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Gagauziya ikiyä yırıldı

“Böl hem buyur!” İMPERATORLUK prinţipı ortada

Gagauziyanın büünkü başkanı kuvedä tamahlandıktan beeri hem büünkü günädän Gagauziyanın herbir köşesindä may
her ay kavga çıkarêr. 7-8 yıllık gazetaları bakarsaydık onnar hep bu türlü haberlärlan dolu: ba Komrat Çadırın duşmanıymış, ba Valkaneş; ba GRT başkanın duşmanıymış, ba “Ana Sözü” gazetası, ba “Gagauziya haberleri”; ba komunistlär onun
dostları – ba duşmannarı, ba demokratlar dostlarıymış – ba duşmannarı, ba liberal-demokratlar dostları – ba duşmannarı;
ba Marian LUPU başkanın dostu hem başkanı zakonsuz pravitelstvo azası yapêr, ba Mihail FORMUZALın sözünä görä o
duşman hem onun partiyası gagaulardan “ölü eşään kulaklarını kazanacek”…

Okuyun 2-ci sayfada

Biz Gagauziyanın
gelişmiş bir bölgä
olmasını isteeriz

Atilla Cem KARAMOLLAOĞLU
2011-ci yılın Orak ayından (iyül) beeri Kişinev TİKA ofisin koordinatoru
çalışêr. Duudu 1970-ci yılın Kırım
ayın 2-dä. Başardı Türkiyenin 19
Mayız Universitetın su örünneri fakultetını. TİKAda 2006-cı yıldan beeri işleer.
Kendisinnän intevyu 4-cü sayfada

Bu ayıp örnekleri sıralamaa deyni gazetamızda er etmeyecek. Hem da onnarı
okadar sıralamaa lääzım olmayaceydı
herliim bitki ayda Gagauziya artık dokuşma kertiinä gelmäydi. Nezaman sa birleşik Gagauziya parça-parça yırıldı. Bunu
yaptılar kuvettä bulunannêr. Onnar, kim
kuvettä kalmaa deyni evelki “Böl hem
buyur!” İMPERATORLUK prinţipını
ortaya attı, da gagauzları güüs-güüsä
getirdi, inasannarı meydannara çıkarttı
hem, korkudan, önnerinä poliţiya hem
speţnaz kardonnarı koydu. O kardonnar
ardından da halktan saklanêrlar. Zerä
2011-ci yılda hep ölä halktan korkarak,
kordonnar ardından, başkannaa geldilär,
hem sora da o insannarı, kim onnarı başkannaa getirdi, İuda gibi, sattılar.
Not. Böl hem buyur! (latinca: divide et impera; rusça: pазделяй и
властвуй) – devlettä kuvettä bulunanyufka kişilerin prinţipı. Bu prinţipa görä

Dejavü: Başkanın inaguraţiyası. 14.02.2011.

kuvettä bulunannarın seçilmiş metodu –
bölük hem paçalanmış insan toplulukların aralarında kavga hem duşmannık

yaratmak. Bu taktika kullanılêr sayıdan
az hem yufka kişilerin tarafından çoyunnuu kontrol etmäk için (wikipedia).
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Vatandaşların soţial korumasında
Türkiyelän annaşma imzalanacek

Moldova
Parlamentında
Gagauziyaya
kvota versinnär
Gagauziya Halk Topluşu hazırladı
hem yolladı Moldova parlamentına
bir Zakon iniţiativası, angısına görä
teklf ediler Moldova parlamentına
seçimnerindä Gagauziyaya kvota verilsin.

Foto - Todur ZANETin

Moldovanın iç, soţial korumak hem
aylä ministerstvosu bildirdi, ani Kasım
ayın başında Türkiyedän delegaţiyaylan
vatandaşların soţial korumasında annaşma konusunda ilk görüşmelär yapıldı.
Görüşmelerin ilk adımnarında iki
taraf ta soţial koruma sistemaların uurunda kendi bakışlarını açıkladılar hem

Referenduma
yol açık artık

Kasımın 27-dä Gagauziya Halk
Topluşu kabletti “Gagauz avtonomiyasının kalınmış statusu için” Zakonun proektını. (Bu iş için 28 deputat
elini kaldırdı. Birisi – ikiliktä kaldı.)
GHT karar aldı, ani gelän yılın Küçük
ayın (fevral) 2-dä Gagauziyada “Tamojnä
birliinä girmää deyni” Referendunda
“Gagauz avtonomiyasının kalınmış statusu için” soruşu da insanın önünä koymaa.
Referendumu için Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyası kuruldu.
Not. GHT deputatların açıklamasına görä, Moldova hem Romıniya birleşarsalar, ozaman “Gagauziya özel hak
statusu için” Zakon hem Referendum
sonuçları vereceklär kolayını Gagauziya kendi baamsızlıına kauşsun.

annaşma proektının temel noktalarını birleştirdilär. Bu annaşma verecek
kolayını Moldova hem Türkiye vatandaşlarının soţial korumasında juridika
temelini kullanmaa.
Annaşmaya koyulêr ölä soţial garantiyalar nicä, ihtärlık pensiyası, hastalıktan kusurluk pensiyası, iş erindä trav-

malardan yada zanaattan hastalıklardan
kusurluk olmasında pensiya, ayleyi bakan adamın ölmesinnän ilgili pensiya.
Vatandaşların soţial korumasında
annaşma görüşmelerin ikinci buluşması Ankarada olacek.
PATRETTÄ - Kongaz küüyün
ihtärları.

Gagauziya Halk Topluşu isteer, ani
“Moldova Respublikasının seçimnär
Kodeksı” dokumentindä bu işlän ilgili diiştirmeklär yapılsın da Moldova
parlamentında 101 deputattan 5 doorudan Gagauziyadan tek mandatlı seçim
bölümnerindän seçilsin.
GHT urgulêêr, ani Moldovanın büünkü seçim sisteması vermeer kolayını gagauz halkı Parlamentta doorudan
pay alsın hem politika uurunda devletin önderciliinä katılsın.
“Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak
statusu için” Zakonu hiç yokmuş gibi,
Moldovada hemen başladılar bu teklifi
kötülemää, hem urgulamaa, ani Gagauziya sadä Moldovanın bir rayonu. Rayon da
yokmuş nicä parlamennta kvota istesin.

Moldova Evropanın kapusuna yaklaştı
Kasım ayın 29-da, Litva Respublikasının baş kasabasında Vilnusta geçän
Dou işbirlii samitın çerçevesindä, Moldovanın premyer-ministrusu İurie LEANKA Moldovanın adından Evropa Birliinnän (EB) asoţiaţiya annaşmasına
ön imza koydu.

Foto - gov.md

EB adından bu dokumenttä yazıldı
Evropa Birliin dış işleri hem politikasının baş temsilciykası Kêtrin EŞTON.

Şindi lafta var, ani ileriyä Moldova
var nicä Evropa Birliinnän asoţiaţiya
annaşmasını heptän imzalasın da EBya
girsin.
Moldovanın Konstituţiyası izin
vermeer vatandaşlara sormayıp bölä
bir işi yapmaa. Konstituţiyaya görä bu
iş lääzımdı Referenduma çıkarılsın, da
herliim Moldova halkı bu işlän kayıl
olursa, ozaman annaşmayı vardı nicä
imzalamaa.
Moldova Evropanın kapusuna yaklaştı. Girmäk için eşiklerindä ayaklarını siler. Ama o eşiklär pek dar. Bu

üzerä da, bezbelli, Moldovanın büünkü önderciläri, soruşu Refernduma
çıkarmadaan, annaşmaya ön imzayı
attılar. Kim biler o imza gelecektä onnarı hem Moldova kalkını angı kertää
getirecek?
Not. Annaşmanın ofiţial imzalamasından bir gün ileri, EB hem Moldova arasında 900 sayfalık annaşmanın
herbir yapraa imzalandı. Nelär var bu
900 sayfada saklı tutulêr. Annaşma
ensemizä boyundruk mu geçirecek osa
kısmetli hem raat yaşamak mi verecek
o 900 sayfanın içindä gömülü.
EBylan annaşma imzalanmadıınnan taa, moldovalılara adadılar, ani
may ayınadan onnarı BEKİM VİZASIZ
Evropaya yılda 90 günä kolvereceklär.

Gagauzlar, uyanın! Kasım yortusu Kasımın 7-dä!
Neçin Gagauziya öndercileri Kasım yortusunu Kasım ayın 8-dä bakêrlar?!
Bu yannış! Kasım yortusu taa eski zamannardan Kasım ayın 7-dä bakılêr!
Diil 8-dä. Kasımın 8-dä sadä klisenin ay Dimitri yortusu.
Evelki gagauzlar yılı ikiyä
bölärmişlär: Kasımdan Hederlezädän,
Hederlezdän da Kasımadan.
Hederlez günü Hederlez ayın (may)
6-da bakılêr. Onuştan Kasım günü yok

nicä 8-dä bakılsın, zerä yarım yıl taman
Kasım ayın 7-dä düşer. Yok nicä yarısı
yarıdan büük olsun. Bunu doorudalım!
Kasım Günü Kasım ayın 7-dä lääzım
bakılsın! Kaybetmeyelim dedelerdän

bizä varlık kalma yortumuzu.
Gagauzlar, uyanın! Kasım yotrumuzun dooru günündän atılmayın!
Gagauziya Halk Topluşu, bu can
baarmasımı sizä açık danışmam olarak
kabledin. Doorudun bunu.
Todur ZANET,
poet, yazıcı, folklorcu, dramaturg
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Gagauziya başkanı iştän alındı. İspolkom erdä
Kasım ayın 15-dä Gagauziya
Halk Topluşu kendi maasuz sesiyasında Gagauziya başkanına Mihail
FORMUZALa karşı impiçment kararı aldı.
Gagauziyanın “Temel Kanonu”na
uygun olan Karara görä 19 oylan (“Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu
için” zakona görä 24 oy lääzımdı) Mihail FORMUZAL Gagauziya başkanı
işindän alındı. Onun erinä Gagauziyanın geçici başkanı İrina ZELİNSKAYA, Gagauziyanın yustiţiya Upravleniyanın başı, koyuldu.
GHT Kararı tiparlandıktan sora, bir
ayın içindä Gagauziya başkanın impiçmentı konusu Referenduma çıkarılması lääzım olacek.

Not. Hep o günü GHT Gagauziya
İspolkomuna da, 29 oylan, yınanma-

mak votumu kabledip, İspolkomu erä
düşürdü.

Komradın sudu GHTın kararını geçici olarak durguttu
Gagauziya başkanını iştän almaa deyni Gagauziya
Halk Topluşun kararı için Mihail FORMUZAL dedi, ani
o «попытка государственного переворота». Moldova
pravitelstvosunun goskanţeläriyası da GHTnın bu kararını suda verdi.
Komradın sudu, işi hızlı inceleyip, tezicik bir karar aldı,
angısında “Gagauziya Halk Topluşu Gagauziya başkanının

Mihail FORMUZALı işindän alınması için” kararı geçici
olarak durguttu. Hep ozaman Komradın sudu GHTnın taa bir
kararını geçici olarak durguttu: Gagauziyanın geçici başkanı
Gagauziyanın yustiţiya Upravleniyanın başı İrina ZELİNSKAYA olsun deyni.
Şindi top GHTda: Gagauziya Halk Topluşu sudun bu kararını apeläţiyaya verecek mi, vermeyecek mi?

Bölä mındar
laflar başkan
M. FORMUZALa
yaraşmêêr
Kasımın 13-dä vatandaş Mihail
FORMUZAL Kişinev kasabasında
bir brifıng yaptı. O brifingı Gagauziya başkanın brifingı gibi açıkladı.
Ama orada okadar mındarlık söledi, ani hepsi haliz gagauzların (hem
sanêrım ani diil sadä gagauzların) bu
laflardan suratları kızardı.
Gagauziya başkanı Gagauziyanın halkının temsilcisi. Bunu büünkü
sözdä başkan herkerä urgulêêr. Ama
hiç yınancaam gelmeer, ani bu sözleri
vardı nicä sölesin o insannar, ani 3 yıl
geeri Gagauziya başkanına seslerini
verdilär. Onuştan, gözäl gagauzçamızı bulaştırmaa deyni, o lafları vereriz
o dildä (zavalı rus dili!), angısında
vatanadaş hem “Regionnar partiyasının” predsedateli Mihail FORMUZAL

Mitinglar – mitinglarlan,
duuma günü – duuma gününnän!
Gagauzların en büük yortusu Kasım günü. Bu gündä, Kasım ayın 7-dä duumuş Mihail FORMUZAL. O büün Gagauziyanın başkanı sayılêr. Onuştan taa sabahtan kutlamaları kabledärdi hem duuma gününü bakardı. Maasuz bu
gündä, Komratta başkannık binasının önündä, Gagauziya Başkanın çalışmasına karşı, bir protest mitingı oldu.
Mitinga çıktı bir kaç üz kişi. Onnarın
çoyu Valkaneştändi. Bunda şaşılacek
bişey yok, çünkü mitingı hazırladılar bu
rayonun zaametçileri. Mitingın konusu
da birdi – bücetta işleyennerä zarplata borcun kapatılması. Ama birazdana mitingçilär Mihail FORMUZALın
başkannıktan çekilmesini istemää başladılar. Onnar ellerindä plakatlar tutardılar: «Формузал – позор Гагаузии!»,
«Формузал – предатель гагаузского
народа!», «Формузал, верни народу
награбленное!», «Правоохранители,
призовите к ответу Формузала и
его Исполком!», «К ответу членов
исполкома за содеенное!»
Mitingta söz alannar hepsi urguladılar, ani Gagauziya başkanı “sadä kendi
klanına izmet eder, ama insana izmet

etmeer”, “avtonomiyanın bücetını kendi bücetına çevirdi”. Nasaat edennär
başkanı kabaatlı buldular onda, ani
“Halk Topluşun kararlarına uymêêr”,
“gumanitar yardımı olarak gelän ekini
hem solärkayı soyêr”.
Komrat yaşlılar Sovetin predsedateli
İvan STEFANOV okudu Komrat yaşlılar
Sovetin kararını, neredä teklif ediler Gagauziya Başkanını başkannıktan çekmää.
Mitingçılar istedilär önnerindä başkan
söz tutsun. Birazdana M.FORMUZAL
çıktı mitingçılara, ama mikrofona
yaklaşmadı. Poliţiyacıların ardından
(speţnaz içerdä beklärdi) megofondan
dedi: «Если есть факты воровства –
идите в прокуратуру, центр по борьбе
с коррупцией, пусть проверяют. Но
не надо манипулировать людьми. Не
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получится обманывать. То, что люди
не получают зарплату – за это персональную ответственность несет председатель района», da bir-iki minuttan
sora genä binaya girdi, gidip ileri dooru
kendi duuma gününü kutlamaa.
Mitingta söz tuttular: Sergey ÇERNEV, Valkaneş dolayın Başı, Kornel
DUDNİK, Gagauziyanın stroitelstvo
Upravleniyanın başı, Vasiliy NEYKOVÇEN, Komrat muniţipiy sovetin
predsedatel yardımcısı, Georgiy KOPUŞÇU, GHTnın eski deputatı, Georgiy RADOV, Çadır rayonun Kiriyet
küüyün işadamı, Födor GAGAUZ,
GHT deputatı, Georgiy MİTİOGLO,
gençlik Birliin başı, Dimitriy KONSTANTİNOV, GHT başı.
Sonunda mitingın rezolüţiyasını okudu Nikolay Telpiz, GHT zaametçisi.
Rezolüţiyada teklif ediler bücettä
çalışannarın zarplata boorcunu nekadar tez ödesinnär. Gagauziyanın kuvet
organnarı nekadar tez bücettän uursuz
harcamaların ucunu bulsunnar.
Mitingçılar teklif ettilär Gagauziya
başkanı işindän kendisi atılsın. O bunu
yapmarsa, ozaman GHT deputatları
lääzım onu iştän alsınnar da eni başkan
seçimneri hazırlasınnar.
Bu rezolüţiyayı aslıya çıkarmaa
deyni mitingta kuruldu sıradakı üstolan Komisiya. Komisiyaya koyuldular: Sergey ÇERNEV, Födor MİNKU,
Valentina LİSNİK, Nikolay TELPİZ,
Vasiliy NEYKOVÇEN, Georgiy RADOV, Georgiy RATKOGLO.

Moldova demokrat partiyasının başkanına Marian LUPUya danıştı: «омерзительное существо», «Вы - позор
демократической Молдовы», «Ваша
партия получит от гагаузского народа не голоса, а уши от мертвого
осла», «жлобство, цинизм и отсутствие любых моральных рамок»...
Bu ayıp hem mındar laflardan
sora okuycularımıza deyni tekrar
urgulêêrız: o brifingı vatandaş hem
“Regionnar partiyasının” predsedateli
Mihail FORMUZAL kişinin brifingı
olarak kabledin. Çünkü bölä mındar
laflar başkan Mihayıl FORMUZALa
yaraşmêêr. Bekim onnar vatandaş Mihail FORMUZALa yaraşêêr. Bilmeerim.
Bir iş kesin bilerim: bekim başka bir
halkın kulturasında bölä mındar laflar
kullanmakta alışıklık var, ama Gagauz
halkın kulturasında onnarı kullanmaa
ayıptır.
Todur ZANET
PATRETTÄ: 2011-ci yılın Küçük
ayın 14-dä Mihail FORMUZALın
ozamankı “dostu” hem büünkü “duşmanı” Marian Lupu (öndä) hem herzamankı dostu Vlad Filat (arkada)
vatandaş Mihail FORMUZALı
(ortada) poliţiya hem speţnaz arkasından (bak 1-ci sayfada fotoyu) “başkanın inaguraţiyasına götürerlär.
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Biz Gagauziyanın gelişmiş bir bölgä
olmasını isteeriz

Kişinev TİKA ofisindä (soldan): Ahmet DAVUTOĞLU, Türkiye Dışişleri Bakanı; Atilla Cem KARAMOLLAOĞLU, Kişinev TİKA ofisin koordinatoru; Mehmet
Selim KARTAL,Türkiye Büükelçisi; Ali MASKAN, TİKA Balkannar hem Dou
Evropa departamentın Başkanı; Mehmet Süreyya ER, TİKA Başkan yardımcısı.
- Gagauzlarlan ilk tanışmanız nezaman oldu?
- Çok yıllar geeri. Bän taa küçüktüm, yaşardım Samsunda. Bobam gazetacıydı. Gagauzlar da gelmiştilär
memleketimizä. Ozaman bän da gagauzlarlan tanıştım. Onnar da türkçä
konuşardılar, biz da türkçä konuşardık.
Burayı, Moldovaya TİKA koordinaroru olarak geldiimdä da gördüm, ani
sadä dillän birliimiz bitmeer. Yaşamamız, imeklerimiz – hepsi ayni. Burası,
belli ki, ilk geldiimdä bana deyni bir
ayırı bir dünnäädı. Ama bir avantaj
vardı: burada bizim kardaşlarımız gagauzlar yaşêêrlar.
- İkibuçuk yıl geeri siz Moldovada TİKA koordinatoru oldunuz.
Ozaman nedän başlamaa düşündünüz?
Birdän
ne
yapacanız
düşünämeersiniz. İlkin ortamın ne olduu hem iisiklerin ne olduu görmeniz
lääzım.
- Kaç vakıtta bunu yaptınız?
- Yaklaşık altı ay içindä hem gagauzların, hem da moldovannarın yaşadıı küüleri hem kasabaları gezdimgördüm, insannarını tanıdım. Kendi
kafamda bir plan oluşturdum hem iki
yıl o planı aslıya çıkamaa savaştım.
- Angı iisekleri ön plana aldınız?
- Çok var. Ama sistema olarak bölä
kablettim: 1. Saalık koruma problemaları; 2. Üüredicilik problemaları; 3.
Ekonomikayı ayakta tutan işletmelerin
kaybelmä problemaları.
- Bu vakıtta kaç proekt başarabildiniz?
- Otuzdan zeedä küçük hem büük
proekt. Büüklerin arasında var Moldova Dışişleri Bakannıın Protokol
Toplantı Salonu, Komratın İhtärlar
evi, Gagauziya Başkannık hem GHT
binanın enilenmesi, Gagauziya Radio
hem Televideniyanın remontu hem
teknik yardımı, Bêlţ Kimsesizlär evin

hem rehabilitaţiya merkezin remontu
hem donatımı, Çadır kasabasının futbol stadionu hem çok taa başka proektlar. Bundan kaarä Türkiyeyä kurslara hem üürenmeyä Moldovadan çok
uurda speţialistleri yolladık. Onnarın
arasında Bakannıkların zaametçileri,
prokurorlar hem yuristlär, üüredicilär,
doktorlar, çiftçilär.
- Kafanızda kurulan planınızı başardınız mı?
- Taa çok işlär yapmaa neetim var.
Sanêrım, ani düşündüklerimin 90%
yapmaa becerecäm.
- TİKA koordinatorluunun çalışma sisteması nicä kurulêêr?
- Üç temel iştän kurulêr. Biz
koordinaţiya hem kalkınma kurulu olduumuz için – ilkin koordinaţiya. Sora
– koordinaţiyaylan birlilktä proektlarımızın hazırlanması. Sora da – kalkınma proektlarına yardım vermemiz.
- Atilla bey, siz burayı geldiinän
burada 18 yıllık bir TİKA koordinatorluunu buldunuz. Sizädän burada
çok koordinator vardı. Kimileri çok
işlär yaptılar, kimileri taa aaz. Açıklama raportunuza görä en çok proekt siz yapabildiniz. Hepsi bu proektları yapmaa deyni siz mi karar
alêrsınız, osa proektın lääzımnıını
merkezdä üstünüzä olan insannarı
mı yınandırmanız lääzım?
- Burada koordinatorlar 1-2 yıla
kalardılar. Devleti tanımaa kolaylıkları olmaardı. Ozamankı koordinatorlar
da çok proektları yapmaa becerdilär.
Ama çalışma vakıtları kısa oldukları
için, kimi proektları aslıya çıkarmaa
etiştirämemişlär. Sora koordinatorları
3 yıla yollamaa başladılar. Bu da raat
hem başarılı çalışmaa kolaylık verer.
Aaz mı çok mu yapıldı bu TİKA
koordinatorluundan
hem
TİKA
merkezindän bitmeer. Modovanın durumundan biter. Moldovada bir proektı aslıya çıkarmaa pek zor. Bu uurda

üstünüzä ya risk alacenız ya hiç yapmayacenız, zerä burada her üç ayda bir
kerä ofiţial gazetada proektınız yayınnansın lääzım. Herliim bu yapılmarsa,
NDS (KDV) vergisindän düşämersiniz
hem karşı tarafa NDSsız ödemä
yapamêêrsınız. Bu beterä da proektlarınızı bekletmä zorunda kalêrsınız.
- İrmi yılın içindä Moldovada kaç
proekt hem nekadar paraya yapıldı?
- Şindiya kadar 250 proekt yapıldı.
Bu proektlar yaklaşık 30 milion dolar
tuttu.
- Sektorlara görä var mı nicä
açıklayasanız?
- Saalık uurunda – 24, hızlı yardım
hem başka sektorlar – 35, üüredicilik
– 30, kultura – 42, su – 2, iş hem başka sektorlar – 32, öndercilik hem ţivil
uurunda – 22, transport uurunda – 15,
soţial – 20, alış-veriş hem turizma – 4,
hem başka uurlarda.
- Atilla bey, siz pek çalışkan bir
adamsınız. Bu uurda vakıdınızı hiç
kantara koymêêrsınız.
- Saa olun. Dooru, çalışmayı sevän
bir adamım. Bulunduum erdä kendi
devletimi en üst düzeydä temsil etmedä
çalışan bir adamım. Kantar lääzım diil
– Devlet için vakıt daymadır.
- Sizin döneminizin şansı:
Türkiyedän Moldovaya Başbakan yardımcısı, dört taanä Bakan,
TİKA Başkanı, Başkan yardımcıları, Dairä Başkanları, çeşitli
delegaţiyalar geldilär. Bakannarın
vizitlarını hazırlamaklarda Türkiye
Büükelçiliinän birliktä, siz da pay
aldınız. Proektlarınızı aslıya çıkarmaa Büükelçiliklän omuz-omuza mı
çalışêrsınız?
- Hem Başkanımızın, hem da başka
öneticilerimizin yınanması, yardımnarda
her zaman yanımızda oldu. Merkezdä

aldıınan, proektları yapamarsanız
ozaman yannışlık kendinizdä olur.
- Dooru, ölä.
- Angı proektlar canınızda ayırı
er kaplêêr?
- Hepsi onnar canımın bir parçasını
kaplêêrlar.
- TİKA koordinatorluu yardım
proektları bütün Moldovada yapêr.
Moldovanın her tarafını gezdiniz.
Sizincä Moldovanın üülen tarafı
hem poyraz tarafı arasında ayırıntılık var mı?
- Var. Hem büük ayırıntılık var.
Sadä Gagauziyayı alarsak, Moldovanın poyrazına görä, Gagauziya çok
geeri kalmış bir bölgä. Kişinev zaaten
başka bir dünnää. Buralara Evropa el
atmış. Buraları taa birazçık enilenmiş.
Ama Gagauziya çok geeri kalmış. Biz
Gagauziyanın gelişmiş bir bölgä olmasını isteeriz. İnsannarın da raat, düzenni yaşamasını isteeriz. Elimizdän
geldiimizlän da buna izmet ederiz.
- Sizin koordinatorluunuza yaklaşık yarım yıl kaldı. Bu vakıtta neleri yapmaa düşünersiniz?
- 13 proekt yapmaa düşüneriz. Saalık uurunda büük proektlar başladêrız.
Geçennerdä bolniţalara reanimaţiya
için 100 modern, dört motorlu, yatak
aldık. Onnarın 70 eni yapılan Moldova
Respublika bolniţasına, 30 da Komrat
bolniţasına verildi.
Kişinevun Botanika rayonunda ana
hem uşak saalık İnstitutu var. Orada
duudurma hem reanimaţiya bölümneri
var. Bunnarın enilenmesini hem modern biçimä getirelmesini yapmaa düşüneriz. Bu proektın hazırlaması için
artık 35500 Euro verdik. Proekt hazır
olduunan işlerä da başlırız. Bundan
kaarä Gagauziyanın Hirurgiya merkezin proektı var, Komratın dört katlı
bolniţası var. Onnarın düzülmesi hem

Moldovaya bu günä kadar bakan TİKA
speţialistları pek becerilki insannar.
Çok ii bir Büükelçimiz da var. Barabar çalışêrız. Her konuda bizä yardımcı
olêr, bizim yanımızda örüyer. Bunnarın
hepsi bizim için çok büük bir şans.
- Var nicä urgulamaa, ani
hem TİKA merkezindän, hem
Büükelçiliktän hepsi bu yardımnarı

Gagauziyaya baaşlaması bizim için
kalıcı bir iş olacek. Hep Komratta Universitetın bir obşçejitiyasının eniletmä
proektı var. Moldova Dış İşleri ministerstvosunun protokol toplantı salonu
yapılêr. Moldova liţeylerinä kompyuter alınacek. Kotigeni Mici küüyündä
Kultura evinin enilenmesi ilerleer.
Sonu 6-cı sayfada
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Moldova Respublikasında 2011-213 yıllarında
TİKA tarafından yapılan proektlar
1. Moldova Respublikasının saalıı
koruma ministerstvosuna 5 ambulans
verildi. Ambulansların 2-si Respublikan bolniţasına, 1-si Belţ kasabasına
3-çü da Gagauziya verildi.
2. Gagauziyanın Valkaneş kasabasının Mustafa Kemal ATATÜRK dolay
bolniţanın modern hem verimni bir saalık alt yapısı yapmak için, bolniţada
operaţiya bölümünerinin, reanimaţiya
odalarının, hastaları kabletmäk hem
rengen bölümnerinin, kalorifer hem
gaz yısıtma sistemasının remontu hem
tertiplenmesi yapıldı.
3. Gagauziyanın Komrat kasabasının dolay bolniţasında, mobil olarak
kullanmaa deyni, modern tehnologiyalı donatılmış portativ respirator tertipleri alındı.
4. Moldova Respublikasının saalıı
koruma ministerstvosuna baalı olan
Bêlţ kasabasının internatın hem “daun
sindromunnan” bir yaşına kadar uşaklar için reabilitaţiya bölümünün tertiplenmesi hem korumak için merdiven
yolcazların diiştirilmesi yapıldı.
5. Gagauziyanın Kıpçak küüyün
içmä su lääzımnıını karşlayan 3 artezian skvajinasının rekonstrukţiyası hem
o skvajinaların yanında kırnaklık hem
tertiplemäk yapıldı.
6. Moldovanın Vadu-lui-Voda Voda
küüyündä bulunan “MOTİVAŢİYA”
birliinin baamsız yaşamak için kusurlular Merkezinä maasuz bir minibus
baaşlandı. Minibusun arkasında kurulu
lift, angısının yardımınnan koläskalarda
gezän sakatlar var nicä koläskalarlan
bilä minibusa üklensinnär.
7. Gagauzyanın İspolkomuna kaavi hem hererdän geçän JEEP “Tayota
land cruiser” maşinası verildi.
8. Moldova Respublikasının statistika uurunda geliştirmä programaları
için Moldova Respublikasının statistika bürosunnan Türkiye statistika kuruluşu Bakannıı arasında 2010-2013 yıllarında 3 işbirlii programasına yardım
edildi.
9.
Moldova
Respublikasının
e-Devlet uurunda geliştirmä programaların ilerlemesi için Moldova Respublikasının devlet kanţeläriyasına baalı olan
e-Devlet merkezindän speţialistlerin
2012-ci yılda Türkiyedä incelemä uurunda vizitta yardım yapıldı.
10. Moldova Respublikasının

Atatürk bibliotekasının toplantı salonu

15 Baş prokurorun kvalifikaţiyasını
üüseltmää deyni, Türkiyenin yustiţiya
Bakannıı tarafından düzennenän “Terör ve Organize Suç Sistemleri” hem
“Savcılar İçin Soruşturmaların Hazırlık Aşamalarında, Olayların Yerinde
Araştırılması ile Adil Süreçler” konulu üüretmäk programlarına katılmaları
karşılandı.
11.
Gagauziyanın
üüredicilik Upravleniyasının zaametçilerinin kvalifikaţiyasını üüseltmä deyni 4 kişinin Türkiyedä liţeylerin
zanaat hem teknik uurunda üüredicilik sistemasınnan tanışmak hem kendi kvalifikaţiyalarını üüseltmäk için,
geziyä hem kursalara katılmaları karşılandı.
12. Gagauziyanın saalıklı bir genç

enilenmesi hem tertiplenmesi yapıldı. Bu verdi kolayını
burada 24 kişidän 45 kişi
kalmasını. İhtärlar evinä eni
mebel hem oborudovaniye
alındı.
16. Gagauziyanın Komrat kasabasında bulunan
hem 30 yıl remont görmeyän
Gagauziya İspolkomu hem
Halk Topluşu binanın enilenmesi hem tertiplenmesi yapıldı. Binanın girişi,
koridorları, merdivenneri,
toplantı salonu, oda kapuları yapıldı.
Binaya hem bürolara mebel hem tehnika alındı.
17. Gagauziya radio hem televideniye (GRT) binasının bütün enilenme-

Gagauziya radio hem televideniye (GRT) binasının ofiţial açılışı. 21.10.2013.
evlatboylarının etiştirilmesi hem soţial
aktiv olmaları, sportlan ilgilenmeleri
için Çadır kasabasının stadionun çimendirilmesi hem tribunaların enilenmesi yapıldı.
13. Gagauziyanın Caltay küüyün
orta şkolasının bütün kalorifer sisteması enilendi.
14. Moldova Respublikasının üüredicilik ministerstvosuna baalı olan
Moldova milli horeografiya kolecında
halk oyunnarını üürenän 13-16 yaşında
uşaklara, Burdur hem Kavkaz oyunnarını koymak için, 48 komplekt oyun
rubaları alındı.
15. Gagauziyanın Komrat kasabasında 1972-ci yılda kurulan hem hiç remont
görmemiş Komrat ihtärlar evin binaların

si, tertiplenmesi hem teknik alt yapısı
yapıldı. Mebel koyuldu. Personala
üüretmäk kursaları yapıldı. Elektronika hem bütün tehnika kuruldu hem
GRTya verildi.
18. Moldova Respublikasının dışişleri hem Evropaya integraţiya ministerstvosunun protokol toplantı salonuna tertiplemäk hem teknik yardımı
yapıldı. Toplantı masası hem kreslolar
alındı, ses sisteması hem elektronika
payları enilendi.
19. 1999-cu yıldan beeri Gagauziyanın Komrat Mustafa Kemal
ATATÜRK bibliotekasının personal
zarplataları veriler. Tek katlı olan bibliotekanın binasına remont yapıldı, eni
mebel alındı hem kompyuterlar verildi.

Gagauziya İspolkomun hem Halk Topluşun toplantı salonu

100 taanä istoriya, roman, bilim hem
literatura kiyatları alındı.
20. 2012-ci yılın 2-3 Kasım
günnerindä olan “Dünnä Gagauzların
III-cü Kongresin” harçlarının bir payı
karşılandı.
21. 2012-ci yılın Kırım ayına kadar
Gagauzça çıkan “Ana Sözü” gazetasına yardım yapıldı.
22. 2011-ci yılın 4-5 Kasım
günnerindä Gagauziyanın baş kasabasında Komratta olan “II. Halklararası
ekonomika Forumuna” kanţeläriya
malları alındı, çeviricilär ödenildi hem
çevirici tehnikası kiralandı.
23. Gagauziyada yapılan malların
sergilemesi için hem onnarın satışlarını üüseltmää deyni Gagauziyanın
alış-veriş Palatasının sergi için tertipleri (stendlar, suultucu dolaplar, şişeli
vitrinalar) alındı.
24. 2011-ci yılın Büük ayın 14-dä
Moldova Çiftçilik hem İmeelik Bakannıı hem Türkiye Pravitelstvosunun
TİKA arasında “Moldova Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı”
protokolu imzalandı. Bu protokolda
annaşmaya görä iki devlet arasında
hayvancılık uurunda işbirlii kaavileşecek. Bunun için Moldovada çalışan
Hayvancılık araştırma institutun, çiftçi
birliklerin (asoţiaţiyaların) hem hayvancılaa izmet verän çiftçilik kuruluşların
zaametçilerinä hem da küülerdä yaşayan hem bu uurda çalışan aylelerin para
gelirini hem varlıını zeedeletmää deyni
Moldovada üüredilmäk kursları verildi.
Bu kurslara 45 kişi katıldı. 2011-ci yılın
Küçük ayın (fevral) 20-27 günnerindä,
modern tehnologiyalarlan mal yapılmasını erindä görmää hem kuruluşlarda
incelemelerdä bulunmaa deyni, Moldovadan 13 kişi Türkiyeyä yollanıldı.

Moldova dışişleri ministerstvsunun protokol toplantı salonu
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VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumaklar
Kasım ayın 6-da Çadır kasabasında oldu VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan halklararası okumaklar. Gagauziyadan kaarä,
okumaklarda pay aldılar konaklar Bulgariyadan, Moldovadan, Rusiyadan, Ukraynadan, Türkiyedän, Vengriyadan.
VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumakların açılışında Çadır primriyasının toplantı salonu insandan taşardı.
Burada vardılar sıradan insannar, popazlar hem din adamnarı, yazıcılar, bilim insannarı, üüredicilär, muzeycilär,
bibliotekacılar, deputatlar, diplomatlar,
kultura hem cümne insannarı.
Okumakların açılışı başladı Mihail
ÇAKİRä baaşlanan bir duaylan. Açılışta pay aldılar Gagauziyanın hem
Çadır kasabasının öndercileri, Kaul
hem Komrat episkopu ANATOLİY,
Türkiyenin Büükelçisi Mehmet Selim
KARTAL, Bulgariya Büükelçisi Georgi PANAYOTOV, Moldova Parlamentın deputatı Vera VLAH, Moldovanın
Rus Cümnesinin predsedateli Lüdmila

LOŞÇÖNOVA, Komrat devlet Universitetın prorektoru hem başkaları.
Okumakların açılışından sora plenar
toplantısı oldu. Açılışı hem plenar toplantısını götürdü “M.Maruneviç” adına
bilim merkezin başı Pötr PAŞALI.
Plenar toplantısı bittiynän Mihail ÇAKİRın anmak taşınada popazlar
kısa bir slujba duası yaptılar. Bundan
sora anmak taşına çiçek koyuldu.
Üülendän sora VI-cı Mihail
ÇAKİRä adanan okumakların çalışmaları sekţiyalarda geçti.
1-ci sekţiyanın temasıydı: «Церковь и общество: традиции и современность»;
2-ci sekţiyanın temasıydı: «Историческое и культурное наследие народа»;

3-cü sekţiyanın temasıydı: «Библиотека как часть системы духовнонравственного воспитания»;
4-cü sekţiyanın temasıydı: «Гагаузский язык в системе образования
Гагаузии».
Sekţiyalar çalışmasından sora VI-cı
Mihail ÇAKİRä adanan okumakların
kararı alındı.
Not. Mihail ÇAKİRä adanan
halklararası okumaklar başladılar
hem olêrlar Çadır popazın Ay-Boba
DİMİTRİYin (Kioroglo) çalışmalarınna. Bu yıl okumakların hazırlamasında pay aldılar Cadırın primariyası,
“M.Maruneviç” adına bilim merkezi,
Komrat Devlet Universitetı, Gagauziya İspolkomu.

Ay-Boba Mihail ÇAKİRin
kanonizaţiyası olsun
VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumakların plenar toplantısında Moldovadan popaz Ay-Boba OKTAVEAN (Moşan) teklif etti Ay-Boba Mihail
ÇAKİRin kanonizaţiyası için çalışmaları başlamaa hem bu iş için komisiya
kurulsun.
VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumakların açılışının önündä GRT hem
“Ayın-Açık” kanallarına intervyu verärkana gagauz yazıcısı hem “Ana Sözü” gazetanın baş-redaktoru Todur ZANET ta teklif etti, ani Ay-Boba Mihail ÇAKİRin
kanonizaţiyası lääzım olsun hem gagauzlar artık dualarını Ay-Boba Mihail ÇAKİRin ikonasına yapmaa başlasınnar.
Taa sora, sekţiya çalışmalarında, Todur ZANET teklif etti, ani VI-cı Mihail
ÇAKİRä adanan okumakların Kararında Ay-Boba Mihail ÇAKİRin kanonizaţiyası
için maasuz bir punkt kabledilsin.

Biz Gagauziyanın gelişmiş bir bölgä
olmasını isteeriz

Sonu. Çeketmesi 4-cü sayfada
- Bunnar hepsi temel proektlar.
Kultura için bişey yapıldı mı?
- Gagauziyanın kultura Upravleniyasının bir teklifi bizä vardı: Komratta
bir audio yazı hem CD çoklaştırma studiosu kurmaa hem muzıka instrumentlerin üzerinä kurulan mikrofonnarın
alınması. Sanêrım bunu yapacez. Bir
da Gagauz teatrusunda gagauzların haliz hem dooru istoriyasını annadan bir
pyesanın sţenaya koyulmasının proektı
var. Onu da yapmaa düşüneriz.
- Bilerim, ani herbir devletä çalışmaa çıktıynan siz yanınıza aylenizi
da alêrsınız. Bu onnara deyni zorluk
yaratmêêr mı? Ayırı er, ayırı insannar, ayırı kultura.
- Bu taraftan haklıysınız, ama ayläm
yanımda olduunan biz biri-birimizdän
kopmamış olêrız. Bir da çocuklar
analı-bobalı büüyerlär.
- Bir laf var: herbir başarılı
erkään arkasında mutlaka ii bir karı
durêr. Karınız sizä nekadar yardımcı olêr hem karışêr mı sizin işlerinizä,
osa karışmêêr mı?
- Saa olsun, o benim herbir konuda
yardımcım. Biz gurbettä çocuklarım-

nan, eşimnän yaşayan bir türk aylesiyiz. Başka bir kimimiz var? Birkaç
tanıdıımız insanımız var, okadar.
Her sabaa eşim beni kapuda uurlar,
çalışmalarımda ii başarılar dilär. Eşim
beni işä ölä yollar. Hiç bir sıkıntıylan da
beni raatsız etmäz. Bölä olunca da kafanız raat olur. Kafanız raat olunca da işlerinizi kolay yaparsınız. Eşimnän kimi
proektları paylaşêrım. Onun bakışını
hem fikirini da alêrım. Saa olsun yardımcı olêr. İki da çocuumuz var. Bir çocuum
oldu burada. Bän aylemi pek severim.
- Siz Allahı inanan bir adamsınız. Zor vakıtta Allaha sık mı
danışêrsınız?
- Sanêrım, ani Allahı inanan herbir
insan zor vakıtta mutlaka yardım için
Allaha danışêr. Bän diil salt zor vakıtta,
ama herzaman Allahıma dua ederim.
- Atilla KARAMOLLAOĞLU
olarak, iştän kaarä, hobbiniz ne?
- Bän futbolu hem gezmeyi çok severim. Çocuklarımı, eşimi alıp yanıma,
bulunduum devletin herbir köşesini
gezerim hem insannarınnan lafetmää
severim. Çünkü çok ayırı kulturalarlan
alış-veriştä bulunmuş olêrsınız. Bu da
sizä parasız büük bir gelir olêr.

- Redakţiyamızın adet soruşu:
Atilla KARAMOLLAOĞLU TİKA
koordinatoru olarak hem Atilla KARAMOLLAOĞLU insan olarak
okuycularımıza ne sölärsiniz?
- Öncä koordinator olarak söliim.
Devletimin tarafından bana verilän işimi en islää urda örütmäklän hem temsil etmäklän burada bulunêrım. Bunun
başında da, burada bulunmamın sebepi
– Modova Türkiye arasında köprü olan
gagauzlar.
Biz istämeeriz, ani gagauzlar kendi
bölgelerindä, kendi aralarında kavga
edip, Moldova politikasından bir tarafta hem uzakta kalsınnar. Moldovadan
ayırılak diil, Moldovanın bir parçası
olarak örümeleri lääzım. Gagauzların
kendi bölgelerindä kalmaları lääzım.
Oralarını brakıp, gidärsalar, Gagauziya
batacek. Onuştan işlerini Gagauziyada
yapsınnar lääzım.
Gagauzlar kendi aylelerinnän hep
gagauzça lafedeceklär. Herliim küçük
uşaa, gagauzçayı bilmedään büüyür sa,
bir gün gagauzça bitecek. Bir dili bitän
milletin kökü da bitecek. Bu açık, acı
bir aslılık. Dost – acı sölär, kardaş – taa
da acı sölär.
Şindi insan olarak söliim. Valkaneş bolniţasının kesin kabul etmesini

Türkiyedän delegaţiyaylan yapmaa
gittik. Bolniţayı gezdik. Bolniţanın baş
doktorunun odasına geçtik. Kiyatları
hazırlarkana orayı valkaneşli bir doktor geldi. Masa üstündä “Ana Sözü”
gazetası vardı, sora rusça gazetalar
vardı. Sizin gazetanız kenarda durêr.
Rusça gazetaları hepsi okuyêr. “Nedän
gagauzça okumêêrsınız?”- dedim.
“Ne bizä lääzım gagauzça?!“- dedi o
doktor. Pek üfkelendim, sordum: “Sizin uşaanız gagauzça biler mi?” “Ne
lääzımmış benim uşaama gagauzça!”dedi o. “Ne demäk bu.- sordum bän.Siz gagauz diilsiniz mi? Sizin uşaanız
rusça bilsin, angliyca bilsin, nemţeycä
bilsin, franţuzça bilsin. Ama öncä gagauzçayı bilsin. O – Ana dilidir! Siz
bunu kaybedärsanız – bu gün kazandıınız zanedeceniz, ama yaarın kaybettiinizi göreceniz.”
Benim sizdän, insan olarak, istediim: gagauzçanızı unutmayın hem
biri-birinizä baalı kalın. Her zaman
türk milleti, 80 milion insan yanınızda,
bunu da bilin. Biz, bayrama kadar diil,
ölümä kadar severiz insanı.
- Saa olun.
- Siz da saa olunuz!
Kişinev TİKA koordinatorlan
Todur ZANET konuştu
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“Ana Sözü”n 25-ci yılı KDUda bakıldı Meţenattan
Canavar ayın 18-dä Komrat Devlet Universitetın bibliotekasında 25-ci
yıldönümünän ilgili olarak toplantı oldu. Orada baş redaktor Todur ZANET
“Ana Sözü” gazetasının yaşaması için hem kendi literatura yolu için annattı.
Toplantıyı hazırladılar KDU bibliotekasının baş zaametçisi Vera ÇİMPOEŞ, KDU bibliotekacısı Larisa ÇAKİR
hem “Atatürk” bibliotekasının direktoru Vasilisa TANASOGLU.
Maasuz buluşmak için bibliotekacılar hazırlamıştılar iki sergi: “Ana Sözü”
– 25 yaşında!” hem “Eni Kiyat”.
Birbuçuk saadın içindä Todur ZANET
annattı gazetanın 25 yıllık ömürü için,
kendi yaratmak yolu için, okudu peetleri-

ni hem cuvap verdi koyulan soruşlara.
Buluşmayı selemnadı KDU rektoru.

Buluşmada pay aldılar KDU prorektorları, dekannar, Gagauz dili hem literaturası kafedranın zaametçileri, jurnalistlär,
magistratlar, studentlar hem pedagoglar.
Larisa ÇAKİR, bibliotekacı

studentlara
stipendiyalar

Ukraynanın işadamı, Odessa bölgesinin deputatı tomaylı gagauz Dimitriy DİMÇOGLU açıkladı, ani Komrat
Devlet Universitetın en islää 3 studentına her yılın 10000 ley (800 $) stipendiya verecek. Bu işi Canabisi bildirdi
KDU rektorun adına yollanan kiyatta.
Stipendiyalar verilecek üürenmäk
yılın sonunda. Karar alacek komisiya,
ani kurulacek KDUnun hem üüredicilik
Upravleniyasının ikişär insanından.

Foto - Andrey BEJENAR

“D.SAVASTİN” adına resimcilik şkolanın yıldönümü
Kasım ayın 1-dä “Dimitriy SAVASTİN” adına Komrat resimcilik
şkolası kendi 30-cu yıldönümünü
kutladı. Maasuz bu yortu için Gagauziyanın resim Galereyasında Komrat resimcilik şkolasının üürencilerinin resim sergisi açıldı.
Sergiyi açmaa hem şkolanın yıldönümünü kutlamaa deyni, Galereyaya
geldilär resimcilik şkolanın zaametçileri hem üürencileri, onun direktoru
Sergey SAVASTİN, şkolanın kurucusu
Dimitriy SAVASTİN, Gagauziya İspolkomun azaları, kultura insannarı.
Not. Komrat resimcilik şkolası açıldı 1983-cü yılda, açan resimci Dimitriy
SAVASTİN Moldova Komunist Partiyasının Merkez Komitetına (KPMK)
bu uurda bir kiyatlan danıştı da KPMK
şkolanın açılmasınnan ilgili karar aldı.

1992-ci yıladan şkolanın direktoru
Dimitriy SAVASTİN işledi. 1992-ci yıldan beeri burada direktor D. SAVASTİNın oolu Sergey SAVASTİN.
30 yılın içindä “D.SAVASTİN”
adına Komrat resimcilik şkolasını 306
kişi başardı. Onnarın 136-sı resimcilik
uurunda zanaatlarını Universitetlarda
hem koleclarda ilerlettilär.

Svetloe küüyünä – 100 yıl oldu! Genç gagauz yazıcılar Birlii kuruldu
Kasım ayın 8-dä Gagauziyanın Svetloe küüyü kendi kurulmasının 100-cü
yıldönümünü kutladı! Bu gözäl yortunun kutlamsında pay aldılar Gagauziyanın hem Komrat rayonun öndercileri, GHT hem Moldova parlamentının
deputatları, küülülär hem küüyün musaafirleri.
Ofiţial
toplantıda,
kutlama
sözlerindän kaarä, annadıldı küüyün kurulması için hem büünkü günneri için.
Verildi baaşışlar: Gagauziya Başkanı
Mihail Formuzal, primara bir gramota
verdi: Komrat rayonun başı İvan SARI
kultura Evinä bir fotoaparat baaşladı.
Moldova parlamentın deputatı
Aleksandr STOYANAGLO çiftçilik

kolecına xerox printer hem skaner baaşladı, deputat Pötr VLAH uşak başçalarına binär lei verdi; deputat İrina
VLAH Svetloe küüyü için bir kartina
baaşladı.
Ofiţial toplantıdan sora büük bir
konţert gösterildi.
Not. Büünkü Svetloe küüyü kuruldu 1913-cü yılda, açan burayı geldi 21
nemţä aylesi. Küüyün ilk
adı Denevţa (Neue Dennewitz). 1940-cı yılda burada yaşayan 256 nemţä
Germaniyaya yollandı.
Sovet zamanında 1950ci yılda küüyün adı diişti.
Svetloe küüyündä 600 ev
hem çiftçilik kolecı var.
Burada 2000 kişiyä yakın insan yaşêêr.

Gagauziyada eni bir Birlik kuruldu – “Genç gagauz yazıcılar Birlii”. Kasım ayın 15-dä da, Komradın İnsana yardım Dernään binasında, bu Birliin
tanıtım sırası geçti.
Genç gagauz yazıcılar Birliin tanıtım sırasında pay aldılar genç yazıcılar Ekaterina GANEVA, Alla BÜÜK
(Çernioglu), Elena MOKANU, Yuliya
KURDOGLU, Mihail KÜRKÇÜ hem
başkaları.
Genç yazıcıları kutlamaa deyni hem
kendi ustalıını onnarlan payetmää deyni Birliin tanıtım sırasında pay aldılar

poet Pötr ÇEBOTAR, kultura adamı İvan MİLEV, gazetacı Konstantin
KURDOGLU.
O günü Genç gagauz yazıcılar Birlii
azaları paylaştılar kendi plannarınnan,
okudular kendi yaratmaklarını hem
sergiledilär kendi kiyatlarını.
Buluşmada Genç gagauz yazıcılar
Birlii açıkladı kendi emblemasını da.
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Komratta Türk filmnarın
Festivali geçer

Lüdmila TUKAN “Türk Vizion - 2013”
konkursun finalına gidecek
Gagauziyanın Kongaz küüyündä geçti Türk Dünnäsının “Türk Vizion - 2013”
Türkü konkursun ön yarışmaları, angısında ensedi Lüdmila TUKAN türküylän
“Düün Türküsü” (laflar – Todur ZANET, muzıka – İlya FİLEV).
Maasız Konkursun ön yarışmaları için Gagauziyada bir juri kuruldu. Juri,
“Türk Vizion - 2013” Türkü konkursun reglamentına görä yarışmaya 6 konkursant katılsın izin verdi. Sora da, sesleyip hepsi konkursantları, zalda olan insannarın hem GRT (GRT cannı yayında yarışmayı verdi) siiredicilerin önündä “Türk
Vizion - 2013” maasuz temsilcisi, jüri başı Vasiliy İVANÇUK hem Gagauziyada
“Türk Vizion - 2013” koordinatoru Pötr PETKOVİÇ açıkladılar, ani yarışmayı Lüdmila TUKAN ensedi da o “Düün türküsü”nnän Moldova hem Gagauziya
adından pay alacek “Türk Vizion - 2013” Türkü konkursun finalında, ani geçecek
Türkiye Respublikasının Eskişehir kasabasında Kırım ayın (dekabri) 21-dä.

Foto - gagauzia.md
Kasım ayın 29-dan – Kırım ayın 1-dän Komradın kultura Evindä Türk filmnarın Festivali olacek. Filmlarda rusça subtitrirovanie. Seanslara giriş – serbest.
Festivalin açılışında pay aldı Türkiye Büükelçisi Mehmet Seşim KARTAL (patrettä saada).
Festifaldä programasına görä
gösterilecek kinolar: “Babam ve
Oğulum” («Отец и сын»); “Aşk
Tesadüfleri
Sever”
(«Любовь
любит совпадения»); “Beynelminel” («Международный»); “Selvi
Boylum Al Yazmalım” («Красный

платок»); “Pandora’nın kutusu”
(«Ящик Пандоры»).
Komratta Türk filmnarın Festivalini hazırladılar Moldovada Türkiye Büükelçilii, “Suleyman Demirel” moldotürk liţeyi hem Gagauziyanın kultura
Upravleniyası.
Not. Canavar ayın 30-zu – Kasım
ayın 3-çü günnerindä Türk filmnarın
Festivali Kişinevda da geçti.

Mihail KOLSA – 75 yaşında! Kutluca olsun, Maestro!
Gagauz Milli Gimnasını muzakısının avtoru, kompozitor, muzıka hem folklor araştırmacısı, pedagog Mihai KOLSA 75 yaşını tamamnadı.
SSRB hem Moldova kompozitorlar
Birliin azası oldu. 1991-ci yılda Moldova Filarmoniyasında “Kadınca”
ansamblisindä işlemää başladı. 19931996 yıllarda ansamblinin başı oldu.
1997-ci yıldan beeri 2010-cu yıladan Türkiyedä, Ankarada Gazi Universitetında muzıka bölümündä çalıştı.
Mihai KOLSA çok yıllar gagauz
muzıka folklorunu topladı. 1980-ci
yılda, Moskvadakı «Мелодия» firmasında o çıkardı bir plastinka «Музыка

гагаузов». Plastinkada yazılıydı 21
gagauz halk avası hem 16 türkü. 2002ci yılda o genä çıkardı bu yaratmaları,
ama artık CD disklarda.
Kompozitor olarak, Mihai KOLSA pek çok muzıka yarattı, siyutalar
hem hor için türkülär, gagauz poetların
peetlerinä türkü yazdı.
Hazırladı hem çıkardı “Türkülär”
(1989) hem “Türkülär. Korolar” (1995)
kiyatlarını. Çok muzıka araştırma yazıları yazdı hem tiparladı.

Mihai KOLSA çok yıllar gagauz
avtonomiyası için çalıştı. Taa Sovet
vakıdında avtonomiyanın lääzımnıı
işin annadardı genç gagauz yazıcılarına. Bu üzerä da KGB tarafından baskı
altında bulundu.
1990-cı yılda, Gagauz Respublikasının kurulma günnerindä, Gagauz Milli Gimnasının muzıkasını yazdı. 1990cı yılda, Orak ayın (iyül) 22-dä Gimn
gagauz halkın Üstolan kongresindä
kabledildi.
PATERTTÄ: Mihail KOLSA (ortada galstuklu) gagauz kultura adamnarınnan “Çeşitliktän birleşmäk”
Etnofestivalindä. 2012-ci yıl.

Mihail KOLSA duudu 1938-ci yılda Komratta. 1949-cu yılda onun aylesini Sibirä, Kurgan bölgesinä kaldırdılar. 1956-cı yılda orada Çaşa küüyündä
o başardı şkolayı. Hep o yılın KOLSA
aylesi Moldovaya döndü. 18 yaşını
tamnanadıynan onu armataya aldılar.
Askerdän sora, Mihai KOLSA girer
üürenmää Kişinev muzıka uçilişçesinä
da 1968-ci yılda başarêr onun teoretika bölümünü. 1971-ci yılda o başardı
Kişinev konservatoriyasını. 1983-cü
yıladan Kişinevun “St.Neaga” muzıka
uçilişçesindä muzıkayı üüreeti.
1982-ci yılda Mihai KOLSA
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