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Ömer O. Erendoruk Koşukavak’ta Anıldı
Bulgaristan Türkleri
edebiyatının medar-ı iftiharı, demokrasi savaşçısı Ömer Osman Erendoruk, hemşerileri tarafından Ağustos ayında
Koşukavak’ta anıldı.
Büyük şair, yazar ve demokrasi savaşçısı Ömer
Osman Erendoruk’un sevenleri, Koşukavak Belediyesi Kültür Şubesi’nin
desteği ile ortaklaşa düzenledikleri anma töreni
kasabanın gençlik kültür
merkezinde gerçekleşti.
Program gençlik merkezinin folklor ekibinin
dans gösterileri ile başladı. Daha sonra sahneye
Strancevo (Mahmutlu)
genç kızlar ses sanatçıları topluluğunun Türkçe
söylediği şarkı ve türkülerle devam ettikten sonra sahne, Erendoruk’un
şiirlerinden derlenen şiirleri okuyan çocuklara
kaldı.
Programın açılışını yazar İsmail Yakup yaptı. Erendoruk’un kimliği
hakkında kısa bilgi veren
İsmail Yakup, sözü Eren-

doruk ile ilgili “Kalem Kılıçlaşınca” ve “Hazanda
Son Yolculuk” kitaplarının yazarı, “Rumeli” dergisi yayın koordinatörü
Mehmet Türker’e verdi.
Erendoruk ile otuz üç yıl
yakın dostlukları olduğunu vurgulayan Türker,
Erendoruk’un kimliği ve
eserleri üzere bir sunum
yaptı. Türker, konuşma-

sında:
“Bulgaristan’da totaliter
rejimi en çok eleştirenlerden biri de ünlü yazarşair Ömer O. Erendoruk
idi. 1980 yılı başında
tutuklanıp Eski Zağra
Ceza Evi’ne atılan Erendoruk, 1984 yılı sonunda
komünistlerce başlatılan
asimilasyon politikasına
karşı çıktığından 1985

yılının Mart ayında Belene Temerküz Kampı’na
gönderilmişti. Bir süre
kamp hayatından sonra
Roman’a sürgün edilen
Erendoruk, 1989 yılında
sınır dışı edildi ve anavatan saydığı Türkiye’ye
iltica etti. Ömrünün 17
yılını İstanbul’da geçiren
yazar-şair Erendoruk
burada öğretmen olarak

Kırcaali-İzmir kardeşliği anıtlaşacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kırcaali Belediyesi, birlikte gerçekleştirecekleri ortak projelerle iki
kent arasındaki kardeşlik
bağlarını simgeleştirmek
istiyor.
İzmir’in kardeş kenti
Kırcaali’nin Belediye Başkanı Hasan Azis, başkan
yardımcıları, meclis üyeleri ve vali yardımcıları ile
birlikte İzmir’de ziyarette
bulundular. Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, kardeş kent
Kırcaali heyetini Tarihi
Asansör’de ağırladı.
Etkin katılım sağladıkları 82. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda sadece

Kırcaali’yi değil Hoşgörü Belediyeler Birliği ve
Bulgaristan’ı da temsil
ettiklerini söyleyen Hasan
Azis, bunun gurur ve sorumluluğunu taşıdıklarını
dile getirdi. İki kentin belediyeleri olarak en yakın
zamanda ortak projelerde buluşmak istediklerini
ifade eden Azis, amaçla-

rının bu şekilde kardeşlik
mesajı vermek olduğunu
sözlerine ekledi. Kırcaali
Belediye Başkanı, her iki
belediyenin karşılıklı olarak kuracağı park, sokak
ya da anıt gibi projelerin
yanı sıra sosyal çalışmalarda da bir araya gelmeye hazır olduklarını belirterek, “Kırcalililer olarak

biz İzmir’i ve Başkan
Aziz Kocaoğlu’nu çok
seviyoruz ve Kırcaali’nin
bir parçasını İzmir’e taşımak istiyoruz” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise konuk belediye
başkanının duygularına
yürekten katıldığını dile
getirdi. Karşılıklı olarak
her iki kentte simge yapılar yapılması ve ilişkilerin
kalıcı olması için her türlü
çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Başkan Kocaoğlu, “Bu adımlarımız,
hem her iki toplum için,
hem de bölge ve dünya
barışı için faydalı olacaktır” diye konuştu.
KH

çalışırken bir yandan da
20 kadar kitap kaleme
aldı. ‘Çağrı Yayınları’
tarafından tüm eserleri 10 kitapta toplanan
Erendoruk’un tüm Bulgaristanlı yazar ve şairler arasında güçlü ve
sağlıklı önsezisi ile üstatlığını ortaya koymuştur”
dedi.
Ezeli dostu, “Rumeli”
Dergisi Yayın Koordinatörü Süleyman (Yusuf)
Adalı, Mustafa Ömer,
Kadir Osman da ünlü
yazar-şairle ilgili anılarını paylaştılar. Törenin
şeref konuğu HÖH Kırcaali İl Başkanı Bahri
Ömer ise konuşmasında,
Bulgaristan’ı tanımak için

sadece Bulgar tarihinin,
Ömer O. Erendoruk’u
okumadan yeterli olmayacağını ifade etti.
Törene katılanlara teşekkürlerini ifade eden
Koşukavak Belediye
Başkanı Sebihan Mehmet ise merhum yazar,
şair ve demokrasi savaşçısı Erendoruk ile
sağlığında sadece bir
sefer görüştüğünü ve
bu durumdan esef duyduğunu belirtirken, “O
karşılaşmamızda bana
bir baba gibi nasihatte
bulunduğunu asla unutamam“ derken, gözleri
yaşla doldu.
Mehmet TÜRKER

SEFATERMAL-GAZLIGÖL
AFYONKARAHİSAR

Böyle bir tesiste sağlığınızı kazanmak,
tatilinizi yapmak ister misiniz?
O zaman arayın detayları konuşalım.
İrtibat tel: +90 5382711724; +90 5324312126
www.termalafyonda.com
e-maıl: mehmetserbest62@gmail.com
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Avrupa'da İslam karşıtı saldırılar artıyor
İslamofobi'nin ar ttığı
Avrupa'da Müslümanlara
yönelik saldırılar da artıyor. Bu tür muamelelere
maruz kalan Müslümanlar bunu 'Tell Mama' adlı
yardım kuruluşuna bildirebiliyor.
"Birçok kez saldırıya maruz kaldım. Yumruklandım, üzerime tükürüldü,
iterek yere düşürüldüm.
Başıma şiddetli biçimde
vuruldu ve kasıtlı olarak
özellikle eşim ve küçük
oğlumun gözleri önünde
düşürüldüm. O zaman altı
aylık hamileydim."
Adının açıklanmasını istemeyen başörtülü bir kadın, yardım kuruluşu Tell
Mama'nın internet sayfasındaki video filminde yaşadıklarını böyle özetliyor.
Türkçeye, 'Annene anlat'
olarak çevrilebilecek ilginç bir ismi olan kuruluş,
İngiltere'de kurbanların
telefon, kısa mesaj ya
da internetten ulaşarak
kendisine ilettiği, sokakta
ve internette vuku bulan
İslam düşmanı saldırıları kayıtlara geçiriyor. Tell
Mama'daki ‘Mama’ sözcüğü aslında, kuruluşun
baş harflerini temsil eden
bir kısaltma.
İngiltere'de saldırılar
yoğunlaştı
2012 yılının ocak ayından bu yana faaliyet
gösteren Tell Mama'da
çalışan gönüllüler, telefonda bir çeşit manevi
hizmet sunuyor. Sitenin
yöneticisi Fiyaz Mughal,
Tell Mama'nın 18 ay içinde İngiltere ve Galler'de
toplam 1200 İslam ya da
Müslüman karşıtı saldırıyı
kayıtlara geçirdiğini söylüyor. Mughal'e göre saldırılar giderek artıyor.
Mughal örnek olarak İngiliz bir askerin 22 Mayıs
2013 tarihinde iki İslamcı
tarafından öldürülmesinden sonra İslam düşmanı vakaların ve camilere
saldırıların bir süreliğine
sekiz kat dolayında artmasını hatırlatıyor.
Ancak Mughal, saldırıların büyük kısmının sokakta değil internet ortamında cereyan ettiğini söylüyor. Facebook, Twitter ya
da diğer sosyal paylaşım
sitelerinde başörtülü ya
da çarşaflı kadınlar saldırıya ve hakarete maruz
kalıyor. 'Hatta bu durum
ölüm tehdidine kadar varıyor' diyor Fiyaz Mughal
ve şöyle devam ediyor:
"İnternetteki yabancı
düşmanı faaliyetler muazzam. Günümüzdeki
fark şu: Sokakta şiddet

var ama çok baskın değil.
Daha önemlisi internetteki faaliyetler, çünkü İslam

Hrıstiyan, Yahudi, homoseksüel ya da azınlıklara yönelik diğer nefret

manı vakalar ayrı olarak kayıtlara geçirilmiyor ve AB Temel Haklar

düşmanı tavrın yaygın
hale gelmesi için yönlendiriliyor ve organize ediliyor. Bunu yapanlar, aşırı
sağcılar, ırkçılar, İslam
düşmanları ya da Müslümanları sevmeyen diğer
insanlar."
Fransa da farklı değil
Brüksel merkezli haber
portalı EU Observer'da
yer alan habere göre
Fransa'da da Müslümanlara yönelik saldırılar artış
kaydetti. Haziran ayında
Fransa'da hamile bir kadının iki erkek tarafından
kötü muameleye maruz
kalmasının ardından Müslüman gençler günlerce
ayaklanmış, çatışmalar
çıkmıştı. Fransa'da çarşafın kamuya açık yerlerde
yasaklanması tartışmaları da gerginliği artıran bir
başka olaydı.
İngiltere ve Fransa şu sıralar Avrupa'da İslam düşmanı saldırılar konusunda
başı çeken ülkeler gibi
görünüyor. Ancak AB bu
konuda gerçek rakamları
tam olarak bilmiyor. Avrupa Temel Haklar Ajansı
Sözcüsü Katya Andrusz
bunu şöyle açıklıyor:
"AB içinde çok az sayıda
ülke bu tür saldırılarla ilgili verilere sahip. Avrupa
Temel Haklar Ajansı uzun
süredir Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hükümetlerine
bu tür saldırılarla ilgili verileri tutması ve kamuoyuna açıklaması çağrısında
bulunuyor."
AB ülkelerinin azı İslam karşıtı saldırıların
kaydını tutuyor
AB üyesi 28 ülkeden
sadece 6'sı İslam düşmanı saldırıları kayıtlara
geçiriyor. Bazı ülkeler İslam düşmanı saldırıları,

saldırılarıyla aynı kefeye
koyuyor. Avrupa Temel
Haklar Ajansı'ndan Katya Andrusz bunu doğru
bulmuyor:
"Ne gibi hadiselerin olup
bittiğinin, kimlerin hedef
alındığının bilinmesi, AB
üyesi ülkelerin çıkarına,
çünkü ancak bu sayede
mücadele edebilirler."
Alman polisinden 'kayıtlar ayrı tutulsun' önerisi
Almanya'da İslam düş-

Ajansı'na da bildirilmiyor.
Alman Kriminal Polis Memurları Birliği Genel Başkan Yardımcısı Wilfried
Albishausen Müslümanlara karşı düzenlenen saldırıların ayrı olarak kayıtlara
geçirilmesini talep ediyor.
Die Welt gazetesine demeç veren Albishausen,
bu konuda Yahudi karşıtı
saldırıların kayıtlara geçirilmesinin örnek alınabileceğini de vurguluyor.
Alman iç istihbarat birimi

Anayasayı Koruma Teşkilatı son yıllık raporunda
ilk kez, son yıllarda aşırı
sağcıların giderek İslam
düşmanlığını kışkırtma
eğiliminde olduğunu belirtti.
İngiltere'de İslam düşmanı saldırılara karşı mücadele eden Tell Mama
k u r u l u ş u n d a n Fi ya z
Mughal, aşırı sağcıların
Yahudilere karşı değil,
İslam'a karşı kışkırtıcı ve
düşmanca söylemleri dile
getirdiğine işaret ediyor.
Mughal, bunun özellikle
internette dikkat çektiğini hatırlatıyor. Hollanda,
Belçika ve Almanya'da,
Müslüman göçmenler
nedeniyle ülkede yabancıların etkisinin artacağını savunan küçük partiler
mevcut. Oslo'da katliam
yapan Ahders Behring
Breivik de saldırıları İslam düşmanı tezlerle gerekçelendirmişti.
Ancak İslam düşmanı
saldırılara maruz kalanların tamamı, şikâyetçi
olmuyor. Tell Mama kuruluşuna göre saldırıya
maruz kalanların sadece
yüzde 60'ı bunu polise
bildiriyor. Avrupa Temel
Haklar Ajansı'nın tespiti de bu yönde. Ajansın
Sözcüsü Katya Andrusz

ilginç bir noktaya dikkat
çekiyor:
"Anket yapılan Müslümanların çoğunluğu saldırıları bildirmediğini söylüyor. Bu önemli bir sorun
çünkü yetkililerin haberi
olmadığında, bunlar rakamlara da yansımıyor."
İngiltere'den Tell Mama
işte bu nedenle internet
sayfasında yer verdiği
videoda Müslümanlara,
'Kendinizi dövdürmeyin'
çağrısında bulunuyor.
Videoda konuşan Müslüman bir kadın, 'Ben
ç ocukken dövüldüm.
Bunun çocuğumun da
başına gelmesini istemiyorum. Bu nedenle burada konuşuyorum' diyor.
Tell Mama ister sokakta,
isterse sanal dünyada
vuku bulan İslam düşmanı bütün saldırıları polise
bildiriyor. Tell Mama'dan
Fiyaz Mughal, İngiltere'de
özellikle sokakta düzenlenen saldırıları aydınlatma
konusunda polisin gayet
iyi çalıştığını söylüyor.
Ancak aynı durumun internet ortamı için geçerli
olmadığını, burada saldırıların takip edilmesinin
de, saldırganların bulunmasının da zor olduğunu
vurguluyor.
DW Türkçe

Karabük'ün Safranbolu ilçesi,
Nesebır ilçesinde tanıtılacak
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde
bulunan Karabük'ün
Saf ranb o lu ilç e si,
Bulgaristan'ın Burgaz
ilinin Nesebır ilçesinde
tanıtılacak.
Safranbolu Belediye
Başkanı Necdet Aksoy, AA muhabirine
yaptığı açıklamada,
daha önce kardeş şehir protokolü imzaladıkları Nesebır ilçesindeki
özel bir gün dolayısı ile
düzenlenen etkinliklerde Safranbolu'nun kültürünü tanıtacaklarını
söyledi.
Nesebır'ın da kendileri gibi tarihi bir bölge
olduğunu hatırlatan
Aksoy, "İki kent arasında kültür, eğitim ve
tanıtım konuları gibi

bir çok alanda ikili iş
birliği yapılacaktır. Bu
bağlamda daha önce
Nesebır'dan ilçemize ziyaretler olmuştu.
Şimdi biz de ilçe ola-

rak onların özel bir
günlerinde halk oyunu
gösterisi yapacağız.
Ayrıca ilçemizin kültürünü yansıtan bir sergi
açılacak. 4 gün boyun-

ca Nesebırlılar ilçemizi
doya doya yaşayacak.
1 Milyon turist hedefine bu tür tanıtım ve ikili
ilişkiler ile ulaşabiliriz"
diye konuştu.

3
Kırcaali Haber 3

HABERLER

25 Eylül 2013

Dr. Leman Raşid, ayrımcılık kurbanı olduğunu düşünüyor
2009’da Yılın Hekimi
seçilen Kırcaalili Doktor
Leman Raşid, bürokrasi
engelleri ve kanunlardaki saçmalıklar yüzünden
ayrımcılık kurbanı olduğunu söylüyor. 2009 yılından bu yana Kırcaali
Hastanesi Acil Yardım
Bölümü Müdürü ülkeden
yüzlerce meslektaşıyla
birlikte ayrımcılık kurbanı olduğu gerekçesiyle
gereken kurumlara başvuruyor.
Buna sebep Teda vi Kurumları ve Sağlık
Kanunu’na göre Acil Tıp,
Pediatri ve İç Hastalıkları
ihtisasına sahip hekimlerin aile hekimi olmaya
hakkı yok. Aile hekimi,
Genel Tıp okuyanlar ve
2009 yılına kadar aile
hekimliği yapmış başka
alanlarda ihtisaslaşmış
hekimler olabilir.
Aynı zamanda 2011 yılında Sağlık Bakanlığı’nın
40 Nolu Talimatnamesi
ile ihtisas sahibi olmayan doktorlar bile aile
hekimlerinin hastalarını
hafta sonu ve geceleyin

acil yardım servislerinde
tedavi edebilirler. Acil
Tıp okuyan hekimlerin

atıyor. Şikayetine tepki
verilmiyor. Bulgaristan
Hekimler Birliği bu mese-

de Genel Tıp alanında
ihtisaslaşmış olanlar gibi
aynı becerileri elde ettikleri, fakat acil durumlarda uyguladıkları ortaya
çıkıyor.
Dr. Raşid 2009 yılında
aile hekimi olmak istiyor,
fakat bu dileği reddediliyor. Bu sebepten dolayı
Bölge Sağlık Müfettişliği
ve Bulgaristan Hekimler
Birliği’ne meseleyi arz
ediyor ve hekimler camiasında bu soruyu ortaya

leye çözüm bulamayarak
şikayet mektubunu Milli
Sağlık Sigorta Kasası’na
gönderiyor. Bu kurumun
ise olayla hiç bir ilgisi yok.
Sağlık Bakanlığı tarafından Dr. Leman Raşid’e
gönderilen mektupta yeterli derecede yeterlilik
sahibi olmayan uzmanların Bulgaristan vatandaşlarının sağlığı açısından
tehlikeli oldukları için aile
hekimliği uygulamasına
izin verilmediği şeklinde

Milletvekili Milko Bagdasarov:
“BSP, Adatepe’de altın elde
edilmesine olumlu bakıyor”
Bulgaristan Sosyalist
Partisi Kırcaali Milletvekili ve partinin Kırcaali İl
Teşkilatı Başkanı Milko
Bagdasarov, basın mensuplarıyla görüşmesinde, “BSP, Dundee Precious Metals kuruluşu
tarafından Krumovgrad
(Koşukavak) yakınındaki
Adatepe’den altın elde
edilmesine olumlu bakıyor. Bu kıymetli metalin
elde edilmesi çok sayıda
iş yerleri açılmasına sebep olacak, bölgede ise
buna acil ihtiyaç duyuluyor. Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nden (HÖH) iş
arkadaşlarımızın bu konuda bizim görüşümüzü
benimsemelerini umuyoruz” diye kaydetti.
Milletvekili, Krumovgradta vatandaşların iş
istediklerini ve iktidarda
olanların bu beklentilere
göre hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.
Bagdasarov, “Adatepede altın çıkarılması
konusundaki görüşümüz
ilde iş yerleri açılmasına
ilişkin genel stratejimizin

bir parçası. Eski üretimlerin canlandırılması ve
yeni kuruluşların açılması
imkanları arayışı içerisindeyiz. Sanayi kuruluşların
temsilcileriyle görüşmeler
yapılıyor. Bunun sebebi
faaliyetlerinin kolaylaştırılması için muhtemelen
gereken kanun değişikliklerinin yapılması ve
bölgeye yeni yatırımcılar
celp edilmesidir. Kurşun
ve Çinko Fabrikası (OZK)
bizim için stratejik kuruluş
olmaya devam ediyor. Yavaş yavaş da olsa fabrikada üretimin canlandı-

rılmasını bekliyoruz. Bu
konuda çalışıyoruz” diye
konuştu.
Milletvekili, maden elde
edilmesi ve metalürjinin
geliştirilmesinin çevrenin
korunması konusunda
tavizler verilerek yapılmayacağını söyledi. Bagdasarov, “Çevre uzmanlarının istemlerine uyulacak”
diye vurguladı. Milletvekili, BSP’nin yerli halk için
büyük önem taşıyan mevcut ve gelecek yatırımcıların sosyal programlarını
teşvik ettiğini paylaştı.
Kırcaali Haber

açıklanıyor.
Dr. Raşid, kendisinin
ve aile hekimi olmak
isteyen diğer meslektaşlarının da kanunlara
göre ayrımcılık edildiklerini düşünüyor. O,
Ayrımcılıktan Koruma
Komisyonu’na (KZD) da
şikayet mektubu yazıyor.
Şikayet şubat ayında komisyon tarafından görüşülüyor, fakat bugüne
dek herhangi bir cevap
verilmiş değil. KZD’nun
bu mesele hakkındaki
görüşü önem arz ediyor, çünkü uluslararası
kurumlara başvurulması

için yol açmaktadır.
Dr. Raşid, tek bir gün
bile hekimlik deneyimi
olmayan hekimlerin Acil
Yardım servislerinde çalışmasına izin verilirken,
ihtisası olan tıp doktorları veya iki ihtisas sahibi
hekimlerin aile hekimi
olamamasına bir anlam
veremiyor. Dr. Raşid’in
ifadesine göre bu şekilde kaynaklar değerlendirilmiyor ve kanun
tasarıları ve talimatnameler hazırlanan Sağlık
Bakanlığı’nda çifte standart uygulanıyor.
Acil Tıp ihtisası ve çok

sayıdaki eğitim diploması ve sertifikalara
rağmen Dr. Raşid, şu
anda Genel Tıp okuyor.
Bu ihtisası kazanması
için daha iki yıl eğitim
görmesi gerekiyor. O,
sağlık sistemindeki ağır
bürokrasinin harekete
geçmesinden daha çabuk diploma sahibi olacağını düşünüyor.
D r. Le m a n R a ş i d,
“Bu olanlar bu defa da
Bulgaristan’da hekimlerle alay edildiğini ve idare
keyfiliğin söz konusu olduğunu gösteriyor” diye
kaydetti.
KH

2010 Ulusal Tü tün Üreticileri Birliği
Başkanı Tsvetan Filev Fokus Ajansı için,

de 80’i, Virjiniya tütününün yüzde 50’i ve
Bırley tütününün de
yüzde 60’ı artık top-

ta içerisinde Tütün
Danışma Kurulu’nun
toplanmasını bekliyoruz. Bu toplantıda

“Tütün üreticileri tütün
alım fiyatlarının geçen yılkine bakış biraz
daha yüksek olmasını
umuyorlar” dedi. Filev,
“Tütün ürününün alım
fiyatlarının geçen yıla
bakış biraz daha iyi
olmasını bekliyorum,
çünkü tütün üreticileri
iç ve dış piyasada rekabet edecek kaliteli
malzeme üretiyor. Bu
yıl da kuraklık tütünü
kötü etkiledi. Bazı bölgelerde tütün hasadı
bitti. Basma cins grubu tütünlerin yüzde
90’ı, Kabakulak cinsi
tütünün yaklaşık yüz-

landı” diye konuştu.
Tütün üreticilerine
destek sağlanma sı konusunda Filev,
hükümetin bu yönde
çalışılacağına dair sorumluluk üstlendiğini
belirtti. 2020 yılına kadar Bulgaristan’da tütüncülere ulusal takviye ödemeleri programı
kapsamında referans
dönemi için sübvansiyon ödemeler yapılacağı belli oldu.
Filev, “ Tarım ve
Gıda Bakanı Dimitır
Grekov ile altı görüşme gerçekleştirdik ve
önümüzdeki iki haf-

oluşturulan çalışma
grubu Tütün ve Tütün
Ürünleri Kanunu’nda
yer alacak bazı hükümler üzere çalışmalar yürütecek. Bakan Grekov’dan tütün
üreticilerine yıldan yıla
sübvansiyon ödemeleri vaadi değil de, 2020
yılına kadar kanuna
eklenecek paragrafla
garanti edilmesini ısrar ettik. Çünkü bu önlem tütün üreticilerine
uzun vadeli plan için
güvence sağlayacak”
diye açıkladı.

Tütün üreticileri, tütün
alım fiyatlarının daha
yüksek olmasını umuyor

Kırcaali Haber
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Yağmurlar Köyünde 8. Terlik Festivali Düzenlendi
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali’nin Dıjdovnitsa
(Yağmurlar) köyünde geleneksel 8. Terlik Festivali düzenlendi. Etkinlik,
KRIG Sanat Hareketi ve
Kırcaali Belediyesi tarafından sponsorların desteğiyle organize edildi.
Geleneksel terlik sergisinden başka bu yaz köydeki Sanat Evi’nde düzenlenen atölye çalışmalarında yaratılan resimler
de festival kapsamında
sergilendi. Onlardan birisi Kırcaali Merkez Kilisesi
Papazı Petır Garena’nın
portresiydi.
Ayrıca Sanat Evi’nin
bahçesinde bulunan eski
Yunan mitolojisi kahramanı Sisifos’un Kayası
heykeli açıldı. Sisifos, hayatının sonuna kadar büyük bir kayayı bir tepenin
en yüksek noktasına dek
yuvarlamaya mahkûm
edilmiş bir kraldır.
Festivalin açılış töreninde Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis, Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Gençlik Kolları

Başkanı Kadir Mustafov,
Kırcaali Meclis Üyesi Halil Apti, Dıjdovnitsa muhtarı Gülhayat Halil ve etraf köy muhtarları hazır
bulundular.
Misafirleri selamlayan
KRIG Sanat Hareketi
Başkanı Radost Nikolova, “Bugün burada olan
bizi destekleyen tüm konuk ve dostlarımıza müteşekkiriz. Dıjdovnitsa’da
bizim takvimimiz artık
d e ğ i ş m eye b a ş l a dı.
Çünkü olayları bir Terlik
Bayramı’ndan diğerine
kadar sayıyoruz. Güzel
şeylerle beraber kötü
şeyler de oluyor ama,
böylece hayat daha da
renklenmiş oluyor. Tıpkı
terliğin renklendiği gibi”
diye kaydetti.
Festivalin açılışını yapan
Belediye Başkanı Hasan
Azis, “Ben her şeyden
önce bu festivalin organizatörlerini tebrik etmek
isterim. Özel olarak köy
muhtarı Gülhayat Halil’e,
bu fikri destekleyen Entçets (Salman) bölgesinden tüm köy muhtarlarına ve folklor gruplarına
teşekkür ediyorum. Se-

kiz yıl önce doğan bir
fikir gerçekleştirilmeye
devam ediyor, çünkü bu
fikri destekleyenler var.
Biz yaptığımız tüm işlerde bir hayalin nasıl gerçeğe dönüşebileceğine
dair örnek oluyoruz. Bu
sekiz yıl zarfında çok
şey öğrendik. Sıra dışı
olmayı, insanları birleştiren etkinlikler yaratmayı,
Dıjdovnitsalı insanların
gelenek ve göreneklerini
tanıtmayı, değerlerimizi
göstermeyi öğrendik. Fakat en önemli şey, bizim
burada olmaya ve geleneklerimizi yaşatmaya
devam etmemiz ve yeniliklere açık olmamızdır”
diye kaydetti.

Başkan, “Bizim için Dıjdovnitsa, nasıl bir güzel
Rodop köyünün uluslararası düzeyde bir kültür
merkezine dönüştürülebileceğinin örneğidir. Eskiden okul binası olan, daha
sonra bir kısmı mescit
olarak kullanılan bu eve
sadece yurt içinden değil, yurt dışından da çok
sayıda yaratıcı gelmiştir.
Bir çocuğun gelişiminde
ilk yedi yıl çok önemlidir.
Bu her şey için geçerlidir.
Bu festivalin de sekizincisi düzenlendiğine göre
zorluklar atlatılmıştır. Ben
Dıjdovnitsa’nın daha 70
yıl hayallerin, dileklerin,
geleneklerin, misafirperverliğin merkezi olmasını

diliyorum. Bu eve Avrupa, Türkiye, Japonya,
Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’den gelen
konukların kendilerini çok
rahat ve konforlu hissettiklerinden eminim. İşte
bu iyi örneği kavramamız gerekir. Dıjdovnitsa,
Kırcaalilerin insanlara ve
dünyaya karşı açık olduklarını işaret eden bir yerdir” diyerek konuşmasını
tamamladı.
Daha sonra sahneye çıkan Dıjdovnitsalı bir grup
çocuk misafirleri Bulgarca bir şarkıyla selamladılar. Ardından Kırcaali
Buket Kadın Koro Grubu
saz orkestrası eşliğinde
Rumeli türküleri söyledi.

Ençets İzgrev Toplum
Merkezi’ne bağlı faaliyet
yürüten folklor grubu Bulgar ve Türk halkoyunları
sundu. Üniversite öğrencileri Zlatina, Milena ve
Todor rock parçalar çalıp söylediler. Program
Radomir’den katılan Light
Vocal Group’un çalıp
söylediği rock şarkılarla
devam etti ve Dıjdovnitsalı çocukların müzik eşliğinde sundukları bisiklet
gösterisiyle son buldu.
Programdan sonra Başkan Hasan Azis, Dıjdovnitsa halkıyla samimi bir
sohbette bulundu.
Her yıl olduğu gibi bu
yıl da Festivalie gelen
herkese camide keşkek
ikram edildi.
Günün geç vakitlerine kadar süren Festival programı boyunca
Köprü-Kültürler Kavşağı
projesi kapsamında sağlanan sahnede klasik
rock müziğinden erken
dönem müziği eserlerine
kadar seslendirildi. Ayrıca yurt içinden katılan
genç dark wave grupları
on-line internette yayınlanan modern müzik show
sundular.
Bu yılki Terlik Festivali
Kırcaali Belediyesi dışında Bölge Müftülüğü, Demah, Rosi, Ekip Holding
ve başka şirketlerin mali
desteğiyle gerçekleştirildi.

“Prag Baharı”ndan 45 yıl geçti
Ağustos sıcağı etrafı
kavuruyordu. Uzun süren
hazırlık tatbikatları sona
ermişti. Aylarca hazırlığın düğümü çözülüverdi
bir sabah (21.08.1968 y.)
Sovyetler’in AN 12 uçakları Uzuncova hava limanına kartallar gibi kondular. Bölük erleri tankıyla,
topuyla dev uçaklara
yerleştirildiler. Karadeniz
üzerinden geçerken nereye gittikleri sır düğümü
erlerin boğazlarında gittikçe sıkılıp, boğuyordu.
Bulgaristan sınırları gittikçe geride kaldı. Halen
bilinmeyen yolculuğun
nedeni belli değildi. Bulgaristan erleri sınır dışında tatbikatta! Neymiş o?
Varşova Paktı üye ülkelerinden oluşan erler büyük
tatbikat gerçekleştiriyormuş güya. Bu “tatbikatta” Polonya, Macaristan,
Demokratik Almanya,
Bulgaristan ve Sovyetler
Birliği orduları katılıyordu

sözde. Bu yalanı yuttuk
gittik. Bu atılan yalan önümüzdeki günlerde ucuzlayacaktır nasıl olsa. Önce
Ukrayna’nın İvanov Frankovskaya ilinde bir uçak
alanına iniş yaptık. Burada 1 ay boyunca beklemedeydik. Bu bekleyişin
sırrı Varşova Paktı yöneticilerin kafalarında boralar estiriyordu. Bir yandan
Amerikanlar Vietnam’da
kızgın savaş sürdürüyor,
diğer yandan Vietnam

yöneticileri sıkışık Varşova Paktı’ndan yardım ihtiyaçlarını öne sürüyordu.
Aynı zamanda Çekoslovakya halkı özgürlük için
baş kaldırmıştı. Kargaşalık ön almış, Sovyetler
Birliği sisteminden kopup
kendi çıkarlarının sahibi
olmak istiyordu. Büyük
güç Varşova Paktı parçalanırsa NATO ön alacak
korkusundan Vietnam’a
askeri yardım planı suya
düştü. Bizi Prag yakının-

da Vodohodi uçak alanına
sevk ettiler. Burada 3 ay
boyunca bir uçak fabrikasını koruduk. Siperlerin
içinde geçirdiğimiz çileli
günler şimdi bir şerit gibi
gözlerim önünden gelip
geçiyor. O zamanki bazı
asker arkadaşlarım şimdi
karşılaştığımızda anlatıyorlar:
“Siz sevininiz, Vietnam’a
gönderilseydiniz belki de
sağa dönmeyecektiniz.
O zaman bizim velilerimiz komünist partisinde
görevliydiler. Bile bile ölüme kim gönderir oğlunu?!
Siz gittiniz biz burada kaldık.”
Ulu önder Atatürk‘ün
“ Yurtta Barış, Cihanda
Barış “ sözleri ne kadar
da doğru ve yerinde söylenmiş.
Ben de diyorum ki, barışı gözbebeğimiz gibi koruyalım.
Bayram KUŞKU
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Meclis yeni yasama yılına protestoyla başladı
Bulgaristan parlamentosu 32 günlük tatilinin
ardından toplanarak yeni
dönem çalışmalarına
başladı.
Parlamento etrafında
bir araya gelen binlerce
gösterici, milletvekillerine
karşı slogan attı, Başbakan Plamen Oreşarski'nin
koalisyon hükümetini istifaya çağırdı. Polis, sıkı
güvenlik önlemleri alarak milletvekillerini meclise getiren araçlara eşlik
etti.
İnternet paylaşım ağları
üzerinden organize edilen
göstericiler, bir yandan
parlamento ve hükümet
aleyhine slogan atarken,
diğer yandan başkent
Sofya'nın ana kavşak ve
caddelerini trafiğe kapattı. Sabah işe gitmeye çalışan Sofyalılar ise yaşadıkları trafik sorunlarına
tepki gösterdi.
Parlamento önünde milletvekillerinin geçişi için

kırmızı halı seren protestocular, meclis ana kapısının önüne ise klozet
yerleştirdi. Protestoları
izleyen polis, eylemlere
müdahale etmedi. "İstifa"
ve "mafya" sloganlarını
dikkate almayan milletvekilleri de binaya arka

kapıdan koşarak girdi.
Hükümet karşıtı protestoları destekleyen eski
başbakan ve ana muhalefet partisi Bulgaristan'ın
Avrupalı Gelişimi İçin Vatandaşlar (GERB) Partisi
lideri Boyko Borisov, protestoculara yaklaşarak

onlara moral vermeye
çalıştı. Parlamentodaki
hiçbir siyasi gücü desteklemeyen göstericilerin
bir bölümü ise Borisov'u
eleştiren sloganlarla karşıladı.
Etrafı demir engellerle
çevrilen parlamento bina-

Edirne Valisi Duruer, Silistre
Valisi Nasuh'u Ziyaret Etti
Edirne Valisi Hasan Duruer, Silistre Valisi Nasuh
Nasuh’u ziyaret etti.
Vali Duruer, valilik girişinde Nasuh tarafından
karşılandı.
Ev sahibi Vali Nasuh,
z i ya r e t t e n d u yd u ğ u
memnuniyeti dile getirerek, Edirne ile Silistre’nin
kültür, eğitim ve ekonomik anlamda işbirliği yapabileceğini söyledi.
Vali Duruer’de Namık
Kemal’in “Vatan Yahut
Silistre” romanında geçen Silistre’yi hep merak ettiğini ve gördükten
sonra Silistre’den çok
etkilendiğini söyledi.
Yeni seçilen Nasuh’a
güzel iyi dileklerde bulunan Vali Duruer, şunları
kaydetti:
“Sayın Nasuh’un valiliği
süresince ilişkilerimizin
en iyi şekle geleceğine
inanıyorum. İyi komşuluk
ilişkileri içerisinde neler
yapacağımızı konuşmak
için Bulgaristan ziyaretlerimizde valiler ve belediye başkanlarını ziyaret
ediyoruz. Müşterek bir
geçmişimiz var, buradaki
soydaşlarımızda iki ülke
arasındaki en önemli
bağlarımızdan birisidir. “
Vize sorununun olma-

ması halinde Türkiye’den
Bulgaristan’a çok sayıda ziyaretçi geleceğine
vurgu yapan Vali Duruer, “Gönül arzu ediyor
ki vize problem olmasa
da buradan daha fazla
insanımız ziyarete gelse
ancak AB üyesi olmanız
bunun en büyük engel”
dedi.
-”Türkiye’de ürünler
işlenebilir”
Pek çok alanda işbirliğine gidilebileceğinin altını
çizen Duruer, “Edirne ve
Silistre valilikleri olarak
güzel işlere imza atabiliriz. Verimli topraklardaki
üretimin Türkiye’de işlenmesi sağlanabilir. Mevcut
potansiyelin görülmesi
açısından ticaret heyet-

leri arasında kısa sürede
bir görüşme yapılabilir”
diye konuştu.
Vali Duruer ve Trakya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yener Yörük
görüşmenin ardından
Nasuh’a çeşitli hediyeler
verdi.
Nasuh’ta Vali Duruer’e
Silistre’yi tanıtıcı kitap ve
plaket sundu
-Bulgar basını ile buluşma
Görüşmenin ardından
Silistreli gazetecilerin
sorularını yanıtlayan
Vali Duruer, bir gazetecinin Silistre Çocuk
Tiyatrosu’nun Edirne’de
gösteri yapıp yapamayacağı yönündeki soruyu çocukların dilinin

evrensel olduğunu ve
en kısa zamanda komşu
ülkenin sanatçı çocuklarını Edirne’de ağırlayabilecekleri yönünde
yanıtladı.
Bir başka gazetecinin hangi alanlarda
Silistre’ye yatırımlar yapılabileceğini sorması
üzerine Vali Duruer şöyle yanıtladı:
“Biz sadece özel sektörün önünü açarız, fırsatları tanıtırız, yatırım özel
sektörün işidir. Buranın
tarım potansiyeli çok
yüksek, Tunaboyları da
turizm açısından değerlendirilebilir. “
-Tarihi mekanları ziyaret
Edirne Valisi Duruer
başkanlığındaki heyet
daha sonra başta Kurşunlu Cami ve Mecidiye
Savunma Tabyaları olmak üzere Silistre’deki
tarihi alanları gezdi.
Kurşunlu Cami’de din
görevlisine Kur’an Kerim
meali hediye eden Vali
Duruer, Osmanlı döneminden kalma Osmanlı
mezar taşlarının bakımı
için Edirne Müftülüğü’nün
işi takip etmeleri yönünde talimat verdi.
Kırcaali Haber

sı çevresinde nöbet tutan
polis ile vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlik de yaşandı. Göstericiler, parlamentonun
araka kapısı önündeki
demirleri kaldırmaya çalışırken polis tarafından
engellendi.
Meclise bomba ihbarı
Parlamentonun arkasında toplanan başka
bir grup ise Plamen Oreşarski hükümetine destek
verdi.
Milletvekilleri rutin çalışmalarına başlarken,
mecliste temsil edilen
siyasi partilerin liderleri
birer konuşma yaptı.
Oylamayla belirlenen

haftalık programının bugünkü bölümünde, Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev ve Başbakan Plamen Oreşarski'nin meclise davet edilmelerine karar verildi. Oreşarski'nin,
Suriye kriziyle ilgili son
gelişmeler ve bu ülkeden
gelen mültecilerle ilgili
alınacak önlemler konusunda milletvekillerine
bilgi vermesi bekleniyor.
Bu arada Parlamento
Başkanı Mihail Mikov,
meclise belirsiz bir bomba ihbarı geldiğini söyledi
ancak milletvekillerinden
tepki gelmemesi üzerine
bina boşaltılmadı.
Kırcaali Haber

Hükümet, Filistinli mülteciler
için 100 bin leva ayırdı
Bakanlar Kurulu Basın Bürosu, hükümetin insani
yardım için 100 bin leva ayrılmasına karar verdiğini
bildirdi. Yardımın, Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler
İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından
paylaştırılacağı açıklandı.
Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve
Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tamamen Birleşmiş Milletler Örgütü üyesi ülkelerin yaptığı bağışlarla finanse
ediliyor.
Hükümet bu kararın açıklamasında Suriye’de başlayan çatışmalar sonucunda mali kaynakların azaltılması ve mülteci dalgasının artması yüzünden örgütün
çalışmalarında zorluk çektiği belirtiliyor.
UNRWA, Ürdün, Lübnan, Suriye ve işgal altındaki
Filistin topraklarında yaşayan 5 milyondan fazla insana
destek ve koruma sağlıyor. Birleşmiş Milletler Örgütü,
2011 yılının mart ayından bu yana Suriye’de süren çatışmalar yüzünden 7 milyonu aşkın kişinin evlerini terk
etmek zorunda kaldıklarını duyurdu.
Bakanlar Kurulu’nun resmi açıklamasında, “Bu karar
ülkemizin zorla evlerini terk eden Filistinlilerin çektiği
çilelere ve onların durumuna düşenlere onurlu yaşam
sağlanılması için uluslararası toplumun sarf ettiği çabalara duyarlılık göstermesinin bir ifadesidir” deniliyor.

Eski kışlalar mülteci
kamplarına dönüştürülecek
Burgaz, Yambol, Haskovo ve Kırcaali’deki tüm eski
kışlalar acil olarak yoklanıp mülteci kampına dönüştürmeye uygun olup olmadığını kararlaştırılacak.
Bulgaristan’a gelen Suriyeli mültecilerin sayısının artması sebebiyle güney sınırı boyunda bulunan en az 5
eski kışla mülteci kampına dönüştürülecek. Savunma
Bakanı Angel Naydenov, 5 gün içerisinde hangi kışla binalarının mülteci kampına dönüştürmeye uygun
olup olmadığının belli olacağını söyledi.
Kışlaların acil onarımı için mali kaynaklar sağlayacak ve bu ayın sonuna kadar eski kışlalar başka
amaca uygun olarak kullanıma hazır olacak. Yılsonuna kadar uzmanlar Suriye’den 10 bini aşkın mülteci
olacağını tahmin ediyorlar.
Sınırımızdan 24 saat içinde ortalama 80-100 mülteci geçiyor. İlk hesaplamalara göre mülteci dalgası ülkeye 10 milyon levaya mal olacak. Savunma
Bakanlığı’ndan, “Sınır bölgelerinde yaşayan nüfusun
mülteci kampları kurulacağından dolayı endişe duymamaları gerekir” diye yorum yaptılar.
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İnsan Kaynaklarının Gelişimi Programı’ndan 33
ile 70 milyon avro arası finansman kaybı olabilir
Emek ve Sosyal Politikası Bakanı Hasan
Ademov, milletvekillerin
sorularına cevap olarak,
İnsan Kaynaklarının
Gelişimi Operasyonel
Programı’ndan Bulgaristan en iyi durumda
33 milyon avro, en kötüsünde ise yaklaşık 70
milyon avro kaybedecek” diye kaydetti.
A d e m ov, “Av r u p a
programlarıyla ilgili kurala göre para alımına
ilişkin yıllık amaca ulaşılmazsa, Avrupa Komisyonu otomatikman
aradaki fark miktarında
gelecek yıl için bütçeyi
düşürüyor” diye hatırlattı. Bakan, “Bu tüm
AB üyesi ülkeler için
geçerli. Bulgaristan
için bu yılki amaç 543
milyon avro. Kalan altı
ay içinde bu amaca ulaşılması için daha 266
milyon avro veya toplam bütçenin yaklaşık
yüzde 22’sine sertifika
kazanılmalıdır.
Kıyaslama yapılacaksa operasyonel progra-

mın ilk beş yılında ülkemizde yüzde 31 oranında yararlanılmıştır” diye
belirtti. Bakan, “Bu da
çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı’nın birkaç ayda önceki iktidarın tüm dönemi içinde
başardığı kadar para
alımı sağlaması gerektiği anlamına gelir” diye
yorumladı.
Bulgar Sosyalist Par-

tisi (BSP) Milletvekili
Korneliya Ninova’nın
sorusuna cevap olarak
mali kaynakların kaybı
riskinde bulunulmasının GERB iktidarı döneminde fonların kısa
görüşlü yönteminden
kaynaklandığını söyledi.
Bakanın ifadesine göre
potansiyel para kaybına sebepler en yüksek
bütçeli prosedürlerin

startının gecikmesi, tutarsız yönetim kararları,
ekiplerin sık sık değiştirilmesi, faaliyetlerin yeniden formüle edilmesi,
prosedürlerin feshedilmesidir. Ninova, bu konuda Meclis’te kamu
tartışması yapılmasını
önerdi.
Ademov, bu mali kaynaklar kayıp edilirse,
devlet bütçesinin telafi

edemeyeceğine göre
ülkede sosyal politikalar
için daha az para olacağı anlamına geldiğini
kaydetti. Bakan, “Bu da
Bulgaristan’ın fakirlik
ve nüfusun sosyal içermesinin en büyük risk
içinde olduğu ve üstelik işgücü piyasasında
eğitimli kişilere eksik
duyulduğu göz önüne
getirilirse, tehlikeli bir
durumdur. Programın
ba ş langıc ın dan bu
yana 3 488 proje sözleşmesi imzalanmıştır,
onlardan 206’sı feshedilmiştir, 1966’sı ise
hala uygulanma sürecindedir. Tüm bütçeden
toplam yüzde 93’ünün
veya 2 244 milyar avro

alınması anlaşılmıştır.
Onlardan yüzde 44’ü
veya 1 milyar avrodan
fazlası ödenmiştir” diye
açıkladı.
Bakan Ademov, maksimum mali kaynak
alınması sağlanılması için Bakanlığın üç
yönde başvurduğu acil
önlemler hakkında bilgi
verdi. İlk olarak kurum
başarısız şemalardan
iyi katkısı olanlara finansman yönlendirecek. Prosedürlerin bir
kısmı basitleştirilecek
ve özellikle yararlanıcılar için çeşitli denetim
aşamaları gerekmeyen
idarecilere kolaylık sağlanılacak.
Kırcaali Haber

Bulgaristan'ın dış borcu
37.5 milyar Avro'ya ulaştı
Merkez Bankası’nın verilerine göre Bulgaristan’ın
brüt dış borcu Haziran sonunda 37.5 milyar Avroya
ulaşarak gayrisafi yurtiçi hasılasının % 91.4’ünü oluşturuyor.
Bu yekune kamu ve özel sektörün verecekleri giriyor.

Tekirdağ Belediye Başkanı Dalgıç,
Romanya ve Bulgaristan’ı Ziyaret Etti
Tekirdağ Belediye
Başkanı Adem Dalgı ç , R o m a nya ve
Bulgaristan’da bir dizi
ziyaret ve temaslarda
bulundu.
Başkan Adem Dalgıç,
yaptığı açıklamada,
Romanya’nın Tekirgöl şehrinde kutlanan
festivale katıldıklarını
belirtti. Dalgıç, ’Başta Tekirgöl Belediye
Başkanı Adrian Viorel
Stan olmak üzere Tekirgöl halkından sıcak
ve samimi bir ilgi gördük. Tekirgöl heyeti ile
ortak projeleri masaya
yatırdık. Hem Tekirgöl
hem de Tekirdağ’da
kardeş şehir köşesinin
açılmasını kararlaştırdık. İki kent arasındaki
ilişkileri geliştirme adına önemli çalışmalara
imza attık.” dedi.
Daha sonra Bulga-

Özel sektörün yüksek dış borçluluğu Avrupa Birliği Komisyonu tarafından sık sık ülkemizin sorunlu bir makro
ekonomik dengesizliği olarak gösteriliyor. 2012’nin Haziran ayına göre dış borcumuz 500 milyon Avro artmıştır. Ülkemizin kısa sureli verecekleri 30 Haziran’a
doğru 10 milyar avronun üstündedir. Kamu verecekleri
Bulgaristan’ın dış borcunun % 10’dan biraz fazla olup
3.1 milyar avrodur. Bu, % 14 oranında artış demek.

Kariyer Başlangıcı Programı
kapsamında 5 genç, Kırcaali
Valiliğinde çalışacak

ristana geçen Başkan
Dalgıç, burada Pomorie ve Varna şehirlerinde de temaslarda
bulundu. İki şehrin
Belediye Başkanları
ile görüşmelerde bulunan Dalgıç, ’Varna ve

Pomorie’de de temaslarımız oldu. Yörenin
iş adamları ile bir araya geldik. Son derece
faydalı bir gezi oldu.
İşbirliği çalışmalarını
daha da ileriye taşıma
adına önemli adımlar

attık.” diye konuştu.
Başkan Dalgıç’a, temaslarında, belediye
meclis üyeleri Levent
Gündoğdu ve Ercan
Kısa da eşlik etti.
Kırcaali Haber

Kırcaali Valiliğine dokuz ay süreyle 5 gencin Kariyer Başlangıcı Programı kapsamında işe alınacağı bildirildi. Yüksek eğitimli olan 21 kişi bu 5 göreve aday oldu. Onaylananlar ekim ayının başında
valilikte uzman olarak göreve atanacak. Personel
alımı ve prosedürün Çalışma ve Sosyal Politika
Bakanlığı tarafından onaylandığı anlaşıldı.
Kariyer Başlangıcı Programı, profesyonel deneyimi olmayan hiç çalışmamış işsiz gençlere staj
edinmelerine fırsat veriyor. Eğitimden istihdama
geçiş sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.
Gençlerin aylık ücreti devlet bütçesinden sağlanacaktır.
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Bulgaristan’ın geleceği kimin ellerinde?
Or todoks inancına
göre ölüm tam anlamıyla 40 gün içerisinde
gerçekleşiyor. 40. gün
ölen kişinin ruhu dünyayı tamamen terk ediyor.
Parlamentonun kuşatıldığı o gün protestolar
40. gününe ulaştı. Ve
o gün Bulgaristan devriminin ilk kanı döküldü.
Yaklaşık üç aydır meclis önünde devam eden
hükümet karşıtı gösterilerdeki gerginlik patlak
verdi.
Parlementonun Önüne Barikatlar Kuruldu
Yeni bütçe mecliste oylanırken, binler yeniden
meclisin önünde toplandı. Binler parlamento binası önünde toplanmış
evet oyu kullanacak
milletvekillerini protesto
ediyorlardı. Gece saat
20 civarı polis eylemcilere saldırmaya başladı,
eylemcileri dağıtıp meclisin önündeki insan zincirini milletvekilleri için
açmaya çalıştı. Fakat
polis zinciri kıramadı,
binler arka arkaya gelmeye başladılar. Binler
sakin bir şekilde parlamentonun önüne barikatlarını kurdular, bir
süre sonra bulundukları
yerleri yaşam alanına
çevirdiler. Uyku tulumları ve yemekler geldi.
Hatta telefonları bile şarj
edebiliyorduk.

Polis Eylemlere Vahşice Saldırdı
Başbakan tansiyo nu düşürmek için itidal

Sendika Konfederasyonu eylemleri desteklediğini açıkladı ve erken
seçilmelere gidilmesi

posterler, çocuklar, evcil
hayvanlar, kahkahalar,
umutlu bir gelecek hayalleri hepsi bu eylem-

çağrısı yaptı. İçişleri
Bakanı ise polisin sert
müdahale etmediğini söyleyerek polisini
savundu. Daha sonra
gelen raporlarda ortaya
çıktı ki 10 kişi eylemlerde yaralanmıştı. Uzunca
bir zaman eylemlere yer
vermeyen uluslararası
medya bile polisin sert
müdahalesini gösterdi.
Ve sonunda polis sert
müdahale etti ve binanın önünü dağıttı. Sert
müdahalenin ardından
içeride de tansiyon arttı. Çatışmalardan sonra

için çağrı yaptı. Ama
asıl ilginç olanı sendikaların protestolarda yer
almaması. Bulgaristan’ı
ziyaret eden Avrupa
Birliği Adalet Komisyonu Üyesi Vivienne Redding de aynı zamanda
gösterileri desteklediğini
açıkladı.
Birbirinden renkli ve
yaratıcı sayıları 15-20
bini bulan göstericiler
her gün bakanlar kurulunun önünde toplanıyor
ve Sofya’nın sokaklarına doğru yürüyüşe geçiyordu. Dans, müzik,

lerin bir parçasıydı. Her
gün yeni kampanyalar
düzenleniyor, renkli dövizler yazılıyordu.
Sabahları kahvelerini
içmek için parlamento
binası önünde toplanıyorlar, akşamları tekrar
bir araya geliyorlardı.
Konserler, tartışmalar,
gençler, yaşlılar, çalışanlar, çalışmayanlar,
zenginler, fakirler bir
araya geliyor ve tek bir
şey talep ediyorlar. “
Mafya Hükümeti İstifa”
Hükümet istifa etsin, er-

SEM, gazetecilerin ayrımcı ve nefret söylemlerinden
uzak durmaları çağrısında bulundu
Elektronik Medya
Kurulu’nun (SEM) üyeleri
basın camiasının nefret
söylemi şeklinde sınıflandırılabilen konuşmalardan ısrarla kaçınması
çağrısında bulundular.
Çağrı denetçilerin TV
7’de ünlü rap sanatçısı
Mişo Şamara’nın eski
Maliye Bakanı Simeon
Dyankov için “Yahudi
piçi” demesi sebebiyle
yayınladığı özel bir deklarasyonla yapıldı.
Fakat SEM kurumunun
deklarasyonunda denetçilerin tepki vermesine
sebep olan olay hakkında bir şey yazmıyor.
Deklarasyonda,
“Elektronik medyaların
Radyo ve Televizyon
Kanunu’nun 10. madde-

sinde milli, siyasi, etnik,
dini ve ırk ayrımcılığına
dair telkinlere izin verilmeyen prensiplere uymaları gerektiğine dikkat çekmek isteriz. Bu
çağrıya sebep bazen
gazetecilerin sükunetini koruduğu ve uzak
durmadığı hoşgörüden

uzak, ayrımcı ve nefret
söylemleridir” deniliyor.
Denetçiler, elektronik
medyalara kanunun öngördüğü ceza uygulamasını gerektirmeyecek
Bulgar basın mensuplarının profesyonelliğine
güvendiklerini dile getiriyorlar.

ken seçime gidilsin ana
talepti.
Yüksek İşsizlik, Yoksulluk
Avrupa’da yaşanan
ekonomik kriz ülkenin
ekonomisini etkiledi.
2011 yılında birçok küçük işletme battı. Genç
işsizlik yüzde 30’lara
kadar yükseldi. Bulgaristan hâlâ Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında en düşük yaşam
standartlarına sahip.
Parlamentonun önünde yaşanan çatışmalarda göstericiler zora
karşı direnişlerini ve dayanıklılıklarını kanıtladılar. Şüphesiz talepleri
arkasında ne kadar dik
durabileceklerini kanıtladılar. Artık hükümetin
istifa etmesini görmek
isteyenlerin sayısı giderek artıyor.
Gelecek günlerde direniş daha da artacak
ve hareket daha da
büyüyecek. Hükümetin
istifa etmesinin arkasındaki yatan gerçek
neden bir sonraki gelecek seçimlerin hayal
kırıklığı yaratmaması.
Bunun gerçekleşmesi
için bu politik sürece
geniş bir katılım olması
gerekir.
Siyasi partilere katılın,
bir kampanyanın ya da

organizasyonun bir parçası olun, seçimlerde
kim gelirse gelsin baskı
yapmaya devam edin.
Bizler kendi kişisel işlerimizi üçüncü şahıslara
bırakmıyoruz, neden ülkemizin ve bizlerin geleceğini tanımadığımız
kimselere bırakalım?
Gösterilerin Kısa Tarihi
Gösteriler
14
Haziran’da Milletvekili ve tartışmalı medya
patronu 32 yaşındaki
Delyan Peevski’nin Milli
Güvenlik Ajansı’nın başına atanmasıyla başladı. Adaylığın onaylanmasından dakikalar
sonra sağanak yağan
yağmur damlaları gibi
binlerce insanın bir
araya gelip kararı protesto etmesi rüya gibiydi. Hazırlıksız yakalanan hükümet, Delyan
Peevski’nin atanmasının halkın kararı olduğunu ve Peevski’nin
bunu hak ettiğini söylediler. Ve bu söylem
de herkesin sinirlerini
bozdu. Gösteriler her
gün daha da keskinleşti ve katılımı her geçen
gün arttı. Yapılan anket
sonuçlarına göre halkın
yüzde 85’i gösterileri
destekledi.
İva ALEKSANDROVA

Çevre ve Su Bakanı İskra Mihaylova, Adatepe
ve Gorubso konusuna çözüm arıyor
Çevre ve Su Bakanı İskra Mihaylova,
Adatepe’de altın elde
edilmesi hakkında Krumovgrad Belediye yönetimiyle görüşeceğini
söyledi. Bakan, Çevre ve Su Bakanlığı bu
konu yerli halkın hakkındaki görüşlerini dikkate alacağını belirtti.
Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Bulgar hukuk kurumlarının Adatepe konusuna objektif
davranıp davranmadığı
yönünde denetim yapılacağı açıklandı.
2011 yılında Dundee Precious Metals
Şirketi’nin bir alt kuruluşu olan Balkan Mineral
and Mining Adatepe’de
altın arama çalışmalarına son verdi, imtiyaz

sözleşmesi ise 2012
yılında imzalandı. Kuruluş, 2015 yılında altın
çıkarma çalışmalarına
başlayıp 300 kişiyi işe
almayı planlıyor.
İskra Mihaylova, Kırcaali Belediyesi’nin şehir merkezinde Gorubso Şirketi’nin siyanür
kullanarak altın elde
etme niyetine ilişkin

Uzmanlar Üst Kurulu
kararlarını ve Eski Çevre ve Su Bakanı Nona
Karacova’nın emirnamelerini itiraz etmesine saygı duyduğunu
kaydetti. Bakan, başka
Avrupa şehirlerinde de
altın elde edildiğini ve
sorunun hallolacağına
inandığını ifade etti.
Kırcaali Haber
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Bulgaristan’ın bilinmeyen yüzü - Doğu Rodoplar
Doğu Rodoplar ilk bakışta
aşık olunabilecek ve büyüleyici güzelliğiyle insanı mıknatıs
gibi kendine çeken bir yer! Bir
kez onun bu yüzünü gören bir
daha ve bir daha geri döner.
Dağın dalgalı ve yumuşak kıvrımlarından dolayı bazı şairler
onu dalgalı denize benzetiyor.
Tarihçi ve arkeologlar için bu
topraklar farklı medeniyetlerin
beşiği olarak algılanıyor. Eskilerin yaşamı, binlerce yıl geriye
dönmek ve atalarımızın izlerine rastlamak için zaman makinesi gerekmiyor. Kırcaali’nin
merkezinde bu toprakların en
eski kenti bulundu- MÖ 6 bin
yıl öncesine dayanan medeniyet bugün de insanı hayrete
düşürüyor. Kırcaali Bölgesel
Tarih Müzesinde o asırlardan
20. yüzyılın başlarına kadar
tüm objeler ve tarihi eserlerin
izlerine rastlamak mümkün.
Bugün de arkeologlar Perperikon adlı arkeolojik tesisleri incelemeye devam ediyor.
Yerli halkın Cin Tepesi olarak
adlandırdığı tepede yükselen
eski tarihi şehir MÖ 5.-6. asırdan günümüze kadar tarihi dokusunu koruyor. Perperikon,
Doğu Rodoplar’da Kırcaali
şehrine yakın 470 metre yükseklikte bulunan bir arkeolojik
komplekstir. Kayalar arasındaki
kazılar, en eski megalit dönemi anıtlardan biri olarak kabul
ediliyor. Perperikon’da, 2000 yılında başlayan kazı işleri, tarihi
birkaç binyıl öncesine uzanan
ve Roma döneminde ihtişamlı
devir yaşayan, büyük bir taş
şehrini ortaya çıkararak devam

etmektedir.
Perperikon birçok yanı ile mükemmeldir, zira beş-altı tarihi
devri temsil ediyor ve her birinin
kendine özgü anıtları mevcut

onlarca sunak, iki mezar ve ritüellerin gerçekleştirildiği yaklaşık 150 oda mevcut. Yalnız
bir-iki kişinin geçebileceği dar
geçişli ve kayalık bir yamaca

Bu kompleksin Mısır piramitlerinden bile daha eski olduğu
tahmin ediliyor. Kompleks eski
kaya tapınağı ve Pagan dönemlere ait yapılar ve Ortaçağ

burada. Bu yerde Diyonisyus’un
tapınağının aranması gayet
önemlidir. Birçok ünlü kişi bu
topraklardan geçmiş ve şarap
ile ateş ritüelini yapmıştır. Bu
tarihi yerleşim alanda, ilk yaşam belirtileri MÖ.5000 yıl öncesine dayanır. Tunç devrinin
sonlarına doğru tepe, yüzyıllar
sürecek bir toplu yaşam alanına dönüşmüştür. 6. yy. da tepeye kiliseler ve bir de saray inşa
edilmiştir. Günümüzde sarayın
yalnızca kalıntıları söz konusudur. İlk tapınak Tanrı-Güneş
için inşa edilmiş. Perperikon’da,

oyulduğu için tapınağa zor ulaşılıyor.
Arkeolojik komplekste adeta
her adımda ihtişamlı bir tarih
karşımıza çıkıyor. Trak döneminden yapılar nispeten iyi korunmuş. Dionisiyos’a adanan
üç katlı yapı dikkati çekiyor.
Bu Seremoni Salonunda taş
koltuklar ve merdivenler hala
korunuyor. Kayaların yükseklerinde oyulmuş taştan tahtı da
görmek mümkün.
Kadim Tatul kenti de Doğu
Rodoplar programında unutulmaması gereken bir mekan.

kalesinden ibaret. Bir bilimsel
hipoteze göre, Rodopların mistik müzisyeni Orfeyus bu tapınağa gömülmüştür.
Megalit dönemine ait Tatul köyündeki bulgularla ilgili ayrıntılı
bilgiyi turistik rehber Marina
Kutelova’dan aldık.
Or feyus’un çok güzel bir
heykeli bulundu. Ayakta olan
müzisyen, sol eliyle lirine yaslanmış. 10 cm. uzunluğundaki
figür, Roma döneminde döküm uzmanlığını sergiliyor.
Aynı zamanda kil objeler ve
birkaç Roma sikkesi ortaya
çıktı. Bir metal paranın üstünde Orfeyus’un resmi var, etrafı
orman hayvanlarıyla dolu. Bir
diğer sikkenin üzerinde ise Kraliçe Rodopa simgesi mevcut.

Erdoğan'ın Hediye Ettiği Kur'an Kırcaali'de Özenle Muhafaza Ediliyor
T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mart 2008 tarihinde Kırcaali şehrine yaptığı
ziyarette hediye ettiği Kur'an-ı
Kerim özenle muhafaza ediliyor. Bulgaristan ziyareti kapsamında Türklerin yoğun olarak
yaşadığı şehirlerden Kırcaali'ye
geçen Erdoğan, Bölge Müftülüğü ve camisini de ziyaret etti.
Başbakan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından özel
baskısı yapılan bir adet Kur'an-ı
Kerim hediye etti. Hediye edilen
Kur'an, Bölge Müftülüğü tarafından Kırcaali Camii'nde yapılan özel bir bölmede muhafaza

ediliyor. Kuranın muhafaza edildiği camekanlı bölmenin çerçevesinde "Bu Kur'an-ı Kerim,
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın, 28
Mart 2008 tarihinde Kırcaali

Kirkovo’ya bağlı Podkova köyünde ülkede tek olan ahşap
cami var.
Yedi Kızlar Camii ulusal
öneme sahip kültürel anıt ilan
edildi. 1438 yılında kurulmuş.
Efsanelere göre sevgilileri savaşta ölen yedi kız tarafından
yapıldığı rivayet edilir. Kızlar
çeyizini satmış, dev ahşap tahtalar alır ve camiyi bir gecede
tek çizi kullanmadan inşa eder.
Bundan sonra kızlar ebediyen
kaybolur.
15. yüzyılda yapıldığına dair
Osmanlıca kitabesi bulunan
Yedi Kızlar Camii’nin eskiden
günümüze ulaşan bir de hikayesi bulunuyor. Kendini ibadete
ve dine adayan 7 genç kız şimdilerde yok olan bir köyden gelerek buraya cami inşa etmek
isterler. Bunun için kendi çeyizlerini satar ve dağlardan büyük
ağaçlar getirirler. 15 metrenin
üzerindeki bu kirişleri günümüzde bulmak bile zor. Camiyi
bir gecede hiç çivi kullanmadan yaptıktan sonra ise kızlar
aniden kaybolurlar ve kimse
onların izlerini bulamaz.‘Yerel
Önemi Olan Kültür Anıtı’ ilan
edildi.
Ahşap camii bugün de ibadete açık.
Rodoplar’da en güzeli ise insanlarla kucaklaşmak, onların
arasına girmektir.
Arda nehri, Studen Kladenets
barajı, kayalarda doğal oluşumlar- Taş düğün, Taş mantar,
Kaplumbağalar, Timsah gibi
doğal kaya oluşumlar dikkat
çekiyor.
Aynı zamanda yorgunlukla
beraber, Rodoplu kadınların
hünerli ellerinden bir sulu börek
yiyip, soğuk ayran içmek Doğu
Rodopların olmazsa olmazı.

BNR

ve camimizi ziyareti sırasında hediye edilmiştir" yazısı
bulunuyor. Bulgaristan dışından camiyi ziyarete gelenlere,
Başbakan'ın hediyesi büyük bir
gururla gösteriliyor. CIHAN
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