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Kasım ayın 7-dä 
Kasım yortusunu 
baktık! Onunnan 
bütün cümne
insanı kutlêêrız!

5-ci – 6-cı sayfalar

I-ci Halklararası investiţiya 
forumu en üüsek uurdaydı

Ani Tomay küüyündä kurulacek 
ortak bir predpriyatiye annaşıldı Ce-
viz ayın 17-dä, açan Gagauziyanın 

Tomayda ilk traktorları topladılar
Gagauziyada I-ci Halklararası investiţiya forumun ilk günündä Komratta Baş-

kannık binasının önündä erleştirildi ilk 5 traktor, ani Tomay küüyündä toplandı. 
Buna kolaylık verdi Belarusiyanın Bobruysk traktor parçaları hem agregatları 
zavodunnan işbirlii annaşması.

delegaţiyası Balarusiyada bulundu. 
Ozaman Tomaydan “Bucakagroser-
vis” firmanın direktoru İvan NEDOV 

hem Bobruysk traktor parçaları hem 
agregatları zavodun direktoru Alek-
sandr AGRANOVİÇ aralarında bir 
annaşma imzaladılar. Annaşmaya görä 
buradakı traktorlar, bakarak Bobruys-
kta toplanannara, 15-20% taa ucuz 
çıkêrlar. Zerä Gagauziyaya traktorların 
parçaları geler da sora onnarda n trak-
torlar toplanêrlar. Bu verer kolayını 
kimi vergilerdän kurtulmaa.

Şindi, açan I-ci Halklararası 
investiţiya forumun çerçevesindä bu 
işbirlii annaşması temelleşti, iş hızlan-
maa başlayacek. Bölä sayêrlar işi ku-
rannar. Başlayıp yılda 100 traktordan, 
neettä var yılda 1000 traktoradan top-
lamaa. Çünkü bu traktorlar pek lääzım 
primariyalara hem küçük kuruluşlara. 
Büünkü gündä sadä Gagauziyanın pri-
mariyalarına 50 traktor lääzım, ama 
Moldovada çok primariya hem küçük 
kuruluş var. Yannaşık Romıniya pazarı 
da açık.

Forumda pay aldı investorlar, 
administraţiya başkannarı hem primar-
lar 8 devlettän (Belarusiya, Estoniya, 
Litva, Polşa, Romıniya, Rusiya, Türkiye, 

Ukrayna) hem incelendi 27 investiţiya 
proektı. Forumun özel musaafirleri ol-
dular Türkiye Büükelçisi Mehmet Se-
lim KARTAL, Rusiya Federaţiyasının 

Gagauziyada “Ana Sözü” gazetası-
na 2016-ci yıla yazılmak kompaniyası 
başladı.

Gazetamıza yazılmaa isteyän insan-
nar var nicä danışsınnar küülerin hem 
kasabaların poçta bölümnerinä yada 
kendi poçtalyonnarına.

“Ana Sözü”nä yıllık yazılmak pa-
ası – 48 ley 00 bani.

Yazılın sizin gazetanıza da “Ana 
Sözü”nän kabledin evinizä bozulma-
mış gagauzçamızda en dooru hem açık 
haberleri! Cümnemizdä, kulturamızda, 
istoriyamızda, politika ömüründä ya-
lansız bilgilerä saabi olun!

Yazılın
“Ana Sözü”nä!

Gagauziyada “Gagauz 
şarabın yortusu” oldu

Kasım ayın 8-dä Gagauziyada “Ga-
gauz şarabın yortusu” oldu. Yortuya 
katıldılar şarapçılar hem musaafirlär 
diil salt Gagauziyadan, ama Moldova-
dan, Türkiyedän, Rusiyadan hem taa 10 
devlettän ofiţial delegaţiyalar, ani ilersi 
günnerdä I-ci Halklararası investiţiya 
forumunda pay aldılar. 8-ci sayfa

Kasım ayın 26-da Halk Topluşun 
deputatları karar aldılar, ani Gagauziya-
nın Saymak palatası incelesin Gagauiya 
Radio hem Televideniye cümne kompa-
niyasının finans işlerini, başlayıp 2013-
cü yıldan büünkü günä kadar.

Deputatlar sayêrlar, ani GRTda pred-
sedatel, direktorlar hem Gözledici Sove-
tin arasında dayma kavgalar olêr. Onuş-
tan GHT teklif edecek “Gagauiya Radio 
hem Televideniye cümne kompaniyası 
için” Zakonu diiştirmää.

GRTnın finans işlerini 
genä  inceleyeceklär

3-cü sayfa
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İnsannara teklif edildi evlerindän çık-
masınnar. Terorist atakasının kurban-
narını anmaa deyni Franţiyada 3 gün-
nük yas açıklandı. 

Bu titsi olaylarlan ilgili olarak bü-
tün dünnäda insannar, Franţiya dev-
letin büükelçiliklerinä çiçek getirip, 
franţuz halkına kendi acızgannıını hem 
birliini bildirerlär.

Fotolar – Christian HARTMANN 
(Reuters) hem Franck FIFE (AFP)

Konferenţiyada nasaat ederäk, Ga-
gauziya Başkanı “Gagauziya (Gagauz 
Eri) özel hak statusu için” Zakonun 
işlemesindä durgundu. Canabisi urgu-
ladı, ani büünkü gündä duruma görä 
Moldova merkez kuvetleri bu zakonun 
çok erlerini hiç esaba da almêêrlar. 
Bunu gösterer o, ani Gagauziyada 
bulunan erindeki sudlar may hiç esa-
ba almêêrlar yada pek siirek bakêrlar 
erindeki zakonnara. Bu “Gagauziya 
(Gagauz Eri) özel hak statusu için” Za-
konuna ters gidän bir durum. 

Ayırıca Moldova Parlamentına yol-
lanan Gagauziya Halk Topluşun teklif-
leri da hiç esaba alınmêêr.

İrina VLAH açıkladı, ani merkez-
deki kuvetlär hepsini yapêrlar Gagau-
ziyanın kuvedini kesmää deyni. “Ga-
gauziya (Gagauz Eri) özel hak statusu 
için” Zakonuna karşı gideräk onnar 
Gagauziyada açêrlar Moldova pravi-
telstvosunun ofislerini. Hiç sormadaan 
Gagauziya öndercilerinä poliţiyanın, 

Evroparlament Gagauziya Başkanını işitti
İrina VLAH: “Moldovan hem gagauz zakonnarın garmonizaţiya 
proţesında OBSE ekspertları lääzım pay alsınnar!”

Kasımın 16-17 günneri arasında, Moldova Respublikası delegaţiyasının azası olarak, Gagauziya Başkanı İrina 
VLAH Brüseldä bulundu. Burada Canabisi Evroparlament, Crisis Management Initiative kuruluşunnan birliktä, “Po-
litikalı geçiş hem barış proţesları: milli parlametların opıtları hem parlamentlar arası dialogun rolü” konferenţiyasına 
katıldı. 

speţslujbaların, üstolan slujbaların hem 
prokuraturanın başlarına koyêrlar ken-
di insannarını. Gagauziyanın insannarı 
sa Moldovanın may hiç bir kuvet or-
gannarında yok.

Administraţiya uurunda da, Mol-

dova Respublikasının Konstituţiyasına 
ters gideräk, Gagauziyayı rayon hem 
kasaba kertiinä indirdilär.

Dışardan gelän finans yardımını 
payedärkana Gagauziyayı may esaba 
almêêrlar. Gagauz dilini hem kulturası-

nı korumaa deyni Moldovanın merkez 
bücetindän damna gibi para veriler. 
Moldovada yok bir devlet programası 
Gagauziya insannarını respublika uu-
runda cümne-politika proţeslerinä kat-
maa deyni.

Başkan açıkladı, ani pek yazık 
ona, ki eni parlamentta yol verilme-
di moldovan hem gagauz zakonnarın 
garmonizaţiyası için kurulan ortak ko-
misiyanın çalışmasına.

Danışarak halklararası cümneyä Ga-
gauziya Başkanı dedi: “Bän danışêrım 
halklararası cümneyä arka olsunnar 
OBSE kanadı altında kurmaa hem fi-
nans etmää halklararası iş grupasını, 
respublika hem regional zakonnarın 
garmonizaţiyasında ortak zakonnarı 
hazırlamaa deyni. Hem da Kişinevun 
hem Komradın arasında toplanan ters 
işleri sırasınca adımnamaa deyni”.

İrina VLAH urguladı: “bu zor hem 
sancılı bir proţes, maasuz politikacı-
lara deyni”, ama “Moldova Respubli-
kasının politika boyu kendisini olmuş 
göstersin da, sonda, işitsin kendi va-
tandaşlarını, ani Gagauziya avtono-
miyasında yaşêêrlar”.

Cumêrtesi avşamneyin, Kasımın 
14-dä, Parijın prokuroru Françolis 
MOLİNS teraktın sırasını adım-adım 
açıkladı:

21:20 (Parij vakıdı) – “Stade 
de France” stadionunda Franţiya-
Germaniya futbol matçın ortasında 
stadionun “D” girişinä karşı ilk pat-
lama oldu. Patlama erindä iki ölü 
bulundu. Birisinin sırtında patlamak 
mallarınnan dolu kayış baalıydı.

21:25 – Parijın 10-cu bölümündä 
bir barın hem bir restoranın muşterile-

Franţiyada teraktlar 129 kişinin canını aldı
Cumaa gecesi, Kasımın 13-dä Franţiyanın başkasabasında Parijda 

teroristlerin atakası oldu. Atakaların keezleri oldular stadion, konţert 
salonu, restorannar, barlar hem piţariyalar: orada neredä çok  in-
sannar toplandıydı. Hepsi atakaların sayısı 6 oldu. Teror kurbanna-
rın sayısı bölä: 129 ölü, 352 aar yaralı. Yaralıların 99 ölüm kertiindä 
bulunêrlar.

rinin üstüna “Kalaşnikov” avtomatın-
dan ateş atıldı. Burada 15 kişi öldürül-
dü hem 10 yaralandı. 

21:32 – Parijın 11-ci bölümündä bir 
barın önündä insannarın üstüna avto-
matlardan ateş atıldı. 5 kişi öldürüldü, 
8 aar yaralandı.

21:36 – bir restoranın terasasında 
19 kişi avtomatlardan öldürüldü.

21:40 – bir restoranın içindä “diri 
bomba” kendisini patlattı.

21:40 – “Le Bataclan” konţert za-
landa 3 kişi avtomatlardan ateş açtı. 

Sora orkestra kuyusuna zalojnikleri 
kuudular.

00:20 – speţnaz “Le Bataclan” 
konţert zalında başladı kurtarmak 
operaţiyasını. Teroristlerin birisini ur-
dular. Urduynan onun üstündä bomba 
patladı. Kalanı 2 terorist üstlerindä bu-
lunan bombaları kendileri patlattılar.

Terorist atakaların beterinä  
Franţiyada üstolan durum açıklandı. 
Graniţalar kapalı. Parija asker çekildi. 

Afganistanda moldovalı vertolötu urdular
Moldova kuvet organnarı bildirdilär, ani Kasım ayın 24-dä Afganistanda 

teroristlär moldovalı vertolötu urdular. Ekipaj becermiş kondurmaa onu.
Vertolötun saabileri pres-konferenţiyada açıkladılar, ani vertolöt Afga-

nistanda Amerikaylan annaşmaya görä işlärmiş. Vertolötu urduynan onda 
18 kişi yolcu varmış hem 3 kişi ekipaj. Yolcular afganlıymış, ekipaj – moldo-
valı. Vertolötu urduynan 4 kişi ölmüş.  Kalanı esir düşmüş. Ölülerin arasın-
da birisi Moldova vatandaşıymış, ama onun laabı belli diil taa.
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Sevindirer, ani Gaga-
uziya Radio hem Televi-
deniye cümne kompani-
yasının radio-jurnalisti 
Anna KARAPİRÄ, 
bu önemni konkurs-
ta pay alıp, “Radio” 
nominaţiyasında “2015-
ci yılın en islää genç 
jurnalisti” ödülünü ka-
zandı. Bu ödüllän Cana-
bisi Gagauziyayı bütün 
Moldovaya bildirdi.

Anna, ilk büük ödü-
lün kutluca olsun!

Not. Konkursta pay 
aldılar bütün Moldo-
vadan 18-30 yaş arası 
genç jurnalistlär.

İlk büük ödülün kutluca olsun!
Canavar ayında Moldovanın Genç Jurnalistlär Merkezi açıkladı bir kon-

kurs, angısına görä 2015-ci yılın en islää genç jurnalistleri ayırıldı. Kasımın 
22-dä Kişinevun Milletlär Binasında bu konkursta enseyän genç jurnalist-
leri kutladılar.

Gagauziyada 1-ci Halklararası investiţiya forumu günnerindä Gagauziyanın 
başkasabası Komrat hem Türkiyenin Taşköprü kasabası kardaş kasabalar oldular. 
Bu iş için Kasım ayın 6-da Komrat prımarı Sergey ANASTASOV hem Taşköprü 
belediye başkanı Nedret GÜLEN bir annaşma imzaladılar. Annaşmada cümne, 
kultura hem ekonomika uurunda işbirlii ön plana alınêr.

Komrat (Gagauziya) hem Taşköprü 
(Türkiye) kardaş kasabalar oldular

Toplantıyı götürdü moderator Ana-
toliy MAVRODİ. O teklif etti, ani kendi 
işlemeleri için ilktän söz vermää: Gözle-
dici Sovetin predsedatel yardımcısına Ni-
kolay TUKANa, GRTnın predsedatelinä 
Anna HARLAMENKOya, GRTnın 
televideniye başına Stepan PİRONa, 
GRTnın radio başına Mariya PARFÖ-
NOVAya. Sora da diolaga geçmää. 

May ölä da yapıldı, ama radionun 
işlemesi için birisi bişey işidämedi. 
Susaraktan bu soruşu geçtilär. Tom-
barlak masada lääzımdı radionun başı, 
yada onun yardımcılarından birisi, cu-
vap nasaatı tutsun. Ama bu iş olmadı. 
Bu da gösterer, ani taa baştan belliydi 
kimin üstünä götüreceklär toplantıyı 
hem nesoy karar alınacek.

Hem taa bir iş hem pek ayıp iş: 
taa baştan Gözledici Sovetin azaları 
hepsinin aazını kapardılar, brakmayıp 
yarım laf ta aslısı için sölemää. Bunu 
pek islää var nicä göräsiniz videoda, 
ani erleştirildi internettä: https://www.
youtube.com/watch?v=ceO3e5qnWxc.

Belliydi, ani bu “tombarlak masa-
nın” yapılmasının neeti hem uuru bir 
insanı yok etmää: GRTnın büünkü 
predsedateleni – Anna HARLAMEN-
KOyu. Kimä hem neçin bu lääzım bu-
rada pek açıklamaa istämeerim, ama 

Anna HARLAMENKO genä GRTnın başında 
Kasım ayın 4-dä Komrat Administraţiya sudu kendi kararınnan Anna 

HARLAMENKOyu GRT cümne kompaniyasının predsedatel erinä döndür-
dü. Sud kayıl oldu, ani Anna HARLAMENKOyu iştän almaa deyni GRTnın 
yanında bulunan Gözledici Komitetın kararı zakonnarın dışında bulunêr.

Anna HARLAMENKO iş erinä dönär dönmäz gibi GRTnın yanında bu-
lunan Gözledici Komitetın kaçarak toplandı hem aldı karar, ani Anna HAR-
LAMENKOyu genä iştän almaa.

Ama, Kasım ayın 11-dä Komrat rayon sudu GRTnın yanında bulunan 
Gözledici Komitetın bu kararını durguttu da Anna HARLAMENKO genä 
GRT başında kaldı.

tribunadan hem zaldan 
urgulandı, ani sebep – po-
litika sebepi hem GRTyı 
kim sa elä geçirmää is-
teer. Kendisi Ana HAR-
LAMENKO açıkladı, 
ani sebep bir: “Erindeki 
kuvetlär istämeerlär bän 
orada işliim, zerä bän 
Nikolay DUDOGLUnun 
kakusuymuşum!”

Bilmeerim kimin aslı-
sı ne, ama bir iş ortada – 
Gagauziya Rario hem Te-

levideniyasını kayıp kertiinä getirdilär. 
Bunun bir sebepini istämedään açıkladı 
Gözledici Sovetin predsedatel yardım-
cısı Nikolay TUKAN: “Televideniya-
da pek çok TÜRK KANALI var!” 

İsteerim sölemää, ani GRT Gagau-
ziyada sadecä may bir kanal neredä ga-
gauzça programalar yapılêr. Peydalanêr 
soruş: Bekim bütün bu eşinmäk dili-
mizi kesmää deyni?!

Bu da var, ama aslısı bitkidä üzä çık-
tı, açan “tombarlak masanın” modera-
toru Anatoliy MAVRODİ teklif etti, ani 
bu durumda “Televideniye hem radio 
için” Gagauziya Zakonun işlemesini 
lääzım durgutmaa da “Gagauziya Ra-
dio hem Televideniye” cümne kompa-
niyasının işlemesini vermää Gagauzi-
ya Başkanın elinä hem emirinä”.

Ama bu teklifädän toplantıda üç 
saat ortalık kaynadı. Ortalık sansın üz 
çingenelikti: azarlamaklar, baarmak-
lar, çekişmeklär, yalannar. Yalanda 
tutulannar ne kızarardılar, ne da prost 
edilmesini istärdilär.

Nicä da olsa belliydi, ani “cümne” 
ikiyä bölündü: birileri – GRTya kar-
şı gidennär Halk Topluşun kimi de-
putatları hem Gözledici Sovetin kimi 
azaları, kimi cümne insannarı; öbür-
leri – GRTyı korumak için arka olan 

politikacılar, sıradan cümne insannarı, 
jurnalistlär hem yazıcılar.

Açan deerim GRTya karşı gidennär 
yanılmêêrım. Zerä onnar açıktan teklif 
ederlär GRTyı yok etmää da paraları 
payetmää. Bu fikiri tribunada açıktan 
ortaya attılar: Halk Topluşun depu-
tatları İlya UZUN hem İvan TOPAL, 
“cümne” insanı Leonid DOBROV.

GRTya hem onun predsedatelinä 
arka oldular hem GRTyı korumak için 
kendi sözünü söledilär Halk Topluşun 
deputatları Roman TÜTİN hem Boris 
NOVAK, jurnalist Sergey SUDEV, ya-
zıcı Todur ZANET hem başkaları.

Tribunaya çıkan insannarın çoyu 
teklif ettilär GRTnın predsedatelini da, 
Gözledici Sovetini da diiştirmä. Gözle-
dici Soveti için, bäncä, pek dooru teklif 

Cümne adından alınan GRT için “cümne” kararı
etti Gözledici Sovetin predsedatel yar-
dımcısı Nikolay TUKAN: “Gözledici 
Sovetini lääzım enidän ayırmaa hem o 
Sovetä lääzım ayırılsın 9 kişi. Gagauzi-
yanın herbir raonundan 3-är kişi”.

Toplantı için bukadar. Ama bir özel 
bilgi da maasuz açıklamaa isteerim: 
GRTnın kurulması için Türkiye bir 
tepä para koydu: transläţiya direkle-
ri için – 300 bin $, odaların remontu 
hem oborudovaniye – 320 bin EURO. 
Moldova pravitelstvosu da oborudova-
niya için 2 milion ley yardımı verdi.

Bilerim, ani Gagauziyanın büünkü 
öndercileri akıllı insannar. Onnarın 
adımnarı gösterer, ani onnar halizdän 
Gagauziya için çalışêrlar. İnanêrım, 
ani onnar GRTyı yok etmää şansını hiç 
birisinä vermeyeceklär hem koruya-
ceklar onu halkımız hem devletliimiz 
için. Pek isteerim aslısı bu olsun!

Todur ZANET,
Gagauz Milli Gimnanın avtoru

Kasım ayın 25-dä Komratta “Gagauziya Radiosunun hem Televideniyesının (GRT) büünü hem gelecää” adlı 
tombarlak masa esabı bir toplantı oldu. Toplantıyı GRTnın Gözledici Soveti hazırladı, maamilä surat GRTnın 
gelecää için cümneylän lafetmää.



bereketli bir er, neredä kolaylık var 
büük investiţiyalar yapmaa. İnanêrım, 
ani bu forumdan sora Estoniya hem 
Gagauziya arasında ekonomika işbirlii 
kaavileşecek”.

Maksim PODOVİNNİKOV, 
Rusiyanın Nijniy Novgorod oblas-
tin küçük biznes ministrusunun 
birinci yardımcısı: “Bu İnvestiţiya 
forumu verecek kolayını foruma ka-
tılannarın arasında iş baalantıları ku-
maa”.

Segey LISENKO, Rusiyanın 
Bränsk oblastin ekonomikada 
ilerlemäk departamentın direktoru: 
“Gagauziyanın hem Bränsk oblastinin 
arasında çoktan işbirlii kuruldu. Bu 
işbirlii üüredicilik uurunda. Gagauzi-
yadan 25 studentımız var. Şindi eko-
nomika uurunda da baalantılarımızı 
kuralım lääzım”.

arasında iş klimatının iilişmesindä 
halizdän yardımcı olacek”.

Sora, selämlamak sözlerini tut-
mak için, tribunaya çıktılar ev saa-
bileri hem musaafirlär.

Dimitriy KONSTANTİNOV, 
Gagauziya Halk Topluşu Başı: 
“Söz vererim, ani Gagauziyanın 
öndercileri biznesmennara yardım-
cı olaceklar onnarın herbir işindä. 
Gagauziya Halk Topluşu kendi ku-
vedi çerçevesindä yapacek hepsini, 
ani işadamnarı Gagauziyada raat 
hem bereketli çalışsınnar”.

Stefan BRİDE, Moldovanın 
ekonomika Ministrusu: “Moldo-
vanın ekonomika ministerlii Ga-
gauziyaya herkerä yardımcı olêr 
hem yardımcı olacek bu regionun 
ekonomikasının ilerlemesindä. Bu 
yardımın örnää – Gagauziyanın 
başkasabasında Komratta industri-
ya parkın açılması”.

Vladimir VOLKOV, Rusiyanın 
Penza oblastinin pravitelstvosunun 

predsedatel in 
birinci yardım-
cısı: “İnvestiţiya 
forumun yapıl-
ması verer ko-
layını Gagau-
ziyayı dünnedä 
tanısınnar. Göste-
rer, ani Gagauzi-
ya investiţiyalar 
için açık. Onda 
inan kuvetleri 
var”.

D i m i t r i y 
D M İ T R İ E V, 
Estoniya Parla-
mentın deputa-
tı: “Gagauziya 
bu küçük, ama 
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I-ci Halklararası investiţiya 
Kasımın (noyabri) 6-7 günnerindä Komratta geçti «Инвестиции – основа развития Гагаузии» I-ci Halk-

lararası investiţiya forumu. Forum yapıldı Gagauziya İspolkomun kararına görä. Forumun baş sponsoru oldu 
Türkiyenin Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA). 

Gagauziyanın I-ci Halklararası 
investiţiya forumu başladı plenum top-
lantısından, angısında pay aldılar hep-
si investorlar hem delegaţiyalar, işa-
damnarı, Gagauziya öndercileri hem 
deputatları,  diplomatlar. Forum geçti 
Komrat Devlet Universitetın aktovıy 
zalında hem auditoriyalarında.

Plenum toplantısının açılış sözü-
nü yaptı Gagauziya Başkanı İrina 
VLAH. Canabisi urguladı, ani “Ga-
gauziya politika uurundan temelleş-
ti, ama onun ekonomikasını kaldır-
maa deyni çok iş lääzım yapılsın. 
Bu uurda Gagauziya durmamayca 
genişleder kendi ilişkilerini Rusiyay-
lan hem Türkiyeylän, kurêr eni baa-
lantılar Birleşik Devletlär Topluluun 
memleketlerinnän, Evropa Birliinnän 
hem taa başka devletlärlän”.

Açıklayarak I-ci Halklararası 
investiţiya forumun yapılmasının ne-
etlerini Gagauziya Başkanı urgula-
dı: “İnanêrım, ani I-ci Halklararası 
investiţiya forumu açıklayacek avto-
nomiyamızın ekonomika potenţialını, 
da verecek kolayını kuvedin hem biz-
nesın arasında dialogu kurmaa hem da 
Gagauziya hem Moldova Respublikası 

Vladimir ZUBOV, Rusiyanın 
Pskov oblastin Alış-veriş palatasının 
prezidentı: “İnvestiţiyalar – regionun 
hem insanın ilerlemesinä kolaylık. 
Selämlayarak foruma katılannarı, is-
teerim açıklamaa, ani Gagauziya Alış-
veriş palatasının hem Pskov oblastin 
Alış-veriş palatasının arasında işbirlii 
annaşması artık imzalandı hem bu an-
naşma faydalı işleer”.

Canan ALPASLAN, TİKA prog-
ramaların Kişinev kordinatorluk 
Ofisin kordinatoru: “TİKA yıllar bo-
yunca Gagauziyada ekonomika, saalık, 
üüredicilik hem infrastruktura uurunda 
proektları yapêr. İleri dooru da bu uur-
da çalışacez. 2016-cı yılda neettä var 
birçok proekt başa çıkarmaa. Bu vere-
cek kolayını Gagauziyanın ekonomi-
ka ilerlemesinä hız vermää hem eni iş 
erleri açmaa. O üzerä da bu forumun 
yapılmasında yardımcı olduk.”.

Mihail KARASENİ, forumun 
sponsorların birisi olan “Trans-Oıl” 
kompaniyasının direktoru: “Ga-
gauziya – bu investiţiyalar için pek 
islää bir ploşçadka. Biz burada büük 
bir predpriyatiye kurduk hem çok in-
sannara iş verdik. Bän bu predpriya-
tiyanın öndercisi olarak, utanmêêrım 
insanın gözünä bakmaa. Gagauziyada 
investiţiyalar kendilerini kurtarêrlar. 
İnvestiţiya yapannara da açıklêêrım – 
burada üç port var – Moldova, Ukray-
na hem Romıniya portları. Buyurun, 
gelin investiţiyalarlan”.

Elena STOLBU, BC “Fincom-
bank” pravleniyasının azası: “Gaga-
uziyada biz 11 yıl geeri işlemää baş-
ladık. Bu vakıdın içindä Gagauziyanın 
ekonomikasına 1 miliard leydän zeedä 
investiţiya yaptık”.

Dursun Ali ŞAHİN, Türkiyenin 
Edirne Valisi: “Gagauziyada Halkla-
rarası investiţiya forumu bu Gagauzi-
yaya investiţiyaları çekmää deyni ilk 
adım. Bu forumdan sora Gagauziyaya 
Edirnedän çok işadamı gelecek”.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH foru-
mun açılış sözünü tutarkana.

İnvestiţiya forumun Tertip komitetın azası Gagauziya eko-
nomika ilerlemesi Upravleniyanın başı Mariya BORDENÜK.

Tribunada İnvestiţiya forumun baş sponsorun TİKA programaların Kişinev 
kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN.

Forumun musaafirleri Romıniya Büükelçisi Marius LAZURKA (saada) hem 
Moldovanın ekonomika Ministrusu Stefan BRİDE.



proektların konkursun hem sergilerin 
sonuçşarı açıklandı, pres konferenţiya 
yapıldı hem foruma katılannara deyni 3 
marşruta görä turizm gezileri yapıldı.

Sergilerdä pay aldılar Gagauziya-
dan çorbacılıkların hem halk ustala-
rın malları, angıların arasında vardı-
lar şarapçılık, maasul, tekstil, yapaa 
malların. Hepsinä kim katıldı sergilerä 
“GagauziaInvest” forumun anmak 
sertifikatları verildi.

lık var “Valkaneş” serbest ekonomika 
zonasına. Sölendi, ani Gagauziyaya 
yakın bulunêr Curculeşt portu, ne ve-
rer kolaylıı transportta ekomomiya 
yapmaa hem dünneyin herbir köşesinä 
deniz yolunnan etişmää.

Açıklandı, ani erindeki zakonnar 
vererlär kimi kolaylıkları o ekonomi-
ka agentlarına, angıları Gagauziyada 
bulunêrlar hem investiţiya yapêrlar.

Paneldä açıklandı, ani Gagauzi-
ya investiţiya uurunda büük umutları 
koyêr diil salt Moldovadan agentlara, 
ama Türkiyedän hem Rusiyadan işa-
damnarına da.

Panelin diskusiyalarında pay aldılar 
o ekonomika agentları, ani Gagauziya-
da artik çalışêrlar, Moldova parlamen-
tın deputatları, Rusiyadan gelän inves-
torlar.

***
Diskusiya paneli bittiktän sora iş-

birlii annaşmaların hem neet protokol-
ların imzalanması başladı.

G a g a u z i y a 
Başkanı İrina 
VLAH hem Ru-
siyanın Kras-
nodar tarafın 
viţe-gubernatoru 
Sergey ALTU-
HOV imzaladılar 
alış-veriş, eko-
nomika, kultura 
hem teknik uu-
runda işbirlii an-
naşması.

İrina VLAH 
hem Rusiyanın 
Penza oblastinin 
pravitelstvosu-

nun birinci yardımcısı Vladimir VOL-
KOV imzaladılar iki region arasında 
işbirlii ilerlemesi için meropriyatiyalar 
planını.

Komradın primarı Sergey ANAS-
TASOV hem Türkiyenin “Ottoman 
Grup” Holdingın saabisi Hulki EROĞ-
LU imzaladılar neet protokolunu, angı-
sına görä neettä var Komratta 5 yıldızlı 
bir otel yapmaa.

Çadır kasabasınin primarı Anato-
liy TOPAL hem Rusiyanın “Sanga” 
kompaniyasının temsilcisi Akeksandr 
ŞPETÜK imzalandılar annaşmayı Ça-

Hulki EROĞLU, Türkiyenin 
“Ottoman Grup” Holdingın saabisi: 
“Pek önemni Türkiye hem Gagauziya 
kardaş halkları arasında insannık hem 
ekonomika ilişkilerini ilerletmää”.

Nedret GÜLEN, Türkiye Taşköp-
rü kasabasının primarı: “Bän taa çok 
soţial hem kultura soruşlarına bakêrım. 
Zerä bu soruşlar ekonomika uurunda 
ilişkileri kurmaa deyni ilk köprülär”.

***
Kutlama sözlerini söledilär başka 

musaafirlär da. Aşılış sırası bittiynän 
hep burada başladı «Перспективы ин-
вестирования в Гагаузию» paneli.

Paneldä pay aldılar Moldova 
Alış-veriş palatasının başkanı Vale-
riy LAZAR (panelin moderatoru), 
Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Ga-
gauziya İspolkomun Predsedatelin 

birinci yardımcısı Vadim ÇEBAN, 
Moldovada yabancılar investorların 
Asoţiaţiyasının predesedateli hem SA 
“Mobiasbanc” prezidentı Ridha TA-
KİA, “Danube Logistics” kuruluşun 
(Curculeşt portun administraţiyalıını 
yapêr) baş direktoru Tomas MOZER, 
ISK “DK-Intertrade” SRL öndercisi 
Viktor YAUK.

Paneldä urgulandı, ani Gagauzi-
ya investiţiya için pek meraklı hem 
gelecää olan bir region. Bitki vakıtlar 
ekonomika agentların arasında avtono-
miyaya inanç büver. Pek büük merak-
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forumu üüsek uurdaydı

dırda 40 Megawat kuvetli güneş 
elektrostanţiyası kurmaa.

Hep o vakıt Bobruysk traktor 
parçaları hem agregatları zavo-
dunnan imzalandı bir annaşma, 
angısına görä Tomay küüyündä 
Belarus traktorları toplanacek. 

***
I-ci Halklararası investiţiya 

forumunda Gagauziya investiţiya 
için teklif edildi 27 proekt. On-
narın tanıtımı sekţiyalarda oldu.

Sekţiya №1 – Инвестиции в 
агропромышленный комплекс 
Гагаузии – основа конкуренто-
способности региона.

Sekţiya №2 – Инвестиции 
в инфраструктуру и промыш-

ленность.
Sekţiya №3 – Инвестиции в инно-

вационные проекты и технологии.
Sekţiya №4 – Энергоэффектив-

ность.
Sekţiya №5 – Туризм в Гагаузии: 

традиции и инновации. 
Sekţiya №6 – Инновационные 

технологии.
***
Avşamneyin, forumuna katılannara 

deyni, Gagauziya Başkanı İrina VLAH 
yortulu konuş verdi.

***
Forumun 2-ci günündä investiţiya 

Tribunada Dimitriy KONSTANTİ-
NOV, Gagauziya Halk Topluşu Başı.

Forumun presa merkezindä jurnalistlerin soruşlarına cu-
vap verer Türkiyenin Edirne Valisi Dursun Ali ŞAHİN.

(saadan) Gagauziya Başkanın ekonomika soruşlarında danışmanı Yuriy YA-
KUBOV, Rusiya Federaţiyasının Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN, Türkiye Bü-
ükelçisi Mehmet Selim KARTALâ Romıniya Büükelçisi Marius LAZURKA.

Tribunadan selämlêêr forumun 
sponsorların birisi olan “Trans-Oıl” 
kompaniyasının direktoru Mihail KA-
RASENİ.
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Oyunun temelindä bulunêr anılmış 
intelektual oyunu. Onuştan o viktori-
na biçimindä geçti. Herbir soruşa dört 
cuvap verilärdi. Oyuncular lääzımdı 
o dört cuvaptan doorusunu yada doo-
rularını ayırsınnar. Herliim oyuncular 
zorlanarsalar cuvap vermää, ozaman 

onnara 4 yardım kolaylıı verilirdi: 1 – 
Zaldan yardım; 2 – 50:50; 3 – Dosta 
zil; 4 – Yannışlaa hak.

Oyun vakıdı cuvaba zorlanan 
oyuncular telefondan yardım istedilär 
Çadır “M.GUBOGLU” adına teoretik 
liţeyin gagauz dilindä hem literatu-

“Kim isteer olmaa haliz gagauz”
Kasım ayın 17-dä Kiriyet küüyün “Dionis TANASOGLU” adına teoretik 

liţeyindä, 9-cu klaslar için, seftä geçti bir pek meraklı intelektual oyunu – “KİM 
İSTEER OLMAA HALİZ GAGAUZ”. Hazırladı onu liţeyin gagauz dilindä 
hem literaturasında üürediciykası Anna Kirilovna KOLOMİİTSEVA.

rasında üüredicisindän Oksana BRA-
TANdan, gagauz poetından hem ya-
zıcısından Todur ZANETtän, “Dionis 
TANASOGLU” adına teoretik liţeyin 
gagauz dilindä hem literaturasında 
üüredicisindän  Antonina RADOVA-
dan, Beşalma “D. KARAÇOBAN” 
adına istoriya hem etnografiiya muze-
yin direktorundan Lüdmila KARAÇO-
BANdan.

Oyun bittiynän belli oldu, ani onda 
ensedilär hem Haliz Gagauz kendileri-
ni gösterdilär 9-cu klasın üürencileri: 
İvanna KURDOGLU hem Anna DRA-
GANOVA.

Kapanış nasaatını yaparkana üüre-
diciykası Anna Kirilovna KOLOMİ-
İTSEVA kutladı oyunda enseyän Haliz 
gagauzları hem hepsini kim onda pay 
aldı, hem da teklif etti, ani hepsimiz 
savaşalım hergün Haliz Gagauz olmaa. 
Canabisi sözünü başardı YAŞASIN 
GAGAUZLUK laflarınnan.

Yuliya JEREBŢOVA, 
9-cu klasın üürencisi.

PATRETTÄ: (soldan) Sergey 
ARSENİ, Anna Kirilovna KOLO-
MİİTSEVA, Anna DRAGANOVA, 
İvanna KURDOGLU hem Nikolay 
TAŞOGLU.

Urokta belli oldu, ani üürencilär 
pek üüsek uurda bilerlär gagauz dilini, 
severlär onu hem bilgileri kavrêêrlar. 
Uşaklar ölä aktivdı, ani kimär kerä 
gelärdi neredä sa erlerindän fırlayacek-
lar. Hepsi soruşlara taa çok dooru hem 
dolu cuvaplar verärdilär.

Uşakların bu bilgileri sevindirdi 
açık urokta bulunan liţeyin direktoru-
nu İordan Nikolaeviç YASIBAŞı da, 
neyi o, urok bittiynän, üürencilerä hem 
açık uroo götürän gagauz dilindä hem 
literaturasında üürediciykaya Matröna 
Nikolaevna BARGANa söledi.

PATRETTÄ: Urok zamanında. 
(soldan) Gagauz dilindä üürediciyka 
Matröna Nikolaevna BARGAN hem 
üürencilär Tatyana UZUN, Tatyana 
KUŢAR, Mihail KARASENİ.

Açık uroon teması “Sayılık. Tekrar.”
Kasım ayın irmisindä Kongazın Todur ZANET adına teoretik liţeyindä 

6-cı “B” klasta gagauz dilindä açık urok yapıldı. Uroon konusu “Sayılık. 
Tekrar.” temasıydı.

Kasım ayın 22-dä anılmış gagauz 
estrada ansamblisi “Serin Su” kendi 
25-ci yıldönümünü kutladı. Kutlama 
toplantısı hem konţertı Komradın 
kultura Evindä oldu. Orêy, “Serin Su” 
ansamblisini kutlamaa deyni, geldilär 
Gagauziyanın hem Komradın önder-
cileri, kultura insannarı, ansamblinin 
dostları hem sıradakı insannar.

Annadarak ansambli için onun ön-
dercisi Födor RADİONOV dedi: “En 
zor vakıtlarda biz becerdik korumaa 
ansambliyi, zerä salt birliktä biz vardı 
nicä ayakta kalalım. Bu da bizim en 
büük kazancımız. Hem, ani büün biz 
birliktä kutlêêrız gözäl bu yortuyu – bu 
da kazancımız. Bizim çok plannarımız 
var, ama o plannarın en büük başarısı 
– insannara gözäl hem olmuş türkülär 
baaşlamaa. Bunda da bizä yardımcı 

olêrlar bizim anılmış poetlarımız To-
dur MARİNOGLU, Todur ZANET, 
Pötr MOYSE”.

“Serin Su” ansamblisi 25 yaşında

Eridir sölemää, ani poetların 
peetlerinä bütün muzıkayı yazêr Födor 
RADİONOV. Yıldönümü konţertindä 

da hepsi o türküleri “Serin Su” an-
samblisi baaşladı siiredicilerä.

Ansambli, Gagauziyadan kaarä, 
çok erlerdä kendi becerikliini gösterdi. 
1993-cü yılda “Serin Su” Tatarstan-
da (RF) gençlik festivalindä pay aldı. 
Sora Türkiyedä halklararası festivaldä.

Ama nicä deer kendisi Födor RADİ-
ONOV: “Bizim için en paalı oldu fes-
tival «Днестровские зори» (“Dnestr 
dannarı”). Bu festival avtor türkülerin 
festivaliyadi. Biz orada, 130 türküdän 
3-cü eri aldık”.

Büünkü gündä “Serin Su” 
ansamblisindä var 9 muzıkant hem 
solist. Allaa onnara saalık, uzun ömür 
hem yaratmak kolaylıı versin!

Bu ay, NARE kararınnan, Mol-
dovada elektroenergiya hem gaz pa-
aları kaldırıldı.

Şindi üülen tarafta bir kilovat-saat 
için 2 ley 16 bani ödemää lääzım ola-
cek, poyraz tarafında 2,23 ley yada 
2,33 ley. Gaz paası 58 baniya zeede-
lendi da artık 6 ley 22 bani yapêr.

Şafkın hem gazın
paaları genä kalktılar

Moldova spikerı Andrian KAN-
DUnun teklifinä görä Moldova Par-
lamentında Gagauziya Halk Toplu-
şunnan işbirlii grupası kuruldu.

Grupanın ön daavası olacek: moldo-
van zakonnarın hem “Gagauziya (Ga-
gauz Eri) özel hak statusu için” Zako-
nun arasında garmonizaţiya kurmaa.

Grupanın kurulmasına karşı çıktı 
sadä Liberal partiyası, ani durmamay-
ca baarêr ki Gagauziya başka Moldo-
va rayonnarı gibi bişey da ona okadar 
esap vermesinnär.

Kasımın 10-11 günneri arası 
Ankarada avtotransportlan ilgili 
moldo-türk ortak komitetı toplandı.

Moldovadan toplantıda pay aldı 
Transport hem yol infrastrukturası mi-
nisterliin avtotransport Bölümün başı 
Gheorghe AMBROSİ. 

Toplantıda açıklandı iki taraf arasın-
da mallar taşımasının statistikası hem 
urgulandı, ani iki yılın içindä bunun 
sayısı aazaldı. Urgulandı, ani moldo-
valı taşıycıları bu uurda öndä giderlär.

Karar alındı, ani 2016-cı yıl için da 
avtorizaţiya sayısı hep o kertiktä kala-
cek: 500 avtorizaţiya üçüncü deletlerä 
hem 525 boş girmäk için. 

Türkiye tarafı açıkladı, ani 2009-cu 
yılda kuruldu pravitelstvonun dışında 
olan “International Passenger Road 
Transport Union” (IPRU) birlii da tek-
lif etti Moldovanın bu uurda birlii bu 
kuruluşa katılsın.

Ortak komitet
Ankarada toplandı

GHTylan işbirlii
grupası kuruldu



27 Kasım 2015

27 Noyabri 2015

(Mêtrın 80-ci yıldönümünä)
Yaşamakta kimär kerä pek şaşıla-

cek işlär olêr. Sän esaplêêrsın, ani belli 
bir vakıtta belli bir iş olacek (kongres, 
simpozium, sıradan bir buluşmak), ani 
taa ilerdän plannara koyulmuştu.

Bu iş artık senin gelecek plannarın-
da yazılı. Artık belli işin incelikleri, bel-
li orêy katılacek insannarın adları. Sän 
çaarılannarın listesindän onnarı ilerdän 
bilersin. Sevinmeliklän bulêrsın orada 
o insannarı, angılarını artık tanıyêrsın, 
angılarınnan çoktan dostlaştın, kimin 
ruh dünnäsının bir parçacıı senin da bir 
payın oldu da, bekim, sän da becerdin 
onnara bölä bir parçacık baaşlamaa.

İncelärkana o listeyi, razgelersin 
orada adlara hem laablara, ani sana 
deyni, onnarın iş erlerindän kaarä, bişey 
açıklamêêrlar. Meraklık için internettän 
onnarın yaşamasınnan tanışêrsın. Da 
düşünersin: “O, Allahım, Onnar Mêtr! 
Onnar ömürlerindä okadar yapmışlar! 
Onnar onnarlan, diilsä üzlärlan, kiyat 
yazmışlar, okadar ödülleri var! Okadar 
üüsek erlerdä işlemişlär hem işleerlär! 
Onnar ölä anılmış, okadar büük! Nicä 
bän orêy gidecäm? Nicä onnarlan ken-
dimi yannaştıracam?”

Ama gitmää lääzım, zerä insannar, 
ani seni Mêtrılarlan bilä listeyä koy-
muşlar, başka türlü düşünerlär. Da sän 
inanêrsın onnarı, kendi eski dostlarını. 
Da hazırlanêrsın yola...

Bölä işlerdän birisi oldu sıra-
dakı, sayıya görä artık 6-cı “Türk 
Dünäsı Literatura Dergileri (Jurnal-
ları) Kongresi”ndä. Bu kongresle-
ri hazırlêêr Avrasya Yazarlar Birli-
ği, angısının başında bulunêrlar türk 
dünnäsının käämil yazıcıları hem po-
etları Yakup Ömeroğlu (“Kardeş Ka-
lemler” Dergisi Sahibi hem Avrasya 
Yazarlar Birliği Genel Başkanı) hem 
Ali Akbaş (“Kardeş Kalemler” Der-
gisinin yayın önetmeni hem Avrasya 
Yazarlar Birliği Genel Başkan Yardım-
cısı). Bu kongresä, bizim gibi sıradan 
insannardan kaarä, çaarılmıştılar geniş 
türk dünnääsının türk literaturasının 
may hepsi en büük şılakları. Kongresin 
çalışma günnerindä bana kısmet düştü 

tanışmaa onnarın birisinnän – Omor 
Sultanoviç SULTANOVlan, pek islää 
bir insannan hem, nicä belli oldu, büük 
bir poetlan hem yazıcıylan.

Nicä düşer Mêtra hem dou adamına, 
Omor Sultanoviç kendisini hodul hem 
esaplı tutardı, ama üüsektän bakmardı. 
Kongrestä yapılan onun nasaatı büüle-
di beni açıklıınnan, derin fikirlerinnän, 
dooru tekliflärlän hem da, neredä sä, 
sertliinnän. Bunnar hepsi keskin şamar 
urmasınnan karşlandılar.

Arada bän kararladım yaklaşmaa 
Mêtra da açıklamaa kendi fikirlerimi, 
onun laflarına arka olmaa deyni. O 
sesledi beni da, gözlerini biraz kıparak 
hem gülümseyeräk, saa ol dedi. Bu-
nunnan da ayırıldık.

Gagauz harakterına hem fikirinä 
görä bän düşündüm, ani boşuna yak-
laştım da, taa da beter, söledim kendi 
fikirimi bölä insana. Sora belli oldu, 
ani diilmiş boşuna.

Toplantılar bittiynän bana yaklaş-
tı kirgiz yazıcısı Aydarbek SARAM-
BETOV da dedi, ani Omor Sultano-
viç istärmiş benimnän buluşmaa hem 
lafetmää. Bän kyıl oldum.

Buluşmada Omor Sultanoviç ken-
disi için may bişey annatmardı, hep, 
suruş ardına soruş, benim yaşamamnan 
hem yaratmalarımnan meraklanardı. 
Bişeylär bän da becerdim Kendisi için 
üürenmää. Laf lafı açardı. Bakmadaan 
ona, ani lafetmemiz pek meraklıydı, 
lääzım oldu onu keselim, zerä vakıt ar-

tık gecä yarısını çoktan geçmişti.
Bu buluşmak hem o lafetmäk debreş-

tirdi benim içimdä büük meraklık Omor 
Sultanoviç SULTANOVun kişiliinä.

Ertesi günü Mêtr baaşladı bana birkaç 
kiyadını kirgiz hem rus dillerindä. Evä 
döndüünän o kiyatlar erleşmedi sergenä, 
onnar iş masamın üstünä koyuldu.

Yazık, ama kirgiz dilini bilmediim 
için, Omor Sultanoviçin peetlerinin rus 
dilinä çevirmelerini okuyardım. Oku-
dukça önümdä açılardı Omor Sulta-

noviç SULTA-
NOVun, Büük 
adamın hem 
insanın, diil 
salt kirgiz hal-
kın, ama bütün 
türk dünnäsının 
o o l u n u n , 
dünnä uurunda 
büük yazıcı-
nın, literatura 
Mêtrın, Poêtın 
hem İnsanın 
geniş hem pek 
derin bir ruh 
dünnäsı. Yarat-

maların obrazları, Mêtrın incä şakaları 
hem derin fikiri büülärdilär akılımı. Da 
bän karar aldım.

Karar aldım yazmaa Omor Sultano-
viça bir kiyat, yalvarıp onu izin versin 
birkaç yaratmasını gagauzçaya çeviri-
im. Mêtr kayıl oldu. Ayırdım onnarı, 
ani taa yakındılar benim üreemä da 
yalvardım yollasın bana kirgiz dilindä 
originalları, avtorun ruhunu hem özel-
liini korumaa deyni kolaylıım olsun.

Ama bu da eterli diildi. Annamaa 
deyni lääzımdı yaradıcının biografi-
yasını derindän bilmää. Biografiya da 
Mêtrın büüklüünä uyaardı: poet hem 
yazıcı, kultura, cümne hem politika 
insanı, SSSR yazıcılar Birliin pravle-
niyasının azası, Kirgiz SSRın yazıcılar 
Birliin pravleniyasının sekretari, Alı-
kul Osmonov adına literatura Birliin 
predsedateli, Kirgiz Respubikasının 
yazıcıların Milli Birliin predsedateli, 
Türk Dünnäsı Yazıcılar Birliin sopred-
sedateli, Yabancı devletlärlän dostluk 

kuruluşlar Birliin viţe-predsedateli, 
“Issık-Kul gölünü korumak Halkla-
rarası ekologiya fondu”n Prezidentı 
(fond kurulmuş Omor Sultanoviçin 
teklifinä görä), Kirgiz Respubikasının 
halklararası cümne Poeziya Akademi-
yasının prezidentı.

Belliki, bunnarı hepsini vardı nicä 
kolvermää, ama başka türlü olmaya-
ceydı nicä annamaa neredän çekiler 
Omor Sultanoviçin beceriklii, süjet-
ları hem obrazları, ani sonunda temel 
oldular onun poeziya yaratmalarına, 
romannarına, annatmalarına hem kino 
sţenariyalarına.

Da te, poetın Yaşamasınnan hem 
Kendisinnän tanışmadan sora, taa da 
derindän annaşıldı onun yaratmalarının 
özü, annaşıldı neyä onnar üürederlär 
okuycuyu hem, en ne taa da önemni, 
neçin onnar yazılmış. Bunnarı hepsi-
ni bän korudum hem savaştım gagauz 
okuycusuna vermää.

Ömür pek siirek bölä baaşışlar 
baaşlêêr, bölä nicä buluşmaa hem dost-
laşmaa paalı hem meraklı insannan. 
Büük Bukvadan İnsannan! Şükür, bana 
bu uydu. Ecelim verdi kolayını, ani 
yolumda buluşıym literaturanın Omor 
SULTANOV adına Mêtrınan! Da bu 
buluşmak taa da büük bir işä büüdü: o 
dostlaa geçti. Da bän şükür ederim be-
nim dostlarıma Yakup ÖMEROĞLUya 
hem Ali AKBAŞa o iş için, ani bu buluş-
mayı hem bu dostluu bana baaşladılar.

Sizä da, paalı Omor Sultanoviç, bu 
gözäl yıldönümündä dileerim uzun yıl-
lar, saalık, kısmet, yakınnarınızın, sen-
selelerinizin hem dostlarınızın sevgisini 
hem sıcaklıını, hem da, belliki, taa çok 
eni yaratmaklar. Zerä onnar ölä yalpak 
hem sıcak, onnarı ölä bekleer okuycu!

Gagauzlarda var pek gözäl bir adet, 
herkerä, açan filcanı kaldırêrlar, birisi 
deer: “Saalık Allaa versin!”, da hepsicii 
bir seslän cuvap ederlär “Allaa versin!”

Da te, paalı Omor Sultanoviç, bän 
deerim Canabinizä: “Saalık Allaa ver-
sin!” da bileerim, ani bütün türk dünnäsı 
bir seslän deer: “Allaa versin!”

Todur ZANET,
 poet, yazıcı hem dramaturg

Literaturanın Omor SULTANOV adına Mêtrı!

Açıklayarak neçin bu peet en sevgili pee-
ti oldu İrina VLAH dedi: “Bana deyni Todur 
ZANETın poeziyasında kaplı bütün dünneyi 
kucaklayan sevgi benim ana tarafıma – gözäl 
Gagauziyama, paalı halkıma”.

İrina VLAH sayêr bu poeziya proektın paalı-
lıı onda, ani o verer kolaylıını türlü milletlerdän 
hem çeşitli yaşlarda insannar dünneyin sonsuz-
luk paalılıkların dolayında bireleşsinnär.

“Sputnik” poeziya proektını başlattı Moldo-
vanın halk artistı Konstantin MOSKOVİÇ. O 
okudu Grigore VİERUnun peetini “Graiul meu”. 
Sora proektı ilerlettilär Moldovada Slavän uni-
versitetın rektoru Tatyana MLEÇKO hem “S uliţı 
Roz” Devlet gençlär dramteatrunun öndercisi, 
incäzanaatlarda maêstro Yuriy HARMELİN.

İrina VLAH okudu Vatan için en sevdii peetini
Moldovanın halklararası haber agenstvosunun hem radiosunun “Sputnik” poeziya proektında pay alıp, Gaga-

uziya Başkanı İrina VLAH Vatan için en sevdii peeti okudu (https://www.youtube.com/watch?v=7Uq60jIMZas) – bu 
peet anılmış gagauz poetın Todur ZANETin peeti “Canım – Vatanım, Gagauziyam!”

Valkaneştä VII-ci Mihail 
ÇAKİR okumakları geçti

Kasım ayın 4-dä Valkaneş kasa-
basında geçti VII-ci Mihail ÇAKİR 
okumakları.

Okumakların uuru – gençlär 
arasında hristiannık paalılıkları-
nı kaavileştirmää hem bununnan 
Gagauziyalan Moldova devletliini 
kaavileştirmää.

VII-ci Mihail ÇAKİR okumakların 
açılmasında nasaat ettilär Gagauziya 
üüredicilik Upravleniyanın başı Sofya 
TORLAK, Valkaneş rayonun başı Fö-
dor TERZİ, kultura hem turizma Up-
ravleniyanın başı Vasilisa PETROVİÇ, 
“M.Maruneviç” adına bilim-aaraştırma 
merkezin direktoru Pötr PAŞALI.

Okumakların ilk bölümündä ple-
nar toplantısı yapıldı, ikincisindä dä – 
sekţiyalarda çalışmalar oldu.
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Gagauziyada “Gagauz şarabın yortusu” oldu
Kasım ayın 8-dä, Ay Dimitri günündä, Gagauziyada “Gagauz şarabın yortusu” oldu. Yortuya katıldılar şarapçılar hem 

musaafirlär diil salt Gagauziyadan, ama Moldovadan, Türkiyedän, Rusiyadan hem taa 10 devlettän ofiţial delegaţiyalar, ani 
ilersi günnerdä I-ci Halklararası investiţiya forumunda pay aldılar. Yortunun baş sponsoru TİKA oldu.

Gagauz şarabın yortusu için Kom-
radın merkez meydanında erleştilär 
Gagauziya küülerin hem kasabaların 
aulları, şarap fabrikaların stendları, halk 
ustaların hem resimcilerin sergileri. 

Yortunun açılış sözünü yaptılar: 
Gagauziya Başkanın birinci yardımcı-
sı, Yortunun Tertip komitetın başı Va-
dim ÇEBAN, Gagauziya Başkanı İrina 
VLAH, Gagauziya Halk Topluşun Başı 
Dimitriy KONSTANTİNOV, Moldova 
çiftçilik hem iyecek industriyası Mi-
nistreliin ministr yardımcısı Êduard 
GRAMA, Moldova soţialistlar parti-
yasının temsilcisi Zinaida GREÇA-
NAYA, Moldova Parlamentın deputatı 
Demyan KARASENİ, Türkiye Kişinev 
Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, 
Rusiya Kişinev Büükelçisi Farit MU-
HAMETŞİN, TİKA programaların Ki-
şinev kordinatorluk Ofisin kordinatoru 
Canan ALPASLAN, Moldova turizma 
agenstvosunun başı Yuriy KARP.

Açılıştan sora, Gagauziya Başkanı 
hem ofiţial delgaţiyaların musaafirleri 
aulları gezdilär hem şaraplan birliktä 
milli imekleri dattılar. 

Yortuda türlü şaraplar hem imeklär 
vardı. Herbir aul kendi şennikleri-
ni gösterärdi, muzıkantlar çalardılar, 
oyuncular durmamyca oynardılar, tuz-
ekmeklän musaafirleri karşlardılar hem 
onnara filcan sürärdilär.

Şarabın yortusunda ayırdılar hem 
islää şarpları hem şarapçıları, “En islää 
kaurma”yı hem “En islää aul”u, litera-
tura konkursunda enseyenneri. 

Başarıldı “Gagauz şarabın yortusu” 
büük bir horuylan, angısını meydanda 
oynadılar hepsi kim yortuya katıldı.

***
“Gagauz şarabın yortusu”nun 

Büük baaşışı – “Büük Fıçı” – veril-
di “Kazayak-Vin” fabrikansına, Ga-
gauziyanın imicının kurulmasında 
hem ilerletmesindä çalışmaları için, 
fabrikanın genişletmesindä en büük 
invistiţiyalar için hem ekonomika-
da en üüsek başarılar için. Kalan 

enseyennerä, baaşış olarak, “Küçük 
fıçı” verildi.

Şaraplar hem şarapçılar arasında 
konkursunda degustaţiya komisiyasına 
21 nominaţiyada 117 türlü şarap teklif 
edildi. Kokursun sonuçlarını açıkladı 
degustaţiya komisiyanın başı Lüdmila 
FİLEVA.

21 nominaţiyadan 14-dä ensedi 
“Komrat şarapları” fabrikanın şa-
rapları: “2015 yılın bereketindän en 
islää kırmızı şarap” – kaberne; “2015 
yılın bereketindän en islää biyaz şa-
rap” – fetäska; “2015 yılın bereketindän 
en islää biyaz desert şarabı” – muskat; 
“2015 yılın bereketindän en islää kır-
mızı desert şarabı” – kagor; “En islää 
markalı biyaz şarap” – 2013 yıldan şar-
done; “En islää kırmızı şarap” – 2014 
yıldan merlo; “En islää kaberne” – 
2013 yıldan; “En islää markalı kırmızı 
şarap” – 2012 yıldan merlo; “En islää 
markalı kaberne” – 2011 yıldan; “En 
islää biyaz desert şarabı” – 2014 yıldan 
muskat; “En islää markalı biyaz desert 
şarabı” – 2013 yıldan muskat; “En islää 
kolekţiyalı biyaz desert şarabı” – 1994 
yıldan Auriu; “En islää kolekţiyalı kır-
mızı desert şarabı” – 2010 yıldan kagor; 
“En islää kagor” – 2014 yıldan.

21 nominaţiyadan 4-dä ensedi 
“Vinariya Bostovan” fabrikanın şa-
rapları: 2015-ci yıldan kagor; kırmı-
zı şarap – 2015-ci yıldan pino-nuar;  
kırmızı desert şarabı – 2014-cü yıldan  
saperavi; biyaz şarap – 2015-ci yıldan 
sovinyon.

DİPLOMALARI KAZANDILAR:
“DK-Intertreyd” fabrikanın şa-

rapları: “Blagosvet pashalnıy” kago-
ru 2013-cü yıldan (en islää kolekţiyalı 
kırmızı desert şarabı), 2014-cü yılın 
markalı kagoru hem en üüsek kaliteli 
2014-cü yılın kagoru (en islää kırmızı 
desert şarabı).

“Kazayak-Vin” fabrikanın şarap-
ları: 2014-cü yılın kabernesi, 2014-cü 
yılın markalı kabernesi, 2005-ci yılın 
“Kazayak” şarabı.

“Tartkomvin” fabrikanın şarabı: 
2015-ci yıldan biyaz şarabı.

“Çok-Maydan-Vin” fabrikanın 
şarabı: 2015-ci yıldan kırmızı şarabı 
izabela.

“C.G.L.-Prim” fabrikanın şara-
bı: 2014-cü yılın kagoru.

EV ŞARAPÇILARIN ARASINDA:
“En islää biyaz ev şarabı” – Pötr 

TODUR (şarap – kostel); “En islää 
biyaz desert ev şarabı” – İordan SA-

RANDİ (şarap – muskat ottonel); “En 
islää kırmızı ev şarabı” – Segey SARI 
(şarap – kaberne); “En islää desert 
hem kırmızı desert ev şarabı” – Dimit-
riy SARI (şarap – kagor); “En islää 
pembä ev şarabı” – İordan SARANDİ 
(şarap – gamburg muskatı).

ÇİFTÇİLİK FERMA ÇORBACI-
LIKLARIN ARASINDA:

“Gör Kuş” (Komrat), “Sarandi İor-
dan” (Tülü küüyü), “Eniycä” (Kongaz), 
“Kongazçık” hem “Lidiya” (Komrat).

***
Gagauz şarabın yortusunda oldu taa 

iki konkurs: “En islää kaurma” hem 
“En islää aul”.

Jürinin kararına görä “En islää ka-
urma” vardı Aydar, Beşalma hem Val-
kaneş aullarında.

***
“Gagauz şarabın yortusu” II-ci 

literatura konkursun sonuçları açık-
landı. Jürinin kararına görä erlär 
ölä payedildi:

1-ci eri payettilär – Todur MARİ-
NOGLU (Avdarma) hem Pötr MOY-
SE (Komrat);

2-ci er – Viktor KOPUŞÇU (Kıp-
çak);

3-cü er – Aleksandr KARASENİ 
(Kongaz).

Hepsi bu poetlara Diploma hem 
para baaşışı verildi.

Not. “Gagauz şarabın yortusu” 
1-ci literatura konkursunda 2014 yılda 
ensediydi Todur ZANET.

***
Yortuda Rusiyadan güreş trenerına 

Dimitriy GERÇİOGLUya sportta hem 
genç sport boylarını terbietmektä büük 
başarılar için “Gagauziyanın Şannı 
vatandaşı” adı verildi.

PATRETLERDÄ: “Saalık Allaa 
versin!” – (yukarda saadan) GHT Başı 
Dimitriy KONSTANTİNOV  hem Ga-
gauziya Başkanı İrina VLAH.

(aşaada solda) “Kaberne pek islää!” 
– Vlad MİHALÇAN, Valeriy SUFRAY 
hem şarap ustası Georgiy KISSA.

Aydar küüyün kilimciykaları hem 
kilimneri anılmış!

Buyurun Tomay küüyün auluna!


