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Büyükelçi Sayın İsmail 
Aramaz Filibe’yi ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti 
Sofya Büyükelçisi Sa-
yın İsmail Aramaz, 31 
Ocak 2011 Salı günü 
Filibe’yi ziyaret ederek 
Vali Zdravko Dimitrov, 
Belediye Başkanı İvan 
Totev ve Belediye Meclis 

Başkanı İlko Nikolov ile 
görüştü. Büyükelçi Ara-
maz, Asenovgrad’ı ziyaret 
ederek Belediye Başkanı 
Emil Karaivanov ile gö-
rüştü. Büyükelçi Aramaz 
ayrıca Asenovgrad’a bağ-
lı Muldova köyünü ziyaret 
ederek, burada soydaşla-

rımızla bir araya geldi. 
Büyükelç i  A ramaz, 

Bulgar-Türk İşadamları 
Derneği (BULTİŞ) üyesi 
Türk ve Bulgar işadam-
ları ile Filibe bölgesinde 
faaliyet gösteren Türk 
işadamları ile Filibe’deki 

‘‘City Otel’’de bir toplantı 
gerçekleştirdi. Büyükel-
çi Aramaz ayrıca, Filibe 
yakınlarında bulunan ve 
yaklaşık 85 kişiye istih-
dam sağlayan Türk yatırı-
mı Tekno-Aktaş firmasını 
da ziyaret etti.

          Kırcaali Haber

Ardino Meclisi, 2012 bütçesini kabul etti
Afet durumuna rağ-

men Ardino (Eğride-
re) Belediye Meclisi 8 
Şubat 2012 tarihinde 
öğle üstü başlayan ve  
4 saat süren olağan 
oturumunu gerçek-
leştirdi. Gündemdeki 
20 maddenin ele alın-
masından önce mec-
lis üyeleri sellerde ha-
yatını kaybedenlerin 
anısına bir dakikalık 
saygı duruşunda bu-
lundular. Meclis üyesi 
Sıbi Uzunov’un isteği 
üzere Belediye Baş-
kanı Resmi Murat ve 
Belediye Başkan Yar-
dımcısı İzzet Şaban, 
günlerce devam eden 
olumsuz hava şartla-
rı nedeniyle Belediye 
Acil Durumlar ve Afet-
ler Komisyonu tarafın-
dan alınan önlemlerle 
ilgili bilgi verdiler. 
Meclis oturumun-

da Belediye Başkanı 
Resmi Murat, 2011 
yılı bütçesinin icra-
sı hakkında rapor ile 
belediyenin 2012 yılı 
bütçe tasarısını görü-
şülmek üzere sundu. 
Meclis oturumunda 

görüşülen madde-
ler üzerine söz alan 
meclis üyelerinden 
hemen hemen hepsi, 
Resmi Murat hakkın-
da sorumluluk sahibi 
bir Belediye Başkanı 
olduğu ve belediyenin 
gelişmesi için çalıştığı 
konusunda birleştiler. 
Bütçe hususunda dile 
getirilen düşünceler, 
görüşler, talepler, öne-
riler gözönünde bulun-
duruldu. 
Ardino Belediyesi-

nin 2012 yılı bütçesi, 

fonksiyonlara, grupla-
ra, faaliyetlere ve pa-
ragraflara dağıtılmış 
olarak 6 437 216 leva 
değerindedir. 
Kabul edilen bütçe-

de, 4 034 342 leva be-
lediye tarafından yürü-
tülecek devlet faaliyet-
leri için, 100 000 leva 
hayati önem taşıyan 
projeleri desteklemek 
ve yerel faaliyetler için 
ise 2 404 782 leva ön-
görülmektedir. 
2012 yılında 1 151 

400 leva tutarında ser-

maye giderleri listesi 
tartışmalardan sonra 
meclis üyeleri tarafın-
dan kabul edildi. 
Resmi Murat’ın ifa-

desine göre, 2012 yılı 
bütçesi fantezilere da-
yalı bütçe değil, eksik 
de olsa, gerçeklere 
dayalıdır. Bu gerçek-
ler, Ardino belediyesi 
vatandaşları ve ayrı 
ayrı yerleşim yerlerinin 
muhtarları tarafından 
belirtilmiştir. 
Meclis oturumunda, 

gündem maddelerin-

den biri olan Ardino 
Hastanesi faaliyetle-
rine ilişkin ve hastane 
yöneticisi Dr. Adam 
Persenski tarafından 
sunulan mali rapor 
meclis üyeleri tarafın-
dan kabul edildi.
Meclis oturumunda, 

yeni bir inceleme ve 
analiz sonucunda ye-
rel vergi ve harçlar, 
hizmet ve kira fiyat-
larıyla ilgili yeniden 
düzenlenmesini ve 
ilaveler yapılmasını 
karar aldılar. Meclisin 
gündeminde, beledi-
yenin “Mleçino’da Yeni 
İçme Suyu Şebekesi 
Kurulması”, “Bölge-

sel Turizm Gelişimini 
Desteklemek”, “Şehir 
Ortamının İyileştiril-
mesi” gibi projelerin 
finanse edilmesi için 
başvuru yapılması 
gibi maddeler de gö-
rüşüldü. Ardino Mec-
lis Başkanı Sezgin 
Bayramov ve Beledi-
ye Başkan Yardımcısı 
Necmi Hocov, Kırcaali 
“Dr. Atanas Dafovski” 
Çok Profilli Aktif Teda-
vi Hastanesinin hisse 
senetleri sahiplerinin 
Genel Kurulunda Ar-
dino Belediyesinin 
temsilcileri olmalarına 
karar verildi. 
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Rodop Batı Trakya Türk Hükümeti Yönetimi Komutanlarından 
Kırcaalili Murat Ağa’nın Kahramanlıkları

Rodoplu Türk kadın 
ve kızları ise, ekmek 
yoğuruyor, gazilere yi-
yecek hazırlıyor ve in-
sanların yürüyemediği 
sarp patika yollardan 
yedeklerindeki katırlarla 
Rodoplu Türk askerleri-
ne yiyecek taşıyorlardı.
Ruslar şiddetli top ateşi 
ile Rodoplu mücahitle-
rin gözünü yıldırmak is-
tediler. Fakat düşen top 
mermileri, yalçın taş-
larda parçalanıyor, taş 
kovuklarda elinde mar-
tin tüfeği olan Rodoplu 
Türk mücahitler, Rusları 
bir adım bile ileri attır-
mıyordu. Üstelik de hiç 
birinin burnu bile kana-
mıyordu.Genaral Her-
sikov yine hücüm emri 
verdi. Bu dar boğaz-
dan giren Rus askerleri 
üzerine öyle şiddetli bir 
ateş açılmıştı ki, yalçın 
kayalardan yağan bir 
cehennem ateşi bütün 
Rus taburlarını perişan 

ediyordu.
Bütün Rus askerleri 

Rodoplu Türk mücahit-
lerin önünden kaçmaya 
başlamıştı. Ruslar ve 

Bulgarlar çok üzgündü. 
Rodop – Batı Trakya’nın 
dağ kolu asla düşman 

ist i lası görmemişti. 
Onlar vatanlarını sa-
vunmakta kararlı idiler.
Bunun üzerine Rus ge-
nerali Hersikov, Murat 

Ağa’ya haber gönderdi. 
Kendisi ile görüşmek 
istiyordu. Murat Ağa, 

elinde martin tüfeği ile 
bir katırın sırtında, yal-
nız başına Rus generali 
Hersikof’un karargahına 
gitti. General Hersikov, 

bütün askerlerine bu 
kahramanı selam ile 
karşılamalarını emretti. 
Murat Ağa ile Rus ge-
nerali görüştüler. Murat 
Ağa, Rodop ve Batı 
Trakya dağlarından bir 
karış toprağı kendileri-
ne teslim etmeyeceğini 

kati olarak belirtti.
Rodoplar ve Batı 

Trakya böylece kurtul-
muştu. Berlin’de top-
lanan kongre Osmanlı 
İmparatorluğunu parça 
parça ederken, Kırcaali 
sancağını da Bulgaris-
tan Prensliğine dahil 
ediyordu. Kağıt üstün-
de yapılan bu anlaşma 
üzerine iki Bulgar ta-
buru Kırcaali’ye geldi. 
Bu Bulgar kuvvetinin 
Kırcaali’ye geldiğini 
duyan Murat Ağa, yine 
ayağa kalktı ve şunları 
söyledi: “Ben kızan-
ları göreve çağırdım. 
Kırcaali’yi teslim almaya 
gelen Bulgar askerleri-
nin tüfeklerini ellerinden 
aldım.
Memurlarının hepsi-

ni geri gönderdim. Ve 
Kırcaali’de kendi başı-
mıza hükümet kurduk. 
Bu hükümet 1886 yılı-
na kadar devam etti. Ve 
biz bu zaman zarfından 
bağımsız bir idare al-
tında yaşadıktan sonra 
Osmanlı devletine ilhak 
olduk.”
 Kırcaali’nin Osmanlı 

topraklarına tekrar il-
hakından sonra, Sadra-

zam methiyeyi duyduğu 
Murat Ağa’yı Sultan II. 
Abdülhamit’in huzuruna 
çıkarttı. Padişah, Murat 
Ağayı ödüllendirmek 
için ne istediğini sordu. 
Murat Ağa, sınır bo-
yunda zaptiye çavuşu 
olmak istediğini söyler.
İçindeki vatan aşkı 

ona bunu söyletir. Ve o 
ölünceye kadar, Mah-
mutlu köyünde Bulgar 
sınır boyunda zaptiye 
çavuşu olarak görev 
yaptı.  Hiç bu vatanse-
ver halkın tarihte Türk 
ülkesine yapmış olduğu 
fedakarlıklar unutulabilir 
mi ? İşte bu ayni halk, 
Eşref Kuşcubaşı’nın 
yapmış olduğu Edirne 
ötesi harekata da canla 
başla destek vermiş ve 
BATI TRAKYA TÜRK 
CUMHURİYETİNİ’nin 
kurulmasında öncü ol-
muştu. Fakat ne yazık 
ki, savaşta kazandı-
ğımız Batı Trakya ve 
Rodopları barış ma-
sasında Cemal Bey 
(Paşa)’ in kısır görüşü 
yüzünden kaybettik.
Bu topraklar ve burada 
yaşayan Türkler hala 
bu basiretsizliğin veya 
ihanetin acısını çeki-
yorlar...
                        SON

Ali Balkan Metel

Geçen sayıdan devam

AP Milletvekili Metin Kazak, Türk 
dernek temsilcileriyle bir araya geldi

A v r u p a 
Parlamentosu’nun Bul-
garistan Üyesi Metin 
Kazak, Belçika’daki 
bazı Türk dernek tem-
silcileriyle bir araya 
geldi.
Bünyesinde yüzden 

fazla göçmen derneği 
barındıran Özdernek-
ler Birliği Federasyo-
nu (FZO-VL) Başkanı 
Ceylan Kara, Brüksel 
Afyon Evi Başkanı Ali 
Aktan ve Dr. Abdülka-
dir Kara’yla görüşen AP 
Milletvekili Metin Ka-
zak, Flaman ve Brüksel 
bölgesinde dernekçilik 
hakkında karşılıklı gö-
rüşmelerde bulundu.
Yapılan görüşmede 

Flaman bölgesindeki 
Bulgaristan vatandaş-
larının sorunlarını ve bu 
sorunların en aza nasıl 
indirebileceklerini gibi 
konular masaya yatı-
rıldı. Ayrıca dernekçilik 
hakkında yapılacak ça-
lışmalarda FZO-VL’nin 

önemine vurgu yapıldı. 
Avrupa Parlamenteri 
Metin Kazak, FZO-VL 
yönetim kurulunu Av-
rupa Parlamentosu’na 
davet ederken Baş-
kan Ceylan Kara da 

Belçika’daki Bulgaristan 
vatandaşlarının Flaman 
ve Brüksel bölgesinde 
dernekçilik faaliyetleri 
hakkında bilgilendirme 
toplantısı düzenleyece-
ğini belirtti.

HÖH karşıtları yeni dernek kurdular
4 Şubat  2012 tarihinde 

Şumnu’da Hak ve Öz-
gürlük Hareketi (HÖH/ 
DPS) karşıtları yeni bir 
dernek kurdular. Ülke 
çapından yaklaşık 50 
kişinin katılımıyla ku-
rulan ‘Devlet Reformu 
için Vatandaşlar Birliği’ 
adı altındaki sivil toplum 
örgütü ileride siyasi bir 
partiye dönüştürüleceği 
bildirildi. 
Yaklaşık bir yıldan beri 

Facebook sosyal site-
sinde örgütlenen grup, 
HÖH ve Kasim Dal’ın si-
yasetinden memnun ol-

madıklarını belirtiyorlar.
Yeni kurulan derneğin 

başkanlığına Rusçuk ili 
İvanovo eski Belediye 
Başkan Yardımcısı Sa-
niye Sütlü’nün seçildiği 
bildirildi. 

Derneğin kuruluş top-
lantısına katılan konuklar 
arasında HÖH kurucula-
rından Necmettin Hak’ın 
da yer aldığı bildirildi.

         Kırcaali Haber
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Anadilin Önemi
2000 yılından itibaren 

21 Şubat “Uluslararası 
Ana Dili Günü” olarak 
kutlanmaktadır. UNESCO 
(Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Örgütü) 
tarafından çokdilliliği ve 
kültürlülüğü desteklemek 
ve dilleri korumak ve ge-
lişmelerine katkı sağla-
mak amacıyla ilan edilen 
bu gün, dünyanın değişik 
ülkelerinde kutlanmakta-
dır. Özellikle ana dilinin 
önemini vurgulamak ve 
ana dilinin geliştirilmesine 
ve korunmasına dikkat-
lerin çekildiği bu günde 
ülkemiz Bulgaristan’da 
yaşayan Türklerin bu gü-
nün anlamını ve önemini 
hem kendi insanlarımıza 
ve gençlerimize, hem de 
içinde yaşadığımız toplu-
ma hatırlatmamız gerek-
mektedir. 

Anadilin önemi deyince 
çok hassas ve bizim gibi 
azınlık toplulukları için var 
olma sebebi olan bir ko-
nuya değiniyoruz. 

Anadilimize neden bu 
kadar önem veriyoruz? 

Anadili, “Ana sütü ka-
dar lezzetlidir” demiştir 
bir düşünür. Çünkü hiçbir 
dilde anadilinizde güldü-
ğünüz, ağladığınız lezzeti 
alamazsınız. Anadilinizde 
doğruyu – yanlışı, iyiyi – 
kötüyü öğreniyorsunuz. 
Yani Anadili insan haya-
tında ve kişilik gelişiminde 
çok büyük önem taşımak-
tadır. Aynı zamanda da 
anadili, kültürün yegane 
sözcüsüdür. Dil olmadan 
kültür var olamaz. Her 
kültür ancak kendi dili ile 

vardır ve bu şekilde an-
lamlıdır. Ve aynı zamanda 
da anadil olmadan bir kül-
türü anlatamazsınız, an-
cak tarif edersiniz. Anadil, 
anneden öğrenilen ilk dil 
olmasının ötesinde insa-
nın kimliği ve kişiliğinin 
oluşmasında belirleyici 
olan, geçmişi ve gelece-
ği arasındaki bağı kuran, 
dünyayı, tabiatı ve çevre-
sini idrak etmesini sağla-
yan temel olgudur.

Anadilini yitirmiş bir şa-
hıs öz kültürünü ve kim-
liğini de yitirmiş demek-
tir. Bizim çocuklarımıza 
baktığımızda da, onlarla 
olan problemimizi incele-
diğimizde de bu sonuca 
varmamız mümkündür. 
Çünkü Bulgaristan’da ya-
şayan Türk çocuklarının 
zaman zaman anadille-
rine hâkim olmadıklarını 
görüyoruz.

Tekrar belirtmek istiyo-
rum, Dil kısaca bir hal-
kın aynası, kimliğinin ve 
kültürünün yansımasıdır. 
Eğitim bilimcileri anadi-
li dört temel dil yeteneği 
olarak adlandırmaktadır-
lar: Bunlar dinleme, ko-
nuşma, okuma ve yazma 
becerileridir. Bu dört be-
ceriye iyi bir şekilde sahip 
olan insan, anadilini bilen 
insandır, yani anadilinde 
anlatılanı dinleyebilen, 
anadilinde konuşabilen, 
anadilinde yazılmış olan-
ları okuyabilen ve aynı 

zamanda da anadilinde 
yazabilen ancak anadilini 
bilen insan olabilir.

Anadili çoğunlukla an-
nenin kullandığı dil ola-
rak algılanır. ’’Çocuğun 
aileden, çevreden, soy-
dan ve milletinden belirli, 
şuurlu bir öğrenim süreci 
olmaksızın edindiği dildir. 

’’Dolayısıyla ailesiyle, ya-
şadığı toplumla ve men-
sup olduğu milletle olan 
bağıdır. Annesinden ve 
ailesinden öğrendiği dil 
tamamen özgürdür. Yani 
aile bir bölge ağzı veya 
lehçe konuşabilir. Bu ko-
nuda ailede konuşulan dil 
özgürdür denilmektedir. 

Dolayısıyla kişi, önceleri 
anadilini gelişigüzel ola-
rak yakın çevresinden 
öğrenir, ama daha sonra 
okullarda amaçlı bir şe-
kilde kurallarıyla geliştirir. 
Bu imkânı da maalesef 
çoğu zaman gerektiği şe-
kilde değerlendiremeyiz. 

Anadili, kişilerin şuur-

larında yer aldığı oranda 
önemlidir. Kişiler anadiline 
ne kadar önem verirlerse, 
o kadar anadillerini geliş-
tirirler ve yabancı bir dil 
öğrendiklerinde de ana-
dillerini o kadar korurlar.

Sözlü ve yazılı edebiyat 
ürünleri yine dil sayesin-
de idrak edilir. Halkının 

dilini bilmeyen, onu sözlü 
ve yazılı anlatımda kulla-
namayan bireyin o halkla 
bütünleşmesi elbette ki 
mümkün değildir. Kişi, 
anadiline hâkim olmaya 
başladıktan sonra, o dilin 
üretimi olan yazılı ve söz-
lü eserlerden daha çok 
zevk almaya başlar, çün-
kü okuduğunu ve dinledi-
ğini anlar ve bu eserleri 
dinledikçe, mensubu ol-
duğu millete bağları daha 
çok gelişir. 

Dil aynı zamanda millet 
şuurunu yansıtan bir ol-
gudur. 

“Dili yapan insan değil, 
insanı yapan dildir.”

“Bir milleti tam olarak 
anlayabilmek için onun 
dilini de bilmek gerekir.”

“Dünya bireyin ruhunda 
bir sözlük gibidir; o onu 
anadiliyle okur.”

Yani dil, insanın dünyaya 
açılan penceresidir. Bir in-
sanın anadilinden kopma-
sı veya koparılması onun 
yalnızca ailesi, milleti ile 
bağlarının kopması de-
ğil, aynı zamanda dünya 
ile bağlarının kopması 
demektir. Dillerini kaybe-
den milletlerin millet ola-
rak ayakta kalabilmeleri 
imkansızdır. Anadilinden 
kopan birey pek çok milli 
değerlerinden de kopmuş 
olur. Milleti oluşturan hal-
kın sevinçleri, kederleri, 
neyi sevdikleri, neden 
hoşlanmadıkları, psikolojik 
durumlarının oluşturduğu 
davranışlar, konuşma ye-
teneği ile açığa çıkar. Mil-
letinin dilini öğrenemeyen 
bireyin bu ortak katılışı, 
ortak değerleri benimse-
mesi beklenemez. O hal-
de anadil eğitimi hem son 
derece önemlidir, hem de 
o milletin mensupları için 
çok gereklidir.

Yazı dili, o dilde eğitim 
yapılmak suretiyle öğre-
nilir ve geliştirilir. Anadil 
eğitiminden mahrum olan 
halkların dillerini geliştir-
meleri, kültürlerini öğre-
nip gelecek nesillere ak-
tarmaları son derece zor, 
hatta imkânsızdır. Çünkü 
sosyologların, psikolog-
ların ve eğitimle ilgili tüm 
çevrelerin ortaklaştıkları 
şey, insanların duygu ve 
düşüncelerini en iyi kendi 
diliyle aktardığı yönünde-
dir. Özellikle çocukların 
anadillerinden koparıl-
malarının onlara yapıla-
bilecek en büyük işkence 
olduğu yine herkesin or-
tak görüşüdür.

İnsan ilk önce ana diliyle 
konuşur, çevresindeki her 
şeye anadiliyle anlam ver-
meye başlar. Böyle olun-
ca da insanı anadilinden 

koparmak onu yaşamın-
dan koparmaktır.

Büyük projeler, kişilerle 
değil, takımlarla, teşki-
latlarla, kurumlarla ger-
çekleştirilebilir. Milletler, 
dilleriyle, kültürleriyle 
vardırlar. Dillerini ve kül-
türlerini yitiren milletlerin 
ayakta kalabilme şansları 
yoktur. Çünkü milleti var 
eden ve varlığını devam 
ettiren dilidir. Eğer dilini ve 
kültürünü kaybederse bu 
onun zaman içinde, hâkim 
kültür içinde erimesine ve 
yok olmasına yol açar ki 
bu aynı zamanda o halkın 
da tamamen yok olması 
demektir. Bunun dışında, 
Bulgarcasının çok iyi ola-
bilmesinin ve derslerinde 
başarılı olabilmesinin en 
önemli etkeni anadili yete-
neğiyle bağlıdır. Bulgarca 
öğrenmeye Türkçe bir en-
gel değil, tam tersine bir 
"olmazsa olmaz" önkoşul-
dur. Bu gerçeğe karşı çık-
manın ise hiç bir bilimsel 
değeri yoktur. Bu bilimsel 
gerçekleri bulunduğunuz 
her toplumda belirtmemiz 
gerekir, çünkü hala bu 
gerçeği bilmeyen ve ka-
bul etmek istemeyen in-
sanlar mevcut. Bir çocuk 
kendi anadilinde ne kadar 
güçlü ise bir diğer dili de 
o ölçüde iyi ve sağlam 
olarak öğrenir. Çocuğun 
kendi kültürüne ve ailesi-
ne bağlılığı Türkçe öğren-
mekle daha da artar. 

“Dilini kaybeden dini-
ni, milliyetini, şahsiyetini 
kaybeder.” Her halkın, 
dolayısıyla her bireyin 
anadilini kullanmaya ve 
anadiliyle eğitim görmeye 
hakkı vardır. Uluslararası 
sözleşmelerle bu hak gü-
vence altına alınmıştır. Bu 
nedenle Bulgaristan’daki 
Eğitim, Gençlik ve Bilim 
Bakanlığının bir yandan 
çocuklarımızın en iyi bi-
çimde Bulgarca öğren-
melerini sağlayacak ön-
lemlerle desteklemelerini 
istiyoruz. Diğer yandan 
da çocuklarımızın Ana-
dilleri Türkçeyi kültürle-
rarası bir anlayışla ders 
programı içerisinde sınıf 
geçmeyi etkileyecek şe-
kilde öğrenmelerine ola-
nak sağlanmasını talep 
ediyoruz. Bu derslerin 
okul müdürleri tarafından 
görevlendirilen ve Türkçe 
dersi verme öğrenimini 
görmüş olan ve Bulgar-
cayı da çok iyi bilen öğ-
retmenler tarafından ve-
rilmesini istiyoruz. 

Ayrıca velilerimizi ço-
cuklarımızın çokdilliliğini 
evde, yuvada ve okulda 
desteklemek için gerekli 
çalışmaları yapmaya ça-
ğırıyoruz. 

Bu bağlamda çocukla-
rımızın ve velilerimizin 
Uluslararası Anadili Gün-
lerini kutluyor, başarılar 
diliyoruz.

Harun BEKİR

Koca Yusuf'un Bulgaristan'daki evi restore edilecek
Adana Ceyhan Beledi-

ye Başkanı Hüseyin Söz-
lü, Cihan Pehlivanı Koca 
Yusuf’un Bulgaristan’da 
tamamı yıkılmış olan baba 
ocağını restore edecekle-
rini söyledi.

Balkan Türkleri Yar-
dımlaşma ve Kültür Der-
neği Başkanı Mükremin 
Duygun ve Araştırma-
cı Yazar Mecit Sağır’ın 
Bulgaristan’da bu ko-
nuda inceleme ve araş-
tırma yaptıklarını ifade 
eden Başkan Sözlü, 
“Çok değerli arkadaşlar 
bir hafta boyunca Bulga-
ristan Şeytancık’a bağlı 
Karalar köyünde doğan 
Cihan Pehlivanı Koca 
Yusuf’un evini ziyaret et-
tiler. Ne acıdır ki, o evin 
neredeyse tamamının 
yıkıldığını tespit etmişler. 
Biz de bu konuda dünya-
yı titreten Koca Yusuf’un 
baba ocağını restore et-
mek istiyoruz. Şeytancık 
Belediyesi ile görüşmeler 
sürüyor. İnşallah o evi 
restore edip Türk’ün gü-
cünün simgesi olan Koca 
Yusuf’a layık bir çalışma 

yaparız.” dedi.
Balkan Türkleri Yar-

dımlaşma ve Kültür Der-
neği Başkanı Mükremin 
Duygun ise bölgede 
Ceyhan’dan giden bir he-
yet ile bir hafta boyunca 
inceleme ve araştırma 
yaptıklarını söyledi. Koca 
Yusuf’un doğup büyüdüğü 
Bulgaristan’ın Karalar kö-
yüne geldiklerinde duygu-
lu anlar yaşadıklarını an-
latan Duygun, “Bizi köylü-

ler çok sıcak karşıladılar. 
Ne yazık ki, cihan pehli-
vanının doğduğu ev nere-
deyse tamamen yıkılmış. 
Biz de bu durumu Ceyhan 
Belediye Başkanımız Hü-
seyin Sözlü’ye anlattık. 
Başkan da bu yönde bir 
çalışma yapmamızı is-
tedi. Yasal prosedürün 
ardından Koca Yusuf’un 
yıkılan evini restorasyon 
çalışmaları yapılacak.” 
şeklinde konuştu.

Araştırmacı Yazar Me-
cit Sağır, Koca Yusuf’un 
heykelinin memleketin-
de dikilmesinin mem-
nuniyet verdiğini, ancak 
doğduğu evin Ceyhan 
Belediyesi’nce restore 
edilmek istenmesinin çok 
daha önemli olduğunu 
vurguladı. Aynı zamanda 
‘Dünyayı Sarsan Pehli-
van Koca Yusuf’ adlı kita-
bın da yazarı olan Sağır, 
şunları söyledi: “Sayın 
Başkanımızın bu yak-
laşımı bizleri çok mem-
nun etti. Güreş alanında 
dünyaya Türk’ün gücünü 
ispatlayan Koca Yusuf, 
adına yakışır çalışmalara 
layıktır. Belediye Başka-
nımız Hüseyin Sözlü Be-
yin Koca Yusuf’un baba 
ocağını restore etmek 
istemesi beni çok duy-
gulandırdı. Tarihe damga 
vuran bu değerlere sahip 
çıkmak gerekir.”

Şeytancık Belediye Baş-
kanı Nuridin İsmail’in, 
Ceyhan Belediye Başkanı 
Hüseyin Sözlü’ye gönder-
diği plaket takdim edildi.

          Kırcaali Haber

Koca YUSUF
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Güner ŞÜKRÜ

HÖH Ardino İlçe Teşkilatı, 22. kuruluş yıldönümünü kutladı
Hak ve Özgürlükler Ha-

reketi (HÖH/DPS) Ardino 
(Eğridere) İlçe Teşkilatı’nın 
22. kuruluş yıldönümü 
kutlandı. Geçen yerel se-
çimlerde gösterdikleri ba-
şarıları ve yerel teşkilatın 
kuruluş yıldönümünden 
dolayı HÖH İl Teşkilatı ve 
Merkez Kurulu adına Ar-
dinoluları kutlayan HÖH 
Kırcaali İli Başkanı Bahri 
Ömer, “Yerel seçimlerden 
önce rakiplerimiz Kırcaa-
li, Kirkovo ve Krumovgrad 
belediyelerinde seçimleri 
kazanacaklarını söylüyor-
lardı, fakat sözleri askıda 
kaldı” dedi. Bahri Ömer, 
siyasi hayata ilk adımları-
nı Ardino’da attığı için Ar-
dinoluların karşısına çok 
farklı duygularla çıktığını 
ifade etti. 

HÖH Ardino İlçe Teşkila-
tı kuruluş yıldönümü,  Be-
lite Brezi  Oteli restoranın-
da düzenlenen bir resep-
siyonla kutlandı. Etkinliğe, 
Ardino   Belediye Başkanı 
Resmi Murat, HÖH Genç-
lik Kolları Kırcaali İl Baş-
kanı Ahmed Habip, parti 

yerel teşkilatı kurucuları 
Mümün Ramadan, Raşid 
Murat, Nazif Sadetinov, 
Recep Eminov, Ahmet 
Aliev, Fikret Terziev, Fet-
hi Emin ve birçok partili 
katıldı. Ardino HÖH İlçe 
Başkanı İzzet Şaban, ge-
çen yıl sonunda yapılan 
seçimlerin kesin kaza-
nılmasını sağlayan aktif 
çalışmalarından dolayı 

partililere teşekkür etti. 
İzzet Şaban, “Bu seçim 

başarısı büyük sorumlu-
luk almamızı gerektiriyor 
ve seçmenlerimize en iyi 
şekilde hizmet vermek için 
bu dönemde de elimizden 
geleni esirgemiyeceğız. 
Bugün partimizin 22 yıllık 
bilançosunu yaptığımız-
da, cesaretlerinden ve 
kararlılıklarından dolayı 

kurucuları kutlamak gere-
kir. O yıllarda HÖH parti-

si zorlu bir yolda yürüdü. 
Parti, birçok zorluklar ve 
kışkırtmalarla baş etmek 
zorunda kaldı. Bu sebep-
ten dolayı ve tüm kışkırt-
malara karşı ayakta kalıp, 
partinin birlik ve beraberli-
ğini koruyup, gelişimi için 
aktif çalışmalarda bulun-
dukları için partililere hak 
ettikleri saygıyı borçluyuz” 
, diye belirtti.

Belediye Başkanı Resmi 
Murat, geçen yerel seçim-
lerde elde edilen büyük 
başarıdan dolayı parti ar-
kadaşlarına teşekkür etti. 
Resmi Murat, “Son yerel 
seçimlerde HÖH Ardino 
Teşkilatı en yüksek ba-
şarısına ulaşmıştır. Bu 
başarıyı, vatandaşları-
mıza verdiğimiz hizmetin 
bir sonucu olduğuna ina-
nıyoruz. Bütün sıkıntılara 

rağmen, halkımızın Bele-
diye Başkanı olarak bana 
ve ekibime verdiği güveni 
hak etmeye çalışacağız. 
Zor bir yılı uğurladık. Sı-
nırlı mali imkanlara rağ-
men, daima ve her yerde 
insanların ihtiyaçlarına, 
gereksinimlerine ve prob-
lemlerine önem vererek, 
çözüm bulmaya çalıştık” 
dedi. 

Bahri Ömer, HÖH Kırca-
ali İl Teşkilatı ve Merkez 
Kurulu adına bölgede 
partinin kurucularından 
Ardino’lu Ali Durmuş’a ve 
Bogatino’lu Raşit Murat’a, 
barışın simgesi beyaz 
güvercin resmedilmiş bir 
tablo sundu. HÖH Ardino 
İlçe Teşkilatı tarafından 
diğer kuruculara da birer 
anmalık hediye takdim 
edildi. 

Kırcaali İlinde kayıtlı işsizlerin 
sayısında artış görülüyor

Kırcaali İş ve İşçi Bul-
ma Kurumu aylık basın 
toplantısını düzenledi. 
Kurum Başkanı Valen-
tin Grudev, aralık ayı ra-
porunu tanıttı. Raporda, 
2011 yılı Aralık ayında 
büroya kayıt olan işsiz-
lerin sayısı 726 kişiyle 
arttığı belirtildi. Kıyas-
lamak gerekirse, 2011 
yılı Kasım ayında işsiz-
lerin sayısı 8 104 iken, 
Aralık ayında Kırcaali 
İlindeki işsizlerin sayısı 
8 830 olmuş. İstatistik-
lere göre, Aralık ayın-
da Kırcaali’deki işsizlik 
%13,3 iken, Ocak ayının 
başında işsizlik oranı 
%14,5’e çıkmıştır. Kır-
caali ili belediyeleri ara-
sında en düşük işsizlik 
oranı Çernooçene Be-
lediyesinde görülürken, 
en yüksek ise Cebel 
Belediyesinde olduğu 
tespit edilmiştir.
Kırcaali Belediyesinde 

İstihdam Programları-
nın gerçekleştirilmesiy-
le, 2011 yılında toplam 
526 kişiye iş sağlanmış, 
“Sosyal Yardımlaşma 
ve İstihdam Sağlama” 
Programın gerçekleşti-
rilmesiyle en çok işsiz 

çalışma imkanı bulmuş-
tur. Bu program sayesin-
de toplam 352 kişi ça-
lışma imkanı bulmuştur. 
Hazırlanan rapora göre, 
çalışma imkanı sağlama 
açısından ve sosyal et-
kisi bakımından, “Engel-
lilere Bireysel Asistan” 
Ulusal Programı ikinci 
sırada yer almaktadır. 
Bu programın uygulan-
masıyla 70 kişiye çalış-
ma imkanı sağlanmış, 
“ Engellilere Bireysel 
Asistan” gibi çalışmaya 
başlamışlardır. Rapora 
göre, Kırcaali bölge-
sinde 209 kayıtlı işsize 
meslek eğitim kursları-
na katılma imkanı sağ-
lanmıştır. 

İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Operasyo-
nel Programı çerçeve-
sinde toplam 810 kişinin 
gerçekleştirilmekte olan 
çeşitli projelere katılma 
imkanı olmuştur. İl ge-
nelinden 777 işsiz ise, 
"Eğitim ve Kariyer Ge-
lişimi”, “Ben Yapabiliyo-
rum”, “Ben Daha Fazla 
Yapabiliyorum” projeleri 
sayesinde, kendilerine 
uygun eğitim aldıkları 
anlaşıldı. 
“ Gençlere Deneyim, 

İstihdam ve Yeni Bir 
Başlangıç" adlı projeyle 
29 yaşından küçük 12 
genç işsize ise çalışma 
fırsatı sağlanmıştır.

Momçilgrad Belediyesi 
“Farklı Konumda Değiliz” 

adlı proje gerçekleştiriyor
Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediyesi, özel eğitim ih-
tiyaçları olan 120’den faz-
la çocuğa yönelik “Farklı 
Konumda Değiliz” adlı 
bir proje gerçekleştiriyor. 
Proje, İnsan Kaynakları  
Geliştirilme Operasyonel 
Programı çerçevesinde, 
“Özel Eğitim İhtiyacı Olan 
Çocuklara ve Öğrencilere 
Yardım Edilmesi” şeması 
üzere finanse edilmekte. 
Projenin amacı, özel eği-
tim ihtiyaçları olan çocuk-
ları eğitime kazandırmak. 
Momçilgrad Belediyesi 
bu projeyi, Sofya Kliment 
Ohridski Üniversitesi, 
Ekip Vakfı, Momçilgrad 
“Dr. Petır Beron” İlköğ-
retim Okulu ve “Nikola 
Yonkov Vaptsarov” Lise-

si, Nanovitsa “St. Kiril ve 
Metodiy” İlköğretim Oku-
lu, Raven “Vasil Levski” 
İlköğretim Okulu, Zvez-
del “Nikola Yonkov Vapt-
sarov” İlköğretim Okulu 
ve Momçilgrad “Ştastlivo 
Detstvo” ile “Zornitsa” 
anaokulları işbirliğiyle 
gerçekleştirecek. Peda-
gogların, öğretmenlerin, 
psikologların, velilerin, 
yerel iktidar ve kurum 
temsilcilerinin özel eğitim 
almalarını öngörmekte, 
özel eğitim ihtiyaçları olan 
çocukların çalışmalarda 
verimliliğin arttırılması 
hedeflenmektedir. Proje-
ye katılacak olan çocuk-
lar görme ve işitmede, 
konuşmada, duygusallık 
ve davranışta, iletişim ve 

komünikasyonda prob-
lemleri olan fiziksel veya 
zihinsel engellilerdir. 

Proje faaliyetlerinden biri 
de okul ve ana okullarda 
özel eğitim ihtiyaçları olan 
çocuklarla çalışmak için 
ayrılan bir odanın tamir 
edilmesidir. Bu odalar di-
daktik malzeme ve araç-
larla donatılacak. Birbi-
rileriyle iletişim kurmaya 
alışmak ve farklılığın ka-
bul edilmesi için çocuklar 
diğer öğrencilerle düzen-
lenen gezilere katılacak-
lar, maskeli karnavallarda 
ve başka etkinliklerde yer 
alacaklar. 

Projeye Kırcaali Özel 
Eğitim Merkezi öğretmen-
leri de katılacaklar. 

          Kırcaali Haber

Kırcaali Belediyesi, yerel vergi ve 
harçlardan 1 965 000 leva alacaklı

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Hasan Azis yaptığı 
basın toplantısında şirket-
lerin Belediyeye ve Vergi 
Dairesine toplam 1 965 
000 leva yükümlü olduk-
larını bildirdi. Bu borçlar, 
yıllarca ödenmeyen mülk 
vergileriyle çöp vergisi 
dahil, yerel vergi ve harç-
lardan biriktiği açıklandı. 
Borçlular listesinde 5 bin 
levadan fazla vergi bor-
cu olan 40 tüzel kişi yer 
almakta. Belediyeye 900 
bin leva borcuyla “Orfey” 
tekstil şirketin borçlular 
arasında birinci sırada 

gelmekte. Ardından Kur-
şun ve Çinko Fabrikası 
220 bin leva borcuyla 
ikinciliği tutmakta. Başkan 
Azis, listede yer alan dev-
let kurumlarının da toplam 
bu miktarda borçlu olduk-

larını söyledi. Yerel vergi 
ve harçlarını ödemeyen 
kuruluşların listesi, Be-
lediyenin resmi sitesinde 
yayınlanarak kamunun 
dikkatine sunulacak.

           Kırcaali Haber
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Kamu Denetçisi Hakif Emin Yerel Mecliste alkışlandı
K ı r c a a l i  B e l e d i y e 

Meclisi’nin geçen otu-
rumunda Kırcaali Kamu 
Denetçisi Hakif Emin, 
2011 yılı faaliyet raporunu 
meclis üyelerine sundu. 
2011 yılı içerisinde vatan-
daşlar 251 sözlü ve 118 
yazılı şikayet ile kendisi-
ne başvurmuştur. Rapora 
göre 2010 yılında sözlü 
şikayetler 297 iken, yazı-
lı şikayetler ise 118 imiş. 
Kamu Denetçisi, göreve 
başlamasından bu yana 
toplam 1090 sözlü ile 354 
yazılı şikayet kabul etmiş. 
Akif Emin, gelen tüm şi-
kayetlerle yakından ilgile-
nerek, sorunlarına çözüm 
yolu arayan vatandaşlara 
danışmanlık yapmış, 
sorulan sorulara cevap 
vermiş ve sorunların çö-
zümü için yetkililerden 
ilgilenmelerini istemiş. 
Kamu Denetçisine göre, 
vatandaşların mülkiyet 
sorunlarıyla ilgili şikayet-
lerin sayısında üçte bir ile 
artış olduğunu söyledi. 
Kırcaalilerin  idari hizmet-
lerle ilgili şikayetlerde ise 
iki misli düşüş olduğunu 

açıkladı. Toplumsal dü-
zen, vatandaşların can 
ve mal güvenliğiyle ilgili 
şikayetlerin de olduğunu 
belirtti. Sosyal problem-
lerden dolayı şikayetlerin 
sayısında az ölçüde azal-
ma olmuştur. Akif Emin, 
şikayetlerin çoğu eğitim, 
kültür, bazı kamu hizmet-
leri alanları ve vatandaş-
ların mülkiyetleriyle ilgili 
olduklarını öne sürdü. 

Akif Emin, eskiden dev-
let tarafından vatandaşla-
ra kullanma hakkı tanıdığı 
bazı arazileri, günümüzde 

Belediyeler, yüksek fiyat-
la satışa çıkarıldıkları için 
kullananlar bu arazileri 
satın almak istemedikle-
rini vurguladı. Bu arazi-
leri kullanan vatandaşlar, 
ihaleye katılma imkanların 
olmadığından çalıştıkları 
toprakları kaybetmeye 
mahkum olduklarına dik-
kat çekti. Kanunun düzel-
tilmesiyle bu haksızlığın 
ortadan kaldırılabileceğini 
dile getirdi. Aksi takdirde 
bu kullanılan araziler ye-
niden meraya dönüşeceği 
için uyardı. 

Akif Emin, ülkedeki 
mobil operatörlerinin fa-
aliyetine de sınırlama 
getir ilmesi gerektiğini 
düşünüyor. 2011 yılında 
Kırcaali Kamu Denetçili-
ğine 300’den fazla vatan-
daşın imzasını taşıyan 
bir şikayet sunulmuştur. 
Bu vatandaşlar, mobil 
operatörleriyle yaptıkları 
sözleşmelere son vermek 
istedikleri ve kullandıkları 
telefon numaralarını baş-
ka bir operatöre taşımak 
istedikleri anlaşıldı. Kamu 
Denetçileri Birliği adına 
Bulgaristan Meclisine su-
nulan öneri üzere mobil 
operatörlerinin faaliyetinin 
sınırlandırılmasına ilişkin 
kanun değişikliği yapıldı-
ğını hatırlattı. 

Hakif Emin’in sunduğu 
rapor, meclis üyeleri ta-
rafından oybirliğiyle kabul 
edildi. Belediye Meclisin-
deki tüm parti temsilcileri 
ile bağımsız Meclis Üyesi 
Dr. Marin Muhtarov, Kır-
caali Kamu Denetçisi ça-
lışmalarıyla vatandaşların 
güvenini kazandığı, çok 
etkili ve birçok sorunun 

çözümünde katkısı oldu-
ğu konusunda hemfikir. 
Meclis üyeleri, bugüne 
kadar Hakif Emin’in ça-
lışmalarından memnun 
olduklarını ve bundan üç 
yıl önce Kırcaali Balediye 
Meclisi bu göreve doğru 
kişiyi seçtiklerini ifade et-

tiler. 
Hakif Emin’in Kırcaali 

Kamu Denetçisi olarak 
görev süresi Ekim 2012 
yılında sona ermektedir. 
Meclis üyeleri, bu görevi 
üstlenecek ciddi bir alter-
natif aday şimdilik görme-
diklerini paylaştılar.

Ardino pazarında 
alışveriş, krizin 

kapanında!  
Haftanın her pazartesi ve cuma günleri 

Ardino’da (Eğridere) Pazar düzenlenmekte. 
Bölge ve ilden onlarca pazarcı, birkaç leva 
kazanmak için, buraya satışa geliyorlar. Pa-
zarda, giysi, perdelik, terlik, ayakkabı ve ev 
eşyalarından başka, çeşitli hediyelikler  bu-
labilirsiniz. Pazarcıların çoğu, satış yaptıkları 
tezgâhlar için düşük kira ödüyorlar, fakat kal-
dırım üzerine bir örtü serip, ürünlerini satanlar 
da var. Son zamanlarda krizden dolayı, gele-
neksel Ardino pazarında fazla insan görün-
müyor, çünkü alışveriş yapan hemen hemen 
yok gibi. 

Ardino pazarında tezgâhı bulunan Metin 
Apti, “Kışın insanlar, daha yüksek fiyatlara 
rağmen, bir arada bulacakları ihtiyaçlarını 

karşılamak için çoğu zaman bir dükkândan 
alışveriş yapmayı tercih ediyorlar” diye yo-
rumladı. Önceki yıllara kıyasla elde edilen 
kazancın yarı yarıya düştüğü görülmekte. 
Pazarcı, “Eşimle beraber ev eşyası, çizme, 
galoş, çorap satıyoruz. Kırcaali’den geliyoruz 
ve çok masrafımız oluyor. Bilmiyorum nasıl 
idare edeceğiz” dedi. 

Diğer tüccarlar da, “Sabahtan akşama ka-
dar tezgâhlarda donuyoruz, fakat bazılarımız 
tek bir şey bile satamadan evine dönüyor” 
diye paylaştılar. 

Byal İzvor (Akpınar) köyünden Muzaffer 
Kahveci getirdiği ürünleri bir köşeye yaydığı 
örtü üzerine sermiş. Muzaffer, beş yıldır iş-
siz. O, “Çorap, terlik örüyorum, perde, yorgan 
çarşafı, yatak ve masa örtüleri dikiyorum ve 
nafakamı kazanmak için onları satıyorum. İki 
çocuğum var, eşim de işsiz. İyi ki, hala müşte-
rilerim var da, onlara bir şeyler satabiliyorum” 
diye paylaştı. 

                                       Güner ŞÜKRÜ

Naim Süleymanoğlu: Bulgaristan’dan 
kaçtığım için asla pişman olmadım

Türkiye’ye 25 yıl önce il-
tica eden, "Cep Herkülü" 
lakabıyla tanınan Avrupa; 
dünya ve olimpiyat şam-
piyonu rekortmen halter-
ci Naim Süleymanoğlu, 
“Bulgaristan’dan kaçtığım 
için asla pişman olmadım" 
dedi.

Bulgaristan’da Türkler’e 
karşı yürütülen ve 1989 
yılında sona eren asimi-
lasyon kampanyası sıra-
sında adı “Naum Şalama-
nov" olarak değiştirilen 
Süleymanoğlu, yaşamı ve 
halter sporu ile ilgili görüş-
lerini Bulgar “Tema Sport" 
gazetesine anlattı.

Gazeteye yaptığı açıkla-
mada yakın bir geçmişte 
yaşadığı sağlık sorunla-
rını artık aştığını belirten 
Süleymanoğlu, "O krizi 
geçtim, artık sağlıklıyım. 
Siyaset ve sporda çalış-
malarımı sürdürürken, 
İstanbul’da iş yapıyorum 
ama asla halterden uzak-
laşmıyorum" ifadesini kul-
landı.

Geçmişe dönüş şansı 
olsaydı Bulgaristan’dan 
yine kaçma kararı verece-
ğini ifade eden Süleyma-
noğlu, “Bulgaristan’dan 
kaçtığım için asla pişman 
olmadım" diye konuştu.

Naim Süleymanoğlu, yıl-
da en az bir kez memle-
keti olan Bulgaristan’daki 

Ptiçar köyüne gittiğini 
burada 19 yılını birlikte 
geçirdiği dost ve arkadaş-
larının kendisine daima 
kucak açtıklarını söyledi.

Bulgar istan’dan 19 
yaşındayken kaçmıştı 

“Bulgaristan’da 19 yıl 
yaşadım ve evimde gü-
zel yıllar geçirdim" diyen 
Süleymanoğlu, sözleri-
ni şöyle sürdürdü: “Her 
şeye rağmen asla vatan 
hasreti duymadım. Böyle 
bir tavır gördükten sonra 
zaten pişmanlık duymaz-
sınız. Bulgarlar 2 milyon 
insanın isimlerini zorla 
değiştirdiler. Çok zor bir 
dönemdi. Olaylara tanık 
olan insanlar daha iyi bilir. 
Hayatımda o gün aldığım 
hiç bir kararı bugün de 

değiştirmem.
Geçmişe dönebilsem 

bile yine Bulgaristan’dan 
kaçardım. Çünkü Türk 
halkı olarak Bulgaristan’da 
büyük bir baskı altınday-
dık" Eskiden antrenörü 
olan Bulgaristan’ın şimdiki 
Halter Milli Takım antrenö-
rü Nedelço Kolev’in işinin 
zor olduğunu sözlerine 
ekleyen Süleymanoğlu 
şunları söyledi: “Kolev 
şimdi zor bir dönemde 
sorumluluk aldı. Maale-
sef Bulgar halteri yıllar 
içersinde ortadan kaybol-
ma aşamasına geldi. Çok 
çalışmak gerekecek."

Meksika'dan Sonra Pakistan 
da Kabul Etti

Meksika Parlamentosu’nun ardından Pakistan Sena-
tosu Dışişleri komisyonu da Hocalı’da yaşananları soy-
kırım olarak kabul etti.

Ermenilerin Hocalı’da 1992 yılında yaptığı katliamın 
bilançosu ağır oldu.

63’ü çocuk, 106’sı kadın, 70’i yaşlı, tam 613 kişi ha-
yatını kaybetti.

Yıllarca bu vahşete gözünü kapayan ülkeler, 
Azerbaycan’ın başarılı politikası sonrasında Hocalı soy-
kırımını meclis gündemlerine getirmeye başladı.

Meksika’dan sonra şimdi de Pakistan, Hocalı katliamı-
na kayıtsız kalmadı.

Pakistan İslam Cumhuriyeti Senatosu Dış İlişkiler Ko-
misyonu Hocalı’da yaşananları Katliam olarak kabul 
etti.

Kararda, ayrıca, Azerbaycan topraklarının yüzde 
20’sinin işgal edildiği, binlerce sivilin öldürüldüğü bir mil-
yon insanın göçmen durumuna düştüğü vurgulandı.

Ayrıca komisyon, Birleşmiş Milletler kararları gereği 
Ermenistan’ın Karabağ’dan çekilmesini istedi.
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Momçilgrad Belediye Başkanı Akif Akif, tarım 
sorunlarını masaya yatırdı
Momçilgrad (Mestanlı) Be-

lediye Başkanı Akif Akif, 
belediye sınırları içerisinde 
çalışan ziraat mühendisleri, 
tarımla ilgili kurum ve kuru-
luşların temsilcileriyle yaptı-
ğı toplantıda tarım alanındaki 
problemler masaya yatırıldı, 
çözüm yolları arandı. 
Momçilgrad Belediyesi 

Tarım Dairesi Müdürü Hü-
seyin Mahmut, “Sadece 
Momçilgrad’da değil, tüm 
ülke çapında en ciddi sorun, 
tarım arazilerinin mülkiyetiy-
le ilgilidir. Tarım arazileri par-
çalanmış şekilde sahiplerine 
iade edilmiş ve çoğu zaman 
bu arazilerin birçok mirasçısı 
bulunmaktadır” diye açıkladı. 
Yapılan görüşmede, tarımla 
uğraşanları ilgilendiren yasal 
düzenlemeler ve birlik kurma 
imkanlarıyla ilgili, Belediye 
Başkanlığı, Belediye Tarım 
Dairesi ile köy muhtarları, 
belli aralıklarla halkı bilgilen-
dirme kararı alındı. 
Hüseyin Mahmut’a göre, 

belediye sınırları içerisinde-
ki 150 bin dekar arazi ihmal 
edilmiş ve bu arazilerde ta-
rım yapılmamaktadır. Bele-

diye Başkanı Akif Akif, halkı 
tarıma yeniden kazandırmak 
için elinden geleni yapacağını 
söyledi. Ayrıca, belediye sı-

nırları içerisindeki toprakların 
hangi ürünler için elverişli ol-
duğunu konusunda toprakla-
rın analizi yapılacak. Başkan 

Akif, çeşitli bölgelerde meyve 
bahçelerinin kurulması ve tü-
tüne alternatif aranması tek-
lifinde bulundu. Bunun yanı 
sıra, komşu ülkelerden zira-
at uzmanlarını davet ederek, 
tarım kooperatiflerinin kurul-
ması ve işletmesi konusunda 
bilgi ve deneyimlerinin pay-
laşmalarını isteyecek. 
Momçilgrad belediyesinde 

2 bin kişi tarımla uğraşmak-
tadır. Bu yüzden tarımcıla-
rı destekleme imkanları ve 
prosedürler konusunda halkı 
bilgilendirmek çok önemli. 
Toplantıya katılanlar, tarım 

alanında bazı yasal düzenle-
melerin yapılması konusunda 
ortak görüş bildirdiler. Tarım 
arazileri parçalanmış halde 
ve çoğu zaman bu arazilerin 
40’tan fazla mirasçısı bulun-
maktadır. Bu durum da, proje 
geliştirmek isteyen tarımcılar 
için büyük engel yaratmakta-
dır. 
Momçilgrad Belediye Baş-

kanı Akif Akif, tarım uzman-
larını davet edip köy muh-
tarlarının bilgilendirilmesini 
sağlayacak. Muhtarlardan 
da halkın bilgilendirilmesini 
isteyecek.

İnternet kullanıcılarının dikkatine!
Son günlerde ortaya çıkan yeni hırsızlık ve sahtekârlık 

yöntemi konusunda internet kullanıcılarına internet dağıtım 
şirketlerinden uyarılarda bulunuldu. Şu ana kadar birçok va-
tandaşın şikâyette bulunması nedeniyle Bulgaristan insan 
hakları komisyonu uyarılarda bulundu. Son olarak ortaya 
çıkan bu suç yöntemi karşısında vatandaşların daha dikkatli 
olmaları tavsiye ediliyor. Bu suç şebekesi internet kullanıcıla-
rının öncelikle hangi internet dağıtım şirketini kullandıklarını 
öğreniyor ve daha sonra kullanıcıların telefon numaralarını 
ele geçiriyorlar. Daha sonra kullanıcıya telefonla bağlanarak 
internet sözleşmelerinde bazı problemlerin ortaya çıktığını bu 
nedenle sözleşmede bulunan kimlik bilgilerine tekrar ihtiyaç 
olduğu konusunda vatandaşları arayarak bu bilgileri edindik-
leri bildirildi. Gerekli bilgileri alan suç örgütünün bu bilgileri 
kullanarak vatandaşları bazı borç yüklerinin altına soktukları 
öğrenildi. Bu durumdan şu aşamada çok fazla kişinin zarar 
görmemesine karşın, birçok kişiye bu yöntemin uygulandığı 
bildirildi. Şebekenin fark edilmesine vesile olarak hiçbir inter-
net şirketi ile sözleşmesi bulunmayan birkaç vatandaşın bilgi 
almak üzere aranması ile gerçekleştiği anlaşıldı. Sözleşmesi 
olmamasına karşın internet şirketinden kendilerine ait bilgi-
lerin talep edilmesi karşısında hemen polise haber verildiği 
bildirilirken, bu konuda araştırmaların başlatıldığı öğrenildi.

Şumen bölgesinde işsizlik 
artmaya devam ediyor

Ekonomik krizin vurduğu günlerden itibaren Şumen bölge-
sinde işsizlik devamlı yukarılara tırmanıyor. En son verilere 
göre şu anda Şumen’de işsizlik oranı % 17,4 olarak bildiril-
di. Geçtiğimiz ay bu oran % 16,5 olarak kayıtlara geçmişti. 
Özellikle kış aylarında şehirde iş bulmak bir hayli güç hale 
gelirken, son zamanlarda işverenlerin kriz nedeniyle bazı 
işçilerinin işlerine son vermesi nedeniyle işsizlik oranı gittikçe 
artmaya devam ediyor. Şu ana kadar İş Bulma Kurumuna 13 
276 kişinin başvurduğu öğrenildi. İş Bulma Kurumu birçok 
kişiye iş bulsa da, işsizlik oranının yüksek olması nedeniy-
le yetersiz kalmış durumda. Yapılan açıklamalarda bu yılın 
yaz aylarında bu oranın düşüşe geçmesi bekleniyor. Nitekim 
yaz aylarında bölgede özellikle köylü vatandaşların tarımcılık 
ile meşgul olmaları nedeniyle işsizlik oranında az da olsa 
düşüş görülüyor. Şumen bölgesinde üniversite mezunu ve 
meslek sahibi kişilerin dahi iş bulma konusunda ciddi sıkıntı-
ları oldukları bildirildi. Bu nedenle bu vatandaşlar meslekleri 
dışında farklı alanlarda iş bulmaları durumunda çalıştıkları 
bildirildi. Yılar boyu meslek sahibi olmak için okullarda çaba 
sarf ettiklerine rağmen kendilerine iş imkânı sağlanmamasın-
dan yakınıyorlar.                                      Fevzi EHLİMAN

Uluslararası Güvenli İnternet Günü kutlandı
Ardino Kamu Destek Merkezi 

(TSOP) Müdürü Svetla Semer-
cieva, 7 Şubat Uluslararası Gü-
venli İnternet Günü dolayısıyla 
TSOP’un “Nesiller Arası Köprü: 
Dijital Dünyayı Beraber ve  Gü-
venli Keşfedelim” başlığı altında 
bir kampanya düzenlediğini bil-
dirdi. Semercieva, bilgisayarla 
çalışmak ve internet imkanlarını 
öğrenmek isteyen çocuklara ve 
yetişenlere yönelik bir etkinlikle 
Uluslararası Güvenli İnternet 
Gününü kutladıklarını söyledi. 

Semercieva, “Bu yılki yapılan 
girişimle, nesiller arasında ileti-
şim kurmanın önemini vurgula-
mak istiyoruz. Bu iletişimi ger-
çekleştirebilirsek, çocuklarımızı 
sanal alemdeki tehlikelerden 
koruyabileceğiz. Gençler çok iyi 
bilgisayar kullanma becerilerine 
sahip olabilirler, fakat kendilerin-
de yetişkinlerin hayat deneyimi 
ve sosyal becerileri yoktur. Bu 
tecrübeler, sanal alemdeki teh-
likelerden uzak durmak için çok 
önemidir” dedi. Ayrıca öğrenci-
ler arasında bir anket yapılarak, 
sanal alemdeki tehlikeler hak-
kında bilgileri araştırılacak. 

3 yıldır Ardino’da faaliyet gös-

teren Kamu Destek Merkezi, 
belediyedeki ihtiyacı olan çocuk 
ve ailelere sosyal hizmetler su-
nuyor. Semercieva, “Bize baş-
vuran aile ve çocuklara anlayış, 
destek ve saygı gösteriyor, so-
runlarına çözüm yolu aramaya 
çalışıyoruz. Çalışmalarımızda 
aileler ve çocuklara odaklanı-
yoruz. Ekibimizdeki uzmanlar, 
her aile ve çocuğa desteğinde 
bireysel planlama yapıyor ve 
ihtiyaçlarına göre bireysel yön-
temler uyguluyorlar. Anlayış, 
sevgi ve insan şefkati çocuklar-
la iletişim kurmakta önemli un-

surlar arasında”  diye söyledi. 
Kamu Destek Merkezi’nin ver-

diği sosyal hizmet, çok yönlü ve 
ücretsiz. Svetla Semercieva’ya 
göre, merkezdeki uzman ekip-
ler, risk durumlarını değerlen-
dirip soruna dönüşmesini önle-
mek konusundaki çalışmalara 
öncülük vermektedir. Kamu 
Destek Merkezi’nin bazı çalış-
maları, önemli sosyal konularda 
bilgilendirme kampanyaları dü-
zenlemeye yönelik. Güvenli İn-
ternet Günü ile ilgili etkinliklerin 
düzenlenmesi de, merkezin son 
kampanyalarından biriydi. 

Güner ŞÜKRÜ
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Resmiye MÜMÜN

“Son Mutluluk Kumpanyası” müzikali Kırcaali’de sahnelenecek
“Dimitır Dimov” Tiyatrosu 

Müdürü Plamen Panev, yap-
tığı açıklamada, “Hisseli Ha-
rikalar Kumpanyası” müzikali, 
“Son Mutluluk Kumpanyası” 
adı altında “Kadriye Latifova” 
Sahnesi oyuncuları tarafın-
dan 16 Şubat 2012 tarihin-
de sahneleneceğini bildirdi. 
Müzikalin koreografisi Türki-
yeli konuk yönetmen Yıldız 
Çankaya’ya ait. Rusçuk do-
ğumlu Çankaya, daha önce 
de Kırcaali’de sahnelenen 
“Yedi Kocalı Hürmüz” oyunu-
nun koreografisini yapmıştı. 
İlk kez Haldun Dormen ta-
rafından sahneye konan ve 
büyük başarıya ulaşan “His-
seli Harikalar Kumpanyası”, 

Kırcaali’de Antalya Devlet Ti-
yatrosu Müdürü Selim Güra-
ta yönetmenliğinde sahneye 
konulacaktır. 
Basın temsilcileriyle görüşen 

Selim Gürata, 2004 yılından 
beri eski “Kadriye Latifova” 
Tiyatrosu oyuncularıyla çalış-
tığını ve “Son Mutluluk Kum-
panyası” müzikali, bu tiyat-
royla dördüncü ortak projele-
ri olduğunu belirtti. Türk TV 
dizilerinden de tanınan ünlü 
oyuncu, “Kadriye Latifova” 
Sahnesi’nin genç oyuncuları 
ilk çalışmamızdan bu yana ol-
dukça uzun yol yürüdüler ve 
onlarla çalışmak benim için 
bir şereftir” diye belirtti. 
Selim Gürata, Kırcaali tiyat-

rosuyla yapılan işbirliğinden 
dolayı Plamen Panev’e teşek-
kür etti. Ayrıca, yoğun progra-

mına rağmen Bulgaristan’da 
sahne çalışmalarına imkan 
yaratan Türkiye Devlet Ti-

yatroları Genel Müdürü Lemi 
Bilgin’e de şükranlarını sun-
du. 

Plamen Panev, müzikalin 
ilk temsiliyle ilgili endişele-
rini paylaştı. Panev göre, ilk 

temsilde salonun dolması çok 
önemli. Mali kriz ve olumsuz 
hava şartları nedeniyle tem-

sile gelecek seyirci kitlesini 
merak ettiğini söyledi. 
Panev, Kırcaali tiyatrosu ar-

tık müzikal tiyatro statüsünde 
olmadığını bildirdi. Bundan 
dolayı devlet bütçesinden 
müzikal tiyatrolara ayrılan 
ödeneklerden ancak üçte bi-
rini aldığını açıkladı. Tiyatro 
müdürü, bu açığı çok çalış-
makla telafi etmeye gayret 
gösterdiklerini belirtti. 
Daha önce de belirttiğimiz 

gibi, “Son Mutluluk Kumpan-
yası” müzikalinde bir çadır ti-
yatrosunda perde arkasında 
olup bitenler sahneleniyor. 
Komik olaylar tiyatroda astso-
listin sahneden ayrılmasıyla 
başlıyor ve ard arda sırala-
nıyor. 
Kırcaalilerin çok eğleneceği 

bir temsil olacağı görülüyor. 

Yardımlaşma ve Dayanışma
Muhterem Din Kardeşlerim!
Dinimiz İslam, yardımlaşma 

ve dayanışmaya büyük önem 
verir. 

Kainatın efendisi Hz. Muham-
med Mustafa “ Komşusu aç iken 
tok yatan bizden değildir” buyu-
rarak bu gerçeğe verilen önemi 
bizlerin dikkatlerine sunar. 

Kur’an-ı Kerim’in ilk sayfaların-
da Müslümanların profilini çizen 
bir ayette ise “ Gayba inanan, 
namazlarını huzur ve huşu ile 
kılan, ve Yüce Allah’ın verdi-
ği rızıklardan, zenginliklerden, 
ihtiyaç sahiplerine infak eden ( 
zekat ve sadaka veren) olarak 
Müslüman kimliği tasvir edilir. 

İnsan, sosyal yönü olan sevip  
sevilmeye ihtiyaç duyan, erdem 
sahibi, şeref sahibi ve saygınlık 
sahibi bir varlıktır!. Hayat felse-
fesini imanla süsleyen kişi, di-
ğer insanlara karşı Yunus Emre 
misali “ Yaratandan dolayı, ya-
ratılanı sevmek” gerek felsefe-
sini kabullenirler. 

Değerli dostlar, Yüce Allah’ın 
insanları farklı konumlarda ya-
ratmasındaki hikmeti, zengin 
fakire yardımcı olsun, güçlü 
güçsüzü korusun düşüncesidir. 

Hz. Peygamber’in (s.a.s) top-
lumun en fakiri olan Ebu Zer El’ 
Gıfari’ye yaptığı tavsiye mani-
dardır “ Çorba pişirdiğin zaman, 
suyunu fazla katarak komşunu 
gözet, komşuna ikramda bu-
lun”. 

Şairin ifadesiyle 21. Yüzyılda, 
“ Kuşlar gibi uçmasını, balıklar 
gibi yüzmesini öğrendik ama, 
insanca yaşama sanatını ihmal 
ettik”.

İnsanlık ölmedi! Ölmez! 
Ancak her birimiz bulunduğu 

muhit ( bölge) itibarıyla topluma 
faydalı olmaya gayret etmeli. 

Hazır balık sunmam, balık tut-
masını öğretirim diyenlere de 
ne mutlu!

Peygamberimiz çarşıda bir di-

lenciyi görür, kardeşim ahirette 
dilenci olarak mı bilinmek ister-
sin? Elin ayağın düzgün, sağ-
lıklısın, afiyettesin. Evde mal 
varlığı olarak nelerin var diye 
sorar. Ya Rasülallah sürahim 
ve birkaç tane tabağım var der. 
Onları satmasını tavsiye eden 
Peygamberimiz, günlük yiyece-
ği ile birlikte bir balta almasını 
tembihler. Dağdan odun kese-
rek satan bu zat 2-3 gün sonra 
Peygamberimize gelir ve teşek-
kür eder. Alın teriyle kazanan 
paranın bereketini görüyorum, 
elbet ki çalışma dilencilikten ha-
yırlı, yol göstermenizden dolayı 
minnet duygularımı sunuyorum 
efendim der.

Sevgili Kardeşlerim!
Pozitif dönem diye nitelendi-

rilen maddenin, dünyalığın ön 
planda tutulduğu bu dönemde, 
dünya genelinde de krizin ya-
şandığı dönemde, bizlere büyük 
görevler düşüyor.

Formül apaçık “ Eğer şükre-
derseniz, size olan nimetimi 
arttırırım” buyuruyor Yüce Al-
lah. Yani malımızın korunması 
ve bit taraftan artması için şü-

kür gerek! Şükür ise malda, ih-
tiyaç sahibi insanları gözetmek 
demektir.

Aslında iki kişiye gıpta edilir, 
özenilir; Allah’ın kendisine ver-
diği dini bilgiyi hayatına uygula-
yarak, diğer insanlara da tebliği 
eden( alim) ile Allah’ın kendisi-
ne verdiği zenginliğinden fakir-
fukaraya yardım elini uzatan ( 
zengin) kişilere özenilir, müjde 
ve mesajını Peygamber efendi-
miz verir.

Değerli Dostlar!
Hikmeti ilahi, bugün zengin 

olup, belirli hastalıklardan dolayı 
her şeyi yiyemeyenlerle birlikte, 
yiyebilecek ancak imkanı olma-
yan insanları düşünelim! 

Toplumumuza karşı bilinçli 
olalım, sorumluluk duygumuzu 
hatırlayalım.

Garibanlara hizmet maksatlı 
yapabileceklerimizi düşünelim, 
fikir teatisinde bulunalım.

En azından:
1.Aylık maaşlarımızdan kimi-

miz, kimimiz 5 - 10 leva bağışta 
bulunalım.

2.Mutfaklarımızda fazlalık olan 
malzemelerimizden erzak poşe-

ti oluşturalım. Merhaba komşu, 
Allah adına şu hediyemi kabul 
eder misin inceliğini göstere-
lim.

3.Elbise dolabımızı yeniledik-
çe, bize küçük veya büyük olan 
elbiseler şüphesiz ki birilerine 
uygun olacaktır, bize olmayan 
elbiseleri atmayalım, yıkayalım 
ütüleyelim 

İhtiyacı olan kardeşlerimize 
hediye edelim.

4.Çöplerden yemek arayan 
kardeşlerimize bir ekmek, biraz 
peynir ikram edelim, dertlerini 
dinlemeye çalışalım. Unutma-
yalım, kaderin cilvesi bu durum 
bizlere de tekabül edebilir.

5.Toplumda fakirlik kisvesiyle 
( fakir gibi görünerek) halkı sö-

mürmeye çalışanlar da olabilir, 
bundan dolayı önlem olarak eli-
ne para değil derdi neyse o yön-
de imkân ölçüsünde yardımcı 
olmaya çalışalım. Mesela ilaç, 
yiyecek ve elbise yardımı gibi.

Toplumun ihyası ve huzuru 
sadece belediyelere bırakılma-
malı, duyarlı vatandaşlar olarak, 
ayrıca dini bir vecibe olarak Yar-
dımlaşma ve Dayanışma çerçe-
vesinde İslam’ın güzelliğini dav-
ranışlarımıza yansıtmaya gayret 
edelim.

Allah için verene, Allah kat be 
kat fazlasını verdiğini bilelim. 

Kalbi Saygı ve Sevgilerle 

 Beyhan Mehmet 
 Kırcaali Müftüsü 

Özlem’in tedavisi için 
daha 400 leva toplandı

17 yaşındaki Özlem Süleymanova’nın tedavisini destek-
lemek amacıyla Ardino’da düzenlenen bağış toplama dis-
kosunda 400 levadan fazla para toplandı. Özlem, Krohn 
hastalığıyla savaşmakta ve pahalı bir ilaçla tedavi görmesi 
gerekiyor. Ardino’nu Aron gece kulübünde düzenlenen bağış 
etkinliğinde, öğrenciler sevdiği şarkılar eşliğinde dans edip, 
eğlendiler. Hayırseverlik girişimi, Ardıno Hristo Smirnenski 
Meslek Lisesi örencileri öncülüğünde gerçekleşti. 
12. sınıf öğrencileri Semra Efendi, Tezgül Emin, Mihriban 

İbrahim, Sibel Süleymanova ve Özlem Üzeyir, etkinlikle ilgili 
şunları paylaştılar: “Amacımız, mümkün olduğu kadar fazla 
para toplamaktı. Bu şekilde Özlem’in tedavisi için ailesine 
destekte bulunacağız. Ardino Vasil Levski Lisesinde okuyan 
Özlem’in yüzündeki gülümsemeyi tekrar görmek çok güzel 
olacak. Düzenlenen bağış kampanyalarıyla, insanların ha-
yatları kurtarılabiliyor, sağlıklarına kavuşabiliyor, yardıma 
muhtaç kişilerin gelecekleri için yeniden bir umut doğuyor. 
İyilik yapmayı öğrenmeliyiz. Ardinolulara yardım çağrısında 
bulunuyoruz. Herkes elinden geldiği kadar yardımda bulun-
sun.” 
Hatırlatmak gerekirse, geçen yılın sonundan beri Ardino-

lular Özlem’in ve Sedlartsi köyünden 14 yaşındaki Antoniya 
Filipova’nın tedavisi için para topluyorlar. Noel hayırseverlik 
kampanyasında bu iki kızın tedavisi için 3 600 leva toplan-
mıştı.
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Kırcaali Haber

Filibe Müftüsünden Muradiye Cami’nde saldırıya uğrayan Türk 
vatandaşı Abdullah Bayrak’a anlamlı jest

Filibe Müftüsü Osman Hida-
yet Hilmi,  Muradiye Cami’nde 
saldırıya uğrayan Türk vatan-
daşı Abdullah Bayrak’a saldırı 
sırasında üzerinde olan cübbe 
ve sarığı hediye etti.
Belçika’da yaşayan ve aynı 

zamanda Türk ve Belçika va-
tandaşı olan Abdullah Bayrak 

ve eşi Ayten Bayrak yaklaşık 5 
ay sonra Muradiye Cami’ni ye-
niden ziyaret ettiler. T.C. Filibe 
Başkonsolosu Ramis Şen de 
Türk vatandaşlarına eşlik etti. 
Türk vatandaşları 1 Eylül 2011 
günü Muradiye Cami’nde iba-
det ederken Komünist döne-
min Müftüsü Nedim Gencev’in 
adamlarının saldırısına maruz 
kalmıştı.

Filibe Müftüsü Osman Hi-
dayet Hilmi, ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti ifade etti 
ve Muradiye Cami’nde saldı-
rıya uğradığı sırada üzerinde 
olan cübbe ve sarığı Abdullah 
Bayrak’a hediye etti. 
Abdullah Bayrak, Filibe Müf-

tüsü Osman Hidayet Hilmi’ye 

söz konusu jestinden dola-
yı teşekkür etti ve Muradiye 
Cami’nin yeniden Müslümanla-
rın ibadetine açık hale gelme-
sinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Abdullah Bayrak 
ayrıca, Filibe Başkonsolosu 
Ramis Şen’e kendisine vermiş 
olduğu destek için teşekkür 
etti.
Abdullah Bayrak ve eşi Ay-

ten Bayrak, Nedim Gencev’in 
adamları aleyhine açmış olduk-
ları tazminat davasına katılmak 
üzere Filibe’ye gelmişlerdi. 
Nedim Gencev’in adamları 

1 Eylül 2011 günü Muradiye 
Cami’nde Türk vatandaşı Ab-
dullah Bayrak’a, 11 Eylül günü 
ise yine Muradiye Cami’nde 

Filibe Müftüsü Osman Hidayet 
Hilmi, Cami Encümen Başkanı 
(Eski Başmüftü) Selim Mehmet 
ve Hayri Murad isimli imama 
saldırmışlardı. 
Söz konusu saldırıların ar-

dından Nedim Gencev’in 
Filibe’deki adamı Haşim Asan 
2 yıl ve oğlu Faik Asan ise 2 
yıl 6 ay hapis cezasına çarp-
tırılmış ve 15 Eylül 2011 günü 

cezaevine konulmuştu. Filibe 
Sancak Mahkemesi 8 Aralık 
2011 tarihli kararıyla Haşim 
Asan’ın hapis cezasını 1 yıl 4 
aya, oğlu Faik Asan’ın hapis 

cezasını ise 1 yıl 8 aya indir-
miştir.

               Kırcaali Haber

Türk Kültür ve Sanat Derneği ve Kırcaali Haber Gazetesi, 
BENİM BAYRAMIM 23 NİSAN  

konulu kompozisyon yarışması düzenliyor. Yarışmanın amacı, Bulgaristan’da 
Türk asıllı öğrencilerin arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını 

benimsetmek ve anadilleri Türkçeyi sevdirmek ve yaşatmak.

Yarışma iki grupta yapılacak
I. grup: 1. - 4. sınıf öğrencileri;     II. grup: 5. - 8. sınıf öğrencileri

Dereceye girenlere: 
I. ödül - Dizüstü Bilgisayar;    II. ödül - Dijital Fotoğraf Makinesi

III. ödül - Dijital Fotoğraf Makinesi

Denemeler okunaklı ve 2 sayfayı geçmemeli. Yapıtlar 10 Nisan 2012 tarihine kadar 
şu adrese gönderilmeli:

Вестник „Кърджали Хабер”, Бул. България № 53, ет. 2, офис 10, Кърджали 6600


