plakat 
resimnärdi. Bän 
şaşatım, ani yok 
resimcilik şkolası 
da başladım ku-
ruluştan kuruluşa 
gezmää – here-
ri hem her erdä. 
Resimcilik şko-
lası pek zor açıldı. Umudum var, ani 
gelecektä şkolamızın üürencilerinin 
adları bütün dünneyä öteceklär.”

Sergidä pay alannar için hem onna-
rın yaratmaları için resimcilik şkolanın 
üüredicisi Vitaliy MANJUL ölä dedi: 
“Bizim uşaklarda büük bir potenţial 
var. Onnar pek talanlı. Bir laf – üülen 
tarafın uşakları! Resimnerdä açıktan 

görüner onnarın iç dünnesi, zengin 
renkleri. Uşaklar pek islää duyêrlar 
bizim folkloru. Esap aldısanız, sergidä 
60% zeedä resimnerdä gagauz kultu-
rası gösterili. Bizim en büük davamız – 
resimcilik incäzanaatında kendi özelli-
imizi korumamız.” 

Serginin açılışında albomda er alan 
uşaklara baaşlandı birär “The child-

ren are painting the 
world” albomu hem 
gramotalar.

PAT R E T T Ä : 
(saadan) resimcilär 
Dimitriy SAVAS-
TİN, Sergey SA-
VASTİN, Vitaliy 
MANJUL hem 
Gagauziya kultu-
ra Upravleniyası 
Başın yardımcısı 
Evgeniya LÜLE-
NOVA.

Uşak resimcilik şkolasının sergisi
Büük ayın 30-dan Küçük ayın 15-dän Komradın kultura Binasında geçti komratakı “D. SAVASTİN” adına uşak resimcilik 

şkolasının üürencilerin sergisi. Burada uşakların 146 resimi gösterildi. Serginin açılışnda şkolanın direktoru Sergey SAVAS-
TİN yaptı prezentaţiya “The children are painting the world” (“Uşaklar dünneyi resimneerlär. TÜRKSOY”) albomuna.

“Pazar günü“. Aleksandra Deçeva. 15 yaş.

Marı – Türk dünnäsı kultura başkasabası

Açılış yortunun temel meropriyatiyaları geçti bi-
nanın içindä. Onnarda, Türkmenistan ev saabilerindän 
kaarä, pay aldılar TÜRKSOY hem TİKA temsilcileri, 
Azerbaycan, Kazahstan, Kırgızıstan, Türkiye, Make-
doniya, Vengriya, Bosniya-Gerţogovina, Bulgariya,  
Gagauziya (Moldova), Rusiyadan Başkortostan, Ta-
tarstan, Hakkasiya, Tıva, Saha (Yakutiya), Kalmıki-
ya hem Altay delegaţiyaları. Yortuya toplanannara 
okundu Türkmenistan Respublikasının prezidentının 
Gurbangulı BERDİMUHAMEDOVun danışması. 

“Marı – Türk dünnäsı kultura başka-
sabası” açılışını yaparak, TÜRKSOY 
genel sekretari Düsen KASEİNOV 
şükür etti Türkmenistan Respublikası-
nın prezidentına o çalışmalar için, ani 
yapılêr türk halkların evelki kulturasını 
hem incäzanaatını korumaa deyni.

Yortulu açılış çerçevesindä oldu 
büük bir konţert. Konţerttä pay aldı-
lar türk dünnäsının herbir köşesindän 
ansamblilär hem artistlär. Gagauziyayı 
gösterdi “Düz Ava” ansamblisi.

Türkmenistannın adetinä görä, 
konţertın kapanışında gösterildi evelki 
türkmen oyunu “Kuştepti”.

2015 yılı Türk dünnäsı kultura baş-
kasabası çerçevesindä planda var Marı (Merv) ka-
sabasında türlü kultura meropriyatiyaları yapmaa. 
O plana görä, aşılış yortusunun günnerindä, burada, 
TÜRKSOY tarafından hazırlanmış, resimnär, foto 
hem keramika sergisi yapıldı

Not. Evelki Merv kasabası bulunardı “Büük ipek 
yolu” üzerindä. Burada yaşardılar hem yaradardı-
lar anılmış bilgiçlär, filosoflar, matimatiklär, yılaç-
çılar, poetlar hem muzıkantlar. Şindi Merv kasabası 
bulunêr ÜNESKOnun Dünnää vaarlıı Listesindä.

Büük ayın 27-dä Türkmenistanın Marı (Merv) kasabasında 2015 yılı “Marı – Türk dünnäsı kultura başkasaba-
sı” açılış yortusu yapıldı. Yortu “Ruahıet Binası”nın önündä hem içindä geçti. Binanın önündä kuruldu “Türkmen 
aulu”. Onun yurtalarında erleştilär sergilär hem el ustaları, milli rubalar, platlar, kilimnär, topraktan yapılı mallar, 
kuyumcu işleri, halk muzıka tertipleri. Marı kasabanın artistleri gösterdilär literatura hem muzıka gösterisini.

Küçük ayın 14-dä Ankarada “Nevruz Çiçekleri” 
Türk dünnäsının karı poetların Antologiyası tipara 
girdi. Hazırladı antologiyayı Dr. Şemsettin  KÜZECİ. 
Kiyadın ön sözünü yazdı Prof. Dr. Nurullah ÇETİN. 

Antologiyaya toplu türk dünnäsının 26 
bölgesindän karı poetların yaratmakları: Afganis-
tan, Azerbaycan, Batı Trakiya (Greţiyada), Bulga-
riya, Çuvaşiya (RF), Dagestan (RF),  Dou Türkis-
tan (Kitay), Gagauz Yeri (Moldova), İrak, Şveţiya, 
Şveyţariya, Kazahstan, KKTC, Krım, Kosova, Ma-
kedoniya Meshetin türkleri, Nahiçivan, Nogay, Nor-
vegiya,  Romınya, Rusiya, Türkiye, Türkmenistan, 
Uzbekistan, Üülen Azerbaycan (İran).

Gagauziyadan bu kiyatta var Tudora ARNAUT, 
Alla BÜÜK, Ekaterina GANEVA, Lüdmila KASAP, 
Güllü KARANFİL, Mariya MERCANKA (KAPAK-
LI), Elena MOKANU, Anjela MUTKOGLU.

Türk dünnäsının karı
poetların Antologiyası

 SESSİZ GEMİ
Artık demir almak* günü 
                            gelmişsä zamandan,
Temreyä* gidän bir gemi kalkar 
                                       bu limandan.
Hiç yolcusu yokmuş gibi 
                                  sessizçä alır yol;
Sallanmaz o kalkışta 
                   ne mendil*, ne da bir kol.
Portlarımda kalannar 
                            bu gezidän gücenni,
Günnärcä kara uzaa 
                            bakar gözleri nemli.
Zavalı üreklär! 
                  Ne gidän son gemidir bu!
Göç olmak ömürün 
                  ne da son yaslı kalanı bu!
Dünnädä sevilmiş 
                hem sevän boşuna bekleer;
Bilmäz ki gidän sevgililär 
                                   dönmeyeceklär.
Bir çok gidenin 
                  her biri kanaat ki erindän,
Bir çok yıllar geçti; 
                         dönän yok seferindän.

Gagauzçaya aktardı Todur ZANET
_______________

demir almak – поднять якорь;
mendil – basma;
sefer – поход, экспедиция.

Yahya Kemal BE-
YATLI (02.12.1884 
– 01.11.1958) Tür-
kiyenin hem türk 
dünnäsının anılmış 
poetı, yazıcısı, po-
litikacısı, diplo-
matı. Eski “Divan 
literaturası” kaluplarından modern 
şiirä köprülük kurmuş. Türk literatura 
istoriyasında “Dört Aruzcular” poetla-
rından birisi. 

“Ana tarafım”. Arina Velikaya. 11 yaş.

Foto - gagauzmedia.md
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işidildi yubilärın peetleri, türküleri hem 
ona çiçeklär baaşlandı. Kutlamaklar 

hem yaratmak avşamı geç vakıdadan 
tuttu.          Patretlär - avdarma.md.

Todur MARİNOGLUnun pek 
derin bir lirika hem patriotika yarat-
ması var. Nicä urguladı liţeyin direk-
toru Elena Födorovna KARAMİT, 
yaratmak avşam yapıldı “Födor İva-
noviçin yaratma ruhuna görä. O ruh – 
incä duygulu hem cana yakın olmak”. 
Canabisi urguladı, ani “Gagauz dilin 
üüredilmesindä ilk adımnar yapılêr. 
O üzerä üüredici lääzım kendisi çok 
işleri düşünsün, urok meraklı olsun 
deyni. Bu uurda Födor İvanoviç çok 
biler da, o üzerä, onun urokları pek 
dolu hem verimni.”

Kendi üüredicilik talantınnan To-

2015-ci yılın Küçük ayın 3-dä 
Komrat Devlet Universitetın biblio-
tekasının zaametçileri, gagauz filo-
logiya kafedrasının üüredicileri hem 
stedentlär buluştular anılmış gaga-
uz yazıcısınnan hem poetlan Todur 
MARİNOGLUylan.

Todur MARİNOGLU 60 yaşında!
Küçük ayın (favral) 1-dä anılmış gagauz poetı hem yazıcısı, gazetacı hem üüredici, muzeyci hem cümne insanı Todur 

MARİNOGLU 60 yaşını tamamnadı. Saalık hem uzun ömür sana, Todur! Çok yıllar verimni hem becerikli yaratmaklar! 
Allaa seni hem yakınnarını herbir beladan korusun! Saalık Allaa versin!

dur MARİNOGLU becerdi hazır-
lamaa ölä üürencileri, angıları sora 
onun yolunu aldılar – gagauz dilindä 
üüredici oldular. Onnarın birisi Ma-
riya MARİNOVA, angısı o avşam, 
kutlayarak yubilärı, bu işi maasuz 
urguladı. Biri-biri ardı söz alıp, sıcak 
hem candan gelän lafları Todur MA-
RİNOGLU için söledilär onun kole-
gaları – üüredicilär.

Büük sevinmeli Födor İvanoviçä 
oldu o, açan onun kızı Lüdmila, ani 
bitki vakıtlar Germaniyada yaşêêr, kut-
ladı onu nemţä dilindä.

O avşam uzun vakıt liţeyin zalında 

Buluşma yazıcının 60-cı 
yıldönümünä adanmıştı. Hazırladı o 
buluşmayı Komrat Devlet Univer-
sitetın bibliotekasının zaametçileri. 
Buluşma için hazırlandı maasuz bir 
stend, neredä sergilendi yazıcının ki-
yatları hem başka yaratmakları, ani 

ilgiliydilär Todur MARİNOGLUnun 
jurnalistika çalışmalarınnan da. Göste-
rildi sayd-şou.

Buluşmada Todur MARİNOGLU 
annattı kendi küçüklüü için hem ya-
ratmak yolu için. Okudu yaratmak-
larını hem, büük havezlän, sesledi 
nicä onnarı okudular salonda bulunan 
gençlär.

Bundan kaarä kendi peetlerini yu-
bilera okudalar uşaklar da. O peetlär 
için poet kendi bakışını açıkladı.

KDU bibliotekasında yubilärlan buluşmak
Buluşma pek meraklı geçti hem 

uzun vakıt sürttü. Hem o derin bir iz 
braktı hepsindä kim o günü bulundu 
burada. 

Buluşmak bölä meraklı geçsin dey-
ni, onun hazırlamasında biblioteka 
zaametçilerinä çok yardımnar hem fay-
dalı nasaatlar verdi KDU bibliotekanın 
direktoru Vera Petrovna ÇİMPOEŞ.

Larisa ÇAKİR,
KDU bibliotekasının zaametçisi.

Foto – gagauzmedia.md

Avdarmada yazıcının yaratmak avşamı yapıldı
Avdarmanın “D.ÇELENGİR” adına teoretik liţeyindä Todur MARİNOGLUnun 60-cı yıldönümünä yaratmak avşamı yapıldı. Avşamı hazırladı liţeyin 

öndercileri hem üüredici kolektivı. O avşam anılmış gagauz yazıcısını hem poetını kutladılar onun kolegaları (Todur MARİNOGLU ömür boyunca burada 
üüredicilik eder), üürencilär hem da, ne hem paalı, Canabisinin aylesi.
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uroklara hem maasuz meropriyatiyala-
ra pek üüsek nota verdilär. Sanêrım, ani 
büünkü gün pek faydalı oldu hem gaga-
uz dilindä üüredicilerä hem da, ne taa 
da paalı, üürencilerä da.”

Metodika obyedineniyeyasını ha-
zırlamaa deyni, herbir iştä hem ya-
ratma avşamın hazırlanmasında yar-
dımcı oldular hem pay aldılar gagauz 
dilindä üüredicilär Praskovya Dimit-
rievna DOYKOVA, Agafiya Vasilyev-
na GAYDARCI, Matrona Nikolaevna 
BARGAN, Evdokiya Petrovna ÇEB-
NOVA, Ekaterina Kirilovna SİPÇU 
(başlangıç klaslarda), muzıkada üüre-
dici Dimitriy Petroviç DÖVENCİ. 

Bundan karä bütün obyedineniye 
hem meropriyatiyalar gözäl geçsin 
deyni çok zaamet ettilär hem üstlerinä 
büük ükü aldılar Kongazın 1-ci teore-
tik liţeyin administraţiyası: liţeyin di-
rektoru İordan YASIBAŞ, üüredicilik 
dışında işlerin organizatorları Zinaida 
Filipovna NEYKOVÇENA hem Eka-
terina Genadiyevna DERİVOLKOVA, 
zavuçlar Mariya İvanovna ÇEBANO-
VA (büük klaslarda) hem Evgeniya 

İvanovna ARNAUT 
(küçük klaslarda).

O günü, maasuz 
metodika obyedine-
niyası için haber yap-
maa deyni, Kongaza 
geldi GRT (Gagauziya 
Radio hem Televide-
niyası) grupsı (kores-
pondentlar Tatyana 
TODUROVA hem Na-
talya JELEZOVA, 
operator – Andrey 
NOVAK) da, radio hem 
televideniyanın yardı-
mınnan, bütün Gaga-
uziyaya annattılar hem 

gösterdilär nekadar gözäl hazırlandı 
hem yapıldı bu gagauz dilindä metodi-
ka obyedineniyası. GRTnın işçilerinä 
danışarak Todur ZANET dedi: “Bän 
sevinerim, ani bunu görecek diil salt te 
o insannar, te o üüredicilär, ani şindi 
burêy geldilär bütün Komrat rayonun 
küülerindän, ama, sizin, GRTnın, yar-
dımınnan görecek bütün Gagauziya 
da. Göreceklär nicä gagauz dilindä 
üüredicilär işleerlär, hem kendi omuz-
larında taşıyêêrlar gagauz dilin ükü-
nü.”

Bitkidä metodika obyedineniyasın-
da pay alannar, anmak için, hepsi bilä 
patredä çıktılar.

İvanna UZUN,
Kongazın 1-ci liţeyin istoriyada 

üüredicisi

Gagauz dilindä metodika obyedi-
neniyası başladı ondan, ani Kongazın 
1-ci teoretik liţeyin gagauz dilindä üü-
redicisi Mariya İlyinçna DUŞKOVA, 
obyedineniyaya katılan üüredicilerä 
deyni, yaptı bir açık urok belli edilmiş 
temalaya görä: “Gavril GAYDARCI-
nın annatmması “İki ool”. Bu uroklan 
o kendisinin 2-ci üüredicilik kategori-
yasını korudu. Nicä açıkladı Canabi-
si “metodika obyedineniyasında pay 
alan musaafirlerimiz bütün meropriya-
tiyalara en üüsek notayı koydular hem 
obyedineniye pek üüsek uurda geçti. 
Biz sadä kendimizi göstermedik, ama 
biri birlerimizin bilgilerinnän hem us-
talıklarınnan paylaştık. Biz becerdik 
göstermää üürencilerin gagauz dilindä 

hem literaturasında bilgilerini hem ta-
lantlarını. Gösterdik ne uurda uşaklar 
becererlär lafetmää, analiz yapmaa, 
annatmaa, duymaa. Büün onnar hep-
si üüsek nota kablettilär. Bununnan da 
bizi çok sevindirdilär.”

Metodika obyedineniyasında Kon-
gazın 1-ci teoretik liţeyin üüredicilri 
becerdilär göstermää nekadar paalı o, 
ani üürencilerä gagauz dilindä hem li-
teraturasında bilgi verärkana, annatmaa 
hem göstermää yazıcıların yaratmak 
yollarını hem yaratmanın ne olduunu, 
teklif etmää uroklara gagauz poetla-
rını hem yazıcılarını. Onnar annatsın-
nar deyni uşaklara kendileri için hem 
üüretsinnär üürencilri nicä lääzım dooru 
yazmaa peet yada başka yaratmak. 

Onuştan gagauz dilindä metodika 
obyedineniyası günü burada yapıldı 
maasuz meropriyatiya – “Küülümüzä 
Todur ZANETä yaratma avşamını 
baaşlêêrız...” O meropriyatiyeya teklif 
edildi hem orada pay aldı yazıcı kendi-

sidi ta, angısını tuz ekmeklän karşladı-
lar liţeyin üürencileri. Meropriyatiyada 
pay aldılar başlangıç klaslardan taa en 
büük klaslaradan üürencilär.

O günü, liţeyin aktovıy zalında 
toplanan üüredicilerä deyni, uşaklar 
annattılar Todur ZANETin peetlerini, 
çaldılar türkülerini, gösterdilär “Bü-
ülü maaza”pyesasından hem “Onnar 
geldilär sabaa karşı...” kiyadından 
sţenkaları hem da “Deräylän sözleşmäk” 
annatmayı. “GAGAUZLUK: Kultura, 
Ruh, Adetlär” kiyadından alınmış Hoca 
Nastradin için fıkrayı gösterdilär.

Bundan kaarä, yazıcının yaşamasın-
nan ilgili slayd-şou hem video gösteril-
di. Ekrandan poet için kendi düşüncele-
rini annattılar kompozitor İlya FİLEV, 

Moldova rejisöru Oktavian GRİGO-
RİU, akademik Mihay ÇİMPOY.

Götürdülär yaratma avşamını 
üürencilär Sofya PANAİTOVA hem Ste-
pan İKİZLİ. Todur ZANETin peetlerinä 
türküleri çaldılar Nasti DUŞKOVA, 
Marina KARASENİ, Mariya URUM, 
Elena PAÇİ, Sofya PAÇİ hem muzıka-
da üüredici Dimitriy Petroviç DÖVEN-
Cİ. Peetleri okudular Anna BARGAN, 
Mihail YASIBAŞ, Andrey SIPÇU hem 
başlangıç klaslardan 
üürencilär.

“Onnar geldilär 
sabaa karşı...” kiya-
tan hem “Deräylän 
s ö z l e ş m ä k ” 
sţenkaları hazırla-
dılar 7 “B” klasın 
üürencileri. “Büülü 
maaza”pyesasından 
parçayı gösterdilär 
12 “A” klasın üü-
rencileri: Nikolay 

FRANGU (Kiru), Nastä DUŞKOVA 
(Kirana) hem Marina TELPİZ (Petra-
na).  Kompyutorda işledi 10-cu klastan 
üürenciyka Anastasiya DUŞKOVA.

Uşakların programası bittiynän 
sţenaya teklif edildi Todur ZANET. 
Canabisi şükür etti hepsinä, üürencilerä 
hem üüredicilerä, hem hepsinä, kim 
becerdi bölä üüsek uurda hazırlamaa 
metodika obyedineniyasını hem da ya-
ratmak avşamını, şükür etti hepsi ga-
gauz dilindä üüredicilärä, ani bu büük 
ükü hodulluklan hem girginniklän 
taşıyêrlar. Canabisi cuvap verdi soruş-
lara hem okudu kendi eni peetini 

Metodika obyedineniniyası için 
söleyeräk, Kongazın 1-ci teoretik liţeyin 
direktoru İordan YASIBAŞ urguladı: 
“Metododika obyedineniyası pek üü-
sek uurda geçti. Üüredicilär pek üüsek 
uurda hazırlandılar. Bunu gösterdi o 
da, ani metododika obyedineniyasında 
pay alan gagauz dilindä üüredicilär o 

Kongazda gagauz dilindä metodika obyedineniyası
2015-ci yılın Küçük ayın 10-da Kongazın 1-ci teoretik liţeyindä oldu Komrat rayonun gagauz dilindä metodika 

obyedineniyası. Metodika obyedineniyasında pay aldılar herbir şkoladan birär, kimlerindän taa çok, gagauz dilindä 
üüredicilär hem Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyasının sorumnu zaametşileri.



27 Küçük ay 2015

27 Fevral 2015

Çıkêr 14.08.1988 beeri

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

Todur ZANET
Baş redaktor

Gazeta “Universul” basım evindä basılêr
Tiraj – 3000 ekz. Sımarlamak No: 6289.

İndeksi - PM – 21358
YAZIŞMA ADRESİMİZ:

RM – 2028, Moldova, Kişinêu, 
c/p Nr. 1025. Tel/fax: 022 28-18-04

e-mail: todur.zanet@gmail.com
zanet@anasozu.com

“ANA SÖZÜ”Gagauz dilindä gazeta

2015-ci yılın Küçük ayın (fevral) 21-dä Gagauziya Başkanına baamı-
sız kandidat Ruslan GARBALI kendi seçim programasını açıkladı. Prog-
ramanın prezentaţiyası yapıldı Komrat kasabasının kultura Binasında, ne-
reyi toplandıydı Gagauziyanın may hepsi küülerindän yaklaşık 400 kişi. 

Kandidatın seçim programası dört temel bölümdän kurulu – Öndercilik 
modeli hem prinţipları, Ekonomika bölümü, Cümne (soţial) bölümü, 
Kultura bölümü. Bunnardan kaarä ayırı bir bölüm verili 2014-cü yılın Kü-
çük ayın (fevral) 2-dä yapılan Referendumun ömürä geçirilmesi yolları için.

Programanın açıklamasını yaptılar Ruslan GARBALInın komandası – 
Yuriy STOYANOV, Pötr GARBALI, Pavel YOVÇU, angıları Konstantin 
TAUŞANCIdan hem Sergey ANASTASOVdan proektlarlan tanıştırdılar. 
Kalan bölümnärlän tanıştırdılar Tatyana KİSEEVA, Konstantin KUR-
DOGLO, Födor KILÇIK. Belli ki, bütün programa için nasaat etti kendisi 
kandidat ta – Ruslan GARBALI.

Prezentaţiyanın sonunda sţenaya çıktılar hepsi, kim bu programanın ha-
zırlanmasında hem incelenmesindä pay aldı. İnsannarın önündä açıklandı 
baamsız juridika komisiyasının ekspertizası, ani bu programa Moldova Res-
publikasının hem Gagauziya (Gagauz Yeri) zakonnarına uygundur.

Ruslan Petroviç, Canabiniz ansız-
dan karar aldınız Gagauziya Başkanına 
kandidat olmaa. Neçin taa ileri kendi-
nizi bu uurda denämediniz?

Taa ileri bölä bir fikir bana hiç 
gelmäzdi, zerä, sanardım, ani kuvettä 
olan kişilär Gagauziyanın işinä ba-
kardılar, bän da kendi işimä. Bän ölä 
sayardım. Ama açan bıldır, benim 
dostlarımnan barabar, başladım Ga-
gauziyada bir soţial ptoektı yapmaa, 
annadım, ani bu hiç diilmiş ölä: Ga-
gauziyanın çinovnikleri taa çok kendi 
işlerinä bakêrlar. Annadım, ani onnar, 
bizi kösteklemää deyni, türlü maanalar 
ortaya çıkarêrlar: ba smetayı kenarsız 
zeedelederlär, ba işi kendileri yapmış 
gibi göstermää isteerlär. Açan görerlär, 
ani buna kayıl diiliz, ozaman deerlär, 
ani bu iş Gagauziyada yok nicä olsun 
da onu zapetmää savaşêrar.

Bu o insannarın tarafından kıskan-
çık mı?

Ne demäk insannarın? Çinovnik-
lerin. Açan siz onnara yaklaşêrsınız, 
ozaman türlü yaban işlärlän karşı ge-
lersiniz. O işleri çinovniklär yapêr. 
Deyecez, biz isteeriz bir işi tez yapmaa 
– çinovniklär bizä izin vermeerlär, 
deerlär, ani bu yok nicä olsun. Yatalak 
insannara yardım etmää deyni isteeriz 
onnardan o insannarın listesini – çinov-
nik deer, ani hiç bir liste bizä vermeye-
cek da hepsi baaşışları biz ona verelim, 
da o, daadacek kendisi. Çinovnik seni 
işitmeer. Da olêr ölä, ani onun bir inat-
lıınnan, osa taa başka bir işinnän mi, 
üzlän insan yardımsız kalêr.

Şindiyädän bän kendi işimä bakar-

dım. Ama açan gördüm ne olêr o çi-
novniklerin arasında, neyä dönmüşlär 
“halkın izmetçileri”, annadım, ani bu 
işi diiştirmää lääzım. Zerä onnar herbir 
boş iştän politika yapmaa savaşêrlar.

Siz Başkan olarsanız politika yap-
mayaceynız mı?

Annêêrsınız mı, Gagauziyada 8 
yılın içindä Başkanın funkţiyalarını 
diiştirdilär. Hepsini politikaya 
döndürdülär. Ama Gagauziya ilerlesin 
deyni, Gagauziyanın halkları islää ya-
şasın deyni, Başkan lääzım olsun çor-
bacı, diil politikacı.

Ama politikasız yok nicä. Baksa-
nız kaç politika partiyası Gagauziyada 
başa kendi adamını koymaa isteer.

U n u t m a -
yın, Gagau-
ziya Başkanı 
Moldova Pra-
vitelstvosuna 
girer. Pravi-
telstvo sa po-
litika işlerinä 
bakmêêr. O 
çorbacılık so-
ruşlarını çö-
zer, insanın 
e k o n o m i k a 
hem soţial iş-
lerini örüder. 
Politika sa – partiyaların işi. Bän hiç 
bir politika partiyasında diilim. Bän 
kullanmêêrım administraţiya resursla-
rını. Bütün seçim kompaniyasını kendi 
cöbümdän ödeerim.

Siz lafınızda duran bir insansınız 
mı?

Bän ölä bir insanım. Adadısam, söz 
verdisam – mutlaka onu yapêrım, onu 

tutêrım. Bana hiç bi-
risi deyämeyecek, ani 
bän bir kerä lafımı 
tutmadım.

S e ç i m n e r d ä 
kimdän yardım bek-
leersiniz?

Sadä Gagauziya 
halkından. Halk be-
nim komandama bu 
yardımı verär sa, bizi 
ayırar sa – biz gelecek dört yılın içindä 
halkımızın yanında olacez, halkımızın 
bizä verdiii inancını kaavileştirecez.

Ruslan Petroviç, siz “Rusiyanın 
adamı” mı?

Onnar kim savaşêr seçim kompa-

niyasının son üz metrasında kendi-
lerini “Rusiyanın adamı” göstermää, 
savaşêrlar insannarın Rusiyaya sevgi 
duygusunu kullanmaa. 

Rusiyaya yakınnıını deklaraţiyaylan 
diil lääzım göstermää. Gagauziyanın 
insanı bu uurda kendi istediini 2014-
cü yılın Küçük ayın (fevral) 2-dä Re-
ferendumda açıkladı. Şindi lääzım 

bu istenilän işlerin çözmäk yollarını 
bulmaa. O yollar – separatizma hem 
kavga yolları diil. Bu yollar, Evro-
Aziya Ekonomika Birliinnän ekono-
mika ilişkilerini kaavileştirip, Gaga-
uziyanın ekonomikasını ilerletmää, 
kultura uurunda zenginniklärlän hem 
studentlärlän diişmää. Hepsi bu işlär 
Gagauziyayı kaldırdacek da göstere-
cek nicä bu uurda Rusiyaylan işbir-
lii yadımcı olêr. Bu devletin merkez 
kuvetlerinä da örnek olacek. Onnarlan 
da işbirliindä bulunmaa lääzım. Bunnar 
hepsi benim programamda var. Şama-
ta hem gürültü bu işlerdä diil lääzım. 
Ama lääzım hergün, her kıpım bu iş-
leri örütmää. Herbir akıllı insan bunu 
annayacek.

Ruslan GARBALI duudu 1970-ci 
yılda. Başardı çiftçilik institutunu. 
Armatasını yaptı. Ekonomist işledi 
Çadır kasabasının “Kirov” kolho-
zunda, “Oguzbank”ta, yabancılıkta. 
Kendi işini açıp, biznesmen oldu. Ca-
nabisinin var büük öndercilik ustalıı 
da – işledi “Vismos” kompaniyası-
nın komerţiya işlerindä direktoru, 
“Aroma” frimasının baş direktoru. 
Büün genä kendi biznesının sabiliini 
yapêr. Evli. İki uşaan bobası.

Başkan lääzım olsun çorbacı, diil politikacı!

Hepsi materiallar kandidatın seçim fondundan ödendi

2015-ci yılın Gagauziya Başkannına kandidatlar çok oldu. Ama onnarın arasına çıktı bir 
adam, angısını politikada, sansın, hiç birisi may bilmäzdi. Orta yaşta hem kıvrak boylu. Açık 
bakışlı hem açık sözlü. İşini hem dostluu bilän. Acızgan hem cana yakın. Hepsi bu laflar onun 
için – Gagauziya Başkanına baamsız kandidat Ruslan GARBALI için.

Gagauziya Başkanına baamsız kandidat Ruslan GARBALI – işini, dostluu, acızgannıı bilän hem cana yakın bir adam

2015 yılın seçimneri! 

Ruslan GARBALI programasını açıkladıÇadırda kandidattan yanı olan konţert
Gagauziya Başkanına baamsız kandidat Ruslan GARBALI, kendi seçim kompani-

yasının çerçevesindä, Gagauziyada konţert vermää deyni, teklif etti Rusiyadan anılmış 
şanson türkücüsünü, valkaneşli gagauzu Valeriy YUGu (Popazoglo).

Küçük ayın 23-dä Çadırın 
kultura Binası dop-doluydu. 
Konţertin önündä  insannara 
kısa bir sözlän danıştı kandi-
dat Ruslan GARBALI. Sora 
da, üç saattan zeedä, sţenada 
çaldılar Valeriy YUG hem 
onun eşi Viktoriya, onun dost-
ları Viktor Çilimov (Mihail 
KRUGun ilk kemençecisi), 
Denis Mafik, ansabli “Güney” 
hem onun öndercisi Boris Kal-
çu hem da solistkası Oksana 
Kalçu, Gagauziyanın anılmış 
türküçüsü Pötr Petkoviç.


