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Dragi prieteni, concetăţeni!

La 12 decembrie 2010 urmează să  veniţi la secţiile de votare pentru a 
alege noul Başcan al Găgăuziei cu care va trebui mai apoi să mergeţi 
pas la pas pe parcursul următorilor patru ani.

Găgăuzia deja a marcat aniversarea de 15 ani a UTA şi aniversarea a 20-
ea a Republicii Găgăuze. Este un termen suficient pentru ca locuitorii 
regiunii să resimtă avantajele şi beneficiile „casei găgăuze”. Însă pentru 
aceasta  este  necesar  un  efort  major,  unul  istoric,  este  necesară  o 
echipă capabilă de acest efort, este necesar un lider, unul puternic şi 
hotărât, care va face ca guvernarea să se întoarcă cu faţa spre oameni 
şi o va impune să lucreze în beneficiul oamenilor.

Eu sunt adeptul  apărării intereselor Găgăuziei şi a  poporului ei. Sunt 
ferm convins că nu poţi rămâne impasibil la necazul altuia! Iată de ce 
eu,  prin  toate  forţele,  voi  avea  grijă  ca  fiecare  persoană  să  aibă 
speranţă în ziua de mâine.

------------------

Pentru soluţionarea multor probleme, de fiecare dată am fost impus să-
mi  stabilesc  obiective,  uneori  dintre  cele  mai  complicate,  şi  să  fac 
eforturi pentru a le atinge. Acest traseu de cele mai dese ori nu-i prea 
uşor şi neted, însă de reuşite şi  de realizări  pot să mă mândresc, iar 
ceea ce nu am reuşit deocamdată eu voi realiza neapărat. Nu poţi lăsa 
fără  atenţie  aspiraţiile  oamenilor,  proiectele  de  viaţă  şi,  mai  ales, 
necazul  cuiva.  Mă  adresez  astăzi  către  voi  pentru  că  am  toată 
certitudinea:  nu  veţi  rămâne  în  espectativă,  ca  nişte  observatori 
absenţi,  în  autonomie.  Eu  am  creat  asociaţia  obştească  „Novaia 
Gagauzia” („Găgăuzia Nouă”) aceasta reunind peste 15 mii de persoane 
cu cele mai diferite viziuni.

---------------------------------------

Oamenii  îşi  doresc  schimbarea.   Şi  eu  salut  aceste  aspiraţii.  A  venit 
timpul să trăim bine la noi acasă. Noi vom crea această viaţa mai bună 
cu toţii împreună.



Votul Dvs. pentru mine va constitui contribuţia Dvs. la multitudinea de 
fapte bune, contribuţia Dvs.   pentru o Găgăuzie nouă şi  puternică.   

Autonomia  noastră  este  mică,  însă  ea,  totuşi,  este  o  parte  vie  a 
Moldovei. Bucurându-ne frăţeşte de ziua ce vine  să lăsăm  în trecut 
totul  ce  ne  îndepărta  şi,  conjugându-ne  eforturile,  să   surmontăm 
dificultăţile. Avem în faţă multe greutăţi, însă toate pot fi soluţionate 
când în inimă  există sentimentul de mândrie pentru propriul popor şi 
puteri pentru a-i întinde o mână de ajutor.

-------------------------------------------------- 

Îmi reiterez încă o dată convingerea principală: eu voi deveni Başcanul 
care Vă va uni pe toţi în numele binelui.  Nu mai avem nevoie nici de 
dezbinare, nici de vrajbă.

Modelul  unei  Găgăuzii  Puternice  presupune o  dezvoltare  economică 
bazată pe garanţii sociale solide pentru fiecare. Aceasta  înseamnă   noi 
locuri de muncă. Aceasta  înseamnă    solidaritate civică şi conciliere 
interetnică.  Aceasta   înseamnă    apă  curată,  drumuri  bune, 
telecomunicaţii  fiabile  şi  servicii  medicale  de  calitate  în  fiecare  sat. 
Aceasta  înseamnă   o nouă viziune asupra culturii.

Eu  merg  în  alegeri  având  o  percepţie  distinctă  asupra  necesităţilor 
Găgăuziei, conştientizând clar pe cine-l doare inima pentru Găgăuzia, 
dar cine este preocupat de soarta acesteia doar la nivel de declaraţii.

Programul meu formulat în baza doleanţelor exprimate de populaţia 
din  toate  localităţile  din  Găgăuzia  este  un  program  de  solidaritate. 
Acesta presupune sute, dar dacă va fi necesar, vor fi şi mii de paşi către 
oameni, pe care urmează să-i parcurgem cu toţii împreună.

---------------------------

Ajunge cât am fost „coloraţi” în culori diferite, cât am fot  împărţiţi în 
„ai noştri” şi „ai voştri”, în patrioţi şi nepatrioţi, în „cei de la Comrat”, 
„cei de la Ceadâr” sau „cei de la Vulcăneşti”.

Au rămas în urmă timpurile  când  împroşcam cu pietre.  Nu avem ce 
împărţi. A venit timpul să sporim ceea de ce dispume: avuţia poporului, 
simpatiile  prietenilor,  asistenţa  investitorilor,  interesul  faţă  de 
Găgăuzia.



Eu particip în  alegeri  în calitate de candidat  independent.   Misiunea 
mea principală este să îndeplinesc voinţa poporului. Eu stau la timona 
celei  mai  mari  mişcări  populare  din  autonomie.  Eu  sunt  capabil  să 
apreciez omul din om. Eu sunt capabil să ajung la înţelegeri. Nu port 
pică nimănui,  iar  politica  mea nu este bazată pe minciună şi  interes 
meschin. Graţie acestui avantaj enorm voi putea să atrag în activitatea 
pentru dezvoltarea Găgăuziei profesionişti şi oameni de treabă care-şi 
vor  face  datoria   nu  faţă  de partid  sau faţă  de  Başcan,  dar  faţă  de 
propriul popor şi faţă de glia natală.

Nu  intenţionăm  după  alegeri  să-i  persecutăm  pe  cei  care  nu  ne-au 
susţinut. În Gagauzia va fi suficient teren de activitate şi pentru aceştia.

----------------------------------

Scopul nostru este edificarea şi o atitudine echitabilă faţă de toate: şi 
faţă de peroane, şi faţă de dificultăţi, şi faţă de localităţi. Nu ne vom 
certa  cu  Centrul,  dar  vom  căută  să  găsim  un  compomis  în  toate 
chestiunile.

Generaţia celor mai în vârstă va beneficia de grijă, generaţiei tinere îi 
vor fi asigurate perspective largi pentru a-şi realiza capacităţile.

Nu vor fi marginalizate satele şi oraşele noastre. Să nu-şi facă griji cei de 
la Ceadâr-Lunga că vor beneficia de o atenţie mai mică decât cei din 
Comrat. Să nu fie preocupaţi cei din Vulcăneşti că noi vom lăsa uitării 
problemele cu care aceştia se confruntă.  Vreau să asigur toţi locuitorii 
din autonomie că vom depune un maxim de eforturi  şi pentru a spori 
calitatea vieţii lor.

-----------------------

Privesc în viitor cu  mult optimism. Eu văd acest viitor liber de şocuri şi 
conflicte. Eu văd acest viitor în unitate şi conciliere. Şi Vă invit să-mi fiţi 
alături.

Într-o  Găgăuzie Puternică valoarea supremă va deveni Omul.

Sper că inima şi cugetul Vă vor sugera opţiunea corectă şi  că va învinge 
Găgăuzia Nouă!


