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Kırcaali Atık Su Arıtma Tesisinin Görkemli Açılışı

Resmiye MÜMÜN
Kırcaali’nin modern atık su
arıtma tesisinin hizmete girmesiyle Arda nehrinin suları
artık daha berrak akacak. Atık
su arıtma tesisi düzenlenen
görkemli törenle hizmete açıldı. Açılış şeridini Çevre ve Su
Bakanı İvelina Vasileva, Kırcaali
Belediye Başkanı Müh. Hasan
Azis, Kırcaali Valisi İliya İliev,
Milletvekili Şabanali Ahmet,

projenin üstenci ve yapı denetim şirketlerinin temsilcileri,
Kırcaali Hıristiyanlar Cemaati
Başkanı Peder Petır Garena ve Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet hep beraber kestiler.
Törende proje yöneticisi Müh.
Mitko Sinabov, Kırcaali Meclis Başkanı Raif Mustafa, eski
Kırcaali Belediye Başkanları
İsmet Saraliyski, şimdi Kırcaali
Kamu Denetçisi Rasim Musa ve
Milan Milanov, Kırcaali ilinden

belediye başkanları, yerleşim
yeri muhtarları, meclis üyeleri,
siyasi parti temsilcileri hazır bulundular.
Törende Belediye Başkanı Hasan Azis şöyle konuştu: “Bugün
Kırcaali için bir daha heyecan
verici, büyük bir gün. Hepimiz
emeklerimizin meyvesini görüyoruz. Bugün gurur duymalıyız.
Kırcaali’de çevrenin ve bölgenin
özelliği olan suların korunması
uzun yıllardır büyük bir toplum-

Türkçe Derslerine Büyük Darbe

Mecliste Okul Öncesi ve Okul
Eğitimi Kanunu’nda kabul edilen değişikliklerle okullarda
Bulgarcadan farklı olan ana
dili dersi, ne zorunlu ders, ne
seçmeli zorunlu ders olarak
okutulacak. Ana dili dersi ancak öğrencinin tercihi üzerine
seçmeli ders olarak okutulabilir. Kanun hakkında değişiklikler yapılmasına ilişkin önerge
iktidardaki Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar
(GERB) Meclis Grubu’ndan
Milena Damyanova tarafından
sunuldu. Yasa değişikliği Eğitim
ve Bilim Bakanı Prof. Todor Tanev ve konudan sorumlu Bakan
Yardımcısı Vanya Kastreva’nın
hazır bulunmadığı bir oturumda
yapıldı. Önergenin görüşülmeye
başlamasından 40 dakika son-

sal sorundu.
Onlarca yıllardan beri atık
sular Arda nehrine ve Studen
Kladenets Barajına dökülüyordu. Bu nedenle Avrupa’nın bir
parçası olduğumuzu söyleyemiyorduk. Fakat birkaç aydan
beri Kırcaali, gurur duyuyoruz
ki, çevre konusunda tüm standartlara uyuyor. Komşularımız
Yunanistan ve Türkiye de bu
projeden memnun olacaklar. Bu
Kırcaali’de son 100 yılda gerçekleştirilen en kapsamlı proje.
Bu proje bölgede inşa edilen
büyük kuruluşlarla kıyaslanabi-

şirketlerine teşekkür ederim.
Bazı yerlerde yapılan kazılar
7-8 metre derinliğine ulaştı, fakat buna rağmen kolaylıkla üstesinden gelindi. Komisyon Atık
su Arıtma Tesisi ve Ana Kolektörü hiçbir şeye dikkat çekmeden kabul etti. Proje esnasında
bu iki yıl sırasında verilen rahatsızlıklara sabreden tüm vatandaşlara müteşekkirim”.
Açılışta Çevre ve Su Bakanı,
Bulgaristan’ın Avrupa Birliği
üyesi olarak komşularına karşı üstlendiği kendi sınırlarında
Arda nehrinin sularını arıtma

lir. 16 km’lik su şebekesi ve 25
km’lik kanalizasyon şebekesi
kurulmasıyla şehir artık yeni bir
özgüven edindi. Vatandaşlar
zamanla bu yatırımın değerini
daha iyi anlayacaklar. Kırcaali,
entegre su projesini belirlenen
süre içinde başlayıp tamamlayan ülkede az sayıdaki belediyelerden biri. Projenin üstenci

sorumluluğu yerine getirdiğini vurguladı. Bakan, “Kırcaalilerin hayatı ve sağlığı için
yaklaşık 70 milyonluk yatırım
yaptık. Kırcaali İlçesi sınırları
dahilinde yapılan en kapsamlı
yatırım olan bu proje çevreyi
ve vatandaşların yaşamını da
iyileştirecek, çünkü temiz doğa

BULGARİSTAN
ra bakanlıktan Genel Sekreter
Krasimir Vılçev oturuma katıldı.
Şimdiki mevzuata göre ana
dili zorunlu seçmeli ders olarak
okutuluyordu. Hak ve Özgür-

lükler Hareketi (HÖH) Başkanı
Lütfi Mestan bunun korunması
teklifinde bulundu. Fakat gerek Eğitim Komisyonu, gerekse
Devamı 7’de

PROGRAMLARI
Tel.: 032 262232
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Turpçular (Orlâk) Hacılar Mahallesi Ablukada
Bulgaristan Komünist
yönetim cuntası 29.
Ocak.1985’te Türklerin
zorunlu isim değiştirme
fırtınasını tamamladı.
İsim değiştirmede önce
karışık nikahlı( BulgarTürk, Türk-Pomak vs.)
olan ailelerinin isimleri
değiştirildi.
Turpçular (Orlâk) köyünde karışık nikâhlı
aileler yoktur ve köy
halkının nüfus kayıtlarını incelediğimizde de
böyle bir rastlantı bulunmamaktadır ve hiçbir
zaman, hatta komünist
cuntası döneminde karışık evliliklere teşvik
mükâfatı hibe olarak 1
apartman, 6 bin leva
para teklifi yapılsa da
Turpçular köyünde kabul ve anlayış görmemiştir, ret edilmiştir.
Buna rağmen 1947
yılında Turpçular’da
Kırcaali bölgesinden
gelip köyümüze yerleşen Türklerin ve evlilik
yapanların adları ilk olarak değiştirildi. Eşi Türk
ise adı değiştirilmedi.
Neymiş efendim onlar
Türk değilmiş, devşirmeymiş. Halk birden
kükredi: “Nasıl olur, bu
bir oyalama, bizi uyutmaya çalışıyorlar” . Biz
hepimiz “Elhamdülillah
Müslümanız - Türk’üz”,
diye protesto sesleri
yükseldi.
Çok geçmedi. Biriki
gün içerisinde köy kuşatıldı ve olanlar oldu.
Ayrıca, Hacılar Mahallesi ablukaya alındı. Koc aç eşme’den
başlayarak Kocamezarlığa varınca asker,
polis kesintisiz devriyeler başladı. Mahallenin arkasında bulunan akasya ormanına
panzerler yerleştirildi.
“MİG” uçakları her gün
okuma evi (çitalişte) ve
Hacılar mahallesi üzerinden Kocaçeşmeye
doğru kesintisiz uçuşları ve dalışlar yapıyor.
O kadar alçalıyorlar ki,
yer yerinden oynuyor,
camlar kırılıyordu.
İnsanlarda bir korku ve
panik başladı. Sık sık
toplantılar, seminerler
yapılıyor. Köyde vuku
bulan hadiseler konuşmacılara soruluyor, fakat cevap yok.
Devlet ve Komünist
yöneticilerin ziyaretleri
ve resmi arabalar sokaklarda daha sık dolaşmaya başladı. Belir-

ledikleri evlerde yemekli ziyaretler yapılıyor,
bazı evler ise gece karanlığından yararlana-

marka araba geldi. Arkadaşlar yanıma koştu.
“Geldiler! Ne yapacağız? Siz beni koruyun”,

raber çalıştığımız yıllardan anılar anlatarak,
bir sıra demesin mi “biz
senin orada bir casus

rak sabah saat 4,30’a
kadar kuşatma altında
tutuluyor, yani evlere
gireni çıkanı takip etme
amacıyla bu uygulamalar yapılıyordu.
Hiçbir bilgi ve bulguya ulaşamayan Bulgar
başıbozukları Turpçular
köyü, Hacılar Mahallesi
20.sokak, No 7. parselin yanına uzaktan takip
etme ve dinleme cihazları yerleştirdiler. Burada asker ve polis gece
gündüz nöbet tutuyor,
kimlik kontrolü yapıyor.
Yabancı plâka arabalar
takibe alınıyordu.
Bütün bu bahsettiğim
olaylar, yaşadığım evimin hemen 250 metre
ilerisinde ve okula gidip
geldiğim yolun üzerinde
cereyan ediyordu. Kuşkulanmaya başladım.
Geceleri evimin çevresinde ayak sesleri
duyuyorum. Dışarı çıktığımda kimseyi göremiyorum. Gündüzleri sadece soyulmuş yumurta
kabukları buluyordum.
Meseleyi ağabeylerime
anlattım. Ertesi akşam
gizlice bize toplandık.
Ayak sesleri aynıydı.
İnsan ayak sesleriydi.
Dediler ki, evini şeytanlar kuşatmış. Sabah
aydınlandıktan sonra,
batıl inançlara göre
evin 4 köşesine yemişken kazığı çakıldı.
Fakat durum değişmedi. Zaten böyle şeyleri
hiç inanmam. Durumu açığa çıkarmak
için 8 arkadaş evimin
bahçesine(harmana)
süpürgelik içine siper
aldık. Saat 22,30 sıralarında harmanın gizli
karanlık yerine Lada

dedim ve duvarın üzerinden yanlarına atladım. Aniden arabanın
kapısını açtım. İçerde
olan polis ve kırmızı bereliler panikledi.
Hepsinin elinde birer
“Kalaşnikof” tüfeği vardı. Polisleri tanıdım. Biri
benimle Kurtpınar (Tervel) ilçesinde “Yordan
Yovkov” lisesinde okudu (İvan Jelâzkov) diğeri ise Jivko Stavrev idi.
Köyde “Vasil Drumev”
İlköğretim Okulunda
öğretmenlik yaptık. Arabanın içinde hepsi dondu kaldı, deşifre oldular.
Ben arabanın kapısını
kapattım. Onlarda, bulundukları yerden acele
çekip gittiler.
Ancak, her hafta Çarşamba günü Dobriç
Emniyet Müdürlüğüne
ifadeye çağırılmaya
başladım. Bir gün Emniyet Müdürü İvan Stoyanov bana demesin
mi, “Sen, söyler misin,
bana, Temas kurduğun
Türk komandoları nerede gizleniyor ve sana
ne talimatlar veriyor?”
Hiç aklımın köşesinden geçmeyen bir soru,
resmen şaşırdım. Beynim allak bullak oldu ve
kendimi bozmadan:
-Ben Türk komandolarının nasıl olduğunu bilmem, tanımam. Amma,
Bulgar komandolarını
tanırım, bilirim, bütün
gece de evimin çevresinde dolaşıyorlar, deyince emniyet müdürü
yanımdan çıkıp gitti.
Biraz sonra yine geldi.
Sanki hiçbir şey olmamış gibi, gülümsüyor,
esperi laflar söylüyor.
Gençlik kollarında be-

verici (radyostantsiya)
arıyoruz. Cihaz kullanılmaya başladığında
“MİG” uçaklarının frekanslarını da bozuyor,
sen bunu biliyorsun,
söylemeyecek misin?”
-Böyle bir şey ne gördüm, ne de biliyorum.
Ben, elektrik mühendisi
değilim, anlamam böyle
şeylerden.
Emniyet Müdürü:
-İtiraf etmeyeceğini biliyorum. Amma gerçek
bu, dedi. Odadan çıkıp gitti.(Tarih, Haziran
1988.)
Tutuklanmadım, serbest bırakıldım.
Dobriç Emniyet

zamanında gidiyor, zamanında da geliyorum.
Örnek bir öğretmen oldum.
Bir gün okuldan dönüyordum. Amcam oğlunun evi de benim okul
güzergâhımın üzerinde
bulunur. Onların yanından geçerken “Mehmet,
yanıma gel ” dedi. Hemen dış kapıdan girdim. Yanına vardım. Ne
oldu, diye sordum:
-Akşam emniyet şefleri bizdeydi. Geç saatlere kadar yediler, içtiler.
Sende casus verici olduğunu şüpheleniyorlar. Şu uçaklar var ya,
aşağı alçalıp mahallenin üstünden geçiyorlar,
onlar o vericiyi arıyorlarmış. Kafaları da iyice
yapmışlardı. Benden de
bir şey gizlemiyor gibi
konuşuyorlar ve dediler
ki;” Sofya’ya toplantıya
gittik. Kurtpınar (Tervel)
Emniyet Müdürü toplantıda demiş ki, “Bölgemde 3 tehlikeli kişi var.
İkisini haletlim, ceza
evine soktum. Biri var
ki çok uyanık ve kurnaz.
Şimdiden sonra onun
üzerinde çalışacağım.
Mehmet o sensin, dikkatli ol.
Bir müddet sonra mahallemiz biraz rahatlasa
da polis ve asker devriyeleri bitmedi. Sıkıntılı
günler yaşayan halkımızın psikolojisi bir türlü

sinyaldi.
Artık, Komünizm prangalarından kurtulup özgürleşmek isteyen bir
Türk milleti vardı. Rejim adım adım çöküşe
gidiyordu. Nitekim Mayıs 1989 yılında Bulgaristan Türk ayaklanmalarının başlaması,
Bulgaristan’da olaylar
hiç beklenmedik bir
şekilde gelişti, Merkez
komitesi şaşkınlık içinde ve bunun sonucunda yepyeni bir düzen
doğdu ve onun adı da
Demokrasi’dir. Onun
temellerini atan da biz
Bulgaristan Türkleriyiz.
Buna kimse itiraz edemez ve hakkı da yoktur.
Bugün, halen tüm
Anayasal haklarımızı almamış olsak da,
elde ettiğimiz hakların
da HÖH(DPS) partisinin kurucularına (04.
Ocak.1990) ve onun
bugünkü yönetimine
borçluyuz.
Ekim 2015 yılında
yerel seçimler yapılacak. Geçen seçimlerde
olduğu gibi, HÖH partisi için neler demediler,
neler söylemediler. Bizi
bölmek istediler, ayırmak istediler, amma başaramadılar ve başaramayacaklar. Çünkü biz
biriz, beraberiz. Bize,
bölünmek yakışmaz.
H Ö H ( D P S) ı r k çı bir parti değildir.

Müdürlüğü’nden çıktım,
eve nasıl geldiğimi bilemiyorum. Bu kadar yalanlar, iftiralar dosyama
kayıt edilmiş ki, artık
gölgemden dahi korkmaya başladım. Okula
gidiş dönüş yolumu değiştirmiyorum. Nöbet
tutan asker ve polislerin
arasından geçip evime
gidiyorum. İşimi de hiç
aksatmıyorum. Okula

düzelmedi. Çünkü insanların bir araya gelip
sohbet etmeleri, komşu
ziyaretleri, Türkçe konuşmaları vs. yasaklandı. Bu yüzden millet
elini ayağını işten çekti.
Moralleri çok bozuldu.
“Yaşamak neyime” demeleri sık sık dile getirilmeye başladı. Bu
sözler insanların hak
ve hürriyetleri için ilk

Bulgaristan’ın şah damarıdır, demokrasisidir,
güvencesidir.
HÖH
(DPS),
Bulgaristan’ın kalkınması, gelişmesi ve büyümesi için vardır. Barış
ve huzur içinde, halka
daha kaliteli hizmet ve
refah düzeyi sağlayacaktır.
Mehmet ÖZGÜR
- ANKARA
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Kırcaali atık su arıtma tesisinin görkemli açılışı
1. sayfadan devam

sağlık demektir. Projenin
makul ve etkili bir şekilde
uygulanmasından dolayı
Belediye ekibine teşekkür
ederim. Bu proje ülkedeki
entegre su projeleri arasında en son imzalandı,
fakat belirlenen süre içinde tamamlandı. Biyolojik
ve mekanik yollarla atık
suları arındıracak bu
önemli tesis, mühendisler için ciddi bir hedefti.
Çevre Programı ile ilgili
zorluklara rağmen yerel
yönetim ve devlet gücünün birleştirilmesiyle bu
boyutta başarılı bir yatırıma imza atıyoruz. Bu
projeyle artık 48 000 vatandaşa atık suları arıtma
hizmeti sunuluyor. Kırcaali ilinde Momçilgrad’dan
(Mestanlı) başka ikinci
bir entegre su projesinin
başarıyla tamamlandığına seviniyorum” diye
konuştu. Bakan, Avrupa
Birliği’nin önceki program döneminde 3 milyar
levayı aşkın miktarında
kaynak alımı yapıldığını,
2020 yılına kadar projelerin geliştirileceğini belirtti.
Kırcaali Valisi, “Yeni edinimden dolayı Kırcaalileri
tebrik ederim. Bu projeyle en büyük zenginliğimiz

suya karşı davranışımızı
sergiliyoruz. 21. asırda
Kırcaali’nin atık su arıt-

dileğe karşılık “Allah razı
olsun!” denili yor” dedi.
Peder Garena, Çevre ve

ma tesisi olmaması kabul
edilir bir şey değildi. Nice
böyle projelere sahip olmamızı dilerim. Hayırlı
olsun!” dedi.
Projenin üstenci şirketler birliklerinin temsilcisi Nina Stoyanova,
Kırcaali’nin ülkede en büyük atık su arıtma tesislerinden birine sahip olduğunu belirterek, projenin
en karmaşık projelerden
biri olduğunu paylaştı.
Peder Petır Garena,
“Bölgede anadilinde denildiği gibi, ”Kolay gelsin!”
demek istiyorum. Buna

Su Bakanı’na dönerek,
Atık su Arıtma Tesisinin
tam karşısında barajın
diğer kıyısında Vişegrad köyünde eski kalenin bulunduğuna dikkat
çekerek, bu kalede işgalcilere karşı bölgenin
savunulması yapıldığını
belirtti. Şimdi düşmanın
çevre kirliliği olduğunu
ifade eden peder, Çevre
ve Su Bakanlığı’na ona
karşı mücadele başlattığı için teşekkür etti. Atık
su arıtma tesisini, çevreyi
kirletenlere karşı “yeni bir
kale” olarak nitelendiren

Kırcaali ili Kirkovo (Kızılağaç) İlçesinin Bırzeya
(Sapdere) köyü.
Bunun nedeni Bul-

bir sakini ve onun kendisine ait arazisi olmalıdır.
Son yıllarda bu şekilde
yüzlerce köy haritadan

garistan Cumhuriyeti
İdari Bölünme Yapısı
Kanunu’nun 3.maddesinin 2.fıkrasına göre daimi ikamet eden nüfusa
sahip olmadığındandır.
Bırzeya’dan önce Antonovo İlçesinin Gradinka
köyü haritadan silindi.
Kanunda kesin olarak
belirtilmiştir ki, bir yerin
yerleşim yeri statüsüne
sahip olması için en az

silindi. Verilere göre
ülkede nüfusun ancak
yüzde 23’ünün adres
kaydı köylerde yapılmıştır. Yıllardan beri bu
konuda durum en kötü
Gabrovo, Pernik, Ruse,
Veliko Tırnovo ve Kırcaali illerindedir. Köylerden
başkente, il merkezi şehirlere ve daha küçük
şehirlere göç etme yönünde güçlü ve kalıcı bir

peder, insan olarak da
içimizdeki düşmandan
temizlenip, çevreyi korumamız
gerektiğini söyledi.
Bölge
Müftüsü
Beyhan
Mehmet,
Entegre
su pro jesinin
çalışanlarını da
dualarında unutmadığını ifade
ederek,
p r oj e d e
emeği geçen herkese teşekkür etti. Atık su Arıtma
Tesisi’nin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.
İki din lideri tesisin şehre hayırlı olması için dua
ettiler.
Açılış töreninden sonra
Çevre ve Su Bakanı, Hasan Azis ve Kırcaali Valisi eşliğinde tesisi gezdi.
Ardından törene katılan
herkese resepsiyon verildi.
Kırcaali Belediyesi tarafından Kırcaali Su ve Kanalizasyon Şirketi ile ortaklık içerisinde gerçek-

Bulgaristan’da köyler yok oluyor
Her yıl Bulgaristan haritasından birçok köy
siliniyor. Son yıllarda
haritadan yüzlerce köy
silindi, onların sakinleri
ve varisleri ise büyük
şehirlere göç etmişlerdir. Bu eğilim korkutucu
tempoda ilerliyor. Öyle
ki önümüzdeki 5 yıl içerisinde haritadan en az
daha 500 yerleşim yerinin silinmesi bekleniyor.
Bulgar istan har itasından 16 4 köy si lindi. Ulusal İstatistik
Enstitüsü’nün verilerine
göre daha 564 yerleşim
yerinde 10’un altında
kişi yaşıyor. Ne zamansa da ebediyen ülkenin
haritasından silinecek.
Uzmanların ifadelerine göre yıllardır büyük
şehirler küçük yerleşim
yerlerin hesabına gelişiyor, fakat son zamanlarda köyden şehre göç
olayının tamamen üstün
gelmesi kalıcı sonuçlar
veriyor.
Hükümet kararıyla haritadan silinen son köy

eğilim gözleniyor. Gençler, çalışma çağındaki
olan vatandaşlar eğitim
ve iş için daha fazla
perspektifler ve
fırsatlar olan şehirlere yöneliyor.
Genelleştirilmiş istatistik verilere göre 1135
yerleşim yerinde
veya yerleşim
yerlerinin yüzde 21.6’sında
1- 49 arasında
k i ş i y a ş ı y o r.
Bulgaristan’da
ş e h i r l e r 257,
köyler ise 5009.
NSİ verilerine
göre 2014 yılının sonunda Bulgaristan’ın
nüfusu 7 202 198 kişi.
Tüm vatandaşların yarısı 28 il merkezinde
ikamet etmekte, nüfusu
en büyük şehirler Sofya,
Plovdiv (Filibe), Varna ve
Burgaz. Ülkenin temelli
nüfusu Bulgaristan genelinde yedi şehre dağılmıştır.
Kırcaali Haber

leştirilen tam adı “Kırcaali
Entegre Su Projesi: Atık
su Arıtma Tesisi ve Ana
Kolektör Kurulması, Su
Temini ve Kanalizasyon
Şebekesinin Genişletilmesi ve Yeniden Yapılandırılması” projesinin toplam tutarı 69 590 828,94
leva. Proje, Çevre Operasyonel Programı kapsamında AB Uyum Fonu
tarafından 45 051 693,90
leva, ulusal bütçeden 11
262 923,47 leva, Kırcaali
Belediyesinden katlı payı
olarak 1 741 689, 20 leva
ve 11 534 522,37 leva
başka kaynaklarla finanse edildi. Proje, DSSD
"Obedinenie PSOV Arda
2013” ve DZZD "Obedinenie Ahridos 2013”
konsorsiyumları tarafından uygulandı.

Proje kapsamında 50
binden fazla kişilik nüf usa hizmet edec ek
modern atık su arıtma
tesisinden başka 21 km
yeniden yapılandırma ve
12 km genişletme çalışmalarıyla 14 kilometrelik
su şebekesi inşa edildi.
5,5 kilometre yeniden
yapılandırma ve 17,7 km
genişletme çalışmalarıyla 23,2 kilometrelik kanalizasyon şebekesi inşa
edildi. Atık su arıtma tesisi Kırcaali’nin doğu kısmında Studen Kladenets
(Soğuk Pınar) Barajının
sol kıyısında Kurşun ve
Çinko Fabrikası yakınında bulunuyor. Tesis,
Belediyeye ait 126,035
dekarlık bir arazi üzerine
kuruldu.

NATO Avrupa’nın 6 başkentinde
kurmaylarını kurdu

Sofya’da düzenlenen resmi törenle NATO kuvvetlerinin Bulgaristan kuvvetleri ile entegrasyon amacı ile
kuvvet entegrasyon biriminin açılışı yapıldı. Törende
Cumhurbaşkanı ve Silahlı Kuvvetler Baş Komutanı Rosen Plevneliev, Dışişleri Bakanı Daniel Mitov,
NATO Başkan Yardımcısının siyasi konular ve güvenlik politikasından sorumlu vekili James Appathurai
hazır bulundular.
Sofya’dan başka bu tür törenler eşzamanlı olarak
Estonya, Litvanya, Letonya, Polonya ve Romanya başkentlerinde de düzenlendi. Cumhurbaşkanı
Plevneliev, bunun NATO’nun tüm üyelerini 28 için 28
prensibine göre korumak konusundaki taahhüdünün
kesin bir ifadesi olduğunu öne sürdü.
“Bu birimler, ortak tatbikat ve antremanların düzenlenmesinde ve de olağandışı durumlarda NATO
güçlerinin harekete geçmesi için gerekli lojistik ve
altyapının sağlanması için ulusal birlikler ve ittifak
birlikleri arasında bağlayıcı birim olacaktır, şeklinde
konuştu Cumhurbaşkanı Plevneliev ve şöyle devam
etti: “Rusya’nın Doğu Ukrayna ile ilgili tutumu, Kırım’ın
yasa dışı şekilde ilhak edilmesi, sınırlarımızın yakınında dondurulmuş olmakla birlikte tekrar alevlenebilen çatışmalar, “İslam Devleti” gibi terör örgütlerinin
oluşturduğu tehlike egemenliğimizi ve demokratik
devletimizi koruma çabalarımıza ayrı bir önem kazandırıyor. ”
NATO güçlerinin entegrasyonuna yönelik ittifak
üyesi devletlerde bu tür kurmay birimlerinin kurulması kararı, 2014 yılının Eylül ayında NATO’nun Galler
toplantısında alındı.
James Appathurai’ın sözlerine göre ittifak hiçbir
ülke ile cepheleşmek niyetinde değil fakat bu tür kurmayların oluşturulması gerekliliği komşu bölgelerdeki
istikrarsızlığın sonucu oluşmuştur.
“Bu NATO üyesi her ülkenin diğer her ülkenin güvenliği ile ilgili yükümlülük taşıdığının somut delilidir.
Diğer müttefik devletlerin kuvvetlerinin buraya kısa
sürede ulaşabileceklerinden emin olmak için Bulgar
otoriteleri ile çalışacağız.
NATO Genel Sekreteri, Vilnüs’ten yaptığı açıklamada yeni merkezlerin açılışının daha büyük güvenlik
yönünde atılan bir adım olduğunu öne sürdü:
“Bu merkezler, gereklilik halinde kuvvetlerimizin
hızlı ve etkin bir şekilde hareket edebileceklerini garantileyecek. Ayrıca böylece NATO’da hiç kimsenin
yalnız bırakılmayacağı mesajı açık bir şekilde verilecek. Biz, birleşik özgür ve barışçıl bir Avrupa için
çalışıyoruz. Bizim toplu güvenlikle ve birbirimizle ilgili
taahhüdümüz kaya gibi sağlamdır” şeklinde konuştu
Jens Stoltenber.
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ziya
Elmalı, Bulgaristan Türk gençlerini ağırladı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ziya
Elmalı, Bulgaristan’da
yaşayan Türk gençlerini
makamında ağırladı. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Halk Eğitim Şube
Müdürü Ergun Aksoy ile
Manisa Bal-Göç Derneği
Başkanı Mustafa Kader,
öğrenci ve öğretmenler
de hazır bulundu.
Düzenledikleri Türkiye
gezisinde Manisa’yı da
görme fırsatı bulan 30
kişilik heyet, Manisa’nın
tarihi yerlerini görme fırsatı bulacak. Bulgaristanlı Türk gençlerini, Büyükşehir Belediyesi’nde
ağırlamaktan duyduğu
memnuniyeti dile getiren
Başkan Vekili Ziya Elmalı, kendi kültürünü dışarıdan gelerek, öğrenmek
ve tanımak isteyen gençlere, sürekli mücadele
halinde olmalarını ve en
önemlisi anadilleri olan
Türkçeye sahip çıkmaları
gerektiğini belirtti. Kendi
dil ve kültürlerini yeterince tanımayan gençlerin
Manisa gibi tarih dokusu

yüksek olan bir şehirde
bulunmasının ecdatlarını
tanımaları açısından çok
büyük faydası olacağını
dile getiren Elmalı, Türk
gençleri ile tek tek tanışma fırsatı da buldu.
Türk olmak onur ve
gurur vericidir
Tek tek söz alan misafirlerini dinleyen ve istekleri, talepleri varsa ellerinden geleni yapacaklarını

belirten Başkan Vekili
Ziya Elmalı, gençlerin
Bulgaristan’da Türk olmalarından kaynaklanan
birtakım sorunları dile
getirmesi üzerine, “Biz bu
topraklarda her kesimden
milleti hep kabul ettik. Birlikte yaşamanın getirdiği
hiçbir sorun yok. Sizlerin
bu tür problemlerle karşılaşmanız çok üzücü bir
durumdur. Sizler üniver-

site hayatınızdan sonra
siyasette de rol almalı ve
sesinizi duyurmalısınız.
Türk olmak onur ve gurur
verici bir durumdur” diye
konuştu.
Bulgaristan’daki eğitim sistemi nedeniyle
Türk azınlık mensubu
öğrencilerin kendi dil
ve kültürlerini yeterince
tanıyamadığını belirten
Manisa Bal-Göç Derneği

Yağmurlar köyünde geleneksel
Terlik Festivali düzenlendi
5 Eylül cumartesi günü
Kırcaali’nin Dıjdovnitsa
( Yağmurlar) köyünde
düzenlenen 10. Terlik
Festivali’nde ilçenin 15
köyünden folklor grupları
yer aldı, ilk defa erkekler
seyirciler karşısında terlik ördü. İki tur operatör
firması, Sofya’dan misafirler getirdi ve köy merkezinde duvarlara asılı
iki sergi tanıtıldı. Birincisi
“Kırcaali’den 21 Usta Zanaatkar-21 Kader” isimli
sergi eylül ayında düzenlenen 2015 Avrupa Miras
Günleri’ne adanmıştır ve
önümüzdeki günlerde
Meclis salonlarında tanıtılacak. Sergiyi hazırlayan
Edirne Fotoğraf Sanatı
Derneği (EFOD)üyesi fotoğraf sanatçıları açılışta
hazır bulundular. Proje
yöneticisi Dilek Atalay
festivalin tüm katılımcılarını tebrik etti. Alevilerin
gelenekleriyle ilgili arşiv
belge ve malzemelerin
yer aldığı ikinci sergi aynı
gün Momçilgrad’ın (Mestanlı) Bivolyane (Mandacı) köyünde gerçekleştirilen Alevilerin büyük bay-

ramı Elmalı Baba Tekke
Mayesi münasebetiyle
tanıtıldı. Değerli koleksiyon Kırcaali’nin Zvinitsa
(Bocuklu) köyünden araştırmacı ve yazar Muharrem Aliosman tarafından
hazırlandı. Terlik Festivaline Zvinitsa bölgesinden
de misafirler katıldı.
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis
adına Kültürden Sorumlu
Belediye Başkan Yardımcısı Elisaveta Kehayova
tarafından tebrik mektubu okundu. Mektubunda
Belediye Başkanı, Bulgaristan ve yurt dışından sanatçıların yaratıcı gücüyle

festivalin yerel gelenekleri birleştirme, bölgede ve
tüm ülkede eşi benzeri
olmayan gelişime dair ilham verici yerel işbirliğine ilişkin çok kültürlü bir
modeli gösterme gücüne
sahip olduğuna vurgu yapıyor. Kırcaali Valisi İliya
İliev tarafından da organizatörlere ve katılımcılara
tebrik mektubu gönderildi.
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) AB Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük gönderdiği mektupla
geleneklerin gelecekle,
geçmişin günümüzle birleştirilmesi adına köylerin
eşsiz, benzersiz bir şe-

kilde yaptığı işbirliği için
tebriklerini sundu.
Tüm yaşlardan amatör
folklor grupları, çomat,
nişan, geleneksel zeybek ve Rumeli halk oyunları gibi eski yerel halk
oyunları ve merasimler
canlandırdı. Şehirli kızlar ve Largo Bend Grubu
kendilerine ait müzik ve
popüler rock ve pop parçalar seslendirdiler. Rap
severler Sanat Evi’nde
Denis Hristov’un ilk çıkardığı “Sled Zaleza” isimli albümünden parçalar
dinlediler. Festival, sabahın erken saatlerinde Denis Hristov ve Sali Halil’in
çektikleri kısa video ile
Norveç’ten Kırcaalili rap
hayranlarını selamlamalarıyla başladı ve geleneksel keşkek ikramıyla
son buldu. Bulgaristan
Ulusal Televizyonu’ndan
(BNT) bir ekip gün boyu
katılımcıları ve tanıttıkları
yerel gelenek ve görenekleri çekti. Terlik Festivali,
KRIG Sanat Hareketi ve
Kırcaali Belediyesi tarafından organize ediliyor.
Kırcaali Haber

Başkanı Mustafa Kader,
bu tür gezilerin en büyük
amacının, gençlerin, Türk
kültürüne aidiyet duygusu kazanabilmelerine
katkı sağlamak olacağını dile getirdi. Gençlerin
ülkelerinde Türk Dili ve
Kültürünün birer gönüllüsü olmaları konusunda
da çalışmaların yapılabileceğini belirten Kader, gençlerin en önemli
görevlerinin, büyük bir
medeniyetin mensubu
olduklarının bilincine
varmaları, Bulgaristan
ile olan sosyal, kültürel
bağları geliştirmeyi ve en
önemlisi Türkiye’nin imajını burada güçlendirmek
olacağını belirtti.
Türkçeyi öğrenmek istiyoruz
Türkiye gezisinin anadilleri olan Türkçeyi öğrenme açısından çok büyük

bir fırsat olduğunu belirten Bulgaristanlı gençler,
ziyaret gerçekleştirecekleri Bursa’da 5 günlük bir
kurs göreceklerini ifade
ettiler. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ziya
Elmalı, gençlerin kendi
dillerine bu kadar istekli
olmasından dolayı büyük
gurur duyduğunu ve hep
birlikte Türkçe ve Türk
kültürüne dünya üzerinde yaşayan tüm Türklerin
sahip çıkması gerektiğini
dile getirdi. Büyükşehir
Belediyesi Halk Eğitim
Şube Müdürü Ergun Aksoy ise kendisinin de Bulgaristan göçmeni olduğunu dile getirerek, “Türk
genci müc adelecidir.
Dilimizi ve kültürümüzü
öğrenmek için yılmadan,
yorulmadan çalışın” şeklinde konuştu.
İHA

Birinci sınıf öğrencilerine eğitim seti

Momçilgrad (Mestanlı) İlçesinde her bir birinci
sınıf öğrencisi sevindirilecek. Belediye Başkanı
Akif Akif’in girişimiyle okula ilk defa ayak basacak
her bir çocuğa en gerekli okul araç ve gereçlerinden oluşan öğrenci seti hediye edilecek.
Aynı zamanda önceki yıla bakış birinci sınıfa
gidecek çocukların sayısı korunuyor. Onların toplam sayısı 126. Önümüzdeki yıl ilçedeki merkezi
okulların sayısı da korunuyor. Onlar ilçe merkezindeki Nikola Yonkov Vaptsarov Lisesi ve Petır Be-

ron İlköğretim Okulu, Zvezdel (Güren) köyü Nikola
Yonkov Vaptsarov İlköğretim Okulu, Raven (Yenicuma) köyü Vasil Levski İlköğretim Okulu, Nanovitsa (Alibey Konağı) Sveti Sveti Kiril ve Metodiy
İlköğretim Okulu ve Gruevo (Hayranlar) Nikola
Yonkov Vaptsarov İlköğretim Okulu olmak üzere
toplam 6 okuldur. Şimdiye kadar olduğu gibi 1-7.
sınıf öğrencilerine ücretsiz ders kitapları verilecek.
Yeni öğretim ve eğitim yılında okul günleri 360
öğrenciye belediye tarafından altı merkezi okula
ücretsiz ulaşım da sağlanıyor. 2015-2016 Öğretim ve Eğitim Yılında Momçilgrad İlçesinde toplam
1119 çocuk eğitim görecek. İlçe sınırları dahilinde
altı merkezi okuldan başka iki devlet okulu, bir özel
okul ve yedi tam gün program sunan çocuk eğitim
kurumu hizmet veriyor.
Kırcaali Haber
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Mestanlı’da iş dünyası yeni AB programlarının
sunduğu fırsatları ele aldı
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediyesinin girişimiyle
2014-2020 dönemi operasyonel programlara ilişkin bilgilendirme toplantısı
düzenlendi. Toplantı, yeni
dönemde küçük ve orta
şirketlere, tarım üreticilerine başvuruda bulunup AB
fonlarından kaynak alımı
için sunulan tüm fırsatların izah edilmesi amaçla
düzenlendi.
Toplantıya Belediye
Başkanı Akif Akif, proje
hazırlığı konusunda danışmanlık yapan bir şirkette görevli AB projeleri
uzmanı Bilyana Tonçeva,
Belediye Avrupa Programları ve Projeleri Daire Başkanlığı uzmanları,
farklı branşlardan yaklaşık 200 işveren, üretici,
tüccar ve çiftlik sahipleri
katıldı.
Belediye, operasyonel
programınca proje hazırlanması ve kazanılması
konusunda iş dünyasına
yardımcı olacak. İlçede
küçük ve orta şirketlerin
gelişmesi için daha fazla
sübvansiyon alınması ve
bölgede ekonomik istikrarın sağlanması önceliktir. Programa başvuruda
bulunanlar başarılı bir
şekilde gerçekleştirilmesi

üzere projelerinin gelişimi
için belediye uzmanlarından maksimum derecede
destek görecekler.
Toplantı sırasında başlıca küçük ve orta ölçekli
şirketlerin gelişimi ve şirketlerin iyi uygulamalarıyla ilgili sorular ortaya
atıldı. Ayrıca Yenilikler ve
Rekabet Edebilirlik, Kırsal
Kesimlerin Kalkınması

operasyonel programları
ve Momçilgrad’a yatırım
yapma imkanları ile ilgili konulara da değinildi.
Çeşitli branşlardan işverenler, operasyonel programınca gerçekleştirilen
projelerle ilgili iyi uygulamalar paylaşarak, gerçekleştirdikleri projelerin
oldukça üretim süreçlerini
iyileştirdiğine dair kanaat

getirdiler.
AB projeleri uzmanı
Tonçeva, “Devlet politikası enerji tüketiminde
ve enerji hizmetlerinde
verimliliğin arttırılmasını
teşvik ediyor. Bununla
harcanılan enerji ile elde
edilen sonuçlar arasında
daha iyi bir oran sağlanması amaçlanıyor. Bu
amaca ulaşılmasına yö-

Birinci sınıf öğrencilerin her
üçüncüsüne devlet desteği
Kırcaali İl Eğitim Müdürü Grozdan Kolev, “15
Eylül’de Kırcaali ilinde
1381 miniğin ilköğretime
ilk defa ayak basması
bekleniyor. Birinci sınıf
öğrencileri en çok (681)
çocuk Kırcaali İlçesinde,
en az sayıda ise 62 çocuk
Çernooçene (Karagözler)
İlçesinde olacak” diye bildirdi. Kolev, geçen yıla
bakış birinci sınıf öğrencilerinin 1388’den 1381’e
azaldığını kaydetti. Geçen
yıl Kırcaali İlçesinde 743
çocuk birinci sınıfa giderken, en az sayıda Ardino
(Eğridere) İlçesinde 57
çocuğun birinci sınıfa gittiğini paylaştı.
Kırcaali İl Eğitim
Müdürlüğü’nün verilerine
göre yeni eğitim ve öğretim yılında ilde toplam
öğrenci sayısı 13 706.
Geçen yıl ise 14 949 öğrenci vardı. On ikinci ve
sekizinci sınıfların sayısında azalma gözleniyor.
Kolev’in ifadelerine göre
okullarda sınıflar azalacak.
Sosyal Yardımlar İl Müdürlüğü, birinci sınıfa gidecek çocukların ailele-

rine destek ödenmesine
ilişkin başvuru kabulüne
başladı. Kanunlara göre
kişi başına 350’şer leva
gelir düşen ailelere bir kereye mahsus olarak 250
leva miktarında yardım
ödenecek.
Sosyal Yardımlar İl Müdürü Nermin Mehmet, il
çapında 499 aile tarafından destek ödenmesi için
başvuru yapıldığını açıkladı. En çok sayıda başvurunun 110 olmak üzere
Kırcaali’de, en az sayıda

ise 27 olmak üzere Cebel
(Şeyhcuma) kasabasında
yapıldığını paylaştı.
Destek ödenmesi onaylanan ailelerin sayısı
284’e ulaştığı, diğer başvuruların ise hala işlendiği belirtildi. En çok sayıda
92 birinci sınıf öğrencisine destek ödenmesi
yapılması Krumovgrad
(Koşukavak) İlçesinde
onaylandı.
Yapılan yardım parasının
büyük bir bölümü birinci
sınıf öğrencilerine okul

araç ve gereçleri alınması için harcanıyor. Bir birinci sınıf öğrenci setinin
tamamlanması yaklaşık
35 levaya çıkıyor. Öğrenci setinden başka şehirde
kütüphanelerde 27 ile 42
leva arasında fiyatı değişen okul çantası da eklenmelidir.
Ebeveynler, çocukların
okul giysileri ve ayakkabıları için de büyük miktarda para harcamak zorunda kalıyor.
Kırcaali Haber

nelik önlemler çeşitlidir”
diye kaydetti. Danışman,
iş dünyasının enerji tasarrufuna ilişkin önlemleri ertelememesi çağrısını yaptı. Tonçeva’nın ifadelerine
göre program döneminin
başında AB programlarının başlanmasına biraz
geç kalındı. “Artık programların büyük bir kısmı
onaylandı, yılın sonuna
kadar tüm programların
başvuruya açılmasını
bekliyoruz” diye tahminde
bulundu.
A B projeler inde uzman belediye memurları,
Momçilgrad İlçesi sınırları
dahilinde yatırım niyetlerinin hayata geçirilmesini
maksimum derecede hızlandırmak üzere meclis
kararıyla bir sürü idari ko-

laylıkların kabul edildiğini
bildirdiler. Yatırım yapma
sertifikasına sahip bir
yatırımcının talebi üzerine ihale veya rekabet
olmaksızın yerel meclis
tarafından yapılan değerlendirme ve alınan kararla özel belediye mülkiyetinde bulunan taşınmaz
mülkün satışı yapılabilir.
Kararın üzerine belediye
başkanı emirname çıkartıp yatırımcıyla sözleşme
imzalıyor.
Belediye Başkanı Akif
Akif, iş dünyası temsilcilerine güven verdikleri
için teşekkür ederek, karşılıklı anlaşma ve desteğe
dayanarak belediye ile iş
dünyası arasındaki etkileşimin şeffaf ve dürüst bir
biçimde olmaya devam
edeceği ümidini ifade
etti. Yeni AB programlarına ilişkin iş adamlarıyla
görüşmelerin daha sık ve
branşlara göre yapılacağını belirtti.
Kırcaali Haber

Edirne Valisi Şahin’den
Vırbitsa Belediyesine
Ziyaret
Üç günlük çalışma ziyareti için Bulgaristan’a
gelen Edirne Valisi Dursun Ali Şahin ve beraberindeki heyet Veli bey camisinin açılışının
ardından Vırbitsa- Ayvacıklı Belediyesini ziyaret etti.
Bulgaristan’da ziyaretlerine ara vermeden
devam eden Vali Şahin, Vırbitsa-Ayvacıklı
kasabası Belediye Başkanı Merdin Bayram’ı

da makamında ziyaret ederek bölge hakkında
bilgiler aldı. Merdin Bayram yapılan ziyaretten
son derece memnun olduklarını belirterek bölge halkının her hafta sonu Edirne’ye götürülmesinin çok etkili olduğunu ve halkın yoğun
ilgisinin yaşandığını ifade ederek Vali Şahin’e
teşekkür etti.
Vali Şahin ve beraberindeki heyet ziyaretini
Bulgaristan’ın en büyük sanayi kuruluşlarından olan Tırgovişte (Eski Cuma) şehrindeki
Şişecam Fabrikasını gezerek tamamladı.4
bin kişinin istihdam edildiği, bin dönüm arazi
üzerine kurulu olan fabrikada yetkililerden bilgi
alan Vali Şahin daha sonra Vırbitsa belediye
başkanı tarafından onuruna verilen yemeğe
katıldı.
Kırcaali Haber
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”Bennu Kuşu” müzik ve dans
oyununun muhteşem galası
Kırcaali Tiyatro ve Müzik Merkezi’nin çatısı altındaki Kadriye Latifova
Müzikal Tiyatrosu, “Bennu Kuşu” müzik ve dans
oyunu ile Kırcaalili sanatseverlerle buluştu. Temsil
Rodopların Bülbülü olarak anılan tiyatronun eski
sanatçılarından merhum
Kadriye Latifova’nın sesi
eşliğinde Yakup Yakup’un
söylediği “Annem” türküsü
ile başladı.
Ardından birçok Rumeli
türküleri ve arabesk şarkılar sunan solistler aynı
zamanda iki komik sahne
de canlandırdılar. Bale
grubu tarafından yapılan
dans gösterileri eşliğinde
sunulan müzik ziyafeti büyük beğeni topladı.
T i ya t r o n u n b a ş a r ı lı
oyuncularından Leman
Saledin “Bennu Kuşu”
müzik ve dans oyununda
oyunculuğundan başka
ilk defa ses yeteneğini

de sergiledi. Muhteşem
bir performans sunan solistler konserin sonunda
hep birlikte Aşık Veysel’in
”Uzun İnce Bir Yoldayım”
türküsünü söylediler. Onlara ünlü pop-folk sanatçısı Orhan Murat eşlik etti.
Ünlü ses sanatçısı, Türk

arabeskinin dev ismi Orhan Gencebay’ın “Hatasız Kul Olmaz” şarkısını
ve geçen yıl çıkardığı hit
şarkısı “Ey Büyük İnsanlar” ı söyledi.
Eski Mısır’da “Bennu
Kuşu” olarak bilinen Zümrüdü Anka, birçok gele-

nekte yer alan efsanevi,
ölümsüz kuşun adıdır.
Farklı isimlerle neredeyse
tüm inanç sistemlerinde,
efsanelerde ve mitolojide
mevcuttur. Çoğunlukla
anka olarak bilinir. Türk
mitolojisinde karşılığı
tuğrul kuşudur. Bu kuş,

AB gündeminin ön sıralarına
yerleşen mülteci politikası
Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliev, Bulgaristan
Prensliği ve Doğu Rumeli Birleşmesinin 130.
yılı münasebeti ile yaptığı konuşmada şu sözleri
kullandı: “Hiçbir devlet tek
başına mülteci krizine çözüm getirmek durumunda
değildir. Gerek Yunanistan, gerekse Ukrayna’da
olsun, gerekse mülteci
krizi veya başka türden
kriz olsun krizlere Avrupa
çözüm getirebilir.” Bundan
bir gün önce sona eren
Avrupa Birliği dışişleri
bakanlarının Lüksemburg
toplantısında sığınmacı
krizi konusunda mutabakat sağlanamadı. Toplantı katılımcılarının bazıları,
zorunlu mülteci kotalarının getirilmesinde ısrar
ederken diğerleri önce sınır kontrolünün artırılması
ve kaçakçılarla mücadele
edilmesinde ısrar ettiler. Toplantının sonunda
onaylanan ortak deklarasyonda “Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının üçüncü ülkelerde sığınmacılar
için güvenli alanların ve
başvuru kabul merkezlerinin oluşturulmasından
yanadır” dendi.
Brüksel artık yasa dışı
göçmenler değil tamamen
mülteci kotalarına odaklanmaktadır. Dış Politika

Yüksek Temsilcisi Federika Mogerini’ye göre sadece “mülteci krizinden”
söz edilmelidir, çünkü
gelenlerin çoğu savaştan
kaçan Suriye, Afganistan,
Eritre ve Irak vatandaşı
olmaktadır. Avrupa Birliği

dönem başkanlığını yapan Lüksemburg Dışişleri
Bakanı Jean Asselborn’un
görüşüne göre kabul edilen göçmenlerin sayısı
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyüklüğüne orantılı
olmalıdır.
Ülkemiz Bulgaristan’ın
öncelikli hedefi ise göçmen baskısının artması
ihtimaline hazırlık düzeyinin artırılması ve ülkede sığınak arayanlar için
gerekli organizasyon ve

şartların sağlanması olmaktadır.
Başbakan Yardımcısı ve
İçişleri Bakanı Rumyana
Bıçvarova, Halk Meclisinde konuşurken şunları
açıkladı:
“Bu sorunun üstesinden

gelmeyi başardığımız,
izlediğimiz politikanın bir
meziyetidir. Yasal yollardan giriş yapan herkesi
kayıt altına almayı ve kökenini tespit etmeyi başarıyoruz. Bundan böyle
çabalarımız, büyük bölümü Türkiye’den girenler
olmak üzere yasa dışı
yollardan giriş yapanların
yakalanıp kayıt merkezlerine getirilmesidir. ”
Bu arada ülkemiz üzerinden geçen göçmen akı-

nı batı komşularımız Macaristan ve Avusturya’ya
kayınca büyük ölçüde
azaldı.
“ Dur um son derec e
dinamik, diyor Rumyana Bıçvarova ve şöyle
devam ediyor: “Komşu
devletlerde büyük
bir sığınmacı baskısı yaşanıyor.
M a k e d o n y a ’d a
16 0
b i n,
Sırbistan’da 110
bin sığınmacı varken ülkemizde 16
bin kadar sığınmacı olmasının
sebeplerinden
biri de insanların
ve onlara yardım
edenlerin Bulgaristan üzerinden
geçmenin çok
zor olduğunu bilmeleridir” diyen
Rumyana Bıç var ova,
Bulgaristan’ın Türkiye ile
olan sınırı boyunca uzatılmış çitin yarısının sonbahar mevsiminde tamamlanacağını belirtti. Toplam
130 km uzaklıkta olması
planlanan çitin 20 kadar
kilometresi artık hazır. Çit
tesisinde delikler açılacak. Amaç oradan geçen
insanların sınır kapılarına
yönlendirilmesidir.
BNR

efsanevi Kafdağı’nın üzerindedir. Yunan mitolojisine göre öldükten sonra
küllerinden doğan harika
bir kuştur.
Muhteşem bir koreografiye sahip “Bennu Kuşu”
müzik ve dans oyununun
rejisörü Gılıb Boçukov,
aranjör Orhan Murat, Ayhan Şakir, müzik Yıldıray
Apturrahman, koreografi
Ervin Esen, tasarımcı ise
Tomyana Tomova-Naçeva. Oyunda tiyatronun
solistleri Yakup Yakup,
Sevgül Süleyman, Dinko
Kovaçev, Ayhan Şakir,
Leman Saledin ve Orhan Tahir sevilen türkü
ve şarkılarını seslendirdiler. Gösteriler sunan bale

grubunda Georgi Boyaciev, Miroslava Zafirova,
Nursen Apturrahman,
Mirem Şakir, Radka Dukova, Dina Manovska ve
Margarita Mandracieva
yer alıyorlar. Oyunun reji
asistanı Gülşen Rasim,
kondüit Yıldıray Apturrahman ve Angel Çavdarov,
ışık Fuat İsmail ve Valentin Şopov’a ait.
İzleyicilerden bol bol
alkış ve tebrik alan oyun
ekibi Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis, Kırcaali Valisi İliya İliev ve
GERB Milletvekili Tsveta
Karayançeva tarafından
da birer sepet çiçekle tebrik edildi.
Resmiye MÜMÜN

Almalıdere köyünde
yağmur duası
Geleneksel olarak düzenlenen Almalıdereliler buluşması 5 Eylül’de büyük bir coşku ile gerçekleşti. Almalıderelilerin günlerdir büyük emek vererek hazırladıkları
programa ilgi de yoğundu.
Gelen misafirler arasında başta Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı, Kırcaali Milletvekili Şabanali Ahmet, Gümülcine seçilmiş müftü-

sü İbrahim Şerif, Bursa İnegöl Belediye Başkan Yrd.
Adil Kansu, Kırcaali ve Koşukavak müftüleri Beyhan
Mehmet ve Basri Eminefendi, Koşukavak Belediye
Başkanı Sebihan Mehmet, Haskovo Bölge Müftülüğü

din görevlileri ve çok sayıda misafir yer aldı.
Köylerinden Türkiye’ye göç eden soydaşlar ve yerli
halk camiyi tıklım tıklım doldurdu.
Daha sonra Başmüftü Mustafa Hacı yağmur duasını
yaptı. Tüm misafirlere yemek ve kızılcık şerbeti ikram
edildi.
Güner ŞÜKRÜ
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Yeni siyasi sezon iktidar formülü
açısından sınama niteliğinde olacak
Parlamento’da yeni oturum dönemi, kader belirleyici siyasi kararların alınacağı sözü verilerek ve
aslında bundan önce de
gördüğümüz türden tavırlar sergilenerek başladı.
Tatil öncesinde” tarihi taviz HÖH’ü iktidardakilerle bir masaya oturturken
yeni oturum döneminin
ilk gününde Lütfi Mestan,
dolaysız bir şekilde Başbakan Boyko Borisov’a
yönetim programını revize
etmesini teklif etti. Borisov
teklifi cazip bulmadı, yerel
seçimlerin GERB ve Reformcu Blok oylarının sayılmasına münasebet olacağı, alınacak sonuçların
ise hükümetin çalışmaları
açısından değerlendirme
niteliği taşıyacaklarını öne
sürdü.
“Bölgelerde seçimleri hangi parti kazanırsa
kazansın genel sonuç,
bir yandan istikrar sağlayıcı nitelikte olmalı, diğer
yandan ise şu anki iktidarın alternatifsiz olduğunu
ortaya koymalıdır. ”
Siyasi formülde değişiklik olup olmayacağını
seçim sonrasında göreceğiz, fakat “seçim formülü”
deyimini hem iktidarda
olanlar, hem iktidarda
olmak için can atanların ağızlarından düşmez
oldu.

“Önümüzdeki dönemde
iktidar formülünün ne kadar verimli olduğu, kimin
reformlar yönünde, kimin
ise ters yönde çalıştığı
açıkça görülecek”, şeklinde konuştu GERB Meclis
Grubu Başkanı Tsvetan
Tsvetanov ve şöyle devam etti: Bazı siyasetçilerin kameraların karşısında
takındıkları ucuz, solo ve
popülist tavırları ve modern ve çalışan mevzuatın aşamalı, fakat kararlı
bir şekilde getirilmesi gibi
zorlu bir yolda yürümeyi
göze alanların sorumlu
tutumu arasında fark yapmanın zamanı gelmiştir”.
Reformcu Blok Meclis
Grubu Eşbaşkanı Radan

Kınev ise şöyle konuştu:
“Siyasi yarış pastadan
pay alma yarışı ve görev yarışı olduğu sürece
kurt kavgası andıracaktır. Bulgaristan’da politika
yapmak kurt sürüsü içinde kavga etmek olacaktır
hep” diyen Radan Kınev,
siyasette daha fazla ahlak
olmasını istedi:
“Asıl soru, biz Bulgar
siyasetçileri, müzakere
ve taviz politikasını ahlak politikası ile bir arada
sürdürebilir miyiz sorusu olmaktadır. Yanıtı da:
Evet, bunu yapabiliriz,
kökenlerimize dönersek,
Hristiyanlığa özgü ahlak
ve toplumsal sorumluluk
anlayışına dönersek, ya-

parız” şeklindedir.
H Ö H Ba ş kanı Lüt f i
Mestan kesin konuştu.
“Bu iktidar formülü ile bir
şey olmaz” dedi Mestan.
HÖH’ün gözü ile yeni formül, Vatansever Cephesinin iktidardan çıkarılmasını gerektiriyor.
“Hem istikrar hem kalkınmayı sağlayacak bir
yönetimin olması için
yeni, net, aşırı milliyetçi ve
haraç uygulayan unsurlardan arındırılmış, Avrupai
ve Avroatlantik bir profile
sahip yönetim gereklidir,
diyen Lütvi Mestan şöyle
devam etti: “HÖH partisine gelince modern, liberal, sorumlu ve iktidarda
olunca yaratıcı olan, mu-

halefet olunca da sorumlu ve yapıcı olan bir parti
olarak gelişmeye devam
edeceğiz. ”
Vatanseverler ise kendilerine özgü tarzda geleneksel iktidardan kovma
nakaratını sürdürdüler:
“HÖH’ün iktidarın tüm
mertebelerinden uzaklaştırılması Vatansever
Cephesinin en önemli hedefi olmaya devam ediyor,
çünkü biz Bulgar toplumunun etnik mensubiyet itibari ile bölünmesi ve karşı karşıya getirilmesinin
devletimiz için en büyük
tehlike olduğunun bilinci
içindeyiz” diye konuştu
Valeri Simeonov.
Gelenek üzerine
Meclis’te temsil edilen
partiler, öncelikli hedeflerini açıkladılar. GERB,

yargı reformunun uygulanması ve insanlara kaliteli sağlık hizmetlerine
eşit erişim imkanını sağlayacak olan sağlık modelinin desteklenmesini öncelik belirlerken BSP’nin
şahsındaki muhalefet
sosyal politika ve nüfus
krizi konularında özellikle
ısrarlı olacaklarını açıkladılar. HÖH Roman topluluğunun entegrasyonu
konusunda ısrar ediyor.
Vatansever Cephesi, dev
mülteci dalgasını meydan
okuma olarak değerlendirirken ABV yapıcı bir
tutum izleyecekleri ve diyalog içinde çalışacaklarını belirttiler. Bulgaristan
Demokrasi Merkezi ve
Ataka’nın ise muhalefet
olacakları anlaşıldı.
BNR

Çernooçene İlçesi’nde
ıslah çalışmaları
Çernooçene (Karagözler) İlçesi yerleşim yerlerinin
tamamen ıslah edilmesi ve sokaklarda kısmi onarım
çalışmalarına başlandı.
Belediye Başkanı Aydın Osman, öngörülen faaliyetler için üstenci şirketlerle sözleşmelerin imzalandığını bildirdi.
Uzmanların incelemeleri, yerleşim yeri muhtarlarıyla görüşme ve yerli halkın ihtiyaçları açıklanma-

Türkçe Derslerine Büyük Darbe
1. sayfadan devam

Meclis Genel Kurulu tarafından bu teklif 17 olumlu,
81 olumsuz ve 24 çekimser oyla reddedildi.
Irkçı Ataka partisi milletvekili Stanislav Stanilov,
“Türk azınlığının ana dili
eğitimi görmesi hakkını
kimse reddetmiyor. Fakat Türk asıllı çocuklar
Türkçe yerine İngilizceyi tercih ediyor. Türkçe
dersinin zorunlu seçmeli
ders olarak okutulması çabaları çocukların
ana dilini zorunlu olarak
okumalarına yönelik çabalardır. Şimdiki kanunlara göre onlar ana dilini
okuyabilir, kalan çabalar
Bulgaristan’da Bulgarca
ve Türkçe’nin eşit hale
getirilmesidir” dedi.
HÖH Milletvekili Mariyana Georgieva verdiği
cevapta şunları söyledi:
”HÖH partisinin bu konuda aldığı pozisyonu Bulgarca ve Türkçe’nin eşit
hale getirilmesini iddia

ettiği sebep ve görüşlere
dayalı değil. Biz dürüst bir
şekilde ana dili kavramını kullanıyoruz. Bu da ön
görülü telkinler yapılmasına ilişkin bütün riskleri
ortadan kaldırmaya yetiyor. Ana dili hiçbir zaman
resmi dil olarak kabul
edilemez. Türkçe’ye göz
dikiyorsunuz, fakat HÖH
daima tüm vatandaşla-

rın insan haklarına saygı
duyuyor ve etnik aidiyeti
fark etmeksizin her hangi bir vatandaşın ana dili
olan tüm dillere yönelik
aynı pozisyona sahibiz.
B izim pozisyonumuz
hükümetin Bulgaristan
vatandaşları tarafından
başka ülkelerde Bulgarcanın okunmasıyla ilgili
görüşüyle örtüşüyor”.

Milletvekilleri, zorunlu
okul öncesi ve okul eğitimi sistemi dahilinde
ülkedeki tüm çocuklara
vatandaşlıkları fark etmeksizin Bulgarca eğitimi
sağlanmasını kabul etti.
Gerektiğinde mülteci
çocuklarına Bulgarca
takviye eğitimi de sağlanacak.
Kırcaali Haber

sından sonra Çernooçene Belediyesinin sermaye
giderleri listesinde öncelikli yapılar dahil edilmiştir.
Komuniga (Kuşallar), Gabrovo (Gabra), Lyaskovo
(Fındıcak), Yavorovo (Başviran), Jeleznik (Karademirköyü), Petelovo (Horozlar) ve Paniçkovo (Çanakçı) köylerinde işlek sokaklar asfaltlanacak. İlçe
yollarında ve gerekli olan tüm yerleşim yerlerinde
asfalt yama çalışmaları da yapılıyor. Çöken rögarlarları güçlendirilmesine ilişkin onarımlar yapılıyor,
istinat duvarları ve kaldırımlar da onarılıyor.
Aydın Osman, “Bölgelerin Büyümesi ve Kalkınması Kamu Yatırım Programı kapsamında 2014 yılında
kazandığımız projelerle köyler arası yolların yenilenmesine ilişkin faaliyetler ve Avrupa Birliği Fonlarından sağlanan kaynaklar, yerleşim yerlerinin ıslah
edilmesine yönelik daha fazla kaynaklar öngörmemize fırsat sundu” dedi.
Belediye Başkanı, bu tür faaliyetlerle yaşam ortamının cazibesinin arttırılması ve Çernooçene İlçesi
sakinleri için daha hoş bir hale getirilmesinin hedeflendiğinin altını çizdi.
İsmet İSMAİL
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Koca Yusuf Müze Evi’nin Açılışı Yapıldı
Şumnu iline bağlı Hitrino
(Şeytancık) İlçesi Çerna (Karalar) köyünde Cihan Pehlivanı
unvanına sahip güreşçi Koca
Yusuf’un restore edilerek müzeye dönüştürülen evinin açılış
töreni yapıldı.
Törende Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Genel Başkanı
Lütfi Mestan, Hitrino Belediye
Başkanı Nuridin İsmail, Milletvekilleri Aydoğan Ali ve Bünyamin Hasan, Şumnu Belediye
Başkan Yardımcısı Sedat Kadir,
Nikola Kozlevo (Tavşankozlucası) Belediye Başkanı Turhan
Karakaş, Edirne Valisi Dursun
Ali Şahin, T.C. Burgaz Başkonsolosu Niyazi Evren Akyol,
Adana Büyükşehir Belediye
Başkanı Hüseyin Sözlü ve başka konuklar hazır bulundular.
HÖH Başkanı, “Bugün çifte
bayramımız var-Bulgaristan
Prensliğinin Doğu Rumeli ile
Birleşme Günü ve Koca Yusuf
Müze Evi’nin Açılış Günü. Bu
önemli bir semboldür” diye kaydetti. Mestan, “Bizler kimliğimizi

garistan ile Türkiye arasında
dostluğun ve iyi komşuluğun
sembolüdür. Çünkü o hem
Bulgaristan’ın, hem Türkiye’nin
şöhretini arttırmıştır. Onun ha-

koruyarak, entegre olacağız” diyerek sözlerine ekledi.
HÖH Başkanı, ”Koca Yusuf,
ayırmayan, karşı karşıya getirmeyen bir semboldür. O, Bul-

yat kaderi öyleymiş” diye ifade
etti.
Koca Yusuf Müze Evi’nin ana
sponsoru olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüse-

yin Sözlü, geçmişte olsun, günümüzde olsun Koca Yusuf’un
Bulgar-Türk ilişkileri açısından
örnek olduğunu kaydetti. Sözlü, “Bizler bu ilişkileri geliştirmeliyiz. Bu projeye destek
veren Bulgaristan devletine
teşekkür ederim. Bu şekilde
iki ülke arasındaki ilişkiler iyileşti” dedi.
Sözlü, müze evi kurma fikrinin daha Ceyhan Belediye
Başkanı olduğu dönemde
doğduğunu söyledi. O zaman
orada Koca Yusuf için kitap
yazan Çerna köyünden bir
göçmenin yaşadığını ve kendisine Koca Yusuf’un yaşam
hikayesini anlattığını paylaştı.
Sözlü, Meclise müze evi kurulması fikrini tanıttığını ve Meclis tarafından desteklendiğini
belirtti.
Adana Büyükşehir Belediye
Başkanı’nın ifadelerine göre
Fikret İnce fikri destekleye-

rek, eskiden efsanevi Koca
Yusuf’un evinin bulunduğu
araziye sahip olunması için
yardımcı olmuştur.
Hüseyin Sözlü, “Biz burada
bir yıl önce temel atma töre-

ninde birlikteydik, şimdi de
Koca Yusuf Müze Evi’nin açılışında birlikteyiz” dedi.
Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, tüm katılımcıları selamlayarak, bu evin şahsiyetin
sembolü olduğunu söyledi.
Şahin, “Bizler Koca Yusuf Efsanesinin yaşamaya devam
etmesine katkı vermek için
buradayız” dedi. Vali, Cihan
Pehlivanı’nın Birleşik Milletler
Kültür Kurumu UNESCO'nun
bir yılı “Koca Yusuf Yılı” ilan
etmesini hak ettiğini belirtti.
Hitrino Belediye Başkanı
Nuridin İsmail, Koca Yusuf
Müze Evi’nin tüm bağışçılarına müzenin kurulmasına
verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ederek, şimdiye kadar
Bulgaristan’ın hiçbir yerinde
böyle bir edinime sahip olunmadığının altını çizdi.
Müze Evi’nin açılışından sonra Çerna yakınlarında özel
olarak hazırlanan alanda Koca
Yusuf anısına yağlı güreş turnuvası düzenlendi.
Kırcaali Haber
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